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 ".دانش روشنى بخش انديشه است"
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 باسمه تعالي

هدف از انتشار نشريه چكاوك، آشنايي مديران، كارشناسان و كليه اشخاص عالقمند بهه نهنع    

ات اين نهنع  در ايهران و انهان    هههرين اطالعهههتخصصي و آخ هپرورش طيور با دانش علمي  

خبهار  تخصصهي، ا  ههاي علمهي    ها و يافتهترين پژوهشاي از تازهباشد. اين نشريه، مجموعهمي

ها، انالح نژاد، فيزيولوژي، اقتصاد و مهديري   تغذيه، بيماري مانندهايي ايران و انان در زمينه

 در ننع  طيور اس .

نشريه چكاوك با خوشوقتي و سپاسگزاري آماده درياف  مقاالت ترامه يا تأليف شده و نيز ههر  

هشگران، مؤلفين، دانشجويان نوع اطالعات و اخبار متناسب با اهداف نشريه از سوي اساتيد، پژو

باشد. خواهشمند اس  ان  سنول  در امر گزينش و چاپ مقاالت، پيش از ارسها   و مترامين مي

 :مطالب، نكات ذيل را مدنظر قرار دهيد

 

 در نشريه ديگري چاپ نشده باشد. ، پيش از اينمقاله مورد نظر *

 باشد.رام آن مقاله ميعنده نويسنده يا مت رولي  هر مقاله از نظر علمي بؤمس *

 باشد.ترتيب درج مقاالت در نشريه طبق ضوابط خاص نشريه مي *

 هيئ  تحريريه در قبو  يا رد و ويرايش مقاالت آزاد اس . *

 

 انواع مقاالت مورد پذيرش:

 مقاالت تحقيقي -1

و باشهد  اين گونه مقاالت حانل تالش و تحقيق شخصي نويسنده در داخل يا خارج از كشور مهي 

 ها، بحث، نتيجه گيري و منابع باشد.بايد حاوي خالنه، مقدمه، مواد و روش

 مقاالت تحليلي -2

اين گونه مقاالت حانل تجزيه و تحليل نويسنده از يك موضوع علمي و با اسهتناد بهه منهابع و    

باشد. اين مقاالت بايد حاوي اطالعات اامع در رابطهه  مدارك تحقيقاتي مربوط به آن موضوع مي

 با موضوع مورد نظر باشد.

 ايمقاالت ترامه -3

ضهمن برخهورداري از ترامهه نهحي  بها       ،اين گونه مقاالت بايد برگرفته از مجالت اديهد بهوده  

 اي از متن انلي همراه باشند.نسخه

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

 هابهداشت و بیماری
 صفحه

 7 بیماری آبله در گله های مرغ تخمگذار 

 21 سالمونال در صنعت خوراک: مشکالت و راه حل های بالقوه 

 

 

  تغذيه

 های تخمگذار و تاثیر مروری بر کاربرد افزودنی های با منشا گیاهی در تغذیه مرغ

 و کیفیت تخم مرغآنها بر تولید 

33 

  55 عوامل تغذیه ای اثرگذار بر قدرت شکنندگی استخوان در مرغ های تخمگذار 
 

 اقتصاد و بازارگزارش، 

 

  

 71 تجارت نوین در صنعت مرغ گوشتی 

 

 

 

 مديريت و پرورش 

 

 87  اهمیت تهویه در جلوگیری از درماتیت کف پا در جوجه های گوشتی 

 93 های گوشتی و پیامدهای آن برای جوجه برنامه های روشنایی 

 103 از مزرعه تا هچریهای قابل جوجه کشی: ذخیره تخم مرغ 

 

 

 

 

 

  111 فهرست مطالب چکاوک



                                                                       

                                                             

  1399تابستان  ،111شماره  ،چكاوكفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 
 

 تخمگذار مرغ در گله های آبله بیماری
 
 

 

 
  حمیدرضا گندمی ثانیدکتر مترجم:  

 دکتری دامپزشكی

 
 

 
 مههه  و شههای  بیمههاری یهه  مرغههی  آبلههه

 است کهه  گله های تخمگذار   در اقتصادی

  افههزای  و مههر  تخهه  تولیهه  افههت   باعهه 

 یكهی  بیماری نای .تلفات پرن گان می گردد

هایی است که  بهه آهسهتگی در   بیماری  از

 ضایعات توسعه و با گله گسترش می یاب 

 پوسهت  پهر  به ون  روی نواحی بر پوستی

 آبلهه ) هها و پنجهه  پاهها  گهردن،  سهر،  مانن 

 ضههایعات .شههودمشههخم مههی ( خشهه 

 در نهههواحی (مرطههو   آبلههه دیفتریتیهه  ) 
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 بههه و گههوارش تنفسههی و دسههتگاه فوقههانی

      مشهههاه ه  نهههایو لههه  خصهههور در ح

 ایهن  تهر جه ی  شكل مرطو  آبله. گرددمی

هها  گله در با تلفات باالتری بیماری بوده و

      تنهههایی بههه مرطههو  بلهههآ .اسههت همههراه

 60-50 تها  توانه  سه    تلفهات بهاال و    می

. گهردد  نشه ه  واکسینه گله های در درص 

 باعه   بیمهاری  ایهن  در گله های تخمگذار،

 و رشهه  کههاه  و مههر  تخهه  تولیهه  افههت

پولت ها می  و جوان های جوجه در تكامل

 .گردد

 

 علت شناسی

 بسیاری در جهان درسراسر آبله ویروس

. اسهت  ش ه مشاه ه پرن گان های گونه از

 ایهن ویروسهها اختصاصهی    حها،،  ایهن  با

.گونههههههههه پرنهههههههه گان هسههههههههتن   

 
 

 

 

 

 

 
پر پرن ه مانن  تاج، ری ، نوك، مقع  و اطراف های آبله را در نواحی ب ون توان دلمهمی آبله خشک. -1شکل

 چش  مشاه ه کرد.
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 مرطوب در نای پرنده آبله-2شکل 

 

 

 
س اد مجرای گلوتیس ش ه است. چنین پرن گانی پالك های آبله با ورود به نای س   ان آبله مرطوب، -3شکل 

 شون .دراثر خفگی تلف می
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عفونهت   تمها   شهامل  قه ال  "آبله" اصطالح

پرنه گان   ویهروس در  آبلهه  ناشهی از های 

 اصهوال  حاضهر  حا، در اما ش ،اطالق می

 .دارد اشاره مر  بیماری در به وقوع

هه    تهازه  ههای جوجهه  جهز  به سنین تما 

عفونهت بها ویهروس     به ابتال حساس ش ه

 بهروز بیمهاری   امها  هستن ،  پرن گان  آبله

 سیسهت   بهه  بوده و متغیر گله ها میان در

در . هها وابسهته اسهت   مه یریتی گلهه    های

 سهنی  چنه   باال و نیز در مزارع هایتراک 

 رغهه   علههی  اسههت ممكههن  بیمههاری  ایههن

 مه ت  پیشگیرانه برای واکسیناسیون های

 .تری باقی بمان طوالنی زمان

 

 انتقال

 ( SCABS) ویههروس حههاوی هههایپوسههته

آلههوده  پوسههتی سهه   ضههایعات ناشههی از

 ایهن  مكهانیكی  انتقها،  محیط شه ه و  ش ن

       پرنههه گان تسههههیل بهههیندر  را ویهههروس

 .نماین می

 ممكن و محیط باقی مان ه در ویروس این

 وارد پرن گان حسهاس را از طریه     است

آلهوده   جزئی پوستی هایخراش ش ن در 

 گهرد و غ هار     آلوده، سالن   ی  در. نمای 

 خشهه  دلمههه هههای و پههر حههاوی   معلهه 

 شهههرایط آبلهههه، ویروسهههی ذرات حهههاوی

 عفونهت  دو نوع هر رای ایجادمناس ی را ب

 .کنن تنفسی فراه  می و پوست

 ههای سهلو،  یها  و ویروس بل  یا استنشاق

 ضههایعات ویههروس ناشههی از  بههه آلههوده

دیفتریتیه   به ایجاد فر   توان می پوستی،

 .شود منجر بیماری( مرطو )

 پرنهه ه بههه از راحتههی بههه عفونههت انتشههار

 طریهه  از نیههز و قفههس بههه قفههس پرنهه ه،

بخههوری اتفههاق آ در موجههود آ  مصههرف

 عنهوان  بهه  تواننه  مهی  حشرات ه . افت می

 آبله ویروس مكانیكی س   جابجایی ناقل

 چشهه  لههوده نمههودن آشهه ه و از طریهه   

و نیهز نهی  زدن    آبلهبا ویروس  پرن گان

قه  داشهته   نانتشهار عفونهت    پرن گان در

 .باشن 

 اس دارنه  هههههپرن گان تم کارگرانی که با 

 ری هههه را از ط آبلهه س ویهرو  اسهت  ممكن

 ا کردهههههههجابج تجهیزات و ل اس دست،

 یهها بهه چشه    را از ایهن طریه    ویهروس  و

ریخهت و   .کننه   منتقهل  انهههه پرن گ پوست
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الن ههههههههداخههل س در آبلههه واکسههن پههاش

توان  س   می حین عملیات واکسیناسیون

مواجههه   پرنه گان  در آبلهه  ایجاد ضایعات

 .رددیافته با  ویروس واکسنی گ

 ابهتال  دهان نس ت بهه  و نای مخاطی غشاء

عفونهت   و ویروس بسیار حساس بهوده  با

به ون   اسهت حتهی   ممكهن  با این ویهروس 

 .ب ه  رخ آشكار زخ  یا و آسی  حضور

 

 نهفتگی یدوره

 در روز 10-4کمههون بیمههاری بههین   دوره

 بهه  آبلهه  بیمهاری  .اسهت  متفاوت هاجوجه

ورد در مه . یابه   مهی  آرامی در گله  انتشار

 ممكهن  بیمهاری  شهیوع  پرن گان در قفهس، 

 .رخ ب ه   از سالن  بخشی در است

 

 ضایعات و بالینی عالئم

 فهر   دو به یكی از است ممكن بیماری این

یها   و( مرطهو   یها  خش  آبلهیعنی  )خود 

. شهكل مشهاه ه شهود    دو ه  زمان به هر

 بهه  بسهته  توانه  مهی  بالینی بیمهاری  عالئ 

 ،آبلههه سویههرو حهه ت میزبههان، حساسهیت 

پیچیه ه   عوامهل  سایر ویا ضایعات انتشار

 .باش  متفاوتتر 

 

 :خشک آبله

ایهن شهكل از    آبلهه موارد شیوع  اکثر در •

 بیماری غال  است.

دلمهههه یههها  ) پرولیفراتیهههو ههههاینههه و، •

SCABS )پهر بهر    ب ون پوست مناط  در

 هاو پنجه پاها گردن، سر، روی

 ضههایعات ،مشههاه ه مرحلههه بههه بسههته •

متفههاوت هسههتن  و بههه  ظههاهر رد پوسههتی

پوسههتو، و یهها  وزیكههو،، اشههكا، پههاپو،،

-یمدی ه  (SCABS) پوسته پوسته ش ن

 شون .  

 :آبله ضایعات پیشرفت مراحل •

 هایین و، اولیه، ضایعات: پاپو، - 1        

 شون .در پوست دی ه می روشن رنگ با

 ضههایعات: پوسههتو، و وزیكههو، - 2        

 تن .زرد رنگی هس برجسته

 ضهههایعات(: SCABS) پوسهههته - 3        

های دوره بیماری هستن  که به رنگ پایان

 شون .می مشاه ه و سیاه قرمز تا ایقهوه
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در چش  و دهان پرن ه  پوستی ضایعات •

  در بیماران آنوشی ن  و خوردن با توان

 کن .ت اخل می

خود را از ی توان و اشتها پرن گان بیمار •

کهاه    آنهها مهر    تخ  ی تول دست داده و

 می یاب .  

 ،عوارض ثانویه باش  ب ون بیماری اگر  •

 تلفههات ناشههی از ایههن فههر  بیمههاری پههایین

 .است

 

 مرطوب آبله

شانكر ممكن  یادیفتریتی   زرد ضایعات •

 نهای  یا مری دهان، مخاطی غشاء است در

 ب ه .   رخ

 یهها بینههی حفههره در حضههور ضههایعات  •

 یها  بینهی  شهحات ایجاد تر به ملتحمه چش 

 گردد.می چش  منتهی 

 (  هموراژی) نای پرخون ش ن •

 ضههایعات نههای ضههخی  شهه ه و دیههواره •

داخلی  سطح روی والتهابی بر پرولیفراتیو

 گردد.  ن مشاه ه میآ

 بهها توانهه مههی بههروز چنههین ضههایعاتی   •

پرنهه ه بیمههار  تههنفس و نوشههی ن خههوردن،

مرطههوبی کههه نههای را  آبلههه تهه اخل نمایهه  

 در اختال، به توجه توان  با می کن درگیر 

پرنه ه سه   بهروز خفگهی و بهروز       تنفس

 در گله گردد.   تلفات باال

 تخه   تولیه   کهاه   کاه  بازده تولی  و •

  گردد.  مشاه ه می مر 

 آبی ک  و گرسنگی خفگی، علت تلفات به  •

 ده .  ب ن) دهی راتاسیون ( رخ می

 مههر  تنفسههی  شهه ی  تهها خفیههف عالئهه  •

در  نهای  انسه اد  علهت  بهه  معموال انپرن گ

 ده .محل حل  رخ می

بالینی این فهر    عالئ  و تنفسی ضایعات •

 بهها شهه یه بسههیار توانهه مههی از بیمههاری

 .باش  (ILT) عفونی الرنگوتراکئیت

ههایی  بیمهاری بایه  از بیمهاری    این فر   •

 ،(VVND)احشههایی حههاد نیوکاسههل نظیههر

 الیگه  مایكوپالسما ،(AI)مرغی آنفلوآنزای

 عفونی و وبهای کوریزای  ،(MG)سپتیكو 

 .مرغی) پاستورلوز( تفری  شود

 

 تشخیص

 مرطهو   و خشه   آبلهه  ضهایعات  چه اگر

 ظاهر این ضهایعات  و مشخم بوده کامال
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تشخیم اولیهه کهافی    برای کافی ان ازه به

 خشه   آبلهه  به نظر برسه  امها ضهایعات   

-آسهی   از با ضایعات ناشهی  است ممكن

مرطهو  نیهز    آبله تضایعا و پوستی های

 ضهههایعات بههها عالیههه  و  اسهههت ممكهههن

نهههای اشهههت اه  در(  ILT)الرنگوتراکئیهههت

 .شود

بایهه  بههه کمهه   آبلههه تشههخیم بنههابراین،

تاییه    هیستوپاتولوژی  مهورد  زمایشاتآ

ههای داخهل   گنجیه گی  حضهور . قرار گیرد

 عفونههت ناشهههی از  بههرای  سیتوپالسههمی 

 ارزش تشخیصههی مرغههی آبلهههویههروس 

 .دارد

 

 درمان

 عفونهت  بهرای  بخشی رضایت درمان ی ه

 ن ارد. پرن گان وجود آبله

 

 مداخله ای های استراتژی

 مدیریتی های روش

  .محیط عفونی ض  /کردن تمیز •

 .غ ار و گرد کنتر، •

 مهههوثر بهههرای کنتهههر، برنامهههه اجهههرای •

  .حشرات

 بهرای  زیسهتی  امنیهت  برنامه های اعما، •

 تجهیهزات  و جابجایی پرسنل از جلوگیری

سالن به داخل سالن ههای   از خارج  لودهآ

 .پرورش مر 

 بههههرای اسههههتفاده مههههورد پرسههههنل •

و جابجههایی  نههوك چینههی  واکسیناسههیون،

 در انتقها، عفونهت    مشهترك  راه ی  طیور

 رون .  ها به شمار می گله بین

پرنه گان   آبلهه  شیوع با درهنگا  مواجهه •

 را بهه  ییه   کنن ه ض عفونی توان موادمی

-مهی  اضافه کرد که ایهن کهار  آ  پرن گان 

 انتشهار  کهاه   تلفهات و  کهاه   در توان 

بهرای ایهن    . فراوانهی نمایه     کمه   عفونت

/  یه   اونس 4/6 منظور از محلو، استوك 

بههه  ( لیتههر در  سهی سههی  50-30 ) گهالن 

سی سی در لیتر ) ی  اونهس   8-7 میزان 

 آشامی نی  اضافه کنی .    آ  در هر گالن (

 کهاه   و مناسه  با کمه  نهوك چینهی     •

بالیسه  را در  محهیط کهانی   در  نهور  ش ت

 .گله کنتر، نمایی 
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 پرندگان  آبله های واریانتسویه

 "ههای واریانهت  "،جههان  نقاط از برخی در

انه  کهه از   آمه ه  پ یه   پرنه گان  آبله ج ی 

 ههههای مختلهههف ژنهههو بخههه  پیوسهههتن 

 ههههای رتیكولوانههه وتلیوزیس) ویهههروس

reticuloendotheliosis) (REV )بهههههها 

ایهن موضهوع   . انه  ایجهاد شه ه   آبلهه  ژنو 

ج ی ی  هایس   گردی ه است تا ویروس

 واکسن های با  آنهاایجاد شون  که کنتر، 

ههایی مواجهه   بها دشهواری   آبلهاستان ارد 

 .گردد

 بهادی  آنتهی  تسهت  درگیر از نظر های گله

REV  ، تومهور   آنهها امها در   مث ت هسهتن

 دیگهر  ههای نشهانه  و شهود نمی     تشكیل 

 کنتهر،  بهرای . وجود نه ارد  REV عفونت

 ممكهن  آبلهه  ههای واریانهت  سویه این بهتر

ج ی ی عرضهه   هایواکسن آین ه است در

   .شون 

     انهههههههنش شههواه ی وجههود دارنهه  کههه  

 آبلهه واکسهن   از ترکی هی  استفاده دهن می

 ممكهن  ک هوتری  آبلهه  پرن گان بها واکسهن  

 را هها واریانت این برابر در محافظت است

 .بخش  به ود

 

 واکسیناسیون

 اسهت،  پرنه گان بهومی   آبله که مناطقیدر 

 آبلهه  عفونهت  برابهر  در حفاظهت  جهت بای 

 بیماری واکسهینه  طیور را علیه این ،مرغی

تخفیهف   آبلهه زن ه  هایواکسن انواع. نمود

 در نوترکیه   هایح ت یافته و نیز واکسن

 بایه   واکسیناسهیون . بازار موجود هستن 

 ویروس واجهه مورد انتظار گله بام از ق ل

 .انجا  گردد

جوجه های یكهروزه را   ،هنگا  ه  توانمی

 بیمهاری  همزمهان بها واکسیناسهیون علیهه    

واکسههن بهها منشهها کشههت   یهه  بهها ،مههارك

نیز واکسینه  (TCO) منجم  بافتی /سلولی

 حفاظهت  ،اولیهه  واکسیناسهیون  ایهن . نمود

 بههرای آبلههه ویههروس مهه تی را علیههه دراز

 تها  حها،،  ایهن  بها  کنه    نمهی  فهراه   پرن ه

 8 در دو  علیه بیمهاری کهه   واکسیناسیون

 کهافی  حفاظت ،شودهفتگی انجا  می 10تا

 .کن می فراه 

پولهت هها    بای  م ت، طوالنی حفاظت برای

 جوجهه  جنهین  واکسن با منشهاء  ی  با را 

(CEO ) ایهن . نمود واکسینه هفته 6 از بع 
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 و بهها WING WEB روش بههه پرنهه گان

 سههوزن دو بهها اپلیكههاتور یهه  از سههتفادها

( 4 شهكل ) واکسهن  بهه  آغشهته  دار شكاف

 .شون واکسینه می

 

 
 پلیکاتور جهت واکسیناسیون پرنده به روش تلقیح در نسج بالا -4شکل 

 

 
 محل مناسب جهت تلقیح واکسن آبله -5شکل 
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هها  پولهت  است ممكن پر ریس ، مناط  در

 هدور در واکسیناسهههیون نوبهههت دو بهههه

  پهرورش نیهاز داشهته باشهن  کهه یكههی در     

 دیگهری  و هفتگی ش  از ق ل یا هنگا  ه 

 دوره .باشهه هفتگههی مههی 8-14 در سههنین 

 عفونهت  انتشهار آهسهته   و طهوالنی  کمون

شهیوع   طهو،  در س   مهی گهردد تها    آبله،

 مح ود برای اسیون،واکسینههههههههبیماری

مههورد  اریههههبیم ایههن ارهههههههکههردن انتش

شهههیوع  ا هههههههنگ. یهههردتوجهههه قهههرار گ

 مجهاور  هایگله واکسیناسیون ،اریهههبیم

در صههورتی کههه واکسههینه نشهه ه باشههن   

 .شودتوصیه می

 

 موجود آبله واکسن های

یه    (:FPV) مرغهی  آبلهه  واکسن ویروس

اسهت   (با منشا جنین مهر   ) CEOواکسن

بوده و  مرغی آبله زن ه شامل ویروس که

 به ادرشود ق طور نامناس  استفادههب اگر

 .ج ی خواه  بود بیماری تولی 

 آبلهه تخفیف ح ت یافته ویروس  واکسن •

 با منشاء کشهت ) TCO ی  واکسن مرغی:

   را در آنتههوان   مههی  اسههت کههه  (بههافتی

 واکسهن  با ترکی  در روزه های ی جوجه

 .نمود استفاده مارك

با  زن ه واکسن ی : ک وتری آبله واکسن •

 روسویه  منشا جنین مر  است که حهاوی 

       را  آنتههوان  مههی بههوده و  ک ههوتر آبلههه

 واکسهن  بها  ترکیه   در یها  تنهها  صورتهب

 .استفاده نمودمرغی  آبلهویروس 

 تههوان درمههی ک ههوتری را آبلهههواکسههن 

. هفته مصرف نمود 4 از تر مسن پرن گان

ک هوتری   و پرنه گان  آبلهه  واکسهن  ترکی 

 و  ایمنهی  پاسه   تهر  گسترده تحری  برای

 دوز یهه . اسههت بهتههر تههروسههی   حفاظههت

  آبلهههه و مرغهههی آبلهههه واکسهههن از کامهههل

 و از مخلهوط  هه   بها  تهوان  می ک وتری را

 WINGطریهه  تلقههیح در نسهه) بهها، )   

WEBمصرف نمود ). 

 تجههاری حههاوی  واکسههن هههای نوترکیهه  •

عنهوان ناقهل   هبه  مرغی آبله  زن هویروس 

مثها،   عنهوان بهه  )هسهتن   دسهترس  ه  در

 آبلهه  -کاسهل نیو واکسن نوترکی  بیماری

 آبلههه - ILT ، واکسههن نوترکیهه  مرغههی

 مرغی(.
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 از واکسن زنه ه  ،در این نوع از واکسن ها

 بهرای  ناقل ویروس عنوان پرن گان به آبله

به میزبهان اسهتفاده    ژن و ارائه آنتی حمل

 بهها اسههتفاده از ایههن نههوع از    . شههودمههی

 ایمنهی  پاسه   قه رت  و کیفیهت  ،هها واکسن

 یافتهه  به هود  یبالقوه ا طور تولی  ش ه به

 .است

 

 واکسن  پاسخ به

تلقهیح در   روش طری  از با واکسیناسیون

 ضهایعه  ( یه  WING WEBنسه) بها، )  

ایجهاد    "پاسه  بهه واکسهن    " کوچ  و یا

 مشاه ه ش ه و  واکسن از بع  که گرددمی

 یه  نه و،   یها  التهها  پوسهتی و   شهكل  به

واکسیناسههیون خههود را  محههل در کوچهه 

 بافتی التها  این همشاه  .سازدنمایان می

 میههز بههودنآموفقیههت  گههواه بههر بهتههرین

 .شودتلقی می  آبله واکسیناسیون بر علیه 

     میهزان  بهرای بررسهی   بهزر ،  هایگله در

 از پهس  روز 6-5بایه    "پاس  به واکسن"

  گلهه  از درص  10 ح ود واکسیناسیون در

 .گیرن  قرار مورد بررسی

-99 بررسهی،  ههای مهورد  میان پولهت   از

پاس   "بای  نشانه پرن گان از درص  100

ناکافی بهودن   . باشن  داشته را "به واکسن

 توانه  در  مهی  "پاس  بهه واکسهن   "عالمت

 :نتیجه موارد زیر باش 

 ایمن. پرن ه واکسیناسیون در( 1) 

 بهه ) واکسهن  ق رتمنه ی مناسه    ع  ( 2) 

 از مثهها، اسههتفاده از واکسههن پههس عنههوان

اسهتفاده از   یها  و تهاری  مصهرف   انقضای

بهار  زیهان  تهاثیرات  واکسنی که درمعهرض 

 .  (قرار گرفته است

 .واکسیناسیون نامناس ( 3) 

 

 در آبله بیماری شیوع از موارد  بسیاری

  رخ   نادرسههت واکسیناسههیون نتیجههه

 دهند.می

سهاعت   یه   ظرف   بای  آبلهزن ه  واکسن

  ن ایه   و شود استفاده سازی آماده از پس

فعها،   غیهر  سه    کهه شرایطی  در معرض

در  .می شون  قرار گیرنه    ویروس ش ن 

  و واکسهیناتور  پرسهنل  بررسی ،این زمینه

مربوط به واکسیناسهیون   اصالح مشكالت

 .اهمیت دارد
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ز پس از واکسیناسیون. می توان تورم ناشی از واکنش به ور 6تا  5بله محل تلقیح واکسن آ -6شکل 

 س نمود.واکسن را به راحتی زیر انگشت لم

 

 بایهه  ارزیههابی واکسههیناتورها هههای برگههه

 تع اد گله، مشخصات شامل مواردی چون

 واکسیناتور و تهاری   نا  قفس، هایردیف

 آنزمهان   و و پایان واکسیناسیون شروع

 ههر  در استفاده مورد واکسن مق ار. باش 

 .گردد ث ت و بررسی بای  نیز گله

را در چنه    آبلهه  واکسهن  کهه  هایی گله در

 واکسهن را در  کنن  و یها وبت دریافت مین

 " درصه   روزگی مصرف می نماینه ،  ی 

 واکن  گلهه بهه   درجه یا "پاس  به واکسن

 از معمهوال کمتهر    های ق لیواکسیناسیون

 آنبهود، کهه علهت     خواه  درص  99-100

 ههای  واکسن حفاظت ایجاد ش ه ناشی از 

پاسهه  بههه  "در ایههن شههرایط  .اسههت ق لههی

 پس و ش ه بررسی بای  همچنان "واکسن

منظهور   واکسیناسهیون و بهه   نوبهت  هر از

 .گردد ث ت طور کاملهب گله سابقه تكمیل

 

پرنهدگان  بها    آبلهه  مجدد واکسیناسیون

 اهداف تشخیصی

 از پهههس "پاسههه  بهههه واکسهههن"کنتهههر، 

  روش بهههرای بهتهههرین ٬واکسیناسهههیون 
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 ال تههه در یهه  روش. اسههت کنتههر، ایمنههی

 یه   از  نه ه پر 300-200 مهی تهوان   ،دیگر

هفتگی  20-18 در نمود که  را انتخا   گله

را دریافهت داشهته انه   و بها      آبلهه  واکسن

 یه   بها  را آنهها  مجه دا   اه اف تشخیصی

پرنههه گان  آبلهههه واکسهههن کامهههل از دوز

 .واکسینه کرد

 در ایهن  "پاس  به واکسهن " بررسی برای

 از پههس روز 6-5 را آنهههابایهه   پرنهه گان

-99.   قهرارداد واکسیناسیون مورد بازدی

پاسه   " ن ایه   پرن گان این از درص  100

پاسهه  بههه " را نشههان دهنهه . "بههه واکسههن

 کهه  است معنی ب ان زمان این در "واکسن

 ق لهی   با واکسیناسهیون ههای   پرن گان این

و  سهت نیهاورده انه    ه دحفاظت کافی را به 

حسهاس   چال  با ویهروس فیله    نس ت به

 ( تولیهه از ق هل ) سههن ایهن  در گلههه. هسهتن  

شه ی  بها    چهال   معهرض  در اسهت  ممكن

 درصهه  95 باشهه  و حهه اقل آبلهههبیمههاری 

را در در برابههر بیمههاری از خههود  حفاظههت

 مجه دا   بایسهتی  ٬بنهابراین    نشان ن هه  و 

 .گردد واکسیناسیون

 

 

Reference: 

Technical Update. Hy-line International. (2016). Fowl pox in layers:An overview.  
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 بالقوه های حل راه و مشکالت: خوراک صنعت در سالمونال

 
 

 
 پورآباده نیرحسیترجمه: ام

 بهداشت خوراک د ام یتخصص یدکترا یدانشجو
 

 

 چکیده

 ع امااا  مهمتااا ی  از یكااا  ساااانم  ا

 کاه  اسا   دام و ا سان مشت ك بیماریزای

 و ت بهداشااا ت جاااه قابااا  تااار ی  دارای

باه  . اسا   حی ا اا   و ا سان در اقتصادی

 ماا اد در سااانم  ا طاا ر کلاا  کنتاا    

 غااای   ز جی ه از محافظ  ب ای خ راک ،

 سااانم  ای بااا آناا د   ب اباا  در ا سااان

آنا ده بسایار حیاات      حی ا اا   از حاص 

 راه چند از ت ا د سانم  ا م . اس  ومهم

ت نید، خ راك را آنا ده   م اح  تمام در و
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 ک دهاای  آن د   شاام   اصل  منابع .کند

 و  اا د خااام جیاا ه، ماا اد ماازار ، /م تااع

 آنا ده  تجهیازا   و وحش  حی ا ا  غبار،

راهكارهای م    به  اج ای بناب ای ،. اس 

 باه  خا راك  آنا د    از منظ ر جلا  ی ی 

 و  ا د  رساا دن  حاداق   باه  باا  سانم  ا،

 و محای   بهداشا   حداکث ی رعای  غبار،

 ت نیاد  های کارخا ه در ف آوری تجهیزا 

 ها   در کنت نا   اقاداما   اج ای و خ راك

زیااادی  اهمیاا  خاا راك، ت نیااد از م حلااه

 روش هااای معماا    اب دسااازی از. دارد

 سااخ  للا ،   ) ح ار  به اعما  سانم  ا

 اشااره  شایمیای   روشهای یا( اکست وژن

 ما نااد بااه خاا راك افزود اا  ماا اد.  ماا د

 و اهک تا  چا    اسایدهای  آنا    اسیدهای

 هاااا، لااا ی بی تیااا  ،مت سااا  ز جیااا ه

اساا   هاای    باه تااز     و ها ل وبی تی 

 کااه   ت ا اای    یااه ،  منشاا  باا  روغن 

. دار ااد در خاا راك را سااانم  ا ساا  

 بحا   مقانه م وری، ای  از هدف بناب ای ،

 و لیشایی ی  روش های و شی   م رد در

صاانع  خاا راك دام  در سااانم  ا کنتاا  

 .اس 

 مقدمه

مسام می    اصل  ع ام  از یك   اسانم 

 جهاان  س اسا   در ا ساان  در های غاای 

باا وز  در اصاال  یكاا  از علاا   و اساا 

 و می  و م گ حت  بیماری )سانم  ل ز( و

فاا اوان بااه   اقتصااادی باا وز خسااارا  

بهداش  و سام  جامعاه باه شامار ما      

 از بساایاری(. 2008 ، ناای  و فاا ن ) رود

 د.هسااتن سااانم  ا حاااوی ماا اد غاااای  

 نبنیا  و شی  م غ، تخم م غ، خام،   ش 

 اصل  در ای  عف    منابع عن ان به اغلب

هماای  اماا  (. 2011 ، جاا  ز) دار ااد  قاا 

 در کنناد ان  مصا ف  م جب  ی ا   زیااد 

 باا ساانم  ا    خا د  غااای  آنا د    م رد

 بسیاری منابع همی  ت تیب، به. شده اس 

 خا راك حی ا اا    در سانم  ا آن د   از

 باا  غااای   ما اد  جملاه  از دارد، وج د یز 

 هاای  دا اه  و هاا  دا اه  ما ناد   یااه   منشا

غا  و همچنی  ب خ  منابع ل وتئین  باا  

منشااا حیاا ا   حاصاا  از ماا اد فاا اوری 

 و ساا چز ) شده   ظیا  لا در   شا  و ..   

