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 مترجمین: درباره
دوره کارشناسی را  8902ر سال )قربانعلی( صادقی د امیرعلی دکتر

های در دانشگاه تبریز به پایان رسانید و در سالرشته علوم دامی در 

مدارک کارشناسی ارشد و  ذبه ترتیب موفق به اخ 8916و  8901

ر کنار و د ندشددانشگاه صنعتی اصفهان در تغذیه دام و طیور دکتری 

تحقیقاتی را در دانشگاه آلبرتا کشور  ماهه 81دوره دکتری یک دوره 

به عنوان عضو هیات  8919در اسفند ماه  سپس. کانادا سپری نمودند

. ار شدندعلمی در گروه علوم دامی دانشگاه کردستان مشغول به ک

به مرتبه دانشیاری  8910آبان ماه  سال و در 0ایشان در کمتر از 

د. یافتن دستنیز به مرتبه استادی 8930یافتند و در بهمن ماه  ءارتقا

در  مقاله انگلیسی 23توان به چاپ ایشان می از فعالیت های علمی

معتبر های کنفرانسمقاله در  34ارائه المللی، بین مجالت معتبر

در زمینه مدیریت پرورش ارسی فکتاب  6 ، تالیفداخلی و بین المللی

  ،The Amazing Egg تالیف یک فصل از کتاب انگلیسیطیور، 

ویت در عض ،نویسی برای کارشناسان صنعت طیور کشورهای متعدد جیرهدورهتغذیه مرغ اسکات، برگزاری  ترجمه کتاب

در کانادا و دبیری علمی  ”The 3rd Symposium on “Egg Nutrition for Health Promotionکمیته علمی و اجرایی

یت نیز فعالعلمی، در حوزه صنعت طیور کشور  ایهایشان در کنار فعالیت هشتمین کنگره علوم دامی ایران اشاره نمود.

کارخانجاتی نظیر خوراک دام پارس، در زمان به حرفه مرغداری، امر مشاوره و جیره نویسی را نموده و عالوه بر اشتغال هم

 اند.بوده دارعهده تان دانه، پگاه جهان نما و ...تهران دانه، مریوان دانه، مهر بیستون، کردس
 

 

 

مدرک کارشناسی خود را در  8910محمود حبیبیان در سال دکتر 

رشته مهندسی علوم دامی از دانشگاه شهرکرد اخذ نمودند و از پس 

رد دوره کارشناسی ارشد وا 8911یک ساله در سال ای از وقفه

ته در رشترتیب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود و به شدند 

های دانشگاهاز  8932و  8934های در سالرا تغذیه دام و طیور 

ایشان در طول این مدت عالوه بر رازی و کردستان دریافت کردند. 

پرونده ش طیور، و کسب تجربه در پروراشتغال به پرورش دام 

 تواناند که از آن جمله میای از خود به جا گذاشتهشایستهعلمی 

 هاهد المللی ودر مجالت معتبر بینانگلیسی مقاله  94به چاپ حدود 

آقای دکتر داخلی و خارجی اشاره کرد.  های معتبرمقاله در همایش

به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی  8930در سال که  حبیبیان

یت عالوه بر فعالنیز در حال حاضر دانشگاه کردستان انتخاب شدند، 

 علمی و های دام و طیور کوشش نویسیجیرهدر حوزه تغذیه و 

)خوراسگان(، عضویت در هیات  اصفهان واحد اسالمی، آزاد و نخبگان دانشگاه خود را در قالب باشگاه پژوهشگرانپژوهشی 

دامه ا المللیبینمعتبر  مجالتبرای  داوریو متعلق به کشور سنگاپور  Food Science and Engineering مجله تحریریه

ترسیم در خوراک طیور  نیازهای مورد و هدف اصلی خود در پژوهش را تولید و معرفی محصوالت و مکملدهند می

 اند.نموده
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 مترجمین گفتاریشپ

ها بود که در فکر نگارش کتابی علمی و کاربردی در مدت

سال  6زمینه تغذیه طیور بودم تا اینکه کتاب حاضر حدود 

پیش از طریق یکی از دوستان به دست اینجانب رسید. با 

مطالعه کتاب دریافتم که مولف در کنار اشاره به مباحث 

یی ااصولی و بنیادی تغذیه طیور، کاربرد آنها را نیز به زیب

تر بیان نموده است. با توجه به اینکه و شیوایی هرچه تمام

و در کنار تحصیل در دوره  8909اینجانب از سال 

کارشناسی علوم دامی با اجاره یک مرغداری عمال وارد این 

صنعت شدم و در حال حاضر نیز در کنار تدریس در 

دانشگاه، به حرفه مرغداری و امر مشاوره به کارخانجات 

خوراک طیور اشتغال دارم، کتاب حاضر را بسیار  تولید

 یکاربردای مفید و نزدیک به کتاب مدنظر خود و مجموعه

برای متخصصین و شاغلین صنعت طیور و دانشجویان 

 های تحصیالت تکمیلی تغذیهمند به تحصیل در دورهعالقه

آموختگان تحت طیور یافتم و با همکاری یکی از دانش

راهنمایی خود جناب آقای دکتر حبیبیان مبادرت به ترجمه 

ای که در ترجمه کتاب کتاب نمودیم. با توجه به تجربه

غ اسکات در کنار استاد بزرگوارم جناب آقای تغذیه مر

پوررضا داشتم و نیز با توجه به تسلط خوب جناب  دکتر

دکتر حبیبیان بر مبانی علمی و شیوایی نثر ایشان نهایت 

تالش خود را به کار بستیم تا ترجمه کتاب تا حد ممکن 

باشد. همچنین با  درکقابلساده، روان و برای خوانندگان 

 هایقت باال کلیه جداول، تصاویر و عکسصرف وقت و د

ی تهیه نمودیم که رنگتماممتعدد کتاب را به صورت 

تر مطالب کتاب و درک امیدواریم به ارائه هرچه جذاب

آنها برای خوانندگان محترم کمک کند. الزم به ذکر است 

 و دندارن وجود کتاب اصلی نسخه در تصاویر از که تعدادی

. اندشده اضافه کتاب زیبایی و بندیقالب به کمک جهت

 دارای اصلی نسخه در شکل ها و معادالت از برخی همچنین

. اندگردیده تصحیح شدهترجمه نسخه در که بودند اشکال

در اینجا الزم است از آقایان ریک کلین نویسنده کتاب 

بابت توضیحات ارزشمند ایشان جهت روشن شدن هرچه 

و محمدحسین رومنا بهتر مطالب کتاب در طول ترجمه 

دریغ ایشان در ترجمه فصل فرآیند های بیبابت کمک

سید  دکتر انعلمی تشکر نماییم. همچنین الزم است از آقای

و دکتر سامان لشکری جهت زحمات آنها در علی تبعیدیان 

رغم نسخه چاپی کتاب تشکر و قدردانی نماییم. علیتهیه 

کتاب خالی از  نظر در ترجمه، قطعا اینتمام تالش و دقت

اشکال نیست و انتقادات و پیشنهادات خوانندگان محترم 

را بر دیده منت نهاده و پیشاپیش از احساس مسئولیت آنها 

 الکترونیکی هایپست به در ارسال نظرات ارزشمندشان

.کنیممی سپاسگزاری زیر

 حبیبیان دکتر امیرعلی صادقی و دکتر محمود

 ghorbanalis@yahoo.com ;gsadeghi@uok.ac.ir 

 mahmood_habibiyan@yahoo.com 
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 مرغ تغذیه  ب

 

 مولف گفتارپیش

به عنوان کسی که تجربه باالیی در مورد تغذیه طیور در 

شد که شرایط تجاری دارم، اغلب از من درخواست می

اطالعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. دیگران 

دهندگان، همکاران متخصص و دانشجویان شامل پرورش

است. برای دستیابی به این هدف، بیش از یک دهه است 

روزه در زمینه تغذیه طیور که یک دوره مقدماتی سه

کنم که صدها نفر از کشورهای مختلف در آن برگزار می

کنند. این کتاب به عنوان ماده درسی این دوره شرکت می

ایجاد شد. سرعت باالی تغییرات در صنعت طیور باعث 

خه شود و این نسها میتجدیدنظر پیاپی در بسیاری از جنبه

ها تالش و تجربه است. کسانی که در صنعت سالسرانجام 

دانند که سیستم تولید و مدیریت کنند، میطیور کار می

ها، چگونگی تفسیر نتایج پرورش روی شیوه تغذیه جوجه

گذارد؛ تولید و شیوه حل مشکالت مربوطه تاثیر می

ر های تولید موثر ببنابراین، هر جا که الزم باشد سیستم

 ی را مورد بحث قرار خواهیم داد.اتصمیمات تغذیه

های هزینه تولید همه سیستماز درصد  04خوراک حدود 

گیرد. در حالی که بسیاری از پرورش طیور را در برمی

طیور دارند، ها( )بیماریمرغداران درک باالیی از پاتولوژی 

تنها تعداد کمی از آنها درک صحیحی از اهداف متخصصین 

بار یکی از گویم که یکاینجا می تغذیه دارند. این را از

یزی چاسید آمینه »کرد که کـننـدگان مـا فـکر میشـرکـت

او مرا « شود.است که داخل استخرهای شنا ریخته می

 داند! بـسیـار حیـاتـی اسـتمطمئن کرد که بیشتر از من می

ای کـه همه متخصصین طیور یک حداقل دانش تغذیه

ه بتوانند فروشندگان خوراک داشته باشند، ولو در حدی ک

 دارند.را پاسخگو نگه

ایر تر از تغذیه سبرای بسیاری از مردم تغذیه طیور پیچیده

( این 8338) 8رسد. در حالی که اسکاتها به نظر میگونه

کند که ما در مورد تغذیه نکته را به درستی گوشزد می

                                                           
1. Scott 

 دانیم. این مساله تا حدطیور بیش از هر حیوان دیگری می

های عملی است که برای تولید زیادی حاصل انگیزه

ترین ماده غذایی )گوشت طیور( وجود دارد. مساله پربازده

دیگری که به این داستان کمک کرده این است که طیور 

ترین حیوانات برای مطالـعات تغذیه پایه هستند؛ مناسب

ای در زمینه تغذیه طیور ایجاد شده بنابراین، دانش پایه

 ه بیشتر باعث سادگی تغذیه طیور و نه پیچیدگیاست ک

 شود.آن می

 (،هـا )شـامـل انسانبه یاد داشته باشید که شباهت گـونـه

( DNAبیشتر از تفاوت آنها است. نه تنها ماده ژنتیکی )

 هایمشابهی با سایر حیوانات داریم، بلکه اکثر مسیر

نیز  دبیوشیمیایی حیاتی که به نوعی با تغذیه درگیر هستن

ی هابین ما مشترک است. این بدین معنا است که گونه

های( مختلف پرندگان ممکن است نیازهای )ژنتیک

 ای مشابهی داشته باشند. برای مثال، نیازهای یکتغذیه

 8کیلوگرمی بسیار شبیه یک اردک پکنی  8جوجه گوشتی 

ژنوتیپ  دارایهای کیلوگرمی است. در حالی که پرنده

نظر فنوتیپی متفاوت هستند، مثل یک جوجه یکسان که از 

کیلوگرمی،  3/8گرمی و یک جوجه گوشتی  844گوشتی 

 ای متفاوتی دارند.نیازهای تغذیه

هایی که تغذیه طیور را از تغذیه انسان و حتی یکی از جنبه

ی هاکند این است که گلهنشخوارکنندگان متفاوت می

از آنها  امهرکدطیور شامل جمعیتی از افراد هستند که 

ای، مصرف خوراک و کارایی متابولیکی نیازهای تغذیه

متفاوتی دارند. هنگام تغذیه طیور، هدف اصلی باید لزوما 

به حداکثر رساندن سودآوری کل گله باشد. چنانچه این 

ها به رغم پتانسیل هدف برآورده نشود، ممکن است پرنده

نه کرد بهیای شوند و نتوانند عملباال، دچار کمبود تغذیه

 دهند.بخود را بروز 

های پایه تغذیه طیور بحث این کتاب بیشتر روی نظریه

های گام برای تنظیم جیرهبهکند تا آنکه یک روش گاممی



 ج  گفتارپیش

 

بینی های اساسی، پیشطیور ارائه بدهد. درک این پایه

آنچه در عرصه عمل دیده خواهد شد و امکانات مورد نیاز 

تر خواهد کرد. آموزش تغذیه برای رفع مشکالت را آسان

همیشه تا حدودی دشوار است. این کار تا حدودی شبیه 

هـا بـایـد به چـرخاز مـیـل هرکدامچرخ دوچـرخـه اســت. 

تک صورت جداگانه در نظر گرفته شوند و تا زمانی که تک

آنها در جای خودشان نباشند درک ما کامل نخواهد بود. با 

 اری است که این کتاب بتواندوجود این نقص، جای امیدو

به عنوان یک منبع خوب توسط کسانی که در پرورش طیور 

نقش دارند، کارخانجات خوراک و دانشجویانی که تالش 

های تغذیه طیور دارند مورد استفاده قرار در فهم پیچیدگی

 بگیرد.

خوراک که در تغذیه تجاری حائز اهمیت  یترین اجزامهم

بخش اعظم هزینه را به خود است، اجزایی هستند که 

دهند. این اجزاء عبارت از انرژی، پروتئین و اختصاص می

باشند؛ بـنـابـرایـن، این برخی از مواد معدنی پرمصرف می

 ها تمرکز خواهد کرد تا تغذیهکتاب بیشتر بر این قسمت

ها. الزم به ذکر است که مصرف و ویتامینمواد معدنی کم

سیل ژنتیکی طیور، برخی از زمان با افزایش پتانهم

توانند تولید را مصرف میها و مواد معدنی کمویتامین

ها محدود کنند. از این رو، احتماال در آینده اهمیت ویتامین

 و مواد معدنی در تغذیه افزایش خواهد یافت.

الزم به یادآوری است که تغذیه یک کار علمی است و 

 ی را دنبال کند. علمبنابراین باید روند و روش متداول علم

 ها و رسیدنیک فرآیند منطقی هدفمند برای آزمایش ایده

 ههای علمی باید بگیری است؛ تفسیر دادهبه یک نتیجه

                                                           
1. SPESFEED 
2. Brett Roosendaal 
3. Helena Smuts 
4. Christel Coetzee 
5. Colleen Engelbrecht 
6. Bianca Losper 
7. Steve Leeson 
8. Peter and Natalie Chrystal 

ای باشد که بتوان یک تصمیم مناسب گرفت. برای گونه

دستیابی به این هدف، یک فصل به تشریح فرآیندهای 

 علمی اختصاص یافته است.

قوانین طالیی تغذیه طیور به شما  هدف این کتاب آموزش

 بارتند از:قوانین ع است. این

 آید.هیچ چیز ارزشمندی رایگان به دست نمی. 8

هرگز یک خوراک را بر مبنای آنچه در آن گنجانده  .6

شده است ارزیابی نکنید؛ بلکه تناسب یک خوراک 

قضاوت آن  های از قلم افتادهباید بر اساس بخش

 گردد.

دهیم ممکن است ضرورتا درست انجام میآنچه ما  .9

نباشد و ما باید با اطمینان بدانیم که همیشه امکان 

 اشتباه وجود دارد.

هیچ جادوی سیاهی در تغذیه وجود ندارد، بلکه تغذیه  .0

 یک علم است.

 توان به تنهایی انجام داد.طبیعتا، کاری از این دست را نمی

 ، برت8ام در اسپسفیدخواهم از همکاران قدیمی و فعلیمی

ل س6روزندا ی9، هلنا اسموت ، کولین 0، کریستل کوتس

که نقش مهمی در فراهم شدن  2و بیانکا لوسپر 3انگلبرت

اند تشکر کنم. باید موجود در این کتاب داشتهاطالعات 

داشته باشم که همیشه از در  0تشکر ویژه از استیو لیسون

 برد و بامیان گذاشتن اطالعات خود با دیگران لذت می

لطف زیاد اجازه داد که من هم از بسیاری از مطالب او 

ها با در طول سال 1استفاده کنم. پیتر و ناتالی کریستال

ازنده خود روی کتاب نقشی بسیار مهم ایفا نقدهای س

ام وکردند. من با دامپزشکان بسیار زیادی همکاری داشته
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به  6و هرمان بوسمن 8نکریس هندرس باید از آنها به ویژه

ها و بینشی که به من دادند، تشکر داشته باشم. خاطر کمک

زحمت ویرایش انگلیسی کتاب را به عهده  9آن مارانگوس

داشت و از او به خاطر سختی که متحمل شد سپاسگزاری 

 3و گروه همکار او در کانتکست 0کنم. وس یوینگمی

ره ام دادند. آندمشتاقانه و خالقانه فرآیند چاپ کتاب را انج

های با غایت مهربانی بخش عمده عکس 2پرتوریوس

شده در کتاب را گرفت. در آخر، باید از همه همکاران ارائه

متخصصم که دانسته یا ندانسته دانش خود را در زمینه 

گر اند، تشکر کنم. متاسفم اتغذیه طیور به من ارزانی داشته

طالعی، نام کسانی ابه هر دلیلی، چه سهوا و چه از روی بی

شد از قلم افتاده است. در صورت که باید از آنها تشکر می

 های بعدی کتابانعکاس، این مساله بالفاصله در ویرایش

چه به صورت مرسوم و چه به صورت الکترونیکی اصالح 

خواهد شد.

 0ریک کلین
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 مقدمه

 هایکتاب جدید ریک کلین اطالعات خوبی به دانسته

کسانی که در زمینه تغذیه و خوراک دادن طیور کار 

 . مدتی طول کشید تا یک تعادل بیننمایدمیکنند اضافه می

کارگیری عملی  انداز مفاهیم مدرن تغذیه پایه و بهچشم

آنها در مدیریت تغذیه در واحدهای پرورش شکل بگیرد. 

است که ریک کلین سمینارهایی را در زمینه تغذیه ها سال

طیور برای متخصصین در آفریقای جنوبی و دیگر نقاط دنیا 

 شدهای از مطالب ارائهکند. این کتاب مجموعهبرگزار می

ساله تکامل  83 در این دوره آموزشی را )که طی یک دوره

پیدا کرده( فراهم کرده است. ریک کلین یک مشاور 

تغذیه است که اغلب در آفریقا فعالیت کرده، اما در اغلب 

هایی داشته و بنابراین کشورهای اروپایی هم فعالیت

سرمایه تجربه جهانی او در این کتاب بازتاب یافته است. 

هـای دهفصل وجود دارد که با معـرفی ر 81در این کتاب 

مـخـتلف مـواد مغذی شروع شده و سپس کاربرد آنها را 

هـای مـرغ گـوشـتی، هـایجـوجـه تغذیه در جداگانه به طور

اسـت.  داده ارائه گـوشـتـی مـادر هایمرغ و گذارتخم

فصل پیاپی بعدی آن  0فرد کتاب در ویژگی منحصربه

ه استفاداست که موضوعات مهمی مثل ارزیابی مواد مغذی، 

و تضمین کیفیت و نیز نقد  یها، تغذیه و سالمتاز آنزیم

دهد. از آنجایی فردی از فرآیند علمی را ارائه میمنحصربه

که نویسنده به صورت عملی در زمینه تغذیه کار کرده، 

توجهی در مورد توانسته است اطالعات جانبی جالب

م در اندنویسی عملی فراهم کند که تا جایی که من میجیره

شود. به طور کلی، های تغذیه طیور دیده نمیسایر کتاب

های تغذیه و یک متن خواندنی و جامع از تمامی جنبه

هـای تغذیه طیور فراهم شده است. این کتاب نه بـرنـامـه

تنها بـرای متخصصین تغذیه تجاری، بلکه برای 

های مختلف پرورش طیور دانشجویانی که در بخش

ای در و اغلب متخصصینی که به صورت حرفهفعالیت دارند 

استفاده است.کنند قابلصنعت طیور کار می

 دکتر استیو لیسون

 8گوئلف، انتاریو، کانادا
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ن تامی»توان به این صورت تعریف کرد: علم تغذیه را می

 ای که امکانیک جیره برای جمعیتی از حیوانات، به گونه

متابولیک مورد نیاز آنها برای فعالیت موثر مسیرهای 

نگهداری، رشد، کار و فعالیت، ایمنی و تولیدمثل را فراهم 

تغذیه شامل خوردن، هضم و جذب عناصر شیمیایی «. کند

شوند. به عالوه، این است که به عنوان خوراک مصرف می

دن های مختلف بفرآیند مستلزم انتقال این عناصر به اندام

ین تریمیایی است که مناسبهای فیزیکی و شدر شکل

ها باشند. شکل برای جذب و استفاده توسط سلول

ترین نگرانی هر متخصص تغذیه اطمینان از این است مهم

شده به حیوان حاوی مقادیر کافی از همه های ارائهکه جیره

مواد مغذی برای عملکرد، تولید و تولیدمثل طبیعی باشند. 

نیازمند شرح دقیق  تغذیه دانشی کمی است که نه تنها

جزئیات مولکولی هضم، متابولیسم و دفع، بلکه نیازمند 

 تر از این، تغذیهبرآورد دقیق نرخ این فرآیندها است. مهم

 اییک دانش اقتصادی است که در آن هرچه از نظر تغذیه

شود ممکن است اثری مستقیم بر سود و زیان انجام می

 شد.حاصله در مجموعه پرورش طیور داشته با

ای که شامل معده و روده معدهسیستم گوارشی حیوان تک

کوچک حیوان است، به خوبی برای استفاده از لیپیدها، 

 1قندها، نشاسته و پروتئین سازگار شده است )به فصل 

مراجعه نمایید(. سکوم و روده بزرگ در قالب یک جمعیت 

میکروبی، در برداشت مواد مغذی از منابع گیاهی حاوی 

د. ای نقش دارنساکاریدهای غیرنشاستهر باالی پلیمقادی

ای ای دامنه گستردهتواند به راحتی ارزش تغذیهپرنده می

دهد. این قابلیت، باز مواد خوراکی متفاوت را تشخیص 

حیوان را قادر به تغذیه انتخابی و ایجاد تعادل خودکار در 

 سازد.اش میجیره روزانه

ای که هر ماده»به صورت فرهنگ آکسفورد ماده مغذی را 

د پرنده را تامین کند و یا بتواند در رش یبتواند رشد و سالمت

 . اینکندمیتعریف « پرنده مشارکت نماید یو سالمت

 

 نکته 

د شوندر بدن پرنده ساخته نمی ضروریمواد مغذی 

 و باید از راه جیره تامین شوند.

 

ماهیت آلی دارند )گیاهان و جانوران(، اما  عمدتاترکیبات 

 ممکن است به شکل مواد معدنی نیز باشند.

ها و اسیدهای آمینه( با استفاده ساخت مواد مغذی )ویتامین

از فرآیندهای شیمیایی رو به افزایش است و این مواد 

تری مغذی مصنوعی )سنتتیک( به طور روزافزون نقش مهم

ی از جیره ئ. مواد مغذی اجزاکنندرا در تغذیه ایفا می

در بدن دارند و در نگهداری،  مشخص یهستند که نقش

کنند. مواد مغذی حیوان مشارکت می یرشد و سالمت

اجزایی هستند که حیوان به آنها نیاز دارد، اما  ضروری

مقادیر کافی از آنها )در بدن( برای تامین نیاز حیوان ساخته 

شود؛ بنابراین ضرورت دارد که از طریق جیره تامین نمی

 به مقدار کافی غیرضروریشوند. از سوی دیگر، مواد مغذی 

 هشوند. عالوه بر انرژی، همه حیوانات بدر بدن ساخته می

دسته از مواد مغذی شامل آب، کربوهیدرات، چربی  2

)لیپید(، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی نیاز دارند. صحبت 

د شونهای خوراکی شناخته میدر مورد آنچه با نام افزودنی

ها ای در حال افزایش است. این مولکولبه طور فزاینده

تعریف سنتی ماده مغذی را ندارند، اما عملکردهای 

ها یوشیمیایی بسیار مهمی دارند. اسیدهای آلی و آنزیمب

هایی از این دست هستند. در گذشته به اینها مثال

شد. برخی از محققین های غیرمغذی گفته میافزودنی

ترکیباتی مانند اسیدهای چرب ضروری را هم جزء این 

رست د هرگزبندی اند، اما این تقسیمدسته در نظر گرفته

 نیست.

تغذیه، در معنای عام خود، تحت قوانین فیزیک قرار دارد. 

د گویترین آنها قانون اول ترمودینامیک است که میمهم

یندآماده و انرژی همیشه ثابت هستند. آنها نه به وجود می
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به عبارت دیگر، هر چیزی که حیوان  روند.و نه از بین می

شود و از طریق مدفوع از بدن دفع خورد یا هضم نمیمی

شود و گردد و یا جذب و توسط بدن استفاده میمی

محصوالت زائد حاصل از متابولیسم آن از راه ادرار، مدفوع 

از دست  گرماگردند و یا به صورت و تنفس دفع می

دانیم این است که بخش اعظم روند. آنچه تا به امروز میمی

DNA تر اینکه مسیراکثر جانداران یکسان است و مهم-

های شیمیایی پیچیده سازنده متابولیسم آنها بسیار شبیه 

یکدیگر هستند. بعید است که انتخاب ژنتیکی موجب 

شود؛ بنابراین، احتماال قادر نخواهیم بود که بتغییر اینها 

ها را در نرژی توسط جوجهمسیر استفاده از مواد مغذی و ا

( اعتقاد دارد 6441) 8سطح سلول تغییر بدهیم. میشل پالن

. او این اصطالح را به ایمشده 6گراییتغذیهکه ما وارد دوره 

 گرایی با تغذیه یکسانکند: تغذیهاین شکل تعریف می

ه اشاره دارد، این مسال« گرایی»گونه که پسوند نیست. همان

بلکه یک ایدئولوژی است. نه یک موضوع علمی، 

دهی مسائل پیچیده زندگی مسیرهای سازمان هاایدئولوژی

ای از مفروضات مشترک اما و تجربیات تحت مجموعه

نشده هستند. یک ایدئولوژی پرطرفدار تا حدودی بررسی

 گیرند وهمه تحت تاثیر آن قرار می  -  وهوا استمانند آب

 امکان فرار از آن وجود ندارد.

ود گرایی این باور فراگیر بهای کالسیک تغذیهاز مثال یکی

های مرغ موجب افزایش ابتال به بیماریکه کلسترول تخم

دانیم درست چیزی که امروز می - شودعروقی می - قلبی

توان به این مورد اشاره کرد: ها مینیست. از دیگر مثال

ترین سطح پروتئین یک جیره یا یک ماده خوراکی مهم

ترین مشخصه مشخصه آن است و مقدار چربی نامطلوب

وقات ها اغلب ااینها است. متاسفانه بخش بازاریابی شرکت

 کند.گرایی را درک نمیتفاوت بین تغذیه و تغذیه

 ترین شکل آن خوراکی کهتغذیه پیچیده نیست. در ساده

                                                           
1. Michael Pollan 
2. Nutritionism 

 گذاریم حاوی عناصر محدودیها میما در اختیار پرنده

 د از:است که عبارتن

 .آب 

 .انرژی برای تامین سوخت فرآیندهای حیاتی 

 ها و مواد معدنی(مواد مغذی )پروتئین، چربی، ویتامین 

 ها هستند.که واحدهای سازنده همه بافت

 ها و مواد نگههای غیرمغذی )داروها، آنزیمافزودنی-

 دارنده(.

ها نیز ساده است. آنها خوراک پرنده به طور مشابه، نیاز

 خورند:برای تامین موارد زیر میخود را 

 که تا حد زیادی توسط   -  زنده ماندن  -  نگهداری

 شود.اندازه بدن آنها تعیین می

 های های لخم، بافترشد که شامل اسکلت، بافت

 چربی و پرها است.

 ها گذاری و خوابیدن روی تخمتولیدمثل که شامل تخم

 است.

 .فعالیت 

 .ایمنی 

ای متعادل و است که جیرهکار متخصص تغذیه این 

 ها برای آنها فراهم کند.متناسب با نیاز پرنده

 

 نکته 

ها قادرند جیره خود را طوری انتخاب کنند که مرغ

 بتواند نیازهای مواد مغذی آنها را تامین کند.

 

 رفتار خوراک خوردن

های پیش روی ترین چالششناسایی خوراک یکی از مهم

پرندگان است. نوک زدن به ذرات یک فرآیند کامال 

ین شده بشده و مستقل از تغذیه است. زمان سپریکنترل

دهد که ذره بعدی را دو نوک زدن پیاپی به پرنده اجازه می
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طوری انتخاب کند که به راحتی در نوک جا بگیرد یا به 

نوک لمس یا جابجا شود. پرندگان،  سادگی توسط

 زنند و اثراتهای حسی ذراتی را که به آنها نوک میویژگی

 گیرند.مثبت دریافتی از آنها را به سرعت یاد می

ها بسیار متفاوت از پستانداران است. درک حسی پرنده

شود، پرندگان در دیده می 8-8گونه که در جدول همان

های چشایی کمتری دارند. نهمقایسه با اکثر حیوانات جوا

جوند و شکل بلعیدن اهمیت پرندگان خوراک خود را نمی

و  8کند )پیکاردعملی مزه را در تغذیه طیور محدود می

 (. با این حال، کشفیات جدید نشان6446همکاران، 

دارند.  اییافتهدهد که پرندگان سیستم چشایی توسعهمی

ها وند در ژنوم مرغشهایی که مسئول چشایی قلمداد میژن

رسد که بیشتر پرندگان کلسیم وجود دارند و به نظر می

کنند. مطالعات کمی درباره وجود و نقش جیره را حس می

های حسی چشایی در دستگاه گوارش پرندگان سلول

ی نیاز به بررسی بیشتراین موضوع صورت گرفته است و 

 (.6486و همکاران،  6دارد )رورا

نظیری برای انتخاب ماده خوراکی یا ماده یها توانایی بمرغ

مغذی مناسب برای رفع نیازهای خود دارند. آنها قادرند 

های صحیحی از انرژی و پروتئین را برای حفظ تولید نسبت

مراجعه کنید(. همچنین  84خود انتخاب کنند )به فصل 

ها در جهت توجهی برای انتخاب جیرهها توانایی قابلمرغ

مصرف خود دارند. زمانی نیاز مواد معدنی کم تامین متعادل

های یکسانی را دریافت کردند گذار جیرههای تخمکه مرغ

گرم در کیلوگرم( میلی 14و  64که تنها مقدار روی آنها )

های دقیقی از هر دو جیره را ها نسبتمتفاوت بود، پرنده

 04انتخاب کردند تا مصرف روی خود را در حدود 

 دها همچنین قادرنیلوگرم تنظیم کنند. مرغگرم در کمیلی

 دهند و از مصرف جیرهبمقادیر اندک سرب را تشخیص 

                                                           
1. Picard 
2. Roura 
3. Neophobia 
4. Lecuelle 

 کنند.حاوی این عنصر خودداری می

 

های چشایی در حیوانات تعداد جوانه :1-1جدول 

 مختلف

 تعداد حیوان

 944 مرغ

 344 طوطی

 3444 انسان

 84444 گوسفند

 83444 خوک

 93444 گاو

 844444 ماهیگربه

 

 کند ذراتبیند و لمس میتنها چیزی که پرنده در عمل می

ها از ادراک حسی خود مدت، مرغخوراک است. در کوتاه

کنند و به کارهای خوب برای خوردن خوراک استفاده می

گرفته توسط متخصصین تغذیه توجه چندانی ندارند انجام

اسیت بساوایی (. بینایی و حس6446)پیکارد و همکاران، 

ترین عالئم حسی هستند که نوک، بویایی و المسه مهم

توسط پرنده برای انتخاب خوراک مورد استفاده قرار 

گیرند. احتمال اینکه پرندگان یک خوراک مواجه با می

را بچشند بسیار کم است و پرندگان بسیار مراقب  مشکل

های خوراک هستند و تغییر شکل و تغییر شکل و ویژگی

)ترس از پذیرش  9نئوفوبیا تواند منجر بهافت خوراک میب

های جدید و ناشناخته( شود. این و امتحان کردن خوراک

تواند منجر به یک دوره پرهیز از خوردن و ضرر مساله می

ها بسیار (. پرنده6488و همکاران،  0گوئلاقتصادی شود )ل

به اندازه، شکل و رنگ خوراک حساس هستند. آنها ابتدا 

کنند و همیشه تر را مصرف میذرات دارای رنگ روشن

تر را )تقریبا مستقل از ترکیب آنها( ترجیح ذرات بزرگ
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 شناسند؛را می هاخوراک از وسیعی دامنه پرندگان دهند.می

تغییرات ناگهانی جیره باعث اجتناب از خوردن  بنابراین،

شود. این احتمال زمانی که رنگ خوراک توسط آنها می

خوراک نیز تغییر زیادی داشته باشد به مراتب بیشتر 

شود؛ مثال زمانی که رنگ خوراک از قرمز به سبز تغییر می

غییر ت کند در مقایسه با زمانی که از سبز تیره به سبز روشن

کند مقاومت پرنده در مقابل غذا خوردن بیشتر است. در 

صورت ایجاد تغییرات ناگهانی در شکل خوراک )مانند 

امبل به پلت(، احتمال بروز نئوفوبیا وجود دارد. تغییرات کر

باعث توقف یا ند تواسختی، شکل و قوام پلت هم می در

 د.کاهش مصرف خوراک شو

 

 بندی مادهدسته

راک خو مختلف اجزای مقدماتی فصل این در که است مقتضی

ندی ماده برا بیشتر بشناسیم. این مساله تحت عنوان دسته

خالصه شده است. در مورد  8-8شود و در شکل شناخته می

هر ماده مغذی بعدا صحبت بیشتری خواهیم داشت. مفهوم 

متابولیسم را نیز خواهیم شکافت، اما به سازوکار 

های مختلفی برای بیوشیمیایی آن وارد نخواهیم شد. راه

هایی مانند سنجش ارزش یک خوراک وجود دارد. خوراک

 هاها حاوی مقادیر زیادی آب هستند، در حالی که دانههمیو

اده مبندی آب و آب کمی دارند؛ بنابراین، نخستین دسته

 گیرداست. وقتی ماده خشک مورد بررسی قرار می 8خشک

ینجا تواند؛ اتواند بسوزد و بخشی از آن نمیبخشی از آن می

به دست  9ماده آلیو  6خاکستربندی یعنی دومین دسته

های کربوهیدرات، تواند به بخشآید. خود ماده آلی مییم

 ها تقسیم شود.چربی، پروتئین و ویتامین

 

 ماده خشک

 ا به طور مرسوم به دو بخش خاکسترهماده خشک خوراک

                                                           
1. Dry matter 
2. Ash 
3. Organic matter 

 نکته 

 ها حاوی آب و ماده خشک هستند.همه جیره

 

 

حی بندی واضشود، اگرچه چنین دستهو ماده آلی تقسیم می

 های زنده وجود ندارد. بسیاری از مواد آلی حاویاندامدر 

 عناصر معدنی به عنوان اجزای ساختاری خود هستند.

 

 آلی(خاکستر )ماده غیر

است. آن خاکستر یک خوراک معرف مقدار مواد معدنی 

با  2معدنی در تغذیه حائز اهمیت هستند و در فصل  وادم

 جزئیات بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

 

 ماده آلی

خود یک ماده مغذی نیست بلکه بیشتر خودیانرژی )که به

 ها از بخشیک ویژگی خوراک است(، پروتئین و ویتامین

آیند. کل ماده آلی خوراک آلی خوراک به دست می

هضم آن از طریق دسترس نیست و بخش غیرقابلقابل

هضم نقش مهمی در شود. بخش غیرقابلمدفوع دفع می

 کند که بهای فراهم میکند. این بخش تودههضم ایفا می

شوند و واسطه آن انقباضات ریتمیک روده فعال می

وده های ربنابراین مسئول حفظ کشیدگی طبیعی ماهیچه

دهنده ماده آلی را در این فصل است. اجزای اصلی تشکیل

های بعدی با جزئیات دهیم، اما در فصلبه اختصار شرح می

 خواهند گرفت. بیشتر مورد بحث قرار

 

 هاکربوهیدرات

ها ترکیباتی حاوی کربن، هیدروژن و کربوهیدرات

اکسیژن هستند که در آنها نسبت هیدروژن به اکسیژن 

درصد  34تا  24ها تقریبا مشابه آب است. کربوهیدرات
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 بندی مادهدسته: 1-1شکل 

 

که بدن  گیرند، در حالیماده خشک گیاهان را در برمی

است. این اختالف  کربوهیدرات حیوانات حاوی مقادیر اندکی

های سلولی تا حد زیادی به این دلیل است که دیواره

اما  اند،گیاهان از ترکیبات کربوهیدراتی تشکیل شده

های جانوری تقریبا به طور کامل از پروتئین دیواره سلول

. به عالوه، گیاهان انرژی را به صورت ه استساخته شد

 ره انرژیکنند، در حالی که ذخیکربوهیدرات ذخیره می

ها بخش اعظم جیره حیوانات چربی است. کربوهیدرات

درصد جیره را در  04دهند و تقریبا طیور را تشکیل می

 اریساخت بندیدسته یکدر ها کربوهیدرات گیرند.برمی

ریدها ساکاپلی و ساکاریدهادی مونوساکاریدها، به شماتیک

ر را دهایی . واژه قند معموال کربوهیدراتشوندمیتقسیم 

گیرد که کمتر از ده واحد مونوساکاریدی دارند، در برمی

کم( به طور معمول  =)الیگو  حالی که نام الیگوساکارید

 6شود )برای همه قندها به جز مونوساکاریدها استفاده می

که با نام )های غیرقندی ها(. کربوهیدراتقندی 84تا 

 (شوندهای ساختاری هم شناخته میکربوهیدرات

-ها هستند. از آنجا که کربوهیدترین کربوهیدراتپیچیده

دهد، ترین بخش خوراک طیور را تشکیل میرات بزرگ

های مختلف یک روش سریع و آسان برای برآورد بخش
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 نکته 

ده کننها منابع اصلی تامینها و چربیکربوهیدرات

 انرژی برای طیور هستند.

 

ر فیبها به در این روش کربوهیدرات طراحی شده است. آن

 شوند. به طورکلی،تقسیم می 6عصاره عاری از ازتو  8خام

، استدسترس عصاره عاری از ازت برای پرنده قابل یاجزا

 ت.استفاده نیسدر حالی بخش فیبر خام برای پرنده قابل

های مورد نیاز برای تجزیه فیبر را ندارند؛ پرندگان آنزیم

بخش نقش کمی در تامین انرژی پرنده ایفا بنابراین، این 

کند. با این وجود، یک مقدار حداقل از فیبر در جیره می

دستگاه گوارش مورد نیاز است که در  یبرای حفظ سالمت

 ادامه به آن خواهیم پرداخت. برخی از پرندگان مانند

ها در دستگاه گوارش خود ها به وجود باکتریشترمرغ

ها در روده کیه دارند. باکتریبرای هضم فیبر جیره ت

نشده را تجزیه و به بزرگ )سکوم( خوراک هضم

آزادسازی بیشتر مواد مغذی، به ویژه انرژی، از مواد 

های پیچیده که در کنند. کربوهیدراتخوراکی کمک می

 ها بهقالب فیبر در جیره حضور دارند، توسط باکتری

 یی با باالشوند. این توانااسیدهای چرب فرار تبدیل می

یابد، اما فیبر یک شمشیر رفتن سن پرنده افزایش می

دولبه است که در مقادیر کم اثرات مفید اما در مقادیر باال 

 اثرات منفی دارد.

 

 لیپیدها یاها چربی

تر لیپیدها گروهی از مواد ها یا به عبارت صحیحچربی

هستند که هم در گیاهان و هم در جانوران وجود دارند. 

های آلی مانند اتر ها در آب نامحلول اما در حاللچربی

محلول هستند. به طور معمول، مقدار چربی یا روغن در 

شود. این معلوم می 9عصاره اترییک خوراک با تعیین 

                                                           
1. Crude fiber 
2. Nitrogen free extract 
3. Ether extract 

بخش شامل تمام ترکیباتی است که در اتر نفت حل 

 غالب) شوند؛ بنابراین، دربرگیرنده چربی واقعیمی

( و گلیسریدهادهای چرب یا تریمشتقات گلیسرول و اسی

ها است. ها و ویتامیندانهترکیبات دیگری مانند رنگ

 نشان داده شده است. 6-8ها در شکل بیوشیمی پایه چربی

ای ما با مشتقات گلسیرولی و تا حد کمتری از نظر تغذیه

اسیدهای چرب آزاد سروکار داریم. اسیدهای چرب به دو 

وجود دارند. هر دو نوع آنها از شکل )اشباع و غیراشباع( 

های اند. چربیکربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده

های جامد مانند پیه(، در مقابل اکسیداسیون اشباع )چربی

توسط اکسیژن هوا مقاوم هستند؛ بنابراین، در زمان ذخیره 

ها با نداشتن پیوندهای شوند. این چربیکمتر فاسد می

و نقطه ذوب باالتر شناخته  های کربندوگانه بین اتم

ها مانند روغن های غیراشباع )روغنشوند. چربیمی

تر فاسد آفتابگردان( با اکسیژن هوا ترکیب و بسیار سریع

های خاصی مانند اسید لینولئیک و اسید شوند. چربیمی

لینولنیک در بدن دارای نقش متابولیک هستند. از آنجایی 

از  ترکیبات نیستند، بایدکه پرندگان قادر به ساخت این 

راه جیره تامین شوند و با نام اسیدهای چرب ضروری 

شوند و ها به انرژی تبدیل میشوند. چربیشناخته می

ها است. این توانایی برابر کربوهیدرات 63/6کارایی آنها 

دهد که نیاز انرژی خود را به پرنده این آزادی عمل را می

 به دست بیاورد. در شرایط محیطی بسیار متفاوتی

 

1OCOR2CH اسید چرب  

ول
سر

گلی
 

 
    
2OCOR2CH اسید چرب  

 
    
3OCOR2CH اسید چرب  

 

گلیسریدهاساختار شیمیایی تری: 2-1شکل 
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 (.6488و همکاران،  دونالدهای اصلی بدن )برگرفته از مکمنابع و سرنوشت متابولیت: 1-3شکل 

 

ها با جیره بدون چربی تغذیه شوند، ممکن وقتی پرنده

درصد برسد. با  24روزگی به  80تلفات آنها تا سن  است

مصرف جیره مواجه با کمبود اسید لینولئیک اندازه 

یابد. پرنده قادر است مانی کاهش میمرغ و زندهتخم

از کربوهیدرات بسازد و به طور کلی، پرندگان چربی را 

قادر به تحمل سطوح باالی چربی در جیره هستند، اما ارائه 

ه ها بشود، مگر آنکه چربیهایی توصیه نمیچنین جیره

 اکسیدان پایدار شده باشند.طور متناسب با آنتی

 

 هاپروتئین

شود که با بیان می 8پروتئین خامپروتئین معموال به صورت 

گردد. تعیین می 63/2ضرب درصد ازت خوراک در عامل 

پروتئین خام شامل پروتئین حقیقی و ترکیبات ازته 

ل ها از اسیدهای آمینه تشکیغیرپروتئینی است. پروتئین

                                                           
1. Crude protein 

اند که ترکیباتی حاوی کربن، هیدروژن و ازت هستند. شده

ز فر نیهای حقیقی حاوی گوگرد و فسبرخی از پروتئین

اسید آمینه مختلف به یکدیگر  66هستند. تقریبا 

کنند تا مرهای پیچیده مختلفی را ایجاد میپیوندند و پلیمی

ها، ها، غضروفهای ضروری برای ساخت ماهیچهپروتئین

ها، های خون، لیپوپروتئینهای پیوندی، پروتئینبافت

ها یک ها را به وجود بیاورند. پروتئینها و آنزیمهورمون

های بدن و از اجزای بسیار مهم بخش ضروری اغلب بافت

 0جیره هستند. جزئیات بیشتر در این مورد در فصل 

 گنجانده شده است.

 

 هاویتامین

توان به دو دسته محلول در آب و محلول ها را میویتامین

 ها اغلب به عنوان کاتالیزوردر چربی تقسیم کرد. ویتامین
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شوند و به رغم بدن استفاده می در فرآیندهای آنزیمی

 های بسیار مهمی که در بدن دارند، مقادیر بسیار کمینقش

 مراجعه کنید(. 3از آنها مورد نیاز است )به فصل 

 

 نکته 

متابولیسم دربرگیرنده همه فرایندهای شیمیایی 

 افتد.است که درون یک اندام زنده اتفاق می

 

 متابولیسم

متابولیسم اصطالحی است که برای توصیف ترتیب یا توالی 

داده در موجودات زنده به کار فرآیندهای شیمیایی رخ

رود. هر یک از اجزای جیره که در باال بحث شد، به می

نوعی در متابولیسم دخیل هستند. برخی از فرآیندهای 

متابولیک شامل شکستن و تبدیل مواد پیچیده به مواد 

شود. یشناخته م کاتابولیسمتند که با نام کلی تر هسساده

کننده فرآیندهایی است که در آن توصیف آنابولیسم

وند. شتر ساخته میهای پیچیده از ترکیبات سادهمولکول

شود در نتیجه متابولیسم، یک سری ترکیبات زائد تولید می

که باید به ناچار از نظر شیمیایی تغییر کنند و نهایتا دفع 

ی ها بخشهای ضروری برای این تغییر شکلواکنش شوند.

به واسطه شود. از متابولسیم عمومی محسوب می

فرآیندهای متابولیک متعدد، انرژی مورد نیاز برای 

ها، کارهای فیزیکی و شیمیایی، مانند ساخت کربوهیدرات

منابع  9-8شود. شکل ها فراهم میها و چربیپروتئین

ترس برای بدن و متابولیسم های در دساصلی متابولیت

 بعدی آنها را خالصه کرده است.

الزم به ذکر است که کل نیروهای متابولیسم در بلندمدت 

در حالت موازنه یا تعادل هستند. قانون پایستگی )قانون 

گوید که انرژی یا ماده نه ساخته اول ترمودینامیک( می

                                                           
1. McDonald 
2. Functional pool 
3. Storage pool 
4. Precursor pool 

ذی در روند. مفهوم تعادل مواد مغشوند و نه از بین میمی

، گیبنیو  8دونالدمک) نشان داده شده است 8-8معادله 

6488). 

 

مفهوم تعادل مواد مغذی )برگرفته از  :1-1معادله 

 (6488، گیبنیمکدونالد و 

 = ]تغییر در ذخایر مواد مغذی[

 مواد مغذی[ مصرف] –]استفاده از مواد مغذی[ 

 

در مفهوم کاربردی، این معادله اغلب برای پروتئین و 

طور که در ادامه شود، اگرچه همانانرژی به کار گرفته می

 رسدخواهیم دید، انرژی یک ماده مغذی نیست. به نظر می

 وجود یمتعدد یبدن مخازن ها درکه مواد مغذی و متابولیت

در یک مخزن واحد و  مغذی ماده هیچ اگرچه دارند،

ترین حالت، (. در ساده0-8یکپارچه وجود ندارد )شکل 

ای و )کنشی، ذخیره هر ماده مغذی سه مخزن برای

ها بسیار اگرچه این سیستم ؛وجود دارد ساز(پیش

مند به طور یا وظیفه 6مخزن کنشی تر هستند.پیچیده

مستقیم در یک یا تعدادی از اعمال و وظایف بدن دخالت 

بافری از مواد فراهم  9ایمخزن ذخیرهدارد، در حالی که 

ه مخزن کنشی انتقال پیدا کنند. توانند بکند که میمی

توانند برای کند که میموادی را فراهم می 0سازمخزن پیش

ها استفاده شوند. بسیار مهم ساخت مواد مغذی یا متابولیت

 سازیاست که بدانیم مواد مغذی ضروری هیچ مخزن پیش

 (.6488، گیبنیدر بدن ندارند )مکدونالد و 

 ستدآغاز متابولیسم موادی هستند که از خوراک به  نقطه

 در عمل هامتابولیسم کربوهیدرات نهایی محصول آیند.می

گلوکز است که مقادیر اندکی از گاالکتوز و فروکتوز نیز 

شوندهمراه آن وجود دارد. اینها وارد خون باب کبدی می
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 (6488دونالد و همکاران، ها در داخل بدن )برگرفته از مکمخازن مواد مغذی و متابولیت: 4-1شکل 

 

کنند. در حیوانات نشخوارکننده و به کبد انتقال پیدا می

بخش عمده کربوهیدرات جیره در شکمبه به اسید استیک، 

رار( چرب فاسید بوتیریک و اسید پروپیونیک )اسیدهای 

ندد و در پیوشود. گلوکز به مخزن گلوکز کبد میتبدیل می

گردد آنجا بخشی از آن یا به گلیکوژن تبدیل و ذخیره می

-ینتز ترو برای س شده و یا به گلوکز فسفات تبدیل

ز . باقیمانده گلوکگیردقرار میاستفاده مورد گلیسریدها 

 هایشود و به بافتوارد گردش خون سیستمیک می

ان ها، ممکن است به عنویابد. در این بافتمختلف انتقال می

منبع انرژی، منبع کوآنزیم برای سنتز اسیدهای چرب و یا 

 منبع سنتز گلیکوژن استفاده شود.

ه از شود کها باعث تولید اسیدهای آمینه میهضم پروتئین

طریق پرزهای روده جذب و به خون باب کبدی منتقل 

بند و به یاای آمینه به کبد انتقال میشوند. سپس اسیدهمی

 شوند. این اسیدهای آمینهمخزن اسیدهای آمینه ملحق می

ممکن است برای سنتز پروتئین استفاده شوند. همچنین، 

ممکن است وارد گردش خون سیستمیک شوند و با 

ها، پیوستن به اسیدهای آمینه حاصل از کاتابولیسم بافت

ه مهم و دیگر ترکیبات ازت پیش سازی برای سنتز پروتئین

فراهم آورند. چنانچه اسیدهای آمینه بیشتر از مقدار مورد 

نیاز برای سنتز ترکیبات مذکور باشند به کبد منتقل و برای 

                                                           
1. Chylomicrons 

یدها شوند. کتواسسنتز آمونیاک و کتواسیدها استفاده می

توانند برای سنتز اسیدهای آمینه و یا به عنوان منبع می

د. بخشی از این آمونیاک ممکن است انرژی استفاده شون

برای نگهداری استفاده شود، اما در عمل همه آن به اسید 

 شود.اوریک تبدیل و دفع می

و از طریق  8هاکیلومیکرون در قالبهای جیره اکثر چربی

شوند. ای وارد گردش خون میمجرای سینه

میکرومتر قطر و یک پوشش  344ها حدود کیلومیکرون

ریدهای گلیسوتئینی دارند. بخش کمی از ترینازک لیپوپر

جیره ممکن است در دستگاه گوارش، به گلیسرول و 

وزن مولکولی پایین تبدیل شود که  دارایاسیدهای چرب 

شوند. به طور مستقیم وارد سیاهرگ باب کبد می

های موجود در گردش خون جذب کبد کیلومیکرون

هیدرولیز  گلیسرید موجود در آنها تحتشوند و تریمی

شده در کبد همراه با گیرد. اسیدهای چرب ساختهقرار می

توانند کاتابولیزه و شده از خون میاسیدهای چرب جذب

فاده گلیسریدها استتولید انرژی و یا برای سنتز تری برای

شوند و به شوند. سپس، اینها مجددا وارد گردش خون می

د. در آنجا، این یابنهای مختلف انتقال میها و بافتاندام

اسیدهای چرب  ترکیبات برای تولید انرژی و ساخت

 شوند.استفاده می
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 نکته 

کند که نماینده انرژی تولید می ATPچرخه کربس 

 آزاد در بدن حیوان است.

 

)اسید  8چرخه کربسها نهایتا در ها و کربوهیدراتچربی

ات فسفکربوکسیلیک( برای تولید آدنوزین تریتری

(ATPاستفاده می ) آزادشوند. این ترکیب معرف انرژی 

کار  ای بهدر حیوانات است و برای سنتز یا فعالیت ماهیچه

کیلوژول  942تواند می ATP شود. هر مولکولگرفته می

شده انرژی فراهم کند؛ اما میانگین هزینه انرژی صرف

کیلوژول  039معادل  ATPبرای ساخت یک مولکول 

حداکثر استفاده از انرژی در یک حیوان است: بنابراین، 

درصد خواهد بود و بقیه آن به صورت گرما آزاد  20/04

 شود.می

شده در باال اساسا به ترکیبات آلی فرآیندهای توصیف

جیره مربوط است. اما مواد معدنی نیز بخشی از بسیاری از 

سیار کننده بدهند و نقش تنظیمها را تشکیل میپروتئین

دن دارند. به عنوان مثال، مواد معدنی نقشی مهمی در ب

د. از کننباز بدن ایفا می - حیاتی در نگهداری تعادل اسید

ها اغلب به عنوان کاتالیزورهای سوی دیگر، ویتامین

روند و بدون آنها هیچ واکنشی در ضروری بدن به کار می

 بدن روی نخواهد داد.

 

 پایه ژنتیکی تغذیه

طالعات ژنتیکی که توسط یک ژنوم عبارت است از کل ا

که  DNAشود و به طور محض با توالی حیوان حمل می

گردد. ها است مشخص میحاوی مجموعه کاملی از ژن

DNA ها در داخلکننده مسیر ساخت پروتئینتعیین 

 شود کهسلول است. به این پدیده بیان ژن گفته می

                                                           
1. Krebs cycle 
2. Roche 
3. Functional genomics 
4. Ashwell 

 نکته 

ژنومیکس فرصتی برای بهبود درک ما از تغذیه 

 فراهم کرده است.

 

 ها به یکفرآیندی است که در آن اطالعات کدشده در ژن

در حیوان و یا در سطح سلول تبدیل  مشاهدهقابل یپفنوت

د. بنابراین، همه صفات یک حیوان، شامل مسیرهای نشومی

و  6متابولیک درگیر با تغذیه، تحت کنترل هستند )راش

 (.6488همکاران، 

اغلب مسیرهای متابولیک درگیر با تغذیه در همه حیوانات 

یکسان هستند، زیرا آنها اجداد مشترکی دارند. تغییر در 

ژنوتیپ بسیار آهسته و طی فرآیند انتخاب طبیعی رخ 

دهد؛ بنابراین، حتی در شرایطی مثل امروز که فشار می

انتخاب در کشاورزی مدرن بسیار شدید است، احتمال 

مسیرها بسیار بعید است. با این حال، ممکن  تغییر این

نمایند و از این طریق برهمکنش با ژنوم است مواد مغذی 

دهند که ببیان ژن، پروتئین و مسیرهای متابولیک را تغییر 

یر را تحت تاث یتواند رشد و سالمتبه نوبه خود میهر یک 

دهد. واضح است که کمیت و کیفیت جیره بیان بقرار 

 کند.می تنظیم بدن هایبافت ری را در همههای بسیاژن

دانش بیوتکنولوژی باعث ایجاد حوزه جدیدی از  ظهور

شده است که هدف آن  9ژنومیکس کاربردیمطالعات با نام 

شرح چگونگی تنظیم هموستازی یک ارگانیسم و پاسخ آن 

 تری از چگونگیبه محیط است. این تکنولوژی درک واضح

کند و حتی تا ی جیره فراهم میها به اجزاواکنش اندام

(. ژنومیکس 6488، 0رود )اشولسطح مولکولی پایین می

 ،است باال عملیاتی توان دارای که دربرگیرنده ابزارهای

ها آزمایش غربالگری را در یک زمان میلیون انجام امکان

 کند.واحد فراهم می
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 به طور کلی، هدف تغذیه مولکولی شناخت چگونگی تقابل

ها است. دو بخش مجزا مواد مغذی با ژنوم و تنظیم بیان ژن

 8سژنومیکنوتریشود. برای ژنومیکس در نظر گرفته می

ها را مشخص که چگونگی تاثیر مواد مغذی بر بیان ژن

کند و نحوه تاثیر ژنوتیپ یک شخص )پرنده( بر می

، 6کند )دوکلوسحساسیت او به مواد مغذی را توصیف می

ژنومیکس این است که ابزارهایی نوتری(. هدف 6488

سازی تغذیه بر اساس ژنوتیپ حیوان منطقی برای بهینه

 اطالقبه تغییراتی در بیان ژن  9ژنتیکاپیدهد. بتوسعه 

 شود که توسط سازوکارهایی به غیر از تغییر توالیمی

DNA سازی دهند. این فرآیند شامل تغییر فعالرخ می

است. تمرکز این امر  DNAتوالی  هایی معین و نه تغییرژن

ها را در یک مسیر بر کنترل سازوکارهایی است که ژن

 (.6484، 0کنند )دوسنپذیر تنظیم میوراثت

ن ژنتیک آشنا هستیم، اگرچه که ممکبیشتر ما با اثرات اپی

( اثر تغذیه اولیه 6488است با این نام آشنا نباشیم. اشول )

-جوجه نهایی عملکرد بر را مادر هایمرغ مدیریت و تغذیه و

ی گیرهای گوشتی مورد بررسی قرار داده است. او نتیجه

کند که احتماال بیشترین پتانسیل برای آشکارسازی می

ژنتیک در نتاج دستکاری جیره والدین آنها است. پاسخ اپی

ها، مواد معدنی و اکسیدانشده با آنتیهای انجامپژوهش

ای همخمر، همگی توانایی مکمل های حاصل ازبیوتیکپری

ریزی توسعه بافت در سطح بیان ژن خوراکی برای برنامه

 (.6484، دوسن)اند را نشان داده

ای است که هدف اصلی آن ژنومیکس رشته پیچیده

های شناسایی تغییرات نامحسوس در الگوی بیان ژن

ای ها( که مجموعه)ریزآرایه 3هامیکرواریمشخصی است. 

متصل به یک سطح  DNAها یا نقاط میکروسکوپی از تراشه

 زمان سطح بیان تعدادگیری همجامد هستند، برای اندازه

 RNAها مقدار شوند. این تراشهزیادی ژن استفاده می

( تولیدشده در یک بافت مشخص را به mRNAپیامبر )

در دو  mRNAکنند. با مقایسه سطوح طور کمی ارزیابی می

ها توان مشخص کرد که کدام ژنحیوانات میگروه مختلف 

د. با جستجو در الگوی نشوخاموش و کدام یک روشن می

های ژنی ایجاد و توان اثرانگشتبیان ژن روی آرایه می

ای از عوامل چگونگی تاثیر یک جیره خاص یا مجموعه

(. 6484، دوسنها را مشخص کرد )محیطی بر بیان ژن

یجادشده از نظر آماری برای آنکه اختالفات کوچک ا

. اشول داریمتعداد زیادی تکرار نیاز  به دار شوندمعنی

(، ضمن شرح پژوهشی که روی ماهیچه قلب جنین 6488)

دارد که تغییرات ها انجام شده بود، بیان میجوجه

شده مشابه با تغییراتی خواهند بود که نامحسوس مشاهده

نده کنی کنترلهاای روی ژنانتظار داریم دستکاری تغذیه

جا بگذارد. این به نرخ رشد و ضریب تبدیل خوراک 

ها که با سرعت باالیی در حال پیشرفت هستند، تکنولوژی

نظیری برای بهبود درک ما از دانش تغذیه فرصت بی

(. اگرچه بیشتر 6488اند )راش و همکاران، فراهم کرده

های تحقیقات روی ژنوم انسان متمرکز و هنوز در گام

( اثر تغذیه اولیه و 6488تدایی خود هستند، اشول )اب

های های مادر بر عملکرد جوجهتغذیه و مدیریت مرغ

 ها نیزدهد. برخی از شرکتگوشتی را مورد بحث قرار می

اند، اما هنوز خروجی کارهای خوبی در این زمینه انجام داده

دانند و از آنها برای این مطالعات را متعلق به خود می

 کنند.عه بازار خود استفاده میتوس

                                                           
1. Nutrigenomics 
2. Duclos 
3. Epigenetics 
4. Dawson 
5. Microarray 
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 نکات کلیدی

11 

سعه ای که امکان توشناسی پرنده و مواد خوراکی مصرفی پرنده است، به گونهسازی زیستتغذیه تجاری مستلزم کمی

 پرورش طیور فراهم کند.های بهینه )بر حسب سود( را برای جیره

12 

 شده به آنها تامین کنند.های گوشتی تجاری باید همه نیازهای خود را از طریق جیره ارائهجوجه

13 

رسانی فرآیندهای حیاتی، مواد مغذی هر جیره حاوی آب، انرژی )عمدتا حاصل کربوهیدرات و چربی( برای سوخت

، های متعددی )داروهاهای بدن و افزودنیهای ساختمانی بافتعنوان بلوک ها و مواد معدنی( به)پروتئین، چربی، ویتامین

 ها( است.دانهها و رنگکنندههای خوراکی، محافظتها، افزودنیآنزیم

14 
 مرغ(، فعالیت و ایمنی را تامین کند.ها باید نیازهای آنها برای نگهداری، رشد، تولیدمثل )تولید تخمجیره پرنده

15 
رای فردی بهای منحصربهرین موضوع در تغذیه طیور، دستیابی به مصرف خوراک مطلوب باشد و پرنده روشتشاید مهم

 انتخاب و مصرف خوراکش دارد.

16 
لیسم رود. متابوداده در یک موجود زنده به کار میها شیمیایی رخای است که برای توصیف توالی واکنشمتابولیسم واژه

 ها(.اخت و تخریب مواد )بافتشامل دو بازوی اصلی است: س

17 
فقدان هر یک از عناصر سازنده خوراک موجب اختالل در متابولیسم خواهد شد و این حقیقتی است که مفهوم جیره متعادل 

 آید.از دل آن بیرون می

18 
ر شود. بعید است که فعالیت مسیرهای متابولیک درگیر با تغذیه دسیستم متابولیسمی هر حیوان توسط ژنوم آن کنترل می

کارهایی ها به دلیل سازوژنتیک در جریان است که تغییرات در بیان ژنهایی در حوزه اپیمدت تغییر کند، اما فعالیتکوتاه

 ند.کنرا بررسی می DNAبه جز تغییر توالی 

 



 و مواد مغذی تغذیه
 14 

 

 

 

 
 



: آب2فصل 
 هک است بدیهی و واضح قدراین مساله این. مرد خواهند زود خیلی حیوانات آن بدون که است اساسی مغذی ماده یک آب

 .شودمی گرفته نادیده اوقات گاهی
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آب معموال به عنوان یک ماده مغذی ضروری شناخته 

ون بدرا توجهی توانند مدت زمان قابلشود. حیوانات میمی

خوراک زنده بمانند، در حالی که آنها بدون آب خیلی زود 

و تقریبا همه فرآیندهای  حفظ دما خواهند مرد. آب برای

 ای، آبمتابولیک بدن مورد نیاز است. از دیدگاه تغذیه

قرار ترین ماده مغذی است که ما در اختیار حیوان مهم

. با این وجود، این مساله آنقدر بدیهی به نظر دهیممی

شود. معموال آب فقط رسد که اغلب نادیده گرفته میمی

ه مشکلی در تجهیزات گیرد کزمانی مورد توجه قرار می

 دهد.کننده آن روی میفراهم

 

 نکته 

م ها و نیز تنظیمتابولیتآب در انتقال مواد مغذی و 

 های سلولی نقش دارد.متابولیسم و فعالیت

 

 نقش آب

ها و محیط خارج دهنده سلولترین جزء تشکیلآب مهم

دارد. سلولی است. در حقیقت، آب حیات را زنده نگه می

 های متعددی دارد:حیاتی نقشاین عنصر 

  انتقال مواد مغذی )گلوکز، اسیدهای آمینه، مواد

 ها(.معدنی و ویتامین

 اکسید کربن.انتقال گازها به ویژه اکسیژن و دی 

  هایی که مسئول دفع به سمت بافت زائدانتقال مواد

 آنها هستند )کلیه و کبد(.

 هایی که در آنها تولید ها از غدهانتقال هورمون

 های هدف.شوند به انداممی

 .تنظیم هموستازی سلولی 

 .تنظیم دمای بدن 

 .حفظ هموستازی مواد معدنی 

                                                           
1. Coliforms 
2. Fecal coliforms 

 دفع محصوالت نهایی هضم )به ویژه اوره یا اسید 

جیره،  شده همراه باای خوردهاوریک(، مواد ضدتغذیه

 های دارویی.داروها و باقیمانده

 

 منابع آب

 آورد:میحیوان آب را از سه منبع به دست 

 

 آب آشامیدنی

کشی شهری به عنوان معموال آب چاه، چشمه یا آب لوله

 شود. ترکیب آب چاه یا چشمه با توجهمنبع آب استفاده می

-توان آن را فرآوردهبه محل آنها متفاوت خواهد بود و می

 بعمن که شودمی توصیه گرفت. نظر در فردمنحصربه ای

 انهیتامین آب مورد استفاده )نظیر چاه( به صورت سال

آزمایش و آنالیز شود. این کار به ویژه قبل از ساخت واحد 

های پس از بارندگی سنگین ضروری است. جدید و دوره

همیشه دقت کنید که رواناب سطحی موجب آلودگی آب 

 های سطحیب به خوبی در مقابل نفوذ آبنشود. اگر چاه آ

محافظت نشده باشد، احتمال آلودگی باکتریایی آب نیز 

ها، وجود دارد. آب چشمه باید برای تعداد کل باکتری

)به  6فرم مدفوعیهای کلیو باکتری 8فرمهای کلیباکتری

عنوان شاخصی از آلودگی به مدفوع( آنالیز شود. معموال 

-اگر آب از یک منبع اصلی تامین شود، مقادیر این باکتری

فراتر نخواهد  2-6و  9-6شده در جداول ها از انواع ارائه

ها ممکن است حاوی مقادیر رفت. در عین حال، آب چاه

عموال شد. مها باباکتری ی ازنیترات و شمار باالی ی ازباالی

این دو آلودگی به خاطر جاری شدن آب از کنار درختان 

شده یا تاسیسات فاضالب شهری که طراحی کودداده

ضعیفی دارند و یا از نظر مکانی نزدیک به چاه آب ساخته 

گردد.اند، ایجاد میشده
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 آب موجود در خوراک

تیک( های سنتها و ویتامینبه جز چند استثنا )به ویژه روغن

ها حاوی مقداری آب هستند. هنگامی که لب خوراکاغ

آیند، رطوبت آنها به حدود ها به شکل پودر در میخوراک

های ها و علفرسد. در حالی که در مورد میوهدرصد می 86

درصد باشد. اگرچه آب  03سبز مقدار آب ممکن است تا 

خود یک ماده مغذی است، مقدار آن در خوراک 

طلوبی بر کیفیت سایر مواد مغذی خود اثر نامخودیبه

 شود.ندارد و تنها موجب رقیق شدن مواد مغذی جیره می

 

 آب متابولیک

 04دهد و حدود بدن را تشکیل می ترین جزءآب فراوان

  04گیرد. از این مقدار، حدود درصد وزن بدن را در برمی

درصد آن در مایعات پیرامونی  94ها و درصد درون سلول

است و  مهم یاربسها و خون وجود دارد. این تعادل سلول

دهیدراته شدن حیوان این تناسب بسیار حیاتی را تغییر 

دهد. مقدار آب بدن رابطه نزدیکی با مقدار پروتئین آن می

دارد. با افزایش سن حیوان مقدار چربی بدن افزایش و 

ن . در نتیجه، با افزایش سیابدمیدار پروتئین آن کاهش مق

 میزان آب بدن )به صورت درصد( کاهش خواهد یافت.

 

 دفع آب

 دهد:بدن حیوان به چهار طریق آب خود را از دست می

 .از طرق هوای بازدم در حین تنفس 

  از سطح پوست به صورت عرق کردن و دفع

 پرندگان غدد عرق ندارند.: نامحسوس آب

 ز طریق مدفوع.ا 

 .از طریق ادرار 

 

 مصرف آب

 ،شوداز آنجایی که آب در حد اشتها برای طیور تامین می

از نظر تئوری، دهیدراته شدن نباید اتفاق بیفتد. معموال 

زمان اثرات نامطلوب کاهش مصرف آب حاصل کاهش هم

. میزان مصرف آب رابطه تنگاتنگی با استمصرف خوراک 

بنابراین، هر عاملی که بر مصرف مصرف خوراک دارد؛ 

خوراک تاثیر بگذارد بر مصرف آب نیز تاثیر خواهد 

 گیرد:داشت. مصرف آب تحت تاثیر عوامل زیر قرار می

 

 نکته 

مصرف آب تحت تاثیر عوامل حیوانی و محیطی 

 گیرد.قرار می

 

 عوامل ژنتیکی یا سویه

های مختلف متفاوت است. به میزان مصرف آب سویه

م، نرخ در متابولیس تفاوتاحتمال زیاد، این اختالفات نتیجه 

 .هستندرشد و وزن بدن 

 

 سن

در شرایط فیزیولوژیکی متعارف برای حیوانات بالغ، 

شود که یک سطح ای کنترل میمصرف و دفع آب به گونه

 حیوانات در حال رشدثابت آب در بدن باقی بماند. در 

مصرف آب بیشتر از دفع آن است. این تعادل مثبت آب 

برای فراهم کردن امکان رشد آنها ضروری است. مصرف 

 شود، اما به صورتبیشتر می آنآب حیوان با افزایش سن 

یابد. همچنین مشخص شده کسری از وزن بدن کاهش می

ی ناست که در هنگام بلوغ جنسی مصرف آب به طور ناگها

 یابد.افزایش می

 

 جنس

حیوانات نر و ماده از لحاظ مصرف آب با هم تفاوت دارند. 

نه تنها مقدار مصرف آب، بلکه الگوی مصرف آب آنها نیز 

ها ناشی از اختالف وزنمتفاوت است. معموال این تفاوت
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 ها. به طور میانگین نرها بیشتر از مادهاستها نرها و ماده

 نوشند.آب می

 

 تولید و نرخ رشد

در حیوانات جوان، تعادل آب مثبت است. این تعادل مثبت 

سازد. در حیواناتی که از نظر امکان رشد آنها را فراهم می

جنسی بالغ هستند، در روزهای مختلف، اختالفاتی در 

شود. در روزهایی که پرنده تخمی میمصرف آب مشاهده 

در اویدوکت خود دارد، مصرف آب بیشتر خواهد بود. این 

مساله با تغییرات سطح استروژن در گردش خون )حاصل 

 گذاری( ارتباط دارد.از فرآیند تخم

 

 دما

ها دو برابر خوراک مصرفی خود )از در دمای متعادل مرغ

-دمای محیط مهمکنند. احتماال نظر وزنی( آب مصرف می

ترین عاملی است که نوسانات مصرف آب را تحت تاثیر 

گراد افزایش دهد. معموال به ازای هر درجه سانتیقرار می

 شود.درصد افزایش در مصرف آب مشاهده می 3تا  0دما، 

گراد دو برابر درجه سانتی 94گذار در دمای های تخممرغ

 هد. با توجه بکننگراد آب مصرف میدرجه سانتی 83دمای 

کند، اینکه مصرف خوراک در دمای باال کاهش پیدا می

 یابد کهنسبت آب به خوراک در این شرایط افزایش می

 (.8-6گردد )جدول تر شدن مدفوع میمنجر به آبکی

 

 مواد معدنی

تواند مصرف آب ها، منیزیم و کلر میباالی سولفات مقدار

دهد. برای مثال، نمک، یا هر ماده برا تحت تاثیر قرار 

خوراکی که مقدار سدیم باالیی داشته باشد، مصرف آب را 

برد. به طور مشابه، مواد خوراکی حاوی پتاسیم باال باال می

ها و منابع کلسیم و فسفر آلوده به منیزیم مانند مالس

هایی شوند. چنین افزایشموجب افزایش مصرف آب می

 رساند، اما بدون شک موجبیآسیب جدی به پرنده نم

 شود.افزایش دفع آب و خیس شدن بستر می

 

 مواد خوراکی

برخی از منابع پروتئینی مانند کنجاله سویا و پودر گوشت 

و استخوان در مقایسه با سایر منابع پروتئینی موجب 

ها که شوند. برخی از پودر ماهیافزایش مصرف آب می

 سته به سن و نوع ماهیحاوی مقادیر باالی سدیم هستند، ب

طور زمان و سال فرآوری آنها، موجب شده و همیناستفاده

شوند. هر ماده مغذی که موجب افزایش مصرف آب می

ها شود بر مصرف افزایش دفع مواد معدنی از طریق کلیه

های حاوی انرژی باال در آب تاثیرگذار خواهد بود. جیره

موجب کاهش های حاوی انرژی پایین مقایسه با جیره

شوند. شکل فیزیکی خوراک نیز بر مصرف مصرف آب می

آب تاثیر دارد، اگرچه این امر بیشتر به میزان آب موجود 

 گردد.در خوراک برمی
 

 
های در مرغ خوراک و آب مصرف بین ارتباط :1-2شکل 

 گذارتخم

 

 مصرف خوراک

شود، در حد اشتها تغذیه می معموال وقتی که خوراک

-6شکل شود )ای بین مصرف آب و خوراک دیده میرابطه

(. این ارتباط هم کمی و هم کیفی است. با این حال، با 8

توجه به اینکه عوامل متعددی مصرف و نیاز به آب و
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 پرنده( 8444مصرف روزانه آب در طیور در صورت دسترسی آزاد )لیتر به ازای هر  :1-2جدول 

 گراددرجه سانتی 96 گراددرجه سانتی 64 سن نوع پرنده

 13 34 هفتگی 0 پولت لگهورن

 834 883 هفتگی 86 

 664 804 هفتگی 81 

 904 814 درصد تولید 34 گذاریتخم -گذار مرغ تخم

 044 644 درصد تولید 34 

 634 834  گذاریعدم تخم -گذار مرغ تخم

 914 644 درصد تولید 34 مرغ مادر

 044 694 درصد تولید 14 

 34 60 هفتگی 8 جوجه گوشتی

 684 844 هفتگی 9 

 244 614 هفتگی 2 

 

دهند، نسبت ثابتی بین آنها خوراک را تحت تاثیر قرار می

وجود ندارد. دمای محیط، شرایط تولیدمثلی، وضعیت 

و ترکیب جیره نسبت بین آب و خوراک مصرفی  یسالمت

 دهند.را تحت تاثیر قرار می

 

 ها(انسداد )مثل رسوبات گچی و آهکی در لوله

 ها وهای آب و آبخوریتر، گرفتگی لولهاز دیدگاه عملی

تواند موجب کمبود آب و در نتیجه مصرف موارد مشابه می

 کمتر آب شود.

 

 نکته 

ن شیمیایی و میکروبی آکیفیت آب توسط محتوای 

 شود.تعیین می

 

 کیفیت آب

بر  تواند اثری مستقیمشده به حیوانات میکیفیت آب ارائه

، باال بودن pHعملکرد نهایی آنها داشته باشد. سطوح باالی 

ها و ازت و مقادیر بسیار باال یا بسیار پایین سطوح باکتری

یت کیف تواند اثرات نامطلوبی بربرخی از مواد معدنی می

 های مختلفی برای سنجش کیفیت آبآب داشته باشد. راه

 وجود دارد:

 

 های شیمیاییآلودگی

ترین نوع آلودگی هستند. در های شیمیایی بدآلودگی

حدی است های شیمیایی در آالیندهمقادیر  متعارفحالت 

کند؛ که با عملکرد هضمی و متابولیسمی پرنده تداخل نمی

برخی از ترکیبات شیمیایی از حالت  اما خارج شدن مقادیر

 دهد. این امربتواند عملکرد را تحت تاثیر قرار تعادل می

تواند توسط خود این مواد به تنهایی و یا ترکیب شدن می

 آنها با سایر مواد صورت بگیرد.

 

 آلودگی باکتریایی

ها در آب بیانگر آن میکروارگانیسموجود تعداد باالی 

هایاست که چاه آب آلوده شده است. ممکن است آب
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سطحی وارد چاه آب شوند و باید برای برطرف کردن این 

های مناسب، کلرزنی آب مشکل اقدام نمود. یکی از راه

نده کننیآلودگی است. استفاده از مواد ضدعفو رفعبرای 

شود، زیرا )آلودگی را به در آب خیلی آلوده توصیه نمی

برد( و پرنده را در معرض سطوح طور کامل از بین نمی

دهد. تنها روش موثر در چنین ها قرار میباالی باکتری

ر پذیمواردی، حذف منبع آلودگی است. اگر این کار امکان

ست. آب انباشد، راهکار جایگزین تغییر دادن منبع تامین 

-حتی آب با آلودگی پایین نیز نامطلوب است، زیرا باکتری

کنند و در نهایت حیوان در معرض ها در آب رشد می

سطوح باالی باکتری قرار خواهد گرفت. به این دلیل آب 

ز سایر یا استفاده ازنی باید هر روز به دقت تصفیه شود. کلر

 ها،آبخوری ها همراه با تمیز کردن مستمرکنندهضدعفونی

 ها است.میکروب سطح کنترل برای موثر روشی

 

 زنیکلر

ین . اشودانجام میآب  نمودنضدعفونی کلرزنی به منظور 

ها، در مقایسه با روش برای کنترل کردن باکتری

، موثرتر است. اضافه کردن 6هاو انتروویروس 8پروتوزآها

 (HOClکلر )یا هیپوکلریت( باعث تولید اسید هیپوکلرو )

کننده قوی است. کلره شود که یک عامل ضدعفونیمی

ط کننده در مسیر خکردن با استفاده از یک )مخزن( تقسیم

ای که مقدار انتقال آب روش مناسبی است، به گونه

گرم در لیتر میلی 8ها حداقل باقیمانده کلر در آبخوری

شده به باشد. با قرار گرفتن آب در معرض هوا، کلر حل

رود. تعیین سطح کلر باقیمانده در آب ین میسرعت از ب

بسیار مهم است. میزان اثربخشی کلر برای ضدعفونی 

 ها،کردن و مقدار کلر مورد نیاز در آب به مقدار نیتریت

                                                           
1. Protozoa 
2. Enteroviruses 
3. Iron bacteria 
4. Thiobacillus ferrooxidans 
5. Sulfolobus 
6. Metalogenium 

آهن، سولفید هیدروژن، آمونیاک و مقدار مواد آلی و 

و دمای آب بستگی دارد. وجود مواد آلی در  pHطور همین

 ها تبدیل و اثربخشی عملکلرامین آب کلر آزاد را به

 کند.ضدعفونی کردن را کم می

آب چاه مرغداری با غلظت باالی کلر نیز به عنوان زنی کلر

نابزاری جهت کنترل باکتری  موجود در 9های آه

های های آهن از اقسام ارگانیسمباکتری]چاه موثر است 

شوند. تند و از این طریق وارد آب میموجود در خاک هس

ها با اکسید کردن آهن دوظرفیتی به آهن این باکتری

آورند. از ظرفیتی انرژی مورد نیاز خود را به دست میسه

و انواع  0توان به تیوباسیلوس فروکسیدانانواع آنها می

اشاره کرد. وجود  2و متالوژنیوم 3های سولفولوبوسگونه

های آب و آب سبب اکسید شدن لولهها در این باکتری

شود و نیز ممکن است با ایجاد یک الیه لزج تاسیسات می

. [ها باعث گرفتگی تاسیسات گردد؛ مترجمیندر سطح لوله

 موردسطوح بسیار باالی کلر )مشابه غلظت  الزم است

ب های انتقال آها( به چاه آب و لولهدر سفیدکنندهه استفاد

باقی بماند.  هاک شب در داخل آناضافه شود و به مدت ی

ه کلر وشو گردد تا باقیماندسپس کل سیستم با دقت شست

-دضبه عنوان  توانمینیز را اکسید کلر خارج شود. دی

دارای یک سری مزایا  و اضافه کردآب  بهکننده عفونی

تاثیر کمتری روی فعالیت آن  pH است: از جمله اینکه

پذیری آن با آمونیاک و سایر ترکیبات ازته دارد و واکنش

ی کش قوکمتر است. این ترکیب یک باکتری و ویروس

 های کلرات واست، اما گران است و موجب تولید باقیمانده

تمر آب مسزنی شود که بسیار سمی هستند. کلرکلریت می

 اما سطح کلر در آب بایدتواند موثر باشد، آشامیدنی می

کنترل شود، زیرا مقدار باالی کلر موجب خواهد شد که
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ها از مصرف آب خودداری کنند. استفاده از ترکیبات پرنده

کننده بر پایه ید نیز موثر است. این ترکیبات در ضدعفونی

 مقایسه با ترکیبات کلره فعالیت بیشتری دارند، اما معموال

اید بر شده بمواد شیمیایی تایید تر نیز هستند. فقطگران

شده توسط کارخانه سازنده حسب دستورالعمل توصیه

 هاستفاده شوند و ضروری است که اطمینان حاصل گردد ک

ند. رسانی سازگار هستبا تجهیزات آب ترکیبات شیمیایی

ها قبل از دادن دارو و کنندهضدعفونیالزم است همچنین 

داخل ده تکننه ضدعفونیهایی که ممکن است با مادواکسن

 رسانی خارج بشوند.داشته باشند از خطوط آب

 

 نکته 

توانند با سطوح بیش از حد طبیعی مواد ها میپرنده

 معدنی آب سازگار شوند.

 

 مقدار مواد معدنی

در موجود مقادیر طبیعی برخی از مواد معدنی  6-6جدول 

ها . پرنده(6442، 8کوتسی) آب را خالصه کرده است

معموال در طول زمان با سطوح باالی مواد معدنی آب 

شوند و تنها در موارد نادری مقدار مواد معدنی سازگار می

توجهی تحت تاثیر قرار آب عملکرد آنها را به طور قابل

مناطق شوری آب به قدری باال است  از دهد. در برخیمی

تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد. در چنین مواردی که می

شده به جیره ضروری است که مقداری از نمک اضافه

کاسته شود؛ اما باید دقت کرد که نمک کافی برای حفظ 

عملکرد طبیعی پرنده تامین شود. اخیرا مشخص شده است 

ت مرغ را تحکه مقدار مواد معدنی آب کیفیت پوسته تخم

مرغ با های پوسته تخمدهد. ناهنجاریتاثیر قرار می

د. یابهای معدنی افزایش میبرخی از نمکافزایش مقادیر 

بیشترین اثر را کلرید سدیم دارد. این مساله برای 

حائز  کنندمرغدارانی که از منابع آب زیرزمینی استفاده می

                                                           
1. Coetzee 

شده در این اهمیت است، زیرا معموال مقدار نمک حل

ها باال است. در چنین مواردی معموال استفاده از مکمل آب

ود. تولید شوجب بهبود کیفیت پوسته نمیکلسیم در جیره م

-های نازک ترکپوسته نرم، پوسته دارایهای مرغتخم

های ترین ناهنجاریهای کوچک مهممرغخورده و تخم

 های معدنی هستند.شده ناشی از مقادیر باالی نمکگزارش

 

 نکته 

-یباکتر هستند. سمی هانیترات برابر 84 هانیترات

 توانند نیترات را به نیتریتدستگاه گوارش می های

 تبدیل کنند.

 

 هاها و نیتریتنیترات

 ها ویکی دیگر از مشکالت باال بودن مقادیر نیترات

( در مرحله نهایی 3NOها )ها در آب است. نیتراتنیتریت

ها وجود نیتراتشوند. معموال تجزیه مواد آلی ایجاد می

نمایانگر ورود رواناب حاوی فضوالت انسانی و حیوانی، 

 های صنعتی بههای گیاهی و زبالهکودهای ازته، باقیمانده

ها محلول هستند منبع آب است. از آنجایی که نیترات

های طوالنی در خاک جابجا شوند. نیتریت توانند مسافتمی

(2NO در مراحل میانی تجزیه مواد آلی )شود. از تولید می

ها سمی هستند و با برابر نیترات 84ها آنجایی که نیتریت

های موجود در منابع آب و روده توجه به اینکه باکتری

ها را به نیتریت تبدیل کنند، سطوح این توانند نیتراتمی

دو آالینده باید در حداقل مقدار ممکن باشد. سطوح 

 انب مورد استفاده انساستاندارد ازت نیتراتی برای منابع آ

گرم در لیتر است، اما حیوانات معموال میلی 64تا  84

توانند سطوح باالتری را تحمل کنند. نیتریت حتی در می

تواند سمی باشد. در گرم در لیتر میمیلی 8مقدار ناچیز 

 34مورد طیور، مشخص شده است که سطوح باالتر از 

زدر سطوح باالتر اها گرم در لیتر مضر است. نیتراتمیلی
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 (6442گرم در لیتر( )کوتسی، ترکیبات شیمیایی متعارف موجود در آب )میلی :2-2جدول 

 میانگین شاخص یا آالینده

 حداقل

 میانگین

 حداکثر

 میانگین

 غالب

 مالحظات

 ↑اکسیژن محلول، وزن بدن  ↑ 8/2 1/2 3/3 اکسیژن محلول )درصد(

 ↑آمونیاک، ضریب تبدیل خوراک  ↑ 63/4 06/4 89/4 آمونیاک

: ممکن است در ارتباط با اثر منفی ↑مانی کلسیم و پتاسیم، زنده ↓ 9/64 3/94 1/3 کلسیم

 .شده در آب آشامیدنی باشدواکسن ارائه

 ↑وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و ضایعات  ↓کلسیم،  ↑

 ↑منگنز: مشکل در طعم آب، ضریب تبدیل خوراک  ↑  9/1 4/9 منگنز

کلر: اثر نامطلوبی بر متابولیسم دارد. در صورت باال بودن سطح  ↑ 6/94 1/32 80 کلر

گرم/لیتر آن میلی 80گرم/لیتر( حتی سطح میلی 34سدیم )بیش از 

 .تواند مضر باشدمی

 شود،کند و باعث آسیب کبد میمس: طعم تندی ایجاد می ↑ 86/4 80/4 8/4 مس

 ضریب تبدیل خوراک ↑وزن بدن و  ↓

 وزن بدن ↓آهن: ایجاد طعم و بوی نامطبوع،  ↑ 02/4 0/4 6/4 آهن

 .سرب، بسیار سمی است ↑ 46/4 - - سرب

وزن بدن و کارایی خوراک،  ↑بخش دارد، منیزیم: اثرات آرام ↑ 1/0 9/1 4/9 منیزیم

تواند عملکرد را تحت تاثیر گرم/لیتر میمیلی 34سطوح باالتر از 

 .قرار دهد

 ↓فسفات، وزن بدن  ↑شاخص آلودگی به فاضالب.  6/4 62/4 86/4 فسفات

 ↑مانی پتاسیم، زنده ↓ 39/8 0/6 63/8 پتاسیم

گرم/لیتر آن در میلی 34از . سطوح باالتر ↑سدیم، دفع ادرار  ↑ 3/83 3/96 0/0 سدیم

گرم/لیتر یا میلی 34زمان شدن با سطوح باالی سولفات )صورت هم

تواند عملکرد را گرم/لیتر یا باالتر( میمیلی 80باالتر( یا کلرید )

 .کاهش بدهد

گرم/لیتر آن در صورت میلی 34بخش دارد. سطوح باالتر از اثر آرام 3/83 3/90 4/3 سولفات

با سطوح باالی سدیم و کلرید عملکرد را کاهش  زمان شدنهم

 ضریب تبدیل خوراک ↑دهد. می

 .سطوح باالی آن سمی است 80/4 9/4 42/4 روی

گرم در لیتر روی وزن بدن و ضریب تبدیل میلی 34

های گوشتی اثر منفی دارند. در مورد اینکه خوراک جوجه

 تواندگرم در لیتر آنها میمیلی 64تا  9بین که آیا سطوح 

 اثرات نامطلوبی بر عملکرد داشته باشد یا خیر تردید وجود

کاهش و حذف  وزن بدن ها،دارد. با افزایش سطح نیترات

 یابد.ها در کشتارگاه افزایش میالشه

 

 آب سخت

یا حاوی مقادیر باالی  (0-6جدول ) آب سخت باشد اگر

تواند موجب باشد، می گرم در لیتر(میلی 9آهن )بیش از 

زدگی آنها شود. زنگ ها وانسداد شیرهای فلکه آب و لوله

 کنند )و بنابراین تصفیه منابعها را مسدود میرسوبات لوله

 آب سخت ضروری است(. آب سخت اثر مثبت یا مفیدی
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 (6442های آب )کوتسی، شمار باکتری: 3-2جدول 

حداکثر سطح  میانگین آلودگی باکتریایی

 قبولقابل

 مالحظات

 لیتر مطلوب برای دستیابی به عملکرد بهینه/میلی4 844 4 لیترها/میلیکل باکتری

 لیتر مطلوب برای دستیابی به عملکرد بهینه/میلی4 34 4 لیترفرم/میلیهای کلیباکتری

 2 =در واحدهای حائز حداکثر عملکرد  3 4 لیتر/میلی8های اشریشیا کلیکلونی

 مطلوب 4لیتر؛ کلونی/میلی

 لیتر مطلوب برای دستیابی به عملکرد بهینه/میلی4 0 4 لیتر/میلی6های سودوموناسکلونی

 

 (6442سختی آب )کوتسی، : 4-2جدول 

حداکثر سطح  میانگین شاخص یا آالینده

 قبولقابل

 مالحظات

خیلی نرم و سطوح سختی باالتر از  24سطوح سختی کمتر از  866 32کمتر از  سختی کل

 ↑سختی، وزن بدن  ↑خیلی سخت است.  814

 

ت دقسختی آب باید رفع هنگام  بر عملکرد حیوان ندارد.

 نمود که عدم تعادل شیمیایی آن وضعیت بدتری پیدا نکند.

 

pH 

 آن بیان pHاسیدی و قلیایی بودن آب بر اساس سطح 

و  0زیر  pH، آب اسیدی 0 برابر pHشود. آب خنثی می

 توانداسیدی می آشامیدنی آب دارد. 0 باالی pH آب قلیایی

تجهیزات  خوردگی باعث هد،د قرار تاثیر تحت را هضم

ها و داروها تداخل کند. آب رسانی شود و با واکسنآب

 حسطو شاید اثر منفی داشته باشد. 9/2تا  pH 4/2دارای 

pH عملکرد پرنده  در اختالل موجب 9/2 از ترپایین

 شود، در حالی که در واحدهایی که عملکرد خوبی دارندمی

pH  (.6442است )کوتسی،  33/2به طور طبیعی حدود 

 

 شوری

 شوری یا مقدار کل نمک موجود در آب یکی از مشکالتی

                                                           
1. Escherichia coli 
2. Pseudomonas 
3. Casey 
4. Constituent Ingestion Rate Risk Assessment 

شود. است که به طور معمول در مناطق خشک دیده می

امکان کاهش شوری وجود دارد، اما باید به طور مستمر 

د صرفه نخواهبهمقرونانجام شود و احتماال از نظر اقتصادی 

 (.3-6بود )جدول 

 

 نکته 

مشکالت احتمالی آب اعداد مرجع برای آگاهی از 

 شوند.استفاده می

 

 های عمومیرهنمود

( مرجع 6448و همکاران ) 9شده توسط کیسیمقاله ارائه

شده برای طیور سریعی برای معیارهای کیفی آب تامین

های کلی و (. این معیارها دستورالعمل2-6است )جدول 

گنجانده  CIRRA0افزاری عمومی هستند که در برنامه نرم

است. این برنامه، ابزاری را برای ارزیابی ریسک شده 

 بع مشخص آب برای یک محیط و سیستماستفاده از یک من
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 (6448های مرجع جهت سنجش کیفیت آب )کیسی و همکاران، دستورالعمل :6-2جدول 
 دامنه مرجع مولفه دامنه مرجع مولفه

  رادیواکتیویته گرم/لیترمیلی 3-4 آلومینیم

 پیکوکوری/لیتر 8444-4 تریتیم گرم/لیترمیلی 6-4 آمونیم

 پیکوکوری/لیتر 9-4 کل آلفا گرم/لیترمیلی 442/4-4 آنتیموان

 پیکوکوری/لیتر 94-4 کل بتا گرم/لیترمیلی 84-4 استرانسیم

 واحد رنگ 83-4 رنگ گرم/لیترمیلی 8-4 اسکاندیم

 گرم/لیترمیلی 3-4 روبیدیم درصد اشباعیت 84-4 اکسیژن محلول

 گرم/لیترمیلی 8-4 زیرکونیم گرم/لیترمیلی 6/4-4 اورانیم

 سخت =گرم/لیتر میلی 814 < سختی گرم/لیترمیلی 448/4-4 ایتریم

 نرم =گرم/لیتر میلی 24 >  گرم/لیترمیلی 8-4 ایندیم

 گرم/لیترمیلی 6-4 سریم لیترکلونی/میلی 844-4 =کل  هاباکتری

 گرم/لیترمیلی 34444-4 سزیم لیترکلونی/میلی 34-4 =فرم کلی 

 گرم/لیترمیلی 84444-4 سولفات روی گرم/لیترمیلی 6-4 باریم

 گرم/لیترمیلی 8644-4 سولفات سدیم گرم/لیترمیلی 9-4 برومید

 گرم/لیترمیلی 644 سولفات منیزیم گرم/لیترمیلی 440/4-4 بریلیم

 گرم/لیترمیلی 9/4-4 سولفید هیدروژن گرم/لیترمیلی 3-4 بور

 گرم/لیترمیلی 6/4-4 سیانید گرم/لیترمیلی 448/4-4 بیسموت

 گرم/لیترمیلی 3-4 طال گرم/لیترمیلی 8444-4 کربنات سدیمبی

  ها:کشعلف گرم/لیترمیلی 6444-4 پتاسیم

 گرم/لیترمیلی D 4-844-0،6 گرم/لیترمیلی 446/4-4 تالیم

 گرم/لیترمیلی T 4-844-3،0،6 گرم/لیترمیلی 443/4-4 تلوریم

 گرم/لیترمیلی TP 4-84-3،0،6 گرم/لیترمیلی 3/4-4 تنگستن

 گرم/لیترمیلی 6-4 فسفات گرم/لیترمیلی 4443/4-4 توریم

 گرم/لیترمیلی 43/4-4 قلع گرم/لیترمیلی 6/4-4 تیتانیم

 گرم/لیترمیلی 8-4 کبالت  ها:کشحشره

 واحد نئوپلومتریک 3-4 کدورت گرم/لیترمیلی 49/4-4 آلدرین

 گرم/لیترمیلی 344-4 کربنات گرم/لیترمیلی 6/4-4 اندرین

 گرم/لیترمیلی 8344-4 کلرید سدیم گرم/لیترمیلی 344-4 پاراتیون

 گرم/لیترمیلی 8-4 النتانوم گرم/لیترمیلی 3-4 توکسافین

 گرم/لیترمیلی 3-4 لیتیم گرم/لیترمیلی 8-4 ددت

 گرم/لیترمیلی 84-4 مولیبدن گرم/لیترمیلی 49/4-4 دیلدرین

 گرم/لیترمیلی 43/4-4 نقره گرم/لیترمیلی 49/4-4 کلردان

 گرم/لیترمیلی 8-4 نیکل گرم/لیترمیلی 0-4 لیندان

 گرم/لیترمیلی 8/4-4 وانادیم گرم/لیترمیلی 344-4 ماالتیون

 زیمنس/مترمیلی 8344-4 هدایت الکتریکی گرم/لیترمیلی 94-4 کلرمتوکسی

 گرم/لیترمیلی 8-4 ید گرم/لیترمیلی 8/4-4 هپتاکلر

 pH 0/2-3 گرم/لیترمیلی 8-4 رادیم
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کند. معیارهای کلی کیفی یا پرورش مشخص فراهم می

دهنده آب در آن برای اجزای تشکیل 8اعداد مرجع

 اند.مشخص شده

 

 گرفتن یک نمونه آب

 اتکا خواهد بود کهدر صورتی قابلنتایج آنالیز آب تنها 

 نمونه آب به دقت اخذ شود.

 نمونه آب موارد زیر را رعایت کنید: برداشتنبرای 

  اجازه بدهید که آب برای چندین دقیقه جریان پیدا

ای حاصل شود که معرف آبی کند تا نمونه آب تازه

 آید.که معموال از هر خروجی به دست می است

 های سترون کردن باید رویدهی یا سایر روششعله 

 خروجی انجام شود.

 میکروبی انجام شود، نمونه ات اگر بنا است که آزمایش

 ساعت به آزمایشگاه برسد. 60باید حداکثر ظرف 

 ری گیاگر قرار است مقدار سیلیکون یا بور آب اندازه

ای برداشته شود، شود، نمونه نباید در ظرف شیشه

اصر است و امکان زیرا شیشه حاوی هر دوی این عن

 آزاد شدن آنها در آب وجود دارد.

  ،حتمال ا زیراترجیحا از ظروف پالستیکی استفاده شود

 شکستن آنها کمتر است.

 شده باید مات باشد، زیرا اشعه فرابنفش ظرف استفاده

 کشد.ها را میباکتری

 

 رفع مشکالت آب

 تواند کارساز باشد. با این وجود، یافتنتصفیه کردن آب می

علت اصلی کیفیت پایین آب و برطرف کردن مشکل، بر 

اساس نوع مشکل، باید در اولویت قرار بگیرد. در برخی از 

 موارد ممکن است که الزم باشد منبع آب جدیدی پیدا کرد.

 

 

 کلیدی نکات

11 

 یر نیست.پذآب یک ماده مغذی اساسی است که زندگی بدون آن امکان

12 

ترین عامل، رابطه بین خوراک و آب است: اگر پرنده آب دهند؛ اما مهمعوامل متعددی مصرف آب را تحت تاثیر قرار می

 مصرف نکند غذا نیز نخواهد خورد و بالعکس.

13 

 گیری شود.کیفیت آب باید هم از لحاظ بار باکتریایی و هم مقدار مواد معدنی اندازه

14 

 به دقت گرفته شود تا نتایج غلط به دست نیاید.نمونه آب باید 

15 

ارائه رهنمودهای عملی برای کیفیت آب، با توجه به سطح مصرف آن، سطح آالینده آب و مدت زمانی که پرنده از یک منبع 

 شوند.شود. اعداد مرجع برای آگاهی از مشکالت احتمالی استفاده میکند سخت و پیچیده میآب مصرف می

                                                           
1. Trigger values 



 : انرژی3فصل 
 .است تجاری هایجیره جزء ترینگران انرژی عالوه، به. است طیور جیره جزء ترینمهم انرژی فیزیولوژیک، منظر از
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 انرژی پول رایج تغذیه است.

این فصل متابولیسم انرژی در پرندگان را مورد بحث قرار 

پول رایج و  سوخت حیاتخواهد داد. انرژی اغلب به صورت 

شود. اصطالح انرژی ترکیبی از دو واژه توصیف می تغذیه

 است. در« کار»به معنی  نگُاِر و «درون»به معنی  اِنیونانی 

فیزیک انرژی به صورت کار یا هر چیزی که بتواند به کار 

گردد. به طور خالصه، انرژی توانایی تبدیل شود تعریف می

 ، کار در معنایشناسیزیستانجام کار است. از نظر مفهوم 

های مختلف استفاده از متداول خود، تنها یکی از شکل

توانند انرژی ر خالف گیاهان، جانوران نمیانرژی است. ب

خود را از خورشید به دست بیاورند و بدین جهت به انرژی 

مولکولی وابسته هستند. بنابراین، متخصصین تغذیه با 

 های خوراکشده در مولکولتبدیل انرژی شیمیایی ذخیره

های به انرژی جنبشی، کار و گرما )از طریق واکنش

دارند. در حیوانات، تغذیه انرژی متابولیسمی( سروکار 

هایی که حاوی ای است، زیرا در جیرهدارای اهمیت ویژه

مقادیر کافی از همه مواد مغذی مورد نیاز هستند، کارایی 

 استفاده از خوراک به مقدار انرژی جیره بستگی دارد.

 اسید سیتریکهمه انرژی در بدن حیوان از چرخه کربس یا 

ربس بخشی از مسیر متابولیسم آید. چرخه کبه دست می

ا، ههای شیمیایی کربوهیدراتاست که در تبدیل شکل

اکسید کربن و آب به منظور ها به دیها و پروتئینچربی

استفاده نقش دارد. این چرخه محور تولید انرژی قابل

بسیاری از مسیرهای بیوسنتز است. این مساله نشان 

ز گرفته ای شکلهادهد که این چرخه از نخستین بخشمی

-کنش. وافرآیند متابولیسم سلولی است )از نظر تکاملی(

. پیونددها به وقوع میهای این چرخه در میتوکندری سلول

-در این چرخه به شکل آدنوزین تری انرژی تولیدشده

  هادر سلول که ( است، نوکلئوتیدی چندکارهATPفسفات )

                                                           
1. Basal metabolism 
2. Adaptive thermogenesis 
3. Dietary thermogenesis 
4. Larbier and LeClercq 

 نکته 

بتواند به کار انرژی به شکل کار یا هر چیزی که 

 گردد.تبدیل شود تعریف می

 

احد وشود. این ترکیب اغلب به عنوان کوآنزیم استفاده می

شود. در مبادالت بین سلولی نامیده می مولکولی پول رایج

به عنوان منبع انرژی  ATPفرآیندهای متابولیکی که از 

بدیل سازهای آن تپیش کنند، این ترکیب را بهاستفاده می

پرندگان و پستانداران حیواناتی خونگرم هستند،  کنند.می

د. دارنبدین معنی که دمای درون بدن خود را ثابت نگه می

د. کنانرژی نقش مهمی در حفظ دمای بدن و تولید ایفا می

مرغ نیز حائز اهمیت است. انرژی برای رشد و تولید تخم

ود به طور مرسوم، دو دسته هزینه انرژی برای حیوان وج

 دارد: انرژی الزم برای نگهداری و انرژی الزم برای تولید.

 

 نیازهای نگهداری

 8متابولیسم پایه. 

 6گرمازایی تطبیقی. 

 9گرمازایی خوراک. 

 .فعالیت فیزیکی 

 

 نیازهای تولید

 .انرژی موجود در محصوالت تولیدی 

 .گرمازایی مربوط به ساخت این محصوالت 

ط با از وقایع مرتب ایسادهبندی تصویر بسیار این تقسیم

ت، واقعی پرنده نیس زیستیانرژی است و منطبق با شرایط 

به ویژه در حیوانات در حال رشد، زیرا هیچ سطحی از 

داشتن ترکیب بدن حیوان نیست انرژی قادر به ثابت نگه

 (.8330، 0کلرکلی)الربیر و 
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 بندی انرژیتقسیم

ز خورشید یا آمده ادستنظر از انرژی تشعشعی بهصرف

ها به طور کامل از سطوح گرم محیط، انرژی مورد نیاز دام

آید. انرژی شیمیایی موجود در خوراک آنها به دست می

ترین بخش ترین جزء خوراک است و بزرگانرژی مهم

دهد. با توجه به هزینه خوراک را به خود اختصاص می

اهمیت مقدار انرژی جیره، غلظت همه مواد مغذی به 

 شود. سرنوشتژی موجود در خوراک ارتباط داده میانر

( که عبارت است از کل انرژی موجود در GE8) انرژی خام

نشان داده شده است. به بیان ساده،  8-9خوراک در شکل 

انرژی خام عبارت است از مقدار گرمای حاصل از سوزاندن 

اکسید کربن و ازت خوراک تا جایی که کامال به آب، دی

( برابر است DE6) هضمانرژی قابلتبدیل شود. در حالی که 

ام منهای انرژی که از طریق مدفوع از با مقدار انرژی خ

تواند نشده موجود در مدفوع میرود. انرژی هضمدست می

درصد متفاوت باشد، اما عموما  94از مقادیر بسیار اندک تا 

شده از طریق فضوالت درصد است. انرژی تلف 83حدود 

دربرگیرنده ترکیباتی که منشأ ادراری دارند نیز هست و 

کند. این اتالف درصد نوسان می 83تا  3مقدار آن از 

حائز  های پروتئینیانرژی، به ویژه هنگام بررسی متابولیت

اهمیت است. با کسر مجموع اتالف انرژی از طریق 

فضوالت )مجموع مدفوع و ادرار( از مقدار انرژی خام، 

آید. ( به دست میAME9) متابولیسم ظاهریانرژی قابل

-درون و ادرار منشأ بخشی از انرژی موجود در مدفوع

د. با وشبرآورد )از داخل بدن پرنده( دارد که باید  0زادی

 متابولیسم ظاهری، میزانکسر این مقدار از انرژی قابل

 آید.به دست می (TME3) متابولیسم حقیقیانرژی قابل

                                                           
1. Gross energy 
2. Digestible energy 
3. Apparent metabolizable energy 
4. Endogenous 
5. True metabolizable energy 
6. Heat increment 
7. Net energy 
8. Specific dynamic effect 

 نکته 

توان به انرژی خام خوراک دریافتی پرنده را می

 تری از انرژی تقسیم کرد.انواع دقیق

  

-متابولیسم به طور کامل برای حیوان قابلانرژی قابل

دسترس نیست. جذب انرژی در دستگاه گوارش منجر به 

رمای گگردد که با نام افزایش تولید گرما توسط حیوان می

شود. کسر این بخش از خوراک شناخته می 2افزایشی

( نگهداری و NE0) انرژی خالصمتابولیسم، انرژی قابل

تولید را به ما خواهد داد. این بخش معرف مقداری از 

انرژی است که حیوان به طور واقعی برای انجام کار در 

 1هاثر دینامیکی ویژاختیار دارد. گرمای افزایشی )که با نام 

شود( مربوط به هضم و جذب خوراک است. نیز شناخته می

محیط سرد ممکن است این گرما برای حفظ دمای بدن در 

 این استفاده شود، اما به طور معمول، حیوانات برای دفع

با مشکل خود گرما و جلوگیری از افزایش دمای بدن 

مواجه هستند. گرمای افزایشی یک جیره به صورت 

متابولیسم تا حد زیادی به ترکیب درصدی از انرژی قابل

جیره بستگی دارد. مصرف پروتئین مازاد باعث ایجاد 

متابولیسم درصد انرژی قابل 94زایشی معادل با گرمای اف

 84ها بین شود. این مقدار برای کربوهیدراتپروتئین می

 درصد است. 3ها حداکثر درصد و برای چربی 83تا 

الزم به ذکر است که کارایی استفاده از انرژی برای 

نگهداری باالتر از کارایی استفاده از آن برای تولید است. 

تواند بخشی از هزینه در دمای پایین، گرمای افزایشی می

 زترین برآورد اگرمازایی تطبیقی را تامین کند. نزدیک

زیرا  ،ک خوراک انرژی خالص استی انرژی حقیقی مقدار
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اختالفات در استفاده متابولیکی از مواد مغذی مختلف را در 

فرض گرمای افزایشی گیرد و به صورت پیشنظر می

کند. به عالوه، انرژی خالص تنها خوراک را برآورد می

سیستمی است که در آن نیازهای انرژی حیوان و مقادیر 

د که از نظر نشوها بر پایه یکسان بیان میانرژی جیره

های خوراک باشد. انرژی تئوری باید مستقل از ویژگی

خالص فقط تابع جیره مصرفی نیست، بلکه تابعی از حیوان 

های کننده جیره نیز هست. یک سری از ویژگیمصرف

فیزیکوشیمیایی( و عوامل تکنولوژیکی  خوراک )ترکیب

ها بر مانند اندازه ذرات، پلت کردن و اضافه کردن آنزیم

مقدار انرژی خالص جیره تاثیر خواهند گذاشت. به عالوه، 

برخی از عوامل حیوانی نیز بر انرژی خالص خوراک تاثیر 

 دارند. این عوامل عبارتند از:

 .وزن بدن حیوان و نرخ رشد یا تولید 

 .وضعیت فیزیولوژیکی پرنده مانند سن 

  ژنوتیپ تا جایی که به ترکیب بدن مربوط است

 چربی به گوشت لخم(. )نسبت

 شود )به قسمتمقدار خوراکی که در عمل مصرف می-

 های بعدی نگاه کنید(.

  توسعه دستگاه گوارش که تحت تاثیر بافت خوراک

 های بعدی نگاه کنید(.گیرد )به قسمتقرار می

. شودگیری میخوراک غالبا بر حسب کالری اندازه انرژی

یک کالری عبارت از مقدار گرمای مورد نیاز برای باال 

گراد است. درجه سانتی 8گرم آب به اندازه  8بردن دمای 

المللی یکاها، ژول به جای کالری استفاده در سیستم بین

شود. رابطه زیر برای تبدیل کالری و ژول به یکدیگر می

 شود:ده میاستفا

 

 تبدیل ژول به کالری :1-3معادله 

 کالری 1=  185/4ژول 
 

                                                           
1. Leeson 

 های عملی انرژیسیستم

پذیر خواهد بود که متخصص تغذیه علمی تنها زمانی امکان

تغذیه نیازهای هر حیوان در هر مرحله از رشد و نمو را 

شده بداند و اطالعات دقیقی در مورد مقدار انرژی تامین

شده توسط باشد. مقدار انرژی فراهم توسط جیره داشته

یک ماده خوراکی و شیوه پاسخ حیوان به این انرژی نقشی 

تن د. دانسنکحیاتی در پرورش اقتصادی حیوانات ایفا می

ها این موارد به متخصص تغذیه اجازه خواهد داد که جیره

را طوری تنظیم کند که نه تنها انرژی مورد نیاز، بلکه مواد 

از برای ایجاد عملکرد بهینه را نیز فراهم مغذی مورد نی

کنند. باید توجه داشته باشیم که عملکرد بهینه همیشه به 

های انرژی باید معنای حداکثر عملکرد نیست. سیستم

 موارد زیر را در نظر بگیرند:

  یک سیستم ارزیابی انرژی باید بتواند به طور منصفانه

آن، با سایر نظر از ترکیب یک ماده خوراکی را، صرف

 (.6486، 8مواد خوراکی مقایسه کند )لیسون

 پذیر باشند تا تمامی مقادیر انرژی باید خطی و جمع

ها نویسی خطی برای تنظیم جیرهبتوان از برنامه

مگاژول در  80درصد ذرت با  24استفاده کرد. )

 84درصد کنجاله سویا با  04 +کیلوگرم انرژی 

مگاژول  86ای با جیره =گاژول در کیلوگرم انرژی م

 در کیلوگرم انرژی(.

  تعیین انرژی مواد خوراکی باید ساده و از نظر

صرفه و روش مورد استفاده باید به بهمقرون اقتصادی

 تکرار باشد.آسانی قابل

  یک سیستم خوب ارزیابی انرژی باید بتواند مقدار

بینی کند، انرژی هر خوراک )یا ماده خوراکی( را پیش

مواد خوراکی که ترکیب شیمیایی آنها تا حدود  به ویژه

زیادی متفاوت از مواد خوراکی است که به طور معمول 

 گیرند.مورد استفاده قرار می

 های انرژی بر پایه قابلیت هضم اجزایهمه سیستم 
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 یمختلف جیره استوار هستند. هرگونه کمبود اطالعات

-ترین عامل محدودکننده برای پیشمدر این مورد مه

ها است. برای مثال، شواهد بینی مقادیر انرژی خوراک

ای وجود دارد که نوع نشاسته )آمیلوز و فزاینده

آمیلوپکتین( در مقایسه با مقدار کل نشاسته یک ماده 

خوراکی، بر میزان انرژی آن ماده خوراکی تاثیر 

مورد نظر از سیستم انرژی بیشتری دارد. صرف

-عملدر مورد اثرات  ، فقدان اطالعات جامعهاستفاد

آوری )مانند پلت کردن، اکسترود کردن، اضافه 

ای هکردن آنزیم و غیره( یا اختالفات هضم بین گونه

طیور و یا مراحل فیزیولوژیک )رشد در مقایسه با بلوغ 

 و غیره( یک عامل محدودکننده مهم است.

  تا زمانی که اعتبار یک سیستم انرژی مورد تایید قرار

توان از آن استفاده کرد. این سیستم باید نگیرد، نمی

بتواند مقدار انرژی مواد خوراکی و عملکرد حیوان را 

 بینی کند.پیش

 

 نکته 

شود و انرژی برای نگهداری و تولید استفاده می

کارایی استفاده از آن برای نگهداری باالتر از تولید 

 است.

 

 متابولیسمانرژی قابل

هضم دشوار است، زیرا در پرندگان تعیین انرژی قابل

شوند. از ادرار و مدفوع با هم و از طریق کلوآک دفع می

به طور گسترده در تغذیه پرندگان  MEاین رو، سیستم 

نشان داده  8-9گونه که در شکل پذیرفته شده است. همان

 TMEو  AMEشده است، دو شکل از این سیستم یعنی 

 گیرند. اولی به طور ساده اختالف بینقرار میمورد استفاده 

انرژی خوراک )خام( و مجموع انرژی مدفوع و ادرار است. 

                                                           
1. Sibbald 
2. Parsons 
3. Zero nitrogen retention 

ساز، استفاده از (، در یک مقاله تحول8302) 8سیبالد

های بالغ را ارائه کرد. در این روش، خروس TMEسیستم 

گرم( از  34گرم )بعدها  94ساعت گرسنگی،  60بعد از 

د آزمایش را دریافت کردند و سپس ماده خوراکی مور

آوری گردید. ساعت جمع 01فضوالت آنها به مدت 

 MEکه تصحیح  ند( نشان داد8316و همکاران ) 6پارسونز

بر اساس مقدار ازت موجود در فضوالت، مقدار آن را 

تر خواهد کرد. اگر همه پروتئین جیره به طور تمام و دقیق

فع ای دترکیب ازته کمال برای تولید استفاده شود، هیچ

درصد ازت فضوالت به  14نخواهد شد. در عمل، بیش از 

شکل اسید اوریک است. از سوی دیگر، اگر هیچ ترکیب 

-قابلمقدار  (،9ازت صفر ابقای) نشود کاتابولیزه ایازته

توجهی انرژی به شکل مواد ازته همراه با اسید اوریک دفع 

خواهد شد؛ بنابراین، بسته به وضعیت تعادل ازت، پرنده 

مقادیر بیشتر یا کمتری از انرژی را دفع خواهد کرد. از این 

، به شکلی که در معادله زیر ارائه شده MEرو، مقادیر 

 :ندشواست، بر اساس تعادل صفر ازت تصحیح می

 

 تصحیح بر اساس ابقای ازت: 2-3دله معا

(N/i)  ×5/36 – ME  =nME 

 

 در اینجا:

nME = ME شده برای ابقای صفر ازت تصحیح

 )کیلوژول(

N = تعادل ازت )گرم(، مثبت یا منفی 

i = شده )کیلوگرم(خوراک مصرف 

 

ار گیری مقدترین سیستم اندازهدقیق nTMEاز نظر تئوری، 

زادی را حذف انرژی است، زیرا اتالف انرژی از منابع درون

خواهد  nAMEکند؛ اما در عمل مقدار آن بسیار مشابه می
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بود، زیرا دفع ترکیبات غیرازته بسیار اندک است. در 

 3/86های بالغ، این مقدار ممکن است حدود خروس

ترین متداول nAMEاین دلیل، کیلوژول در روز باشد. به 

 گونه که دراست. همان MEشکل مورد استفاده از سیستم 

تحت تاثیر مصرف خوراک  TMEشود، دیده می 6-9شکل 

با کم شدن مصرف  AMEگیرد، در حالی که قرار نمی

کند. وقتی که مصرف خوراک به سرعت کاهش پیدا می

زادی درونخوراک پایین است، دفع متابولیک و انرژی 

د. رگیاز انرژی فضوالت را در برمی توجهیادرار کسر قابل

گرم در روز برای  34هنگام تغذیه در حد نگهداری )

 6های بالغ(، تصحیح مورد نیاز کامال پایین و حدود خروس

 درصد است. 3تا 

 سری معادالت در اروپا، از آنالیز ترکیب شیمیایی و یک

شود. اک طیور استفاده میخور MEبینی مقادیر برای پیش

    شده توسط این معادالت خیلی نزدیکبینیمقادیر پیش

 هستندآمده با مطالعات حیوانی دستبه مقادیر به

(3339/4 = 2r). 

 معادله مورد استفاده به صورت زیر است:

 

تخمین انرژی مواد خوراکی در سیستم : 3-3معادله 

 اروپایی

ME = (1551/1  ×)پروتئین خام  + 

چربی(×  3431/1) نشاسته(×   1669/1) +   + 

قند(×   1311/1)  

 

اغلب به دست آوردن معادالت موثر برای تخمین انرژی 

هضم مواد خوراکی دشوار است، زیرا ممکن است قابلیت

مواد مغذی خیلی متفاوت باشد. کارخانجات خوراک دام 

شده خود در نظر مگاژول خطا برای مقادیر ارائه 0/4

 گیرند.می

 برای ایجاد MEایراداتی دارد. عدم توانایی  MEسیستم 

                                                           
1. Batal 

شده توسط یک تصویر دقیق از مقادیر انرژی دریافت

 حیوان شامل موارد زیراست:

  این سیستم اختالفات موجود در کارایی استفاده از

شده به عنوان های هضمقندها، اسیدهای آمینه و چربی

و اختالفات در گرمای کند منابع انرژی را برآورد نمی

 دهد.حاصل از هضم مواد خوراکی مختلف را نشان نمی

  مقدارME  برخی از مواد خوراکی با توجه به سن

کننده آن )اندازه حیوان( و نرخ رشد حیوان دریافت

کند. قابلیت هضم و خوراک تا حد زیادی تغییر می

های پیچیده و اجزای استفاده از کربوهیدرات

یوانات جوان و بالغ متفاوت است. به پروتئینی در ح

عالوه، از آنجایی که سیستم کبدی هنوز به طور کامل 

توسعه پیدا نکرده است، تولید پایین صفرا موجب 

شود. کاهش قابلیت هضم چربی )در پرنده جوان( می

( نشان داده 6440و پارسونز ) 8این مساله توسط بتال

تلف که نه تنها منابع مخ دریافتندشد. آنها 

کربوهیدرات سطوح انرژی متفاوتی دارند، بلکه 

کل کند )شانرژی آنها با افزایش سن پرنده تغییر می

9-9.) 

  سیستمME  قادر به محاسبه اثر مقدار مصرف خوراک

 انرژی نیست. از وریروی بهره

)یا هر  MEیکی از اشکاالتی که هنگام استفاده از سیستم 

کند این است که در هنگام نوشتن سیستم مشابه( بروز می

جیره از یک عدد میانگین برای هر ماده خوراکی استفاده 

پذیر نیستند واقعا جمع MEشود. عالوه بر این، مقادیر می

توانند اثرات مثبت یا منفی و اجزای یک ماده خوراکی می

اشند. بر سایر مواد خوراکی موجود در جیره داشته ب

سیستم تغییریافته هلندی در تالش است که این ضعف را 

گیری مقدار های سریع برای اندازهبرطرف کند. روش

 یمصرف MEانرژی یک دانه غله و سهم نسبی آن از 

های غالت موجود دردر مقایسه با سایر دانه (شده)خورده
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( TMEمتابولیسم حقیقی )( و انرژی قابلAMEظاهری )متابولیسم ارتباط بین مصرف خوراک، انرژی قابل :2-3شکل 

 (6448)برگرفته از لیسون و سامرز، 

 

سنجی نزدیک جیره ارزش زیادی خواهد داشت. طیف

بینی مقادیر اجزای شیمیایی ( برای پیشNIR8قرمز )مادون

استفاده آنها  MEهای غالت از جمله مقادیر مختلف دانه

دهد که چگونه در حال ( توضیح می6486) 6شود. رائومی

توانند تنها در یک لحظه از حاضر متخصصین تغذیه می

نویسی خود استفاده برای بهبود دقت جیره NIRتکنولوژی 

 کنند.

 

 نکته 

یک سیستم انرژی باید بتواند به طور منصفانه یک 

کی ماده خوراکی را در مقایسه با سایر مواد خورا

 ارزیابی کند.
 

 انرژی خالص

 هایسال است که در مورد استفاده از سیستم 34بیش از 

NE گونه که قبال شود. هماننویسی صحبت میدر جیره

                                                           
1. Near infrared spectroscopy 
2. Rao 

ترین تخمین از مقدار ها نزدیکاشاره کردیم، این سیستم

 دهند وارائه میانرژی حقیقی یک ماده خوراکی یا جیره را 

د. به کنننیز تخمینی حقیقی از نیاز واقعی حیوان فراهم می

 NEطور کلی، وقتی که چربی یا نشاسته منبع انرژی است 

باالتر و زمانی که محصوالت حاوی پروتئین یا فیبر باال 

ا هتر خواهد بود. مطالعات فرانسوینپایی NEاستفاده شود 

های برای چربی MEبه  NEنشان داده است که نسبت 

درصد، برای برخی منابع انرژی حدود  33حیوانی بیش از 

 36درصد و برای برخی منابع پروتئینی حدود  16تا  00

دهد که وقتی درصد است. به عالوه، این مطالعات نشان می

جیره حیوانات با استفاده از دامنه محدودی از مواد خوراکی 

 NEبه  MEو  MEبه  DEشود، ضرایب تبدیل تهیه می

ارتباط  DEتقریبا ثابت هستند. در چنین شرایطی، سیستم 

 =DE 32/4ثابتی با عملکرد نهایی حیوان خواهد داشت )

ME ؛ اما ضرایب تبدیل)DE  بهME  وME  بهNE برای
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)برگرفته های گوشتی در سنین مختلف ( مواد خوراکی مختلف برای جوجهAMEمتابولیسم ظاهری )انرژی قابل: 3-3شکل 

 (6440از بتال و پارسونز، 

 

حیوانات دارای شرایط فیزیولوژیکی متفاوت یکسان 

د بود. به عالوه، این ضرایب هنگام استفاده از دامنه ننخواه

 ند.کنتری از مواد خوراکی در جیره کاهش پیدا میگسترده

وجود دارد. این  NEگیری های مختلفی برای اندازهروش

ین . اهستندگیری گرمای افزایشی اندازه مستلزمها روش

متری توان از کالریبر است. میکار دشوار و هزینه

غیرمستقیم استفاده کرد که گرمای تولیدشده توسط 

 اکسید کربنمقدار اکسیژن مصرفی و دی حیوان را از روی

انرژی دفع زند. ازت متابولیک و تولیدی آن تخمین می

شده به شکل گاز نیز باید مدنظر قرار بگیرند، اگرچه اینها 

و  8ای اهمیت کمی دارند. پیرگوزلیفمعدهدر حیوانات تک

ای برای تعیین ( از شیوه کشتار مقایسه6488همکاران )

های مختلف استفاده کردند )جدول انرژی خالص جیره

80-6.) 

استفاده از  NEترین روش جایگزین برای تعیین مناسب

شده در بینی حاصل از آزمایشات انجاممعادالت پیش

ت INRA6شرایط مشابه و استاندارد است. در  و  9)نابل

 ای ازدامنه گسترده NE(، مقادیر 6484همکاران، 

                                                           
1. Pirgozliev 
2. Institut national de la recherche agronomique 
3. Noblet 
4. Rose 

 نکته 

اشد و اجرا بیک سیستم انرژی باید به سادگی قابل

-شده توسط آن باید خطی و جمعهمه مقادیر ارائه

 باشند.پذیر 

 

و ترکیب  MEیا  DEهای مختلف همراه با مقادیر جیره

ها به دست آمده است. معادالت شیمیایی این جیره

 توان برای هرها را میگیریاین اندازه بینی حاصل ازپیش

آنها دوباره  NEای استفاده کرد، بدون آنکه نیاز باشد جیره

 NEگیری شود. تنها روش کارآمد دیگر برای تعیین اندازه

وری از مواد مغذی با استفاده از بهره تخمین دینامیک

ریان جبینی است که برای پیشسازی های شبیهفضای مدل

حیوان استفاده مواد مغذی و پاسخ تولید در داخل بدن 

بسته  در NEبه  ME. بر این اساس، کارایی تبدیل شوندمی

 ها تغییر کرد.به ترکیب شیمیایی جیره

بیش از  MEو  NEدر طیور، تحقیقات در مورد ارتباط بین 

 (. برخی از8333، 0سال سابقه دارد )پیرگوزلیف و رز 04

های نامتعادلاین مطالعات روی مواد خوراکی یا جیره
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 نهاآ هایی را در تفسیر نتایجتکه محدودی شده استانجام 

 8ها توسط فرپسگیریترین اندازهکند. جامعایجاد می

( 8306و همکاران،  9)شیمن 6( و گروه روستاک8302)

در ایاالت متحده انجام شده است. بیشتر این مطالعات روی 

ن ایاغلب . متاسفانه، در ه استمواد خوراکی تمرکز داشت

مطالعات نشاسته، پروتئین و فیبر جیره در مرکز توجه 

 INRAشده توسط . در یکی از مطالعات انجاماندبوده

(، با n = 61های کامل )(، جیره6446و همکاران،  0)کری

هفتگی در اختیار  3تا  9ترکیب متفاوت مواد مغذی، از سن 

(. مشخص 8-9های گوشتی قرار داده شد )جدول جوجه

یک جیره  MEدرصد  02که به طور میانگین  گردید

شود. در تحقیق بعدی مصرف می NEمعمولی به صورت 

INRA  ،(، اثرات پروتئین خام 6484)نابلت و همکاران

(CP( عصاره اتری یا چربی خام ،)EE و فیبر جیره بررسی )

ها، کمترین کارایی برای و تعیین گردید. همانند خوک

برای چربی خام مشاهده شد. پروتئین خام و بیشترین آن 

با این حال، اختالف بین کمترین و بیشترین مقادیر )یعنی 

درصد(  13تا  23پروتئین خام و چربی خام( در طیور )

درصد( بود. جالب  34تا  24ها )تر از خوکمقداری پایین

هضم در جیره آنکه، وجود مقادیر باالی فیبر غیرقابل

را به شکل  NEبه  MEهای گوشتی نسبت جوجه

توجهی تغییر نداد. شاید گنجاندن سطوح باالی فیبر قابل

 دهد. نشاندستگاه گوارش را بهبود می یدر جیره سالمت

داده شده که تغییرات وسیع در ترکیب جیره کارایی تبدیل 

ME  بهNE دهد، های گوشتی چندان تغییر نمیرا در جوجه

ان طیور چند هایبندی جیرهدهد دستهای که نشان مینکته

( قرار NEدر مقابل  MEتحت تاثیر سیستم انرژی )

 گیرد.نمی

( 8301و همکاران ) 3شده توسط سنداحدر پژوهش انجام

تنظیم و در اختیار  NEو  MEهای بر پایه در استرالیا، جیره

 ها قرار داده شد. بهبود ثابتی در ضریب تبدیلجوجه

 هایکننده جیرههای دریافتراک و درآمد خالص پرندهخو

 NEمشاهده شد. با این حال، مزیت استفاده از  NEبر پایه 

در مگاژول 2/89تراکم باال ) دارایهنگام استفاده از جیره 

 

گوشتی های ( در جوجهNE( به انرژی خالص )MEمتابولیسم )اثر ترکیب جیره بر کارایی تبدیل انرژی قابل: 1-3جدول 

 (6484کیلوگرم )برگرفته از نابلت و همکاران،  3/8تا  9/8دارای وزن 

 )درصد( MEبه  NEنسبت  هاجیره شماره آزمایش

 CP 8/03درصد  4/81 8

 CP 1/00درصد  0/66 

 CP 0/20درصد  3/66 6

 CP 2/21درصد  9/60 

 EE 4/03درصد  14/6 9

 EE 0/03درصد  04/3 

 NDF 6/08درصد  34/3 0

 NDF 9/06درصد  0/80 

CP =  پروتئین خام؛EE =  عصاره اتری )چربی(؛NDF = فیبر نامحلول در شوینده خنثی 

                                                           
1. Fraps 
2. Rostock group 
3. Schiemann 
4. Carré 
5. Sondakh 
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 نکته 

به لحاظ تئوری سیستم انرژی خالص باید بهترین 

گیری نسبی از انرژی مواد خوراکی را به ما اندازه

 بدهد.

 

کیلوگرم( مشاهده نشد. مرحله نهایی اعتبارسنجی یک 

وان بینی عملکرد حیسیستم انرژی، توانایی آن برای پیش

که مرحله نهایی  NEهای است. از این منظر، سیستم

دهند، باید در مقایسه با استفاده از انرژی را مدنظر قرار می

عملکرد حیوان را با دقت بیشتری  MEو  DEهای سیستم

 نی کنند.بیپیش

ها، تایید شده است که سیستم پیشنهادشده در مورد خوک

اجرا است و تک مواد خوراکی قابلبرای تک INRAتوسط 

NE  عملکرد حیوان را خیلی بهتر ازDE  وME بینی پیش

(. پیرگوزلیف و رز 6484کند )نابلت و همکاران، می

مواد خوراکی  NEشده گیری( مقادیر اندازه8333)

شده بر اساس ( را با مقادیر محاسبه8302)فرپس، 

مقایسه کردند. هیچ یک از  NEبینی معادالت مختلف پیش

بینی دقیق موجود در منابع، قادر به پیش NEهای سیستم

شده در مواد خوراکی نبود. گیریاندازه NEمقادیر 

پیشنهادشده  8وثرانرژی مبیشترین اختالف با سیستم 

های آزمایشات ( مشاهده شد. داده8330) 6توسط امانس

استفاده کرده باشند، بسیار کم است؛  NEرشد که از مقادیر 

که  ند( گزارش کرد6484و همکاران ) 9درکلیساما فن

شده مزیتی بر یک مقدار بینیپیش NEاستفاده از یک 

( اعتقاد دارد که 6488ندارد. پارسونز ) MEاعتماد قابل

 وجود ندارد و در NEسیستم وسعه یک به تچندانی  عالقه

 گیری اصلی وهای اندازهسیستم TMEو  AMEآینده 

                                                           
1. Effective energy 
2. Emmans 
3. van der Klis 
4. Cooperative Research Centres 
5. Choct 
6. Nederlands Centraal Veevoederbureau (Dutch CVB) 

 ترجیحی در ایاالت متحده خواهند بود.

مواد  NEای را برای تعیین برنامه CRC0در استرالیا، 

های طیور آغاز کرده است. خوراکی مورد استفاده در جیره

به جز شرایط »شود که: قول می( نقل6484) 3از چاکت

محیطی پرورش طیور که بایستی به دقت کنترل شود، 

 NEگیری مقادیر چالش بزرگ دیگر این است که اندازه

های طیور تقریبا همه مواد خوراکی برای همه رده

 «.غیرممکن است

های آنها قصد دارند از ترکیب آزمایشات حیوانی و مدل

مواد خوراکی  NEبه دست آوردن مقادیر  کامپیوتری برای

های ها این است که سیستماستفاده کنند. یکی از نگرانی

برای هر ماده  NEمقدار مختلف  0یا  9نویسی با ارائه جیره

 شوند.تر میخوراکی )سن و مرحله تولید( پیچیده

 

 تغییریافته هلندی ME هایسیستم

در  NEمشخص شده است که استفاده از یک سیستم 

تواند گونه که در باال اشاره شد( میها )آنتغذیه خوک

توجهی در تخمین مقدار انرژی مواد منجر به بهبود قابل

خوراکی، تخمین عملکرد حیوان و کاهش هزینه خوراک 

ای را در افزودهارزش NEشود. اساسا، استفاده از سیستم 

کند، لیکن نتایج تاکنون یکنواخت نبوده یطیور ایجاد م

(. در طول زمان، 6484درکلیس و همکاران، است )فن

تغییریافته مختلفی برای در نظر گرفتن  AMEهای سیستم

کارایی استفاده از مواد مغذی مختلف توسعه یافته است. 

سیستم انرژی موثر )ادامه متن را مطالعه کنید( و سیستم 

CVB اند. در سیستم ها بودهاین سیستم از جمله 2هلندی

CVB جیره برای شده به چربیهلندی انرژی نسبت داده 

درصد افزایش و انرژی 83حدود  گذارهای تخممرغ
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 نکته 

سیستم انرژی مورد استفاده خود را بشناسید و 

های مختلف را به جای هم استفاده اعداد سیستم

 نکنید.
 

های پروتئینی جیره جوجهشده به اجزای دادهنسبت

 درصد کاهش داده شده است. 83حدود  گوشتی

 8تحقیقات خوراک دام شوتورستموسسه ، 6443در سال 

( با اعتقاد به اینکه استفاده 6484درکلیس و همکاران، )فن

های بالغ، که مقدار مشخص و محدودی خوراک از خروس

کنند، مدل مناسبی جهت تعیین مقادیر انرژی دریافت می

جدیدی را  MEگذار نیستند، سیستم های تخمبرای مرغ

گذار معرفی کرد. آنها نشان دادند که های تخمبرای مرغ

در  شدهگذار تغذیههای تخمیت هضم نشاسته در مرغقابل

های مذکور است. همچنین حد اشتها باالتر از خروس

ها ها و روغنها از انرژی چربیمشخص شد که این مرغ

 6اداثر کالری مازکنند؛ که از آن با عنوان بهتر استفاده می

شود. احتماال این اثر ناشی از این است که مقادیر یاد می

NE ها همواره باالتر از سطح پیشنهاد شده است. روغن

 CVB( و 6484درکلیس و همکاران، شوتورست )فن

 اند که( هر دو معادالت رگرسیونی را منتشر کرده8330)

های گوشتی و امکان تعیین مقادیر انرژی برای جوجه

گذار بر اساس آنالیز ترکیب شیمیایی را های تخممرغ

ادالت به طور گسترده مورد استفاده ند. این معنکفراهم می

گیرند. بر اساس یک محاسبه سرانگشتی، اگر قرار می

برای  یتخمین MEروغن به جیره اضافه نشده باشد، مقادیر 

د بود که به طور ندرصد مقادیری خواه 30ها حدود مرغ

کند )که مرسوم یک جیره بر پایه ذرت و سویا فراهم می

-جوجه MEتوجهی نیست(. در مورد مقادیر اختالف قابل

درصد را برای جیره آغازین  11توان رقم های گوشتی، می

                                                           
1. Schothorst Feed Research 
2. Extra caloric effect 
3. Rostagno 

های رشد و پایانی استفاده درصد را برای جیره 34و رقم 

 کرد.

 

  

 

 سیستم برزیلی

( از روش 6488و همکاران،  9)روستگنوها برزیلی

مواد  MEآوری کل فضوالت برای تعیین مقادیر جمع

ن اند که خودشاهایی را منتشر کردهخوراکی استفاده و داده

گویند. این مقادیر که برای ازت می poultryMEبه آنها 

 های گوشتی در سنیناند، با استفاده از جوجهتصحیح شده

ند. مشخص شده است که هنگام امختلف به دست آمده

 ME گذار(، مقادیرهای تخمهای بالغ )مرغاستفاده از پرنده

آمده برای مواد خوراکی دارای منشأ گیاهی باالتر دستبه

این  های گوشتی خواهد بود.از مقادیر حاصل از جوجه

کیلوکالری به ازای هر گرم مجموع عصاره  9/4افزایش 

( بود. به این NDEF)نشده مهضعاری از ازت و فیبر خام 
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گذار های تخمبرای مرغ MEترتیب، امکان تعیین مقادیر 

هضم این از روی جداول ماده خوراکی آنها و مقادیر قابلیت

ای از مواد خوراکی مقدور است. این سیستم مجموعه

برای طیور ارائه  MEمعادالت را جهت تخمین مقادیر 

 دهد:می

 

های متابولیسم برای جوجهانرژی قابل: 4-3معادله 

 گوشتی و طیور جوان

poultryME 
dNFE 14/4  +dF 29/9  +dCP 31/4 = 

 

ها و متابولیسم برای مرغانرژی قابل :5-3معادله 

 طیور بالغ
MEhens = 

dF 29/9  +dCP 31/4 

NDEF 3/1  +dNFE 14/4  + 

  

ها و متابولیسم برای مرغانرژی قابل :6-3معادله 

 طیور بالغ

NDEF 3/1  +poultryME  =hensME 

 در اینجا:

dCP = هضم طیور )گرم در کیلوگرم(پروتئین قابل 

dF = هضم طیور )گرم در کیلوگرم(چربی قابل 

dNFE = هضم طیور )گرم در عصار عاری از ازت قابل

 کیلوگرم(

NDEF =  عصار عاری از ازت + فیبر خام هضم نشده

 )گرم در کیلوگرم(

 

 انرژی موثر

( پیشنهاد شده 8330سیستم انرژی موثر توسط امانس )

اجرا است، زیرا است. این سیستم ساده و به راحتی قابل

توان به آسانی انرژی موثر مواد خوراکی را با استفاده از می

(. a6484، 8نویسی برآورد کرد )گوسیک برنامه جیره

                                                           
1. Gous 
2. Summers 

است، از این نظر  NEاین سیستم تا حدودی شبیه سیستم 

کند گرمای افزایشی را به پنج بخش ش میکه تال

 گیری تقسیم کند:اندازهقابل

 .ازت ادرار 

 .ماده آلی مدفوع 

 .ابقای مثبت ازت 

 .ابقای مثبت لیپید حاصل از لیپیدهای جیره 

 .ابقای مثبت لیپید حاصل از اجزای غیرلیپیدی جیره 

ای را ( معادله ساده8330با استفاده از این اجزاء، امانس )

 ای ارائه داد:معدهتخمین انرژی موثر در حیوانات تک برای

 

 انرژی موثر: 7-3معادله 

)کیلوکالری/کیلوگرم( انرژی موثر  = 

 nAME 17/1 –( 11× )درصد پروتئین خام  – 581

 

ود های موجشده سیستمسیستم انرژی موثر نمونه اصالح

است که عدم کارایی مربوط به کاتابولیسم پروتئین در آن 

گنجانده شده است. از آنجایی که این سیستم بر پایه 

nAME گیری استوار است، خطاهای مربوط به اندازه

nAME  به مقادیر انرژی موثر انتقال پیدا به طور مستقیم

(. از دیگر ایرادات 6448، 6سون و سامرزکند )لیمی

سیستم انرژی موثر این است که مقادیر انرژی با افزایش 

د. بر اساس گزارش یابقدار ماده آلی مدفوع کاهش میم

 های(، این مساله در تضاد با یافته6484نابلت و همکاران )

INRA نسبت  :دهداست که نشان میNE  بهME  حتی

هبود هضم جیره بدار فیبر غیرقابلممکن است با افزایش مق

( دریافتند که هیچ یک 8333. پیرگوزلیف و رز )پیدا کند

 NEبینی دقیق مقدار طیور قادر به پیش NEهای از سیستم

تر جیره نیستند و اختالفات در سیستم انرژی موثر بزرگ

 ها است.از سایر سیستم
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ماده ادیر انرژی موثر پنج ( مق8330و همکاران ) 8فارل

مختلف را تعیین کردند و دریافتند که این مقادیر  خوراکی

های های گوشتی و مرغتوجهی برای جوجهبه طور قابل

گذار متفاوت هستند. آنها ادعا کردند که سیستم تخم

است و اینکه احتماال این  MEانرژی موثر بهتر از سیستم 

ن ند. لیککبینی میتر پیشسیستم عملکرد پرنده را دقیق

های مورد نیاز برای تعیین گیریآنها بیان نمودند که اندازه

د و بر هستنانرژی موثر )شیمیایی و زیستی( دشوار و زمان

های گوشتی و ها برای جوجهگیرینیاز است که همه اندازه

-9( معادله 8330گذار تکرار شوند. امانس )های تخممرغ

خوراکی و را برای محاسبه مقادیر انرژی موثر مواد  0

فاده کند. مشکل استنویسی بر اساس آنها پیشنهاد میجیره

از یک معادله واحد این است که اختالفات در قابلیت هضم 

گیرد و استفاده از این روش مواد خوراکی را در نظر نمی

 ندارد. MEنویسی بر اساس مزیتی بر جیره

 

 بر متابولیسم انرژی موثرسایر عوامل 

 اثر مصرف خوراک

هر عاملی که موجب کاهش مصرف خوراک شود، یک اثر 

منفی بر نرخ رشد و ضریب تبدیل خوراک خواهد داشت. 

سطوح پایین مصرف  تحقیقات نشان داده است که در

اما  کند،و قابلیت هضم ازت جیره تغییر نمی AMEخوراک 

ن نماید. ایپرنده انرژی را در مسیر متفاوتی استفاده می

حاصل از یک جیره تحت  NEاست که مساله بدین معنی 

های هگیرد. از این رو، پرندتاثیر مصرف خوراک قرار می

غالب و زورگو در یک گله که خوراک بیشتری مصرف 

متفاوتی از  NEمغلوب  هایپرندهکنند، در مقایسه با می

آورند. اثرات محدودیت خوراک نیز یک جیره به دست می

 ا هیچ یک از آنهادر دو مقاله گزارش شده است، ام

 چگونگی تاثیر محدودیت خوراک بر متابولیسم انرژی را

                                                           
1. Farrell 
2. Huang 
3. Latshaw and Moritz 

 نکته 

ند کمصرف خوراکی که پرنده به آن دست پیدا می

مستقیما کارایی استفاده از انرژی را تحت تاثیر 

 دهد.قرار می

  

 نداده است.توضیح 

ای اثر محدودیت ( در مطالعه6443و همکاران ) 6هوانگ

خوراک را بر عملکرد دو سویه امروزی جوجه گوشتی 

 روزگی در 98تا  60ها از سن گزارش کردند. جوجه

های انفرادی نگهداری شدند و یکی از چهار تیمار قفس

درصد اشتها را دریافت  04و  14، 34تغذیه در حد اشتها، 

جیره بر پایه ذرت و سویای  ها یککردند. همه پرنده

و  MEمگاژول در کیلوگرم  22/86تراکم پایین ) دارای

هضم( را دریافت نمودند. گرم در کیلوگرم لیزین قابل 6/3

اثر محدودیت خوراک بر افزایش وزن هر دو سویه یکسان 

شده در حد اشتها، در مقایسه با های تغذیهبود. جوجه

آنهایی که محدودیت خوراک داشتند، وزن بیشتری 

گرفتند و ضریب تبدیل خوراک بهتری بروز دادند. 

یب تبدیل خوراک هر دو سویه یکسان افزایش وزن و ضر

و ابقای ازت نشان داد که هیچ یک  AMEگیری بود. اندازه

ای یا داری تحت تاثیر رژیم تغذیهاز آنها به طور معنی

که  دهدسویه قرار نگرفت. این مطالعه به روشنی نشان می

های محدودیت خوراک اثر مشهودی بر عملکرد جوجه

 گذارد. هر عاملی کهبه جا میشده( گوشتی )در سن بررسی

باعث محدودیت مصرف خوراک در شرایط مزرعه شود، 

های جوجه گوشتی را تحت تواند عملکرد همه سویهمی

 د که چراندهدهد. این مشاهدات توضیح نمیبتاثیر قرار 

وری از مواد مغذی با تغییرات مصرف خوراک بهره

 شود.دستخوش تغییر می

تیمار های گوشتی را به( جوجه6443) 9التشاو و موریتز
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( و تاثیر مصرف روزانه انرژی بر ضریب تبدیل خوراک. منحنی اعداد AMEمتابولیسم )بندی انرژی قابلتقسیم: 4-3شکل 

 (6443سازی ترسیم شده است )التشاو و موریتز، با استفاده از مدل شبیه

 

درصد مصرف در حد اشتها تا در حد اشتها  03از  هایی-

کیلوگرم  6/6تا  8/8ها بین تخصیص دادند. وزن جوجه

شده به صورت بود. آنها نشان دادند که سطح خوراک ارائه

هایی که ندارد. با این وجود، جوجه AMEروزانه تاثیری بر 

ده خوراک را دریافت داشتند، وزن بدن سطوح محدودش

کمتر و ضریب تبدیل خوراک باالتری بروز دادند. در طول 

دوره آزمایش یک سری مشاهدات جالب به دست آمد. 

در مدت  6های هوبارددر مقایسه با جوجه 8های کابجوجه

 6/6روز( به وزن  0/81در مقابل  6/82زمان کمتری )

ها شه نرها در مقایسه با مادهکیلوگرم رسیدند. به عالوه، ال

حاوی آب بیشتر )پروتئین بیشتر( و چربی کمتری بود؛ 

یعنی اینکه هر گرم از الشه نرها در مقایسه با هر گرم از 

 ها حاوی انرژی کمتری است و نرها در مقایسه باالشه ماده

کنند. هدف ها به صورت روزانه انرژی کمتری ابقا میماده

از انجام این مطالعه، آزمایش این فرضیه بود که مقدار 

                                                           
1. Cobb 
2. Hubbard 

3. Svihus 

بندی انرژی برای استفاده مصرف روزانه انرژی، تقسیم

دهد. این اثرات و جهت نگهداری و تولید را تغییر می

ضریب تبدیل خوراک در دامنه وسیعی از مصرف انرژی 

روزانه برای توسعه یک مدل استفاده شد )شکل )خوراک( 

( دیدگاه خود را در مورد 6443(. التشاو و موریتز )9-0

NE آورده شده  0-9اند، مانند آنچه در شکل بیان نکرده

اند که هنگامی که مصرف انرژی است، بلکه آنها نشان داده

تری از انرژی برای نگهداری بخش بزرگ :شودمحدود می

زمان با آن تولید گرما )گرمای شود و هماستفاده می

یک جیره نه تنها  NEیابد؛ بنابراین، افزایشی( کاهش می

بر اساس ترکیب شیمیایی آن جیره، بلکه توسط مقدار 

 گردد.مصرف آن توسط حیوان تعیین می

 

 اثر بافت جیره 

توسعه سنگدان ه( نشان داد که نحوa6488) 9اسویهوس
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یافته جوجه گوشتی پرورش 64و وزن نسبی سنگدان خالی برای ( nAMEمتابولیسم )همبستگی بین انرژی قابل: 5-3شکل 

 (.a6488های بر پایه گندم )برگرفته از اسویهوس، کننده جیرههای انفرادی و دریافتدر قفس

 

(. وقتی که 3-9همبستگی دارد )شکل جیره  nAMEبا 

شده آسیابترکیبات ساختاری مانند دانه کامل یا درشت

غالت یا مواد فیبری مانند پوسته یوالف یا تراشه چوب به 

واحد  6/8تا  6/4سنگدان بین  pHد، نشوفه میجیره اضا

یابد. اندازه سنگدان و در نتیجه حجم سنگدان، کاهش می

این مساله باعث افزایش زمان توقف . کندپیدا میافزایش 

-اسید هیدرو بیشتر ترشح و سنگدان در مواد خوراکی

کارایی هضم در معده را  pHشود. کاهش کلریدریک می

از تواند منجر به بهبود اثر فیتدهد و احتماال مینیز بهبود می

تعداد  pHرا ببینید(. به عالوه، کاهش  80شود )فصل 

دهد. در تگاه گوارش کاهش میهای مضر را در دسباکتری

 پلت هایعمل، مصرف بیش از حد خوراک که با ارائه جیره

ن شود. ایافتد، موجب از کار افتادن سنگدان میاتفاق می

هیه شده برای تریزآسیابشرایط با استفاده از ذرات خیلی

شود. اگرچه مشخص شده است که حتی وقتی پلت بدتر می

د، خود فرآیند پلت نشومیتر استفاده که ذرات درشت

-شود. جوجهکردن موجب کاهش بیشتر اندازه ذرات می

های گوشتی برای جبران بافت ضعیف جیره از مواد بستری 

کنند؛ بنابراین، کسانی که نگرانند مبادا استفاده مصرف می

                                                           
1. De Verdal 

از فیبر در جیره باعث کاهش غلظت مواد مغذی شود، 

 بخورند. ممکن است در عمل توسط خود پرنده شکست

 

 اثر ژنتیک

م ها برای هضاختالفات ژنتیکی روشنی در توانایی پرنده

پذیری توانایی گندم )به عنوان مثال( وجود دارد. وراثت

است.  93/4های گوشتی باال و حدود هضم گندم در جوجه

است  8/4این مقدار برای ذرت کمتر و تنها حدود 

توانسته  INRA(. موسسه 6484و همکاران،  8وردال)دی

است با انجام انتخاب، دو سویه پرنده با توانایی متفاوت 

در مقایسه  D+برای استفاده از خوراک تولید کنند. سویه 

خوراک خود را با کارایی باالتری استفاده  D –با سویه 

کند. دو سویه در توسعه دستگاه گوارش با هم تفاوت می

(. الزم به ذکر است، هرچقدر که 6-9دارند )جدول 

 ها تواناییتر باشند، پرندهمعده بزرگسنگدان و پیش

 باالتری برای هضم گندم خواهند داشت.

 

 رژیهای انچند نکته نهایی در مورد سیستم

های انرژی این است کهیکی از دالیل شکست سیستم
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شده برای توانایی هضم گندم های گوشتی انتخاباختالف در عملکرد و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه :2-3جدول 

(+D( و آنهایی که در هضم گندم ضعف دارند )-D6484همکاران، وردال و ( )برگرفته از دی) 

 D -D+ مورد

 061 034 روزگی )گرم( 69وزن 

 304 060 مصرف خوراک )گرم(

 081/6 083/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 0/2 6/1 معده )گرم(وزن پیش

 0/83 4/62 وزن سنگدان )گرم(

 2/80 0/86 وزن دئودنوم )گرم(

 

 نکته 

جیره بیشتر تابعی است از حیوانی که  انرژی یک

کند تا آنکه تابعی از خود آن آن را مصرف می

 جیره باشد.

 

بیشتر متخصصین تغذیه همیشه مقادیر انرژی مشخصی را 

کنند )این مساله برای مواد خوراکی خود استفاده می

مقداری شبیه این است که یک نفر همیشه با باشگاه گلف 

کند!(. این مقادیر ممکن است توسط موردعالقه خود بازی 

ها تعیین شده باشند و یا اینکه به طور خیلی برخی شرکت

شده در جداول مرجع باشند. ساده میانگین مقادیر گزارش

مطمئنا این همیشه بهترین روش نیست. هر تغییری در 

الگوی مواد مغذی خام )پروتئین، فیبر، چربی و غیره( باعث 

خوراکی  شده توسط آن مادهفراهم تغییر در مقدار انرژی

خواهد شد. از نظر تئوری، هدف نهایی دستیابی به یک 

مبتنی بر تحقیقات گسترده است، اگرچه چنین  NEسیستم 

سیستمی زمانی ارزشمند خواهد بود که مقادیر متفاوتی را 

های مختلف حیوانی ارائه بدهد؛ اما در عمل، یک برای رده

های با یک سری شیوههمراه  MEسیستم بر پایه 

گونه که قبال سازی کامپیوتری مورد نیاز است. همانمدل

طور بحث شد، باید اختالفات در مصرف خوراک و همین

شکل فیزیکی جیره و اثر آن بر عملکرد هضم در نظر 

                                                           
1. Negative feedback 

ست ها این بحث این اد. یکی دیگر از پیچیدگینگرفته شو

جیره  NEند تواکه هر آنزیمی که به جیره اضافه شود، می

نظر از آنکه چه ماده دهد، صرفبرا تحت تاثیر قرار 

خوراکی استفاده شده باشد. یک سیستم انرژی باید 

اختالفات موجود بین مواد خوراکی را در نظر بگیرد. بر این 

برای تعیین  NIRاساس، احتماال انجام کالیبراسیون دقیق 

AME  در مقایسه با سیستم جدیدNE ای مزیت بیشتری بر

 NEرا برای تعیین  NIRما خواهد داشت، مگر اینکه بتوانیم 

رار کنون مورد بحث ق تا نیز به خوبی کالیبره کنیم. آنچه

ژی کند که انرتر میگرفت، تنها این استدالل را مستحکم

 مصرف یک خوراک )جیره( تابعی است از حیوانی که آن را

 کند تا آنکه تابعی از خود جیره باشد.می

 

 تعادل انرژی

تعادل انرژی در حیوانات با تطبیق ورود و خروج انرژی 

 شود. سازوکار اصلی کنترل تعادل انرژی تنظیمایجاد می

شود که برخی مصرف خوراک است، اگرچه تصور می

د رس. به نظر میباشندها در خروجی انرژی نیز مهم تفاوت

فیدبک که تنظیم مصرف خوراک از طریق یک سازوکار 

ترین گیرد. در سادهبا درجات متفاوت صورت می 8منفی

حالت آن، فیدبک منفی سیستمی است که در آن هرگونه 

ه پاسخی کند کتغییری در توازن سیستم سیگنالی ایجاد می
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 سیستم فیدبک منفی: 6-3شکل 

 

 انگیزد و سیستم را به حالتبر خالف تغییر اولیه را برمی

، ترموستات یا سنسور 2-9گرداند. در شکل طبیعی برمی

دهد. عدم تطابق دمای اتاق تغییرات دما را تشخیص می

رکننده )توسط دستگاه مقایسه شود. ( ثبت می8کمپراتو

رافکتکننده )پمپ دما یا عمل کمپراتور سیگنالی به ( 6و

کند. دمای اتاق را ارسال و آن را خاموش یا روشن می

 در نظر گرفت. متغیر تحت کنترلتوان به عنوان می

در این مدل تنظیم تعادل انرژی، متغیر تحت کنترل میزان 

ذخیره انرژی است. عناصر فیدبکی مختلفی، مانند سطح 

ال توانند سیگنها، میلیتمواد مغذی پالسما و سطوح متابو

ای، سطح گلوکز معدهدهند. در حیوانات تکبرا تغییر 

 ترین عنصر فیدبکی است. هرگونه تغییری در خون مهم

                                                           
1. Comparator 
2. Effector 

 نکته 

پرنده قادر است تعادل انرژی خود را از طریق یک 

 سیستم فیدبک منفی حفظ کند.

 

دهنده تغییری در ذخایر انرژی خواهد مقادیر مرجع، نشان

های عصبی و هورمونی خواهد و باعث تحریک فعالیتبود 

شد که به نوبه خود، باعث آغاز یا توقف مصرف خوراک 

تری هم وجود دارد که رفتار های مستقیمد. محرکنشومی

دهند. انقباض معده خالی ای را تحت تاثیر قرار میتغذیه

شود، در موجب احساس گرسنگی و شروع به خوردن می

شود. در معده موجب توقف خوردن می حالی که انبساط

مواردی که مصرف انرژی ناکافی است، چه وقتی که 
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مصرف خوراک کم باشد و چه وقتی که انرژی خوراک 

خیلی کم باشد، ممکن است موجب بروز عالئم کمبود شود. 

 زمانی که حداقل بخشی از انرژی مورد نیاز از طریق

تامین خواهد  شود، ابتدا نیاز نگهداریخوراک تامین می

شد. این بدین معنی است که حیوانات بالغ تولیدمثل خوبی 

 نخواهند داشت و رشد حیوانات جوان مختل خواهد شد.

، حیوان گرددمیوقتی که دسترسی به انرژی محدود 

ای بدن شود برای زنده ماندن به منابع ذخیرهمجبور می

ی بخود تکیه کند. ابتدا ذخایر گلیکوژن و سپس ذخایر چر

 د. مشخص شده است که درنشوبدن به انرژی متابولیزه می

شود، ساعت خالی می 61کبوترها ذخایر گلیکوژن ظرف 

سانان( ای از گنجشک)دسته 8هاایدر حالی که زردپره

کنند. مصرف خوراک ساعت خالی می 9ذخایر خود را طی 

با سطح اولین جزء محدودکننده جیره )انرژی یا یک ماده 

مصرف انرژی  متعارفشود. در دامنه مغذی( مشخص می

(. در سطوح پایین انرژی، توده 0-9ماند )شکل ثابت می

که  شودع از آن میفیزیکی جیره )به ویژه فیبر جیره( مان

حیوان انرژی کافی مصرف کند. وقتی که جیره خیلی 

متراکم )حاوی مقادیر باالی چربی( باشد، ممکن است 

حیوان برای پر کردن شکم خود انرژی بیش از حد مصرف 

کند. امکان وقوع این حالت در هنگام مواجهه جیره با 

 کمبود یک ماده مغذی نیز وجود دارد.

 

 تابولیسممنبع انرژی و م

شود. انرژی مورد نیاز حیوان از اجزای آلی جیره تامین می

ها هستند، اما ها، قندها و چربیترین آنها نشاستهمهم

امکان استفاده از پروتئین نیز وجود دارد. گذشته از چند 

-لابقای قادر نیستند به میزان معدهاستثنا، حیوانات تک

های ساختاری استفاده کنند. در توجهی از کربوهیدرات

 گذشته، تصور بر این بود که پروتئین معادل با

کند؛ اما در حال حاضر ربوهیدرات انرژی فراهم میک

دانیم که انرژی مورد نیاز برای دآمیناسیون اسید آمینه می

و تشکیل و دفع اسید اوریک باال است.

 

 

 
 ایمعدهانرژی جیره و مصرف انرژی در حیوانات تکاثر تراکم : 7-3شکل 

 

                                                           
1. Buntings 
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 نکته 

-پرنده انرژی خود را به طور عمده از کربوهیدرات

 کند.های موجود در دانه غالت تامین می

 

 هاکربوهیدرات

درصد جیره طیور را تشکیل  04ها حدود کربوهیدرات

 باتاین ترکیبندی ساختاری شماتیک دهند. یک دستهمی

ساکاریدها ساکاریدها و پلیرا به مونوساکاریدها، دی

هایی را در کند. واژه قند معموال کربوهیدراتتقسیم می

گیرد که کمتر از ده واحد مونوساکاریدی دارند، در برمی

ای کم( به طور معمول بر =نام الیگوساکارید )الیگو  حالی که

 شود. حیواناتهمه قندها به جز مونوساکاریدها استفاده می

گلوکز را به عنوان سوبسترایی برای اکسیداسیون سلولی 

های عصبی مغز( و تولید انرژی )از طریق )به ویژه در سلول

دهند. سطح گلوکز چرخه کربس( مورد استفاده قرار می

-در پرنده هموستازی سازوکارهای ترینمهم از ون یکیخ

گرم در  6ها است. در پرندگان سطح گلوکز خون حدود 

برابر  0تا  6شود که نزدیک لیتر ثابت نگه داشته می

تر از پستانداران است. با افت سطح گلوکز خون به پایین

روند. در زمان تغذیه، گرم در لیتر پرندگان به کما می 0/4

شود. این قند سوبسترای طریق جیره تامین می از گلوکز

نتز س یاصلی تولید انرژی است و در مسیرهای متابولیک

اسیدهای چرب دخالت دارد. انسولین هورمون اصلی 

سطح گلوکز خون است که ورود گلوکز به  کنندهتنظیم

های دخیل در سنتز لیپیدها و ها و اثر آن بر آنزیمسلول

 کند.یگلیکوژن را کنترل م

 3مدت، ذخایر گلیکوژن کبد )حداکثر در گرسنگی کوتاه

 844گرم در  8تا  8/4ها )گرم( و ماهیچه 844گرم در 

آیند. در شرایط گرسنگی گرم( به سرعت به حرکت درمی

تولید  ، برایگلیکوژنزبلندمدت، اسیدهای آمینه، در فرآیند 

شوند )گلوکونئوژنز(. اگر گرسنگی گلوکز استفاده می

                                                           
1. Non-starch polysaccharides 

 بیشتر ادامه پیدا کند، لیپیدها اهمیت بیشتری در گلیکوژنز

ود. شتر میکنند و نقش اسیدهای آمینه کمرنگپیدا می

ها اسیدهای چرب سوبسترای پایه برای تولید انرژی سلول

شوند، به جز در مورد مغز که قادر به استفاده از می

اسیدهای چرب نیست و به گلوکز وابسته است. غیرقندها 

وند، شهای ساختاری نیز شناخته میبا نام کربوهیدرات که

ها هستند. این دسته از ترین گروه کربوهیدراتپیچیده

دسترس نیستند و با نام ها برای حیوان قابلکربوهیدرات

شوند. ( شناخته میNSP8ای )ساکاریدهای غیرنشاستهپلی

و اثر آنها بر  3-80های غالت در جدول دانه NSPمقادیر 

نشان داده شده  0-80ها در شکل این دانه MEمقادیر 

و نمودار  1-9بندی همه قندها در شکل است. نمودار دسته

 ارائه شده است. 3-9بندی غیرقندها در شکل دسته

مونوساکاریدها از یک مولکول واحد حاوی سه تا هفت اتم 

کربنه -3اند. در بین اینها، تنها قندهای کربن تشکیل شده

کربنه )هگزوزها( -2وزها( نقشی اندک و قندهای )پنت

کنند. گلوکز، فروکتوز و نقشی مهم در تغذیه ایفا می

و  ایگاالکتوز سه قند هگزوزی هستند که از نظر تغذیه

متابولیکی بیشترین اهمیت را دارند. گلوکز محصول نهایی 

هضم نشاسته و هیدرولیز گلیکوژن در بدن و شکلی از 

 کند.که در جریان خون گردش میکربوهیدرات است 

ساکاریدی است که از یک سوکروز )قند نیشکر( دی

مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز ساخته شده است. 

روکتوز بسیار شیرین است. گاالکتوز به شکل آزاد در ف

ساکاریدها مانند خوراک وجود ندارد، بلکه بخشی از دی

 الکتاز ندارند والکتوز )قند شیر( است. پرندگان آنزیم 

 بنابراین قادر به هضم الکتوز نیستند.

ساکاریدها از تعداد زیادی واحدهای مونوساکاریدی پلی

ر های پیچیده و بلند به یکدیگاند که در زنجیرهساخته شده

-ای غیرساکارید ذخیرهاند. نشاسته پلیپیوند خورده

و منبع اصلی کربوهیدرات در بیشتر ساختاری گیاهی
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 ها )قندها(بندی کربوهیدراتتقسیم: 8-3شکل 

 

 نکته 

نشاسته کربوهیدرات اصلی جیره طیور است و 

 انواع مختلفی از آن وجود دارد.

 

ها است. دو شکل اصلی نشاسته وجود دارد. آمیلوز از جیره

خطی گلوکز ساخته شده و اگرچه در آب های زنجیره

محلول است اما قابلیت هضم کمی دارد، زیرا آنزیم آمیالز 

به سختی قادر به شکستن آن است. آمیلوز ماده سفیدرنگی 

است که بعد از پختن یک غله مانند برنج در آب دیده 

 هایشود. از سوی دیگر، آمیلوپکتین که از زنجیرهمی

کند شده است، آب را جذب میدار گلوکز ساخته شاخه

م هض)عامل قد کشیدن برنج بعد از دم کشیدن(، اما قابل

ه ساکاریدی هستند که بها محصوالت پلیاست. دکسترین

وند، شعنوان ترکیبات حد واسط تجزیه نشاسته ایجاد می

 ها درای کربوهیدراتدر حالی که گلیکوژن شکل ذخیره

 بدن حیوانات است.

                                                           
1. Van Soest 

ولز و سلای شامل سلولز، همیساکاریدهای غیرنشاستهیلپ

ای لیگنین هستند. این ترکیبات مواد ساختاری پیچیده

اند هستند که از گلوکز و سایر مونوساکاریدها ساخته شده

دهند. تفاوت آنها با و بخش فیبری خوراک را تشکیل می

است که آنها پیکربندی بتا دارند و با نشاسته در این 

قابل اند که آنها را در مپیوندهای بتا به یکدیگر متصل شده

ها ایمعدههای دستگاه گوارش تکهضم توسط آنزیم

مراجعه کنید(. خیلی راحت  80کند )به فصل مقاوم می

ای معدهتوان فرض کرد که آنها توسط حیوانات تکمی

( هنوز هم به CFیری فیبر خام )گشوند. اندازههضم نمی

شود. ای توسط متخصصین تغذیه استفاده میطور گسترده

های اسیدی و قلیایی گرم نمونه خوراک در معرض محلول

ماند بخش فیبری جیره می شود و آنچه باقیقرار داده می

( 8338و همکاران ) 8سوستدهد. ونرا تشکیل می

ها ای خوراکیهتوجهی در توصیف تغذهای قابلپیشرفت

تواند به دو بخش که بر اساس آنها خوراک می ندایجاد کرد



 48  انرژی

 

 
 

 ها )غیرقندها(بندی کربوهیدراتتقسیم: 9-3شکل 

 

تقسیم شود که یکی به سرعت و به صورت یکنواخت هضم 

شود، در حالی که دیگری تنها به مقدار جزئی هضم می

کند. شود و فضایی را در دستگاه گوارش اشغال میمی

( جوشانده و pH = 0نمونه خوراک در شوینده خنثی )

حلول فیبر نامماند با نام شود و آنچه باقی میسپس صاف می

شود. این بخش ( شناخته میNDF8) ثیدر شوینده خن

سلولز و لیگنین است که سه بخشی شامل سلولز، همی

شوند و یا به میزان اندکی هضم هستند که یا هضم نمی

شوند. کمی پروتئین، پکتین و خاکستر نیز همراه این می

                                                           
1. Neutral detergent fiber 
2. Acid detergent fiber 

یک محلول  ها وجود دارد. وقتی که نمونه خوراک دربخش

های باقیمانده پس از صاف شود، بخشاسیدی جوشانده می

( نامیده ADF6) فیبر نامحلول در شوینده اسیدیکردن، 

د. این بخش شامل سلولز، بخش عمده لیگنین و شومی

تانن و -های پروتئینسلولز، کمپلکسمقداری پکتین، همی

 طیور استفاده زیادی خاکستر است. این دو بخش در تغذیه

های ای از انواع کربوهیدراتخالصه 9-9ندارند. جدول 

ارائه و اثرات آنها در تغذیه طیور موجود در مواد خوراکی 

داده است.
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 پروتئین

-تواند به مشتقات کربومیبخش زیادی از پروتئین جیره 

های اسیدهای چرب تبدیل شود و هیدراتی و یا متابولیت

در تامین و حفظ سطح مورد نیاز گلوکز خون شرکت نماید. 

کیلوژول انرژی تولید  9430یک مول پروتئین تقریبا 

کیلوژول  8044کند، اما تولید یک مول اسید اوریک می

ت که در عمل کند. این بدین معنی اسانرژی مصرف می

. کنددرصد کربوهیدرات انرژی تولید می 00پروتئین تنها 

 .شودپروتئین مازاد به انرژی و اسید اوریک تبدیل می

 

 نکته 

گرم چربی برای حیوان  8شده توسط انرژی فراهم

گرم کربوهیدرات  8برابر انرژی است که  3/6

 کند.تامین می

 

 هاها و روغنچربی

منابع انرژی به ازای واحد وزن هستند.  ترینلیپیدها متراکم

توجهی باالتر از مقادیر انرژی این مقدار به میزان قابل

ها است. لیپیدها با کارایی باالیی هضم و کربوهیدرات

بحث شد،  8گونه که در فصل شوند. همانمتابولیزه می

از  گلیسرید هستند، اما برخیها به شکل تریبیشتر چربی

د د نیز به صورت طبیعی وجود دارآزااسیدهای چرب 

های جیره منبع تامین انرژی، (. چربی84-9)شکل 

ها هستند. حیوانات دانهاسیدهای چرب ضروری و رنگ

قادر به تولید اسیدهای چرب اشباع هستند، اما توان تولید 

 لینولنیک را ندارند. بر این-اسید لینولئیک و اسید آلفا

یوانات ضروری در نظر اساس، این دو اسید چرب برای ح

نشان  88-9ها در شکل بندی چربیشوند. ردهگرفته می

 داده شده است.

ها در درجه نخست به نرخ ها و روغنمقدار انرژی چربی

 جذب اسیدهای چرب از دستگاه گوارش بستگی دارد. از 

 

 
 

 بیوشیمی پایه چربی )لیپید(: 11-3شکل 

 

 شوند،آنجایی که اسیدهای چرب از طریق ادرار دفع نمی

متابولیسم آنها به طور مستقیم به میزان جذبانرژی قابل
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 ها )لیپیدها(بندی چربیتقسیم: 11-3شکل 

 

 نکته 

روغن به شده توسط یک چربی یا انرژی فراهم

درجه اشباع، مقدار اسیدهای چرب آزاد و درجه 

 خلوص آن بستگی دارد.

 

ها در جیره حیوان در حال گردد. وقتی که چربیآنها برمی

، یمصرفشوند، کارایی استفاده از انرژی رشد گنجانده می

در مقایسه با آنهایی که جیره حاوی چربی پایین مصرف 

 هایانرژی جیره کارایییابد. بهبود کنند، بهبود میمی

توان به کم بودن گرمای افزایشی حاوی چربی را می

ها نسبت داد. برای اطالعات بیشتر در مورد اضافه چربی

 مراجعه کنید. 89ها به فصل کردن چربی و روغن به جیره

 

 کننده نیاز انرژیعوامل تعیین

ید لتوان بر مبنای اتالف گرما یا تونیاز یا هزینه انرژی را می

 گیری کرد. در اصل، از قانون اول ترمودینامیکگرما اندازه

شود. مفاهیم کلیدی دریافت دما( استفاده می =)اتالف دما 

مورد استفاده در محاسبه نیاز انرژی حیوانات مختلف بر 

 پایه این قانون استوار هستند.

 

 نگهداری

ها به سادگی برای بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز پرنده

شود. انرژی نگهداری صرف موارد حفظ زندگی استفاده می

 شود:زیر می

 این بخش انرژی مورد نیاز برای متابولیسم پایه :

حداقل انرژی است که در حیوان گرسنه یا در حال 

شود. استراحت و در شرایط محیطی عادی صرف می

گیری نرخ ول با اندازهمقدار این انرژی به طور معم

گردد. مصرف اکسیژن مصرف اکسیژن تعیین می

ای از مقدار کل انرژی )گلوکز( اکسیدشده به نشانه

اکسید کربن و گرما است.دی
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 نکته 

اساسا نیاز نگهداری توسط اندازه بدن پرنده تعیین 

 شود.می

 

 ی، : به طور طبیعانرژی مورد نیاز برای فعالیت طبیعی

 نیاز یک حیوان برای فعالیت به درجهانرژی مورد 

ها این آن بستگی دارد. در مورد مرغ وجوشجنب

درصد انرژی مورد نیاز  34بخش در شرایط طبیعی 

 برای متابولیسم پایه است.

 های : واکنشانرژی مورد نیاز برای حفظ دمای بدن

شیمیایی که در حیوان در حال استراحت برای حفظ 

ه انرژی و تولید گرما نیاز دهند بهموستازی روی می

دارند. این گرما برای گرم نگه داشتن بدن پرنده 

شود و هرگونه دمای اضافی به محیط دفع استفاده می

پرنده سردش باشد، انرژی از مسیر رشد  اگرشود. می

واند نت پرنده چنانچه دهد.می جهت تغییر گرما تولید به

ن باید ای دما را به صورت غیرفعال به محیط دفع کند،

 له زدن( انجام بدهد.کار را با صرف انرژی )مثال له

 در های ایمنی و تنشانرژی مورد نیاز برای واکنش :

 های ایمنی وحال حاضر پذیرفته شده است که واکنش

کنند و نیاز نگهداری پرنده را تنش انرژی مصرف می

 برند.باال می

توان به دو بخش، شامل نرخ متابولیسم مصرف انرژی را می

پایه و تولید گرما )گرمازایی(، تقسیم کرد. نرخ متابولیسم 

پایه مقدار انرژی مورد نیاز برای زنده نگه داشتن بدن 

ها و است. این انرژی صرف انجام کارهای ضروری سلول

یسم ولشود. نرخ متابها میها مانند تنفس و عمل کلیهاندام

تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سن و شرایط پایه می

های تیروئیدی( قرار بگیرد. هورمونی )به ویژه هورمون

نرخ متابولیسم پایه همگام با تغییر این عوامل تغییر 

کند، اگرچه این تغییرات به آهستگی و در زمان طوالنی می

                                                           
1. Metabolic body weight 

بر  پایهدهند. جالب است که وقتی نرخ متابولیسم رخ می

ها کمتر از شود، در مادهبیان می 8وزن متابولیک بدنمبنای 

 توان استفاده کرد:نرها است. در طیور معادالت زیر را می

 

محاسبه نرخ متابولیسم پایه برای نرها  :8-3معادله 

 هاو ماده

 = نرخ متابولیسم پایه 75/1W 2/78ها: ماده

 = نرخ متابولیسم پایه 75/1W 8/83نرها: 

 

 در اینجا:

W = وزن بدن 
 

بخش دیگر هزینه انرژی تحت عنوان کلی تولید گرما 

تواند شامل گرمای افزایشی شود. این بخش میبحث می

ای یا فعالیت، تنش یا نگهداری دمای جیره، کار ماهیچه

بدن باشد. این بخش به سادگی عبارت از هرگونه افزایش 

 رمتابولیسم پایه است. بدر نرخ متابولیسم باالتر از نرخ 

د به توانخالف نرخ متابولیسم پایه، مقدار تولید گرما می

 شکل وسیع و ناگهانی تغییر کند و ممکن است تغییرات

 روزانه چشمگیری را در خروجی انرژی ایجاد کند.

ترین حالت این است که نیاز انرژی بر اساس اندازه ساده

 گیریاندازهابلبدن حیوان بیان شود، زیرا به سادگی ق

است. اتالف دما نه با وزن بدن بلکه با سطح بدن تغییر 

تر است. از آنجایی که گیری آن سختکند که اندازهمی

 دن با توان سومسطح بدن با توان دوم ابعاد طولی و وزن ب

( Wند، اتالف دما باید با وزن بدن )کاینها تغییر می

تغییر کند.  9/6Wشده بر اساس این دو عامل، یعنی تعدیل

شده با نام وزن بدن متابولیک یاد از وزن بدن تعدیل

 20/4دهد که مقادیر توان بین شود. تحقیقات نشان میمی

و عدد  استها کننده نیاز انرژی پرندهمنعکس 03/4تا 

گیرد. به عنوان یک بیشتر مورد استفاده قرار می 03/4

یک قو  مثال کاربردی، یک سهره کوچک در مقایسه با
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تری نسبت به وزن خود دارد و سطح بدن بسیار وسیع

بنابراین، انرژی مورد نیاز آن به ازای هر واحد وزن بدن 

کیلوژول به  924روزانه یک مرغ بالغ  MEباالتر است. نیاز 

شود ازای هر کیلوگرم وزن متابولیک تخمین زده می

گرمی  844(. یک جوجه 8310دونالد و همکاران، )مک

کیلوژول انرژی نگهداری نیاز دارد، در حالی که  20 تنها

کیلوژول  086کیلوگرمی این مقدار به  6/8در یک جوجه 

 یابد.یعنی حدود شش برابر افزایش می -رسد می

 

ارتباط بین وزن بدن و نیاز انرژی برای  :9-3معادله 

 نگهداری

 ME= نیاز  75/1Wکیلوژول/کیلوگرم  361

 

 در اینجا:

W = وزن بدن 

 

( دریافتند که تخمین نیاز انرژی 6443و لیسون ) 8لوپز

 24/4Wهای گوشتی به صورت تابعی از نگهداری جوجه

ها به ازای کیلوگرم است. نیاز جوجه 03/4Wتر از دقیق

03/4W  درصد کمتر از مقدار برآوردشده بر اساس  1حدود

24/4W رسد که نیازهای انرژی برای است. به نظر می

تر کمتر از تر یا کوچکهای جوانپرنده در موردنگهداری 

 نگهداری نیاز که شده مشخص شود.می برآورد واقعی میزان

 است. 24/4Wکیلوگرم بر  کیلوژول 234ها جوجه

 

ارتباط بین وزن بدن و نیاز انرژی : 11-3معادله 

 های گوشتیجوجهبرای نگهداری در 

 ME= نیاز  61/1Wکیلوژول/کیلوگرم  651

 

 در اینجا:

W = وزن بدن 

                                                           
1. Lopez 
2. Sturkie 

 دمای محیط

انرژی مورد نیاز برای حفظ دمای عمق بدن به طور مستقیم 

با دمای محیط ارتباط دارد. هرچه محیط سردتر باشد 

انرژی بیشتری نیاز خواهد بود. در شرایطی که دمای محیط 

مشکل فیزیولوژیک پرنده این است ترین باال است، مهم

که چگونه دمای اضافی را از دست بدهد. نیاز انرژی برای 

-نگهداری به طور مستقیم تحت تاثیر میزان عایق فراهم

گیرد و اختالفات شدیدی شده توسط پوشش پر قرار می

، 6استورکهها وجود دارد )در کارایی این عایق بین گونه

ها ببینید(. مقدار ی مثالرا برای برخ 0-9جدول ؛ 8302

شده به ازای هر واحد سطح بدن در یک دمای گرمای دفع

ثابت ارائه گردیده و روشن است که محیط پرنده نقش 

ای که در کند. پرندهایفا می مهمی در کارایی عایق پرها

شود، در کند خیلی خوب عایق میمحیط سرد زندگی می

ند کنزندگی میحالی که آنهایی که در مناطق گرمسیری 

چنین پوششی نیستند. مزیت گروه دوم این است که  واجد

آنها قادرند دمای مازاد را به راحتی از دست بدهند. به نظر 

تواند نقش مهمی در کارایی عایق رسد که اندازه بدن میمی

پر ایفا کند. این عامل در ترکیب با سطح بدن نسبی باالتر 

ه آنها نیاز انرژی پرندگان کوچک، بدین معنی است ک

 باالتری به ازای هر واحد وزن بدن دارند.

 

 نکته 

گرم بافت  8نیاز انرژی حیوانات برای ساخت 

گرم بافت  8چربی سه برابر نیاز آنها برای ساخت 

 است. (لخم )ماهیچه

 

 رشد

برای رشد طبیعی که دربرگیرنده پروتئین )ماهیچه(، 

 مقداری چربی و رشد اسکلتی است، انرژی هم به عنوان

فتبرای سنتز با الزمبخشی از بافت و هم به عنوان سوخت 
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ها در حالت ها در شرایط محیطی حائز دامنه دمایی خنثی و کل هدایت گرمایی پرندهگرمای تولید پرنده: 4-3جدول 

 (8302استراحت در حد بحرانی پایینی دما )استورکه، 

 وزن بدن هاگونه

 )کیلوگرم(

 گرمای تولیدی در

 حالت استراحت

 )کیلوژول/ساعت(

 هدایت گرمایی

)کیلوژول/مترمربع/ساعت/درجه 

 گراد(سانتی

 8/86 040 844 شترمرغ

 0/9 90 3/9 پنگوئن پرویی

 8/2 03 4/3 غاز اهلی

 3/3 61 0/6 مرغ اهلی

 2/3 9/8 434/4 مرغ خالخالیموش

 

گرم  8مورد نیاز است. بر اساس یک محاسبه سرانگشتی، 

کیلوژول انرژی نیاز دارد. محققین مستقل با  68رشد به 

ها و خوتکای بال آبی به عدد مشابهی استفاده از مرغ

اند. جالب است که به رغم انتخاب شدیدی که برای رسیده

ها صورت گرفته، از انرژی در دام بهبود کارایی استفاده

بهبود واقعی در این زمینه به دست نیامده است. هزینه 

 شود:انرژی رشد به صورت زیر محاسبه می

 

 انرژی مورد نیاز رشد :11-3معادله 

 ME=  15 × + گوشت لخم 5/46 × چربی

 

 در اینجا:

ME = متابولیسم )کیلوژول(نیاز انرژی قابل 

 گرم رشد به شکل گوشت لخم =گوشت لخم 

 گرم رشد به شکل چربی =چربی 

 

کیلوژول و انرژی  60انرژی موجود در یک گرم پروتئین 

کیلوژول است. کارایی  93موجود در یک گرم چربی 

 00تا  04بینانه حدود انرژیتیک سنتز پروتئین به طور واقع

درصد است. اگر جیره حاوی مکمل چربی نباشد، این مقدار 

درصد و اگر جیره حاوی  03ها حدود ی سنتز چربیبرا

درصد  34ها حدود چربی باشد، این مقدار برای سنتز چربی

                                                           
1. Klasing 

کیلوژول انرژی به ازای  24است. این بدین معنی است که 

کیلوژول به ازای هر گرم چربی  36هر گرم پروتئین و تنها 

(. پروتئین 3-9جدول ؛ 8331، 8نیاز است )کالسینگ

 03شود که حاوی ل گوشت لخم ذخیره میاساسا به شک

درصد آب است، در حالی که چربی در بافت لیپیدی ذخیره 

 درصد آب است. 84شود و تنها حاوی می

 

 تولیدمثل

در پرندگان اهلی، نیاز انرژی برای تولیدمثل اکیدا به 

شود. در مرغ محدود میمورد نیاز برای تولید تخم انرژی

کیلوژول انرژی  84است که ها، مشخص شده مورد مرغ

مرغ نیاز است و احتماال این مقدار برای تولید هر گرم تخم

قدر است. در پرندگان ها نیز همیندر مورد سایر گونه

وحشی انرژی مورد نیاز برای ساخت آشیانه و خوابیدن 

توجهی از بدن ها، که در آن گرمای )انرژی( قابلروی تخم

 د.یابد، نیز باید در نظر گرفته شوها انتقال میپرنده به تخم

 

 فعالیت

شده برای یافتن خوراک باید از طریق قاعدتا، انرژی صرف

 شده از راه آن خوراک جبران شود. اگرچهانرژی تامین

های پرورش طیورتوان این مورد را با سیستمهرگز نمی
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 افزایش وزن بافت چربی و لخمتخمین انرژی برای : 5-3جدول 

 چربی پروتئین مورد

 93 60 انرژی )کیلوژول( محتوای

 03 04 کارایی استفاده )درصد(

 36 24 کل انرژی )کیلوژول(

 84 03 درصد آب در بافت

 3/02 83 انرژی )کیلوژول(/بافت

 

درصد انرژی  24مقایسه کرد، اما مشخص شده است که 

خوار صرف کاوش برای یافتن مورد نیاز مرغ مگس

-های تخمدانیم که مرغشود. در مورد طیور، میخوراک می

، در مقایسه با 8یافته در سیستم چرای آزادگذار پرورش

درصد خوراک  64یافته در قفس، حدود های پرورشمرغ

کنند. این افزایش مصرف خوراک تنها بیشتری مصرف می

برآورده کردن نیازی است که فعالیت بیشتر در جهت 

 د.کنیافته در سیستم چرای آزاد ایجاد میهای پرورشمرغ

 

 ایمنی

های امروزی با دو نوع چالش ایمنی مواجه هستند. اولی مرغ

ند شده مانهای شناختهبروز پاسخ ایمنی حاد علیه پاتوژن

است )ویروسی(  9)باکتریایی( و بیماری نیوکاسل 6کوریزا

درک است. دومین چالش تا که به راحتی برای همه ما قابل

 یابد. درحدودی پنهان است و به آهستگی گسترش می

ها در هر سیستم پرورش طول زمان، تعداد میکروارگانیسم

یابد. یابد، یعنی بار میکروبی سیستم افزایش میافزایش می

منی یهای مزمن سیستم اها با ایجاد عفونتمیکروارگانیسم

-حتی اگر اثر پاتولوژیک ویژه -کنند را با چالش روبرو می

ی ادبو پرنده را وادار به تولید آنتی -ای نداشته باشند 

-نتیآ تولید گویند،می شناسیایمنی متخصصین کنند.می

 به پروتئین نیاز دارد و انرژی صرف فرآیند ها بادی

                                                           
1. Free range 
2. Choryza 
3. Newcastle disease 

 شود:ساخت پروتئین می

  خارج و برای تسهیل بروز مواد مغذی از مسیر رشد

 شوند.پاسخ ایمنی استفاده می

 کند.در این زمان مصرف خوراک کاهش پیدا می 

 یابد.احتیاجات نگهداری افزایش می 

  دیده ضروری است.های آسیببازسازی بافت 

نتیجه خالص مواجهه با یک چالش ایمنی این است که 

 یانرژی و مواد مغذی از مسیر رشد به سمت حفظ سالمت

شود که تا ده درصد دهند. برآورد میتغییر مسیر می

انرژی مصرفی پرنده برای نگهداری سیستم ایمنی استفاده 

آسیب فیزیکی به دیواره دستگاه گوارش  چنانچهشود. می

وارد شود )به عنوان مثال(، مواد مغذی و انرژی برای 

د ها موربازسازی هرگونه آسیب ایجادشده توسط پاتوژن

دانند که دهندگان حیوانات میاهند بود. پرورشنیاز خو

تحمیل بیماری به مجموعه پرورش مانع از بروز حداکثر 

شود. در این موارد هم های آنها میپتانسیل ژنتیکی دام

 یرد.گرشد و هم ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر قرار می

 

 محاسبه نیاز انرژی

 های قبلی متوجه شدیم که عوامل متعددی بر کلخشدر ب 

 گذارند. معموالانرژی مورد نیاز یک پرنده تاثیر می

ریلفاکتو ای تحت عنوان روشمتخصصین تغذیه از شیوه
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 نکته 

اهمیت وجود یک نسبت بین انرژی و سایر مواد 

توان بیش از حد مورد مغذی مصرفی حیوان را نمی

 تاکید قرار داد.

 

ه کنند کتعیین نیاز کل انرژی حیوان استفاده میبرای 

 تواند به شکل معادله زیر ارائه شود:می

 

 محاسبه نیاز کل انرژی :12-3معادله 

 = کل انرژی

 انرژی رشد + انرژی تولیدمثل + انرژی نگهداری

 

معموال حیوانات بالغ که گنجایش نسبتا باالیی برای مصرف 

خوراک دارند، به مقدار کافی کربوهیدرات و چربی جهت 

تامین کل انرژی مورد نیاز خود مصرف خواهند کرد. در 

مورد حیوانات در حال رشد که ظرفیت مصرف خوراک 

های حاوی تراکم انرژی آنها محدود است، باید جیره

ا توان به شود. تراکم انرژی جیره را میباالتری استفاد

ویای کیفیت باال مانند س دارایاستفاده از منابع پروتئینی 

 دیده یا پودر ماهی افزایش داد.حرارت

پس از آنکه انرژی هضم و جذب شد، برای تمامی اهداف 

شده در باال استفاده خواهد شد. به عنوان بخشی شرح داده

ژی به صورت گلیکوژن در از این مسیر، مقداری از انر

شود. گلیکوژن به عنوان ها و کبد حیوان ذخیره میماهیچه

یک منبع انرژی فوری در دسترس حیوان خواهد بود. 

مقادیر مازاد انرژی به صورت چربی ذخیره خواهد شد. 

طیور به طور طبیعی یک منبع چربی زیرپوستی دارند، اما 

ه شکل چربی در چنانچه انرژی مازاد بر نیاز مصرف شود ب

محوطه شکمی ذخیره خواهد شد. الزم است بدانیم که 

تواند مانند پروتئین مازاد دفع شود و تنها انرژی مازاد نمی

 تواند به شکل چربی ذخیره گردد. با پر شدن ذخایرمی

انرژی، حیوان انرژی دریافتی خود را با توقف مصرف 

 دهد.خوراک کاهش می

 

 عدم تعادل انرژی

 نرژیکمبود ا

-تواند در نتیجه استفاده از جیرهانرژی در طیور می کمبود

های حاوی انرژی پایین )حجم عامل محدودکننده خواهد 

شد( یا محدودیت دسترسی به خوراک اتفاق بیفتد. حد 

 1/84وهوای معتدل آستانه انرژی برای طیور در آب

 8/84وهوای گرم در کیلوگرم و در آب MEمگاژول 

(. 6448، و سامرز کیلوگرم است )لیسون در MEمگاژول 

بحرانی کاهش  تر از حدوقتی که مصرف انرژی به پایین

دار که مق شود، اما تا زمانییابد ذخیره چربی متوقف میمی

انرژی جیره برای نگهداری کافی است هیچ عالئم کمبودی 

حد  تر ازشود. هنگامی که مصرف انرژی به پاییندیده نمی

د، پرنده شروع به استفاده از ذخایر چربی رسنگهداری می

ن کند. طوالنی شدن ایو پروتئین خود برای تولید انرژی می

روند منجر به مرگ پرنده خواهد شد. در شرایط گرسنگی، 

برداشت ابتدا ذخایر گلیکوژن و سپس ذخایر پروتئین قابل

شود. با ادامه این مصرف و کاتابولیسم چربی شروع می

 یابد.ربی کبد و بافت چربی کاهش میروند ذخایر چ

 

 بیشبود انرژی

بت افتد که نسمعموال بیشبود انرژی جیره وقتی اتفاق می

انرژی به پروتئین نادرست باشد. بیشبود مالیم انرژی 

عالئم مشخصی جز ذخیره بیش از حد چربی و کاهش 

که مقدار انرژی به میزان  کند. وقتیاندک رشد ایجاد نمی

توجهی فراتر از حد نیاز باشد پرنده قادر به مصرف قابل

سطوح کافی مواد مغذی نخواهد بود. در این حالت ممکن 

ها بیش از حد چاق باشند و عالئم کالسیک است پرنده

کمبود مواد مغذی را بروز بدهند.
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 نکات کلیدی

11 

 شود.پول رایج تغذیه توصیف میمعموال انرژی به صورت سوخت زندگی و 

12 

 دهد.درصد هزینه جیره را به خود اختصاص می 04تا  24ترین جزء هر جیره باشد و شاید انرژی مهم

13 

 تر شود.شود تا درک فرآیندهای درگیر در این رویه آسانهای مختلف تقسیم میاستفاده از انرژی به بخش

14 

سیبالد  AMEدر مورد اینکه کدام سیستم انرژی باید در عمل استفاده شود بحث و تردید وجود دارد. در حال حاضر، روش 

ترین سیستم است اما آلبه روشنی ایده NEبیشترین کاربرد را دارد، اگرچه تغییراتی در آن ایجاد شده است. سیستم 

 .استنظرات در مورد عملی و مطلوب بودن آن متفاوت 

15 

 .کند تا آنکه تابعی از خود جیره باشدمیزان استفاده از انرژی یک جیره تابعی است از حیوانی که آن را مصرف می

16 
شده توسط یک جیره تحت تاثیر اندازه بدن پرنده و نرخ رشد نسبی آن، نسبت چربی به گوشت لخم میزان انرژی فراهم

دستگاه گوارش، میزان خوراک مصرفی و حتی  یدستگاه گوارش(، سالمت های تولیدی، سن پرنده )میزان توسعهدر بافت

 گیرد.ژنوتیپ پرنده قرار می

17 
. نیازهای دشوق بودن )پوشش پر( آن تعیین مینیازهای انرژی برای نگهداری توسط وزن بدن متابولیک پرنده و درجه عای

 ود.شگیری میعموال به صورت گرم در روز اندازهرشد و تولید تخم مطلق هستند و به نرخ تولید بستگی دارند که م

18 
های حاوی انرژی باال همیشه حاوی مقدار باالیی دانه غالت و احتماال مکمل چربی هستند، نظر از سیستم انرژی، جیرهصرف

 هستند. تر مانند سبوس گندمتراکم پایین دارایهای حاوی انرژی پایین حاوی مواد خوراکی در حالی که جیره

19 
یک ارتباط کلی بین مقدار انرژی جیره و مصرف خوراک وجود دارد، اگرچه کمبود جزئی یک ماده مغذی نیز موجب افزایش 

تعادل انرژی  حفظمدت پرنده قادر به شود. در کوتاهمصرف خوراک و کمبود شدید آن باعث کاهش مصرف خوراک می

 خواهد بود.

11 
کند. برابر انرژی فراهم می 63/6شود که و در درجه دوم توسط چربی تامین میانرژی در درجه اول توسط کربوهیدرات 

 های آمین خود را از دست بدهد.پروتئین ممکن است به عنوان منبع انرژی استفاده شود اما قبل از آن باید گروه

11 
و بدین جهت به آن روش  شودنیاز انرژی پرنده با جمع کردن همه عوامل )فاکتورها( و سپس ترکیب آنها برآورد می

 شود.فاکتوریل گفته می

12 
 توان بیش از حد مورد تاکید قرار داد.اهمیت وجود یک نسبت بین انرژی و سایر مواد مغذی مصرفی حیوان را نمی



 پروتئین: 4فصل 
دهند. های بدن را تشکیل می. این ترکیبات بخشی از اغلب بافتاندشدهاز ترکیب اسیدهای آمینه ساخته  هاپروتئین

 های تجاری است.دهنده جیرهقیمت تشکیلپروتئین دومین جزء گران
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مورد بحث  9انرژی و متابولیسم انرژی تا حدودی در فصل 

ترین بخش جیره را به قرار گرفت. بعد از انرژی که بزرگ

ها است. دهد، پروتئین جزء دوم خوراکخود اختصاص می

این بخش برای همه متخصصین تغذیه اهمیت باالیی دارد، 

زیرا نه تنها قیمت آن باال است بلکه تولید گوشت و 

مرغ نیز حول تغییر پروتئین خوراک به پروتئین تخم

 های بدن تقریبا بهچرخد. به عالوه، اغلب بافتحیوانی می

-اند. همچنین پروتئینن ساخته شدهطور کامل از پروتئی

های ساختاری در پوست، استخوان و ماهیچه یافت 

ننده کشوند. عالوه بر این، پروتئین یک نقش تنظیممی

ها ساختار پروتئینی دارند. در طیور اغلب آنزیمزیرا دارد، 

چهارم بدن بدون چربی از پروتئین تشکیل پنجم تا یکیک

درصد آن در پرها  94تا  64شده است که از این مقدار 

 شود.یافت می

 اند، اماها از اسید آمینه ساخته شدهاگرچه همه پروتئین

ی که ی متعددهاپروتئین ترکیب و ترتیب اسیدهای آمینه

د تا حد بسیار زیادی متفاوت است. شودر طبیعت یافت می

ای بر خصوصیات هر پروتئین این اختالفات اثرات ویژه

صل اد. کار متخصصین تغذیه این است که اطمینان حندار

دسترس و اسیدهای کنند که مقادیر کافی از ازت قابل

آمینه ضروری برای سنتز کافی پروتئین برای هر پرنده در 

هر مرحله از تولید فراهم شود. این امر مستلزم تعیین 

بع آمده از منادستهای مختلف بهترکیب دقیق پروتئین

ها از خام در دسترس و سپس برآورده کردن نیاز پرنده

 ق این اجزا است.طری

از نظر کمی، نیاز اسیدهای آمینه حاصل جمع سه فرآیند 

( سطحی از اسید آمینه که برای اهداف عملی مانند 8است: 

ها ساز سایر متابولیتساخت پروتئین یا به عنوان پیش

( میزان اتالف پروتئین و اسید آمینه 6مورد نیاز است؛ 

هد؛ درش رخ میزادی که بیشتر از طریق دستگاه گوادرون

( سطحی از اسید آمینه که اکسید شده و یا وارد سایر 9و 

                                                           
1. Non-protein nitrogen 

شود. به کارگیری صحیح علم مسیرهای متابولیک می

 واصخ ساختمان،از تغذیه پروتئین، مستلزم شناخت کامل 

 و شیوه جذب پروتئین توسط حیوان است.

 

 نکته 

بر این درصد نیتروژن است.  3/82حاوی  پروتئین

مقدار کردن پروتئین خام خوراک با ضرب اساس، 

 شود.محاسبه می 63/2نیتروژن آن در عدد 

 

 متابولیسم اسیدهای آمینه

بحث شد، پروتئین اغلب به  8گونه که در فصل همان

شود که با ضرب کردن ( بیان میCPصورت پروتئین خام )

گردد؛ محاسبه می 63/2درصد ازت خوراک در عامل 

، بلکه یحقیق پروتئینبنابراین، پروتئین خام نه تنها حاوی 

های ( نیز هست. پروتئینNPN8) ازت غیرپروتئینیشامل 

حقیقی که بیشتر مورد توجه ما هستند، از اسیدهای آمینه 

اند. همه اسیدهای آمینه حاوی کربن، اکسیژن ساخته شده

و ازت و برخی از آنها حاوی گوگرد و یا فسفر نیز هستند. 

وجود دارد که طبیعت از  شدهشناختهاسید آمینه  66تنها 

کلمات و جمالت استفاده  آنها به عنوان الفبای ساخت

های موجود در پر، ماهیچه یا آنزیم کند. تمامی پروتئینمی

شوند ای از این اسیدهای آمینه ساخته میاز ترکیب پیچیده

جیره بلکه  CPو بنابراین در تغذیه پرندگان، نه تنها میزان 

 ترکیب اسیدهای آمینه آن نیز حائز اهمیت است.

دهای کوچک موجود در گردش اسیدهای آمینه آزاد و پپتی

ها مخزن اسید آمینه داخلی حیوان را تشکیل خون و بافت

دهند. غلظت آنها در این مخازن بر پایه تعادل بین ورود می

شود. اسیدهای آمینه دو منبع دارند: و خروج آنها تنظیم می

-ه طور عمده برای ساخت پروتئینای یا متابولیک و بجیره

همچنین در حفظ اسموالریته و تعدیل  شوند.ها استفاده می

pH های دهندهمایعات بدن نقش دارند و به عنوان انتقال
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اکسیدان و شاتل در متابولیسم حد واسط به عصبی، آنتی

ند به توانشوند. به عالوه، اسیدهای آمینه میکار گرفته می

های متابولیک مهم و ضروری ای از مولکولدامنه گسترده

-های درونهای جیره یا پروتئینینروتئتبدیل شوند. پ

شده و آنهایی های اپیتلیال تخریبها، سلولزادی )آنزیم

شوند. که منشأ باکتریایی دارند( قبل از جذب هیدرولیز می

های بافتی به صورت مستمر درون بدن حیوان، پروتئین

شوند که با آزادسازی اسیدهای تخریب و نوسازی می

اه است. عالوه بر این، یک سری زادی همرآمینه درون

ها های متابولیک وجود دارد که طی آنها متابولیتواکنش

شوند. به همین به اسیدهای آمینه غیرضروری تبدیل می

 در مسیرهای متابولیکی متعدد نیزمیزان، اسیدهای آمینه 

زمان با سنتز پروتئین که امکان شوند. هممصرف می

کند، تجزیه اهم میهای جدید را فرساخت پروتئین

و موجب دفع ازت و از سوی دیگر منجر ک سیپروتئین از 

های اسکلت کربنی )برای سنتز قندها و به تولید مولکول

شود اکسید کربن و آزادسازی انرژی میها(، دیچربی

 (.8-0)شکل 

 

 نکته 
اسیدهای آمینه ضروری باید از طریق جیره تامین 

آنها در بدن خود شوند زیرا پرنده قادر به ساخت 

 نیست.

 

 بندی اسیدهای آمینهرده

و  ضروریبه طور مرسوم اسیدهای آمینه به دو دسته 

(. اگرچه همه 8-0شوند )جدول می تقسیم غیرضروری

-زیستها وجود دارند و از نظر اسیدهای آمینه در بافت

ه بندی تنها ببرای بدن ضروری هستند و این ردهشناسی 

ضرورت تامین آنها از طریق جیره اشاره دارد. اسیدهای 

آمینه ضروری آنهایی هستند که بدن حیوان قادر به ساخت 

                                                           
1. Marangos 

آنها نیست و ضرورت دارد از طریق جیره تامین شوند. 

