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بسمه تعالی

مراقبت از تولید کنندگان تخم مرغ ،حفظ تولید ملی
به گفته دبیر کل ســازمان بهداشــت جهانی دام  ،OIEایران ظرفیتهای خود را
برای مقابله با چالشهای بهداشتی در منطقه خاورمیانه اثبات کرده است.
مقابله با بیماریهای دام و طیور بعنوان چالشی مهم در منطقه خاورمیانه مطرح
و مسئولین سازمانهای جهانی بهداشــت همواره خواستار کمکهای علمی و
اجرائی ایران به سایر کشورهای منطقه بودهاند.
مــورد اخیر ابتال به آنفلوانزای پرندگان در منطقــه ،به ویژه در واحدهای بزرگ
تخمگذار در اســتانهای البرز و قزوین و پاکســازی اجباری گلههای جوان این
واحدها در بهترین شــرایط تولید ،لزوم جلب اعتماد و جبران خسارت و مراقبت
ویژه از تولیدکنندگان تخم مرغ در این قبیل واحدها و حفظ ســرمایههای ملی را
در جهت تداوم تامین ارزان ترین نوع پروتئین ،به مسئوالن محترم صندوق بیمه
محصوالت کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور یادآوری نموده و نشان میدهد.
ضرورت دارد که ســازمان دامپزشــکی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در
جهت مقابله ملی با این مشــکل اساسی که شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری در
صنعت طیور و خصوصا زنجیرههــای تولید تخم مرغ را تهدید جدی مینماید،
اقدام عملی و عاجلی را معمول نماید تا بتواند یکبار برای همیشه ظرفیتهای خود
را برای مقابله با چالشهای بهداشتی در داخل کشور اثبات نماید .انشاء ا...

با احترام -مدیرمسئول
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واردات تخم مرغ مجاز ،صادرات ممنوع شد

صادرات تخم مرغ متوقف شد

تســنیم -معاون وزیر جهاد کشاورزی با

ایلنا -دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

اعالم صدور مجوز واردات تخم مرغ برای

گذار ایران از توقف صادرات تخم مرغ خبر

کنترل قیمت ها در بــازار ،خبر از توقف

داد و گفت :با ادامه این روند ،پیش بینی

صادرات این محصول داد.

صادرات  50هزارتن تخــم مرغ تا پایان

حسن رکنی در حاشیه مراسم روز جهانی
خاک اظهار کرد :مجوز اولیه برای واردات تخم مرغ به کشور صادر شده
است و مباشر اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذاران اقدامات اولیه برای
واردات این محصول را انجام میدهد.
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم ،مبنی بر کشورهای مبدا واردات تخم
مرغ ،افزود :امکان واردات از هر کشــوری که با پروتکلهای وارداتی ما
انطباق داشته باشــند وجود دارد و منحصر به یک کشور خاص نیست
بلکه تنها کشــور صادرکننده به ایران باید بهداشت الزم را داشته باشد و
استانداردهای مطابق با استانداردهای ما ارائه دهد.

افزایش  30درصدی تولید گوشــت مــرغ در چهارمحال و
بختیاری

ایرنا -مدیر طیور و زنبورعســل سازمان
جهاد کشــاوری چهارمحال وبختیاری
از راه اندازی چهار واحد مرغ گوشــتی با
ظرفیت  110هزار قطعــه در هر دوره و
افزایش  30درصدی تولید مرغ گوشتی
این استان در سال جاری خبر داد.
ابراهیم کوچکی اظهار کرد :در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال ،طی  8ماه امســال  9میلیون و  300هزار قطعه مرغ معادل 18
هزار و  500تن گوشت سفید تولید و روانه بازار مصرف شد که این میزان
در مدت مشابه سال گذشته  6میلیون و  230هزار قطعه بوده است.
وی تعداد مرغداری های فعال استان را  213واحد مرغداری گوشتی ذکر
کرد و گفت :با تمهیدات اندیشــیده شده مازاد گوشت سفید تولیدی به
استانهای همجوار ارسال می شود.
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سال محقق نخواهد شد.
ســید فرزاد طالکش درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ از کشور،
اظهارداشــت :در مجموع ما حدود  ۴کانتینر تخم مرغ به کشــور قطر
صادر کردیم که این صادرات نیز توسط  2الی  3نفر اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه قطری ها به لحاظ کیفیت محصول ،مایل به خرید تخم
مرغ ایرانی هستند؛ گفت :اما وضعیت قیمت و رقابتی نبودن محصول،
اجازه این کار را به ما نداد که بتوانیم تخم مرغ بیشــتری به قطر صادر
کنیم.

بررسی راه های مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان در ایران
مهر -با حضور اندیشمندان ،کارشناسان
و متخصصان ایران و کشــورهای هلند،
فرانســه ،اســپانیا ،آلمان و استرالیا،
راهکارهای مقابله با بیماری آنفلوانزای
پرندگان در ایران ،بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،در نخستین کنفرانس
بین المللی صنعت طیور کشور ،مقامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
دامپزشکی و  500نفر از کارشناسان حضور داشتند.
همت زاده ،دانشــیار بخش ویروس شناسی دانشگاه آدالید استرالیا ،پدر
بیماری آنفلوانزای پرندگان ،به عنوان میهمان ویژه ،در ســخنانی گفت:
با توجه به تجارب کشــورهای دیگر ،موضوع مهار بیماری آنفلوآنزای
پرندگان در ایران ،قابل انجام اســت و در صورت حمایت دولت و همراهی
بخش خصوصی می توان به سرعت ،شاهد کاهش این بیماری بود.
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برای نخستین بار در خراسان شمالی مجوز ایجاد مرغ اجداد
صادر شد

ایرنا  -بجنورد -معاون دام ،طیور ،زنبور

40هزار تن گوشت مرغ در استان اردبیل تولید می شود
ایرنا -اردبیل -مدیر طیور و زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :در سال

عســل و کرم ابریشم ســازمان جهاد

گذشــته  39هزار و  100تن گوشت سفید

کشاورزی خراســان شمالی گفت :برای

مرغ در اســتان تولید شد و پیش بینی می

نخســتین بار در این استان مجوز ایجاد

شود در ســال جاری افزون بر  40هزار تن

مرغ اجداد صادر شــد که می تواند رونق
بسیار خوبی را در بخش ایجاد نماید .ابراهیم شجاعی دوشنبه در گفت
و گو با ایرنا اظهار کرد :این طرح در  8فاز با ظرفیت  850هزار قطعه است
که فاز اول  15هزار قطعه است و تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
در حقیقت اجــداد ترجمه واژه انگلیســی  Grand Parentبه معنای
پدربزرگ و مادربزرگ اســت .در نتیجه میتوان گفت که نتاج مرغهای
اجداد (از نظر علمی نسل اول یا  ، )F1مرغهای مادر بوده و نتاج آنها ( از
نظر علمی نسل دوم یا  ) F2همان پرندگانی هستند که ما محصوالتشان
(همان گوشت مرغ یا تخم مرغ) را در بازار میبینیم.
کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان:

زنده فروشی پرندگان خطری جدی برای شیوع آنفلوانزای

پرندگان است

مهر -کرمان -کارشناس شبکه دامپزشکی
کرمان فعالیــت مرغداریهای غیر مجاز،
دستفروشی و زنده فروشی پرندگان را از
جمله راههای شیوع آنفلوانزای پرندگان
دانست.
به گزارش خبرنگار مهر ،حســن ناظریان صبح پنجشــنبه در جلسه
توجیهی مرغداران شهرستان کرمان با محوریت جلوگیری از آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان ،با اشاره به عالئم بیماری آنفلوانزا و راههای انتقال آن
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گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شود.
نوبخت اژدری روز ســه شنبه افزود :در این استان  389واحد مرغداری
گوشتی با ظرفیت  6میلیون و  600هزار قطعه در یک دوره پرورش فعال
هستند که ماهانه یک میلیون و  550هزار قطعه در مرغداری های استان
عملیات جوجه ریزی صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا وی اظهار کرد :امسال نســبت به سال گذشته  4درصد
افزایش جوجه ریزی را در واحد های مرغداری استان شاهد بودیم.
مدیر کل دامپزشکی استان مازندران در غرفه حکیم مهر:

مهمترین اولویت دامپزشــکی جلوگیری از شیوع بیماریهای
مشترک بین انسان و دام است /آنفلوانزا یک بیماری چند چهره

است

حکیم مهــر -مدیــرکل دامپزشــکی

اســتان مازندران ضمن حضور در غرفه
پایــگاه خبری تحلیلــی حکیم مهر در

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،
طیور و صنایع وابســته ،استان مازندران

را یکی از اســتانهای حساس و با ریسکپذیری بســیار باال در حوزه

بیماریهای دامی برشــمرد و گفت« :از این رو همه ساله در فصل سرد
سال نگران بروز و شیوع بیماریهای تنفسی در سطح استان هستیم».

«دکتر سیدحســین رضوانی» با بیان اینکه وقتی از بیماریهای تنفسی

صحبت میشــود ،نباید بحث را محدود به یک بیماری مشخص مانند

بر لزوم همکاری تمام ارگانهای زیربط و مرغداران برای جلوگیری از ورود

آنفلوانزا کرد ،افزود« :به اعتقاد ما همه بیماریهای تنفسی که میتواند

وی حمل غیر مجاز طیور و حمل کــود را از راههای انتقال این بیماری

همچنین در کنار این نوع بیماریها ،بیماریهای دیگر نیز وجود دارد که

شیوع بیماری تاکید کرد.
دانست و افزود :حمل طیور باید طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور
و همچنین فرآوری کود قبل از انتقال صورت گیرد.

صنعت دام و طیور را به مخاطره بینــدازد ،باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
از همین نوع و جنس است و موجب نگرانی برای جوامع بشری می شود.

بیماریهای نیوکاسل ،گامبورو ،برونشــیتهای تنفسی و آنفلوانزا از
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جمله بیماریهایی هســتند که ما نگرانی عمیقی از شیوع آنها در این

فصل در استان و کل کشور داریم و این احتمال را میدهیم که حاشیهها

و درگیریهایی برای همه داشته باشند».

رئیس موسسه رازی در غرفه پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر:

نباید برای فروش واکســن بازار مکاره ایجاد شود /انتقاد از

دامی نوسان داشــته و در بازار هم ،رقابت صنایع دام و طیور و آبزیان در
بین بازیگران اصلی نهاده های دامی ،امری عادی است.

پرورش اردک؛ راهی برای کسب درآمد و استفاده بهتر از شالیزار
ایرنــا -آســتارا -رامتیــن مهدی بیگ

ارائه تخفیفهای زیاد و دریافت مبلغ با تاخیرهای چند ماهه

زاده جوان خوش فکر آســتارایی پس از

در بازار واکسن

برداشــت محصول از شــالیزار تا زمان
کشت بعدی ،از مزارع برنج برای پرورش،

حکیم مهر -رئیس موسسه تحقیقات و
واکسنسازی رازی در غرفه پایگاه خبری
تحلیلــی حکیم مهر در شــانزدهمین
نمایشگاه بین المللی دام ،طیور و صنایع
وابسته ،با بیان اینکه میزان استقبال فعاالن عرصه دام و طیور از نمایشگاه
نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است ،گفت« :البته ممکن است یکی
از دالیل این موضوع تعطیالت پیوسته آخر هفته بوده باشد».
«دکتر مســعود هاشــمزاده» با بیان اینکه ایران در حوزه تولیدات دارو
پتانسیلهای بالقوه و بالفعل خوبی دارد ،تصریح کرد« :موسسه رازی
با توجه به قدمت  90ســاله در زمینه تولیدات واکسن ،استانداردهای
معتبر را داراست».

