به مناسبت

سیزدهمیننمایشگاه
بین المللی دام ،طیور و آبزیان
رویان سیزدهم منتشر شد
آینده شغلی دانش آموختگان علوم دامی
آشناییباامکاناتآموزشی،پژوهشیوتحقیقاتی
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
معرفی اعضای هیات علمی گروه علوم دامی
سرمایه پنهان در ضایعات ارزان
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همکاری متقابل دانشگاه ،صنعت و دولت به نفع جامعه
روند صنعتی شــدن در جوامع توسعهیافته ،نشاندهنده تالش
مستمر متفکران ،پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی از گذشتههای
دور بودهاســت .بررسی این روند همچنین مبین این امر است
که در دهههای اخیر ،شــتاب پیشــرفت علــم و تکنولوژی به
مراتب بیش از گذشــته بودهاست؛ در نتیجه مسئولیت جوامع
توســعهنیافته را برای تالش بیشتر و مستمر همگانی بهمنظور
کسب دانش و ایجاد تکنولوژیهای ضروری دوچندان میسازد.
در چهارچوب رشد و توســعه صنعتی-اقتصادی ،دسترسی به
علم روز و تکنولوژیهای پیشرفته امری ضروری است .از سوی
دیگر ،کسب تکنولوژی بدون تحقیقات فراگیر و آموزش نیروی
انسانی با مهارتهای فنی الزم ،امری ناممکن است .در ارتباط
با تحقیقات ،تعیین راهبرد مشــخص برای توســعه و همگانی
ســاختن آن ضرورت ویژهای دارد .در ایــن میان ،نقش مراکز
تحقیقاتی بهویژه مراکزی که دانشگاه و صنعت را به هم پیوند
میدهند ،بسیار مهم است.
مطالعه و بررسی وضعیت کشورهای توسعهیافته و وجود صدها
مراکــز تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری در آنها ،بهخوبی
نشان میدهند که ارتباط بین مراکز دانشگاهی و مراکز صنعتی
در این کشــورها بسیار تنگاتنگ و مستمر است و از این طریق
مشکالت صنعت در سطوح مختلف حلوفصل میشود.
البتــه در این چهارچوب ،حمایت و پشــتیبانی دولت از مراکز
تحقیقاتی همهجانبه اســت .بدیهی اســت نتایج مهمی که از
فعالیتهای پژوهشــی عاید جامعه و همچنین دولت میشود،
بســیار بیشتر از حمایتهای مالی است که دولتها از مراکز
تحقیقاتی به عمل میآورند؛ چراکه رفع مشــکالت صنعت از
طریق مراکز تحقیقاتی ،گذشــته از منافعی که برای جامعه در
بردارد ،در واقع رفع مشکالت دولتها نیز هست.
با توجه به مشــکالت فعلی صنعت در ایــران از جمله کیفیت

پایین محصوالت ،نبود تســریع در ساخت و تولید و نیز تولید
زیر ظرفیت و بررســی جامع در ارتباط با این قبیل مســائل و
موضوعهای دیگری که گریبانگیر واحدهای صنعتی کشــور
هستند ،مشخص میشود که بسیاری از مشکالت (سختافزاری
و نرمافزاری) واحدهای صنعتی از طریق ایجاد و توســعه مراکز
تحقیقاتی مشترک جهتدار ،قابلحل است.
در واقع بستر اصلی رفع مشکالت صنعتی کشور از طریق تلفیق
امکانات قوی و با ارزش دانشــگاهها (اعم از استادان ،محققان
و دانشــجویان) و امکانات مالی و تجهیزاتــی صنایع همراه با
حمایتهای همهجانبه و مســتمر دولت آمــاده و امکانپذیر
میشــود .بدیهی است که این عقاید" ،فرضیه" خالی و خنثی
نبــوده؛ بلکه با توجه به مطالعه تجارب با ارزش و موفق جهانی
موجود اظهار میشود.
بــا توجه به آنچه گفته شــد ،بررســی روند توســعه ملی در
کشورهای صنعتی پیشرفته ،نقش تحقیقات فراگیر دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی در شکوفایی صنعتی-اقتصادی این کشورها
را محرز میسازد .ایجاد و توســعه مراکز تحقیقاتی متعدد در
هریک از کشــورهای توســعهیافته که از دهههای قبل صورت
گرفته است ،نقش اساسی در رفع معضالت صنعتی-اقتصادی
و توسعه تکنولوژی این کشورها داشته و دارد.
برای داشــتن یک کشــورهای صنعتی موفق ،برنامهریزیهای
اصولــی و فعالیتهای پژوهشــی فراگیر ،ضروری اســت .باید
تالش شــود تا در امر تحقیقات ،ارتباطات اصولی و مســتمر
بیــن دانشــگاهها و واحدهای صنعتی برقرار شــود .همچنین
اصولیترین راهحل برای رفع معضــات صنعتی ،ایجاد مراکز
تحقیقاتی مشترک و جهتدار خواهد بود .این مراکز با همت و
همکاری دانشگاهها و واحدهای صنعتی میتوانند ایجاد شوند
و دولت نیز موظف بــه حمایتهای قانونی و همهجانبه از این
مراکز است؛ بهعالوه بسیار مهم است که فعالیتهای پژوهشی
اســتادان و پایاننامهی دانشجویان ،به سمت ارتباط با مسائل
صنعتی ذیربط میل نماید.
امید اســت کــه با افزایش ارتبــاط بین دانشــگاه و صنعت و
همکاری هرچه بیشــتر این دو نهاد ،شاهد پیشرفت روزافزون
تولیدکنندگان و بالندگی جامعه باشیم.
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6

پشت خرمنهای گندم الی بازوهای بید...
آفتاب زرد کمکم نهفت
بر سر گیسوی گندمزارها
از تو بود ای چشمه جوشان تابستان ...گرم
گر به هر سو خوشهها جوشید و خرمنها رسید
از تو بود از گرمی آغوش تو
هر گلی خندید و هر برگی دمید
اینهمه شهد و شکر از سینه پرشور توست
در دل ذرات هستی نور توست
مستی ما از طالیی خوشه انگور توست
1
بسته شد آغوش مردادماه تو؟ ...خدایا زود بود
بــا یاری خداوند متعال و همت خانواده پر تالش انجمن علمی
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ،این انجمن توانست
اتحاد و همدلی را باری دیگر در شماره جدیدی از نشریه رویان
به نمایش بگذارد .رویان در طول  3ســال عمر خویش توانسته
اســت پایههای مهارت ،آمــوزش و تجربــه را در بین اعضای
خــود محکم کند .حــال زمان بهرهبــرداری از هدفگذاریها
فرارسیدهاســت؛ یکــی از اهداف اصلی رویــان ،ارتباط بخش
آموزشــی و دانشــگاهی با صنعت و بخش فرا دانشگاهی بوده
است.
ســیزدهمین نمایشگاه بینالمللی دام ،طیور و آبزیان در تاریخ
 25الی  28مردادماه  ،1396رویدادی فراگیر بین دانش فنی و
دانش تجربی ایجاد کرده است و فرصتی فراهمشده تا انجمن
علمی دانشجویی گروه علوم دامی بتواند دستاوردهای این گروه
آموزشی پرافتخار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
را در معرض دید مخاطبان این نمایشــگاه قرار دهد .در همین
راستا ارزنده دانسته شد که دستاوردهای دانشجویان و اساتید
گروه علوم دامی در غالب ویژهنامه نشریه رویان ارائه شود.
 .1فریدون مشیری با اندکی تغییر

این شماره بستری ایجاد میکند برای آغاز تعامالت و رسیدن
به نقطه نظراتی که در نهایت همان نقطه اشــتراک دانشگاه و
صنعت نامیده میشــود و در نتیجه زمینه آشنایی دوجانبه و
بدون واســطه بین این  2بخش و ارتباطاتــی که در ادامه آن
ایجاد میشــود را به حداکثر میرساند .در این چنین شرایطی
اســت که انتظارات و درخواســتها بیان میشــود و ایدهها و
فکرهای آماده وارد میدان میشوند.
امید است که روزی برای هر گرهای ،دانشآموختهای آمادهبهکار،
همراه با پشتوانهای از دانش ،علم و تجربه ،تربیتشده باشد.
ســخن آخر آنکه اگرچه توان مدیریتی و فنی ،الزمه و مقدمه
ورود به صنعت است؛ با این حال آنچه که تداومبخش و موجب
کسب موفقیت میشود ،همدلی ،هماندیشی و یادگیری روحیه
همکاری با فعاالن این صنعت است .آنچه وظیفه خود میدانیم،
فراهم کردن زمینه این همفکریها و هماندیشیها و برگزاری
نشســتهای بحث و گفتگو بین فعالین نهتنها این رشته ،بلکه
تمامی زحمتکشان در خانواده بزرگ گروه کشاورزی است.
الزم دانسته میشود که از ســردبیر سابق نشریه رویان ،آقای
مهندس مهدی احســانی ،که در قوت دادن و سرپا کردن این
نشریه بســیار تالش نمودهاند ،تشکر ویژهای شود .همچنین از
اساتید گروه علوم دامی که از هیچگونه همراهی در روند بهبود
کیفیت نشریه دریغ نکردهاند و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و کارشناسی این گروه که همراهان همیشگی نشریه بودهاند و
خواهند بود ،صمیمانه سپاسگزاریم.
سارا رجبزاده
سردبیر نشریه علمی دانشجویی رویان
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یادداشت ویـــژه

در این خصوص دانشــگاه فردوسی مشــهد بهعنوان
بزرگترین مرکز علمی شــرق کشور در ایجاد و توسعه
فرهنگ کارآفرینی نقش اساســی داشته و بهتبع آن
دانشکده کشاورزی و بهویژه گروه علوم دامی با تالش
و حمایت مســئولین و اعضا هیأتعلمی و دانشجویان
عزیز و بهویژه انجمن علمی گروه علوم دامی دانشــگاه
فردوسی که در این زمینه گامهای بزرگی برداشته است.
گروه علوم دامی با برنامهریزی مناســب در ایجاد دفتر
ارتباط با صنعــت در زمینه فعالیتهای تخصصی تالش
ویژهای داشته و امیدوارم با شروع سال تحصیلی جدید
فعالیتهای این دفتر آغاز گردد .در پایان به جملهای از
بنجامین دیزرائیلی اشاره میکنم:
" رمز موفقیت ،پایبندی به هدف در زندگی است".
سید علیرضا وکیلی
مدیر گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
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کارآفرینی ،رمز موفقیت جوامع بشری
امروز كارآفريني در صدر اولویتهای كشــور قرار گرفته است؛
بهنحویکه در سیاســتهای كلي اشتغال به كارآفريني تأکید
شده است.
در ارتباط با فرهنگســازی ،بايد فرهنــگ كار و كارآفريني به
گفتمان غالب در ســطح جامعه تبديل شــود .در اين زمينه،
نقــش صداوســیما بهعنوان دانشــگاه عمومي ،جهــت ايجاد
فرهنگ كارآفريني در جامعه حائز اهميت اســت .درعینحال،
استعداديابي نيز در ســطح آموزش عالي و آموزشوپرورش و
متعاقب آن پرورش استعدادها با آموزش مهارتهای كارآفريني،
در توفيق كارآفرينان آينده مؤثر خواهد بود.
فرمول بزرگ کارآفرینی به چهار بخش تقســیم میشود؛ این
بخشها شامل سادهســازی ،اهرمسازی ،شتاببخشی و تکثیر
است.
سادهســازی ،اولین مرحله کارآفرینی اســت و این مرحله به
معنای حذف و اضافه کردن فعالیتهایی اســت که انجام دادن
یا انجام ندادن آنها باعث توســعه و پیشرفت در کسبوکار ما
میشود.
مرحله دوم در ایجاد و توســعه کارآفرینی ،اهرم سازی است؛
اهرم ســازی به معنای اســتفاده از قدرت تفکر و مهارتهای
دیگران اســت .با بررســی و اســتفاده از موفقیتهای دیگران
میتوان بهروشهای تفکر سیستمی ،برنامهریزی ،تجاریسازی
آشــنا شــد .در این میان توجه و عبرتآموزی از شکستهای
دیگران هم میتواند به تقویــت مهارتهای کارآفرینی کمک
کند.
بنجامین فرانکلین گفته است که مرد میتواند درایت را بخرد
یــا آن را قرض کنــد ،برای خرید آن بایــد بهایش را از ناحیه
زمان و حساب شــخصیاش بپردازد اما برای قرض گرفتن آن
میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران آموخته است،

حساب باز کند.
در ایــن زمینه هم بررســی مواردی که منجر به شکســت یا
موفقیت کمپانیهای بزرگ تجاری جهان میشود باید مدنظر
کارآفرینان قرار بگیرد.
بخش دیگر مهارتهای کارآفرینی شــامل شتاب بخشیدن به
فعالیتها و برنامههاســت؛ در ایــن مرحله هر کس باید بتواند
بهســرعت ،نیازهای دیگران را برآورده ســازد و در جستجوی
راههایی باشد که هر چه سریعتر ،پیشرفت کند .در این مسیر
هم باید از افراد کلیدی ،صاحب ایده و عالقهمند به پیشــرفت
استفاده کرد.
چهارمین بخش در توســعه کارآفرینی مرحله ،تکثیر اســت؛
راهکار اصلی تکثیر ،ســازماندهی و کار کردن با کسانی است
که مهارتهــا و توانمندیهای آنها ،مکمــل توانمندیهای
شماســت .در واقع تکثیر ،قدرت تکمیل و افزایش ظرفیتهای
خود در عین برخورداری از ظرفیتهای مناسب و مؤثر دیگران
است.
بر اساس نظر استیو جابز ،بنیانگذار شرکت اپل ،معیاری برای
تعیین کیفیت باشید .اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی
شما میتوانید بهترین باشید .او نمیگوید برای کیفیت معیاری
تعریــف کنید؛ او میگوید بهگونهای زندگی کنید که شــما را
بهعنوان معیاری برای تعیین کیفیت بشناسند.
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آینده شغلی دانشآموختگان علوم دامی
سارا رجبزاده  /دانشجوی سال سوم کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم عابدینزاده  /دانشجوی سال اول کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
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رشــته علــوم دامي مجموعه علوم و فنوني اســت كــه در زمينه
تغذيه و بهداشت ،ژنتيك و اصالح ،فيزيولوژي ،مديريت و پرورش
حيوانات اهلي و طيور مورداســتفاده قرار ميگيرد .این رشــته به
تربیت نیروها در مقاطع کاردانی ،کارشناســی ،کارشناسی ارشد و
دکترای تخصصی ،با هدف تأمین نیروهای متخصص در واحدهای
دامپــروری ،ســازمانها و نهادهای تخصصی ،مراکز آموزشــی در
مقاطع متوسطه و عالی و تربیت مدیران و کارشناسان امور دام در
بخشهای دولتی و تعاونی میپردازد.
هر دانشــجوی علوم دامی الزم اســت تا با پنج مقوله اساسی این
رشته به شرح ذیل آشنا باشد:
ن میان
ی ک ه در ای 
ی و عمل 
ش دا م ب ه نحو صحیــح ،منطق 
 - 1پرور 
ح است و به دنبال
ش مطر 
ی بسیار مه م در پرور 
ن عامل 
تغذی ه بهعنوا 
ح میشود.
ت علوف ه نیز مطر 
ع و کش 
آن ،مسئل ه مرات 
ح نــژاد ک ه با هدف بهبود کیفیت و کمیت تولیدات دامی
 -2اصال 
میشود.
ش توان
ت و افزای 
ت و ضایعا 
ش تلفا 
ث کاه 
 -3بهداشــت دام ک ه باع 
تولیدی گله میشود.
ل در مزارع
ی فعا 
ن از نیروها 
یآ 
ی ک ه ب ه یار 
ی انسان 
 -4مدیریت نیرو 
یشود.
ب بهرهبردار 
ب ه نحو مطلو 
ن عامــل ،باید نحوه عرضه
س ای 
ی ک ه بر اســا 
 -5فروش و بازاریاب 
تولیدات به بازار بررسی شود تا در سطح تولید افتی ایجاد نشود.
ل و نقش
ج عام 
ن پن 
ی و مطالع ه ای 
ی ب ه بررس 
دانش و علم علو م دام 
ش هر دامی
ش دا م میپردازد .البت ه در کشور ما پرور 
آنها در پرور 
ن بیشتر
ش آبزیا 
ل پرور 
ی مثا 
ی نمیگنجد؛ برا 
در رشــت ه علو م دام 
ش سگ ،گرب ه یا
ح میشود؛ همچنین پرور 
ت مطر 
در رشت ه شــیال 
ج نیست.
ک نیز رای 
خو 
آشنایی با گرایشهای دانش علوم دامی
دانشــجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری را دارند ،میتوانند به گرایشهای این رشته که شامل تغذیه
دام ،تغذیه طیور ،اصالح نژاد دام و فیزیولوژی دام است ،بپردازند.
تغذیه نشخوارکنندگان:

تغذیه دام یکی از راههای بهرهوری در اســتفاده از منابع خوراک،
تهیــه جیرههای متعادل و متــوازن بهمنظور تامیــن احتیاجات
غذایی دام و طیور اســت؛ بهطوریکه در یک واحد دامپروری 60
تا  70درصد هزینهها مربوط به تغذیه میشــود .مدیریت دامهای
پرواری مثل زمان خشــکی ،آبستنی ،شــیرواری یا شیرخوارگی
بایــد با یک برنامهریزی صحیح انجام گیــرد .دامهای پرواری نیاز
بــه غذای کمحجم و مقوی دارند تا به لحاظ اقتصادی برای دامدار
مقرونبهصرفه باشــند .دامداران باید کلیه نکات مربوط به تغذیه

حیوان و عوامل محیطی را با اســتفاده از وسایل نرمافزاری دقیق
موردبررســی قرار دهند تا عالوه بر حفظ ســامت دام و استفاده
درست از حداکثر ظرفیت ژنتیکی آنها بتوان تولیدات بهصرفهای
داشته باشند.

ازآنجاییکــه اقتصادی بــودن تولیدات دامی تابــع نوع خوراک و
تعادل جیره غذایی اســت ،بهمنظور تولید یک جیره مناسب برای
نشخوارکنندگان باید ارزش غذایی انواع خوراک را تعیین کرد .در
راستای وضعیت فعلی کشور درباره تغذیه نشخوارکنندگان صحبتی
با استاد رشــته علوم دامی دکتر ناصریان داشتیم :کشور ایران در
ســالهای اخیر در زمینه تغذیه نشــخوارکنندگان پیشرفتهای
چشــمگیری داشــته اســت که به اختراعات مهمی چون فرایند
تبدیــل برگ نخل خرما به خوراک مفید دامی در بوشــهر ،قرص
آهســته رهش که مواد معدنی برای بدن دام را به مدت  4تا  6ماه
تامین میکند ،اشــاره نمود .البته این پیشرفت را مدیون همکاری
دانشآموختگان رشتههای کشاورزی در واحدهای تولیدی هستیم
و امیدواریم در ســالهای آتی این انتقال دانش از دانشــگاهها به
سمت تولیدات افزایش یابد.
اصالح نژاد و ژنتیک دام:

جایگاه علم ژنتیک در کشورهای صنعتی با جایگاه فعلی این رشته
در ایران بســیار متفاوت است بنابراین محتاج تالش بسیاری برای
جبران کاستیهاســت .البته این به آن معنا نیســت که در کشور
ما تحقیقات ژنتیکی انجام نمیگیرند و فارغالتحصیالن این رشته
جذب هیچ مرکزی نمیشوند ،بلکه ســازمانهای مختلفی وجود
دارنــد که به فعالیتهــای تحقیقاتی میپردازنــد از جمله مراکز
مختلف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،انستیتو پاستور ،مرکز ملی
تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیســتی .مهندسی ژنتیک ،مجموعه
روشها و فنونی که تکیهگاه اصلی آنها زیستشناسی مولکولی و
بخصوص ژنتیک مولکولی است اطالق میشود.

اشتغال و صنعت
تولیــدات طیور به دلیل ضریب تبدیل پایین ،توان تولید نســل یا
بهعبارتدیگر موالید باال  -3مناسبتر بودن محصوالت طیور برای
فراوری  -4ترکیب مطلوبتر گوشت طیور برای سالمتی انسان از
لحاظ قابلیت هضم و ترکیب بیوشــیمیایی مطلوبتر و همچنین
عدم وجود بیماری مشــترک بین انسان و طیور  -5پیشرفتهای
بهدســتآمده در ژنتیک ،مدیریت ،بهداشــت و درمان و -6...نبود
تضادهای مذهبی برای مصرف طیور.

تغذیه طیور:

بــا توجه به افزایش جمعیت جهان نیاز بیشــتر به مواد پروتئینی
روزبهروز افزایش مییابد .همین مســئله باعث شــد بســیاری از
حیوانات که گوشــت آنهــا قابلیت مصرف برای انســان را دارد،
بهصــورت اهلی درآمــده و با پــرورش صنعتی آنها بخشــی از
احتیاجات پروتئینی جوامع بشــری را برطرف کرد .در کشورهای
مختلف جهان سالهاســت که پرورش بلدرچین بهصورت یکی از
شاخههای مهم صنعت پرورش طیور تجلی پیدا کرده است؛ بدین
منظور مزرعههای بزرگی در بسیاری از کشورها ایجاد شد .در کشور
ایران پرورش بلدرچین از دیرباز تاکنون رواج داشته است.