شوند )و ضرورتی به آنهایی که در بدن حیوان ساخته می

طریق جیره نیست( اسیدهای آمینه  تامین آنها از

شوند. از بین اسیدهای آمینه غیرضروری نامیده می

توانند به میزان کافی برای غیرضروری، تعداد کمی نمی

تامین نیاز حداکثر رشد ساخته شوند و آنها نیز باید به 

جیره اضافه شوند. اسیدهای آمینه ضروری بر اساس اینکه 

به میزان محدودی سنتز کند یا  تواند آنها راآیا حیوان می

 شوند:خیر به سه گروه تقسیم می

 ساز واسطی ندارند و باید لیزین و ترئونین هیچ پیش

 درصد از طریق جیره تامین شوند. 844

 زهای ساتوانند از پیشلوسین، ایزولوسین و والین می

حدواسط متابولیک ساخته شوند، اما تولید آنها بسیار 

درصد نیاز  3تا  6است بتواند محدود است و ممکن 

 آنها را تامین کند.

 ها ساختهتوانند از حدواسطآرژنین و هیستیدین می 

درصد  1تا  3شوند و در شرایط طبیعی این مقدار به 

 رسد.نیاز می

های مختلف اسیدهای آمینه اصلی در بافت 6-0جدول 

س) بدن طیور را نشان داده است  .(6489، 8مارانگو

و مواد  های حیوانیشده در بافتاسید آمینه یافت یشترینب

ن و تواند از سریخوراکی گلیسین است. این اسید آمینه می

کولین ساخته شود و یک نقش اساسی در سنتز اسید 

کند. هر بار که یک مولکول اسید اوریک اوریک ایفا می

گرم در روز در یک پرنده بالغ( یک  3تا  0شود )دفع می

زارش شده است ین هم دفع خواهد شد. گمولکول گلیس

ها در برخی از شرایط غیرمعمول )نظیر سطوح که جوجه

دهند. از پایین پروتئین جیره( به مکمل گلیسین پاسخ می

تای  1شوند، ای که ضروری شناخته میاسید آمینه 84بین 

شوند، زیرا بقیه به مقادیر کافی محسوب می بحرانیآنها 

رند. در مورد طیور، اسیدهای آمینه ها وجود دادر جیره
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 (8330کلرک، منبع و سرنوشت اسیدهای آمینه غیربافتی و موجود در گردش خون )برگرفته از الربیر و لی: 1-4شکل 

 

بحرانی لیزین، متیونین، سیستین، ایزولوسین، آرژنین، 

تیک های سنتشکل ترئونین، تریپتوفان و والین هستند.

وجود  ازارب در والین و تریپتوفان ترئونین، متیونین، لیزین،

 د.وشدر جیره طیور استفاده می توجهیقابل مقدارو به  دارد

 

 ساختمان و سنتز پروتئین

ای طوالنی از اسیدهای آمینه ساخته ها از زنجیرهپروتئین

یک شیوه مشخص و روشن به یکدیگر اند که به شده

ها که از نوع اند. پیوندهای داخل این زنجیرهپیوسته

. اغلب شوندنامیده می باندهای پپتیدیکوواالنسی هستند، 

د. های آلفا وجود دارنها به شکل مارپیچ یا مارپیچپروتئین

ها بر اساس حاللیت، ساختمان و عملکردشان پروتئین

ای هساختمان دارایهای شوند. پروتئینبندی میتقسیم

ز ای متفاوتی دارند. گیاهان سبترکیب اسید آمینه متفاوت

ه از اسکلت کربنی حاصل از های خود را با استفادپروتئین

سازند. تمامی اسیدهای آمینه سازنده فتوسنتز می

های گیاهی و حیوانی به آسانی توسط گیاهان پروتئین

شده های ساختهشوند. مقدار و کیفیت پروتئینساخته می

توسط گیاهان مختلف )مثال ذرت و سویا( تا حدود زیادی 

 تخصصین تغذیهبا هم متفاوت است. در اوایل قرن حاضر م

ی به های حیوانپی بردند که اضافه کردن برخی از پروتئین

 شود.توجه عملکرد حیوانات میجیره موجب بهبود قابل

یوانی های حاین باعث شد که مردم تصور کنند که پروتئین

های گیاهی دارند. اما این مساله کیفیت بهتری از پروتئین

 نیز و مواد معدنی وها بیشتر نتیجه مقدار بیشتر ویتامین

سطوح باالتر اسیدهای آمینه ضروری مانند لیزین در
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 (6448ای اسیدهای آمینه )برگرفته از لیسون و سامرز، بندی تغذیهرده :1-4جدول 

به سرعت از در بدن حیوان غیرضروری ) سنتزشده از سوبستراهای محدود شود(ضروری )توسط حیوان ساخته نمی

 شود(ساخته میسوبستراهای ساده 

 آالنین *تیروزین آرژنین

 اسید آسپارتیک *سیستین لیزین

 آسپاراژین *لیزینهیدروکسی هیستیدین

 اسید گلوتامیک  لوسین

 گلوتامین  ایزولوسین

 پرولینهیدروکسی  متیونین

 †گلیسین  ترئونین

 †سرین  تریپتوفان

 ‡پرولین  آالنینفنیل

   والین

 شوند.لیزین از لیزین ساخته میآالنین، سیستین از متیونین و هیدروکسیتیروزین از فنیل *

 شوند و ممکن است مکمل کردن یکی از آنها ضروری باشد.گاهی گلیسین و سرین در مقادیر ناکافی برای رشد ساخته می †

ر ، ممکن است مکمل کردن پرولین برای دستیابی به حداکثشوندها با استفاده از اسیدهای آمینه سنتتیک ساخته میوقتی که جیره ‡

 رشد ضروری باشد.

 

 (6489های مختلف طیور )برگرفته از مارانگوس، اسیدهای آمینه اصلی در بافت :2-4جدول 

 اسیدهای آمینه مهم بافت

 لیزین ماهیچه

 لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار مرغتخم

 گلیسین و پرولین احشا

 سیستین و ترئونین پرها

 گلیسین و پرولین اسکلت

 لیزین و آرژنین خون

 تریپتوفان و آرژنین )تنش گرمایی( تنش

 ترئونین و سرین ترشحات مخاطی

 ترئونین هاسیتوکین

 

های حیوانی است. دانش فعلی از مقدار اسیدهای پروتئین

خوراکی این اطمینان را ایجاد دسترس مواد آمینه قابل

اهی های گیتوان با استفاده از پروتئینکرده است که می

 نیز به نتایج مشابهی دست یافت.

 فرد هر نوع پروتئین از نسلی به نسل بعدترکیب منحصربه

منتقل شده است. بر این اساس، سنتز پروتئین شامل 

پیچیده از فرآیندها است که با اسید ای مجموعه

 و لیپیدها بر خالفشود. ( آغاز میRNAریبونوکلئیک )

و توانند به شکل مخازن چربی ها که میتکربوهیدرا

ای ذخیره شوند، وقتی کهگلیکوژن کبدی و ماهیچه



 پروتئین
 64 

 

شود، اسیدهای آمینه میپروتئین مازاد بر احتیاج تامین 

 کل پروتئین مازاد بر نیاز توانند در بدن ذخیره شوند.نمی

ود. شها( و تولید، کاتابولیزه مینگهداری )نوسازی بافت

شود. اسکلت گروه آمین )بخش ازتی( آن حذف و دفع می

کربنی ممکن است در مسیرهای متابولیکی مربوط به انتقال 

انرژی استفاده شود. در این فرآیند اسکلت کربنی به 

دیل و یا ( تبلیپوژنزیپیدها )( یا لگلیکوژنزها )کربوهیدرات

شود. در پرندگان، اکسید کربن اکسیده و دفع میبه دی

ازت حاصل از کاتابولیسم اسیدهای آمینه به شکل اسید 

-شود. این امر مستلزم صرف مقدار قابلاوریک دفع می

تر پرندگان در وجهی انرژی و به معنای کارایی پایینت

 مازاد است. مقایسه با پستانداران در دفع ازت

های مختلفی آنابولیسم و کاتابولیسم ازت طی هورمون

کنند. انسولین غلظت انتقال از عرض غشاها را کنترل می

دهد که اسیدهای آمینه آزاد را در گردش خون کاهش می

با اثر محرک آن بر تسریع ورود اسیدهای آمینه به 

شود. این فرآیند به طور غیرمستقیم ها توجیه میسلول

ر شود. تحقیقات اخیباعث فعال شدن سنتز پروتئین می

دسترس تولید که تغذیه کروم قابله است نشان داد

کند و منجر به افزایش تولید انسولین را تحریک می

های تیروئیدی نیز سنتز و شود. هورمونهای لخم میبافت

پوژنز کنند و منجر به لیکاتابولیسم پروتئین را کنترل می

( نیز مانند انسولین به طور GHورمون رشد )شوند. همی

شایی کند و انتقال غمستقیم سنتز پروتئین را تحریک می

نظر از دهد. حیوانات صرفاسیدهای آمینه را افزایش می

ک کنند. به عالوه، یهای بافتی را نوسازی میسن، پروتئین

اتابولیسم و ک پروتئوژنزتعادل ثابت بین سنتز پروتئین یا 

وجود دارد. ابقای خالص پروتئین را  پروتئولیزن یا پروتئی

گیری افزایش وزن و مشخص کردن توان با اندازهمی

ترکیب آن برآورد نمود. پروتئولیز اغلب با محاسبه 

 اختالف بین پروتئوژنز و افزایش خالص پروتئین تخمین 

                                                           
1. Turnover 

 نکته 

توانند در بدن ذخیره یآمینه مازاد نم هایاسید

 شوند و ضایعات آنها به شکلدآمینه میشوند، بلکه 

 شود.اسید اوریک دفع می

 

 وجهیتشود. به طور کلی، پروتئوژنز به میزان قابلزده می

باالتر از افزایش خالص پروتئین است که امکان محاسبه 

ند. کنرخ نوسازی مخزن پروتئین )بدون پرها( را فراهم می

. دستگاه درصد در روز است 64این مقدار چیزی حدود 

 34تا  63درصد وزن بدن را دارد،  2تا  0گوارش که تنها 

دهد. این پروتئین را به خود اختصاص می 8بازچرخدرصد 

مقدار در حیوان گرسنه کاهش و در زمان تولید افزایش 

نه ای اسیدهای آمیرسد که کمبود حاشیهیابد. به نظر میمی

روتئوژنز آنکه پشود تا بیشتر موجب افزایش پروتئولیز می

را کم کند. با باال رفتن سن حیوان، مقدار نسبی پروتئوژنز 

 های گوشتی،گذارد. در جوجهو پروتئولیز رو به کاهش می

درصد کل مخزن پروتئین در پرنده جوان  04پروتئوژنز از 

هفتگی کاهش  2درصد در سن  82روزگی( به تنها  0)سن 

سم بت شدن وزن، آنابولیکند. در حیوانات بالغ، با ثاپیدا می

رایط ای، این شد. از نظر تغذیهنشوو کاتابولیسم برابر می

تواند با فراهم کردن اسیدهای آمینه در سطح نیاز می

گرم ازت به  88/8نگهداری ایجاد شود. این مقدار برابر با 

شود. در ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز برآورد می

گرم پروتئین از  0ین روزانه عمل، یک خروس بالغ با تام

کند. این راه جیره تعادل ازت خود را در بلندمدت حفظ می

 دارایدرصد پروتئین  0تا  9مقدار متناظر با فراهم کردن 

 کیفیت باال در حالت تغذیه در حد اشتها است.

در حیوانات در حال رشد یا حیوانات بالغی که تولیدمثل 

از  توجهی باالتران قابلکنند، پروتئوژنز باید به میزمی

دهای اسی تئوریپروتئولیز باشد. به منظور تعریف نیاز 

د های انرژی بایآمینه ژنوتیپ و نیز میزان تولید و هزینه
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 های بعدیدر نظر گرفته شوند. مورد اول در یکی از فصل

توضیح داده خواهد شد. در مورد هزینه انرژی فرض 

 03 نظر تئوری بهاز گرم پروتئین  8شود که سنتز می

درصد نیاز دارد. در  34تا  04کیلوژول انرژی با کارایی 

برخالف  -مرغ های تخمگذار، پروتئینهای تخممرغ

و  شوندبه طور مستمر نوسازی نمی -ای پروتئین ماهیچه

کمتر است، از این  هاهزینه انرژی مورد نیاز برای سنتز آن

درصد فرض کرد.  24توان رو، کارایی سنتز پروتئین را می

گونه که پیدا است، نیاز انرژی برای سنتز پروتئین همان

تقریبا باال و حدودا دو برابر انرژی موجود در پروتئین 

است. نوسازی سریع توده پروتئینی بدن موجب افزایش 

 شود.نیاز نگهداری می

 

 نکته 

به طور معمول سطح لیزین جیره به عنوان شاخص 

 شود.نظر گرفته می محتوای پروتئین آن در

 

 آلمفهوم پروتئین ایده

کمال  ای آن تمام واغلب از پروتئینی که ترکیب اسید آمینه

شود و تعیین ترکیب یاد می 8آلپروتئین ایدهاست با عنوان 

آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پروتئین 

توان به صورت پروتئینی با تعادل بهینه آل را میایده

اسیدهای آمینه ضروری و حاوی ازت کافی برای سنتز 

اسیدهای آمینه غیرضروری توصیف کرد. از نظر تئوری، 

دقیق تامین آل نیازهای حیوان را به طور پروتئین ایده

کند. برای سادگی، مقدار همه اسیدهای آمینه به صورت می

د شود. علت انتخاب این اسینسبتی از مقدار لیزین بیان می

آمینه این است که مطالعات زیادی روی آن انجام شده و 

ت. اس اولین اسید آمینه محدودکنندهدر شرایط مختلفی 

ای یزین برمقدار اسیدهای آمینه ضروری نسبت به نیاز ل

نشان داده شده  6-0اهداف تولیدی مختلف در شکل 

                                                           
1. Ideal protein 

مرغ مشابه آل برای رشد و تولید تخماست. الگوی ایده

غ مرهای لخم و تخمای بافتاست، زیرا تعادل اسید آمینه

جهی تومشابه است، در حالی که نیاز نگهداری به طور قابل

 است.از این دو متفاوت 

آل کاربرد زیادی دارد. ین ایدهاز نظر عملی، مفهوم پروتئ

به منظور پر کردن خألهای بزرگ دانش ما، نیاز لیزین 

برای یک شرایط خاص تعیین و از روی آن سطح سایر 

 شود.اسیدهای آمینه ضروری محاسبه می

 

 کننده نیاز اسیدهای آمینهعوامل تعیین

ای ید آمینههمانند انرژی، عوامل متعددی بر نیازهای اس

د، اما برهمکنش این عوامل به گذارتاثیر میحیوان 

 پیچیدگی انرژی نیست.

 

 اندازه بدن و نگهداری

در تغذیه اسیدهای آمینه، نگهداری به شرایطی اطالق 

شود که در آن پروتئین برای هیچ نوع هدفی )رشد، می

ن که ایشود شود. فرض میتولیدمثل و غیره( ذخیره نمی

نیاز تا حدود زیادی مستقل از فعالیت و شرایط محیطی 

است. این بدین معنی است که نیاز اسیدهای آمینه برای 

نگهداری با اندازه بدن رابطه خطی دارد. این نیازها در 

مقایسه با نیازهای رشد کم هستند، زیرا پروتئین بدن نسبتا 

ن از روتئیثابت است و به طور کلی، تنها مقادیر کمی از پ

رود. تعادل اسیدهای طریق ادرار و مدفوع از دست می

آمینه مورد نیاز برای نگهداری متناسب با تعادل اسیدهای 

ه کنندهای حیوان نیست، بلکه منعکسآمینه در بافت

میزان اتالف اجباری هر اسید آمینه است. در حالت 

م کنگهداری، نیاز لیزین در مقایسه با سایر اسیدهای آمینه 

است، اما متیونین، آرژنین و ترئونین در سطوح نسبتا 

شود که یک پرنده باالتری مورد نیاز هستند. برآورد می
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(8331مرغ و نگهداری )برگرفته از کالسینگ، آل برای رشد، تولید تخمای بین نیازهای پروتئین ایدهمقایسه: 2-4شکل 
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گرم لیزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در میلی 09تنها 

گرم میلی 88روز نیاز دارد. از سوی دیگر، پرنده به 

تریپتوفان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز نیاز دارد. 

نتیجه این مقادیر این است که پرنده بالغی که در حالت 

یار سشود در واقع نیاز پروتئینی بنگهداری نگه داشته می

 کمی دارد.

 

 نکته 

آل با افزایش سن پرنده تغییر نیاز پروتئین ایده

 کند.می

 

 رشد

رشد گوشت لخم به مقادیر زیادی از اسیدهای آمینه نیاز 

نسبت دقیق هر اسید آمینه )پروتئین الزم است دارد. 

از ها نیآل( در جیره گنجانده شود. در بسیاری از گونهایده

آنالیز الشه به دست آمده است. جالب آل با پروتئین ایده

به  هاعشق غها و مربرای مرغ آمدهدستآنکه مقادیر به

توجهی مشابه هستند. نیازهای پروتئینی برای طور قابل

رشد در حیوان جوان حداکثر است و با افزایش سن به طور 

یابد. نیاز در هر سن به طور مستقیم بسته مستمر کاهش می

ه کند. از این رو، نیاز اسید آمینتغییر می به نرخ رشد پرنده

( و به طور 9-0شود )شکل )در جیره( با افزایش سن کم می

آل اسیدهای آمینه با توجه به افزایش زمان، تعادل ایدههم

 کند.نیازهای نگهداری تغییر می

آل پروتئین برای ای از الگوهای ایدهخالصه 9-0جدول 

، 8سجبورمن و بور) است نشان دادهرا های گوشتی جوجه

گذار در های تخم. مقادیر مورد استفاده برای مرغ(8312

انگشتی زیر را آورده شده است. محاسبات سر 3فصل 

 آل یک پرنده درتوان برای برآورد نیاز پروتئین ایدهمی

های گوشتی حاوی حال رشد استفاده کرد. الشه جوجه

                                                           
1. Boorman and Burgess 
2. Morris 

 روزانه پروتئین رادرصد پروتئین است. نیاز  3/80تقریبا 

توان با ضرب کردن مقدار افزایش روزانه وزن بدن در می

درصد )کارایی  24تا  33درصد و تقسیم آن بر  3/80

استفاده از پروتئین خوراک( محاسبه کرد؛ یعنی اینکه یک 

گرم وزن اضافه  34جوجه گوشتی در حال رشد که روزانه 

واهد داشت. گرم پروتئین در هر روز نیاز خ 3کند به می

گرم پروتئین از راه خوراک  89برای تامین این مقدار باید 

 23( نشان دادند که 8313) 6فراهم شود. گوس و موریس

گرم لیزین به ازای هر گرم افزایش پروتئین نیاز میلی

گرم میلی 213است. پس در این مثال، نیاز روزانه لیزین 

با همین روش در روز خواهد بود. نیاز همه اسیدهای آمینه 

است. در حال حاضر، موسسات علمی و  محاسبهقابلساده 

های تجاری زیادی در سطح جهان با تحقیقات خود شرکت

روی قابلیت هضم اسیدهای آمینه مواد خوراکی مختلف و 

 های ما درقابلیت دسترسی آنها در سطح سلول، دانسته

ر داند. تحقیقات مورد نیاز این ترکیبات را گسترش داده

تر نیاز پروتئین، این زمینه با هدف مشخص نمودن دقیق

بهبود نرخ رشد و افزایش سطح ابقای ازت )کاهش دفع 

 ازت به محیط( ادامه خواهد یافت.

های مختلف و با توجه تعادل بین اسیدهای آمینه در گونه

 د آمینهبه وزن و سن متفاوت است. اگرچه الگوی اسی

تواند به عنوان یک مرجع استفاده گوشت لخم حیوان می

تواند نیاز حیوان را مشخص کند. این مساله را شود، اما نمی

توان تا حدودی با اختالف نیاز اسیدهای آمینه برای می

نگهداری و تولید توضیح داد؛ یعنی اینکه نیاز لیزین برای 

 یاز سیستین،نگهداری کمتر از رشد است، در حالی که ن

ترئونین و تریپتوفان برای نگهداری بیشتر از رشد است. 

تر به سطوح باالتری از در نتیجه این امر، حیوانات بزرگ

اسیدهای آمینه ضروری نسبت به لیزین نیاز دارند و الگوی 

(.0-0کند )جدول آل تغییر میایده
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های روستگنو و دادهبا استفاده از  های گوشتی )سن در جوجهروند تغییر نیازهای اسیدهای آمینه با افزایش : 3-4شکل 

 (6488همکاران، 

 

نها آ بیوشیمی پایه همه طیور یکسان است، یعنی اینکه همه

اسیدهای آمینه را با کارایی یکسانی برای رشد استفاده 

)نرخ رشد(، پژوهش  یپژنوتنظر از کنند. صرفمی

( به روشنی این حقیقت را نشان 8334) 8یس و جورومور

دهد که نرخ نسبی افزایش پروتئین در مقابل مصرف می

 های یکهای گوشتی و جوجه خروسپروتئین در جوجه

 

 (8312های جوان )برگرفته از بورمن و بورجس، تخمین نیاز برخی از اسیدهای آمینه ضروری در جوجه :3-4جدول 

گرم/کیلوگرم وزن نگهداری )میلی 

 زنده/روز(

 گرم وزن زنده( 844رشد )گرم/

 03/8 16 لیزین

 82/8 24 اسیدهای آمینه گوگرددار

 60/4 84 تریپتوفان

 03/4 12 ترئونین

 68/8 39 لوسین

 00/4 31 ایزولوسین

 33/4 04 والین

 90/4 29 هیستیدین

 04/8 34 آرژنین

 64/8 904 تیروزین +آالنین فنیل

 

                                                           
1. Njuru 
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 آل در منابع مختلف )لیزین همواره به عنوان اسید آمینه مرجع استفاده شده است(الگوی اسید آمینه ایده :4-4جدول 

 و همکاران 8بیکر 

(8332) 

 و همکاران 6لمه

(6449) 

 جداول برزیلی

(6488) 

 32-66 68-8 03-93 93-83 80-2 3-8 93 68-4 سن )روز(

 844 844 844 844 844 844 844 844 لیزین

 93 93 09 00 03 03 09 92 متیونین

 09 06 00 03 09 06 03 06 کل اسید آمینه گوگرددار

 21 20 06 04 21 21 - 20 ایزولوسین

 21 23 22 23 20 29 20 20 ترئونین

 81 80 80 82 82 82 3/83 82 تریپتوفان

 01 00 18 14 03 03 - 00 والین

 841 841 840 843 849 846 - 843 آرژنین

 

(. در یک 83-84گذار یکسان است )شکل سویه تخم

(، با کار روی 6440) 9بلیگولیتحقیق جدیدتر، ریالندو و 

های گوشتی، ارتباط آزمایش پاسخ در جوجه 64های داده

 و( SID0) هضم ایلئومی استانداردشدهلیزین قابلبین سطح 

 (.0-0اند )شکل افزایش وزن را مشخص کرده

 

 تولیدمثل

ند و با کنتخم تولیدمثل می گذاشتنهای پرندگان با گونه

توجه به اینکه تخم غنی از پروتئین است، نیاز اسیدهای 

گرم میلی 84باال است. برای مثال،  آنآمینه برای تولید 

لیزین برای تولید هر گرم تخم نیاز است. این مبحث با 

 های بعدی آمده است.جزئیات بیشتر در یکی از فصل

 

 پرها

توجهی از اسیدهای آمینه قابلپروتئین پر حاوی مقادیر 

گوگرددار )متیونین و سیستین( است. متخصصین تغذیه 

باید از تامین مقادیر کافی از این اسیدهای آمینه اطمینان 

                                                           
1. Baker 
2. Lemme 
3. Relandeau and Le Bellego 
4. Standardized ileal digestible lysine 
5. Biological value 

حاصل کنند. در غیر این صورت با پردرآوری ضعیف 

 مواجه خواهند بود.

 

 نکته 

از ژنوتیپ یا اندازه پرنده با  نظرصرفپروتئین 

 گیرد.کارایی یکسانی مورد استفاده قرار می

 

 تامین نیاز اسیدهای آمینه

با توضیحات قبلی مبنی بر اینکه پروتئین از اسیدهای آمینه 

ساخته شده است و اینکه اسیدهای آمینه الفبای سازنده 

ها هستند، کامال روشن شده است که کیفیت همه پروتئین

پروتئین یک خوراک با الگوی اسیدهای آمینه آن و نه 

 شود. این امر تابعی از دومقدار کل پروتئین آن تعیین می

عامل قابلیت هضم و تعادل اسیدهای آمینه موجود در آن 

منبع پروتئینی است. اگر یک پروتئین مقدار باالیی از همه 

ه شود کاسیدهای آمینه ضروری را داشته باشد، گفته می

یکی از اسیدهای چنانچهآن باال است؛ اما  3ارزش زیستی
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 64استانداردشده برای افزایش بهینه وزن بدن )بر اساس بررسی منابع: هضم ایلئومی مصرف لیزین قابل: 4-4شکل 

 (6440بلیگو، روزگی؛ ریالندو و لی 03-4های مختلف از سن آزمایش شامل دوره

 

آمینه ضروری در آن موجود نباشد، ارزش آن پروتئین 

 8قاعده بشکهخواهد شد. این مساله اغلب به وسیله  صفر

 نشان داده شده است. 3-0شود که در شکل بیان می

 

 نکته 

کیفیت پروتئین یک جیره با سطح اولین اسید آمینه 

 شود.محدودکننده آن مشخص می

 

ای که در یک جیره بیشترین کمبود را نسبت به اسید آمینه

 اسید آمینه محدودکننده اولین نیاز حیوان دارد، به عنوان

شود. اسید آمینه بعدی که بیشترین کمبود را شناخته می

دارد به عنوان دومین اسید آمینه محدودکننده شناخته 

شود و این روند به همین شکل ادامه دارد. هر اسید می

ر د اولین اسید آمینه محدودکنندهای که نسبت به آمینه

وان د، هیچ ارزشی مگر به عنمقادیر بیشتری تامین شده باش

منبع انرژی ندارد و حتی گاهی ممکن است اثر منفی داشته 

( تنها به مقداری آب در خود جای 3-0باشد. بشکه )شکل 

                                                           
1. Barrel analogy 

دهد که اولین اسید آمینه محدودکننده اجازه بدهد و می

متاسفانه مکمل کردن جیره با یک اسید آمینه واحد تنها 

بود. این موضوع بسیار مهم تلف کردن پول و زمان خواهد 

است که متخصص تغذیه تصویری روشن از نیاز اسیدهای 

آمینه ترسیم کند و سپس اطمینان حاصل کند که این نیاز 

با گنجاندن مقدار مناسب از مواد خوراکی مناسب در جیره 

شود. این کار به طور معمول با تنظیم جیره برآورده می

نی شود. پروتئیاصل مینویسی حافزار جیرهتوسط یک نرم

 آلآل است برای رشد ایدهمرغ ایدهکه برای تولید تخم

نیست. با متعادل کردن جیره برای لیزین )اولین اسید 

آمینه محدودکننده( و اطمینان از اینکه سایر اسیدهای 

ند، آل هستآمینه در سطح مناسبی برای تامین الگوی ایده

 ای. چنین جیرهآیدیک جیره تقریبا کامل به دست می

ارزش زیستی باالیی خواهد داشت و نتیجه آن تبدیل 

اسیدهای آمینه خوراک به گوشت لخم با کارایی باال خواهد 

ا آل این امکان ربود. همچنین کار بر مبنای پروتئین ایده

کند که حداکثر تولید گوشت لخم با حداقلفراهم می



 مرغ تغذیه  71

 

 

 آمینهقاعده بشکه برای تعادل اسیدهای : 5-4شکل 

 

مصرف اسید آمینه حاصل شود. جالب آنکه کارایی استفاده 

درصد است.  33ها در شرایط تجاری تنها حدود از پروتئین

قابلیت هضم و ارزش زیستی پایین از  ناشی مسالهاین 

شده و مصرف بیش از حد اسیدهای آمینه پروتئین مصرف

 غیرضروری است.

 

 یدهای آمینه و پروتئین خاماس

از لحاظ نظری، مادامی که همه اسیدهای آمینه در سطح نیاز 

فراهم شوند و آنتاگونیست آشکاری بین آنها وجود نداشته 

دهد. بباشد، پروتئین جیره نباید عملکرد پرنده را تغییر 

 تر ازتعادل ضعیف باعث عملکرد پایین دارایهای جیره

 کند که کاهششوند. این مساله پیشنهاد میحد انتظار می

کارایی استفاده از اولین اسید آمینه محدودکننده، نتیجه 

کاهش استفاده از آن و نه اختالل در جذب آن است. بورمن 

ر ت( پیشنهاد کردند که توضیح مناسب8332) 8و الیس

های مواجه با عدم برای کاهش عملکرد ناشی از جیره

تعادل اسید آمینه این است که انرژی خالص جیره به دلیل 

کند. موریس و افزایش گلیکونئوژنز کاهش پیدا می

                                                           
1. Ellis 

تواند ( نشان دادند که نتایج ضعیف می8333همکاران )

 زایش سطح پروتئین خام نیاز بهنتیجه این باشد که با اف

یابد. چنین اثری را اسید آمینه محدودکننده افزایش می

توان با شکلی از عدم تعادل عمومی اسید آمینه تنها می

توضیح داد: این نویسندگان توانستند چنین تقابالتی را 

دهد که (. نتایج نشان می3-0بینی کنند )جدول پیش

ی فاده از یک منبع پروتئینهرگونه کمبودی که بر اثر است

به  توانشود را نمیکیفیت پایین در جیره ایجاد می دارای

سادگی با فراهم کردن مقدار بیشتری از آن ماده خوراکی 

کننده است، اما پاسخ برطرف کرد. اگرچه کمی گیج

گذار مشاهده نشد و از این رو به های تخممشابهی در مرغ

آمینه محدودکننده دارای رسد که تنها سطح اسید نظر می

 اهمیت است.

 

 نسبت بهینه اسید آمینه به پروتئین :5-4جدول 

 درصد پروتئین خام 430/4 =درصد لیزین 

 درصد پروتئین خام 486/4 =درصد تریپتوفان 

 درصد پروتئین خام 463/4 =درصد متیونین 
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 قابلیت هضم اسیدهای آمینه

توجهی روی قابلیت هضم در حال حاضر نیز تحقیقات قابل

ه شود. الزم ب)قابلیت دسترسی( اسیدهای آمینه انجام می

اسید آمینه ذکر است، آنچه به طور معمول با نام 

توان تحت عنوان اسید شود را میشناخته می 8دسترسقابل

هضم ایلئومی استانداردشده نیز معرفی کرد. آمینه قابل

ات قابلیت هضم دو نوع هستند: تغذیه دقیق آزمایش

گیری میزان شده و سپس اندازهبرداریهای سکومخروس

ها که در ناپدید شدن اسیدهای آمینه و آزمایش با جوجه

هایی که به طور سوم انتهایی ایلئوم جوجهآن محتوای یک

شده اند با سطح اسید آمینه مصرفکامل تغذیه شده

دار ناپدید شدن اسید آمینه برآورد شود تا مقمقایسه می

شود که قابلیت هضم اسیدهای گردد. عموما فرض می

کند و رندگان تغییر نمیهای مختلف پآمینه در بین گونه

 ها به طور گستردهآمده با خروسدستمقادیر به بنابراین

 شود.نویسی استفاده میبرای جیره

ای را روی دو پایگاه داده ( مقایسه6486) 6پستیطاهر و 

های که داده 9تجاری در دسترس شامل آجینوموتو هرتلند

ها به دست آمده بود و اوونیک آنها با استفاده از خروس

های کامل که مقادیر آنها با استفاده از جوجه 0دگوسا

شده به دست آمده بود، انجام دادند. آنها دریافتند تغذیه

آجینوموتو هرتلند برای قابلیت هضم اسیدهای که مقادیر 

درصد باالتر از مقادیر پایگاه داده  2آمینه به طور میانگین 

درصد(،  42/9اوونیک دگوسا بود. اختالفات برای ذرت )

 00/4درصد(، کنجاله آفتابگردان ) 32/8کنجاله سویا )

درصد( اندک بود، در حالی که  4درصد( و سبوس گندم )

درصد( و  86/82درصد(، پودر پر ) 31/3برای گلوتن )

درصد( باال بود. مشخص شد که هر دو  18/1پودر ماهی )

 باال )بیش مجموعه در مورد مواد برخوردار از قابلیت هضم

                                                           
1. Available amino acid 
2. Tahir and Pesti 
3. Ajinomoto Heartland 
4. Evonik Degussa 

 نکته 

دسترس تحت تاثیر سطح نیاز اسید آمینه قابل

 گیرد.پروتئین جیره قرار می

 

درصد( خیلی شبیه بودند، اما در مورد مواد خوراکی  14از 

 ها در مقایسهدارای قابلیت هضم پایین، آزمایش با خروس

ن داد. ایمیها مقادیری باالتری را نشان با آزمایش با جوجه

توان بر پایه این حقیقت توضیح داد که مواد اختالفات را می

 یش ترشحخوراکی حائز قابلیت هضم پایین موجب افزا

های شوند یا اینکه جوجهزادی اسیدهای آمینه میدرون

زادی پایینی دارند، لیکن این جوان فعالیت آنزیمی درون

موضوع در مورد مواد خوراکی دارای قابلیت هضم باال 

توجه نیست. جالب آنکه ضرایب قابلیت هضم چندان قابل

ه س ها کمی باالتر بود. وقتی کهغالت در آزمایش با جوجه

اختالف کنار گذاشته شد،  ینباالتر دارایماده خوراکی 

درصد بود.  92/4اختالف میانگین دو پایگاه داده تنها 

گیری شد که اختالف بین دو پایگاه داده کمی است نتیجه

 بادلتهای مختلف قابلهای پایگاهو نه کیفی و اینکه داده

 نیستند.

ن بلیت هضم آارتباط روشنی بین غلظت اسید آمینه و قا

یابد. وجود دارد. با افزایش غلظت، نرخ جذب افزایش می

ای که کمترین غلظت را در یک جیره از این رو، اسید آمینه

سویا دارد، یعنی تریپتوفان، کمترین قابلیت هضم را  - ذرت

دارد، در حالی که ایزولوسین باالترین غلظت و نیز باالترین 

(. این 6486، پستیو قابلیت هضم را دارا است )طاهر 

کند، فرآیند به کل اسید آمینه موجود در جیره بسط پیدا می

د بینی دقیق قابلیت هضم هر اسیبدین معنی که برای پیش

آمینه در هر ماده خوراکی باید غلظت آن در کل جیره 

هایی از نتایج اوونیک دگوسا در جدول مشخص باشد. مثال
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بلیت هضم برخی از ارائه شده است. پایین بودن قا 0-2

های حیوانی و برابر بودن قابلیت هضم کنجاله پروتئین

توجه است. پایین بودن قابلیت سویا و پودر ماهی جالب

دانه از دیگر موارد جالب است. اختالفات هضم کنجاله پنبه

تر بین اسیدهای آمینه در یک ماده داستان را پیچیده

باید بر اساس نویسی آل، جیرهکند. در حالت ایدهمی

هضم اسیدهای آمینه صورت بگیرد. عدم وجود مقادیر قابل

های جانبی حیوانی، اطالعات، به ویژه در مورد فرآورده

بدین معنی است که اعمال ارزیابی دقیق روی مواد خوراکی 

 خالصهقبل از استفاده از آنها حائز اهمیت باالیی است. 

رای های دقیقی بتعداد کمی از متخصصین تغذیه دادهاینکه 

هضم( اسیدهای آمینه مقادیر کل )و صدالبته مقادیر قابل

شده در مواد خوراکی مورد استفاده خود دارند. مقادیر ارائه

گیری در مورد اینکه کدام معیاری برای تصمیم 2-0جدول 

فراهم  مواد خوراکی باید از جیره کنار گذاشته شوند،

 ند.کمی

 

 نکته 

مشخص به افزایش سطوح  حیوانات در یک مسیر

 دهند.مصرف اسیدهای آمینه پاسخ می

 

 پاسخ به اسیدهای آمینه

ها در یک مسیر مشخص به اسیدهای آمینه جیره مرغ

توان دید که با افزایش می 2-0دهند. در شکل پاسخ می

هضم توسط پرنده، نرخ ابقای آن مصرف اسید آمینه قابل

نیز افزایش خواهد یافت که به شکل افزایش رشد یا تولید 

شود؛ بنابراین، بهبود تا جایی که پتانسیل تخم بیان می

دهد ادامه خواهد یافت. پتانسیل بپرنده اجازه ژنتیکی 

ای است که در آن نیاز پرنده برآورده ژنتیکی نقطه

شود. بعد از آن مهم نیست که چه مقدار اسید آمینه می

اضافی مصرف شود، ابقای آن افزایش نخواهد یافت و در 

 حقیقت خروجی به یک حالت ثابت خواهد رسید. در سطح

 تواند سمی باشد.نه حتی میاسید آمی ،کمی باالتر

 

 تعادل پروتئین

شده شاید تعادل پروتئین کمتر از تعادل انرژی شناخته

باشد. ممکن است یک سری سازوکارهای فیدبکی وجود 

داشته باشد، زیرا حیوانات برای برطرف کردن کمبود 

کنند. در حالی که ای، خوراک بیشتری مصرف میجیره

ن کند، چنیجیره تغییر میمصرف خوراک با تغییر انرژی 

تغییری در پاسخ به تغییر سطح پروتئین جیره همیشه 

شود. وقتی که سطوح اسیدهای آمینه در جیره دیده نمی

تر از حد بهینه آنها است مصرف خوراک تنها اندکی پایین

کند. اما سطوح پایین برخی از اسیدهای کاهش پیدا نمی

 شود.وراک میآمینه مانند لیزین موجب کاهش مصرف خ

 

 نکته 

کمبود اسیدهای آمینه منجر به کاهش رشد، کیفیت 

 شود.ضعیف پر و کاهش مصرف خوراک می

 

 کمبود اسیدهای آمینه

کمبود شدید یک اسید آمینه خود را به شکل کاهش 

کند. کاهش مصرف مصرف خوراک و رشد آشکار می

خوراک چند ساعت بعد از ارائه خوراک مواجه با کمبود، به 

دلیل برهم خوردن سطوح اسیدهای آمینه در پالسما و 

 کند. این کاهش اشتهاها )مخزن اسید آمینه(، بروز میبافت

از مصرف خوراک مواجه با کمبود  به منظور جلوگیری

یک  شود. کمبود متوسطشدید اسید آمینه به کار گرفته می

شود و نیز اسید آمینه موجب کاهش مصرف خوراک می

های ممکن است موجب برهم خوردن تناسب ذخیره بافت

ای ممکن است باعث لخم و چربی گردد. کمبودهای حاشیه

د را به شکل افزایش تواند اثر خو، اما مینشودکاهش وزن 

دهد. اغلب کمبود چندروزه یک اسید بچربی الشه بروز 

آمینه با ارائه جیره حاوی سطوح کافی آن در روزهای
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 (6484ضرایب قابلیت هضم ایلئومی استانداردشده برای طیور )برگرفته از اوونیک دگوسا، : 6-4جدول 

 ترئونین متیونین لیزین 

 30 38 12 گندم

 13 30 36 ذرت

 10 14 09 سبوس گندم

 16 11 10 هدسویای پرچرب اکسترو

 21 06 23 دانهکنجاله پنبه

 16 36 10 کنجاله آفتابگردان

 13 38 34 گیری با حالل(کنجاله سویا )روغن

 13 38 34 گیری مکانیکی(کنجاله سویا )روغن

 14 12 12 پودر ماهی

 26 06 23 پودر گوشت و استخوان

شود و اثر دائمی بر وزن نهایی بدن بعدی جبران می

تر شدن زمان کمبود موجب تاخیر نخواهد داشت. طوالنی

در رسیدن به وزن بلوغ و اغلب باعث توقف دائمی رشد 

شود. در پرنده بالغ، کمبود اسید آمینه موجب افزایش می

های بدن به ویژه در ماهیچه کاتابولیسم خالص پروتئین

شود. در موارد شدید، یجاد تعادل منفی ازت میاسکلتی و ا

رسد. در واقعیت، درصد در روز می 0تا  2افت وزن بدن به 

 میرد، زیرا احتماالپرنده قبل از رسیدن به این وضعیت می

شود. کمبود متوسط و شدید فراهمی انرژی نیز محدود می

 گذاری را به تاخیر بیندازد یا به طورممکن است آغاز تخم

بالغ،  گذارهای تخمگذاری شود. در مرغکامل مانع از تخم

 ضرب درصد تولید و وزنمرغ )حاصلای تخمتولید توده

های مادر، این مرغ( کاهش خواهد یافت. در پرندهتخم

شود. درآوری میشرایط باعث کاهش باروری و جوجه

ای متیونین موجب مشخص شده است که کمبود حاشیه

شود.بدون تاثیر بر تعداد تخم می کاهش اندازه تخم

  

 
پاسخ طیور به سطوح افزایشی مصرف اسید آمینه: 6-4شکل 
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ی هایتواند باعث آسیباسیدهای آمینه می کمبود عمومی

مینه آمثل ساییدگی و خمیدگی پرها شود. کمبود اسیدهای 

 کند و تشخیصعالئم پاتولوژیک ویژه دیگری ایجاد نمی

 آن دشوار است.

 

 عدم تعادل و آنتاگونیسم اسیدهای آمینه

فاده تواند استبیشبود برخی از اسیدهای آمینه در جیره می

دهد. هنگامی باز اولین اسید آمینه محدودکننده را کاهش 

ش که پاسخ عمومی است و تا حد زیادی به صورت کاه

ارد. وجود د عدم تعادلشود که کند، گفته میاشتها جلوه می

ای که سطح اولین اسید آمینه محدودکننده آن اغلب جیره

بسیار پایین باشد با عدم تعادل مواجه خواهد بود. معموال 

. گاهی است تربرجستهاین حالت در سطوح پایین پروتئین 

 مینهآافزایش سطح یک اسید آمینه مشخص نیاز به اسید 

دیگری را که از نظر متابولیکی به یکدیگر شباهت دارند 

 8مآنتاگونیسشود که برد، در این حالت گفته میباال می

وجود دارد. برای مثال، سطوح باالی لوسین یا والین استفاده 

ها به آنتاگونیسم د. پرندهندهاز ایزولوسین را کاهش می

یزین ن بیشبود لآرژنین نیز حساس هستند که در آ - لیزین

ین برد و اکسیداسیون آرژنفعالیت آرژیناز کلیوی را باال می

 دهد.را افزایش می

 

 سمیت اسیدهای آمینه

اگرچه معموال سطوح نسبتا باالی پروتئینی که تعادل 

شود، اما سطوح مناسبی داشته باشد به خوبی تحمل می

تواند منجر به کاهش پروتئین می )مصرف( خیلی باالی

رشد، کاهش چربی بدن، افزایش سطح اسید اوریک در 

شود. سطوح باالی یک اسید آمینه  6خون و نقرس احشایی

 د.نواحد در مقایسه با کل پروتئین اثر شدیدتری دار

 0تا  9ترین اسید آمینه است و در سطوح متیونین سمی

.شودخوراک می برابر حد نیاز باعث کاهش رشد و مصرف

 

 

 

 

 

                                                           
1. Antagonism 
2. Visceral gout 
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 نکات کلیدی

11 

های حیوانی هستند. از نظر ساختاری، آنها به عنوان واحدهای سازنده پروتئین شناخته اسیدهای آمینه اجزای اصلی بافت

 شوند.می

12 
 قیمت جیره طیور است.پروتئین دومین جزء گران

13 
 رود.گیری ازت خوراک است و به طور گسترده به عنوان شاخص مقدار پروتئین به کار میاندازهپروتئین خام شکلی از 

14 
متخصصین تغذیه حیوانات غالبا به مقدار اسید آمینه جیره و نه ضرورتا مقدار پروتئین آن توجه دارند؛ اما باید اطمینان 

آل یره وجود داشته باشد. این مفهوم با نام پروتئین ایدهحاصل کرد که مقدار کافی از اسیدهای آمینه غیرضروری نیز در ج

 شود.شناخته می

15 
ری کیفیت گیدسترس جیره به عنوان شاخص اندازهتر لیزین قابلمعموال متخصصین تغذیه از مقدار لیزین یا به طور دقیق

 کنند.یا مقدار پروتئین جیره استفاده می

16 
 ( متفاوت است.مرغشود )یعنی بافت لخم و تخمبسته به نوع بافتی که تشکیل میتعادل اسیدهای آمینه نسبت به لیزین 

17 
 تواند به صورت روزانه تغییر کند.آل میترکیب پروتئین ایده

18 
نگهداری اسیدهای آمینه پایین و متفاوت از چیزی است که برای تولید بافت نیاز است. نیازها بر خالف انرژی خطی  نیاز

 هستند.

19 
 شود.ز اسیدهای آمینه برای رشد و تولید تخم باال است و توسط نرخ مطلق تولید مشخص مینیا

11 
 ترند از این نظر که ممکن استتر از سایر اسیدهای آمینه نیست. برخی از آنها بحرانیای برای حیوان مهمهیچ اسید آمینه

دن تواند آنها را در بی هستند به این دلیل که پرنده نمیمقدار آنها در مواد خوراکی محدود باشد. برخی دیگر از آنها ضرور

 خود بسازد.

11 
توان از منابع گیاهی، حیوانی و سنتتیک تامین کرد. قابلیت دسترسی اسید آمینه در مواد خوراکی مختلف پروتئین را می

ز تفاوت دارد. اختالف در های مختلف یک ماده خوراکی نیمتفاوت است و گاهی مقادیر اسیدهای آمینه حتی در محموله

 مقدار اسیدهای آمینه با مقدار پروتئین رابطه خطی ندارد.



 هاویتامین: 5فصل 
 نبود آنها منجر به بروزتوان به این صورت تعریف کرد: عواملی که در مقادیر اندک مورد نیاز هستند و ها را میویتامین

شد شوند، اما برای نگهداری، رهای حیوانی ساخته نمیشود. اغلب این ترکیبات توسط سلولهای ناشی از کمبود میبیماری

 و تولیدمثل مورد نیاز هستند.
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ها گروهی از ترکیبات به یاد داریم که ویتامین 8از فصل 

توان به عنوان ها را میآلی هستند. به طور کلی، ویتامین

ای تعریف کرد که حیوان به مقادیر اندکی از عوامل جیره

ی ناشهای آنها نیاز دارد و فقدان آنها منجر به بروز بیماری

ی بدن هاوسط سلولشود. اغلب این ترکیبات تاز کمبود می

اما برای نگهداری، رشد و تولیدمثل مورد  شوندساخته نمی

کمبود  مواجه باهای آزمایشی نیاز هستند. اگرچه جیره

ه و ها استفادشده در تغذیه مرغهای شناختهتمامی ویتامین

توان نها را میعالئم کمبود آنها مطالعه شده است، بیشتر آ

های های علمی نگاه کرد و ارائه جیرهبه چشم کنجکاوی

شده از مواد خوراکی معمول به ندرت باعث بروز تهیه

-در این قسمت تنها ویتامینشود. ها میکمبود این ویتامین

هایی که نیاز آنها باال و منابع آنها محدود است و امکان 

دارد را مورد بحث  بروز کمبود آنها در شرایط عملی وجود

وجود دارد که بیشتر  قرار خواهیم داد. سیزده ویتامین

شوند. اینها اوقات برای حیوان ضروری در نظر گرفته می

های متفاوتی در مواد خوراکی وجود در مقادیر و نسبت

های ها توسط میکروارگانیسمدارند. برخی از ویتامین

ر به پوست دستگاه گوارش و یکی از آنها با تابش نو

شود، در حالی که بقیه به صورت صنعتی حیوانات تولید می

ها ساختار شوند. با توجه به اینکه ویتامینساخته می

ت های تولیدشده به صورشیمیایی مشخصی دارند، ویتامین

ده در شتجاری به همان ارزشمندی ترکیبات طبیعی یافت

های نامیشامل ویت منابع خوراکی هستند. دو گروه ویتامین

 وجود دارد. محلول در چربیو  محلول در آب

 

 نکته 

توانند در مخازن های محلول در چربی میویتامین

 چربی بدن ذخیره شوند.

 

 های محلول در چربی به مقداری چربی برایهمه ویتامین

متابولیسم نیاز دارند. آنها اغلب در گیاهان به صورت 

بدن حیوان به سرعت به وجود دارند که در  ویتامینپیش

ر شود. این ترکیبات به آسانی دویتامین حقیقی تبدیل می

شوند و مقادیر مازاد آنها از راه مدفوع ها ذخیره میسلول

 های محلول در چربی عبارتند از:گردد. ویتامیندفع می

 ویتامین A 

 ویتامین D 

 ویتامین E 

 ویتامین K 

 

 نکته 

های محلول در آب حیوانات قادر به ذخیره ویتامین

 یقطرنیستند و باید آنها را به صورت روزانه از 

 جیره خود دریافت کنند.
 

های محلول در آب به طور عمده برای متابولیسم ویتامین

ای معلوم انرژی مورد نیاز هستند، اگرچه به طور فزاینده

نقش  م پروتئین نیزها در متابولیسشود که این ویتامینمی

های محلول در آب دارند. حیوانات به تامین همه ویتامین

( از طریق جیره نیازمند هستند. وقتی که C )به جز ویتامین

های محلول در آب در مقادیر باالتر از نیاز در جیره ویتامین

 شوند. به جز ویتامینوجود دارند، از طریق ادرار دفع می

12B ، های به ذخیره هیچ یک از ویتامینپرندگان قادر

محلول در آب نیستند؛ بنابراین، بسیار مهم است که پرنده 

ها را به صورت روزانه دریافت سطح مناسب این ویتامین

ته بار در هفنماید. استفاده از مقدار زیاد آنها به صورت یک

این  شود. دقیقا بهتنها موجب اتالف و دفع آنها به بستر می

شود هر فرد )انسان( روزانه یک ت که توصیه میدلیل اس

های مهم محلول در قرص ویتامینی مصرف کند. ویتامین

 آب عبارتند از:

 ( 1تیامینB) 

 ( 2ریبوفالوینB)
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 اسید پانتوتنیک 

 )نیاسین )اسید نیکوتینیک 

 6 ویتامینB )پیریدوکسین( 

 بیوتین 

 اسید فولیک 

 12 ویتامینB 

 ویتامین C 

 کولین 

-ها در پژوهش منتشرهای ویتامیناهمیت اختالف بین رده

( به روشنی نشان داده 6443شده توسط لیسون و سامرز )

ها به صورت (. هر یک از ویتامین8-3شده است )جدول 

هفته  83و سپس های مادر حذف شد واحد از جیره مرغ

ول توجه بود. ابعد مجددا به جیره اضافه شد. دو نکته جالب

های اینکه حذف هر ویتامین به تنهایی، به ویژه ویتامین

 جا بگذارد و هتوجهی بمحلول در آب توانست اثرات قابل

ها، هفته بعد از اضافه شدن دوباره ویتامین 0دوم اینکه 

ها ینویتام حذف اینکه نییع بازگشت، عادی حالت به باروری

 نگذاشت. جا براثرات دائمی 

 

 های محلول در چربیویتامین

 A ویتامین

حقیقی تنها در سلسله جانوران وجود دارد.  A ویتامین

ساز آن کاروتن در مقادیر زیاد در سلسله گیاهان، به پیش

دار، پودر یونجه و ذرت زرد یافت ویژه گیاهان سبز برگ

تواند شود که میتبدیل می A ن به ویتامینشود. کاروتمی

های جوان در بدن و به ویژه در کبد ذخیره شود. پرنده

ای کارایی کمتری برای این کار دارند و بنابراین، نیاز جیره

به صورت واحد  A آنها باالتر است. فعالیت ویتامین

ها از شود و سطح پیشنهادی آن در جیرهالمللی بیان میبین

واحد  83444المللی برای پرندگان بالغ تا واحد بین 2444

                                                           
1. Xerophthalmia 
2. Nutritional croup 

 A های جوان متغیر است. ویتامینالمللی برای جوجهبین

برای توسعه طبیعی یا ترمیم بافت اپیتلیال مورد نیاز است 

های دفاعی در برابر هو در نتیجه یکی از نخستین الی

حاوی سطوح ناکافی از  جیره چنانچهها است. بیماری

روزگی شروع  64آن در سن  کمبود باشد، عالئم A ویتامین

ها یابد، پرندهد کرد. نرخ رشد کاهش مینبه نمود خواه

و پرهای ژولیده و راه رفتن نامنظم  شوندمیضعیف و الغر 

ها ملتهب چشم. با ادامه این شرایط، خواهند داشت

کند. و بینی ترشحات آبکی پیدا می (8گزروفتالمیاشوند )می

خروسک یا  خناقعارضه اخیر در پرندگان بالغ با عنوان 

ترشحات از  خروجشود که به شکل شناخته می 6ایتغذیه

-است. در کمبود مشاهدهقابلهای بینی ها و سوراخچشم

م کمبود بروز کشد تا عالئهفته طول می 2ای، های حاشیه

. در خواهند بودکنند و معموال با عوارض عصبی همراه 

درآوری کاهش پیدا پرندگان بالغ، تولید تخم و جوجه

های کند. در آزمایشات پس از مرگ، وجود تاولمی

چرکین در دهان، حلق و مری مشخص است و بلورهای 

ها و مجاری ادراری وجود دارد. مورد اخیر اورات در کلیه

تر است. بلورهای اورات اغلب رندگان جوان متداولدر پ

-خوردگیهای سروزی قلب، کبد، طحال و چینروی پرده

 شوند.های بورس فابریسیوس یافت می

شده نتیجه تغییرات نابهنجار در عالئم عصبی مشاهده

، در حالی که استهای عصبی مرکزی و محیطی سیستم

است.  یالاپیتل هایسلول شدن کراتینه نتیجه تغییرات سایر

 مجاری تنفسی، ادراری و های اپیتلیالکراتینه شدن سلول

ه کند. ارزیابی میکروسکوپی اپیتلیوم بگوارشی را متاثر می

ها پرنده نیز A ویتامین سمیت کند.می کمک کمبود تشخیص

، مرغدهد و موجب کاهش تولید تخمرا تحت تاثیر قرار می

 شود.رنگ شدن زرده تخم میبیهای خونی و ایجاد لکه

 یونساکسیدا توسط سادگی به آن سازهایپیش و A ویتامین
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د. نکشوند و نور و گرما این شرایط را تسریع میتخریب می

خود را از  A در تابستان، خوراک مقادیر زیادی از ویتامین

دهد و بسیار مهم است که در جای خنک و تاریک دست می

 اکسیدانیآنتی خواصدارای  A نگهداری شود. ویتامین

ه ب اکسیداسیون )فساد( از جلوگیری برای اغلب و است

 شود.های حاوی چربی باال اضافه میجیره

ای روی تواند سمی باشد. مطالعهمی A سطوح باالی ویتامین

مادر نشان داد که آنها به سطوح  8های بابوایتنبلدرچی

دهند و پاسخ آنها با افزایش سطوح پاسخ می A ویتامین

المللی به طور یکنواخت بهبود واحد بین 1444تا  ویتامین

شود. اما یابد و پس از آن بهبود کمتری مشاهده میمی

به باالتر از  A است بدانیم که وقتی سطح ویتامین جالب

درآوری المللی رسید، باروری و جوجهواحد بین 86444

 کاهش یافت.

 

 D ویتامین

ترین وجود دارد که مهم Dهای مختلفی از ویتامین شکل

است. این ویتامین به جذب  3Dآنها برای طیور ویتامین 

ن کند و از ایکلسیم و فسفر از دستگاه گوارش کمک می

رو مقادیر این مواد معدنی را برای توسعه استخوان و 

دهد. در شرایط طبیعی، اشعه مرغ افزایش میپوسته تخم

 ساز این ویتامین که توسط پرنده تولیدفرابنفش بر پیش

کند. تبدیل می Dیتامین گذارد و آن را به وشود، اثر میمی

 Dشود که برای سنتز مقادیر کافی از ویتامین برآورد می

دقیقه در روز در  83تنها به مدت  هانیاز است که پرنده

د. وقتی که حیوانات در نمعرض نور خورشید قرار بگیر

شوند، این امر میسر نخواهد بود محیط بسته نگهداری می

ریق جیره دریافت کند. را از ط Dو پرنده باید ویتامین 

 تا حدودی پایدار است. Aبر خالف ویتامین  Dویتامین 

 گیریاندازه المللیواحد بین حسبنیز بر  Dویتامین 

                                                           
1. Bobwhite quails 
2. Rickets 
3. Hy-D 

 نکته 

های اکسیدانهای محلول در چربی آنتیویتامین

 طبیعی قدرتمندی هستند.

 

واحد  9344تا  8344شود و سطح توصیه معمول آن می

نژاد های بزرگ اصالحالمللی است، اگرچه شرکتبین

کیلوگرم به ازای هر المللی واحد بین 3444سطوح باالی 

 کنند. قوانین اروپایی نیز حداکثر استفادهجیره را توصیه می

 .ه استاز همین مقدار را مجاز شمرد

است که بر  6ریکتزبروز  Dمین عالمت معمول کمبود ویتا

ها وانافتد. منقار و استخاثر کلسیمی شدن ناکافی اتفاق می

مانند در محل های مهرهمانند و برجستگینرم و الستیک

 هاشود، پنجهها به ستون فقرات نمایان میاتصال دنده

ت افتد و ممکن اسکنند، رشد عقب میزدگی پیدا میبیرون

-دا نمایند. در حیوانات بالغ، پوسته تخمپاها حالت کمانی پی

کند و درآوری کاهش پیدا میشود، جوجهمرغ نازک می

مرغ به طور کامل متوقف شود. یکی ممکن است تولید تخم

شود، بزرگ از عالئمی که در ارزیابی پس از مرگ دیده می

شدن غده پاراتیروئید است، چیزی که هنگام کمبود کلسیم 

تواند سمی باشد، اما می Dشود. ویتامین یا فسفر دیده نمی

تنها در سطوح باال، جایی که موجب برهم خوردن انتقال 

 شود. حالت اخیر با تجویزکلسیم و ضعف فعالیت قلب می

 برگشت است.کورتیکوسترون قابل

فشار زیادی بر اسکلت طیور  های مدرن پرورشسیستم

ز یکی ا Dکنند و افزایش مصرف ویتامین تحمیل می

تواند به رفع این مشکل کمک کند، هایی است که میراه

گرچه ممکن است این روش همیشه یک راهکار منطقی 

 D9-هاییک محصول تجاری به نام  DSMنباشد. شرکت 

( تولید کرده که از ترکیبات 3Dهیدروکسی ویتامین -63)

و نشان داده شده  است Dحدواسط در متابولیسم ویتامین 
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میکروگرم در کیلوگرم  34آن به میزان که اضافه کردن 

 دهد.مرغ را بهبود میبه جیره ضخامت پوسته تخم

 

 E ویتامین

ها و تولید خون برای فعالیت مناسب سلول Eویتامین 

ضروری و بخشی از سیستم آنزیمی بدن حیوانات است. به 

اکسیدان قوی است. در عالوه، این ویتامین یک آنتی

کند و درون بدن را محافظت می Aدستگاه گوارش ویتامین 

کند. این ویتامین ها فعالیت میدر داخل و خارج سلول

 هایاز اکسیداسیون به جیره اغلب به منظور جلوگیری

 Eشود. برخی از اعمال ویتامین حاوی چربی باال افزوده می

دهای ها و اسیاکسیدانتواند توسط سلنیم و دیگر آنتیمی

آمینه متیونین و سیستین انجام شود. نیاز آن با توجه به 

اثرات متقابل آن با مواد مغذی مذکور متفاوت است، اما 

المللی در واحد بین 6444تا  8444 معموال در سطوح بین

 شود.ها اضافه میکیلوگرم به جیره

این ویتامین در شرایط عادی پایدار است اما در حضور 

 چنانچهشود. های غیراشباع به سرعت تخریب میچربی

ای با کمبود سلنیم مواجه و یا حاوی مقادیر باالی جیره

ه بنیاز های اکسیدشده )مانند ماهی فاسد( باشد، چربی

کند، وقتی پیشنهاد می DSMیابد. افزایش می Eویتامین 

گرم میلی 3رود، درصد باالتر می 9که سطح چربی جیره از 

درصد چربی  8مازاد به ازای هر  Eدر کیلوگرم ویتامین 

 84نیاز خواهد بود تا زمانی که سطح چربی به حداکثر 

ه نها بشده در آهایی که غالت استفادهدرصد برسد. جیره

شده )با یا بدون اضافه کردن اسید شکل مرطوب ذخیره

 اند ممکن استپروپیونیک( و یا هنگام ذخیره حرارت دیده

مواجه باشند. سه اختالل بارز زیر را  Eبا کمبود ویتامین 

 نسبت داد: Eتوان به کمبود ویتامین می

                                                           
1. Encephalomalacia 
2. Exudative diathesis 
3. Muscular dystrophy 
4. Menaphthone 

 8انسفالوماالشیا 

 6تراوش آب زیرپوستی 

 9تحلیل عضالنی 

ل ای، مستقالزم به ذکر است که یک سری تغییرات جیره

تواند از هر یک از این اختالالت یا می Eاز ویتامین 

ه د، بدون آنکه بر دیگری تاثیر داشتنها جلوگیری کبیماری

-وهای سنتتیک از انسفالاکسیدانباشد. برای مثال، آنتی

ماالشیا، سلنیم از تراوش آب زیرپوستی و سیستین از 

برای  Eکند. همچنین ویتامین تحلیل عضالنی جلوگیری می

ا هها و باروری خروسعملکرد تولیدمثلی طبیعی در مرغ

مورد نیاز است. انسفالوماالشیا به صورت افتادن به پشت 

در حالی که پاها باز، پنجه اندکی جمع و سر به سمت داخل 

گردد. عدم تعادل در راه ن کشیده شده مشخص میبد

است. جراحاتی در سطح  مشاهدهقابلرفتن در مراحل اولیه 

 2گردد. تراوش آب زیرپوستی در فصل مخچه مالحظه می

شده در این بحث خواهد شد. خیز )تجمع مایعات( مشاهده

ل ها است. تحلیعارضه ناشی از افزایش نفوذپذیری مویرگ

ه ویژه ای برت از بین رفتن فیبرهای ماهیچهعضالنی به صو

های خونی کند. برخی از سلولدر ناحیه سینه بروز می

( ماهیچه را مورد حمله قرار هالنفوسیتو ها ائوزینوفیل)

های بالغ هیچ یک از این عالئم را بروز دهند. پرندهمی

روند و ها تحلیل میهای بالغ بیضهدهند. در پرندهنمی

درآوری یابد. کاهش جوجهوری کاهش میدرآجوجه

اساسا به دلیل تاخیر در رشد و تمایز و عدم کارکرد صحیح 

 فتد.اسیستم گردش خون در مراحل اولیه جنینی اتفاق می

 

 K ویتامین

(، ویتامین ضد خونریزی، برای سنتز 0منافتون) Kویتامین 

پروترومبین مورد نیاز است. پروترومبین از ترکیبات 
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های دستگاه ضروری برای انعقاد خون است. باکتری

برای تامین  Kویتامین از توانند مقادیر کافی گوارش می

نیاز بدن تولید کنند، اما هنگام تغذیه محصوالت 

 هایشده با حالل مانند کنجاله سویا یا دانهگیریعصاره

زده این اتفاق نخواهد افتاد. عوامل ضدمیکروبی کپک

توانند منجر به کمبود های روده میتریمهارکننده باک

 6شوند. از این رو، اغلب این ویتامین در سطوح  Kویتامین 

های طیور اضافه گرم در کیلوگرم به جیرهمیلی 0تا 

شود. تغذیه جیره مواجه با کمبود این ویتامین باعث می

-شود. خونریزیها میدر جوجه 8عارضه هموراژیکبروز 

ها و پاها ر همه نقاط بدن به ویژه بالهای زیادی تقریبا د

کند. این عالئم در پرندگان بالغ نه اما در بروز می

 کند.های تولیدشده توسط آنها بروز میجوجه

 

 های محلول در آبویتامین

 )تیامین( 1B ویتامین

های تیامین برای تحریک اشتها و تشکیل برخی از آنزیم

گوارشی ضروری است. این ویتامین تقریبا به فراوانی در 

شود. محصوالت های غالت و پودر یونجه یافت میدانه

د منجر تواننکننده تیامین( میتجزیه حاوی تیامیناز )آنزیم

در شوند. عالئم کمبود این ویتامین  1Bبه کمبود ویتامین 

آلودگی و لرزش سر بروز که به شکل خواب 6نوریتپلی

رسد. این عالئم با کشیده شدن سر کند به اوج خود میمی

به سمت عقب، از دست رفتن اشتها و تشنج پرنده ادامه 

یابد. در صورت اضافه شدن به جیره، تنها مقادیر اندکی می

از این ویتامین  (گرم در کیلوگرممیلی 9تا  3/4بین )

 شود.استفاده می

 

 )ریبوفالوین( 2B ویتامین

 ریبوفالوین نه تنها به دلیل نقش آن در فرایندهای بدن،

                                                           
1. Hemorrhagic syndrome 
2. Polyneuritis 
3. Micromelia 

بلکه به خاطر مقادیر ناکافی آن در مواد خوراکی متداول 

وین ها اضافه گردد. ریبوفالباید به شکل سنتتیک به جیره

 های آنزیمی است کهترین کمپلکسبخشی از یکی از مهم

های زنده به آن نیاز دارند. این ویتامین همه سلولاحتماال 

های بالغ و گرم در کیلوگرم به جیره مرغمیلی 9در سطح 

های در گرم در کیلوگرم به جیره جوجهمیلی 2در سطح 

شود. جیره مواجه با کمبود ریبوفالوین حال رشد اضافه می

ود. شمی خوردگی و فلجی کالسیک پنجه پاپیچمنجر به 

تواند از استراحت روی مفصل این اختالل میشدت 

 ها تا راه رفتنخوردگی مالیم پنجهخرگوشی همراه با پیچ

 خوردگی پنجه به سمتروی مفصل خرگوشی به دلیل پیچ

داخل یا زیر پا متفاوت باشد. در موارد شدید کل پا فلج 

شود. ممکن است عالئم دیگری چون توقف رشد، می

مشاهده شود، اما احتماال اینها ومیر نیز اسهال و مرگ

عوارض ثانویه ناشی از عدم توانایی پرنده برای خوردن 

هستند که منجر به اسهال، کم شدن نرخ رشد و کاهش 

 شود.تولید پر می

 

 نکته 

پرندگان حساسیت شدیدی به کمبود ریبوفالوین 

کمبود آن به طور معمول در شرایط  عالئمدارند و 

 کند.تجاری بروز می
 

متناسب با شدت کمبود، تولید تخم به صورت منفی تحت 

کند. درآوری کاهش پیدا میگیرد و جوجهتاثیر قرار می

ومیر جنینی است که به درآوری مرگعلت کاهش جوجه

اتفاق کشی دوره جوجه 64و  80، 0طور ثابت در روزهای 

ها دچار کوتولگی هستند و این حالت با . جنینافتدمی

ها و پاها( های کوچک و غیرعادی بال)استخوان 9میکروملیا

شود. و تجمع نابهنجار مایعات در بدن آنها همراه می

 -خورده یا چماقیشوند و به حالت پیچها آشکار نمیکرک
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ای، تصحیح مانند. در موارد کمبود حاشیهشکل باقی می

. اما در موارد شودمی جیره باعث برطرف شدن فوری عالئم

های بازویی و سیاتیک به دلیل تحلیل اهرگشدید، سی

 د.شونبزرگ میناپذیر به شکل برگشتغشای میلین 

 

 اسید پانتوتنیک

م انرژی و ها، متابولیساسید پانتوتنیک در تشکیل پروتئین

پروتئین و تولیدمثل دخالت دارد. این ویتامین تا حدودی 

و های لبنی های غالت، فرآوردهناپایدار است و در دانه

پودر یونجه وجود دارد. عالئم کمبود آن معمول نیست. نیاز 

گرم در کیلوگرم( میلی 86) باالهای جوان آن در پرنده

 0های بالغ نیاز کمتری دارند که در حدود است. پرنده

گرم در کیلوگرم است. کمبود این ویتامین باعث میلی

 هایتوقف رشد و افزایش ضریب تبدیل خوراک در جوجه

-های تخمدر مرغدرآوری جوجهو کاهش تولید  و یگوشت

های مادر در مقایسه با شود. مرغهای مادر میگذار و مرغ

گذار به اسید پانتوتنیک باالتری نیاز دارند. های تخممرغ

و  8پروزیسرشد ضعیف و پرهای ژولیده و شکننده و نیز 

شود. احتماال جراحاتی ها مشاهده میومیر در جوجهمرگ

ها به خاطر شود و پلکگوشه دهان و نوک ایجاد میدر 

-ها و خراشچسبند. ترکیکدیگر می ها بهترشحات چشم

هایی روی پاها ایجاد و در مراحل بعدی ناهماهنگی عضالت 

ته جنینی در هف تلفاتشود. باعث خمیدگی جانبی پاها می

های زنده، کشی متداول است و در جنیناول دوره جوجه

ایینی کنند و نوک پل غیرطبیعی توسعه پیدا میپرها به شک

تجمع مایعات در مغز( و ) 6هیدروسفالیشود. کوتاه می

 .هستندرنگ شدن پرها از دیگر مشکالت احتمالی بی

 

 نیاسین )اسید نیکوتینیک(

 نیاسین در متابولیسم انرژی و پروتئین اهمیت دارد. حیوان

                                                           
1. Prosis 
2. Hydrocephalus 
3. Black tongue 

، اما فان بسازدقادر است نیاسین را از اسید آمینه تریپتو

شده روی طیور کارایی آن باال نیست. تحقیقات انجام

 یتفعالکند که ممکن است این ویتامین در پیشنهاد می

(. 6443نقش داشته باشد )پستی و همکاران،  یتولیدمثل

های مقدار نیاسین مواد خوراکی متداول پایین است و پرنده

جوان یا آنهایی که تحت تنش هستند نیاز نیاسین باالتری 

گرم در کیلوگرم و پرندگان میلی 34دارند. پرندگان جوان 

گرم در کیلوگرم از این ویتامین نیاز دارند. میلی 64بالغ 

های مواجه با کمبود نیاسین تنها باعث کاهش نرخ رهجی

شوند. در می 9زبان سیاهرشد و یک عارضه مشخص به نام 

شود و به رنگ قرمز این عارضه کل حفره دهانی ملتهب می

 6آید. ممکن است عالئم خیلی زود و در سن تیره در می

شود د. در نتیجه این التهاب رشد متوقف میهفتگی بروز کن

گیرد. در تاثیر قرار می تحت رف خوراک به شدتو مص

موارد شدید ممکن است یک التهاب پوستی نیز بروز کند 

 اهیگکند. مانند پیدا میکه در آن پوست یک حالت فلس

ود. شمفصل خرگوشی بدون دررفتگی تاندون بزرگ می

دهنده التهاب حفره دهانی، ارزیابی پس از مرگ تنها نشان

خواهد بود. معموال سطوح باالی نیاسین زبان، حلق و مری 

سمی نیست و حتی با افزایش زمان نگهداری خوراک در 

 دهد.دستگاه گوارش جذب مواد مغذی را بهبود می

 

 )پیریدوکسین( 6B ویتامین

در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات و چربی  6Bویتامین 

ننده کهای مختلف و شلکند و بخشی از آنزیمنقش ایفا می

-قابل مقادیر حاوی معمول خوراکی مواد اغلب است. عضالت

-توجهی پیریدوکسین هستند و بنابراین عالئم کمبود جیره

مرسوم برخوردار های ای آن معمول نیست. قاعدتا جیره

ین وکسمناسب نباید موجب بروز کمبود پیریدتعادل از 

گرم در کیلوگرم میلی 0تا  6شوند. این ویتامین در سطح 
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شود. کمبود آن منجر به وقوع دامنه ها اضافه میبه جیره

ای از عالئم شامل رشد ضعیف، از دست دادن گسترده

شود. با ادامه کمبود، وزن، پرهای ژولیده و کاهش اشتها می

ای شامل ضعف شدید، آویزان کردن پرها فتهعالئم پیشر

شود. در نهایت لرزش و گذاشتن سر روی زمین آشکار می

. شودو ارتعاش دم همراه با حرکات متناوب شدید دیده می

این عالئم با چرت زدن و تشنج منجر به مرگ ادامه پیدا 

کسین باعث از های بالغ، کمبود پیریدوکند. در مرغمی

، افت مصرف خوراک و وزن بدن، پایین دست رفتن اشتها

شود. معموال مرگ درآوری میآمدن تولید و کاهش جوجه

ومیر دهد. مرگمدت روی میتنها در کمبودهای طوالنی

 افتد.کشی اتفاق میجنینی در هفته دوم دوره جوجه

 

 بیوتین

توجهی در همه مواد خوراکی وجود مقادیر قابل بهبیوتین 

-قابلولی متاسفانه تنها نیمی از آن برای پرنده  ،دارد

دسترس است. این ویتامین در سویا و پودر یونجه یافت 

گرم میلی 63/4تا  8/4شود، اما معموال در سطوح بین می

 شود. عالئم بالینی کمبوددر کیلوگرم به خوراک اضافه می

بیوتین عبارت از کاهش اشتها، رشد ضعیف، پرهای 

ت ومیر باال است. التهاب پوسفلسی و مرگ شکننده، پوست

-دهد. جوجهروی پا و ساق پا رخ میهای دهان، در گوشه

گیرد، در حدی که ممکن درآوری به شدت تاثیر قرار می

در  ومیر باالی جنینیاست به صفر برسد. این حالت با مرگ

کشی همراه است. هفته اول یا سه روز پایانی دوره جوجه

شده در جنین شامل کوتاه و خمیده شدن جراحات مشاهده

کبد  عارضهشکل است. بیوتین در ها و منقار طوطیاستخوان

درصد  94نیز دخالت دارد که گاهی باعث تا  8و کلیه چرب

ئم شود. عالهای مواجه با کمبود بیوتین میدر جوجه تلفات

بیوتین در حالت عادی ظاهر بالینی کالسیک کمبود 

                                                           
1. Fatty liver and kidney syndrome 
2. Mycotoxins 

هی توجچربی کبد و کلیه به طور قابل د، اما میزانشونمی

رود. حضور پروتئین باندکننده بیوتین باعث بروز باال می

 6هاشود. ممکن است مایکوتوکسینکمبود این ویتامین می

ای با متابولیسم رودهها( ها یا قارچ)سموم تولیدی کپک

 بیوتین تداخل کنند.

 

 اسید فولیک

فولیک دارند و در  های معمول به ندرت کمبود اسیدجیره

گرم در کیلوگرم از آن به میلی 8تا  3/4حالت عادی تنها 

شود. این ویتامین در رشد، تشکیل ماهیچه جیره اضافه می

و تشکیل پرها نقش دارد. عالئم کمبود آن عبارت از نرخ 

خونی است. مورد آخر به رشد پایین، رشد ضعیف پر و کم

همراه با افزایش  های قرمزصورت کاهش در شمار گلبول

م کند. الزاندازه سلول و کاهش سطح هموگلوبین بروز می

-به یادآوری است که ممکن است برخی از ترکیبات ضد

ید های روده تداخل و سنتز اسباکتریایی با میکروارگانیسم

فولیک را مختل نمایند. همچنین با توجه به نقشی که اسید 

اعث د آن در طیور بکند، کمبوفولیک در تشکیل پر ایفا می

های مادر مواجه با شود. در مرغهای پر میکاهش رنگیزه

ابد یدرآوری کاهش میکمبود اسید فولیک تولید و جوجه

و اختالالتی در تشکیل جنین به ویژه در نواحی نوک و ران 

 دهد.روی می

 

 12B ویتامین

های بدن ( در سنتز پروتئین12Bسیانوکوباالمین )ویتامین 

-دارد. این ویتامین تقریبا به طور کامل در خوراک دخالت

منشأ حیوانی و ماهی وجود دارد و از این نظر  دارایهای 

-رشود منحصها ساخته میکه تنها توسط میکروارگانیسم

نیاز این ویتامین از سنتز باکتریایی غالبا فرد است. به

دستگاه گوارش یا منابعی چون خاک و فضوالت تامین 
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ها به وجود یک توسط میکروارگانیسم 12Bنتز شود. سمی

منبع کبالت در جیره وابسته است. با وجود ساخت این 

ترکیب در دستگاه گوارش پرندگان، مقادیر آن خیلی 

 49/4تا  48/4ها با سطوح پایین است و بنابراین جیره

شوند. فضوالت گرم در کیلوگرم از آن مکمل میمیلی

های ؛ بنابراین، پرندههستند 12Bی از پرنده منبع مناسب

شده در قفس بیشتر با احتمال کمبود آن مواجه نگهداری

موجب کاهش مصرف خوراک،  12Bهستند. کمبود ویتامین 

افزایش ضریب تبدیل خوراک و افت افزایش وزن بدن در 

از پروتئین  وریبهرهشود. های در حال رشد میجوجه

است عالئم عصبی، یابد و با ادامه کمبود ممکن کاهش می

فرسایش مشکالت پردرآوری، ضعف ساق پا، پروزیس و 

-تخم هایگله در ویتامین این کمبود شود. پدیدار 8سنگدان

های مرغ و در گلهگذار موجب کاهش تولید و وزن تخم

ومیر درآوری به علت مرگمادر منجر به کاهش جوجه

 شود.کشی میدوره جوجه 80جنینی در حدود روز 

 

 )اسید آسکوربیک( C ویتامین

ن شود و ساخت آدر کلیه پرندگان بیوسنتز می Cویتامین 

گیرد. عالوه بر این، زا قرار میتحت اثر منفی عوامل تنش

دهند. زا مصرف آن از راه خوراک را کاهش میعوامل تنش

 Cدر حالی که هیچ عالمت خاصی ناشی از کمبود ویتامین 

ت که سطوح باالی آن دهد، مشخص شده اسروی نمی

و سلنیم را کاهش  Eومیر ناشی از کمبود ویتامین مرگ

دهد. این ویتامین عالئم تنش، مخصوصا تنش گرمایی می

 دهد. سطوحرا با تولید گلوکوکورتیکوئیدها کاهش می

تواند نرخ رشد را بهبود دهد و نیز به می Cباالی ویتامین 

اهش ک کند. کمک مرغتخم پوسته استحکام و ضخامت بهبود

 6کوکسیدیوز های آلوده بهسطوح هموگلوبین در پرنده

 پیشگیری است.قابل Cافزایش سطح استفاده از ویتامین با

                                                           
1. Gizzard erosion 
2. Coccidiosis 

 نکته 

های پرنده قادر به سنتز کولین است اما سویه

امروزی به مکمل کردن سطوح اضافی آن هم نیاز 

 دارند.

 

 کولین

یک افزودنی  شد،می شناخته 4B ویتامین نام با قبال که کولین

در صفرای گاو  8103در سال که  خوراکی ضروری است

ای شناسایی شد و استفاده از آن به عنوان یک مکمل تغذیه

رواج یافته است. مشخص شده است که  8394از سال 

ها مانند سیترات، کولین به شکل کلرید یا سایر نمک

که  دکند. بسیاری اعتقاد دارنآسیبی به حیوان وارد نمی

-وکخ مانندکولین ویتامین نیست، زیرا برخی از حیوانات )

زند. بسا را خود نیاز مورد کولین کافی مقدار به توانندمی ها(

کولین یک نقش متابولیک غیرضروری، به عنوان منبع 

 کند و در این نقشهای متیل، در بدن ایفا میناپایدار گروه

زین عنوان جایگتوانند به است که بتائین و متیونین می

 30/8 جایگزین تواندمی بتائین گرم 8 شوند: استفاده کولین

 8درصد کولین(، در حالی که  03گرم کولین کلرید شود )

های متیل را فراهم سوم گروهتواند یکگرم متیونین می

کند. هر دو نیاز ضروری )بخشی که فقط توسط کولین قابل 

بتائین و  انجام است( و غیرضروری )بخشی که توسط

توان با مکمل کردن متیونین نیز قابل انجام است( را می

واند به تکولین کلرید به تنهایی تامین کرد. متیونین می

 یساز کولین به کار گرفته شود. کولین از اجزاعنوان پیش

 63تا  84مخلوط ویتامینی است که بین قیمت پیشگران

ترکیب  دهد. ایندرصد هزینه را به خود اختصاص می

 د:کنهای کولین را در بدن به شرح ذیل تکمیل مینقش

 .به عنوان جزئی از فسفولیپیدها 

 های گوشتی.جلوگیری از پروزیس در جوجه 
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  جلوگیری از تجمع غیر -در متابولیسم چربی در کبد-

 طبیعی چربی.

 هاربانضساز استیل کولین، عامل انتقال به عنوان پیش 

 در سیستم عصبی سمپاتیک.

شده در رابطه با نیاز کولین قدیمی اکثر مطالعات انجام

 8شده توسط امرتهستند و جدیدترین آنها پژوهش انجام

( است. این محققین با استفاده از یک جیره 8330و بیکر )

 66تا  84ها از سن مواجه با کمبود کولین در تغذیه جوجه

روزگی نشان دادند که سطوح افزایشی کولین کلرید تا 

گرم در کیلوگرم یک پاسخ تقریبا خطی در میلی 8883

(. افزایش کولین 8-3کند )شکل مصرف خوراک ایجاد می

گرم در کیلوگرم موجب بهبود بیشتر میلی 6444کلرید تا 

افزایش وزن گردید، اما اثر آن کمتر بود. در مطالعه دوم، 

INRA (8330پاسخ به مکمل جیره )( 4ای کولین کلرید ،

های گرم در کیلوگرم( در جوجهمیلی 8244و  144، 044

های گوشتی رشدیافته تا وزن بازار را با استفاده از جیره

سویا ارزیابی کرد. ضریب تبدیل خوراک در  - معمول ذرت

گرم در کیلوگرم کولین به بهترین حد میلی 144سطح 

های آغازین و رشد به خود رسید. در این سطح جیره

گرم در کیلوگرم معادل میلی 8344و  6844ترتیب حاوی 

کولین کلرید بودند. این سطوح متناسب با سطوح 

 .است( 8330شده توسط امرت و بیکر )استفاده

امکان استفاده از بتائین به عنوان جایگزین کولین در جیره 

رهای جوجه و همکاران  6گوشتی وجود دارد، اما دیلگ

هایی تواند در جیره( دریافتند که بتائین تنها می6440)

جایگزین کولین شود که حاوی یک حداقل کولین باشند. 

اسخ ها به بتائین پیم پرندهه باشقبل از آنکه انتظار داشت

 هاینیاز ضروری کولین تامین شود. در مرغباید دهند ب

 لین برای تشکیل فسفولیپید لیستین از اجزایگذار، کوتخم

                                                           
1. Emmert 
2. Dilger 
3. Keshavarz and Austic 
4. National Research Council (US) 
5. Harms 

شود. عواملی مانند سن دهنده زرده استفاده میتشکیل

د(، مصرف خوراک، نیاب)نیازها با افزایش سن کاهش می

ها سطح پروتئین و یا سطح متیونین جیره نیاز کولین مرغ

دهد. وقتی که جیره سطح پروتئین را تحت تاثیر قرار می

یا سطح کل اسیدهای آمینه گوگرددار آن پایینی دارد و 

ای است، پاسخ به هر دو مکمل متیونین و کولین حاشیه

توانند تولید دهد. در حالی که هر دو ماده مغذی میروی می

رسد که در این مرغ را افزایش بدهند، به نظر میتخم

مرغ به شرایط تنها متیونین است که اثر مثبتی بر وزن تخم

(. توصیه حال 8313، 9کشاورز و آستیکگذارد )جا می

( برای سطح مجاز کولین در 8330)  NRC0حاضر 

گرم در روز و میلی 843گذار پوسته سفید های تخممرغ

گرم در میلی 883ای گذار پوسته قهوههای تخمبرای مرغ

گرم در روز،  884و  844روز است. در مصرف خوراک 

گرم میلی 8844ای حدود این مقادیر معادل غلظت جیره

( 8334و همکاران ) 3باشد. هارمزدر کیلوگرم کولین می

های متیل گیری کردند که فراهم نمودن گروهنتیجه

ا تری در مقایسه بمتابولیک از طریق کولین گزینه ارزان

گذار باید حاوی های تخممتیونین جیره است. جیره مرغ

گرم به میلی 881کولین برای فراهم کردن از مقادیر کافی 

گرم در کیلوگرم از این میلی 8814ازای هر مرغ در روز یا 

ماده مغذی باشد. احتماال این مقادیر تنها اندکی باالتر از 

که توسط مواد خوراکی مرسوم مورد  هستندمقادیری 

 ،شود و بنابراینهای تجاری تامین میاستفاده در جیره

رامون این مساله وجود دارد که آیا اصال بحث زیادی پی

نیازی به مکمل کردن جیره با کولین کلرید وجود دارد؟ 

 8044تا  8644شده کولین بین سطح تجاری توصیه

گرم در کیلوگرم جیره است )برای مثال، لیسون و میلی

8444(. با فرض اینکه جیره پایه حاوی 6443سامرز، 
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شده گرم و تغذیه 894های گوشتی با وزن اولیه ن تابعی از سطح مکمل کولین برای جوجهافزایش وزن به عنوا: 1-5شکل 

 (8330روزه )امرت و بیکر،  86برای یک دوره 

 

گرم در کیلوگرم کولین باشد، سطح مکمل کولین باید میلی

 گرم در کیلوگرم باشد.میلی 344تا  644بین 

 

 نکته 

-مواد خوراکی حاوی مقدار کمی ویتامین قابل

دسترس هستند و کل نیاز آنها به صورت مکمل به 

 شود.جیره افزوده می

 

 هاتغذیه عملی ویتامین

های حیوانات از ها در جیرهتعیین سطح مکمل ویتامین

موضوعات مورد بحث متخصصین تغذیه است. مشخص 

ح تولید(، شده است که مواردی مانند مرحله زندگی )سط

ها ههای عفونی نیاز پرندهای انگلی و بیماریتنش، آلودگی

د. به عالوه، فرآیندهای ندهرا تا حد زیادی افزایش می

آوری مانند پلت کردن و مدت زمان باقی ماندن یک عمل

 هاویتامین تامینمحصول در انبار نیز مهم هستند. در مورد 

 برای حیوانات دو عقیده وجود دارد:

  که عبارت است از سطحی که حیوان را در  -نیاز

دهد و باید نیازهای خوبی قرار می یوضعیت سالمت

 نگهداری و تولید را تامین کند.

  قدر افزایش نآکه در آن نیاز  -سطح مجاز روزانه

لیت قاب در اختالفات برای اطمینان حاشیه یک تا یابدمی

 مخلوط دسترسی، اتالف ایجادشده در زمان انبارداری،

 زیر حد طبیعی، اتالف یشدن نامناسب، وضعیت سالمت

 زا در نظر گرفته شود.در حین فرآوری و شرایط تنش

روند اخیر به این شکل بوده است که سطوح باالتری از 

آمده در دستها استفاده شود، زیرا نتایج بهویتامین

نده اثرات مطلوب این سطوح بر دهمطالعات متعددی نشان

. عواملی که نیاز حیوانات به ه استعملکرد تولیدی بود

دهند، نقش مهمی در ها را تحت تاثیر قرار میویتامین

این عوامل و  6-3گذارند. شکل تغذیه آنها به جای می

دهد.( را نشان می8330) NRCنیازهای 
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 ، بدون تاریخ(DSM)برگرفته از تغذیه بهینه ویتامین برای حیوانات در شرایط تجاری  :2-5شکل 

 

 نکته 

های جدید تولید باعث تنش ناشی از سیستم

ها در تهیه شود که سطوح استفاده از ویتامینمی

ها بسیار باالتر از حداقل سطوح نیاز مخلوطپیش

 باشد.آنها 
 

ای برای مشخص کردن ، بررسی گسترده8339در سال 

ه ها توسط متخصصین تغذیسطح واقعی استفاده از ویتامین

های گوشتی ایاالت متحده انجام در صنعت پرورش جوجه

شد. نتایج این بررسی آشکار ساخت که در شرایط تجاری، 

 NRCبرابر نیاز  84تا  6های گوشتی با های جوجهجیره

( آزمایشی را به 8339) 8شوند. وارد( مکمل می8310)

های منظور ارزیابی این سطوح مکمل بر عملکرد جوجه

گوشتی در سطوح مختلف تنش ترتیب داد. پنج سطح 

NRC (8310 )شده مختلف مکمل استفاده و سطوح توصیه

. سه سطح تنش پایین، منظور گردیدبه عنوان مقدار پایه 

ت . این کار با تغییر کیفیشد در نظر گرفتهمتوسط و باال 

آور بستر، تراکم گله و چالش بیماری انجام گرفت. تعجب

ها را کاهش داد. افزایش نبود که تنش عملکرد جوجه

ها را در تمام سطوح سطح مکمل ویتامینه عملکرد جوجه

                                                           
1. Ward 

بهبود داد و باالترین سودآوری در باالترین سطح  تنش

استفاده از مکمل به دست آمد. این نتایج به روشنی نشان 

( در شرایط 8310) NRCداد که نیازهای ویتامینی 

های توصیه Aپرورشی مدرن ناکافی هستند. پیوست 

ها و مواد معدنی در همه شده برای سطوح ویتامینارائه

ه کرده است. تنش به وضوح اثری های طیور را ارائرده

ه کشود منفی بر نیاز ویتامینی پرندگان دارد؛ باعث می

دهند و مصرف بپرندگان مصرف خوراک خود را کاهش 

این مورد در هنگام تنش گرمایی  -آب خود را باال ببرند 

مدت کاهش مصرف ویتامین به افتد. اثرات کوتاهاتفاق می

وان با اضافه کردن تدلیل کاهش مصرف خوراک را می

 ها وهای ضدتنش، که حاوی ترکیبی از ویتامینبسته

 ها هستند، به آب آشامیدنی برطرف کرد.الکترولیت

هنگام کمبود چند ویتامین، نظیر حالتی که در اثر اضافه 

 ، کمبودافتدمخلوط ویتامینه به جیره اتفاق مینکردن پیش

گر خواهد شد. ریبوفالوین زودتر از سایر کمبودها جلوه

 های مادر به جاتاثیر را روی مرغاین مساله بیشترین 

هفته به  0تا  9درآوری ظرف گذارد، به طوری که جوجهمی

کند. در آزمایشی که توسطسطحی بسیار پایین افت می
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شده در قفس های مادر نگهداریای تولیدی توسط مرغههای بارور( تخمدرآوری )درصد تخمقابلیت جوجه :1-5جدول 

 (6443و محروم از مکمل ویتامینی )برگرفته از لیسون و سامرز، 

مدت تغذیه 

 )هفته(

شاهد )همه 

 ها(ویتامین

 ریبوفالوین پانتوتنات نیاسین اسید فولیک Eویتامین  12Bویتامین  بیوتین

8 33 12 30 30 30 32 30 33 

9 30 19 33 10 13 10 18 33 

3 31 29* 10 20 94* 28 00* 83* 

0 36 30* 28* 26* 83* 23 62* 8* 

89 11 36 60* 33 91* 34 30 4* 

83† 34 32 68* 03 04 91* 32 4* 

80 33 34 34* 31* 13 28 04* 30* 

83 30 33 33 36 33 31 30 32 

 ها مجددا ارائه شدند.ویتامین †دار با شاهد؛ اختالف معنی *

 

(، 8-3( گزارش شد )جدول 6443لیسون و سامرز )

و سپس شدند هفته از جیره حذف  83ها به مدت ویتامین

نتایج حاکی از آن بود  گردید. ارائه های عادیمجددا جیره

هفته به  0درآوری ظرف که در مورد همه تیمارها جوجه

ز دآوری است که بسیاری احالت طبیعی برگشت. الزم به یا

کشی )مانند گرم کردن کم یا زیاد ستر و مشکالت جوجه

ها هچر( موجب بروز عالئمی مشابه با کمبود ویتامین

د. ثبت این رکوردها برای بررسی احتمالی در هنگام نشومی

 بروز مشکالت حائز اهمیت خواهد بود.
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 نکات کلیدی

11 
 ای ضروری هستند که پرنده به مقادیر اندکی از آنها نیاز دارد.ها عوامل تغذیهویتامین

12 
های چربی پرنده ذخیره شوند و یا محلول در آب توانند تا حدودی در بافتها یا محلول در چربی هستند که میویتامین

 پرنده قادر به ذخیره آنها نیست و باید به صورت روزانه تامین شوند.هستند که 

13 
 شوند.های محلول در آب از طریق ادرار دفع میهای محلول در چربی از راه مدفوع در حالی که ویتامینویتامین

14 
وط کردن نامناسب جیره و افتد و موارد احتمالی بیشتر ناشی از مخلها به ندرت اتفاق میدر عمل، کمبود اغلب ویتامین

 گذشته باشد. هاکه تاریخ مصرف آن هستندی )یا به احتمال بیشتر پیش مخلوطی( هایاستفاده از خوراک

15 
ث شده های مدرن پرورش باع. تنش ناشی از سیستمهستند یروزرساناغلب تحقیقات در مورد نیازهای ویتامینی نیازمند به

 از حداقل نیازهای پیشنهادشده در منابع استفاده گردد. است که در عمل سطوح بسیار باالتری

16 
از  باید به طور کاملاین ترکیبات شود که مواد خوراکی حاوی هیچ ویتامینی نیستند و همه نیاز به طور معمول فرض می

 طریق مکمل ویتامینی تامین گردد.

17 
رکیبات موجود در آن ارزیابی نکنید؛ بلکه تناسب های ویتامینه، هرگز یک محصول را بر مبنای تهنگام خرید فرآورده

 های از قلم افتاده آن قضاوت گردد.محصول باید بر اساس بخش

18 
ط شده ایجاد کند، باید یادآوری کرد که شرایهای تفریختواند اختالالتی را در جوجهها میدانیم کمبود ویتامیندر حالی که می

 ثرات مشابهی داشته باشد.تواند انیز می یدرآورنامناسب جوجه

19 
 جیر هستند.ای از یک زنها بسیار مهم هستند، اما باید به خاطر داشت که درمان همه مشکالت نیستند، بلکه تنها حلقهویتامین

11 
 تواند برای پرنده اثرات سمی داشته باشد.ها میسطوح مازاد برخی از ویتامین

 

 را نیز ببینید. 89های ویتامینه و مواد معدنی در انتهای فصل پیش مخلوط



 مواد معدنی: 6فصل 
مواد  گیرند.دهند و هنگام سوزاندن خوراک در قسمت خاکستر قرار میغیرآلی جیره را تشکیل می بخشمواد معدنی 

مواد  پرنده در روز وهر که نیازشان به صورت گرم به ازای  مصرفشوند شامل مواد معدنی پرمعدنی به دو دسته تقسیم می

 شود.پرنده در روز یا کمتر از آن بیان میهر گرم به ازای که نیازشان به صورت میلی مصرفمعدنی کم

 

 

 



 92  مواد معدنی

 

 نکته 

مقدار خاکستر جیره اطالعات زیادی در مورد 

 گذارد.ترکیب مواد معدنی آن در اختیار ما نمی

 

اند و بخش خاکستر مواد معدنی اجزای غیرآلی جیره

-عنصر شناخته 843دهند. از بین خوراک را تشکیل می

، 8تای آنها برای حیوانات ضروری هستند )ویرا 62شده، 

(. مواد معدنی تنها بخش کوچکی از جیره حیوانات 6441

گیرند، اما حیاتی هستند و باید مورد توجه قرار را در برمی

مه هاز ناپذیر و ضروری جدایی ئیبگیرند. مواد معدنی جز

سرتاسر بدن  های بدن هستند، اما توزیع آنها دربافت

یکنواخت نیست. اسکلت حاوی بخش عمده کلسیم و 

ها، فسفر است، در حالی که پتاسیم به طور عمده در ماهیچه

آهن عمدتا در خون و سیلیکون بیشتر در پرها یافت 

توان گفت که اولین نقش آنها شود. به طور کلی، میمی

 های آنزیمی سلولی است. آنهانقش کاتالیزوری در سیستم

ها را به انجام ای از فعالیتر این نقش دامنه گستردهد

ها مواد معدنی به یک پروتئین رسانند. در این سیستممی

متصل هستند و ساختاری واحد به نام متالوآنزیم ایجاد 

کنند. برهمکنش ماده معدنی و پروتئین فعالیت می

کاتالیزوری را بهبود و نیز نرخ نوسازی پروتئین را کاهش 

 د.دهمی

 

 منابع مواد معدنی

ها و یا در قالب مواد خوراکی مواد معدنی یا از طریق مکمل

شوند. بنابراین، مواد شده در جیره فراهم میاستفاده

یبات ترکو یا به شکل  های غیرآلینمکمعدنی یا به شکل 

گیرند. برخی از این ترکیبات در اختیار حیوان قرار می آلی

محلول هستند. غلظت برخی از های آلی به شکل کیالت

در مواد خوراکی متداول در  اهمیت موجودمواد معدنی پر

                                                           
1. Vieira 
2. Metallothionein 
3. Cystine-rich intestinal protein 

آورده شده است. قابلیت دسترسی مواد  8-2جدول 

توجهی متغیر، معدنی موجود در مواد خوراکی تا حد قابل

درصد است. این امر در درجه  94اما به طور کلی کمتر از 

ت ی حائز حاللیهاگیری کمپلکسنخست به وجود یا شکل

ردد. گمیپایین در مواد گیاهی یا دستگاه گوارش طیور بر

های محلول یا ترکیبات آلی سلنیم اغلب به شکل نمک

شود و بنابراین قابلیت هضم آن باالتر است. استفاده می

مصرف از طریق مکمل به جیره اضافه اغلب مواد معدنی کم

انواع مختلف فراهمی این مواد معدنی در شوند. زیستمی

و مهم است که تنها از  متغیر توجهیها تا حد قابلنمک

 اهمخلوطیشپقابلیت دسترسی باال در  دارایهای نمک

الترین ها بااستفاده شود. به عنوان یک قانون کلی، کربنات

ها قرار قابلیت دسترسی را دارند و بعد از آن سولفات

رسی ابلیت دستترین قدارند. اکسیدهای مواد معدنی پایین

 ترین شکل نیز هستند.را دارند، اما متاسفانه ارزان

 

 نکته 

ای بین مواد معدنی مختلف اثرات متقابل پیچیده

وجود دارد چه در مرحله جذب و چه در مرحله 

 متابولیسم آنها.

 

 جذب مواد معدنی

جذب مواد معدنی به طور عمده در قسمت باالیی روده 

افتد، اگرچه جذب از معده نیز در برخی کوچک اتفاق می

از موارد گزارش شده است. سازوکار جذب انواع مواد 

معدنی متفاوت است. جذب مخاطی مس و روی توسط 

ن نای غنی پروتئین رودهو  6متالوتیونی  9از سیستی

شود. کروم و سلنیم به صورت اشباع در گری میمیانجی

 شده درآیند، امری که بیانگر دخالت انتقال تسهیلمی

ای در رابطه با تغذیه وجذب آنها است. هر مطالعه
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 (6488غلظت مواد معدنی در برخی از مواد خوراکی )برگرفته از بتال و همکاران، : 1-6جدول 

 روی سلنیم منگنز آهن مس سدیم فسفر کلسیم منبع

 گرم/کیلوگرم()میلی )گرم/کیلوگرم(

 64 41/4 3/0 63 3/6 6/4 9/6 8/4 ذرت

 90 64/4 04 34 2/84 2/4 8/0 3/4 گندم

 3/01 84/4 08 808 9/83 0/4 0/2 8/9 کنجاله سویا

 34-14 83/4 90 34 4/83 4/6 3/86 9 کنجاله آفتابگردان

 33 14/4 844 804 9/84 2/4 0/88 0/8 سبوس گندم

 844 04/6 3 662 4/3 1/1 3/61 04 پودر ماهی

 

متابولیسم مواد معدنی تحت تاثیر تداخل عناصر مختلف با 

یکدیگر و نیز برهمکنش آنها با دیگر اجزای خوراک با 

ر ها دشود. چگونگی این پیچیدگیپیچیدگی مواجه می

به تصویر کشیده شده است. در مورد روی و  8-2شکل 

مس و تا حد کمتری آهن، قابلیت دسترسی تحت تاثیر 

معدنی پرمصرف مانند کلسیم و فسفر غلظت باالی مواد 

 هایابد. همچنین حضور سایر مواد مانند فسفاتکاهش می

های نامحلول گیری کمپلکسها که موجب شکلو تانن

د. دهشوند، قابلیت دسترسی این عناصر را کاهش میمی

ک تترااستیآمیندیها، اسیدهای آمینه و اتیلنپروتئین

تری تشکیل ای محلوله( اغلب کمپلکسEDTA8اسید )

کنند. دهند و از این رو، جذب مواد معدنی را تسهیل میمی

های دیگری از برهمکنش نیز در سطح ممکن است شکل

مخاط روی بدهد. کادمیم و مس، به خاطر رقابت برای 

اتصال به یک متالوتیونین واحد، جذب یکدیگر را کاهش 

اثر منفی بر  Cدهند. نشان داده شده است که ویتامین می

جذب مس دارد، در حالی که جذب آهن و روی را افزایش 

دهد. افزایش سطوح مصرف عناصر معدنی موجب می

شود. نرخ جذب با افزایش خطی نرخ جذب مطلق آنها نمی

 که یابدافزایش سطح عناصر معدنی در جیره کاهش می

ناشی از کاهش حاللیت آنها در دستگاه گوارش و اشباع 

جذب آنها است. به طور خالصه، نرخ جذب شدن مسیر 

                                                           
1. Ethylenediaminetetraacetic acid 

عناصر معدنی تحت تاثیر ترکیبی از عوامل زیر قرار 

 گیرد:می

 .قابلیت دسترسی عناصر معدنی جیره 

 ای عناصر معدنی.سطح جیره 

  حضور اجزایی که قابلیت انحالل در مجرای روده را

 دهند.کاهش می

 ردهنده دهای انتقالرقابت برای اتصال به پروتئین 

 مخلوط عناصر معدنی.

 

 نیاز مواد معدنی

مواد معدنی باید در سطوح کافی برای انجام فعالیت 

آنزیمی مناسب، فعالیت ایمنی و توسعه اسکلت در جیره 

بندی مواد معدنی ضروری به وجود داشته باشند. دسته

ی وان بستگبه غلظت آنها در جیره حی مصرفکمو  پرمصرف

مصرف در سطح باالتر از دارد. به طور معمول، عناصر کم

گرم در کیلوگرم در جیره وجود ندارند. نیاز میلی 34

حیوانات به هر ماده معدنی تحت تاثیر عوامل مختلفی از 

جمله اندازه، وضعیت فیزیولوژیک و شرایط محیطی قرار 

 فگیرد. با افزایش پتانسیل ژنتیکی، طیور با مصرمی

ین کنند و اخوراک کمتری به وزن بیشتری دست پیدا می

به معنای افزایش سطح عناصر معدنی در جیره است. نکته 

دیگری که باید در ذهن داشته باشیم، این است که حداکثر
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ت را تح شده بین مواد معدنی: اجزای آلی جیره نیز به شدت تغذیه مواد معدنیبرخی از اثرات متقابل شناخته: 1-6شکل 

 دهندتاثیر قرار می

 

بدن کاهش  سرعت رشد نسبی حیوانات با افزایش وزن

یابد؛ بنابراین، نیاز به مواد معدنی با افزایش سن کاهش می

های انتشاریافته برای یابد. این مساله در توصیهمی

از  دهاحتیاجات مواد معدنی لحاظ نشده است. شیوه استفا

ها ها و تنشمواد معدنی در بدن در اثر برخی از عفونت

تواند موجب هدررفت مواد کند. تنش گرمایی میتغییر می

معدنی از طریق افزایش دفع آنها و باال رفتن نیاز این 

ترکیبات شود. ادامه این فصل به شرح مواد معدنی مهم از 

 های اختصاص داده شده است. پیشنهاد شدمنظر تغذیه

است که بروز کوکسیدیوز در طیور سطح مورد نیاز مواد 

دهد. در مراحل حاد، جذب معدنی را تحت تاثیر قرار می

های مس، روی و آهن در نتیجه آسیب به یکپارچگی سلول

یابد. عدم وجود یک ماده مخاطی دئودنوم کاهش می

شود. معدنی در جیره باعث بروز عالئم کمبود آن می

تواند موجب اختالالت مواد معدنی می بیشبود برخی از

 متابولیک شود.

 نکته 

ی دهنده مشترککلسیم و فسفر پروتئین انتقال

 دارند.

 

 مواد معدنی پرمصرف

 کلسیم و فسفر

ایسته ش و پرمصرف معدنی عناصر ترینمهم فسفر و کلسیم

درصد  33ای هستند. اسکلت حاوی بیش از توجه ویژه

م و کلسی عالوه، به است. بدن فسفر درصد 14 حدود و کلسیم

فسفر قبل و بعد از جذب از دستگاه گوارش با یکدیگر 

برهمکنش دارند. بیشبود مقادیر هر یک از این دو ماده 

 کند و به این دلیلمعدنی با استفاده از دیگری تداخل می

ند. گیرمی قرار بحث مورد یکدیگر با عنصر دو این که است

ثیر نیاز هر دو عنصر تحت تا پیچیدگی بیشتر این است که

گیرد. به طور کلی، نیاز کلسیم و فسفر قرار می Dویتامین 

 و بالعکس. یابدافزایش می Dبا کاهش سطح ویتامین 
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 های حیوانی تحتتغذیه کافی کلسیم و فسفر در همه رده

 گیرد:تاثیر سه عامل مهم قرار می

  وجود میزان کافی از هر یک از عناصر از یک منبع

 دسترس در جیره.قابل

 .نسبت مناسب کلسیم به فسفر در جیره 

  3وجود ویتامینD. 

های حیوانات به طور معمول حاوی مقدار باالیی از جیره

که مقادیر اندکی کلسیم و سطوح  هستندهای غالت دانه

ها نسبتا باالیی فسفر دارند. چنانچه سطح کلسیم این جیره

کمبود آن بروز خواهد به شکلی افزایش داده نشود عالئم 

کرد. ناهمخوانی مصرف کلسیم و فسفر در حیوانات 

های غالت با توجه به غلظت این مواد کننده دانهدریافت

های گندم و ذرت کامال مشخص است معدنی در دانه

(. قبل از آنکه کلسیم بتواند توسط دستگاه 8-2)جدول 

-گوارش حیوان جذب شود باید توسط اسید هیدرو

معده حل شود. جذب کلسیم جیره از یک در پیشکلریدر

دستگاه گوارش توسط انتشار ساده )هنگام نیاز پایین و یا 

سطح باالی کلسیم در جیره( یا فرآیندهای انتقال فعال 

)هنگام نیاز باال و مقدار پایین آن در  Dوابسته به ویتامین 

گیرد. مواد مغذی متعددی با کلسیم جیره( صورت می

کنند که سطوح متناظر آنها باید هنگام تنظیم یبرهمکنش م

د با توانجیره مدنظر قرار بگیرد. سطوح باالی کلسیم می

متابولسیم سایر مواد مغذی تداخل کند. به عالوه، کلسیم 

شود فسفر دفع می - های کلسیممازاد به صورت کمپلکس

تواند باعث کمبود فسفر شود. از که در حالت حاد می

( 8اتیتآپهیدروکسیریستال معدنی استخوان )آنجایی که ک

حاوی هر دو کلسیم و فسفر است، دفع سطوح باالی 

 هایاناستخوتواند تشکیل فسفر می-کمپلکس کلسیم

)ساختاری( را مختل  9غشایی)منبع کلسیم( و  6مدوالری

                                                           
1. Hydroxyapatite 
2. Medullary bone 
3. Cortical bone 
4. Phytate 
5. Rodehutscord 

سم تواند به متابولیکند. به طور مشابه، کمبود فسفر می

 کلسیم آسیب بزند.

 

 نکته 

منابع مختلف فسفر چه از نوع آلی و چه غیرآلی 

 دهند.ی بروز میمتنوعهای دسترسی قابلیت

 

تواند با متابولیسم مقادیر باالی نمک در جیره نیز می

کلسیم تداخل کند. این مساله به خصوص در رابطه با سدیم 

منتج از نمک آب آشامیدنی صحت دارد که تاثیر آن بیشتر 

های سدیم برای از سدیم حاصل از نمک جیره است. یون

ا ساز بکربنات در غده پوستههای بیدسترسی به یون

بنات کرهای بیکنند. دسترسی به یونتداخل میکلسیم 

لسیم کربنات کمرغ که عمدتا از بیبرای تولید پوسته تخم

های غالت و برخی از تشکیل شده، ضروری است. همه دانه

توجهی های روغنی حاوی مقادیر قابلهای دانهکنجاله

ای قادر معدههستند که حیوانات تک 0فیتاتفسفر در شکل 

ر نیستند. آنزیم فیتاز برای هیدرولیز فسف ه از آنبه استفاد

ح ای آن را ترشمعدهفیتاته مورد نیاز است که حیوانات تک

خواهیم داد، طیور  80گونه که در فصل همان]کنند نمی

یتات در انحالل پایین فقادر به ترشح فیتاز هستند و قابلیت

 محتویات روده است که مانع از فعالیت موثر این آنزیم

. این مساله باید موقع تنظیم جیره آنها [شود؛ مترجمینمی

رای ها بسوم فسفر دانهدر نظر گرفته شود. تنها حدود یک

 دسترس است.ای قابلمعدهحیوانات تک

با  در رابطه یبهتر است قبل از وارد شدن به هرگونه بحث

در این حوزه را ه استفادمورد تغذیه فسفر، اصطالحات 

 ( اعتقاد دارد که تا6443)  3سکورداتعریف کنیم. روده

زمانی که ما نتوانیم در مورد روش توصیف نیاز فسفر طیور
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م خواهی حوزهتوافق کنیم، تنها پیشرفت اندکی در این 

 فسفر های مورد استفاده عبارتند ازداشت. سیستم

ر فسفگیری شیمیایی است(، )که حاصل اندازه 8غیرفیتاتی

فراهمی فسفر است( )که برآوردی از زیست 6دسترسقابل

پیشنهاد شده است(.  CVB)که توسط  9فسفر ابقاشدهو 

فسفر ابقاشده با کسر بخشی از فسفر که از طریق مدفوع 

گردد شود از مقدار کل این ماده مغذی محاسبه میدفع می

های (. اگرچه در گونه8330، 0درکلیس و بلوک)فن

 pHمختلف با توجه به طول دستگاه گوارش، نرخ عبور و 

اختالفاتی در ابقای فسفر وجود دارد، سیستم فسفر ابقاشده 

شود. به صورت گسترده در بسیاری از کشورها استفاده می

های ( اختالف بین سیستمb6440و همکاران ) 3پالمستد

ورش را مشخص کردند. مختلف در یک جیره معمولی پر

درصد بود. مقدار فسفر  29/4 با کل مقدار فسفر برابر

درصد، مقدار فسفر غیرفیتاتی  0/4 با دسترس برابرقابل

 92/4 با درصد و مقدار فسفر ابقاشده برابر 91/4 با برابر

 (. مقادیر فسفر ابقاشده6-2درصد محاسبه شد )جدول 

 ه شده است.آورد 9-2برخی از مواد خوراکی در جدول 

 یهای معدنی تجاری متنوعی به عنوان منبع فسفر برامکمل

 مکمل کردن جیره حیوانات وجود دارد و قابلیت دسترسی

 

تعریف اصالحات مورد استفاده در تغذیه فسفر و برخی از مقادیر نسبی آنها )پالمستد و همکاران،  :2-6جدول 

b6440) 

مقدار )گرم/کیلوگرم( و مقدار نسبی  تعریف اصطالح

 )درصد( در یک جیره پرورش متداول

 (844) 9/2 شده در خوراکگیریکل فسفر اندازه فسفر کل

 (4/24) 1/9 شده منهای فسفر فیتاتیگیریکل فسفر اندازه فسفر غیرفیتاتی

بت شیب نس قابلیت دسترسی فسفر با استفاده از آزمایشات دسترسفسفر قابل

 دشوتعیین و نسبت به مونوکلسیم فسفات بیان می

4/0 (3/29) 

 (4/30) 2/9 سیستم فسفر ابقاشده فسفر ابقاشده

 

 (8330درکلیس و بلوک، ضرایب فسفر ابقاشده برای برخی از مواد خوراکی )فن :3-6جدول 

جذب فسفر )درصد از  قابلیت اینوزیتول فسفات )درصد( فسفر کل )گرم/کیلوگرم( 

 کل فسفر(

 94 04 1/6 ذرت

 06 04 2/2 کنجاله سویا

 60 34 3/84 کنجاله آفتابگردان

 60 13 9/3 سبوس گندم

 26 - 0/92 پودر الشه

 00 - 0/69 پودر ماهی

 14 - 684 مونوکلسیم فسفات

                                                           
1. Non-phytate phosphorus (NPN) 
2. Available phosphorus 
3. Retained phosphorus 
4. Blok 
5. Plumstead 
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توان به دو روش میها را فسفر در هر یک از این مکمل

توان به صورت فراهمی را میگیری کرد. زیستاندازه

فراهمی نسبی را قابلیت هضم ظاهری بیان کرد. زیست

توان با در نظر گرفتن یک ترکیب مانند مونوکلسیم می

کلسیم فسفات خالص به عنوان مرجع فسفات یا دی

 8محاسبه کرد. این کار با استفاده از تکنیک نسبت شیب

 (.9-2شود )جدول نجام میا

با توجه به شکل شیمیایی، کیفیت منابع و تکنولوژی تولید 

های غیرآلی، اختالفاتی در قابلیت دسترسی فسفر فسفات

 کلسیم فسفاتآنها وجود دارد. مونوکلسیم فسفات و دی

کلسیم فسفات آبدار( که هر دو طی دوآبه )معروف به دی

ک اسید سولفوری واکنش اسید فسفریک با سنگ آهک و

شوند، باالترین قابلیت دسترسی را دارند. تولید می

مخلوطی از این دو به عنوان مونوکلسیم فسفات در نظر 

فاده از آبه که با استکلسیم فسفات یکشود. دیگرفته می

 شود، قابلیت دسترسیاسید هیدروکلریدریک تولید می

ت اترین محصول سنگ فسفتری دارد. ضعیففسفر پایین

شده است که استفاده از آن در سطح جهانی فلوئورزدایی

درصد( است. در  14تر )به عنوان منبع فسفر متداول

درصد استفاده  64مقایسه با آن، مونوکلسیم فسفات تنها 

دارد. با این حال، آگاهی از اثرات سودمند مونوکلسیم 

فراهمی باالتر فسفر موجود در فسفات، بر مبنای زیست

مایل روز تعث شده است که متخصصین تغذیه روزبهآن، با

بیشتری به استفاده از این ترکیب پیدا کنند. بر مبنای 

وجود فراهمی فسفر مسیستم هلندی فسفر ابقاشده، زیست

ـ  زیست درصد و 13تا  14در مونوکلسیم فسفات بین 

 03کلسیم فسفات خالص فراهمی فسفر موجود در دی

در معادله فراهمی نسبی ر زیستدرصد خواهد بود. مقادی

 است:ارائه شده  2-8

رچه شود، اگتر از کلسیم جذب میبه طور کلی، فسفر کامل

سازوکار جذب آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. 

شده به سطح فسفر جیره، منبع فسفر، مقدار فسفر جذب

روده و اثر  pHمقدار کلسیم جیره، نسبت کلسیم به فسفر، 

تی سایر مواد معدنی مانند روی و مس بستگی آنتاگونیس

توجهی دارد. به عالوه، استفاده از آنزیم فیتاز نیز اثر قابل

مراجعه  80ها دارد )به فصل هبر نیاز کلسیم و فسفر پرند

های کلسیم و کنید(. به منظور ساده کردن مطالعه نیاز

فسفر برای حیوانات در حال رشد، متخصصین تغذیه با یک 

 کنند.ثابت بین این دو ماده معدنی کار می نسبت

 

 نیازهای کلسیم و فسفر

ممکن است تصور کنید که شناخت ما از نیازهای کلسیم و 

طور نیست. آنجل فسفر کامل است، اما هرگز این

(a6488تحقیقات روی توصیه ) های کلسیم و فسفر را

نظر از این واقعیت که صرف بررسی و گزارش کرد که

های یک دهه قبل یا های گوشتی در مقایسه با جوجهجوجه

 کنند، توافق نظر کمی در رابطهتر رشد میپیش از آن سریع

های امروزی وجود دارد. با نیاز کلسیم و فسفر در جوجه

 دهد. روند بهگستردگی اختالفات را نشان می 0-2جدول 

مواد  شده اینهای استفادهغلظت این شکل بوده که تنها اثر

 مغذی در نظر گرفته شده است و عوامل مهمی چون

 مصرف واقعی ماده مغذی و سایر مواد مغذی مرتبط، منابع

 

 (6443های خوراکی )رودهاسکورد، های دسترسی نسبی فسفاتقابلیت: 1-6معادله 

 (درصد 111) مونوکلسیم فسفات → (درصد 91) کلسیم فسفات آبداردی →

 (درصد 85)آبه کلسیم فسفات یکدی → (درصد 75تا  71)سنگ فسفات 

                                                           
1. Slope ratio 
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شده در جیره، عملکرد مواد معدنی پرمصرف استفاده

و  Dهای سایر مواد مغذی مانند ویتامین ها، غلظتپرنده

های خوراکی جود افزودنیمصرف و وعناصر معدنی کم

جل . آنه استها تا حد زیادی نادیده گرفته شدمانند آنزیم

(a6488بیان می )شده دارد که اغلب کارهای اخیر انجام

روی کلسیم و فسفر بر استفاده از فیتاز در جیره تمرکز 

توانیم استنباطی از نیازهای واقعی اند و ما به ندرت میکرده

 فیتاز بر نیازهای کلسیم و فسفر درکلسیم و فسفر و اثر 

های گوشتی داشته باشیم. با توجه اثرات سودمند جوجه

 هایکامال روشن استفاده از فیتاز بر هزینه جیره جوجه

های روی نیاز کلسیم و فسفر جوجه آتی اتگوشتی، مطالع

 گوشتی باید فیتاز را به عنوان یک معیار در نظر بگیرند.

 

 نکته 

کلسیم و فسفر در شرایط تجاری در سطوح تامین 

 های علمی است.تناقض با یافته

 

های جوان ظرفیت کمی برای تجزیه فیتات دارند که جوجه

شود و یک کمپلکس به نوبه خود با کلسیم کیالت می

را ببینید(. اضافه کردن  80دهد )فصل نامحلول تشکیل می

زایش افآنزیم فیتاز ابقای ظاهری هر دو کلسیم و فسفر را 

(؛ حتی مشخص شده که اثر آن بر 6-2دهد )شکل می

(. 6440و همکاران،  8کلسیم بیشتر است )الوکسی

دهد، مشاهدات علمی بسنده وجود دارد که نشان می

گرم در کیلوگرم یا بیشتر  0سطوح کلسیم باالتر از 

(. تحقیقات در تناقض 6484، 6غیرضروری است )ساتل

 هایده توسط شرکتهای منتشرشآشکار با توصیه

که ظاهرا حداقل در این مورد با  هستندنژاد بزرگ اصالح

(. روش ترجیحی 2-2و  3-2ول ایکدیگر توافق دارند )جد

 است فاکتوریل روش حیوانات فسفر نیاز برای تخمین

                                                           
1. Olukosi 
2. Suttle 
3. Jongbloed 
4. Osteoporosis 

(. این روش امکان یک 8339و همکاران،  9)یونگبلوت

 تواند برایکند و میتر را فراهم میبرآورد دقیق

های مختلف تولید به کار گرفته شود. این روش بر سیستم

شده از طریق مدفوع و ادرار )نیاز مقدار فسفر دفع

نگهداری( و دانش ما در رابطه با نیاز فسفر برای تولید 

مرغ( تکیه دارد. نیاز های حیوانی )گوشت و تخمفرآورده

م کیلوگرهر گرم فسفر به ازای نگهداری بر حسب میلی

شود. نیاز فسفر برای تولید به دن در روز بیان میوزن ب

 یگرم فسفر به ازای کیلوگرم محصول تولیدصورت میلی

 (.0-2گردد )جدول بیان می

 

 نکته 

کمبودهای کلسیم و فسفر نخستین بار در حیوانات 

 کند.جوان بروز می

 

 کمبود کلسیم و فسفر

عالئم کمبود کلسیم و فسفر ابتدا در حیوانات جوان در حال 

، جایی که اسکلت به شکل غیرطبیعی کنندبروز میرشد 

یابد. تجربه نشان داده که اغلب کمبود کلسیم توسعه می

را  80کند تا کمبود فسفر )فصل است که ایجاد مشکل می

برای جزئیات بیشتر ببینید(. افزایش سطح مصرف ویتامین 

D  این شرایط غیرطبیعی را اصالح نخواهد کرد. ارزیابی

ها بالینی حکایت از تغییر شکل استخوان جناغ سینه و دنده

های های مواجه با کمبود خواهد داشت. استخواندر پرنده

نند و شکنی به راحتی میبلند یعنی استخوان ران و درشت

کنند. این شرایط تحت عنوان یک حالت کشسانی پیدا می

نیز ممکن است  Dشود. کمبود ویتامین یکتز شناخته میر

ناپذیر برای دخالت داشته باشد، زیرا یک جزء جدایی

 جذب کلسیم و فسفر است. کمبود کلسیم و فسفر در

سحیوانات بالغ باعث  شود. این شرایطمی 0استئوپروزی
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کلسیم و فسفر در منابع مختلف )میانگین در  ( مبنی بر دامنه نیازهایa6488های آنجل )ای از یافتهخالصه :4-6جدول 

 داخل پرانتز آورده شده است(

 دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل کلسیم )گرم/کیلوگرم( 

 (3/9) 3/0-0/8 (4/84) 8/89-8/2 روزگی( 68-8آغازین )

 (4/9) 3/0-3/8 (13/1) 8/3-3/2 روزگی( 06-66رشد )

 

دهد که عدم تامین کلسیم از طریق جیره هنگامی روی می

شود که کلسیم به طور فعال جهت برآورده کردن باعث می

های نیازها از استخوان برداشته شود. نتیجه آن استخوان

شکننده و متخلخل است. عالئم دیگر عبارت از لنگش، راه 

 رفتن غیرطبیعی، عقب افتادن رشد و پرهای ژولیده است.

در کمبودهای شدید فلجی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در 

 هپوست باهای های در حال تولید، در درجه اول تخممرغ

یابد و درآوری کاهش میشود و جوجهنازک تولید می

واند تگذارد، زیرا پرنده نمیسپس تولید رو به کاهش می

 گبردارد. فلجی و مر یکلسیم بیشتری از منابع استخوان

 امه مشاهده خواهد شد.در اد

-ارعب شودکارهایی که برای تشخیص این حالت انجام می

 :تند از

 .مشاهدات بالینی 

 شده.ارزیابی پرندگان تلف 

 .آنالیز کلسیم و فسفر خوراک 

  آنالیز ویتامینD .خوراک 

تشخیص قطعی بدون انجام همه موارد باال ممکن نخواهد 

ر باعث کمبود فسف بود. جالب است و به یاد داشته باشید که

 شود.های گوشتی میکاهش اشتها در جوجه

 

 
و  الوکسی)های گوشتی ابقای )ایلئومی( ظاهری کلسیم و فسفر با و بودن فیتاز طی هفته اول زندگی جوجه: 2-6شکل 

 (6440همکاران، 
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 نژاد برای کلسیم و فسفرهای سه شرکت بزرگ اصالحمقایسه توصیه :5-6جدول 

 هوبارد )بدون تاریخ( (6443) 941 8راس (6486) 344کاب  

    آغازین

 84 3/84 3 کلسیم )گرم/کیلوگرم(

 3 3 3/0 )گرم/کیلوگرم(دسترس فسفر قابل

 6 8/6 6 دسترسنسبت کلسیم به فسفر قابل

    رشد

 3/3 3 0/1 کلسیم )گرم/کیلوگرم(

 3/0 3/0 6/0 دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل

 86/6 6 6 دسترسنسبت کلسیم به فسفر قابل

    پایانی

 3/1 3/1 2/0 کلسیم )گرم/کیلوگرم(

 0 6/0 6/9 )گرم/کیلوگرم(دسترس فسفر قابل

 86/6 46/6 6 دسترسنسبت کلسیم به فسفر قابل

 

ها در منابع علمی اخیر و ای کلسیم برای رشد و معدنی شدن بهینه استخوان در مرغمقایسه نیازهای جیره :6-6جدول 

 (6484برخی مراجع دیگر )ساتل، 

 مرحله پرورش 

 هفتگی( 1-2انتها ) هفتگی( 2-9میانه ) هفتگی( 9-4ابتدا )

 4/0 4/3 4/0 پیشنهاد

 4/84* 4/3 4/1 (NRC ،8330جوجه گوشتی )

 4/64 4/0 *4/2 گذارهای تخمجوجه

 گذارتخم هایبرای جوجه گذاریتخمپیشهای گوشتی و آغازین، رشد و پایانی برای جوجهاینها به ترتیب عبارتند از: آغازین، رشد و  *

 

 (8330درکلیس و بلوک، ای از نیازهای فسفر ابقاشده و کلسیم برای سطوح عملکرد معمول )فنخالصه :7-6جدول 

 آغازین جوجه 

 گوشتی

 رشد جوجه

 گوشتی

 پایانی جوجه

 گوشتی

 مرغ مادر

 گوشتی

 مرغ

 گذارتخم

 922 044 912 623 840 (گرم/روزنیاز فسفر ابقاشده )میلی

 883 833 800 33 60 مصرف خوراک )گرم/روز(

 6/9 0/6 0/6 3/6 3/9 نیاز فسفر ابقاشده )گرم/کیلوگرم(

 90 60 6/2 0/2 4/3 نیاز کلسیم جیره )گرم/کیلوگرم(

 2/84 9/88 9/6 9/6 9/6 نسبت کلسیم به فسفر

                                                           
1. Ross 



 مرغ تغذیه  111

 

 منیزیم

منیزیم همراه با کلسیم و فسفر در تشکیل استخوان 

کند و همچنین در نگهداری تعادل یونی خون می مشارکت

های آنزیمی دخالت دارد. مقادیر باالی و برخی از سیستم

ر عمل، ند. دکفسفر کمبود منیزیم را تشدید می وکلسیم 

ر مضمقادیر باالی منیزیم نیز به همین اندازه برای طیور 

شود. و موجب آبکی شدن مدفوع و احتماال مرگ می است

-، ناراحتیرشد و پردرآوری ضعیف عبارت ازسایر عالئم 

ای عصبی همراه با کاهش انقباض ماهیچه - ایهای ماهیچه

و عدم هماهنگی عضالت، عدم تعادل، تشنج و مرگ است. 

درآوری یابد و جوجهمرغ به سرعت کاهش میتولید تخم

با کمبود  مرسومهای جیرهمواجهه تمال کند. احافت می

صر ای از این عنمنیزیم بسیار کم است، زیرا مقادیر بسنده

در سنگ آهک وجود دارد. منیزیم به طور معمول به 

 شود.های طیور اضافه نمیجیره

 

 نکته 

. اولیه کمبود سدیم است عالئمکانیبالیسم یکی از 

دد و گربیشبود سدیم منجر به رطوبت بستر می

 تواند منجر به مرگ شود.حتی می

 

 سدیم، کلر و پتاسیم

باز بدن دخالت دارند. سدیم  -این سه عنصر در تعادل اسید

شوند، در حالی که و کلر هر دو از نمک طعام تامین می

توان ه زحمت میافتد و بکمبود پتاسیم به ندرت اتفاق می

 3/4تا  0/4ای نوشت که سطح پتاسیم آن کمتر از جیره

درصد باشد. اما عالئم کمبود آن عبارت از عقب افتادن 

مرغ و کاهش ضخامت پوسته رشد، کاهش تولید تخم

مرغ است. سطوح سمی پتاسیم باعث التهاب دستگاه تخم

شود، اما اگر آب کافی تامین و گوارش و مدفوع آبکی می

مرغ افت نخواهد کرد. در سطوح فراهم باشد، تولید تخم

درصد اثر منفی  3/6درصد و حتی تا سطح  6/8باالتر از 

 شود.بر تولید دیده نمی

مانی حیوانات نیاز است. این مقادیر کمی نمک برای زنده

ترکیب در مقادیر باال اثر منفی دارد. سطوح معمول نمک 

کیلو در  3تا  9صد )در 3/4تا  9/4در خوراک حیوانات 

شوند عالئم محروم می ها از نمکاست. وقتی پرنده تن(

مرغ، کاهش رشد و خمبه صورت کاهش تولید تکمبود آن 

شود. اگر کلر به تنهایی با م آشکار میسیوقوع کانیبال

ود، شومیر دیده میکمبود مواجه باشد، رشد ضعیف و مرگ

همراه با اینکه حیوانات عالئم عصبی، تشنج عضالنی و 

حساسیت بیش از حد به عوامل محرک خارجی بروز 

صر سدیم یا پتاسیم عندو دهند. اگر سطح هر یک از می

 رود.ز به طور خودکار باال میافزایش یابد نیاز به دیگری نی

در صورت دسترسی به آب کافی، حیوانات مقادیر باالی 

نمک خوراک را به راحتی تحمل خواهند کرد. الزم به 

یادآوری است که مقادیر نمک در آب نباید بیش از حد 

باشد، زیرا حیوانات به آب حاوی سطح پایین نمک برای 

ند. تنها در سطح در خوراک نیاز دار آنکاهش اثرات سمی 

ای رشد همراه با درصد جیره، کاهش حاشیه 9باالتر از 

کند. هنگام تغذیه سطح کاهش راندمان خوراک بروز می

دهند و در ای بروز میباالی نمک پرندگان ضعف ماهیچه

نگ ردان و کبد تیرهارزیابی پس از مرگ گرفتگی چینه

 .رویت خواهد بودقابل

 

 مصرفمواد معدنی کم

 منگنز

درآوری دخالت دارد. منگنز در تشکیل استخوان و جوجه

کمبود آن در پرندگان جوان در حال رشد موجب پروزیس 

گیری غیرطبیعی مفصل شود. این عارضه ناشی از شکلمی

خرگوشی است که به شکل متورم و پهن شدن آن جلوه 

موارد موجب دررفتگی تاندون آشیل از کند و در برخی می
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( 8ود. چرخش جانبی استخوان قلم پا )متاتارسوسشنیز می

. در موارد شدیدتر، کوتاه و ضخیم مشاهده استقابلنیز 

کند. سطوح باالی کلسیم های بلند بروز میشدن استخوان

های . در مرغکندتشدید میو فسفر عالئم کمبود منگنز را 

مرغ شود، اما تولید تخمبالغ، تغییرات مفصلی دیده نمی

پوسته نازک افزایش  دارایهای مرغتولید تخم کاهش و

درآوری همراه است که یابد. این حالت با کاهش جوجهمی

چهارم انتهایی ومیر جنینی در یکدر اثر افزایش مرگ

ها عالئم کالسیک دهد. جنینکشی رخ میدوره جوجه

ها و پاها )میکروملیا(، ضخیم شدن پاها، کوتاه شدن بال

ها را نشان و تاخیر در توسعه کرکشکل منقار طوطی

کند، دهند. پروزیس تنها بر اثر کمبود منگنز بروز نمیمی

ط مشابهی شرایبلکه کمبود کولین، متیونین و نیاسین نیز 

 د.نمایرا ایجاد می

 

 آهن و مس

 یهای قرمز خون و سالمتآهن و مس برای تولید گلبول

ها مشخص عمومی بدن نیاز هستند. مقادیر مورد نیاز آن

تا  3است و سطوح باالی آنها سمی است. نیاز آهن حدود 

برابر مس است. معموال مقادیر اندکی از آنها به جیره  84

شود. با توجه به آنکه آهن برای انتقال اکسیژن اضافه می

در فرآیند تنفس سلولی و تولید هموگلوبین مورد نیاز 

میکروسیتیک و  خونیکماست، کمبود آن منجر به 

دانه( های قرمز کوچک و بدون رنگ)گلبول 6هیپوکرومیک

شود. آهن مازاد جیره یا مصرف باالی آهن جذب فسفر می

 شود.کند و به بروز عالئم کمبود فسفر منجر میرا کم می

 

 روی

های بدن و متابولیسم روی برای کارکرد مناسب آنزیم

 .ها و پروتئین طی رشد و تولیدمثل نیاز استکربوهیدرات

                                                           
1. Metatarsus 
2. Macrocytic hypochromic anemia 

بهبود وضعیت روی پاسخ ایمنی و توانایی کلی سیستم 

دهد. بر این ها را بهبود میایمنی برای پاسخ به چالش

-مرغ، جوجهبرای بهبود تولید تخم اساس، مقداری روی

درآوری، قوام پوست و رشد مورد نیاز است. از آنجایی که 

اغلب ها روی پایینی دارند، این عنصر به اکثر خوراک

مانی اسپرم همچنین روی در زنده شود.ضافه میا هاجیره

کند و ممکن است اضافه کردن آن به جیره نقش ایفا می

های مادر اهمیت داشته باشد. کمبود روی در خروس

پرندگان جوان به صورت بزرگ شدن مفصل خرگوشی و 

 کند.های بلند جلوه میکوتاه و ضخیم شدن استخوان

 

 ید

آن تیروکسین در ارتباط است که  ید با تیروئید و هورمون

کنترل اعمال بدن را به عهده دارد. کمبود مالیم ید موجب 

این  گواتر یعنی بزرگ شدن غده تیروئید خواهد شد.

فرآیند پاسخ فیزیولوژیکی است که در هنگام مصرف 

های مقادیر ناکافی ید جهت افزایش تولید هورمون

ت طح ید، افکند. با کاهش بیشتر ستیروئیدی بروز می

. رسدهای تیروئیدی به یک حد بحرانی میسطوح هورمون

شود. این حالت موجب کاهش پارامترهای تولیدی می

ید هستند. با از های طعام حاوی مقادیر کافی اغلب نمک

این وجود، تولیدکنندگان خوراک دام، جهت اطمینان از 

 کجلوگیری از کمبود ید، مقادیری از این عنصر را به خورا

درآوری نیز اثر کنند. ید ممکن است بر جوجهاضافه می

داشته باشد. با کاهش سطح تیروکسین بدن، نرخ رشد و 

های مادر، یابد. در مرغمرغ کاهش میتولید و اندازه تخم

دهد و موجب بزرگ درآوری را کاهش میکمبود ید جوجه

های مورد شود. برخی از خوراکشدن تیروئید جنین می

زان و به می کلزاه در تغذیه حیوانات مانند کنجاله استفاد

کمتری کنجاله سویا گواترزا هستند و با استفاده از ید 
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 944تا  644کنند. در این شرایط، میزان ید باید تداخل می

درصد افزایش پیدا کند. اما باید بدانیم که اثرات منفی 

حاوی کلزای برخی از ترکیبات گواترزا مانند کنجاله 

باال با اضافه کردن سطوح بیشتر ید  8گلوکوزینوالت

 شود.برطرف نمی

 

 سلنیم

وجود مقادیر بسیار اندکی از سلنیوم در جیره ضروری 

دارد و برخی  Eاست. این عنصر ارتباط تنگاتنگی با ویتامین 

، اما هر دو باید کندبرطرف میرا  Eاز عالئم کمبود ویتامین 

لنیم از اجزای ضروری در جیره وجود داشته باشند. س

های آنزیمی بدن است، اما در عین حال برخی از سیستم

بسیار سمی است. از این رو، اگرچه اضافه کردن آن به 

 3جیره ضروری است ولی سطح آن نباید هرگز از 

نیم های غیرآلی سلگرم در کیلوگرم تجاوز کند. شکلمیلی

دارند.  ی)مانند سدیم سلنات( قابلیت دسترسی بسیار پایین

رسد که ، این اشکال بسیار سمی هستند. به نظر میعالوهبه 

های آلی سلنیم قابلیت هضم باالتری دارند و استفاده شکل

ای در حال افزایش از آنها در جیره حیوانات به طور فزاینده

است. کمبود سلنیم موجب شرایطی موسوم به تراوش آب 

به طور طبیعی  شود. این عارضهها میزیرپوستی در جوجه

شود و عالئم آن هفتگی مشاهده می 86تا  2بین سنین 

شامل خیز ناشی از تراوش مایعات در زیر پوست ناحیه 

ها خیلی راحت دچار کوفتگی و ها است. پرندهها و بالران

 های گوشتیشوند. الزم به ذکر است که جوجهکبودی می

ام های حاوی سلنیم پایین در هنگکننده جیرهمصرف

فیبروزه شدن دهند. کشتار آب بیشتری از دست می

از دیگر پیامدهای کمبود سلنیم است که منجر  6پانکراس

به کاهش تولید لیپاز، تریپسینوژن و کیموتریپسینوژن 

شود. این اختالل در پانکراس موجب کاهش تولید می

                                                           
1. Glucosinolate 
2. Pancreatic fibrosis 

مرغ و افزایش ضریب تبدیل خوراک در پرندگان بالغ تخم

درآوری را در سطوح باالی سلنیم نیز جوجهشود. نیز می

 کند.پرندگان بالغ کم می

 

 کبالت

شود. اما به نظر ها اضافه میمخلوطگاهی کبالت به پیش

ت زا باشد. کبالرسد که استنشاق آن )در انسان( سرطانمی

است و در صورت فراهم شدن  12Bساز ویتامین پیش

ن ازی به مکمل کردمقادیر کافی از این ویتامین در جیره نی

 کبالت نیست.

 

 سمیت مواد معدنی

میزان ذخیره عناصر معدنی مختلف در بدن به میزان 

ه های ذخیرتوجهی متفاوت است. تا زمانی که جایگاهقابل

این عناصر اشباع نشود، سطوح پالسمایی آنها متناسب با 

یافت. به محض اشباع  شده افزایش نخواهدمقدار جذب

شدن این مخازن، غلظت این عناصر در خون به سرعت 

ت کند. مسمومیو عالئم مسمومیت بروز مییابد میافزایش 

یابد. ای که در آن تولید کاهش میعبارت است از مرحله

تابعی از میزان و مدت  آنبروز مسمومیت و شدت عالئم 

در مواد  مصرف مقادیر مازاد است. مقدار مواد معدنی

های خاک و مقدار و تواند با توجه به ویژگیخوراکی می

مثال،  رایقابلیت دسترسی مواد معدنی خاک متغیر باشد. ب

ممکن است سطوح منیزیم و سلنیم در گیاهان به حدی باال 

باشد که منجر به مسمومیت حیوانات شود. ممکن است 

، مگوگرد، سدی منابع طبیعی آب حاوی مقادیر بیش از حد

های د و حتی احتمال وجود آلودگیمنیزیم و آهن باش

وجود دارد. این مساله با آلودگی نیز صنعتی در آب 

مخلوط یا کارخانجات شده در واحدهای تولید پیشحادث

خوراک ترکیب و منجر به باال رفتن بیش از حد انتظار مواد
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شود. آلودگی خوراک با عناصر معدنی در خوراک می

 .شودمیسنگین موجب اجتناب حیوان از مصرف خوراک 

 

 نکته 

سطوح مواد معدنی در جیره نباید با نیاز آنها یا 

 حداکثر سطوح مجاز آنها اشتباه گرفته شود.

 

دامپزشکان به خوبی از این مشکل آگاهی دارند و خوراک 

ن کنند. اغلب تفسیر ایمعدنی آنالیز میرا برای سطوح مواد 

-یتصور م شود. بسیاری از افرادنتایج با مشکل مواجه می

، سطوح حداقل منتشرشده در جداول احتیاجاتکنند که 

که باید در جیره موجود  استهمان سطوحی از مواد معدنی 

باشد؛ اما این طور نیست، بلکه این سطوح باید جهت 

جلوگیری از بروز عالئم کمبود افزایش داده شود. حیوانات 

قادرند مواد مغذی را به صورت انتخابی جذب کنند و در 

شرایط طبیعی باالتر بودن مقادیر مواد معدنی در جیره 

ر مدفوع است. کتاب برابر با باالتر بودن مواد معدنی د

قدرت »عنوان  با 8314در سال  NRCمنتشرشده توسط 

حداکثر سطح اصطالح « تحمل مواد معدنی در حیوانات اهلی

را به صورت سطحی از آن ماده  تحمل یک ماده معدنیقابل

کند که مصرف آن برای یک معدنی در جیره تعریف می

 مدت محدود باعث اختالل در عملکرد حیوان و ایجاد

های مورد استفاده انسان های مضر در قسمتباقیمانده

-شود. حیوانات جوان، آبستن، شیرده مواجه با سوءنمی

تغذیه و بیمار حساسیت شدیدتری به سطوح باالی مواد 

ای معدنی دارند. باید تالش کرد که با اعمال شرایط تغذیه

مناسب، مصرف مواد معدنی را در سطوح مورد نیاز حفظ 

تر از حداکثر ح مورد نیاز خیلی پایینووما سطکرد. عم

 (.1-2جدول ) .استتحمل سطوح قابل

 

 نکته 

مواد معدنی آلی جذب باالتری دارند و با گنجاندن 

توان سطح استفاده از مواد معدنی آنها در جیره می

 را کاهش داد.

 

 مواد معدنی آلی

 لیآمواد معدنی آلی عبارتند از مواد معدنی که با ترکیبات 

 اند. واژه آلی درمانند پروتئین یا کربوهیدرات باند شده

مسما است، چون که همه مواد معدنی اینجا یک نام بی

غیرآلی هستند. فلزات و لیگاندهای آلی که توسط 

ای اند، طی فرآیندهپایه به یکدیگر باند شدهپیوندهای هم

 شوند. در حالی که پیوندهایمتابولیک حیوان جدا می

 

، NRCگرم در کیلوگرم( )های طیور )میلیتحمل مواد معدنی در جیرهحداقل نیاز و حداکثر سطوح قابل :8-6جدول 

8314) 

 تحملحداکثر سطح قابل حداقل نیاز ماده معدنی

 84 - کبالت

 944 1 مس

 944 3/9 ید

 8444 14/4 آهن

 9444 - منیزیم

 6444 24 منگنز

 6 83/4 سلنیم

 8444  روی
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 های فلز و اسید آمینهکمپلکس: 3-6شکل 

 

وقتی که  .دشوجدا نمیهای غیرآلی نمک کوواالنسی

های کوچک مانند اسیدهای آمینه هستند، لیگاندها مولکول

 هانی است که پپتیدها یا پروتئینهضم باالتر از زماقابلیت 

شوند و مواد معدنی نیز بهتر به عنوان لیگاند استفاده می

 موادگیرند. ممکن است مورد استفاده حیوان قرار می

معدنی آلی پس از جذب اثرات فیزیولوژیکی داشته باشند 

 ای مانند پاسخ ایمنی را بهبودهای متابولیک ویژهکه پاسخ

 ایهای اسید آمینهدهند. مطالعات زیادی مزایای کیالتمی

، اما تشخیص اثرات اندرا بر متابولیسم حیوان نشان داده

مثبت بر عملکرد زنده یکنواختی کمتری داشته است )ویرا، 

6441.) 

های متعددی از مواد معدنی آلی وجود دارد و احتماال گروه

 ترین آنها هستندهای فلز اسید آمینه متداولمپلکسک

های . ترکیبات اخیر با ترکیب کردن نمک(9-2)شکل 

انحالل خاصی مانند روی، مس و منگنز با فلزی قابل

آیند. ممکن است یک اسید اسیدهای آمینه به دست می

آمینه خاص نیز استفاده شود. فلزات پروتئینه با کیالت 

ـ  حل با اسیدهای آمینه و یا پروتئینکردن یک نمک قابل

آیند. های هیدرولیزشده )هیدرولیز جزئی( به دست می

-ول نهایی حاوی اسیدهای آمینه، دیممکن است محص

 پپتیدها و دیگر مشتقات پروتئینی باشد.پپتیدها، تری

که برهمکنش با سایر ه است برخی از تحقیقات نشان داد

ذب ترکیبات پروتئینه و تواند مانع از جاجزای جیره می

درنتیجه، کاهش قابلیت دسترسی آنها برای حیوان شود. 

تر از آن های موجود در مخلوط حاصل ضعیفپیوند غالبا

هستند که در مقابل فرآیند هضمی دستگاه گوارش دوام 

-های فلز کربوهیدرات از ترکیب نمکبیاورند. کمپلکس

د. آیندست میساکاریدی به های پلیهای محلول با محلول

ها رسند. در اینای به نظر میهای فلزی ویژهاینها کمپلکس

دارد ساکارید وجود نپیوند شیمیایی بین ماده معدنی و پلی

و کربوهیدرات به صورت یک ماتریکس ماده معدنی را در 

 ها نتیجه ترکیب فلزاتبرگرفته است. فلز پروپیونات

ن محصوالت محلول با اسیدهای آلی محلول هستند. ای

قابلیت انحالل بسیار باالیی دارند و معموال در محلول 

شوند.تفکیک می
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 نکات کلیدی

11 
ن آنالیز دهند؛ لیکشوند، بخش خاکستر جیره را تشکیل میبندی میمصرف طبقهمواد معدنی که به صورت پرمصرف و کم

 گذارد.خصوص محتوای مواد معدنی در اختیار ما میخاکستر اطالعات کمی را در 

12 
 ترین جزء دربرگیرنده مواد معدنی بدن است.های بدن هستند، اما اسکلت مهمهمه بافتاز ناپذیر مواد معدنی بخشی جدایی

13 
 مواد معدنی برای حیوانات پایین است. یدسترس یتبه طور کلی، قابل

14 
متغیر است. بدین معنی که اگر سطح مواد معدنی در جیره کم باشد با کارایی بیشتری استفاده استفاده حیوان از مواد معدنی 

 خواهند شد.

15 
تغذیه بسیار ناکامل است. استفاده از آنزیم فیتاز در جیره از برهمکنش کلسیم و فسفر پیچیده و شناخت ما از این بخش 

 تر کرده است.این مساله را پیچیده

16 
مصرف باشند و در شرایط متعارف پرورش مواد باید حاوی مقادیر کافی از مواد مغذی پرمصرف و کم های تجاریجیره

 شوند.ساز میمعدنی به ندرت مشکل

17 
 بین حداقل نیازهای مواد معدنی و سطوح واقعی آنها در جیره حیوانات تفاوت وجود دارد.

18 
 تواند منجر به مسمومیت شود.می آنهاتحمل تجاوز سطوح مواد معدنی از حداکثر سطح قابل



 تعادل: 7فصل 
آل، ما نیاز داریم تعادل دقیقی از مواد مغذی همراه با ترین مفاهیم تغذیه مدرن است. به طور ایدهیکی از اساسی تعادل

 انرژی کافی برای طیور فراهم کنیم تا اینکه آنها بتوانند پتانسیل ژنتیکی خود را برای رشد و تولیدمثل بروز بدهند.
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دهنده جیره و اهمیت های قبل، مواد مغذی تشکیلدر فصل

آنها برای حیوان را مورد بحث قرار دادیم. اگرچه مشخص 

شد که مقدار معینی پروتئین یا انرژی برای رشد یا تولید 

است، اما توجه کمی به نسبت مورد نیاز طبیعی مورد نیاز 

هر ماده مغذی در خوراک مبذول گردید. در این فصل 

 مفهوم تعادل بحث خواهد شد.

 

 نکته 

حیوانات در مسیر مشخصی به افزایش مصرف 

 دهند.یمجیره متعادل پاسخ 

 

 مفهوم تعادل

ای است که به صورت روزانه همه مواد جیره متعادل جیره

د. واضح کنفراهم میو انرژی مورد نیاز حیوان را مغذی 

ای هیچ کمبودی وجود ندارد، اما است که در چنین جیره

در عین حال باید اطمینان حاصل کرد که هیچ ماده مغذی 

در سطوح بیش از حد نیاز استفاده نشده باشد. هدف از 

تغذیه جیره متعادل، فراهم کردن این امکان برای حیوان 

وری دست یابد. تولید عواملی حداکثر بهرهاست که به 

 گیرد. در یکمانی و تولیدمثل را در برمیمانند رشد، زنده

توان مشاهده کرد که حیوان به ( می8-0شمای کلی )شکل 

ای از سطوح مواد مغذی مختلف واکنش نشان دامنه

شده به حیوانات بر اساس گونه، های تغذیهدهد. جیرهمی

ود نی وجند، اما همیشه موارد معینکیسن و فصل تغییر م

د تا یک جیره متعادل ساخته دارد که باید برآورده شو

 شود.

 

 هضمهضم به غیرقابلنسبت مواد آلی قابل

های گوارشی طیور برای استفاده از مواد خوراکی سیستم

. به دانمقادیر باالی ترکیبات فیبری سازگار نشدهحاوی 

عنوان یک قانون کلی، جیره طیور باید حاوی نسبت باالیی 

فیبر با قابلیت هضم باال باشد. پرندگان به وجود از مواد کم

هضم در جیره خود مقاوم مقادیر باالیی از مواد غیرقابل

ضم ای هها و به ویژه غازها توانایی مناسبی برهستند. اردک

 3توان انتظار داشت که غازها از سن فیبر دارند و می

یتیفباکهفتگی همه نیاز مواد مغذی خود را از یک چراگاه 

 

 

مغذی در حیواناتوری از خوراک یا مواد شیب بهره: 1-7شکل 
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ر ها از نظر قابلیت استفاده از فیببه دست بیاورند. شترمرغ

دار ها به یک مقدار هستند. همه گونهمشابه پستانداران سم

هضم برای حفظ انقباضات مشخص از مواد آلی غیرقابل

دستگاه گوارش نیاز دارند. این مقدار برای حیوانات جوان 

درصد  83الغ بیش از درصد و برای حیوانات ب 89حدود 

شود تر از این، مدفوع بسیار آبکی میاست. در سطوح پایین

و ممکن است باعث اسهال شود. مشخص شده است که 

درصد( موجب کاهش نرخ  83سطوح باالی فیبر )باالتر از 

 شود.رشد در پرندگان جوان می

 

 نسبت انرژی به پروتئین

پروتئین )و اسیدهای آمینه( فقط زمانی با کارایی مناسب 

 که نسبت انرژی به پروتئین گیرندقرار میاستفاده مورد 

مناسب باشد. این نسبت با توجه به گونه، سن و وضعیت 

تولیدی حیوان متغیر است. نسبت پروتئین به انرژی اغلب 

-بر اساس نسبت اسید آمینه )لیزین( به انرژی قابل

شود. احتماال تعیین نسبت مناسب یسم ارزیابی میمتابول

ترین عمل در تغذیه هر حیوان پروتئین به انرژی حیاتی

بیان شد، عوامل تاثیرگذار  9است. بر اساس آنچه در فصل 

توان به صورت زیر بر نیازهای حیوان به انرژی را می

 خالصه کرد:

 .اندازه 

 سازی پرها.دما و میزان عایق 

 .نرخ رشد 

 ت تولیدمثلی.وضعی 

 دهی.خوراک 

د، اما هدپروتئین را تحت تاثیر قرار میعوامل مشابهی نیاز 

از آنجایی که پروتئین برای حفظ دمای بدن یا انجام کار 

کند. بر نیاز نیست، کل پروتئین مورد نیاز کمتر تغییر می

ها، کمبود پروتئین یا انرژی موجب عالئم خالف ویتامین

یف کامل اثرات محرومیت از انرژی و شود. توصبالینی نمی

 پروتئین پیش از این بیان شد؛ اما الزم است که پروتئین و

 انرژی با یکدیگر و نه به تنهایی ارزیابی شوند.

در شرایطی که مصرف انرژی برای برآورده کردن نیاز 

های فیزیولوژیک برای حیوان ناکافی باشد، یک سری گام

شود. اولین گام مصرف مشکل برداشته میاین غلبه بر 

خوراک بیشتر به منظور مصرف انرژی بیشتر است. در غیر 

این صورت، حیوان مقدار پروتئین بیشتری را کاتابولیزه 

)شکستن به انرژی و اسید اوریک( و به عنوان منبع انرژی 

استفاده خواهد کرد. این فرآیند کارآمد نیست، چرا که این 

حیطی و چه از منظر مالی ممنبع انرژی چه از لحاظ زیست

قیمت است. با افزایش مصرف خوراک به منظور گران

حیوان پروتئین را نیز بیش  ،برطرف کردن کمبود انرژی

از حد نیاز مصرف خواهد کرد. ممکن است بخشی از این 

 ولیدیتپروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده شود. انرژی 

هضم قابلشده حدود نصف انرژی از پروتئین دآمینه

فرضی پروتئین است؛ بنابراین، مقدار انرژی موثر یک 

جیره حاوی پروتئین اضافی به دلیل افزایش دآمیناسیون 

یابد. حیواناتی که برای یک دوره طوالنی کاهش می

کنند، عالئم نقرس احشایی را پروتئین مازاد مصرف می

دهند و ممکن است سرانجام بر اثر این اختالل بروز می

. اگر انرژی مصرفی همچنان ناکافی باشد، حیوان شوندتلف 

جهت برآورده کردن نیاز نگهداری روزانه خود شروع به 

مصرف ذخایر بدنی خواهد کرد. در این هنگام رشد و 

 تولیدمثل طبیعی متوقف خواهد شد.

بر کاهش پروتئین مورد نیاز برای حیوان دشوارتر  غلبه

است. حیوانات قادرند با مصرف خوراک بیشتر بر هرگونه 

کاهش پروتئین جیره غلبه کنند، ولیکن آنها به طور 

زمان انرژی بیشتری نیز مصرف خواهند کرد. با توجه هم

به عدم نیاز حیوان، این انرژی مازاد به صورت چربی 

چربی باال(  داراینابراین، حیوانات چاق )شود؛ بذخیره می

اغلب نشانه خوبی از این هستند که مقدار پروتئین جیره به
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حد کافی باال نیست. حیوان قادر به ساخت پروتئین از  

انرژی نیست؛ بنابراین، هنگام کمبود پروتئین جیره رشد و 

یوان شروع به تجزیه د و حنشوتولیدمثل متوقف می

های بدن )ماهیچه( به عنوان منبعی از پروتئین برای بافت

 نگهداری خواهد کرد.

 

 نکته 

هر ماده مغذی باید در مقدار معینی به صورت 

 تامین شود. روزانه

 

 مقادیر نسبی اسیدهای آمینه

نیاز به پروتئین در حقیقت نیاز به اسیدهای آمینه ضروری 

بال گونه که قازت مصرفی است. همانبا نسبت مشخصی از 

ذکر شد، کمبود هر یک از اسیدهای آمینه ضروری رشد و 

یا تولیدمثل را مختل خواهد کرد. فراهم نکردن ازت کافی 

برای ساخت اسیدهای آمینه غیرضروری نیز اثرات 

مشابهی دارد. از نظر عملی، باید نسبت یکنواختی از 

 هایی هر یک از ردهاسیدهای آمینه به پروتئین کل برا

حیوانی برقرار باشد. مقدار کل پروتئین جیره باید در 

 تناسب مستقیم با مقدار انرژی جیره باشد.

 

 هامقادیر نسبی ویتامین

ها به پروتئین در جیره در حد حفظ نسبت مقدار ویتامین

حفظ نسبت صحیح پروتئین به انرژی جیره حیاتی نیست. 

، مقدار کافی فراهم شود بهها ینتا وقتی که هر یک از ویتام

در  بخشبیشبودهای اندک آنها تنها به عنوان عامل اطمینان

 های احتمالی عمل خواهد کرد.مقابل کمبود

 

 مقادیر نسبی مواد معدنی

ه ها در جیرنکات یادشده در رابطه با استفاده از ویتامین

برای مواد معدنی نیز کاربرد دارد. اما باید به خاطر داشت 

                                                           
1. Feed specification 

که ممکن است برخی از مواد معدنی در سطوح باال سمی 

 شود که از به کارگیری سطوح باالیباشند و پیشنهاد می

 آنها اجتناب شود.

 

 نکته 

های تجاری پرورش طیور امکان انتخاب و یستمس

را از بین آنها یره توسط خود ج نمودن متعادل

 رد متعادلی جیره باید بسته شرایط برند و درمی

 .بگیرد قرار این حیوانات اختیار

 

 ای و مختصات خوراکنیازهای تغذیه

ای از عوامل موجب ایجاد اختالف در نیازهای مجموعه

 و نیازشود. قبل از آنکه وارد بحث در مورد ای میتغذیه

هر ماده مغذی برای هر حیوانی شد، باید  سطوح مجاز

. استمشخص کرد که هر یک از این دو اصطالح به چه معنا 

تواند متفاوت باشد. از منظر بالینی، این واژه مفهوم نیاز می

برای توصیف حداقل مقدار مورد نیاز یک ماده مغذی برای 

رود. جلوگیری از یک بیماری مرتبط با تغذیه به کار می

شده در جداول بسیاری از متخصصین تغذیه مقادیر ارائه

ند و فرض گیردر نظر می آلنیاز ایدهمعروف را به عنوان 

 ینمایند که این نیازها دربرگیرنده برخی حقایق زیستمی

. در حقیقت، مقادیر استپیرامون نیازهای ذاتی حیوان 

شده در این جداول اصال تخمینی از نیازها نیستند، بلکه ارائه

 شده هستند.توصیه 8خوراکمختصات 

ی مشخص حیوان برای حفظ نرخ الزم است که بین نیازها

معینی از یک فعالیت متابولیک و مقدار پیشنهادشده که 

حیوان باید در عمل دریافت کند، تمایز صورت بگیرد. 

شده در جیره از برآورد ممکن است مقادیر مجاز توصیه

نیازهای مشخصی مشتق شده باشد. همچنین ممکن است 

ی و های سنتهاین مقادیر بر اساس آزمایشات تجربی، شیو

شده به دست آمده باشند )فولر ویا تجربیات اندوخته
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های مجاز روزانه باید به اصطالحات (. توصیه8310، 8وانگ

 عملی برگردانده شود و به همین منظور اصطالح مختصات

تعریف شده که عبارت است از: مقداری از یک  خوراک

ماده مغذی مشخص که باید در یک جیره گنجانده شود تا 

شده مجاز روزانه آن ماده مغذی را توصیه سطوححیوان 

 دریافت نماید.

مناسب برای حیوانات مزرعه  خوراکتعیین مختصات 

هدفی بوده که طی سالیان متمادی به صورت مشتاقانه 

ن دنبال شده است. این مقادیر به منظور توسط دانشمندا

 فراهم کردن امکان دستیابی حیوان به کارایی زیستی بهینه

د. معموال این مقادیر برای برآورده شوخود تعیین می

 . هدف ایننیستها کافی کردن رضایت موسسان شرکت

ها یافتن سطحی از هزینه است که اختالف افراد یا شرکت

ه حداکثر برساند. عمل برگرداندن بین فروش و هزینه را ب

ه شود کتر مینیاز به توصیه مجاز روزانه زمانی پیچیده

بدانیم حیوانات ظرفیت نامحدودی برای مصرف خوراک 

ندارند. این ظرفیت تحت تاثیر عوامل زیادی شامل طبیعت 

خود خوراک، اندازه حیوان، سطح تولید و وضعیت 

رد. شاید تعیین گیفیزیولوژیکی در هر زمان قرار می

ترین بخش تغذیه حیوان باشد. مصرف خوراک سخت

معموال حیوانات در حال رشد تا جایی که از نظر فیزیکی 

گذار خورند. از سوی دیگر، پرندگان تخمامکان دارد می

یاز کنند که نتقریبا مصرف خوراک خود را طوری تنظیم می

 اولین ماده مغذی محدودکننده آنها برآورده شود.

 هایشده، توصیهبینیجداول نیازهای مواد مغذی پیش

لی الملمجاز و نهایتا مختصات خوراک از منابع محلی و بین

. شاید بتوان انتشار جداول استدسترس زیادی قابل

بار دانست. اگرچه نیازهای مواد مغذی را یک رویه تاسف

های فاکتوریل به دست روش این جداول با استفاده از

اند، اما قادر به ارائه مراحل استخراج و روند مستدل آمده

و در نتیجه قادر به ایجاد نبوده شده های کمیداده

های عملی برای تعیین نیازهای حیوانات مزرعه در روش

(. خیلی ساده، 8312، 6شرایط مختلف نیستند )ویتمور

نیست که نیازها چه سوالی که باید پاسخ داده شود این 

هستند؟ بلکه سوال این است که برای دستیابی به حداکثر 

درآمد چه عملکردی الزم است؟ و این عملکرد با چه 

شود؟ جهت تعیین سطحی از مواد مغذی برآورده می

ن رساند، صاحباسطحی از عملکرد که سود را به حداکثر می

ارند های عددی دداده یسر یکهای تجاری نیاز به شرکت

بینی پاسخ حیوان به سطوح افزایشی یک ماده امکان پیش تا

-توان این عملکردمغذی مشخص را فراهم کنند. سپس می

ها را تحت آنالیز اقتصادی قرار داد تا سطح مطلوب هر 

ماده مغذی در جیره مشخص شود. در آینده، متخصصین 

های پاسخ به سطوح تغذیه مجبور خواهند بود از داده

یک ماده مغذی جهت تعیین سطح بهینه هر ماده مختلف 

تری محکم اساسمغذی در جیره استفاده کنند تا بتوانند 

ریزی مدیریت راهبرد تغذیه حیوانات فراهم را برای پایه

نمایند.

 

                                                           
1. Fuller and Wang 
2. Whittemore 
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 نکات کلیدی

11 
 هپذیر است که آنها به دامنخود دارند. این امر تنها زمانی امکانای برای متعادل کردن جیره العادهها توانایی فوقپرنده

نامحدودی از مواد خوراکی دسترسی داشته باشند. اگر به هر دلیلی مقدار هر یک از مواد خوراکی محدود شود، آنها دیگر 

 قادر به حفظ تعادل مصرف مواد مغذی خود نخواهند بود.

12 
کنند. آنها این عمل را با تغییر شان تعدیل میمنظور برآورده کردن نیازهای مواد مغذیای خود را به حیوانات رفتار تغذیه

دهند. اگر یک خوراک پروتئین، انرژی یا ویتامین پایینی داشته باشد، حیوان خوراک بیشتری مصرف خوراک خود انجام می

 کند.مصرف می

13 
 به حیوانات متعادل باشد. شدهدر فضای محصور پرورش مدرن، الزم است که جیره ارائه

14 
 اغلب اولین عالمت عدم تعادل جیره تغییر در مصرف خوراک است.

15 
 د کرد.ناگر حیوان قادر نباشد با افزایش مصرف خوراک بر عدم تعادل غلبه کند، عالئم کمبود بروز خواه

 

 

 



 آناتومی، هضم و جذب: 8فصل 
 شود.نامیده می« جذب»و عبور این اجزا از عرض مخاط روده « هضم» گوارشفرآیند تجزیه اجزای مختلف جیره در دستگاه 

 گردد.چگونگی این هر دو فرآیند تا حد زیادی توسط آناتومی دستگاه گوارش تعیین می
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ها از گروه های قبلی مشخص شد که خوراکدر فصل

اند که بسیاری از آنها متنوعی از اجزای آلی ساخته شده

حل هستند. قبل از آنکه این های بزرگ غیرقابلمولکول

ترکیبات بتوانند از مخاط روده عبور کنند، وارد گردش 

های هدف برسند، باید به ترکیبات خون شوند و به اندام

تر تجزیه شوند. فرآیند تجزیه مواد وچکمولکولی ک

نامیده  جذبو عبور آنها از مخاط روده  هضمخوراکی 

آل مواد شود. چنانچه یک جیره برخوردار از الگوی ایدهمی

مغذی نتواند بعد از خورده شدن هضم و جذب شود 

ای کمی خواهد داشت. هضم شامل سودمندی تغذیه

شیمیایی و میکروبی های مکانیکی، ای از فعالیتمجموعه

کنند. است که در تجزیه اجزای خوراک مشارکت می

ای دستگاه گوارش اندازه جویدن و انقباضات ماهیچه

کوچک شده را به صورت مکانیکی ذرات خوراکی مصرف

های گوارشی غنی از آنزیم از معده و روده ند. شیرهنکمی

شوند و تجزیه کوچک به درون مواد هضمی ترشح می

های ساکن در رسانند. باکتریایی را به انجام میشیمی

هایی تولید قسمت انتهایی دستگاه گوارش نیز آنزیم

کنند که قادر به هضم شیمیایی هستند. این فصل نگاهی می

یافته به هضم خواهد داشت و مسیری را که خوراک سازمان

شده از راه دهان به سوی مری، معده، روده کوچک خورده

نشده را کند و نهایتا دفع اجزای هضممیو بزرگ طی 

ردیابی خواهد کرد. ابتدا نگاهی کوتاه به آناتومی دستگاه 

 گوارش خواهیم داشت.

 

 آناتومی دستگاه گوارش

 دهان

ای برای توصیف مجرای روده - ایاصطالح مجرای معده

رود که بیشتر با نام دستگاه گوارش هضمی به کار می

 (. حفره دهانی یا دهان در 8-1شود )شکل شناخته می

                                                           
1. Choanal slit 
2. Ridges 
3. Papillae 

 نکته 

 -جوند ها دندان ندارند و خوراک خورد را نمیمرغ

 دهند.پوشانند و قورت میبلکه آن را با مخاط می

 

در ناحیه پشتی کام  8پرنده از نوک، کام و شکاف کوآن

 6هاتشکیل شده است. پرنده لب و دندان ندارد. ریج

)پرزها( در ناحیه پشتی کام قرار  9هاها( و پاپیل)ستیغ

 ها به ناحیه پشتیای و کامی در بن پاپیلدارند. غدد آرواره

شوند. در گوشه دهان، جایی که کام پشتی و کام باز می

حت ای تاقی به ناحیهرسند، غدد بزشکمی به یکدیگر می

شوند. زبان در کف حفره دهانی عنوان گونه جانبی باز می

گیرند. ای در بن زبان قرار میقرار دارد و غدد زیرآرواره

این غدد به محل اتصال زبان و بخش خلفی حفره دهانی باز 

شوند. ناحیه بعد از حفره دهانی با نام حلق شناخته می

 شود.می

 

 نکته 

-اسطه برخورداری از حرکات ضدپرندگان به و

فرد دودی در دستگاه گوارش خود منحصربه

 هستند.

 

 حلق

بخش باالیی حلق دارای غدد بزاقی بیشتری است. بافت 

استخوانی واقعی زبان روی بن حلق ثابت شده است. در 

های این ناحیه ساختارهایی وجود دارد که بسیار شبیه جوانه

های دهان و حلق این است چشایی هستند. یکی از ویژگی

که تقریبا همه سطح آنها دارای غدد بزاقی است که در 

اند. غدد بزاقی به طور عمده مخاط ن حد توسعه یافتهباالتری

کنند. مخاط از و مقدار کمی آمیالز نیز ترشح می

ساکاریدها ساخته شده است. ها و موکوپلیموکوپروتئین
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این ترکیبات ممکن است سولفاته یا غیرسولفاته باشند. 

سازوکار بلع در پرنده به این شکل است که نوک اندازه 

کند، زبان با قدرت خوراک را به ص میخوراک را مشخ

سمت کف حفره دهانی منتقل، آن را با مخاط مخلوط و یک 

-گیها یا برجستکند. زبان توسط پاپیلتوده لزج ایجاد می

شود و توده را به سمت خلفی حلق های روی کام یاری می

یابد تا زمانی که دهد. توده در اینجا تجمع میحرکت می

 به سمت مری پایین بکشد. آن را حرکات دودی

 

 مری

بخش بعدی دستگاه گوارش که با نام مری شناخته 

شود، شامل یک ناحیه سری یا گردنی است که با یک می

 دان ادامهمانند یا برآمدگی موسوم به چینهناحیه کیسه

معده ای به پیشیابد و سپس در بخش خلفی یا سینهمی

شود. دیواره مری حاوی تعداد زیادی غدد مخاطی ختم می

های ذکر، وجود بافتدیگر نکات قابلاست. از کنترل 

 معده است.مانند یا لنفی در محل اتصال مری و پیشلوزه

 

 معدهپیش

شود و از ای شناخته میاین قسمت تحت عنوان معده غده

ای متصل به معده ماهیچه 8ای به نام ایستموسطریق باریکه

ها و غدد چندلوبی معده حاوی پاپیلشود. دیواره پیشمی

ده کننکه اسید هیدروکلریدریک و یک آنزیم هضماست 

 کنند.پروتئین به نام پپسین را ترشح می

 

 سنگدان

ای که بعد از سطح داخلی سنگدان یا معده ماهیچه

ایستموس قرار دارد با یک غشای زمخت پوشانیده شده 

که ساختمان آن مانند غدد ترشحی از یک شبکه 

پروتئین ساخته شده است. این غشا به - کربوهیدرات

                                                           
1. Isthmus 
2. Pyloric sphincter 
3. Meckel’s diverticulum 

صورت طولی پیچ خورده است. نزدیک ناحیه خلفی 

ای که دئودنوم به آن متصل شده( پرزها و سنگدان )ناحیه

 6غدد مخاطی قرار دارند. این دریچه شبیه دریچه پیلوری

ای از پستانداران است. الیه خارجی این معده ماهیچه

 ماهیچه صاف ساخته شده است.

 

 نکته 

با  امایدی است اسقسمت باالیی دستگاه گوارش 

تر یاییقلشرایط  کوچکروده  ورود خوراک به

 شود.یم

 

 روده کوچک

روده کوچک شامل یک خمیدگی در ابتدا به نام دئودنوم 

است که در ادامه آن ژژنوم و ایلئوم قرار دارند. خود 

 رونده و یک حلقه باالروندهدئودنوم از یک حلقه پایین

 اند. مجاریتشکیل شده است که پانکراس را احاطه کرده

وند. شپانکراس و صفرا به حلقه باالرونده دئودنوم باز می

دئودنوم دارای پرزهای بلندی است که روی دیواره آن 

اند. ژژنوم )و ایلئوم( بخش مارپیچ روده کوچک قرار گرفته

با یکه باقیمانده کیسه زرده است، تقر 9هستند. زائده مکل

در وسط این ناحیه )بین ژژنوم و ایلئوم( قرار گرفته است. 

غشای مخاطی این ناحیه بسیار شبیه دئودنوم است، اما 

تر هستند. به عالوه، دیواره این ناحیه از پرزهای آن کوتاه

های لنفی است. از دیگر روده حاوی تعداد زیادی بافت

 ل ایلئومای در محل اتصاذکر وجود دریچههای قابلویژگی

 به رکتوم است.

 

 روده بزرگ

روده روده بزرگ از یک جفت سکوم متصل به راست

)رکتوم( تشکیل شده است و به شکل رکتوم یا کولون تا
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 دستگاه گوارش مرغ: 1-8شکل 

 

خوار های دانهها در گونهیابد. سکومکلوآک ادامه می

ها کوچک بزرگ و برآمده، در حالی که در سایر گونه

هستند یا وجود ندارند. همانند پستانداران، هیچ مرزبندی 

ذی منفمشخصی بین رکتوم و کولون وجود ندارد. کلوآک 

است که روده بزرگ و مجاری ادراری و تولیدمثلی داخل 

شوند. روده بزرگ پرز ندارد و سطح آن صاف آن خالی می

( در 8های لیبرکانای مستقیم )کریپتاست. غدد لوله

وی حا عمدتایابند و سرتاسر سطح روده بزرگ توسعه می

کربنات( های مخاطی هستند که مخاط قلیایی )بیسلول

                                                           
1. Lieberkuhn crypts 
2. Cecal tonsils 

کنند. نقش آنها محافظت مخاط روده بزرگ از یترشح م

های فیزیکی و شیمیایی و تسهیل عبور مدفوع است، آسیب

ها را خنثی کربنات اسید ناشی از تخمیر باکتریگو اینکه بی

های لنفی، به ویژه در محل کند. تعداد زیادی بافتمی

ها و رکتوم وجود دارد که تحت عنوان اتصال سکوم

 شوند.شناخته می 6یهای سکوملوزه

 

 کبد

 شامل ناپذیر دستگاه گوارش وهای جداییکبد از بخش
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کیسه صفرا است. مجرای صفرا به بخش باالرونده دئودنوم 

 شود.باز می

 

 پانکراس

های های دئودنوم قرار گرفته و از بخشپانکراس بین حلقه

ریز تشکیل شده است. هر یک از این ریز و بروندرون

زادی های درونترکیبات متعددی از جمله آنزیمها بخش

 ند.کترشح میرا  8زادیو برون

 

 کنترل هضم

های دستگاه گوارش تحت هر دو کنترل ارادی و فعالیت

غیرارادی هستند. همراه با اینکه پرنده سر خود را باال 

کشد، توده خوراک و آب تحت برد و گردن خود را میمی

مری مجبور به حرکت به سمت تاثیر جاذبه و فشار منفی 

شود. خوردن و بلعیدن وقایعی آگاهانه هستند که پایین می

های شوند. بعد از آن تمامی فعالیتتوسط پرنده کنترل می

شود، هضمی که در نوک دهان با شروع بلعیدن آغاز می

وقایعی غیرارادی هستند. تنها واقعه ارادی دیگر کنترل 

که خوراک از طریق مری  روی دریچه مقعد است. همچنان

یابد، باز و بسته شدن معده انتقال میاز حلق به پیش

ها تحت کنترل سیستم عصبی غیرارادی است که به دریچه

گیرد. با ورود صورت ناخودآگاه از مغز سرچشمه می

های معده به منظور خنثی کردن خوراک به معده، ماهیچه

رادی شل افزایش غیرضروری فشار معده، به صورت غیرا

معده، سنگدان و شوند. همه ترشحات هضمی در پیشمی

ها و نیز حرکات دستگاه گوارش که مواد هضمی را روده

تحت تاثیر امواج دودی به سمت ناحیه انتهایی دستگاه 

رانند، توسط تقابالت عصبی و هورمونی گوارش به پیش می

 شوند.کنترل می

 بحرکت مطلوب دستگاه گوارش برای هضم مناس

                                                           
1. Exogenous 
2. Ferket and Gernat 

خوراک، جذب طبیعی مواد مغذی و حفظ سالمتی محیط 

دستگاه گوارش ضروری است. در پرندگان وجود حرکات 

( قدرتمند، به عنوان یک سازگاری ضددودیبرگشتی )

برای جبران طول کوتاه روده، طبیعی است. این حرکات 

برگشتی برای قرار دادن دوباره ماده هضمی در معرض 

 ها،دن مواد هضمی با آنزیمترشحات گوارشی، مخلوط کر

-افزایش جذب مواد مغذی و جلوگیری از تکثیر میکرو

،  6شوند )فرکت و گرناتها به کار گرفته میارگانیسم

6446:) 

  حرکت برگشتی معده مواد هضمی را از سنگدان به

 کندگرداند و این امکان را فراهم میمعده برمیپیش

معرض شده بارها آسیاب و در که خوراک مصرف

معده قرار بگیرد. وقتی ذرات ها و اسید پیشآنزیم

متر( میلی 8خوراک به حد کافی ریز شدند )کمتر از 

 کنند. بنابراین، سنگدان بخشسنگدان را ترک می

 حرکات طبیعی دستگاه گوارش است. کنندهتنظیم

  دومین حرکت برگشتی، کیموس را حدودا سه بار در

گرداند. به معده برمیهر ساعت از دئودنوم و ژژنوم 

تعداد دفعات برگشت خوراک با افزایش چربی جیره 

 یابد. رنگافزایش و با افزایش فیبر جیره کاهش می

زرد سنگدان به خاطر بازگشت صفرای موجود در 

 کیموس است.

  یک حرکتی برگشتی تقریبا مداوم هم بین کلوآک و

دهد. آب در سکوم بازجذب های سکومی رخ میلوزه

-شی از مواد دفعی کیموس توسط میکروو بخ

-توده میکروبی یا اسیدهای سکوم به زیستارگانیسم

 شوند.های چرب فرار تبدیل می

 

 هضم در دستگاه گوارش

 های دستگاه گوارشطور که مشاهده کردیم، اندامهمان
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طیور شامل نوک، دهان، غدد بزاقی، زبان )اما نه دندان(، 

-ها، سکومعده، سنگدان، رودهمدان، پیشحلق، مری، چینه

های مختلف با توجه ها، رکتوم و کلوآک است. طول قسمت

به اندازه پرنده، نوع خوراک مصرفی و عوامل دیگر متفاوت 

های خشبی و فیبری کننده خوراکاست. پرندگان مصرف

 تری دارند.دستگاه گوارش طوالنی
 

 دانهضم در دهان، مری و چینه

گونه و دندان وجود ندارد و اینها با یک در دهان پرندگان 

اند. قسمت پایینی )فک پایینی( نوک سخت جایگزین شده

نوک به صورت نه چندان محکم به جمجمه متصل شده 

کند. است. این امر امکان باز شدن زیاد دهان را فراهم می

مرزبندی مشخصی بین دهان و حلق وجود ندارد و به نظر 

ز قسمت عقبی دهان تا انتهای رسد که ناحیه حلقی امی

اع اتسای است قابلیابد. مری لولهجلویی مری توسعه می

خورند و یا مواد هایی که زیاد میکه قطر آن در گونه

ه هایی ککنند بیشتر و در گونهپرحجم )ماهی( مصرف می

خوارند کمتر است. این ناحیه پوشیده از خوار و دانهحشره

دان با است. اندازه و شکل چینهکننده مخاط غدد ترشح

توجه به عادت غذایی و گونه متفاوت است. در برخی از 

خوار این ناحیه بسیار بزرگ است، در حالی های دانهگونه

خوارها بسیار کوچک است و یا که در بقیه مانند حشره

ای ها و کبوترها به طور ویژهدان فاختهوجود ندارد. چینه

ده های اپیتلیال سازگار شدان از سلولبرای تولید شیر چینه

ها شود و در تغذیه جوجهاست. این شیر باال آورده می

-گردد. آمیالز )پتیالین( در بزاق و خراشیدگیاستفاده می

رسد های دهان و مری وجود دارد. با این حال، به نظر می

است  دان طیور بسیار کمکه تبدیل نشاسته به قند در چینه

ندارد. بنابراین، بزاق نقش اندکی در هضم  یا اصال وجود

ن و کننده پروتئیهای تجزیهکند. ممکن است آنزیمایفا می

 دان یافت شوند. گزارش کربوهیدرات در محتویات چینه

 نکته 

ای است، اگرچه در یرهذخدان اساسا یک اندام ینهچ

یک گذرگاه  عنوانی به امروزی گوشتی هاجوجه

 کند.یمعمل 

 

د، شوندان تجزیه میها در چینهاست که کربوهیدراتشده 

های های موجود در جیره یا آنزیماما این تجزیه به آنزیم

معده، سنگدان و حاصل از باال آمدن محتویات پیش

دان با عمل شود. برداشتن چینهدئودنوم نسبت داده می

ها را تحت تاثیر قرار جراحی مصرف خوراک یا رشد جوجه

 دان گزارش شده است.جذب گلوکز از چینهدهد. نمی

 86اگرچه عبور یک وعده غذایی از دستگاه گوارش حدود 

 64خوراک حدود دانیم که میکشد، اما ساعت طول می

ماند که طی این زمان فعالیت دان باقی میساعت در چینه

درصد از  63تواند کامال گسترده باشد. حدود باکتریایی می

دان به قند تبدیل ساعت در چینه 6ی تواند طنشاسته می

 دان جذبشود. بیشتر این قند به طور مستقیم از چینه

ها به اتیل الکل، شود، اما مقداری از آن توسط باکتریمی

ین جهت ا هبشود و اسید الکتیک یا اسید استیک تبدیل می

دان بوی ترشیدگی دارند. اسید محتویات چینهاست که 

دان را در درصد محتویات چینه 9تا تواند که میتولیدی 

شود. این اسیدهای دان میچینه pHباعث کاهش بربگیرد، 

اده منبع انرژی استفیک آلی توسط پرنده جذب و به عنوان 

 شوند.می

دان و سنگدان از وقتی که یک پرنده تا خالی شدن چینه

های خوراک به طور لقمهشود، اولین خوراک محروم می

. پس دشومعده و سپس سنگدان وارد مییشمستقیم به پ

از آن خوراکی که نیاز نیست وارد سنگدان گردد، در 

شود. بعد از آنکه وعده غذایی کامل دان ذخیره میچینه

دان به تدریج از طریق شد، خوراک موجود در چینه

یابد.معده به سنگدان انتقال میپیش
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 معده و سنگدانهضم در پیش

 ای یا معده حقیقی شناختهمعده گاهی با نام معده غدهپیش

ها نسبتا کوچک شود. این اندام در بسیاری از گونهمی

ها مانند است، اما ممکن است در برخی دیگر از گونه

و  های نوروزی کامال بزرگها، درناها و مرغلکلک

اتساع باشد. بالفاصله پس از خوردن خوراک، تحریک قابل

غیرارادی عصب واگ توسط مخاط دستگاه گوارش 

معده آغاز دریافت و ترشح شیره معده در داخل پیش

 شود. شیره معده حاوی محتویات زیر است:می

 ترین اینها پپسینوژن است و در مهم - پروتئینازها

ن شود. پپسیشرایط اسیدی به پپسین تبدیل می

های پروتئینی را با هیدرولیز پیوندهای پپتیدی زنجیره

 شکند و در محیط اسیدی بهترین کارایی را دارد.می

  این اسید تبدیل خودبه -اسید هیدروکاریدریک-

کن ممشود. خودی پپسینوژن به پپسین را موجب می

باشد، اما تحت شرایط بافری  3/8ترشحات  pHاست 

آید. همچنین اسید باال می 0تا  9تا حدود  pHخوراک 

 شود.موجب دناتوره شدن مواد خوراکی می

  ها و موکوپلیبه طور عمده از گلیکوپروتئین -مخاط-

ساکاریدها تشکیل شده است. مخاط یک ژل است و 

تلیال های اپییک پوشش حفاظتی پیوسته برای سلول

کند. نقش اولیه آن پایدار کردن معده فراهم میپیش

ریزمحیط پوشش مخاطی است. به عالوه، ترشحات 

مخاطی غشای مخاطی معده را در مقابل اسید و پپسین 

 کنند.محافظت می

خوارها به صورت یک توده ای دانهسنگدان یا معده ماهیچه

ک دیواره آن با یشود و ای توصیف مییافته ماهیچهتوسعه

مانند( خورده ضخیم از یک ماده زمخت )کراتینالیه چین

های نرم هایی که خوراکپوشانده شده است. در گونه

ای است و ممکن کنند، این اندام کمتر ماهیچهمصرف می

اتساع باشد. نقش اصلی سنگدان ای و قابلاست دراز، کیسه

                                                           
1. Mateos 

ات ه انقباضآسیاب کردن خوراک به یک خمیر نرم به وسیل

 موزون و انتقال آن به دئودنوم است.

 

 نکته 

ی کامل یا فیبر منجر هادانهی درشت خشبی، اجزا

ی از وربهرهتوسعه سنگدان و باعث بهبود  بهبودبه 

 شوند.یمخوراک 

 

میزان توسعه و فعالیت سنگدان حائز اهمیت است، زیرا 

وارش گهای فیزیولوژیک دستگاه این امر بسیاری از جنبه

(. این شامل 6486و همکاران،  8کند )ماتئوسرا هدایت می

 موارد زیر خواهد بود:

 .تنظیم حرکت دستگاه گوارش 

 کنترل جریان مواد هضمی و حرکات برگشتی از دئو-

 دنوم به سنگدان.

 افزایش ترشحات هضمی شامل اسید هیدروکلرید-

 زادی.های درونریک، اسیدهای صفراوی و آنزیم

 زی فرآیندهای هضم و جذب.ساهمزمان 

های خام معموال در برابر عمل ها و پروتئینکربوهیدرات

کنند و باید دناتوره های هیدرولیزکننده مقاومت میآنزیم

های خوراک انسان که اغلب آنها شوند. بر خالف پروتئین

ر اند، طیواند و بنابراین به صورت دناتوره در آمدهپخته

ند و کنبه شکل خام دریافت میبیشتر پروتئین خود را 

 معده و سنگدان اتفاق بیفتد. دردناتوره شدن باید در پیش

های بعدی مارپیچ به رشتهها، باید ساختار سهمورد پروتئین

خطی شکسته شود تا هر پیوند پپتیدی بتواند در معرض 

معده و حمله آنزیم قرار بگیرد. شرایط اسیدی پیش

ردن مواد خوراکی به یک خمیر سنگدان، همراه با آسیاب ک

ه رود به طوری کنرم، برای شکستن پروتئین به کار می

اغلب باندهای پپتیدی حساس به پپسین در معرض حمله 

 گیرند.آنزیمی قرار می
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 با آغاز تجزیه پروتئین توسط پپسین، افزایشی سریع در

ئین کننده پروتای تجزیههای رودهقابلیت دسترسی آنزیم

دهد. خوراک دریافتی توسط پیوندهای پپتیدی رخ میبه 

دئودنوم به وسیله انقباضات دودی به سمت محل اتصال 

شود. در روده های کوچک و بزرگ به جلو رانده میروده

بزرگ آب از خوراک حذف و باقیمانده آن به کلوآک 

یابد. انقباضات ضعیف مدفوع را به سمت کلوآک انتقال می

شود و مایعات ادرار توسط مدفوع جذب میدهد. انتقال می

های ادرار به صورت یک توده نرم باقیمانده ،به این دلیل

شوند. در مرغابی مدفوع در شرایط سفیدرنگ دیده می

تر سیال دارد و بافت آن تنها اندکی سفتطبیعی حالت نیمه

 از محتویات سکوم است.

چرا و سنگریزه برای هضم مناسب الزم است،  وجود شن

ت و آسیاب کردن سنگدان و قابلیت هضم احرک که

دهد. لیکن وجود شن )در خوراک خشبی را افزایش می

های تجاری( ضروری نیست، زیرا عدم وجود آن جیره

منفی روی رشد ندارد. پروتئازهای پانکراس برای  تاثیر

انند توکامل کردن تجزیه پروتئین مهم هستند و حتی می

ه میزان کافی از عهده این کار در عدم حضور پپسین ب

برآیند. از آنجایی که پپسین بیشترین فعالیت را در هضم 

های کالژن دارد، فعالیت آن برای آغاز هضم پروتئین

 تر است.حیوانی مهم

 

 هضم در روده کوچک

 که است شکل -U دئودنوم دربرگیرنده کوچک روده

کند. نسبت به طول بدن، روده پانکراس را احاطه می

تر از روده پستانداران است؛ اما اختالف پرندگان کوتاه

ها وجود دارد و طول روده تا حدود توجهی بین گونهقابل

شود. روده علفخوارها زیادی توسط عادت غذایی تعیین می

خوارها بلندتر از روده گوشتخوارها است. در و دانه

 ـوسعهمانند تپرندگان گوشتخوار تعداد زیادی پرز انگشت

یافته در دیواره روده وجود دارد، اما در علفخوارها پرزها 

مانند هستند. دیواره اپیتلیال حاوی غدد صاف و برگ

 pHزیادی است. با ورود خوراک از سنگدان به دئودنوم 

رود. این مقدار تقریبا در ادامه دستگاه باال می 0/2آن تا 

ماند. از آنجایی که ترشحات گوارش ثابت باقی می

کراس و کبد تا قبل از رسیدن خوراک به محل اتصال پان

شوند، فرض دئودنوم و روده کوچک به خوراک اضافه نمی

 شود که مخاط دئودنوم اثر بافری دارند.می

در محل اتصال دئودنوم و ژژنوم ترشحات پانکراس و کبد 

د شده توسط کبشوند. صفرای ترشحبه خوراک اضافه می

ود. صفرا مایعی سبزرنگ، لزج شبه مواد هضمی اضافه می

های صفراوی و های صفراوی، نمکدانهو حاوی رنگ

های های آمیالز و لیپاز است که فعالیت آنزیمدهندهشتاب

کنند. ترشحات پانکراس حاوی پانکراس را تشدید می

مقدار اندکی تریپسین فعال هستند و بخش عمده عمل 

وسط سین تکند که تریپشکنی زمانی بروز میپروتئین

ها انتروکیناز روده کوچک فعال گردد. تریپسین پروتئین

شکند که به نوبه خود توسط آنزیم را به پپتیدها می

-پپتیدشکن روده کوچک به اسیدهای آمینه تجزیه می

شوند. همچنین ترشحات پانکراس حاوی لیپاز یا آنزیم 

شکننده چربی هستند. روده آنزیم ساکاراز و مالتاز را نیز 

کند که به ترتیب سوکروز را به گلوکز و فروکتوز رشح میت

کنند. محصول نهایی هضم و مالتوز را به گلوکز تبدیل می

-فرو و گاالکتوز )گلوکز، مونوساکاریدها هاکربوهیدرات

. چربی توسط لیپاز به اسیدهای چرب و هستندکتوز( 

 شود.گلیسرول تبدیل می

شده به آن به تجزیه و جذب خوراک و ترشحات اضافه

شده به دهد و تقریبا با رسیدن مواد خوردهسرعت رخ می

شود. این فرآیند در کل حدود سه نیمه روده کامل می

کشد. ابتالی پرنده به اسهال، این زمان ساعت و نیم طول می

دهد.و کارایی جذب را به شدت کاهش می
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 جذب در روده کوچک

 پروتئین

 ها در داخل مجرای گوارش به طورثمره فعالیت این آنزیم

عمده پپتیدهای کوچک و مقداری اسیدهای آمینه آزاد 

است. اسیدهای آمینه آزاد به طور مستقیم به داخل 

ط تر توسشوند. پپتیدهای بزرگها جذب میانتروسیت

روده تحت هضم  8برسیآمینوپپتیدازهای غشای دندانه

دها و پپتیگیرند. پپتیدهای کوچک )دیبیشتر قرار می

شوند. ها جذب میپپتیدها( به راحتی توسط انتروسیتتری

جذب اسید آمینه یک فرآیند فعال است که ارتباط 

تنگاتنگی با جذب سدیم دارد و اصول آن به همان شکلی 

توضیح داده شد ]احتماال منظور نویسنده است که در باال 

نحوه جذب گلوکز است که در ادامه همین بخش توضیح 

سیستم انتقال متمایز  3شود؛ مترجمین[. حداقل داده می

برسی روده برای انتقال اسیدهای آمینه از غشای دندانه

شناخته شده است که هر یک از آنها با یک پروتئین 

شود. انتقال اسیدهای آمینه دهنده ویژه مشخص میانتقال

های مخاطی به خون باب کبدی از غشای داخلی سلول

دهد که به توسط سازوکارهای مستقل از سدیم روی می

 کنند.طور ویژه برای اسیدهای آمینه خنثی عمل می

های حیوانی قابلیت هضم باالتری از به طور کلی، پروتئین

ن بیش از حد های گیاهی دارند؛ اما حرارت دیدپروتئین

یک پروتئین حیوانی تا حدود زیادی اجزای پروتئینی را 

 . در بین منابع پروتئین گیاهی سویایکندمیهضم غیرقابل

بلیت دانه آفتابگردان قا د.دار را هضم قابلیت باالترین هپخت

 دانههضم بسیار کمتری دارد، در حالی که قابلیت هضم پنبه

شود. استفاده می طیور جیره در ندرت به که است پایین آنقدر

-وکارساز با ارتباط در بسیاری پاسخبی سواالت هنوز اگرچه

های دقیق هضم و جذب در پرندگان وجود دارد، اما در 

 حال حاضر، متخصصین تغذیه اطالعات کافی برای تنظیم

 د.اختیار دارن در هضمقابل و کل نیاز مقادیر مبنای بر هاجیره

                                                           
1. Brush border 

 کربوهیدرات

 ها به دشواری صورتمونوساکاریدها به انتروسیتورود 

گیرد و بنابراین سازوکارهای انتقال فعال مورد نیاز می

است. این فرآیند با توجه به سازوکار پمپاژ قندها از عرض 

غشا وابسته به انرژی است. این فرآیند برای سوبسترا 

اختصاصی است و تنها برای مونوساکاریدهای ناشی از هضم 

کند. سایر مونوساکاریدها مانند مانوز یا عمل میطبیعی 

. مانندشوند و در مجرای روده باقی میفروکتوز جذب نمی

تواند نشده از یک حد معین میعبور این قندهای جذب

باعث بروز اسهال اسموتیک شود. گلوکز و گاالکتوز با یک 

وند و شدهنده ویژه روی سطح غشا باند میپروتئین انتقال

ها انتقال یق یک کانال پر از آب به انتروسیتاز طر

رد. گییابند. این فرآیند توسط شیب سدیم انجام میمی

دیم شود. سشیب سدیم با صرف انرژی متابولیک حفظ می

زمان و قند به یک گیرنده واحد متصل و هر دو به طور هم

-زمان با کاهش شیب سدیم، مونوشوند. هموارد سلول می

 برسیر موثری به آن سوی غشای دندانهساکارید به طو

 شود.کشیده می

 

 نکته 

یرفعال غیواره روده یک فرایند دها از یچربعبور 

 است.

 

 چربی

لیپاز پانکراس در بخش قدامی دئودنوم اقدام به لیپولیز 

-دگلیسریکند. اسیدهای چرب از تریتوده چربی جیره می

-و اسید گلیسریدهاها مجزا شده و مونوگلیسریدها، دی

شوند. عبور اسیدهای چرب آزاد های چرب آزاد تولید می

برسی فرآیندی و مونوگلیسریدها از عرض غشای دندانه

های ها )تودهها از میسلغیرفعال است، چرا که چربی

های اپیتلیال مخلوط( به الیه غنی از چربی غشای سلول
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کنند. در داخل سلول، لیپیدها به یک انتشار پیدا می

ب شوند. انتقال اسیدهای چروتئین باندکننده متصل میپر

های دیگر به حفظ شیب غلظتی و از محل جذب به مکان

 کند.ادامه جذب غیرفعال کمک می

 

 نکته 

همه مواد معدنی غیرآلی باید قبل از جذب یونیزه 

 شوند.

 

 ها و مواد معدنیویتامین

شوند. مواد معدنی اغلب به شکل یونیزه جذب می

ای تا حدودی بر اساس محل جذب های جذب رودهشیوه

متفاوت است. برای مثال، جذب سدیم در ژژنوم در پیوند 

با جذب فعال گلوکز است، در حالی که جذب آن در ایلئوم 

باشد. جذب مواد و روده بزرگ یک فرآیند تماما فعال می

دن برای آن ماده معدنی و همچنین به شکل معدنی به نیاز ب

آن در جیره بستگی دارد. جذب کلسیم به طور مستقیم به 

درجه حاللیت و یونیزه شدن آن در روده کوچک بستگی 

های کلسیم مانند فسفات و کربنات دارد. بسیاری از نمک

 pHخنثی نامحلول هستند و هضم خوراک در  pHدر 

-دهد. اسیدرا افزایش میمعده مقدار کلسیم محلول پیش

-های آمینه مانند آرژنین، لیزین و تریپتوفان و نیز آنتی

 دهند. جذب کلسیمها جذب کلسیم را افزایش میبیوتیک

توسط کورتیکواستروئیدها، تیروئید هورمون، استروژن، 

های حاوی نشده، جیرهمقدار باالی اسید چرب جذب

ها و فسفر و نیز تجویز ها، فیتاتسطوح باالی اگزاالت

یابد. در دئودنوم، کلسیم به وسیله آنتاسیدها کاهش می

وابسته به انرژی و با واسطه ناقل جذب یک سازوکار 

تنظیم  Dها و ویتامین شود. این انتقال توسط هورمونمی

ود ششود. کلسیم به طور مستقیم وارد جریان خون میمی

ه یابد. فسفر بها انتقال میو عمدتا از طریق سرم به بافت

                                                           
1. Intrinsic factor 

شود، اگرچه سازوکار تر از کلسیم جذب میطور کلی کامل

به طور دقیق مشخص نشده است. مقدار جذب آن هنوز 

واقعی جذب فسفر به سطح فسفر جیره، منبع فسفر، مقدار 

روده و اثرات  pHکلسیم، نسبت کلسیم به فسفر، 

آنتاگونیستی سایر مواد معدنی مانند روی و مس بستگی 

 دارد.

آهن دیگر ماده معدنی جالب در شیوه جذب است. این 

قسمت باالیی ژژنوم  عنصر به طور عمده در دئودنوم و

درصد آهن جیره در طول  34شود. در کل تنها جذب می

شود. این درصد برای غالت و هضم از خوراک آزاد می

های دارای منشأ حیوانی باالتر علوفه کمتر و برای خوراک

است. بعد از هضم، جذب آهن تا زمانی بهینه خواهد بود 

( 2Fe+ی )که به شکل محلول باقی بماند و آهن دوظرفیت

شود. در عمل، ( جذب می3Fe+ظرفیتی )بهتر از آهن سه

دهد و در شرایط عادی آهن کمبود آهن به ندرت روی می

-دسترس است. این عنصر در پیشجیره به راحتی قابل

 هایساکاریدی کمپلکسهای موکوپلیمعده با مولکول

دهد. این فرآیند آهن را در حالت محلول کیالته تشکیل می

 کند.می حفظ

( همراه با چربی Kو  A ،D ،Eهای محلول در چربی )ویتامین

شوند و مشکلی در جذب آنها دیده جیره جذب می

شود، مگر آنکه اختاللی در جذب چربی رخ بدهد. نمی

های محلول در آب با فرآیند انتشار ساده جذب ویتامین

شوند. البته استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال، می

به  متنها بعد از باند شدن به پروتئینی موسو 12Bویتامین 

شود. این پروتئین توسط مخاط جذب می 8فاکتور داخلی

شود. اسید فولیک نیز طی یک فرآیند فعال معده تولید می

 شود.در قسمت باالیی روده کوچک جذب می

 

 جذب در روده بزرگ و سکوم

ناحیه پوششی روده بزرگ بسیار محدود است. اگرچه 
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ها روده بزرگ قادر به جذب آب و برخی از الکترولیت

است، اما هیچ یک از سازوکارهای انتقال مورد نیاز برای 

ترین شکل آن، روده جذب مواد آلی را ندارد. در ساده

نشده خوراک بزرگ به طور محض برای انتقال اجزای هضم

 ها به کاردی، آب و الکترولیتزاو بازجذب ترشحات درون

توجهی وجود دارد که از نقش شود. شواهد قابلگرفته می

د. کنها به عنوان محلی برای هضم فیبر حمایت میسکوم

تجزیه میکروبی سلولز در سکوم به طور عمده تخمیری 

است. برداشتن سکوم با عمل جراحی اثر سوئی ندارد و 

را کاهش بدهد.شده تنها ممکن است مقدار آب جذب

 

 

 نکات کلیدی

11 
های ساده بشکنند تا بتوانند از عرض مخاط روده عبور کنند و های نامحلول بزرگ سازنده خوراک باید به مولکولمولکول

 وارد جریان خون شوند.

