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عقــرب هــا قبــل از جفتگیــری حرکاتــی را انجــام میدهندکــه بــه رقــص 

عقــرب معــروف اســت
زهر گیری عقرب

پرورش عقرب در ایرانپرورش عقرب در ایران

اصول و اعتقادات در مورد  پوشش و رنگ بدن اسباصول و اعتقادات در مورد  پوشش و رنگ بدن اسب

مکپیلوابکرت در صنعت پرورش طیورمکپیلوابکرت در صنعت پرورش طیور
 کمپیلوباکـتــر هــا بــه طــور کلــی روده گونــه هــای پرنــدگان را بــه عنــوان یــک 
میکروارگانیســم مشــترک کلونیزاســیون مــی کنــد و جوجــه هــای گوشــتی یــک 

ناقــل خــاص نگــران کننــده هســتند

مــواد افزودنــی اجــزای تشــکیل دهنــده اختیــاری جیــره هســتند کــه مــاده مغــذی 
نیســتند ولــی مــی تواننــد هضــم، متابولیســم و تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد، 
ن هــا بــرای حفــظ ســامتی و تولیــد بــاال ضــروری نیســتند، ولــی تولیــد و ســامتی 

آ
ا

مــی توانــد بــه وســیله برخــی مــواد افزودنــی بهبــود یابــد. 

ــی تعییــن هویــت دقیــق  ـ یکــی از اهــداف شــناخت رنــگ پوشــش اســب، توانایـ
اســب هاســت. تشــخیص صحیــح رنــگ پوشــش اســب عاملــی اصلــی در درک 
اســاس ژنتیکــی یــا زیســتی تشــکیل رنــگ اســت و مبنایــــی بــرای اجــرای تحقیقــات 

ژنتیکــی مــی باشــد
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سخن سردبیر

خداونــد را ســپاس گزاریــم کــه بــه مــا توفیقــی عطــا فرمــود تــا در اولیــن شــماره )دوره جدیــد( نشــریه 
گاهــی گامــی مثبــت برداریــم.

آ
دام و دانــش وظایــف خــود را بــه انجــام رســانده و در مســیر علــم و ا

امیدواریــم در ایــن راســتا شــاهد ارتقــای روز افــزون و هرچــه بهتــر ســطح علمــی نشــریه بــا حضــور 
دلگــرم کننــده شــما باشــیم.

برخــود الزم میدانــم از تمامــی اســاتید فرهیختــه, دانشــجویان عزیــزو علــم دوســتان بزرگــوار کــه بــا 
نشــریه نهایــت همــکاری را داشــته انــد کمــال ســپاس گــذاری را داشــته باشــم. 

خــر نیــز ضمــن قدردانــی از حمایــت هــای معاونــت دانشــجویــی و فرهنگــی دانشــگاه زنجــان از 
آ
در ا

تــی نشــریه نیــز همــراه مــا باشــید.
آ
تمامــی شــما دوســتان گرامــی دعــوت میشــود در شــماره هــای ا

با سپاس بیکران
فاطمه رضائی 

سخن مدیر مسئول

ن به سر میبرند.
آ
یینه و نشان دهنده وضعیتی است که کشور ها در ا

آ
ن ا

آ
وقوع هر بحران،علیرغم سختی و شرایط حاد ناشی از ا

بحــران هــا بــه کشــور هــا و ســازمان هــا کمــک میکننــد تــا درک کننــد کــه در کجــا ایســتاده انــدو در زمــان بــروز بحــران هــا از چــه میــزان 

ن خواهنــد 
آ
قدرتــی بــرای مواجهــه بــا ان برخوردارانــد و پــس از عبــور از بحــران چگونــه قــادر بــه بازســازی و ترمیــم خســارت ناشــی از ا

غــاز شــیوع ویــروس کرونــا در فاصلــه کوتاهــی بــه یــک بحــران جهانــی در حــوزه ســامت تبدیــل شــد و تمامــی ابعــاد زندگــی چــه از 
آ
بــود. ا

مــوزش عالــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
آ
نظــر اجتماعی،دانشــگاهی،فرهنگی و... دســتخوش تحــوالت بســیاری نمــوده اســت.نهاد ا

مــوزش عالــی در ســطح جهانــی بــه دلیــل گســترش ویــروس کرونــا شــدیدا دســتخوش تغییــر شــده اســت.
آ
نبــوده اســت بــه طــوری کــه ا

مــوزش هــا بــه طریقــی دیگــر را نیــز ایجــاد کــرد. از جملــه 
آ
ــی بــرای ادامــه زندگــی و ا ـ امــا از طرفــی شــرایط ایجــاد شــده زمینــه هایـ

اســت. بــوده  اینترنــت  و  مجــازی  فضــای  طریــق  از  ســمینارها  و  وبینارهــا  هــا  همایــش  مجازی،برگــزاری  مــوزش 
آ
ا هــا  روش  ایــن 

دانشــگاه زنجــان و گــروه علــوم دامــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و در کنــار برگــزاری کاس هــا بــه صــورت مجــازی انجمــن علمــی 

دانشجویــی علوم دامی با برگزاری وبینارهایــی سعی براین داشت که دانشجویان از فضای علمی و پژوهشی دانشگاه دور نشوند.

دانشگاه در دوران کروان

از جمله وبینار های برگزار شده:
یتــم هــای مــورد توجــه در بــدو ورود بــه گلــه" بــا ســخنرانی دکـتــر احســان محجوبــی 

آ
وبینــار " ا

عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم دامــی دانشــگاه زنجــان برگــزار و در ایــن وبینــار نــکات مــورد 
مدتــر مطــرح گردیــد. از جملــه ایــن 

آ
توجــه در بــدو ورود بــه گلــه بــرای مدیریــت بهتــر و کارا

بســتنی،ترکیب گله،نــوع جایگاه)رفــاه 
آ
نــکات بــه اختصــار: رکوردچربــی شــیر،وضعیت ا

دام(،مــواد خوراکی،شیردوشــی،مدیریت خوراک،وضعیــت مدفوع،رفتــار دام و...

وبینار" راهکارهای کاهش مصرف انتی بیوتیک در طیور" با سخنرانی دکـتر محمدحسین 
شــهیر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه زنجــان برگــزار شــد. در ایــن وبینــار نیــز نــکات کلیــدی و 
نتــی بیوتیــک در صنعــت طیــور و مزایــا و معایــب ان 

آ
مباحــث بســیارمهمی در حــوزه مصــرف ا

نتــی بیوتیــک هــا مــورد بحــث قــرار گرفــت.
آ
و راهــکار هــای کاهــش مصــرف ایــن ا

وبینــار" نیــروی متخصــص و ماهــر چالــش صنعــت دامپــروری" در ایــن وبینــار بــا ســخنرانی 
مهــدس مهــران رحیمــی دربــاره نیازهــای  صنعــت دامپــروری چالــش هــای ایــن صنعــت و 
ینــده و چشــم انــداز پیــش رو متخصصــان و کارشناســان حــوزه علــوم دامــی مــورد بحــث قــرار 

آ
ا

گرفــت و نــکات کلیــدی و کمــک کننــده بســیاری در اختیــار شــرکت کننــدگان ایــن وبینــار 
قــرار گرفــت.

وبینــار" اصــاح نــژاد نویــن دام و طیــور" کــه بــا ســخنرانی دکـتــر محمدباقرزنــدی مدیرگــروه و 
عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم دامــی دانشــگاه زنجــان برگــزار گردیــد. مباحثــی پیرامــون لــزوم 
ینــده گــری هــای 

آ
اصــاح نژاد،کاربردهــا،روش هــای اصــاح نژاد،فرصــت هــا و چشــم انــداز و ا

ایــن حــوزه مطالبــی عنــوان و مــورد بحــث قــرار گرفــت.

بــار دیگــر بــا یــاری خداونــد و تــاش اعضــای محتــرم انجمــن علمــی دانشــجویــی علــوم دامــی دانشــگاه 
زنجــان اولیــن شــماره )دوره جدیــد( از نشــریه دام و دانــش منتشــر گردیــد و پیــش روی شــما عزیــزان 

قــرار دارد.

ایــن گاهنامــه بــا هــدف کمــک بــه ترقــی علــوم دام و طیور,اشــتراک گــذاری تجربیــات علمــی و فنــی 
دانشــجویان و اســاتید و فعــاالن حــوزه دام و طیــور میباشــد.

و  برجســته  اســاتید  کنــار  کــه در  بــوده  ن 
آ
ا بــر  ســعی  دانــش  و  دام  گاهنامــه  از  شــماره  اولیــن  در 

وری کنیــم تــا ایــن مطالــب در 
آ
دانشــجویان علــوم دامــی   مجموعــه ای از دانــش دامپــروری را گــرد ا

اختیــار دانشــجویان و افــراد عاقــه منــد ایــن حــوزه قــرار گیــرد. امیــد اســت در کنــار فراگیــری ایــن 
علــوم در پیــش بــرد صنعــت دامپــروری گامــی مفیــد برداریــم.

با سپاس
فرشته جعفری
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امهیت گلی�نی و رسین در تغذیه طیور

▪عیل اصغر مطلیب
دانشجوی دکرتی تغذیه طیور دانشگاه زجنان

مینــه ضــروری از اواســط قــرن بیســتم مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و مشــخص شــد کــه در صــورت وجــود 
آ
نیــاز بــه وجــود اســیدهای ا

مینــه در حــد کافــی در جیــره، غلظــت پروتئیــن خــام جیــره مــی توانــد کاهــش یابــد. توصیــه اولیــه NRC بــرای جوجــه 
آ
اســیدهای ا

هــای گوشــتی تــا ســن 8 هفتــه، 28% پروتئیــن خــام بــوده اســت در حالیکــه توصیــه NRCبــرای جوجــه هــا  تــا3 هفتگــی بــه %23 
کاهــش یافتــه اســت. در حــال حاضــر توصیــه عملــی ســطح پروتئیــن جیــره 21 تــا 23 % مــی باشــد. کاهــش غلظــت پروتئیــن خــام 

)CP( جیــره بــه دالیــل زیــر ضــروری اســت :

- افزایش تقاضا برای تولیدات دامی و محدودیت زمین های کشاورزی مناسب برای کشت

بهای زیر زمینی، خاک و هوا(  
آ
- اثرات منفی ترکیبات نیتروژن دار بر محیط زیست ) ا

ورد. 
آ
بــا افــزودن گــروه CH3- از اســید تتراهیــدرو فولیــک مــی تــوان ایــن واکنــش را معکــوس نمــود و ســرین بدســت ا

مینــه بســتگی دارد. در اکـثــر خــوراک هــای 
آ
تبدیــل متقابــل Gly و Ser در پرنــدگان مــداوم بــوده و بــه مقــدار ایــن دو اســید ا

گیاهــی نســبت Gly در Gly + Ser مابیــن 45-60% مــی باشــد و ایــن نســبت در محصــوالت جانبــی حاصــل از شــیر 
کمتــر و در محصــوالت جانبــی مثــل پــودر گوشــت و اســتخوان و پــر بیشــتر اســت .

نها در خوراک و جیره
آ
واحدهای مرجع مربوط به Gly و Ser و غلظت ا

Gly + Ser اســتفاده مــی شــود ولــی ایــن واقعیــت در نظــر گرفتــه نمــی شــود  در اکـثــر مطالعــات از مجمــوع مقادیــر 
کــه ســرین وقتــی همــان اثــر گلیســین را دارد کــه بــه همــان مقــدار مــوالر در جیــره موجــود باشد.دانشــمندان موفــق بــه 

توصیــف یــک ارزش فیزیولوژیکــی شــده انــد و Glyeq را بطریــق زیــر محاســبه کــرده انــد : 

Glyeq  در مقایســه بــا Gly + Ser کاربــرد بیشــتری دارد زیــرا مــی توانــد ارزش فیزیولوژیکــی جیــره هــا را بــا دقــت بیشــتری 
بیــان کنــد بنابرایــن در ایــن مقالــه نیــز Glyeq بعنــوان واحــد مرجــع اســتفاده شــده اســت.

Ser و Gly اثرات فیزیولوژیکی
مینــه در ســاختمان پروتئیــن هــا شــرکت دارنــد بطوریکــه در جوجــه 

آ
گلیســین و ســرین نیــز هماننــد ســایر اســیدهای ا

هــای گوشــتی 8-21 روزه ، از هــر 100 گــرم ابقــا پروتئیــن ،8/7-4/11 گــرم متعلــق بــه Gly و 5/5-2/4گــرم متعلــق 
بــه ســرین اســت. کاژن و االســتین، پروتئیــن هــای غنــی از گلیســین محســوب مــی شــوند بطوریکــه در صــورت کمبــود 
گلیســین در بــدن بدلیــل عــدم اســتحکام پوســت،موقع ذبح،ضــرر اقتصــادی ناشــی از کاهــش نمــره کشــتارگاه رخ خواهــد 
داد. کراتیــن نیــز از نظــر گلیســین و ســرین غنــی بــوده و در پــر و پنجــه هــا فــراوان اســت و بطورکلــی رشــد پرنــده ای کــه 

دچــار کمبــود گلیســین اســت مختــل خواهــد شــد.

امــروزه کاهــش دفــع نیتــروژن بــا افزایــش قابلیــت هضــم و 
مینــه ضــروری جیــره ممکــن شــده 

آ
تنظیــم میــزان اســیدهای ا

اســت بطوریکــه حتــی امــکان کاهــش غلظــت CP جیــره 
بــدون اینکــه بــر عملکــرد تولیــد اثــر منفــی بگــذارد، تــا 19-
مینه ضروری وجود 

آ
20 % و البته با استفاده از اسیدهای ا

دارد ولــی کاهــش بیشــتر ســطح پروتئیــن جیــره احتیــاج بــه 
مینــه غیــر ضــروری نیــز دارد کــه 

آ
عرضــه کافــی از اســیدهای ا

 Gly (مینــه هــا در ایــن زمینــه گایســین
آ
مهمتریــن اســید ا

( و ســرین ) Ser ( مــی باشــند. هــدف از ایــن تحقیــق نیــز 
مینــه Gly و Ser در جیــره 

آ
توجــه بــه اهمیــت اســیدهای ا

طیــور اســت.

