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  گذشته، حال و آينده :پرورش و تغذيه طيور در ايران

  1مجتبي زاغري

  چكيده
 پرورشتوسط سازمان دامپروري كشور با واردات تعدادي از نژادهاي گوشتي مانند پليموت راك  1333در سال 

ه پرورش مرغ مادر مزرع 450اكنون چهار مجموعه پرورش مرغ اجداد گوشتي، حدود  آغاز شد. صنعتي طيور در ايران
ميليارد جوجه گوشتي در سال را فراهم نموده است. اين  2/1هزار مزرعه پرورش جوجه گوشتي، ظرفيت توليد  24و 

تن گوشت مرغ در سال و كسب رتبه هشتم در توليد گوشت مرغ در جهان شده  2280000حجم فعاليت منجر به توليد
گذار با مزرعه مرغ تخم 1600كيلوگرم است. تعداد  25كشور حدود شت مرغ در  سرانه مصرف گوبراين اساس است. 

نمايند. ايران به كيلوگرم تخم مرغ توليد مي 10گذار، براي هر ايراني در سال ميليون مرغ تخم 88ظرفيت ساليانه 
ت و لحاظ مصرف تخم مرغ جايگاه يازدهم سرانه مصرف تخم مرغ را در بين كشورهاي جهان دارد. در مجموع گوش

 هدف اين مقاله بررسيلذا  د.نكندرصد پروتئين حيواني مورد نياز هر فرد ايراني را تامين مي 60تخم مرغ بيش از 
 ذيهبه ويژه در بخش تغ ي صنعتروهاي پيشگذاري، رويدادهاي گذشته و چالشتناسب پشتوانه علمي اين سرمايه

  است. طيور
متر در سال است. ميزان آب مورد نياز براي توليد هر ليتر ميلي 250ايران كشوري خشك با ميانگين نزوالت 

شير و يك كيلوگرم گوشت قرمز بيشتر از گوشت طيور است. بنابر اين در آينده نيز گوشت مرغ و تخم مرغ منبع اصلي 
ت. فقط دات اساقالم خوراكي مورد استفاده در خوراك طيور وابسته به وار تامين پروتئين حيواني ايرانيان خواهد بود.

 مانند ذرت شود. مواد خوراكيبخشي كوچكي از غالت و بخش عمده مواد معدني مورد نياز در داخل كشور تامين مي
 هاي نادرست تغذيه و پرورش با بازدهد به دليل شيوهنگردمي كه با ارز حاصل از فروش نفت تامين و كنجاله سويا

طول دوره پرورش مرغ گوشتي در ايران طوالني است در نتيجه هزينه  د.نگيردرصد مورد استفاده قرار مي 70حدود 
ي شرايط اقليمي و اكولوژيك ،فني فقر دانش همچنينيابد. نگهداري مرغ به لحاظ تغذيه، انرژي و زمان افزايش مي

                                                                                                                                                                                  

  اد دانشگاه تهراناست - 1
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ي مواد خوراكامل سهيم در افت راندمان استفاده از وعنوان عكشور مانند ارتفاع از سطح دريا عدم آمايش سرزمين به 
است. نتايج  ها در ساير نقاط جهانميزان تلفات طيور در ايران بسيار بيشتر از تلفات متعارف گلهد. ننمايايفاي نقش مي

توان از ميزان تلفات و افت راندمان عملكرد دهد كه در مزارع پرورش طيور با تغذيه مطلوب ميها نشان ميپژوهش
هاي مورد استفاده در پرورش طيور زياد است. ها و به تبع آن تعداد واكسنيماريدر كشور ما تنوع و شيوع ب كاست.

اي تجاري طيور تا ههاي توليد كننده سويهبنابر اين طبيعي است كه بپذيريم نياز مواد مغذي نيز متفاوت است. شركت
ع از سطح رافيايي مانند ارتفاهاي جغكنون پيشنهادي براي تامين احتياجات طيور براي مناطق مختلف به لحاظ ويژگي

تنوع ي اند. بررسدريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و ساير عوامل موثر بر احتياجات مواد مغذي ارايه ننموده
در  ردعملكعدم سنخيت كامل آن با نيازهاي كشور است. اين در صورتي است كه بازده  حاكي ازموضوع تحقيقات 

تبه كشورها كه ر بسياري ازهاي تجاري است. در درصد پتانسيل ژنتيكي سويه 8/73معادل مقايسه با جداول استاندارد، 
با توجه به رتبه  .تحقيقات بيشتر است مالي براي اعتبارتخصيص تر از ايران است ها پائيندر آن محصوالت طيورتوليد 

زايش را اف و عملكرد بازده خوراكسي مشكالت و ارايه راهكار ربا برنيم هشتم ايران در توليد گوشت مرغ، اگر بتوا
رسد عالوه بر اهتمام اين به نظر ميجبران خواهيم نمود. بنابر دهيم بخشي از زيان ناشي از پايين بودن بازده صنعت را

  تغيير يابد.    صنعتي تحقيقات به موازات نيازهاي بايست سمت و سوبيشتر به تحقيق مي

  مقدمه
هاي باستان است. كاوش جاوه، سوماترا و اندونزي بوده ،جنوب شرقي آسيا )Gallus Domesticus(موطن مرغ 

 800سال قبل از ميالد در ايران و  1000 ،سال قبل از ميالد مسيح در هندوستان 3000شناسي وجود مرغ اهلي را 
با مهاجرت اقوام آريايي به  ههمرا اين پرنده رسدرو به نظر مي از اين سال قبل از ميالد در يونان تاييد نموده است.

