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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 يافتههترين 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 كشهور مي

 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

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 ها بهداشت و بیماری
 صفحه

 7 های مادر ها و تاثیر آنها بر سالمت مرغمایکوتوکسین •

 15 حفظ تعادل جمعیت میکروبی و سالمت روده، کلید پیشگیری از آنتریت نکروتیک  •

  

 

 

  تغذيه

 25 پروتئین و فراتر از آنهای گوشتی به هیستیدین برای ساخت نیاز جوجه •

 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر طیور •
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   ژنتیک و اصالح نژاد

 های اصالحی مرتبط با میزان بازدهی مصرف خوراک ... اهمیت شاخص •
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 مديريت و پرورش  

 

 61 های مویی و آلودگی تخم مرغ پیشگیری از ترک •
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 های مادر مرغ آنها بر سالمت ریها و تاث نیکوتوکسیما
 

 

 

 

  امیرحسین پورآباده  :ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 

 

 
 

 هی    ثانو یه   اتیمتابول هانیكوتوکس    یما

قبل و بع  د   هاقارچهستند که توسط    یسم

 دی   تول محص  و ز زرا   ی از برداش  ت

     یاف  تمح  یط  ردهم  ه    ا و  ش  وندیم

ها نیكوتوکسیما  ی. حضور  هانشوندمی

ب  ر  یمخرب    ریتوان  د ت   ث یم   در خ  وراك 

گوش  تی   های م  ادررغمسالمت و  ملكرد  

 .اش  دو نت  اآ هنه  ا داش  ته ب و تخمگ  ذار

 س  المتدر  ک  ه    یاص  ل  یهانیكوتوکسیما

 بارتند   رندیگیخوراك مورد بحث قرار م

(، ZEA(، زرالن  ون )Afl) نیاز: هفالتوکس   
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 نس  یی(، فومونDON) ولوالن   ین یدئوکس   

(FUM)،T-2  نیاکراتوکس  و  (OTAا .)   نی 

 از طرق مختلف  توانندیم  هانیكوتوکسیما

 ریت   ث س  المت و  ملك  رد م  رغ م  ادرب  ر 

م  رغ، تخم  دی   بگذارند، از  مل  ه ک  اهل تول

م   رغ و پوس   ته تخم تی    فیاخ   تالل در ک

 .ینی ن ریمرگ و م  لیافزا

 

 خ ورا  دامدر  ه ا    نیکوتوکس یکدام ما

 وجود دارند؟

ه  ا ب  ه ن  درز ب  ه ص  ورز   نیكوتوکسیما

ب  روز ک  ه    با و   ودی  ،.دهند  یمجزا رخ م

 دره  ای م  ام  رغدر  یكوزیسكوتوکس   یما

 فی   با طخوراك    ینسبتاً نادر است، هلودگ

ح وس   در  و    ها  نیكوتوکسیاز ما  یعیوس

 .افتدق میاتفا  ،نییپا

ای تعی  ین ه   مون  هی نزه  ایاز هنال  یاریبس

کمت  ر از   یریمقادها  نیسكوتوکیما  س وح

، اما دهندرا ارائه می(  1) دول  حد هستانه  

خوراك   کنند.بازگو نمینتیایج واقعیت    نیا

 ،هس  تانه  ح  د  ری   س  موم مختل  ف ز  یحاو

 ی ک  هممكن است مشكل سازتر از خ  وراک

 سم واحد در س ح با  باشد. کیوا د  

 

 قاب  ت توج  هه  ا  نیکوتوکس  یچ  را ما

 هستند؟

 دینرخ تول  با ترین  دستیابی بهاز    نانیاطم

و تولید تخم مرغ ب  ا   مادرای  همرغدر  مثل  

 نیدر تض  مامری اساس  ی    ،بهترین کیفیت

 است.گله    یسودهور

تخم مرغ،   تیفیو ک  دیمربوط به تول  مسائل

 ،یم  اریب  ه ب  تیحساس  لیافزا  نیو همچن

 مرغ  دار  کی     تیتواند به شدز بر موفقیم

 یها منیکستوكویبگذارد و و ود ما  ریت ث

 نیب  ه چن     یابیدر دست  مخربی  ریتواند ت ث

 داشته باشد.  یتیموفق
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 وریطدر خورا  کامت  نیکوتوکسیما  تیمحدود یراهنما -1ول جد

 ( ppb)زحد مجا نشانه های بالینی  مایکوتوکسین

های  خونریزی  ،دلیوی و کبمشكالز کسرکوب سیستم ایمنی،   آفالتوکسین

 استخوانیهای  هنجاریانپا و مشكالز  سیستمیک،  

20 

 ارائه نشده اختالل در باروری  زیرالنون

 5000 کاهل بهره وری، تهوع، اسهال و خونریزی  لئوکسی نیوالنود

 20000 ی و نكروز کبد  یویادم ر  ،یمشكالز تنفس فومونیسین

T-2 Toxin صرف  کاهل میل به مو    ،ی دهان  عازیضا  ،یکاهل بهره ور

 خوراك 

250 

 100 ی اختالل در بارور  ،یروپاتفن اکراتوکسین

 

 

 تخم مرغ دیها و تول نیکوتوکسیما

خ  وراك ب  ا   یگزارش شده است که هلودگ

 ریت   ثمث  ل    دیتول  تیبر وضع  نیهفالتوکس

 با   ث  و متعاق  آ هن گ  ذارد یم    یمنف   

 .شودمی وزن تخم مرغو    دیتولکاهل 

 ن  واقد در اث  ر  نیاست که ا  نیبر ا  فرض

 یهت  رز  ج  ادیا  ه  ا درنیدخالت هفالتوکس   

( ی ) هپوپتوزیس تخم  دانتخمدان  یكولیفول

نت  ایج  ده  د.یرخ م    وری   ط یگون  ه ه  ا رد

تخمگذار ب  ا   یهن مرغ ها  یکه ط  یم العات

 هی   تغذ  نیهل  وده ب  ه هفالتوکس     یها  رهی 

 یباف  ت شناس    ه  اییش  ده ان  د و بررس   

، بی  انگر ای  ن اندرا نشان داده یریت ث  نیچن

 اند.فرضیه

 یع   یطب ن  دیفره کی    یك  ولیفول هت  روزی

 لیاف  زا  .تخمدان است  یهاكولیفول  تحلیل

و     ود  لی     ب    ه دل ین    دیفره نیچن     
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 تواند ب  ه ک  اهل به  رهی، مهانیهفالتوکس

 شود.منجر  های مادرمرغ  یور

 

 تخم مرغ تیفیها و ک نیکوتوکسیما

باب  ت هنگفت  ی    هایزیان  مرغ مادرصنعت  

 کش  یهای قاب  ل  و   هشكستن تخم مرغ

-خوب پوسته تخم  تیفیشود. کیممتحمل  

اس  ت و  یض  رور نیم  رغ در حف     ن   

در خ  وراك  مو   ود یه  انیكوتوکس   یما

توانن  د منج  ر ب  ه نق  د پوس  ته یم   پرنده  

 شوند.و شكستگی احتمالی هن   مرغ تخم

محافظ  ت از   یپوسته تخم مرغ نه تنها برا

 لك  رد ماس  ت، بلك  ه  ازی   م  ورد ن نی ن   

 نیتبادل گ  از و ت  امنقل    در  یكیولوژیزیف

پ  س از اتم  ام  نیرش  د  ن    یب  را میکلس   

 کند.یم فایزرده ا  ریذخا

ان  د ک  ه حض  ور نش  ان داده  یم العاز قبل

ب  ر   یادیز  ازریتاث  T-2و    DON  توکسین

مرغ دارد، ب  ه وزن و ضخامت پوسته تخم

 یه  ادر تخم  لیدرصد افزا  12که    یطور

ب  ا  ش  دههیتغذ یه  امرغخ  ورده در ترك

ش  ده گزارش    T-2هلوده به سم    یهارهی 

 زی   ن  B1  نیهفالتوکس     ن،ی.  الوه بر ااست

ک  اهل وزن )تخ  م م  رغ    تهپوس  تیفیبر ک

 گذارد.یم  ریت ث  (پوسته

 لی   ب  ه دل ام  ر  نی   ک  ه ا  تبر این استصور  

ب  ر  ملك  رد کب  د،  هانیهفالتوکس   ت  اثیر 

 A  نیتامی. واست  A  نیتامیوتولید    ژهیوبه

از  مل  ه   ه  ا  ان  دامه  ا و  بافت  یدر نگهدار

 دارد. ینقل حیات ازد پوسته سغد

 لی   ب  ه دل  A  نیت  امیو  دی   اگ  ر تول  ن،یبنابرا

احتم  ا ً   اب  د،یک  اهل    نیو ود هفالتوکس   

ش  ود.   یمختل م   ساز  پوسته    د ملكرد غد

ه  ا ب  ر  ملك  رد   نی الوه بر اثر هفالتوکس

 مو   آ  نیهمچن     این توکس  ینکبد، و ود  

در خ  ون و فس  فر  میک  اهل س   ح کلس   

پوسته   یکل  تیفیکاهل ک  ور،یط  یگونه ها

 قابل دس  تر   میکلس  یتخم مرغ و محتوا

 .خواهد شد  ،در حال رشد نی ن
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 ینیجن ریو مها و مرگ نیکوتوکسیما

 ،یومی   فوزاره  ای نیتوکس   ایكومو   ود 

، در خ   وراك T-2و  DON ،ZEA نظی   ر

ب  ه   مادر  یهامرغدر    ینیتلفاز  ن  لیافزا

 هم  راه  را ب  ه  رش  د  هی   در مراحل اول  ژهیو

 .دارد

 ین   ی ن ریدر مرگ و م یشیاافز نیچن لت  

، ام  ا به طور کام  ل مش  خد نش  ده اس  ت

 نی   فرض ب  ر اطور که قبال ذکر شد،  همان

 اس  ت ک  ه یریت   ثهن  دلی  لاس  ت ک  ه 

ضخامت پوس  ته   یرو  بر  هامایكوتوکسین

 .دندارتخم مرغ  

توان  د ب  ر یضخامت پوسته تخ  م م  رغ م   

 یکش   کاهل رطوبت در طول دوره  و ه

 تی   فیتر ش  دن کو ب  ا ب  د  اشدگذار ب  ریت ث

زودر   ری   پوس  ته ک  ه با   ث م  رگ و م

 یدرهور و   ه تی   ش  ود، قابل یم    نی ن   

 .ابدییکاهل م

 هانیکوتوکسیماحذف 

ب  ر  ملك  رد   هانیكوتوکس   یما  یمنف     ریت ث

 کی   ب  ا اف  زودن    توانیرا م  مادر  یهامرغ

 ک  اهل داد. رهی    م  رثر در  بان  د کنن  ده

 ش  املا  ن  درهیباتوکسین    نیتر  پرمصرف

 وارهی   د ایا   ز ای   و/ (clay) خ  اك ر 

 هستند.  (yeast cell wall) مخمر  یسلول

از محصو ز مختلف به ص  ورز   یاریبس

م الع  از  و در دس  تر  هس  تند یتج  ار

 بان  د ک  ردندر  را    ه  ر ی  ک  ییکارا،  متعدد

رایط هزمایش  گاهی و در ش    ه  اتوکس  ین

انتخاب بنابراین  ،  داده اندنشان  درون تنی  

 نیدر بهت  ر  ن  دریباتوکس  ین    نیت  رمناسآ

)ش  كل .  گمره کنن  ده اس  تحالت دشوار و  

1.) 
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 های مختلفpHدر  سین بایندرهاپاسخ به دوز توک -1شکت 

 

محص    و ز ب    ا      ذب س    اده  نی    ا

اتص   ال،  یه   ادر محل هانیكوتوکس   یما

س  موم   نیبن  ابرا  کنند،یم  باند  توکسین را  

حیوان مشكلی ایجاد را بدون این که برای  

ده و دف    دا  رارش  بو، از دستگاه گوکنند

 .کنندمی

 ییه  ا  میهن  ز  یاز محصو ز ح  او  یبرخ

برخ  ی هستند که  الوه ب  ر    ذب س  اده،  

 یه  ا تی   را ب  ه متابول ه  انیكوتوکس   یما

توکس  ین  ش  تریکنن  د. بیم    لیتب  د هی   ثانو

مرثر هستند، ام  ا تص  ور   یتا حد  ندرهایبا

و   از یكس  ان دارن  داث  رهم  ه هنه  ا    ک  هنیا

از   یناش     دی   وان  د تهدتیاستفاده از هنها م

 ببرد، اشتباه است.  نیرا از بسموم  همه  

 طیدر ش  را ن  درهایباسین توک  ،یکلبه طور

و   دس  تگاه گ  وارش  ت  دایابمانن  د    ،یدیاس

د، کنن   ی، مرثرتر  مل مپرنده  روده کوچک

کاهل  ملكرد هنها در قسمتهای انتهی  ی و  

 یبه بررس    ازیندارند،  با تر    pHروده که  

 دارد.تری  قیدق



 های مادرمرغ  هنها بر سالمت ریها و تاثنیكوتوکسیما                                                                              
 
 

 

 1400 زمستان   /117شماره چكاوك/ فصلنامه    

 

13 

 ب  ا  در اتص  ال  ن  درهایباتوکسین  از    یرخب

بهت   ر از  ،خ   ا  یه   ا نیكوتوکس    یما

 ZEAو  DON. کنن  د م  ل م  ی نیریس  ا

ب  ه هستند ک  ه اتص  ال    هایینیكوتوکسیما

و به راحتی قاب  ل دشوار است،   اریهنها بس

بن  ابراین    ذب توس  ط باین  درها نیس  تند، 

توان  د یم     دو توکس  ین  نی   ا  یب  ا   س وح

داش  ته  م  ادرد مرغ بر  ملكر  مخربی  ریت ث

 باشد.

 فی   ک  ه بتوان  د طباین  دری    افتنی  ن،یبنابرا

ه  ا را ب  ه ط  ور نیكوتوکس   یاز ما یعیوس   

متصل کند و به خود  ذب و   زیهم  تیموفق

 یه  ایهل  ودگ  ناشی ازخ راز  قادر باشد  

ه  ای غلظ  تر  د  ه  انیكوتوکسیچندگانه ما

سالمت و   نی، در تضمدهدکاهل  پایین را  

مهم است )ش  كل   اریبس  مادر ملكرد مرغ  

2.) 

 

 

 

Reference: 

Wakeman,W. (2019). Mycotoxins and their effect on the healt of 

breeder. International Hatchery Practice. 

 بخش محفوظ مانده  صالحفظ اتدرصد  pH= 6.5در  دفع  pH= 2.5جذب در  
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 یر یشگیپ دیکل،سالمت روده حفظ تعادل جمعیت میکروبی و 

 آنتریت نکروتیک  از
 

 

 

 امیرحسین پورآباده   ترجمه و گردآوری:

 بهداشت خوراك دامتخصصی دانشجوی دکتری 

 

 

 ییای   باکترحاد    تورم نكروتیک یک بیماری

ی و های گوش  تبه ویژه جوجهروده طیور  

ط کلس  تریدیوم توس   ها است ک  ه  بوقلمون

گ  رم مت   ت   یب  اکتر  کی   پرفرینجنس ک  ه  

 اس  ت  رودهس  اکط ط ی   ی در و  یال  هیم

 شود. یم جادیا

برخی عوامل در اب  ت ی پرن  دگان ب  ه ای  ط 

بیماری موثرتر م  ی باش  ند. حو  ن ت  وازن 

ص   یییی از جم ی   ت باکتری   ایی روده 
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پرندگان  در واقع کلید اصلی پیش  ریری از 

ه  ای ابت ی به ایط بیماری می باش  د. گل  ه

م   ت  ب  ه ت  ورم نكروتی  ک روده نیازمن  د 

درمانی هستند تا هر چه س  ری تر عملیات  

 میزان تلوات به حداقل برسد.

ب  روز   منج  ر ب  هم م  و      کینكروت  تیانتر

مانن  د  ییه  ا یم  اریبم  داخ تی نری  ر 

شود که بر عملك  رد روده   یم  وزیدیکوکس

باع  س س  رکو   ی  او گ  رارد  یم    ریت   ث

ش   ود. واکس   ط  یم     یمن    یا س   ت یس

از ه  ر   یریش  ریتواند به پ  یم  وزیدیکوکس

در جوج  ه ه  ا و بوقلم  ون ه  ا   یماریدو ب

 یک  ه م    ییه  ا یم  اریب ریس  ا کم  ک کن  د.