Ser و Gly ارتباط
گــروه   کــردن  جــدا  بــا  تــوان  مــی  را   Gly مینــه 

آ
ا اســید 

هیدروکســی متیــل از ســرین در یــک واکنــش کاتابولیســم 
ترانســفراز  متیــل  هیدروکســی  ســرین  نزیــم 

آ
ا بوســیله  کــه 

ورد.
آ
ا بدســت  شــود  مــی  انجــام 

([
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موســین نیــز غنــی از ســرین مــی باشــد، بطوریکــه 
موســین، اپـــی تلیــوم روده را اصطاحــا روغــن کاری 
کــرده و از پوشــش روده در برابــر شــرایط اســیدی و 
ورد و 

آ
پروتائزهــا و پاتــوژن هــا محافظــت بعمــل مــی ا

بعنــوان مانعــی بــرای انتشــار انتخابــی مــواد مغــذی 
ــی  ـ عمــل کــرده و سوبســترایــی بــرای تخمیــر باکـتریایـ
اســت و ترشــح مخــاط روده جوجــه هــای گوشــتی 
بطــور خطــی بــا مقادیــر Gly + Ser افزایــش می یابــد.
 Ser و   Gly هــای  متابولیــت  از  کــه  ــی  ـ فرایندهایـ

کننــد  مــی  اســتفاده 
مونیــاک بصــورت تشــکیل 

آ
در پرنــدگان ســم زدایــــی ا

کــه  شــود  مــی  انجــام  اوریــک  اســید  مولکــول  هــر 
اصلی ترین محصول متابولیســم نیتروژن می باشــد 
یــک  بــه  اوریــک  اســید  مولکــول  هــر  تشــکیل  و 
مولکــول گلیســین نیــاز داردکــه بــرای ســاخت حلقــه 
پوریــن ضــروری اســت  از طرفــی ســنتز پروتئیــن و 
تکـثیر سلولی نیز به سنتز DNA  بستگی دارد که 
دارای حلقــه پوریــن اســت و بــاز هــم بــرای تشــکیل 
بــه گلیســین نیــاز مــی باشــد.کراتین  حلقــه پوریــن 
رژنیــن تشــکیل شــده اســت 

آ
از ترکیــب گلیســین و ا

فسفوریاســیون  در  کــه  اســت  ترکیبــی  کراتیــن  و 
ADP بــه  ATP دخیــل بــوده و هــم مــی توانــد از 
مــواد خــام حاصــل از محصــوالت دامــی تهیــه شــود 

و هــم توســط خــود بــدن ســنتز شــود.
گلیســین  بــا  رژنیــن 

آ
ا متابولیکــی،  اول  مراحــل  در 

اورنــی  و  اســید گوانیدینواســتیک  و  واکنــش داده 
تیــن را تشــکیل مــی دهنــد و اســید اخیــر بوســیله 
 ، متیــل  دهنــده  بعنــوان  متیونیــن  دنوزیــل 

آ
ا  -S

دهــد. تشــکیل  را  کراتینیــن  تــا  شــود  مــی  متیلــه 
بیشــتر گونه هــا توانایــــی ســاخت  Cys را ندارنــد امــا 

بســازند.  Met از  را  ن 
آ
ا می تواننــد 

. هــر حلقــه پورفیرینــی مثــل hem از اســید سوکســینیک و 
گلیســین تشــکیل شــده اســت و تشــکیل هر گروه hem ، به 
8 گــروه گلیســین نیــاز دارد، بنابرایــن گلیســین در تشــکیل 
و  میوگلوبیــن  هموگلوبیــن،  ماننــد   hem حــاوی  ترکیبــات 
ســیتوکروم هــا نقــش دارد. نمکهــای صفــراوی اولیــه در کبــد از 
کلســترول کبــدی ســنتز شــده و ســپس بــا گلیســین یــا تاوئریــن 
بــا  بیشــتر  صفــراوی  نمکهــای  طیــور  در  شــوند.  مــی  ترکیــب 
تاوئریــن ترکیــب مــی شــوند و اســتثنای ایــن امــر فقــط در مــورد 
کبوتــر اســت کــه گلیســین بــر تاوئریــن ارجحیــت دارد.کمبــود 
گلیســین بــر قابلیــت هضــم چربــی در مــرغ هــای تخمگــذار و 
گوشــتی موثــر اســت بنابرایــن بــر غلظــت و مقــدار انــرژی قابــل 
هضــم نیــز موثــر خواهــد بــود. در جوجــه هــا، گلیســین بهمــراه 
مینــه هــای غیرضــروری محــدود کننــده 

آ
ســرین اولیــن اســید ا

مــی باشــند.

پاسخ های رشد به Glyeq   جیره در جوجه های گوشتی 
gain/ مطابــق شــکل  بــرای دســتیابی بــه 95% از حداکـثــر
باشــد.      18-11  gr/Kgبایــد Glyeq جیــره  feed ، مقــدار 

وجــود دامنــه وســیع مقادیــر Glyeq    بــرای دســتیابی بــه حداکـثــر 
بــازده خــوراک نشــان دهنــده ایــن اســت کــه فاکـتورهایــــی بــر پاســخ 

ن فاکـتورهــا عبارتنــد از :    
آ
بــه Glyeq    جیــره موثرنــد و ا

الف-نیاز به سیستئین
 Cys بــه   Met تبدیــل  تاثیــر  تحــت   gain/feed بــر   Glyeq اثــر 
 Met/ نیــاز می باشــد. نســبت Ser اســت کــه البتــه بــرای اینــکار بــه
Met+Cys بطــور قابــل توجهــی بــر پاســخ Glyeq جیــره اثــر دارد.  
تامین نیاز به Met و Cys از تبدیل Met به Cys در بدن کاسته 

و نیــاز بــه Glyeq را نیــز کاهــش می دهــد.

Ser و Gly ب-اثر پیش سازهای اندوژنوس
چنــد مــاده توانایــــی متابولیــزه شــدن بــه گلیســین و ســرین در بــدن 

را دارنــد :
 Gly 1 –تروئنین و کولین بیشــترین توانایــی را بعنوان پیش ســاز

و Ser دارند.
2 –در صــورت وجــود هموسیســتئین ، کولیــن پیــش ســاز دیگــر 

می توانــد طــی 5 مرحلــه واکنــش در کبــد بــه Gly تبدیــل شــود.
تــری  و   Ala بــا  ترکیــب  پیــش ســاز دیگــر گلیکوکســیات در   -  3

می شــود. تولیــد   Gly نهایــت  در  کــه  اســت  لیزیــن  متیــل 

ج -تروئنین
یــک مولکــول Thr مــی توانــد بــه یــک مولکــول Gly تبدیــل شــود. 
Thr در جیــره باعــث کاهــش کاتابولیســم همــه  افزایــش غلظــت 
بــه  نیــاز  نتیجــه  Thr شــده و در  از خــود  بغیــر  مینــه 

آ
ا اســیدهای 

Glyeq در تشــکیل اســید اوریــک را کاهــش می دهــد.

د-کولیــن و متابولیــت هــای حدواســط در مســیر کولیــن – 
گلیســین

کولیــن در جوجــه هــای 7-21 روزه مــی توانــد بــر پاســخ بــه رشــد 
حاصــل از Glyeq و تروئنیــن موثــر باشــد. از نظــر متابولیکــی یــک 
مولکــول کولیــن میتوانــد بــه یــک مولکــول گلیســین تبدیــل شــود با 
فــرض اینکــه کولیــن کامــا بــه گلیســین تبدیــل شــود ، یــک واحــد  
از کولیــن می توانــد جایگزیــن حداکـثــر 0/54 واحــد  از گلیســین 

شــود

و-تاثیر نیتروژن دفع شده در ادرار
مقادیــر نیتروژنــی کــه از طریــق ادرار و بشــکل اســید اوریــک 
دفــع می شــود  می توانــد یــک تعییــن کننــده اصلــی بــرای پاســخ 
بــه Glyeq جیــره باشــد. مقــدار نیتــروژن دفــع شــده بوســیله 
مینــه هــای قابــل هضــم 

آ
ادرار عمدتــا بــه میــزان مــازاد اســید ا

مینــه هــای قابــل 
آ
ا بســتگی دارد.هنگامــی کــه غلظــت اســید 

هضــم جیــره بــا نیازهــای متابولیکــی حیــوان مطابقــت داشــته 
باشــد مقــدار Glyeq مــورد نیــاز بــرای ســنتز اســید اوریــک از 
نظــر تئــوری کمتریــن خواهــد بــود.  بــا کاهــش CP% جیــره، 
ن 

آ
ا ادراری  دفــع  و  افزایــش  ازنیتــروژن  اســتفاده  راندمــان 

می یابــد. کاهــش 

نتیجه گیری:
گایسین Gly  و سرین Ser  توانایــی محدود کردن عملکرد 
مینــه هــا 

آ
رشــد در جوجه هــای گوشــتی را دارنــد و ایــن اســید ا

باشــند.  مناســبی  حــد  در  بایــد  پروتئیــن  کــم  جیره هــای  در 
و  ضــروری  مینــه 

آ
ا اســیدهای  غلظت هــای  هدفمنــد  تنظیــم 

افزایــش  CP جیــره شــده و موجــب  کاهــش  باعــث   Glyeq
بــازده اســتفاده از نیتــروژن می شــود
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دیدگاه NRC )2001( در مورد مواد افزودین
دکرت محید امانلو، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زجنان

       سعیده نویح، دانشجوی دکرتی تغذیه دام

مواد افزودنی
مــواد افزودنــی اجــزای تشــکیل دهنــده اختیــاری 
جیــره هســتند کــه مــاده مغــذی نیســتند ولــی مــی 
تواننــد هضــم، متابولیســم و تولیــد را تحــت تاثیــر 
ــرای حفــظ خــوب ســامتی  ن هــا ب

آ
قــرار دهنــد، ا

و  تولیــد  ولــی  نیســتند،  ضــروری  بــاال  تولیــد  و 
مــواد  برخــی  وســیله  بــه  توانــد  مــی  ســامتی 

افزودنــی بهبــود یابــد. 

یونوفرها
نتــی بیوتیــک هایــــی پلی اتری هســتند 

آ
یونوفرهــا، ا

کــه توســط انواعــی از اکـتینومایســس هــا تولیــد 
شــده انــد کــه جریــان یــون را از عــرض غشــاهای 
هــای  باکـتریــوم  دهنــد.  مــی  تغییــر  بیولوژیکــی 
گــرم منفــی یــک غشــای خارجــی پیچیــده دارنــد 
و بــه طــور معمــول بــه وســیله یونوفرهــا تحــت 
تاثیــر قــرار نمــی گیرنــد، ولــی باکـتریــوم هــای گــرم 
مثبــت فاقــد غشــای خارجــی بــوده و بــه یونوفرهــا 
بســیار حســاس هســتند. در کل یونوفرها نســبت 
باکـتریــوم هــای گــرم مثبــت را کاهــش مــی دهنــد 
و جمعیــت باکـتریــوم هــای گــرم منفــی را افزایــش 

مــی دهنــد.
در ایــاالت متحــده موننســین و السالوســید بــرای 
ایــن کــه بــه گوســاله هــای شــیری و تلیســه هــای 
در حــال رشــد خورانیــده شــوند و بــه عنــوان یــک 
و  جــوان  هــای  گوســاله  بــرای  کوسیدیوســتات 
بهبــود بــازده خــوراک در تلیســه هــای در حــال 
رشــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، تصویــب شــده 

اســت.

ورده هــای پایانــی تخمیــر 
آ
یونوفرهــا تولیــد و غلظــت فــرا

ــی  ـ شــکمبه ای را بــه وســیله تغییــر جمعیــت باکـتریایـ
برخــی  متابولیســم  تغییــر دادن  بــه وســیله  و  شــکمبه 
باکـتریــوم هــا تغییــر مــی دهنــد. وقتــی بــه گاوهــای شــیری 
خورانیــده شــود، تولیــد متــان )CH4( مــی توانــد کاهــش 
یابــد و نســبت مــوالری اســتات کاهــش یابــد، در حالــی 

ــد.  ــات افزایــش مــی یاب کــه نســبت مــوالری پروپیون
افزایــش تولیــد پروپیونــات دلیلــی اســت کــه چــرا گاوهای 
بــه طــور  بــا موننســین  بــه طــور معمــول  تغذیــه شــده 
پاســما  را در  گلوکــز  از  باالتــری  غلظــت  معنــی داری 
دارنــد وقتــی کــه موننســین بــه گاوهــای شــیری خورانیــده 
شــد تولیــد گلوکــز حاصــل از پروپیونــات افزایــش یافــت 
و اکسیداســیون بافتــی گلوکــز کاهــش یافــت. خورانیــدن 
بتــا- هــای  غلظــت  داری  معنــی  طــور  بــه  موننســین 
هیدروکســی بوتیــرات)BHBA( و اســیدهای چــرب غیــر 
پیرامــون  دوره  در  را  پاســما  در   )NEFA( اســتریفیه 
زایــش کاهــش داد. موننســین اغلــب غلظــت هــای اوره 
پاســما را در گاوهــای شــیرده نــژاد شــیری افزایــش مــی 
دهــد. ولــی در کل خورانیــدن یونوفــر بــا کاهــش غلظــت 

مونیــاک شــکمبه ای همــراه مــی باشــد. 
آ
ا

رفتــار  روی  متوســطی  بســیار  ثــار 
آ
ا موننســین 

خوردن)تکــرار بیشــتر و وعــده هــای بیشــتر در هــر روز( 
در گاوهــای پیرامــون زایــش دارد، کــه ممکــن اســت بــه 
پایــداری شــکمبه کمــک کند.اثــرات یونوفــر روی قابلیــت 
الیــاف  مثــال،  عنــوان  )بــه  هــا  کربوهیــدرات  هضــم 
نامحلــول در شــوینده خنثــی ]NDF[( در جیــره هــای 
اغلــب  امــا  بــوده،  نــا هــم ســو  گاو شــیری، کوچــک و 
قابلیــت هضــم پروتئیــن بــا یونوفرهــا افزایــش مــی یابــد، 
خورانیــدن یونوفــر جریــان پروتئیــن خــوراک را بــه خــارج 
ن پروتئیــن نســبت بــه 

آ
از شــکمبه افزایــش داد و اگــر ا

توانــد  مــی  باشــد،  تــر  قابــل هضــم  پروتئیــن میکروبــی 
قابلیــت هضــم پروتئیــن را افزایــش دهــد. یونوفرهــا هــم 
چنیــن جــذب برخــی مــواد معدنــی را افزایــش مــی دهنــد.

مــده از 36 مقالــه و بیــش از 9600 گاو نتیجــه 
آ
نالیــز( بــا اســتفاده از داده هــای بــه دســت ا

آ
نالیــز فــرا تحلیلــی )متــا ا

آ
یــک ا

گرفــت کــه موننســین DMI را 2/3 درصــد کاهــش، تولیــد شــیر را 2/3 درصــد افزایــش و هــم درصدهــای چربــی و هــم 
درصــد پروتئیــن شــیر را کاهــش داده ولــی تولیــد پروتئیــن شــیر را افزایــش داد)تولیــد چربــی شــیر را تحــت تاثیــر قــرار نــداد(. 
بــازده انرژتیــک) انــرژی شــیر + تغییــر انــرژی در بــدن تقســیم بــر انــرژی مصرفــی( بــه طــور معنــی داری) 2/5 درصــد( افزایــش 

یافــت)23(. 
ــا غلظــت باالتــر C18:3 خورانیــده شــود بــه احتمــال زیــاد درصــد چربــی شــیر را  ــی ب ـ در کل موننســین وقتــی کــه جیــره هایـ
ــی بــه طــور خطــی درصــد چربــی شــیر را  ـ کاهــش مــی دهــد. افزایــش دادن غلظــت هــای C18:1 وC18:2  در جیــره غذایـ
کاهــش داد. ولــی اثــر متقابلــی بیــن خورانــدن موننســین و نــوع و مقــدار اســید چــرب غیــر اشــباع جیــره غذایــــی مشــاهده نشــد.

تلیسه های در حال رشد
وقتــی کــه یونوفرهــا بــه حیوانــات گوشــتی مصــرف کننــده جیــره هــای پــر نشاســته خورانیــده شــد، یونوفرهــا بــه طــور معمــول 
DMI را کاهــش ولــی اثــر بســیار کمــی روی افزایــش وزن داشــتند، کــه بدیــن وســیله، بــازده تبدیــل خــوراک را بهبــود داد. در 
پژوهــش هــای ویــژه تلیســه هــای شــیری، مقــدار خــوراک مصرفــی بــه طــور معنــی داری توســط افــزودن مکمــل یونوفرهــا کاهــش 
مــی یابــد و میانگیــن افزایــش وزن یــا بــازده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــن خــوراک اغلــب افزایــش مــی یابــد ولــی ایــن تفــاوت هــا 

همیشــه معنــی دار نبودنــد.