در زمان ساسانيان پرورش مرغ به شكل روستايي و بدوي و همچنين داد  .)4فالت ايران و سپس به اروپا رفته است (
سازمان دامپروري كشور با همكاري اصل چهار  1333وستد آن و امرار معاش از اين راه رواج داشته است. در سال 

ي ورش صنعتبه ايران نمود و اين آغازي بود براي پر مانند پليموت راكگوشتي اقدام به واردات تعدادي از نژادهاي 
 توسعهروزه موسسه جوجه كشي نارمك و توليد جوجه يك سيسوزارت كشاورزي با تا 1339در سال طيور در ايران. 

مرحله روستايي و پرورش پرورش طيور در ايران را به دو بنابر اين . )4( مرغداري نوين و صنعتي در ايران را رقم زد
روند رشد صنعت پرورش طيور در ايران پس از انقالب اسالمي و به ويژه در دو دهه اخير  توان تقسيم نمود.صنعتي مي

مزرعه  450پرورش مرغ اجداد گوشتي، حدود  مجموعه چهاربا شتاب زيادي اوج گرفت. در حال حاضر در كشور 
ميليارد جوجه گوشتي در سال را فراهم  2/1ظرفيت توليد  ،هزار مزرعه پرورش جوجه گوشتي 24پرورش مرغ مادر و 
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تن گوشت مرغ در سال و كسب رتبه هشتم در توليد گوشت  2280000نموده است. اين حجم فعاليت منجر به توليد
كيلوگرم است كه در مقايسه با  25). سرانه مصرف گوشت مرغ در كشور حدود 1مرغ در جهان شده است (شكل 

مزرعه مرغ  1600تعداد  كيلوگرم در اياالت متحده امريكا) قابل مقايسه است. 55رف در دنيا (بيشترين سرانه مص
ند. نمايگذار، براي هر ايراني در سال ده كيلوگرم تخم مرغ توليد ميميليون مرغ تخم 88گذار با ظرفيت ساليانه تخم

در بين كشورهاي جهان اشغال نموده است. يازدهم سرانه مصرف تخم مرغ را  جايگاهايران به لحاظ مصرف تخم مرغ 
درصد پروتئين حيواني هر فرد ايراني را به خود اختصاص داده  60بيش از  تامين در مجموع گوشت و تخم طيور منبع

. با است سياسي تبديل نموده كااليو توليدات طيور را به  طيور را به فعاليت استراتژيك پرورش ،است. اين ويژگي
گذاري كشور پس از صنعت نفت است. لذا اين مقاله به بررسي صنعت طيور رتبه دوم سرمايه ،رسمي استناد به آمار

اهتمام يور ط رو به ويژه در بخش تغذيههاي پيشگذاري، رويدادهاي گذشته و چالشتناسب پشتوانه علمي اين سرمايه
  دارد.   

  
  تن) رتبه بندي ده كشور عمده توليد كننده گوشت مرغ (هزار – 1شكل 

  

  هاها و چالشپرورش طيور در ايران فرصت
در سال به نه ميليارد نفر كنوني ميليارد  7جمعيت جهان از ، 2009طبق گزارش سازمان خواربار جهاني در سال 

افزايش خواهد يافت.  2050درآمد مردم نيز تا سال  ،افزايش خواهد يافت. همچنين طبق گزارش همين منبع 2050
كشور ما نيز از اين قاعده  درصد افزايش خواهد داد. 70خوراك را به ميزان توليد اين دو عامل نياز به  در مجموع،

محصوالت به  توليدبه  احتياج ز جمعيت كشورامورد ني مستثني نخواهد بود. بنابر اين براي تامين پروتئين حيواني
ن قابل بازده توليد پروتئيپايدار، سازگار با شرايط اقليمي و محيط زيست و منابع موجود در كشور خواهد بود.  ورتص

 31/0و  08/0، 21/0اي به ترتيب براي شير، گوشت قرمز و گوشت مرغ استفاده براي انسان توسط حيوانات مزرعه
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ت طيور است. گوش به مراتب بيشتر ازكيلوگرم گوشت قرمز يك  و هر ليتر شيرتوليد است. ميزان آب مورد نياز براي 
همچنين بر هيچ كس پوشيده نيست كه ارزش مراتع كشور با چراي بي رويه دام رو به زوال است. قيمت پنج برابري 

 بنابر اين در كشوري خشك مانند ايران ناگزير منبع اصلييد اين مطلب است. ؤگوشت قرمز نسبت به گوشت طيور م
  خواهد بود. مرغ گوشت  ،پروتئين حيوانيتامين 