 (.2002 ، همكاران
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مح  زیس  طبیع  سانم  ا روده  ا  چه

  ،اسا  حی ا ا  و ا سان ودستیاه   ارش

 سات ده   طا ر  باه     ه های سانم  ا اما

 ز ااده بااه قااادر کااه جااای  طبیعاا ، در ای

 با ای  اماا  شا  د  ما   یافا   باشند، ما دن

کم   رط ب  م ادی که روی ط ال   مد 

 ، جاا  ز) قااادر بااه تكثیاا   یسااتند  دار ااد،

 ایجاااد باادون هااا    ااه از ب خاا  (.2011

. دار اد  وجا د  حی ا اا   در بیماری عائم

 هاای  م جب عف    ت ا ند م   دیی ب خ 

ای  . و دام ش  د ا سان در شدید تا خفیف

 و 2ا ت یكااا سااانم  ا    ااه دو از 1جاان 

. اساا  شااده تشااكی  3ب  یاا ری سااانم  ا

 ساا وتی  22 شااام  ب  یاا ری سااانم  ا

 خ  ساا د در حی ا ااا  عماادتا کااه اساا 

 غیاا  هااای جاازع عف  اا   و وجاا د دارد

 یناد باه شامار ما  آ    معم   با ای ا ساان  

سااانم  ا  (.2018 ، همكاااران و المااا )

. ش د م  تقسیم  زی    ه ش  به ا ت یكا

 از ٪99 از بای   مسائ    ا ت یكاا  زی    ه

 1،531 شاام   و اسا   ا سا   سانم  ل ز

                                                           
1 genus 
2 S. enterica 
3 S. bongori 

ساانم  ا   آ هاا  میان در که اس  س وتی 

 و 5و ساانم  ا تیفا  م ریا م    4ا ت یتیدی 

 .دارد وج د

 صاابه( کااه)ح عاماا  تیف ئیااد مخاازن تنهااا

لااراتیف    سانم  ا و تیف  سانم  ا همان

 بقیاااه. باشاااد مااا  اسااا ، در ا ساااان 

 حصاابه ای غیاا  سااانم  ا، ساا ووارهای

 حی ا ااا  کااه جااای  شاا  د، ماا  شاناخته 

 ، همكااران  و ENG) هساتند  اصل  مخزن

 عضا   کشا رهای  از بسیاری در  (.2015

 به سانم  ا س ووار ارولا چندی  اتحادیه

 ز جی ه مختلف بخشهای رد همزمان ط ر

باعااااا  آنااااا د   شاااااده   غااااااای 

 ارزیااااب  ، بنااااب ای (EFSA,2010)ا اااد

 ساانم  ا  عف  ا   منباع  عن ان به خ راك

ز جی ه  به آن بعدی ا تشار و حی ا ا  در

 غاای  ا سان، حائز اهمی  ف اوان اس .

محی ا    در ش ای  تغیی  قابلی  سانم  ا

 ب اباا  در ت ا ااد ماا  و دارد را مختلااف

   ظیا     بهداشا ،  کنت   معم   هایروش

 ضااد داروهااای و شاایمیای  هااایروش

                                                           
4 S.Enteritidis 
5 S. Typhimurium 
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  شااان دهااد میك وباا  از خاا د مقاوماا  

(Butaye et al.، 2006؛ Chen et al.، 
  تیجاه،  در(. Vestby et al.، 2009 ؛2004

 ز جی ه بخ  از ه  در ت ا دسانم  ا م 

 آناا د   بااانق ه منبااع و شااده وارد ت نیااد

 همی  به. باشد خ راك هندهد تشكی  م اد

 ممكاا  اقااداما  تمااام  از بایساات  دنیاا ،

  ت نیاد  ز جیا ه  در ساانم  ا  کنتا    ب ای

 به منظ ر مقانه م وری ای .  م د استفاده

 ساانم  ای   آن د   اجمان  ب رس  ارائه

 و کنت نا   اقاداما   همچنی  و دام خ راك

 .ارائه شده اس  آن محدودی 

 

 غذایی یعصنا در سالمونال شیوع

 لای   ساانها  حض ر    ه های ساانم  ا 

 ماا اد غاااای   ظیاا  ا اا ا  از بساایاری در

 لاا در روغناا ، هااای دا ااه کنجانااه غااا ،

 همكاران و ک ک ) اس   اب  شده  ماه 

 ، همكاااااران و ماکی روفسااااك    1983 ،

 از غناا  غاااای  منااابع ویاا ه بااه ،(2006

 ( .Haggblom، 2010 و Wierup) ل وتئی 

 یا  راه  یا   عنا ان  باه  ت ا د  م خ راك

غی   و یا مستقیم ا تقا  آن د   به ص ر 

حاد   تاا  اما   ایا   انبتاه  .کناد  مستقیم عما  

 اونیاه  م اد آیا زمان آن د   که به زیادی

 مخلا   ساازی   هنیاام  و یاا  قبا   یاا  ابتدا

خاا راك  یااا باشااند شااده آناا ده خاا راك،

 شااده باشااد   آناا ده تغایااه آماااده هنیااام

 ،.Maciorowski et al)بسااااتی  دارد 

 در حتااا  و کامااا  خااا راك در (.2006

 ممكا   شاده  للا   ح ار  دیاده و  خ راك

 کارخا اه  محی ا   آنا د    دنیا   باه  اس 

 آنا د    زیااد  احتماا   و دام خ راك های

 حاای  در و خاا راك کارخا ااه در متقاااطع

 خااا راك در   یهاااداری و  قااا  و حمااا 

 Berge and) ش د یاف  سانم  ا مزرعه،

Wierup، 2012  Jones، 2011 .)محی  در 

 بیا فیلم  تشاكی   باه  تمای  سانم  ا ت نید،

 (inertو یااا راکااد ) آناا  ساا  م ماا اد در

 کاه  اسا   داده  شاان  اخی  م انعا . دارد

 سا  م  در بی فیلم ایجاد به قادر سانم  ا

 لاساتی  و اساتی    شیشاه،  ما ند مختلف

 2015 ، همكاران و Čabarkapa) م  باشد

  GiaourisوNychas، 2006   Vestby و 
 هاباکت ی حان ، ای  در(. 2009 ، همكاران

 محافظا   بهتا   ش ای  محی ا ،  ب اب  در



 ها ح  راه و كا مش: خ راك صنع  در سانم  ا               

  1399تابستان  ،111شماره  ،چكاوكفصلنامه 

 تشاكی   بیا فیلم  ی  که هنیام . ش  د م 

 در خ ا    منبع  از آن د   به ش د، م 

 یا   کاه   شا د  م  تبدی  ف آوری خ راك

 شامار  به خ راك در صنع  جدی  ی ا  

 (.2007 ، مكارانه و Lunestad) رود م 

 شاخص ی  ار ا یسم با سانم  ا آن د  

 اسا   ما تب   ا ت وباکت یاساه  تعداد  ظی 

 فاا آوری خاا راك هااای(. 2011 ، جاا  ز)

  از تعااداد ا ت وباکت هااای باااالت   شااده بااا

g/CFU410 فاا آوری هااایخاا راك در و 

      g/CFU410از شاااده باااا تعاااداد بااااالت  

 رت ا د باه عنا ان شاخصا  از حضا     م 

 و جاا  ز ) باشااد سااانم  ا در خاا راك 

 ای  سات ده  طیاف (. 2004 ، ریچاردسا ن 

 غااای   ما اد  در سانم  ا س ووارهای از

 کااه ساا ووارهای  .اساا  شااده مشااخص

  شاا  د ماا  جاادا دام خاا راك از معماا الً

 عبارتناااد از: ساااانم  ا تیفااا  م ریااا م،

 7هاادار  ، ساانم  ا 6م  تاه ویادئ    سانم  ا

 ، همكاااران و مااا ال) 8تنساا و سااانم  ا 

 ت سااا  شاااده ا جاااام  ظاااار  (.2018

                                                           
6 S. Montevideo 
7 S. Hadar 
8 S.Tennessee 

      شااان ارولااا عضاا  اتحادیااه کشاا رهای

کااه سااانم  ا تیفاا  م ریاا م و   دهاادماا 

به ا دازه  خ راك سانم  ا ا ت یتیدی  در

 حضاا ر سااانم  ا ساا ووارهای سااای 

 در( 11.6٪) 9ساانفتنب گ سااانم  ا.  دار ااد

باااه ساااانم  ا   ساااب  طیااا ر خااا راك

درصاااد و  ساااب  باااه  6.2  ا ت یتیااادی

درصد بیشات    4.1سانم  ا تیف  م ری م 

 . (EFSA 2010شناسای  شده اس  )

 شای    تعیی  صح  اطاعا  م با   باه  

 ز جیا ه  مختلاف  هاای بخا   در سانم  ا

 میزان ای  شای    زی ا اس ، دش ار غاای 

 با داری   م  ه در مشكا  از اس  ممك 

 اای مختلف غا   منابع از سانم  ا کش  و

 روش هااای هااای محاادودی  همچناای  و

 همكاران، و Binter) تشخیص  اش  ش د

 هاااای داده مقایساااه بنااااب ای ،  (.2011

 و اسا   دشا ار  بسایار  مختلاف  م انعا 

ب خا    آنا د  ،  سا    دقیا   تعیی  ب ای

 با   عااوه . اسا   الزم  م  ه صدها م اقع

 اطمینان ها، کاف   م  ه آوری جمع اهمی 

 صاا ر  بااه هااا  ااه م  آوری جمااع از

                                                           
9 S. Senftenberg 
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 واقعاا  میاازان ارزیاااب  باا ای تصاادف 

 ، جا  ز )اهمیا  زیاادی دارد.     یز آن د  

 ب  طب   زارشا  محققی  )میچا   (.2011

  م  ااه 30 حااداق  ((1991) چساان  ما   و

 و تجزیاه  ما رد  جدا ا اه  صا ر   به باید

 مشاخص  باا اطمیناان   تا  ی  د ق ار تحلی 

 از  ظا  ساانم  ا    م  اه هاا   آیاا  که ش د

دییا ، محقا     طا ف  از. اس  یا خی  منف 

 (  زارش  م د که(1994) دیی ی )ها بل م

مقدار زیاد  م  ه با داری از ما اد غااای     

 آناا د   منجاا  بااه افاازای  قیماا  تساا  

  ما د  لیشانهاد  وی خ اهد شد.  سانم  ا

ب خا    از فقا   هاا   م  اه  آوری جماع  که

 خا راك  ت نید قسم  های مهم ترسیسا 

 اونیااه، ماا اد دریافاا  یهااا  اا دا   ظیاا 

  غباااار، و  ااا د آوری جماااع فیلت هاااای

 خنا   کا ن  و محای     های ف قا  قسم 

بای  هاای    و قسم  های باالی  لل  کننده

 ساانم  ا  جداساازی  خ راك  های  ب ای

 .اس  کاف 

 باا داری  م  ااه ساا ئد ، 1993 سااا  از

را  خاا راك هااای  م  ااه از جدا ااااااااا ه

 ا در باا ای تشااخیص آناا د   سااانم    

 جا  ز، ) خ راك طی ر مت قف ک ده اسا  

2011.) 

دارای بیشات ی     م  اه  غباار  و لای    د

 جداسااازی و تشااخیص حساساای  باا ای

 و جا  ز    1994 ، ها بل م) اس  سانم  ا

   د کنت   بناب ای ،(. 2004 ریچاردس ن،

 از ت نیاد خا راك   های کارخا ه در غبار و

  حلاه  ظیا  م  ف آیناد ت نیاد،   ابتادای  همان

 غباار  و   د مقدار بیشت ی  م اد که تخلیه

 اسا   ضا وری  بسایار  شا د،  ما   ایجاد

 (.2006 ، همكاران و م ریتا)

 قاشااق  هااای باااالب ،  میكساا ، آساایا ،

 منااط   از انا  هاای للا       ارهای  قاناه، 

 هایکارخا ه در غبار و   د ت نید حسا 

 شا  د  بایسات  کنتا     که هستند خ راك

 همكاااران و م ریتااا. (2005 ، دا یاا  ماا )

 به را خ راك کارخا ه ( ال ات رهای2006)

 متقااااطع آناا د    اصاال   منبااع  عناا ان 

 کا د  خاط  شاان  و کا د  مع ف  سانم  ا

و  تجهیاازا   "کثیااف" قااا   تعیاای  کااه

ح کا    ک دن محدود و ت نیدی تاسیسا 

و ج یاان داشات     ل سان ،  و رف  و آماد  

 .اس  ض وری ای   قا  بی  "لاك" ه ای
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 م  ت ا ند م جب حفظ سانم  ا ها چ ب 

 یااااا محی اااا  فشااااارهای ب اباااا  در

 کااه   دنی  همی  به. فیزی ن ژیك  ش  د

 خا راك  کارخا اه  محای   در چ ب  تجمع

 سااانم  ا ا تشااار و بقااا کاااه  باا ای

 و دمااا شاا ای  کنتاا  . ضاا وری اساا  

 ب خا ردار  زیاادی  اهمیا   از  یاز  رط ب 

 ماد   یبا ا  ت ا د م  سانم  ا زی ا اس ،

 در و بما اد  ز اده  خشا   م اد در ط ال  

 ش د. تكثی  س ع  به رط ب  حض ر

 و ج  اد ان  کاه  مدتهاسا   عاوه ب  ای ،

 و سانم  ا ا تشار  اق  عن ان به ل  د ان

 شااناخته بیماااری زا باااکت ی هااای سااای 

 و م ریتاااا   2011 ، جااا  ز) شاااده ا اااد

 کنت نا ،  اقاداما   بدون(. 2006 ، همكاران

 در بیاا فیلم تشااكی  دنیاا  بااه سااانم  ا

 کارخا ااه در ت ا اد  ماا  تجهیازا   سا  م 

 آن کنا   ریشاه  و شا د  ب م  دام خ راك

 ، وناز  و دیا ی  ) م  شا د  دش ار بسیار

2010.) 

 

 

 

 دام تغذیه در سالمونال کنترلی اقدامات

باه عنا ان    دام خا راك  ت نید کل  ط ر به

 ما   تلقا   ساانم  ا  آنا د    منشا اصل 

 کنتا    شاد،  ذکا   قاباً  که هما   ر. ش د

 هاا  از و اساا  دشاا ار بساایار سااانم  ا

آن ما  بایسا     کنت   جه  ممك  وسیله

 ساانم  ا  ورود از جل  ی ی. به ه جس 

 آن رشد و تكثیا   و کارخا ه ترسیسا  به

و  یااز اسااتفاده از   تاسیسااا ، داخاا  در

 کااااا دن کااااا  ریشاااااه روش هاااااای

 اقاداما   از م جا د،  هاای میك وار ا یسم

دام  خ راك ت نید ف آیند ن  م    ط کنت 

 رو اد  در مختلف  م اح . به شمارم  رود

 ساانم  ا  آنا د    با دن  بی  از یا کاه 

 بای ،  ایا   در کاه  اس  م ج د خ راك در

 آن  اسیدهای از استفاده ح ارت ، عملیا 

 هاااای شااایمیای   یاااه دار اااده ساااای  و

 و جااا  ز) دار اااد را اساااتفاده بیشااات ی 

 ، همكااران    سان  و 2004 ، ریچاردس ن

2005). 

ساانم  ا باه    یبا  رو ا   ااری حا ار   

و  درجااه حاا ار  ، حاا ار  دهاا  زمااان 

قاباا  دارد، امااا مقاوماا    رط باا  بسااتی
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در ب اباا    مااا بااه شااد   ت جااه باااکت ی

  كی نا ژ یزیف  ی، وضاع هیس   یتح  تر 

 افا  یدر آن  یاس  که بااکت   مات یس و 

(. 2007و همكااران،   نا ن اساتد  ش د )  م

م ج د در  یها یب دن باکت   یاز ب یب ا

  ح ارتا  ا یا تا ان از عمل   دام م راكخ 

( اکسانندین  )لل  ، اکسات وژن و    مختلف

شده اس   شنهادیل  ی. همچن م داستفاده 

درجه  85-80خ راك دام تا چنا چه به که 

ی ساانم  ا  ،ش دح ار  داده  ی ادیسا ت

،  نچاردسیود )ج  ز و رم  ر  یاز ب آن

ی سا ووارها میازان مقاوما    اما  .(2004

 درجاااه  80در  ساااانم  ا  باااه حااا ار ،

 2از  بااً ی( تق  آب  یفعان 0.8)و    اد سا ت

و   ی یاا)د متغیاا  اساا   قااهیدق 12تااا 

  ما   (.   چه به ط ر کل2004همكاران ، 

باا ای معاادوم سااازی   روش   یماا   ت 

  ش د، اما در ب خا   مسانم  ا شناخته 

ی یا  ید یهاا  نهیو  ز س ی   کاف  یش ا

بااا  یماا ارد  ی. در چناا یااز الزم اساا  

از جملاااه  ی ایمیشااا باااا یافااازودن ت ک

باه  تا ان    ما  دیا و ف ماندئ  آنا  یدهایاس

کنتااااا   ساااااانم  ا دسااااا  یافااااا        

(Carrique-Mas et al., 2007.) 

بااه خاا راك دام،   آناا یدهایافاازودن اساا

  pH  5.5 ) ما  شا د  آن  pHم جب تغیی  

رشد  یب ا  ام ل ب   یت ( و ش ا  ییو لا

. )داهیاا و  کناد   م ف اهمسانم  ا  یو بقا

(.  شان داده شده اس  که 2006، همكاران

ک تاااه ما نااد    هیااچاا   ز ج یدهایاساا

و   یا   ی، ل ول ی، اسات  یا ف م یدهایاس

بااا  رشاااد  کنناااد  ا ااا  مهار  یااا یتب 

، .Van Immerseel et alساانم  ا دار اد )  

، از اساااتفاده از یااا ی(. از طااا ف د2006

 یآن ب ا  یو سم  یتبخ  یبه دن دیف ماندئ

 .ممن   شده اس ا سان 

 کلا ،   ظی  دیی ی بدی  منظ ر از ت کیبا 

با ای    یاز  آم  ی م ت کیبا  یا ل اکسیدها

 کاه  ما  شا د   ضدعف    خ راك استفاده

 باعا   به دنی  ا   باقیما ده    در خ راك

محصا    هاای     حسا   خ اص در تغیی 

(. 2017 ، همكاااران و Prunić) شاا  د  ماا

همچنای    استفاده از روش های شایمیای  

و  خاا راك  ا  یااه آناا د   کاااه  بااه
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 کناد  م  کم  محی   تجهیزا   ت نیدی و

(Berge and Wierup، 2012.) 

 حااداق  بااه باا ای ای تغایااه راه کارهااای

 از یكا   دام خ راك در سانم  ا رسا دن

 اسا   ایم  غاای ت نید در مهمت ی  اص  

 و یاا  ف م السای ن  ط یا   م  ت ا د از که

غااای ،   استفاده از افزود ا  هاا در جیا ه   

EFSA (2017 ) تع یاف   طب . ش د ا جام

هاا یاا     اد، میك وار ا یسام ما  افزو   هاا 

 تشااكی  ماا اد جااز بااه –هااای   فاا آورده

 یاا  باا  –هاا  مخلا    لی  و خ راك دهنده

( EC)قا ا ی  )  هستند غاای ، ارزش بدون

ص ر  هدفمناد و باه    که به( 1831/2003

منظ ر حفظ و بهب د کیفیا  خا راك دام،   

بهب د کیفی  غااهای با منشا دام ، بهبا د  

عملك د و حفاظ ساامت  دام، و حفاظ یاا     

بهب د ش ای  محای  زیسا ، باه خا راك     

(. 1 )جاادو شاا  د دام یااا آ  افاازوده ماا 

بااه  خاا راک  هااای افزود اا  از تعاادادی

 ما رد  ساانم  ا  کااه   باه  کما   منظ ر

 جملاه  از ا اد،    فتاه  ق ار تجاری استفاده

قابلی   که ها بی تی  ل ی و ها ل وبی تی 

حیاا ان را  در روده هااا میكاا و  کنتاا  

 آ تاا  از اسااتفاده کااه حااان  دار ااد، در

 Berge) شا د  منع اس  ممك  ها بی تی 

and Wierup، 2012). 

طباا  تع یااف فااائ  و سااازمان بهداشاا   

 عنا ان  باه  هاا  (، ل وبی تی 2002جها   )

 کاااه ز اااده ای هاااای میك وار ا یسااام"

 ف ایدی کاف ، مقادی  درص ر  تج یز در

 شده شناخته "دار د سامت  میزبان ب ای

ا د. از مزایای ل وبی تی  ها م  تا ان باه   

 از جلاا  ی ی سااانم، میك وبی تااای ایجاااد

 هااای میك وار ا یساام ا تشااار و رشااد

 کاه  و هضم  ی بهب د ظ ف بیماری زا،

pH ، افزای  و بل غ مخاط ، ایمن  بهب د 

 و دال ا  ) ام ب د  را روده باف  یكنارچی 

 .(2010 همكاران،
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  در خوراک دام افزودنی مواد از استفاده شرایط -1 جدول

 (2003 ، اروپا اتحادیه رسمی مجله)

 نبایدها بایدها

  خ راك، های وی    ب  م ل   تر ی 

  حی ا  ، محص ال  های وی    ب  مثب  تر ی 

  زینت ، ل  د ان و ماه  ر   ب  م ل   تر ی 

 کنند،  ب آورده را حی ا ا  غاای   یازهای 

  ت نیاد  محی ا   زیسا   ا  ا  مثب  ب  ع اقاب 

 حی ا ا ،

  حی ا اا    رفااه  و عملك د ت نید، ب  مثب  تر ی 

 و  اا ارش دسااتیاه فلاا ر باا  تاار ی  بااه ویاا ه

 ای ،غا م اد هضم قابلی 

 یااااااا ضااااااد ک کساااااایدی ز ا اااااا  دارای 

 هیست م   ستاتی .