از جمله علل توسعه صنعت طیور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1سادگی تأســیس مزارع پرورش طیور  -2مقرونبهصرفه بودن

سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:

عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین بهمنظور تولید محصوالت
گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت ،باغداری ،درختکاری مثمر و غیر
مثمر ،جنگلداری ،جنگلکاری ،مرتعداری ،بیابانزدایی ،دامداری،
شیالت ،آبزیان ،پرورش طیور ،زنبورعسل و کرم ابریشم.
از جمله اهداف ســازمان نظاممهندســی میتوان بــه موارد زیر
اشــاره کرد :تالش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش
کشــاورزی ،تالش در جهت حفظ انســجام ،هماهنگی و همکاری
هرچه بیشتر بین شاغلین امور کشــاورزی با دستگاههای اجرایی
دولتی و غیردولتی ،حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش،
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بهمنظور معرفی رشــته اصالح نژاد و ژنتیک ،دکتر سخاوتی استاد
ژنتیک کمی گروه علوم دامی گفت :بهترین راه برای معرفی رشته
ژنتیک مولکولی مقایســه آن با ژنتیک کمی است .دانشجویان در
رشته ژنتیک کمی بیشتر از روشهای محاسباتی آمار و ریاضیات
بهــره میگیرند و فارغالتحصیالن ایــن گرایش میتوانند بهعنوان
اصالحگر در آزمایشــگاهها و مراکز تحقیقات مشغول به کار شوند.
در مورد رشــته ژنتیک مولکولی باید دانست دانشجویان بیشتر با
موجودات زنده و کارهای آزمایشگاهی مختلف که مهمترین آنها
روش  PCRاست ،در ارتباطاند .فارغالتحصیالن این رشته میتوانند
در آزمایشگاههای ژنتیک کمی و مولکولی و مراکز تحقیقات مشغول
به کار شوند.

حوزه فعالیت دانشآموختگان علوم دامی
پس از آشنایی دانشــجویان و فارغالتحصیالن رشته علوم دامی با
اهداف این رشــته و زمینههای فعالیت و تخصص در گرایشهای
مختلف آن ،بــه معرفی صنعت ،ســازمانها و نهادهای مربوطه و
هدفگذاری جهــت تربیت نیروهای موفق بــا تواناییهای علمی
و عملــی باال میپردازیم .صنایع مرتبط با علوم دامی بدین شــرح
میباشد:
 -1سازمانهای دولتی که شامل سازمانهای نظاممهندسی ،جهاد
کشاورزی و بانک کشاورزی میشود.
 -2انجمنهــای صنفی ،تعاونیها و اتحادیهها که شــامل اتحادیه
گاوداران ،زنبــورداران ،مرغ گوشــتی ،مرغ تخمگذار ،شــترمرغ،
بلدرچین ،شیالت و  ...میشود.
 -3صاحبان صنعت از جمله کارخانههای خوراک دام در بخش مواد
افزودنی ،مکملسازی ،کنستانتره و علوفه ،شرکتهای خریدوفروش
خوراک.
 -4مراکز پژوهشی و واحدهای تحقیق و توسعه.
 -5واحدهای صنعتی پرورش دام و طیور
در ایــن خصوص توضیح مختصری از هدفگذاریها ،عملکردهای
راهبردی ،برنامهریزیها و خدمات هر سازمان الزم است:
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تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع
طبیعی و کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.
خدمات و اختیارات ســازمان نظاممهندســی شــامل :همکاری و
هماهنگی با مراجع ذیربط برای گســترش و پیشبرد فعالیتهای
علمی و تحقیقاتی در امور کشــاورزی و منابع طبیعی ،همکاری با
مراجع ذیربط برای تعییــن و تنظیم و اجرای صحیح تعرفههای
خدمات امور کشــاورزی و منابع طبیعــی ،تالش در جهت تدوین
و اجرای برنامههای بازآموزی و نوآموزی مســتمر اعضای سازمان،
تدوین دســتورالعملها و ضوابط خــاص صنفی و حرفهای ،صدور
کارت عضویت و اعطای شــماره نظاممهندســی به مهندســین
کشاورزی و رشتههای مرتبط و همکاری در جهت تدوین و تنفیذ
نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.
کلیه اتباع ایرانی فارغالتحصیل در دورههای مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی و رشتههای مرتبط ،حق عضویت در سازمان را دارند.
سازمان جهاد کشاورزی:

شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی شامل  6بخش بهقرار زیر است:
 سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت امور پژوهش ،آموزش و ترویج کشاورزی امور منابع طبیعی و آبخیزداری امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی امور کشاورزی دام و آبزیان امور حمایتی بخش کشاورزی امور بازرگانی در بخش کشاورزی.سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت:

 -1تعیین سیاســتها و راهبردهای مربوط به بخش کشــاورزی،
توســعه و عمران روستاها و مناطق عشــایری و همچنین تنظیم
و اجرای برنامههای توســعه کشــاورزی در چارچوب سیاستهای
توسعه پایدار.
 -2انجام بررســیها و اقدامــات الزم بهمنظور برنامهریزی تولید و
تأمین نیاز کشــور به محصوالت و فرآوردههای کشاورزی و دامی و
توسعه صادرات با رعایت مزیتهای نسبی در چارچوب سیاستهای
بازرگانی کشور.
 -3تهیــه ،تدوین ،اجرا و بهنگام ســازی نظامهای اطالعرســانی
کشاورزی و روستایی و استقرار نظامهای آماری.
 -4تهیه استانداردها و ضوابط برنامهریزی الزم در زمینه تأسیسات

و زیرساختها موردنیاز تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی.
 -5نظارت و ارزشیابی عملکرد ،فعالیتهای مؤسسات و شرکتهای
وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی.
 -6نظارت و ارزشــیابی برنامهها ،طرحها ،فعالیتها و اقدامات در
حیطه وظایف وزارت جهاد کشــاورزی بهمنظور ســنجش میزان
کارایی و اثربخشی آنها.
امور پژوهش ،آموزش و ترویج کشاورزی:

 -1انجام پژوهش کاربردی و توسعهای در زمینههای زیر:
الــف -آبوخاک ،اصالح بــذر و نهال ،اصالح نــژاد ،پرورش دام و
آبزیان ،جنــگل ،مرتع و آبخیزداری ،آفــات بیماریهای گیاهی و
راههای مبارزه با آن.
ب -افزایــش بهــرهوری ،کاهــش ضایعات و بهبــود کیفی تولید
محصوالت و فرآوردههای بخش کشاورزی.
ج -تهیه و تولید ســرمها و مواد بیولوژیک الزم برای پیشگیری و
مبارزه با بیماریهای دامی ،آبزیان و بیماریهای مشــترک میان
انسان و دام.
 -2حفاظت ،جمعآوری ،ارزیابی و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی ،تنوع
زیســتی گیاهی و ژرمپالسم گیاهان زراعی ،باغی ،زینتی ،دارویی،
مرتعی ،جنگلی و دام و آبزیان و میکروارگانیسمها و حشرات مفید
و زیانآور کشاورزی در چارچوب وظایف محول شده.
 -3برنامهریــزی و اجرای آموزشهای علمــی ،کاربردی و فنی و
حرفهای شــاغالن بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب
سیاســتهای مصوب و همچنین آموزش روشهــا و فنون نوین
کشاورزی و دامداری به تولیدکنندگان مربوطه.
 -4مطالعــه ،طراحی و بهینهســازی الگوهــا و نظامهای تولید و
بهرهبرداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصالح مستمر آنها.
 -5برنامهریزی و ارائه نتایج پژوهشهای انجامشــده به کارکنان،
تولیدکننــدگان و بهرهبرداری بخش کشــاورزی و نیز شــناخت
مســائل و مشکالت آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای
برنامههای ترویجی.
خدمات سازمان جهاد کشاورزی در حوزهی علوم دامی شامل:

 -1برنامهریــزی و اتخــاذ تدابیر الزم بهمنظــور افزایش بهرهوری
از عوامل و منابع تولید کشــاورزی و دســتیابی به الگوهای کشت
متناســب با منابع آب در دســترس ،ظرفیتهای تولید و شرایط
اقلیمی مناطق مختلف کشور.
 -2تامین بهداشــت دام و فرآوردههای مربوط بــه آن و مبارزه با
بیماریهای دامی مشــترک انســان و دام ،قرنطینه دام و کنترل
بهداشتی کشتارگاهها و نظارت بهداشتی بر مراتع ،آبشخورها ،محل
نگهداری دام ،کارخانههای تولید خوراک دام و ســایر تأسیسات و
مراکز تهیه ،نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی.
 -3نظارت و کنترل بر تولید واردات و مصرف مایهها و ســایر مواد
بیولوژیکی موردنیاز دامی.
 -4برنامهریــزی و انجــام اقدامات الزم بهمنظور ایجاد گســترش
شــبکههای پیشآگاهی و مراقبت ،پیشــگیری ،قرنطینه گیاهی
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اتحادیهها و تعاونیهای دامداران و گاوداران:
اتحاديــه مركزي تعاونیهای كشــاورزي دامــداران ايران با تحت
پوشش داشتن  33اتحاديه اســتاني ،بیش از  600شركت تعاوني
شهرستاني و  1ميليون و  300هزار عضو دامدار اولين و بزرگترین
شــبكه تعاونیهای تخصصي بخش كشــاورزي است كه در سال
 1375تأســیس شد .اين اتحاديه در چارچوب وظايف تعریفشده
در اساســنامه ،اقداماتــي بايد انجام دهد كــه حاصل آن ،كاهش
هزینههــای توليد و افزايش درآمد و نهايتاً اقتصادي شــدن توليد
براي دامداران باشد.

اهم وظایف و اهداف اتحادیه سراسری:
 همــکاری با دولــت به جهت قبول مســئولیت تنظیــم بازار،ذخیرهسازی و خرید تضمینی
 فراهم کردن تســهیالت الزم با مؤسســات بیمه و عقد قرارداد وقبول نمایندگی
 اقدام به ایجاد مراکز و شــبکه اطالعرسانی و مدیریت رایانهای ومشارکت در تأسیس مراکز تحقیقاتی
 اقــدام به صادرات و واردات گوشــت مرغ و جوجــه یکروزه وتخممرغ نطفهدار
 حضور در تمام مجامع قانونی حقوقی ،اجتماعی ،شوراها و گروهها اقدام به تحصیل و تامین منابع بانکی و تامین نقدینگی موردنیاز انجام خدمات زیر بنایی برای اتحادیههای عضو و مرغداران کشور اقدام به ساماندهی و برنامهریزی تولید و عرضه و ذخیرهسازی وتنظیم بازار
 اقدام به اســتفاده از ف ّناوریهای نوین در جهت گســترش توانبازاریابی و بهرهوری
 ایجاد عضویت و مشارکت در صندوقهای حمایت و سرمایهگذاری قبول مســئولیت و تالش برای کاهش تصدیگری سازمانهایدولتی
 راهنمایی و کمک به اتحادیههای عضو در امور اداری و سازمانیو مدیریت امور فنی
 حسابرسی اتحادیههای عضو و شرکتهای تعاونی تحت پوششآنها

از اهداف اتحادیه گاوداران و دامداران میتوان به موارد زیر اشــاره
کرد:
 بسترســازی مناســب جهت دریافت وظایــف قابلواگذاری بهبخشهای غیردولتی در راستای اجرای اصل  44قانون اساسی
 افزایش تولید شیر خام گوشت قرمز طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی و تولید مواد لبنی استان صادرات مواد لبنی ،شیر خشک و ... صادرات تلیسه ،گاو شیری ،گوساله نر و ماده سرمایهگذاری و مشاركت در تولید و صادرات نهادههای ژنتیكی(جنین و اسپرم منجمد گاوی)
 همكاری و سرمایهگذاری در طرحها و پژوهشهای استانی و ملی.اتحادیه شرکتهای مرغ گوشتی:

اتحادیه سراســری 30 ،اتحادیه اســتانی و حــدود  300تعاونی

شرح وظایف اتحادیه شرکتهای مرغ گوشتی:

 جمعآوری آمار و اطالعات (تولید -ظرفیت اسمی -تعداد واحد -مصرف سرانه  -صادرات  -واردات)
 شناسایی و تشــخیص بازارهای مناسب برای عرضه در داخل وخارج از کشور
 بررســی و برآورد توان نگهداری و ذخیرهســازی محصوالت درمواقع الزم
 کنتــرل و نظارت بر بازار مصرف بــرای تنظیم و متعادل کردنقیمت محصول
 تنظیــم تعرفهها برای کنترل قیمت و اخــذ مصوبات از مراجعذیصالح

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

و تشــخیص و مبارزه با آفات و بیماریهــای عمومی ،همگانی و
ســایر آفات و بیماریهای گیاهی و نظارت بــر روند تولید ،توزیع
و مصرف ســموم موردنیاز بخش کشاورزی با رعایت شاخصهای
زیستمحیطی کشور.
 -5برنامهریزی و تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حفظ منابع دام،
طیور و اصالح نژاد و بهبود تغذیه دام.
 -6توســعه کمی و کیفی تولیدات دامــی و تدوین و اجرای نظام
دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاهها.
 -7برنامهریــزی و اتخاذ تدابیر الزم جهت حفظ ،احیاء و توســعه
و بهرهبرداری مناســب از منابع آبــزی ،آبهای تحت حاکمیت و
صالحیت دولت جمهوری اســامی ایران و توسعه پرورش آبزیان
در کشور.

شهرســتانها را تحت پوشش داشته و دارای ساختار تشکیالتی و
وظایف است.
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 تعیین قیمت تمامشــده کاال جهت ارائه به مراجع مسئول و اخذمصوبات
 کنترل و نظارت بر تولید محصوالت در محصوالت در چهارچوبمعیارهای اعالمشده
 بررسی و تعیین میزان تولید محصول بهصورت ماهیانه بررسی و تعیین میزان محصول مازاد بر مصرف داخلی بررســی و تصمیمات الزم برای ذخیره و نگهداری محصول مازادبر مصرف
 تنظیم مقررات و صدور وجودهای الزم در زمان مشــخص برایصادرات محصوالت مازاد بر مصرف و واردات محصول موردنیاز
 بررســی و تعیین میزان واردات نهادههــا و محصوالت در زمانموردنیاز
 کنتــرل و نظارت بر کشــتارگاهها جهت فرآوری و بســتهبندیمحصوالت در چهارچوب ضوابط و معیارهای ابالغی
 کنترل و نظارت بر بازار جهت نحوه عرضه و نوع کیفیت محصوالت جمــعآوری و گردآوری آمار و اطالعــات در زمینههای تولید وصادرات و عرضه محصول و تولید نهادهها در داخل و تحلیل و ارائه
گزارش بهصورت ماهیانه
اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار:
از جمله محوریت فعالیت اتحادیه مرغ تخمگذار:

 باال بردن ســطح زندگي اعضا شركتهاي عضو اتحادیه و تولیدمحصوالت طیور با رعايت اهداف توسعه كشاورزي و موازين تعاوني
از طريق بهرهبرداري جمعي
 تهيه و تدارك و تولید مواد اولیه ،نهادهها و تجهیزات مورداحتیاجحرفهاي اعضا.
 انجام عملیات جمعآوري ،نگهــداري ،طبقهبندي ،حملونقل وبازاریابی و فروش محصوالت اعضاء.
 ايجاد واحدهاي توليــدي دامپروري ،کارخانههای تولید خوراکو نهادههــای طیور ،کارخانههای صنايع تبديلي و پایانههای عرضه
محصوالت مرتبط با فعاليت اتحاديه جهت بهرهبرداري مشــترك
اعضا.
 نگهداري و انبارهاي چندمنظوره در سردخانه جهت نگهداري وذخيرهسازي محصوالت اعضا.
 انجام معامالت مجاز جهت تأمين نيازهاي اعضا. -ارتقاء مهارتهای شغلي اعضا.

مراکز پژوهشی و واحدهای تحقیق و توسعه:
تحقیق و توسعه چیست؟

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بســياري از ســازمانها را بر آن داشته
كه فعالیتهای خود را بر توليدات اساسي و توانمندیهای محوري
متمركز كنند كه اين امر مســتلزم ســرمایهگذاری در تحقيقات و
ايجاد نوآوریهای ف ّناورانه اســت .انجام تحقيقات با هدف حمایت
از ســازمانها ،فرصتهای کســبوکار جديدي خلــق كرده و يا
کسبوکار فعلي سازمان را متحول مینماید.
در بخش تحقیق و توسعه ،نوآوري صورت میگیرد و پیچیدگیهای
تحقيقات موجب شــدت يافتن رقابت ،افزايش حمايت كشورها و
ســازمانها از فعالیتهای مبتنی بر دانــش ،تكنولوژي و نوآوري
و نيز پويايي کســبوکار و بازار میشــود و همچنین سازمانها را
مجبور كرده تا در حجم ،مقيــاس ،موقعيت مكاني و جهتگیری
فعالیتهایشــان تجديدنظر كنند .این بخش تأثیر مســتقيمي بر
نوآوري ،بهرهوری ،كيفيت ،سطح اســتاندارد زندگي ،سهم بازار و
نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها مؤثر هستند،
دارد .امروزه با ظهور پديده جهانیشدن روشهای كسب تكنولوژي،
روشهای جديدي خلق شــده كه به كشــورها و سازمانها امكان
دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را میدهد.
تحقيق و توسعه در ایران

امــروزه باوجوداینکه نيروهــاي اقتصادي در جهــان هدايت علم
و تکنولــوژي را به عهــده گرفتهاند ،در ايران نيز پیشــرفتهایی
حاصلشــده اســت اما هنوز راه درازي در پيش است تا نيروهاي
بالقوه جامعه در اين راســتا تحقق پيدا کنند .حتي باوجود منابع
طبيعي غني و متنوع و جمعيتي که بهطورکلی نگرش مســاعدي
نســبت به علم و دانش دارد هنوز هم به نظر میرســد در بيشتر
مؤسسات اقتصادي عالقهای به علم و تحقيق وجود ندارد.
ضعف نسبي اقتصادي که در درجه اول حاصل وابستگي شديد به
صادرات نفت اســت مانع از اين شده است که ساختاري يکپارچه
براي توســعه علم و تکنولوژي در سطح قابل قياس با شرکتهای
صنعتي به وجود آيد و خصوصيت اصلي اقتصاد ما ،در اکثر بنگاههای
اقتصادی کميابي و انحصار همراه باکیفیت پايين کاالها و خدمات
مشاهده میشود .بنابراين انگيزه ذاتي براي تحقيق و توسعه وجود
ندارد؛ درنتیجه صنایع کوچک نيز از اين امر مســتثنا نيستند و با
مشکالت زيادي در حال دستوپنجه نرم کردن هستند که میتوان
به اين موارد اشاره کرد:
 -1مشکالت مالي که بيشتر شرکتها با آن مواجه هستند و براي
تقويت و گســترش فعالیتهای خود نيازمنــد حمایتهای مالي
بیشتر هستند.
 -2ماشینآالت و تجهيزات فرسوده که نقش مهمي در پايين آمدن
کيفيت توليد و باال رفتن هزينه دارد.
 -3فقــدان حق کپیرایــت که در بخش تحقيق و توســعه براي
نوآوریهای جديد در پيش روي شــرکتها اســت .بهعبارتدیگر
نبود حق مالکيت معنــوي اختراعات ،باعث کاهش اطمينان براي
سرمایهگذاری در جهت نوآوري محصوالت است.
 -4نبود فرصتهای مســاوي تجاري براي شرکتها از ديگر موانع

اشتغال و صنعت
موجود است؛ چراکه براي تمام شرکتها امکان حضور در بازارهاي
جهاني وجود ندارد و درنتیجه آنها اين فرصت را که بتواند کيفيت
محصوالت خود را بهبود بخشند ندارند .چنين مشکالتي باعث شده
اســت که بهطورکلی مفهوم توســعه و تحقيق در ايران با آنچه در
کشورهاي پيشــرفته در جريان است تغيير کند و از سمتوسوی
تحقيق و ابداع و نوآوري به ســمت مهندســي معکوس در جريان
باشد.

ف ّناوری مجموعهای اســت از روشها ،فرايندها ،ابزار و تجهيزات و
ماشینآالت و مهارتها است؛ بنابراین بر اساس تعريف فوق چهار
مؤلفه اساســي میتوان براي دانشها كه بهوســیله آنها كااليي
ساخته میشــود و يا خدماتي ارائه میگردد ،ف ّناوری به شرح زير
معرفي نمود:
 -1ابزار و ماشینآالت
 -2نيروي انساني
 -3اطالعات و دانش فني
 -4سازماندهی و مديريت
مجموعــه مؤلفههــای ذکرشــده و چگونگي ارتبــاط بين آنها
تعیینکننده ســطح تكنولوژي موجود در هر كارخانه اســت .لذا
تحقيق و توســعه بايد براي توليد تكنولوژي برتر در ابعاد مختلف
تكنولوژي اقدام نمايد تا درنهایت بتواند به نتيجه نهايي نائل آید.

ارزیابی موقعیت شغلی رشته علوم دامی
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ن فعالی 
ی امور دا م و آبزیا 
تحقیقات 
منابع و مأخذ:
 -1خبرنامه تحقيقات و توسعه ،شماره  ،12مردادماه .1387
 -2ماهنامه تخصصي مهندسي پزشکي ،شماره  ،8سال  ،85ارديبهشت .1387
 -3نشریه الکترونيک توسعه علمی ایران ،سال سوم ،شماره .1388 ،20
 -4حائــری امید ،ارزيابــي و انتخاب پروژههای تحقيقاتــي دو مفهوم متمايز و
مكمل ،سمينار ساماندهي تحقيقات مركز تحقيقات علمی کشور.1379 ،
 -5مصاحبه با نصرت ا ...نصیری ،واحد تحقيق و توســعه گروه توليدي دشــت
مرغاب (یك و يك).
 -6فصلنامه نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،بهار .1396
 -7خبرنامه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ،تابستان .1396
 -8اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران ،قابلدسترسی
در آدرس الکترونیکیhttp://nubg.ir ،
 -9اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ایران ،قالب دسترسی
در آدرس الکترونیکی http://damdaraniran.com
 -10فصلنامه علمی تخصصی رویان ،شماره  ،5آذرماه  ،94سال .1394
 -11فصلنامه علمی تخصصی رویان ،شماره  ،8اسفند  ،94سال .1394
 -12فصلنامه علمی تخصصی رویان ،شماره  ،10اردیبهشت  ،94سال .1394
 -13مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد :دکتر عباسعلی
ناصریان (استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی) ،دکتر محمدهادی
سخاوتی (استادیار گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی).

