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 مینمقدمه مترج

رسانی شامل کتاب، مطبوعات، اینترنت، موبایلل و غیلره بله     های اطالع دسترسی ساده به اطالعات از طریق بنگاه

شلده کله تنهلا از     آوری گیری از اطالعات وسیع جمع بندی و نتیجه افزارهای آماده برای دسته ها و نرم همراه روش

باشد، انسان را به مشلکالت مصلرف هلزاران     گیری می ههای زیاد قابل بررسی و نتیج طریق کامپیوترها با ظرفیت

هلای مردملی در    هلا یلا سلازمان    که امروزه نهضلت  نوع تولیدات صنعتی گیاهی و دامی آگاه ساخته است، بطوری

نگر توجه دارنلد  در کشلاورزی    که عمدتاً به یک کشاورزی پایدار و کل تشکیل شده اندکشورهای مختلف جهان 

برداری قرار گیرند که تلا حلد ممکلن     صورتی مورد بهره یعنی آب، خاک، گیاه و حیوان باید بهپایدار عوامل تولید 

ها ایجاد شود  عدم مصلرف سلموم، کودهلای شلیمیایی،      تغییرات اندکی در ترکیب ژنی، شیمیایی و مولکولی آن

یافتله در طبیعلت(    ار )تکاملسازگ ها با ترکیب ژنی بوم داروها و مواد افزودنی سنتتیک و استفاده از گیاهان و دام

هلای وابسلته بله     تلرین انجملن   های تولید محصوالت ارگانیک گیاهی و دامی شاید عمده شود  سازمان توصیه می

باشند  بسیاری از کشورهای جهان قوانین و ضوابطی برای تولید محصلوالت ارگانیلک    توسعه کشاورزی پایدار می

الملللی یکنواخلت کله ملورد      دیگر متفاوت هستند  تأسیس قوانین بینبسیاری جهات با یک ازاند، که  وضع نموده

باشد  برای تولید هلر محصلول    کنندگان در کشورهای مختلف باشد، بسیار مورد نیاز می ها و مصرف قبول سازمان

دامی نیاز به بررسی و وضع قوانین ویژه برای نوع حیوان، نوع تغذیه، نوع مواد خوراکی، شرایط محلیط پلرورش،   

باشلد  مجموعله اطالعلات ایلن      بندی و انبار محصول و نهایتاً بازاریابی و مصرف می شرایط کشتار، فرآوری، بسته

باشلد    دادن طیور ارگانیک ملی  کتاب بررسی قوانین و ضوابط موجود در کشورهای مختلف جهت تغذیه و خوراک

گانیللک طیللور کلله اعتمللاد دهنللده و نظللارت بللر تولیللد و برچسللب محصللوالت ار هللای گللواهی بررسللی شللرکت

های استاندارد تولید محصوالت ارگانیک اسلت  بعضلی از    کنندگان را تأمین نماید، از اهداف اصلی سازمان مصرف

باشلد، زیلرا    آمینه سنتتیک و یا تخمیلری بسلیار ملورد مشلاجره ملی      دهنده خوراک مانند اسیدهای مواد تشکیل

شود که برای ثبات محلیط زیسلت بسلیار     کاهش ازت دفعی میافزودن این نوع ترکیبات به خوراک طیور، سبب 

باشد  استفاده از انواع  وری خوراک مورد بحث می های تخمیری جهت افزایش بهره ضروری است  استفاده از آنزیم

بلاز دارنلد، ملورد     شده، مقاومت و سازش بیشتری با محیط پرورش نیمه طیور بومی که در مقایسه با طیور اصالح

باشلد، بررسلی    باشد  شرایط پرورش که ترکیبی از پرورش در محیط بسته و باز و سن کشتار پرنده ملی  توجه می

بندی و انتقال به بازار فروش محصوالت  سازی خوراک، تولید، کشتار، بسته شده است  نهایتاً نظارت بر نحوه آماده

در  ورد بررسی قلرار گرفتله اسلت    کنندگان در این مجموعه م طیور ارگانیک جهت رضایت و جلب اعتماد مصرف

پایان از کارشناسان و متخصصین محترم تولیدات ارگانیک که تذکرات خود را برای پربار کردن این مجموعه بله  

 سپاسگزاری می شود  "مترجمین ارسال می دارند قبال

 

 ابوالقاسم گلیان 

9831زمستان   

                                                        



 
IX 

 مقدمه

ای از زندگی با طبیعت در حال فاصله گرفتن است  نظام  حدود دو قرن است که انسان صنعتی با سرعت فزاینده

محصولی در هر منطقه از جهان گسترش یافته  تولید محصوالت کشاورزی و دامی بصورت فشرده و معموالً تک

کودهای شیمیایی ازته، فسفر و غیره و همچنین  ها، کش به همین جهت استفاده از سموم دفع آفات، قارچ  است

ها پیوسته در حال افزایش  ها و غیره برای پرورش صنعتی دام ها، واکسن کاربرد داروهای صنعتی، هورمون

های صنعتی در یک قرن اخیر بنحوی انجام شده است که تولید  باشد  از طرف دیگر اصالح نباتات و دام می

ازای هر واحد بشدت افزایش داده است  این نوع  بصورت عمودی یعنی به محصوالت کشاورزی و دامی را

اصالحات در نبات و دام، قدرت تحمل گیاه و دام را در مقابل نامالیمات طبیعت به شدت کاهش داده است و 

ید توان به تول های صنعتی امروزی را نمی توان گفت که بدون مواد شیمیایی سنتتیک، گیاهان و دام تقریباً می

ها و  ها تن مواد شیمیایی، سموم، کودها، داروها، مواد افزودنی سنتتیک، هورمون نهایی رساند  ورود روزانه میلیون

سازگار عناصر موجود در آب، خاک و گیاه و  ها در چرخه طبیعت سبب بهم زدن ترکیب طبیعی یا بوم واکسن

سازگار تکامل یافته است، بهم  ا سال بصورت بومه ترتیب نظام طبعیت که طی میلیون این شود  به حیوانات می

یافته که زنگ خطر  ای گسترش اندازه محیطی در چند دهه گذشته به های زیست ریخته و به عبارت دیگر آالینده

 آن برای نابودی انسان و طبیعت به صدا درآمده است 
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 فصل اول: دیباچه

 

گانیک به سرعت رو به افزایش است  این توسعه، پاسخی به اخیراً، در بسیاری از کشورها، تولیدات حیوانی ار

ها،  یابی به غذایی سالم، تازه، خوشمزه و لذیذ و عاری از هورمون کنندگان جهت دست تقاضای روزافزون مصرف

باشد و همچنین در شرایط محیطی پایدار تولید شده و از گیاهان تغییر  ها و مواد شیمیایی مضر می بیوتیک آنتی

 فته تغذیه نکرده باشند ژن یا

ها در مورد مصرف گوشت ارگانیک، پرداخته است   برای مثال در یک پژوهش اخیر که به بررسی نظر ایرلندی     

سالمتی،  خریداران گوشت ارگانیک بر این باورند که گوشت ارگانیک نسبت به گوشت معمولی، برحسب کیفیت،

گر اطالعات جالب گزارش شده توسط اسکولتن بود که مصرف های تولید و ارزش غذایی، برتر است  دی روش

 83غذای ارگانیک و محلی و همچنین آگاهی از خطر را در سیاتل و نیوکاسل، مورد مطالعه قرار داد  جمعاً از 

موتورسوار سیاتلی، نظر سنجی شد  این تحقیق نشان داد که موتورسواران سیاتلی  04موتورسوار نیوکاسلی و 

کردند  گذشته  درصد(، غذای ارگانیک بیشتری مصرف می 83در مقایسه با موتورسواران نیوکاسلی )درصد(  83)

سواران  درصد(، برای غذای ارگانیک با منشاء محلی نسبت به دوچرخه 80از آن، موتورسواران سیاتلی )

بیشتری نسبت به  ها در سیاتل، غذای ارگانیک نشانی نیوکاسلی، عالقه بیشتری نشان دادند  کارمندان آتش

های نیوکاسل، به نوبه خود، غذای نشانی کردند، و همچنین کارمندان آتش همکاران خود در نیوکاسل، مصرف می

کردند  این تحقیقات نشان  های ادینبورگ و اسکاتلند، مصرف مینشانی ارگانیک بیشتری نسبت به کارمندان آتش

ل آلودگی تولید ارگانیک، نقش مهمی در خرید گوشت ارگانیک دهد که افزایش آگاهی از سالمتی غذا و مسائ می

 باشند  دارد  دسترسی اندک و قیمت باالتر گوشت ارگانیک ظاهراً عوامل بازدارنده خرید محصوالت ارگانیک می

تر است که اغلب باعث دو برابر بودن قیمت  ها از غذای غیر ارگانیک، گران طور کلی، غذای ارگانیک دامبه     

شوند  این اطالعات بیانگر این هستند که فروش  و گوشت ارگانیک نسبت به محصوالت غیر ارگانیک می  مرغ خمت

های ارگانیک در حال افزایش است، مشروط به اینکه بتوانند به قیمت مناسبی به مشتری  مرغ گوشت و تخم
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ه کمتر مواد غذایی ارگانیک نسبت عرضه شوند  این موضوع برای نواحی شمالی که آب و هوای نامساعدتر و عرض

 به نواحی جنوبی دارند، یک چالش خواهد بود 

 

          

   درک عمومی از غذای ارگانیک9.9شکل 

 

ای که مربوط به استاندارهای پرورش طیور ارگانیک است،  این کتاب، تولیدکنندگان را بر اساس امور تغذیه      

هایی که در مناطق بومی در جزئیات ترکیبات غذایی مجاز، با تأکید بر آن کند و توضیحاتی در مورد راهنمایی می

هایی از این عناوین،  کند  اگر چه جنبه های غذایی مناسب باشند، ارائه می دسترس هستند و یا در فرموالسیون