روده شوند ع ارتند از   بیتوانند باعس آس

 تی   آنتر  ه  ای روده ای سآس  كاریس ک  رم

ب  ور   یم  اریدر بوقلم  ون  ب کی   هموراژ

 سالمون .  دیشد وونتو ع یعوون

 خ  وراك  ونیدر فرمو س  یناگهان  راتییتغ

 یگن  دم  م     ای     یپ  ودر م  اه  افزایش سطح

و   نم  ودهفلور روده را مخت  ل  كرویتواند م

 کند.  ریپر بیروده را در برابر عوونت آس

کلستریدیوم دهد تا    یروده اجازه م  بیآس

ط ی   ی روده اس  ت ساکط  پرفرینجنس که  

 ش  ود و  ری   تكت  یده وچس     رودهبه مخاط  

 کند.  دیس  تول سپس

ه  ای طری  آ آس  یبدرواقع ایط بیماری از  

وارده به بافت مخ  اطی روده ک  ه بوس  یله 

سموم تولی  دی از ب  اکتری عام  ل بوج  ود 

آمده اند  قابل شناسایی می باش  د. ت  ورم 

نكروتیک روده از نرر میزان گس  تردگی و 

ه  ای م  الی و انتش  ار و ر  رر و زی  ان

ورش طی   ور اقتص   ادی در ص   ن ت پ   ر

حر  ه م  ی باش  د. گوشتی بس  یار قاب  ل م 

لینی بیم  اری ش  امل رش  د ف  رم تی  ت ب  ا

ر   یپ پرن  ده ه  ا و ک  اهش مص  ر  

خوراك می اشد. در جوج  ه ه  ای گوش  تی 

ت  ا   2تجاری فرم بالینی بیماری در س  نیط  

 افتد.هوتری اتواق می  5
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 باکتری عامل بیماری:

کلستریدیوم پرفرنژیس یک ب  اکتری گ  رم 

ای ش   كل  هیره   وازی و  مت    ت  میل   ه

دیوم اس   پوردار م   ی باش   د. کلس   تری

پرفرنژیس در همه ج  ا حر  ور دارد  چ  ه 

در بسترهای مصر  شده و خ  اك و چ  ه 

در باف  ت روده ای طی  ور س  ال . بس  تر و 

خ  اك آل  وده ش  ده ب  ه ش  مار فراوان  ی از 

با ه    کلستریدیومها به عنوان من ع عوونت

مشارکت دارند. بیماری زمانی ب  روز م  ی 

اید که کلستریدیوم پرفرنژیس در باف  ت نم

یش از حد رش  د ک  رده و تولی  د روده ای ب

سمی بسیار قوی و موثر می نماید ک  ه ب  ه 

شدت باف  ت مخ  اطی روده را تی  ت ت  اثیر 

قرار داده و به آن آسیب می رس  اند. س    

جر  شده از باف  ت روده ای س   ب ایج  اد 

سمیاس وجود س  در خون  م  ی گ  ردد توک

ج  ر ب  ه م  ره پرن  ده م  ی که در نهای  ت من

ک روده ی  ک شود. بنابرایط ت  ورم نكروتی   

نوع مسمومیت خونی نی  ز ب  ه ش  مار م  ی 

 ینجنسپرف  ر های کلس  تریدیومسویهآید. 

عم  ده   ی  ا س     توکس  یط  4تولید    اسا بر

 تی    5سآلو  ا  بت  ا  اپس  یلون و یوت  ا  ب  ه 

  A, B, C, D, Eش  امل   توکس  ینی

. اکت  ر عوام  ل ایج  اد ش  وندبن  دی میط قه

و ت داد کم  ی ه      Aننده بیماری از نوع  ک

می باشند. س  آلوا بوسیله تی      Cاز نوع  

A    وC   تولید می شود و س  بت  ا بوس  یله

تولی  د م  ی ش  ود. احتم  ا  س  ایر  Cتی    

سمهای تولیدی بوسیله ارگانیس  مس  لول 

ایج  اد ص  دمه و آس  یب ب  ه باف  ت روده  

ومیت خونی و نهایتا مره پرنده م  ی مسم

 باشند.

س بخش   ی از جننیپرف   ر یدیومکلس   تر

میكروفل   ور ط ی    ی دس   تراه گ   وارش 

پرندگان بوده و به عنوان مت  ال م  ی ت  وان  

آن را در بخش    هایی مت    ل چین    ه دان  

دئودن  وم  ژئوژن  وم  ایلل  وم و س  كوم ی  ا 

روده کور پرندگان س  ال   یاف  ت. جم ی  ت 

س در روده طی  ور ینجنکلس  تریدیوم پرف  ر
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و   مییط  یای و  تیت ت  اثیر عوام  ل تغری  ه

 باشد. ز ور یت س مت روده طیور مینی

 

 عوامل مستعدکننده بروز بیماری

جم یت و شمار کلس  تریدیوم پرفرن  ژیس 

ه  ا در روده کوچ  ک جوج  ه ه  ا ی س  ال  

زیاد نمی باشد. چن  د س  اعت پ  س از ه    

آنه  ا ش  روع ب  ه کل  ونیزه ش  دن در روده 

جوجه ها نموده و ب  ه ای  ط ترتی  ب پ  س از 

ش  ان اف  زایش ت داددریج  استقرار اولیه  بت

می یابد. عواملی که منجر به رشد بیش از 

ح  د کلس  تریدیوم ه  ا در روده کوچ  ک و 

بدن ال آن تولید مت  والی س    و در نهای  ت 

آس  یب دی  دگی باف  ت مخ  اطی روده م  ی 

شود  به اندازه کافی مشخص نمی باش  د. 

هرچند برخی عوام  ل ک  ه موج  ب مس  ت د 

ش  دن پرن  دگان جه  ت اب  ت ی ب  ه ت  ورم 

باش  ند شناس  ایی ش  ده ان  د. ک می  كروتین

ال ته ایط عوامل تقویت کننده رشد بیش از 

  ان    دازه کلس    تریدیوم ه    ا از طری    آ 

هایی می باشند ک  ه هن  وز م  ورد مكانیس 

مطال ه و بررسی می باشند. برخی از آنها 

 ع ارتند از 

کوکس   یدیوز روده کوچ   ک  م   اده  -1

مترش  یه هن  ی از پ  روتلیط ک  ه از باف  ت 

ه کوچک تراوی  ده ه رودب دیدمخاطی آسی

شده م  ی توان  د ه  رای ک  افی ب  رای رش  د 

کلس  تریدیوم ه  ا ف  راه  نمای  د. ح  داقل 

شرایط مورد نیاز برای رشد کلس  تریدیوم 

ه  ا ش  امل ت   دادی از اس  یدهای آمین  ه و 

بسیاری از عوامل رشد و ویتامیط ها م  ی 

دلی  ل پ  رورش مت  راک  هباش  د. ام  روزه ب   

ام  ل ریط عطیور  کوکسیدیوز احتما  مهمت

ست د کننده بروز ت  ورم نكروتی  ک روده م

ای م  ی باش  د. طیور تیت ش  رایط مزرع  ه

بررسی نمون  ه ه  ای م   ت  نش  ان دهن  ده 

وجود عوونت بسیار زیاد ناشی از ایمری  ا 

 بوده است.

جیره ه  ای ه  رایی  جی  ره ه  ای ح  اوی   -

سطوح با ی دانه های ه ت متل چ  اودار  
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       گن   دم و ج   و دارای مق   ادیر فراوان   ی

یدهای هی  ر قاب  ل هر    و هی  ر ساکارپلی

قابل حل در آ  می باش  ند. عقی  ده ب  رایط 

است ک  ه ای  ط دان  ه ه  ا از طری  آ اف  زایش 

ویسكوزیتهسچس     ندگی و گ    ران روی  

  پرندگان را مست د ابت  ایرودهمیتویات  

 به تورم نكروتیک می نمایند.

من  ابع حی  وانی پ  روتلیط  خوراکه  ایی  -3

ت و ر گوش    مت   ل پ   ودر م   اهی و پ   ود

ستخوان خطر ابت  به ت  ورم نكروتی  ک را ا

در مقایس  ه ب  ا من  ابع گی  اهی پ  روتلیط  

اف  زایش م  ی دهن  د. عل  ت ای  ط ام  ر را ب  ه 

سطوح با ی اسیدهای آمین  ه گ یس  یط و 

متیونیط موجود در منابع حیوانی پروتلیط 

نس ت داده اند. زیرا مشخص شده که ای  ط 

ی دو اسید آمینه تیت شرایط آزمایش  راه

یش رش    د کلس    تریدیوم اف    زا س     ب

 پرفرنژیس می شوند.

من    ابع حی    وانی چرب    ی  چرب    ی  -4

حیوانیسمخل   وطی از پی   ه خ   وك و پی   ه 

گوشت  در مقایسه با روه  ط گی  اهی مت  ل 

سویا  شمار کلستریدیوم ه  ا را در ایلل  وم 

 افزایش می دهد.

ها  بیماری تورم نكروتی  ک در بوقلمون  -5

و دیوز  های انرل  ی مت  ل کوکس  یبا بیماری

آس  كاریس و همین  یط خ  ونریزی و  ک  رم

 التها  روده ای مرت ط می باشد.

فاکتوره  ای م  دیریتی  ت  راک  ب  ا ی  -6

پرن  دگان  فی   ر زی  اد موج  ود در بس  تر و 

تغیی  ر ناگه  انی جی  ره ه  رایی از عوام  ل 

مدیریتی هستند که می توانند وقوع ت  ورم 

اگرچه در   نكروتیک روده را افزایش دهند.

بیماری  هی  ی  ک   شیوع  مواردبسیاری از  

از ایط فاکتورهای فوق ال  رکر نم  ی توانن  د 

 ب  ه عن  وان عوام  ل مس  ت د کنن  ده گل  ه 

های گوشتی برای ابت  ب  ه بیم  اری  جوجه

دخی   ل باش   ند. حت   ی زمانیك   ه عوام   ل 

مست دکننده مشخص می باشند  باز تولید 

طور آزمایشی مشكل می همجدد بیماری ب

 کنن  دهس  ت د  باشد. احتم  ا  فاکتوره  ای م
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دیرری وجود دارن  د ک  ه هن  وز شناس  ایی 

 نشده اند.

 

 نکروز تیآنتر صینحوه تشخ

نشانه ه  ایی نری  ر با    یماریب  ینیبال  ع ئ 

و ب  ه دن   ال آن   گیدیحاد و ژول  گیافسرد

متسع همراه ب  ا نك  روز مخ  اط   یروده ها

م  ره می تواند به    وشود  شروع میروده  

ب  ا   کی   نكروت  تی. آنترمنجر گردد  یناگهان

  مش  خص  ری   م  ره و م یناگه  ان شیف  زاا

 ینیم  وارد تی  ت ب  ال صیش  ود. تش  خیم   

تر اس  ت. ع ئ    دش  وارنك  روز  تی   آنتر

وزن   شیاف  زا در رون  د ش  امل ک  اهش

 لیت   د بیر  ر شیو اف  زا آبك  یم  دفوع 

 یب  را  یمختلو     یخوراك است. راهكاره  ا

نكروزه وج  ود   تیو کنترل آنتر  یریشریپ

 دارد.

ه  ب  ا آسی ها و صدمات ریز و درشت که  

ر مسلح قابل چش  مسلح و ه  با چش  هی

مش  اهده هس  تند  از مشخص  ه ه  ای ای  ط 

ه  ای ت  ورم بیم  اری م  ی باش  ند. آس  یب

ط  ور فاحش  ی قاب  ل قی  ا  ب  ا هنكروتیک ب

هایی هس  تند ک  ه توس  ط آندسته از آسیب

انرل تک یاخته ای ایمریا برانتی ایجاد م  ی 

وند. هرچند تورم نكروتی  ک روده ای را ش

م  ی ت  وان از طری  آ باف  ت شناس  ی ت یی  د 

رم نم  ود. توج  ه داش  ته باش  ید ک  ه ت  و

نكروتیک و کوکسیدیوز اهلب با ه  اتو  اق 

می افتن  د. امك  ان جداس  ازی کلس  تریدیوم 

پرفرنژیس از طریآ بستط دو انته  ای ی  ک 

بخش از روده کوچک و تیویل س  ریع آن 

کش   ت ب   اکتری ب   ه آزمایش   راه جه   ت 

هیره     وازی وج      ود دارد. نمون      ه 

آزمایش  راهی را منجم  د ننمایی  د زی  را در 

ه   ای رویش   ی دم   ای انجم   اد س   لول

کلس  تریدیوم م  ی میرن  د. متناوب  ا جه  ت 

کش   ت ر   ای ات مخ   اطی از ی   ک اب   ر 

مخصوص زخ  پاك کط یا پن   ه گلول  ه ای 

ک  ه در انتق  ال می  یط کش  ت هیره  وازی 

. مصر  می شود می توان استواده نم  ود
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ای بایستی تا آنجا ک  ه ایط ابر یا پن ه گلوله

امك  ان دارد س  ریع ب  ه آزمایش  راه ب  رای 

تش  خیص آزمایش  راهی رس  انده ش  ود. 

نتایج کش  ت باکتری  ایی نیازمن  د توس  یر و 

توریح در زمینه تاریخیه بالینی بیماری  

ر  ای ات برجس  ته و ترجیی  ا ر  ای ات 

 میكروسكوپی ناشی از بیماری می باشد.

 

 یکیوتیب یدرمان آنت ای ونیناسیواکس

 ریو س  ا  وزیدیکوکس     هی   عل  ونیناسیواکس

را مست د اب  ت  ب  ه   وریکه ط  ییها  یماریب

توان  د خط  ر   یم      کن  د  یم  تورم نكروتیک

 را کاهش دهد.  ییایعوونت باکتر

بخش روده ای پرندگان حاوی چندیط نوع 

ب  اکتری اس  ت ک  ه ب  ا هم  دیرر در می  یط 

كروتی  ک روده ای رقاب  ت میكنن  د. ت  ورم ن

زمانی اتواق می افتد که کلستریدیوم ب  یش 

از ان  دازه در روده رش  د م  ی کن  د. حو  ن 

ت ادل مناس ی از جم یت میكروب  ی روده  

کلید اصلی در پیشریری از ب  روز بیم  اری 

برخ  ی از باکتریه  ای موی  د  اس  ت. ارائ  ه

بخصوص  کتوباسیلو  ها ب  ه پرن  دگان 

در پیشریری از بیم  اری م  ی توان  د م  وثر 

د ی  ا اینك  ه ح  داقل ش  دت بیم  اری را باش   

کاهش بدهد. ف  رآورده ه  ای م   رو  ب  ه 

میدود کنندگان رقابتی  حاوی باکتریه  ای 

متواوتی می باشند ک  ه ب  ه لی  ای تج  اری 

ده در قابل دس  تر  ب  وده و جه  ت اس  توا

فارمه  ایی ک  ه دارای مش  ك ت متن  او  و 

برگشت پریر در ارت اط با تورم نكروتی  ک 

ار ارزش  مند م  ی ای هس  تند  بس  یروده

باشند. ایط میصو ت بایستی سری ا پس 

از ه  در اختیار جوج  ه ه  ا ق  رار بریرن  د. 

وج  ود باکتریه  ای موی  د موج  ود در ای  ط 

میص  و ت تج  اری م  ی توان  د کل  ونی 

را در روده جوج  ه ه  ای   کلستریدیوم ه  ا

ج    وان ک    اهش بده    د. پیش    ریری از 

کوکس   یدیوز اع     از اینك   ه بوس   یله 

انجام شود یا بوسیله کوکسیدیواستات ها  

واکسیناس  یون  احتم  ا  مهمت  ریط اق  دام 



 س مت روده حون ت ادل جم یت میكروبی و       
 

 1400 زمستان   / 117شماره چكاوك/  فصلنامه                                                                           

 
22 

برای پیش  ریری از ت  ورم نكروتی  ک روده 

ای است. زمانیكه عملی  ات واکسیناس  یون 

برای کوکسیدیوز انجام می ش  ود بس  یار 

  ز اهمی    ت م    ی باش    د ک    ه از ح    ای

ه  ای س  ازنده واکس  ط در دس  تورال مل

ارت اط با مقدار مصر  واکس  ط  حو  ن و 

ن و تنری  و درجه بن  دی اب  زار نرهداری آ

واکسیناسیون  پیروی نمایید زیرا ب  ه ای  ط 

ترتیب از اینكه پرندگان بیش از ان  دازه در 

م   را اووس  یت ایمری  ا ق  رار بریرن  د 

 اجتنا  می شود.

ه ط  ی دو هوت  ه اول پ  س از م  دیریت گل   

واکسیناس  یون نیازمن  د توج  ه فراوان  ی 

است. چرا که در برخی موارد حتی با گل  ه 

هوت  ه مواج  ه ش  ده  3ت  ا   2یی در سنیط  ها

ای  که دچار همزمانی ابت  به کوکسیدیوز 

و ت   ورم نكروتی   ک روده ب   وده ان   د در 

حالیكه در هیری عملی  ات واکسیناس  یون 

ب  ود. جل  وگیری   بر روی آنها انجام گرفته

از بروز بیماری ت  ورم نكروتی  ک روده در 

برگیرنده یک استراتژی مداخله گری است 

اکتوره  ایی را ک  ه ممك  ط اس  ت که کلی  ه ف

خطر افزایش بروز بیماری را س ب شوند  

 مورد توجه قرار می دهد.  

پرن   دگان را در   وزیدیکوکس     واکس   ط

زن  ده  ییادیکوکس    یهاهیم   را س  و

 یو با اس  پر  دهدیحسا  به دارو قرار م

زم  ان   م م  و    قط  ره  ایبر آ   ژل    یم تن

عملی  ات  طی. اشودیم  زی  تجوتوریخ جوجه

در  جوج  ه ه  ا را از نر  ر زم  ان بن  دی 

مقایس  ه ب  ا پرن  دگان مس  ط ت  ر در س  الط 

چ  الش مره  داری  زودت  ر در م   را و 

 یکمتر  نهیهزکه    دهدقرار می  وزیدیکوکس

نس ت به نقصان عملكردی تولیدی ناش  ی 

 .به همراه دارداز بروز بیماری در گله  

گله های م ت  به تورم نكروتیک عموما ب  ا 

ی ک   ه از طری   آ آ  آنت   ی بیوتیكه   ای

آشامیدنی استواده می شوند  درم  ان م  ی 

گردند. اگر کلستریدیوم ب  ه آنت  ی بیوتی  ک 

حس   ا  باش   د در اینص   ورت س   ری ا 
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نت  ی بی  وتیكی پاس  خ بایستی ب  ه درم  ان آ

بدهد. مقدار و مدت زم  ان درم  ان ک  ه ب  ر 

روی بسته های دارویی توصیه ش  ده ان  د 

بایستی حتما جه  ت اطمین  ان از ک  ارایی و 

ثیر حداکتر درمان  رعای  ت ش  وند. پن  ی تا

س   یلیط  تتراس   ایكلیط  لینومایس   یط و 

اریترومایسیط داروهایی هستند ک  ه ب  رای 

تخ  ا  درم  ان ت  ورم نكروتی  ک روده ای ان

 شده اند.  

 نری  رش  ده  ش  ناخته یه  ا کی   وتیب یآنت   

 طیس   ینكومایو ل  طیلیس     یپن  ط یتراسیباس

ی  در براب    ر کلس    تریدیوم ب    ه خ    وب

درمان د  اگرچه  نده  یسخ مپا  پرفرینجنس

مس  ت د  طیب  ه ش  را یبس  تر اختصاص  ی

 کننده دارد.