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

اهداف تحقيق و توسعه

هدف به معناي کيفيت يا نقطه مطلوبي اســت که فرد يا سازمان
در تالش براي دســتيابي به آن اســت .اين هدف بر اساس درک
ضرورتها ،اولویتها و نيازها در چارچوب فردي ،ســازماني و ملي
معين میشود و بر اين اساس میتوان برخي از اهداف بخش تحقیق
و توسعه را نام برد:
 -1افزايش دانش و فرهنگ جامعه بهوسیله اختراع ،ابتکار و نوآوري
 -2یافتن کاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهیهای جدي
 -3ارضاء نيازهاي انساني و ايجاد رفاه و آسايش
 -4افزايش بهرهوری فعالیتهای انساني که شامل افزايش درآمدها
نيز میشود
 -5افزايش خوداتکایی ،در کنار تسهيل و تسريع در انجام امور
 -6افزايش توان رقابتي در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي
کشورهاي همسايه و ساير کشورها

اقدامات واحد تحقيق و توسعه در هر مقطع بستگي به چرخه حيات
و منحني عمــر تكنولوژي دارد كه بر اســاس آن در هر مقطع از
فرايند توليد تكنولوژي اقدام معيني را بايد انجام دهد و ســاختار
واحد تحقيق و توســعه نيز بايد منطبق با اقداماتي باشــد كه بايد
در هر مقطع انجام گیــرد .صرفنظر از نوع و ماهيت صنعت آنچه
مسلم اســت اينكه واحد تحقيق و توسعه بايد ساختاري را شامل
باشد كه فعالیتهای آن در رابطه با عوامل مختلف برونسازمانی و
درونسازمانی مرتبط با تكنولوژي باشد و بر اساس اينكه مهمترین
مشــكل و مانع درراه بهرهوری از عوامل چه باشــد ،ساختار واحد
تحقيق و توسعه در هر كارخانه تعيين میشود.
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گروه علوم دامی
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد؛

توانمند در زمینه امکانات آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی

میترا ریاسی  /دانشجو سال دوم کارشناسی علوم دام دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه وارسته  /دانشجو سال اول کارشناسی علوم دام دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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مطالعــه و بررســی در زمینه تغذیــه دام ،طیور ،اصــاح نژاد و
فیزیولــوژی باهدف افزایش تولید اقتصادی با اســتفاده از اصول
بهداشــت و مديريت در پرورش دام ،طیور و نگهداري محصوالت
دامي ،رشــتهای از علوم کشاورزی را تشــکیل میدهد که علوم
دامي نامیده میشود.
گروه علوم دامی دانشــگاه فردوســی مشــهد با دوره کارشناسی
دامپروری در ســال  1354تأســیس و از ســال  1358شروع به
پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی کرد و همچنین ،از سال
 1366در مقطع کارشناســی ارشــد گرایش تغذیه دام ،از سال
 1375گرایش ژنتیک و اصالح نژاد و از ســال  1385در گرایش
فیزیولوژی دانشــجو پذیرفت .این گروه از سال  1373در مقطع
دکتری در گرایش تغذیه دام و طیور و از ســال  1386در رشته
ژنتیــک و اصالح نــژاد (گرایش کمی و مولکولی) نیز دانشــجو
پذیرفت.
این نکته نیز حائز اهمیت اســت که گروه علوم دامی دانشــکده
کشــاورزی مشهد ،از ســال  1379یکی از نامزدها برای انتخاب
بهعنوان قطب علوم دامی کشــور مطرح شــد .اولین قطب علمی
دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به ظرفیت علمی موجود در این
گروه در ســال  1379تأسیس شد و پسازآن دومین دوره قطب
با عنوان «استفاده از فرآوردههای جنبی کشاورزی در تغذیه دام
و طیور» مــورد تصویب قرار گرفت و در حــال حاضر نيز محور
تحقیقاتی آن «اســتفاده از ضایعات جنبی کشــاورزی و صنایع
غذایی در تولید شیر و گوشت» است.
همچنین این گروه در سال  1387مجوز انتشار یک مجله علمی –
پژوهشی با عنوان «پژوهشهای علوم دامی ایران» را نيز دریافت
نموده اســت .گروه علوم دامی دانشــگاه فردوسی مشهد با بیش
از  30سال ســابقه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و ترویجی در
کشور در حال حاضر دارای  17نفر عضو هیئتعلمی با رتبههای
 8استاد 3 ،دانشــیار و  5استادیار است .هماکنون مدیریت گروه
بر عهده جناب دکتر ســید علیرضا وکیلی ،دانشیار بخش تغذیه
نشخوارکنندگان گروه علوم دامی ،است.
فعالیتهای آموزشــی این گروه بر مبنای دورههای کارشناســی
(گرایشهای دام و طیور) ،کارشناســی ارشد در رشتههای تغذیه
(گرایشهــای دام و طیور) ،فیزیولوژی و ژنتیک و اصالح نژاد دام
و دکتری در رشــتههای تغذیه (گرایشهای نشــخوارکنندگان و
طیور) ،ژنتیک و اصالح نــژاد دام (گرایشهای کمی و مولکولی)
میباشد.
امکانات آموزشی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد دارای امکاناتی ازجمله
مراکز تحقیقات دام و طیور ،گاو شیری و آزمایشگاههای تخصصی

اســت که در ادامه به توضیحات مختصری از این امکانات اشاره
میشود:
مركز تحقيقات دام و طيور

مركز تحقيقات دام و طيور دانشــكده كشــاورزي به وسعت 43
هكتار داراي واحدهاي پرورشي به شرح زير است:
 -1واحد پرورش مرغ گوشتی با مساحت  500مترمربع به ظرفيت
 5000قطعه جوجه در هر دوره پرورش
 -2واحــد آموزشــی تحقیقاتی مرغ تخمگذار با مســاحت 600
مترمربع و ظرفيت  6500قطعه مرغ تخمگذار
 -3واحدهای تحقيقاتي مرغ گوشتي ( 4واحد) هریک به ظرفیت
 500قطعه پرنده
 -4واحد آموزشی تحقیقاتی بلدرچین به ظرفیت  2000قطعه
 -5واحد پرورش گوســفند به مساحت  900مترمربع آغل مدرن
و مسقف با  1800مترمربع بهاربند و ظرفيت پرورش  600رأس
گوسفند و بز
 -6واحد آموزشی تحقیقاتی شترمرغ به ظرفيت  100قطعه
 -7واحد زراعی به مســاحت  20هکتار کشت آبی بهمنظور تولید
علوفه موردنیاز مجموعه
همچنیــن اين مركز مجهز به كارخانه توليد خوراک دام و طيور،
كارگاه ماشينآالت و آزمايشگاههاي متابوليسمي و تغذيه است.
مرکز تحقیقات گاو شیری:

مركــز تحقيقات گاو شــيري صنعتي در ســال  1359در محل
ضلع شــمالي مزرعه دانشکده واقع در طرق ایجاد شد و همزمان
تعداد  30رأس گاو شــیری هلشتاین برای رفع نیازهای آموزشی
دانشــکده خریداری و در آن نگهداری گردید .در طول سالهای
بعد به تکمیل ساختمانها و تأسیسات آن پرداختهشده است.
ایــن واحد به ظرفيت  512رأس گاو اصيل در مزرعه دانشــكده

گروه علوم دامی

آزمایشــگاههای گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد:
 -1آزمایشگاه تغذیه دام  1و  :2بهمنظور معرفی این دو آزمایشگاه،

صحبتی با دکتر فروزان طباطبایی ،کارشــناس آزمایشــگاههای
تغذیه گروه ،داشتیم:
آزمایشــگاه تغذیــه دام  :1اصــول این آزمایشــگاه ،اندازهگیری
مــواد مغذی موجــود در غذای دام و طیور اســت که شــامل:
 ADF،NDFو پروتئیــن خام ،فیبر خام ،چربی خام ،خاکســتر
تام ،امالح مواد معدنی (فســفر ،کلسیم و غیره) ،انرژی ،مواد آلی،
رطوبت ،جیرههای غذایی و ...اســت .در این آزمایشگاه روشهای
اندازهگیری به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته میشود .در
رشــته علوم دامی واحدی به نام تغذیه دام وجود دارد که شامل
 3واحد تئوری و  1واحد عملی است که واحد عملی درس تغذیه
در این آزمایشگاه گذرانده میشود .درواقع در آزمایشگاه تغذیه 1
اساس کار ،آموزش دانشجو است.

همچنین مهندس هاشمی عطار در رابطه با اساس کار دستگاههای
موجود در آزمایشگاه تغذیه توضیحاتی ارائه داد که خالصه آنها
به شرح زیر است:
هموژنالیزر :دستگاه مخلوطکن قوی (تک فاز کردن مواد)

آب مقطر گیری :دستگاه تولید آب مقطر از آب معمولی

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

واقعشــده و به مســاحت  4/7هكتار داراي بخشهای مختلف،
پرورش گوساله ،تليســه ،گاو شــيري ،مجتمع انبارها و آسياب
ميكســر ،سيلوها ،ســالنهای تحقيقاتي ،کلینیک و آزمایشگاه و
واحدهاي مســكوني مخصوص كارگران و دانشجويان است .اين
واحد عالوه بر ارائه خدمات مناسب به دانشجويان و محققان ،يكي
از بهترين گاوداریهای منطقه و كشــور ازنظر شاخصهای توليد
و ارائه خدمات مختلف اســت .در کنار وظایف آموزش و پژوهش،
مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده روزانه بهطور متوسط  4/5تن
شیر خام مرغوب را برای صنعت لبنیات منطقه تأمین میکند.
دانشکدههای کشاورزی و دامپزشکی برای امور آموزش و پژوهش
از این مرکز استفاده میکنند.

 4خانه ،دســیکاتور ،کورهی الکتریکی ،تــرازوی دیجیتال ،آون،
هموژنالیزر ،آبمقطرگیری ،سوکســله ،بمب کالری متری (انرژی
خام) ،میکروسکوپ المپوس ،نیمتنهی گاو.

15
آزمایشــگاه تغذیــهی  :2برخالف آزمایشــگاه تغذیــهی  ،1در
آزمایشــگاه تغذیه  ،2واحد عملی ارائه نمیشــود؛ بلکه کارهای
تحقیقاتی توســط دانشــجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی
ارشــد و دکتری) برای اجرای پایاننامههــای خود و اندازهگیری
نمونههای پایاننامه بر اساس اصول اندازهگیری که در آزمایشگاه
تغذیه  1آموخته بودند ،انجام میشــود؛ مانند اندازهگیری گلوکز،
متابولیتهای خونی ،رطوبت ،چربی ،فیبر و. ...
وســایل موجود در آزمایشگاه تغذیه دام شامل :کجلدال ،کجلدال

گروه علوم دامی
دسیکاتور :دستگاه جذب رطوبت به روش دسیکاتور طبق پروتکل
AOAC

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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کجلدال :دستگاه اندازهگیری پروتئین خام به روش کجلدال طبق
پروتکل AOAC

بمب کالری متری :دستگاه اندازهگیری انرژی خام به روش کالری
متری طبق پروتکل AOAC

کوره الکتریکی :دستگاه اندازهگیری خاکستر تام به روش کورهی
الکتریکی طبق پروتکل AOAC

 -2آزمایشگاه مرکزی علوم دامی

در خصوص معرفی این آزمایشــگاه ،دکتر ســید علیرضا وکیلی،
مدیــر گــروه علوم دامــی ،بیان داشــت :این آزمایشــگاه برای
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی تأسیسشــده اســت و هدف از
آن ،انجام پروژههای دانشــجویان کارشناســی ارشــد ،دکتری و
پژوهشهای اعضای هیاتعلمی گروه علوم دامی اســت و عالوه
بر این ،خدماترســانی به ســایر گروههای دانشکدهی کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشــهد و حتی همکاری با طرحهای پژوهشی
خارج از دانشگاه را نیز انجام میدهد.
وی در ادامه افزود :مهمترین دســتگاههای آزمایشــگاه شــامل
کجلدال ،دستگاه هضم کجلدال ،سانتریفیوژ ،فریزدرایر ،اتوآنالیزر،
الک اتوماتیک ،بن ماری ،اولتراسوند و فریزر  -80میشود.
کجلدال :کجلدال نام دستگاهی است که با استفاده از آن ،پروتئین
خوراک را اندازهگیری میکنند .روش کجلدال در شــیمی تجزیه
روشــی برای اندازهگیری کمی نیتروژن در مواد شیمیایی است.
اندازهگیــری پروتئین خام با این روش ،بر مبنای اندازهگیری کل
ازت موجود در غذاها ،بــا فرض بر اینکه تمام ازت موجود از نوع
پروتئین بوده است ،میباشد.

گروه علوم دامی
سانتریفیوژ :دســتگاهی که در آن با اســتفاده از نیروی گریز از
مرکز ،مواد را از یکدیگر جدا میکند .این دســتگاه معموالً برای
جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقســیم مخلوط مایعات به
اجزای مختلف استفاده میشود.

فریــز درایر :جهت خشــککردن مواد حســاس بــه حرارت که
بــا روشهای معمولی (حــرارت دادن) نمیتوان آن را خشــک
کرد کاربرد دارد .در این روش ابتدا ماده منجمدشــده ،ســپس
آب یــا حالل از حالتجامد به گاز تبدیل میشــود .با این روش
خاصیتهای فیزیکی و شیمیایی مواد حفظ خواهند شد.
-3آزمایشگاه فیزیولوژی

دستگاههای موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی شامل:

 -1سانتریفیوژ
بن مــاری :بهمنظور گرم کردن معرفهــا و ذوب کردن نمونهها
اســتفاده میشود که به حمام آب نیز معروف است .بهعنوان یک
قاعدهی کلی در بنماریها از آب اســتفاده میشــود؛ اگرچه در
تعداد محدودی از آنها روغن کاربرد دارد .محدودهی دمایی این
دســتگاه از دمای اتاق تا  100درجه اســت .الزم به ذکراست که
بــن ماری قادر به تولید دمای  100درجه دارای یک پوشــش با
ویژگی خاص است.

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

فریزر  :-۸۰فریزر خاصی اســت که دمای آن تا  -۸۰قابل تنظیم
می باشد و برای نگهداری موادی استفاده میشود که خواص آن
در فریزر معمولی تغییر میکند.
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گروه علوم دامی
-2میکروسکوپ مجهز به اندازهگیری مقاطع بافتشناسی

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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 -2اسپکتروفلوریمتر :اندازهگیری میزان نور جذبشده توسط یک
محلول رنگی به روش اسپکتروفلوریمتر طبق پروتکل AOAC

-4آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

در خصوص معرفی آزمایشــگاه آنالیز دستگاهی صحبتی با دکتر
فروزان طباطبایی داشــتیم :در آزمایشــگاه آنالیز دســتگاهی،
دســتگاههای پیشــرفتهای وجود دارد که کارهای پیشــرفته یا
بهاصطالح  advanceرا انجام میدهد .موادی که در آزمایشــگاه
تغذیه دام اندازهگیری شده بود ،بهطور جزئیتر در این آزمایشگاه
بررسی و اندازهگیری میشــود؛ برای مثال پروتئین خام کل که
در آزمایشگاه تغذیه دام اندازهگیری شده بود؛ در آنالیز دستگاهی
اســیدهای آمینه موجود در آن اندازهگیری میشــود و یا در این
آزمایشــگاه به دنبال اندازه اسیدهای چرب موجود در چربی کل
هستند .همچنین در این آزمایشگاه اندازه سموم دفع آفات نباتی،
باقیمانده آنتیبیوتیک درشیب ،سموم قارچی ،مایکوتوکسینها
در شیر و نان کپکزده لحاظ میشود.
وســایل موجــود در آزمایشــگاه آنالیــز دســتگاهی شــامل:
اســپکتروفوتومتر ،فلیــم فوتومتر ،اتمیک ابزورشــن ،پالریمیز،
رفرکتومتر ،اسپکتروفلوریمتر.GC، HPLC ،
در ادامه این مطلب به اساس کار دستگاهها میپردازیم:
 -1رفرکتومتر :اندازهگیری غلظت بعضی مواد در محلول به روش
رفرکتومتر طبق پروتکل AOAC

 -3اتمیک ابزورشن 23 :المپ مربوط بهاندازه گیری عناصر فلزی
دارد این دســتگاه مجهز بــه FLAME.GRAFIC FUMACE.
 COLDVAPOURجهــت اندازهگیری جیوه در مقادیر بســیار
پایین ،کمپرســور هوا و کپسولهای الزم بوده و اساس آن طبق
پروتکل  AOACاست.

 -4گاز کروماتوگرافی :دســتگاه  GCمجهز به دتکتور های TCD
و  FIDو ســتونهای الزم جهت اندازهگیری آالیندههای فرار در
محیط کار به روش  GCطبق پروتکل .AOAC

گروه علوم دامی
 :HPLC -5جهــت اندازهگیری مواد بیرنگ مثل گازها به روش
 HPLCطبق پروتکل AOAC

از دســتگاههای موجود در این آزمایشــگاه به موارد زیر میتوان
اشاره داشت:
 -1انکوباتور شیکردار

 -2انکوباتور

 -6آزمایشگاه کشت سلول

از دستگاههای متنوع در این آزمایشگاه به تعدادی میتوان اشاره
کرد که شامل:
 -1تانکر ازت

 -2دستگاه آب دو بار تقطیر گیر

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

 -5آزمایشگاههای ژنتیک مولکولی

 -4سانتریفیوژ یخچالدار
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PCR -3

گروه علوم دامی
 -3بن ماری

-6سانتریفیوژ

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

 -4فور
 -7آزمایشگاه مرکزی تغذیه علوم دامی دانشکده کشاورزی

 pH-5متر

20
منابع:
 گروه علوم دامی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،مرکز تحقیقات گاو شیری،قابلدسترسی در آدرس الکترونیکی http://anim.um.ac.ir
 مصاحبه با اعضای هیأت علمی گروه علوم دامی دانشــگاه فردوســی مشهد،دکتر سید علیرضا وکیلی و دکتر علی جوادمنش.
 مصاحبه با کارشناسان گروه علوم دامی؛ دکتر فروزان طباطبائی ،کارشناسآزمایشــگاه آنالیز دســتگاهی و مهندس مرتضی هاشــمی عطار ،کارشناس
آزمایشگاه دام و طیور.

گروه علوم دامی

پیشتازان علم و فناوری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
یاسمن زراعت پیشه  /دانشجوی سال دوم کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه علمدار  /دانشجوی سال اول کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

بخش تغذیه نشخوارکنندگان
دکتر رضا ولی زاده
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 تولید الرو مگس خانگی ( )Musca domesticaدر بســترهایخ تولیدی
مختلف و مطالعه اثر تغذیه آن بر تخمیر شکمبه و پاس 
بزهای شــیری سانن و گاوهای هلشــتاین (امین اله وطندوست
ابجهان – )2016
 مقایسه روشهای پرورش برههای شیری بلوچی و مطالعه اثراتآن بــر عملکرد تولیدی ،تولیدمثلــی و اقتصادی برهها و میشها
(مجید جعفری – )2016
 شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمک آبی دشت لوتایران و بررســی اثــر جایگزینی آن با نمــک معمولی بر عملکرد
نشخوارکنندگان (امین شفق مطلق – )2016
 بررســی اثر جیره حاوی دانه کتان بر شاخصهای منی ،لیپیداســپرم و برخی پارامترهای خونی قوچهای کردی (سعید فیروزه
– )2016
 ارزش تغذیهای علف نی ( )Phragmatis australisحوزه رودخانهاترک و بررسی امکان اســتفاده از آن در تغذیه نشخوارکنندگان
(محمدتقی کریمی – )2016
 بررســی میزان آفالتوکسین  M1در شــیر تولیدی شهرستانمشــهد و امکان کاهش آن به کمک جاذبهای مختلف (مرضیه
حاج محمدی – )2017
 -ارزش تغذیهای پوســت آلو و اســتفاده از ســیالژ آن در جیره

کتابهای منتشرشده:

 پرورش بزهاي شيري پرورش گوسفند و بز مدیریت گله بزرگ گاو شیری بیوشیمی سیالژ متابولیسم چربی در نشخوارکنندگاندکتر محسن دانش مسگران
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 تاثیر مخلوط گیاهان دارویی بر ویژگیهای تخمیر شــکمبه وپاســخهای تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (مهدی مهرآبادی-
)2015
 مدلســازی ویژگیهای گوارش پذیری برونتنی جیرههای برمبنای گلوکوژنیــک یا لیپوژنیک با مقادیر متفاوت پروتئین قابل
تجزیه و تاثیر آن بر ویژگیهای تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین
(بهناز عینی )2015 -
 بررسی ویژگیهای گوارشپذیری شکمبهای و پس از شکمبهایپروتئین کرم خاکی (آیزینیا فوتیدا) با استفاده از روشهای برون
تنی (رضوان صمصامی )2016 -
 مقایسه روشهای برون تنی سه مرحلهای آنزیمی و بخشبندینیتروژن ( )CNCPSبا روش کشــت ثابت برای تخمین نیتروژن
غیر قابل اســتفاده منابع خوراکی در نشــخوارکنندگان (فاطمه
ولیزاده دالنجان )2016 -
 شــاخص توازن کاتیون-آنیون یا شاخص ارزش بافری برخی ازترکیبات شــیمیایی بر سوخت – ساز شــکمبهای نیتروژن جیره
گاوهای شــیرده در شــرایط برون تن شــکمبه (زهرا اسداللهی
سیدآبادی – )2016
 تأثیر بافرهای شــیمیایی جیره با توازن کاتیون -آنیون مختلفبر توانایی مصرف پروتون و سوخت -ساز نیتروژن در چالشهای
اســیدوز شــکمبهای گاوهای شیرده هلشتاین (ســعید فدایی –
)2016
 تأثیر جایگزینی دانه جو و سیالژ ذرت با سیالژ تفاله چغندرقنددر جیرهی گاوهای شــیرده بر فراســنجههای تخمیر برون تنی
شکمبهای (نفیسه جمالی کاظمینی – )2017
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گروه علوم دامی دانشــگاه فردوسی مشــهد با بیش از  40سال
ســابقه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشــی و ترویجی در کشور ،در
حال حاضر دارای  17نفر عضو هیأت علمی با رتبههای  10استاد،
 1دانشیار و  6استادیار اســت .فعالیتهای آموزشی این گروه بر
مبنای دورههای کارشناسی (گرایشهای دام و طیور) ،کارشناسی
ارشد در رشــتههای تغذیه (گرایشهای دام و طیور) ،فیزیولوژی
و ژنتیک و اصالح دام و دکتری در رشتههای تغذیه (گرایشهای
نشــخوارکنندگان و طیور) ،ژنتیک و اصالح نژاد دام (گرایشهای
کمی و مولکولی) هســت .در ادامه بــا حوزه فعالیتهای علمی و
پژوهشی هریک از اعضای هیأت علمی این گروه آموزشی بیشتر
آشنا خواهیم شد:

برههای در حال رشد بلوچی (الهه شهریاری سرحدی )2017 -
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گروه علوم دامی
 تأثیر ماهیت پروتئین قابل متابولیسم بر کنش فاز حاد ()APRگاوهای شیرده هلشــتاین با چالش اسیدوز شــکمبهای (پریسا
خیراندیش – )2017

کتابهای منتشرشده:

 اسيدهاي آمينه در تغذيه دام تغذیه دام نوین جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری هضم و سوختوساز در نشخوارکنندگان روشهــای نوین برون حیوانی ( )in vitroدر پژوهشهای علومدامی با نگاه ویژه به فراوردههای جنبی کشاورزی
فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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دکتر عباسعلی ناصریان
مرتبه علمی :استاد

 اصول کاربردی پرورش گوساله؛ آغوز و تغذیه روشهای خوراکدهی در گاوهای شیری مواد خوراکی در تغذیه گاوهای شیری جیرههای کام ًال مخلوط و گاوهای پر تولید
 راهنمای تغذیه گاوهای شیری مدیریت گله بزرگ گاو شیری اکوسیستم شكمبه مديريت تغذيه و پرورش گوسالهدکتر عبدالمنصور طهماسبی
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 کاهش نرخ آزاد شــدن اوره در شــکمبه نشــخوارکنندگان بااســتفاده از پارافین-گوگرد به روش پوشــشدار کــردن (میترا
مزینانی )2014 -
 بررســی افت چربی شــیر و بیان ژنهای لیپوژنیک در بزهایشــیری سانن تغذیهشــده با غالت فرآوری شــده و منابع چربی
(عطیه رحیمی )2015 -
 بررسی اثر قلیایی کردن آب با سطوح مختلف  TDSبر عملکردرشد و متابولیتهای خونی گوسالههای شیرخوار (مرتضی نوری
– )2016
 اثر مکمل کردن متیونین و لیزین محافظتشــده در شــکمبهدر شــرایط کاهش پروتئین مصرفی بر عملکرد گاوهای شــیرده
هلشتاین (مهدی احسانی فریمانی – )2016
 ارزش تغذیهای علف نی ( )Phragmatis australisحوزه رودخانهاترک و بررسی امکان اســتفاده از آن در تغذیه نشخوارکنندگان
(محمدتقی کریمی – )2016
 بررسی ترکیب شیمیایی و کیفیت سیالژ یونجه با ارقام مختلفخرمای ضایعاتی و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
(مرتضی قربانی – )2017
 بررســی میزان آفالتوکسین  M1در شــیر تولیدی شهرستانمشــهد و امکان کاهش آن به کمک جاذبهای مختلف (مرضیه
حاج محمدی – )2017
 مقایسه کنسانترههای تهیه شده در گاوداری و کارخانه خوراکدام در تغذیه گاوهای شیری (شبنم روشندل قله زو – )2017

 تأثیر تغذیه دانههای کتان و کلزا بر عملکرد تولیدمثلی میشهایکردی پیرامون زایش و سیســتم ایمنی برههای شیرخوار (حسن
علمی – )2014
 بررسی تأثیر عصاره هیدرو الکلی دانه گلپ ر (�Heracleum per )sicumو اسیدآمینه ترئونین در شرایط دمایی معمول و استرس
گرمایی بر عملکرد ،فراســنجههای خونی ،ریختشناسی روده و
پاسخهای ایمنی جوجههای گوشــتی (سید مرتضی افتخاری –
)2015
 تعیین ترکیب شــیمیایی ضایعات حاصل از واریتههای مختلفکشــمش و امکانســنجی کاربرد آن در تغذیــه دام (علیاصغر
یعقوبی – )2015
 تأثیر برون تنی فرآوری دانه جو با ترکیبات شیمیایی یا عصارهگیاهــی با توانایی تعویــض کاتیون بر کینتیــک گوارشپذیری
نشاســته و تأثیر مشــترک آن با پروتئین عبوری بر ویژگیهای
تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (رضا ناصراالسالمی – )2015
 عکسالعملهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی نشــخوارکنندگانکوچــک به محدودیــت مصرف و ســختی آب (وحیــد وثوقی
پوستیندوز – )2015
 بررسی تنوع انفرادی در مصرف اختیاری خوراک و بازده خوراکدر گاوهای شیرده نژاد هلشتاین (رضا لطفی نوقابی – )2016
 بررسی اثر قلیایی کردن آب با سطوح مختلف  TDSبر عملکردرشد و متابولیتهای خونی گوسالههای شیرخوار (مرتضی نوری
– )2016
 بررســی تأثیر ســطوح مختلف  TDSآب بــر روی عملکرد وفراســنجههای خونی گوســفند و برههای شیرخوار (حمزه نقابی
– )2017

کتابهای منتشرشده:

کتابهای منتشرشده:

آخرین پژوهشها:

 متابولیسم چربی در نشخوارکنندگان بایستههای پرورش گاو شیری -اکوسیستم شکمبه

 هضم و سوختوساز در نشخوارکنندگان ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور -احتیاجات غذایی گاوهای شیری

گروه علوم دامی
دکتر سید علیرضا وکیلی
مرتبه علمی :دانشیار

آخرین پژوهشها:

کتابهای منتشرشده:

 هضم و سوختوساز در نشخوارکنندگاندکتر سید هادی ابراهیمی
مرتبه علمی :استادیار

آخرین پژوهشها:

 تأثیــر پیش تیمــار قلیایی بر تولید بیــوگاز از هضم بیهوازیترکیبی زباله جامد شهری و لجن (محمد احمدی پیرلو )2015 -
 تجزیهوتحلیــل فنی و اقتصادی تولید برق از فضوالت گاوداریتحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد (زهرا روح اللهی )2016 -

بخش تغذیه طیور
دکتر حسن نصیری مقدم
مرتبه علمی :استاد (بازنشسته)

آخرین پژوهشها:

 تأثیــر گیــاه دارویی نعناع بــر عملکرد ،جمعیــت میکروبی وخصوصیات الشــه در جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرههای
حاوی گندم (وفا متجدد )2011 -
 بررسی فاکتورهای مؤثر بر بهرهوری چربی در تغذیه جوجههایگوشتی (محمد الزوقری )2011 -
 استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد و قابلیتهضم پروتئین جوجههای گوشتی (بهجت پورسینا )2011 -
 اثر عصارهی آویشن روی عملکرد ،کلی فرمهای دستگاه گوارشو تیتر آنفلوانزا جوجههای گوشتی (میالد میرزاخانی )2011 -
 اثــر متقابل تراکم گله و ســطح انرژی جیره غذایی بر عملکرد،شاخصهای الشه و برخی متابولیتهای خون جوجههای گوشتی
(سعید جهاندوست )2012 -
 تأثیــر عصــاره بــرگ زیتــون ( )Olea europaea Lو روغنکنجــد ( )Sesamum indicum Lدر جیــره بر عملکرد ،وضعیت
آنتیاکسیدانی و مورفولوژی روده جوجههای گوشتی قبل و تحت
تنشگرمایی (محمدجواد آگاه )2013 -
کتابهای منتشرشده:

 تغذيه دام -رفاه اکولوژیکی طیور

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

 مدلسازی فراهمی مواد مغدی برای گاوهای شیرده هلشتاین بااســتفاده از مدل غیرمبتنی بر مواد مغذی تام و استفاده از برخی
خوراکهای کشت شده در ایران (احسان پرند )2012 -
 تأثیر عصاره الکلی بره موم زنبور عسل ایرانی بر تخمیر میکروبیو عملکرد گاوهای شــیرده هلشتاین در شرایط برون تنی و درون
تنی (شهاب احتشام )2015 -
 تاثیر عصــاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران یا میوه زرشــک برفراسنجههای برون تنی تخمیر شکمبهای و میزان اکسیداسیون
درون تنی چربی گوشــت برههــای نر پرواری بلوچی (فرشــته
علیپور )2015 -
 اثــر عصارههــای گیاهی نعنــاع ،دارچین ،آویشــن و بره مومزنبورعســل بر سیستم ایمنی و عملکرد گوســالههای شیرخوار
هلشــتاین در شــرایط برون تنی و درون تنی (فرشــید صراف -
)2016
 بررسی امکان جداســازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیهفیتات گیاهی و تعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنی
(لیال نکویی – )2016
بررسی کارایی عصاره  Salvia leriifoliaدر درمان ورم پستانهای
تحت بالینی گاو (محمد مشمول – )2017
 تأثیر جایگزینی دانه جو و سیالژ ذرت با سیالژ تفاله چغندرقنددر جیرهی گاوهای شــیرده بر فراســنجههای تخمیر برون تنی
شکمبهای (نفیسه جمالی کاظمینی – )2017
 تأثیر نسبتهای مختلف  RDPبه  RUPبر تولید و ترکیب شیرو فراسنجههای خونی گاوهای شیرده هلشتاین (مصطفی آسیایی
پور – )2017

 تولید الرو مگس خانگی ( )Musca domesticaدر بســترهایخ تولیدی
مختلف و مطالعه اثر تغذیه آن بر تخمیر شکمب ه و پاس 
بزهای شــیری سانن و گاوهای هلشــتاین (امین اله وطندوست
ابجهان )2016 -
 ارزیابی برون تنی شــکلهای فیزیکی کنجالههای سویا و کلزاو تأثیر جایگزینی آنها بر عملکرد تولید و ترکیب شــیر گاوهای
شیری هلشتاین (سهیال ابراهیمی )2016 -
 بررسی ویژگیهای شیمیایی و قابلیت تخمیرپذیری شکمبهایســیالژ تفاله چغندرقند غنیشده با اوره ،مالس و شیره نبات در
شرایط برون تنی (علی خندان )2017 -
 تأثیر جایگزینی دانه جو و سیالژ ذرت با سیالژ تفاله چغندرقنددر جیرهی گاوهای شــیرده بر فراســنجههای تخمیر برون تنی
شکمبهای (نفیسه جمالی کاظمینی )2017 -
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گروه علوم دامی

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

24

دکتر ابوالقاسم گلیان
مرتبه علمی :استاد

دکتر حسن کرمانشاهی
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

آخرین پژوهشها:

 مطالعهی اثرات سطوح لیزین و متیونین  +سیستین قابلهضمجیــره بر صفات کمی و کیفی تولیــد تخممرغ در مرغ تخمگذار
های-الیــن در ســیکل دوم تخمگذاری (مجتبــی یحیی زاده -
)2016
 مطالعه زیســتفراهمی مکمل نانو ویتامیــن  D3و نانوکربناتکلســیم در جوجههای گوشــتی و اثر آنها بر عملکرد و کیفیت
پوســته تخممرغ و اســتخوان مرغهای تخمگذار (احسان شیخ
سامانی )2016 -
بررســی اثر مکمل گلوتامین بر انرژی قابل متابولیســم جیره،خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی دســتگاه گوارش جوجههای
گوشتی در شرایط تنش کوکسیدیوز (زهره مهدی پور)2016 -
اثرات تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدیو اقتصادی مرغان تخمگذار ســویهی های الین  w- 36در مرحله
اول تخمگذاری (وحید کاظمی )2016 -
 اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی واقتصادی مرغان تخم گذار ســویهی های الین  w- 36در فاز دوم
تخمگذاری ( 36-48هفتگی) (سحر مقدم )2017 -
 اثر تراکم مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادیمرغان تخمگذار در فاز سوم تخمگذاری (سید محمدرضا خطیبی
 )2017 بررســی اثر دمای کاندیشنینگ بر کیفیت فیزیکی پلت ،انرژیقابــل متابولیســم ،مورفولوژی روده ،جمعیــت میکروبی روده و
عملکرد جوجههای گوشــتی در دورههای رشــد و پایانی (سیده
وجیهه شخص امام پور )2017 -
کتابهای منتشرشده:

 چربیها در تغذیه و سالمت طیور رفاه اکولوژیکی طیور گیاهــان دارویی در تغذیه حیوانــات  -ترکیبات طبیعی برایبهبود و کارایی دستگاه گوارش
 تغذیه ارگانیک طیور ابزارها و ماشینآالت پرورش طیور (ویرایش دوم) مبانی کاربرد پری بیوتیک ها در تغذیه تغذیه طیور ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور مبانی پرورش دام و طیور احتیاجات غذایی طیور آموزش آمار -تغذیه دام نوین

 بررســی اثــر فــرآورده جانبی حاصــل از فرآیند اســانسگیری آویشــن بر عملکرد ،اجزاء الشــه ،فراسنجههای خون و
آنزیمهای کبدی در جوجههای گوشــتی ســویه تجاری راس
(ثریا آیتاللهی )2015 -
 اثر آب مغناطیسی و سطح کلسیم جیره بر عملکرد و کیفیتتخممرغ در دوره پس از تولک مرغان تخمگذار (فیروزه جاللی
 )2016 بررسی اثرات سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در جیرهو آب آشامیدنی بر عملکرد ،وضعیت ایمنی ،هیستومورفولوژی
دســتگاه گوارش و فراســنجههای خون جوجههای گوشــتی
(محمدعلی معقول )2016 -
 ارزیابــی منابــع مختلــف پروتئیــن آبپنیر بــر عملکرد،آنتیاکســیدانهای کبــدی و پاســخهای ایمنــی جوجههای
گوشــتی تحت چالش با اتانول (مرضیه افخمی رشــخواری -
)2016
 تأثیر پروبیوتیک نوترکیــب الکتوکوکوس الکتیس با قابلیتتولید آنزیم فیتاز بر زیســتفراهمی فســفر و عملکرد رشــد
جوجههای گوشتی (مسعود محمدی زیارت )2016 -
 اثــر جایگزینی ســطوح مختلف روی و مــس کیالته با انواعمعدنی آن بــر صفات عملکردی و کیفــی تخممرغ در مرغان
تخمگذار (محمدعلی خبیری نوغانی )2016 -
 بررســی اثرات پپتید  cLF36بــر روی عملکرد ،مورفولوژیروده و فاکتورهای ســرم خون جوجههای گوشــتی آلودهشده
به باکتری کلستریدیوم پرفرینجس (مرضیه علیزاده )2017 -
 بررســی شــاخصهای آنتیاکســیدانی ،تولیدمثلی و ایمنیخروسهای گلهی مادر گوشــتی تغذیهشده با پروتئین آبپنیر
و سلنیوم (محمدامین نمازی زادگان )2017 -
کتابهای منتشرشده:

 دســتگاه گوارش دام و طیور؛ سیســتمی پویا در چالشهایتغذیهای و فیزیولوژیکی
 راهنمــای جامع تکنولوژی و فرآوری خــوراک دام ،طیور وآبزیان
 بهرهوری و نیاز فســفر و کلسیم در حیوانات مزرعهای تغذیه و مدیریت جوجههای گوشــتی در سنین ابتدایی ()1 اختالالت متابولیکی و مایکوتوکســین ها در طیور پرورش طیور تغذیه و بیوتکنولوژی تخممرغ -تغذیه مقایسهای طیور

گروه علوم دامی

دکتر احمد حسنآبادی
مرتبه علمی :استاد

دکتر حیدر زرقی
مرتبه علمی :استادیار

آخرین پژوهشها:

آخرین پژوهشها:

کتابهای منتشرشده:

 افزودنیهای خوراکی در تغذیه طیور عملکرد دســتگاه گوارش طیور در سالمت و بیماری تنظیم هورمونی رشد در حیوانات مزرعهای تغذیــه و منابع غذایی طیور (منابع ،ترکیبات و ارزش غذاییخوراک)
 -راهنمای پرورش کرم ابریشــم و کاشت درخت توت

کتابهای منتشرشده:

 چربیها در تغذیه و سالمت طیور ابزارها و ماشینآالت پرورش طیور پرورش جوجه گوشتیبخش فیزیولوژی دام
دکتر رضا مجیدزاده
مرتبه علمی :استادیار

آخرین پژوهشها:

 تولید فیتاز ایکوالی توسط پروبیوتیک نوترکیب الکتوکوکوسالکتیــس بهمنظور تجزیــه فیتات گیاهی (بهــاره پاکباطن -
)2014
 -بررسی اثرات سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در جیره

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

 بررسـ�ی تأثیـ�ر عصـ�اره هیدروالکلـ�ی دانه گلپـ�ر (�Herac )leum persicumو اســیدآمینه ترئونیــن در شــرایط دمایی
معمول و اســترس گرمایی بر عملکرد ،فراســنجههای خونی،
ریختشناســی روده و پاســخهای ایمنی جوجههای گوشتی
(سید مرتضی افتخاری – )2015
 اثــر ســطوح مختلف اســیدهای چرب آزاد و گلیســرول برعملکرد ،ریختشناسی روده و صفات الشه جوجههای گوشتی
(قاسم خیرآبادی – )2015
 اثر ســطوح مختلــف انرژی قابل متابولیســم بــر عملکرد،متابولیتهای خــون و بیــان ژن  HIF-1aو نقش مکملهای
نوکلئوتیدی در کاهش بیماری آســیت در جوجههای گوشتی
(محمد صفایی – )2015
 تأثیر جایگزینی بتائین با متیونین بر عملکرد ،فراســنجههایخونی ،برخــی صفات کمی و کیفی ماهیچه ســینه و عملکرد
آنزیمهای زنجیره تنفســی در شــرایط دمایی معمول و تنش
حرارتی در جوجههای گوشتی (فاطمه صاحبی اعال – )2015
 اثــر مکمل کردن جیــره غذایی با منابع مختلــف منگنز برعملکرد و کیفیت تخممرغ در مرغان تخمگذار (نفیســه برزگر
 )2015 بررسی اثر سطوح مختلف پودر یوکا شدیگرا در جیره غذاییبر عملکرد ،متابولیتهای خونی ،سیستم ایمنی و صفات الشه
جوجههای گوشتی (احسان امیر بیک – )2016
 تعییــن قابلیــت هضم ایلئومی استانداردشــده اســیدهایآمینه ضروری و فســفر برخی از دانههای غالت و کنجالههای
پروتئینــی در بلدرچین ژاپنی (محمود قزاقی – )2016
 اثر افزودن مکمل لین ســوی و دانه کتــان به جیره غذاییمرغهای تخمگذار تجارتی بر پروفایل اســیدهای چرب زرده و
صفات کمی و کیفی تخممرغ (مهدی اشــهدی – )2017

 خصوصیات تغذیــهای بقایای جالیز طالبی کاشــمر بهصورتخشــک و ســیالژ و تأثیر تعلیف آن بر عملکرد برههای پرواری
(کاظم قربانپور )2015 -
 اثر ســطوح مختلف دانه خلر خام و فرآوری شــده در جیره برعملکرد مرغان تخمگذار (سید احمد صحاف )2015 -
 اثر مکمل کردن جیره غذایی با منابع مختلف منگنز بر عملکردو کیفیت تخممرغ در مرغان تخمگذار (نفیسه برزگر )2015 -
 مطالعهی اثرات سطوح لیزین و متیونین  +سیستین قابلهضمجیــره بر صفات کمی و کیفی تولیــد تخممرغ در مرغ تخمگذار
های-الیــن در ســیکل دوم تخمگذاری (مجتبــی یحیی زاده -
)2016
 اثر آب مغناطیســی و سطح کلسیم جیره بر عملکرد و کیفیتتخممرغ در دوره پس از تولــک مرغان تخمگذار (فیروزه جاللی
 )2016 اثر طول دوره و تراکم مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد رشدجوجههای گوشتی (مهدیه ریکی )2016 -
 اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی واقتصادی مرغان تخم گذار ســویهی های الین  w- 36در فاز دوم
تخمگذاری ( 36-48هفتگی) (سحر مقدم )2017 -
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گروه علوم دامی

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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و آب آشــامیدنی بر عملکرد ،وضعیت ایمنی ،هیستومورفولوژی
دســتگاه گوارش و فراســنجههای خون جوجههای گوشــتی
(محمدعلی معقول )2016 -
 اثر سطوح مختلف روی معدنی و آلی در غنیسازی تخممرغ وعملکرد مرغ تخمگذار (مظفر رئیسی کوه شاه )2016 -
 بررســی امکان بیــان آلرژن نوترکیــب  Ama r 2در باکتریالکتوکوکوس الکتیــس  MG1363بهمنظور تولید نوشــیدنی
عملگر با قابلیت ایمونوتراپی (علیرضا وسیعی )2016 -
 تأثیر فیتازهــای مختلف قارچی بر انحالل فیتات کلســیم وجذب فســفر در گیاه ذرت (تکتم ولی زاده حجار )2016 -
 تأثیــر مکملهای ضد میکروبی بر بیــان حاملهای پروتئین PepT2,PepT1و  LEAP2در دســتگاه گــوارش جوجههــای
گوشتی (سجاد حسنزاده – )2017
کتابهای منتشرشده:

 -اکوسیستم شکمبه

بخش ژنتیک و اصالح نژاد دام  -کمی
دکتر سعید زره داران
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 تدوین اســتراتژی انتخاب ژنومی براساس مدلهای پارامتریو ناپارامتــری در گاوهای هلشــتاین ایــران (یحیی محمدی -
)2014
 مطالعه تنوع زیستی ســه نژاد گوسفند در افغانستان (محمدعثمان کریمی )2015 -
 بررســی خصوصیات ژنتیکی صفات مربوط به ترکیب شــیرگاوهای هولشتاین و براون ســوییس استان خراسان رضوی با
استفاده از مدل رگرسیون تصادفی (مریم رئوف مقدم – )2015
 اســتفاده از رگرســیون چندکی در بررسی صفات تولید شیر 305روز ،فاصلــه گوســالهزایی و تــداوم شــیردهی به روش
کالســیک و ژنومی و تحلیل منحنی شیردهی با توابع مختلف
ریاضی در گاوهای هلشتاین ایران (حســین نعیمی پوریونسی
 )2016 متاآنالیــز پارامترهای ژنتیکی بــرای صفات اقتصادی در گاوشیری ،گوسفند و طیور بومی در ایران (فاطمه قباخلو )2017 -
 پیامدهای ژنتیکی واردات مواد ارزیابیشده ژنومی گاو شیریدر ایران (عادله حقدوست بجاربنه – )2017
 بررســی بیوانفورماتیکــی ژنهای ایمپرینــت در گاو (کیوانکرمی – )2017

دکتر محمدمهدی شریعتی
مرتبه علمی :استادیار

آخرین پژوهشها:

 بهبود پیشبینی ارزش ارثی ژنومی با وزندهی مناسب نشانگرهابا اســتفاده از اطالعات  GWASدرماتریس روابط خویشــاوندی
ژنومی (سید مصطفی مظلوم – )2015
 تأثیر معمــاری ژنتیکی صفات بر صحــت ارزشهای اصالحیپیشبینی شده به روش ژنومی (سارا فوجی )2015 -
 مقایسه صحت انتخاب ژنومی صفات با معماری ژنتیکی مختلفبا اســتفاده از برنامهریزی خطی ،شــبکههای عصبی و روشهای
پارامتری (سعید شاد پور – )2015
 طرحریزی انتخاب ژنومــی در گاو نژاد نجدی و ارزیابی صحتروش تکمرحلــهای با اســتفاده از اطالعــات فنوتیپی ،ژنومی و
شجره (سید مهدی حسینی وردجانی)2015 -
 تجزیهوتحلیل طول عمر تولیدی با مدلهای خطی و مخاطراتنسبی و تحلیل ریسک رقابتی علل حذف گاوهای هلشتاین ایران
(علیرضا شهدادی – )2016
 آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیتتصادفی در گاوهای هلشــتاین اســتانهای مختلف ایران (اسما
صابری نژاد – )2017
بخش ژنتیک و اصالح نژاد دام  -مولکولی
دکتر مجتبی طهمورث پور
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 توالییابی و بررســی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهایتک کوهانه و دوکوهانه ایرانی (مرجان ازغندی – )2014
 طراحی ،همسانهســازی و بیان آنتیژن  CD20انسانی متصلشده به  Fcایمنوگلوبولین شتری در رده سلولی ( HEK293سیده
آرزو حسینی )2014 -
 بررسی آنتیژنیسیتی آنتیژنهای  Omp31و  Omp25باکتریبروسال ملیتنسیس (سهیل یوسفی )2014 -
 کلونینــگ و بیان ژنهــای  GroELو کایمــر Omp25-BLSباکتری بروســا ملیتنسیس  Rev1و بررسی ایمنیزایی آنها در
محیط درون تنی موش (طوبی عباسی دوالیی )2015 -
 -طراحی ساختار تکرار شده ناحیه اپی توپیک آنتیژن Omp31

گروه علوم دامی
بروسال ملیتنسیس به همراه ادجوانت اینترلوکین  2و ایمنیزایی
این سازه در موش (نرگس نظیفی – )2016
 مطالعه ســاختار ،مکانیســم اثر و امکانسنجی افزایش فعالیت CLF36شتری با استفاده از روشهای مبتنی بر کامپیوتر ،تولید
نوترکیب آن در الکتوکوکــوس الکتیس و تأیید نتایج حاصل بر
روی باکتریهای ورم پستان (زانا پیرخضرانیان – )2017
کتابهای منتشرشده:

دکتر محمدرضا نصیری
مرتبه علمی :استاد

آخرین پژوهشها:

 مهندســی و تولید آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی نوترکیبهمراه با آنتیبادی (معصومه وکیلی ازغندی – )2017
 بیــان پروتئیــن نوترکیــب اریتروپویتین آلفا در رده ســلولیپستاندار (فرید واحدی – )2016
 مقایسه پروفایلهای بیان ژن لوسمی ناشی از رتروویروس هایانکوژنی در گاو و انســان با استفاده از تکنیک ( RNA-seqفرشته
اشرفی احمداباد )2016 -
 مهندسی آنزیم رانا پیراناز بهمنظور القاء مرگ برنامهریزیشدهسلول (حمید آریان نژاد – )2015
 مطالعه تفریقی بیان ژنهای روند مرگ از پیش طراحیشده سلولیدر بافت قلب مرغان حساس و مقاوم به آسیت نژاد آرین با استفاده از
دادههای ( RNA-seqسعید صحرایی سعدآبادی – )2015
 مهندســی آنزیم ربیونوکلئاز پانکراس گاوی ( )RNase Aبرایالقای مرگ سلولی (علی فروهرمهر – )2015
کتابهای منتشرشده:

 مهندسی ژنتیک مهندسی ژنتیک و کاربردهای آندکتر محمدهادی سخاوتی
مرتبه علمی :استادیار

دکتر علی جوادمنش
مرتبه علمی :استادیار

آخرین پژوهشها:

 -بررسی بیوانفورماتیکی وجود توالی هدف ریز  RNAدر UTR'3

ژن میوستاتین برخی گوســفندان بومی ایران (سعیده سلیمانی
کهنوج – )2016
 کاوش ریــز  RNAجدیــد در کرموزوم  20گوســفند (وحیدهعباسی – )2015
 بررســی فاصله ژنتیکی بین جمعیتهای گوسفندان ایرانی براســاس توالی یابی  DNAمیتوکنــدری (( )mtDNAعبدالعزیز
حمداالحمد – )2016
 مهار بیان ژن میوســتاتین در سلولهای اولیه گوسفند توسط( siRNAهنگامه پاینده )2016 -
 بررســی تنوع ژنتیکــی بین ســه جمعیت ماهــی قزلآالیرنگینکمــان به مبنای تکنیک توالییابی ( DNAتقی عبدالکریم
عبداهلل علی – )2016
 مقایسه بیوانفورماتیکی خواص ضد ویروسی الکتوفرین حیواناتاهلی (طرح پژوهشی)
 ســاخت پپتید نوترکیب ضد میکروبی تاناتین در رده ســلولی HEKو بررسی عملکرد آن در مهار برخی از باکتریهای پاتوژن
(طرح پژوهشی)
* عناوین مشترک به دلیل همکاری اساتید در برخی از پایاننامهها است.

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

 ژنهای مؤثر در رشد حیوانات رویکردی کاربردی به مدیریت در افزایش بهرهوری مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه اصول ژنتیک کمی و مسائل آن -ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور

آخرین پژوهشها:

 بررسی آنتیژنیسیتی آنتیژنهای  Omp31و  Omp25باکتریبروسال ملیتنسیس (سهیل یوسفی )2014 -
 کلونینــگ ،توالــی یابی و بیان آنتیژن  BLSباکتری بروســاملیتنسیس (راهبه اکبری )2015 -
 طراحی و ســاخت یک ســامانه بیانی با توانایــی تولید پپتیدکوتاه زنجیر الکتوفرین شــتری فیوژ شده به آلبومین انسانی در
سلولهای پستانداران (عیسی شکاری دورباش – )2015
 طراحی ،همســانه سازی و بیان توالی کد کننده الکتوفراسین-الکتوفرامپین شتری در پروبیوتیک  lactococcus lactisبهمنظور
ارزیابی اثرات مهارکنندگی این پپتید بر رشد و تکثیر باکتریهای
بیماریزا ( )E.coliو پاتوژن های گیاهی (عباس تنهائیان – )2015
 کلون و بیان ساختار آنتیژن  omp31باکتری بروسال ملیتنسیسمتصل شــده به اینترلوکین  2در باکتــری بیانی (BL21(DE3
(مهدیه نقوی شهرضا )2016 -
 بررســی اثــرات ضد باکتریایــی پپتیــد  cLF36علیه باکتریکلســتریدیوم پرفرنجنس در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی در
جوجههای گوشتی (منیره احمدیان – )2017
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افزایــش نســبت کنســانتره در جیــره باعث اســتفاده از غالت
بیشــتر میشــود؛ درنتیجه لزوم عملآوری دانــه غالت در جیره
نشــخوارکنندگان امری پراهمیت تلقی میگردد .شــکل فیزیکی
خوراک ،یکی از فاکتورهای مهم در مقدار مصرف خوراک توســط
دام و همچنین قابلیت هضم خوراک هست .عملآوری و تغییر در
اندازه خوراک میتواند بر روی برخی از صفات تولیدی و عملکردی
دام تأثیر بگذارد .تغییر در شــکل فیزیکی خوراک بهوســیله انواع
روشهای فرآوری مواد خوراکی انجام میشــود .پلت کردن یکی
از این روشهای فرآوری مواد خوراکی اســت که عالوه بر کاهش
اتالف خوراک و حملونقل آسان آن ،میتواند باعث افزایش قابلیت
هضم ،مصرف خوراک و درنتیجه رشد بهتر حیوان گردد.
طبق گزارش الند کوئیست ،میتوان از محصوالت فرعی کشاورزی
برای تأمیــن کل پروتئین غیر علوفهای جیــره موردنیاز گاوهای
شیری اســتفاده کرد .از محصوالت فرعی مثل تخم پنبه میتوان
برای افزایش غلظت مواد مغذی جیره بهخصوص انرژی اســتفاده
کرد .محصوالت فرعی نظیر فرآوردههای آبجوســازی ،منبع خوب
پروتئین عبوری میباشــند و محصوالتی نظیر پودر خون و گلوتن
ذرت ،منبــع غنی اســیدآمینههای لیزین و میتونین محســوب
میشوند.
فرآوری جو پرک
منشأ مواد لیپوژنیک در نشــخوارکنندگان الیاف ،چربی و ذخایر
بدنی است؛ درحالیکه مواد گلوکوژنیک ،از نشاسته عبوری موجود
در شــکمبه و یا گلوکونئوژنز ناشی میشــوند .کربوهیدراتها در
انتقال پروتئین خوراک به شــیر مؤثر هســتند .این اثر ترکیبات
گلوکوژنیک ،هنگام عرضه محدودیت نیتروژن از اهمیت بیشتری
برخوردار اســت .با توجه به اینکه پریــکارپ دانههای غالت مانع
از چسبندگی باکتریایی آنها میشــود و هضم دانه بهطور کامل
صورت نمیگیــرد ،بنابراین دانههای غالت قبــل از تغذیه ،مورد
عملآوری قرار میگیرند .پژوهشــی باهدف بررسی تأثیر فرآوری
دانه جو (آرد شده در مقابل پرک شده) در جیرههای گلوکوژنیک
بر تولید پروتئین میکروبی و فراسنجههای تولید گاز در مقایسه با
یک جیره لیپوژنیک بر مبنای ســیالژ ذرت در شرایط برون تنی
با اســتفاده از روش تولید گاز ،در دانشگاه فردوسی مشهد صورت
پذیرفت .تیمارهای مورد آزمایش شــامل دو جیره گلوکوژنیک بر
پایه جو آرد شده و جو پرک شده لیپوژنیک بر مبنای سیالژ ذرت
بودند.
نتایج بهدســتآمده نشان داده اســت که تولید گاز از بخش قابل
تخمیر در جیره حاوی جو پرک شــده ( 77/61میلیلیتر به ازای
ماده خشــک نمونه) بیشتر از سایر تیمارها بود .درحالیکه میزان
آمونیاک در جیره بر مبنای ســیالژ ذرت ( 3/15میلیگرم به ازای

ماده خشــک نمونه) باالتر از باقی تیمارها بود .این نتایج نشــان
داد که پرک کردن دانه جو ســبب تولید پروتئین میکروبی شده
و جیرههای گلوکوژنیک به میزان بیشــتری سبب تحریک تولید
پروتئین میکروبی محیط کشت شدند [.]1

فرآوری سیالژ یونجه
فرآیند ســیلو کردن علوفههــا یکی از روشهــای کاهش اتالف
ماده خشــک است و ســیلو کردن باعث ایجاد شرایط بیهوازی و
کاهش  pHمیشــود .علوفه یونجه معموالً پس از برداشــت به دو
صورت خشک و ســیلو نگهداری میشود؛ سیلو کردن در مقایسه
با خشــککردن منجر به اتالف کمتر ماده خشک میگردد .با این
وجــود یونجه به دلیــل دارا بودن ظرفیت بافری باال برای ســیلو
کردن مناسب نیست .در نتیجه محققان اسیدهای آلی مانند اسید
فرمیک را که افزودنی مناسبی برای کاهش  pHسیلو هست ،توصیه
میکنند .اســید فرمیک در علوفههای دارای ظرفیت بافری باال و
غلظت پایین کربوهیدرات محلول در آب جهت کاهش باکتریهای
مضر مانند کلستریدیا مناسب است که ممکن است سبب افزایش
رشد باکتریهای تولیدکننده اسیدالکتیک شود.
در سیالژ یونجه pH ،عامل مناســبی برای تجزیه پروتئین است؛
از اینرو فرآوری ســیالژ یونجه با اســیدهای آلی منجر به کاهش
تجزیه پروتئین از طریق جلوگیــری از عمل آنزیمهای پروتئازی
میشــود که غلظت نیتروژن غیر پروتئینی ،نیتروژن آمونیاکی و
اسیدآمینههای آزاد کاهش یافته و بازدهی نیتروژن بهبود میباید.
پژوهشــی با هدف مطالعه ارزیابی اسید فرمیک بر ارزش تغذیهای
و پروتئین حقیقی قابلهضم در روده باریک ســیالژ یونجه انجام
گرفت؛ بدین منظور از علف یونجه در اواســط دوره گلدهی با ماده
خشــک  320گرم در کیلوگرم که به مدت  30روز سیلو شده بود
استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل بدون فرآوری
و تیمار فرآوری شده با  4میلیلیتر اسید فرمیک به ازای کیلوگرم
ماده خشک بود.

دستاوردهای پژوهشی
نتایج حاصل از این پژوهش نشــان دادند که ســیالژهای فرآوری
شده با اســید فرمیک ممکن اســت باعث بهبود ارزش تغذیهای
ســیالژ یونجه از طریق تغییر ترکیب شیمیایی و بهویژه پروتئین
حقیقی قابلهضم در روده باریک ( )DVEشود .همچنین افزودن
اســید فرمیک به ســیالژ یونجه منجر به کاهش تجزیه پروتئین
در شــکمبه و درنتیجه بهبود ارزش تغذیهای با انتقال پروتئین از
شکمبه به روده باریک میشود [.]2
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فرآوری کاه جو
کاه غــات به میزان مــواد مغذی (پروتئین خــام ،مواد معدنی و
ویتامینها) ضعیف و دارای مقادیر زیادی لیگنوســلولز هســتند
که موجب کاهش قابلیت هضــم ،کاهش مصرف خوراک و تأخیر
در دسترســی انرژی برای میکروارگانیسمهای شکمبه میشوند.
حیوانــات پر تولیدی کــه بخش عمده جیره آنهــا از کاه غالت
تشکیلشــده است ،به دلیل کمبود پیشســازهای گلوکز و ایجاد
محدودیــت در گلوکونئوژنز در باالنس منفی انرژی قرار میگیرند.
اثر عملآوری کاه با نیتروژن و منابع مختلف انرژی توسط محققین
بسیاری گزارششده است.
در برخی از مطالعات قابلیت هضم آزمایشــگاهی  NDFدرنتیجه
عملآوری کاه غالت با اوره افزایش یافت .با این حال نتایج حاصل از
کربوهیدراتهای محلول بر قابلیت هضم فیبر بسیار متناقض است.
با توجه به این مطلب که حضور یک منبع کربوهیدرات سهلالهضم
مانند مالس و شیره نبات در کنار یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی
موجب فراهم نمودن انــرژی و ازت موردنیاز میکروبهای هاضم
فیبر و درنتیجه افزایش توده زنده میکروبی و قابلیت هضم شــده
است .هدف از پژوهشی که در دانشگاه فردوسی انجام شد ،بررسی
ایــن فرضیه بود که آیا عملآوری کاه جو با شــیره نبات یا مالس
باعث بهبود قابلیت هضم  NDFجداسازی شده میگردد؟
نتیجه حاصل نشــان میداد که افزودن مالس با شیره نبات و اوره
به کاه جو در حین تهیه ســیالژ موجب فراهم آمدن منابع انرژی
و ازت موردنیاز میکروارگانیســمهای شکمبه شده و قابلیت هضم
 NDFرا نیــز افزایــش میدهد .با توجه به اینکه مالس و شــیره
نبــات از تفاوت فراوانی برخوردار نبودند ،لذا درصورتیکه شــیره
نبات از حیث قیمت با مالس برابری کند ،میتوان از آن در تغذیه
نشــخوارکنندگان بهمنظور افزایش قابلیــت هضم بخش فیبری
بقایای گیاهی در سطوح مشابه با مالس استفاده نمود [.]3

فرآوری خلر
قابیلت هضم ماده خشــک و آلی خلر به ترتیب  91و  88/3درصد
است .بخش زیادی از پروتئین قابلیت حل تشکیل میدهند که در
داخل شکمبه تجزیه میشوند .سرعت تجزیهپذیری پروتئین برخی
از دانههای بقوالت در داخل شکمبه بسیار زیاد است و تا  90درصد
گزارششــده است .لذا این خصوصیت باعث محدود شدن مصرف
دانه بقوالت در جیره گاوهای شــیری شــده است .کاربرد خلر در
آزمایشهای تغذیهای انســان و حیوان ،در ایران و ســایر کشورها
موفقیتآمیز بوده است .در حال حاضر تالشهایی بهمنظور حذف
مــواد ضد تغذیهای در این دانه از بقوالت صورت گرفته اســت تا
امکان کاربرد آن در انسان فراهم گردد.
خلر در جیره نشــخوارکنندگان و تک معدهایها مورداســتفاده
قرارگرفته اســت و نتایج رضایتبخشی حاصلشده است .هدف از
انجام این تحقیق که در گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
انجام شد ،تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی و تولید گاز ،قابلیت
هضم و انرژی خام دانههای خلر معمولی و فراوریشده با یکدیگر
اســت .در این پژوهش دانه خلر را به شش روش فرآوری نمودند و
آنها را با خلریدون فرآوری کرده و مورد ارزیابی قراردادند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشــان میدهند که عملآوری توسط
حــرارت در این آزمایش بــر میزان انرژی تأثیرگذار بوده اســت،
بهطوریکــه انرژی خام در دانه خلر معمولــی  3370کیلوکالری
بهدســتآمده ولی در انواع فرآوری شــده تــا  4290کیلوکالری
افزایش داشت .میزان ماده خشک در دانه خلر معمولی 92 ،درصد
بوده ولی میزان دانه خشــک در انواع فرآوری شــده تا  99درصد
رســیده است .ســایر فاکتورهای تعیین ترکیبات شیمیایی تغییر
معنیداری نداشتهاند [.]4
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فرآوری پوست پسته
کاربرد محصوالت فرعی کشاورزی در جیره نشخوارکنندگان باعث
کاهش هزینه خــوراک و تبدیل این ضایعات بــه منابع خوراکی
مورداستفاده انسان مثل شیر و گوشت میشود .تولید عمده پسته
در ایران ،در اســتان کرمان و سپس استانهای خراسان ،سمنان
و فارس میباشــند .مهمترین محصوالت فرعی پسته محصوالت
حاصل از پوســتگیری میوه تازه پسته میباشند .این محصوالت
بهطور عمده شامل پوست سبز ،خوشه ،برگ و مقادیر اندکی مغز
و پوسته چوبی میباشند .تحقیقات بیانگر تولید سالیانه  400هزار
تن محصوالت فرعی پسته میباشند .جایگزینی محصوالت جانبی
باغی با بخشهای علوفهای خوراک ،معموالً بر روی تولید و ترکیب
شــیر و مصرف خوراک گاوهای شــیری اثر ندارد و گاهی سبب
افزایش درصد چربی نیز میشود.
پژوهشهای متعددی در زمینهی فراوری پسته صورت گرفت؛ در
پژوهش اول هدف تأثیر منابع مختلف کربوهیدراتی (جو ،ذرت) در
جیرههای حاوی سیالژ ذرت با محصوالت فرعی پسته بر عملکرد
گاوهای شیری هلشــتاین بود .در این پژوهش  8رأس گاو اصیل
هلشــتاین در دورههای  21روز با تیمارهای (تیمار  1شامل %20
یونجه %18 ،ســیالژ ذرت %62 ،کنســانتره .در تیمارهای  1و 2
کنسانترههای حاوی ذرت بودند و در تیمارهای  3و  4بجای ذرت
از جو اســتفاده شــد و در این تیمارها بهصورت یکدرمیان از 12
درصد محصوالت فرعی پسته نیز استفاده شد) مورد آزمایش قرار
گرفتند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشــان داند که استفاده از محصوالت
فرعی پســته در ســطوح  10تا  15درصد اثرات منفی بر گاوهای
شــیری هلشــتاین ندارد و میتواند راهکار مناسبی برای کاهش
هزینههای خوراکدهی باشد [.]5
پژوهش دیگری در شــهریور  1389باهدف بررسی امکان استفاده
از ســیالژ محصوالت فرعی پســته حاصل از کارخانههای پســته
پاککنی در تغذیه گاو بود .تعداد  8رأس گاو شــیری موردبررسی
قرار گرفتند .تیمارهای آزمایشی ،سطوح مختلف بر اساس سطوح
مختلف سیالژ پوست پسته بود که بر اساس ماده خشک با سیالژ
ذرت جایگزین شــدند .نتایج حاصل از این پژوهش نشــان دادند
استفاده از سطوح پایین محصوالت فرعی پسته (حداکثر  15درصد
ماده خشــک) در جیره گاوهای شــیرده در اواسط شیردهی ،اثر
منفی بر عملکرد آنها نداشت [.]6

فرآوری جو
هدف فرآوری دانهها ،بهبود قابلیت دسترســی شکمبهای انرژی و
نشاسته از طریق افزایش مقدار هضم کربوهیدراتهاست تا سرعت
هضم آنها کنترل شــود .فرآوری دانه غالت راهکاری اســت که
میتوان با اســتفاده از آن نسبت پروتئین قابلدسترس در شکمبه
به کربوهیدرات قابل تخمیر را تنظیم نمود و راندمان اســتفاده از
نیتروژن را مقداری افزایش داد .افزایش پتانسیل گاوها برای تولید
شیر بیشــتر ،پرورشدهندگان را ملزم به استفاده از مقدار بیشتر
دانــه غالت در جیره برای افزایش مصــرف انرژی قابلهضم کرده
اســت .اســتفاده زیاد از دانه غالت در جیره به دلیل اثرات سو بر
تخمیر شــکمبه ،درصد چربی شیر و خطر اســیدوز ،محدودیت
دارد؛ بنابراین ضروری اســت برای تأمین احتیاجات انرژی حیوان،
مخصوصاً در اوایل شیردهی که حیوان در تعادل منفی انرژی قرار
دارد ،از چربی استفاده شود.

