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  1پرورش و تغذيه طيور در ايرانهاي چالش
  

  3، 2مجتبي زاغري

  

  چكيده
و گوشت سرانه مصرف اكنون  آغاز شد. پرورش صنعتي طيور در ايران ،مرغبا واردات نژادهاي گوشتي  1333در سال 

پروتئين حيواني مورد نياز هر فرد  %60گوشت و تخم مرغ بيش از  ،در مجموع است.كيلوگرم  10 و 25حدود تخم مرغ به ترتيب 
  استفاده  %70تغذيه با بازده حدود پرورش و هاي نادرست به دليل شيوه هاي اين صنعتنهادهاز  د.نكنمي تأمينايراني را 

 . فقر دانششودمينگهداري تغذيه، انرژي و هزينه و موجب افزايش غ گوشتي در ايران طولاني است طول دوره پرورش مر .دشومي
. پرورش طيور دارند بازدهنقش مهمي در كاهش آمايش سرزمين  نبودو شرايط اقليمي كشور مانند ارتفاع از سطح دريا  و فني

 هايمزرعه عملكردكشور است. اين در صورتي است كه بازده  آن با نيازهاي ناهمخواني نشانگر ،هاپژوهشتنوع موضوع بررسي 
با تجاري است. با توجه به رتبه هشتم ايران در توليد گوشت مرغ، اگر بتوان  4هايپتانسيل ژنتيكي سويه %8/73معادل  كشور

يين بودن بازده صنعت جبران بخشي از زيان ناشي از پا ،دادرا افزايش  و عملكرد بازده خوراك ،و ارايه راهكار هامشكلسي ربر
  درراستاي نيازهاي كشوراست . هاوهشژسوق دادن پ وهش وژنياز به اهتمام بيشتر به پاين . بنابرشد دخواه

  

  .هزينه توليد ميزان تلفات، ،هاپژوهشعملكرد، سمت و سوي  بازدهآمايش سرزمين، هاي كليدي: واژه
  

 مقدمه
شناسي وجود مرغ اهلي را باستانهاي است. كاوش بوده )سوماترا و جاوهدر زي اندون(جنوب شرقي آسيا  5مرغ زادگاه

 كردهاز ميلاد در يونان تاييد  پيشسال  800از ميلاد در ايران و  پيشسال  1000 ،از ميلاد مسيح در هندوستان پيشسال  3000
در زمان  .)5فلات ايران و سپس به اروپا رفته است (به  آريايي هايقومبا مهاجرت  ههمرا اين پرنده رسدرو به نظر مي از اين است.

 ،1333ساسانيان پرورش مرغ به شكل روستايي و بدوي و همچنين داد وستد آن و امرار معاش از اين راه رواج داشته است. در سال 
و اين  كردبه ايران  يموت راكمانند پلگوشتي اقدام به واردات تعدادي از نژادهاي  ،سازمان دامپروري كشور با همكاري اصل چهار

كشي نارمك و توليد موسسه جوجه سيسوزارت كشاورزي با تا 1339در سال آغازي بود براي پرورش صنعتي طيور در ايران. 
مرحله روستايي و پرورش طيور در ايران را به دو اين بنابر. )5( مرغداري نوين و صنعتي در ايران را رقم زدتوسعه  ،روزهجوجه يك

روند رشد صنعت پرورش طيور در ايران پس از انقلاب اسلامي و به ويژه در دو دهه اخير با  .كردتوان تقسيم مي ورش صنعتيپر
مزرعه پرورش مرغ مادر و  450پرورش مرغ اجداد گوشتي، حدود  مجموعه چهارشتاب زيادي اوج گرفت. در حال حاضر در كشور 

است. اين حجم فعاليت  كردهميليارد جوجه گوشتي در سال را فراهم  2/1ت توليد ظرفي ،هزار مزرعه پرورش جوجه گوشتي 24
). سرانه 1تن گوشت مرغ در سال و كسب رتبه هشتم در توليد گوشت مرغ در جهان شده است (شكل  2280000منجر به توليد

كيلوگرم در ايالات  55دنيا ( كيلوگرم است كه در مقايسه با بيشترين سرانه مصرف در 25مصرف گوشت مرغ در كشور حدود 
گذار، براي هر ايراني در ميليون مرغ تخم 88گذار با ظرفيت ساليانه مزرعه مرغ تخم 1600تعداد  است. چشمگير) مريكاآمتحده 

 

  7/4/97 تاريخ پذيرش:                                                             20/8/96تاريخ دريافت:  -1
   mzaghari@ut.ac.irالكترونيك: پست  - 2
   .ستاد دانشگاه تهرانعضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و ا - 3

4. Strains                                                                       5. Gallus domesticus 
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رهاي يازدهم سرانه مصرف تخم مرغ را در بين كشو جايگاهمصرف تخم مرغ  از نظرند. ايران كنسال ده كيلوگرم تخم مرغ توليد مي
گاه سازمان غذا و درسال و نوع محصول در  به تفكيكمختلف طيور  محصول هايآمار ميزان توليد است.  كرده  جهان اشغال 

پروتئين حيواني هر فرد  %60بيش از  تأمين   در مجموع گوشت و تخم طيور منبعسازمان ملل قابل مشاهده است.  1كشاورزي
سياسي تبديل  كالايطيور را به  توليدهايو  راهبردي طيور را به فعاليت  پرورش ،اين ويژگيايراني را به خود اختصاص داده است. 