ساعت   48تا    24که گله ب د از  در صورتی

بیوتیكی به آن پاسخ و پس از درمان آنتی  

واکنشی نشان نداد بایستی موارد زی  ر را 

 مورد توجه قرار داد 

تش  خیص نادرس  ت بیم  اری ت  ورم  -1

 نكروتیک  

پر  -2 کلستریدیوم  به  جننیفرمقاومت  س 

 آنتی بیوتیک مصر  شده 

 مقدار هیرصییح دارو  -3

متل    -4 دیرر  بیماری  همزمان  حرور 

 کوکسیدیوز 

 

س نس    ت ب   ه جننیپرف   رکلس   تریدیوم 

بس  یاری از تقوی  ت کنن  دگان رش  د آنت  ی 

    بی  وتیكی موج  ود در خ  وراك حس  ا  

      باش   د. بن   ابرایط اس   تواده از ای   طم   ی

ه  ا ب  ه عن  وان افزودنیه  ای بیوتی  کآنت  ی

ی م  ی توان  د ش  مار زی  ادی از خ  وراک

کلستریدیوم ها را در روده ک  اهش داده و 

به ایط ترتیب وقوع بیماری را نیز تخوی  پ 

اگرچ  ه اتیادی  ه اروپ  ا اس  تواده از بده  د. 

آنتی بیوتیكهای تقویت کننده رش  د طی  ور 

آردامایسیط  باکتریس  یط   آوپارسیط   متل 

ویرجینامایسیط  تایلوزیط و اسپرامایسیط 
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اف  زایش وق  وع ت  ورم نكروتی  ک  را ک  ه ب  ا

 1997روده در ارت اط می باشند از س  ال  

می دی تیری  نموده اس  ت. کلس  تریدیوم 

ه  ای ب  ه کوکسیدیواس  تات ینجنسپرف  ر

یونوفری متل موننسیط  سالینومایس  یط و 

ناراس  یط حس  ا  م  ی باش  د. ارائ  ه ای  ط 

ها در جیره هرایی طی  ور کوکسیدیواستات

ها ریدیوممی تواند در کاهش جم یت کلست

در روده کوچ   ک م   وثر باش   د و روده 

کوچ   ک را در براب   ر ت   ورم نكروتی   ک 

 میافرت نماید.

 

 

 

 

 سالمت روده یابر یاهیتغذ یهاکارراه

 ک ی      وتیبیب     دون آنت پ     رورش در

 ریو س  ا یاهی   گ    اتیترک ه  ا کیوتیپروب

ب  ه  توان  دیم هی   تغر یتیریم  دکاره  ای راه

ا روده خود رسال   تا فلور    دکمک کن  پرنده

ت  ورم نكروتی  ک   یمنو     ریت  ا ت   ث  دحون کن

 را میدود کند.  روده

 

 بستر  تیریمد

 زی   در کن  ار تم  زی   بس  تر ن  حیصی  تیریمد

ق ل از ورود گل  ه   آیدق  یکردن و ردعوون

اق  دامات ب  ه  طی   مه    اس  ت. ا  یبه مرهدار

مس  ت د  طیاز ه  ر گون  ه ش  را یریجل  وگ

را   ت  ورم نكروتی  ک  و  کن  د  یکننده کمک م

 کند. یکنترل م
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برای ساخت پروتئین و  هیستیدین به های گوشتی جوجهنیاز 

 فراتر از آن

 

 دکتر نسیم چنگایی  ترجمه:

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 
 

 

سال ها است که به منظور کاهش انتشااار 

نیتاارو ن و فساا ر و کمااا بااه کاااهش 

گااازی از یلیاا  دی اکساای  آلااودگی هااای 

کربن و متان، فشاری زیااادی باار  اان ت 

های و طیور وارد می شود و گرمایش  دام

عث ش ه توجااه جهانی و تغییرات ایلیمی با

به  ن ت طیور به سمت کشاورزی سوق 

 داده شود.

ها اساات کااه بااه منظااور کاااهش دفاا  سال

فس ر و افزایش یابلیاات دسترساای فساا ر 
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غذیااه ویوانااات تااا فیتاتااه از فیتاااز در ت

شود. به منظور کنترل ای است اده میم  ه

ها از بهینه سااازی نیترو ن، در جیره  دف   

ی های آمینااه پروتئین به بهینه سااازی اساا 

هااا اناا . در فرمویساایون جیاارهتغییر یافته

م موی اساای های آمینااه لیاازین، متیااونین، 

ترئونین، تریپتوفان و والین مورد است اده 

 رن .گییرار می

اخیااارا اسااای های آمیناااه ایزولوساااین و 

ی آمینه مكم  بااه آر نین به عنوان اسی ها

ان . باار ایاان اسااا ، بااه بازار م رفی ش ه

نظااور کاااهش اثاار تولیاا ات طیااور باار م

آلااودگی مطاایص،   اان ت طیااور در وااال 

های کم پااروتئین و سااودمن  طراوی جیره

 باش .می

ه ( اسی  آمینه مط ود کنن Hisهیستی ین )

ب  ی است که یلال در نقاطی از جهان ثلت 

ر اتطادیااه اروپااا و است اده ش ه است و د

 باش .در وال ثلت می نیز

این مقاله بااه بررساای نقااش هیسااتی ین و 

 پردازد.الزامات آن در طیور می

 

 یهای گوشتجوجه نیازهای

به منظور دسااتیابی بااه بیشااترین افاازایش 

نیاااز وزن و بااایترین راناا مان یااذایی، 

 22تا    8جوجه گوشتی به هیستی ین )سن  

در اا ،  81.4روزگاای( بااا یابلیاات ه اام 

در   در جیره ت یین شاا ه   0.31و اکثر  

 است.

در مقااایت باارای دوره آیااازین، نساالت 

( بااه dHisبهینااه هیسااتی ین یاباا  ه اام )

 27-36( بااین dLysلیاازین یاباا  ه اام )

( 2013در   متغیر است. ویا و لیلاارت )

آزمایش را خال ه کردناا  و بااه   12نتایج  

در اا    34±4نسلت هیستی ین بااه لیاازین  

ترین مطال ااه درباااره یافتناا . ج یاا دست  

هااای گوشااتی نیاااز هیسااتی ین در جوجااه

( در 2017توساااص فرانكاااو و همكااااران )

دانشااگاه ایلینااوی ایااایت متطاا ه آمریكااا 
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انجام گرفته است. بطااور میااانگین نساالت 

dHis  بااهdLys (His/Lys ،)38   در اا

گاازارش شاا ه اساات و آنهااا هم نااین در 

نیاااز بااه روزه بیشترین    8-17های  جوجه

های یشااه در هیستی ین در مورد شاخص

را مشاااه ه  FCRمقایسه بااا وزن باا ن و 

 (.1نمودن  )ج ول  

 

 1مدل آزمایشی 

 L Q 95% شاخص

Quad 

LRP 
 

LRP/Quad QLB 2میانگین نسبت 

 - - - - - - 40 افزایش وزن روزانه

 - 32 34 31 34 36 - ضریب تبدیل

 38 40 38 36 37 39 - وزن سینه

 - 40 39 36 39 41 - وزن فیله 

 - 41 39 37 39 41 - عضله سینه  بازدهی

 - 42 38 37 40 39 - عضله فیله بازدهی

   ت در م ل های مختلف. تخمین نسلت بهینه یاب  ه م هیستی ین به لیزین )%(  برای هر -1

 ال ه برای هر اسی  آمینه.میانگین کلی نسلت یاب  ه م بهینه تخمین زده ش ه در تمام شاخص های  مط -2

L:Linear; Q:Quadratic; LRP: linear response plateau; QLB: quadratic broken line 

 

 



 هیستی ین به های گوشتی جوجه نیاز         
 

 

 1400 زمستان  /117شماره  چكاوك/ لنامه فص                                                                            

 
28 

شاااارکت هااااای را  و کااااا  اخیاااارا 

پیشااانهادهایی در ماااورد میااازان نیااااز 

ان . پیشنهاد جاا اول هیستی ین ارائه نكرده

 His/Lysبرزیلی در مااورد نساالت بهینااه  

 37هااای گوشااتی،  برای همه سنین جوجااه

باش . برخاای جاا اول نیازهااای می  در  

هااای هیستی ین یاب  ه اام باارای جوجااه

-8،  7-1  گوشتی با عملكرد بای در ساانین

روزه را بااه  43-46و  34-42، 22-33، 21

 0.36و  0.40، 0.46، 0.48، 0.49ترتیااااا  

 ان .در   پیشنهاد داده

هااای های م مول خوراك جوجهدر فرمول

سویا، تطاات کنجاله    -یه ذرتگوشتی بر پا

 21.7شاارایص اساات اده از پااروتئین خااام )

واا ود  His/Lysدر اا (، نساالت بهینااه 

تااالش   آیازین( اساات.در   )دوره    0.43

 20باارای کاااهش مطتااوای پااروتئین بااه 

را بااه  His/Lysدر اا ، نساالت مطلااو  

 ده .در   کاهش می0.38

 –ذرت  هااای برپایااهبنااابراین در جیااره

آمینااه  ب اا  از اساای هایکنجالااه سااویا، 

آر نین و ایزولئوسین، اسی  آمینه مط ود 

 کنن ه ب  ی، هیستی ین خواه  بود.

کنجاله   -برپایه گن م، ذرت  در جیره یذایی

سااویا تطاات شاارایص م مااول پروتئیناای، 

در اا   0.40از  His/Lysنساالت مطلااو  

شااروم ماای شااود و تااالش مشااابه باارای 

کاااهش پااروتئین خااام، موجاا  کملااود 

لوسین، لوسین و گالیسین بااه همااراه ایزو

 His/Lysسرین و هم نین کاهش نساالت  

در   خواه  شاا . اینهااا   0.38به کمتر از  

هایی هستن  که اهمیت هیسااتی ین را نهنمو

در شاارایص مختلااف فرمویساایون نشااان 

 دهن .می

 

 نقش فیزولوژیکی

ای هیستی ین جزء ج ایی ناپااذیر مجموعااه

اسااتخوان،   از بافت ها شام  پوساات، پاار،

ر آشااكار ماهی ااه اساات. طااوها و بهرباط
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هم نین این اسی  آمینه ترشااگ گاسااترین 

کناا   از دسااتگاه گااوارش را تطریااا ماای

گاسترین هورمونی است کااه تولیاا  اساای  

هیاا روکلریا و پپسااینو ن را کااه باارای 

یااذایی وااروری  ه اام پااروتئین جیااره

 کن .هستن  را ف ال می

یااا دی کااه    1به منظااور ساانتز کااارنوزین

پپتی  ساخته ش ه توسص آنزیم کااارنوزین 

سنتاز است، هیستی ین همراه با بتا آینین 

 باش .مورد نیاز می

در بافت های ع له و مغز یلظاات باااییی 

از کااارنوزین، بااه ویااعه در ع االه سااینه 

 شود.پستان اران و پرن گان یافت می

ف الیاات آنتاای   به تازگی کارنوزین به علت

ی، ظرفیاات بااافری بااای بااه اکساای انی بااا

درون ساالولی و  pHمنظااور و اای تغییاار 

، 3و آنتی آل ئیاا ی  2اثرات آنتی گلیكاسیون

به عنوان یا عنصر کاااربردی توجااه روز 

 
1 Carnosine 
2 anti-glycating  
3 anti-aldehyde 

افزوناای را در تغذیااه انسااان بااه خااود 

 م طوف داشته است.

هااای مكماا  هیسااتی ین در جیااره جوجااه

سااینه گوشااتی یلظاات کااارنوزین ع االه 

ه را افاازایش داده روز 1-32جوجااه هااای 

 است.

به منظور افزایش کارنوزین بافاات ع االه 

سینه جوجه های گوشااتی، بااا اساات اده از 

L-His  و/یااا اسااپری ساالول هااای خااونی

، بااه عنااوان ماااده SDBC) 4خشااا شاا ه

مغذی ینی از هیستی ین(، تنها جیره مكم  

توانست یلظت کااارنوزین   L-Hisش ه با   

ساای انی ش داده و وو یت آنتی اکرا افزای

 ع له سینه را نیز بهلود بخش .

های خونی خشااا شاا ه در اسپری سلول

های وای  موج  ایجاد نقصان در شاخص

شااود کااه اوتمااای بااه دلیاا  عملكردی ماای

در   SDBCیلظت بسیار بایی لوسین در  

 
4 spray dried blood cells 
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است که عملكاارد را بهلااود   L-Hisمقاب    

 می ده .  

بااا ع االه ران  ع االه سااینه در مقایسااه

زینی و ود سه براباار بیشااتر یلظت کارنو

دارد. عااالوه باار ایاان، در ع االه سااینه 

  هایی با رش  آهسته در مقایسااه بااا جوجه

های سویه را  )تغذیااه آزادانااه یااا جوجه

مط ود شاا ه( یلظاات کااارنوزین بااایتری 

 مشاه ه ش .  

هم نین به تازگی مشخص ش ه است کااه 

اری هااای یلظت کارنوزین بااا شاایوم بیماا 

باشاا . در مااوارد لص ماایع له سینه ماارت

لظاات پااایین ی  1ش ی  نقصااان بافاات سااینه

کارنوزین به اثلات رسی ه است. بنابر ایاان 

هیستی ین بااه دلیاا  پتانساایلی کااه در ایاان 

تواناا  موجاا  کمااا خصوص داراست می

به برطرف نمودن مشكالتی از ایاان دساات 

 در  ن ت طیور شود.

 
1 breast gaping 

های اخیر، من  ای دههیالت تغذیهبرخی تما

پروتئیناای ویااوانی )پااودر گوشاات،  مناااب 

پودراسااتخوان و پااودر خااون( و کاااهش 

یلظاات پااروتئین در جیااره را بااه دنلااال 

ان ، که هاار دو ایاان شاارایص، یلظاات داشته

هیستی ین در فرمویسیون هااای خااوراك 

 را بطور چشمگیری کاهش داده است.

 

 گیرینتیجه

های گوشااتی، هیسااتی ین در تغذیه جوجه  

ساای های آمینااه مطاا ود به عنوان یكی از ا

کنناا ه مااورد توجااه یاارار گرفتااه اساات. 

ای ج یاا  یلظاات هیسااتی ین تمایالت تغذیه

هااای گوشااتی را بااه هااای جوجااهدر جیره

شاا ت کاااهش داده بااود. کاااهش پااروتئین 

 خااام نیاااز بااه هیسااتی ین باارای جیااره 

هااای گوشااتی را بااایبرده اساات. هجوجاا 

ین هیساااتی ین اسااای  آمیناااه ای هم نااا 

 خواص آنتی اکسی انی است. کاربردی با
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این امر با مسائ  مربوط  به گوشت سینه 

باشاا ، در جوجه های گوشتی ماارتلص ماای

های جوجه  این در فرمویسیون جیرهبنابر

گوشتی می بایست ت ادل برای هیستی ین 

ای نه تنها به منظااور رفاا  نیازهااای تغذیااه

بهااره مناا ی از جنلااه هااای   بلكه به منظور

عنوان راه ولی ج یاا  کااه کاربردی آن، به  

 یاب  دستر  در بازار است، و ی شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference: 

Saremi B, Head of Technical Center, CJ Europe GmbH (2020). Histidine 

requirements of broilers for protein synthesis and beyond. International 

Poultry Production. 
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 نسیم چنگاییتر  ک د  :گردآوری

 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 

 

 رفتن  باال  نیز  و  جمعیت  افزایش  به  توجه  با

 به نیاز  زمینه  در  جمله  از  افراد  غذایی  توقع

 دادن  پاسخخ   جهت  حیوانی،  پروتئینی  منابع

 صخخنعت  اخیخخر  هخخایسال  در  نیازها،  این  به

 اسخخت  بخخوده  گیری  چشم  رشد  شاهد  طیور

 تخخیمین بخخرای تولیخخد در افخخزایش ایخخن کخخه

          ضخخخخروری انسخخخخان غخخخخذایی نیازهخخخخای

 .(2004)هراندز و همكخخخاران، باشخخخدمخخخی

 گسترده  صورت  به  طیور  صنعتی  پرورش

 را هخخابیمخخاری بخخروز امكخخان فشخخرده، و
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 وقخخو   میخخزان  کاهش  برای  که  داده  افزایش

 و  رشد  افزایش  به  کمک  نیز  و  بیماریها  این

 شخخیمیایی  مخخواد  از  تولیخخدی  صخختات  بهبود

 سخخ    در  ها  بیوتیک  آنتی  جمله  از  مختلف

 های  جوجه  پرورش  واحدهای  در  وسیعی

)موسخخخر و شود مخخخی اسخخختتاده گوشخخختی

 بیوتیخخک  آنتی  از  استتاده  .(2003همكاران،  

 و  بیمخخاریزا  عوامخخ   با  مبارزه  منظور  به  ها

 را  تیالمشخخك  آنهخخا  کنخخار  در  عملكرد  بهبود

 ایخخن  جملخخه  از  که  است  داشته  همراه  به  نیز

 هخخای  گونه  شدن  پیدا  به  توان  می  تمشكال

 ها،  بیوتیک  آنتی  مقاب   در  مقاوم  میكروبی

 تمحصخخوال در آنهخخا بقایخخای مانخخدن بخخاقی

 مصخخر   بخخر  مواد  این  سوء  اثرات  و  نهایی

)هرتخخامف و همكخخاران، کرد  اشاره  کنندگان

 مصخخر  اروپایی  کشورهای  در  لذا(  2001

 ممنخخو   طیخخور  پرورش  در  ها  بیوتیک  آنتی

 آنها  مصر   نیز  کشورها  سایر  در  و  شده

)موسخخر و همكخخاران، است  گردیخخده  محدود

 مصر   در  محدودیت  این  کنار  در(.  2003

 مناسخخبی  هخخای  جخخاییزین  ها،  بیوتیک  آنتی

 از  کخخه  اسخخت  شخخده  معرفخخی  آنهخخا  برای  نیز

 دارویخخی  انگیاه  به  توان  می  آنها  مهمترین

 آنهخخا  از  شخخده  استخراج  مختلف  مشتقات  و

   .کرد اشاره

و  یكخخ یژنت یها شرفتیپ ریاخ یدر دهه ها

 ور،یخخ ط یاصالح نخخداد انمخخام شخخده بخخر رو

داده  شیرا افخخزا وانخخاتیح نیخخ ا یازهخخاین

م لخخو    یارائخخه راهكارهخخا  نیاست. بنابرا

 نخخدهیفزا یازهخخاین نیبخخرای تخخیم یا هیخخ تغذ

اسخخت.   افتخخهی  رایبسخخ   تیاهم  یامروز  وریط

شود با اضافه کردن   یلحاظ تالش م  نیبد

مخخواد مخخوثره  ریخخ مختلخخف نظ یمكمخخ  هخخا

مواد مغذی مورد   ره،یبه ج  ییدارو  اهانیگ

 نیپرنخخدگان پخخر بخخازده تخخام نیخخ ا ازیخخ ن

 .(2002)سلیمان و بدآ، شود

 زراعخخی  گیاهخخان  بخخا  دارویی  گیاهان  تتاوت

 دارویخخی  گیاهخخان  در  مؤثره  مواد  وجود  در

 ثانویخخه  های  متابولیت  آنها  به  هک  باشد  می

 بیماریهخخا  درمان  برای  صرفاً  که  گویند  می
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 گیاهخخان  در  ولی  شود؛  می  استتاده  آنها  از

 کلسخخیم،  ماننخخد  اولیه  های  متابولیت  زراعی

 مخخی ذخیخخره یخخا و سخخاخته... و هخخا روغخخن

 در  نقشخی  هخیچ  ثانویه کخه  ترکیباتشوند.  