پژوهشــی باهدف بررســی چگونگی اثرات متقابل روش فرآوری
دانه جو (آســیاب کردن و پلت) و منبــع چربی جیره (دانه کلزا و
پنبهدانه) بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبهای گاوهای هلشتاین
در اوایل دوره شیردهی انجام شد و تعداد  8رأس گاو مورد آزمایش
قرار گرفتند .نتایج به شــرح زیر بود pH :مایع شکمبه تحت تأثیر
فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که با جو آســیاب شده
تغذیه شــدند ،مقدار  0/09تا  0/24بیشــتر از گاوهایی بود که با
جو پلت شــده تغذیه شــدند .غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و
نرخ عبور فاز جامد تحت تأثیــر منبع چربی جیره و فرآوری دانه
جو قرار نگرفــت .هرچند غلظت نیتــروژن آمونیاکی در گاوهای
مصرفکننده جو پلت شده در مقایسه با جو آسیاب شده تمایل به
کاهش داشت .اثر متقابل بین روش فرآوری دانه جو و منبع چربی
میتواند عملکرد گاوهای شیرده را تحت تأثیر قرار دهد [.]7
پژوهش دیگری با همکاری دانشــگاه فردوســی مشهد و ارومیه
باهدف بررســی اثــرات متقابل منابع چربی جیــره (روغن کلزا و
پنبهدانه) و روش فرآوری دانه جو (آسیاب کردن و پلت) بر قابلیت
هضم و توازن نیتروژن گوسفندانی بلوچی انجام شد .در این تحقیق
 4رأس گوسفند نر بلوچی در قالب طرح مربع التین مورد ارزیابی
قرار گرفتند و مشــخص شــد که تیمارها ،دارای ســنتز پروتئین
میکروبــی و تجزیهپذیری یکســانی بودهانــد؛ بنابراین معیارهای
اندازهگیری شده برای دفع یا ابقا نیتروژن ،تفاوت معناداری نداشته
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فردوسی مشهد) .مهر .1387
 -6رضایی نیا آیدین ،ناصریان عباسعلی ،ولی زاده رضا ،طهماسبی عبدالمنصور.
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 -7علــی جو یونس علی ،ولی زاده رضا ،ناصریان عباســعلی ،دانش مســگران
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جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبهای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی.
 -8علــی جو یونس علی ،ولی زاده رضا ،ناصریان عباســعلی ،دانش مســگران
محســن ،طهماســبی عبدالمنصور .اثر متقابل فراوری دانه جو و نوع روغن بر
قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی.
 -9ناصراالسالمی رضا ،دانش مسگران محسن ،طهماسبی عبدالمنصور ،وکیلی
ســید علیرضا ،ابراهیمی سید هادی .تأثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی
دانه جو بر مدل درجه اول گوارشپذیری شکمبهای ماده خشک ،پروتئین خام و
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آرشیو نشریه رویان در وبسایت گروه علوم
دامی به نشانی  ،Anim.um.ac.irبخش
انتشارات جدید قابل مشاهده است.
دسترسی به نسخه ی الکترونیک برای عموم آزاد است
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است .آزمایشهای بیشــتری نیاز است تا بتوان تأثیر فرآوریهای
مختلف دانه جو و نیز ســایر غالت با منابــع مختلف چربی را در
شــرایط برون تنی و درون تنی بهویژه بر توازن نیتروژن مشخص
نماید [.]8
پژوهش دیگری در دانشــگاه فردوســی مشــهد باهدف ارزیابی
روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو با استفاده از ترکیبات
قلیایــی یا عصاره گیاهی با خاصیت تبــادل کاتیونی باال بر مقدار
و ســرعت گوارشپذیری ماده خشــک ،نشاســته و پروتئین خام
دانه جو با اســتفاده از تکنیک کشت ثابت در شرایط آزمایشگاهی
انجام گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشــان دادند که سرعت
تجزیهپذیــری دانه جو تحت نوع فرآوری قــرار میگیرد و امکان
تغییر محل هضم نشاسته با استفاده از فرآوریهای صورت گرفته
وجود دارد [.]9
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سرمایه پنهان در ضایعات ارزان
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فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

32

ايران كشوري است كه به لحاظ تأمين کمی و کیفی مواد علوفهای
و خوراکهای متداول دچار كمبود اســت .بنابراين استفاده بهتر
از منابع غذايي غیرمتداول كه در رقابت با تغذيه انســان نیستند،
الزامي اســت .محصوالت فرعي کارخانههای صنایع غذایی مانند
تفالــه چغندرقند ،تفاله مركبات ،تفالــه گوجهفرنگی ،تفاله انگور
و ضايعــات كشــمش میتوانند بخــش مهمي از جيــره غذایی
نشخواركنندگان را فراهم آورند.
گروه علوم دامی دانشگاه فردوســی مشهد یکی از مراکز علمی-
تحقیقاتی پیشــرو در زمینه بررســی اثرات اســتفاده از ضایعات
کشــاورزی در جیره غذایی دام و طیور به شمار میرود .در ادامه
به معرفی تعدادی از این مواد و پژوهشهای انجامشــده بر روی
آن پرداخته میشود:
ضایعات کشاورزی کشمش
توليد كشــمش در ايران بيش از  170هزار تن در سالهای اخير
گزارششده است .ضايعات كشمش شامل کشمشهای نامرغوب،
كه براي عرضه به بازار نامناسب بوده ،گوشت كشمش كه توسط
دستگاه تراشــيده میشــود و همچنین دم كشمش كه خوراك
باارزشی براي تغذيه نشــخواركنندگان به شمار میآيد ،میشود.
اســتفاده از ضايعات کشاورزی کشــمش در خوراك حيوانات ،به
جمعآوری ضايعات کارخانهها و جلوگيري از تجمع و آلودگیهای
زيستمحیطی کمک میکند.
ضایعات كشــمش انرژي متابوليســمي باالیی در مقایسه با تفاله
چغندرقند دارد و سرشار از کربوهیدراتهای فيبري ،غير فيبري
و قندهای محلول اســت .از ویژگیهای ديگر کشمش میتوان به
فصل توليد آن اشــاره كرد .ضايعات كشمش در فصل پاييز توليد
میشــوند؛ درســت درزمانی كه توليد علوفه پایانیافته و میزان
خوراك دام كاهش مییابد.
در پژوهشــی که در دانشگاه فردوسی مشــهد باهدف مطالعه و
ارزیابی اثر ضایعات کشــمش بر فراســنجههای خونی میشهای
بلوچی انجام شد ،مشخص گردید که تئوري تغذيه دام با استفاده
از جیرههای حاوی كربوهيدرات غیر فیبری ،يك استراتژی براي
غلبه بر برخي كمبودهــاي تغذیهای و بیماریهای متابوليكي در
دام است .يكي از فراوانترین گروههای آنتياکسیدانی يافت شده
در انگور ،فنولها هســتند كه درکشــمش به علت خشك شدن
انگور غلظت آنها افزايــش مییابد .فنولها و بهویژه فالونوئيدها
توانايي كاهش بیماریهای قلبي-عروقي و بیماریهای سرطاني را
دارند و به انتقال گلوكز در سلول كمك میکنند [.]1
همچنین در مطالعهی دیگری در ســال  1392به بررســی تأثیر
اســتفاده از ضایعات کشــمش بر پروفیل اســیدهاي چرب شیر
میشهای بلوچی پرداخته شــد .در ایــن مطالعه که بر روی 12

رأس میش بلوچی آبســتن شکم دوم انجام شد ،مشخص گردید
که تفاوت معنیداری بین پروفیل اسیدهاي چرب شیر در تیمارها
وجود دارد و همچنین مشخص شد که گنجاندن ضایعات کشمش
در جیرهها باعث کاهش اســیدهاي چرب اشباع ،اسیدهاي چرب
کوتاه زنجیر و اســیدهاي چرب با طول زنجیر متوســط میشود؛
درحالیکه مجموع اســیدهاي چرب غیراشباع ،اسیدهای چرب
بلند زنجیر ،اولئیکاســید ،واکسنیکاســید ،لینولنیکاســید و
مهمترین ایزومر ( CLAســیس  9و ترانس  11لینولئیک اسید)
بهطور معنیداری در تیمار  2که جایگزینی  20درصد سیالژ ذرت
با ضایعات کشــمش و در تیمار  3که جایگزینی  40درصد سیالژ
ذرت با ضایعات کشمش بود ،افزایش یافت [.]2

تفاله خشک مرکبات
یکی از منابع بالقوه در کشور ،ضایعات و فرآوردههای فرعی میوهها
است که متأسفانه از این منبع بهخوبی استفاده نمیشود و تغذیه
با استفاده از فرآوردههای جانبی صنایع فرآوری مواد غذایی ،یک
عمل قدیمی از زمان اهلی کردن دامها توســط انســان محسوب
میشود .مرکبات دســتهای از محصوالت مهم کشور هستند که
میزان تولید ســاالنه آن قابلتوجه بوده و بهطور عمده در شمال
و جنوب کشــور تولید میشوند که شامل پرتقال ،لیمو ،نارنگی و
گریپفروت است.
بقایا و محصوالت فرعــی مرکبات میتوانند بهعنوان یک خوراک
غنی از انرژی برای رشــد در جیره گاوهای گوشــتی و شیرده با
اثرات منفی کمتری نسبت به خوراکهای غنی از انرژی و نشاسته
استفاده شــود .فرآوردههای فرعی مرکبات که به مصرف و تغذیه
نشخوارکنندگان میرسد ،شامل تفاله تازه مرکبات ،تفاله خشک
مرکبات ،ذرات ریز و پودر مرکبات ،شیرابه پوست مرکبات و لجن
فعالشده مرکبات است.
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ضایعات باقال و پوسته مرکبات
امروزه استفاده از ضایعات محصوالت کشاورزی ()By-Products
در تغذیه دام از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا قیمت علوفه
و کنسانتره باال است و از طرفی همهساله مقدار زیادی ضایعات از
محصوالت کشاورزی تولید میشوند که دارای ارزش غذایی بسیار
خوبی برای تغذیه دام هســتند .در بین ایــن ضایعات ،باقال بانام
علمی  Vicia fabaدر صورت عدم برداشــت برای تغذیه انســانی
و یا عدم فــروش آن در میوهفروشــیها ،میتواند بهعنوان منبع
پروتئینی مناسب در تغذیه دام مورداستفاده قرار گیرد .همچنین
پوســته مرکبات حاصل از مصرف انسانها در منزل و یا حاصل از
ضایعات میوهفروشیها میتواند بهعنوان یک منبع غذایی مناسب
برای تغذیه باشد.
در مطالعهای که در دانشــگاه فردوســی مشهد انجام شد باهدف
بررسی ارزش غذایی اجزاء مختلف باقال (مغز ،پوسته ،دانه ،غالف
و میوه کامل) و پوسته مرکبات (لیموترش بزرگ ،پرتغال تامسون
جنوب و شمال ،پرتغال توسرخ ،نارنگی پاکستانی-ایرانی و نارنگی
ساری) با استفاده از آنالیز شیمیایی و تکنیک تولید گاز در شرایط
برون تنی انجام گرفت ،مشــخص شــد که در بین اجزاء مختلف
باقال ،بیشــترین ماده خشــک ،ماده آلی و پروتئین خام در مغز و

نتایج حاصل از بررسی پوسته مرکبات نیز نشان دادند ماده خشک،
مــاده آلی ،پروتئیــن خام ،چربی خام و  NDFبین پوســته انواع
مرکبات دارای اختالف معنیداری بودند .بیشــترین ماده خشک،
مــاده آلی و پروتئین خام در پوســته لیموترش بزرگ و کمترین
آنها در پوســته نارنگی ساری بود .مقدار ماده خشک بین پوسته
پرتغال تامسون شمال ،پرتغال توسرخ و نارنگی پاکستانی-ایرانی
مشــابه بود .همچنین مقدار ماده آلی بین پوسته پرتغال تامسون
جنوب ،تامســون شــمال و توسرخ مشــابه بود .پروتئین خام در
پوســته لیموترش بزرگ ،پرتغال تامسون جنوب ،تامسون شمال،
پرتغال توســرخ و نارنگی پاکســتانی-ایرانی اختالف معنیداری
نداشت .بیشترین مقدار  NDFدر پوسته نارنگی ساری و کمترین
در پوسته لیموترش بزرگ بود.
چربی در پوســته پرتغال تامســون جنوب دارای بیشترین و در
پوســته نارنگی ســاری دارای کمترین مقدار بود .پتانسیل تولید
گاز به ترتیب از باال به پایین در پوســته پرتغال تامســون شمال،
تامسون جنوب ،لیموترش بزرگ ،نارنگی پاکستانی-ایرانی ،پرتغال
توســرخ و نارنگی ساری وجود داشت .بیشترین نرخ تولید گاز در
پوســته نارنگی ساری و کمترین آن در پوسته نارنگی پاکستانی-
ایرانی بود .مــاده آلی قابلهضم ،انرژی قابل متابولیســم ،انرژی
خالــص ،پروتئین میکروبی و اســیدهای چرب کوتــاه زنجیر به
ترتیب از باال به پایین در پوســته پرتغال تامسون شمال ،تامسون
جنوب ،لیموترش بزرگ ،نارنگی پاکستانی-ایرانی ،پرتغال توسرخ
و نارنگی ساری وجود داشتند [.]4
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بهمنظور اســتفاده از ضایعــات مرکبات ،تحقیقی در دانشــگاه
فردوســی مشهد باهدف بررسی تأثیر تفاله خشک مرکبات و اوره
بر فراســنجههای خونی ،شکمبهای و خصوصیات الشه گوسالهها
انجام گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند که مصرف
اوره اثر معنیداری بر غلظت گلوکز پالسمای خون گوسالهها قبل
از تغذیهی صبحگاهی داشــته است .بهطوریکه گوسالههایی که
جیره بدون اوره مصرف کرده بودند در مقایســه با گوســالههای
مصرفکننده جیرههای حاوی اوره ،غلظت گلوکز بیشتری داشتند
امــا مصرف تفالــه مرکبات بر غلظت گلوکز خــون قبل از تغذیه
صبحگاهی اثر معنیداری نداشت.
تفالــه مرکبات تأثیر معنیداری بر غلظت تریگلیســرید قبل از
خوراکدهی داشــته اســت ،بهطوریکه جیرههای بــدون تفاله
مرکبات در مقایسه با جیرههای حاوی تفاله مرکبات دارای غلظت
تریگلیســرید پایینتری بودند؛ اما پــس از خوراکدهی غلظت
تریگلیسرید پالسمای خون تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار
نگرفت [.]3

کمترین آنها در پوسته باقال یافت میشود.
میزان ماده خشک در بین دانه ،غالف و میوه کامل باقال مشابه بود
و بیشترین مقدار  NDFاز باال به پایین به ترتیب در غالف ،پوسته،
دانه ،کل میوه و مغز باقال وجود داشت .همچنین بیشترین مقدار
چربی در مغز و کمترین آن در غالف باقال بود .پتانسیل تولید گاز
به ترتیب از باال به پایین در پوســته ،مغز ،میوه ،غالف و دانه باقال
وجود داشــت .بیشترین نرخ تولید گاز در دانه باقال و کمترین آن
در مغــز بود .ماده آلی قابلهضم ،انرژی قابل متابولیســم ،انرژی
خالص ،پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به ترتیب
از باال به پایین در پوسته ،مغز ،کل میوه ،غالف و دانه باقال وجود
داشتند.
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یافت اما افزودن شکر و مالس سطح انرژی قابل متابولیسم ،انرژی
خالص ،پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را بهبود
بخشــید .همچنین اســتفاده از افزودنیهایی نظیر شکر ،مالس،
ســبوس و تفاله چغندرقند سبب افزایش ارزش غذایی این سیلو
میشود [.]5
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ضایعات شلغم
متورم (غده) که
های
ه
باریش
ساله،
2
و
علفی
است
شــلغم گیاهی
ّ
بر اساس گونههای گوناگون ،رنگهای مختلفی دارد .این گیاه در
بســیاری از نقاط جهان ازجمله ایران کشتشده و بیشتر بهعنوان
خوراک دام مورداســتفاده قرار میگیرد .رایجترین گونه شلغم که
در ایران کشت میشــود  Brassica rapa var. rapaاست .معموالً
در اواخر پاییز و اوایل زمســتان جهت اســتفاده ،غده چغندرقند
برداشت میشود که در این زمان بخش هوایی آن (ساقه و برگ) به
طول  30-50سانتیمتر رشد کردهاند و دارای ماده خشک 14-15
درصد است؛ اما گاهی به دلیل عدم نیاز بازار و تصمیم به استفاده
آن بهعنوان منبع علوفه ،برداشت به فصل بهار موکول میشود که
در این زمان بخش هوایی شــلغم طول  80-90سانتیمتر خواهد
داشت و غدههای آن به دلیل رشد ساقه و برگها کوچک است.
مطالعهای بهمنظور بررســی ارزش غذایی سیلوی علوفه شلغم در
حضور افزودنیهای مختلف نظیر شــکر ،مالس ،ســبوس و تفاله
چغندرقند باهــدف افزایــش ارزش غذایی با اســتفاده از آنالیز
شیمیایی و فن تولید گاز در شرایط برونتنی در دانشگاه فردوسی
مشهد انجام پذیرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهند که علوفه
تازه شــلغم نسبت به سیلوی شلغم بدون افزودنی دارای پتانسیل
و نرخ تولید گاز بیشــتری بود اما افزودن شکر و مالس نسبت به
سبوس و تفاله چغندرقند سبب افزایش پتانسیل و نرخ تولید گاز
در سیلوهای شلغم شد.