اقالم خوراكي مانند ذرت و كنجاله  مواجه است. ايتغذيههاي چالش موانع مختلف از جملهپرورش طيور در ايران با 
ها وابسته به واردات است. فقط بخشي كوچكي ها و آنزيمسويا و بسياري از مواد افزودني خوراك طيور مانند ويتامين

ها كه حدود چهار درصد از خوراك مواد معدني عمده همچنين .شودمورد نياز در داخل كشور كشت و تامين ميغالت از 
با اين وجود مواد خوراكي كه با ارز حاصل از فروش نفت تامين  گردند.تامين مي داخل كشور نيز از شوندرا شامل مي

. طول دوره گيرددرصد مورد استفاده قرار مي 70با بازده حدود  ،تغذيه و پرورش نادرستهاي گردد به دليل شيوهمي
طوالني است در نتيجه هزينه نگهداري مرغ به لحاظ تغذيه، انرژي و زمان افزايش در ايران  مرغ گوشتي پرورش

كارخانه ساخت خوراك  600در كشور بيش از  يابد.يابد. همچنين كيفيت محصول كاهش و هزينه توليد افزايش ميمي
هاي ساخت شود. لذا كارخانهساخت خوراك توسط مرغدار انجام مي ،وجود دارد اما به دليل ساختار حاكم بر صنعت

كنند. در يم كنند در رقابت منفي جهت جلب مشتري تالشخوراك عالوه بر اينكه با كمتر از ربع ظرفيت فعاليت مي
ها از سوي دولت آوري ساخت خوراك وجود ندارد و مسئول فني كارخانهها رشته فنه ويژه دانشگاهمراكز آموزشي ب

بازده پايين ساخت خوراك به عنوان عامل به دليل فقر دانش، است. از اين رو  گمارده شده مرتبط فرد با تخصص غير
     نمايد.استفاده از مواد خوراكي ايفاي نقش مي راندمانافت سهيم در 

  تغذيه طيور در ايران
گرم افزايش  4000گرم است و ظرف دو ماه به حدود  40وزن يك جوجه گوشتي در هنگام خروج از تخم تقريباً 

كيلوگرم را در نظر بگيريم، با فرض داشتن سرعت  3يابد. در قياس با انسان، اگر يك كودك تازه متولد شده به وزن مي
كيلوگرم خواهد رسيد. بنابراين، بسيار روشن است كه  300دو ماه به وزن رشدي مشابه جوجه گوشتي، ظرف مدت 

تا  1950هاي گوشتي از سال نظير برخوردارند. روند افزايشي سرعت رشد جوجههاي گوشتي از سرعت رشد بيجوجه
 سرعت نشان داده شده است.  همچنين روند بهبود ضريب تبديل خوراك به موازات بهبود 2ميالدي در شكل  2016

  نشان داده شده است. 3ميالدي در شكل  2016تا  1950هاي گوشتي از سال رشد جوجه
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  ميالدي 2016تا  1950هاي از سال روند پيشرفت ژنتيكي افزايش وزن جوجه - 2شكل 

 

  

  
  ميالدي 2016تا  1950هاي گوشتي از سال روند بهبود ضريب تبديل خوراك جوجه - 3شكل 
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باشد. هاي گذشته مربوط به بهبود ژنتيكي، تغذيه و شرايط پرورش ميهاي گوشتي طي دههجوجهبهبود عملكرد 
ميالدي با اجداد  1990هاي گوشتي دهه اي در دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا به منظور مقايسه بين جوجهمطالعه

. در همين مطالعه، براي بررسي )13، 12، 11، 10( هاي رشد انجام گرفتميالدي از نظر ويژگي 1950ها در دهه آن
و جيره شاخص دهه  1990هاي مذكور (جيره شاخص دهه تأثير تغذيه بر عملكرد رشد، دو جيره غذايي مربوط به دهه

هاي ژنتيكي در قالب يك آزمايش فاكتوريل تغذيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد ميالدي) به هر يك از پايه 1950
تغذيه  90كه با جيره دهه  50هاي دهه تغذيه شدند، در مقايسه با جوجه 90كه با جيره دهه  90هاي دهه كه جوجه

هاي هگزيني ژنتيكي اتفاق افتاده است. همچنين، جوجتر بودند، كه اين بهبود رشد در اثر بهبرابر سنگين 4شدند، تقريباً 
درصد  25تغذيه شدند،  50كه با جيره دهه  90دهه هاي تغذيه شدند، در مقايسه با جوجه 90كه با جيره دهه  90دهه 

با همتاي  1950تر بودند، كه اين بهبود رشد مربوط به اثر تغذيه بوده است. در مطالعه ديگر، سويه  ژنتيكي دهه سنگين
هاي مذكور مقايسه اي شاخص دههتحت دو رژيم تغذيه) 308راس (سويه تجاري ميالدي  2001گزيني شده در دهه به
كه اثر تغذيه نيز در بهبود رشد  حاكي از اين است 4نشان داده شده است. شكل  4ديد. نتايج اين مطالعه در شكل گر