مخمر و مواد میکروبی مستقیم- خورانیده شده

 )FDA(همــان طــور کــه توســط وزارت غــذا و داروی ایــاالت متحــده )DFM( یــک مــاده میکروبــی مســتقیم- خورانیــده شــده
تعریــف شــده عبــارت از یــک مــاده افزودنــی اســت کــه حــاوی میکروارگانیســم هــای زنــده مــی باشــد. بــر اســاس گــزارش اتحادیــه 
مریکایــــی وزارت کنتــرل خــوراک )AAFCO(، مخمــر، اگــر زنــده باشــد، یــک DFM در نظــر گرفتــه مــی شــود. ساکارومایســس 

آ
ا

ســرویزیه متــداول تریــن مخمــر DFM خورانیــده شــده مــی باشــد، DFM هــای باکـتریایــــی، شــامل انــواع گونــه هــای پروپیونــی 
ــا ســویه هــای شــامل اینتروکوکــوس فاســیوم، پروتــا بریانتــی، و مگاســفرا الســیدنی مــی باشــند.  باکـتریــوم و الکـتوباســیلوس ی
ورده هــای مخمــر قارچــی شــامل تولیــد شــیر بیشــتر، ترکیــب تغییــر یافتــه شــیر، 

آ
پاســخ هــای مشــاهده شــده بــه DFM هــا و فــرا

لــی شــکمبه ای و pH باالتــر شــکمبه ای مــی باشــد. 
آ
مصــرف بیشــتر خــوراک، بــازده باالتــر خــوراک، پروفایــل تغییــر یافتــه مــاده ا

ــی در شــکمبه از جملــه تغییــر  ـ ورده هــای مخمــر و DFM هــا شــامل تغییــر جمعیــت باکـتریایـ
آ
نحــوه عمــل پیشــنهاد شــده فــرا

باکـتریــوم هــای مصــرف کننــده اســید الکـتیــک، ســنتز عوامــل رشــد یــا ویتامیــن هــا، کاهــش غلظــت هــای اکســیژن در شــکمبه 
و افزایــش کل فعالیــت میکروبــی و تــوده میکــروب هــا مــی باشــد. در غیــر نشــخوارکنندگان، DFM هــا اثرهایــــی در داخــل روده 

دارنــد، و ایــن امــر ممکــن اســت در نشــخوارکنندگان نیــز رخ دهــد.
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ــی ممکــن اســت چندیــن نحــوه  ـ اگرچــه DFM باکـتریایـ
ن هــا بــه عنــوان تولیــد کننــده 

آ
عمــل داشــته باشــد، ولــی ا

هــای اســید الکـتیــک و یــا اســتفاده کننــده هــای اســید 
تولیــد  هــای  باکـتریــوم  شــوند.  بنــدی  گــروه  الکـتیــک 
کننــده اســید الکـتیــک کــه بــه گاوهــای شــیری خورانیــده 
مــی شــود شــامل اینتروکوکــوس فاســیوم و انــواع گونــه 
هــای الکـتوباســیل هســتند. یــک نحــوه عمــل پیشــنهاد 
مقــدار  هــا  باکـتریــوم  ایــن  کــه  اســت  ایــن  ن 

آ
ا شــده 

پایینــی اســید الکـتیــک طــی زمــان تولیــد مــی کننــد کــه 
رشــد باکـتریــوم هــای مــورد اســتفاده قــرار دهنــده اســید 
الکـتیــک را تحریــک خواهنــد کــرد. ولــی جریــان بزرگــی 
از کربوهیــدرات هــای قابــل تخمیــر در شــکمبه رخ مــی 
دهــد، جمعیــت بزرگــی از باکـتریــوم هــای مصــرف کننــده 
اســید الکـتیــک جهــت کاهــش غلظــت اســید الکـتیــک 
شــکمبه و pH شــکمبه کمــک خواهــد کــرد. برخــی داده 
هــای قابــل دســترس نشــان مــی دهنــد کــه حداقــل در 
مــورد pH شــکمبه ایــن امــر ممکــن اســت رخ دهــد. در 
غیــر نشــخوارکننده هــا و گوســاله هــا، DFM مــی توانــد 
جمعیــت میکروبــی در روده را تعدیــل کنــد کــه مــی توانــد 
افزایــش دهــد.  بــازده را  هــا را کاهــش و  بیمــاری  برخــی 
ایــن زمینــه بــه طــور گســترده در نشــخوارکنندگان مــورد 
تحقیــق قــرار نگرفتــه اســت، ولــی چنیــن تحقیقاتــی مــی 

توانــد بــه درک بهتــر نحــوه کار DFM منتهــی شــود.

نزیم ها
آ
ا

افزودنــی  مــواد  عنــوان  بــه  رفتــه  کار  بــه  خارجــی  هــای  نزیــم 
آ
ا

توســط قــارچ هــا یــا باکـتریــوم هــا تولیــد مــی شــوند و مــی تواننــد 
یــا  پروتئیــن(  کننــده  )تجزیــه  پروتئولیتیــک  هــای  فعالیــت 
هــا  ن 

آ
ا از  ترکیبــی  یــا  نشاســته(  کننــده  )تجزیــه  میلولیتیــک 

آ
ا

نزیــم هــای افزودنــی فعالیــت 
آ
داشــته باشــند. متــداول تریــن نــوع ا

فیبروالیتیک)تجزیــه کننــده فیبــر( دارنــد، و اگــر چــه پاســخ هــا 
ن هــا بــه طــور معمــول 

آ
بــه صــورت کامــل متوســط هســتند ولــی ا

تمایــل بــه افزایــش قابلیــت هضــم مــاده خشــک و الیــاف دارنــد.
تولیــد  توجــه در خــوراک مصرفــی   قابــل  امــا  افزایــش کوچــک 
نزیــم هــا مــورد انتظــار اســت. 

آ
شــیر و ترکیبــات شــیر بــرای ایــن ا

میازهــا ارزیابــی شــده انــد، و در 
آ
هــم چنیــن انــواع مختلفــی از ا

هضــم،  قابلیــت  در  متوســطی  بهبــودی  هــا،  پژوهــش  بیشــتر 
بــازده خــوراک، یــا تولیــد شــیر گــزارش شــده انــد. افزایــش هــا در 
قابلیــت هضــم مــاده خشــک یــا NDF در حیوانــات زنــده گــزارش 
نبــود. اگرچــه  انــد، ولــی قابلیــت هضــم نشاســته چنیــن  شــده 
گــزارش شــده اســت مــواد افزودنــی فیبروالیتیــک بــه انــدازه کافــی 

نداشــتند.
هیدرولیــز   )1 از:  عبارتنــد  هــا  نزیــم 

آ
ا بــرای  بالقــوه  عمــل  نحــوه 

نزیمــی در شــکمبه، 3( 
آ
پیــش از خــوردن، 2( تــداوم فعالیــت ا

نزیــم هــای کبــدی، 4( افزایــش اتصــال 
آ
ــا ا اثــرات سینرژســتیک ب

ــی بــا ذرات خــوراک، و 5( تحریــک رشــد میکروبــی در  ـ باکـتریایـ
داخــل شــکمبه. 

اسانس های روغنی و سایر فیتونوتریت ها
 فیتونوتریت ها ترکیبات مشتق شده از گیاهانی هستند که می 
نتــی میکروبیــال و اثــرات مســتقیمی روی ســلول 

آ
تواننــد فعالیــت ا

هــای پســتانداران داشــته باشــند. اســانس هــای روغنــی ، یــک 
نــوع فیتونوتریــت، متابولیــت هــای ثانویــه گیاهــی هســتند کــه از 
ن 

آ
طریــق تقطیــر اســتخراج مــی شــوند. از نقطــه نظــر تغذیــه ای، ا

هــا نــه ضــروری هســتند و نــه روغــن هســتند. ایــن ترکیبــات اغلــب 
ن هــا لیپیــد و هیدروفوبیــک 

آ
دارای عطــر و یــا اســانس هســتند و ا

هســتند. از ایــن رو اســانس¬های روغنــی نامیــده مــی شــوند. از 
ــی کــه بســیاری از ایــن ترکیبــات فعالیــت ضــد میکروبــی  ـ ن جایـ

آ
ا

ارزیابــی  شــکمبه  کننــده  اصــاح  و  تعدیــل  عنــوان  بــه  دارنــد، 
شــده انــد. عصــاره گیاهــان بــه کار رفتــه بــه عنــوان چاشــنی هــا 
ــی انســان نظیــر ســیر، دارچیــن، پونــه کوهــی،  ـ در رژیــم غذایـ
رزمــاری، زردچوبــه، میخــک و مــواد دیگــری کــه در مطالعــات 
زمایشــگاهی، حیــوان زنــده، و چندیــن مطالعــه مــروری قابــل 

آ
ا

هــای  روغنــی جمعیــت  هــای  اســانس  برخــی  دســترس هســتند. 
ــی را در شــکمبه کاهــش مــی دهد،کــه مــی توانــد  ـ رکیــا و پروتوزایـ

آ
ا

تولیــد متــان را کاهــش دهــد. 

رده  بندپایــان  هــای  گونــه  از  یکــی  ــژدم  کـ یــا  عقــرب 
نیشــی  و  پــا  هشــت  دارای  کــه  اســت  عنکبوتیــان 

میباشــند. زهرالــود 
اثــار عقــرب هــا را از روی ســنگواره هــای بدســت امــده 

حــدود 420 میلیــون ســال پیــش تخمیــن میزننــد.
یعنــی عقــرب هــا حتــی قبــل از دایناســورها نیــز حیــات 

داشــتند.
تاکنــون حــدود 2۵00 گونــه از عقــرب هــای فعلــی در 
ـی و توصیــف  22 خانــواده در سراســر دنیــا شناســایـ

شــده انــد کــه بیــش از
نیمی از خانواده عقربها منقرض شده اند.

ایــران ۶4 گونــه عقــرب در 20 رده و ســه  تاکنــون در 
ـی شــده اســت. خانــواده شناســایـ

عقــرب هــا موجوداتــی شــب زی هســتند کــه طعمــه هــای 
زنــده ای را بــرای تغذیــه انتخــاب مــی کننــد.

عقــرب هــا محــل خشــک و خنــک را بــرای زندگــی کــردن 
خــود انتخــاب میکننــد و حــس قلمروطلبــی در عقربهــا بــه 

وفــور دیــده مــی شــود.
غالبــا در عقــرب هــا وقتــی حــس قلمروطلبــی شــدت میابــد 

باعــث همنــوع خــواری مــی شــود.

عقرب
محمد امنی مرادی

دانشجوی اکرشسنایس علوم دامی دانشگاه زجنان

پرورش عقرب در ایران:

پــرورش عقــرب یــک شــغل نــو ظهــور و نوپــا اســت کــه 
غالبــا درخاورمیانــه و اللخصــوص در ایــران و افغانســتان 
بــه علــت دارا بــودن گونــه هــای مختلــف و غنــی عقــرب 

صــورت میگیــرد.
بــه  میتــوان  کــه  داریــم  کمــی  پــرورش  مــزارع  ایــران  در 
قــای  

آ
قــای اتشــی در الر و مزرعــه جنــاب ا

آ
مــزارع جنــاب ا

کــرد. بهــروز در مراغــه و حصــارک اشــاره 
مراکــز پــرورش عقــرب دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه عموما 

بــدون مجــوز درحــال فعالیت هســتند.
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اغاز فعالیت برای پرورش:
بــرای پــرورش عقــرب مــا نیــاز بــه عقــرب هــای مولــد 

داریــم کــه بــه دو صــورت میتــوان تهیــه کــرد:
روش اول: خرید عقرب از فارم های پرورش عقرب

عقــرب خیز)بــا  از مناطــق  عقــرب  روش دوم: صیــد 
از محیــط زیســت( کســب جــواز 

بنــده روش دوم را بیشــتر توصیــه میکنــم زیــرا فــارم 
هــای پــرورش عقــرب از عقــرب هــای پیــر و کــم ســود 

بــرای فــروش انتخــاب میکننــد.

صید عقرب:
بــرای صیــد عقــرب بایــد تجهیــزات و لــوازم مــورد نیــاز را همــراه داشــته باشــیم و کارگروهــی انجــام دهیــم تــا از وقــوع خطــرات احتمالــی 

جلوگیــری کنیــم.
تجهیزات موردنیاز:

کـفــش ســاقدار ایمنــی چرمی.دســتکش چرمــی مناســب . چنــد عــدد پنــس . چــراغ قــوه یــو وی . محفظــه نگهــداری عقــرب . کپســول 
ســی او 2 . چــراغ قــوه معمولــی بهتــر اســت در روز محــل هــای مناســب را انتخــاب کنیــم. ماننــد زیــر درختــان کاج کــه زمینــی ســنگاخ 

دارد. صخــره هــای کوچــک .دیــوار خانــه هــای متروکــه و ...
شــب هنــگام بــا اســتفاده از چــراغ قــوه یــو وی زیــر ســنگ هــا را مشــاهده میکنیــم و وقتــی نــور چــراغ قــوه بــه روی عقــرب بیوفتد,عقــرب 

رنگــی درخشــان بــه خــود میگیــرد و بــه راحتــی قابــل رویــت خواهــد بــود.

استقرار:
پــس از صیــد کــردن بایــد عقــرب هــا رابــه نســبت انــدازه و ســایز 

باکــس هــا از یــک تــا ده عــدد مســتقر کنیــم.
بهتریــن باکــس بــرای نگهــداری )باکــس نــان قفــل دار( اســت 

کــه امنیــت باالیــــی دارد.
تــا  تعبیــه شــود  بایــد  ــی  ـ هــا ســوراخ هایـ باکــس  ایــن  بــرروی 

باشــد. داشــته  وجــود  ظــروف  درون  هــوا  جریــان 
بــرای طبیعــی تــر شــدن بســتر زیریــن عقــرب هــم از خــاک گربه 

و ســنگ هایــی به اندازه 3 برابر اندازه عقرب و قســمتی از
شانه تخم مرغ استفاده میکنیم.

نگهداری و تغذیه :
عقــرب هــا درمحیطــی عــاری از الودگــی و اســترس بایــد 

شــوند. نگهــداری 
نوسانات دمایــی و رطوبت کاما مضر میباشد.

دمــا بایــد بیــن 28 تــا 31 درجــه و رطوبــت در زمــان غیــر 
از بــارداری بایــد حداکـثــر 40 % باشــد

از بابــت تامیــن غــذا بایــد برنامــه هفتگــی درنظــر بگیریــم 
و هفتــه ای 2 الــی 3 بــار از تغذیــه مناســب برخــوردار 

شــود.
غذاهایــــی کــه میتــوان بــرای عقــرب اســتفاده کــرد عبــارت 
انــداز: میلــورم . الرو مگــس ســرباز . جیرجیــرک پرورشــی 

و ...
زنــده  کــه حتمــااز حشــرات  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد 

کنیــم اســتفاده  عقــرب  بــه  غــذا دادن  بــرای 
باشــد  بــاال  پروتئیــن موجــود در حشــرات  کــه  هرمقــدار 
همــان مقــدار از زهــر بــا کیفیــت نیــز مواجــه میشــویم.
ریتم های شــبانه روزی را نیز باید در محیطی مصنوعی 
فراهــم کنیــم و عمومــا شــب را طویــل میکنیــم تــا نتایــج 

مطلوبــی را بدســت اوریــم.

الرو مگس سرباز

کرم میلورم

جیرجیرک

ب مصرفی عقرب:
آ
ا

عقــرب هــا بــه علــت تغذیــه کــردن از حشــرات 
ب بــدن خــود را تامیــن میکننــد.

آ
ا

پــس تامیــن غــذا بــه مراتــب اولویــت باالتــری 
ب دارد.

آ
نســبت بــه تامیــن ا

بدســت  غذایــش  از  نیــاز  مــورد  ب 
آ
ا گرچــه 

بــی نیــز بایــد 
آ
یــد ولــی بازهــم یــک منبــع ا

آ
مــی ا

درون باکســهای نگهــداری اســتفاده شــود.
از ایــن رو یــک ظــرف اســتوانه ای بــه ارتفــاع 
3 ســانتی متر و قطر 5 ســانتی متر اســتفاده 
میکنیــم و داخــل ان را پنبــه میگذاریــم و دو 

عــدد ســنگ کوچــک بــکار میبریــم.