نگهداری و تکثیر اردک استفاده می کند.
این جوان تالشــگر روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت :با صرف بیش
از  600میلیون ریال ،از شهرســتان ورامین پنج هزار قطعه جوجه اردک
خریداری کرده و در فاصله بین برداشــت برنج تا کاشــت بعدی آن ،از
فضای سبز و آب شالیزار برای پرورش و تکثیر آنها استفاده می کنم.
وی اظهار کرد :با این کار هر ســال  2بار امکان عرضه اردک به بازار مرغ و
گوشت وجود دارد؛ سالیانه حدود  500میلیون ریال درآمد دارم و برای
چهار نفر شغل ایجاد کرده ام.
او بیان کرد :شب ها و زمان کشت یا برداشت برنج در شالیزارها ،اردکها
را در انبار یا حیاط بزرگ منتهی به شــالیزار نگهداری می کنم ،تا بعد از
برداشت برنج دوباره وارد مزارع شوند.
رئیس شبکه دامپزشکی فهرج:

در گفتگو با مهر اعالم شد؛

دالیل گرانی نهاده های دامی/دولت چگونه بازار را مهار کند؟

موارد قرنطینه ای در مرغداری ها مورد توجه قرار گیرد

مهر -رئیــس انجمن صنایع خوراک دام،

مهر -فهرج -رئیس شبکه دامپزشکی فهرج

در بازار را تشــریح کرد و گفت :اقتصاد

در مرغداری ها به منظور جلوگیری از شیوع

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار

مهدی بماندشتی در گفتگو با خبرنگار مهر

کشور ،مهترین مساله ای اســت که تولیدکنندگان شیر ،گوشت و تخم

حفظ بهداشت و امنیت زیستی مرغداری ها سه رکن اساسی در پیشگیری از

واقعیت شود که اقتصاد دامپروری ایران ،بیمار است.

بماندشــتی گفت :پیشگیری آســانترین و کم هزینه ترین شیوه مبارزه با

مهمترین دالیل گرانی نهادههای دامی

بر لزوم رعایت موارد بهداشتی و قرنطینه ای

دامپروری ایران ،بیمار است.

بیماریهاتاکیدکرد.

مهر گفت :امروز نوســان قیمتها و باال رفتن قیمت نهادههای دامی در

اظهار داشت :رعایت مسائل قرنطینه ای ،افزایش سطح ایمنی بدن طیور و

مرغ را آزار می دهد؛ به نحوی که هیچ ناظر بیطرفی ،نمیتواند منکر این

بیماری های طیور است.

وی ادامه داد :به هر ترتیب در روزهای گذشــته ،قیمت های نهاده های

بیماریهاست و اقدامات امنیت زیستی موثرترین شیوه برای پیشگیری از
بیماریهای عفونی و واگیر در میان طیور است.
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رییس سازمان جهادکشاورزی عنوان کرد

فرماندار شیروان:

سازمان دامپزشــکی با داشــتن  35درصد جمعیت پرسنلی
در رتبه دکترا و متخصص ،از قابلیت باالی هوش ســازمانی

خودکفایی سیستان و بلوچستان در تولید مرغ و تخم مرغ
ایســنا -رییس ســازمان جهادکشاورزی

برخوردار است

سیستان و بلوچســتان در نشست بخش

حکیم مهر  -فرماندار شــیروان در دیدار با مدیر کل دامپزشکی خراسان

کشاورزیاستانگفت:درحالحاضردرجهت

شمالی اظهار داشت :سازمان دامپزشکی

تامینگوشتمرغبهخوکفایی 72درصدیو

با داشتن  35درصد جمعیت پرسنلی در

تولیدتخممرغنیزبه 55درصدرسیدهایم.

رتبه دکترا و متخصص ،از قابلیت باالی

به گزارش ایسنا ،رضا نجفی اهمیت دادن به توسعه سیستم های نوین

هوش سازمانی برخوردار بوده و با وجود

آبیاری ،مرمت وبازســازی قنوات و بهره بــرداری از آبهای غیرمتعارف

ارائه طیف وسیعی از خدمات در حوزه اقتصاد و سالمت ،در بین دستگاه

را ازضروریات دانست و افزود :اســتفاده ازمنابع آب کمتر ،کشت های

ها و سازمانها مظلوم واقع گردیده است.

راهبردی ،فراهم کردن زیرســاخت های بخش کشــاورزی وتولید را

به گــزارش حکیم مهر به نقــل از روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی

موردتاکید قرارداد و خاطرنشان کرد :طرح انتقال آب با لوله درسطح 46

خراســان شــمالی ،مدیر کل دامپزشکی خراسان شــمالی در دیدار با

هزارهکتار به عنوان بزرگترین و مهم ترین طرح اقتصاد مقاومتی درحوزه

فرماندار شــیروان ،ضمن تبریک و تهنیت انتصاب دکتر مرآتی به سمت

آب کشاورزی دراستان است.

فرماندار شیروان ،در محوریت و اهمیت حرفه دامپزشکی و نقش ارزنده
دامپزشکی در حوزه اقتصاد و سالمت جامعه سخنانی ایراد نمود.

موسســه رازی تا  15ســال آینده یکی از پنــج قدرت برتر

واکسنسازی دنیا میشود

ایســنا -معاون تضمین کیفیت موسسه

آغاز برداشــت محصول ذرت دانهای از 2هزار و  300هکتار

مزارع استان یزد

تحقیقات واکسن و ســرم سازی رازی
گفت :در صورت حمایت سیاست گذاران

ایرنا-یزد -مدیر زراعت ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان یزد گفت :برداشت

کالن کشــور و تصمیمگیران در مجلس

ذرت دانــه ای از  2هــزار و  300هکتار
مزارع زیرکاشــت این گیاه با استفاده از
10دستگاه چاپر و کمباین آغاز شد.

محمدعلی حاتمی زاده روز پنجشنبه در بازدید از برداشت محصول ذرت

در ابرکوه گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :از این میزان ســطح زیرکشت

با احتســاب 6.5تن در هکتار بیش از  15هزار تن ذرت دانه ای در مناطق
ابرکوه  ،هرات  ،مروست و چاهک  ،برداشت می شود.

وی با بیان اینکه سه مرکز خرید ذرت دانه ای در چاهک و سه مرکز ذرت
خشک کنی در خاتم توسط شرکت امور پشتیبانی امور دام جهاد استان

دایر شده اســت ،اضافه کرد :تاکنون  230تن ذرت دانه ای از کشاورزان

خریداری شد که 196تن آن در سامانه بورس عرضه شده است .

شورای اســامی از این موسسه ،تا 15
سال آینده در بین پنج قدرت برتر صنعت واکسن سازی دنیا قرار خواهیم
گرفت.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،مهرداد راسخی در نشست خبری به مناسبت
روز ملی کیفیت که روز شــنبه ،چهارم آذر در محل کتابخانه موسســه
رازی برگزار شد ،واکسنسازی را علمی آیندهپژوهانه که همواره ناظر بر
اتفاقات آینده اســت ،دانست و اظهار کرد :اساس این علم بر پیشگیری
اســت و پیشگیری را به دالیل متعدد مانند کم هزینه و کم عارضه بودن،
ایمنی با دوام باال و دوستدار محیط زیست ،مقدم میداند.
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آموزش مرغداران نسبت به تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک
ایسنا -مدیر امور طیور جهاد کشاورزی
اســتان اردبیــل گفــت :بــا برگزاری
کالسهای آموزشی و توجیهی مرغداران

نماینده ولیفقیه و امام جمعه همدان:

حفظ جان و ســامت مردم از اوجب واجبات اســت و قابل
معامله نیست /تاکید بر رابطه مستقیم و تنگاتنگ دامپزشکی
با سالمت جامعه

حکیم مهر« -دکتر محمود رضا رسولی»

را به تولید مرغ عــاری از آنتی بیوتیک

مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان به

تشویق کردهایم.

همراه معاونین ایــن اداره کل با نماینده

نوبخت اژدری در گفت وگو با ایســنا ،اظهار کــرد :اجرای برنامههای

ولــی فقیه و امام جمعه اســتان همدان

رادیویی و تلویزیونی در زمینه تغذیه طیور و اجرای شیوه پرورش طیور
در راســتای افزایش راندمان تولید گوشــت مرغ در واحدهای تولیدی
اجرایی شده و در کنار آن مرغداران را به تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک
با همکاری تنگاتنگی که با شــرکت پشــتیبانی امور دام داریم تشویق
کردهایم.

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشــکی استان
همدان« ،آیــت ا ...غیاثالدین طهمحمدی» نماینــده ولی فقیه و امام
جمعه همدان در این دیدار اظهار داشت :دامپزشکی مسئولیت سنگینی
در جهت حفظ و حراســت از سرمایه عظیم دام و طیور را بر عهده دارد و

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری:

بهکارگیری مسئولین فنی بهداشتی در رستورانها ،طباخیها
و کبابیها اجرایی میشود

حکیــم مهــر -بــا وجــود بیــش از
2500رســتوران ،غذاخوری ،طباخی،

خدمات این سازمان در جهت حفظ سالمت آحاد جامعه بسیار چشمگیر
و با اهمیت است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان خبر داد

عدم مشاهده آنفلوانزای پرندگان در همدان/ممنوعیت شکار
هر نوع پرندهای در استان

ایسنا -مدیرکل دامپزشکی استان همدان

کبابی ،قصابی ،مرغ و ماهی فروشی در

با تأکید بر اینکه تاکنون مورد مثبتی از بروز

مســئولین فنــی بهداشــتی بخش

نشــده اســت ،گفت :با توجه به شیوع

آنفلوانزای پرندگان در اســتان مشاهده

استان چهارمحال و بختیاری ،بکارگیری

آنفلوانزای پرندگان در استانهای مجاور

خصوصی دامپزشکی به منظور نظارت های بهداشتی بر فرآورده های
خام دامی ضروری به نظر می رسد.

دامپزشــکی با همکاری محیط زیست

استان ،شکار هر نوع پرندهای را ممنوع کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

دکتر محمودرضا رسولی در گفتوگو با ایسنا ،تصریح کرد :در حال حاضر

اســتان با اعالم این خبر افزود :در ســال های اخیر تعداد رستوران ها

تشکیل شده و 41اقدام پیشگیرانه در این زمینه در حال انجام است.

چهارمحال و بختیاری« ،دکتر عبدالمحمد نجاتی» مدیرکل دامپزشکی
و ســایر واحد های عرضه فرآورده های خام دامــی افزایش یافته ولی
تعداد نیرو های بخش دولتی به همین نســبت افزایش پیدا نکرده است
و بایســتی از توان بخش غیر دولتی نیز برای نظارت های بهتر بر آن ها
استفاده نماییم.

8

ستادپیشگیریازبروزبیماریآنفلوانزایپرندگاندراستانداریودامپزشکی
وی ادامه داد :تشدید اقدامات بهداشتی در کشتارگاههای طیور ،هماهنگی

با نیروی انتظامی به منظور تشدید کنترل بر ورود فرآوردههای خام دامی

به استان و وارد کردن کود مرغی بدون مجوز ،ارائه آموزشهای پیشگیرانه

و پایش به صورت نمونهای در تاالبها و کشــتارگاهها از جمله اقدامات
پیشگیرانه در این زمینه است.
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مدیریت گله های ال اس ال از یک روزگی
تا پایان دوره پرورش
دکتر محمد زاهد شیخ عباسی
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امروزه دانش مرغداری در زمینه دســتیابی بــه عملکرد های تولیدی

انحصاری در تولید گله های مادر تجاری مرغ ال اس ال در ایران با پیروی

در دانشــگاهها و موسســات تحقیقاتی ،کمپانی هــای عرضه کننده

روز را با مشــتریا ن خود به مشــارکت بگذارد .برنامه ریزی شده است

بسیار باال پیشرفت های چشمگیری داشته و درکنار تحقیقات مستمر
هیبریدهای مختلف مرغ (گوشتی و تخمگذار) که دارای گله های مولد
و بانک ژن پر ارزش هستند ،هم ســهم عمده ای در تحقیقات و نوآوری
در زمینه علم و دانش مرغداری دارند و با عرضه هیبریدهای پر تولید در

عرصه های مختلف به سوی پیشبرد صنعت در زمینه تولید بیشتر و در

نهایت سود بیشتر مرغداران قدم بر میدارند.