  ساااام  بااا   اااام ل   تااار ی 

 محای   یا ا سان سام  حی ان،

 باشد، داشته زیس 

 کااه شاا  د ارائااه ای    ااه بااه 

 ش  د، م جب  م اه  کارب 

  هاای  وی  ا   باه  در ا   خدشاه 

 حیااا ا  ، محصااا ال  متماااایز

م جب  م اه  و یاا آسایب باه    

 ال  مص ف کننده  ایا  محصا  

 ش  د،

 

 ب ون تنا  و  م انعا  از بسیاری ، بعاوه

 ا اد  داده  شاان  م انعا  درون تن  ب خ 

 و الکت باساای  هااا و بیفیاادوباکت ها   کااه

ل وبی تیاااا  هااااای   ظیاااا  مخماااا     

 باااه قاااادر 10ساکارومایسااا  بااا الردی 

اتصاا  یاا تهااجم ساانم  ا      از جل  ی ی

ای روده هاای تیف  م ری م و ایجاد عف   

                                                           
1 0 Saccharomyces boulardii 

 و Collado) ای  بااکت ی هساتند   زا  اش 
 رامنااا ، و   Czerucka 2007 همكاااران،

 (. 2016 همكاااااران، و ت میشاااای   2002

 غیا   غااای   در واقع ما اد  ها بی تی ل ی

 تكثی  تح ی  ب  با که هستند هضم  قاب 

 ما ناااد مفیاااد هاااای بااااکت ی فعانیااا  و

 میزبان ب  ها، الکت باسی  و بیفیدوباکت ها

 و  یبساا ن)  اار ااد  ماا مثباا  تاار ی 
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 کاه  هاای   بی تیا   لا ی (. 2004 همكاران،

 ق ار استفاده م رد دام خ راك در معم الً

 سااختار  با انیی ساکاریدهای  ،  ی  د م 

 هاا  بی تیا   ل ی. هستند متفاو  م نك ن 

 یاا  کنناده  حمایا   صا ر   به اس  ممك 

  شا  د.  اساتفاده  هاا  ل وبی تیا   جاییزی 

 تح یا   در اسا   ممك  حت  که ت کیبات 

 ساام   از محافظ  و روده میك وبی تای

 باشاند  کارآمدت  حی ان، از ل وبی تی  ها

بااه (. 2018 ، اساالیزوزکا و مارک ویاااك)

 ماا رد در ای  ساات ده تحقیقااا  تاااز  ،

 اسا   های  یااه   میك وب  ضد فعانی 

در  11و اش یشاااایاکل  سااااانم  ا علیااااه

 ) ا م  م   سایت ژ ز  مقایسه باا نیسات یا  

 وسیله ای و عن ان راه  طبیع  به ب (،مث

 ما اد   یهاداری  و بهداشا   با ای  ت  ایم 

  Burt، 2004) غاااای  ا جااام شااده اساا  

Tomičić et al.، 2018  Puvača و 
 .(2018 ، همكاران

 

 

 

                                                           
1 1 Echerichia coli 

 نتیجه گیری

 دار د اخاق  وظیفه خ راك ت نیدکنند ان

 که باا اقاداما  دقیا  کنت نا  و  ظاارت ،     

 دام را خااا راك مخااااط ا  م جااا د در 

 ساانم  ا  با خ راك آن د  . دهند کاه 

 مسای های  و مختلاف  مناابع  از ت ا اد  م 

  فتااه و خاا د  یااز   س چشاامه مختلفاا 

 احتماااان  مناااابع از )خااا راك دام( یكااا 

 ساانم  ا  به ها ا سان و حی ا ا  آن د  

 در لیش ف  های  قاب  ت جاه اخیا   . باشد

 از جملاه   خا راك،  ت نیاد فا آوری   صنع 

 ت نیاد  خ   روش های بهداش  و رتقایا

 به م  ت ا ند (،GMPخ راك) کارخا ه در

کما    بیماری زا ار ا یسم ای  بهت  کنت  

 .شایا   کنند
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 هیدر تغذ یاهیبا منشا گ یها یبر کاربرد افزودن یمرور

 تخم مرغ تیفیو ک دیآنها بر تول ریتخمگذار و تاث هایمرغ
 

 
 پورآباده نیرحسیو ترجمه: ام یگردآور

 بهداشت خوراک د ام یتخصص یدکترا یدانشجو
 

 

 مقدمه  

ناا  هاای    واژه افزودنی های گیاهی که به

فیتوبیوتیااه هااا و یااا فیتوژنیااه هااا نیااز  

معروفنا،، باه ترکیتاای گیااهی  ازاا  ا      

منابع گیاهی که با ه،ف بهتاود مملكاردی   

تولیااا،، بهتاااود و اوشاااروراکی  یاااره، 

محاارك رشاا، بااه  یااره هااای  یوانااای   

افزوده می شون،، اطاق  مای شاون،ی ایا      

افزودنی ها ا  طیف وسایعی تکاكی  مای    

ه به منکا، فرآورده هاا و  شون، که با تو 

     اصوزااایی شااایمیایی ا  هااا  متماااایز  
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 1ازااا قس اساااانی گیااااهی شاااون،یمااای

مفهااومی اساای کااه ا  ملاا  داروشناساای  

قرون وس ی تعریف ش،ه ولی پای ا  آن  

از قس  روغ  های فرار پیکنهاد ش،ی باا  

ای  و ود از قس اسانی گیااهی بیکاتر   

مرسو  اسیی فعالیی بیولاوژیكی اساانی   

ای گیاهی ناشی ا  ترکیتای فرار مو ود ه

در آنها  و ترکیتای فارار و غیار فارار باا     

پیون، گلیكو ی،ی اسی که بعا، ا  واکان    

هااای آنزیماای و هیاا،رولیتیكی آ اد ماای   

شون،ی همچنی  ترکیتای اایر می توانن، به 

طور بالقوه به منوان ماواد پای  ساا  در    

 ترکیتای گیاهی مورد استفاده قرار گیرن،ی

 

ترکیباااگ گیاااهی بااه جاااوان جااا    ن 

 محرک های رشد

استفاده ا  محرك های رش، آنتی بیوتیكی 

چناا، سااالی  اساای کااه در ککااورهای     

اروپایی منع مصرف دارنا،ی ا  دییا  ایا     

ممنومیای، شایوس ساویه هاای باکتریاایی      

مقاااو  بااه آنتاای بیوتیااه در طااو  دوره  

 مانی کوتاه و امكان انتقا  ایا  مقاومای   
                                                           

1 Essential oils 

یگر سویه های باکتریاایی مای باشا،ی    به د

   در زاااوری مقاومااای بااااکتری هاااای    

هاای بیمااریزای   باکتری ویژه ا به بیماری

انسانی به آنتی بیوتیه ها، امكاان درماان   

موفق آنهاا دیگار و اود نرواها، داشایی      

هاا در مقاادیر کا ،    بیوتیهاستفاده ا  آنتی

مو ب توقف رش، بااکتری،  لاوگیری ا    

و افزای  سارمی رشا، در   شیوس بیماری 

 یوانای پرورش یافته به طور زانعتی و  

متااراک  ماای شااودی بنااابرای ، اسااتفاده ا  

ترکیتای  ایگزی  آنتی بیوتیاه باا ها،ف    

 فاااال ساااقمی روده و بهتاااود مملكااارد 

  یوان مورد تو ه فراوان اسیی

ا  آن  ایی کاه متابولیای هاای ناشای ا      

تولی،ای گیاهان اواص ضا، میكروبای و   

انگلاای در براباار طیااف وساایعی ا    ضاا، 

موامااا  بیمااااری  ا هساااتن،، ترکیتاااای  

آروماتیه  از  ش،ه ا  گیاهان و دیگار  

ترکیتای  از  ا  تولی،ای گیاهی، قابلیای  

استفاده به منوان  ایگزی  آنتای بیوتیاه   

ها در پرورش دا  بعنوان محرك رشا، را  

دار هستن،ی ای  ترکیتاای فعاا  باه مناوان     
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ی مصاارف انساانی و   ترکیتای سال   ها 

داماای سااتب ترغیااب محققاای  بااه من ااور 

بررسی قابلیی آنهاا در بهتاود مملكارد و    

 سقمی  یوان ش،ه اسیی

گیاهاااان دارویااای در دامناااه وسااایعی ا  

شرایط محی ی رش، می کنن،ی با اطقماای  

مو ود در راب ه با اصوزایای گیاهاان   

دارویی در طب سنتی، ایا  گیاهاان ماورد    

قاارار گرفتااه اناا،ی   تو ااه  امعااه ملماای 

 یوانای و به اصاوص نکاروارکنن،گان   

اغلااب هنگااا  چاارا ا  گیاهااان دارویاای     

مصرف می کننا،، اماا چنای  گیاهاانی باا      

تغییرای  زیی شام  فرآین، اکه و ارد 

کااردن ممكاا  اساای در اااوراك دا  نیااز  

مورد استفاده قارار گیاردی امارو ه تمایا      

 یادی برای تحقیق در مورد اصوزایای  

ن دارویی با تو ه به اطقمای ق،یمی گیاها

مو ود در مل  دامپزشكی  تحای شارایط   

کنتاار  شاا،ه آ مایکااگاهی و ااود داردی   

برای ایا  من اور ا  گیاهاان دارویای باه      

شك  گیاه کاما  تاا ه یاا اکاه، قسامی      

های اازی ا  گیااه یاا مصااره آنهاا در     

تغذیااه  یوانااای اسااتفاده شاا،ه اساایی     

 اصوزااایای ضااا، میكروبااای گیاهاااان 

دارویاای تااا  اا،ی بااه اسااانی هااای آنهااا 

نسااتی داده ماای شااودی مصاااره گیاهااان  

دارویی باا روش هاای مرتلفای اساتررا      

می شودی ای  مملیای با اساتفاده ا   اق    

هااای متنااومی ا  قتیاا  اتااانو ، متااانو ،   

تولوئ  و یا  دیگر  ق  های آلی زاوری  

می گیاردی اساانی هاای گیااهی باا روش      

م  تق یار آ  یاا   های متناوس دیگاری شاا   

برااار، ا  قساامی هااای مرتلااف گیاهااان   

 استررا  می شون،ی  

-ا   مان ممنومیی مصرف آنتای بیوتیاه  

های محرك رش، توسط اتحادیه اروپا در 

استفاده ا  افزودنای هاا بارای     2006سا  

بهتود رش، به ویژه در  یوانای ته معا،ه  

ای بیکتر مورد تو ه قارار گرفتاه اسایی    

 هی باارای توسااعه تااقش هااای قاباا  تااو

محرك های رش، غیر آنتی بیوتیكی ن یار  

اساای،های آلاای، پاارو و پااری بیوتیااه هااا 

انجا  ش،ه اسایی در  االی کاه ترکیتاای     

گیاهی گروه نستتا  ،ی،ی ا  افزودنی هاا  
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هستن، که دان  کافی در ماورد مكانیسا    

مم  آنها و  نته های اساتفاده ا  آنهاا در   

ود  یااره هااای مرتلااف دا  و طیااور و اا 

ناا،ارد و م العااای بیکااتری را در ایاا     

اصااوص طلااب ماای کناا،ی ا  مکااكقی و  

ابهامای استفاده ا  ای  ترکیتای، تناوس در  

منکا آنها، فرآینا، تولیا، و ترکیتاای آنهاا     

 اسیی 

 گیاهی  هایاف ودنیم ا ای 

پتانسی  و قابلیی افزودنی های گیااهی در  

 یره برای توسعه و بهتود مملكرد تولیا،  

 ور به روشنی اثتای ش،ه اسییدر طی

محققان بار اساات تجربیاای مرتلاف در     

تغذیه  یوانای یافته ان، که افزودنای هاای   

گیاهی به همراه سایر ترکیتای غیار آنتای   

بیوتیكی محرك رش، مانن، اسی،های آلای،  

پروبیوتیه ها و آنزی  ها پتانسی  افزای  

مملكرد و تولیا، ملا  را در  یواناای دارا    

زایااای مصاارف افزودناای هااای هسااتن،ی م

گیاهی در پرورش دا  و طیاور کاه ماورد    

م العه قرار گرفته  شام  موارد متعا،دی  

 اسی؛ ا   مله:

بهتااود و تعاااد  دسااتگاه گااوارش    -1

 کاه  ا ر اسها (

بهتود مملكرد رش،، افازای  و ن و   -2

 ران،مان غذایی

 افزای  مصرف اوراك -3

 افزای  تولی، تر  مرغ -4

گوشای و  بهتود اصوزیای کیفای   -5

 تر  مرغ   رنگ، طع ، بافی(

 اوش اوراکی  یره -6

 کاه  مواد و داروهای شیمیایی -7

بهتااود شاارایط محاایط پاارورش      -8

کااه  باوی نااام توس و گاا  هااای    

 سمی(

کاه  میكروارگنیس  های پااتوژن   -9

 در دستگاه گوارش و اوراك

کاه  مصرف آنتای بیوتیاه هاای     -10

 محرك رش،

کاه  باقی مانا،ه هاای دارویای و     -11

 شیمیایی در محصویی دامیمواد 

مصاارف مااواد دارویاای گیاااهی تااا   -12

 مان ککاتار   ما،  نیاا  باه ق اع      
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ا  آنجا که اتحادیه اروپا باه دلیا  معایاب    

هاای محارك رشا، ا   ملاه     آنتی بیوتیاه 

برو  مقاومی متقااطع و چن،گاناه مواما     

هاا را در  بیماری  ا، مصرف آنتی بیوتیاه 

ممنااوس کاارده اساای،   یااره هااای طیااور  

تحقیقااای  یااادی باارای اسااتفاده ا  مااواد 

افزودنااای ااااوراکی فیتاااوژنیكی   ن یااار 

هاای  گیاهان ، مصاره های گیاهی، اسانی

و ترکیتای فعا  تكی و یاا ترکیتای    روغنی

ها  به منوان  ایگزی  هاای  ا  ای  اسانی

مؤثرانجا  ش،ه اسیی ا  ن ر تنوس  یستی 

  ماواد گیااهی   و به تتع آن تع،اد  یاادی ا 

در تغذیاااه  PFAمو اااود ، اساااتفاده ا   

 یوانای بنابرای  فرزتهای  یادی را باا   

می کن،ی در برای م العای قابلیی اسانی 

های گیااهی باه مناوان  اایگزی  محارك      

رشاا، پاای  ا  ایاا  اثتااای شاا،ه اساای و  

بنابرای  نقا  تعیای  کننا،ه ای در تغذیاه     

طیور دارنا،ی فیتوژنیاه هاا دارای چنا،ی      

مزیی نستی به آنتی بیوتیه های متا،او   

هستن، ، چراکه آنها به طور کلی ترکیتااتی  

( و ایمااا  و متااا،او  در GRASساااال   

زنایع غذایی شانااته مای شاون،ی اثارای     

ضاا، میكروباای ، ضاا، ویروساای ، ضاا،   

قااارچی و آنتاای اکساای،انی ایاا  مااواد در  

شرایط آ مایکگاهی به اوبی شارس داده  

تعاا،اد م العااای  شاا،ه اساایی ا  ایاا  رو ،

درون تنااای کاااه باااه اثااارای گوارشااای   

هااا در تغذیااه  یوانااای ماای  فیتوبیوتیااه

پردا ن،، رو به گسترش اسیی میكروفلاور  

و مورفولااااوژی روده ، دفااااع و ترلیااااه 

دسااتگاه گااوارش، ترشااحای ان،وژنوساای 

گوارش و همچنای  اصوزایای مملكارد    

 یوان، تحی تاثیر فیتوژنیه هاا در  یاره   

 ن،ی  غذایی قرار دار

هایی چون برای استررا  اسانی ا  روش

هاای  تق یر با برار آ ، اساتفاده ا   اق   

شیمیایی، پارت سارد، اساتفاده ا  فکاار     

اکسی،کرب ، آ   وش و برار آ ، گا  دی

 .شوداستفاده می …اق و

اسانی های گیاهی مم،تا توساط براار و   

طاای مملیااای تق یاار ا  گیاهااان مرتلااف   

ایاا  رو، ترکیااب  اسااتررا  ماای شااون،ی ا 

شیمیایی و غل ی ترکیتای فعا  گیاهی تاا  
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 اا،  یااادی بااه منکااا و  یسااتگاه ایاا     

 ترکیتای بستگی داردی  

در طو  دهه گذشاته، مملكارد مارغ هاای     

ترمگااذار تجاااری شااام  درزاا، تولیاا، و 

ران،مان غذایی به طور محسوسای بهتاود   

یافته اسیی موام  مرتلفای ماننا، ژنتیاه،    

سیناسیون، ناوردهی،  شرایط پرورش، واک

تغذیه توله بری دمای محیط پرورش می 

توانن، تولی، و کیفیای ترا  مارغ را تحای     

تاثیر قرار دهن،ی در ایا  بای  راهكارهاای    

تغذیه ای نقکی بنیادی  در تامی  نیا های 

متابولیه مرغهای ترمگذار دارنا،ی ماقوه   

بر آن نق  ساقمی دساتگاه گاوارش باه     

راب ای بای  ماواد    منوان ان،امی  یاتی که 

مغذی و مملكرد پرن،ه اسی را نمیتوان ک  

اهمیاای دانساایی باای تردیاا، تنهااا دسااتگاه 

گوارش سال  قابلیی پیون، بی  مواد مغذی 

و افزای  توان تولی،ی را داشته که به طو 

دای  نیز در معرض چال  های گونااگون  

 محی ی و رقابتی اسیی

بنابرای  در تغذیاه مارغ هاای ترمگاذاری     

ری امارو ی  فاال ساقمتی دساتگاه     تجا

گوارش یكی ا  اساسی تری  موضاومای  

پرورش اسی که مو اب  فاال و توساعه    

 مملكرد پرن،ه اواه، ش،ی

در ای  راستا پرورش دهن،گان همواره به 

دنتااا  راهكارهااای نااوی   هاای بهتااود و  

توسعه تولی، ترا  مارغ در سا ز مازارس     

اود بوده ان،ی در ای  بای  افزودنای هاای    

هی با پتانسی  بهتاود کاارایی دساتگاه    گیا

گااوارش پرناا،ه و همچناای  بهتااود بااا ده  

اوراکی، مورد تو ه بسایار قارار گرفتاه    

ان،ی هرچن، اطقمای مربوط به اساتفاده ا   

چنااای  افزودنااای هاااایی باااه فراوانااای و 

گسااتردگی سااایر افزئاا،نی هااا در  و ااه 

های گوشتی نمی باش،، اما تع،اد تحقیقای 

د گیاهااان دارویاای و  ماارتتط بااا کاااربر  

ترکیتای آنهاا باه شا،ی در  اا  افازای       

 اسیی

تا باه امارو ، تحقیقاای قابا  تاو هی در      

 مایی ا  سقمی روده و تأثیر ملتای بار   

مملكرد نکاروارکنن،گان، ااوك،   و اه    

های گوشتی، ماهی و میگو باا اساتفاده ا    

ترکیتای گیاهی انجا  پذیرفته اسیی با ای  
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یاهان دارویی، اسانی و ود، استفاده ا  گ

هااای روغناای یااا ترکیتااای فعااا  آنهااا در 

 یره غذایی مرغ های ترمگاذار در تعا،اد   

مح،ودی ا  آ مایکاای درون تنای ماورد    

 بررسی قرار گرفته اسیی

به تا گی، تحقیقی منتکار شا،ه اسای کاه     

هاا را در  اقزه ای ا  کااربرد فیتوژنیاه  

تولی، تر  مرغ ارائه می ده،ی با ای   اا ،  

ایاا  تحقیااق بااه  ااای اینكااه بااه  زئیااای  

مربوط به ویژگی هاای مملكارد و ترکیاب    

شاایمیایی تراا  ماارغ بپااردا د، بیکااتر باار 

روی اثرای آنتی اکسای،انی اساانی هاای    

گیاهی متمرکز بودی براای گازارش هاای    

دیگاار در مااورد اثاارای برااای ا  گیاهااان 

ااص و اسانی های گیاهی بار ترکیتاای   

ی و ترکیاب  سر  ن یر اصوزایای ایمنا  

شیمیایی تر  مرغ مو اود اسایی باا ایا      

و ود، ای  مکاه،ای، پکاتیتانی بیکاتری   

ا  فرضااایه بهتاااود مملكااارد و کیفیااای   

محصو   تر  مارغ( و وضاعیی ساقمی    

مرغ ترا  گاذار توساط ترکیتاای گیااهی،      

ارائااه نماای کنناا،ی بنااابرای ، هاا،ف ا  ایاا  

م العاه، ماروری کلاای در ماورد گیاهااان،    

نهااا و همچناای  در مااورد مملكاارد تاتاای آ

هاا در  یاره هاای    استفاده ا  فیتوبیوتیاه 

مرغ ترمگاذار باا تمرکاز بار روی میازان      

مصرف اوراك، مملكرد تولی،ی و کیفیای  

 تر  مرغ می باش،ی

 

مطالعااااگ باااارون تااااای  شاااارا    

 آزما ش اهی(

 و ژگی های ضد میکروبی

یكاای ا  بااار تری  اثاارای اسااانی هااای   

ی آنها اسی که گیاهی، فعالیی ض، میكروب

به منوان مهمتری  اثر مفیا، ایا  افزودنای    

هااا در تولیاا،ای  یوانااای شاانااته شاا،ه  

 اسیی 

تحقیقااااای انجااااا  شاااا،ه در شاااارایط  

آ مایکااااگاهی بااااه اااااوبی اثاااارای    

ضاا،باکتریایی ترکیتااای گیاااهی را نکااان 

داده اسیی همچنی  در آ مایکای مزرماه  

ای نیز با استفاده ا  اسانی هاای گیااهی   

هااای گوشااتی و اااوك هااای   در  و ااه

 وان اثرای آنها بر فعالیی میكرو  هاای  
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دستگاه گوارش مکار  شا،ه اسایی در    

 و ه های گوشتی اثر ااتصازای ضا،   

میكروبی اسانی های گیاهی بر گونه های 

ایمریا و دیگر میكرو  های بیمااری  ا در  

شرایط مزرمه ای مکاه،ه ش،ه اسایی در  

 م العاااای پیکااای  اساااتفاده ا  هااار دو 

افزودنی آنتی بیوتیه محرك رشا، و نیاز   

ترکیتااای گیاااهی مو ااب کاااه  فعالیاای  

میكروبی در ایلئاو ، روده کاور و کولاون    

گردیاا،ی همچناای  شاامار باااکتری هااا و    

محتوی اسی،های چار  فارار مو اود در    

محتویای روده و آمی  هاای بیوژنیاه در   

 بر  های مذکور روده کاه  داشیی

سااط تکااكی  آماای  هااای بیوژنیااه تو   

میكاارو  هااا در روده فعااالیتی نااام لو   

برای پرن،ه اسایی ایا  ترکیتاای سامی ا      

طریااااق واکاااان  دکربوکسیقساااایون،  

اسی،های آمینه لیازی  و تریپتوفاان را باه    

ترتیاااب باااه ترکیتااااتی سااامی همچاااون  

کاااداوری  و اسااكاتو  تتاا،ی  ماای کنناا،ی  

بنااابرای  کمتااود ایاا  اساای،های آمینااه     

 ضروری را ش،ی می برکن،ی

 کانیسم جمل ضد باکتر ا یم

اسااانی هااای گیاااهی و متابولیاای هااای   

ثانویه سا ن،ه آنهاا اغلاب اازایی ضا،     

میكروبی ا  اود نکان می دهن،ی باه ن ار   

ماای رساا، ایاا  ویژگاای آنهااا ناشاای ا     

اازیی آ  گریزی   چربی دوستی( آنها 

باش، که آنها را قادر می سا د در بی  دو 

ی هاا  ییه چربی غکاای پقسامایی بااکتر   

تجمااع یافتااه و ا  آنجااا اازاایی اااود را 

امما  نماین،ی ای  ویژگای بار متناای ناوس     

متابولیاای و یااا اسااانی بساایار متفاااوی  

اسیی برای ا  آنها نفاوت پاذیری غکاا را    

تغییر داده، براای نیاز باا پاروتئی  هاای      

غکاء واکن  نکان داده و برای دیگر باه  

طور مستقی  با ترکیتای سیتوپقسمی   ا  

ریق غکاء پقسامایی و یاا باا نفاوت باه      ط

 داا  سیتوپقس ( واکن  نکان می دهن،ی

به طاور کلای  نحاوه مما  اساانی هاای       

گیاهی بر ملیه باکتری ها، ناشی ا  قابلیی 

آ  گریزی آنها برای نفوت به داا  غکااء  

ساالو  باااکتری، مرتاا  سااا ی سااااتار  

باش،ی غکاء و تراوش یون ها ا  غکاء می
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ی  امما  در ماورد اسای،های   همچنان که ا

آلی نیز بیان ش،ه اسایی باه گوناه ای کاه     

با ده اسی،های آلای بار روی مملكارد باه     

طور کلی ا  طریق فعالیای ضا، میكروبای    

 آنها در دستگاه گوارش زوری می گیردی  

در مجموس شواه، آ مایکاگاهی روشانی   

در مااورد ویژگاای هااای ضاا، میكروباای   

ویژگی ها فیتوژنیه ها و ود دارد که ای  

یاه بااه طاور مسااتقی  و یااا باه طااور غیاار    

مستقی  ا  طریق مواملی که باما  بهتاود   

شاارایط به،اشااتی دسااتگاه گااوارش ماای  

 شود؛ امما  می گرددی  

براقف آنتی بیوتیه هاای محارك رشا،    

رایج، برای میكروارگانیس  ها امكان پاذیر  

نیسی که در برابر مصاره های اساتررا   

لااه اسااانی هااای شاا،ه ا  گیاهااان   ا   م

گیاهی( با اازیی ضا، میكروبای مقااو     

شون،ی دییلی که برای ای  امر بیاان نماود   

 چنی  ان،:

اسانی های گیاهی مرلاوط پیچیا،ه ای ا    

ترکیتای شیمیایی مرتلف مای باشان، کاه    

بسیاری ا  آنها فعالیی های ض، میكروبی 

با مكانیس  های مرتلف هستن، کاه باما    

  ها نتواننا، یاه   می شون، میكروارگانیس

مكانیساا  مقاااومتی در براباار آنهااا ایجاااد 

کنن،ی نحوه مم  مصااره هاای گیااهی بار     

  DNAض، سااتار میكرو  ها اسای تاا   

آنهای هرچن، برای محققان مقی،ه بار ایا    

دارن، که مقاو  ش،ن باکتریها ناه محا،ود   

بااه مماا  ااااص در سااااتار آنهااا و نااه   

ه وابسته به مكانیس  های فعاا  نساتی با   

DNA    آنهااا اساایی  ا  طرفاای برااای ا

م العای ه  نکان می دهن، کاه براای ا    

بااکتری هااای بیمااری  ا قااادر باه تسااعه    

مقاوماای در براباار اسااانی هااای گیاااهی  

هستن،ی ا  ن ر تئوری بارای ایجااد شا،ن    

مقاومی باکتریایی ی   اسی بااکتری یاه   

ژنوتیپ  ،ی،ی پیا،ا کنا، و ایا  ساااتار     

مقاباا  ترکیتااای ضاا،   ،یاا،، مقاوماای در

میكروباای  آنتاای بیوتیااه و یااا ترکیتااای  

گیاهی( را به باکتری ب،ها،ی  اماا ترکیتاای    

گیاااهی ا  ایاا  ن اار نسااتی بااه ترکیتااای  

دارویی و آنتی بیوتیكی رایج برتری دارن، 

که ا  مكانیسمهای متنوس و پیچیا،ه ای در  
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برابر باکتری ها بهره می برن، و بناابرای    

برابر آنها و انتقاا  ایا    کسب مقاومی در 

ویژگاای   مقاوماای دارویاای( بااه سااایر    

 باکتری ها چن،ان ساده و میسر نیسیی

  3و یااااا یمیاسااااه 2اااااانواده نعنامیااااان

ای ا  گیاهااان گلاا،ار هسااتن، کااه اااانواده

معمویً ا  بی  آنها آویک ، پونه کاوهی و  

مااری  گلاای بااه منااوان محتااو  تااری      

آینا،ی  نماین،گان ای  گروه به  ساا  مای   

و ااوراکی و   گیاهان دارویای  بسیاری ا 

مع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 وفا ،مر نجوش ،مر ه ،نعنا ،ریحان مانن،

نیز در ایا    جتویهبادرنو  اس واودوت ،

ی اسانی هاای آنهاا دارای   تیره  ای دارن،

اازاایی ضاا، باکتریااایی قااوی در براباار 

پااتوژن هااای مساائو  مساامومیی غااذایی  

بوده و  اوی درزا، بااییی ا  ترکیتاای    

فنلی مانن، کاارواکرو ، اوژناو  و تیماو     

هسااتن،ی م العااای بساایاری در شاارایط    

آ مایکگاهی نکان داده اسی که بسیاری 

                                                           
2 Labiatae 
3 Lamiaceae 

ا  ایاا  اسااانی هااا دارای فعالیاای ضاا،   

میكروبی در برابر پاتوژن های مسمومیی 

،  4لیسااتریا مونوساایتوژنز غااذایی مانناا،  

 اشریکایا کلای  ،   5تیفی موریاو   سالمونق

 157:H7O)6  ،7دیساااااانتریا شاااااایگق  ،

پزدومونااااات ، 8باساااایلوت ساااارئوت 

و  10کلسااتری،یو  پرفاارینجنی، 9آئروگینااو ا

 .می باشن،  11استافیلوکوکوت اورئوت

چناا،ی  مكانیساا   باارای فعالیاای ضاا،     

میكروبی ایا  اساانی هاا پیکانهاد شا،ه      

اسیی مكانیس  اکلر ای  اسانی هاا با،ی    

گونه اسی که اثرای ض، باکتریاایی ااود   

را بااا ایجاااد ااااتق  در سااااتار دیااواره  

سلولی، نفوت پروتون های محرك،  ریاان  

الكتروناای و انتقااا  فعااا  منجاار بااه لرتااه 

محتوای سلو  بااکتری، باه نماای     ش،ن 

 می گذارن،ی  

                                                           
4 Listeria Monocytogenes 
5 Salmonella typhimurium 
6 E. coli O7:H157 
7 Shigella dysenteria 
8 Bacillus cereus 
9 Pseudomonas aeruginosa 
1 0 Clostridium perfringens 
1 1 Staphylococcus aureus 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87


 یییدر  یاهیبا منکا گ یها یبر کاربرد افزودن یمرور                                                    

  1399تابستان  ،111شماره  ،چكاوكفصلنامه 

شرا   درون تای  آزما ش با اساتااده  

 از حیوان(

اثرای استفاده ا  گیاهان دارویی، اساانی  

ها و ترکیتای فعا  آنها بر روی مرغ های 

ترمگذار در شرایط درون تنی کمتر مورد 

بررسی قرار گرفته اسیی بسته باه ناوس و   

ی گیااهی کااه    میزان استفاده ا  ترکیتا

مصرف اوراك همراه باا افازای  باا ده    

غااذایی گاازارش شاا،ه اساایی همچناای      

شواه،ی دا  بار بهتاود ثتاای اکسای،اتیو     

 رده تراا  ماارغ بااا اسااتفاده ا  گیاهااان   

دارویی، مصاره ها، و ترکیتای فعا  آنهاا  

و ود داردی باا ایا  و اود گازارش هاای      

ان،کی درباره اثرای ایا  افزودنای هاا بار     

ای کیفااای ترااا  مااارغ ن یااار اصوزااای

ضرامی پوسته یاا وا ا، هااو، ترکیتاای     

  رده و ییی و ود داردی

 

و ژگاای هااای ضااد میکروباای ترکیباااگ 

 گیاهی

هاا شاای،   فعالیی ض، میكروبی فیتوژنیاه 

مهمتااری  ویژگاای ایاا  ترکیتااای باشاا،ی    

ویژگی ض، میكروبی اسانی های گیااهی  

را می تاوان باه طاور مما،ه باه ترکیتاای       

ا مرباوط دانسایی پای دور ا     فنولیه آنه

انت ار نیسی که مكانیس  مم  آنها شاتیه  

سایر فنولیه ها باشا،ی ترکیتاای مرتلاف    

گیاهااان دارویاای  ا   ملااه اسااانی هااای  

گیاهی ویژگی های ض، میكروبی ااود را  

بر ملیه دامنه وسیعی ا  موام  بیماری  ا 

 در اوراك  نیز نکان داده ان،ی  

اسانی هاای   اگرچه فعالیی ض، میكروبی

گیاهی در برابر طیف وسایعی ا  بااکتری   

های مام  مسامومیی غاذایی، در شارایط    

برون تنی مکاه،ه ش،ه اسای، اماا اثارای    

مفی، آنها بار ترکیاب میكروبای محتویاای     

روده، گوشی مرغ و تر  مارغ باه نا،ری    

 گزارش ش،ه اسیی

محققان مكانیس  ض، باکتریاایی اساانی   

ساااتری،یو  هاااا را برملیاااه ساااالمونق، کل

پرفرینااژنی و اشریکاایا کلاای در شاارایط 

درون تناای  و ااه هااای گوشااتی تأییاا،   

 ان،یکرده
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تنها تع،اد کمی تحقیق برای بررسی اثرای 