ضایعات انار
ایران بهعنوان اولیــن و بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انار
در جهان شناختهشده اســت .سالیانه هزاران تن محصول جانبی
(پوســت و دانه) این میوه در کارخانههای فرآوري بدون استفاده
دور ریخته میشود .پوســت به همراه دانه انار در مقایسه با سایر
میوهها داراي ترکیبات فنولی باالتر است .پوست انار حاوي منابع
غنی آنتیاکســیدانهای پلیفنولی اســت .مهمتریــن ترکیبات
فنلی موجود در پوســت انار شامل اســیدگالیک ،االجیکاسید،
پونیکالین ،پونیکاالجین ،آنتوســانیدین و فالوانول است .استفاده
از آنتیاکســیدانهای گیاهی ،میتواند بهصــورت خام یا عصاره
اســتخراجی آنها باشــد .عصارهگیري مهمترین مرحله براي به
دست آوردن آنتیاکسیدان به میزان قابلقبول است.
پژوهشی در سال  1393در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت
هدف از این مطالعه بررســی اثرات آنتیاکســیدانی -αتوکوفرول
استات ،پوســت و عصاره انار ،در جیرههای حاوی روغن ماهی بر
روی الگوی اسید چرب عضالت ران جوجههای گوشتی بود.
نتایــج این تحقیق نشــان میدهند که افــزودن  2درصد روغن
ماهی به جیره ،باعث غنیســازی گوشــت مرغ ازنظر اسیدهاي
چرب امگا 3-میگردد .اســتفاده از آنتیاکســیدان -αتوکوفرول
و ســطوح  200و  300میلیگرم در کیلوگرم عصاره پوســت انار
منجر به افزایش اســیدهای چرب امگا 3-بهاحتمالزیاد به دلیل
اثر ممانعت کنندگی از اکسیداسیون این اسیدهای چرب بهوسیله
این آنتیاکسیدان است [.]6

34

انــرژی قابل متابولیســم ،انــرژی خالص ،پروتئیــن میکروبی و
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در علوفه تازه شلغم بیشترین مقدار
است و با ســیلو کردن علوفه شــلغم مقدار آنها کاهش خواهد

ضایعات برگ خرما
برگ خرما اغلــب یکی از فرآوردههای جانبــی و دورریز حاصل
از درختهــای نخل جنوب ایران اســت .برگ خرما به دســته
پسماندههــای محصــوالت فیبری تعلق داشــته که محصوالت
فرعیای مثل کاه برنج را در برمیگیرند .بهطورمعمول ساالنه 20
کیلوگرم هرس زمستانه برگهای خرما از هر درخت تولید میشود
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تفاله زیره سیاه
تفاله زیره ســیاه از مهمترین محصــول فرعی کارخانههای تولید
اســانس گیاهان دارویی است که به مقدار زیاد در استان خراسان
رضوی تولید میشود .بهطوریکه  %80از زیره تولیدی در ایران
در خراسان مورد استحصال قرار میگیرد .با توجه به عدم شناخت
ترکیبات تفاله حاصل و ارزش تغذیهای آن در دام متأســفانه این
محصول فرعی به بهترین شکل ممکن مورداستفاده قرار نمیگیرد
و مشــکالت زیســتمحیطی ایجاد میکند .تفالهای که درنتیجه
استحصال اسانس تولید میشود ،حدود  %93وزن زیره سیاهی را
که به کارخانه عصارهگیری تحویل داده میشود ،تشکیل میدهد.
در دانشگاه فردوســی مشهد پژوهشــی باهدف بررسی عملکرد
گاوهای شــیرده تازهزا تغذیهشده با ســطوح مختلف تفاله زیره
طراحی گردید و این آزمایش نشــان داد که افزودن تفاله زیره در
جیره غذایی گاوهای شیرده تازهزا نهتنها اثر نامطلوبی بر عملکرد
دام نداشته اســت؛ بلکه توانسته برخی از پارامترهای اندازهگیری
شده همچون خوراک مصرفی ،افزایش وزن ،شیر تولیدی و درصد

ضایعات پسته
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از پوســتگیری ﭘﺴﺘﻪ ازجملــه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ
ﮐﺸﺎورزي اســت ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام وﺟـﻮد
دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت بهطــور ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰ ،ﺧﻮﺷﻪ،
ﺑﺮگ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوي ﺗﺎﻧﻦ
هستند که به نظر میرســد مهمترین عامل بازدارنده استفاده از
پسماندهای پسته بهعنوان خوراک دام محسوب شود .پسماندهای
پســته بهصورت خشــک و سیلو شــده برای اســتفاده در جیره
نشخوارکنندگان مناسب هستند .مشکل اصلی مرتبط با استفاده
از پوســت پوســته در تغذیه دام ســطوح باالی تانن و ترکیبات
فنولیک در آن است .پوســت پسته حاوی  7.5-9.5درصد فنول
و  3.5-4.5درصد تانن اســت .استفاده از مواد شیمیایی بهمنظور
کاهش مقدار ترکیبات فنولیک و تانن در مواد خوراکی با موفقیت
همراه بوده اســت .در بین مواد شــیمیایی مختلف سود و اوره از
اهمیت خاصی برخوردار هستند.
در دانشــگاه فردوســی مشــهد پژوهشهای مختلفی در ارتباط
باپوســت پســته انجامشــده که در ادامه نتایج هریک از آنها را
بهطور مختصر بیان میکنیم.
 )1پژوهشی در شهریورماه  1391باهدف بررسی اثر تغذیه پوست
پســته بهجای یونجه بر جمعیت باکتریهای تجزیهکننده سلولز
در مایع شــکمبه گوســفندان بلوچی انجام شــد که نشان داد با
افزایش مقدار پوســت پســته در جیره ،جمعیت کل باکتریها،
باکتریهــای فیبروباکترسکســینوژنز و رومینوکوکــوس آلبوس
موجود در شکمبه کاهش یافت .درعینحال پوست پسته تأثیری
بر جمعیت رومینوکوکوس فالووفیسنز موجود در شکمبه نداشت.
نتایج نشان میدهد که استفاده از پوست پسته تا مقدار  50درصد
در جیره گوســفندان بلوچی باعث کاهــش جمعیت باکتریهای
سلولولیتیک موجود در مایع شکمبه میشود [.]9
 )2پژوهش دیگری باهدف بررسی اثرات استفاده از پوست پسته و

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

که غالب برگهای هرس شــده در مزرعه دور ریخته میشوند و
بیشــتر برای باز جذب مواد مغذی و حفاظت خاک اســت .برگ
خرما (ساقه ،رگبرگ) پتانسیل باالیی برای استفاده بهعنوان منبع
علوفهای یا یک جز از ترکیب غذایی نشخوارکنندگان را دارد .برگ
خرما حاوی پروتئین خام پایین ( ،)٪7-6ســطوح باالی باندهای
لیگنو ســلولزی و چندین ماده غذایی دیگر اســت که مصرف آن
را بــا محدودیت مواجه میکند .برگ خرمــا میتواند بهخصوص
در مناطقی کــه کمبود غذا یک محدودیت اســت بهعنوان یک
جایگزین با علوفهها استفاده شود.
در پژوهشــی که در دانشــگاه فردوسی مشــهد باهدف ارزیابی
خصوصیات رشد و بازدهی برههای بلوچی تغذیهشده با جیرههایی
حاوی برگ خرما انجام شــد ،نشــان داد که جایگزین کردن کاه
گنــدم با برگ خرمــا میتواند باعث بهبــود بازدهی حیوانات در
مناطق با کمبود بارش و منابع علوفهای شــود .در این آزمایش با
افزایش مقدار برگ خرما در جیرهها ،یک افزایش خطی در مصرف
خوراک برهها دیده شــد که بهترین ضریــب تبدیل غذایی برای
برههای تغذیهشــده با جیره برگ خرما در سطح ( )٪24مشاهده
شد [.]7

چربی شــیر را نســبت به گروه فاقد تفاله (شاهد) افزایش دهد و
ازاینرو تفاله خشکشده زیره ســیاه میتواند بهعنوان یک ماده
غذایی مناســب در جیره گاوهای تازهزا مورداســتفاده قرار گیرد
[.]8
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مکمل پلیاتیلن گلیکول ( )PEGبر مصرف خوراک ،قابلیت هضم
مواد مغذی ،تولید و ترکیبات شــیر ،متابولیتهای چربی خون و
پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن انجام شد که
نشان داد قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام با افزایش تانن در
تیمار  ٪30( 2پوست پسته) بهطور معنیداری کاهش و با افزایش
 PEGدر تیمار  ٪30( 3پوســت پسته  PEG ٪1 +بر اساس ماده
خشک جیره) افزایش یافت.
تولید و ترکیبات شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.
غلظت تری گلیســیرید ،کلســترول HDL، LDL ،و  VLDLدر
تیمارهای دارای پوســت پسته نسبت به شاهد بیشتر بود که این
افزایش فقط در مورد تریگلیسرید معنیدار بود .غلظت اسیدهای
چرب غیراشــباع با افزایش تانن بهطور معنیداری افزایش یافت.
اســتفاده از پوست پسته سبب افزایش واکسنیک اسید ،رومنیک
اســید و میزان  PUFAو کاهش  SFAدر شــیر شــد .استفاده از
علوفههــای حاوی تانن ،باعث افزایش مقدار  CLAو واکســنیک
اسید در چربی شیر شده است.
لذا چنیــن نتیجهگیری میشــود که اســتفاده از تانن میتواند
اســتراتژی مفیدی برای افزایش واکسنیک اسید و میزان PUFA
و کاهش  SFAدر محصوالت نشــخوارکنندگان باشد؛ اما غلظت
تانن در جیره باید بهگونهای باشــد که اثرات منفی بر قابلت هضم
و عملکرد حیوان نداشته باشد [.]10
 )3پژوهشی دیگر باهدف بررسی اثر استفاده از پسماندهای پسته
بهجای یونجه بر گوارشپذیری مواد مغذی و متابولیتهای خون
در گوســفندان نر بلوچی انجام شد که نشان داد استفاده از سطح
 ٪30پسماندهای پســته در جیره گوسفندان بلوچی علیرغم اثر
منفی بر قابلیت هضم پروتئین خام ،به علت معنیدار نبودن سایر
شاخصهای تغذیهای ،میتواند بهعنوان جایگزینی برای بخشی از
یونجه جیره منظور شود [.]11

کنتــرل کاهش پیدا کــرد؛ اما میزان الحاق نیتــروژن ـ  15تنها
بهوسیله تیمارهای سود ،اوره و پرتو کاهش یافت .بیشترین میزان
گاز تولیدی ،قابلیت هضم ظاهری ماده خشــک و الحاق نیتروژن
 15در تیمار  PEGمشاهده شد و کمترین مقدار آنها در تیمارسود  4درصد بود .راندمان ســنتز پروتئین میکروبی تحت تأثیر
تیمار ســود بهطور معنیداری افزایش و تحت تأثیر تیمار PEG
کاهش یافت [.]12
 )5آزﻣﺎﯾشــی باهدف بررســی اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬي ،فراســنجههای ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﮑﻤﺒﻪ ،متابولیتهــای ﺧﻮن و
اﺑﻘﺎء ﻧﯿﺘﺮوژن در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﺮ ﺑﻠﻮچــی بود که نشــان داد قابلیت
هضم کل لوله گوارشــی برای ماده خشک ،ماده آلیADF،NDF،
اختالف معنیداری بین تیمارها نداشــت ،اما برای پروتئین خام
بهطور معنیداری کاهش یافت .قابلیت هضم شــکمبهای و پس
از شــکمبهای پروتئین خام ADF،و  NDFبا افزایش پوسته پسته
بهطور معنیدار کاهش یافت.
جمعیت کل پروتوزآهای شــکمبه و مقــدار  PHبین تیمارهای
آزمایشــی اختالف معنیداری نشــان نداد؛ امــا غلظت نیتروژن
آمونیاکی مایع شــکمبه با افزایش تانن در جیره بهطور معنیدار
کاهش یافت .غلظت تری گلیسیرید پالسما با افزایش تانن بهطور
معنیدار افزایش یافت؛ اما غلظتهای کلســترولHDL، LDL ،
و  VLDLتغییر معنیداری نداشــت .نیتروژن مصرفی ،نیتروژن
دفعی از طریق ادرار و نیتروژن هضم شده بهطور معنیدار کاهش
و نیتروژن دفعــی از طریق مدفوع و ابقا نیتروژن بهطور معنیدار
افزایش یافت [.]13
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 )4همچنین پژوهشــی باهدف تأثیر تیمارهای محلول  4درصد
اوره ،محلول  4درصد ســود ،پرتوگامــا به میزان  10کیلو گری و
پلیاتیلن گلیکول ( )PEGبر تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی
پوســت پسته در شــرایط آزمایشگاهی انجام شــد که نشان داد
میزان گاز تولیدی ،قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ،تحت تأثیر
تیمارهای اوره ،سود و پرتو بهطور معنیداری در مقایسه با تیمار
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صنعت دام و طیور کشــور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون
جوامع بشــری به منابع پروتئین حیوانی ،دارای رشد چشمگیری
بوده است .نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و بهصورت
فشرده ،امکان بروز بیماریها را افزایش داده که جهت کاهش میزان
وقوع آنها و نیز کمک به افزایش رشــد و بهبود صفات تولیدی از
مواد شیمیایی مختلف ازجمله آنتیبیوتیکها در واحدهای پرورش
استفاده میشود.
باوجود تمامی اثرات مثبت اســتفاده از آنتیبیوتیکها ،تحقیقات
اخیر نشــان میدهند بقایای آنتیبیوتیکهای موجود در الشهی
طیور ،منجر به ایجاد ســویههای مقاوم در بدن انســانها و مانع
از درمــان بســیاری از بیماریهای قابلدرمان بــا آنتیبیوتیکها
میگردد؛ بنابراین عصارههای گیاهــی ،پروبیوتیکها ،آنزیمها و...
بهعنوان جایگزین در جیره طیور در نظر گرفته میشوند.
گیاهان دارویی به گیاهانی اطالق میشــود که یکی از اجزای آن
(ساقه ،ریشــه ،گل ،برگ ،میوه و )...دارای ماده مؤثرهی مشخصی
باشــد که به آن  Active substanceمیگویند .در ادامه به بررسی
چند گیاه و اثرات دارویی آنها در علوم دامی میپردازیم.
اسطوخودوس
گیاه الوندر یا اســطوخودوس یکی از خوشبوترین گیاهان دارویی
در جهان محســوب میشــود .ایــن گیاه در مناطــق مختلفی از
ایران ،هند ،چین ،انگلیس و کانادا بهصورت خودرو رشــد میکند.
اســطوخودوس عالوه بر آنکه یک گیاه دارویی پرخاصیت در طب
سنتی کشورمان محسوب میشود ،بهعنوان یک خوراکی مفید در
ســبد غذایی بسیاری از خانوادههای آسیایی و اروپایی وجود دارد.
اســطوخودوس گیاهی چندساله است به شکل بوتههای کوچک و
به بلندی نیم متر ،بســیار پر شاخه با برگهای کشیده ،متقابل و
پوشــیده از کرکهای ســفید پنبهای .برگهای این گیاه در بهار
بهصورت سنبله و به رنگ بنفش تیره ظاهر میشود.
بهطور سنتی باور بر این است که روغن اسطوخودوس دارای خاصیت
ضد باکتریایی ،ضد قارچی ،ضد نفخ ،مسکن و ضدافسردگی است و
میتواند در درمان سوختگیها و گزیدگی حشرات مؤثر واقع شود.
در پژوهشی که در دانشــگاه فردوسی مشهد باهدف تأثیر اسانس
اسطوخودوس بر عملکرد و خصوصیات الشه در جوجههای گوشتی
پرورشیافته تحت استرس گرمایی انجام شد ،مشخص گردید که
ایــن گیاه در تعدیل اثرات منفی اســترس بر عملکرد جوجههای
گوشــتی مؤثر واقع میشــود و از طرفی جوجههای تغذیهشده با
اسانس اســطوخودوس مصرف خوراک بیشــتری نسبت به گروه
شاهد داشتند و بیشــترین اضافهوزن ،مربوط به گروهی بود که با
جیرهای حاوی  PPM350از اسانس اسطوخودوس تغذیهشده بودند
[.]1

برگ زیتون
زیتون درختچهای است از گیاهان خانواده  Oleaceaeبا برگهای
ســبز دائمی که در شرایط مساعد میتواند بیش از هزار سال عمر
کند .قسمتهای مورداستفاده درخت زیتون ،میوه و برگ آن است.
میــوه این گیاه و روغن حاصــل از آن ،مصارف تغذیهای و خواص
دارویــی فراوانی دارد .از خواص دارویــی آن به درمان تب ماالریا،
برطرفکننده نقرس و رماتیسم ،کاهش التهاب ،کاهش فشارخون و
کاهش قند خون میتوان اشاره کرد.
برگهای تازه درخت زیتون بهعنوان یک پسماند کشاورزی پس از
برداشت محصول ،حاوی حدود  10درصد ترکیبات پلیفنلی بوده
و باالترین فعالیت آنتیاکســیدانی و قدرت گیرندگی رادیکالهای
آزاد را در بیــن بخشهای مختلف درخت زیتون دارند .اولئوروپین
بهعنوان فراوانتریــن ترکیب عصاره برگ زیتــون دارای فعالیت
ضد میکروبی علیه ویروسها ،باکتریها ،قارچها ،کپکها و ســایر
پارازیتها است.
پژوهشی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد ،منابع طبیعی فارس
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و سراوان باهدف بررسی اثر گیاه و عصاره هیدرو الکلی برگ زیتون
بهعنوان منابع آنتیاکســیدان گیاهی بر سیســتم ایمنی و اجزای
الشه جوجههای گوشتی در شهریورماه  1393انجام شد.
نتایــج حاصل از ایــن پژوهش نشــان داد که اســتفاده از منابع
آنتیاکســیدانی در جیره جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی،
تأثیر معنیداری بر اجزای الشــه شــامل درصد سینه ،ران ،چربی
بطنی و قلب در ســن  2روزگی نداشت .همچنین مشخص گردید
افزودن  200میلیگرم عصاره برگ زیتون به جیرههای گوشتی به
بهبود پاسخ ایمنی از طریق تقویت واکنش ازدیاد حساسیت پوستی
در شرایط تنش گرمایی کمک میکند [.]2

دارچین
مواد افزودنی گیاهی ،فرآوردههای مشتق شده از گیاهان هستند که
در خوراک حیوانات بهمنظور بهبود عملکرد تولیدی پرنده استفاده
میشــوند .یکی از قدیمیترین گیاهان مورداســتفاده دارچین از

دانه کتان
دان ه کتان بهصورت کامل یا کوبیده شــده در طب سنتی ،مصارف
مختلفــی دارد .ازجمله برای درمان التهاب معده و روده ،اختالالت
دستگاه تنفسی ،چشم ،عفونتها ،سردرد ،آنفلوانزا ،تب ،روماتیسم
و نقرس مورداســتفاده قرار میگیرد .تخم کتان منبعی سرشــار
از مواد مغذی همچون فیبر ،منیزیوم ،ویتامین  ،B1اســید چرب
آلفالینولنیک و امگا  3اســت .تحقیقات اخیر نشــان میدهند که
این تخم روغنی میتواند در کاهش خطر ابتال به دیابت ،ســرطان
پروستات ،سرطان سینه و بیماریهای قلبی نیز مؤثر واقع شود .از
تخم کتان برای تولید روغنهای نباتی استفاده میشود .روغن تخم
کتان قرنهاســت بهعنوان یک روغن خشک در نقاشی و پوشش
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پونه
پونه بانام علمی  Mentha piperita Lو نام انگلیسی  Peppermitاز
خانواده لبشکافتهها شناخته میشود .هرچند روغن این گیاه بسیار
سمی است اما مصرف آن بهصورت تازه و خشک متداول است .گیاه
پونه حاوی مقدار زیادی تانن ،مواد رزینی ،قند و ویتامین اســت.
این گیاه دارای خواص مختلفی است و در طب سنتی برای درمان
نفخ ،تهوع ،ســردرد ،سنگ کلیه ،سرفه ،بیماریهای سینه و قلب،
سکســکه ،اسپاسم ،یرقان ،سیاهســرفه ،تومور و اختالالت عصبی
است .مصرف موارد زیاد پونه در جیره غذایی طیور ،بهویژه در اوایل
دوره رشــد آنها ،از رشد و نمو میکروبها و باکتریها و درنتیجه
مرگومیر جوجهها جلوگیری میکند.
در پژوهشــی که در خردادماه  94با همکاری دانشــگاه فردوسی
مشهد و بیرجند ،باهدف بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسانس
پونــه و پروبيوتيك بهعنوان جایگزینهای آنتیبیوتیک بر عملکرد
خصوصيات الشه جوجههای گوشتي انجام گرفت ،مشخص گردید
که اســانس پونه تأثیر مطلوبی بر راندمان الشه و اجزای آن داشته
و میتواند بهعنوان یک جایگزین برای آنتیبیوتیکها مطرح شود.
همچنین مشخص گردید که اسانس پونه در مقایسه با پروبیوتیکها
میتواند در بهبود راندمان الشه و اجزا آن نقش بسزايي داشته باشد
[.]3

خانواده  Lauraceaاست .این گیاه بهعنوان یک گیاه دارویی ،دارای
خصوصیات منحصربهفردی ازجمله جمع کننده و ســختکننده
پوســت و دیگر بافتهــا ،ضد نفخ ،ضــد عفونت ،ضــد قارچی،
ضدویروس ،آنتیاکســیدان ،تصفیهکننده خون و کمککننده به
هضم خوراک مطرح است .فعالیت ویژه آنتیاکسیدانی دارچین را
بــه حضور مواد فنلی و پلی فنلی موجود در آن نســبت میدهند.
درختچه دارچین ،کوچک ،همیشهسبز و به ارتفاع  ۵تا  ۷متر است
که از تمام قسمتهای آن بویی مطبوع استشمام میشود .گلهای
آن در فاصله ماههای بهمن تا اوایل فروردین ظاهر میشوند .برگ
این درخت سبز و دارای گلهایی به رنگ سفید است.
پژوهشــی با همکاری دانشــگاه فردوسی مشــهد و تبریز باهدف
بررسی اثرات مقایسهای سطوح مختلف پودر دارچین با پروبیوتیک
پریماالک و آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین بر پاسخ ایمنی جوجههای
گوشتی انجام شد .نتایج حاصل نشان میدهند که پاسخهای ایمنی
با اســتفاده از پروبیوتیکها ،داروها و عصارههای گیاهی در جیره
افزایش مییابد همچنین این محققین نشــان دادند که جیرههای
حاوی پروبیوتیکها بــا افزایش تنظیم باکتریها ،پاســخ ایمنی
اکتســابی را بهوسیله لنفوســیتهای  Bو  Tالقا میکنند و پاسخ
ایمنی را افزایش میدهند .همچنین ثابتشده است که عصارههای
گیاهی با افزایش فعالیت ویتامین  Cو فعالیت فاگوســیتها پاسخ
ایمنــی بدن را افزایش میدهنــد .بهطورکلی تیمارهای مربوط به
دارچین و پروبیوتیک در برخی از فاکتورهای مربوط به سیســتم
ایمنی هومورال و ســلولی ،روند بهتری نســبت به سایر تیمارها
ازجمله آنتیبیوتیکها نشان دادند [.]4
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الک کاربرد دارد.
در شهریورماه  1389تحقیقی باهدف مطالعه بررسی اثرات سطوح
مختلف دانه کتان کامل و خردشــده بهعنوان منبع امگا 3-همراه
ن ،Eبر پاســخ ایمنی هومورال جوجههای گوشتی ،تعیین
با ویتامی 
سطح آنتیبادیهای تولیدشده علیه ویروس بیماریهای نیوکاسل،
گامبورو ،برونشــیت و همچنین ارزیابی توسعه و تکامل اندامهای
ایمنی بر روی جوجههای گوشــتی ،در دانشــگاه فردوسی مشهد
صورت گرفت .این نکته نیز حائز اهمیت اســت که جهت ارزیابی
عملکرد سیســتم ایمنی ،همه پرنــدگان علیه بیماریهای مذکور
واکسینه شدند.
نتایج این تحقیق نشــان میدهد که سطح آنتیبادی علیه واکسن
بیماری گامبورو هنگام استفاده  %10دانه کتان خرده شده ،افزایش
معناداری داشت و مصرف  %5دانه کتان خردشده به همراه ویتامین
 Eنیز ســطح باالیی آنتیبادی علیه واکسن این بیماری تولید کرد
که این امر را میتوان به دلیل وجود ویتامین  Eدر آن دانســت .در
آزمایش دیگر نیز نیمچههایی (جوجههای تخمگذار) که جیرههای
حاوی دانه کتان مصرف کرده بودند ،میزان آنتیبادی بیشتری در
برابر واکسن بیماری نیوکاسل تولید کردند .میانگین وزن تیموس و
طحال در تیمارهایی با سطوح باالتر دانه کتان که حاوی  %10دانه
کتان خردشــده و کامل بودند ،کاهش یافت و باالترین وزن بورس
در  21و  42روزگی ،هنگامیکه کمترین سطح دانه خردشده کتان
مورداستفاده جوجهها قرار گرفت ،مشاهده شد [.]5