گذاري كشور پس از صنعت نفت است. اين ت طيور رتبه دوم سرمايهصنع ،ايرانآمار پورتال سازماني مركز . با استناد به است كرده 
 رو به ويژه در بخش تغذيه پيش هاي ري، رويدادهاي گذشته و چالشگذابه بررسي تناسب پشتوانه علمي اين سرمايهكوشش مقاله 
 دارد. طيور 

  
  .توليد كننده گوشت مرغ (هزارتن) برجستهبندي ده كشور رتبه  - 1 شكل

  

  هاها و چالشفرصت -  پرورش طيور در ايران
 2050در سال به نه ميليارد نفر كنوني ميليارد  7جمعيت جهان از ، 2009ال طبق گزارش سازمان خواربار جهاني در س

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

پايدار، سازگار با شرايط اقليمي و محيط زيست و  به صورت محصول توليد به  احتياج ز جمعيت كشورامورد ني پروتئين حيواني
اي به ترتيب براي مزرعه هايحيوانبراي انسان توسط  پذيربازده توليد پروتئين استفادهمنابع موجود در كشور خواهد بود. متكي به 

به يك كيلوگرم گوشت قرمز توليد ميزان آب مورد نياز براي  .)3( است 31/0و  21/0 ،08/0برابر  و گوشت مرغ شير ،گوشت قرمز
رويه دام رو به زوال است. قيمت كشور با چراي بيهاي مرتعكه ارزش مشخص است  همچنين گوشت طيور است.  مراتب بيشتر از

منبع  ،مانند ايران ناگزير يبنابراين در كشور خشك. كندميموضوع را تاييد گوشت طيور اين  در مقايسه بارابري گوشت قرمز پنج ب
  خواهد بود. مرغ گوشت  ،پروتئين حيواني تأمين اصلي 

مانند ذرت و كنجاله خوراكي  مواد است. رو به رو ايتغذيههاي چالش از جمله يمختلف هايمانعپرورش طيور در ايران با 
غلات مورد كوچكي از  به واردات است. فقط بخشها وابسته ها و آنزيمخوراك طيور مانند ويتامين 2سويا و بسياري از مواد افزودني
 نيز از شوندها را شامل مياز خوراك %4حدود فقط كه  مواد معدني بيشتر همچنين .شودمي تأمين نياز در داخل كشور كشت و 

هاي گردد به دليل شيوهمي تأمين مواد خوراكي كه با ارز حاصل از فروش نفت از  ،اين با وجود گردند.مي تأمين داخل كشور
در نتيجه  ،طولاني استدر ايران  مرغ گوشتي . طول دوره پرورش)4( دشومياستفاده  %70با بازده حدود  ،تغذيه و پرورش نادرست
به گزارش انجمن  يابد.كيفيت محصول كاهش و هزينه توليد افزايش مي ،تغذيه، انرژي و زمان افزايش  دليلمرغ به  پرورشهزينه 

اما به دليل ساختار حاكم بر  ،كارخانه ساخت خوراك وجود دارد 600در كشور بيش از صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران 
 
1. Food and Agriculture Organization, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL                                                    2. Feed additives  
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يك كه با كمتر از بر اين افزونهاي ساخت خوراك كارخانه بنابراين شود.انجام مي هاتوسط مرغدار بيشترساخت خوراك  ،صنعت
كنند. مي جلب مشتري تلاش به منظور )كاهش قيمت و در نتيجه كاهش كيفيت(در رقابت منفي  ،كنندظرفيت فعاليت مي چهارم

ها از مسئول فني كارخانهدر جايگاه  وجود ندارد و 1ساخت خوراك وريناف تحصيلي ها رشتهآموزشي به ويژه دانشگاه مركزهايدر 
 توليدبازده پايين به دليل فقر دانش، . از اين رو شودميگمارده  مرتبطبا تخصص غير يفرد (سازمان دامپزشكي كشور) سوي دولت
    .كندمياستفاده از مواد خوراكي ايفاي نقش  بازدهافت عامل سهيم در  منزلهخوراك به 
   

  تغذيه طيور در ايران
گرم افزايش  4000ماه به حدود  2گرم است و ظرف  40 به تقريبوزن يك جوجه گوشتي در هنگام خروج از تخم 

فرض داشتن سرعت رشدي ، با دبگيريكيلوگرم را در نظر  3با انسان، اگر يك كودك تازه متولد شده به وزن  مقايسهيابد. در مي
هاي گوشتي از گرم خواهد رسيد. بنابراين، بسيار روشن است كه جوجهكيلو 300ماه به وزن  2مشابه جوجه گوشتي، ظرف مدت 