 نقش ولی کنند  نمی  ایتا  گیاه  حیاتی  چرخخه

 قبی  از  محی ی  شخرایط  با  مقابله  در  میهم

 هخخخا، پخخخاتوژن مقابخخ  در گیخخاه  از  محافظت

 گیخخاه  برای  ضروری  های  ارگانیسم  جخذ 

 تهدیخخخخدهای  برابخر  در  حتاظخت  همچنین  و

 آکخاموییس. )کننخخد مخخی بخخازی  محی خخی

 بخخودن  همخخراه  دلیخخ   بخخه  (.2005  بروکخر،  و

 ابخخ   دارویی  گیاهان  در  موجود  مؤثره  مواد

 تعخخادل  حالخخت  یخخک  از  مخخواد  این  دییر  مواد

 بنابراین  و  باشند  می  برخوردار  بیولوژیک

 بخخه  جخخانبی  اثخخرات  و  نشده  انباشته  بدن  در

 قابخخ   برتخخری  رو  ایخخن  از.  آورنخخد  نمخخی  بار

 شخخیمیایی  داروهخخای  به  نسبت  ای  ماالحظه

 (.1384  آذرنیوند،)دارند

 دارویی  گیاهان  از  استتاده  مزایای  جمله  از

 آنهخخا، کخخاربرد بخخودن سخخاده هبخخ  تخخوان مخخی

 مصخخر   با  عملكرد  بر  سوء  اثرات  نداشتن

 بقایخخای نمانخخدن بخخاقی نیخخز و معخخین  حد  در

 از  حاصخخ   تولیدی  های  فرآورده  در  مضر

ویدگخخی هخخای گیاهخخان . کخخرد اشخخاره آنهخخا

دارویخخی و مشخختقات آنهخخا در تغذیخخه دام و 

 :طیور در زیر آورده شده است
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 مشخختقات  و  دارویخخی  گیاهخخان  هخخای  ویدگی

 مقاله  از  اقتباس)طیور  و  دام  تغذیه  در  آنها

 (.2011  ،داوودی  و هاشمی

 کخخه زمخخانی در اکسخخیدانی آنتخخی خخخوا 

 اشبا   به  اشبا   غیر  چر   اسیدهای  نسبت

 ارزش  توانخخد  مخخی  باشخخد؛  زیخخاد  خوراك  در

 ضخخد قخخارچی خخخوا . کنخخد پیخخدا زیخخادی

 در توانخخد مخخی نیخخز گیخخاهی هخخای اسخخانس

 اهمیخخت هخخا مایكوتوکسین تولید از  ممانعت

 مزیخخت  موجود،  عاتاطال  طبق.  باشد  داشته

 گیخخاهی  هخخای  افزودنخخی  کاربرد  اصلی  های

 عنخخوان  زیخخر  شرح  به  توان  می  را  طیور  در

 (.1390  وهمكاران،  گلیان)کرد

 تلتات کاهش -

 افزایش تشرح آنزیم های هضمی 

 محرک رشد

 خوراکی   خوش اثر

 

 فعالیت آنتی اکسیدانی
 فعالیت ضد باکتری 

 فعالیت ضد ویروسی

 فعالیت ضد انگلی 

 فعالیت ضد التهاب 

 فعالیت ضد قارچ

اثرات گیاهان  

 دارویی 
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 وزن  افزایش  شام   رشد؛  عملكرد  بهبود  -

 خوراك  تبدی   ضریب  و

 شیمیایی  داروهای از  کمتر  استتاده -

 در مضخخر هخخای باقیمانخخده وجخخود عخخدم -

 دامی تمحصوال

 خوراك  مصر  محرك -

 در  افزودنخخی  حخخذ   دوره  بخخه  نیخخاز  عدم  -

 کشتار از  قب   خوراك،

 در بخخد طعخخم بخخا اجخخزای بهتخخر پخخذیرش -

 دانخخه و معخخدنی مخخواد پخخرمیكس )خخخوراك

 (کانوال

 

 عملکرد بهبود در  دارویی گیاهان کاربرد

 تغذیخخه در دارویی گیاهان از ادهتتاس  اخیراً

 آنتخخی بخخرای جخخاییزینی عنخخوان بخخه طیخخور

 یافتخخه  فزونخخی  رشخخد،  محخخرك  های  بیوتیک

 افزودنخخی  رشخخدی  محخخرك  مكانیسخخم.  است

 بخخر  مخخواد  ایخخن  مثبخخت  تخخیثیر  به  گیاهی  های

 مهیخخا  و  گخخوارش  دستیاه  میكروبی  جمعیت

 داده  نسخخبت  سخخالم،  ای  روده  محخخیط  کردن

 عمومخخاً هیگیخخا هخخای افزودنخخی. شخخود مخخی

 خخخوراکی خخخوش و طعخخم بهبخخود جهخخت

 نهایخخت  در  کخخه  شوند؛  می  استتاده  خوراك

 و  گلیان)شوند  می  دام  عملكرد  بهبود  باعث

 (.1390  همكاران،

 در گیخخاهی هخخایافزودنخخی سخخودمند اثخخرات

 بخخر  مثبخخت  اثخخر  از  اسخخت  ممكن  طیور  تغذیه

 گوارشخخی، ترشخخحات خخخوراك، مصخخر 

 وجود  به  ویروسی  و  ضدمیكروبی  فعالیت

 و  صلیا  اجزاء(.    همكاران،  و  حاجاتی)آیند

 گیاهخخان ریشخخه و سخخاقه هخخا، برگ  در  فعال

 مختلخخف  عوامخخ   بخخا  مبخخارزه  بخخرای  دارویی

 بهبخخود  باعخخث  و  بوده  مؤثر  بسیار  بیماریزا

 مخخی  خخخود  نوبخخه  به  امر  این  که  شده؛  هضم

 دام عملكخخخخرد بهبخخخخود باعخخخخث توانخخخخد

 به(.  2009  همكاران،  و  زاده  عشایری)شود

 بخخا  تواننخخد  مخخی  ها  فیتوبیوتیک  نسبی،  طور

 ایمخخاد بخخدون و کمتخخر خخخوراك مصخخر 

 افخخزایش  و  بدن  وزن  در  دار  معنی   الاخت

 را غخخذایی تبخخدی  ضخخریب روزانخخه، وزن
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 همكخخخاران، و زاده حاتم)بخشخخخند بهبخخخود

 محققخخان گزارشخخات بخخه ادامخخه در (.2013

 دارویخخی گیاهخخان اثخخر مخخورد در مختلخخف

 ورطیخخ  عملكخخرد بخخر  آنها  ترکیبات  و  مختلف

 .پردازیم می

 

 طیور  عملکرد بر آویشن تاثیر

 تغذیخخخه در آویشخخخن از اسخخختتاده اهمیخخخت

 و تیمخخخول مخخخوثره مخخخاده دو بواسخخخ ه

 می  کارواکرول  و  تیمول.  است  کارواکرول

. دهنخخد  بهبخخود  را  غخخذایی  مواد  هضم  توانند

. اسخخت رشخخد تحریخخک باعخخث کخخارواکرول

 هخخای  بخخاکتری  تكثیخخر  سخخبب  ایخخن  بر  وهالع

 در  مهمی  نقش  که  شود  می  الكتوباسیلوس

 چربخخی  کخخاهش  و  خونی  فاکتورهای  بهبود

 یكخخی  نیخخز  ساپونین.  دارند  خون  سرم  های

 ایخخن.  باشخخد  می  آویشن  گیاه  اجزاء  از  دییر

 سخخ   کخخاهش باعخخث توانخخد مخخی مخخاده

 آویشخخن دارویخخی گیخخاه اثر .شود  کلسترول

 پدوهشخخیران توسخخط طیخخور عملكخخرد بخخر

. اسخخت  گرفتخخه  قرار  بررسی  مورد  متعددی

 از آویشخخن از اسخختتاده تخمیخخذار مخخر  در

 بخخر  آویشن  مثبت  اثر.  دارد  اهمیت  نظر  چند

 کخخاهش  مخخر ،  تخخخم  کیتیت  مر ،  تخم  تولید

 نشخخان  آن  مكروبی  ضد  اثرات  نیز  و  چربی

 از  اسخختتاده  ارتباط  این  در.  است  شده  داده

 بخخاغی آویشخخن پخخودر درصخخد 0،5 و  0،1

 ضخخریب و مخخر  تخخخم تولیخخد بهبخخود سخخبب

 ایشریشیاکلی  مقدار  کاهش  و  غذایی  تبدی 

 ترکیخخب  درصخخد  0،2  افخخزودن  همچنین.  شد

 مسخخاوی  نسخخبت  بخخه  سخخیر  و  آویشن  پودر

 مخخر  تخخخم وزن میخخانیین بهبخخود سخخبب

(0،05˂ p) قاسخخخمی و همكخخخاران،  شخخخد(

 درصخخد  باالترین  دییری  تحقیق  در.  (2010

 مقخخدار  زرده،  شخخاخ   و  مخخر   تخخخم  تولید

 در  خخخون  گلیسخخرید  تری  و  کلسترول  کمتر

 آمخخد بدسخخت آویشخخن پخخودر%  2 تیمخخار

(0،05˂ p.) 3  بخخا  آزمایشخخی  ایخخن  بر  عالوه 

 مقخخدار  کخخاهش  سخخبب  آویشن  پودر  درصد

 شخخد  مر   تخم  در  چر   اسید  اکسیداسیون
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 2  دارای  جیخخره  نیخخز  جدیدتر  پدوهش  در  و

 وزن  بیشخخترین  بخخاغی  آویشن  پودر  درصد

 را مخخر  تخخخم ای تخخوده وزن و مخخر  تخخخم

 در. (1391)طهماسخخبی و همكخخاران، داشت

 نشان  محققین  گزارش  گوشتی  های  جوجه

 آویشخخن پخخودر درصخخد 0،5 کخخه دهخخد مخخی

 در بخخخدن وزن افخخخزایش سخخخبب شخخخیرازی

 اسخخانس  درصخخد  0،2  و  شد  گوشتی  جوجه

 در  غخخذایی  تبخخدی   ضخخریب  کمترین  آویشن

 .شد موجب  را  گوشتی جوجه

 

 سیر بر عملکرد در طیور تاثیر

 شخخده شخخناخته مخخاده 200 حخخدود سخخیر در

 مهمتخخرین  آجئون  و  آلیسین  دهما  دو.  است

 آنتی  خوا   آلیسین.  هستند  سیر  ترکیبات

 آنتی  قارچی،  ضد  میكروبی،  ضد  بیوتیكی،

 از کننخخخدگی ممانعخخخت نیخخخز و اکسخخخیدانی

 ممانعخخت  و  خون  فشار  نام لو   نوسانات

 آجئخخون. دارد کلسخخترول تشخخكی  از کننخخده

 کخخه  اسخخت  سخخیر  در  دییری  مهم  فعال  ماده

 و  هخخارگ  شخخدن  سخخخت  از  پیشییری  سبب

 حخخاوی  گیخخاه  ایخخن.  شخخود  مخخی  مغزی  سكته

 و سخخلنیوم و  معخخدنی مخخواد قنخخد، آنخخزیم،

 B1  هخخای  ویتامین  و  آمینه  اسیدهای  روی،

کخخخورزو مخخخاتینز و  ) باشخخخد مخخخی B2 و

 و  محققخخخان در داخخخخ . (2007همكخخخاران، 

 از  اسخختتاده  تخخاثیر  روی  بخخر  ایران  از  خارج

 انمخخام  اتیآزمایشخخ   طیخخور  عملكرد  بر  سیر

 نشخخان  گوشخختی  جوجه هخخای  در  و  داده اند

کیلوگرم سخخیر در   20د مصر  مقدار  دادن

اك سخخبب افخخخزایش وزن ریخخک تخخن خخخو

. (1389)ترابی گودرزی،  شود  بیشتری می

در پدوهش دییری گزارش گردید مصر  

درصخخد پخخودر سخخیر در جیخخره   0،5  روزانه

 کخخاهش  موجخخب  گوشتی  هایجوجه  یغذای

و  0،34 میخخزان بخخه غخخذایی تبخخدی  ضخخریب

 گخخرم 185 میخخزان بخخه الشخخهش وزن افخخزای

این محققان   بر  عالوه.  (2010پورعلی،  )شد

 عملكخخرد  بهتخخرین  دادند  نشان  یدر آزمایش

ضخخریب   وزن،  افخخزایش  خخخوراك،  )مصر 
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مربخخوط بخخه   (تبدی  غذایی و شاخ  تولید

. دباشخخ   درصخخد پخخودر سخخیر مخخی  0،2  تیمار

 کخخه  داد  نشخخان  نیخخز  دییخخری  نتایج  همچنین

ث کخخاهش اعخخ ب  سخخیر  پخخودر  درصد  1  س  

 )ضریب تبدی  غذایی جوجه گوشخختی شخخد

 .(2005  همیدان، آل

گذار نیز پخخدوهش   در ارتباط با طیور تخم

جملخخه از    .اسخخت  دههای متعددی انمام شخخ 

 آ   مصخخر   شخخد  داده  نشان  یدر پدوهش

مر ، بهبخخود  تخم  وزن  افزایش  موجب  سیر

مخخر  و کخخاهش بخخاکتری   صتات کیتی تخم

در  .(2006)محمود، دشو لی میریشیاکشا

 1  و  0،5مقدار    به  سیر  پودر  دییری  قتحقی

تخخخم بلخخدرچین   وزن  افخخزایش  سبب  درصد

درصخخد پخخودر سخخیر و  0،1 گردید و ترکیب

 ببگخخذار سخخ  جیخخره مخخر  تخخخمآویشخخن در 

)یلسین و شد  تخم مر   وزن  میانیین  بهبود

 بیان  می توان  ب ور کلی.  (2007همكاران،  

 باعخخث رشد محرك عنوان به یرنمود که س

بهبخخود  و عملكخخرد ارتقخخاء وزن، یشافخخزا

 هخخای گوشخختی مخخی  شه در جوجهالکیتیت  

 .گردد

 

 طیور عملکرد نعناع بر تاثیر

 داشخختن  دلیخخ   بخخه  نعنخخا   مختلخخف  هایگونه

 لیمخخونن،  کخخاروون،  منتخخول،)فراوان  اسانس

( تخخانن  و  ژرانیول  پینن،  آفا  منتون،  بتاپینن،

 آلسخخیک)برخوردارند خاصخخی اهمیخخت از

 تیمخخول، کخخارون و پخخی (.2003 وهمكخخاران،

 اسخخانس در شخخده شخخناخته مخخواد یمنسخخ 

 انضد میكروبخخی قخخوی نشخخ   فعالیت  نعنا ،

اسخخانس   است  داده  نشان  م العات.  اندداده

موجود در نعنا  دارای فعالیخخت ضخخد   های

باکتریایی علیخخه   قارچی و همچنین اثر ضد

 و کلخخخخی شریشخخخخیاا تافیلوکوکوس،اسخخخخ 

 بخخا  تحقیقی  در.  می باشند  استرپتوکوکوس

 هخخایجوجه  عملكرد  بر  نعنا   تاثیر  یبررس

 150 افخخزودن شخخد نتیمخخه گیخخری گوشخختی،

میخخانیین گرم نعنا  به هر کیلوگرم جیخخره،  

درصخخد افخخزایش  15افخخزایش وزن بخخدن را 
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. (2004)ال انكخخاری و همكخخاران، دهخخد مخخی