عرصه های پیشــرفت دانش مرغداری برای دستیابی به عملکردهای

تولیدی باالرا می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

ازاین رویه ســعی نموده که بطور مستمر و از طرق گوناگون ،اطالعات به
که طی چند یادداشــت متوالی در این بولتن ،موارد مهم و تاثیر گذار بر

موفقیت گله های ال اس ال براساس پیشنهادات شرکت لهمن از جوجه

یک روزه تا پایان دوره تولید را مطرح نموده به امید آنکه به آگاهی بیشتر
و دستیابی به عملکرد تولیدی بیشتر پرورش دهندگان و تولیدکنندگان

نژاد  L.S.Lبیانجامد.

پتانسیل نژاد :L.S.L

 -1سالمت گله :پیشرفت در زمینه تشخیص و شناخت بهتر راههای

مرغ تخمگذار ال اس ال پتانســیل ژنتیکی بســیار باالیی را برای تولید

اهمیت بیوسکیوریتی و جایگاه آن در کنتر ل و پیشگیری از بیماری ها.

تولید ادامه داده و حدود  25-27کیلوگرم تخم مرغ به ازاء هر مرغ ،تولید

پیشــگیری و کنترل بیماریها ،تولید واکسن های موثرتر وتوجه ویژه به

 -2کنترل محیط :آگاهی بیشــتر از نیازمندی های تهویه ای ،اثرات

اســترس های حرارتی ،تامین فضای مناســب برای مرغ و نیز فضای
دانخوری و آبخوری مورد نیاز.

 -3تغذیه :دســتیابی به اطالعات و دانسته های بیشتر در زمینه های

تغذیه ای از یکطرف و توجه به نیازمندیهــای تازه به دلیل بهبود های
ژنتیکی و دسترســی به مواد اولیه سالم تر و مطلوب تر با اطالع از مواد

تخم مرغ دارد و میتواند بدون اجرای برنامه تولک تا سن  95هفتگی به
نماید .اما به ظهور رساندن یا به عبارت دیگر از قوه به فعل در آوردن این
توان ژنتیکی پیش شرط دســتیابی به عملکرد تولیدی مطابق پتانسیل

ژنتیکی اســت  .این امر در صورتی امکان پذیر اســت که اصول علمی و

صحیح دانش مرغداری در دوران پرورش و تولید به درســتی و به موقع
بکار گرفته شود  .دراین یادداشت ها سعی شده است که چگونگی اجرا
وبکارگیری دانش نوین مرغــداری و اصول علمی مرتبط با آن از مرحله
قبل از جوجه ریزی تا پایان دوره تولید مطرح و توضیح داده شود.

مغذی آنها از طرف دیگر.

 -4بهبودهای ژنتیکی :در این زمینه بهبود ضریب تبدیل  ،توان زنده

مانی بیشــتر و عمر اقتصادی طوالنی را در گله های تخمگذار میتوان
نام برد به صورتی که امروزه گله های تخمگذار  L.S.Lمیتوانند تا ســن

95هفتگی به تولید تخم مرغ ادامه دهند.

موارد مهم:
بخش قابل توجهی از پیشرفت ها در دانش مرغداری به نحوه نگهداری
جوجه یک روزه تا پایان دوره تولید بر میگردد .شــرکت لهمن تیرزوخت

آلمان در کنار عرضه هیبریدهای پرتولید برای تولید تخم مرغ ســفید و
قهوه ای تالش بسیاری دارد تا ضمن تحقیق در زمینه دستیابی به روش
های جدید نگهداری گله های تخمگذار برای تولید بیشــتر تخم مرغ،
اطالعات بدست آمده و تجربه شده و موفق را در اختیار مشتریا ن خود در

صنعت مرغداری ایران قرار دهد .شرکت طیور برکت نیز به عنوان نماینده
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ضمنا شــرکت طیور برکت در این زمینه اعالم میدارد که حاضر به ارائه
هرگونه مشاوره برای پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ال اس ال میباشد.

آماده سازی بهداشتی صحیح قبل از جوجه ریزی( .بیوسکیوریتی و

واکسیناسیون)

دوران پرورش

آماده سازی بهداشتی:

در گله های تولیــد کننده تخم مرغ (نطفه دار یا خوراکی ) دوران پرورش

پس از پایان دوره پرورش و بارگیری پولت ها باید این باور را داشت که در

این دوران به موفقیت در دوران تولید خواهد انجامید.

و قارچ ) در ســالن و در میان پولت ها تکثیر یافته و به تراکم قابل توجهی

تاثیر مستقیم و سرنوشت ساز بر دوران تولید دارد ،در واقع موفقیت در
چگونه میتوان دوره پرورش موفقی را برنامه ریزی و اجرا نمود؟
معیارهای دوران پرورش موفق کدامند؟

طی دوره قبل عوامل بیماریزای مختلفی (ویروس ،باکتری ،تک یاخته
رســیده اند که می توانند برای جوجه های تــازه وارد بیماریزا بوده و

سالمت انها را تحت تاثیر قرار دهند و به ایجاد تلفات و عدم دستیابی به
وزن و یکنواختی منجر گردد .بنابراین توجه و اهمیت دادن به پاکسازی

برای پاســخگویی به دو ســوال باال ابتدا محورهای اساسی اجرایی و

بهداشــتی ســالن جزء ضروریات حتمی و الزامی قبل از جوجه ریزی

مورد بحث قرار میدهیم.

شرح زیر بیان کرد:

عملی در دوران پرورش را مشــخص نموده و سپس هر کدام را جداگانه
 -1کنترل و پیشــگیری از بیماریها و ایجاد ایمنــی قابل توجه برعلیه

بیماریهای شایع برای دوران پرورش و تولید.

 -2فراهم نمودن محیط مناسب در سالن از جوجه ریزی تا هنگام انتقال
به قفس.

 -3تغذیه درست و صحیح.

بکار گیری سه اصل فوق در کنار هم باید به پرورش گله های پولت با وزن
و یکنواختی مناسب  ،عاری از اجرام بیماریزای مشخص (مایکوپالسما

 ،سالمونال ،برونشیت  ،QXمارک و )...و با ایمنی مستحکم یکه به سایر

بیماریهای شایع ختم شود.

است .مراحل مختلف آماده سازی بهداشتی را میتوان بطور خالصه به

سمپاشی برعلیه حشرات بر روی کود بالفاصله بعد از خروج پولت ها.
گرد روبی سطوح مختلف سالن و وسایل داخل آن بعد از خروج کود.

شستشــوی اولیه و شستشــو با پاک کننده ها ()Detergents

متعاقب آن.

شستشوی با آب پر فشار  30دقیقه پس از استفاده از پاک کننده ها.

اســتفاده از ضد عفونی کنندها در چند نوبت با اســتفاده از مواد با

مکانیسم اثر متفاوت.

بیوفیلم زدایی از لوله های آب و منابع آب مورد استفاده طیور.

ضد عفونی سیلو های دان و .....

مبارزه بر علیه موش با تعمیرات ساختمانی و طعمه گذاری.

واکسیناسیون:
با توجه به شیوع بیماری ها در هرمنطقه داشتن برنامه واکسیناسیون

منطبق بر اپیدمیولوژی آن منطقه امری ضروری و انکار ناپذیر اســت

 .نکته مهمی که در این مورد باید مد نظر قرار داد این اســت که برنامه
واکسیناسیون عالوه بر اینکه کنترل بیماری ها در دوران پرورش را مورد

جوجه ریزی و پرورش صحیح = دوران تولید موفق

نظر دارد باید بستری برای ایجاد ایمنی قابل توجه برای عدم درگیری

 -1کنترل و پیشگیری از بیماریها:

در دوران تولید منوط به اعمال واکسیناســیون مناسب در دوران پرورش

در دوران تولید هم باشد  .به دیگر معنا پایه های ایمنی بر علیه بیماریها

کنترل و پیشــگیری از وقوع و شــیوع بیماریها برای سپری کردن یک

است .برنامه واکسیناسیون موفق وابسته به فاکتور های زیر است:

بیماریها ،موارد زیر باید رعایت شود.

و واکسن های در دسترس.

دوره موفق پرورش امری ضروری اســت  ،و برای کنترل و پیشگیری از

12

 -1واکسیناسیون مناسب با عنایت به بیماری های شایع ،زمان مصرف
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محیط مناسب برای جوجه ریزی محیطی است که ضمن وجود فضای
کافی ،دما و رطوبت مناســبی را برای جوجه وارده تامین نماید ضمن

 -2تهیه واکسن با کیفیت مناسب با توجه به واکسن های توصیه شده و
موجود در بازار.

 -3نگهداری واجرای صحیح واکسیناســیون با توجه به روش مصرف

توصیه شده که مستلزم نظارت دقیق بر امر واکسیناسیون در زمان اجرا
است.

اینکه امکانات توزیع دان و آب در آن به اندازه کافی فراهم باشد  .بنابراین
در هنگام جوجه ریزی توجه به موارد زیر الزامی است:

کنترل درجه حرارت سالن قبل از ورود و بعد از ورود جوجه ها به سالن.

رطوبت کافی هنگام ورود و رعایت میزان کافی در هفته اول و هفته های

بعدی.

تامین فضای کافی دانخوری موقت و دائمی در شروع جوجه ریزی و

بیوسکیوریتی:

تا اتمام دوران پرورش.

ممانعت از ورود عوامل بیماریزا به داخل هر مرغداری برای پیشگیری از

تا اتمام دوران پرورش.

مهم در پیشــگیری و کنترل بیماری ها هستند .مراحل مختلف اجرایی

درجه حرارت:

بروز بیماریها همراه با آماده سازی بهداشتی و واکسیناسیون سه عامل

یک برنامه بیوسکیوریتی به شرح زیر است:
حصار کشی اطراف فارم.

تامین فضای کافی آبخوری موقت و دائمی در شروع جوجه ریزی و

با توجه به اینکه جوجه های یکروزه تا سن حدود یک هفتگی توان تنظیم

پیش بینی محل برای پارک اتومبیل کارکنان در خارج از فارم.

درجه حرارت بدن را ندارند( ،اصطالحا به این وضعیت Poikilothermic

دوش گرفتن و تعویض لباس و کفش کارکنان و بازدید کنندگان مجاز.

است .

تعیین مسئول ناظر بر بیوسکیوریتی در واحد.

موارد ذیل ضروری میباشد:

ضدعفونی خودروهای وارده به واحد.
مدیریت اجرایی بیوسکیوریتی.

ایجاد منطقه خنثی میان سالن ها (محل پاک ) و محوطه بیرونی.

گفته میشود) تامین حرارت سالن بر اساس نیاز جوجه یک روزه ضروری

برای اینکه دید صحیحی نسبت به تامین حرارت داشته باشیم توجه به
هدف از تامین حرارت فقط گرم شدن هوای موجود درسالن نیست ،بلکه

ایجاد منطقه مشــخص جداکننده منطقه پــاک از منطقه خنثی با

افزایش دمای کف بتونی و دیواره های ســالن از اهمیت ویژه برخوردار

اقدامات پیشگیرانه در مورد ورود پرندگان وحشی به داخل سالن.