تولید مثل:
عقــرب هــا زنــده زا هســتند و اغلــب از اواســط اردیبهشــت تــا نیمــه 

پاییــز زایــش میکننــد.
عقــرب هــا قبــل از جفتگیــری حرکاتــی را انجــام میدهندکــه بــه رقــص 
مادگــی خــود را بــرای جفتگیــری نشــان 

آ
عقــرب معــروف اســت کــه ا

میدهنــد.
تعــداد نــوزاد عقــرب هــا بســتگی بــه گونــه انهــا دارد و ایــن عــدد از 2 

تــا 100 متغییــر اســت.
عقــرب هــا نــوزادان خــود را پــس از 5 الــی 7 مــاه بــارداری درنهایــت 

از ســر خــود خــارج میکننــد و نــوزادان خــود را بــه ســطح
پشــتی عقــرب مــادر میرســانند و از مــواد مترشــحه از پشــت مــادر 
تغذیــه میکننــد تــا اولیــن پوســت انــدازی کــه 40 الــی 70 روز بــه

طول می انجامد.
گاهــا مــادر نیــز از نــوزادان خــود تغذیــه میکنــد کــه بایــد شــرایط را 

کنتــرل کــرد

: UV درخشش عقرب ها در زیر نور پرتو
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زهر گیری عقرب:
زهگیری معموال به دوصورت انجام میشود:

از رایــج تریــن و معمــول تریــن روش هــای ســم گیــری 
عقــرب هــا اســتفاده از غــده ســمی عقــرب و یــا بــه عبارتــی 

ــی دم عقــرب اســت. ـ بنــد انتهایـ
ــی را غــده ســمی مــی نامنــد و نبایــد بــا  ـ ایــن بنــد انتهایـ
دیگــر بندهــا دم عقــرب کــه پنــج عــدد هســتند اشــتباه 

شــود. گرفتــه 
بــرای زهــر گیــری ابتــدا بایــد غمــده ســمی از محــل اتصــال 
خریــن بنــد دم )بنــد پنجــم( قطــع شــود و شستشــو 

آ
بــا ا

داده شــود و ســپس در دســتگاه هــای خشــک کننــده 
کامــل  طــور  بــه  تــا  گیــرد  قــرار  مــاه  یــک  زمــان  حــدودا 
ن غــده هــا را در هاونهــای 

آ
ا از  خشــک شــود و ســپس 

ب مقطــر 
آ
بلوریــن مــی کوبنــد تــا خــرد شــوند ،ســپس بــا ا

مــده را در ســانتریفوژ 
آ
حــل مــی کننــد. محلــول بــه دســت ا

ــا مایــع محتــوی ســم جــدا شــود. قــرار مــی دهنــد ت

اصول و اعتقادات در مورد پوشش و رنگ بدن اسب
 دکرت محمد ابقر زندي

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زجنان

بهتریــن رنــگ  در بررســي عقایــد و تصــورات اســبداران 
در مــورد رنــگ اســب: 

اسب کهر سخت کوش است، 
اسب کرنگ تندرو است،

و شــما نمــی توانیــد یــک اســب ســمند یــال و دم شســته 
را بکشــید، او طــول عمــر طوالنــی دارد.

اسب نيله نجیب است، 
اسب کرنگ روشن، پرخون است، 

احســاس  ن 
آ
ا داشــتن  بــا  کــه  اســت  اســبي  ســمند 

کنیــد، مــی  خوشــبختی 
اسب های با "چشمان سفید" دم دمی مزاج هستند، 
ســم هــای ســفید ممکــن اســت تــرک بــردارد، در حالــی 
کــه برخــی افــراد بــه پاهــای یــک اســب ســیاه اعتمــاد نمــی 

کننــد.  
برخی از اسب های ابلق خوش یمن هستند،

ولــی همــه اســبدارها توافــق دارنــد کــه کهــر بهتریــن رنــگ 
است. 

مقدمه: 
یکــی از اهــداف شــناخت رنــگ پوشــش اســب، توانایــــی 
تعییــن هویــت دقیــق اســب هاســت. تشــخیص صحیــح 
اســاس  درک  در  اصلــی  عاملــی  اســب  پوشــش  رنــگ 
ژنتیکــی یــا زیســتی تشــکیل رنــگ اســت و مبنایــــی بــرای 
بــه  کــه  فــردی  باشــد.  مــی  ژنتیکــی  تحقیقــات  اجــرای 
طــور تصادفــی بــا ایــن مســئله روبــرو مــی شــود، متوجــه 
مــی شــود کــه اســب هــا دارای طیــف وســیعی از رنــگ 
پوشــش هســتند. طبقــه بنــدی اســتانداردی بــرای اعــام 
تفــاوت هــای ظریــف میــان برخــی رنــگ هــای  پوشــش 
نیــاز اســت. هــر سیســتم اســتاندارد  خــاص در اســب 
نامگــذاری رنــگ هــا در اســب، دارای  یــک روش کلــی 
و معمولــی مــی باشــد کــه نیــاز بــه مشــاهده رنــگ اســب 

دارد.

در هریــک از زبــان هــا و فرهنــگ هــای مختلــف از روش 
هــای متمایــزی بــرای توصیــف و طبقــه بنــدی رنــگ پوشــش 
اســب هــا اســتفاده مــی شــود. ایــن اختــاف هــا ناشــی از 
تعییــن مهمتریــن ویژگــی  مــورد  کــه در  اســت  تصمیماتــی 
هــای رنــگ گرفتــه مــی شــود. هریــک از سیســتم هــای طبقــه 
بنــدی مختلــف بــا توجــه بــه تعــدادی از ویژگــی هــای اصلــی 
بــه نامگــذاری رنــگ هــا مــی پردازنــد، اگرچــه ایــن ویژگــی هــا 
از سیســتمی بــه سیســتم دیگــر تغییــر مــی کنــد. روش طبقــه 
بنــدی در هــر زبانــی دارای مزیــت هایــــی اســت، حتــی اگــر 
زبــان هــای مختلــف دارای دالیــل متفاوتــی بــرای نامگــذاری 
تمایــل  هــا  هــا و فرهنــگ  زبــان  باشــند.  هــا داشــته  رنــگ 
دارنــد تــا بــه انــدازه کافــی تغییــر کننــد و همبســتگی جزئــی 
 در میــان زبــان هــا غیرممکن 

ً
تــک تــک نــام رنــگ هــا معمــوال

اســت، زیــرا جزئیــات خاصــی کــه در بعضــی زبــان هــا مهــم 
هســتند در حقیقــت در زبــان هــای دیگــر مــورد توجــه قــرار 

نمــی گیرنــد. 
اســب،  رنــگ  نامگــذاری  بــرای  ل 

آ
ا ایــده  سیســتم  یــک 

بفــرد  نــام هــر رنــگ منحصــر  ن 
آ
ا کــه در  سیســتمی اســت 

ــی خــاص )ســاختار ژنتیکــی(  )فنوتیــپ( متناظــر بــا ژنوتیپـ
یــا  رنــگ  تولیــد  ســبب  خــاص  ژنوتیــپ  هــر  و  باشــد  مــی 
فنوتیپـــی منحصــر بــه فــرد شــود. در همــه سیســتم هایــــی کــه 
در حــال اســتفاده هســتند نیــاز بــه تطابــق یــک بــه یــک و 
ــی اســت. بعضــی  دقیــق میــان ژنوتیــپ هــا و اســامی فنوتیپـ
اوقــات بــه دالیــل زیســتی، چنیــن تطابقــی وجــود نــدارد 
ولــی اغلــب بــه دالیــل فرهنگــی یــا تاریخــی میــان ژنوتیــپ هــا 

ــی مطابقتــی مشــاهده نمــی شــود.  و اســامی فنوتیپـ
حتــی اگــر همــه سیســتم هــا موفــق بــه انجــام تطابــق یــک 
بــه یــک و دقیقــی دربــاره اصطاحــات و اســاس ژنتیکــی 
نباشند، باید اعتراف کرد که همه سیستم های نامگذاری 
هــر  اینــرو  از  و  هســتند  فرهنگــی  و  تاریخــی  زمینــه  دارای 
خــاص،  اطاعــات  از  برخــورداری  جهــت  بــه  سیســتمی 
ارزشــمند اســت. بــرای مثــال، یــک گــروه رنــگ کــه در زبــان 
انگلیســی بــه عنــوان کرنــگ  در نظــر گرفتــه مــی شــود در 
ـی صحبــت مــی  بعضــی از مناطقــی کــه بــه زبــان اســپانیایـ
 ،Alazán، Ruano( کننــد بــه صــورت ســه رنــگ متفــاوت

و Tostado( بیــان مــی شــود.

روش دوم :
ســم  ن 

آ
ا وســیله  بــه  کــه  ســم  تهیــه  بــرای  دیگــر  روش 

خالــص تــری تهیــه مــی شــود، اســتفاده از دســتگاه شــوک 
اســت. الکـتریکــی 

به این ترتیب که با اســتفاده از دو ســر الکـترودی که در 
طرفیــن غــده ســمی قــرار مــی گیرنــد، شــوک الکـتریکــی بــه 
جانــور وارد مــی کننــد کــه باعــث مــی شــود ســم خالــص بــه 
بیــرون بریــزد. ایــن ســم کــه ابتــدا مایــع اســت بــا اســتفاده 

از دســتگاه دیگــری بــه ســم خشــک تبدیــل مــی شــود
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نامگــذاری  براســاس  هــا  رنــگ  کــه  صورتــی  در 
مشــابه  چشــمی،  مشــاهده  نتایــج  شــوند  تفکیــک 
چندیــن مکانیســم ژنتیکــی تــا حــدود زيــادي گیــج 
کننــده اســت و قبــل از اینکــه بتــوان اســب هــا را 
اســت  نمــود، الزم  بنــدی  رنــگ طبقــه  بــر حســب 
لــل هــا بــرای هــر اســب جمــع 

آ
اطاعاتــی از ژن هــا و ا

وری شــوند. روشــی کــه بــرای جبــران عــدم تطابــق 
آ
ا

ژنتیکــی  اطاعــات  و  اســامی  میــان  یــک  بــه  یــک 
اســتفاده مــی شــود ایــن اســت کــه در هــر محــل، تــا 
حــد امــکان چندیــن ژنوتیــپ موجــود بــرای نــام یــک 
رنــگ یادداشــت گــردد. همچنیــن، مســئله تغییــر 
مــی  ــی  ـ هایـ رنــگ  تولیــد  ســبب  کــه  ژنوتیــپ  یــک 
نهــا اختصــاص مــی 

آ
شــود کــه نــام هــای مختلفــی بــه ا

یابــد، مــی توانــد یادداشــت شــود. خوشــبختانه ایــن 
شــرایط گیــج کننــده نــادر هســتند، بــه طــوری کــه در 
عمــل، گرایــش کلــی بــه ســمت تطابــق یــک بــه یــک 

نــام رنــگ بــا ژنوتیــپ مــی باشــد.
اســتفاده،  مــورد  نامگــذاری  سیســتم  از  صرفنظــر 
روش هــا و مفاهیمــی وجــود دارنــد کــه بــه عنــوان 
مبنــای تشــخیص و شناســایــی رنــگ پوشــش اســب، 
مــی تواننــد بــکار رونــد. اولیــن مفهــوم اصلــی بــرای 
شناســایــی رنــگ پوشــش اســب ایــن اســت کــه رنــگ 
هــای پــس زمینــه در پوشــش اســب در غلظــت کــم 
تولیــد نمــی شــوند و همچنیــن مســتقل از هــر نــوع 
نشــانه هــا یــا نقــش هــای ســفیدی هســتند کــه ممکــن 
داشــته  خــود  پوشــش  روی  در  هــا  اســب  اســت 
نداشــتن  عــدم  دلیــل  بــه  ســفید  موهــای  باشــند. 
گرانــول هــای رنگدانــه در مــو مــی باشــند، بنابرایــن 
ســفید  موهــای  یــا  هــا،  نشــانه  ســفید،  هــای  لکــه 
خــاص، بــه ســبب نبــود رنگدانــه اســت و نــه بخاطــر 
وجــود رنگیــزه هــای ســفید در خودشــان بــه وجــود 

ینــد.
آ
مــی ا

ن اعتقــاد 
آ
یــک بــاور غلــط کــه بســیاری از افــراد بــر ا

دارنــد ایــن اســت کــه رنــگ هــای مختلــف بــه صــورت 
تحمیلــی بــر روی رنــگ پوشــش ســفید اســب قــرار 
مــی گیرنــد، یعنــی بیشــتر بــه روشــی کــه یــک هنرمنــد 
نهــا معتقدنــد 

آ
بــرروی پارچــه ســفید نقاشــی مــی کنــد. ا

کــه هریــک از قســمت هــای ســفید، در واقــع رنگــی 
را دریافــت نکــرده انــد. بنابرایــن، طبــق ایــن نظریــه 

غلــط، اســب هــا بــه طــور اساســی ســفید هســتند.

یعنــی  اســت؛  ایــن  خــاف  حقیقــت  در  هرچنــد،   
ــی را کــه از  ـ ســفید بــه صــورت تحمیلــی قســمت هایـ
لحــاظ ژنتیکــی دارای رنــگ هــای خاصــی هســتند، 
له اصلــي ایــن اســت کــه اثرات 

أ
پوشــش مــی دهــد. مســا

ژنتیکــی کــه رنــگ قســمت هــای دارای رنگدانــه را 
تعییــن مــی کننــد عمومــا مســتقل از جریاناتــی کــه 
انــدازه و موقعیــت بخــش هــای ســفید را تعییــن مــی 

کننــد، عمــل مــی کننــد.
یکــی از مفاهیــم مهــم دیگــر، تعریــف "لکــه هــای" 
رنــگ  بــه  مربــوط  اصطاحــات  در  اســت.  اســب 
اســب، لکــه هــا شــامل یــال، دم، پاییــن پاهــا، و لبــه 
هــای گــوش هســتند. لکــه هــا از ایــن جهــت مهــم 
 نــام ترکیــب رنــگ کلــی 

ً
نهــا معمــوال

آ
هســتند کــه رنــگ ا

ترکیبــات  کنــد.  مــی  تعییــن  را  اســب  پوشــش  روی 
خاصــی از رنــگ لکــه هــا و رنــگ بــدن، بیشــتر نــام 

هــای رنــگ پوشــش اســب را تعییــن مــی کننــد.
دو گــروه اصلــی از رنــگ هــای اســب شــامل گروهــی 
ــی  از رنــگ هــا همــراه بــا لکــه هــای ســیاه و رنــگ هایــ
ــا لکــه هــای غیرســیاه هســتند. لکــه هــای غیرســیاه  ب
 بــه رنــگ قرمــز یــا ِکــِرم )ســفید مایــل بــه زرد( 

ً
معمــوال

ای  قهــوه  رنــگ  بــه  اوقــات  گاهــی  البتــه  هســتند، 
هســتند. تقســیم لکــه هــا بــه ســیاه و غیرســیاه بــرای 
ـی و تعییــن هویــت مهــم اســت و همچنیــن  شناســایـ
ترکیبــات  اســت.  مهمــی  ژنتیکــی  کاربردهــای  دارای 
ــی  ـ بخصوصــی از رنــگ لکــه بــا رنــگ بــدن نــام نهایـ
مــی کننــد؛ بنابرایــن، زمانــی کــه  رنــگ را مشــخص 
رنــگ لکــه ارزیابــی مــی شــود، تعییــن بیشــتر رنــگ 

ســان مــی شــود.
آ
 ا

ً
هــای پوشــش اســب نســبتا

ســانی از 
آ
ا بــه   

ً
لکــه هــای ســیاه و غیرســیاه معمــوال

یکدیگــر تشــخیص داده مــی شــوند )شــکل هــای 1-1 
و 1-2(. در بعضــی نمونــه هــا، یــال هــا و دم هــای 
فتــاب ســوخته 

آ
ســیاه بــه حالــت قهــوه ای کمرنــگ یــا ا

تبدیــل مــی شــوند و در ایــن مــوارد قســمت  پاییــن پــا 
دقیــق تریــن شــاخص از رنــگ لکــه اســت. در بیشــتر 
اســب هــای دارای لکــه هــای ســیاه، رنــگ ســیاه تــا 
ســم نیــز کشــیده مــی شــود و حداقــل بخلــوق را نیــز 

دربرمــی گیــرد. 