گرم عصاره نعنا    میلی  250وه بر این  الع

فلتلی سبب بهبود ضریب تبدی  غخخذایی در 

)اسخخخدی و شد تیهخخخای گوشخخخ  جوجخخخه

 همكخخاران و زاده نخخوری. (2017همكخخاران، 

 اسخختتاده  کخخه  نمودند  اظهار  1383  سال  در

 وزن  افخخزایش  باعخخث  نعنا   دارویی  گیاه  از

 الشخخه  صتات  و  مصرفی  خوراك  و  روزانه

 هخخایجوجخخه در شخخاهد بخخه نسخخبت بهتخخری

 .دگیر می  گوشتی

 نعنخخا  ضخخروری هخخای روغخخن از اسخختتاده

 کریپخخت  عمخخق  و  روده  طخخول  افزایش  باعث

 بخخا  شخخده  هضخخم  مخخواد  تماس  س    و  شده

 فرصخخت  طریخخق  بدین  و  یافت  افزایش  روده

 فخخراهم مغخخذی  مخخواد  جخخذ   بخخرای  بیشتری

 نمخخودن عتخخونی ضد با  نعنا   منتول.  گردید

 کخخخاهش احتمخخخاالً و گخخخوارش دسخخختیاه

 افزایش  طریق  از  نیز  و  مضر  هایمیكرو 

 انخخدام  دییخخر  و  لوزالمعخخده  ترشحات  میزان

 و  هضخخم  افخخزایش  سخخبب  شخخی،  گخخوار  های

 درصخخد  نتیمه  در  و  شده  مغذی  مواد  جذ 

 ممتدد)بخشد  می  بهبود  را  عملكرد  و  تولید

( 2008)همكخخاران  و  اوساك(.    ،  همكاران  و

 رسخخیدند  نتیمه  این  به  شان  م العه  طی  در

 جوجه  در  روزگی  35  تا  7  از  بدن  وزن  که

 بخخا  مقایسخخه  در  نعنخخا   بخخا  شخخده  تغذیه  های

 .بود  االترب شاهد  گروه

 جیخخره  با  تیگوش  جوجه های  پدوهشی  در

 فلتلخخی نعنخخا  پخخودر از درصخخد 0،45 دارای

 در  را  الشهو خصوصیات    عملكرد  بهترین

 در. دادنخخد نشخخان شخخاهد  جیخخره  بخخا  مقایسه

 تیهخخای گوشخخ   بر روی جوجه  آزمایشاتی

 و  شخخد  کبخخد  وزن  افزایش  ببی سفلتل  نعنا 

 آ   در  نیخخز  آن  الكلخخی  عصاره  ددرص    0،3

 عملكخخرد بهبخخود بخخر مثبخخت اثخخر میدنیآشخخا

)اسخخدی و همكخخاران، تجوجه گوشتی داش

بخخدین .  (2004انكری و همكخخاران،  ؛ ال  210

 1 حخخدود از می تخخوان  می رسد  بنظر  لحاظ

پودر نعنا  بدون مشكلی در تغذیخخه   درصد

 .های گوشتی استتاده کردجوجه
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 پونه بر عملکرد طیور تاثیر

 عنخخا ن  خخخوا   و  ها  اسانس  تمام  گیاه  این

 اکسخخیدانی آنتخخی خاصخخیت پونخخه. دارد را

 ضخخد و میكروبخخی ضخخد خاصخخیت داشخخته،

 پونخخه  دارویخخی  گیاه  پودر  و  اسانس  قارچی

 اثخخر  دارای  ایخخن  بر  عالوه.  است  شده  اثبات

 هضم  بهبود  سبب  و  اشتها  کنندگی  تحریک

آزمایشخخات  .باشخخد مخخی نیخخز مغخخذی مخخواد

استتاده از پونه در جیره طیور نشان داده 

 وزن  بهبخخود  ببپونخخه کخخوهی سخخ است کخخه  

 در  الشخخه  درصخخد  و  خوراك  مصر   زنده،

)نوبخت و شخخود  مخخی  گوشخختی  جوجه های

. محققخخان دییخخری نیخخز (1390همكخخاران، 

گیخخاه   درصخخد  0،5  افخخزودن  بخخا  دادند  اننش

 تی،گوشخخ  پونخخه بخخه جیخخره جوجخخه دارویخخی

 بهتخخرین  و  روزانخخه  وزن  افخخزایش  بیشترین

 در  و  مخخی آیخخد  تتبدی  غذایی بدس  ضریب

پخخودر  % 1 کردن اضافه پدوهش،  این  دامها

 گوشخخت  درصد  بیشترین  تولید  ببپونه، س

گخخذار   تخم  مر   در  این  عالوه بر.  شد  سینه

 بخخا  تخم مر   ستیده  و  زرده  وزن  ترینبیش

درصخخد جیخخره  1 مقدار به پونه از استتاده

 .بدست آمد

 

 گزنه بر عملکرد طیور تاثیر

 معخخدنی  مواد  از  سرشخار  گخخزنه  های  برگ

 مكمخخ   عنخخوان  بخخه  و  بخخوده  ها  ویتامیخخن  و

 مخخخی قخخخرار استتخخخخاده مخخخورد غخخخدایی

 و نصخخخخخخخیری(. 1370 زمانی،)گیرنخخخخخخخد

 بخخه  خخخود  تحقیقات  طی  در(  2011)همكاران

 1،5 از اسخختتاده کخخه رسخخیدند نتیمخخه ایخخن

 غخخذایی  هخخای  جیخخره  در  گزنخخه  پودر  درصد

 آغازین  های  دوره  در  گوشتی  های  جوجه

 بخخر  ارید  معنخخی  اثخخرات  اینكه  بدون  رشد  و

 ایمنخخی  س    و  خونی  پارامترهای  عملكرد،

 بهبخخود موجخخب باشخخد، داشخخته هخخا جوجخخه

 و مخخخدیری. گخخخردد مخخخی الشخخخه صخخختات

 در  که  نمودند  گزارش  نیز(  2010)همكاران

 درصخخد  1،5  افخخزودن  گوشخختی  های  جوجه

 و  پونه  گزنه،  دارویی  گیاهان  پودر  مخلوط
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 موجخخب  رشد  و  آغازین  مراح   در  کاکوتی

. شخخد  آنها  در  الشه  صتات  و  عملكرد  بهبود

 کردند  گزارش(  2012)همكاران  و  صتامهر

 غخخذایی  جیخخره  بخخه  گزنخخه  پخخودر  افخخزودن  که

 معنخخی اثخخر  اینكه  بدون  گوشتی  های  جوجه

 داشخخته خخخوراك تبخخدی  ضخخریب بخخر داری

 خخخوراك  و  بخخدن  وزن  افزایش  باعث  باشد،

 و  کلسترول  کاهش  موجب  و  شده  مصرفی

 سخخ    و  شخخده  خخخون  سخخرم  گلیسرید  تری

 بهبخخود  شخخاهد  گروه  با  مقایسه  در  را  نیایم

 .بخشد می

 

تاثیر سایر گیاهان دارویی برر عملکررد 

 طیور

 مثبخخت اثخخرات( 2003)همكخخاران و آلچیخخک

 از تعخخدادی روغنخخی ترکیبخخات از اسخختتاده

 بخخر  ترکیخخه  در  شده  روئیده  وحشی  گیاهان

 گخخزارش  را  گوشخختی  هخخای  جوجخخه  عملكرد

 نشخخان(  2004)همكخخاران  و  هراندز.  نمودند

 گیاهخخان  هخخای  عصاره  از  استتاده  که  ادندد

 رشخخد باعخخث رزمخخاری و آویشخخن درمنخخه،

 قابلیخخت ای، روده هضخخم بهبخخود سخخریعتر،

 مخخاد   از  اسخختتاده  قابلیت  و  نشاسته  هضم

 هخخای  جوجخخه  در  غخخذایی  های  جیره  خشک

 و گارسخخخخخیا. گخخخخخردد مخخخخخی گوشخخخخختی

 مخلخخوط  مثبخخت  اثخخرات  نیز(  2006)همكاران

 بر  روییدا  گیاه  چند  از  استخراجی  روغنی

 هخخای جوجه در غذایی تبدی  ضریب  بهبود

 پونته.  اند  داده  قرار  تیکید  مورد  را  گوشتی

 چخخرای کخخه دادنخخد نشخخان( 2008)روزادو و

 از  آزاد  صخخورت  بخخه  گوشخختی  هخخای  جوجه

 آنهخخا عملكخخرد  بهبود  موجب  مرتعی  گیاهان

 اظهخخار(  1387)همكاران  و  نمتی.  گردد  می

 یاسانس  های  روغن  از  استتاده  که  داشتند

 هخخای  جیخخره  در  میخخخک  و  دارچین  آویشن،

 مثبتخخی  اثخخرات  گوشخختی،  های  جوجه  غذایی

 پرورشخخی دور  کخخ  در آنهخخا عملكخخرد بخخر

 اثرات(  1383)همكاران  و  زاده  نوری.  ندارد

 نعنا ،  گیاهان  های  عصاره  باکتریایی  ضد

 گزارش  را  دییر  گیاه  چند  و  مرزه  آویشن،
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 اثخخر(  1386)همكخخاران  و  کخخن  ستید.  نمودند

 ثابخخت  را  مخخرزه  گیاه  اسانس  كروبیمی  ضد

 ضخخخد بیخخخوتیكی، آنتخخخی تخخخیثیر. کردنخخخد

 آنتخخخی و قخخخارچی ضخخخد کوکسخخخیدیایی،

 م العخخخ  در آویشخخخن روغخخخن اکسخخخیدانی

 و  مخخدیری.  شد  مشخ (  2001)  فهرترام

 در کخخه نمودنخخد گخخزارش (1389) همكخخاران

 درصد  1،5  از  استتاده  گوشتی  های  جوجه

 و پونخخه گزنخخه، دارویخخی گیاهخخان مخلخخوط

 موجخخب  رشد  و  آغازین  مراح   در  تیکاکو

 مخخی آنهخخا در  شهال  صتات  و  عملكرد  بهبود

 بخخخا( 1389)همكخخخاران و نوبخخخخت. گخخخردد

 گیاهخخان  مخلوط  از  درصدی  0،75  استتاد 

      در کخخخاکوتی و پونخخخه گزنخخخه، دارویخخخی

 رشخخد  و  آغخخازین  مراحخخ   غذایی  هایجیره

 بخخا  مشخخابه  نتخخایج  بخخه  گوشخختی  های  جوجه

( 1389) رانهمكخخا و مخخدیری هخخای یافتخخه

 (1389)  همكخخاران  و  حیخخدری.  یافتند  دست

 گوشخختی  هخخای  جوجه  در  که  داشتند  اظهار

 باعخخث  پونخخه  گیاه  از  درصدی  1،5  استتاده

 مخخی  خخخون  سخخرم  کلسخخترول  سخخ    کاهش

 در کخخاهش بیشخخترین کخخه حخخالی در گخخردد

 کخخاربرد  با  خون  سرم  گلیسرید  تری  س  

 فوق  دارویی  گیاهان  مخلوط  از  درصد  1،5

 0،5  و  پونخخه  درصخخد  0،5+  گزنخخه  0،5)الذکر

 در .گردیخخخد مشخخخاهده (کخخخاکوتی درصخخخد

 همكخخاران  و  حیخخدری  توسخخط  که  آزمایشی

 نشخخان آزمخخایش پخخذیرفت،  صورت(  1389)

 گزنخخه،  دارویخخی  گیاهخخان  از  استتاده  که  داد

 دارای  آنهخخا  های  مخلوط  و  کاکوتی  و  پونه

 و  الشخخه  کیتیخخت  عملكخخرد،  بخخر  مثبتی  اثرات

 جوجه  در  نخو  بیوشیمیایی  هایفراسنمه

 .باشد می  گوشتی های

در آزمایشخخخی کخخخه توسخخخط نوبخخخخت و 

 ( صخخورت گرفخخت، اثخخرات1389شخخهریار)

پنیرك، خارشتر و   دارویی  گیاهان  مخلوط

 متابولیخخت  و  الشه  کیتیت  عملكرد،  نعنا  بر

گوشخختی مخخورد  هخخای  جوجه  در  خون  های

 نشخخان  حاصخخله  بررسی قرار گرفت. نتخخایج

 نگیاهخخا مخلخخوط اسخختتاده ز کخخه دادنخخد
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 و عملكخخرد بخخر داری معنخخی تخخیثیر دارویخخی

 اثرات  دارای  ولی  نداشته،  بدن  ایمنی  س  

 خون  گلوکز  و  الشه  درصد  معن یداری بر

باشد. در آزمخخایش سخخل انی   می  جوجه ها

 داروی گیاهخخخان ( اثخخخر1394) و نوبخخخخت

 بخخر  نعنخخا   و  تابسخختانی  مرزه  گزنه،  پنیرك،

فراسخخنمه  و الشخخه خصوصخخیات عملكخخرد،

 خخخون همخخاتولوژی و اییهخخای بیوشخخیمی

گوشتی مخخورد بررسخخی قخخرار   جوجه های

 گرفت و نتایج حاکی از آن بود که افزودن

 پنیخخرك،  دارویخخی  گیاهان  پودر  از  درصد  2

جیخخره   بخخه  نعنخخا   و  تابسخختانی  مخخرزه  گزنه،

 و  عملكرد  بر  نتوانست  گوشتی  جوجه های

 معنخخی دار اثخخر جوجخخه هخخا صخختات الشخخه

 داروی  یاهگ  از  باشد و فقط استتاده  تهداش

 تعخخداد افخخزایش سخخبب تابسخختانی مخخرزه

 (.p  ˂0،05شد) خون  قرمز  هایگلبول

 

 

 :منابع

 از  اسرتااد   اثررات  ارزیرابی.  (1389)  صتامهر.  ،ر و مهدوی، س.حیدری.  ، نوبخت.  ،   (1

فراسررن ه هررای  و الشرره صرراات عملکرررد  بررر کرراکوتی و پونرره گزنرره  دارویرری گیاهرران

 آزاد  دانشخخیاه  دامپزشخخكی  . مملخخهگوشرتی  جوجه هرای  رد  خون  سلول های  و  بیوشیمیایی

 .923-932.    3شماره   4تبریز. دوره    واحد اسالمی

 مررز  گزنره  پنیرک   دارویی  گیاهان  از  استااد   اثرات.  (1394  )بخت.  .سل انی. ح و نو (2

 ایمنی  سلولهای  و  بیوشیمیایی  فراسن ه های  الشه   عملکرد  صاات  بر  نعناع  و  تابستانی

 .13-27   .  4شماره   4طیور. جلد   و دام تحقیقات . مملهگوشتی وجه هایج در  خون
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صرف م  یبازده زانی مرتبط با م ی اصالح  ی هاشاخصاهمیت 

 روند تکامل صنعت مرغ گوشتیدر خوراک 
 

 

 

 علی جعفر نژاددکتر  گردآوری:  

 اد دکتری ژنتیک و اصالح نژ

 

 

 

آنچه که امروزه در مورد نژادهای مختلف 

تجتتاری شتتاه  آن  و تختتگ گتت ار گوشتتت 

مجاهتت   ش و  ها تتتالهستیگ، حاصل دهتته

محققتتان در شنایتتا   و انتختتای   تتتر   

اعمتتا    نژادها از لحاظ صتتتا  مولتتوی  و

 ی ایت. اصالح نژاد   رنامه های مكرر

 تته صتتور  دو طیور  میالدی،    20در دهه  

پتتا از  تتک منظوره نگ  اری م  ش ن  و  

روزه  ا ضر ب تبتت  ل   120  دوره پرورش

 افتنتت  کیلتتوگرا افتت ا ن وزن م   1تن ا    5
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پایتتخگوی نیتتاز زمتتان ختتود  ه احتمتتااًکتت 

در ا التتتت  30در اوایتتتط دهتتته  ودنتتت . 

 ه علت شیوع  یماری متتارك،   نیوهمپشا ر

مقاوا  ه گوشت     گیری از یو ه های  ره

 و  دوره پتترورش کوتتتاه  که   یماری مارك

و رفتتته   مریتتوا شتت داشتتتن     رش  یر ع

رفته  ا اف ا ن تقاضای  تتازار و نیتتاز  تته 

یشتر گوشتتت متترگ، نگتتاه تولی  و عرضه  

تتتک علم  و م رن  ه پرورش جوجه های  

در .  گرد تت گوشتتت  التت اا ناپتت  ر  منظوره  

شتتناخت  تتین از پتتین نیازهتتای ا    ی ،  

اصتتو   نیتت  ارتقتتا  ای پرنتت گان وتغ  تته

،  موجتتب ا جتتاد  یمار  تتا م ارنگ  اری و  

شتترا ط پا تت ار و کنتتتر  عوامتتل محیوتت  

ژنتیكتت  موالعتتا   زمینتته  تترای    گرد  ه و

 فتتردی  اف ا ن ی گ ژنتیک ت اصالح و  ج

 .شتت م یا  شانپرن گان در عملكرد تولی ی

متتترگ و شتتتاه  نتیجتتته ا نكتتته امتتتروزه 

تجتتاری هستتتیگ کتته از لحتتاظ   هایخروس

صتتتا  تولیتت ی و تولیتت  منلتت  و نیتت  

 ،مقاومت  تته شتترا ط محیوتت  و  یمار  تتا

 30و    20های   تتا طیتتور دهتتهقا ل مقا سه  

ضتتر ب    تته عنتتوان منتتا     میالدی نیستن .