 2016تا  1950از سال  سال ( 66مدت  در هاي گوشتيبرخوردارند. روند افزايشي سرعت رشد جوجه ماننديبي سرعت رشد
هاي سرعت رشد جوجهبهبود  با توجه بهنشان داده شده است.  همچنين روند بهبود ضريب تبديل خوراك  2در شكل  )ميلادي
  .)13، 9، 8، 7( نشان داده شده است 3 در شكل مدت مشابه در گوشتي

  
  .ميلادي 2016تا  1950از سال  گوشتي هايروند پيشرفت ژنتيكي افزايش وزن جوجه -  2شكل 

  
  .ميلادي 2016تا  1950هاي گوشتي از سال روند بهبود ضريب تبديل خوراك جوجه -  3شكل 

  

اي . مطالعهاستهاي گذشته مربوط به بهبود ژنتيكي، تغذيه و شرايط پرورش دهه درهاي گوشتي كرد جوجهبهبود عمل
 1950ها در دهه ميلادي با اجداد آن 1990هاي گوشتي دهه در دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا به منظور مقايسه بين جوجه

. در همين مطالعه، براي بررسي تأثير تغذيه بر عملكرد رشد، دو )19، 18 ،17، 16( هاي رشد انجام گرفتميلادي از نظر ويژگي
هاي ميلادي) به هر يك از پايه 1950و جيره شاخص دهه  1990(جيره شاخص دهه  ياد شدههاي جيره غذايي مربوط به دهه

 
1. Feed manufacturing technology 
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تغذيه  90كه با جيره دهه  ،90هه هاي دژنتيكي در قالب يك آزمايش فاكتوريل تغذيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه جوجه
تر بودند كه اين بهبود رشد در برابر سنگين 4 به تقريبتغذيه شدند،  90كه با جيره دهه  ،50هاي دهه شدند، در مقايسه با جوجه

هاي جوجهتغذيه شدند، در مقايسه با  90كه با جيره دهه  ،90هاي دهه گزيني ژنتيكي اتفاق افتاده است. همچنين، جوجهاثر به
تر بودند، كه اين بهبود رشد مربوط به اثر تغذيه بوده است. در مطالعه سنگين %25تغذيه شدند،  50كه با جيره دهه ، 90دهه 

اي دو رژيم تغذيه در) 3081 راس(سويه تجاري ميلادي  2001گزيني شده در دهه با همتاي به 1950ديگر، سويه ژنتيكي دهه 
كه اثر تغذيه  اين است نشانگر 4نشان داده شده است. شكل  4مقايسه گرديد. نتايج اين مطالعه در شكل  هياد شدهاي شاخص دهه

همتاي بومي خود در شرايط  در مقايسه با نويندار است. ميانگين وزن هر جوجه هاي گوشتي معنينيز در بهبود رشد جوجه
هاي ك بيانگر بهبود و پتانسيل ژنتيكي عملكرد است. تغذيه جوجهگرم بيشتر بود كه بدون ش 2094 در ميانگين نويناي تغذيه
در ديگر  سوي. از شد %6/25 به ميزان هاوزن بدن جوجهموجب كاهش  1950اي سال ) با رژيم تغذيه2000(سويه سال  نوين

. اين نتايج بيانگر نقش تغذيه در افزايش يافت %2/7ها وزن بدن جوجه 2001اي سال با رژيم تغذيه 1950هاي دهه تغذيه جوجه
، 1( هاي جديد بارزتر استكه اثر تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي سويه دهدنشان ميترديد نتايج بروز پتانسيل ژنتيكي است، اما بي

6 ،7 ،8( .  

  
  .هاي گوشتينقش تغذيه در روند پيشرفت ژنتيكي افزايش وزن جوجه – 4شكل 

  

وزن نسبي  ،تا كنون 1950. از سال است نمايان ميزان عضله سينهير مگچشافزايش  ،هاي گوشتيد جوجهدر روند بهبود عملكر
هاي گوشتي را لاشه مرغ پذيرمصرفاز كل پروتئين  %50. سينه حدود )1( است شدهدو برابر  به تقريبسينه در اثر بهبود ژنتيكي و تغذيه 

دار وزن معني گزيني ژنتيكي موجب كاهشافزايش نيافته، بلكه به فقطاي قلب و ريه نه هدهد. در مقابل، وزن نسبي اندامتشكيل مي
  دهند، مرغ را تشكيل مي مصرفيكه گوشت  ،سينه مانندهايي . اندام)17، 16( است شده هانسبي قلب و ريه

روشن است كه هايي هستند. ي ساخت چنين بافتكننده اكسيژن براها تأمينهاي قلب و ريهو اندام هستندكننده اكسيژن در بدن مصرف
هاي گوشتي امروزي برهم خورده است. بديهي است رشد كننده اكسيژن در بدن مرغكننده و تأمينهاي مصرفتوازن بين رشد اندام

  ها قلب و ريههايي چون هاي گوشتي امروزي بدون افزايش متناسب در ظرفيت اندامسينه در مرغ مانندبدن  هايهگير عضلچشم
ليتر در دقيقه در ميلي 8شود) بايد از (حجم خوني كه توسط بطن چپ قلب در هر دقيقه پمپ مي 2ده قلبيبرونپذير نيست. امكان