درن اي مدار است. ميانگين وزن هر جوجه مدرن نسبت به همتاي بومي خود در شرايط تغذيههاي گوشتي معنيجوجه
اي هود و پتانسيل ژنتيكي عملكرد است. تغذيه جوجهگرم بيشتر بود، كه بدون شك بيانگر بهب 2094به طور متوسط 

درصد كاهش يافت. از طرف ديگر  6/25ها وزن بدن جوجه 1950اي سال ) با رژيم تغذيه2000مدرن (سويه سال 
درصد افزايش يافت. اين نتايج بيانگر  2/7ها وزن بدن جوجه 2001اي سال با رژيم تغذيه 1950هاي دهه تغذيه جوجه

ل ژنتيكي اين است كه اثر تغذيه در بروز پتانسي مؤيدترديد نتايج تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي است، اما بينقش 
  هاي جديد بارزتر است. سويه
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  هاي گوشتينقش تغذيه در روند پيشرفت ژنتيكي افزايش وزن جوجه – 4شكل 

  
 1950. از سال باشدمي ميزان عضله سينه گيرچشم هاي گوشتي افزايشنكته شايان ذكر در روند بهبود عملكرد جوجه

درصد از كل  50. سينه حدود )1( به دو برابر رسيده است تقريباًتا كنون وزن نسبي سينه در اثر بهبود ژنتيكي و تغذيه 
فزايش اهاي قلب و ريه نه تنها دهد. در مقابل، وزن نسبي اندامهاي گوشتي را تشكيل ميپروتئين قابل مصرف الشه مرغ

هايي نظير سينه كه . اندام)11، 10( ها شده استدار وزن نسبي قلب و ريهگزيني ژنتيكي موجب كاهش معنينيافته، بلكه به
كننده مينها تأهاي قلب و ريهباشند و اندامكننده اكسيژن در بدن ميدهند، مصرفگوشت قابل مصرف مرغ را تشكيل مي

كننده هاي مصرف كننده و تأمينروشن است كه توازن بين رشد انداميي هستند. هااكسيژن براي ساخت چنين بافت
گير عضالت بدن نظير سينه در هاي گوشتي امروزي بر هم خورده است. بديهي است رشد چشماكسيژن در بدن مرغ

ده  نيست. برونپذير ها امكانهايي چون قلب و ريههاي گوشتي امروزي بدون افزايش متناسب در ظرفيت انداممرغ
 40ليتر در دقيقه در يك جوجه ميلي 8شود) بايد از قلبي (حجم خوني كه توسط بطن چپ قلب در هر دقيقه پمپاژ مي

. به بيان ديگر، برون ده قبلي طي )1( كيلوگرمي افزايش يابد 4ليتر در دقيقه در يك مرغ ميلي 800گرمي، به حدود 
هاي گوشتي با حداكثر رابر افزايش يابد. سيستم گردش خون ريوي مرغب 100هفته پرورش جوجه گوشتي بايد  8

هاي خاص ريه پرندگان، كه برخالف پستانداران قابليت اتساع ندارد، ظرفيت مجبور به كار بوده و به دليل ويژگي
 يشود. در چنين شرايطي، بطن راست قلب مقاومت بيشترپرخوني عروق ريوي موجب پيدايش فشار خون ريوي مي

و  هاي بطن راستشود. در بلند مدت، پركاري قلب موجب ضعيف شدن ماهيچهدر برابر خود يافته و دچار پركاري مي
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شود. نتيجه اين اتفاق، اين است كه با هر بطني راست قلب مي هاي دهليزياز دست رفتن شكل طبيعي دريچه
تاده ها فرسن موجود در بطن راست به ريهسيستول بطني مقداري خون به دهليز راست برگشت يافته و تمام خو

هاي قرمز خون خيلي سريع از عروق ريوي عبور كرده و شود. همچنين، فشار خون ريوي موجب شده تا گويچهنمي
زمان محدودي براي تبادل گازها در بسترهاي تبادل گاز ريه داشته باشند. در نتيجه، فشار نسبي اكسيژن خون پايين 

اي هگردد. هايپوكسمي منشأ ايجاد ناهنجاريهايپوكسمي (كاهش فشار نسبي اكسيژن خون) مي آمده و باعث ايجاد
  . استهاي گوشتي عروقي در مرغ قلبي

سمي شود، وضعيت هايپوكدر شرايط هايپوكسي (كاهش فشار نسبي اكسيژن هوا) كه در مناطق مرتفع ديده مي
ث تكثير ها شده كه باعبه ترشح هورمون اريتروپويتين از كليهشود. هايپوكسمي منجر اي تشديد ميبه طور فزاينده
هاي شود كه نتيجه آن افزايش هماتوكريت (درصد حجمي گويچههاي قرمز خون در مغز استخوان ميفزاينده گويچه

تقال نهاي قرمز تكثير يافته، فرصت كافي براي تمايز و يافتن قابليت اقرمز در خون) است. شايان ذكر است كه گويچه
اين رخدادهاي  يابد. پيامد نهايياكسيژن را نداشته و لذا درصد اشباع هموگلوبين با اكسيژن نيز در اين شرايط كاهش مي