کتتاهن و وزن   7/1-8/1تب  ل خوراك  تته  

هتتتته   6زن ه طیور ط   ک دوره پتترورش  

ا ن  افتتته کیلوگرا افتت   5/2ای  ه  ین از  

 یتتانگر   4تتتا    1ایت. نمودارهتتای شتتماره  

پرنتت گان از  رخ  صتا  در  رون  اصالح  

 هستن .  2005تا   1925یا  
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و  فعالیتتت تته وایتتوه در حتتا  حاضتتر 

مجموعتته  مستتتمر متت ارع ا تت  نظتتار 

 طر تت  از اقتصتتادی –صتتتا  تولیتت ی 

گلتته  در های  رتتتر ژنتیكتت انتختتای نمونتته

شتتجره نگ تت اری و در  تتاا هتتای هستتته 

و از طر   خووط مختلف  ک ا   خالص  

ب جوجتته گله هتتای اجتت اد و متتادر در قالتت 

 .گردنتت عرضتته م  هیبر تت هتتای گوشتتت  

متت ارع   تته ای کتتههای  تتک روزهجوجتته

از   شتتون عرضتته م پرورش مرگ گوشت   

توان تولی ی  اا و ران مان منایب  تترای 

 ه گوشت  رختتوردار   خوراک تب  ل مواد  

 .  هستن 

ا   خووط   در  ک   رای پرن گان نا را    

تعر تتف متت  شتتود کتته هر تتک  مختلتتت 

هستتتن .  تته   انتقا  صتات  خاص مسوو   

عنوان منا  صتتتا  حتتاه  اهمیتتت از نظتتر 

شرکت آو ژن که در  رنامه هتتای اصتتالح 

قتترار گرفتتته و   مورد توجتتهنژادی همواره  

 پروفا تتل  ،ختتوراك  ضر ب تب  ل   نگیرم 

تولیتت  تختتگ ،  قا لیت جوجه درآوری  رش ،

، وضتتعیت بتت  و عروقتت ، وضتتعیت قلمرگ

 و  گوشتتت  ایكلت، گوشتتت یتتینه، کیتیتتت

  اشن .م  آن ا  ا من پایخ 

  اصتتت  فتتو ،  از میان صتتتا  رکتتر شتت ه

  خوراك مصتترف    ازده   انیمرتبط  ا م

 .ایتتت تتوده  ای  دارای اهمیت و ژههمواره  

قیمتتت علت ا   اهمیتتت یتت گ قا تتل توجتته  

  اشتت م    یتت تول  یهانتته از کل ه خوراك  

نیتت    درصتت   70  حتت ودکه ا تت  میتت ان تتتا  

 رییتت هرگونه تغرو ا ناز  .گ ارش ش ه ایت

 اف ا ن  ازده ایتتتتاده ازدر    ان ك  هرچن 

 تتر   م متت  اری ستت   ریثأتتت   توانتت  خوراك م

گلتته داشتتته   متتال لهیتتود و مستتا  هیحاش

 . اش 

 رگتت اریثأت   اصتتل   ویاز عوامل مح  یج ا

 تیتت تی)ک تتازده مصتترف ختتوراك    ی ر رو

 تته گلتته،   ده رنامتته ختتوراك ،ختتوراك

 یاتورهتت فاک  ر گله و یا   یالمت  تیوضع

از د تت گاه علتتگ   یتتال  پتترورش    ت ر م 



 خوراك صرف ممرتبط  ا    اصالح یهاشاخص اهمیت    

 
 

 

 1400 زمستان   / 117شماره چكاوك/  فصلنامه                                                                           

 
52 

ها جوجتته  رات     بود توانا  اصالح نژاد،  

در تب  ل خوراك مصتترف   تته گوشتتت  تتا 

 آوریوزن زن ه  ک اصتتل م تتگ در یتتود  

 ا تت  صتتتته و تالش  رای   بتتود  گله  ود

دارنتت ه ا تت  همواره از یتتوی شتترکت ای  

 ه طور كه  ك  از   ایت؛  مورد توجه  وده

  كیانتخای ژنت ه    منحصراًها    خووط ا

 دارد.اختصاص اصالح ا   صتت   و

ختتوراك     تتازده   انیتت صتا  مرتبط  ا م

شتتامل مقتت ار ختتوراك مصتترف    مصتترف

(Feed Intake رانتت مان تبتت  ل متتواد ، 

 ، Feed Conversion Ratioغتتت ا   )

،  (Feed Efficiency)وری ختتوراك   ره

 Partialرانتتتت مان ج هتتتت  رشتتتت  )

Efficiency of Growth  یرعت رشتت ، 

و     Growth RateRelative) نستتب 

 اشن . م   Kleiber Ratio) نسبت کال بر

از گ شته تاکنون ،  فو   از موارد رکر ش ه

 تته عنتتوان    FCR)  ضر ب تب  ل ختتوراك

 کیکالیتت   اصتتالح یهااز شتتاخص  كتت  

  انیمان ازه گیری   یشتر   کار رد را در  

  داشته ایت. خوراك    ازده

دانیگ  تترای محایتتبه همتتانوور کتته متت  

از را وه ز ر ایتتتتاده متت    FCRشاخص  

 گردد:

 

 
 

دارای  رختتت   FCRاز لحتتتاظ ر اضتتت  

 فاق   FCRایت.    کنن ه  مح ودهای  و ژگ 

 ک  ایتتت و از  تت واقع انا وار ا   میانگی 

  هیتت چیپ نرمتتا و غیتتر   رخوتت یغ توز تتع

 ن بودن  ا اف ان  ا   نرما   .کن پیروی م 

 Bodyوزن زن ه  اف ا ن صتتِ انا روا
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Weight Gain (BWG) افتتته و اف ا ن  

 تتازده توان   یانگر  ه ی ولت نم      نا را

 افتت ا ن.  اشتت مصتترف ختتوراك   واقعتت 

 صرف نظر از  ،FCR ه نتع  ش   انتخای  

منجتتر  تته تمرکتت  ها،  مؤلتتته  ع توز  ماهیت

و انتختتای روی اطالعتتا  صتتور  کستتر 

ر  غیتتر صتتو  تته ،فشتتار انتختتای حرکتتت

اف ا ن مصرف خوراك و   ،  ه یمتخو 

   گردد.  م اف ا ن وزن  

موا   فرمو  فو ، کاهن صتتور  کستتر 

 FCRرا وه مستقیم   ا کتتاهن شتتاخص  

از لحتتاظ ایتتت کتته ا نجامتتا نكتتته دارد 

، کتتاهن مصتترف ختتوراك در فی ولوژ ک

توانتت  منجتتر  تته   بتتود های طیور نم گله

کتته  ضتتر ب تبتت  ل ختتوراك شتتود چتترا

جوجه های گوشتتت  در  وزن زن ه   ا ن  اف

 ا می ان مصرف خوراك همبستگ  منبتتت 

 دارد.

شتتاخص از د  گاه فی  ولوژ تتک،     یهمچن

FCR تت ن و وزن همبستتتگ    تتا انتت ازه 

 تته   FCR   كتت یژنت  ت تت م   رد که ازمنت  دا

 ا توجه  کاه .م    صتت انتخا   ک عنوان  

و   1984در یتتا   Barlow تته موالعتتا   

Archer  انتخای  رای ا تت    1999  ا در ی

موجتتب  تتروز عواقتتب متت  توانتت  صتتتا  

چرا که  ه   گرددنامولوی  ر ییستگ تولی   

 تته طتتور غیتتر عنوان  تتک پایتتخ همبستتته  

دام تتای  مستتتقیگ انتختتای  تترای انتت ازه

؛ خواهتت  شتت انجتتاا  تتتر    رگتر و یتتنگی 

 طیتتوراتتتتاق  کتته در حتتا  حاضتتر در 

 انتختتای  شاه  آن هستیگ.  گوشت  تجاری

 تته   ستقیگ  رای پرن گان   رگ جنتتهغیر م

نو ه خود موجب اف ا ن انرژی نگ تت اری 

 تته معنتت  گله خواه  ش  کتته ا تت  مستتأله  

 هایت.اف ا ن ه  نه

های رکتتر شتت ه در عتتالوه  تتر محتت ود ت

، افتت ا ن ج تتان  قیمتتت FCRخصتتوص 

افتت ا ن میتت ان تقاضتتای  ه وایتتوه  رر   

ا   محصو  از یوی صنعت ج ت تولیتت  

یبب اف ا ن چشتتمگیر ه  نتته تیلیک  الكل ا
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خوراك مصتترف  پتترورش دهنتت گان   های

ا   موضوع اهمیت انتختتای   که  ش ه ایت

معیتتاری منایتتب  تترای   بتتود رانتت مان 

 ده .  غ ا   را نشان م

های د گری  تترای ط  یال ای اخیر کمیت

ختتوراك    تتازده  انیتت م یریتت انتت ازه گ

  شامل انرژی نگ تت اری  اقیمانتت ه مصرف

Residual Maintenance Energy 

(RMEm) ، افتتتتت ا ن وزن  اقیمانتتتتت ه

Residual Gain (RG)   افتت ا ن وزن و

 Residual  و مصرف ختتوراك  اقیمانتت ه

Intake Gain (RIG)  پیشتتن اد و متتورد

 ،اما  ین از همتته  ایتتاده قرار گرفته ایت

ختتتوراك مصتتترف   اقیمانتتت ه شتتتاخص 

Residual Feed Intake  ا  تته اختصتتار 

RFI 1941ستتتی   تتار در یتتا  نخ کتته 

 1963پیشن اد و در یا    Byerlyتویط 

در خصوص گاو شتتیری و   Kochتویط  

در متتورد   Luitingتویط    1990در یا   

طیور ایتتاده ش ه  ود مج داً مورد توجه 

 محققان واقع ش ه ایت. 

مقتت ار   یتتتتاو   تت ا تت  شتتاخص حاصتتل 

ختتوراك مصتترف شتت ه  تتا مقتت ار   واقعتت 

آن  خشتت  از ختتوراك     عنتت مورد انتظار  

 نیاز نگ  اری و یوح تولی   توجه  هکه  ا  

کتته مصتترف   م  شتتودتخمی  زده    حیوان

 ه  یان د گتتر،   . 5-)نمودار   اش گردد، م 

خوراك  اق  مان ه  ختتن متتازاد ختتوراك 

مصتترف شتت ه ایتتت کتته صتترف تولیتت  و 

 RFIه ایتتت.  نتتا را   گرد تت نگ تت اری ن

  یتتتانگر نیازهتتتای ایتتتتان ارد تولیتتت  و

وزن متا ولیك  حیوان    ر ایاسنگ  اری  

 .م   اش 
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بصورت رگرسیون مقدار ماده خشک مصرفی واقعی روی مقدار ماده   RFIنمایش  -5نمودار 

از تفاوت مقدار خوراک مصرفی واقعی از مقدار خوراک مورد  RFIخشک مورد انتظار مصرفی. 

 .گرددانتظار مصرفی حاصل می

 

RFI    از طر   فرمتتو  ز تتر محایتتبه متت

 شود:

RFI = FI - [μ + (b1*X) + 

(b2*Y)] 
فرمو   تته شتترح ر تتل متت  مؤلته های ا    

  اشن :

FI:    مصرف خوراك در  تتک  تتازه زمتتان

 مشخص

μ:  میانگی  خوراك مصرف 

1b  2 وb  :ضراهب رگرییون 

X :   ضتتر ب متویتتط وزن متتتا ولیك

metabolic mid-weight  ا  ه اختصتتار 
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(MMW کتته وزن هتتر حیتتوان در میتتان  

 م   اش . 75/0دوره  ه توان  

Y  :  اف ا ن وزن روزانتته  ك  از دو صتت

(ADGا اف ا ن وزن در طو  دوره     

لحتتاظ  از RFIشتتاخص  ،FCR  تترخالف

  تتودهمستقل از رش  و ان ازه   ن     كیژنت

و دارای همبستتتگ   تتا صتتتا  تولیتت ی 

 انتخای  تترای ا تت  صتتتت  ، نا را  نیست.  

های همبستتتته منجتتتر  تتته ا جتتتاد پایتتتخ

چتتون افتت ا ن وزن نامولوی در صتتتات   

 شود.    و جنه   ن نم ADGروزانه )

FCR  و RFI صتتتات   تتا وراثتتت  هتتر دو

اما موالعتتا    پ  ری متویط و  اا هستن 

هتتتای صتتتور  گرفتتتته  تتتر روی جمعیت

 ه کتتهنشتتان داد متترگ و ختتروس،مختلتتف 

   تتااتر از شتتهیهم RFI یر وراثتتت پتت 

FCR  یر وراثت پتت   عنوان منا .  ه  ایت 

ا تتت  صتتتتا  در متتترگ و خرویتتت ای 

 تته  روزگتت  35-42  تتا یتت  آرکتتان اس

 ک جمعیت در ، 42/0و  41/0 را ر  ترتیب

یتترعت  تتا    تجاری  جوجه های گوشت از  

در  و ،45/0و  33/0 تته ترتیتتب  پا ی رش  

  yellow-plumage dwarfهتتای جتتهجو

 .   م   اش 35/0و    21/0   ه ترتیب

تر پا ی   RFIها   که  رای  مرگ و خروس

  ون تأثیر نتتامولوی در  ،شون انتخای م 

 کتتاهن از طر تت  ،صتتتت افتت ا ن وزن

 تتا  تته   Feed Intakeختتوراك مصتترف  )

ی شتتتری  غتت ا   رانتت مان ،FI اختصتتار 

ش ه ایتتت کتته مشخص  آورن .    یت م 

های از طر تت  مكانیستتگدر ا تت  پرنتت گان 

 FIو در نتیجتته  اشتتت ا ختتاص، تنظیمتت 

 یتتان ژن تتا     ا تت . همچنتتی کتتاهن م 

، CD36 ،PPARα ،HMGCS2همچتتون 

GCG  و  یتتان ژن تتای افتت ا نPCSK2 ،

CALB1 ،SAT1  وSGK1  کتتتتتتتتاهن

 ا  . تنظیگ اف ا ش  و کاهشتت  ژن تتای م 

انتقتتتا  هتتتا،  چر  ستتتگیمتا ولفتتتو   تتتا 

ل ا، ینت  پروتئین تتا، آپوپتتتوز ا و مولكو

 ل  مرتبط ایت. یا ر کارکردهای یلو
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را کنتتتتر   FIصتتتتت  یمتعتتت د یهتتتاژن

 Aنتتتتتتتوع  رنتتتتتتت هیکنتتتتتتت . ژن گ م

 Cholecystokinin)  یستتتتتتوکنییکوله

type A Receptor (CCKAR  ی ر رو 

و نقتتن   شتتتهقرار دا  4  شماره  کروموزوا

دارد.  یاه تتتت تغ  یدر رفتارهتتتتا  م متتتت 

  CCKARدهنتت  کتته  نشتتان م قتتا یتحق

شود  م  انیکگ    RFI ا     فقط در پرن گان

 ی یتتت هورمتتتون پپت اتوانتتت   تتت   و متتت 

  کتته در دیتتتگاه CCK)   یستوکنییکوله

شود   بیترک  گردد و آزاد م   یگوارش تول

   کنتت . از یتتو  یریتا پرن ه احستتاس یتت 

 اد ز  RFI ا     در پرن گان  CCKAR  گر د

کتته فاقتت   CCK جتتهیشتتود. در نت نم  انی 

توانتت  از ع تت ه یتترکوی  ایت نم  رن هیگ

 ن اف اامر منجر  ه      و ا   ، رآ    گرینگ

   .شود مصرف خوراك م

متترتبط  تتا   یهاعملكرد ژن    گیچیدرك پ

 تته موالعتتا  گستتترده   ازین  RFIشاخص  

تتتک   سگیمورف پل  51 ه تازگ   دارد.    یتر

 CCKAR ژن   درSNP) ی یتتتتتت نوکلئوت

از  تتی  آن تتا کتته  ه ایتتتشتت    شنایتتا

ی  یتتت تتتتک نوکلئوت هتتتایستتتگیمورف پل

C334A  و  G1290A   ه طور ختتاص  تته 

  و ختتوراك FI)  صتتتت ختتوراك مصتترف

 ایت.   مر وط EFIمورد انتظار )   مصرف

هتتتای اخیتتتر در  ستتتیاری از طتتت  یتتتا 

کشورهای دنیا از قبیل کانتتادا و ایتتترالیا، 

انتخای دام ا و طیور  رتر از لحاظ  تتازده 

صتتور   RFIتبتت  ل ختتوراك  تتر ایتتاس 

. هرچنتت  در ا تتاا  متحتت ه گرفتتته ایتتت

نیاز  تته تحقیقتتا    احساس   كا  ه دلیلآمر

های پیشی  ایتتتتاده  یشتر هنوز از کمیت

م  شتتود. انتختتای ژنتیكتت   تترای کتتاهن 

RFI   توان  منجر  ه تولی  نتتتاج  شتتود م

کننتت  که مق ار خوراك کمتری مصرف م 

در حالیكه در عملكرد رشتت  آن تتا تغییتتری 

 ه عبار  د گر ایتتتتاده شود.  حاصل نم 

ا  صتتور  نرژی در ا   حیوان  تری از ا

موالعتتا  نشتتان داده ایتتت  گیتترد.متت 
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 هستتتن    یپتتا RFI یکتته دارا پرنتت گان 

و   یپتتروتئ رهیتت رخ ن تواننتت   تتا افتت ا م

ینت  گلوتاما ، رش  خود را حتظ کنن  و 

  انیو کاهن م  شتری    راکاز مصرف خو

 کننتت . یریدر دفتتع ادرار جلتتوگ تتتروژنین

داده ایت که   نشانهمچنی   تحقیقا  اخیر  

انتخای  تترای ا تت  صتتتت حتتت  منجتتر  تته 

کاهن اثرا  مخری ز ست محیو  م ارع 

تولی  مرگ از طر   کاهن گاز آمونیتتاك و 

و   N2O  ،CO2ای )یا ر گازهتتای گلخانتته

CH4.تتا   پرنتت گان   گرد تت ه ایتتت RFI 

  ، یپتتا  RFI تتا      ااتر نسبت  ه پرنتت گان

 تته ایتتترس   واکنن  ی را  یشتریاحتما   

 یح نتتتژاد رو اصتتتال  ، رنتتت .  نتتتا رادا

 ن کتتگ ج تتت افتت ا  RFI تتا   پرنتت گان

  تریتت مت  اریمصتترف ختتوراك  ستت     ازده

 ایت.
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 تخم مرغ های مویی و آلودگی  ترکاز  پیشگیری
 

 

 

  دکتر نسیم چنگایی  :ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 

 

 

بددا چدداای هددای زنددیگ   طول  در    هاجوجه

زنددیگ    روز اوله م  شونی.  مواجزیادی  

ها است و ترین روزتنییك  از پر    جوجه

ر را بددر بیشددترین تدداثیدر طددوین  مددی  

حیددوان   مانددیگاری، عملكرد،  ت، رفاهسالم

قبددا از اینكدده تردد  مددر  م  گذارد. حتدد   

برای بهبود مادر  گذاشته شود، تغذیه مر   

های یک روزه جوجه  مانیگاریمقاومت و  

 بددهجوجدده کشدد   واحددیهای  .  است  حیات 

های یددک جوجهو تماس   تالق   عنوان محا
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. هسددتنیمطددر   مرتلدد  ندداط مروزه از 

یدد  تددرین برنامدده امنیددت وجود دق  حت  با

ا بدده شددی  زیست ، عملكرد جوجه کش  ه

کدده   به کیفیت تر  مر  های جوجه کشدد   

-از نقاط مرتل  در آن واحی تجمیددم مدد 

 توایی کننددیههیف هر  بستگ  دارد.  شونی،  

توایی   ،جوجه گوشت  و مییر جوجه کش 

و کارآمددی  ،مرغوب  ،ساا یک روزه  جوجه  

 هددر فددار پتانسیا  به عنوان  که    استفعال  

 .شودتلق  م 

 

ورود  مجراری ،روی تخم مرر ترک های  

 آلودگی هستند

ز ورود تردد  ه ایی تالش کددرد کدد هموراه با

. شودجلوگیری  هچری  به  مر  های آاوده  

اطمینددان از   ،یک راه برای انجددا  ایددن کددار

 سددط موی  و نازك عی  وجود ترك های  

 است.   تر  مر 

وجددود حتدد   کدده    نددینشان داده ا  ا مطااع

 ،پوسددته تردد  مددر   صان درنق  كترینچکو

       طدددور قابدددا تدددوجه  بدددر قابلیدددت هبددد 

 و کیفیت جوجدده یددک روزه  درآوریجوجه

تددرك  تردد  مددر هنگام  که  اثر م  گذارد.