ض، میكروبای اساانی هاا در مارغ هاای       

و  VICENTEترمگذار انجا  ش،ه اسیی 

همكارانی گزارش دادنا، کاه مااده ماوثره     

 36در غل ای   12کپسایسی ، ا  باذر پاپریكاا  

میلی گار  در کیلاوگر  در  یاره غاذایی،     

اثرای پیکاگیری کننا،ه ای بار مفونای باا      

ساااالمونق انتریتیااا،یی در مااارغ هاااای  

 ترمگذار داشته اسیی

Bolukbasi   و همكاران گزارش دادن، کاه

میلی گار  در کیلاوگر     200مكم  نمودن 

اوراك با اسانی های مری  گلی، آویک  

تاه ای  هف 12یا ر ماری بعا، ا  یاه دوره   

  شاامار  و E. coli باماا  کاااه  تعاا،اد 

گاذار  فر  ها در م،فوس مرغ های ترا   کلی

هفتگای گردیا،ی آنهاا همچنای       24س   در

را در  E.coliکاه  معنی داری در میزان 

پاسخ به اضافه نمودن اسانی  یره سیاه 

میلی لیتر در کیلوگر ( به م،ی  3یا  2،  1 

هفته گزارش دادن،، در  الی که تعا،اد   10

کلی فار  مو اود در ما،فوس تحای تاأثیر      
                                                           

1 2 Capsicum annuum 

مكم  اسانی  یاره سایاه در  یاره مارغ     

هفتااه قاارار   26هااای ترمگااذار در ساا    

 نگرفیی

میلای   3به ن ر می رس، اثار مهارکننا،گی   

لیتاار در کیلااوگر  اسااانی  یااره ساایاه     

میلای گار  آن در    2یاا   1نستی به مقا،ار  

قوی تر باش،ی با ایا   اا ،    E. coliتكلیر 

ای  نتیجه تنها تا  ،ودی با نتایج م العای 

      پیکاای  کااه در مقااادیر مکااابه اسااانی،   

E. coli    ،در م،فوس پرن،گان کااه  یافای

تغذیاه سا وس   اما کلی فر  ها در پاسخ به 

گار    0.3یاا   0.2مرتلف اسانی آویکا    

گااار  در  0.1در کیلاااوگر   یاااره؛ اماااا  

کیلااوگر  اااوراك باای اثاار بااود( کاااه   

 داشتن،؛ م ابقی داشیی 

 

و ژگاای هااای آنتاای اکساایدانی و ضااد  

 قارچی اف ودنی های گیاهی

اصوزیای آنتای اکسای،انی بسایاری ا     

ترکیتای افزودنی های گیاهی همانن، سایر 

        اد آنتاای اکساای،انی معمااو  در  یااره مااو

توانن، بام   لاوگیری ا   ( میBHTن یر 
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اکسی،اسااایون چربااای ااااوراك شاااون،ی 

استفاده ا  اسانی گیاهان ااانواده نعنااس   

به منوان آنتی اکسای،ان طتیعای در غاذای    

انسان و  یوانی اهلی به روشنی به اثتای 

رسی،ه اسیی قابلیی ترکیتای فنولیاه ایا    

برای بهتود ثتای اکسی،اتیو گوشی و مواد 

تر  مرغ در م العای متع،د نیز مکار   

ش،ه اسیی همچنی  افزودن اساانی گیااه   

ماار ن  ااوش باماا  کاااه  ابقاااء آلفااا   

توکوفرو  بافی گردی،ی استفاده ا  مرلوط 

مر ن  وش و ر ماری اثارای بهتاری را   

در مقایسه با مصرف ترکیتاای فنلای هار    

یی داشیی ایا  نتاایج   یه ا  گیاهان به تنها

پیکااانهاد مااای کننااا، کاااه اصوزااایای 

محاف تی ترکیتای فنولیه گیاهان دارویای  

بر اکسی،اسیون چربی ها بیکتر ناشای ا   

اثاارای متقاباا  ویااژه آنهااا در متابولیساا  

چربی می باش، و افازای  پتانسای  آنتای    

اکسی،انی  یره نق  کمتاری داردی بهتاود   

و اه  مقاومی اکسی،اتیوی بافای هاا در    

های تحای اساترت  ابجاایی در  و اه     

هایی که گیاه مر ن  وش دریافای کارده   

بودناا، تاییاا، کنناا،ه فرضاایه فااو  اساایی  

بنااابرای  اصوزاایای آنتاای اکساای،انی    

افزودنی های گیاهی می توان، بام  بهتود 

کیفیی تولی،ای  یوانی و همچنی  ساقمی  

  یوان گرددی

های  از  ا   گیاهان و ترکیتاای  اسانی

عااا  آنااان بااه واساا ه اازاایی آنتاای   ف

اکسی،انی ترکیتای فنلی آنها شنااته شا،ه  

ان،ی اواص آنتی اکسی،انی ترکیتای گیاهی 

در تع،اد بسیاری ا  آ مایکای برون تنی 

ثابی ش،ه اسیی ای  ویژگی برای ترکیتای 

بااه  13مکااتق شاا،ه ا  اااانواده نعنامیااان  

اوبی توزایف شا،ه اسایی ایا  فعالیای      

 –اازایی اکسی،اسایون    مم،تا ناشای ا  

( و Redoxکاااه   –ا یااا، یااا اکسااای   

سااتار شیمیایی آنها اسیی آنها ا  طریق 

نابود کاردن رادیكاا  هاای آ اد ، تکاكی      

کیقی ها با یون های فلزی  کیقی فلازی(  

و مهار یا کاه  تکكی  اکسیژن، مملكارد  

آنتی اکسی،انی ااود را امماا  مای کننا،ی     

آنتای اکسای،انی    مقوه بر ایا  ، اازایی  
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بساایاری ا  ترکیتااای گیاااهی فعااا  باارای 

محاف ی ا  چربیها ا  اکسی،اسایون  و در  

پاااای آن بااااه تاااااایر افتااااادن روناااا،  

پراکسی،اسیون چربی در ن ار گرفتاه مای    

شااودی بنااابرای ، ایاا  ترکیتااای قادرناا،    

پای،اری اکسی،اتیو و کیفیی چربی و طاو   

ممر مفی، تر  مرغ را طی ما،ی نگها،اری   

 ود برکن،ی  بهت

فعالیی ض، قاارچی اساانی هاای گیااهی     

 تی در غل ی های بسایار کا  در محایط    

رشاا،، مکااهود اساایی رشاا، گونااه هااای  

، 14قارچی رشاته ای آساپرژیلوت فاقووت   

، آسااااپرژیلوت  15آسااااپرژیلوت نیجاااار 

، آسااااااااااپرژیلوت 16اکراساااااااااائوت

در  18، و تریكودرمااا ویریاا،ه 17پااارا یتیكوت

پی گنجان،ن غل ی هاای مرتلاف اساانی    

 89گیاه مر ن  اوش در ماایع ککای تاا     

درز، کاه  یافیی بنابرای ، اواص ض، 

                                                                    
1 3 Labiatae 
1 4 Aspergillus flavus 
1 5 A. niger 
1 6 A. ochraceus 
1 7 A. parasiticus 
1 8 Trichoderma viride 

قارچی اسانی های گیااهی مای توانا، در    

شرایط مملی که اوراك در معرض ا ار  

با مایكوتوکسی  ها اسی، ار ش بیکاتری  

 داشته باش،ی

 

خصوصاایاگ آنتاای اکساایدانی و ضااد  

 قارچی

اازاایی آنتاای اکساای،انی افزودناای هااای 

اسی مورد تو ه ویژه قارار  گیاهی ممك  

گیاارد،  یاارا اکسی،اساایون نااام لو  ماای 

توان، بام  تغییر نااواسته در رنگ، طع ، 

م ر و سایر موام  کیفی تر  مرغ شاودی  

اسانی های گیااهی ا  ااانواده نعنامیاان    

، آویک  و ر ماری باه طاور   19مانن، ارگانو

گسترده ای در تغذیه  و ه های  گوشتی 

گرفتاه انا،ی ماقوه بار     مورد م العه قارار  

ای ، در م العای درون تنی مکر  ش،ه 

میلی گر  بر کیلاوگر    100یا  50اسی که 

اسااانی پونااه کاااوهی، پونااه کاااوهی و    

میلاای گاار  باار کیلااوگر   500ر ماااری و 

                                                           
1 9 oregano 
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مصاااره ر ماااری و مااری  گلاای باماا     

افزای  پایا،اری آنتای اکسای،انی گوشای     

مرغ ش،ه اسیی با ای   ا ، هنو  م العای 

،انی در مااورد تااأثیر افزودناای هااای  چناا

گیاهی  بر پایا،اری اکسای،اتیو ترا  مارغ     

 1000یااا  500و ااود ناا،اردی اسااتفاده ا   

میلاای گاار  باار کیلااوگر  اسااانی گیاااه    

ر ماااری بااه منااوان مكماا   یااره ماارغ   

گار  در کیلاوگر     30ترمگذار، و همچنی  

اسانی آویک  یا قسمی های مرتلف گیاه 

گاار  در  5ارگااانو ساانگ پونااه کااوهی    

گر  در کیلوگر ( و  5کیلوگر (، ر ماری  

میلی گر  در کیلوگر ( ماننا،   20 مفران  

گ  ها، برگ ها، ریکه هاا و سااقه، باما     

تأایر در اکسی،اسیون چربی های مو ود 

در  تر  مرغ های تایره ش،ه در یرچاا   

 ش،ن،ی

با ای   ا  ، قابلیی اسانی های گیاهی به 

باارای تااأثیر در منااوان مكماا  در  یااره، 

پایااا،اری اکسااای،اتیو ترمااا  مااارغ  در   

م العای ان،کی مورد بررسی قرار گرفتاه  

و همكاران  FLOROU-PANERIاسیی 

( گاااازارش دادناااا، کااااه میاااازان 2005 

اکسی،اسیون لیپی،ها، که با تکاكی  ماالون   

اناا،ا ه گیااری ماای شااود، بااا   20دی آل،ئیاا،

اضااافه شاا،ن اسااانی گیاااه ارگااانو در    

 100  در کیلاوگر  و  میلی گار  50س وس 

میلاای گاار  در کیلااوگر  بااه طااور قاباا    

تو هی کاه  مای یابا،ی اساانی ارگاانو     

بام  افزای  پای،اری اکسی،اتیو تر  مرغ 

های نگه،اری در سرداانه طی یاه دوره  

رو ه ماااادامی کاااه فعالیااای آنتااای     60

هاا باا  ماان نگها،اری     اکسی،انی تر  مرغ

ایا    تغییر نمی کن،، گردی،ی نویسن،گان بار 

باورن، که ترکیتای آنتی اکسی،انی اسانی 

ارگانو ا  طریق اوراك باه  رده در  اا    

رشاا، منتقاا  شاا،ه و تراا  ماارغ هااای بااا  

ویژگی آنتی اکسی،انی را فراه  مای کننا،ی   

و  Bozkurt بر طتق نتایج م العه  اضر، 

(  کاه  قابا  تاو هی در   2012همكاران  

های ترمگاذار  تر  مرغ مرغ MDAمق،ار 

هفته که مرلوطی ا  اسانی های مری   52

(، Laurel(، ارگاانو، بارگ باو     Sageگلی  
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( fennel( میک  ، را یانه  Myrtleمورد  

میلااای گااار  در  Citrus )24و مرکتاااای  

 10کیلااوگر  اااوراك( در طاای یااه دوره 

هفته دریافی کرده بودن،، مکاه،ه کردنا،ی   

اسانی مذکور  6ای  ترکیب که ا  مرلوط 

افته بود، پای،اری اکسای،اتیو کتا،   تکكی  ی

ماارغ را افاازای  داده و در نتیجااه آناازی   

های آنتی اکسای،انی کتا،ی  یعنای ساوپر     

اکسی، دیسموتا  و گلوتاتیون پراکسای،ا (  

را در مقایسه با گروه کنتار  افازای  دادی   

بر پایه ای  شواه،، گیاهان و اسانی های 

 ازاا  ا  آنهااا بااه منااوان ترکیتاااتی بااا  

ای آنتی اکسای،انی م ارس شا،ه    اصوزی

ان، کاه فرزای هاای تحقیقااتی آینا،ه در      

  مینه تغذیه طیور به شمار می رون،ی

 

 تاثیر بر شاخص های جملکرد حیوان

 مصرف خوراک

به طور کلی فرض بر ای  اسی که اسانی 

  هااای گیاااهی و ادویااه  ااای بااه دلیاا      

                                                                    
2 0 Malondialdehyde (MDA) 

های طع  برکی آنها ممكا  اسای   ویژگی

پااذیری بیکااتر  باماا  بهتااود طعاا  و دل  

ااااوراك شاااون،، ا  ایااا  رو در هنگاااا   

افزودن به  یاره هاای طیاور مای تواننا،      

باماا  افاازای  مصاارف اااوراك توسااط  

پرن،ه شون،ی با ای   ا ، چنای  فرضایاتی   

با و ود ت،او  و تكرار شواه، در  و اه  

های گوشتی و اوك ها تأیی، نک،ه اسیی 

RADWAN   و همكاااران در م العااه ای

یک ، پونه کوهی، ر مااری،  چهار گیاه  آو

گاار  در  10و  5 ردچوبااه( را در ساا وس 

 28کیلوگر   یاره مارغ هاای ترا  گاذار      

هفته، مود مقایسه قرار  12هفته، طی م،ی 

دادن،ی آنها هیچ تفاوتی در میزان مصارف  

اوراك بی  تیمارهاای مرتلاف و نیاز باا     

گااروه کنتاار  مکاااه،ه نكردناا،ی نتااایج     

سیاه در سا وس  مکابهی نیز با دانه  یره 

گر  در کیلوگر   یره( یاا   30یا  20،  10 

گاار  در  100یااا  80،  60،  40،  20ساایر  

کیلوگر (، در  یاره مارغ هاای  ترمگاذار     

هفته( اما تنها  28-27تقریتاً در همان س   

هفته مکاه،ه گردی، ی باراقف   6-5برای 
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( 2007و همكاران   KHANای  م العای، 

 60،  20وی سایر   با  یره های غذایی  اا 

گر  در کیلوگر ( میزان بیکاتری ا    80یا 

 36-30مصاارف اااوراك را در پرناا،گان  

 ABDOهفته مکاه،ه کردن،ی با ای   ا ، 

( دریافتنا، کاه میاانگی     2010و همكاران  

یاا   10مصرف اوراك برای پرن،گانی کاه  

گر  در کیلوگر  برگ های چای ساتز   50

اساانی   میلی گر  بر کیلاوگر   25تا  5یا 

چای ستز را در مقایساه باا تیماار شااه،     

 غیر مكم ( تغذیه کردن،، باه میازان قابا     

تو هی کاه  یافته اسیی به طور مکابه ، 

اثرای نام لو  در مورد مصرف ااوراك  

مرغ های ترمگذار در پاسخ به مكم  پودر 

گاار  در  10یااا  5،  1آویکاا  در ساا وس 

کیلوگر   و یا اسانی آویکا  در سا وس   

 گر  در کیلوگر  مکاه،ه ش،ی 0.2

میلای   200در یه م العاه باا اساتفاده ا     

گر  در کیلاوگر  اساانی آویکا ، ماری      

گلی یا ر ماری، محققان دریافتن، که تماا   

تیمارهااا در مقایسااه بااا گااروه شاااه،، بااه 

میااازان مصااارف  ٪5و  ٪10،  ٪5ترتیاااب 

اوراك مرغ را کاه  دادن،ی در تحقیقاای  

اباا  تااو هی در مکااابه بعاا،ی، کاااه  ق 

مصرف اوراك مرغ های ترمگاذاری کاه    

 یره های مكم  ش،ه باا  اساانی ناارنج     

میلای لیتار     0 75و  0 50ترنج در س وس 

میلای   0.25کیلوگر  در مقایسه باا سا ز   

لیتر در کیلوگر  ا  همی  اسانی، مکاه،ه 

گردی،ی با مكم  سا ی ترکیتای ا  اساانی   

بو، بارگ  گیاه پونه کوهی  ارگانو(، برگ  6

مااری  گلاای، باارگ مااورد، دانااه را یانااه و 

پوساای مرکتااای،  در  یااره ماارغ هااای    

میلی گار   در   24و  36ترمگذار در س ز 

کیلوگر ، تفااوی معنای داری در مصارف    

اوراك مرغ های ترمگذار مکااه،ه نکا،ی   

با تو ه به اثرای منفی یا نام لو  مذکور 

در مصاارف اااوراك، ایاا  فرضاایه کااه    

و اساانی هاای آنهاا باا      گیاهاان دارویای  

ترکیتای مع ر مو ود در آنها ممك  اسی 

بام  افزای  مصرف ااوراك شاون،، باه    

هاای  ن ر نمی رس، به طور کلی برای مرغ

 ترمگذار تو یه پذیر باش،ی
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 ضر ب تبد ل غذا ی

کارآیی مارغ   (FCRضریب تت،ی   غذایی  

را در تت،ی  مق،ار اوراك اورده ش،ه باه  

در طاای یااه دوره  و ن تااوده تراا  ماارغ

 مااانی ااااص نکااان ماای دهاا،ی یكاای ا   

مزایایی که برای اغلب فیتوژنیه ها م رس 

و در نتیجه افزای   FCRمی شود، بهتود 

قابلیاای دسترساای و  ااذ  مااواد مغااذی  

ضروری در روده اسیی شاواه،ی و اود   

دارد که نکان می ده، اسانی های گیاهی 

به دلی  و ود مولكاو  هاای مرتلاف کاه     

اتی بر فعالیی های فیزیولوژیكی و اثرای ت

متابولیكی دارن،، اازیی تحریه کننا،گی  

هضاا  را دارناا،ی بااا ایاا  و ااود، برااای   

آ مایکای نکاان دادنا، افازودن اساانی     

رو (،   یره سیاه  60های ارگانو  به م،ی 

هفته(  8هفته(،  ترنج  به م،ی  10 به م،ی 

در  یاره هااای ماارغ هاای ترمگااذار هاایچ   

   یآنها بام  نگردی،  FCRااتقفی در 

اثرای ملتای بارای چنا،ی  گیااه مع ار ا       

 مله گیاه ارگاانو، آویکا  ، ر مااری یاا     

گر  در کیلاوگر    10 ردچوبه در س وس 

هفته گازارش شا،ه اسای، در     12به م،ی 

گااار  در  5 ااالی کاااه بااارای گنجانااا،ن  

باااه  اااز   –کیلاااوگر  ا  ایااا  گیاهاااان  

 ،یهیچ تاثیری مکاه،ه نک - ردچوبه 

ر م العااه ای دیگاار گاازارش  شاا، کااه    د

میلاای گاار  در کیلااوگر     200افاازودن  

اسااانی هااای آویکاا ، مااری  گلاای، یااا    

ر ماااری بااه  یااره طیااور ترمگااذار، بااه  

را در طاای یااه   FCR ٪5و  6،  7ترتیااب 

هفته ای بهتود مای دها،ی اضاافه     12دوره 

گر  بر کیلوگر  برگ های چای  50کردن 

 و FCRدرزا،ی   11ستز مو ب کااه   

در زااوری گنجاناا،ن   ٪12نیااز کاااه   

میلاای گاار  در   25اسااانی چااای سااتز   

کیلوگر ( مای شاودی م العاای دیگار ایا       

فرضاایه را مااورد آ مااای  قاارار داد کااه  

مرلوطی ا  چن،ی  اسانی گیاهی میتوانا،  

همپوشانی ایجاد کن، و با ساایر ترکیتاای   

فعا  گیااهی و اثارای ها  افزایای داشاته      

  م العه متاوالی  باشن،ی براقف آن چن،ی

و همكاااران نکااان  BOZKURTتوسااط 

میلی گر  درکیلاوگر    24داد که گنجان،ن 
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اسانی مرلوط گیاهی شام  اسانی های 

ارگانو، مری  گلی، مورد، برگ بو، را یاناه  

و اسانی مرکتای ضریب تت،ی  غاذایی را  

در مرغ های ترمگذار تر  سفی، در سنی  

د نا،ادی  هفته( بهتاو  58و  36،  10مرتلف   

اما همی  مرلوط کیااهی در هماان سا ز    

میلاای گاار  در  24مااورد آ مااای  قتلاای  

کیلوگر  اوراك( در  یره مرغ های ترا   

قهااوه ای  تحاای شاارایط گرمااای بااایی   

محیط، اثرای مفی،ی بار رانا،مان ااوراك    

هفتاااه نکاااان دادی   20طااای یاااه دوره  

 UKABUK  ، ی ایاا  2006و همكاااران )

که ران،مان غذایی م العای نکان می ده، 

   مااارغ هاااای ترمگاااذار در پاساااخ باااه    

هاای  گیااهی ممكا  اسای تحای      افزودنی

تاثیر روش آ مای  و یا شارایط مرتلاف   

   محی ی، متفاوی باش،ی

 2و  1یافته های کلی ارائه ش،ه در  ،او  

هیچ دورنمای دقیقی ا  کارآیی بیولوژیكی 

و تاااثیر ترکیتااای گیاااهی و اسااانی هااای 

بار ضاریب تتا،ی  غاذایی      همورد اساتفاد 

های ترمگاذار ارائاه نمای دها،ی ما،       مرغ

اثرگذاری برای اساانی هاای گیااهی بار     

راناا،مان اااوراك ممكاا  اساای ناشاای ا   

انترا  اسانی نامناساب، ترکیتاای فعاا     

آن گیاه و س ز بهینه  آن باش،ی همچنای   

ممكااا  اسااای ایااا  اااااتقف در نتاااایج  

مملكردی تا ،ودی به سا  پرنا،گان نیاز    

مربوط باش،، چارا کاه پرنا،گان باال  کاه      

دارای دستگاه گوارشی توسعه یافته تر و 

متعاااد  تاار نسااتی بااه پرناا،گان  ااوانتر  

هستن، و ایمنی بای و مقاومی بیکتری در 

براباار ااااتقیی روده ای دارناا،ی  اا،ای    

استرت های م،یریتی، میكروبیوتای روده 

پرن،گان بال  و مس  نستتا پای،ار باوده و  

ییر آن به واس ه استفاده ا  افزودنی ها  تغ

که قابلیای بهتوددهنا،ه مملكارد پرنا،ه را     

داشااته باشاان،، بااه سااادگی امكااان پااذیر  

 نیسیی

 اف ا ش وزن بدن 

و ن باا،ن بااه منااوان یااه معیااار مهاا  در 

تعیی  مملكرد مرغ های تر  گذار، چنا،ان  

معمااو  نماای باشاا،، چراکااه ماارغ هااا باار 

ولی، تر  مارغ  اسات ران،مان اوراك  و ت
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 توده تر  مرغ ( باه ا ای میازان ااوراك    

مصرفی مورد ار یابی قرار می گیرن،ی باا  

ای  و ود، در برای آ مایکای در  االی  

که  ترکیتاای گیااهی باما  افازای  و ن     

ب،ن مرغ ها شا،ن،،  تغییار محسوسای در    

میزان تولی، تر  مرغ، مصرف ااوراك و  

FCR ایجاد نک،ی 

ی ملتاای گیاهااان  م العااای متعاا،د اثاارا  

( و اسانی های مربوط باه آنهاا   1  ،و  

( را در و ن مرغ های با مملكارد  2  ،و  

تولیاا، تغییاار یافتااه، تأییاا، کاارده اساایی    

RADWAN   آویک ، 2008و همكاران )

 10یا  5پونه کوهی، ر ماری و  ردچوبه  

گر  در کیلوگر ( را در تغذیاه مارغ ترا     

اه،ه گذار مورد مقایساه قارار داده و مکا   

نمودناا، کااه پونااه کااوهی و ر ماااری در  

گر  در کیلوگر  و ن ب،ن را در  10س ز 

درز، افازای    16مقایسه با گروه شاه، 

داده اساایی بااا افاازودن پونااه کااوهی و    

گاار  در کیلااوگر    5ر ماااری در ساا ز  

ونیز آویکا  و  ردچوباه باه طاور کلای،      

هیچ تاثیری بر افزای  و ن ب،ن مکااه،ه  

 60،  20یگر، هنگامی که نک،ی در م العه د

گاار  باار کیلااوگر  ساایر بااه  یااره  80یااا 

اضافه شا،، افازای  معنای داری در و ن    

و  ÇABUKباا،ن ماارغ مکاااه،ه شاا،ی    

( گازارش دادنا، کاه و ن    2006همكارانی  

 24ب،ن مرغهای ترمگذار تغذیه شا،ه باا    

میلی گر  در کیلوگر  ا  مرلاوط اساانی   

طای  های گیاهی در مقایسه با گروه شاه، 

هفته ای افزای  یافته اسایی   20یه دوره 

با ای   ا ، هایچ افازای  معنای داری در    

و ن ب،ن در پاسخ به مكما  هاای غاذایی    

میلی گر  بر کیلوگر  برگ چای ساتز   50

میلی گر  بر کیلوگر   اسانی چاای   25یا 

 100یاا   50ستز و یا در پاسخ به ارگاانو   

ا  میلی گر  بر کیلوگر ( و یا به مرلوطی 

میلاای گاار  در   24اسااانی شاا  گیاااه   

 کیلوگر ( گزارش نگردی،ی

به طور کلی می توان اظهاار نماود کاه باه     

 ااز طیااور گوشااتی، افاازای  و ن باا،ن،  

ویژگاای بیولااوژیكی یااا اقتصااادی مهماای  

باارای مملكاارد ماارغ تراا  گااذار نیساای و 

بنابرای ، هیچ گاه افازای  و ن بیکاتر ا    
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 مقااادیر توزاایه شاا،ه بااه دلیاا  افاازای  

نیا های نگه،اری انارژی، در طیاور ترا     

گذار ه،ف قرار نمای گیاردی باا ایا   اا ،      

ترکیتای فیتوژنیه می توانن، اثرای ملتای  

اود را در  هی هض  و  ذ  بهتر و نیز 

در دسترت بودن مواد مغذی ضروری، و 

ب،ون به ا ر ان،اات  مملكرد تولی،ی، در 

چاارچو  پتانساای  ژنتیكاای  یااوان و نااه  

 افزای  دهن،یبیکتر؛ 

 

تولید تخم مرغ ، وزن تخام مارغ و وزن   

 توده تخم مرغ

افزودناای هااای گیاااهی بااه منااوان تقویاای 

کنن،ه مملكرد مرغ تر  گذار در در ه او  

باارای بهتااود اسااتفاده ا   یااره محاا،ود   

غذایی و بهتود تولی، تر  به  یره اضاافه  

می شون،ی برای م العای اثرای ملتتی بر 

ا  قتیاا  میاازان   روی زاافای مملكااردی 

تولی، ترا  مارغ، و ن ترا  مارغ و تولیا،      

توده تر  مرغ نکان داده ان،، در  الی که 

-هم العای تاثیر ملتتی را نکان نا،اد همه 

   ین،ا

AKTTAR   گاازارش 2003و همكاااران )

کردناا، کااه افاازودن دانااه  یااره ساایاه در  

درز، در  یره مرغ تر  گاذار   1.5س ز 

زان ترا   درزا، میا   12منجر به افازای   

هفتگاای شاا،ی   52تااا  40گااذاری ا  ساا   

همچنی  اثرای سودمن، مكم  نمودن  یره 

درزاا، در  1یااا  0.5ساایاه در ساا وس   

هفتگی، ا  ن ر تولی، رو اناه   57تا  50س 

تر  مارغ و نیاز و ن ترا  مارغ گازارش      

ش،ی  همچنی  در طی یاه دوره آ مایکای   

درزا، داناه    3هفته،  یره های  ااوی   5

ماا  افازای  تولیا، تراا  و    یاره سایاه با  

 27و ن تر  مرغ در مرغ های تر  گاذار  

درزاا،  یااره  1هفتااه باار اااقف ساا ز  

( شا،ی ا  ساوی   2008 آی،ی  و همكااران،  

( هیچ گوناه  2005دیگر، نصیر و همكاران  

بهتود تولی، تر  مرغ نستی به مكم  داناه  

  یره سیاه مکاه،ه نكردن،ی

اسااانی هااای گیاهااان مرتلااف، مزایااای   

می در زافای  مملكاردی مارغ هاای     متنو

ترمگاااذار ارائاااه داده انااا،ی در تحقیقااای  

مرلوطی ا  ش  اساانی گیااهی متکاك     



 یییدر  یاهیبا منکا گ یها یبر کاربرد افزودن یمرور  
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ا  ارگااانو، باارگ بااو، مااری  گلاای، مااورد،  

گار   میلای  24را یانه و مرکتای در س ز 

های تر  قهاوه  در کیلوگر  در ااتیار مرغ

هفتااه قاارار  58تااا  22ای و ساافی، ا  ساا  

مرلوط ای  اساانی  گرفیی اثرای سودمن، 

ها ا  ن ر و ن تر  مرغ تنهاا بارای مارغ    

های تر  قهوه ای آشاكار باود، در  االی    

که ا  لحاظ بهتود نرخ تولی، هر دو ساویه  

به مكم  مرلوط اسانی پاساخ دادنا،ی باا    

ای  و ود، در تحقیقای مکابه در مرغاان  

ترمگااذار در ساانی  مرتلااف، ایاا  نتااایج   

 تكرار نک،ی  

BOZKURT تاااثیر 2009ران  و همكااا )