  . )1( هاي متابوليكي نظير آسيت و مرگ ناگهاني استفيزيولوژيك، شيوع ناهنجاري
 2895ي پرورش يافته در ارتفاع هاي گوشتميالدي گزارش نمود كه شيوع آسيت در جوجه 1993جوليان در سال 

متر از  1980هاي گوشتي پرورش يافته در ارتفاع برابر بيشتر از شيوع آسيت در جوجه 2و  6متر به ترتيب  2590و 
گرم كمتر از آن در  530متري،  2895هفتگي در ارتفاع  6سطح دريا بود. همچنين ميانگين وزن هر جوجه گوشتي در 

هايي هاي گوشتي را در محيطميالدي جوجه 2003ر مطالعه ديگر، بكر و همكاران در سال متري بود. د 1980ارتفاع 
درصد) پرورش دادند. در اين مطالعه، ساير شرايط محيطي  5/20و  18، 16، 14، 12هاي مختلف اكسيژن هوا (با غلظت
عالوه بر تغذيه ين واضح است كه بنابر انشان داده شده است.  1اي يكسان بود. نتايج اين پژوهش در جدول و تغذيه
هاي جديد الزم و ضروري توان ژنتيكي سويه رسيدن فراهم بودن شرايط محيطي مطلوب براي به ظهور ،مناسب

متر است و اين مسئله يكي از داليلي است كه  1000ها از سطح دريا بيش از مرغداري اغلباست. در كشور ما ارتفاع 
 .)1( يابندهاي جديد دست نمينتيكي سويهژپرورش دهندگان طيور به توان 
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هاي گوشتي پرورش يافته تا عملكرد رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي جوجه-1جدول 
  هاي مختلف اكسيژن هواروزگي در غلظت 14سن 

  فراسنجه
  غلظت اكسيژن (%)

5/20 18 16 14 12 

  a371  a356  a353  b287  b138  وزن بدن (گرم)
  a329  a312  a308  b243  c92  اضافه وزن (گرم)

  a385  a396  a399  b280  c205  مصرف خوراك (گرم)
  a86/0  a79/0  a78/0  a77/0  b46/0  بازدهي خوراك 

  d32  d6/32  c7/35  b2/42  a9/48  هماتوكريت
مبتال به هاي نسبت قلب

  آسيت
c9/20  c9/22  c24  b5/43  a4/52  

است.  P=  0001/0دار در سطح احتمال دهنده اختالف آماري معنيحروف غيرمشابه نشان
 ).2003برگرفته از بكر و همكاران (

 

هاي دهد كه اضافه وزن، مصرف خوراك و بازدهي تبديل خوراك به گوشت در جوجهنشان مي 1نتايج جدول 
دهي يابد، به طوري كه بازميگيري كاهش گوشتي با تشديد هايپوكسي (كاهش غلظت اكسيژن هوا) به طور چشم

درصد)  5/20درصد تقريباً به نصف آنچه در ارتفاع سطح دريا (غلظت اكسيژن  12تبديل خوراك در غلظت اكسيژن 
هاي گوشتي با كاهش غلظت اكسيژن رسد. در همين حال، هماتركريت و وقوع آسيت در جوجهشود، ميمشاهده مي

  اي نشان داد. هوا روند فزاينده
 هزينه هفتاد درصد از بيش كه ايبه گونه است گوشتي جوجه پرورش مزارع اقتصادي نهاده ترينمهم ك،خورا

گذار هاي مادر، گوشتي و تخموضعيت تغذيه مرغداري 1390در سال در يك تحقيق گسترده  .شودمي شامل را توليد
 خوراك مورد در شده ثبت اطالعات شده گيرينمونه هاي گوشتيمرغداري اكثر ). در3مورد بررسي قرار گرفت (كشور 

 اقتصادي و مالي مديريت كه است موضوع اين بيانگر مشاهده ايننداشت.  وجود باشد، دقيق و اعتماد كه قابل مصرفي

 استاندارد وزن با گله زنده وزن مقايسه كه عملكرد، شاخص حداكثر و حداقل ميانگين، .است ناقص هامرغداري در
  ).5(شكل  بود 3/35 و 7/98، 8/73 معادل است، بررسي مورد تجاري سويه
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  هاي تجاري هاي گوشتي نسبت به راهنماي پرورش سويهمقايسه عملكرد جوجه  – 5شكل 

 هايگله در و اندنيافته دست استاندارد وزن به مطالعه مورد گوشتي هايگله از هيچيك كه كندمي بيان نتايج اين

 گوشتي هايگله در اول هفته تلفات درصد ميانگين د.بو استاندارد از كمتر درصد 65 عملكرد بندي، طبقه دامنه انتهاي

، حداكثر 4/15ميانگين درصد تلفات در كل دوره پرورش  د.بودرصد  /16و حداقل  4/5، حداكثر 5/1 شده گيرينمونه
قاط جهان است نهاي گوشتي در ساير متعارف گلهدرصد بود. اين ميزان تلفات بسيار بيشتر از تلفات  4/1و حداقل  75