12 
 کند.های ساده و نه مواد خوراکی را مصرف میحیوان مولکول

13 
 کنند.مکانیکی، شیمیایی و میکروبی است که در شکستن مواد خوراکی مشارکت میهای هضم دربرگیرنده ترکیبی از فعالیت

14 
 کند.کننده دستگاه گوارش عمل میتوسعه مناسب سنگدان بسیار مهم است، زیرا به عنوان تنظیم

15 
 های خوراک از عرض مخاط روده به سیستم گردش خون است.جذب عبارت از انتقال مولکول

16 
 کند.ها( تنها نقش کوچکی ایفا میدهد و روده بزرگ )سکومر روده کوچک روی میبخش عمده جذب د

17 
های اگر شرکت -گیرد ها از طریق مخاط روده هستند و جذبی از راه پوست صورت نمیحیوانات تنها قادر به جذب مولکول

 آرایشی با ما موافق باشند!تولیدکننده لوازم

18 
 فرآیندهای ارادی و غیرارادی است.هضم تحت کنترل هر دو 

19 
دهند و امکان هضم و جذب موثر را بر خالف پستانداران، حرکات برگشتی بخش مهمی از تغذیه پرندگان را تشکیل می

 کنند.فراهم می
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 گذارهای تخمتغذیه مرغ: 9فصل 
گذار امروزی ظرفیت بسیار باالیی برای تولید تخم دارند. ظرفیت باالی این پرندگان با مصرف دامنه های تخمژنوتیپ

دهند. از این رو، نیاز است با ببه تولید خوب خود ادامه بود ها حفظ خواهد شد و آنها قادر خواهند ای از جیرهگسترده

 میزان تولید، میزان سودآوری را افزایش داد. یشها، نه افزاروی تنظیم جیره تمرکز
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مرغ از دو تخمهای مورد استفاده برای تولید تجاری مرغ

های پوسته مرغ)با تخم 8ژنوتیپ اصلی شامل لگهورن

ای( پوسته قهوه هایمرغ)با تخم 6سفید( و رود آیلند رد

را به  9های رنگیهستند. ترکیبی از این دو ژنوتیپ پرنده

رغ را مکنندگان رنگ پوسته تخمدهد. سلیقه مصرفما می

ت متحده و های سفید در ایاالمرغکند. تخمتعیین می

ای در اروپا و آفریقا غالب هستند. های قهوهمرغتخم

ای های پوسته قهوههای لگهورن در مقایسه با مرغمرغ

ت. تر اسهای آنها نیز اندکی کوچکترند و تخمکمی سبک

نشان داده شده  8-3ای بین دو سویه در جدول مقایسه

ای در های قهوهاست. نیازی به گفتن نیست که مرغ

 0های حذفیشوند که بازار مرغکشورهایی ترجیح داده می

هایی که دوره تولید آنها به سر رسیده( پررونق است. )مرغ

ز در توجهی نیعالوه بر اختالفات ژنتیکی، اختالفات قابل

گذار وجود های تخمهای پرورش و مدیریت مرغسیستم

ن رو، یگذارد. از اها تاثیر میدارد که بر شیوه تغذیه پرنده

 خوراک آلمختصات ایدهای پیرامون هرگونه توصیه

کننده خواهد بود و اطالعات این فصل تنها به عنوان گمراه

 استفاده است.یک راهنما قابل

 نکته 

باید به یک سری  گذارتخمی هامرغدر تغذیه 

 اهداف فیزیولوژیکی دست پیدا کرد.

 

ای روش تغذیه را های سفید و قهوهاختالف در ترجیح مرغ

( اطالعات کمی در 8330) NRCدهد. تحت تاثیر قرار می

ای فراهم کرده است. های قهوهمورد نیازهای مرغ

-بنابراین، متخصصین تغذیه مجبور به استفاده از راهنمایی

های اروپایی در این ارتباط هستند. اگرچه مراحل تغذیه 

توان به دو بخش کلی شامل گله گذار را میهای تخمگله

در حال رشد )مرحله پرورش( و مرحله بلوغ )تولید 

ک مرغ( تقسیم کرد، ولیکن ضروری است که خوراتخم

گذار به عنوان یک امر های تخمو پرورش مرغدادن 

 پیوسته در نظر گرفته شود.

مهم  اهدافای از مجموعهگذار های تخمدر تغذیه مرغ

 :مدنظر است

 هفتگی کامل شود. 2تا  3ها باید در سن توسعه اندام 

تا  86بندی )چهارچوب( مناسب باید در سن استخوان

34هفتگی به دست آید. بخش عمده چهارچوب ) 80

 

 (6448الین، ( )هایW98الین ای( و سفید )هایالین قهوهای )هایگذار قهوههای تخمصفات ژنتیکی مرغ :1-9جدول 

 ایهای قهوهمرغ های سفیدمرغ مورد

 8044 *8694 هفتگی )گرم( 80وزن زنده در 

 8304 8204 هفتگی )گرم( 04وزن زنده در 

 633 634 *هامرغتعداد تخم

 8/20 3/23 هفتگی )گرم( 04مرغ در وزن تخم

 26/3 †43/3 هفتگی )کیلوگرم( 80تا  4مصرف خوراک 

 840 31 هفتگی )کیلوگرم( 14تا 81مصرف خوراک 

 9 9 تلفات )درصد(

 هفتگی هستند. 82مربوط به  W98الین اعداد های †هفتگی؛  24گذاری تا سن های ورودی به سالن تخمها به ازای مرغمرغتعداد تخم *

                                                           
1. Leghorn 
2. Rhode Island Red 
3. Tinted birds 
4. Spent (or cull) hens 
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گیرد و بنابراین اندازه درصد( در این مرحله شکل می

ن شود. تقریبا غیرممکپولت در این مرحله تثبیت می

است که بتوان وزن بدن را بدون تغییر چهارچوب 

 تغییر داد.

  پرنده باید در وزن بدن و ترکیب بدن مناسب به بلوغ

ده است که وزن بدن جنسی برسد. کامال مشخص ش

برای تولید اولیه طبیعی حائز اهمیت است، اما هنوز 

اطالعات کافی در مورد وزن و ترکیب بدن بهینه وجود 

ندارد. پرندگانی که مقداری ذخیره انرژی )چربی( 

دارند در هنگام رسیدن به پیک تولید در مقابل 

 مشکالت احتمالی حساسیت کمتری دارند.

 ت و این امر با مدیریت پرنده یکنواختی گله مهم اس

 شود.در محیط مناسب و ثابت حاصل می

 گذار باید در اوج تولید، در تعادل مثبت های تخممرغ

انرژی باشند. تثبیت ذخیره انرژی در مرحله پرورش 

ه توجهی بر ترکیب بدن پرندافتد و اثر قابلاتفاق می

 گذاری دارد.در زمان تخم

  در طول دوره تولید  پایدار حالتما باید برای حفظ یک

 تخم تالش کنیم.

  24در برخی از کشورها دستیابی به وزن بیشتر در 

های حذفی هفتگی نیز مهم است، زیرا بر ارزش مرغ

 در پایان دوره تاثیر خواهد داشت.

گیری سیر تغییرات گله به منظور اطمینان از اندازه

ر کا دستیابی به این اهداف حائز اهمیت است. گاهی این

گیری بسیاری از صفات مورد پذیر نیست، زیرا اندازهامکان

ن توانیم وزن بدها است، اما مینیاز مستلزم کشتار پرنده

مرغ و سطح تولید را )و یکنواختی( و نیز کیفیت تخم

 گیری کنیم.اندازه

 

 های نوردهیبرنامه

 برنامه نوردهی هرگز بخشی از تغذیه نیست، اما شاید بعد

                                                           
1. Luteinizing hormone 

 نکته 

مدیریت شدت و مدت نور یکی از وجوه مهم تمامی 

 های پرورش طیور است.شیوه

 

ترین عاملی باشد که تغذیه طیور را از خوراک و آب مهم

دهد. الزم به گفتن است که بسیاری از تحت تاثیر قرار می

 درهای نوردهی صحیح دهندگان طیور از برنامهپرورش

 گذاری آگاه نیستند.مراحل پرورش و تخم

در طبیعت، پرندگان با طول روز فصلی سروکار دارند. 

گیری )تولیدمثل( برخی از این طول روزها برای جفت

 ترین عامل برای. تغییرات طول روز مهماستمطلوب 

دانیم که سازی تولیدمثل است و بنابراین میهمزمان

دهند. پرنده تغییرات طول روز را ها به نور پاسخ میپرنده

 ها( تشخیصای )نه چشمبا دریافت تصاویر خارج شبکیه

دهد. انرژی نور، با تاثیر روی مغز، پرنده را تحریک می

کننده کند، جایی که هیپوتاالموس یک سیگنال تحریکمی

ننده کصویری را دریافت و به صورت یک سوئیچ کنترلت

کند. این سوئیچ سطح هورمون لوتئیزکننده اصلی عمل می

(LH8را در جریان خون کنترل می ) کند و با رسیدن سطح

این هورمون به کمتر از حد بحرانی برای یک گونه )یک 

در گردش  LHپرنده( تولید تخم متوقف خواهد شد. سطح 

شود. در طیور، حداقل طول روز خون با طول روز تعیین می

روز است. افزایش ساعت در شبانه 84بحرانی مورد نیاز 

، اما نقطه شودمی LHطول روز موجب افزایش آزادسازی 

شود. روز حاصل میساعت به ازای شبانه 80اشباع در 

 یی(بنابراین، اعمال دوره نوردهی، با یک طول روز )روشنا

گذار ضروری است. های تخمساعت، برای مرغ 84حداقل 

لوکسی نیاز  04تا  94ها به یک شدت نور حداقل پرنده

دارند تا زمان روشنایی بتواند توسط هیپوتاالموس به عنوان 

ی های حبابطول روز ثبت شود. باید یادآوری کرد که المپ

ددهنمصرف با گذشت زمان کارایی خود را از دست میکم
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 (8330گذار )برگرفته از رز، ای از یک برنامه نوردهی برای گله تخمنمونه: 1-9شکل 

 

(. گاهی اوقات شدت نور بر حسب فوت کندل 8330)رز، 

 شود.گیری میفوت کندل( اندازه 02/84 =لوکس  8)

از مندی های باز استفاده و امکان بهرهوقتی ساختمان

های نوردهی در گردد، برنامهروشنایی طبیعی فراهم می

ناطق شوند. متلفیق با تغییرات طبیعی طول روز طراحی می

های نوردهی طلوع و غروب ثابت دارند و برنامه کمی زمان

 (.6488، 8الینباید برحسب نیاز تغییر داده شوند )های

 ییافته روهای پرورششده برای پرندهشدت نور فراهم

بستر باید در حدی باشد که به آنها اجازه بدهد در محیط 

زمان آرام هم باقی بمانند. استفاده از خود راه بروند اما هم

لوکسی در طول هفته اول امکان  94تا  64شدت نور 

کند. حرکت را فراهم و مصرف خوراک را تحریک می

لوکس کاهش  83هفتگی به  0سپس شدت نور باید تا سن 

و تا زمان آغاز تحریک نوری در همین مقدار ثابت  پیدا کند

ه ها بهفتگی، یعنی زمانی که پولت 83بماند. در حدود سن 

شوند، شدت نور باید به تدریج گذاری منتقل میسالن تخم

                                                           
1. Hy-line 

هایی که به لوکس برسد. پرنده 94تا  64افزایش یابد و به 

ید بایابند های جانبی باز انتقال میدیوار دارایهای سالن

داشته  (لوکس 04تا  94در حدود )شدت نور بیشتری 

 باشند.

 1ها در طول روز ثابت معموال در دوره پرورش، پرنده

تر از مقدار حداقل بحرانی گیرند که پایینساعت قرار می

برای تولید تخم است. در زمان معینی که با گونه )سویه( 

 مانشود، مدت زپرنده و سایر عوامل مدیریتی مشخص می

شود. این امر شامل ها افزایش داده میروشنایی برای پرنده

ساعت در روز  8تا  3/4افزایش هفتگی طول روز به میزان 

(. گله زمانی از نظر جنسی بالغ فرض 8-3است )شکل 

 رسد.درصد می 34شود که تولید آن به می

سی به افزایش طول روز نیاز ها برای تحریک بلوغ جنپرنده

دارند و نیز باید در یک مرحله رشد مثبت قرار داشته باشند 

که به شرایط تغذیه آنها بستگی دارد. اگر تنها یکی از این 

طبیعی وارد مرحله صورتعوامل تامین شود، گله به 



 مرغ تغذیه  129

 

 

 
ن و گرفته از لیسواز خطاهای پرورشی )الهامای از منحنی تولید استاندارد سویه و مشکالت احتمالی ناشی نمونه: 2-9شکل 

 (6443سامرز، 

 

های هشود. برای مثال، ممکن است پرندگذاری نمیتخم

شده در شرایط طبیعی )سالن دارای دیواره جانبی نگهداری

باز( در موقعیتی پرورش داده شوند که طول روز کاهشی 

گذاری به چنین شرایطی شروع تخم)پاییز( است. در 

تر بودن (. در صورت پایین6-3افتد )شکل تعویق می

شدت نور از حداقل مورد نیاز، پرنده این حالت را به 

گذاری را دهد و تخمصورت آغاز زمستان تشخیص می

 کند.متوقف می

 

 گذارهای تخمدوره پرورش مرغ

ی با گذار تجاربه طور مرسوم، دوره پرورش گله تخم

شود. اگرچه برخی از عنوان پرورش پولت شناخته می

دهند، اما اغلب ها گله خود را پرورش میشرکت

گذاری پرورش دهندگان پولت را تا مرحله تخمپرورش

                                                           
1. Biosecurity 

رسانند. پرورش پولت به مدیریت دهند و به فروش میمی

باالیی نیاز دارد و روش نسبتا موفقی است. متاسفانه، 

زنده از یک محل دیگر به مزرعه، با  هایآوردن پرنده

شده طی همراه است و تنش تحمیل 8زیستیامنیتخطرات 

باری بر پرنده دارد. به طور کلی، ونقل نیز اثرات زیانحمل

 هایپرنده دارند سیستم پرورش یکپارچه ی کهواحدهای

 دهند.بهتری پرورش می

 

 های پرورشسیستم

های باز در سیستمو  زمینها روی در روش سنتی، پولت

شوند و در بسیاری از کشورهای آفریقایی پرورش داده می

ها، این امر همچنان رواج دارد. با تغییر ژنوتیپ پرنده

اند که دستیابی به پارامترهای دهندگان دریافتهپرورش

 یکنواختی(تولیدی مناسب )وزن مناسب در سن معین و 
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 زمینا روی هدشوار شده است، به ویژه وقتی که پرنده

ومیر در مواردی که شوند. همچنین مرگپرورش داده می

یابند باالتر است. در پرورش می زمینها روی پرنده

تر ای به دلیل فعالیت باالتر بیشهای باز نیازهای تغذیهسالن

ل، . به این دالیاست دشوارترو نیز مدیریت برنامه نوردهی 

-های کنترلسالنهای امروزی در تمایل به پرورش پولت

بسته و قفس بیشتر است. این امر عالوه بر آنکه به  شده

کند، روش کمک می زمینکاهش نواقص پرورش روی 

. تا حدودی عجیب سازدها را نیز متاثر میتغذیه پرنده

یافته در قفس به خوبی با های پرورشاست که پولت

شوند. زمان های تولید چرای آزاد سازگار نمیسیستم

کشد تا به شرایط عادت نمایند و آب و ادی طول میزی

خوراک مصرف کنند و با وارد شدن به مرحله تولید، تمایل 

عی است و تا مدتی وق زمینروی بستر  آنها به تخم گذاشتن

 گذارند.شده نمیفراهم گذاریهای تخمبه النه

 

 نکته 

-های جدید همچنان از نظر زمان آغاز تخمسویه

ی و ضریب تبدیل خوراک گذارتخمگذاری، تداوم 

 در حال پیشرفت هستند.

 

 ژنوتیپ

گذار ساالنه حدود یک روز کاهش های تخموزن بلوغ پولت

 81تا  82یابد و به طور معمول اولین تخم در سن می

 شود. میزان پیشرفت ژنتیکی به معنیهفتگی گذاشته می

دهندگان باید این است که متخصصین تغذیه و پرورش

راهبردهای خود برای خوراک دادن این پرندگان را 

طمینان از آمیز ابازبینی کنند. کلید مدیریت تغذیه موفقیت

که در وزن هدف و یا  هاییهوزن مناسب پولت است. پرند

اندکی باالتر از وزن هدف هستند، بدون تردید در زمان 

گذاری تولیدکنندگان بهتری خواهند بود. وزن هدف تخم

                                                           
1. Jumbo 

 هایی کهها یکسان است و سویهبرای همه سویهتقریبا 

 66تا  68شوند اولین تخم خود را در سن دیرتر بالغ می

هایی هفتگی خواهند گذاشت. این پیشرفت ژنتیکی با داده

های خود منتشر کرده به خوبی الین برای پرندهکه های

 (.6-3نشان داده شده است )جدول 

ند. ها یکسان نیستیپبسیار مهم است بدانیم که همه ژنوت

های بزرگ اهمیت زیادی مرغدر اروپا تقاضا برای تخم

-شود که تخمدارد. این مساله با این حقیقت روشن می

 شوند، در جنوبهایی که در بریتانیا بزرگ نامیده میمرغ

آیند. در بسیاری از کشورها به حساب می 8آساآفریقا غول

مرغ و اندازه آن اهمیت کمتری دارد. بنابراین بازار تخم

د نتواندر نقاط مختلف جهان میه استفادمورد های ژنوتیپ

گرم باالتر یا  9تواند تا مرغ مید. اندازه تخمنمتفاوت باش

ا های امروزی در مقایسه بتر از استاندارد باشد. سویهپایین

 ترندای و مدیریتی حساسهای تغذیهاجداد خود به ضعف

ش های پرورو این حساسیت با تنش ناشی از شرایط سالن

شود. به رغم می تشدیدگذاری امروزی پولت و تخم

ها مطلوب بودن وزن باالی پولت، باید دقت کرد که پرنده

تواند در بلندمدت اثر منفی بر چاق نشوند. این امر می

های چاق مانند اشته باشد. خوشبختانه، پرندهتولید د

ساز نیستند. وزن بدن در زمان شروع گذشته مشکل

مرغ در ابتدای داری بر اندازه تخمگذاری اثر معنیتخم

 مرحله تولید دارد.

ای های تغذیه، تعیین نیازهای تغذیههمانند سایر بخش

 یک خوراکاندن این نیازها به مختصات ها و برگردپولت

ای مساله بنیادی است. به رغم تغییر در نیازهای تغذیه

ها، مقادیر پایه پروتئین یا انرژی مورد نیاز به ازای ژنوتیپ

 است. لیکن استفاده از ماندههر گرم وزن بدن بدون تغییر 

( که نیاز مواد مغذی را 8330) NRCجداولی مانند جداول 

ای هدر سیستمرا کنند، استفاده از این مقادیر بیان می

کند. در حال حاضر،مختلف تولید با دشواری مواجه می
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 (6488الین، های اخیر )هایالین در دههتغییرات های :2-9جدول 

 6488 6443 0/6443 0/6446 8333 8339 مورد

 26/3 26/3 30/3 4/2 0/2-0/3 0/2-0/3 مصرف خوراک در طول دوره

 *04/8 *04/8 *00/8 *09/8 33/8 33/8 هفتگی( 81بدن ) وزن

 804 806 803 803 838 839 درصد 34سن در تولید 

 633 639 6/639 636 604 691 **هامرغتعداد تخم

 33/8 46/6 32/8 42/6 3/6-6/6 3/6-6/6 مرغکیلوگرم خوراک/کیلوگرم تخم

 24گذاری تا سن های ورودی به سالن تخمها به ازای مرغمرغتعداد تخم **؛ ه استهفتگی را نشان داد 80جداول بعدی تنها وزن  *

 هفتگی

 

انتظار ما این است که پرنده را طوری تغذیه کنیم که وزن 

و  تربدن هدف، همراه با شرایط بدنی مناسب هر چه سریع

در سن کمتر برآورده شود. بنابراین، احتماال استفاده از 

هایی که قبال منتشر شده با محدودیت مواجه اکثر داده

ها به صورت ذاتی در حال است. باید دانست که پرنده

وچک شدن هستند و احتماال خوراک کمتری مصرف ک

کنند. تغییرات در نرخ افزایش وزن، همراه با تغییرات می

احتمالی در الگوی مصرف خوراک، بدین معنی است که 

 خوراکای به مختصات شیوه برگرداندن نیازهای تغذیه

 تغییر کرده است.

 

 نکته 

باید از وزن  هامرغگذاری در نقطه آغاز تخم

سب با سن خود و نیز ترکیب بدن مناسبی متنا

 برخوردار باشند.

 

 ترکیب بدن

به روشنی مشخص شده است که وزن بدن برای تولید اولیه 

مناسب بسیار مهم است، لیکن اطالعات کافی در خصوص 

ساختار و ترکیب بدنی مناسب وجود ندارد. به خوبی 

د کندانیم که اندازه و چهارچوب زودتر توسعه پیدا میمی

شود. هفتگی اندازه بدن پولت تثبیت می 80تا  86و در سن 

های حیوانی، دستیابی به یک حداقل سایر ردههمانند 

ه رسد کذخیره چربی برای بلوغ ضروری است و به نظر می

ی گذارترکیب بدن نیز به اندازه وزن بدن در شروع تخم

موثر است. در حالی که هنوز تصویر دقیقی از رابطه ترکیب 

هایی رسد که پرندهبدن و بلوغ در دست نداریم، به نظر می

هنگام رسیدن در ی ذخایر انرژی )چربی( دارند که مقدار

به پیک تولید در مقابل مشکالت احتمالی حساسیت کمتری 

 دارند.

( با فرورفتگی بعد از 6-3چنانچه منحنی تولیدی )شکل 

پیک مشاهده شود و بیماری یا مشکل مدیریتی در مزرعه 

این  با اطمینان گفت که توانوجود نداشته باشد، تقریبا می

نتیجه مواجهه پرنده با کمبود انرژی در پیک تولید  حالت

-بوده است. مشکل باید قبل از انتقال پرنده به سالن تخم

در غیر این صورت  -گیری شود گذاری شناسایی و پیش

 اصالح نخواهد بود.قابل

 

 انرژی

سد باید بربرای آنکه پولت در شرایط بهینه انرژی به بلوغ 

در وزن و شرایط بدنی مطلوب باشد. تراکم گله، شرایط 

سالن پرورش، دما و پوشش پر این شرایط را تحت تاثیر 

دهد. متاسفانه، برخی اوقات دستیابی به وزن قرار می

مطلوب در سن معین، به ویژه در شرایط نامطلوب رشد،
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های ها و مصرف مواد مغذی هنگام تغذیه جیرههفتگی( روی رشد پولت 64-4ح انرژی جیره )اثر سط :3-9جدول 

 (6443درصد پروتئین )برگرفته از لیسون و سامرز،  81حاوی 

انرژی جیره )مگاژول 

ME)کیلوگرم/ 

 هفتگی 64وزن بدن در 

 )گرم(

هفتگی  64-4مصرف انرژی 

 )مگاژول(

هفتگی  64-4مصرف پروتئین 

 )کیلوگرم(

43/88 c8964 c6/12 a04/8 

34/88 bc8901 bc3/10 a90/8 

34/88 ab8066 ab6/38 a90/8 

94/86 a8013 ab3/36 ab93/8 

14/86 a8021 abc3/13 c62/8 

64/89 a8021 a4/30 bc63/8 

ME = متابولیسمانرژی قابل 

 

( پیشنهاد کردند که 6443) سامرزآسان نیست. لیسون و 

ها مصرف انرژی عامل محدودکننده نرخ رشد در پولت

ت از مختصا نظرصرفرسد که است، بنابراین، به نظر می

 کنندانرژی مصرف میاز ها مقادیر مشابهی ، پولتخوراک

 (.9-3)جدول 

در عمل، دستیابی به وزن مطلوب برای سن مشخص در 

ن راهکار افزایش های پولت دشوار است، اما بهتریگله

بیان  ISAنژاد ها است. شرکت اصالحمصرف انرژی پرنده

های جوان )و همچنین دارد که در مورد پرندهمی

های گوشتی(، تغییر در سطح انرژی جیره به تغییر جوجه

شود. بنابراین، افزایش سطح مصرف خوراک منجر نمی

 شهای آغازین به خوبی منجر به مقداری افزایانرژی جیره

 شود. درها میدر مصرف انرژی و بنابراین وزن بدن پرنده

تر، توانایی تنظیم مصرف خوراک در پاسخ های مسنپرنده

راین یابد و بناببه سطح انرژی جیره به طور کامل توسعه می

افزایش انرژی جیره اثر اندکی دارد. در شرایطی که عوامل 

مدیریتی )طراحی قفس، شکل جیره و دما( موجب 

حدودیت مصرف خوراک و از این رو کاهش مصرف م

شود، افزایش سطح انرژی جیره راهبردی انرژی و رشد می

ها را قادر به مصرف تواند به سادگی پرندهاست که می

                                                           
1. Newcombe 
2. Mash 

انرژی بیشتر سازد. در شرایط مدیریتی مطلوب، احتمال 

ها با جواب دادن این راهبرد اندک است، زیرا پرنده

خورند. شواهد وراک کمتری میافزایش انرژی جیره خ

حل های حاوی انرژی باال ضرورتا راهدهد که جیرهنشان می

(، زیرا باعث کاهش مصرف 0-3هوای گرم نیستند )جدول 

خوراک و در نتیجه کاهش مصرف پروتئین و سایر مواد 

 شوند.مغذی و بنابراین کاهش رشد می

رین راه برای افزایش مصرف مواد مغذی تشاید عملی

 ها استفاده از جیره کرامبل یا پلت باشدتوسط پولت

شده های نقل. داده(3-3جدول ؛ 8313و سامرز،  8نیوکام)

ها به دهد که ارائه خوراک جوجهنشان می ISAتوسط 

باعث کاهش  6صورت کرامبل در مقایسه با جیره آردی

زمان مصرف خوراک، افزایش مصرف خوراک و بهبود 

ه شدشود. بسیاری از مشکالت عملکردی مشاهدهرشد می

توان به مصرف پایین خوراک با تغذیه جیره آردی را می

نسبت داد. این مساله به ویژه در هوای گرم مشهود است، 

زمانی که مصرف خوراک به دلیل باال رفتن دمای محیط به 

 های رشدیابد. دلیلی برای مصرف جیرهعت کاهش میسر

وجود ندارد، چرا که انرژی آنها باالتر از انرژی جیره بعدی 

آمده در سن دستگذار است. اغلب وزن بههای تخممرغ
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درجه  94یا  81شده در دمای های لگهورن نگهداریاثر انرژی جیره بر رشد و مصرف مواد مغذی پولت :4-9جدول 

 (6443هفتگی )لیسون و سامرز،  81گراد تا سن سانتی

 روزگی 862وزن در  مورد

 )گرم(

 کل مصرف خوراک

 )کیلوگرم(

 MEمصرف 

 )مگاژول(

 مصرف پروتئین

 )گرم(

     گراددرجه سانتی 81دمای 

 8994 13/19 33/0 8931 مگاژول انرژی/کیلوگرم 3/84

 8824 80/11 31/2 8090 مگاژول انرژی/کیلوگرم 2/86

     گراددرجه سانتی 94دمای 

 8484 34/29 43/2 8622 مگاژول انرژی/کیلوگرم 3/84

 104 23/23 83/3 8681 مگاژول انرژی/کیلوگرم 2/86

ME = متابولیسمانرژی قابل 

 

و هفتگی )نیوکام  3ها در سن ( و شکل ارائه جیره بر وزن بدن پولتMEمتابولیسم )اثر سطح انرژی قابل :5-9جدول 

 (8313سامرز، 

 انرژی جیره

 /کیلوگرم(ME)مگاژول 

 هفتگی با دریافت جیره آردی 3وزن بدن 

 )گرم(

 هفتگی با دریافت جیره کرامبل 3وزن بدن 

 )گرم(

44/89 903 086 

04/88 903 043 

 

کننده وزنی است که در طول دوره هفتگی، تعیین 3تا  9

آید. این یعنی اگر یک واحد در پرورش به دست می

دستیابی به وزن هدف با دشواری مواجه شد، دلیلی برای 

 ندارد. آغازین به صورت کرامبل وجود جیره همهارائه 

استفاده از سطوح متوسط انرژی جیره عالوه بر ایجاد 

بدن، امکان گذار بدون مشکل انرژی از  تناسب در ترکیب

ح کند. سطوگذاری را نیز فراهم میجیره رشد به جیره تخم

نده را برد و پرفیبر باال ظرفیت دستگاه گوارش را باال می

 گذاریقادر به مصرف مقدار کافی خوراک در ابتدای تخم

 سازد.می

 

 پروتئین

 تغذیه پروتئین، کافی مقدار شدن فراهم صورت در

 بر میکننده کاثر بوده و یا اثر تحریکپروتئین اضافی بی

 نکته 

ی از سطوح پروتئین و اگستردهروی دامنه  هاپولت

 انرژی رشد مطلوبی دارند.

 

تواند اثر منفی داشته باشد. رشد خواهد داشت و حتی می

ها با توجه به قیمت، شده برای جیرهسطوح انرژی توصیه

 3/88 دامنه در موجود شرایط سایر و خوراکی مواد فراهمی

ن پروتئی سطوح در اختالف است. کیلوگرم در مگاژول 86 تا

 84زیاد و در دامنه  تئوریهای دوره پرورش از لحاظ جیره

ها (، زیرا نیاز پروتئین پولت2-3درصد است )جدول  64تا 

شده خیلی کم به طور نسبی کم است. اگر سطح تغذیه

یابد و بنابراین مرحله بلوغ باشد، وزن بدن کاهش می

 دارایهای افتد. از این رو، جیرهجنسی به تعویق می

 شود.می درصد به ندرت استفاده 80پروتئین کمتر از 
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 3/88های حاوی هفتگی( روی رشد و مصرف مواد مغذی هنگام ارائه جیره 64-4اثر سطوح پروتئین ) :6-9جدول 

 (6443متابولیسم )برگرفته از لیسون و سامرز، مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل

 پروتئین جیره

 )درصد(

 هفتگی 64وزن 

 )گرم(

هفتگی  64-4مصرف انرژی 

 )مگاژول(

هفتگی  64-4مصرف پروتئین 

 )کیلوگرم(

83 8003 20/848 d61/8 

82 8033 18/33 d61/8 

80 8069 18/33 cd90/8 

81 8060 44/36 c93/8 

83 8000 18/33 b39/8 

64 8014 69/32 a26/8 

 

شود. یک جوجه ساده تایید میها با یک محاسبه این داده

روز وزن در  گرم 94گرم است،  813روزه  0گوشتی 

کند؛ یعنی پرنده گرم خوراک مصرف می 91گیرد و می

گرم افزایش وزن به ازای هر  گرم لیزینمیلی 3/82

(. از سوی دیگر، یک پولت 6444کند )کاب، دریافت می

دارد  روز افزایش وزندر  گرم 3/2گرم است،  04روزه  0

گرم میلی 06/98خورد؛ که به معنی دریافت گرم می 94و 

الین، گرم افزایش وزن است )هایبه ازای هر  لیزین

ی های گوشتها در مقایسه با جوجه(. بنابراین، پولت6446

تقریبا نزدیک دو برابر لیزین به ازای هر گرم افزایش وزن 

ت. معنا اسای بیکنند. این مساله از نظر تغذیهدریافت می

بیوشیمی پایه در همه طیور یکسان است و بنابراین 

از ژنوتیپ )نرخ  نظرصرفها، های گوشتی و پولتجوجه

رشد(، اسیدهای آمینه را با کارایی یکسانی برای رشد 

( به 8334کنند. پژوهش موریس و جورو )استفاده می

دهد که نرخ نسبی افزایش پروتئین بدن روشنی نشان می

های گوشتی و جوجه مصرف پروتئین برای جوجه به ازای

-84گذار یکسان است )شکل های یک سویه تخمخروس

 (6440) بلیگولیالندو و ی(. در یک مطالعه جدیدتر، ر83

های آزمایش مختلف جوجه 64های با کار روی داده

 هضم ایلئومیگوشتی، ارتباط بین مصرف لیزین قابل

اند )شکل بدن را نشان دادهاستانداردشده و افزایش وزن 

0-0.) 

پذیرفته شده است که نیاز اسیدهای آمینه به صورت درصد 

 ها کاهشجیره به طور منظم به صورت تابعی از سن پولت

ه ای به کار گرفته شود کیابد. رژیم غذایی باید به گونهمی

ا، دهد. خصوصبر قرار این اختالفات فیزیولوژیکی را مدنظ

باید از تغییرات ناگهانی روزانه اجتناب شود. رژیم روزانه 

باید سطوح اسیدهای آمینه را متناسب با نیاز فراهم کند. 

 ها ارزیابیبه منظور اتخاذ این اصول پایه، یک سری جیره

درصد پروتئین خام مقایسه شد.  81و با یک جیره حاوی 

ها انی حاصل شد که پولتگذاری زمبهترین عملکرد تخم

هفتگی  84تا  1درصد پروتئین خام را بین  80جیره حاوی 

درصد  8روز  83دریافت کردند و پس از آن پروتئین هر 

 64شده در هفته (. جیره ارائه0-3کاهش داده شد )جدول 

درصد پروتئین خام بود. این روش خوراک  84تنها حاوی 

پذیرش ژیک قابلدادن تا حدود زیادی از نظر فیزیولو

صرفه بهاست و ممکن است از نظر اقتصادی نیز مقرون

نویسی و توزیع خوراک باشد، اما تغییرات زیاد در جیره

کند.این امر را در عمل با دشواری روبرو می
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 هاای پیشنهادی برای پولتبرنامه تغذیه :7-9جدول 

 ؛ از روز اول تا رسیدن به وزن هدفMEمگاژول/کیلوگرم  4/86تا  3/88؛ CPدرصد  83تا  81آغازین: 

 گذاریهفتگی یا آغاز تخم 86؛ از وزن هدف تا MEمگاژول/کیلوگرم  4/86تا  3/88؛ CPدرصد  82-83رشد: 

 شود(گذاری )اختیاری اما توصیه میآغاز تخمهفتگی تا  86؛ از MEمگاژول/کیلوگرم  3/88تا  9/88؛ CPدرصد  3/80-80پرورش: 

 شود(گذاری )اختیاری اما توصیه نمیهفته قبل از شروع تخم 6درصد؛  6گذاری: مانند رشد یا پرورش؛ کلسیم تخمپیش

CP =  پروتئین خام؛ME = متابولیسمانرژی قابل 

 

 فیبر

تا  3دوره پولتی یا فاز توسعه )تقریبا مقدار فیبر جیره در 

ز آمیهفتگی( اهمیت دارد. به دنبال توسعه موفقیت 82

توان و هفتگی(، می 1ها در طول دوره آغازین )تا جوجه

های حاوی مواد مغذی کمتر در دوره پولتی باید از جیره

 ترهایی امکان رشد آهستهاستفاده کرد. ارائه چنین جیره

را  گذارهای تخمها به مرغجنسی پولت و بلوغ فیزیکی و

کند. کاهش مواد مغذی در جیره پرورش به فراهم می

کاهش پروتئین و اسیدهای آمینه و نه محتوای انرژی 

توان از مواد اشاره دارد. در صورت فراهم بودن، می

تر مواد مغذی و محتوای محتوای پایین دارایخوراکی 

ود. در بیشتر کشورها باالتر فیبر در جیره استفاده نم

استفاده از این مواد خوراکی اغلب از نظر اقتصادی نیز 

تر است. همچنین مقدار باالی فیبر در صرفهبهمقرون

درصد( آنها را به مصرف  3/3ها )مثال باالی خوراک پولت

دهد. استفاده از اجزای مقادیر باالتر خوراک عادت می

اله جانبی غالت و کنج محصوالتحاوی فیبر باال )برای مثال، 

دهد و آفتابگردان( وزن مخصوص خوراک را کاهش می

برای مصرف  یها را وادار به صرف زمان بیشترپولت

ها به مصرف خوراک بیشتر کند. واداشتن پولتخوراک می

در این دوره کلید مصرف خوراک کافی در آغاز دوره 

ن ها در طول ایگذاری است. تغذیه کمتر از حد مرغتخم

مرحله نیز ممکن است منجر به عملکرد ضعیف و مشکالت 

 بعدی مانند عارضه کبد چرب شود. یسالمت

                                                           
1. Elliot 

 کلسیم و فسفر

-تحقیقات کمی در ارتباط با نیاز کلسیم و فسفر قابل

 8در دوره پرورش وجود دارد. الیوتها هدسترس پرند

 3/0تا  0کیلوگرم کلسیم و در  گرم 88( سطوح 6486)

 کند کهدسترس را پیشنهاد میفسفر قابل کیلوگرمدر  گرم

ستن دان با است. نژاداصالح بزرگ هایشرکت توصیه مشابه

-سطوح مورد استفاده این دو ماده مغذی در جیره جوجه

یاری بس در تازفی از استفاده و سریع رشد دارای گوشتی های

، پذیرش این مقادیر بسیار دشوار های پرورشاز جیره

در  گرم 3/9کیلوگرم کلسیم و در  گرم 1است. سطوح 

 .رسدبه نظر می دسترس کافیکیلوگرم فسفر قابل

 

 نکته 

ای بر اساس چگونگی یهتغذی هابرنامهالزم است 

ی هاشرکتهای یهتوصعملکرد گله و نه فقط 

 طراحی شوند. نژاداصالح

 

 های عملیتوصیه

ها این است که جیره باید تغذیه پولت ترین مفهوم درمهم

بر اساس وزن بدن و شرایط گله و نه سن گله ارائه شود. 

ناپذیر اختالفات فردی بین ای انعطافهای تغذیهبرنامه

 گذاری کههای تخمگیرند. در سویهها را در نظر نمیپرنده

 رسند، دست یافتن به وزن منطبق با سنزودتر به بلوغ می

هفتگی دشوارتر است. ارائه خودسرانه جیره 2تا  0در 
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 (6443رشد پولت بر اساس برنامه خوراک دادن )بر پایه لیسون و سامرز، : 3-9شکل 

 

رشد در این مرحله خطرناک است، زیرا احتماال گله را تا 

تر از سن باقی نگه خواهد گذاری در وزن پایینزمان تخم

ه تر کردن ارائه جیرت. بهتر است که گله را با طوالنیداش

 چنانچه(. از سوی دیگر، 9-3آغازین اصالح کرد )شکل 

ها در مراحل پایانی دوره پرورش باالتر از وزن مورد پرنده

تر توان یک جیره پرورش با مختصات پاییننظر باشند، می

ا ب به برنامه تغذیه اضافه کرد. این مورد اغلب در ارتباط

ب ساز است. اغلیافته روی بستر مشکلهای پرورشپرنده

، به دلیل افزایش هزینه، از 8کاردهندگان مقاطعهپرورش

ورزند، اما جلوگیری اعمال دوره آغازین طوالنی امتناع می

گذاری را جبران از افت ناگهانی پس از پیک این سرمایه

رت ه صوخواهد کرد. الزم به تاکید است که هر گله باید ب

پذیری بسیار مهم جداگانه مدنظر قرار بگیرد و انعطاف

های نژاد توصیههای بزرگ اصالحاست. اغلب شرکت

کننده خواهد فرد خود را دارند. این مساله گیجمنحصربه

ن الیشده توسط هایمثال، سطح انرژی توصیهبرای بود. 

 3/86رایش راهنمای پرورش آنها از برای رشد در دو وی

 کیلوگرم کاهش یافته است.در  مگاژول 3/88به 

                                                           
1. Contract producers 

 نکته 

مقداری تنوع در گله طبیعی است اما باید مراقب 

 تنوع غیرطبیعی بود و آن را کنترل نمود.

 

 یکنواختی

 های پولت تقریبا به اندازه وزن بدن آنهاگله یکنواختی

اما باید مراقب  ،استاهمیت دارد. مقداری تنوع طبیعی 

اشی از د ننتوامی . چنین انحرافاتیبودانحرافات غیرطبیعی 

تاسیسات و تجهیزات غیراستاندارد، تغذیه نادرست و عدم 

اعمال مدیریت یکنواخت روی گله باشد. با توجه به محدود 

ها در یک فضای کوچک، یکنواختی شرایط بودن پرنده

یفیت جیره در همه محیط آنها مهم است. اگر کمیت یا ک

 مغذی مواد روزانه مصرف نباشد، یکنواخت سالن هایبخش

متغیر خواهد بود و یکنواختی کاهش خواهد یافت. ممکن 

 هادهپرن روی شدهانجام فردی عملیات و انتخابی تغذیه است

 ن گلهس چینی، جابجایی و اختالفنظیر واکسیناسیون، نوک

 ( پیشنهاد6488الین )هاید. داشته باش مادر در اینجا نقش

84 ها باید در محدودهدرصد پرنده 14کند که وزن می
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 (6488الین، یکنواختی گله پولت )برگرفته از های: 4-9شکل 

 

(. چنان که مشاهده 0-3درصد میانگین باشد )شکل 

های انفرادی شده بر اساس وزننمودار ترسیمکنید، می

مانند یا توزیع نرمال خواهد ها شکل زنگولهپرنده

پرنده وزن  844داشت.برای بررسی یکنواختی باید حداقل 

( تعیین گردد. ضریب CVو میانگین و ضریب تغییرات )

درصد بیانگر عدم یکنواختی گله  84تغییرات بیش از 

برداری منجر به تخمین است. ممکن است خطای نمونه

اطمینان اختالفات شود و باید مراقب بود که وزن غیرقابل

ها یا طبقات های سالن و همه ردیفها از تمام قسمتپرنده

 های بلوغ وهای غیریکنواخت سنسالن گرفته شود. گله

بنابراین مصارف خوراک متفاوتی خواهند داشت که منجر 

تولید  یک منحنی وکاهش کل تولید  ،به تعویق پیک تولید

عملکرد پنج  1-3(. جدول 6-3ویژه خواهد شد )شکل 

هفتگی را نشان  81شده در سن زیرگروه یک گله تقسیم

های ترین گروه تخم. ضعیف(8339، 8بل) داده شده است

بیشتری شدند، در  ومیرمرگو متحمل  گذاشتندتری کم

های بیشتری گذاشتند و ترین گروه تخمحالی که قوی

ها بود. قدیمی مصرف خوراک آنها باالتر از دیگر گروه

ها کاربردی بودن آنها را تحت تاثیر قرار بودن این داده

دهد.نمی

 

( و خیلی H(، سنگین )M(، متوسط )L(، سبک )XLسبک )های متفاوت در وزن بدن: خیلی عملکرد پرنده :8-9جدول 

 (8339هفتگی )برگرفته از بل،  81( در سن XHسنگین )

 XL L M H XH مورد

 3/26 20 2/20 2/20 8/33 مرغ روز )درصد(

 683 660 662 660 801 *تولید تخم

 3/3 0/3 9/0 2/3 3/81 تلفات )درصد(

 891 861 868 868 843 مصرف روزانه خوراک )گرم(

 1/29 8/29 3/24 6/24 2/31 )گرم( مرغوزن تخم

 29/6 9/6 82/6 86/6 42/6 مرغ )کیلوگرم(خوراک/دوجین تخم

 هفتگی 06گذاری تا سن رودی به سالن تخمهای وها به ازای مرغمرغتعداد تخم *

                                                           
1. Bell 
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ز گذاری بر ابقای کلسیم )برگرفته اها بالفاصله قبل از شروع تخمشده به پرندهاثر درصد کلسیم تغذیه :9-9جدول 

 (6443لیسون و سامرز، 

 کلسیم فضوالت )درصد ماده خشک( ابقای روزانه کلسیم )گرم( کلسیم جیره )درصد(

3/4 93/4 0/8 

3/8 08/4 4/9 

4/6 96/4 0/3 

3/6 09/4 3/3 

4/9 08/4 3/0 

3/9 38/4 0/0 

 

 نکته 

گذاری تخمیشپنظرات در مورد استفاده از جیره 

 همچنان متناقض است.

 

 گذاریتخمهای پیشجیره

 گذاریتخمبسیاری از افراد استفاده از یک جیره پیش

ند. در کنکیلوگرم کلسیم را پیشنهاد میدر  گرم 64حاوی 

ترین بخش توسعه اسکلت آغاز هفتگی، حیاتی 83سن 

شود. در این زمان پرنده شروع به توسعه استخوان می

کند. این استخوان یک منبع ناپایدار کلسیم مدوالری می

( باور دارد 6486کند. الیوت )برای تولید تخم فراهم می

گذاری مهم تخمسازی صحیح یک جیره پیشکه پیاده

ه بولیسم کلسیم، موثرترین برنامه ارائاست. اما بر مبنای متا

گذاری است، زیرا ابقای کلسیم توسط زودهنگام جیره تخم

 (.3-3دهد )جدول پرنده را اندکی افزایش می

کیلوگرم کلسیم در  گرم 93گذاری حاوی ارائه جیره تخم

در مقایسه با تغذیه جیره رشد، موجب افزایش ابقای 

شود. طی یک دوره یروز مدر  گرم 82/4کلسیم تا حدود 

روزه، این افزایش ذخیره برابر با خروج یک تخم  84

، شناسیزیسترسد که از لحاظ خواهد بود. به نظر می

گذاری اهمیت اندکی دارد و یا تخمتغذیه یک جیره پیش

اهمیتی ندارد و مطمئنا استفاده از آن در عمل دشوار است. 

                                                           
1. Robinson 

سطوح  تغذیه ها دفع شود وکلسیم اضافی باید توسط کلیه

. گذاردمیها ی روی کلیهرباالی آن یک فشار غیرضرو

گذاری تخمهای پیش( اثر تغذیه جیره6446) 8نرابینس

هفتگی را  81تا  83کیلوگرم کلسیم از در  گرم 64حاوی 

برای تعیین اثر این روند بر مصرف خوراک بعدی آنها 

-رائهگذاری اتخمبررسی کرد. برهمکنشی بین جیره پیش

گذاری روی تولید های تخمشده و غلظت پروتئین جیره

-تهای دریاف(. مرغ84-3تخم نشان داده شد )جدول 

-گذاری در مقایسه با گروه دریافتتخمکننده جیره پیش

چه کمتری داشتند، اگر بادیآنتیکننده جیره رشد، تیتر 

دار نبود. تغذیه جیره این اختالف از نظر آماری معنی

ی به روشنی اثرات سودمند کمی داشت و گذارتخمپیش

 گذاریتغذیه جیره تخمهنگام در واقع، حتی ممکن است 

 درصد پروتئین اثرات مضر به جا گذاشته باشد. 82حاوی 

 

 نکته 

به درستی پرورش داده نشوند  هاپولتچنانچه 

تصحیح مشکالت احتمالی ناشی از آن در دوره 

 ی بسیار دشوار خواهد بود.گذارتخم

 

 گذارهای تخممرغ

 گذار در واقع ادامه فرآیند پرورشهای تخمتغذیه مرغ
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 (6446ها )رابینسن، گذاری بر تولید مرغتخماثر تغذیه جیره پیش: 11-9جدول 

 گذاری )گرم/کیلوگرم(مقدار پروتئین جیره تخم گذاریشده قبل از تخمجیره ارائه

 824 814 

 های حاضر در سالندرصد مرغ 

 a3/34 ab6/11 رشد

 b4/11 ab1/13 گذاریتخمپیش

 های ورودی به سالندرصد مرغ 

 a3/13 ab3/12 رشد

 b9/13 b0/13 گذاریتخمپیش

 

های باالی پرنده در است. اغلب به دالیل تجاری از تراکم

شود که موجب مصرف خوراک پایین و میگله استفاده 

گردد. گذاری میهای تخمهای سبک به سالنورود مرغ

متاسفانه، در حالت طبیعی امکان جبران آسیب ناشی از 

گذاری پرورش ضعیف با تغییر برنامه تغذیه در سالن تخم

گذار باید های تخمشده بین مرغوجود ندارد. جیره توزیع

مقادیر کافی برای برآورده  حاوی همه مواد مغذی در

کردن نیازهای نگهداری، رشد و تولید تخم باشد. پولت در 

گذاری هنوز رشد خود را کامل نکرده است و تا آغاز تخم

ها بدون اتکا به ذخایر چربی به رشد خود ادامه هفته

 متناظر با یک -یا بلوغ جنسی  -گذاری دهد. نقطه تخممی

ت که باید با تغییرات در شرایط فیزیولوژیکی جدید اس

جیره غذایی همراه شود. این تغییرات شامل افزایش 

طوح مرغ و حفظ سمقادیر کلسیم برای تشکیل پوسته تخم

 سایر مواد مغذی مورد نیاز برای رشد است.

 

 مرغتشکیل و ترکیب تخم

، اما ای نیستمرغ یک عنوان تغذیهتشکیل و ترکیب تخم

از اهداف مدنظر در را داشتن شناختی از این روند درک ما 

 دهد. بنابراین، اشاره گذار بهبود میهای تخمتغذیه مرغ

                                                           
1. Vitellus 
2. Magnum 
3. Shell gland 
4. Blastoderm 
5. Chalaza 

 نکته 

ساعته در رحم صاحب  68طی یک دوره  هاتخم

اغلب این زمان در دوره تاریکی  -شوند یمپوسته 

 گیرد.یمقرار 

 

مرغ از سه بخش مختصری به این دو خواهیم داشت. تخم

یا زرده، آلبومین یا سفیده و پوسته  8عبارت از ویتلوس

تشکیل شده است که ترکیب شیمیایی آنها با یکدیگر 

و پوسته  6تفاوت دارد. زرده در تخمدان، سفیده در مگنوم

(. 3-3شود )شکل ( ساخته می9سازدر رحم )غده پوسته

 شودشکیل زرده در زمان خروج از تخم )تفریخ( آغاز میت

یابد. زرده حاوی بخش گذاری ادامه میو تا زمان تخمک

مرغ است. آلبومین در بزرگی از لیپیدهای موجود در تخم

 شود و حاوی بیشتر پروتئینمدت زمان کوتاهی تشکیل می

مرغ است، در حالی که پوسته حاوی بخش اعظم مواد تخم

ارتجاع نازک احاطه است. زرده در یک غشای قابلمعدنی 

م ، که یک صفحه کوچک حاوی کد 0شده و بالستودر

ژنتیکی جوجه است، به صورت یک برجستگی روی سطح 

)الیاف پیچیده بلند( زرده  3گیرد. دو شاالزاین غشا قرار می

 دارند. زردهمرغ نگه میرا نزدیک مرکز هندسی تخم
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 د. سفیده چهار الیه متمایز دارد:شوتوسط سفیده احاطه می

 الیه شاالزی 

 آلبومین نازک داخلی 

 آلبومین ضخیم 

 آلبومین نازک خارجی 

 

 
 

 گذاردستگاه تولیدمثل مرغ تخم: 5-9شکل 

 

 های پایینیمرغ در بخشزمان با چرخش تخمشاالز هم

گیرد و از آلبومین نازک داخلی نشات اویدوکت شکل می

ای در دقیقه 03گیرد. غشاهای پوسته طی یک دوره می

                                                           
1. Mammillary knobs 
2. Palisade or cone layer 
3. Solomon 
4. Protoporphyrins 

ه شود کگیرند. دو غشا تشکیل میایستموس شکل می

 تراوا هستند.نیمهآب و هوا حاوی الیاف مشبک و در مقابل 

ضخامت غشای خارجی سه برابر غشای داخلی است و هر 

مرغ به رت جداگانه در انتهای بزرگ تخمدوی آنها به صو

شوند. آنها در ابتدا اتصال نسبتا ضعیفی پوسته متصل می

. پوسته کنددارند، اما این شرایط با توسعه پوسته تغییر می

م و . پوسته باید مستحکشودتشکیل میساز در غده پوسته

سخت باشد تا بتواند جنین را حفظ کند و در عین حال 

افی برای تبادل گازها داشته باشد. پوسته از های کروزنه

سمت داخل به غشاهای پوسته متصل شده است. در داخل 

-نکهای پستاهای پایه )برجستگیغشاهای پوسته کالهک

( جاسازی 6)الیه مخروطیی ا( در درون الیه نرده8مانند

 مانندی تشکیل شدههای نردهاز ستونی االیه نرده .اندشده

-های همجوش مجاور کلسیفه میستوناست که توسط 

پوسته  بدهد رخشوند. هرچه فرآیند همجوشی زودتر 

تر خواهد شد، یعنی اینکه دو پوسته با ضخامت ضخیم

، 9استحکام متفاوتی داشته باشند )سالمنتوانند مییکسان 

 گیری(؛ این یکی از دالیل اصلی است که چرا اندازه6484

وزن مخصوص استفاده هایی مثل کیفیت پوسته با روش

مرغ کوتیکول است که محدودی دارد. آخرین الیه تخم

گیری آن پوسته با یک الیه کریستالی عمودی قبل از شکل

شود. بخش پروتئینی نیز به صورت عمودی در اندود می

این الیه کریستالی همساز شده است. کوتیکول که یک 

الیه  خورده است به اینای با ظاهر ترکساختار دوالیه

چسبد. پس از گذاشتن تخم کوتیکول خشک کریستالی می

نفوذ ذرات خارجی در برابر خورد و سدی شود، ترک میمی

(. در مراحل 6484کند )سالمن، مرغ فراهم میبه تخم

-می دریافت را های خوددانهپایانی، پوسته مجموعه رنگ

ی هایافته از سلولانتقال 0هایپروتوپورفیرین بیشتر کند.
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ول ساز وارد کوتیکپوششی اپیتلیال کیسه غده پوسته

 شده نیز حاوی مقادیر متغیریشوند، اما پوسته کلسیمیمی

 88-3مرغ در جدول ترکیب طبیعی تخم دانه است.رنگ

 نشان داده شده است.

مرغ گرم کلسیم است. تخم 6/6مرغ حاوی تقریبا هر تخم

صورت سالم شود. در ابتدا از انتهای کوچک ساخته می

شوند. ها با انتهای بزرگ گذاشته میبودن مرغ، بیشتر تخم

تا  8افتد و اتفاق می آنمرغ قبل از گذاشتن چرخش تخم

 60مرغ حداقل کشد. تولید یک تخمدقیقه طول می 6

ساعت  94تواند تا کشد، اما این زمان میساعت طول می

ها اغلب (. تخم86-3)جدول  پیدا کندنیز افزایش 

ی شوند. گاههای پیاپی گذاشته میهنگام و در کالچصبح

ها یک روز توقف خواهند داشت و تخمی اوقات مرغ

 هایشود. مرغشود و سپس الگو تکرار میگذاشته نمی

های مختلفی توقف دارند و این مختلف یک گله در زمان

کل شود )شامر باعث ایجاد یک منحنی تولید استاندارد می

3-6.) 

ها وارد پرریزی گذاری طبیعی، مرغبا پایان یک دوره تخم

شوند. این حالت یک دوره استراحت برای پرنده فراهم می

رود و مجددا توسعه کند که طی آن اویدوکت تحلیل میمی

توان با استفاده از کاهش زمان کند. پرریزی را میپیدا می

)ادامه مطالب را  شنایی و یا قطع آب و خوراک القا کردرو

. این فرآیند به صورت تجاری در بسیاری از نقاط ببینید(

مانند ها )شود. مهم است بدانیم که بیماریجهان اجرا می

بخش بزرگی از گله را وارد دوره  (بیماری نیوکاسل

د. اغلب اما نه همه این پرندگان با گذشت نکنپرریزی می

گیرند که موجب ایجاد یک انحراف ان تولید را از سر میزم

شود.در منحنی تولید می

 

 مرغترکیب تخم :11-9جدول 

 پوسته سفیده زرده مرغ کاملتخم مورد

 3/3 3/28 4/63 844 ترکیب )درصد(

 3/3 90 3/80 24 وزن )گرم(

 9/3 0 3/84 1/83 ماده خشک )گرم(

 - 03/9 3/6 0/2 پروتئین کل )گرم(

 - - 43/2 43/2 لیپید )گرم(

 - 89/4 43/4 81/4 کربوهیدرات )گرم(

 - 60/4 94/8 30/8 ویتامین )گرم(

 6/3 81/4 66/4 2/3 خاکستر )گرم(

 

 بندی مراحل مختلفگذار: زمانهای تخمتشکیل تخم در مرغ :12-9جدول 

 محل مدت فرآیند

 تخمدان هفته( 64گذاری )تا تخمکاز زمان تفریخ  ها و رسوبات زردهتشکیل ائوسیت

 اینفاندیبولوم  گذاریتخمک

 مگنوم دقیقه 94ساعت و  6 رسوب آلبومین

 ایستموس دقیقه 64ساعت و  8 غشاها

 رحم ساعت 68 کلسیفه شدن پوسته

 کلوآک  گذاریتخم
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 مراحل تولید

گذار به دو مرحله تقسیم تخمهای به طور کلی تغذیه مرغ

شود. اول، مرحله منتهی به پیک تولید که خود پیک می

ا به هگیرد. در این مرحله نیاز پرندهتولید را نیز در برمی

موارد  از  مواد مغذی به دلیل توسعه اویدوکت و در برخی

نیاز به رشد جبرانی در حداکثر خود است. به عالوه، در این 

شود. این نیاز باال برای مرحله تعداد زیادی تخم تولید می

عدم توانایی فیزیکی پرنده برای  به دلیلمواد مغذی 

-شود. به این دلیل، اغلب پولتخوراک تشدید می مصرف

بی ذخایر چرهای زیر وزن )آنهایی که نیاز به رشد بیشتر و 

دهند. کمی دارند( عالئم افت تولید پس از پیک را نشان می

 رندهپبه ازای هر  مرغبا فرا رسیدن پیک تولید )گرم تخم

ها در یک شرایط نسبتا پایدار هستند و روز(، پرندهدر 

توانند خوراک کافی برای تامین نیازهای مواد اغلب می

مصرف مغذی خود مصرف کنند. با زیر نظر گرفتن 

مشخص شد که  8مبرلینکآگذار های تخمخوراک در مرغ

 پرندهبه ازای هر  گرم 14مصرف خوراک آنها از کمتر از 

روز در  پرندهبه ازای هر  گرم 824روز تا بیش از در 

 (.8313، 6)کلین استمتفاوت 

 

 نکته 

 گذارتخمسطح انرژی مورد استفاده در یک جیره 

اقتصادی و تجاری توان با توجه به عوامل یمرا 

 تغییر داد.

 

 انرژی

گذار )برای نگهداری و های تخمتعیین نیاز انرژی مرغ

مرغ( و انرژی جیره موضوعی است که توجه تولید تخم

 بسیاری را به خود جلب کرده است. معادله امانس

(، اگرچه تنها معادله منتشرشده نیست، برای 8300)

                                                           
1. Amberlink 
2. Kleyn 

ار دقیق است. این گذهای تخمبینی نیاز انرژی مرغپیش

 معادله به صورت زیر است:

 

گذار )برگرفته های تخمنیاز انرژی مرغ :1-9معادله 

 (8300از امانس، 

EI = (وزن بدن × (A + (B × T))) + (E × 4/8 ) + 

9/21 وزن بدنتغییر  ×   

 

 در اینجا:

EI = شده )کیلوژول انرژی بینیمصرف انرژی پیش

 پرنده(به ازای هر  متابولیسمقابل

A  وB = های مختلفها برای ژنوتیپثابت 

T = گراد(دمای محیط )درجه سانتی 

E  =پرنده(به ازای هر  مرغ )گرمتولید تخم 

 -6/3و عدد  Aبرای  084های سفید عدد برای مرغ

 شود.استفاده می Bبرای 

 -1/1و عدد  Aبرای  234های رنگی عدد برای مرغ

 شود.استفاده می Bبرای 

 -0/1و عدد  Aبرای  384ای عدد های قهوهبرای مرغ

 شود.استفاده می Bبرای 

 

گرم  8ها روزانه شود که پرنده، فرض میحالت متعارفدر 

 91تا  64گذاری )تخم مرحلهافزایش وزن دارند. در 

 03درصد پروتئین و  84هفتگی(، این افزایش شامل 

درصد لیپید است. با باال رفتن سن پرنده سهم لیپید 

یابد تا جایی که تقریبا همه افزایش وزن را در افزایش می

( یک انرژی ثابت برای 8300) گیرد. معادله امانسبرمی

گیرد، چیزی کیلوژول در گرم( در نظر می 0/1مرغ )تخم

که هرگز درست نیست. با باال رفتن سن پرنده، اندازه تخم 

ده شود. زرتر مییابد اما زرده به نسبت کوچکافزایش می

مقدار باالیی لیپید دارد و بنابراین نیاز انرژی آن باال است. 

های مرغهای بزرگ در مقایسه با تخممرغدر نتیجه، تخم
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ای هر واحد وزن خود کوچک نیاز انرژی کمتری به از

 دارند.

تواند متفاوت باشد. شده در جیره میسطح انرژی استفاده

ARC8 (8303بیان می ) ،دارد که برای حفظ تولید طبیعی

در  مگاژول 2/3گذار نباید از سطح انرژی یک جیره تخم

( خیلی ساده 8319) ADAS6کیلوگرم کمتر باشد. 

گذار باید تخمهای پرندگان کند که جیرهپیشنهاد می

ترین سطح انرژی طوری تنظیم شوند که حاوی اقتصادی

کیلوگرم باشند. در  مگاژول 0/88تا  4/88در محدوده 

در  مگاژول 89های حاوی بیش از گذار جیرههای تخممرغ

را بدون هیچ اثر نامطلوب ظاهری مصرف انرژی کیلوگرم 

ذار گهای تخم(. در واقع، مرغ8313خواهند کرد )کلین، 

از سطح انرژی جیره، مصرف خوراک  نظرصرف ،قادرند

سطح ثابت انرژی تنظیم کنند به شرط  دریافتخود را برای 

ند. کافی را داشته باشآنکه ظرفیت فیزیکی مصرف خوراک 

 توان تصحیح کوچکی در مصرف انرژی ایجاد کرد:می

 

های تصحیح برای مصرف انرژی مرغ :2-9معادله 

 (8321گذار )موریس، تخم
EI =  

Es + ( 1319/1  × Es – 7/146 ) × (EL – 3/11 ) 

 

 در اینجا:

EI = شده )کیلوژول انرژی بینیمصرف انرژی پیش

 پرنده(به ازای هر  متابولیسمقابل

Es =  9/88مصرف انرژی از جیره استاندارد حاوی 

 متابولیسمقابل انرژی کیلوگرمدر مگاژول 

EL = شدهسطح انرژی خوراک مصرف 

 

تا های نسبمرغتغییر سطح انرژی جیره موجب تولید تخم

( دریافت که این 8310دونالد )تری خواهد شد. مکبزرگ

                                                           
1. Agricultural Research Council (UK) 
2. Agricultural Development and Advisory Service 

مگاژول افزایش به ازای هر  گرم 6010/4مقدار برابر با 

قدر پایین است که در عمل اثری بر انرژی بود که آندر 

ها ندارد. انرژی مورد نیاز برای نگهداری بهینه جیرهتراکم 

گیرد و به صورت یک تحت تاثیر دمای محیط قرار می

 شود.( مشخص می8300) نسبت خطی در مدل امانس

 

 تغییر سطوح انرژی

گذار توانایی خوبی برای کنترل نیاز انرژی های تخممرغ

خود و تنظیم مصرف خوراکشان بر اساس آن دارند. این 

گراد تقریبا عالی، اما در درجه سانتی 81تنظیم در دمای 

تر است. پارسونز و دمای محیطی باالتر تا حدودی ضعیف

( چگونگی تنظیم مصرف خوراک هنگام 8330همکاران )

گذار با تغییرات ناگهانی انرژی جیره های تخممواجهه مرغ

 (.89-3اند )جدول را نشان داده

رژی پایین به یک جیره حاوی تغییر از یک جیره حاوی ان

درصدی در  0تا  9انرژی باال موجب یک افزایش موقت 

شود، در حالی که گذار از یک جیره مصرف خوراک می

 84جیره حائز انرژی پایین موجب یک حاوی انرژی باال به 

شود. معموال این کاهش درصد کاهش در مصرف انرژی می

ین مدت مصرف روز جبران و در طول ا 84طی یک هفته تا 

شود. الزم به یادآوری است که انرژی طبیعی بازیابی می

تر از آن شده خیلی بزرگدادهکاهش مصرف انرژی نشان

 است که در شرایط متعارف تجاری رخ بدهد.

 

 های عملیجیره

نویسی یک فرآیند کامال ریاضی است، اما متخصص جیره

تغذیه مسئول وارد کردن اطالعات به کامپیوتر است. این 

مختصات و خام مواد مواد مغذی اطالعات شامل مقادیر 

است. متاسفانه، مالحظات اصلی ارتباط کمی با  خوراک

ها برای یک شرکتتغذیه دارند. در صورت تنظیم جیره
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گذار )پارسونز های تخم( جیره بر مصرف روزانه خوراک در مرغMEمتابولیسم )ر تغییر در انرژی قابلاث :13-9جدول 

 (8330و همکاران، 

 جیره )مگاژول/کیلوگرم( ME روز

 10/86تا  39/88

ME )جیره )مگاژول/کیلوگرم 

 39/88تا  10/86

4 8921 8939 

8 a8913 b8802 

6 a8042 b8680 

9 a8084 b8606 

0 a8931 b8691 

3 a8023 b8902 

2 a8046 a8900 

 

ها تا حد زیادی توسط بازار تولیدکننده خوراک دام، هزینه

اسا د. اسنشوها کنترل و تثبیت میحاکم و رقابت شرکت

تا حدود زیادی  خوراکاین بدین معنی است که مختصات 

شود و اینکه کارخانه خوراک تنها به از پیش تعیین می

نویسی بر اساس حداقل قیمت عالقه دارد. از سوی جیره

های یکپارچه به حداکثر بازگشت دیگر، صاحبان مجموعه

بینیم طور که میمند هستند. همانسرمایه و سود عالقه

 همپوشانی ندارند. یکدیگرهای این دو گروه با آلایده

با دانستن مصرف خوراک مورد انتظار در سطوح مختلف 

به ازای هر  انرژی و هزینه خوراک، تعیین حداقل هزینه

واحد خوراک به ازای  روز به جای حداقل قیمتدر  پرنده

(. اگر فرض شود که تولید 2-3ممکن خواهد بود )شکل 

)که کند مرغ در دامنه متعارف تجاری تغییر نمیتخم

احتماال این طور نیست(، کاهش هزینه خوراک در روز 

مترادف با حداکثر کردن بازگشت سرمایه است. به طور 

 تراکم پایین مواد دارایکلی، وقتی که قیمت مواد خوراکی 

مغذی )سبوس گندم و یا پوسته ذرت( در مقایسه با ذرت 

تراکم )انرژی(  حائز، بهتر است از جیره باشدمیتر ارزان

تر استفاده شود. اگر پودر ماهی یا روغن ارزان و به ایینپ

راحتی در دسترس باشد و یا اگر سبوس گندم در دسترس 

                                                           
1. Residual feed intake 
2. Gabarrou 

ه تر استفادنباشد، اغلب بهتر است از یک جیره متراکم

ونقل و ساخت خوراک نیز باید در حمل هایشود. هزینه

و  های تولیدهزینهدر صورت باال بودن د. ننظر گرفته شو

 تر در نظر گرفته شود.ال خوراک باید جیره متراکمارس

 

 نکته 

ها بر اساس مصرف خوراک مازاد یپژنوتانتخاب 

 شود. ای آنهاتواند منجر به تغییر در رفتار تغذیهیم

 

 مصرف خوراک مازاد

 کننده مصرف خوراکها است که بیشتر عوامل تعیینمدت

اند. وزن بدن، تولید گذار مشخص شدههای تخمدر مرغ

مرغ و میزان رشد نیاز به مواد مغذی را مشخص تخم

ها قادرند مصرف خوراک خود را برای تامین کند. مرغمی

توان با این مواد مغذی تنظیم کنند. مصرف خوراک را می

رد؛ بینی کاین اطالعات و رگرسیون خطی پیش استفاده از

ها همیشه درست نیستند، چون که اغلب بینیاما پیش

وجود دارد. مصرف خوراک مازاد را  8مصرف خوراک مازاد

-توان به صورت اختالف بین مصرف خوراک مشاهدهمی

وبینیشده و پیش و همکاران 6شده تعریف کرد. گابار
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 گذار همگام با افزایش سطح انرژی جیره)حداقل( به ازای هر پرنده در هر روز برای یک گله تخمهزینه بهینه : 6-9شکل 

 

که  اند( گزارش کردند که محققین قبلی نشان داده8331)

تا  68/4پذیری مصرف خوراک مازاد، باال و بین وراثت

اس مصرف خوراک قرار دارد و اینکه انتخاب بر اس 61/4

مازاد نتایج ارزشمندی دارد. در آزمایش آنها، دو سویه 

نسل  80گذار استفاده شد که هر یک به مدت مرغ تخم

( انتخاب R–( یا پایین )R+برای مصرف خوراک مازاد باال )

در مقایسه  R+های شده بودند. آنها نشان دادند که پرنده

درصد خوراک بیشتری مصرف  01 حدود R–های با پرنده

ها زمان برابری را برای کردند. اگرچه هر دو گروه پرنده

به  R+های کردند، ولیکن پرندهصرف مصرف خوراک 

دفعات بیشتر اما مقادیر کمتری خوراک را در هر بار 

 داریمصرف کردند. گرمای افزایشی خوراک به طور معنی

 0/89قابل در م 3/69افزایش یافت ) R+های در مرغ

متابولیسم کیلوژول انرژی قابل 844به ازای هر  کیلوژول

ها با مقادیر (. وقتی که مرغR–های شده در مرغمصرف

برابر خوراک تغذیه اجباری شدند، هر دو الین گرمای 

افزایشی یکسانی داشتند. اما وقتی که مقادیر بیشتری از 

بودند قادر  R+های ها خورانده شد، مرغخوراک به مرغ

 انرژی مازاد خورده شده را با کارایی بهتری در مقایسه با

                                                           
1. Shy feeders 

 دفع کنند. R–های مرغ

های اصالحی خود نژاد در برنامههای بزرگ اصالحشرکت

دارند.  مازادتوجهی روی مصرف خوراک تمرکز قابل

شود که پرورش هیبریدهای رفته مشخص میهمچنین رفته

گذار برای تامین وزن هدف مورد نیاز در زمان تخم

ای، شود. از نظر رفتار تغذیهگذاری دشوارتر میتخم

فعالیت کمتری دارند، با این حال، از نگاه  R–های پرنده

تئوری نیاز مواد مغذی آنها تغییر نکرده است. اگر 

یم از یک اصطالح بهتر استفاده کنیم، بهتر است بخواه

ای هکنندهمصرفگذار امروزی به های تخممرغکه بگوییم 

 اند.تبدیل شده 8خجالتی

 

 نکته 

دستیابی به سطوح مصرف مناسب اسیدهای آمینه 

 بسیار مهم است.

 

 پروتئین و اسیدهای آمینه

گذاری مناسب باید به منظور دستیابی به عملکرد تخم

ادهدمقدار کافی پروتئین فراهم گردد. با قاطعیت نشان 
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که در صورت کفایت سطوح اسیدهای آمینه  شده است

توان مقدار پروتئین را تا گذار، میضروری جیره تخم

سرحد نیاز ضروری آن کاهش داد. به این دلیل، تمرکز در 

گذار به سمت اسیدهای آمینه ضروری های تخممرغتغذیه 

به ویژه اسیدهای آمینه گوگرددار و لیزین تمایل دارد. 

گذار های تخمتعیین نیاز اسیدهای آمینه برای مرغ

ها توجه زیادی را به خود موضوعی بوده که در طول سال

-دستجلب کرده است. نظرات در مورد صحت مقادیر به

ک استدالل این است که در حالی که آمده متفاوت است. ی

نیاز اسیدهای آمینه برای یک پرنده ثابت است، تغذیه 

جمعیتی از پرندگان نیازمند تخصیص مقدار بهینه اسیدهای 

با توجه به اینکه تولید  آمینه به صورت روزانه است.

مرغ ماهیت تجاری دارد، پیش از اتخاذ هرگونه تخم

مد هزینه و درآباید ذی تصمیمی پیرامون تخصیص مواد مغ

ها د. با توجه به تغییر مستمر سطح هزینهنمدنظر قرار بگیر

های ثابت غیرمنطقی است و یک و تولید، ارائه توصیه

تواند در همه شرایط استفاده شود. راهکار توصیه نمی

ها جایگزین این است که برای هر شرایط یک سری توصیه

حث قرار خواهیم داد. ایجاد شود. هر دوی اینها را مورد ب

ت ها به صورهنگام در نظر گرفتن نیاز اسیدهای آمینه مرغ

ه ازای ب گرمتوان به صورت میلیانفرادی، مقادیر نیاز را می

روز بیان کرد. اینها به وزن زنده و سطح در  پرندههر 

د. ممکن است سطح عملکرد به نبستگی دارپرنده عملکرد 

                                                           
1. Reading model 
2. Fisher 

روز محاسبه شود. معادله  دی درتولیمرغ صورت توده تخم

 خطی زیر پیشنهاد شده است:

 

 محاسبه نیازهای فردی اسیدهای آمینه: 3-9معادله 
y = aM + bW 

 

 در اینجا:

y = روز(در  گرمنیاز )میلی 

a = ضریب نیازهای تولید 

M = روز(در  مرغ تولیدی )گرمتوده تخم 

b = ضریب نیازهای نگهداری 

W = )وزن زنده )کیلوگرم 

با توجه به اسید آمینه مدنظر متفاوت  bو  aمقادیر 

 (.80-3خواهد بود )جدول 

 

 هارندهپبلکه باید جمعیتی از  را، هاپرنده نباید نیاز انفرادی

را مدنظر داشت که پتانسیل تولید تخم و اندازه تخم آنها 

متفاوت است. با توجه به اختالفاتی که در عملکرد وجود 

دارد، پاسخ به فراهم کردن یک ماده مغذی برای یک 

توان خطی در نظر گرفت، اما پاسخ برای گله پرنده را می

 (.1-3و  0-3 هایسیگموئیدی خواهد بود )شکل

 

 نکته 

توان سطوح بهینه روزانه اسیدهای آمینه یم

ضروری را با استفاده از افزارهایی مانند مدل 

 ریدینگ تعیین کرد.

 

نیازهای یک اسید آمینه ضروری باید یکنواختی گله برای 

عملکرد و اندازه را مدنظر بگیرد. جهت اطالع افرادی که 

کنند، مختصات جیره باید میزان سود میها را تنظیم جیره

اقتصادی را نیز مدنظر قرار بدهد. به این دلیل است که مدل 

. (8309و همکاران،  6شود )فیشرپیشنهاد می 8ریدینگ
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 ختالفاتا گرفتن نظر در با آمینه اسید یک بهینه روزانه نیاز

 ینب ارتباط کردن مشخص از بعد نیز و تولید و زنده وزن

 مرغتخم تولید از حاصل درآمد و آمینه اسیدهای هزینه

.شودمی محاسبه

 

 (8331گرم در روز برای هر مرغ )برگرفته از گوس، نیاز اسیدهای آمینه بر حسب میلی :14-9جدول 

 دسترسنیاز قابل اسید آمینه

گرم/گرم )میلی

 مرغ(تخم

نیاز کل 

گرم/گرم )میلی

 مرغ(تخم

دسترس نیاز قابل

گرم/کیلوگرم )میلی

 وزن(

نیاز کل 

گرم/کیلوگرم )میلی

 وزن(

ضرایب قابلیت هضم 

)گرم/کیلوگرم 

 وزن(

 10/4 848 13 63/88 03/3 لیزین

 30/4 60 63 33/0 23/0 متیونین

 13/4 20 24 06/3 03/1 نسیستی +متیونین 

 88 86 84 41/9 26/6 تریپتوفان

 13/4 04 04 39/2 00/2 ترئونین

 39/4 30 34 88/1 30/0 ایزولوسین

 11/4 30 34 30/3 06/1 آرژنین

 19/4 062 24 10/84 44/3 والین

 

 

 

 

 .(های فردی با مدل عصای شکسته همخوانی داردپاسخ) رابطه بین هزینه و درآمد برای جمعیتی از حیوانات: 7-9شکل 
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 (8310گذار به سطوح مختلف مصرف لیزین )گوس و همکاران، های تخمپاسخ مرغ: 8-9شکل 

 

ممکن است تعیین سطح بهینه اسیدهای آمینه در 

آزمایشاتی که در آنها پرندگان با سطوح افزایشی یک 

تر از خود انجام شوند حتی سختمیاسید آمینه تغذیه 

-( تشریح می8316) 8و بلکبرن آزمایش باشد. موریس

ای از بینانههای واقعد که چگونه مدل ریدینگ تخمیننکن

ها محدود دهد، حتی وقتی که دادهسطح بهینه ارائه می

شده نیبیباشد. نتایج آزمایشات عملی همانند نتایج پیش

این مثال، حد مجاز روزانه  (. در0-3د بود )شکل نخواه

روز در  پرندهبه ازای هر  گرممیلی 184بهینه لیزین تقریبا 

روز. از مرغ در گرم تخم 22برای تولید کافی  –است 

آنجایی که کیفیت پروتئین یک خوراک با مقدار اولین اسید 

شود، معنی ندارد که لیزین آمینه محدودکننده تعیین می

مرغ اما تریپتوفان تنها برای تخم گرم 23کافی برای تولید 

مرغ تامین شود. برای ادامه سطحی از گرم تخم 24تولید 

تولید که توسط اولین اسید آمینه محدودکننده تعیین 

شود، تعادل اسیدهای آمینه باید صحیح باشد. سطوح می

 منعکس خوراکبهینه اسیدهای آمینه باید در مختصات 

                                                           
1. Blackburn 

گرم باشد، میزان  844 هامصرف خوراک پرنده اگر. شود

چنانچه کیلوگرم باشد. در  گرم 8/1لیزین خوراک باید 

گرم باشد، سطح لیزین باید  884مصرف خوراک در حدود 

کیلوگرم کاهش یابد. پرنده همچنان در  گرم 92/0به 

 روز دریافت خواهد کرد.در  گرم لیزینمیلی 184

را  ( معادالتی6488، و همکارانروستگنو جداول برزیلی )

ه گذار ارائهای تخمهضم حقیقی مرغبرای نیاز لیزین قابل

 ای از آن در زیر آمده است:اند که نمونهکرده

 

 رگذاهضم یک مرغ تخمنیاز لیزین قابل :4-9معادله 

هضم )گرم/پرنده/روز(لیزین قابل=   

1/17 W1/75 + 1/121G + 1/1124 تخممرغ 

 

 در اینجا:

W = )وزن زنده )کیلوگرم 

G = روز(در  پرندهبه ازای هر  افزایش وزن )گرم 

 مرغ )گرم(تولید روزانه تخم =مرغ تخم
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 نکته 

 گذارتخمی هامرغسطوح باالی پروتئین در جیره 

باعث افزایش مقدار نیتروژن موجود در فضوالت 

 شود.یمآنها 
 

 پروتئین کل

این بخش، ارائه برخی از مطالعات گیری از برای نتیجه

(. اثر 6443و همکاران،  8توجه است )پاوانها جالببرزیلی

ارائه سطوح مختلف پروتئین خام و کل اسیدهای آمینه 

مرغ و دفع ازت در گوگرددار بر تولید و کیفیت تخم

ای ارزیابی شد. مشخص گردید که قهوه ISAهای مرغ

ها به سطوح افزایشی اسید آمینه در جیره پاسخ مرغ

دهند، اما افزایش ساده پروتئین اثری جز افزایش دفع می

های پاسخ خالصه داده 83-3ازت در مدفوع ندارد. جدول 

به سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره را 

بینید، یک پاسخ وابسته به میطور که دهد. هماننشان می

 شود.سطح به افزایش سطوح اسیدهای آمینه مشاهده می

دهد ( نشان می82-3ارزیابی اثر پروتئین در جیره )جدول 

 تواند اثرات منفی )عالوه برکه افزایش سطح پروتئین می

افزایش محتوای ازت در فضوالت( داشته باشد. از آنجایی 

اند، شاید آماری قرار نگرفته ها تحت آنالیزکه این داده

بتوان با اطمینان گفت که افزایش سطح پروتئین جیره 

 گذار اثری ندارد.تخم

های متعادل حاوی سطوح انرژی و ( جیره6443) 6بورلی

درصد  3/8و  03/4اسیدهای آمینه یکسان را که به ترتیب 

پروتئین خام کمتری داشتند، در اختیار یک گله تجاری 

مرغ داری در صفات تولید تخماختالف معنی اوقرار داد. 

 06/4کرد. درآمد منهای هزینه خوراک برابر نمشاهده 

سنت )ایاالت متحده( به ازای هر پرنده و در گروه 

 ترین سطح پروتئین کمتر بود.کننده پاییندریافت

 

 آلپروتئین ایده

 هایآل در مرغپروتئین ایدهامکان استفاده از مفهوم 

شده در منابع مختلف گذار نیز وجود دارد. مقادیر ارائهتخم

 قبولی بینتوافق قابله است و آورده شد 80-3در جدول 

آنها وجود دارد. الزم به یادآوری است که سطوح تمامی 

شود.اسیدهای آمینه نسبت به سطح لیزین بیان می

 

های عملکردی بر شاخص ISAگذار های تخماثرات اصلی سطوح اسیدهای آمینه گوگرددار در جیره مرغ :15-9جدول 

 (6443مختلف )برگرفته از پاوان و همکاران، 

 اسید آمینه گوگرددار جیره )گرم/کیلوگرم( مورد

0/3 0/2 8/0 

 02/882 30/883 2/880 خوراک )گرم/روز(مصرف 

 36/302 36/304 08/363 گرم/روز(لیزین )میلیمصرف 

 80/00 03/02 86/03 تولید )درصد(

 42/21 83/20 39/23 مرغ )گرم(وزن تخم

 36/36 92/38 69/03 مرغ )گرم(تخمای هتولید تود

 23/60 39/60 39/60 زرده )درصد(

 18/91 64/08 28/92 پروتئین مدفوع )درصد(

 

                                                           
1. Pavan 
2. Burley 
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های عملکردی بر شاخص ISAگذار های تخماثرات اصلی سطوح مختلف پروتئین خام در جیره مرغ :16-9جدول 

 (6443مختلف )برگرفته از پاوان و همکاران، 

 پروتئین خام جیره )گرم/کیلوگرم( مورد

804 833 804 

 33/889 06/883 48/882 خوراک )گرم/روز(مصرف 

 88/360 49/392 10/304 گرم/روز(لیزین )میلیمصرف 

 60/03 46/02 66/00 تولید )درصد(

 20/22 16/22 29/22 مرغ )گرم(وزن تخم

 81/34 16/34 03/38 مرغ )گرم(ای تخمتولید توده

 83/60 93/60 30/60 زرده )درصد(

 03/02 30/91 11/99 پروتئین مدفوع )درصد(

 

 نکته 

کمی بین منابع علمی و تجاری بر سر  نظراتفاق

سطح مناسب استفاده از اسیدهای آمینه در جیره 

 وجود دارد. گذارتخمی هامرغ

 

 گویند؟نژادکنندگان بزرگ چه میاصالح

، متخصصان تغذیه و دامپزشکان از مرغدارانبسیاری از 

نژاد های بزرگ اصالحهای منتشرشده توسط شرکتتوصیه

در ارتباط با اسیدهای آمینه به عنوان راهنما استفاده 

خواهند مطمئن شوند که ها میکنند. این شرکتمی

گذار( حداکثر عملکرد را بروز محصول آنها )مرغ تخم

دنیا باشد. برخالف  از اینکه در کجای نظرصرفدهد، می

 084 با ( نیاز لیزین را برابر6440) 8این دورنما، لوهمن

 روزدر  پرندهبه ازای هر  دسترسگرم لیزین قابلمیلی

 194( مقدار 6484الین )پیشنهاد کرد، در حالی که های

را  روزدر  پرندهبه ازای هر  دسترسگرم لیزین قابلمیلی

اال ف دشوار است، اما احتمپیشنهاد نمود. پذیرفتن این اختال

( ارائه شده باشد. 6443الین بر اساس کار لمه )مقادیر های

های همه آزمایشات و آنالیز آنالیز )ترکیب داده-یک متا او

 کنندهآزمایش قبلی بررسی 83آنها به صورت واحد( روی 

                                                           
1. Lohmann 

گذار به متیونین انجام داد. تولید های تخمپاسخ مرغ

روز( در مقابل مصرف در  مرغتخممرغ )گرم ای تخمتوده

گیری شد. بیشتر این هضم رگرسیونمتیونین قابل

در آنها از هفتگی انجام و  93تا  60سن  بینمطالعات 

گذار استفاده شده بود. های تخمهای گوناگون مرغسویه

گیری تولید ( با رگرسیون2r = 003/4بهترین برازش )

 صرف روزانه متیونینروز در مقابل مدر  مرغتخم ایتوده

متابولیسم به دست آمد. مگاژول انرژی قابلبه ازای هر 

 گرم متیونینمیلی 83/92گیری این بود که مصرف نتیجه

 رندهپبه ازای هر  متابولیسممگاژول انرژی قابلبه ازای هر 

درصد پاسخ مجانب( است. به طور  33روز بهینه )در 

 گوگرددار برابر مشابه، مقدار مصرف کل اسیدهای آمینه

-مگاژول انرژی قابلبه ازای هر  گرممیلی 02/23 با

روز تعیین شد. با انجام در  پرندهبه ازای هر  متابولیسم

 184 اب آنالیز اقتصادی، سطوح بهینه اسیدهای آمینه برابر

روز، در  گرم متیونینمیلی 043روز، در  گرم لیزینمیلی

روز و در  گوگرددارگرم کل اسیدهای آمینه میلی 090

روز خواهد بود. بر اساس در  گرم ترئونینمیلی 320

در  گرممیلی 083های تجاری تنها برآورد من، اغلب جیره

264روز متیونین و در  گرممیلی 904روز لیزین، 
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1. Coon and Zhang 
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 کنند.روز اسید آمینه گوگرددار فراهم میدر  گرممیلی

( نیاز لیزین را با استفاده 6441)و همکاران  8لییگیندابیر

)که احتماال بهترین مدل برای  6از مدل عصای شکسته

برای  نیست( از نظر اقتصادی صرفهبهتعیین سطوح مقرون

مرغ و کارایی استفاده از خوراک تخم ایحداکثر تولید توده

روز تعیین در  گرممیلی 239و  391 با به ترتیب برابر

ابع شده در من. این مقادیر به خوبی با مقادیر گزارشندکرد

( به شدت زیر سوال رفته 6443همخوانی دارد. روش لمه )

ر روز ددر  پرندهبه ازای هر  مرغاست. وقتی که تولید تخم

متیونین جیره قرار داده شد، برازش بسیار  مقابل سطح

(. این مساله به اختالفات 2r = 60/4پایینی به دست آمد )

در مصرف خوراک، سویه، مدیریت و سایر عوامل نسبت 

داده شد. آنچه کمتر مدنظر قرار گرفته این است که 

توانند مصرف خوراک خود را برای گذار میهای تخمپرنده

تنظیم کنند. در مطالعات  شانذیتامین نیاز مواد مغ

 های انفرادیشده در قفسهای نگهداریبسیاری که با مرغ

انجام شده، ارتباطی بین سطح اسید آمینه جیره و تولید 

مرغ وجود نداشته است. این نتایج بیانگر آن است که تخم

هایی که پتانسیل تولید تخم باالتری دارند به سادگی مرغ

ن، کنند )کلیمورد نیاز خود را مصرف میمقادیر اسید آمینه 

8313.) 

( یک 6442) 9مشاور تغذیه استرالیایی دیوید کرسول

سری مقادیر را منتشر کرده که خود او آنها را در شرایط 

هایی که عملکردشان نزدیک عملی با گرفتن داده از گله

پتانسیل ژنتیکی آنها بوده تعیین کرده است. او برآورد 

روز، در  گرممیلی 004اید مصرف لیزین کرده است که ب

روز و کل اسیدهای آمینه در  گرممیلی 913متیونین 

روز باشد. این مقادیر نزدیک در  گرممیلی 299گوگرددار 

( گزارش شد. اما 6443که توسط لمه ) استبه اعدادی 

شده برای این برآوردها وجود یک ایراد در منطق استفاده

                                                           
1. Bregendahl 
2. Broken stick model 
3. David Creswell 

( راهی برای اینکه بداند آیا سطح 6442دارد: کرسول )

الی عملکرد ع دارایهای باالتر از نیاز اسیدهای آمینه به گله

شده توسط نداشته است. مقادیر ارائه ؟ارائه شده یا خیر

های پیشنهادی جداول برزیلی ( به توصیه6442کرسول )

(. در این 6488 و همکاران روستگنو) استنزدیک 

روز برای در  گرممیلی 041مقادیر نیاز لیزین از  جداول،

 گرممیلی 120کنند( تا های بزرگ )که دیگر رشد نمیمرغ

روز افزایش در  گرم 0های کوچک )که روز برای مرغدر 

الین های جدید هایشود. توصیهوزن دارند( پیشنهاد می

های تجاری متداول تر از جیرهدرصد گران 84حدود 

 83ها باید با گذاشتن اینجا است که مرغ . مشکلهستند

درصد افزایش( در یک چرخه تولید  2تا  3تخم بیشتر )

 چنینی افزایشی در قیمت خوراک را جبران کند.

 

 نکته 

های حاوی سطوح مختلف یرهجی امرحلهتغذیه 

 مرغتخمشدن تولید  ترارزانمواد مغذی باعث 

 دهد.یمرا بهبود  مرغتخمشود و کیفیت پوسته یم

 

 های عملیتوصیه

ها در مزرعه نیاز به بحث دارد. نیاز روش تغذیه پرنده

 خوراکروزانه اسیدهای آمینه باید به مختصات  تخمینی

برگردانده شود. به طور کلی، مصرف خوراک با شرایط 

محیطی )فصل و نوع سالن(، اندازه پرنده و سطح انرژی 

های ها جیرهشود. بسیاری از شرکتره تعیین میجی

فروش شده بر اساس مصرف خوراک را به طراحی

طوری طراحی  844گذار رسانند. برای مثال، جیره تخممی

که روزانه  هاهای از پرندشود که در صورت ارائه به گلهمی

کنند، مقادیر کافی از گرم خوراک مصرف می 844

ها فراهم کند. این بدین معنی اسیدهای آمینه برای آن
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خوراک مصرف روز در  گرم 844ها نیست که پرنده

گیرد که . به عالوه، این حقیقت را نادیده میکردخواهند 

گرم در  844تولید باال بیش از  دارایهای بسیاری از مرغ

ای است جیره 843گذار . جیره تخمکنندمصرف میروز 

عنوان خوراک دهندگان باید به که بیشتر پرورش

ود که شاستاندارد در نظر بگیرند و معموال طوری تنظیم می

روز، در  گرم خوراک 843در صورت مصرف حداقل 

با  . در مقایسهنمایدمصرف بهینه اسیدهای آمینه را تامین 

درصد کمتر است، در  3، پروتئین این جیره 844جیره 

 844باید در مقایسه با جیره  33گذار حالی که جیره تخم

درصد پروتئین باالتر باشد. این بدین معنی است  3حاوی 

تواند با انتخاب ساده جیره مورد استفاده، که مدیر واحد می

که گله او چه مقدار اسید آمینه مصرف  نمایدمشخص 

دهنده در طول دوره از . در صورتی که پرورشکردخواهد 

 رمگمیلی 034ها استفاده کند، پرنده 33گذار جیره تخم

روز لیزین مصرف خواهند کرد )با فرض میانگین در 

های روز( که مشابه توصیهدر  گرم 843مصرف خوراک 

( است. ممکن است سطح 6443لمه )و ( 6442کرسول )

وز ردر  پرندههر  قبول، اما هزینه خوراک به ازایتولید قابل

شیوه استفاده از مراحل مختلف  3-3خیلی باال باشد. شکل 

ای را گله و چگونگی مدیریت یک برنامه تغذیهدر تغذیه 

ها باید بر اساس مصرف دهد. جیرهدر مزرعه نشان می

ای خوراک انتخاب شوند. در این مثال، دو برنامه تغذیه

چهار جیره و آنها از نشان داده شده است که یکی از 

کند. احتماال در شرایط دیگری تنها از دو جیره استفاده می

 34 گذاربهتر خواهد بود که یک جیره تخم گرم تابستان،

به عنوان  844یا  33، یک جیره 8به عنوان جیره  33یا 

استفاده  9به عنوان جیره  843یا  844و یک جیره  6جیره 

های جیرهتوان به ترتیب از ، میشود. در شرایط معتدل

( پیشنهاد 6486. الیوت )کرداستفاده  884و  843، 844

تواند شامل تا ای مدرن میامه تغذیهکند که یک برنمی

جیره برای مراحل مختلف تولید و سطح مصرف  844

خوراک باشد. تصور چگونگی مدیریت این برنامه در عمل 

دشوار است.

 

 
چین ای و خطمرحله 0دهنده سیستم ها نشانگذار )مستطیلبرای یک گله تخم مراحل خوراک دادن پیشنهادی: 9-9شکل 

 (6484الین، ای( )برگرفته از هایمرحله 6سیستم  دهندهنشان
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 های چندگانهجیره

داده است که ارائه یک جیره غنی از  تحقیقات نشان

پروتئین در ساعات تولید سفیده و یک جیره غنی از کلسیم 

وری از مواد مغذی را بهبود در ساعات تشکیل پوسته، بهره

بدون آنکه بر کیفیت پوسته تاثیر داشته باشد. این دهد، می

تر مواد مغذی متناسب با نیاز تولید ناشی از دریافت متعادل

 (.6486و همکاران،  8موسوزلوسدیاست )

 

 نکته 

فیبر جیره باعث بهبود توسعه سنگدان، سالمتی 

 شود.یمدستگاه گوارش و عملکرد 

 

 فیبر جیره

فیبر جیره اثر سودمند مستقیمی در تغذیه طیور ندارد و به 

ه در نظر گرفت استفادهیزبرینه بطور گسترده به عنوان 

ر فیب دارایمواد خوراکی از شود. تجربه کشورهایی که می

 دهنده این است که فیبر برایکنند، نشانباال استفاده می

ه کای وجود دارد طیور مضر نیست. حتی شواهد گسترده

(. 6441، 6کند )پاتگوتراثرات مثبت آن را تایید می

شواهدی از هر دو تحقیقات و تجربیات عملی حکایت از 

وارش(، دستگاه گ یاثرات مثبت فیبر بر قوام مدفوع )سالمت

کیفیت بستر، بهبود رفاه و حتی بهبود عملکرد حیوان دارد. 

حد  درصد )تا 0تا  3/9مثال  -های حاوی فیبر باالتر جیره

باعث پایداری دستگاه گوارش و ایجاد یک  -درصد(  0

وند. شهای غیرقفسی میبستر خشک به ویژه در سیستم

ایدارتر پ گوارش دستگاه قفس، بر مبتنی هایسیستم در حتی

دهد. مورد اخیر در های کثیف را کاهش میمرغتعداد تخم

ارتباط با فیبر آفتابگردان درست نیست. استفاده از این 

 شود.مرغ میهای سیاه روی تخمفیبر باعث ایجاد لکه

 در ار توانند غلظت آمونیاکهای حاوی فیبر باالتر میجیره

                                                           
1. de los Mozos 
2. Pottgüter 

-دهند. این مساله به ویژه در سیستمبهوای سالن کاهش 

ها دارد و هپرند یهای مبتنی بر بستر اثر مثبتی بر سالمت

دهد. های مرغداری را بهبود میشرایط کار در سالن

طالعات نشان داده است که افزایش فیبر جیره اثر م

گذار دارد و های تخمهای رفتاری مرغمطلوبی بر ویژگی

شود. های خشن و کانیبالیسم میموجب کاهش نوک زدن

ارتباط مستقیمی بین فیبر جیره و نگهداری پرهای سالم 

لی که هنوز به طور کامل روشن ئی از مساوجود دارد. یک

بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش است.  نشده اثر فیبر

دانیم که های گوشتی میشده در جوجهاز مطالعات انجام

حت تواند تپایداری جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

تاثیر اثرات تغذیه و جیره قرار بگیرد، اما مطالعات خیلی 

گذار انجام شده است. وجود یک های تخمکمی در مرغ

ر دستگاه گوارش برای هضم جمعیت میکروبی سالم د

پایدار و جذب موثر مواد مغذی ضروری است و اساس 

 دهد.ها را شکل میتوانایی بدن برای مبارزه با عفونت

 

 نکته 

کلسیم را بر اساس سطح آن با کارایی  هامرغ

ی از وررهبهکنند، به شکلی که یممتفاوتی استفاده 

 ند.کیماین عنصر با کاهش سطح آن افزایش پیدا 

 

 3D کلسیم، فسفر و ویتامین

های در مرغ 3Dاغلب تغذیه کلسیم، فسفر و ویتامین 

شود، زیرا نقش مشترکی در گذار با هم بحث میتخم

درصد  84مرغ دارند. تقریبا تشکیل و کیفیت پوسته تخم

مرغ از پوسته تشکیل شده و کلسیم حدود دوسوم یک تخم

 دهد. تحقیقات نشانگرم( پوسته را تشکیل می 6/6تا  6)

وز ر 80توانند ذخایر کلسیم را داده است که پرندگان می

قبل از گذاشتن اولین تخم ایجاد کنند. کلسیم به شکل 



 مرغ تغذیه  155

 

-های بلند )استخواندر حفرات مغز استخوان 8هاییسوزن

مرغ شود و برای تولید شش تخمهای مدوالری( ذخیره می

 طبیعی کافی است.

 

 نیاز کلسیم

کنند که تنها مقدار مرغ تصور میتخم مرغدارانبسیاری از 

کلسیم جیره است که بر کیفیت پوسته اثر دارد. هنگام 

بروز مشکالت پوسته، آنها مقدار کلسیم و در نتیجه مقدار 

برند. گاهی بهبودی مشاهده سنگ آهک جیره را باال می

شود، اما اغلب این طور نیست. هنگام تشکیل پوسته، می

آمده از جیره را استفاده و در صورت دستکلسیم به هامرغ

کنند. ناکافی بودن این منابع از ذخایر استخوانی استفاده می

 دهد.حالت اخیر به سرعت کیفیت پوسته را کاهش می

ای، مهم است که نیاز دقیق مانند همه مشکالت تغذیه

نویسی ها قبل از انتخاب مواد خوراکی و جیرهپرنده

( نیاز و استفاده 8336و همکاران ) 6کلونیس مشخص شود.

، 63از کلسیم را ارزیابی کردند. آنها اثرات سه جیره حاوی 

کیلوگرم کلسیم را بر مقادیر مصرف در  گرم 03و  93

کلسیم و خوراک در روزهای تشکیل و عدم تشکیل پوسته 

مقادیر مصرف و ابقای  81-3ارزیابی کردند. جدول 

ست. نویسندگان ابراز داشتند که کلسیم را نشان داده ا

برخالف آنچه توسط دیگر محققان گزارش شده بود، 

ترین سطح کلسیم موجب مصرف ها با پایینتغذیه پرنده

بیش از حد انرژی نشد. اثر تیمارهای مختلف بر تولید 

آورده شده است. تنها اثر  83-3مرغ در جدول تخم

مرغ سته تخمشده این بود که کیفیت پودار مشاهدهمعنی

کیلوگرم کلسیم در  گرم 63کننده های دریافتدر پرنده

کیلوگرم در  گرم 03مرغ در سطح کاهش یافت. تولید تخم

ها ظرفیت کلسیم تمایل به کاهش داشت. اگرچه مرغ

                                                           
1. Spicules 
2. Clunies 
3. Härtel 
4. Narváez-Solarte 

جبران سطوح پایین کلسیم جیره را داشتند، اما قادر نبودند 

از  ال کلسیمدهند و بر انتقباین کار را به طور کامل انجام 

ها ای از جیره( دامنه8334) 9استخوان تکیه کردند. هارتل

گذاری با سطوح مختلف کلسیم را در طول دوره تخم

(. نتایج تا حدودی متفاوت از 64-3استفاده کرد )جدول 

توجه بود. اول، آزمایش قبلی، اما یک سری از نکات جالب

ه ازای هر ب گرم کلسیم 04تا  64مرغ در دامنه تولید تخم

کیلوگرم در  گرم 94کیلوگرم خوراک طبیعی بود. حداقل 

کلسیم برای حفظ استحکام پوسته در برابر شکستن و حفظ 

های پوسته در حد طبیعی نیاز بود. در سطوح باالی کژدیسی

کیلوگرم و باالتر از آن( تولید در  گرم 04کلسیم )احتماال 

 کاهش و اختالالت پوسته افزایش یافت.

ها و وزن پوسته مرغها، اندازه تخمفزایش سن پرندهبا ا

افزایش یافت. به این دلیل، نیاز به کلسیم افزایش یافت. 

هفته پایانی دوره تولید، استحکام در برابر شکستن و  0در 

کیلوگرم کلسیم در  گرم 93ضخامت پوسته در سطح 

( نتایج 6442و همکاران ) 0سوالرته -ناروایزحداکثر بود. 

( را تایید کردند. آنها نشان دادند که سطوح 8334تل )هار

مرغ و وزن باالی کلسیم جیره باعث افزایش وزن تخم

های مرغپوسته، اما در عین حال، موجب کاهش تعداد تخم

شود. مشخص نیست که آیا این مساله ناشی از تولیدی می

عدم توانایی پرنده برای مواجهه با سطوح باالی کلسیم 

طوح باالی سنگ آهک در جیره )یک باندکننده است یا س

 اسید قدرتمند( بر ظرفیت هضمی اثر منفی دارد.

 ایکه رفتار تغذیهدریافتند ( 8336کلونیس و همکاران )

ها و متابولیسم کلسیم در روزهای تشکیل و عدم مرغ

ام توجه است که هنگتشکیل پوسته متفاوت است. جالب

ای هفراهم شدن شرایط انتخاب آزاد کلسیم همراه با جیره

حاوی انرژی و پروتئین )انرژی، پروتئین و کلسیم(، یک 
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ظهر که  ها تا زمان بعد ازالگوی مشخص ایجاد شد. مرغ

اید در غده ها بمزمانی از روز است که به طور معمول تخ

ساز باشند، مقدار بسیار کمی کلسیم مصرف کردند پوسته

بود  توجهمصرف نکردند. همچنین جالب یو یا اصال کلسیم

که امکان انتخاب جیره برای آنها فراهم بود،  هاییمرغکه 

 دسترسی در مقایسه با آنهایی که به جیره شاهد مرسوم

داری کلسیم و خوراک کمتری به طور معنی ،داشتند

مصرف کردند.

 

سطح کلسیم، مصرف خوراک و ابقای کلسیم در روزهای تشکیل و عدم تشکیل پوسته )کلونیس و  :18-9جدول 

 (8336همکاران، 

 سطح کلسیم روز

 )گرم/کیلوگرم(

 مصرف خوراک

 )گرم/روز(

 مصرف کلسیم

 )گرم/پرنده(

 مصرف کلسیم

 )گرم/روز(

 ابقای کلسیم

 )درصد(

 2/31 63/8 64/6 8/11 63 عدم تشکیل پوسته

 93 8/841 01/9 03/8 0/91 

 03 2/30 60/0 39/8 6/92 

 3/26 03/8 94/6 0/30 63 تشکیل پوسته

 93 4/884 10/9 30/8 0/38 

 03 6/840 23/0 93/6 3/34 

 

های حاوی کننده جیرهگذار دریافتهای تخمهای پوسته در مرغمرغ و ویژگیمرغ، وزن تخمتولید تخم :19-9جدول 

 (8336سطوح مختلف کلسیم )کلونیس و همکاران، 

 کلسیم جیره

 )گرم/کیلوگرم(

 مرغتولید تخم

 )درصد(

 مرغوزن تخم

 )گرم(

 وزن پوسته

 )گرم(

 بدشکلی پوسته

 متر()میلی

 کلسیم پوسته

 )گرم(

63 0/38 2/30 33/0 0/98 19/8 

93 0/38 2/32 01/3 2/69 88/6 

03 8/13 4/24 03/3 3/60 80/6 

 

 (8334گذاری )هارتل، صفات تولید و کیفیت پوسته در سطوح مختلف کلسیم در کل دوره تخم :21-9جدول 

کلسیم جیره 

 )گرم/کیلوگرم(

 مرغتولید تخم

 )درصد(

مرغ وزن تخم

 )گرم(

خوراک مصرف 

 )گرم/روز(

مصرف کلسیم 

 )گرم/روز(

استحکام در برابر 

 شکستن )کیلوگرم(

های پوسته

 معیوب )درصد(

64 6/14 1/29 0/880 93/6 94/9 34/4 

63 3/19 9/29 1/883 33/6 33/9 08/4 

94 0/10 2/26 6/868 29/9 00/9 96/4 

93 6/19 6/29 8/864 64/0 04/9 91/4 

04 4/16 9/26 1/882 20/0 00/9 68/4 

03 6/03 2/26 2/881 99/3 06/9 03/4 
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 نکته 

 مرغخمتحاللیت منابع کلسیم روی کیفیت پوسته 

 گذارد.یمتاثیر 

 

 هاتامین کلسیم پرنده

 های دنیااگرچه پوسته صدف خردشده در برخی از قسمت

 شده برایدر دسترس است، اما بخش عمده کلسیم فراهم

گذار به شکل سنگ آهک است. سنگ آهک های تخممرغ

از نظر قیمت، شکل فیزیکی و سطح کلسیم متفاوت است و 

در نتیجه، متخصصین تغذیه به طور دائم در حال بررسی 

کنند چقدر از یک نوع سنگ آهک  این هستند که مشخص

از منبع،  نظرصرفمشخص باید به خوراک اضافه شود. 

( ودنبحل بودن )قابل یونیزه جذب کلسیم مستلزم قابل

دستگاه گوارش حاصل  pHآن است و این مهم با کاهش 

ای حاوی سنگ آهک حائز جیره در صورتی کهشود. می

 )به دباش هیدروکلریدریک اسید در پایین پذیریحاللیت

ها وارد یک دوره شیمیایی یا فیزیکی(، مرغ خواص دلیل

سازگاری خواهند شد. در طول این دوره یک کاهش 

آید. این مرغ به وجود میعمومی در کیفیت پوسته تخم

-توجه تعداد تخمکاهش کیفیت به شکل افزایش قابل

 نمود های دارای پوسته نازک و انتهاهای خیلی باریکمرغ

ر ها اسفنجی یا متخلخل به نظمرغکند و پوسته تخمپیدا می

در استحکام استخوان  یها کاهشرسد. در برخی از گلهمی

 80تا  84 8واگرایی دورهشود. بعد از یک نیز دیده می

مرغ با مصرف جیره حاوی همین روزه، کیفیت پوسته تخم

ی تر به حالت طبیعدسترسی پایینسنگ آهک دارای قابل

 گردد.برمی

پذیری سنگ آهک توسط دو عامل اصلی تعیین حاللیت

تر حاللیت کمتری دارند گردد. اول اینکه ذرات درشتمی

                                                           
1. Lag period 
2. Amorphic 
3. In vitro 
4. In vivo 
5. Rao and Roland 

های باالیی دستگاه تری در قسمتطوالنیمان زو مدت 

این  شود وتر آزاد میمانند؛ کلسیم آهستهمیباقی گوارش 

تواند برای تداوم تشکیل پوسته حائز اهمیت مساله می

ها نسبت به هنگام وقتی که پرندهباشد، به ویژه شب

میل هستند. از دیگر مزایای استفاده از ذرات خوراک بی

مخلوط که احتمال جدا شدن آنها از درشت این است 

کمتر است و یکنواختی خوراک را )خوراک نهایی( خوراک 

دهند. دوم اینکه شکل کریستالی سنگ آهک در بهبود می

 تر و حاللیتهای سنگ آهک سختمقایسه با سایر شکل

 آهک کریستالهگ آن کمتر است. سنگ مرمر یک نوع سن

منظم( یا )دارای شکل نا 6است. سنگ آهک آمورف

گرانوله اغلب شکننده است و در مقایسه با سنگ آهک 

شود. شکل خردشده سنگ کریستاله خیلی سریع حل می

های پلت، به تجهیزات آهک، به ویژه هنگام تهیه جیره

 (8330)کون کند. ژانگ و کارخانه خوراک صدمه وارد می

اندازه ذرات و حاللیت سنگ آهک  رابطه بادر را هایی داده

منتشر کردند )جدول  0تنیو برون 9تنیشرایط درون در

تنی با (. حاللیت سنگ آهک در شرایط برون3-68

تنی و افزایش اندازه ذرات کاهش یافت. اما حاللیت درون

نیز مقدار سنگ آهک باقیمانده در سنگدان هنگام استفاده 

ت ای که حاللیباالتر بود. در حقیقت ماده تردرشتاز ذرات 

تنی کمتر بود، درون دستگاه گوارش رایط برونآن در ش

( 8313) 3و روالند ائو. ربروز دادپرنده حاللیت باالتری 

 به شکلنشان دادند که هنگام استفاده از سنگ آهک 

وارد  آندرصد  00متر( میلی 1/4ذرات ریز )کمتر از 

ر تاندازه ذرات بزرگکه ، در حالی که وقتی گردیدمدفوع 

درصد کاهش پیدا کرد.  82ود، این مقدار به متر بمیلی 6از 

-3درصد رسید )جدول  30درصد به  36ابقای کلسیم از 

66.)
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تنی همراه با ابقای تنی و درونحاللیت دو منبع سنگ آهک )دارای حاللیت باال و پایین( در شرایط برون :21-9جدول 

 (8330سنگ آهک در سنگدان )ژانگ و کون، 

اندازه ذرات 

 متر()میلی

 حاللیت )درصد(

 ابقا در سنگدان )گرم( تنیدرون تنیبرون

 حاللیت باال حاللیت پایین حاللیت باال حاللیت پایین حاللیت باال حاللیت پایین

9/9-0/0 1/63 9/92 1/10 3/16 0/83 0/9 

4/6-1/6 1/03 1/30 4/03 4/10 1/88 9/0 

4/8-4/6 9/03 0/30 1/00 0/00 3/3 0/0 

3/4-1/4 8/29 2/20 3/02 0/23 0/4 2/8 

 

 (8312گرم کلسیم )روالند،  03/9ارتباط بین اندازه ذرات و ابقای کلسیم هنگام ارائه  :22-9جدول 

 اندازه ذرات

 متر()میلی

ردشده در مدفوع 

 )درصد(

شده در سنگدان بعد از ذخیره

 ساعت )درصد( 60

 کلسیم ابقاشده

 درصد گرم

3/4-1/4 00 4 30/8 36 

6-3 82 84 04/6 20 

 

 های عملیتوصیه

توان فهمید که ارائه یک توصیه در ارتباط با سطح االن می

گذار چقدر دشوار است. های تخمکلسیم در جیره مرغ

تواند باعث کاهش مصرف خوراک، سطح کلسیم باال می

سایر مواد مغذی مهم کلسیمی شدن احشا و القای کمبود 

شود. کلسیم پایین موجب کاهش کیفیت پوسته، قفس 

و نهایتا مرگ خواهد شد. با این وجود، به نظر  8رنجوری

های حاوی گذار روی جیرههای تخمرسد که تولید مرغمی

کیلوگرم کلسیم که کلسیم آنها با در  گرم 04تا  94

ت متفاو هایکیفیت دارایهای استفاده از انواع سنگ آهک

فراهم شده باشد، طبیعی خواهد بود. کیفیت پوسته 

مرغ با افزایش مقدار کلسیم در جیره بهبود پیدا تخم

کند. این سازگاری گسترده ناشی از این است که پرنده می

های قادر به تنظیم متابولیسم خود مطابق با سطوح یا قابلیت

 هایدسترسی مختلف کلسیم است. باید از ارائه جیره

هایی حاوی کلسیم پایین اجتناب شود و احتماال ارائه جیره

                                                           
1. Cage fatigue 
2. Avila-Gonzalez 

که حاوی سطوح مازاد کلسیم هستند نیز ضرورتی نداشته 

باشد. باور بر این است که با توجه به باال بودن مقدار کلسیم 

سنگ آهک و قیمت نسبتا ارزان این ماده، سنگ آهک را 

د، اما توجهی در جیره به کار برتوان در مقادیر قابلمی

درصد کلسیم  91تا  96گونه نیست. سنگ آهک تنها این

مصرف و کربنات دارد، باقیمانده آن عناصر معدنی کم

د. کناست که به عنوان پرکننده و بافر در جیره عمل می

استفاده از پرکننده خنثی به این معنی است که باید منابع 

شود تری استفاده شود. پیشنهاد میانرژی و پروتئین گران

 گیهفت 03تا  04از  تردر سن پایینگذار های تخمکه مرغ

تا  3/9ای را دریافت نمایند که جهت فراهم کردن جیره

روز برای آنها طراحی شده باشد، در در  گرم کلسیم 0/9

روز برای در  گرم کلسیم 6/0تا  0حالی که فراهم کردن 

تر ضروری است. در یک پژوهش جالب های مسنمرغ

ها را با ( عملکرد مرغ6488و همکاران ) 6گونزالز-اویال

در  گرم 8/04الین )های 6443های استفاده از توصیه
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-کیلوگرم فسفر قابلدر  گرم 3/0کیلوگرم کلسیم و 

در  گرم 0/91الین )های 6449های دسترس( و توصیه

-کیلوگرم فسفر قابلدر  گرم 3/9کیلوگرم کلسیم و 

 ها با سطوحافتند که مرغدسترس( مقایسه کردند و دری

تری دسترس، تولید تخم بهتر کلسیم و فسفر قابلپایین

 داشتند و ضریب تبدیل خوراک کمتری بروز دادند.

ساعت ابتدایی ورود تخم به غده  3رسوب پوسته در 

ساعت آخر یک افزایش  84ساز پایین است، اما طی پوسته

خطی در رسوب پوسته وجود دارد. به این دلیل، هر راهکار 

ای که قادر باشد مقدار کلسیم فراهم را در پایان تغذیه

دوره خاموشی افزایش بدهد، موجب بهبود کیفیت پوسته 

هایی که کلسیمی شدن هنگام روشنایی پرنده خواهد شد.

پوسته را کامل نکرده باشند باید به پودر کلسیم دسترسی 

. شودمی. پودر کلسیم به سرعت حل و جذب پیدا کنند

بیش از نیم ساعت بین خوردن کلسیم و زمان رسوب آن 

 8لتکویچو شفی مرغ فاصله نیست. کورلسکیدر پوسته تخم

ه بهترین نتایج زمانی به دست ک گزارش کردند( 6440)

درصد آن  04درصد جیره از ذرات درشت و  24آمد که 

 به شکل پودر بود.

 

 نکته 

بود کم عالئمدر صورت از قلم افتادن کلسیم جیره 

 کند.یمساعت بروز پیدا  60آن ظرف 

 

 کلسیم نارسایی

هنگام بروز مشکالت پوسته، اقدامات مبتنی بر مکمل 

. اگر افت کیفیت پوسته ناشی استکردن کلسیم محدود 

ها در سن نامناسب وارد از هوای گرم باشد و یا پولت

گذاری شده باشند، مقتضی است که سطح کلسیم جیره تخم

کیلوگرم افزایش یابد. تحقیقات و در  گرم 3تا  0به میزان 

 های سنگتجربیات عملی نشان داده است که تغذیه دانه

                                                           
1. Koreleski and Šwiątkiewicz 

در مقایسه با آرد سنگ  تواندآهک یا پوسته صدف می

. ای در کیفیت پوسته شودمالحظهآهک منجر به بهبود قابل

اگر فقط آرد سنگ آهک در جیره استفاده شود، استفاده 

های سنگ آهک به صورت سرک هنگام بعد از ظهر از دانه

تواند راهکار موثری برای بهبود کیفیت پوسته باشد. اما می

های حاوی سطوح جیره تغذیه مداوم دانه سنگ آهک روی

یش ها سطوح بشود، زیرا پرندهمناسب کلسیم توصیه نمی

از حد کلسیم مصرف خواهند کرد و ممکن است مشکالت 

پوسته مانند رسوبات گچی و انتهای بزرگ ایجاد شود. 

چنانچه کلسیم مازاد به جیره اضافه شود و دانه یا پوسته 

 ر کیفیتصدف در سالن استفاده شود و هنوز بهبودی د

پوسته ایجاد نشده باشد، بعید است که مشکل مربوط به 

 کلسیم باشد.

توجهی نسبت به سطوح گذار تا حد قابلهای تخممرغ

 60کلسیم جیره حساس هستند. کیفیت پوسته ظرف 

 گرم 83ساعت پس از تغذیه جیره حاوی کلسیم پایین )

ساعت پس  60کند، اما ظرف پیدا می کیلوگرم( کاهشدر 

از ارائه جیره حاوی سطح کلسیم طبیعی به حالت عادی باز 

دهد که استفاده از سطوح خواهد گشت. تجربه نشان می

متغیر کلسیم در جیره، چه به صورت تغییر منبع سنگ 

آهک و چه به دلیل مشکالت ناشی از مخلوط کردن، باعث 

شود. گله گذار میی تخمهاایجاد مشکالت مزمن در گله

 رسد کهتر از حد خواهد داشت و به نظر میعملکرد پایین

شود. معموال کلسیم تنها ماده ها مستعد میبه انواع بیماری

مغذی است که هنگام بروز مشکالت کیفیت پوسته در 

گیرد، اما باید متوجه بود که کمبود مظان توجه قرار می

های ند منجر به ایجاد پوستهتواو فسفر نیز می 3Dویتامین 

برای جذب طبیعی کلسیم الزم  3Dضعیف شود. ویتامین 

است و احتماال مصرف ناکافی آن باعث القای عالئم کمبود 

روز طول  80تا  84شود. بروز این عالئم کلسیم می

در ذخایر چربی 3Dکشد، زیرا پرنده مقداری ویتامین می
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 شده از نقاط مختلف سیستم دانخوری زنجیریآوریهای جمعمحتوای کلسیم، فسفر و پروتئین در نمونه :23-9جدول 

 پروتئین )درصد( فسفر )درصد( کلسیم )درصد( محل

 2/81 26/4 3/0 خط دانخوری ابتدای

63/4 2/0 04/4 3/68 

34/4 6/1 09/4 2/81 

03/4 3/1 01/4 3/83 

 1/80 16/4 8/3 انتهای خط دانخوری

 

(. مشکل زمانی 6443، سامرزخود اندوخته دارد )لیسون و 

باشد،  3Dشود که جیره خالی از ویتامین به روشنی دیده می

واند تویتامین نیز میاین تر از حد بهینه اما سطوح پایین

 تواند ازپوسته شود که می باعث نازک شدن نامحسوس

 ساز باشد.اقتصادی حائز اهمیت و مشکلنظر 

 

 نکته 

-متقسبرداری از حل مشکل کلسیم مستلزم نمونه

 ی مختلف سیستم دانخوری است.ها

 

 های دانخوری و کلسیمسیستم

-گذار، سیستمهای تخمبا گسترش صنعت پرورش مرغ

های های دانخوری پیشرفته اتوماتیک جایگزین دانخوری

د شده طویل هستنهای ساخته. برخی از سالنانددستی شده

و روش کار سیستم دانخوری در آنها یک عنصر کلیدی 

است. به عنوان مثال، توزیع خوراک از یک نقطه واحد قطعا 

ساز است. حتی هنگام تنظیم دقیق کلسیم در جیره مشکل

گذار، تضمینی وجود ندارد که مقدار صحیح های تخممرغ

تواند در این . عوامل متعددی میرسدبها آن به همه مرغ

مورد نقش داشته باشد. اول، این خطر وجود دارد که 

کلسیم در طول سیستم دانخوری از خوراک جدا و به 

ها توزیع شود. دوم، صورت غیریکنواخت در بین مرغ

تر( را تر )درشتپرندگان به طور انتخابی ذرات بزرگ

 ـوراک در قسمتخورند. معموال جدا شدن کلسیم از خمی

های مختلف سیستم انتقال خوراک در واحدهای تجاری 

تواند عامل مهمی برای مشکالت مربوط افتد و میاتفاق می

یک مرغ باشد. الگوی تفکبه عملکرد و کیفیت پوسته تخم

و  شده متفاوت استبا توجه به سیستم دانخوری استفاده

ین هر مرغدار باید شرایط را به طور مستقل بررسی بنابرا

و اقدامات الزم جهت حل مشکل را اعمال کند. هنگام 

های زنجیری، کلسیم با عبور خوراک استفاده از دانخوری

ها به صورت انتخابی شود و پرندهنشین میدر طول خط ته

اثر این دو عامل  69-3شوند. جدول در طول آن تغذیه می

متر  84دهد. برآورد شده است که به ازای هر یرا نشان م

درصد افزایش  490/4طول زنجیر مقدار کلسیم حدود 

گیرند هایی که در انتهای خط قرار مییابد. پرندهمی

خوراکی متفاوت دریافت خواهند کرد و به منظور جبران 

خورند. تجربه نشان کمبود انرژی جیره خود بیشتر می

قسمت رفت یک دانخوری  داده است که تولید روی

درصد باالتر از قسمت برگشت آن  6تواند زنجیری می

باشد. استفاده از یک آخورک )هاپر( دوم روی سیستم 

تواند اثر جداسازی را تا حد معینی از بین ببرد. زنجیری می

 استفاده از زنجیرهای پرسرعت مشکل انتخاب خوراک

همچنان ادامه  کند، اما جداسازیتوسط پرنده را برطرف می

خواهد یافت. درجه تفکیک با به کارگیری هاپر متحرک 

تواند در کاهش انتخاب و یابد. بافت خوراک میکاهش می

تفکیک خوراک نقش ایفا کند. احتماال تغذیه کرامبل یا 

های کوچک در مقایسه با جیره آردی موثرترین راه پلت



 مرغ تغذیه  161

 

 برداری در طول خط دانخورینقاط نمونه :24-9جدول 

 محل نمونه

 خوراک موجود در هاپر 8

 قفس به هاپر 0ترین خوراک جلوی نزدیک 6

 قفس انتهایی ردیف رفت 0خوراک جلوی  9

 قفس ابتدایی ردیف برگشت 0خوراک جلوی  0

 قفس انتهایی ردیف برگشت 0خوراک جلوی  3

 

برای غلبه بر نواقص سیستم دانخوری زنجیری است، 

 اگرچه استفاده از اندازه ذرات درشت نیز موثر خواهد بود.

ای سیستم دانخوری خود را مرغداران باید به صورت دوره

آوری برای تفکیک کلسیم بررسی کنند. این کار با جمع

های مختلف سیستم دانخوری، های خوراک از قسمتنمونه

ها قابل انجام ها برای کلسیم و آنالیز دادهآزمایش نمونه

است. در صورت وقوع تفکیک، اقدامات اصالحی نیاز 

تر و های خوراک باید هر چه سریعخواهد بود. نمونه

بالفاصله بعد از کامل شدن یک چرخه دانخوری از دو سالن 

د نآوری شویستم جمعهای مختلف سگذار و از قسمتتخم

(. اندازه نمونه باید حداقل 84-3و شکل  60-3)جدول 

ها باید از جلوی تعداد متعددی از نمونه گرم باشد. 344

ه د تا یک نموننآوری شوها در نقاط مختلف سالن جمعقفس

ها نباید از جاهایی . نمونهآیدکافی بزرگ به دست  حدبه 

د، زیرا ممکن نکه خوراک مصرف شده است برداشته شو

 ها اجزای خوراکی مشخصی را خورده باشند.است پرنده

ها باید به صورت زیر ، دادهندها آنالیز شدوقتی همه نمونه

 :مورد تحلیل قرار بگیرنداز نظر آماری 

 84ضریب تغییرات  .گیری ضریب تغییراتاندازه .8

دهد که توزیع کلسیم در جیره درصد یا کمتر نشان می

گذار یکنواخت است. ضریب تغییرات های تخممرغ

دهنده آن باشد که تواند نشاندرصد می 84باالتر از 

ها سطوح باالتر از حد نیاز و یا ناکافی کلسیم را پرنده

 کنند و باید تالش کرد تا سطح دسترسیدریافت می

 
 برداری از دانخوریمحل نمونه: 11-9شکل 

 

های آن سالن را به حد یکنواخت به خوراک مرغ

توان با تغییر در اندازه ذرات رساند. این عمل را می

کلسیم، اندازه ذرات خوراک، تنظیم مجدد سیستم 

 دانخوری، تغییر ترکیب جیره و غیره انجام داد.

درصد  ±63محدوده آزمایش کلسیم هر نمونه باید در . 6

سطح مورد انتظار باشد. بر اساس این استاندارد، 

 احتماالت زیر وجود دارد:

شده از آورینمونه جمع 0تا از  9اگر نمونه هاپر یا  .9

 863د )بیش از نها باال یا پایین باشجلوی ردیف قفس

درصد حد مورد انتظار( ممکن  03درصد یا کمتر از 

باشد،  صورت گرفتهاست در ساخت جیره اشتباه 

جیره غیریکنواخت باشد )به دلیل مخلوط کردن 

نامناسب( و یا اینکه کلسیم جیره تفکیک شده باشد.
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با بررسی موجودی انبار و صفحات آسیاب مطمئن 

سنگ آهک در جیره شوید که ماده دیگری به جای 

استفاده نشده باشد و اطمینان حاصل کنید که خطایی 

 نویسی وجود ندارد.در جیره

درصد مقدار  863تا  03اگر نمونه هاپر در محدوده . 0

شده قرار داشت، اما مقدار کلسیم به تدریج بینیپیش

در یک ردیف قفس کاهش یافته است، احتماال در حین 

انتقال خوراک در خط دانخوری جدا شده است. این 

دهنده این باشد که ذرات کلسیم تواند نشانحالت می

میکرومتر یعنی  344ر از اند )کمتخیلی کوچک بوده

تری آرد سنگ آهک( و احتماال اندازه ذرات بزرگ

)خردشده یا دانه( مورد نیاز است. افزایش تدریجی 

دهد که مکمل کلسیم به شکل مقدار کلسیم نشان می

یکنواخت در طول خط خالی نشده است. این حالت 

ممکن است به دلیل بزرگ بودن بیش از حد اندازه 

میکرومتر( باشد و استفاده از  6444 ذرات )بیش از

 د.کننده باشتواند کمکمیانگین کمتر می دارایذرات 

درصد سطح مورد  ±63ها در محدوده اگر همه نمونه. 3

در  د، کلسیم به شکل یکنواختنشده باشانتظار تنظیم

خط دانخوری توزیع و مقدار کافی از آن فراهم شده 

است. مخلوط کردن درست مکمل کلسیم به شکل آرد 

و دانه سنگ آهک به حفظ یکنواختی سطح کلسیم در 

کند. اگر هیچ یک از اینها کمک میدانخوری طول خط 

موثر نبود احتماال مشکل به دلیل عدم کارکرد صحیح 

 ستم دانخوری است.سی

ها برای کاهش تفکیک در اینجا یک سری راهنمایی

خوراک در طول مراحل مختلف ساخت و انتقال خوراک 

 شود:ارائه می

 های مارپیچ )اوگر( انتقال خوراک در مقایسه با سیستم

 .شوندمی کمتری تفکیک موجب دمنده هایسیستم

 کننده در باالمخازن خوراک باید یک سیستم توزیع 

                                                           
1. Snow 

داشته باشند و نیز ابزاری جهت مخلوط کردن مجدد 

موادی که امکان تفکیک آنها وجود دارد در ته آنها 

 نصب شود.

 اندازی سیستم دانخوری در حداکثر سرعت، امکان راه

 دهد.انتخاب ترجیحی مواد خوراکی را کاهش می

 های مارپیچ در شرایط کاری خوب لرزش سیستم

 شوند.کمتری می کمتری دارند و موجب تفکیک

 ها خوراک موجود بار اجازه بدهید که پرندهروزی یک

در دانخوری را به طور کامل بخورند. این امر از تجمع 

ذرات ریز خوراک در دانخوری که ممکن است باعث 

 کند.د جلوگیری مینمصرف کلسیم اضافی شو

 

 نیازهای فسفر

ادیده نتوان همبستگی باالی بین کلسیم و فسفر را نمی

های گیری کرد که جیره( نتیجه6449گرفت. کشاورز )

کیلوگرم فسفر غیرفیتاتی برای در  گرم 3/6تا  3/8حاوی 

گذاری کافی بخش عملکرد در طول دوره تخمحفظ رضایت

( اختالفی بین عملکرد 6443)و همکاران  8. اسنوهستند

کیلوگرم در  گرم 3/0یا  0/8کننده های دریافتپرنده

های بزرگ . شرکتندغیرفیتاتی مشاهده نکردفسفر 

 03/4تا  93/4نژاد اعتقاد دارند که مصرف روزانه اصالح

وصیه ها تشرکتاین دسترس کافی است. گرم فسفر قابل

کنند که در مراحل نهایی دوره تولید، به ویژه اگر می

مشکالت کیفیت پوسته وجود نداشته باشد، سطح فسفر 

به ازای هر  گرم 9/4توان تا دسترس جیره را میقابل

کاهش داد. نشان داده شده است که این پرنده در روز 

داری بر کیفیت پوسته دارد. درست است کاهش اثر معنی

گذار های تخمدر اختیار مرغ مازادکه احتماال ما فسفر 

گذاریم، اما باید بدانیم که هنگام گرم شدن هوا این نیاز می

تجربیات شخصی نگارنده نشان  یابد.به شدت افزایش می

 دهد که کاهش تولید بسیار چشمگیر خواهد بود.می
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 نکته 

-رغمی در جیره اگستردهفیتاز به طور م یآنزانواع 

ی یجوهصرفشود و باعث یماستفاده  گذارتخمی ها

در استفاده از فسفر، کلسیم و دیگر مواد معدنی 

 شود.یم
 

 استفاده از آنزیم فیتاز

 یرگذار فراگهای تخماز آنزیم فیتاز در جیره مرغاستفاده 

فسفر موجود در مواد خوراکی دارای از شده است. دوسوم 

ط تواند توسمنشأ گیاهی به شکل فیتات است که نمی

( نشان 8333ای استفاده شود. کشاورز )معدهحیوانات تک

 - درصد فسفر یک جیره ذرت 14تا  04داده است که 

شود. کاهش سطح این جزء میسویای معمولی دفع 

قیمت جیره صرفه اقتصادی و اثرات سودمند گران

محیطی خواهد داشت. اطالعات بیشتر در مورد زیست

 آورده شده است. 80استفاده از فیتاز در فصل 

 

 حل مشکل

در صورت بروز مشکل کیفیت پوسته، باید مشخص شود 

-ی مسنهاکه آیا همه گله با مشکل مواجه است یا تنها مرغ

شکل م اگر گذارند.می پایین کیفیت دارای هایتخم که ترند

جیره  ییرتغ که است بعید بسیار باشد، گرمایی تنش از ناشی

صورتی  در د.باش داشته پوسته کیفیت بر داریمعنی اثر بتواند

که منبع سنگ آهک مورد استفاده در جیره تغییر کرده 

روز وضعیت بهبود  80تا  84رود که بعد از است، انتظار می

-پیدا کند. جهت حصول بهبود در کیفیت پوسته، تولیدکنند

گان باید قبل از تمرکز روی تغییر جیره، نحوه جابجایی و 

 نقل )جاده بد( و سایر عوامل محیطی را بررسی کنند.وحمل

 

 عناوین عمومی

 ایتغذیه مرحله

 بسیاری از متخصصین تغذیه طیور اعتقاد دارند که سطح

ها توان با افزایش سن پرندهاسیدهای آمینه خوراک را می

کاهش پیدا داد. اساسا این کار به منظور کاهش هزینه 

گیرد، اما بسیاری بر این باورند که این خوراک صورت می

دهد. انتقاد اصلی مرغ را نیز کاهش میکار اندازه تخم

ای این است که این شده در خصوص تغذیه مرحلهمطرح

کند که وقتی که میانگین تولید یک گله م فرض میسیست

درصد تولید  03های آن گله درصد است همه پرنده 03

درصد  844ها همچنان دارند. در واقعیت بسیاری از پرنده

تولید دارند که به این معنی است که نیازهای تئوری آنها 

رد گیتغییر نکرده است. نظری که در مقابل این قرار می

که اسیدهای آمینه در سطوح باالتر از حد نیاز این است 

 ای تنها عاملشوند و بنابراین تغذیه مرحلهاستفاده می

کند. تجربیات شخصی بنده نشان اطمینان را حذف می

ها درست مدیریت شوند، تغذیه دهد که اگر پرندهمی

کند. به یاد داشته باشید که ای مشکلی ایجاد نمیمرحله

ی برآورده کردن نیازهای خود کمتر یا افراد یک گله برا

 بیشتر خواهند خورد.

 

 تغذیه محدود

های مشهور است که محدودیت خوراک برای مرغ

گذار سودمند است. اعمال محدودیت، در مقایسه با تخم

درصد کاهش  84تا  3ومیر را تغذیه در حد اشتها، مرگ

گذاری داری بر نرخ تخمدهد، بدون آنکه اثر معنیمی

وزن  یابد ولیداشته باشد. ضریب تبدیل خوراک بهبود می

یابد. در مورد درصد کاهش می 3/8تا  3/4مرغ از تخم

ای افزایش وزن در یک روند تقریبا خطی های قهوهمرغ

تابعی از مصرف خوراک است. ضریب تبدیل خوراک وقتی 

 34تر )رسد که مصرف انرژی کمی پایینبه حد بهینه می

درصد( از مصرف آن در شرایط دسترسی آزاد باشد. اثر 

. در گرددها برمیندهمحدودیت انرژی به منشأ ژنتیکی پر

گذارنرخ تخمها محدودیت خوراک هم برخی از آمیخته
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 (6442روز بعد از این تغییر( )کرسول،  0-3اثر تغییر ناگهانی اندازه ذرات بر مصرف خوراک ) :25-9جدول 

 مترمیلی 0/6 <بزرگ  مترمیلی 0/6 >کوچک  کرامبل معمولی 

 b886 a860 c18 خوراک )گرم/پرنده/روز(

 

 دهد، اما در برخی دیگر فقطو هم وزن تخم را کاهش می

 یابد. اثر منفی محدودیت خوراککاهش می هاتعداد تخم

 دهد.ها را کاهش میاین است که وزن پایان دوره مرغ

 

 نویسیتغییرات جیره

گذار به کار بردن های تخمآمیز مرغراز تغذیه موفقیت

هایی است که نه تنها از نظر مقدار مواد مغذی بلکه از جیره

نیز یکنواخت باشند. در ه استفادمورد نظر مواد خوراکی 

آزمایشی تغییرات شدید ماهانه در یکنواختی خوراک 

ا هموجب دو برابر شدن نرخ تلفات طبیعی شد. پرنده

گیری برای انتخاب اجزای خوراک از تصمیم هنگام

کنند. ایجاد تغییرات در رنگ های بصری استفاده مینشانه

شود که آنها برای مدتی مصرف یا بافت جیره باعث می

ترین مثال در این شدهکنند. شاید شناختهخوراک را قطع 

مورد تغییر ظاهر خوراک هنگام وارد کردن ناگهانی 

به جیره باشد که همواره با کاهش  کنجاله آفتابگردان

( 6442شود. کرسول )مصرف خوراک و تولید همراه می

ر ها در پاسخ به تغییهچگونگی تغییر مصرف خوراک پرند

 .(63-3)جدول  اندازه کرامبل را تشریح کرده است

 

 مرغهای خونی داخل تخملکه

مرغ به سرعت در یک های خونی در تخمگاهی وقوع لکه

کند و پس از مدتی به همان ص شیوع پیدا میواحد خا

ها را شود. از ایجاد شرایطی که پرندهسرعت برطرف می

هنگام راه رفتن در سالن  به ویژهاندازد به وحشت می

 ـاستفاده از مرگ ممکن استگذار اجتناب کنید. تخم

                                                           
1. 3-Nitro, Histostat 
2. Arsanilic acid 

-های خونی دخالت داشته باشد. مرغها در ایجاد لکهموش

ایی هشوند، گاهی به موشنگهداری میهایی که روی بستر 

ه کنند کاند دسترسی پیدا میموش مردهکه بر اثر مرگ

های خونی منجر شود. سطوح باالی تواند به ایجاد لکهمی

های سولفوره به عنوان یکی از عوامل ایجاد بیوتیکآنتی

های خونی در مظان اتهام است. خوراک باید برای لکه

بررسی  6یا اسید آرسانیلیک 8تاتنیتروهیستواس -9وجود 

ها در مواردی که افزایش شود. اخیرا نقش مایکوتوکسین

های خونی مشاهده شده، مورد توجه قرار گرفته است. لکه

های خونی مشکلی های حاوی لکهمرغبه طور کلی، تخم

 ندارند. مصرفبرای 

 

 نکته 

 هایییرهجبا استفاده از  گذارتخمی هامرغعملکرد 

 ی دارند بهتر خواهد بود.تردرشتکه بافت 

 

 اندازه ذرات خوراک

گذار حائز اهمیت است، های تخماندازه ذرات خوراک مرغ

اگرچه مطالعات کمی روی آن انجام شده است. بسیاری از 

خوراک،  کردن مخلوط هایدشواری مانند روزمره مشکالت

ا توان باندازه ذرات نادرست و تفکیک مواد خوراکی را می

آسیاب کردن نسبتا ریز مواد خوراکی برطرف کرد. اما 

تواند باعث کاهش شدید شده میخوراک ریزآسیاب

مصرف خوراک شود، زیرا مصرف خوراک به گرانولومتری 

ها را گذار دانههای تخم)اندازه ذرات( بستگی دارد. مرغ

را  هادانه توانندها میدهند. پرندهمی بیشتر ترجیح
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 (ISA ،8333هفتگی ) 38تا  69گذار از سن های تخمبر عملکرد مرغخوراک اثر اندازه ذرات  :26-9جدول 

 ریز استاندارد اندازه ذرات

 98 3 متر )درصد(میلی 3/4 >

 68 23 مترمیلی 2/8 >

 0/34 3/39 گذاری )درصد(تخم

 0/26 9/29 )گرم(مرغ وزن تخم

 6/880 8/881 مصرف خوراک )گرم/روز(

 119/8 394/8 هفتگی )کیلوگرم( 99مرغ در توده تخم

 

 (8312وهوای گرم )ریس و همکاران، گذار در آبهای تخماثر بافت خوراک بر مرغ :27-9جدول 

 آردی ذرت شکسته و جو کامل مورد

 a3/880 b4/846 )گرم/پرنده/روز(خوراک مصرف 

 8/13 3/12 گذاری )درصد(نرخ تخم

 a2/33 b1/32 مرغ )گرم(وزن تخم

 

 ودشآنها مسدود  منقارسادگی به نوک بگیرند بدون آنکه 

 ISAو بنابراین تمایل دارند که ذرات ریز را کنار بگذارند. 

( آزمایشی انجام داد که در آن یک خوراک تجاری 8333)

 آسیاب شد. سپس دوباره با استفاده از یک غربال ریزتر

ها ارائه هفتگی به مرغ 38تا  83ها از سن این خوراک

توان مشاهده کرد که ارائه می 62-3. از جدول ندشد

گرم  0شده مصرف خوراک را حدود خوراک ریزآسیاب

 مرغ شد.تخم ایتولید تودهکاهش داد و منجر به کاهش 

تواند به جلوگیری از ات خوراک میاندازه مناسب ذر

های تابستان شده در ماهکاهش مصرف خوراک مشاهده

شود که ( و از این رو توصیه می60-3کمک کند )جدول 

متر میلی 6/9تا  3/4درصد ذرات باید بین  14حداقل 

. مزیت دیگر این اقدام (8312و همکاران،   8ریس) دنباش

 یابد.فزایش میاین است که توان عملیاتی آسیاب ا

 

 مرغاندازه تخم

 مرغ یک وجه بسیار مهم تولید از نظر اقتصادیاندازه تخم

                                                           
1. Reece 

 نکته 

-تابعی از ژنوتیپ و اندازه چهار مرغتخماندازه 

چوب بدن است، بنابراین سطوح اسیدهای آمینه و 

 .تواند روی آن تاثیر داشته باشدیماسید لینولئیک 

 

های کوچک قیمت مرغاز کشورها تخم برخیاست. در 

-خمت کشورها تولید سایردارند، در حالی که در  تریپایین

مرغ ندارد. اندازه تخم خاصی تر مزیتهای بزرگمرغ

-تواند تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی و فیزیومی

. دباشمیعامل ژنوتیپ  نخستینلوژیکی قرار بگیرد. 

د نرسنیا به فروش میهایی که در نقاط مختلف دپرنده

ئول نژاد مسهای اصالحاختالفاتی با یکدیگر دارند. شرکت

هایی را انتخاب توانند الیناین امر هستند، زیرا آنها می

مرغ مشخص را جهت کنند که یک میانگین اندازه تخم

برآورده کردن اهداف تجاری آنها تولید کنند. این هدف 

ه طور متفاوت تعداد های بزرگ و یا بمرغتواند تخممی

 ها باشد.مرغتخم
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 (6444شده بر اساس وزن بدن )هارمز و همکاران، بندیهای گروهمرغ مرغوزن تخم: 28-9جدول 

 وزن بدن گروه )گرم( سن )هفته(

 سنگین متوسط سبک

60 c8996 b8000 a8310 

61 b3/36 b6/30 a8/30 

96 b0/32 a0/24 a2/33 

90 b9/30 a2/24 a6/26 

 

مرغ، اندازه پولت در دومین عامل مهم موثر بر اندازه تخم

( یک گله 6444. هارمز و همکاران )استگذاری تخمآغاز 

هفتگی به سه گروه سبک، متوسط  60گذار را در سن تخم

نتایج این مطالعه را  61-3و سنگین تقسیم کردند. جدول 

سن  در سبک گروه مرغتخم وزن که حالی در دهد.می نشان

-هفتگی کمتر از دو گروه دیگر بود، اختالفی بین گروه 90

مرغ وجود نداشت. های متوسط و سنگین از نظر وزن تخم

 که دید ها خواهیماین دادهروی آنالیز رگرسیون  با انجام

هفتگی  60در سن  هامرغ وزن بین یدارمعنی بسیار ارتباط

)شکل  هفتگی وجود دارد 90مرغ در سن و اندازه تخم

 غمرتخم اندازه تجاری مناسب مدیریتی شرایط در (.83-9

محیط، به طور ویژه  یابد.می افزایش هامرغ سن افزایش با

تواند یک اثر مستقیم بر دما و تا حد کمتری رطوبت، می

 (.94-3و  63-3)جداول مرغ داشته باشد وزن تخم

مرغ به فراهمی مقادیر کافی از ای، وزن تخماز نگاه تغذیه

مواد مغذی ضروری به ویژه اسیدهای آمینه و تا حد 

 ضروری چرب اسیدهای و دسترسقابل فسفر کمتری

بستگی دارد. افزایش مصرف پروتئین متعادل موجب 

ر یامرغ خواهد شد، گرچه هزینه آن بسافزایش اندازه تخم

 دوره نهایی مراحل در جیره پروتئین کاهش بود. خواهد باال

تواند باعث کاهش اندازه تخم شود. همچنین تولید می

مشخص شده است که افزایش مقادیر اسیدهای آمینه 

 در شرایط ویژهضروری گوگرددار )به ویژه متیونین( به 

مرغ داشته تواند یک اثر مثبت روی اندازه تخمگرم می

اگر متیونین اولین اسید آمینه محدودکننده خوراک باشد. 

( 8311) گوسنباشد این اثر دیده نخواهد شد. موریس و 

هنگامی که سطوح اسید آمینه نسبت به که نشان دادند 

های نسبی برابری در سطح بهینه کاهش داده شد، پاسخ

-3مرغ مشاهده شد )شکل گذاری و اندازه تخمنرخ تخم

مرغ خ نسبی این است که نرخ تولید تخم(. منظور از پاس88

در هر آزمایش به صورت نسبتی از باالترین رقم تولید در 

آن آزمایش بیان گردید. بنابراین، تالش برای دستکاری 

مرغ از طریق تغییر سطوح اسید آمینه جیره اندازه تخم

حاصل کمی داشته است. معموال از متخصصین تغذیه 

مرغ را با تغییر اندازه تخمشود که تجاری درخواست می

جیره باال ببرند. اگر تولید در حد متوسط یا باالتر از متوسط 

مرغ را مدت اندازه تخمباشد، بعید است که بتوان در کوتاه

 از راه باال بردن مقدار اسید آمینه جیره افزایش داد.

لینولئیک در جیره منجر دانیم که افزایش مقدار اسید می

-وغنر در لینولئیک اسید شود.می مرغتخم اندازه افزایش به

شود. های گیاهی مانند روغن ذرت و روغن سویا یافت می

راین، بناب ذرت حاوی مقادیر کافی از اسید لینولئیک است.

سویا  - های ذرتافزایش سطح این اسید چرب در جیره

مرغ داشته اندازه تخمممکن است اثر بسیار محدودی بر 

 های ذرتدرصد روغن ذرت به جیره 6باشد. اضافه کردن 

تدای اب مرغ درسویا امکان دستیابی به اندازه مطلوب تخم -

استفاده  (.8339 ،همکاران و )پارسونز کندمی فراهم را تولید

ایغیرنشاسته هایساکاریدکننده پلیهای تجزیهاز آنزیم
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 مرغاثر دما بر مصرف خوراک و وزن تخم :29-9جدول 

 های متوسطمرغدرصد تخم مصرف خوراک روزانه )گرم( دما

4/98 0/889 96 

1/96 4/846 01 

2/90 2/848 32 

0/93 9/30 20 

 

 گراددرجه سانتی 6/96گذار در دمای های تخماثر رطوبت بر عملکرد مرغ :31-9جدول 

 رطوبت

 )درصد(

 مصرف خوراک

 )گرم/مرغ/روز(

 مرغوزن تخم

 )گرم(

 مرغتولید تخم

 )درصد(

23 4/886 46/28 90/03 

03 6/888 13/24 86/00 

13 0/31 93/30 44/08 

(NSP ) وجود فراهم کردن امکان تولید طبیعی و مصرف با

انرژی، موجب کاهش  انرژی خوراک کافی در سطوح پایین

شود. استفاده از یک حداقل اسید مرغ میاندازه تخم

باشد  NSPلینولئیک که مطابق با سطح جیره بدون آنزیم 

)منظور جیره شاهدی است که دارای سطح انرژی معمولی 

 (.6486 )الیوت، کرد خواهد گیریجلو کاهش این از بوده(

 وهوایی گرمتغذیه در شرایط آب

مرغ دارد. گرمای شدید یک اثر مخرب روی تولید تخم

(. حداقل 86-3خورد )شکل ابتدا تعادل انرژی برهم می

گراد یعنی درجه سانتی 69تولید گرما توسط بدن در دمای 

 دماتر از این افتد. در پایینمیمحدوده آسایش اتفاق 

 ها مجبور هستند که حرارت)دمای بحرانی پایین(، پرنده

 

 

(8311موریس و گوس، )مرغ ارتباط بین مصرف یک اسید آمینه محدودکننده و نرخ تولید و وزن تخم: 11-9شکل 
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 نکته 

انرژی بیشتری را برای  هامرغی گرم وهواآبدر 

کنند، در حالی که مصرف یمخنک شدن استفاده 

 کند.یمخوراک کاهش پیدا 

 

بیشتری برای گرم نگه داشتن خود تولید کنند. در دمای 

 ها )مانند یک یخچال(گراد، پرندهدرجه سانتی 60باالتر از 

شروع به استفاده بیشتر از انرژی برای خنک نگه داشتن 

-رسد که نمیای میکنند. مصرف انرژی به نقطهمیخود 

تواند نیازها را برآورده کند. ذخایر بدن مورد استفاده قرار 

گیرند و با خالی شدن این ذخایر پرنده وارد تعادل منفی می

شود. در این مرحله، انرژی و گرفتار تنش گرمایی می

ا شود. بومیر شروع و مشکل شدید تولید تجربه میمرگ

ها به شرایط گرم، آنها تولید دمای خود را زگاری پرندهسا

توانند مصرف خوراک خود دهند و نیز بهتر میکاهش می

را به حد نیاز برسانند و از این رو حساسیت آنها به تنش 

یابد. این بدین معنی است که ما تولید گرمایی کاهش می

رمایی گ شرایط تنش کنیم نهرا در شرایط گرم مدیریت می

که دو چیز متفاوت از یکدیگر هستند. به روشنی هر عملی 

ر شود به غلبه ببکه بتواند موجب افزایش مصرف انرژی 

تنش گرمایی کمک خواهد کرد. با افزایش انرژی جیره به 

کیلوگرم( و افزایش مقدار در  مگاژول 3/86سطوح باال )

روغن جیره امکان گول زدن پرنده برای مصرف انرژی 

 صرفه نیست.بهدارد، اما این گزینه مقرون بیشتر وجود

 

 نکته 

 کند.یمننیاز اسیدهای آمینه با باال رفتن دما تغییر 

 

 

دومین عاملی که باید در ذهن داشت این است که با توجه 

گذاری پرنده هنوز باال و نزدیک به حد به آنکه نرخ تخم

ماند، نیاز پروتئین تحت تاثیر قرار میطبیعی باقی 

گیرد. اما در گذشته افزایش سطح پروتئین در نمی

بود. پروتئین  رایجبسیار  یهای تنش گرمایی عملدوره

ناکارآمدترین ماده مغذی مورد استفاده از لحاظ تولید 

گرمای افزایشی است و دفع انرژی حاصل از کاتابولیسم 

 

 

محیط، تولید گرما توسط بدن و مصرف انرژی بر تعادل انرژی در طیور )برگرفته از لیسون و سامرز، اثر دمای : 12-9شکل 

6443) 
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پروتئین مازاد کار بیشتری را به سازوکارهای دفعی گرمای 

کند. به منظور حفظ مصرف طبیعی اسید بدن تحمیل می

 افی، باید سطوح اسیدهایآمینه بدون تغذیه پروتئین اض

و نه )آمینه ضروری را با استفاده از محصوالت سنتتیک 

 د.افزایش دا (محتوای پروتئین خام

توان برای ای را مییک سری راهکارهای محیطی و تغذیه

توان دمای سالن را با میکاهش تنش گرمایی به کار برد. 

ن فپاش، خیس کردن دیوارها، به کار بردن مهاستفاده از 

. یکی از دادکاهش  سازی دیوارها و سقفو یا عایق

ترین نکات اطمینان از خنک بودن کافی آبی است که مهم

گیرد. آب گرم تنها شرایط را ها قرار میدر دسترس مرغ

توان مصرف آب را با (. می98-3بدتر خواهد کرد )جدول 

شود که اضافه کردن نمک یا پتاسیم تحریک کرد. گفته می

های گرم سطح تنش گرمایی در ماه Cده از ویتامین استفا

آمده در آزمایشات دستدهد، اگرچه نتایج بهرا کاهش می

 خیلی متقاعدکننده نیست.

 

 نکته 

ی دارای دیواره جانبی باز امکان وقوع هاسالندر 

جود و مرغتخمتغییرات فصلی در وزن بدن و تولید 

 دارد.

 

 نوسانات فصلی

نگی مرغ رابطه تنگاتنگی با چگوتولید تخمنوسانات فصلی 

پرنده با شرایط گرم دارد. در بسیاری از کشورها،  همواجه

های های باز )در مقابل سالنمرغ در سیستمتولید تخم

گیرد که به معنای تاثیر فصل بر شده( صورت میکنترل

شود. به طور کلی، شرایطی است که پرنده با آن مواجه می

 ها را باهو هوایی گرم است که پرند اغلب شرایط آب

ها زیر حد کند. در شرایط گرم، پرندهچالش مواجه می

کنند. این حالت با انتقال طبیعی انرژی مصرف می

های بدن به منظور برآورده کردن انرژی مورد نیاز چربی

دهد. شود. از این رو، پرنده وزن از دست میپاسخ داده می

مرغ در حد طبیعی حفظ تولید تخم توجهیاما به طور جالب

شود. به دنبال کاهش مصرف خوراک: مصرف پروتئین می

یابد که در بسیاری از موارد مرغ نیز کاهش میو اندازه تخم

له زدن باعث مرغ همراه نیست. لهبا کاهش تعداد تخم

کربنات بیشتری از دست های بیشود که پرنده یونمی

ظرفیت خون برای انتقال  بدهد. این مساله موجب کاهش

ن شود. ایکلسیم و اغلب موجب نرم شدن پوسته تخم می

توان با اضافه کردن کلسیم بیشتر به جیره شرایط را نمی

 درمان کرد.

گیرند و های خود را زیر نظر میمرغداران وزن بدن مرغ

شود. با افزایش سطح این کاهش باعث نگرانی آنها می

روتئین مصرفی نیز افزایش پروتئین جیره میزان کل پ

یابد. باال رفتن مصرف پروتئین کاهش در اندازه می

اندازد، اما بسیار بعید است که مرغ را به تاخیر میتخم

باعث افزایش وزن بدن شود. تصور معقول این است که 

گذار حیوانات بالغی هستند و از نظر ژنتیکی های تخممرغ

د را ندارند. درست ای خواستعداد افزایش توده ماهیچه

های لخم )بیشتر در قالب توسعه است که برخی از بافت

کنند، اما گذاری رشد میاویدوکت( در ابتدای دوره تخم

 گذاری بهآمده در دوره تخمدستبیشتر افزایش وزن به

شکل چربی است که نمایانگر ذخایر انرژی درونی پرنده 

ی خود نیاز است. پرنده به منظور ساخت مجدد ذخایر چرب

به افزایش مصرف انرژی دارد. این کار باید با افزایش کمی 

پذیر باشد، اما افزایش سطح در سطوح انرژی جیره امکان

شود که پرنده کمتر بخورد که به نوبه خود انرژی باعث می

 کند.مرغ را تشدید میمشکل اندازه تخم

ه خیلی کمی به اثرات تغذیه سطوح جالب است که توج

ها صورت گرفته است. در بیش از حد پروتئین به مرغ

ها مجبور صورت مصرف بیش از حد اسیدهای آمینه، مرغ
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 مرغ )درصد(اثر دمای آب بر تولید تخم :31-9جدول 

 گراددرجه سانتی 96دمای محیط  سن )هفته(

 گراددرجه سانتی 60دمای آب  گراددرجه سانتی 96آب دمای 

63 20 00 

62 00 03 

60 00 12 

61 02 10 

63 11 39 

 19 02 میانگین

 34 19 مصرف خوراک )گرم/پرنده/روز(

 

خواهند بود که آنها را به اجزای سازنده خود یعنی ازت و 

کربوهیدرات )قند( بشکنند. درست است که های مولکول

ان زمتواند برای تولید انرژی استفاده شود، اما همقند می

ازت اضافی نیز باید از طریق ادرار دفع شود )اسید اوریک 

های سفیدرنگ موجود در فضوالت(. این فرآیند به توده -

انرژی نیاز دارد و انرژی اضافی موجود در بدن از ذخیره 

دهد. کل چربی به این فعالیت تغییر مسیر میشدن به ش

. دهداین فرآیند تولید گرمای پرنده را نیز افزایش می

 کنند، به طوریمتخصصین تغذیه این فرآیند را درک می

های گوشتی برای تولید که از آن در صنعت پرورش جوجه

شود. با خنک شدن پرنده شرایط های لخم استفاده میالشه

ها انرژی بیشتری برای گرم ماندن پرندهشود. برعکس می

نیاز دارند و ممکن است خوراک بیشتری را برای بازیابی 

 ذخایر چربی خود مصرف کنند.

 

 شبتغذیه در نیمه

خورده ضرر اقتصادی بسیار های شکسته و ترکمرغتخم

 3/2آورند. نزدیک مهمی در هر واحد تجاری به بار می

ه خاطر مشکالت کیفیت مرغ تولیدی بدرصد از کل تخم

ح ها در صباستفاده است. بیشتر تخمپوسته غیرقابل

شوند و با توجه به اینکه ساخت پوسته بیش از گذاشته می

ه هنگام، وقتی که پوستکشد، پرنده شبساعت طول می 64

شود، نیاز باالیی به کلسیم دارد. مرغ ساخته میتخم

مرغ  ارشیکه سیستم گواست  تحقیقات قبلی نشان داده

هنگام صبح اول وقت در مقایسه با آخرین ساعات بعد از 

ه شب، وقتی کظهر حاوی کلسیم کمتری است. هنگام نیمه

شود، کلسیم کمتری در بخش اعظم پوسته ساخته می

( دریافتند 8332دسترس مرغ است. هارمز و همکاران )

شب تغذیه روز در نیمه 0ها به مدت که بعد از آنکه مرغ

تواند کیفیت پوسته بهبود یافت. این تجربه میشدند 

راهبرد خوبی در شرایط تنش گرمایی باشد، چرا که هر 

 عملی در جهت بهبود مصرف خوراک سودمند خواهد بود.

 

 پرریزی اجباری

آید که هایی پیش میگونه که قبال ذکر شد، زمانهمان

ای مطلوب خواهد گذار گزینهتخمپرریزی اجباری گله 

ها باال هایی که ارزش کاست مرغبود. این فرآیند وقت

ت شود. ارزش کاساست به طور گسترده به کار گرفته می

مرغ عبارت است از اختالف بین هزینه جایگزینی پولت و 

یافته حاصل هایی که دوره آنها پایانآنچه از فروش مرغ

ن است به دالیل اجرایی شود. پرریزی همچنین ممکمی

ای برای جایگزیندیگری انجام شود، مثال وقتی که گله
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ها کردن وجود ندارد. طی پرریزی اجباری، اویدوکت مرغ

رود و سپس مجددا همانند یک به طور کامل تحلیل می

کند. در برخی از کشورها، پولت جوان توسعه پیدا می

ها بیش از یک بار تحت پرریزی اجباری قرار هپرند

های رفاهی پیرامون عملیات پرریزی گیرند. نگرانیمی

ای از برنامه پرریزی اجباری در اجباری وجود دارد. نمونه

 زیر تشریح شده است:

  ساعت  3یک هفته قبل از آغاز پرریزی، روشنایی به

 د.کنمیپذیر باشد( کاهش پیدا )یا هرچقدر که امکان

 گذاری خود قبل ها همراه با آخرین خوراک تخممرغ

از شروع پرریزی اجباری، مقدار بیشتری پودر صدف 

کنند. اضافه یا ذرات درشت سنگ آهک دریافت می

درصد برای اطمینان از اینکه آخرین  63تا  83کردن 

کند. های تولیدی پوسته کافی دارند، کفایت میتخم

دیم اضافی از جیره حذف در این دوره هرگونه س

 شود.می

 0تا  6ها به مدت در آغاز پرریزی اجباری )روز( مرغ 

 هاشوند. این کار به مرغروز گرسنه نگه داشته می

گذاری و دهد که با اختالف بین جیره تخماجازه می

شود تراکم خود که بعدا ارائه میجیره پرریزی کم

 سازگار شوند.

 ند که در این زمان آب نیز کنبرخی منابع پیشنهاد می

 روز قطع شود. 8به مدت 

 تا  0تراکم پرریزی )به دنبال گرسنگی، یک جیره کم

تا  34متابولیسم، کیلوگرم انرژی قابلدر  مگاژول 1

در  گرم 86کیلوگرم پروتئین و در  گرم 844

 93گردد. با مصرف روزانه کیلوگرم کلسیم( ارائه می

ها تولید تخم را رغای مگرم از چنین جیره 34تا 

رود، اما کنند و اویدوکت آنها تحلیل میمتوقف می

های بدن آنها به شکل طبیعی ادامه سایر فعالیت

روز مصرف جیره پرریزی،  80تا  86یابد. پس از می

 81رسند که برابر وزن آنها در ها به وزنی میپرنده

 هفتگی است.

  معمولی رشد  جیرهدر این زمان خوراک به یک

از هر  34:34. ارائه یک جیره کندمیها تغییر پولت

 است. دو خوراک بهترین راه برای گذار از این دوره

 ها در معرض تقریبا یک هفته قبل از آنکه مرغ

-تخمتحریک نوری قرار بگیرند، یک جیره پیش

 شود.گذاری به آنها ارائه می

  ای، ساعات دسترسی هفته 2تا  3در طول یک دوره

ا به روشنایی به سطح آن قبل از شروع هپرنده

 شود.پرریزی اجباری برگردانده می

 9گذاری کردند، به مدت ها شروع به تخموقتی مرغ 

گذاری هفته از یک جیره معمولی ابتدای تخم 0تا 

( استفاده و سپس یک جیره اواسط 33گذار )تخم

شود. این ( ارائه می843گذاری )جیره دوره تخم

مغذی کافی برای تولید تخم و توسعه برنامه مواد 

 کند.اویدوکت فراهم می

 

 نکته 

یری استحکام پوسته در برابر شکستن و گاندازه

ضخامت پوسته بهترین معیارها برای سنجش 

 کیفیت پوسته هستند.

 

 مرغکیفیت تخم

 مرغکیفیت پوسته تخم

های تولیدشده به یک شکلی مرغدرصد تخم 2بیش از 

گونه که قبال ذکر کردیم، بخش مشکل پوسته دارند. همان

گردد. از عمده این مشکالت به تغذیه کلسیم و فسفر برمی

نگاه عملی، متخصصین تغذیه باید پوسته را ارزیابی و سپس 

های متعددی برای . روشنماینداقدامات مناسب را اعمال 

گیری کیفیت پوسته وجود دارد. اینها شامل ازهاند
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ها و اثر مکمل کردن کاروفیل قرمز بیشتر بر شدت رنگ زرده ارتباط بین سطح کاروفیل زرد در جیره مرغ: 13-9شکل 

 آنها تخم

 

گیری وزن مخصوص در یک محلول نمکی، استحکام اندازه

پوسته در برابر شکستن و ضخامت پوسته است. وزن 

مخصوص عبارت از وزن یک شی به وزن حجم برابری از 

و سپس وزن  توزینمرغ آب است؛ به عبارت دیگر، تخم

دهنده شود. وزن مخصوص نشانآن به حجمش تقسیم می

اال ب مرغ است. بااجزای تخممقدار نسبی پوسته به دیگر 

یابد که تا سن مرغ، وزن مخصوص کاهش می رفتن

تر از مرغ سریعحدودی به این دلیل است که اندازه تخم

یابد. به عالوه، وزن مخصوص با وزن پوسته افزایش می

گیری، دمای محلول نمکی و سن توجه به ساعت انجام نمونه

تغییر  آزمایشتحت  هایمرغتخم)مدت نگهداری( 

گیری وزن مخصوص یک آزمایش ساده و کند. اندازهمی

بر است و تنها در صورتی ارزشمند غیرتخریبی اما زمان

 خواهد بود که تاریخچه یک گله ثبت شود. سنجش

 مرغ مستلزم آنمرغ و وزن کل تخمضخامت پوسته تخم

                                                           
1. Pizzolante 
2. Xanthophyll 

 گیری با قرار دادن در آونها قبل از اندازهاست که نمونه

( نشان دادند 6488و همکاران ) 8هزوالنتیتک شوند. پخش

ت بینی )باالترین همبستگی( برای کیفیکه بهترین پیش

-مرغ در سطوح مختلف کلسیم جیره با اندازهپوسته تخم

ن تریگیری ساده ضخامت پوسته به دست آمد. ضعیف

 گیری وزن مخصوص بود.اندازه

 

 نکته 

و رنگ زرده توسط سطوح کاروفیل طبیعی 

 شود.یممصنوعی مورد استفاده در جیره تعیین 

 

 رنگ زرده

مرغ به طور مستقیم رنگ پوست، بافت چربی و زرده تخم

-صیتخص دهنده نوع و سطح کاروتنوئیدها یا به طوربازتاب

 رنگیزگی شدت .است خوراک در موجود 6هایگزانتوفیل تر
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 )راش( DSMبادبزن : 14-9شکل 

 

 دانهمحتوای کاروتنوئید برخی از منابع رنگ: 32-9جدول 

 گرم/کیلوگرم(مقدار )میلی کاروتنوئید دانهمنبع رنگ

 844 آستازانتین میگو

 3 آستازانتین ماهی آزاد

 601-860 کل کاروتنوئید یونجه

 994-664 کل گزانتوفیل پودر یونجه

 934 کل گزانتوفیل جلبک

 603 کل گزانتوفیل قرمز فلفل

 813 کل گزانتوفیل فلفل تند )خشک(

 63-64 کل گزانتوفیل ذرت

 6 کل کاروتنوئید سورگوم قرمز

 6 کل کاروتنوئید گندم

 1444 کل گزانتوفیل بهارگلبرگ گل همیشه

 

ها افزایش دانهها با افزایش غلظت رنگمرغزرده و پوست 

(. 89-3رسد )شکل یابد و سپس به یک حالت ایستا میمی

)در  8رنگ زرده با استفاده از ابزاری به نام بادبزن راش

. این (80-3)شکل  شودگیری می( اندازهDSMحال حاضر 

 4ابزار رنگ زرده را از زرد خیلی کمرنگ تا تقریبا قرمز )

 تواندکند. در عمل، رنگ مناسب میگیری میدازه( ان83تا 

                                                           
1. Roche fan 

در جیره حفظ شود.  گزانتوفیل با اطمینان از سطح کافی

دامنه  آید.هنگام استفاده از ذرت به ندرت مشکلی پیش می

-3وسیعی از منابع طبیعی کاروتنوئیدها وجود دارد )جدول 

از عالی  یبینید، یونجه منبعطور که می(. همان96

درصد از آن در  8ها است و استفاده از کمتر از گزانتوفیل

کند.رنگ زرده ایجاد می ای درجیره اختالف برجسته
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زایش اف روش ترینرایج مصنوعی هایگزانتوفیل از استفاده

پذیری به طبیعت و مقدار رنگ زرده است. میزان رنگ

تر شده بستگی دارد. رنگیزه قرمز ارزاناستفاده گزانتوفیل

های گزانتوفیلاز و بسیار موثرتر است، اما یک مقدار پایه 

( وگرنه پاسخ کمتری 89-3زرد نیز باید تامین شود )شکل 

شود، در میدیده خواهد شد. وقتی که از ذرت زرد استفاده 

قرمز برای افزایش نمره رنگ  8حالت عادی فقط کاروفیل

-رنگ دو هر سفید ذرت از استفاده صورت در اما است، فیکا

دانه باید استفاده شود. وقتی ذرت سفید یا گندم جایگزین 

 3گرم کاروفیل زرد و  64شود، استفاده از میذرت زرد 

 .گرددمیهر تن ذرت توصیه در گرم کاروفیل قرمز 

امکان تغییر منفی رنگ زرده نیز وجود دارد. برخی از 

شوند، در حالی که باعث کمرنگ شدن زرده میداروها 

دانه رنگ زرده را به سبز خاکستری تغییر پنبه 6گوسیپول

های مصنوعی به ویژه اگر دانهدهد. تعداد زیادی از رنگمی

توانند به آسانی وارد زرده شوند محلول در چربی باشند، می

 های ناخواسته کنند.و ایجاد رنگ

پریده به نظر گذار رنگهای تخمگاهی اوقات برخی از گله

غ مررسند. رنگ پوست، بافت چربی و رنگ زرده تخممی

های لگزانتوفیکننده نوع و سطح به طور مستقیم منعکس

. شدت رنگیزگی زرده و پوست استموجود در جیره 

ها در جیره افزایش گزانتوفیلها با افزایش غلظت مرغ

ها سد. اگر مرغریابد و سپس به یک حالت ایستا میمی

انتقال یابند، رنگیزگی  گزانتوفیلروی یک جیره بدون 

یابد و ظرف یک مرغ طی چند روز کاهش میزرده تخم

شود. زرده سفیدرنگ تولید می دارایهای مرغهفته تخم

ای ها در مقایسه با نیاز باالی آنها برگزانتوفیلذخایر بافتی 

گشت مصرف مرغ اندک است. با بازرنگیزگی زرده تخم

ها به حالت عادی رنگیزگی زرده ظرف یک هفته گزانتوفیل

کامل خواهد شد. حتی در سطوح باالی کاروتنوئیدها، طیور 

                                                           
1. Carophyll 
2. Gossypol 
3. Functional foods 

ر کنند و سایبخش اعظم آنها را برای تولید زرده مصرف می

دهند، زیرا آنها مقدار ها رنگ خود را از دست میبافت

از  نند. نرخکدانه دریافت نمیکافی )سطح نگهداری( رنگ

دست دادن رنگ یک بافت خاص به نرخ نوسازی سلولی 

در آن ناحیه بستگی دارد. ابتدا پوست اطراف مخرج و 

ی هادانهسپس پوست صورت شروع به از دست دادن رنگ

های نوک از ناحیه دانهکنند. از دست رفتن رنگخود می

کند، شروع و انتهایی آن، یعنی جایی که از آنجا رشد می

شود. پوست روی رنگ میهفته به طور کامل بی 3رف ظ

شود. رنگ میماه از محرومیت بی 3تا  0ساق پاها بعد از 

 گردد.رنگ به همان ترتیبی که رفته برمی

 

 نکته 

های محلول در یتامینوسطوح اسیدهای چرب و 

 قابل دستکاری هستند. مرغتخمچربی در زرده 

 

 مرغترکیب تخم

ای آنها به طور فزاینده ،کنندگانمصرفبا افزایش آگاهی 

های تر هستند. این خوراکهای سالمبه دنبال خوراک

هایی مانند پودر ذرت غنی از شامل فرآورده 9فراسودمند

ویتامین و نان غنی از پروتئین است. در عین حال، 

کنندگان دوست ندارند دهد که مصرفها نشان میبررسی

هایی را استفاده کنند که عطروطعم آنها تغییر فرآورده

 ازیسمرغ محصولی بسیار عالی برای غنیکرده است. تخم

مشخص شده است که ترکیب است. به طور گسترده 

توان با دستکاری جیره تغییر داد. یکی از مرغ را میتخم

های نگرانی متخصصین تغذیه انسانی، میانگین بسیار حوزه

است. ماهی به عنوان  9-پایین مصرف اسیدهای چرب امگا

شود و شناخته می 9-اسیدهای چرب امگااز یک منبع غنی 

ف ماهی باال است مشخص شده که در کشورهایی که مصر
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ترین م. یکی از مهاستهای قلبی بسیار پایین شیوع بیماری

در  9-ترین اسیدهای چرب امگاو شاید محدودکننده

 این اسیداست.  8خوراک انسان اسید دوکوزاهگزانوئیک

کند. فرد در چشم و مغز ایفا مینقشی منحصربه چرب

-های چشم انسان اسید دوکوزاچربی از درصد 24حدود 

کند؛ هگزانوئیک است، جایی که به دقت بینایی کمک می

درصد چربی غیراشباع مغر نیز اسید  04در حالی که 

ایی شود به تواندوکوزاهگزانوئیک است، جایی که تصور می

کند. مشخص شده است یادگیری و تعادل عاطفی کمک می

های گیاهی شامل سویا و روغن آن که بسیاری از فرآورده

تر کتان )بذرک( و روغن آن غنی از همه مهمو شاید از 

گذار های تخمهستند. تغذیه مرغ 9-اسیدهای چرب امگا

تواند مقدار اسیدهای چرب با جیره غنی از روغن کتان می

مرغ افزایش بدهد. کتان غنی از اسید را در تخم 9-امگا

 بخش رویکه مشخص شده آثار سالمت استلینولئیک 

دارد. به عالوه، اسید لینولئیک پوست و تا حدودی قلب 

ساز اسید دوکوزاهگزانوئیک در انسان و مرغ است. پیش

اما نرخ تبدیل اسید لینولئیک به اسید دوکوزاهگزانوئیک 

محدود است و استفاده از کتان به تنهایی در جیره، افزایش 

بسیار کمی در مقدار اسید دوکوزاهگزانوئیک ایجاد 

 کند.می

 6دهشمرغ مهندسیتخموسعه تجاری نخستین کار برای ت

مرغ را با تغذیه ( انجام شد. او تخم8330توسط فارل )

های گیاهی خوراکی و روغن ماهی غنی ترکیبی از روغن

را ثبت کرد که  OLBPای با نام کرد. همچنین او فرآورده

کند. فارل مرغ جلوگیری میاز ایجاد بوی ماهی در تخم

زایش مقدار اسیدهای چرب ( توانست عالوه بر اف8330)

-درصد(، کاهشی در مقدار کلسترول تخم 044) 9-امگا

 .ها نیز ایجاد کندمرغ

                                                           
1. Docosahexaenoic acid 
2. Designer egg 
3. Biliverdin-IX 
4. Protoporphyrin-IX 

، مانع از آن تشریح گردیدشرایطی مانند آنچه در باال 

شود که تولیدکننده دیگری از روش دیگری برای نمی

ها و ارائه آنها به بازار تحت عنوان مرغتخم سازیغنی

شده اثر محصول تجاری خود استفاده کند. اما ادعای مطرح

مرغی که ادعا دارد است و چنین محصول تخم یروی سالمت

ای غنی است باید توسط مراجع معتبر تایید از نظر تغذیه

 گردد.

 

 کیفیت و رنگ پوسته

ی های اپیتلیال پوششلمرغ از سلوهای پوسته تخمدانهرنگ

گیرد. با رسیدن زرده، ساز نشات میدیواره غده پوسته

 مرغساز، تخمسفیده و غشاهای همراه آنها به غده پوسته

کند. در این مدت ساعت را در آنجا سپری می 64تقریبا 

پوسته، عمدتا به صورت کربنات کلسیم، روی غشاهای 

زمان با هم کند.کننده زرده و سفیده رسوب میاحاطه

های اپیتلیال شروع به ساخت و تشکیل پوسته، سلول

های مرغای تخمکنند. رنگ قهوهها میدانهذخیره رنگ

هایی است که در کبد از دانهای ناشی از رنگپوسته قهوه

های قرمز ایجاد های حاصل از شکستن گلبولفرآورده

آن با ، کیالت IX9-دانه اصلی بیلیوردینشوند. سه رنگمی

دانه ترین رنگهستند. فراوان IX0-پروتوپورفیرینروی و 

 IX-پروتوپورفیرینای امروزی های قهوهدر پوسته تخم

-ساعت پایانی تشکیل پوسته، توده رنگ 0تا  9است. در 

روتئین پ از غنی چسبنده و سیال ترشحات به یافتهتجمع دانه

ن ای بودیابد. شدت قهوهموسوم به کوتیکول انتقال می

قیم ای دارد که به طور مستدانهپوسته بستگی به مقدار رنگ

یبا دانه، تقرشود. کوتیکول غنی از رنگوارد کوتیکول می

د، رسدر زمانی که رسوب پوسته به یک حالت ایستا می

پوسته  دقیقه قبل از گذاشتن تخم، در 34یعنی تقریبا 
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اسر رس در دانهرنگ توزیع بنابراین، کند.می رسوب مرغتخم

مرغ مرغ یکسان نیست. پوسته تخمضخامت پوسته تخم

دانه است، اما مشارکت آن در نیز حاوی مقادیر اندکی رنگ

 ای در مقایسه با کوتیکول ناچیز است.شدت رنگ قهوه

به طور  گذارند،ای میهایی که تخم قهوهدر هر گله از مرغ

توان درجات مختلفی از رنگیزگی را مشاهده متداول می

ای وههای قهتخم کرد. اختالفات در شدت رنگیزگی پوسته

های های مادر گوشتی در مقایسه با مرغدر مورد مرغ

تر است. در یک گله مرغ مادر گذار تجاری گستردهتخم

ه رفتای گها از قهوهای از رنگگوشتی سالم، مشاهده دامنه

تا تقریبا سفید کمرنگ غیرمعمول نیست. این اختالف در 

دهد که انتخاب ژنتیکی برای رنگ به این دلیل روی می

های مادر گوشتی در ای یکنواخت در مرغرنگ قهوه

گذار تجاری از اهمیت کمتری های تخممقایسه با مرغ

 برخوردار است.

ه داناولین گزارش مستند در مورد از دست رفتن رنگ

است،  8300ای مربوط به سال های پوسته قهوهمرغتخم

در حال پاک  8هنگامی که محققان استخردا و هوالندر

ه یک گلدی های تولیمرغهای پوسته تخمکردن کثیفی

های رود آیلند رد متوجه شدند که مقداری مرغاز کوچک 

شود. این اثر با افزایش ای نیز پاک میدانه قهوهاز رنگ

ها مرغها تشدید شد. اغلب تخمکردن تخم شدت پاک

دانه خود را خیلی آسان از دست دادند، مگر آنهایی رنگ

 درای داشتند. عوامل متعددی که یک پوشش شیشه

های کاهش شدت یا از دست رفتن کامل رنگ پوسته

 :نقش داردای قهوه

ها در کوتیکول دانهاز آنجایی که بخش عمده رنگ تنش:

های اپیتلیال در قرار دارد، هر عاملی که با توانایی سلول

ساز برای سنتز کوتیکول تداخل کند، شدت غده پوسته

ه دهد. این مورد برنگیزگی پوسته را تحت تاثیر قرار می

                                                           
1. Steggerda and Hollander 
2. Nicarbazin 

ساعت پایانی رسوب پوسته اهمیت دارد،  0تا  9ویژه طی 

این زمان کوتیکول با سرعت بیشتری سنتز و  زیرا در

زا در گله طیور )مانند تراکم شود. عوامل تنشذخیره می

، صدای بلند و غیره( هاپرنده باالی قفس، جابجا کردن

نفرین های تنش به ویژه اپیموجب آزادسازی هورمون

د. آزاد شدن این هورمون در خون باعث نشو)آدرنالین( می

تخم و توقف تشکیل کوتیکول در غده  تاخیر در گذاشتن

زا که موجب عصبی شود. این عوامل تنشساز میپوسته

ی پریدگتوانند باعث رنگشوند، میشدن و ترس مرغ می

پریدگی نتیجه رسوب نامنظم مرغ شوند. رنگپوسته تخم

ته یا گرفکربنات کلسیم روی یک کوتیکول کامال شکل

 ش از موعد تشکیلکوتیکول ناقص است که از توقف پی

های شود. رابطه بین تنش و تولید تخمکوتیکول ناشی می

اند پریده آنقدر شدید است که محققان پیشنهاد کردهرنگ

تواند به عنوان یک های پوسته میدانهاز دست رفتن رنگ

-های تخمروش غیرتخریبی برای ارزیابی تنش در مرغ

 گذار استفاده شود.

ای هایی که تخم قهوهن مرغبا افزایش س سن پرنده:

گذارند، یک کاهش متناظر در شدت رنگیزگی پوسته می

. علت اصلی این مساله مشخص شودایجاد میمرغ تخم

کاهش رنگیزگی به این علت باشد که نیست. احتمال دارد 

ته تری از پوسدانه روی سطح بزرگکه مقدار ثابتی از رنگ

باال رفتن سن  مرغ باشود، زیرا اندازه تخمپخش می

رغ میابد. همچنین ممکن است مدت توقف تخمافزایش می

ساز تغییر کند. به عالوه، این کاهش در غده پوسته

 شد.با دانهرنگتواند نتیجه تولید کمتر رنگیزگی می

کاهش سریع رنگیزگی پوسته به  داروها و مواد شیمیایی:

ط سدنبال مصرف برخی از داروها مانند سولفونامیدها تو

-گذار متداول است. ضدکوکسیدیوز نیکارهای تخممرغ

ها تجویز روز برای مرغدر  گرممیلی 3که در سطح  6بازین
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های ساعت منجر به تولید تخم 60تواند ظرف شود، میمی

رنگ به بیمنجر د انتومیپریده شود. سطوح باالتر آن رنگ

 مرغ شود.شدن کامل کوتیکول پوسته تخم

 های ویروسی مانند بیماری نیوکاسل وبیماری بیماری:

تولید تخم را در طیور تحت تاثیر قرار  8برونشیت عفونی

ای برای غشاهای ها تمایل ویژهدهند. این ویروسمی

های تنفسی و تولیدمثلی دارند. با توجه به مخاطی دستگاه

اینکه ویروس به طور مستقیم دستگاه تولیدمثل را آلوده و 

ند، عالئم بیماری به طور مستقیم در محصول کمعیوب می

شود. از این رو، تعداد کل مرغ آشکار میدستگاه یعنی تخم

تر و مرغ نازکیابد، پوسته تخمها کاهش میمرغتخم

 کند. کیفیتشود و شکل نامنظم پیدا میپریده میرنگ

داخلی )سفیده آبکی( نیز به طور منفی تحت تاثیر قرار 

تواند شکالت مربوط به تولید و کیفیت میگیرد. این ممی

 برای یک مدت طوالنی ادامه داشته باشد.

 

 نکته 

های ویروسی مانند بیماری نیوکاسل و یماریب

رار را تحت تاثیر ق مرغتخمبرونشیت عفونی تولید 

 دهند.یم

 

 های سفیدهناهنجاری

ها آلبومین نازک خارجی اضافی دارند. مرغبسیاری از تخم

ها به طور ویژه هنگام سرخ شدن برای مرغتخماین 

مالحظه هستند. در این حالت، سفیده کنندگان قابلمصرف

مرغ تخم پزد، قبل از آنکه بقیهشود و میزودتر پخش می

( دریافتند که 8330) 6نحتی گرم شود. لیسون و کست

پوشانند مربع را میمترسانتی 1/888های آبکی مرغخمت

مترمربع سانتی 9/23های طبیعی تنها مرغدر حالی که تخم

ها وجود توجهی بین مرغکنند. اختالفات قابلفضا اشغال می

                                                           
1. Infectious bronchitis 
2. Caston 

هایی درصد از آنها به طور مداوم تخم 3داشت، اما حدود 

شد. گذاشتند که سفیده آنها هنگام شکستن پخش می

ه و ناست زک که پخش شدن آلبومین نا گردیدمشخص 

از  های آبکی رامرغارتفاع یا مقدار آلبومین ضخیم که تخم

کند. نقطه تمایز وجود مقدار های طبیعی متمایز میمرغتخم

های آبکی بود. مشخص مرغبیشتر آلبومین نازک در تخم

درصد اثری  64تا  86شد که سطوح پروتئین خام جیره از 

اختالف در شونده نداشت. های پخشبر شیوع سفیده

ای هاختالفی در شیوع سفیدهنیز باز جیره  -تعادل اسید

 های آبکی توسطشونده ایجاد نکرد. شیوع سفیدهپخش

 آنهایی حداقل شود،نمی ایجاد مشخصی ایتغذیه عامل هیچ

ع رسد که شیو. به نظر میه استکه تا به امروز مطالعه شد

راک این ناهنجاری در شرایط عملی مستقل از منبع خو

 هایباشد. مشخص شده است که نتاج والدینی که تخم

گذارند. با وجودی تری میهای آبکیگذارند تخمآبکی می

زمان که برخی دیگر از صفات تحت بررسی نیز به طور هم

کند، محل آلبومین نازک تنها جایی است که به تغییر می

 گیرد.طور پیوسته تحت تاثیر انتخاب والدین ماده قرار می

ری کمت سولفیددی هایگروه حاوی نازک آلبومین همچنین

ها به ها برای پیوند عرضی پروتئیناست. این گروه

سولفید در های دییکدیگر اهمیت دارند. بیشتر گروه

های آبکی به صورت زیرواحدهای سولفیدریل مرغتخم

ه کبر آن داللت دارد اکسیدشده وجود داشتند. این مساله 

-های مورد نیاز برای ایجاد پیوندآنزیم سطحممکن است 

سولفید در آلبومین نازک طی بیوسنتز سفیده های دی

تر های آبکی پایینهای تولیدکننده تخممرغ در مرغتخم

از حد مورد نیاز باشد. این اختالف در تشکیل پیوندهای 

فت ای برای وراثت ژنتیکی صتواند پایهسولفید کافی میدی

-رسد که تخماشد. در نتیجه، به نظر میمرغ آبکی بتخم

. شوندایجاد می (و نه تغذیه)های آبکی توسط وراثت مرغ
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مرغ نیست. بسیار مهم ای از تازگی تخماین صفت نشانه

ی هایهای آبکی اغلب در گلهمرغاست که بدانیم که تخم

 هایی مانند برونشیت عفونی وشوند که با بیماریدیده می

 هستند.نیوکاسل درگیر 

 

 هابو، طعم و آلودگی

توانند با تثبیت ترکیبات فرار موجود در ها میمرغتخم

محیط در اجزای لیپیدی خود بوهای نامطبوعی کسب کنند. 

این مساله از نظر اهمیت و احتمال وقوع در درجه دوم قرار 

 گیرد.می

شود و ممکن ساز میاز سوی دیگر، بوی ماهی گاهی مشکل

 ع متمایز حاصل شده باشد:است از دو منب

 گیری نشده مصرف پودر ماهی، به ویژه اگر روغن

باشد. این مورد در کشورهایی که این ماده خام به طور 

 شود یک مشکل واقعی است.معمول استفاده می

 مرغ باعث ایجاد بو و مزه ماهی آمین در تخممتیلتری

 های کولین است کهشود. این ترکیب از متابولیتمی

ها در دستگاه گوارش ایجاد اثر فعالیت باکتری بر

نیز کلزا  8تواند از تجزیه سیناپینشود. این ماده میمی

آمین متیلبه وجود آید. به طور معمول تری

آمین اکسیداز کبدی متیلشده توسط تریمصرف

-یای مهایی که تخم قهوهشود. اغلب مرغاکسید می

شود که گذارند این آنزیم را ندارند و توصیه می

 درصد نباشد. 3در جیره آنها بیش از  کلزااستفاده از 

لب ها اغمرغ باید بدانند که تخمهمه تولیدکنندگان تخم

های گوشت و یا خون هستند. اینها از خونریزی حاوی لکه

گیرند. بنا به دالیلی این گذاری نشات میقبل از تخمک

س کند و سپطور ناگهانی بروز و شدت پیدا می مشکل به

شود. ادعا شده که ممکن است بدون دلیل ناپدید می

                                                           
1. Sinapine 
2. Salmonella 
3. Expanding 
4. Cannibalism 

ها در وقوع آن دخالت داشته باشند )لیسون مایکوتوکسین

 (.8333و همکاران، 

 

 آلودگی باکتریایی

 نهاترین آمرغ را آلوده کنند و مهمتوانند تخمها میباکتری

ها هستند. در حالی که برخی از باکتری 6های سالمونالگونه

توانند از راه خوراک وارد سیستم تولید شوند، بخش می

ونقل عمده آلودگی در واحد و یا پس از آن در هنگام حمل

شود پلت کردن ساده دهد. گفته میها رخ میمرغتخم

برد. اعتقاد بر این درصد سالمونالها را از بین می 33جیره 

ها را از بین ، تقریبا همه باکتری9کردن است که اکسپند

ای از عوامل موثر بر خالصه 90-3و  99-3برد. جداول می

 .دهدمی مرغ را نشانایجاد مشکالت کیفیت تخم

 

 نکته 

 توانند در اثر کمبودیمکانیبالیسم و خوردن تخم 

 مواد مغذی و اشتباهات مدیریتی به وجود بیایند.

 

 کانیبالیسم

یکی از رفتارهای طیور است که تولیدکنندگان  0کانیبالیسم

توانند اثرات منفی آن را نادیده بگیرند. این عارضه نمی

ها را ها و جنستواند در هر سنی همه نژادها، سویهمی

دهد که درگیر کند. کانیبالیسم معموال زمانی رخ می

ها به دلیل مدیریت ضعیف تحت تنش قرار بگیرند. پرنده

شوند شروع به نوک زدن به ا دچار تنش میهوقتی پرنده

کنند. به ها میها یا مخرج سایر پرندهپرها، تاج، پنجه

محض باز شدن یک زخم یا آشکار شدن خون، این رفتار 

تواند به سرعت در کل گله فراگیر شود. اگر مشکل می

بالفاصله بعد از شروع تشخیص داده شود کانیبالیسم را 
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 مرغکمبود، بیشبود و سمیت بر تولید و کیفیت تخماثرات  :33-9جدول 

کاهش تولید  مورد

 مرغتخم

کاهش اندازه 

 مرغتخم

 زرده سفیده رنگ پوسته پوسته

 ایکمبودهای تغذیه

  کاهش   + + پروتئین

     + + انرژی

اسیدهای چرب 

 ضروری
+ +     

    پوسته نازک، پوسته نرم  + Dویتامین 

      + Eویتامین 

     Kویتامین 
افزایش 

 های خونیلکه
 

      + ریبوفالوین

    پوسته نازک  + کلسیم یا فسفر

 سدیم یا کلر
بسیار شدید و 

 ناگهانی
+     

    پوسته نازک  + پتاسیم

     + + مس

 + + آب
بدون پوسته، چروکیده، 

 بدشکل، پوسته نازک
   

 ایبیشبودهای تغذیه

    رنگ موضعیبیرسوبات    Dویتامین 

    پوسته نازک +  منیزیم

      + روی

 سمیت

 پوسته نازک  + سولفانامیدها

رنگ شدن بی

های تخم

 ایقهوه

  

      + یونوفر

های کشحشره

 ارگانوکلره
  

رسوبات گچی، پوسته 

 نازک

رنگ شدن بی

های تخم

 ایقهوه

  

وارفارین، 

برودیفاکوم، 

 دیفاسینون

    
افزایش 

 های خونیلکه
 

      + آمونیاک )گاز(
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 مرغهای تاثیرگذار بر تولید و کیفیت تخمعوامل عفونی و مایکوتوکسین: 34-9جدول 

کاهش تولید  مورد

 مرغتخم

کاهش اندازه 

 مرغتخم

 زرده آلبومین رنگ پوسته پوسته

 عوامل عفونی

 برونشیت عفونی
84-94 

 درصد
± 

بدشکل، چروکیده، 

پوسته نازک، رسوبات 

 رنگبی

رنگ شدن بی

های تخم

 ایقهوه

آبکی، مشخص 

نبودن مرز 

آلبومین 

 ضخیم و نازک

 

عارضه کاهش 

 مرغتولید تخم

84-04 

 درصد
± 

بدون پوسته، پوسته 

 نازک، پوسته زبر

رنگ شدن بی

های تخم

 ایقهوه

احتمال آبکی 

 شدن
 

 ± درصد 94-3 نیوکاسل
احتماال پوسته نازک، 

 بدشکل

رنگ شدن بی

های تخم

 ایقهوه

  

      + پلورم/تیفوئید

      + پاراتیفوئید

مایکوپالسما 

 گالیسپتیکوم
+      

الرنگوتراکئیت 

 عفونی
+      

پنوموویروس 

 مرغی
+      

انسفالومیلیت 

 مرغی
      درصد 3-64

      + آنفلوانزای مرغی

 کوریزای عفونی
84-04 

 درصد
     

      + وبای مرغی

اورنیتوباکتریوم 

 رینوتراکئال
      

 هامایکوتوکسین

     + + آفالتوکسین

T-2 +      

    + اوکراتوکسین
ضخیم شدن 

 آلبومین

کاهش 

اندازه 

 زرده

      + ائوسپورین
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پیشرفت مشکل توقف توان کنترل کرد، اما در صورت می

آن دشوار است. کانیبالیسم به دلیل پاره شدن و آسیب 

دهد، ها را کاهش میدیدن بدن و الشه، ارزش پرنده

تواند منجر به شود و میموجب پردرآوری ضعیف می

 ومیر باالیی شود. کنترل کانیبالیسم باید بخشی ازمرگ

اعث ب دتوانعوامل متعددی میبرنامه مدیریتی باشد، زیرا 

ر د. برخی از دالیل آن در زیبا کانیبالیسم شودرگیری گله 

 تشریح شده است:

اغلب وجود تعداد زیادی پرنده در یک  تراکم باالی گله:

 شود.فضای محدود منجر به کانیبالیسم می

ها به دلیل گرما آسایش خود وقتی که پرنده گرمای شدید:

کانیبالیسم  دهند، احتمال درگیری آنها بارا از دست می

یابد. اطمینان حاصل کنید که دمای پرورش با افزایش می

 ها تنظیم شود.باال رفتن سن پرنده

های طوالنی روشنایی نور خیلی شدید یا دوره نور شدید:

ها نسبت به هم حالت تهاجمی که پرنده شودمیموجب 

های حبابی بگیرند. شدت نور را کاهش دهید یا از المپ

 کنید. قرمز استفاده

ر اگ نبود خوراک یا آب یا کمبود فضای دانخوری و آبخوری:

ها مجبور باشند برای آب یا خوراک رقابت و مبازره پرنده

د را های خوکنند یا اینکه همیشه گرسنه باشند، نوک زدن

 افزایش خواهند داد.

فیبر باعث های پرانرژی کمجیره های نامتعادل:جیره

لیت بیش از حد داشته باشند و ها فعاشوند که پرندهمی

حالت تهاجمی به خود بگیرند. خوراک مواجه با کمبود 

پروتئین یا سایر مواد مغذی به ویژه نمک و یا متیونین نیز 

 شود.به پرها میه موجب نوک زدن پرند

قال انت تغییرات ناگهانی در شرایط محیطی یا مدیریتی:

های آبخوری ها وها به یک محیط جدید با دانخوریپرنده

 متفاوت ممکن است آنها را درگیر کانیبالیسم کند.

 از ی:گذارهای تخمروشنایی زیاد النه یا کم بودن فضای النه

گذاری های پرنور نزدیک فضای النه تخمقرار دادن المپ

گذاری برای هر پنج اجتناب کنید. همچنین یک النه تخم

های مرغمرغ اختصاص بدهید. نوک زدن به مخرج توسط 

 گذار مشکل متداولی است.تخم

 هایی که پردرآوری کند دارند به کانیبالیسم مستعدترپرنده

اط آورند نیازمند احتیهایی که دیرتر پر درمیپرنده ند:هست

بیشتری هستند، زیرا پرهای نابالغ ظریف آنها را مدت 

 دهد.تری لخت در معرض آسیب قرار میزمان طوالنی

گذار انجام های تخمرآیند در اکثر گلهاین ف چینی:نوک

ه سوم از نوک پایینی چیدشود. نیمی از نوک باالیی و یکمی

-چشود به طوری که یک حالت مربعی ایجاد شود. نوکمی

 به تجربه نیاز دارد. صحیحنی 

 

 نکته 

آگاه باشید که اضافه کردن دانه اضافی به جیره 

 شود.تواند باعث برهم خوردن تعادل آن یم

 

 مرغخوردن تخم

تواند هزینه گذار میمرغ توسط گله تخمخوردن تخم

زیادی به مرغدار تحمیل کند. مانند بسیاری از عادات بد، 

 ها جلوگیری کرد تاتر است که از خوردن تخمبسیار آسان

ر اینکه پس از بروز آن را درمان کرد. این رفتار به طو

کند که روی بستر نگهداری هایی بروز میمعمول در گله

مرغ شوند. این حالت اغلب با شکستن تصادفی یک تخممی

گیرند که خودشان ها یاد میشود، اما بعدا مرغشروع می

م ها باید به طور منظمرغ را بشکنند. به این دلیل تخمتخم

دن تواند روی خورد. یک سری از عوامل مینآوری شوجمع

مرغ تاثیر بگذارد که شامل تراکم باالی گله، شدت نور تخم

گذاری و های تخمباال، تعداد کم یا طراحی ضعیف النه

ها است. مطمئن شوید که شدت وجود بستر ناکافی در النه

ها بهاست. نیاوردن پولت پایینگذاری های تخمنور در النه
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م مرغ و یا تعلیگذاری قبل از شروع تولید تخمسالن تخم

ها نیز ممکن است گذاری در النهها برای تخمندادن پولت

مرغ شود. فراهم کردن النه در باعث توسعه خوردن تخم

 ها برای استفادهتتر پولدوره رشد باعث یادگیری آسان

شود. صرف زمان اندکی در هر گذاری میهای تخماز النه

د در انهایی که روی بستر نشستهروز برای گذاشتن مرغ

گذاری به کاهش شکستگی و کاهش احتمال داخل النه تخم

مرغ کمک خواهد کرد. تمایل به خوردن شیوع خوردن تخم

ر جیره تشدید د Dمرغ با کمبود کلسیم و یا ویتامین تخم

شود. به عالوه، چنین کمبودهایی به طور غیرمستقیم با می

ها مرغایجاد کیفیت پایین پوسته و سهولت شکستن تخم

د. در صورت دریافت یک جیره نقش داردر خوردن تخم 

قتی افتد. وگذار این کمبودها به ندرت اتفاق میتجاری تخم

انه که صاحب یک گله کوچک، خوراک تجاری را با د

 کند باعث رقیق شدنشکسته یا خراشیده غالت مخلوط می

شود. در این شرایط احتمال وقوع یک جیره کامل می

یابد.کمبودها افزایش می

 
 

 نکات کلیدی

11 
گذارند پوسته سفید می دارایهای گیرند. یا بر پایه لگهورن هستند و تخمگذار در دو گروه ژنوتیپی قرار میهای تخممرغ

گذارند. پیشرفت ژنتیکی در هر دو سویه فراتر از انتظار ای میپوسته قهوهدارای های و یا بر پایه رود آیلند رد هستند و تخم

 گذارند.های بیشتری میکنند و تخمگذاری میها هر سال زودتر شروع به تخمبوده است به طوری که پرنده
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12 
 (گذاری )بعد از پیکگذاری )پیش از پیک( و اواخر تخمتواند به سه مرحله شامل پرورش، اوایل تخممیتغذیه و مدیریت 

 ای و مدیریتی خود را دارد.تقسیم شود. هر مرحله اهداف تغذیه

13 
ی ردههای نوهای یکنواختی است که وزن خوب و ترکیب بدن مناسبی دارند. برنامههدف اصلی مرحله پرورش، تولید گله

 توان نادیده گرفت.را نمی

14 
هستند و تحریک آنها برای مصرف کافی خوراک در دوره پرورش یک عامل  «های خجالتیکنندهمصرف» های امروزیمرغ

رژی را بر اساس سطح انخود اساسی است. آنها نسبت به تغییر در مقدار پروتئین جیره حساس نیستند و مصرف خوراک 

 کنند.تری ایفا میخوراک )کرامبل( و تراکم گله نقش مهم کنند. شکلجیره تنظیم می

15 
 پذیر باشند و برنامه خود را بر اساس عملکرد گله تنظیم کنند.مدیران باید در روش تغذیه خود طی دوره پرورش انعطاف

16 
 گذاری ضرورتی ندارد.تخماحتماال استفاده از جیره پیش

17 
در این دوره مقادیر کافی از مواد مغذی و انرژی جهت باید لوژیکی جدیدی است و ها شرایط فیزیوبلوغ جنسی برای مرغ

 رشد، توسعه اویدوکت و باالخره خود تولید فراهم شود.