های گیاهی  ارگاانو، ماورد، ماری     اسانی

گلی، بارگ باو، را یاناه و مرکتاای( را در     

تاا   0 یره مرغ های مادر گوشتی ا  سا   

هفته بررسی کردن، و هیچ تااثیری در   45

هاای  پاسخ به استفاده ا  مرلاوط اساانی  

میلاای گاار  در  48یااا  36،  24درساا وس 

میاازان  کیلااوگر  ا  ایاا  ترکیااب باار روی

ترمگذاری و و ن تر  مارغ هاا مکااه،ه    

 نكردن،ی
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 چکیده 

استخوان ذخیره ای معدنی برای نیازهاای  

متابولیکی و تشکیل پوسته تخم مرغ و نیز 

مایااک نددااده باادن پرنااد ان پشااتینان و  

هااای اسااکض فااعت اسااتخوان    ماارغ  

تخمگذا  مشکالت زیا ی ماندد تغییر شکل 

و اسااتخوان و شکسااتگیاسااتخوانپ پااونی 

 ا    پای   مرغ تخمگاذا پ   خستگیسدد م 

ناه مدرار    ا  ض این مشکالت عالوه بر این



 ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان   

                                                                             

به خسا ات اقتصا ی می شو پ برای  فاه 

آفارین    یوانات نیز مضر باو ه و مشاکل  

 پ و قد ت شکددد ی استخواناسکض از این

شاخص خوبی بارای ساالمک و مواوماک    

استخوان بو ه و افزایش قد ت شاکددد ی  

   ماارغ تخمگااذا  باارای ناااهش ت  ااات    

اقتصا ی و بهنو  وفعیک  فاه  یواناات  

بسیا  مهم می باشدض یکی از عوامل اص ی 

موثر بر قد ت شکددد ی استخوانپ تغذیاه  

ا شااکددد ی اسااتخوان ا تنااا  اسااکپ زیاار

پ فساا ر و جیاارهنز یکاای بااا ن ساایم      

 ا  پ به ویژه هدگاامی   Dهمچدی ویتامین 

 پغاذایی ناافی نناشاد    جیاره نه ن سیم    

مودا  شکددد ی افزایش مای یابادض ترنیا     

پ 1 ژیم غذاییپ عداصر نمیاب به ویژه باو  

ویتامین ها و موا  افزو نی خو اک نواش  

استخوان و بهناو    مهمی      ظ سالمک

قد ت شکددد ی آن    مرغ های تخمگاذا   

 ا ندض    این مواله اثر تغذیه بار مواوماک   

شکددد ی استخوان   مرغ هاای تخمگاذا    

 بر سی شده اسکض
                                                           

1. Boron 

 مقدمه

اسااتخوان پرنااد ان تاامثیر عمااده ای       

تشاکیل پوساته تخام مارغ  ا   و از ن اار     

ساختا ی باه عداوان  مایاک ندداده آنهاا      

هااای ماارغ داادض    اسااتخوانعماال ماای ن

تخمگذا  سه نوع بافاک اساتخوانی وجاو     

پ 2 ا   نااه شاااملت اسااتخوان نو تیکااا    

اساااتخوان  اساااکض 4و مااادو   3ترابکاااو  

نو تیکااا  ساااختا  فشاار ه ای  ا  پ     

 الی نه استخوان ترابکو   آنود  فشر ه 

نیسکض استخوان مادو   جاایی اساک ناه     

باارای  ( مااو   نیااازCa سااوبات ن ساایم  

تشااکیل پوسااته تخاام ماارغ     اای ب ااوغ  

 ;Webster, 2004جدسی ایرا  می شو   

Kim et al., 2012هاااای (ض    مااارغ

بارای   Ca ارم   2.5تاا   2تخمگذا  توریناا   

 Caتولید یک تخم مرغ  زم اسکض نیاز باه  

برای تشکیل پوسته تخام مارغ  باا جاذب     

 و ه ای آن از خو اک تممین می شو ض با 

                                                           
2. Cortical boron 
3. trabecular 
4. medullary 



ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان               

 

ستخوان همچدین مدنع خوبی از این  ا پ ا

Ca        محسااوب ماای شااو پ بااه ویااژه 

        هااای تااا یکی نااه ماارغ هااا غااذا       و ه

خو ندض بدابراینپ این  وناد مای تواناد    نمی

مدرر به فاعیت شادن اساتخوان هاا باه      

 ویژه    مرغ های مسن شو ض

ناااهش نی یااک اسااتخوان    ماارغ هااای   

اساک مشاکالت زیاا ی از    تخمگذا  ممکن 

استخوانپ پونی استخوان  شکستگی جم ه

و    نهایک خسا ات اقتصا ی زیاا ی     

 Whitehead andپاای  اشااته باشااد   

Fleming, 2000; Webster, 2004; 

Julian, 2005  ض    یک بر سایپ)Kim  و

( نتیراااه  رفتداااد ناااه  2012همکاااا ان  

مشاااکالت اساااتخوان باااا پا امترهاااای   

اقتصا ی ماندد تولید تخام مارغ و نی یاک    

سااته تخاام ماارغ ا تنااا  مسااتویم  ا  ض پو

 2005و همکاا ان    ساا     Kimهمچدین 

نشان  ا ند نه پا امترهای نی یک پوساته  

تخم مرغ باا نی یاک اساتخوان همنساتگی     

هاایی  از مرغ   صد 30مد ی  ا ندض تورینا  

نااه پااونی اسااتخوان  ا نااد تحااک تاامثیر  

شکسااتگی اسااتخوان قاارا  ماای  یرنااد    

 Budgell and Silversides, 2004 پ و)

این تعدا  نه تدها  ساتر   هداده مشاکل    

اقتصا ی بو ه ب که  وناد آزا   هداده ای   

 ا نشان مای  هاد ناه بار  فااه پرناد ان       

 ,.Fernandes et alتمثیر مد ی می  ذا    

 (ض2009

استخوان یاک بافاک پویاا اساک و عوامال      

فیزیولااوژیکیپ تغذیااه ای و جساامی ماندااد 

رس مکاانیکی بار   فعالیک های بدنی و اسات 

قااد ت شااکددد ی آن تاامثیر ماای  ذا نااد   

 Rath et al., 2000 ض شکددد ی استخوان)

مساتویم تحاک تامثیر تغذیاه قارا       به  و  

تواند نمی  یر پ ا رچه نمنو  تغذیه ای می

 ا افاازایش  هاادض  میاازان و شااکددد ی آن

عداصر نمیاب و موا  افزو نی خاو اک و  

    نواش مهمای   Caهمچدین تغذیه خاوب  

 افزایش قد ت شکددد ی استخوان  ا ندض

عالوه بر اینپ قاد ت شاکددد ی اساتخوان    

به عدوان شاخص تغذیاه معادنی بهیداه و    

نانی سازی اساتخوان     یاو  اسات ا ه    

 Ruff and؛ 1981پ Merkleyشده اسک  



 ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان   

                                                                             

Hughes ض 1985پ)Wilson  1991  اظها )

 اشک نه بین قد ت شکددد ی و محتاوای  

ان    مرغهاای تخمگاذا    خانستر اساتخو 

 ابطااه متنااک وجااو   ا  ض از ویژ یهااای   

مکانیکی استخوان می تاوان بارای تعیاین    

ا تنا  ویژ یهاای عم کار ی اساتخوان و    

سااایر عواماال تغذیااه ای اساات ا ه ناار     

 Thomas et al., 1988 ض)Wilson  و

Ruszler  1998  ااازا   نر ناااد ناااه  )

مواوماااک    برابااار شکساااتن و موااادا   

  استخوان می تواند باه عداوان   خانستر  

معیا هایی برای ج و یری از شاکددد ی و  

ا زیابی اثربخشی موا  مخت ات خاو انی   

است ا ه شو ض هدف از این موالاه بر سای   

عوامااال تغذیاااه ای ماااوثر    شاااکددد ی 

 استخوان    مرغ های تخمگذا  اسکض

 

اندددا ه اتاک کلسددیس و آددند   دد  دت  

 تژیس غذایی

 ه معادنی    سااختا    ن سیم مهمترین ما

استخوان و پوسته تخم مرغ اسک و تورینا  

ن ساایم موجااو     باادن بخشاای از    99٪

سیسااتم اسااک تی اسااکض بااه همااین  لیاالپ  

ن ساایم نوااش مهماای      ااظ سااالمک    

استخوان و نی یک پوسته تخام مارغ  ا  ض   

عالوه بر اینپ انادازه ذ ات مداابع ن سایمپ    

هام  همراه با مودا   ژیام غاذایی بسایا  م   

اسکپ زیرا مدابع ذ ات بز گ    سادگدان  

باقی می ماندد و مدابع بهتری از ن سیم  ا 

   هدگام ش  برای تشاکیل پوساته تخام    

 ,.Bar et alماارغ فااراهم ماای آو نااد   

(ض به این ترتی پ انادازه ذ ات مداابع   2002

Ca    به   ظ فعالیک و نی یاک اساتخوان و

افزایش قد ت شکددد ی آن نمک می ندداد  

 Guinotte and Nys ؛ 1991پ

Saunders-Blades et al. ؛ 2009پ

Cufadar et al.  ض اثرات 2011پ)Ca  ژیم 

غذایی و اندازه ذ ات سدگ آهک بر قاد ت  

شکددد ی استخوان    مرغ های تخمگاذا   

   چداادین مطالعااه مااو   بر ساای قاارا   

 Ca(ض افزایش غ  اک  1 رفته اسک  جدو  

قاد ت       ژیم غذایی مدرار باه افازایش   

 fنی و رم     52/12به  27/8استخوان از 

/cm2     ماای شااوNarvaez-Solarte  و
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 Roland(ض به  و  مشابهپ 2006همکا انپ 

( نشااان  ا نااد نااه   1996و همکااا انش  

افاازایش غ  ااک ن ساایم     ژیاام غااذایی  

باعث افزایش قد ت استخوان باه صاو ت   

و همکا ان  Nascimentoخطی می شو ض 

ر نااد نااه وقتاای سااط   ( اشااا ه ن2014 

ه تگاای(  80    ساان  جیاارهن ساایم    

افزایش می یابدپ قد ت اساتخوان نیاز باه    

صو ت خطی افزایش پیدا می ندادض ساط    

نه برای استحکام  جیرهن سیم موجو     

بهیده استخوان مو   نیاز اسکپ می تواناد  

سط  ن سیم توصیه شده       صد 10تا 

 مدیریک مد ن افزایش پیدا نددض

Koutoulis   اازا   2009و همکااا ان  )

به  35از  Caنر ند نه افزایش غ  ک های 

می ی  رم    نی و رم و افزایش اندازه  40

ذ ات سدگ آهاک باه  او  قابال تاوجهی      

باعث افزایش قاد ت شاکددد ی اساتخوان    

  شک نی    مرغ های تخمگذا  قهاوه ای  

ه تگی شده اسکپ اما    اولین سن  72   

و  Oliveiraاثر ناچیز باو ض  تخم مرغپ این 

( اظها   اشتدد نه است ا ه 2013همکا ان  

 رم انادازه ذ ات متوسا     63.3از نسنک 

می ی متر( جایگزین سدگ آهک  یاز   0.60 

 اارم ناال  100می اای متاار(    هاار   0.23 

غاذایی   جیاره سدگ آهک افافه شاده باه   

باعث بهنو  قد ت شکددد ی اساتخوان     

   ه تگاای  82ن ماارغ هااای تخمگااذا     ساا 

 می شو ض  

Cheng   و Coon  1990 و )Guinotte  

( نشان  ا ند نه اساتحکام  Nys  1991 و 

    به ویژهشکددد ی استخوان   شک نی 

هایی نه با ذ ات ه ته آخر    مرغ 66سن 

بیشاتر از   پآهک بز  تر تغذیه مای شاوند  

آنهایی اسک نه با سدگ آهک آسیاب شده 

و همکاا انش   De Wittتغذیاه شاده انادض    

( اظها   اشتدد ناه افازایش انادازه    2009 

ذ ات سدگ آهک مدرر به افازایش قاد ت   

     شاااکددد ی اساااتخوان   شاااک نااای      

    ه تگاای  70هااای تخمگااذا     ساان  ماارغ

و همکاا ان   Saunders-Bladesشو ض می

(  زا    ا ند نه تغذیاه باا مداابع    2009 

 باعث افزایش شکددد ی Caذ ه ای بز گ 

 74هااای تخمگااذا     اسااتخوان    ماارغ
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ه تگی مای شاو پ اماا ایان اثار باا مداابع        

مشاااهده نگر یااده اسااکض از   Caمخت اات 

و همکاااا انش  Cufadar ااارف  یگااارپ  

( اظها   اشتدد نه قد ت شاکددد ی  2011 

استخوان تحک تمثیر  ژیم غذایی ن سیم یا 

هااای اناادازه ذ ات ساادگ آهااک    ماارغ  

ه تگای قارا     88تخمگذا  تولاک باری      

نمی  یر ض  لیال ایان ناه هایث تامثیری         

غ  ااک ن ساایم و اناادازه ذ ات    قااد ت  

شکددد ی مشاهده نشدهپ ممکن اساک ایان   

باشد نه پرند ان می توانداد از ن سایم      

های خو  محاف ک نددد و موادا   استخوان

نافی ن سایم از  ریام مسایر  و ه بارای     

  ندددضتممین نیازهای متابولیکی خو  جذب 

 

 

 

 فسفر و فیتا 

( یاااک عدصااار سااااختا ی    Pفسااا ر  

باه   Caاستخوان هاا اساک ناه هماراه باا      

شکل یون هاای فسا ات    اساتخوان هاا     

 Roland و   Sohailشااو ض یافااک ماای 

(  اازا    ا نااد وقتاای نااه میاازان  2002 

   صااد 0.3بااه  0.1فساا ر غیاار فیتاتااه از 

افزایش می یابد به  او  قابال تاوجهی       

او   ا ای اثار خطای و   جاه  وم      جه 

اثر بر قد ت شکددد ی استخوان  اشاته و  

نی ااو رم افاازایش  17.1بااه  15.8آناارا از 

( نشاان  2013و همکاا انش    Nie هدض می

 جیاره  ا ند نه سط  فس ر غیر فیتاتاه     

  صااد( هاایث   0.40تااا  0.20غااذایی  از 

تاثیری بر قاد ت شاکددد ی اساتخوان       

 Dwarf Pink-Shellمرغ هاای تخمگاذا    

 ه ته سن( ندا  ض 40 

 

 

 

 

 



ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان               

 

 ای اثر اندا ه اتاک آند     بر مقاومت شکنندگی اآتخوان دتشت نی دت مرغ - 1جدول 

 تخمگذات

سن پرنده 

 )هفته(

دوره آزمایشی 

 )هفته(

 اندازه ذرات سنگ آهک نسبت ذرات سنگ آهک

(mm) 

قدرت شکنندگی 

 استخوان

 منبع

 ٪10سنگ آهک بزرگ  47 72

 ٪20سنگ آهک بزرگ 

 ٪40سنگ آهک بزرگ 

 ٪50سنگ آهک بزرگ 

 ٪60سنگ آهک بزرگ 

 ٪80سنگ آهک بزرگ 

 ٪90سنگ آهک بزرگ 

 ٪100سنگ آهک بزرگ 

4-2 26.64+ 
*40.91+ 

17.53+ 

29.22+ 

23.38+ 

18.18+ 

12.34+ 

23.38+ 

Koreleski and 
Swiatkiewicz, 200 

 ,.Saunders-Blades et al +11.37* 0.50-4.00 ٪33سنگ آهک  55 74

2009 
 ˃0.40 ٪100سنگ آهک  30 72

گرم  0.1گرم  1هر  ی)به ازا

 اضافه شد(

*18.86+ Koutoulis et al., 2009 

 Araujo et al., 2011 +17.30* 1.00 ٪100سنگ آهک  24 49

 2-5 ٪100سنگ آهک  -- 88
5˃ 

**18.34+ 
**18.28+ 

Cufadar et al., 2011 

 ٪25 سنگ آهک درشت 21 39

 ٪50سنگ آهک درشت 

 ٪75سنگ آهک درشت 

 ٪100سنگ آهک درشت 

2.03 3.47+ 

8.67+ 
*17.92+ 
*19.46+ 

Xavier et al., 2015 

 ٪25سنگ آهک بزرگ  45 70-25

 ٪50سنگ آهک بزرگ 

1.4-1.0 5.26+ 

4.68+ 

Swiatkiewicz et al., 2015 

 

 

فیتاز آنزیمی اسک نه با هیاد ولیز فیتاات   

و فس ات معدنی     یوانات به ایدوزیتو  

تااک معااده ایپ هضاام و جااذب فساا ر  ا   

افزایش می  هدض باه  او  ن ایپ مطالعاات     

نشان  ا ه اسک نه افزو ن فیتاز به  ژیام  

های غذایی مرغ های تخمگذا  هیث تاثیری 

*(P < 0.05), **(P > 0.01) 



 ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان   

                                                                             

   مواومک استخوان به شاکددد ی نادا  ض   

Gordon  وRoland  1997 و )

Englmaierova   2014و همکاااااااا ان )

نشان  ا ند نه سط   ژیام غاذایی فسا ر    

  صااد( و 0.50تااا  0.10غیاار فیتاتااه  از  

/  FTU 300یااا  150سااط  مکماال فیتاااز  

نی و رم( بر قد ت شکددد ی استخوان    

 Leiمرغ های تخمگذا  تمثیر نمای  اذا  ض   

( اشااا ه نر نااد نااه    2011و همکااا ان  

/ نی ااو رم فیتاااز بااه  FTU 300افاازو ن 

( ٪0.14فس ر غیر فیتاته  غ  ک های پایین 

( هاایث تاااثیری باار قااد ت    Ca  3.30٪و 

هاای تخمگاذا    شکددد ی استخوان    مرغ

و  Mansooriه تگاای ناادا  ض  76   ساان 

(  اازا   نر نااد نااه   2015همکااا انش  

/ نی اااو رم(  FTU 250افااازو ن فیتااااز  

باعااث افاازایش قااد ت شااکددد ی    ماارغ 

 (ض2های تخمگذا  مسن می شو   جدو  

 

 اثر برخی مواد افزودنی بر مقاومت اآتخوان دتشت نی به شکنندگی دت مرغ  ای -2دول ج

 تخمگذات

سن پرنده 

 )هفته(

دوره آزمایشی 

 )هفته(

قدرت شکنندگی  نسبت ایمقدار  ییغذا یها میرژ ای جیره یمواد افزودن

 استخوان

 منبع

 18.0:1 3: امگا 6امگا 42 58

7.6:1 

5.9:1 

4.7:1 

3.95- 

9.63- 

5.23- 

10.80- 

Baird et al., 2008 

65 10 Commercial herbal mixed 1 g/kg *18.36+ Zhou et al., 2009 

 نینولیا 45 70

Oligofructose 

 کوتاه رهیزنجبا چرب  یدهایاس

 متوسط رهیچرب زنج یدهایاس

 متوسط رهیکوتاه + زنجاسیدهای چرب 

 ینولین + اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه

7.5 g/kg 

 

7.5 g/kg 

 

5.0 g/kg 
 

2.5 g/kg 

 
3+2 g/kg 

 
3+5 g/kg 

5.10+ 

8.92+ 

 

6.37+ 

7.01+ 

 

14.01+ 

 

Swiatkiewicz 

et al., 2010 



ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان               

 

9.55+ 

 روغن ماهی 12 68

Linseed oil 
 Linseed oilروغن ماهی + 

2.5% 

2.5% 

2.5% 

4.28+ 

4.02+ 

4.34+ 

Ebeid, 2011 

55 30 2DDGS 

DDGS + xylanase + phytase 

DDGS + sodium butyrate 

DDGS + probiotics 

DDGS + herbal extract mixture 

DDGS + inulin 

DDGS + chitosin 

20% 

20% 

+200+200mg/kg 

20% + 700mg/kg 

CFU/kg810+  20% 

20% + 250mg/kg 

20% + 5 g/kg 

20% + 3 ml/kg 

2.28- 

5.09+ 

3.82- 
*13.54+ 

2.37+ 

 

4.92- 

1.79- 

Swiatkiewicz 

et al., 2014 

 درصد + فیتاز 0.35فسفر در دسترس  12 152

 

 درصد + فیتاز 0.25فسفر در دسترس 

250 FTU/kg 

 

 
250 FTU/kg 

5.53+ 

 
*18.95+ 

Mansoori and 

Modirsanei, 2015 

106 24 Mannan 

Oligosaccharide 

Oregano essential oil 

1 g/kg 

 

24 mg/kg 

-13.74 

 

-1.76 

Bozkurt et al., 

2016 

 mg/kg 25 اسانس های روغنیمخلوط  12 33

50 mg/kg 

100 mg/kg 
200 mg/kg 

400 mg/kg 

600 mg/kg 

+9.27 
+14.52 

-4.97 
+1.48 

+7.39 

-28.23** 

Olgun, in press 

 

 

 عناصر کمیاب

    Pو  Caموا  معدنی نمیاب نیز هماندد 

(ض 3  ااظ اسااتخوان مهاام هسااتدد  جاادو  

( یااک مااا ه معاادنی فاارو ی Zinc وی  

پ سدتز ناالژن  1لیک استئوبالستیکبرای فعا

و فعالیااااک آلکااااالین فساااا اتاز اسااااک  

 Palacios  ض 2006پ)Park  و همکاااا ان

( نشان  ا ند نه موا یر مواومک    2004 

                                                           
سازند های جدید میکه استخوان سلول هاییبه  .1

 گویندمی (Osteoblastت)استئوبالس ساز یااستخوان

*(P < 0.05), **(P > 0.01) 



 ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان   

                                                                             

براباار شااکددد ی اسااتخوان    مرغهااای  

( بیشاتر  ٪1.0  1تغذیه شده با اساتات  وی 

از مرغهااااای تغذیااااه شااااده بااااا  وی  

اساااکض از ساااوی  یگااارپ    2پروپیوناااات

Swiatkiewicz  وKoreleski  2008 )

نشااان  ا نااد نااه خااوان بیومکااانیکی    

اسااتخوانپ از جم ااه مواومااک    براباار    

شکددد یپ تحک تمثیر مکمل  وی یا مدگداز  

می اای  اارم    نی ااو رم(     100یااا  50 

مرغ های تخمگذا  قرا  نمای  یار ض شاکل    

 وی     ژیم غذایی ممکن اسک    قد ت 

 یر بگذا  ضشکددد ی استخوان تمث

مدگداازپ یکاای از فانتو هااای آناازیم هااایی 

پ 3ماندااد سوپرانساااید مدگدااز  یساااموتاز  

هید و ز و ترانس راز اسک نه برای  شد 

و  Dermienceاستخوان فرو ی اساک   

( زیااارا بااارای تشاااکیل 2015همکاااا ان پ 

مااااتریل سااا ولی ماااو   نیااااز اساااک   

 Palacios  ض هدگامی نه باه جیاره   2006پ)

                                                           
1. Zincacetate 
2. Zincpropionate 
3. superoxide dismutase 

می ی  ارم    نی او رم    100یا  50مرغ ها 

مدگدز افافه می شاو پ قاد ت شاکددد ی    

استخوان   شک نی نمی افزایش می یاباد  

 Swiatkiewicz and Koreleski پ

و همکاااا انش  Yıldız(ض بااارعکلپ 2008

(  زا   نر ند نه با افزایش مودا  2011 

 75باه   15مدگدز باه جیاره هاای پایاه  از     

تحکام می ی  ارم    نی او رم( میازان اسا    

استخوان به  و  قابل توجهی ناهش مای  

یابدپ اماا مداابع مدگداز  ژیمای  ساول ات      

( هاایث تاامثیر  Bioplex -مدگدااز و مدگدااز 

معداای  ا ی همزمااان باار خصوصاایات    

 49اسااتخوان    مرغهااای تخمگااذا       

ه تگاای ندا ناادض باارای تعیااین تاامثیر مد اای 

افاازایش سااط   ژیاام غااذایی مدگدااز باار   

گااذا پ نیاااز بااه اسااتخوان ماارغ هااای تخم

 تحویوات بیشتری اسکض

بو  یک عدصر نمیاب اساک ناه از  ریام    

فعل و ان عا ت با ن سیمپ فسا ر و مدیازیم   

تاامثیر قاباال تااوجهی    متابولیساام مااوا  

معاااادنی و اسااااتحکام اسااااتخوان  ا    

 Armstrong and Spears, 2001; 
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Naghii et al., 2006 ض)Wilson  و

Ruszler  1998 ناااه  (  ااازا   نر ناااد

می ای  ارم       400به  50افزو ن بو   از 

نی و رم( باعث افازایش قاد ت شاکددد ی    

ه تگی می شو پ اماا ایان    32استخوان    

ه تاااه مشااااهده نشااادض  72و  52اثااار    

Olgun   نشاان  ا  ناه   2012و همکا ان )

می ی  ارم      240و  120پ  60مکمل بو   

نی او رم( باعاث بهناو  قاد ت شکسااتگی     

 42  ماارغ هااای تخمگااذا     اسااتخوان  

ه تگی می شاو ض باا ایان  اا پ اساتحکام      

های تغذیه شده با شکددد ی استخوان مرغ

  صااد( و  ژیاام غااذایی    28/3ن ساایم  

  صاد( باه  او  قابال      034 ا ای فس ر  

توجهی پایین تر از جیره های با یک  ژیم 

  صاد و   3/94غذایی ندتر  شده  ن سیم 

یاا   75باو      صد فس ر( و مکمال   42/0

می ااای  ااارم    نی اااو رم( باااو      100

 Küçükyılmaz  ض2014و همکا ان پ) 

تمثیر اص ی مال بار اساتخوان از  ریام     

انساایداز  lysylاخااتال  آن    ساااختا   

اساک ناه بارای اتصاا  متوابال ناالژن و       

 Beattie andا ساتین فارو ی اساک     

Avenell ؛ 1992پDollwet and 

Sorenson و پ (ض با این وج1988پOlgun 

( هیث تمثیری    قاد ت  2012و همکا ان  

شکددد ی استخوان هدگاام افازایش آن باا    

می ای  ارم بار     300و  150پ 75های غ  ک

 49های تخمگاذا      نی و رم مل    مرغ

 ه تگی نشان ندا ض
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 أثیر برخی ا  مواد معدنی و ویتامین  ای کمیاب دت شکستن اآتخوان ت -3جدول 

 مرغ  ای تخمگذات نی دتدتشت

دوره آزمایشی  سن پرنده )هفته(

 )هفته(

 ای جیره یمواد افزودن

 ییغذا یها میرژ

قدرت شکنندگی  مقدار 

 استخوان

 منبع

70 45 Zinc 

 
Manganese 

50 mg/kg 

100 mg/kg 
50 mg/kg 

100 mg/kg 

+8.70 

+0.62 
+3.11 

+12.42 

Swiatkiewicz 

andKoreleski, 
2008 

61 -- Manganese 30 mg/kg 
45 mg/kg 

60 mg/kg 

75 mg/kg 

-13.11 
-22.59* 

-16.75* 

-11.06 

Yıldız et al., 2011 

32 26 Boron 50 mg/kg 

100 mg/kg 

200 mg/kg 
400 mg/kg 

+17.01* 

+23.96* 

+18.06* 
+34.38* 

Wilson and 

Ruszler, 1998 

42 16 Boron 

 
 

Copper 

60mg/kg 

120 mg/kg 
240 mg/kg 

75 mg/kg 

150 mg/kg 

300 mg/kg 

+8.73* 

+10.32* 
+8.73* 

+1.19 

-2,23 

+1.78 

Olgun et al., 2012 

25 26 Vitamin K 
Ascorbic acid 

10 mg/kg 
250 mg/kg 

-10.29 
-7.09 

Fleming et al., 
1998 

83 16 Vitamin K 2 mg/kg 

8 mg/kg 
32 mg/kg 

+4.88 

+2.44 
0.00 

Fernandes et al., 

2009 

 

 

  ا ویتامین

یک ما ه مغذی مهم برای   ظ  Dویتامین 

سالمک استخوان اساک زیارا باا افازایش     

نا ایی جذب ن سیمپ محتوای ن سیم خون 

 ا   ظ می ندد و بایستی باه  او  ماد م    

     ژیاام غااذایی ماارغ هااای تخمگااذا     

 Leesonو  Newmanدراناااده شاااو ض   

 5( اظهاااا   اشاااتدد ناااه افااازو ن 1999 

 2 D3(OH) 1.25میکرو رم بر نی او رم  

بااه  ژیاام غااذایی باعااث افاازایش قااد ت   

 وز     15شااکددد ی اسااتخوان پاال از  

ه ته ای شده اسکپ  82مرغ های تخمگذا  

 وز  30ا رچاااه هااایث ت ااااوتی پااال از  

*(P < 0.05) 
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و  Nascimentoامااااپ مشااااهده نشااادض  