خط تابعيت و نمودار  ).>01/0Pريت تغذيه بود (يكل دوره تابع مد تلفات). نتايج اين پژوهش نشان داد كه 14، 7(
) گوياي اين بود كه در مزارع با مديريت تغذيه بهتر ميزان 6پراكنش تلفات كل در مقابل شاخص مديريت تغذيه (شكل 

  كمتر بود.تلفات 
  

  
  تابعيت درصد تلفات از شاخص مديريت تغذيه مزارع پرورش جوجه گوشتي در ايران – 6شكل 
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 2011زاغري و همكاران سال شود. جهت تشريح اثر متقابل تغذيه و سالمت پرنده به ذكر يك مثال بسنده مي
). نتايج اين 18را مورد ارزيابي قرار دادند ( يابندگوشتي كه در ايران پرورش مي هايجوجه ترئونينآمينواسيد نياز 

درصد)  83/0هاي گوشتي در هفته اول پرورش براي اغلب صفات بيشتر از مقدار (تحقيق بيانگر اين بود كه نياز جوجه
تنوع و است. دليل اين مشاهدات اين است كه در كشور ما  308توصيه شده راهنماي پرورش جوجه گوشتي راس 

ترئونين  آمينواسيد .هاي گوشتي زياد استهاي مورد استفاده در پرورش جوجهتعداد واكسنها و به تبع آن شيوع بيماري
لذا واكسيناسيون و مقابله با بيماري نياز جوجه به اين آمينواسيد را  ها حضور دارددر ساختمان پروتئيني آنتي بادي

و ترشح موسين ضروري است. بنابر اين ها مل روده جوجه. همچنين اين آمينواسيد براي توسعه و تكادهدافزايش مي
كه مهم است  اما آنچهقابل توجيه است. نسبت به راهنماي پرورش سويه تجاري در كشور ما بيشتر بودن نياز ترئونين 

اي هاين است كه مقدار ترئونين موجود در مواد خوراكي مورد استفاده در خوراك جوجه باشدميو نيازمند توجه خاص 
گوشتي كمتر از مقدار مورد نياز است. لذا افزودن ترئونين مصنوعي در خوراك هفته اول اجتناب ناپذير است. شايان 

   هاي گوشتي در دسترس نبود.ذكر است كه تا چند سال پيش اين آمينواسيد جهت افزودن به خوراك جوجه
نوان منبع معتبر براي استخراج احتياجات حدود سه دهه به ع 1977گرچه جداول كميته ملي تحقيقات از سال 

ت مورد شك تحقيقا مليطيور مورد استفاده قرار گرفت ولي در اوايل قرن بيستم اعتبار اعداد ارايه شده توسط كميته 
گذار و بوقلمون نسبت به چهل سال پيش كه هاي گوشتي، مرغ تخمعملكرد جوجه. )2( و ترديد دانشمندان واقع شد

بيعي است اي بهبود يافته است بنابراين طز جداول كميته ملي تحقيقات منتشر شد، به طور قابل توجهنخستين نسخه ا
تفاده از تعيين نيازها در جداول كميته ملي تحقيقات با اس ها به مواد مغذي تغيير يافته است.كه بپذيريم نياز اين پرنده

ها حاوي موادي مانند دكستروز، سوكروز، كازئين، خوراك هاي خالص و نيمه خالص صورت گرفته است. اينخوراك
پروتئين جدا شده سويا و آمينواسيدهاي مصنوعي هستند. قابليت هضم و قابليت استفاده اين مواد براي طيور بسيار 

عميم ها صورت گرفته است قابل تدرصد است. لذا تعيين احتياجات طيور كه با استفاده از اين خوراك زياد و گاهي صد
كنند، نيست. عامل ديگري كه بر هاي كاربردي و معمول مصرف ميها خوراكشرايط تجاري و صنعتي كه پرنده به

ذارد اين است گعدم تطابق احتياجات برآورد شده توسط كميته ملي تحقيقات و نياز طيور در شرايط صنعتي تأثير مي
خالص را هاي خالص و نيمهد ولي خوراكشونمي مصرفها به شكل پلت يا كرامبل كه در صنعت اغلب خوراك

امري  براي طيور به» جيره نويسي«توان پلت يا كرامبل نمود. تنظيم فرمول خوراك طيور يا به عبارت مرسوم نمي
هاي گوشتي فرمول اي از متخصصين فقط براي جوجهاي و تخصصي تبديل شده است. به عنوان مثال عدهحرفه
حقيقات رو جداول كميته ملي تمول نويسي براي ساير طيور مثل بوقلمون ندارند. از ايننويسند و تمايلي براي فرمي

كه به عنوان يك منبع عمومي هستند براي متخصصين جالب توجه نيستند. چون اين گروه نياز به جداول اختصاصي 
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مرغ مگوشتي و تعداد تخهاي و پيشرفته دارند. در جداول كميته ملي تحقيقات احتياجات براساس رشد بهينه جوجه
گذار برآورد و مالك عمل قرار گرفته است. اين در صورتي است كه احتياجات مواد مغذي هاي تخمتوليدي توسط مرغ