 ده است  اند، اما هیچ متن جامعی، تاکنون منتشر نش های علمی و تجاری ارائه شده ها و نشریه در کنفرانس

عنوان رویکردی جدید در کشاورزی، تعریف کرد که در آن، هدف ایجاد توان به پرورش ارگانیک را می     

های تولید کشاورزی اقتصادی پایدار و یکپارچه است  بدین ترتیب، تأکید زیادی در استفاده از منابع قابل  سیستم

کشورهای اروپایی، کشاورزی ارگانیک، تحت عنوان تجدید موجود در مزرعه یا در محل دارد  در بسیاری از 

شود که اشاره به مدیریت اکوسیستم دارد  واژه تولید ارگانیک و محصوالت در  کشاورزی اکولوژیکی شناخته می

اتحادیه اروپا، متفاوت است  در زبان انگلیسی، این واژه، ارگانیک است، اما در زبان دانمارکی، سوئدی و اسپانیایی، 
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یکی است  در آلمان، اکولوژیکی یا بیولوژیکی است و در زبان فرانسوی، ایتالیایی، لهستانی و پرتقالی، اکولوژ

 بیولوژیکی است  در استرالیا واژه مورد استفاده، ارگانیک بیودینامیک و یا اکولوژیکی است 

مالحظات عملی و کاربردی،  هایی که ابتدا در اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد شد، در اثر واضح است که ایده     

کنندگان به محصوالت ارگانیک و مالحظات اخالقی و اکولوژیکی  بهینه شد  جهت ایجاد تعادل بین عالقه مصرف

های صنعتی،  و نیازهای مالی و عملی تولیدکنندگان، استانداردهایی اتخاذ شد  در نتیجه در حال حاضر ویتامین

 ها، مجاز هستند  دودیتدر غذاهای طیور ارگانیک، با بعضی مح

گیرند، موضوع اسیدهای آمینه مکمل است که  یک نمونه که به موجب آن، قوانین بیشتر تحت تأثیر قرار می      

برخی کشورها درگیر این موضوع هستند  در حال حاضر در برخی کشورها استفاده از اسیدهای آمینه خالص در 

باشد  همچنین اگر از طریق تخمیر میکروبی نیز تولید شده  منوع میها مدلیل صنعتی بودن آنجیره ارگانیک به

( هستند  عدم قابلیت دسترسی به GMیافته ) باشند ممنوع هستند، زیرا، ترکیبات مورد استفاده، تغییرژن

سازی غذای ارگانیک باعث بوجود آمدن ترکیب پروتئینی نامتعادل در جیره،  اسیدهای آمینه خالص برای مکمل

شود  این اثر، بر خالف  ش هزینه غذا، استفاده ناکارآمد از پروتئین و افزایش میزان نیتروژن محیط زیست میافزای

طور انحصاری بر دام و ای است، زیرا کشاورزی ارگانیک، به مفاهیم اکولوژیکی است و دارای اهمیت قابل مالحظه

کننده هم باید مد  ه گوشت و تخم طیور برای مصرفعنوان کود، تکیه دارد  اثر بر هزیندیگر فضوالت ارگانیک به

شان را  نظر گرفته شود  این کتاب به تولیدکنندگان غذاهای فاقد اسیدهای آمینه مکمل کمک و دالیل ممنوعیت

 کند  بررسی می

های ارگانیک مورد استفاده، دارای استاندارهایی است که  اثر دیگر قوانین فعلی این است که برخی جیره     

ها هستند  چندین مورد از این قوانین، قابل تفسیر هستند  قانون فسخ و ابتطال، در محققان به دنبال درک آن

های  اند تا با کمبودهای مواد غذایی ارگانیک، کنار آیند  در این راستا ویتامین تعدادی از کشورها مطرح شده

های ارگانیک در  ها و موادمعدنی در جیره امینویت ،FDAاند  اشکال مورد تأیید  سنتزی نیز مجاز شمرده شده
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کنند و یا در گروه مواد سنتزی مجاز جهت  ها را مواد طبیعی قلمداد نمیآمریکا مجاز هستند  هر چند که آن

 گیرند  استفاده در تولید ارگانیک، در نظر نمی

ها در  کرده است  این محدودیت استانداردها و قوانین تولید ارگانیک، چندین محدودیت را در جیره ایجاد     

به طور دقیق آورده شده است  هدف اصلی این کتاب ارائه روشی در مورد چگونگی فرموالسیون  2فصل 

 ها در سیستم تولید ارگانیک است  های مناسب و چگونگی تلفیق جیره جیره

 باتی از این دسته باشد:طورکلی، غذا جهت استفاده در تولید طیور ارگانیک باید فقط حاوی ترکی به      

 اند  ( محصوالت کشاورزی که به صورت ارگانیک، ترجیحاً از خود مزرعه محلی، تولید شده9

 شوند  ها و سایر موادی که طبیعی قلمداد می ها، پروبیوتیک ( مواد غیر سنتزی از قبیل آنزیم2

 اند  رار گرفته( مواد سنتزی که برای استفاده در تولید طیور ارگانیک، مورد تأیید ق8

ها، اطمینان از تولید کیفی پرندگان به جای به حداکثر رساندن تولید و  عالوه بر این، هدف از تهیه این جیره

باشد  برای رسیدن به این اهداف،  همچنین برطرف کردن احتیاجات غذایی طیور در مراحل متعدد رشد می

ای،  پرنده است نه تغذیه ا عمدتاً بر اساس مالحظات رفاهی استفاده طیور از مرتع، مجاز است، از طرفی این نیازه

 باشند  ها( موجود در خاک و گیاه، منبع عناصر مغذی مهمی برای طیور نمی چون جانوران )کرم

سازی خوراک باید از مواد غذایی گرفته شوند و یا اگر  های مورد تأیید برای مکمل طور کلی، ویتامینبه     

های  ها، منابع طبیعی از قبیل دانه های طبیعی یکسان باشند  اما برخی شرکت با ویتامین سنتزی باشند، باید

آید آن است که  دهند  یکی از مفاد محکم این قوانین که منطقی به نظر می زده و مخمر آبجو را ترجیح می جوانه

های محلول  طبیعی ویتامین های طبیعی یکسان باشند  اشکال های سنتزی از نظر شکل باید با ویتامین ویتامین

دهند و چندین شکل از اشکال طبیعی  در چربی، ناپایدار و به راحتی، قدرت عمل خود را از دست می

های محلول در آب، از نظر بیولوژیکی، قابلیت دسترسی برای حیوان ندارند  این مسئله با جزئیات بیشتر  ویتامین

 فت در فصل بعد مورد بررسی و بحث قرار خواهد گر
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رسد که در حال حاضر، قبل از اینکه تمام اطالعات علمی مورد نیاز جهت ایجاد یک  ترتیب به نظر می بدین     

اند  در حال  تغییر موفق در تولید ارگانیک کارآمد و پایدار وجود داشته باشد، استانداردهای ارگانیک معرفی شده

که کل اطالعات الزم، در رسوم، کسب شوند تا زمانیحاضر باید اطالعات مورد نیاز از امور پرورش طیور م

 دسترس قرار گیرند 

دلیل عدم وجود استانداردهای مناسب مشکالتی را در بعضی موارد، قوانین تولید محصوالت ارگانیک، به      

لید آورند  برای مثال: برخی از مالحظات عملی که مربوط به ترکیبات تو برای تولیدکنندگان خوراک، پیش می

باشد، از سوی این نویسنده، مورد بحث قرار گرفته است  ظاهراً  ( میGMیافته ) های تغییر ژن شده از ارگانیسم

یافته یا  های تغییرژن مشکل عمده، مشکل تعریف است  قوانین انگلیس، مواد تولید شده با استفاده از ارگانیسم

آید، این است که زنجیره تولید،  ه از این تعریف بر میداند  مشکلی ک محصوالت مشتق شده از آنها را ممنوع می

طورکلی با استفاده از فرآیند تخمیر  ، بهB12و  B2کند  برای مثال، ویتامین  چه موقع این ممنوعیت را اعمال می

یافته است  مفاد صریح  ، ارگانیسم اصلی مورد استفاده، باکتری تغییرژنB12شوند و در مورد ویتامین  تولید می

کند  این ویتامین باید بوسیله ترکیبات اصلی، تأمین شود  متأسفانه این  ین قوانین، این ویتامین را حذف میا

شود  مثال  ها و مواد گیاهی وجود ندارد و فقط در ترکیبات دارای منشاء حیوانی، یافت می ویتامین در دانه

ل است  اگر نشاسته، از ذرت تولید شود، های مکم دهنده ویتامین دیگری که ویلسون ذکر کرد، نشاسته پوشش

یافته باشد  یک مسئله دیگر در این مورد  پس از نظر تئوری، باید چنین باشد که ذرت، یک گونه غیر تغییرژن

یافته را برای تولید نشاسته جهت استفاده در صنعت کاغذ،  ژن های تغییر زمینی این است که سوئد، پرورش سیب

یافته جهت  های تغییرژن زمینی تواند باعث فراهمی پروتئین گرفته شده از سیب ر، میتأیید کرده است  این ام

استفاده در تغذیه دام شود، چون سوئد یکی از کشورهایی است که با کمبود شدید غذاهای پروتئینی ارگانیک 

های  یز ویتامینهای ر ها این است که نشاسته پوششی روی دانه مواجه است  مسأله دیگر در رابطه با ویتامین

اکسیدان به منظور کمک  های ارگانیک، مجاز هستند، ممکن است حاوی یک آنتی محلول در چربی که در جیره

 ها آمادگی زیای برای اکسیده شدن دارند  به پایداری و حفظ فعالیت ویتامین باشد، چون این ویتامین
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بات مجاز در قوانین اتحادیه اروپا داشت  اما، ویلسون نیز تأکید به حذف روغن استخراجی از فهرست ترکی     

شان مجاز بودند  در حال حاضر این مورد در قوانین فعلی، تصحیح شده است   های روغنی و محصوالت فرعی دانه