در بیشــتر اســب هایــــی بــا لکــه هــای غیرســیاه، منطقــه ســم و یــال 
روشــن تــر از بقیــه بخــش پاییــن پــا هســتند، بنابرایــن ایــن بخش در 
یــا اســب دارای لکــه هــای ســیاه اســت یــا غیرســیاه 

آ
تعییــن اینکــه ا

 ســاده 
ً
ســودمند اســت. تشــخیص میــان دو گــروه رنــگ لکــه معمــوال

اســت، زیــرا اســب هایــــی بــا رنــگ لکــه نامشــخص نــادر هســتند. 
تعییــن رنــگ لکــه در کــره هــا ممکــن اســت بــه درســتی صــورت 
 رنگــی هســتند اغلــب 

ً
ــی کــه کامــا ـ نگیــرد )شــکل 1-3(. کــره هایـ

دارای لکــه هــای بســیار کمرنــگ مــی باشــند، حتــی هماننــد اســب 
ن رنــگ هایــــی کــه دارای لکــه هــای ســیاه هســتند. 

آ
هــای بالــغ روی ا

 مــی تواننــد رنــگ پوشــش اســب 
ً
اگرچــه، افــراد باتجربــه معمــوال

هــای بالــغ را از روی ویژگــی هــای پوشــش کــره پیــش بینــی نماینــد، 
مــوارد اســتثنای زیــادی هــم وجــود دارنــد کــه افــراد بایــد در پیــش 
بینــی رنــگ اســب هــای بالــغ از روی رنــگ پوشــش کــره اســب هــا 
بســیار دقــت نماینــد. شــرط بنــدی روی تعییــن رنــگ نهایــــی از روی 
رنــگ پوشــش کــره اســب هــا روش خوبــی بــرای از دســت دادن 
ــی کــه دارای تنــوع رنگــی بســیار  ـ پــول اســت، بــه ویــژه در نژادهایـ

زیــادی هســتند!
ــی کــه دارای  ـ همچنیــن امــکان اشــتباه در تعییــن رنــگ اســب هایـ
نقــش هــای ســفید گســترده ای هســتند بســیار زیــاد اســت، زیــرا 
نهــا مــی توانــد بــه ســبب نبــود رنگدانــه در ایــن نقــش 

آ
رنــگ لکــه ا

 پنهــان شــده باشــد )شــکل 1-4(. در ایــن مــوارد رنــگ 
ً
هــا، کامــا

ایــن  بــا  ولــی  لکــه هســتند،  رنــگ  نشــانگر  مهمتریــن  و دم  یــال 
وجــود هنــوز هــم ارزیابــی دقیــق رنــگ لکــه مــی توانــد دشــوار باشــد. 
ضرورتــا در بعضــی اســب هــا کــه دارای نقــش هــای ســفید گســترده 

ای هســتند تعییــن دقیــق رنــگ لکــه غیرممکــن اســت. 
بــدن دارای  لکــه و رنــگ هــای  از رنــگ هــای  ترکیبــات مختلفــی 
و  هســتند  مختلــف  ــی  ـ جغرافیایـ مناطــق  در  مختلفــی  هــای  نــام 
هیــچ سیســتم یــا زبــان کاملــی بــرای نامگــذاری جزئیــات همــه ایــن 
ترکیبــات، وجــود نــدارد. روشــی کــه در ایــن نوشــتار بــکار گرفتــه می 
شــود مطابــق بــا روش معمــول در زبــان انگليســي و ایــاالت متحــده 
اســت. تعــداد کمــی از رنــگ هــا یــا ترکیبــات کمیــاب هیــچ نامــی در 
انگلیســی ندارنــد. در چنیــن مــواردی، فرهنــگ هــا یــا زبــان هــای 
دیگــر در مــورد نــام هــا و مفاهیمــی کــه بــه شناســایــی ایــن رنــگ هــای 
نــادر کمــک مــی کننــد و دربــاره اینکــه چگونــه ایــن رنــگ هــا تولیــد 

مــی شــوند بــه توافــق نظــر رســیده انــد. 

ــی ســیاه در قســمت یــال، دم، لبــه هــای  ـ شــکل 1-1- اســب هــای کهــر دارای لکــه هایـ

گــوش، و قســمت هــای پایینــی پاهــا هســتند. منبــع: برگرفتــه از دیــان وســت وانــگ .

شــکل 1-2- اســب هــای کرنــگ دارای لکــه هــای غیــر ســیاه هســتند. ایــن اســب دارای لکــه 

هــای قرمــز اســت کــه مشــابه بــا رنــگ بــدن اســت؛ هرچنــد، رنــگ لکــه مــی توانــد تــا حــد 

ــی بــا لکــه هــای غیرســیاه تغییــر کنــد. منبــع: برگرفتــه از دیــان وســت  زیــادی در اســب هایــ

وانــگ.

شــکل 1-3- کــره هایــــی کــه دارای لکــه هــای ســیاه هســتند، ماننــد ایــن اســب ســمند، 

 در 
ً
 در هنــگام تولــد دارای لکــه هــای ســیاه نیســتند بلکــه ایــن لکــه هــا بعــدا

ً
معمــوال

ینــد. بــه همیــن دلیــل، حتــی افــراد بــا تجربــه نیــز بــه ســختی 
آ
طــول زندگــی بوجــود مــی ا

نهــا در اوایــل دوران زندگــی پیــش 
آ
مــی تواننــد رنــگ اســب هــای بالــغ را از روی رنــگ ا

بینــی کننــد. منبــع: برگرفتــه از دیــان وســت وانــگ.

شــکل 1-4- ایــن اســب کهــر دارای نقــش هــای ســفید رنــگ زیــادی 

ن مشــخص نیســت، و تنهــا 
آ
اســت کــه رنــگ قســمت پاییــن پــا در ا

بــرای تعییــن دقیــق رنــگ  تــوان  یــال و دم مــی  از رنــگ قســمت 

بــا  میختــه 
آ
ا و دم  یــال  اســب، حتــی  ایــن  نمــود. در  اســتفاده  ن 

آ
ا

 
ً
موهــای ســفید هســتند، اگرچــه رنــگ اصلــی لکــه ســیاه هنــوز کامــا

مشــخص اســت. منبــع: برگرفتــه از دیــان وســت وانــگ.
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اطاعاتــی کــه نشــان مــی دهــد رنــگ اســب هــا مــی توانــد 
از فصلــی بــه فصــل دیگــر یــا ســال بــه ســال تغییــر کنــد، 
مــی توانــد گیــج کننــده باشــد )شــکل¬های 1-5 و 6-1(. 
کــه پوشــش زمســتانی ضخیــم   اســب هــا زمانــی 

ً
معمــوال

خــود را در فصــل بهــار از دســت مــی دهنــد بــه تیــره تریــن 
حالــت مشــاهده مــی شــوند. پــس خورشــید، بــاد، و بــاران 
مــی تواننــد در بــی رنــگ کــردن رنــگ پوشــش اثــر داشــته 
ثیــر ایــن عوامــل 

أ
باشــند، گرچــه بعضــی اســب هــا تحــت تا

فرسایشــی قــرار نمــی گیرنــد. همچنیــن میــزان تیرگــی رنــگ 
اســب هــا مــی توانــد بــه ســبب وضعیــت تغذیــه، پــرورش 
ــی بــا وضعیــت  و ســامت عمومــی تغییــر کنــد. اســب هایــ
 تیــره تــر از 

ً
بدنــی ســالم، تغذیــه و پــرورش خــوب معمــوال

اســب هایــــی هســتند کــه شــانس کمتــری بــرای برخــورداری 
از همــان شــرایط دارنــد. 

ن 
آ
ا بــا  اســب  رنــگ  مشــاهده  در  کــه  دیگــری  مســئله   

مواجــه مــی شــویم ایــن اســت کــه هــر رنــگ در طیفــی از 
بنابرایــن ممکــن  مــی کنــد.  تیــره تغییــر  تــا  رنــگ روشــن 
اســت همیشــه بعضــی اســب هــای خــاص را پیــدا کــرد کــه 
نهــا در بینابیــن دو رنــگ تعریــف شــده اســت. ایــن 

آ
رنــگ ا

حالــت در نتیجــه پیچیدگــی در کنتــرل مکانیســم هــای 
ژنتیکــی تعییــن کننــده رنــگ اســب، همــراه بــا ناپایــداری 

شــرایط محیطــی و ناســازگاری بــا محیــط اســت. 

شــکل 1-5- تصویــری از اســب ابلــق ســیاه  کــه در اوایــل بهــار پــس از 

 در تیــره 
ً
ریــزش پوشــش زمســتانی، یعنــی زمانــی کــه رنــگ هــا معمــوال

منبــع:  اســت.  شــده  گرفتــه  هســتند  حالــت  تریــن  مشــخص  و  تریــن 

برگرفتــه از دیــان وســت وانــگ.

اســب مشــاهده شــده در شــکل 5-1  ایــن همــان  شــکل 6-1- 

اســت، ولــی در فصــل زمســتان زمانــی کــه بخــش بیشــتر پوشــش 

ن در حالــت بســیار روشــن قــرار دارد. منبــع برگرفتــه از دیــان 
آ
ا

وســت وانــگ.

درک کامــل کنتــرل ژنتیکــی رنــگ اســب مــی توانــد در چنیــن نمونــه 
ــی ســودمند باشــد، زیــرا بیننــده حداقــل مــی توانــد بفهمــد کــه  ـ هایـ
بــه  پاســخ  توانــد، در  مــی  ایــن  یــد و 

آ
ا مــی  رنــگ چگونــه بوجــود 

کمــک  شناســی  رنــگ  اصطاحــات  زمینــه  در  موجــود  پرســش 
ـی صحیــح رنــگ اســب بــا یــک مرحلــه  کنــد. کل مراحــل شناســایـ
توصیفــی شــروع مــی شــود. اطاعــات توصیفــی بــه شــناخت و درک 
بهتــر کنتــرل زیســتی )ژنتیکــی( رنــگ کمــک مــی کنــد. در نهایــت، 
افزایــش دانــش موجــود دربــاره مکانیســم هــای کنتــرل ژنتیکــی بــه 
درک بهتــر پیچیدگــی هــا و طبقــه بنــدی هــای توصیفــی کمــک مــی 

کنــد. 
بیشــتر ژنتيــک دانــان پوشــش اســب معتقدنــد رنــگ اســب تنهــا 
بــه عنــوان یــک پوشــش ســطحی بــرای زیبایــــی ظاهــری اســت. ولــی 
ــی کــه از  ـ بســیاری از مالــکان اســب و البتــه در همــه فرهنــگ هایـ
اســب اســتفاده مــی کننــد، ویژگــی هــای خاصــی را بــه اســب هــای 
دارای رنــگ هــای منحصــر بفــرد نســبت داده انــد. چنیــن باورهایــــی 
عمومــا بــه صــورت تخیلــی در داســتان هــای قدیمــی بــه چشــم مــی 
نهــا حقایــق 

آ
ا از  بعضــی  مــاورای  در  اســت  ممکــن  ولــی  خورنــد، 

انجــام شــده  تحقیقــات  از  تعــدادی  باشــد.  مهمــی وجــود داشــته 
ــی نشــان دادنــد کــه اســب هــای دارای رنــگ  ـ در کشــورهای اروپایـ
پوشــش بخصــوص، تــا انــدازه ای بصــورت قابــل پیــش بینــی بــه 
بعضــی شــرایط واکنــش نشــان مــی دهنــد و ایــن واکنــش هــا از رنگی 
بــه رنــگ دیگــر تغییــر مــی کنــد. بــه نظــر مــی رســد رونــد کلــی اینطــور 
باشــد کــه اســب هــای بــا رنــگ پوشــش تیــره تــر ســرزنده تــر از اســب 
هــای بــا رنــگ پوشــش روشــن تــر باشــند، ولــی بــه نژادهایــــی کــه در 
ن ایــن حالــت مشــخص شــده، اشــاره نشــده اســت؛ بنابرایــن، 

آ
ا

طیــف رنــگ هــا نیــز بــه همیــن ترتیــب نامشــخص اســت. هرچنــد 
ن ثابــت 

آ
هیــچ نــوع ارتباطــی میــان رفتــار اســب بــا رنــگ پوشــش ا

یــک  نشــده اســت. اگرچــه روابــط میــان رفتــار و رنــگ بصــورت 
حــدس هســتند، ولــی ایــن مــوارد در صنعــت پــرورش و نگهــداری 

اســب مــورد توجــه مــی باشــند. 
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پرورش طوطی برزییل کوتوهل
)African lovebird(

قدمت نگهداری برخی گونه های این پرنده به 400 سال میرسد
فریقایــــی ایــن 

آ
و برخــی اخیــرا مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد. نــام علمــی ایــن پرنــده agapornis اســت و علــت نــام مــرغ عشــق ا

راســته میکننــد .
آ
اســت کــه پرنــده نــر و مــاده ســاعت هــا نشســته و پرهــا و بــال هــای یکدیگــر را تمیــز و ا

ن شناخته شده است.
آ
این پرنده از خانواده طوطی هاست و ۹ گونه از ا

طوطی برزیلی شامل ۹ گونه به شرح زیر است:

)Agapornis roseicollis( 1. طوطی برزیلی گلگون یا طوطی برزیلی صورت هلو
)Agapornis personatus( 2. طوطی برزیلی زرد یقه یا طوطی برزیلی نقاب دار

)Agapornis fischeri( 3. طوطی برزیلی فیشر
)Agapornis lilianae( Nyasa 4. طوطی برزیلی لیلیان یا طوطی برزیلی

)Agapornis nigrigenis( ۵. طوطی برزیلی سیاه گونه
)Agapornis canus( ۶. طوطی برزیلی کله خاکستری یا طوطی برزیلی ماداگاسکار

)Agapornis taranta( 7. طوطی برزیلی بال سیاه یا طوطی برزیلی حبشه ای
)Agapornis pullarius( 8. طوطی برزیلی کله قرمز یا طوطی برزیلی قرمز رو

)Agapornis swindernianus( ۹. طوطی برزیلی سوین درین یا لبیریایــی

ن بــه اشــتباه طوطــی برزیلــی گـفتــه میشــود در صورتیکــه زادگاه ایــن پرنــدگان 
آ
در ایــران نــوع فیشــر فــراوان اســت و بــه ا

فریقــا میباشــد و برخــی گونــه هــای دیگــر نیــز نــادر اســت. 
آ
قــاره ا

از این ۹ گونه،3 گونه دیمورفیک) جنس نر و ماده از لحاظ ظاهری قابل تشــخیص اند( و ۶ گونه مونومورفیک) 
جنــس نــر و مــاده از لحــاظ ظاهری یک شــکل اند( هســتند.