28درجه یا بیشتر بوده و دمای هوای سالن  35-36درجه تنظیم گردد.

تامین امکانات ووسایل مورد لزوم برای اجرایی کردن بیوسکیوریتی.

قبل از ورود و بعد از ورود جوجه مــورد ارزیابی قرار داد .عکس های زیر

استفاده از لباس و کفش و محدود کننده معین.

اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مورد مبارزه دائمی با جوندگان.

 -2تامین محیط مناسب برای شروع جوجه ریزی و دوران پرورش:

است  ،به صورتی که قبل از پخش پوشال در سالن دمای کف بتونی باید
با اســتفاده از ترمومترهای موجود در بازار میتوان دمای کف سالن را

نمونههای این نوع ارزیابی است:
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در سالهای اخیر دیده میشود که در بعضی مرغداری ها به جای پوشال

از کاغذ روزنامه و یا کارتن برای بســتر استفاده میشود  .این مواد ضمن
اینکه ایزوالتور خوبی نیستند به سرعت در اثر رطوبت سالن خیس شده

و خود باعث کاهش دمای بدن جوجه بخصوص در فصول سرد گردیده
و باعث بروز مشکالت مطرح شده در باال در جوجه های یک روزه خواهند

شد.

حفظ دمای بدن جوجه در هفته اول برای ادامه دوره پرورش موفق بسیار
با اهمیت اســت لذا مدیریت تامین دما و حفــظ آن در این مرحله باید

حیاتی قلمداد گردد.
دمای مناسب کف بتونی  29.6درجه

دمای نامناسب کف بتونی 17درجه

کنترل دمای بدن جوجه ها هنــگام ورود و بعد از ورود در فواصل منظم

میتوانــد وضعیت دمای بدن را از نظر نرمال بودن یا افت آن مورد ارزیابی
قــرار دهند  .در صورتیکه دمای بدن جوجه بــه دلیل عدم تامین دمای

سالن به صورتی که گفته شد تامین نگردد مشکالت زیر بروز خواهد کرد:

عدم تحرک کــه منجر به عدم مصرف آب و دان کافی خواهدشــد و
نتیجت ًا تولید حرارت داخلی ناشــی از متابولسم مواد غذایی را به دنبال

نخواهد داشــت  .دسترسی هرچه زودتر به دان به ویژه کربو هیدرات ها
برای شروع جذب کیسه زرده ضروری است.

عدم جذب کیسه زرده باعث افزایش تلفات اولیه خواهد شد و در جوجه

های تلف نشده مانع دستیابی به وزن و رشد انها میشود.
سیستم ایمنی به خوبی عمل نخواهد کرد.

حساسیت به عفونت های باکتریایی بیشتر خواهد بود.
تلفات هفته اول باال خواهد رفت.

رطوبت
جوجه های تازه هچ شــده حاوی  %70آب میباشــند ،این جوجه ها

بسیار مستعد از دست دادن آب و عواقب ناشی از آن هستند ،که میتواند
زمینه ساز عدم تحرک و شادابی گله و مصرف آب و دان گردد .عوارضی

مانند عدم جذب کیســه زرده و عفونی شدن آن و تلفات جوجه به دنبال
آن مشاهده شده و گله از نظر یکنواختی وضعیت نامناسبی پیدا خواهد
کرد .تخریب کلیه در صورت شــدت کم آبی ممکن است مشکالت بعدی
مانند نقرس را به دنبال داشته باشد.

رطوبت سالن قبل از ورود جوجه باید به میزان  %60-70تامین و به مدت

یک هفته ادامه داشــته باشد .رطوبت کافی باعث توزیع مناسب حرارت

شــده و به کاهش عوارض ناشــی از عدم مدیریت حرارت انجامیده و از

اندازه گیری دمای بدن جوجه ( )40/5-41

با استفاده از ترمومترهای فعال توسط اشعه مادون قرمز موجود در بازار

و با قــرار دادن آن بر روی کلواک جوجه میتوان درجه حرارت بدن جوجه
را اندازه گیری نمود.

14

ایجاد چسبندگی در جوجهها جلوگیری خواهد شد.

بطور معمول در هنگام جوجه ریزی و در دوران پرورش به رطوبت اهمیت
کمتری داده میشود و همواره رطوبت و مدیریت آن فراموش میگردد که
ضرورت دارد این مهم مدنظر قرار گیرد.
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آنفلوانزای پرندگان

دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد( استاد دانشگاه تهران)

16

3
مقدمه

آنفلوانزا بیماری عفونی ویروســی واگیردار پرندگان و پســتانداران

اســت که در طیور توســط تیپ  Aایــن ویروس کــه از خانواده

ارتومیکزوویریده اســت  ،ایجاد می شود  .این تیپ در طیور ،انسان

و سایر پستانداران ایجاد بیماری می کند .

نام آنفلوانزا از کلمه التین  Influenzaبه معنی  Influenceیا تاثیر

گرفته شــده که ناشی از اعتقاد و تاثیر ســتارگان بر بیماری در قرن
چهاردهم میالدی اســت  .حدود  2400سال قبل سقراط را بیماری

در همه گیری انسانی بیان می کند که نشــانی های شبیه آنفلوانزا
داشته ولی به علت تشابه به نشــانی های ذکرشده با بیماری های
دیگر ،اظهارنظر صریح در مورد تاریخچه بیماری در انســان آسان

نیست در طیور در سال  E.Perroncito 1878پرونسیتو در ایتالیا
بیماری واگیردار و کشنده ای را در مرغان پرورشی گزارش نمود که در

ســال  1901در ایتالیا  Centangو  Savanozziچالش پذیر بودن
عامل بیماری را نشــان داده و با خوراندن انــدام های آلوده مرغان

تلف شده  ،بصورت هموژنیزه و فیلتر شده بیماری در پرندگان سالم

بوجود آوردند .

بیشــترین ویروس آنفلوانزا از پرندگان وحشــی مهاجر بخصوص
آبزی جدا شده اســت و به نظر می رسد این پرندگان بصورت مخزن

ویروســی و بانک ژن در طبیعت باشــند  .این پرندگان ویروس را به

صورت کم حدت ( )LPنگهداری می کننــد و تاکنون ویروس های با

حدت زیاد ( )HPاز آن ها جدا نشده اســت  .و نشان می دهد که این
پرندگان میزبــان طبیعی بوده و ویروس در بدن آن ها به خوبی آداپته
شده و ماندگار اســت  .در حالی که طیور اهلی میزبان طبیعی نبوده

و ویروس در بدن آن ها اغلب موتاســیون یافته و به شکل بیماری با

حدت باال ( )HPظاهر می گردد .
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ظاهر اً به دلیل تغییرات ایجاد شــده در ویــروس ،کم کم در پرندگان

وحشــی هم ویروس باعث تلفات می گردد کــه اولین آن در چلچله
دریایی در ســال  1961در آفریقای جنوبی بود که با  1300قطعه
تلفات همراه بوده است  .واگیری دیگری در چین همزمان با واگیری

 H5در اردک های وحشی بوده که با عالئم عصبی ظاهر گشته است.

از ســال  1959که تحت تیپ های  H5و  H7به عنوان عامل باحدت

باالی آنفلوانزا معرفی شــده اند  19،اپیدمــی جهانی در طیور بود

که  18اپیدمی در طیور اهلی و یک بار در طیور وحشــی بوده است .

اولین همه گیری آنفلوانزا در ایران در ســال  1977به طور ناگهانی
ابتــدا در مرغداری های اطــراف تهران و قزوین اتفــاق افتاد که به

سرعت به سایر مرغداری های کشــور گسترش یافت و باعث تلفات
زیاد و کاهش شدید تخم مرغ و خسارت زیاد اقتصادی گردید .

ویروس  H5N2در ایران در بهمن ماه  1384از قوهای تلف شــده در
تاالب های بندر انزلی گزارش گردید و سپس مرغداری های بسیاری
را در کشــور مبتال کرد که باعث معدوم شــدن تعداد زیادی از مرغان

گردید  .به دنبال آن از ســال قبل ویروس  H5N8در ایران شایع شده

که آن نیز باعث تلفات و خسارات شدید به صنف مرغداری می گردد.

عامل بیماری

ویروس آنفلوانزا جزء خانواده ارتومیکسو ویروسها میباشد که ژنوم

آن حاوی  ( RNAاســید ریبو نوکلئیک ) بوده که از  8قطعه تشکیل
شده است  12 .عدد پروتئین اصلی و فرعی در ساختمان این ویروس

ها شناخته شده اســت که مهم ترین آن ها نوکلئوپروتئینها ()NP

که از ســه پروتئین بزرگ متصل به  RNAبــوده و پلیمراز و پروتئین

ماتریکس ( )MPکه غشائی را در زیر پوشش لیپیدی ویروس تشکیل

میدهد و پروتئینهای سطحی که به شــکل زائده از غشاء ویروس
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بیرون آمده به نام هماگلوتینین ( )HAو نورامینیداز ( )NAکه این دو

پروتئیــن اهمیت ویژه ای در نوع پادگنی و روند بیماری زائی ویروس

به عنوان مخزن اصلی ویروس آنفلوانزا شــناخته شده اند .بررسی
های انجام شده از بیشــتر کشــورها حاکی از آلوده بودن مرغابی

آنفلوانزا دارند .بر اساس پروتئین های  NPو MPخصوصیات تیپ

های مهاجر به تحت ســروتیپ های مختلف ویروس آنفلوانزا بوده

 Aو  Bو  Cشــناخته شــده اند  .تیپ  Aعامل ویروس های آنفلوانزا

جوجه مرغابی های حســاس به محل هایی که قبأل در آن ها ویروس

های ویروس آنفلوانزا تعیین می گردد که بر اساس آن تاکنون  3تیپ

در طیور ،خوک ،اســب ،خوک آبی و انســان می باشد در حالی که
تیپ های  Bو  Cمنحصر اً از انســان جدا شــده اند .پروتئین  HAبا

چسبیدن به ســطح ســلول نفوذپذیری ویروس را به داخل سلول

آسان نموده و اســاس تعیین خصوصیات پادگنی سروتیپهای H

اســت.گردش ویروس در مرغابی های وحشی احتماأل به علت ورود
آنفلوانزا وجود داشته است  ،می باشــد  .ثابت شده است که ورود

ویروس های  NHPAIدر طیور اهلی بوســیله پرندگان مهاجر و آبزی
بوده اســت  .پرندگان زینتــی نیز یکی از راه های انتشــار ویروس

شده و تاکنون 16ســروتیپ و تعدادی واریانت بر این مبنا شناسایی
شده اند .پادتن های ساخته شده در بدن علیه  HAمانع از چسبیدن
و ورود ویروس به داخل سلول شده و باعث محافظت و ایمنی انسان

و حیوان بر علیه ویــروس آنفلوانزا می گردند کــه ایمنی برای هر

تحت تیپ  Hاختصاصی اســت  .پروتئیــن  NAکه تاکنون  9تحت
ســروتیپ از آن ها شناخته شــده ،نقش آن در آزادسازی ویروس از

ســطح ســلول بوده و نقش کمتری در میزان ایمنی دارند در هر دو

پروتئین های  HAو  NAممکن اســت تغییــرات پادگنی بوجود آید
که این تغییرات شــامل تغییرات جزئی پادگن یــا فرعی بوده که به

آن  ANTIGENIC DRIFTو همچنین تغییرات وســیع یا اصلی پادگن
به نام  ANTIGENIC SHIFTمی باشــند .تغییــرات پادگنی فرعی

یا جزئــی تغییرات تدریجــی در خاصیت پادگنی اســت در حالیکه
تغییرات اصلی باعث تبدیل ویروسهای با قدرت بیماریزائی کم NON
 HIGHLY PATHOGEN AVIAN INFLUENZAبــه ویروسهای با

قدرت بیماریزائی باال HIGHLY PATHOGEN AVIAN INFLUENZA

می گردند .ژنــوم قطعه قطعه ویروس آنفلوانزا باعث می شــود که
اگر به طور همزمان دو ویروس یک ســلول را آلوده نمایند بازآرائی

ژنتیکی  ))REASSORTMENTاتفاق افتاده و تحت ســروتیپ جدا
از ســروتیپ اولیه به وجود می آید که تاکنــون  117حالت بازآرائی

ژنتیکی در گونه های مختلف طیور جدا شــده که مشکالت عظیمی
در کنترل و واکسیناســیون آنفلوانزا ایجاد مــی کند .ویروس های

 HPAIتاکنون عامــل واگیری های آنفلوانــزای ماکیان ،بوقلمون،
قرقاول ،بلدرچین ،مرغ شــاخدار و بیش از  88گونه دیگر از پرندگان

وحشــی که تمامأ در تحت ســروتیپ  H5و  H7قرار داشته اند  .در

سال های اخیر جداســازی ویروس های  NHPAIاز بیشتر کشورها
گزارش شده اند.