(  اازا    ا  ناه اشااکا   2014همکاا ان   

وا ااد بااین   3D  2000مخت اات ویتااامین  

بار قاد ت شکساتگی    الم  ی( هیث تااثیری  

ه تاه   80استخوان    مرغ های تخمگذا   

 سن( ندا  ض

 1باارای اصااالت استئون سااین  Kویتااامین 

 osteocalcin    پل از ترجماهپ ناه بارای )

 شد استخوان مو   نیاز اسکپ فارو ی  

(ض 1989پ .Hauschka et alاسااااک  

Fernandes   اشاااا ه 2009و همکاااا ان )

 نر نااد نااه مکماال  ژیاام هااای غااذایی بااا 

می اای  اارم      32تااا  2 از  Kویتااامین 

نی و رم( قد ت شکستگی استخوان  ا    

ه تاه سان( تغییار     67مرغ های تخمگذا   

( 1998و همکااا ان   Flemingنماای  هاادض 

 250اظها   اشتدد ناه اساید اساکو بیک     

 K  10می ی  رم    نی و رم( و ویتاامین  

می ی  ارم    نی او رم( هایث تااثیری بار      

                                                           
است که به  K یک پروتئین وابسته به ویتامین استئوکلسین  .1

وان هایی غیرکالژنی استخترین پروتئینعنوان یکی از رایج

 باشدمی

ی اساتخوان    مارغ هاای    قد ت شکساتگ 

 تخمگذا  ندا ندض

یاااااااک فاااااااانتو      Cویتاااااااامین 

هید ونسیالسیون لیزین و پارولین اساک   

و    پیوناااد فینرهاااای ناااالژنپ تحریاااک 

فعالیاااک آلکاااالن فسااا اتاز و تشاااکیل    

استئوبالسک    استخوان مو   نیاز اسک 

 Palacios ض 2006پ)Orban  و همکااااا ان

وادا   (  زا   نر ند ناه افازو ن م  1993 

زیا ی اسید اساکو بیک     ژیام غاذایی    

( تاااثیری باار قااد ت ppm 3000تااا  0 از 

و  Newmanشااکددد ی اسااتخوان ناادا  ض 

Leeson  1999 اظها   اشتدد نه افزو ن )

باه   Cمی ی  رم    نی و رم ویتاامین  100

 ژیم غذایی به  او  ن ای تامثیر نمای بار      

خصوصیات استخوان مرغ های تخمگاذا   

 ه سن(  ا  ضه ت 82مسن  
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 غذایی جیرهتنظیس فرمول 

 ژیاام غااذایی نوااش مهماای    سااالمک    

و همکااااا ان  Hassanاسااااتخوان  ا  ض 

نی و  2775(  زا    ا ند نه تغذیه 2013 

 16نالری بر نی و رم انرژی متاابولیکی و  

پروتئین خام به  و  عاد ی باعاث      صد

افزایش قاد ت شاکددد ی اساتخوان مارغ     

تاه سان( مای شاو ض     ه  46های تخمگذا   

Jiang   زا   نر ناد  2013و همکا ان  )

نااه    موایسااه بااا  ژیاام غااذایی ندترلاایپ 

 ژیاام هااای غااذایی بااا اناارژی بااا  باعااث 

ناهش قد ت شکددد ی و س تی اساتخوان  

ه تگای(   27   مرغ های تخمگذا  جاوان   

و همکاا ان   Leiمی شو ض با ایان وجاو پ   

 ( نشان  ا ند ناه غ  اک نمتاری از   2011 

اناارژی متابولیااک و پااروتئین خااامپ هاایث  

تاثیری بر قاد ت شاکددد ی اساتخوان       

 ه تگی نداشکض 76مرغ های تخمگذا     

 

 مکمل  ای جیره

 pHمکماال هااای جیااره ای قااد ت ناااهش 

         ژیااام غاااذایی  ا  ا ناااد و هضااام غاااذا 

مای توانااد تاامثیر متنتاای باار خصوصاایات  

مکااانیکی از جم ااه اسااتحکام شکسااتگی   

ن    مرغ های تخمگاذا  پیار و یاا    استخوا

و  Swiatkiewiczپر تولید  اشته باشاد   

و همکاااا انش  Zhou(ض 2010همکاااا ان پ 

 ارم      1( نشان  ا ند نه مکمل با 2009 

نی ااو رم مخ ااو ی از چهااا   یاااه چیداای  

باعث افزایش قاد ت شاکددد ی اساتخوان    

  شک نی    مرغ های تخمگذا  مسن می 

( 2010همکا ان   و Swiatkiewiczشو ض 

 اازا    ا نااد نااه افاازو ن  ژیاام غااذایی 

 ارم    نی او رم( و    7.5اولیگوفرونتوز  

 اارم    نی ااو رم( باعااث    3.0ایدااولین  

افاازایش قااد ت شااکددد ی اسااتخوان      

ه تگی می شاو ض   70مرغهای تخمگذا     

Swiatkiewicz   2014و همکااااااااا ان )

می ای  ارم بار     200  یافتدد ناه افازو ن   

رم مخ و ی از عصا ه هاای  یااهی   نی و 

با موا یر زیا   انه و موا  معادنی خشاک   

شده     ژیم غذایی باعث افازایش قاد ت   

شکددد ی استخوان  ان و   شاک نای      

 Olgunماارغ هااای تخمگااذا  ماای شااو ض  



ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان               

 

نشان  ا  نه مکمل غذایی با غ  ک نام یاا   

می اای  اارم      400تااا  25متوساا   از 

اساسی باعاث  نی و رم( مخ و   وغدهای 

 بهنو  پا امترهای استخوان می شو ض

 

 اآید ای چرب

Swiatkiewicz   نشان 2010و همکا ان )

 ا  نه افازو ن اسایدهای چارب زنریاره     

 رم    نی او رم( و اسایدهای    5.0نوتاه  

 ااارم     2.5 چااارب زنریاااره متوسااا  

نی و رم(     ژیام غاذایی باعاث افازایش     

هاای  قد ت شاکددد ی اساتخوان    مارغ    

شاااو ض ه تاااه( مااای 70تخمگاااذا   سااان 

Tarlton   اظهاااااا  2013و همکاااااا ان )

 اشتدد نه افزو ن اسیدهای چارب اشاناع   

به  ژیم غذایی باعث افازایش   3نشده امگا 

اسااترس نهااایی و شکسااتگی اسااتخوان   

 70  شااک ناای    ماارغ هااای تخمگااذا    

ه تگاای( ماای شااو ض ایاان بهنااو  قااد ت    

آلکاالن  شکددد ی استخوان نتیره افازایش  

فس اتاز و اسید فس اتاز موااوم    برابار   

    ژیام   3تا تا ات با افزایش سط  امگا 

و همکاااا ان پ  Tarltonغاااذایی اساااک   

و همکااا ان  Baird(ض بااا ایاان  ااا پ 2013

(  اازا    ا نااد نااه نساانک هااای  2008 

ت اسیدهای چرب امگا 6مخت ت غذایی امگا 

هااایث تااااثیری    قاااد ت شاااکددد ی    3

ه ته  58ن مرغ های تخمگذا   استخوان  ا

( خا رنشاان  Ebeid  2011  سن( ندا ندض

نر  نه مدابع مخت ت غاذایی از اسایدهای   

چرب اشناع نشده   وغن ماهی یاا  وغان   

بذ  نتان( هیث تاثیری بر قد ت شاکددد ی  

ه تاه   68استخوان    مرغ های تخمگذا   

 سن( ندا ندض

 

 نتیجه گیری

ان    باارای ا میدااان از نی یااک اسااتخو   

مرغهااای تخمگااذا پ سااط   ژیاام غااذایی  

بایااد مک اای  Dن ساایمپ فساا ر و ویتااامین 

   صااد 50باشااد و اناادازه ذ ات  ااداقل  

می اای متاار باشاادض  2مدااابع ن ساایمی بایااد 

 100یاا   50عالوه بر ایانپ ترنیا  توریناا     

می ی  رم    نی و رم بو      ژیام هاای   

توانااد باعااث افاازایش قااد ت  غااذایی ماای



 ضضض عوامل تغذیه ای اثر  ذا  بر قد ت شکددد ی استخوان   

                                                                             

خوان    مرغ های تخمگاذا   شکددد ی است

شو ض افزو ن آنزیم فیتااز باه  ژیام هاای     

 ژیم غاذایی   Pغذاییپ به ویژه هدگامی نه 

پایین اسکپ نی یک استخوان  ا بهنو  مای  

بخشااد و بدااابراین قااد ت شااکددد ی  ا    

 هدض مشخص شده اساک ناه   می  افزایش 

اسیدهای چرب زنریره نوتاه و متوس  و 

-ماندد  وغان مکمل های خو انی خاصی 

سی یا  یاهان  ا ویی و ایداولین  نهای اسا

هااای قاد ت شاکددد ی اسااتخوان    مارغ   

 می بخشددض تخمگذا   ا بهنو 
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 تجارت نوین در صنعت مرغ گوشتی
 
 

 
 ترجمه و گردآوری: دکتر علی چیذری

 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
 

 

مهم  ،مسیر در بازار رییدرك بهتر تغ یبرا

را باه چهاار دساته     یاست که بازار جهاا  

: گوشات کامام مار ،    یمکنا  میتقسا  یدیکل

شاده   یگوشت فرآور ، مر  دیگوشت سف

بازارهااا  نیاااز ا کیاا. هاار رهیااو گوشاات ت

د و کاام  مساتقم از    ا خاود را دار  پویایی

د. تجارت در هر دسته نکن یعمم م یگرید

ما ناد   دیا عوامم تول یها نهیهز ریتحت تأث

 یهاا  ناه یهز ،یجوجاه گوشات   یها نهیهز
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 .ردیگ یمصرف کنندگان قرار م تیاااتفااااوت در اولومیااازان و  فااارآوری

 

 گوشت مرغ کامل  تجارت

 د،یااجد اعضااایو  دیااالزامااات بااازار جد

 کام . کشاد  یرا به چاال  ما   میتسلط برز

اسات   یتن ونیلیم 1.8بازار  کیبازار مر  

 و خود دارد  سیطرهتحت  را آن میکه برز

تجااارت  ی)بااه اساات نا یدر تجااارت جهااا 

از سااهم درصااد  65و هنااک کنااک   نیچاا

و  اسات را به خاود اختصااد داده   بازار 

 10هم ساهم باازار    هیاروپا و ترک هیاتحاد

 . 35 )شاكم  ی را در اختیاار دار اد  درصد

کامام   مر  یبازار برا نیمهمتر ا هیخاورم

و هناک کناک    نیچا  یتجار رو داما  است،

باازار   نیا قابم توجه است. رقابت در ا زی 

و سارعت   دیا تول ناه یباه هز  یبستگ اریبس

 یایا مزا یدارا نی)چدارد عرضه در بازار 

 و هیترک ،هنک کنک مر    تامیندر  یادیز

 نیتار  یهنوز هم رقابت می . برزاست عراق

از  و اساات دیااتول نااهیکشااور از لحااا  هز

 ا اه یدر خاورم یقو یتیموقع نه،یهز منظر

 هیااکاارده اساات. در گذشااته، اتحاد جااادیا

داشت، اماا   گروه نیدر ا یاروپا  ق  مهم

 ،یصااادرات یهااا ارا ااهیپااا از فااذف  
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را از دسااات داد. ا اااهیخاااود در خاورم پیشاتازی  تیموقع جیاروپا به تدر هیاتحاد

 

 
 گوشت مرغ برزیل در جهان تجارت -35شکل 

 

 فا    دیا جد یاستا داردها یپا از معرف

و امااارات متحااده  یدر عربسااتان سااعود

کامام باازار    نی، تاام 2018در سا   یعرب

 رهیااپااا از اعمااا  خ ا ااه،یخاورم طیااور

ز  خواهد باود. عا وه بار    مجا گریکننده د

 تیا مقاصاد امن  ا هیخاورم یکشورها ن،یا

کارده   نیای را تعجدیدی  کیاستراتژ ییغذا

 و یدر عربسااتان سااعود ژهیاابااه و ،ا ااد

فااارک کااه بااه  جیخلاافاشاایه  یکشااورها

 .است یمحل دیتول  یافزات ش در  یمعن

در باازار   مار  کامام  بازار  ح،یتوض نیا با

 رساود اسات  و پبازار مهم  کی ا هیخاورم
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  یافازا در فا   جیو فجم واردات به تدر

در   یسرعت پنج ساا  پا  با اگرچه  است.

عرضاه    یبر افزا دیتأکاما  ،فرکت  یست

. و داخلاای از اصااو  جدیااد اساات  یمحلاا

، همچنان پیشتاز در صادرات اسات  میبرز

رقاباات هااا بااه  ناادهیامااا در چنااد سااا  آ

 نیاوکارا با فضور رقبای جدید  دخصو

و همچناان   افات یخواهد   یزااف هیو روس

 نیخاود را در تاام   ی قا  منطقاه ا   هیترک

ففاا   ا ااهیدر خاورم هیهمسااا یبازارهااا

 .خواهد کرد

 

 اروپا  هیاتحادو  دیگوشت سف بازار

اروپاا   هیا اتحاد درمر   دیگوشت سف بازار

 مقیاک  سبتا کوچک دربازار  جهی)و در  ت

 رایا متمرکاز اساتز ز   اریتن  بس 650،000

 یاست کاه بارا   یبازار عمده غرب تنها نیا

 نهیاز گوشاات ساا  یواردات قاباام تااوجه 

 یبازارهاا  ری . ساا 36 )شكم دارد آمادگی

نه ما ناد  یگوشت سا  یواردات برا یافتمال

و کا اادا   لناد یوزی  ا،یمتحده، استرال االتیا

واردات گوشات   یبه طور کامم برا بایتقر

 کیا متحاده   االتیا شاده ا اد. ا   بسته نهیس

 نهیواردات گوشت س یبرا یکوچك چهیدر

کاارده اساات، امااا فجاام   جااادیا یلیاز شاا

تااوان  یرا ماا 2017تاان در سااا   75000

 یتجاار  یها انی سبتا محدود دا ست. جر

 هیاااتحاد-لناادیاروپااا و تا هیاااتحاد-میاازبر

 نیا یتجارت برا یاصل انیاروپا هنوز جر

هار دو کشاور    یو برا هستندبخ  بازار 

 یمار  گوشات  بازار  نیارزشمندتر نیا زی 

اسات کاه    میدل نی. به همبه فساب می آید

از  میا صادرات برز کمپا ی 20 ریفذف اخ

 ریتاااث نیاروپااا چناا هیاااتحاد دییااتأ سااتیل

اگر  .بازار داشته است نیا یروبر  یبزرگ

بااز   یبازارهاا  نیگزیجاا  ناه یگز چه چناد 

 یمشاابه بارا   یهاا  متیکه ق دیگوشت سف

ه             ارائا اروپاا   هیا را باه اتحاد  نهیگوشت سا 

وجااااااااود دارد. ماااااااای دهنااااااااد، 
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 ت سفید و تیره مرغتجارت گوش -36شکل 

 

  شاتر ی)ب یگار ید یبازار هاا  ندهیاگر در آ

 کاه در مار    دیباز شود، بازار گوشت سف

خواهاد   یاروپا متمرکز اسات بااق   هیاتحاد

. فجاام کاام و توسااعه خواهااد یافاات ما ااد

اروپااا بااا اسااتفاده از  هیااواردات در اتحاد

 نیا محدود شده است، که از ا یبند هیسهم

رشد  نهیگوشت س دیتجارت در تول دگاهید

 شاان   ناده یآ یرا در بازار سا  ها ی سب

گوشات سافید    ندهیتجارت آ دیدهد. کل یم

قااادر بااه  میاابرز ایااآ ماار  ایاان اساات کااه

تجاااار بازگردا ااادن اعتمااااد مقاماااات و  

. هسات یاا خیاار  صاادرات   یبارا  اروپاایی 

 مهام  كناان یباز هیسا رو االو افتم نیاوکرا

 نیباازار خواهناد باود. اوکارا     نیدر ا یتر

 یكا یمر  تازه در  زد دیتول میپتا س یدارا

از ویاژه ای  اروپاا و منااف     هیا بازار اتحاد
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 لناد یو تا میبا برز سهیفاصله در مقالحا  

قابام توجاه    یکااال  کیا . مار  تاازه   است

درصاد   20تا  15اروپا ) هیگرا تر در اتحاد

کنناده   نیتنها تاام  نیرااوک گرا تر  است و

 یتوا د غذا یاروپا است که م هیاتحاد ریغ

کناد. باا    نیاروپا تاام  هیرا در اتحاد یسنت

اروپاا تجاارت را باا     هیاتحاد که نیوجود ا

باه   نیکند، اوکارا  یمحدود م یبند هیسهم

بااه  هیاز سااهم ی خااار ا ناادهیطااور فزا

 .کند یاروپا صادر م هیاتحاد

 

 ایبه آس شتریوجه بت ،رهیگوشت ت بازار

 قایو آفر

 االتیا درصاد باازار ، ا   25)با سهم  میبرز

درصد بازار  و  28)با سهم  كایمتحده آمر

درصاد باازار ،    13اروپا )با سهم  هیاتحاد

 ران و پای مر با  و  ،تیرهتجارت گوشت 

 ید. در فالنده یقرار مخود  ریرا تحت تاث

 نیو اوکارا  هیما ناد روسا   ییکه کشاورها 

خود  مبازار هستند و سه نیاردان اتازه و

درصاد   2درصد و  3 زانیرا در بازار به م

 ،ی . به طور سانت 37داده ا د )شكم  یافزا

تن، همواره  ونیلیم 11 ظرفیتبازار با  نیا

 یتقاضاا  ماات یتنظ یسااز  ناه یبه یبر رو

باه   نیتمرکز کارده اسات و بناابرا    یجها 

کناد.   یمار  کماک ما    دیبازار گوشت ساف 

مر  )گوشت  دیگوشت سف یغرب یبازارها

در دهنااد  یماا حیتاارجرا   لااهی/ ف نهیساا

 یكاا یآمر ا،یآسا باازار هاای    صورتی کاه 

گوشات   ییقایو مصرف کنندگان آفر نیالت

 نیاادهنااد. ا یماا حیتاارجرا   رهیاات یهااا

 یهاا  مات یدر تفااوت ق  نیهمچن حاتیترج

 یقاو  یا هیا شاود و پا  یم دهید یز  یمحل

 یهاا کند. شارکت   یتجارت فراهم م یبرا

 هیمتحده و اتحاد االتیا در ژهیبه و ،یغرب

 رهیا ت یکنناد گوشات هاا    یم یاروپا، سع

تار بااه  اقتصاادی   یهاا  مات یخاود را باا ق  

را  نهیگوشات سا   وفروخته  ایو آس قایآفر

 یتجاار  انیاروپا بفروشند. جر هیبه اتحاد

/ هناک   نی)چا  ایبه آس شتریب رهیگوشت ت

  اه ای ، خاورمنیپا یلیو ف تنامیکنک، ژاپن، و

 حاادهو امااارات مت ی)عربسااتان سااعود 

غنااا و  ن،ی)آ گااوال، بناا  قااای  و آفریعرباا

 .تمایم دارد شتری  بیجنوب یقایآفر
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باازار   رهیا باازار گوشات ت   که نیا میبه دل

تااوان ا تظااار  یاساات، ماا یمحرکاا اریبساا

 یآتا  یباازار در ساا  هاا    نیا داشت کاه ا 

دسااترک بااودن بااا توجااه بااه رشاادکند و 

متحااده،  االتیاا)ا یکنناادگان ساانت  نیتااام

اروپااا  در فااا  رشااد  هیااو اتحاد میاابرز

و مسئله ای کاه در   است. چال مشهودی 

و تامین  است که نیا این مورد وجود دارد

کااه  اسااتبااه بااازار  مناساا  یدسترساا

اسات تاا بتوا اد     دیبازار جدایجاد  ازمندی 

ففا    یجهاا   یبازار را در بازارهاا  متیق

باه   یشاتر یتا تمرکز ب می رودکند. ا تظار 

از  یبرخچنا كه  ،وجود داشته ایسمت آس

 بااه د بااا   فااو  در ممتااازصااادرکنندگان 

و هنااد و بااه  یما نااد ا اادو ز ییبازارهااا

. با توجه می باشند قایفرآ بیشتر در میزان

درصد از رشد بازار  90از   یب که نیبه ا

 وظهور اسات و   یمر  در بازارها یجها 

 یاست، بازارهاا  ایدرصد رشد در آس 65

منطقه         به  چشم گیریبه طور  یجها 

محصااو   رهیااگوشاات ت. رو ااد یماای ا

مصرف کننادگان اسات و باعا      یحیترج

عامام   کیا امر به عناوان   نیشود که ا یم

 باشد.   ندهیتجارت آ یمهم برا

 

بازار در حاا    فرآوری شده،مرغ  وشتگ

 رشد با ارزش باال 

 ونیا لیم 1.1بازار فرآوری شده مر   بازار

دالر در هر  4از   یب یها متیاست )ق تن

 نیا مر  در جهان . ا نیگران تر - لوگرمیک

و  بااودهدر فااا  رشااد  جیبااازار بااه تاادر

و  لناد یتا ریتحت تاأث  یتجارت به طور سنت

. مای باشاد    37)شاكم  میبرز کمترو  نیچ

 یرویکم و   نهیهز یایاز مزا نیو چ لندیتا

، که باه آ هاا   باشند یکار ماهر بهره مند م

 یرا بارا  یمحصوالت متناوع  دیامكان تول

اروپاا و   هیا با ارزش ما ند اتحاد یبازارها

 سا       دهد. تقاضا در ژاپن در  یژاپن م

امار   نیاست و ا  یدر فا  افزا ریاخ یها

عوامم رشاد در   نیاز مهمتر یكیبه عنوان 

باوده اسات. در ژاپان،     لندیات وریصنعت ط

باا  بخا    نیا در ا لناد یتا یاصل  یرق نیچ

 یفاصااله ا میاابااه دل میااارزش اساات. برز

بازار موفق  نیاز ژاپن در توسعه ا یطوال 
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 یاروپااا دارا هیاا بااوده اساات. بااازار اتحاد

 قیا است کاه هار دو از طر   میو برز لندیتا

دار اد، در   یبه بازار دسترس یبند هیسهم

 هیسااهم قیاااز طر هاااتن نیکااه چاا  یفااال

توا د در باازار   یم «گریکشور د»کوچكتر 

فضاور و محصاوالت را   اروپا به  هیاداتح

باالقوه   یبازارهاا  رید. ساا رسبفروش به 

ما نااد  فاارآوری شاادهماار   یباازرب باارا

 لناد یوزیو   ایمتحده، کا ادا، اساترال  االتیا

محادود هساتند و در    اریبسا  یبا دسترس

 رفتاه یپذ فاراوری شاده  عمم واردات مار   

 دیا باازار جد  وساعه ت ن،یشو د. بنابرا ی م

کااوچكتر باا درآمااد باااال در   یدر بازارهاا 

سنگاپور و هناک   ،یما ند کره جنوب ا،یآس

متمرکز شده اسات.   ا هیکنک، و در خاورم

در گوشت مر   ندهیجهت تجارت آ زی  نیا

 خواهد بود. فرآوری شده
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 رایا رشاد خواهاد کارد، ز    جیبازار به تادر 

شااده در  یماار  فاارآور  یراتقاضااا باا 

کنااد و  یرشااد ماا یالمللاا نیباا یبازارهااا

بااا  ییایآساا یبازارهاا  نیاابااه ا یدسترسا 

 ی. اگر برخا ابدی یبهبود م جیارزش به تدر

واردات ماار   گاارید یغرباا یاز بازارهااا

دهنااد، رشااد    یشااده را افاازا فاارآوری 

 توا د فاصم شود.   یم یشتریب

 االتیا تا ش کارده اسات تاا باازار ا      نیچ

را باز کند اما تاکنون  اکاام ما اده    متحده

از چاال  هاا مرباوه باه      گرید یكیاست. 

تامین کنناده   یدر کشورها نهیهز راتییتغ

 یکار و دسترسا  یها نهیهز  یاست. افزا

  ناد ما یدیکل یمحدود به کار در کشورها

 ی درزیا چاال  ا گ  تیا موقع لندیو تا نیچ

به  دیشد یاست. وابستگ ایجاد کرده بازار

از  یسه کشور، همراه باا بعضا   ایو تنها د

باا   ییماواد غاذا   یمنا یمسائم مربوه باه ا 

  یدر گذشته، منجر باه افازا   نیواردات چ

واردکننادگان باه تناوا واردات     نیع قه ب

در  رییا باع  تغ نیخود شده است و ا هیپا

شود. معامله گاران از   یم ندهیآ یسا  ها

بااه د بااا  راه   یدیااواردات کل یبازارهااا

بااه واردات  دنیتنااوا بخشاا یباارا ییهااا

از  یهسااتند و شااروا بااه بهااره بااردار   

صاادر   یموجود در کشورها یفرصت ها

 دیااتول)بااالقوه کاارده ا ااد    دیااکننااده جد

فاارآوری ماار   یباارا شااتریمحصااوالت ب

 تنامیو یبرا ژهیفرصت ها به و نی. اشده 

مای   جااد یو هناد ا  نیپا یلیکام ف  زانیو به م

کااار  کیاا یتیمااوقع نی. ساااختن چنااشااود

بااال باه    یاساتا داردها  رایز ست،یساده  

تااازه  یباارا ییباااال یهااا یورود یمعنااا

بازار است. صاادرکنندگان   نیدر ا نیوارد

شااده  یماار  فاارآور  دیاامحصااوالت تول

 یرا بااارا یمعماااوال محصاااوالت خاصااا

 ایا  کارخا جات فرآوری ، بازارهای محلی

دهناد کاه    یخرده فروشان اختصااد ما  

در فاان  ییباااال یگااذار هیبااه ساارما ازیاا 

و توساعه محصاو  دار اد.      یتوز ،یآور

متفاوت از بازار گوشت مر  است کاه   نیا

 .است فجمیاز بازار  شتریب
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 یهاا راهکاربه  ازیبازار ن طیشرا رییتغ

   دیجد

رشاد   میا ما ا تظار دار ندهیآ یدر سا  ها

اداماه داشاته و   تجارت مار    یفجم جها 

 یبرامداوم  دیتهد کی رشد  ماید. آ فلو زا

رود کاه   یا تظاار ما   .صنعت خواهاد باود  

رشاد   .بما د یباق یبه مدت کوتاه ففاظت

همچنان  سبتا محادود خواهاد باود،     نیچ

صاادر کنناده غالا      کیا  به میتبد هیروس

از  یخواهد شد و مسائم عرضاه در برخا  

صادر کننده هناوز فام  شاده     یکشورها

ما نااد  وریااپاارورش ط یاساات. بازارهااا 

 یباارا ایااو کلمب یهنااد، مااالز  ،یا اادو ز

 یغرباا  ی. بازارهاااسااتند یواردات باااز  

مرغااوب  یبازارهااا بااهواردات خااود را 

 یمحدود ما  فرآوری شدهو  دیسفگوشت 

 ناده یآ یساالها  یرو د عمده برا کی. دکنن

 شاتر یب راتییا ، تغتجارت این صنعت یبرا

کاه  ، اسات  بازار واردات یدر استا داردها

ما نااد  یاجتماااع یهااا یباار اساااک  گرا اا

و کشااور مبااد   وا اااتیرفاااه ف ،یداریاااپ

هار دو   یاز ساو  راتییتغ نیخواهد بود. ا

 گااروه هااای فعااا  درو از طاارف  کشااور

 از ییبازار به وجود خواهد آمد.  مو ه هاا 

 ،کم با رشد  رو د عبارتند از پر دگان  نیا

 دیااتول ،باادون تغییاارات ژ تیكاای  هایغااذا

شده  دیتول یجوجه ها ک،یوتیب یبدون آ ت

 یماار یب قیا بلكه کاه  و کنتر  دق ،یمحل

ما نااااد سااااالمو   و  مشااااترك یهااااا

 .لوباکتریکمپ

ی آماادگ  دیا با بازرب طیاور    یهاا  شرکت

  یپا  نیهمچن و راتییتغ نیا یبراالزم را 

کااه در آن تجااارت  یدیاامناااطق جد یناایب

 ،تر از گذشته خواهد باود  دهیچیکاه  و پ

   داشته باشند. 