 8 در بيله قند. به بيان ديگر، برو)1( كيلوگرمي افزايش يابد 4ليتر در دقيقه در يك مرغ ميلي 800گرمي، به حدود  40يك جوجه 
ظرفيت مجبور به  بيشينههاي گوشتي با برابر افزايش يابد. سيستم گردش خون ريوي مرغ 100ورش جوجه گوشتي بايد هفته پر

ريوي موجب  هايرگهاي خاص ريه پرندگان، كه برخلاف پستانداران قابليت اتساع ندارد، پرخوني كار بوده و به دليل ويژگي
ي، بطن راست قلب مقاومت بيشتري در برابر خود يافته و دچار پركاري شود. در چنين شرايطمي ٣پيدايش فشار خون ريوي

هاي هاي بطن راست و از دست رفتن شكل طبيعي دريچهمدت، پركاري قلب موجب ضعيف شدن ماهيچهبلندشود. در مي
 
1. Ross 308                                                         2  . Cardiac output                                               3. Pulmonary hyper tension 
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يز راست برگشت شود. نتيجه اين اتفاق، اين است كه با هر سيستول بطني مقداري خون به دهلبطني راست قلب مي - دهليزي
هاي قرمز شود. همچنين، فشار خون ريوي موجب شده تا گويچهها فرستاده نمييافته و تمام خون موجود در بطن راست به ريه

ريوي عبور كرده و زمان محدودي براي تبادل گازها در بسترهاي تبادل گاز ريه داشته باشند. در  هايرگخون خيلي سريع از 
گردد. هايپوكسمي (كاهش فشار نسبي اكسيژن خون) مي 1سيژن خون پايين آمده و باعث ايجاد هايپوكسمينتيجه، فشار نسبي اك
  ).4، 1( استهاي گوشتي عروقي در مرغ- قلبيهاي منشأ ايجاد ناهنجاري

 شود، وضعيت هايپوكسمي بهمرتفع ديده مي هايمنطقهكه در  ،در شرايط هايپوكسي (كاهش فشار نسبي اكسيژن هوا)
كه باعث تكثير فزاينده  شودميها شود. هايپوكسمي منجر به ترشح هورمون اريتروپويتين از كليهاي تشديد ميطور فزاينده

هاي قرمز در خون) است. شود كه نتيجه آن افزايش هماتوكريت (درصد حجمي گويچههاي قرمز خون در مغز استخوان ميگويچه
درصد اشباع هموگلوبين با  بنابراينكافي براي تمايز و يافتن قابليت انتقال اكسيژن را نداشته و هاي قرمز تكثير يافته، فرصت گويچه

 مانند سوخت و سازيهاي يابد. پيامد نهايي اين رخدادهاي فيزيولوژيك، شيوع ناهنجارياكسيژن نيز در اين شرايط كاهش مي
  . )1( آسيت و مرگ ناگهاني است

متر به ترتيب  2590و  2895هاي گوشتي پرورش يافته در ارتفاع در جوجه ٣شيوع آسيتكه  كردگزارش  )22( ٢جوليان
. همچنين ميانگين استمتر از سطح دريا  1980هاي گوشتي پرورش يافته در ارتفاع برابر بيشتر از شيوع آسيت در جوجه 2و  6

متري بود. در مطالعه ديگر،  1980در ارتفاع  گرم كمتر از آن 530متري،  2895هفتگي در ارتفاع  6وزن هر جوجه گوشتي در 
) پرورش %5/20و  18، 16، 14، 12هاي مختلف اكسيژن هوا (هايي با غلظتهاي گوشتي را در محيطجوجه )10(و همكاران  4كريب

اين بنابراست.  نشان داده شده 1اي يكسان بود. نتايج اين پژوهش در جدول دادند. در اين مطالعه، ساير شرايط محيطي و تغذيه
هاي جديد توان ژنتيكي سويه رسيدن فراهم بودن شرايط محيطي مطلوب براي به ظهور ،بر تغذيه مناسب افزونواضح است كه 

مزرعه  %68ارتفاع  بنابراينهنگام توسعه پرورش صنعتي طيور در ايران، آمايش سرزمين صورت نگرفته است لازم و ضروري است. 
دهندگان است كه پرورش هايييلو اين مسئله يكي از دل )5(شكل  متر است 1000از سطح دريا بيش از  پرورش مرغ گوشتي هاي

  ).4، 1( يابندهاي جديد دست نمينتيكي سويهژطيور به توان 
  

 
هاي مختلف روزگي در غلظت 14هاي گوشتي پرورش يافته تا سن فيزيولوژيكي جوجه هايويژگيعملكرد رشد و  - 1جدول 

  .اكسيژن هوا

  فراسنجه
  غلظت اكسيژن (%)

5/20 18 16 14 12 

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

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

  d32  d6/32  c7/35  b2/42  a9/48  هماتوكريت
  c9/20  c9/22  c24  b5/43  a4/52  مبتلا به آسيتهاي نسبت قلب

 ).10كر و همكاران (ياست. برگرفته از ب P=  0001/0دار در سطح احتمال دهنده اختلاف آماري معنيحروف غيرمشابه نشان †

 