18 
 شده بهکنند. انتخاب سطح انرژی ارائهگذار مصرف خوراک خود را هماهنگ با میزان انرژی جیره تنظیم میهای تخممرغ

 دی یا تجاری بستگی دارد.ها به اهداف اقتصاپرنده

19 
 گذار دارای اهمیت باالیی است و مقدار پروتئین خام جیره نقش کمتریهای تخممصرف اسیدهای آمینه ضروری در مرغ

گرفته صورت هایگیری برای سطح استفاده از اسیدهای آمینه در جیره به شرایط اقتصادی بستگی دارد. توصیهدارد. تصمیم

 .ندانژاد دست باال را گرفتهگ اصالحهای بزرتوسط شرکت

11 
آل آن های مختلفی استفاده کند. از این رو، ارائه یک توصیه مشخص در مورد سطح ایدهپرنده قادر است کلسیم را به شکل

 کند.در جیره دشوار است. شکل مکمل کلسیم نقش مهمی در روش استفاده از آن در خوراک بازی می

11 
 گذارند و ذخایر مواد معدنی خودتر میمرغ بزرگکنند، تعداد کمتری تخمها افزایش وزن پیدا میپرندهبا باال رفتن سن، 

 ای نیاز است.هایی از تغذیه مرحلهکنند. برای همساز شدن با این شرایط شکلرا خالی می

12 
رسد. کننده میبه دست مصرف مرغ از نظر استحکام پوسته، رنگ و اندازه مهم است، زیرا محصولی است کهکیفیت تخم

 .کردبرای برآورده کردن تقاضای بازار دستکاری  آن را توانمرغ صفتی است که میرنگ زرده تخم
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 های گوشتیتغذیه جوجه :11فصل 
های گوشتی رو به افزایش است. بنابراین، هر اقدامی های تولیدشده و شدت رقابت در صنعت پرورش جوجهحجم جوجه

 عملیات خوراک دادن باشد. سودآوریدر راستای افزایش  بایدهای گوشتی در تغذیه جوجه
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های گوشتی تاکنون رشدی پیوسته صنعت پرورش جوجه

-84پیدا کند. شکل داشته و انتظار است که این روند ادامه 

های گوشتی را به تصویر روند افزایش تولید جوجه 8

د و انهای بزرگ یکپارچه شدهکشیده است. اغلب شرکت

رمز  .ردها وجود داهایی در ساختار شرکتالبته تفاوت

های گوشتی اتخاذ راهبرد آمیز جوجهتغذیه موفقیت

خوراک دادن صحیح در هر روز از دوره تولید به منظور 

سازی استفاده از مواد خوراکی در دسترس و به بهینه

حداکثر رساندن سودآوری است. به منظور امکان رقابت، 

ها باید در مقایسه با دو قیمت مواد خوراکی و سایر هزینه

ننده بزرگ یعنی برزیل و ایاالت متحده منصفانه تولیدک

 های گوشتی وباشد. در این فصل اصول پایه تغذیه جوجه

راهکارهای محتمل در به حداکثر رساندن سودآوری این 

. ابتدا گیردمیبخش از پرورش طیور مورد بحث قرار 

( و 6-84های گوشتی )شکل نگاهی به ترکیب بدن جوجه

( خواهیم داشت.8-84ل تبدیل مواد مغذی )جدو

 

 
 (USDA ،6488های گوشتی در سطح جهانی )تولید جوجه: 1-11شکل 

 
 

 

 ترکیب معمول بدن یک جوجه گوشتی: 2-11شکل 
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 های گوشتیعوامل موثر بر تغذیه جوجه

ای از عوامل های گوشتی تحت تاثیر مجموعهتغذیه جوجه

گیرد که باید قبل از وارد شدن به وابسته به هم قرار می

 .در نظر گرفتآنها را هرگونه بحثی در مورد تغذیه 

 

 نکته 

 84توانند روزانه حدود یمی گوشتی هاجوجه

 درصد وزن بدن خود ماده خشک مصرف کنند.

 

 ایرفتار تغذیه

بحث شد، احتماال خوشخوراکی  8گونه که در فصل همان

ای ها دارد و بخش عمده رفتار تغذیهغذا اثر کمی بر مرغ

های شود. در مورد جوجهآنها توسط انتخاب ذرات القا می

های یک گله شود که همه جوجهگوشتی، معموال فرض می

کنند و مصرف خوراک مقادیر مشابهی خوراک مصرف می

(: چیزی 6484شود )لیسون، اشتها کنترل می توسطآنها 

های گوشتی در هر روز که هرگز درست نیست. جوجه

درصد وزن بدن خود ماده خشک مصرف  84حدود 

کنند. در انسان، این به معنی مصرف روزی یک کیسه می

ها کیلوگرمی برنج است. به طور کلی، اگر پرنده 84

 به حفظ دسترسی کافی به خوراک داشته باشند قادر

ی وسیعی از سطوح انرژی مصرف انرژی خود در دامنه

های دارای (. هنگام تغذیه جیره2-84خواهند بود )جدول 

های جوان در حفظ مصرف تراکم پایین مواد مغذی، پرنده

های شوند. جوجهمواد مغذی و انرژی با مشکل مواجه می

خورند. در صورت عدم ای غذا میگوشتی به صورت وعده

دقیقه غذا  1د محدودیت، آنها در هر ساعت حدود وجو

خورند، ترجیحا به عنوان یک وعده، اگرچه این امر می

های اختیاری همراه خواهد بود. بعد از حدود اغلب با توقف

کیلوگرم مرغ  94روزگی، یا وقتی که تراکم گله به  61سن 

ها به ندرت لذت پایان رسد، پرندهبه ازای هر مترمربع می

                                                           
1. Delezie 

کنند، زیرا رقابت ن به یک وعده غذایی را تجربه میداد

 (.09-84کند )شکل برای فضای دانخوری شدت پیدا می

 

 نکته 

ی گوشتی نر و ماده از نظر اندازه، ترکیب هاجوجه

 الشه و نرخ رشد متفاوت هستند.

 

 هااختالفات بین جنس

های گوشتی به صورت مخلوط دو در اغلب موارد جوجه

 کنند. از نظر پتانسیل رشد و بنابراینپیدا میجنس پرورش 

های گوشتی نر و ماده بسیار از نظر مواد مغذی، جوجه

، کمتفاوت هستند. آنها از نظر افزایش وزن، مصرف خورا

 9-84. شکل دارندتفاوت ترکیب الشه و نیاز مواد مغذی 

های یک گله را به نمایش اختالف در وزن بدن نرها و ماده

هایی را ( داده6484و همکاران ) 8دیلیتزیهگذارد. می

ها و دهنده اختالف بین جنسمنتشر کردند که نشان

(. با فرض 6-84های جوجه گوشتی است )جدول سویه

یورو برای یک کیلوگرم جوجه گوشتی و  44/8قیمت 

یورو برای یک تن خوراک،  44/944میانگین قیمت 

فروش اختالف بین هزینه خوراک و درآمد حاصل از 

 ها محاسبه شده است.جوجه

توان به شرح زیر اختالفات اصلی بین دو جنس را می

 خالصه کرد:

 ها نرخ رشد باالتری دارند. نرها در مقایسه با ماده

درصد  83روزگی  06معموال این اختالف در سن 

 است.

 ها چربی کمتری الشه نرها در مقایسه با الشه ماده

 63تا  83الشه حدود دارد. اختالف در مقدار چربی 

درصد است و بنابراین راندمان خوراک نرها باالتر 

 است.

 به طور معمول، به خاطر میزان رشد لخم باالتر در
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 در یک گله جوجه گوشتی توزیع وزن: 3-11شکل 

 

آل( نرها، نیاز روزانه لیزین )شاخص نیاز پروتئین ایده

 درصد باالتر است. 83آنها 

  کنند، ها رشد میتر از مادهدرصد سریع 83نرها حدود

درصد باالتر است؛  1اما مصرف خوراک آنها تنها 

درصد  84بنابراین، مقدار لیزین جیره نرها حدود 

 ها است.از ماده باالتر

  به طور معمول درآمد منهای هزینه خوراک حدود

یورو به ازای هر پرنده برای نرها  64/4تا  83/4

تواند به دلیل باالتر است، گرچه این مقدار می

 ومیر باالتر نرها کاهش پیدا کند.مرگ

  نرها باید سطوح اسید آمینه باالتری مصرف کنند و

ها از طریق کاهش امکان کاهش قیمت خوراک ماده

های توان جیرهسطح اسیدهای آمینه وجود دارد. می

حل ها را به طور جداگانه تنظیم کرد. راهنرها و ماده

دیگر این است که تولیدکنندگان مراحل مختلف 

ها و نرها به شکل متفاوتی اجرا تغذیه را برای ماده

 کنند.

 سودآوری با تخصیص تجهیزات بهتر به نرها حداکثر 

شود: اعمال هرگونه محدودیت محیطی، اصل میح

 دهد.ها کاهش میپتانسیل نرها را بیشتر از ماده

 توان هر دو جنس را به صورت مجزا و در یک سالن می

و با کارایی باال پرورش داد. داشتن دو سیستم 

مرغداران را قادر به کسب حداکثر  ،دانخوری در سالن

 درآمد خواهد کرد.

  بندی و پذیر است، برای قطعهامکانتا جایی که

فرآوری بیشتر از نرها استفاده کنید. نرها درصد الشه 

باالتری دارند و چربی دور سنگدان و محوطه شکمی 

ها باید به ها کمتر است. مادهآنها در مقایسه با ماده

 صورت الشه کامل به فروش برسند.

 

 اختالفات فردی

ای های نر و ماده اختالفات فردی گستردهدرون جمعیت

(، مصرف خوراک و بنابراین نیاز 9-84در نرخ رشد )شکل 

تامینمواد مغذی وجود دارد. اگر خوراک دادن با هدف 
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 های گوشتیاز جوجهدر جمعیتی  پراکندگی نیازها: 4-11شکل 

 

گرم لیزین در کیلوگرم( انجام  88های متوسط )نیاز پرنده

درصد گله مواد مغذی کافی دریافت خواهد  34شود، تنها 

(. این نسبت دربرگیرنده تقریبا همه 0-84کرد )شکل 

ار کمی از نرها خواهد بود. سطح لیزین ها و تعداد بسیماده

گرم در  86درصد افزایش یابد ) 84جیره باید حدود 

درصد جمعیت گله برآورده شود. به  34کیلوگرم( تا نیاز 

دلیل ارزان بودن پروتئین در مقایسه با گوشت تولیدشده، 

تواند یک مزیت نسبی داشته تغذیه سطوح مازاد آن می

ا به هاست که میانگین نرها و ماده باشد. اما این بدان معنی

لیزین دریافت درصد بیش از حد نیاز  80و  84ترتیب 

ای در عدم کارایی تغذیه اسید د کرد که نقش عمدهخواه

(.8-84کند )جدول آمینه ایفا می

 

 های گوشتیکارایی استفاده از مواد مغذی در جوجه :1-11جدول 

 وری )گرم/گرم(بهره )گرم/پرنده(شده مصرف بدن )گرم/پرنده( مورد

 30/4 004 044 پروتئین

 80/8 666 624 چربی

  000 8403 آب خوراک/بدن

 62/4 634 22 خاکستر

 4 894 - فیبر خام

 8380 4 - (NFEکربوهیدرات )

 03/4 9044 8144 کل

 26/4 93 60 لیزین

    /پرنده(AMEعوامل گرمایی )مگاژول 

 93/4 1/03 31/80 انرژی ابقاشده

   66/96 گرمای تولیدی

NFE =  عصاره عاری از ازت؛AME = متابولیسم ظاهریانرژی قابل 
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 های گوشتی که حالت سیگموئیدی آن به خوبی مشخص استای از منحنی رشد جوجهنمونه: 5-11شکل 

 

 نکته 

ی گوشتی بیشترین تناسب را با یک هاجوجهرشد 

 منحنی سیگموئیدی دارد.

 

 مفاهیم رشد

های گوشتی حیواناتی با رشد سریع هستند. یعنی جوجه

آنها هرگز در یک شرایط فیزیولوژیکی پایدار نیستند و 

نیازهای مواد مغذی آنها به صورت روزانه یا به طور پیوسته 

م بی به بلوغ است. همگاکند. هدف از رشد دستیاتغییر می

ن افتد: اندازه آبا حرکت حیوان به سمت بلوغ دو اتفاق می

ن دو کند. اییابد و شکل و عملکرد آن تغییر میافزایش می

شوند. رشد در فرآیند به ترتیب رشد و نمو نامیده می

ارتباط با افزایش وزن است که از تکثیر سلولی )تقسیم 

 ای پسها )رشد ماهیچهلپیش از تولد( و بزرگ شدن سلو

شود. به عنوان بخشی از فرآیند رشد از تولد( حاصل می

ها ای، جایگیری ساده و مستقیم مواد در سلولماهیچه

                                                           
1. Self-accelerating phase 
2. Self-retarding phase 

های چربی( نیز وجود )مانند قرار گرفتن لیپیدها در سلول

دارد. از سوی دیگر، نمو یا توسعه بیانگر تغییرات در 

 با ادامه رشد است.شکل، ریخت و عملکرد حیوان همگام 

گیری ابعاد یک حیوان از زمان معموال در صورت اندازه

ها یک نمودار سیگموئیدی ایجاد آبستنی تا پیری، داده

های (. تخمک بارور با تقسیم3-84خواهند کرد )شکل 

ی در وزن توجهشود، بدون آنکه تغییر قابلمیتوز تکثیر می

آن ایجاد گردد. به محض توسعه ابزارهای جذب انرژی در 

های ابتدایی شود. بخشرشد جنین تسریع می تخمک،

 دهنده آنکه نرخ رشدشیب تندی دارد، بازتاب منحنی رشد

-( به شکل قابل8دهندهدر این مرحله )مرحله خودشتاب

م وزن سوتوجهی باال است. حداکثر نرخ رشد در تقریبا یک

افتد )محل خمیدگی(، سپس رشد توسط بلوغ اتفاق می

فیزیکی و شیمیایی از داخل و خارج ای از اثرات مجموعه

شود. کاهش سرعت رشد در ابتدا ارگانیسم کند می

از محل خمیدگی  6تدریجی است: با مرحله خودمهارکننده
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ین ترشود و با رسیدن به خط ترازه یعنی وسیعشروع می

ت محدودی شود.می تربرجسته حیوانات در رشد منحنی بخش

-رکننده به شکل قابلشده در مرحله خودمهاشدید تحمیل

دهنده است. دلیل توجهی در تضاد با مرحله خودشتاب

انفعاالت بین تنظیمات ومحدودیت در اغلب حیوانات فعل

 ها و نیاز به جابجایی است.درونی رشد بافت

 

 نکته 

ی گوشتی رشد سریعی دارند و بنابراین هاجوجه

 در شرایط پایداری نیستند.

 

تنها افزایش  3-84شده در شکل دادهمنحنی رشد نشان

کلی در وزن بدن را در نظر گرفته است. در واقعیت نمودار 

برای وزن، قد، نسبت حجم به سطح یا بافت و نیز کل 

 ماند. به منظور تعیین نیازهایحیوان سیگموئیدی باقی می

به ترکیب مطلوب الشه باید رشد  ای و دستیابیتغذیه

های حیاتی پرنده را در نظر اجزای اصلی بدن و اندام

اطالعات  (8310) 8ندهام جان سر پیشاهنگ تحقیق گرفت.

 هایبافت و هابخش ها،اندام رشد یالگو مورد در فراوانی پایه

حیوانات مزرعه در گذر زمان فراهم کرده است که الگویی 

 د. تغییراتی در نسبتنکنرا دنبال میمشابه با وزن زنده 

شود، زیرا اجزاء هنگام تمایز در جنین اندازه اینها ایجاد می

های تقریبی و منحنی رشد آنها یکسانی ندارند و وزن

( از اجزاء به صورت 8310متفاوت است. توصیف هامند )

شونده مربوط به ترتیبی است که حداکثر بالغ دیریا  زود

(. 2-84آنها حاصل شده است )شکل نرخ رشد مطلق 

الگوی توسعه ماهیچه برای حیوان یک مزیت است، زیرا 

-در شرایط وحشی توانایی پاهای حیوان برای حرکت زود

د که رسهنگام به این الگو وابسته خواهد بود. به نظر نمی

یر تاث تحت طیور در را ماهیچه وزن توزیع تغذیه در اختالفات

بدن  ء. اختالفاتی در نسبت اجزا(0-84دهد )شکل بقرار 

های ، پرندهمثالهای طیور وجود دارد )بین نژادها و سویه

 های گوشتیتولید الشه باال(. به طور کلی، در جوجه دارای

نرخ رشد ماهیچه سینه باال است و هنگام رسیدن به وزن 

کشتار نیز سینه همچنان با نرخ رشد باالتری در مقایسه با 

(.6486، آنجلکند )ویرا و ا رشد میوزن بدن یا پاه

 

 
( برای توصیف تسلسل رشد8310)قیاس سر جان هامند : 6-11شکل 

                                                           
1. Sir John Hammond 
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ز ا با استفادههای گوشتی نر )تاثیر سن روی محتوای رطوبت، پروتئین و چربی الشه بدون اندرونه جوجه: 7-11شکل 

 (6443های لیسون و سامرز، داده

 

روزگی )دیلیتزیه و  06های مختلف در سن ها و سویهآمده با استفاده از جنسدستای از نتایج بهخالصه :2-11جدول 

 (6484همکاران، 

 سویه جنس مورد

 راس کاب ماده نر

 a6033 b6906 a6283 b6003 وزن بدن )گرم(

 a0/888 b3/30 a8/842 b0/846 مصرف خوراک )گرم/روز(

 b098/8 a012/8 a091/8 b003/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 a6/0 b6/6 a2/0 b1/8 تلفات )درصد(

 09/6 34/6 63/6 20/6 درآمد )یورو/پرنده(

 82/8 64/8 84/8 62/8 هزینه خوراک )یورو/پرنده(

 01/4 01/4 01/4 01/4 ها )یورو/پرنده(سایر هزینه

 34/4 36/4 08/4 28/4 )یورو/پرنده( سود ناخالص

 

 نکته 

واد های میهتوصپیشرفت ژنتیکی سریع است و 

 مغذی باید بر این اساس تغییر کند.

 

 پیشرفت ژنتیکی

 03/4تا  3/4های گوشتی ساالنه جهاین واقعیت که جو

 رسند بیانگر مقدار بهبودبه وزن کشتار خود میروز زودتر 

افتد. این ارقام به معنی بهبود ژنتیکی است که اتفاق می

سال اخیر است. در حقیقت، هر  84درصدی در  3بیش از 

کنیم و اغلب تحقیقات سال حیوان متفاوتی را تغذیه می

د: نروز نباشسال پیش ممکن است به 3شده حتی در انجام

شه به خاطر داشته باشید. بخشی از این بهبوداین را همی
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 های گوشتی )برگرفته از آویاژن، بدون تاریخ(تاثیرگذار بر بهبود رشد جوجه عوامل: 8-11شکل 

 

دهد که نشان می 1-84اما شکل ؛ مربوط به تغذیه است

پرنده و شرایط محیطی نیز به همان اندازه  یوضعیت سالمت

مهم هستند. ظرفیت ژنتیکی میزان رشدی است که یک 

ژنوتیپ پتانسیل دستیابی به آن را در شرایط تغذیه و 

دهد که پرورش مطلوب دارا است. ترکیب الشه نشان می

کند. از نظر ژنوتیپ توسط عوامل خارجی تغییر نمی

طی، های محیهبود محدودیتتجاری، بروز این پتانسیل به ب

 و تغذیه بستگی دارد. یسالمت

 

 نکته 

 مدنظرمحیط، سالمتی و تغذیه باید همراه با هم 

 قرار بگیرند.

 

( پارامترهای تولیدی 6449و همکاران ) 8ونستاینیه

 941( و سویه راس 8330) ACRBC6مختلف را بین سویه 

                                                           
1. Havenstein 
2. Athens-Canadian Random Bred Control 
3. Agriculture Canada 
4. University of Georgia 
5. Arbor Acres 

        ACRBC( مورد سنجش قرار دادند. جمعیت 6448)

توسط دانشمندان در سازمان کشاورزی  8330در سال 

د نژامعرفی شد و بیشتر آن در آزمایشگاه اصالح 9کانادا

شود. نگهداری می 0طیور ناحیه جنوب در دانشگاه جورجیا

 گیریهای قدیمی طیور ابزار سودمندی برای اندازهسویه

 هایتغییرات ژنتیکی در طول زمان هستند. آنالیز داده

    دهد که از زمان معرفی آن نشان می ACRBCسویه 

گیری در این سویه ایجاد نشده اندازهبهبود ژنتیکی قابل

است. هدف از این آزمایشات تالش برای ارزیابی سهم 

های ایجادشده در نسبی ژنتیک و تغذیه روی تفاوت

 6448تا  8330های پارامترهای تولیدی مختلف بین سال

  منتشر شد که در آن 8330در سال  بود. کار مشابهی

( 8338) 3( با سویه آربر آکرز8330) ACRBCسویه 

های آربر آکرز مقایسه شده بود. با فرض اینکه سویه

های گوشتی  جوجه ( معرف6448) 941( و راس 8338)
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یافته در زمان خود باشند، اختالفات بین تجاری پرورش

-این نتیجه منتج به ACRBCسویه  واین دو سویه  رشد

سال گذشته نرخ رشد با حداقل  84شد که طی  گیری

ده تر از قبل ادامه پیدا کربرابر و یا حتی شاید سریع  شدت

 است.

 

 نکته 

ی گوشتی در حال هاجوجهدرصد وزن گوشت سینه 

بیشتر شدن است که سهم بافت لخم بدن آنها و 

 کند.یمکارایی تولید آنها را بیشتر 

 

های های غذایی طوری انتخاب شد که معرف جیرهرژیم

)به صورت آردی( و  8330های در ساله استفادمورد 

(. 9-84)به صورت کرامبل و پلت( باشند )جدول  6448

گذشته از اختالفات واضح بین سطوح پروتئین و انرژی، 

د. توجه بوشده نیز قابلاختالف در مواد خوراکی استفاده

ها در سنین گیریروزه و اندازه 13وره آزمایش در یک د

ای از روزگی انجام شد. خالصه 10و  04، 32، 06، 68

در جدول  10و  06، 68آمده در روزهای دستنتایج به

ومیر در سویه امروزی دو آورده شده است. مرگ 84-0

، اما در سن طبیعی بازار همچنان در ACRBCبرابر سویه 

گیری شد که ها نتیجهسطح متوسط بود. از این داده

سال  00ای و مدیریتی در طول تغییرات ژنتیکی، تغذیه

که در  ه استهای گوشتی شدگذشته باعث ایجاد جوجه

 96سوم زمان )های گوشتی قبلی در یکمقایسه با جوجه

سوم خوراک مصرفی آنها روز( و با یک 848در مقابل 

در مقابل  00/8شده )ضرایب تبدیل خوراک محاسبه

رسند. در عمل، باید گرم می 8183( به وزن 06/0

روزگی )سن  13های با داده 941راس  09های روز داده

مقایسه شود. گذشته از  ACRBCهای بازار( پرنده

 توجه است که درصد الشه اختالفات در وزن الشه، جالب

                                                           
1. Marek's disease 

 نکته 

ی گوشتی به هاجوجهدرصد از بهبود عملکرد  13

 بوده است.دلیل بهبود ژنتیک آنها 

 

درصد در پرنده امروزی باالتر بود. این مشاهدات  2حدود 

و  های امروزیبا افزایش دو برابری گوشت سینه در پرنده

درصدی چربی الشه در زمان کشتار همراهی  3تا  0کاهش 

 (.3-84کرد )جدول می

حت ها را تشده است که اختالفات ژنتیکی بیماریمشخص 

 از اثرات منفی نرخ رشد باال، دهد. یکیتاثیر قرار می

است.  8ها مانند بیماری مارکافزایش حساسیت به بیماری

های عفونی یا متابولیکی در شرایط تجاری، بروز بیماری

های گوشتی دارای رشد سریع را در مقایسه با آنهایی جوجه

کند. ومیر باالتری مواجه میکه رشد کندتری دارند با مرگ

پاسخ ایمنی شناخته شده است. به اثر ویژه جیره روی 

عنوان مثال، کمبود اسیدهای آمینه و انرژی موجب کاهش 

تیموسی و نیز کاهش پاسخ ایمنی هومورال به  Tهای سلول

ای هشود. پاسخ ایمنی سویهگلبول قرمز گوسفندی می

های غذایی گوناگون مقایسه شد. روش مختلف روی رژیم

 گلبول قرمزعلیه ی بادشده شامل پاسخ آنتیاستفاده

-جهتنی بود. نتیگوسفندی و تکثیر لنف در شرایط درون

-گیری شد که انتخاب ژنتیکی برای بهبود عملکرد جوجه

های گوشتی اثری منفی روی پاسخ ایمنی اکتسابی )تولید 

نی رسد که ایمطور به نظر میبادی( داشته است. همینآنتی

های ویهیمنی در سبا واسطه سلولی و پاسخ التهابی سیستم ا

 .ه استشده برای نرخ رشد سریع بهبود یافتانتخاب

دهد که انتخاب ژنتیکی های این مطالعه نشان میداده

درصد  83تا  84درصد و تغذیه حدود  34تا  13حدود 

های گوشتی طی تغییرات ایجادشده در نرخ رشد جوجه

اند. اثر منفی بر پاسخ ایمنی اعث شدهسال گذشته را ب 03

های انتخابی آینده را تحت تاثیر قرار دهد.تواند برنامهمی
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 (6449)هیونستاین و همکاران،  6448و  8330های های مورد استفاده برای رژیمجیره: 3-11جدول 

 8330 6448 

 پایانی رشد رشد آغازین رشد آغازین دوره

 10-09 06-92 93-63 68تا  8 93-63  68تا  8 سن )روز(

 مواد خوراکی )درصد(

 94/00 63/09 33/20 24/30 34/22 44/28 ذرت

 14/69 94/89 44/94 43/69 34/80 14/82 (CPدرصد  01کنجاله سویا )

 - - - - 34/6 44/9 (CPدرصد  34پودر گوشت و استخوان )

 - - - - 34/6 34/6 پودر ماهی

 - - - - 34/6 44/9 (CPدرصد  80پودر یونجه )

 - - - - 44/84 4 ضایعات بوجاری گندم

 - - - - 4 34/6 پنیرپودر آب

 - - - - 4 34/6 های تقطیریدانه

 44/3 44/3 44/3 44/3 - - پودر الشه طیور

 64/6 10/8 14/8 44/0 - - چربی طیور

 4 4 63/4 63/8 33/4 23/8 کلسیم فسفاتدی

 06/4 21/4 23/4 44/8 04/4 04/4 سنگ آهک

 00/4 06/4 09/4 04/4 93/4 94/4 نمک

 64/4 64/4 64/4 64/4 43/4 43/4 مخلوط معدنیپیش

 43/4 43/4 84/4 84/4 84/4 84/4 کولین کلرید

 81/4 80/4 83/4 88/4 - - متیونین-الدی

 HCl - - 4 40/4 80/4 42/4-لیزین-ال

 43/4 43/4 43/4 43/4 - - 6448های ویتامین

 - - - - 43/4 43/4 8330های ویتامین

 84/4 84/4 84/4 84/4 - - مخلوط سلنیمپیش

 D - - 43/4 43/4 43/4 43/4-های

 43/4 43/4 43/4 43/4 - - ناتافوس

 43/4 43/4 43/4 43/4 - - 24کوبان 

 43/4 43/4 43/4 43/4 - - باسیفرم

 44/844 44/844 44/844 48/844 44/844 48/844 کل

 ترکیب

 24/89 04/89 64/89 44/89 62/86 88/86 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

 44/81 34/81 34/64 44/69 24/80 94/68 پروتئین )درصد(

 34/4 44/8 84/8 63/8 34/4 81/8 لیزین )درصد(

 14/4 10/4 10/4 38/4 23/4 03/4 متیونین + سیستین )درصد(

 04/4 34/4 33/4 34/4 64/8 93/8 کلسیم )درصد(

 80/4 81/4 69/4 06/4 00/4 28/4 فسفر غیرفیتاتی )درصد(

 66/4 66/4 66/4 66/4 64/4 81/4 سدیم )درصد(

CP = پروتئین خام 
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روزگی )برگرفته  10و  06و  68های های گوشتی نر در سنوزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه :4-11جدول 

 (6449از هیونستاین و همکاران، 

 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم( وزن بدن )گرم( جیره سویه

 روزگی 10 روزگی 06 روزگی 68 روزگی 10 روزگی 06 روزگی 68

6448 6448 038 6349 3331 98/8 31/8 21/6 

6448 8330 200 6608 0228 01/8 11/8 62/9 

8330 6448 684 208 8340 01/8 43/6 33/6 

8330 8330 810 338 8083 06/8 61/6 30/9 

 

 (6449های گوشتی نر )برگرفته از هیونستاین و همکاران، صفات الشه جوجه :5-11جدول 

 الشه گرم )درصد( گوشت سینه )درصد( چربی الشه )درصد( الشه گرم )کیلوگرم( جیره سویه

 رزوگی 13 روزگی 09 رزوگی 13 روزگی 09 رزوگی 13 روزگی 09 رزوگی 13 روزگی 09

6448 6448 6401 0338 3/83 0/80 3/83 6/68 9/06 9/00 

6448 8330 8392 9030 8/86 1/84 4/80 0/83 0/21 1/09 

8330 6448 938 8682 1/84 1/82 6/88 1/88 3/28 8/22 

8330 8330 904 8848 1/0 6/89 3/88 4/86 0/24 6/23 

 

 تغییر دادن شکل منحنی رشد

پایه پرورش حیوانات  افزایش نرخ رشد یکی از اهداف

(. این افزایش نه تنها میزان عملکرد و 3-84است )شکل 

ز بهبود نیدر نتیجه چرخه اقتصادی، بلکه کارایی زیستی را 

دهد. بهبود کارایی زیستی به معنی تولید گوشت بیشتر می

در ازای خوراک کمتر است. از آنجایی که افزایش وزن 

کند، پروتئین هم کارایی و هم کیفیت تولید را کنترل می

انتخاب برای رشد، نرخ تولید گوشت لخم را در حیوانات 

 (.84-84دهد )شکل افزایش می

 نات برای پتانسیل باالتر عبارتند از:نتایج انتخاب حیوا

  توصیف شکل متفاوتی از بلوغ به صورت وزنی که

 رسند.حیوانات در آن به بلوغ می

 شوند و در یک سن مشخص حیوانات زودتر بالغ می

تری دارند. یکی از نتایج این مساله باال الشه پرگوشت

 رفتن وزن مناسب کشتار است.

 غ باالتر است و نیازوزن این حیوانات در زمان بلو 

 یابد.نگهداری آنها افزایش می

 .پروار کردن این حیوانات دشوارتر است 

 تواند از نظرانتخاب برای رشد و گوشت بیشتر می 

اقتصادی سودمند باشد، اما اثری منفی بر سایر صفات 

 اسکلت دارد. یمانند باروری و سالمت

 

 نکته 

به طور کلی هر چه خوراک کمتری مصرف شود 

 جوجه گوشتی کارآمدتر خواهد شد.

 

 کارایی رشد

گیری ضریب تبدیل به طور معمول، کارایی رشد با اندازه

شود. خیلی ساده، ضریب تبدیل خوراک ارزیابی می

خوراک عبارت از تعداد واحدهای خوراک مورد نیاز برای 
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غ شود و وزن بالتندتر می« وزن در طول زمان»نتیجه انتخاب ژنتیکی برای باال بردن افزایش وزن زنده: شیب : 9-11شکل 

 (Bتا  Aیابد )از نهایی افزایش می

 

 
 های گوشتیکارایی تبدیل خوراک به رشد در جوجه: 11-11شکل 

 

تولید یک واحد جوجه است. به طور کلی، هرچه خوراک 

کیلوگرم جوجه استفاده شود کارایی  8کمتری برای تولید 

 3/6تا  0/8باالتر خواهد بود. ضریب تبدیل خوراک بین 

که با  کننداست. برخی از منابع برعکس این را استفاده می

شود و معادل تعداد نام کارایی تبدیل خوراک شناخته می

دهایی از جوجه است که به ازای هر کیلوگرم خوراک واح

شود. مزیت استفاده از کارایی تبدیل مصرفی تولید می

دهنده بهبود خوراک این است که مقدار باالتر آن نشان

است که ضریب تبدیل خوراک  آناست. عیب این روش 

شود و تعداد کمی از افرادبه صورت تجاری استفاده می
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د. کننمفهوم کارایی تبدیل خوراک را در نگاه اول درک می

کننده کارایی تبدیل اولین عامل تعیین نرخ مطلق رشد

خوراک به گوشت است. هرچه نرخ مطلق رشد باالتر باشد، 

اری دنگه برای استفاده مورد خوراک در بیشتری جوییصرفه

های نگهداری به صورت روزمره گیرد. هزینهصورت می

شود بدون آنکه شوند و خوراک استفاده میتحمیل می

محصولی تولید گردد. هزینه نگهداری حیوان دارای رشد 

آهسته برابر با حیوانی است که رشد سریع دارد، اما 

محصول کمتری برای جبران هزینه ثابت نگهداری تولید 

های لخم، هزینه طر مقدار باالی آب در بافتکند. به خامی

های چربی تقریبا سه برابر مواد مغذی برای رشد بافت

ترین جزء های لخم است. به این دلیل، مهمرشد بافت

افزایش وزن روزانه پروتئین است که هم کارایی تولید و 

ه کند. نسبت بافت لخم بهم کیفیت تولید را کنترل می

اده کننده کارایی استفد دومین کنترلچربی بعد از نرخ رش

ای در های تغذیهو برنامهجیره از خوراک است. مختصات 

 شوند. شکلراستای بهینه کردن این پارامترها ایجاد می

دهد که چگونه یک پرنده به نسبت کل نشان می 84-88

کند. با رشد )افزایش وزن بدن( می شخوراک دریافتی

ل آمده به شکدستارایی بهافزایش فاصله بین دو خط، ک

یابد. با افزایش وزن ضریب تبدیل خوراک کاهش می

راندمان خوراک به خاطر نیاز نگهداری باالتر کاهش 

 یابد.می

های عملکردی مانند درصد الشه، ترکیب شاخص دیگر

دی های بعالشه و درصد گوشت سینه نیز به خاطر فرآوری

در امر فرآوری  اند. در گذشته، کسانی کهاهمیت یافته

در دسترسی را استفاده  کردند هر نوع جوجهفعالیت می

نمودند، اما امروزه تمایل به سمت انواع و ترکیب خاصی می

ها باید انتظارات خاصی برای ها است. این الشهاز الشه

 هایبندی، بدون استخوان کردن و ساخت فرآوردهقطعه

 .جدید بعد از این مراحل را برآورده کنند

عامل  در یک واحد آمدهدستمصرف خوراک واقعی به

کننده کلیدی راندمان خوراک است. مصرف خوراک تعیین

شده باالتر به معنی باالتر بودن نسبت مواد مغذی خورده

توان می 88-84برای تامین نیاز رشد است. از شکل 

استنباط کرد که بازده از صفر درصد جایی که تنها هزینه 

درصد در  844کند تا بیش از نگهداری را برآورده می

یابد. هوانگ و باالی مصرف خوراک افزایش می سطوح

بر عملکرد را ( اثرات محدودیت خوراک 6443همکاران )

های گوشتی نر دو سویه آمیخته امروزی بررسی جوجه

های انفرادی نگهداری شدند و ها در قفسکردند. جوجه

 04و  14، 34یکی از چهار رژیم غذایی در حد اشتها، 

روزگی دریافت کردند. همه  98تا  60درصد اشتها را از 

ها یک جیره رشد بر پایه ذرت دارای تراکم پایین جوجه

-مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل 22/86مواد مغذی )

گرم در کیلوگرم لیزین( را دریافت  6/3متابولیسم و 

شده در حد اشتها، در مقایسه با های تغذیه. پرندهنمودند

ه بودند، به طور آنهایی که با محدودیت خوراک مواج

داری داری وزن بیشتری گرفتند و به طور معنیمعنی

ضریب تبدیل خوراک بهتری داشتند. افزایش وزن بدن و 

ضریب تبدیل خوراک برای هر دو سویه یکسان بود. 

 گیری ومتابولیسم ظاهری و ابقای ازت اندازهانرژی قابل

داری تحت تاثیر رژیم مشخص گردید که به طور معنی

ایی یا سویه پرنده قرار نگرفت. وقتی مصرف انرژی به غذ

تری از آن برای شود، بخش بزرگهر میزانی محدود می

ور گردد و به طنگهداری )تا آنکه برای تولید( استفاده می

یابد. از زمان تولید گرما )گرمای افزایشی( کاهش میهم

این رو، انرژی خالص یک جیره نه تنها به وسیله ساختار 

میایی آن بلکه به وسیله مقدار مصرف آن توسط هر شی

شود.حیوان تعیین می
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 ها فرضی هستند(از چگونگی تاثیر مصرف خوراک باالتر بر کارایی تبدیل خوراک )این داده نمایشی: 11-11شکل 

 

 اثر تغذیه روی رشد

توان دستکاری کرد تا اثر سودمندی بر مواد مغذی را می

، داشته باشند. به طور کلیگوشتی های ترکیب الشه جوجه

کنند و های چرب تولید میهای پرانرژی الشهجیره

 های حاوی پروتئین باالبالعکس. از طرف دیگر، جیره

شوند. مصرف انرژی مازاد به منجر به لخم شدن الشه می

 شود، در حالیین باعث چاق شدن حیوان مینسبت پروتئ

تواند که مصرف مقادیر مازاد پروتئین به نسبت انرژی می

 ای. متاسفانه، تغییرات سادهگرددباعث الغری حیوان 

صرفه نیست، زیرا اغلب حد مطلوب بهمانند اینها مقرون

پرگوشت شدن الشه تنها با سطوح باالی غیراقتصادی 

 86-84گونه که در شکل همان شود.پروتئین حاصل می

شود، اثر کاهش سطح انرژی بیشتر به دلیل دیده می

کاهش مقدار چربی الشه است تا آنکه ناشی از افزایش 

-کاریدست غالباتوجهی در مقدار پروتئین الشه باشد. قابل

شده نیست، چرا که راندمان هایی از این دست پذیرفته

ک کند. یش پیدا میخوراک با این سطوح پایین انرژی کاه

تر بهبود کیفیت الشه افزایش سطح پروتئین راه جالب

زمان با حفظ سطوح استاندارد انرژی )اسید آمینه( جیره هم

است. واضح است که رشد پروتئین به صورت خطی به 

دهد تا به یک نقطه حداکثر برسد مصرف خوراک پاسخ می

ین وتئرسد. سطوح پرو پس از آن به یک حالت ایستا می

نویسی تجاری دارد. جیره اهمیت بسیار زیادی در جیره

تر زمان با افزایش سطح پروتئین جیره حیوان لخمهم

شود. اگرچه دوباره این حالت اساسا به دلیل کاهش می

های حاوی پروتئین خیلی پایین ذخیره چربی است. جیره

توانند موجب افت افزایش پروتئین شوند؛ اگرچه در می

درصد تغییر اندکی در محتوای پروتئین  92تا  64دامنه 

وانایی ای به تدهد. بنابراین، اقتصاد چنین برنامهالشه رخ می

یافتن قیمت فروش باالتر برای الشه لخم تکیه خواهد 

ر نیاز تداشت. یک حالت دیگر این است که تولید الشه لخم

 به پاک کردن چربی در حین فرآوری را کاهش دهد.

 

 های گوشتیتغذیه جوجه انرژی و

های گوشتی را در درصد هزینه پرورش جوجه 04خوراک 

 درصد 24های گوشتی گیرد و انرژی مورد نیاز جوجهبرمی

 بنابراین،دهد؛ از کل هزینه خوراک را به خود اختصاص می

درصد هزینه 04های گوشتی بیش از انرژی جیره جوجه
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های حاوی سطوح مختلف انرژی )بر اساس کننده جیرههای گوشتی دریافتوزن بدن و ترکیب الشه جوجه: 12-11شکل 

 (6448لیسون و سامرز، 

 

 نکته 

تراکم انرژی جیره شاخصی کلیدی از سودآوری 

 کل است.

 

 شود. قبال انرژی را به،ا شامل میهای گوشتی رجوجهتولید 

( و در اینجا بیشتر 9طور کلی مورد بحث قرار دادیم )فصل 

های گوشتی های کاربردی تغذیه انرژی در جوجهبه جنبه

 خواهیم پرداخت. باید یادآوری کرد که بخش زیادی از

 سادگی برای جوجه گوشتی بهکل انرژی مورد نیاز 

نگهداری زندگی نیاز است.
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 انرژی برای رشد

های لخم از آنجایی که انرژی مورد نیاز برای رشد بافت

های حدود سه برابر انرژی مورد نیاز برای ساخت بافت

های چربی است، ضرورت دارد که نرخ رشد هر دو بافت

را برای محاسبه انرژی بدانیم. بسته به نسبت لخم و چربی 

بافت چربی به بافت لخم در بدن، انرژی مورد نیاز برای 

 3/64کیلوژول )متوسط  02تا  83رشد تقریبا بین 

کیلوژول( به ازای هر گرم افزایش وزن متغیر است. 

سازی تنها روش موثر محاسبه های شبیهاستفاده از مدل

 تلف افزایش وزن چربی است.نیاز انرژی در مقادیر مخ

ن تواهای گوشتی به سطح انرژی را میشیوه پاسخ جوجه

 به صورت زیر خالصه کرد:

  با افزایش تراکم انرژی، مقدار فیبر جیره کاهش و

مقدار چربی جیره افزایش و از این رو قابلیت هضم 

یابد که به بهبود راندمان جیره پرانرژی افزایش می

شرایط  در شدهانجام آزمایشات شود.می منجر خوراک

تبدیل خوراک به  که کاراییه است محلی نشان داد

 در مگاژول( افزایش 41/4کیلوکالری ) 64ازای هر 

یابد. به عبارت دیگر، نقطه افزایش می 8انرژی جیره 

مگاژول در کیلوگرم اختالف در انرژی جیره به  0/4

 شود.نقطه کارایی تبدیل خوراک منجر می 84

 سبت ثابت انرژی به پروتئین و در محدوده در ن

متعارف انرژی جیره، افزایش سطح انرژی اثر مثبتی 

 روی مصرف انرژی دارد.

 های پرانرژی بر عملکرد تا حد اثر سودمند جیره

های بسیار زیادی به افزایش مقدار چربی در این جیره

 شود.پرتراکم نسبت داده می

 ن تر شدایل به چاقها تمبا افزایش انرژی جیره پرنده

 دارند.

  ارائه ظریفی از ارتباطات بین سطح  89-84شکل

انرژی جیره و تغییر در وزن، مصرف خوراک، کارایی 

تبدیل خوراک و تفاوت بین هزینه و قیمت محصول 

 کند.تولیدشده فراهم می

  و 8ای از آزمایش صالححاوی خالصه 80-84شکل 

 

 
های گوشتی به سطوح افزایشی انرژیپاسخ جوجه: 13-11شکل 

                                                           
1. Saleh 
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 (6440های صالح و همکاران، های گوشتی به تراکم مواد مغذی )با استفاده از دادهپاسخ جوجه: 14-11شکل 

 

ژنتیکی ( است. با وجود پیشرفت 6440همکاران )

 هنوز هاههای گوشتی، این پرندشده در جوجهمشاهده

 دهند.بینی به انرژی پاسخ میدر یک روند قابل پیش

 

 نکته 

باید سطحی از انرژی را انتخاب کرد که سودآوری 

 رساند.یمرا به حداکثر 

 

مشکل عملی برای ساخت خوراک، انتخاب سطحی از 

انرژی جیره است که هزینه خوراک را به حداقل اما درآمد 

های گوشتی را به حداکثر حاصل از عملیات تغذیه جوجه

د تر هستنانرژی ارزانهای کمبرساند. واضح است که جیره

های پرانرژی مقدار بیشتری ها در مقایسه با جیرهو پرنده

های پرورش ا خواهند خورد. از سوی دیگر، سیستماز آنه

توانند از عهده تهیه های تولید( مییکپارچه )زنجیره

انرژی باالتر برآیند، زیرا آنها تنها در پی  حاویهای جیره

به حداکثر رساندن سود هستند که شامل عملیات فرآوری 

های تجاری سطح شود. بنابراین، در عمل، واقعیتنیز می

                                                           
1. Single-mix® 

-د. در برخی بازارها، پرورشنکجیره را تعیین می انرژی

 دهندگان حاضر به خرید خوراک حاوی انرژی باال نیستند.

 

 های عملیتوصیه

از لحاظ اقتصادی ما باید همیشه برای افزایش درآمد تالش 

حاضر  افراد )آنچه تجاری هایواقعیت اوقات اغلب اما کنیم،

ه کند. بمی مشخصبه خرید آن هستند( تصمیم نهایی را 

 د:بگیر نظر در را زیر موارد باید جیره انرژی سطح کلی، طور

 .دسترسی به مواد خوراکی و قیمت آنها 

 .عملکرد نهایی پرنده در حال رشد 

 یابد.محیطی که پرنده در آن پرورش می 

  آنچه سایر بازیگران حاضر در بازار  -واقعیات تجاری

 دهند.یا رقبا انجام می

-نویسی استاندارد )سینگلاستفاده از یک برنامه جیره با

 همکاران، و )لمه آمینه اسید آلایده الگوی (،8®میکس

های (، هزینه استاندارد مواد خوراکی و قیمت جوجه6440

های مختلف گوشتی زنده امکان محاسبه درآمد در تراکم

هاداده گرچه این (.83-84دارد )شکل انرژی جیره وجود 
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و های صالح )با استفاده از دادهدرآمد به ازای هر جوجه گوشتی در پاسخ به افزایش تراکم  مواد مغذی : 15-11شکل 

 (6440همکاران، 

 

 84اما آنها با استفاده از تراکم بسیار پایین ) استمفید 

و همکاران  8بری کاراند. پرنده در مترمربع( تعیین شده

های باالتر گله، ( به روشنی نشان داد که در تراکم6441)

ها به شکل متفاوتی به مواد مغذی )در این مورد پرنده

بدین معنی که  :(66-84دهند )شکل لیزین( پاسخ می

های آزمایشی در شرایط تجاری کاربرد است داده ممکن

نداشته باشد. در تراکم باالی گله، ممکن است رشد 

 تر بیش از حد تخمین زده شود.انتظار در تراکم پایینقابل

( گزارش کردند که استفاده از 6440صالح و همکاران )

 و مشکالت پا شد. تلفاتتراکم باعث افزایش مهای جیره

تئین به انرژی ثابت نگه داشته شد، وقتی نسبت پرو

 یشکم محوطه چربی بر منفی اثر افزایش تراکم مواد مغذی

درصد گوشت سینه به رغم تغییر تراکم  و مقدار نداشت.

 مواد مغذی ثابت ماند.

 گیری در مورد سطح انرژی مورد استفاده بیشتر بهتصمیم

 فراهمی مواد خوراکی بستگی دارد. در کشورهای پیشرفته

 طیف کاملی از مواد خوراکی فراهم است، اما احتماال در

 دیافته چنین نیست. بنابراین، بایمورد مناطق کمتر توسعه

                                                           
1. Berri 
2. Full fat soybean 

 نکته 

فراهم بودن مواد خوراکی روی تراکم بهینه انرژی 

 گذارد.یمتاثیر 

 

 االدر بشده ارزیابی کاملی صورت بگیرد. روش توصیف

کنجاله آفتابگردان و برای ارزیابی راهبرد استفاده از 

)در صورتی که با قیمت ارزان در دسترس  6سویای پرچرب

-84دسترس باشند( به کار گرفته شد. این ارزیابی )شکل 

( نشان داد که در صورت در دسترس بودن کنجاله 83

آفتابگردان کاهش تراکم مواد مغذی جیره معقول به نظر 

رسد. از سوی دیگر، در صورت فراهم بودن سویای می

االتر تراکم ب حائزچرب با قیمت مناسب استفاده از جیره پر

 منطقی خواهد بود.

 

 های گوشتیپروتئین و تغذیه جوجه

 هایبحث در مورد نیاز پروتئین جوجهبه شروع  قبل از

های کنیم که این کل پرنده است یادآوری گوشتی، الزم

)نه میانگین شوندتغذیه میسالن هستند که حاضر در 
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 نکته 

سطح پروتئین مورد استفاده در جیره به محصول 

 یاز بستگی دارد.ن مورد

 

ها به دریافت یک ماده مغذی، چه به صورت آنها(. پرنده

پروتئین متعادل باشد یا یک اسید آمینه واحد، به شیوه 

دهند. هر پرنده تا برآورده شدن مشخصی پاسخ می

ژنتیکی خود پاسخ خواهد داد و بیشتر از پتانسیل پتانسیل 

ژنتیکی پرنده تولیدی حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر، 

پاسخ بروزیافته توسط یک گله با افزایش مقدار دریافت 

ماده مغذی )پروتئین یا اسید آمینه(، معموال به صورت 

 یابد.مالیمی کاهش می

ز ه در حد نیاتئوری تا وقتی که همه اسیدهای آمین لحاظاز 

ته نداشو آنتاگونیسم آشکاری وجود  ه باشندتامین شد

، کیفیت پروتئین یا تعادل اسید آمینه نباید عملکرد باشد

ها . اما در عمل، تعادل ضعیف جیرهمتاثر کندپرنده را 

( 8333) همکاران و موریس شود.می پایین عملکرد موجب

ت ممکن اس تر از حد انتظارنشان دادند که عملکرد پایین

نتیجه افزایش نیاز اسید آمینه محدودکننده با افزایش 

توان تا حدودی با پروتئین خام باشد. این اثر را تنها می

ط شده توستعمیم آن به عدم تعادل اسید آمینه توصیف

(. این 3-0( توضیح داد )جدول 8333)همکاران موریس و 

مورد ( 6443و همکاران ) 8استرلینگ نتایجتوسط ها یافته

. آنها به وضوح نشان دادند که ارتباطی گیردقرار میتایید 

های گوشتی جوان بین لیزین و پروتئین خام در جوجه

(. اغلب هنگام بحث در مورد 82-84وجود دارد )شکل 

های گوشتی، لیزین )نه پروتئین خام( نیاز پروتئین جوجه

. فرض شودده میبه عنوان شاخص کیفیت پروتئین استفا

شود که بقیه اسیدهای آمینه در تعادل صحیح )پروتئین می

گوشتی، این تعادل  های. در جوجههستندوجود مآل( ایده

 (.9-0و شکل  0-0 کند )جدولها تغییر میبا بلوغ پرنده

                                                           
1. Sterling 

 نیاز پروتئین برای نگهداری

زت زادی انیاز پروتئین برای نگهداری تابعی از دفع درون

 634ها است. مشخص شده که این دفع تقریبا در جوجه

گرم ازت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. در میلی

گرم  0ای که تقریبا عمل، یک خروس با دریافت جیره

کند تعادل ازت خود را در پروتئین در روز فراهم می

بلندمدت حفظ خواهد کرد. این مقدار متناظر با جیره حاوی 

هنگام تغذیه در حد اشتها است. درصد پروتئین  3تا  9

آورده  9-0نیازهای نگهداری اسیدهای آمینه در جدول 

 شده است.

 

 نکته 

 یادی اسید آمینه نیاز دارد.زرشد پرها به مقادیر 

 

 

 نیاز پروتئین برای رشد پرها

درصد وزن بدن را  0هفتگی، پرها حدود  9در حدود سن 

 3/2تا حدود  هفتگی، این مقدار 2دهند. در سن تشکیل می

درصد  16یابد. پروتئین پرها حدود درصد افزایش می

است. از این رو، نیاز روزانه پروتئین برای رشد پر در سن 

گرم در روز است. با توجه به سطوح  2تا  3هفتگی حدود  2

باالی اسیدهای آمینه گوگرددار در پرها، گنجاندن مقادیر 

 کافی از آنها در جیره حائز اهمیت است.

 

 نیاز پروتئین برای رشد

درصد  3/80های گوشتی حاوی تقریبا الشه جوجه

 راها پروتئین است. نیاز روزانه پروتئین برای رشد بافت

 3/80توان با ضرب کردن افزایش وزن روزانه بدن در می

 درصد )کارایی استفاده از 24درصد و تقسیم آن بر 

ن افزایش وزمعنی  بهپروتئین خوراک( محاسبه کرد. این 

 ای است کهگرمی پروتئین )به صورت روزانه( در جوجه 3
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 84های گوشتی به عنوان تابعی از مصرف پروتئین خام و لیزین از سن پالت سطحی افزایش وزن بدن جوجه: 16-11شکل 

 (6443روزگی )استرلینگ و همکاران،  80تا 

 

گرم افزایش وزن دارد. برای این افزایش وزن،  34روزانه 

گرم پروتئین از طریق جیره نیاز خواهد  83تامین حدود 

گرم لیزین به ازای هر گرم افزایش میلی 23بود. حدود 

 213پروتئین نیاز است، یعنی اینکه نیاز لیزین باید 

نیاز اسید آمینه برای رشد در جدول گرم باشد. تخمین میلی

( 6488) روستگنو و همکاراننشان داده شده است.  0-9

-هضم در جوجهبرای تخمین نیاز لیزین قابلرا ای معادله

 .(80-84اند )شکل های گوشتی نر و ماده منتشر کرده

پاسخ به صورت یک منحنی است، در حالی که پاسخ 

 ( بیانگر آن6440) بلیگولی و ریالندوشده توسط تعیین

 وری از گرم لیزین مصرفی در روز تحت تاثیربود که بهره

(. در 0-0سرعت رشد پرنده در روز قرار نگرفت )شکل 

 شدهتالش برای روشن کردن این مساله، از معادالت ارائه

هضم بینی نیاز لیزین قابلتوسط محققین مذکور برای پیش

ا استفاده از استاندارد یک جوجه گوشتی در حال رشد )ب

طور که (. همان81-84رشد کاب( استفاده شد )شکل 

کنید، اختالفات خیلی کمی بین دو مدل وجود مشاهده می

منحنی  نتیجهتوان فرض کرد که دارد و تنها می

 بلیگولیالندو و یآمده با استفاده از معادله ردستبه

های گوشتی ( نتیجه تغییر سرعت رشد جوجه6440)

 همگام با بلوغ است.

 

 پاسخ به پروتئین و پیشرفت ژنتیکی

 پاسخ هر پرنده به سطوح افزایشی لیزین جیره با توانایی

شود. این توانایی بیشتر آن پرنده برای رشد تعیین می

 در نهآمی اسید سطح )تا است آمینه اسید مصرف تاثیر تحت
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کیلوگرم(  9/943تا  4/40هضم حقیقی به صورت تابعی از وزن بدن )معادله تخمین نیاز لیزین قابل: 17-11شکل 

 (6488روستگنو و همکاران، )

 

 
و روستگنو و همکاران،  6440بلیگو،  )ریالندو و لیهضم های تعیین نیاز لیزین قابلای بین مدلمقایسه: 18-11شکل 

 ( برای یک گله در حال رشد کاب6488
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 نکته 

از ژنوتیپ و سن با کارایی  نظرصرفپروتئین 

 گیرد.یمبرابری مورد استفاده قرار 

 

ته داش خوراک مصرف بر اثری که عاملی هر ،بنابراین جیره(.

باشد، پاسخ پرنده به اسیدهای آمینه را تغییر خواهد داد. 

ی، های گوشتهمگام با افزایش پتانسیل نرخ رشد در جوجه

نیاز روزانه آنها به اسیدهای آمینه نیز افزایش یافته است. 

 تر از نیاز انرژینیاز اسیدهای آمینه به طور نسبی سریع

شتی برخوردار از های گویابد، بنابراین جوجهافزایش می

تر نیازمند نسبت اسید آمینه به انرژی باالتری رشد سریع

هستند. این مساله به روشنی توسط نتایج آزمایش موریس 

( نشان داده شده است. این پژوهشگران 8334و جورو )

تی های گوشهایی با سطوح مختلف پروتئین به جوجهجیره

 حداکثر افزایش گذار ارائه کردند. آنها دریافتند کهو تخم

ای به ها با جیرهوزن و افزایش مقدار پروتئین در خروس

دست آمد که سطح پروتئین آن بسیار کمتر از آنچه بود 

های گوشتی مورد نیاز که برای بروز حداکثر وزن در جوجه

(. با این وجود، کارایی استفاده از 83-84است )شکل 

گرم  00/4پروتئین برای هر دو ژنوتیپ یکسان و حدود 

 گرم پروتئین جیره بود. سطحهر افزایش پروتئین به ازای 

پروتئین جیره اثر مشهودی بر مقدار چربی الشه داشت. با 

گرم در کیلوگرم،  820به  638کاهش پروتئین جیره از 

گرم در کیلوگرم در  10به  61چربی در کل بدن از 

گرم در کیلوگرم در  869به  18گذار و از های تخمجوجه

 های گوشتی افزایش یافت.جوجه

 یک گله جوجه گوشتی به طور مشخصی به مقدار پروتئین

دهد و بنابراین همیشه سطح پروتئین آل پاسخ میایده

 ای وجود دارد که باید برای به حداکثر رساندن درآمدبهینه

ل اساسی وجود دارد که در جیره استفاده شود. سه عام

ن در یک شرایط خاص د کدام سطح پروتئینکتعیین می

 ترین است تا بتوان بر مبنای آن یک تصمیممناسب

 اقتصادی اتخاذ نمود.

 

 اختالف سویه

ها پتواند بین ژنوتینرخ پاسخ و سطح بهینه پروتئین می

متفاوت باشد. پتانسیل ژنتیکی گله حداکثر رشد، ترکیب 

بدن و )از طریق تعیین نیاز انرژی( میزان مصرف خوراک 

 روزروزبهکند. و ضریب تبدیل خوراک را مشخص می

را به  متفاوتیهای توان جیرهشویم که میبیشتر متوجه می

 (.64-84ها تغذیه نمود )شکل های مختلف پرندهسویه

 

 نکته 

مختصات پروتئین جیره تحت تاثیر مصرف 

 گیرد.یمخوراک قرار 

 

 مصرف خوراک

کیفیت پلت اثر مستقیمی روی مصرف خوراک دارد و به 

این دلیل پاسخ اسیدهای آمینه هنگام تغذیه پلت خوب، 

پاسخ  68-84ضعیف و جیره آردی متفاوت است. شکل 

های گوشتی به سطوح افزایشی لیزین را با استفاده جوجه

دهد. وقتی به عنوان استاندارد نشان می CVBهای از توصیه

بدانیم که در بیشتر کارهای قبلی پاسخ به اسیدهای آمینه 

شده است، این  گیریاندازههای آردی با استفاده از جیره

پیدا  باالتریبخش کوچک از اطالعات، اهمیت بسیار 

کند. بدین معنی که ممکن است مقادیر مصرف خوراک می

آمده در دستن ترتیب سطوح بهینه بهآمده و به ایدستبه

 نادرست باشدکارهای قبلی 

 

 محیط

 یلتر از پتانسهای تجاری پایینرشد و ضریب تبدیل گله

آل است. الزم است کهژنتیکی بروزیافته در شرایط ایده
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وابستگی تجمیع : 19-11شکل 

پروتئین در کل بدن به مصرف 

های گوشتی نر پروتئین در جوجه

های نر یک سویه و جوجه( ○-○-)

( )موریس و ●-●-گذار )تخم

 (8334جورو، 

 

 

 

 

 
 

 جانبهاثر متقابل سه: 21-11شکل 

لیزین و (، CP)سطوح پروتئین 

روی ضریب تبدیل خوراک  ژنوتیپ

گوشتی )استرلینگ و  هایجوجهدر 

 (6442همکاران، 

 

 

 دمشخص شوهای تجاری عوامل محدودکننده عملکرد گله

 تا بتوان بر این اساس پتانسیل پاسخ به تغییرات جیره را

ترین عوامل به طور مناسب مورد بررسی قرار داد. مهم

سالن، تراکم گله و درگیری وهوا، نوع و شرایط محیطی آب

دهد که چگونه نشان می 66-84ها است. شکل با بیماری

 .گذاردب مغذی تاثیر پاسخ به موادروی تواند تراکم گله می

 در شرایط تجاری، فضای ناکافی دانخوری به معنی آن است

 قادر به مصرف آزاد خوراک نیست. که پرنده

-درصدی اسید 3تحقیقات نشان داده است که با کاهش 

های گوشتی اثرات زیر های آمینه جیره تجاری جوجه

 مورد انتظار خواهد بود:

  یابد.درصد افزایش می 8چاقی 

  یابد.نقطه افزایش می 6ضریب تبدیل خوراک 

  یابدمیگرم به ازای هر پرنده کاهش  63وزن نهایی.
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 ینروزگی( در پاسخ به پروتئین متعادل با در نظر گرفتن لیز 93تا  80های گوشتی نر )افزایش وزن جوجه: 21-11شکل 

 (6442مرجع )برگرفته از لمه و همکاران، هضم به عنوان اسید آمینه قابل

 

 
عنوان  هضم بهوزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در پاسخ به پروتئین متعادل )با در نظر گرفتن لیزین قابل: 22-11شکل 

 (6441بری و همکاران، های )با استفاده از دادهپرنده در مترمربع  82و  89های اسید آمینه مرجع( در تراکم

 

 نسبت انرژی به پروتئین

 ترین( ابراز داشتند که یکی از مهم6443) سامرزلیسون و 

 های گوشتی امروزی، توانایی آنهاهای مشهود جوجهجنبه

 ای است.ای از شرایط جیرهبرای پاسخ مناسب به دامنه

 ینپروتئ نسبت حاضر حال در که رسدمی نظر به ،مثال برای

 سال پیش اهمیت 64تا  83انرژی در مقایسه با پروتئین به 

های گوشتی امروزی به پذیری جوجهکمتری دارد. سازش

اختالفات در مقدار مواد مغذی جیره تا حدی به توانایی آنها
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 نکته 

ی گوشتی قادرند در دامنه وسیعی از هاجوجه

 ند.پاسخ بدهی انرژی هانسبتسطوح پروتئین به 

 

ردد گدر مصرف مقادیر بیشتر خوراک در هنگام نیاز برمی

 (.2-84)جدول 

 

 عوامل اقتصادی

 :ستا درک موارد زیرنیازمند پروتئین  بهینه تعیین سطح

 های زنده، الشه شیوه پرداخت )درآمد حاصل از پرنده

 کامل، قطعات الشه و غیره(.

 جیره(.ها )مواد خام قیمت و فراهمی نهاده 

 مانی، عملکرد رشد، ضریب تبدیل خوراک، زنده

 درصد الشه و غیره.

 .واقعیات تجاری 

-سطح بهینه بر اساس اهداف تولید )به عنوان مثال پرورش

های گوشتی، زنجیره کامل برای تولید مرغ دهنده جوجه

 شده( وبندیزنده، زنجیره کامل برای تولید اجزای قطعه

ها و میزان درآمد تغییر خواهد متدر گذر زمان با تغییر قی

کرد. باید میزان سودآوری کل فرآیند بهینه شود، نه اینکه 

تنها مراحل مشخصی از تولید مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

چنانچه پرنده در محدوده انتهایی پاسخ خود نباشد، تغذیه 

پروتئین یا اسید آمینه بیشتر )نسبت به سطح انرژی(، 

را افزایش و مقدار چربی بدن را  میزان پروتئین بدن

شود. دهد و منجر به کاهش مصرف خوراک میکاهش می

تر لخم تر واز نظر تولیدی، انتظار تولید یک پرنده سنگین

با یک ضریب تبدیل بهتر را خواهیم داشت. میزان تولید 

گوشت که همبستگی باالیی با رشد پروتئین بدن دارد، به 

افزایش خواهد یافت. کاهش صورت نسبتی از وزن بدن، 

کند اما باعث تر میسطح پروتئین جیره خوراک را ارزان

شود. برعکس، افزایش پروتئین جیره کاهش تولید نیز می

                                                           
1. Aviagen 

 کند.تر میدهد اما جیره را نیز گرانعملکرد را بهبود می

سودآوری به قیمت خوراک و درآمد حاصل از فروش 

ی هر مجموعه محصول بستگی دارد. تولید بهینه برا

تولیدی با توجه به ژنوتیپ، محیط و عوامل اقتصادی 

 شده در باال متفاوت است.توصیف

اثرات تغییر سطح پروتئین جیره بر تغییرات  8آویاژن

سودآوری )سود ناخالص( را در چهار شرایط تولیدی شامل 

پارچه جوجه دهندگان جوجه گوشتی، زنجیره یکپرورش

 844بندی و درصد قطعه 34بندی، گوشتی بدون قطعه

اثر  69-84بندی محاسبه کرده است. شکل درصد قطعه

تغییر سطح پروتئین در هر شرایط تولیدی را نشان 

دهد. سودآوری در هر شرایط تولیدی نسبت به سطح می

 844شده در کتابچه راهنما )که به صورت پروتئین توصیه

رسد که د( نشان داده شده است. به نظر میشوبیان می

 های یکپارچهپرورش جوجه گوشتی در مقایسه با زنجیره

ن تر است. اینسبت به تغییرات سطح پروتئین حساس

تفاوت حاصل مجموع اثرات وزن، ضریب تبدیل خوراک و 

قیمت خوراک است که سودمندی در یک مجموعه 

-ند. زنجیرهکندهنده جوجه گوشتی را تعیین میپرورش

های یکپارچه تحت تاثیر عملیات فرآوری و درآمدهای 

رسد حساسیت گیرند که به نظر میحاصل از آن قرار می

گر آن ها بیانکمتری به تغییر سطح پروتئین دارد. این داده

های یکپارچه در دامنه است که سود ناخالص زنجیره

رسد؛ اگرچه هنگام تغذیه آنالیزشده، به حداکثر نمی

سطوح باالتر از مقادیر پیشنهادشده برای پروتئین درآمد 

نسبی کاهش یافت. افزایش پیوسته سودآوری در سطوح 

باالی پروتئین حاصل افزایش تولید در سطوح باالی 

های پروتئین در این آزمایشات است. سودآوری زنجیره

یکپارچه که بخش عمده الشه تولیدی را به صورت 

ند، نسبت به تغییرات سطوح کردبندی عرضه میقطعه

 تر بود که به دلیل حساسیت بیشتر قطعاتپروتئین حساس
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 8های حاوی سطوح مختلف انرژی از سن کننده جیرههای گوشتی نر دریافتعملکرد و صفات الشه جوجه :6-11جدول 

 (8332روزگی )لیسون و همکاران،  03تا 

 انرژی )مگاژول/کیلوگرم( مورد

1/89 4/89 8/86 9/88 

 6088 6233 6091 6006 وزن بدن )گرم(

 24/3 64/3 84/3 00/0 مصرف خوراک )کیلوگرم(

 42/6 39/8 12/8 28/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 099 043 938 993 مصرف پروتئین )گرم/پرنده(

 61/69 08/69 80/60 63/66 مصرف انرژی )مگاژول/پرنده(

 4/91 9/00 6/28 1/26 چربی محوطه شکمی )گرم(

 39/8 93/6 43/9 84/9 چربی محوطه شکمی )درصد(

 928 920 920 922 گوشت )گرم(

 6/81 0/81 9/81 4/81 گوشت )درصد(

 

 نکته 

های آغازین روی عملکرد سطح پروتئین در جیره

 گذارد.یمها در کل دوره تاثیر جوجه

 

)نظیر سینه( در مقایسه با الشه بدون اندرونه ارزشمند الشه 

 به پروتئین جیره است.

ای مهم در انتخاب سطوح بهینه پروتئین جیره وجود نکته

( 6449و همکاران ) 8دارد که باید به ذهن بسپارید. ایتز

های گوشتی به پروتئین جیره نشان دادند که پاسخ جوجه

مشاهدات  این به تغذیه قبلی پروتئین پرنده بستگی دارد.

د و های رشند که غلظت پروتئین در جیرهنکپیشنهاد می

با جیره  زمانپایانی نباید به صورت مستقل بلکه به طور هم

سازی شود. اگرچه این نکات مخصوصا هنگام آغازین بهینه

 هبررسی اثر تغذیه پروتئین روی رشد جبرانی به دست آمد

و همکاران  6خیق کتوان در مورد تحق، اما آنها را میاست

( نیز درست دانست. این پژوهشگران سطوح 6446)

آل را در مراحل مختلف زندگی به مختلف پروتئین ایده

                                                           
1. Eits 
2. Koch 
3. Wijtten 

ها ارائه و به روشنی نشان دادند که تغذیه اولیه کافی جوجه

های( بعدی تاثیر دارد. بر عملکرد و ترکیب الشه )در دوره

غذیه بهینه ( گمان دارند که ت6484و همکاران ) 9ویتن

اسید آمینه در جیره آغازین توسعه روده و ظرفیت آن را 

دهد. آنها برای هضم و جذب مواد مغذی از جیره بهبود می

نشان دادند که افزایش غلظت اسیدهای آمینه جیره 

 94روزگی تا  3تا  2ها را بین آغازین وزن دئودنوم پرنده

تر یا بزرگروزه  80ها درصد افزایش داد، اما وقتی پرنده

بودند اثر کمی روی وزن روده کوچک داشت. افزایش وزن 

 شود.دئودنوم منجر به بهبود افزایش وزن بدن می

 

 مالحظات عملی

وجود  فردیمنحصربهحل برای هر مجموعه از شرایط راه

های عملکردی واقعی دشوار دارد. اغلب دستیابی به داده

صمیمات سری تباید یک تغذیه ن یاست. بنابراین، متخصص

ها ارائه ارزشمند بگیرند. در اینجا یک سری راهنمایی

 رد:گیری استفاده کتوان از آنها برای تصمیمشود که میمی
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 اثر تخمینی سودآوری انحرافات از سطوح پیشنهادی پروتئین )راس، بدون تاریخ(: 23-11شکل 

 

 نژاد تنها به عنوان یک های اصالحهای شرکتتوصیه

 نقطه شروع مفید به کار گرفته شود.

 های گوشتی هرگز پروتئین را کمتر از حد در جوجه

 مورد نیاز تغذیه نکنید.

 ا گیری ایففراهمی ماده خوراکی نقش مهمی در تصمیم

 کند.می

  رساندن تولید پروتئین )تولید اگر هدف به حداکثر

باید  شدهگوشت سینه( است، سطح اسید آمینه تامین

 خیلی باال باشد.

  در شرایطی که گوشت ران به ارزشمندی گوشت سینه

کشورهای  یاست )چیزی که در بسیاری از بازارها

یافته معمول است(، سطوح اسید آمینه کمتر توسعه

 توان کمی کاهش داد.جیره را می

 به بهترین ضریب اصلی دست یافتنهدف  چهچنان 

 رتپایینای ، نیاز اسید آمینهباشدتبدیل خوراک 

 .خواهد بود

  اگر هدف اصلی رسیدن به حداکثر وزن در یک سن

 ، نیاز اسیدهای آمینه حتی کمتر خواهد بود.باشدمعین 

  د نهای تجاری تعیین کواقعیتممکن است در نهایت

از اسید آمینه را انتخاب توانید چه سطحی که شما می

 کنید.

 

 فیبر جیره

نده کنشود که فیبر جیره رقیقبه طور مرسوم، تصور می

های گوشتی است و موجب کاهش مصرف خوراک جوجه

شود. خوراک، هضم مواد مغذی و عملکرد پایین می

 ازمتخصصین تغذیه )با صرف مقداری هزینه در برخی 

را های گوشتیکاررفته در جیره جوجهموارد( مقدار فیبر به
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اند. هرچند اگر جیره حاوی مقادیر ناکافی از محدود کرده

ز آن ابه بستر با نوک زدن اجزای خشبی باشد، پرندگان 

کنند. اثر فیبر جیره با ترکیب شیمیایی، حاللیت، مصرف می

شود. یم درجه لیگنینی شدن و ساختار فیزیکی آن تعیین

مشخص شده است که گنجاندن مقادیر متوسط از نوع 

های هضمی را بهبود مناسب فیبر در جیره توسعه اندام

ه معدتر، پیشدهد، به طوری که اندازه سنگدان بزرگمی

شود. افزایش تر میتر و روده کوچک کوتاهاندکی کوچک

ها مآنزی و صفراوی اسیدهای هیدروکلریدریک، اسید ترشح

، اسویهوسگزارش شده است ) های گوشتیجوجه در

a6488 ،گنجاندن نوع 6486؛ ماتئوس و همکاران .)

متابولیسم ظاهری جیره مناسب فیبر در جیره انرژی قابل

انند مدهد. ذرات فیبری پوسته یوالف که دوکرا بهبود می

)در مقابل مدور( هستند، در مقایسه با سایر منابع فیبر اثر 

بر پرنده دارند. ذرات فیبری آفتابگردان نیز تری برجسته

ر شود که آنها نیز اثمانند هستند، بنابراین فرض میدوک

کند ( پیشنهاد میa6488مشابهی داشته باشند. اسویهوس )

که برای تحریک موثر سنگدان، ذرات خوراک باید بیش 

درصد پوسته یوالف  9تا  6متر باشند. گنجاندن میلی 8از 

 هایکننده جیرههای گوشتی جوان دریافتجهدر جیره جو

سویای حاوی پروتئین باال سودمند است و در تنظیم  - ذرت

های جوجه گوشتی باید هم حداقل و هم حداکثر جیره

 (.6486در نظر گرفت )ماتئوس و همکاران، را سطح فیبر 

 

 نکته 

-یهتغذمصرف خوراک تابعی از عوامل مدیریتی و 

 ای است.

 

 مصرف خوراک

اطمینان از اینکه حیوان مقادیر کافی از مواد مغذی مصرف 

کند تابعی مستقیم از توانایی حیوان برای مصرف می

. ترین مباحث تغذیه استخوراک و بنابراین یکی از بنیادی

گذار قادرند با توجه به نیاز مواد مغذی خود های تخممرغ

ای هنای تنظیم کنند که در داممصرف خوراکشان را به گونه

از سطوح مواد مغذی جیره عملکرد طبیعی داشته باشند. 

های گوشتی نیز تا حدودی توانایی سازگار کردن جوجه

مصرف خوراک خود برای به دست آوردن نیازهای مواد 

شان را دارند، اما آنها در اکثر شرایط تجاری قادر به مغذی

حد  تر ازپایین شاناین کار نیستند و در نتیجه عملکرد

شود که مصرف طبیعی خواهد بود. معموال فرض می

های گوشتی امروزی تحت تاثیر اشتهای خوراک در جوجه

ناپذیر آنها و نه مقدار مواد مغذی جیره به ظاهر سیری

گیرد، اما در این مورد تردید وجود خود قرار میخودیبه

ز ( با استفاده ا8332دارد. لیسون، سامرز و کستن )

ای جالب ای از سطوح انرژی مجموعههای حاوی دامنهجیره

روزه انجام  03تا  8های گوشتی از آزمایشات را در جوجه

ها تر انرژی را با رقیق کردن جیرهدادند. آنها سطوح پایین

با مخلوطی از پوسته یوالف و ماسه درست کردند )جدول 

ح کننده چهار سطهای دریافت(. وزن بدن پرنده84-2

انرژی یکسان بود، در حالی که ضریب تبدیل خوراک به 

داری با سطوح باالی انرژی جیره بهبود یافت. با طور معنی

داری در مصرف انرژی )به توجه به اینکه اختالف معنی

ازای هر کیلوگرم وزن بدن( وجود نداشت؛ در حالی که 

توجهی در مصرف خوراک مشاهده شد، روشن اختالف قابل

عامل اصلی تاثیرگذار روی مصرف خوراک تالش است که 

پرنده برای برآورده کردن نیاز انرژی بوده است. با وجود 

کننده سطوح باالی های مصرفاین واقعیت که پرنده

ها مقادیر انرژی چربی بیشتری ذخیره کردند، همه جیره

: یعنی اینکه همه ندمشابهی گوشت سینه تولید کرد

 اند.ی داشتهها وزن لخم یکسانپرنده

ها استفاده شد با این تفاوت همان جیره از در آزمایش دوم

های آزمایشی مقدار یکسانی از خوراک را بهکه همه گروه
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ان ها امکصورت روزانه دریافت کردند. از آنجایی که پرنده

های حاوی انرژی پایین را ک از جیرهمصرف بیشتر خورا

عدی ای و اثر بنداشتند، انتظار است که بتوان ارزش تغذیه

آنها بر عملکرد پرنده را با دقت بیشتری ارزیابی کرد. 

مگاژول در  9/88و  1/89های حاوی مقایسه پاسخ جیره

کیلوگرم نشان داد که با کاهش سطح انرژی جیره مصرف 

 84کاهش یافت که موجب حدود درصد  81انرژی تقریبا 

درصد کاهش در  23درصد کاهش در وزن بدن و الشه، با 

درصد کاهش در وزن سینه  0چربی محوطه شکمی و فقط 

 (به وزن بدن)نسبت  شد. جالب آنکه درصد وزن سینه

کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. مصرف پروتئین برای همه 

ود که گرم به ازای هر پرنده( ب 306تیمارها یکسان )

تواند یکسان بودن وزن سینه را توجیه کند. ممکن است می

این آزمایشات نشان دهد که انرژی عامل اصلی تاثیرگذار 

های گوشتی است، اما آنچه باید بر مصرف خوراک جوجه

نکه ها است، قبل از آدر نظر گرفته شود ترکیب الشه پرنده

 رسطح پروتئین جیره به عنوان یک عامل احتمالی کنا

داری در نظر از تیمار، اختالف معنیگذاشته شود. صرف

ها دهدهد پرنتولید گوشت سینه وجود نداشت که نشان می

ترین سطح مصرف روی همه تیمارها، حتی در پایین

پروتئین، نیاز پروتئین خود را به دست آوردند. هر مقدار 

پروتئینی که مازاد بر نیاز مصرف شده باشد به صورت 

فع اسید اوریک حذف خواهد شد؛ این فرآیند افزایش د

کند و کاهش چربی توجهی انرژی مصرف میمقدار قابل

هایی که پروتئین بیشتری مصرف محوطه شکمی در پرنده

 اند بر این اساس قابل توجیه است.کرده

نگاه ساده به انرژی جیره به عنوان محرک مصرف خوراک 

لمه و  8توسط پتریشده انگاری است. در تحقیق انجامساده

( که پاسخ به پروتئین متعادل )با استفاده از متیونین 6440)

به عنوان اسید آمینه مرجع( با به کارگیری سطوح انرژی 

                                                           
1. Petri 
2. Parr 

 84یا  3هایی که حاوی شده توسط راس یا جیرهتوصیه

درصد انرژی کمتری بودند مورد سنجش قرار گرفت، 

ی با که مصرف خوراک به صورت غیرخط ه شدنشان داد

نرژی اسطح  پایین رفتنسطح اسیدهای آمینه و  باال رفتن

رسد که (. به نظر می60-84جیره افزایش یافت )شکل 

درصدی سطح انرژی  3اند بر کاهش ها قادر بودهپرنده

درصدی انرژی  84جیره غلبه کنند، اما در غلبه بر کاهش 

درصد باالتر از  84اند؛ زیرا ظاهرا سطح توفیقی نداشته

ستانه فیزیولوژیکی مشخص پرنده است. سطح انرژی آ

جیره، مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار داد، اما بسیار مهم 

شده امکان رشد طبیعی را است که مقدار پروتئین مصرف

در پرنده فراهم نکرد و مصرف خوراک و انرژی کاهش 

رسد که تقاضای انرژی برای رشد کاهش یافت. به نظر می

یری گی که مصرف پروتئین متعادل )اندازه. وقتکرد پیدا

شده به صورت متیونین( در مقابل افزایش وزن روی 

(. از این 2r = 32/4نمودار رفت، برازش تقریبا عالی بود )

رسد که پاسخ افزایش وزن تابعی از مصرف رو، به نظر می

پروتئین و نه سطح انرژی جیره بود. اما کاهش سطح 

را از طریق باال بردن مصرف  انرژی، مصرف اسید آمینه

خوراک افزایش داد. این آزمایش تایید کرد که احتماال 

انگاره نسبت ثابت اسید آمینه به انرژی ناصحیح است، اما 

در عین حال، نشان داد که کاهش درصد پروتئین در 

 های حاوی انرژی پایین منطقی خواهد بود.جیره

ر های ( گزارش کردند که جوجه8338)و سامرز   6پ

های دارای تعادل مشابه گوشتی جوان با دریافت جیره

اسیدهای آمینه ضروری، جهت برآورده شدن نیاز پروتئین 

کنند )جدول )و نه نیاز انرژی( خود خوراک مصرف می

(. سه جیره آزمایشی ارائه شد که سطوح و تعادل 84-0

ضروری یکسان اما سطح انرژی پروتئین و اسیدهای آمینه 

متفاوتی داشتند. گلوکز و سلولز برای ایجاد اختالف در 
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کننده سطوح پروتئین متعادل در سطوح روزه دریافت 02تا  8های گوشتی در جوجهمصرف خوراک و انرژی : 24-11شکل 

 (6440( )پتری و لمه، MEمتابولیسم )مختلف انرژی قابل

 

مکمل چربی برای  و سطح سطوح انرژی جیره استفاده شد

هر سه جیره یکسان بود. افزایش وزن در باالترین سطح 

داری در ضریب تبدیل انرژی باال رفت و کاهش معنی

خوراک مشاهده شد، اما مصرف خوراک برای هر سه جیره 

ی برای سطح متوسط انرژیکسان بود. مقدار پروتئین الشه 

طوح کننده سهای دریافتبرای پرنده -تر بود جیره پایین

باال و پایین انرژی تقریبا یکسان بود. مقدار کل چربی الشه 

ها با افزایش سطح انرژی جیره افزایش یافت. اگر پرنده

خوردند باید اختالفاتی در جهت تامین نیاز انرژی خود می

از آنجایی که سطوح پروتئین  شد.مصرف خوراک دیده می

 و اسیدهای آمینه ضروری مشابه بود، ظاهرا مصرف

 هاییکسانی از این مواد مغذی وجود داشت. چنانچه پرنده

خواستند مقدار کننده جیره حاوی انرژی باال میدریافت

-مشابهی پروتئین بخورند، باید کالری بیشتری مصرف می

داشتند، وزن ی میکردند و در نتیجه چربی الشه باالتر

گرفتند و ضریب تبدیل خوراک بهتری بروز بیشتری می

-گیری کرد که پرندهتوان نتیجهها میدادند. از این دادهمی

ها برای تامین نیاز پروتئین )اسیدهای آمینه ضروری( خود 

ین اند. ابه منظور حداکثر کردن تولید وزن بدن لخم خورده

هاد رسد که پیشنه نظر میتر از این بگیری منطقینتیجه

کرد حیوانات جوان در حال رشد برای به دست آوردن 

عال های غیرفخورند که موجب ایجاد بافتکالری بیشتر می

شود. یک نگاه متفاوت این بدن یعنی ذخیره چربی می

ها خیلی ساده به ظرفیت خود برای مصرف است که پرنده

 خوراک دست یافتند.

 است، نیاز « ماده مغذی»ترین یاتیاز آنجایی که انرژی ح
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شده با سه سطح انرژی مختلف و سطح های تنظیمکننده جیرههای گوشتی نر دریافتعملکرد جوجه :7-11جدول 

 (8338روزگی )پر و سامرز،  68تا  0اسیدهای آمینه ضروری یکسان از سن 

 )مگاژول/کیلوگرم(انرژی  مورد

84/88 34/88 03/86 

 338 382 343 افزایش وزن )گرم(

 162 196 163 مصرف خوراک )گرم(

 34/8 28/8 20/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 4/34 6/38 8/33 پروتئین الشه )گرم(

 1/31 3/38 2/30 پروتئین الشه )درصد(

 8/08 3/93 8/90 چربی الشه )گرم(

 8/18 2/08 3/24 )درصد(چربی الشه 

 

 نکته 

های دارای یرهجتوانند روی یمی گوشتی هاجوجه

تراکم پایین عملکرد خوبی داشته باشند به شرط 

 آنکه بتوانند مقادیر کافی خوراک مصرف کنند.

  

آن باید به منظور حفظ فعالیت متابولیک طبیعی بدن تامین 

تردید حیوان برای تامین نیاز انرژی خود گردد و بی

، اما ظاهرا مصرف بیش از حد کندخوراک مصرف می

های جوان در حال رشد مربوط به کمبود انرژی در جوجه

مواد )یک ماده( مغذی است که در اغلب موارد  سایر

 ای آمینه ضروری خواهد بود.پروتئین یا اسیده

ای از مصرف پروتئین )اسیدهای آمینه ظاهرا مقدار بهینه

 ضروری( برای حداکثر کردن وزن لخم بدن وجود دارد.

 اگر تولید گوشت سینه به عنوان شاخص وزن لخم بدن

-84پذیرفته شود، روشن است که نیاز پروتئین در جدول 

پرنده باید به طور برآورده شده است. اما از آنجایی که  2

ترجیحی نیاز انرژی خود را تامین کند، اغلب پروتئین بیش 

تر کند که باعث ایجاد یک الشه لخماز حد مصرف می

شود. برعکس، اگر کمبود پروتئین وجود داشته باشد، می

 پرنده در تالش برای به دست آوردن نیاز پروتئین خود

 .خواهد شد ترچاقانرژی بیش از حد مصرف خواهد کرد و 

ونه دهد که چگشده در باال خیلی روشن نشان مینتایج ارائه

ها قادر به غلبه بر کمبودهای نیاز انرژی و پروتئین پرنده

خود در یک فضای عالی )سالن آزمایشی( هستند. به عالوه، 

های گوشتی این مشاهدات درک حاضر ما از تغذیه جوجه

دهد عملی، این نتایج نشان می یدگاهدکند. از را تایید می

ترین راه برای افزایش وزن جوجه گوشتی حداکثر که ساده

کردن مصرف انرژی است، حتی در صورتی که کیفیت الشه 

های گوشتی بسیار کاهش یابد. نهایتا اینکه، جوجه

سخاوتمند هستند و اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که 

وراک کافی داشته باشند، عملکرد طبیعی خواهند مصرف خ

داشت. این مشاهدات ما را به بحث دوم این بخش 

رساند. خیلی ساده، چگونه مصرف انرژی را در شرایط می

های تجاری در تجاری به حداکثر برسانیم؟ اغلب جیره

مگاژول در کیلوگرم انرژی قرار  2/89تا  1/86دامنه 

دهد. در ختالف را نشان میدرصد ا 3/2دارند که حدود 

بینیم که اختالفات در مصرف خوراک به می 2-84جدول 

 عمده بهبودیعنی رسد. این اختالفات درصد می 64بیش از 

مصرف انرژی باید در مزرعه و نه ضرورتا در کارخانه 

خوراک به دست آید.
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 وشتیهای گکلسیم و فسفر در جیره جوجه

های گوشتی امروزی اشتهای جالب است بدانید که جوجه

ای برای کلسیم دارند و وقتی به آنها فرصت انتخاب ویژه

شود، قادر به مصرف کلسیم کافی برای تامین داده می

(. نیاز 6486و همکاران،  8نیازشان هستند )ویلکینسن

مورد بحث  2های گوشتی در فصل کلسیم و فسفر جوجه

قرار گرفت. هنگام تالش برای تعیین نیاز کلسیم و فسفر 

فر ها کلسیم و فسدر نظر گرفت. اول، پرندهنکاتی را باید 

را با توجه به سطح آنها در جیره به شکل متفاوتی استفاده 

است که مصرف سطوح مازاد  کنند. دوم، نشان داده شدهمی

کلسیم رشد و راندمان خوراک را کاهش و خاکستر و 

دهد. جدا کردن عدم استحکام استخوان را افزایش می

تعادل کلسیم و فسفر و بیشبود کلسیم جیره دشوار و منجر 

ن با توابه ایجاد نتایج متناقضی شده است. از منابع نمی

اال هدات نتیجه بقطعیت به این نتیجه رسید که کدام مشا

بودن کلسیم یا پایین بودن فسفر یا هر دو است. 

-ای کلسیم و فسفر به شکل جداییفیزیولوژی تغذیه

ناپذیری به یکدیگر گره خورده و اثر فیتاز تابعی پیچیده 

های کلسیم، فسفر کل و فسفر فیتاتی جیره است. از غلظت

اثر  راستفاده از آنزیم فیتاز بر هضم و جذب کلسیم و فسف

ای در آینده باید فیتاز را در توجهی دارد و هر مطالعهقابل

. درک برخی از روابط بین لحاظ کندطراحی آزمایش 

ای کلسیم و فسفر و نوع فیتاز برای اتخاذ تصمیمات تغذیه

 ورطپیرامون کلسیم و فسفر ضروری است. این موضوع به 

مورد بحث قرار گرفته است. تغذیه  80عمیق در فصل 

دقیق کلسیم و فسفر هدف بسیار دشواری است، اما 

تواند اثرات سودمندی فراتر از تغذیه دستیابی به آن می

 (.6486و همکاران،  6مواد معدنی ایجاد کند )واک

                                                           
1. Wilkinson 
2. Walk 
3. Cowieson and Bedford 
4. Nusairat 
5. Narcy 
6. Donato 
7. Adeola 

 نکته 

یره را ج و فسفرآنزیم فیتاز ارتباط بین کلسیم 

 دهد.یمتغییر 

 

 های عملیتوصیه

( اعتقاد دارند که آنزیم فیتاز 6443) 9کاویسن و بدفورد

اثر  8به  6/6دسترس در نسبت کلسیم به فسفر قابل

( 6488و همکاران ) 0بهتری خواهد داشت. نوسیرات

مشخص کردند که بهترین نسبت کلسیم به فسفر 

اما در جیره  8به  80/6غیرفیتاتی در جیره حاوی فیتاز 

ده شم تعییناست. اگرچه سطح کلسی 8به  0/6بدون فیتاز 

ن ها پایین است و برخی از متخصصیبا استفاده از این نسبت

دهد کند، تجربیات عملی نشان میزده میتغذیه را شگفت

و  3که این فرض کامال منطقی است. در حقیقت، نارسی

گرم  2که سطوح کلسیم  اندداده( نشان 6443) همکاران

سفر گرم در کیلوگرم ف 3/9در کیلوگرم در ترکیب با 

دسترس موجب بهترین افزایش وزن روزانه در قابل

دارد که ( بیان می6484شود. ساتل )های آغازین میجیره

 0شواهد عملی کافی حاکی از آن است که سطح کلسیم 

و  2دوناتوگرم در کیلوگرم یا بیشتر غیرضروری است. 

( نشان دادند که هنگام کافی بودن سطح 6488همکاران )

درصدی کلسیم  94ها امکان کاهش جوجه فیتاز در جیره

( گزارش کردند که 6488) کاویسنو  0والیوجود دارد. آد

توان فیتازها( می-9هنگام استفاده از فیتازهای نسل جدید )

گرم در  6( را ماتریکس عددارزش معادل کلسیم )

کیلوگرم یا بیشتر در نظر گرفت. واقعیت این است که 

به  نژادهای بزرگ اصالحشده توسط شرکتسطوح توصیه

اک ای، ومالحظهویژه در مورد کلسیم باال است. به طور قابل
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( نشان دادند که حاللیت کلسیم در 6488و همکاران )

ی هاسنگدان و قابلیت هضم ایلئومی فسفر در جوجه

گرم در کیلوگرم کلسیم در  0/2کننده گوشتی دریافت

گرم در  84شده با های گوشتی تغذیهمقایسه با جوجه

کیلوگرم کلسیم افزایش یافت. استفاده از سطوح باالی 

 کلسیم قابلیت هضم پروتئین را نیز کاهش داد.

 دسترسهیچ تصمیمی پیرامون فیتاز، کلسیم و فسفر قابل

انه اتخاذ شود. باید نوع آنزیم، مواد نباید به صورت جداگ

شده، سطوح عملکرد پرنده و مختصات خوراکی استفاده

ز امدنظر قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر ه استفادمورد 

های شرکت تولیدکننده سویه استفاده شود )جدول توصیه

آمده از دست(، بر خالف اکثر مقادیر متوسط به2-3

ظر رفتن سهم فیتاز یک روش تحقیقات علمی، هنگام در ن

کارانه مطلوب خواهد بود. در مواردی که کمتر محافظه

های گوشتی را محدود شرایط محیطی عملکرد جوجه

تری از کلسیم و فسفر کند، باید سهم پایینمی

دسترس )برای فیتاز( در نظر گرفته شود. مفاهیم قابل

 جاری کلسیم و فسفر بر اساس مقدار فسفری است که از

 2در فصل  CVBجیره گرفته شده است. سیستم هلندی 

مورد بحث  80توضیح داده شد و اثر آنزیم فیتاز در فصل 

ای توسط به طور گسترده CVBقرار خواهد گرفت. سیستم 

متخصصین تغذیه تجاری به عنوان نقطه آغاز تغذیه کلسیم 

 شود.و فسفر استفاده می

 

 نکته 

ی گوشتی امروزی در مقایسه با اجدادشان هاجوجه

 کنند.یمگرمای بیشتری تولید 

 

 دما و تنش گرمایی

 .کردیمبحث  3در مورد فیزیولوژی تنش گرمایی در فصل 

                                                           
1. Blanco 
2. Temperature-humidity index 

توانند دما را ذخیره کنند و به ها نمیبه طور خالصه، مرغ

ا بمیزان دفع گرما باید برابر  ،منظور حفظ تعادل دمایی

های گوشتی جیره خود را میزان تولید گرما باشد. جوجه

کنند. گرما تولید می (در نتیجه رشد و نگهداری)متابولیزه و 

زمان با بهبود نرخ رشد حیوانات، تولید گرما افزایش و هم

و  8بلنکویابد )دمای محیطی منطقه آسایش آنها کاهش می

دما توان حداقل (. معموال می1-84جدول ؛ 6443گوس، 

را با اعمال تنظیماتی حفظ کرد، اما ممکن است کنترل 

مشابهی برای دمای باال وجود نداشته باشد. اثر دما بر رشد 

طیور در درجه اول به دماهای باالتر از توان کنترلی 

 های تهویه مربوط است.سیستم

آغاز و شدت تنش گرمایی توسط یک سری عوامل تعیین 

 شود:می

 .حداکثر دمای محیط 

 ها.درجه سازگاری پرنده 

 .مدت زمان دمای باال 

 .میزان تغییر دما 

  های امروزی با رشد سریع پرنده -ژنوتیپ پرنده

 ترند.خیلی حساس

 کند.تراکم باالی گله که تنش گرمایی را تشدید می 

  که با استفاده از  6دما-شاخص رطوبترطوبت نسبی و

شود: شاخص های تر و خشک تعیین میدمای دماسنج

تواند برای می 1/61دمای باالتر از -رطوبت

زا باشد )شاخص های گوشتی به شدت تنشجوجه

 04 +درصد دمای دماسنج خشک  24 =رطوبت دما 

 درصد دمای دماسنج تر(.

وهوای گرم یک سری شتی در آبهای گوپرورش جوجه

پیامدهای عملی و تولیدی دارد. اولین اثر دمای باال کاهش 

 8درصد کاهش به ازای هر  2/9مصرف خوراک است: 

گراد. درجه سانتی 60گراد افزایش باالتر از درجه سانتی
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های گوشتی نر( قبلی، جههای )جوشده برای سویهای بین گرمای خروجی و دمای آسایش محاسبهمقایسه: 8-11جدول 

 (6443امروزی و آینده )برگرفته از بلنکو و گوس، 

 گراد(دمای آسایش )درجه سانتی گرمای تولیدی )کیلوژول/پرنده/روز( سن )روز(

 آینده 6444دهه  8304دهه  آینده 6444دهه  8304دهه 

0 814 640 634 96 63 61 

80 084 021 284 94 63 63 

68 024 103 8444 61 64 83 

61 8494 8624 8004 62 3/83 83 

93 8000 8303 8344 60 86 3/88 

06 8234 8013 6634 68 3/88 88 

 

 نکته 

 .کندمصرف خوراک در دمای باال کاهش پیدا می

 

گراد، نیاز انرژی حدود درجه سانتی 60تا  68در دمای بین 

 یابد؛گراد کاهش میهر درجه سانتیدرصد به ازای  63/8

گراد، کاهش نیاز درجه سانتی 96تا  61در دمای بین 

گراد درصد به ازای هر درجه سانتی 3/8انرژی به حدود 

گراد درجه سانتی 99یابد و در دمای باالتر از افزایش می

درصد به ازای هر درجه  3/6تواند به این کاهش می

مصرف خوراک بیش از این  گراد برسد: اما کاهشسانتی

ها توانایی خود برای رشد را از دست خواهد بود. پرنده

دهند، بلکه ذخایر چربی خود را جایگزین انرژی نمی

 شود.کنند که موجب کاهش وزن میخوراک می

( 6486و همکاران ) 8یافوانشدارد.  دما اثر اقتصادی مهمی

هد، یک یک جیره شاهد یا انتخاب آزاد بین این جیره شا

جیره حاوی پروتئین باال و یک جیره حاوی انرژی باال را به 

ها در دمای عادی یا های گوشتی ارائه دادند. پرندهجوجه

های نگهداری شده در شرایط دمای باال قرار گرفتند. پرنده

 64گراد و دمای روز درجه سانتی 81عادی در دمای شب 

درصد قرار  34تا  04گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی

                                                           
1. Syafwan 

شده در دمای باال های نگهداریگرفتند، در حالی که پرنده

گراد شب و روز درجه سانتی 96و  63به ترتیب در دمای 

درصد قرار داشتند. مصرف  14تا  04و رطوبت نسبی 

شده در دمای باال در هفته اول های نگهداریخوراک پرنده

یش هفته دوره آزما 2درصد کمتر بود، اما در طول  6

درصد کاهش یافت. در  69مصرف خوراک بیش از 

شده در شرایط عادی، وزن بدن های نگهداریپرنده

هفتگی در طول دوره آزمایش افزایش یافت. در حالی که 

 0شده در دمای باال، بعد از سن های نگهداریدر پرنده

(. 63-84دیده نشد )شکل  ی در وزن بدنهفتگی افزایش

شده های نگهداریآزمایش، پرندهای ههفت 2در طول دوره 

درصد  9/81درصد پروتئین کمتر و  0/80در دمای باال 

شده در دمای عادی های نگهداریانرژی کمتر از پرنده

ها انتخاب آزاد . جالب اینکه وقتی پرندهمصرف کردند

هد، کننده جیره شاهای دریافتداشتند، در مقایسه با پرنده

 یدرصد انرژی کمتر 3/3تر و درصد پروتئین کم 2/80

ها قادر گر آن است که پرندهمصرف کردند. این نتایج بیان

د توانبه کاهش مصرف مواد مغذی هستند که هضم آنها می

 توجهی گرما )گرمای افزایشی( تولید کند.مقدار قابل

شته داسالمتی اثراتی بر تواند وهوای گرم میبه عالوه، آب

د های هوایی بینی و وارله زدن باعث بسته شدن راهباشد. له
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دمای عادی و باال )برگرفته از شده در های گوشتی نگهداریر جوجهمصرف خوراک و افزایش وزن هفتگی د: 25-11شکل 

 (6486شیافوان و همکاران، 

 

شود. با ها به سیستم تنفسی میباکتریشدن گردوغبار و 

ه شوند که انرژی بها مجبور میباال رفتن دمای محیط پرنده

 کند و:محیط دفع کنند، رفتار آنها تغییر می

 گردند.های خنک سالن میدنبال مکان 

 د.کننهای خیس بستر ایجاد میهایی در قسمتسوراخ 

 دهند.فعالیت فیزیکی خود را کاهش می 

 کنند.خود را آویزان می هایبال 

 کنند.له زدن میشروع به له 

 کند:پرنده گرما را از یک سری مسیرها دفع می

  )رگ های مرکزی بهخون از اندام -تابش )تشعشع-

 دهد.یافته زیر پوست تغییر مسیر میهای اتساع

  )ارتباط فیزیکی با سطوح خنک مانند  -هدایت )انتقال

 کف سرد.

  هوای در حال حرکتی که سیستم از طریق  -همرفت

 کند.تهویه در اطراف پرنده ایجاد می

 61در دماهای باالتر از  -له زدن )ژرف دمیدن( له 

له زدن مسیر اصلی دفع گرمای گراد لهدرجه سانتی

بار در دقیقه  634تا  63بین  هاپرندهشود. پرنده می

-زنند. این امر باعث افزایش فعالیت ماهیچهنفس می

له زدن شود. وقتی لهافزایش نیاز به انرژی می و ای

 شود، به اغماحال میجواب ندهد، پرنده سست و بی

 

 میرد.رود و سرانجام میمی

 ها تر شدن محیط و باالتر رفتن دما این فعالیتبا گرم

 شود.کمتر موثر واقع می

 

 نکته 

آب آشامیدنی خنک مصرف خوراک را تحریک 

 کند.یم

 

 وهوای گرممدیریتی در آبراهکارهای 

 وهوای گرم مدیریتدر مزرعه موثرترین راه مقابله با آب

صحیح است که با انتخاب محل مناسب و نحوه ساخت سالن 

ها باید طوری ساخته شوند که تا شود. همه سالنآغاز می

داقل حد امکان از باد غالب استفاده کنند. برای به ح

وب ها باید در محور جنرساندن تابش مستقیم آفتاب، سالن

های بلند و عایق در مقایسه با شرقی مستقر بشوند. سقف

کنند و یک تری فراهم میهای کوتاه، محیط خنکسقف

ننده کایده مناسب این است که سقف با یک رنگ منعکس

های شود. جریان هوا را از طریق فن آمیزینور رنگ

اش پمکانیکی افزایش دهید و اگر سالنی پد خیس یا مه

دارد از کارکرد درست آن اطمینان حاصل کنید. با قرار 

های مختلف سالن از ازدحام درهایی در قسمتدادن نرده
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 (8310های گوشتی )تیتر و همکاران، اثر دمای آب روی جوجه :9-11جدول 

 گراد(دمای بدن )درجه سانتی افزایش وزن روزانه )گرم( لیتر(مصرف آب )میلی گراد(آب )درجه سانتیدمای 

894 920 0/33 1/06 

94 933 9/34 8/09 

04 920 4/00 9/09 

 

ها جلوگیری کنید. توجه داشته باشید که جلوی دریچه فن

ها متر در ثانیه پرنده 8رفتن سرعت حرکت هوا از  فراتربا 

 ریزند.کنند و روی هم میاحساس ناراحتی می

ای کلیدی است. بنابراین، وهوای گرم، آب مسالهدر آب

ها افزایش یابد و اطمینان حاصل کرد باید تعداد آبخوری

که جریان، فشار و ارتفاع آنها مناسب است. اطالع از 

حیاتی است، زیرا به طور مستقیم های مصرف آب داده

 دهد. آب آشامیدنیمصرف خوراک را تحت تاثیر قرار می

جدول ؛ 8310و همکاران،  8تیترشود )خنک توصیه می

های سقفی باید عایق شوند. استفاده از یخ (. تانک84-3

تواند تغییر مشهودی را در دمای آب و در نتیجه رشد می

ام واکسیناسیون در هوای های گوشتی ایجاد کند. انججوجه

گرم نیاز به دقت دارد و اضافه کردن یک بسته ضدتنش به 

مضاعف توسط واکسیناسیون جلوگیری  تنشآب از ایجاد 

 کندکند. کاهش در تراکم گله این امکان را فراهم میمی

ها بهتر به آب و خوراک دسترسی پیدا کنند و بار که پرنده

امکان دارد،  ا جایی کهتدهد. گرمایی سالن را کاهش می

ها طوری تنظیم کنید که پرندهرا های کاری روزانه برنامه

 تر روز آسیب نبینند.در ساعات گرم

 

 وهوای گرمای در آبراهکارهای تغذیه

حفظ مصرف خوراک و مصرف مواد مغذی در سطوح 

 مناسب برای حفظ عملکرد طبیعی اهمیت دارد:

 نشان داده تراکم باالهای دارای استفاده از خوراک :

شده است که اضافه کردن چربی و لیزین عملکرد را 

                                                           
1. Teeter 

دهد. این پاسخ به دلیل در هوای گرم بهبود می

افزایش در تراکم مواد مغذی است. هنگام استفاده از 

سطوح باالی چربی اطمینان حاصل کنید که چربی به 

 اکسیدان مناسبمقدار کافی با استفاده از یک آنتی

تامین  Eشده ویتامین شده و سطوح توصیه پایدار

 گردیده است.

 بهبود قابلیت هضم، بهبود قابلیت هضم خوراک :

دهد. انرژی مورد نیاز برای متابولیسم را کاهش می

گیرد و گرمای انرژی در دسترس رشد قرار می

 یابد.افزایشی هضم کاهش می

 افزایش نسبتتغییر نسبت انرژی به پروتئین : 

های در حال رشد تحت انرژی به پرنده پروتئین به

کند. سطح پروتئین خام باید تنش گرمایی کمک نمی

برای رشد مورد انتظار کافی باشد، اما نباید متناسب با 

کاهش در مصرف خوراک افزایش داده شود. به جای 

آن باید نیازهای پرنده به اسیدهای آمینه ضروری 

فاده از طح استمتیونین، لیزین و ترئونین با افزایش س

نویسی برآورده اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره

 شود.

 در شرایط تنش گرمایی بهبود الگوی اسید آمینه :

عملکرد بهتری ایجاد  کاهش پروتئین مازاد جیره

 د.کنمی

 بولیسم متاهای قابل: آنیونکاتیون-تغییر تعادل آنیون

کربنات، کربنات و استات( همگی قادر به خنثی )بی

خون هستند. اثر این  pHکردن اسید و افزایش 
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 -ها هنگامی که تنش گرمایی هموستازی اسیدمکمل

دهد، مشهودتر خواهد بود. باز را تحت تاثیر قرار می

تواند موجب له زدن در هنگام تنش گرمایی میله

نات کرببن و خالی شدن بیاکسید کرافزایش دفع دی

خون شود. افزایش عملکرد در شرایط تنش گرمایی 

کربنات سدیم درصد( بی 3/4با اضافه کردن )حدود 

 )جوش شیرین( به جیره نشان داده شده است.

 خوردن پلت زمان کمتری نیاز دارد وشکل جیره : 

توانند خوراک خود را با صرف انرژی ها میپرنده

در صورت برابر بودن انرژی دو کمتری مصرف کنند. 

پلت و آردی، انرژی در دسترس برای هدف  جیره

 تولیدی هنگام ارائه جیره پلت باالتر خواهد بود.

 :توان تولید گرما را می استفاده از محدودیت خوراک

با قطع خوراک قبل و یا طی دوره زمانی باال بودن دما 

ساعت در روده باقی  2کاهش داد. خوراک به مدت 

ساعت  2ماند. بنابراین، قطع خوراک باید حدود می

 قبل از عارض شدن دمای باال انجام شود.

 شده به شکل چربی و تغییر نسبت انرژی فراهم

توان با ها را میگرمای افزایشی خوراک کربوهیدرات:

قابلیت هضم باالتر، حداقل  دارایتامین مواد مغذی 

کردن پروتئین مازاد و جایگزین کردن انرژی 

 شده توسط کربوهیدرات با چربی کاهش داد.فراهم

 الزم است  ها و مواد معدنی:افزایش سطوح ویتامین

متناسب  خوراک در معدنی و ویتامینه هایمکمل سطوح

با کاهش خوراک مصرفی در دمای باال تعدیل شود. 

درصد به  63/8ها و مواد معدنی باید ینسطح ویتام

درجه  61تا  68ازای هر درجه افزایش دما از دمای 

 61گراد افزایش یابد. با باالتر رفتن دما از سانتی

درصد به  3/6گراد، این مقدار باید به درجه سانتی

گراد برسد و باید توجه ویژه به ازای هر درجه سانتی

                                                           
1. Virginiamycin 
2. Avatec (sodium monensin) 

 Eد(، ویتامین )آسکوربیک اسی Cسطوح ویتامین 

( مبذول گردد. همچنین 2B)توکوفرول( و ریبوفالوین )

دهد که باز خون را تغییر می -له زدن تعادل اسیدله

فاده شود. بنابراین استمنجر به از دست رفتن فسفر می

های حاوی سطح پایین فسفر در تابستان از جیره

 نیازمند دقت است.

 بعضی از  مناسب:های خوراکی استفاده از افزودنی

تنش گرمایی اثر  رویتوانند های خوراکی میافزودنی

 داشته باشند. مشخص شده است که نیکاربازین تنش

 8نیویرجینیامایس که حالی در کند،می تشدید را گرمایی

-شود که ضدکوکسیددهد. گفته میآن را کاهش می

نباید در تابستان  6یوز آواتک )موننسین سدیم(

 شود. ایناستفاده شود زیرا موجب رطوبت بستر می

( سطوح سدیم و سطح 8مساله بعید است: به دلیل 

خواهیم ( ما می6استفاده از دارو بسیار پایین است و 

 مصرف آب را تحریک و نه مهار کنیم.

 

 ایهای تغذیهبرنامه

های گوشتی پتانسیل باالیی برای رشد لخم )تولید جوجه

ای نیاز اسید آمینهگوشت بدون چربی( دارند و بنابراین 

ها، افزایش مصرف . همگام با رشد پرندهآنها باال است

خوراک موجب تامین مواد مغذی الزم برای پتانسیل رشد 

شود. بنابراین، اگرچه نیاز مطلق روزانه لخم در پرنده می

 یابد، اماه پروتئین در سرتاسر دوره رشد افزایش میب

غلظت اسید آمینه جیره باید برای جلوگیری از مصرف 

بیش از حد پروتئین کاهش داده شود. همگام با رشد 

ها به سمت بلوغ، نیاز روزانه انرژی با توجه به باال پرنده

رفتن انرژی مورد نیاز برای نگهداری رو به افزایش 

ر نتیجه، غلظت انرژی جیره باید همگام با باال گذارد. دمی

 رفتن وزن بدن افزایش پیدا کند. ترکیب این عوامل ارائه
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 ایاز چگونگی کارکرد تغذیه مرحله نمایشی: 26-11شکل 

 

 نکته 

ی تغییرات در نیازهای مواد مغذی امرحلهتغذیه 

 کند.یمها و خوراک دریافتی آنها را هماهنگ پرنده

  

کند. اما آل واحد را مشکل میایده ایتغذیهیک برنامه 

متخصصین تغذیه باید یک سری نکات را هنگام طراحی 

 ای در نظر داشته باشند.یک برنامه تغذیه

 

 های گوشتیای جوجهتغذیه مرحله

 جیره در هر مرحله مشخص از فرآیند پرورش انتخاب

تواند اثر مهمی بر کارایی تکنیکی و سود مجموعه می

 پرورش جوجه گوشتی داشته باشد. با افزایش سن )وزن(

نیاز انرژی نسبت به نیاز پروتئین )به ویژه  ،هاجوجه

 ترین روش،ترین و مرسومیابد. عملیلیزین(افزایش می

ای وشتی بر اساس تغذیه مرحلههای گخوراک دادن جوجه

در طول دوره پرورش آنها است، اگرچه تغذیه بیش از حد 

 افتداتفاق میو کمتر از حد پروتئین و انرژی همچنان 

(. واضح است که ارائه مراحل بیشتر 62-84)شکل 

تری ها را به نحو بهتواند نیاز پرندهای به یک گله میتغذیه

ای به دانستن این مرحلهبرآورده کند و موفقیت تغذیه 

ای به نکته بستگی دارد که چه زمانی از یک مرحله تغذیه

مرحله بعد برویم. متاسفانه، تمایل به ارائه توصیه بر اساس 

سن بیشتر از وزن است. مصرف خوراک عامل اصلی 

ف هایی که مصرای است. پرندهکننده نیازهای جیرهتعیین

 هایی کهتر از پرندهباال )رشد سریع( دارند باید سریع

ای به مصرف کمی )رشد کند( دارند از یک مرحله تغذیه

مرحله دیگر تغییر داده شوند. تخصیص مقدار مشخصی از 

گرم جیره  344خوراک برای هر مرحله )به عنوان مثال، 

پرنده( تا حد زیادی بر هر دوی این هر آغازین به ازای 

 .(84-84کند )جدول مشکالت غلبه می

دهد که چگونه قیمت خوراک نشان می 88-84جدول 

ای موثرتریک سیستم تغذیه مرحله اجرایتواند با می
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 های گوشتیهای لیزین )پروتئین( به انرژی متعارف مورد استفاده در جیره جوجهنسبت: 11-11جدول 

دسترس لیزین قابل )روز(سن 

 )گرم/کیلوگرم(

متابولیسم انرژی قابل

 )مگاژول/کیلوگرم(

نسبت لیزین به انرژی 

 متابولیسمقابل

 راس

4-84 0/86 2/86 40/8 

88-60 8/88 9/89 10/4 

63-93 6/3 3/89 21/4 

 کاب

8-80 0/88 (1/84) 23/86 (34/86) 36/4 

80-61 4/88 (3/3) 63/89 (34/86) 19/4 

61-06 0/3 (3/3) 04/89 (63/89) 06/4 

 (6440لمه و همکاران )

8-3 4/89 2/86 49/8 

2-80 3/86 1/86 31/4 

83-93 8/88 4/89 13/4 

93-03 3/3 6/89 03/4 

 

 ایمرحلهدهی دو و سههای خوراکمقایسه هزینه سیستم :11-11جدول 

قیمت به ازای تن  مورد

 )یورو(

ای دومرحله

 )گرم/پرنده(

ای مرحلهسه

 )گرم/پرنده(

ای مرحلهسه

 )گرم/پرنده(

 344 144 8444 68/69 آغازین

   6044 22/68 رشد/پایانی

 8644 8644  66/66 رشد

 8044 8044  43/64 پایانی

 063/4 090/4 036/4  هزینه به ازای هر پرنده )یورو(

 درصد -06/9 درصد -93/6   ای(جویی )در مقابل دومرحلهصرفه

     مصرف مواد مغذی در طول دوره

 34/90 29/91 44/91 لیزین )گرم(

 44/03 10/00 01/00 متابولیسم )مگاژول(انرژی قابل

 

برخوردار از . یک جیره آغازین متراکم پیدا کندکاهش 

قابلیت هضم خیلی باال باید بهترین وزن ممکن را در سن 

روزگی تضمین کند. این جیره باید از فراهم کردن ساده  0

انرژی و پروتئین فراتر برود. اگر مصرف ناکافی خوراک 

در هفته اول اتفاق بیفتد با تغذیه جیره خیلی متراکم نیز 

وزن کمتری حاصل خواهد شد. تحقیقات تجاری نشان 

دو برابر کردن تراکم )د که پرورش در نصف سالن دهمی

 0منفی بر مصرف خوراک و بنابراین وزن  یگله( اثر

های کمی وجود دارد که از روزگی دارد. در عمل شرکت

 چهار یا تعداد بیشتری مرحله خوراک دادن استفاده نکنند.
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 های مورد استفاده در آزمایشاتت جیرهای از مختصاخالصه :12-11جدول 

 NRCتیمار  مورد

 هفتگی 8-9

 9هفته  6هفته  8هفته 

 60/89 81/89 42/89 60/89 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

 3/84 6/88 3/88 6/88 لیزین )گرم/کیلوگرم(

 

 (6444روزگی( )وارن و امرت،  68-4نتایج آزمایش ) :13-11جدول 

 ایتغذیه مرحله NRC مورد

 322 322 افزایش وزن )گرم(

 143 133 مصرف خوراک )گرم(

 09/8 38/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 6/29 6/33 (هضم )گرم/گرمنسبت افزایش وزن به لیزین قابل

 

تواند مشکالت آمادگاری ایجاد افزایش مراحل تغذیه می

د دهی بایبر سر این است که یک مرحله خوراککند. بحث 

ها را ( جوجه6443و همکاران ) 8چقدر طول بکشد. بلیک

 66گرم جیره آغازین حاوی  062و  292، 303، 030با 

درصد پروتئین متعادل تغذیه کردند. آنها  3/69یا 

اختالفی بین عملکرد تیمارها مشاهده نکردند که ممکن 

پرنده در هر  84گله )کمتر از است به دلیل تراکم پایین 

 مترمربع( باشد.

( را با سه 8330) NRCهای ( توصیه6444و امرت ) 6وارن

شده با استفاده از معادالتی مشابه با معادالت جیره تنظیم

ضم همقایسه کردند. مقادیر اسید آمینه قابل 9پولنک-رون

 خوراکاز روی مقادیر کل محاسبه شد. مختصات 

خالصه شده  86-84ها در جدول شده در این جیرهاستفاده

آورده شده است.  89-84در جدول آزمایش و نتایج 

ای نه تنها بر ضریب تبدیل خوراک )که تغذیه مرحله

ر داشت. تاثی نیز دار نبود(، بلکه بر استفاده از لیزینمعنی

در استفاده از  یاگرچه نشان داده شد که هرگونه کاهش

هایتا به کاهش قیمت خواهد انجامید. آزمایشات لیزین ن

                                                           
1. Blake 
2. Warren 
3. Rhone-Poulenc 

های دارای سنین مختلف بهبودهای بعدی با پرنده

وری از اسیدهای آمینه داری را در عملکرد و بهرهمعنی

 نشان داد.

 

 نکته 

ای به گونهمواد خوراکی خود را  قادرندپرندگان 

شان را تامین یازهای مواد مغذینانتخاب کنند که 

 نمایند.

 

 تغذیه انتخابی

 حداقل دو جیره مختلف به صورت آزاد در تغذیه انتخابی

شود. در حالت معمول، های گوشتی فراهم میبرای جوجه

انتخاب بین یک خوراک حاوی پروتئین باال )جیره متعادل( 

لحاظ تئوری،  ازو یک خوراک حاوی انرژی باال )دانه( است. 

خواهد را که میتواند آنچه در تغذیه انتخابی پرنده می

برای تامین نیاز فردی خود مصرف کند. در حیات وحش، 

های طیور امروزی مجبور بودند دنبال خوراک اجداد گله

بگردند و از بین مواد مختلف موجود انتخاب کنند. 
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های وحشی قادر به خوردن یک جیره متعادل برای مرغ

های امروزی آمیز بودند. سویهرشد و تولیدمثل موفقیت

توجهی قادر به متعادل کردن ها با دقت بسیار قابلپرنده

( آزمایشی 6486یافوان و همکاران )شجیره خود هستند. 

ها یک تغذیه انتخابی را در دو انجام دادند که در آن پرنده

(. در 60-84رژیم دمایی مختلف دریافت کردند )شکل 

ها قادر بودند توان مشاهده کرد که پرندهمی 61-84شکل 

ای جیره تا زمان بلوغ با تغییر در میزان مصرف خود از سه

ه آل پروتئین بکه در اختیار داشتند به یک نسبت ایده

هایی که در دمای باال نگه انرژی دست یابند. در مورد پرنده

 9داشته شدند، مصرف جیره حاوی انرژی باال در سن 

هفتگی به یک حد ثابت رسید که احتماال به تقاضای 

تربرای سنتز پروتئین مربوط است. در هر رژیم نپایی

های دارای تغذیه دمایی، افزایش وزن بدن در پرنده

ر و ها پروتئین کمتانتخابی مقداری کمتر بود و این پرنده

 حکایت از آنها انرژی بیشتری مصرف کردند. این یافته

دارد که ممکن است تنظیم جیره برای حداکثر کردن رشد، 

ها نباشد. ای خود پرندهترجیحات جیره کنندهمنعکس

ها در مقایسه با نرها پروتئین مادهه شده است که نشان داد

 کنند.کمتری انتخاب می

 

 نکته 

 توجهجالبهای ینهگزتغذیه دانه کامل یکی از 

 است.

 

 تغذیه مخلوط

تغذیه مخلوط نوعی از سیستم تغذیه انتخابی است که در 

 دانه و خوراک کرامبل یا پلت را درها مخلوطی از آن پرنده

را کنند. دانه و خوراک متعادل یک دانخوری دریافت می

. تغذیه مخلوط به طور کرددر مزرعه مخلوط  توانمی

شود، اگرچه به گسترده در برخی از کشورها استفاده می

رت های بر پایه ذرسد که به کارایی جیرهدالیلی به نظر می

 نیست.

 سیستم عبارتند از:مزایای این 

 توان در هر روز یک جیره متفاوت استفاده کردمی - 

 شود.تر برآورده مینیازهای پرنده دقیق

 شود و پرنده در از یک خط دانخوری استفاده می

 شود.سیستم دانخوری با یک مخلوط مواجه می

 توان از مزایای تغذیه انتخابی )پروتئین کمتر طی می

 برد. های گرم( استفادهدوره

 

 نکته 

یه دانه کامل کاهش پیدا تغذتولید الشه هنگام 

 کند.یم

 

( مطالعه شد. 6443) سامرزتغذیه مخلوط توسط لیسون و 

آنها آزمایشاتی انجام دادند که در آن یک جیره 

ای استاندارد به عنوان شاهد استفاده شد )جدول مرحلهسه

 خودها توانستند مصرف اسیدهای آمینه (. پرنده84-80

را تنظیم کنند و حتی این کار را با هزینه کمتری انجام 

دادند. با افزایش اختالف بین قیمت خوراک و قیمت ذرت 

 جویی مشهودتر بود.صرفه

 83-84جدول  ها درشیوه تغییر مصرف خوراک پرنده

-آورده شده است. مزایای تغذیه انتخابی و مخلوط را می

 توان به صورت زیر خالصه کرد:

  فرد خود را تواند نیازهای منحصربهپرنده میهر

-برآورده کند. این اختالفات تحت تاثیر جنس، تفاوت

 گیرد.قرار می یهای فردی و محیط

  ای الزم است که هفتهیکیک دوره یادگیری حدود

گیرند که مواد مغذی مورد نیاز ها یاد میطی آن جوجه

 خود را برای تولید بهینه انتخاب کنند.

 درجه 99هایی که در معرض دمای باالی روز )پرنده 
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حاوی پروتئین باال و جیره حاوی انرژی باال در دو رژیم ه های شاهد، جیردرصد مصرف خوراک از جیره: 27-11شکل 

 (6486دمایی مختلف )برگرفته از شیافوان و همکاران، 

 

 
 

تخابی در مقایسه با شده بر اساس تغذیه انگوشتی تغذیه های( در جوجهME( و انرژی )CP)مصرف پروتئین : 28-11شکل 

 (6486دو رژیم دمایی مختلف )برگرفته از شیافوان و همکاران،  جیره شاهد در

 

-درجه سانتی 64گراد( و دمای معتدل شب )سانتی

گیرند، مصرف خوراک خود )به ویژه گراد( قرار می

 توجهی در ساعاتجزء پروتئینی جیره( را به طور قابل

تر شدن هوا مصرف دهند. با خنکگرم روز کاهش می

ها را این پرندهیابد. تغذیه انتخابی خوراک افزایش می

رشد نمایند و خوراک را به  ترمی سازد تا سریعر قاد

 زن تبدیل کنند.شکل موثرتری به و

 جویی در مصرف انرژی با تغذیه دانه کامل یک صرفه

شود. اول، هزینه انرژی ناشی از آسیاب حاصل می

شودکردن بخار و پلت کردن حذف میکردن، اضافه 
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یورو برای هر تن  643روزگی با لحاظ قیمت  0های گوشتی به تغذیه ذرت شکسته از سن پاسخ جوجه :14-11جدول 

 (6443یورو برای هر تن ذرت )لیسون و سامرز،  880جیره آغازین و 

 تیمار مورد

 ذرت +آغازین  گندم +آغازین  شاهد

 6380 6366 9494 روزگی )گرم( 03وزن 

 3239 3066 3008 مصرف خوراک کل )گرم/پرنده(

 31/8 33/8 39/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 a6690 b6863 b6894 وزن الشه )گرم(

 a3/68 b2/83 b4/64 وزن سینه )درصد الشه(

 904 920 908 مصرف پروتئین )گرم/کیلوگرم(

 6/00 6/01 0/36 قیمت جیره )سنت/کیلوگرم وزن بدن(

 

 ذرت نسب مصرف جیره آغازین و: 15-11جدول 

 ذرت )درصد( آغازین )درصد( سن

 4 844 روزگی 4-0

 0/86 9/10 روزگی 0-68

 9/90 0/23 روزگی 68-93

 3/06 8/30 روزگی 93-03

 

دوم، پرنده انرژی بیشتری از ذرات درشت به دست 

(. سنگدان باید دانه کامل را 92-84آورد )جدول می

 وجهیتشکل قابلآسیاب کند و بنابراین اندازه آن به 

یابد. دانه برای یک مدت زمان طوالنی در افزایش می

ماند و بنابراین بیشتر در معرض معده باقی میپیش

گیرد. شواهدی وجود های هضمی آن قرار میآنزیم

دارد که سنگدان فعال دفع ائوسیت کمتری دارد و 

 دهد.سازوکار ایمنی پرنده را بهبود می

 را کهچیابد، تولید الشه با تغذیه انتخابی کاهش می 

 ینبنابرا و کندپیدا می افزایش گوارش اندازه دستگاه

تری از کل وزن زنده را به خود اختصاص بزرگ بخش

 دهد.می

 هزینه کاهش اما آیدمی پایین خوراک تبدیل کارایی 

 تواند آن را جبران کند.می جیره

                                                           
1. Dozier 

 تغذیه دانه کامل ذرت

های مرتبط با ( مزایا و هزینه6484و همکاران ) 8دوزیر

های گوشتی را های مختلف خوراک به جوجهتغذیه شکل

ها از نظر فرمول و ترکیب مواد بررسی کردند. همه جیره

مغذی یکسان بودند. یک جیره آغازین کرامبل استاندارد 

هفته تغذیه شد. پس از آن یکی از چهار جیره  6به مدت 

گردید. تیمارها عبارت بودند از: پلت با  آزمایشی ارائه

 64کیفیت باال، پلت با کیفیت پایین، پلت با کیفیت باال که 

های رشد و پایانی پس از درصد ذرت جیره در دوره 94و 

و یک جیره آردی که با  ه بودوارد شد آنپلت کردن به 

 80 . اگرچه تراکم گله تنهایده بودگردآسیاب غلتکی تهیه 

ا داری بین تیمارهمترمربع بود، اختالفات معنیپرنده در 

 آمدهدستبه نتایج آنکه جالب (.82-84 )جدول داشت وجود

 همشابه با نتایجی بود ک خورده و پلتبا مخلوط ذرت غلتک
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 06تا  8های مختلف از سن کننده جیره( دریافت041های گوشتی نر )راس رشد و عملکرد جوجه :16-11جدول 

 (6484روزگی )دوزیر و همکاران، 

 شاخص قوام مورد

 پلت

 وزن بدن

 )گرم(

ضریب تبدیل خوراک 

 )گرم/گرم(

 ومیرمرگ

 )درصد(

 a820/9 ab086/8 4/6 3/13 پلت خوب

 ab439/9 b230/8 9/8 3/36 پلت ضعیف

 a808/9 a083/8 2/8 4/10 به اضافه ذرت

 b439/9 b233/8 3/8 - آردی

 

با تغذیه پلت خوب به دست آمد. اگر هزینه پلت کردن 

 چنیندالر به ازای هر تن در نظر گرفته شود،  3حدود 

 د موفقیتی برای تولیدکنندگان نه تنها براینتوامی ینتایج

بلکه برای کاهش هزینه انرژی پلت  ،جویی مالیصرفه

 کردن باشد.

 

 1یا قبل از بارگیرییانی اپپسهای جیره

 3 درویتامینه و معدنی و داروها  هایمخلوطحذف پیش

و  6دیهیمروز آخر دوره پرورش عمل رایجی است )

(. مطالعات بسیاری نشان 80-84جدول ؛ 8332همکاران، 

روز انتهایی اثر  84تا  0مخلوط در که قطع پیشه است داد

 ن خوراک ندارد. باید به خاطرداری بر رشد و راندمامعنی

داشت که بسیاری از مواد مغذی تولید الشه، استحکام 

استخوان و وضعیت ایمنی پرنده را تحت تاثیر قرار 

دهند. این عوامل اغلب اثری منفی روی عملکرد پرنده می

زا دارند. در شرایط تنش گرمایی، مواجهه در شرایط تنش

د شرایط حائز اثر منفی روی عملکر دیگربا آفالتوکسین یا 

ها و مواد معدنی مقتضی به نظر مکمل کردن کامل ویتامین

 رسد.می

 

 های جوانتغذیه و خوراک دادن پرنده

های گوشتی در هفته اول زندگی یکی خوراک دادن جوجه

ای است. اول اینکه جوجه جوان های تغذیهاز چالش

همچنان باید از لحاظ فیزیولوژی و آناتومی توسعه پیدا کند 

د ها، رشزمان با بهبود ژنوتیپو کامل شود. دوم اینکه هم

 کند. برایروز اول زندگی اهمیت بیشتری پیدا می 0طی 

شوند، هفته روزگی کشتار می 93هایی که در سن پرنده

گیرد. یک شروع درصد دوره تولید را در برمی 64اول 

 شود و وزن نهایی کشتارخوب منجر به یکنواختی گله می

دهد. نهایتا اینکه دوره ابتدایی پس تاثیر قرار می را تحت

 

درجه  93-60های گوشتی تحت تنش گرمایی )ها و مواد معدنی از جیره جوجهاثر حذف ویتامین :17-11جدول 

 (8332گراد( )دیهیم و همکاران، سانتی

 افزایش وزن مورد

 روزگی( 93-03)

نسبت خوراک به افزایش وزن 

 )گرم/گرم(

 ومیرمرگ

 )درصد(

 a8614 a22/6 2/3 شاهد

 b8604 b12/6 6/89 بدون مکمل

 

                                                           
1. Withdrawal/post finisher diets 
2. Deyhim 
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 رفیتظاز تفریخ فرصت مناسبی را برای کنترل افزایش 

کند )ویرا و پروتئین بدن در طول عمر تولیدی فراهم می

( دریافتند که 6484و همکاران ) 8(. تونا6486، آنجل

 6در زمان چنج زدناختالفاتی بین نژادها وجود دارد. 

به نوک زدن از داخل برای سوراخ کردن و جوجه شروع )

ای هاکسید کربن در پرنده، فشار جزئی دی(خروج از تخم

های کاب در روزهای ابتدایی کاب باالتر از راس بود. جوجه

ی از کنند که حاکگرمای بیشتری تولید می بعد از تفریخ

د نتوااین مشاهدات مینرخ متابولیک باالتر آنها است. 

های کاب توضیحی برای این واقعیت باشد که پرنده

عملکرد بعد از تفریخ بهتری دارند. باید یادآوری کرد که 

خوراک دادن و مدیریت جوجه جوان یک امر پیوسته 

نقل وحمل به شود،می آغاز مادر گله یسالمت و تغذیه با است:

درآوری )که هر دو بر کیفیت جوجه ها و جوجهمرغتخم

شود و به تغذیه و مدیریت خود جوجه اثر دارند( کشیده می

 رسد.می

 

 نکته 

صحیح مرغ مادر آغاز  خوراک دادنتغذیه جوجه با 

 شود.یم

 

 کشیمرغ مادر و جوجه

های مادر باید به طور مختصر بحث شود. در تغذیه مرغ

د مواد مغذی اگر جیره یا مخازن بدن نتواناولین مورد، 

کافی برای اطمینان از تامین نیازهای جنین جهت تفریخ 

مرغی تشکیل نخواهد شد. دوره زندگی د، تخمفراهم کن

ای که از کنیم )جوجهای که در مورد آن بحث میجوجه

، آغاز شدهگذاری روز قبل از تخم 3ده است(، تخم در آم

کشد تا فولیکول در نتیجه این زمانی است که طول می

                                                           
1. Tona 
2. Internal piping 
3. Kidd 
4. Spratt 
5. Ekmay 

 گذاریمرغ در روز تخمتوسعه زرده بالغ شود. بقیه تخم

مرغ مسئول تغذیه و شود. اجزای مختلف تخمتشکیل می

توسعه جنین، سیستم ایمنی آن و نهایتا خود جوجه جوان 

درصد کالری مورد نیاز جنین را  34 هستند. لیپید زرده

کند و به طور مستقیم طی فرآیند اندوسیتوز وارد تامین می

 یکشجوجه در دورهدرصد زرده  14شود. تقریبا خون می

درصد باقیمانده آن قبل از تفریخ به داخل حفره  64هضم و 

شود. وزن زرده متغیر است و تحت تاثیر شکمی کشیده می

-یتغذیه، مدیریت و بلوغ قرار م عوامل متعددی شامل

گرم متغیر است و  88تا  0گیرد. مقدار باقیمانده زرده از 

درصد وزن بدن را  61تا  84گرمی  04در یک جوجه 

شود. اندازه جوجه به طور غالب، اما نه به طور شامل می

 کامل، تابعی از اندازه تخم است.

 ذی )کهای مواد مغاطالعات کمی در مورد اثر سطوح حاشیه

شود( و اثر آنها بر بر اثر محدودیت خوراک ایجاد می

مانی جنین یا کیفیت جوجه مرغ، باروری، زندهکیفیت تخم

وجود دارد. اطالعات در مورد دستکاری جیره مادری و اثر 

آن بر کیفیت جوجه پراکنده است، اما معموال تصور بر آن 

(. 6449، 9کند )کیدتوجهی ایفا نمیاست که نقش قابل

شواهدی وجود دارد که انرژی باالتر منجر به بزرگ شدن 

، لیسونو  0شود )اسپراتتر میها و نهایتا جوجه بزرگتخم

 لفاتت(. بیشبود یا کمبود مواد معدنی باعث افزایش 8310

شود، اما منابع کمی در مورد عملکرد جوجه و جنینی می

رد. مشخص ها از مادر به جوجه وجود دابادیانتقال آنتی

بادی مادری و شده است که روی و سلنیم انتقال آنتی

( a6484)کون و  3دهند. اکمیکیفیت جوجه را بهبود می

گرم در  6نشان دادند که سطوح فسفر غیرفیتاتی کمتر از 

کیلوگرم اثر منفی بر تولید تخم و کیفیت نتاج نداشت. 

-بتامانی جنین اثر دارند. ها بر باروری و زندهویتامین
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نایی ها و تواتوانند تکثیر لنفوسیتمی Eکاروتن و ویتامین 

دهند. ببادی باالتر را افزایش آنها برای ایجاد تیتر آنتی

-های دریافتاز مرغ Eتوجهی ویتامین همچنین مقدار قابل

. اثر یابدهای آنها انتقال میکننده سطوح باالی آن به جوجه

، کولین، اسید فولیک Eتقویت سطوح سلنیم، روی، ویتامین 

درآوری و مرغ بر جوجهدر تخم 9-و اسیدهای چرب امگا

 کیفیت جوجه مشخص شده است.

 

 نکته 

در زمان تفریخ مورفولوژی و عملکرد دستگاه 

 شود.یمگوارش دستخوش تغییر 

 

ها به سرعت در مرحله آخر تشکیل جنین، جنین جوجه

ایش و افز کند که منجر به افزایش نرخ متابولیکرشد می

ه توانند بمرغ میبه تخمقی شود. مواد تزرینیاز انرژی می

توسط  8صورت فعال یا غیرفعال از طریق مایع آمنیوتیک

های از تخم وارد اندامخروج جنین جذب و سپس قبل از 

 یاهای کربوهیدراتی و اسید آمینهمختلف شوند. مکمل

-می (یکشجوجه 81 روز از )بعد مرغتخم به شدهتزریق

 6نید )یوندهبتوانند وضعیت انرژی و رشد جنین را بهبود 

افزایش  حال در حوزه این در مطالعات (.6443 همکاران، و

است و در آینده کاربرد تجاری به خود خواهد گرفت. 

های مشخص در دستگاه گوارش نشان توانایی کنترل ژن

داده شده است، اما ممکن است تامین مستقیم مواد مغذی 

 سمی اتاثرجنین موجود در تخم  روید نیاز برای رشد مور

 تحت 9مرغیسازی تغذیه درون تخمد. پیادهداشته باش

شرایط عملی همچنان بسیار دشوار است و تحقیقات آینده 

مناسب مواد  اشکالهای تجویز و یافتن باید روی روش

 (.6484ن، سوذی برای اهداف خاص تمرکز کند )دمغ

                                                           
1. Amniotic fluid 
2. Uni 
3. In ovo feeding 
4. Adba 
5. Colibacillosis 

درآوری کیفیت مرغ و مدیریت جوجهونقل تخمحمل

دهد. روش جابجایی، دمای جوجه را تحت تاثیر قرار می

برخی از  یختفر، غلظت گازها و پراکنش یکشجوجه

ها مرغتوانند بر کیفیت فیزیکی تخمعواملی هستند که می

)به طور ویژه کیفیت پوسته( تاثیرگذار باشند. به طور 

 0ومیر در گیری مرگه را با اندازهمرسوم، کیفیت جوج

ای از کنیم، اما این معیار تنها نشانهروز اول ارزیابی می

وجود یک مشکل در گله طی هفته حساس اول به ما 

( یک سیستم ارزیابی 6449دهد. تونا و همکاران )می

کیفیت جوجه طراحی کردند که امکان عملیات تصحیح 

ند. عوامل تاثیرگذار کفوری روی گله ضعیف را فراهم می

. ارائه شده است 81-84روی کیفیت جوجه در جدول 

سطح نمره برای هر پارامتر مربوط به اهمیت آن روی 

تواند ایجاد مانی جوجه و شدت ناهنجاری است که میزنده

 )جمع همه نمرات( است. 844کند. نمره عالی 

 

 نکته 

 .گذاردیمکیفیت جوجه روی عملکرد گله تاثیر 

 

 

( نشان 6488) 0اهمیت اقتصادی کیفیت جوجه توسط آدبا

آمده توسط یک زنجیره دستنتایج به ویداده شده است. 

-84)جدول  ردکیکپارچه بزرگ اسپانیایی را گزارش 

روزگی بر عملکرد کل دوره زندگی تاثیر  0(. تلفات 83

 3داشت و همچنین باعث ایجاد یک موج دیگر تلفات در 

عامل اصلی  3باسیلوسکلیرگیری با دهفتگی شد.  2یا 

 شیوع اختالل این اساسا است. اول روز 0 در باال ومیرمرگ

کلی در کیسه زرده، کبد و مغز جوجه است. حالت  اشریشیا

 04تواند تا درصد است، اما می 2 تا 8معمول آن بین 
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ها در کل دوره پرورش آنها )برگرفته از تونا و روزه و عملکرد جوجهعوامل موثر بر کیفیت جوجه یک :18-11جدول 

 (6449همکاران، 

 مشاهده شاخص

 اندازه، شکل، استحکام و آلودگی پوسته. مرغ مورد استفادهکیفیت تخم

 تواند بر مرحله توسعه جنین تاثیر بگذارد.می آوریزمان جمع

 زمان و رطوبت. مرغتخمذخیره 

 باید از نوسانات دمایی یا دماهای خیلی باال یا پایین اجتناب شود. کشیدمای دستگاه جوجه

های باالی آن اکسید کربن برای توسعه مناسب ضروری است اما غلظتمقداری دی یکشاکسید کربن دستگاه جوجهغلظت دی

 تواند باعث کیفیت پایین جوجه شود.می

 تواند عملکردکشی میزمان تفریخ جوجه نسبت به زمان خروج آن از دستگاه جوجه زمانی تفریخ پراکنش

 جوجه را متاثر کند.

های زرد در هچر آب بیشتری از دست پریده در مقایسه با جوجههای رنگجوجه رنگ جوجه

 اند و ممکن است دهیدراته شده باشند.داده

مورد انتظار در هفته اول است. وزن پایین جوجه متولدشده دهنده عملکرد وزن نشان وزن جوجه

 یعنی یک چیزی ایراد دارد. -های بالغ از گله

درآوری مانند مدیریت دما، عملیات جوجه باال برود. درصد

ن و مدت زمان باقی ماند یختفریکنواختی تهویه، پراکنش 

ند. کنپرنده در هچر همگی نقشی در آلودگی جوجه ایفا می

مرغ نقش نسبتا جالب آنکه آلودگی سطح پوسته تخم

کند، در حالی که کوچکی به عنوان یک آالینده ایفا می

احتمال ایجاد مشکل توسط شرایط هچر حدود دو برابر 

 یفضع اسیونواکسین عملیات که رسداست. اما به نظر می

اسپری( عاملی است که به تنهایی نقش بزرگی  یا )تزریق

های جوان، پراکنش های مسن در مقایسه با گلهگله دارد.

-باالتری دارند. بنابراین، تمایل برای گذاشتن تخم یختفر

های آنها در هچر برای یک مدت طوالنی جهت بهبود 

-یهایی که مدت طوالندرآوری بیشتر است. جوجهجوجه

اند )یا دمای خیلی( از تنش اکسیداتیو تری در هچر بوده

پریده )در مقابل زرد( هستند. برند و اغلب رنگرنج می

 گرم در تن کانتازانتین )کاروفیل قرمز(، یا یک 3 افزودن

کاهش  موجب مادر هایمرغ جیره به قوی، اکسیدانآنتی

 شود.تر میهای مسنروزگی به ویژه در گله 0تلفات 

 روز تفریخ

زادی( به هنگام تفریخ، پرنده گذار از انرژی زرده )درون

های غنی از کربوهیدرات از طریق روده استفاده از خوراک

کند. این فرآیند به تغییرات گسترده در تجربه میرا 

اندازه، مورفولوژی و عملکرد روده نیاز دارد. در شرایط 

ها مدت کوتاهی پس از تفریخ شروع به ، جوجهطبیعی

کشی کنند، چیزی که در جوجهجستجو برای خوراک می

غیریکنواخت، ممکن است  یختفرممکن نیست. در یک 

های هچر باقی بمانند روز در سینی 9تا  6ها برخی از پرنده

ها که فرآیند دسترسی به خوراک را برای برخی از جوجه

اندازد. محرومیت جوجه تازه خیر میبه مدت بیشتری به تا

گرمی وزن )به دلیل  0شده از خوراک موجب کاهش تفریخ

 60از دست دادن آب و استفاده از زرده( به ازای هر 

ن شود )نویساعت می (. وقتی که 6448، 8و همکارا

 ساعت بعد از تفریخ مقداری خوراک )چه به 8حداکثر 

ها فراهم شد، افزایش جامد( برای جوجهشکل جامد یا نیمه

6440در سال روزگی بهبود پیدا کرد.  0وزن در سن 

                                                           
1. Noy 
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 (6488ومیر در هفت روز اول در مقابل عملکرد )آدبا، مرگ :19-11جدول 

 هادرصد گله 83بدترین  هادرصد گله 83بهترین  مورد

 3/646 1/986 کارایی تولید شاخص

 4/09 1/06 سن )روز(

 46/6 30/6 وزن )کیلوگرم(

 4/00 9/33 افزایش وزن روزانه )گرم(

 94/88 32/6 ومیر )درصد(مرگ

 04/9 33/8 ومیر هفت روز اول )درصد(مرگ

 

ساعته  83نژاد راس گزارش کرد که تاخیر اصالح شرکت

گرم کاهش وزن در  64ها باعث در ارائه خوراک به پرنده

روزگی شد، در  04گرم کاهش وزن در  14روزگی و  0

گرم در  884ساعته وزن را به میزان  60حالی که تاخیر 

 روزگی کاهش داد. 04

 یعالوه بر توسعه دستگاه گوارش، جوجه با تعداد مشخص

شود و انتظار ای( از تخم خارج میمیوفیبریل )تار ماهیچه

رود که این تعداد تغییر کند. تغذیه و مدیریت در نمی

ا اثر همیوفیبریل این توسعه بر تفریخ از بعد اولیه ساعات

دائمی دارد. دوره ابتدایی پس از تفریخ فرصتی است برای 

ن ئیفراهم کردن سازوکارهایی که ظرفیت افزایش پروت

ها را در طول دوره تولید کنترل خواهند بدن در میوفیبریل

بالفاصله بعد از تفریخ  (. تغذیه6486، آنجلکرد )ویرا و 

 ،8زرگب ایسینه برای توسعه مورفولوژیکی مناسب ماهیچه

ضروری  هایژن بیان و ایماهیچهدورن چربی ذخایر تشکیل

های جوجهای در های ماهیچهبرای تکثیر و تمایز سلول

 (.6484و همکاران،  6گوشتی حیاتی است )ولمن

-محدودیت خوراک بالفاصله پس از تفریخ اثر نا تحمیل

حالی  در گذارد،می روزگی 61 در ماهیچه توسعه بر یطلوبم

 6که نشان داده شده است که تحمیل یک دوره گرسنگی 

                                                           
1. Pectoralis major 
2. Velleman 
3. Halevy 
4. Willemsen 
5. HatchBrood 
6. HatchTech 

روزه باعث از دست رفتن همیشگی رشد ماهیچه در 

 (.6449و همکاران،  9شود )هالویمیهای گوشتی جوجه

ساعته به معنی متفاوت بودن سن  01تا  60 یختفرپراکنش 

شده آنها( خواهد ها )بر خالف سن ثبتبیولوژیک جوجه

در دسترسی به خوراک اثر  یبود. بنابراین، هرگونه تاخیر

اند هایی که زودتر یا دیرتر تفریخ شدهمتفاوتی بر جوجه

اند، هایی که زودتر تفریخ شدهخواهد گذاشت و جوجه

تر خوراک خواهند برد. سود بیشتری از فراهم شدن سریع

های توانایی جوجه یختفررسد که زمان پراکنش به نظر می

 حتت مصرفیرآمده را برای استفاده از گلوکز دتخمازتازه

 اند، درشده تفریخ دیرتر که هاییجوجه دهد.می قرار تاثیر

 تر و با کاراییها، گلوکز را سریعپرنده مقایسه با دیگر

کنند و بنابراین کربوهیدرات خوراک باالتری استفاده می

(. 6484و همکاران،  0کنند )ویلمسنرا بهتر استفاده می

که  کردههای اخیر که اطمینان ایجاد یکی از نوآوری

شده نه تنها بالفاصله به آب و های تازه تفریخجوجه

کنند، بلکه خود را در محیطی ا میخوراک دسترسی پید

یابند که در آنجا دما، سرعت هوا، رطوبت نسبی و سطح می

ستم )سی کشیجوجه در پرورش سیستم شودمی کنترل گازها

تفریخ  هنگامها (. جوجه6484، 2تک( است )هچ3برودهچ
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 3یا  0کنند و به مدت نتقال پیدا میبرود اهچبه سیستم 

 مانند.ی میکشی باقروز در جوجه

ترکیب جیره جامد استفاده از باقیمانده کیسه زرده در 

دهد. در زمان دستگاه گوارش را نیز تحت تاثیر قرار می

-نیافتهتوسعه ایمنی سیستم و گوارش دستگاه جوجه تفریخ،

های گوشتی امروزی به منظور دستیابی به ای دارد. جوجه

اه گوارش دستگپتانسیل ژنتیکی خود به رشد و بلوغ سریع 

 کننده نیاز دارند.های عرضهو سایر اندام

ه های رود: در زمان تفریخ انتروسیتتوسعه آناتومیکی

کوچک گرد و نابالغ هستند. با توجه به وابستگی شدید 

فعالیت دستگاه گوارش به ساختار میکروسکوپی آن 

توسعه این ساختار اهمیت حیاتی دارد. دسترسی به مواد 

ساعت اول پس از تفریخ توسعه سریع روده  60مغذی طی 

کند. طی چند روز ابتدایی بعد از تفریخ را شروع می

شوند و مساحت سطح روده را ها کامال آشکار میکریپت

دهند. تعداد و اندازه )ارتفاع( پرزها افزایش افزایش می

رسد و روزگی به حداکثر می 1یابد. نرخ رشد نسبی در می

روز  0اما وزن روده کوچک در  یابد،سپس کاهش می

یابد. درصد افزایش می 244ابتدایی زندگی جوجه 

( نشان داد که مساحت سطح پرزهای 6448) 8اسکالن

دئودنوم در ابتدا بر اثر عدم دسترسی به خوراک کاهش 

روز به حد  0یافت، اما با فراهم شدن خوراک بعد از 

ت سطح شده رسید. اما در ژژنوم، مساحهای تغذیهجوجه

مقایسه نبود. اختالفی در ایلئوم قابلهم روز  3پرز بعد از 

ها )روده کوچک نه سنگدان وجود نداشت. وزن این اندام

و پانکراس( به صورت مطلق و به صورت درصدی از وزن 

خوراک ها پرندهنظر از آنکه بدن افزایش یافت، صرف

 (.63-84دریافت کرده یا نکرده بودند )شکل 

 های جوان: ارزیابی سیستم آنزیمی جوجهیمیتوسعه آنز

 هایکند. اوال ترشح آنزیمیک سری نکات را آشکار می

                                                           
1. Sklan 
2. Streptococci 
3. Lactobacilli 

پانکراس )تریپسین، آمیالز و لیپاز( با مصرف خوراک آغاز 

شود و سپس آنها با بزرگ شدن پرنده در مقدار نسبتا می

یالز شوند. فعالیت آمثابتی به ازای مصرف خوراک تولید می

درصد، در حالی که  644روزگی  84تا  8ز سن پانکراس ا

درصد افزایش  244تا  344فعالیت تریپسین و لیپاز 

های غشای ساکاریداز )از آنزیمیابد. فعالیت دیمی

روزه  6درصد در دوره  044تا  644برسی مخاط( از دندانه

یابد. فعالیت آنزیمی مخاط بعد از تفریخ افزایش می

بعد  ها به ازای هر پرزد انتروسیتهمبستگی باالیی با تعدا

کشد تا ترشح روزگی دارد. سه هفته طول می 6از سن 

ه یک از اینهایی کصفرا به حد یک پرنده بالغ برسد. هیچ

مانند هایی که بعد از تفریخ گرسنه میبحث شد در پرنده

 دهد.رخ نمی

 

 نکته 

 آیند.یمبا دستگاه گوارش استریل به دنیا  هاجوجه

 

 

گاه : جوجه با دستتوسعه جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

شود. مرحله بعد از تفریخ برای گوارش سترون تفریخ می

تثبیت جمعیت میکروبی دستگاه گوارش حیاتی است. 

هایی مجرای دستگاه گوارش و سطح مخاط روده مکان

-جا می هاها در آنمیکروبها و هستند که کلونی باکتری

-استرپتوکواز توجهی د. در روز سوم، تعداد قابلنگیر

اکوس های مدفوعی قابل جداسازی است. فرمو کلی 6ه

شود. کلونیزه شدن خیلی زود بعد از تفریخ شروع می

هفتگی به طور کامل تثبیت  6ها تا سن میکروارگانیسم

-کشد تا الکتوروزگی طول می 04شوند، اما تا سن می

-میکروب کل درصد 34 تا 14) غالب و تثبیت 9هاباسیلوس

هفته 0تا  2میکروبی سکوم ها( شوند. توسعه جمعیت 
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شده و بدون های گوشتی تغذیهوزن روده کوچک به شکل مطلق و به صورت نسبتی از وزن بدن در جوجه: 29-11شکل 

 (6448دسترسی به خوراک )برگرفته از اسکالن، 

 

های سالم در پرنده 8کشد و جنس کلستریدیومطول می

-کوو پدی 6ها، انتروباکترهاغالب است. استرپتوکوکوس

 .باشندمیشده در سکوم های یافتدیگر گونه 9هاکوس

 هوازی اجباری هستند.ها از نوع بیهمه این ارگانیسم

پرود میکروبی )اکوسیستم( نقش مهمی در جمعیت هم

 اههای دستگکند. باکتریها ایفا میو هضم جوجه یسالمت

گوارش برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند و با 

کنند. در حال حاضر، میزبان بر سر مواد مغذی رقابت می

های دستگاه گوارش آنهایی هستند که در اغلب باکتری

های شده نبودند. به رغم اینکه تکنیکگذشته شناخته

ریبوزومی تحقیق در این زمینه را متحول  DNAمولکولی 

. دانیمکرده است، هنوز خیلی کم در این حوزه از تغذیه می

اما مشخص شده است که اجزای جیره به عنوان مثال، منبع 

های بیوتیکهایی مانند آنتیدانه در جیره یا افزودنی

گذارند. محرک رشد بر توسعه دستگاه گوارش اثر می

ها با چسبیدن آنها به سطح باکتری کلونیزه شدن اولیه

-افتد و سپس بقیه میکرومخاط به شکل یک نمد اتفاق می

 ها مواد مغذیاندازند. این باکتریها را بیرون میارگانیسم

                                                           
1. Clostridium 
2. Enterobacteria 
3. Pediecocci 
4. Dibner 

کنند که ممکن است را استفاده و محصوالتی تولید می

 توسط پرنده استفاده شوند.

 : اگرچه سیستمتوسعه سیستم ایمنی دستگاه گوارش

ایمنی هرگز بخشی از دستگاه گوارش نیست، دستگاه 

ترین بافت لنفی بدن است که آن را یک گوارش بزرگ

یوه کند. بنابراین، شسیستم ایمنی می از ناپذیرجزء جدایی

 0توسعه دستگاه گوارش بر سیستم ایمنی اثر دارد. دیبنر

که گرسنگی بعد از تفریخ  ند( نشان داد8331)و همکاران 

ح کند، زیرا ترشرا مختل می پرندهیستم ایمنی توسعه س

را مهار  های ایمنیگلوکوکورتیکواستروئیدها تکثیر سلول

اندازد. کند و توسعه بورس فابریسیوس را به تاخیر میمی

 شود.می هالنفوسیت پایین تکثیر به منجر بورس پایین وزن

 

 تغذیه و خوراک دادن عملی

های سیستم گوارشی در جوجهتوسعه ضعیف ناشی از  نتایج

( 6446) پارسونز و بتال توسط شدهانجام پژوهش در جوان

(. 98-84و  94-84 اشکال)به تصویر کشیده شده است 

 زندگی روز اول 84هضم انرژی و اسید آمینه در  قابلیت
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 رویاثر سن جوجه : 31-11شکل 

( یک nAMEمتابولیسم )انرژی قابل

ال شتی )بتوندارد جوجه گجیره استا

 (6446و پارسونز، 

 

 
 

اثر سن جوجه : 31-11شکل 

گوشتی بر قابلیت هضم اسید آمینه 

 شتیویک جیره استاندارد جوجه گ

 (6446)بتال و پارسونز، 

 نکته 

محدود شدن مصرف آب باعث کاهش عملکرد 

 شود.یم

 

( این 6440و همکاران ) 8افتد. اددوکنمی هطراخمبه 

و گزارش کردند که جریان قرار داده تایید مورد ها را یافته

درصد  34روزگی حدود  3زادی در سن اسید آمینه درون

 هاییتکنیکروزه است.  68های باالتر از آن در جوجه

 0برای اطمینان از وزن  از آنها را توانوجود دارد که می

. همه اینها مبتنی بر اطمینان از استفاده کردروزگی مناسب 

ا ه. این جنبهاستهضم مصرف حداکثری مواد مغذی قابل

 :گیردمیمورد بحث قرار  ادامهدر بیشتر با جزئیات 

 بهترین راه برای افزایش عملکرد یک: خوراک مصرف

)شکل  جوجه اطمینان از مصرف کافی خوراک و آب است

                                                           
1. Adedokun 
2. Viola 
3. Krabbe 
 

. مسیری که مصرف آب و خوراک به طور متقابل ( 84-96

( 6442) 6یوالاگیرند توسط وتحت تاثیر یکدیگر قرار می

(. بخش عمده بهبود 64-84نشان داده شده است )جدول 

به دست آید، اما  در مصرف خوراک باید در محل پرورش

های تولید خوراک به اندازه ذرات اهمیت دارد که شرکت

مواد خوراکی مختلف و نیز شکل فیزیکی جیره نهایی توجه 

ها نباید خیلی درشت و نباید نمایند. اندازه خوراک جوجه

 یطبیعخیلی ریز باشد و این ممکن است مانع از عملکرد 

( نشان داده است که 6444) 9دستگاه گوارش شود. کراب

های گوشتی باید اندازه ذرات روز اول زندگی جوجه 0طی 

 خوراک آل،ایده حالت در باشد. میکرومتر 244 تا 344 بین

 نهایی باید به صورت یک کرامبل خیلی یکنواخت خوراک

 متر باشد. باید مقدار ذرات ریز درمیلی 6تا  8با قطر بین 

 پلت استفاده کرد اماتوان از مینیمیجیره حداقل باشد. 
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 (6440های گوشتی )راس، روزگی جوجه 0اثر مصرف خوراک بر وزن  :32-11شکل 

 

( نشان 6443) 8باید دقت شود که خیلی بلند نباشد. فوربز

روزگی  0تا  9داده است که چگونه تغذیه مرطوب بین 

 دهد.های گوشتی را بهبود میرشد جوجه

های گوشتی : تحقیقات روی تغذیه جوجهجیره مختصات

هفتگی  9جوان محدود است و اغلب مربوط به پایان دوره 

؛ a،b 6440) ویتنشده توسط بوده است. تحقیقات انجام

( تقریبا 90-84شکل ؛ 6443پالمستد )( و 99-84شکل 

های گوشتی امروزی دهد که جوجهبه روشنی نشان می

ای برای پاسخ دادن به )و استفاده از( العادهتوانایی فوق

 اسیدهای آمینه جیره دارند. تصمیمی که باید گرفته شود

این نیست که چه سطحی از اسیدهای آمینه باید در جیره 

است که چه سطحی از اسیدهای  استفاده شود، بلکه این

آمینه بهترین بازده را ایجاد خواهد کرد. اما با درک این 

بر  های جوانشده به پرندهحقیقت که سطح پروتئین ارائه

گیری عملکرد کل دوره زندگی آنها اثر دارد، تصمیم

 شود.دشوار می

 های گوشتی جوان بهجهتحقیقات کمی در مورد پاسخ جو

 (6441و همکاران ) 6انرژی منتشر شده است. مایورکا

 انرژی مختلف سطوح دارای هایجیره تغذیه که دادند نشان

کیلوگرم( در مگاژول 89 و 33/86 ،89/86) متابولیسمقابل

 

های وزن، ضریب تبدیل خوراک و وزن روده جوجه اثر محدودیت آب بر مصرف خوراک، افزایش :21-11جدول 

 (6442روزگی )وایوال،  0گوشتی در سن 

 تیمار

 )درصد محدودیت(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 افزایش وزن

 )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک

 )گرم/گرم(

 وزن روده

 )گرم(

 طول پرز

 )میکرومتر(

4 a809 a804 ab60/8 a49/89 8904 

84 b892 b883 b80/8 ab33/88 8890 

64 c863 b841 ab64/8 bc00/8 8890 

94 c880 c38 a63/8 c43/84 8844 

04 d844 c00 a94/8 d33/1 8420 

                                                           
1. Forbes 
2. Maiorka 
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های پاسخ جوجه: 33-11شکل 

روزگی( به سطوح  80تا  4گوشتی )

ه آل )برگرفتایده مختلف پروتئین

 (a6440همکاران، از ویتن و 

 

 

 

 
های هروزگی( به افزایش سطح انرژی در سطح چربی ثابت )بر اساس داد 80تا  4های گوشتی )پاسخ جوجه: 34-11شکل 

 (6443پالمستید، 

 

 نکته 

های جوان در یک روند خطی به سطوح پرنده

 دهند.یمپروتئین جیره پاسخ 

 

 ها در هفته اول ایجادتغییری در مصرف خوراک جوجه

( 8338) سامرزنکرد که تاییدکننده پژوهش قبلی پر و 

( سطح انرژی جیره آغازین 6442بود. ویرا و همکاران )

تا  86را با اضافه کردن روغن افزایش دادند اما در دامنه 

 جیره(در کیلوگرم )متابولیسم مگاژول انرژی قابل 89

داری در مصرف خوراک، افزایش وزن یااختالف معنی
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(. 93-84ضریب تبدیل خوراک مشاهده نکردند )شکل 

( 6441های مایورکا و همکاران )یافتهبا ایج مشابه این نت

است که نشان دادند اضافه کردن سطوح روغن به جیره 

درصد اثری بر مصرف خوراک یا افزایش وزن در  9تا  4از

، روزگی نداشت 84تا  2روزگی و  3تا  4های سنی دوره

های عملکردی مذکور را در سنین باالتر اگرچه شاخص

( a6440و همکاران ) پالمستد(. 92-84)شکل  بهبود داد

مگاژول  0/89تا  3/86با حفظ سطح ثابت چربی و دامنه 

 اختالف دادن نشان به قادر کیلوگرم در متابولیسمقابل انرژی

داری در مصرف خوراک نبودند. مصرف انرژی با معنی

افزایش سطح انرژی جیره افزایش یافت. اگرچه افزایش 

توجه نبود اما از لحاظ اقتصادی قابل ،وزن بدن باال رفت

د که مصرف داربر آن داللت ها (. این داده90-84)شکل 

 ها با مصرف پروتئین و یا توسط ظرفیتخوراک پرنده

 شود.شده کنترل میفیزیکی پرنده به خوراک مصرف

( دریافتند که روغن سویا بهتر 6449و همکاران ) 8ماچادو

است و اینکه هر دوی این  6)خمیر صابون(از روغن اسیدی 

های های جوان در مقایسه با جوجهمنابع برای جوجه

 (.68-84تر قابلیت هضم کمتری داشتند )جدول مسن

( که روغن را به شکل 6442جالب اینکه ویرا و همکاران )

شده سویا به جیره اضافه گیریروغن اسیدی یا روغن صمغ

های د جوجهداری در عملکرکرده بودند، اختالف معنی

-های تغذیهجوجه با ها در مقایسهکننده این جیرهدریافت

ای شده با جیره شاهد بدون روغن مشاهده نکردند. نتیجه

گر آن است که انرژی باید به شکل کربوهیدرات که بیان

 تری دارد.وری پایینفراهم شود تا چربی چون دومی بهره

 

 
روزگی( به افزایش سطح انرژی با استفاده از چربی )ویرا و همکاران،  80تا  4های گوشتی )پاسخ جوجه: 35-11شکل 

6442) 

 

 

                                                           
1. Machado 
2. Soap stock oil (acid oil) 
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 (6441افزایش وزن در سنین مختلف در پاسخ به افزودن روغن به جیره )مایورکا و همکاران، : 36-11شکل 

 

های گوشتی )ماچادو اثر منبع چربی و اختالف سن روی استفاده از چربی )درصد قابلیت هضم( در جوجه :21-11جدول 

 (6449و همکاران، 

 روزگی 61-63 روزگی 0-8 منبع چربی

 4/33 0/12 روغن سویا

 6/39 1/18 روغن بازیافتی )روغن اسیدی(

 

 نکته 

ها و یچربجوجه توانایی کمی برای استفاده از 

 دارد. هاروغن

 

های گوشتی جوجه خوراکمختصات  سایر موارد مرتبط با

به مقداری بحث نیاز دارد. جذب گلوکز و متیونین با کمبود 

شود، زیرا هر دوی این مواد ها مهار میسدیم در جیره

ه، ومغذی مهم به یک پمپ سدیمی وابسته هستند. به عال

کند )جدول سدیم مصرف آب و خوراک را تحریک می

( بر Na + K - Clجیره )کاتیون - (. تعادل آنیون84-66

 آلهای جوان تاثیر گذار است و مقدار ایدهعملکرد پرنده

واالن در کیلوگرم و اکیمیلی 829آن برای افزایش وزن 

واالن در کیلوگرم بود اکیمیلی 800برای مصرف خوراک 

های تجاری است )مایورکا و دامنه معمول اکثر جیره که در

 (.6440همکاران، 

مشخص شده است که همه پرندگان به یک حداقل مقدار 

فیبر در جیره برای حفظ شکل و عملکرد دستگاه گوارش 

درصد جیره  9)به ویژه سنگدان( نیاز دارند و این احتماال 

 (.a6488، اسویهوسدهد )را تشکیل می

ها ظرفیت پایینی برای هضم نشان داد که جوجه 6-2شکل 

کلسیم و فسفر دارند. اضافه کردن فیتاز به جیره توانایی 

های جوان برای جذب هر دو عنصر را افزایش داد، جوجه

لیکن اثر بیشتری روی کلسیم گذاشت. نقش فیتاز در 

های وجه است، اما جیره جوجهتتغذیه جوجه جوان قابل

جوان باید حاوی مقدار کافی از این دو ماده مغذی کلیدی 

فمصرباشد. تحقیقات کمی روی اثر سایر مواد مغذی کم
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 (6440روزگی )مایورکا و همکاران،  0ارتباط بین سطح سدیم و عملکرد  :22-11جدول 

 سدیم

 )درصد(

 مصرف آب

 لیتر()میلی

 مصرف خوراک

 )گرم(

 افزایش وزن

 )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک

 )گرم/گرم(

 رطوبت فضوالت

 )درصد(

84/4 a689 a860 a20 a13/8 9/21 

66/4 b616 b893 b840 b90/8 0/23 

90/4 bc949 b801 bc882 b61/8 3/04 

02/4 c966 b800 c883 b60/8 4/08 
2R 00/4 04/4 04/4 91/4  

 

شده وجود دارد. اما مشخص شده های تازه تفریخجوجهبر 

های مادر به است که سطوح باالی ویتامین در جیره مرغ

 رسد کهگرچه منطقی به نظر میا ،یابدها انتقال میجوجه

 ها ارائه شود.ویتامین به طور مستقیم به خود جوجه

 

 نکته 

به تغییرات سطوح انرژی بسیار  هاجوجهپاسخ 

 محدود است.

 

: از آنجایی که جوجه جوان دستگاه انتخاب مواد خوراکی

دار برخور هایجیره تغذیه دارد، اییافتهتوسعه کمتر گوارش

ابراین، بن رسد.به نظر می قابلیت هضم خیلی باال منطقی از

به ها باید از منظر انتخاب مواد خوراکی برای جیره جوجه

-دسترسی مواد مغذی به ویژه کربوهید رساندنحداکثر 

ده برآورها جهت تنظیم جیرهها صورت بگیرد تا آنکه رات

د نظر م شده انرژی و اسید آمینهکردن سطوح از قبل تعیین

ت کیفی دارای. استفاده از مواد خوراکی خالص قرار بگیرد

باال مانند مخمر، قندها مانند گلوکز یا دکستروز یا پروتئین 

 تری برایهای سادهپذیر است. در عمل، روشنشیر امکا

ترین گام رسیدن به این هدف وجود دارد. اولین و منطقی

شده در اطمینان از این است که همه مواد خوراکی استفاده

های جوان استانداردهای کنترل کیفی معمول جیره پرنده

                                                           
1. Ao 
2. Thomas and Ravindran 

. دناز نظر ظاهر، بو، طعم و شکل فیزیکی را برآورده کن

ند داشته باش رازدگی مقدار کپکحداقل اید همیشه ها بدانه

در آنها وجود نداشته باشد. این آخری  یو مایکوتوکسین

تر را مختل های جوانها به ویژه در پرندهایمنی جوجه

 کند.می

 

 نکته 

 ذرت بهترین غله برای جوجه جوان است.

 

 

ع گرفته شود این است که کدام منباولین تصمیمی که باید 

 چاکتو  8های جوان استفاده شود. آئودانه در جیره پرنده

های گوشتی مانی جوجه( افزایش وزن نسبی و زنده6440)

کننده منابع مختلف دانه را بررسی کردند )جدول دریافت

ها دارای کالری یکسانی بودند اما هیچ (. این جیره84-69

فه نشد. استفاده از ذرت و سورگوم که آنزیمی به آنها اضا

تند، ای هسساکارید غیرنشاستهحاوی کمترین سطوح پلی

ا در مقایسه ب کهتری شد های سنگینباعث تولید پرنده

 ای، پراکندگیکننده سایر منابع دانههای دریافتپرنده

نداشتندوزن کمتری  ( 6442)  6. توماس و راویندرا

یسم متابولرات انرژی قابلآزمایشی را برای بررسی تغیی

روزگی انجام  68های گوشتی تا سن ظاهری در جوجه
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 (6440شده با منابع مختلف دانه )آئو و چاکت، های گوشتی جوان تغذیهوزن بدن جوجه :23-11جدول 

 درصد( CVروزگی ) 68 روزگی )گرم( 68 روزگی 68-80 روزگی 80-0 روزگی 3-9 جیره

 a4/36 b1/834 b3/863 b039 a2/3 گندم

 b3/08 c9/823 a3/803 c263 ab1/0 جو

 a1/33 a0/680 b9/882 a109 bc4/9 سورگوم

 a3/32 a4/664 b3/882 a138 c3/8 ذرت

CV = ضریب تغییرات 
a ،b وجود حروف متفاوت بین اعداد در هر ستون بیانگر اختالف معنی( 43/4دار آنها است > p.) 

 

ها با استفاده از گندم یا ذرت . جیره(60-84)جدول  دادند

 شده موادبه عنوان غله پایه و جهت تامین سطوح توصیه

های گوشتی مغذی پرمصرف برای جیره آغازین جوجه

تنظیم شدند. جیره بر پایه گندم با آنزیم زایالناز تجاری 

شده در متابولیسم ظاهری مشاهدهمکمل شد. انرژی قابل

 پارسونزروزگی نتایج بتال و  68و  80، 0، 3، 9سنین 

-( را تایید کرد. ممکن است مقادیر انرژی قابل6446)

به اثر مطلوب استفاده  9تر در روز متابولسیم ظاهری باال

از زرده و محیط نسبتا استریل دستگاه گوارش مربوط 

توان به تغییر را می 3تا  3باشد. کاهش بعدی بین روزهای 

جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، کاهش اثر کیسه زرده، 

های هضمی یا مخلوط شدن ناکافی مواد ترشح ناکافی آنزیم

 هضمی نسبت داد.

کند کرد ادعا می( که روی ذرت کار می6443) 8اپلگیت

که این دانه بخش بزرگی از کل فیبر جیره را تشکیل 

 82و  38ته و جوانه به ترتیب های پوسدهد. بخشمی

شوند. کاهش در فیبر داخل دانه ذرت را شامل می از درصد

تواند بر دفع مواد مغذی تاثیر داشته باشد. ها میاین بخش

 آسیاب کردن خشک منجر به تولید ذرت بدون پوسته و

(. 63-84شود )جدول بدون جوانه یعنی آرد ذرت می

که استفاده از  ندداد ( نشان6440)و همکاران  6رویمونت

                                                           
1. Applegate 
2. Monteiro 
3. Smith 
4. Wiseman 

کنجاله سویای حاوی فیبر پایین عملکرد اولیه را بهبود 

 (.62-84)جدول  دهدمی

-: تعداد زیادی افزودنیهای خوراکیاستفاده از افزودنی

های خوراکی غیرمغذی وجود دارد که برای تحریک و 

بهبود شرایط دستگاه گوارش و کمک به فرآیند هضم 

خی از کشورها امکان استفاده از شوند. در براستفاده می

-یکبیوتهای محرک رشد وجود دارد، اما آنتیبیوتیکآنتی

های دیگری جایگزین شوند. ها باید در آینده با فرآورده

شده است که اغلب ترکیبات جایگزین اثر کمتری  مشخص

تدارند و گران (. محصوالت 6488، 9تر هستند )اسمی

رای تحریک مستقیم زیادی وجود دارد که ممکن است ب

رشد و یا بهبود انسجام دیواره دستگاه گوارش به خوراک 

اضافه شوند. اول، نوکلئوتیدها )گروه کوچکی از ترکیبات 

 ضروریاز اجزای که ( RNAمورد نیاز حیوان برای تولید 

( با اضافه 6449)  0. وایزمنهستندبرای سنتز پروتئین 

گرم در تن  344کردن نوکلئوتیدها به جیره در سطح 

داری در ارتفاع پرز مشاهده کرد )جدول افزایش معنی

(. دوم، بتائین که یک ماده طبیعی است که در انواع 84-60

 ظحفشود و نقشی در های گیاهی و حیوانی یافت میگونه

ی یکپارچگ تعادل اسمزی در گیاهان و جانوران و بنابراین

 است که بتائین بر اثرشده و آماس سلولی دارد. مشخص 
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های بر پایه گندم و ذرت ( در جیرهAMEمتابولیسم ظاهری )حداقل میانگین مربعات برای انرژی قابل :24-11جدول 

 (6442)توماس و راویندران، 

 68 80 3 0 3 9 روز

 a203/86 a143/88 a160/88 a126/88 a286/89 a280/89 گندم

 b233/89 b133/86 b146/89 b133/86 b280/80 b233/89 ذرت
a ،b وجود حروف متفاوت بین اعداد در هر ستون بیانگر اختالف معنی( 43/4دار آنها است > p.) 

 

های گوشتی روزگی جوجه 80-4آنالیز مواد مغذی ذرت بدون پوسته و بدون جوانه و اثر آن بر عملکرد  :25-11جدول 

 (6443)برگرفته از اپلگیت، 

 ذرت بدون پوسته و بدون جوان ذرت ماده مغذی

 41/80 20/89 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

 11/2 33/0 پروتئین خام )درصد(

 834/4 621/4 لیزین )درصد(

 93/8 24/0 چربی )درصد(

 **9/348 0/062 روزگی )گرم( 80وزن 

 8600 8808 روزگی )گرم( 80مصرف خوراک 

 **60/14 01/02 ابقای ظاهری ماده خشک )درصد(

 درصد 8دار در سطح اختالف معنی **

 

روزگی  0-9قابلیت هضم از سن روزگی و  68-8های گوشتی از اثر کیفیت سویا بر عملکرد جوجه :26-11جدول 

 (6440)مونتیرو و همکاران، 

 پروتئین کنجاله سویا

 )درصد(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 افزایش وزن

 )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک

 )گرم/گرم(

 روزگی 0-9نرخ ابقا در سن 

 ماده خشک انرژی

00 a8488 b002 a01/8 b0/02 c2/04 

02 a8840 ab032 ab02/8 b0/02 b8/06 

01 b8893 a030 b09/8 a3/00 a4/09 

 

 (6449های گوشتی )وایزمن، اثر تغذیه نوکلئوتیدها بر مورفولوژی روده در جوجه :27-11جدول 

 متر(عمق کریپت )میلی متر(طول پرز )میلی تیمار

 833 39 شاهد

 819 20 مکمل نوکلئوتید

 

کند، اما سازوکار واقعی این اثر می منفی کوکسیدیوز غلبه

 معلوم نیست.

-آغازین باید حاوی ترکیبات ضدکوکسیدهای پیشجیره

توانندد. پیشنهاد شده است که این ترکیبات مینیوز باش
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از دهند. ممکن است این مساله بمصرف خوراک را کاهش 

تئوری درست باشد، اما در عمل، حذف این ترکیبات  نظر

 روز 3منطقی نیست، زیرا ممکن است جیره به مدت 

 8استفاده شود که در این مدت امکان تکمیل چرخه ایمریا

های شود. ردهو شیوع کوکسیدیوز در سنین اولیه فراهم می

ها وجود دارد که ممکن است جمعیت مختلفی از افزودنی

 :دهندبلکرد دستگاه گوارش را تغییر میکروبی یا عم

 دو دسته محصول وجود دارد. اول، هاپروبیوتیک :

میکروبی زنده )الکتوباسیلوس و غیره( که  هایکشت

گاه دست در مناسب میکروبی جمعیت کردن غالب برای

 استفاده هامیکروارگانیسم سایر حذف و گوارش

ید اسشوند و دوم محصوالت تخمیر میکروبی مانند می

الکتیک و سایر اسیدهای آلی که برای مهار رشد 

 شوند.های مضر استفاده میباکتری

 این ترکیبات دربرگیرنده انواعی از هابیوتیکپری :

های باکتریایی را به مواد خوراکی هستند که گونه

ل ترین شککند. در سادهصورت انتخابی تحریک می

-جموعهم زیرابیوتیک هستند، آن گندم و ذرت پری

انگیزند. به ها را برمیهای مختلف میکروارگانیسم

 ی ازپنیر حاوی سطوح باالیعنوان مثال، پودر آب

ها آنزیم الکتاز الکتوز است. از آنجایی که پرنده

ندارند قادر به استفاده از این قند نیستند و نشان داده 

 های الکتوباسیلوسشده است که استفاده از آن گونه

 هک کند. یا اینکه نشان داده شده استرا تحریک می

-مانانو و 6)فروکتوالیگوساکاریدها الیگوساکاریدها

-ها و بیفیدوباسیلوسالکتو( رشد 9الیگوساکاریدها

 کنند.را تحریک می 0هاباکتریوم

 استفاده از این ترکیبات در جیره اطمینان هاآنزیم :

 دسترسهای مواد مغذی در کند که باقیماندهایجاد می

                                                           
1. Eimeria 
2. Fructooligosaccharides 
3. Mannooligosaccharides 
4. Bifidobacteria 
5. Nipples 

 گیرد.پرنده )و نه جمعیت میکروبی( قرار می

 

 نکته 

 گله باید به صورت کمی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

 

 

 مدیریت جوجه جوان در واحد پرورش

کند بر عملکرد میزان مراقبتی که یک جوجه دریافت می

ها باید هرچه آن در دوره زندگی تاثیرگذار است. پرنده

تر به سالن پرورش انتقال پیدا کنند و آب و خوراک سریع

در اختیار آنها قرار بگیرد. محل پرورش باید خوب آماده 

در صورتی شده و گرم باشد. دمای پرورش حیاتی است. 

ریزند و غذا ها سردشان باشد روی هم میپرنده که

خورند و اگر خیلی گرمشان باشد از منبع گرما و نمی

ها به سالن برسند شوند. قبل از آنکه جوجهدور می خوراک

گرم  04درصد از سطح سالن با کاغذ پوشیده و  24باید 

روز( روی آن ریخته  9خوراک به ازای هر جوجه )خوراک 

باید روی خوراک قرار بگیرند. جهت هدایت  هاشود. پرنده

 04های پرنور )حداقل ها به سمت خوراک، باید المپپرنده

لوکس( باالی کاغذ قرار داده شود. اطمینان حاصل کنید که 

هیچ مانعی برای حرکت در سالن وجود نداشته باشد. شاید 

ترین چیز فراهم کردن دسترسی به آب تمیز باشد. مهم

شده در دستگاه گوارش خود باکتری ه تفریخهای تازجوجه

های بنابراین، در صورت باال بودن تعداد باکتری .ندارند

کنند. اطمینان حاصل آب آنها به سرعت تکثیر پیدا می

)یک نیپل به ازای هر  3کنید که تعداد کافی آبخوری یا نیپل

ها برای پرنده( وجود داشته باشد. بررسی کنید که نیپل 84

 تر زیاد باال نباشند و آنها را با چکاندنای کوچکهجوجه

کنید.  کاربهآماده هاجوجه توجهجلب برای آب قطره یک
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های جوان درجه جدیدتر برای جوجه 924های نیپلکنید. 

برانگیزتر هستند. یکی از راهکارهای مدیریتی که تحریک

تواند برای تحریک مصرف خوراک استفاده شود، راه می

ها است به طوری که همه آنها به خوراک ن جوجهرفتن بی

 و آب دسترسی پیدا کنند.

ا است و بایستی بحائز اهمیت ثبت روند پیشرفت گله 

و تعیین توزین ارزیابی کمی گله آغاز شود. گام دوم، 

روزه است. هر روز یک های یکضریب تغییرات جوجه

برابر  0روزگی باید  0ها را وزن کنید. وزن نمونه از جوجه

های دارای روزه باشد. درصد پرندههای یکوزن جوجه

 60ساعت بعد و سپس  1دان پر )آب و خوراک( را چینه

گیری کنید. باید سالن اندازه ورود بهساعت بعد از 

جوجه از سه تا چهار قسمت مختلف  94هایی شامل هنمون

ها سالن گرفته شود، برای مشخص شدن اینکه آیا جوجه

در سرتاسر سالن موفق به پیدا کردن آب و خوراک 

توان موارد زیر را دان میاند. با لمس کردن آرام چینهشده

 دریافت:

 اندکرده پیدا را خوراک هم و آب هم که هاییجوجه 

 یسبز سوپ یک شبیه )بافتی دارند گردی دانچینه

 سفت(.

 دان پر باشد اما بافت اصلی کرامبل هنوز اگر چینه

تشخیص باشد، پرنده هنوز مقدار توسط انگشتان قابل

 کافی آب مصرف نکرده است.

  14بعد از ورود به سالن باید حداقل هشت ساعت 

 ها هم آب و هم خوراک خورده باشند.درصد از جوجه

  پر،  یدانها باید چینهساعت همه جوجه 60بعد از

 صاف و گرد داشته باشند.

ها بعد از چند روز شروع ای که در آن برخی از جوجهگله

به غذا خوردن نکرده باشند، بسیار غیریکنواخت و میانگین 

وان توزن گله در زمان کشتار بسیار پایین خواهد بود. می

                                                           
1. Feeder plates 
2. Metal pen troughs 
3. Roun suspended feeders (tube feeders) 

رد. تر تفسیر کواضحبا بردن نتایج روی یک نمودار آنها را 

این نمودار باید شامل وزن بدن و ضریب تغییرات باشد و 

 هرگونه تغییر شدید مدیریتی )وقایع( نیز باید یادداشت

روزگی باید با  0شود. به طور معمول، ضریب تغییرات در 

روز اول یکسان باشد و معموال افزایش در پراکندگی قبل 

گیری اگر امکان اندازهشود. ها مشاهده میاز سایر نشانه

مصرف آب و خوراک وجود داشته باشد، اینها هم باید 

گیری و ثبت شوند. اگر نتایج در حد استانداردهای اندازه

شده نبود، ابتدا رویه مدیریتی سالن را برای پیدا بینیپیش

کردن مشکل ارزیابی کنید و در درجه دوم از متخصص 

-چشم 61-84 تغذیه و دامپزشک کمک بگیرید. جدول

های جوان فراهم های بهبود عملکرد جوجهاندازی از شیوه

 کرده است.

 

 نکته 

ها روی عملکرد یآبخورها و یدانخورمدیریت 

 گذارد.یمگله تاثیر 

 

 های دانخوریسیستم

ضروری است که خوراک به صورت یکنواخت و بدون آنکه 

 تفکیک یا خرد شود در سرتاسر سالن توزیع گردد. مقدار

 های دانخوری در جدولفضای مورد نیاز برای انواع سیستم

 نشان داده شده است. 84-63

های دانخوری در دسترس است که ای از سیستممجموعه

 توان از بین آنها انتخاب کرد. انواع مهم عبارتند از:می

 

 های دستی:دانخوری

 )1دانخوری بشقابی )سینی 

 2دانخوری ناودانی فلزی 

  3مدور )دانخوری سطلی(دانخوری آویز 
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 روزگی 0مروری بر اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به حداکثر توسعه دستگاه گوارش و وزن  :28-11جدول 

 هدف مدیریتی مرحله

 اسیدهای آمینه و انرژی کافی. -تغذیه مرغ مادر  قبل از تفریخ
 کند )کاروفیل(.بهتری ایجاد میذرت در مقایسه با گندم اثرات 

 احتماال کاب نرخ متابولیک باالتری دارد. -ها اختالفات بین سویه
 و سلنیم را باال ببرید. Eها. مقدار ویتامین حفظ سطوح همه ویتامین

 مرغی.تخمتغذیه درون
 تری به ما خواهد داد.های سالم بزرگجوجه -مرغ مطلوب دستیابی به اندازه تخم

 کشی.ها و مدیریت مناسب جوجهمرغل مناسب تخمانتقا

 کنترل یکنواختی جوجه. روز تفریخ
 کنترل پراکنش تفریخ.

 کشی(.برود )پرورش در جوجههای هچسیستم
 کشی.تغذیه در محل جوجه

 ها به محل پرورش.انتقال فوری جوجه
 روزگی پایین. 0نیاز به تلفات 

 دما، تهویه و تراکم گله. -مدیریت مناسب گله  در محل پرورش
 حداکثر مصرف خوراک و آب.

 فضا، ارتفاع و بهداشت. -مدیریت صحیح آبخوری و دانخوری 
 تازگی، اندازه ذرات و بافت خوراک. -خوراک مناسب 

 روزگی و ضریب تغییرات آن. 0گیری وزن اندازه
 نقطه. 0حداقل از  -روزگی در مقایسه با وزن روز اول  0محاسبه وزن 

 ترین ماده مغذی عمده جیره است.پروتئین مهم مختصات جیره
 آل )توسعه دئودنوم(.گیری برای محتوای اسید آمینه/پروتئین ایدهتصمیم

 دستیابی به جیره پرانرژی بدون استفاده از چربی.
 اطمینان از کافی بودن سطوح سدیم.

 ها و مواد معدنی.باال بردن سطوح ویتامین
 آغازین(.مناسب در تغذیه )پیشاستفاده از مراحل 

 .مواد خوراکی لحاظ کنیدکیفیت اقدامات الزم را به منظور تضمین  مواد خوراکی
 ( استفاده کنید.NSPای )ساکاریدهای غیرنشاستهپلیمقدار های حاوی حداقل دانهاز 

 خاکستر(.و  NSPکیفیت استفاده کنید )سطوح پایین ن ی باالتریااز منابع پروتئینی دار
 از منبع چربی مناسب استفاده کنید.

 از منابع دارای قابلیت هضم باال استفاده کنید.

 های محرک رشد.بیوتیکآنتی های خوراکیافزودنی
 به ویژه فیتاز و پروتئاز. -ها استفاده از آنزیم

 دهند.مواد خوراکی که مورفولوژی روده را بهبود می
 دهند.روده را بهبود می مواد خوراکی که جمعیت میکروبی

 اسیدهای آلی.

 ارزیابی کیفیت جوجه. هاگیریاندازه
 گیری دما در سطح پرنده.اندازه

 ارزیابی مصرف خوراک.
 گیری مصرف آب.اندازه
 ها و ضرایب تغییرات.گیری و ثبت وزناندازه
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 های اتوماتیک:دانخوری

  1زنجیری )ناودانی(دانخوری 

 2دانخوری سطلی 

 3دانخوری بشقابی 

 

 

آنها را  بایستی محل پرورشها به هنگام رسیدن جوجه

ا مرغ یهای تخمهای بشقابی دستی، سینیروی دانخوری

کف فضای پرورش را از درصد  63صفحات کاغذی که 

ها به سادگی قرار داد، به طوری که جوجه اندپوشانده

خوراک را پیدا کنند و شروع خوبی داشته باشند. به تدریج 

تجهیزات دانخوری سالن جایگزین این نوع از دانخوری 

 هایها را روی ارتفاع شانه پرندهشود. ارتفاع دانخوریمی

ده های بشقابی که استفادر حال رشد تنظیم کنید. دانخوری

 آویزان در حال افزایش است، اغلب با یک کابلاز آنها 

-شوند. احتماال دانخوریو با یک باالبر مرکزی تنظیم می

 شوند.می های سطلی و زنجیری از نقاط مختلف تنظیم

توان به آسانی هنگام انتقال های بشقابی را میدانخوری

های بشقابی ها از مسیر خارج کرد. مزیت دانخوریجوجه

مان زتوانند به طور همیک این است که میو سطلی اتومات

 هایپر شوند، در حالی که توزیع کامل خوراک با دانخوری

 های سطلیکشد. دانخوریزنجیری مدت بیشتری طول می

های . اتالف دانخوریبرندباال میرا  دان اتالفو زنجیری 

بشقابی خیلی کمتر است و اغلب استفاده از آنها ضریب 

ز استفاده ا کند. در صورتری ایجاد میتبدیل خوراک بهت

تواند های سطلی محدود شدن مصرف خوراک میدانخوری

ها باید به طور یک مشکل کامال جدی باشد و دانخوری

سیستم دانخوری  ،آلمنظم تکان داده شوند. در حالت ایده

خوراک و تعیین مصرف خوراک روزانه  توزینباید امکان 

موثر یعنی جلوگیری از اتالف  را فراهم کند. خوراک دادن

 و خرابی خوراک و بنابراین باید از موارد زیر اجتناب کرد:

 نادرست  شکل یا دانخوری در خوراک باالی خیلی سطح

 دانخوری )جریان باالی خوراک(.

 .)تنظیم ضعیف سیستم دانخوری )نشت خوراک 

 .)تخمیر خوراک )انبار کردن در آفتاب 

 کردن در شرایط مرطوب(.زدگی خوراک )انبار کپک 

  کنترل ضعیف محیط به طور غیرمستقیم رشد و ضریب

 دهد.تبدیل خوراک را تحت تاثیر قرار می

 شده بینهای توزیعای از انواع جیرهبهتر است که نمونه

ها گرفته و تا زمان مشخص شدن نتایج نهایی گله جوجه

روزانه خوراک باید ثبت شود. پایین  ذخیره شود. مصرف

دهنده بیماری، خطای مدیریتی، تواند نشانبودن اشتها می

ای و اشکال در کنترل محیط باشد.خطای تغذیه

 

 فضای مناسب دانخوری به ازای هر پرنده :29-11جدول 

 فضای مورد نیاز نوع دانخوری

 جوجه 844- 04 هر سینی به ازای 8 دانخوری سینی

 متر ناودان(متر فضا به ازای هر جوجه )دو سانتیسانتی 0 دانخوری ناودانی

 متر قطر(سانتی 99پرنده ) 844تا  34 هر بشقاب به ازای 8 دانخوری بشقابی

 متر قطر(سانتی 91پرنده ) 04سطل برای  8 دانخوری سطلی

 یرزنجمتر برای هر پرنده برای دانخوری تکسانتی 3/6 دانخوری زنجیری

                                                           
1. Chain feeders (troughs) 
2. Overheads tube feeders 
3. Pan feeders 
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 نکته 

دما روی مصرف خوراک و استفاده از مواد مغذی 

 گذارد.یمتاثیر 

 

 های آبخوریسیستم

نرخ رشد در صورت محدودیت دسترسی به آب کاهش 

درصد  64ها تا سطح . دهیدراته شدن پرندهکندپیدا می

های در حال رشد شود. جوجهمی آنهامنجر به تلف شدن 

کیلوگرم افزایش وزن نیاز  8لیتر آب به ازای هر  9حدود 

درصد آن از طریق آب آشامیدنی و  03دارند که حدود 

ر شود. به طوبقیه آن از راه خوراک و متابولیسم تامین می

گیرد باید ها قرار میآل آبی که در دسترس پرندهایده

گراد داشته باشد. درجه سانتی 86تا  84دمایی در حدود 

بایستی از خیلی گرم شدن )مخازن آب باید در سایه قرار 

های آب باید در مقابل د( یا خیلی سرد شدن )لولهنبگیر

های آب یخبندان عایق شوند( آب جلوگیری کرد. تانک

باید به طور منظم تمیز شوند. آنها باید در جایی قرار 

نده س باشند و باید پوشادستربگیرند که به راحتی قابل

ار قرآنالیز تحت شوند. کیفیت آب باید به طور منظم 

ن ها امکا. باید با نصب کنتور در مسیر آبخوریبگیرد

محاسبه مصرف روزانه آب و نسبت مصرف آب به خوراک 

تواند برای را فراهم کرد. نسبت مصرف آب به خوراک می

ذیه و گله، کنترل محیط، تغ یقضاوت در مورد سالمت

عملیات پرورش مورد استفاده قرار بگیرد. در حالت 

، مصرف آب به ازای هر پرنده به صورت هفتگی متعارف

. بنابراین، کاهش یا افزایش ناگهانی کندپیدا میافزایش 

. دمای باال و قرار بگیردبررسی مورد مصرف آب باید 

تواند باعث باال رفتن افزایش مقدار نمک خوراک می

ود. وقتی که دمای سالن باال است، آب سرد مصرف آب ش

ها را به نوشیدن آب و خوردن خوراک تحریک جوجه

                                                           
1. Fountain drinkers 
2. Automatic bell drinker 
3. Breast blisters 

کند و بنابراین رشد و ضریب تبدیل خوراک را بهبود می

 دهد.می

ممکن است تانک آب برای اطمینان از فشار کافی آب روی 

 فشاریک اید در قرار بگیرد. آب بپرورش سقف سالن 

ع ها برسد و توزیگونه مانعی به آبخوریثابت و بدون هیچ

 از مختلفی انواع است. ضروری هاآبخوری یکنواخت

روزه با های یکها وجود دارد. ممکن است جوجهآبخوری

پرنده شروع  844به ازای هر  8قندیآبخوری کله 3تا  6

 شوند.می پر دستی صورت به هاآبخوری این کنند.

شوند، هنوز استفاده می 6ایهای اتوماتیک زنگولهآبخوری

های نیپل جایگزین اما تا حد خیلی زیادی با آبخوری

های نیپل آلودگی آب اند. با استفاده از آبخوریشده

شود که به کمتری ایجاد و بستر خشک نگه داشته می

و سایر مشکالت کمک  9های سینهکاهش شیوع زخم

هایی که کنترل دما دشوار است، باز ر سالنکند. دمی

شود. در روز اول، باید ها توصیه میگذاشتن آبخوری

متر( به ازای سانتی 04ای )با قطر آبخوری زنگوله 1حداقل 

های کوچک اضافی جوجه فراهم شود. آبخوری 8444هر 

باید به تدریج برداشته شوند، به طوری که در پایان هفته 

های اتوماتیک استفاده کنند. ا از آبخوریهاول همه جوجه

ها روی فضای صحیح مجاز برای پرنده 94-84جدول 

 هادهد. آبخوریهای مختلف آبخوری را نشان میسیستم

باید به طور یکنواخت در سراسر سالن پخش شوند، به 

متر با آب فاصله نداشته  6ای بیش از طوری که هیچ جوجه

به آب تمیز و تازه دسترسی ها همیشه باید باشد. جوجه

د مورها را داشته باشند. به صورت روزانه ارتفاع آبخوری

به ای تنظیم کنید که لو آنها را به گونهقرار بدهید بررسی 

سطح باشد. سطح آب ها همآبخوری یا نیپل با پشت جوجه

در آبخوری باید برای جلوگیری از سرریز شدن و خیس 

شدن بستر تنظیم شود.
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 فضای مجاز آبخوری به ازای هر پرنده :31-11جدول 

 فضای مورد نیاز نوع آبخوری

 کند(.افزایش پیدا می آبخوری 844پرنده )در هوای خنک تا  23 هر متر( برایسانتی 04آبخوری ) 8 ایآبخوری زنگوله

 پرنده. 83-86نیپل به ازای هر  8 نیپل

 پرنده. 93-94فنجان به ازای هر  8 آبخوری فنجانی

 

 نکته 

ی نوردهی برای کنترل رشد هابرنامهتوان از یم

 استفاده کرد.

 

 عناوین عمومی

 کنترل رشد

های گوشتی در حال حاضر، کنترل مصرف خوراک جوجه

عمل متداولی است. مزایای آن کنترل رشد بهتر و افزایش 

اتالف خوراک، بهبود راندمان خوراک )به دلیل کاهش 

مانی و کاهش نیاز نگهداری( است. در صورت اجرای زنده

. پا و رفاه نیز بهبود خواهد یافت یمنظم کنترل رشد، سالمت

 ترینهای نوردهی و محدودیت خوراک متداولبرنامه

ترین روش . احتماال سادهرشد هستندتعدیل  هایروش

ن زات سالدستکاری ساعات روز است. در صورتی که تجهی

دهد، کنترل مستقیم مصرف خوراک شدنی است و باجازه 

ند. کبینی بهتر را فراهم میامکان دقت بیشتر و پیش

ها سیستم توزیع خوراک باید قادر باشد که برای همه پرنده

 به خوراک فراهم کند. یدسترسی یکسان

های تعدیل رشد، جهت برآورده کردن تقاضای شیوه

 :اندکنندگان طراحی شدهصنعت فرآوری و مصرف

  که با وزن  -روزگی  0رشد خوب یکنواخت تا سن

 شود.نشان داده می 0زنده روز 

 عروقی،  -قلبی هایسیستم اولیه توسعه سازیبهینه برای

تر از پتانسیل روزگی رشد به پایین 68تا  0از سن 

 (.90-84شود )شکل افزایش وزن روزانه هدایت می

  برای دستیابی به وزن هدفی  روزگی، رشد 68بعد از

 -تر از حداکثر نرخ رشد باشد که ممکن است پایین

مدیریت  -اگر وزن کشتار مشخصی مدنظر باشد 

 شود.می

 مانی به دلیل کاهش نیاز ضریب تبدیل خوراک و زنده

 یابد.نگهداری بهبود می

 آل برای یک گله به جنس و وزن الگوی رشد ایده

 هدف نهایی بستگی دارد.