همه گیری شناسی

پرنــدگان دریایی مهاجر و آبزی به خصوص مرغابی های وحشــی

18

آنفلوانزا در مناطق مختلف می باشــد  .از سال  1990تجارت بین

المللی شــترمرغ نیز باعث افزایش واگیری ها با ســروتیپ H9در
سراسر جهان بوده است.

راه های آلودگی طیور اهلی

تماس با پرنــدگان مهاجر و مصرف آب و مواد غذایی آلوده یا مدفوع

و ترشــحات آن ها یکــی از راه های آلودگی این طیور می باشــد .

بوقلمون های بهبود یافته از بیماری تا  6ماه به عنوان منبع آلودگی
ویروس را دفع می نماینــد .آلودگی در یک منطقه در یک گروه پرنده
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باعث انتشــار به گونههای دیگر پرندگان همان منطقه میگردد مثال
از مرغ به بوقلمون ،بلدرچیــن  ،کبوتر و غیره  ...آلودگی به ویروس

ممکن اســت به طور غیر مستقیم با آلوده شدن کفش ،لباس ،وسائل

حمل و نقل و به طور کلی حاملین بی جان منتشــر گردد.

پســتانداران از قبیل اســب  ،خوک و اخیرأ خانواده گربه ســانان

بخصوص گربه خانگی که از الشــه های آلوده تغذیه می کنند آلوده

شده و باعث انتشــار ویروس میگردند .چرخش ویروس  H1N1بین
انســان ،خوک و بوقلمون انجام می شــود .انتقال ویروس از انسان

به طیــور اهلی نیز اتفــاق میافتد .انتقال ویروس توســط هوا در

مسافتهای طوالنی انجام نمیپذیرد .انتقال ویروس از طریق تخم

مرغ به جنین اتفاق نمیافتد ولی امکان ورود ویروس توســط آلودگی
سطحی تخم مرغ به مدفوع و آلوده کردن جنین وجود دارد.

کنترل و پیشگیری

عوامل ایجادکننده بیمار یهای مشترک قرار گرفته اند.

آنفلوانزای انسان

از تمــاس پرندگان اهلی و مهاجر که اکثــرأ ویروس را پخش میکنند

بر اســاس مدارک موجود همه گیر یهای آنفلوانزای انسان بصورت

ســازمان بین المللی بیماریهای واگیردار (  )OIEقرار دارند .کلیه

 1830-1833اتفاق افتاد که در آن بیش از یک چهارم جمعیت جهان

باید اجتناب شود .عفونت های حاصل از ویروس  HPAIدر لیست A
گله های آلوده باید معــدوم و کلیه اقدامات قرنطینهای انجام پذیرد

و حداقــل  21روز پــس از برنامه معدوم ســازی و قرنطینه کامل و

پاندمیک به طور پراکنده در قرون  17و  18و در قرن  19بین سا لهای

مبتال و بسیاری تلف گردیدند .اما شــدیدترین همه گیری آنفلوانزا
در جهان آنفلوانزای اسپانیایی است که در اوائل قرن بیستم در سال

ضدعفونی ،میتوان منطقه را پاک دانســت .در مناطق پرخطر باید

های  1919- 1918بوده اســت که طی آن بیش از نیمی از جمعیت

در پیشــگیری از بیماری نمی توان از واکســن زنده به دلیل انتشار

برای ایجاد پاندمی جدیــد به دنبال و در اثر ویروس های  N7و N5

همیشه اقدامات زیستی شدید انجام پذیرد.

جهان مبتال و بیش از  40-50میلیون نفر تلف شدند.

ویــروس و امکان بازآرائی ژنتیکی با ســویههای تغییر حدت یافته و

پرندگان باید سه شرط اصلی اتفاق افتد:

واکســنهای روغنی نیز به علت عدم قطــع کامل دفع ویروس و عدم

 .2توانایی پیدا کردن این ویروس در عبور از ســه گونه ای ( انتقال از

خوانی نداشــته و بر علیه ویرو سهای  HPAIدر بیشــتر کشــورها

در انسان

امکان حدت پیدا کردن ویروس واکســن اســتفاده نمود .استفاده از

پیشــگیری از عفونت در پرنده با برنامه های کشــتار و قرنطینه هم
اســتفاده نمیشود ولی در بعضی از کشــورها بخاطر کاهش تلفات
و جلوگیری از خســار تهای فراوان از واکســن های روغنی همراه

 .1پیدایش یک ویروس یا تحت تیپ جدید آنفلوانزا

حیوان یا پرنده به انســان ) و قابلیت ایجاد بیماری یا تلفات شدید
 .3انتقال گسترده و آسان آن از انسان به انسان

که تاکنون خوشبختانه در مورد ویروس های  H5N2و  H5N8اتفاق

با اجرای برنامههای خاص پیشــگیری دیگری استفاده مینمایند

نیفتاده است.

یک تحت تیپ و ظهور ســاالنه و مرتب تحت تیپ و ســروتیپهای

ساالنه بوده است .تیپ  Bبه میزان کمتر و محدود و تیپ  Cمربوط

ولی بخاطر تعــدد تحت تیپهای متعدد و نیــز تغییرات پادگنی در

در انســان تیپ  Aآنفلوانــزا عامل اغلب پاندمیهــا و اپیدمیهای

جدید و ایجــاد واریتههای مختلف ،انتخاب ســویه ویروس جهت

به واگیری های در محدوده کوچک اســت .تاکنون تحت تیپ های

مقابله با ویروسهای جدید ناکارآمد مــی نماید .بخاطر رابطه بین

سرایت کرده اند شامل  H5N1و  H9N2و  H7N7و  H7N2و H7N3

ســاخت واکســن را با مشــکل مواجه می نماید و واکسنها را در
ویرو سهای آنفلوانزای انسان ،طیور ،دام ها و وجود قرابت پادگنی
ویرو سهای طیور با انسان و جدا شدن سویه های آنفلوانزای مرغی

از انســان ،بنابراین ویرو سهای تحت تیپ  Aآنفلوانزای طیور جزء

انســانی  H1و  H2و  H3و تحت تیپ هایی که از پرنده به انســان

بوده است.

ابتالی انســان به آنفلوانزای طیور میتواند به سه طریق اتفاق افتد:

 -1مســتقیمأ از طیور به انســان  -2از اردک به خوک و از خوک به
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انســان و بالعکس  -3بازآرائی ژنتیکی و ســپس از انسان به انسان.

و اگــر به طور همزمان ویروس  H5با یکــی از ویروس های دیگر یک

گیرنده ســلولی در طیور جهت ویــروس آنفلوانزای طیور به نام α3

ســلول انســان را آلوده کنند  ،امکان بازآرائی ژنتیکی بوجود آمده و

چسبیدن به ســلول می نمایند  .بنابراین ویروس آنفلوانزای طیور

شود .در موارد نادر انتقال ویروس  H5از انسان به انسان بدون تماس

تا از طیور به انســان انتقال یابد  .به علت اینکه خوک دارای هر دو

اندونزیایی و یک مورد آن از یک برادر دامپزشک به برادر دیگرش که

بوده که این گیرنده ها در انســان  α6می باشند که ویروس را قادر به

باید قدرت چســبیدن به  α6گیرنده های سلول انسان را پیدا نماید

گیرنده  α3و  α6می باشد  ،اگر ویروس طیور به بدن خوک وارد شود

ممکن اســت به خلق یک ویروس جدید با قدرت کشندگی باال منجر
با پرندگان دیده شــده است که یک مورد از آن در یک خانواده  5نفره

هیچگونه تماس با پرندگان نداشــته در پاکستان اتفاق افتاده است.

قدرت چســبیدن به  α6را نیــز پیدا می نماید و ســپس می تواند از

اخیرأ نشان داده شده است که در سلول های آلوئول های ریه انسان

وجود این اولین واگیری انســان از ویروس آنفلوانزای  H5N1طیور

بیشــترین راه ابتالی انســان به آنفلوانزای پرندگان بیشــتر از راه

خوک به انســان و حتی از طیور به انسان مســتقیمأ انتقال یابد .با
در ســال  1997در هنگ کنگ اتفاق افتاد و تاکنون توانســته بیش

از  200قربانی در کشــورهای مختلف داشــته و چندین برابر این

تعداد نیز مبتال شــده اند .خوشــبختانه ویروس  H5N1از انسان به
انســان منتقل نمی شود ولی از آنجا که گردش این ویروس در جوامع

انسانی که ویروس های  H1و  H2و  H3در جریان است وجود دارد

20

به تعداد کمی گیرنده  α6وجود دارد.

تنفس ،قرار گرفتن در تماس مســتقیم و نزدیک با پرنده آلوده بوده

و خطر قابل توجهــی از مصرف مرغ و تخم مــرغ پخته تاکنون در

انسان مشاهده نشــده است .پیشــنهاد میگردد مصرف کنندگان
فرآوردههای طیور دستورالعملهای ذیل را بخاطر اصول بهداشتی

رعایت نمایند.

3

بولتن داخلی ،پاییز 1396

آب پوشانده شــود .از تماس دست با بینی ،چشم و دهان خودداری
شــود .جهت نگهداری مرغ در فریزر از طبقات پایین فریزر استفاده

شــود که احتماأل آب آن روی ســایر مواد غذایی ریخته نشود و در

موقع مصــرف مرغ منجمــد بالفاصله به همان حالــت در حرارت
مناسب پخت قرار گیرد.

گوشــت قرمز نیز از مغازه هایی تهیه شود که در یک مکان از فروش

و خرد کردن مرغ و گوشــت به دلیل امــکان انتقال آلودگی از مرغ به

گوشت قرمز استفاده نمی شود.

از خریــد تخم مرغ های شکســته ،خون آلود یا آلــوده به مدفوع
خودداری شود.

بر اساس توصیه  WHOو  FAOگوشــت طیور و تخم مرغ باید پس

از خرید و انتقال به منزل پخته شــوند .پخت گوشت طیور به صورت
آب پز به طور کامل انجام شــود از پخت ناقص و یا منقطع خودداری

شود .دمای  70درجه ســانتیگراد به مدت  20دقیقه و یا  80درجه

ســانتی گراد به مدت یک دقیقه برای از بین بردن ویروس کافی است

به شــرطی که گوشت های نزدیک به اســتخوان رنگ صورتی خود
را از دست داده باشــد  .از پخت به صورت کباب کردن ،سرخ کردن،

از خریــد طیور زنده جهــت مصرف و بازی کردن بچــه ها با طیور

بریان کردن ،که حرارت به طور یکنواخت به عمق گوشــت نمی رسد

حتمأ از مرغ های کشتار شده در کشــتارگاه های صنعتی که توسط

نماید یعنی حرارت الزم  80درجه به تمام قســمت های ســفیده و

می شوند استفاده گردد.