طور انحصاری جهت توضیح این امر این است که در قوانین اتحادیه اروپا فرض بر این بود که روغن استخراجی، به

که ظاهراً بر اساس فهرست اتحادیه اروپا  NZگیرد  لیست مورد تأیید  ورد استفاده قرار میتغذیه انسان م

های روغنی مورد تأیید، از طریق استخراج مکانیکی را مجاز  های گیاهی بدست آمده از دانه باشد، روغن می

رگانیک و یک رویکرد داند  موارد ذکر شده توسط ویلسون تأکید بر لزوم وجود مشخصات دقیق در قوانین ا می

 های اعطاء کننده گواهی در مفادشان دارد  روشن از سوی آژانس

مسئله دیگر برای کشاورزان انگلیس و تولیدکننده غذا، ممنوعیت فعلی استفاده از پودر ماهی در کارخانجاتی      

دکنندگان غذای ارگانیک معنی است که تولی کنند  این امر بدین است که برای نشخوارکنندگان، خوراک تولید می

مجاز به استفاده از پودرماهی نیستند  نتیجه این است که این کارخانجات، کار دشواری را در تولید جیره طیور 

 ارگانیک با توجه به استاندارد موجود، دارند 

یره اگر چه هدف اصلی این کتاب، کمک به متخصصین تغذیه و تولیدکنندگان ارگانیک در فرموالسیون ج     

برای طیور ارگانیک است اما ممکن است مقامات قانونی بعضی کشورها، سعی بر مد نظر قرار دادن مسائل غذایی 

مربوط به اصالحات آینده قوانین، داشته باشند  بدیهی است که استاندارهای فعلی و این مجموعه قوانین، توسط 

اند و در نهایت مروری بر قوانین از دیدگاه  رش یافتهافراد مجرب در تولید منابع گیاهی و مسائل اکولوژیکی، گست

 رسد  تغذیه حیوانی، ضروری به نظر می
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اهداف و اصول تولید طیور ارگانیک -فصل دوم   

 

 ، کشاورزی ارگانیک یعنی:FAO/WHOو استانداردهای غذایی  Codex Alimentarivsطبق کمیسیون 

و فعالیت   نگر مدیریت تولید که بهداشت اکوسیستم کشاورزی شامل تنوع زیستی، چرخه یک سیستم کل»

کند   م بر استفاده از امور مدیریت منابع خارج از مزرعه تأکید میدهد    این سیست بیولوژیکی خاک را بهبود می

ها است  وری منابع مرتبط با یکدیگر نظیر خاک، گیاهان، حیوانات و انسان هدف اصلی، افزایش سالمت و بهره

 های ها بر پایه استانداردهای دقیق و خاص تولیدی قرار دارند که هدفشان دستیابی به اکوسیستم این سیستم

 « مناسب کشاورزی است که از نظر اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادی، پایدارند

بنابراین، تولید طیور ارگانیک با تولید سنتی و قدیمی فرق دارد و از بسیاری جهات مانند کشاورزی آسیا      

تی منابع ای و توسعه یک رابطه همزیس سازی کامل تولیدات گیاهی و حیوانات مزرعه است  هدف آن یکپارچه

تر  ای، جزئی از یک سیستم تولید ارگانیک گسترده قابل تجدید در کشاورزی است  پس پرورش حیوانات مزرعه

ای، چند عامل دیگر را مد نظر قرار  جز پرورش حیوانات مزرعهدهندگان طیور ارگانیک، باید به باشد  پرورش می

های مبتنی بر هوای آزاد و گردش و  استفاده از سیستم دهند  این موارد شامل استفاده از مواد غذایی ارگانیک،

باشد  تولید طیور ارگانیک، همچنین مستلزم دریافت گواهی و تأییدیه سیستم  کاهش اثر و فشار محیطی می

پرورش است  این امر، مستلزم این است که تولیدکننده مواد ارگانیک، باید اطالعات کافی از شجره تمام پرندگان 

، تمام منابع و محصوالت تولید شده از مواد خوراکی و غیرخوراکی حیوانات ارگانیک داشته باشد  تحت مدیریت

کننده ارزش باالتری دارد و بدین ترتیب باید برای این  نتیجه این است که غذای ارگانیک، از دید مصرف

 محصوالت نسبت به سایر محصوالت مرسوم، قیمت باالتری در نظر گرفت 

( بکارگیری اصول ارگانیک )استانداردها و 9ند تولید محصوالت ارگانیک، دارای چهار مرحله است: کل فرآی     

( تأیید از سوی 0گذاران تولید ارگانیک   ( اعطای گواهی از سوی قانون8( پیوستگی با قوانین ارگانیک  2قوانین(  

 های اعطای گواهی  آژانس



 
1 

 های غذایی تولید محصوالت ارگانیک عبارتند از: ف در برنامههای استفاده از ترکیبات مختلمحدودیت     

 (GMیافته ) های تغییر ژن * عدم استفاده از دانه یا محصوالت فرعی حاصل از دانه

 ها یا داروها ها، هورمون بیوتیک * عدم استفاده از آنتی

 های شیری و پودرماهی  جز فرآورده* عدم استفاده از محصوالت فرعی حیوانی، به

 جز محصوالت تولید شده از گیاهان ارگانیک دارای گواهی* عدم استفاده از محصوالت فرعی دانه به

 ی سویای استخراج شده با حالل( * عدم استفاده از غذاهای تولید شده از طریق شیمیایی )مانند کنجاله

خی کشورها در این مورد، * عدم استفاده از اسیدهای آمینه خالص، خواه سنتزی یا از منابع تخمیری )در بر

 استثناهایی وجود دارد(

 

 استانداردهای کشاورزی ارگانیک

وری  ی استفاده از چرخه بیولوژیکی خاک، گیاه و حیوانات و افزایش بهره استانداردهای کشاورزی ارگانیک بر پایه

رزی از جمله کیفیت آب و قرار دارد  بر اساس این قوانین، در پرورش حیوانات ارگانیک، باید منابع طبیعی کشاو

خاک را حفظ یا بهبود یابد  تولیدکنندگان باید طیور و حیوانات را مدیریت کنند و همچنین فضوالت دامی را به 

ای کنترل کنند که مناسب با شرایط طبیعی زندگی حیوان باشد، و به همراه فلزات سنگین یا عوامل  گونه

ناصر مغذی آب و خاک نشود و چرخه عناصر مغذی را بهینه سازد  سازی و یا افزایش ع زا باعث آلوده بیماری

ها که شامل دسترسی به سایه، پناهگاه، محوطه گردش دام، هوای تازه ها باید بر اساس رفاه آن شرایط زندگی دام

و نور خورشید مستقیم مطلوب باشد  استانداردهای ارگانیک مستلزم این است که هرحیوان یا محصول دامی 

شود، باید تحت مدیریت ارگانیک پیوسته از تولید تا فروش باشد   کی که به عنوان ارگانیک فروخته میخورا

ظاهراً تولید طیور ارگانیک، نسبت به تولید دامی ارگانیک از این نظر که حیوان والد الزم نیست ارگانیک باشد 

های مراقبتی بهداشتی باید  ید شود و درمانمتفاوت است  غذا، از جمله علوفه و مرتع باید به صورت ارگانیک تول

در زمینه ارگانیک مورد قبول باشند  در نظر گرفتن اصول اساسی کشاورزی از قبیل انتخاب نژادهای مناسب، 
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امور مدیریتی مناسب و تغذیه و اجتناب از تراکم بیش از حد باعث افزایش سالمت و عملکرد طیور ارگانیک 

 شود  می

که هدف، کاهش عملکرد حیوان باشد، هدف باید جای اینباید به حداقل رسانده شود  به همیشه، استرس     

کاهش دادن اختالالت فیزیولوژیکی و متابولیکی باشد، در نتیجه نیاز به مقداری علوفه در جیره نیز باید در این 

انگلی، طراحی شود  هدف گنجانده شود  مدیریت چرا، باید در جهت کاهش دادن آلودگی مرتع با الروهای 

 ای باشد که خطر بیماری به حداقل برسد  شرایط محیطی باید بگونه

ها که باعث پیشگیری از بیماری  تقریباً تمام داروهای دامی صنعتی مورد استفاده جهت کنترل انگل     

احتیاج رشد و عملکرد های خوراکی در مقادیر باالتر از  عنوان افزودنیبخشند و یا به شوند، رشد را بهبود می می

های غذایی حاوی محصوالت فرعی حیوانی  شوند، در تولید ارگانیک، ممنوع هستند  مکمل حیوان استفاده می

تواند مورد استفاده قرارگیرد، امری که به راحتی در  باشند  هیچ هورمونی نمی مانند پودرگوشت نیز ممنوع می

اتیل  که دی طوری تجاری به خوراک افزوده نشده است، به طیور قابل اجراست، زیرا هرگز هورمون به صورت

ممنوع  9181شد در سال  های قبل به شکل قابل استفاده در طیور، استفاده می ( که سالDESبسترول ) استیل

گیری و دامپزشکی جهت جلوگیری از بیماری کارآ نباشند، تولیدکننده باید از  های پیش که روششد  زمانی

شوند باید به وضوح شناسایی  م و قدیمی استفاده کند  اما، طیوری که با مواد ممنوعه، درمان میهای مرسو درمان

 عنوان ارگانیک فروخته شوند توانند به شوند و نمی

 

 المللی استانداردهای بین

ه، هدف استانداردهای ارگانیک، اطمینان از این است که تولید و فروش حیوانات ارگانیک، طبق اصول تعریف شد

کننده بسیار حائز  عنوان تضمین برای مصرفانجام شود  استانداردها و قوانین ایالتی در رابطه با اعطای گواهی، به

 اند  اهمیت
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حاضر، هیچ استاندارد جهانی برای تولید غذای ارگانیک وجود ندارد  در نتیجه، بسیاری ازکشورها  درحال     