 
1.  Hypoxemia                                 2. Julian                                        3. Ascites (Ascites syndrome)                                       4. Baker 
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  .پرورش مرغ گوشتي بر حسب ارتفاع از سطح دريا هايمزرعهفراواني توزيع  – 5شكل 

  

هاي گوشتي دهد كه افزايش وزن، مصرف خوراك و بازدهي تبديل خوراك به گوشت در جوجهنشان مي 1نتايج جدول 
يابد، به طوري كه بازدهي تبديل خوراك در غلظت يري ميمگچش با تشديد هايپوكسي (كاهش غلظت اكسيژن هوا) كاهش

شود. در همين حال، ) مشاهده مي%5/20طح دريا (غلظت اكسيژن در ارتفاع سرسد كه ميچه به نصف آن به تقريب %12اكسيژن 
  اي نشان داد. هاي گوشتي با كاهش غلظت اكسيژن هوا روند فزايندهكريت و وقوع آسيت در جوجهوهمات

 را توليد هزينه %70 از بيش كه ايبه گونه است گوشتي جوجه پرورش هايمزرعه اقتصادي نهاده رينمتمه خوراك،

 شدبررسي كشور گذار هاي مادر، گوشتي و تخموضعيت تغذيه مرغداري 1390در سال گسترده  پژوهشدر يك  .شودمي شامل
نداشت.  وجود باشد، كه دقيق مصرفي خوراك مورد در شده ثبت اطلاعات شده گيرينمونه هاي گوشتيمرغداري بيشتر ). در4(

 شاخص بيشينه و كمينه ميانگين، .است ناقص هامرغداري در اقتصادي و مالي مديريت كه است موضوع اين بيانگر مشاهده اين

  .بود %3/35 و 7/98، 8/73 معادل است، بررسي مورد تجاري سويه استاندارد وزن با گله زنده وزن مقايسه كه عملكرد،
 هايگله در و اندنيافته ستد استاندارد وزن به مطالعه مورد گوشتي هايگله از يك هيچ كه دهندنشان مي نتايج اين

 شده گيرينمونه گوشتي هايگله در اول هفته تلفات درصد ميانگين د.بو استاندارد از كمتر %65 عملكرد بندي، طبقه دامنه انتهاي
اين ميزان  بود. %4/1 كمينهو  75 بيشينه، 4/15ميانگين درصد تلفات در كل دوره پرورش  د.بو %16/0 كمينهو  4/5 بيشينه، 5/1

همچنين در اين پژوهش بر اساس ). 20، 12هاي گوشتي در ساير نقاط جهان است (تلفات بسيار بيشتر از تلفات متعارف گله
هاي فني تجهيزات توليد خوراك و رعايت بهداشت و ويژگي هامعيارهاي كيفي تغذيه شامل چگونگي تنظيم فرمول جيره، استاندارد

مناسب  به تقريب)، 1ها در سه گروه مناسب (پرورش جوجه گوشتي محاسبه و مرغداري هايمزرعهيه خوراك، شاخص مديريت تغذ
خط  ).>01/0Pريت تغذيه بود (ينتايج اين پژوهش نشان داد كه تلفات كل دوره تابع مد). 4) طبقه بندي شدند (3) و نامناسب (2(

با مديريت تغذيه  هايمزرعه ) گوياي اين بود كه در6ت تغذيه (شكل تابعيت و نمودار پراكنش تلفات كل در مقابل شاخص مديري
  .)4( بهتر ميزان تلفات كمتر بود

  
) )3) و نامناسب (2مناسب ( به تقريب)، 1مناسب ((تابعيت درصد تلفات از شاخص مديريت تغذيه پراكنش و خط  – 6شكل 

  .پرورش جوجه گوشتي در ايران هايمزرعه
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نياز  2011سال در زاغري و همكاران شود. يك مثال بسنده مي بيانتغذيه و سلامت پرنده به  مكنشبرهتشريح  به منظور
بيانگر اين بود كه نياز  پژوهش). نتايج اين 29( كردنديابند را ارزيابي هاي گوشتي كه در ايران پرورش ميجوجه ترئونينآمينواسيد 

) توصيه شده راهنماي پرورش جوجه گوشتي %83/0بيشتر از مقدار ( هاصفت هاي گوشتي در هفته اول پرورش براي اغلبجوجه
هاي مورد استفاده تعداد واكسنآن  در پيها و تنوع و شيوع بيماري ايراناين است كه در  هاه. دليل اين مشاهد)9( است 308راس 

واكسيناسيون و  ،بنابراين .دارد وجودها باديني آنتيپروتئي ارآمينواسيد ترئونين در ساخت .هاي گوشتي زياد استدر پرورش جوجه
و ها . همچنين اين آمينواسيد براي توسعه و تكامل روده جوجهدهدمقابله با بيماري نياز جوجه به اين آمينواسيد را افزايش مي

 ،است پذيرتوجيه ايران،ري در نسبت به راهنماي پرورش سويه تجااين بيشتر بودن نياز ترئونين ابرترشح موسين ضروري است. بن
اين است كه مقدار ترئونين موجود در مواد خوراكي مورد استفاده در خوراك  نياز دارد ويژهتوجه  بهاما آنچه كه مهم است و 