 

 رشد جبرانی

 رسد که اگر حیوانات از مواد مغذی محروم شوندبه نظر می

شان کمتر از پتانسیل آنها باشد، با فراهم و رشد واقعی

-این عقبآنها قادر خواهند بود شدن مجدد خوراک 

 دتحت عنوان رش. این پدیده نمایندافتادگی را جبران 

شود. استفاده از رشد جبرانی در هنگام می شناختهجبرانی 

توقف زودهنگام یا دیرهنگام رشد به بررسی محتاطانه نیاز 

های جوجهتر سریع دستیابیشود که دارد. معموال فرض می

به وزن بازار به معنی کاهش نیاز نگهداری و در  گوشتی

نتیجه بهبود ضریب تبدیل خوراک است. اما این مفهوم کلی 

های بتوان نرخ رشد جوجه اگروبیش غیرمنطقی است. کم

مندی گوشتی را در سنین اولیه کاهش داد و سپس با بهره

از رشد جبرانی آنها را به وزن بازار یکسانی در همان سن 

رساند، نیاز نگهداری پرنده باید کاهش پیدا کرده باشد که 

بر بهبود راندمان خوراک داللت دارد. بعید است که رشد 

شده کارایی بهتری داشته باشد.گیریاقعی اندازهو
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 های فیزیولوژیک حیاتی و عواقب توسعه ضعیف آنهاارتباط بین رشد و توسعه سیستم: 37-11شکل 

 

های مختلف جوجه گوشتی الگوهای رشد ممکن است سویه

استفاده از دهند و همچنین ممکن است بمتفاوتی بروز 

های مشابه باعث ایجاد شرایط رشد مختلف برای جوجه

شود. امکان این وجود دارد که دو ب یالگوهای رشد متفاوت

سویه در یک سن مشابه به وزن بازار مشابهی برسند، اما 

و از توجهی )احتماال کارایی تبدیل خوراک آنها به طور قابل

نمودار  90-84نظر اقتصادی( متفاوت خواهد بود. شکل 

-هایی که رشد عادی و جبرانی بروز میرشد واقعی پرنده

-جوجه که است حاکی از آن نتایج است. داده نشان را دهند

توانند از یک دوره تغذیه محدود )با سطح های گوشتی می

جبرانی  رشد و روزگی( 88 تا 0 )سن اولیه مغذی( مواد پایین

ال کاهش یابد. معموبعدی سود ببرند، بدون آنکه وزن بازار 

شود. با وری از خوراک میاین حالت موجب بهبود بهره

تغذیه سطح پایین مواد مغذی در سنین اولیه ما تنها زمان 

 دهیم.رشد سریع را )جبرانی( به دوره بعدی انتقال می

 

 های نوردهیبرنامه

 های گوشتی با استفاده از برنامهبه طور مرسوم، جوجه

                                                           
1. Ascites 
2. Sudden death syndrome 

یافتند. روشنایی در روز پرورش میساعت  69نوردهی 

باور بر این بود که دسترسی نامحدود به خوراک برای 

دستیابی به حداکثر نرخ رشد ضروری است، اما تحقیقات 

از  کمتر مبتنی برهای نوردهی که برنامهه است نشان داد

توانند یک سری مزایا داشته باشند. ساعت روشنایی می 69

های گوشتی در شده برای جوجههای نوردهی اصالحبرنامه

های نوردهی روزکوتاه یا دو دسته اصلی شامل برنامه

-های نوردهی روزگیرند. معموال برنامهمتناوب قرار می

های متناوب هستند. هر دو برنامه کوتاه موثرتر از برنامه

 نوردهی مزایای زیر را دارند:

 یابد. این امر معموال ها افزایش میفعالیت پرنده

پا و کاهش تلفات  یدار سالمتموجب بهبود معنی

 شود.می

 ود عروقی را بهب -نرخ رشد اولیه کندتر فعالیت قلبی

را  6و عارضه مرگ ناگهانی 8دهد و شیوع آسیتمی

 دهد.کاهش می

  بهبود در ضریب تبدیل خوراک به دلیل اتالف کمتر

بهتر.مانی خوراک و زنده
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 ومیر کلی.کاهش در مرگ 

 های گوشتی از یک الگوی مشخص همچنین جوجه

های روشنایی و تاریکی )روز و شب( با داشتن دوره

برند. متمایز استراحت و فعالیت شدید سود می

بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی مهم از نظر 

های تجاری مانند معدنی شدن استخوان و هضم ریتم

های مشخص روشنایی و تاریکی دوره روزانه دارند.

الگوی طبیعی رشد و ز ها اپرنده امکان برخورداری

 .کندفراهم مینمو را 

دار مصرف ساعت موجب افت معنی 82طول روز کمتر از 

 69وزن در مقایسه با روشنایی پیوسته یا خوراک و اضافه

ا ای خود را بها رفتار تغذیهشود. پرندهساعت روشنایی می

 60دهند. تغییر در طول روز از ش طول روز تطبیق میکاه

تا  94ساعت روشنایی ابتدا موجب کاهش  86ساعت به 

 1شود، اما روز اول می 9درصدی مصرف خوراک در  04

درصد خواهد بود.  84روز بعد کاهش مصرف خوراک تنها 

ها الگوی تغذیه خود را در دوره روشنایی تغییر پرنده

کنند. را پر می دانشانینهچبینی تاریکی دهند و با پیشمی

روزگی اعمال  0روزکوتاه به طور معمول از حدود سن 

کل دوره پرورش حفظ شود  درشود و ممکن است می

)معموال بعد از یک بار افزایش طول روز(، یا اینکه بعد از 

روزگی به منظور فراهم کردن امکان مصرف خوراک  68

 .کندپیدا  و رشد به طور پیوسته افزایش

 9ساعت روشنایی:  8به عنوان مثال، ) نوردهی متناوب

دهد که در طول دوره به پرنده اجازه می (ساعت تاریکی

روشنایی فعاالنه به دنبال خوراک بگردد و در طول دوره 

های نوردهی متناوب از تاریکی استراحت کند. برنامه

یکی های روشنایی و تارهای زمانی شامل هر دو دورهبلوک

شوند. با ساعت تکرار می 60که در طول اند تشکیل شده

تر شدن پرنده، دوره روشنایی در هر بلوک زمانی بالغ

یابد تا امکان خوردن مقدار کافی خوراک برای افزایش می

حفظ نرخ رشد مطلوب را فراهم کند. تمایل بر این است 

 کهای کنترل خورامتناوب با برنامه نوردهیهای که برنامه

ترکیب شوند. هنگام اعمال کنترل نوری باید دقت و 

کند. اگر اطمینان حاصل کرد که گله به خوبی رشد می

روزگی به میزان زیادی زیر وزن هدف  0ها در پرنده

باشند، محدود کردن مصرف خوراک با استفاده از کنترل 

دهد. بتواند پتانسیل رشد را برای همیشه کاهش نوری می

ره ها طی دوهای نوردهی باید پرندهاز برنامه هنگام استفاده

روشنایی با یک جیره مناسب جوجه گوشتی در حد اشتها 

 تغذیه شوند.

 

 نکته 

ی دارای رشد کند به ندرت درگیر هاپرنده

 شوند.یماختالالت متابولیکی 

 

 های محدودیت خوراکبرنامه

کنترل مصرف خوراک به توزین روزانه خوراک و حداقل 

ها در هر هفته نیاز دارد. با فراهم شدن سه بار توزین پرنده

شوند و ممکن تر میها فعالدسترسی به خوراک، پرنده

است دمای سالن به سرعت افزایش پیدا کند، پس باید به 

تهویه توجه شود. در صورتی که کیفیت بستر خراب شود، 

د. ضروری باشنیز است کنترل شدیدتر مصرف آب  ممکن

های گوشتی به مدیریت کنترل مصرف خوراک جوجه

سازی ماهرانه و توجه دقیق به جزئیات نیاز دارد. پیاده

کامل از عملکرد طبیعی و بالقوه  یای به دانشچنین برنامه

در محیط پرورش و زیر نظر گرفتن دقیق نتایج حاصل از 

انند های گوشتی بتود. بعید است که جوجههر تغییر نیاز دار

روزگی را جبران  68وزن در  یدرصد 84کاهش بیش از 

 کنند.

به منظور حفظ کیفیت الشه، یک سری تغییرات برای حفظ 

تعادل اسیدهای آمینه به انرژی نیاز است. محدودیت
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 اثر روشنایی ثابت در مقایسه با روشنایی محدود )هوبارد، بدون تاریخ( :31-11ول جد

 تلفات )درصد( ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم( وزن بدن )کیلوگرم( برنامه نوردهی

 4/3 132/8 22/6 نور ثابت

 0/3 100/8 26/6 نور محدود

 -9/9 -486/4 -40/4 اختالف

 

 مقابل تغذیه محدود )هوبارد، بدون تاریخ(تغذیه دائم در  :32-11جدول 

 تلفات )درصد( ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم( وزن بدن )کیلوگرم( تیمار

 4/1 010/8 00/6 دائمتغذیه 

 4/6 088/8 91/6 تغذیه محدود

 -4/2 -402/4 -42/4 اختالف

 

ها بهترین راه برای فیزیکی خوراک یا رقیق کردن جیره

دستیابی به این هدف است. رقیق کردن جیره همیشه 

ا هروشی عملی برای کاهش مواد مغذی نیست، زیرا پرنده

با افزایش مصرف خوراک خود در صدد جبران آن 

برخواهند آمد. محدودیت فیزیکی مصرف خوراک در 

دن سطح انرژی در حد حالت متعارف مستلزم محدود کر

ها به تغذیه در حد نیاز نگهداری است. با بازگشت پرنده

اشتها، آنها تمایل به جبران بیش از حد خوراک خود دارند 

به الگوی طبیعی مصرف خود  تاکشد روز طول می 9تا  6و 

تواند منجر به انسداد گلو شود و برگردند. این مساله می

د. بنابراین، بازگشت به در موارد شدید کشنده خواهد بو

ساعت صورت  01تا  60تغذیه کامل باید تدریجی و طی 

 بگیرد.

ها قبل از شود که هنگام قطع خوراک دانخوریتوصیه می

که خطر آسیب دیدن ناشی از  تاخالی شدن باال برده شوند 

توان ها به حداقل برسد. هنگامی که نمیدرگیری بین پرنده

باید شدت نور را کاهش داد. ها را باال برد دانخوری

واحدهای پرورش هوبارد آزمایشاتی را انجام دادند که در 

تواند آنها بررسی شد که آیا محدودیت نور و خوراک می

ومیر و راندمان خوراک را بدون کاهش وزن بدن به مرگ

ها تحت پرنده ؟تر از حد اقتصادی بهبود دهدپایین

تند. برنامه نوردهی های نوردهی متفاوت پرورش یافرژیم

 ساعت تاریکی بود. 8ساعت روشنایی و  69شاهد شامل 

تر بودند، اما های مواجه با محدودیت نوری سبکپرنده

ی بود هایضریب تبدیل خوراک و تلفات آنها بهتر از پرنده

که تحت برنامه نوردهی پیوسته پرورش یافتند. در 

تا  1یا  68تا  1آزمایشات محدودیت، خوراک در روزهای 

درصد محدود شد. یک  83و  64به ترتیب به میزان  83

 98-84گروه شاهد با تغذیه آزاد نیز استفاده شد )جداول 

 (.96-84و 

 

 نکته 

 تریینپاپرورش در شرایط چرای آزاد با عملکرد 

 همراه خواهد بود.

 

 پرورش در سیستم چرای آزاد

کنندگان در مورد رفاه حیوانات نگرانی مصرفبا افزایش 

-پرورش گوشتی هایجوجه مصرف سودمند اثرات مشاهده و

ه از انسان، استفاد ییافته در سیستم چرای آزاد بر سالمت

این سیستم پرورش در حال افزایش است. در مقایسه با
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 (6486های گوشتی )برگرفته از درعلی و همکاران، اثر سیستم تولید بر عملکرد جوجه :33-11جدول 

 سطح احتمال مرسوم چرای آزاد مورد

 ns 832 838 روزگی )گرم( 0وزن 

 ns 8981 8619 روزگی )گرم( 61وزن 

 448/4 8380 8002 روزگی )گرم( 93وزن 

 43/4 64/08 63/09 *کیلوگرم 03/6سن در وزن 

 43/4 100/8 303/8 *کیلوگرم 03/6وزن  دستیابی به تبدیل خوراک برای ضریب

 48/4 3/6 9/3 ومیر کل دوره )درصد(مرگ

 .شده استمحاسبهاین مقادیر  *

 

تر ش چرای آزاد باعث عملکرد پایینرروش مرسوم، پرو

( 6486و همکاران ) 8رعلیشود. دومیر بیشتری میو مرگ

متی تضعیف سالاعتقاد دارند که اختالف در عملکرد نتیجه 

، 6تریوزباکدیس و کوکسیدیوز با درگیری ،گوارش دستگاه

ناکافی بودن مواد مغذی و ترکیب متغیر مرتع است. آنها 

کردند و تاسیس چرای آزاد کار میروی یک مجموعه تازه

رد ها را با عملکندهاین فرصت را داشتند که عملکرد این پر

ای های گوشتی مرسوم در شرایط مدیریتی و تغذیهجوجه

ومیر و (. رشد، مرگ99-84یکسان مقایسه کنند )جدول 

های ضریب تبدیل خوراک دو گروه )یک جفت( از پرنده

کشی یکسان مقایسه شده از گله مادر و دوره جوجهفراهم

ابه با های چرای آزاد مششد. عملکرد ابتدایی پرنده

ولی در طول زمان کاهش یافت.  ،های مرسوم بودپرنده

این اختالف در عملکرد روشن نیست، اما هرچه باشد  دلیل

بر پایداری پرورش چرای آزاد اثرات بلندمدت دارد. 

تحقیقات بیشتری برای مشخص کردن اثر عدم استفاده از 

های محرک رشد و اثرات دسترسی به چراگاه بیوتیکآنتی

 است. نیاز

 

 شکل خوراک

 وجه متمایز است. اول، ساختار خردشکل خوراک شامل دو 

                                                           
1. Durali 
2. Dysbacteriosis 

کند و دوم، که اندازه و یکنواختی ذرات را توصیف می

ساختار درشت که اندازه پلت، سختی و کیفیت آن را 

کند. این دو جنبه به یکدیگر مرتبط هستند، مشخص می

ها قبل از پلت شدن به اجزاء )یک آرد( خوراکزیرا همه 

بحث شد، یک  8گونه که در فصل شوند. همانخرد می

ارتباط ضروری بین متخصصین تغذیه و واحد پرورش 

وجود دارد. روش آسیاب کردن مواد خوراکی و میزان 

شده بر فیزیولوژی پرنده تاثیر دارد. درشتی ذرات آسیاب

تفاده از ذرات کوچک کاهش قابلیت هضم مواد مغذی با اس

و  شوندیابد، زیرا این ذرات باعث تحلیل سنگدان میمی

تخمیر میکروبی ناشی از آنها باعث هیپرتروفی روده 

تر در ابتدای شود. ممکن است تجزیه ذرات درشتمی

تگاه کننده دستر باشد. سنگدان تنظیمروده کوچک آهسته

ه سنگدان بیشتر بها است. با تغذیه جیره نرم، گوارش مرغ

( کنندهعنوان یک گذرگاه )تا به عنوان یک اندام آسیاب

توجهی در سنگدان کند. خوراک برای مدت قابلعمل می

های هضمی ماند و بنابراین در معرض آنزیمباقی نمی

گیرد. کاهش فعالیت سنگدان حرکات معده قرار نمیپیش

هضم دهد. اثر ضددودی دستگاه گوارش را نیز کاهش می

ناکافی این ذرات در قسمت باالیی حفره روده مشخص 

نیست؛ اما ممکن است آنها نقشی در ایجاد جمعیت
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میکروبی نابهنجار مانند اشریشیا کلی ایفا کنند. همچنین 

که سنگدان فعال طبیعی حاکی از آن است  برخی از شواهد

. در کندنقشی در مقاومت پرنده به کوکسیدیوز ایفا می

( نشان داد که جیره 6444ب )امساله، کر تایید این

میکرومتر( متابولیسم مواد مغذی را  328شده )آسیابنرم

اندازد، به این شکل که اندازه ذرات انرژی به خطر می

 را تحت تاثیر متابولیسم و ابقای ازت و ماده خشکقابل

( با 8331) 8پنز(. مگرو و 90-84دهد )جدول قرار می

تر اثرات مشابهی را مالحظه ی مسنهاتحقیق روی پرنده

کردند و اثر اندازه ذرات را روی فیزیولوژی هضم نشان 

 (.93-84دادند )جدول 

 نکته 

یه ذرات خشبی بهتر تغذتوسعه سنگدان هنگام 

 خواهد بود.

 

میکرومتر( اندازه  144در صورت کوچک بودن )کمتر از 

خواهد کرد.  کاهش پیداذرات جیره آردی مصرف خوراک 

میکرومتری در اندازه  844به طور میانگین یک کاهش 

مصرف خوراک در درصدی  0کاهش یک ذرات منجر به 

یکنواخت  آمیختنشود. درشتی اندازه ذرات خوراک می

به ویژه برای  ،نتخاب خوراککند و اجیره را دشوار می

ساز شود. بهترین عملکردتواند مشکلمی ،های جوانپرنده

 (6444روزه )کرب،  0های گوشتی اثر اندازه ذرات خوراک بر پاسخ متابولیک جوجه :34-11جدول 

 nAME اندازه ذرات )میکرومتر(
 )مگاژول/کیلوگرم(

 نیتروژنابقای 

 )درصد(

 ابقای ماده خشک

 )درصد(

 ماده خشک مدفوع

 )درصد(

328 b29/88 c34 c06 60 

019 b22/88 b30 b03 60 

330 a13/88 a33 a00 60 

 03/4 448/4 448/4 442/4 احتمال

nAME = شده برای ابقای صفر ازتمتابولیسم تصحیحانرژی قابل 

 

روزه )برگرفته از مگرو  06-68های گوشتی اثر اندازه ذرات جیره بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه :35-11جدول 

 (8331و پنز، 

 اندازه ذرات )میکرومتر( مورد

990 300 203 000 120 

 b6086 b6080 ab6000 ab6240 a6269 مصرف خوراک )گرم(

 b8094 ab8363 ab8309 a8323 a8289 افزایش وزن )گرم(

 a23/8 b31/8 b33/8 ab22/8 ab29/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 d62 bc92 c93 ab08 a06 وزن سنگدان )گرم(

 348 010 038 012 022 وزن سینه )گرم(

 b004 a389 ab032 ab348 ab343 وزن ران )گرم(

 03 03 01 03 00 وزن چربی محوطه شکمی )گرم(

                                                           
1. Magro and Penz 
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 8694تا  8894های دارای اندازه ذرات متوسط با جیره

شده باعث آسیابمیکرومتر به دست آمد. ذرت درشت

شود و این بهبود استفاده از مواد مغذی توسط پرنده می

مزیت حتی بعد از پلت کردن هم وجود دارد، اگرچه فشار 

تر را دوباره خرد پلت کردن بسیاری از ذرات بزرگ

دکنندگان خوراک آسیاب کردن نرم را خواهد کرد. تولی

دهند، زیرا منجر به بهبود کیفیت پلت و ترجیح می

و همکاران  8شود. سینگجویی در مصرف انرژی میصرفه

شده )در ترکیب با ( نشان دادند که ذرت آسیاب6486)

پلت( موجب کاهش مصرف خوراک و عملکرد گردید. 

های آسیاب دارد. تاثیر ذرات اندازه بر نیز آسیاب یکنواختی

ر یک شده دغلتکی تمایل به تولید ذرات یکنواخت توزیع

های چکشی تمایل به دامنه وزنی دارند، در حالی که آسیاب

های باالتری از ذرات ریز و درشت دارند. تولید نسبت

( گزارش کرد که ضریب تبدیل خوراک 6488) 6پیسکر

م ه گندهای بر پایکننده جیرههای گوشتی دریافتجوجه

باالتر از آنهایی بود که با آسیاب چکشی خرد شده بودند. 

ارائه جیره به صورت آردی باعث افزایش اتالف خوراک 

ها قبل از بلعیدن، هر ذره را با شود. به عالوه، پرندهمی

کنند که سنتز آن هم به انرژی و هم به موسین مخلوط می

 پروتئین نیاز دارد.

 

 نکته 

 84تا  0ی گوشتی را هاجوجهتغذیه پلت عملکرد 

 دهد.یمدرصد بهبود 

 

 گوشتی به شکل پلت تغذیه هایهای جوجهجیره اغلب

)قالب  9شوند. تزریق بخار به خوراک عبور آن از دایمی

                                                           
1. Singh 
2. Peisker 
3. Die 
4. Escartin 
5. Jensen 
6. Beyer 

 دهد. جدولکند و قوام آن را افزایش میپلت( را تسهیل می

اثر تغذیه دان آردی را در مقایسه با دان پلت  84-92

. در مورد (8310، 0کلرک و اسکارتینلی) هددنشان می

ا هتر است که جیرههای حاوی انرژی پایین حتی مهمجیره

 به صورت پلت تغذیه شوند:

  به دلیل کاهش تفکیک اجزای جیره یکنواختی خوراک

 یابد.بهبود می

 شود.با تغذیه پلت خوراک کمتری تلف می 

  از طریق را تا حد کمی پلت کردن باید انرژی خوراک

تغییرات شیمیایی حاصل از حرارت بخار و فشار 

 رسد که این پاسخ، اگرچه به نظر میافزایش بدهد

 تکرارپذیر نیست.

 از  شده پلتگیریبیشتر بهبود در مقدار انرژی اندازه

ها زمان کمتری شود که پرندهاین واقعیت حاصل می

 یازنبنابراین کنند و برای خوردن دان پلت صرف میرا 

و همکاران،  3جنسنیابد )انرژی آنها کاهش می

تواند نقشی در (. اندازه پلت می90-84جدول ؛ 8326

(، اگرچه 91-84مصرف خوراک ایفا کند )جدول 

 مشاهده نیست.قابلای برجستهبهبود  گاهی

 های آردی که در باال در مورد آن یکی از معایب جیره

دان هچینبا تغذیه آنها صحبت نشد، این است که 

های کند و کاسهها یک حالت آبکی پیدا میپرنده

ها از آب برای شستن آبخوری به خاطر استفاده پرنده

شوند. به مری خیلی کثیف می خوراک به سمت پایین

های عالوه، غیریکنواختی گله هنگام استفاده از جیره

 یابد.آردی افزایش می

های ( اثر درصد ذرات ریز در جیره جوجه6448) 2بیر

 (.04-84و  93-84، 91-84 اشکالگوشتی را نشان داد )
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 (8310کلرک و اسکارتین، اثر سطح انرژی و شکل خوراک بر افزایش وزن روزانه )برگرفته از لی :36-11جدول 

 پلت آردی مورد

 1/86 0/86 2/88 1/84 1/86 0/86 6/88 9/84 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(قابلانرژی 

 4/31 4/30 1/33 2/30 6/36 3/03 9/03 3/00 افزایش وزن روزانه )گرم(

 

های آردی یا پلت )برگرفته از جنسن و کننده جیرهروزگی( دریافت 61-68های گوشتی )رفتار جوجه :37-11جدول 

 (8326همکاران، 

 پلت آردی مورد

 60 93 ها در روزتعداد وعده

 9/8 3/6 زمان هر وعده )دقیقه(

 0/8 8/8 هر وعده )گرم(خوراک در مصرف 

 90 849 ساعت( 86صرف خوراک )دقیقه/مزمان 

 90 91 خوراک مصرفی )گرم/روز(

 

روزگی  93تا  88های گوشتی از مصرف خوراک و وزن سنگدان جوجه ،افزایش وزن براثر اندازه پلت  :38-11جدول 

 بعد از تفریخ

 قطر پلت

 متر()میلی

 افزایش وزن

 )گرم(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک

 )گرم/گرم(

 وزن سنگدان

 )گرم(

44/9 8023 9808 143/8 10/1 

02/0 8132 9891 234/8 60/3 

 ns 4448/4 ns 4448/4 احتمال

 

های آردی افزایش روزانه به صورت سرانگشتی، جیره

 2درصد کاهش و ضریب تبدیل خوراک را  2وزن بدن را 

روز از  0تا  9دهند )معادل حدود درصد افزایش می 0تا 

 34دوره رشد(. با رسیدن درصد آردینه جیره پلت به 

آردی نخواهد بود. درصد، اثر آن خیلی بهتر از جیره 

عوامل در تولید پلت خوب نقش دارند. ای از مجموعه

-84نویسی مهم است ولی تنها عامل نیست )جدول جیره

( 8آمایی )کاندیشنینگ(. آسیاب کردن ریز و نیز پلت91

دهد. ثانیه( کیفیت پلت را بهبود می 94کافی )حداقل 

ده زاستفاده از دای ضخیم کیفیت پلت را افزایش اما با

درصد چربی  8دهد. اضافه کردن تولید پلت را کاهش می

                                                           
1. Conditioning 

درصد )بسته به دیگر مواد  84تا  1به جیره کیفیت پلت را 

درصد افزایش در میزان  84دهد. هر خوراکی( کاهش می

 40/4ژول در کیلوگرم ) 04شده معادل ذرات ریزآسیاب

مگاژول در کیلوگرم( کاهش انرژی است. در برخی از 

اهش انرژی منجر به افزایش کیفیت پلت، شرایط، ک

افزایش مصرف خوراک و نهایتا بهبود رشد )اما نه ضرورتا 

 (.6484شود )لیسون، ضریب تبدیل خوراک( می

-امکان ارزیابی و بهبود کیفیت پلت بدون یک سری اندازه

-اندازه های دقیق مانند روش استفاده از دستگاهگیری

 خصمش برای) الک تست مانند آزمایشاتی و پلت قوام گیری

مورد خوراکی . موادمیسر نیست (کردن میزان ذرات ریز
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 کیفیت پلتکننده ینتعیعوامل : 38-11شکل 

 

 
 (6448های گوشتی )برگرفته از بیر، خوراک )گرم/گرم( جوجه تبدیلاثر درصد پلت بر ضریب : 39-11شکل 

 

 
 (6448های گوشتی )برگرفته از بیر، اثر درصد پلت بر نرخ رشد جوجه: 41-11شکل 
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متفاوتی دارند.  پذیریپلتهای در جیره ویژگیه استفاد

درصد گندم یا ضایعات بوجاری  83تا  84اغلب گنجاندن 

درصد کنجاله  3گندم یا اضافه کردن مقدار کمی در حد 

 واصخ شود.می پلت بخشرضایت سختی موجب آفتابگردان

نشان  93-84پذیری مواد خوراکی مختلف در جدول پلت

 از که عبارتند 8هاچسباناز پلت غالباداده شده است. 

 هاسمال و بنتونیت( )مانند رس هایخاک ها،لیگنوسولفونات

متر ده کبرون شود.می استفاده پلت کیفیت بهبود برای

ر مثبتی ب اثر دایامت ضخ و فرآوری دمای افزایشو  آسیاب

توان عملیاتی موجب کاهش د. همه اینها دارکیفیت پلت 

 شود. این افزایشافزایش قیمت تولید پلت می وکارخانه 

 ها جبران شود.باید با بهبود عملکرد پرنده

پذیری برخی از مواد خوراکی پلت: 39-11جدول 

 مرسوم

 پذیریپلت ماده خوراکی

 3 پودر ذرت

 0 سورگوم

 1 گندم

 2 سبوس گندم

 1 کنجاله بادام زمینی

 0 کنجاله سویا

 0 چربپرسویای 

 2 کنجاله آفتابگردان

 0 پودر ماهی

 9 محصوالت جانبی طیور

 6 مواد معدنی

 1 هامالس

 

 هایباید یادآوری کرد که با توجه به ابعاد نوک پرنده

بزرگ برای آنها سخت یا غیرممکن جوان، خوردن ذرات 

 ـ است. این مساله پیامدهای عملی مهمی برای پرورش

                                                           
1. Pellet binders 
2. Feed passage 
3. Tránsito rápido 
4. Lister 
5. Hock burns 

دهندگان جوجه گوشتی دارد. تغییر از جیره آردی یا 

 ساز باشد. این مساله اغلبتواند مشکلکرامبل به پلت می

 تتر اسپلت خیلی سخت توسط مرغداران به صورت اینکه

ودهایی در مورد رهنم 04-84شود. جدول تفسیر می

 (.6440اندازه پلت و سن ارائه داده است )هوبارد، 

 

 نکته 

کیفیت بستر بر عملکرد و رفاه پرنده تاثیرگذار 

 است.

 

 کیفیت بستر

وشتی های گتوجهی بر عملکرد جوجهکیفیت بستر اثر قابل

دارد. از نگاه یک متخصص تغذیه، جلوگیری از رطوبت 

-دستگاه گوارش و پیش یسالمتبستر در درجه اول با حفظ 

 شود. می حاصل 6رد کردن دانگیری از عبور خوراک یا 

عنوانی است که در ایاالت متحده استفاده  عبور خوراک

به آن در اروپا و  9شود، در اسپانیولی به آن عبور سریعمی

گویند. رد کردن دان اختاللی است که در باکتریوز میدیس

دهند، پوشش آن فضوالت شکل عادی خود را از دست می

را ندارند و ذرات خوراک )توده سفیدرنگ( اسید اوریک 

نشده موجود در فضوالت با چشم غیرمسلح دیده هضم

 د.نشومی

های کمیسیون اروپا را نامه( یکی از بخش6443) 0لیستر

 ها باید دسترسیهمه مرغ»دارد: کند که بیان میقول مینقل

مداوم به بستری داشته باشند که خشک و سطح آن صاف 

کیفیت  کننده نهاییرطوبت بستر )تعیین« باشد. شکنندهو 

لکرد ، رفاه و عمیتوجهی بر سالمتتواند اثر قابلبستر( می

اشته باشد. این اثرات ارتباط مستقیمی با التهابات پرنده د

و 3مفصل خرگوشی هایهای سینه، سوختگیپوستی )زخم
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 (6440پلت بر اساس سن و وزن )هوبارد، -های مربوط به تغییر اندازه کرامبلتوصیه :41-11جدول 

 پلت )گرم(ارائه مقدار کرامبل قبل از  حداقل وزن جوجه گوشتی )گرم( متر(قطر پلت )میلی

3/6 634-944 934 

1/6 044-034 344 

4/9 344-334 044 (344* + 644) 

6/9 244-234 344 (344* +044) 

3/9 044-034 8834 (344* + 234) 

 مقدار جیره آغازین است.عدد این  *

 

های تنفسی ناشی از ( و تشدید بیماری8های بالشتک پازخم

د و مشکالت ایمنی غذایی مربوط به دارکیفیت پایین هوا 

 .پی خواهد داشتهای کثیف در زمان کشتار را در پرنده

کند که بستر طیور یک ماده خنثی ( تاکید می6443) 6کلت

نیست. بستر حاوی جمعیت میکروبی متنوعی است که از 

 کنند. غنایت طیور تغذیه میخود مواد بستری و فضوال

جمعیت میکروبی با جریان یافتن مواد مغذی به بستر در 

یابد. بدین معنی که مواد شیمیایی طول زمان افزایش می

-های بستر تاثیرموجود در فضوالت طیور نیز بر ویژگی

ود ش. وقتی که رطوبت بستر خیلی کم میهستندگذار 

و با افزایش  )گردوخاکی(، فعالیت باکتریایی کاهش

-ستر هیچشود. برطوبت بستر فعالیت میکروبی بیشتر می

 درصد رطوبت داشته باشد. 63گاه نباید بیش از 

 

 نکته 

ی ای و مدیریتیهتغذکیفیت بستر توسط عوامل 

 شود.یمتعیین 

 

 عوامل افت کیفیت بستر

دالیل افت کیفیت بستر زیاد و دائما در حال تغییر هستند 

کند. هدف ارزیابی اهمیت که حل مشکل را دشوار می

 را درزیر  مواردعوامل خطرآفرین در هر مرغداری است. 

                                                           
1. Footpad dermatitis 
2. Collett 
3. Stockmanship 

 :داشته باشیدنظر 

 ابزاری  9مزرعه حیوانات مدیریت علم و مهارت احتماال

 تیزیسیتامنکلیدی است. این امر باید دربرگیرنده 

و  هاو نیز مدیریت آبخوری هابرای کاهش بیماری

 های تهویه باشد.سیستم

  اضافه شدن آب به بستر تا حد بسیار زیادی به تراکم

 گله بستگی دارد.

 ه پرند یکیفیت آب بر مصرف آب و خوراک و سالمت

و محتوای  pH ،هاشمار کل باکتری بایدتاثیر دارد. 

 د.ننظر گرفته شو مواد معدنی آب آشامیدنی در

 یابد، اما همگام در شرایط گرم مصرف آب افزایش می

( و نرخ خشک شدن بستر ضرورتابا آن نرخ تهویه )

شود. اغلب در هوای سردتر نرخ تهویه هم بیشتر می

شود و به منظور حفظ حداقل دما کاهش داده می

 ترین عامل بستر مرطوب است.احتماال این کار مهم

 د اردبسیاری بر کیفیت بستر تاثیر ای عوامل جیره

 )ادامه متن را ببینید(.

 ها )ویروسی، باکتریایی و انگلی( بسیاری از عفونت

ای موجب رطوبت بستر، انتریت و اختالالت روده

شوند. در عین حال، عوامل متعددی موجب برهم می

شود. خوردن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

 ـ لقاب میزانگوارش به هموستازی دستگاه  اختالل در
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حرک های مبیوتیکقطع استفاده از آنتی در پیتوجهی 

 رشد در اروپا افزایش یافته است.

در مورد طیور، اسهال فیزیولوژیکی، اسهال پاتولوژیکی 

ند باعث توامی( 8یوریا)انتریت( یا افزایش دفع ادرار )پلی

ایجاد رطوبت بستر شود. مصرف آب، حجم ادرار و رطوبت 

مواد  خواصمدفوع بسته به محتوای مواد مغذی جیره و 

. دنکتغییر می خوراکی مانند زمان و سرعت عبور خوراک

 هاهپرندها( التهاب پوشش مجاری )دستگاه گوارش و کلیه

ه تواند انتقال آب و مواد محلول در آب را به مخاطرمی

 قادیرمبیندازد و دفع آب را به باالتر از حالت عادی برساند. 

تواند و کیفیت پروتئین، چربی و کربوهیدرات در جیره می

نرخ ترشح آب را به طور مستقیم با ایجاد شیب اسمزی در 

های کلیوی تحت تاثیر قرار دهد. عرض دیواره روده و لوله

مستقیم با شود. به طور غیراسهال به دو شکل ایجاد می

القای تغییرات در اکولوژی روده که موجب پاسخ التهابی 

شود و یا به طور مستقیم توسط یک ماده خوراکی که می

شود. هضم و جذب مواد مغذی در صورت باعث انتریت می

شده در باال به بروز یک یا چند مورد از وقایع توصیف

در جمعیت میکروبی  یافتد. هرگونه تغییرمخاطره می

ستگاه گوارش جذب مواد مغذی را تحت تاثیر قرار د

های جوان بیشتر تحت تاثیر عدم تعادل دهد. پرندهمی

گیرند، اما مدیریت آنها برای جمعیت میکروبی قرار می

 تر است.دستیابی به شرایط مطلوب نیز راحت

 

 پروتئین

ترکیب جمعیت میکروبی و در نهایت  روینویسی جیره

د. یکی از معضالت و تنگناهای موجود کیفیت بستر اثر دار

های گوشتی امروزی این است که در حالی در تغذیه جوجه

ای با پروتئین باال برای رشد سریع نیاز که آنها به جیره

دارند، سطح باالی ازت پروتئینی در قسمت انتهایی دستگاه 

                                                           
1. Polyuria 
2. Necrotic enteritis 

ود. ششان محسوب مییای برای سالمتگوارش خطر بالقوه

بین سطح پروتئین جیره و مقدار رطوبت همبستگی باالیی 

( نشان دادند 6486یافوان و همکاران )شبستر وجود دارد. 

درصد افزایش در مصرف پروتئین،  84که به ازای هر 

یابد. به عالوه، درصد افزایش می 3مصرف آب بیش از 

مقدار باالی ازت در جیره منجر به باال رفتن مقدار ازت در 

 هایمازاد توسط میکروارگانیسم شود. ازتکود طیور می

ای شود و اینها منجر به مجموعهبستر به آمونیاک تبدیل می

( پیشنهاد کرد که 6443از مشکالت خواهند شد. کلت )

استفاده از پروتئین بسیار محلول حیوانی مانند پودر ماهی 

در وضعیت )نخورده تواند باعث ورود پروتئین دستمی

ین اایی دستگاه گوارش گردد. به قسمت انته (نشدههضم

 یک سوبسترای عالی برای جمعیت میکروبیمنبع پروتئینی 

 های حاویکند. استفاده از جیرهدستگاه گوارش فراهم می

در  6پودر ماهی باال برای القای التهاب نکروتیک روده

 کند.شرایط آزمایشی از این استدالل حمایت می

به  های گیاهی به تنهاییاز سوی دیگر، استفاده از پروتئین

معنی استفاده از مقادیر زیادی از کنجاله سویا است. این 

امر منجر به افزایش سطح پتاسیم جیره و افزایش سطح 

شود )ادامه متن را ببینید(. استفاده از یک رطوبت بستر می

ا که ای رنشدهآنزیم پروتئاز در جیره مقدار پروتئین هضم

 و جمعیتکند میرسد کم به انتهای دستگاه گوارش می

. این نمایدمیمیکروبی را از یک منبع مواد مغذی محروم 

امر ازت فضوالت را نیز کاهش خواهد داد و به این ترتیب 

 دهد.شرایط بستر و هوای سالن طیور را بهبود می

 

 هاکربوهیدرات

 یر آب جیره تمایلای محلول دساکاریدهای غیرنشاستهپلی

طبیعی برای ایجاد رطوبت بستر دارند. این ترکیبات تولید 

 االب راکنند، ویسکوزیته مواد هضمی مخاط را تحریک می
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 های گوشتی در فصل زمستاناثر سطوح سدیم جیره بر محتوای رطوبت فضوالت و کیفیت بستر جوجه :41-11جدول 

 (6443)برگرفته از انتینگ و همکاران، 

 سدیم )گرم/کیلوگرم( سن )روز( مورد

3/4 9/8 0/8 0/6 

 149 030 032 030 83 رطوبت فضوالت )گرم/کیلوگرم(

61 b029 ab000 ab033 a142 

 4/3 4/3 4/3 3/1 83 عالی( 84ضعیف،  8بستر )نمره 

61 a6/3 a9/3 a4/3 b2/0 

 

اندازند. به عالوه، و هضم و جذب را به مخاطره می برندمی

نشده در انتهای دستگاه گوارش های هضمکربوهیدرات

یوی کلموجب تغییر جمعیت میکروبی و کاهش غلظت پس

ای با ساکاریدهای غیرنشاستهشوند. اثر منفی پلیادرار می

شود، احتماال به این خاطر که ها کمتر میبالغ شدن پرنده

ند. شوها به مواد خوراکی جیره سازگار میرگانیسممیکروا

برای غلبه بر سطوح باالی  ایگسترده شکلها به آنزیم

ای به جیره طیور اضافه ساکاریدهای غیرنشاستهپلی

 شوند.می

 

 لیپیدها

 های فاسد )اکسیدشده( قابلیت هضم کمتری دارند،چربی

ها( را ویتامینقابلیت هضم مواد محلول در چربی )مانند 

شوند و جمعیت میکروبی کاهند، موجب التهاب میمی

. کنندانتهایی دستگاه گوارش را دستخوش تغییر می

 شود.تردید این شرایط موجب رطوبت بستر میبی

 

 مواد معدنی

مرغ بر مواد معدنی مورد نیاز برای رشد و تولید تخم

د. نگذارمصرف آب، دفع ادرار و رطوبت بستر تاثیر می

 شمار زیاد عواملبه گیری کیفیت بستر با توجه اندازه

 دررسد که تاثیرگذار بر آن دشوار است. اما به نظر می

                                                           
1. Enting 
2. Ruiz 

پاسخ به سطح با انواع مواد معدنی همبستگی  آزمایشات

ش . افزایوجود دارد خوبی بین رطوبت و نمره ظاهری بستر

( در جیره 2Mg+و  Na ،+K ،+2Ca+ها )سطح کاتیون

و اثر آنها با افزایش سن دهد مصرف آب را افزایش می

-84جدول ؛ 6443و همکاران،  8انتینگ) شودتشدید می

بر مصرف آب شدت کمتری دارد و ( Cl-)(. اثر کلرید 08

بستگی به این دارد که کدام آنیون جایگزین آن شود. در 

گرم در کیلوگرم کلر اختالفی در  3/6تا  6/6دامنه 

بت بستر وجود نداشت. سطوح باالی کلسیم مصرف رطو

دهد، در حالی که های گوشتی را افزایش میآب جوجه

گذار های تخممرغدر سطوح باالی فسفر مصرف آب را 

 دهد. نسبت نادرست کلسیم به فسفر به ویژهافزایش می

 های گوشتی جوان بر کیفیت بستر اثر منفی دارد.در جوجه

 

 مواد خوراکی

تواند حاوی عناصر آنجایی که هر ماده خوراکی میاز 

شده در باال باشد، مشخص کردن یک ماده خوراکی توصیف

ویژه به عنوان عامل رطوبت بستر دشوار است. یک مثال تا 

( بحث شده است. مشخص 6443) 6حدودی توسط رویز

بال و به دنعبور خوراک که کنجاله سویا در بروز شدید  شد

های گوشتی دخالت دارد. تر جوجهآن افت کیفیت بس

 آز نشان داد که سویاهای استاندارد برای اورهبررسی
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 DSMسنج جوجه گوشتی بادبزن رنگ: 41-11شکل 

 

 نکته 

توان با یمی گوشتی را هاجوجهپوست  رنگ

 داد.دستکاری جیره تغییر 

 

مشکلی از این لحاظ نداشته است. آنالیز جیره مشخص 

کرد که سطوح مهارکننده تریپسین بسیار باال است. جالب 

آز درصد اوره تستاین بود که آزمایشگاه قبل از انجام 

توجهی از دانه کامل سویای خام را از کنجاله سویا قابل

های مشابهی در سایر جداسازی و حذف کرده بود. یافته

 .ه استبه دست آمد عبور خوراکموارد بروز 

 

 های گوشتیتغذیه برای رنگ پوست در جوجه

رنگ الشه یکی از موارد مهم در بسیاری از بازارها است. 

برخی از کشورها رنگ زرد پوست و برخی دیگر رنگ 

های دهند. رنگ زرد پوست جوجهسفید را ترجیح می

 وفیل درگزانتگوشتی تقریبا به طور کامل نتیجه گنجاندن 

 شده با ذرتتغذیه لذیذهای جیره است که اغلب در جوجه

ر چربی د گزانتوفیل. در جوجه گوشتی بیشتر شوددیده می

های تابستان که مصرف در ماه .زیر پوست سینه قرار دارد

یابد، حفظ رنگ خوراک و بنابراین ذخیره چربی کاهش می

خوب الشه دشوار است و از این رو ترکیبات مختلفی مانند 

ز شود. ازرد و قرمز به این منظور استفاده می هایکاروفیل

-ها این است که در دورهدانهوب دیگر این رنگاثرات خ

-تواند از کاروتنوئیدها به عنوان پیشهای تنش پرنده می

ند. اکسیدان استفاده کیا به عنوان منبع آنتی Aساز ویتامین 

رنگ بهینه الشه با تغذیه سطوح مناسب کاروفیل به مدت 

در  یلگزانتوفآید. هفته قبل از کشتار به دست می 9حداقل 

گرم در کیلوگرم خوراک به پرنده یک رنگ میلی 88سطح 

گرم میلی 66زرد کمرنگ خواهد داد، در حالی که سطح 

آن موجب رنگ زرد تیره پوست خواهد شد.  در کیلوگرم

گرم میلی 80تا  86های بر پایه ذرت معموال حاوی جیره

یک سیستم واپاد  DSMهستند.  گزانتوفیلدر کیلوگرم 

 (.08-84)شکل رنگ الشه دارد 

 

 رشد پر

شد ر یابند.می توسعه جنینی دوره اواسط در پر هایفولیکول

و  افتدباالیی اتفاق میسرعت  اروزگی ب 80تا  0بین پرها 

 است. حساس خون گردش از مغذی مواد به دسترسی
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شوند و های متمایز ظاهر میها به صورت رشتهفولیکول

ول بدون فولیک های بزرگی از پوستممکن است که قسمت

نده اهای مجاور پوشباشد. اما این نواحی با پوشش پر رشته

 د.دهترکیب طبیعی پر را نشان می 06-84شود. جدول می

درصد از این ترکیب باعث نگرانی  83بیش از  انحراف

 است. بیشتر ساختار پر از پروتئین کراتین ساخته شده که

از درصد  63متیونین و از درصد  6غنی از سیستین است: 

وما . عمشوداستفاده میبرای توسعه پر  جیرهسیستین 

مشکل اصلی برآورد بیش از حد قابلیت هضم )دسترسی( 

 ای آن منجرسیستین در مواد خوراکی است. سطوح حاشیه

شود. به اختالالت در رشد پر یا کاهش پردرآوری می

 کمبود سایر اسیدهای آمینه ضروری نیز موجب اختالل در

مانند دارند و شود. پرهای اولیه ظاهری قاشقپرها میرشد 

اند. دلیل این جعد به یک حالت مجعد از بدن جدا شده

درصد اول  34ایجاد غالف بیش از حد متعارف است که 

پر )مغز ساقه پر(  8پوشاند. خونریزی پالپمحور پر را می

ها و سلنیم است. مایکوتوکسین Eشاخص کمبود ویتامین 

ن تریدهند. مهمبد پردرآوری را تحت تاثیر قرار تواننمی

 0اند )خورده T-2هایی که سم است. پرنده T-2سم آنها 

گرم در کیلوگرم( پرهای تنکی خواهند داشت که با میلی

شوند، به طوری که برخی زوایای غیرعادی از بدن خارج می

-از نواحی پوست به شکل برهنه در معرض دید قرار می

 بر خالف کمبود مواد مغذی که غالبا پرهای T-2گیرد. 

دهند، همه انواع پرها را متاثر اولیه را تحت تاثیر قرار می

 کند.می

گیرد. رشد پرها تحت تاثیر فعالیت تیروئید نیز قرار می

های تیروئید رشد عادی پر را به بنابراین، آنتاگونیست

یره ر جاندازند. این حالت گاهی اوقات هنگام تغییتاخیر می

به ذکر  الزمگردد. بر پایه ذرت به سورگوم مشاهده می

است که سورگوم ید پایینی دارد. رشد طبیعی پر برای 

                                                           
1. Pulp 
2. Skin tearing 

نشان داده شده  06-84های نر و ماده در شکل پرنده

چه سرما و چه  -است. در نهایت، دمای نامناسب پرورش 

 شود.منجر به پردرآوری ضعیف می -گرما 

 

 طبیعی پر ترکیب: 42-11جدول 

 درصد موجود در پر ترکیب

 34 پروتئین خام

 24 اسید آمینه کل

 0/4 متیونین

 3/3 سیستین

 8/0 آرژنین

 0/6 لیزین

 6/0 ترئونین

 3/2 والین

 6/4 منیزیم

 1/4 سدیم

 گرم/کیلوگرممیلی 86 مس

 گرم/کیلوگرممیلی 84 روی

 

 پاره شدن پوست

تواند دهد و میمی رخبعد از مرگ  6اغلب پاره شدن پوست

منجر به کاهش ارزش الشه در هنگام فرآوری شود. حدود 

کاهش ارزش الشه به دلیل پاره شدن از موارد درصد  3

پوست است. پاره شدن پوست مرتبط با دمای آب مورد 

 شده است. دمای باال وانتخاب استفاده برای پرکنی و زمان

تر در مقایسه با دمای پایین و زمان باالتر مشکل زمان کوتاه

کند. مقاومت پوست در پوست کمتری ایجاد می شدنپاره 

ها است و با باال رفتن سن افزایش نرها بیشتر از ماده

یابد. یک اثر ژنتیکی هم وجود دارد که همبستگی باالیی می

پوست دارد. پوست حاوی کالژن باالتر با محتوای کالژن 

تمایل کمتری به پاره شدن دارد. اسید آمینه پرولین جزئی
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 رشد پر در جوجه گوشتی: 42-11شکل 

 

پرولین است که مسئول پایداری و استحکام از هیدورکسی

در سنتز کالژن نقش  Cکالژن است. روی، مس و ویتامین 

کاهش تولید کالژن و پاره  منجر بهدارند و کمبود آنها 

شود. متاسفانه، افزایش این ترکیبات اثر شدن پوست می

وهوای گرم سودمندی ندارد. پاره شدن پوست در آب

توصیه  Cسازتر است که مکمل کردن ویتامین مشکل

یش اشود. پروتئین خام باال نیز استحکام پوست را افزمی

دهد که دلیل آن روشن نیست. ممکن است اسید آمینه می

اسید آمینه موجود از درصد  94که  ،غیرضروری گلیسین

نقشی در این بین داشته باشد  ،گیرددر کالژن را در برمی

و یا اینکه ممکن است پروتئین به سادگی چربی الشه را 

 دهد.بکاهش 

شده صیهدر سطوح تو 8ارائه ضدکوکسیدیوز هالوفوژینون

در ضخامت و استحکام  بارزیمتعارف از راه جیره کاهش 

کند. به نظر های جوان ایجاد میپوست به ویژه در پرنده

-رسد که هالوفوژینون با تبدیل پرولین به هیدورکسیمی

ن کند. بنابراین، ایهای پوستی تداخل میپرولین در سلول

 کرد. فعرره پرولین بیشتر به جی افزودنتوان با اثر را نمی

                                                           
1. Halofuginone 

 نکته 

د دهیمهای ثابت را کاهش ینههزم باالی گله تراک

 بخشد.یمو سودآوری را بهبود 

 

 تراکم گله

ای خود یک مبحث تغذیهخودیاگرچه تراکم گله به

توجهی بر مصرف خوراک و سود نهایی نیست، اما اثر قابل

مجموعه جوجه گوشتی دارد. به منظور به حداکثر رساندن 

سود، تولیدکنندگان جوجه گوشتی باید به اهداف مشخصی 

دست پیدا کنند. در بهترین حالت، هدف اول دستیابی به 

یکی حقیقی پرنده از نظر رشد، ضریب تبدیل پتانسیل ژنت

-، پربازدهشناسییستزمانی است. از نظر خوراک و زنده

 ای است که به حداکثر پتانسیلترین جوجه گوشتی پرنده

یابد. برای رسیدن به این هدف، مرغداران خود دست می

 ها سالم هستند، محیطباید اطمینان حاصل کنند که پرنده

در بهترین شرایط قرار دارد و جیره حاوی سطوح مناسب 

مواد مغذی و انرژی است. متاسفانه، دومین هدف اصلی 

 وردمده یعنی حداکثر کردن سود به ازای فضای تولیدکنن
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تعمیم ها )حساسیت کل هزینه تولید به تراکم گله جوجه گوشتی با فرض عدم تاثیر آن بر عملکرد پرنده: 43-11شکل 

 (6446یافته بر اساس فدس و همکاران، 

 

آل اول است. به عبارت ساده، ما در تضاد با ایدهه استفاد

تراکم گله را  ،مجبوریم برای به حداکثر رساندن سود

( نشان دادند که 6446و همکاران ) 8دهیم. فدسبافزایش 

افزایش تراکم گله در یک سالن جوجه گوشتی موجب 

کاهش هزینه تولید و بنابراین سود بیشتر به ازای هر 

 (.09-84)شکل  شده تولیدی خواهد کیلوگرم جوج

یک سری عوامل موفقیت ما در تراکم باالی گله را تحت 

 دهد:تاثیر قرار می

 ها به آب و خوراک سترسی پرندهاحتمال دارد که د

 محدود شود.

 تواند به دلیل ازدیاد تولید گردوخاک و کیفیت هوا می

 .پیدا کندآمونیاک کاهش 

  کند کاهش پیدا میاغلب جریان هوا در سطح پرنده

که منجر به باال رفتن دما در ریزاقلیم پرنده و همچنین 

 شود.کاهش اکسیژن در دسترس می

 .ممکن است کیفیت بستر خراب شود 

 السیستم ایمنی احتم با اختالل درتوانند این عوامل می 

                                                           
1. Feddes 

 دهند.بهای اولیه و ثانویه را افزایش عفونت

  گیریکه با اندازهرفاه پرنده به مخاطره خواهد افتاد 

های بالشتک پا، رطوبت بستر، تولید آمونیاک، زخم

ه های سینه، پارمشکالت راه رفتن، کانیبالیسم، زخم

 ود.شومیر سنجیده میشدن پوست، کوفتگی و مرگ

اثرات متقابلی بین تراکم گله، فضای دانخوری، بافت 

(. 6484مغذی وجود دارد )لیسون، خوراک و غلظت مواد 

ها ها، خوراک کمتری در دانخوریبا باال رفتن تعداد پرنده

ها زمان بیشتری روی دانخوری صرف خواهد بود. پرنده

شوند و به این ترتیب خوردن بقیه میاز کنند و مانع می

دهند. در شرایط تراکم زمان غذا خوردن را کاهش می

ا توان برد نیاز مواد مغذی را میباالی گله، مصرف مقدار مو

باال بردن غلظت آنها در جیره افزایش داد تا زمانی که این 

امر موجب کاهش کیفیت پلت نشود. حفظ دمای مناسب 

تا حد  ترسالن و کیفیت پلت و استفاده از طول روز طوالنی

روزگی، تقریبا  61تواند موثرتر باشد. بعد از سن ممکن می

به خاطر زمان ناکافی و عدمها پذیر جوجهنابه طور اجتناب
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کیلوگرم در مترمربع و فضای دانخوری  94اثر اندازه گله روی تراکم گله، سن دستیابی به وزن  :43-11جدول 

 (6484دسترس در مقابل نیاز آن )برگرفته از لیسون، قابل

 دسترس )درصد(قابلفضای دانخوری  کیلوگرم/مترمربع 94سن در  پرنده/مترمربع اندازه گله

60444 80 90 861 

61444 83 94 843 

96444 66 61 32 

92444 63 62 13 

04444 61 60 00 

 

 نکته 

م باالی گله باعث کاهش مصرف خوراک و تراک

 شود.یمتر یفضععملکرد 

 

دسترسی به فضای کافی دانخوری در معرض محدودیت 

گیرند. در بسیاری از نقاط دنیا، این پدیده خوراک قرار می

 09-84شود. جدول شناخته می 8محو تدریجیتحت عنوان 

کم ها به ترااندازه گله، تراکم گله و سن رسیدن پرنده 09

دهد و نحوه تامین کیلوگرم در مترمربع را نشان می 94

 کند )با فرضخوری مورد نیاز پرنده را برآورد میفضای دان

دقیقه به  1فضای دانخوری و  86بشقاب هرکدام با  904

 ازای هر پرنده در هر ساعت(.

شود که مشکالت های اقتصادی موجب میاغلب واقعیت

کمتر از آنچه باید مورد توجه قرار بگیرند.  یرفاه و سالمت

( گزارش کردند که تراکم گله 6443دوزیر و همکاران )

های مواد غذایی بوده است. های فروشندهیکی از نگرانی

بنابراین متخصصین رفاه در ایاالت متحده پیشنهاد کردند 

کیلوگرم در مترمربع کاهش  94به  09که تراکم گله از 

های گوشتی، ین رو، تراکم مناسب جوجهپیدا کند. از ا

 هایموضوعی خواهد بود که بحث بر سر آن بین شرکت

 کار و مامورانتولیدکننده جوجه گوشتی، مرغداران مقاطعه

رسیدگی به رفاه در آینده نزدیک باال خواهد گرفت. 

                                                           
1. Fade out 
 

شود، بیان اجرا می 6484قوانین اتحادیه اروپا که از سال 

کیلوگرم در  99نباید باالتر از دارد که تراکم گله می

مترمربع باشد. اما چنانچه تولیدکنندگان یک سری ضوابط 

تر های باالرا رعایت نمایند امکان استفاده از تراکم اضافی

کیلوگرم در مترمربع( وجود دارد. اگر  06)تا حداکثر 

ایی که هبتوان مشکل تراکم باالی گله را با ایجاد ساختمان

ی ای دارند کاهش داد، هرگونه توصیهشرایط محیطی خوب

در ارتباط با محدود کردن تراکم گله باید این را در نظر 

ومیر و تر از همه، چنانچه نرخ مرگبگیرد. شاید مهم

-قبولی تجاوز کند، تولیدهای بالشتک پا از حد قابلزخم

 کنندگان مجبور به کاهش تراکم گله خواهند بود.

 

 نکته 

تواند شاخص بهتری برای یموزن بدن متابولیک 

 یری فشار تراکم گله باشد.گاندازه

 

ها در گیری تعداد پرندهبه طور مرسوم، تراکم گله با اندازه

( بیان 6443شود. دوزیر و همکاران )مترمربع بیان میهر 

رسد که وزن بدن )کیلوگرم در داشتند که به نظر می

ها تعداد پرندهمترمربع( عملکرد پرنده را در مقایسه با 

دهد و اینکه خود بیشتر تحت تاثیر قرار میخودیبه

گیرد. ب هرگونه ارزیابی تراکم گله باید بر این اساس انجام
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( پیشنهاد کرد 6442) 8، نیرادر بهسازی منطقی این روش

تواند برای تعیین حداکثر ها میکه وزن متابولیک پرنده

دهد که ان مینش 00-84تراکم گله استفاده شود. جدول 

تعداد زیادی پرنده کوچک در مقایسه با تعداد کمتری 

تر بار متابولیک مشابهی در یک سالن خیلی بزرگه پرند

با در نظر گرفتن این واقعیت که مقدار تولید بر  -دارند 

 تر بیشتر بود.های بزرگحسب کیلوگرم در مورد پرنده

( نشان دادند که ضریب تغییرات 6446فدس و همکاران )

د تر بوهایی که تراکم کمتری داشتند، بزرگدر پرنده

رسد که این ضریب تغییرات (. به نظر می03-84)جدول 

ها قادر بودند به تر نتیجه این است که همه پرندهبزرگ

پتانسیل ژنتیکی خود دست یابند. همچنین گزارش شد که 

ه پوشی بود کچشمگله روی صفات الشه قابلاثر تراکم 

معموال در چنین آزمایشاتی )پن( دور از انتظار نیست. 

های گله مختلف ( اثرات تراکم6443دوزیر و همکاران )

کیلوگرم در مترمربع از فضای  03و  04، 93، 94متناظر با 

ارزیابی را کیلوگرم(  63/9بستر )بر اساس وزن نهایی 

که با  مشاهده کردتوان می 02-84کردند. در جدول 

افزایش تراکم گله رفاه )بر اساس رطوبت بستر و میزان 

 ها( افت کرد.خراشیدگی

زتانتشاریافته توسط اس بخشی از تحقیقات ( 8333)  6و

توجه های مختلف جالبها در تراکمدرباره رفتار پرنده

تا  64ها به صورت گروهی )ندهاست. هنگام نگهداری پر

 بغالهای همراتب ایجاد شد. پرندپرنده( یک سلسله 844

تقدم دسترسی به آب و خوراک داشتند، در حالی که حق

زیردست منتظر ماندند. این سیستم اجتماعیهای هپرند

 

 متابولیکو وزن بدن سالن جوجه گوشتی بر اساس وزن بدن از مترمربع هر ای بین تولید در مقایسه :44-11جدول 

 وزن بدن

 )کیلوگرم(

 وزن بدن متابولیک

 )کیلوگرم(

 تراکم گله

 )پرنده/مترمربع(

 تولید

 )وزن متابولیک/مترمربع(

 تولید

 )کیلوگرم/مترمربع(

14/8 33/8 38/64 34/96 20/90 

44/6 21/8 96/83 34/96 23/91 

64/6 18/8 33/80 34/96 31/93 

04/6 39/8 13/82 34/96 03/04 

24/6 43/6 10/83 34/96 60/08 

 

 (6446اثر تراکم گله بر تولید به ازای هر واحد کف، وزن بدن و ضریب تغییرات )فدس و همکاران،  :45-11جدول 

 تراکم گله )پرنده/مترمربع( مورد

1/69 3/80 9/80 3/88 

 b8131 b8398 a8333 b8383 وزن زنده )گرم(

 a4/89 b2/89 b0/89 a9/83 ضریب تغییرات وزن بدن )درصد(

 a3/02 b2/90 c2/61 d3/66 )کیلوگرم/مترمربع( تولید

 b9449 b9421 a9819 b6339 )گرم/پرنده( مصرف خوراک

 04/8 09/8 06/8 06/8 )گرم/گرم( ضریب تبدیل خوراک

 a3302 a3064 a3933 b3439 گرم/پرنده() مصرف آب

                                                           
1. Neyra 
2. Estevez 
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 (6443های گله مختلف )دوزیر و همکاران، یافته تحت تراکمهای گوشتی پرورشجوجه عملکرد :46-11جدول 

 تراکم گله )کیلوگرم/مترمربع( مورد

94 93 04 03 

 334 311 311 300 روزگی )گرم( 80وزن 

 8039 8030 8023 8001 روزگی )گرم( 96وزن 

 6322 9402 9432 9826 رزوگی )گرم( 04وزن 

 8 3/4 2/4 3/4 نمره زخم بالشتک پا

 2/02 0/09 9/93 1/91 بستر )درصد( رطوبت

 3/39 0/31 0/38 3/08 خراشیدگی الشه )درصد(

 

 (6440میدلکوپ، وزن بدن و مصرف خوراک در دو سیستم کف متفاوت )برگرفته از فن :47-11جدول 

 پرنده/مترمربع 62 پرنده/مترمربع 66 پرنده/مترمربع 62 پرنده/مترمربع 66 مورد

 روزگی )گرم( 90مصرف خوراک تا  روزگی )گرم( 90وزن بدن در 

 6199 6360 8030 8191 کف معمولی

 6333 9422 8109 8398 کف مجهز به تهویه

 

 ممکن استشود. منجر به کاهش برخوردهای خشن می

ند. احتماال نرها که کها بروز مشکالتی در مدیریت پرنده

ترند در نشان های محیطی حساسبه طور معمول به تنش

ها در دادن عالئم پیشرو خواهند بود. زمانی که پرنده

گیرند قادر به تغییر رفتارهای تر قرار میهای بزرگگروه

اجتماعی خود هستند. در صورت فراهم بودن آب و 

ز ی بروخوراک به صورت دائمی، آنها عصبانیت خیلی کم

دهند و اثر منفی عملکرد پایین در تراکم باالی گله به می

ا ها تدلیل کاهش تنش اجتماعی کم خواهد شد. این یافته

( تایید 6442و همکاران ) 8تکستنحدودی در پژوهش 

شده سازگاری به عوامل های پذیرفتهشد. آنها شاخص

لوکز، گ کورتیکوسترون، پالسمایی هایغلظت شامل زاتنش

لسترول و نیترات کل را در سطوح افزایشی تراکم گله ک

گیری کیلوگرم در مترمربع( اندازه 03و  04، 93، 94)

آور آنکه تحلیل روند خطی نشان کردند. تا حدودی شگفت

                                                           
1. Thaxton 
2. Jones 
3. van Middlekoop 

-داد که تراکم گله اثری بر تغییرات سازگارانه فیزیولو

( 6443و همکاران ) 6ژیکی شاخص تنش نداشت. جونز

ند که کنترل محیط، به ویژه توان تهویه گیری کردنتیجه

خوب برای کنترل دما و رطوبت، عاملی کلیدی در بهبود 

های گوشتی است. آنها به این نکته دست یافتند رفاه جوجه

ها هفته اول زندگی جوجهدر که رطوبت نسبی پایین 

های بعدی زندگی تحت تاثیر در دورهرا و رفاه آنها  یسالمت

( دو روش برای غلبه 6440) 9میدلکوپدهد. فنقرار می

(. اول، 00-84دهد )جدول بر تراکم سنگین گله ارائه می

های کوتاه در سالن و دوم، نصب گاهاستفاده از نشیمن

ر های گوشتی )دهایی برای تهویه کف سالن جوجهدستگاه

 تری است.سطح پرنده( که ایده اساسی

 ت خوب محیطگیری کلی، احتماال مدیریبه عنوان نتیجه

های گوشتی عالئم فیزیکی تراکم باالی گله و جوجه

 دهد.هرگونه عالمت فیزیولوژیکی تنش را کاهش می
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 نکته 

 بینیپیش هنگام تکنیکی کارایی هایگیریاندازه

 .هستند محدود سود

 

 های گوشتیاقتصاد زیستی جوجه

ه تواند باصطالح نسبتا جدیدی است که می 8اقتصاد زیستی

های تولیدی زیستی صورت ارزیابی اقتصادی سیستم

ترین هزینه تعریف گردد. از آنجایی که خوراک بزرگ

های گوشتی است، متخصصین تغذیه و تولید جوجه

-شده توسط آنها اثر اصلی را روی سودهای تنظیمجیره

-تی میآوری نهایی هر مجموعه پرورش جوجه گوش

های گوشتی صرفه جوجهبهگذارند. اساسا تولید مقرون

گیری آنچه در یک واحد میسر نیست مگر از طریق اندازه

 ارزیابی های یکپارچهافتد. در زنجیرهپرورش اتفاق می

موثر اثر تعداد زیاد عوامل ایجادکننده هزینه دشوار است. 

یت وارد شدن جریان تولید به مرحله فرآوری این محدود

های زیادی ترکیب کند، زیرا محصول گلهتر میرا پیچیده

شود. در نتیجه پیوند دادن درآمد حاصل از محصول می

هزینه و در نتیجه توسعه از نهایی به یک مرحله مشخص 

حل تولیدی بهینه ممکن نیست. هرچند که بپذیریم یک راه

-هگیری تولید جوجبرای اندازه کاملدستیابی به یک مدل 

ی گوشتی دشوار است، در عمل باید از شکلی از این ها

ها ها استفاده کنیم. به طور مرسوم، بسیاری از شرکتمدل

کنند. در گیری میهای عملکردی را اندازهتنها شاخص

برخی از کشورها، تحلیل مبتنی بر هزینه نتایج انجام 

تولیدکنندگان باید عملکرد را بر  واقعیتشود، اما در می

 گیری کنند.سود اندازهمبنای 

هایی گیریگیری ساده وزن پرنده به اندازهما از اندازه

خوراک  تبدیل ضریب ومیر،مرگ سن، اساس بر وزن شامل

ایم. مزیت استفاده از رسیده 6کارایی تولید شاخصو اخیرا 

                                                           
1. Bioeconomics 
2. Production efficiency factor 

کارایی تولید این است که همه عوامل ذکرشده در  شاخص

ای منطقی گیرد و انگارهزمان در نظر میباال را به طور هم

دهد. به این دلیل اغلب از از کارایی تکنیکی کل ارائه می

 یهاکارایی تولید به عنوان پایه برای پرداختی شاخص

 شود.استفاده می کار و پاداش مدیریتمرغداران مقاطعه

 

 (PFEکارایی تولید ) شاخصمحاسبه  :1-11معادله 

PEF = 

[ مانی(درصد زنده  × )وزن بدن بر حسب کیلوگرم   ÷ 

 111 × [)ضریب تبدیل خوراک ×سن به روز( 

 

کارایی تولید این است که  شاخصایراد واضح استفاده 

گیرد. آنچه نیاز داریم، گونه جنبه مالی را در نظر نمیهیچ

ه فاداستمورد سیستمی است که همه پارامترهای عملکردی 

کارایی تولید را همراه با برخی از  شاخصدر محاسبه 

اطالعات مالی در نظر بگیرد. در صورت نامحدود بودن 

ندن درآمد به ازای هر ظرفیت، هدف باید به حداکثر رسا

واحد تولید )پرنده( باشد، اما در صورت محدودیت ظرفیت 

های گوشتی معمول است(، هدف )آنچه در پرورش جوجه

باید به حداکثر رساندن درآمد به ازای هر واحد زمان باشد. 

ای از درآمد به ازای هر مترمربع از سالن جوجه محاسبه

 زیر دست یابد: گوشتی در واحد زمان باید به اهداف

 

محاسبه برای حداکثر کردن درآمد در : 2-11معادله 

 های گوشتیتولید جوجه

 =  حداکثر درآمد

   × مانیزنده × نرخ برداشت × وزن زنده )کیلوگرم(])

  نگین قیمت خوراک]میا –قیمت زنده )فی/کیلوگرم([ 

 –[ وزن زنده )کیلوگرم( × ضریب تبدیل خوراک ×

 سن )روز( ÷ قیمت جوجه[  –]دارو 
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توان کمتر گیری درآمدها اهمیت زمان را نمیهنگام اندازه

دهد که نشان می 01-84از حد برآورد نمود. جدول 

ها در یک سال اثر چگونه طول دوره روی تعداد دوره

گذارد. نتایج یک آزمایش صرفا برای نشان دادن می

 فادهنگام استچگونگی بروز اشتباه در ارزیابی سودآوری ه

کارایی تولید ارائه شده است. در این آزمایش  شاخصاز 

سه سطح انرژی باال، متوسط و پایین با یکدیگر مقایسه شد 

 های منتشرنشده(. سطوح اسیدهای آمینه در، داده8)کلین

(. 03-84 )جدول شد داشته نگه یکسان تقریبا تیمارها همه

به ازای هر نقطه  63جالب بود که ضریب تبدیل خوراک 

مگاژول انرژی جیره تغییر کرد. این مقدار مطابق با  8/4

(. 6443 سامرز، و )لیسون است منابع در منتشرشده مقادیر

 خالصه شده است. 34-84نتایج آزمایش در جدول 

 درصد 6/0 کهدهد نشان مینگاهی به پارامترهای تولیدی 

 ینپای کننده انرژی باال وهای دریافتاختالف در وزن جوجه

 نکته 

ی گوشتی به حداکثر هاجوجههدف از پرورش 

 رساندن سود به ازای واحد زمان است.

 

یره جنیز کارایی تولید  شاخصو از نظر  ه استوجود داشت

درصد از جیره حاوی انرژی  82حاوی انرژی باال حدود 

اوتی را ها تصویر متفاست. نگاه به هزینه پایین فراتر رفته

به طوری که جیره حاوی انرژی باال تنها کند، آشکار می

تر بوده است. درصد از جیره حاوی انرژی پایین ارزان 8/6

در مقایسه با جیره  جالب آنکه جیره حاوی انرژی پایین

 تری برای تولید گوشتحاوی انرژی متوسط راه ارزان

های حاوی انرژی باال جوجه بود. اختالف درآمد بین جیره

 (.38-84درصد است )جدول  1پایین در حدود  و

شده با انتظار بر این است که ارزش گوشت فروخته

 ها یا با افزایش نسبت گوشت سینهتر شدن پرندهسنگین

 

 ریزی در یک سالهای جوجهها بر تعداد دورهاثر طول دوره پرورش و فاصله بین دوره :48-11جدول 

 ها )روز(فاصله بین دوره پرورش )روز(طول دوره 

2 1 84 86 80 82 81 64 

96 2/3 8/3 0/1 9/1 3/0 2/0 9/0 4/0 

90 8/3 0/1 9/1 3/0 2/0 9/0 4/0 1/2 

92 9/3 0/3 3/3 2/3 0/3 1/3 3/3 3/3 

91 0/1 9/1 3/0 2/0 9/0 4/0 1/2 3/2 

 

 هاسطح انرژی و هزینه جیره: 49-11جدول 

 جیرهانرژی  دوره

 پایین متوسط باال

 0/86 0/86 3/86 آغازین )مگاژول/کیلوگرم(

 1/86 4/89 0/89 رشد )مگاژول/کیلوگرم(

 4/89 0/89 1/89 پایانی )مگاژول/کیلوگرم(

 860 893 804 میانگین قیمت )یورو/تن(

 

                                                           
1. Klein 
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 روزگی 06انرژی در سن های حاوی سه سطح عملکرد جیره :51-11جدول 

 انرژی جیره مورد

 پایین متوسط باال

 a6969 b6604 c6694 وزن )گرم(

 a61/2 a13/2 b13/1 تلفات )درصد(

 a08/8 b16/8 c36/8 )گرم/گرم( ضریب تبدیل خوراک

 a1/949 b4/600 c9/636 کارایی تولید شاخص

 

 رزوگی 06های حاوی سه سطح انرژی در سن بازگشت اقتصادی )یورو( جیره :51-11جدول 

اختالف حداکثر و حداقل  انرژی جیره مورد

 انرژی )درصد(

  پایین متوسط باال 

 1/82 9/636 4/600 1/949 کارایی تولید شاخص

 8/6 00/6 02/6 93/6 هزینه جیره )یورو/کیلوگرم(

 8/1 83/1 99/1 38/1 یورو/مترمربع/سالن

 1/0 820/4 822/4 801/4 یورو/مترمربع/روز

 8/1 043/4 082/4 003/4 یورو/جوجه ورودی

 

 

 نکته 

اس ای باید بر اسیهتغذتصمیمات مربوط به برنامه 

خاذ ی اتفردمنحصربه شکلهر سیستم تولید به 

 شوند.

 

افزایش یابد. از آنجایی که در این مورد تنها یک آزمایش 

روزگی کشتار شدند و  06ها در داشتیم، همه جوجه

 بنابراین اثر سن خنثی بود. الزم به ذکر است که سطح

 شده در طول آزمایش باالتر از حد انتظارگیریتلفات اندازه

 است روشن شده در باال،تایج آزمایش ارائهبود. با توجه به ن

 هایجوجه جیره گیری در مورد سطح انرژیکه تصمیم

 های اصلی سودآوری مجموعهکنندهگوشتی یکی از تعیین

-ههای گوشتی است. الزم به ذکر است که تولیدکنندجوجه

-های خود را کاهش دادهآمریکایی سطح انرژی جیره های

ها همین دوره میانگین وزن پرندهاند، در حالی که در 

افزایش یافته است.
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 نکات کلیدی

11 
های ترین تشکیالت اقتصادی دنیا است و با توجه به افزایش تقاضا برای فرآوردههای گوشتی یکی از بزرگتولید جوجه

 کند.گوشتی به سرعت رشد می

12 
ها در هر روز از گوشتی حول اطمینان از مصرف مقادیر مناسب انرژی و مواد مغذی توسط پرندههای تولید موفق جوجه

 چرخد.دوره پرورش می

13 
ا، های هر یک از پرندهگذارند. اینها عبارتند از: رفتار تغذیههای گوشتی اثر میعوامل مهم و متعددی روی تولید جوجه

ها و بین افراد یک گله، تغییر روزانه نیاز مواد مغذی با توجه به رشد نساختالفات در نرخ رشد و مصرف خوراک بین ج

های گوشتی که به معنی تغییر نیازهای مواد مغذی و های گوشتی، بهبود پتانسیل رشد و ترکیب الشه جوجهسریع جوجه

 های مدیریتی است.رویهدر ضرورت تغییر 

14 
 دهد.ار میزمان کارایی زیستی و اقتصادی را تحت تاثیر قر

15 
دهند و انتخاب سطح انرژی توسط مواد خوراکی در دسترس، های گوشتی به افزایش سطوح انرژی جیره پاسخ میجوجه

 شود.شده و واقعیات تجاری تعیین میشرایط مدیریتی، حاشیه سود مشاهده
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16 
روری و عالوه بر آن یک سطح متناظر های گوشتی برای مناسب بودن عملکرد به تعادل مناسبی از اسیدهای آمینه ضجوجه

 پروتئین نیاز دارند.

17 
ماند. اما شکل خوراک )با اثری که بر مصرف خوراک دارد(، سویه و نظر از نرخ رشد، استفاده از پروتئین ثابت میصرف

 د.نگذارتراکم گله بر پاسخ گله به سطح اسیدهای آمینه تاثیر می

18 
صرف خوراک تر بودن افزایش سطح میابد، اما با توجه به سریعدن رشد پروتئین افزایش میتر شنیاز مطلق پروتئین با سریع

 از افزایش نیاز اسیدهای آمینه، سطح آنها در جیره باید کاهش یابد.

19 
های دارای تراکم های گوشتی قادرند با خوردن مقادیر بیشتر از جیرهشود، جوجهمیهایی که محدودیت اعمال ندر محیط

پایین عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند؛ اما در اغلب شرایط معمول تجاری این امکان میسر نیست. هنگام استفاده از 

 ذارند.گی بر عملکرد به جا مینامطلوب اتاثر نامناسبهای دارای تراکم پایین، تراکم باالی گله و شرایط محیطی جیره

11 
های گوشتی جای بحث دارد. ممکن است نیاز باشد سطح آنها هنگام استفاده از فیتاز سطوح کلسیم و پتاسیم در جیره جوجه

 کاهش داده شود.

11 
 ت دارد. یکهای در حال رشد ضرورای به منظور برآورده کردن نیاز مواد مغذی پرندهسازی یک برنامه تغذیه مرحلهپیاده

 تغذیه انتخابی یا تغذیه مخلوط یک جیره متعادل و دانه است.استفاده از راهکار جایگزین 

12 
گیرد. های گوشتی را در برمیتری از دوره تولید جوجهروز بخش بزرگهای گوشتی روزبههفته اول زندگی جوجه

، باید ایانداز تغذیهشود. از چشمدانند که عملکرد خوب هفته اول منجر به عملکرد خوب در کل دوره میتولیدکنندگان می

 مصرف باالی خوراک در مزرعه دست پیدا کرد.کیفیت باال استفاده کرد و به  دارایهای از جیره

13 
از درصد  03عملکرد تاثیر دارد. حداقل  شکل جیره از نظر ساختار خرد )اندازه ذرات( و درشت )اندازه و شکل پلت( بر

 خوراک موجود در دانخوری باید به صورت پلت )و نه ذرات آردی( باشد.

14 
 ریرفاه پرنده تاثیرگذار است. بخش اعظم کیفیت بستر با مدیریت جلوگی کیفیت بستر در سالن جوجه گوشتی بر عملکرد و

، مواد خوراکی و خوراکتوانند با انتخاب مختصات شود، اما متخصصان تغذیه نیز میاز خیس شدن بستر حاصل می

 دهند.بها( کیفیت بستر را تحت تاثیر قرار های مناسب )به ویژه آنزیمافزودنی

15 

معنی است. به منظور کسب اطمینان از سودآور بودن هر های گوشتی بیپرورش جوجه ،نبودن تولیددر صورت اقتصادی 

شده به سراغ های عملکردی مانند ضریب تبدیل خوراک و هزینه خرجبخش ضروری است که به جای استفاده از شاخص

 گوییم.ی میای رفت، به این موضوع اصطالحا اقتصاد زیستمحاسبه سود ناشی از اعمال تغذیه
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 های مادر گوشتیتغذیه مرغ :11فصل 
ترین مدیریت و تغذیه را دارند. نه تنها سرعت رشد و عملکرد ها سختمرغ همههای مادر گوشتی در بین احتماال، مرغ

یص خصو هم توسط سطح ت خوراکد، بلکه مواد مغذی مورد نیاز آنها نیز هم با مختصات همبستگی منفی دارتولیدمثلی آنها 

 شود.خوراک در مزرعه تعیین می
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های مادر دشوارترین بخش احتماال مدیریت و تغذیه مرغ

-دهندگان جوجهطور که پرورشپرورش طیور باشد. همان

از نیهای گوشتی محصوالت خود را برای سازگار شدن با 

-های بزرگ اصالحدهند، شرکتکنندگان تغییر میمصرف

نژاد نیز عینا همین کار را با محصوالت ژنتیکی جدید خود 

کنند. اساسا ارائه محصول ژنتیکی جدید به معنی دنبال می

ا تر )گوشت سینه بیشتر( و دائمتر و پرنده لخمرشد سریع

گوشتی، های مادر در حال تغییر است. در ارتباط با مرغ

آنچه تا دیروز کاربرد داشت ممکن است فردا دیگر 

 کاربرد چندانی نداشته باشد.

 

 نکته 

ی مادر منجر به چاق شدن هامرغتغذیه نامحدود 

 شود.یمیر باال وممرگی و گذارتخمآنها، ضعف در 

بنابراین، خوراک باید در جهت کنترل وزن محدود 

 شود.

 

های مادر گوشتی مرغبسیاری از وجوه و مفاهیم تغذیه 

گذار است، در عین حال های تخممشابه با تغذیه مرغ

های مادر گوشتی اساسا متفاوت است. خوراک دادن مرغ

وری آنها از پروتئین، انرژی و سایر مواد مغذی مشابه بهره

آنتاگونیست  یاست، اما نرخ رشد و عملکرد تولیدمثل

نتیکی نسیل ژهستند و در صورت دستیابی گله مادر به پتا

خود برای رشد، عملکرد تولیدمثلی مطلوبی مورد انتظار 

شده در حد اشتها چاق های تغذیهپرندهنخواهد بود. 

کنند و از سطح باالی های کمتری تولید میشوند، تخممی

به طور معمول، مقدار خوراک برند. رنج می ومیرمرگ

رل تهای مادر گوشتی کنیافته به هر گله از مرغتخصیص

                                                           
1. Laughlin 
2. Daily feed allocation 
3. Cobb-ventress 
4. Avian 
5. Indian River 
6. Hybro 

و عملکرد پرنده را بهبود  یشود. این کار سالمت)محدود( می

ها دهد، اما در صورت محدودیت شدید خوراک، پرندهمی

شوند و انگیزه آنها برای دریافت دچار گرسنگی مزمن می

یابد. با وجود این مشکالت، مدیریت و خوراک کاهش می

ته فآمیزی بهبود یاهای مادر به طور موفقیتعملکرد مرغ

 (.8-88جدول ؛ 6443، 8لوکلناست )

های محدودیت خوراک بدین معنی است که تغذیه مرغ

مادر گوشتی تابعی از هر دو مختصات و تخصیص روزانه 

ها ترین جیرهاست و حتی در صورت تنظیم دقیق 6خوراک

های هنوز موفقیت تغذیه مرغ ،توسط متخصصین تغذیه

مادر به این بستگی دارد که آیا مدیر واحد خوراک را به 

 دهد.طور صحیح به گله تخصیص می

های مرغ مادر زیاد نیست و در سطح جهانی تعداد سویه

 9ونتراس-های تولیدشده توسط کابعمدتا شامل پرنده

(، آویاژن )راس، آربر آکرز و ایندین 0)کاب و آوین

های ها و روشاست. توصیه 2(، هوبارد و هیبرو3ریور

، اما در نهایت استهای مختلف اندکی متفاوت شرکت

شود و مدیریت مناسب راهبردهای کلی یکسانی اعمال می

( اعتقاد دارد که احتماال 8331گله ضروری است. فیشر )

های مادر گوشتی در آینده هرگونه بهبودی در تغذیه مرغ

های خوراک دادن ایجاد شود تا د برنامهباید از راه بهبو

 اشد.ب خوراکآنکه مبتنی بر تغییر یا بهبود مختصات 

 

 پرورش

های یکنواخت با هدف اولیه پرورش مادران، تولید گله

و ترکیب بدن مناسب  وزن مناسب در یک سن مشخص

است. هر سویه تجاری باید در زمان رسیدن به بلوغ جنسی 

به یک وزن بهینه دست پیدا کند. این وزن برای اغلب
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 63های مادر که در نظر گرفته شده معرف عملکرد های تولیدکنندگان سویهانتظار از توصیهعملکرد قابل :1-11جدول 

 (6443های امروزی است )لوکلن، درصد گله

های ها/مرغمرغکل تخم سال

 واردشده به سالن

 شده/های تفریختخم

 به واردشدههای مرغ

 سالن

درآوری تجمعی جوجه

 )درصد(

های ها/مرغتعداد جوجه

 سالن به واردشده

8302 2/830 1/800 0/14 0/882 

6448 0/820 8/833 2/13 8/892 

6440 6/809 2/822 6/13 0/808 

 

 00/6و کاب  30/6کیلوگرم )راس  0/6ها حدود سویه

هفتگی است. به طور کلی و  66کیلوگرم( در سن 

هایی که وزن بدن آنها مقداری نظر از سویه، گلهصرف

دارند. در باالتر باشد تمایل به ارائه عملکرد بهتری 

( انجام 8333ای که توسط رابینسن و همکاران )مطالعه

های هفتگی در قفس 64های مادری که تا سن شد، پولت

 843تا  32گروه وزنی ) 3زمینی پرورش یافته بودند به 

-88هفتگی( تقسیم شدند )جدول  64درصد میانگین وزن 

 های انفرادی جا داده(. پانزده مرغ از هر گروه در قفس6

ای محدودشده یکسان را تا سن و یک برنامه تغذیه ندشد

 هفتگی دریافت نمودند. 31

ود. میانگین وزن تخم مشابه بنیز سن گذاشتن اولین تخم و 

تر بودند، باروری هفتگی سبک 64هایی که در برای پرنده

 ترپایینری داو وزن جوجه به ازای هر مادر به طور معنی

هفتگی، به ویژه گروه  64تر در وزنبود. مادران سنگین

درصد، حائز عملکرد تولیدمثلی باالتری شدند. گرچه  843

-استفادههای مرغتا حدودی به خاطر تعداد کم تخم هاداده

دار عنیم اتاختالف حاکی از وضوحبه  نتایجمتغیر بود، شده 

 64بر اساس وزن  های مادردر عملکرد تولیدمثلی پولت

 64ها از سن . از آنجایی که همه پرندهاستهفتگی آنها 

های هفتگی خوراک یکسانی را دریافت کردند، احتماال مرغ

تر در سطح باالتر از نیازهای متابولیک خود تغذیه کوچک

اند. از این رو، انرژی و پروتئین مازاد بر نیاز به ذخایر شده

های سنگین با دریافت غچربی بدن تبدیل شده است. مر

مقدار خوراک مشابه، نزدیک به حد بهینه نیاز متابولیک 

اند.مواد مغذی خود برای حداکثر تولید تغذیه شده

 

بندی وزنی هفتگی )گروه 31های مادر گوشتی تا هفتگی بر عملکرد تولیدمثلی مرغ 64اثر وزن بدن در  :2-11جدول 

 (8333هفتگی( )رابینسن و همکاران،  64بر اساس وزن 

 درصد 843 درصد 846 درصد 844 درصد 31 درصد 32 مورد

 1/802 2/809 3/803 0/803 8/803 اولین تخم )روز(تولید سن 

 6114 6024 6164 6084 6084 اولین تخم )گرم(هنگام تولید وزن در 

 4/814 4/803 3/803 2/800 3/804 هاتعداد تخم

 8/28 9/26 4/28 8/29 3/28 میانگین وزن تخم )گرم(

 b3/03 ab0/16 ab4/19 ab3/16 a0/19 باروری )درصد(

 6/30 3/34 8/36 6/10 3/11 های بارور )درصد(تفریخ تخم

 c3/30 b6/849 ab2/880 ab1/884 b4/864 ازای هر مرغجوجه به 
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نژاد اطالعاتی در مورد وزن بدن های بزرگ اصالحشرکت

هدف و مصرف خوراک مورد انتظار، همراه با یک نمودار 

 . این اطالعاتکنندمیمنحنی رشد برای هر سویه منتشر 

هفته اول زندگی برای توسعه . شش استبسیار مشابه 

چهارچوب و رشد پر حیاتی است و محدودیت خوراک در 

هفتگی  82تا  2این مرحله نباید خیلی شدید باشد. از سن 

 82توجهی کنترل نمود. از سن باید رشد را به میزان قابل

شود گذاری رشد تسریع میهفتگی تا زمان آغاز تخم

ای در مورد ویژه های خیلی(. آویاژن توصیه8-88)شکل 

-دهد، در حالی که کابآل خوراک ارائه میتغذیه ایده

دارد که تنها بخش مهم ونتراس خیلی روشن بیان می

توصیه آنها منحنی وزن بدن است. تخصیص خوراک بر 

وهوا و البته خود اساس نوع سالن، سیستم دانخوری، آب

 خوراک متفاوت خواهد بود.

نژاد راهنمای مختصات های بزرگ اصالحاگرچه شرکت

شود تعدیل خوراک دارند، اما آنچه در عمل توصیه می

)باال یا پایین( بر اساس عملکرد و با توجه  خوراکمختصات 

 به نظر مدیران است.

اشته متابولیسم به لیزین ثابت نگه دباید نسبت انرژی قابل

شود و سایر اسیدهای آمینه بر اساس الگوی پروتئین 

های مادر گوشتی تنظیم شوند. رنما و همکاران آل مرغایده

 ( گزارش کردند:6441)

 پرورش دوره در مادران به یافتهتخصیص خوراک میزان 

-ارچه اندازه تغییر موجب تواندمی گذاریتخم ابتدای و

چوب بدن )جثه( و میزان فربگی ماهیچه سینه در 

ها از سن پایین با شدت ها شود. وقتی که پولتپرنده

شوند، اندازه اسکلت آنها افزایش زیادی تغذیه می

شود. یابد و نسبت بیشتری ماهیچه سینه ایجاد میمی

-هاما در زمان بلوغ جنسی، نسبت ماهیچه سینه پرند

هایی هندپربا اند مشابه که تغذیه بیشتری داشتههایی 

 اند.گردیدهخواهد بود که به میزان متعارف تغذیه 

 یین پروتئین در دوره مشخص شد که سطوح پا

پرورش اثری منفی بر توسعه تخمدان دارد و از این 

شود. بالعکس گذاری میرو موجب کاهش عمر تخم

تغذیه پروتئین خیلی زیاد در دوره پرورش موجب 

 شود.توسعه فولیکولی فزاینده می

 های مادر گوشتی امروزی که به شدت برای سویه

 د، توانایی کمتریانهای لخم انتخاب شدهتولید بافت

برای ذخیره چربی دارند. اما اگر چربی محوطه شکمی 

های تولیدی کاهش مرغخیلی کم باشد تعداد تخم

خواهد یافت. نشان داده شده که چربی محوطه شکمی 

های تر از سویهدرصد پایین 04های امروزی سویه

است. احتماال حفظ ترکیب مناسب بدن اهمیت  8300

 ه است.بیشتری پیدا کرد

های تنها روش دستیابی به وزن مطلوب اعمال برخی شیوه

های مختلفی برای رسیدن به محدودیت خوراک است. راه

 این هدف وجود دارد:

 

 محدود کیفی خوراک

های حاوی انرژی یا پروتئین پایین برای دستیابی به جیره

اند تود. متاسفانه، این روش مینشواین هدف استفاده می

-ها منجر شود. در موارد شدید، کانیباغیریکنواختی گلهبه 

کند و بنابراین روش لیسم و نوک زدن به پرها بروز می

ای نیست. اما دستکاری کیفیت جیره با استفاده توصیهقابل

 توجهی است.قیمت گزینه جالباز مواد خوراکی ارزان

 

 محدودیت کمی خوراک

خوراک به از توزین و تخصیص یک مقدار مشخص 

ترین روش ها با یک سری الگوهای ثابت، متداولپرنده

محدودیت خوراک است. اغلب مرغداران مقدار مناسب 

کنند، اما ارائه خوراک را به صورت روزانه تغذیه می

در  روز در هفته 5و  یک روز در میانخوراک به صورت 
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 های مادر در مرحله پرورشاز چگونگی کنترل وزن بدن مرغ نمایشی: 1-11شکل 

 

 ترین خروجی هرنقاط جهان متداول است. مهم بعضی از

 مصرفی انرژی مقدار که است این خوراک محدودیت برنامه

خوراک  محدودیت کلی الگوی یک کند.می محدود را پرنده

 (.6-88شود )شکل اعمال می های مادربرای همه گله

 

 نکته 

انرژی مصرفی یک مرغ مادر صرف  بخش عمده

 شود.یمنگهداری 

 

های ( بیان داشتند که پولت6484و همکاران ) 8زیدهوف

توانند هفتگی می 80تا  84مادر گوشتی امروزی بین سن 

گرم در روز رشد کنند، در حالی  03با نرخ رشد باالتر از 

گرم در روز محدود  89که ما نرخ رشد آنها را به حدود 

                                                           
1. Zuidhof 

آید، در سن برمی 6-88گونه که از شکل  کنیم. همانمی

انرژی مصرفی پرنده صرف  از درصد 39حدود هفتگی  82

شود. یکی از نتایج محدودیت خوراک، نرخ نگهداری می

تبدیل بسیار باالی استفاده از مواد مغذی است که صرف 

شوند. بنابراین، هرگونه خطایی در تخصیص رشد می

 توجهیشده برای رشد را به طور قابلخوراک، منابع فراهم

ر توان به شکل زیاین مساله را می دهد.تحت تاثیر قرار می

 نشان داد:

  گرم از جیره  18هفتگی مصرف خوراک باید  82در

کیلوژول در  304مگاژول در کیلوگرم ) 2/88حاوی 

 روز( باشد.

  کیلوژول در روز( در  22این مقدار )از درصد  0تنها

گیرد.دسترس رشد قرار می
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های مادر امروزی مواجه با محدودیت دریافت خوراک در حد متابولیسم توسط مرغنسبت مصرف انرژی قابل: 2-11شکل 

 (6484نگهداری )زیدهوف و همکاران، 

 

  گرم،  12در صورت افزایش تخصیص خوراک به

کیلوژول  860انرژی در دسترس برای رشد معادل 

 در روز است.

  ،گرم افزایش در مصرف خوراک، انرژی  3بنابراین

 د.کندر دسترس برای رشد را نزدیک به دو برابر می

 هابا توجه به اعمال محدودیت در مصرف مواد مغذی پرنده

های های دوره پرورش، استفاده از جیرهدر برخی از زمان

آغازین حاوی پروتئین باال زیر سوال است. از آنجایی که 

محدودیت بعدی ضروری است، دلیل منطقی برای تحمیل 

تر را رشد اولیه وجود ندارد. چرا یک رشد اولیه آهسته

ز نکنیم؟ با این کار شدت محدودیت بعدی و بنابراین آغا

نشان  9-88یابد. جدول تنش ناشی از آن کاهش می

درصد قابل توصیه  80تا  89پروتئین  سطحدهد که می

نیست، چرا که ممکن است تعادل اسید آمینه را به حد 

پردرآوری به جا بگذارد.  رویبحرانی برساند و اثر منفی 

درصد پروتئین خام مطلوب  82تا  83 آل،در شرایط ایده

ای مرحلهاست و احتماال استفاده از آن به صورت تک

تا  81های مادر تا سن رشد برای پولت -)برنامه آغازین

(. 6444، سامرزآمیز باشد )لیسون و هفتگی( موفقیت 64

های آغازین حاوی احتماال در صورت استفاده از جیره

های هفتگی با پولت 3تا  9تر، در سن پروتئین پایین

تری مواجه خواهیم شد و ممکن است طول ساق پا چاق

ت رسد که این وضعیکاهش پیدا کند. با این حال، به نظر می

 گردد.هفتگی به حالت طبیعی برمی 64تا  81در سن 

در زمان اعمال محدودیت خوراک، حیاتی است که خوراک 

های سالن پخش شود. در دقیقه در تمامی گوشه 0ظرف 

ها سهم خوراک خود را غیر این صورت، برخی از پرنده

کنند و یکنواختی بسیار ضعیف خواهد شد. دریافت نمی

 84ها باید فضای دانخوری کافی )حداقل همچنین پرنده

متر به ازای هر پرنده( داشته باشند. روش کنترل سانتی

ه از محدودیت خوراک بسیار مهم است. وزن بدن با استفاد

هفتگی وزن یک جوجه گوشتی تجاری ماده 3در سن 



 مرغ تغذیه  281

 

کننده جیره رشد های مادر گوشتی دریافتاثر سطح پروتئین جیره آغازین بر وزن بدن )گرم( پولت :3-11جدول 

 (6444رز، روزگی )برگرفته از لیسون و سام 68 سن معمولی از

 سن )روز( روزگی )درصد( 68-4پروتئین خام: 

0 80 68 03 00 843 828 

64 884 633 000 118 8613 8080 6211 

83 884 632 028     

81 843 636 002 103 8614 8049 6201 

80 841 634 033     

82 848 692 006     

83 31 832 910 109 8609 8236 6230 

80 36 833 916     

89 12 809 990 184 8682 8228 6209 

 

گرم است، در حالی که وزن هدف یک پولت  8144حدود 

گرم است. از این مقایسه  244مادر در همین سن حدود 

شود که به احتمال زیاد طی دوره رشد مشکل روشن می

 است. نبایدتر از حد( اصلی وزن باالتر از حد )و نه پایین

هایی را که وزن آنها در دوره پرورش سهم خوراک پولت

باالتر از حد است به منظور رساندن آن به وزن هدف 

پیشنهادشده کاهش داد. بلکه باید همین سطح خوراک را 

 شده در یکادامه بدهیم تا اینکه وزن بدن به حد توصیه

توان با تعدیل در سطح سن مشخص برسد. پس از آن می

ها را در منحنی وزنی مطلوب نگه پولت ،شدهراک ارائهخو

داشت. آویاژن به روشنی نشان داده است که کاهش وزن 

ن کند. در ایناپذیری به گله وارد میبدن آسیب برگشت

موارد بهتر است که یک منحنی وزن جدید ترسیم و 

 ها را بر اساس آن بزرگ کرد.پرنده

 

 یکنواختی

ذکر شد، یکنواختی در دوره  3طور که در فصل همان

پرورش بسیار مهم است. همواره یک سری اختالفات 

ها وجود دارد و تنها اختالفات طبیعی در وزن بدن پرنده

غیرعادی است که نیاز به توجه ویژه دارد. یکنواختی در 

گذار است. های تخمتر از مرغمادران گوشتی خیلی مهم

شود. یم استفاده یکنواختی محاسبه برای گله وزن از معموال

ترین عامل در مدیریت مادرها یکنواختی به عنوان مهم

ها توصیف شده است. بدون شک تغذیه یک گروه از پرنده

تر برای برآورده کردن میانگین افراد منجر به تغذیه پایین

های تر و تغذیه باالتر از حد پرندههای سنگیناز حد پرنده

شود. با محدود شدن مصرف خوراک گله، یعنی ر میتسبک

هفتگی، یکنواختی آسیب بیشتری خواهد  82تا  2از سن 

 دید.

 

 نکته 

ه تواند منجر بیمئین پروتیه بیش از حد نیاز تغذ

ی بیش از حد آورگوشتافزایش وزن سینه و 

 پرنده شود.

 

پیک  رسند وهای سبک دیرتر به پیک میبه طور کلی، گله

دست  های مختلفی بهتر است. یکنواختی با شیوهکوتاهآنها 

بندی است. ترین آنها روش درجهآید که یکی از مهممی

س های مختلف و سپاین روش مستلزم تقسیم گله به گروه

ها پرنده بندیدرجه است. آنها از هرکدام جداگانه مدیریت
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، 8روزگی نیز سودمند است )اسبانوتو 0حتی از سن 

ممکن است این سن خیلی پایین باشد، اما در هر (. 6488

ها قبل از اعمال محدودیت شدید حال، بهتر است که پرنده

بندی شوند، چرا که هفتگی( درجه 9در تخصیص خوراک )

به این طریق اثر کامل پتانسیل ژنتیکی پرنده نیز در نظر 

بندی را توان درجه(. می6488شود )وارن، گرفته می

 بندی برهفتگی تکرار کرد. درجه 86و  1ن مجددا در سنی

هفتگی، درست قبل از  82اساس ترکیب بدن در سن 

را  ادامه مطالبافزایش زمان روشنایی، قابل انجام است )

ا ها برای نیاز ویژه آنهببینید(. این کار امکان تغذیه گروه

 کند.یعنی ساخت گوشت یا چربی را فراهم می

ابل لکرد بعدی گله همیشه قهمبستگی بین یکنواختی و عم

بینی نیست، به این دلیل در حال حاضر برخی از پیش

کنند. موارد گیری میگیری را اندازهمدیران مقدار گوشت

که به طور معمول توسط  استهایی زیر دستورالعمل

مدیران واحدها برای ارزیابی بلوغ جنسی و یکنواختی 

 شود:گیری استفاده میگوشت

  از درصد  24، هدف این است که گیهفت 84در سن

شکل داشته باشند. چنانچه استخوان  Vگله سینه افراد 

وارونه داشته باشد گله از  Tها شکل سینه پرنده

 برد.گیری ناکافی رنج میگوشت

  از درصد  14تا  03، باید حدود هفتگی 82در سن

شکل داشته باشند. برخی از  Vهای گله سینه پرنده

شکل خواهند داشت که نشانه  Uها سینه پرنده

گیری بیش از حد است. همچنین اطمینان از گوشت

ذخیره چربی کافی روی استخوان لگنی در زمان 

 تحریک نوری حائز اهمیت است.

  وقتی که اولین تحریک نوری هفتگی 64در سن ،

درصد )و حتی بیشتر از  14تا  03گیرد، باید انجام می

 داشته باشند.شکل  Uو  Vای بین گله سینهافراد این( 

                                                           
1. Sbanotto 
2. Calcium tetany 

 مصرف آب

 66تا  2ممکن است محدودیت خوراک، به ویژه در دوره 

هفتگی، به مصرف بیش از حد آب منجر شود. در این 

 تواند روی نایشود که میدان با آب متسع میشرایط چینه

فشار وارد کند و باعث مرگ بر اثر خفگی شود. پس باید 

فراهمی آب را تنظیم کرد و الزم است آب به طور پیوسته 

دقیقه بعد  83دقیقه قبل از ارائه خوراک تا  83از حداقل 

از ارائه خوراک در دسترس باشد. به عنوان یک رهنمون، 

تا  2/8گراد مصرف متعارف آب درجه سانتی 63در دمای 

برابر مصرف خوراک است. یک روش ساده برای  3/8

س اند لمها آب کافی مصرف کردهبررسی اینکه آیا پرنده

قبل از باز شدن آب روزانه است. دان آنها کردن چینه

دان به معنی مصرف باقیماندن خوراک روز قبل در چینه

 باریکهفته  6ناکافی آب است. انگاره خوبی است که هر 

در طول دوره پرورش، ذرات سنگ آهک یا پوسته صدف 

پرنده در اختیار  844کیلوگرم به ازای هر  03/4به میزان 

ستگی و ماللت پرنده را گله قرار داده شود. این کار خ

دهد و منبع خوبی از ذرات درشت برای سنگدان کاهش می

 کند.فراهم می

 

 گذاریتخمجیره پیش

تا  63بین )های جوان شرایطی است در مرغ 6تتانی کلسیم

 شود.ومیر توصیف میکه با فلجی و مرگ (هفتگی 94

ها تخمدان دهد که این مرغارزیابی پس از مرگ نشان می

ال فعالی دارند و حضور یک تخم با پوسته تقریبا کامل کام

ساز مشهود است. این شرایط نتیجه برداشت در غده پوسته

بیش از حد کلسیم از جریان خون در تالش برای کامل 

های متاثر، چند مرغ است. اغلب گلهکردن پوسته تخم

ذاری گهفته قبل از شروع به تخم گذاشتن جیره دوره تخم

 یهای غیریکنواختاند. این مشکل در گلهکرده را دریافت
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که با تغذیه و تحریک نوری شدید وارد مرحله تولید 

-شود. این شرایط اهمیت بحث مطرحاند نیز دیده میشده

گذاری را تخمعلیه استفاده از جیره پیش 3شده در فصل 

 برد.باال می

درصد  3گله شروع به تولید کند و یا به بایستی در عمل، 

روز( برسد تا جیره رشد به جیره در  تولید )بر اساس مرغ

درصد( تغییر داده شود.  9گذاری حاوی کلسیم باال )تخم

توان با سرک کردن پوسته صدف روی تتانی کلسیم را می

در آب آشامیدنی درمان  Dجیره روزانه و تجویز ویتامین 

کرد. این عارضه به عنوان یکی از دالیل مهم و کمتر 

-های جوان در سویهشده )از نظر دلیل( تلفات مرغهشناخت

 شود.های مادر گوشتی امروزی شناخته می

 

 نکته 

ای خود یهتغذتوانند کمبودهای ینمی مادر هامرغ

 را با افزایش مصرف خوراک جبران کنند.

 

 های مادرمرغ

-های مادر نمیگذار تجاری، مرغهای تخمبر خالف مرغ

ای به راحتی مواجهه با کمبودهای تغذیهتوانند در هنگام 

خوراک بیشتری مصرف کنند؛ از این رو، یکنواختی خوراک 

دارای اهمیت بسیار زیادی است. به طور کلی، نیازهای 

-های تخمهای مادر تا حد زیادی شبیه مرغای مرغتغذیه

گذار است، اما در عین حال برخی اختالفات اساسی بین 

اختالفات تا حد زیادی ناشی از آنها وجود دارد. این 

های موجود در اندازه، سطح تولید و مصرف خوراک تفاوت

های مادر توسط آنها است. مقدار خوراک مصرفی در مرغ

مرغ، وزن بدن و زمان تمام کردن سه عامل یعنی تولید تخم

 شود.خوراک تعیین می

مشخص شده است که حتی مقادیر تغذیه بیش یا کمتر از 

د رسمرغ و جوجه تاثیر دارد. به نظر میولید تخمت برحد 

ی های ناگهانترین زمان برای اجتناب از افزایشکه بحرانی

هفته قبل از تحریک  0تا  6یا تخصیص بیش از حد خوراک 

ها از رشد اولیه به شرایط نوری باشد که زمان گذار پرنده

درپی در مدیریت مواد مغذی تولیدمثل و تغییرات پی

رسد که تمامی مسیرهای تولیدمثلی و به نظر میاست. 

های متابولیک به اندازه کافی برای تحمل چالش هورمون

افزایش ناگهانی در مصرف مواد مغذی بالغ نشده باشند. تا 

گرم در روز در  3جایی که ممکن است از تغییرات بیش از 

 تخصیص خوراک اجتناب کنید.

 

 ریگذاتغذیه قبل از رسیدن به پیک تخم

های مادر دانستن ها در تغذیه مرغترین چالشیکی از مهم

این است که در دوره درست قبل تا کمی بعد از شروع 

در این دوره، وزن بدن گله نزدیک به  ؟تولید چه باید کرد

درصد افزایش خواهد یافت. با وجودی که تولید تنها  04

درصد سطح پیک  04تا  94لید زرده درصد است، تو 84

یادی در خواهد بود. این دو عامل منجر به افزایش ز

ها به شدت از ذخایر د. پرندهشونیازهای مواد مغذی می

کنند. بنابراین، در صورت وارد شدن بدنی خود برداشت می

گیری گذاری در حالت زیر وزن یا گوشتبه مرحله تخم

رعت این ذخایر را تمام خواهند ها به ستر از حد، مرغپایین

کرد و عملکرد آنها زیر حد طبیعی خواهد بود. تنها راهی 

تواند به غلبه بر این مشکل امیدوار که با انجام آن مدیر می

باشد، باال بردن خوراک گله است، یعنی اینکه قبل از 

رسیدن به پیک حداکثر مقدار خوراکی را که امکان دارد 

های سریع و مطمئن بدهد. ارائه توصیهدر اختیار گله قرار 

در مورد زمان مناسب رساندن تخصیص خوراک گله به حد 

پیک دشوار است. در صورت یکنواختی باالی گله، الزم 

درصد  93ها به تولید است خوراک پیک با رسیدن پرنده

هایی که یکنواختی کمتری دارند، باید از ارائه شود. در گله

ـ یم تر اجتناب کرد وهای سبکهتغذیه بیش از حد پرند
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تا  33توان تخصیص خوراک پیک را تا رسیدن تولید به 

 درصد به تاخیر انداخت. 24

 ستاهای یکنواختی تولید حاصل گله یپیک باال و پایدار

شان تغذیه که برای برآورده شدن نیازهای مواد مغذی

 9تر از حد موجب پیک خیلی کوتاه اییناند. تغذیه پشده

شود. به طور کالسیک، این پیک کوتاه با ای میهفته 0تا 

کاهش شدید تولید بعد از پیک و کاهش یا توقف وزن بدن 

شود. از سوی دیگر، خوراک هفته همراه می 6تا  8به مدت 

د شودادن بیش از حد منجر به افزایش بیش از حد وزن می

مکن است پیک تولید تحت تاثیر قرار و در حالی که م

تر از استاندارد هفتگی پایین 24تا  93نگیرد، تداوم آن از 

خواهد بود. به عالوه، بعد از پیک تولید کاهش سطح 

 تخصیص خوراک دشوار خواهد بود.

 

 نکته 

تخصیص خوراک را باید به توجه به شرایط محیطی 

 تعدیل کرد.

 

در این  8تغذیه اضافی( استفاده از 6444) سامرزلیسون و 

های مادر یک دوره تولید مرغ در طولدوره دشوار را 

بررسی کردند. این امر شامل تغذیه خوراک اضافی به 

روز در هر هفته بدون تغییر دادن  9تا  6ها به مدت مرغ

شده برای تخصیص به گله بوده است. ریزیمقدار برنامه

ای طی یک دوره زمانی سطح گلهبرای مثال، ممکن است 

پرنده در روز را  هر گرم به ازای 804تخصیص خوراک 

پرنده در روز هر گرم به ازای  0همراه با یک تغذیه اضافی 

روز در هفته دریافت کند. خوراک اضافی  9به مدت 

تواند به شکل جیره کامل یا ذرت ها میشده به پرندهارائه

از  تغذیه اضافی نباید بیشکامل یا شکسته باشد. در عمل 

 0تا  6درصد کل مصرف خوراک باشد و اغلب مقدار آن  3

 ها در معرضدرصد خواهد بود. به طور کلی، وقتی که پرنده

                                                           
1. Challenge feeding 

زا مانند کیفیت متغیر خوراک، آلودگی به عوامل تنش

یا دمای محیطی خیلی باال دما مایکوتوکسین و یا نوسان 

باالی خوراک پایه )در دامنه گیرند، ارائه مقدار قرار می

 شود. از سوی دیگر،مجاز( همراه با تغذیه اضافی توصیه می

وقتی که کیفیت خوراک پایدار و کنترل محیط مناسب است 

 توان خوراک کمتری ارائه داد.می

تا  24ها به تولید توان با رسیدن پرندهتغذیه اضافی را می

 63پیک )سن  درصد شروع کرد و باید بعد از عبور از 04

هفتگی( متوقف شود. چنانچه تولید تخم در  04تا حدود 

به بیماری یا سایر مشکالت مدیریتی به شدت ابتال نتیجه 

کاهش پیدا کند، امکان استفاده از تغذیه اضافی بعد از پیک 

پرنده برای هر گرم به ازای  84وجود دارد. مقادیر اضافی 

عدم مشاهده  شود. در صورتدو روز متوالی توصیه می

شده پاسخ، این فعالیت را ادامه ندهید و یا اینکه مقدار ارائه

دهید. مزایای استفاده از بروز بعدی را کاهش  9تا  6در 

-سیستم تغذیه اضافی به جای افزایش سهم پایه تخصیص

 یافته به گله عبارتند از:

  هنگام تغذیه اضافی زمان مصرف خوراک افزایش

 کند.کلی یکنواختی گله کمک مییابد که به بهبود می

  با توجه به تغییر نیاز مواد مغذی همراه با تغییر دمای

 شود.تر میمحیط، ایجاد تغییرات روزانه راحت

  به عالوه، تغذیه اضافی به عنوان یک ابزار مدیریتی

پرورش  واحدهای و هاگله در تغییر ایجاد پذیر،انعطاف

 کند.می تررا آسان

 ل تغییرات در تخصیص خوراک عادت ها به اعمامرغ

کنند که به کاهش مصرف خوراک بعد از پیک می

 کند.کمک می

  استفاده از دانه کامل برای تغذیه اضافی مزایای

 های گوشتی( خواهدفیزیولوژیکی معینی )مانند جوجه

-هصرفبهداشت. به عالوه، استفاده از دانه کامل مقرون

 تر خواهد بود.
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 یت تغذیه اضافی این باشد که مدیر ترین مزشاید مهم

 شود راهبرد خوراک دادن خود را بهگله مجبور می

 صورت روزانه )تا به صورت هفتگی( بررسی کند.

 تواند موجبترین عیب تغذیه اضافی این است که میمهم

عملکرد منجر به  بهبودها شود و به جای وزن پرندهاضافه

(. از نظر 6488تسریع کاهش بعد از پیک شود )اسبانوتو، 

 دارد. یازنعملی، تغذیه اضافی به تجربه مدیریتی بسیار باال 

 

 نکته 

باید کاهش پیدا کند،  شدهارائهبعد از پیک خوراک 

 در غیر این صورت تولید افت خواهد کرد.

 

 تغذیه بعد از پیک

است مدت زمان مصرف خوراک بعد از پیک تولید، ممکن 

ها ای از آن است که پرندهشروع به افزایش کند که نشانه

دارند و خوراک باید به خوراک بیش از حد دریافت می

تدریج کاهش داده شود. تخصیص و کاهش خوراک برای 

ای آنها برای های مادر باید بر اساس نیازهای تغذیهمرغ

ی طبیعی بدن و هامرغ، حفظ فعالیترشد، تولید تخم

ها و فعالیت روزانه باشد. این نیازها بر اساس سن مرغ

 (.0-88کند )جدول دمای محیط تغییر می

هفتگی، پرنده انرژی و پروتئین کمتری برای  33در سن 

تولید نیاز دارد، اما نسبت انرژی مورد نیاز آن برای 

نگهداری باالتر است. واضح است که تخصیص روزانه مواد 

لی که همیشه عمجیره )مختصات  کاستن ازاید یا با مغذی ب

تخصیص خوراک کاهش داده  پایین آوردنیا با  (نیست

شود. با ارائه خوراک بیشتر پرنده مجبور به گذاشتن 

های بیشتر نخواهد بود، بلکه فراهم کردن بیش از حد تخم

مواد مغذی منجر به رشد بیشتر، اغلب به صورت چربی، 

( اهمیت حفظ وزن 8339)و همکاران ن خواهد شد. رابینس

 :اندبدن مناسب را مورد تاکید قرار داده

 وزن دارند به طور نامنظم تخم اضافههایی که مرغ

گذارند، کل تخم تولیدی آنها در یک دوره کمتر و می

ری گذاروزهای تخم نگذاشتن آنها بیشتر است. تخم

رم ن ی پوستهاهای دارنامنظم با افزایش در تعداد تخم

رسد به دلیل حضور بیش شود که به نظر میهمراه می

 ساز در یک زمان باشد.از یک تخم در غده پوسته

 تواند منجر به تشکیل فولیکولتغذیه بیش از حد می-

و  های دوهای اضافی شود که احتمال گذاشتن تخم

 .(قبول نیستکه قابل) دهدزرده را افزایش میسه

 ها خروج پیش از موعد مرغ تواند باعثوزن میاضافه

 از چرخه تولید شود.

 آمیز از دیگر گیری موفقیتکاهش باروری و جفت

وزن های مواجه با اضافهعوارضی است که در پرنده

مانی جنین نیز شود. ممکن است زندهمشاهده می

کاهش پیدا کند.

 

 (6448هفتگی )برگرفته از لیسون و سامرز،  33و  96های مادر در سنین انرژی مرغنیازهای پروتئین و  :4-11جدول 

 هفتگی 33سن  هفتگی 96سن  نیاز

 پروتئین )گرم( انرژی )کیلوژول( پروتئین )گرم( انرژی )کیلوژول(

 ندارد 68 8 684 رشد

 1 694 84 993 تولید تخم

 88 8334 84 8914 نگهداری

 ندارد 863 ندارد 684 فعالیت

 83 8362 68 6893 کل
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-تخصیص خوراک مقدار تغییر از اصلی هدف که است روشن

های مادر گوشتی جلوگیری از افزایش بیش مرغ بهیافته 

از حد وزن بدن است. بنابراین، بعد از پیک وزن بدن 

ترین پارامتری است که برای دستکاری مقدار خوراک مهم

گیرد. هنوز مهم است که شده مورد استفاده قرار میارائه

ها مقدار کمی افزایش وزن داشته باشند و کاهش پرنده

ز کاهش بسیار شدید در ارائه خوراک است. ای اوزن نشانه

گرم کاهش پیدا  9به طور کلی، خوراک باید حدودا روزی 

گرم در روز باشد. در  3کند و کاهش نباید هرگز بیشتر از 

وند. شحالت متعارف، تغییرات به صورت هفتگی اعمال می

ها روی بستر باید مقداری تعدیل در صورت تغذیه پرنده

دان نیز در نظر گرفته شود. در صورت وپاش برای ریخت

گرم خوراک  84تا  3ها باید ها و خروستغذیه مخلوط مرغ

ها اضافی جهت تعدیل مصرف بیشتر نرها به پرنده

دارد که وزن ( بیان می6488تخصیص داده شود. اسبانوتو )

بدن شاخص اصلی و محوری است، اما شرایط بدن و ذخایر 

ها برای مشخص است مرغ. الزم هستندچربی نیز مهم 

شدن تناسب ترکیب بدن مورد بررسی قرار بگیرند. 

گوشت گرفتن باید ادامه پیدا کند و مقدار چربی نباید 

 خیلی کم یا زیاد باشد.

-مشکل هاگله از برخی در تواندمی خوراک مصرف از امتناع

دهد که زمان مصرف خوراک ساز باشد و هنگامی روی می

یابد. به این دلیل، ضروری افزایش می گله به طور ناگهانی

است که بدانیم که زمان متعارف مصرف خوراک برای یک 

ها چقدر است. ها و پرندهسیستم تغذیه مشخص و سویه

یک سری عوامل موجب افزایش زمان مصرف خوراک 

 شود:می

 دمای سالن به طور ناگهانی افزایش یابد زمان  چنانچه

فت. اطمینان حاصل مصرف خوراک افزایش خواهد یا

ها به مقدار کافی به آب تمیز و خنک کنید که پرنده

 دسترسی دارند.

  تاثیرگذارزمان مصرف خوراک  رویبافت خوراک 

است: هرگونه تغییری در بافت خوراک موجب امتناع 

 شود.از مصرف خوراک می

 از دان آردی و کرامبل  تردان پلت همیشه سریع

 شود.خورده می

  (به ویژه اگر فاسد باشد) نمک و چربیمقادیر زیاد 

 دهد.زمان مصرف خوراک را افزایش می

 توانند زمان مصرف خوراک را ها میمایکوتوکسین

 دهند.بافزایش 

 

 نکته 

ی مادر روی دامنه وسیعی از سطوح پروتئین هامرغ

 و انرژی عملکرد مناسبی دارند.

 

 انرژی

گذار تعیین تخمهای های مادر همانند مرغنیاز انرژی مرغ

( نیاز انرژی را به طور دقیق 8300) شود. مدل امانسمی

 رکند. مثالی از نیاز انرژی روزانه یک مرغ مادبینی میپیش

به افزایش نیاز  :نشان داده شده است 9-88در شکل 

انرژی قبل از پیک تولید توجه کنید. ممکن است با افزایش 

-دهتغییر کند. پرنیافته نیاز انرژی مقدار خوراک تخصیص

تواند تر مقداری ذخیره چربی دارند که میهای سنگین

های برای حفظ تولید طبیعی استفاده شود. اما پرنده

تر نه تنها انرژی باالتری برای رشد نیاز دارند، بلکه سبک

 که موجب پیک تولید پایین، -ذخایر چربی کمتری دارند 

از پیک  گذاری و افت شدید پستاخیر در شروع تخم

 شود.می

های مادر دارد. دمای محیط اثر مهمی بر نیاز انرژی مرغ

شده و های کنترلها در نیمکره شمالی در سالنعموما مرغ

شوند. دمای موثر روزانه را در دمای ثابت نگهداری می

یسوم دمای حداقل و دوسوم دماتوان با استفاده از یکمی



 مرغ تغذیه  287

 

 
 

 یک مرغ مادر همگام با بلوغ متابولیسمنیاز انرژی قابل: 3-11شکل 

 

به  یافته بایدحداکثر محاسبه کرد. مقدار خوراک تخصیص

(. دمای موثر 3-88صورت روزانه تنظیم شود )جدول 

درجه  80زمستان کمتر از  های باز دربرخی از سالن

 گراد است.سانتی
 

تعدیل تخصیص خوراک بر اساس  :5-11جدول 

اختالفات در دمای موثر )برگرفته از لیسون و سامرز، 

6448) 

 درصد تعدیل دمای موثر

84 866 

80 886 

81 840 

66 846 

62 844 

94 846 

90 843 

 

 تراکم انرژی

 مورد استفاده برایخوراک مختصات  رابطه بابحث در 

-( جیره6443دارد. انتینگ ) های مادر گوشتی ادامهمرغ

های حاوی تراکم مواد مغذی متفاوت را تغذیه کرد. 

توانند های دارای تراکم پایین میمشخص شد که جیره

مرغ ممرغ، اندازه تخ، تولید تخمیتوسعه دستگاه تولیدمثل

های گوشتی را به شکل مثبتی تحت کرد نهایی جوجهو عمل

مگاژول در  11/84های حاوی دهند. جیرهبتاثیر قرار 

مگاژول در  06/88کیلوگرم انرژی در مرحله رشد و 

گذاری به عنوان استاندارد در نظر کیلوگرم طی دوره تخم

ا متابولسیم ب. در تیمارها مقدار انرژی قابلندگرفته شد

اد خوراکی دارای تراکم پایین به ترتیب استفاده از مو

مگاژول در کیلوگرم کاهش داده شد. سایر  38/6و  62/8

. متابولیسم کاهش یافتمواد مغذی متناسب با انرژی قابل

داری در وزن بدن مشاهده طی دوره پرورش، اختالف معنی

نشد. کاهش انرژی جیره موجب کاهش وزن تخمدان و 

دار نبود. اما د، اگرچه معنیهفتگی ش 60اویدوکت در سن 

 در نرخ توسعه واضحیهفتگی، افزایش  62تا  60دوره  د

هایجیره کنندهدریافت هایپرنده اویدوکت و تخمدان
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 (6443اثر تراکم جیره بر پارامترهای تولیدی و وزن جوجه )انتینگ،  :6-11جدول 

 64/3 02/84 06/88 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

 a3/832 b6/802 c3/833 مصرف خوراک )گرم/مرغ/روز(

 a0/30 b6/24 ab4/31 )درصد(مرغ تخمتولید 

 a0/23 ab3/23 b3/22 مرغ )گرم(وزن تخم

 9/92 - 3/93 هفتگی )گرم( 63 -وزن جوجه 

 a1/08 - b1/06 هفتگی )گرم( 08 -وزن جوجه 

 

-می 2-88پایین مشاهده گردید. از جدول دارای تراکم 

توان مشاهده کرد که با وجود مصرف خوراک باالتر در 

تر مرغ و اندازه جوجه بزرگهای رقیق، تولید تخمجیره

بود. اگرچه در اینجا نشان داده نشده است، نسبت سفیده 

های دارای تراکم شده با جیرههای تغذیهبه زرده در پرنده

 غذی باالتر بود.تر مواد مپایین

(، سطح انرژی 0-88شود )جدول طور که مشاهده میهمان

مانی نتاج تاثیرگذار بود. در کار قبلی جیره بر رشد و زنده

مشخص گردید که کاهش سطح مواد مغذی در خوراک 

دار نسبت های مادر گوشتی موجب کاهش معنیمرغ

هفتگی شد که نشان  2هتروفیل به لنفوسیت در سن 

ها از نظر فیزیولوژیک کمتر تحت تنش پرنده دهدمی

های مادر قادرند روی دامنه اند. روشن است که مرغبوده

 داشته یای از تراکم مواد مغذی عملکرد مناسبگسترده

تر دهد بسیار مهمباشند. آنچه در عمل و در مزرعه رخ می

 شده است.از مختصات خوراک استفاده

 

 پروتئین

ی المللاطمینانی از منابع محلی و بینقابلهای عملی داده

برای تعیین مصرف مناسب روزانه اسیدهای آمینه در 

های مادر گوشتی موجود است. از نظر تاریخی، توافق مرغ

-های منتشرشده توسط اصالحها و دادهاندکی بین این داده

ر تکنندگان بزرگ وجود دارد، اما اخیرا اختالفات کمرنگ

ین بخش، هر دو مجموعه داده ارزیابی خواهد . در ااندشده

ین متخصص جهت استفاده های عملیشد و یک سری توصیه

. هنگام بحث در مورد گردیدتغذیه تجاری ارائه خواهد 

 های مادر گوشتیتغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در مرغ

باید به خاطر داشت که مصرف کل مواد مغذی تابعی از 

 یافته است. بهقدار خوراک تخصیصسطح آنها در جیره و م

گرم به ازای هر پرنده از  823عنوان مثال، اگر یک گله 

 گرم در کیلوگرم لیزین مصرف کند، 4/0یک جیره حاوی 

گرم در روز خواهد بود. میلی 833شده کل لیزین مصرف

را برای خوراک توانیم تغییر مختصات در نتیجه ما می

شده در نظر خوراک ارائهتعدیل اثرات اختالف در مقدار 

بگیریم. برای اهداف عملی لیزین به عنوان شاخصی از 

اسیدهای  سایرشود که کیفیت پروتئین استفاده و فرض می

 اند.در جیره گنجانده شده صحیحآمینه در نسبت 

 

 نکته 

های مار در مقایسه با نیاز پروتئین نیاز انرژی مرغ

 آنها بسیار باال است.

 

 یملهای عداده

مصرف لیزین  مناسبسطح های منتشرشده در مورد داده

 و بلکبرن . موریساستهای مادر گوشتی متغیر در مرغ

د که هدف ارزیابی کمی باید نکن( استدالل می8316)

تعیین نرخی باشد که در آن حیوانات به مصرف سطوح 

فادهدهند. با استمی ه مشخص پاسخافزایشی یک اسید آمین
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 (6443اثر تراکم جیره بر نرخ رشد و تلفات نتاج )انتینگ، : 7-11جدول 

 64/3 02/84 06/88 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

    63هفته 

 a6863 b6813 a6898 روزگی )گرم( 91وزن زنده در 

 6/9 1/9 9/9 )درصد(روزگی  91-4تلفات 

    08هفته 

 6996 6903 6992 روزگی )گرم( 91وزن زنده در 

 3/9 3/6 4/9 روزگی )درصد( 91-4تلفات 

    24هفته 

 6614 6626 6630 روزگی )گرم( 91وزن زنده در 

 b0/3 ab0/9 b3/9 روزگی )درصد( 91-4تلفات 

 

و  )برگرفته از هارمزدر روز کننده سطوح مختلف پروتئین و لیزین های مادر گوشتی دریافتعملکرد مرغ :8-11جدول 

 (8336آیوی، 

پروتئین 

 )گرم/مرغ/روز(

لیزین 

 گرم/مرغ/روز()میلی

مرغ تولید تخم

 )درصد(

مرغ وزن تخم

 )گرم(

مرغ ای تخمتولید توده

 )گرم/پرنده/روز(

وزن بدن در هفته 

 )گرم( 89

00/64 391 a2/09 a1/08 a3/39 a0663 

82/83 101 a1/09 cd3/23 ab4/36 ab0860 

06/81 140 ab9/06 ab0/04 ab2/36 ab0888 

30/80 024 ab1/08 bc9/04 bc8/38 b0421 

96/80 083 bc8/04 de3/21 cd6/03 c9331 

08/82 200 cd3/20 e3/21 de9/00 c9360 

43/82 262 d0/23 e0/20 e2/03 c9133 

 

از این اطالعات، همراه با دانش قیمت نسبی هزینه و ارزش 

-درآمد، امکان محاسبه مقدار مناسب مواد مغذی تخصیص

. اما ممکن است این فلسفه وجود داردیافته به یک جمعیت 

های مادر گوشتی مناسب نباشد، جایی که در مورد مرغ

)اسید آمینه و پروتئین( در مقایسه با ارزش قیمت هزینه 

خروجی )تخم بارور( اندک است. از این رو، هدف محققان 

های مادر گوشتی مشخص کردن این هنگام کار با مرغ

 است که چه سطحی از مصرف لیزین و پروتئین موجب

                                                           
1. Pearson and Herron 
2. Wilson 
3. Bowmaker 

 مرغ خواهد شد.حداکثر تولید تخم

 حوپیشنهاد کردند که سط 8و هرن پیرسن 8318در سال 

گرم پروتئین به ازای هر  3/83گرم لیزین و میلی 304

 6شود. ویلسنمرغ در روز حداکثر تولید تخم را باعث می

-میلی 141( دریافتند که مصرف روزانه 8310و هارمز )

گرم پروتئین حداکثر تولید تخم و  2/81گرم لیزین و 

-88کند )جدول را حمایت می (اما نه وزن بدن)وزن تخم 

( روش رقیق کردن جیره و 8338و گوس ) 9یکر(. بوم1
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مدل ریدینگ را برای تعیین ضرایب پاسخ هنگام تغذیه 

های مادر گوشتی استفاده سطوح افزایشی لیزین به مرغ

هر  به ازایگرم میلی 11/82شده کردند. سطوح مشخص

گرم به ازای هر کیلوگرم میلی 6/88مرغ و گرم تولید تخم

این، به طور میانگین یک مرغ مادر وزن پرنده بود. بنابر

کند گرم تخم در روز تولید می 03کیلوگرمی که  9گوشتی 

( توصیه 8330گرم لیزین نیاز دارد. بومیکر )میلی 039به 

ر افزاهای پاسخ دقیق و بدون نرمکند که در غیاب دادهمی

توان های گله را میکامپیوتری مناسب، نیاز میانگین پرنده

شده از مدل ریدینگ تعیین از ضرایب استخراجبا استفاده 

 ویگرم لیزین در روز و سپس میلی 039کرد. برای مثال، 

درصدی را برای این عدد  64یک ضریب اطمینان حدود 

گرم میلی 336شده در نظر گرفت. در این مثال، مقدار ارائه

و و نلیزین به ازای هر پرنده در روز خواهد بود. روستگ

که امکان تخمین  ندای ارائه داد( معادله6488)همکاران 

 ند.کمی فراهم را گوشتی مادر هایمرغ هضمقابل لیزین نیاز

 

هضم تخمینی از نیازهای لیزین قابل :1-11معادله 

 های مادر گوشتیحقیقی مرغ

هضم )گرم/پرنده/روز(لیزین قابل  = 

1/17 W1/75 + 1/121G + 1/1124 تخممرغ 

 

 در اینجا:

W = زنده )کیلوگرم( وزن 

G = )افزایش وزن )گرم به ازای هر پرنده در روز 

 تولید روزانه )گرم( =مرغ تخم

 

کیلوگرمی با  9با استفاده از این معادله برای یک پرنده 

 24مرغ )گرم تخم 01گرم در روز و تولید  3افزایش وزن 

 130درصد(، نیاز برآوردشده  14گرم تخم در تولید 

 گرم لیزین کلمیلی 304ز است که برابر با گرم در رومیلی

                                                           
1. Ivey 
2. de Brum 

 در روز خواهد بود.

 هایکنند که مرغ( پیشنهاد می8338سامرز )و لیسون 

گرم در کیلوگرم لیزین  2مادر گوشتی باید خوراکی حاوی 

گرم در کیلوگرم پروتئین دریافت کنند. این مقدار  834و 

گرم  60گرم لیزین و مصرف میلی 324برابر با مصرف 

پروتئین به ازای هر پرنده در روز خواهد بود. هارمز و 

( نشان دادند که نیاز لیزین برای تولید 8336) 8یویآ

 مرغ به ترتیبتخم ایتودهتولید مرغ و غ، وزن تخممرتخم

گرم لیزین به میلی 183و  142، 160با مصرف روزانه 

شود، وقتی که مصرف روزانه ازای هر مرغ در روز تامین می

گرم باشد. وزن بدن با افزایش  33/81پروتئین باالتر از 

مصرف روزانه پروتئین و لیزین افزایش یافت. نتایج این 

ها خالصه شده است. همه پرنده 1-88هش در جدول پژو

 89گرم از یک خوراک حاوی  1/820به صورت روزانه 

متابولسیم را دریافت مگاژول در کیلوگرم انرژی قابل

شده به روشنی نشان کردند. در اغلب تحقیقات گزارش

ها با مصرف اسید آمینه داده شده است که وزن بدن ماده

 ارد.یا پروتئین همبستگی د

( آزمایشی را ارائه دادند که 8332و همکاران ) 6برومدی

های حاوی سطوح های مادر گوشتی جیرهدر آن مرغ

مختلف پروتئین و لیزین را از شروع تا پایان دوره 

(. سطح انرژی 3-88گذاری دریافت کردند )جدول تخم

ای شده در همه تیمارها یکسان بود. برنامه تغذیهاستفاده

 های تحت آزمایش استفاده شد.برای همه پرندهیکسانی 

داری در وزن بدن یا هفتگی، اختالفات معنی 32در سن 

ترکیب الشه وجود نداشت. با وجود اختالفات عددی در 

ها با دریافت جیره هفتگی، افزایش تولید پرنده 32سن 

داری دار نبود. اختالف معنیدرصد از نظر آماری معنی 81

هفتگی وجود داشت، همراه با  96در سن در اندازه تخم 

درصد  81و  3/82های ها با دریافت جیرهاینکه پرنده
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 92تری تولید کردند. این اثر در سن های کمی بزرگتخم

که  گیری کردندهفتگی مالحظه نشد. نویسندگان نتیجه

زن ، وتولیدیهای مرغسطح پروتئین جیره تعداد کل تخم

 را تحت تاثیر قرار نداد و اینکه بدن پرنده یا ترکیب الشه

درصد پروتئین در  86ای با تنها امکان استفاده از جیره

هفتگی وجود  32تا  60های مادر گوشتی از سن تغذیه مرغ

 84-88مشاهده نشد )جداول ها داشت. اختالفی بین سویه

 .(88-88و 

 

 نژاداصالحبزرگ  هایشرکت توصیه

های توسط شرکتهای منتشرشده رجوع به توصیه

 .کندنژاد مختلف تصویر نسبتا متفاوتی را آشکار میاصالح

 دسترس گرم لیزین قابل 43/2برابر با  344توصیه کاب 

 نکته 

 یهاشرکتپروتئین توسط شده سطوح توصیه

باالتر از سطوحی است که منابع علمی  نژاداصالح

 کنند.یمپیشنهاد 

 

 در روز برابر گرم 823که با فرض مصرف خوراک  است

 پرنده در روز خواهد بود. هر گرم به ازایمیلی 8444با 

 1/3دسترس در روز یا گرم لیزین قابلمیلی 334آویاژن 

. هوبارد کندگرم در کیلوگرم را برای پیک تولید توصیه می

کند. کاب و هوبارد گرم در کیلوگرم را پیشنهاد می 9/2

هفتگی به  04ا از سن هنسبتا کمتری را برای پرنده مقادیر

 کنند.بعد توصیه می

 های مادر گوشتیمصرف سطوح مازاد پروتئین به مرغ

 

 (8332بروم و همکاران، های مادر گوشتی )دیشده به مرغسطوح پروتئین و لیزین ارائه :9-11جدول 

 هاجیره ماده مغذی

 814 823 834 893 864 پروتئین )گرم/کیلوگرم(

 8/3 8/1 6/0 6/2 9/3 لیزین )گرم/کیلوگرم(

 0/88 0/88 0/88 0/88 0/88 متابولیسم )گرم/کیلوگرم(انرژی قابل

 

گرم به ازای هر پرنده در روز( در مصرف پروتئین خام )گرم به ازای هر پرنده در روز( و لیزین )میلی :11-11جدول 

 (8332بروم و همکاران، دهی )دیهای مختلف برنامه خوراکزمان

 سن

 )هفته(

مصرف خوراک 

 )گرم/پرنده/روز(

8/86 2/89 4/83 2/82 8/81 

60 863 8/83 4/80 1/81 1/64 2/66 

94-99 803 8/68 1/69 9/62 8/63 0/98 

90-93 814 0/68 0/60 4/60 3/63 2/96 

92-91 813 9/66 8/63 1/60 0/94 3/99 

 8219 8031 8996 8800 314 گرم/پرنده/روز(لیزین )میلی

93 819 8/66 3/60 3/60 0/94 8/99 

36-33 824 9/83 0/68 4/60 2/62 4/63 

32 832 1/81 6/68 0/69 3/63 9/61 

 8064 8620 8869 320 162 گرم/پرنده/روز(لیزین )میلی
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 (8332بروم و همکاران، ها در سنین مختلف )دیمرغ پرندهمرغ و وزن تخموزن بدن، تولید تجمعی تخم :11-11جدول 

 4/81 3/82 4/83 3/89 4/86 سن )هفته(

 وزن بدن )گرم(

60 6069 6230 6061 6000 6063 

04 9122 9132 9133 9130 9101 

32 0931 0038 0044 0930 0990 

 هامرغتعداد تخم

61 1/0 0/0 8/3 9/0 0/0 

04 0/22 4/22 4/20 0/22 1/20 

32 3/804 9/892 6/808 3/893 4/809 

 ها )گرم(مرغاندازه تخم

61 3/30 0/30 3/30 1/31 3/30 

96 3/26 1/26 9/26 4/20 3/29 

32 3/08 4/06 4/08 8/06 1/08 

ترین اینها است. عواقب متعددی دارد. احتماال هزینه مهم

کننده سطوح باالی اسیدهای های دریافتبه عالوه، پرنده

شکل  کنند که احتماال بهوزن پیدا میآمینه و پروتئین اضافه

 باید در نظر گرفت این استچربی نیست. عامل دیگری که 

که پروتئین زیادی باید بشکند و به اسید اوریک تبدیل 

کند و ممکن است از شود. این فرآیند انرژی مصرف می

نظر انرژی مورد نیاز بار اضافی به پرنده تحمیل کند. 

گرم پروتئین  3شود که به ازای مصرف هر برآورد می

ضافی برای دفع کیلوژول انرژی ا 862مازاد توسط پرنده 

ازت اضافی مورد نیاز است. این مقدار انرژی تقریبا برابر 

 گرم مصرف خوراک بیشتر در روز است. 84با 

 

 نکته 

 ند اثرات نامطلوبیتوایمحاوی پروتئین باال ه یرج

 د.ی داشته باشدرآورجوجهبر باروری و 

 

 های عملیتوصیه

 مورد سطوحهای دقیق در با بررسی منابع، ارائه توصیه

مناسب مصرف لیزین و پروتئین دشوار است. در شرایط 

گیری در مورد سطح مناسب تغذیه اسید تجاری، تصمیم

آمینه بیشتر با این واقعیت که معموال تعداد زیادی گله در 

های متفاوت از یک نوع های مختلف و از سویهها و وزنسن

شود. مدیران به کنند، دشوارتر میف میخوراک مصر

استفاده از بیش از یک خوراک در یک زمان واحد در یک 

توان به روشنی مرکز پرورش واحد تمایل ندارند. می

مشاهده کرد که آنها مقادیری از اسیدهای آمینه و پروتئین 

 034، در دامنه شده استرا که در آزمایشات علمی تعیین 

زین به ازای هر پرنده در روز با مقادیر گرم لیمیلی 304تا 

گرم به ازای هر  60تا  3/81مصرف کل پروتئین در دامنه 

کنند. از سوی دیگر، در صورت استفاده می ،پرنده در روز

-الحهای اصهای شرکتها با استفاده از توصیهتغذیه پرنده

-میلی 8444دسترس در حدود نژاد، مصرف لیزین قابل

درصد  84پرنده در روز یعنی بیش از  گرم به ازای هر

باالتر از آنچه خواهد بود که به صورت علمی تعیین شده 

است. به احتمال زیاد اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که 

8444فراهم کردن بیش از ترین شرایط حتی در سخت
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ها اثر سودمند چندانی گرم لیزین در روز برای مرغمیلی

گرم به ازای هر پرنده در  824ندارد. در مصرف خوراک 

گرم در کیلوگرم  42/2روز باید سطح لیزین در خوراک 

گرم به ازای هر پرنده  814باشد، در حالی که در مصرف 

گرم در کیلوگرم کاهش  32/3در روز، این مقدار باید به 

 .پیدا کند

های تجاری از آنجایی که سطوح پروتئین اغلب جیره

التر از نیاز است، با اطمینان های مادر به راحتی بامرغ

توان فرض کرد که خوراک اساسا برای برآورده کردن می

شود. این برداشت با کاهش نیاز انرژی پرنده تغذیه می

ک توجهی از خورافوری تولید در صورت کاستن بخش قابل

جود این شود، با ویافته به یک گله پشتیبانی میتخصیص

. مچنان مازاد بر نیاز استشده هحقیقت که پروتئین تامین

چاره کار اطمینان از دریافت انرژی کافی توسط گله و عدم 

 تامین پروتئین خیلی زیاد برای آن است.

 

 فضای دانخوری

( نشان دادند که در 6441و همکاران ) 8نگومپالکسریس

صورت تغییر فضای ارائه خوراک بین مرحله پرورش و 

یابد. زمانی که فضای گذاری تولید کاهش میمرحله تخم

متر به ازای هر پرنده ثابت نگه سانتی 84دانخوری برابر با 

ها در مقایسه با زمانی که فضای دانخوری داشته شد، مرغ

متر کاهش یافت یا زمانی سانتی 8/2به  مترسانتی 2/84از 

متر افزایش داده سانتی 4/84متر به سانتی 8/0که فضا از 

های داری تخم بیشتری به ازای مرغشد به طور معنی

واردشده به سالن تولید کردند. افزایش فضای دانخوری 

 جایی، در ایاالت متحده و برخی دیگر از مناطق رایج است

هفتگی از سالن  68حدود سن  در مادرهای که در آن مرغ

 کنند و تحریکگذاری انتقال پیدا میرشد به سالن تخم

ری داشود. در این حالت تلفات به طور معنینوری انجام می

 کند.گذاری افزایش پیدا میدر طول دوره تخم

                                                           
1. Leksrisompong 

 ها و مواد معدنیویتامین

 مواد معدنی

 هایمرغ ههای مادر گوشتی مشابنیازهای مواد معدنی مرغ

گذار است، اما الزم است با توجه به مصرف خوراک تخم

های مدیریتی خاص های مادر و برخی از جنبهباالتر مرغ

 هایی در میزان مواد معدنی صورت بگیرد.تعدیل

: فراهم کردن کلسیم در ساعات صبح عملی کامال کلسیم

اشتباه است. به این دلیل، بحث شدیدی برای محدود کردن 

گرم در کیلوگرم و فراهم کردن  61تا  63م جیره به کلسی

مقدار بیشتری به صورت ذرات سنگ آهک یا پوسته 

گرم به ازای  6تا  8ها هنگام بعد از ظهر )صدف برای پرنده

هر پرنده در روز( در جریان است، اما دست یافتن به این 

گرم  3تا  3/0الگو در مزرعه آسان نیست. مصرف روزانه 

د نیاز است. به طور کلی، بهبود کیفیت پوسته کلسیم مور

تفریخ خواهد های قابلمرغاثر سودمندی بر تولید تخم

 دهد و باعث بهبودداشت، آلودگی باکتریایی را کاهش می

های دارای مرغشود. ممکن است تخمدرآوری میجوجه

و  کمیاپوسته بیش از حد ضخیم به خوبی تفریخ نشوند. 

دادند که مصرف سنگ آهک به ( نشان b6484) کون

عنوان یک ذره درشت منجر به افزایش عددی ابقای 

کلسیم و کاهش ترشح فسفر شد. بهبود درصد خاکستر 

 دار بود.نی نیز معنیاستخوان درشت

( بیان داشتند که نیازهای a6484کون )اکمی و : فسفر

های مادر گوشتی و عملکرد نتاج آنها به خوبی فسفر مرغ

ه است. در این حال، در صنعت به طور معمول بررسی نشد

گرم فسفر غیرفیتاتی به صورت روزانه مصرف میلی 244

گرم در  3/9نژاد های بزرگ اصالحشود. شرکتمی

کنند. دسترس در جیره را پیشنهاد میکیلوگرم فسفر قابل

تا  0گذاری حداقل شواهدی وجود دارد که در اوایل تخم

ه دسترس به منظور غلبر قابلگرم در کیلوگرم فسف 3/0

بر عارضه مرگ ناگهانی مورد نیاز است. اما مشخص شده 
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ته را در کیفیت پوس ی فسفراست که استفاده از مقادیر باال

 دهد.تر کاهش میهای مسنمرغ

 های مادر گوشتی( نیاز مرغb6440) همکارانو  پالمستد

ذف ح که نمودندبرای فسفر را مطالعه کردند. آنها مشاهده 

کلسیم فسفات از جیره و جایگزین کردن آن با کل دی

ومیر، واحد در کیلوگرم فیتاز اثر منفی روی مرگ 344

درآوری نداشت. این نتایج به تولید تخم، باروری یا جوجه

این واقعیت نسبت داده شد که ممکن است خوردن مدفوع 

ا کل فسفر پرنده داشته باشد. ام تامینتوجهی در سهم قابل

ای یهحاش سطوح تغذیه شد، انجام تابستان در شآزمای وقتی

هد که دگردید و این نشان می تلفاتفسفر باعث افزایش 

های مادر گوشتی در هنگام تنش گرمایی نیاز فسفر مرغ

 928یابد. با وجود دماهای بسیار باال، مصرف افزایش می

دسترس به ازای هر پرنده در روز گرم فسفر قابلمیلی

گرم فسفر کل( در اوج مصرف خوراک میلی 244)حدود 

 نینچمالی کافی بود. روزانه برای جلوگیری از تلفات احت

 آن باشد که سطوح حاضر استفاده بیانگرتواند می ینتایج

های مادر گوشتی خیلی باال است. به از فسفر در جیره مرغ

-گرم فسفر قابلمیلی 334عنوان مثال، توصیه آویاژن 

ا ها مجدددسترس به ازای هر پرنده در روز است. این یافته

 ندنشان داد آنهاشد.  ( تاییدb6484) کون و اکمیتوسط 

-گرم در کیلوگرم فسفر غیر 6که تغذیه یک جیره حاوی 

الوه نی شد. به عیتاتی فقط موجب کاهش خاکستر درشتف

که سطح فسفر غیرفیتاتی در جیره  ندگزارش کرد آنها

 های گوشتی ندارد.اثری بر عملکرد بعدی جوجهها مادر

 NRCشده توسط : سطح سدیم توصیهسدیم و کلر

گرم به ازای هر پرنده در روز است. فیشر  8/8( 8330)

( باور دارد که این سطح خیلی کم است و حداقل 8331)

 کند. اوگرم در کیلوگرم سدیم را توصیه می 4/6تا  2/8

 گرم در 8/6همچنین اعتقاد دارد که سطح کلر نباید از 

 کیلوگرم فراتر برود.

                                                           
1. Flip overs 

 تلفاتبا آغاز  (8: عارضه مرگ ناگهانی )فلیپ اورزپتاسیم

-های مادر توصیف میگذاری در گلهدر شروع و اوایل تخم

شود. دلیل اولیه آن کمبود پتاسیم است که از طریق ایجاد 

عدم تعادل الکترولیتی و اسمزی فعالیت طبیعی ماهیچه 

تغذیه در حد اشتها، پتاسیم  حالتکند. در قلب را مختل می

تد. افرضه اتفاق نمیشود و اغلب این عابه ندرت محدود می

م یپتاس کیلوگرم در گرم 3/2 حداقل که کنید حاصل اطمینان

 های مادر گوشتی وجود داشته باشد.ای مرغهجیرههمه  در

 

 نکته 

ی مادر هامرغها به جیره یتامینوسطوح باالیی از 

ر توانند از مادیمشود زیرا این ترکیبات یماضافه 

 به نتاج انتقال پیدا کنند.

 

 هاویتامین

-های تخمهای مادر در مقایسه با مرغنیاز ویتامین پرنده

گذار باال است. این امر تا حد زیادی به این دلیل است که 

ها تامینشده ویبینیتر از حد پیشحتی سطوح اندکی پایین

-جهوکشی و یا تولد جتواند منجر به اختالالتی در جوجهمی

نه ویتامی هایمخلوطپیش اگرچه شود. ناسالم و ضعیف های

کل هزینه جیره را از درصد  9تا  6گران هستند، اما تنها 

ات مختص دارای مخلوطپیش یک بین اختالف گیرند.برمی در

را  که باالترین دامنه مختصات یمخلوطبسیار پایین و پیش

یورو به ازای هر  83/4تا  84/4در نظر گرفته است بین 

فروشی یک جوجه کمتر از قیمت عمدهکه  مرغ خواهد بود

ر مخلوط دهای نسبی اجزای مختلف یک پیشاست. قیمت

ها نشان داده شده است. اگرچه تغذیه ویتامین 0-88شکل 

ده است، برای تکمیل در جای دیگری از این کتاب بحث ش

 ای که ممکن استز کمبودهای تغذیهای ااین مبحث خالصه

 86-88درآوری را تحت تاثیر قرار دهد در جدول جوجه

گنجانده شده است. دو نکته وجود دارد که به طور ویژه در
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 د:نهای مادر گوشتی کاربرد دارمورد مرغ

 های: افزایش سطوح این ویتامین برای مرغEویتامین  .8

وح سطآن در شود. استفاده از مادر گوشتی توصیه می

گرم در کیلوگرم متداول است. باور میلی 864تا  14

 بر این است که این سطوح سیستم ایمنی را در جوجه

 ند.نکروزه تحریک مییک

: نشان داده شده است، اگرچه تا حدودی و C ویتامین .6

گرم در کیلوگرم اسید میلی 844که  ،نه به طور قطعی

های مادر را برای غلبه بر تنش )به آسکوربیک مرغ

 کند.می تقویتویژه در مورد گرما( 

 

 درآوریای موثر بر قابلیت جوجهکمبودهای تغذیه :12-11جدول 

 عالئم جنینی نوع کمبود

 در توسعه طبیعی دستگاه گردش خون. جایگزینی نامناسب جنین. لاختال Aویتامین 

ه پوست مناسبناشدن می های نرم ناشی از کلسیافتاده و استخوانهای عقبریکتز. کمبود فسفر. جوجه 3Dویتامین 

 .هامرغتخم

ینی )ادم(. مرگ جنهای برآمده. سیستم عروقی جنینی ناقص. ترشح آب زیرپوستی کاهش باروری. چشم Eویتامین 

 روزگی. 9تا  8از 

طوالنی شدن زمان لخته شدن خون. خونریزی و نقاط خونی در جنین و افزایش عروق خونی در جنین.  Kویتامین 

 شده.های تازه تفریخعارضه هموراژیک در جنین و جوجه

ها، بزرگ خوردگی پنجهروزگی. ادم، تحلیل ماهیچه ران، چماقی شدن پرها، پیچ 80تا  3تلفات باال از  (2Bریبوفالوین )ویتامین 

شدن غالف عصب سیاتیک و کوتولگی عالئم کمبود ریبوفالوین هستند. دو هفته بعد از مواجهه جیره 

 یابد.درآوری کاهش میجوجه ریبوفالوینبا کمبود مادرها 

 مانی.های ضعیف و عدم زندهی غیرطبیعی. خونریزی زیرپوستی در جنین. تفریخ جوجهپردرآور اسید پانتوتنیک

ا، بال و های پخوردگی استخوانهای بلند )میکروملیا(. کوتاه شدن و پیچپروزیس. کوتاه شدن استخوان بیوتین

 روزگی. 0تا  8جمجمه. ایجاد یک پرده بین پنجه سوم و چهارم. منقار طوطی. تلفات شدید بین 

ها. جایگیری نامناسب جنین همراه با قرار گرفتن سر در بین پاها. ادم. نوک کوتاه. توسعه ضعیف ماهیچه 12Bویتامین 

 روزگی. 80تا  1ومیر شدید جنینی از مرگ

 میرند.ها مدت کوتاهی بعد از سوراخ کردن پوسته میمشابه کمبود بیوتین. جوجه اسید فولیک

 درآوری.جوجهکاهش  6Bویتامین 

های کوتاه و ضخیم و کوتاه شدن فک زیرین. نوک، پاها و گردن درآوری. پاها و بالریکتز. کاهش جوجه کلسیم

 پذیر. ادم.نرم و خمش

 روزگی. 82تا  80ومیر شدید جنینی بین ریکتز. پاها و نوک نرم. مرگ فسفر

ل(. توسعه شککوتاه، سر غیرطبیعی و منقار طوطی هایاختالالت اسکلتی. کوندرودیستروفی )پاها و بال منگنز

 های غیرطبیعی.ناقص گوش داخلی. عقب افتادن رشد. ادم. کرک

ها. ن کرکها. گندله شدمیکروملیا. اختالالت اسکلتی )نداشتن کپل، بال، پا و پنجه(. توسعه ناقص چشم روی

ها و آشامیدن ندارند. تلفات جوجهشده ضعیف هستند و توان ایستادن، خوردن های تازه تفریخجوجه

 شود.مدت کوتاهی بعد از تفریخ شروع می

درآوری. کمبود سلنیم با کاهش سطح ویتامین تجمع آب زیرپوستی. ادم. تحلیل پانکراس. کاهش جوجه سلنیم

E شود. سلنیم در سطوح باال بسیار سمی است و باعث ادم، انحنای های مادر تشدید میدر جیره مرغ

 شود.مینی ومیر شدید جنیها و مرگپنجه
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 های مادر گوشتیمخلوط مرغدر پیشهای مورد استفاده ت نسبی ویتامینقیم: 4-11شکل 

 

 نکته 

پرورش داده  هامادهی مادر باید جدا از هاخروس

 و تغذیه شوند.

 

 هاتغذیه خروس

های مادر تا همین اواخر، متخصصین تغذیه و مدیران مرغ

ها تمرکز کرده بودند و تا حد گوشتی روی وزن بدن ماده

-که خوراک مادهگرفتند. در حالی زیادی نرها را نادیده می

شد، نرها اساسا در حد اشتها تغذیه و چاق ها محدود می

شدند که منجر به مشکالت پا، احتماال تعداد اسپرم کم می

ها طول کشید تا این شد. مدتو معموال باروری پایین می

 در حدود تنهامشکل شناخته شود، زیرا مشکالت مذکور 

گونه که از شکل . هماننددادهفتگی رخ می 34تا  03 ینسن

آن یعنی آید، تغذیه بیش از حد و نتیجه برمی 88-3

تر یک اثر دیرهنگام اما بلندمدت بر های سنگینخروس

. به منظور (8330 ،8برنارد و هاکینگ) باروری دارند

 84جلوگیری از این مشکل الزم است دقت فراوانی طی 

گذاری صورت ها به سالن تخمهفته اول ورود خروس

 .بگیرد

                                                           
1. Hocking and Bernard 
2. McDaniel 

( اولین نفری بود که به امکان تغذیه 8312) 6دانیلمک

 ذیلها پی برد و نتایج آن را به شرح جداگانه نرها و ماده

 بیان داشت:

 ها.یکنواختی بهتر نرها و ماده 

 ها.بهبود کنترل وزن بدن نرها و ماده 

 های متفاوت برای نرها و فرصت استفاده از خوراک

 ها.ماده

  درآوری.جوجهافزایش باروری و 

 .کاهش مصرف خوراک 

های گذار، هدف از تغذیه خروسهای تخمهمانند مرغ

ای آنها با تعدیل مداوم مادر برآورده کردن نیازهای تغذیه

رها به بینی نیاز نیافته است. احتماال پیشخوراک تخصیص

، تر است. بنابرایندلیل عدم وجود دردسر تولید تخم، ساده

اید دو نیاز پایه یعنی رشد و نگهداری ای ببرنامه تغذیه

های های بدن را برآورده کند. ضوابط اصلی برنامهفعالیت

ای نرها زیر نظر گرفتن وزن و شرایط بدن و کنترل تغذیه

 .استاندازه چهارچوب و یکنواختی 

ای هیها به پشتیبانی تغذاند که بیضهپژوهشگران دریافته

کافی نیاز دارند. محدودیت خوراک اثری منفی بر وزن
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 (8330و باروری در سنین مختلف )هاکینگ و همکاران،  ارتباط بین وزن بدن: 5-11شکل 

 

های مادر دارد. نباید اجازه داد که ها در خروسمطلق بیضه

وزن نرها کاهش پیدا کند، زیرا این امر یک اثر آنی بر 

آوری و ها و باروری دارد. در عین حال، گوشتاندازه بیضه

ه د و منجر بندهگیری را کاهش مینیز فعالیت جفت چاقی

 04ر، د. در یک آزمایش اخینشوها میکاهش اندازه بیضه

 هایشده در طول دوره تولید بیضههای تلفدرصد خروس

های منتشرنشده(. رفته داشتند )رابینسن، دادهتحلیل

اعتقاد بر این است که تقابالت رفتاری نرها با یکدیگر، 

توانایی برخی از نرها را برای دسترسی به خوراک تحت 

ل از بها قدهد و احتماال در وقوع تحلیل بیضهتاثیر قرار می

 ها نقش دارد.مرگ در این پرنده

های استاندارد پرورش در دوره پرورش، استفاده از جیره

پذیر است، اما ها امکانها برای جوجه خروسجوجه مرغ

  82تا  83پروتئین )های آغازین کمباید از استفاده از جیره

 نکته 

باید در یک مرحله  هاخروسی گذارتخمدر دوره 

 شوند. داشتهنگهرشد مثبت 

 

درصد( اجتناب شود. دوره ابتدای بلوغ، با افزایش وزن 

هفتگی،  94تا  64کیلوگرم طی سن  6/8انتظار قابل

های مادر است؛ از ترین مرحله در زندگی خروسحساس

این رو، پایش پیوسته وزن بدن در این دوره ضروری است. 

همواره  باریکروز  3تا  0نرها به صورت هر  بررسی وزن

ها انگاره خوبی است و امکان ارزیابی چگونگی پاسخ پرنده

کند. ماهیچه سینه آخرین شده را فراهم میبه خوراک ارائه

ین کند و اولای است که به طور کامل توسعه پیدا میماهیچه

جایی است که هنگام از دست دادن وزن تحت تاثیر قرار 

های دارای سینه کامالگیرد. بنابراین، احتماال خروسمی
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اند. به طور مشابه، گرد خوراک بیش از حد دریافت کرده

بودن استخوان سینه نرها حاکی از  لمساحتماال قابل

-تواند صرفدریافت خوراک ناکافی است. این شرایط می

کننده اختالفات در نظر از وزن بدن رخ بدهد و منعکس

در زمان بلوغ به دلیل اختالف در توسعه اندازه  اندازه بدن

 دوره پرورش باشد. در طولبدن 

 

 نکته 

تغذیه جداگانه نرها بسیار موثر است اما معموال 

 استفاده عملی از آن در مزرعه دشوار است.

 

ها باید در دوره پرورش آغاز تغذیه جداگانه نرها و ماده

( نشان داد که نرهایی که جدا از 8333) 8شود. بریک

یابند )بر اساس منحنی رشد خودشان( ها پرورش میماده

گیرند و باروری آنها در مقایسه با باروری وزن کمتری می

ها پایدارتر است. او یافته همراه با مادهنرهای پرورش

دریافت که در صورت کاهش شدید خوراک، نرها فعالیت 

شوند. با نند و خیلی زودتر چاق میکخود را متوقف می

شده باروری نیز افزایش پیدا افزایش مقدار خوراک ارائه

ها در دوره کرد. اصل اساسی تفکیک خوراک نرها و ماده

گذاری جلوگیری از دسترسی نرها به خط خوراک تخم

ها و فراهم کردن جایگاه خوراک جداگانه برای نرها ماده

ز دسترسی نرها به خط است. روش معمول جلوگیری ا

ها قرار دادن یک شبکه فلزی روی خط دانخوری ماده

دانخوری است که دسترسی به آن با دستکاری فاصله بین 

شود. ممکن است دانخوری نرها از نوع ها کنترل مینرده

متر باالتر از کف سانتی 03بشقابی یا سطلی باشد که 

ی از شود. یکها خارج میآویزان و از دسترس ماده

ها های تغذیه جداگانه نرها و مادهدشوارترین بخش

مدیریت تجهیزات است. اغلب نرهای جوان )کوچک( 

قادرند سر خود را از موانع در نظر گرفته برای جلوگیری 

                                                           
1. Brake 

ه به یافتاز دسترسی آنها عبور دهند و به خوراک تخصیص

ها دسترسی یابند. غلبه بر این مشکل دشوار است. ماده

تر یی که ریش و تاج آنها چیده نشده است سختهاپرنده

ها دسترسی پیدا کنند. تنها توانند به خوراک مادهمی

راهکار جایگزین، تاخیر در قرار دادن نرها در سالن است 

 تر شوند.تا زمانی که بزرگ

با وجودی که ارائه یک خوراک جداگانه به نرها ضروری 

های یه جیره( نشان داد که تغذ8312دانیل )نیست، مک

پروتئین منجر به درصد باالتر نرهای تولیدکننده منی کم

های جداگانه نیازهای مواد مغذی (. جیره2-88شد )شکل 

د. کلسیم موجود در جیره نکننرها را بهتر برآورده می

ها برای نرها بسیار باال است و حداقل یک تنش اضافی ماده

اهی کند، اما گمیها برای دفع کلسیم مازاد تحمیل به کلیه

تواند مشکالت پا را نیز تشدید کند. تجربه عملی نشان می

درصد پروتئین در  86ای با داده است که استفاده از جیره

تغذیه نرها منجر به افزایش باروری کل و کاهش هزینه 

توجه استفاده از شود. با وجود مزایای شایانخوراک می

شت آنها برای بلندمدت های نر، در صورت نیاز به انباجیره

هفته( و یا در صورت هرگونه احتمال ورود آنها  2)بیش از 

ها استفاده ها بهتر است از این جیرهبه خط دانخوری ماده

 نشود.

های مادر را روی ( اثرات تغذیه خروس8333بریک )

ررسی های گوشتی تجاری( بباروری و نتاج آنها )جوجه

ها، نرخ کرد. مشخص شد که با تغذیه ناکافی خروس

افزایش وزن خود آنها و عملکرد نتاج آنها کاهش یافت. به 

تر در این شرایط باروری رسد که نرهای بزرگنظر می

های دهد که جوجهدهند، این نشان میکمتری بروز می

د تر تولیهای کوچکروزه تجاری )نتاج( توسط پرندهیک

گذاری یا . مصرف ناکافی خوراک در آغاز تخمشوندمی

داری گذاری باروری را به طور معنیهفته تخم 63بعد از 

های گوشتیکاهش داد و منجر به کاهش وزن بدن جوجه
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 (8312دانیل، تولیدکننده منی )مک و درصد نرهایسطح پروتئین جیره : 6-11شکل 

 

گرم شد.  31و  30میزان  روزگی به ترتیب به 06 سن در

اثر بر نتاج تنها زمانی دیده شد که باروری به طور 

ها باید بر داری کاهش یافت. برنامه تغذیه خروسمعنی

اساس وزن بدن آنها جهت برآورده کردن نیاز نگهداری 

نها انجام شود.روزانه و حفظ پیوسته رشد آ
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 نکات کلیدی

11 
ر گوشتی های مادهای گوشتی امروزی دارای همبستگی منفی با توانایی تولیدمثل است که پرورش مرغنرخ رشد باالی جوجه

 کند.ترین بخش پرورش طیور تبدیل میرا به سخت

12 
شود. این بدین معنی است که و این کار با محدود کردن مصرف خوراک انجام می های مادر باید محدود شودرشد پرنده

 کننده برنامه خوراک دادن است تا اینکه متخصص تغذیه باشد.مدیر واحد بیشتر کنترل

13 
گذاری گذاری )قبل از پیک( و انتهای تخمتوان به سه مرحله شامل پرورش، ابتدای تخمهای مادر را میتغذیه و مدیریت مرغ

 ای و مدیریتی خاص خود را دارد.)بعد از پیک( تقسیم کرد. هر مرحله اهداف تغذیه

14 
های های یکدست و برخوردار از ترکیب بدن مناسب هدف اولیه مرحله پرورش است. این هدف در مقایسه با مرغتولید گله

 آید.تر به دست میگذار تجاری خیلی سختتخم

15 
 ها اجازهشده مصرف خوراک برای هر سویه منتشر شده است. به طور کلی، به پرندهبینیادیر پیشهای بدن هدف و مقوزن

هفتگی  83تا  0ها(. رشد از سن هفتگی رشد کنند )برای فراهم شدن امکان توسعه اندام 2شود با سرعت باال تا سن داده می

 شود.کنترل و بعد از آن برای تحریک بلوغ جنسی تسریع می

16 
برآورده شدن وزن  جهتهای مختلف وزنی تقسیم شوند به طوری که بتوان آنها را ها توزین و به گروهزم است پرندهال

 هدف مدیریت کرد.

17 
یی تمایل به هاتر از استاندارد هستند. چنین پرندههایی باشد که کمی سنگینبه عنوان یک قانون، هدف باید تولید پرنده

بدنی  کمی ذخایر چربی ها به تولید مناسبی )همراه با تداوم( برسند، بایددارند. برای آنکه پرندهداشتن عملکرد بهتری 

 های مادر نیست.داشته باشند. وزن تنها راهنمای مورد نیاز در پرورش مرغ

18 
ا امکان ع شود تحجم خوراک باید متناسب باشد و خوراک باید تا جایی که امکان دارد با سرعت زیاد در سرتاسر سالن توزی

 ها فراهم گردد.مصرف خوراک کافی برای همه پرنده

19 
 گذاری غیرضروری است.تخماحتماال استفاده از جیره پیش

11 
 ای نیستند. بنابراین،گذاری قادر به مصرف خوراک بیشتر برای غلبه بر کمبودهای تغذیههای مادر در مرحله تخممرغ

 است. تخصیص خوراک مناسب به آنها ضروری

11 
 گذار تجاری هستند )نیازهای تخمتر از مرغهای مادر نه تنها سنگینیافته است. مرغانرژی محرک خوراک تخصیص
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تر است. از این رو، احتمال اینکه یک جیره تجاری کمبود پروتئین داشته باشد آنها نیز پایین تخمنگهداری باال(، بلکه تولید 

 کنند.ها پروتئین و اسید آمینه مازاد فراهم میخیلی کم است. برعکس، این جیره

12 
ها باید تدریجی و در ید. افزایشبیادست به درصد  24تا  33ها به تولید پیک مصرف خوراک باید قبل از رسیدن پرنده

 د به طوری که تخمدان تحریک نشود.نبگیر انجاممقادیر کوچک  قالب افزودن

13 
یابد و ممکن است وزن بدن شروع به باال رفتن کند. این زمانی است که افزایش می بعد از پیک، مدت زمان مصرف خوراک

 .شودها میوزن مرغکند بلکه موجب اضافهباید خوراک گله کاهش داده شود. ارائه خوراک اضافی تولید را تحریک نمی

14 
 نجام شود.برای جلوگیری از کاهش غیرطبیعی تولید، کم کردن خوراک باید به صورت تدریجی ا

15 
هایی با پوسته نرم بگذارند. مصرف بیش گذارند و ممکن است تخموزن دارند به صورت نامنظم تخم میهایی که اضافهمرغ

 دهد.زرده را افزایش میهای دو و سهها شود و احتمال گذاشتن تخمتواند باعث تشکیل زیاد فولیکولاز حد خوراک می

16 
 کنند و تنشرا فراهم می انرژی امکان افزایش حجم و یکنواختی خوراکهای کمدائمی است. جیره مسالهتراکم انرژی یک 

 تراکم باال عملکرد عالی دارند. دارایهای ها روی جیرهرسد که پرندهدهند، اما به نظر میرا کاهش می

 

17 
 ر داد یا حداقل هرگونه تغییری باید بهبه طور کلی، در صورت کارکرد مناسب یک سیستم خوراک دادن نباید آن را تغیی

 صورت تدریجی انجام شود.

18 
 تر از فراهم کردن پروتئین خام است.های مادر حیاتیفراهم کردن اسیدهای آمینه ضروری در مرغ

19 
د. انآمده در مجامع علمی کاهش دادهدستهای بههای خود را در هماهنگی با دادهنژاد توصیههای بزرگ اصالحشرکت

های لخم دارند و بنابراین در صورت وجود پروتئین های مادر گوشتی امروزی تمایل طبیعی باالیی به تولید بافتژنوتیپ

 خیلی باال در جیره ممکن است آنها ذخایر چربی بدنی کافی برای تولید طبیعی نداشته باشند.

21 
ها در جیره آنها گنجانده شود، این کار یر باالیی از ویتامینهای مادر بسیار روشن است. اما باید مقادنیاز مواد معدنی مرغ

 روزه دارد.های یکمانی جنین و کیفیت جوجهاثر سودمندی بر زنده

21 

دهد. خوراک نرها باید مقادیر کمی کند و باروری را بهبود میتغذیه جداگانه نرها امکان کنترل بهتر وزن بدن را فراهم می

 باشد. کلسیم و پروتئین داشته
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 یتغذیه و سالمت: 12فصل 
 یناآنها وجود دارد. با بهبود درک ما از این تعامالت،  یسالمت وضعیتها و تغذیه پرنده نحوهاثرات متقابل زیادی بین 

 متخصصان تغذیه خواهد شد. وظیفه از مهمی بخش مساله
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های متخصصان تغذیه باید هرچه بیشتر و بیشتر وارد بخش

های دارای اهمیت ویژه طیور شوند. حوزه یمرتبط با سالمت

دستگاه گوارش،  یای، مدیریت سالمتپاتولوژی تغذیه

. استهای متابولیک تحریک سیستم ایمنی و بیماری

ما در ا ،ها زبردست هستنددامپزشکان در تشخیص بیماری

گویی دارو یا واکسن در حل مشکل با صورت عدم پاسخ

اند ن تغذیه پذیرفتهشوند. متخصصیمحدودیت مواجه می

های متابولیک تابعی از رشد سریع که بسیاری از بیماری

ها ها هستند و بنابراین مواجهه با این چالش)ژنتیک( پرنده

-رکتشبه تالش مشترک متخصصین تغذیه، دامپزشکان و 

 نیاز دارد.نژاد اصالحهای بزرگ 

 و منشأعلت، که ای از علم پزشکی است پاتولوژی شاخه

ا را هها و نیز تغییرات ناشی از بیماریعت و بیماریطبی

وان به تای را میکند. بنابراین، پاتولوژی تغذیهبررسی می

های ناشی از خوراک و تغذیه مانند صورت مطالعه آسیب

های ناشی کمبودهای ساده خوراک و یا مواد مغذی، بیماری

های متابولیک از مواد مضر موجود در خوراک و بیماری

ناشی از برهمکنش بین پرنده و خوراک تعریف کرد. 

های متابولیک در بسیاری از موارد پیچیده هستند بیماری

 و سازوکار ایجاد آنها به طور کامل مشخص نیست.

 

 نکته 

المتی ای، سیهتغذپاتولوژی  هاپرندهکیفیت تغذیه 

دستگاه گوارش و سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار 

 شود.یمهای متابولیک یماریبدهد و منجر به می

 

 ایکمبود تغذیه

ز آیا ناشی اتوان بر حسب آنکه ای را میکمبودهای تغذیه

ه بهستند کل خوراک یا یکی از مواد مغذی ضروری  کمبود

صورت کمبودهای ساده یا پیچیده در نظر گرفت. به عالوه، 

. ای یا شدید تعریف کردتوان کمبود را به صورت حاشیهمی

به یک عامل  عالئمای، نسبت دادن در مورد کمبود حاشیه

مشخص بسیار دشوار است. به طور مثال، نرخ رشد، 

 صورتراندمان خوراک و دیگر پارامترهای تولیدی به 

گیری آنها د و اندازهگیرای تحت تاثیر قرار میحاشیه

د خیلی شدیدترن عالئمدشوار است. در مورد کمبود شدید، 

شود و ممکن است توسعه ولید متوقف میبه طوری که ت

ای یک بیماری ناشی از کمبود حقیقی یا کمبود تغذیه

 پاتولوژیک منجر به تلفات گردد.

 به -ویتامین، ماده معدنی، اسید آمینه  - هیچ ماده مغذی

تنهایی در فیزیولوژی عملکرد بدنی درگیر نیست، بلکه 

مغذی  ای از موادهای بدن توسط مجموعههمه فعالیت

گیرد. در پاتولوژی کمبود ضروری و غیرضروری انجام می

مغذی  مواد از تعدادیاین احتمال وجود دارد که کمبود 

یک ماده کمبود موجب عارضه مشابهی شود. بالعکس، 

متعددی شود. جهت تشخیص  عالئمتواند موجب مغذی می

اختالل داشتن تاریخچه کاملی از جیره ایجاد موثر عامل 

، آب و محیط ضروری است. این اطالعات در دهشارائه

افتن جهت ی از مرگ پسبالینی و ارزیابی  عالئمترکیب با 

 شود.ترین دلیل اختالل استفاده میمحتمل

 دشوارتر است مدتیطوالن و ایحاشیه کمبود یک تشخیص

-باری بر تولید داشته باشد. بیماریتواند اثرات فاجعهو می

و  شرایط محیطیو نیز  - باکتریایی و انگلی(ها )ویروسی، 

توانند دسترسی به مواد مغذی، نیازهای مواد می - مدیریتی

تر از همه توانایی مغذی، پایداری مواد مغذی و شاید مهم

 پرنده برای مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار بدهند.

 

 کمبود آب یا خوراک

ترین کمبود ماده مغذی کمبود یا نبود کامل خوراک متداول

و یا آب است. اغلب چنین کمبودی نتیجه ضعف مدیریت 

 و غیره( در واحد است. ناکافی)نبودن خوراک، دانخوری 

کمبود خوراک منجر به کاهش وزن بدن یا کاهش معموال
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های بالغ و کاهش نرخ رشد در مرغ در پرندهتولید تخم

شود. در موارد شدید، امکان بروز های گوشتی میجوجه

های جوان، وجود دارد. در پرندهنیز ویژه کمبود  عالئم

 یگرسنگ ازکمبود خوراک باعث ایجاد شرایطی موسوم به 

، ذخایر داخلی آنها )کیسه ین حالت]در ا شودمی 8افتادن

شود و از شدت گرسنگی توان زرده( به طور کامل خالی می

 .؛ مترجمین[غذا خوردن ندارند

 

 کمبود پروتئین و اسید آمینه

 واحد نوعی از کمبود پروتئین ینهآمکمبود یک اسید اساسا 

است که موجب کاهش رشد و افزایش متقابل در ذخیره 

شود. ممکن است یک کاهش تدریجی در اندازه چربی می

 به درجه کمبود عالئممرغ و تولید مشاهده شود. شدت تخم

اسید آمینه بستگی دارد. بسیار مهم اینکه کمبود پروتئین 

شود. در وراک مییا اسید آمینه موجب کاهش مصرف خ

کند بین اسیدهای آمینه لیزین نقش مهمی در رشد ایفا می

و همراه با متیونین دو اسید آمینه محدودکننده اول هستند. 

همچنین لیزین یک جزء بنیادی مالتونین است و کمبود آن 

زمان شود. کمبود هممنجر به انحراف در رنگ پرها می

زبان  موجب تغییر شکلآالنین لوسین و ایزولوسین با فنیل

شود. سیستین در تولید پرها نقش دارد و کمبود آن می

 شود.باعث عقب افتادن یا کندی رشد پر می

 

 کمبود انرژی

ها انرژی را برای همه واکنش شیمیایی جاری بدن پرنده

نیاز دارند و در صورت ناکافی بودن مصرف انرژی خود 

 تریابد. بحث کاملبالفاصله کاهش می آنها نرخ رشد

 آمده است. 9محرومیت از انرژی در فصل 

 

 کمبود فسفر

 گذار در شرایطهای تخمکمبود فسفر متداول نیست. مرغ

                                                           
1. Starve out 

مکمل فسفر نیاز دارند. اما در کمی بسیار مقدار به  متعارف

شرایط تنش گرمایی کمبود فسفر جیره موجب افزایش 

 ود. اگر هیچ فسفر معدنی به جیرهشتلفات و افت تولید می

ماده دیگری به های گوشتی اضافه نشود )مثال اگر جوجه

اشتها بی هااستفاده شود(، پرندهبه جای منبع فسفر اشتباه 

رشد ضعیف و عملکرد پایینی بروز متعاقبا خواهند شد و 

ای فسفر باعث ضعیف شدن خواهند داد. کمبود حاشیه

 ود.شها و ریکتز میاستخوان

 

 کمبود کلسیم

دهد و کمبود کلسیم در صورت حذف آن از جیره رخ می

نیز ممکن است توسط سایر عوامل القا شود. بین کلسیم، 

اثرات متقابل وجود دارد.  3Dفسفر، آنزیم فیتاز و ویتامین 

 80و  2های جزئیات در فصلبا این تقابل بسیار پیچیده 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 

 کمبود سدیم

از آن  ترمتداولای نمک )سدیم( احتماال کمبود حاشیه

دانیم. چنین کمبودی باعث نوک زدن به چیزی است که می

پرها، کاهش مصرف آب و خوراک و عملکرد پایین 

ی ترشود. کمبود حاد سدیم شرایط بسیار دهشتناکمی

 زیر را در پی دارد: عالئماست و 

 ثل اینکه م -وار روی خوراک پنجه کشیدن دیوانه

 گردد.پرنده دنبال چیزی می

 .آشفتگی شدید 

 ترسناک و همراه با سروصدای  یک حالت اضطراب

 شبیه گریه بچه. - وغریبیبعج

  فراگیر خواهد شد. تلفات -کانیبالیسم شدید 

 

 ایها و کمبودهای تغذیهبیماری

 موجب توانندمی که دارد وجود هاپاتوژن از ایدامنه
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 .شوند ایتغذیه کمبودهای

 

 عارضه فالشینگ

اصطالحی است که برای توصیف تولید بیش از  8فالشینگ

رود. در شرایط متعارف، حد فضوالت در طیور به کار می

رنگ و یک جزء معموال ایفضوالت شامل یک توده قهوه

. تندهس( یکاور یداسمایع سفیدرنگ یعنی اورات کلسیم )

به طور کلی، ترکیب مدفوع به کیفیت و کمیت جیره 

های مبتال به عارضه مصرفی بستگی دارد. در پرنده

دفع  یو به دفعات بیشتر هستندفالشینگ، فضوالت مایع 

درصد  24تا  04د. در شرایط عادی، مدفوع حاوی نشومی

تخلیه بار در روز به طور کامل  9تا  6ها آب است و سکوم

های گوشتی(. الزم به ذکر است که سه هشوند )جوجمی

 شود:عامل داخلی منجر به عارضه فالشینگ می

 یکاور یداسبا وجود  )دفع بیش از حد ادرار( 6دیورز 

به شکل یک مایع شفاف یا سفیدرنگ در مواد دفعی 

رای ها بسازوکار طبیعی پرنده یورزدشود. توصیف می

است.  ها و نیتروژن مازاد و سمومدفع الکترولیت

بیشبود برخی از مواد معدنی به ویژه پتاسیم و سدیم 

منجر به افزایش مصرف آب و آبکی شدن مدفوع 

گردد. سطوح بسیار باالی پروتئین نیز باعث می

شود. هضم اسیدهای چرب افزایش مصرف آب می

های جوان پایین است و گنجاندن اشباع در پرنده

جاد مدفوع سطوح خیلی باالی آنها در جیره باعث ای

 شود.( می9اسهال چربچسبناک )

 )اسهال فیزیولوژیک )دفع مایعات از دستگاه گوارش 

 یتیکف یدای مانند اساساسا توسط مواد ضدتغذیه

 شود. بخش عمده آن به شکل موسین است.ایجاد می

  با مدفوع تیره رقیق و آبکی توصیف داخلیاسهال 

                                                           
1. Flashing syndrome 
2. Diuresis 
3. Steatorrhea 
4. Campylobacter 

 از آلودگیای شود. به طور طبیعی این حالت نشانهمی

پرنده با عوامل اسموتیک یا دیگر عوامل است. 

توانند موجب اسهال بسیاری از عوامل عفونی نیز می

های شوند. اینها شامل اشریشیا کلی و انواع گونه

اصلی است. اما معموال عامل  0سالمونال و کامپلیوباکتر

 های ایمریای انگلی به ویژه کوکسیدیومهاپروتوزآ

ها نیز منجر به انتریت و ویروس . برخی ازهستند

 شوند.اسهال می

همه این اختالالت موجب افزایش مقدار رطوبت بستر 

 تر )زمستان( کهشوند، به ویژه در شرایط محیطی خنکمی

نرخ تهویه ناکافی است. افزایش رطوبت بستر باعث تخمیر 

یا بیشتر  1به  3از  pHو تخمیر به نوبه خود باعث افزایش 

یاک به آمون یکاور یداس یهتجزشود. در شرایط قلیایی، می

افتد که موجب کاهش کیفیت هوا و احتماال اتفاق می

شود. همچنین بستر مرطوب افزایش مشکالت تنفسی می

های پوستی مانند سوختگی نخستین عامل اصلی زخم

مفصل خرگوشی و التهابات پوستی ایجادشده در ناحیه 

 های سینه( است.سینه )زخم

ای شود. اول تواند منجر به کمبودهای تغذیهاسهال می

دیدگی دیواره اینکه در بسیاری از موارد باعث آسیب

مخاطی دستگاه گوارش و در پی آن کاهش جذب مواد 

شود. دوم اینکه احتمال دارد که نرخ عبور از مغذی می

خود  به نوبه دستگاه گوارش تا حد زیادی افزایش یابد که

شود. میمنجر به کاهش قابلیت هضم مواد مغذی جیره 

شاید بهترین راه برای زیر نظر گرفتن مشکالت احتمالی 

گیری مصرف آب باشد. در صورت افزایش یا اندازه

کاهش ناگهانی مصرف آب باید بالفاصله دلیل مشکل را 

ها را به مشکالت مشخص کرد. عوامل متعددی پرنده

کند که یکی از آنها تنش فیزیکی یا تعد میگوارشی مس
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هایی باعث افزایش فیزیولوژیکی است. چنین تنش

و تغییر در پیامبرهای داخل  گوارشحرکات دستگاه 

سلولی دخیل در جذب مواد مغذی و هر دوی اینها منجر به 

د. همچنین مشخص شده نشوکاهش جذب مواد مغذی می

 کند.یایمنی را سرکوب م یستمساست که تنش 

تواند منجر به بروز رفتارهای آلودگی به عوامل عفونی می

 60 عالئمها شود. اولین ای غیرمعمول در پرندهتغذیه

ده زساعت قبل از شروع اسهال به شکل سروصدای وحشت

-ـحوصله دور از خطوط دانها خیلی بیکند. پرندهبروز می

باید خوری قدم خواهند زد و تمایلی به خوردن ندارند. ن

تصور کرد که این رفتار مربوط به کیفیت پایین خوراک 

روز  9ومیر اتفاق خواهد افتاد و بعد از است. موجی از مرگ

کنند. تغذیه مجدد ها مجددا شروع به خوردن میپرنده

ها تواند مشکالت خود را ایجاد کند. ممکن است پرندهمی

]در پی محرومیت از از کمبود فسفر خون رنج ببرند 

اما  شود،خوراک منابع فسفات پرنده تا حد زیادی خالی می

ریزی گلوکز برای تولید با مصرف دوباره خوراک، درون

ATP ای باعث افت ناگهانی منابع در کبد و بافت ماهیچه

و شود؛ مترجمین[ فسفات خون در سطوح کشنده می

جمعیت میکروبی دستگاه گوارش دستخوش تغییرات 

 نامطلوب شود.

ر کلی، قابلیت دسترسی آن دسته از مواد مغذی به طو

تری دارند برای پرنده کمتر است و خوراک که هضم پایین

چنین موادی به احتمال بیشتری در دسترس جمعیت 

-ها قرار میمیکروبی ناسازگار دستگاه گوارش و پاتوژن

-( مهار8تواند در اثر گیرند. قابلیت هضم پایین می

-( پلی6د مهارکننده تریپسین(، های آنزیمی )ماننکننده

( 9، ی غالتهادانهموجود در ای نشاستهغیرساکاریدهای 

کیفیت ( منابع بی0شده و پروتئین بیش از حد پخته

پر( ایجاد شود. برخی از عوامل پودر پروتئین )مانند 

                                                           
1. Malabsorption syndrome 
2. Runting and stunting syndrome 
3. Hyperkeratosis 

ر توانند بای مانند فیبر، چربی و بافت خوراک میتغذیه

حرکات دستگاه گوارش تاثیر داشته باشند. به طور کلی، 

نرخ عبور خوراک با افزایش میزان فیبر افزایش و با 

یابد. اما هر دوی این اجزاء افزایش سطح چربی کاهش می

برای حرکات طبیعی دستگاه گوارش مورد نیاز هستند. 

یعی دستگاه گوارش برای هضم مناسب حرکات طب

خوراک، جذب مواد مغذی و حفظ محیط سالم دستگاه 

 .استگوارش ضروری 

 

 1عارضه سوءجذب

ه عارضاین عارضه عامل افت یا وقفه در رشد است و با نام 

برجسته  عالئمشود. از شناخته می 6کاهش و توقف رشد

. سترنگ اهای مبتال به این عارضه اسهال نارنجیپرنده

روند، حالتی که همچنین پرها ژولیده و به سمت باال می

شود. در همه شناخته می جوجه هلیکوپتری تحت عنوان

موارد، عارضه سوءجذب حاصل مشکالتی در دستگاه 

گوارش است که در پیوند با عوامل عفونی ایجاد و منجر به 

 گردند.شده میوری کمتر از مواد مغذی هضمبهره

ند اولین بار در هفته دوم همراه با اسهال توابیماری می

و ممکن است  بروز کندومیر شدید و کاهش رشد و مرگ

درصد برسد. این شرایط  3تلفات ناشی از آن به بیش از 

ی و بالین عالئمکند و با یک سری یک هفته ادامه پیدا می

شود. انتریت مشاهده خواهد شد که بیوشیمیایی همراه می

ای، نارنجی تا با محتویات مایع دارای رنگ متغیر از قهوه

د و ممکن شوپریده میشود. مخاط رنگیف میزرد توص

برابر افزایش یابد. دیواره  3است اندازه کیسه صفرا تا 

ده و سایی یها ظاهرشود و پاپیلمعده ضخیم میپیش

رود و این گیرند. سنگدان تحلیل میمتورم به خود می

. پانکراس است همراه 9یپرکراتوزهحالت با زخم شدن و 

شود. پرها نرم، ژولیده و رود و فیبروزه میتحلیل می
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های زرد ناکافی شوند و رنگیزگی در جوجهشکننده می

یابد و درصد کاهش می 34خواهد بود. نرخ رشد بیش از 

-د. از نظر بیونشوای مبتال دچار کوتولگی میهجوجه

های شیمیایی، کاهش سطوح کبدی و پالسمایی ویتامین

است. به طور  توجهقابل( Eو  A ،Dمحلول در چربی )

عمومی پذیرفته شده که این عارضه عفونی است، زیرا 

محتویات روده  8امکان بازتولید آن از طریق نیوشاندن

که عامل عفونت یک ویروس  رسدوجود دارد. به نظر می

، 6هاشامل رئوویروس هاویروسباشد. انواع مختلفی از 

 3هاویروسو کلسی 0ها، کورنوویروس9هاآدنوویروس

است که هر یک از آنها  گردیدهو مشخص اند شدهارزیابی 

کند. عارضه سوءجذب را ایجاد می عالئمیک یا برخی از 

زمان با ها همویروسدر حقیقت، احتماال انواع مختلفی از 

یک یا تعداد بیشتری باکتری )اشریشیا کلی و کامپلیوباکتر 

( در ایجاد این بیماری دخالت دارند. در حال حاضر 2ژژونی

 نقش دقیق این عوامل مشخص نشده است.

 های زیر کنترل نمود:توان از راهاین عارضه را می

 رسد که ضدعفونی : به نظر میمحیط ضدعفونی کردن

وشو یا گاز فرمالین و به دنبال آن کردن توسط شست

روز( ابزاری ضروری  64تا  83دوره استراحت کافی )

 بیماری باشد.این برای حفاظت در برابر 

 های : خیلی اوقات تجویز ویتامینهادرمان پرنده

های محلول در ویتامینو  Eو  A ،Dمحلول در چربی 

بیماری و این پلکس( برای کاهش اثرات کم Bآب )

 شود.های ثانویه توصیه میجلوگیری از بیماری

  :یک رئو تجویزرسد که به نظر میواکسیناسیون-

 روزهیکهای گوشتی شده در جوجهویروس غیرفعال

کند. واکسیناسیون بخشی ایجاد مینتایج رضایت

                                                           
1. Inoculation 
2. Reoviruses 
3. Adenoviruses 
4. Coronaviruses 
5. Caliciviruses 
6. Campylobacter jejuni 
7. Necrotic enteritis 

های مادر گوشتی نیز با موفقیت اجرا شده است مرغ

دهد عفونت نه تنها به صورت افقی بلکه نشان می که

 کند.به صورت عمودی نیز انتقال پیدا می

 

 نکته 

بالینی با هضم و التهاب نکروتیک روده تحت

شود و تشخیص آن یمعملکرد ضعیف شناخته 

 دشوار است.

 

 التهاب نکروتیک روده

یکی از عوارض مهم گوارشی در  0التهاب نکروتیک روده

های گوشتی است که منجر به سوءجذب و کمبود جوجه

ترین شود. این بیماری یکی از مهممواد مغذی می

کننده صنعت طیور در های در حال ظهور تهدیدبیماری

سرتاسر دنیا است. این عارضه خود را به شکل یک افزایش 

درصد در روز  8احتماال  -دهد ناگهانی در تلفات نشان می

هفتگی هستند. در  2تا  6 در سنها وقتی که پرنده -

هفته ادامه پیدا کند.  6تا  8تواند صورت عدم درمان می

ورت تر شده است که به صبالینی بیماری متداولشکل تحت

هضم ضعیف، افت افزایش وزن و افزایش ضریب تبدیل 

ومیر خوراک، اما بدون هیچ اثر آشکاری روی مرگ

که مخصوص این بیماری نیستند.  یعالئم :شودصیف میتو

ود، شوقتی که احتمال بروز التهاب نکروتیک روده داده می

باید الشه پرنده را باز کرد و مورد بررسی قرار داد. مهر 

های نکروتیک معمول در بیماری وجود آسیب تایید

مجرای روده است. در اغلب موارد کوکسیدیوز نیز وجود 

رسند و به نظر های مرده دهیدراته به نظر میدهدارد. پرن

شوند. آید که به سرعت از داخل دچار گندیدگی میمی
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شوند، در ابتدا به نظر های مرده باز میوقتی که پرنده

که به خاطر این هستند،کوکسیدیوز مبتال به رسد که می

 هاهای نکروتیک مشاهده خواهد شد. به عالوه، رودهآسیب

 شوند و حاوی یککنند، نازک میگاز پف می جمعبه دلیل ت

رنگ بدبو هستند. ممکن است در آغاز ایمایع قهوه

های زرد کمرنگ روی ها زخم باشند یا لکهبیماری، روده

سطح آنها وجود داشته باشد. با گسترش بیماری، سطح 

ای مایل ها حاوی چیزی شبیه یک غشای قهوهدرونی روده

وله حشود شبیه بود که اغلب گفته می به زرد تا زرد خواهد

 است. ترکی

التهاب نکروتیک روده یک بیماری عفونی و واگیردار است 

ام تولیدکننده اسپور به ن هوازییبکه توسط یک باکتری 

شود. اسپورها این امکان ایجاد می 8کلستریدیوم پرفرژنس

ها در شرایط کنند که سالرا برای باکتری فراهم می

ها حیطی زنده بماند و بنابراین این باکترینامطلوب م

-یتامنگستردگی زیادی در محیط دارند، اما اقدامات 

ش خطر التهاب تواند به کاهعمومی در مزرعه می زیستی

د. دومین ویژگی مهم این ننکروتیک روده کمک ک

از  ایها توانایی آنها برای تولید دامنه گستردهباکتری

-د بیماری را دارند. کلسترسموم است که پتانسیل ایجا

توان در تعداد کم درون مجرای یدیوم پرفرژنس را می

های روده هر پرنده سالمی یافت. تنها برخی از سویه

باکتری پاتوژن هستند. در برخی از شرایط آنها با سرعت 

. این شودشوند و شرایط بیماری فراهم میزیادی تکثیر می

و مدیریتی است.  ایشرایط دربرگیرنده عوامل تغذیه

هایی های حاوی پروتئین باال )به ویژه پروتئیناحتماال جیره

های بر پایه گندم )حاوی حیوانی دارند( و جیره منشأکه 

 ترینای( مهمهای غیرنشاستهساکاریدمقدار زیادی پلی

ای هستند، اما درگیری شدید کوکسیدیوز نیز عوامل تغذیه

                                                           
1. Clostridium perfringens 
2. Deep litter systems 
3. Ducatelle and van Immerseel 
4. Ionophores 

. اندازه غیریکنواخت ذرات به همین اندازه تاثیرگذار است

خوراک نیز احتمال وقوع التهاب نکروتیک روده را افزایش 

 دهد.می

التهاب نکروتیک روده تا قبل از ممنوعیت استفاده از 

های محرک رشد در خوراک طیور در اروپا بیوتیکآنتی

رسد که در آمریکا استفاده مشکل مهمی نبود و به نظر می

)بسترهایی که در پایان دوره  6های بستر عمیقاز سیستم

یه یک ال شدن، شوند بلکه پس از ضدعفونیتخلیه نمی

نازک بستر جدید روی آنها ریخته می شود و مجددا مورد 

-ار. راهکدنشویباعث القای آن مگیرند( استفاده فرار می

ها، ها، فیتوژنشامل پروبیوتیکهای درمانی متعددی 

التهاب نکروتیک روده های بیسموت و آنزیم علیه نمک

( 6484) 9ایمرشیلو فن تلاکوارزیابی شده است. د

-لسترها )فعال علیه کبیوتیککه به غیر از آنتی انددریافته

یدیوم پرفرژنس(، معدود ترکیباتی وجود دارد که اضافه 

د توانهای درمانی میکردن آنها به آب آشامیدنی در غلظت

در روده جلوگیری های نکروتیک از توسعه کامل آسیب

-کند. اضافه کردن ترکیبات ضدکوکسیدیوز، به ویژه یونو

های ای در جلوگیری از آسیبالعاده، به طور خارق0فرها

انداز خوراک و کننده است. از چشمکوکسیدیوز کمک

تغذیه، اجتناب از تغییرات شدید در خوراک و به حداقل 

اودار در رساندن استفاده از پودر ماهی، گندم، جو یا چ

تواند در جلوگیری از التهاب نکروتیک روده جیره نیز می

 ساز باشد.چاره

 

 کوکسیدیوز

-کوکسیدیوز یک اختالل گوارشی است که توسط پروتوز

 شود.های ایمریا القا میسلولی( گونههای تکآهای )انگل

 3متعلق به  کنندها که در دیواره روده زندگی میایمریا
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هستند که هر یک از آنها بسته به محل  گونه مختلف

کند. متفاوتی ایجاد می عالئمترجیحی استقرار آن در روده 

آلود )تنها در مورد ایمریا کلی شامل مدفوع خون عالئم

حالی عمومی و افت مصرف خوراک (، تلفات باال، بی8تنال

 دشوار است و نیاز اختاللاست. تشخیص سویه عامل ایجاد 

ز یک متخصص دارد. کنترل آن با استفاده به کمک گرفتن ا

( یا واکسیناسیون انجام مشاهده کنیدرا  89از داروها )فصل 

 شود.می

 

 مسمومیت

ای هشده توسط بدن تا زمان اشباع شدن مکانسموم جذب

 دنش اشباع از پسشوند. در بدن انباشته میسم ذخیره 

سطح سموم در خون به سرعت افزایش  ذخیره، هایمکان

 ن،بنابرایشود. مسمومیت می عالئمیابد و باعث بروز می

 کاهش تولید که شودمی اطالق ایمرحله به مسمومیت

شده تابعی از مشاهده عالئمگستردگی و شدت  .یابدمی

است.  ی سممصرف قبلی و طول مدت مصرف سطوح باال

شده  ارائه 2ل بحث کامل مسمومیت مواد معدنی در فص

 تندهس یهای گیاهی حاوی سموماست. بسیاری از پروتئین

 وکند حیوانات محدود می جیرهکه یا استفاده از آنها را در 

یا فرآوری بیشتر آنها )اغلب به شکل پختن( را قبل از 

ی اها حاوی مادهسازد. برای مثال، لگوماستفاده ضروری می

که از هضم طبیعی با نام مهارکننده تریپسین هستند 

حاوی  دانهکند. از سوی دیگر، پنبهپروتئین جلوگیری می

می تواند سگوسیپول است که مصرف سطوح باالی آن می

آورده شده  89باشد. جزئیات بیشتر در این باب در فصل 

 است.

 

 فرسایش سنگدان

 از مشکالت بزرگ 8314فرسایش سنگدان در اوایل دهه 

                                                           
1. Eimeria tenella 
2. Gizzerosine 
3. Black vomit 

 نکته 

تغذیه پودر ماهی ناشی از فرسایش سنگدان حاصل 

فرآوری ضعیف است اما امکان وقوع آن در سطوح 

 مورد استفاده پودر ماهی کم است.

 

-های گوشتی بود و با استفاده از پودر ماهیصنعت جوجه

های آمریکای جنوبی ارتباط داشت. امروزه وقوع فرسایش 

های گوشتی متداول نیست. عامل ایجاد سنگدان در جوجه

است و پژوهشگران ژاپنی  6سنگدان گیزروسینفرسایش 

-کیلوگرم الدر  گرممیلی 86دریافتند که اضافه کردن 

-گیزروسین به جیره آردی دوره رشد سبب بروز آسیب

های شدید گردید. از این مطالعه و از آزمایشات مشابه 

-گیری شد که گیزروسین تنها عامل اصلی مستعدنتیجه

 سنگدان است.ها به فرسایش ننده جوجهک

ه اداستفمورد شیوع فرسایش سنگدان به کیفیت ماهی 

ام ها هنگبرای تهیه پودر ماهی بستگی دارد. برخی از ماهی

ساز )در کنند که ممکن است پیشفساد هیستامین تولید می

دستگاه گوارش( تشکیل گیزروسین باشد. شرایط خشک 

است که شیوع  عامل مهمیکردن در کارخانه دیگر 

دهد. امکان بروز یش سنگدان را افزایش میفرسا

کهنگی ماهی و خشک کردن  فساد وفرسایش سنگدان با 

ه رسد کشود. به نظر میآن تا ایجاد رنگ سیاه تشدید می

ساز گیزروسین اثر دارد و فرآیند گرمایی روی پیش

ها دناتوره شوند و شود که برخی از پروتئینموجب می

تر روی فرسایش سنگدان برای ایجاد یک ترکیب فعال

برهمکنش کنند. با افزایش نمره فرسایش سنگدان )جدول 

استفراغ بیند. در موارد حاد ( نرخ رشد آسیب می86-8

 شود.و مرگ دیده می 9سیاه

استاندارد برای ارزیابی سطح فرسایش  آزمونیک 

های گوشتیشود. جوجهسنگدان در پودر ماهی استفاده می
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 (8302نمرات مورد استفاده در آزمون فرسایش سنگدان یانسن ) :1-12جدول 

 هرگونه ساییدگی واضحی که بتوان آن را به پودر ماهی نسبت داد. 6 گونه آسیبی به سنگدان وارد نشده است.هیچ 4

 سنگدان به شدت ساییده شده است. 9 های موضعی وجود دارد.سنگدان سالم و آسیب 8

 

در هفته اول روی جیره آغازین بدون پودر ماهی یا جیره 

آغازین حاوی یک پودر ماهی محلی )که از قبل مشخص 

شود( پرورش شده که باعث فرسایش سنگدان نمی

ها پودر ماهی تحت آزمایش یابند. در هفته دوم، جوجهمی

آن با ذرت غنی از ویتامین  34: 34 را به صورت مخلوط

ها کشتار روزگی، جوجه 80دارند. در سن دریافت می

 8شوند و نمره فرسایش سنگدان بر اساس روش یانسنمی

-دهی متداولشود. این روش نمره( مشخص می8302)

 9تا  4بندی و نمره آن از روش نمره ترینترین و عمده

است. سپس نمره با استفاده از یک فرمول ریاضی محاسبه 

کیفیت  844های دارای نمره باالی شود. پودر ماهیمی

پایینی دارند و اغلب مرغداران از استفاده از پودر ماهی 

( در خوراک طیور خودداری 1/4) 14نمره باالتر از  دارای

 کنند.می

نواخت کجه نقش مهمی در دستیابی به نتایج یکیفیت جو

کیفیت مصرف خوراک باالیی های باکند. جوجهایفا می

جه خورند و در نتیدارند و بنابراین پودر ماهی بیشتری می

 یابد. آسیاب کردنفرسایش شدیدتری در آنها توسعه می

خیلی ریز پودر ذرت اثری قطعی روی اپیتلیوم سنگدان و 

آزمایش خواهد داشت. ذرت خیلی ریز  روی خودیخودبه

دهد. ضخیم و زمخت می بسیاربه اپیتلیوم یک ظاهر 

شکند. شود و به آسانی میخیلی ترد می یتلیوماپهمچنین 

استفاده از ذرت درشت باعث انتخاب خوراک و کاهش 

مصرف پودر ماهی و در نتیجه نمره فرسایش کمتر 

 شود.می

 فرسایش سنگدان درصد آزمایشات 34اگرچه در عمل 

                                                           
1. Jansen 
2. Fenthion 

روی پودرهای ماهی انجام شده است، دیگر منابع پروتئینی 

ی دانه نیز ارزیابمانند سویا، آفتابگردان و کنجاله پنبه

پودر ماهی ایجاد با اند. همه آنها فرسایشاتی مشابه شده

کنجاله سویا  هایمحمولهبه عالوه، بعضی از  اماد، نکنمی

 هابآسیشوند. اغلب این فرسایشات متفاوتی را باعث می

آیند، در حالی سنگدان به وجود می خلفیهای در قسمت

یا  قدامیکه فرسایشات ناشی از پودر ماهی در قسمت 

اط شوند. ارتبمعده سنگدان ایجاد میانتهای به سمت پیش

بین وزن جوجه، درصد سنگدان و نمره فرسایش سنگدان 

 6-86کیفیت پایین در جدول  دارایناشی از پودر ماهی 

کش زده، حشرهنشان داده شده است. خوراک کپک

و مس در کاهش رشد و افزایش  K، کمبود ویتامین 6فنتیون

 اند.زمختی دیواره سنگدان متهم شمرده شده

 

 نکته 

عدم وجود کپک روی مواد خوراکی به معنی این 

 نیست که مایکوتوکسینی در این مواد وجود ندارد.