هاي گوشتي صفاتي از قبيل تركيب الشه، هاي جديد جوجهتواند براساس صفات مختلف برآورد گردد. در سويهمي
و صفات ديگري به عنوان معيار تعيين و تأمين احتياجات مطرح هستند. به پرورش جداي نر و ماده، بازده خوراك 

هاي گوشتي مالك نياز به آمينواسيد ليزين براي رشد، قابليت استفاده از عنوان نمونه هم اكنون در پرورش جوجه
بر  گري كهباشد. عامل ديخوراك، مقدار يا درصد گوشت سينه و تركيب الشه مطرح و مقادير آن نيز متفاوت مي

درستي و ارزش اطالعات ارايه شده در جداول كميته ملي تحقيقات تأثير گذاشته اين واقعيت است كه در آغاز دهه 
شدند. هاي گوشتي نر ميدرصد تلفات در جوجه 5تا  3، سندرم مرگ ناگهاني، آسيت و مشكالت پا موجب بروز 1990

ست كم در بخشي از دوره پرورش مواد مغذي كمتري نسبت هاي گوشتي مجبور بودند تا دمتخصصين تغذيه جوجه
ها قرار دهند. تا از اين طريق سرعت رشد و عوارض ناشي از آن را تعديل ها در اختيار آنبه احتياجات واقعي پرنده

ها تا حدود زيادي مرتفع شده است. هاي گوشتي اين ناهنجارياما در حال حاضر با پيشرفت ژنتيكي جوجهنمايند. 
سال تأمين احتياجات به منظور حداكثر نمودن رشد، سپس  15بنابراين روند مشاهده شده حاكي از اين است كه حدود 

سال متعادل نمودن سرعت رشد و مجدداً در حال حاضر تأمين احتياجات براي حداكثر نمودن رشد، هدف  6-5
طي آوري خوراك، كنترل و تأمين شرايط محيلآوري، نحوه عممتخصصين تغذيه طيور قرار گرفته است. با پيشرفت فن

وع ها تأثير گذاشته است. مصداق بارز اين تحول موضها تحول شگرفي نموده است و اين مسئله بر نياز پرندهدر آشيانه
تخم  330روز  365گذار در هاي تخمكنترل شرايط اتمسفر آشيانه از جمله دماي آشيانه است. در حال حاضر اغلب گله

تر شده و دقيق هابيني مقدار مصرف خوراك توسط پرندهتر، پيشكنند. با كنترل دماي آشيانه در دامنه كوتاهمي توليد
) دفع مواد مغذي 1994باشد. در زمان تدوين جداول كميته ملي تحقيقات (مي تر احتياجات فراهمامكان تأمين دقيق

-ال حاضر در بسياري از كشورها وضع قوانين، محدوديتاز طريق فضوالت و آلودگي محيط زيست مطرح نبود. در ح

اجات كارهاي تأمين احتيهايي را از لحاظ مقدار فسفر، فلزات و تركيبات ديگر در فضوالت ايجاد نموده كه پيرو آن راه
 مسائل فوق و عدم تطابق احتياجات ارايه شده در جداول كميته ملي تحقيقات با نيازهاي واقعي پذيرد.تأثير مي

 گذار به منظورهاي تجاري گوشتي و تخمهاي توليد كننده سويههاي تجاري جديد موجب شده است شركتسويه
هاي جداگانه تحت عنوان مديريت تغذيه و احتياجات مواد ها اقدام به انتشار كتابچهظهور توانايي ژنتيكي اين سويه

اع هاي جغرافيايي مانند ارتفاطق مختلف به لحاظ ويژگياما تا كنون جداولي براي من هاي تجاري نمايند.مغذي سويه
از سطح دريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و ساير عوامل موثر بر احتياجات مواد مغذي ارايه نشده است. از 

  .)2( اين رو اين مسئله به عنوان چالشي بزرگ براي مرغداران و متخصصين تغذيه طيور در كشور مطرح است



 كشاورزي فرهنگستان علومگروه علوم                                               1395/بهمن ماه /20 -مقاالت همايش پرورش طيور در ايران: گذشته، حال و آينده

 
  

 

13 

  هاق و پژوهش در زمينه تغذيه طيور، ضرورتتحقي
تحقيق پايه توسعه پايدار براي هر فعاليت است. در كشورهاي توسعه يافته در هر سطحي (حتي يك كارخانه 

اگر عناوين مقاالت چاپ شده در مجالت علمي  گردد.توليد خوراك) بخش مهمي از درآمد خالص صرف تحقيق مي
بيانگر تنوع موضوعات  7هاي انجام شده در كشور در نظر بگيريم، شكل پژوهشي كشور را معادل موضوع پژوهش