ا چند ناپذير است. تاجتنابافزودن ترئونين مصنوعي در خوراك هفته اول  بنابراينهاي گوشتي كمتر از مقدار مورد نياز است. جوجه
اندك ديگري كه در كشور  هايپژوهش هاي گوشتي در دسترس نبود.افزودن به خوراك جوجه برايسال پيش اين آمينواسيد 

 هاپژوهش). اين 28، 21هاي مادر گوشتي پرورش يافته در ايران است (هاي گوشتي و مرغانجام شده است بيانگر تفاوت نياز جوجه
 ،طيور در ايران همانند ساير كشورهاي پيشرو در زمينه پرورش طيور نيازهاي بارهدر پژوهشه بر اين موضوع تاكيد دارند ك

  ناپذير است.  اجتناب
 نيازهايمنبع معتبر براي استخراج  منزلهحدود سه دهه به در  1977از سال  1كميته ملي تحقيقات هايولجداز گرچه 

بيستم اعتبار اعداد ارايه شده توسط كميته ملي تحقيقات مورد شك و ترديد دانشمندان واقع  سدهدر اوايل  اما شد طيور استفاده 
 كه نخستين نسخه از  ،گذار و بوقلمون نسبت به چهل سال پيشهاي گوشتي، مرغ تخم. عملكرد جوجه)26، 25، 24، 3( شد

ها به نياز اين پرنده پذيرفته شود.راين طبيعي است كه يافته است بنابفراواني كميته ملي تحقيقات منتشر شد، بهبود  هايجدول
هاي خالص و نيمه خالص كميته ملي تحقيقات با استفاده از خوراك هايجدولمواد مغذي تغيير يافته است. تعيين نيازها در 

ا و آمينواسيدهاي ها حاوي موادي مانند دكستروز، سوكروز، كازئين، پروتئين جدا شده سويخوراك صورت گرفته است. اين
طيور كه با  نيازهايتعيين  بنابراينمصنوعي هستند. قابليت هضم و استفاده اين مواد براي طيور بسيار زياد و گاهي صددرصد است. 

هاي كاربردي و معمول ها خوراككه پرنده ،به شرايط تجاري و صنعتي پذيرها صورت گرفته است تعميماستفاده از اين خوراك
برآورد شده توسط كميته ملي تحقيقات و نياز طيور در شرايط  نيازهاي نداشتن كنند، نيست. عامل ديگري كه بر تطابقيمصرف م

هاي خالص و خوراك اماشوند ها به شكل پلت يا كرامبل مصرف مياغلب خوراك ،گذارد اين است كه در صنعتصنعتي تأثير مي
به امري  ،براي طيور "جيره نويسي". تنظيم فرمول خوراك طيور يا به عبارت مرسوم كردمبل توان پلت يا كراخالص را نمينيمه
 بهنويسند و تمايل هاي گوشتي فرمول ميفقط براي جوجه متخصصاناي از عده ؛مثال براياي و تخصصي تبديل شده است. حرفه

كميته ملي تحقيقات كه يك منبع عمومي هستند براي  هايجدول روبوقلمون ندارند. از اين مانندفرمول نويسي براي ساير طيور 
 ،كميته ملي تحقيقات هايجدولاختصاصي و پيشرفته دارند. در  هايجدولجالب توجه نيستند. چون اين گروه نياز به  متخصصان

و ملاك عمل قرار شده برآورد  گذارهاي تخممرغ توليدي توسط مرغهاي گوشتي و تعداد تخمجوجه  براساس رشد بهينه نيازها
هاي جديد مختلف برآورد گردد. در سويه هايصفتتواند براساس مواد مغذي مي نيازهايگرفته است. اين در صورتي است كه 

معيار تعيين  منزلهديگري به  هايصفتتركيب لاشه، پرورش جداي نر و ماده، بازده خوراك و  مانندي هايصفت ،هاي گوشتيجوجه
هاي گوشتي ملاك نياز به آمينواسيد ليزين براي رشد، قابليت اكنون در پرورش جوجه براي مثالمطرح هستند.  نيازهاتأمين و 

. عامل ديگري كه بر درستي استآن نيز متفاوت  مقدارهاياستفاده از خوراك، مقدار يا درصد گوشت سينه و تركيب لاشه مطرح و 
، سندرم مرگ 1990كميته ملي تحقيقات تأثير گذاشته اين واقعيت است كه در آغاز دهه  هايلجدوو ارزش اطلاعات ارايه شده در 

هاي گوشتي جوجه تغذيه متخصصانشدند. مي هاي گوشتي نرلفات در جوجهت %5تا  3پا موجب بروز  هايمشكلناگهاني، آسيت و 
 
1  . National Research Council 
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ها قرار آن  ها در اختيارواقعي پرنده نيازهاي در مقايسه باري مواد مغذي كمت ،كم در بخشي از دوره پرورشمجبور بودند تا دست
هاي جوجه  . اما در حال حاضر با پيشرفت ژنتيكي كاهش دهندناشي از آن را  هايعارضهدهند تا از اين طريق سرعت رشد و 