 

 هاها و قارچکپک

زده باید مطمئن شد در مواجهه با یک ماده خوراکی کپک

 دمنظربزدگی چیزی فراتر از یک تغییر شکل که این کپک

کننده آن ماده خوراکی آسیبی و به حیوان مصرف نیست

( 8دانیم که رشد کپک روی مواد خوراکی کند. میوارد نمی

( 6دهد و وی مواد مغذی ماده خوراکی را تغییر میالگ

شود. ها میموسوم به مایکوتوکسین سمومیموجب تشکیل 

صدها سم مختلف شناسایی شده است. از منظر تغذیه
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 (8302ها، درصد سنگدان و نمره یانسن )یانسن، ارتباط بین وزن جوجه :2-12جدول 

 نمره وزن سنگدان )درصد( سنگدان )گرم(وزن  وزن جوجه )گرم( دیدهدرصد ماهی حرارت

4 9/620 48/86 30/0 0/82 

63 1/602 93/86 46/3 9/96 

34 0/609 16/86 02/3 4/844 

03 3/836 34/88 82/2 3/891 

844 2/801 13/88 29/2 2/838 

 

و  9ها، اوکراتوکسین6ها، آفالتوکسین8هاطیور، تریکوتسن

های سمومی هستند که با ترینمتداول 0هافوزاریوتوکسین

توانند موجب مشکالت متعدد تولیدی آنها مواجهیم و می

در واحد پرورش شوند. باید به خاطر داشته باشیم که 

د که بسیار سمی هستن یها طبق تعریف موادمایکوتوکسین

شوند و شباهت اندکی تولید میها و قارچها توسط کپک

صدها مایکوتوکسین موجود در طبیعت وجود دارد.  بین

زیستی دامی که از مسمومیت با مایکوتوکسین رنج  عالئم

 برد به مایکوتوکسین ایجادکننده آن بستگی دارد.می

-نامطلوب متعددی بر تولید حیوا اثراتها مایکوتوکسین

ی آفالتوکسینمسمومیت حاد ایجاد گذارند اما می جا هبنات 

 مسمومیت عالئممتداول نیست. معموال از آن  ناشیو مرگ 

ای نیستند و به صورت ویژه عالئمها با مایکوتوکسین

ها بروز کاهش عملکرد و افزایش حساسیت به بیماری

کنند. سیستم ایمنی اولین جایی است که تحت تاثیر می

ها و به طوری که شکل فعالیت لنفوسیت ،گیردقرار می

 یابد و فعالیت ماکروفاژی مختلیبادی کاهش متولید آنتی

ها به طور عمومی کبد و کلیه شود. مایکوتوکسینمی

( را تحت تاثیر قرار 3هاو نفروتوکسین هاینهپاتوتوکس)

با  تواندآلودگی با این ترکیبات می ،دهند. در نتیجهمی

                                                           
1. Trichothecenes 
2. Aflatoxins 
3. Ochratoxins 
4. Fusariotoxins 
5. Hepatotoxins and nephrotoxins 
6. Fusarium species 
7. Macrocyclic and non-macrocyclic 

تاثیر بر فرآیندهای متابولیک حیاتی در حیوان اختالالت 

د. برخی از اثرات متداول مسمومیت متعددی را به جا بگذار

ر در تها در زیر آمده و اطالعات موشکافانهبا آفالتوکسین

 مورد هر رده از سموم بعدا بحث شده است:

 های متورم.پریده و کلیهکبد بزرگ و رنگ 

 های دهانی.آسیب 

 شده.فعالیت ایمنی مختل 

  مهار جذب مواد مغذی، به ویژه ویتامینAریبو ،-

 .Dفالوین، تیامین و ویتامین 

 مرغ.کاهش رشد و کاهش تولید تخم 

 جنینی. تلفاتدرآوری از طریق افزایش کاهش جوجه 

 زا است.آفالتوکسین یک عامل سرطان 

 

 هاتریکوتسن

متابولیت قارچی  844ها گروهی شامل بیش از تریکوتسن

های قارچی با ساختار پایه یکسان هستند. اگرچه جنس

ا ها هستند اما اغلب آنهدر به تولید تریکوتسنمتعددی قا

اند. از نظر شیمیایی شده جدا 2های فوزاریوماز گونه

-رها و غیها به دو گروه شامل ماکروسیکلیکتریکوتسن

های شوند. سمیت تریکوتسنتقسیم می 0هاماکروسیکلیک
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های طیور مطالعه نشده است، اما ماکروسیکلیک در گونه

و  T-2)شامل سموم  کسیکلییرماکروهای غتریکوتسن

HT-2های متداول مواد خوراکی طیور هستند. ( از آالینده

ترین اثر سمی رسد که در سطح سلولی مهمبه نظر می

های تریکوتسن از طریق مهار اولیه سنتز مایکوتوکسین

 RNAو  DNAپروتئین و به دنبال آن تخریب ثانویه سنتز 

های دارای سرعت فعال سلولها به طور باشد. تریکوتسن

های پوششی دیواره دستگاه تقسیم باال مانند سلول

های لنفی را تحت تاثیر های پوست و سلولگوارش، سلول

ها موجب نکروزه شدن دهند. اثر سمی تریکوتسنقرار می

گسترده مخاط دهان و پوست در تماس مستقیم با سم 

اثیر قرار شود، به صورت حاد مجرای گوارش را تحت تمی

دهد و فعالیت مغز استخوان و سیستم ایمنی را کاهش می

 هاهای دهانی متداول ناشی از تریکوتسندهد. آسیبمی

ها عبارت از صفحات زردرنگ تکثیر شونده در جوجه

محدود در لبه نوک، مخاط کام سخت، گوشه زبان و دهان 

شدن دوره مصرف و  ترها با طوالنیاست. شدت آسیب

یابد. توقف رشد، التر سم در جیره افزایش میسطح با

خونی نیز رخ پردرآوری غیرطبیعی، تحلیل بورس و کم

های دهانی، کاهش گذار آسیبهای تخمدهد. مرغمی

مرغ و کیفیت پوسته را نشان مصرف خوراک، تولید تخم

 دهند.می

 

 هااوکراتوکسین

ند تها هسها دومین گروهی از مایکوتوکسیناوکراتوکسین

 شدند. این شناساییها که بعد از کشف آفالتوکسین

هلی های اها برای مرغترین مایکوتوکسینترکیبات سمی

ها اولین بار از آسپرژیلوس هستند. اوکراتوکسین

توانند توسط انواع استخراج شدند، اما می 8اوکراسئوس

                                                           
1. Aspergillus ochraceus 
2. Penicillium 
3. Aspergillus flavus 
4. Aspergillus parasiticus 

تولید  6سلیومهای آسپرژیلوس و پنیمختلفی از قارچ

ها شامل هفت ترکیب وه اوکراتوکسینشوند. اگرچه گر

در سطح وسیعی به عنوان  Aاست، اما تنها اوکراتوکسین 

های غالت مانند جو، گندم، یوالف، آالینده طبیعی دانه

چاودار و ذرت شناخته شده است. اندام هدف اصلی برای 

 9/4ای ها کلیه است. سطوح جیرهاثر سمی اوکراتوکسین

های رم باعث درگیری گلهکیلوگدر  گرممیلی 82تا 

 معالئهای گوشتی، شود. در جوجهگذار و گوشتی میتخم

ف، ها رشد ضعیبالینی اصلی مسمومیت با اوکراتوکسین

. در استکاهش راندمان خوراک و افزایش مصرف آب 

 پریدهها متورم، بزرگ و رنگارزیابی پس از مرگ، کلیه

 شود. هستند و ممکن است نقرس ثانویه احشایی دیده

گذار شامل های تخمها در مرغاثرات اصلی اوکراتوکسین

مرغ و مرغ و وزن تخمکاهش مصرف خوراک، تولید تخم

های گوشت و خون های پوسته و لختهافزایش شیوع لکه

 است.

 

 هاآفالتوکسین

های هتروسیکلیک ها گروهی از متابولیتآفالتوکسین

 آسپرژیلوسها به ویژه تولیدشده توسط آسپرژیلوس

هستند. اگرچه  0و آسپرژیلوس پارازیتیکوس 9فالووس

، B1آفالتوکسین مختلف شناسایی شده است، اما انواع  81

B2 ،G1  وG2 ها و های طبیعی خوراکبه عنوان آالینده

به ار بها اولین اند. آفالتوکسینمواد خوراکی شناخته شده

شناسایی شدند،  نبوقلمو X بیماریعنوان عامل ایجاد 

هزار پولت  844بیش از  8324مسمومیتی که در سال 

بوقلمون را در انگلستان کشت. آنها از زمان جداسازی و 

 اند و به عنوانها بودهترین نگرانیشناسایی یکی از مهم

ایجادکننده سرطان کبد در انسان و موادی با اثرات  عوامل
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-وجه قرار گرفتهها مورد تو تولید دام یبالقوه روی سالمت

اند. اندام هدف برای اثر سمی آفالتوکسین کبد است. 

ت. ها متفاوت اسهای طیور به آفالتوکسینحساسیت گونه

ها بیشترین ها بیشترین حساسیت و مرغجوجه اردک

مقاومت را دارند. اثر منفی آفالتوکسین بر عملکرد 

های گوشتی به سطح و زمان مصرف آن وابسته جوجه

های گوشتی، سطوح سمی آفالتوکسین جوجه است. در

موجب کاهش وزن بدن و مصرف خوراک، رنگیزگی 

 های لنفی مانند تیموس و بورسضعیف پوست، تخلیه اندام

شود. های میکروسکوپی و هیستولوژی در کبد میو آسیب

مرغ و افزایش چربی کبد کاهش تولید و وزن تخم

های مرغ ترین نمودهای سمیت آفالتوکسین درغالب

گذار هستند. راهکارهای مختلفی به منظور به حداقل تخم

رساندن اثرات منفی آفالتوکسین در طیور توسعه یافته 

است. اضافه کردن مواد جاذب )مانند سدیم کلسیم 

آلومینوسیلیکات آبدار که با نام بنتونیت نیز شاخته شده( 

ر ب های آلوده به آفالتوکسین اثر منفی این سمومبه جیره

 دهد.عملکرد طیور را کاهش می

 

 هافومونیسین

-شده از مایکوآخرین گروه شناسایی 8هافومونیسین

ها توسط قارچ فوزاریوم ها هستند. فومونیسینتوکسین

-( غالب1FB) 1Bشوند. فومونیسین تولید می 6مونیلیفورم

است که توسط این قارچ تولید  یمولکولترین شکل 

های حیوانی بر پایه ذرت تنها شود. ذرت و خوراکمی

شف کها در آنها های اصلی هستند که فومونیسینفرآورده

ها رسد که سازوکار عمل فومونیسین. به نظر میاندشده

برای  1FBتخریب سنتز اسفنگولیپیدها است. با وجودی که 

سمی است اما اثر سمی  ها بسیارهای خوک و اسبگونه

                                                           
1. Fumonisins 
2. Fusarium moniliforme 
3. Deoxynivalenol (Vomitoxin) 
4. Zearalenone 

های اخیر نشان داده بسیار کمی برای طیور دارد. پژوهش

در  گرممیلی 14ای تا خالص در سطوح جیره 1FBاست که 

 های گوشتی درکیلوگرم اثر نامطلوبی بر عملکرد جوجه

 حال رشد ندارد.

 

 نکته 

 ها به گرما حساس نیستند.مایکوتوکسین

 

 

 گیریپتانسیل درمان و پیش

ها مواد خوراکی را در یکی از دو مکان اصلی آلوده قارچ

کنند یا کنند، یا در محل زراعت جایی که آنها رشد میمی

های شوند. گونهمی انباردر سیلوها و بونکرها جایی که آنها 

هایی هستند که در مزارع یافت ترین قارچفوزاریوم متداول

ت دن برداششوند. با افزایش رطوبت و به تعویق افتامی

 کند. سموم تولیدشده توسطتکثیر آنها افزایش پیدا می

-، زیرا9)ومیتوکسین( نیوالنولدئوکسیفوزاریوم عبارت از 

های آسپرژیلوس، یعنی و فومونیسین است. گونه 0لنون

 ها، آالینده اصلی ذرتهای تولیدکننده آفالتوکسینقارچ

گراد با سانتیدرجه  96تا  63هستند. در دمای بین ی انبار

ها شروع به درصد این قارچ 83افزایش رطوبت به بیش از 

د. ذخیره ذرت به شکل تر و آسیب دیدن نکنرشد می

های قارچی را افزایش خواهد های آن احتمال آلودگیدانه

 داد.

شدت پاسخ تا حد زیادی به نوع مایکوتوکسین و سطح 

آلودگی بستگی دارد. مشخص کردن سطح ایمن برای 

پذیر نیست، زیرا چنین ها تقریبا امکانمایکوتوکسین

که ها بلسطحی نه تنها تحت تاثیر خود مایکوتوکسین

 عوامل دیگری مانند کفایت مواد مغذی جیره، سن و گونه 
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 نکته 

ی شکسته غالت به آلودگی مایکوتوکسینی هادانه

 مستعدترند.

 

گیرد. مشخص حیوان، محیط و سطح تنش بیماری قرار می

ین های مختلف بدترشده است که ترکیب مایکوتوکسین

 ها بهاثرات را دارد. پرداختن به مشکل مایکوتوکسین

-مایکوتوکسین ایجاد از پس دارد. نیاز چندجانبه هایروش

ها، از بین بردن یا حذف آنها از خوراک به سادگی میسر 

نخواهد بود و بنابراین باید سعی در جلوگیری از ورود آنها 

 خوراک داشت:به 

  های آن به فوزاراز دانه یتوجهقابلاز ذرتی که مقدار-

 استفاده نکنید.ه است یوم آلود

 های ذرت حاوی نسبت باالی دانهاز تحویل محموله-

 یاهدانهای شکسته یا کوچک خودداری کنید یا چنین 

 (.9-86را با غربال کردن خارج کنید )جدول 

 ی رو (یونیکاسپری کردن یک ضدقارچ )اسید پروپ

ها در دانه حاوی رطوبت باال از توسعه آسپرژیلوس

 ،دکنها را متوقف میسیلو جلوگیری و رشد فوزاریوم

اثری  دانتولیدشدهی که قبال هایاما بر مایکوتوکسین

 ندارد.

 شده باید به طور منظم برای مواد خوراکی خریداری

ها مونهنها آنالیز شوند. هنگام برداشت مایکوتوکسین

مطمئن شوید که آنها معرف بار یا محموله دریافتی 

-های آزماهستند. در حال حاضر، تعداد زیادی کیت

ها وجود دارد. برای آنالیز مایکوتوکسین 8یشی االیزا

ها نسبتا گران نیستند و به تجهیزات این کیت

آزمایشگاهی دقیق نیاز ندارند. یک برنامه محکم و 

حل تهیه، توزیع و ات در مرمنظم در اصول بهداش

ر ها دانتقال خوراک به کاهش تولید مایکوتوکسین

 خوراک کمک خواهد کرد.

                                                           
1. ELIZA 

  هبپلت کردن خوراک در ترکیب با اسید پروپیونیک 

داری آلودگی به کپک را کاهش خواهد میزان معنی

 داد.

  به ویژه در شرایط  واحدمدت نگهداری خوراک را در

(. این 0-86نید )جدول گرم و مرطوب به حداقل برسا

بر سطح آفالتوکسین خواهد  توجهیقابلکار اثر 

داشت. گذشته از داشتن خوراک تازه در مخازن، 

تحقیقات نشان داده است که در صورت پر نگه داشتن 

سیستم دانخوری سالن مقداری از خوراک موجود در 

از خوراک موجود در مخازن تر کهنهها دانخوریکف 

ها نشان داده است که واحدهای سیخواهد بود. برر

ترین عملکرد را دارند آنهایی پرورشی که ضعیف

 دارند.ها را پر نگه میهستند که همواره دانخوری

 

های انباری شکسته و رشد روی دانه :3-12جدول 

 زدگی(سالم )درصد کپک

شرایط 

 دانه

 مدت ذخیره )ماه(

4 8 6 0 

 93 94 3 1 سالم

 19 23 26 33 شکسته

 

ی ها یک سردر زمان تشخیص آلودگی به مایکوتوکسین

 انجام است:اقدامات قابل

 .سعی کنید دانه را از منبع دیگری تهیه کنید 

 ها های آلوده به جوجهتا حد امکان، از تغذیه دانه

های مادر خودداری های گوشتی جوان( و پرنده)جوجه

 کنید.

 افزایش سطح پروتئین جیره به کاهش اثر مایکو-

-اما اثر آنها را از بین نمی -کند ها کمک میتوکسین

برد. احتماال اضافه کردن اسید آمینه محدودکننده 

تری است.صرفهبهروش مقرون
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 بر شیوع و شدت آلودگی آفالتوکسینی مزرعهخوراک در  نگهداریاثرات مدت  :4-12جدول 

 آفالتوکسین )درصد مثبت( آفالتوکسین )میکروگرم/کیلوگرم( نمونه )روز(عمر خوراک 

8-3 896 3/0 3/64 

2-84 20 4/1 0/69 

88-83 64 0/84 4/94 

82-64 2 3/60 0/22 

 

 های حاوی چربی )اسید مشخص شده است که جیره

ر و بهتباال باعث ضریب تبدیل خوراک  (لینولئیک

-شده با جیرههای تغذیهومیر کمتری در جوجهمرگ

 شوند.های آلوده به آفالتوکسین می

 ها و اکسیداننشان داده شده است که استفاده از آنتی

 کند.بر اثر آفالتوکسین غلبه می Eویتامین 

 اثر منفی جبران  ها جهتافزایش سطوح ویتامین

رساز سموم روی جذب این مواد مغذی به راحتی کا

یف الطهای وسیعبیوتیکنیست. اضافه کردن آنتی

ه ن -به کاهش اثر آفالتوکسین  8مانند کلرتتراسیکلین

 کند.کمک می -غلبه بر آن 

  (6)توکسین بیندرتعداد زیادی ماده جاذب غیرمغذی 

این . کرداستفاده توان از آنها وجود دارد که می

ها اثرات نامطلوب مایکوتوکسینترکیبات با جذب 

 اهبیندر توکسیناستفاده از  .دندهکاهش میرا آنها 

وسیعی از اضافه کردن ساده یونجه به جیره ه در دامن

-تا استفاده از برخی از انواع سدیم کلسیم آلومینو

های کلوئیدی متغیر است. سیلیکات آبدار و رس

از مخمرها نیز اثر  بعضیمشخص شده است که 

)جدول  دارند قارچی سموم از برخی جذب در مشابهی

اوت متفبسیار . اختصاصی بودن این محصوالت (86-3

است و انتخاب یک محصول اختصاصی جهت حل یک 

-های اسیدی میمشکل خاص نیاز به دقت دارد. جیره

ها را تشدید کنند.توانند اثر مایکوتوکسین

 

های مختلف موثر باندکننده مایکوتوکسین و سایر محصوالتی که گزارش شده تا حدی در جیرهعوامل  :5-12جدول 

 اندبوده

 سم هدف و گونه حیوان عامل باندکننده

 های صحرایی()موش T-2ها(، سم های صحرایی، خوکزیرالنون )موش یونجه

 ها(آفالتوکسین )خوک بنتونیت سدیم

 های صحرایی()موشزیرالنون  زئولیت مصنوعی

 های صحرایی(، آفالتوکسین )طیور()موش T-2اوکراتوکسین و سم  زغال فعال

 ها(های صحرایی(، زیرالنون )موشاوکراتوکسین )موش کلستیرامین

 ها، گاوهای شیری(آفالتوکسین )طیور، بره آبدار کلسیم سدیم آلومینات

 فوزاریومی )طیور(آفالتوکسین و سموم  مخمر و دیواره سلولی مخمر

 آفالتوکسین و سموم فوزاریومی )طیور( هاغیرفعال کردن با آنزیم

                                                           
1. Chlortetracycline 
2. Toxin binder 
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-خوراک حیوانات با مایکوتولید آلودگی کل زنجیره 

ها محتمل است و مشارکت همه افراد درگیر در توکسین

این صنعت برای به حداقل رساندن مشکل نیاز خواهد بود. 

دارد و این  وجودبا این حال، هنوز احتمال آلودگی خوراک 

آلوده به خوراک یک  ارائهآیا »آید که سوال پیش می

 قبل از پاسخ دادن «.به حیوان درست است؟آفالتوکسین 

 ارد زیر را در نظر بگیرید:به این سوال مو

  تا حد امکان مشخص کنید که کدام سم در خوراک

 وجود دارد.

 زمان دو یا تعداد مشخص شده است که حضور هم

کند، بیشتری مایکوتوکسین مسمومیت را تشدید می

در شرایطی بروز کند  مسمومیتدارد که یعنی امکان 

ظر نبه  خطربی تنهایی به هاسم زا کدام هر سطوحکه 

رسد. قرار است این خوراک به چه حیوانی )گونه، می

 ( تخصیص پیدا کند.یسن و وضعیت سالمت

  تری بر چشمگیرمشخص شده است که سموم اثر

ها دارند تا آنکه نرخ رشد را مقاومت در برابر بیماری

-متاثر کنند. به یاد داشته باشید که به منظور اندازه

گروه  044ا هدرصد کاهش در رشد جوجه 8گیری 

نیاز است. در شرایط  مورد جوجه 84شامل  هرکدام

تواند اثر وحشتناکی می رشد درصد کاهش 8تجاری 

 داشته باشد.

 برداری و روش آزمایش مطمئن از روند صحیح نمونه

آزمایش  شوید. در بیشتر موارد، خطاهای موجود در

برداری و توان به روش نمونهها را میمایکوتوکسین

تر ها باید هر چه سریعمونه نسبت داد. نمونهبررسی ن

-کیلو 3(. حداقل مقدار 0-86ارزیابی شوند )جدول 

های مختلف( نیاز گرم )مخلوطی همنهشت از نمونه

 است.

  زمانخطر مسمومیت با مایکوتوکسین با افزایش 

                                                           
1. Maximum acceptable levels 
2. Tolerable levels 
3. Fusaric acid 

 یابد.افزایش می پرنده توسط آن مصرف

  را که سوءظن  خوراکیسعی کنید زمان استفاده از

به حداقل  دگی آن به مایکوتوکسین وجود داردآلو

 برسانید.

 

 قبولقابلحداکثر سطوح 

ها کار برای مایکوتوکسین 8قبولحداکثر سطوح قابلتعیین 

حداکثر سطحی که باعث هیچ اثر نامطلوبی ای نیست و ساده

های مختلف وجود ندارد. برای مایکوتوکسین شودنمی

-دالمللی برای حشده بیننامه پذیرفتهآیینهمچنین هیچ 

ها در مواد خوراکی اصلی و اکثر سطوح مایکوتوکسین

-های حیوانات موجود نیست. با توجه با کشف آفالخوراک

اطالعات زیادی در رابطه با آنها  8328ها در سال توکسین

وسط ها تمایکوتوکسین قبولقابلوجود دارد. حداکثر سطح 

 شود، اما اطالعات در موردظارتی تعیین میتعدادی نهاد ن

هایی که به تازگی کشف مایکوتوکسین 6تحملسطوح قابل

( نادر است. مشکل دیگر این یسینفوموناند )مثل شده

، یها تحت تاثیر وضعیت سالمتاست که اثر مایکوتوکسین

عیین گیرد. تشرایط بهداشتی و به ویژه تراکم گله قرار می

شده و با استفاده از در شرایط کنترل تحملقابلسطوح 

د به ما خواه یتحملقابلهای خالص سطوح مایکوتوکسین

داد که بسیار باالتر از آنهایی است که در شرایط مزرعه به 

آید. همچنین شواهدی مبنی بر وجود اثرات دست می

ها وجود دارد و گزارش شده همکوشی بین مایکوتوکسین

ها را سمیت تریکوتسن 9است که وجود اسید فوزاریک

دهد. به عالوه، بعید است که در شرایط مزرعه افزایش می

ها مایکوتوکسینی به صورت جدا از بقیه مایکوتوکسین

از  معیند. جداسازی یک مایکوتوکسین وجود داشته باش

-ای از آلودگی نمونه به آن مایکوتویک نمونه تنها نشانه

اخته های ناشنینکسین است، زیرا ممکن است مایکوتوکس
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د و یا حتی ممکن است ندیگری در نمونه وجود داشته باش

شده در نمونه وجود داشته باشد. های پنهانمایکوتوکسین

ط در شرای تحملقابلگیری سطوح به این ترتیب، اندازه

 مزرعه نتایج ناهمگنی به دست خواهد داد.

-ابلقگیری این است که حداکثر سطوح بنابراین، نتیجه

د. اطالعات زیر در نباید در حداقل ممکن خود باش حملت

ها تنها به عنوان یک راهنما ترین مایکوتوکسینمورد مهم

(. 6446، 8راتکیلیف؛ 2-86)جدول  است استفادهقابل

ل رسند که دلیکارانه به نظر میاحتماال این سطوح محافظه

ها در آن توجه به امکان توزیع غیریکنواخت مایکوتوکسین

ها و مایکوتوکسین سایرزمان خوراک، احتمال حضور هم

انسان است. بعید است که این  یبرای سالمتآنها خطرات 

د. اصول زیر عملکرد حیوان شو اختالل درسطوح باعث 

 شده است:لحاظ  FAO 6وسط هیات دستورات غذاییت

  تنها برای آن دسته از  قبولقابلحداکثر سطح

-لقابهایی در نظر گرفته شده است که خطر آالینده

 دارند. یتوجه

  باید تا آنجا که از نظر منطقی قبولقابلحداکثر سطوح 

یافتنی است پایین باشد. به منظور اجتناب از دست

ر تولید و تجارت خوراک، حداکثر مورد داختالل بی

باید کمی باالتر از دامنه طبیعی  قبولقابلسطوح 

ها شده در سطوح موجود در خوراکاختالفات مشاهده

های باشد و نیز کمی باالتر از مقداری باشد که با روش

ه است، البته ب یریگاندازهقابلتکنولوژیکی جاری 

 شرطی که این سطوح از نظر زیستی سمی نباشد.

  ودر محص قبولقابلپیشنهادات برای حداکثر سطوح-

های حداقل چند کشور و چند الت باید بر اساس داده

منبع باشد و مناطق و فرآیندهای اصلی تولید آن 

 قرار بدهد. مدنظرمحصوالت را 

  مونهده از نبا استفا تحملقابلتعیین حداکثر سطوح-

 های معرف هر توده انجام بگیرد.

  نباید کمتر از آن چیزی  تحملقابلحداکثر سطوح

-اندازهقابلباشد که با آزمایشات رایج کنترل محصول 

است، مگر آنکه مالحظات سالمت عمومی باعث  یریگ

-ضرورت حد تشخیص کمتری شود که تنها با روش

است. یریگاندازهقابلتر ی دقیقها

 

یره ها در جگرم در کیلوگرم( مایکوتوکسینقبول )میلیهای مربوط به حداکثر سطوح قابلدستورالعمل :6-12جدول 

 (6446طیور )راتکیلیف، 

 گونه سم

 اردک گذارمرغ تخم جوجه گوشتی

 64 64 64 (0،84ها )آفالتوکسین

 34 834 34 (88، 84، 0، 0) هافومونیسین

 6 3 6 (84، 0، 0) نیوالنولدئوکسی

   144< (1، 0، 0) زیرالنون

  T-2 (0 ،0) 0/4 8سم 

  3/4 3/4 (0) هااوکراتوکسین

  3/4 0/4 (0) سیکیرپنولاستوکسیدی

   634< (0) سیترینین

 

                                                           
1. Ratcliff 
2. Alimentarius commission 
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 نکته 

 .ضروری استتغذیه مناسب برای التیام هر بیماری 

 

 

 تغذیه و سیستم ایمنی

های طیور امروزی شدیدا برای افزایش عملکرد و سویه

 موجب یانتخاب شدید چنیناند. راندمان اصالح شده

. تاس شده پرندگان این ایمنی سیستم کلی دگرگونی

تولید باعث ایجاد اختالفات  ییکاراانتخاب برای بهبود 

 هتج که هاییپرندهدر پاسخ ایمنی شده است.  یتوجهقابل

 اب مقایسه در اندشده انتحاب باال بادیآنتی پاسخ بروز

 اند،هشد انتخاب پایین بادیآنتی پاسخ برای که آنهایی

 ددارن کمتری مرغتخم تولید و ترپایین بالغ بدن وزن

 (.8334و همکاران،  8)مارتین

درک تقابالت بین تغذیه و سیستم ایمنی برای تنظیم 

سازی تخصیص مواد مغذی و تنظیم جیره جهت بهینه

تولید حیاتی است. مشخص شده است که حیواناتی  ییکارا

و  های باکتریاییشوند در مقابل عفونتکه خوب تغذیه می

که ممکن است تا حدودی به دلیل  ترندانگلی مقاوم

یشتر، بادی بهای بدن، تولید آنتییکپارچگی بهتر بافت

تر، زدایی باالها، توانایی سمبهبود ایمنی در مقابل بیماری

بازتولید بیشتر خون و عوامل دیگری از این دست باشد. 

تغذیه مناسب برای بهبود هر بیماری ضروری است. 

سیستم ایمنی ذاتی به عنوان یک بخش حساس به حضور 

د. این سیستم با بقیه بدن کنها در بدن عمل میپاتوژن

با  رشد و نیازهای مواد مغذی راکند و ارتباط برقرار می

 یای از تغییرات رفتاری، سلولی و متابولیکالقای مجموعه

دهد. پاسخ سیستم ایمنی با آزاد کردن تحت تاثیر قرار می

ولی های سلشود. این ترکیبات پاسخها آغاز میسیتوکین

یز کنند و نبادی( را فعال می)آنتی)فاگوسیتی( و هومورال 

                                                           
1. Martin 
2. Humphrey 
3. Acute phase proteins 

تولید گرمای بدن را از طریق افزایش نرخ متابولیسم پایه 

برند. پاسخ اولیه نقش مهمی در هماهنگ کردن باال می

ها )سلولی و هومورال( و پاسخ ایمنی مناسب علیه پاتوژن

 کندهمچنین تقسیم مجدد مواد مغذی در میزبان ایفا می

(. مواد مغذی از مسیر فعالیت 4866، روراو  6)هامفری

ایش روند. افزتولیدی منحرف و به سمت سیستم ایمنی می

کز دهد. گلونرخ متابولیسم پایه نیاز انرژی را افزایش می

دهد و به سمت های محیطی تغییر مسیر میاز بافت

های مسئول ایجاد پاسخ ایمنی های سلولی و بافتجمعیت

ها و سنتز تیجه رشد بافتآید. در نمی )مغز استخوان(

 ابد.یپروتئین بدن و به ویژه ماهیچه اسکلتی کاهش می

 

 نکته 

مواد مغذی از نقش عملکردی خود به سمت 

 دهند.یمفعالیت سیستم ایمنی تغییر مسیر 

 

چالش ایمنی سنتز پروتئین را کاهش و تجزیه پروتئین را 

 دهد، زیرا به دلیل کاهش مصرف خوراک نیازافزایش می

و دیگر  9های فاز حادبه نیتروژن برای سنتز پروتئین

یابد. به عالوه، ماهیچه محصوالت ایمنولوژیک افزایش می

اسکلتی جهت فراهم کردن اسید آمینه مورد نیاز )به ویژه 

های آالنین( برای سنتز پروتئیناسید آمینه آروماتیک فنیل

ل اشود. ظرفیت کبد برای جذب و انتقفاز حاد تجزیه می

یابد و در جهت برآورده کردن اسید آمینه افزایش می

افزایش نیاز به سوبستراهای ایجادکننده گلوکز )برآورده 

کردن تامین افزایش نیاز به کربوهیدرات( و سنتز 

 شود. دآمیناسیونهای فاز حاد به کار گرفته میپروتئین

اسیدهای آمینه موجب افزایش دفع نیتروژن از راه ادرار 

 هاید. همچنین اسیدهای آمینه از مسیر رشد بافتشومی

دهند و به سمت سنتز پروتئین لخم تغییر جهت می
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ش های ایمنی و افزایسفید، افزایش سنتز سلول یهاگلبول

آیند. مشخص شده است ها میآزادسازی ایمنوسیتوکین

که چنین تغییراتی در استفاده از اسیدهای آمینه رشد 

تیجه نیاز به لیزین، اسیدهای آمینه ن های لخم و دربافت

دهد و در عین حال نیاز گوگرددار و آرژنین را کاهش می

 ینبرد. نتیجه خالص ابه ترئونین و تریپتوفان را باال می

تر های چربتغییرات کاهش راندمان تولید و احتماال الشه

 است.

ایمنی از راه  یمتنظدستگاه گوارش هدف مناسبی برای 

شده در جدول برخی از سازوکارهای شناختهتغذیه است. 

. به عالوه، تغذیه وسعت و شکل ه استگردید ارائه 86-0

دهد. پاسخ ایمنی ایجادشده علیه یک پاتوژن را تغییر می

در آینده، تامین مواد یا مواد مغذی مناسب از راه جیره به 

منظور قدرتمندتر کردن بدن جهت ایجاد پاسخ ایمنی موثر 

 .یافتری خواهد اهمیت بیشت

 

 اختالالت متابولیک

 توان کنترل کرد. اما امروزههای عفونی را میاکثر بیماری

 نکته 

ام های متابولیک با نیستمسهای غیرعفونی یماریب

 شوند.یماختالالت متابولیکی شناخته 

 

تر صنعت طیور در سطح جهانی مربوط به مشکل بزرگ

های متابولیک است که های غیرعفونی سیستمبیماری

ظر شود. به ناغلب از آنها با نام اختالالت متابولیک یاد می

و  ترسریعهای دارای رشد رندهاین اختالالت پرسد که می

دهند. بیشتر تحت تاثیر قرار می باالتر را مرغتولید تخم

 94ختالالتی مانند آسیت و عارضه مرگ ناگهانی تا حدود ا

شوند. های گوشتی را شامل میومیر جوجهدرصد از مرگ

د نتوانزمان، اختالالت مختلف اسکلتی نیز میبه طور هم

در برخی  د.نتقریبا به همین اندازه ضرر اقتصادی داشته باش

از موارد، سازوکارهای دخیل در اختالل فرآیندهای 

بولیکی مختلف تشخیص داده شده است، اما مشخص متا

گیری از اغلب این اختالالت تنها به شده که کنترل و پیش

-نتر از پتانسیل ژنتیکی امکاشرط پذیرش عملکرد پایین

پذیر است.

 

 (6443ای تنظیم ایمنی )برگرفته از هامفری، سازوکارهای تغذیه :7-12جدول 

 مثال سازوکار

های اسیدهای چرب بلندزنجیر دارای چند پیوند دوگانه، ویتامین های سفیدگذار در گلبولتنظیم سیگنال 

A ،D  وE 

 هااکسیدانآنتی های ایمنیحفاظت در مقابل آسیب

 هابیوتیکفیبر، پری هااثر بر دینامیک روده

 هاپروبیوتیک های مضر در دستگاه گوارشکاهش باکتری

 هابیوتیکپری مفید در دستگاه گوارشهای تحریک رشد باکتری

 رژیم، گلوکوکورتیکوئیدها تاثیر بر محیط هورمونی

 آهن، بیوتین هامواد مغذی حیاتی برای پاتوژن

 اسیدهای آمینه، مواد معدنی، آلدهیدها سوبستراهای سیستم ایمنی
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 عارضه مرگ ناگهانی

عارضه مرگ ناگهانی یا فلیپ اورز در دهه گذشته از نظر 

اقتصادی اهمیت باالیی پیدا کرد. این عارضه بیشتر در 

تر است. دهد و در نرها متداولمی رخهای گوشتی جوجه

هفتگی به  0تا  9شیوع آن در اوج رشد یعنی حدود سن 

تا  3/8ها رسد و بسته به چگونگی رشد پرندهحداکثر می

 های مبتال سالم بهکند. پرندهصد گله را متاثر میدر 3/6

گیرند و همواره خوراک در رسند، خوب گوشت مینظر می

دقیقه  6 الی 8دستگاه گوارش خود دارند. مرگ در حدود 

اغلب اوقات روی پشت شده تلف یهادهد. پرندهرخ می

تغییرات کمی در پاتولوژی کلی وجود دارد.  .افتندمی

 که احتماال بعد های خون باشدحاوی لخته ممکن است قلب

ها اغلب خالی هستند. آیند و بطناز مرگ به وجود می

 ها تشخیصمعموال این بیماری با رد احتمال سایر بیماری

متورم هستند، اگرچه معموال این  غالباها شود. ریهداده می

ها روی پشت خود دهد که پرندهحالت هنگامی رخ می

د وارزمین گذر زمان مایعات بر اثر گرانش افتند و با می

 ها ود. تغییرات خاصی در بافتشومیناحیه ششی آنها 

به عنوان عامل  هادهد که بتوان از آننمی رخالگوی خون 

تشخیص استفاده کرد. امکان وقوع این عارضه توسط رشد 

 توان با اعمال درجاتشود و بنابراین میسریع بیشتر می

یت مواد مغذی از وقوع آن جلوگیری مختلفی از محدود

کرد. تقابالت روشنی بین هیچ یک از مواد مغذی جیره، 

مواد خوراکی و یا عوامل محیطی با آغاز یا وقوع عارضه 

 مرگ ناگهانی وجود ندارد.

بهترین روش برای جلوگیری از بروز آن القای یک دوره 

از طریق کاهش طول روز، محدودیت کاهش رشد ابتدایی 

های دارای تراکم پایین فیزیکی خوراک و استفاده از جیره

ش کند که کاهمواد مغذی است. شرایط اقتصادی تعیین می

ها رسد که پرندهحد پیاده شود. به نظر می چهرشد اولیه تا 

روزگی خود  64درصد کاهش در وزن  83تا  84توانند می

 کنند. لیسونگی به طور کامل جبران میروز 03تا  06را از 

( بیان داشتند که جالب است که تعادل 8333و همکاران )

الکترولیتی و نقش آن در عارضه مرگ ناگهانی بررسی 

توان با تزریق عمومی این عارضه را می عالئمنشده است. 

هایی مانند پتاسیم به قلب القا کرد و کارهای الکترولیت

ق الکتات حاکی از برهم خوردن تعادل شده روی تزریانجام

اسید و باز است. محققین استرالیایی شرایطی مشابهی را در 

رسد که وقوع های مادر بالغ گزارش کردند. به نظر میمرغ

ها تحت تاثیر سطح عارضه مرگ ناگهانی در این پرنده

نمک پتاسیم از راه  ارائهگیرد و قرار می خوراکپتاسیم 

 شود. آغاز ناگهانییری از آن توصیه میگجیره برای پیش

و مرگ فوری بر تغییرات سریع در برخی از  عالئم

 رسد که تعادلهای حیاتی داللت دارد. به نظر میسیستم

ترین کاندیدا باشد. اما باز )الکترولیتی( محتمل -اسید

-روشن نیست که آیا برهم خوردن این تعادل عامل ایجاد

کننده این عارضه است و یا خود نتیجه اختالل در دیگر 

 یهد. شواباشدمیسازوکارهای مستعدکننده به این عارضه 

مبنی بر نقش احتمالی ضدکوکسیدیوزهای یونوفر در ایجاد 

عارضه مرگ ناگهانی وجود دارد. در واقع، وقوع عارضه 

سال پیش با معرفی این  64تا  83مرگ ناگهانی حدود 

زمان شد. بر اساس تعریف، یونوفرها تعادل همترکیبات 

ترین آنها سدیم که مهم دهندیونی را تحت تاثیر قرار می

و پتاسیم هستند. در این مورد نیز بررسی وضعیت پتاسیم 

ه رسد، نظر به اینکجیره سودمند به نظر می دسترسقابل

وضعیت این یون حیاتی با گنجاندن ضدکوکسیدیوز در 

لت های پفیزیکی ضدکوکسیدیوز در جیرهجیره و توزیع 

مرتبط است. از سوی دیگر، عارضه مرگ ناگهانی هنگام 

کند. استفاده از ضدکوکسیدیوزهای غیریونوفر نیز بروز می

د گیری کرد که حتی در صورت تاییتوان نتیجهبنابراین، می

تنها  آنهادر وقوع عارضه مرگ ناگهانی،  یونوفرهانقش 

کننده هستند.ادایجیکی از عوامل 
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 نکته 

های امروزی متداول است. این یپژنوتآسیت در 

عارضه باعث تجمع آب در یک یا تعداد بیشتری از 

 شود.یمحفرات شکمی 

 

 آسیت

آسیت با جمع شدن غیرطبیعی و شدید مایعات در یک یا 

ر شود و دمیتعداد بیشتری از فضاهای شکمی توصیف 

های گوشتی مایعات تمایل به تجمع پیرامون کبد و جوجه

غیرفنی مورد استفاده در  اتالحطحفرات قلب دارند. اص

بیماری ، 6ادم مرغی، 8شکم یآوردگآبصنعت طیور شامل 

ای از توصیف شایسته 0بیماری احتقانی قلبو  9خیز جوجه

کنند و منجر به می ارائه تهای مبتال به آسیظاهر جوجه

شوند. آسیت ها در کشتارگاه میسازی الشهمرگ و معدوم

ن های گوشتی سنگیدر جوجه فردمنحصربهتقریبا به طور 

شود و شیوع آن در حدود دارای رشد سریع مشاهده می

 درآسیت  که چند هررسد، هفتگی به اوج می 2تا  0سن 

ه شده روزگی نیز دید 9سن  در و پرورش دوره اوایل

است. این عارضه توسط آبشاری از وقایع مرتبط با نیاز به 

 شود. معموالها ایجاد میفراهمی باالی اکسیژن برای بافت

افزایش نیاز به فراهمی اکسیژن به نرخ کار متابولیکی 

پرنده مربوط است. تصور بر این بود که این عارضه تنها در 

د، اما دهن رخ میارتفاعات باال و به دلیل کمبود حاد اکسیژ

های گوشتی جوان های اخیر وقوع آسیت در جوجهدر سال

شده در ارتفاعات پایین افزایش یافته است. نگهداری

های زمستان در ماه آسیت از ناشیومیر همچنین مرگ

روز زیر را ب عالئمهای مبتال به آسیت باالتر است. پرنده

 دهند:می

                                                           
1. Water belly 
2. Avian edema 
3. Chick edema disease 
4. Congestive heart disease 
5. Lung nodules 
6. Sinusoids 

 پریده و تاج چروکیده.سر رنگ 

  مایع(.تجمع کردن شکم )باد 

 .توقف مصرف خوراک 

 .پرهای خمیده و ژولیده 

 سخت نفس کشیدن. - نفستنگی 

  در موارد شدید سیانوز )آبی شدن( پوست و غشاهای

 مخاطی.

 تر از حالت طبیعی است.پوست ناحیه شکم تیره 

شده بر اثر آسیت روی های گوشتی تلفاغلب جوجه

مت به ویژه س -قلب  شوند.پشت، سینه یا پهلو یافت می

شود. هیپوکسی بزرگ و ماهیچه آن ضخیم می - آن راست

)کمبود اکسیژن( باعث تحمیل کار بیش از حد به قلب و 

نهایتا منجر به نارسایی قلب و سیستم گردش خون 

های مبتال به آسیت پرخون و این شود. بافت ریه پرندهمی

ریوی باعث برهم خوردن تعادل  فشارخونافزایش 

شود. پایین آمدن کیفیت هوا در اثر ردش خون میگ

شود می 3های ریویهای محیطی باعث ایجاد گرهآالینده

-دهند. جوجهها را کاهش میرسد عمل ریهکه به نظر می

گذار ظرفیت ریوی های تخمهای گوشتی در مقایسه با مرغ

کمتری به ازای هر واحد وزن بدن دارند و از این رو به 

تر هستند. تغییر ویژه رخون ریوی حساسافزایش فشا

به علت تجمع خون در  2سینوزوئیدها توجهقابلکبد اتساع 

کبد، وجود تعداد  توجهقابلهای آنها است. یکی از آسیب

است که عموما در مقایسه با  رنگیاهسزیادی هپاتوسیت 

دیده هستند. تر و آسیبهای سالم کوچککبد پرنده

 سیت عبارتند از:عوامل تاثیرگذار بر آ

-ماریبی به ایویژه حساسیت گوشتی هایجوجه :اثر ژنتیک

ها دارند. نرها به دلیل نرخ رشد باالتر و نیاز متابولیک 
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که این  رسدتر هستند. به نظر میباالتر به اکسیژن حساس

ی رو به های گوشتحساسیت با ادامه پیشرفت ژنتیکی سویه

های گوشتی از افزایش است. با افزایش نرخ رشد جوجه

 ممتابولیسها تمایل به داشتن نرخ طریق انتخاب، پرنده

 ود.شباالتر دارند که باعث افزایش نیاز به اکسیژن می

: کمبود اکسیژن عامل اصلی است که آسیت را در تفاعار

ده کند. عالوه بر افزایش برونارتفاعات باال تسریع می

)افزایش تعداد  8سیتمیپلیقلب، کمبود اکسیژن باعث 

شود که ویسکوزیته خون را های قرمز در خون( میگلبول

دهد. شیوع آسیت در زمستان بیشتر از تحت تاثیر قرار می

-است که به طور عمده به کاهش سطح تهویه بر تابستان

گردد. این شرایط در ارتفاعات باال بسیار برجسته است می

هنگام دما پایین بودن اکسیژن جو و کاهش شب باکه 

 .ارتباط دارد

: محدودیت اکسیژن به هر شکلی باعث شرایط محیطی

شود. کاهش فشار اکسیژن چه توسط بروز آسیت می

تواند موجب کمبود عوامل محیطی داخلی و چه خارجی می

تواند به نوبه خود باعث تغییرات اکسیژن شود که می

دشده متصاع کربنپاتولوژیک در پرنده گردد. مونواکسید 

صرف اکسیژن توسط سوزند یا مهایی که بد میاز بخاری

های تنفسی شود. تواند باعث آسیبهای باز میشعله

وند شها میهایی که باعث تحریک و آسیب به ریهآالینده

د. به آسیت هستن ابتالبه روشنی از عوامل مستعدکننده 

. آمونیاک استها گردوخاک و آمونیاک ترین آلودگیمهم

طوح زند و سشدیدا به بافت ریه و مجرای تنفسی آسیب می

. روی آسیت داشته باشد یتوجهقابلتواند اثر باالی آن می

مدیریت بستر و مدیریت آبخوری دو عامل اصلی موثر بر 

تولید آمونیاک هستند. برقراری تهویه ولو به یک مقدار 

ای هندهحداقل ضروری است. افزایش غیرطبیعی تعداد پر

مبتال به آسیت و عارضه مرگ ناگهانی مرغدارانی را که از 

 کنند، به ویژه در ارتفاعات باال، درهای باز استفاده میسالن

                                                           
1. Polycythemia 

 های گوشتی با دشواری روبرو کرده است.پرورش جوجه

دمای پایین محیط با افزایش نیاز به اکسیژن شرایط ایجاد 

ها های باز پرندهنکند. استفاده از سالآسیت را فراهم می

دهد. مدیران تر شب قرار میرا در معرض دمای پایین

توان با اطمینان از اند که میپرورش طیور نشان داده

های پرورش از آسیت جلوگیری گرمایش مناسب سالن

تر باشد. بنابراین، کرد. شاید دمای بستر از دمای هوا مهم

ها به وجهدهندگان قبل از رسیدن جالزم است که پرورش

هایشان کنند. در شروع به گرم کردن سالن پرورشمحل 

صورت احتمال بروز آسیت باید به هر شکل ممکن دمای 

سالن را از طریق مدیریت موثر مطلوب نگه داشت. این 

مساله به طور ویژه در دو هفته اول زندگی بسیار مهم است، 

ها به طور ویژه در مقابل تنش سرمایی وقتی که جوجه

-هایی که پردرهای سرد برای پرندهساس هستند. محیطح

آوری آنها کامل نشده و واجد حداقل پوشش عایق هستند 

 برانگیزتر است.تنش

های ها و واکسن: احتماال بیماریوضعیت سالمت عمومی

موثر بر مجرای تنفسی در ایجاد آسیت نقش دارند و باید 

قل تحت عنوان بخشی از شرایط خوب پرورش به حدا

 برسند.

توان از طریق دستکاری جیره مهار : آسیت را میجیره

ی براخود ها در راستای تامین انرژی مورد نیاز کرد. پرنده

از جیره را  آمدهدستبههای ها و چربیرشد، کربوهیدرات

-وهید، پروتئین و کربکنند. اکسیداسیون چربیاکسید می

، 2/83 رات به ترتیب به ازای مصرف هر لیتر اکسیژن

نشان این اعداد کند. ژول انرژی تولید می 8/68و  1/81

ها از نظر نیاز اکسیژن موثرترین د که کربوهیدراتدهمی

منابع انرژی برای پرنده هستند و بنابراین باید استفاده از 

چرب( را در شرایطی که پرچربی )روغن اسیدی یا سویای 

. انرژی احتمال بروز آسیت وجود دارد به حداقل رساند

 های مختلفیتوان به روشهای گوشتی را میمصرفی جوجه
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دستکاری کرد. در یک سیستم تغذیه در حد اشتها، کاهش 

 آورد. نتایج مثبتیانرژی خوراک مصرف انرژی را پایین می

در مورد مهار رخداد آسیت با جیره آردی در مقایسه با 

پلت گزارش شده است. اما آخرین چاره محدود کردن 

سترسی به خوراک است. مشخص شده است که حداکثر د

یک جوجه گوشتی )مصرف خوراک  متابولیکی وبار کاری 

به ازای واحد وزن متابولیک به عنوان شاخصی از توانایی 

 6پرنده برای متابولیزه کردن خوراک مصرفی( حدود سن 

هفتگی است. این بدین معنی است که اختالف بین  9تا 

اکسیژن و نیاز واقعی اکسیژن در سن ظرفیت فراهم کردن 

هفتگی در مقایسه با ادامه دوره بسیار ناچیز است.  9تا  6

بنابراین، الزم است که محدودیت خوراک به منظور کاهش 

 درگیری با آسیت در این مرحله متمرکز باشد.

با  دنتوادر جیره می شدهگنجاندهکلرید سدیم  یاسدیم 

افزایش فشارخون منجر به اتساع قلب و هیپرتروفی و در 

نهایت آسیت شود. بنابراین، باید مقدار سدیم خوراک بین 

 محدود شود.درصد  66/4تا  89/4

ومیر ناشی از باید یک تعادل اقتصادی بین کاهش مرگ

آسیت و کاهش نرخ رشد گله در نظر گرفت. صرفه 

یت ها بر اثر آسرندهاقتصادی تحت تاثیر سن تلف شدن پ

درصد تلفات  84گیرد. اما به صورت سرانگشتی، قرار می

درصد کاهش نرخ رشد کل گله است. بنابراین،  84برابر با 

ومیر باید با کاهش درصد کاهش در مرگ 84در عمل 

م تا سیست بیایددرصد افزایش وزن به دست  84کمتر از 

 باشد. صرفهبهمقروناز نظر اقتصادی 

 

 هموراژیک ه کبد چربعارض

تقریبا به طور کامل منحصر  8هموراژیک عارضه کبد چرب

-یابند و جیرههایی است که در قفس پرورش میبه پرنده

های و اغلب در ماه نمایندمیهای حاوی انرژی باال دریافت 

 یعی، تر از حالت طب. معموال کبد بزرگکندبروز میتابستان 

                                                           
1. Fatty liver hemorrhagic syndrome 

 نکته 

ی به هر از چند گاهعارضه کبد چرب هموراژیک 

 دهد.یمدلیل مصرف بیش از حد انرژی رخ 

 

و بسیار شکننده است. حفره شکمی اغلب  رنگایبتونه

 های مبتال تاجحاوی مقدار زیادی چربی روغنی است. پرنده

پریده دارند. تخمدان معموال فعال است و احتماال رنگ

گذاری عامل تنش فیزیکی و متابولیکی ناشی از تخم

رسد که عارضه خونریزی کشنده نهایی باشد. به نظر می

 رها ددهد که پرندهقتی رخ میا وتنه هموراژیککبد چرب 

تعادل مثبت انرژی باشند. بنابراین، زیر نظر گرفتن وزن 

گله ابزار مناسبی برای کنترل این عارضه است. با استفاده 

های تغذیه اجباری، نشان داده شده است که از شیوه

وی ربیشتر به وسیله زیاده هموراژیکعارضه کبد چرب 

تا آنکه شاخصی از مصرف  شوددر مصرف انرژی ایجاد می

زیاد هر ماده مغذی مانند چربی یا کربوهیدرات باشد. 

گیری یا درمان این اختالل از های زیادی برای پیشتالش

ه رسد کطریق تغییرات جیره انجام شده است. به نظر می

جایگزین کردن کربوهیدرات با مکمل چربی بدون 

. به افزایش مقدار انرژی جیره روش سودمندی باشد

احتمال زیاد، این تغییر بدین معنی است که کبد نیاز به 

سنتز چربی کمتری برای تولید زرده دارد. جایگزینی ذرت 

 یهاگزارشبا دیگر غالت مانند گندم اغلب سودمند است. 

 هموراژیکمتعددی در رابطه با کاهش عارضه کبد چرب 

های جانبی مختلف مانند پسماند خشک از طریق فرآورده

 های تقطیرشده، پودر ماهی و پودر یونجه وجود دارد.انهد

های جلوگیری از تعادل مثبت شدید انرژی در پرنده

 هموراژیکتر به بهترین شکل از عارضه کبد چرب مسن

توان از طریق زیر نظر کند. این کار را میگیری میپیش

بروز مشکل کاهش  و هنگام گرفتن وزن بدن انجام داد

درمانی مناسبی خواهد بود. به نظر  عملره سطح انرژی جی
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در  گرممیلی 9/4رسد که افزایش سطح سلنیم به می

کیلوگرم در  المللیواحد بین 34به  Eکیلوگرم و ویتامین 

نیز اثرات سودمندی دارد. الزم به ذکر است که مصرف 

-خوراک یک پرنده توسط نیاز به اولین ماده مغذی محدود

 پرندهشود. مصرف انرژی مازاد توسط کننده تعیین می

ای از این باشد که احتماال برخی دیگر از مواد تواند نشانهمی

 مغذی محدودکننده هستند.

 

 عارضه کبد و کلیه چرب

عارضه کبد و کلیه چرب موجب تجمع مقدار زیادی چربی 

شود. این های جوان میدر اطراف کبد و کلیه در پرنده

-های دریافتهفتگی در پرنده 0تا  6اغلب در سن شرایط 

رسد شود. به نظر میهای بر پایه گندم دیده میکننده جیره

که مقداری تنش محیطی برای ایجاد این اختالل ضروری 

دهد، به این شکل که به سرعت رخ می عالئماست. شروع 

شوند و حال میو کسل آلوده های ظاهرا سالم خوابپرنده

ها قبل از مرگ روی ن ندارند. ممکن است پرندهجابجا شد

شکم و سینه خود بخوابند و گردن خود را دراز کنند. 

های درصد برسد. بررسی 64تا  3تواند به ومیر میمرگ

ریده پشده و رنگپاتولوژیک حاکی از کبد و کلیه بزرگ

است و هر دوی آنها مقدار زیادی چربی دارند. اغلب این 

ی چرب دارای یک پیوند دوگانه تشکیل چربی از اسیدها

 شده است و معموال مقدار زیادی اسید پالمیتولئیک به جای

 حاکیآمیزی کبد وجود دارد. رنگدر آن  یکاستئار اسید

خالی شدن ذخایر گلیکوژن است. توقف گلوکونئوژنز  از

کبدی به دلیل سطوح ناکافی آنزیم کلیدی وابسته به 

قند خون  کاهشبیوتین یعنی پیروات کربوکسیالز منجر به 

شود. تنش از عوامل مهم تاثیرگذار بر شدت عارضه می

کبد و کلیه چرب است و در شرایط آزمایشی آغاز این 

شود. احتمال دارد که گهانی دما القا میعارضه با تغییر نا

                                                           
1. Articular gout 
2. Urolithiasis 

 نفرین موجب کاتابولیسم اندکتنش با افزایش سطح اپی

افی ک دسترسقابلذخایر گلیکوژن شود. اطمینان از سطوح 

ن های حاوی بیوتیها از تخمبیوتین در جیره و تفریخ جوجه

های کند. هم جوجهکافی از این اختالل جلوگیری می

 6/4ی مادر باید جیره حاوی حداقل هاگوشتی و هم مرغ

ت را دریاف دسترسقابلکیلوگرم بیوتین در  گرممیلی

کنند. این سطح از مکمل بیوتین ذخایر کافی آن را تضمین 

های حاوی پروتئین پایین کند، حتی وقتی که جیرهمی

رای ب شود یا وقتی که داروهای سولفانامیدیاستفاده می

 داروهای]استفاده از  روندر میها به کادرمان دیگر عفونت

 اکتریب توسط بیوتین تولید کاهش به منجر سولفانامیدی

 .؛ مترجمین[شودمی روده های

 

 هکلیگ نقرس و سن

اغلب کارکرد غیرطبیعی کلیه موجب نقرس احشایی یا 

شود. در همه این موارد افزایش می 6هکلیگ یا سن 8مفصلی

بار مواد به کلیه در نهایت منجر به رسوب ترکیبات 

شود. نقرس نامحلول در خود کلیه و دیگر نواحی بدن می

باالی پالسما منجر به  یکاور یداسحالتی است که در آن 

رسوب مونوسدیم اورات در مایع مفصلی یا غالف تاندون 

رگوشی یا روی سطح مفاصل مختلف به ویژه مفصل خ

رسد که نقرس یک شود. به نظر میهای احشایی میاندام

های مفصلی و پایه ژنتیکی داشته باشد، اگرچه شکل

شود. نقرس به ندرت با یکدیگر دیده می آن احشایی

شود که سطوح زیادی هایی دیده میمفصلی اغلب در پرنده

 K + Cl: Naکنند و یا وقتی که تعادل پروتئین دریافت می

های لگهورن اغلب در پرندهه کلی گباشد. سن 8کمتر از 

و توسط مصرف سطوح باالی کلسیم برای کنند بروز می

شود. شاید یک مدت طوالنی قبل از بلوغ جنسی القا می

 هایومیر در مرغترین دالیل مرگیکی از مهمه کلی گسن
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جالب آنکه با وجود متداول نبودن تغذیه  گذار باشد.تخم

های مادر، این های حاوی کلسیم باال به خروسجیره

تواند از عوامل ایجاد مشکالت حرکتی در عارضه می

 تر باشد.های مسنخروس

 

 عارضه پرنده چرب

باعث  های گوشتیدر جوجه 8عارضه پرنده چرببروز 

شود که موقع لمس روغنی و لغزنده هایی میالشهایجاد 

در نواحی زیر پوست هستند و اغلب حفرات پر از آبی 

تر است و به وهوای گرم غالبدارند. این اختالل در آب

 االیب دمایبا وسیله عملیات ناخوشایند فرآوری و به ویژه 

ی طول مدت پرکنافزایش آب مورد استفاده برای پرکنی و 

های گوشتی شود. عارضه پرنده چرب در جوجهتشدید می

استفاده از تر است. این عارضه نتیجه ماده محسوس

 هایی ازهای غیراشباع در جیره نیست و حتی نشانهروغن

 عالئمشود. شیوع باالتر آن هنگام تغذیه پیه دیده می

عارضه پرنده چرب به واسطه تغییرات ساختار کالژن 

دا تر جهای مختلف پوست راحتشود. الیهپوست ایجاد می

ه در شوند و روغن یا آب سرد در حفرات مجزا و به ویژمی

ظر های مبتال از نیابد. پوست پرندهناحیه پشت تجمع می

پیوندهای عرضی کالژن دچار نقصان است که به صورت 

د. شومی مشخصتوسعه نابالغ این پیوند ساختاری مهم 

تواند بلوغ در جیره می Aکمبود مس یا بیشبود ویتامین 

به  دهد. اما با توجهبکالژن را به طور منفی تحت تاثیر قرار 

های مبتال به عارضه پرنده طبیعی بودن عملکرد پرنده

 خودیخودبهرسد که عدم تعادل جیره چرب به نظر نمی

 عامل تاثیرگذار مهمی باشد.

 

 عدم تعادل آب

عدم تعادل آب )رطوبت بستر و دهیدراته شدن( به طور 

 ، اگرچه امکانافتداتفاق میگذار های تخمعمده در مرغ

                                                           
1. Oily bird syndrome 

 نکته 

مصرف بیش از حد آب در شرایط تجاری اغلب به 

دلیل عدم تعادل )بیشبود( مواد معدنی در جیره رخ 

 دهد.یم

 

ها با آن وجود دارد. نوشیدن زیاد آب درگیری همه گونه

های محیطی مختلف در تنشبه دنبال ای و به صورت دوره

دهد، در حالی که دهیدراته شدن های طیور رخ میگله

اشد. های آبرسانی بتواند حاصل خرابی مکانیکی سیستممی

ها سازوکارهای ورود و خروج آب در اغلب موارد، پرنده

د، دهنرا به منظور ایجاد تعادل فیزیولوژیکی تغییر می

مدیریتی در مزرعه  تمشکالاگرچه این امر گاهی منجر به 

 های پرورش، مشکل اصلیشود. با مکانیزه شدن سیستممی

عدم تعادل آب آبکی شدن فضوالت است که اغلب در 

آب به  بیش از حددهد. مصرف گذار رخ میهای تخممرغ

شود هر دلیلی، موجب افزایش محتوای آب مواد دفعی می

حشرات تواند در انتقال کود، کنترل بو و و این امر می

ود ها شود. کمرغمشکل ایجاد کند و باعث کثیف شدن تخم

درصد آب  03گذار در حالت متعارف حاوی های تخممرغ

رسد که حتی تغییرات اندکی در است، اگرچه به نظر می

تواند یک اثر برجسته روی ظاهر فیزیکی و مقدار آب می

دانیم که دمای ونقل آن داشته باشد. میهای حملشاخصه

ها حیط، ترکیب جیره، بافت خوراک و طراحی آبخوریم

دهد. هر دو مواد مصرف آب طیور را تحت تاثیر قرار می

توانند اثر شده در جیره میمغذی و مواد خوراکی استفاده

توجهی بر مقدار کود داشته باشند. سطوح سدیم یا قابل

نمک جیره یکی از متهمان اصلی است، زیرا سطوح باالی 

 شود.تردید موجب افزایش مصرف آب می نمک بدون

رد. با گذاسدیم )نمک( جیره روی کیفیت بستر تاثیر می

افزایش مقدار نمک جیره مقدار رطوبت بستر افزایش و به 

(. 08-84یابد )جدول زمان کیفیت آن کاهش میطور هم
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کیلوگرم تجاوز در  گرم 6تا  3/8سطح سدیم جیره نباید از 

ل وجود مقادیر باالی نمک در آب کند و در صورت احتما

باید هم خوراک و هم آب برای سدیم و کلر آنالیز شوند. 

 متخصصین برای نظر این از ماهی پودر در نمک باالی سطوح

آفرین بوده است. پتاسیم و منیزیم دیگر تغذیه مشکل

الت را فضومیزان آب توانند هایی هستند که میالکترولیت

ها و سطوح پتاسیم در مالسد. ندهبتحت تاثیر قرار 

محصوالت سویا باال است. بنابراین، ممکن است سطوح این 

مواد خوراکی هنگام دردسرساز بودن فضوالت آبکی نیاز 

 به تعدیل داشته باشد.

 

 عدم تعادل الکترولیت

(، Na+ظرفیتی مانند سدیم )های تکها یونالکترولیت

ها نمک تفکیک( هستند که از Cl–( و کلر )K+پتاسیم )

د. شونهای سازنده خود مشتق می)مانند نمک طعام( به یون

 سلولی است در حالی که سدیمپتاسیم کاتیون اصلی درون

های اصلی مایعات خارج سلولی )خون و لنف( و کلر یون

ها در بدن حفظ آب و ترین نقش الکترولیتهستند. مهم

یر تحت تاثتعادل یونی است. حفظ این تعادل به طور عمده 

گیرد، اما فراهمی آنها از طریق آب و خوراک قرار می

نیز  ویکلی یهتصفزادی و نرخ ممکن است تولید اسید درون

های د. در حالی که نیاز به الکترولیتبر آن تاثیر داشته باش

پیش مشخص شده است، درک ما در  هامنفرد از مدت

نیون می آمورد نیاز به برقراری یک تعادل مناسب بین فراه

 ای در حال افزایش است.و کاتیون به طور فزاینده

باز  -تنش گرمایی موجب برهم خوردن تعادل اسید

ها نرخ تنفس خود را شود. با گرم شدن هوا، پرندهمی

اکسید دهند. این مساله دفع بیش از حد دیافزایش می

که منجر به کاهش فشار جزئی آن و  را در پی داردکربن 

در خون  دروژناهش اسید کربنیک و یون هیدر نهایت ک

                                                           
1. Respiratory alkalosis 
2. Borges 

 -ها در تالش برای حفظ تعادل اسیدشود. سپس کلیهمی

 یدساکربنات را افزایش و دفع یون هیدروژن به باز، دفع بی

دهند. این فرایند باعث ایجاد شرایطی را کاهش می یکاور

 شود.می 8موسوم به آلکالوز تنفسی

در شرایط طبیعی، مقدار آب و الکترولیت در دامنه بسیار 

ت ها از دسشود، اما وقتی که الکترولیتحفظ می باریکی

، یک کندآیند و مقدار آب تغییر نمیروند یا به دست میمی

های دهد. سطوح پالسمایی یونعدم تعادل اسمزی رخ می

در حالی ، کندسدیم و پتاسیم با باال رفتن دما کاهش پیدا می

یابد. افزایش یون کلرید که سطح یون کلرید افزایش می

کربنات را دفع یون هیدروژن را کاهش و بازجذب بی

دهد و به این طریق موجب اسیدی )برعکس کاهش می

شود. متخصصین تغذیه قادر به آلکالوز( شدن خون می

بنات کراضافه کردن نمک )بیشتر کلرید پتاسیم و بی

های تحت تنش گرمایی خوراک پرندهسدیم( به آب و 

ها باعث افزایش مصرف آب هستند. افزایش مصرف نمک

شود و تنش گرمایی را تعدیل و کاهش دمای بدن می

کند. کربنات سدیم بهترین نتایج را ایجاد میکند. بیمی

که با اضافه کردن  ند( نشان داد8313)و همکاران تیتر 

کیلوگرم به جیره در  گرم 3کربنات سدیم در سطح بی

گرچه امصرف خوراک و افزایش وزن بهبود یافت، 

و همکاران  6بورژیزدار نبود. اختالفات از نظر آماری معنی

 pHکه سطوح باالی کلرید در خوراک  ند( ادعا کرد6488)

کند. این دهد و رشد را مختل میخون را کاهش می

شده توسط تیتر و نتایج گزارشحدودی مشاهدات تا 

 دهد.( را توضیح می8313همکاران )

و بر  Na + K - Clاغلب تعادل الکترولیتی با فرمول ساده 

شود. کیلوگرم جیره بیان میدر  واالناکیحسب میلی

تا  814ها باید برای تامین تعادل الکترولیتی بین خوراک

کیلوگرم )با افزایش سن کاهش در  واالناکیمیلی 624
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( نشان 6488)و همکاران  بورژیزیابد( تنظیم شوند. می

-که بهترین تعادل الکترولیتی در یک جیره پیش ندداد

در  واالناکیمیلی 600تا  602آغازین جوجه گوشتی بین 

. در واقعیت، عدم تعادل الکترولیتی روی استکیلوگرم 

-فیزیو pHهای بافری بدن حفظ دهد، زیرا سیستمنمی

 کنند. به نظرن میلوژیکی نزدیک به حد نرمال را تضمی

رسد که در شرایط بحرانی، نیاز به حفظ ظرفیت بافری می

 کندمیر تاثمشرایط فیزیولوژیکی را  سایربه طور نامطلوبی 

ه پذیرند( و بها می)آنها اولین تاثیر خود را از الکترولیت

 کننده را ایجاد یا تسریعاین طریق شرایط بالقوه تضعیف

-های جوان، عدم تعادل الکترولیتی میکند. در جوجهمی

شود. همچنین  8نیتواند موجب دیسکوندروپالزی درشت

تواند متابولسیم شماری از عدم تعادل الکترولیتی می

 دهد. این موردباسیدهای آمینه ضروری را تحت تاثیر قرار 

به طور ویژه در مورد لیزین و آرژنین مصداق دارد. در 

فع زدن و د لهگذار، آلکالوز تنفسی ناشی از لههای تخممرغ

اکسید کربن موجب کاهش اسید کربنیک خون بعدی دی

ی عمنظور حفظ تعادل الکترولیتی طبی شود و بنابراین بهمی

تی کننده پوسته رقابهای بافری و غدد ترشحبین سیستم

 گیرد.می شکلبرای اسید کربنیک 

های معمول طیور در کاتیون اغلب خوراک- تعادل آنیون

و بسیار گسترده است. احتماال تنظیم  -دامنه طبیعی 

واالن یاکقیمت جیره به منظور دستیابی به یک میلیگران

رسد که کمی ت. به نظر میکمی خواهد داش مزیتمشخص 

های طیور الزم باشد. تعدیل برای کاهش کلرید در جیره

 اهمیت حائزاین مساله به ویژه در شرایط تنش گرمایی 

سدیم  کربناتاست. با این حال، امکان استفاده بیشتر از بی

کیلوگرم یا بیشتر به  0در خوراک محدود است. حدود 

یادآوری کرد که اغلب  ازای هر تن خوراک نیاز است. باید

در  گرم 3/8تا  6/8های طیور به تامین حدود گونه

ن کمبود آ عالئمکیلوگرم کلر از طریق جیره نیاز دارند و 

یابد. کیلوگرم توسعه میدر  گرم 6/8با سطوح کمتر از 

بنابراین، باید دقت کرد که مثال هنگام جایگزینی نمک 

. لر برآورده شودکربنات سدیم، حداقل نیاز کجیره با بی

مقدار و تعادل الکترولیتی برخی از مواد  1-86 جدول

 خوراکی مهم را خالصه کرده است.

 های مرسومبا فرض امکان تعدیل تنش گرمایی با شیوه

اهد روش مفیدی خو مدیریتی، دستکاری الکترولیتی جیره

 هایبرای پرندهه استفادمورد بود. اما الزم است که روش 

یاهپرنده مورد در باشد. متفاوت گذارتخم هایمرغ و نابالغ

 

 محتوای الکترولیتی مواد خوراکی: 8-12جدول 

 سدیم ماده خوراکی

(Na)؛ گرم/کیلوگرم 

 پتاسیم

(K)؛ گرم/کیلوگرم 

 کلر

(Cl)؛ گرم/کیلوگرم 

Na + K – Cl 
 واالن(اکی)میلی

 841 0/4 1/9 3/4 ذرت

 834 41/4 6/3 3/4 گندم

 16 1/4 0/9 0/4 سورگوم

 203 3/4 8/62 3/4 کنجاله سویا

 944 4/3 9/86 3/3 پودر الشه

 694 3/3 6/0 84-3 پودر ماهی

 633 9/4 84 6/4 کنجاله آفتابگردان

 

                                                           
1. Tibial dyschondroplasia 
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باط آن کربنات به دلیل ارتماده بالغ، حفظ سیستم بافری بی

مرغ ضرورت دارد. با این اوصاف، با با کیفیت پوسته تخم

تاکید دوباره بر ضرورت برآورده کردن حداقل نیاز کلر، 

اند توکربنات سدیم به آب یا خوراک میاضافه کردن بی

های های نابالغ مانند جوجهمفید باشد. در مورد پرنده

 دها در اغلب موارد مفیگوشتی، تیمار کردن با الکترولیت

رسد که نیاز کمتری به مراقبت از شود و به نظر میواقع می

 گرم 9کربنات وجود دارد. استفاده از تا سیستم بافری بی

تواند به بهبود نرخ رشد کیلوگرم کلرید آمونیم میدر 

های تحت تنش گرمایی منجر شود، اگرچه مشخص پرنده

 لنیست که آیا این اثر سودمند از طریق متعادل کردن تعاد

-خون( یا به سادگی از طریق اثر غیر pHالکترولیتی )

مستقیم روی مصرف آب است. در شرایط تجاری، گزارش 

شده است که اضافه کردن نمک به آب آشامیدنی 

دهد و های گوشتی اثر تنش گرمایی را کاهش میجوجه

کند. در این مورد، نشان داده شد که رشد را تحریک می

لیتر در  گرم 3/0به اضافه شدن  ها بهترین پاسخ راجوجه

کلرید پتاسیم به آب آشامیدنی بروز دادند که با افزایش 

درصدی دفع آب از  64درصدی مصرف آب، افزایش  38

ظاهری تنفس  ییکارا درصدی 60راه تبخیر و افزایش 

 همراه بود.

 

 نکته 

تواند به کلسیمی یمرشد سریع در سنین اولیه 

 شود.شدن نامناسب استخوان منجر 

 

 اختالالت اسکلتی

ای از زندگی خود درجات مختلفی از اغلب طیور در برهه

 یتالالتاخ غالبا چنینکنند. اختالالت اسکلتی را تجربه می

های پا در مرتبط با نرخ رشد سریع هستند. استخوان

های سیستم اسکلتی یکی از مقایسه با دیگر استخوان

ا و باید وزن بدن ر کنندترین رشدها را تجربه میپرسرعت

آور نیست که مشکالت پا تحمل کنند. بنابراین، تعجب

ترین مشکالت اسکلتی هستند. اختالالت اسکلتی متداول

های ومیر و کاهش ارزش الشهدرصد مرگ 94بیش از 

 دهند.های جوجه گوشتی را به خود اختصاص میمجموعه

داشتن اندک اطالعاتی از ساختار و تشکیل طبیعی استخوان 

ضروری است. استخوان یک بافت پیوندی کالژنی با 

درجات مختلفی ه است که ب فردمنحصربههای ویژگی

کند که در دیگر شود و استحکامی ایجاد میمعدنی می

شود. اسکلت به عنوان یک چهارچوب ها دیده نمیبافت

ا فاع طبیعی بدن طیور را تعیین و تقریبواحد شکل پایه و ارت

-ها و به ویژه ماهیچهگاهی برای بافتبا همین اهمیت تکیه

کند. میزان رشد ماهیچه تا حدودی توسط ها فراهم می

شود. جزء معدنی استخوان به اندازه اسکلت مشخص می

ر در نسبت کلسیم به فسف طور عمده فسفات کلسیم است.

ت و این دلیل اصلی حفظ این اس 8به  6استخوان حدود 

نویسی است. استخوان مخزن نسبت حیاتی هنگام جیره

درصد  33اصلی مواد معدنی بدن و دربرگیرنده حدود 

 34کربنات، درصد بی 14درصد فسفات،  11کلسیم، 

درصد از کل ذخایر معدنی بدن است.  93درصد منیزیم و 

 ست.های اصلی ذخیره چربی احفره استخوان نیز از محل

 

 نکته 

توسعه استخوان فرآیند پویایی است. اختالل در 

تواند منجر به اختالالت اسکلتی یمرسوب استخوان 

 شود.

 

با دو  کنیمیموقتی که در زمینه اختالالت متابولیکی صحبت 

-اولمتد غشایی استخوان داریم. سروکار اصلی استخوان نوع

اینها است و در پرنده بالغ به صورت یک ساختار ترین 

دیده استخوانی متراکم با حفره مغز استخوان مشخص
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 نمایی از یک استخوان بلند در حال رشد: 1-12شکل 

 

غضروف ها حاوی شود. در پرنده جوان، انتهای استخوانمی

نوع دوم،  کننده محل رشد آنها است.باشد که مشخصمی

های اسفنجی استخوان مدوالری است. اینها استخوان

 های ماده بالغ یافتهای هستند که در پرندیافتهتخصص

شوند و به عنوان منبع ناپایدار کلسیم برای تولید پوسته می

ز کنند. در استخوان مدوالری حفره مغمرغ عمل میتخم

شود استخوان با یک بافت اسفنجی استخوانی جایگزین می

تر است. ساختار های پا برجستهدر استخوانمساله و این 

 نشان داده شده است. 8-86عمومی استخوان در شکل 

اکاریدها ساستخوان ترکیبی از فیبرهای کالژنی و موکوپلی

های استخوان( )سلول 8هااست که در حضور استئوسیت

 شوند. تقابالت مهم بینهای کلسیم معدنی میکتوسط نم

ماتریکس غیرآلی و در حال توسعه و ناحیه زنده فعال 

ها یا کانال 6استخوان از طریق حفراتی کوچک به نام الکونا

های خونی ها به خوبی از مویرگشود. این کانالبرقرار می

 رسد که برهم خوردنشوند. به نظر میمند و تغذیه میبهره

                                                           
1. Osteocytes 
2. Lacuna 
3. Osteoblasts 
4. Subperiosteal boundary 
5. Osteoclasts 

 های آنها عاملایش این حفرات و یا انسداد مویرگآر

های پا باشد. این احتمال متداولی در بسیاری از ناهنجاری

توان به حساب این حقیقت گذاشت که بسیاری از را می

اختالالت متابولیک قادر به ایجاد اختالالت پای مشابهی 

-هستند. در شرایط طبیعی، استخوان غشایی توسط استئو

رسوب  0روی لبه داخلی مرز زیرین ضریع 9هابالست

کند. به منظور جلوگیری از ضخیم شدن بیش از حد می

رسوبات را در مرز با حفره مغز  3هااستخوان، استئوکالست

کنند. توسعه طبیعی استخوان به استخوان بازجذب می

رسوب و بازجذب پیوسته رسوبات بستگی دارد. اغلب 

ل در رسوب استخوان های اسکلتی به اختالناهنجاری

 منشأمربوط هستند و بازجذب استخوان در صفحه رشد 

 مشکالت کمتری است.

کمبود اغلب مواد مغذی توسعه استخوان و بنابراین 

استحکام اسکلت را به نحو نامطلوبی تحت تاثیر قرار 

ر بر ای احتمالی موثترین مشکالت تغذیهدهد. مهممی
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د معدنی ها، مواتوسعه اسکلت مربوط به متابولیسم ویتامین

، اگرچه عدم تعادل مواد مغذی عمده استها الکترولیت و

تواند رشد استخوان را تحت مثل پروتئین و انرژی نیز می

ل ای کالسیک مربوط به تعاددهد. مشکل تغذیهبتاثیر قرار 

ت دسترسی در جیره و قابلی 3Dکلسیم، فسفر و ویتامین 

آنها برای پرنده است. این مساله با استفاده از آنزیم فیتاز 

(. ببینیدرا  80ها در هم آمیخته است )فصل در جیره مرغ

کمبود یا سطح نامناسب هر یک از این سه ماده حیاتی 

منجر به ریکتز و دیگر اختالالت استخوانی خواهد شد. عدم 

وضعیتی موسوم به موجب ایجاد نیز ها تعادل الکترولیت

د، شومی گوشتی هایجوجه در نیدرشت دیسکوندروپالزی

-جایی که تشکیل طبیعی استخوان در صفحه رشد استخوان

 شود.های بلند با توسعه شدید غضروف جایگزین می

هایی موجود در رابطه با مشکالت پا این یکی از ناهمخوانی

 است که محدود کردن رشد با کاهش سطح تغذیه شیوع

-دهد، در حالی که افزایش مصنواین اختالالت را کاهش می

شود. این عی وزن بدن باعث تشدید این مشکالت نمی

تالل اخکند که نرخ رشد و یا دوگانگی آشکار پیشنهاد می

در سطوح باالی مواد مغذی ناشی از مصرف متابولیک 

در ایجاد این اختالالت  خودیخودبهوزن بدن مقایسه با 

 تری دارد.نقش مهم

مینه زنشان داده شده است که اغلب اختالالت پا یک پیش

موروثی دارند و امکان انتخاب برای افزایش استحکام 

های گوشتی وجود دارد. های بلند در جوجهاستخوان

ا های نر در مقایسه بمشکالت و اختالالت اسکلتی در جوجه

، اگرچه جدا کردن اثرات جنس و استتر ماده متداول

 اثرات باالتر بودن نرخ رشد دشوار است.

 

 یندرشت یسکوندروپالزید

 یبا وجود یک توده غضروف یندرشت یسکوندروپالزید

ود. شمی مشخص نیدرشت استخوان قدامی سر در غیرطبیعی

ر گوشتی د هایدر همه پرنده یندرشت یسکوندروپالزید

در سنین آن  عالئماحتمال بروز شود. حال رشد دیده می

روزگی  93تا  68اما بیشتر در بسیار پایین نیز وجود دارد، 

ها میلی به حرکت ندارند و در صورت شود. پرندهدیده می

روند. خورند و به سختی راه میاجبار به راه رفتن تلوتلو می

های جوجه گوشتی تعداد کمی پرنده دچار به در اغلب گله

ط بحرانی شیوع آن این حالت وجود دارد، اگرچه در شرای

ها به ویژه نرها را درگیر درصد پرنده 04تا  94تواند می

اند و های مبتال به خوبی گوشت گرفتهکند. اغلب پرنده

های همانند دیگر اختالالت پا این وضعیت اغلب در پرنده

 افتد.دارای رشد سریع اتفاق می

به اختالل در فراهمی طبیعی  یندرشت یسکوندروپالزید

نی مربوط است، خون در صفحه رشد انتهای قدامی درشت

جایی که اختالل در فراهمی مواد مغذی به معنی این است 

 دهد. علتکه فرآیند تشکیل طبیعی استخوان رخ نمی

مشخص نیست، اگرچه  یندرشت یسکوندروپالزیدواقعی 

ی ثیر انتخاب ژنتیکتواند به سرعت تحت تاشیوع آن می

قرار بگیرد. ظاهرا این وضعیت تحت تاثیر یک ژن مغلوب 

-های بزرگ اصالحگیرد. شرکتوابسته به جنس قرار می

نژاد از این موضوع آگاهی دارند و برای کاهش شیوع 

-اند. به نظر مینی تالش کردهدرشت یسکوندروپالزید

ی کلر الرسد که عدم تعادل الکترولیتی و به ویژه سطوح با

نقش زیادی در بسیاری از موارد شیوع این عارضه داشته 

تواند (، اگرچه اضافه کردن فیتاز می3-86باشد )جدول 

این وضعیت را تغییر بدهد. درمان شامل تعدیل نسبت 

کلسیم به فسفر جیره و بررسی دقیق تعادل الکترولیتی 

جیره است. تغییرات جیره به ندرت باعث برطرف شدن 

یق از طر یندرشت یسکوندروپالزیدشود. شکل میکامل م

گیری است. بنابراین، باید کاهش نرخ رشد قابل پیش

ی و محدودیت خوراک با در نظر گرفتن دههای نوربرنامه

د.نعواقب اقتصادی ناشی از کاهش نرخ رشد اعمال شو
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 روزه 61های گوشتی نی در جوجهجیره بر شیوع دیسکوندروپالزی درشت اثر نسبت کلسیم به فسفر :9-12جدول 

 کلسیم جیره

 )درصد(

 فسفر جیره

 )درصد(

 وزن بدن

 )گرم(

دیسکوندروپالزی 

 نی )درصد(درشت

شدت 

 *دیسکوندروپالزی

1/4 03/4 333 04 3/6 

8/8 33/4 8484 04 3/8 

0/8 33/4 8443 60 3/8 

 9-8نمره  *

 کوندرودیستروفی

از اختالالت عمومی صفحه رشد  8کوندرودیستروفی

اما نه )های بلند است که در نهایت رشد طولی استخوان

کند. اختالل در تکثیر غضروف موجب را مختل می (عرضی

شود، در حالی که عرض اختالل در رشد طولی استخوان می

ا . این وضعیت سابقکندپیدا میاستخوان همچنان افزایش 

 هشناختخورده( پروزیس )پاهای خمیده و پیچتحت عنوان 

شد. احتماال این اختالل دلیل اصلی مشکالت پا در می

های زیادی را به درجات تی است و پرندههای گوشجوجه

از درصد  9تا  6. حدود دهدتحت تاثیر قرار میمختلفی 

قرار آن روزگی تحت تاثیر  04های گوشتی تا سن جوجه

 8روزگی به باال(  06های مسن )گیرند. اما در پرندهمی

درصد وقوع به ازای هر هفته غیرمعمول نیست. 

های سادگی با تغذیه جیره توان بهکوندرودیستروفی را می

های مواجه با کمبود منگنز یا کولین القا کرد، اگرچه ویژگی

مواجه با کمبود روی یا های هاستخوانی مشابهی در پرند

-شود. کوندرونیز دیده می Bهای گروه اغلب ویتامین

هایی که در ظاهر غنای دیستروفی با استفاده از جیره

 از این رودهد، می پیونددمیبه وقوع مناسبی دارند نیز 

فراهمی مواد مغذی و یا اثرات ممکن است زیست

خالت دها( در بروز آن مایکوتوکسینمثال ها )آنتاگونیست

 .داشته باشد

 

                                                           
1. Chondrodystrophy 
2. Femoral head necrosis 
3. Brittle bone disease 

 نکروزه شدن سر استخوان ران

های دارای رشد در پرنده 6نکروزه شدن سر استخوان ران

ا شدن دهد و با جدهای گوشتی رخ میسریع مانند جوجه

شود. شخص میمنی سر استخوان ران از استخوان درشت

معاینه حیوان حاکی از قرار گرفتن سر  در اغلب موارد

 این عارضه غالبااستخوان ران در کاسه مفصل لگن است. 

گاهی  کند، اگرچهای بروز میههفت 0تا  9های پرندهدر 

. شودنیز مشاهده میهفتگی  6در سن  تر وحتی خیلی زود

رنگ و متخلخل است و طبیعت تخوان مبتال اغلب اخراییاس

بیماری تردی شود به آن نام شکننده آن باعث می

از درصد  04تا  94بدهند. ممکن است حدود  9استخوان

د، نتاثیر قرار بگیرتحت گله به درجات مختلفی افراد 

 رد پراکنده صورت به عارضه اگرچه به دالیل نامعلوم این

گیری از آن با دهد. درمان و پیشمی رخ مناطق از برخی

 مااها( میسر است، سازی مصرف مواد مغذی )ویتامینبهینه

آمیز نیست. گاهی این عارضه با این عمل همیشه موفقیت

یت وضع غالباشود و بنابراین انتریت و سوءجذب همراه می

گیرد. وقتی که قرار می تردیدها مورد ویتامینی پرنده

کند، درمان با ایل به حرکت بروز میلنگش و عدم تم

تواند به جلوگیری از های محلول در آب میویتامین

افزایش شدت نکروزه شدن سر استخوان ران کمک کند 

 شود.اما درمان کامل به ندرت مشاهده می
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 زخم بالشتک پا

( 8ها )آبسه کف پاپای پرنده)کف( آسیب به بالشتک 

های رای عفونتمشکالتی برای راه رفتن و مسیری ب

کند. این حالت به طور عمده در نتیجه باکتریایی ایجاد می

ه شود، چه بر اثر تغذیه یا بشرایط نامطلوب بستر ایجاد می

های مواجه با کمبود شکل دیگری ایجاد شده باشد. پرنده

زخم بالشتک پا را بروز و به افزایش سطوح  عالئمبیوتین 

 هاییوع آن در پرندهدهند. شبیوتین در جیره پاسخ می

شده در قفس باالتر از آنهایی است که روی بستر نگهداری

ب رسد که آسیشوند. بنابراین، به نظر میپرورش داده می

 فیزیکی به کف پا از عوامل تاثیرگذار در وقوع آن باشد.

 

 نکته 

-استخوان با و دهدیم رخ جوان یهاپرنده در ریکتز

 شود.یمو نوک نرم توصیف  ها

 

 ریکتز

دهد و های جوان رخ میریکتز به طور عمده در پرنده

مشخصه اصلی آن معدنی شدن ناکافی استخوان است. 

روزگی دچار  80تا  84حدود سن در ها معموال این پرنده

فسه مانند، قشوند. استخوان و نوک آنها الستیکلنگش می

مانندی در محل های مهرهسینه آنها تخت و برجستگی

نه  شود. ریکتزها به ستون فقرات آنها دیده میدندهاتصال 

به واسطه اختالل در آغاز معدنی شدن استخوان، بلکه در 

مبود افتد. کاثر اشکال در بلوغ اولیه این فرآیند اتفاق می

کلسیم در سطح سلولی مشکل اصلی است، اگرچه این 

 تواند با تغذیه جیره مواجه با کمبود یا عدم تعادلعارضه می

نیز ایجاد شود. تجربه به ما  3Dویتامین و  کلسیم، فسفر

آموخته است که احتماال سطح بیش از حد کلسیم در 

های آغازین به اندازه کمبود این عنصر در ایجاد این جیره

عارضه موثر است. این حالت به ویژه هنگام اضافه کردن 

                                                           
1. Bumble foot 

 تواندمی 3Dافتد. کمبود ویتامین آنزیم به جیره اتفاق می

مبود کبه تواند مربوط باعث این اختالل شود. این حالت می

 3Dساده ویتامین در جیره، فعالیت ناکافی مکمل ویتامین 

د. دهنیا دیگر عواملی باشد که جذب ویتامین را کاهش می

-ساز است که جیره حاوی مایکواغلب ریکتز وقتی مشکل

 ها و به ویژه آفالتوکسین باشد. مشخص نیست کهتوکسین

ها موجب کمبود متابولیک ویژه ویتامین آیا مایکوتوکسین

3D اد ایج و هاکلیه و کبد به زدن صدمه طریق از)شوند می

 کلش تولید کاهش و شدن هیدروکسیله فرآینداختالل در 

یا اینکه با کاهش مصرف خوراک ( کبد در 3D ویتامین فعال

دهند. دریافت آن توسط پرنده را تحت تاثیر قرار می

تشخیص افتراقی ریکتز ناشی از کمبودهای کلسیم، فسفر، 

یا بیشبود کلسیم )که باعث القای کمبود  3Dیا ویتامین 

شود( با استفاده از سطوح فسفر خون و فعالیت فسفر می

از  هترین راه برای جلوگیریپذیر است. بپاراتیروئید امکان

های وقوع ریکتز اطمینان از سطوح و فعالیت مناسب مکمل

و فراهم کردن تعادل مناسب کلسیم و فسفر در  Dویتامین 

جیره است. بر این اساس، باید مواد خوراکی را که سطوح 

این مواد مغذی در آنها به طور آشکاری متغیر است 

 استفاده کرد.های حیوانی( با احتیاط )پروتئین

 

 ذارگتخم هایمرغ در استخوان شکستگی و رنجوریقفس

گذار پرتولیدی که در قفس نگهداری های تخمگاهی مرغ

شوند. این گذاری فلج میشوند در حدود پیک تخممی

ن ها و تاثیر بعدی آشرایط بر اثر شکستگی یکی از مهره

ل اختال ناشی ازگردد. این شکستگی روی نخاع ایجاد می

الب پوسته قکلسیم به دلیل دفع زیاد آن در  یانجردر 

های مبتال همواره در قسمت پشتی مرغ است. پرندهتخم

افتند. در زمان فلجی گذاری روی پهلوی خود میقفس تخم

ارند د یفعال تخمدانرسند، ها سالم به نظر میاولیه، پرنده

و تخمی با پوسته کامل در اویدوکت آنها وجود دارد. معموال 
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دهد. جلوگیری از مرگ بر اثر گرسنگی و تشنگی رخ می

ولت سن پ باناسب توقوع قفس رنجوری با اطمینان از وزن م

یک جیره حاوی کلسیم باال  ارائهدر زمان بلوغ جنسی و 

روز قبل  80ها از حداقل درصد( به این پولت 3/9)حداقل 

تر های مسنپذیر است. پرندهاز گذاشتن اولین تخم امکان

شده در قفس به ویژه هنگام خارج کردن آنها از نگهداری

قفس حساسیت شدیدی به شکستن استخوان دارند. ارتباط 

بین قفس رنجوری و شکستن استخوان با یکدیگر مشخص 

 تنیست. از نظر عملی، بهبود استحکام استخوان بدون اثرا

یست ن نامطلوب بر دیگر صفات مهم از نظر اقتصادی ممکن

شده در این ای انجامهای جیرهو به طور کلی دستکاری

گی شود. شکستراستا منجر به کاهش کیفیت پوسته می

ل اختال این بروز شکل بدترین ترمسن هایمرغ در استخوان

 است.

 

 نکته 

مغذی/  مواد و گوارش دستگاه سالمتی از ما شناخت

به صورت  ماناستفادههای خوراکی مورد یافزودن

 پیوسته در حال بهبود است.

 

 دستگاه گوارش یسالمت

ه دستگاه گوارش نگاشت یهای جامعی در زمینه سالمتکتاب

بدین (. 6484، 6لورنزونی؛ 6442، 8ینراشده است )است

موضوع در این اینجا به اختصار مورد بحث قرار  این جهت

دستگاه گوارش عملکرد رشد را از طریق  یسالمتگیرد. می

وری از تاثیر روی هضم خوراک، جذب مواد مغذی و بهره

 حتصدهد. همچنین انرژی و پروتئین تحت تاثیر قرار می

گوارش بر شرایط بستر و محیط و رفاه پرنده تاثیر دارد. 

ای بر دستگاه گوارش و تغذیه به شکل پیچیده یسالمت

دستگاه گوارش پرنده توسط  ید. سالمتیکدیگر اثر دارن

                                                           
1. Steiner 
2. Lorenzoni 

دو عامل شامل یکپارچگی خود دستگاه گوارش و ترکیب 

شود. اثر این دو جمعیت میکروبی ساکن روده تعیین می

خالصه شده است. برخی از عوامل  84-86عامل در جدول 

دستگاه گوارش  یتوانند باعث افت سالمتای میجیره

اه گوارش پرنده را پرنده شوند و یا اینکه مشکل دستگ

تشدید کنند، در حالی که برخی دیگر از این عوامل به طور 

دهند. مستقیم جذب مواد مغذی را تحت تاثیر قرار می

های دستگاه گوارش شامل بیماری یعوامل موثر بر سالمت

های محیطی، اشتها، شکل خوراک، سطوح گوارشی، تنش

ا در نظر ای است. بمازاد مواد مغذی و عوامل ضدتغذیه

گرفتن خود پرنده سه حوزه مهم وجود دارد که عبارتند از: 

اول، اختالل گوارشی که قبال در این فصل مورد بحث قرار 

گرفت؛ دوم، پیامد حرکات دستگاه گوارش روی تغذیه؛ و 

 های هضم و شرایط گوارشی.کنندهسوم، تنظیم

های بی روده روی عملکرد جوجهاهمیت جمعیت میکرو

ها پیش موضوع تحقیقات بوده است. مسیر گوشتی از مدت

بحث شده  84ها در فصل توسعه جمعیت میکروبی جوجه

است. هر میکروب یک وضعیت اکولوژیکی مناسب 

ترجیحی در داخل دستگاه گوارش دارد. آنهایی که به 

شوند به ذرات ماده هضمی متصل سرعت تقسیم می

وند، معموال پاتوژن نیستند و ممکن است نقش مهمی شمی

در هضم طبیعی ایفا کنند. بر خالف اینها، آنهایی که سرعت 

تکثیر کمی دارند به دیواره دستگاه گوارش متصل 

ها پاتوژن باشند موجب شوند. اگر این گروه از میکروبمی

شوند. اما آنهایی که پاتوژن نیستند های گوارشی میبیماری

توانند دستگاه گوارش را با دیواره متصل هستند می و به

به  های مفیدیحذف رقابتی محافظت کنند. چنین میکروب

 89فصل به شکل مکمل و تحت عنوان پروبیوتیک )

شوند ها قرار داده می( در اختیار پرندهجعه کنیدرام

(.6446، گرنات)فرکت و 
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 هاناسالم در مرغ ای بین دستگاه گوارش سالم ومقایسه :11-12جدول 

 دستگاه گوارش ناسالم دستگاه گوارش سالم

 شاخص

 سنگدان برخوردار از توسعه مناسب

 توسعه مناسب دیواره دستگاه گوارش

 کالهک سفید کامال مشخص( -فضوالت سالم )باقوام 

 سنگدان حائز توسعه ضعیف

 دیواره ملتهب دستگاه گوارش

 های نکروتیک و یا کوکسیدیوزآسیب

 فضوالت ناسالم )آبکی، بدون توده سفیدرنگ(

 دفع بیش از حد ادرار

 اسهال فیزیولوژیکی )دفع آب از دستگاه گوارش( 

 ها(اسهال گوارشی )پاتوژن 

 عواقب

 هضم ضعیف خوراک هضم بهتر خوراک

 کیفیت نامناسب بستر بهبود کیفیت بستر

 کاهش رفاه پرنده بهبود رفاه پرنده

 ومیر باالمرگ ومیر کمترمرگ -عملکرد بهتر 

 کاهش عملکرد و سودآوری سودآوری بیشتر

 

های تحقیقاتی جمعیت میکروبی را با استفاده از اغلب گروه

و  8آپایاالختیکنند )آنالیز می DNAهای مبتنی بر روش

تعیین  دربرگیرندهها (. اساسا این روش6486همکاران، 

سیتیدین( در  +الگوی نوکلئوتیدها )مقدار گوآنیدین 

 . مشخصهستندهای ساکن در دستگاه گوارش ارگانیسم

ینی ها در قسمت پایشده است که ترکیب جمعیتی میکروب

وری پرنده از انرژی تاثیر دارد و دستگاه گوارش بر بهره

عملکرد تجاری بهتر )ضریب تبدیل خوراک  حائزهای گله

( جمعیت میکروبی پایدارتری دارند. اختالل در هضم بهتر

جذب مواد مغذی در قسمت باالیی روده  ییکاراخوراک و 

ن شود. ایباعث عبور مواد مغذی به قسمت پایینی روده می

مواد حاوی ترکیباتی هستند که به راحتی در دسترس 

گیرند که جز با دریافت این ترکیبات هایی قرار میباکتری

بت در آن زیستگاه را ندارند. آویاژن جدولی توان رقا

 یهای موثر بر سالمتکه در آن افزودنیاست منتشر کرده 

 (.88-86)جدول  انددستگاه گوارش مشخص شده

                                                           
1. Apajalahti 

 حرکات دستگاه گوارش و اثرات تغذیه

حرکات طبیعی دستگاه گوارش  کنندهتنظیمسنگدان 

عی نواست. حرکات برگشتی دستگاه گوارش )ضددودی( 

در سازگاری طبیعی برای جبران طول روده کوتاه از 

. این حرکات جهت قرار دادن مواد هضمی هستندها پرنده

شوند. چربی در معرض ترشحات معده به کار گرفته می

جیره با تحریک حرکات برگشتی )برگشت مواد هضمی( 

 (.مراجعه نمایید 1فصل به اثر مثبتی بر نرخ عبور دارد )

بخشی از اختالالت گوارشی ناشی از عدم  احتماال حداقل

-الهای اعمتناسب حرکات دستگاه گوارش نتیجه فرآوری

. هستندشده روی خوراک )آسیاب کردن، پلت کردن( 

 چنین فرآیندهایی با هدف کاهش کار پرنده برای دریافت

به حداکثر رساندن خوراک و افزایش هضم به منظور 

شود. فرآوری خوراک منجر به راندمان خوراک انجام می

شود. حرکات تحلیل و عدم فعالیت مناسب سنگدان می

یرد و درگبرگشتی دستگاه گوارش به درستی صورت نمی
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 اریخ(تترکیبات افزودنی با هدف تاثیر بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش )برگرفته از آویاژن، بدون  :11-12جدول 

 آینده سازوکار عمل گروه

ها: مانند روی باکتریوسین، ضدباکتری

 ویرجینیامایسین و اویالمایسین

 ها ودلیل فشار دولت هاستفاده از آنها ب های پاتوژنجلوگیری از رشد باکتری

 مردم کاهش خواهد یافت.

ضدکوکسیدیوزها: مانند یونوفرهای 

 اتر و ناراسینپلی

ها دارند بر باکتریبرخی اثر مستقیم 

اتر و ناراسین(. )مانند یونوفرهای پلی

ها به عنوان محرک رشد برخی در خوک

شوند. به یک دوره قطع نیاز استفاده می

 دارند.

برای کنترل کوکسیدیوز و التهاب 

نکروتیک روده استفاده خواهند داشت. 

د توانهای کوکسیدیوز میتوسعه واکسن

 کند. استفاده از آنها را محدود

اسیدهای آلی خوراکی: مانند اسید 

 پروپیونیک و اسید فرمیک و فرمالدهید

 د.یاباستفاده از آنها به شدت افزایش می .ها دارنداثر کشنده روی برخی از باکتری

های رقابتی: شامل دسته کنندهحذف

 ای از ترکیباتگسترده

کنند و از های مضر رقابت میبا باکتری

کنند. در جلوگیری می هاآلودگی جوجه

های سالمونالها اصل برای مهار عفونت

اند. انواع آنها اثرات متفاوتی ساخته شده

پیشگیری از التهاب نکروتیک روده  در

 دارند.

ه یابد باحتماال استفاده از آنها افرایش می

ترکیب مشخص و  محصوالت دارایویژه 

 هدفمند.

 استفاده از آنها افزایش خواهد یافت. دستگاه گوارش. pHکاهش  ها: اسپورهای باسیلوسپروبیوتیک

ی های گیاهترکیبات طبیعی: مانند عصاره

 های اسانسیجات و روغنادویه

های مفید. استفاده از رشد مطلوب باکتری

 های مضر محدود است.آنها توسط باکتری

بسیاری از ترکیبات جدید در حال ارزیابی 

 .داشته باشندهستند. ممکن است اثراتی 

بهبود حرکات دستگاه گوارش و افزایش  گلوکاناز-های هضمی: مانند بتاآنزیم

 نرخ عبور.

های بر پایه گندم کامال جا در مورد جیره

 -های ذرت اند. اثر آنها در جیرهافتاده

 سویا محدود است.

 

کافی ترشحات  معده در تالش برای انتقالنتیجه پیش

 شود. هضمگوارشی در یک بار عبور بیش از حد بزرگ می

ها توسط پپسین در سنگدان موجب هضم ضعیف پروتئین

ر دئودنوم د کیموتریپسینتر آنها توسط تریپسین و ضعیف

 شود.می

 

 های هضم و فضای گوارشیکنندهتنظیم

ک رشد های محربیوتیک: برخی از آنتیبیوتیکمکمل آنتی

اثر خود را با تغییر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش به جا 

 د های دستگاه گوارش ماننپاتوژن این ترکیباتگذارند. می
                                                           
1. Staphylococcus 
2. Corynebacterium 
3. Direct-fed microbials 

کنند. در را مهار می 6باکتریومو کورینه 8استافیلوکوکوس

ها افزایش در حالی که شرایط تنش شدید این جمعیت

یابند. افزایش تعداد این ا کاهش میهالکتوباسیلوس

تواند به دستگاه گوارش آسیب بزند و برخی ها میباکتری

 کنند.از آنها اسهال ایجاد می

ها میکروب این :9خوراک در هامیکروب مستقیم کردن مکمل

جاد شوند و ایبه طور معمول با نام پروبیوتیک شناخته می

یک اکوسیستم پایدار در دستگاه گوارش را تسهیل 

کنند. آنها اکوسیستم دستگاه گوارش را با ایجاد سه می

 ( تنوع 6های میکروبی، ( تنوع گونه8ویژگی شامل: 
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 نکته 

قای ها( ابیوتیکپروبها )یکروبمتغذیه مستقیم 

 کند.یمروبی پایدار را تسهیل جمعیت میک

 

( تنوع کلونیزاسیون و مقاومت 9سوبسترا یا مواد مغذی و 

-تریوهای الکتوباسیلوس باککنند. برخی از گونهمی یتتثب

های رقیب را مهار کنند که ارگانیسمترشح می 8یهایسین

 کنند.می

توان به صورت اجزایی از : اینها را می6مکمل سیمبیوتیک

توصیف کرد که یک ارتباط همزیستی بین میزبان و جیره 

کنند. این گروه از ترکیبات با نام میکروب برقرار می

شوند. مواد دیواره سلولی بیوتیک نیز شناخته میپری

فروکتوالیگوساکاریدها و  -پروتوزآ، مخمر یا باکتری 

های افزودنیدست هایی از این مانانوالیگوساکاریدها مثال

-های خوراکی سیمبیوتیک میند. افزودنیخوراکی هست

های توانند اثرات خود را با یک یا تعداد بیشتری از روش

( جلوگیری از 6( تغییر الگوی سوبسترا، 8زیر اعمال کنند: 

( افزایش 9ها به دیواره دستگاه گوارش، اتصال باکتری

( 3( تحریک توسعه مخاط، 0ها، حذف رقابتی پروبیوتیک

( خنثی 2و  9منی پیوست دستگاه گوارشتحریک سیستم ای

 کردن اثرات نامطلوب سموم میکروبی.

فیبر خشن  و درصد( 3دانه کامل )حداقل  :شکل خوراک

درصد(  9مانند پوسته یوالف یا پوسته آفتابگردان )حداقل 

 یسنگدان و بهبود سالمت توجهقابلباعث بزرگ شدن 

 را ببینید(. 9د )فصل نشودستگاه گوارش می

 

 
 

                                                           
1. Bacteriocin 
2. Symbiotic 
3. Gut-associated immune system 
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 نکات کلیدی

11 
 سازد.بر یکدیگر، همکاری متخصصین تغذیه و دامپزشکان برای حل مشکالت عملی را ضروری می یاثرات تغذیه و سالمت

12 
رضه توانند توسط اختالالتی مانند عارضه فالشینگ، عاکمبودهایی میتواند واقعی یا القاشده باشد. چنین کمبود مواد مغذی می

سوءجذب، التهاب نکروتیک روده و کوکسیدیوز القا شوند. این اختالالت ممکن است به دیواره دستگاه گوارش آسیب وارد 

 القای کمبود. -خوراک را کاهش دهند  یهاکنند و نرخ هضم و جذب مولکول

13 
شود. این گونه کمبودها در دامنه کمبود ساده خوراک یا آب در سالن پرورش تا کمبودهای دیده میکمبودهای واقعی نیز 

ها مواد معدنی و پروتئین قرار دارد. امکان وقوع کمبود انرژی نیز وجود دارد، اما در اغلب موارد علت آن عدم توانایی پرنده

 برای مصرف خوراک کافی است.

14 
شوند. در این مرحله سطح سموم در اشباع می سموم برایای بدن های ذخیرهپیوندد که مکانیمسمومیت زمانی به وقوع م

 کنند.یابد و عالئم مسمومیت بروز میخون به سرعت افزایش می

15 
ممکن است سموم در مواد خوراکی متداول وجود داشته باشند. دو نمونه از اینها عبارتند از: گیزروسین که موجب سایش 

ی ها که ممکن است در اثر آلودگهای پودر ماهی یافت شود و مایکوتوکسینشود و ممکن است در برخی از نمونهمی سنگدان

 کپکی در همه مواد خوراکی یافت شوند.

16 
و  های سازندهکند. مواد مغذی و انرژی به عنوان واحدتغذیه نقشی کلیدی در چگونگی بروز پاسخ ایمنی حیوان ایفا می

 های سفید خون مورد نیاز هستند.ها و گلبولانه ایمنوپروتئینسوخت کارخ

17 
ه رسد کهای تجاری پرورش طیور هستند. به نظر میترین مشکل سیستمدر حال حاضر، اختالالت متابولیک بزرگ

تا شناخت  طوالنی. راهی داشته باشندمرغ را دارند باالترین درجه حساسیت را هایی که باالترین نرخ رشد و تولید تخمپرنده

د دانیم که محدود کردن رشکامل دالیل عدم کارکرد صحیح مسیرهای متابولیک مختلف باقی مانده است. اما خیلی خوب می

د. به اختالالت متابولیک هستن از هاییکند. آسیت و عارضه مرگ ناگهانی مثالتا حدودی به غلبه بر این مشکالت کمک می

 تلفی نیز وجود دارد.عالوه، اختالالت اسکلتی مخ

18 
امل دستگاه گوارش پرنده توسط دو ع یتجاری دارد. سالمت مناسبمطلوب دستگاه گوارش اثری حیاتی بر عملکرد  یسالمت

شود. اولی یکپارچگی دستگاه گوارش خود پرنده و دومی چگونگی توسعه و مدیریت جمعیت میکروبی دستگاه تعیین می

 گوارش است.

19 
مطلوب دستگاه گوارش را با به کارگیری راهکارهای واحد تامین کرد و همواره به تبیین  یوان سالمتبعید است که بت

 راهبردهای چندجانبه نیاز خواهیم داشت.



 های خوراکیمواد و افزودنی: 13فصل 
ا در این رنیست. باید استانداردهایی  هاجز کیفیت مواد خوراکی مورد استفاده برای ساخت آن های طیور چیزیکیفیت جیره

 .این استانداردها را برآورده کنندتعریف کنیم و مواد خوراکی باید از هر جهت زمینه 
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 از حاصل ثانویه محصوالت و اولیه مواددامنه وسیعی از 

استفاده مورد خوراک حیوانات برای تهیه  آنها فرآوری

ها و . بسیاری از این محصوالت ویژگیگیردقرار می

و یا به نوعی  فردمنحصربهمشخصاتی دارند که آنها را 

د. عالوه بر اینها، نکاستفاده از آنها را در جیره محدود می

-محصول نیز وجود دارد که در دسته افزودنی یتعداد زیاد

 گیرند. در شرایط تجاری، انتخاب مواد خوراکیها قرار می

گیرد، اما بر پایه مالحظات اقتصادی صورت می عمدتا

د. کننایفا می یتوجهقابلکیفی همچنان نقش  مالحظات

فیزیکی خود ماده خوراکی و مقدار مواد مغذی  تطبیع

موجود در آن ماده خوراکی دو پارامتر مهمی هستند که 

قرار بگیرند.  مدنظرباید هنگام انتخاب مواد خوراکی 

اندازی از سطوح مناسب هر ماده چشم 80-89جدول 

INRA (6446 )( و 8330) 8یوینگدهد. می ارائهخوراکی 

اند و بتال و جزئیات بیشتری در این مورد فراهم کرده

جدولی از ترکیب مواد مغذی موجود در ( 6488)همکاران 

اند که به صورت مواد خوراکی مختلف گردآوری کرده

 شود.منتشر می 6خوراکی موادساالنه در مجله 

 می تشکیلاز جیره طیور را  ای عمده بخشهای غالت دانه

های ها، ارقام و نمونهای بین گونهه. تنوع گسترددهند

های غالت وجود دارد و انواع مختلف حیوانات نیز دانه

آورند. به طور ها به دست میانرژی متفاوتی از این دانه

های روغنی برای برآورده کردن های دانهمشابه، کنجاله

-نیاز اسیدهای آمینه ضروری و نیتروژن کل استفاده می

ی مورد هاو دما آوریعمل هایروششوند. اختالفات در 

 یتوجهقابل تواند اثراستفاده در فرآیند استخراج روغن می

دسترسی اسیدهای آمینه ضروری، به ویژه قابلیت بر 

د ننتوامی اختالفاتاین لیزین، برای حیوانات به جا بگذارد. 

 کیقیمت مواد خورا وروی راندمان تولید  توجهیقابلاثر 

 داشته باشد.

                                                           
1. Ewing 
2. Feedstuffs 
3. Black and Spragg 

های غالت گیری مقدار انرژی دانههای جاری اندازهروش

گیری اندازه، کتب مرجعدر  شدهارائه)میانگین مقادیر 

 مودنن لحاظ، (هکتولیتردر  کیلوگرمدانسیته )بر حسب 

 با شدهبوجاری و مقادیر محاسبه در آنها ضایعات درصد

این مواد  دسترسقابل( مقدار انرژی هافرمول از استفاده

کیلوگرم( و یا اثر استفاده از آنها در در  خوراکی )مگاژول

کند. جیره روی مصرف انرژی حیوانات را مشخص نمی

های آزمایشگاهی ارزیابی قابلیت دسترسی اسیدهای روش

بر هستند. پیچیده و زماننیز آمینه، به ویژه لیزین، 

دید و ( روش جNIR) قرمزمادونسنجی نزدیک طیف

جالبی است که در دسترس صنایع خوراک دام قرار گرفته 

ای برای (. دامنه گسترده6484، 9اسپراگاست )بلک و 

رم کیلوگدر  متابولیسم ظاهری )مگاژولمقادیر انرژی قابل

استرالیایی گزارش شده است: غالت های ماده خشک( دانه

برای جو،  2/89تا  3/84برای گندم،  9/83تا  3/88

 0/82تا  9/83برای چاودم )تریتیکاله( و  3/80تا  8/86

برای سورگوم. همچنین نشان داده شد که ارتباطی بین 

در  متابولیسم ظاهری جیره )مگاژولمقدار انرژی قابل

های گوشتی کیلوگرم( و مقدار مصرف آن توسط جوجه

حکایت از آن ها (. این یافته2r = 449/4وجود نداشت )

نده کنها بیشتر تعیینختلف دانهکه خصوصیات مدارد 

 اکخور مصرف با چندانی ارتباط واست قابلیت هضم آنها 

های ها در جیره جوجه. به عالوه، استفاده از این دانهندارد

ها داری در داخل انواع دانهگر اختالفات معنیگوشتی بیان

روز( بود. به عنوان مثال، در  روی مصرف خوراک )گرم

بر پایه گندم بسته به نمونه گندم مورد های مصرف جیره

درصد اختالف داشت. مصرف  64استفاده در جیره تا 

متابولیسم ظاهری )مگاژول( توسط روزانه انرژی قابل

های بر پایه گندم جیره کنندهدریافتهای گوشتی جوجه

اینکه نرخ رشد سرانجام درصد اختالف داشت.  90تقریبا 
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نرژی ا روزانه اثیر مصرفهای گوشتی بیشتر تحت تجوجه

 بود تا آنکه تحت روز(در  متابولیسم ظاهری )مگاژولقابل

 متابولیسم ظاهری جیره )مگاژولمقدار انرژی قابلتاثیر 

 .باشدکیلوگرم( در 

اغلب متخصصین تغذیه جدولی از الگوی مواد مغذی مواد 

 که به عنوان اندکرده تهیهمورد استفاده خود در جیره خام 

شود. قاعدتا چنین جدولی باید در نظر گرفته می سماتریک

بر اساس آنالیزهای آزمایشگاهی مواد خوراکی ساخته 

توسط ه شود. در عمل، اغلب جداولی همانند جداول منتشر

گیرد. به ( مورد استفاده قرار می6488بتال و همکاران )

در مورد اجزای  شدهارائهطور کلی، معموال اطالعات 

تر و چربی درست یبرفاک مانند نیتروژن، خور ترمتداول

 هستند. باید به خاطر داشت که اجزای آلی خوراک

درصد، اجزای  83د تا توان)پروتئین و کربوهیدرات( می

درصد  84درصد و مقادیر انرژی حداقل تا  94معدنی تا 

تواند به خوبی د. جیره تنها میداشته باش واریانس

 باشد.ه استفادمورد مواد خوراکی  ماتریکس

 

 نکته 

های طیور یرهجی غالت بخش اصلی اغلب هادانه

ها از یکنواختی مناسبی دانه الزم است اینهستند. 

 برخوردار باشند.

 

 هادانه

 ذرت

ترین دانه است و معموال استفاده از آن در جیره ذرت مهم

کند. ذرت به طور کلی پروتئین پایینی مشکلی ایجاد نمی

دارد و به ویژه سطح لیزین آن کم است، اما محتوای 

کند. کربوهیدرات آن منبعی عالی از انرژی فراهم می

یا  یلگزانتوف یتوجهقابلمقادیر  این دانه حاوی ینهمچن

زرد طبیعی است. احتمال آلودگی ذرت به  انهدرنگ

                                                           
1. Adisseo 
2. Stack burn corn 

ها وجود تولیدشده توسط کپک سمومها یعنی آفالتوکسین

شود که ذرت در ساز میمشکلوقتی دارد. این مساله 

ه زده باشد و یا بیافته باشد، حشره پرورششرایط مرطوب 

باشد. در کشورهایی که دانه به صورت  شدهانبار  ترصورت 

ساز ها به ندرت مشکلد، آفالتوکسینشوطبیعی خشک می

هستند. اما در صورت خشک کردن دانه به صورت 

های فوزاریوم تواند موجب رشد گونهمصنوعی، رطوبت می

 2Tو  DONهای ها عامل ایجاد فومونیسینشود. این گونه

 8یسئوهای ادساز باشند. بررسیتوانند مشکلهستند که می

م متابولیسکه مقدار انرژی قابلنشان داد  NIRبا استفاده از 

  تا 18/86تواند در دامنه ( ذرت میnTMEحقیقی )

در  مگاژول 6/80کیلوگرم )میانگین در  مگاژول 43/82

 ،یالندوردرصد( متغیر باشد ) 9کیلوگرم و ضریب تغییرات 

6484.) 

 

 نکته 

)درجه( اثر مستقیمی بر مقدار انرژی  هادانهکیفیت 

 آنها دارد.

 

ذرتی است که بر اثر خشک کردن یا  6ذرت سوختهپشته 

ذخیره در شرایط مرطوب پس از برداشت رنگ خود را از 

رسد که مقدار دست داده باشد. موقع آنالیز به نظر می

پروتئین این نوع ذرت تغییر نکرده است. بررسی مقادیر 

گر آن است که در اسیدهای آمینه نشان یریگاندازهقابل

رنگ خود را از دست شدید هایی که خیلی برخی از نمونه

درصد و  93درصد، آرژنین  36اند مقادیر لیزین داده

یابد. با افزایش شدت از درصد کاهش می 83گلیسین 

ر کند. ددست دادن رنگ قابلیت هضم نیز کاهش پیدا می

 24به میزان ای از این نوع ذرت آزمایش رشد، نمونه

ستفاده شد. افزایش های گوشتی ادرصد در جیره جوجه

-استفاده از خوراک و مقدار انرژی قابل ییکاراوزن، 
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داری تحت تاثیر کاهش ها به طور معنیمتابولیسم جیره

 درجه رنگ قرار گرفت.

میزان کاهش  تخمینای را جهت محققان برزیلی رابطه

تابعی از درجه ذرت  صورتمتابولیسم به انرژی قابل

(. این معادله 6488همکاران، و و ناند )روستگتوسعه داده

 به صورت زیر است:

 

-اثر درجه ذرت بر مقدار انرژی قابل :1-13معادله 

 (MEمتابولسیم آن )

MEL = 

164/1  +   + 62/1های شکسته ]درصد[( )دانه 

 +  98/6ها ]درصد[( های خردشده و ناخالصی)دانه

16/11زده ]درصد[( )دانه کپک  + 

28/12زده ]درصد[( )دانه حشره   + 

 87/5)دانه متاثر از هر نوع آسیبی ]درصد[( 
 

 در اینجا:

LME = وکیلدر  کاهش انرژی برای طیور )کیلوکالری-

 گرم(

 

 گندم

شود و دو واریته اصلی گندم در سطح جهانی استفاده می

های سخت اغلب برای تولید آرد گندم استفاده دارد. گندم

ارند. نشاسته باالتری دشوند و مقدار پروتئین متصل به می

های نرم برای تولید آرد شیرینی ترجیح داده گندم

ای هنگام مصرف گندم توده دارد که شوند. احتمالمی

خمیری اطراف نوک دیده شود که به دلیل مقدار باالی 

ای در این غله است )شکل ساکاریدهای غیرنشاستهپلی

طیور و  های(. تغذیه دانه کامل گندم برای همه رده80-0

ها مطلوب است. کیفیت پروتئین به طور ویژه برای مرغابی

گندم اندکی باالتر از پروتئین ذرت اما سطح انرژی آن 

                                                           
1. Bird proof 
2. kafirin 
3. Pearl millet (Pennisetum glaucum) 

تر است. در اروپا به طور معمول گندم همراه با پایین کمی

 بحث شده است. 80شود که در فصل یک آنزیم تغذیه می

 

 سورگوم

برخی از کشورها در  یتوجهقابلدانه سورگوم به مقادیر 

شود. پروتئین و انرژی آن نوسان بسیار باالیی تولید می

ضد که با نام  ،های آنتر از همه برخی از واریتهدارد و مهم

-شوند، سطح باالیی تانن دارند که میشناخته می 8پرنده

تواند باعث اجتناب از مصرف خوراک شود و ممکن است 

رت استفاده از ای داشته باشد. در صواثرات ضدتغذیه

درصد سورگوم در جیره امکان  83تر از سطوح پایین

ساز شدن تانن بسیار بعید است. تحقیقات نشان مشکل

 6رینکافیداده است که قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه 

اید ب مسالهپروتئین اصلی سورگوم ضعیف است و این 

نویسی مدنظر قرار بگیرد. آنزیم پروتئاز در هنگام جیره

 را ببینید(. 80ن زمینه بسیار موثر است )فصل ای

 

 ارزن

ای با مقاومت و تحمل باال به خشکی است غله 9ارزن دری

خشک آفریقا و آسیا که به طور معمول در مناطق نیمه

میلیون  62شود. سطح زیر کشت آن حدود کشت می

هکتار برآورد شده است و در درجه نخست برای مصرف 

شود. عالوه بر مقاومت و تحمل به انسان استفاده می

ی د که آن را کاندیداخشکی، فصل رشد نسبتا کوتاهی دار

برید های هیکند. واریتهمناسبی برای کشت دو محصولی می

شوند و به طور روز بالغ می 33تا  34جدید آن در عرض 

هکتار تولید دارند. تراکم انرژی ارزن  تن در 3تا  9معمول 

دری به دلیل مقدار روغن زیاد آن نسبتا باال است و مقدار 

ینگ و . ساستیز تقریبا باال پروتئین و اسید آمینه آن ن
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گزارش  6( با کار روی رقم کاترین6444) 8مالدونادو -پرز

کیلوگرم پروتئین در  گرم 891کردند که دانه ارزن حاوی 

کیلوگرم لیزین است. مقادیر انرژی در  گرم 44/9و  خام

کیلوگرم در  مگاژول 2/80متابولیسم این رقم برابر با قابل

کیلوگرم در  مگاژول 44/83و  گذارهای تخمبرای مرغ

های گوشتی بود. این هر دو رقم باالتر از برای جوجه

 محققین مذکور. استذرت متابولیسم مقادیر انرژی قابل

درصد از این واریته در  24نشان دادند که گنجاندن تا 

 مرغداری بر تولید تخمگذار اثر معنیهای تخمجیره مرغ

 نداشت.

 

 جو

ح متوسط انرژی و پروتئین است. همان ای با سطوجو غله

استفاده از آن در  ییکارادیدیم  84گونه که در فصل 

های گوشتی جوان پایین است. این غله حاوی سطوح جوجه

-تاای به نام بساکاریدهای غیرنشاستهباالی نوعی از پلی

خواهیم دید،  80ها است. همان طور که در فصل گلوکان

-ین ویسکوزیته مواد هضمی میاین ترکیبات موجب باالتر

با اضافه کردن یک  یتوجهقابلشوند. این اثر به میزان 

 است. لیسون و رفعقابلگلوکاناز -زادی بتاآنزیم برون

( گزارش کردند که مقدار انرژی جو با 6443) سامرز

تراکم حجمی آن همبستگی مثبت و با مقدار فیبر آن 

 همبستگی منفی دارد.

 

 هاارزش نسبی دانه

ارزش هر ماده خوراکی توسط ترکیب مواد مغذی آن، 

شود )جوجه گوشتی یا مرغ ای که در آن استفاده میجیره

گذار(، قیمت آن، دسترسی به آن و ترکیب مواد مغذی تخم

شود. به عالوه، مواد خوراکی در دسترس تعیین می سایر

. شدپذیر بااستفاده از ماده خوراکی باید از نظر عملی امکان

                                                           
1. Perez-Maldonado 
2. Catherine 
3. Hominy chop 

های جایگزین ارزش نسبی برخی از دانه 8-89جدول 

دهد. این مقادیر با مورد استفاده در جیره طیور را نشان می

. شده است ارائهدر مقدار زیاد  هادانهفرض فراهمی همه 

های این جدول باید به خاطر داشت که هنگام ارزیابی داده

. ندای از شرایط هستدهنده مجموعه ویژهاین نتایج نشان

های به عنوان مثال، افزایش سطح انرژی جیره رشد جوجه

-گوشتی یا کاهش حداقل سطح پروتئین جیره مرغ تخم

د. اما این نتایج نشان دهگذار این ارزیابی را تغییر می

های گوشتی ترین جزء جیره رشد جوجهدهد که مهممی

 های جایگزینانرژی است و به این دلیل ارزش نسبی دانه

گذار، پروتئین اهمیت به ست. در مورد جیره تخمکمتر ا

-کند که چرایی ارزش بیشتر دانهپیدا می یشتریبنسبت 

 دهد.های حاوی کمی پروتئین باالتر را توضیح می

 

 نکته 

توانند بر اساس منبع و نوع یممحصوالت جانبی 

 روی آنها متنوع باشند. شدهاعمالفرآوری 

 

 های جانبیفرآورده

 سبوس گندم

سبوس گندم انرژی پایینی دارد و حجم و فیبر آن باال است 

اده است. این م قبولقابلآن  ینپروتئاما سطح و کیفیت 

نظیر جیره های دارای تراکم پایین خوراکی برای جیره

گذار و مادر مطلوب است. کیفیت سبوس های تخممرغ

ند تهیه و فرآیه استفادمورد تواند با توجه به منبع گندم می

 متفاوت باشد. یتوجهقابلآرد تا حد 

 

 ترخنه ذرت

محصول جانبی صنعت آرد ذرت و در اصل سبوس  9ترخنه

های مختلف متفاوتذرت است. کیفیت محصول کارخانه
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 گذارهای تخمهای گوشتی و جیره مرغهای مختلف )درصد( در جیره رشد جوجهنسبی دانه ارزش :1-13جدول 

 گذارجیره تخم های گوشتیجیره رشد جوجه دانه

 844 844 ذرت

 840 01 تریتیکاله )چاودم(

 30 10 دانه سورگوم

 30 10 گندم

 840 32 *آنزیم +گندم 

 889 896 کاترین(رقم ارزن دری )

 منهای هزینه آنزیم است. ارزشدهنده این عدد نشان *

 

ها قبل از آسیاب کردن ذرت را به است. اغلب کارخانه

کنند. بخش عمده این منظور باال بردن تولید آرد خیس می

 باال بودنشود و رطوبت در پایان فرآیند وارد ترخنه می

نیست. دلیلی  ینامعمولامر  (درصد 64آن )در حد رطوبت 

برای عدم استفاده پیوسته از ترخنه در جیره طیور وجود 

که مقدار باالی روغن )حاوی است بدانیم ارد، اما الزم ند

به عمده روغن ذرت( و رطوبت این محصول را مستعد 

د و فساد در عرض چند روز نگهداری در نکفاسد شدن می

 افتد.هوای گرم اتفاق می

 

 سبوس برنج

استفاده از سبوس برنج به عنوان ماده خوراکی در جیره 

ده است. مقدار فیبر و فیتات بو رایجها پیش طیور از مدت

درصد در جیره استفاده  86تواند تا حد آن باال است و می

و اکسیداتیو در حین انبارداری مشکالت  آبیشود. فساد 

 ماده)این محصول هستند. سبوس را نباید با شلتوک 

ر د اشتباه گرفت.( دانه پیرامون ترخشبی مانندفلس

مخلوط و به عنوان بسیاری از کشورها شلتوک و سبوس 

 شوند.فروخته می واحد یک محصول

 

 گلوتن ذرت

 مرطوب گلوتن ذرت از محصوالت جانبی آسیاب کردن

                                                           
1. Dried distillers grains and solubles 

ذرت است، روشی که هنگام تولید نشاسته و گلوکز 

 ند.کشود. این فرآیند دو محصول مهم ایجاد میاستفاده می

 

 کنجاله گلوتن ذرت

مانند خود درصد پروتئین است و ه 24این محصول حاوی 

کیلوگرم(. کنجاله در  گرم 84ذرت لیزین پایینی دارد )

ور است و به ط یلگزانتوفمقدار باالیی  یذرت حاوگلوتن 

 .ودشمحسوب میکلی منبع پروتئین خوبی برای طیور 

 

 خوراک گلوتن ذرت

درصد  94تا  64ای است حاوی خوراک گلوتن ذرت ماده

 بخشی از اجزایپروتئین که دربرگیرنده سبوس ذرت و 

پروتئینی آن است. این محصول انرژی پایینی دارد، منبع 

تراکمی است و مزه بسیار تندی دارد. خوراک پروتئین کم

توان تا مقدار زیادی جایگزین سبوس گلوتن ذرت را می

 گذار کرد.های تخمگندم در جیره

 

 های تقطیریپسماند خشک دانه

ها هنشاسته ذرت و دیگر دان اخیرا تولید اتانول با استفاده از

آغاز شده است. محصول جانبی این فرآیند با نام پسماند 

شود. تولید بیواتانول ( شناخته میDDGS8خشک تقطیر )

مستلزم استفاده از یک کربوهیدرات، تخمیر آن و سپس 
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 واکسید کربن خارج کردن الکل تولید شده است. دی

-انهکارخ هستند. فرآیند این جانبی محصوالت جامد پسماند

های مختلف از نظر فرآیند تولید، ماده خام مورد استفاده 

با یکدیگر تفاوت دارند. به طور ی و پسماند جامد تولید

کیلوگرم  964لیتر اتانول،  064کلی، یک تن دانه ذرت 

کند. در می تولید DDGSکیلوگرم  964اکسید کربن و دی

متحده در هر سال  حال حاضر، صنعت بیواتانول ایاالت

 کند.تولید می DDGSمیلیون تن  84حدود 

 بین محصوالت بسیار متغیر است. اختالف DDGSکیفیت 

از گیاهان مختلف در مقایسه با اختالفات محصول دی تولی

ور . به طاستتر تولیدشده از یک گیاه مشخص برجسته

پروتئین است،  یتوجهقابلحاوی مقادیر  DDGSخالصه، 

ح باشند که سطوتوجه داشته ین تغذیه باید اما متخصص

اسید آمینه ضروری لیزین در این ماده خوراکی پایین 

است. سنجش کیفیت این محصول بر اساس قابلیت هضم 

اسید آمینه، به ویژه برای لیزین، نتایج متغیری به دست 

 04دهد. قابلیت هضم لیزین به طور میانگین بیش از می

و  8ها خیلی پایین است )نولنمونهدرصد اما برای برخی از 

که  دده(. تحقیقات به روشنی نشان می6440، همکاران

DDGS تر قابلیترنگ در مقایسه با محصول روشنتیره 

و بتال،  6تری دارد )دالیدسترسی اسید آمینه پایین

 DDGSنمونه  63متابولسیم بیش از (. انرژی قابل6449

های توسط دانشگاه جورجیا تعیین شد. با وجودی که نمونه

باالتر به وضوح انرژی کمتری داشتند، در  یبرفحاوی مقدار 

-کیلوگرم برای جیرهدر  مگاژول 0/88 عددنظر گرفتن 

نویسی مناسب بود. وضعیت برای محصوالتی که روغن آنها 

برای تولید سوخت دیزلی استخراج شده متفاوت است و 

قادیر در مورد آنها کاربرد ندارد. مقدار فسفر کل این م

DDGS رسد که دو برابر ذرت است، اگرچه به نظر می

 درصد برای طیور( باشد. 23قابلیت دسترسی آن باالتر )

                                                           
1. Noll 
2. Dale 

به روشنی مقدار انرژی  DDGSاستخراج روغن از 

 دهد. سطوحمتابولیسم این ماده خوراکی را کاهش میقابل

 روغنکم DDGSنچه اخیرا به عنوان روغن باقیمانده در آ

درصد است اما بارها به حدود  1تا  0حدود  شده شناخته

درصد کاهش یافته است. جهت بررسی دقیق  3تا  1/0

جدید در جیره طیور باید انرژی  روغنکمنقش محصوالت 

 (.6486متابولیسم آنها تعیین شود )دالی، قابل

از منابع  DDGSبه رغم انجام مطالعات زیاد روی تنوع 

مختلف، مشکالت متخصصین تغذیه تجاری در استفاده از 

دیگری، همه  یآن حل نشده است. مانند هر ماده خوراک

باید قبل از استفاده آنالیز و حدود مجاز  DDGSهای نمونه

حاوی  DDGSاستفاده از آنها رعایت شود. بعید است که 

ادر رکیب مبا توجه به اینکه ت ،مواد مهارکننده رشد باشد

مورد استفاده در تولید آن ذرت است. اما خطر وجود 

وجود دارد. این سموم هنگام در آن ها مایکوتوکسین

 روند.فرآیند تولید اتانول از بین نمی

 

 هامالس

های جانبی صنعت قند هستند. آنها ها فرآوردهمالس

توان گفت که محتوای انرژی قابل قبولی دارند اما می

ارند. آنها پتاسیم باالیی دارند که استفاده از پروتئین ند

کند. سودمندترین مقادیر باالی آنها را در جیره محدود می

ها این است که اضافه شدن آنها به جیره ظاهر جنبه مالس

فیزیکی خوراک را بهبود و تا حد زیادی گردوخاک را 

 ادهاستفقابلچسبان هم دهد. آنها به عنوان پلتکاهش می

 .هستند

 

 های گیاهیپروتئین

 سویا

 وردر جیره طی یترین منابع پروتئینسویاها پراستفاده
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 نکته 

سویا چه به صورت کنجاله سویا یا سویای پرچرب 

ها هیرجماده خوراکی اصلی تامین کننده پروتئین 

 است.

 

ای موسوم به مهارکننده هستند. متاسفانه، آنها حاوی ماده

تریپسین هستند که با توانایی پرنده برای هضم پروتئین 

کند. مهارکننده تریپسین تنها با فرآیند گرمایی تداخل می

رود و به این دلیل استفاده از سویای خام در از بین می

ی یخوراک به سادگی میسر نیست. در عمل، فرآیند گرما

خارج کردن حالل در روند مورد استفاده برای  هنگام

( 8333شود. پارسونز )استخراج روغن سویا اعمال می

های آزمایشی مورد استفاده برای تعیین کیفیت سویا روش

های فرآوری سویا را بررسی کرده است. یکی از چالش

ترین گرمای بهینه برای تولید مغذی یریکارگبه

ت. با اعمال گرمای کمتر از حد، محصوالت خوراکی اس

قابلیت هضم اسیدهای آمینه تحت تاثیر اثر منفی از بین 

ای )به ویژه مهارکننده تریپسین( نرفتن عوامل ضدتغذیه

گیرد. گرمای بیش از حد نیز موجب باند شدن قرار می

بلیت شود و قامی هضمیرقابلغاسیدهای آمینه با ترکیبات 

دهد. به عالوه، بخشی از دسترسی آنها را کاهش می

اسیدهای آمینه تحت تاثیر دمای باالی فرآوری تخریب 

 شود.می

 

 نکته 

های سریعی برای سنجش کیفیت کنجاله روش

 سویا وجود دارد.

 

 آوریعملگیری درجه های متعددی برای اندازهروش

ترین روش مورد استفاده سویا وجود دارد و شاید گسترده

                                                           
1. Protein digestibility Index 
2. Cresol red 
3. van Eys 

آز آز باشد. اما سطوح پایین اورهگیری فعالیت اورهاندازه

 به جهتو با ودهنده فرآیند بیش از حد نیست همیشه نشان

آز وجود در آزمایش اوره (منفی اعداد) منفی مقیاس اینکه

این آزمایش ارزش محدودی در ارزیابی فرآیند  ،ندارد

بیش از حد دارد. مشخص شده است که حاللیت پروتئین 

درصد ارتباط خوبی با  6/4در محلول هیدروکسید پتاسیم 

ها در کاهش عملکرد جوجه کهفرآیند بیش از حد دارد 

درصد پروتئین ویژگی  844ری یپذیابد. انحاللبازتاب می

های سویای خام فرآوری نشده است. آزمایش با جوجه

 13تا  09 یریپذانحاللگوشتی مشخص کرد که مقادیر 

 . احتماال رقماستده فرآوری مناسب سویا دهندرصد نشان

ای سویا و مقادیر گر کاهش ارزش تغذیهدرصد بیان 04

د دهنده فرآیندرصد تقریبا به طور قطعی نشان 23کمتر از 

که  8ینپروتئ. شاخص قابلیت هضم استبیش از حد 

رین تکند، سادهگیری میحاللیت پروتئین را در آب اندازه

ید بهترین روش برای تشخیص این سه روش است و شا

اه برای ترین رترین و شاید سادهکیفیت سویا باشد. سریع

است  6بررسی درجه پختن سویا آزمایش کرسول قرمز

(. همه محصوالت سویا باید استانداردهای C)پیوست 

؛ 6440و همکاران،  9آیسفنمعینی را برآورده کنند )

های گیریاندازهبرخی از  9-89(. جدول 6-89جدول 

-های مختلف اندازههای مربوط به روشای و توصیهمقایسه

 دهد.های سویا را نشان میگیری درجه پختن فرآورده

 

 نکته 

شده هر دو سویای بیش و کمتر از حد فرآوری

 شوند.یمباعث مشکالتی در تولید طیور 

 

د از ح تریینپافرآوری  حاصل ازتغذیه محصوالت سویای 

های گوشتی وتواند اثرات شدیدی روی عملکرد جوجهمی



 مرغ تغذیه  347

 

 (6440آیس و همکاران، پارامترهای کیفی کنجاله سویا )برگرفته از فن: 2-13جدول 

 مالحظات هاتوصیه مختصات

دهنده تقلب اضافه کردن سنگریزه، نشان درصد 3/0کمتر از  خاکستر

کننده کردن یک عامل روانخاک یا اضافه 

 مانند کربنات کلسیم

 مانند باال درصد 8کمتر از  خاکستر نامحلول در اسید )سیلیکا(

  درصد 13-09 حاللیت پروتئین

  pHتغییر در  6/4-43/4 آزفعالیت اوره

 ریزه یا پوستهگنشان از اضافه کردن سن لیترمیلی 844گرم/ 20-30 تراکم حجمی

 سویا

؛ 84درصد در غربال نمره  33باقی ماندن  غربالیارزیابی 

درصد در غربال نمره  34-04باقی ماندن 

درصد در  2؛ باقی ماندن حداکثر 64

 14غربال نمره 

ها شاخصی از وضعیت حجم توده

 .انبارداری قبلی است

یکنواختی، روان بودن و عاری بودن از  بافت

 چسبیدههمها یا قطعات بهتوده

 

ای مایل به یکنواخت ذرات از قهوهرنگ  رنگ

 ای روشنزرد تا قهوه

مقدار خیلی زیاد ذرات زرده تیره 

دهنده مخلوط کردن کنجاله فعلی با نشان

یک کنجاله سویای بیش از حد 

رنگ یا بی رنگکمدیده است. زرد حرارت

با  ماده خوراکیدهنده مخلوط کردن نشان

محصولی است که به خوبی فرآوری نشده 

 ت.اس

زدگی و ماندگی، تازه، عدم کپک بو

ترشیدگی، سوختگی و داشتن بوی شبیه 

 آمونیاک

دهنده اضافه کردن بوی آمونیاک نشان

اوره یا آمونیاک به منظور باال بردن سطح 

 پروتئین خام است.

  طعم مالیم خوشایند طعم

  بررسی ویژه برای آمونیاک و اوره هاآلودگی

 

و  8تر داشته باشد. پالیگوروهای جوانبه خصوص پرنده

( اثر پخت ناکافی را با جایگزین کردن 6488همکاران )

در جیره ه پخت پرچرببه جای سویای  خام یسویا

سازی کردند. همان طور که در های گوشتی شبیهجوجه

بینید، وجود مهارکننده تریپسین قابلیت می 0-89جدول 

هضم پروتئین را کاهش داد، در حالی که موجب افزایش 

                                                           
1. Palliyeguru 

مصرف خوراک گردید. جالب آنکه هضم ناکافی پروتئین 

 تافموجب افزایش نمره آسیب التهاب نکروتیک روده و 

ستگاه گوارش شد. در پژوهش دیگری، درجه د یسالمت

های فرآوری سویا با اتوکالو کردن مواد خوراکی در زمان

ها در سازی شد. سپس افزایش وزن جوجهمختلف شبیه

 8-89مقابل شاخص کیفیت پروتئین ترسیم شد. از شکل 
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آز توان دید که اگرچه آزمایش اوره( می8333)پارسونز، 

روتئین نیست، اما همچنان شاخص مناسبی از کیفیت پ

بر  خامتغذیه سویای  آنچهخوبی باشد از  تواند نشانهمی

 گذارد.عملکرد به جا می

گرمای زیادی مقدار مواد مغذی سویا را به ویژه با لطمه 

دهد. علت این آسیب زدن به کیفیت پروتئین کاهش می

مینه با قندهای موجود در واکنش برخی از اسیدهای آ

 ( که هر دو را برای پرنده8محصول است )واکنش میالرد

کند. گرمای بیش از حد قابلیت هضم می دسترسیرقابلغ

دهد. بیشترین کاهش در اسیدهای آمینه را کاهش می

قابلیت هضم لیزین، سیستین، اسید آسپارتیک و 

 رد های متفاوتیافتد. اگرچه پاسخهیستیدین اتفاق می

بیش از حد بر مقدار انرژی سویا  ارتباط با اثرات گرمای

 و دالی 9اربا، (8331 ،و همکاران 6بورتو)ا دیده شده است

نشان دادند که مقدار انرژی کنجاله سویا در اثر ( 8334)

داری کاهش پیدابیش از حد به طور معنی بسیارفرآوری 

 

 گیری درجه پختن کنجاله سویاروش اندازه :3-13جدول 

پخت  پخت ناقص خام درجه پختن

 مناسب

پخت بیش از  دادهتفت

 حد

-3444 94444 34444 فعالیت مهارکننده تریپسین )فعالیت/گرم(

84444 

6444-3444 < 6444 

 3/4 > 8/4-43/4 9/4-8/4 3/8-9/4 3/8 < آزدر تست اوره pHافزایش 

 کهربایی صورتی روشن صورتی صورتی تیره قرمز قرمزتست رنگ با کرسول 

 03 > 14-03 13-14 34-13 844نزدیک  حاللیت در هیدروکسید پتاسیم

 83 > 83-4 03-94 03-03 03 < شاخص قابلیت هضم پروتئین )درصد(

 -خطرناک  اطمینان از استفاده از در جیره

 عدم استفاده

 -ای حاشیه

استفاده فقط 

 برای پرنده بالغ

 -ای حاشیه عالی

استفاده فقط 

 برای پرنده بالغ

 -خطرناک 

 عدم استفاده

 

 (6488روزگی )پالیگورو و همکاران،  96-82های گوشتی از سن اثر سویای نپخته بر جوجه :4-13جدول 

 سطح احتمال 9تیمار  6تیمار  8تیمار  مورد

 <448/4 64 84 4 سویای خام )درصد(

 <448/4 4 84 64 چرب )درصد(پرسویای 

 <448/4 02/1 68/2 3/8 گرم/گرم(مهارکننده تریپسین )میلی

 <448/4 333/4 803/8 634/8 افزایش وزن )گرم(

 <43/4 323/8 392/8 110/8 مصرف خوراک )کیلوگرم(

 <448/4 31/8 20/8 02/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 <448/4 0/30 8/32 9/23 پروتئین )درصد(قابلیت هضم 

 <448/4 83/9 36/6 91/6 های نکروتیک دئودنومنمره زخم

                                                           
1. Maillard reaction 
2. Aburto 
3. Araba 
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 2-89(. همان طور که در جدول 3-89کند )جدول می

، پیامد استفاده از سویای بیش از حد کنیدمشاهده می

های درصد( در جوجه 93شده )حاللیت پروتئین فرآوری

های گوشتی گوشتی وحشتناک است. عملکرد جوجه

 شده با اضافه کردنکننده ماده بیش از حد فرآوریدریافت

متیونین و ترئونین چه در حضور و چه در غیاب لیزین 

اضافی بهبود نیافت. اگرچه اضافه کردن لیزین به مقدار 

ی بیش از حد را کاهش داد. مقدار لیزین زیادی اثر فرآور

مورد نیاز به درجه فرآوری بیش از حد بستگی دارد. اما به 

درصد لیزین مازاد در مورد  86/4رسد که حداقل نظر می

درصد لیزین مازاد در موارد شدیدتر  6/4آسیب متوسط و 

نیاز است.

 

 

 (8333پروتئین )برگرفته از پارسونز، نمایی از افزایش وزن جوجه در مقابل کیفیت : 1-13شکل 

 

متابولیسم جیره حاوی آن )برگرفته از اربا و اثر فرآیند بیش از حد کنجاله سویا بر مقادیر انرژی قابل :5-13جدول 

 (8334دالی، 

 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل حاللیت پروتئین )درصد( جیره

 09/89 13 شاهد

 04/89 19 شدهفرآوریبیشسویای 

 03/89 00 شدهفرآوریسویای بیش

 03/89 39 شدهفرآوریسویای بیش

 38/86 93 شدهفرآوریسویای بیش
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کننده سویای روزگی( دریافت 83های گوشتی )از سن اثر اضافه کردن لیزین بر عملکرد جوجه :6-13جدول 

 (8334شده )برگرفته از اربا و دالی، فرآوریبیش

 وزن بدن تیمار

 )گرم(

 مصرف خوراک

 )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک

 )گرم/گرم(

 a346 a219 c92/8 شاهد

 c933 b330 a33/8 *شدهفرآوریسویای بیش

 b000 a229 ab03/8 لیزین 86/4 +شده فرآوریسویای بیش

 a039 a203 bc91/8 لیزین 60/4 +شده فرآوریسویای بیش

 درصد بود. 14درصد و سویای مورد استفاده در جیره شاهد  93شده فرآوریحاللیت سویای بیش *

 

از نظر عملی، گرما دادن کافی همه مشکالت مربوط به سویا 

کند. استفاده از سطوح باالی )بیش از را در جیره حل نمی

تواند باعث سوءهضم درصد( کنجاله سویا در جیره می 94

و سوءجذب شود. علت این عوارض وجود سطوح باالی 

ها، ای مانند گاالکتومانانالیگوساکاریدهای غیرنشاسته

نوز و استاکیوز است که از نظر اسمزی فعال هستند رافی

 (.6446، گرنات)فرکت و 

 شود:ها استفاده میسویا به دو شکل در جیره پرنده

 راجاستخ جانبی محصول سویایا کیک روغنی  کنجاله 

منبع پروتئینی در خوراک ترین پراستفاده و روغن

حیوانات است. این ماده خوراکی به عنوان استاندارد 

هی های گیاپروتئین سایردر نظر گرفته شده است و 

گیرند. تمایل در مقایسه با آن مورد قضاوت قرار می

تواند مشکالتی را برای این محصول به خاکه شدن می

ه الها ایجاد کند. مقدار پروتئین کنجبرخی از گونه

 ابسویا باال اما متیونین آن پایین است و اغلب باید 

 سنتتیک مکمل شود. متیونین

  دانه سویای کاملی است که به صورت  چربپرسویای

نخورده پخته شده است. معموال از فرآیند دست

شود. این آن استفاده می ناکستروژن برای پخت

درصد روغن دارد و ابزاری است  64محصول تا حدود 

  عالی برای باال بردن سطح روغن جیره بدون آنکه بر

 شکل فیزیکی خوراک تاثیر منفی بگذارد )بدون ظاهر

 یتوجهقابلچرب اثر پرروغنی(. روش تولید سویای 

ای آن دارد. نه تنها مقدار انرژی تغذیه خواصروی 

(، بلکه همچنین قابلیت دسترسی برخی 0-89جدول )

چرب تحت تاثیر روش پراز اسیدهای آمینه سویای 

گیرد. به عنوان مثال، قابلیت هضم تولید آن قرار می

)برشته( کمتر از  دادهتفتاسیدهای آمینه سویای 

 ه است.اکسترود محصول

 

تاثیر فرآوری گرمایی بر مقادیر  :7-13جدول 

آیس و همکاران، ای سویای پرچرب )فنانرژی جیره

6440) 

متابولیسم انرژی قابل تیمار

 )مگاژول/کیلوگرم(

 34/89 خام

 32/80 دادهتفت

 34/83 میکرونیزه

 91/80 اکستروده خیس

 13/80 اکستروده خشک

 

در جیره  پرچرباین است: چه مقدار از سویای  سوال

درصد  94توان تا سقف است؟ به طور کلی، می استفادهقابل

در جیره طیور استفاده کرد. اگرچه اغلب را از این محصول 
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 روزگی 06ها در سن های بر پایه سویای پرچرب اکستروده بر وزن الشه و انداماثر جیره :8-13جدول 

 83 84 3 4 روده )درصد(چرب اکستپرسویای 

 8201 8030 8233 8002 وزن بدن )گرم(

 86/08 21/08 04/08 91/08 وزن الشه )درصد(

 a00/63 ab26/63 b61/68 ab22/66 وزن چربی محوطه شکمی )گرم(

 a23/8 ab34/8 b80/8 ab08/8 وزن چربی محوطه شکمی )درصد(

 a96/91 ab62/92 ab23/92 b00/96 وزن کبد )گرم(

 30/8 43/6 83/6 81/6 وزن کبد )درصد(

 61/0 66/0 11/9 06/0 وزن پانکراس )گرم(

 62/4 69/4 69/4 63/4 وزن پانکراس )درصد(

ساز و چرب مشکلپرکیفیت پلت در سطوح باالی سویای 

توصیه جیره درصد از آن در  64تا  80استفاده از حداکثر 

شود. استفاده از سطوح باالی اسیدهای چرب غیراشباع می

در جیره باعث افزایش سطح اسیدهای چرب بلندزنجیر 

کننده جیره های دریافتشود. جوجهغیراشباع در الشه می

 اسید پالمیتیک باای چرب الشهپردرصد سویای  83حاوی 

-( از جیره8333) 8اولئیک کمتر داشتند. مارتینزاسید و 

مواد مغذی یکسان برای جایگزینی  مقادیرهای حاوی 

ستفاده ا دادهتفتچرب پرپروتئین کنجاله سویا با سویای 

داری بین پارامترهای عملکردی نمود و هیچ گونه اثر معنی

-عبدیا مقدار پروتئین و چربی الشه مشاهده نکرد. بن

چرب پر( نشان داد که استفاده از سویای 6446) 6الجلیل

ش و موجب کاه نداشترنگیزگی الشه تاثیری بر در جیره 

حاوی ه (. جیر1-89چربی محوطه شکمی گردید )جدول 

درصد  84چرب وزن کبد را حدود پردرصد سویای  83

کاهش داد و تاثیری بر وزن پانکراس نداشت. با افزایش 

 .نکرد چرب در جیره درصد الشه تغییرپرسطح سویای 

 

 کنجاله آفتابگردان

 کنجاله آفتابگردان به طور گسترده در جیره طیور استفاده 

                                                           
1. Martins 
2. Benabdeljelil 

 نکته 

 یاصرفهبهمقرونآفتابگردان معموال جایگزین 

برای سویا است. این ماده خوراکی فیبر باالیی دارد 

 ای ندارد.یهضدتغذاما ماده 

 

به طور کلی، منبع پروتئین خوبی برای طیور و  شود.می

لیزین اسید آمینه محدودکننده آن است. سطح انرژی آن 

حدودا پایین است. مشکل اصلی کنجاله آفتابگردان این 

تواند خیلی متغیر باشد. سطوح است که کیفیت آن می

شده به پرسدرصد )از گیاه  66 ازتواند پروتئین آن می

درصد )از گیاهی که با حالل  00ود روش مکانیکی( تا حد

. این محصول را باید در تغییر کندگیری شده( روغن

کننده ثابت خریداری کرد و صورت امکان از یک تامین

آنالیز پیوسته آن ضروری است. مقدار پروتئین کنجاله 

وای همبستگی منفی و با محت آنآفتابگردان با مقدار فیبر 

 همبستگی مثبت دارد.آن روغن 

 

 بادام زمینی

 مقادیر دو اسید آمینه حیاتی متیونین و لیزین در بادام

ها خیلی پایین است. به عالوه، آنها حاوی یک عامل زمینی
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ضدتریپسین هستند که تنها به مقدار کمی توسط فرآیند 

عد ها خیلی مسترود. همچنین بادام زمینیگرمایی از بین می

ه یادآوری کرد کبه آلودگی آفالتوکسین هستند و باید 

 روند.های متداول پختن از بین نمیها با روشآفالتوکسین

 

 دانهکنجاله پنبه

یست. برای طیور ن یفیتیباکدانه ماده خوراکی کنجاله پنبه

-تواند به زرده تخماول اینکه حاوی گوسیپول است که می

مرغ یک رنگ سبز تیره بدهد. گوسیپول با آهن باند و تا 

شود. اثرات سودمند مکمل کردن می حدودی غیرفعال

های حاوی گوسیپول باال نشان سطوح مازاد آهن در جیره

-دانه این است که اسیدداده شده است. دومین مشکل پنبه

 های آمینه آن قابلیت دسترسی پایینی برای طیور دارند.

 

 )کانوال( کلزا

ای به عنوان منبعی برای به طور فزایندهیا کلزا منداب 

ا و هشود. گوآتروژنهای زیستی کشت میسوخت تولید

ای مهم منداب هستند. دو عامل ضدتغذیه 8یکاروساسید 

سطوح این ترکیبات با استفاده از انتخاب ژنتیکی کاهش 

داده شده است و نمونه تجاری این گیاه به عنوان کانوال 

درصد  3/8شود. منداب همچنین حاوی حدود عرضه می

شود ( که باعث می6443، سامرزو  سیناپین است )لیسون

هایی با بوی زننده ای تخمهای قهوهدرصد باالیی از مرغ

-متیلماهی بگذارند. سیناپین در دستگاه گوارش به تری

و  شکندمی (مرغبو و مزه ماهی در تخم)عامل ایجاد آمین 

 آنزیم فاقد گذارندمی ایقهوه تخم که هاییمرغ اغلب

 .هستند اکسیداز آمینمتیلتری

 

 پودر یونجه

 رایدامحصوالت یونجه حاوی مقدار قابل قبولی پروتئین 

                                                           
1. Erucic acid 
2. Render meals 
3. Bovine spongiform encephalopathy 

کیفیت مناسب هستند. وجود فیبر باال سطح استفاده از آنها 

کند. یونجه منبعی عالی از دامنه را در جیره محدود می

 هایو بسیاری از ویتامین Aها مانند ای از ویتامینگسترده

 لیگزانتوف دانهرنگاست. همچنین یونجه غنی از  B گروه

 است.

 

 نکته 

حیوانی ممکن است بیش از  منشأمحصوالت دارای 

حد حرارت ببینند که باعث افت قابلیت هضم 

 شود.یمپروتئین آنها 

 

 پروتئین حیوانی

 منشاءدارای  شدهپخته محصوالت 6بازیافتی پودرهای

پودر الشه و پودر پودر ماهی، پودر خون،  .هستند حیوانی

ی هستند که در این ترین محصوالتضایعات طیور مهم

. اینها سه ایراد عمده دارند. اول، گیرندگروه قرار می

کیفیت و کمیت متغیر مواد خام مورد استفاده برای تولید 

تواند منجر به تولید محصول متغیری این محصوالت می

 ی بسیار بزرگهاشود. دوم، با توجه به اینکه آنها در دیگ

شوند، احتمال دارد که قابلیت دسترسی اسیدهای پخته می

آمینه آنها بر اثر اعمال حرارت بیش از حد کاهش یابد. 

دهد با وجود دارد که نشان می یتوجهقابلسوم، شواهد 

توانند از یک نسل ها میاستفاده از این محصوالت بیماری

المونال های سگونهبه نسل بعد انتقال پیدا کنند. این شامل 

در اروپا است. به این دالیل، در بسیاری  9و نیز جنون گاوی

اران پستاندبرگرفته از های از کشورها استفاده از فرآورده

 در خوراک حیوانات ممنوع شده است.

 

 پودر ماهی

 ای دارای ارزشی استثناییپودر ماهی از دیدگاه تغذیه
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العاده و با کیفیت فوقاست. این ماده خوراکی پروتئینی باال 

انرژی، کلسیم و  ی ازدارد و همچنین حاوی مقادیر مناسب

فسفر است. به عنوان یک پروتئین حیوانی قابلیت هضم 

های جوان مفید بسیار باالیی دارد و به ویژه برای پرنده

درصد( پودر  84تا  3است. استفاده از سطوح متوسط )

 ه بهترین راه برایکیفیت مناسب در جیر برخوردار ازماهی 

های جوان برای پرنده یفیتباکفراهم کردن پروتئین 

از تواند بسیار متغیر باشد و نیاست. کیفیت پودر ماهی می

به کنترل شدید دارد. همچنین امکان آلودگی پودر ماهی 

های قولبه سالمونال وجود دارد. در مورد پودر ماهی نقل

خیلی بدی وجود دارد و این طور گفته شده است که 

 ها هرگز در موردن گفتهتواند عامل هر اختاللی باشد. ایمی

 های گوشتی درست نیست.جوجه

 

 پودر خون

پودر خون پروتئین و لیزین باالیی دارد و به طور ویژه 

سطوح اسید آمینه ضروری ایزولوسین آن کم است. انرژی 

 کمتر از پودر ماهی است یتوجهقابلو پروتئین آن به طور 

ی نو ممکن است اجزای پروتئینی آن قابلیت هضم پایی

داشته باشند. پودر خون یک محصول پخته شده است و طی 

شود. قندها باند می باآن  ینپروتئاین فرآیند بخشی از 

پروتئین باندشده در دسترس حیوان نیست، به ویژه اگر 

توان برای رنگ باشد. پودر خون را نمیپودر خون سیاه

های جایی که آنزیم ،های جوان توصیه کردتغذیه جوجه

 نیاز برای هضم پروتئین به خوبی توسعه نیافته است. مورد

 

 پودر الشه

با نام پودر گوشت و استخوان  ینهمچنکه  پودر الشه

شود، در بسیاری از کشورها استفاده باالیی دارد. شناخته می

درصد تا  03تواند از حداقل مقدار پروتئین آن می

 درصد متفاوت باشد. یکنواختی محصول در  33حداکثر

 ورت استفاده از آن در مقیاس وسیع حیاتی است.ص

 

 پودر ضایعات طیور

پودر ضایعات طیور از ضایعات کشتارگاهی )پر و خون( و 

شود و بنابراین ترکیب آن شده ساخته میهای تلفمرغ

تواند خیلی ضعیف باشد. قابلیت دسترسی اسیدهای می

االی بآمینه این محصول پرانرژی خیلی پایین است. چربی 

 کند.ونقل این محصول را مشکل میآن حمل

 

 نکته 

در تامین انرژی  باالییسهم  هاروغنها و یچرب

 های طیور دارند.یرهج

 

 هاها و روغنچربی

ها برای تقویت سطح انرژی در جیره ها و روغنچربی

 از غله دیگری بهشوند، به ویژه در مواردی که استفاده می

شود. اگرچه امکان استفاده جز ذرت در جیره استفاده می

از پیه و چربی خوک میسر است، اما تحقیقات اخیر نشان 

های جوان قادر به استفاده از این دهد که جوجهمی

های سخت نیستند. روغن گیاهی به راحتی توسط چربی

یی ح باالتواند در سطشود و میهای جوان استفاده میپرنده

به جیره آنها اضافه شود. در برخی از کشورها روغن 

های جانبی صنایع ( که از فرآوردهخمیر صابوناسیدی )

های گوشتی استفاده در جیره جوجه استخراج روغن است،

 خمیر ابتدا خام گیاهی هایروغن تصفیه هنگام] شودمی

 اسید با سپس که شود می حاصل صابون آب یا صابون

 دسته ب اسیدی روغن تا شود می آوری عمل سولفوریک

 و آزاد چرب اسیدهای شامل عمدتا اسیدی روغن. آید

 . این ماده خام کامالاست؛ مترجمین[ هاگلیسرول آسیل

 تریمقبول است، اما باید به یاد داشت که با راندمان پایین

شود. وقتی که جیرهدر مقایسه با روغن خالص استفاده می
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ها برای اکسیدانآغازین حاوی روغن است باید از آنتی

جلوگیری از فاسد شدن آنها استفاده کرد. سطوح 

نیاز به  Eهای محلول در چربی به ویژه ویتامین ویتامین

بررسی دارد و باید افزایش یابد )برای جزئیات بیشتر فصل 

 0تا  9پایداری پلت،  یبرارا ببینید(. بستگی به نیاز  9

تواند با دیگر اجزای جیره درصد سطح چربی است که می

درصد روغن  9تا  6 توانمی مخلوط شود. عالوه بر این،

 .کردشده اسپری تولیدروی پلت 

 

 های طیورها در جیرهها و روغناز چربیاستفاده عملی 

های طیور ادامه بحث استفاده از روغن )چربی( در جیره

ز مواد بیشتر ا) دارد. هنگام فرآیند استخراج و تصفیه روغن

 شود که فرآوری بیشتریضایعات زیادی تولید می (گیاهی

ترین آنها مخلوط کردن گیرد. مهمروی آنها صورت می

ن با هدف استفاده در خوراک حیوانات روغمختلف منابع 

 است.

از نگاه صنعت خوراک دام این فرآیند دو مشکل ایجاد 

کند. اولین اینکه چه سطحی از انرژی باید برای این مواد می

ها به یک در نظر گرفته شود. دوم، ممکن است روغن

ه ای پذیرفته شدشکلی آلوده شوند. به صورت گسترده

و مقدار اسیدهای چرب آزاد دو است که درجه اشباعیت 

ه به شدکننده اصلی مقدار انرژی چربی اضافهعامل تعیین

جیره هستند، اگرچه عوامل دیگری شامل میزان آلودگی 

 تواند تاثیرگذار باشد.با ترکیبات غیرمغذی نیز می

ای باالتری در مقایسه با های غیراشباع انرژی جیرهچربی

ک مقدار اثر همکوشی بین آنها های اشباع دارند، اما یچربی

-های غیراشباع میوجود دارد، به شکلی که نسبت چربی

 دهد. ترکیببها اشباع را افزایش وری از چربیتواند بهره

ای که حاوی مخلوطی از این دو است مقدار انرژی جیره

از  هرکدامباالتر از آن است که از روی مقادیر انرژی 

 ـ رندهپ بینی شود. این اثر درها به طور جداگانه پیشچربی

                                                           
1. Hamilton and Kirstein 

مسن است. مقدار اسیدهای  هایپرندهجوان بیشتر از های 

چرب آزاد یک متغیر اصلی است، به ویژه اگر سطح 

استفاده از مواد خوراکی که مقدار اسیدهای چرب آزاد آنها 

-روغن اسیدی، وسیع باشد. از نظر فیزیو باال است، مانند

اسیدهای چرب آزاد در یک لوژیکی، باالتر بودن نسبت 

ای که دهد، مسالهچربی معین راندمان جذب را کاهش می

 به طور ویژه در مورد اسیدهای چرب اشباع بارزتر است.

از نظر عملی، درجه فساد چربی نگرانی بزرگی است 

-ا(. فساد به وضعیت اکسید6441، 8کریستاین)همیلتن و 

اند تومیکه یک ویژگی است که  تیو چربی مربوط است

 یای داشته باشد و در موارد شدید سالمتپیامدهای تغذیه

دهد. فساد های دیگر را تحت تاثیر قرار میطیور یا دام

ود در شای است که تصور میاکسیداتیو فرآیند پیچیده

-خودبه( اکسیداسیون 6( آغاز، 8دهد: مراحلی رخ می

( پایان. در هر مرحله، تشکیل محصوالت به 9و  یخود

یابد. در مرحله آغاز، شکل متغیری افزایش و کاهش می

هیدروپراکسیدها با ترکیب شدن اکسیژن و اسیدهای 

چرب غیراشباع در حضور یک کاتالیزور )مانند آهن، مس، 

شوند. در مرحله ها و غیره( تشکیل میگرما، نور، آنزیم

-، این پراکسیدهای فعال مییخودخودبهاکسیداسیون 

ها ترکیب شوند و محصوالت فعال چربی توانند با دیگر

-بیشتری تولید کنند. در انتهای مرحله پایان، هیدروکربن

د که فرار اما گیرها شکل مید آلدهیدها و کتونهایی مانن

 نسبتا غیرفعال هستند.

فساد یک واژه کیفی و یا حالتی است که از نظر شیمیایی 

. در ستنظر کمی قابل ارزیابی نیاز تعریف نشده است و 

ها و های مختلفی برای سنجش حدواسطنتیجه، روش

محصوالت اکسیداسیون استفاده شده است. اما این 

هستند که به طور مداوم تغییر  اهداف متحرکیمحصوالت 

 .شونددهند و به محصوالت دیگری تبدیل میشکل می

بنابراین، مشخص کردن بهترین شاخص اکسیداسیون 
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اد فس اعتمادقابلی دقیق و هاچربی ممکن نیست. شاخص

های آزمایشگاهی چربی توسعه نیافته است. اغلب روش

نی کنند بیتالش دارند یا وضعیت اکسیداتیو چربی را پیش

-حدواسط اکسیداسیون را به عنوان شاخص محصوالتیا 

 گیری کنند.های فساد اندازه

ترین شاخص مورد استفاده برای متداول 8عدد پراکسید

ترین شاخص اکسیداسیون چربی و پراستفادهفساد چربی 

است. صنعت خوراک دام نیز از عدد پراکسید برای ارزیابی 

های مورد استفاده به عنوان ماده پایداری یا فساد چربی

برد، به این صورت که پراکسیدها و خوراکی بهره می

-شده در مراحل ابتدایی اکسیداهیدروپراکسیدهای تشکیل

-د. مقادیر اینها به صورت میلینشومیگیری سیون اندازه

. شودکیلوگرم چربی گزارش میدر  واالن پراکسیداکی

پراکسیدها ترکیبات حدواسط اکسیداسیون چربی هستند 

وند. شها و دیگر ترکیبات تجزیه میو به آلدهیدها، کتون

پراکسیدها پایا نیستند و ممکن نیست که وضعیت 

یق مشخص کنند. سطوح ها را به طور دقاکسیداتیو چربی

وان تکیلوگرم چربی را میدر  واالناکیمیلی 844پراکسید 

بدون تاثیر منفی بر عملکرد در تغذیه طیور به کار برد، در 

در  واالناکیمیلی 04های جوان سطوح تا حالی که خوک

ه ضروری باشد ک چنانچهکنند. کیلوگرم چربی را تحمل می

-ینپروتئ در موجود یپراکسیدها برای تحملقابل مقدار یک

-واالن پراکیمیلی 14های حیوانی تعیین کرد، حداکثر 

قادیر شود. با توجه به مکیلوگرم چربی توصیه میدر  اکسید

واالن اکیمیلی 04باالی استفاده از آنها در جیره حداکثر 

 شود.شده توصیه میکیلوگرم از چربی تغذیهدر  پراکسید

ت که مقدار انرژی یک جیره یا یک الزم به یادآوری اس

است تا کننده آن ماده خوراکی تابعی از حیوان مصرف

. این مساله به باشدتابعی از خود آن ماده خوراکی آنکه 

روشنی در مورد استفاده از چربی در طیور نشان داده شده 

                                                           
1. Peroxide value 
2. Dioxin 
3. Moisture, impurities, and unsaponifiables (MIU) 

روزگی  68تر از سن های جوانکه پرنده به طوریاست، 

تر های مسندر مقایسه با پرنده چربی را با راندمان کمتری

آنزیمی  هایکنند، اساسا به دلیل اینکه سیستماستفاده می

های جوان به طور کامل توسعه نیافته است. در پرنده

ساز باشد. این مورد تواند مشکلآلودگی چربی خوراک می

-شده در بلژیک به دلیل استفاده از روغنبا مشکل ایجاد

نشان داده  6اکسیناالی دیهای صنعتی حاوی سطوح ب

ها است های متداول روغنشده است. آب یکی از آلودگی

های محموله یو الزم است با دقت از بدون آب بودن تمام

 شده اطمینان حاصل کرد.دریافت

ی هاهای رستورانی )روغنکنندگان از روغنبرخی از تامین

وپز استفاده شده( در ای که از آنها برای پختکهنه

آوری مقادیر کم کنند. جمعحصوالت خود استفاده میم

محصول از تعداد زیادی فروشنده کوچک کنترل کیفیت را 

ها در شود که از این چربیکند. توصیه میبسیار دشوار می

خوراک استفاده نشود. اما در صورت اجبار به استفاده، 

های مقتضی برای اطمینان از گیریشود که اندازهتوصیه می

شود. عوامل زیر های صنعتی انجام م استفاده از روغنعد

های مورد استفاده در خوراک چربی کارگیریبهد توانمی

 د:تحت تاثیر قرار بده دام را

 این 9صابونیقابلها و ترکیبات غیررطوبت، ناخالصی :

درصد روغن را شامل  3تا  8که معموال بین  هاناخالصی

انرژی کمی دارند و در شوند، انرژی ندارند یا می

ه را کنند. این نکتکننده عمل مینتیجه به عنوان رقیق

باید به خاطر داشت، زیرا ممکن است انرژی آنها 

ت های اصلی رطوبتر از حد انتظار باشد. آلودگیپایین

توانند منجر به افزایش و مواد معدنی هستند و می

 ها شوند.پراکسیداسیون چربی

 دتوانها می: ارزش غذایی چربیفساد و اکسیداسیون 

 تحت تاثیر فساد اکسیداتیو قرار بگیرد. این اتفاق هم
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دهد. فساد قبل و هم بعد از تهیه خوراک رخ می

تواند باعث تخریب دیگر مواد مغذی محلول در می

ها در جیره و ذخایر بدن شود. چربی مانند ویتامین

احتمال فساد چربی با کاهش درجه اشباعیت آن 

تفاده توان با اسیابد. فساد اکسیداتیو را میفزایش میا

 ها کنترل کرد.اکسیداناز آنتی

 تواند استفاده : این الگو میترکیب اسیدهای چرب

دهد، زیرا اجزای بها را تحت تاثیر قرار کلی از چربی

ذب ج شوند. هضم متفاوتی راندمان با توانندمی مختلف

های صفراوی و نمکها به وجود مقدار کافی از چربی

تعادل مناسب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع 

 بستگی دارد.

 این مساله هنگام هیدروژناسیون اسیدهای چرب :

ه شود کساز میهای رستورانی مشکلاستفاده از روغن

. کنندهای هیدروژنه استفاده میبه طور کلی از روغن

 34تا  04هیدروژناسیون موجب ایجاد سطوح باالی )

د رسشود. به نظر میصد( اسید اولئیک ترانس میدر

های هیدروژنه توسط طیور که استفاده از این چربی

-کند، به شرط آنکه انرژی قابلمشکلی ایجاد نمی

 د.های گیاهی باشبا روغن یسهمقاقابلمتابولیسم آنها 

 های جوان توانایی کمتری : پرندهسن و نوع پرنده

دارند. دلیل این  برای هضم اسیدهای چرب اشباع

مساله به درستی روشن نیست، اما ممکن است مربوط 

های صفراوی، راندمان کمتر جذب به تولید کمتر نمک

های صفراوی یا تولید کمتر پروتئین باندکننده نمک

 های جوان باشد.اسید چرب در پرنده

 ها هضم شدند، : هنگامی که چربیتشکیل صابون

 کنند که بارا پیدا میاسیدهای چرب آزاد این فرصت 

ها دیگر مواد مغذی واکنش بدهند. یکی از این واکنش

 ،شودبا مواد معدنی است که باعث تشکیل صابون می

 هایکه ممکن است محلول باشد یا نباشد. اگر نمک

نامحلول شکل بگیرد، این احتمال وجود دارد که هر 

دو اسید چرب و ماده معدنی از دسترس پرنده خارج 

های . تشکیل صابون در مواد هضمی جوجهشوند

است و موجب کاهش مقدار  توجهقابلگوشتی 

شود. این مساله برای خاکستر و کلسیم استخوان می

گذار نیز با توجه به سطوح باالی کلسیم های تخممرغ

 اهمیت است. حائزدر جیره آنها 

بینی مقادیر انرژی ای را برای پیش( معادله8338وایزمن )

 ها بر اساس نسبتها و روغنمتابولیسم ظاهری چربیقابل

چربی غیراشباع به اشباع و مقدار اسید چرب آزاد توسعه 

 ارائه ادامهشده در داد. این معادله همراه با یک مثال حل

 شده است:

 

شده در سطح انرژی چربی استفاده :2-13معادله 

 خوراک

 

AME = 239 × [A + B × FFA + C × e (D × U/S)] 

 

 در اینجا:

 AME= ر د متابولیسم ظاهری )کیلوکالریانرژی قابل

 کیلوگرم(

FFA = کیلوگرم(در  اسیدهای چرب آزاد )گرم 

U/S = نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع 

e = عدد اویلر 

 

 اند.مشخص شده 3-89جدول در ها ثابت

 

یا کمتر  86طول زنجیره کربنی  دارایهمه اسیدهای چرب 

چربی غیراشباع در نظر گرفته شوند. مثال: به عنوان باید 

درصد اسید چرب آزاد و دارای  83روغن نارگیل حاوی 

مقادیر  84-89در جدول  شدهارائهالگوی اسید چرب 

د.کنمی فراهم رشد و آغازین هایجیره برای متفاوتی انرژی
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ضرایب مورد استفاده برای محاسبه  :9-13جدول 

 هامتابولیسم ظاهری چربیمقادیر انرژی قابل

های کمتر پرنده 

 روزه 68از 

های بیشتر پرنده

 روزه 68از 

A 886/91 463/93 

B 443/4- 442/4- 

C 990/83- 343/1- 

D 342/4- 049/4- 

 

 درجه اشباع اسیدهای چرب مختلف :11-13جدول 

 اشباعیت درصد اسید چرب

C 8:0 3/0 «غیراشباع» 

C 10:0 4/2 

C 12:0 2/00 

C 14:0 1/82 اشباع 

C 16:0 6/1 

C 18:0 4/6 

C 18:1 1/3 غیراشباع 

C 18:2 1/8 

 

 :شودسطح انرژی جیره آغازین به این صورت محاسبه می

AME = 693 × 886/91]  – 443/4  × 834 – 

83/990 × e (-4/342 × 6/0)[ 

→ AME = 0212 کیلوکالری/کیلوگرم  823/96 یا 

 مگاژول/کیلوگرم

به همین شکل امکان محاسبه سطح انرژی در جیره رشد 

کیلوگرم در  مگاژول 3/90وجود دارد که برابر با نیز 

 خواهد بود.

 

 اسیدهای آمینه سنتتیک

-به منظور برطرف کردن کمبود اسیدهای آمینه سنتتیک

 استفادهها آل اسیدهای آمینه خوراکهای الگوی ایده

                                                           
1. Methionine hydroxy analogue 

 نکته 

اسیدهای آمینه سنتتیک قابلیت هضم بسیار باالیی 

های امروزی طیور یرهجدارند و استفاده از آنها در 

 صرفه اقتصادی دارد.

 

شوند. در حال حاضر، لیزین و متیونین به طور گسترده می

ترس دس شوند. ترئونین و تریپتوفان نیز درمیاستفاده 

 نیستند. همه صرفهبهمقروننظر اقتصادی  هستند اما از

 الو  دیاسیدهای آمینه به صورت مخلوطی از دو شکل 

ای یکدیگر هستند و به وجود دارند که تصاویر آینه

اسیدهای آمینه برای  الشوند. شکل یکدیگر تبدیل می

 است. رتدسترسقابلحیوانات 

 

 لیزین

اسید هیدروکلریدریک  -لیزین-اللیزین معموال به شکل 

 درصد لیزین دارد. 01شود که تنها فراهم می

 

 متیونین

ین متیون -الدیهای مختلفی وجود دارد. متیونین به شکل

شکل استاندارد مورد استفاده متیونین در صنایع خوراک 

مایع نیز استفاده  8متیونین است. هیدروکسی آنالوگدام 

شود اما قابلیت استفاده از آن برای حیوان کمتر است. می

 30حاوی  محصول هیدورکسی آنالوگ متیونین فعلی

درصد )بر اساس وزن(  11است و  یمیکلسنمک  درصد

 844متیونین  -الدیفعالیت متیونینی دارد. اما در حالی که 

است، نشان داده شده  دسترسقابلدرصد برای حیوان 

است که قابلیت دسترسی هیدروکسی آنالوگ متیونین تنها 

های برابر( است. این مساله کارایی )بر پایه مول درصد 00

 00 ×درصد  11درصد ) 23زیستی این ترکیب را به 

دهد.درصد( کاهش می
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 ترئونین

ترئونین در ابتدا بسیار گران بود، اما در حال حاضر در 

فراهم است. این اسید آمینه معموال  رقابتقابلقیمت 

سویا  - های ذرتسومین اسید آمینه محدودکننده جیره

است و ممکن است استفاده از آن صرفه اقتصادی داشته 

 باشد.

 

 اسیدهای آمینه سایر

 صورتای که در حال حاضر به عالوه بر اسیدهای آمینه

 های سنتتیک، شکلگیرندقرار میاستفاده  مورد متداول

 .در بازار موجود استوالین و تریپتوفان نیز 

 

 سنگ آهک

که در صنعت خوراک دام به  8سنگ آهک یا کلسیتیک

یت شود به طور متوسط کیفعنوان مکمل کلسیم استفاده می

و مقدار کلسیم آن متغیر است. بنابراین،  پایینی دارد

گیری برای خرید آن نیاز به دقت دارد. دیگر منابع تصمیم

از پوسته صدف، پوسته حلزون و پوسته  عبارتندکلسیم 

مرغ که اغلب به آسانی در دسترس نیستند. خشک تخم

مرغ ( با مقایسه پوسته صدف، پوسته تخم8331) 6شیدلر

ری روی مصرف خوراک، ضریب داو سنگ آهک اثر معنی

مرغ مشاهده نکرد. سنگ آهک تبدیل خوراک و تولید تخم

ص مرغ وزن مخصوو پوسته صدف در مقایسه با پوسته تخم

که اندازه ذرات رسد می، اما به نظر ندمرغ را بهبود دادتخم

تر از منبع کلسیم است. در پژوهش دیگری اثرات مهم

 مرغوسته تخمکربنات کلسیم خالص، سنگ آهک و پ

گروه  در یتوجهقابلمقایسه شد. مصرف خوراک به طور 

اری دکننده سنگ آهک باالتر بود. اختالف معنیدریافت

مرغ گزارش نشد. ضخامت پوسته تولید و وزن تخم در

م مرغ خشک و کربنات کلسیمرغ با تغذیه پوسته تخمتخم

                                                           
1. Calcitic 
2. Scheideler 
3. Christal 

های مرغدرصد تخم خالص باالتر از سنگ آهک بود.

یه مرغ کمترین و با تغذپوسته خشک تخم ارائهل با بدشک

کربنات کلسیم خالص بیشترین بود. اندازه ذرات و حاللیت 

 قرار نگرفت. مدنظرمنابع کلسیم در این آزمایش 

 کننده وجود دارد:در مورد سنگ آهک چهار مساله نگران

 .مقدار کلسیم 

 ها(.عناصر سنگین )ناخالصی 

 .حاللیت 

 .اندازه ذرات 

 

 مقدار کلسیم

باالترین اهمیت است و به وضوح اثر  حائزاین مساله 

نویسی دارد. مقدار کلسیم بیشترین مستقیمی روی جیره

های گذار و بعد از آن جیرههای تخماثر را روی جیره

درصد ماده  844متراکم دارد. کربنات کلسیم خالص در 

در حالی که سنگ  درصد کلسیم دارد، 40/04خشک 

کند. درصد کلسیم فراهم می 91تا  96ری بین آهک تجا

های اثر سطوح مختلف کلسیم در جیره 88-89جدول 

های گوشتی را نشان های رشد جوجهگذار و جیرهتخم

 44/33 شدهاستفادهسنگ آهک هر تن دهد. قیمت می

گذار های تخمبود. دقت کنید که اثر کلسیم روی مرغ یورو

 زایش قیمت خطی نیست. افاست تربرجسته تا چه حد

 .(6440، 9کریستال)

 

 هاعناصر سنگین یا ناخالصی

خوراک بیشتر تابعی از آن چیزی  یک دانیم که کیفیتمی

افتد تا آنکه تابعی از آنچه باشد که در است که از قلم می

مساله در مورد سنگ آهک نیز مصداق این . آن وجود دارد

دارد. چه چیزی به غیر از کربنات کلسیم فضای سنگ 

مانند مواد معدنی هاییکند؟ احتماال ناخالصیآهک را پر می
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های گوشتی )برگرفته از گذار و جوجههای تخماثر مقدار کلسیم سنگ آهک بر قیمت جیره مرغ :11-13جدول 

 (6440کریستال، 

 جیره درصد کلسیم سنگ آهک

 افزایش )یورو/تن( گوشتی )قیمت/تن( افزایش )یورو/تن( )قیمت/تن(گذار تخم

91 31/696 - 06/638 - 

92 63/699 08/4 30/638 63/4 

90 41/690 03/4 63/636 61/4 

96 33/690 10/4 32/636 98/4 

 10/4 - 90/6 - کل افزایش

 

ر دمصرف رسی، عناصر سنگین و دیگر عناصر معدنی کم

 در. مقدار سیلیکون موجود داردوجود این منبع کلسیم 

رابطه معکوس  آن در موجود کلسیم مقدار با آهک سنگ

دارد. اثرات منفی عناصر سنگین مانند آلومینیم به خوبی 

 . این بحثپردازیمنمیمشخص شده است و در اینجا به آن 

رساند که باید تنها از سنگ گیری میاین نتیجهما را به 

 آهک دارای بهترین کیفیت استفاده کرد.

 

 نکته 

تواند تا حد زیادی بین یمیری کلسیم پذانحالل

 متفاوت باشد. آهک سنگمنابع مختلف 

 

 اندازه ذرات و حاللیت

 و است زیاد آن مورد در بحث که است ایحوزه مساله این

اندازه ذرات و حاللیت  .داریم آن مورد در زیادی اطالعات

نابراین، د. بهمبستگی منفی داربا یکدیگر منابع کلسیم 

 .قرار دادبررسی مورد جداگانه  صورتتوان آنها را به نمی

( و )بلورین کریستالینظم(، )بی آمورفاصطالحاتی مانند 

نشان دادن نرمی محصول سنگ  یبرا)مرمرین(  8ماربلیت

شود که سنگ د. اغلب فرض مینشوآهک استفاده می

                                                           
1. Marbelite 
2. Resin test 
3. Hars Suspension test 
4. Ajakaiye 

تر )آمورف( قابلیت دسترسی باالتری دارد، اما آهک نرم

تنی زیادی برای های بروناین اکیدا درست نیست. روش

 ستتمنابع کلسیم پیشنهاد شده است.  حاللیتسنجش 

از  9سوسپانسیون هارس تستیا  6پرطرفدار رزین

تحقیقات خاکشناسی گرفته شده است، در حالی که 

موالر اسید  8/4( از محلول 8330و همکاران ) 0آجاکایی

دقیقه  24و  94، 84های هیدروکلریدریک در زمان

  مه با را کلسیم کربنات منبع هفت  و استفاده کردند

 (.86-89)جدول  نمودند مقایسه

 یک سنگ از لالزم به ذکر است که گرد مرمر بسیار محلو

و  گنابود. ژبه دست آمده آهک کریستالی بسیار سخت 

تنی دو منبع سنگ تنی و درون( حاللیت برون8330کون )

 11های لگهورن آهک با اندازه ذرات متفاوت را در مرغ

گیری (. آنها نتیجه89-89ای نشان دادند )جدول هفته

تنی و کردند که یک همبستگی منفی بین حاللیت برون

 از ادهاستفتنی وجود دارد و به این نتیجه رسیدند که درون

گذار های تخمحاللیت کمتر برای مرغ دارایآهک  سنگ

تری در دستگاه تر است، زیرا مدت زمان طوالنیمطلوب

 ماند.گوارش باقی می

مقایسهانتشاریافته مربوط به مقاله  00( 8312روالند )
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 (8330تنی )آجاکایی و همکاران، قابلیت انحالل منابع کلسیم در شرایط برون :12-13جدول 

 موالر )درصد( 8/4حاللیت در اسید هیدروکلریدریک  منبع

 33/33 کربنات کلسیم خالص

 93/10 ایپوسته صدف دوکپه

 61/11 پوسته صدف پیرابند

 68/00 مرغپوسته تخم

 83/36 پوسته صدف

 44/03 پوسته حلزون

 34/33 پودر مرمر

 

 (8330تنی دو منبع سنگ آهک )ژانگ و کون، حاللیت برون :13-13جدول 

 )درصد( Bسنگ آهک  )درصد( Aسنگ آهک  اندازه غربال )آمریکایی(

3 1/63 9/92 

1 1/03 1/30 

80 9/03 0/30 

60 8/29 2/20 

 

یز و های رقابلیت دسترسی سنگ آهک متشکل از گرانول

 مطالعات سومیکپوسته صدف را بررسی کرد. بیش از 

است.  یتردسترسقابلکه پوسته صدف منبع  ندنشان داد

 تردسترسقابلکه سنگ آهک داد یک آزمایش نشان 

ن اختالفی بی هاگزارش دوسومو بقیه یعنی نزدیک  است

دهد که مختلف نشان می یهاشگزاردو منبع ندیدند. 

سنگ آهک و پوسته صدف دارای اندازه ذرات یکسان 

اختالفی در قابلیت دسترسی کلسیم ندارند. به یاد داشته 

باشید که بسیاری از عوامل دیگر مانند مقدار منیزیم، مقدار 

، نسبت کلسیم به فسفر و مقدار کلسیم 3Dویتامین 

و سن حیوان نیز  خوراک، اسید فیتیک موجود در خوراک

دهند. ب نند جذب کلسیم را تحت تاثیر قرارتوامی

 :قرار بدهید مدنظرهای عملی زیر را توصیه

  سنگ آهک باید تا حد امکان باالترین سطح کلسیم را

 داشته باشد.

 دشوسنگی آهکی که اصال در اسید ضعیف حل نمی 

 نیست. دسترسقابلها برای دام

  )که نرم آسیاب شده سنگ آهک مرمرین )بلورین

تر است در مقایسه با سنگ آهک آمورف درشت

 قابلیت دسترسی باالتری دارد.

 344کمتر از دارای اندازه ذرات تر )سنگ آهک نرم 

های گوشتی بهتر است. میکرومتر( برای جوجه

انتخاب سنگ آهک نرم گیری در مورد تصمیم

)آمورف( بیشتر تحت تاثیر استهالک تجهیزات 

 68. بعد از گیردمیا مشکالت حاللیت( قرار آسیاب )ت

های گوشتی قادرند سنگ آهک روزگی، جوجه 60تا 

کریستالی درشت با قابلیت حل پایین را به خوبی 

 استفاده کنند.

 هنگام تولیدمرغ را شبگذار پوسته تخمهای تخممرغ 

گ آهک به شکل کنند. مهم است که بخشی از سنمی

 ،تر باشدفراهم شود. هرچه سنگ آهک نرمسنگریزه 

گسن دوسوم. شود تغذیه بیشتری سنگریزه باید
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میکرومتر داشته  144آهک باید اندازه ذرات کمتر از 

سته یا پو سنگریزهآن باید به شکل  سومیکباشد و 

-های تخمبه مرغ سنگریزهصدف تغذیه شود. تغذیه 

دهد که کلسیم بیشتری برای تولید گذار اجازه می

 پوسته انتخاب کنند.

 

 فسفر

های طیور حاوی مکمل فسفر معدنی هستند. همه جیره

ها در بسیاری از مناطق جهان استخراج فسفات صخره

فسفر دنیا در خوراک حیوانات از درصد  3شود. تنها می

آن در صنایع کود شیمیایی و  شود و بقیهاستفاده می

( 6443و همکاران ) 8رود. هایگبرتها به کار میشوینده

بیان داشتند که فسفر بعد از آب دومین منبع محدودکننده 

منابع فسفر در خوراک طیور با انواع در کشاورزی است. 

 .اندقرار گرفتهبحث مورد  2جزئیات در فصل 

 

 نکته 

های ویتامینی و مواد معدنی بخش مخلوطیشپ

تکنولوژی پیشرفته صنعت خوراک دام هستند. 

 د.خریداری کنی اعتمادقابلکنندگان آنها را از تامین

 

 های معدنی و ویتامینهمخلوطپیش

های ویتامینه و معدنی مخلوطساخت و استفاده از پیش

صنعت خوراک دام است. مقادیر  تکنولوژی پیشرفتهبخش 

، قیمت آنها و اهمیت نسبی آنها در جیره مصرفی مواد پایین

باید هر بار با دقت زیاد  هامخلوطیشپبدین معنا است که 

ساخته شوند. با توجه به گران بودن و دشواری آنالیز دقیق 

ها الزم است که اعتماد و صداقت باالیی بین مخلوطپیش

-کننده آنها شکل بگیرد و وجود سیستمسازنده و استفاده

 تولیدکننده های کارخانهدر همه بخشردیابی های دقیق 

                                                           
1. Huyghebaert 
2. Vermiculite 

 مخلوط ضروری است.پیش

ها و آمیختن آنها با یک حامل مخلوط کردن ریزمغذیپیش

ترین روش اطمینان از توزیع مناسب مواد مناسب متداول

مخلوط با مغذی در خوراک نهایی است. همچنین پیش

 دخطر و مورهای بیکردن ترکیبات مضر به غلظت رقیق

تایید به کاهش قرار گرفتن حیوانات و انسان در معرض 

ای از اقدامات برای کند. انجام مجموعهآنها کمک می

 است. یضرورمخلوط ساخت صحیح پیش

 

 فرموالسیون

مخلوط آسان نیست و باید توسط یک متخصص تنظیم پیش

انجام شود. عالوه بر تعیین مختصات تغذیه ماهر و باتجربه 

نویس باید منابع مخلوط، شخص جیرهمواد مغذی پیش

ها، تراکم حجمی، اختالفات مواد خوراکی، مقایسات قیمت

های حمل و در اندازه ذرات مواد خوراکی مختلف، ویژگی

 های احتمالی آنها را در نظر بگیرد.برهمکنش

ه م نهایی در نظر گرفتاین مالحظات باید قبل از اعمال تصمی

-د. کارخانجات خوراک کمی وجود دارد که پیشنشو

-های ویتامینه و مواد معدنی را برای خودشان میمخلوط

کنند که سازند. معموال متخصصین تغذیه مشخص می

مخلوط حاوی چه ترکیباتی باشد و سپس آنها در محل پیش

 شوند.دیگری ساخته می

 

 هاحامل

هدف از استفاده از حامل این است که ساختار پودری 

طول در ها را اصالح و یکنواختی توزیع آنها را ریزمغذی

)سنگ آهک(، چوب فرآیند حفظ کند. کربنات کلسیم 

های متداول مورد حامل 6و ورمیکولیت سبوس گندم ذرت،

مخلوط استفاده هستند. به طور کلی، هرچه حجم پیش

 مخلوطت، چرا که توزیع آنها در پیشباشد بهتر اس بیشتر
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 و خوراک بهتر خواهد بود.

 

 نگهداری سوابق

نباله دمخلوط باید قادر باشد یک یک کارخانه سازنده پیش

-پیش هایبستهتمامی ( برای یابیرد)سیستم حسابرسی 

خود ایجاد کند و این دنباله باید جهت  یمخلوط تولید

 بررسی دقیق در دسترس مشتری باشد.

 

 نبارداریا

مکان خشک و خنک نگهداری یک مخلوط باید در پیش

شود و الزم است یک برنامه مناسب کنترل حشرات و 

حیوانات موذی در این مکان اجرا شود. هیچ دلیلی برای 

 94ها و انبار کردن آنها به مدت بیش از مخلوطخرید پیش

روز وجود ندارد، اگرچه نشان داده شده است که پایداری 

 بیند.روزه آسیب نمی 34در یک دوره  آنها

 

 پایداری

با اکسید یا احیا شدن ویتامین فعالیت آن در جیره کاهش 

رود. برخی از فرآیندهای ساخت و نیز یابد یا از بین میمی

 دتوانمخلوط یا خوراک نهایی میذخیره بلندمدت پیش

 ، ترکیباصطکاکند. دما، فشار، ها را تخریب کویتامین

توانند پایداری ویتامین خوراک و نور عواملی هستند که می

اسیون . اکسیددهندب قرار تاثیر تحت ینامطلوب شکلرا به 

 مصرف، در صورتی که بهتوسط عناصر معدنی کمویتامین 

 د، نیز عامل مهمی خواهد بود.مطلوب محافظت نشو شکل

ز متشکل ا هاییکپسولها در امروزه، اغلب ویتامین

ها در اکسیدانگیرند. آنتیکربوهیدرات و ژالتین قرار می

های محلول در چربی استفاده های محافظ ویتامینکپسول

شوند. نامحلول بودن این کپسول در آب پوششی قوی می

، فشار و دمای باالتری اصطکاکتواند کند که میایجاد می

 را تحمل کند و بنابراین این ترکیبات حساسیت بسیار

 تری به اکسیداسیون دارند.ایینپ

مخلوط کولین نه تنها بخش زیادی از میانگین هزینه پیش

دهد بلکه اثر مهمی روی دانش ساخت را تشکیل می

است  ترکیب فعالیمخلوط داشته است. کولین کلرید پیش

ط مخلو)اکسیدان قدرتمندی است( و در صورتی که پیش

مخلوط کل پیش یبترکحاوی مقدار کافی حامل نباشد، این 

 گنجاندنرا قبل از استفاده در خوراک اکسید خواهد کرد. 

به  ،اهویتامینبه تواند مخلوط میدر پیش کولین کلرید

آسیب بزند. به این دلیل سطوح  ،B گروه های ویتامین ویژه

ای ها حاشیهمخلوطپیش بیشترکولین کلرید موجود در 

کردن کولین به است. این بدین معنی است که اضافه 

خوراک در هنگام آسیاب نمودن بهتر از افزودن آن به 

مخلوط را کاهش و مخلوط است. این کار حجم پیشپیش

 دهد.طول عمر آن را افزایش می

مخلوط، بهتر است برای پس از تعیین مختصات پیش

 ی از موادکارخانه سازنده آن مشخص کنیم که از چه شکل

های اکسید مواد معدنی استفاده کند. به طور کلی، شکل

تر هستند. اما از آنجایی که این معدنی خیلی متراکم

ترکیبات عوامل اکسیدکننده قوی هستند، انبار کردن آنها 

ها، ولو به مدت کوتاه، موجب تخریب همراه با ویتامین

وه، الهای حساس به اکسیداسیون خواهد شد. به عویتامین

قابلیت دسترسی مواد معدنی در شکل اکسید در مقایسه با 

ها های دیگر مواد معدنی کمتر است. سولفاتاغلب شکل

مخلوط هستند. بهترین مواد معدنی منتخب برای پیش

مزیت استفاده از اکسیدها این است که آنها در مقایسه با 

تر هستند. مواد مواد معدنی خیلی ارزان هایشکل سایر

که مواد معدنی متصل به یک ناقل آلی  عدنی کیالتهم

فراهمی بهتری دارند، زیرا پایدارتر هستند هستند، زیست

و خنثی بودن آنها از نظر الکتریکی این ترکیبات را از 

. کندمی محافظتهای شیمیایی دستگاه گوارش واکنش

مرغ،ادعاهایی مبنی بر افزایش استحکام پوسته تخم
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کاهش مشکالت پا و بهبود ضریب تبدیل خوراک با  

 استفاده از آنها وجود دارد.

ها مخلوط باید سطوح مورد نیاز ویتامینهنگام خرید پیش

و مواد معدنی و نیز نوع مواد معدنی مورد استفاده مشخص 

د نخواه شود. جز با انجام این کار مقایسه محصوالت ممکن

مخلوط بیش از هر بخش دیگری از بود. صنعت تولید پیش

 زنجیره خوراک دام به صداقت نیاز دارد.