ها از استانداردهای توسعه یافته در نداردهای ملی خودشان را دارند  آنجهت تولید و تغذیه طیور ارگانیک، استا

المللی نهضت کشاورزی ارگانیک و دستورالعمل برای تولید غذای  اروپا توسط کمیته استانداردهای فدراسیون بین

یافته  هها و قوانین عملی توسع ارگانیک که در چارچوب مجموعه قوانین و استانداردهای غذایی، دستورالعمل

 اند  اند، برگرفته شده بوده 9188در سال  WHOو  FAOتوسط 

ها،  اند  این بررسی حاضر، تحت بررسی اتخاذ شدند و درحال 9113در سال  IFOAMاستانداردهای پایه      

امل های ارگانیک، ش هستند  در این مجموعه قوانین، دستورالعمل« پایدار»و « ارگانیک»هایی از قبیل  شامل واژه

 باشند  ها می پرورش ارگانیک دام

شود   عنوان یک دستورالعمل جهانی جهت دریافت گواهی معتبر در نظر گرفته می، بهIFOAMاستاندارد      

IFOAMها طبق استانداردهای های اعطای گواهی در سراسرجهان آن ، به منظور اطمینان از فعالیت سازمان

د  هدف اصلی این مجموعه قوانین حفظ سالمتی مشتریان و اطمینان از کن ها نظارت میمشابه بر فعالیت آن

رعایت عدالت در تجارت غذا و همچنین ارتقاء همکاری در همه موارد طبق استانداردهای غذایی اتخاذ شده از 

المللی است  این مجموعه قوانین، یک دستورالعمل جهانی برای  های دولتی و غیر دولتی بین سوی سازمان

کند   ها جهت توسعه استانداردها و قوانین است  اما، مستقیماً محصوالت را تضمین نمی ها و سایر آژانسکشور

، کلی هستند و اصول و IFOAMترتیب، استانداردهای تنظیم شده در این مجموعه قوانین و از سوی  بدین

انین مربوط به نواحی خاصی مانند ها، کمتر از قوکنند  آن هایی را که باید مد نظر قرار گیرند طرح می مقیاس

 اند  اروپا، دقیق

 اند، عبارتند از: هایی از این مجموعه قوانین که به مطالب این کتاب مربوط بخش     

ها  مانی و مقاومت در برابر بیماری هایی که با شرایط محلی سازگار باشند  زنده انتخاب نژادها و سویه -9

 ی برتری داشته باشند  های بوم داشته باشند و نسبت به گونه

 غالت در مرحله پایانی پرورش طیور گوشتی   نیاز به دانه -2
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 نیاز به علوفه تازه یا علوفه خشک در برنامه غذایی روزانه طیور  -8

باید طیور را در شرایط باز پرورش داد و دسترسی به هوای آزاد در زمانی که شرایط محیطی و آب و  -0

 د  در این روش )سیستم( نگهداری طیور در قفس مجاز نیست هوایی مناسب است، وجود داشته باش

طیور آبزی باید به نهر، استخر، برکه یا دریاچه در زمان مساعد بودن شرایط جوی دسترسی داشته  -8

 باشند 

باشد، مدیر باید  گذار وقتی نیاز به افزایش طول روز طبیعی به وسیله نور مصنوعی می در مورد طیور تخم -8

وردهی مربوط به همان نژاد را نسبت به شرایط جغرافیایی و بهداشت عمومی حیوانات حداکثر ساعات ن

 در نظر بگیرد 

ها و به منظور افزایش سالمتی و بهداشت، باید در فاصله زمانی بین پرورش هر گروه از طیور، ساختمان -7

 ها خالی بمانند تا امکان رشد مجدد گیاهان فراهم شود  محوطه

 جاز شمردن مواد خوراکی عبارتند از:شرایط عمومی جهت م

 موادی که بر اساس قوانین ملی تغذیه حیوانات مجاز هستند   -9

 مانی حیوان الزم یا ضروری هستند  موادی که برای حفظ سالمتی، رفاه و زنده -2

های مورد نظر را  کنند و نیازهای فیزیولوژیکی و رفتاری گونه موادی که به تکمیل جیره کمک می -8

های حاصل از مهندسی ژنتیک و یا اصالح شده نبوده و از  ازند  این مواد حاوی ارگانیسمس برطرف می

 گیاه، مواد معدنی یا منشاء حیوانی تولید شده باشند 

 های حیوانی و مواد مغذی عبارتند از: معیارهای الزم برای خوراک

که بدون استفاده از صورتیتوانند تحت شرایط خاص و تنها در  مواد گیاهی حاصل از منابع غیرآلی می -9

 های شیمیایی یا اصالح شیمیایی تهیه شده باشند، مورد استفاده قرار گیرند   حالل
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که دارای منشاءء طبیعی باشند ها تنها در صورتی ویتامین ها یا پیش نیاز، ویتامین مواد معدنی، عناصر کم -2

ها ممکن ارد استثناء آنالوگ شیمیایی آنتوانند استفاده شوند  در صورت کمبود این مواد و یا در مو می

 است مورد استفاده قرار گیرد 

های لبنی، ماهی و سایر حیوانات دریایی و  مواد غذایی با منشاء حیوانی به استثنای شیر و فرآورده -8

المللی تهیه شده  ها نباید استفاده شوند و یا حتی اگر زیر نظر قوانین بینمحصوالت مشتق شده از آن

 نبایستی مورد استفاده قرار گیرند باشند 

 ازت سنتزی یا ترکیبات ازته غیر پروتئینی نباید استفاده شوند  -0

 ها و فرآوری عبارتند از: شرایط الزم برای افزودنی

، مواد فعال در 3ها کننده ها، سفت کننده فایرها، تثبیت ، امولسی2، مواد ضد تشکیل کپک1مواد چسباننده -9

 ها: تنها منابع طبیعی مجاز هستند  ها(، منعقدکننده کتانتسطح مواد خوراکی )سورف

 ها: تنها منابع طبیعی مجاز هستند  اکسیدان آنتی -2

 ها: تنها اسیدهای طبیعی مجاز هستند  نگهدارنده -8

 ها و محرک اشتها: تنها منابع طبیعی مجاز هستند  دهنده ها(، طعم دهنده )رنگیزه مواد رنگ -0

 ها، مجاز هستند  یکروارگانیسمها و م ها، آنزیم پروبیوتیک -8

المللی مورد قبولی در مورد استانداردهای ارگانیک وجود ندارد، اما سازمان تجارت جهانی  اگرچه، هیچ قانون بین

ای برای  ( جهت ایجاد پایهISOالمللی استانداردسازی ) و انجمن تجارت جهانی با تکیه بر قوانین و سازمان بین

اند   های تولیدی در حال افزایش المللی و نیز تصدیق و معتبر دانستن سیستم نیک بیناستانداردهای تولید ارگا

اند،  و ژاپن که بنیانگذار قانون ارگانیک ، آمریکاEUاین احتمال وجود دارد که کشورهای صادر کننده از جمله 

در تولید ارگانیک  نیازهای سه بازار بزرگ را مورد هدف قرار دهند  هماهنگی، باعث پیشبرد تجارت جهانی

                                                 
1 . Binders 

2 . anti-caking agents 

3 . thickeners 
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کشور  984تأسیس شد یک فدراسیون جهانی استانداردهای ملی تقریباً  9107که در سال  ISOخواهد شد  

باشد که شامل  ترین راهنما برای تأییدیه ارگانیک می مهم،  8899118ISO Guideاست  سازمان 

د و بر اساس اصول عملکردی پایه باش های صادرکننده گواهی محصول می های مورد نیاز سازمان دستورالعمل

عنوان به ISOو معیارهای  IFOAMگواهی تأسیس شده است  استانداردهای اصلی جهت مراکز اعطای 

 شوند  المللی، در نظر گرفته می استانداردهای بین

دند  به صورت سند در آور 2448المللی، قوانین کلی کشاورزی ارگانیک در جهان را در سال  متخصصین بین     

 کشور با قوانین اجرایی کامل برای کشاورزی و فرآوری ارگانیک را به ترتیب زیر بیان کردند: 87این گروه نام 

(: اتریش، بلژیک، جمهموری چک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیتا، 28)اروپا 

ال، جمهوری اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و لیتوانی، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، لهستان، پرتق

 انگلستان؛

 (: استرالیا، هند، ژاپن، فیلیپین، جمهوری کره، تایوان و تایلند؛7) آسیا و نواحی اقیانوس آرام

 (: آرژانتین، ایاالت متحده آمریکا، کاستاریکا؛8) آمریکا و جزایر کارائیب

 (: تونس 9) آفریقا

 

 (:3اند عبارتند از ) که هنوز در آنها قوانین به طور کامل اجرا نشدهکشورهای 

 ( : کرواسی، استونی؛2) اروپا

 (: مالزی؛9) آسیا و نواحی اقیانوس آرام

 (: برزیل، شیلی، گوآتماال، مکزیک؛0) آمریکا و جزایر کارائیب

 (: مصر 9) آفریقا

 (:3از ) نویس قوانین هستند عبارتند کشورهایی که در مرحله پیش
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 (: آلبانی، رومانی، یوگسالوی، گرجستان؛0) اروپا

 کنگ، اندونزی؛ (: چین، هنگ8) آسیا و نواحی اقیانوس آرام

 (: کانادا، سنت لوشا، نیکاراگوئه، پرو؛0) آمریکا و جزایر کارائیب

 (: ماداگاسکار، آفریقای جنوبی؛2) آفریقا

 (: اسرائیل، لبنان 2) خاورمیانه

 

زمانی اتفاق افتاد که کانادا و پاراگوئه، قانون ارگانیک را تصویب کرده و  2448شتری در سال های بی پیشرفت

 نویس آن را تهیه کرده و یا قوانین موجود را اصالح کردند  سایر کشورها نیز پیش

 در ذیل توضیح مختصری از قوانین در چند کشور و منطقه آزاد آمده است      

 