سال تأمين  15اين است كه حدود  رنشانگشده مشاهدهشده است. بنابراين روند  برطرفها تا حدود زيادي گوشتي اين ناهنجاري
 بيشينهبراي  نيازهادر حال حاضر تأمين  دوبارهسرعت رشد و  كردنسال متعادل  6تا  5رشد، سپس  كردن بيشينهبه منظور  نيازها
آوري خوراك، كنترل و تأمين شرايط ، نحوه عملفناوريتغذيه طيور قرار گرفته است. با پيشرفت  متخصصانرشد، هدف  كردن

ها تأثير گذاشته است. مصداق بارز اين تحول موضوع كنترل و اين مسئله بر نياز پرنده كردهها تحول شگرفي حيطي در آشيانهم
كنند. با تخم توليد مي 330روز  365گذار در هاي تخمگله شرايط اتمسفر آشيانه از جمله دماي آشيانه است. در حال حاضر اغلب

 نيازهاتر تر شده و امكان تأمين دقيقها دقيقبيني مقدار مصرف خوراك توسط پرندهتر، پيشامنه كوتاهكنترل دماي آشيانه در د
دفع مواد مغذي از طريق فضولات و آلودگي محيط  ،1994در سال  كميته ملي تحقيقات  هايجدول. در زمان تدوين است فراهم

 هايو تركيب هامقدار فسفر، فلز نظرهايي را از ، محدوديتري از كشورهادر بسياوضع قوانين زيست مطرح نبود. در حال حاضر 
ارايه  نيازهايتطابق  نبودو  ياد شده هايمسئله پذيرد.تأثير مي نيازهاكارهاي تأمين كه پيرو آن راه كردهديگر در فضولات ايجاد 

هاي توليد كننده شركتكه ري جديد موجب شده هاي تجاكميته ملي تحقيقات با نيازهاي واقعي سويه هايجدولشده در 
عنوان  باهاي جداگانه ها اقدام به انتشار كتابچهگذار به منظور ظهور توانايي ژنتيكي اين سويههاي تجاري گوشتي و تخمسويه

 از نظرمختلف  هايمنطقه ايي برهايجدولكنون تااما  ،)13، 9، 8، 7( كنندهاي تجاري مواد مغذي سويه نيازهايمديريت تغذيه و 
مواد  نيازهايموثر بر  هايعامل، شيوع بيماري و ساير شناسانهبومهاي جغرافيايي مانند ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط ويژگي

 استتغذيه طيور در كشور مطرح  متخصصانچالشي بزرگ براي مرغداران و  منزلهمغذي ارايه نشده است. از اين رو اين مسئله به 
)3(.  

  هاپژوهش در زمينه تغذيه طيور، ضرورت
(حتي يك كارخانه  هاهمه سطح توسعه پايدار براي هر فعاليت است. در كشورهاي توسعه يافته در  اصلي پايه پژوهش

-علمي هايمجلهچاپ شده در  هايمقاله هايعنواناگر  گردد.مي پژوهشتوليد خوراك) بخش مهمي از درآمد خالص صرف 
 و  پژوهش هايموضوعبيانگر تنوع  7، شكل گرفته شودهاي انجام شده در كشور در نظر وهشي كشور معادل موضوع پژوهشپژ

در ارتباط با  %16مقاله يعني  53فقط  1393مقاله چاپ شده در سال  353از مجموع  كامل آن با نيازهاي كشور است. ناهمگوني
پتانسيل  %70 استاندارد، هايجدولدر مقايسه با  ايرانت كه بازده استفاده از خوراك در مواد خوراكي بوده است. اين در صورتي اس

ها هاي تجاري است. در اغلب كشورها مانند انگلستان، اسپانيا، فرانسه و استراليا كه رتبه توليد گوشت مرغ در آنژنتيكي سويه
علمي  هايملاحظهمواد مغذي و ساير  هايتركيببيني پيش هايمعادله) تركيب مواد خوراكي شامل 1از ايران است (شكل تر ينيپا

در  1فدناجدول . دكننميروز را براي آگاهي مرغداران منتشر بههاي جديد حاوي اطلاعات نسخه ايدورهو به صورت اند دهكررا تهيه 
طيور و  نيازهايتركيب مواد خوراكي و  هايجدول، 4ر استرالياو طيور د در فرانسه، مرجع غذايي براي دام 3و اينرا 2اسپانيا، ران پولن
. )27، 23، 15، 14، 11، 6( هستند اين مورد هايمصداقدر انگليس از  6كميته تحقيقات كشاورزي و خوراك، 5خوك در برزيل

شريك در  هايملعاساخت خوراك كه يكي از  فناوريي در مورد پژوهشهيچ طرح  ؛شودملاحظه مي 7 طور كه در شكلهمان
  انجام نشده است. ،هكاهش بازده خوراك معرفي شد

  
  

1. FEDNA, Tablas. FEDNA de composiciony valor nutritive de alimentos para lafabricacion de piensos compuestos 
2. Rhone Poulenc Animal Nutrition                      3. INRA, Tables of Composition and Nutritional Value of Feed Materials 
4. Feeding Standard for Australian Livestock, Poultry. Printed by the CSIRO [Common Wealth Scientific and Industrial 