 

 نکته 

در جیره طیور  گوناگونیهای خوراکی یافزودن

 شود.یماستفاده 

 

 های خوراکیافزودنی

ها در تغذیه طیور استفاده ای از افزودنیدامنه گسترده

های معدنی و ویتامینه، مخلوطپیشبه غیر از شود و می

کنند. ماده مغذی فراهم نمی خودیخودبه هاافزودنی سایر

های فیزیکی جیره یا بهبود ها برای بهبود ویژگیافزودنی

-شوند. افراد درگیر در جیرهپرنده استفاده می یسالمت

ادی برند که شمار بسیار زینویسی صنعتی خیلی زود پی می

 تکامل شبیه. دارد وجود بازار درخوراکی های افزودنیاز 

 دوره یک طی در هاییافزودنی چنین از بسیاری ها،گونه

دار و به مق کنندمی ظهور آنی صورت به نیز برخی و زمانی

شوند. برخی از اینها حضور در بازار پخش می یتوجهقابل

خود را به صورت پیوسته و در یک حد متوسط حفظ 

کنند و برخی دیگر پس از مدتی حرارت خود را از می

شوند. داشتن یک ذهن دهند و نهایتا ناپدید میدست می

 ای که ممکنباز برای انتخاب هر افزودنی جدید و نوآورانه

باشد  ای داشتهدر برنامه تغذیه یهتوجقابلاست پتانسیل 

 (.6440اهمیت است )دالی،  حائز

 

 هاچسبانپلت

 اندهندگپرورش ازخیلی کیفیت پلت اهمیت زیادی برای 

 ها درچسباندارد. معموال استفاده از برخی از اقسام پلت

های بر پایه ذرت برای به دست آوردن کیفیت جیره

های یا رس هااتلیگنوسولفونمطلوب پلت ضروری است. 

کلوئیدی پایه بیشتر این ترکیبات هستند. مشخص شده 

است که محصوالت رسی کلوئیدی )بنتونیت سدیم( برخی 

 کنندباند میرا در دستگاه گوارش  B گروه هایاز ویتامین

کنند. همچنین ممکن و آنها را از دسترس پرنده خارج می

رطوبت های رسی به کاهش مقدار است این فرآورده

ها کمک کنند و شواهدی وجود ظاهری فضوالت پرنده

 کنند.ها را نیز باند میدارد که برخی از انواع مایکوتوکسین

 

 نکته 

های مواد خوراکی مورد یتممنوعها یا یتمحدود

 را مدنظر داشته باشید. استفاده در جیره

 

 های محرک رشدبیوتیکآنتی

گسترده به منظور های محرک رشد به طور بیوتیکآنتی

ه ای اضافمعدهبهبود رشد و عملکرد به جیره حیوانات تک

شوند، اگرچه استفاده از آنها در اروپا ممنوع است. می

سازوکار اثر آنها به خوبی مشخص نشده است. آنها 

دهند و اهداف جمعیت میکروبی روده حیوانات را تغییر می

ا و هیومهای گرم مثبت )کلستریداصلی آنها ارگانیسم

و  یها( هستند که منجر به ضعف سالمتاسترپتوکوکوس

 ها بر تخریبشوند. کاهش اثر میکروبعملکرد حیوان می

ها و سنتز ویتامینموجب افزایش  مواد مغذی ضروری

تر . دیواره روده باریکشودمیدیگر فاکتورهای رشد 

یابد. وری از مواد مغذی افزایش میشود و جذب و بهرهمی

های محرک رشد جذب حداقلی از دستگاه بیوتیکیآنت

گوارش دارند و فاقد نقش سیستمیک هستند و بدین جهت 

 خطر باقی ماندن آنها در گوشت وجود ندارد.

های محرک رشد متغیر بیوتیکپاسخ حیوانات به آنتی

نهااست و احتماال به محیط نگهداری و جیره مصرفی آ
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 های طیور )همه مقادیر بر حسب درصد هستند(مقادیر استفاده از مواد خوراکی در جیره :14-13جدول 

 جیره رشد جوجه گوشتی جیره آغازین جوجه گوشتی گذارجیره تخم ماده خوراکی

 844-4 844-4 844-4 ذرت

 04-4 03-4 04-4 گندم

 64-4 64-4 64-4 سورگوم

 64-4 64-4 24-4 ارزن

 34-4 63-4 34-4 جو

 84-4 84-4 83-4 سبوس گندم

 3-4 3-4 84-4 سبوس برنج

 3/0-4 3-4 84-4 هاضایعات تقطیری دانه

 84-4 84-4 84-4 ترخنه ذرت

 3/0-4 3-4 3-4 کنجاله گلوتن ذرت

 - 84-4 84-4 خوراک گلوتن ذرت

 3/6-4 3/6-4 3/6-4 مالس

 - - 3-4 پودر یونجه

 94-4 94-4 94-4 کنجاله سویا

 3/80-4 3/86-4 84-4 چربپرسویای 

 3-4 3-4 3/86-4 کنجاله آفتابگردان )حالل(

 3-4 3/6-4 3/0-4 کنجاله آفتابگردان )مکانیکی(

 3/0-4 3-4 3/6-4 دانهکنجاله پنبه

 3-4 - 3-4 کلزا )کانوال(کنجاله 

 3-4 84-4 3/0-4 پودر ماهی

 3-4 6-4 6-4 پودر خون )در صورت مجاز بودن(

 3-4 3/6-4 3/6-4 پودر الشه )در صورت مجاز بودن(

 3-4 3/6-4 3/6-4 پودر ضایعات طیور

 3-4 3-4 3/6-4 هاها و روغنچربی

 

د های محرک رشبیوتیکبستگی دارد. از آنجایی که آنتی

اثر سودمندی بر عملکرد حیوانات عاری از میکروب 

-روشن است که اثر آنها مربوط به فعالیت ضدندارند، 

میکروبی آنها است تا آنکه نتیجه برهمکنش مستقیم آنها 

رود که حضور جمعیت با فیزیولوژی حیوان باشد. گمان می

حیوان را از طریق سازوکارهای زیر  ییکارامیکروبی روده 

 (:6444دهد )بدفورد، کاهش می

  مجرای روده.رقابت با میزبان برای مواد مغذی در 

  در برخی از شرایط، ایجاد یک پاسخ ایمنی که موجب

رای ای بپروتئین ماهیچه یسمکاتابولکاهش اشتها و 

 شود.تامین سوخت این پاسخ می

 ها به ویژه التهاب نکروتیک روده.بیماری 

 های هضمی و کاهش راندمان هضم، تجزیه آنزیم

 ها.سطح جذب روده

 ز طریق تولید ترکیبات افزایش اندازه مجرای روده ا

محرک مانند اسیدهای چرب فرار؛ نتیجه خالص این 
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فرآیند افزایش انرژی مورد نیاز برای نگهداری 

دستگاه گوارش و از این طریق کاهش انرژی 

 برای فرآیندهای تولیدی است. دسترسقابل

  های بالینی مانند التهاب نکروتیک روده بیماریایجاد

 ریدیوم پرفرژنس(.)کلست 8و کالنژیوهپاتیت

خالص نشان داده های نیمهتحقیقات با استفاده از جیره

است که هزینه انرژی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 

-درصد کل انرژی قابل 84های گوشتی حداقل جوجه

 ادهاستف با شده انجام برآوردهایمتابولیسم ظاهری است. 

کند که های مختلف پیشنهاد میای از دادهمجموعه از

های محرک رشد مانند بیوتیکمیانگین سودمندی آنتی

 9یک بهبود ضریب تبدیل خوراک تقریبا  6باسیتراسین

(. 8333، 9زندرصد( است )ر 3تا  4درصدی )در دامنه 

تر های منتشرشده توسط شرکت راس خیلی جامعداده

 (.83-89)جدول  هستند

ها پیرامون مقاومت باکتریایی )در جامعه علمی( و انینگر

کنندگان( باعث شده اثرات آن بر سالمت عمومی )مصرف

رشد  های محرکبیوتیکاست که استفاده پیوسته از آنتی

در جیره طیور تحت بررسی دقیق قرار بگیرد. در صورت 

بیوتیک برای یک دوره مدت از هر آنتیاستفاده طوالنی

ه شوند و در پرندمقاوم میبه آن ها ی از باکتریطوالنی برخ

ا های محرک رشد ببیوتیککنند. آنتیتکثیر پیدا می

خود را از دست خواهند داد. در حال  ییکاراگذشت زمان 

ماهه  2های حاضر، استفاده متناوب از محصوالت در دوره

یا بیشتر روند استانداردی است. انتقال عامل مقاومت از 

تری در به میکروب دیگر نگرانی بزرگ یک میکروب

درمان انسان ایجاد کرده است. به این خاطر است که در 

های محرک رشد در بیوتیکحال حاضر استفاده از آنتی

های بیوتیکاتحادیه اروپا ممنوع شده است. اما حذف آنتی

-89محرک رشد پیامدهایی روی عملکرد داشته )جدول 

                                                           
1. Cholangiohepatitis 
2. Bacitracin 
3. Rosen 

قتصادی دیگری هم داشته ( و ممکن است پیامدهای ا83

 های محرکبیوتیکباشد. نشان داده شده است که آنتی

رشد اثرات منفی تراکم گله روی عملکرد تولیدی را 

-یکبیوتدهند. بنابراین، ممکن است حذف آنتیکاهش می

ها بدین معنی باشد که باید تراکم گله به منظور جلوگیری 

ش داده شود. این ها و عملکرد پایین کاهاز افزایش بیماری

 و مناسبکردن وشو و ضدعفونی شستتواند با اثر می

 ها به حداقل برسد.افزایش فاصله بین دوره

 

 نکته 

داروهای ضدکوکسیدیوز در دسترس هستند. این 

داروها باید به صورت چرخشی استفاده شوند تا از 

 ایجاد مقاومت جلوگیری به عمل آید.

 

 ضدکوکسیدیوزها

-وجود دارد که برای مهار یا تخریب کوکسیدیوم داروهایی

 لباغاشوند. های ایمریا به خوراک اضافه میها به ویژه گونه

ه نادیده گرفت یهتغذ متخصصیناهمیت این داروها توسط 

به خاطر اینکه آنها استفاده از این ترکیبات را در  ،شودمی

بینند. در حالی که دامپزشکان تصور اختیار دامپزشکان می

ن ای ،شوندکنند که چون این داروها به خوراک اضافه میمی

مساله مربوط به آنها نیست. در صورت ابتالی یک گله 

عملکرد  و یسالمت بالینیتحت کوکسیدیوز به گوشتی جهجو

. شد مشخصی متاثر خواهد عالئمن گله بدون بروز آ

 کهبوسمن ) هرمانو  هندرسناطالعات زیر توسط کریس 

 هر دو دامپزشک هستند( فراهم شده است.

در عمل، کنترل کوکسیدیوز به استفاده از یک برنامه 

د ت مورای شامل محصوالچندجانبه نیاز دارد. چنین برنامه

 در پرنده هایتائوساستفاده در خوراک برای مهار توسعه 

و نیز مدیریت محیطی است که پرنده در آن پرورش
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در سه آزمایش  941های گوشتی سویه راس های محرک رشد بر عملکرد جوجهبیوتیکاثر حذف آنتی :15-13جدول 

 (8333)راس، 

 دامنه اثر حذف روزگی( 06عملکرد )

 *834-4 گرم 34- وزن زنده
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ر دو هیابد. هیچ یک از این دو به تنهایی کارساز نیست. می

باید به طور مناسب جهت اطمینان از جلوگیری از آسیب 

ایجادشده توسط کوکسیدیوز مدیریت شوند. از نظر 

دارویی دو نوع محصول اصلی برای کنترل کوکسیدیوز 

شود )در این مرحله واکسیناسیون را نادیده استفاده می

 گیریم(.می

 اینها محصوالت بسیار کارآمدی هستند مواد شیمیایی :

ی های کوکسه نرخ کشندگی باالیی روی ارگانیسمک

 شاندارند و با مهار آنها در مراحل ابتدایی چرخه حیات

دهند. اما استفاده آسیب سلولی در روده را کاهش می

از آنها امکان بروز یک پاسخ ایمنی قدرتمند توسط 

برد. قبل از اکتساب ایمنی باید خود پرنده را از بین می

اتفاق بیفتد.  8گریزیدادها موسوم به ای از رومجموعه

ها شوند و با حمله به سلولها کشته نمیهمه ارگانیسم

ن شوند. متاسفانه، ایموجب تحریک سیستم ایمنی می

شوند و به این داروها باعث توسعه سریع مقاومت می

دلیل استفاده از آنها در یک برنامه برای حداکثر یک 

دوره میسر است. این بدین معنی است که کارخانجات 

اک نباید مواد شیمیایی را برای بیش از سه ماه خور

های قطع در نظر گرفته استفاده کنند و الزم است دوره

 شود.

 که هایی هستندکوکسیدیواستات یونوفرها: یونوفرها 

                                                           
1. Escapees 
2. Leakage effect 

ها را متوقف یا مهار سلولی کوکسیدیومرشد درون

کنند، اما به محض قطع استفاده از آنها یک عفونت می

ود. اغلب محصوالت این گروه در شنهفته ایجاد می

-ها عمل میمراحل آخر چرخه زندگی کوکسیدیوم

ها متهاجم شدند. این امر کنند یعنی وقتی که انگل

کند، امکان ایجاد یک پاسخ ایمنی موثر را فراهم می

چیزی که در صورت مهار انگل در مراحل ابتدایی رشد 

ی این فافتد. اثر منیا قبل از تهاجم سلولی اتفاق نمی

ها قبل از توقف ها یا سلولمساله این است که بافت

 بینند.انگل آسیب می

طبیعتا یونوفرها قدرت کشندگی مواد شیمیایی بر 

های کوکسی را ندارند اما به اندازه آنها نیز ارگانیسم

کنند. با گذشت زمان به جای توسعه مقاومت ایجاد نمی

در نتیجه  شود.ای از تحمل ایجاد میمقاومت درجه

ماه  2آل برای حداکثر یونوفرها باید به طور ایده

استفاده شوند و پس از آن داروی دیگری اعمال شود. 

 6یونوفرها اثری دارند که تحت عنوان اثر تراوه

شود و به سیستم ایمنی پرنده نیز امکان شناخته می

 ها ایفا کند.د که نقشی روی کنترل کوکسیندهمی

عمول اما تحمل متداول است. با ایجاد مقاومت نام

شود. اما خیلی افزایش سطح دارو تحمل حذف می

ساده ممکن است این سطح باالتر سمی باشد. استفاده 
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تواند باعث کاهش از یونوفرها در هوای گرم می

ی شود. این ترکیبات در رمصرف خوراک و افت بارو

شده سمی هستند. سطوح نزدیک به مقادیر توصیه

 8زمان تیامولیناز یونوفرها با تجویز هم سمیت برخی

شود. یونوفرها القا می 6برای درمان مایکوپالسما

 توان به سه گروه تقسیم کرد:( را می82-89)جدول 

 9هامونوواالن

 0هاواالندی

 3های گلیکوزیدیمونوواالن

شود. دو نوع برنامه پایه برای کنترل کوکسی استفاده می

 شود و در آنبرنامه شاتل شناخته میاول، چیزی که با نام 

-محصوالت مختلف در مراحل مختلف چرخه تولید جوجه

د. دوم، برنامه چرخشی که در نشوهای گوشتی استفاده می

آن داروهای ثابتی در طول یک دوره پرورش استفاده 

د، اما خود داروها هر چند دوره یک بار عوض نشومی

ه دو برنامه هم استفادشوند. ممکن است ترکیبی از این می

 شود.

، چرا که گذشته از ندآل نیستهای شاتل ایدهبرنامه

امکان اشتباه در  ،مدیریت دشوار محصوالت مختلف

های چرخشی با استفاده از داروها نیز وجود دارد. برنامه

فراهم کردن امکان استفاده از داروها در یک چهارچوب 

صول مح ییکاراعدی ی بورزمانی مناسب قبل از انتقال به دا

رسانند. قانون طالیی در طراحی برنامه را به حداکثر می

ماه و سپس تغییر  2کوکسی استفاده از یک یونوفر به مدت 

ماه  2به یونوفر دیگری )محصولی از گروه متفاوت( برای 

ماه  9بعدی یا استفاده از یک محصول شیمیایی به مدت 

ا ت نباید مجدداست. یونوفری که قبال استفاده شده اس

                                                           
1. Tiamulin 
2. Mycoplasma 
3. Monovalent 
4. Divalent 
5. Monovalent glycosides 
6. Hygromycin 
7. Niclosamide 
8. Juvenile hormone 
9. Larvadex 

ماهه از  3تا  2استفاده شود، مگر آنکه یک دوره حداقل 

 استفاده از آن سپری شده باشد.

تولید ای به منظور ها به طور فزاینده: واکسنهاواکسن

های مادر استفاده های گوشتی در گلهجوجه بدون داروی

-شده ایمریا آلوده میها به سویه ضعیفشوند. پرندهمی

صصین تغذیه و کارخانجات خوراک دام باید از شوند. متخ

ها آگاه باشند. اضافه شدن یک استفاده از این واکسن

ده شکوبیداروی مرسوم مانند یونوفر به جیره گله مایه

سویه واکسن انگل را خواهد کشت و پرنده را در برابر 

 های پاتوژن طبیعی تسلیم خواهد کرد.هجوم سویه

 

 نکته 

در جیره  هاکشحشرهمعموال داروهای ضدکرم و 

 شوند.یمگنجانده 

 

 هاافزودنی سایر

 تنها داروهای ضدکرم خوراکی داروهای ضدکرم :

برای  2)مکمل خوراکی( در دسترس هیگرومایسین

درمان برای  0های گرد و نیکلوزامیددرمان کرم

 .استهای نواری کرم

 سیستمیک برای  1: یک هورمون جوانیهاکشحشره

-های تخمها به جیره )عمدتا در سالنکنترل مگس

شود. سازوکار عمل این محصول گذار( اضافه می

جلوگیری از توسعه توانایی پرواز است. تنها محصول 

 است. 3در دسترس الروادکس

 های : این محصوالت با نام میکروبهاپروبیوتیک

شوند. همان طور کهخوراکی نیز شناخته می مستقیم
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 های تجاری در دسترسبیوتیکبرخی از ضدکوکسیدیوزها و آنتی :16-13جدول 

 گرم/تن گرم/کیلوگرممیلی محصول

 خوراک

مجاز در  رده دارویی

اتحادیه 

 اروپا
 ضدکوکسیدیوز

  شیمیایی 344 863 آمپرول پالس

  واالندی 244-344 03 آواتک )الزالوسید(

  مونوواالن گلیکوزید 044 64 گرم/کیلوگرم 34آویاکس )سمدورامایسین( 

گرم/کیلوگرم  64/14آویاکس پالس 

 )سمدورامایسین/نیکاربازین(

  شیمیایی/مخلوط 344-244 84/86

  شیمیایی 644 8 سیناکوکس )دیکالزوریل(

  شیمیایی 344 99 سیستواستات )روبنیدین(

  مونوواالن 089/344 844 درصد 64کوبان )موننسین( 

  مونوواالن گلیکوزید 344 3 سیگرو )مادورامایسین(

DOT شیمیایی 344 863 پالس  

  مونوواالن 344 844 درصد( 64لوگوبان )موننسین 

  شیمیایی/مخلوط 263-344  گرم/کیلوگرم 14/14ماکسیبان )ناراسین/نیکاربازین( 

  مونوواالن 144-044 14-04 گرم/کیلوگرم 844مونتبان )ناراسین( 

  مونوواالن 314-083 04-34 درصد )سالینومایسین( 86ساکوکس 

 گرم/تن گرم/کیلوگرممیلی محصول

 خوراک

مجاز در  

اتحادیه 

 اروپا
 محرک رشد

 خیر  224-994 844-34 درصد 83آلباک )روی باکتریوسین( 

 خیر  644-844 84 درصد 84نوکس )اوالکوئیندوکس( -اُ-بی

   903/263 9 درصد 1/4فالوومایسین 

 خیر  834-34 83-3 درصد 84سورمکس 

 خیر  14-04 04-64 استافاک )ویرجینیامایسین(

 

 های زندهمیکروارگانیسماز این نام پیدا است، خود 

ند. شوتغذیه می (نه محصوالت ویژه متابولیسم آنها)

-ین پروترهای الکتوباسیلوس پراستفادهاحتماال گونه

از ی سطوح باالی هاالکتوباسیلوسها هستند. بیوتیک

-کنند. در پرنده سالم، باکتریاسید الکتیک تولید می

های تولیدکننده اسید الکتیک غالب هستند و تنها در 

ند. یابها افزایش میفرمکه کلی زا استنششرایط ت

 دیمشهوها اثرات در این شرایط است که پروبیوتیک

ا با هخواهند داشت. به عالوه، ممکن است پروبیوتیک

د. های رقیب را مهار کننترشح باکتریوسین ارگانیسم

کنند. های گوناگونی به پرنده اعطا میآنها ویژگی

دهند؛ ممکن نوع جمعیت میکروبی را افزایش میت

توانند دهند؛ میباست تنوع مواد مغذی را افزایش 

 ها راسازی میکروارگانیسممقاومت و توانایی کلون

دهند؛ و ممکن است عملکرد ایمنی بتحت تاثیر قرار 

ها را بدون خطر پاتوژن بودنو مقاومت به بیماری
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ی ژنی مشترکهای آنتیتقویت کنند زیرا آنها ویژگی

گذارند )فرکت و میان می بهها را بین همه باکتری

 (.6446، گرنات

 این ترکیبات شامل هر ماده خوراکی هابیوتیکپری :

های باکتریایی را انتخابی گونه صورتاست که به 

(. آنها را به 6446، گرناتکند )فرکت و تحریک می

های خوراکی سیمبیوتیک توصیف عنوان افزودنی

ترین حالت ذرت و گندم در مقابل کنند. در سادهمی

تلفی های مخدسته زیرابیوتیک هستند، یکدیگر پری

-کنند. پودر آبها را تحریک میاز میکروارگانیسم

حاوی مقدار باالیی الکتوز است. از آنجایی که  یرپن

ها آنزیم الکتاز ندارند خود قادر به استفاده از پرنده

این قند نیستند و نشان داده شده است که اضافه 

های الکتوباسیلوس را تحریک کردن آن به جیره گونه

-مانند فرو هضمیرقابلکند. الیگوساکاریدهای غمی

و مانانوالیگوساکاریدها نیز رشد کتوالیگوساکاریدها 

-می ها را تحریکها و بیفیدوباکتریومالکتوباسیلوس

کنند.

 

 

 نکات کلیدی

11 
ا های دارند که آنها رشود. بسیاری از آنها خواص و ویژگیطیور استفاده می جیرهای از مواد خوراکی در تهیه دامنه گسترده

 کند.ره به یک شکلی محدود میفرد و یا استفاده از آنها را در جیمنحصربه

12 
 یک امر تجاری است. اما مالحظات کیفی نیز باید نقش مهمی در این انتخاب ایفا کنند. غالبا انتخاب مواد خوراکی

13 
پارامترهای مهم و متعددی همچون طبیعت فیزیکی ماده خوراکی، مقدار، تنوع و قابلیت دسترسی مواد مغذی ماده خوراکی 

 در انتخاب یک ماده خوراکی موثر هستند. زیستیهای و وجود آلودگی

14 
ند یکنواختی داشته باش . این مواد خوراکی باید ترکیبدهندتشکیل میها بخش اعظم جیره طیور را در شرایط معمول دانه

 بندی شوند.و قبل از استفاده درجه

15 
الت د. این محصونشوای در جیره طیور استفاده میآسیاب کردن غالت به طور گسترده از حاصلمحصوالت جانبی مختلف 

حصوالت آنها را ین مترکیبات مختلفی دارند و متخصصین تغذیه باید همواره قبل از استفاده از اتولید آنها منبع با توجه به 

 دهند.بمورد بررسی قرار 

16 
 ترین آنها است.های گیاهی هستند که سویا مهممنابع اصلی پروتئین در جیره طیور پروتئین

17 
د. معموال متنوع باشن یتوجهو روش فرآوری به میزان قابله استفادمورد توانند بر اساس منبع دانه های گیاهی میپروتئین

ند. روغن کشود و درجه این جداسازی مقدار فیبر و پروتئین محصول نهایی را تعیین می( فیبری جدا میپوسته )پوشینه

شار( های فیزیکی )اعمال فو یا اینکه ممکن است روغن آن با تکنیکپرچرب تواند در خود دانه باقی بماند مانند سویای می

شود. هیج یک از این محصوالت بد میک حالل )هگزان( استخراج استخراج شود. گاهی باقیمانده روغن نیز با استفاده از ی
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ن محصوالت از ای یکترند. متخصص تغذیه باید بداند که کدامنیستند، گرچه برخی از آنها برای استفاده در خوراک مناسب

 شود.استفاده می

18 
. بیشتر پودر ماهی تولیدشده در صنعت شیالت استفاده در حال کاهش استهای حیوانی در جیره طیور پروتئیناستفاده از 

 نشخوارکنندگان در بسیاری از کشورها ممنوع است.برگرفته از شود و استفاده از محصوالت می

19 
بع آلودگی ترین منهای طیور است و در کنار این، پتانسیل این را دارد که بزرگچربی یک منبع انرژی بسیار عالی برای جیره

 نتخاب چربی برای جیره طیور نیازمند دقت فراوانی است.باشد. ا

11 
رف مص، در حالی که مواد معدنی کمشوندتامین می سنگ آهک، فسفر معدنی و نمک طریق از عمدتامواد معدنی پرمصرف 

 .شوندمی فراهم مخلوطپیش طریق از

11 
صل کنید که تامین کننده مهارت الزم برای های تخصصی صنعت خوراک دام است. اطمینان حامخلوط از شاخهساخت پیش

در  ابییتنظیم و مخلوط کردن محصول شما را دارد. به دلیل اختالف زیاد در نتایج آزمایشگاهی، برخورداری از سیستم رد

 .برخوردار است باالیی اهمیت ازمخلوط تولید پیش

12 
ها و ها، ضدکوکسیدیوزها، آنزیمبیوتیکشامل آنتیشود. اینها ه جیره طیور اضافه میب متعددیهای غیرمغذی افزودنی

 و چه از نظر صرفه اقتصادی نیاز به دقت دارد. یی. ارزیابی و استفاده از این ترکیبات چه از نظر کاراهستندها رنگ

 

 



 ها در تغذیه طیورآنزیم: 14فصل 
هایی که خود پرنده قادر به زادی یا فراهم کردن آنزیمهای آنزیمی درونسیستم تکمیلزادی به منظور های برونآنزیم

ها افزایش قابلیت هضم اجزای مختلف شوند. هدف از اضافه کردن آنزیمهای طیور اضافه میساخت آنها نیست به جیره

 جیره است.
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-های برونتردید اندکی وجود دارد که اضافه کردن آنزیم

ر های دترین فرصتهای طیور یکی از بزرگزادی به جیره

یه طیور تغذ ییکارادسترس متخصصین تغذیه برای بهبود 

وری از مواد مغذی و منجر به بهبود بهره هاآنزیماست. 

مقدار انرژی جیره، کاهش اثر پرورش حیوانات روی 

روده و عملکرد دستگاه گوارش و  یمحیط و بهبود سالمت

شوند. زمان بهبود کیفیت بستر و رفاه پرنده میبه طور هم

های در بنابراین، متخصصین تغذیه تجاری باید انواع آنزیم

دسترس، سازوکار عمل آنها و چگونگی برهمکنش آنها با 

مورد های خوراکی یکدیگر و با دیگر مواد و افزودنی

-مای از آنزیدامنه گسترده در جیره را بشناسند.ه استفاد

د. گیرنف وجود دارد که در دو دسته کلی قرار میهای مختل

افه به جیره اضرا اولین گروه محصوالتی هستند که فیتاز 

هایی است که به کنند و دومین گروه متشکل از آنزیممی

کنند یا به عبارتی با هضم اجزای مختلف خوراک کمک می

افزایش هضم اجزای مختلف خوراک انرژی و پروتئین 

کنند. زایالناز، گلوکاناز، رنده فراهم میبیشتری برای پ

روه های گترین آنزیمپروتئاز، آمیالز، ماناناز و لیپاز از مهم

بندی بر اساس محل فعالیت این دوم هستند. این تقسیم

ها است. محصوالت ها در دستگاه گوارش مرغآنزیم

تجاری در دسترس ممکن است حاوی یک آنزیم، مخلوطی 

ها ( از آنزیم8کوکتللف یا معجونی )های مختاز آنزیم

از  شده برخیها حاوی سطوح تضمینباشند. کوکتل آنزیم

ها با فعالیت مکمل ای از دیگر آنزیمها و دامنهآنزیم

 هستند.

میلیون  244تا  344ها در حال حاضر، بازار جهانی آنزیم

این بازار را از درصد  24سال است و فیتاز حدود در  دالر

                                                           
1. Cocktail 
2. Novozymes 
3. Danisco Animal Nutrition 
4. AB Vista 
5. Chemgen 
6. Altech 
7. Novus 
8. Kemin 
9. Barletta 

(. بیش 6488، کاویسنوال و ی)آد دهدختصاص میبه خود ا

ها در مقیاس جهانی توسط چهار درصد آنزیم 04از 

، ادیسئو و 6نووزایم/BASF ،DSMشرکت بزرگ 

، 2، آلتک3، چمگن0ویستا ABشوند. تولید می 9دنیسکو

، 3دیگر تولیدکنندگان هستند )برلتا 1نیمو ک 0نووس

6488.) 

های ها در جیرهاین فصل در مورد اصول کلی فعالیت آنزیم

ث و بحه استفادمورد های طیور، نقش فیتاز و دیگر آنزیم

های عملی جهت و روش هاسرانجام یک سری توصیه

 خواهد کرد. ارائهاستفاده از آنها 

 

 نکته 

مواد مغذی را  کنندهاحاطهها دیواره سلولی یمآنز

هضم درشت یرقابلغی هامولکولبرند و یماز بین 

 کنند.را تجزیه می

 

 مالحظات عمومی

 سازوکار عمل

ها افزایش قابلیت هضم اجزای سازوکار اصلی عمل آنزیم

ی های سلولجیره است. بخشی از این اثر با حذف اثر دیواره

های هضمی به اجزای و فراهم آوردن دسترسی آنزیم

، نشاسته، چربی شود. هضم مواد معدنیخوراک حاصل می

ها کامل نیست. و اسیدهای آمینه در مجرای گوارش مرغ

ها در بخش عمده فعالیت هضمی دستگاه گوارش مرغ

 دهد و مقادیرمعده، سنگدان و ایلئوم رخ میدان، پیشچینه

د. شونشده وارد سکوم میمتفاوتی از مواد به صورت هضم

می های هضگر عدم کارایی سیستمنشده که بیانمواد هضم
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ی هااز دیواره یگوساکاریدهاالحیوان هستند با آزادسازی 

سلولی مواد گیاهی منبعی از مواد مغذی برای هر دو 

 ند.کنهای مضر و مفید دستگاه گوارش فراهم میباکتری

دهد اما جذب کمی اگرچه مقداری هضم در سکوم رخ می

جوان های در این اندام وجود دارد، به ویژه در مورد پرنده

 کامل توسعهاین اندام به طور های گوشتی که مانند جوجه

وط است ها مربتا جایی که به آنزیم نیافته است. به این دلیل

قابلیت هضم ایلئومی اهمیت دارد. اضافه کردن آنزیم به 

ه شده است ک مشخصجیره یک اثر غیرمستقیم نیز دارد. 

انند رهایی مآنها فیزیولوژی هضم حیوان را با تغییر پارامت

وزن روده و ظرفیت جذبی دستگاه گوارش دستخوش 

گیری تغییرات کوچک در وضعیت کنند. اندازهتغییر می

فیزیولوژیک پرنده دشوار است و جز با حرکت آزمایشات 

هایی فراتر از نرخ رشد و گیریای به سمت اندازهتغذیه

پرنده و دستگاه  یهای سالمتومیر به عنوان شاخصمرگ

 .نخواهد شدگوارش پیشرفتی واقعی در این زمینه ایجاد 

-توانند عامل حذف مواد ضدها میسرانجام اینکه آنزیم

تا حد  اثر آن کهای جیره باشند، مانند اسید فیتیک غذیهت

 رود. همچنین گزارشزیادی با اضافه کردن فیتاز از بین می

در ا رنده تریپسین شده است که پروتئازها سطوح مهارکن

 (.6488دهند )برلتا، کنجاله سویا کاهش می

 

 محل فعالیت

ها باید در داخل دستگاه گوارش روشن است که آنزیم

های زیادی از این مجرا پرنده فعالیت کنند و شرایط بخش

زادی است. به نظر های برونپاسخگوی فعالیت آنزیم

ه گوارش رسد که زمان ابقا در قسمت باالیی دستگامی

باشد. این  در طیورعامل محدودکننده فعالیت آنزیم 

ای )در این حالت توان با تغذیه وعدهمحدودیت را می

کند( یا از کننده عمل میدان به عنوان اندام ذخیرهچینه

های کامل و طریق افزایش تغذیه اجزای ساختاری )دانه

                                                           
1. The law of diminishing return 

 شفیبر خشبی( در جیره )بهبود توسعه سنگدان شامل افزای

، اسویهوساندازه آن و زمان ابقای خوراک( کاهش داد )

a6488.) 

یط شوند در محفیتازهایی که به صورت تجاری استفاده می

های باالیی ( یعنی در قسمتpH = 0تا  3بسیار اسیدی )

معده و سنگدان( فعال دان، پیشدستگاه گوارش )چینه

از تدان محل اصلی فعالیت فیهستند و گزارش شده که چینه

گیاهی دارند در محیط قلیایی  منشأاست. فیتازهایی که 

وند. شکنند، اما اینها به صورت تجاری استفاده نمیعمل می

ند شوهایی که به صورت تجاری استفاده میدیگر آنزیم

)کربوهیدرازها و پروتئازها( برای فعالیت خود به محیط 

های پایینی دستگاه ( قسمتpH = 3/2تا  3/0قلیایی )

گوارش نیاز دارند. این بدین معنی است که به احتمال 

بسیار زیاد فیتاز فعالیت خود را قبل از هر آنزیم دیگری 

کند و نقطه آغاز فعالیت محصوالت چندآنزیمی شروع می

ن محققادهد که چرا است. این نکته به خوبی توضیح می

یتاز ها فاز مخلوط آنزیمکنند که هنگام استفاده احساس می

 آنزیم غالب است.

 

 قانون بازده نزولی

-قابلهای خوراکی( به طور ها )و دیگر افزودنیاثر آنزیم

های متشکل از اجزای دارای قابلیت هضم در جیره یتوجه

به روشنی در این حالت   8باال کمتر و قانون بازده نزولی

(. به صورت سرانگشتی، به 8-80است )شکل  مشاهدهقابل

ر ه ییکارادرصد بهبود در قابلیت هضم خوراک  8ازای هر 

یابد )کاویسن و درصد کاهش می 3مورد استفاده آنزیم 

(. این نکته را باید هنگام استفاده از 6440بدفورد، 

های خوراکی در نظر گرفت. با رسیدن ها و افزودنیآنزیم

ها درصد، بعید است که آنزیم 33قابلیت هضم ایلئومی به 

بتوانند اثری واقعی روی قابلیت هضم جیره داشته باشند. 

هایهای هضم ایلئومی نشاسته و پروتئین در جیرهقابلیت
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مطالعه و  83زادی )همبستگی بین ضرایب قابلیت هضم ایلئومی اسید آمینه شاهد و پاسخ به کربوهیدراز برون: 1-14شکل 

 (6443مشاهده( )کاویسن و بدفورد،  139

 

درصد  9/14درصد و  6/30 با سویا به ترتیب برابر - ذرت

 (.8333و همکاران،  8است )زنال

( اثر مکمل کردن آنزیم را روی 6443و همکاران ) 6ژو

کننده های گوشتی دریافتانرژی جوجه ییکارابهبود 

سویای حاوی سطوح مختلف انرژی  - های ذرتجیره

 6-80متابولیسم نشان دادند. این نتایج که در شکل قابل

دهد که چرا پاسخ ه خوبی توضیح میه است، بآورده شد

. بینی نیستها قابل پیشسویا به آنزیم - های ذرتجیره

شده در این آزمایش کمتر از اگرچه سطوح انرژی استفاده

های سطوحی است که به طور مرسوم در جیره جوجه

شود، آنها قادر بودند به روشنی نشان گوشتی استفاده می

استفاده از  ییکارادهند که با کاهش سطح انرژی جیره 

نندگان کاین دلیل است که توزیعیابد. به آنزیم بهبود می

 به هن را آنها تغذیهدهند که متخصصین ها ترجیح میآنزیم

 یهایجیره به بلکه مغذی، مواد باالی  سطح دارای هایجیره

                                                           
1. Zanella 
2. Zhou 
3. Tiwari 

 .است شده داده کاهش آنها انرژی سطوح که کنند اضافه

 

 نکته 

های آنزیمی یستمسها در حیوانات جوان که یمآنز

خوبی شکل نگرفته موثرتر  زادی آنها بهدرون

 هستند.

 

 اثر سن

م آنزی ییکارا( بیان داشتند که 6484) و همکاران کاویسن

های جوان که سیستم آنزیمی آنها به طور پروتئاز در جوجه

زین های آغاکامل توسعه نیافته بهتر است. به عالوه، جیره

حاوی باالترین مقدار پروتئین هستند و بنابراین احتمال 

های ابتدایی زندگی موثر واقع شدن پروتئازها در هفته

یجوجه ران و همکا 9های گوشتی بیشتر است. تیوار

های جوان بهترین( گزارش کردند که در جوجه6484)
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های آغازین جوجه گوشتی )برگرفته از ( جیرهAMEمتابولیسم ظاهری )اثر مکمل کردن آنزیم بر انرژی قابل: 2-14شکل 

 (6443ژو و همکاران، 

 

-مخلوط فیتاز و زایالناز به دست آمد. توصیه ارائهپاسخ با 

( برای استفاده از 6443)و همکاران  8های برتچینی

( به طور واضح اثر سن بر 8-80)جدول  DSM6پرواکت 

. دهدمیهای گوشتی را نشان آنزیم در جوجه ییکارا

 (.6-2استفاده از فیتاز نیز اثر مشابهی بروز داد )شکل 

 

 نکته 

فیتاز امکان استفاده حیوان از فسفر گیاهی را فراهم 

 کند.یم

 

 فیتاز

 هایآنزیم فیتاز در یک سطح استاندارد به اغلب جیره

بینی شود، گذشته از این حقیقت که پیشطیور اضافه می

پاسخ پرنده دشوار است. فیتازهای تجاری در دسته 

های شوند که فیتازبندی میهیستیدین اسید فیتازها رده

(. 6488، 9کونینیفعالیت عمومی هستند )گرینر و  دارای

 های مختلفی از فیتازها شناخته شدهو ردهاگرچه شمار 

                                                           
1. Bertechini 
2. DSM Proact 
3. Greiner and Konietzny 
4. Myo-inositol hexakisphosphate 
5. Selle 

-مقرونهای اما غربال کردن و ساخت آنها به روش است،

دشوار است. در نتیجه تنها تعداد معدودی از  صرفهبه

 شود.محصوالت مختلف به صورت تجاری استفاده می

 

 سازوکار فیتاز

م گیاهی به شکل فیتات در فربیشتر فسفر موجود در مواد 

( است، اگرچه دیگر 6IP) 0فسفاتمیواینوزیتول هگزاکیس

. استنیز در مقادیر کمتر موجود  2IPتا  5IPاسترها از 

در روده کوچک خیلی محلول نیست  6IPفسفر موجود در 

و بنابراین بدون استفاده خواهد ماند مگر آنکه حداقل یکی 

های طیور به طور . جیرههای فسفات آن حذف شوداز گروه

و  3سلالدارند ) 6IPکیلوگرم در  گرم 84حدود  یانگینم

گرم  616حاوی  6IP( و هر کیلوگرم 6443همکاران، 

زادی در سطوح استاندارد مورد فسفر است. فیتاز برون

 سلال) کندجیره را تجزیه می 6IPدرصد  04تا  93استفاده 

-، فنگذارتخمهای (. در مورد مرغ6440، یندرانراوو 

344( نشان دادند که استفاده از 8330) بلوکدرکلیس و 
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های گوشتی در مراحل مختلف تولید هضم( برای جوجهمقادیر ماتریکس پیشنهادی اسیدهای آمینه )قابل :1-14جدول 

 (6443)برگرفته از برتچینی و همکاران،  DSMهنگام استفاده از رونوزایم پرواکت 

  جیره رونوزایم پرواکت )درصد(مقدار ماتریکس 

 میانگین پایانی رشد آغازین آغازینپیش

 0940 9000 0801 0293 0229 پروتئین خام

 11 23 16 31 840 لیزین

 30 00 39 24 26 متیونین

 803 831 803 810 832 سیستین +متیونین 

 993 983 992 904 928 ترئونین

 04 91 08 04 06 تریپتوفان

 603 690 620 633 980 آرژنین

 649 812 644 641 683 والین

 883 889 860 881 868 لوسین

 893 894 890 808 801 ایزولوسین

 

فیتات جیره را تجزیه کرد. از درصد  31( فیتاز FTUواحد )

گذار موثرتر از های تخمرسد که فیتاز در مرغبه نظر می

های گوشتی باشد که احتماال به زمان ابقای باالتر جوجه

های باالیی دستگاه گوارش مربوط است. خوراک در قسمت

های غتر فیتاز برای مرسطوح توصیه پایین دراین اختالفات 

 (.6488و همکاران،  سلالد )نکیپیدا مگذار انعکاس تخم

دهد بلکه فیتاز در یک مرحله رخ نمی 6IPدفسفریالسیون 

کند. آزاد می گامبهگامرا در یک روند  6IP یرواحدز 2تا  3

، کونینیاست )گرینر و  2IPمحصول نهایی این فرآیند 

 شود که فقدان(. اغلب به طور ناصحیح پنداشته می6488

هضم ضعیف فیتات در طیور است.  عامل یزاددرونفیتاز 

طیور فعالیت موثر فیتازی/فسفاتازی در مخاط روده دارند 

توانند به سادگی فیتات را دفسفریله و فسفات و و می

اینوزیتول تولید کنند، اما مشکل حاللیت پایین سوبسترا در 

درصد در روده کوچک  6تنها  6IPروده کوچک است )

لیت فیتات به غلظت شود(. میزان حالها حل میخوک

های چندظرفیتی در مجرای روده بستگی دارد. کاتیون

                                                           
1. Woyengo and Nyachoti 

+2Zn 6ترین مهارکننده هیدرولیز قویIP  2+است وFe ،

+2Mn ،+3Fe ،+2Ca  2+وMg های بعدی قرار در رتبه

یم فیتاز بیشتر تحت تاثیر کلس ییکاراگیرند. در عمل، می

، 8نایاکوتیگیرد )ووینگو و )کاتیون غالب جیره( قرار می

6488.) 

روی  یتوجهقابلزادی به جیره اثر اضافه کردن فیتاز برون

م حیوان دارد و قابلیت هض یهتغذفرآیند  یصرفگبهمقرون

کیلوگرم جیره بهبود در  گرم 8فسفر را حداقل به میزان 

 3جویی حدود دهد. چنین بهبودی منجر به یک صرفهمی

 شود و فیتاز را به یکگرمی در فسفر غیرآلی جیره می 2تا 

ند. کتبدیل می صرفهبهمقرونافزودنی خوراکی بسیار 

های منتشرشده توسط تولیدکنندگان مختلف بررسی داده

گرم  3/8تا  8ن دهد که فیتازهای مختلف بیفیتاز نشان می

-کیلوگرم جیره تامین میبه ازای هر  دسترسقابلفسفر 

ها یک توصیه ثابت کنند. با این وجود، همه این شرکت

-شده دارند که تا حدودی غیرهای تغذیهبرای همه جیره

 منطقی است.
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( با بررسی منابع مربوط به سازوکار 6443و همکاران ) سلال

یی عمل این آنزیم و اثر فیتاز، دانش چگونگی و چرا

چگونگی برهمکنش آن با دیگر اجزای جیره به ویژه 

هیدروژن  هاییون حضور پایین، pH در دادند. بهبود را کلسیم

های دارای بار منفی فسفات شود که بیشتر گروهباعث می

در فیتات پروتونه شوند. به محض پروتونه و شارژ شدن، 

ی بار مثبت مانند های داراهای فسفات دیگر با یونگروه

 و آمینه هایروی یا دیگر اجزای جیره مانند اسید و کلسیم

به  فیتات مولکول حالت این در شوند.نمی کیالت نشاسته

 شود. با افزایشحمله فیتاز حساس خواهد بود و تجزیه می

pH  های فسفات بار منفی (، گروه3در روده کوچک )باالی

مانند اسیدهای  ییهامولکولها یا گیرند و با کاتیونمی

کمپلکس  ،pHشوند. با افزایش هر چه بیشتر آمینه باند می

 د.شومی ترمقاومفیتات به هضم در برابر فیتاز  -فلز

ناپذیری فیزیولوژی تغذیه کلسیم و فسفر به شکل جدایی

-ظتای از غلفیتاز تابع پیچیده ییکارابه هم گره خورده و 

فیتاتی است. شناخت این های کلسیم، فسفر و فسفر 

تقابالت و دانستن چگونگی اثر فیتاز بر آنها جهت استفاده 

ویژه  مولکولباال ضروری است.  ییکارااز ین آنزیم با 

شامل  لنامحلوفیتات  - کلسیم کمپلکسشده یک تشکیل

2K5Ca -  فیتات است. یک جیره متداول جوجه گوشتی

از آن  سومیکگرم کلسیم است که  84تا  1حاوی حدود 

. آیدیدرمفیتات  -در ایلئوم به شکل کمپلکس کلسیم

های افزایش سطوح مولی کلسیم در جیره تشکیل کمپلکس

دهد که یک اثر مستقیم نامحلول را در ایلئوم افزایش می

و همکاران  پالمستدفیتاز دارد.  ییکارا)منفی( روی 

های ند که افزایش کلسیم جیره جوجهد( نشان دا6441)

کیلوگرم قابلیت هضم در  گرم 2/88به  0/0از  گوشتی

درصد  08تا  ایلئومی فسفر فیتاتی را به صورت خطی

 فیتاز در این مطالعه خاص استفادهدهد، اگرچه کاهش می

 نشده بود. اثر سطوح افزایشی کلسیم جیره بر کاهش

فیتاز  شده باهای مکملقابلیت هضم ایلئومی فسفر در جیره

طوح . در سهای بدون فیتاز بودتاثیر آن در جیرهبیشتر از 

کیلوگرم( اضافه کردن فیتاز در  گرم 2/88کلسیم ) باالتر

قابلیت هضم فسفر نداشت )نوسیرات و  رویاثری 

 (.6488همکاران، 

 

 نکته 

کیلوگرم فسفر غیرآلی به ازای هر تن  0تا  3فیتاز 

 کند.یمیی ایجاد جوصرفهخوراک 

 

 بر کلسیم و فسفرفیتاز و اثر آن 

تامین نسبت مناسب کلسیم و فسفر در جیره طیور برای 

ها و عملکرد رشد ضروری است. توسعه طبیعی استخوان

یل تواند این نسبت را به دو دلاضافه کردن فیتاز به جیره می

سطوح باالی کلسیم جیره اثر منفی بر  تغیر بدهد. اوال

 5IPو  6IPکه  دانیممیدوم اینکه فیتاز دارد و  ییکارا

های قوی کلسیم هستند. مطالعات آینده کنندهکیالت

های گوشتی ضرورتا درباره نیاز کلسیم و فسفر جوجه

نوع فیتاز را در نظر بگیرند.  که مجبور خواهند بود

متخصصین تغذیه باید از درستی استفاده از فیتاز اطمینان 

ه فادتاسمورد های حاصل کنند و نیز مطمئن شوند که غلظت

. این آنها است قبولقابلاز کلسیم و فسفر در دامنه سطوح 

مساله هنگام استفاده از سطوح باالتر از حد متعارف فیتاز 

های چندگانه در جیره اهمیت ویژه پیدا یا استفاده از آنزیم

، فیتاز باید به صورت یکنواخت در بر این کند. عالوهمی

زند. بآسیب  خوراک توزیع شود و گرما نباید به آن

های چگونگی تاثیر فیتاز بر تغذیه کلسیم و فسفر در جوجه

 است. شدهبحث  84گوشتی با جزئیات مختصری در فصل 

 

 انواع فیتاز

فیتاز به شکل تجاری عرضهاز در حال حاضر، دو رده کلی 
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، رونوزایم 8ناتافوسفیتاز شامل  - 9اول محصوالت شود. می

P6 های آسپرژیلوس( ها )عمدتا گونهکه از قارچ 9و فیناز

 شاملفیتاز  - 2شوند و دوم محصوالت استخراج می

که نسل جدیدی از  2و فیزایم 3کوانتوم، NP0رونوزایم 

هایی مانند اشریشیا کلی و قارچ آنزیم هستند و از باکتری

فیتاز  - 9آیند. محصوالت به دست می 0پنیوفورا لیچی

شکنند و می 9را در موقعیت کربن شماره  6IP مولکول

دهند. بروز می 9 با برابر pHبهترین عملکرد خود را در 

 2را در موقعیت کربن شماره  مولکولفیتاز  - 2محصوالت 

دارد و  pHفیتاز حساسیت کمتری به  - 2شکنند. آنزیم می

عملکرد طبیعی دارد. محصوالت فیتاز  3تا  0حدود  pHدر 

متفاوتی بهترین  یها pHمختلف موجود در بازار در 

هایی که از پنیوفورا عملکرد را دارند. برای مثال، آنزیم

تا  0حدود  pHآیند در می( به دست NPلیچی )رونوزایم 

و  6IPای برای فیتازها میل ترکیبی ویژه - 2موثرترند.  3

5IP ترین استرهای اینوزیتول دارند. آنها یعنی نامحلول

برند و استفاده از آنها در یک فیتات را فعاالنه از بین می

 5IPو  6IPتواند همه کیلوگرم( میدر  واحد 344دوز واحد )

 (.6488، کاویسنوال و ید )آدرا آزاد کن جیره 4IPو بیشتر 

نسل جدید فیتازها از نظر کار در شرایط اسیدی بهتر 

هایی در مورد پایداری ذاتی انواع فیتازها در هستند. بحث

های پروتئولیتیک دستگاه گوارش وجود حضور آنزیم

زیرا  ،اهمیت نیست حائزدارد. اگرچه احتماال این مساله 

فیتاز پیش از آنکه تحت تاثیر دانیم که فعالیت می

های پروتئولیتیک روده کوچک قرار بگیرد به دلیل آنزیم

pH نی تشود. تحقیقات برونباالی این ناحیه متوقف می

دهد که به رغم اختالفات بزرگی که بین نشان می

                                                           
1. Natuphos 
2. Ronozyme P 
3. Finase 
4. Ronozyme NP 
5. Quantum 
6. Phyzyme 
7. Peniophora lycii 
8. Wu 
9. Korsbak 

محصوالت مختلف وجود دارد، همه آنها به طور 

ز ا )بخش باالیی حاصلانگیزی در سوپرناتانت شگفت

توان مواد هضمی پایدار هستند. می( سانتریفیوژ

گیری کرد که مقاومت فیتاز در برابر اثر نتیجه

پروتئولیتیک دستگاه گوارش اهمیت اندکی روی عملکرد 

 (.6488، کونینیدارد )گرینر و آن تنی درون

 های مختلفسوالی که باید پاسخ داده شود این است: رده

تحقیقات خوراک دام ارند؟ فیتاز در عمل چه تفاوتی د

( در یک آزمایش پاسخ به سطح، 6484) شوتورست

 هایو فیزایم روی جوجه ناتافوسای بین اثرات مقایسه

روزگی( انجام داد. آنها نشان دادند  68تا  3گوشتی )سن 

واحد اختالفات روشنی بین دو  344که در سطح استاندارد 

ها به محصول وجود داشت. با استفاده از وزن بدن جوجه

 93فیتاز  - 2عنوان شاخص اصلی، مشخص شد که آنزیم 

د. به عبارت دیگر، تاثیر فیتاز بو - 9درصد موثرتر از آنزیم 

در  واحد 344کیلوگرم فیزایم برابر با در  واحد 903

داری در بود. جالب آنکه اختالفات معنی ناتافوسکیلوگرم 

نی( فسفر درشتغلظت شده با گیریجذب فسفات )اندازه

وجود نداشت و همچنین اثر دو آنزیم در دو برابر سطح 

داری اختالف معنیکیلوگرم( در  واحد 8444استاندارد )

 ناتافوس( اختالفی بین اثر 6442و همکاران ) 1نداشت. وو

گذار های تخمو فیزایم بر پارامترهای عملکردی مرغ

 مشاهده نکردند.

( مشاهده کرد که فیتازهای مختلف را 6488) 3کورشباک

 شده )واحدهایتوان تنها بر پایه مقدار فیتاز گزارشنمی

ی این اهکرد. علت چنین مشاهد فیتاز( با یکدیگر مقایسه

 ثابت  pHاست که سطوح فیتاز همه این محصوالت در 
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 نکته 

 ای قدرتمندی است.فیتات ماده ضدتغذیه

 

 

)نه یک مقدار بهینه برای هر محصول( گزارش شده  3/3

هایی بدین معنی است که واحدهای فیتاز است. چنین یافته

ه فیتاز در خوراک و نتوان برای کنترل بازیابی را فقط می

ری گیبرای مقایسه محصوالت مختلف با یکدیگر اندازه

کرد. مساله واقعی این است که چه مقدار کلسیم، فسفر و 

شده توان با استفاده از سطح توصیهدیگر مواد مغذی را می

(. به عالوه، 9-80ین کرد )شکل هر محصول ویژه جایگز

که نگاه محض به  ( اظهار داشتند6488) کاویسنوال و یآد

گیری کافی نیست. در شرایط مقدار آزادشده فسفر اندازه

فیتازها مقدار فسفر برابری آزاد  - 2فیتازها و  - 9آزمایشی، 

از فیتازها مقدار فسفر بیشتری را  - 2کنند، اما می

 کنند.های دارای کمترین حاللیت آزاد میاینوزیتول

مقدار  امکان تعیین ای نیست.تعیین غلظت فیتات کار ساده

فیتات کل از طریق رسوب دادن آن با کلرید آهن )فریک( 

-وجود دارد، اما این روش بین استرهای مختلف میواینو

تواند شود. این کاستی مینمی قائلزیتول فسفات تمایزی 

یک محدودیت تمام و کمال برای پیشرفت عملی در این 

سازوکار عمل (. 6488و همکاران،  سلالحوزه ایجاد کند )

اختالفات  6IPفیتازها روی دفسفریالسیون  - 2فیتازها و  - 9

فیتازها حمله خود را به شکل موثری  - 9دارد.  یتوجهقابل

ادامه  1IP مولکولبه یک  6IP مولکولتا تبدیل کامل یک 

فیتازها حمله  - 2رسد که دهند. از سوی دیگر، به نظر میمی

دیگر  6IPدهند و سپس به یک ادامه می 4IPخود را تا 

 - 2توسط  6IPکنند. بنابراین، مقدار تخریب انتقال پیدا می

فیتازها باالتر  - 9در مقایسه با  یتوجهقابلفیتازها به طور 

کمترین حاللیت را در  6IPاست. با در ذهن داشتن اینکه 

ری ی به روشنی اثر فرافسفاتبدن پرنده دارد، چنین اختالف

                                                           
1. Super or supra dosing 

فیتاز تحت تاثیر قرار  - 2فیتاز را در مقایسه با  - 9ی نسب

 دهد.می

 

 ایفیتات عامل ضدتغذیه

است  اییک عامل ضدتغذیه تپیشنهاد شده است که فیتا

مواد مغذی  توجهقابلو حضور آن در ایلئوم باعث دفع 

زادی )به طور عمده اسیدهای آمینه( و انرژی در درون

های های روده و احتماال آنزیمقالب موسین، سلول

شود. بنابراین، هیدرولیز فیتات اثرات پانکراسی می

مطلوبی بر عملکرد پرنده دارد که فراتر از تامین فسفر 

جویی روی برخی از اجزای است. در واقع یک اثر صرفه

ه وجود دارد که به نوبه خود منجر به بهبود انرژی جیر

شود. اخیرا مفهومی موسوم به خالص اجزای جیره می

پیشنهاد شده که شامل استفاده از  8فراسطح یا ابرسطح

برابر سطح  3سطوح نامتداول باالی فیتاز )بیش از 

استاندارد( در تالش برای بدون فیتات کردن جیره است 

(. اثرات مثبت این سطوح باال 6488)کاویسن و همکاران، 

فراتر از آن است که از نظر منطقی به تنهایی با بهبود 

 است. انتظارقابلقابلیت هضم فسفر 

های ( در تحقیقی جیره6488پیرگوزلیف و همکاران )

 80تا  0واحد فیتاز را از سن  86344و  344حاوی 

-ای گوشتی تغذیه کردند. انرژی قابلهروزگی به جوجه

متابولیسم ظاهری جیره، انرژی خالص نگهداری جیره، 

متابولیسم ظاهری و تولید گرما و ابقای انرژی قابل ییکارا

ضرایب قابلیت هضم اسیدهای آمینه در کل دستگاه 

 با(. انرژی خالص تولید 6-80گوارش تعیین شد )جدول 

ه در آن کتعیین شد ای کشتار مقایسه روشیک  از استفاده

های آزمایشی را در های گوشتی در حال رشد جیرهجوجه

حد اشتها دریافت کردند. مصرف خوراک، افزایش وزن و 

تبدیل خوراک در یک روند وابسته به سطح در  ییکارا

پاسخ به افزایش فعالیت فیتاز در جیره باال رفت. به طور
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 (6484فعالیت فیتازهای مختلف )گرینر و بدفورد،  pH: 3-14شکل 

 

 شده با فیتاز بههای مکملانرژی خالص تولید جیره کلی،

درصد در مقایسه  2/83داری و به میزان تقریبا طور معنی

-منفی بهبود یافت، در حالی که انرژی قابل شاهدبا 

ج تاثیر قرار نگرفت. این نتایمتابولیسم ظاهری جیره تحت 

حاکی از تغییر جهت انرژی به سمت تولید است. انرژی 

م متابولیسخالص تولید جیره در مقایسه با انرژی قابل

های عملکردی ظاهری آن همبستگی باالتری با شاخص

 تری برای ارزیابیرسد که مسیر حساسداشت و به نظر می

 جیرهباشد. های گوشتی به مکمل فیتاز پاسخ جوجه

 0/2 دارمعنی بهبود باعث فیتاز واحد 86344 با شدهمکمل

 در آمینه اسیدهای همه هضم قابلیت ضرایب در درصدی

ین در ب. شد منفی شاهد با مقایسه در گوارش دستگاه کل

ر تاسیدهای آمینه اثر فیتاز روی ترئونین خیلی برجسته

موسین دستگاه  ی ازای که بخش مهمبود، اسید آمینه

 گوارش است.

نتایج سطوح مازاد فیتاز یکنواخت است و بهبودهای 

گیری شده است. ای در عملکرد حیوانات اندازهالعادهفوق

سازوکار دقیق این اثر روشن نیست اما احتماال دربرگیرنده 

بهبود تعادل آزادسازی مواد مغذی است )کاویسن و 

مطالعات بیشتر جهت  (. با این حال، انجام6488همکاران، 

                                                           
1. Karimi 

تعیین صرفه اقتصادی قیمت اضافی سطوح باالی فیتاز در 

 شرایط تجاری ضروری است.

 

 نکته 

بسیار ضروری است که فیتاز در مقابل حرارت 

پایدار باشد و به صورت یکنواخت در جیره توزیع 

 شود.

 

 فیتاز ییکارا

 هایسطح استاندارد به اغلب جیرهآنزیم فیتاز در یک 

 های گوشتیپاسخ جوجه شود. با این وجود،طیور افزوده می

و همکاران،  8بینی نیست )کریمیبه فیتاز هنوز قابل پیش

(. همه اثرات فیتاز در تحقیقات مورد بررسی قرار 6488

فیتاز  ییکارا(. 6486نگرفته است )کاویسن و همکاران، 

در  گیرد کهتحت تاثیر مستقیم عوامل مختلفی قرار می

د. احتماال نحوه اضافه یم کرادامه در مورد آنها بحث خواه

ترین این کردن فیتاز به جیره و توزیع آن در جیره مهم

مشکالت هستند. محصوالتی که خیلی ساده مخلوطی از 

متفاوت از محصوالتی هستند که با  اندحاملآنزیم و 

ساده هایمخلوطاند. دار شدهستفاده از حامل پوششا
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 ضعیفی توزیع ریز، ذرات اندازه دارای پودرهای متشکل از

 فرآیند حین در است ممکن و کنندمی ایجاد خوراک در

 افهاض. باشند داشته گرما به کمتری مقاومت کردن پلت

 تواندمی خوراکبسته  یک به مواد از کمی مقادیر کردن

ها اضافه حلبنابراین، یکی از راه. کند ایجاد مشکالتی

 مخلوط است.کردن فیتاز به پیش

اولین مساله هنگام استفاده از یک محصول فیتاز دانستن 

فیتاز  - 9شود: ای از فیتاز استفاده میاین است که چه رده

فیتاز اینوزیتول را بسیار متفاوت از یکدیگر آزاد  - 2و 

ال یک معمو یتازهافکنند. پیچیدگی دیگر این است که می

کنند )مرتبط با قانون بازده نزولی پاسخ غیرخطی ایجاد می

است که فیتاز معنی شد( که بدین  یحتشرکه در باال 

تواند به سادگی به عنوان یک ماده خوراکی استاندارد نمی

رای ب ماتریکساستفاده و در جیره گنجانده شود. باید یک 

ی صورت جداگانه بررسهر سطح تعیین و هر گزینه باید به 

های کربوهیدراز و پروتئاز به شود. اضافه کردن آنزیم

تر خواهد دلیل مشخص نبودن اثر آنها مساله را پیچیده

 کرد.

ها به یک سوبسترا برای عمل خود فیتاز همانند همه آنزیم

یره دهنده جنیاز دارد. به این ترتیب، مواد خوراکی تشکیل

تواند اثرات اد خوراکی میو اختالفات احتمالی این مو

فیتاز داشته باشد. اختالف در مقدار  ییکارامستقیمی روی 

م تواند تحت تاثیر رقفسفر غیرفیتاتی مواد خوراکی می

شده، بارندگی و میزان استفاده از کودهای فسفره کشت

(. کنجاله آفتابگردان 6486قرار بگیرد )طاهر و همکاران، 

اوی مقادیر بسیار باالتری در مقایسه با کنجاله سویا ح

کیلوگرم در  گرم 3/6فسفر غیرفیتاتی است. گندم حاوی 

کیلوگرم فسفر در  گرم 12/8در حالی که ذرت حاوی 

ر ای حاوی مقادیغیرفیتاتی است. اما هر دوی این منابع دانه

 89متغیری فسفر غیرفیتاتی با ضریب تغییرات باالتر از 

 ،(. عالوه بر این6486درصد هستند )طاهر و همکاران، 

                                                           
1. Tamim 

های کوچک مانند گندم و جو در مقایسه با ذرت حاوی دانه

ازها اگرچه این فیت ،ی هستندزادمقادیر باالتری فیتاز درون

در برابر دمای پلت کردن پایدار نیستند )ووینگو و 

(. نیازی به گفتن نیست که پودر ماهی و 6488، نایاکوتی

ستند. روشن است که نی 6IPپودر گوشت و استخوان حاوی 

مقدار سوبسترای موجود در یک جیره به فرموالسیون آن 

ی بر هااما به طور کلی پاسخ فیتاز در جیره ،بستگی دارد

 پایه ذرت باالتر است.

باالی کلسیم در جیره سودمندی آنزیم فیتاز را  مقدار

کند. به دفعات گزارش شده است که فعالیت محدود می

 6های گوشتی با افزایش غلظت کلسیم از فیتاز در جوجه

درصد کاهش  24کیلوگرم جیره به میزان در  گرم 0به 

(. منبع کلسیم نیز 6440، و همکاران 8یابد )تمیممی

ه فیتاز اثر داشته باشد. کلسیم عمدتا بتواند بر فعالیت می

های طیور به جیره (شکل سنگ آهک )کربنات کلسیم

شود، ترکیبی که ظرفیت باندکنندگی اسید آن باال اضافه می

است. اضافه کردن این ترکیب به جیره منجر به کاهش 

شود. یزادی ماسیدیته و کاهش بیشتر فعالیت فیتاز برون

ول سنگ آهک این شرایط را تغذیه یک منبع خیلی محل

کند. جالب است که وقتی خوراک برای مدتی در بدتر می

 یردهشود، مثال هنگام اعمال برنامه نودان ذخیره میچینه

یابد ای، این شرایط تا حدودی بهبود مییا تغذیه وعده

(. از نظر عملی، استفاده از یک 6443و همکاران،  سلال)

یره کلسیم ج توجهقابل منبع محلول کلسیم امکان کاهش

ند کهمراه با حفظ عملکرد و خاکستر استخوان را فراهم می

 (.6488)واک و همکاران، 

ه کردن توان با اضاففیتاز را می ییکارااثر منفی کلسیم بر 

 ایناسیدهای آلی )اسید سیتریک( به جیره کاهش داد. 

ند مان ،های چندظرفیتیکردن کاتیون با کیالت اسیدها

یتات های نامحلول آنها با فمانع از تشکیل کمپلکس ،کلسیم

 فیتاز را افزایش ییکاراشوند و با باال بردن حاللیت می
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مواد هضمی  pHدهند. به عالوه، اسیدهای آلی با کاهش می

موجب افزایش تفکیک مواد معدنی و فیتات و افزایش 

شوند. اغلب فیتازها فعالیت بهینه خود را فعالیت فیتاز می

 (.6484دهند )ووینگو و همکاران، پایین بروز می pHر د

فیتاز با محصول نهایی آن )فسفر معدنی(  یککاتالفعالیت 

-قابلافزایش غلظت فسفر  اینکهشود، یعنی مهار می

توسط فیتاز  6IPتواند موجب کاهش هیدرولیز می دسترس

( مشاهده کردند که با کاهش 6449شود. وو و همکاران )

کیلوگرم در  گرم 4/9به  3/0از  دسترسقابلسطح فسفر 

درصد بهبود  0/69تا  0/0قابلیت هضم ایلئومی فسفر از 

یافت. به عالوه، راندمان جذب فسفر از دستگاه گوارش با 

 ای آن همبستگی منفی دارد.های جیرهغلظت

 

 نکته 

یی بر اسیدهای آمینه، روی، جوصرفهفیتاز یک اثر 

 کلسیم و انرژی دارد.

 

 حصول مواد مغذی از دیگر اجزای جیره

ای فیتات به قابلیت دسترسی فسفر محدود اهمیت تغذیه

شود. استفاده از فیتاز در جیره از طریق ایجاد یک نمی

مغذی جیره منتج به یک سری اثرات  مواددر  ترفیع

گیری در رابطه با مقدار دقیق شود، اما تصمیمسودمند می

 ترفیع هر جزء دشوار است.

 فیتات قادر است که پروتئین را به صورت پروتئین :

ن باند پروتئی - گانه فیتاتهای دوگانه یا سهکمپلکس

 تواند قابلیت هضم اسیدهایمی فیتات . بنابراین،کند

فیتات با توجه به  یهامولکولآمینه را کاهش بدهد. 

بارهای منفی زیادشان به صورت الکترواستاتیکی با 

زیرواحدهای بازی آرژنین، لیزین و هیستیدین باند 

ها در مقابل هیدرولیز پپسین شوند. این کمپلکسمی

 ییراکارود که فیتات مقاوم هستند. به عالوه، گمان می

را )که به عنوان  یدروکلریدریکهپپسین و اسید 

شوند( کاهش زادی شناخته میدرون تگرهایبرتاخ

-دهد که به نوبه خود موجب افزایش تولید موسینمی

 ازشود. کربنات سدیم میکننده و بیهای محافظت

تا حد زیادی در دستگاه گوارش به  آنجایی که موسین

ماند، این فرآیند باعث نشده باقی میشکل هضم

و  سلالشود. زادی پروتئین میافزایش دفع درون

های مربوط به هشت آزمایش ( داده6488همکاران )

در رابطه با اثر فیتاز روی قابلیت هضم ظاهری 

اند )جدول )ایلئومی( اسیدهای آمینه را منتشر کرده

درصد بهبود در قابلیت  0/0(. میانگین پاسخ 80-9

درصد برای متیونین  1/8هضم اسید آمینه، در دامنه 

 8/0لیت هضم باالیی دارد( تا )که در شرایط طبیعی قاب

گزارش شد. موسین حاوی  ،درصد برای ترئونین

سطح باالیی ترئونین است. بهبود قابلیت هضم لیزین 

هایی که فیتاز در درصد بود. جالب آنکه افزایش 0

ای درصد قابلیت هضم ایجاد کرد با الگوی اسید آمینه

 پپسین و موسین همبستگی دارد.

 :ـابلق انرژی یکنواخت صورت به میکروبی فیتاز انرژی 

هد و دهای گوشتی را بهبود میمتابولسیم جیره جوجه

( 6488همان گونه که توسط پیرگوزلیف و همکاران )

نشان داده شد، ممکن است اثر آن بر انرژی خالص 

(. پیشنهاد 6-80تر باشد )جدول جیره خیلی برجسته

شده است که اثر فیتاز بر استفاده از انرژی از جمع 

ات ن، چربی و نشاسته نشافزایش قابلیت هضم پروتئی

-رونهای دگیرد. به عالوه، اجبار به سنتز پروتئینمی

زادی مانند موسین )یک فرآیند نیازمند انرژی( 

مقاله را  86( 6440) راویندرانو  سلالیابد. کاهش می

 گیری کردند که میانگین اثر فیتاز )درنتیجه و بررسی

ی کیلوگرم( روی انرژدر  واحد 226سطح میانگین 

کیلوگرم در  کیلوکالری 13متابولیسم ظاهری قابل



 384  طیور تغذیه در هاآنزیم

 

 (6488اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در هشت آزمایش )سلال و همکاران،  :3-14جدول 

 میانگین ضرایب قابلیت هضم اسید آمینه

 پاسخ )درصد( فیتاز بدون آنزیم

 1/6 10/4 102/4 آرژنین

 8/3 160/4 010/4 ایزولوسین

 4/0 126/4 163/4 لیزین

 1/8 384/4 130/4 متیونین

 8/0 068/4 209/4 سیستین

 8/0 019/4 098/4 ترئونین

 1/0 180/4 000/4 والین

 3/0 181/4 019/4 تریپتوفان

 0/0 160/4 010/4 میانگین

 

ند کرد پیشنهاد آنها است. کیلوگرم( در مگاژول 92/4)

م متابولیسکه در عمل استفاده از فیتاز انرژی قابل

کیلوگرم در  کیلوکالری 34ظاهری جیره را به میزان 

ر داقدهد. این مکیلوگرم( بهبود میدر  مگاژول 68/4)

های درصد افزایش انرژی جیره جوجه 6تا  8برابر با 

ترین( گوشتی خواهد بود. شاید بهترین )و ساده

 ارائه( 6442تصویر از اثر فیتاز توسط وو و همکاران )

شده باشد. آنها نشان دادند که اضافه کردن فیتاز به 

گذار را به میزان های تخمجیره مصرف خوراک مرغ

 6که برابر با  ،هش داد. این مقدارروز کادر  گرم 3/6

از  ،درصد کاهش در مصرف خوراک است 9تا 

شود. وری از انرژی خالص ناشی میبهره افزایش در

برای  یفردمنحصربهگذار توانایی های تخممرغ

مصرف انرژی در حد نیاز خود دارند. بنابراین، این 

گر یک افزایش حقیقی در محتوای انرژی نتایج بیان

 است. جیره

 :( نشان دادند که 6442و همکاران ) یندرانراو سدیم

افزایش سطح فیتات در جیره قابلیت هضم ایلئومی 

سدیم را کاهش داد، در حالی که اضافه کردن آنزیم 

                                                           
1. Schlegel 
2. Yu 

که ذکر  گونهفیتاز منجر به افزایش آن شد. همان 

ستگاه د مجرای به سدیم کشیدن توانایی فیتات ،گردید

کربنات سدیم را دارد. باور بر این بیگوارش به شکل 

در  گرم 9/4تا  6/4است که این مقدار حدود 

 کیلوگرم از سدیم خوراک است.

 :در ( نشان دادند 6484و همکاران ) 8شلیگل روی

های گوشتی با راندمان روی جیره در جوجهحالی که 

 شودها استفاده میباالتری در مقایسه با بچه خوک

تر سنگدان که باعث حاللیت پایین pH)احتماال به دلیل 

فیتاز وضعیت روی از شود(، استفاده باالتر روی می

ها را بهبود داد. بزرگی این پاسخ در بچه خوک

های گوشتی کمتر بود که احتماال به باالتر بودن جوجه

طبیعی قابلیت دسترسی روی در طیور در مقایسه با 

و  6یوگردد. عکس این نتایج توسط ها برمیخوک

( گزارش شد. آنها نشان دادند که 6484همکاران )

های گوشتی اثر سطوح باالی فیتات در جیره جوجه

و اینکه استفاده از یک منبع  داردمنفی بر جذب روی 

، احتماال به دلیل کندمیآلی روی این اثر را تعدیل 

شود. به عنوان باند نمی 6IPبا  آلی اینکه این ترکیب
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از رسد که استفاده از آنزیم فیتنظر میگیری، به نتیجه

 کیلوگرم در گرممیلی 64جویی )حدود یک اثر صرفه

 در جیره نهایی( بر نیاز روی طیور دارد.

 

 نکته 

پاسخ به فیتاز غیرخطی است و استفاده از آن در 

 نویسی نیازمند دقت است.یرهج

 

 چرایی عدم تاثیر فیتاز

یک سری مشکالت در رابطه با عدم تاثیر فیتاز در مزرعه 

 :دشوشمرده میمقصر 

  مخلوط کردن ساده پودرهای نرم موجب توزیع

خوراک و بازیابی غیرقابل  ماتریکسضعیف آنزیم در 

شود. اضافه کردن اتکای آنزیم در هنگام آنالیز می

تواند مقادیر اندک آنزیم به توده خوراک نیز می

باشد. بنابراین، اضافه کردن فیتاز به ساز مشکل

 رسد.مخلوط منطقی به نظر میپیش

 توانند توسط گرما آسیب ببینند و این ها میهمه آنزیم

تواند در حین فرآیند پلت کردن اتفاق بیفتد. مهم می

در مقایسه با آنهایی که کپسوله ه های کپسولآنزیم

رت اند مقاومت دمایی باالتری دارند. در صونشده

ها باید به صورت مایع کپسوله نبودن محصول، آنزیم

مشاجراتی در رابطه با  شوند.به خوراک اضافه 

سازی ضرورت برداشته شدن کپسول جهت فعال

 ردداشده در دستگاه گوارش وجود های کپسولهآنزیم

نشده است. بر  ارائهاما شواهد محکمی در این مورد 

 هآنزیم کپسولنشان داده است که  DSMخالف این، 

دقایقی پس از مصرف توسط حیوان فعالیت خود را 

 (.6488کند )کورشباک، آغاز می

 شده در جیره خیلی زیاد اگر مقدار فسفر استفاده

 محدودکننده نخواهد بود و پاسخی به ، فسفرباشد

                                                           
1. O’Neill 

 فیتاز نخواهیم داشت یا پاسخ اندکی خواهیم داشت.

 فیتاز عدنی وتقابالت بین کلسیم، فسفر، دیگر مواد م 

 ید(.را ببین های قبلیقسمتهمیشه در جریان هستند )

  جیره اثر  یمتنظمواد خوراکی مورد استفاده برای

ر د ی )فسفر( موجودمستقیمی روی مقدار سوبسترا

جیره دارند. چنانچه سطح سوبسترا کم باشد پاسخ به 

 یابد.فیتاز کاهش می

 کند یم فیتاز یک پاسخ وابسته به سطح غیرخطی ایجاد

توان به عنوان یک ماده خوراکی و بنابراین فیتاز را نمی

ی نویساستاندارد در نظر گرفت و به سادگی در جیره

استفاده کرد. باید یک مقدار مشخص از آن به جیره 

 اضافه شود.

  هبستر در جوج رطوبتاستفاده از فیتاز باعث ایجاد-

 شود. فیتاز قابلیت دسترسی سدیم وهای گوشتی می

دهد. به تر از آن پتاسیم را افزایش میشاید مهم

 د نسبتنتوااز آن میعالوه، سطوح پایین استفاده 

-دهد و یک جیره آلکالوبکاتیون به آنیون را افزایش 

-( بیان می6486) 8اونیلد. بدفورد و نژنیک ایجاد ک

نویسی که برای سازگار شدن دارند که تغییرات جیره

-بهشود و نه آنزیم با اضافه کردن آنزیم ایجاد می

شود. به منظور موجب رطوبت بستر می خودیخود

مشکل احتمالی، باید اقداماتی در  هرگونهغلبه بر 

راستای اطمینان از صحت سطوح مواد معدنی نسبت 

 شده به فیتاز برداشته شود.داده

 

 های عملیبرخی توصیه

شکی در این نیست که جوجه گوشتی امروزی به مشکالت 

های نرم در دوره آغازین مستعد پا و به ویژه استخوان

هستند. دو مساله نیاز به بررسی دارد: سطوح استفاده از 

 ماتریکسکلسیم و فسفر در جیره و عددی )اغلب به آن 

 نظر گرفت.گویند( که باید برای آنزیم فیتاز در می
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-فتهیا نژاد در تضاد باهای بزرگ اصالحهای شرکتتوصیه

-(. بسیاری از تولید2-2و  3-2)جداول  استای علمی ه

اما  ؛دها هستنهای این شرکتکنندگان تحت تاثیر توصیه

ند ها بر پایه تحقیق هستمشخص نیست که آیا این توصیه

وح ها به وضاند. این توصیهشده ارائهو یا بر پایه حدسیات 

فراتر از آنچه است که به صورت علمی مشخص شده اما 

مورد  دامنهآنها در  دسترسقابلنسبت کلسیم به فسفر 

ای ایجاد انتظار است. بنابراین، اگرچه آنها مشکل عمده

هر تن خوراک به ازای  یورو 9تا  6خیلی گران ) ،کنندنمی

د رشهایی که بر اساس تخمین نگارنده( هستند. پرنده

تری دارند به صورت روزانه نیاز به مواد مغذی آهسته

کمتری دارند و بنابراین احتماال منطقی خواهد بود که برای 

کلسیم کمتری در  مقادیرجلوگیری از مشکالت احتمالی 

جیره آنها استفاده شود. شواهد علمی کافی حکایت از آن 

 کیلوگرم یا بیشتر از آندر  گرم 0دارد که سطح کلسیم 

 (.6484؛ ساتل، 2-2غیرضروری است )جدول 

فشار فزاینده روی منابع جهانی فسفات موجب افزایش 

ها شده است. متخصصین تغذیه فرصت قیمت همه فسفات

دارند تا این هزینه را با استفاده از سطوح افزایشی فیتاز 

دهند. از آنجایی که حیوانات به هیچ آنزیمی به بکاهش 

دهند، نسبت صورت خطی یا در یک روند معین پاسخ نمی

به سطوح مختلف فیتاز نیاز به دقت  ماتریکسدادن اعداد 

را ببینید(. از نگاه عملی، نسبت دادن یک  ادامه مطلبدارد )

 کانام فیتاز واحد سطح یک به کارانهمحافظه ماتریکس عدد

دهد. به عنوان مثال، اگر فرض هی آن را افزایش میکارد

کیلوگرم به ازای هر  گرم 8کنیم که یک سطح واحد فیتاز 

کند، منطقی خواهد فراهم می دسترسقابلفسفر خوراک 

تا  63/8تواند بود که فرض کنیم که سطح دو برابر آن می

-قابلفسفر خوراک کیلوگرم به ازای هر  گرم 93/8

د. از سوی دیگر، در صورتی که فرض فراهم کن دسترس

 ـ کیلوبه ازای هر  گرم 3/8کنیم که یک سطح واحد فیتاز 

 کند، عاقالنهفراهم می دسترسقابلفسفر خوراک گرم 

 در سطح دو دسترسقابلنخواهد بود که افزایش فسفر 

کیلوگرم به ازای هر  گرم 1/8تا  0/8برابر آن را باالتر از 

 مسه رایب خیلی باال مقدار یک لحاظ گرفت. نظر در خوراک

 (.3-80 )جدول است احتیاط نیازمند فسفر تامین در فیتاز

 

 نکته 

تواند مشکالت یمنویسی یرهجخطاهای کوچک در 

بزرگی در نسبت کلسیم به فسفر ایجاد کند و این 

 .است تربرجستهمورد هنگام استفاده از فیتاز 

 

نویسی تعداد کمی خطاهای ساده کوچک در فرآیند جیره

تواند منجر به ایجاد مشکالتی شود. در مثال زیر می

به عنوان نقطه شروع برای نشان  941های راس توصیه

ممکن است اشتباه باشد استفاده شد )جدول  آنچهدادن 

 خودیخودبههای ساده (. ممکن است این مثال80-0

در عمل امکان رخداد چند خطا به طور  اما ،دساز نباشمشکل

زمان وجود دارد. عواقب اضافه کردن سطوح بسیار هم

باالی سنگ آهک به جیره را به یاد بیاورید، در این حالت 

اند توبرآورد بیش از حد سهم فیتاز در تامین فسفر می

 پیامدهای شدیدی روی عملکرد به جا بگذارد.

-از فیتاز حتی هنگام استفاده از یک شیوه محافظه استفاده

یتاز استفاده از ف شایدخواهد بود.  صرفهبهمقرونکارانه نیز 

ین ا بیشترای را به کارخانه خوراک تحمیل کند اما هزینه

شود. با این حال، هزینه در قسمت پرورش طیور جبران می

تواند به اشتباه در تخصیص سهم فیتاز در تامین فسفر می

-بروز مشکالت پا و عملکرد منجر شود. فیتاز روی ویژگی

 اگرچه این فرآیند مستقیمااثر دارد.  6IPای های ضدتغذیه

 رندهد پنیست اما اثر مثبتی بر عملکر یریگاندازهقابل

التر با سطوح از استفاده است ممکن بنابراین، داشت. خواهد

ه باشد.توجیفیتاز تنها با در نظر گرفتن همین عرصه قابل
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نویسی و مشکالت معمول در مخلوط کردن خوراک و اثر نمونه تمرینی برای نشان دادن خطاهای جیره :4-14جدول 

 آنها بر نسبت کلسیم به فسفر

 رسدستنسبت کلسیم به فسفر قابل دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل )گرم/کیلوگرم(کلسیم 

 941های راس توصیه -نقطه شروع 

 8به  8/6 3 3/84

 در نظر نگرفتن نقش آن روی کلسیم -اضافه کردن فیتاز 

 8به  92/6 )با در نظر گرفتن سهم فیتاز( 3 3/84+  9/8 = 1/88

 مخلوطموجود در پیشفراموش کردن سنگ آهک 

 8به  80/6 )با در نظر گرفتن سهم فیتاز( 3 3/84+  92/4 = 12/84

 گرم/کیلوگرم 9/4بیش از حد در نظر گرفتن سهم فیتاز به اندازه 

 8به  69/6 دسترس واقعی()فسفر قابل 9/4-3 = 0/0 3/84

 گرم 034برابر با استفاده از مونوکلسیم فسفات در جیره با گرد کردن مقدار کلسیم 

 8به  86/6 41/4-3 = 36/0 41/4-3/84 = 06/84

 در نظر گرفتن همان مقدار قابلیت دسترسی برای فسفر -کلسیم فسفات در جیره استفاده از دی

 8به  80/6 8/4-3 = 3/0 3/84

 ترکیب همه خطاها

 8به  20/6 8/4-41/4-9/4-3 = 36/0 41/4-92/4+9/8+3/84 = 41/86

 

 نکته 

های بر پایه ذرت یرهجپاسخ به کربوهیدرازها در 

 بینی است.پیشیرقابلغهمچنان تا حد زیادی 

 

 کربوهیدرازها

از منابع گیاهی حاوی فیبر هستند  مشتقهمه مواد خوراکی 

-که دربرگیرنده شماری کربوهیدرات پیچیده یا پلی

 سلولی یافت یوارهدای است که در ساکارید غیرنشاسته

ای برای حیوانات ساکاریدهای غیرنشاستهشوند. پلیمی

زیرا آنها  ،ای دارندهای ضدتغذیهای ویژگیمعدهتک

برای هضم این ترکیبات مورد نیاز  زادیدرون هایآنزیم

ها همگام با افزایش سطح را ندارند. قابلیت هضم دانه

-80یابد )شکل ای کاهش میغیرنشاسته اریدهایساکیپل

 (. برخی از اثرات منفی فیبر در جیره عبارتند از:0

 ممکن است بخشی از مواد مغذی مانند پروتئین و 

 نشاسته در دیواره سلولی فیبری به دام بیفتد و از

 دسترس پرنده خارج شود.

 ها حل فیبرهای محلول در دستگاه گوارش جوجه

کنند که ای ایجاد میهای چسبندهلعابشوند و می

های هضم و عبور اندازند و نرخمواد مغذی را به دام می

 دهند.خوراک از دستگاه گوارش را کاهش می

 کند و مواد مغذی محلول در آب را فیبر آب جذب می

 اندازد.به دام می

 ای در دستگاه گوارش ایجاد ممکن است فیبر توده

حرکت خوراک مصرف خوراک نماید که با کند کردن 

 و در نتیجه رشد را بکاهد.

 ها فرآیند پلت کردن )و یا اکسترود کردن( جیره

کند و موجب ساختار دیواره سلولی را تخریب می

ایجاد نسبت باالتری فیبر محلول و در نتیجه 

شود.ویسکوزیته بیشتر می
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 (8333ای آنها )وارد، ساکارید غیرنشاستهمتابولیسم غالت و محتوای پلیارتباط بین انرژی قابل: 4-14شکل 

 

شد که سازوکار عمل کربوهیدرازها تا ها تصور میمدت

حدودی به دلیل حل کردن دیواره سلولی است. اما 

ای است که دئودنوم به گونه pHهای زمانی و محدودیت

های موجود در خوراک بتوانند دیواره بعید است آنزیم

تنی هضم کنند. تحقیقات سلولی را در حد شرایط برون

ر به ها بیشتند که تاثیرات این آنزیمکاخیر پیشنهاد می

های پایینی روده اثرات فیزیولوژیکی آنها در قسمت

 (.6486، اونیل)بدفورد و  گرددبرمی

 

 نکته 

 هایی موثریرهجهای کربوهیدراز بیشتر در یمآنز

-یپلشوند که حاوی سطوح باالیی از یمواقع 

 ای هستند.یرنشاستهغساکاریدهای 

 

های گیاهی و به ویژه بلکه همه پروتئین هانه تنها دانه

-ساکاریدهای غیرمحصوالت جانبی آسیاب حاوی پلی

 ـساکارید(. بخشی از پلی3-80ای هستند )جدول نشاسته

و مشخص شده  هستندای در آب محلول های غیرنشاسته

 راست که باعث تشکیل یک لعاب چسبنده )ویسکوز( د

د. تحقیقات نشان داده است که نشودستگاه گوارش می

ه ای خالص بساکارید غیرنشاستهدرصد پلی 9اضافه کردن 

م متابولیسهای بدون گندم باعث کاهش انرژی قابلجیره

ها دو گروه اصلی گلوکان-ها و بتاشود. زایالنآنها می

ا هها هستند. زایالنای در دانهساکاریدهای غیرنشاستهپلی

ها به صورت غالب در گلوکان-ها و بتادر همه انواع دانه

های کوچک )مانند گندم، جو و یوالف( وجود دارند. دانه

-زایالنازها )سلوالزها( به طور گسترده برای شکستن آرا

ها )که به ویژه در گندم و محصوالت جانبی آن بینوزایالن

ها وکانلگ-گلوکانازها برای شکستن بتا-بتا ووجود دارند( 

)که در جو، یوالف و محصوالت جانبی آنها وجود دارند( به 

 حائزهای کربوهیدراز روند. اضافه کردن آنزیمکار می

ا های بر پایه گندم طی دو تفعالیت غالب زایالنازی به جیره

و  سلالسه دهه اخیر به طور پیوسته انجام شده است )

(.6443همکاران، 
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 (8330نودسن، بچگرم/کیلوگرم؛ ای در برخی از مواد خوراکی )ساکاریدهای غیرنشاستهسطوح پلی :5-14جدول 

 ایساکارید غیرنشاستهپلی فیبر نامحلول در شوینده خنثی فیبر خام ماده خوراکی

 884 884 69 گندم

 800 834 36 جو

 639 601 38 یوالف

 924 934 13 سبوس گندم

 921 924 00 گلوتن ذرت

 121 333 930 پوسته سویا

 834 813 13 کنجاله سویا

 04 844 62 ذرت

 

های کربوهیدرازی که به خوراک دام تقریبا همه آنزیم

یکسانی موسوم به  ینیپروتئشوند در گروه اضافه می

گیرند. اغلب آنها خانواده هیدروالز/گلیکوزیداز جا می

مرهای کربوهیدراتی را به اندوکربوهیدراز هستند که پلی

 یمولکولوزن  دارایساکاریدهای یا پلی یگوساکاریدهاال

اما تقریبا قند آزادی تولید نمایند میکمتر هیدرولیز 

-سازوکار عمل کربو(. 6488، کاویسنوال و یکنند )آدنمی

ای از جیره ساکاریدهای غیرنشاستههیدرازها حذف پلی

ترین مزیت این عمل کاهش ویسکوزیته مواد است. مهم

هضمی است. تغییر مکان تولید اسیدهای چرب فرار و محل 

جذب مونوساکاریدهای تولیدکننده انرژی به ناحیه باالیی 

که طی آن  روده )راندمان باالتر( یکی از مسیرهایی است

دهند. استفاده از انرژی جیره را بهبود می یدرازهاکربوه

ها و میزبان برای مواد مغذی این امر رقابت بین میکروب

دستگاه  یدهد. کربوهیدرازها سالمترا نیز کاهش می

دهند. آنها ویسکوزیته باالی گوارش را تحت تاثیر قرار می

با برطرف  دهند و به این ترتیبمواد هضمی را کاهش می

ای که منجر به تجمع ذرات ریز کردن نرخ انتشار آهسته

شود از تکثیر ها میمورد نیاز برای اتصال میکروب

آنها  ،کنند. به عالوههای مضر جلوگیری میمیکروارگانیسم

 نسبت اسید الکتیک و اسیدهای آلی را افزایش و تولید

                                                           
1. Bach Knudsen 
 

 دهند.آمونیاک را کاهش می

در  234دارای نشاسته باالتر ) ذرت در مقایسه با گندم

ساکاریدهای کیلوگرم( و سطح پلیدر  گرم 238برابر 

در  گرم 883در برابر  30ای کمتری )غیرنشاسته

(. به عالوه، ذرت حاوی 8330، 8نودسنکیلوگرم( است )بچ

درصد  3/4گلوکان و تنها و -مقادیر ناچیزی بتا

دار اسخ معنیآرابینوزایالن محلول است و اینها دالیل عدم پ

(. a6488)اسویهوس،  استاین غله به مکمل کربوهیدراز 

جای تعجب نیست که استفاده از تکنولوژی کربوهیدراز به 

های غیرویسکوز مانند ذرت و سورگوم به دانه صرافت

های انتقال پیدا نکرده است: اگرچه این محصوالت در جیره

 تواند متغیر باشد.ها میکنند اما پاسخسویا کار می - ذرت

این گوناگونی به تنوع در کیفیت مواد خوراکی، آنزیم یا 

د های فیزیکی خوشده و یا ویژگیکوکتل آنزیم استفاده

رسد که توجیهاتی برای ها بستگی دارد. به نظر میآنزیم

یب ترک( در پروتئازها )زایالناز، آمیالز و استفاده از آنزیم

های گوشتی وجود های بر پایه ذرت جوجهبا فیتاز در جیره

( نشان دادند که 6441داشته باشد. کاویسن و راویندران )

از تراکم مواد مغذی جیره، مخلوط آنزیم  نظرصرف

وری از مواد مغذی را در یک جیره شده در باال بهرهتوصیف

ین ز اسویا بهبود داد. تعیین سهم مشارکت هر یک ا - ذرت
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ها در فراهم کردن انرژی و اسیدهای آمینه برای آنزیم

مشخص کردن سود اقتصادی ناشی از استفاده از آنها 

 ضروری است.

های کربوهیدراز احتماال علت عمده عدم استفاده از آنزیم

های بر پایه ذرت در صنعت طیور خود ذرت بوده در جیره

ه قابلیت ( گزارش کردند ک8333است. زنال و همکاران )

 34 سویا بین - ای از جیره ذرتهضم ایلئومی نشاسته نمونه

درصد  34تا  16درصد و قابلیت هضم چربی آن از  39تا 

-شده جیره را می(. کسر پروتئین هضم2-80بود )جدول 

 از مقدار کل هضمقابلتوان با تفریق مقدار اسید آمینه 

ی دارد ستگاسیدهای آمینه تعیین کرد. این مقدار به جیره ب

ت رسد که قابلیدرصد متغیر است. به نظر می 34تا  03و از 

هضم پروتئین کل دستگاه گوارش خیلی پایین باشد که 

پروتئین  یتوجهقابلعلت آن اضافه شدن مقادیر 

زادی )بیشتر آن به شکل موسین( به مواد هضمی و درون

ها است. الزم به یادآوری است که انرژی ورود آن به سکوم

متابولیسم ظاهری مقدار انرژی یک ماده خوراکی را بر قابل

کند و آنزیم انرژی گیری میاساس کل دستگاه اندازه

های کافی در گیریاما اندازه ،دهدخالص جیره را بهبود می

 این حوزه انجام نشده است.

زادی نتایج های بروندر شرایط تجاری، استفاده از آنزیم

ه ممکن است تا حدودی به دلیل کند کمتنوعی ایجاد می

عدم ارزیابی خوراک مورد استفاده در آزمایش باشد 

شده توسط بلک و (. پژوهش انجام6484)کاویسن، 

( نشان داده است که دامنه مقادیر انرژی 6443همکاران )

کیلوگرم ماده خشک( در  متابولیسم ظاهری )مگاژولقابل

 9/83تا  3/88های استرالیایی بسیار گسترده است: دانه

برای  3/80تا  8/86برای جو،  2/89تا  3/84برای گندم، 

برای سورگوم. نتایج یکی از  0/82تا  9/83چاودم و 

 مقداره دهد کگرفته توسط ادیسئو نشان میتحقیقات انجام

تا  18/86تواند از متابولیسم ظاهری ذرت میانرژی قابل

                                                           
1. Hemicell 

 مگاژول 6/80کیلوگرم )با میانگین در  مگاژول 43/82

درصد( متغیر باشد  9کیلوگرم و ضریب تغییرات در 

( نشان 6484(. کار جالب ژو و همکاران )6484الندو، ی)ر

داده است که نسبت آمیلوپکتین به آمیلوز )که دو نوع 

نشاسته متفاوت موجود در دانه ذرت هستند( اثر مستقیمی 

 هامتابولیسم حقیقی ذرت برای اردکبر مقدار انرژی قابل

داری با انرژی دارد. آمیلوز همبستگی منفی و معنی

متابولیسم حقیقی ذرت دارد و گمان بر این است که قابل

این اثر به دلیل ساختار شیمیایی مارپیچ آن باشد که مانع 

-یلوآمشود. نسبت ها روی آن میاز فعالیت موثر آنزیم

 متغیر باشد. 19/0تا  08/6تواند از به آمیلوز می پکتین

های اشتباه احتمالی این است که استفاده از یکی از فرض

های سویا را بهبود وری از کربوهیدراتکربوهیدرازها بهره

شود که اجزای استاکیوز و رافینوز دهد. گاهی گفته میمی

تند. هس یگوساکاریدالهای سویا سوبستراهای هدف آنزیم

رافینوز و گاالکتوز محصوالت تجزیه استاکیوز هستند. 

گاالکتوز  توانندطیور قادر به هضم رافینوز نیستند و نیز نمی

 (.6486را به خوبی جذب کنند )دالی، 

 

 ماناناز- بتا

ساکاریدی با واحدهای تکراری مانوز است که مانان پلی-بتا

وند و به شل میگاالکتوز یا گلوکز به زنجیره اصلی آن متص

شود )جکسون، طور وسیعی در مواد خوراکی یافت می

درصد  9/8های موجود در سویا )حدود مانان - (. بتا6488

ای ای ضدتغذیهمعدههای تکمحصول( به شدت برای گونه

-رکها محگاالکتومانان-شده است که بتا مشخصهستند. 

 -تاب های قدرتمند سیستم ایمنی ذاتی هستند. اضافه کردن

فروخته  چمگنتوسط  8سلماناناز )تحت عنوان همی

ای را از جیره شود( امکان حذف این مواد ضدتغذیهمی

 ترشحکند. همچنین این آنزیم از طریق اثر بر فراهم می

انسولین و جذب گلوکز روی متابولیسم انرژی تاثیر 
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سویای  - های ذرتگذارد. افزودن این آنزیم به جیرهمی

یل تبد یبو ضرهای گوشتی باعث بهبود نرخ رشد جوجه

شود. این پاسخ در درصد( می 0تا  9خوراک )حدود 

درصد افزایش  84های درگیر با بیماری به بیش از پرنده

ا شده بگیرییابد. مورفولوژی دستگاه گوارش )اندازهمی

 یابد. جالب آنکهطول ویلی و عمق کریپت( نیز بهبود می

شده نگهداری گوشتی هایجوجه جیره به ماناناز-بتا دنافزو

های آزمایشی ضریب تغییرات وزن آنها را به میزان در پن

 درصد کاهش داد. 62

 

 نکته 

پروتئاز قابلیت هضم پروتئین جیره را بهبود 

 دهد.یم

 

 پروتئاز

های پروتئاز قابلیت هضم پروتئین، اسیدهای آمینه آنزیم

های گیاهی )که ها و دیگر پروتئینو نشاسته را در لگوم

ای مانند پکتین، لکتین )سویا( اغلب حاوی عوامل ضدتغذیه

جیره  مازاد ینپروتئدهند. هستند( بهبود می یدگاالکتوزو 

ع دف یا تعادل ضعیف اسیدهای آمینه پرنده را مجبور به

کند و باعث دفع بیش از حد ها مینیتروژن از طریق کلیه

شود. به عالوه، این امر باعث تغییر می)دیورز( ادرار 

-ک میهای پروتئولیتیجمعیت باکتریایی به سمت باکتری

شوند تر هستند و باعث آسیب سلولی میشود که پاتوژن

(. از آنجایی که قابلیت هضم 6446، گرنات)فرکت و 

درصد است  14سویا تنها  - های ذرتپروتئین در جیره

 34فرصت تاثیر پروتئازها  تئوریبه لحاظ  ،(2-80)جدول 

هایی است که علیه کسر درصد باالتر از آنزیم

های کنند. برخی از آنزیمکربوهیدراتی جیره عمل می

سویا حاوی یک حداقل  - های ذرتتجاری مخصوص جیره

اما استفاده از آنزیم پروتئاز خالص  ،مقدار پروتئاز هستند

                                                           
1. Bacillus licheniformis 

جدیدتر است. این محصول یک  DSMمانند پرواکت 

-شده از تخمیر باسیلوس لیکنیفوسرین پروتئاز مشتق

ه تنی نشان داداست. آزمایشات قابلیت هضم برون 8رمیس

است که آنزیم پروتئاز خالص پتانسیل بیشتری برای 

رد ثر خود دارساندن قابلیت هضم پروتئین ذرت به حداک

و اثر آن بر پروتئین سویا خیلی کمتر است. با این حال، 

د و ممکن است نتنی کاربرد محدودی داربرون اتآزمایش

در عمل استفاده از آنزیم فواید دیگری داشته باشد. 

روی صفات  توجهقابلپروتئاز به طور ویژه یک اثر 

های گوشتی دارد که به حذف نیتروژن از عملکردی جوجه

نشده مازاد مواد هضمی مربوط است. حذف پروتئین هضم

دهد و ها را کاهش میکلیه فالشینگاز دستگاه گوارش 

الوه، شود. به عتر و کیفیت بهتر هوا میموجب بستر خشک

-المسگیری یک جمعیت میکروبی این فرآیند باعث شکل

 شود.ها میتر )کمتر پاتوژن( در سکوم

 

 نکته 

ه های چندگانیمآنزبسیار بعید است که فعالیت 

 یر باشد.پذجمع

 

 های چندگانهاستفاده از آنزیم

-همعدهای تکدر حال حاضر فیتاز به طور فراگیر در جیره

ور ها به منظشود اما استفاده از دیگر آنزیمای استفاده می

مختلف در جیره  اییهضدتغذهدف قرار دادن ترکیبات 

( بیان داشتند 6488) کاویسنوال و یبررسی دارد. آد جای

 ها به ترکیب جیره بستگیکه اثرات سودمند مخلوط آنزیم

ها باید در فعالیت آنزیم پذیریجمعدارد و در نتیجه 

را ببینید(.  ادامه مطالبارزیابی شود ) یشرایط مختلف

های چندگانه تحت تاثیر یک سری از استفاده از آنزیم

 شود:کننده دشوار میعوامل گیج

  جیره احتیاجات دسترسقابلچنانچه سطح فسفر



 392  طیور تغذیه در هاآنزیم

 

-رتمعمول ذ قابلیت هضم کل دستگاه گوارش و ایلئومی پروتئین، نشاسته، چربی و انرژی در یک جیره :6-14جدول 

 (8333های گوشتی )برگرفته از زنال و همکاران، سویای جوجه

 انرژی )مگاژول/کیلوگرم( چربی )درصد( نشاسته )درصد( پروتئین )درصد( 

 38/86 40/13 64/38 49/14 ایلئوم

 93/89 80/12 64/31 19/30 کل دستگاه گوارش

 

کامل تامین کند، حتی اگر آنزیمی پرنده را به طور 

قادر به آزادسازی فسفر از فیتات باشد اضافه شدن 

آن به جیره تغییری در پاسخ حیوان ایجاد نخواهد 

 کرد.

 قدقی چندانآنزیم  ییکاراتنی های برونگیریاندازه 

کنند گیری میتنها قابلیت هضم را اندازه زیرا نیستند،

ر افتد درا که در بدن حیوان اتفاق می وقایعی سایرو 

ش ها نقگیرند. برای مثال، بسیاری از آنزیمنظر نمی

زادی انرژی و پروتئین ایفا مهمی در کاهش دفع درون

که  شوندکنند و سبب بهبود انرژی خالص جیره میمی

 را ببینید(. 6-80گیری آن دشوار است )جدول اندازه

 لف متفاوت عمل میهای سنی مختها در ردهآنزیم-

-روند آنزیمی سیستم با ترجوان حیوانات در آنها کنند.

 شوند.موثرتر واقع می تریافتهنتوسعهزادی 

 گیری یا گزارش بسیاری از اثرات واقعی آنزیم اندازه

 ،شدستگاه گوار یشوند. برای مثال، بهبود سالمتنمی

گیری ضخامت مجرا یا توسعه کریپت که با اندازه

ی ای براتغذیه یدگاهدشود، نه تنها از گیری میهانداز

حیوان سودمند است بلکه موجب بهبود وضعیت ایمنی 

شود. بهبود یکنواختی گله نیز نشان داده حیوان می

 شده است.

 درصد بهبود( در  6تا  8گیری تغییرات کوچک )اندازه

دار از نظر آماری دشوار است و به یک روش معنی

ر نیاز دارد. با این حال، تفسیر تعداد زیادی تکرا

ها همچنان بهترین/تنها ابزاری است که صحیح داده

گیری گیری در اختیار داریم. اندازهما برای تصمیم

ای حتی دشوارتر از این های مزرعهاختالفات داده

 است.

 

 پذیریجمع

های چندگانه و های زیادی در مورد استفاده از آنزیمبحث

آنها در کنار هم وجود دارد: اغلب چگونگی کارکرد 

 هآنزیمی انجام شدمطالعات با استفاده از محصوالت تک

نشان  0-80. شش احتمال وجود دارد که در جدول است

 .اندداده شده

 

پذیری مسیرهای احتمالی جمع :7-14جدول 

 های چندگانهآنزیم

 مقادیر پذیریجمع

 (8+8 = 6) پذیر در فعالیت آنهاجمع

گونه بهبودی ایجاد هیچ اصال

 نشود

(8= 8+8) 

 (8+8 = 03/4) آنتاگونیست باشند

 (8+8 = 03/8) پذیر باشندکمتر از جمع

 (8+  8 = 9) همکوشی

  زمانهمه اینها به طور هم

 

واضح است که چنانچه دو آنزیم روی یک سوبسترا عمل 

پذیری اثر آنها بسیار کم است و همچنین کنند احتمال جمع

فیتاز  بین پروتئاز و عنوان مثال، دشوار است بپذیریم که به

مشخص شده است که هر  چرا کههمپوشانی وجود ندارد، 

دهند. بیشتر فعالیت دو جذب اسیدهای آمینه را بهبود می

د، گردبرمی حیوان گوارش دستگاه روی آنها اثر به هاآنزیم
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 اهشک گوارش، دستگاه یسالمت بهبود به مربوط اینکه چه

 مربوط سادگی به یا و انرژی و مغذی مواد زادیدرون دفع

 درک. باشد گوارش دستگاه محیطی شرایط بهبود به

 .است دشوار اثرات این پذیریجمع چگونگی

الزم به ذکر است که هنگامی که یک کوکتل آنزیم به جیره 

پذیری ممکن است به شکل متفاوتی شود، جمعاضافه می

برای اجزای مختلف جیره بیان شود. به عنوان مثال، ممکن 

 قدارماست اثر پروتئاز و فیتاز روی ترفیع انرژی متفاوت از 

ت سبهبود ایجادشده در جذب فسفر باشد و به همین دلیل ا

 0-80شده در جدول که امکان رخداد همه نکات آورده

 وجود دارد.

های محرک رشد ترکیب جمعیت میکروبی بیوتیکآنتی

یبا به دهند، تقرقسمت انتهایی دستگاه گوارش را تغییر می

ه کنند. هنگام استفادها این کار را میهمان شکلی که آنزیم

های یوتیکبها باید وجود یا عدم وجود آنتیاز آنزیم

 محرک رشد در جیره مشخص باشد.

( نتایج آزمایشی را گزارش کردند 6443و همکاران ) السل

افه های بر پایه گندم اضکه در آن زایالناز و یا فیتاز به جیره

 86. با وجود این حقیقت که جیره شاهد حاوی ندشد

کیلوگرم انرژی بود، زایالناز و فیتاز به ترتیب در  مگاژول

درصد افزایش در انرژی ایجاد کردند. وقتی  3/3و  1/0

درصد  2/1که هر دو آنزیم ترکیب شدند، افزایش انرژی 

درصد کمتر از حد انتظار بود. ووینگو و  64یعنی نزدیک 

( گزارش کردند که امکان وقوع 6488) نایاکوتی

بین فیتاز و کربوهیدراز وجود دارد )سینرژیسم( همکوشی 

ساکاریدهای بوهیدراز، غلظت پلیاما این اثر به نوع کر

و  دسترسقابلها و فسفر ای، غلظت کاتیونغیرنشاسته

-زادی جیره بستگی دارد. در مورد جیرهمقدار فیتاز برون

های بر پایه ذرت، ممکن است زایالناز به تنهایی اثر 

( 6484همکوشی با فیتاز نداشته باشد. تیواری و همکاران )

                                                           
1. Avizyme 1500 
2. Kalmendal and Tauson 
3. Sultan 

( و فیتاز را به 83448زایم اثر یک کوکتل آنزیم )اوی

 هایصورت جداگانه یا در ترکیب با یکدیگر روی جوجه

گوشتی ارزیابی کردند. آنها دریافتند که ترکیب کوکتل 

ه رسد کآنزیم و فیتاز عملکرد را بهبود داد، اما به نظر می

افزایش عملکرد به طور عمده ناشی از فیتاز باشد. هم 

ر قابلیت هضم و ابقای فسفر دکوکتل و هم فیتاز در بهبود 

سویای حاوی سطوح  - کننده جیره ذرتهای دریافتجوجه

( ایینپ متابولیسمای مواد مغذی )فسفر و انرژی قابلحاشیه

موثر بودند. آنها همچنین نشان دادند که سودمندی 

های جوان بیشتر بود و اینکه استفاده از آنزیم در پرنده

واد مغذی با افزایش سن ها در ابقای ممشارکت آنزیم

ها کاهش یافت. احتمال دارد که سطوح آنزیم مورد جوجه

تر با توجه به احتیاجات و ظرفیت های مسننیاز پرنده

ده شتفریخهای تازهفیزیولوژیکی آنها متفاوت از جوجه

از  بعضیباشد. این مساله بر خالف چیزی است که 

 6ونستوو  الکنند. کلمندها توصیه میفروشندگان آنزیم

( زایالناز و پروتئاز را به صورت مستقل و مرکب به 6486)

 ارائهکننده یک جیره پایه های گوشتی دریافتجوجه

دادند. در حالی که هر دو آنزیم از طریق افزایش انرژی 

(، بهبود مثبتی در ضریب تبدیل nMEمتابولیسم جیره )قابل

اثرات  وجود ای مبنی برخوراک ایجاد کردند، نشانه

 نشد. مشاهدهتجمعی بین آنها 

ن ( نشان دادند که 6488، 6484و همکاران ) 9سلطا

قابلیت هضم سورگوم با اضافه کردن پروتئاز، زایالناز و 

فیتاز بهبود یافت. زایالناز اثری بر قابلیت هضم پروتئین 

که هر دو فیتاز و پروتئاز قابلیت هضم  یدر حالنداشت، 

(. 1-80درصد باال بردند )جدول  0تا  9پروتئین را در حد 

داری بین دو آنزیم اخیر وجود نداشت. تفاوت معنی

هنگامی که فیتاز و پروتئاز همراه یکدیگر اضافه شدند، 

افزایشی فراتر از اثر هر یک از دو آنزیم در قابلیت هضم
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 های گوشتی )سلطانقابلیت هضم ظاهری ایلئومی سورگوم در جوجهبر ها به جیره ضافه کردن آنزیماثر ا :8-14جدول 

 (6488، 6484و همکاران، 

ضریب قابلیت هضم ایلئومی  

 پروتئین

متابولیسم انرژی قابل

 )مگاژول/کیلوگرم ماده خشک(

ضریب قابلیت هضم ایلئومی 

 نشاسته

 bc01/4 e40/80 c03/4 شاهد

 c00/4 d90/80 b19/4 زایالناز

 ab18/4 c26/80 ab12/4 فیتاز

 a16/4 bc18/80 b19/4 پروتئاز

 abc18/4 c03/80 a13/4 فیتاز +زایالناز 

 abc14/4 c22/80 ab12/4 پروتئاز +زایالناز 

 a19/4 ab33/80 a11/4 پروتئاز +فیتاز 

 ab18/4 a81/83 a10/4 ازفیت +پروتئاز  +زایالناز 

 48/4 42/4 48/4 هااستاندارد میانگین خطای

 

پروتئین وجود نداشت. هنگام بررسی اثر آنزیم بر انرژی، 

-داری سطوح انرژی قابلهر سه آنزیم به طور معنی

متابولیسم ظاهری سورگوم را بهبود دادند و اثر فیتاز و 

نتایج یک سری  پروتئاز موثرتر از زایالناز بود. این

کند: اول، فیتاز به عنوان تر میها را مستحکمبرداشت

کند و بیشتر کار را پیش از اضافه آنزیم پیشرو عمل می

دهد؛ دوم، انتخاب پروتئاز در ها انجام میشدن دیگر آنزیم

جیره به عنوان دومین آنزیم موثرتر از استفاده از زایالناز 

انداز سطح انرژی جیره، به خواهد بود؛ و سرانجام، از چشم

رچه اگ ،پذیر باشدها توجیهرسد که ترکیب آنزیمنظر می

پذیر نیست. الزم به ذکر است که فعالیت آنها مطمئنا جمع

رین پروتئین سورگوم حاوی تعداد زیادی پیوندهای یکاف

رابر در ب یفردمنحصربهسولفیدی است که آن را به شکل 

 کند.هضم مقاوم می

 ها در آزادسازیبهبود شناخت ما از فعالیت آنزیمهمگام با 

 برای جدیدیهای گیریمواد مغذی الزم است اندازه

ارزیابی تقابالت دوجانبه آنها توسعه پیدا کند. در حال 

حاضر، استفاده از ارزیابی آماری برای سنجش چگونگی 

ها با یکدیگر در جهت تعیین جمع کل کارکرد آنزیم

، نکاویسوال و یآنها حیاتی است )آدمزایای ترکیب کردن 

6488.) 

 

 نکته 

ها هنوز جزء مواد خوراکی پراستفاده یمآنز

نیستند. محصوالت و تولیدکننده آنها را مورد 

 بررسی قرار دهید.

 

 های چندگانه:معیارهای عملی برای استفاده از آنزیم

 دسترسی و قیمت مواد خوراکی در بازار محلی. .8

استفاده خواهد شد؟ موارد زیر چه مختصات خوراکی  .6

 در این ارتباط کاربرد دارد:

  نند و کلسیم )ما دسترسقابلباال بودن سطوح فسفر

کنندگان بزرگ( آزادی عمل ما را های اصالحتوصیه

 دهد.در استفاده از فیتاز افزایش می

 ها )شاخصی از اینکه با افزایش سطح انرژی جیره

کمتری برای  قابلیت هضم باالتری دارند( فرصت

 استفاده از کربوهیدراز فراهم خواهد بود.

 های آغازین(های حاوی پروتئین خام باال )جیرهجیره 
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 کنند.فرصت بیشتری برای تاثیر پروتئاز ایجاد می

 ای را که قرار است به جیره در صورت امکان دانه

 اضافه شود مورد ارزیابی قرار دهید.

  به طور کلی واحد -ارزیابی خطر مربوط به مجموعه-

دهند های یکپارچه بزرگ احتیاط بیشتری به خرج می

ای(. افراد در )همانند بسیاری از مشاورین تغذیه

معرض خطر کسانی هستند که خوراک را به بازاری 

گیری واقعی عملکردی کنند که هیچ اندازهعرضه می

گیرد یا در آن صورت نمیکنندگان( )از جانب مصرف

 محدودکننده تولید نیست. عاملخوراک اینکه کیفیت 

تواند بسته به بازارهای مختلفی که یک کاربر واحد می

 یسسرودهد یا از آنها می ارائهبه آنها سرویس 

زمان هم در معرض خطر کند به طور همدریافت می

 دهد.بباشد و هم دیگران را در معرض خطر قرار 

 یک از)مقادیر ترفیع( را برای هر  ماتریکسمقادیر  .9

زم کنید؟ المی وفصلحلها و ترکیب آنها چگونه آنزیم

به یادآوری است که باید همچنان تحقیقات بیشتری 

در این حوزه انجام داد و در بیشتر موارد اعمال یک 

 (.3-80است )جدول  یضرورکارانه روش محافظه

به  -استفاده شود  صحیح ایتغذیهباید از مختصات  .0

و کلسیم: به یاد  دسترسبلقاویژه در مورد فسفر 

از را مهار فعالیت فیت باالداشته باشید که کلسیم خیلی 

 کند.می

های کربوهیدراز، باید از هنگام استفاده از آنزیم .3

نویسی صحیح و مقادیر ترفیع مناسب های جیرهروش

نامد( برای می 8عوامل بهبود قابلیت هضم DSM آنچه)

سیری برای مشاهده هر آنزیم استفاده کرد. این کار م

اثر اضافه کردن آنزیم و نیز یک روش موثر برای 

کند. ترجیحا مدیریت مواد خوراکی مختلف فراهم می

 -برای فیتاز در نظر گرفته شود  ماتریکسیک مقدار 

د. مخلوط باشاگرچه بهتر است فیتاز بخشی از پیش

                                                           
1. Digestibility improvement factors 

از  ریمبباینکه چگونه بهترین استفاده را از پروتئاز 

مشتری به مشتری متفاوت خواهد بود. کاهش 

مختصات خوراک خطرات ذاتی دارد. تعیین مقادیر 

دهد که یک نفر بتواند در هنگام اجازه می ماتریکس

 نینساستفاده از فیتاز مقادیر متفاوتی از آن را برای 

 مختلف به کار بگیرد.

ها را نباید فراموش مزایای فرعی استفاده از آنزیم .2

دستگاه گوارش، یکنواختی گله  یبهبود سالمت -کرد 

 و شرایط بستر که اغلب قابل ارزیابی نیستند.

 

 نکته 

های چندگانه مختصات یمآنزهنگام استفاده از 

مواد مغذی جیره و قابلیت دسترسی مواد خوراکی 

 را مدنظر داشته باشید.

 

 ها و کاربرد عملی آنهاآنزیم ییکاراقضاوت 

قبل از آنکه یک متخصص تغذیه تجاری بتواند استفاده از 

قرار بدهد باید یک سری تصمیمات  مدنظریک آنزیم را 

ر گیری بهبود دآنزیم با اندازه ییکارادقیق گرفته شود. 

سودآوری و عملکرد حیوانات در واحد پرورش مورد 

 گیرد.قضاوت قرار می

-مزیابی آنزیهایی هستند که باید در جهت ارها پرسشاین

 ها پاسخ داده شوند:

  پیش از بررسی استفاده از هر محصول آنزیمی الزم

اشد. ب یناناطمقابلکننده آن معتبر و است که تامین

 چیزی استآن تر از شکل فیزیکی آنزیم خیلی مهم

گیرد. آنزیمی که با یک که اغلب مورد توجه قرار می

مخلوط شده هرگز به سادگی توزیع یکنواختی  پودر

شده با بازیابی آنزیم( مشابه با یک گیری)اندازه

ومت تر )که مقادر یک حامل پیشرفتهه محصول کپسول

برد( ایجاد نخواهد کرد.آن را در مقابل گرما باال می
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-کاربهدر صورت استفاده از محصول به شکل مایع 

حیاتی است. آیا  اعتمادقابلتجهیزات دقیق و  یریگ

تحقیقات کافی در مورد آنزیمی که برای استفاده در 

م یک تصمی اتخاذاید منتشر شده است؟ نظر گرفته

 شدههدفمند بر اساس شمار معدودی تحقیقات انجام

 های آزمایشی به سادگی میسر نیست.در مزرعه یا پن

  تنی انجام شده یا بروندر شرایط  شدهارائهآزمایش

تنی تنی اجرا شده است؟ کار بروندر شرایط درون

ها مناسب است و نمود تنها برای غربال کردن آنزیم

 ارائهصحیحی از چگونگی عمل آنزیم در مزرعه 

 نخواهد کرد.

  از طراحی درست آزمایش مطمئن شوید. آیا هر دو

شاهد مثبت و منفی در نظر گرفته شده است؟ آیا 

 این امر -ح کافی از تیمارها استفاده شده است سطو

 حائز به سطح به خصوص در مورد کارهای پاسخ

اهمیت است؟ آیا تعداد تکرار کافی استفاده شده و 

 ؟ها داشته استاین کار چه تاثیری بر پراکندگی داده

 ها استفاده آیا روش آماری درست برای تحلیل داده

دار ماری معنیو آیا اختالفات از نظر آاست شده 

-ابلقیافته در تابستان های پرورش؟ نتایج گلههستند

یافته در زمستان نیست، زیرا های پرورشبا گله یاسق

-شرایط پرورش، کیفیت جوجه و وضعیت بیماری می

 تواند کامال متفاوت باشد.

 شده و در آیا آزمایش توسط پژوهشگران شناخته

کارهای  انجام شده است؟ اغلب اعتمادقابلمحل 

-های عرضهها توسط شرکتشده روی آنزیمانجام

 مورد و یا توسط مراکز تحقیقکننده آنها به بازار 

 ها انجام شده است.حمایت همین شرکت

 های آنزیم مورد آزمایش معرفی آیا ترکیب و ویژگی

های شده است؟ این مورد هنگام استفاده از آنزیم

استفاده از  ساز است اما در زمانخالص کمتر مشکل

ایجاد مشکل  های جانبیفعالیتهای دارای کوکتل

از محصوالت تجاری حاوی  بعضیخواهد کرد. 

های جانبی متعددی هستند که اغلب به خوبی فعالیت

د و مقاومت گرمایی آنها نشوکنترل یا ضمانت نمی

 (.6488، کاویسنوال و یمتفاوت است )آد

 شده در یک انتشارات برخوردار از آیا آزمایش انجام

داوری مناسب چاپ شده و اگر نه آیا مقاله برای 

چکیده مقاالت  معموالمطالعه در دسترس است؟ 

 د و ممکن استنشوها داوری نمیدر کنفرانس همنتشر

اطالعات کافی برای متخصصین تغذیه جهت یک 

م یش فراهگیری آگاهانه پیرامون نتایج آزماتصمیم

 د.ننکن

 اند؟ به آیا نتایج به شیوه هدفمندی گزارش شده

شده توسط سلطان و همکاران عنوان مثال، کار گزارش

 یتوجهقابلشد، مجموعه داده  ارائه( که در باال 6484)

تواند در عمل از کند که متخصص تغذیه میفراهم می

های بر پایه سورگوم بهره آن برای استفاده از جیره

های استاندارد جیرهد. در حالی که مقاالتی که از ببر

ین ه زیادی برای متخصصاند فایداستفاده کرده صنعتی

 د.تغذیه ندار

 مختصات از شاخصی شدههاستفاد خوراک مختصات آیا 

در یک صنعت خاص است؟ در صورتی ه استفادمورد 

 یتوجهقابلشده به طور های استفادهکه انرژی جیره

تر از چیزی باشد که به طور جاری استفاده پایین

ها بیهوده خواهد بود. به عنوان شود ارزیابی دادهمی

های گوشتی به طور جاری حاوی مثال، اگر جیره جوجه

بولیسم متاکیلوگرم انرژی قابلدر  مگاژول 0/89

ظاهری باشد، آنگاه انتظار اینکه مقدار ترفیع ناشی از 

ای باشد که یک آنزیم در این جیره مشابه با جیره

 4/89متابولیسم ظاهری آن برابر با انرژی قابل

گرایانهکیلوگرم )یا کمتر( است واقعدر  مگاژول
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-نخواهد بود. کدام مواد خوراکی برای ساخت جیره

شده و آیا آنها به طور مناسب  های آزمایشی استفاده

اند؟ مقدار پروتئین کنجاله سویا باید توصیف شده

های آزمایشی غنی از پودر مشخص باشد. جیره

گوشت و استخوان به درد کسانی که در عمل اجازه 

 خورد.استفاده از این محصوالت را ندارند نمی

  چه تراکمی از گله استفاده شده است؟ آزمایشاتی که

 اتتراکم گله پایین بوده است برخی از اثر در آنها

پوشانند های تجاری را میشده در سالنمنفی مشاهده

زیرا در این حالت حیوانات قادر خواهند بود به آسانی 

و خیلی ساده با افزایش مصرف خوراک بر کمبودهای 

ن های پاییمواد مغذی غلبه کنند و بالعکس. در تراکم

کند که ممکن است میگله محیط تنش کمتری وارد 

مانند  -برخی از اثرات مثبت محصول مورد آزمایش 

را  -دستگاه گوارش و یکنواختی گله  یبهبود سالمت

 پنهان کند.

 شده در یک آزمایش به طور چنانچه عملکرد گزارش

ن آکمتر یا بیشتر از حد انتظار باشد  یتوجهقابل

 آزمایش باید از ارزیابی خارج شود.

 چشم قابلای پلت بر مصرف خوراک هاثرات جیره-

نیست )همانند تراکم گله(. به عالوه، وقتی بحث  یپوش

ها است، گرمای حاصل از فرآیند پلت در مورد آنزیم

تواند روی نتایج آزمایش تاثیر بگذارد )و کردن می

خواهد گذاشت( زیرا همه منابع آنزیمی مقاومت 

 گرمایی یکسانی ندارند.

  های تکتقریبا به همه جیرهدر حال حاضر، فیتاز-

های گردد. به این دلیل همه جیرهای اضافه میمعده

آزمایشی باید حاوی فیتاز به عالوه آنزیم تحت 

های آزمایش باشند. در غیر این صورت، بررسی داده

این آزمایشات توجیهی ندارد. بعید است که اثر دو 

 پذیر یا سینرژیک باشد و سنجش اثرآنزیم جمع

 اهمیت است. حائزآنزیم در شرایط متداول تجاری 

 های محرک رشد به طور بیوتیکدر صورتی که آنتی

شوند، افزودن آنها به ها اضافه میهمعمول به جیر

های آزمایشی مهم خواهد بود. به عالوه، این تنها جیره

توانید از طریق آن چگونگی راهی است که شما می

ا های محرک رشد روتیکبیتقابل بین آنزیم و آنتی

 بینی کنید.پیش

  تاز فی ییکارامشخص شده است که اسیدهای آلی روی

تاثیر دارند، اگرچه این مساله ضرورتا در مورد سایر 

کند. بسیاری از وجوه تولیدی شامل ها صدق نمیآنزیم

دستگاه گوارش، کیفیت  یپارامترهایی مانند سالمت

توانند شه میبستر، یکنواختی گله و حتی کیفیت ال

ها قرار بگیرند )یا نگیرند(. اگرچه تحت تاثیر آنزیم

هایی باعث رد شدن یک آزمایش فقدان چنین داده

اس گیری بر اسشود، اما چنین اطالعاتی به تصمیمنمی

 د.نکنچیزهای دیگری به جز پاسخ و هزینه کمک می

  دهندگان تغذیه و پرورش ینمتخصصبسیاری از

ک تکنولوژی جدید از یک قانون هنگام ارزیابی ی

ازای  کنند: باید بهسرانگشتی خیلی ساده استفاده می

یا  0هر یورو هزینه دو یورو درآمد کسب کرد. فیتاز 

ه کبرابر برگشت دارد که به خوبی گویای آن است  3

چرا متخصصین تغذیه مشتاقانه استفاده از آن را 

 اند.پذیرفته

 یفردمنحصربهاکی حاوی ماده خور ایچنانچه جیره 

 ستهپذیر کننده آنزیم آنقدر انعطافباشد، آیا تامین

 انتظار شما فراهم کند؟ با که بتواند محصولی مطابق

  هر محصول  دینامیکسرانجام، وظیفه سنجش اثر

عملکرد و سودمندی اقتصادی به عهده  ییکاراروی 

رد های موودن تعداد پرندهمتخصص تغذیه است. کم ب

های نامناسب تولید داده این فرآیند استفاده و سیستم

ند.نکرا با دشواری روبرو می
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 نکته 

-یرهجی مختلفی در هاشکلتوان به یمها را یمآنز

 نویسی استفاده کرد.

 

 هانویسی با استفاده از آنزیمجیره

های مورد استفاده توسط متخصص آنزیم انتخابپس از 

-رسد. جیرههای عملی میتغذیه، نوبت به نوشتن جیره

نویسی مسیری است که در آن دانش تغذیه به عمل 

های نشیند و تقریبا بدون استثنا با استفاده از برنامهمی

طی نویسی خنویسی حداقل قیمت )که بر پایه برنامهجیره

شود. اینها ابزار قدرتمندی برای م می( انجاهستنداستوار 

تر از ( یا مهم®میکسسازی یک فرمول واحد )سینگلبهینه

وری از مواد خوراکی کمیاب در میان سازی بهرهآن بهینه

-اما محدو ،( هستند8®میکسای از محصوالت )مولتیدامنه

 هایی دارند:دیت

  بر اساس قانون بازده نزولی، پاسخ آنزیم )برای مثال

 نویسی خطی بنا به ماهیتفیتاز( خطی نیست. برنامه

خود جز با استفاده از یک تقریب خطی ساده قادر به 

 کردن این مساله نیست. وفصلحل

 نویسی حداقل قیمت واحد خوراک را برنامه جیره

ات مواد تصکند. این برنامه قادر به تعیین مختعیین می

ای مجموعه مغذی جیره یا سودآوری کل برنامه تغذیه

 نیست.

 زادی را که در اختیار آنها ها جیره یا آنزیم برونپرنده

د. به کننگیرد به شکل ثابتی استفاده نمیقرار می

های جوان موثرترند ها در پرندهعبارت ساده، آنزیم

 و همگام با بهبود کلی قابلیت هضم در طول رشد و

-های برونآنزیم ییکاراحرکت پرنده به سمت بلوغ، 

 گذارد.زادی رو به کاهش می

 پذیری مواد خوراکی و اجزای پذیری یا عدم جمعجمع

 ای است که جای بررسی دارد.مختلف خوراک نکته

                                                           
1. Multi-mix® 

های متفاوتی توان به روشزادی را میهای بروناثر آنزیم

ه این نویسی مدل کرد. همدر داخل یک سیستم جیره

ای از تغییر تراکم مواد مغذی جیره هستند. ها شیوهروش

شده، در صورت برآورد بیش از حد ارزش آنزیم استفاده

تر سطوح مطلوب عملکرد حاصل نخواهد شد. تخمین پایین

از حد سهم آنزیم باعث از دست رفتن فرصت خواهد شد. 

بهترین  شدهارائههای بعید است که هیچ یک از روش

مورد در اینجا  استفادهقابلهای اما برخی از روش باشد،

 .گیردقرار میبحث 

 

 سرک صورت به کردن اضافه

 ردنک اضافه ها،آنزیم  از استفاده راه ترینساده و راه اولین

به عبارت دیگر، تغییری در  .است سرک صورت به آنها

ایجاد  ای جیرهتغذیهمحتوای مواد مغذی یا مختصات 

هایی روبرو است. شود. استفاده از این روش با نقصنمی

خود را زمانی بروز  ییکاراها حداکثر اول اینکه آنزیم

شوند که قابلیت هضم هایی اضافه میدهند که به جیرهمی

 ،خوراککلی آنها پایین است. با کاهش ندادن مختصات 

-نشدنی کمتری جهت بهرهنویس مواد خوراکی هضمجیره

دهد و واقعیت این است که می ارائهگیری از عمل آنزیم 

شوند. دومین ها به این شکل کمتر موثر واقع میآنزیم

نگرانی این است که همه بازگشت مالی حاصل از قابلیت 

دهنده هضم بهتر )و یا شاید بهبود کیفیت بستر( به پرورش

گیرد. در عمل، طیور و نه دارنده کارخانه خوراک تعلق می

چنانچه این کار بخشی از فعالیت تجاری یک مجموعه 

 یکپارچه باشد این مورد اهمیت کمی خواهد داشت.

 

 ماتریکستخصیص مقدار 

ای دارد، تخصیص یک دومین روش که استفاده گسترده

-به آنزیم است. این مقدار نشان ماتریکسیا عدد مقدار 

 است. وری از مواد مغذی دهنده ترفیع مورد انتظار در بهره
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 نکته 

احتماال استفاده از یک عدد ماتریکس واحد برای 

 یک آنزیم معین منطقی نیست.

 

، متابولیسمباید حداقل شامل انرژی قابل ماتریکساین 

وال و یروتئین و اسیدهای آمینه باشد )آدفسفر، کلسیم، پ

واحد  ماتریکس(. استفاده از یک مقدار 6488، کاویسن

 و سلالحل نیست. های گوشتی بهترین راهبرای جوجه

( پیشنهاد کردند که فیتاز قابلیت هضم 6440راویندران )

. این بدین معنی است دهدمیدرصد بهبود  30/6لیزین را 

های گوشتی که حاوی که در مورد یک جیره آغازین جوجه

است، مقدار  دسترسقابلکیلوگرم لیزین در  گرم 86

کیلوگرم باشد، در حالی که در  گرم 943/4باید  سماتریک

کیلوگرم در  گرم 3/3در یک جیره پایانی جوجه گوشتی با 

در  گرم 608/4، این مقدار باید دسترسقابللیزین 

کیلوگرم باشد. پیچیدگی بیشتر مساله این است که پاسخ 

 آزادانهآنزیم خطی نیست. این امر امکان اضافه شدن 

شکل یک ماده خوراکی استاندارد را از  آنزیم به جیره به

برد و ترجیح را به افزودن یک سطح ویژه آنزیم بین می

خوراک به تن خوراک( به ازای هر  واحد آنزیم 344)مثال 

دهد. این روش دست متخصص تغذیه را برای انتخاب می

 واحد 934یا  واحد 034تر، مثال یک سطح شاید اقتصادی

ای بندد. به طور کلی، باید دامنهمیخوراک تن به ازای هر 

از محصوالت آنزیمی برای استفاده در سطوح مختلف 

توان به صورت جداگانه و هر یک را می پیدا کندتوسعه 

ها ماتریکسمورد بررسی قرار داد. اگر هر یک از این 

گیرنده ترفیعات فرعی ناشی از استفاده سطوح باالتر دربر

نویسی استاندارد به کاربر آنزیم باشد، یک برنامه جیره

 دهد.بدهد که باید چه کاری انجام نشان می

نباید در  یککداممساله اینکه کدام مواد مغذی باید و 

 قرار بگیرند مهم است. به عنوان مثال، فیتاز فقط ماتریکس

 

 
 

کند. بر این اساس، جیره )نه فسفر کل( عمل می 6IPروی 

از فیت ماتریکسآیا درست است که مقدار فسفر کل در 

عملی، با داشتن  نظرقرار بگیرد؟ سرانجام اینکه از 

 نویسیهای متعدد از یک محصول در سیستم جیرهنسخه

های گوشتی و گذار، جوجههای تخم)مثال فیتاز برای مرغ

و شود میها( فرآیند مدیریت سیستم دشوارتر خوک

حل ساده . یک راهکندپیدا میامکان بروز خطا افزایش 

مخلوط است. این کار امکان گنجاندن آنزیم در پیش

)و  های مختلفهای مختلف برای گونهماتریکساستفاده از 

-مراحل زندگی آن گونه( را فراهم و مشکل کار با نسخه

 کند.های مختلف یک ماده خوراکی یکسان را حذف می

 

 عوامل بهبود قابلیت هضم

رای به استفادمورد  ماتریکسروش دیگر افزایش مقادیر 

به طور مرسوم  آنچهاد خوراکی خاص است. استفاده از مو

آغاز  DSMشود توسط عوامل بهبود قابلیت هضم گفته می

شد. به عنوان مثال، بسیاری از متخصصین تغذیه هنگام 

های بر پایه گندم سطح استفاده از آنزیم زایالناز در جیره

دهند. این روش انرژی گندم را یک درصدی افزایش می

گیرد: اول اینکه در تمام احتماالت ت را نادیده میدو واقعی

های جوان موثرتر خواهد بودشده در پرندهآنزیم استفاده
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و دوم اینکه مقدار ماده خوراکی جیره با افزایش سن پرنده 

مقادیر ترفیع متفاوت برای مواد  ارائهکند. تغییر می

 کند وخوراکی مختلف تا حدودی بر این مشکل غلبه می

نویسی بر اساس مزیت را دارد که امکان ادامه جیره این

کند. با استفاده از تعداد بیشتری حداقل قیمت را فراهم می

نویسی، امکان برآورد ترفیع ( در جیره8مواد مغذی )قید

کل برای هر جیره و کنترل کل فرآیند تا یک حد معین 

 شود.پذیر میامکان

 

 کاهش مختصات خوراک

توان مختصات هر می جیرههنگام اضافه کردن آنزیم به 

 ای کاهش دادای را که قرار است نوشته شود به گونهجیره

که امکان تنظیم ظریف اختالفات اثرات آنزیم با افزایش 

سن پرنده فراهم گردد. این کاری است که برخی از 

 با کاهش که داننددهند. آنها میکنندگان انجام میتامین

محصولشان بیشتر  کردیت هضم جیره احتمال کارقابل

آنزیم دیگر آن شود. ایراد این روش این است که اگر می

در دسترس نباشد این احتمال وجود دارد که مختصات 

نویسی استفاده شود. به طور مشابه، اگر ناصحیح برای جیره

آنزیم کار نکند )مثال موقع پلت کردن در اثر گرما یا فشار 

شود می ارائهها ود( خوراکی که در نهایت به پرندهاز بین بر

 یافته دارد و عملکرد آسیب خواهد دید.مختصات کاهش

 

 نویسی عملیجیره

-ها در یک سیستم جیرهموثرترین روش استفاده از آنزیم

در های باال است. نویسی استفاده از ترکیبی از روش

بپذیریم که فیتاز آنزیمی است که همیشه در  صورتی که

ه جویی در هزین)صرفه شودمیشده استفاده سطح توصیه

واهد کند( منطقی خفسفر به تنهایی این مساله را توجیه می

ه جیره شده در باال بتوصیف ماتریکسبود که فیتاز با عدد 

اضافه شود. برای هر آنزیم دیگری که به جیره اضافه 

                                                           
1. Constraint 

ای مثال، وقتی که زایالناز به یک جیره بر پایه شود، برمی

( یا وقتی 6484و همکاران،  سلالشود )گندم اضافه می

 شودپروتئاز به یک جیره بر پایه سورگوم اضافه می

(، مقدار انرژی گندم یا مقدار 6484)سلطان و همکاران، 

پروتئین سورگوم باید بر این اساس ترفیع داده شود. شاید 

عوامل  قیدهای مواد مغذی جدید )مقادیراضافه کردن 

ر رسیدن درا نویسی ما بهبود قابلیت هضم( به سیستم جیره

به این هدف یاری دهد. اختالفات در پاسخ به یک آنزیم 

مشخص از نظر پاسخ حیوان )مثال سن( باید به صورت 

 رهجیدر مختصات  یهای کوچکمتناسب و با ایجاد تعدیل

د. این روش ننظر گرفته شوبرای هر رده حیوانی در 

چندوجهی به متخصص تغذیه امکان خواهد داد که به طور 

دقیق بداند که آنزیم مورد استفاده چه میزان ترفیع در 

دهد که زمان اجازه میکند و به طور همجیره ایجاد می

نویسی بر اساس حداقل قیمت به شکل عادی فرآیند جیره

ن است که محققان هنوز ادامه پیدا کند. ایراد این روش ای

رد های موکنند و دادهها را به صورت تکی ارزیابی میآنزیم

 نیاز هنوز در دسترس نیست.

 

 نکته 

یاط ها احتیمآنزبه « ترفیع»هنگام نسبت دادن اعداد 

 ضروری است.

 

 هامالحظات نهایی روی آنزیم

موارد بسیار مهمی برای بحث وجود دارد که متخصصین 

باید به آنها توجه کنند. اولین مورد فعالیت تغذیه طیور 

فیتاز در قسمت باالیی )اسیدی( مجرای گوارش و دومین 

-زادی روی بخش هضمهای برونمورد اثر دیگر آنزیم

ای، در نظر نشده خوراک در ایلئوم است. از نظر تغذیه

انی ها اهمیت چندگیریها در تصمیمگرفتن فعالیت سکوم

از زیرا نه تنها جذب اجزای خوراک در این قسمت  ،ندارد
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دستگاه گوارش بسیار پایین است بلکه همچنین مقادیر 

شود. زادی به این قسمت وارد میبزرگی از مواد درون

تمرکز باید روی بهبود قابلیت هضم نشاسته، اسیدهای 

ه های پیچیده کآمینه و مواد معدنی باشد و نه کربوهیدرات

ها سازند، اگرچه اثر آنزیمای ساختاری را میساکاریدهپلی

دستگاه گوارش  یروی ویسکوزیته مواد هضمی و سالمت

 توان نادیده گرفت.ها را نمیپرنده

ترین محصول آنزیمی در احتماال فیتاز همچنان مهم

های آنزیم بین سایردسترس باقی خواهد ماند، اما از 

 با – خواهد بود ترین گزینهوتئاز جالبمرسوم، احتماال پر

-رساکاریدهای غیکننده پلیهای تجزیهفرض اینکه آنزیم

نشده ای استفاده نشده باشد. کسر پروتئینی هضمنشاسته

-توجهقابلهای طیور سوبسترای بسیار در میانگین جیره

ای هدهد. از بین آنزیممی ارائهها برای فعالیت آنزیم یتر

 ترین گزینه باشد.ذابماناناز ج - کمتر مرسوم، شاید بتا

ی اسازوکار اصلی عمل این آنزیم کاهش اثرات ضدتغذیه

مانان در جیره است و به این ترتیب قابلیت هضم همه  - بتا

دهد. مساله های حاوی کنجاله سویا را بهبود میجیره

ی یعنها در پیوند با یکدیگر چگونگی فعالیت آنزیم

ه ه قرار نگرفتمورد توج یتوجهقابلبه شکل  یریپذجمع

در مورد که است. متخصصین تغذیه نیاز خواهند داشت 

 شده درپذیری هر جزء یا ماده خوراکی استفادهمساله جمع

رشد  هایگیری کنند. استفاده از دیگر محرکجیره تصمیم

ها و اسیدهای آلی نیز برای شناخت بیوتیکمانند آنتی

 کامل این موضوع نیاز به بررسی دارد.

دیگر بخشی که به میزان کافی مورد بحث قرار نگرفته اثر 

سن پرنده روی استفاده از مواد مغذی مختلف و مسیری 

دهند. از نظر ها آن را تحت تاثیر قرار میاست که آنزیم

منطقی، هر آنزیمی بهترین فعالیت خود را زمانی خواهد 

 خودزادی در حداقل های درونداشت که سطوح آنزیم

یعنی در جوجه جوان. پس از این مرحله و همگام با د: نباش

توسعه دستگاه گوارش فعالیت آنزیم روند کاهشی پیدا 

ها با این کند. این در حالی است که برخی از آنزیممی

شوند که همگام با بلوغ پرنده افزایش توصیه فروخته می

که درک آن دشوار  کنندبیشتری در مقدار انرژی ایجاد می

 است.

 تجربه هستند و براینویسان بیبسیاری از موارد جیرهدر 

-قابلهای نویسان باتجربه مهم خواهد بود که روشجیره

نویسی خود ایجاد کنند تا های جیرهدر سیستم یاعتماد

 ائزحبخش فراهم شود. نویسی به شکل رضایتامکان جیره

اهمیت است که سهم آنزیم در فراهم کردن مواد مغذی 

یش از حد در نظر گرفته نشود زیرا این امر از جیره ب

موجب کاهش عملکرد حیوان خواهد شد. بالعکس، پایین 

در نظر گرفتن سهم آنزیم در فراهم کردن مواد مغذی از 

 بر خواهد بود.جیره هزینه

از نگاه تجاری، همیشه برای فروشندگان آنزیم سودمند 

که افزایش ایجادشده به واسطه اضافه شدن این خواهد بود 

را زی ،محصوالت در جیره باالتر از حد در نظر گرفته شود

 هایاین آن چیزی است که استفاده از آنها را در سیستم

کند. ارزیابی بیش از حد می صرفهبهمقروننویسی جیره

سهم آنزیم در جیره ممکن است به شکل خطرناکی 

در حالی که ارزیابی کمتر از  ،اثر کندعملکرد حیوان را مت

تواند یک ضرر مالی باشد. احتماال در آینده حد آن می

 یتوجهقابلپذیرش تکنولوژی آنزیم توسط صنعت تا حد 

های های تولیدکننده افزودنیبه وسیله توانایی شرکت

-جانبه از محصوالخوراکی برای نشان دادن اطالعات همه

خ در بینی پاسن امر امکان پیشتشان تعیین خواهد شد. ای

های ای از شرایط جیره یا استفاده از ترکیبی از آنزیمدامنه

 یدوفروشخرمختلف را فراهم خواهد کرد. چگونگی 

ها، شیوه اضافه شدن آنها به محصوالت و چگونگی آنزیم

تنظیم این محصوالت مواردی هستند که باید در نظر گرفته 

خوراک به هاآنزیم خودسرانه دنافزو از اطالعات این د.نشو
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کند.زنجیره تامین را جایگزین آن می کل افزودهارزشطیور تنها بر پایه قیمت جلوگیری و  

 

 

 نکات کلیدی

11 
ارند ها یا ترکیباتی دشود. بسیاری از آنها ویژگیهای طیور استفاده میمواد خوراکی برای ساخت جیرهای از دامنه گسترده

 کند.فرد یا سطح استفاده از آنها را در جیره به یک شکلی محدود میکه آنها را منحصربه

12 
و  دستگاه گوارش یوری از مواد مغذی و انرژی، بهبود سالمتباعث بهبود بهره جیرهزادی به های بروناضافه کردن آنزیم

 شود.کاهش اثر تولید طیور بر محیط می

13 
سمت ق دو رده اصلی آنزیم در دسترس است، گروه آنزیمی فیتاز که روی اسید فیتیک موجود در مواد خوراکی و بیشتر در

هایی که قابلیت هضم اجزای پروتئینی و تر آنزیمروه خیلی بزرگکند و گباالیی و اسیدی مجرای گوارش عمل می

 کنند.روده پرنده عمل می قلیاییهای دهند و در قسمتکربوهیدراتی جیره را بهبود می

14 
بهبود در  گر مقدار مورد انتظارگیرند که بیانتولیدکنندگان آنزیم و متخصصین تغذیه یک ترفیع برای آنزیم در نظر می

 هضم اجزای مختلف جیره است. قابلیت

15 
درصد بهبود  8گذارد، به ازای هر اثر آنزیم در حضور اجزایی از جیره که خود قابلیت هضم باالیی دارند رو به کاهش می

 شود.آنزیم ایجاد می ییدرصد کاهش در کارا 3در قابلیت هضم 

16 
های گوارشی آنها کمتر توسعه یافته است. به عالوه، جیره های آنزیمیهای جوان موثرترند زیرا سیستمها روی پرندهآنزیم

 ها حاوی سوبسترای بیشتری برای فعالیت آنزیم روی آنها است.جوجه

17 
م شود. این آنزیهای طیور اضافه میدر یک سطح استاندارد به اغلب جیرهکه در دسترس است  فیتاز از مختلفی هایرده

ن کند. تجزیه اسید فیتیک در مواد هضمی از کیالت شدیتیک موجود در گیاهان آزاد میفسفر را از کمپلکس نامحلول اسید ف

 کند.تر میرسدستکند و آنها را برای پرنده قابلجلوگیری می ها مانند کلسیم، پتاسیم، منیزیم و سدیمآن با دیگر کاتیون

18 
شی از دهد. بخولید انرژی از جیره را نیز افزایش میشواهد قدرتمندی وجود دارد که فیتاز قابلیت هضم اسیدهای آمینه و ت

 و ای است و حذف آن از مواد هضمی تولید موسیناین بهبود به دلیل این حقیقت است که اسید فیتیک یک ماده ضدتغذیه

 دهد.انرژی و پروتئین مورد نیاز برای تولید آن را کاهش می

19 
کنند. اینها ممکن است خواص ای موجود در دیواره سلولی گیاه عمل میساکاریدهای غیرنشاستهکربوهیدرازها روی پلی

ین را برند( و نیز مقداری از نشاسته و پروتئای داشته باشند )به عنوان مثال، آنها ویسکوزیته مواد هضمی را باال میضدتغذیه

 شده در قسمتنهضممواد ها باالخص مقادیر آنزیم مهمی، بسیار طور بهاندازند. میدر داخل دیواره سلولی فیبری به دام 

 ارد و بهنیاز د غذاییدهند، چیزی که جمعیت میکروبی سکومی به آن به عنوان منبع انتهایی دستگاه گوارش را کاهش می
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 دهند.دستگاه گوارش را بهبود می یاین ترتیب سالمت

11 
ها گلوکان - ها و بتاها در همه گونهها هستند. زایالنای در دانهساکارید غیرنشاستهها دو رده اصلی پلیانگلوک - ها و بتازایالن

شوند. زایالنازها )سلوالزها( به طور گسترده برای تجزیه های کوچک )گندم، یوالف و جو( دیده میبه طور غالب در دانه

ها گلوکان - گلوکانازها جهت شکستن بتا - الت جانبی آن غالب هستند( و بتاها )که به ویژه در گندم و محصوآرابینوزایالن

 شوند.)که در جو، یوالف و محصوالت جانبی آنها وجود دارند( استفاده می

11 
درصد آرابینوزایالن محلول است. به عالوه، نشاسته ذرت بیش از  3/4گلوکان و تنها  - ذرت حاوی مقادیر بسیار ناچیزی بتا

 هد.دای به مکمل کربوهیدراز پاسخ نمیهضم است و به همین دلیل این غله به شکل برجستهدرصد در جوجه قابل 34

12 
شوند و در ساکاریدی با واحدهای تکراری مانوز است که گاالکتوز و یا گلوکز به زنجیره اصلی آن متصل میمانان پلی - بتا

ای شدیدی درصد از این ترکیب در خود دارند. آنها اثرات ضدتغذیه 9/8ود بسیاری از مواد خوراکی وجود دارد. سویاها حد

 کند.ای را از جیره فراهم میماناناز امکان حذف این مواد ضدتغذیه -ها دارند. اضافه کردن بتاایمعدهدر تک

13 
ی عوامل اهی )که اغلب حاوها و دیگر منابع پروتئینی گیپروتئاز قابلیت هضم پروتئین، اسیدهای آمینه و نشاسته لگوم

پروتئین موجود در از درصد  14دهد. از آنجایی که تنها الکتوزید هستند( را بهبود میاای مانند پکتین، لکتین و گضدتغذیه

سویا باالتر از -های ذرتهضم است از نظر تئوری امکان موثر بودن پروتئاز در جیرهسویا قابل-های ذرتجیره

 کربوهیدرازها است.

14 
پذیری جمعز ا متفاوتیشود ممکن است مقادیر استفاده از فیتاز فراگیر است. هنگامی که آنزیم دیگری به جیره اضافه می

 مورد رد تغذیه متخصصین و است کم داریم نیاز مورد این در قضاوت برای که هاییدادهوجود داشته باشد. بین اثرات آنها 

 کارانه مناسب خواهد بود.. احتماال یک روش/پیشنهاد محافظههستند مردددرباره این موضوع  گیریتصمیم نحوه

15 
محصوالت آنزیمی را باید قبل از استفاده عملی به یک شیوه علمی و اصولی ارزیابی کرد. محصوالت خوب زیادی در بازار 

 نیز داریم. اعتمادیرقابلوجود دارد اما به همین تعداد منابع غ

16 
ها در آنزیمکاربرد های مختلفی برای نویسی را پیچیده خواهد کرد. شیوهها جیرهای از آنزیمگستردهاستفاده از دامنه 

چ دهید انتظار نداشته باشید که هیبدانید که چگونه این کار را با قلم و کاغذ انجام نویسی وجود دارد، اما اگر شما نمیجیره

 نویسی به شما کمک کند.سیستم جیره

17 
ها تمایل دارند که ترفیع منتسب به یک محصول خاص را بیش از حد برآورد کنند زیرا این کار استفاده دگان آنزیمکننتامین

تواند در عملکرد کند. ارزیابی بیش از حد سهم آنزیم در جیره میصرفه میبهنویسی مقروندر جیرهرا از محصول آنها 

 اختالل ایجاد کند.

18 
 کم نگیرید.ها مانند بهبود کیفیت بستر و یکنواختی گله را دستنزیممزایای استفاده از آ سایر

 



 فرآیند علمی :15فصل 
ب مالی گیری کنند که عواقدهندگان طیور مجبور هستند راجع به اقدامات و محصوالتی تصمیممتخصصین تغذیه و پرورش

وبی برای های خگیری بر اساس قوه ادراک همیشه بهترین راه نیست، به ویژه زمانی که روش. تصمیمدارندسنگینی در پی 

 وجود دارد. خطاتحقیق و برطرف کردن 
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 «انگیزتر از این وجود ندارد که یک تئوری زیبا توسط یک حقیقت زشت زیر سوال برود.چیزی غم»

 )توماس هاکسلی8، 8163-8133(

 

الزم به یادآوری است که تغذیه و پرورش طیور پایه علمی 

دارند. این فصل به بحث در مورد فرآیند علمی و شاید 

ای در های مقایسهتر از آن چگونگی استفاده از دادهمهم

لم پردازد. عمزرعه میآزمایشات علمی، تبلیغات و البته در 

یک ابزار است. این ابزار یک فرآیند منطقی هدفمند برای 

. گیری استها و رسیدن به یک نتیجهآزمایش کردن ایده

ی هایاین فرآیند با پدیدار شدن تدریجی شواهد و نظریه

های مختلف هستند که تحت حمایت شواهد زیادی از حوزه

(. روش 6441، 6کند )گلدیکربه سمت جلو حرکت می

 ؛دکناست زیرا یک مسیر اصولی ایجاد می بهاگرانعلمی 

های به این دلیل است که جایگزین بیشتراین ارزشمندی 

علمی  حقایق باشند. کنندهگمراه بسیار توانندمی علمی روش

ه ببلکه  -توان بر پایه باورهای عامیانه داوری کرد را نمی

از هر زمانی مهم  . بیشداریممند نیاز یک روند اسلوب

ی از فرآیندهای علمی دست صحیح است که ما به درک

 (.8-83)شکل  پیدا کنیم

 

 نکته 

اغلب فرآیندهای علمی با مشاهده ساده و طرح 

 شوند.یمپرسش آغاز 

 

 یهمشاهده و فرض

ها در تغذیه و علم به طور کلی از طریق تقریبا همه پیشرفت

-دقیق حاصل شده است. برای مثال، ما مشاهده می مشاهده

کند، مصرف خوراک در کنیم که حیوان چگونه رشد می

یابد یا برخی از مواد خوراکی منجر هوای سرد افزایش می

علمی و عمومی  جرایدشوند. خواندن به عملکرد بهتری می

                                                           
1. Thomas Huxley 
2. Goldacre 
3. Dawkins 

-ها، شکلفرضیه ارائهنیز نوعی از مشاهده است که باعث 

ها شود. این نظریهها مییا حتی توسعه نظریه هاگیری ایده

و در این راستا یک فرض  قرار بگیرندآزمایش تحت باید 

د. شوآنها مطرح می نتایج منطقی یا تجربیبرای آزمایش 

 تباهاش فرضیه با مشاهده که است مهم بسیار عملی، لحاظ از

محصوالتی  زا بسیاری پایه اشتباه این متاسفانه، .نشود گرفته

 شوند.است که تولید و به بازار عرضه می

 

 نکته 

آزمایشات باید طوری طراحی شوند که بتوانند 

مورد ارزیابی  جانبههمهفرضیه را به طور کامل و 

 قرار دهند و خطاها را حذف کنند.

 

 طرح آزمایشی

این مرحله نقطه آغاز فرآیند فعال آزمایش است. در اینجا 

ا با علمی پیاده کرد و نتایج رباید سیستمی بر پایه اسلوب 

، تغذیه سطوح مختلف یک شاهدی که تیمار مورد نظر )مثال

ماده خوراکی( را دریافت نکرده است مورد مقایسه قرار 

های معتبر مستلزم تولید داده .(6443، 9داد )داوکینز

طراحی مناسب آزمایش است و یک سری قوانین پایه برای 

 د:دستیابی به این مهم وجود دار

  باید چندین بار  یمارتجهت افزایش اعتمادپذیری هر

تکرار )در سالن یا پن( شود. تعداد تکرارهای مورد 

نیاز به طرح آزمایش بستگی دارد اما تا حد امکان نباید 

بر  -کمتر از پنج یا شش تکرار برای هر تیمار باشد 

 اساس اینکه چه چیزی تحت ارزیابی است.

  فیتصاد بایستیجهت کاهش اریبی آزمایش تکرارها
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 ای از فرآیند علمیخالصه: 1-15شکل 

 

 هایبشوند. برای مثال، نباید اجازه داد که همه پرنده

 گوشه خنک سالن قرار بگیرند. یک تیمار در

 شود. هراستفاده می تر از بلوکدر آزمایشات بزرگ 

بلوک یک کرت یا پن از متغیر تحت آزمایش است. 

-ها تصادفی میواحدهای آزمایشی در داخل بلوک

های تصادفی چیزی که با نام طرح بلوک -شوند 

 مشهور است.

 ات مقایس انجام برای صحیح شاهد تیمارهای از استفاده

تحت آزمایش است ضرورت دارد و در  آنچهمعتبر با 

ام شود. هنگاین راستا از یک شاهد مثبت استفاده می

ارزیابی یک ماده خوراکی، باید یک شاهد منفی نیز در 

نظر گرفت. غیرمنطقی نیست که انتظار داشته باشیم 

که شاهد منفی آن چیزی )مثال ماده خوراکی( باشد که 

 شود.استفاده می به صورت جاری

  نیاز استمورد برای هر تیمار  اتحیوانکافی از تعداد. 

های مانند جوجه ،استفاده از مواد آزمایشی یکنواخت

شده از یک گله مادر، احتمال یافتن گوشتی تفریخ

 دهد.اختالفات واقعی را افزایش می

 ها در هر پن در صورت سپردن به نسبت جنسی پرنده

متغیر خواهد بود. این  یتوجهقابلتصادف به طور 

 نسبت را تعدیل و یا از یک جنس استفاده کنید.

  محیط باید تا حد امکان یکنواخت باشد. همیشه باید

 یک سالن یا یک مزرعه برای آزمایش استفاده شود.

 دهند،ب قرار مدنظر راها باید اصل امساک همه آزمایش

 تریندرست توجیه، ترینساده معموال که معنی بدین

از نظر آزمایشی، این بدین معنی است که باید  .است توجیه

ها و متغیرهای کمتری استفاده شود تا حد امکان از فرض

و یک توضیح ساده همیشه به یک توجیه پیچیده ترجیح 

ترین دارد. هنگام استفاده از یک مدل آماری باید ساده

مدل )برای مثال یک مدل خطی در مقابل یک مدل منحنی( 
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یک »شود که می قولنقلبه کار گرفته شود. از انیشتین 

 .«.ترین( باشدمدل باید تا حد امکان ساده )نه ساده

از بهترین طراحی نیز در صورت  برخوردارحتی آزمایشات 

عدم وجود مدیریت و کنترل مکانی با امکان شکست مواجه 

-آنها به پرنده ارائهها و مناسب جیره کردنهستند. مخلوط 

-اهمیت است. جمع حائزی مناسب در مقدار مناسب ها

ها باید دقیق و صحیح باشد. عدم رعایت این آوری داده

به  شود وجزئیات باعث ایجاد نتایج نامعتبر آزمایشی می

شده در واحدهای این علت است که اغلب آزمایشات انجام

کاربردی، تعیین اینکه  نظرد. از نخورتجاری شکست می

اجرای آزمایشات در شرایطی مشابه با شرایط آیا طراحی و 

اهمیت است. برای مثال، باید  حائزعملی صورت گرفته 

شده در طراحی مشخص شود که آیا تراکم گله استفاده

آن چیزی است که در مزرعه تجربه با آزمایش مشابه 

شود. دیگر وجه تمایزی که باید مشخص شود این است می

تنی )در لوله از روش برونها با استفاده که آیا داده

 اند.داخل بدن حیوان( تولید شده) یتندرونآزمایش( یا 

تواند بسیار مفید باشد اما به شرط آنکه تنی میکار برون

مشخص شود که روش مورد استفاده مدل مناسبی از آنچه 

 دهد.است که در بدن حیوان اتفاق می

 

 آماری تحلیل

مطرح کردن فرض و حتی اجرای آزمایش جز با تحلیل 

نخواهد بود. پس از حصول  سودمندصحیح نتایج آزمایش 

یک مجموعه داده معتبر باید آنها را تحت آنالیز آماری 

از طرح آزمایشی، این کار همیشه  نظرصرفقرار داد. 

ل شود. علم آمار به شکتر نتایج میمنجر به تفسیر دقیق

کامل ت احتمالو  پراکندگیگیری و ارزیابی ازهیک ابزار اند

بین حیوانات مورد در پراکندگی وجود پیدا کرده است. 

 پرورشی هایها یا سالنر یک آزمایش و پناستفاده د

ن شود. ایموجب مشکالتی در تفسیر نتایج آزمایش می

زیرا  ،نیست عجیبدهندگان طیور پراکندگی برای پرورش

-گذار یا مرغهای تخمای از پولتآنها با پرورش هر گله

 کنند.های مادر گوشتی با این مساله برخورد می

در اینجا مثالی از چگونگی تاثیر پراکندگی روی تفسیر 

گیرد. ممکن است نتایج آزمایش مورد بحث قرار می

میانگین افزایش وزن روزانه باالتری در  Xحیوانات تیمار 

داشته باشند، اما پراکندگی  Yبا حیوانات تیمار  مقایسه

صرفا  Yو  Xدهد که اختالف تولید بین بداخل تیمارها نشان 

ناشی از تیمار نیست. عوامل محیطی، کیفیت جوجه و یا 

توانند در مواردی مشابه با این پرنده همگی می یسالمت

 دخالت داشته باشند.مثال 

که محاسبه کنیم که دهد آماری به ما امکان می تحلیل 

-چقدر احتمال دارد که چنین اختالفاتی ناشی از تیمار اعمال

 شده باشند.

های آزمایشی وجود ها یا مدلهای مختلفی از طرحدسته

 نتایج یک تحلیلتوان و یا باید از آنها برای دارد که می

 بندیآزمایش استفاده کرد. روش مورد انتخاب به طبقه

 بستگی دارد.ه استفادد مورمتغیرهای توجیهی 

  چنانچه متغیرهای توجیهی مطلق باشند، مثال در مورد

روش ، باید از Bو محصول  Aمقایسه ساده بین محصول 

 استفاده شود. آنالیز واریانس

  اگر متغیرهای توجیهی پیوسته باشند، مثال پنج سطح

مدل از یک  الزم استآزمایش شده باشد،  Pآنزیم 

 استفاده کرد. رگرسیون

 شده هم مطلق و هم متغیرهای استفاده در صورتی که

، Aدر پنج سطح در جیره  Pپیوسته باشند، مثال آنزیم 

B  ده استفا آنالیز کوواریانسیا شاهد منفی، باید از

 کرد.

های آماری محاسبه میانگین تحلیلترین شکل شاید ساده

 در حالتی که فقط یک تحلیلینین ساده هر تیمار باشد. چ

متغیر واحد تحت بررسی باشد )برای مثال وزن یک گله
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 نکته 

ضریب تغییرات به عنوان شاخصی جهت سنجش 

 شود.یمپراکندگی استفاده 

 

آل خواهد بود، اما برای انجام مقایسات واحد پولت( ایده

بین متغیرها محدودیت دارد. ممکن است شما میانگینی به 

میانگین و  3/6داشته باشید. در اینجا،  3/6 ± 8/4شکل 

توان می SE( است. با محاسبه SE8خطای استاندارد ) 8/4

ها در فاصله دادهاز درصد  21فهمید که دوسوم یا حدودا 

SE ±  )قرار میانگین واقعی )با تعداد حیوانات محدود

 SE(. همچنین 2/6تا  0/6)در مورد مثال ما بین  گیرندمی

شود. گیری پراکندگی یا یکنواختی استفاده میبرای اندازه

توان یکنواختی می( CV)با محاسبه ضریب تغییرات 

به شکل  مجموعه داده را بررسی کرد. ضریب تغییرات

(SE ÷ میانگین)  ×ضریب تغییرات . شودمحاسبه می 844

های صفحه گسترده )مانند اکسل( به صورت در اکثر برنامه

یک پردازه در دسترس است. ضریب تغییرات مقیاسی از 

یکنواختی است که به طور گسترده به عنوان یک ابزار 

های مادر گوشتی استفاده مدیریتی در پرورش پولت و مرغ

های داده تحلیلشود و همچنین روش مناسبی برای یم

روزگی  0اختالف در وزن  6-83آزمایشگاهی است. شکل 

های گوشتی در دو ضریب تغییرات مختلف را نشان جوجه

دهد: هر چه ضریب تغییرات کمتر باشد یعنی تعداد می

 هستند. متوسطبیشتری از افراد در حد 

 pمقادیر ه استفادمورد از روش آزمایشی  نظرصرف

د. این مقادیر تخمینی از احتمال رخداد یک نشومحاسبه می

به  p < 43/4مثال،  براینتیجه ویژه بر اثر شانس هستند. 

معنی این است که احتمال اینکه اختالفات ناشی از شانس 

درصد است. چنانچه گفته شود دو میانگین  3د کمتر از نباش

دارند، احتمال اینکه این اختالف ناشی  داریاختالف معنی

                                                           
1. Standard error 
2. Least significant difference 

درصد است یا اینکه به احتمال  3از شانس باشد کمتر از 

شده درصد این اختالف از تیمارهای اعمال 33بیش از 

 33بدین معنی است که  p < 48/4شود. مقدار ناشی می

شده گیریدرصد احتمال وجود دارد که اختالفات اندازه

ف اختالعنوان  تحتاشند و از آن شده بنتیجه تیمار اعمال

توان را تنها می p=  8/4شود. مقدار یاد می داربسیار معنی

توصیف کرد و به چنین نتایجی نباید  تمایلبه صورت یک 

شود که وقتی استفاده می nsخیلی توجه کرد. مخفف 

دار نیست. این بدان معنی است اختالف بین دو تیمار معنی

شده وجود ندارد. تیمارهای اعمالکه اختالف واقعی بین 

( استفاده LSD6دار )گاهی از اصطالح حداقل اختالف معنی

شود. این مقدار برابر است با اختالفی که باید بین دو می

درصد  3تیمار وجود داشته باشد تا تفاوت آنها در سطح 

 (.6-80دار شود )جدول معنی

های نشان دادن این اختالفات استفاده از حروف هیکی از را

باالنویس در جدول اعداد است. این اختالفات به شکلی که 

تعیین  LSDدر باال توضیح داده شد و با استفاده از 

های منتشرشده توانید در دادهد. این مورد را مینگردمی

(. با 2-3( ببینید )جدول 6443) سامرزتوسط لیسون و 

-اختالف در سطوح پروتئین جیره اختالفات معنیوجود 

هفتگی  64داری در وزن بدن یا مصرف خوراک تا سن 

 64کننده جیره حاوی های دریافتمشاهده نشد. اما پرنده

ه کننده جیردرصد پروتئین در مقایسه با گروه دریافت

داری پروتئین درصد پروتئین به طور معنی 83حاوی 

 81(. اگرچه تیمار b,aنویس بیشتری مصرف کردند )باال

درصد پروتئین متفاوت نبود  80درصد پروتئین از تیمار 

درصد  82 تیمارداری با ( اما اختالف معنیcd,c)باالنویس 

داری بین (. اختالفات معنیd,cپروتئین داشت )باالنویس 

درصد وجود نداشت )باالنویس  80درصد و  83های جیره

d.)
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 از افراد گله که متوسط هستند درصدی( بر CVتغییرات )اثر ضریب : 2-15شکل 

 

 نکته 

یری روندها باید با استفاده از آنالیز گاندازه

 رگرسیون انجام بگیرد.

 

برخی از مطالعات در مورد رابطه بین دو صفت گزارش 

د. در اینجا ممکن است از همبستگی استفاده شود. نشومی

این ارتباط ممکن است مثبت )هر دو صفت با یکدیگر 

شوند( یا منفی )با بزرگ شدن یک بزرگ یا کوچک می

شود( باشد. همبستگی عالی برابر صفت دیگری کوچک می

( است. در صورت عدم وجود ارتباط -8+ یا 8یک )

  همبستگی صفر خواهد بود. همبستگی اغلب به صورت

مکن است به صورت شود و گاهی مگزارش می 2rعدد 

دار یا درصد بیان شود. همبستگی ممکن است معنی

برای تعیین آن استفاده  pدار باشد که یک مقدار غیرمعنی

 شود.می

شود میاستفاده ن یاحتماال همبستگی اغلب به شکل مناسب

ای از آن در مثال زیر نشان داده شده است. یکی که نمونه

مرغ اندازه پولت ترین عوامل موثر روی اندازه تخماز مهم

گذاری است. در تحقیق منتشرشده توسط در آغاز تخم

گذاری تخم ابتدایای در ( گله6444هارمز و همکاران )

 و سنگینهفتگی( به سه گروه سبک، متوسط  60)سن 

مرغ به هفتگی بر اندازه تخم 60تقسیم شد. اثر وزن 

نشان داده شده است. از این  8-83وضوح در جدول 

هفتگی به  60ها در سن ها روشن است که وزن مرغداده

 90 در سنداری متفاوت از یکدیگر بوده است. طور معنی

متر داری کهای سبک به طور معنیپرنده تخمهفتگی، وزن 

های داری بین وزن تخمه بود، اما اختالف معنیاز بقی

های متوسط و سنگین وجود نداشت. تولیدشده توسط گروه

 تحلیلای کالسیک از اعمال این نتایج نمونه ارائهنحوه 

آماری ناقص و یا بهتر است بگوییم نادرست روی مجموعه 

 60ها در سن ها است. آنالیز رگرسیون بین وزن مرغداده

-هفتگی روند بسیار معنی 90مرغ در ندازه تخمهفتگی و ا

(: 9-83کند )شکل داری را بین این دو پارامتر آشکار می

بود. به یاد داشته باشید که  3280/4ضریب همبستگی 

است و بنابراین در واقع اختالف  8 با همبستگی عالی برابر

-درجهدار است. زمان ها بین تیمارها معنیمرغوزن تخم

 تواند گزینه مناسبی برای تولیدکنندگانیها میپولت بندی

تری تولید کنند های بزرگمرغخواهند تخمباشد که می

(.چرای آزاد یستمس مرغ در)مثال در مورد تولید تخم
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 (6444و همکاران، شده بر اساس وزن بدن )برگرفته از هارمز بندیهای گروهمرغ مرغوزن تخم :1-15جدول 

 گروه بر حسب وزن بدن )گرم( سن )هفته(

 سنگین متوسط سبک

 c8996 b8000 a8310 هفتگی 60وزن بدن 

 b3/36 b6/30 a8/30 هفتگی 61مرغ وزن تخم

 b0/32 a0/24 a2/33 هفتگی 96مرغ وزن تخم

 b9/30 a2/24 a6/26 هفتگی 90مرغ وزن تخم

 

 
 هفتگی 90مرغ بر اساس وزن بدن در سن وزن تخم آنالیز رگرسیون: 3-15شکل 

 

 ترینایها هرگز ساده نبوده است. حتی پایهداده تحلیل

ای استفاده های مدرسهها )که توسط بچهحسابماشین

ای دارند، اما مانند شود( کاربردهای آماری پیشرفتهمی

فاده است برای بهترین گزینهاغلب امور روزمره کامپیوتر 

است. یک مجموعه عالی از ابزارهای آماری در اکسل 

 محاسبات آماری برنامهمایکروسافت گنجانده شده است. 

R8 پذیری انتخاب خوبی برای کسانی است که انعطاف

-یک زبان برنامه Rدهند. )قدرت( باالتری را ترجیح می

 از فراتر آن توان کهنویسی برای آنالیز آماری است 

عرضه  آنچهو  داد انجام اکسل با توانمی که است مواردی

دارد بیش از آن چیزی است که همه ما به طور معمول می

 نیاز داریم.

                                                           
1. R Project for Statistical Computing (www.r-project.org/) 

 ارزیابی انتقادی نتایج آزمایش

 ه برای ارزیابیاستفادمورد  آماری مدل از نظرصرف

اختالفات در متغیرهای آزمایشی، امکان وقوع دو نوع 

 هنگام تفسیر نتایج وجود دارد: اشتباه در

 توانیم یک فرض صحیح را به اشتباه رد کنیم.ما می 

 توانیم یک فرض ناصحیح را به اشتباه بپذیریم.ما می 

وظیفه متخصص تغذیه و تولیدکننده است که در مورد 

کنند. اعتبار فرض اولیه، صحت طرح آزمایشی و  فکرنتایج 

-گیری انجامهای آماری و سرانجام صحت نتیجهروش

یری گگرفته مواردی هستند که باید در مورد آنها تصمیم

یک آزمایش واحد باید با مشاهدات و  هاییافتهکرد. 

 د.نآزمایشات قبلی و اطالعات موجود مقایسه شو

http://www.r-project.org/
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 باشید:موارد زیر را به یاد داشته 

 یا  8شوند که نوفه تصادفیدیده میوقتی  الگوها غالبا

 رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

  بیش از حد اطالعات  ارائهممکن است تمایلی به

 شده وجود داشته باشد.تاییدی برای یک فرض مطرح

 ارزیابی کیفیت شواهد جدید به وسیله باورهای  غالبا

 (.6441، یکرگلدشود )قبلی دچار انحراف می

مرحله نهایی فرآیند علمی پذیرش یا رد فرض است. 

گیری هرچه که باشد، پایه دیگر خروجی این تصمیم

شود که تا آن زمان به دست آمده است و مشاهداتی می

اغلب منجر به اصالح فرض و سپس بازآرایی آن خواهد 

 شد.

 

 کفایت تحقیق

اف آنها و چه از توانند چه از نظر اهدمی هاانواع آزمایش

شده با محدودیت مواجه گیرینظر پارامترهای اندازه

باشند. احتماال غیرمنصفانه نیست که بگوییم که همه 

هر آزمایش چرا که آزمایشات به یک شکلی ایراد دارند، 

است که امکان  چیزیآل و بین ایده یلوتعدجرحمستلزم 

بنابراین، (. 6441، یکرگلددستیابی به آن وجود دارد )

همیشه مهم است که تحقیقات به طور کامل منتشر شوند و 

 ها و نتایج آنها برای ارزیابی دقیق در دسترس باشد.روش

شرایط  در که داردمی بیان گویا خیلی (6443)  6کلت استیو

توان عوامل اختالط را از طریق طرح آزمایشی تحقیق می

ار این ک دقیق و کنترل واریانس جمعیت حذف کرد. حاصل

 از نظر آماری است. این نوع اعتمادقابلدستیابی به نتایج 

ر اثخورند که اثراتی مانند آزمایشات زمانی شکست می

وز( را باکتریبالینی نامحسوس )مثال دیسهای تحتبیماری

 جای بهدهند. روی عملکرد در شرایط مزرعه بازتاب نمی

 برای را( تلفات)ومیرمرگ میزان محققان معموال این،

                                                           
1. Random noise 
2. Steve Collett 

 
 

 ریگیاندازه شدهاعمال تیمار به سالمت پاسخ گیریاندازه

جه گیری درشاخص چندان مناسبی برای اندازه که کنندمی

 ها نیست.رفاه پرنده

 

 نکته 

در شرایط آزمایشی همیشه  آمدهدستبهنتایج 

 یم به شرایط مزرعه نیستند.تعمقابل

 

از نظر تجاری، پذیرش یا رد یک فرض آسان نیست. همه 

آزمایشات تحت تاثیر شرایط اجرای آزمایش قرار 

ها دسترسی مناسبی به آب و گیرند. عموما پرندهمی

شود )بدون تنش خوراک خواهند داشت، محیط کنترل می

 وشوند میها تمیز گرمایی و عدم تجمع آمونیاک( و قفس

فشار کاهش شود )ا فراهم میبستر مناسبی برای آنه
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ای ها(. به طور معمول شرایط مزرعهناشی از بیماری تعفون

های تولید و پرورش، با تنوع در شرایط محیطی، سیستم

شود. ها شناخته میمواد خوراکی و درگیری با بیماری

تجربیات مدیریتی متفاوت، اختالفات در فلسفه تولید 

قیمت، عملکرد بهینه(، قیمت، گوشت ارزان)تولید ارزان

 چهبه پراکندگی هر شرایط بازار و استانداردهای رفاهی

د. بنابراین، نگرانی واقعی پیرامون صحت زنبیشتر دامن می

شده در شرایط آزمایشی تعمیم نتایج آزمایشات انجام

 .(6449)رزن،  استاندارد به فعالیت تجاری وجود دارد

را در شرایط اجتناب از انتخاب محصولی که عملکرد 

ای دهد اما عملکرد را در شرایط مزرعهآزمایشی بهبود می

آل دهد )و بالعکس( حیاتی است. روش ایدهبهبود نمی

آزمایش و  ،گیری از نتایج اشتباه مثبت یا اشتباه منفیپیش

انتخاب مستقیم محصوالت در مزرعه است. اما به دلیل 

اندارد هر دو محصوالت و تسهیالت استدر تنوع وجود 

طرف با استفاده از ای بیای، حصول مقایسات مزرعهمزرعه

 ممکن استدوره دشوار است. شاهدهای مثبت و منفی هم

تی های گوشدر شرایط آزمایشی پتانسیل ژنتیکی جوجه

، در چنین از این روتقریبا به طور کامل بروز کند. 

های مختلف یا سطوح اضافی مواد مغذی آزمایشاتی مکمل

 ،تر از ایند. مهمنمحدودی برای بهبود عملکرد دار فرصت

شده در مزرعه زای مشاهدههای عفونی تنشدرگیری

حت ترا د متابولیسم و نیازهای مواد مغذی معینی نتوانمی

د. به منظور فراهم شدن امکان جریان نتاثیر قرار بده

ان کنندگتر اطالعات بین تحقیقات طیور و استفادهجامع

ترین شرایط به باید آزمایشات در نزدیک ،کنهایی خورا

(. 6484، 8بنزونیشوند )میچارد و  انجامشرایط مزرعه 

هم در شرایط شرایط طبیعی و  ات هم درآزمایشالزم است 

 تواند شامل تراکم. چالش میتکرار شوندچالش )درگیری( 

باالی گله، پرورش ضعیف، دماهای متغیر و کیفیت پایین 

                                                           
1. Michard and Benzoni 
2. Nick Dale 

ک گیری در مورد مزایای یار امکان نتیجهبستر باشد. این ک

ای برای یک افزودنی خوراکی یا بهترین راهکار تغذیه

 کند.گونه یا سویه را فراهم می

انداز تا حدودی بدبینانه، ما خیلی خوب از یک چشم

کنیم، اما با وجود های تحت آزمایش را تکرار میپرنده

ن و اختالفات مشخص در مواد خوراکی، خطاهای توزی

کنیم که فرض می ینانهبمخلوط کردن، خیلی خوش

ها دقیق هستند و هرگز آنها شده به پرندههای ارائهجیره

 کنیم.را تکرار نمی

 

 ارزیابی اقتصادی

 گیری دراحتماال دشوارترین بخش یک آزمایش تصمیم

یک محصول از نظر اقتصادی است.  یصرفگبهمقرونمورد 

گیری باید بر اساس درآمد و نه مخارج صورت این تصمیم

برداری از (. در یادداشتکنید جعهرام 84فصل به بگیرد )

های آماری دقت کنید. در صورتی که وزن دو تیمار یافته

دار مختلف از نظر عددی متفاوت اما از نظر آماری معنی

اقتصادی با استفاده از نتایج  نشده است، انجام آنالیز

تیمارها درست نیست، بلکه باید از میانگین استفاده شود. 

. شده نتیجه شانس باشدگیریممکن است اختالفات اندازه

دار گیری و تغییرات آن معنیچنانچه پاسخی اندازه

تشخیص داده شده باشد، ممکن است استفاده از مقادیر 

 توجیه باشد.بلبرای هر تیمار قا آمدهدستبه

 

 خألروغن مار، پودر سفید و پدیده 

 گوید:می 6نیک دالی

، یکی از نیازهای واقعی یا متصور صنعت یچند گاههر از »

 های خوراکی قرارطیور مورد توجه تولیدکنندگان افزودنی

 برای بازاریابی یفردمنحصربهگیرد. این امر فرصت می

کند، چرا که احتماال حتی قبل از توسعه این ایجاد می
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محصول عالقه به استفاده از آن وجود داشته است. نویسنده 

 ألخکند. با توجه به هدف ما، یاد می خألاز این سناریو با نام 

شرایط ناپایداری است که تمایل به پر شدن با هر چیزی 

ند. در موفقیت همه دارد که بتواند در آن رخنه ک

دید شوند تروارد بازار می خألمحصوالتی که برای پر کردن 

وجود دارد. اما در اغلب اوقات، ممکن است متخصصین 

مید ، به ابگشایندتغذیه در خود را به روی چنین محصولی 

آنکه محصول مورد نظر واقعا در حل یک مشکل کمک 

درها ینتوکسین ب خألهای کالسیک محصوالت کند. مثال

ها را شود انواع مختلفی از مایکوتوکسینهستند که ادعا می

به  -کنند. مطمئنا چنین محصوالتی نیاز خواهد بود جدا می

شرطی که وجود داشته باشد. متخصص تغذیه و بقیه 

تشکیالت باید به طور ویژه در این شرایط دقت کنند، چرا 

 که آرزوی اینکه یک محصول به طور واقعی کار کند

در  طرفییبتواند موجب از دست رفتن ناآگاهانه می

 شود.محصول ارزیابی آن 

 

 پس از آن چگونه ادامه دهیم؟

 توانهای تجربی متعددی میگیریاز بحث باال نتیجه

داشت. اول، تولیدکننده تحت فشار است که محصولی 

به طور کامل توصیف شده مشخصات آن تولید کند که 

نتایج آزمایشات برخوردار از طراحی ها و باشد. دوم، روش

-و تعداد تکرارهای مناسب باید در دسترس مشتری آینده

د. متاسفانه، همه تسهیالت آزمایشی )چه ننگر قرار بگیر

-خصوصی و چه عمومی( سطح اعتبار یکسانی ندارند. یافته

 یهتوجقابلهای مستقل متعدد وزن ههای مثبت آزمایشگا

افه خواهد کرد. سوم، منطقی به به ادعای تولیدکننده اض

رسد که از تولیدکننده انتظار داشت که حداقل نظر می

برای سازوکار اثر محصول جدید خود  ینانیاطمقابلفرض 

کند. اگر فرض حامی استفاده از یک افزودنی معین  ارائه

جالب به نظر نرسد باید در استفاده عملی از آن دقت کرد. 

                                                           
1. Harry Frankfurt 

تی در مورد به صرفه بودن سرانجام، الزم است مالحظا

محصول از نظر قیمت صورت بگیرد. ممکن است استفاده 

از تخصص یک حسابدار در این مورد ضروری باشد. عالوه 

های پنهان مانند خرید، انبارداری، بر قیمت محصول، هزینه

را نیز در  کارخانه کارکناننشت تصادفی و به اشتباه افتادن 

 نظر داشته باشید.

ه از تامین نسبی مواد مغذی ضروری مطمئن پس از آنک

(. 6440شدیم، حفظ هوشیاری ضروری است )دالی، 

های مختلف سال و سنین ها در فصلبسیاری از افزودنی

مختلف پرنده اثرات بیشتر یا کمتری خواهند داشت. عدم 

ترین دارایی قطعیت قانون و یک ذهن مشکوک ضروری

 «است.

 

 ترفندهای تجارت

محکم، فروش موثر به استفاده از  علمیهای دهدر غیاب دا

ت  8ابزارهای دیگری نیازمند است. هری فرانکفور

 را به الف« درباره الف»کالسیک خود  رساله( در 6443)

د. کنتوصیف می دروغعنوان نوعی فریبکاری متمایز از 

داند و از حقیقت آگاه هست، اما تعمدا طوری می گودروغ

زند که شما را به اشتباه بیندازد، در حالی که حرف می

کند الفنده بدون آگاهی از حقیقت و خیلی ساده تالش می

دهد )برای انجام خرید؟(. ساتل بکه ما را تحت تاثیر قرار 

تغذیه مواد »گفتار کتاب خود در مورد ( در پیش6484)

انحراف نتایج بر اساس تمایالت »گوید: چنین می «معدنی

-است. اعتبارسنجی طرح یصتشخقابلتجاری به آسانی 

های گر تبعیت آنها از شیوههای آماری این آزمایشات بیان

ها است، از مطرح مصوب واحدهای کنترل کیفی شرکت

کردن سواالتی که جواب آنها روشن نیست یا جواب قاطعی 

داری آماری قراردادهای معنی شود؛ندارند اجتناب می

دار ( معنیp < 8/4شود؛ تمایالت )نادیده گرفته می

د و در صورت جواب ندادن این ترفند، ممکن است نشومی
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مطرح شود؛ نکات مثبت در رابطه با مکمل  برتری عددی

شود، حتی اگر جزئی دیده میمقاله همیشه در چکیده 

اهی آگ «شود.جتناب مید؛ از مطرح کردن نکات منفی انباش

 از موارد زیر اهمیت دارد:

  شود، امکان می ارائهمعموال وقتی که شواهد نامعتبر

بررسی منابع این اطالعات یا جدا کردن اثرات تیمارها 

 وجود ندارد. قبلی معلومات در موجود تنوعاز 

  در صورت متفاوت بودن شرایط آزمایشی )برای مثال

متفاوت(، احتمال دارد که استفاده از مواد خوراکی 

شده توسط دیگران برای شواهد آزمایشی گزارش

 شما کاربردی نداشته باشد.

 ها خود مبادرت به انجام آزمایش بسیاری از شرکت

 در مجالترا کنند و ممکن است آنها محصوالتشان می

گونه  این غالبامحلی به چاپ برسانند.  یدامپرور

تند تا آزمایشات ای هسها مقایسات مزرعهآزمایش

 برنامعتعلمی و نتایج آنها تنها کمی باالتر از شواهد 

 است.

 ای ههای جانشین، مثال استفاده از دادهاستفاده از داده

های گوشتی ارزش محدودی بلدرچین برای جوجه

تنی وقتی ما باید در های بروندارد یا استفاده از داده

 .تنی استفاده کنیمواقعیت از کارهای درون

  برای -ها نامناسب نباشد داده ارائه نحوهممکن است 

مثال، ممکن است شکل، مقیاس، یا محور نمودار 

 دستکاری شده باشد.

 توان از طریق استدالل قیاسی ایجاد کرد. حقایق را می

 یکدیگر، به موجود حقایق دادن ارتباطدر این حالت 

. محققانی که از شودمی جدید حقایق خلق باعث

 شناسی شناخت دارندهای بیوشیمی و زیستسیستم

دالیل منطقی برای چگونگی کارکرد  ارائهسعی در 

محصوالت دارند، در بسیاری از موارد این دالیل تنها 

 دهگذارفرضیاتی هستند که باید در بوته آزمایش 

 شوند.

  تاطالعاوقتی تنها  -از چیدن گیالس بر حذر باشید 

 شود.می قولنقل شدهیه مطرحا فرضهم سو ب

 توان نشان داد که به سرانجام، در بسیاری از موارد می

رغم عدم تفاوت نتایج از نظر آماری، اختالفات عددی 

شود. در صورت حاصل باعث افزایش سودآوری می

دار نبودن مناسب نبودن طراحی آزمایش یا معنی

ا ر قبلیمطالب نتایج این مساله را نادیده بگیرید )

 ببینید(.

 

 گیری از فرآیند علمیاستدالالت نتیجه

هایی که پیامدهای مالی سنگین گیریبرای اتخاذ تصمیم

ا بدارند، باید بتوان به ادعاهای تولیدکنندگان اعتماد کرد. 

 توان با قاطعیتنمی مقایسه ساده دو سالن یا دو محل

آیا اختالفات ایجادشده حاصل شانس کرد که گیری نتیجه

درصد  34به طور خالصه،  :شدهاند یا تیمار اعمالبوده

شده اثر مثبت داشته باشد. احتمال دارد که تیمار اعمال

شوند، مگر آنکه دار میای به ندرت معنیآزمایشات مزرعه

ها های زیاد و با استفاده از تعداد زیاد پرندهدر تعداد دوره

ده شهای نگهداریجام شوند. انجام مقایسات بین پرندهان

ه خط مگر آنک -در نواحی جغرافیایی متفاوت معتبر نیست 

سیر دو محل مقایسه شود. مقایسه نتایج دو دوره زمانی 

رایط ش برانگیز است، زیرا عالوه بر تغییرمختلف نیز سوال

ها هم و هوایی امکان تغییرات مدیریتی و یا بیماری آب

دارد.وجود 
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 نکات کلیدی

11 
ا ها است. این فرآیند بتغذیه و پرورش طیور هر دو اساس علمی دارند. علم یک فرآیند منطقی هدفمند برای ارزیابی ایده

 شود.ای از مشاهدات یک نظریه یا یک فرض ارائه میمشاهده آغاز و بر اساس مجموعه

12 
 آزمایشات سنجش فرض باید به شکل صحیح و در جهت حذف خطاها طراحی شوند.

13 
 کند.گیری پراکندگی در سیستم و تعیین احتمال صحت یا عدم صحت فرض فراهم میآماری مسیری جهت اندازه تحلیل

14 
درصد مشاهده  33احتمال دار است. این یعنی به درصد معنی 3( یا در سطح ns) نیست داراختالف بین تیمارها یا معنی

 شده است.خروجی حاصل تیمار اعمال

15 
 احتیاط کرد. یاختالفاتچنین اصطالحاتی مانند تفاوت عددی اهمیت کمی دارند و هنگام مطالعه باید در مورد 

16 
ا ایج بها نیاز به ارزیابی دارند. آیا طرح آزمایش مناسب بوده است، آیا نتحتی در صورت اجرای صحیح آزمایش پاسخ

 سازی نتایج این تحقیق هزینه کنید؟های کنونی ما همخوانی دارد و آیا حاضرید برای پیادهدانسته

17 
 .نشود تهگرف اشتباه -دهد می انجام واقعا محصول یک یا تیمار یک که چیزی -مشاهده  با( نظریه) فرضیه که باشید مواظب

18 
 طرف باشید.ناکافی آگاه و در مورد نتایج همه آزمایشات بیاز راهبردهای بازاریابی بر پایه اطالعات 



 نویسی موثرجیره: 16فصل 
گمارند. کیفیت جیره چیزی فراتر از دانش خود را از طریق آن به عمل می تغذیهنویسی ابزاری است که متخصصین جیره

 .ها نخواهد بودنویس و صحت دادهشده توسط شخص جیرههای اعمالمجموعه محدودیت
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نویسی ابزاری است که متخصصین تغذیه از طریق آن جیره

گمارند. این فرآیند بر پایه یک دانش خود را به عمل می

طی خ ینویسشیوه نسبتا ساده ریاضی موسوم به برنامه

استوار است. مجموعه پیچیده عوامل متقابلی که باید در 

ی در نظر گرفته شود بدین معنی است که نویسهنگام جیره

نوشتن یک جیره بهینه به تجربه زیادی نیاز دارد )شکل 

82-8.) 

 

 نیازهای مواد مغذی و مختصات خوراک

رابر نظر بالینی نیاز بمتواند متفاوت باشد. از مفهوم نیاز می

-است با حداقل مقداری از یک ماده مغذی که برای جلو

. الزم استهای مربوط به تغذیه گیری از بروز بیماری

در جداول  شدهارائهبسیاری از متخصصین تغذیه اعداد 

گیرند و آل در نظر میمعروف را به عنوان نیازهای ایده

یک سری حقایق  یرندهدربرگ این اعدادشود که فرض می

پیرامون نیازهای داخلی حیوان هستند. در حقیقت، تی زیس

توسط این جداول اصال تخمینی از نیازها  شدهارائهمقادیر 

 یازهاینشده هستند. توصیه خوراکنیستند بلکه مختصات 

 فعالیت یک از معینی نرخ نگهداری برای حیوان ویژه

 عمل رد باید و کنیممی پیشنهاد ما که مقداری و متابولیک

. دنشو داده تمیز هم از باید  بگیرد، قرار حیوان اختیار در

این مشخص شده است که نیاز انرژی حیوان برای از پیش 

شود یک شیوه فاکتوریل تعیین میا استفاده از رشد ب

 (.9-84)معادله 

گام بعدی تعیین نرخ رشد مطلوب مورد انتظار و به دنبال 

آن تخصیص روزانه هر ماده مغذی برای دستیابی به این 

ست بر ای ممکن اهای مجاز تغذیهنرخ رشد است. توصیه

-اساس تخمینی از نیازهای ویژه، آزمایشات تجربی، شیوه

داروی به دست های تجربی یا پیشهای سنتی، اندوخته

( و بنابراین ترجمه آنها 8310آمده باشند )فولر و وانگ، 

 مفهوم با عمل ایناهمیت است.  حائزبه اصطالحات عملی 

 خوراک مختصات. است شده ممکن خوراک مختصات

 باید که معین مغذی ماده یک از مقداری از است عبارت

 شدهتوصیه مجاز حد حیوان تا شود گنجانده جیره در

 .نماید دریافت را آن روزانه

 

 نکته 

مالحظات تجاری آنچه را که به عنوان بهترین  غالبا

 دهد.یمقرار  الشعاعتحتشود یمشناخته 

 

 اقتصادی مسائل

تعیین نیازهای دقیق مواد مغذی برای حیوانات مزرعه 

ها به صورت مشتاقانه پیگیری شده هدفی بوده که سال

تی زیس ییکارااست. این مقادیر جهت دستیابی حیوان به 

اما معموال در تامین اهداف  ،شوندبهینه خود تعیین می

ها، که مقصود آنها یافتن سطحی از هزینه موسسین شرکت

تالف بین درآمد و خرج را به حداکثر برساند، است که اخ

های دچار نارسایی هستند. وظیفه ترجمه نیازها به توصیه

مجاز روزانه تحت تاثیر عدم محدودیت ظرفیت حیوانات 

شود. این ظرفیت تحت تر میبرای مصرف خوراک پیچیده

تاثیر عوامل متعددی مانند طبیعت خود خوراک، اندازه 

 حیوان در هر یوضعیت فیزیولوژیکبدن، سطح تولید و 

گیرد. شاید تعیین مصرف خوراک زمان مشخص قرار می

دشوارترین بخش تغذیه حیوانات باشد. حیوانات دارای 

 /رشد سریع به طور معمول تا حدی که از نظر فیزیکی

خورند. در حالی که اغلب حیوانات ر است میسیمحیطی م

 ینتامعالی جهت  بالغ مصرف خوراک خود را تقریبا به طور

 کنند.نیاز اولین ماده مغذی محدودکننده تنظیم می

های مجاز و شده مواد مغذی، توصیهبینینیازهای پیش

للی الماز منابع متعدد محلی و بینخوراک مختصات  نهایتا

 منتشره. این منابع شامل مجموعه جداول استدر دسترس 

هایشرکت. بریتانیا است ARCو  آمریکا NRCتوسط 
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 عواملی که باید جهت ساخت یک جیره بهینه برای حیوانات در نظر گرفته شوند: 1-16شکل 

 

ین ای پا در اتجاری مانند آویاژن و کاب نیز به طور فزاینده

اند. شاید بتوان انتشار جداول نیازهای مواد مسیر گذاشته

مغذی را یک رویه باعث تاسف دانست. درست است که 

-های فاکتوریل به دست میاین جداول با استفاده از روش

 مستدل روند و استخراج مراحل ارائه به قادر اماآیند، 

 هایروش ایجاد به قادر نتیجه در و شدهکمی هایداده

 شرایط در مزرعه حیوانات نیازهای تعیین برای عملی

(. خیلی 8313، 8؛ کربتری8319، ویتمور) نیستند مختلف

ساده، سوالی که باید پاسخ داده شود این نیست که نیازها 

پاسخ هدف مورد نیاز  :است چه هستند؟ بلکه سوال این

حداکثر درآمد چیست؟ و این پاسخ به برای دستیابی 

 شود؟چگونه بر مبنای مواد مغذی برآورده می

 

 نویسیعوامل حیوانی موثر بر جیره

 مصرف خوراک

 روشن است که امکان تعیین مختصات خوراک بدون

                                                           
1. Crabtree 

 نکته 

شناسی و جیره یستزی از امجموعهنویسی یرهج

 اقتصاد و علوم کامپیوتر است.حیوان، 

 

مشخص کردن سطحی از مصرف خوراک که حیوان به آن 

شود که با تغذیه یابد میسر نیست. فرض میدست می

خوراک برای از حیوانات در حد اشتها آنها مقادیر کافی 

ای از . مجموعهکنندمصرف میحداکثر تولید دستیابی به 

سی به دانخوری، ای مثل دسترشامل موارد ساده ،عوامل

د موجب توانمیگله، طراحی دانخوری و تراکم بیش از حد 

تغییر مصرف خوراک و کمتر یا زیادتر شدن آن از حد 

. با تغییر مصرف خوراک فراهمی نیاز گرددشده بینیپیش

کند. مصرف مواد مغذی را مواد مغذی روزانه نیز تغییر می

یک جیره در  توان با تعدیل سطوح مواد مغذی درتنها می

 جهت عکس تغییرات مصرف خوراک استاندارد کرد.

 : انرژی مصرفی تابعی از مصرف خوراک وانرژی جیره
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دیگر مواد از  است، مگر آنکه برخی سطح انرژی جیره

مغذی محدودکننده باشند. به جز چند استثنا، حیوانات 

خورند که نیاز انرژی آنها برآورده شود. معموال تا زمانی می

چربی به جیره با افزایش تراکم انرژی مصرف فزودن ا

 خوراک مصرف جیره، فیبر افزایش با کند.می کم را خوراک

یابد. با ظرفیت دستگاه گوارش افزایش میشدن تا تکمیل 

 متوقفتکمیل ظرفیت دستگاه گوارش مصرف خوراک 

شود که ممکن است قبل از تامین نیاز انرژی باشد. رقیق می

دهد، زیرا های گوشتی رخ میشدن انرژی در مورد جوجه

های حاوی فیبر مصرف انرژی حتی هنگام تغذیه جیره

شود. در بسیاری از پایین منجر به محدودیت عملکرد می

 شود.موارد این امر توسط محیط زندگی پرنده ایجاد می

: ممکن است مصرف خوراک حیوانات اسید آمینهمقدار 

-های مواجه با عدم تعادل مناسب اسیدکننده جیرهدریافت

های آمینه کاهش پیدا کند و شدت این کاهش بر اساس 

های اسیدهای آمینه دخیل در این عدم سطوح و ویژگی

در خصوص نویسی تعادل متفاوت است. خطاهای جیره

اکی یا اسیدهای آمینه استفاده ناصحیح از مواد خور

شود. این خطاها را سنتتیک موجب این مشکالت می

آل صحیح توان با اطمینان از استفاده از الگوی ایدهمی

 نویسی مهار کرد.اسیدهای آمینه در هنگام جیره

: قرار گرفتن پیوسته حیوان در معرض دمای باالتر یا دما

تحت  تر از محدوده دمایی خنثی مصرف خوراک راپایین

دهد. همگام با افزایش دمای محیط از یک تاثیر قرار می

 زا، مصرف خوراکسطح آسایش به یک سطح نسبتا تنش

گذارد و تنش گرمایی به طور متناسب رو به کاهش می

شود. شدید باعث کاهش شدید مصرف خوراک می

یابد. حساسیت به تنش گرمایی با باال رفتن وزن افزایش می

اک با کاهش دما به یک میزان برعکس، مصرف خور

یابد. قرار گرفتن حیوانات در محیط متوسط افزایش می

مصرف خوراک خود را افزایش که شود سرد باعث می

زیرا نیاز انرژی نگهداری آنها برای حفظ دمای بدن  ،دهندب

یابد. ممکن است نرخ رشد تحت تاثیر قرار افزایش می

اهد خوتری حاصل تبدیل خوراک ضعیف ییکارانگیرد اما 

ممکن است حیوانات تحت تنش سرمایی  در عین حال،. شد

زیرا آنها در مصرف انرژی فراتر از حد  ،شدید رشد نکنند

شوند. شدت تاثیر هوای سرد نگهداری با مشکل مواجه می

 کند.در وزن بدن باالتر کاهش پیدا می

 

 ژنتیک

ژنتیک نقش مهمی در تعیین مصرف خوراک حیوانات ایفا 

های ژنتیکی بر اساس بهبود راندان کند. انتخاب الینمی

تواند به طور غیرمستقیم آوری نیز میخوراک و گوشت

 باعث انتخاب برای مصرف پایین خوراک شود.