 اروپا

وضع شد  این  EUعنوان ارگانیک در نی جهت نظارت بر تولید و فروش مواد خوراکی به، قانو9119در سال 

های صدور  قانون، شرایط کشاورزی ارگانیک و حداقل استانداردهای تولید را تنظیم و چگونگی اعمال روش

ماره با قانون دیگری )ش 9111های مختلفی داشت و در سال  پیوست 19/2412گواهی را تعریف کرد  قانون 

، این EUشد تکمیل شد  عالوه بر تولید و فرآوری ارگانیک در  ( که تولیدات دامی را نیز شامل می9340/9111

اصالح شد و یک  2447در سال  EU 19/2412داد  قانون  نیز گواهی می EUقانون به تولیدات وارداتی خارج از 

، وضع شد  قانون جدید، فهرست 2441ژانویه ( برای اجرا در اول 380/2447شماره  ECقانون ارگانیک جدید )

 مواد مجاز در کشاورزی ارگانیک را تغییر نداد 

که با اهداف این کتاب بسیار مرتبط است، این است که سن کشتار طیور، کامالً باال  ECیک جنبه از قوانین      

رابر مدت زمان برای طیور گوشتی ها که تقریباً دو ب روز برای بوقلمون 904ها و  روز برای مرغ 39است، مثال: 
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ای مناسب  های با رشد کم در شرایطی که به هوای آزاد و برنامه تغذیه مرسوم است  در نتیجه، نژادها و سویه

رسند  یکی از مزایای این روش این است که  دسترسی داشته باشند، به اندازه و وزن قابل قبول جهت مصرف می

 کند  معرض انقراض هستند را تشویق میاستفاده از نژادهای بومی که در 

به تعدادی از محصوالت جهت تولیدات دامی اجازه گسترش داده و این قوانین،  EC 9111/9340قانون      

بررسی و هماهنگ شدند  این قانون، این اصل را که حیوانات باید با چرا، علوفه خشک و مواد خوراکی تولید شده 

تغذیه شوند را تصریح نمود  یک شرط الزم این بود که فرمول غذایی مورد طبق قوانین کشاورزی ارگانیک 

درصد غالت باشد  این قانون، فهرست مفصلی از مواد غذایی  88استفاده در طول پرورش باید حداقل حاوی 

ت تأیید شده را تنظیم نمود، اما همین قانون بیان کرد که در شرایط امروزی، تولیدکنندگان ارگانیک ممکن اس

در بدست آوردن مقادیر کافی مواد غذایی جهت پرورش ارگانیک حیوانات دچار مشکل شوند  بر این اساس، با 

اصالح قانون اجازه استفاده از مقادیر محدودی مواد غذایی تولید شده به صورت غیرارگانیک جهت تغذیه طیور 

 94، 2447دسامبر  89ه از منابع مرسوم تا درصد ماده خشک ساالن 98داده شد  قوانین، اجازه کاربرد بیشتر از 

را دادند  2499دسامبر  89تا  2494ژانویه  9درصد از  8و  2441دسامبر  84تا  2443ژانویه  9درصد از 

 ( EC 9210/2448)قانون 

های  عنوان افزودنیها به یاب و ویتامین عالوه بر این، یک بند مهم این قوانین، اجازه استفاده از عناصر کم     

خوراکی جهت جلوگیری از کمبود این مواد بود  محصوالت تأیید شده دارای منشاء طبیعی بوده و یا مانند 

های  بخش Dقسمت  2شده در ضمیمه  باشند  محصوالت دیگر فهرست صورت ترکیبی میمحصوالت طبیعی به

( نیز برای  کننده دهنده و سفت )مواد چسباننده، ضد پوشش 948ها( و  )میکرو ارگانیسم 940ها(،  )آنزیم 948

استفاده خوراکی، تصویب شدند  علوفه به صورت تازه، خشک شده و یا سیالژ باید به جیره روزانه اضافه شود، اما 

های بعدی جهت تشویق تعدادی از کشورهای عضو، استفاده از اسیدهای  مقدار آن نامشخص است  در بررسی

ارگانیک، را بالمانع شمردند، اما در مواردی که اسیدهای آمینه بکار  های آمینه خالص به عنوان مکمل خوراک
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های  شده از فرآیندهای تخمیر میکروارگانیسم های تجاری از نوع سنتتیک و یا مشتق رفته برای بهبود خوراک

GM  بودند، تصویب نشد 

حاضر، ن داشته باشد  درحالای جهت پیگیری این قوانی هر کشور عضو باید کمیته ،ECبا توجه به قوانین      

اند         کشورهای مختلف اروپایی، رویکردهای کامالً متفاوتی نسبت به نحوه تنظیم تولیدات دامی اتخاذ کرده

کنند  نتیجه  های مختلفی را نیز دنبال می دهنده مختلف، روش های گواهی عالوه، در هر کشور اروپایی سازمانبه

ستانداردها در زمینه حیوانات ارگانیک در سرتاسر اروپا وجود دارد، اما هر سازمان که انواع گسترده انهایی آن

 بایستی با استانداردهایی که حداقل با قانون ارگانیک اتحادیه اروپا توافق دارد کار کند   مجاز به صدور گواهی

 

 آمریکای شمالی

 ایاالت متحده آمریکا

NOPبرنامه ملی ارگانیک ) 2442در سال 
ایاالت متحده آمریکا مطرح شد  این یک قانون فدرال است که  ( در1

تمام محصوالت غذایی ارگانیک به منظور دستیابی به استانداردهای یکسان و اخذ گواهی، تحت فرآیندهای 

باشند  طیور یا تولیدات خوراکی طیور باید از پرندگانی باشند که از ابتدا و حتی نه بعد  صدور گواهی مشابهی می

دهندگان  دومین روز زندگی تحت مدیریت ارگانیک قرارگرفته باشند  به تمام تولیدکنندگان ارگانیک و پرورشاز 

که شرایط دریافت گواهی های اعطای گواهی ارگانیک معتبر، گواهی اعطاء شود، مگر این باید از سوی آژانس

ن است که استانداردهای ارگانیک در آمریکا، نداشته باشند  یک تفاوت عمده بین استانداردهای آمریکا و اروپا، ای

های غیراقتصادی،  اند  توسعه استانداردهای ارگانیک در ایاالت، سازمان برنامه ملی ارگانیک هماهنگ شده بر طبق

2نفع و غیره منع شده است  باید از سوی استانداردهای ارگانیک ملی  های ذی گروه
NOS  به تمام محصوالت

های اعطای گواهی معتبر  ی اعطاء شود  به تولیدکنندگان ارگانیک نیز باید از سوی آژانسغذایی ارگانیک گواه

                                                 
1 . National Organic Program 

2 . National Organic Standards 
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NOPدهندگان ارگانیک باید یک برنامه و سیستم بررسی مدون  ، گواهی داده شود  تمام تولیدکنندگان و پرورش

های محدود  وم از سیستمکند اجرا نمایند  استفاده مدا تولید ارگانیک که استانداردهای ارگانیک را توصیف می

شامل قفس برای طیور با اصول پرورش ارگانیک نظیر دسترسی به محیط بیرون و توانایی انجام فعالیت فیزیکی 

های خصوصی ممکن است تحت نظر برنامه ملی  های ایالتی و سازمان متناسب با نیازهاشان ناسازگار است  آژانس

باشد  طبق این لیست،  یستی از مواد غذایی اصلی و ترکیبات مهم می، شامل ل NOSارگانیک اعتبار داشته باشند 

جز چند استثناء مجاز هستند و تمام مواد صنعتی به جز چند استثناء، ممنوع تمام مواد غیر صنعتی )طبیعی( به

ت هستند  استفاده از محصوالت فرعی حاصل از کشتار طیور و پستانداران در تغذیه طیور ممنوع است  یک تفاو

گذارد این است که در برنامه ملی ارگانیک قانون فسخ  بین قوانین آمریکا و اروپا که بر مواد خوراکی تأثیر می

 وجود ندارد 

 

 کانادا

اجرایی  2443منتشر ساخت که در دسامبر  2448دولت کانادا، یک استاندارد ملی پیشنهادی را در سال 

اصول کلی و  –های تولید ارگانیک  سیستم کند: را با هم تلفیق میگردید  قوانین فدرال جدید دو استاندارد ملی 

  CGSB 320.311 ست مواد مجازفهر -های تولید ارگانیک و سیستم CGSB 320.310استانداردهای مدیریتی 

ترتیب در غرب و شرق کانادا قوانین خاص خود را  به ،(CAAQ, 2005)کلمبیا و استان کبک  البته نواحی بریتیش

ی مجموعه اصولی مشابه با اروپا و آمریکا بوده و نقاط مشترک زیادی دارند   استانداردهای کانادایی بر پایه دارند 

( تنظیم شدند  ذکر این نکته جالب 2448قوانین ملی پیشنهادی در طرح ابتکاری ارگانیک کانادایی )در سال 

یتیش کلمبیا ایجاد شده بودند در قوانین توجه است که آیا برخی از قوانینی که قبال توسط استان کبک و بر

علمی نهایی، گنجانده خواهند شد  برای مثال، حبس موقتی حیوانات ارگانیک در طول زمستان و آب و هوای 

نامناسب کبک مجاز بود  همچنین، در قوانین ایالتی موجود، اسیدهای آمینه بدست آمده از فرآیندهای طبیعی 

ای که دارای منشاء صنعتی )متیونین( هستند و آنهایی که دارای  اسیدهای آمینهمجاز هستند  این قانون، بین 
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شود  دفتر استانداردهای عمومی کانادایی، لیستی  اند )لیزین، تریپتوفان و ترئونین( تمایز قائل می منشاء تخمیری

اکی مورد تأیید در تولیدات های خور ها و مکمل از مواد مجاز در تولید ارگانیک که حاوی لیستی از غذاها، افزودنی

شود این است که نباید  باشد منتشر ساخت  یک ماده قانونی که باعث بروز مشکالتی در اجرا می دامی می