مقاله  53فقط  1393مقاله چاپ شده در سال  353از مجموع  تحقيق و عدم سنخيت كامل آن با نيازهاي كشور است.
ر د اط با مواد خوراكي بوده است. اين در صورتي است كه بازده استفاده از خوراك در كشور مادرصد در ارتب 16يعني 

هاي تجاري است. در اغلب كشورها مانند انگلستان، درصد پتانسيل ژنتيكي سويه 70 مقايسه با جداول استاندارد،
) تركيب مواد خوراكي شامل 1ايران است (شكل  تر ازها پائيناسپانيا، فرانسه و استراليا كه رتبه توليد گوشت مرغ در آن

جديد  هاياند و به صورت ادواري نسخهبيني تركيبات مواد مغذي و ساير مالحظات علمي را تهيه نمودهمعادالت پيش
ه، در فرانس 3و اينرا 2در اسپانيا، ران پولن 1فدناجدول نمايند. حاوي اطالعات به روز را براي آگاهي مرغداران منتشر مي

 در انگليس از مصاديق اين مورد 5، كميته تحقيقات كشاورزي و خوراك4و طيور در استراليا مرجع غذايي براي دام
آوري ساخت خوراك كه به عنوان شود هيچ طرح تحقيقاتي در مورد فنمالحظه مي 7 همانطور كه در شكلباشند. مي

 هاي پرورشدر مورد تغذيه و ساير جنبه انجام نشده است. ،يكي از عوامل شريك در كاهش بازده خوراك معرفي شد
انگشت شمار  1391تا  1380اي كه تعداد موارد پژوهش از سال گونهمرغ مادر گوشتي وضعيت بسيار بدتر است، به

 . اين درحالي است كه با توجه به رتبه هشتم ايران در توليد گوشت مرغ، تمام نياز جوجه يكروزه)8(شكل  بوده است
ميليون قطعه مرغ مادر گوشتي ساليانه در كشور پرورش  10در واقع  بالغ بر . شودگوشتي در داخل كشور توليد مي

هاي نوين تامين احتياجات مرغ اگر بتوانيم بازده خوراك را در اين بخش افزايش دهيم به عنوان مثال از شيوهيابد. مي
بخشي از حدود شش درصد بازده افزايش و ) استفاده كنيم 6مرغمادر گوشتي (تغذيه انفرادي بر حسب احتياجات هر 

                                                                                                                                                                                  

1. FEDNA, Tablas. FEDNA de composiciony valor nutritive de alimentos para lafabricacion de piensos 

compuestos. 
2. Rhone Poulenc Animal Nutrition 

3. INRA, Tables of composition and nutritional value of feed materials. 

4. Feeding Standard for Australian Livestock, Poultry. Printed by the CSIRO (Common wealth Scientific 

and Industrial Research Organization (Australia)). 
5. Agricultural and Food Research Council. 

6. Precision broiler breeder feeding, Developed by University of Alberta. 
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 تحقيق اهتمام بيشتر بهرسد عالوه بر اين به نظر ميبنابر جبران خواهيم نمود. زيان ناشي از پايين بودن بازده صنعت را
  .   تغيير يابد صنعتازهاي ي تحقيقات به موازات نيسمت و سوبايست مي
  

  
  )1393تنوع و تعداد مقاالت پژوهشي چاپ شده در زمينه تغذيه طيور در مجالت فارسي (سال  – 7شكل 

  

 
  در مجالت فارسي گوشتي مقاالت پژوهشي چاپ شده در زمينه پرورش مرغ مادر تعداد – 8شكل 

  گيرينتيجه
  گوشت طيور كمتر از مقدار آب مورد نياز براي توليد يك ليتر شير و ميزان آب مورد نياز براي توليد يك كيلوگرم

يك كيلوگرم گوشت قرمز است. بنابر اين در كشوري خشك مانند ايران ناگزير منبع اصلي تامين پروتئين حيواني، 
  گوشت مرغ خواهد بود.

 هاي نادرست تغذيه و پرورش يوههاي تجاري طيور در ايران به دليل شراندمان استفاده از مواد خوراكي براي سويه
  مطلوب نيست. 
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 ت از هاي گوشتي در كشور ما متفاونياز جوجه هاي جديد بسيار موثر است.تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي سويه
هاي نها و به تبع آن تعداد واكسهاي تجاري است. دليل اين امر تنوع و شيوع بيماريمقادير توصيه شده راهنماي سويه

  هاي گوشتي است.استفاده در پرورش جوجهمورد 

 ايي هاي جغرافيويژگي هاي تجاري تا كنون جداولي براي مناطق مختلف به لحاظهاي توليد كننده سويهشركت
مانند ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و ساير عوامل موثر بر احتياجات مواد مغذي ارايه 

روي اين مسئله به عنوان چالشي بزرگ براي مرغداران و متخصصين تغذيه طيور در كشور مطرح ايناند. از ننموده
  است.

 ام بيشتر اهتمنيازمند  پرورش طيور افزايش بازده استفاده از خوراك وجبران زيان ناشي از پايين بودن بازده صنعت
  است. ي تحقيقات به موازات نيازهاي كشورسمت و سو و سوق دادنبه تحقيق 
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