گردد  .فرآورده های تخم مرغ که حــرارت کامل دیده اند مانند کیک

خودداری شود.

دکتر دامپزشک بازرســی می شوند و در مغازه های بهداشتی عرضه

استفاده نگردد .تخم مرغ نیز باید همین میزان حرارت را نیز دریافت

زرده به مدت یک دقیقه رسیده باشــد و موجب سفت شدن کامل آن

در هنگام حمل مرغ های خریداری شــده به منزل از قرار دادن آن ها

به علت حرارت کافی منعی ندارند ولی اســتفاده از فرآورده هایی که

مواد غذایی را آلوده ننماید.

از تخم مرغ اســتفاده می شود به شرط پاســتوریزه شدن تخم مرغ

در کنار ســایر مواد غذایی خودداری گردد و آب موجود در آن سایر

از چاقــو و تختــه جداگانه جهــت قطعه کردن مــرغ از دیگر مواد

پروتئینی مثل گوشت قرمز استفاده شود .

مراحل حرارتی ندارند مانند ســس مایونز و انواع دسرها که در آن ها
بالمانع است.

هنگام کار با الشــه مرغ حتما از دســتکش یک بار مصرف استفاده

شود.

قبل و بعد از کار الزم اســت تا ســطوح تماس مانند تخته کار ،سطح
کابینت ،ظرفشــویی ،مــکان هایی که احتماأل ترشــحات به آنها
انتقال یافته ،ظروف ،چاقو و غیره را با آب ولرم و مایع ظرفشــویی

شستشــو داده و با یک ضدعفونی کننده ی مؤثر ضدعفونی نمود.

بهتر اســت از دستکش ،حوله ،دســتمال و پیش بند یک بار مصرف
استفاده شــود که پس از انجام کار دور انداخته شوند و در غیر این

صورت به خوبی شسته و ضدعفونی شوند.

در هنگام کار  ،اگر انگشــت یا دســت جراحت برداشــت بالفاصله

شســته و با ماده ضدعفونی کننده ،ضدعفونی شده و با چسب ضد
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معرفی واحد مرغ مادر تخمگذار  L.S.Lسوپر مرغ فومن
این واحد مرغداری در ســال  1356در شهرستان فومن کیلومتر 12
جاده فومن  -قلعه رود خان در روســتای خسرو آباد در مساحتی به

وســعت  17هکتار احداث گردیده و مشتمل بر  11سالن است که در

 2فــارم جداگانه قرار گرفته اند .واحــد در ابتدا با هدف پرورش مرغ
گوشــتی احداث و پس از خریداری توسط شــرکت طیور برکت و با

تغییر کاربری به نگهداری مرغ مادر تخمگذار نژاد  L.S.Lاختصاص

یافته است.

واحــد پس از تغییر کاربری از نظر ســاختمانی درمــوارد زیر مورد

بازسازی قرار گرفت:

 -1بیوسکیوریتی و قرنطینه:

حصار کشــی اطراف واحد مورد بررســی قرار گرفته و نواقص آن

باز سازی شد.

حصار کشــی دوم با اســتفاده از فنس در اطراف هر فارم انجام

گردید.

تنظیم برنامه ورود پرســنل به واحد قرنطینه اول مجهز به محل

دوش و تغییر لباس و کفش و بعد از دوش گرفتن تعویض کل البســه
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 -4ورود و خروج مواد ،وسایل و تخم مرغ:

در مورد کلیه پرسنل و در ورودی به هر فارم ،مجددا دوش و تغییر

در طبقه زیرین واحد اداری ،محل هایی ســاخته و تعبیه شده است

هنگام ورود به ســالن ،کفشها باید مجددا تعویض شود و کفش

تخلیــه و پس از گاز دهی و ضــد عفونی از طریــق درب داخلی به

لباس انجام شده و سپس وارد محوطه فارم میشوند.

که نیازهای وارده بــه واحد از جمله پوشــال از طریق درب بیرونی

مخصوص سالن پوشیده شود.

محلهای مورد نظر منتقل میشود.

 -2تغییر سقف سالنها:

واحد به این محل منتقل و از طریق درب بیرونی به مقصد مورد نظر

تخم مرغ های تولیدی واحد نیز بــا کامیونتهای موجود درداخل

سقف ســالن ها در ابتدا با استفاده از ایرانیت و پشم شیشه پوشیده

(جوجه کشی) بارگیری میشود.

سالن را از دست داده بود و امکان شستشو و ضد عفونی کامل آن در

 -5پرسنل شاغل در واحد:

شده که در گذر سالیان تخریب شــده ضمن اینکه توان حفظ دمای
ایام آماده ســازی وجود نداشت بهمین دلیل با سقف ساخته شده از

ساندویچ پانل جایگزین گردید.

 -3ساخت بخش اداری جدید:

برای ممانعت از ورود افراد دفتری و مراجعه کنندگان به قسمتهای

شــامل یک نفر دامپزشــک به اتفاق  6نفر کارشــناس دامپروری
مشغول به فعالیت بوده و پرســنل فنی و عادی فارم بالغ بر  75نفر

میباشــند که در قسمت های مختلف واحد بکار گرفته شد هاند.

واحد فومن شــرکت طیور برکت به عنوان تنها واحد پرورش مرغ مادر

پرورشی واحد ،بخش اداری در ابتدای ورودی واحد مرغ مادر L.S.L

تخمگذار  L.S.Lدر شــمال کشــور به این امر اشــتغال دارد و تخم

قسمت قرنطینه اول جدا میشود.

فارم قرار دارد جهــت تولید جوجه یکــروزه تخمگذار  L.S.Lانتقال

ساخته شــد .این قسمت بطور کامل توسط فنس از محوطه ورود به

مرغهای نطفه دار تولیدی به یک واحد جوجه کشــی که در نزدیکی

مییابد.
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پرورش و تغذیه طیور در ایران :گذشته ،حال و آینده

دکترمجتبی زاغری (استاد دانشگاه تهران)

ﭼﻜﻴﺪه

در ﺳﺎل  1333ﺑﺎ واردات ﺗﻌﺪادي از ﻧﮋادﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﻮت
راك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان
آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ اﺟﺪاد ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﺣﺪود 450
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر و  24ﻫﺰار ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ،
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  1/2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2280000ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
در ﺳﺎل و ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻛﺸﻮر ﺣﺪود  25ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد  1600ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  88ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ،ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل  10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن دارد .در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ
و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻴﺶ از  60درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ
اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،روﻳﺪادﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶروي ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
اﻳﺮان ﻛﺸﻮري ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺰوﻻت  250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ.
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ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ و ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻗﻼم
ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻏﻼت و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﺧﻞ
ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺣﺪود  70درﺻﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ در اﻳﺮان ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﻧﺮژي و زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﻘﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع از
ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻋﺪم آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻬﻴﻢ در اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻴﻮر
در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﻠﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﺑﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت و اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻨﻮع و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد واﻛﺴﻦﻫﺎي ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر زﻳﺎد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ
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ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي
ﺗﺠﺎري ﻃﻴﻮر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻃﻴﻮر ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
درﻳﺎ ،دﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اراﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزده ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﻌﺎدل 73/8
درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ .در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻴﻮر در آنﻫﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﻳﺮان اﺳﺖ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ
ﻫﺸﺘﻢ اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و
اراﻳﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺎزده ﺧﻮراك و ﻋﻤﻠﻜﺮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از زﻳﺎن
ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﺻﻨﻌﺖ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺮغ ( )Gallus Domesticusﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ،ﺟﺎوه ،ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا
و اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻛﺎوشﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﻣﺮغ اﻫﻠﻲ را
 3000ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 1000 ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﻴﻼد در اﻳﺮان و  800ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻳﻮﻧﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )4( .در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﭘﺮورش
ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺪوي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داد وﺳﺘﺪ آن و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش
از اﻳﻦ راه رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1333ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
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ﻫﻤﻜﺎري اﺻﻞ ﭼﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﺗﻌﺪادي از ﻧﮋادﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻠﻴﻤﻮت راك ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ آﻏﺎزي ﺑﻮد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر
در اﻳﺮان .در ﺳﺎل  1339وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻮﺟﻪ
ﻛﺸﻲ ﻧﺎرﻣﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻚروزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻏﺪاري ﻧﻮﻳﻦ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
در اﻳﺮان را رﻗﻢ زد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان را ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد .روﻧﺪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﻳﺎدي اوج ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺮورش ﻣﺮغ اﺟﺪاد ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﺣﺪود  450ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر و 24
ﻫﺰار ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  2/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺟﻮﺟﻪ
ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ 2280000ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺳﺎل و ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻛﺸﻮر
ﺣﺪود  25ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف
در دﻧﻴﺎ ( 55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد  1600ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  88ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮغ
ﺗﺨﻢﮔﺬار ،ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ
و ﺗﺨﻢ ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  60درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد
اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ،ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر را ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﻴﻮر را ﺑﻪ ﻛﺎﻻي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر رﺗﺒﻪ دوم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﻛﺸﻮر ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،روﻳﺪادﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي
ﭘﻴﺶرو ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﻫﺘﻤﺎم دارد.
ﺷﻜﻞ  - 1رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ده ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ (ﻫﺰار ﺗﻦ)
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ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان ﻓﺮﺻﺖها و ﭼﺎﻟﺶها

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  ،2009ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن
از  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2050اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل 2050
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك
را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  70درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ،ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﺰرﻋﻪاي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺷﻴﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ،0/21
 0/08و  0/31اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ و ﻳﻚ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ارزش ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺮاي
ﺑﻲ روﻳﻪ دام رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ .ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻛﺸﻮري ﺧﺸﻚ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﻗﻼم ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد
اﻓﺰودﻧﻲ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻏﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﺸﺖ

و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر درﺻﺪ
از ﺧﻮراكﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ از داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ،ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺣﺪود  70درﺻﺪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ در اﻳﺮان
ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﻧﺮژي
و زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از  600ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﻏﺪار اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از رﺑﻊ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ رﺷﺘﻪ
ﻓﻦآوري ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺳﻮي
دوﻟﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻓﻘﺮ داﻧﺶ ،ﺑﺎزده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻬﻴﻢ در اﻓﺖ
راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر در اﻳﺮان

وزن ﻳﻚ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  40ﮔﺮم اﺳﺖ و
ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود  4000ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﻧﺴﺎن،
اﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﻮدك ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﺎ
ﻓﺮض داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه
ﺑﻪ وزن  300ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﺳﺎل  1950ﺗﺎ  2016ﻣﻴﻼدي در
ﺷﻜﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺧﻮراك ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮعــت رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﺳﺎل
 1950ﺗﺎ  2016ﻣﻴﻼدي در ﺷﻜﻞ  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ  - 2رونــد پیشــرفت ژنتیکی افزایش وزن جوجههای از ســال
 1950تا  2016میالدی
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ﺷﻜﻞ  - 3رونــد بهبود ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشــتی از
سال  1950تا  2016میالدی