که جهت  92Bهای حاصل از مهندسی ژنتیک تولید بشوند  بیشتر یا تمام ویتامین  ها از ارگانیسم ویتامین

 ( است GMیافته ) گیرد حاصل از منابع تغییر ژن قرار می سازی غذایی در اغلب کشورها مورد استفاده مکمل

صورت ملی اعمال خواهند شد و همچنین، مزیت اصلی استاندارد پیشنهادی این است که این قوانین به     

ایاالت قادر به اضافه کردن مفاد دیگری به استاندارد ملی نخواهند بود  بدین ترتیب این موقعیت شبیه موقعیت 

برعکس موقعیت اروپا خواهد بود  قانون جدید ظاهراً با برنامه ملی ارگانیک مطابقت دارد  برای مثال،  آمریکا و

روزگی تحت مدیریت ارگانیک قرار گیرند  شبیه شرایط برنامه ملی  2گذار ارگانیک باید حداقل از  های تخم مرغ

حاضر موجود نیست  تعادل بین قانون هیچ لیست کاملی از اجزاء و ترکیبات غذایی مجاز در حال  ،ارگانیک

USDAفدرال و برنامه ملی ارگانیک آمریکا بطور رسمی توسط سازمان کشاورزی آمریکا )
( تعیین خواهد شد  1

رفت سازمان کشاورزی آمریکا نتیجه خواهد گرفت که شرایط اعطای  ( احتمال می2447در زمان نوشتن )پاییز 

یکا یکی است  سیستم اعطای گواهی ارگانیک در )ایالت( بریتیش کلمبیا از گواهی ارگانیک کانادا با شرایط آمر

برنامه ملی ارگانیک سازمان کشاورزی  سوی سازمان کشاورزی آمریکا چند سال قبل از برآورده شدن نیازهای

 آمریکا مورد قبول واقع شد 

 جزایر کارائیب

 IFOAM شد برای آمریکای التین  در آرژانتین هماهنگ میای را که از شرکتی  به تازگی یک ابتکار عمل منطقه

2و جزایر کارائیب یعنی 
GALCI دهد  در حال حاضر،  ترتیب میGALCI ، سازمان از کشورهای  81نماینده

های اعطای  های تولیدی و صنایع تبدیلی، تاجران و آژانس سرتاسر آمریکای التین و جزایر کارائیب شامل سازمان

                                                 
1 . US Department of Agriculture 

2 . Grupo de America Latina y el Caribe 
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شامل توسعه و پیشرفت کشاورزی ارگانیک در سرتاسر آمریکای التین و جزایر GALCI باشد  هدف  گواهی می

 باشد  کارائیب می

 

 کاستاریکا

حاضر کاستاریکا در لیست کشورهای مورد تأیید جهت واردات محصوالت ارگانیک در اتحادیه اروپا درحال

 وپا مطابقت دارد دهد قوانین در کاستاریکا با قوانین اتحادیه ار باشد که نشان می می

 

 مکزیک

غذایی ارگانیک در مجله رسمی در فوریه  –، قانونی را برای محصوالت کشاورزی(SAGARPAوزارت کشاورزی )

سازی  گذاری، حمل و نقل، تجاری بندی، اتیکت منتشر کرد  هدف این قانون تنظیم، تولید، فرآوری، بسته 2448

باشد  این قانون مستلزم این است که تمام  نیک در مکزیک میکشاورزی ارگا –و اعطای گواهی محصوالت غذایی

المللی تأیید شوند  همچنین این  محصوالتی که ادعای ارگانیک بودن را دارند از سوی یک سازمان مشخص بین

 باشد  های خاصی جهت واردات محصوالت غذایی کشاورزی ارگانیک می قانون شامل تبصره

های جدید جهت کاربرد قوانین جدید،  تغییر استانداردهای موجود یا دستورالعمل رود با توجه به انتظار می     

خبرهای بیشتری در راه باشد  بیشتر تولیدات ارگانیک مکزیک در بازار صادرات عمدتاً به آمریکا رسیده و احتماالً 

 سازد  نیازهای برنامه ملی ارگانیک و سایر کشورهای وارد کننده را برآورده می

 ای جنوبیآمریک

 آرژانتین

استانداردهایی را برای اعطای گواهی به محصوالت  9112آرژانتین، اولین کشور در آمریکاست که در سال 

اعتبار یافت  محصوالت ارگانیک آرژانتین در  IFOAMارگانیک معادل با محصوالت اروپایی وضع کرد و از سوی 
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یور ارگانیک در آرژانتین زیر نظر اداره سرویس ملی کیفیت و آمریکا و اروپا قابل قبول و مجازند  تولید دام و ط

باشد  این اداره یک سازمان دولتی است که تحت حمایت وزارت  می (SENASA) 1امنیت غذایی کشاورزی

، 9111باشد  در سال  می 08499و نیز اتحادیه اروپا، به شماره  18/9238کشاورزی از طریق قوانین شماره 

تولید ارگانیک با تأیید و تصویب مجلس سنا تأیید شد  این قانون، فروش محصوالت  قانون ملی حاکم بر

کند  هر آژانس  قرار ندارند را ممنوع می SENASAدهنده مورد تأیید  ارگانیکی که زیر نظر یک آژانس گواهی

 ثبت شده باشد SENASA گواهی دهنده ارگانیک باید زیر نظر 

 

 برزیل

( که NI 7) 7(، دستورالعمل اصلی شماره NAPAکشاورزی ) –مواد غذایی و دامی ، وزارت عرضه9111در سال 

استانداردهای ملی جهت تولید و مصرف محصوالت ارگانیک از جمله فهرستی از مواد مورد تأیید و ممنوع برای 

بندی،  قهاستانداردهای ارگانیک را برای تولید، ساخت، طب NI 7استفاده در تولید ارگانیک را منتشر ساخت  

گذاری، واردات، کنترل کیفیت و اعطای گواهی در مورد محصوالت با منشاء حیوانی و  بندی، برچسب توزیع، بسته

هایی که خواهان کسب اعتبار بودند، وضع  کند  این روند همچنین قوانینی را برای شرکت گیاهی را تعریف می

 کنند  نظر شورای ملی تولید ارگانیک، تضمین میرا تأیید کرده و تولید و عملکرد را زیر  NI 7کرده که 

برزیل به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مواد غذایی ارگانیک در جهان پس از استرالیا با  2448تا سال      

میلیون هکتار زمین در تولید ارگانیک بود  کاالهای اصلی ارگانیک تولید شده در برزیل شامل آناناس، موز،  8/8

در حدود نیمی از تولید  GAINباشد  طبق گزارش  شیر، گوشت، سویا، قند، مرغ و سبزی میقهوه، عسل، 

ها، با استاندارد  دهد استاندارد برزیلی شود که نشان می ارگانیک در برزیل، عمدتاً به اروپا، ژاپن و  آمریکا صادر می

 کشورهای واردکننده مغایرتی ندارد 

 

                                                 
1 . National Service of Agricultural Food Health and Quality 
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 شیلی

1تحت نظارت  9111سال  ها در استانداردهای ملی شیلی
SAG   تأیید شدSAG  همکارPPQ

)حفاظت و  2

 قرار دارند  IFOAMباشد  استانداردها بر پایه استانداردهای  می USDAگارانتی گیاه( جزئی از 

 

 آفریقا

IFOAM  افتتاح کرد  هدف اصلی این مرکز یکی  2448یک مرکز خدمات ارگانیک را در داکار و سنگال در سال

ای است  هدف  های متفاوت و اشخاص مؤثر در کشاورزی ارگانیک آفریقا در یک حرکت متحد قاره هکردن جنب

 باشد  کاهش فقر و کشاورزی ملی می  دیگر گنجاندن کشاورزی ارگانیک در استراتژی

 

 آفریقای جنوبی

نداردها بر پایه دولت آفریقای جنوبی در مرحله تنظیم استاندارد ملی برای کشاورزی ارگانیک است  این استا

ای قانونی قرار دارند  به تازگی قانون محصوالت  های تغذیه قوانین اروپایی و رهنمون IFOAMهای  توصیه

شروطی را برای تولید ارگانیک گذاشته است  بازرسی و صدور گواهی توسط هر دو  9114کشاورزی سال 

ها تولیدات را جهت صدور به کشورهای  ژانسشود  این آ المللی و داخلی انجام می سازمان اعطای گواهی بین

شوند،  کنند  وقتی استانداردهای جدید ارائه  اتحادیه اروپا تأیید می 19/2412قانون  99اروپایی تحت تبصره 

های اعطای گواهی کمتر برای اعمال استاندارد، و بیشتر برای بازرسی مورد نیاز خواهند بود  اعتبار  سازمان

 شود  ی از سازمان ملی کشاورزی دریافت میواحدهای اعطای گواه

 

 

                                                 
1 . Servicio Agricola y Ganadero 

2 . Plant Protection and Quarantine 



 
28 

 استرالیا

با وضع قوانین، شروع شد  این قوانین، تولید گیاهی، تولید حیوانی،  9112تولید ارگانیک در استرالیا از سال 

دهد  استاندارد ملی  گذاری را پوشش می سازی، حمل و نقل و برچسب بندی، ذخیره فرآوری مواد غذایی، بسته

تحت عنوان استاندارد صادرات استرالیایی  9112برای تولید ارگانیک بیودینامیک، اولین بار در سال استرالیا 

اصالح شد  این استاندارد از  2447و  2448برای محصوالت ارگانیک یا بیودینامیک اجراء شد  سپس در سال 

شود  این استاندارد،  صادر می 1سوی کمیته شورایی صادرات صنعتی ارگانیک سرویس قرنطینه و بازرسی استرالیا

گذاری و واردات را پوشش  چارچوب موافق ملی را برای صنعت ارگانیک که تولید، فرآوری، حمل و نقل، برچسب

عنوان حداقل نیاز تمام محصوالت های صادر کننده گواهی، استانداردهایی را به نماید  سازمان دهد، فراهم می می