با خطر آاوده شین تر  مر     داشته باشی،

E. coli  یابددی. یددا سدداامونال افددیایی مدد

تر  مددر  هددای   مشرص شیه کههمچنین  

در مقایسدده بددا تردد    رییترك های    دارای

قا پددن  مدد  تواننددی حددیا  عددادیمر  هددای  

 برابر نرخ آاودگ  را بایتر ببرنی.  

 

تاثیر آلودگی بیشرتر ز  یرر رو  لرو  

 می کشد

تحددت شددرای  در یددک آزمددایی میددیان  

دارای هنگام  که تر  مددر  هددای    ،تجاری

مقایسدده  عددادی بددا تردد  مددر  هددایتددرك 

های موی  بددا شینی، مشرص شی که ترك 

جوجه کشدد  و کیفیددت   اثر بر روی قابلیت

وجدده یددک روزه، عملكددرد جوجدده هددای ج

   طددور معندد  داری کدداهی هرا بدد  گوشددت 

مطااعدده ای نشددان داد کدده تددرك دهنددی.  م 
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، مصددرف ن تلفددا میددیاهددای مددوی  بددر 

تبددییا ضددری  خددوراك، افددیایی وزن و 

تدداثیر منفدد    جوجه هددای حا ددا  خوراك

اثددرا  کاهشدد  بددر ر مطااعددا  دیگدد   .دارنی

عملكرد را نشان داده انی کدده مسددتقیما بددر 

یر م  گذارد و اثددر مرربدد  ثتاسودآوری  

 بر امنیت غذای  دارد.

 

 !کلسیم بیشتر نیست ،رزه حل

بددا افددیایی سددن مددر ، بدده علددت کدداهی 

بددروز انددوا    ،پوسددته  استحكا   ضرامت و

یابددی. پوسته تر  مر  افیایی م   مشكال 

، عمددو بدداور الف بددا ایددن وجددود، بددر خدد 

مر  غذای     جیرهافیودن کلسی  اضاف  به  

 گشددابه منظور حفظ استحكا  پوسددته راه  

 .نیست

 جذب کلسددی مییان  در شرای  عادی، نرخ  

تحت تاثیر سن مر  یا مقیار کلسددی  قابددا 

در گیرد.  غذای  قرار نم   جیرهاستفاده در  

سددطو  کلسددی  بددایتر از مصرف  حقیقت،  

را    مدد  توانددی اثدد تو یه شیه حت  قیارم

داشته تر  مر  نیی  منف  بر کیفیت پوسته  

 مشددرص شددیه اسددت کددههمچنددین  باشی.  

، وزن کلسددی   تغذیه مقیار مشددرصهنگا   

بعی از رسیین به حددیاک ر  تر  مر   پوسته

که نشان دهنیه   م  شودابت  ددددددث  توایی،

لسددی  در طدد  کابت دددددددثمقددیار رسددوب 

(. 1 شدددددكا) مددددد  باشدددددیزمدددددان 
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چهار  ،یتجار تخمگذزر یها مر با سن گله ) مرتبطو ن پوسته  تغییرزت -1 شکل

 خورزک مختلف(. ونیفرموالس

 

 پوسته تشکیلحمایت ز  

 ال به سالددددبهبود عملكرد سبه  با توجه

و  یسدددیونواو نیبددد  فا دددله و کددداهی

 تشددكیا نییو بهبود فرآ  ای، تسهیگذارتر 

 نیپوسددددددته منجددددددر بدددددده بهتددددددر

بدده  .شددود ممكددن م یاددددددددددهشرفتیپ

ی مددر  هددادر  توایددی  کیفیددت  حفددظ  منظور  

ه تنهددا ن   یزراهكار  ، بییه  است که  مسن

کلسددی  جددذب و اسددتفاده از  نیاز به بهبود  

پوسددته   تشكیاذخیره کلسی  و  بلكه    ،دارد

 یابی. ارتقاءنیی بایی  

 

 فظ پروتئین کلید زصلی زستح

ض تددنی قددرار در معددر هنگددام  کدده مددر 

پروتئین بیشددتری ر است دقای،  نیاشته باش

، کیفیددتمنظور توایی تر  مر  های بارا به  

اختصاص دهی. ،  (آابومیناخت  س  ویژه)به  

اسددییهای چددرب نشان داده شیه است که  
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اسددتحكا  پوسددته را  ،زنجیددره متوسدد 

ی و مدددواد مغدددذی در نبرشدد بهبددود مددد 

یدد  دسترس برای جوجه های جوان از طر

 درآوریآابومین، منجر به قابلیددت جوجدده 

 شود.  بایتر و کیفیت بهتر جوجه م 

بددا اسددتفاده آزمایی چنیین در این راستا، 

هددددای مددددر بددددر روی  Shellbioticاز 

انجددا  هفتگدد   60 در سددنگوشددت  مادر

 ی مدداده غددذا یددک Shellbiotic گرفددت.

     جیدددرهکددداربرد در  یبدددرا فراسدددودمنی

 قابلیددتکه    گذار استهای مادر و ترممر 

ندددیه رتدددر شدددین دوره توایدددی پطدددوین 

ایددن اسددتفاده از ایددن  .را داردترمگددذار 

آشكار ساخت که کمک به بهبددود افیودن   

خددوب  موجدد  توایی و کیفیت تر  مر  به  

در سط  تر  مر    کاهی ترك های موی 

را بهبددود  درآوریقابلیددت جوجدده  وشددیه 

 برشی. م 

  کمتددر، حفددظ این نتای  آاددودگ  میكروبدد 

مانددیگاری بددایتر کیفیت آابومین و قابلیت  

نشددان مدد  در جوجدده هددای یددک روزه  را

آنچدده را کدده بددرای نتددای   (.  1ی )جیول  نده

رخ مدد  جنین هددا در خددالل جوجدده کشدد  

دهی نشان م  دهی که نه فق  شاما رفدداه 

آن  است بلكه همچنین برای رشی متعاق  

هددی در هفته اول م  باشی. این نشان م  د

تدداثیر م بتدد  بددر توایددی  Shellbioticکدده 

 طیور م  گذارد.  

 دهددی نشددان م  1ول  در جی  آزمایی   ینتا

در هچددر  هددانیجن یبددرا  کدده چدده اتفدداق

دوران جوجدده کشدد    یبرا  هاتننه    افتی، م

 هفتدده اول طدد  یبعددیمراحددا  یبلكدده بددرا

دهددی کدده   نشددان مدد نتددای   نیدد . ارشددی

Shellbiotic  وریدد ط  ییدد بر توا   م بت  ریتأث 

 .دارد
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 مر  های مادر گوشتی  یزر ش زقتصاد نیانگیم -1دو  ج

 تفاوت shellbiotic کنتر   

 +2.01 63.18 61.17 توایی تر  )در ی(یانگین م

 -0.16 2.29 2.45 )در ی( 2تر  مر  درجه  

 -1.10 2.7 3.8  ی(تلفا  )در

 +4.11 67.44 63.33 احی هاوو

 +0.98 81.26 80.28 قابلیت جوجه درآوری )در ی(

 -3.29 10.67 13.96 تر  مر  ترك دار )در ی(

 

 تاثیر مشهود زست

کدده جوجدده هددای یددک   یز  به ذکددر اسددت

ساعت اول بعی از جوجه   24-72روزه در  

رییی استرس بسیار زیادی را متحما م  

شونی. عالوه بددر ایددن عوامددا اسددترس زا، 

نیددی روبددرو آنها بددا آاددودگ  هددای بددااقوه 

 هستنی.

مطااعددا  نشددان داده اسددت کدده بهبددود 

 را کدداهی  ترك های رییپوسته،  استحكا   

داده، سددرزنیگ  جوجدده را تقویددت و اثددر 

برش  در مراحا بعددیی زنددیگ  را بهبددود 

مددر  هددای غددذای     جیددرهاک ددر    م  برشی.

در گوشددت  کلسددی  کدداف  را  هددای مددادر

، به ایددن معندد  کدده گذارنیم پرنیه  اختیار  

افددیودن کلسددی    ،تهراه حا استحكا  پوس
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میددیان غددذای  نمدد  باشددی بلكدده    جیددرهبه  

 وضددعیت پوسددتهو  (آابددومینپددروتئین )

 تعیین کننیه هستنی.  عواما

در مددا  مر میار     مییران،  یانگینبه طور م

کشدد  کدده از جوجدده یواحددیهاگوشددت  و 

Shellbiotic  شددداهی  ،کردندددیاسدددتفاده

جوجدده قابددا  تر  مر  هددای    توایی  افیایی

( و قابلیددت جوجدده عددید 1.5-2.5کشدد  )

نددیک کدده اهدبددو( در ددی1.5-1.0) درآوری

ای قطعددده  2.5-3.0 افدددیایی  منجدددر بددده

بدده توجدده شددی. درجدده یددک  هددایجوجدده

تردد   کیفیددت آابددومینپوسددته و  وضددعیت

کدده  دادهکدداهی  را ترك هددای مددوی   ،مر 

-اا سروزه    توایی جوجه یکنشان دهنیه  

 .  خواهی بود  تر با مانیگاری بیشتر

 

Reference: 

Jan Vervloesem (2022). How to avoid the risks of hairline cracks and 

contamination. International Hatchery Practice. 
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 ها یخوراک و آب در مرغدار تیریمد درنکات مهم 
 

 

 

   رید توکلیف  :ترجمه

 تولید و پرورش طیور  کارشناس

 

 
 

فشار همچنین و  های نیپل یارتفاع آبخور

 شووو    میسن پرنده تنظبر اساس    دیآب با

کامل   تیریها، مدگله  عملكر  مطلوبالزمه  

  است  یغدارآب  ر مر نیو تام  هیتغذ

 راختیووار گذاشووتن م وودار کوواف  خوووراك 

کنوود    را فراهم م  نهیبه  هیتغذ  برای پرنده،  

بسووتر   بووه  از حوود  شینوووك ز ن بوو مانع  و  

 شیباعووا افوو انیوو    ، آب کووافشووو موو 

 شو    مصرف خوراك و بهبو  رشد م



 خوراك و آب  تیریمد  رنكات مهم          
 

 1400 زمستان  /117شماره  چكاوك/ فصلنامه                                                                             

 
70 

 هووم از حد    شیحال، آب و خوراك ب  نیبا ا

و  کنوود جووا یم را اناسووال طیشوورا  تواند   م

از لحوواا اصتصووا ی و چووه زیسووت چووه 

شووو   موو محیط  باعا هدر رفووت منووابع  

بنابراین الزم است تا بر این مسئله کنتوورل 

خوراك   نیتام  یبرا  های الزم اعمال گر   

حووال بووه حووداصل  نیو  ر عوو   و آب کوواف

بایسووت    را    ریوو رساندن هدررفت، موار  ز

 :گرفت ر نظر  

 دسترسی بهینه

آزا انه و   دیبا  دگانپرن  نه،یعملكر  به  یبرا

بووه خوووراك بووا حووداصل وصفووه بووه راحتوو  

  اشته باشند:    سترس

 انخوری ها به م دار کوواف  و  ر  •

فووراهم سر سووالن پوورورش  تاسر

 گر ند 

توانوود    نابرابر خوراك، م  عتوزی •

توور و  نییمنجوور بووه عملكوور  پووا

ناشوو  از  بیآسوو توونش و    شیاف ا

 شو    درهایرصابت  ر ف

 یولگوو ا ایوو موودت زمووان  نچووهچنا •

کوور ،  رییوو تغ برنامووه نووور ه 

به برنامووه   یشتریتوجه ببایست   

 نور ه   اشت 

بهتوور خوووراك،  تیریموود بوورای •

بهتوور  ،خوووراك  خووارج مخووازن

 ای  سالنهر    یبرا  مخ ن و  است  

تعبیووه   سووالن و    یبرا  مخ نسه  

متعوود    مخووازناستفا ه از     گر  

خوووراك را   عتریسوور  رییامكان تغ

 ایوو   موواریپرنوودگان ب  مووان ر  یبرا

فراهم   برای صطع مصرف خوراك

 کند   م

 ر   شووهیهم  دیو خنک با   یمنبع آب تم

  صرار بگیر  سترس پرندگان  

آب )چاه هووا،   ستمیکل س   ابارزی •

( از رهایپمپ هووا، لولووه هووا و شوو 

  آب کوواف نیتووام تیوو نظوور فرف

 یجوجه ها  یهاسالنتمام    یبرا

 رنظر گرفتن حداکثر با     گوشت

توورین ، سن کشتار و گرمفرفیت

 ضروری است  روز سال
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 های متعد  بسته به سنآبخوری •

و شرایط سووالن بایسووت    جوجه

و بوور   کلوو   طوووربه      شوفراهم  

هر   یسن پرندگان، به ازا  اساس

 هیتهآبخوری نیپل    کیپرنده    12

شووش تووا هشووت  ایوو و  شووو 

 40)صطوور  ایزنگولووه یآبخووور

 1000هر    یبه ازا  و  متر(   سانت

 فراهم گر     پرنده

امیدن  بایوود بووه طووور شوو آ آب •

یكنواخوووت  ر سراسووور سوووالن 

از حووام موجووب  تووا    گر    عیوزت

کوووه   زموووان پرنووودگان نشوووو  

به   ن  یک   یهوواجوجووهآبخوری 

، مصووورف آب باشووود  گوشوووت

بووه خصووو  بوواالتر رفتووه و 

نیازهای پرنده  ر سوونین بوواالتر 

 شو  خوب  رفع م به  

 روزانه   یدسترس یابیارز

 وتجهیوو ات سووازنده  توصوویه هووای

از را  هووا  آبخوریوسایل  انخوری و  

 موواتیو تنظ  حوول نصووبم  ،تعوودا   نظر

  به کار گیریدهر  ستگاه مناسب 
 

 خوراک روزانه:  تیریمد

بووه حووداصل  یبوورا درفیوو  خووط ارتفوواع •

 نووهیبه   و  سترس  پرت  انرساندن  

پشووت  بووه نحوووی کووه  شووو  میتنظوو 

همسووط    ی انخووور  هیوو پرندگان با پا

 باشد 

 ر رویو هوود  عاتیکوواهش ضووا  یبرا •

خوراك، به   راندمانبهبو     نی     و ان  

را  درهایوو تووا ف دیوو پرنوودگان اجووازه  ه

 بایست   صت  اشتروزانه پاك کنند   

 یبه سرعت پس از پاکساز  درهایتا ف

   وباره پر شوند

 آب روزانه:  تیریمد

  آبخوووری وطخطوو  ارتفوواعبهتوور اسووت  •

 تووا  شوووند میتوور تنظوو  نییپوواکموو  

ترسوو  راحتوو  بتواننوود  سهب  پرندگان

 یحووال بوورا نی ر عوو    اشووته باشووند

بهتوور اسووت    سیبستر خوو جلوگیری از  

(  زیوور)جدول  خیل  پایین تنظیم نشو 
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  اورندیفشار ببه آن   نیپلبووه   دنیرس  یبرا  دیهرگ  نبا  هاجوجه

 

اولیووه ها  ر سوونین  جوجه

 با ما ر مصنوع 

  آبخوری های نیپل و چشم جوجه  ر یک سط  باشد

تووا  35سط  زمین زاویووه شت جوجه با نوشیدن آب پام  هنگ

  رجه تشكیل  هد  40

 ها  ر حال رشدجوجه

  نیپل ها کم  باالتر از سر پرنده صرار گیرند

تووا  75هنگام نوشیدن آب پشت جوجه با سط  زمین زاویووه 

   رجه تشكیل  هد  80

 

خط انت ال طووول  آب بایسووت    فشار •

آب بووه   به اندازه کاف  بوواال باشوود تووا

هووا  ر طووول خووط آبخوووریتمووام  

به حوودی باشوود   حال    نی،  ر عبرسد

تا منجر به نشت آب و خوویس کوور ن 

هنگووام   بستر اطراف نیپل هووا نشووو  

جوجووه هووا ورو  جوجه ها به سالن،  

 ارنوود تووا بووه   ازیوو ن   به فشار آب کم

بتوانند با فشر ن سری نیپوول    راحت

 آب را به جریان انداختووه و بنوشووند 

بهتوور اسووت ، جوجووهسوون   شیابا افوو 

ل جریووان آب را  ر خووط انت ووافشووار 

 ر آب  ازیوو تووا ن  ا ه شووو  شیافوو ا

بووا    گوور  بوورآور ه    ن اط سالنتمام  

مرطوووب و یووا خوویس بسووتر    مشاهده

آب بایست  کمتر   فشار  یآبخور  ریز

  شو 

مناطق مرتفع/کم   یخطوط آب را برا •

تواند منجوور بووه    که م  د،یکن   بررس

ن اخت  جریووایكنوعدم  و    هواگرفتگ 

و مانع از  سترس  جوجووه آب شده  

 شووو  هووا موو بووه همووه آبخوووریهووا 

، باشووندتووراز    بایست  همخطوط آب  

 ر ارتفوواع را ی خروجوو  هوووا  والوها

 یو بوورا  د،یوو متر( نصب کن  4۶)  باالتر
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فشار آب محبوس شده،    یحذف هوا