طوطی برزییل نقاب دارطوطی برزییل گلگون

طوطی برزییل لیلیانطوطی برزییل فیرش

طوطی برزییل سسیاه گونه

طوطی برزییل ابل سسیاهطوطی برزییل ماداگاساکر

طوطی برزییل لکه قرمز

طوطی برزییل سوین درین

محمد امنی مرادی
دانشجوی اکرشسنایس علوم دامی دانشگاه زجنان

          99 گونه طوطی برزیلی گونه طوطی برزیلی
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سامت طوطی کوتوله :
بــرای اطمینــان از ســامت پرنــده ابتــدا بایــد از یــک فروشــنده 
معتبــر اقــدام بــه خریــد کــرده و هنــگام خریــد بــه دقــت پرنــده را 
بررســی کنیــد. یــک پرنــده ســالم بایــد هوشــیار باشــد و در برابــر 
پرهــا  و  بــوده  نشــان دهد،ســرحال  العمــل  هــا عکــس  محــرک 
درخشــان و تمیــز و پــر باشــند و اســتخوان ســینه بیــرون نــزده 

باشــد .
ترشــحی  گونــه  هیــچ  و  باشــد  شــفاف  و  بــراق  بایــد  هــا  چشــم 
نداشــته باشــد . پوســت بینــی صــاف و ترشــح نداشــته باشــد و 

باشــد. تمیــز  بایــد  پرنــده حتمــا  مخــرج  اطــراف  پرهــای 
از خریــدن پرنــده ای بــا پرهــای پــف کــرده و بــا چشــم هــای بســته 
کــه ســر را  پرنــده ای  بــاز خــودداری کنیــد. همچنیــن  نیمــه  یــا 
نمیتوانــد ثابــت نگهــدارد یــا ســر را زیــر بــال قــرار میبــرد خــوب 

نیســت.

رژیم غذایــی طوطی کوتوله :
ــی  ـ بعــد از اینکــه پرنــده بــه خانــه جدیــد عــادت کــرد رژیــم غذایـ
او بایــد شــامل مخلــوط دانــه هــا ماننــد : شــامل ارزن درشــت ، 
تخمــه کـتــان، تخــم گشــنیز، چهــار تخــم، شــاه دانــه و ارزان دو 

برابــر کل بقیــه دانــه هــا باشــد.
میــوه و ســبزیجات تــازه بــرای ســامت پرنــدگان شــما الزم اســت 
و دقــت نمائیــد کــه حشــره کــش هــای روی میــوه و ســبزیجات 

میتوانــد بــرای پرنــدگان شــما خطرنــاک باشــند.
هویــج رنــده شــده و دانــه ذرت معمــوال مناســب اســت و اگــر 
ســبزیجات و میــوه بــه طــور مــداوم در رژیــم غذایــــی موجود باشــد 

احتیــاج بــه ویتامیــن بصــورت جداگانــه نیســت.
البتــه ویتامیــن جداگانــه صدمــه ای بــه پرنــده نمیزنــد. غذاهــای 
خشــک کــودکان بــا پروئیــن ماننــد برشــتوک و ســرالک میتوانــد 
منبــع خــوب پروتئیــن باشــد. وجــود کـــف دریــا و یــا بلــوک معدنــی 

در قفــس الزم اســت و باعــث تامیــن مــواد معدنــی میشــود.
خوشه ارزن میتواند به عنوان غذای تشویقی استفاده شود.

توجــه کنیــد کــه رژیــم تمــام دانــه باعــث چاقــی و صدمــه بــه کبــد 
پرنــده و گاهــی مــرگ میشــود.

ایــن پرنــده بایــد رژیــم متنوعــی داشــته باشــد و تعــداد محــدودی 
از ســبزی و میــوه مناســب نیســت.

قفس مناسب برای طوطی کوتوله:
اســت.  متفاوتــی موجــود  بســیار  ابعــاد  هــا در  قفــس 
هــدف شــما از نگهــداری پرنــده مشــخص میکنــد کــه از 

چــه قفســی بایــد اســتفاده کــرد .
ولــی بــه طــور کلــی میتــوان گـفــت هرچــه قفــس بزرگـتری 
بتوانید تهیه کنید. حداقل ابعاد قفس 90 ســانتیمتر 
طــول و عــرض 40 و ارتفــاع 60 ســانتی متــر اســت. 
ب اســتفاده 

آ
بهتــر اســت از دو ظــرف غــذا و دو ظــرف ا

شــود و روزانــه تعویــض و شســته شــود.
ظروفــی کــه بــرای میــوه و ســبزیجات اســتفاده میشــود 
بهتــر اســت روزانــه شســته شــود. گاهــی اوقــات ظــرف 
ن را پوســت 

آ
دانــه هــا بنظــر پــر مــی رســد ولــی بیشــتر ا

اشــغال کــرده اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه پرنــده 
عاقــه زیــاد بــه جویــدن دارد و میتوانــد قســمت هــای 

چوبــی را بجــود.

نکات مهم بهداشتی در نگهداری طوطی کوتوله :
ایــن پرنــده نســبت بــه شــرایط جــوی خیلــی حســاس نیســت و 
کافــی اســت در معــرض ســرما و گرمــای زیــاد و جریــان هــوا  و 

بــاد نباشــند.
حمــام کــردن باعــث میشــود پرهــا در شــرایط بهتــری باشــند. 
از  پرنــده  و  اســت  پرنــده الزم  بــرای شستشــوی  ظــرف حمــام 

میایــد. گرفتــن خوشــش  حمــام 
ب اســتفاده کنیــد. 

آ
در غیــر ایــن صــورت میتوانیــد از اســپری ا

بهتریــن ســاعت بــرای اینــکار میــان روز اســت و پرنــده میتوانــد 
چنــد  مــدت  در  پرنــده  اگــر  کنــد.  را خشــک  خــود  فتــاب 

آ
ا در 

دقیقــه کمــی خشــک نشــد از حــرارت مایــم سشــوار اســتفاده 
کنیــد

شــپزخانه نگهــداری میشــود بایــد توجــه 
آ
اگــر پرنــده در کنــار ا

داشــته باشــید بخــاری کــه بــا قــرار دادن ظــروف روی اجــاق گاز 
تولیــد میشــود بســیار خطرنــاک و کشــنده اســت. 

اگــر تغییــری در ســامت پرنــده مشــاهده کردیــد یــا احســاس 
دامپزشــک  بــه  ســرعت  بــه  اســت حتمــا  بیمــار  پرنــده  کردیــد 

مــورد نظــر خــود مراجعــه کنیــد.
 اگــر میتوانیــد پرنــده را از دیگــر پرنــده هــا جــدا کنیــد تــا احتمــال 

انتقــال بیمــاری کاهــش پیــدا کند.
دامپزشــک  یــک  مشــکلی  چنیــن  بــروز  از  قبــل  اســت  بهتــر   

باشــید گرفتــه  نظــر  در  را  متخصــص 

لودگــی 
آ
ــی اســتفاده کنیــد زیــرا بســته اســت و ا ب تیوپـ

آ
از ظــرف ا

ن تاثیر دارد. اگر پرنده به ظرف تیوپـی عادت ندارد 
آ
کمتر روی ا

در ابتــدا از ظــرف عــادی ابخــوری اســتفاده نمائیــد و ســعی کنیــد 
ــی عــادت دهیــد. همیشــه  کــم کــم پرنــده را بــه ظــرف هــای تیوپـ
ب 

آ
ن باشــد گاهــی اوقــات ا

آ
ب در ا

آ
زبانــه ظــرف را چــک کنیــد کــه ا

ن گیــر میکنــد .
آ
در دهانــه ا

فــرار  پیــدا کننــد   ایــن پرنــدگان براحتــی و از هــر روزنــه ای کــه 
میکننــد. انهــا نبایــد بــا پرنــدگان دیگــر در یــک قفــس نگهــداری 
وقــت  هیــچ  میزننــد.  ســیب 

آ
ا کوچــک  پرنــدگان  بــه  زیــرا  شــوند 

نهــا را بــا پرندگانــی از قبیــل قناری،فنــچ، باجــی و حتــی عــروس 
آ
ا

تنهــا نگذاریــد. هلنــدی 
ب و پــرچ چوبــی کــه روی 

آ
عــاوه بــر قفــس بایــد فکــر ظــرف غــذا و ا

ن بنشــیند را بکنیــد) از پــرچ هایــــی چوبــی یــا پاســتیکی بــا قطــر 
آ
ا

متفــاوت اســتفاده کنیــد تــا پــای پرنــده خســته نشــود(
پرنــده شــما بــرای حفــظ ســامتی خــود احتیــاج بــه فعالیــت دارد. 
جنــب  پــر  بســیار  پرندگانــی  برزیلــی  کوتولــه  هــای  زیــرا طوطــی 
جــوش هســتند و احتیــاج بــه قفــس بــزرگ و اســباب بازیهــای زیــاد 
و متنــوع ای بــرای ســرگرمی دارنــد. بــرای اینکــه پرنــده را تشــویق 
بــه فعالیــت کنیــد بایــد اســباب بــازی مناســب داخــل قفــس قــرار 

دهیــد .
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مکپیلوابکرت
زهرا زنگانه

دانشجوی دکرتی فزییولوژی دام و طیور دانشگاه تربیت مدرس

کمپیلوباکـترهــا باکـتــری هــای گــرم منفــی، گرمــا دوســت 
و غیــر اسپورســاز هســتند کــه در زیــر میکروســکوپ بــه 
قابــل  خمیــده  یــا  مارپیــچ  باریــک،  هــای  میلــه  صــورت 
مشــاهده هســتند. بــه طــور کلــی روده گونــه هــای پرنــدگان 
را بــه عنــوان یــک میکروارگانیســم مشــترک کلونیزاســیون 
مــی کنــد و جوجــه هــای گوشــتی یــک ناقــل خــاص نگــران 
ــی کــه بیشــتر ناقــل کمپیلوباکـتــر  کننــده هســتند. در حال
بــدون عامــت اســت،  در میزبــان جوجه هــای گوشــتی 
ســیب 

آ
ــه ا ــد منجــر ب عفونــت در برخــی جوجــه هــا می توان

 Sahin,( پوشــش دســتگاه گــوارش و ایجــاد اســهال شــود
Kassem et al. 201۵((. در انســان، عفونــت بــا گونــه 
نــام  بــه  نتریــت 

آ
ا باعــث شــکل حــاد  هــای کمپیلوباکـتــر 

ــی کــه عــوارض جــدی  ــوز مــی شــود، در حال کمپیلوباکـتری
رتریت واکنشــی و ســندرم 

آ
تــری شــامل ســندرم گیلــن بــار، ا

میلــر فیشــر مــی شــود.
کــردن  کلونیــزه  بــرای  نیــاز  مــورد  کمپیلوباکـتــر  دوز 
جوجه هــا تــازه هــچ شــده و جوجه هــا می توانــد بســیار کــم 
باشــد، امــا پــس از ایجــاد، جمعیت هــای داخــل ســکوم 
از  برســند.  ــی  ـ باالیـ ســطوح  بــه  می تواننــد  ســرعت  بــه 
نجایــــی کــه جوجــه هــا تــا زمــان کشــتار کلونیــزه باقــی مــی 

آ
ا

لودگــی الشــه 
آ
 بــه ناچــار منجــر بــه ا

ً
ماننــد، ایــن امــر تقریبــا

در طــول پــردازش مــی شــود کــه بــه نوبــه خــود مــی توانــد 
باعــث انتقــال پاتــوژن بــه انســان شــود

بسیاری از عوامل خطر در ایجاد گونه های کمپیلوباکـتر 
نقــش دارنــد. کلونیــزه کــردن گلــه هــای گوشــتی، نشــان 
دهنــده مشــکات در حفــظ اقدامــات متقابــل موثــر علیــه 
ن بــه محیــط جوجــه هــای گوشــتی اســت. بــه طــور 

آ
ورود ا

کلــی، مطالعــات نشــان داده اســت کــه انتقــال افقــی از 
منابــع محیطــی مهــم تریــن عامــل انتشــار در گلــه اســت. 
انتقــال عمــودی همچنــان منبــع بحــث برانگیــز میکــروب 
اســت. برخــی از دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه انتقــال 

عمــودی بــه دو دلیــل نادیــده گرفتــه شــده اســت.

لــی 
آ
یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه هیــچ روش کشــت ایــده ا

بــرای بازیابــی و جداســازی گونــه هــای کمپیلوباکـتــر وجــود 
نــدارد. کشــت معمولــی از انــواع خاصــی از نمونه ها دشــوار 
اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه محققــان نقــش تخمــک 
بــارور در انتقــال را بــه طــور کامــل نپذیرفتــه انــد. بیشــتر 
 بــا اســتعمار گونه هــای کمپیلوباکـتــر 

ً
عواملــی کــه معمــوال

در گله هــای جوجه هــای گوشــتی مرتبــط هســتند، مبتنــی 
بــر مزرعــه هســتند، از جملــه: )1( فقــدان امنیــت زیســتی 
کلــی در مــزارع. )2( حضــور ســایر حیوانــات در مجــاورت 
دام،  طیــور،  هــای  گونــه  ســایر  جملــه  )از  هــا  مرغــداری 
حیوانــات خانگــی و حیــات وحــش(؛ )3( افزایــش تعــداد 
ســالن هــا در یــک مزرعــه؛ )4( ســن کشــتار؛ )۵( انــدازه 
گلــه هــا؛ )۶( کاهــش جمعیــت جزئــی )نــازک شــدن(. )7(  
ب و هوایــــی؛ )8( اســتفاده از هواکــش. 

آ
تغییــرات فصلــی وا

)۹( جمعیــت مگــس و حشــرات؛ )10( اســتفاده از بســتر 
قدیمــی. )11( تجهیــزات مزرعــه )12( وســایل نقلیــه حمــل 

و نقــل و کارگــران مزرعــه

پــرورش  از  ناپذیــر  یــک جنبــه اجتنــاب  اســترس حیوانــی 
اثــرات مخربــی  جوجــه هــای گوشــتی اســت و مــی توانــد 
بــر رشــد و رفــاه پرنــده زنــده داشــته باشــد. اعمــال متــداول 
در خانــه جوجه هــای گوشــتی و منجــر بــه کشــتار باعــث 
ماننــد  اســترس  بــا  مرتبــط  هورمون هــای  تولیــد  افزایــش 
کورتیکوســترون می شــود کــه منجــر بــه تغییراتــی در رفتــار 
حیوانــات می شــود، از جملــه افزایــش نــوک زدن بــه خــود و 
یندهــای اســترس زا 

آ
دیگــران، بی قــراری و دفــع مدفــوع. فرا

شــامل غــل و زنجیــر کــردن، نگــه داری در قفــس، حمــل و 
نقــل، محدودیــت روزه/غــذا و تعامــات کارگــری اســت، در 
ــور و محدودیــت  ــی کــه گرمــای بیــش از حــد، ســرما، ن حال
دهــد.  مــی  افزایــش  را  گروهــی  و  فــردی  اســترس  حرکـتــی 
عــاوه بــر ایــن، تولیــد کورتیکوســترون، بــه دلیــل اســترس، 
افزایــش نفوذپذیــری دســتگاه گــوارش مرتبــط اســت.  بــا 
ب گوارشــی باعــث 

آ
ایــن امــر بــه دلیــل محتــوای بیشــتر ا

افزایــش اجابــت مــزاج مــی شــود و مــی توانــد باعــث عفونــت 
دســتگاه  هــای  باکـتــری  توســط  پرنــدگان  سیســتمیک 

گــوارش شــود.