برند  بنابراین این  اند، بکار می ت سیستم نظارت و بازرسی، گواهی گرفتهتولید شده توسط عاملینی که تح

های اعطا کننده گواهی مورد تأیید و معیارهای کشور وارد کننده  استاندارد پایه توافقات متعادل بین سازمان

ن شده در های اعطا کننده گواهی فردی، ممکن است نیازهای دیگری را نسبت به نیازهای بیا باشد  سازمان می

 استاندارد، تصریح نمایند 

های غذایی با  رسد این استاندارد با استانداردهای اروپایی در رابطه با اجزای غذایی مجاز، مکمل به نظر می     

منشاء کشاورزی که دارای ریشه بیودینامیک هستند و تأییدیه ارگانیک دارند شبیه باشد  اما اگر این موارد 

تواند اجازه استفاده از محصولی که با استاندارد سازگاری  اعطا کننده گواهی مورد تأیید میرعایت نشود، سازمان 

درصد خوراک حیوان را در  8ندارد را باطل کند، مشروط به آنکه این محصول جزء مواد ممنوعه نبوده و بیش از 

ها، و پیش  دنی، ویتامینهای غذایی مجاز با منشاء غیر کشاورزی شامل مواد مع یک سال تشکیل ندهد  مکمل

نیاز  باشند  برطرف کردن کمبود ویتامینی و مواد معدنی کم هایی که فقط دارای منبع طبیعی هستند می ویتامین

حیوانات باید از منشاء طبیعی باشد  متخصصین تغذیه حیوانی، با تردید، به این مورد توجه خواهند کرد، چون 

                                                 
1 . Organic Industry Export Consultative Committee of the Australian Quarantine and Inspection service 
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تواند باعث فشار به حیوان شود   ایه یک کمبود ظاهری باشد، از این رو مینیاز باید بر پ استفاده از عناصر کم

 های غذایی ارگانیک استفاده کرد  توان از اسید آمینه سنتتیک )اسیدهای آمینه خالص( در برنامه نمی

ستفاده این استانداردهای ملی به منظور تعیین تعادل محصوالت ارگانیک تولید شده داخلی و وارداتی، مورد ا     

گیرند  مراکز اعطای گواهی به دنبال دریافت اعتبار از سرویس قرنطینه و بازرسی استرالیا هستند  هفت  قرار می

، به اعتبار و رسمیت دولت دست یافتند  از این هفت 2444سازمان اعطای گواهی استرالیایی تا پایان سال 

جازه صادرات محصول به کشورهای اروپایی دارند؛ ، پنج سازمان ا19/2412مصوبه شماره  99سازمان، طبق بند 

توانند به کشورهای غیر اروپایی نظیر کانادا، ژاپن، سوئیس و آمریکا محصول  هرچند که هر هفت سازمان می

حاضر، هیچ سازمان  رسمیت یافت  در حال IFOAMصادر کنند  تنها سازمان ملی کشاورزی پایدار، از سوی 

استرالیا مشغول باشد، وجود ندارد و هیچ سازمان اعطای گواهی داخلی که در رابطه  اعطای گواهی خارجی که در

 المللی کار کنند نیز وجود ندارد  های اعطای گواهی بین با سازمان

این قوانین تعهدی در قبال تأیید همه محصوالت ارگانیک قابل فروش یا اتیکت گذاشته شده در مزرعه      

دار تحت عنوان ارگانیک مناسب هستند  بدین  ادرات محصوالت کشاورزی و برچسبندارند؛ بلکه فقط برای ص

ترتیب، ممکن است قوانین ارگانیک استرالیایی از نظر کاربردشان در استانداردهای صادرات از استانداردهای 

 کنندگان استرالیایی از دولت فدرال درخواست صدور گیرتر باشند  سازمان مصرف محصوالت داخلی سخت

کننده نموده است   گذاری نادرست و فریب مصرف های جدیدی جهت جلوگیری از برچسب دستورالعمل

 استانداردسازی مواد غذایی ارگانیک از سوی سازمان استاندارد استرالیا در حال توسعه است 

 

 چین

کشاورزی تنظیم  ییغذا MRLکنند در استاندارد  قوانینی که تولیدات دام و طیور ارگانیک را در چین اداره می

های منحصر بفردی نیز  مشابهت دارد، اما ویژگی IFOAMاند  این استاندارد تا حدودی با استانداردهای  شده

 دارد 
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 ژاپن

استانداردهای ژاپن جهت تولید کشاورزی ارگانیک بر اساس مجموعه قوانین کشاورزی ارگانیک قرار دارند  در 

( MAFFو  2448) 2448اهی بود، اما به وسیله استانداردهای دامی در سال ابتدا، تنها در رابطه با تولیدات گی

های تولید محصوالت دامی ارگانیک شامل  معیارهایی را در رابطه با روش 2448تکمیل شد  استانداردهای 

صرف ها مقدار معالوه، آنهای مجاز برای پرورش طیور تعریف کرده است  به های غذایی مورد تأیید و مکان گروه

اند  فهرست غذاهای مورد تأیید شامل:  غذایی روزانه را در هر حیوان و پرنده با توجه به وزن و سن مشخص کرده

مواد غذایی ارگانیک و مواد غذایی تولید شده خانگی برای دام ارگانیک، مواد طبیعی یا مشتق شده از مواد 

نوترکیب   DNAهایی که بوسیله فناوری جز آنبهباشد ) تر از همه پودر شفیره کرم ابریشم می طبیعی و جالب

 تولید شده باشند( 

اند که تولیدات ارگانیک فروخته شده در ژاپن، با  استانداردهای ژاپنی، مستلزم این بوده 2449از آوریل      

را انجام  JASهای  مطابقت داشته باشند  استانداردهای برنامه ملی ارگانیک، دستورالعمل JASاستاندارد ارگانیک 

دهند  طبق قوانین جدید مراکز اعطای گواهی ارگانیک  دهند و اجازه واردات محصول ارگانیک آمریکایی را می می

RCOهای اعطای گواهی ثبت شده ) ثبت )معتبر( شوند و اکنون به آنها سازمان MAFFباید بر طبق 
1 )

 گویند  می

 

 جمهوری کره

ت عنوان تولید کشاورزی بدون استفاده از تولیدات شیمیایی مصنوعی، طورکلی تحکشاورزی ارگانیک در کره، به

به محصوالت کشاورزی غیر مضر برای محیط زیست تأییدیه اجباری داده شد که  2449شود  در سال  تعریف می

متناسب با استانداردهای کودکس بود  قوانین جهت تولیدات تازه ارگانیک و غالت از سوی وزارت کشاورزی و 

                                                 
1 . Registered Certification Organizations 
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MAFداری )جنگل
ها، از سوی سازمان غذا و داروی کره  اجرا شد و قوانین تأثیرگذار بر دام 2448( در سال 1

2اجراء شد  سرویس مدیریت کیفیت محصوالت کشاورزی ملی )
NAQS یک سازمان کمکی ،)MAF بعنوان ،

غذای ارگانیک  سازمان رسمی اعطای گواهی برای محصوالت کشاورزی پایدار، تخصیص یافت  پس از آن کمیته

3در 
KFDA  به منظور توسعه یک سیستم اعطای گواهی برای مواد غذایی فرآوری شده تأسیس شد 

های  های دولت و وام وام 9110های مهمی را در تشویق کشاورزی ارگانیک برداشته است  از سال  کره، گام     

، قانون ارتقاء کشاورزی 9117سامبر کمکی به کشاورزان مشغول به امر کشاورزی پایدار، پرداخت شد  در د

4سازگار )
EFAPA برای حمایت از کشاورزان پایدار، تصویب شد  این قانون بر اهمیت کشاورزی پایدار و نیاز به )

 اصالح شد  2449های ارتقاء بازار فروش تأکید دارد  این قانون در سال  تحقیق، توسعه حمایت مالی و فعالیت

NACFون همکاری کشاورزی ملی )فدراسی 9114در سال      
های  ( شروع به آموزش کشاورزان با روش5

برنامه پرداخت مستقیم و سیستم تنظیمی را جهت ارتقاء کشاورزی ارگانیک و  MAFکشاورزی ارگانیک نمود و 

نیک های کشاورزی ارگا ه حاضر، حداقل یک دانشگاه دور تشویق کشاورزان به شرکت در آن را برقرار کرد  در حال

 کند  هایی در سطح قبل  از فارغ التحصیلی ارائه می و برنامه

 

 نیوزیلند

قوانین اصالح شده در مورد کشاورزی ارگانیک از سوی سازمان تأمین مواد غذایی نیوزلند، وزارت کشاورزی و 

یق صادر شوند  پیش از آن قوانین بر اساس قانون اروپا با یک پیوست جهت تلف 2448جنگلداری در سال 

آمریکایی وضع شده بودند  این قوانین کمترین نیازها را برای تولید ارگانیک تنظیم کرده و  NOSنیازهای 

گردانندگان اجازه اتخاذ استانداردهای  باالتری را دارند  قوانین تشابهاتی را با استانداردهای آمریکای شمالی و 

                                                 
1 . Ministry of Agriculture and Forestry 

2 . National Agricultural Products Quality Management Service 

3 . Korean Food and Drug Administration 

4 . Environment Friendly Agriculture Promotion Act 

5 . National Agricultural Cooperative Federation 
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محصول ارگانیک به بازارهای اروپایی، ژاپنی و  رسد برای صادر کردن دهند و به نظر می اروپایی نشان می

 اند  آمریکایی طراحی شده

شوند  مانند قوانین  های انبار کردن در قوانین، مشخص و همچنین نیازهای مکانی نیز تعیین می روش     

یم و اروپایی، استانداردها، کمترین سن کشتار طیور را که در مقایسه با سن کشتار مرسوم، باال هستند، تنظ

 دهند   عالوه، استانداردها، اجازه استفاده از نژادهای طیور با رشد کم را میکنند  به تعیین می