روغن کنجد
از روغــن کنجد برای پختوپز در کشــورهای جنوب هند ،چین،
ژاپــن ،خاورمیانه ،کره اســتفاده میشــود .همچنیــن این روغن
بهعنوان یک تقویتکننده عطروطعم در غذاهای آســیای جنوب
شــرقی کاربرد دارد .روغن کنجد منبع ویتامین  ،Eمنیزیم ،مس،
کلسیم ،آهن ،روی و ویتامین  B6است .مس به روماتیسم مفصلی
(آرتریت روماتوئید) ،منیزیم بهســامت تنفســی-عروقی ،کلسیم
برای پیشگیری از سرطان کولون ،پوکی استخوان و روی بهسالمتی
استخوانها کمک میکند .تحقیق در زمینه خواص دارویی روغن
کنجد نشان میدهند که این روغن در کنترل فشارخون مؤثر است.
در صنایع داروســازی از روغن کنجد بهعنوان محلولهای تزریق
عضالنی و پادزهر سموم استفاده میشود و مصرف مداوم این روغن

در تقویت حافظه نیز مؤثر خواهد بود.
در سال  1394پژوهشی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد ،منابع
طبیعی فارس و علوم پزشــکی بیرجند ،باهدف بررســی اثر روغن
کنجــد بهعنوان افزودنی خوراک حاوی ترکیبات آنتیاکســیدانی
طبیعی و یا آلفا-توکوفریل استات بر عملکرد فراسنجههای خونی
و ریختشناسی روده کوچک جوجههای گوشتی انجام شد .نتایج
این تحقیق نشــان دادند که جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی
 %50روغن کنجد ،کمترین غلظت گلوکز و تریگلیســرید را در
سرم خون داشتند .استفاده از این روغن به دلیل داشتن ترکیباتی
آنتیاکسیدانی قوی در جیره جوجههای گوشتی ،همانند استفاده
آلفا-توکوفریل استات اثرات مثبتی بر عملکرد رشد ،فراسنجههای
خونی و سالمت دستگاه گوارش در هفتههای نخست دوره پرورش
داشت [.]6

زردچوبه
زردچوبه بانام علمی ( )Curcuma longaگیاهی است چندساله که
در کشــورهای هند و جنوب آسیا رشد میکند .این گیاه به دمای
حدود  ۳۰–۲۰درجه سانتیگراد و محیط مرطوب بارانی نیاز دارد.
ی میشود و پس
ساقههای زیرزمینی گوشتی گیاه (ریزوم) جمعآور 
از جوشــاندن در آب و خشککردن ،آسیاب شده و پودر زرد مایل
به نارنجی تهیه میشــود .زردچوبه عمدهترین ادویه مورد مصرف
در غذاهای آسیائی است .در جنوب و جنوب شرقی آسیا این گیاه
بهصورت خودرو در جنگلها وجود دارد.
زردچوبــه به دلیل خصوصیات آنتیاکســیدانی قوی خود یکی از
مؤثرترین مواد در جلوگیری از ســرطانی شدن سلولهای بدن به
شــمار میآید .این گیاه همچنین موجب افزایش ترشح انسولین
و کاهش قند خون در بیماران دیابتی میگردد .گفته شــده است
که زردچوبه میتواند شــدت عالئم بیماری آلزایمر را کاهش دهد.
همچنین ماده مؤثر زردچوبه یعنی کورکومین اثرات ضدالتهابی و
ضد درد شبیه داروهای مسکن معمولی را دارد.
در پژوهشــی که در ســال  ،1388باهدف بررســی اثرات منابع
آنتیاکسیدانی معدنی (سلنیت سدیم) و آلی (زردچوبه) بر عملکرد
رشد ،خصوصیات الشه و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی
در شرایط تنش گرمایی انجام شد ،مشخص گردید که سطح 0/3
میلیگرم ســلنیوم در کیلوگرم به فرم سلنیت سدیم تأثیر مثبتی
بر ضریب تبدیل و فراســنجههای آنتیاکسیدانی خون جوجههای
گوشتی در شــرایط تنش گرمایی دارد و مصرف همزمان سلنیوم
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و زردچوبه ســرعت رشــد و مصرف خوراک جوجههای گوشتی را
بهبود بخشــیده و برای مقابله با اثرات نامطلوب تنشهای گرمایی
مفید است [.]7

مریمگلی
ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شــرایط اقلیمی ،دارای
پوشش گیاهی متنوع و ازنظر تب سنتی و گیاهدرمانی ،غنی است.
مریمگلــی ( )Salvia officinalis Lیکــی از قدیمیترین گیاهان
دارویی اســت که در طب ســنتی ،خواص درمانی زیــادی دارد.
مریمگلی گیاهی اســت علفی و چندســاله که ارتفاعی بین -80
 50ســانتیمتر دارد .ساقههای جوان این گیاه به رنگ سبز تیره و
پوشــیده از کرکهای انبوه و خاکستریرنگ است .با افزایش عمر
گیاه ،ســاقهچوبی و رنگ آن قهوهای میشــود .گلهای این گیاه،
بنفش متمایل به آبی ،صورتی یا سفید دیده میشود.
روغــن مریمگلی ،خاصیت ضدعفونیکنندگی دارد به همین دلیل
در درمان گلودرد ،مشــکالت دهان و گاهی برای درمان بریدگی و
کبودی به کار گرفته میشود .عالوه بر این ،میتواند قند خون را در
افراد دیابتی کاهش داده و برای رفع خستگی ذهنی ،آرامش اعصاب
و افزایش قدرت تمرکز مفید است.
در مهرماه  1391پژوهشی باهدف مطالعه تعیین اثر مریمگلی بر
روی برخی از فاکتورهای خون در موش صحرایی نر از نژاد ویستار
انجام شــد .در این مطالعه  24موش موردبررســی قرار گرفتند و
نتایج بهدستآمده نشان داد که عصاره هیدورالکلی مریمگلی دارای
خواص آنتیاکســیدانت بوده و باعث افزایش در ســلولهای خون
میگردد و میتواند در مطالعات بالینی مورداستفاده قرار گیرد [.]9
پژوهش دیگری در شهریورماه  1391در دانشگاه فردوسی مشهد
باهدف بررسی سطوح مختلف عصاره مریمگلی بر پارامترهای خون
در موشهای صحرایی انجام شــد .نتایج حاصــل از این پژوهش
نشان دادند که در سرم خون تیمارها ،افزایش آلبومین و کراتینین
مشــاهده میشود که این افزایش ســنتز آلبومین را میتوان یک
نشانه در بهبود فعالیت سلولهای کبدی دانست [.]10
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گل همیشهبهار
گل همیشهبهار گیاهی است بانام علمی Calendula Officinails
که متعلق به خانواده ( Asteraceaeکاسنی) است .این گیاه از تیره
ستارهای ،علفی و پایا است .ســاقه هوایی افراشته منشعب ،دارای
پرزهای غدهای و گل آن زردرنگ هست.
گیاهی علفی ،یکساله ،دارای ساقهای به طول  ۲۰تا  ۵۰سانتیمتر
اســت ،برگهایی ســاده بیضوی ،کشــیده ،پوشــیده از کرک ،با
کنارههای موجدار و به رنگ سبز ،مایل به قهوهای روشن دارد ،روی
ساقه منشعب آن کاپیتولهای درشت و زیبا ظاهر میگردد که به
تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی ،بهطور منظم صبحها شکفته
و ســپس در بعدازظهرها جمع میشود .کاپیتولهای آن دارای دو
نوع گل ،یکی لولهای و دیگری زبانهای به رنگ زرد مایل به نارنجی
و واقع در حاشــیه نهنج است .میوه فندقی و قهوهایرنگ و سطح
آن ناصاف هست .ضد نفخ معده و روده ،تحریککننده کار کلیهها،
افزایشدهنده جریــان خون و فعالیتهای قلبی هســت .عصاره
هیدروالکلی گیاه همیشــهبهار کوهی در درمان التهاب اثربخشی
فراوانی اعمال میکند.

عصــاره برخی گیاهــان از طریق افزایش تیتــر آنتیبادی موجب
افزایش ایمنی بدن شــده و احتمال دادهشــده که این عصارهها از
طریق اثر بر لنفوسیتهای زیر مخاطی دستگاه گوارش و تحریک
ایمنی موضعی موجــب افزایش فاکتورهای ایمنی هومورال گردد.
همچنین اســتفاده از این داروهای گیاهی ســبب افزایش رشــد
اندامهای ایمنی میشود [.]8
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پژوهشــی باهدف بررسی اثر ســطوح مختلف عصاره روغنی گل
همیشــهبهار بر پاســخ ایمنی جوجههای درگیر شده با تتراکلرید
کربن در دانشگاه فردوسی مشــهد انجام شد .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان میدهد که گل همیشهبهار به دلیل دارا بودن سطح
 ،IgGسیســتم ایمنی هومورال را تقویت میکند .به نظر میرسد

دستاوردهای پژوهشی
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نعناع فلفلی
نعنــاع فلفلی بانام علمــی  Mentha piperita Lمتعلق به خانواده
 Lamiaceaeگونهای هیبرید اســت که ترکیب اصلی اسانس این
گیاه را منتول و متیل استات تشکیل میدهد .از این گیاه بهعنوان
آنتیسپتیک ،ضد میکروب و برای درمان بیمارهایی نظیر سندرم
روده تحریکپذیر ،نارساییهای سیستم صفراوی و مشکالت کبدی
استفاده میشــود .گلهای این گیاه بنفشرنگ هستند و میوهاش
کپسولی به رنگ قرمز است که دارای بذرهایی بدون توان رویشی
اســت .از دو هزار ســال قبل تاکنون ،از گونههــای مختلف نعناع
بهعنوان ادویه و دارو استفاده میشود و از دمکرده آن برای تقویت
معده ،روده و دستگاه گوارش استفاده میشود.
در پژوهشــی کــه با همکاری دانشــگاه منابع طبیعــی گرگان و
کشــاورزی فردوسی مشهد و باهدف بررســی تأثیر عصاره الکلی
نعناع فلفلی بر آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (،)AST
آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPسرم خون
جوجههای گوشــتی مسموم شــده با تتراکلرید کربن در شرایط
اســترس گرمایی انجام شــد ،مشــخص گردید عصاره الکلی نعنا
فلفلی در مواقع مسمومیت (نظیر مسمومیت با تتراکلرید) و یا در
شــرایط عوامل تنشزا (نظیر درجه حرارت محیطی باال) در تغذیه
جوجههای گوشــتی عالوه بر تعدیل اثرات ناشی از مسمومیت و یا
تنش میتواند دارای اثرات مثبت ســودمندی بر آنزیمهای کبدی
سرم خون جوجههای گوشتی نیز داشته باشد [.]11
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انجمن علمی یکی از تشــکلهای دانشــجویی است که عهدهدار
حوزهی علمی و پژوهشــی زمینههای فکری دانشجویان مستعد
است.
انجمن علمی ســاختارها و ضوابطــی دارد و در چارچوب قوانین
تشــکلهای دانشــجویی ،به فعالیــت میپــردازد .آنچه موجب
شــکلگیری و در نتیجه نمایان شــدن نام و عملکرد انجمنهای
علمی میشــود ،حضور دانشجویان با انگیزه و عالقهمند در جهت
ارتبــاط دانشــگاه و صنعت اســت؛ بنابراین هدف اصلــی از این
گردهمایی دانشــجویی ،معرفی دانشــگاه بهعنوان متمرکزترین
نقطه برای بیان افکار ،ایدهها ،نظرات و پیشــنهادهایی است که از
جمعبندی آنها برای ایجاد پایههایی برای پیشرفت استفاده شود.
در حال حاضر انجمن علمی گروه علوم دامی دانشــگاه فردوسی
مشهد فعالترین انجمن علمی دانشکده کشاورزی و از انجمنهای
مطرح در ســطح دانشــگاه است .پشــتکار فراوان و فعالیتهای
مستمر اعضای این انجمن ،زمینه عالقهمندی و پویایی را در بین
دانشجویان فراهم آورد.
هــدف اول این انجمن ،افزایش ســطح اطالعــات و مهارتهای
علمی ،عملی ،اجتماعی و فرهنگی دانشــجویان قرار داده شــده
است تا از این طریق بتوان در تربیت نیروهای انسانی متخصص و
کارآمد برای صنعت ،نقشی هرچند کوچک ایفا کرد.
انجمن علمی علوم دامی در سالهای اخیر افتخارات بسیار زیادی
در ســطح دانشگاهی و ملی کســب نموده است و حاصل پویایی
دانشجویان در این ســالها این بود که عالوه بر کسب دو عنوان
برگزیده در جشــنواره دانشــگاهی ،نام انجمن علمی علوم دامی
در بین «پنج انجمن علمی دانشــجویی برتر دانشــگاه فردوسی
مشهد» که موفق به کسب افتخار در جشنواره ملی حرکت (ویژه
انجمنهای علمی-دانشــجویی دانشــگاههای کشور) شدند ،قرار
گرفت.
عالوه بر آن ،نشــریه رویان نیز بهعنوان «برترین نشــریه علمی
دانشجویی دانشــگاه فردوسی مشهد» انتخاب شد و در جشنواره
ملی نشریات دانشجویی حاضر در دانشگاههای زیر نظر دو وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشــت نیز که روند داوری
آن ادامه دارد ،تاکنون به جمع «پنج نشریه برتر علمی-تخصصی
حوزه کشاورزی و دامپزشکی» راهیافته است و افتخار آن را دارد
که در این جمع ،تنها نماینده نشــریات دانشــجویی حوزه دام و
طیور دانشــگاههای کشور باشــد و این خود نیز میتواند بسیار
ارزشمند و بیسابقه باشد.
افتخــارات یاد شــده ،حاصل تــاش و همدلی دانشــجویان و
راهنمایی و حمایت اســاتید این گروه آموزشی پرافتخار است .در
ادامــه به معرفی مختصری از فعالترین اعضای این انجمن علمی
دانشجویی پرداخته میشود:

اساتید مشاور:
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میترا ریاسی
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

یاسمن زراعتپیشه
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

انجمن علمی
سایر اعضای فعال انجمن و نشریه:
سعید فدایی
دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام

شهاب احتشام
دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام
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وحید وثوقی
دانشجو دکترای تخصصی تغذیه دام

مرجان ازغندی
دانشــجوی دکترای تخصصی ژنتیک و اصالح
نژاد دام

نرگس نظیفی
دانشــجوی دکترای تخصصی ژنتیک و اصالح
نژاد دام

مهدی احسانی فریمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام

سیده زهرا موسوی
کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام

فائزه کاتب
دانشجوی کارشناسی ورودی 93
میترا مزینانی
دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام
امیرمحمد قیصری
دانشجوی کارشناسی ورودی 93

اعظم قادری
دانشجوی کارشناسی ورودی 93

حانیه سجادی
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

سیده فاطمه موسوی
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

مهدیه وحدانی
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

مهران جوریان
دانشجوی کارشناسی ورودی 94

امیرحسین شاهی
دانشجوی کارشناسی ورودی 95

فهیمه وارسته
دانشجوی کارشناسی ورودی 95

مریم عابدین زاده
دانشجوی کارشناسی ورودی 95

امیرعلی مهدوی
دانشجوی کارشناسی ورودی 95
حسن نظری
دانشجوی کارشناسی ورودی 93

انجمن علمی

گزیدهای از فعالیتهای انجمن علمی علوم دامی در دورههای اخیر
فائزه کاتب /دانشجوی سال سوم کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

نشر و ترویج یافته های علمی و انتشار نشریه علمی تخصصی

دوره های آموزشی پرورش زنبور عسل و تولید ملکه

مهارت آموزی و توانمند سازی دانشجویان در واحدهای
صنعتی پرورش دام و طیور
بازدید از کارخانه های خوراک دام و واحدهای صنعتی

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

نشست خبری بررسی عوامل کاهش قیمت خرید شیر خام با
حضور سازمان های استان خراسان
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كارگاه آموزشی شبيه سازي و مدلسازي سيستم هاي
بيولوژيكی با نرم افزار متلب

انجمن علمی
همایش های علمی تخصصی در زمینه پرورش نوین دام و
طیور

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

همایش دریچه ای به صنعت دام و طیور با حضور نمایندگان
دانشگاه و صنعت
مجموعه سمینارها و دوره های آموزشی ژن آنتولوژی

دوره آموزشی عملی کاربرد کروماتوگرافی گازی در شناسایی
و اندازه گیری اسید های چرب فرار و آشنایی با دستگاه GC
آشنایی دانشجویان با نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه های
مطرح دنیا
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حضور در رویدادهای علمی تخصصی کشور و ارتباط با جامعه
و صنعت

انجمن علمی

کارگاه آموزشی مدیریت تولید مثل در گاو شیری

افتخارات انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت
(ویژه انجمنهای علمی دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد)  -خرداد ۱۳۹۵
 انجمن علمی برگزیده در بخشفعالیتهای آموشی
 انجمن علمی برگزیده در بخش انتشارنشریه

شانزدهمین جشنواره
نشریات دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد
 پاییز ۱۳۹۵ برترین نشریه علمیدانشجویی دانشگاه
فردوسی مشهد
 نشریه برگزیده در بخشمحتوای علمی
 نشریه برگزیده در بخشروزنامه نگاری

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

سومین نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه علوم
دامی .بهار 95
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شانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه
فردوسی مشهد  -آذر ۱۳۹۵
دهمین جشنواره ملی حرکت (ویژه انجمنهای
علمی دانشجویی دانشگاههای کشور)  -مهر ۱۳۹۵
 -انجمن علمی قابل تقدیر در حوزه آموزش

 برترین نشریه علمی دانشجویی دانشگاهفردوسی مشهد
 نشریه برگزیده در بخش محتوای علمی -نشریه برگزیده در بخش روزنامه نگاری

انجمن علمی
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران؛

گامی به سوی انسجام دانشجویان در دانشگاههای کشور

مهدی احسانی  /دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران  /دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶
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دومین مجمع عمومی دبیران انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و
صنایع غذایی ایران  -اسفند 95

اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی
ایران در تاریخ  22اسفندماه  ،1394همزمان با برگزاری نخستین
مجمع اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی علوم کشاورزی
تشکیل شد .نخســتین دبیر این اتحادیه ،علیاصغر خلیلخلیلی،
دبیر وقت انجمن علمی دانشــجویی علوم دامی دانشگاه فردوسی
مشهد ،بود و هماکنون دومین دوره تشکیل خود را سپری میکند.
این اتحادیه تحت نظر مدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری باهدف گســترش ظرفیتهای
اجتماعی دانشجویان رشتههای مرتبط ایجاد شد.
ازجمله اهداف فعالیتهای ایــن نهاد میتوان به تبادل تجربیات
میان فعالین دانشجویی کشوری در رشتههای ذکرشده ،فعالسازی
هرچه بیشتر انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاههای سراسر
کشور ،جهتدهی به راهبردهای فعالیتها در راستای نیاز کشور،
پیگیری مطالبات دانشــجویان در زمینههای علمی و اشــتغال از
طریق مسئولین ذیربط و ایجاد ارتباطات مؤثر میان دانشجویان
و نهادهای اجرایی و صنعت با نگاه منافع طرفین اشاره کرد.
فعالیتهــای عمدهی اتحادیه در ســالهای اخیــر عبارتاند از
برگزاری جشنوارهی کشوری فعالیتهای علمی دانشجویی مرتبط
به مناسبت هفته پژوهش ،همایشها ،نشستها ،استارتآپهای
کارآفرینی ،جلسات با مسئولین ،نمایندگان کمیسیون مربوطه در
مجلس شورای اسالمی ،دیدار با انجمنهای کشوری اساتید علوم
دامی و صنایع غذایی و برگزاری جلســات مجازی با حضور صدها
نفر از دانشجویان رشتههای مرتبط اشاره کرد.
از جملــه فعالیتهای پیــش روی اتحادیــه انجمنهای علمی
دانشــجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران میتوان به برگزاری
نخســتین جشنواره سالمت تولیدات دامی و غذایی ،مشارکت در
همایش بینالمللی بز ایران و انتشــار نشــریه علمی دانشجویان
علوم دامی ایران اشاره کرد.

جلسه شورای مرکزی دورهی دوم اتحادیه در دانشگاه شیراز  -اردیبهشت 95

جلسه دبیران دوره پیشین اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی
کشاورزی با دکتر علیمحمد شاعری ،رئیس کمسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی

انجمن علمی

دیدار شورای مرکزی پیشین اتحادیه با رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن
علوم دامی ایران

همکاری در برگزاری اولین همایش صنعت پرورش بلدرچین در ایران با
همکاری انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان  -آبان 1395

ترویج کشاورزی کشور

راههای ارتباطی اتحادیه:
مهدی احسانی دبیر اتحادیه09152251780 :
 https://telegram.me/IAFSSAUکانال تلگرامی اتحادیه
 http://www.IAFSSAU.irوبسایت رسمی اتحادیه
ایمیلIAFSSAU@Gmail.Com :

فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

جلسه دبیران دوره پیشین اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی
کشاورزی با دکتر اسکندر زند ،معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات ،آموزش و

برگزاری نخستین کنگره علمی دانشجویی صنایع غذایی ایران به میزبانی
دانشگاه گیالن  -اسفند 1395
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فصلنامه علمی  -تخصصی رویان /سال سوم /شماره سیزدهم /ویژه سیزدهمین نمایشگاه دام ،طیور و آبزیان /تابستان ۹۶

51
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