 

 جهانی کیاستراتژهای  دهیا

شارکت   تیهدا یبرا کیاستراتژ دهیاچهار 

در واکاان  بااه   یجهااا  یمرغاادار یهااا

 ییشناساا  یدر تجارت جها  دیجد تیواقع

 .شده ا د

باه   "صاادرات تنهاا  "از  دیشرکت ها با. 1

رشاد   یتر با دسترسا  یجها  كردیرو کی

 .متمرکز شو د یبازار محل



 یدر صنعت مر  گوشت نیتجارت  و                                                            

  1399ابستان ت ،111شماره  ،چكاوكفصلنامه 

در فااا  فرکاات بااه  یبااازار جهااا  رشااد 

درصد  90 ، وظهور است  یبازارها یسو

 65اسات و   بازارهاا  نیا در ا یرشد جهاا  

 یاست. فرصات هاا   ایدرصد رشد در آس

است، اماا متاسافا ه     یدر فا  افزا دیجد

در  دیجد یاز بازارها یاری، بستجار یبرا

به تجاارت بساته هساتند      یفا  رشد سر

پاکساتان،   ا ماار، یم د،هنا  ،یا ادو ز  ما ند)

 کیاا نی . بنااابراقااایباانگ دش و شاارق آفر

متمرکز بر صاادرات باه هماان     یستراتژا

ا دازه که در گذشته ارائه شده است، رشد 

ا جااام  یجهااا  یرا در بازارهااا یمشااابه

 یا تظاار ما   ناده، یسا  آ 5 خواهد داد. در 

بتوا ناد   شتریب یالملل نیب یرود شرکت ها

 "تنها صاادر کنناده  " رفاتمرکز خود را ص

 یدر بازارها میگذار مستق هیکنند تا سرما

 یهاا  انیا امار جر  نیا رشاد کنناد. ا    یسر

قارار خواهاد    ریرا تحات تاأث   ندهیآ یتجار

بر رو د کوتاه مدت فرکات از   دیداد و تأک

خواهد  یمحل دیبه رشد تول یتجارت جها 

 داشت.

عاماام  سااتمیدر س دیااصااادرکنندگان با. 2

 یگاذار  هیسارما  یصاادرات  نیگزیجا یها

 یالمللا  نیبا  یتجار یها انیجر رایز ،کنند

 .شو د یم

در فا  کااه    یفجم تجارت جها  رشد

. اباد ی یما   یافازا  یاست و خطرات تجار

در مااورد  ناادهیواردکنناادگان بااه طااور فزا

م باه علا  بناا  عرضاه   یافتماال  یشوك ها

 یهااا یماااریب وایاز جملااه، شاا مختلاا 

 ک،یا تیژئوپول یتجاار  یو تن  ها آ فلو زا

 یجهاا   یشارکت هاا   ی گران هستند. برا

در  یگاذار  هیسارما  یارا بار  یفرصت نیا

کاه منشاا را    یصادرات یعامم ها ستمیس

دهد و  یمتنوا کرده و خطرات را کاه  م

 یدر تجارت جها  یشتریب یریا عطاف پذ

 تیا واقع نیا دهد. ا یکند، ارائه م یم جادیا

 یبرا ردفرصت منحصر به ف کی زی  دیجد

 ه،یما ند روسا  ییدر کشورها نیتازه وارد

که به چشام ا اداز   است  تنامیو و نیاوکرا

و  هیشاود. روسا   یوارد ما  یجها  یتجار

 یکام ورود  یهاا  ناه یهز میا به دل نیاوکرا

  غلاه )هر دو کشور صادرکنندگان بازرب  
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خام مر  ما ند گوشت کامم  یدر بخ  ها

 تناام یشاو د. و  یعرضه ما  رهیگوشت ت ای

عرضاه باازار    یبارا  ییفرصت هاا  یرادا

 یاسات کاه در آن ما    فارآوری شاده  مر  

خاود و   یرقاابت  مواد غاذایی عرضه توا د 

بارای   را  تار  کم یهاا  نهیبه هز یدسترس

کند. شارکت   تولید محصوالت طیور ایجاد

 یمحل بازیگرانبا  یبا همكار ،یجها  یها

، باه طاور   سبز یپروژه ها یراه ا داز ایو 

 .داشتخواهند  پی  روی ندهیفزا

در  یگاذار  هیباا سارما   دیشرکت ها با  .3

شاده، ارزش   فارآوری بازار تجارت مار   

 .دهند  یخود را افزا یافزوده 

گوشاات بااه طااور   یجهااا  یهااا شاارکت

عرضاه محصاوالت باا     یروبر یا ندهیفزا

کنناد. در ماورد    یارزش افزوده تمرکز ما 

 یدر ارزش هاا  یبزرگا  یمر ، تفاوت هاا 

مقدار  نیمختل  تجارت مر  وجود دارد. ا

صاادرات   یدالر در تن بارا  1000فقط از 

از   یباه با   رهیاز گوشت ت ییكایمر  آمر

فارآوری  مار    یدالر در هر تن برا 4000

 هیشاود. سارما   یمحاسبه م لندیاز تا شده

در بخاا  پااردازش پر اادگان پاار   یگااذار

 یبرا یمنطق یتجار یاستراتژ کیارزش، 

 نیاااساات. ا وریااپاارورش ط یشاارکت هااا

خاوب   ریا اخ یبازار در سا  هاا از بخ  

قابام  تنها بخ  با رشد  وعمم کرده است 

در ارزش و فجاام بااوده اساات.   یتااوجه

ی هاا بسایار قابام    نیچ تیم ا  موقع یبرا

از  یبااا وجااود برخاا  یفتاا ،تاماام اساات 

گذشااته و رشااد مااداوم    یهااا ییرسااوا

هناوز   ،یلندیصادرات مرغوب تا تیوضع

متحاده   االتیا نی. همچندرفا  رشد است

توساااعه باااازار محلااای را در   تیاااموقع

در  شاده فرآوری با مر  آمریكای مرکزی 

 یسا  هاا       . در دستور قرار داده است

بخا    نیا بار ا  یشاتر یب دیشاهد تأک ،یآت

منجار باه    اه تنهاا   کاه   خواهیم باود  ازارب

 نیباا یفضااور رو بااه رشااد شاارکت هااا 

 نیو چا  لناد یما ند تا ییدر کشورها یالملل

عرضه کننده  یشود، بلكه در کشورها یم

 وجود دارد. زی  دیجد

از لحااا   دیاابا شااهیصااادرکنندگان هم .4

 .به بازار جلوتر از بازار باشند ازی  رییتغ
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به طور  انیوارد کننده و مشتر یکشورها

را با توجه  دیتول یاستا داردها یا ندهیفزا

مصاارف کننااده و   ی گرا اا  یبااه افاازا 

 یهااا یکننااد.  گرا اا یماا میتنظاا یاجتماااع

 یما   یافازا  ندهیآ یدر سا  ها یاجتماع

 دیو مر  تول ا اتویو رفاه ف یداریپا ابدزی

 ییهمااه رو ااد هااا ،یشااده در سااطح محلاا

است. عا وه بار     یفا  افزا راست که د

درصااد بااه  100سااالم  یغااذا هیااته ن،یااا

 یهر شرکت یبرا یالزام اساس کیوضوح 

 یگو اه تعهاد   چیدر کس  و کار است و ه

 یوجاود  ادارد. شارکت هاا     نهیزم نیدر ا

از رو ااد صااادرات در  دیااصااادر کننااده با

 یکنناد. بارا   یرویا صادرات خود پمقصد 

 یمااورد باارا کیاا ،یجهااا  یشاارکت هااا

منطقاه   نیا در ا یدر رهبر یگذار هیسرما

تعاد  اعتمااد کاه اغلا      یوجود دارد، برا

شاود. هماا طور    یداده م یمحل  یبه صنا

 یما   یتنهاا افازا   یمسائم اجتماع نیکه ا

معامله گران قطعا سااده تار    تیموقع ابد،ی

ها از فاصله دورتار از  آ  رای خواهد شد )ز

 فرصت کی زی  نیکنند ، اما ا یبازار کار م

توا ند  یاست که م ییشرکت ها یمهم برا

ا جاام دهناد. باه     ناه یزم نیرا در ا یرهبر

از  یمیاران مساتق ذگ هیسرما اد،یافتما  ز

مقصاد   یصادرکنندگان بزرب به بازارهاا 

 یی ها انیدار د تا بتوا ند به مشتر ازی  زی 

 .شو د كتریخود  زد

 

 ، یجهان یمداوم در بازارها ریی: تغندهیآ

کسب و کار خاود   یمد  ها دیبرندگان با

 کنند یساز نهیرا به

 اریبه  ظار بسا   یتجارت جها  یبعد  قشه

خواهد بود. تجارت همچنان  نیمتفاوت از ا

و  زیرو به رشد است، اما رشد کند و  ااچ 

 از ی اشاا یاایگرا شااود.  وسااان دهیااچیپ

 راتییا تغ ک،یا ژئوپولت یتن  هاا  ،آ فلو زا

 انیرقابت در جر  یافزا ،یتجار استیس

 یدر اساتا داردها  راتییو تغ یتجار یها

باه افتماا     راتییا تغ نیا ا هبازار است. هم

کسا  و   یدر مد  هاا  میبه تعد ازی  ادیز

  یکااار کااه توسااط صااادرکنندگان تصااو

 یشده است. تازه واردان در تجارت جهاا  

 یتجارت جها  جادیبه او  ابندی یم  یافزا
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 نیو همچنا  شتریب یریدر جهت ا عطاف پذ

باالقوه   ی ظما  یاز ب یکاه  خطرات  اش

 .کنند یکمک م

به سارعت   طیشرا نیکه ا میکن یفكر م ما

باه تمرکاز هار     ازیا باازار    رییا در فا  تغ

اساات.  یشاارکت فعااا  در تجااارت جهااا  

دوباااره درك کننااد کااه  دیااشاارکت هااا با

تمرکاز   ایا کاه آ  نیا کنند و یچگو ه کار م

در فاا     یسار  طیشارا  نیا صادرات در ا

راه  چیبازار همچنان مناس  است. ه رییتغ

وجود  دارد، و  "همه یراا دازه ب کی"فم 

خاااد هاار  تیاابااه موقع یبسااتگ اریبساا

 یاصل اریچهار مع رابو با کشرکت دارد. 

 قیاارا در تطب یمعاملااه گااران جهااا  یباارا

 دیا دج تیا مد  کس  و کار خاود باا واقع  

وجاود   نیا کرده است. با ا ییبازار شناسا

وجود دارد: بازارها  نانیاطم یبرا زیچ کی

 ییهستند و تنها شارکت هاا   رییدر فا  تغ

 یاز بازار در بلندمادت رقابات ما     یکه پ

.ز اااااااده مااااااای ما ناااااااد  کنناااااااد
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 :یگوشت یهاکف پا در جوجه تیاز درمات یریجلوگ

 هیتهو تیاهم

 

 
 دکتر علیرضا خداییمترجم:  

 عمومی دامپزشکیدکتری 

 
 

  
 مقدمه

درماتیت تماسی شامل ضایعاتی است کهه  

بر روی سینه، مفصل خرگوشی، پوست و 

های گوشتی های کف پا در جوجهبالشتک

امروزه، درماتیهت کهف پها     شود.یجاد میا

یکی از مهمتهری  شهاخه ههای کیفهی در     

های گوشتی است که جهت بررسی جوجه

استانداردهای رفهاه جوجهه مهورد پهای      

ضهایعا  کهف پها، توسه       قرار می گیرد.

هایی در ناحیه بالشتک ها و زخمسائیدگی

گههردد. شههد  ایهه  کههف پهها مشهه ه مههی
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ی رنگهی و  توانهد از یهک به   هها مهی  عارضه

ای محههدود تهها سههائیدگی ممیههم در ناحیههه

 تورم شدید کل کف پا متغیر باشد.

ههای  هرگاه ای  ضایعا  شدید در جوجهه 

ی توانهد نشهانه  گوشتی مشاهده شود مهی 

در رنج بودن طیور باشد و رفاه زندگی و 

ها را زیر سوال ببرد. همچنهی   سممت آن

افزای  بروز درماتیت کهف پهایی معمهو     

ه با کاه  نرخ رشد خواهد بهود کهه   همرا

طور مستقیم درآمد پرورش دهندگان را به

هههای دهههد. جوجهههتحههت تههاقیر قههرار مههی

ها در رنهج  گوشتی که به دلیل ای  عارضه

هستند، معمهو  حرکهت کمتهری داشهته و     

 کنند.کمتر از آب و دان استفاده می

پههایی علههل بههروز  بااینکههه درماتیههت کههف 

نظهر کیفیهت بسهتر    م تلفی دارد ولهی بهه   

 بیشتری  تاقیر را بر وقوع آن دارد.

 

 
 

 

 درماتیت کف پا در جوجه گوشتی
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 درماتیت کف پا در جوجه گوشتی

 

 ونههههدهنهههدگان طیهههور چگامههها پهههرورش

 تواننههد کیفیههت بسههتر را در حههد قابههلمههی

قبولی نگه دارند تها تلفها  کاسهته شهده و     

رفهاه حیوانهها  موجهود در فههارم افههزای    

 یابد؟

دد در بههروز عوامههل متعهه، در ایهه  ملالعههه

بسههتر مرطههوب بررسههی شههد. در ایهه      

نفر دهنهده   15هایی به بررسی پرسشنامه

داده شد تها علهل خهی  و مرطهوب شهدن      

نفره  15بندی کنند. ای  گروه بستر را رتبه

شامل مت صصهان تغییهه، دامپزشهکان و    

ای و باتجربه در صنعت طیهور  افراد حرفه

بههود. بنههابر نظههر ایهه  افههراد، مههدیریت      

ها مهمتهری   ها و نوع تهویه سال آب وری

عوامل دخیل در کیفیت بستر است. کیفیهت  

بسههتر توسهه  طراحههی سیسههتم تهویههه و  

مههدیریت تهویههه سههال  تحههت تههاقیر قههرار  

گیهرد، چراکهه تهویهه در کنتهرل دمها و      می

 رطوبت داخل سال  نق  به سزایی دارد.

پای  دما و رطوبت داخل سال  از مهوارد  

یه کارامهد  بسیار ضهروری جههت تشه    

بودن سیستم تهویه است. کنتهرل مناسه    
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در رطوبت نسبی باعث کهاه  جهیب آب   

شود و ریزش قلرا  آب توس  بستر می

ناشی از میعان را به داخهل بسهتر کهاه     

 دهد.می

در ای  تحقیق همچنهی  مشه ه شهد کهه     

تواند منجر به جابجایی تهویه ناکارآمد می

مثم اگر سرعت ضعیف هوای سال  شود. 

هوای ورودی کمتر از مقدار معمول باشد، 

شهود کهه ههوای سهرد بهه روی      باعث می

زمی  رفته که خهود باعهث افهزای  بهروز     

میعههان و متعاقهه  آن خههی  شههدن بسههتر 

 شود.می

تهویه باید یک جریان ههوای همگه  را در   

محی  ایجاد کنهد تها شهرای  متعهادلی در     

 تمام سال  پرورش برقرار شود.

ای در دمههای ییههرا  موضههعی و ناحیهههتغ

تواند به سرعت باعث جمع شدن سال  می

طیور در یک نقلهه شهود کهه خهود باعهث      

بههرهم خههوردن یکنههواختی و همگنههی در   

شود. به همی  دلیهل  خشک شدن بستر می

هنگامی که تهویه ضعیف است استفاده از 

های داخهل سهالنی جههت بهه چهرخ       ف 

 شود.درآوردن هوای سال  توصیه می

وابسهته   یادیه بستر مقدار ز تیفیک ت،یدر نها

بهه   ایه اسهت. کبهره زدن بسهتر،     ریبه نرخ تب 

ماننهد شههده، نههرخ   کیههبسهتر ک  گههر،یعبهار  د 

دارد که باعث کاه  سرعت  یتر  یپائ ریتب 

 ریبستر خواهد شهد. سهرعت ههوا تهاق     یخشک

  یههدارد و ا ریههنههرخ تب   یافههزا یرو یمثبتهه

 یتونل هیتهو یادار یهانکته، استفاده از سال 

 از. خواههد کهرد   دیه مف یگوشت یهارا در فارم

 دیرسه  جهه ینت  یبه ا توانیملال  ذکر شده م

  یو افهزا  وانا یبر سممت ح هیتهو ریکه تاق

پنداشته شهود.   تیکم اهم دینبا یبهره اقتصاد

 یههههاراه  یاز بهتهههر یکهههیمناسههه   هیهههتهو

بالتشک کف پا در  عا یاز برور ضا یریجلوگ

اسههههههت. یگوشههههههت یهههههههاوجهههههههج
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های  جوجهبرنامه های روشنایی و پیامدهای آن برای 

 گوشتی

 ن علیمردانیدکتر فردیترجمه: 

 دکتری بیولوژی

 

 

 چکیده

برنامه  توسط ینور یاستفاده از دوره ها

 متیارزان ق و دیمف یابزار یی،روشنا یها

در  یتواند به کاهش اثرر منفر   یم کهاست 

از  یاسترس ناشر  لیخوراك به دلمصرف 

 یبرنامره هرا   گرم کمر  کنرد    یها طیمح

 در یگوشررت یهررا مررر  یبرررا ییروشررنا

به غذا و  یمصرف خوراك، دسترس میتنظ

در سرراتاخ خنرر  تررر روز  ژهیررآب، برره و

در طرو  دوره   رییر تغ شرود   یاستفاده مر 

 یبررا  نیگزیروش جرا   یتواند  یم ینور
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در  و یمنر ی، پاسر  ا یرفاه تیبهبود وضع

باشرد کره تحرت     یتملكررد پرنردگان   جهینت

 نیر هردف ا   قرار دارنرد  ییتنش گرما تاثیر

مربوط به اسرتفاده   قاخیتحق یمقاله بررس

 هرای  مرر   یبررا  ییروشنا یاز برنامه ها

 است  یگوشت

 

 مقدمه

 پرررورش در طرری مرردخ یطرریمحشرررایط 

دمرا، رطوبرت،    دارد  ینقرش اساسر   وریط

کره  هسرتند   یسرتت هوا و تشعشع توامل

گذارنرد و   یمر  ریترثث  واناخیح یتمدتا رو

را بره خطرر    تعاد  دمرایی بردن  توانند  یم

(  به گفته Amaral et al., 2011) ندازندیب

Ferreira (2005 ،) یگوشرررت یهرررا مرررر 

ی از خرود نشران   حداکثر تملكرد را هنگام

 26ترا   18 نیبر  طیمحر  یدمرا  می دهند که

  ی باشرد در مرحله رشرد  گرادیدرجه سانت

 ی، برخر لیاز کشورها مانند برز یخدر بر

هنوز برطررف   وریط دیاز چالش ها در تول

 لیر امرر تمردتاب بره دل    نیر ا کره  نشده اسرت 

 یبرا   یو دما ییآب و هوا قیتم راخییتغ

 یبرا ، لذاثبت شده در مناطق مختلف است

طیرور در ایرن   به حداکثر تملكررد   دنیرس

اسرت ترا    ازیر ن یاغلر  بره مزارتر    مناطق،

 دهنررد  رییرررا تغ یتیریمررد  یهررا وهیشرر

(Rabello, 2008 ) 

کره   یتیریمختلف مرد  یها  یتكن انیدر م

 یمنفر  راخیبره حرداقل رسراندن ترثث     یبرا

 یگوشرت  یبا  بر تملكرد جوجه هرا  یدما

یی به روشنا یشود برنامه ها یاستفاده م

  رنرد یگ یمورد توجه قرار م طور ویژه ای

 یهرا  جوجره  یبررا  ییروشنا یبرنامه ها

مصرررف خرروراك،  میتنظرر تجهرر یگوشررت

در  ژهیرربرره غررذا و آب ، برره و  یدسترسرر

بره   شرود   یساتاخ خن  روز استفاده مر 

 ییروشنا ی، در ابتدا، برنامه هالیدل نیهم

 شده است   یو تصو شنهادیمداوم پ

 و بكار برردن  ینور یاستفاده از دوره ها

اسرت   دیر مف یابرزار  ییروشنا یبرنامه ها

 یاخ منفر توانرد اثرر   یو مر  بروده که ارزان 

گرم بر مصرف خروراك را کراهش    طیمح

 قراخ یتحق یمقالره بررسر   نیر هردف ا  دهد 

 یمربررروط بررره اسرررتفاده از برنامررره هرررا

 است  یگوشت یها جوجه یبرا ییروشنا
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 ییروشنا یبرنامه ها 

مداوم،  شكل هایبه  ییروشنا یبرنامه ها

 یمر  یطبقره بنرد   ،افتره ی شیمتناوب و افزا

اوم، مرررد ییدر برنامررره روشرررنا شررروند 

 یدوره نرور   یر تحت  یگوشت یهاجوجه

 نیر ا  رندیگ یقرار م هساتت 24تا  23ثابت 

برره حررداکثر   یرا برررا یطیبرنامرره شرررا 

وزن  شیرساندن مصرف خروراك و افرزا  

 یفرراهم مر   درهایر بره ف  یدسترسر  لیبه دل

 در چنررین شرررایطی  حررا ، نیرربررا ا کنررد 

در معرر  مشرك خ پرا     شرتر یپرندگان ب

برا   ونولروژی مینظرر ا و از  رنرد یگ یقرار م

برنامرره در   مشرركل مواجرره مرری شرروند   

مكرر نور و  یمتناوب چرخه ها ییروشنا

فرراهم   ،ساتته 24دوره   یرا در  یكیتار

 ییبرنامرره روشررنا آورده مرری شررود  امررا

، مررر  سررن شیبررا توجره برره افرزا   نرده یفزا

 یمر  شیافرزا  یرا در دوره نور شدخ نور

 ( 2013و همكررررراران ،  Liboniدهرررررد )

شرامل جنبره    "ییبرنامه روشنا "ح اصط 

از جمله شدخ، مدخ زمران و   یمختلف یها

نررروری دوره  طرررو  مررروا نرررور اسرررت  

(photoperiod مفهومی است که )شرتر یب 

مورد مطالعه قرار  یقاتیتحق یدر مقاله ها

  (Zheng et al., 2013)گرفترره اسررت 

 یفاکتورهررا نیمهمتررراز جملرره  روشررنایی

 چراکررهپرنرردگان اسررت،   یبرررا یطرریمح

و  یكیولرروژیزیف ینرردهایاز فرا یاریبسرر

قررار   ریتحرت ترثث   وانراخ یرا در ح یرفتار

 یبه آنهرا اجرازه مر    به طور مثا  دهد، یم

از  یاساس یاز تملكردها یاریدهد تا  بس

برردن و مصرررف خرروراك را  یجملرره دمررا

 ,.Olanrewaju et al) تطبیررق دهنررد 

 ییمختلررف روشررنا ی(  برنامرره هررا2006

و  یمنر یبرر تملكررد، ا   یجهقابرل ترو   ریتثث

 یترشح هورمون هرا  یی از قبیلمحرك ها

دارنررد  یمثلرر دیررو تول یمختلررف رشررد 

(Zheng et al., 2013 )  به گفتهMoraes 

بررره  photoperiod(، 2008و همكررراران )

و نقرش   شرود  یمر  میتنظر  یطور مصرنوت 

به رشرد   مهمی در س متی طیور داشته و

 کند می کم   ی آنهاتملكرد اقتصاد و

 یدر مرغردار  یمنرابع نرور   نیمتداو  ترر 

و  یرشررته ا ی،  مرره هررا لیرربرز یهررا

 یحرا ،  مههرا   نیر برا ا  فلورسنت هسرتند  
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مرورد   یبره طرور گسرترده ا    1میبخار سرد 

برره لحررا   و  رنرردیگ یاسررتفاده قرررار مرر 

 یبررا  بره صررفه ای  بع نرور  امناقتصادی 

 یرشرته ا  ی مه ها هستند  وریصنعت ط

 یمرر جررادیا ار یكنرواخت ی ییدامنره روشررنا 

 چه نص  آنها ارزان ترر اسرت   کنند و اگر

و  بروده  ادیز هاآن استه ك یها نهیهزاما 

کننرد کره در    یمر  دیر تول یادیز یگرمانیز 

 ی مههرا   خواهد برود گرم نامطلوب  یهوا

 یرشرته ا  یبا  مهها سهیفلورسنت در مقا

 یمر  دیر هرر واخ تول  بره ازای  یشترینور ب

در  نرور  خکراهش شرد   لیر به دل آنها کنند 

امرا   شروند   ضیمرتباب تعو دیطو  زمان، با

 نره یهز میبخرار سرد   ی مه هرا در تو  

 یمانردگار و در ضمن دارند  یبا تر هیاول

 ( Mendes et al., 2010دارند ) یکمتر

Mendes ( 2013و همكرراران )ترجیحرراخ 

و  دیسف نورهای یرا برا یگوشت یها مر 

ایجراد   LED یتوسط  مره هرا   ی کهزرد

 جررهینت آنهررا دنررد کر یابیررارز د رامرری شرر

گونره   چیهر  یگوشرت  یهرا  مرر  گرفتند که 

زرد  ایر  دیسرف  LEDنرور   یبررا  یحیترج

                                                           
1Sodium vapour lamps.  

 یآنها به طور مساو رایدهند، ز ینشان نم

 نیر شروند  برا ا   یمر  عیر توز طیدو مح نیب

 دیسرف  LEDحا ، پرندگان در معر  نور 

مصرف خروراك   یروزگ 35و  28، 21در 

پرنرردگان در را نشرران دادنررد    یشررتریب

 یتملكرد بهترر  LED یمعر  نور  مهها

نسبت به پرندگان در معر  نرور توسرط   

 فلورسنت نشان دادند  ی مهها

 یمناس  منابع نور عیو توز یابی تیموقع

 یهرا پررورش جوجره    آغرازین  مراحلدر 

غذا، آب  یپرندگان را به جستجو ی،گوشت

 ایررن تمررل درکنررد   یمرر  یررو گرمررا ترغ

و  دیر تول یبهرره ور  شیزاوزن، اف شیافزا

 اسررت  دیرر مفبسرریار  سرر مت پرنرردگان   

(Olanrewaju et al.، 2006 ) لرررذا در 

 دیر نبا یی،روشرنا  یاستفاده از برنامره هرا  

و  طیرور وارد شرود   تملكررد خدشه ای به 

کراهش   یبررا  یبه تنوان ابرزار از آن  دیبا

 ،.Liboni et al) کررد هرا اسرتفاده    نره یهز

2013 ) 
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 زانیبر م ییروشنا یابرنامه ه راتیتأث

 ، رفتار و رفاهتیخوراک، فعال

بروده   نیر فرر  برر ا   یمردخ طرو ن   یبرا

 یطررو ن ییروشررنا یاسررت کرره دوره هررا

بره   یدسترس یرا برا یشتریمدخ زمان ب

 یهرا  و به جوجه کنند یغذا و آب فراهم م

دهد تا مردخ زمران    یاجازه ماین  یگوشت

سررتت   جره یو در نت کررده  هیتغذ یشتریب

برا   یبرنامه ها دهند  شیرا افزاود خرشد 

ساتت نرور روزانره    24تا  23 یدوره نور

استفاده حرداکثر از   یبرا وریصنعت ط در

شرده   مورد اسرتفاده قررار گرفتره   خوراك 

 هررای شرررفتیحررا ، بررا پ نیرربررا ا اسررت 

 جره ی، محققران نت ی صورخ گرفتره قاتیتحق

تملكرد و رفاه پرنردگان   نیگرفتند که بهتر

متوسرط حاصرل    یره نرور تواند با دو یم

سراتت   شیباتث افرزا  تمل نیا زیرا شود،

 یكیولرروژیزیخررواب و کرراهش اسررترس ف 

 ,Rutz and Bermudezشود ) یمپرنده 

 یگوشرت  یقرار گرفتن جوجره هرا   ( 2004

 مداوم باتث کمبود خرواب  یدر دوره نور

 جراد یباترث ا  شده کره در نهایرت    در آنها

 و یكیولررروژیزیف دیشرررد یواکرررنش هرررا

( Abbas et al., 2008) گردد یماسترس 

 قبرل به همان اندازه که چند سا  درست و 

 دیر رونرد تول  یبرا ییایشد، مزا یتصور م

 ندارد 

 یوانیررهررر ح یعرریطب ازیررن یكیدوره تررار

در طررو  دوره اسررتراحت   یاسررت  انرررژ 

منجرر   جره یشود و در نت یم ییصرفه جو

خروراك، کراهش    کمترر  لیتبرد ضری   به 

روز مشررك خ بررکرراهش و  ریررمرررو و م

باتث  یكیتار یشود  دوره ها یم یحرکت

شرروند کرره  یمرر 1نیم تررون دیررتول شیافررزا

 است  حیاتیبدن  یمنیا ستمیرشد س یبرا

Renden ( مشررراهده 1994و همكررراران )

سراتت   23تحرت   ی کره که پرنردگان  ندکرد

 یوزن برردن قرررار گرفترره انررد، انرردازه نررور

سراتت   16تحرت  کره  پرندگان  ی بامشابه

دهد  ینشان م جهینت نیا ند رداند، بود نور

بهبررود تملكرررد پرنرردگان، دوره  یکرره برررا

   ستی زم ن یطو ن ینور یها

از دیگر مزایای برنامه هرای روشرنایی برا    

دوره نوری متوسط مری تروان بره بهرروه     

وری با ی تبدیل خوراك به دلیرل صررفه   

                                                           
1. melatonin   
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جویی در مصررف انررژی در دوره هرای    

رد  همچنین از استراحت )تاریكی( اشاره ک

دیگر مزایای آن  میزان مرو و میر پرایین  

 Liboniو مشك خ حرکتی کم می باشرد ) 