ایــن ممکــن اســت در اوایــل زندگــی باعــث بیمــاری در پرنــده شــود، زیــرا جوجــه هــا بــه ویــژه در برابــر عفونــت سیســتمیک گونــه 
ــی ســرایت کننــد. ایــن اثــرات مــی توانــد پیامدهــای  ـ ســیب پذیــر هســتند یــا ممکــن اســت بــه محصــول نهایـ

آ
هــای کمپیلوباکـتــر  ا

بعــدی بــرای محصــول نهایــــی داشــته باشــد، مدفــوع بــه عنــوان یــک ناقــل برجســته بــرای گونــه هــای کمپیلوباکـتــر بیــن پرنــدگان 
مجــاور، بــه ویــژه در محیــط هــای بســته بنــدی قبــل از کشــتار عمــل مــی کنــد، بــا افزایــش نــوک زدن کــه ایــن گســترش را تشــدید 

مــی کنــد.
ــی  ـ نجایـ

آ
شــیوع گلــه هــای طیــور گوشــتی کمپیلوباکـتــر مثبــت بــر اســاس منطقــه، فصــل و سیســتم تولیــد متفــاوت اســت.. از ا

ــی ایرلنــد )FSAI(، ســازمان ایمنــی غــذای  ـ لــوده مخــزن اولیــه عفونــت هــای انســانی اســت، ســازمان ایمنــی غذایـ
آ
کــه طیــور ا

اروپــا )EFSA(، مرکــز نظــارت بــر حفاظــت از ســامت )HPSC( و ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( بــه طــور فعــال بــه 
نتــی بیوتیــک، 

آ
دنبــال مداخــات موثــر در زنجیــره تولیــد طیــور هســتند. ایــن امــر بــه ویــژه مهــم اســت زیــرا ســویه های مقــاوم بــه ا

کمپیلوباکـتــر بــه بــار اقتصــادی بیماری هــای ناشــی از غــذا در ســطح جهــان اضافــه می کننــد.
نجایــــی کــه کمپیلوباکـتــر اغلــب بــه عنــوان یــک ارگانیســم مشــترک در ســکوم پرنــدگان یافــت مــی شــود، منطقــی اســت کــه 

آ
از ا

مداخاتــی را معرفــی کنیــم کــه در وهلــه اول از ایــن کلونیزاســیون جلوگیــری مــی کنــد. بکارگیــری اقدامــات ایمنــی زیســتی ســخت 
گیرانــه مؤثرتریــن روش بــرای جلوگیــری از ایــن اســتعمار اســت. بــا ایــن حــال، اقدامــات ایمنــی زیســتی بــه تنهایــــی کافــی نخواهــد 
لودگــی هســتند. بنابرایــن، ســایر مداخــات ویــژه امیدوارکننــده قبــل از 

آ
بــود زیــرا جوجــه هــای گوشــتی در معــرض خطــر دائمــی ا

کشــتار )ماننــد شــیوه های بــدون تنــک کــردن و بهبــود بهداشــت حمل ونقــل( نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. بــه طــور گســترده 
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه کنتــرل ســطح کلونیزاســیون دســتگاه گــوارش پرنــدگان توســط ســویه هــای بیمــاری زا راه خوبــی بــرای 
ــی اســت. درمــان هــای زیــادی بــرای مبــارزه یــا حداقــل کاهــش ســطح کلونیزاســیون در مخــازن حیوانــات  ـ افزایــش ایمنــی غذایـ

پیشــنهاد شــده اســت: پروبیوتیــک هــا، باکـتریوفاژهــا، واکســن هــا و باکـتریوســین هــای ضــد کامپیلوباکـتــر.

واکسیناسیون
منطقــی  شــروع  نقطــه  اســت  ممکــن  طیــور  واکسیناســیون 
نظــر  در  اولیــه  ازکلونیزاســیون  جلوگیــری  بــرای  مبــارزه  در 
واکســن  کــه  ســالمونا،  گونه هــای  برخــاف  شــود.  گرفتــه 
ن وجــود دارد، در حــال حاضــر 

آ
جوجه هــای گوشــتی بــرای ا

چنیــن امکاناتــی بــرای کمپیلوباکـتــر وجــود نــدارد. بــا توجــه 
پروتئین هــای  و  کمپیلوباکـتــر  ژنــوم  در  گســترده  تنــوع  بــه 
ـی کــه بتواننــد از  بیان شــده در ســطح، ســاخت واکســن هایـ
نیســت.  ســان 

آ
ا کننــد  جلوگیــری  ن 

آ
ا بــا  مرتبــط  بیماری هــای 

چندیــن ســاختار هــدف در مطالعــات واکسیناســیون درون 
تخم مرغی کمپیلوباکـتر مورد توجه قرار گرفته اســت. شــامل 
هــا، و همچنیــن  لیپــوزوم  و  تــاژک  زیــر واحدهــای   ،DNA
ایــن  ایــن حــال،  بــا  باکـتــری کامــل ســلولی.  سوسپانســیون 
داخــل  در  اســتفاده  هنــگام  در  واکسیناســیون  نامزدهــای 
بــدن، پاســخ هومــورال محافظتــی ایجــاد نکردنــد. تحقیقــات 
واکسیناســیون  کــه  اســت  داده  نشــان  اخیــر  امیدوارکننــده 
جوجــه هــا بــا پپتیدهــای نوترکیــب کمپیلوباکـتــر مــی توانــد در 
مقایســه بــا گروهــی کــه بــا کمپیلوباکـتــر واکســینه نشــده انــد 
جوجه هــای  از  حفاظــت  نشــان دهنده  ایــن  یابــد.  کاهــش 

بــود.  C. jejuni کلونیزاســیون  برابــر  در  گوشــتی 

 ســایر واکســن های امیدوارکننــده شــامل یــک کاندیــد 
الیگودوئکســی  از  ترکیبــی  از  کــه  اســت  خوراکــی 
نوکلئوتیدهــای محصــور شــده PLGA محلــول حــاوی 
نقــوش CpG غیــر متیلــه و لیــزات کمپیلوباکـتــر بــرای 
دســتیابی بــه کاهــش قابل توجــه در حمــل ســکوم در 
جوجه هــای تخمگــذار و جوجه هــای گوشــتی از طریــق 

می کنــد اســتفاده   IgG پاســخ  القــای 



29شماره یک، تابستان 1401 شماره یک، تابستان 281401

ش
دان

 و 
ام

د

ش
دان

 و 
ام

د

با این حال، واکسیناسیون طیور علیه کمپیلوباکـتر 
هنــوز بــه عنــوان یــک اســتراتژی کامــا مؤثــر در نظــر 
 
ً
گرفتــه نمــی شــود. جوجــه هــای گوشــتی مخصوصــا
بــرای رشــد ســریع پــرورش داده مــی شــوند و اغلــب 
بیــن ســنین پنــج تــا شــش هفتگــی کشــتار مــی شــوند. 
واکسیناســیون جوجــه هــای گوشــتی بــه دلیــل هزینــه 
زیــاد چالــش برانگیــز اســت. گونــه هــای کمپیلوباکـتــر 
بــه نــدرت از گلــه هــای جوجــه هــای گوشــتی جــدا مــی 
شــود تــا زمانــی کــه پرنــدگان حداقــل ســه هفتــه ســن 
نتــی 

آ
ا کــه  شــود  مــی  گرفتــه  نظــر  در  باشــند.  داشــته 

بــادی هــای مــادر در جوجــه هــا نقشــی در جلوگیــری 
کار  دارنــد.  جوجــه  ســکوم  اولیــه  کلونیزاســیون  از 
بیشــتر در ایــن زمینــه بــرای یافتــن یــک واکســن مداوم 
موفــق و همچنیــن در توســعه و ایجــاد یــک سیاســت 
اســت.  نیــاز  مــورد  قــوی  و  مناســب  واکسیناســیون 
رویکردهایــــی کــه نیــاز بــه بهینــه ســازی دارنــد عبارتنــد 
مقابــل  در  زنــده  )جوجــه  واکسیناســیون  زمــان  از: 
واکسیناســیون تخــم مــرغ(، ترکیــب بالقــوه بــا ســایر 
ــی کــه در  ـ واکســن هــای طیــور، ماننــد واکســن هایـ
حــال حاضــر بــرای پیشــگیری از بیمــاری نیوکاســل، 
بیمــاری مــارک، برونشــیت عفونــی و بورســیت عفونــی 
واکسیناســیون  مخلــوط  بــودن  مناســب  همچنیــن 
بــرای چالــش گونــه کمپیلوباکـتــر مــورد نظــر، اســتفاده 

مــی شــود

امنیت زیستی

امنیت زیستی مزرعه مجموعه ای از اقدامات طراحی 
ــی در برابــر ورود  ـ شــده بــرای محافظــت از یــک دارایـ
فــات و بیمــاری هــا اســت. ایــن بــه عنــوان 

آ
و انتشــار ا

بهتریــن اســتراتژی بــرای جلوگیــری از کلونیزاســیون و 
گســترش گونــه هــای کمپیلوباکـتــر در مــزارع طیــور در 
نظــر گرفتــه مــی شــود. امنیــت زیســتی در مزرعــه طیــور 
بایــد در نهایــت شــامل روش هــای ضدعفونــی مناســب 
از نقطــه ورود بــه مرغــداری، رعایــت اســتانداردهای 
بهداشــتی معیــن در داخــل خانــه، تــا حــذف پرنــده در 

ینــد پــرورش طیــور باشــد.
آ
پایــان فرا

موانــع  کـفــش،  تعویــض  عفونــی،  ضــد  محلــول  در  پــا  فروبــردن 
بخــوری/

آ
ا بهداشــت  دســت،  شستشــوی  امکانــات  گام،  بــه  گام 

ب، 
آ
دانخــوری، مدیریــت بهینــه در خانــه و پرنــده )ماننــد بســتر، ا

دمــا، رطوبــت(، نگهــداری مرزهــای مرغــداری و مدیریــت ترافیــک/
بهداشــت همــه ایــن هــا بــه عنــوان فاکـتورهــای کلیــدی در پروتــکل 
کمپیلوباکـتــر  لودگــی 

آ
ا کــردن  مســدود  بــرای  زیســتی  امنیــت  هــای 

نشــان داده شــده اســت. بــرای بهداشــت ترمینــال یــک راهنمــای پنــج 
مرحلــه ای بــا اســتانداردهای مناســب وتوصیــه هــا در هــر مرحلــه قبا 
شــرح داده شــده اســت. )1( تمیــز کــردن خشــک؛ )2( تمیــز کــردن/
شستشــوی مرطــوب؛ )3( ضــد عفونــی؛ )4( خشــک شــدن؛ و )5( 
لودگــی زدایــــی. کشــاورزان و پرســنل تــا 150 بــار در طــول عمــر یــک 

آ
ا

گلــه در داخــل و اطــراف خانــه هــای جوجــه هــای گوشــتی جابجــا 
مــی شــوند. ایــن یــک خطــر قابــل توجــه بــرای معرفــی و انتشــار گونــه 
هــای کمپیلوباکـتــر اســت. اجــرای پروتــکل هــای بهداشــت پرســنل و 
ضدعفونــی جوجــه هــای گوشــتی باعــث کاهــش شــیوع گونــه هــای 
کمپیلوباکـتــر تــا 50 درصــد مــی شــود، در حالــی کــه کنتــرل مؤثــر 
جونــدگان، پرنــدگان وحشــی و مگــس هــا همگــی بــا کاهــش خطــرات 
کلونیزاســیون مرتبــط بــوده انــد. بــه عنــوان مثــال، در کشــورهای 
شــمال اروپــا، اســتفاده از تــوری پنجــره بــه عنــوان یــک معیــار امنیــت 
زیستی، با کاهش 50 تا 90 درصدی خطر در صورت استفاده در 
ترکیــب بــا اقدامــات ایمنــی زیســتی شــدید یــک روش معمــول اســت. 
بــه کاهــش گله هــای کمپیلوباکـتــر  تــوری پنجــره منجــر  اســتفاده از 
مثبــت در دانمــارک شــد.(، از 41.4% بیــن ســال هــای 2003 و 
2005 )قبــل از اســتفاده از تــوری پنجــره(، بــه 10.3% بیــن ســال 
هــای 2006 و 2009 )پــس از اســتفاده از تــوری پنجــره(، در حالــی 
کــه کاهــش شــیوع در خانــه هــای کنتــرل )بــدون تــوری پنجــره )از 
41.8 درصد به 36.0 درصد، P < 0.05( در مدت مشــابه معنی 
ثیــر 

أ
دار نبــود. بــا ایــن حــال، اســتفاده از تــوری پنجــره مــی توانــد تا

منفــی قابــل توجهــی بــر تهویــه داخــل مرغــداری داشــته باشــد، کــه 
ن هــا جهانــی 

آ
ممکــن اســت دلیــل ایــن واقعیــت باشــد کــه اجــرای ا

نیســت.
لودگــی کمپیلوباکـتــر را در مزرعــه افزایــش مــی 

آ
ا کــه  اقــدام دیگــری 

زودهنــگام  حــذف  کــردن  تنــک  اســت.  گلــه  کــردن  تنــک  دهــد، 
بخشــی از پرنــدگان اســت کــه بــه وزن مناســب بــازار رســیده انــد تــا 
ینــد تنــک 

آ
ــی بــرای رشــد مــداوم گلــه باقیمانــده ایجــاد شــود. فرا فضایــ

کــردن مســتلزم ورود پرســنل و تجهیــزات صیــد بــه ســالن جوجه هــای 
گوشــتی اســت کــه می توانــد خطــر انتقــال را در داخــل و بیــن گله هــا 
لودگــی حداکـثــر 50 درصــد از گلــه 

آ
افزایــش دهــد. ایــن منجــر بــه ا

 فاقــد گونــه هــای کمپیلوباکـتــر بودنــد.
ً
ــی مــی شــود کــه قبــا ـ هایـ

اخیــر، شــیوع گونه هــای کمپیلوباکـتــر  یــک مطالعــه  در 
بــه بیــش از 85 درصــد در مــزارع بــا عملکــرد بــاال و پاییــن 
ــی، کــه نشــان می دهــد  ـ در تمــام فصــول در جمعیــت نهایـ
ینــد تنــک کــردن انتقــال یافتــه اســت. 

آ
عفونــت در طــی فرا

در طــول تنــک کــردن و قبــل از کشــتار، قطــع خــوراک تــا 
امــر محتویــات روده را  ایــن  12 ســاعت معمــول اســت. 
کاهــش مــی دهــد و در نتیجــه خطــر پارگــی روده را در طــی 
ینــد تخلیــه در کارخانــه کاهــش مــی دهــد و در نتیجــه 

آ
فرا

لودگــی الشــه را کاهــش مــی دهــد.
آ
احتمــال ا

اضافــی  اســترس  ایجــاد  باعــث  غــذا  قطــع  ســفانه، 
أ
متا

لــوده و 
آ
ا بــا افزایــش نــوک زدن بســتر  مــی شــود و اغلــب 

کوپروفــاژی ) مدفــوع خــواری( همــراه اســت، کــه منجــر بــه 
بــار پاتــوژن در روده جوجــه هــا مــی شــود.  افزایــش 

در حالــی کــه امنیــت زیســتی در مزرعــه بــرای حفــظ یــک 
گلــه ســالم و کاهــش انتقــال بیمــاری ضــروری اســت، حتــی 
ســخت ترین اقدامات امنیت زیســتی ممکن اســت اثرات 
عفونــت  کنتــرل  در  بینــی  پیــش  قابــل  و  ســازگار  کافــی، 
نداشــته باشــند. ایــن امــر بــا ایــن واقعیــت کمــک نمــی کنــد 
کــه ارزیابــی اثربخشــی اقدامــات امنیــت زیســتی در کنتــرل 
هــای  سیســتم  در  تجــاری  تنظیمــات  تحــت  گلــه  شــیوع 
مختلــف تولیــد بســیار دشــوار اســت و اجــرای تکنیــک مــی 
ن ســخت 

آ
توانــد هزینــه زیــادی داشــته باشــد و نگهــداری ا

بــه عنــوان مثــال، مطالعــه ای کــه در مرغــداری  باشــد . 
هــای فنانــد انجــام شــد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه امنیــت 
 3.55 یــورو بــرای هــر پرنــده هزینــه دارد و 

ً
زیســتی تقریبــا

8% بــه کل زمــان کار در مرغــداری هــای گوشــتی اضافــه 
مــی کنــد. از دیــدگاه کشــاورز، مداخــات امنیــت زیســتی 
بایــد بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری در نظــر گرفتــه شــود، 
نــه هزینــه اضافــی بــرای تولیــد، کــه منجــر بــه کاهــش تعــداد 
گلــه هــای کمپیلوباکـتــر مثبــت، و بــه طــور بالقــوه، بهبــود 

کلــی در عملکــرد و کیفیــت پرنــدگان مــی شــود.