Research Organization (Australia)]                   5. Brazilian Tables for Poultry and Swine 
6. Agricultural and Food Research Council                      
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  .1393سال در فارسي  هايمجلهشده در زمينه تغذيه طيور در پژوهشي چاپ هايمقالهتنوع و تعداد  – 7شكل 

  

موارد پژوهش از اي كه تعداد گونههاي پرورش مرغ مادر گوشتي وضعيت بسيار بدتر است، بهدر مورد تغذيه و ساير جنبه
توجه به رتبه هشتم ايران در توليد گوشت مرغ، . اين درحالي است كه با )8(شكل  انگشت شمار بوده است 1391تا  1380سال 

ميليون قطعه مرغ مادر گوشتي ساليانه در  10در واقع  بالغ بر . شودميروزه گوشتي مورد نياز كشور در داخل توليد كل جوجه يك
هاي مادر مرغ نيازهاي تأمين نوين  مثال از شيوه براي .داداگر بتوان بازده خوراك را در اين بخش افزايش يابد. كشور پرورش مي

بخشي از زيان ناشي از پايين بودن بازده بازده افزايش و  %6حدود  كرد استفاده 1)مرغهر  نيازهايبرحسب  گوشتي (تغذيه انفرادي
 در راستاي هاپژوهشي سمت و سو دباي پژوهش اهتمام بيشتر بهبر  افزونرسد ين به نظر ميابنابر .خواهد شدصنعت جبران 

هاي علمي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب فرهنگستان علوم نيز نتايج طرح بررسي و ارزيابي مجله. تغيير يابد صنعتنيازهاي 
ضعيف و بسيار ضعيف  هايمجله) در زمينه علوم دامي معادل %3/27خوب ( خوب و بسيار هايمجلهاين است كه فراواني  نشانگر

تنوع زيادي از نظر كيفي  ،هامقاله هايعنوانو  صرف نظر از موضوع ،ها شاخص توليد علم باشندآن هايمقالهو  هامجلهاست. اگر 
  ). 2شود (مي ملاحظه نيز 

 
   .فارسي هايمجلهدر  گوشتي مرغ مادر پژوهشي چاپ شده در زمينه پرورش هايمقاله تعداد – 8شكل 

  

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

  ود.پروتئين حيواني، گوشت مرغ خواهد ب تأمين منبع اصلي  به ناچارقرمز است. بنابراين در كشوري خشك مانند ايران 
 هاي نادرست تغذيه و پرورش مطلوب هاي تجاري طيور در ايران به دليل شيوهاستفاده از مواد خوراكي براي سويه بازده

  نيست. 
 مقدارهايمتفاوت از  ايرانهاي گوشتي در نياز جوجه هاي جديد بسيار موثر است.تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي سويه 

هاي مورد آن تعداد واكسن در پيها و تجاري است. دليل اين امر تنوع و شيوع بيماري هايتوصيه شده راهنماي سويه
 هاي گوشتي است.استفاده در پرورش جوجه

  
 

1. Precision Broiler Breeder Feeding, Developed by University of Alberta 
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 هاي جغرافيايي ويژگي مختلف به لحاظ هاينطقهمي براي هايجدولكنون تاهاي تجاري هاي توليد كننده سويهشركت
مواد مغذي ارايه  نيازهايموثر بر  هايعامل، شيوع بيماري و ساير شناسانهبوممانند ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط 

  ت.تغذيه طيور در كشور مطرح اس متخصصانچالشي بزرگ براي مرغداران و  در حكمروي اين مسئله . از ايناندنكرده
 اهتمام بيشتر به نيازمند  ،پرورش طيور افزايش بازده استفاده از خوراك وجبران زيان ناشي از پايين بودن بازده صنعت

 است.نيازهاي كشور  در راستاي هاپژوهش و سوق دادن پژوهش
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Challenges of Poultry Production and Nutrition in Iran 
 

M. Zaghari1, 2 

 
 
               In 1954, with the importation of broiler pure breeds, industrial poultry farming began in 
Iran. The per capita chicken meat and egg consumption is now about 25 and 10 kg, respectively. 
Chicken meat and eggs provide more than 60% of the animal protein consumed by each Iranian 
individual. Due to wrongful production management and nutrition practices, the raw materials in 
poultry industry are used with low efficiency (70%). The production period of broiler chickens is 
too long in Iran and therefore it increases the cost of feed, energy and maintenance. The poor 
technical knowledge and incompatibility of climatic conditions of the country, such as altitude 
and lack of land planning, play an important role in reducing the efficiency of poultry farming. 
Investigating the diversity of the research projects, suggests its incompatibility with the needs of 
the country, whereas, the performance of poultry farms is equivalent to 73.8% of the genetic 
potential of commercial strains. With regard to the Iran ranking position in the world (eighth) in 
broiler chicken production, it may be possible to compensate for the losses caused by the low 
efficiency of the industry by addressing the problems and providing solutions. Therefore, it 
seems that in addition to more research efforts, the research direction should be changed toward 
the requirements of the industry. 
 
Key words: Land use planning, Mortality rate, Performance, Production cost, Research 
direction. 
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