با در نظر گرفتن همه  ( 2013و همكاران ، 

 یمر  یدر طو  دوره نور ریی، تغاین موارد

 تیبهبررود وضررع یبرررا ینیگزیتوانررد جررا

و در  ی برردنمنرریپاسرر  اافررزایش ، یرفرراه

ترنش   کره تحرت   یتملكررد پرنردگان   جهینت

  گرفته اند، باشدقرار  ییگرما

به دلیل تولید گرمرا در بردن    کنونی ینگران

خصرو  در  پس از مصرف خروراك بره   

کرره پرنررده در  اسررت از روز مرردخ زمررانی

گررم،   طیمحر   یر صورخ قرار گررفتن در  

بدن  یگرما دیتول د غذا مصرف خواهد کر

شرناخته   یکالر شیافزا شاخصه به تنوان

زمران قررار گررفتن    شود، که بسته به  یم

گررررم ممكرررن اسرررت  یدر معرررر  دمرررا

دهرد و   شیبره اسرترس را افرزا    تیحساس

و  قیتشرو  قرار دهد  ریتملكرد را تحت تثث

اجازه مصرف خروراك در سراتاخ خنر     

 یتر روز با کراهش مصررف در دوره هرا   

گرررم و برره حررداقل رسرراندن ضرررر در     

  خواهد بود دیمفبسیار تملكرد 

 یره هررابررا دو ییروشررنا یبرنامرره هررا 

 یایر تر ممكن اسرت از مزا  یطو ن یكیتار

پرنرردگان ی رفرراه نیو همچنرر یتملكرررد

برره ایررن برنامرره هررا  برخرروردار باشررند،  

 یهرا  تیر فعالترا  د نر ده یپرندگان امكان م

 یبا برنامه هرا  سهیخود را در مقا یرفتار

 Bayramمداوم هماهنگ کننرد )  ییروشنا

and Özkan, 2010   ) 

Ingram  وHatten (2000 گزارش دادند )

متنرراوب در  ییروشررنا یکرره برنامرره هررا 

مرداوم   ییروشرنا  یبا برنامره هرا   سهیمقا

برا   جینترا  شروند   یوزن مر  شیباتث افرزا 

 یبررا دوره هررا  یررتار یدوره هررا میتقسرر

، نیداده شرررد  بنرررابرا حیروشرررن توضررر

خررود را بررا   یازهررایپرنرردگان قادرنررد ن 

بررآورده   ییمصرف غذا در دوره روشرنا 

مقرردار انرررژی   یكیو در دوره تررارکننررد، 

خاطرنشان کردنرد     آنهاندارند زیادی نیاز

نرور:   ساتت 12: ییروشنا یکه برنامه ها

 لیباتررث بهبررود تبررد  یكیتررارسرراتت  12

حا ، کاهش وزن  نیشود، با ا یخوراك م
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 یریتراث  چیهر همچنین و  تبدن وجود داش

 یگوشررت یجوجرره هررا ریرربررر مرررو و م

  مشاهده نشد

 یبرنامره هرا   سره یمقا یبررا  یشیدر آزما

 1نرور:  ساتت  23مداوم ) بابیتقر ییروشنا

متناوب )برا   ی( و برنامه هایكیتارساتت 

سراتت   3: ساتته روشنایی 1شش چرخه 

( 1997و همكرررراران ) Buyse(، یكیتررررار

کره برا اسرتفاده از برنامره      نرد گرزارش داد 

 یرشد جوجه ها زانیمتناوب، م ییروشنا

ه طرور موقرت   بر  هیر در مرحلره اول  یگوشت

پرنردگان رشرد    نیر است، اما ا افتهیکاهش 

 نشان دادند  ییرا در مرحله نها یجبران

Moraes ( اثراخ برنامه 2008و همكاران )

-23: نرردکرد یابیرررا ارز ییروشررنا یهررا

 16،  روشرنایی  شی، افرزا روشنایی ساتت

 آنهرا   یعیطب روشناییو  ساتت روشنایی

پرنردگان تحرت    یمشاهده کردند کره وقتر  

قرررار  ییروشررنا یبرنامرره هررا  شیافررزا

  مرری شررود شررتریبشرران ، وزنرنرردیگیمرر

خروراك   لیکره تبرد   دریافتندآنها همچنین 

 یافتیررو خرروراك در مارهررایهمرره ت یبرررا

کررده   افرت یدر یشرتر یکه نور ب یپرندگان

سراتت   16اسرت کره    یاند مشابه پرندگان

گرفتند  جهیو نت کرده اند و لذا افتینور در

 یبررا  ییروشرنا  یه هرا برنامر  شیکه افزا

 است  دیمف اریبس یگوشت یجوجه ها

Kawauchi ( نت2008و همكررراران )جرررهی 

، و در ینررور یهرا  تیکره محرردود  نرد گرفت

بررا اسررتفاده از  ییغررذا تیمحرردود جررهینت

، در افتره ی شیافرزا  ییروشرنا  یبرنامه هرا 

در  افتررهیبررا پرنرردگان پرررورش   سررهیمقا

جوجرره هررای مررداوم، تملكرررد  ییروشررنا

رشد  دهد  یقرار نم ریا تحت تثثر یگوشت

کره در مرحلره آخرر     یدر پرندگان یجبران

نور قررار دارنرد،    شیدوره رشد تحت افزا

  یر آنابول یبا توجه بره سرنتز هورمونهرا   

 یرشررد جبرانرر  جررهیو در نت یدیاسررترو 

داده  حیو همكاران توضر  Classenتوسط 

و  Abreu، نیررترر وه بررر ا   ه اسررتشررد

که برنامه  ندرد( مشاهده ک2011همكاران )

 یمداوم تملكرد بهتر جوجه هرا  ییروشنا

 نیر ، ا حا نیبا ا کند  یرا فراهم م یگوشت

و  شرتر یب یبرنامه منجر بره صررف انررژ   

 شود  یم ریمرو و م زانیم شیافزا
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Rutz  وBermudez (2004 اظهررررررررار )

ساتت نور و   یمتناوب  نیداشتند که تثم

 لیباتررث بهبررود تبررد یكیسرره سرراتت تررار

 سره یشركم در مقا  یو کاهش چرب خوراك

در  افتره یپررورش   یگوشرت  یبا جوجه ها

 شررود  یمررداوم مرر ییروشررنا یهررا میرررژ

، در طررو  دوره چرخرره  نیررترر وه بررر ا 

گرمرا   دیر ، تولیكیترار  /یی: روشرنا یكیتار

  یر در انتخراب   همچنرین،   ابدی یکاهش م

جوجرره هررا، در نظررر  یبرنامرره سررب  برررا

 رایر ز، گرفتن استراحت و خواب مهم است

توانند به پرنده در مواجهره   یم این توامل

 پرتنش کم  کنند  یطیمح طیبا شرا

Renden ( تثث1996و همكاران )برنامره   ری

برر برروز مشرك خ پرا در      ییروشنا یها

 آنهرا  نرد  کرد یابیرا ارز یگوشت های مر 

کره پرنردگان در معرر  برنامره      افتندیدر

سرراتت  2: سرراتت نررور 1متنرراوب ) یهررا

شك خ پرا را کمترر از پرنردگان    ( متاریكی

مرداوم   ییروشرنا  یدر معر  برنامه هرا 

سراتت   1نور: ساتت  23دهند ) ینشان م

( 1999و همكرراران ) Sorensen  (یكیتررار

که افزایش دوره نروری برا    ندمشاهده کرد

اسرتخوان درشرت    1شیوع دیسكندروپ زی

بره گفتره    نی در مر  گوشتی همراه اسرت  

Brickett ( برا افرزا  2007و همكاران ،)شی 

تروان   یمر  یكیقرار گرفتن در معر  ترار 

را کراهش   یگوشرت  یها مر سرتت رشد 

کراهش   ،نیینرخ رشد پرا  نیهمراه با ا داد 

پرا   یهرا  یمربوط به آن در بروز ناهنجار

 گزارش شده است  یكیو اخت  خ متابول

 یتملكرررد و سرر مت بهتررر در مررر  هررا  

 یبرنامرره هررا  ترراثیر کرره تحررت  یگوشررت

متنراوب قررار دارنرد حرداقل ترا       ییروشنا

شرود   یمربوط مر  نیم تون دیبه تول یحد

(Classen  ، 1991و همكاران ) که یهنگام 

 ییروشنا یدر معر  برنامه ها پرندگان

 دی، دچار کمبرود شرد  ندریگ یمداوم قرار م

مرررری شرررروند  م تررررونین    نیم تررررون

صررنوبری  غررده اسررت کرره در هورمررونی

شررود و برره تنظرریم   تولیررد مرری  مغررز در

و بیررداری در برردن کمرر    خررواب چرخرره

 یهرا  تمیر تواند ر یم  این هورمون کندمی

 یها ستمیاز جمله س روزانه یكیولوژیزیف

، اگرمر  می، دفرع، تنظر  ی، باروریتنفس یقلب

                                                           
1. Dyschondroplasia  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
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و  یمنرریا سررتمیکننررده س می، تنظرریرفتررار

 را نیز تنظیم کند زیاتصاب و غدد درون ر

(Apeldoorn et al.  ،1999 )   

Abbas ( اثررراخ دوره 2008) و همكرراران

جوجره   یمنر یبر تملكررد و پاسر  ا   ینور

 آنهررا  نرردکرد یابیرررا ارز یگوشررت یهررا

 2متنراوب )  ییکه برنامره روشرنا   افتندیدر

 24بره مردخ    ساتت تاریكی 2: ساتت نور

 یبرررا برنامررره هرررا سرررهیسررراتت( در مقا

سراتت   1: ساتت نور 23مداوم  ییروشنا

تملكرررد ی، كیتررار 12نررور:  12و  ترراریكی

 یبدن و تملكرد جوجره هرا   یمنیا ستمیس

    بخشد یرا بهبود م یگوشت

برا  کره  ، شردخ نرور   یت وه بر دوره نرور 

نیرز   شود یم یری( اندازه گL) lux لوکس

و  Olanrewajuبه گفته   بسیار مهم است

 تیر ( ، شدخ نرور برر فعال  2006همكاران )

گررذارد:  یمرر ریتررثث یگوشررت یجوجرره هررا

حت نرور  ت یگوشت یکه جوجه ها یهنگام

خررود را  تیررفعال ،رنرردیگ یقرررار مرر دیشررد

نرور   کره در  یدهنرد، در حرال   یمر  شیافزا

و رفتار  تیفعال یگوشت ی، جوجه هامیم 

 دهند  یپرخاشگرانه خود را کاهش م

(، 2009و همكرررراران ) Lienبرررره گفترررره 

شردخ نرور    نییتع یبرا ییدستورالعمل ها

 دیر وجود دارد کره با  یكیو مدخ زمان تار

  ردیر قرار گ یمر  گوشت اریاختروزانه در 

 مزرتره  وانراخ یرفراه ح  انجمنتوجه به  با

شدخ نرور  ، (FAWC  ،1992انگلستان ) در

و  Lien باشررد  لرروکس 20کمتررر از  دیرربا

و شدخ نور  ی( دوره نور2009همكاران )

 1نررور: سرراتت  23) نرردکرد یابیرررا ارز

 18؛  لررروکس 10.76و  یكیترررارسررراتت 

 10.76 و یكیتررارسرراتت  6نررور: سرراتت 

و   یتارساتت  1نور: ساتت  23؛  لوکس

سراتت   6نرور:  ساتت  18؛  لوکس 1.076

   لوکس(  1.076و   یتار

Blatchford ( شررردخ 2009و همكررراران )

 یابیرررا ارز یمررر  گوشررت دیررنررور در تول

 یآن برر سر مت   راخیو حرداقل ترثث   ندکرد

را س مت چشرم   ی، به استثنایمر  گوشت

شردخ  افتنرد کره   آنها دری  به دست آوردند

 یجوجه هرا  تیفعال لوکس، 50نور حداقل 

برر   نكره یکند بدون ا یم  یرا تحر یگوشت

آنهرا  لرذا   بگرذارد   یمنف ریوزن تثث شیافزا
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از شردخ   شیگرفتند که طو  روز بر  جهینت

 دارد  رینور در مصرف غذا تثث

 

 یریگ جهینت

 دیر تول یبهبود بهره ور ینور برا تیریمد

جرز    یر شود و  یاستفاده م یمر  گوشت

مرر    پرنردگان اسرت    یبرا یمهم و اساس

و  نیاستراحت، سنتز م تون یبرا یگوشت

بره   یدیتول طیاز مح یکاهش استرس ناش

)حدود چهار سراتت(   یكیحداقل دوره تار

 یدارد  مفهروم و کراربرد برنامره هرا     ازین

برا گذشرت    یمرر  گوشرت   یبررا  ییروشنا

 یویاست، اما در سنار افتهیزمان توسعه 

،  زم است که نه تنها اثراخ آنها بر یواقع

و  یآنهرا برر سر مت    راخیتملكرد، بلكه تثث

شرررود  یبررسررر زیررررفررراه پرنررردگان ن 

 
 

 

 

Reference: 

R. Gomes de oliveira and L. Jose Camargos Lara (2016). Lighting programmes 

and its implications for broiler chickens. World's Poultry Science Journal 

72(04):1-7 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=R.%20GOMES%20DE%20OLIVEIRA%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20JOS%C3%89%20CAMARGOS%20LARA%20&eventCode=SE-AU
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 ذخیره تخم مرغ های قابل جوجه کشی: 

 هچریاز مزرعه تا 
 

 
 ترجمه: نسیم چنگایی

 علوم زراعت تخصصی دکتری

 مقدمه

پسسسز از تخمرسسسپاری، پتاوسسسس    و سسسه  

     درآوری بهبسسسسود ومسسسسی نابسسسس  و تنهسسسسا  

تسسوان آن را ظ سسو ومسسودر بنسسابران ،   مسسی

کشسی بانسس    تخس  مسره یسای لابس   و سه     

در شسسرانم مولسسوه ورهسس اری شسسوو  تسسا   

 شودراز خراه ش ن آوها  لوگ ری 

در مزارع تول س ی، مممسوت تخس  مسره یسا      

 و سسه تسسا زمسسان اوتبسساس بسسه د سستراه     

ذخ سسره مسسی شسسوو ر مسس   زمسسان  کشسسی، 
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ورهسس اری بسسه ترف سست اتسسات ذخ سسره تخسس   

لابس   و سه   مره، تأم   تخس  مسره یسای    

ضسسا و تبا و سسه رنسسزی ، ترف سست کشسسی

بسسرای  و سسه یسسای نسسب روزه، بسسستری    

داردر اگسسر مزرعسسه ای  در مخسس  ذخ سسره   

تخسس  مسسره شسسرانم مخ وسسی کنتسسرس شسس ه 

داشته باشس ، تخس  مسره یسا را مسی تسوان       

ظسس ال  دو بسسار در ی تسسه  مسس  آوری و    

ذخ سسره ومسسودر اگسسر مزرعسسه فالسس  مخلسسی   

برای ذخ ره تخس  مسره باشس ، تخس  مسره      

یسسا مسسی بانسسست بسسه اسسور  روزاوسسه بسسه  

 منتب  شوو ر یچری

 

 جمع آوری تخم مرغ

 مسسس  آوری تخسسس  مسسسره در  سسسوس دوره 

بسسار در روز و  4-6پ سسب تول سس  بانسسستی  

در منسسا ب بسسا آه و یسسوای گسسرم، در ظسس   

امکسسسان بسسسه دفمسسسا  ب شسسستری اسسسور  

پسسپنردر در اسسور  د سست زدن بسسه تخسس   

مره یسا مومس   شسون  کسه لبس  و بمس  از       

 مسس  آوری یسسر تخسس  مسسره د سست یسسا را  

  ر تخسس  مسسره یسسا را مسسی تسسوان در   بشسسون

شسساوه یسسای پک سست کی نسسا مبسسوانی تخسس    

مره ، نسا  س نی یسای د ستراه اوکوبساتور      

 مسس  آوری ومسسودر گرچسسه شسساوه یسسای     

مبسسسسوانی وسسسسسبت بسسسسه  سسسس نی یسسسسای  

پک سسست کی و اوکوبسسساتور گرمسسسای تخسسس   

مره یا را ب شستر ظ سو مسی کننس ر عسکوه      

بر ان ، تخ  مسره یسا در  س نی یسای بساز      

نکنواخسست  سسرد مسسی شسسوو ر تخسس   بوسسور 

مره یسا را وبانس  در  سب  نسا  سو   مس        

ومودر اوباشته شس ن تخس  مسره یسا  سب       

تسسسسرک خسسسسوردگی و یمچنسسسس   ان سسسساد 

 شودر  آلودگی می

بم  از  مس  آوری، تخس  مسره یسا در سه      

شسسوو ر تخس  مسسره یسای بسسستر،   بنس ی مسی  

کث سسست، تسسسرک خسسسورده و دو زرده  سسس ا 

مسسره  شسسوو ر بسسه یمسس   ترت سس ، تخسس مسسی

یسسانی بسسا ک   سست ضسسم ت پو سسته، اوسس ازه 

کوچسسب و ب شسسک  ظسسپو مسسی شسسوو ر     

تخسس  مسسره یسسای بسسستر و کث سست منبسس      

آلسسودگی یسسستن ر بنسسابر انسس ، اگسسر لسسرار    

ا ست کسسه آوهسسا بسه یچسسری منتبسس  شسسوو ،   

بانسسسستی از تخسسس  مسسسره یسسسای تم سسسز     
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  ا ازی شسوو ر تخس  مسره یسای بسستر      

و کث سسسست بهتسسسسر ا سسسست در راک یسسسسای  

بسسر روی ردنسست پسسان نی  مخصسو،، و نسسا 

گسسساری یسسسای چرخسسس ار  و سسسه کشسسسی  

(trolley  لرار گ رو ر  ) 

عکمت گسپاری دل سب انس   تخس  مسره یسا       

ظسسانز ایم سست ا سست تسسا کارکنسسان  و سسه  

کشسسی ب اونسس  کسسه آوهسسا تخسس  مسسره یسسای   

 بستر یستن ر  

 

ضددد ونددتنی تخددم مددرغ  ددای  ا دد     

 جتجه کشی در مزروه

موضسسوع ظ سساتی بسسرای ضسس ع ووی تخسس   

ا در مزرعسسه مسسره مسسادر، در سسه  مسسره یسس

ظسسرار  تخسس  یسسا در زمسسان ضسس ع ووی   

ا سسستر چنسسس ن  مسسساده شسسس م انی ضسسس   

شسسسسام  فرمسسسسال  ، پراکسسسسس    ع سسسسووی

ی  روژن و ا س   پسر ا ست ب بسرای تخس       

مسسره یسسای  لابسس  ت سسرنر در د سستر      

ا سسستر لبسسس  از ا سسسرای یسسسر بروامسسسه     

ضسس ع ووی مسسی بانسسست کسسه تا  رگسسپاری  

ا سست  آن آزمسسانش شسسودر یمچنسس   مهسس  

کسسه بوسسور مسسنب  ا ربخشسسی ضسس  ع سسووی 

 کنن ه یا مورد ارزنابی لرار گ ردر  

ینرام کساربرد مسواد ضس  ع سووی کننس ه،      

ترک سس  اسسخ ل، ،لبسست، دمسسا، ر وبسست    

وسسسبی و زمسسان در ممسسر  لسسرار گسسرفت   

 ایم ت داردر  

چناوچه تخس  مسره یسا بسرای چنس ن  روز      

در مزرعسسه ورهسس اری شسسوو ، بسسه منبسسور  

ی م سس د بسسرای ضسس    ا تنسساه از آلسسودگ 

-ع سسووی از نسسب اتسسات م سسزا ا سست اده مسسی

شسسودر ینرسسام عمل سسا  گنسس زدانی بانسسستی 

 سسمی ومسسود کسسه تخسس  مسسره یسسا تو سسم   

مسسواد ضسس  ع سسووی خسس ز وشسسوو ر اگسسر    

تخسس  مسسره یسسا خسس ز شسس و ، بانسسستی     

ا سسسازه داد کسسسه لبسسس  از اننکسسسه در اتسسسات 

ذخ سسره تخسس  مسسره لسسرار گ روسس ، خشسسب   

وری شسسوو ر تو سسه بسسه انسس  وکتسسه ضسسر    

ا سست کسسه چناوچسسه فرمسسال   بسسرای مسس    

 سسوتوی بسسا تخسس  مسسره در تمسسا  باشسس ،  

می تواو  بسه داخس  تخس  مسره و سوذ کنس ر       

بسسه منبسسور از بسس   بسسردن فرمسسال  ، مسسی   

بانسسسست اتسسسات گسسساز از   سسسست  تهونسسسه 
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منا سسسبی برخسسسوردار باشسسس  و بانسسسستی 

تخسس  مسسره یسسا ینرسسام عمل سسا  گسسازدیی   

 خشب باشن ر 

 

 مزروهذخیره تخم مرغ در 

پز از تخس  گسپاری، بانس  در سه ظسرار       

در سسسه  اوت رراد)اسسس ر   24تسسسا زنسسسر  

ف زنولسسسوژنکی( پسسسان   آورده شسسسود تسسسا  

رش  ب شستر  نس   متولست شسودر در سه      

ظسسرار  تخسس  مسسره یسسا مسسی بانسسست بسسه   

تسس رنا از در سسه ظسسرار  در زمسسان تخسس   

گسسپاری بسسه در سسه ظسسرار  اتسسات ذخ سسره  

کسسایش نابسس ر پ شسسنهاد مسسی شسسود کسسه      

ظسسرار  اتسسات ذخ سسره تخسس  مسسره   در سسه

در مزرعه وسسبت بسه کسام ون ظمس  تخس       

مسسره بسساتتر باشسس  و مسسی بانسسست در سسه  

ظسسرار  کسسام ون ظمسس  تخسس  مسسره وسسسبت 

بسسه اتسسات ذخ سسره تخسس  مسسره در یچسسری    

(ر بسسه عبسار  دنرسسر،  1بساتتر باشس )  وس   

در سسه ظسسرار  تخسس  مسسره یسسا تسسا زمسساوی 

کسسه بسسه  سسردترن  وبوسسه ذخ سسره  سسازی   

 ت ذخ سسره تخسس  مسسره در یچسسرینمنسسی اتسسا

 سسور پ و سسته  بر سسن ، مسسی بانسسست بسسه  

کسسایش نابسس ر از آو سسا کسسه تخسس  مسسره یسسا  

در بسسه اسسور  زو  سسره ای ذخ سسره مسسی   

شسسوو ، بانسسستی مرالسس  بسسود تخسس  مسسره   

یای خنسب شس ه در ممسر  دمسای گسرم      

لرار ور روس ، چراکسه انس  امسر مسی تواوس        

مو سس  تمرنسسب در  سسول پو سسته تخسس     

 مره یا شودر 

 

 رجه حرارت ذخیره تخم مرغ جتجه کشی  ر اساس مدت زمان نگهدارید -1جدول 

 رطت ت نسبی )درصد( گراد(درجه حرارت )سانتی مدت ذخیره تخم مرغ )روز(

 60-50 21-19 6تا 1

 60-50 19-18 10تا  7

 70-60 17-15 11ب شتر از 
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بسسه  سسور مممسسوس تخسس  مسسره یسسای لابسس    

ر روز د 1-4 و سسسه کشسسسی بسسسه مسسس    

فسسسارم ذخ سسسره مسسسی شسسسوو ر ووا سسساوا  

در سسه ظسسرار  در  سسی زمسسان ذخ سسره     

تخسس  مسسره مو سس  مسسرز و م سسر زودر  

 نسس   و ک   سست وسسامر،وه تسسر  و سسه     

خوای  شس ر اتسات ذخ سره تخس  مسره بانس        

عسسانب بنسس ی خسسوبی داشسسته باشسس  و بسسه   

منبسسسور  لسسسوگ ری از وو سسسان در سسسه   

یسسسا درزگ سسسری  ظسسسرار  ا سسسراو دره 

یسسا انسسستی درهشسسوو ر تسسا ظسس  امکسسان ب 

بسسسته ورسسه داشسسته شسسوو ر رفسست و آمسس     

تواوسس  زنسساد بسسه درون اتسسات ذخ سسره مسسی  

مو سس  ووا سساوا  در سسه ظسسرار  شسسودر 

بنسسابران ، ت ه سسزا ، و سساف  وبافسست نسسا   

مسسسوادی کسسسه بسسسه  سسسور مسسسنب  مسسسورد   

ا سست اده لسسرار مسسی گ روسس  را وبانسس  در     

اتات ذخ سره تخس  مسره ورهس اری و اوبسار      

 ومودر  

دار ظمسس  تخسس  مسسره  گسساری یسسای چسسر   

وبانسس  در م سساور  دنواریسسا لسسرار گ روسس ر 

فضای بس   گساری یسا بانسستی بسه گووسه       

ای باش  کسه یسوا بتواوس  در ا سراو آوهسا      

 رنسسان داشسسته باشسس ر پنکسسه یسسای  سسب ی  

مسسی تواونسس  کسسه یسسوا را در ا سسراو تخسس    

مسسره یسسا  اب سسا کسسرده و در سسه ظسسرار   

نکنسسسواختی را ان سسساد وماننسسس ر بسسسا انسسس    

 سسسور بانسسس  یسسسوای  سسسرد بسسسهو سسسود، و

مسسستب   بسسر روی تخسس  مسسره یسسا دم سس ه   

شسسود، زنسسرا انسس  امسسر مسسی تواوسس  مو سس   

شسسودر ظسس ال  و ظسس اکثر     سسرما زدگسسی 

در سسه ظسسرار  و یمچنسس   ر وبسست اتسسات 

 سسسور ذخ سسسره تخسسس  مسسسره بانسسسستی بسسسه

روزاوسسسه تخسسست کنتسسسرس لسسسرار گ سسسردر     

دما سسنا یسسا وبانسس  م سساور دنسسوار لسسرار   

، سسسسر گ روسسسس ، زنسسسسرا  سسسسب  لرافسسسست  

دل ب)وادر سسست( در سسسه ظسسسرار  مسسسی   

شسسودر بلکسسه بانسسستی بسساتی چسسر  یسسای   

 د تی لرار گ رو ر  

 

 کشیذخیره تخم مرغ در جتجه

اتسات ذخ سسره تخسس  مسره در  و سسه کشسسی   

مسسی بانسسست  سسردترن  وبوسسه دمسسانی را   

در  سسوس زو  سسره  از مزرعسسه تسسا  و سسه   
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 1(ر  سسس وس 1کشسسسی، دارا باشسسس  )شسسسک 

بسسرای در سسه ظسسرار  و ر وبسست مولسسوه 

ذخ سسره تخسس  مسسره را بسسر ا سسا  زمسسان   

وشسسان مسسی دیسس ر تنبسس   در سسه ظسسرار    

ورهسس اری تسسساب  زمسسسان ذخ سسسره  سسسازی  

یسا ا ستر بسه منبسور  لسوگ ری      تخ  مره

از دی  راتسسه شسس ن )کسس  آبسسی( و ظ سسو     

ک   سست داخلسسی تخسس  مسسره مسسی بانسسست    

دراسس  در  50-70ر وبسست وسسسبی بسس     

وبسسر گرفتسسه شسسودر بسسرای  لسسوگ ری از    

خسس  مسره یسسا ر وبسست تزم  خس ز شسس ن ت 

بانسس  بسسا ا سست اده از مسسه پاشسسی منا سس    

تام   شسودر مر سوه کننس ه مسی بانسست      

 سسور مرتسس  تم سسز و بازر سسی شسسودر  بسسه

مر سسوه کننسس ه یسسای کث سست مسسی تواونسس    

منب  لابس  تسو هی از بساکتری یسا باشسن       

و مو سس  آلسسودگی تخسس  مسسره شسسوو ر بسسه  

منبسسسور لرارگ سسسری چسسسر  د سسستی یسسسا، 

یسسسوا در اتسسسات   فضا سسسازی و گسسسرد  

ذخ سسسره تخسسس  مسسسره در  و سسسه کشسسسی، 

یمسسان د سستورالمم  یسسای اتسسات ذخ سسره    

 شودر  تخ  مره در مزرعه اعماس  می
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رارت ایده آل  رای تخم مرغ پس از تخمگذاری در ذخیره سازی.  اید تتجه داشت حمنحنی درجه  -1شک  

 ج اتناق می افتد.کا ش دما از تخمگذاری تا  مرحله پیش گرمایش تخم مرغ،  ه تدری
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 نتیجه

بازر سسی مسسنب  شسسرانم ذخ سسره  سسازی   

از وبسسسر دمسسسا و ر وبسسست، مسسسی تواوسسس    

مسسسواردی کسسسه ممکسسس  ا سسست از شسسسرانم 

مولسسسوه فااسسسله داشسسسته و بسسسر لابل سسست 

 و سسه درآوری تسسأ  ر گسسپار باشسس ، را     

یسسای داده بسسردار  آشسسکار  سسازدر وصسس  

دمسسا و ر وبسست و ررر در اتسسات   (دنتسساتگر)

تواوس  ابسزار ارزشسمن ی     یای ذخ سره مسی  

بسسسرای تشسسسخ ه و کسسسایش ووا سسسا     

دمسسانی باشسس ر در سسه ظسسرار   ابسست و     

نکنواخسسست بسسسا وو سسساوا  وسسساچ ز، کل سسس  

ظ سسسو ک   سسست تخسسس  مسسسره یسسسای لابسسس  

 کشی ا تر  و ه
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