شامیدنی
آ
ب ا

آ
تصفیه ا

در حالــی کــه مطالعــات کمپیلوباکـتــر هیــچ مدرکــی مبنــی بــر 
ب مرغــداری باعــث 

آ
اینکــه گونــه هــای جــدا شــده از منابــع ا

کلونیزاســیون در گلــه هــا شــده باشــد نشــان نــداد ، ســطح 
شــامیدنی 

آ
ب ا

آ
لودگــی در طیــور ممکــن اســت بــا تصفیــه ا

آ
ا

کاهــش یابــد.

روش هــای مختلفــی از جملــه کلرزنــی، اســیدی کــردن، افــزودن 
اســید مونوکارپیــک و تیمارهــای پروبیوتیــک مــورد بررســی قــرار 
چنیــن  ســازگاری  و  اثربخشــی  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  گرفتــه 
ب 

آ
درمان هایــــی در مطالعــات مختلــف متفــاوت اســت. کلرزنــی ا

بــا تمیــز  زاد (، همــراه 
آ
ا )بــا اســتفاده از ppm 0.4-0.2 کلــر 

شــامیدنی، باعث کاهش نســبت پرندگان 
آ
کردن موثر سیســتم ا

کمپیلوباکـتــر مثبــت در یــک گلــه از 81% بــه 7% در مطالعــات 
اولیــه شــد. عــاوه بــر ایــن، درمــان باعــث کاهــش 103 تــا 104 
بــا  از کشــتار شــد.  پــس  لودگــی در الشــه 

آ
ا برابــری در ســطوح 

شــامیدنی گلــه )بــا 2 تــا ppm 5 کلــر( 
آ
ب ا

آ
ایــن حــال، کلرزنــی ا

مطابــق بــا شــیوه هــای تولیــد تجــاری در ایــاالت متحــده منجــر 
بــه کاهــش گونــه هــای کمپیلوباکـتــر در طیــور نشــد. ایــن ممکــن 
اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه اگرچــه ایــن ارگانیســم در حالــت 
زاد بــه تیمــار کلــر حســاس اســت، امــا بــه نظــر می رســد 

آ
تعلیــق ا

کــه در جمعیت هــای مخلــوط بــا ســایر ارگانیســم ها ماننــد تــک 
ایــن حــال،  بــا  ایــن تیمــار مقاوم تــر باشــد.  یاخته هــا در برابــر 
اشــکال مختلفــی از کلــر موجــود اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.

مکمل های خوراک

اســتفاده از انــواع مکمــل هــای خوراکــی بــرای کاهــش جمعیــت 
روده و میــزان ریــزش کمپیلوباکـتــر در جوجــه هــای گوشــتی یکی 
مــورد توجــه در صنعــت طیــور اســت. چنیــن  از زمینــه هــای 
لــی، 

آ
مکمــل هایــــی شــامل پــرو  و پیــش بیوتیــک هــا، اســیدهای ا

باکـتریوســین هــا و باکـتریوفاژهــا هســتند کــه ممکــن اســت بــه 
ب پرنــدگان اضافــه شــوند.

آ
غــذا و ا
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چکیده ای از فصل 7 کـتاب " پرورش ملکه،ژنتیک 
ن"  نوشــته دکـتــر 

آ
زنبــور عســل و تلقیــح مصنوعــی ا

محمــد عراقــی:

مسائل ژنتیکی برخاف تصور عمومی سخت ,غیرقابل 
فهم بغرنج نیســت بلکه سهل،ساده،شــیرین و قابل 
درک بــرای همــگان اســت. ایــن علــم از درهــم تنیدگــی 
دو علــم بیولــوژی و ریاضــی حاصــل شــده اســت. اگــر 
از زاویــه درســتی بــه ایــن علــم نگریســته نشــود, ژنتیــک 
موضوعــی ســخت و پیچیــده خواهــد بود.متاســفانه در 
علــوم دامــی موضــوع ژنتیــک و اصــاح ژنتیــک دام و 
همچنیــن زنبــور یــا بــه طــور جــدی مطــرح نشــده اســت 
کادمیــک خــود باقــی مانــده اســت.

آ
یــا هنــوز در دوران ا

کلیات ژنتیکی زنبور عسل:
زنبــور عســل هماننــده ســایر زنبــوران مثــل زنبــور زرد و 
مورچــه هــا دارای 16کرومــوزوم اســت و زنبــوران نــر از 
تخــم هــای بــاور نشــده حاصــل میشــوند. در صورتــی 
کــه در تــوارث بیشــتر حیوانــات یــک لنگــه کرومــوزوم 
ازپــدر و لنگــه دیگــر از مــادر اســت. بنابرایــن زنبــوران 
موجوداتــی بــدون پــدر هســتند وتنهــا دارای یــک لنگــه 
کرومــوزوم مــادری هســتند. ایــن موضــوع رفتــار ژنتیکــی 
زنبــور عســل و تفــاوت ان بــا حیوانــات دیگــر را تشــکیل 

میدهــد. 
تبــادلDNA در بیــن کرومــوزوم هــای حیوانــات امــری 
عــادی اســت امــا ایــن تبــادل در زنبــور عســل پیــش از 
تخــم گــذاری ملکــه در حــد بــاال و غیــر متعــارف صــورت 
مــی پذیــرد و در نتیجــه ترکیــب ژنــی بیــش از انــدازه را 
ســبب میگردد.تنــوع ژنتیکــی زنبــور عســل از ترکیــب 
یــک ملکــه بــا 10-20زنبورنــر حاصــل میشــود. اســپرم 
هــا از زنبــوران نــردر حیــن پــرواز توســط ملکــه دریافــت 
میشــود و تــا پایــان عمــر در بــدن او نگــه داری و تغذیــه 

میشــوند.

تعــداد کرومــوزوم هــای ملکــه 32 عــدد و زنبــور نــر 16 عــدد 
است.ســلول تخــم چــه بــارور شــود و چــه بــارور نشــود قادربــه 
رشــد اســت و انــواع مختلــف زنبــور عســل اعــم از ملکــه کارگــر 
رمــز  اصلــی  کلیــد  مســئله  ایــن  اورد.  مــی  وجــود  بــه  را  نــر  و 
ژنتیکــی زنبــور عســل محســوب میشــود و تشــابه ژنتیکــی مــاده 
ها)ملکــه و کارگــر( و پــاره تــن بــودن زنبــوران نــر از ملکــه یــا 
کامایکســان بــودن ملکــه و زنبــوران نــر و یژگــی خاص ژنتیکی 

ایــن حشــره را تشــکیل مــی دهــد

کروموزوم ها:
بــه عنــوان  تعــداد کرومــوزوم هــا در هــر گونــه ثابــت اســت 
یــا 46 لنگــه کرومــوزوم در  مثــال انســان دارای 23 جفــت 
و  زمینــی 23  پیــاز 4 ذرت 10 ســیب  میباشــد.  یــا زن  مــرد 
اســب 33 جفــت کرومــوزوم در نــر و مــاده دارنــد: امــا در زنبــور 
عســل ملکــه16 جفــت یــا 32 لنگه)دیپلوییــد( و زنبــور نرفقــط 

16 لنگــه یــا هاپلوییــد اســت.
در مجمــوع 400 گونــه زنبــور در جهــان وجــود دارد کــه 10 
گونــه ان عســل ســاز اســت. از ایــن 10 گونــه زنبــور عســل 
معمولــی در حــدود 2000 زیــر نــژاد در جهــان وجــود دارد کــه 
فرمــول کروموزومــی ان بــه شــرح فــوق اســت. گونــه ی دیگــر 
رنبــور عســل کوچــک بــا فرمــول کروموزومــی ان بــرای مــاده 

هــا8 جفــت و بــرای زنبــوران نرفقــط 8 لنگــه میباشــد.

میتوکندری های DNA  مادری:
در بســیاری از موجــودات ژن هــا خــارج از هســته قــرار دارد 
و ممکــن اســت در داخــل میتوکنــدری باشــند و ان ژن هــا 
فقــط از طریــق مــادر بــه ارث خواهــد رســید. زنبــور عســل نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بنابــر ایــن اثــر یــک ژن در 

میتوکنــدری مــادری بــه شــرح شــکل 33 خواهــد بــود:

نکـتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه از انجــا کــه نــر فقــط بــا عنــوان پــل واســط بــرای انتقــال صفــات مــادری از طریــق 
یــد. 

آ
اســپرماتوزئید عمــل میکنــد از نظــر ژنتیکــی نســل محســوب نمیشــود و ملکــه هــم پــدر و هــم مــادر کلونــی بــه حســاب مــی ا

از طرفــی چــون جفــت گیــری ملکــه بــه صــورت سیســتم چنــد همســری میباشــد بایــد گـفــت کــه زنبــوران حاصــل از هــر ملکــه 
ــی هســتند کــه هــر زیــر فامیــل دارای یــک زنبــور نــر بــه عنــوان پــدر اســت. ـ داخــل کلونــی دارای زیــر فامیــل هایـ

مفهوم زیر خانواده در زنبور عسل
یک کلونی زنبور عســل مرکب از یک مادر پدران یا زنبوران نر مختلف)10-20عدد( و کارگران یا خواهران یا اشــتراکات 

قوم و خویشی ژنتیکی)50-75درصد( است.  در شکل زیر قرابت 4 پدر و زاده ها و کارگران نشان داده شده است.

نحوه محاسبه اشتراکات 50-75 درصد:

ژنتیک زنبور ع�لژنتیک زنبور ع�ل
دکرت محمد عرایق 

اسستادابزنش�سته گروه علوم دامی دانشگاه زجنان
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زنبــور  نــژادی  اصــاح  هــای  و روش  ژنتیــک 
عســل

 تشکیل بانک ژنی یا هسته
الزم اســت اصــاح گــر ژن هــای مطلــوب خــود را 
در یــک زنبورســتان بــه عنــوان بانــک یــا مخــزن 
ژن جمــع اوری کند.بــرای مثــال 10 زنبــور دار از 
شــهر هــای مختلــف ژن هــای ایــن 10 زنبــور دار 
بــه عنــوان پایــه از انهــا گرفتــه شــده و بــه هســته 
در  نــژادی  اصــاح  گردد.مســائل  مــی  هدایــت 
هســته انجــام میشــودبهترین ملکــه هــا در هســته 
نگهــداری میشــوندو بقیــه انهــا بــر اســاس مقیــاس 
ــه اعضــای گــروه داده  نشــان داده شــده در کل ب
میشــود یــا بــه عنــوان زنبــوران نــر اضافــی فروختــه 

میشــود

نتیجه اصاح نژاد در زنبور عسل هسته

هســته  ی  عمــده  هــدف  ژنتیکــی  ✔پیشــرفت 
اســت. تعــداد کلنــی هــای هســته کــم امــا پتانســیل 

ژنتیکــی ان  بســیار بــاال اســت.
✔اجتنــاب از هــم خونــی هــدف اساســی دیگــر 

اســت
گیــری  کار  بــه  بهداشــتی  خدمــات  ✔ارائــه 
دســتگاه مصنوعی و ســنجش پارامتر های ژنتیکی 
بــه  تکنیســین  و  تعــداد محــدودی کارشــناس  بــا 

اســت پذیــر  امــکان  ســهولت 
و  هســته  در  مرغــوب  هــای  ژن  اوری  ✔جمــع 
توزیــع ســاالنه  ی ملکــه هــای مــازاد اصــاح شــده 
از هســته بــه اعضــا و در صــورت بــروز ژن هــای 
خــوب در زنبورســتان  اعضــا انتقــال مجــدد اورد 
انهــا بــه هســته یــک جریــان کامــل هدایــت ژن را 

میدهــد تشــکیل 

اصاح نژاد گروهی زنبور عسل
کشــور  در  بــار  نخســتین  گروهــی  اصــاح  طــرح 
نیوزلنــد توســط کشــاورزان بــه منظــور اصــاح نــژاد 

تجــاری موجــودات شــروع شــد. 

محاســن و وظایــف اصلــی فعالیــت هــای طرح 
اصــاح گروهــی زنبــور عســل بــه اختصار:

✔ پیشــرفت ژنتیکــی هــدف اصلــی اصــاح 
گروهــی خواهــد بــود

✔اجتنــاب از هــم خونــی ملکــه هــا هــدف 
مهــم دیگــر گــروه اســت

✔خدمــات رســانی فنــی و ژنتیکــی و کنتــرل 
ژن هــای انتخــاب شــده بــه عنــوان بانــک ژنــی 

بــه بهتریــن شــکل 
✔ اهــداف تجــاری )بــازار یابــی برای عســل_

خریــد مــوم ارزان_ کمــک هــای بیمــه ای و ...( 
بــه منظــور رشــد و توســعه ی زنبورســتان هــای 

اعضا
✔بــه وجــود اوردن جریــان ژنتیکی اصاحی 
از اعضــا بــه هســته و از زنبورســتان هســته بــه 

اعضــای گــروه
✔ایجــاد جلســات حداقــل یکبــار در ســال 
منظــور  بــه  هســته  هــای  فعالیــت  نمایــش  و 

انتقــال تکنولــوژی بــه اعضــای گــروه

اصاح زنبور از طریق هیبریداسیون
خریــداری  ملکــه  تولیــد  هــای  روش  از  یکــی 
الیــن هــای اصــاح شــده از موسســات معتبــر 
پــرورش ملکــه اســت. البتــه چنیــن موسســاتی 
ــه فــروش ملکــه هــای الیــن  ــه نــدرت اقــدام ب ب
خواهنــد کــرد. درصــورت فــروش هــم قیمــت 
هــای گزافــی بــرای انهــا درخواســت خواهنــد 

کــرد.

الل های جنسی نوزده گانه در زنبور عسل
 تعییــن جنســیت در موجــودات دیلوییــد بــا کرومــوزوم هــای نــر و مــاده اســت امــا در زنبــور عســل بــا الــل هاســت. اگــر 
دو الــل مشــابه باشــندزنبوران نــر دیپلوییــد ایجــاد شــده پــس از تفریــخ توســط کارگــران خــورده میشــوند و در نتیجــه از 

تولــد انهــا جلوگیــری بــه عمــل مــی ایــد تــا بــه ایــن ترتیــب از هــم خونــی شــدید جلوگیــری شــود.

جیناندومورفیس
جینانــدو مورفیــس هــا زنبورانــی هســتند کــه وضعیــت اناتومــی هــر دو جنــس نــر و مــاده را دارنــد و بــه گونــه ای کــه زنبــور 
از نظــر ســر شــبیه بــه نــر و از نظــر بــدن شــبیه بــه کارگــر اســت. بــه عبــارت دیگــر زنبــوران از یــک طــرف نــر و از طــرف 

دیگــر مــاده هســتندو بافــت هــای بدنــی وضعیــت موزاییــک نــر و مــاده دارنــد

جیناندومورفیس در زنبور وحشیجیناندومورفیس در زنبور اهلی
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