بهبــود ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
دﻫﻪ  1990ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ اﺟﺪاد آنﻫﺎ در دﻫﻪ  1950ﻣﻴﻼدي از ﻧﻈﺮ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( )13 ،12 ،11 ،10در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ،دو ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﻫﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر (ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻪ  1990و ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻪ
 1950ﻣﻴﻼدي) ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي دﻫﻪ
 90ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه دﻫﻪ  90ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي دﻫﻪ
 50ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه دﻫﻪ  90ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  4ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ در اﺛﺮ ﺑﻪﮔﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي دﻫﻪ  90ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه دﻫﻪ  90ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي دﻫﻪ  90ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه دﻫﻪ  50ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 25 ،درﺻﺪ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ،ﺳﻮﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻫﻪ  1950ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎي ﺑﻪﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه در
دﻫﻪ  2001ﻣﻴﻼدي (ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺠﺎري راس  )308ﺗﺤﺖ دو رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي
ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﻞ 4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ  4ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ در
ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻌﻨﻲدار اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺮ ﺟﻮﺟﻪ
ﻣﺪرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  2094ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﻣﺪرن (ﺳﻮﻳﻪ ســال )2000
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺳﺎل  1950وزن ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ  25/6درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ

ﻳﺎﻓﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي دﻫﻪ  1950ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي
ﺳﺎل  2001وزن ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ  7/2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺮوز ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺮوز ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ  - 4ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ در روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﻲ

ﻧﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﺎل  1950ﺗﺎ ﻛﻨﻮن وزن
ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﻨﻪ در اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻻﺷﻪ
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ﻣﺮغﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وزن ﻧﺴﺒﻲ اﻧﺪامﻫﺎي
ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﮔﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻌﻨﻲدار وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  11 ،10اﻧﺪامﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه
اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺪامﻫﺎي ﻗﻠﺐ و رﻳﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ رﺷﺪ
اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺪن ﻣﺮغﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
اﻣﺮوزي ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻨﻪ در ﻣﺮغﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻣﺮوزي ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺪامﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻠﺐ و رﻳﻪﻫﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﻲ
)ﺣﺠﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲﺷﻮد(
ﺑﺎﻳﺪ از  8ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ در ﻳﻚ ﺟﻮﺟﻪ  40ﮔﺮﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺣﺪود 800
ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ در ﻳﻚ ﻣﺮغ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ،
ﺑﺮون ده ﻗﺒﻠﻲ ﻃﻲ  8ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ  100ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن رﻳﻮي ﻣﺮغﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص رﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺴﺎع ﻧﺪارد ،ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق رﻳﻮي ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن رﻳﻮي ﻣﻲﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﺑﻄﻦ راﺳﺖ
ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﭼﺎر ﭘﺮﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﭘﺮﻛﺎري ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي ﺑﻄﻦ
راﺳﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﭽﻪﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻄﻨﻲ راﺳﺖ
ﻗﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻮل ﺑﻄﻨﻲ
ﻣﻘﺪاري ﺧﻮن ﺑﻪ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮن ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﺑﻪ رﻳﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن رﻳﻮي
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ از ﻋﺮوق رﻳﻮي
ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺒﺎدل ﮔﺎز
رﻳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻤﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن( ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻤﻲ ﻣﻨﺸﺄ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در ﻣﺮغﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا( ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﺗﻔﻊ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي
ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮن( اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا
درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﺷﻴﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻴﺖ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ)1( .
جــوﻟﻴﺎن در ﺳﺎل  1993ﻣﻴﻼدي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع آﺳﻴﺖ در
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ارﺗﻔﺎع  2895و  2590ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﻮع آﺳﻴﺖ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﺮورش
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ارﺗﻔﺎع  1980ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺮ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در  6ﻫﻔﺘﮕﻲ در ارﺗﻔﺎع  2895ﻣﺘﺮي 530 ،ﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮ از
آن در ارﺗﻔﺎع  1980ﻣﺘﺮي ﺑﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
 2003ﻣﻴﻼدي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ را در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮ ا) 18 ،16 ،14 ،12و  20/5درﺻﺪ( ﭘﺮورش دادﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي
ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪن ﺗﻮان ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ارﺗﻔﺎع اﻏﻠﺐ ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از  1000ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﻴﻮر ﺑﻪ
ﺗﻮان ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻨﺪ)1( .
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ﺟﺪول  1ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ  14روزﮔﻲ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا

ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎنــدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  P = 0/0001اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ()2003
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و ﺑﺎزدﻫﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻫﺎﻳﭙﻮﻛﺴﻲ
)ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا( ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراك در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  12درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﻪ ﻧﺼﻒ آﻧﭽﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ درﻳﺎ )ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  20/5درﺻﺪ(
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲرﺳﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﺎﺗﺮﻛﺮﻳﺖ و وﻗﻮع آﺳﻴﺖ در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﻧﺸﺎن داد.
ﺧﻮراك ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎل  1390وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي
ﻣﺎدر ،ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻛﺜﺮ
ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻮرد
ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در
ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد،
ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن زﻧﺪه ﮔﻠﻪ ﺑﺎ وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد سویه تجاری مورد بررسی
است ،معادل  35/3 ،98/7 ،73/8بود (شکل .)5
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ﺷﻜﻞ  - 5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي
ﭘﺮورش ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري

اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﮔﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﮔﻠﻪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي داﻣﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪي ،ﻋﻤﻠﻜﺮد  65درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت
ﻫﻔﺘﻪ اول در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ،1/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/4و
ﺣﺪاﻗﻞ  16درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ،15/4
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  75و ﺣﺪاﻗﻞ  1/4درﺻﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ در
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اســت ( . (14/7ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ دوره ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد( .)P<0/01ﺧﻂ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﻧﻤﻮدار
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ (شکل  )6ﮔﻮﻳﺎي
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺷﻜﻞ  - 6ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در اﻳﺮان
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ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻳﻚ ﻣﺜﺎل
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد .زاﻏﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎل  2011ﻧﻴﺎز آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ در
ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺻﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ( 83/0درﺻﺪ)
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ راس  308اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻨﻮع و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد واﻛﺴﻦﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
زﻳﺎد اﺳﺖ .آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎديﻫﺎ
ﺣﻀﻮر دارد ﻟﺬا واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻜﺎﻣﻞ روده ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﺳﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻮدن ﻧﻴﺎز ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮر
ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراك ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ﻟﺬا اﻓﺰودن ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻮراك ﻫﻔﺘﻪ اول اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﺑﻪ
ﺧﻮراك ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺳﺎل  1977ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻃﻴﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﺪاد اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان واﻗﻊ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎز
اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﺟﺪاول
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراكﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻛﺴﺘﺮوز،
ﺳﻮﻛﺮوز ،ﻛﺎزﺋﻴﻦ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﻮﻳﺎ و آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد و ﮔﺎﻫﻲ ﺻﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻃﻴﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺎري و
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻏﻠﺐ ﺧﻮراكﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻣﺼﺮف
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺧﻮراكﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻴﻤﻪﺧﺎﻟﺺ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭘﻠﺖ ﻳﺎ
ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺳﻮم (ﺟﻴﺮه
ﻧﻮﻳﺴﻲ) ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر ﺑﻪ اﻣﺮي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪه اي از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻴﻮر ﻣﺜﻞ
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻧﺪارﻧﺪ .از اﻳﻦرو ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاول اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ .در ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮغﻫﺎي ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺮآورد و ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد .در ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺻﻔﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ،ﭘﺮورش ﺟﺪاي ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﺑﺎزده
ﺧﻮراك و ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي
ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻼك ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻮراك ،ﻣﻘﺪار ﻳﺎ درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﻄﺮح و ﻣﻘﺎدﻳﺮ
آن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ درﺳﺘﻲ و ارزش اﻃﻼﻋﺎت
اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز دﻫﻪ  ،1990ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ،آﺳﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت
ﭘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز  3ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﺮ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ
در ﺑﺨﺸﻲ از دوره ﭘﺮورش ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
واﻗﻌﻲ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود
 15ﺳﺎل ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ 5-6 ،ســال
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ ،ﻫﺪف متخصصیــن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوري ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞآوري ﺧﻮراك ،ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آﺷﻴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻮﺿﻮع
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي آﺷﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﮔﻠﻪﻫﺎي ﺗﺨﻢﮔﺬار در  365روز  330ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آﺷﻴﺎﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف
ﺧﻮراك ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻓﻊ ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﻮﻻت و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ را از ﻟﺤﺎظ
ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ،ﻓﻠﺰات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ در ﻓﻀﻮﻻت اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺮو
آن راهﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق و ﻋﺪم
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
واﻗﻌﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻇﻬﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﺪاوﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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2

ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،دﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اراﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ
رو اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺮﻏﺪاران و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ)2( .

ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوهش در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ،ﺿﺮورتها

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ .در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ (ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك) ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ
از درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه
در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر را ﻣﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺷﻜﻞ  7ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
و ﻋﺪم ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع  353ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﺎل  1393ﻓﻘﻂ  53ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ  16درﺻﺪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزده اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﻮراك در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاول اﺳﺘﺎﻧﺪارد 70 ،درﺻﺪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در آنﻫﺎ
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از اﻳﺮان اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
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ﺻﻮرت ادواري ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز را ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺟﺪول ﻓﺪﻧﺎ 1در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ران ﭘﻮﻟﻦ 2و اﻳﻨﺮا
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﻣﺮﺟﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي دام و ﻃﻴﻮر در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،4ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻛﺸﺎورزي و ﺧﻮراك 5در اﻧﮕﻠﻴﺲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  7ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در
ﻣﻮرد ﻓﻦآوري ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮراك ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺮﻳﻚ در
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺧﻮراك ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﺎل  1380ﺗﺎ  1391اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ اﻳﺮان
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎز ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎزده ﺧﻮراك را در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﺮغﻫﺎي ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ (ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﺮ ﻣﺮغ)6
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزده اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺨﺸﻲ از زیان ﻧﺎﺷﻲ
از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﺻﻨﻌﺖ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.
3

3
ﺷﻜﻞ  - 7ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻃﻴﻮر در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﻲﺳﺎل ()1393
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك وﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن
ﺑﺎزده ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺳﻮق
دادن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﻜﻞ  - 8ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر
ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﻲ

نتیجه گیری

ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ و ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻛﺸﻮري ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻃﻴﻮر در
اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺮوز ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻴﺎز ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪه راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻮع و ﺷﻴﻮع
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻌﺪاد واﻛﺴﻦﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﺪاوﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ،دﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اراﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .از اﻳﻦروي
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺮﻏﺪاران و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ

ﺧﻮاﺟﻌﻠﻲ ،ف .و زاﻏﺮي ،م 1394 .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ راﻳﺞ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد.
اﺻﻮل ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر .اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺘﻦ .ﭼﺎپ
دوم1393زاﻏﺮي ،م.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر1395زاﻏﺮي ،م.
ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ ،ش .ﭼﺮﺧﻜﺎر ،س .و ﺻﻔﺮي اﺻﻞ ،ر.
 ، 3، 350-335.ﺷﻤﺎره71از ﻟﺤﺎظ رﻳﺴﻚ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻈﺎم
ﺑﻴﻤﻪﮔﺮي .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ .دوره
اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﭼﺎپ.
.ﻫﺠﺪﻫﻢ1393زﻫﺮي ،م
ARC. 1975. Agricultural Research Council: The Nutrient
requirements of farm livestock,
No. 1 Poultry. Agricultural Research Council London.
Baker A., Van Hooser S.L., Swartzlander J.H., and Teeter R.G.
2003. Graded atmospheric
oxygen level effects on performance and ascites incidence
in broilers. Poult. Sci. 82: 1550-1553.
Chou, C.C., Jiang, D.D., Hung, Y.P. 2004. Risk factors for
cumulative mortality in broiler
chicken flocks in the first week of life in Taiwan. Br. Poult.
Sci. 45: 573-577.
Feeding standard for Australian Livestock, Poultry. 1987.
Printed by the CSIRO (Common
wealth Scientific and Industrial Research Organization
(Australia)).
FEDNA. 2010. The Spanish foundation for the development
of animal nutrition. Tablas
FEDNA de composiciony valor nutritive de alimentos para
lafabricacion de piensos compuestos (3a edicion). FEDNA.
Madrid.
Havenstein G. B., Ferket P. R., Scheideler S. E., and Larson
B. T. 1994a. Growth, livability, and feed conversion of 1957
vs 1991 broilers when fed “typical” 1957 and 1991broiler
diets. Poultry Science 73:1785-1794.
Havenstein, G. B., Ferket, P. R., Scheideler, S. E., and Larson,
B. T., 1994b. Carcass composition
and yield of 1991 vs 1957 broilers when fed “typical” 1957
and 1991 broiler diets. Poultry Science 73: 1795-1804.
Havenstein G. B., Ferket P. R., and Qureshi M. A. 2003a.
Growth, livability, and feed conversion
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تاثیرافزودن مکمل روی بر جیره
مرغان تخمگذار