  را باالتر ببرید

  آب موو   یلترهووایف  گرفتگ رسوب و   •

 ر طووول ار آب  فشوو باعا افووت  تواند  

هفته هر  بایست     لترهای  فشو مسیر  

 ازیوو  ر صووورت ن ،شوووند  بررسوو 

به گونووه ای   لترهایو ف  شوند  ضیتعو

را و رسوووبات    که ذراتنصب شوند  

 کنوودآب را    انیوو جر  امووا    ،حذف کننوود

 نكنند 

 جوجه ها یمکمل غذا و آب برا

انت ووال  ا ه  سالن  بهکه جوجه ها    هنگام

بووه محوویط   ا ارند ت  فرصت الزم  ،شوندم 

اطووراف سووازگاری پیوودا کننوود و نیوو  بووه 

آبخوووری و  انخوووری تجهی ات خو کووار  

را  آنهووانحوووه اسووتفا ه از  آشوونا شوووند و

جوجووه  ر   پووس از صوورار  ا ن اموزنوودیب

 رصوود از کوو  را بووا  25، حووداصل سووالن

 یکاغووذ یورصووه هووا  ایوو مسط     یها   نیس

 یهووا  یورو آبخوو   دیخوراك بپوشووان  یبرا

صطعووه   1000هوور  ازای بووه عوود  ۶مكموول )

  همانطور که جوجووه هووا کنید  هیجوجه( ته

 یهوووا سوووتمیشوووروع بوووه اسوووتفا ه از س

کننوود    موو   آبخوووریو    اتوماتیک  انخوری

وسووایل   جیروز(، به توودر  2-4  ط   )معموالً

  دیرا حذف کن  و تجهی ات کمك 
 

 شدید یگرما  طیشرا 

 ر ایووون شووورایط توجوووه ویووو ه الزم و  

 سووترس م و  ر ضووروری اسووت، فووراه

 یبوواال  ی ر  مووا   هیوو بووه و   آب کافبو ن  

 یبوواال یمهووم اسووت   مووا اریبسوو  طیمحوو 

  موو  یریموودت  ر منوواطق گرمسوو   طوووالن

تواند مصرف روزانه آب را  و برابر کنوود  

 نینوشووند، بنووابرا  پرنوودگان آب  ان نموو 

 ور  دیرشوو خو میمنابع آب را از نور مست 

را مرتبوواً  یو خطوووط آبخووور دیوو نگووه  ار

  دیتشو  هشس

مصوورف   شیبا اف ا  ط،یمح  یباال  ی ر  ما

  از ابوودی   آب، مصرف خوراك کوواهش موو 

ایوون خوووراك  ر  لیتبوودضریب که    ی آنجا

 یبوورا گیوور ،موو صوورار    ریتحت توو  شرایط  

و موورو و  ی از اسووترس گرمووا یریجلوووگ

 ر گوورم از  ا ن خوراك    از آن،   ناش  ریم

 خو  اری کنید روز  ساعات  نیتر
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 مصرف پایش

 مصرف خوراك و آب اطالعات  بر  ارتنظ

 ر مور  سووالمت و عملكوور   مفید و  صی  

 هیوو تغذ  سووتمیس   خراب  نیپرندگان و همچن

  هد   و آب ارائه م

متصوول   ی، از آالرم هاامكان ر صورت    •

  دیخو کار استفا ه کن  یها ستمیبه س

مصوورف آب از متوور   یریوو انوودازه گ  یبرا  •

 هوور یبوورا کنتووور  دیوو اسووتفا ه کن)کنتووور( 

بووا   کنوود کووه   امكان را فراهم موو لن این  سا

هووا و مشووكالت   یموواریب  م ایسه مصرف،  

 یهووا فووارم   ر شوووند ی شناسووا دیوو تول

 ر هوور  کنتووور نیچنوود از  بهتر است  ب رو

منوواطق   یتفوواوت هووا   ابیوو ارز  یبرا  سالن

  شو  استفا ه سالنمختل  

نسبت آب به مصرف خوووراك را کنتوورل   •

  افه آب کوو کووه گلوو   دیتووا مطمووئن شووو  دیکن

 کند   م  افتی ر
 

 رانهیشرررایپ سرررروی  و ناهرررداری از

 دیاستفاده کن

و  ریوو برنامووه تعم کیوو از  قیوو  ص یرویوو پ

شووو    باعووا موو  رانهیشووگیپ ینگهوودار

بووه طووور کارآموود کووار کننوود و   اتیوو تجه

 گ و زمووان از کووار افتووا    اتیتجه   خراب

 به حداصل برساند     اتیتجه

 

 یناهردار  برنامره  از  یبه عنروا  بششر

 :رانهیشایپ

  اتیوو تجه  معمول  تیوضع   ابیارز  یبرا  •

 وراه رفته  و ا وات بایست   ر طول سالن  

  سرکش  کنیدآنها به   ائما 

بایسووت    شووهیهم   دکیصطعات    یموجو   •

  د سترس باشتهیه و  ر  

بوور  یو نگهوودار ریوو تعم سووتیچووک ل کیوو  •

  دیکن هیسازنده ته یها  هیاساس توص

   وندظ شوحف  یو نگهدار  ریسوابق تعم •

فواصوول جوجووه ریوو ی، تمووام   نیبوو مووا  •

سیسووتم هووای  آبخوووری و   انخوووری، 

مخازن، فیدرها و خطوط انت ووال، تخلیووه و 

  شستشو و ضدعفون  گر  
 

 ؛یاضطرار در موارد  

 ر منوواطق  ورافتووا ه، خوووراك  ویوو هبووه  

و   ذخیره شووو پنج روز    یبراحداصل     کاف

 شوووند  یمحكم ضد آب نگهدار  مخازن ر  

  ر امووان باشووند آفات و فسا    بیآس  ا ازت

 اسوواعت آب بوو  24 نیتووام یبوورا  آب کوواف



 خوراك و آب  تیریمد  رنكات مهم                                                                                         
 
 

 

 1400 زمستان   / 117شماره  چكاوك/ فصلنامه     

 

75 

  پیش بین  بیشترین مصرف، فراهم باشوود

بووا  هیخنووک و سووا   ر مكووان بایسووت آب 

 یاسووتفا ه از فووروف  ر بسووته نگهوودار

  شو 

منبع  ما باال است     هیکه به و    ر مواصع 

 میاز نوووور مسوووت   ور دیووو با  کووواف آب

 ازی شو  ره سذخی  دیخورش

 

 

Reference: 

Mary Jo Davis (2021). Top tips for feed and water management in 

broiler houses. WATTPoultry journal. 
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های  مرغ در مرغاستحکام پوسته تخمجهت بهبود  نکاتی

 مسن  تخمگذار
 

 

 

  امیرحسین پورآباده  :ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 
 

اندازه تخم مرغ نقش  مممشد در فیتیش  

هشا  تخمذشرار پوسته، به ویژه در مشرغ

 .مسن دارد

 

   هتتای مگماتتذار در متتر  مقاومتتت سوستتته

  طتتور طعی تت  بتتا افتتکایت ستت  کاستتته بتته

موانتتای  امكتتان و  با ایتت  ودتتود  شود،  م 

هتتای ناشتت  از فشتتار و کتتاهت یستتی 

مرغتتان مگماتتذار از خستتتا  متتتابو یك  

هتتای میذیتته ای در دیتتره طریق دستكاری

   ینها ودود دارد.
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ها، مو ید مگم مر  نیتتک با افکایت س  مر 

 یتتد یابتتده هرچنتتد بتتا ودتتود موافکایت م 

 های با سوستتت نتتازك و شتتكننده.مر مگم

های مرك خورده ممكتت  استتت متتا مر مگم

و بنتتا بتته د یتت    فتتکایت یابنتتددرصد ا  20

ها یک نشانه منفتت  در بدیه  ای  مگم مر 

 ییند.شمار م صن ت مگم مر  به

 

 جرب فلسیم -1

افکایت درصد مگم متتر  هتتای د ی  اصل   

مگتتم به اندازه    ،های مس مرك دار در مر 

ینها مقتتادیر ثتتابت  کلستتیم   .برمیارددمر   

 گتترم   بتته ازای هتتر مگتتم متتر   خیتتره  2)

کلسیم عنصر اصتتل  متتورد نیتتاز   کنند.م 

استتت  دهت استحكام سوسته مگم مر  

و بهمی  د ی  انتظار میرود با مو یتتد مگتتم 

مرغهای بکرگتر میکان کمتتتری از کلستتیم 

در سطح سوسته مجمع یابتتد. و همتتی  امتتر 

بتتا بتتا  رفتتت    .نازک  سوسته میشود  باعث

قابلیتتت ه تتم و متابو یستتم ستت  متتر ، 

یید، در حا   کتته افتتکودن کلسیم سایی  م 

متتر  بدای باعث مقادیر اضاف  کلسیم دیره

با  بردن از ای  رو،  میاردد.    شرایطشدن  

قابلیت ه م و دذب و متابو یسم کلستتیم 

یید دایاکی  قاب  دوام  خواهد به نظر م 

بتتا کلستتیم      ازافکودن منع بنابرای ،    .بود

بتتا مر در دیتتره هتتای متتر  قابلیت ه تتم  

های مگماتتذار طتت  مرحلتته سایتتان  مو یتتد 

موصیه میاتتردد. عتتبوه بتتر ایتت ، افتتکودن 

متتازاد نشتتان   Dاسیدهای ی   و ویتامی  

داده است کتته بتتا نت و متتوازن کلستتیم و 

درنتیجه کیفیت سوسته مگم مر  را بهعتتود 

 م  بگشد.

ای گذشتتته دانتتت و تتتتتتهرچه ط  سالگ

ات دانشتتمندان در خصتتو  تتتتتتتاطبع

کایت تتتتتتتتتتکلستتتیم  شتتتدن سوستتتته اف

ا هنتتوز تتتتتتتتتچشمایری داشته استتت، ام

اهت تتتتتتتتتان سیشتتتایری از کتتتتتتتتتتامك

متتر  ناشتت  از ستت  در کیفیت سوسته مگم

ان مس   که به طور طعی تت  در تتتتتتتمرغ
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افتتتد،  یتتد امفتتا  متت  ک سال دوره موی  ط 

 ودود ندارد.  

 فستر و فیتاز -1

فسفر دومی  عنصر م دن  موثر در مورد 

است. ایتت  عنصتتر   مگم مر   کیفیت سوسته

میتواند به عنوان یتتک ینتاگونیستتت بتترای 

کلسیم عم  نماید چرا کتته مقتتادیر زیتتادی 

فسفر دیره میتواند دذب روده ای کلستتیم 

ره اغلتت  در دیتت ،  از اینتترورا کاهت دهتتد. 

هتتای مگماتتذار از ستتطو  کتتم  هتتای متتر 

ه استتتفاده میاتتردد کتته ایتت  فسفر در دیر

خود م  مواند مشكبم  را بهمتتراه داشتتته 

باشده گکارش شتتده استتت هناتتام  کتته از 

استفاده شتتود   ها  دیرهای   ینکیم فیتاز در  

میتوانتتد ،  مگت  شتتود  ای  ینکیمو بازده   

همان ستتطو  حاشتتیه باعث محدودیت در  

 د.گردیره ای نیک  ای فسفر د

رانتتدمان ا عتتته ارمعتتان ایتت  محتتدودیت در 

فسفر دیره با افکایت س  متتر  مگماتتذار 

 هنتتتتتتتتتوز روشتتتتتتتتت  نیستتتتتتتتتت.

 

 منابع رایج فستر مقایسه 

 قابلیت دسترس  فسفر )درصد  سدیم )%  فسفر )%  کلسیم )%  منعع

 98 1/0 23 17 مونوکلسیم فسفات

 97 02/0 18 25 دی کلسیم فسفات

 95 50/5 18 32 وئور بدون فلفسفات )

 95 15 20 - مونوسدیم فسفات

 98 29 22 - دی سدیم فسفات

 90 60/0 6 11 سودر گوشت و استگوان

 92 50/0 5/3 5/6  %60سودر ماه  )
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 ها  آن:و متابولی   Dویتامین -2

قستتتتمت  از هموستتتتتازی   Dویتتتتتامی  

هتتای داخلتت  بتتدن فسفر در انتتدام  -کلسیم

 Dا ی ویتتتامی   ، ستتطو  بتت از اینرو  است.

ای میتواند کیفیت سوسته مگم مر  را دیره

منانتتای یتتک حتتال، بهعتتود بگشتتد. بتتا ایتت 

ودتتود   Dطعی   در متابو یستتم ویتتتامی  

استتتفاده از  از طریتتق میتوانتتددارد کتته 

بتته دتتای    D   های ف ال ویتتتامیمتابو یت

ایتت   افتتکودن فتترم م متتولاستتتفاده یتتا 

ینجای  کتته ایتت  برطرف شود. از    ویتامی 

    هتتای مستت  بیشتتتر منانتتا حتتت  در متتر 

رود نتتتایب بهتتتر در شتتود، انتظتتار متت م 

صورم  که از متابو یت ف ال ای  ویتامی  

استفاده گردد، حاص  شوده هرچند هنتتوز 

 مورد مایید قرار نارفته است.

   3سژوهشاران نشان دادند کتته ویتتتامی  

Dناسدیتتد شتتده و چنتتدی   ستتت از مکریتتق

یید. او ی  متتتابو یت  ودود م متابو یت به

هیدروکستت    –  25که در کعد دیتتده شتتده،  

بود. ایتت  فتترم شتتك  اصتتل     3Dویتامی 

در بدن است که ست از انتقتتال   Dویتامی   

به کلیه به فرم متابو یك  دیاری کتته فتترم 

ف ال ای  ویتامی  است، معدی  میشود. ای  

رکیعات دی هیدروکس  بوده متابو یت از م

دی هیدروکستتت   25و  1و بتتته صتتتورت 

شتتناخته شتتده و کلیتته محتت   3Dویتتتامی  

اصل  مو ید ین است. مطا  ات انجام شده 

ثابتتت   Dاز ویتتتامی بر روی سوخت و س

بتته  3Dویتتتامی  وظتتای  کتته  کتترده استتت

کتته  3D21,25 (OH)صتتورت هورمتتون 

استتتگوان و  روده  در  شك  ف ال ین است  

در حا   کتته ختتود ویتتتامی    اشته.ودود د

3D     ماثیری ندارد. مو ید ایتت    نواح در ای

متابو یتتتتت ف تتتتال موستتتتط هورمتتتتون 

سارامیروئید )سارامورمون  و در ساستتب بتته 

    کلستتیم و فستتفر ختتون کنتتترل ستتطو  

 شود.م 
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اششاا  عناصر معدند فم مصرف و   -3

 آلد آنما

، چندی  عنصر م دن  کم عبوه بر کلسیم

کیفیتتت ر روی، منانتتک و متتت نظیتت نیتتاز 

دهند. هماتت  سوسته را محت ماثیر قرار م 

هتتای ای  عناصر به عنوان کوفاکتور ینکیم

درگیتتر در سروستته مینرا یتتکه کتتردن طتت  

دارای نقتتت مشتتكی  سوستتته مگتتم متتر  

هستند.  مطا  ات زیادی نشان داده استتت 

که افکایت سطو  دیتتره ای ایتت  عناصتتر 

میدهتتد، امتتا استتتحكام سوستتته را افتتکایت 

بتتا ایتت  حتتال،   های مگماتتذار.فقط در مر 

قوانی  به ویتتژه در امحادیتته اروستتا ادتتازه 

مواد میذی بتته دیتتره هتتای   افکودن چنی 

به طیور را محدود ساخته است. از اینرو،  

استتتفاده از فتترم ی تت  روی، نظتتر میرستتد 

منانتتک و متتت یتتک راه دتتایاکی  مناستت  

دهت افتتکایت دتتذب ایتت  عناصتتر میتتذی 

د، چراکه مشگص گردیده اشكال ی تت  باش

نستتعت بتته اشتتكال غیتتر ی تت  عناصتتر  ای   

د ا عتتته بایتت قابلیتتت ه تتم بیشتتتری دارند.

 ایتت  عناصتتر  همه اشكال ی    موده داشت

انتگتتاب گکینتته و  میكننتتد  نشعیه بهم عمتت   

اب  بتته عملكتترد صحیح بتته منظتتور دستتتی

عبوه بر ایتت ، بتته صحیح ضروری است.  

فرمهای ی   و نظر میرسد که مگلوط  از  

غیر ی   ممك  است در  مقایسه بتتا وقتتت  

که همه ای  عناصر بتته یتتک فتترم استتتفاده 

 کاریی  با مری دارند.شوند،  

کیفیت ض ی  سوسته در واقع با س  مر  

مگماذار و فشار متابو یك  ناش  از مو ید 

بتتا ی طیتتور مگماتتذار مجتتاری امتتروزی 

-متترمیکان کاهت م داد مگم  مرمعط است.

دار بتته ای بتتا سوستتته ضتت ی  و متتركهتت  

ای به کار گرفته شده های میذیهاسترامژی

صتتر غتتذای  دیتتره و اشتتكال مناستت  عنا

هتتا بستتتا  دارد. در ابتتتدا بهتتتری  و متتر 

مری  راه ین است که دذب کلستتیم مطمئ 

قعتت  از بتته کتتارگیری ستتایر راهكارهتتای 

 ایتت   بتتا  ای به درست  انجتتام ستتذیرد.میذیه
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 هتتای متتر  مگتتم م تتداد افتتکایت ودتتود،

 متترکام   محقیقات بیشتر و  به  نیاز  شكسته

 شتتایدای و  میذیههای    برنامه  در رابطه با  

  زم در ای  برنامتته هتتا  میییرات  از  برخ 

 داشته باشد.

 

 

Reference: 

Ioannis Mavromichalis (2016). Tips to improve eggshell resistance in 

aging layers. International Hatchery Practice. 

https://www.wattagnet.com/authors/1363-ioannis-mavromichalis