 

 مقبولیت خوراک

توان نادیده گرفت. احتمال دارد مقبولیت خوراک را نمی

-به وجود مواد خوراکی غیر که حیوانات در پاسخ

خوشخوراک و ناخوشایند در جیره مصرف خوراک خود را 

دهند یا از خوردن خوراک اجتناب کنند. این مساله بکاهش 

های مادر گوشتی که مقدار به ویژه در حیواناتی مانند مرغ

دارند معینی از خوراک را به صورت روزانه دریافت می

ی حیواناتی که دسترسی . چنین اثراتی روشودمشاهده می

آنها به خوراک آزاد است وضوح کمتری دارد و ممکن 

است تا زمان کاهش عملکرد مشخص نشود. برخی از بوها، 

توانند در کاهش مصرف خوراک ها میها و بافترنگ

سهیم باشند. استفاده از مقادیر باالی برخی از مواد خوراکی 

تواند باعث )مانند پودر گوشت و استخوان( در جیره می

-کپک و یا مایکو کمی ازکاهش خوشخوراکی شود. مقادیر 

-لقابتواند مصرف خوراک را به شکل ها نیز میتوکسین

دهد. برای جلوگیری از این مشکالت از بکاهش  توجهی

کیفیت پایین استفاده نکنید. دارایمواد خوراکی 
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 یسالمت

تواند به دو طریق بر نیازهای مواد می یوضعیت سالمت

مغذی حیوان تاثیر بگذارد. اول، معموال حیوانات مریض 

کنند و یا خیلی قدرت خوردن ندارند. خوراک مصرف نمی

ها )مواد ژندوم، قرار گرفتن حیوانات در معرض آنتی

خارجی برای بدن( موجب بروز یک پاسخ ایمنی توسط بدن 

-هایی )ایمنوتشکیل پروتئینشود. این امر مستلزم می

ها( است که نه تنها حاوی مقدار باالیی اسیدهای گلوبولین

 آمینه هستند بلکه تشکیل آنها نیز به انرژی نیاز دارد.

 

 شرایط تجاری و بازار

نویسی را تحت تاثیر قرار فشار تجاری از دو راه جیره

باید مشخص کنند که تغذیه دهد. اول، متخصصین می

محصول مورد انتظار آنها چیست )برای مثال، جوجه 

گوشتی با یک وزن معین(. احتماال هنگام اعمال فرآوری 

ه( الشه )مثال گوشت سین یپرنده برخی از اجزابیشتر روی 

کنند و در نتیجه ممکن است استفاده ارزش باالتری پیدا می

ای دوم، در فض از پروتئین بیشتری در جیره ضروری باشد.

تجاری اینکه متخصص تغذیه چقدر خوب است مهم نیست 

 شود.و تصمیمات بر اساس واقعیات تجاری اتخاذ می

 

 کامپیوتر در تغذیه

های برجسته ارتباطات علمی و تجاری در یکی از بخش

سال گذشته ورود کامپیوترهای شخصی  64طول بیش از 

توسعه قدرت های ما است. تقریبا به همه وجوه فعالیت

نویسی اثر شگرفی در حوزه افزار جیرهمحاسبه و نرم

تغذیه حیوانات داشته است. همگام با بهبود شناخت ما از 

تغذیه، برای مثال، دستیابی به امکان استفاده از قابلیت 

هضم اسیدهای آمینه، پیچیدگی محاسبات نیز افزایش پیدا 

-تهبس آلدهیاکرده است. به عالوه، کامپیوترها یک محیط 

اند و به بندی برای اطالعات و مفاهیم کمی ایجاد کرده

انتقال عرضی اطالعات در فاصله بین علم و متخصصین 

ای از آوری کتابخانهکنند. آنها قادر به جمعکمک می

تواند در عمل استفاده شود بدون اطالعات هستند که می

 آنکه خوانده یا درک شود.

 

 سازی کامپیوتریمدل

هایی ریاضی از یک سیستم های کامپیوتری مدلبرنامه همه

خاص هستند. یک سیستم به صورت گروهی از اجزای 

شود که همراه با یکدیگر برای دستیابی تعریف می متعامل

کنند و قادرند به صورت یک به یک هدف مشترک عمل می

-محرک بدهند. نشان واکنش معین محرک یک به واحد کل

ن تواهای تولید حیوان را میسیستم های اصلی موثر روی

های زیستی مانند در سه دسته کلی قرار داد. اولی محرک

محیط، پتانسیل ژنتیکی حیوان، چگونگی پاسخ حیوانات به 

دومی  .است شدهارائه جیره ایتغذیه صاتتخم و مغذی مواد

های اقتصادی و سومی اثر زمان روی سیستم است. جنبه

های عالی فرآیند تولید محصوالت التغذیه دام یکی از مث

-زمان و کند تغییر زمان طول در تواندمی که است کشاورزی

 ت:ای اسگیری زیر پیش روی هر تولیدکنندههای تصمیم

 ای باید در هر چه نوع جیره و چه نوع سیستم تغذیه

 زمان استفاده شود؟

  ا سودت پیدا کندفرآیند تولید باید تا چه زمانی ادامه-

 به حداکثر برسد؟ آوری

 دیدی ج گروه با فعلی حیوانات جایگزینی وقت بهترین

قرار است این کار  اگر -است  چه زمانیاز حیوانات 

 انجام شود؟

 باید روی به  ،در صورت عدم محدودیت ظرفیت

حداکثر رساندن سود به ازای هر حیوان تولیدشده 

زمان در  ،تاکید کرد، اما با محدود شدن ظرفیت

گیرد و تاکید بر به حداکثر رساندن اولویت قرار می

سودآوری به ازای هر واحد زمان خواهد بود.
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افزارهای مورد استفاده در تغذیه از نظر عملی، معموال نرم

ی سازتوان از مدل شبیهگیرند. اول، میدر دو گروه قرار می

برای تقلید رفتار یا پاسخ یک حیوان یا گروهی از حیوانات 

شرایط مدیریتی معین استفاده کرد. دوم، از طریق یک در 

-مهکل برنانویسی ریاضی )اغلب به شاستفاده از برنامه

-تمسیس سازیبهینه برای را هاییمدل توانمی خطی( نویسی

 های تغذیه یا مدیریت ایجاد کرد.

توان برای تعیین پارامترهای سازی را میهای شبیهمدل

 رگیری بهینه در یک سیستم استفاده کرد، اما آنها بتصمیم

زمان نویسی ریاضی قادر به در نظر گرفتن همخالف برنامه

علت و معلول نیستند. در بسیاری از موارد، تمایز بین این 

دو نوع مدل مشخص نیست و ترکیبی از هر دو شیوه باعث 

 شود.پذیر میافزار کاربردی انعطافایجاد یک نرم

 

 نکته 

بینی یشپتوان برای یمسازی را یهشبی هامدل

عملکرد حیوان استفاده کرد بدون آنکه آزمایشی 

 انجام شود.

 

 سازیمدل شبیه

سازی فرآیندهای مختلف سازی بر پایه مدلهای شبیهمدل

دخیل در وضعیت تغذیه و تولید حیوان استوار هستند. به 

طور کلی و تا جایی که به متخصصین تغذیه طیور مربوط 

 های نسبتااول، مدل گیرند.است، آنها در دو دسته قرار می

کوچک که برای تعیین نیازهای مواد مغذی یک یا گروهی 

اند: این روش در حوزه تغذیه از حیوانات توسعه یافته

ای از شود. دوم، خانوادهگذار استفاده میهای تخممرغ

-های پیچیده برای حیوانات در حال رشد، مانند جوجهمدل

-مورد استفاده نرخداریم که بسته به ورودی  ،های گوشتی

 کنند.های پاسخ )رشد( متفاوتی ایجاد می

 جداول که انددریافتهای متخصصین تغذیه به طور فزاینده

                                                           
1. What if? 

آمریکا  NRCمانند آنهایی که توسط )نیازهای مواد مغذی 

ات حیوان فردهبمنحصربرای حصول نیازهای  (منتشر شده

 هاستفادقابلشده در یک مجموعه خاص از شرایط نگهداری

تعیین  رایب جدیدتر هایسیستم پیچیدگی عالوه، به نیستند.

نیازهای حیوانات مشخص شده است و سازندگان آنها پی 

-اند که متخصصین تغذیه برای استفاده از این سیستمبرده

سازی حیوانات های کامپیوتری نیاز دارند. مدلها به مدل

دل م است. دشوار آنها مستمر تغییرات دلیل به رشد حال در

)بدون تاریخ( حیوان را در سرتاسر  EFGجوجه گوشتی 

غذیه ت ژنوتیپ، محیط، تغییرات به پاسخ در اشزندگی دوره

ها نوعی از دهد. این مدلمی رشدو راهبردهای مدیریتی 

-در اختیار پرورش« 8؟شود اگرچه می»ابزار اجرای توابع 

گذارند. هدف نهایی این دهندگان و متخصصین تغذیه می

 ،با این نوع ساختار ،توسعهدرحالسازی های شبیهمدل

فراهم ساختن امکان حذف ضرورت کارهای آزمایشی در 

 مزرعه و ساده کردن انجام آزمایش در کامپیوتر است.

 

 نویسی ریاضیبرنامه

-رت مدلتوان به صونویسی ریاضی را میهای برنامهمدل

رد. اند معرفی کهایی که در قالب سخت ریاضی تنظیم شده

نویسی خطی باید مساله را به شکل به عنوان مثال، در برنامه

ای از معادالت خطی توام تعریف کرد. کاربرد این مجموعه

نویسی در دامپروری گسترده است و به طور وسیعی برنامه

-ستفاده میبرای حیوانات ا حداقل قیمتنویسی در جیره

شود )در ادامه این فصل با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار 

نویسی خطی این است گیرد(. محدودیت اصلی برنامهمی

که قادر به بررسی پاسخ منحنی جمعیت حیوانات به مواد 

ها مغذی نیست و به این ترتیب ممکن است تنظیم جیره

در جهت به حداکثر رساندن سودآوری عملیات تغذیه 

 ها در سطوح مختلفای از جیرهلزم نوشتن مجموعهمست

 ماده مغذی باشد. ورود
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 های ترکیبیمدل

یاضی نویسی رسازی و برنامههای شبیهترکیبی از مدل غالبا

های یک مجموعه روش موثری برای بیان پیچیدگی

توان از اقتصادی تولید حیوان است. به عنوان مثال، می

عنوان ورودی )به شکل سازی به های شبیهخروجی مدل

نویسی )که بر اساس نیازهای مواد مغذی( برنامه جیره

-کند( استفاده کرد. این کار نرمنویسی خطی کار میبرنامه

کند و امکان پذیر ایجاد میافزاری قدرتمند و انعطاف

نماید که مربوط به یک هایی را فراهم مینوشتن جیره

 شرایط خاص هستند.

 

 نویسیجیره

ز نوشتن یک جیره استفاده از ترکیبی از مواد خام هدف ا

مطلوب است. ای تغذیهدر دسترس جهت تامین مختصات 

نها نویسی خطی نه تبه منظور دستیابی به این هدف، برنامه

برای متعادل کردن جیره بلکه برای به دست آوردن 

است. این برنامه امکان استفاده  استفادهقابلحداقل قیمت 

قیمت( در مقدار بهینه در جیره را یاب )گراناز منابع کم

برای  8کند و اولین بار توسط جرج دنسگفراهم می

سازی فعالیت آمادگاری ارتش ایاالت متحده استفاده بهینه

سی نویشد. متخصصین تغذیه خیلی زود به قدرت برنامه

 9میلرپستی و ( و 8320) کیسیو  6خطی پی بردند و دنت

هایی را در این مورد چاپ کردند. در این ( کتاب8339)

رده ها آویافته در این کتاببخش برخی از مباحث پوشش

 شده است.

 

 نویسیسازوکار جیره

ذ کاغ نویسی خطی با قلم وبه دست آوردن پاسخ برنامه

 دکه باید حل شو یمسائلپذیر است، اما اندازه مطلق امکان

                                                           
1. George Danzig 
2. Dent 
3. Miller 
4. Reduced cost 
5. Shadow price 

کل نویسی خطی به شه از برنامهبدین معنی است که استفاد

تنگاتنگی به توسعه کامپیوتر و اخیرا کامپیوترهای شخصی 

 معادالت از سری یک خطی نویسیبرنامه است. بوده مربوط

خطی را به منظور تامین شروط مساله )مختصات( و در عین 

کند. برای حل سازی تابع هدف )قیمت( حل میحال بهینه

از الگوریتم ساده استفاده  کردن مجموعه این معادالت

ضلعی است که در آن  -nشود که اساسا یک چندوجهی می

کند. تابع معادله هر قید سطح چندوجهی را مشخص می

هدف باید در یکی از رئوس این چندوجهی به حداقل مقدار 

 است(. محاسبهقابلخود برسد )که 

 

 نکته 

 زمانهمیسی خطی علت و معلول را به طور نوبرنامه

گیرد که آن را به ابزار قدرتمندی تبدیل یمدر نظر 

 کند.یم

 

 نویسی خطیپیامدهای اقتصادی استفاده از برنامه

، نویسیگذشته از فراهم کردن یک روش ساده برای جیره

نویسی خطی اجراشده با الگوریتم ساده به نویسنده برنامه

جیره اطالعات اقتصادی بسیار ارزشمندی در مورد جیره 

 نویسیدهد. از آنجایی که هدف جیرهمی ارائهشده نوشته

بر اساس حداقل قیمت به حداقل رساندن هزینه است، هر 

اوی تر یا مسک قید حداقل )مثال پروتئین باید بزرگچه ی

تر باشد هزینه کمتری خواهد سطح حداقل باشد( کوچک

یا  0تنزیل هزینهنویسی یک های جیرهداشت. اغلب برنامه

برای هر ماده مغذی محدودکننده دارند. این  3قیمت سایه

دهنده مقداری است که قیمت خوراک افزایش عدد نشان

هد یافت چنانچه حداقل قید آن ماده مغذی یا کاهش خوا

یک واحد افزایش یا کاهش پیدا کند. ایراد این روش این 
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نویسی خطی راهی برای دانستن اینکه یک است که برنامه

شامل  تنزیل هزینهواحد چقدر است ندارد و ممکن است 

 کسری از درصد یا چندین درصد از یک ماده مغذی باشد.

برای مواد  8مقادیر دامنهو  هاهزینهتنزیل به طور مشابه، 

شود. این اعداد می ارائهشده در جیره هم خوراکی استفاده

یک  تر برایگر مقداری است که شما باالتر یا پایینبیان

کنید، یا قیمتی است که در آن ماده خوراکی پرداخت می

 6قیمت پذیرشیک ماده خوراکی پذیرش یا رد خواهد شد. 

توان به صورت قیمتی تعریف کرد که در آن یک ماده را می

خواهد شد )در ترکیب جیره قرار  حلراهخوراکی بخشی از 

حل توسط خواهد گرفت(. پذیرش یک ماده خوراکی در راه

 شود:یک سری عوامل تعیین می

  ،ترکیب مواد مغذی خود آن ماده خوراکی. برای مثال

قیمت پذیرش  درصد پروتئین 23پودر ماهی حاوی 

درصد  24باالتری در مقایسه با پودر ماهی حاوی 

 پروتئین خواهد داشت.

 شود. ای که ماده خوراکی در آن استفاده میجیره

 سبوس گندم که انرژی نسبتا پایینی دارد در جیره

است اما برای  صرفهبهمقرونگذار های تخممرغ

-های گوشتی ارزش کمی دارد یا بیخوراک جوجه

 است. ارزش

  اقالمترکیب مواد مغذی، دسترسی و قیمت دیگر 

اثر مستقیمی بر قیمت پذیرش یک  شدهارائهخوراکی 

 ماده خوراکی دارد.

در بسیاری از موارد استفاده از یک ماده خوراکی در جیره 

، انتقال، مدیریت و یدوفروشخرهای با توجه به هزینه

کند. به جویی واقعی ایجاد نمیانبارداری آن هیچ صرفه

منظور یافتن قیمتی که در آن استفاده از یک ماده خوراکی 

نویسی پارامتری گردد از برنامهپذیر میدر جیره امکان

                                                           
1. Ranging values 
2. Acceptance price 
3. Price map 
4. Supply and demand curves 

شود. شیوه کار این برنامه این است که به استفاده می

ه از شود و مساله را با استفادسادگی به طور پیاپی تکرار می

د. ترسیم نتایج کنهای مختلف مواد خوراکی حل میقیمت

 9کند که به آن نقشه قیمتاین برنامه نموداری ایجاد می

ها (. در اقتصاد محض این نمودار6-82شود )شکل گفته می

 هستند. 0های عرضه و تقاضامنحنی

 

 نکته 

نویسی اطالعات اقتصادی ایجاد یرهجهای یستمس

توان از آنها برای اتخاذ تصمیمات یمکنند که یم

 بهره گرفت.مدیریتی 

 

 میکسیمولت

بندی تاکنون در مورد روش حل یک مخلوط واحد یا فرمول

های بندیایم. هنگام انجام فرمولمحصول بحث کرده

رض برد( فنویسی تک)یک برنامه جیره ®میکسسینگل

بر آن است که همه مواد خوراکی آزادانه در دسترس 

هستند. در اغلب شرایط تجاری داستان این گونه نیست و 

ای نویسی چندبرد( بر)یک برنامه جیره ®میکسیک مولتی

 میکس همه محصوالتیشود. مولتیحل مساله استفاده می

داری )تناژ( از آنها که قرار قرار است تولید شوند، مق که

است تولید شود و قیمت و دسترسی به مواد خوراکی را 

گیرد. مواد خوراکی محدود در در نظر می همهمراه با 

را  صرفه اقتصادیشوند که بهترین هایی استفاده میجیره

داشته باشند. برای مثال، چنانچه مقادیر پودر ماهی محدود 

ا های گوشتی )تدر جیره جوجه باشد، معموال برای استفاده

-شود. الزم به یادگذار( در نظر گرفته میهای تخمجیره

یورو  944آوری است که اگر شما قبال سویایی با قیمت 

در انبار است و قیمت سویا بهکه در حال حاضر اید خریده
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های گوشتی با افزایش قیمت آن جوجه دهد چگونه استفاده از کنجاله سویا در جیرهنقشه قیمتی که نشان می: 2-16شکل 

 کندکاهش پیدا می

 

یورو رسیده، سویایی که در انبار دارید یک ماد  994

یکس مخوراکی محدودکننده است و شاید استفاده از مولتی

مقتضی باشد. موارد بسیار کمی وجود دارد که یک 

هیچ محدودیت مواد متخصص تغذیه بتواند بگوید که 

که با نام  8میلمولتی یهامیکسخوراکی وجود ندارد. مولتی

. استشوند نیز در دسترس شناخته می 6میکسگلوبال

 گیری در این مورد هستنداینها ابزار مناسبی برای تصمیم

د. در شمای نکه چه مواد خامی باید به کدام کارخانه برو

-های گلوباله از مدلها، استفادکلی، از بین این برنامه

های بزرگ پول شود شرکتمیکس است که باعث می

 کنند. اندازپسبیشتری 

 

 گوشتی هایجوجه و گذارتخم هایمرغ برای نویسیجیره

نویسی به شکلی که در باال خالصه شد یک فرآیند جیره

ند که ککامال ریاضی است. متخصص تغذیه تعیین می عمل

در  هاستفادمورد امل مقادیر کامپیوتر چه محاسباتی )ش

دهد. بمواد خوراکی و مختصات خوراک( انجام  ماتریکس

                                                           
1. Multi-mill 
2. Global mixes 

های قبلی روشن شد باید مالحظات زیادی چنانکه در فصل

مدنظر قرار بگیرد. اگر شما جیره را برای یک واحد تولید 

تا حد زیادی توسط  هاجیرهنویسید، قیمت خوراک می

ها های بازار حاکم و تحت تاثیر رقابت شرکتقیمت

شود. این مساله در اساس بدین معنی است که مشخص می

-از قبل تعیین شده و کارخانه تنها عالقهخوراک مختصات 

نویسی بر اساس حداقل قیمت است. از سوی مند به جیره

واحد از  مند به تولیددیگر، دارنده واحد یکپارچه عالقه

محصول )مثال جوجه گوشتی( در حداقل قیمت است. معموال 

 آل همپوشانی ندارند.این دو ایده

 

 گذارهای تخمجیره

گذار قادرند مصرف خوراک خود را بر های تخمپرنده

و به ویژه انرژی تنظیم  شانیمغذاساس نیازهای مواد 

(. با دانستن مصرف خوراک جعه کنیدرام 3فصل به کنند )

در سطوح مختلف انرژی، امکان تعیین  -مورد انتظار 

روز به جای حداقل در  پرندهبه ازای هر  حداقل قیمت
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(. 2-3تن خوراک وجود دارد )شکل به ازای هر  قیمت

زیرا اغلب قیمت  ،معموال اعمال این روش دشوار است

شده توسط کارخانه سطح انرژی مورد استفاده شما تعیین

ای های داره طور کلی، استفاده از جیرهکند. برا تعیین می

تر )انرژی کمتر( در شرایطی که قیمت مواد تراکم پایین

)سبوس گندم و یا دارای تراکم پایین مواد مغذی خوراکی 

تر است سودمند ذرت( در مقایسه با ذرت ارزان ترخنه

خواهد بود. در صورتی که پودر ماهی یا روغن ارزان و به 

، بهتر است مقادیر بیشتری از شدباسادگی در دسترس 

 ونقلحملهای یک جیره با تراکم باال مصرف شود. هزینه

مواد خوراکی تاثیر دارد و وقتی  انتخابو ساخت دان نیز بر 

های دارای که قیمت اینها باال است بهتر است از جیره

 تراکم باالتر استفاده شود.

 

 های گوشتیجوجه

گذار های تخمانند مرغهای گوشتی نیز مدر مورد جوجه

هایی که حاوی سطوح مختلف انرژی و امکان نوشتن جیره

سازی تولید باشند وجود دارد. اما پروتئین در جهت بهینه

( های گوشتی به پروتئین )اسید آمینهمتاسفانه پاسخ جوجه

بینی نیست. مشکل اصلی این است که شرایط در پیشقابل

شرایط حاکم متفاوت از  زیادیهای آزمایشی تا حد سالن

در واحدهای تجاری است. به عالوه، نرخ سریع پیشرفت 

سال پیش به دست  3ژنتیکی بدین معنا است که نتایجی که 

آمده ممکن است دیگر کاربردی نداشته باشد. ضروری 

هایی که مختص است که آزمایشاتی با هدف حصول داده

ر حالت به مجموعه معینی از شرایط هستند انجام شود. د

توان چنین کاری را با استفاده از مدل آل، میایده

( 6440)و همکاران توسط صالح  کارسازی انجام داد. شبیه

های پاسخ مورد نیاز و چگونگی استفاده از ای از دادهنمونه

گیری برای جیره مناسب این نوع اطالعات هنگام تصمیم

 (.83-84دهد )شکل می ارائههای گوشتی جوجه

                                                           
1. Edinburgh University 

 پیامدهای عملی استفاده از کامپیوتر در تغذیه

افزارهای احتماال خالصه کردن تحقیقات علمی در نرم

-قابل و دسترسقابلکامپیوتری به شکلی که به سادگی 

یق هایی است که از طرباشند، یکی از موثرترین راه استفاده

تواند در یک واحد پرورش به کار گرفته شود. آن علم می

ی کرد که هدف اصلی استفاده از هر مدل باید یادآور

دهنده برای حرکت به سمت کامپیوتری کمک به پرورش

های مدیریتی است که سودآوری مدیریت، تغذیه و سیستم

های را به حداکثر خواهند رساند. معموال افراد از مدل

ها زیرا پاسخی که از این مدل ،کنندکامپیوتری انتقاد می

هایی است که در عمل مشاهده اسخگیرند متفاوت از پمی

این مساله تا حد زیادی درست باشد، اما الزم  شایدکنند. می

را یادآوری  8در دانشگاه ادینبورگ یتمورواست این گفته 

نیاز نیست یک مدل درست باشد، تنها کافی است »کنیم: 

 «ود.شاشتباه آن کمتر از روشی باشد که جایگزین آن می

-نویسی خطی گستردههای برنامه مدلبه طور کلی، احتماال

ها ساده و تعداد ترین استفاده را دارند. ورودی این مدل

کاربرد در بازار موجود افزاری آسانهای نرمزیادی بسته

های گوشتی در سازی تولید جوجههای شبیهاست. مدل

 های، اما جای تاسف دارد که بسیاری از مدلاستدسترس 

به امروز به صورت آزادانه در اختیار یافته تا رشد توسعه

. این امر نه تنها از تبادل اندقرار نگرفته یدامپرورجامعه 

ها بلکه از جریان اطالعات به مراکز پرورش )جایی که ایده

 کند.نیاز به آن بیشتر است( نیز جلوگیری می

 

 نویسی عملیجیره

نویسی برای کارخانجات اگرچه ممکن است اهداف جیره

های یکپارچه متفاوت باشد، به دلیل اینکه ک و سیستمخورا

اولی بیشتر نگران حفظ کیفیت محصول با قیمت هرچه 

تر و دومی در پی به حداکثر رساندن سود در کل پایین

تشکیالت اقتصادی پرورش حیوانات است، اما در مجموع 
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غذیه شود. متخصص تاصول پایه یکسانی به کار گرفته می

نویسی، مواد خوراکی، های جیرهی از شیوهباید آگاهی کاف

 و مختصات خوراک داشته باشد. ماتریکسمقادیر 

 

 نکته 

نویسی نیز یرهجها را با استفاده از برنامه یرهج

بررسی کنید و تنها به بررسی آنها روی کاغذ اکتفا 

 نکنید.

 

 های عملیجنبه

: بسیاری از متخصصین تغذیه تا حدی از اندازهای نوچشم

(. 6449، 8نویسی خودآموخته هستند )فرمننظر جیره

ها امکان فراهم کردن انواع تجربیات مورد نیاز دانشگاه

ها نویس تجاری را ندارند. معموال تجربه با سالیک جیره

-هشود و تحت تاثیر ایدکار و نوشتن صدها جیره ایجاد می

 ارزشبا همیشه نو اندازچشم یک گیرد.نمی قرار دیگر های

 هایداده حساسیت در رابطه با هانگرانی غالبا اما است،

ها ایده توجهقابلتبادل  هرگونه)محرمانه( یک شرکت از 

کند. در واقعیت رازهای کمی در صنعت ما جلوگیری می

های متفاوتی به مشکالت یکسان وجود دارد، تنها نگاه

 وجود دارد. تعامل یک امر ضروری است.

نویسی امروزی به های جیرهسیستم :ساده برخورد کنید

یت محدود بدون تقریبا که دندهمی اجازه تغذیه متخصصین

از شمار زیادی قیدهای مواد مغذی استفاده کنند. همچنین 

های های مواد مغذی و گروهامکان اعمال قید روی نسبت

توان از موارد میاز مواد خوراکی وجود دارد و در برخی 

ای )به صورت ظاهری( ای غیرتغذیهآنها به عنوان متغیره

ند تواناستفاده کرد. با این حال، همه این قیدهای فرعی می

. از سوی دیگر، گاهی اوقات دهندب افزایش را هاهزینه

 اینکه یک یا شودینمتشخیص اینکه چرا یک جیره حل 

تی کند به درسقید )مثال یک نسبت( چقدر هزینه ایجاد می

                                                           
1. Firman 

عملی، تعداد زیاد قیدها بررسی  یدگاهدروشن نیست. از 

نویسی را به طور را و در حقیقت جیره ماتریکسمقادیر 

 کند.سخت می یتوجهقابل

: ارزیابی منظم قیمت مواد خوراکی، کیفیت بازبینی منظم

مواد خوراکی و عملکرد نهایی حیوان همیشه انگاره خوبی 

ترین متخصص تغذیه خود بخواهید است. همیشه از خبره

ک نویسی یبررسی کند. جیره انویس را مجددکار جیرهکه 

فرآیند متعامل است و من باور ندارم که ارزیابی مجدد 

اده از با استفو شده توسط شما به سادگی های نوشتهجیره

 شده ممکن باشد.یک گزارش پرینت

-: فرض اینکه جیرهشده را چک کنیدهای نوشتههمه جیره

نده کندرست هستند گمراه شده با کامپیوترهای نوشته

ای را برآورده است. ممکن است یک جیره قیدهای تغذیه

، تر از آنکند اما از نظر هزینه کامال اشتباه باشد، یا مهم

-ای از قیدفراتر از مجموعه یتوجهقابلممکن است به طور 

افزار هوشمند و ها باید توسط یک نرمها باشد. همه جیره

 ی شوند.یا به صورت دستی بررس

 د. های قبلی مقایسه شوهزینه فعلی باید با هزینه جیره

 خطایی حاکی ازاغلب یک اختالف برجسته در قیمت 

 در فرمول جیره است.

  باید اطمینان حاصل کرد که همه مواد مغذی در دامنه

یک  ازمجاز طبیعی هستند. اغلب استفاده بیش از حد 

 .است ریدیگ جای در مشکلی وجود گربیان مغذی ماده

  د مانن -هیچ ماده خوراکی مضری نباید استفاده شود

 اوره در جیره خوک و طیور.

 ها و داروها باید درست مخلوطسطوح استفاده از پیش

 باشد.

 

 نویسیشیوه جیره

: قیدهای مواد مغذی و از تعداد معدودی قید استفاده کنید

نویسی هستند که هر مواد خوراکی بخشی از فرآیند جیره
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شود. به سهم خود باعث افزایش قیمت جیره می یک

توان قیدها را پس از محاسبه اثر آنها روی قیمت جیره می

برگرداند. به عالوه، استفاده از تعداد مواد مغذی بیشتر در 

مالی احت مشکالت بررسی شدن دشوارتر باعث نویسیجیره

 .شودمی

ترین قیدهای : همیشه گرانهای حساسیتارزیابی داده

مواد مغذی یک فرمول تنزیل هزینه یا حساسیت باالتری 

خواهند اینها تغذیه نمی یندارند. در اغلب موارد متخصص

 8دزدی از کیسهدهند زیرا هر تغییری به عنوان برا تغیر 

شود. اما در برخی از موارد اعمال یک قید حداکثر تعبیر می

غیرضروری )مانند فیبر خام در یک جیره جوجه گوشتی( 

شود. با در ذهن میموجب افزایش برجسته قیمت خوراک 

داشتن اختالفات گسترده در تعیین فیبر، باید مشخص کرد 

 .پذیر استکه آیا استفاده از یک حداکثر فیبر توجیه

: متخصصین تغذیه باید ای غیرضروری را حذف کنیدقیده

قید غیرضروری مطمئن شوند. برای مثال،  هرگونهاز حذف 

، مهضقابلها بر اساس اسید آمینه در صورت تنظیم جیره

باید همه قیدهای اسید آمینه کل حذف شوند. اینها هزینه 

د بدون آنکه اثری بر بهبود عملکرد حیوان نکنرا زیاد می

 باشند.داشته 

های متداول مورد استفاده : اینها شیوههای اطمینانحاشیه

برای اطمینان از تامین نیازهای مواد مغذی هستند که جهت 

-غلبه بر تنوع سطوح مواد مغذی )ناشی از عوامل کنترل

شوند. با کاهش تنوع مواد خوراکی نشده( به کار گرفته می

)مثال خرید از یک منبع واحد( یا پایش دقیق کیفیت مواد 

های اطمینان را توان حاشیهشده میخوراکی خریداری

توان با . به عالوه، تنوع را مینمودکاهش داد یا حذف 

بندی دقیق و مخلوط کردن کامل به طور توزین و بسته

 ای کاهش داد.ندهفزای

: اعمال قید روی یک ماده نگاهی به نقاط فشار بیندازید

تواند تنزیل قیمت باالیی داشته خوراکی یا ماده مغذی می

                                                           
1. Stealing out of the bag 

باشد که ممکن است توسط خود مختصات و یا خطایی در 

ین برای ا ماتریکسایجاد شده باشد. الزم است  ماتریکس

دیر آنها باید مواد مغذی محدودکننده ارزیابی شود و مقا

 در دامنه خطای مجاز باشد.

 

 مواد خوراکی

ترین مفهوم : مهماز همه مواد خوراکی استفاده کنید

نویسی تامین مواد مغذی )به جای مواد خوراکی( برای جیره

حیوان است. مواد خوراکی ابزار فراهم کردن مواد مغذی 

-در سطوح صحیح هستند. همیشه فرآیند جیره هضمقابل

را با انتخاب تعداد زیادی مواد خوراکی شروع کنید، نویسی 

شامل محصوالت جانبی غیرمعمول، مواد خوراکی خالص 

مانند اسیدهای آمینه و هر گزینه دیگری که در دسترس 

است. باید در ذهن داشته باشید که تعداد زیاد مواد 

-کند و یکی از مسیرخوراکی مدیریت کارخانه را دشوار می

-رمایه مورد نیاز برای کار را افزایش میهایی است که س

دهد. به عالوه، مشخص نبودن ترکیب واقعی مواد خوراکی 

 د.کنتواند چالش ایجاد غیرمتداول می

 : همه مواد خوراکی بایدباشندمورد تایید  مواد خوراکی باید

پارامترهای کیفی مانند محتوا و تنوع مواد مغذی،  از لحاظ

مورد  هاو ارزش زیستی آنشکل فیزیکی ماده خوراکی 

باشند. حیاتی است که نه تنها کشور بلکه کارخانه تایید 

نیز مشخص باشد. احتماال کیفیت پایین مواد کننده تامین

های ناشی از ترین دلیل واحد خسارتخوراکی بزرگ

 خوراک است.

 :استفاده کنید صحیحهای نویسی از قیمتهنگام جیره

 درکه بهتر است است،  اگرچه بحث در این مورد باز

 هاستفاد خوراکی مواد جایگزین هایقیمت از نویسیجیره

برای مثال، چنانچه قیمت یک ماده خوراکی به طور  .شود

( احتمال دارد که عرضه آن ماده 8ناگهانی افزایش یابد: 

شما از آن ماده  آنچه( ارزش 6خوراکی محدود شود و 
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باالتر از آن چیزی است مراتب خوراکی در انبار دارید به 

تر، که قبال بوده است. در صورت استفاده از قیمت پایین

 قیمتخطر استفاده بیش از حد از یک منبع نایاب گران

 وجود دارد و بالعکس.

در  :مواد خوراکی مناسب را در جیره مناسب استفاده کنید

شرایط تجاری، ممکن است مواد خوراکی به صورت محدود 

عرضه شوند یا خیلی گران باشند. بنابراین، متخصصین 

تغذیه باید تصمیم بگیرند که بهترین جا برای استفاده از 

این مواد خوراکی محدود کجاست. به عنوان مثال، اگر 

محدود شود دلیلی برای استفاده از  پرچربعرضه سویای 

گذار های آغازین جوجه گوشتی و مرغ تخمجیره آن در

های رشد و بلکه استفاده از آن در جیره -وجود ندارد 

های گوشتی اولویت دارد. استفاده از پایانی متراکم جوجه

. کندمیکس از کار حدسی جلوگیری میهای مولتیشیوه

سازی دامنه کاملی از امکان بهینهمیکس های مولتیروش

زمان حجم نسبی همراه با با در نظر گرفتن همها را جیره

 ینهمچن. کنندمیدسترسی و قیمت مواد خوراکی فراهم 

به صاحب کارخانه خوراک میکس های مولتیروش

دهند و امکان توسعه می ارائهتصویری کلی از تجارت 

کنند. راهبردهای هدفمند خرید مواد خوراکی را ایجاد می

 میکس کلتفاده از مولتیتجربه نشان داده است که اس

 دهد.درصد کاهش می 9تا  6هزینه خوراک را 

غلب ا نویسییرهجهای : برنامهها استفاده کنیدداده دامنهاز 

 در که دهندمی نشان را خوراکی مواد هایقیمت از ایدامنه

 .دهندنمی تغییر را شدهنوشته فرمول قیمت دامنه، آن

تواند از این اطالعات برای تصمیمات متخصص تغذیه می

نویسی استفاده کند و ممکن است استفاده از خرید و جیره

هایی از ارزیابی پارامتری در این مورد مفید باشد. شکل

آن  توان با استفاده ازای است که میارزیابی پارامتری شیوه

ان از این توها نوشت. میای از قیمتتعدادی جیره در دامنه

 ای استفادههای عرضه مرحلهاطالعات برای ترسیم منحنی

توان اثر تغییر قیمت روی یک جیره کرد. بدین ترتیب می

مشخص و کل مجموعه کارخانه خوراک را به روشنی 

 مشخص کرد.

 

 نکته 

ها و یتمحدودنویسی را با اعمال یرهجسیستم 

 قیدهای اضافی دشوار نکنید. ساده برخورد کنید.

 

 ایهای تغذیهجنبه

: از نظر عملی، از مختصات خوراک صحیح استفاده کنید

های مورد متخصصین تغذیه با چالش انتخاب خوراک

اد نژهای اصالحشوند. شرکتاستفاده در تغذیه مواجه می

ند( کنها را برای استفاده ما فراهم می)آنهایی که ژنوتیپ

کنند اما استفاده از این مقادیر راه را مقادیری را منتشر می

 و همچنین استفاده از بنددبر به حداکثر رسیدن درآمد می

. پذیر نیستاین مقادیر در شرایط محلی به سادگی امکان

دیگر منابع شامل منابع علمی اخیر و استانداردهای قدیمی 

ساز ( است. این منابع نیز کمتر چاره8330) NRCمانند 

هستند، زیرا متخصصین تغذیه یا به دنبال سطحی از 

-ر سودآوری میعملکرد حیوان هستند که منجر به حداکث

هد ده میهایی که به شرکت آنها اجازشود یا نوشتن جیره

در رابطه با ات د. همه تصمیمدر فضای بازار رقابت کن

نکته  این دو گرفتن نظرباید با در  ای جیرهتغذیهمختصات 

 شود. اخذ

 :های خوراکی را به دقت ارزیابی و استفاده کنیدافزودنی

های خوراکی در بازار موجود ای از افزودنیدامنه گسترده

است و آنها را نباید نادیده گرفت. یک مثال خوب از 

های جدید فیتاز است که امکان کاهش سطوح افزودنی

 یهتوجقابلجویی کند و صرفهفسفر را در جیره فراهم می

 کند.ها ایجاد میدر هزینه

اتوان بها را می: هزینهاز مواد مغذی هدفمند استفاده کنید
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-استفاده از الگوهای مناسب مواد مغذی در هنگام جیره

ها بر اساس اسید آمینه نویسی کاهش داد. نوشتن جیره

. این کار باعث در حال حاضر عملی شده است هضمقابل

شود و امکان استفاده از مواد خوراکی ذخیره پول می

رد تر )از نظر عملکبینیتر و قابل پیشجایگزین را آسان

ر تکند. این کار امکان تعیین و تامین دقیقحیوان( می

کند. استفاده از نیازهای مواد مغذی حیوان را نیز فراهم می

بیشتر  جوییه صرفهتر انرژی منجر بهای پیشرفتهسیستم

 خواهد شد.

: استفاده از تعداد مناسب های کافی استفاده کنیداز جیره

-امکان برآورده شدن تغییرات نیازای تغدیهمرحله )فاز( 

های مواد مغذی حیوانات همگام با حرکت آنها به سمت 

ای از عرضه کمتر و کند. تغذیه مرحلهبلوغ را فراهم می

انرژی در مراحل مختلف زندگی بیشتر از حد پروتئین و 

نماید. افزایش تعداد مراحل منجر به کاهش جلوگیری می

شود. با این های خوراک و بهبود عملکرد حیوان میهزینه

های مورد استفاده در مزرعه حال، افزایش تعداد جیره

باعث ایجاد مشکالت مدیریتی بیشتر و احتمال افزایش 

 شود.اشتباه می بروز

ه هایی ک: جیرهمواد مغذی استفاده کنید حیحصاز تراکم 

حاوی تراکم باالی مواد مغذی )انرژی و اسید آمینه باال( 

هستند اغلب موجب رشد بهتر و عملکرد تکنیکی بهتر 

ها ممکن است همیشه شوند. با این حال، این جیرهمی

موجب سودمندترین سیستم تولید نشوند و بنابراین 

افزایش عملکرد در مقایسه با ضروری است که مقدار 

هزینه خوراک در نظر گرفته شود. از این رو، ماده مغذی 

 بهینه باید در هر سیستم تولید تعریف شود.

 NRC: قید پروتئین دهیدبقیدهای پروتئین خام را کاهش 

درصد است که  61( برای جیره آغازین بوقلمون 8330)

دا کند. تواند با خیال آسوده چندین درصد کاهش پیمی

گذار هم مصداق دارد های تخمهمین مورد برای مرغ

-جوجهه (. مختصات پروتئین جیر82-3و  83-3)جداول 

توجهی کاهش یابد زیرا های گوشتی نباید به میزان قابل

دهد که یک نیاز معین پروتئین تحقیقات جاری نشان می

 به فراخور سطح لیزین وجود دارد.

، اییهتغذ: از نگاه ابی کنیدسطوح کلسیم و فسفر را ارزی

د. فشار شونکلسیم و فسفر با یکدیگر در نظر گرفته می

ای برای کاهش دفع فسفر از طریق فضوالت فزاینده

حیوانی وجود دارد و در نتیجه تحقیقات بسیار زیادی در 

این حوزه در حال انجام است. دالیل مناسبی برای کاهش 

د دارد. با این حال، ها وجوسطوح کلسیم و فسفر در جیره

نژاد منتشر های اصالحهایی که اخیرا توسط شرکتداده

-صیهها توها است و اغلب شرکتشده در تضاد با این یافته

 به توجه بااند. این جنبه ویژه های خود را افزایش داده

افزایش فزاینده قیمت فسفات خوراک حتی تاثیرگذارتر 

 شده است.

 

 نکته 

هایش هنوز یتمحدود رغم بهیسی خطی نوبرنامه

 نویسی دریرهجای است که ما برای یوهشبهترین 

 دسترس داریم.

 

 داستان حداقل قیمت

نویسی بر اساس حداقل قیمت به عنوان اغلب از جیره

ابزاری در دست متخصصین تغذیه نه تنها برای کاهش 

قیمت خوراک بلکه همچنین به طور ضمنی برای کاهش 

-شود. مطمئنا هیچ تولیدمی یاددهنده طیور ضرر پرورش

کننده خوراکی عالقه ندارد که به طور دانسته باعث ضرر 

های متخصص همه تجربیات و مهارتشود.  مرغدارمالی 

مورد استفاده، مختصات  ماتریکستغذیه صرف ساختن 

خوراک و سطح استفاده از مواد خوراکی مختلف در جیره 

های حداقل قیمت تنها ابزاریشود. در واقعیت، برنامهمی
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یات برای انجام دقیق ریاض از آنها توانهستند که می

 .کردنویسی استفاده پیچیده مورد نیاز برای جیره

اهمیت است اما  حائزهای مناسب اگرچه نوشتن جیره

شود. درصد برنامه تغذیه را شامل می 64تا  83احتماال تنها 

( اعتقاد دارد که چهار جیره مختلف به 8339) 8چیس

 شود که عبارتند از:می ارائهحیوانات 

 هب تنها شدهتنظیم جیره: شودمیای که نوشته جیره 

 صحیح آن نوشتن برای استفاده مورد اطالعات اندازه

 .است

 ای که مواد خوراکی : شیوهشودای که مخلوط میجیره

را  و بسته نهایی شوندمختلف با یکدیگر آمیخته می

اهمیت فراوانی است.  حائزکنند به وضوح ایجاد می

 میکسر نیز در اینجا نقشی ایفا کند. ییکاراممکن است 

 ترین : به روشنی، مهمشودخوراکی که توزیع می

مشکل توزیع نامناسب جیره به یک گروه مشخص از 

های آردی حیوانات است. با این حال، در مورد جیره

های انتقال و توزیع خوراک در سیستماجزای  یکتفک

در  تواند نقش مهمی بر جا بگذارد به ویژهنیز می

 هایی که کلسیم آنها باال است.خوراک

 متعددی : عواملشودای که واقعا خورده میجیره 

، احتماال دهدخوراک را تحت تاثیر قرار میمصرف 

به ازای هر دانخوری  پرندهطراحی دانخوری و تعداد 

 نظیرترین نقش را در این مورد دارند اما مواردی مهم

رگذار نیز تاثی پرندهی سالن، مدیریت و به ویژه سالمت

 هستند.

 

 

 نکات کلیدی

11 
 ترین است.گمارند؛ تجربه مهمنویسی ابزاری است که متخصصین تغذیه از طریق آن علم خود را به عمل میجیره

12 
خوراکی  مورد استفاده، مواد شود که متخصص تغذیه شناختی از سیستم تولیدنویسی موثر تنها در صورتی حاصل میجیره

 در دسترس و فشارهای اقتصادی واردشده به سیستم داشته باشد.

13 
سازی شود، اگرچه ممکن است مدل شبیهنویسی خطی انجام میبرنامهمبتنی بر افزارهای نویسی اغلب با استفاده از نرمجیره

 نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

14 
 ریزی استفاده نمود.توان برای اهداف خرید و برنامهنویسی را میهای جیرهاز سیستم اطالعات تجاری حیاتی مستخرج

15 
نویسی بد نویسی خطی(. سیستم جیرهشده باید دستی در این کار داشت )با استفاده از برنامهبرای ارزیابی یک جیره نوشته

ند آن اای که آنها نوشتهشوند که جیرهن میتنها متخصص تغذیه بد داریم. متخصصین تغذیه خوب مطمئ -وجود ندارد 

 رسد.چیزی است که به مصرف حیوان می

                                                           
1. Chase 
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 تضمین کیفیت و خوراک طیور: 17فصل 
کند. به طیور از این جهت مهم است که به دستیابی به اهداف تولیدی کمک میحفظ پارامترهای کیفی متعارف در خوراک 

دهد، کنترل کیفیت آن در حفظ امنیت عالوه، از آنجایی که خوراک حیوانات بخشی از زنجیره غذایی انسان را تشکیل می

 غذایی انسان حائز اهمیت است.
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حفظ کیفیت نه تنها از نگاه عملکردی بلکه به دالیل 

اقتصادی نیز برای هر مجموعه طیور حیاتی است. به عالوه، 

-طیور پی بردهدهندگان پرورشتولیدکنندگان خوراک و 

اند که صنایع آنها بخشی حیاتی از زنجیره غذایی انسان 

پیدا کرده  دوچنداناست و مساله امنیت غذایی اهمیتی 

دام  است. در آفریقای جنوبی اتحادیه صنایع خوراک

(AFMA8 ) را پیشه  خوراک دام ایمن غذای ایمنشعار

م چقدر دهد صنعت خوراک داکرده است که نشان می

 جدی این مسئولیت را پذیرفته است.

 

 نکته 

چرخد ب درست کیفیت تضمین برنامه یک آنکه برای

 باید توسط مدیریت ارشد اجرا شود.

 

مدیران ارشد باید برنامه تضمین کیفیت را در قالب یک 

چهارچوب مشخص در تشکیالت خود پیاده و کلیه 

های کارخانه را ملزم به رعایت این چهارچوب کنند. بخش

در حقیقت، تجربه نشان داده که بعید است که بدون 

هدایت مدیریت ارشد فرآیند تضمین کیفیت موثر واقع 

 رآیند ساده نیست و در صورتشود. تضمین کیفیت یک ف

عدم کنترل به سرعت ناکارآمد خواهد شد، دقیقا به همان 

شکلی که جریان پول نقد نیازمند مدیریت است. تضمین 

آیا  است کهموضوع کیفیت فرآیند تایید و تعیین این 

انتظارات مشتریان را  شدهارائهمحصوالت یا خدمات 

نده دربرگیریا باالترند(. این فرآیند و کنند )برآورده می

. یکی از استطرح، توسعه، تولید و خدمات تمامی مراحل 

ابزارهای محبوب مورد استفاده در این فرآیند چرخه 

توسعه  9است که توسط دکتر ادوارد دمینگ 6ارتهشو

                                                           
1. Animal Feed Manufacturers Association 
2. Shewhart 
3. Edwards Deming 
4. Plan 
5. Do 
6. Check 
7. Act 

، 3اجرا، 0برنامهیافت. این چرخه شامل چهار مرحله است: 

 (APDC - )باکا 0اقدام، 2کنترل

 :دستیابی  برای راهبردها و اهداف کردن مشخص برنامه

 به نتایج مطلوب ضرورت دارد.

 شده.ریزیسازی راهبردهای برنامهاجرا: پیاده 

  کنترل: پایش و ارزیابی راهبردهای اجراشده به وسیله

 سنجش نتایج در مقایسه با اهداف مدنظر.

  :اقدامات ضروری برای بهبود نتایجی که  اعمالاقدام

 نیاز به تغییر دارند.

زیرا  ،باکا روش موثری برای کنترل تضمین کیفیت است

های مورد استفاده برای فراهم شرایط موجود و روش

خدمات به مشتریان را مورد  ارائهکردن محصوالت یا 

جویی به دهد. هدف اطمینان از القای کمالتحلیل قرار می

یک اصل اساسی در همه اجزای فرآیند است.  عنوان

 مورد اقدامات تناسب تعیین به کیفیت تضمین همچنین

 شرایط و زمان اب خدمات یا محصول ارائه جهت استفاده

منفردی  هایسیستم کیفیت کنترل هایبرنامه .کندمی کمک

امه های برنهستند که برای اطمینان از تامین دستورالعمل

وراک خ صنعت فرآیند مختلف هایبخش در کیفیت تضمین

 شوند.به کار گرفته می

به معنی تولید محصوالت کارآمدی  یفیتباکتولید خوراک 

ی بق با برنامه به دست مشتراست که به شکل صحیح و مطا

باید یکنواخت و حاوی مواد مغذی  محصوالتد. نرسمی

مورد نیاز برای حیوانات جهت بروز عملکرد مناسب باشند. 

کارافزارهای مورد نیاز کارخانجات خوراک جهت دستیابی 

 به این هدف عبارتند از:

 .)مواد )مواد خوراکی، سوخت، برق و غیره 

 های انتقال و توزیع خوراک،آالت )سیستمماشین 



 مرغ تغذیه  435

 

خوراک، تجهیزات آسیاب خوراک و تجهیزات انبار 

 غیره(.

 .افراد 

 ها.نامهروندها و شیوه 

های کیفی باید این کارافزارها را به شکلی به کار برنامه

ن ها را تامین کنند و در عیبگمارند که همیشه بهترین جیره

حال مقدار مواد ناخواسته و سموم را به حداقل برسانند. یک 

 وب هفت جزء اصلی دارد:برنامه تضمین کیفیت خوراک خ

 .کیفیت خوب مواد خوراکی 

 نویسی.جیره 

 .کنترل فرآیند 

 .کیفیت خوراک نهایی 

 های پاتوژنکنترل مواد سمی، شامل میکروارگانیسم. 

  شامل نگهداری رکوردها، بدهکاران و  یادارامور

 بستانکاران.

 .تحت نظر گرفتن بازخورد مشتریان 

کلیدی هر سیستم های کنترل کیفیت از عناصر برنامه

تضمین کیفیت هستند که باید در هر بخشی از فرآیند 

ساخت خوراک اعمال شوند. یک برنامه تضمین کیفیت باید 

-تادازکارافهای فرآیند ساخت و نیز کمبودها و جنبه یتمام

سیستم را مشخص، پایش و ردیابی کند )جدول  هاییگ

80-8.) 

وان تد که مییک برنامه تضمین کیفیت اهداف زیادی دار

 آنها را به صورت زیر خالصه کرد:

  جهت به حداکثر رساندن درآمد، باید خوراک مناسب

با سندسازی مناسب و در زمان مناسب به واحد 

 پرورش مناسب تحویل داده شود.

  مواد خوراکی باید با استانداردهای شیمیایی، زیستی و

 هبشده توسط ما همخوانی داشته باشند )فیزیکی تعیین

 (.جعه کنیدرام 89فصل 

  آالینده یا سمی باشد.ماده  هیچنباید حاوی خوراک 

                                                           
1. Cross-contamination 

 ربباید  جیره و شود انجام درست باید نویسیجیره 

 .شود ساخته شدهتنظیم فرمول  اساس

  خوراک باید به شکل مناسب مخلوط شود و تفکیک یا

جداسازی خوراک در میکسر یا واحد پرورش نباید 

 کمترین حد باشد(. یا درو اتفاق بیفتد )

  سموم، داروها و آلود حاوی موادی نظیرباید نخوراک-

 افرادکه برای حیوان یا  -میکروبی باشد  هایگی

 کننده محصوالت حیوانی مضر هستند.مصرف

 8خوراک نباید به هیچ عنوان با آلودگی متقابل 

 یا هاباکتریطی آن  کهاست  فرایندی]آلودگی متقابل 

 از غیرمستقیم طور به ی مضرهامیکروارگانیسم سایر

ماده یا شی دیگری انتقال  به شی یک یا ماده یک

 مواجه شود.یابند؛ مترجمین[ می

  کاهش یا از دست رفتن فعالیت مواد مغذی مانند

ها طی انبارداری یا فرآیند ساخت ها و افزودنیویتامین

 خوراک باید حداقل باشد.

 

 کیفیتاجزای برنامه تضمین 

-های زیادی دارد )برنامهیک برنامه تضمین کیفیت بخش

ار به طور مستقل ک هرکدامهای کنترل کیفیت مختلف( که 

 اند.کنند و در عین حال زنجیروار به یکدیگر پیوستهمی

 

 نکته 

متخصصین تغذیه  آنچهخرید مواد خوراکی باید با 

 از نظر کیفیت انتظار دارند مطابقت داشته باشد.

 

 خرید مواد خوراکی

در را  جیرهدرصد هزینه  34تا  14مواد خوراکی 

تر باشد این و هرچه کارخانه خوراک بزرگ گیرندیبرم

شود. به طور قابل توجیه، بخش اعظم مقدار بیشتر می

تمرکز مربوط به خرید مواد خوراکی شامل اطمینان از این
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 اجزای کلیدی یک برنامه کنترل کیفیت و افراد مسئول اجرای آن: 1-17جدول 
 کادر مسئول مسئولیت

 ها را تهیه کند.باید مقادیر، استانداردها و دامنه قیمت متخصص تغذیه خرید مواد خوراکی
مدنظر از نظر قانونی مجاز هستند. نیاز به گواهی خوراکی خریداران مواد خوراکی باید بررسی کنند که اقالم 

 آنالیز دارد.
 اداره لجستیک ورودی.

پذیرش و انبار کردن 
 مواد خوراکی

 مواد خوراکی(.بخش آسیاب خوراک )ورود و انبارداری 
 مدیریت چرخش انبار )معموال اولین ورودی اولین خروجی است(.

 بررسی کیفیت. -کارکنان آزمایشگاه 
 وزن دقیق. -کارکنان باسکول 

 ها.ثبت آمار مرسوالت. پرداخت بدهی -کارکنان اداری 
 مسیرگزینی صحیح. -های خودکار سرآسیابان شیفت در کارخانه

 ها.نوشتن و بررسی صحت جیره -غذیه متخصصین ت نویسیجیره
 های مربوط به آنالیز مواد خوراکی.فراهم کردن داده -آزمایشگاه 

 فراهم کردن قیمت صحیح مواد خوراکی. -بخش اداری 
 .فراهم کردن مقدار فروش احتمالی -گروه فروش 

 .شده(مدیر تولید )بررسی اجرای صحیح جیره نوشته

 .کنترل کلی - مدیر تولید مخلوطاتاق پیش
 .فراهم نمودن فرمول صحیح -متخصص تغذیه 

 .توزین صحیح مواد خوراکی صحیح برای هر جیره -مخلوط متصدی پیش
 .اطمینان از عدم استفاده از مواد تاریخ گذشته

 استفاده از نسخه صحیح جیره. -مدیر تولید  کنترل فرآیند
 بندی.حیح و رعایت حدود مجاز در بستهاطمینان از استفاده از فرمول ص -سرآسیابان شیفت 

 های صحیح و استفاده صحیح از آنها.مخلوطارسال پیش -مخلوط گروه پیش

 یر تولید.دم محصول نهایی
 مسیرگزینی صحیح. -سرآسیابان شیفت 

 کیسه کردن و برچسب زدن صحیح. -بندی گروه بسته
 کنترل و چرخش انبار. -مدیر انبار 

 های آنالیتیک و فیزیکی.بررسی ویژگی -گروه آزمایشگاه 
 برچسب صحیح محصول. -گروه توزیع 

 گروه لجستیک خروجی. ارسال
 بررسی بارگذاری محصول صحیح.

 ها.بررسی وزن -کارکنان باسکول 
 ها.حسابارسال صورت -گروه اداری 

 رساندن محصول به محل صحیح. -راننده کامیون 
 ها.محصوالت، تشریفات اداری و وزنبررسی نهایی  -گروه ایمنی 

 پایش مصرف خوراک و عملکرد. -گروه فروش  پس از ارسال
 تعدیل مختصات و یا مواد خوراکی در صورت نیاز. -متخصص تغذیه 

 ها.آوری پرداختجمع -گروه اداری 
 بررسی رضایت مشتریان.

 کنترل کلی. -متخصص تغذیه  زیستیامنیت
 کنترل سالمونال.اجرای صحیح برنامه 

 کنترل جوندگان و پرندگان وحشی. -مدیر آسیاب 
 بررسی و اطمینان از تمیزی و ضدعفونی کردن وسایط نقلیه. -گروه توزیع 
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یمت قترین شده برای آنها رقابتیاست که قیمت پرداخت

 هک باشند داشته یاد به باید همچنین خریداران باشد.

 ناسبم کیفیت دارای مواد که دارند انتظار یهتغذ متخصصین

و اینکه کیفیت مواد خوراکی را  دشو دریافت و خریداری

 توان بعد از رسیدن آنها به کارخانه بهبود داد.نمی

ها هستند. مقدار درصد تنوع جیره 04مواد خوراکی عامل 

 83تواند تا حدود مواد خوراکی می یدراتکربوهپروتئین و 

درصد  93انرژی و از درصد  14ها درصد متغیر باشد. دانه

درصد  94اسیدهای آمینه در حالی که سویاها تا حدود از 

کنند. اسیدهای آمینه را تامین میاز درصد  03انرژی و از 

بنابراین، مواد خوراکی عمده باید عامل یکنواختی جیره 

جانبی تنوع بیشتری دارند. خرید از یک باشند. محصوالت 

وجه به با ت ،شده منطقی استکننده یا منبع شناختهتامین

های پنهان ایجاد تر هزینهاینکه مواد خوراکی ارزان

کنند. کیفیت مواد خوراکی همیشه با قرارداد خرید آغاز می

شود. مختصات محصول باید همیشه در قرارداد مشخص می

اشد. ب استفادهقابله باید از نظر قانونی شدو محصول تامین

موارد زیر از جمله نکاتی هستند که ممکن است نیاز به 

 د:تصریح در قرارداد خرید داشته باش

 ها همیشه درجه آنها را معین کنید.موقع خرید دانه 

 .مقدار دقیق یک ماده خوراکی نیاز است 

 پلت(  ای )برای مثال پودر فیزیکی تراکم حجمی و شکل

 ماده خوراکی نیز باید معین شود.

 ضرورت  هم آنالیز قبولقابل روش و مغذی مواد آنالیز

 دارد.

 های عدم تطبیق باید مشخص باشد. بهترین کار جریمه

اما  ،ماده خوراکی است)برگرداندن( محموله رد کردن 

 این کار همیشه میسر نیست.

شده توسط یک کارخانه کیفیت مواد خوراکی دریافت

شما  ظرمدنکننده کیفیت تواند به خوبی منعکسمی خوراک

کنندگان باشد. بنابراین اهمیت فراوان دارد که برای تامین

آنها بدانند کیفیت برای شما یک اولویت است. مدیر 

 وسایلتدارکات ورودی باید اطمینان حاصل کند که 

 .هستندشده تمیز و عاری از آلودگی ونقل استفادهحمل

ه کانتینر مورد استفاد یریکارگبهاید از واضح است که ب

 برای انتقال ضایعات صنعتی اجتناب کرد.

 

 نکته 

 وتحلیل از پیشیهتجزهر سازمانی باید یک برنامه 

 شده داشته باشد.یینتع

 

 پذیرش مواد خوراکی

نقطه پذیرش اولین نقطه تماس شرکت با مواد معموال 

شده و همچنین اولین خط دفاعی در خوراکی خریداری

وزن دریافتی بررسی و  الزم استکنترل کیفیت است. 

نمونه بدون خطایی از هر بار برداشته شود. اطالعات زیر 

 شود: ارائهباید همراه با نمونه به آزمایشگاه 

 .مشخصات تماس 

 .شماره سری ساخت 

 .مشخصات وسایط نقلیه 

 .نوع نمونه 

 برداری.روز نمونه 

 برداری )کیسه، کامیون، سیلو و غیره(.محل نمونه 

 برداری.روش نمونه 

 .آزمایشات مورد نیاز روی نمونه 

به محض اینکه نمونه برداشته شد، باید از نظر ظاهر تحت 

 Bیادداشت شود )پیوست بررسی قرار بگیرد و نتایج آن 

را ببینید(. اغلب انگاره خوبی است که یک نمونه مرجع به 

داده شود تا بتوانند کیفیت ماده ورودی را در  کارکنان

هایی دستورالعمل 6-80مقایسه با آن بررسی کنند. جدول 

ده کر ارائهرا در رابطه با آنالیزهای آزمایشگاهی مورد نیاز 

است.
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مدیر انبار باید اطمینان حاصل کند که مواد خوراکی ورودی 

 موادتر زودتر از به شکلی ذخیره شوند که مواد قدیمی

 اولین/ورودی اولینقاعده )استفاده شوند  جدید خوراکی

شوند، ای انبار می. وقتی که مواد به صورت فله(خروجی

شیفت باید مطمئن شود که هر محصول در مخزن،  مسئول

 ظرنبونکر یا سیلوی مربوط به خود ذخیره شده است. از 

اداری، سندسازی مناسب در رابطه با مقدار ماده خوراکی 

کننده آن، قیمت قرارداد )و اینکه آیا این دریافتی، تامین

ونقل بوده یا خیر؟( و باالخره های حملقیمت شامل هزینه

( بگیرد؟ صورت باید کی و چگونه )پرداخت قرارداد شرایط

 ضرورت دارد.

 

 نویسیجیره

نویسی نقطه مرکزی متخصصین تغذیه و سیستم جیره

-بسیاری از اجزای فرآیند تضمین کیفیت را تشکیل می

ی های عالدهند. با این حال، حتی اگر متخصص تغذیه جیره

اره پ بنویسد اما حلقه دیگری از زنجیره تضمین کیفیت

 کننده خواهد بود.شود نتایج مایوس

 اقالمنویسی مشخص کردن نقطه آغاز فرآیند جیره

ها و محتوای مواد مغذی آنها خوراکی در دسترس، قیمت

ا بر خود ر ماتریکساست. متخصصین تغذیه باید مقادیر 

اساس پروتئین، چربی، فیبر، خاکستر و رطوبت مواد 

 خوراکی تنظیم کنند.

ه باید تصمیم بگیرد که کدام مختصات باید متخصص تغذی

استفاده شوند. این عمل برآیندی از هزینه، عملکرد مورد 

انتظار و نفوذ تجاری )چه کسانی قرار است این جیره را 

 بخرند( است.

تخصیص مواد خوراکی باید بهینه باشد. شناخت مواد 

خوراکی مورد نیاز و قیمت مواد خوراکی جایگزین بخش 

-وظایف متخصص تغذیه است. احتماال برای واحدمهمی از 

برد نویسی تکهای کوچک تولید خوراک یک برنامه جیره

                                                           
1. Bio-security® 

( کافی باشد. اما در صورت تولید ®میکس)مانند سینگل

م ها، یک سیستبودن حجم توجهقابلمحصوالت بیشتر و 

-ثرفرآیند را مو ®میکسنویسی چندبرد مانند مولتیجیره

 کند.تر می

 مخلوط یاآنکه دستورات ساخت برای اتاق پیشقبل از 

 برایقت د باید به دنسیستم کنترل فرآیند مشکل ایجاد کن

توان به . این کار را میشوند بررسی احتمالی خطاهای

-هایی مانند بیوصورت دستی انجام داد اما برنامه

توانند حداقل بخشی از این فرآیند را به می 8®سکوریتی

 صورت خودکار انجام بدهند.

متخصص تغذیه باید  آنچههای ترین بخشیکی از مهم

های مختلف جیره دهد نگهداری و ثبت نسخهبانجام 

 شده است. این کار برای ردیابی ضروری است.استفاده

های مهم تضمین کیفیت که متخصصین تغذیه یکی از بخش

 ،گیرداما به ندرت صورت می ،توانند در آن وارد شوندمی

محاسبه مقادیر تئوری استفاده از مواد خوراکی و مقایسه 

آنها با مقادیر واقعی موجود در انبار است. این کار در 

زین یا خطاهای تو بار افتتشخیص مشکالت متنوعی مانند 

 است. استفادهقابل

 

 نکته 

 مخلوط داراییشپدقت و قابلیت ردیابی در انبار 

 اهمیت صدچندان است.

 

 مخلوطانبار پیش

مخلوط بخش کوچکی از فرآیند ساخت انبار کردن پیش

اما برای موفقیت حیاتی است. نه  گیردیدر برمخوراک را 

مخلوط مانند داروها یا تنها برخی از اجزای سازنده پیش

نقش مهمی در بروز  ،به رغم مقادیر اندک خود ،هاآنزیم

یلی خ اجزاء اینکنند بلکه به عالوه عملکرد حیوان ایفا می

گران هستند. اگرچه استفاده کمتر از حد آنها باعث 
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شود اما از نظر تاثیر روی عملکرد های مالی میآسیب

تواند حتی بیش از این حیوان استفاده بیش از حد آنها می

هزینه ایجاد کند. مواردی وجودی دارد که استفاده بیش از 

زند )مانند داروی حد آنها به حیوان هدف نیز آسیب می

 مخلوط ضروریبیش از حد(. قابلیت ردیابی در اتاق پیش

ست )حتی اگر از نظر قانونی اجباری نباشد(. برای مثال، ا

باید مشخص باشد که کدام بسته دارو وارد کدام بسته 

خوراک شده است و نیز باید از اضافه شدن اجزایی که به 

های خوراک شوند به همه بستهصورت دستی افزوده می

اطمینان حاصل کرد. بهترین راه برای حذف خطاها در اتاق 

لوط اطمینان از این است که همه مواد خوراکی مخپیش

وری توانند طبارکد خورده باشند. ترازوهای الکترونیک می

را  یحصحریزی شوند که تنها مواد دارای بارکد برنامه

بپذیرند. خطاهای توزین باید تا حد امکان کوچک باشد. 

ها برای این کار توزین مقادیر بیشتر ترین راهیکی از ساده

وط کردن آنها با تعداد بیشتری بسته است: برای و مخل

گرم  9444 ،گرم دارو برای یک بسته 944مثال، به جای 

 بسته وزن شود. 84برای 

 

 کنترل فرآیند

-کنترل فرآیند دربرگیرنده هر فعالیت دخیل در بسته

-سازی و انتقال خوراک به مکانبندی، مخلوط کردن، آماده

گذشته این کار اغلب  سازی است. درهای مختلف ذخیره

های کمی شد اما امروزه کارخانهبه صورت دستی انجام می

هستند که شکلی از کنترل کامپیوتری را استفاده نکنند. 

مدیر تولید و سرآسیاب شیفت مسئول حرکت کارخانه 

های خاص مسئولیت آنها دربرگیرنده موارد هستند. حوزه

 زیر خواهد بود:

 ای ساخته میحیح هر جیرهاطمینان از اینکه نسخه ص-

 شود.

 دشومی اضافه صحیح مخلوطپیش اینکه از اطمینان 

د شود(. سیستم بارک)اغلب به صورت دستی اضافه می

 کند.به جلوگیری از بروز خطا در اینجا کمک می

 د کشی بررسی شونها باید برای خطای وزنتمام بسته

ح صحیو پایگاه داده تمام این اطالعات باید به شکل 

 نگهداری شود.

 با  ،مطمئن شوید که همه ترازوها به صورت مرتب

استاندارد و به صورت هفتگی تمیز  ،های مرجعوزن

ط باید طبق یک برنامه و توس ترازوشوند. کالیبراسیون 

 یک شخص باتجربه انجام شود.

  شوید و با  قائلاهمیت زیادی برای جداسازی خوراک

-وارد شدن خوراک ها امکانمانده خوراکشستن ته

های بدون داروی بعدی را های حاوی دارو به خوراک

 به حداقل برسانید.

 ن تریاحتماال پلت کردن و سرد کردن پلت پیچیده

فرآیندهای کارخانه خوراک هستند. به طور پیوسته 

 ،ه، دمای پلت سردشد)دمای کاندیشنر( دمای آمایش

 میزان جذب رطوبت، بافت کرامبل و پایداری پلت

)خرد شدن و کیفیت پلت( را بررسی کنید. این کار 

 باید به صورت کمی انجام شود.

  رعایت اصول بهداشت و کنترل حیوانات موذی و

ای با جزئیات دقیق تهیه کنید که در حشرات: برنامه

آن مشخص شده باشد که چه چیزی باید در چه زمانی 

 ها و وقایع را ثبت کنید.تمیز شود و فعالیت

 ها باید به طور ا، انبارها، کانتینرها و تانکبونکره

ها، ایهپ اوگرها، ها،نقاله شوند.ب تمیز و شناسایی پیوسته

های سقفی و غیره باید عاری از رسوبات دهندهانتقال

مینان اط برای هفتگی صورت به باید را میکسرها باشند.

وضعیت  در هاپروانه و نواری هایپدال محورها، آنکه از

خوبی قرار دارند و عاری از رسوب هستند مورد  تعمیر

 بررسی قرار داد.

 اندتوزمان مخلوط کردن باید کافی باشد. این عمل می 
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یا دیگر  8هابا استفاده از محصوالتی مانند میکروذره

 آزمایشات انجام شود.

 نه گیرایک برنامه و نظام رخدادانگاری نگهداری پیش

 ایجاد کنید.

  ای هکه محصوالت نهایی به محلاطمینان حاصل کنید

 صحیح کارخانه ارسال شده است.

 تغییری در هر بخشی از کل فرآیند باید ثبت  هرگونه

 که امکان ردیابی مشکالت فراهم باشد. شکلیشود به 

  به تجهیزات مناسب نیاز دارد.  مناسبساخت خوراک

مدیران تولید باید از اجرای برنامه نگهداری )برای 

کاری و بلبرینگ( در کارخانه خود اطمینان مثال، روغن

 هایحاصل کنند. تجهیزات باید در چهارچوب توصیه

برداری شوند اما همیشه به ظرفیت مجاز سازنده بهره

 خود دست یابند.

 

 محصول نهایی

 ولمحص که شود مطمئن باید مدیر نهایی، محصول انبار در

 .شودمی بارگیری مناسب نقلیه وسیله در و صحیح طرز به

در حین این عمل بررسی  را پلت قواممیزان خرد شدن و 

و ثبت کنید. وقتی محصول کیسه شد، مطمئن شوید که 

خورد و چرخش محصول در انبار به برچسب صحیح می

گیرد. مسئول ارسال کاال باید یک نمونه درستی صورت می

ذخیره معرف از هر نوبت از هر محصول بردارد. سپس 

یز آنال مانجا صورت در بگیرد. قرار آزمایش مورد باید نمونه

 ارسالتوان ( میNIR) قرمزمادونسنجی نزدیک طیف

محصول را تا زمان حصول نتیجه آنالیز به تعویق انداخت. 

دارند که یکی از آنها ها دو نمونه برمیبسیاری از شرکت

 شود.دهنده ارسال میهمراه با بار برای پرورش

 

 ارسال

 زماناهمیت است که راننده نگاه روشنی از محل و  حائز

                                                           
1. Micro-tracers 

ای های ویژهتحویل خوراک داشته باشد. اگر دستورالعمل

وجود دارد مطمئن شوید که روی رسید محصول چاپ شده 

د بای نگهبانی و انتظاماتباشند. قبل از حرکت، بخش 

و به درستی  توزین یهنقلمطمئن شود که همه وسایط 

اند و جز با اطمینان از انجام همه تشریفات مهروموم شده

 .ندهد را کارخانه ترک اجازه آنهااداری مربوطه به 

 

 پس از ارسال

اغلب جنبه تضمین کیفیت خدمات پس از ارسال نادیده 

خوب باید صحت انتقال  مدیرهشود. هیات گرفته می

مربوطه را گرفته و مرتب بودن تشریفات اداری صورت

مورد بررسی قرار دهد. کارکنان فنی وظیفه دارند که 

کننده خوراک را بررسی کنند. های مصرفعملکرد پرنده

ها آنها باید در درجه نخست اطمینان حاصل کنند که پرنده

کنند. مدیریت دانخوری خوراک را به درستی مصرف می

 کند، در عین حال، چنانچهنقش مهمی در اینجا ایفا می

ها از خوردن اشتباهی در خوراک وجود داشته باشد پرنده

آن اجتناب خواهند کرد. متخصص تغذیه باید عملکرد 

دهنده را ارزیابی و در صورت نیاز نسبت نهایی هر پرورش

به تغییر فرمول و مواد خوراکی مورد استفاده در جیره 

 های مهم تضمین کیفیتگیری کند. یکی از بخشتصمیم

رکوردی از هر بازدید از هر مزرعه است. تنظیم  نگه داشتن

ای از برگه بازدید بسیار مناسب خواهد بود. این کار نمونه

های ضروری قابلیت ردیابی جامع مورد نیاز برنامه از بخش

 تضمین کیفیت هر کارخانه است.

 

 زیستییتامن

برای کاهش یا جلوگیری از  زیستییتامناعمال یک برنامه 

های بالقوه مضر از کارخانه )از طریق خوراک( ژنانتقال پاتو

عالوه،  به است. ضروری خوراک کنندهمصرف هایپرنده به

های مهم زنجیره امنیت غذایی انسان این عمل از حلقه
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است. این امر با اطمینان از مدیریت صحیح ساختمان، 

کنترل جوندگان و حیوانات وحشی، تمیز کردن و 

لیه و داشتن یک برنامه خوب ضدعفونی کردن وسایط نق

 یابد.تحقق می کنترل سالمونال در محل

 

 ابزارهای مورد نیاز برنامه تضمین کیفیت

همان گونه که قبال ذکر شد، هر برنامه تضمین کیفیت یک 

فرآیند فعال است که جز با اعمال مدیریت با استفاده از 

 خود را از دست خواهد داد. ییکاراابزار صحیح 

 

 نکته 

مدیریت و کارکنان در تضمین  گروههمه اعضای 

 کیفیت نقش دارند.

 

 افراد

یک برنامه تضمین کیفیت تنها به خوبی افرادی است که 

آل، مدیران کیفی باید درک چرخانند. به طور ایدهآن را می

کنند که چرا کیفیت محصول مهم است، به صورت گروهی 

عمل کنند و قادر باشند همکاران خود را به حفظ استاندارد 

 هکیفی تشویق کنند. کارگران باید در آغاز کار آموزش داد

ای به آنها یادآوری شود که شغل شوند و به صورت دوره

ا های کیفی ایفمهمی در موفقیت کل فعالیت چه نقشآنها 

کند و چگونه نحوه عمل آنها با شرح وظایفشان مقایسه می

شود. تعهد شرکت برای کیفیت باید توسط هر کسی از می

ها مورد حمایت قرار ترین ردهمدیران باالیی تا پایین

گیرد. کارکنانی که سیاست شرکت در مورد کیفیت را ب

کنند باعث تضعیف برنامه خواهند شد. مدیرانی دنبال نمی

تر از استانداردهای که مواد خوراکی دارای مختصات پایین

کنند پذیرند این پیام را به کارکنان ارسال میشرکت را می

ان نکه استانداردهای کیفی مهم نیست. ارتباط منظم با کارک

کیفی مهم است. همچنین آنها باید از  مسائلدر رابطه با 

گاه آ تغییرات در فرآیند تولید و نتایج اختالل در کیفیت

 شوند.

 

 نکته 

کیفی برای همه افراد  مسائلارتباط منظم در مورد 

 نفع حیاتی است.یذ

 

 شیوه اجرایی استاندارد

ترین بخش هر برنامه تضمین کیفیت نیاز به شاید مهم

ر برای ه اجراقابلهای اجرایی استاندارد مدون تنظیم شیوه

عملیات حیاتی در فرآیند ساخت خوراک باشد. این اسناد 

کنند که هر فرد چه نقشی در دستیابی کارخانه تصریح می

د نها نیازمنامهکند. اجرای شیوهبه یک هدف معین ایفا می

های اجرایی استاندارد باید در نامهاقداماتی است. شیوه

آموزش کارکنان جدید و فرآیند اعطای گواهینامه به 

اپراتورها گنجانده شوند و باید دربرگیرنده موارد زیر 

 باشند:

 ی شناخت کافنامه : آیا شخص اجراکننده شیوهارتباط

اگر شخص یا اشخاص دیگری  دارد؟انتظارات  از

مجبور باشند کار او را به عهده بگیرند آیا آنها از این 

 دارند؟ آگاهیانتظارات 

 آیا نحوه نظارت روی تجهیزات به وضوح شناخت :

شده به طور مشخص است؟ آیا مواد خوراکی کیسه

واضح برچسب خورده و به یک شیوه منظم ذخیره 

 اند؟شده

 د که دهنامه به شما امکان می: آیا شیوهقابلیت ردیابی

 آنها رهگیری کنید؟ منشأمشکالت را تا رسیدن به 

 های مورد نیاز جهت فراهم : آیا نمونهسنجیصحت

مشکالت برداشته و  منشأکردن امکان شناسایی 

 اند؟ذخیره شده

 ؟ آیاه است: آیا همه رکوردها برداشته شدرکوردها
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حتماال نیست )یا ا استفادهقابلبرداشتن رکوردهایی که 

نیست( متوقف شده است؟ رکوردهای  استفادهقابل

-قابلباید در یک محل تمیز، امن و  استفادهقابل

 د.دسترس ذخیره شو

 نامه اجرایی استاندارد اصول ایمنی : آیا شیوهایمنی

 حفاظتی تجهیزات و غیره( و جوازها ایمنی، وبست)قفل

عملیات  جهت تکمیلرا  کارکنانمورد نیاز مناسب 

 ؟کرده است معین

 

 نکته 

اغلب امکانات و منابع آزمایشگاهی باید صرف 

 شده گردد.یداریخرحفظ کیفیت مواد خوراکی 

 

 آزمایشگاه

آزمایشگاه در دو و یا شاید سه محل وارد برنامه کنترل 

درصد(  14گویند شود. اما باید بیشتر )برخی میکیفیت می

 ورودیمنابع خود را صرف اطمینان از تطابق مواد خوراکی 

به کارخانه نماید. معموال منظور از تطابق همخوانی با 

 شده توسط خود شرکت است اما بایداستانداردهای تعیین

شروط و قیود قرارداد خرید را نیز برآورده کند. در حال 

حاضر، بسیاری از کارخانجات هر محموله خوراک را قبل 

کنند. سرانجام، ممکن است کارکنان از ارسال آن آنالیز می

های گیری جنبهبخش تولید از آزمایشگاه برای اندازه

 نینچ کنند. استفاده خوراک ساخت فرآیند در دخیل تولیدی

-تواند شامل میزان خرد شدن مواد آسیابهایی میجنبه

شده، ساختار و کیفیت پلت و حتی کیفیت مواد خوراکی در 

زمان مصرف باشد. یک سری موارد کلیدی وجود دارد که 

 رود در یک آزمایشگاه خوب اجرا شوند:انتظار می

هایی از نمونه نگهداری کشورها اغلب در :های ذخیرهنمونه

های شده اجباری است و اینها نمونههای فراهمهمه خوراک

ها باید حداقل برای یک دوره شوند. نمونهذخیره نامیده می

                                                           
1. Grab sample 

های مواد خوراکی نیز باید ماهه نگه داشته شوند. نمونهسه

د. چگونگی برداشتن نمونه مهم است و ننگهداری شو

به کار گرفته تواند در این مورد های زیر میدستورالعمل

 شود:

  .از تجهیزات مناسب برای گرفتن نمونه استفاده کنید

تواند برای برداشتن برداری ساده مییک میله نمونه

-نمونه ابزارهای شود. استفاده کیسه از خارج هاینمونه

توان از تری وجود دارد که میبرداری خودکار پیچیده

، )گندم یاصل محصوالت توده از بردارینمونه برای آنها

 جو و غیره( استفاده کرد.

 تا  2ساده ضروری است ) 8چنگکهای برداشتن نمونه

باید وزنی حدود  چنگکاز هر محموله(. هر  نمونه 84

چند صد گرم داشته باشد. آنها باید با یکدیگر ترکیب 

و به شکل یک نمونه همنهشت مخلوط شوند. در این 

توان نمونه را به هر تعداد نمونه همسان مرحله می

گرم  344تقسیم کرد. نمونه همنهشت باید حدود 

]انواع  وزن داشته باشد )یک شیشه مرباخوری پر(.

بردارهای چنگکی در بازار وجود دارد نهمختلفی از نمو

-که نحوه کارکرد آنها با توجه به نوع و دستور

ترین های اجرایی دستگاه متفاوت است. مهمالعمل

ها ارزان بودن، سهولت کاربرد و مزایای چنگک

برداری فوری از تقریبا سرعت باالی آنها برای نمونه

 هر نوع بافت ریز و درشتی است؛ مترجمین[.

 ر نمونه باید به طور مشخص تاریخ و برچسب بخورد ه

 ببینید(.ادامه مطالب را )

آنالیزهای مورد نیاز را با فرض استفاده از  6-80جدول 

هدف ایجاد  اگرکرده است.  ارائه NIRگری آنالیز غربال

باشد، ممکن است انجام آزمایشات دیگری  ماتریکسیک 

عیین سطح انرژی، ترکیب اسیدهای آمینه، ترکیب جهت ت

اسیدهای چرب ضروری و الگوی مواد معدنی مواد خوراکی 

ضروری باشد.
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 آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای اهداف تضمین کیفیت :2-17جدول 
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 خوراکیمواد 

 محمولههر          ✓ ✓ ✓ ذرت

 محمولههر         ✓ ✓ ✓ ✓ ذرت روغنی

 محمولههر          ✓ ✓ ✓ گندم

 محمولههر          ✓ ✓ ✓ *سورگوم

 بارهر          ✓ ✓  کنجاله سویا

 بارهر         ✓ ✓ ✓  سویای پرچرب

 بارهر        ✓  ✓ ✓  کنجاله آفتابگردان

 بارهر        ✓  ✓ ✓  ضایعات گندم

 بارهر    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  †پودر ماهی

 بارهر    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  پودر الشه

 بارهر    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  پودر خون

 بارهر      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ضایعات طیور

 بارهر         ✓  ✓  ‡هاچربی

 گهگداری    ✓ ✓ ✓    ✓  نمک

 گهگداری     ✓ ✓    ✓  سنگ آهک

 گهگداری     ✓ ✓      مونوکلسیم فسفات

 گهگداری     ✓ ✓      کلسیم فسفاتدی

 گهگداری            §هامخلوطپیش

 گهگداری            #اسیدهای آمینه

 محصوالت نهایی

 هر دوره ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ¶های مادرمرغ

 بارهر 

 بارهر  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   های گوشتیجوجه

 بارهر 

 هر دوره ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   گذارهای تخممرغ

 بارهر 

 سورگوم باید برای تعیین محتوای تانن نیز تحت آزمایش قرار بگیرد. *

 پودر ماهی و دیگر محصوالت حیوانی را برای آلودگی سالمونال نیز بررسی کنید. †

 بررسی شوند.صابونی نیز ها و ترکیبات غیرقابلها باید برای فساد، ناخالصیچربی ‡

 ها دشوار است. مواد معدنی معینی )مثال روی( را آنالیز کنید.آزمایش ویتامین §

 شود.خلوص اسیدهای آمینه را نیز بررسی کنید. یک تست ساده پروتئین در این مورد توصیه می #

 ها تنها خاکستر را بخوانند.دستگاه گیری دقیق مواد معدنی نیست و ممکن استقرمز قادر به اندازهسنجی نزدیک مادونطیف ¶
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: این تکنولوژی به (NIRقرمز )سنجی نزدیک مادونطیف

حدی توسعه یافته است که هر کارخانه خوراک با هر 

تواند یک دستگاه از آن را تهیه کند. همه انواع می ایاندازه

اد شده موهای شناختهباید با آنالیز نمونه NIRهای دستگاه

خوراکی مختلف و محصوالت نهایی کالیبره شوند. امکان 

این تکنولوژی را به  NIRفراهم آمدن فوری نتایج آنالیز 

د. این کنابزاری ارزشمند برای کنترل کیفیت تبدیل می

تکنولوژی برای آنالیز اجزای آلی مانند پروتئین، چربی و 

گیری عالی است اما دقت آن برای اندازه کربوهیدرات

مواد معدنی مانند سدیم و کلسیم کمتر است. این نقص 

نه به عنوان یک آزمایش  NIRشود که تکنولوژی باعث می

گری کمی دقیق بلکه بیشتر به صورت یک آزمایش غربال

باید مواد و محصوالت  NIRبندی شود. یک دستگاه طبقه

که بدین معنی است که این  دفرا بگیرنهایی مختلف را 

و نتایج شیمی  NIRهای ها باید با مقایسه خوانشدستگاه

 تر کالیبره شوند.

: شیمی تر روشی است که به طور مرسوم برای تر یمیش

 شود. نتایجآزمایش مواد و محصوالت خوراکی استفاده می

حاصل از آن دقیق هستند، اگرچه ممکن است اختالفاتی 

اما این  ،ها وجود داشته باشدآزمایشگاهها و بین نمونه

توان به عنوان یک روش دقیق و کمی ارزیابی روش را می

بر است اما کالیبره کرد. ایراد آن این است که گران و زمان

 ها ممکن نیست.بدون این داده NIRکردن 

های کشش( و : این آزمایشات )آزمونآزمایشات فیزیکی

گیری کیفیت ای اندازهبر)تست الک( آزمایشات غربال 

 نهآردیشوند و نیز درصد هایی که از کارخانه خارج میپلت

ها مورد نیاز هستند. ممکن است برخی موجود در آن پلت

رای ب -نیاز داشته باشند سنگریزه  ها به مقداریاز گونه

 گیری شود.گذار و این مقدار باید اندازههای تخممثال، مرغ

 ترین و: این روش سریعسنجش میکروسکوپی خوراک

                                                           
1. Khajaren 
2. Klein and Marquard 

ترین روش تضمین کیفیت در صنعت خوراک دام عملی

ده شتواند برای بررسی مواد خوراکی خریداریاست که می

 روشاستفاده شود. اگرچه تولیدی  خوراک نهایینیز و 

گاه توانند با یک نصحیحی نیست، اما نیروهای باتجربه می

 رائهارکیب آن تخوراک نظر صحیحی در رابطه با مخلوط به 

تواند به شکل موثری برای بررسی دهند. این روش میب

ها استفاده شود. بنا به دالیلی مواد خوراکی از نظر آلودگی

ه نیاز ب (حیوانی ضایعات)تولیدکنندگان پودرهای رندر 

کمی کنترل دارند و من از وجود پودر ماهی اطالع دارم که 

 ایپودر الشه درصد پودر ضایعات طیور است و 94حاوی 

وپی میکروسک ارزیابی است. سوخته سویای کنجاله حاوی که

تواند در هر آزمایشگاهی با یک میکروسکوپ مناسب می

راتور اپ یک و است( بهتر دیجیتال دوربین به مجهز )دستگاه

، 8باتجربه انجام شود )کاجارن و کاجارنو دیده آموزش

 (.6443، 6مرکوآد؛ کلین و 8333

قبل  اسوی محصوالت پخت کفایت بررسی :پختن آزمایشات

های مورد استفاده از استفاده از آنها ضروری است. روش

 .ه استشد تشریح 89در فصل 

: عالوه بر ارزیابی میکروسکوپی خوراک، آزمایشات ویژه

وجود دارد که آزمایشگاه  ی همآزمایشات فیزیکی دیگر

تواند از آنها برای ارزیابی کیفیت مواد خوراکی استفاده می

 مانند( در مورد آزمایشاتی 8333کند. کاجارن و کاجارن )

موجود در مواد خوراکی و آزمایشات  یهابررسی آلودگی

 ند.اهفوری جهت بررسی آلودگی دارویی گزارش کرد

 بوطمر آزمایشات و هاداریبرنمونه :میکروبیولوژیک آنالیز

 ایدب تجهیزات و هاساختمان میکروبیولوژیک ارزیابی به

 شود انجامکارکشته  و متخصص مناسب، شخص یک توسط

. نمایددر مواقع لزوم اقدامات ضروری را اعمال بتواند که 

های مادر( کنترل سالمونال در خوراک )به ویژه در جیره

 ببینید(. فصل را ادامهای است )دارای اهمیت ویژه
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های مدرن قادرند در : آزمایشگاهافزار آزمایشگاهینرم

یک مدت زمان کوتاه مقادیر زیادی داده تولید کنند، اما 

ها به طور دقیق مدیریت نشود، از ثبت هر چنانچه این داده

 ها ونمونه گرفته تا نصب برچسبی جهت تحلیل داده

مقایسه روندها، بیشتر استفاده آزمایشگاه از بین خواهد 

د یک پایگاه اطالعات قابل جستجو رفت. هر آزمایشگاه بای

 اجزایداشته باشد. یک نظام آزمایشگاهی مناسب از 

 را ببینید(. ادامه مطلبضروری هر برنامه ردیابی است )

 

 رسیدگی به عدم انطباق

اهمیت است.  حائزوقوع عدم انطباق و رسیدگی به آن 

نامه عدم انطباق مدون و معتبر در هر ایجاد یک شیوه

 وری است و باید شامل موارد زیر باشد:تشکیالت ضر

 های متاثر.های/تودهتشخیص بسته 

  غیرمستندسازی جهت مدیریت و ثبت محصوالت-

 .منطبق )دارای مشکل(

 .ارزیابی دالیل عدم انطباق 

 های متاثر.های/تودهجداسازی بسته 

 اشتباه بروز در دخیل هایگروه یا اشخاص با ارتباط. 

 اصالحی برای اجتناب از تکرار گیرانه یا اقدام پیش

 عدم تطابق.

 هب باید غیرمنطبق محصوالت حذف و بررسی مسئولیت

 تطابق عدم موارد همه و باشد شده تعریف روشن شکل

 وتریکامپی صورت به باید تولیدی محصوالت یا خوراکی مواد

( لمشک دارای) منطبق غیر خوراکی مواد مشکل. شود ثبت

 .کرد وفصلحل زیر هایشیوه از یکی به باید را

 .به عنوان ضایعات در نظر گرفته شوند 

  شوند )اگر خطر ندارد(.مجددا استفاده 

 ه پذیرفته شوند )چنانچکننده از تامینتخفیف  اخذ با

 در متن قرارداد خرید قید شده باشد(.

                                                           
1. Format International 
2. Tracer® 

 چنانچهتری به آنها داده شود )بندی پاییندرجه 

 محصول خوراکی در استفاده برای نیاز مورد استاندارد

 کنند(.دیگری را برآورده می

  .خدمات ارائهمشتریان داخلی را نباید نادیده گرفت 

ی تواند توانایبا کیفیت باال به مشتریان داخلی می

برای راضی کردن مشتریان خارجی بهبود را شرکت 

 بدهد.

 

 قابلیت ردیابی

یر نظر زدر صورتی که مدیر تضمین کیفیت قادر به یافتن و 

گرفتن مشکالت نباشد نظام تضمین کیفیت به درستی کار 

هایی که تاکنون بحث فعالیت جی همهنخواهد کرد. خرو

شد باید ذخیره شود و قابل بازیابی )ردیابی( باشد. برای 

دارد  6®ای به نام تریسربرنامه 8ونالیمثال، فرمت اینترناس

-فرمولبرای اجرای یک ه استفاد مورد که همه اطالعات

ت، دریاف هایسیستم کند.می ثبت را معین زمان هر در بندی

کنترل فرآیند و ارسال باید اطالعات مربوط به هر بسته، 

ت بدون قابلی آنکه بار و یا محموله را ثبت کنند. خالصه

 ردیابی برنامه تضمین کیفیتی وجود نخواهد داشت.

 

 نکته 

رضایت مشتری بخش مهمی از برنامه تضمین 

 کیفیت است.

 

 رضایت مشتری

هایی نگه داشتن مشتری یکی از دالیل مهم موفقیت سازمان

-هایت مشتری باید برجستمانند. رضاست که موفق باقی می

 در ذهن مدیریت ارشد، عوامل فروش، گروه ترین نکته

-پراتورها، ابازاریابی، گروه تولید، منابع انسانی، سرپرست

هر عضوی  آنکه خالصهها و کارگران جزء کارخانه باشد. 
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چه خارجی( و از مجموعه که به نوعی با مشتری )چه داخلی 

د رسمی برای تشکیالت خواه ایارتباط داشته باشد نماینده

بود. کیفیت هر و همه ارتباطات برای حفظ و ادامه رهبری 

 شما به همه مشتریان ضروری است.

 ]مانندد از یک سازوکار بازخورد کارخانجات خوراک بای

رضایت میزان برای زیر نظر گرفتن  مشتری[ صدای

از کیفیت و نحوه توزیع خوراک، خدمات اداری،  مرغداران

 شده توسطهای انجامها و توصیهعملکرد تولیدی و حمایت

اجرا  هایی که به دقتفنی استفاده کنند. سیستم کارکنان

-های کمی خواهند بود که میشوند قادر به تولید دادهمی

توان از آنها برای پایش موفقیت برنامه تضمین کیفیت و 

 اضرورت نباید حلراهاستفاده کرد.  آتیهای ریزیبرنامه

و  است کمتر آنها رضایت که باشد متمرکز مناطقی روی

 زانمی. است حیاتی مختلف نیازهای اهمیت  یزانم تعیین

 باید است زیاد مشتریان تعداد که مناطقی در رضایت

های موثر برای توسعه هدفمند، . یکی از روشباشد حداکثر

 های رضایتمندیتمرکز اولیه روی مناطقی است که شکاف

بزرگ اما پر کردن آنها نسبتا ساده و ارزان است. این کار 

یک روش عالی برای بهبود سریع رضایت مشتری است و 

دهد که تغییرات در پی بازدیدها و به مشتریان پیام می

 دالیلالزم است شود. ت آغاز مییافتن ریشه مشکال

 برای کارخانه هایاولویت نیز و رضایت عدم و رضایت

 که یدنکن تالش. قرار بگیرند شناساییمورد  بهبود ایجاد

 ایجاد زیرا دهید،ب بهبود بارهیک به را زیادی چیزهای

 رپذیامکان اندکی موارد در توجهقابل و بزرگ بهبودهای

 و یدآنمی مشتریان کوچک به چشم بهبودهایغالبا . است

 .ماندمی باقی ثابت آنها رضایت سطح

 

 نظارت خارجی

اشد باید ب اعتمادقابلبرای آنکه یک برنامه تضمین کیفیت 

تحت بررسی دقیق یک ناظر خارجی )شخص مستقل( قرار 

های مختلفی برای دستیابی به این مهم وجود بگیرد. روش

دارد اما همه آنها ضرورتا مستلزم نظارت یک مرجع 

استاندارد هستند. این مراجع نه تنها صحت کارکرد سیستم 

کنند بلکه مهر تاییدی بر فعالیت تشکیالت را بررسی می

توان از آن برای نشان دادن رعایت زنند که میمی

ا توسط مجموعه استفاده کرد. اغلب مراجع استاندارده

استاندارد بر انجام یک بازرسی ساالنه جهت تمدید 

گواهینامه موسسات اصرار دارند. از مزایای فرعی نظارت 

ک شود که یشخص ثالث این است که تشکیالت آگاه می

بازرسی در آینده نزدیک وجود دارد و به اهمیت بهبود 

بعدی پی  بازدیدتا زمان  ها در دوره باقیماندهسیستم

 برد.می

 

 نکته 

کنترل سالمونال بخش مهمی از صنعت خوراک دام 

 شده است.

 

 کنترل سالمونال

 یسالمت رب ارگانیسم این که تاثیری دلیل به سالمونال کنترل

 نتضمی برنامه هر کلیدی موارد از یکی دارد طیور و انسان

 مورد در مروری مقاله یک( 6488) جونز. است کیفیتی

 سیک هر برای آن خواندن که است نوشته سالمونال کنترل

. دارد ضرورت است درگیر طیور یا خوراک صنایع در که

 رد و شود یافت جایی هر در تقریبا است ممکن سالمونال

 وعمدف تا گرفته کارخانه محصوالت از مواد از وسیعی دامنه

 یهادوره برای است قادر سالمونال عالوه، به. است ماندگار

 و تشخیص هم روشنی به مساله این. بیاورد دوام طوالنی

 دشوار را حیوان خوراک در میکروارگانیسم کنترل هم

 گردوخاک از بردارینمونه که است شده مشخص. کندمی

 و هوا فیلترهای خوراکی، مواد ورودی مخازن در موجود

با همراه خوراک، کارخانه پلت و آسیاب هایبخش
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 یبقایا یا و است ریخته بیرون هادستگاه از که خوراکی

 بردارینمونه با مقایسه در تولید، خط مسیر در خوراک

-نمونه آوریجمع. است موثرتری روش خوراک از مستقیم

 حائز مثبت اشتباهات از جلوگیری برای سترون شیوه به ها

 .است اهمیت

 فادهاست موجود هایابزار تمامی از باید سالمونال کنترل  در

 روریض بلندمدت کنترل حصول برای پیوسته تالش و شود

 ی،آلودگ از گیریپیش دربرگیرنده باید کنترل. است

 اتوژنپ خود کشتن و تکثیر برای ارگانیسم فرصت کاهش

 رمیس وقتی) تمیز خوراکی مواد خرید با آلودگی. باشد

 انتقال از جلوگیری و گردوخاک سطوح کنترل ،(باشد

-پیشقابل تمیز نقاط به کثیف هایقسمت از گردوخاک

 رطوبتی فاقد هاآسیاب و خوراک خود معموال. است گیری

 این اب دارند، نیاز رشد برای هامیکروارگانیسم که هستند

 فراهم سالمونال رشد برای امنی جای مرطوب قطعات حال

 یجلوگیر امر این از باید تولید خط ولینئمس و کنندمی

-میکرو هاچربی و هاروغن که است شده مشخص. کنند

 یکنترل اقدام از هم و ناخوشایند محیط از هم را هاارگانیسم

 .کنندمی حفاظت استفاده، مورد

 و ودش کشته گرما توسط موثر طور به تواندمی سالمونال

 مقادیر کردن پلت هایسیستم که است شده گزارش

 اما. دهندمی کاهش درصد 39 تا 34 بین را هاارگانیسم

 همگی رطوبت سطح و مشخص دمای یک اعمال زمان

 اتوژنپ رفتن بین از میزان و کردن پلت فرآیند در نقشی

 نکشت برای استفاده مورد شیمیایی مواد. کنندمی ایفا

 مخلوط از عبارتند نخست درجه در هاخوراک در سالمونال

 آلودگی از را خوراک باید که فرمالدهید و آلی اسیدهای

 سالمونال کاهش است ممکن حال، این با. کنند حفظ مجدد

 این از باالتر یا و درصد 8 سطح گنجاندن به نیاز خوراک در

 در که باکتری تخریب است ممکن و باشد داشته مخلوط

 طول زیادی زمان مدت دارد وجود خوراک در حاضر حال

 ،است هزینه پر اسیدها باالی سطوح از استفاده. بکشد

 شود،می دانخوری تجهیزات و آسیاب خوردگی باعث

 دسترسی با دهد،می قرار تاثیر تحت را خوشخوراکی

 خطر معرض در را کارگران و کندمی تداخل هاویتامین

.دهدمی قرار

 

 

 نکات کلیدی

11 
 طیورحفظ کیفیت خوراک برای هر مجموعه پرورش طیور یا تولید خوراک حیاتی است. به عالوه، از آنجایی که خوراک 

دهد، کنترل کیفیت آن در حفظ امنیت غذایی انسان حائز اهمیت است. خوراک بخشی از زنجیره غذایی انسان را تشکیل می

 مناسب باید با مستندسازی مناسب در زمان مناسب به واحد پرورش مناسب انتقال یابد.

12 
رآورده شده انتظارات مشتریان را بخدمات ارائهاست که آیا محصوالت یا  موضوعن این ییتضمین کیفیت فرآیند تایید و تع

های های منفردی هستند که برای اطمینان از تامین دستورالعملهای کنترل کیفیت سیستمیا باالترند(. برنامهو کنند )می

 شوند.های مختلف فرآیند صنعت خوراک به کار گرفته میبرنامه تضمین کیفیت در بخش

13 
 کیفیت د،تولی فرآیند کنترل نویسی،جیره خوراکی، مواد کیفیت: است اصلی جزء شش شامل خوراک کیفیت برنامه یک

 .محصوالت از مشتری بازخورد دریافت و سمی مواد کنترل نهایی، خوراک
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14 
آمیز باشد باید توسط مدیریت ارشد اجرا شود و همه کارکنان به منظور همکاری برای آنکه یک برنامه کنترل کیفیت موفقیت

 در اجرای آن مورد تشویق قرار بگیرند.

15 
 یابیرد قابلیت استاندارد، اجرایی هایشیوه: از عبارتند کیفیت کنترل برنامه یک در نیاز مورد کارافزارهای از برخی

 .مشتری رضایت گیریاندازه برای ایشیوه و انطباق عدم وفصلحل جهت ابزارهایی آزمایشگاهی،

16 
 محصوالت نندهکمصرف عنوان به) انسان و طیور سالمتی بر ارگانیسم این مستقیم تاثیر دلیل به خوراک در سالمونال کنترل

 .است کیفیت تضمین برنامه کلیدی موارد از یکی( طیور

 

 



 یابی و حل مشکالتعملکرد، ریشه : سنجش18فصل 
که عملکرد خوبی را در واحد پرورش  رودمیبعد از آنکه جیره نوشته و ساخته شد و به مزرعه انتقال پیدا کرد، انتظار 

ملکردی های عای در شرایط و پتانسیلهای بیولوژیکی هستند که تنوع گستردهمشاهده کنیم. واحدهای پرورش سیستم

 های مدیریتی پرورش طیور دخالت دارند.آنها حاکم است. متخصصین تغذیه ضرورتا در جنبه
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مربوط به خود پرنده، محیط  ممکن استضعف عملکرد 

و یا تغذیه باشد. اگرچه بررسی ضعف  ی)مدیریت( و سالمت

-های طیور نیازمند ارزیابی پاراعملکرد در هر یک از رده

است، از منظر تغذیه نکته مهم  یفردمنحصربهمترهای 

 گیری کیفیت و یکنواختی خوراک است.اندازه

 شرط دو عملکرد به آسیب ادعای شدن مطرح صورت در

 دبای اول،. شوند برآورده باید که دارد وجود مشخص کامال

 به واحد برای شدهفراهم خوراک آیا که شود مشخص

 بوده عملکرد ضعف عامل ترینمهم و مشکل دچار نحوی

 تحمیلی خسارات میزان که است مرغدار وظیفه دوم، و است

 .ندک ارزیابی آزماییراستی قابل و واضح شیوه یک به را

 

 اثر خوراک روی عملکرد

ای از عوامل مربوط به خوراک اثر مستقیمی روی مجموعه

عملکرد پرنده دارد که برخی از آنها در صورت انجام 

 .است کنترلقابلاقدامات منطقی 

 

 نکته 

 هتوجقابلمشکالت مربوط به خوراک ممکن است 

باشند اما معموال پنهان هستند و تشخیص آنها 

 دشوار است.

 

 اختالالت خوراک

ای( معدودی اختالالت مربوط به خوراک )تغذیهتعداد 

وجود دارد که موجب خسارت شدید به تولید و یا افزایش 

ا ای بشوند. به طور کلی، یک کمبود تغذیهومیر میمرگ

شود. چنانچه افت عمومی و تدریجی عملکرد مشخص می

خوراک یا آب به طور کامل قطع شود عملکرد شدیدا و 

-های تخمد. این کاهش در مرغکنفوری کاهش پیدا می

لی تواند خیتر است. جالب آنکه عملکرد میگذار برجسته

هنگام بررسی  هموارهسریع به حد طبیعی برگردد. 

مشکالت مربوط به خوراک الگوها را در نظر بگیرید. آیا 

است و آیا دیگر  رخ دادهزمان با توزیع خوراک مشکل هم

اند؟ تاثیر قرار گرفتهها/واحدها به طور مشابه تحت سالن

تحمل  مدتکوتاهکمبود مواد مغذی به هر شکلی ولو در 

گردد. منحنی تولید شود و منجر به کاهش تولید مینمی

شده انحرافات معمول مشاهده 8-81شده در شکل آورده

 دهد.گذار را نشان میهای تخمدر گله

 ترپیچیده شرایط گوشتی هایجوجه مشکالت با رابطه در

 یونوفر مثال، برای) خوراک در گیرچشم خطای یک. است

 مصرف ناگهانی کاهش موجب( توصیه سطح برابر 84 در

 یراحت به تلفات. شودمی تلفات افزایش و رشد و خوراک

 مشکل تولید افت ولی شود،می درمان و داده تشخیص

 انرژی و پروتئین پاسخ هایداده مورد در. است تریجدی

 که کرد مشاهده توانمی است، آمده 84 فصل در که

 اعثب متغیرها این مختصات در بزرگی نسبتا اختالفات

 ن،بنابرای. شودمی عملکرد در کوچکی نسبتا اختالفات

 عملکرد کاهش آیا که کرد مشخص تواننمی گاهی

 دیگر عوامل برخی یا و است خوراک از ناشی شدهمشاهده

 اختالل موجب که عواملی از برخی. ددار دخالت آن بروز در

 :از عبارتند دشونمی عملکرد در فوری

 در صورت گنجاندن سطوح باالی نمک در نمک :

جیره، مصرف آب افزایش خواهد یافت و بستر خیس 

زار خواهد شد. دومین اثر مصرف سطوح باالی و لجن

ومیر و تواند باعث آغاز مرگنمک این است که می

کننده طی یک مدت رسیدن آن به یک حد نگران

زمان کوتاه شود. معموال با اصالح خوراک تلفات 

شود اما رشد و تولید به سطوح طبیعی آنها وقف میمت

گردد. در صورت پایین بودن سطوح نمک باز نمی

 شودیابد. گله عصبی میدیگری توسعه می عالئم

زا(، پنجه کشیدن )طوری )اضطراب و سروصدای تنش

گردد( و نوک زدنکه انگار پرنده دنبال چیزی می
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یابد و پر در دستگاه گوارش و سالن دیده افزایش می

 شود.می

 جیره یک( کلسیم) آهک سنگ چنانچه: سنگ آهک 

 تولید مدتکوتاه در بیفتد، قلم از گوشتی یا گذارتخم

 افزایش توجهیقابل شکل به پوسته بدون هایتخم

 افت شدت به عملکرد روز چند از بعد و یابدمی

 بدن کلسیم ذخایر شدن خالی عالوه، به. کندمی

 قفس) شود ومیرمرگ افزایش باعث تواندمی

 صدف پوسته از استفاده(. گذارتخم هایمرغ رنجوری

 جیره روی سرک صورت به آهک سنگ دانه یا و

 در. کند برطرف سرعت به تقریبا را مشکل تواندمی

 شودمی صاف سینه استخوان گوشتی هایجوجه ریکتز

 مورد این در. کندمی پیدا ارتجاعی حالت نوک و

 سازکلمش آن کمبود اندازه به تواندمی کلسیم بیشبود

 (.نمایید مراجعه 86 فصل به) باشد

 هودمش: فسفر خیلی پایین جیره باعث کاهش فسفر 

ن تواند ایشود. بیشبود کلسیم میمصرف خوراک می

تر کند. مطمئن شوید که نسبت مشکل را پیچیده

را  84کلسیم به فسفر صحیح برقرار شده است )فصل 

 (.ببینید

 چنانچه سطح پروتئین خیلی پایین باشد پروتئین :

)برای مثال، تنها دانه غالت تغذیه شود(، گله عصبی و 

شود، کیفیت سفیده افت میمیزان نوک زدن بیشتر 

کند و آنالیز جیره حکایت از پایین بودن سطح می

های گوشتی پروتئین آن خواهد داشت. در جوجه

ممکن است پرهای ژولیده و شکسته مشاهده شود. 

ای از روی بال بیرون پرهای اولیه به حالت ویژه

ها پرندهاین زنند و به این دلیل است که گاهی به می

 گویند.هلیکوپتری میهای جوجه

 سطوح پایین چربی در بلندمدت )و نه در چربی :

مدت( موجب افت افزایش وزن بدن، کاهش کوتاه

                                                           
1. Biliary hyperplasia 

در هنگام گیری چربی پایین مرغ و اندازهاندازه تخم

شود. از سوی دیگر، چربی فاسد به جیره میآنالیز 

طور ناگهانی و شدید باعث اجتناب از مصرف خوراک 

 از معدود عواملی که چنین اثری دارد.یکی  -شود می

 های خوراکی مورد : تقریبا همه افزودنیهاافزودنی

استفاده در کارخانه خوراک در صورت استفاده در 

ناپذیری خواهند های جبرانسطوح باال باعث آسیب

ها باعث اجتناب از شد. معموال سطوح باالی افزودنی

شابه با م یعالئمها شود و پرندهمصرف خوراک می

 دهند. احتماال بروزکمبود سدیم یا پروتئین بروز می

گردد. به کاهش مصرف خوراک برمی عالئماین 

های بدون پوسته، از نیکاربازین باعث تولید تخم

درآوری ای، جوجههای قهوهدست رفتن رنگیزه تخم

های بارور و آزمایش مثبت خوراک برای پایین تخم

ین باعث کاهش مصرف شود. موننسنیکاربازین می

 عالئمها و بروز خوراک، از دست رفتن تعادل پرنده

 .شودفلجی و آزمایش مثبت موننسین در خوراک می

 استفاده از پودر ماهی و دیگر منابع مواد خوراکی :

تواند باعث کاهش سریع پروتئینی غیراستاندارد می

رشد و تولید گردد اما به ندرت باعث افزایش 

 ود.شومیر میمرگ

 یبصبی، آس: اینها باعث مشکالت عهامایکوتوکسین-

در بافت  8یپرپالزی صفراهای دهانی، کبد چرب، ه

کبد، کاهش مصرف خوراک، نازک شدن پوسته 

مرغ و سنجش سطوح باالتر از حد متعارف تخم

 شوند.مایکوتوکسین در خوراک می

 

 یکنواختی خوراک

ترین جزء کیفیت خوراک یکنواختی آن در شاید مهم

بلندمدت باشد. این یکنواختی نه تنها از نظر مواد خام مورد 

است.  مدنظراستفاده بلکه از نظر سطوح مواد مغذی هم 
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پراکندگی خوراک تابعی از عدم یکنواختی مواد خوراکی، 

کشی و مخلوط کردن نویسی و خطاهای وزنخطاهای جیره

شد که پراکندگی حاصل جمع این  تصور میاست. قبال

دانیم که پذیری( اما در حال حاضر میاجزاء است )جمع

 چنانچهپذیری(. این عوامل است )ضرب ضربحاصل

تغییری در هر یک از این اجزاء ایجاد شود کاهش  هرگونه

 داری در یکنواختی ایجاد خواهد شد.معنی

ا استفاده نند بکمتخصصین تغذیه باتجربه همیشه سعی می

ای از مواد خام در جیره بر این پراکندگی غلبه از دامنه

کنند، اما استفاده از تعداد زیادی ماده خوراکی مختلف که 

ای دارد خطرناک است و هر یک خطای وزنی بالقوه

هد. دبتواند به نوبه خود پراکندگی خوراک را افزایش می

انادا انجام گذار در کهای تخمدر پژوهشی که روی مرغ

ها ومیر در گروهی از پرندهشد، مشخص گردید که مرگ

های حاوی مواد خام مختلف را در هر ماه دریافت که جیره

-کننده خوراکهای دریافتکردند در مقایسه با پرندهمی

های یکنواخت بسیار باالتر بود. اثر یکنواختی خوراک در 

 طریق زا پایین یکنواختیشود. مشاهده می 8-81جدول 

 اثر. شد ایجاد ناکافی زمان در هاجیره کردن مخلوط

 رشد خوراک، مصرف بر نامناسب، و ناکافی کردن مخلوط

 چنانچه. است چشمگیر بسیار خوراک تبدیل ضریب و

 د،باش پرنده نیاز مورد میزان از ترپایین جیره مختصات

 وجود دارد. انتظار از خارج هایپاسخ امکان ایجاد

 

 نکته 

ی خوراک باید معرف بسته اصلی خوراک هانمونه

 باشند.

 

 پذیرش خوراک

 همواج خوراک با رابطه در مشکالتی با مرغداران که وقتی

 از اینمونه ارسال به اقدام نخست درجه در شوندمی

 ایدب شدهبرداشته هاینمونه. کنندمی آنالیز برای خوراک

 دبای آزمایش تحت نمونه و باشند خوراک توده کل معرف

 کارخانجات. باشد مختلف هاینمونه از همنهشت مخلوطی

 ارسالی خوراک بارهای تکتک ازای باید نمونه خوراک

 .خود بردارند و آنها را در محل مناسبی ذخیره کنند

-ترین جزء جیره است، سختگیری انرژی که مهماندازه

ی انرژگیری نیز هست. به طور معمول مقادیر ترین اندازه

( یک ضریب 8302شده با استفاده از روش سیبالد )تعیین

درصدی دارند. با احتساب ضریب  84تا  3تغییرات بین 

درصدی، مقدار انرژی یک جیره آغازین جوجه  3تغییرات 

د توانکیلوگرم باشد میدر  مگاژول 44/89گوشتی که باید 

کیلوگرم متغیر در  مگاژول 23/89تا  93/86در دامنه 

د. از نظر عملی، چنین تفاوتی بدین معنی است که این باش

 مگاژول 0/4گیری سودمندی کمی دارد. در اروپا تا اندازه

شده با کیلوگرم اختالف در سطوح انرژی محاسبهدر 

استفاده از فرمول اتحادیه اروپا مجاز است. بر اساس کاب 

گرم اختالف در نیازهای خوراک  64این اختالف متناظر با 

 های مادر در پیک تولید است.مرغ

گیری پروتئین ممکن است در حدی به کمی نتایج اندازه

درصد اختالف داشته باشد، اما در مورد اسیدهای  3/4

آمینه این طور نیست. آنالیز یک نمونه واحد در تنها یک 

فایده است. آزمایشگاه برای مقدار اسیدهای آمینه بی

اند که ضریب تغییرات پژوهشگران اروپایی نشان داده

، بدون دگوسا درصد است )اوونیک 3/1برای آنالیز لیزین 

به دلیل  گوگرددارگیری اسیدهای آمینه تاریخ(. اندازه

ناپایداری آنها تحت هیدرولیز اسیدی دشوار است و منجر 

ح کمتر از حد انتظار همراه با ضریب تغییرات باالتر به سطو

شود. سطوح سیستین اغلب نصف حد انتظار از این می

های خوراک برای خواهد بود. به طور کلی، آنالیز نمونه

اسیدهای آمینه یا انرژی حاصل کمی خواهد داشت و باید 

تاکید روی ایجاد پایگاه داده صحیحی از مقادیر اینها در
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درصد  14هفتگی با استفاده از  9-4های گوشتی از اثر یکنواختی آمیختن خوراک بر عملکرد جوجه :1-18جدول 

 NRC (8310)نیازهای 

 یکنواختی مخلوط خوراک مورد

 کافی متوسط ضعیف

 0/3 8/86 3/04 ضریب تغییرات )درصد(

 9/94 4/94 2/69 افزایش وزن روزانه )گرم(

 0/36 3/38 8/09 مصرف روزانه خوراک )گرم(

 a16/8 b06/8 b00/8 ضریب تبدیل خوراک )گرم/گرم(

 4 4 4/86 تلفات )درصد(

 

مواد خام باشد. سطح اسیدهای آمینه در مواد خام به طور 

 در ارتباط است وآنها مستقیم با مقدار کل پروتئین 

گیری دقیق و منظم اندازه اتبنابراین اگر حداقل امکان

ی برای توان پول بیشترپروتئین فراهم نباشد به سادگی می

ها گیری اسیدهای آمینه تلف نکرد. اغلب آزمایشگاهاندازه

قادرند پروتئین، کلسیم و فسفر را با یک دستگاه و در یک 

 از یکی کمبود صورت درگیری کنند. رانش واحد اندازه

 مواجه نوعی به آزمایش تحت خوراک اینکه احتمال اینها،

 و لسیمک که باشید داشته یاد به. دارد وجود باشد کمبود با

 .هستند متغیر بسیار گیریاندازه در فسفر

( به NIR) قرمزمادونسنجی نزدیک مدتی است که طیف

ود شعنوان یک ابزار آنالیز در صنعت خوراک استفاده می

های موجود در بازار به و دقت و استفاده آسان از دستگاه

 دنکر کالیبرهبهبود پیدا کرده است.  یتوجهقابلطور 

 از یکی دقیق نتایج آوردن دست به برای هادستگاه

تا حد زیادی  مشکل این امروزه اما است، اصلی مشکالت

 را کاملی داده مجموعه هاشرکت زیرا است، شده فعمرت

. بلک و اسپراگ فروشندمی هادستگاه انواع با همراه

 8یمیانغرب خوک ای را در کنفرانس تغذیه ( مقاله6484)

بینی مقادیر انرژی برای پیش NIRکردند که در آن از  ارائه

 هایمواد خوراکی و مقادیر مصرف انرژی مورد انتظار گونه

هدف )چیز یکسانی نیست( استفاده شده بود. به عالوه، آنها 

                                                           
1. Midwest Swine Nutrition Conference 

ا و سوی هایقابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در کنجاله

توان برای را می NIRهای کلزا را تعیین کردند. طیف

، شاخص مصرف انرژی گیری مقدار انرژیاندازه

اع های غالت برای انوو ترکیب شیمیایی دانه دسترسقابل

ها کالیبره کرد. این کار روشی سریع برای مختلف دام

 ارائهای مواد خوراکی به ما گیری کیفیت تغذیهاندازه

ی نویسدهد که منجر به بهبود تصمیمات خرید و جیرهمی

 شود.تر میدقیق

 

 نکته 

از یک استاندارد برای سنجش کیفیت خوراک 

 نویسی شروع کنید.یرهجاستفاده نمایید و با 

 

ه شدمعموال عدم تطبیق یک خوراک با مختصات تنظیم

ه ک است اقداماتیتصادف یا خطا است. موارد زیر  یجهنت

 :انجام داد قعدم تطبی باید برای کشف علت

  این است؟ انجام شده صحیح به شکل آیا آزمایش

مساله را با آزمایشگاه بررسی کنید و از آنها بخواهید 

 ها را مجددا آزمایش کنند.که نمونه

 شده معرف خوراک بوده است؟ از آیا نمونه گرفته

 گرفتن نمونه از هاپرهای خوراک اجتناب کنید.

 آیا نمونه به طور مستقیم به آزمایشگاه فرستاده شده 
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 یا آنقدر مانده تا فاسد شده است؟

  آیا تنها یک یا تعدادی ماده مغذی خارج از مختصات

گر از قلم افتادن یک ماده تواند بیان؟ این میاست

های مواد خوراکی خوراکی معین از فرمول باشد. بسته

کارخانه را چرخانده  ثابتی گروه آیارا بررسی کنید. 

است؟ مقدار خوراکی را که ساخته شده با مقداری از 

دهید. با این کار بست تطبیق آن که ارسال شده ا

 توانید اشتباه در ارسال خوراک را متوجه شوید.می

 ز های دقیقی افرمول جیره را بررسی کنید. آیا تخمین

کیفیت مواد خوراکی استفاده شده است؟ استفاده از 

آمده از جداول به خوبی نتایج دستسطوح کیفی به

 اتآزمایش مواد خوراکی نیست. این مساله با جزئی

 بحث شده است. 80بیشتر در فصل 

  .آیامقادیر مواد خوراکی موجود در انبار را چک کنید 

 واقعی موجودی و انتظارقابل موجودی بین اختالفی

ای از تواند نشانهمیاختالفی  چنین دارد؟ وجود آنها

ماده خوراکی باشد. همچنین بررسی  کاربرداشتباه در 

کنید که هر ماده خوراکی در مخزن یا بونکر خودش 

 باشد.

 گیری را بررسی کنید. آیا به ترازوها و ابزارهای اندازه

 اند؟درستی تنظیم شده

 های مواد خوراکی را بررسی کنید. آیا مشکلی مخزن

های میانی مخازن به وجود نیامده است؟ چنین در پل

گاهی بدین معنا است که یک ماده خوراکی مشکلی 

معین به جیره اضافه نشده یا در مقدار صحیح اضافه 

 نشده است.

  بررسی کنید که زمان مخلوط شدن کافی باشد. اگر

های مختلف یک هایی از قسمتپذیر است نمونهامکان

بسته مشکوک بگیرید و پراکندگی آنها را بررسی 

 وطگر مشکلی در مخلکنید. ضریب تغییرات باال بیان

 شدن خواهد بود.

 شده را بررسی کنید. کیفیت مواد خوراکی خریداری

آیا اخیرا یک ماده خوراکی مواجه با کمبود خریداری 

شده است؟ چنانچه یک ماده خوراکی خارج از حد 

نده کنمختصات مورد انتظار دریافت شده است، تامین

ی االآن را خبر و بر اهمیت شرکت شما به کیفیت ب

 خوراک تاکید کنید.

 و شودن پیدا مشکل دلیل جامع بررسی یک از بعد اگر حتی

 نشده ایجاد خوراک خاطر به اصال مشکل حقیقت در یا

 آسیاب، بخش کارکنان آزمایشگاه، کارکنان باشد،

 و خوراکی مواد کنندگانتامین اداری، بخش کارکنان

 کیفیت اب خوراک تولید بر شما تاکید از تغذیه ینمتخصص

 مشکل با مواجهه بار هر در عمل این چنانچه. اندشده آگاه

 از شیبخ کیفیت بر تاکید ذهنی تصویر شود، پیگیری

 .است سودمند تنهایی به که شد خواهد کارخانه آموزش

 دکمبو شکلی به خوراک شود مشخص که مواردی در حتی

 وجود هم مدیریت و یسالمت مربوط مشکالت اما داشته

 سبتن خوراک به را مشکل تولیدکننده است ممکن داشته،

 قشن تفکیک به قادر مورد این در درگیر متخصص اگر .بدهد

 احتماالت تمام در نباشد، عملکرد کاهش در مختلف عوامل

 .داشت نخواهد وجود ادعا یک طرح برای توجیهی هیچ

 

 عملکرد واحد پرورش

از عملکرد ضعیف و  دهندگانگاهی پرورشهر از چند 

توضیح تولید شکایت خواهند کرد. به جز کاهش غیرقابل

خوراک که قبال در مورد آن بحث کردیم، چهار دلیل دیگر 

برای این موضوع وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم 

پرداخت. این قسمت از کتاب به مشکالت متداول در همه 

گذار های تخمبه طور ویژه در مرغهای طیور و سپس رده

 پردازد. بر خالف مشکالت خوراکهای گوشتی میو جوجه

 که معموال خود را در قالب یک الگوی خاص )مثال، همه

د، اغلبهدشده با یک محموله( نشان میهای تامینسالن
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تصادفی رخ شده در ادامه متن به صورت موارد تشریح

 د.ندهمی

 

 رکود کاذب

معموال رکودهای کاذب نتیجه رکوردبرداری اشتباه، 

اشتباهات محاسباتی و/یا دزدی )به مفهوم حسابداری( 

 هایها در مرغمرغهستند و اغلب هنگام تعیین تعداد تخم

های گوشتی گذار و ضریب تبدیل خوراک در جوجهتخم

 افتند.اتفاق می

 

 کیفیت پرنده

 زا خوبی تصویر( ببینید را 84 فصل) جوجه وزن و کیفیت

 و وزن. دکنمی فراهم گله بروزقابل عملکرد چگونگی

 تاس اینشانه گذاریتخم آغاز زمان در هاپولت یکنواختی

 تولید و رسید خواهند پیک به کیفیتی چه با آنها اینکه از

 ادامه گذاریتخم دوره باقیمانده در کیفیتی چه با آنها

 .یافت خواهد

 

 محیط و مدیریت

قرار  مدنظرای متعددی وجود دارد که باید عوامل مزرعه

بگیرند. تغییرات دما یا جریان هوا، آب ناکافی یا کثیف، 

های ناآشنا هکنندترس پرنده چه توسط صدا یا مالقات

های هستند(، عفونت یندهای ناخوشا)مارها یکی از مثال

ر روال همیشگی )زمان خوراک د یتغییر هرگونهانگلی و 

تواند موجب کاهش عملکرد شود. در ادامه همه دادن( می

مورد بحث قرار  FFLLAWSSاین موارد تحت سرنام 

 گرفته است.

 

 بیماری

 یا مشکلی وجود دارد ضروری است کهبرای آنکه بدانیم آ

 (. ارزیابی6-81بدانیم حالت طبیعی چگونه است )جدول 

 نکته 

پرنده بیمار باید دانست که برای تشخیص یک 

 پرنده سالم چگونه است.

 

فیزیکی تعداد زیادی پرنده زنده از حداقل چهار ناحیه 

مختلف سالن برای آلودگی به حشرات و نیز باز کردن 

 یضروربرای تشخیص علت مرگ  شدهتلفهای پرنده

 ،آزمایشات دیگری انجامها است. جهت تشخیص بیماری

. ضروی است ،نشان داده شده 9-81در جدول  آنچهمانند 

شوند. در ها باعث کاهش عملکرد میتقریبا همه بیماری

صورت احتمال وجود بیماری با دامپزشک خود مشورت 

توان از چند جدول عالی وجود دارد که می 3کنید. در فصل 

 گذارهای تخمیابی و حل مشکالت در مرغآنها برای ریشه

 (.90-3و  99-3ل استفاده کرد )جداو

 

 نکته 

نگهداری منظم سوابق برای حل مشکالت ضروری 

 است.

 

 گذارهای تخمعملکرد مرغ سنجش

گذار های تخمتنها یک راه برای ارزیابی عملکرد مرغ

به صورت  مرغداروجود دارد و آن اطمینان از این است که 

روزانه و به شکل صحیح نمودارهای گله را ترسیم کند. این 

د داد که سطوح عملکرد هفتگی ننمودارها نشان خواه

انحراف از روی آنها  ینترکوچکو حتی  استچگونه 

است. این نمودارها همچنین باید دربرگیرنده  یابیردقابل

مرغ جزئیات مصرف خوراک و احتماال جزئیات اندازه تخم

های های تولیدی به ازای مرغمرغو رکوردی از کل تخم

د. این تنها راه ساده نگذاری باشواردشده به سالن تخم

-تخم 664های مختلف است. ده سال پیش، مقایسه گله

گذاری در سنهای واردشده به سالن تخممرغ به ازای مرغ



 456  مشکالت حل و یابیریشه عملکرد، سنجش

 

 های در مرغعالئم سالمت: 2-18جدول 

 ناسالم طبیعی شاخص

ایستد و دم را فراز پرنده راست می طرز ایستادن

 گیرد.می

ها آویزان هستند، گردن آید، دم و احتماال بالسر نزدیک بدن می

 خورده و سر به سمت بین پاها پایین آمده است.پیچ

تاج و ریش قرمز روشن به نظر  سر

رسند. صورت برجسته است. می

برجسته و مشخص هستند.  هاچشم

های بینی تمیز و بدون سوراخ

 ترشحات هستند.

رنگ هستند. صورت فرورفته رنگ یا آبیتاج و ریش چروکیده و بی

ممکن است فقط کمی باز باشند.  -ها خسته هستند است. چشم

ها بسته هستند. ناحیه سینوسی زیر چشمهای بینی کثیف و کبرهسوراخ

 شوند.یا مرتعش می همراه با تنفس متورم

ها سنگین به موقع برداشتن مرغ بندیماهیچه

رسند و هنگام فعالیت نظر می

قدرت در راه رفتن آنها مشخص 

 است.

دهند. ماهیچه ناحیه سینه و ها وزن و قدرت خود را از دست میماهیچه

 شود.رود و باعث کوچک شدن سینه میدان آب مینزدیک چینه

وست ساق پا تمیز و براق است. پ پاها و ساق پاها

پاها پرگوشت، مفاصل صاف و 

 موقع لمس خنک هستند.

 ها موقعشوند. مفصلها برجسته میپاها و ساق پاها دهیدارته و تاندون

. رنگ استبسته یا بیخورده، کبرهلمس گرم هستند. کف پاها ترک

 پوست این نواحی بزرگ و خشک است.

ه های ناحیاند. در قسمتکرده یا شکستهپفو  پرها آراسته نیستند هستند. پرها نرم، مرتب و تمیز پرها

 ای دارد.شکمی کثیف هستند. پرنده به طور کلی ظاهر ژولیده

برای هر سویه یا نژاد بسته به دوره  رنگیزگی

 تولید متفاوت است.

های بالغ ممکن است بیشبود کند. در مرغشدت رنگ کاهش پیدا می

 گذاری شود.موجب بیماری یا کاهش تخمدانه زرد رنگ

 دست دادن اشتها و نوشیدن بیش از حد آب.از  خوردن و آشامیدن متناوب اشتها و میل به آب

صدا است و از طریق تنفس بی تنفس

های بینی جریان دارد. سوراخ

حرکات دیواره شکم به ندرت 

محسوس است. در دماهای باالتر 

 نفسها از طریق دهان پرنده

 .کشندمی

نفس زدن همراه خس کردن، شیهه کشیدن و نفسغل کردن، خسغل

 با جابجایی آشکار دیواره شکم.

توده فضوالت شکل مشخصی دارد،  فضوالت

ای خاکستری است و توده قهوه

سفیدرنگ مشخصی دارد. مدفوع 

باقوام و چسبنده است نه فقط 

باقوام. ممکن است فضوالت موقع 

 آلود باشند.کفخروج از سکوم 

فضوالت سفید شیری، سبز، زرد و قرمز هستند. مدفوع خیلی آبکی یا 

 خیلی چسبنده است و قوام ندارد.

 

شد، اما در حال حاضر هفتگی خوب در نظر گرفته می 24

است. ضریب  انتظارمورد مرغ برای کل دوره تخم 624

 ـ متخ کیلوگرمی ازابه  تبدیل خوراک )کیلوگرم خوراک

-( و سرانجام قیمت تولید یک کیلوگرم تخمتولیدی مرغ

-های تخمرایج در گله . مشکالتمرغ باید محاسبه شود

.ه استگنجانده شد 0-81گذار در جدول 
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 های شایع در طیورعالئم تشخیص بیماری :3-18جدول 

 عالئم تشخیص بیماری

بادی همگام با کاهش تولید، جداسازی ویروس برونشیت توجه در تیتر آنتیافزایش قابل برونشیت عفونی

 شناسی التهاب زکامی نای همراه با نفوذعفونی از نای، کاهش کیفیت پوسته یا از نظر بافت

 شوند.رنگ میمرغ چروکیده و بیتخمهای ها. پوستهلنفوسیت

بادی همگام با کاهش تولید، کاهش کیفیت پوسته و افزایش توجه در تیتر آنتیافزایش قابل بیماری نیوکاسل

 شود.رنگ میها بیمرغتلفات. پوسته تخم

ه شدید آن و ضایع بادی همگام با کاهش تولید، عالئم بالینیتوجه در تیتر آنتیافزایش قابل آنفلوانزای طیور

 سپتیسمی و افزایش تلفات است.

 بادی همگام با کاهش تولید و سر متورم.توجه در تیتر آنتیافزایش قابل عارضه سر متورم

 دونبهای مرغبادی همگام با کاهش تولید، افزایش تخمتوجه در تیتر آنتیافزایش قابل `02مرغ عارضه کاهش تولید تخم

 ای.های قهوهمرغدانه تخمپوسته نازک و دست رفتن رنگ دارایپوسته و 

 بادی همگام با کاهش تولید.توجه در تیتر آنتیافزایش قابل انسفالومیلیت طیور

بادی همگام با کاهش تولید، عالئم تنفسی و التهاب زکامی توجه در تیتر آنتیافزایش قابل مایکوپالسما گالیسپتیکوم

 مرغ ممکن است خالخالی و از ناحیه رئوس تغییر شکل بدهند.تخمهای نای. پوسته

های تنفسی، ضایعات معمول آن متورم جداسازی باکتری هموفیلوس پاراگالیناروم از بافت کوریزای مرغی

 شدن صورت و عالئم افسردگی است.

 جهت برآورده شدن امکان بررسی موثر کاهش تولید

 مرغ به اطالعات معینی نیاز داریم که عبارتند از:تخم

 مرغ، کیفیت پوستهتاریخچه گله: وزن بدن، وزن تخم ،

نرخ تلفات، مصرف آب و خوراک و نرخ تولید با 

های ها یا ردیفهای نواحی، سالناستفاده از داده

 ماهه.مختلف در طول یک دوره سه

 دادن، خوراک نوردهی، هایبرنامه: بالینی مشاهدات 

 وضعیت به مربوط گزارشات واکسیناسیون، برنامه

 توسط گرفتهصورت مشاهدات رکوردهای ،یسالمت

 زنده، مرغ یا جوجه حمل ماشین پرسنل و رانندگان

 .غیره و هاکنتورخوان و هابازدیدکننده

 هایی از خوراک، گیریآنالیزهای آزمایشگاهی: اندازه

 مفید باشد. تواندومیر میمواد خام و مرگ

  بادی یک کمک اساسی در اندازهآنتی یترتتعیین-

 گیری درجه تاثیر برنامه واکسیناسیون است.

 

 های گوشتیعملکرد جوجه سنجش

های های گوشتی دشوارتر از مرغعملکرد جوجه سنجش

های گوشتی خیلی پویاتر گذار است. نه تنها جوجهتخم

ه کنند( بلکتغییر می انهروز به صورتها هستند )پرنده

کند. به دلیل انحرافات کوچک بالفاصله جلب توجه می

دوره رشد کوتاه، چنانچه در روزهای ابتدایی اشتباهی پیش 

ها به ندرت برای جبران کامل آن زمان دارند. بیاید پرنده

های دوی سرعت در حالی های گوشتی مانند دوندهجوجه

های ماراتن وندهگذار بیشتر شبیه دهای تخمکه مرغ

هستند. یک صفحه گسترده خوب )مانند اکسل( نیاز 

 ساز خواهد بود:های نموداری کمکخواهیم داشت و داده

 شده.های ریختهریزی و تعداد جوجهروز جوجه 

 .وزن جوجه، ضریب تغییرات و مشخصات گله مادر 

 اکثر دمای اندازهدمای مورد انتظار و حداقل و حد-

شده.گیری
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 (6443گرفته از لیسون و سامرز، مشکالت متداولی که در نمودار تولید قابل رویت است )الهام: 1-18شکل 

 

 شده.ی اعمالدهبرنامه نور 

  و  هاروزگی، تلفات و نسبت بین وزن جوجه 0وزن

گیری ضریب تغییرات در این روزگی. اندازه 0وزن 

ها امکان تعیین کیفیت مرحله مفید است. این داده

د. اعداد نکنجوجه و مدیریت پرورش را فراهم می

 0درصد و وزن  8شده تلفات کمتر از بینیپیش

 برابر وزن روز اول است. 0روزگی حداقل 

 ادی زی ومیر هفتگی که دامپزشکان عالقهالگوی مرگ

 به آن دارند.

 هالهگ رشد الگوی مناسب ارزیابی امکان هفتگی توزین 

و انجام اقدامات اصالحی از نظر مدیریت، تخصیص 

را در صورت نیاز فراهم  خوراکخوراک یا مختصات 

 کند.می

 دهنده یک وزن سن دقیق در زمان کشتار. هر پرورش

 فاصلهسالن ) زمان خاموشیهدف خواهد داشت. ثبت 

 ها( نیز مهم است.بین دوره

 ـفرآوری هایپرنده تعداد و کشتارگاه در نهایی وزن 

 اهکشتارگ به رسیدن هنگام در که آنهایی شامل شده

 که هاییپرنده و شدهحذف هایپرنده اند،شده تلف

 .اندکرده دریافت پایین بندیدرجه

 های ترکیب الشه ممکن است در برخی از شرایط داده

 باشد.مناسب 

  نرخ رشد روزانه و تولید جوجه به ازای هر مترمربع از

 فضای سالن باید محاسبه شود.

 شده همراه با قیمت و مصرف کل خوراک خریداری

خوراک باید به منظور محاسبه ضریب تبدیل خوراک 

 تولید ثبت شود. ییکارا شاخصو 

  تنظیم رشد و ضریب تبدیل خوراک برای یک سن

 ای مفید خواهد بود.مقایسهمشخص برای اهداف 

  محاسبه اختالف بین قیمت فروش مرغ و قیمت

 کند.خوراک امکان تعیین سود و زیان را فراهم می

 دیرم ،(شد داده توضیح باال ر)د گله وضعیت خالصه بر عالوه

دارو،  تجویز آب، مصرف تلفات، روزانه رکوردهای باید

کند ثبت را عملکرد بر موثر دیگر عامل هر یا واکسیناسیون
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 پیونددگذار به وقوع میهای تخمهایی که در مرغاشتباهات مدیریتی و انگل :4-18جدول 

 اشتباهات مدیریتی

 کند. کاهش ناگهانی تولید.مصرف خوراک گله عصبی کاهش پیدا می قطع خوراک

 کاهش مصرف آب. کاهش ناگهانی تولید. قطع آب

سنج خاموش شدن زمان

 روشنایی

مشابه برنامه نوردهی نیست. کاهش  روشناییسنج گذاری، رکوردهای زمانالگوی نامعمول تخم

 تدریجی در تولید.

 آیند.های جدید دیر به تخم میگله

پوسته، کاهش مصرف خوراک، رکوردهای دمای سالن مرغ، کیفیت پایین کاهش اندازه تخم دمای باالی سالن

 دهد.دماهایی باالتر از حد طبیعی را نشان می

ا یک ب -ها زیستی. برنامه ناصحیح واکسیناسیون. کاربرد ناصحیح واکسناختالل در امنیت هاشیوع بیماری

 دامپزشک مشورت کنید.

نند ترس از مارها( ممکن است قبل از کامل شدن شوند )ماهایی که دچار تنش ناگهانی میپرنده تنش )ترس(

 پوسته تخم بگذارند.

 های خارجیانگل

 مرغ.روی پرنده )معموال اطراف کلوآک( یا تخمه عصبانیت و پیدا شدن کن کنه مرغی

 عصبانیت، از دست دادن وزن و کاهش مصرف خوراک. هاشپش

 ها ناقل آبله هستند.پشه هاپشه

 های داخلیانگل

ومیر باال در برخی از موارد. گرچه معمول نیست، ضایعات معمول در دستگاه گوارش و مرگ کوکسیدیوز

شده در قفس گذار نگهداریهای تخمتواند در صورت عدم مدیریت صحیح فضوالت در مرغمی

 رخ بدهد.نیز 

گذار( نیز های مادر و تخمشده روی بستر )مرغنگهداری هایپرندههای گرد در آلودگی به کرم های گردکرم

 متداول است.

 واحد گسترده صفحه یک بزرگ هایمحدودیت از یکی

 دشای و یکدیگر با پرورش واحدهای مقایسه که است این

. است دشوار زمان طول در عملکرد مقایسه آن از ترمهم

 امکان. شود داشته نگه باید نیز داده خالصه سری یک

 بسیار ابزاری جداول این] 8محوری جداول از استفاده

 یاطالعات هایبانک تفسیر و هاداده تحلیل جهت قدرتمند

 زا عظیمی حجمتوانید هستند که با استفاده از آنها می

و در زمان  بدهید قرار هم کنار مختلف اشکال به را هاداده

ی آنها را پیدا کنید. هاتفاوتو  هامشابهتبسیار کوتاهی 

 نیز اکسل گسترده صفحه در این جداول ایجاد امکان

                                                           
1. Pivot Tables 

 این تنظیم اما، دارد وجود هم [مترجمین فراهم است؛

 دشای. دارد نیاز زیادی مهارت به مقایسه انجام برای جداول

 هداد پایگاه یک روی رکورد نگهداری سیستم یک ایجاد

SQL پایگاه جستجوی امکان کار این. باشد ترمناسب 

 .کندمی میسر را ارتباطات و اطالعات برای هاداده

 

 FFLLAWSSسیستم 

توان برای کمک به بررسی یرا م FFLLAWSSسرنام 

های عوامل محیطی موثر بر تولید طیور )هر دو مرغ

.نمودهای گوشتی( استفاده گذار و جوجهتخم
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 پیونددهای گوشتی به وقوع میهایی که در جوجهاشتباهات مدیریتی و انگل: 5-18جدول 

 اشتباهات مدیریتی

به طور عمده بر اثر دسترسی نامناسب به خوراک و آب، کیفیت پایین جوجه و خطاهای پرورشی  روزگی پایین 0وزن 

 دهد.روی می

 شود.ومیر در پنج هفتگی نیز دیده میمعموال موجی از مرگبرآوردی از کیفیت جوجه است.  روز اول 0تلفات 

شود. طراحی دانخوری، فضای دانخوری، مقدار مصرف پایین خوراک منجر به کاهش رشد می مشکالت مصرف خوراک

تواند روی آن تاثیر ها، شکل خوراک )پلت( و دسترسی به آب میخوراک موجود در دانخوری

 بگذارد.

، گیرد: فضای آبخوری، کیفیت آببه )مصرف( آب تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میدسترسی  مشکالت آب

مدیریت آبخوری )ارتفاع و نظافت( و جریان آب. کاهش مصرف آب باعث کاهش مصرف 

 شود.خوراک و رشد می

 شود.نور خیلی کم باعث کاهش مصرف خوراک و رشد می برنامه نوردهی

 مکن است در اثر کمبود متیونین و پرورش ضعیف رخ بدهد.پردرآوری ضعیف م پردرآوری ضعیف

ا یک ب -ها زیستی. برنامه واکسیناسیون ناصحیح. کاربرد ناصحیح واکسناختالل در امنیت هاشیوع بیماری

 دامپزشک مشورت کنید.

 شود.کند و باعث کاهش رشد میدمای خیلی گرم مصرف خوراک را کم می دمای باالی سالن

 .مدیریت ضعیف و تهویه نامناسب، مواد معدنی آب و مشکالت خوراک ضعیفبستر 

 های خارجیانگل

 ها.ناقل انواع بیماری سوسک بستر

 های داخلیانگل

ومیر باال در برخی از موارد. گرچه معمول نیست، ضایعات معمول در دستگاه گوارش و مرگ کوکسیدیوز

شده در قفس های گوشتی نگهداریفضوالت در جوجهتواند در صورت عدم مدیریت صحیح می

 هم رخ بدهد.

 

 نکته 

 آمدهیشپبرای حل مشکالت  مندنظاماز یک روش 

 در مزرعه استفاده کنید.

 

(؛ Air(؛ هوا )Light(؛ نور )Feed(؛ خوراک )Fowlمرغ )

(؛ Sickness(؛ بیماری )Space(؛ فضا )Waterآب )

 (.Sanitationرعایت اصول بهداشت )

 

 مرغ

 گذار،های تخممرغ نماینده خود پرنده است. در مورد مرغ

گذاری وزن مناسبی دارد؟ و آیا گله آیا پولت در آغاز تخم

های گوشتی، این مورد دارد؟ در جوجه ییکنواختی خوب

بیشتر به کیفیت و وزن جوجه در روز اول ورود به سالن 

بحث  84با جزئیات در فصل  موضوع مربوط است. این

 .ه استشد

 

 خوراک

های مصرف خوراک، مقدار خوراک مصرفی، بهداشت زمان

که نیاز به  استدانخوری و مصرف خوراک جاری مواردی 

ه دربه شکلی کباید بررسی دارند. کنترل کیفیت خوراک 
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. (Bانجام بگیرد )پیوست  پیوست نشان داده شده است

ها باید در زمان رسیدن خوراک به مزرعه برداشته نمونه

ها را برای توان نمونهشوند. در صورت کاهش عملکرد می

 الئمعرطوبت، پروتئین، کلسیم، فسفر و نمک آنالیز کرد. 

ذکرشده در باال را بررسی کنید و وجود الگوهای خاص بین 

 داشته باشید. مدنظرها و واحدهای پرورش مختلف را سالن

 

 نور

شده را دنبال کنید. به طور منظم ریزیی طرحدهبرنامه نور

گیری کنید و مطمئن شوید که ثابت شدت نور را اندازه

. (0-81است. مراقب مشکالت مکانیکی باشید )جدول 

 ها و شدت نور را به صورت فیزیکی بررسی کنید.سنجزمان

 

 بستر

شده نچه تر چه خشک یا پر از خوراک هضم ،کیفیت بستر

تواند اطالعات زیادی در مورد گله به شما بدهد می ،باشد

بحث  84(. کیفیت بستر تا حدودی در فصل 3-81)جدول 

 شده است.

 

 هوا

ا ر دمای روزانه یمشاهدات دمایی مانند حداقل و حداکث

د اطالعات زیادی در مورد نتواساعته می 60رکوردهای 

د. نککیفیت تهویه و مقدار آمونیاک موجود در هوا فراهم 

د. کردن باشن ها و ناظرها در حالت کاربررسی کنید که فن

از برقراری حداقل نرخ تهویه اطمینان حاصل کنید و در 

ن باال نیست. ای عین حال مطمئن شوید که سرعت هوا خیلی

 شرایط در سطح پرنده مهم هستند.

 

 آب

انی رسبرعایت اصول بهداشت و کارکرد مناسب سیستم آ

 . کیفیت و ترکیب آب بایداستدر باالترین درجه اهمیت 

گیری و آنالیز و نیز رکوردهای مصرف آب )کنتور اندازه

مورد های آب(، تجویز دارو، واکسیناسیون و افزودنی

د. مطمئن شوید که نسبت پرنده ثبت شو آب دره استفاد

 است. صحیحبه آبخوری 

 

 فضا

مقدار فضای کف، آبخوری و دانخوری را با استانداردهای 

سویه مقایسه کنید. فضای خیلی کم باعث تنش در گله 

را  84شود. تراکم گله نیز بخشی از فضا است )فصل می

 ببینید(.

 

 بیماری و اصول بهداشت

انحراف از وضعیت  هرگونهتوان به صورت بیماری را می

ها در فضای تحقیقاتی بدون طبیعی تعریف کرد. جوجه

تر از محیط متداول رشد سریع درصد 83تا  84بیماری 

ری از گیکنند. رعایت اصول بهداشت دربرگیرنده پیشمی

ایمنی واقعی موجودات زنده  زیستییتامنها است. بیماری

ها است. اساسا این کار با نگهداری ز بیم بیمارییا رهایی ا

ای هیک مکان به شکلی که واجد حداقل تبادل ارگانیسم

ها، جوندگان و ها، قارچها، باکتریبیولوژیک )ویروس

گیرد و غیره( در طول مرزهای آن باشد صورت می

ترین ابزار در دسترس برای کنترل ترین و مهمارزان

 یستیزیتامنگیری بدون رنامه پیشها است. هیچ ببیماری

 کار نخواهد کرد.

 

 نکته 

زیستی از اجزای ضروری یتامنیک برنامه مناسب 

 برنامه مدیریتی هر مزرعه است.

 

 زیستییتامن

تمام  گیری زیاد دربه طور گسترده و با سخت زیستییتامن
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شود. این ابزار های حیوانات کشاورزی اعمال میشاخه

ها ها است و با افزایش تعداد پرندهاساس کنترل بیماری

 ها ودر یک مکان، افزایش تراکم گله یا تعداد ساختمان

ای اهمیت واحدهای پرورش در یک منطقه به طور فزاینده

های مختلفی از توانند به روشها میکند. بیماریپیدا می

 :نندکمکانی به مکان دیگر یا در داخل یک مکان انتقال پیدا 

 های مبتال.های پرندههای/جوجهتخم 

 .دست و پا و لباس انسان 

  گردوخاک، پرها، وجود کود روی تجهیزات و منابعی

 مانند مواد بستری.

 هامگس جوندگان، ،هدرندحیوانات  وحشی، پرندگان 

 حشرات. و

 آلوده.های خوراک خوراک و کیسه 

 .وسایط نقلیه آلوده 

 .آب کثیف 

 .)هوا )باد غالب 

موثر با کنترل یک سری موارد  زیستییتامنیک برنامه 

 قابل حصول است:

)جداسازی( به محدود کردن حیوانات به داخل  ایزوالسیون

شده اشاره دارد. این اقدام به عمل یک محیط کنترل

 درشود. ها نیز اطالق میهای سنی پرندهجداسازی گروه

خروج  ورود وهای مدیریتی مبتنی بر ، سیستمطیور پرورش

زمان واحدهای پرورش و امکان خالی شدن هم 8زمانهم

انجام ضدعفونی برای شکستن چرخه بیماری را فراهم 

کنند. برای جلوگیری از انتقال جوندگان و حشرات به می

عاری از پوشش گیاهی  منطقه پاکها یک ساختمان

 ها ایجاد کنید.ساختمانپیرامون 

 کنترل و مزرعه به ورود کنترل شامل وآمدرفتکنترل 

است و همه افراد و وسایط  مزرعه در وآمدرفت الگوی

 یاز بهن زیستییتامن. به طور کلی، گیردیدر برمنقلیه را 

                                                           
1. All-in/All-out 

دارد، به طوری که ورود همه  افرادوآمد کنترل رفت

د مورد تایی کارکنانکند و به ها را ممنوع میبازدیدکننده

ز های تمیها و چکمهتنها پس از استحمام و پوشیدن لباس

 مناسب سیمی حصار یک نصبباید با دهد. اجازه ورود می

 درندگان و پرندگان ورود از هاساختمان ورودی در

توان به ها را میا و بوتهه. علفجلوگیری به عمل آورد

اندازه چند پا در هر دو طرف پرچین کوتاه کرد. این کار 

 کند و نیزامکان تشخیص نقب زدن جوندگان را فراهم می

 شود.مانع از پنهان شدن درندگان در اطراف پرچین می

فراتر از اهداف این کتاب است اما یک  واکسیناسیون

-یتنامبرنامه واکسیناسیون موثر نقش مهمی در هر برنامه 

 کند.ایفا می زیستی

به نظافت عمومی مکان اشاره دارد  رعایت اصول بهداشت

و به ضدعفونی کردن مواد و تجهیزات ورودی به واحد و 

 هاها و آبخوری. دانخوریمرتبط استنیز  کارکناننظافت 

را به صورت منظم تمیز و ضدعفونی کنید. به یاد داشته 

باشید که خشک کردن و نور خورشید در کشتن بسیاری 

-زا بسیار موثر هستند. برای ضدهای بیماریاز ارگانیسم

 واحد مراحل زیر را دنبال کنید:کردن عفونی 

 

 نظافت

 همه مواد بستری، خوراک، تجهیزات دانخوری، النه-

 و کود را از سالن خارج کنید.گذاری های تخم

 .کل بستر را از محل خارج کنید 

 های سطحی و تارهای عنکبوت را جارو بزنید.آلودگی 

 ه کنندتمام سطوح را آغشته به شوینده/ضدعفونی

 نمایید.

  بشوییدهمه شوینده و مواد آلی را با آب از روی سطح. 

  نده کنتواند کمکپرفشار مییک شلنگ بخار با آب

باشد.
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 سترون کردن

 کننده را استفاده کنید.ضدعفونی 

  کننده به طور کامل خشک دهید ضدعفونیباجازه

 شود.

 کنید جایگزینمواد بستری را با مواد تازه  هرگونه. 

 کنندهمواد بستری جدید را با یک پودر ضدعفونی 

 ضدعفونی کنید. F8 ®مانند استالوزان

  آبخوری و دانخوری را قبل از پر کردن  یزاتتجههمه

 وشو دهید.دوباره شست

 

 همه چیز را تمیز نگهدارید

 .یک برنامه منظم نظافت داشته باشید 

 را بالفاصله خارج کنید. شدهتلف هایپرنده 

  را قبل از ورود اسپری کنید. یهنقلوسایط 

 موثر داشته باشید. ضدعفونی هایحوضچه 

 را با استفاده از محصوالتی مانند  گذاریهای تخمالنه

 یا فرمالین ضدعفونی کنید. F ®استالوزان

-کشی مالیمی دارند و تمیزکنندهاثر میکروب هاشوینده

اما برای ضدعفونی کردن اماکن مناسب  ،های خوبی هستند

 ییاراکنیستند و بیشتر آنها در حضور مواد آلی مانند کود 

ای از محصوالت شامل دهندارند. در این مورد دامنه گستر

فنولی و ترکیبات چهارگانه آمونیم در  یها، اسیدهاهالوژن

بازار وجود دارد و باید موارد زیر را در هنگام انتخاب آنها 

ها و ها، باکتریآنها علیه ویروس ییکاراداشت:  مدنظر

ها، واکنش با مواد آلی و سمیت )ایمنی نسبی برای قارچ

 حیوانات(.

 

 نکته 

یابی صحیح برای احداث واحد مکانزیستی با یتامن

 شود.یمآغاز 

 

 زیستیامنیت وجوه تمام دربرگیرنده باید مکان طراحی

 مکان یک طراحی هنگام سوال ترینمهم و اولین. باشد

 در طیور واحد یک ساخت برای دلیلی. است آن موقعیت

 گانپرند یا طیور سایر پرورش محل به نزدیک خیلی محلی

 نقطه یک به را مرغداری ورودی. ندارد وجود وحشی

.کنید محدود کنترلقابل

 

 
                                                           
1. Stalosan® F 
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 نکات کلیدی

11 
های مهم وظایف متخصص تغذیه حل یکی از بخشیابی مشکل و یافتن راهخوراک، ریشه مصرف از ناشی عملکردارزیابی 

 است.

12 
گذاری(، شرایط وجود دارد: خود پرنده )کیفیت جوجه یا پولت در نقطه آغاز تخم چهار دلیل عمده برای عملکرد پایین

 ها و تغذیه.محیطی و مدیریتی، بیماری

13 
شکالتی تواند سایر مگیرد. این مساله میمواردی که در ثبت داده یا محاسبات اشتباه صورت می -مراقب رکود کاذب باشید 

کننده خوراک یا مدیر واحد نرسیده ، مانند قطعی برقی که به اطالع تامینیرددر بربگدهد نیز را که در واحد پرورش رخ می

 است.

14 
سته هستند، توجیه یک کاهش آه یابیردشوند و قابلمشکالت برجسته و شدید خوراک در حالت طبیعی به راحتی دیده می

کند.  شده توسط متخصص تغذیه را برآوردهظیمای ساخته شود که مختصات تندر تولید دشوارتر است. خوراک باید به شیوه

های فرآیند ساخت نیازمند نظارت هستند. متخصصین تغذیه باید صحت فرمول جیره، ساخت جیره و توزیع جیره همه بخش

 کند.یابی مشکالت ایفا میرا بررسی کنند. قابلیت ردیابی در کارخانه خوراک نقش مهمی در ریشه

15 
در  یرهجای تنظیم کند که عملکرد را ارزیابی و آنها را به گونه جیرهمتخصص تغذیه باید مختصات اگرچه آسان نیست، اما 

 انتظار باشد.حد قابل

16 
ا عملکرد هنظر از سیستم تولید، همه گلهشود. اول، صرفگذار به سادگی دیده میهای تخمانحراف از عملکرد طبیعی در گله

 .استمشاهده رات عملکرد به سادگی از روی نمودارهای تولید قابلتقریبا مشابهی دارند و دوم، تغیی

17 
. در اینجا، نمودارهای استاندارد وجود ندارد، استتر و مشکل دشوارتری های گوشتی متداولدر عملکرد جوجه انحراف

 توجه باشد.د خیلی قابلنتوامتفاوت هستند و اثرات فصل میهای تولید خیلی سیستم

18 
گذار خمهای تبه عنوان یک پشتیبان برای بررسی مشکالت تاثیرگذار بر تولید طیور )هر دو مرغ FFLLAWSSاز سیستم 

 لیست رسمی مفید است.یک چکداشتن های گوشتی( استفاده کنید. و جوجه

19 
مد وآرفت ترین وجوه آن طراحی مکان و موقعیت، کنترلهای پرورش طیور امروزی است. مهمیکی از پایه زیستییتامن

 .است( و نظافت حیواناتو افراد )

 



 هاپیوست
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 Aپیوست 

 

 ها و مواد معدنیسطوح ویتامین

 

 
 

 شده ویتامین و مواد معدنی مورد استفاده توسط اسپسفید )به ازای هر کیلوگرم خوراک(سطوح توصیه

آغازین جوجه  مرغ مادر گذارتخم  

 گوشتی

رشد جوجه 

 گوشتی

 رشد جوجه آغازین جوجه

 0344 84444 84444 86444 89444 1444 المللیواحد بین Aویتامین 

 6444 9444 6444 9344 0344 9344 المللیواحد بین 3Dویتامین 

 84 64 94 14-04 14-04 64 گرممیلی Eویتامین 

 6 6 6 0 0 9 گرممیلی Kویتامین 

 6 6 6 6 9 3/4 گرممیلی 1Bویتامین 

 3 3 3 2 1 9 گرممیلی 2Bویتامین 

 9 9 9 0 0 6 گرممیلی 6Bویتامین 

 48/4 483/4 48/4 46/4 49/4 46/4 گرممیلی 12Bویتامین 

 3/4 1/4 6 3/6 6 3/4 گرممیلی اسیدفولیک

 64 64 94 04 04 64 گرممیلی نیاسین

 84 84 86 83 86 0 گرممیلی اسید پانتوتنیک

 634 044 344 244 244 634 گرممیلی درصد( 24کولین )

 43/4 43/4 43/4 403/4 63/4 43/4 گرممیلی بیوتین

 4 4 4 4 844 4 گرممیلی Cویتامین 

 844 844 844 844 864 844 گرممیلی منگنز

 844 844 844 844 844 14 گرممیلی روی

 2 1 1 1 1 1 گرممیلی مس

 04 04 04 04 04 04 گرممیلی آهن

 8 8 8 8 8 8 گرممیلی ید

 63/4 63/4 63/4 93/4 93/4 63/4 گرممیلی سلنیم

 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 گرممیلی کبالت
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 Bپیوست 

 

 لیست کنترل کیفیتچک

 

 لیست مورد نیاز برای کنترل کیفیت فیزیکی مواد خوراکیای از چکنمونه

  تاریخ:  ماده خوراکی:

 مالحظات خیر بله 

 ظاهر

    رنگ بد

    آلودگی به حشرات

    مواد خارجی

    غیریکنواختی بافت

    خصوصیات جریانی

    هاکلوخه

    میزان پودرشدگی

    درجه

 طعم

    فاسد

    زدهکپک

    سوخته

    مزهبی

 بو

    فاسد

    زدهکپک

    سوخته

    بوبی

    احساس

 رطوبت

    دمای باال

    تراکم حجمی
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 Cپیوست 

 

 قرمز برای سنجش درجه پختن سویا کرسولآزمون 

لیتر آب مقطر  8قرمز را با  گرم از معرف کرسول یک. 8

دریک بطری مخلوط کنید و آن را به خوبی تکان 

خواهد شود اما آب قرمز قرمز حل نمی کرسولدهید. 

 .شد

دیش گرم اوره )درجه آزمایشگاهی( را در یک پتری دو .6

 وزن کنید.

 اوره اضافه و با یک را به از محلول کرسول لیتریلیم ده .9

 قاشق کوچک مخلوط نمایید.

پرچرب( وزن  یگرم سویا )کنجاله سویا یا سویا سه .0

م به خوبی هآن دیش اضافه نمایید و و به پتریکرده 

 بزنید.

 روشن کنید.را کرنومتر  .3

 تغییر رنگ. .2

ثانیه شروع به تغییر رنگ  34سویا بعد از  در صورتی .0

 نکرد بیش از حد حرارت دیده است.

ثانیه دیده نشد محصول  944تغییر رنگ بعد از  اگر .1

 قطعا بیش از حد حرارت دیده است.

 د وشروع به تغییر رنگ کر -ثانیه  34چنانچه ظرف  .3

محصول خام است  -ثانیه کامال قرمز شد  944ظرف 

 .و اصال مناسب نیست )حرارت دیدن کمتر از حد(

 

 قوانین سرانگشتی

 برابر خوراک مصرفی خود آب  6ها حدود پرنده

 کنند.مصرف می

 

 گوشتی یهاجوجه

  0روزگی باید  0ی گوشتی در هاجوجهوزن هدف 

 گرم(. 824 = 04 × 0برابر وزن روز اول آنها باشد )

  یمیک پرنده چهار برابر سن خود خوراک مصرف-

گرم  04کند. برای مثال، یک جوجه گوشتی ده روزه 

 کند.یمخوراک در روز مصرف 

  گرم اختالف  03روزگی به  0ده گرم اختالف وزن در

 شود.یمروزگی ترجمه  93وزن در 

  افزایش ضریب تبدیل خوراک به رقمی فراتر از سن

 نخواهد بود. صرفهبهمقرون

 ضریب تبدیل خوراک )برای مثال،  اختالف در ده نقطه

به ازای هر تن اختالف یورو  64با  ( برابر3/8-1/8

 خوراک است.

 

 انرژی. 8

  مگاژول در  8/4تغییری در سطح انرژی به اندازه

نقطه تغییر در ضریب تبدیل  3/6کیلوگرم باعث 

 شود.یمخوراک 

  مگاژول در  8/4تغییری در سطح انرژی به اندازه

گرم در روز  0/4کیلوگرم موجب افت رشد به اندازه 

 شود.یم

  درصد  84تا  1درصد چربی به جیره باعث  8افزودن

 شود.یمپلت  کاهش در کیفیت

 40/4درصد محتوای آردینه )برخالف پلت( باعث  ده 

 شود.یممگاژول در کیلوگرم کاهش در انرژی 

  گرم افزایش وزن، یک جوجه گوشتی  84به ازای هر

 کیلوژول انرژی نیاز دارد. 644به 

 

 پروتئین. 6

ین جیره عبارت پروتئدرصد کاهش در سطح  3نتیجه 

 خواهد بود از:

  یابد.یمدرصد افزایش  8چاقی حدود
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 شود.یمنقطه تضعیف  6خوراک  راندمان 

  گرم به ازای هر پرنده کاهش  63وزن نهایی حدود

 یابد.یم

 

 تعدیل. 9

  توان برای وزن بدن یمضریب تبدیل خوراک را

گرم وزن بدن  04روزگی(: هر  93تعدیل کرد )در 

 8ضریب تبدیل خوراک است ) 48/4 دهندهنشان

 نقطه(

  توان برای سن تنظیم کرد:یمضریب تبدل خوراک را 

 نقطه( 6) 46/4روزگی  93هر روز باال یا پایین 

  هر درصد تغییر در تلفات ضریب تبدیل خوراک را

درصد تلفات ضریب  0دهد )یمنقطه تغییر  63/8

 کند(.یمواحد بدتر  3تبدیل خوراک را 

 

 گذارتخم یهامرغ

 تن خوراک در هر هفته  8حدود  گذارتخممرغ  هزار

 کنند.یممصرف 

  گرم  8مگاژول تغییر در سطح انرژی منجر به  8/4هر

شود.یمدر روز تغییر در مصرف خوراک 
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 Dپیوست 

 

 (2112های گوشتی )اسپسفید، جوجهای از جیره نمونه

 بارگیری پایانی رشد آغازین آغازینپیش 

 روز آخر 3 94-60 69-83 80-0 0-8 سن )روز(

 ابتدا کرامبل کرامبل کرامبل شکل خوراک

 3/9-9پلت 

 متریمیلی

 2-0پلت 

 متریمیلی

 2-0پلت 

 متریمیلی

 مختصات مواد مغذی

 2/89 0/89 6/89 4/89 3/86 )مگاژول/کیلوگرم(متابولیسم انرژی قابل

 9634 9644 9834 9844 9444 متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم(انرژی قابل

 814 813 644 694 604 پروتئین خام )گرم/کیلوگرم(

 4/84 3/84 3/88 63/89 3/80 لیزین کل )گرم/کیلوگرم(

 4/3 63/3 4/84 3/88 3/86 هضم )گرم/کیلوگرم(لیزین قابل

 2 0 1 3 84 کلسیم )گرم/کیلوگرم(

 3/9 1/9 4/0 0/0 2/0 دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل

 1/8 1/8 1/8 6/6 9/6 سدیم )گرم/کیلوگرم(

 اختیاری 1444 1444 84444 86444 89444 المللی/کیلوگرم()بین Aویتامین 

 اختیاری 94 94 04 24 844-14 گرم/کیلوگرم()میلی Eویتامین 

 اختیاری 6 6 3/6 9 2 گرم/کیلوگرم()میلی 1Bویتامین 

 اختیاری 04 24 14 844 864 گرم/کیلوگرم(روی )میلی

 هاافزودنی

  ✓ ✓ ✓ ✓ بیوتیک محرک رشد )ممنوع در اروپا(آنتی

  ✓ ✓ ✓ ✓ ضدکوکسیدیوز

 اختیاری   ✓ ✓ بیوتیکپری

 اختیاری   ✓ ✓ پروبیوتیک

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فیتاز

 اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری هاآنزیمدیگر 

 محدودیت مواد خوراکی

 844-4 844-4 844-4 844-4 844-4 ذرت

 24-4 24-4 24-4 03-4 83-4 گندم

 94-4 94-4 94-4 94-4 94-4 کنجاله سویا

 4 3-4 3/0-4 84-3/6 84-3 پودر ماهی

 83-4 83-4 84-4 3/0-4 -4 درصد پروتئین خام( 91کنجاله آفتابگردان )

 64-4 3/80-4 83-4 84-4 3-4 سویای پرچرب

 2-4 3-4 3/6-4 4 4 پودر ضایعات طیور

 9-4 9-4 9-4 9-4 4 مکمل چربی یا روغن
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 Eپیوست 

 

 (2112گذار )اسپسفید، های تخمای از جیره مرغنمونه

پرورش  رشد آغازین 

 )اختیاری(

-تخمپیش

گذاری 

 )اختیاری(

ابتدای 

گذاری تخم

 (34)جیره 

اواسط 

گذاری تخم

 (844)جیره 

 -94 94-81 80-82 80-89 86-2 3-8 سن )هفته(

 آردی آردی آردی آردی آردی آردی/کرامبل شکل خوراک

 مختصات مواد مغذی

 3/88 3/88 3/88 3/88 03/88-3/88 4/86 متابولیسم )مگاژول/کیلوگرم(انرژی قابل

 6034 6034 6034 6034 9844-6034 6134 متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم(انرژی قابل

 834 824 834 834 824 644 پروتئین خام )گرم/کیلوگرم(

 8/1 4/3 3/1 3/1 4/3 9/88 لیزین کل )گرم/کیلوگرم(

 8/0 3/0 3/0 3/0 4/1 4/84 هضم )گرم/کیلوگرم(لیزین قابل

 92 91 64 1 1 3 )گرم/کیلوگرم(کلسیم 

 6/9 3/9 3/9 3/9 03/9 3/0 دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل

 0/8 1/8 1/8 1/8 4/6 6/6 سدیم )گرم/کیلوگرم(

 1444 1444 1444 1444 84444 86444 المللی/کیلوگرم()بین Aویتامین 

 64 64 64 64 24 844-14 گرم/کیلوگرم()میلی Eویتامین 

 6 6 6 6 9 0 گرم/کیلوگرم()میلی 1Bویتامین 

 24 24 24 24 24 14 گرم/کیلوگرم(روی )میلی

 هاافزودنی

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فیتاز

 اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری هادیگر آنزیم

 محدودیت مواد خوراکی

 844-4 844-4 844-4 844-4 844-4 844-4 ذرت

 24-4 24-4 24-4 24-4 03-4 83-4 گندم

 94-4 94-4 94-4 94-4 94-4 94-4 کنجاله سویا

 4 4 4 4 4 3-8 پودر ماهی

 83-4 83-4 83-4 84-4 3/0-4 3-4 درصد پروتئین خام( 91کنجاله آفتابگردان )

 3-4 3-4 3-4 -4 3-4 3-4 سویای پرچرب

 9-4 9-4 9-4 -4 9-4 4 مکمل چربی یا روغن
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 Fپیوست 

 

 (2112های مادر گوشتی )اسپسفید، ای از جیره مرغنمونه

گذاری تخمپیش رشد آغازین 

 اختیاری

 6گذار مادر تخم 8گذار مادر تخم

 -08 04-68 68-83 68-2 3-8 سن )هفته(

 آردی آردی آردی آردی آردی/کرامبل شکل خوراک

 مختصات مواد مغذی

 03/88-3/88 03/88-3/88 03/88-3/88 03/88-3/88 4/86 )مگاژول/کیلوگرم(متابولیسم انرژی قابل

 9844-6034 9844-6034 9844-6034 9844-6034 6134 متابولیسم )کیلوکالری/کیلوگرم(انرژی قابل

 804 803 803 834 644 پروتئین خام )گرم/کیلوگرم(

 3/2 4/0 3/1 3/1 9/88 لیزین کل )گرم/کیلوگرم(

 2/3 8/2 3/0 3/0 4/84 هضم )گرم/کیلوگرم(قابللیزین 

 96 61 64 1 3 کلسیم )گرم/کیلوگرم(

 1/6 8/9 3/9 03/9 3/0 دسترس )گرم/کیلوگرم(فسفر قابل

 0/8 1/8 1/8 4/6 6/6 سدیم )گرم/کیلوگرم(

 86444 86444 1444 84444 86444 المللی/کیلوگرم()بین Aویتامین 

 864-14 864-14 64 24 844-14 گرم/کیلوگرم()میلی Eویتامین 

 9 9 6 9 0 گرم/کیلوگرم()میلی 1Bویتامین 

 14 14 24 24 14 گرم/کیلوگرم(روی )میلی

 هاافزودنی

    نیم دوز ✓ ضدکوکسیدیوز

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فیتاز

 اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری اختیاری هادیگر آنزیم

 محدودیت مواد خوراکی

 844-4 844-4 844-4 844-4 844-4 ذرت

 24-4 24-4 24-4 24-4 83-4 گندم

 94-4 94-4 94-4 94-4 94-4 کنجاله سویا

 4 4 4 4 3-8 پودر ماهی

 83-4 83-4 83-4 3/0-4 3-4 درصد پروتئین خام( 91کنجاله آفتابگردان )

 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 سویای پرچرب

 -4 9-4 9-4 9-4 4 مکمل چربی یا روغن
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 Gپیوست 

 

 مقادیر مواد مغذی مواد خوراکی مختلف

ره
ما

ش
 

 ماده خوراکی
انرژی 

متابولیسم قابل
 )مگاژول/کیلوگرم(

پروتئین خام 
 )گرم/کیلوگرم(

لیزین 
 )گرم/کیلوگرم(

لیزین 
دسترس قابل

 )گرم/کیلوگرم(

اسیدهای آمینه 
گوگرددار 

 )گرم/کیلوگرم(

ایزولوسین 
 )گرم/کیلوگرم(

 CP 0/80 4/14 9/6 3/8 0/9 4/9 درصد 1ذرت زرد  8

 3/9 1/9 6/9 4/0 4/34 2/88 ترخنه ذرت 6

 3/60 4/61 4/3 4/84 4/204 0/83 کنجاله گلوتن ذرت 9

 3/2 4/3 0/0 3/2 4/684 3/1 خوراک گلوتن ذرت 0

 6/0 6/9 1/8 9/6 4/34 1/89 سورگوم 3

 9/0 0/0 2/6 6/9 4/883 4/89 گندم 2

 CP 3/0 4/834 1/3 3/0 9/3 4/3 درصد 83سبوس گندم  0

 3/80 3/84 2/83 3/66 4/924 0/80 سویا پرچرب اکستروده 1

 CP 8/84 4/004 1/60 0/60 3/86 4/68 درصد 00کنجاله سویای  3

 CP 3/84 4/014 9/94 9/60 8/80 3/66 درصد 01کنجاله سویای  84

 CP 2/1 4/914 1/80 4/89 3/83 1/83 درصد 91آفتابگردان کنجاله  88

 4/89 3/88 1/88 1/82 4/914 0/3 دانهکنجاله پنبه 86

 4/80 0/88 6/89 3/82 4/004 1/84 کنجاله بادام زمینی 89

 CP 1/86 4/234 2/34 4/03 2/63 4/63 درصد 23پودر ماهی  80

 CP 3/82 4/364 4/60 0/81 4/64 4/66 درصد 34پودر ضایعات طیور  83

 CP 9/84 4/344 3/69 0/81 3/84 3/80 درصد 34پودر الشه  82

 4/3 2/66 4/06 3/10 4/304 2/88 پودر خون 80

 4/4 4/314 4/4 4/4 4/334 2/83 متیونین-الدی 81

 4/4 4/4 4/114 4/4 4/4 4/4 هیدروکسی آنالوگ متیونین 83

 HCl 2/83 4/324 4/010 4/4 4/4 4/4-لیزین 64

 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 مونوکلسیم فسفات 68

 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 کلسیم فسفاتدی 66

 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 سنگ آهک 69

 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 نمک 60
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ره
ما

ش
 

تریپتوفان 
 )گرم/کیلوگرم(

ترئونین 

 )گرم/کیلوگرم(

والین 

 )گرم/کیلوگرم(

آرژنین 

 )گرم/کیلوگرم(

هیستیدین 

 )گرم/کیلوگرم(

چربی 

 )گرم/کیلوگرم(

فیبر 

 )گرم/کیلوگرم(

8 2/4 4/9 3/9 3/9 9/6 4/04 4/62 

6 3/4 4/0 4/3 4/2 8/9 4/14 4/34 

9 8/9 4/66 4/63 4/64 4/89 0/92 4/83 

0 0/8 3/1 3/84 4/84 4/0 4/83 4/34 

3 4/8 6/9 3/3 0/9 9/6 4/62 4/63 

2 6/8 9/9 4/3 3/3 3/6 4/64 4/64 

0 9/6 3/0 4/0 4/84 3/9 4/04 4/844 

1 4/3 0/80 3/80 6/62 3/3 4/814 4/34 

3 8/2 3/80 3/68 3/96 3/88 4/64 4/34 

84 2/2 8/83 3/69 0/93 2/86 4/64 4/94 

88 1/0 4/80 8/68 0/96 3/3 4/63 4/804 

86 4/3 1/86 9/80 4/04 4/4 4/60 4/893 

89 0/0 0/89 4/83 4/38 4/4 4/64 4/04 

80 8/0 1/60 1/99 6/91 4/81 4/11 4/1 

83 4/3 4/66 3/63 4/93 4/1 4/944 4/84 

82 4/9 3/83 3/66 4/90 4/3 4/864 4/84 

80 6/86 4/02 4/04 4/93 4/03 4/84 4/4 

81 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

83 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

64 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

68 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

66 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

69 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

60 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
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ره
ما

ش
 

کلسیم 

 )گرم/کیلوگرم(

فسفر کل 

 )گرم/کیلوگرم(

 دسترسفسفر قابل

 )گرم/کیلوگرم(

سدیم 

 )گرم/کیلوگرم(

کلر 

 )گرم/کیلوگرم(

پتاسیم 

 )گرم/کیلوگرم(

اسید لینولئیک 

 )گرم/کیلوگرم(

8 6/4 0/6 1/4 6/4 3/4 6/9 4/64 

6 0/4 3/9 9/8 8/4 3/4 3/2 4/94 

9 0/4 1/0 3/8 9/4 3/4 9/4 4/86 

0 4/6 4/1 6/9 4/8 6/6 4/84 4/89 

3 9/4 4/9 3/4 8/4 1/4 0/9 4/86 

2 3/4 6/9 6/8 6/4 2/4 6/0 4/1 

0 9/8 4/3 0/6 3/4 2/4 4/89 4/81 

1 3/6 4/2 3/6 6/4 9/4 4/82 4/33 

3 8/9 3/2 0/6 9/4 0/4 4/68 3/3 

84 8/9 3/2 0/6 9/4 0/4 4/68 3/3 

88 3/9 4/3 0/6 3/4 6/8 4/88 4/82 

86 4/6 4/3 0/6 9/4 9/4 0/86 4/2 

89 0/6 3/2 3/6 8/4 9/4 4/86 4/0 

80 4/96 4/68 3/83 4/1 4/86 4/1 9/6 

83 3/0 4/3 4/0 3/9 4/3 4/2 0/6 

82 4/844 4/03 3/60 4/0 3/0 0/3 6/4 

80 4/6 1/8 0/8 6/9 3/0 3/8 4/8 

81 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

83 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

64 4/4 4/4 4/4 4/4 4/834 4/4 4/4 

68 4/684 4/684 6/808 4/4 4/4 4/4 4/4 

66 4/694 4/814 0/804 4/4 4/4 4/4 4/4 

69 4/924 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

60 4/4 4/4 4/4 4/914 4/244 4/4 4/4 
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 لیست حروف اختصاری

 فارسی معادل معادل مورد

ADF Acid detergent fiber فیبر نامحلول در شوینده اسیدی 

AME Apparent metabolizable energy متابولیسم ظاهریابلانرژی ق 

CF Crude fiber فیبر خام 

CP Crude protein پروتئین خام 

CV Coefficient of variance ضریب تغیرات 

DDGS Dried distillers grains and solubles تقطیر خشک پسماندهای 

DE Digestible energy هضمابلانرژی ق 

EE Ether extract عصاره اتری 

FFLLAWSS Fowl, Feed, Lights, Litter, Air, Water, 
Space, Sanitation 

 مرغ، خوراک، نور، بستر، هوا، آب، فضا، اصول بهداشت

GE Gross energy انرژی خام 

6IP Inositol phosphate (phytic acid) )اینوزیتول فسفات )اسید فیتیک 

NDF Neutral detergent fiber فیبرنامحلول در ش.ینده خنثی 

NIR Near infrared spectroscopy قرمزسنجی نزدیک مادونطیف 

NPP Non-phytate phosphorus فسفر غیرفیتاتی 

NSP Non-starch polysaccharide ایساکارید غیرنشاستهپلی 

ME Metabolizable energy متابولیسمانرژی قابل 

NE Net Energy انرژی خالص 

PDCA Plan, Do, Control, Act )برنامه، اجرا، کنترل، اقدام )باکا 

SID Standardized ileal digestibility قابلیت هضم ایلئومی استانداردشده 

TME True metabolizable energy حقیقی متابولیسمانرژی قابل 
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 88بیان ژن 

 923، 600 بیفیدوباکتر

 800، 808نیوکاسل  بیماری

 0بینایی 

 88بیوتکنولوژی 

 963، 633، 10بیوتین 

 

 پ

 940ای پاتولوژی تغذیه

 860پاسخ به تغییرات فصلی نور 

 880پانکراس 

 960، 848پتاسیم 

 630های مادر مرغ

 696تفریخ  پراکنش
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 903پرواکت 

 920، 992پروبیوتیک 

 804 هاپروتوپورفیرین

 938، 624پروتئاز 

 20پروتئوژنز 

 0پروتئین 

 1پروتئین خام 

 868جذب 

 868، 26حیوانی 

 640رشد پر 

 640رشد جوجه گوشتی 

 624کیفیت بستر 

 868، 26گیاهی 

 38مشارکت در تامین انرژی 

 640مصرف خوراک 

 640نسبت اسید آمینه 

 803آل  ایده پروتئین

 1 خام پروتئین

 ببینید( آل راپروتئین متعادل )پروتئین ایده

 629، 29پرولین 

 923، 990، 600بیوتیک پری

 900( DDGS) تقطیری هایدانه خشک پسماند

 908 سوخته ذرت پشته

 06پلت 

 631چسبان پلت

 02 ،910( NSP) ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی

 936دانه پنبه

 02پنتوزها 

 939پودر خون 

 939پودر ضایعات طیور 

 939پودر گوشت و استخوان 

 الشه )پودر گوشت و استخوان را ببینید( پودر

 936پودر ماهی 

 000، 936 بازیافتی پودرهای

 مرغپوسته تخم

 804تشکیل 

 803رنگ 

 803، 804دانه رنگ

 962، 830کثیف 

 808کیفیت 

 68کیفیت آب 

 802نیکاربازین 

 806وزن مخصوص 

 931مرغ )منبع کلسیم( پوسته خشک تخم

 هاپولت

 898انرژی 

 862ای تغذیهاهداف 

 860برنامه نوردهی 

 861بلوغ جنسی 

 899پروتئین 

 894پرورش در قفس 

 894پرورش روی بستر 

 861تحریک نوری 

 898ترکیب بدن 

 893فیبر 

 893کلسیم و فسفر 

 را ببینید( 6Bپیریدوکسین )ویتامین 

 928های ویتامینه و معدنی مخلوطپیش

 906، 883، 06معده پیش

 

 ت

 041آماری  تحلیل

 041کوواریانس  آنالیز

 041آنالیز واریانس 
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 041پراکندگی و احتمال 

 043 استاندارد خطای

 041رگرسیون 

 080شواهد نامعتبر 

 043( CVضریب تغییرات )

 043داری معنی

 043)سطوح احتمال(  pمقادیر 

 084همبستگی 

 18تحلیل عضالنی 

 مرغتخم

 800آبکی 

 801طعم  بو و

 801پودر ماهی 

 818خوری تخم

 800ترکیب 

 800فراسودمند  هایخوراک

 800 9-سازی با امگاغنی

 801کلزا 

 800کیفیت سفیده 

 820های خونی لکه

 620تراکم گله 

 909ترخنه ذرت 

 629ترکیب پر 

 6ترمودینامیک 

 964، 19، 06، 20، 29 تریپتوفان

 904تریتیکاله )چاودم( 

 003 ®تریسر

 936، 801 آمینمتیلتری

 914، 964، 23، 28ترئونین 

 090کیفیت  تضمین

 008ابزارها 

 093اجزای برنامه 

 090اهداف 

 840تعادل 

 668کاتیون -آنیون تعادل

 668کاتیون جیره -آنیون تعادل

 09تعادل پروتئین 

 3تعادل مواد مغذی 

 تغذیه

 0جیره متعادل 

 698مرغی تخم درون تغذیه

 9گرایی تغذیه

 تنش

 802رنگ پوسته 

 گرماییتنش 

 664ای راهکارهای تغذیه

 664عالئم 

 681عوامل 

 982توکسین بیندر )جاذب سم( 

 را ببینید( 1Bتیامین )ویتامین 

 

 ج

 پذیریجمع

 936ها آنزیم

 98های انرژی سیستم

 690، 830جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 

 909جو 

 هاجوجه

 693انرژی 

 693پروتئین 

 668 کاتیون-آنیون تعادل

 693عملی تغذیه 

 694مرغ زرده تخم

 604کلسیم و فسفر 
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 694کیفیت 

 633دان گرفتگی چینه

 600مدیریت در مزرعه 

 608مواد خوراکی 

 های گوشتیجوجه

 999پا  کف آبسه

 830اثر پیشرفت ژنتیکی روی سیستم ایمنی 

 963اختالالت اسکلتی 

 623اقتصاد زیستی 

 833انرژی 

 08بافت جیره 

 666)خوراک دادن(  ایهای تغذیهبرنامه

 693بورس فابریسیوس 

 623به حداکثر رساندن درآمد 

 629پوست  شدن پاره

 620تراکم گله 

 662تغذیه دانه کامل 

 669ای تغذیه مرحله

 698روز اول  0تلفات 

 681تنش گرمایی 

 690توسعه آنزیمی 

 696روزه توسعه و تغییرات در جوجه یک

 683تولید گرما 

 663جوجه جوان 

 633آردی  جیره

 626رشد پرها 

 603جبرانی  رشد

 942رطوبت بستر 

 626پوست  رنگ

 643ژنوتیپ و نیاز پروتئین 

 030سنجش عملکرد 

 640ها سویه

 636سیستم چرای آزاد 

 031، 623، 699کارایی تولید  شاخص

 686فیبر جیره 

 913فیتاز 

 603کنترل رشد 

 026 وآمدرفت کنترل

 631کیفیت بستر 

 622محو تدریجی 

 600ها مدیریت جوجه

 913مشکالت پا 

 83مصرف آب 

 689مصرف خوراک 

 640نیاز پروتئین برای رشد 

 640نیاز پروتئین برای نگهداری 

 680نیازهای کلسیم و فسفر 

 663روزگی  0وزن 

 038، 940هلیکوپتری  جوجه

 640جیره آردی 

 891گذاری تخمجیره پیش

 نویسیجیره

 063نویسی پارامتری برنامه

 066نویسی خطی برنامه

 060 ®میکسسینگل

 068، 649شرایط بازار 

 060قیدها 

 069های ترکیبی مدل

 

 چ

 38، 84، 0چربی 

 930استفاده در جیره 

 868جذب 

 939های جوان جوجه
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 038، 933، 612فساد 

 38مشارکت در تامین انرژی 

 AME 932مقادیر 

 933ها ناخالصی

 0نیاز 

 930اشباع  چربی

 090شوهارت  چرخه

 61، 88 کربس چرخه

 083گیالس  چیدن

 909، 881، 883دان چینه

 

 ح

 043دار حداقل اختالف معنی

 980 تحملقابل حوسط حداکثر

 081حداکثر سودآوری 

 993، 880 (ضددودی) برگشتی حرکات

 0بساوایی  حساسیت

 920ها کشحشره

 حفره دهانی )دهان را ببینید(

 902پتاسیم حاللیت در هیدروکسید 

 880حلق 

 

 خ

 3خاکستر 

 632 مادر هایخروس

 091کشی خطاهای وزن

 900خوراک گلوتن ذرت 

 

 د

 920 ضدکرم داروهای

 094داستان حداقل قیمت 

 600، 824دانخوری زنجیری 

 600، 603دانخوری سطلی 

 هادانه

 909ارزش نسبی 

 910استفاده از آنزیم 

 دستگاه گوارش

 690جمعیت میکروبی 

 880دهان 

 086، 631، 639 باکتریوزدیس

 998نی دیسکوندروپالزی درشت

 30کلسیم فسفات دی

 942دیورز )دفع بیش از حد ادرار( 

 

 ذ

 908ذرت 

 911انرژی قابل متابولیسم 

 606بدون پوسته 

 906بندی درجه

 934قابلیت هضم 

 906محتوای انرژی 

 

 ر

 602، 694راس 

 934رافینوز 

 ببینید(را  Aرتینول )ویتامین 

 003رضایت مشتری 

 913، 623، 631بستر  رطوبت

 962سدیم 

 رفاه

 804پرریزی اجباری 

 620تراکم گله 

 626پوست  رنگ

 0رنگ خوراک 
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 809 هادانهرنگ

 862 رد آیلند رود

 883روده بزرگ 

 864، 883روده کوچک 

 696روز تفریخ 

 930، 939، 969، 604، 693روغن اسیدی 

 693روغن سویا 

 089مار روغن 

 933های رستورانی روغن

 NP 901رونوزایم 

 P 901رونوزایم 

 910، 620، 694، 846روی 

 را ببینید( 2Bریبوفالوین )ویتامین 

 999ریکتز 

 

 ز

 911ها زایالن

 911زایالناز 

 999زخم بالشتک پا 

 فراهمیزیست

 زئولیت

 

 ژ

 88 ژنوم

 88کاربردی  ژنومیکس

 

 س

 639ساختار خرد 

 639ساختار درشت 

 002سالمونال 

 900سبوس برنج 

 909، 06سبوس گندم 

 910، 960، 848سدیم 

 960آسیت 

 943کمبود 

 02سطح گلوکز خون 

 990سالمتی دستگاه گوارش 

 620سلسله مراتب )بین پرندگان( 

 694، 849سلنیم 

 984سموم 

 000خوراک  میکروسکوپی سنجش

 916، 931سنگ آهک 

 933حاللیت 

 931ناخالصی 

 30 فسفات سنگ

 963سنگ کلیه 

 909، 993، 661، 686، 880، 883، 08سنگدان 

 864سنگریزه 

 906سورگوم 

 02سوکروز 

 06سویا 

 سویاها

 902فرآوری بیش

 606های جوان پرنده

 902خام 

 960محتوای پتاسیم 

 را ببینید( 12Bسیانوکوباالمین )ویتامین 

 993سیتیدین 

 983سیستم ایمنی 

 636، 894آزاد  سیستم چرای

 FFLLAWSSسیستم 

 036، 23، 20، 29، 26سیستین 

 936سیناپین 

  060، 933 ®میکسسینگل
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 ش

 681 دما-رطوبت شاخص

 902پروتئین  هضم قابلیت شاخص

 031، 623، 699تولید  کارایی شاخص

 026ها شوینده

 000تر  شیمی

 008استاندارد  اجرایی شیوه

 923ضدکوکسیدیوزها 

 042، 930آزمایشی  طرح

 089ارزیابی اقتصادی 

 040امساک  اصل

 040شاهد منفی یا مثبت 

 040های تصادفی طرح بلوک

 086تحقیق  کفایت

 

 ط

 90 ،904 ،004( NIRقرمز )مادون نزدیک سنجیطیف

039 

 

 ع

 962عارضه پرنده چرب 

 940عارضه سوءجذب 

 942عارضه فالشینگ 

 رشد )عارضه سوءجذب را ببینید( توقف و کاهش عارضه

 960عارضه کبد چرب هموراژیک 

 963عارضه کبد و کلیه چرب 

 968عارضه مرگ ناگهانی 

 631عبور خوراک 

 933پراکسید  عدد

 003انطباق  عدم

 0( EEاتری ) عصاره

 0( NFE) ازت از عاری عصاره

 030پرورش  واحد عملکرد

 931، 840عناصر سنگین 

 

 غ

 043دار غیرمعنی

 

 ف

 984فرسایش سنگدان 

 083، 040)فرضیه( فرض 

 029فرمالین 

 960فروکتوالیگوساکارید 

 934 فروکتوز

 30فسفر 

 928غیرآلی 

 903فیتاز 

 33دسترس قابل

 943کمبود 

 826گذار های تخممرغ

 639های مادر مرغ

 902آز اوره فعالیت

 فلیپ اورز )عارضه مرگ ناگهانی را ببینید(

 88فنوتیپ 

 861فوت کندل 

 626فولیکول پر 

 980فومونیسین 

 فیبر

 893پولت 

 686جوجه گوشتی 

 830گذار مرغ تخم

 0خام  فیبر

 01( ADFاسیدی ) شوینده در نامحلول فیبر

 01( NDF) خنثی شوینده در نامحلول فیبر
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 849 پانکراس شدن فیبروزه

 فیتات

 903ای ضدتغذیه ماده

 914، 903، 33فیتاز 

 919اسید آمینه 

 919انرژی 

 903انرژی خالص 

 900انواع 

 919مغذی  مواد حصول

 910روی 

 910سدیم 

 903ابرسطح  یا فراسطح

 900فسفر 

 914کارایی 

 900کلسیم 

 900کلسیم و فسفر 

 913کیفیت محصول 

 902، 829گذار های تخممرغ

 901فیزایم 

 901فیناز 

 003، 926قابلیت ردیابی 

 909قابلیت هضم ایلئومی 

 23قابلیت هضم ایلئومی استانداردشده 

 ها را ببینید(ها )کپکقارچ

 999گذار های تخمرنجوری مرغقفس

 

 ق

 004قوام پلت 

 

 ک

 083، 643، 844، 08کاب 

 806کاروتنوئیدها 

 کامپیوترها

 069نویسی جیره

 068سازی مدل

 696کانتازانتین 

 کانوال )کلزا را ببینید(

 849کبالت 

 882کبد 

 986ها کپک

 803 (بذرک) کتان

 کربوهیدرات

 0پیچیده 

 868جذب 

 2 غیرقندی

 624کیفیت بستر 

 02محتوای انرژی 

 920های گرد کرم

 920های نواری کرم

 92ای کشتار مقایسه

 808کالچ 

 848کلر 

 64کلرزنی 

 936کلزا 

 923، 943پرفرژنس  کلستریدیوم

 931، 33کلسیم 

 833آزمایش خوراک 

 831ابقا 

 830مرغ )به عنوان مکمل( پوسته خردشده تخم

 616تتانی 

 828تفکیک کلسیم )از جیره( 

 831گذار های تخمهای عملی برای مرغتوصیه

 833مرغ رسوب در پوسته تخم

 900فیتاز 
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 943کمبود 

 639های مادر مرغ

 833نارسایی 

 30نیازها 

 کمبود

 943انرژی 

 943سدیم 

 943فسفر 

 943کلسیم 

 940کمبود خوراک 

 962کنترل حشرات 

 093کنترل فرآیند 

 002، 093کیفیت  کنترل

 093ها برنامه

 900کنجاله گلوتن ذرت 

 901کوانتوم 

 803، 804کوتیکول 

 923، 943کوکسیدیوز 

 926، 698، 13کولین 

 996کوندرودیستروفی 

 632کیفیت پلت 

 84ها کیلومیکرون

 

 گ

 934، 02گاالکتوز 

 626، 806گزانتوفیل 

 02، 3گلوکز 

 849 گلوکوزینوالت

 02 گلوکونئوژنز

 30، 02گلیکوژن 

 906گندم 

 904محتوای انرژی 

 936ها گوآتروژن

 993گوانیدین 

 800گوسیپول 

 923های ایمریا گونه

 

 ل

 920الروادکس 

 921، 992، 690الکتوباسیلوس 

 (ای را ببینیدنرده مخروطی )الیه الیه

 804ای نرده الیه

 989، 803، 801، 820، 03مرغ( های خونی )تخملکه

 862 لگهورن

 20لیپوژنز 

 لیپید )چربی را ببینید(

، 919، 930، 613، 640، 802، 890، 866، 24لیزین 

044 ،094 ،036 ،004 ،008 ،006 

 929ها لیگنوسولفونات

 

 م

 006ماتریکس 

 3 آلی ماده

 3ماده غیرآلی 

 988، 612، 629، 608ها مایکوتوکسین

 980قبول قابل سطوح حداکثر

 متابولیسم

 3آنابولیسم 

 3کاتابولیسم 

 29متیونین 

 930 متیونین -الدی

 3مخازن مواد مغذی 

 881مخاط 

 880مخاط روده 
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 884مختصات خوراک 

 گذارهای تخممرغ

 833ابقای کلسیم 

 863اثر پاییز 

 804ارزش کاست 

 806انرژی 

 860برنامه نوردهی 

 808پرریزی 

 804پرریزی اجباری 

 803پروتئین 

 803آل پروتئین ایده

 894پیشرفت ژنتیکی 

 804شب تغذیه در نیمه

 809های عملی جیره

 801پریدگی تاج و ریش رنگ

 862ژنوتیپ 

 826فسفر 

 830فیبر 

 829فیتاز 

 999رنجوری قفس

 801کانیبالیسم 

 808کالچ تخم 

 83مصرف آب 

 806مصرف خوراک 

 800مصرف خوراک مازاد 

 833نارسایی کلسیم 

 823فصلی  نوسانات

 818نوک زدن 

 823وزن بدن 

 3D 833ویتامین 

 862حذفی  هایمرغ

 های مادرمرغ

 612امتناع از مصرف خوراک 

 614پروتئین در دوره پرورش 

 602پیشرفت ژنتیکی 

 630پتاسیم 

 602تخصیص خوراک 

 610تخصیص خوراک و دمای محیط 

 610تغذیه اضافی 

 616تغذیه ذرات درشت در دوره پرورش 

 636پروتئین های عملی برای توصیه

 633درآوری جوجه

 616گذاری تخمهای پیشجیره

 602دوره پرورش 

 630سدیم 

 639فسفر 

 639فضای دانخوری 

 639کلسیم 

 633کمبود مواد معدنی 

 633ها کمبود ویتامین

 603گوشت گرفتن 

 616محدودیت آب 

 616مصرف آب 

 639مواد معدنی 

 630ها ویتامین

 618یکنواختی 

 820موش مرگ

 883ی مر

 0 مزه

 620، 846مس 

 984، 849مسمومیت 

 042مشاهده و فرضیه 

 مصرف خوراک

 064اسید آمینه 
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 083انرژی 

 08انرژی خالص جیره 

 083نویسی جیره

 064دما 

  04متابولیسم انرژی 

 064مقبولیت خوراک 

 903مالس 

 را ببینید( Kمنافتون )ویتامین 

 منداب )کلزا را ببینید(

 848منگنز 

 848منیزیم 

 مواد خام )مواد خوراکی را ببینید(

 904خوراکی  مواد

 006های ویژه آزمون

 920سطوح استفاده 

 628کیفیت بستر 

 مواد معدنی

 866، 36جذب 

 849سمیت 

 628کیفیت بستر 

 36متالوآنزیم 

 639های مادر مرغ

 81مصرف آب 

 36منابع 

 840منابع آلی 

 39نیازها 

 6مغذی ضروری و غیرضروری  مواد

 091، 063، 060 ®میکسمولتی

 038موننسین 

 02مونوساکارید 

 30مونوکلسیم فسفات 

 86 (ریزآرایه) هامیکرواری

 920، 992خوراکی  مستقیم هایمیکروب

 004ها میکروذره

 فسفات )فیتات را ببینید(هگزاکیس میواینوزیتول

 

 ن

 901ناتافوس 

 ME 90به  DEنسبت 

 ME 90به  DEنسبت 

 00 نشاسته

 963 نقرس

 996نکروزه شدن سر استخوان ران 

 090نمونه مرجع 

 006، 824، 62برداری نمونه

 006ذخیره  هاینمونه

 86ژنومیکس نوتری

 9نوک زدن 

 606نوکلئوتیدها 

 028نور 

 نیاز انرژی
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