گردآوری :دکتر علیرضا اسحاق نیا
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روی جهت رشــد ،پر در آوری ،تولید تخم مــرغ و جوجه در آوری مورد

تخم مرغ و توانایی جوجه در آوری داشته باشد؛ در یک مطالعه مشاهده

کننده در پاسخ به سوخت و ساز کربوهیدرات ها  ،لیپید ها، 1پروتئینها

کمپلکس روی-اســیدآمینه ( )ZNAAو سولفات روی  ZNSO4در گله

نیاز است  .همچنین برای بسیاری از آنزیم ها به عنوان یک ترکیب فعال

شد که اســتفاده از مکملی با ترکیبی از منابع آلی و معدنی روی شامل

و اســیدهای نوکلئیک 2ضروری اســت  .به عالوه این عنصر در جذب ،

مادر گوشــتی ،باعث کاهش ترک خوردگی و افزایش کیفیت پوســته

آنزیم کربونیک آنهیدراز 3است که در متابولیسم تولید بی کربنات 4جهت

( Cمس)( Mn ،منگنز) و ( Znروی)
منابع ارگانیک مواد معدنی همچون  u

انتقال و سوخت و ســاز ویتامین  Aنقش دارد  .روی به عنوان جزئی از

میشود (هادسون 9و همکاران )2004

تشکیل پوسته تخم مرغ و غیره نقش دارد ؛ همچنین روی همراه با مس

می تواند سبب افزایش ضخامت پوسته بشوند و البته استحکام بیشتر

میزان کافی برای مدت طوالنی در بدن ذخیره نمی شــود و سایر عناصر

(استفانلو 10و همکاران ) 2014

در ساختمان آنزیم سوپراکسید دســموتاز 5نقش ایفا می کند  .روی به

معدنی موجود در جیره مانند کلســیم  ،مس و آهن سبب کاهش میزان

دسترسی به آن می شوند.

پوسته وابسته به سطوح مواد معدنی بدون در نظر گرفتن منبع آن است.
همچنین در پژوهشی در ســال  2008کورلسکی و همکاران دریافتند
11

که استفاده از یک منبع ارگانیک روی مانند کمپلکس 12روی و آمینواسید

روی جهــت فعالیت حــدود  300آنزیم در بدن ضــروری بوده و برای

میتواند به افزایش قدرت پوســته در مرغان تخم گذار مســن در اواخر

است .یکی از دالیل اســتفاده از روی در جیره طیور تحت تنش گرمایی

مطالعات نشــان داده اند مصرف خوراک ،تولید تخم ،کیفت پوسته و

فعالیتهای آنزیمی متابولیکی در بدن و عملکرد مناســب آنها حیاتی
دارا بودن خاصیت آنتی اکســیدانی آن اســت ،اگرچه طبق توصیهی
انجمن ملی تحقیقات میزان روی مورد نیاز طیور به طور متوســط 40

میلی گرم در کیلو گرم است اما با توجه به افزایش دفع این عنصر از بدن
در شرایط تنش گرمایی  ،نیاز به این عنصر به بیش از مقدار توصیه شده

افزایش می یابد (.نوروزی)1391،

تولید کمک کند.

ضریب تبدیل با استفاده از سطوح  30الی  60میلی گرم مکمل سولفات
روی در جیره بلدرچین ژاپنی ،تحت شرایط تنش گرمایی بهبود یافته و

همچنین افزودن  30میلی گرم روی همراه با  8میلی گرم پیریدوکسین

13

در جیره ی مرغان تخمگذار منجر به افزایش تولید تخم و بهبود ضریب

تبدیل می شــود .در پژوهشی دیگر نیز مشاهده شد که مصرف سطوح

روی به طور کلی از طریق سه مکانیسم نقش آنتی اکسیدانی خود را ایفا

 80الی  100میلی گرم مکمــل روی – متیونین منجر به بهبود کیفیت

آنزیم های حاوی روی مانند سوپراکسید دسموتاز ( )CuZnSODاست

گرمایی شده است (کوچوک و همکاران )2008

میکند  .مکانیسم اول آنتی اکسیدانی روی از طریق شرکت در ساختمان
که نقــش مهمی در از بین بردن رادیکال هــای آزاد در بدن ایفا می کند.

پوســته تخم مرغ و جلوگیری از بروز مشکالت در تخم در شرایط تنش
14

دومین مکانیســم آنتی اکســیدانی روی از طریق افزایش القای سنتز

متالوتیونیین 6است که این ترکیب منجر به از بین بردن رادیکال های آزاد
از طریق به دام انداختن آنها می شود (.اوتیزیا 7و همکاران )1996

سومین مکانیسم آنتی اکســیدانی روی ،از طریق تاثیر هم افزایی آن با

ســایر ترکیبات مغذی دارای خاصیت آنتی اکســیدانی است مطالعات
متعددی نشان می دهد که استفاده از ترکیب روی با ویتامین  Aدر جیره
طیور منجر به کاهش اثرات منفی تنش گرمایی یا ســرمایی می گردد .

(شاهین 8و همکاران)2002،

مواد خوراکی اغلب از لحاظ وجود عنصــر روی کمبود دارند ،بنابراین
استفاده از آن به عنوان مکمل در جیره غذایی طیور توصیه می شود .

روی یکی از اجزای مهم در ساختار تخم مرغ است ،شکستگی پوسته در

مراحل تولید یکی از بزرگترین زیان های اقتصادی محســوب می شود
بنابراین تولید کنندگان ضروری است که بدانند مکمل های معدنی مانند

روی چگونه میتواند به کاهش بروز شکستگی ها در تخم مرغ کمک کند.

مکمل روی در رژیم غذایی میتوانــد تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت
9Hudson 10Stefanello 11Korelski

7Oteiza 8sahin

1Lipid 2Nucleic acid 3Anhidraz carbonic 4Super oxide dismutase 5Bicarbonate 6Metalotionein
12Complex 13piridoxine 14kuchuk
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Oxidant defense systems in testes from Zn deficient rats.
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از پیامد های ناشــی از کمبود این عنصر در پرندگان می توان به کاهش

 مرگ جنین در اواســط دوره،تولید تخم مرغ و قابلیت جوجه درآوری
 بدشــکلی اســکلت همراه با،انکوباســیون همراه با جنین غیر فعال

 نقص در اندام های،)کندرودیستروفی (بزرگ شدگی مفصل خرگوشی
. سر و مغز اشاره کرد، منقار،بدن مانند ستون فقرات

مطالعات بسیاری که در مورد مرغ های تخمگذار در دانشگاه ویسکانسین
 تولید تخم مرغ،انجام گرفته است نشــان داد که در مواقع کمبود روی

 ولی اثرات کمبود روی بر جوجه درآوری تخم مرغ ها و رشد،کاهش یافته
.جنین بیشتر قابل توجه بوده است

 ســطوح مختلف روی مورد نیاز برای گونههایN
 RC طبق توصیه ی

. میلیگرم در کیلوگرم جیره است75  الی40 مختلف پرندگان بین

Proceedings of the Society for Experimental Biology and

:منابع
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صبحانه ای بهتر

با تخم مرغ های غنی از پروتئین

70

منبــع پروتئیــن

کالری

با کیفیــت و کامال

طبیعی

یک تخــم مرغ حــاوی  13ویتامین و ماده

13

ویتامین و ماده

ضروری

معدنی ضروری ،پروتئیــن با کیفیت و آنتی
اکســیدان ها می باشد در حالی که فقط 70
کالری دارد .برای یــک صبحانه ایده آل و
وعده غذایی متعادل ،تخم مرغ را با غذاهای

حاوی مواد مغذی مصرف کنید.

تخم مرغ شامل

مقادیر مناسب از نه
آمینواسید ضروری
است:

 6گرم از پروتئین
یک تخم مرغ حاوی  6گرم پروتئین اســت
که تقریبا نیمی از آن در زرده تخم مرغ یافت

میشود.

38

لیزین ،ترئونین ،والین،
ایزولوسین ،لوسین،

متیونین ،فنیلآالنین،

تریپتوفان ،هیستیدین
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وعده های صبحانه از نظر داشــتن پروتئین با هم یکسان نیســتند ،تحقیقات نشان می دهد که  25تا  30گرم از پروتئین های کیفیت باال در هر
وعده غذایی برای داشتن ماهیچه ها و استخوان های سالم در بزرگساالن مناسب است .در حالی که هریک از این صبحانه های محبوب آمریکایی
مقدار کالری مشابهی را فراهم می کنند ،اما مقدار و نوع پروتئینشان به میزان زیادی متفاوت است.

 350کالری
 325کالری

 295کالری

 12گرم پروتئین

دونات
قهوه =  1فنجان
خامه=  1قاشق سوپ خوری
شکر=  1قاشق چایخوری

پنکیک =  2عدد
شیره افرا=  1قاشق سوپ خوری
توت فرنگی=  1/2فنجان
شیر بدون چربی=  1فنجان

 3گرم پروتئین

افراد ســالم می توانند از خوردن یک تخم

مرغ در روز بدون باال رفتن ســطح کلسترول

خونشان لذت ببرند.

 13گرم پروتئین

غالت کامل آماده= یک فنجان
شیر بدون چربی=  1/2فنجان
موز=  1عدد کوچک
آب پرتقال =  1/2فنجان

تخم مرغ ها یکــی از بهترین منابع مقرون به

در سال 2002

 1تخم مرغ

هرروز

انــدازه گیری

شده است.

یک تخم مرغ کامل  +یک عدد
سفیده تخم مرغ
بیکن کانادایی =  1اونس
پنیر کم چرب=  1اونس
کیک مافین انگلیسی= 1/2
خربزه=  1/2فنجان
گوجه فرنگی=  1قطعه
شیر بدون چربی=  1فنجان

دیگر فواید بی

صرفه پروتئین با کیفیت باال هستند.

هر  15سنت
 1تخم مرغ

 330کالری

 33گرم پروتئین

کلسترول

%14

نظیرتخم مرغ

ویتامین D

%64

39

بولتن داخلی ،پاییز 1396

3

 25تا  30گرم
از پروتئیــن بــا کیفیــت در هر وعده

غذایی بــرای داشــتن ماهیچه ها و
استخوان های ســالم در بزرگساالن

مناسب است.

پروتئین با کیفیت
برای رژیم غذایی
سالم ،ســودمند
است.
تحقیقات نشــان داده است که خوردن تخم

مرغ در صبحانه در مقایســه با خوردن یک
دونات در وعده صبحانــه به افراد چاقی که

رژیم گرفته اند کمک می کند.

از دست دادن %65

وزن بیشتر

کاهش بیشتر توده بدنی تا %61
احساس انرژی بیشتر
در مقایسه با خوردن غالت ،تخم مرغ

40

%30

افزایش احساس سیری را ایجاد

%50

نمره شاخص سیری ایجاد می کند.

می کند.

E G G & C H I C K E N T E C H N O L OGY
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