یک ویژگی بسیار مفید قوانین، گنجاندن فهرست دقیق از ترکیبات غذایی مجاز است  بیشتر کشورها باید از      

اده در خوراک دام، باید دارای منشاء طبیعی یاب مورد استف مثال نیوزلند تبعیت کنند  مواد معدنی و عناصر کم

باشند  غالت  های طبیعی انطباق دارند، نیز مجاز می های مرکب از مواد مصنوعی که با ویتامین باشند  ویتامین

 ریز، علوفه تازه یا خشک نیز باید به جیره روزانه طیور اضافه شود که البته مقدار آن مشخص نشده است  دانه

 

 سایر کشورها

ر بیشتر کشورهای در حال توسعه، هیچ بازاری برای محصوالت ارگانیک دارای تأییدیه وجود ندارد، اما در د

رود که تقاضای در حال گسترش برای مواد  اند  انتظار می برخی کشورها، بازارهای شهری ارگانیک در حال توسعه

شغلی جدید و مزایای قیمتی بویژه برای های  غذایی ارگانیک در کشورهای توسعه یافته با فراهم آوردن فرصت

تولید خارج از فصل و گرمسیری برای کشورهای در حال توسعه سودمند باشد  اما متخصصین صادرات در 

کشورهای در حال توسعه نیازمند برآوردن نیازهای تولید و دریافت تأییدیه از کشورهای توسعه یافته و افزایش 

 والت وارداتی خواهند داشت کننده برای محص قدرت انتخاب مصرف
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 اثرات

المللی، تأثیر زیادی بر استانداردهای ملی دارند  مشخص است که  ها، قوانین و استانداردهای بین این دستورالعمل

دنبال صادرات به هماهنگی این قوانین باعث افزایش رونق بازار تولیدات طیور ارگانیک شده و کشورها، به

 بود کشورهای دیگر خواهند 

دهد که بسیاری از اهداف و نیازها شبیه هستند  این نیازها،  ای بین استانداردهای فوق نشان می مقایسه     

 احتماالً اثر زیر را بر تولیدکنندگان طیور دارند 

یافته  ها شامل: عدم استفاده از غالت تغییر ژن * مواد غذایی ارگانیک باید مورد استفاده قرار گیرند  محدودیت

(GMیا محصوالت فرعی غالت  هیچ محصول فرعی غله ) جز محصوالت تولید شده از محصوالت ارگانیک ای به

بیوتیک، هورمون یا دارویی، هیچ محصول فرعی حاصل از کشتار حیوانی، هیچ مواد غذایی  تأیید شده، هیچ آنتی

روش حالل(، هیچ اسید آمینه خالصی، کشی به  عنوان مثال کنجاله سویا حاصل از روغنتولید شده شیمیایی، )به

های غذایی طیور ارگانیک در مناطقی  نباید استفاده شوند  کمبود اسیدهای آمینه محدودکننده، احتماالً در جیره

مانند اروپا به دلیل مشکالت عرضه ترکیبات پروتئینی در مقادیر کافی و جلوگیری از مصرف اسیدهای آمینه 

ها منجر به افزایش هزینه خوراک شده و ممکن است اثر  ند  این محدودیتآی )خالص( خوراکی بوجود می

 آوری بر محیط در قالب تجمع نیتروژن اضافی حاصل از کود دامی داشته باشند  زیان

* مواد غذایی باید در مزرعه یا حداقل در منطقه تولید شوند  این مورد، با مناطقی از قبیل اروپای شمالی که آب 

ی جهت خودکفایی از نظر غالت و نیازهای پروتئینی را ندارند، در ارتباط است  در چنین مناطقی و هوای مناسب

 باشد  نیاز به یک الگوی تولید فصلی می

* حیوان باید بومی یا سازگار با مزرعه و منطقه باشد  بدین ترتیب، پرورش نژادهای بومی و اصالح نشده بر 

 شود  تیکی ترجیح داده میهای هیبریدی جدید و پیشرفته ژن گونه

 * به طور کلی اندازه گله به مقدار زمین جهت استعمال کود دامی بستگی دارد 
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های سرد،  * حیوان باید در محیط باز بیرون پرورش یابد؛ بنابراین باید مقاوم و سالم باشد  عالوه بر این، محیط

 دهند  نیازهای غذایی را افزایش می

های شایع، مد نظر باشد  همچنین، عدم استفاده  بیماری  درمان  بدلیل محدودیت* ممکن است بهداشت حیوان 

شود  تکیه به علوفه و نور  یاب می های غذایی صنعتی احتماالً منجر به کمبود ویتامینی و مواد معدنی کم از مکمل

 کند  خورشید، تمام ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز را فراهم می
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 : مواد مغذی در تغذیه طیور3فصل 

 

یاز دارند: انرژی، پروتئین، مواد طیور نیز همانند سایر حیوانات در جیره غذایی به پنج طبقه از مواد مغذی ن

ها و آب  کمبود یا عدم تعادل مواد مغذی تأثیر منفی بر عملکرد خواهد داشت  طیور برای تولید  معدنی، ویتامین

بهینه تخم و گوشت به یک جیره متعادل و با هضم آسان نیاز داشته و نسبت به کیفیت جیره بسیار حساس 

های فیبری و حجیم مانند علوفه یونجه یا مراتع بعلت  شد کرده و از خوراکها به سرعت رباشند، زیرا آن می

 برند  ای بودن، استفاده نسبتاً ناچیزی می معده تک

 

 هضم و جذب مواد مغذی

ها بوسیله ابزارهای سازی خوراک برای جذب است  یعنی کاهش اندازه ذرات و افزایش حاللیت آن هضم، آماده

آید  این خالصه، شناخت اساسی از  ای از نحوه هضم و جذب در طیور، در ادامه می همکانیکی و شیمیایی  خالص

کند  خوانندگان عالقمند به اطالعات بیشتر در این باره، باید به  چگونگی هضم و جذب مواد مغذی را بیان می

 متن جدید که در مورد تغذیه یا فیزیولوژی طیور است، مراجعه کنند 

ای دارند  های غیر نشخوارکننده نظیر خوک یا انسان، روده تغییر یافته یسه با سایر گونهپرندگان، در مقا     

مانند تبدیل شده تا برداشتن دانه را تسهیل کند، اما بعلت عدم  (  دهان، به یک منقار باریک و فلش8-9)شکل

ه و خرد شدن مکانیکی افتد  درعوض، تجزی حضور دندان، خرد کردن غذا به ذرات کوچکتر جهت بلع اتفاق نمی

مواد غذایی، عمدتاً بوسیله عمل خرد شدن در سنگدان )که به معده ترشحی متصل شده است( و انقباضات 

شود  عملکرد معده ترشحی )بخش دوم دستگاه گوارش مرغ بین  ای انجام می روده –ای  های جداره معده ماهیچه

های  وسیله آنزیمست  خرد شدن شیمیایی ذرات غذایی، بهدان و سنگدان( با عملکرد معده در خوک مشابه ا چینه

شود  فرآیند گوارش، ذرات غذا را به اندازه و  ای انجام می وسیله میکروفلورای رودهمترشحه در شیره گوارشی و به
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دهد که امکان جذب عناصر هضم شده را از طریق دیواره روده در سیستم خونی باب  میزانی از حاللیت تغییر می

 دی فراهم نماید کب

 
   سیستم هضمی مرغ8.9شکل 

 

 دهان

کند، به طوری  شود  بزاق تولید شده توسط غدد بزاقی، غذای خشک را مرطوب می هضم از این مکان شروع می

شود  سپس، غذا به سرعت به  تر شود  در این نقطه، اگر غذا دریافت شود، کامالً بلعیده می که بلع آن آسان

 شود  دان وارد می مری به نام چینهای واقع در  کیسه

 دان چینه

تواند غذا را از مری تحتانی برای عبور به بخش بعدی روده یعنی معده  سازی است که می این یک اندام ذخیره

دان وجود دارد و  دان و سنگدان( انتقال دهد  فعالیت آمیالزی بسیار کمی در بزاق و چینه ای )بین چینه غده

دان وجود ندارد  اما،  شود  هیچ هضم پروتئینی در دهان یا چینه ها در این اندام انجام می راتهضم ناچیز کربوهید
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شود  غذای نرم شده از  دان، انجام می سازی و لیزکردن مواد غذایی بوسیله بزاق و مخاط مترشحه از چینه نرم

 شود  نی معده ترشحی میای )پریستالسیس( وارد بخش بعدی، یع مری به وسیله یک سری انقباضات ماهیچه

 

 پروونتریکولوس )معده(

ها، حاوی اسید هیدروکلریک  شود  شیره پروونتریکولوس، همان معده است که شیره گوارشی از آن ترشح می

(HCLو آنزیم پیش ) ساز پپسینوژن )زیموژن( می ( 8/2باشد که در شرایط اسیدی این اندام=pH به آنزیم فعال )

این شرایط، آغازگر هضم پروتئین است که در سنگدان )متصل به معده ترشحی( ادامه  شود  پپسین، تبدیل می

های  های کلسیم، الزم است و باکتری نیز برای حل مواد معدنی بلع شده با غذا از قبیل نمک HCLیابد   می

ه داخلی در برابر شود تا از جدار کند  مخاط توسط معده ترشحی آزاد می اثر می زای موجود در غذا را بی بیماری

آسیب اسیدی محافظت کند  عمل خردکنندگی در سنگدان، فرآیند هضم را با در معرض گذاشتن بخش سطحی 

دهد  غذای نسبتاً هضم شده به شکل نیمه مایع تحت عنوان  بیشتری در برابر تجزیه شیمیایی ادامه می

 ود ش ای یعنی روده کوچک می از سنگدان وارد بخش بعدی روده« کیموس»

 

 روده کوچک

جا، عمل هضم کند  در این روده کوچک، یک ساختار دراز لوله مانند است که سنگدان را به روده بزرگ وصل می

افتد  جذب شامل فرآیندهای متعددی است که اجازه عبور محصوالت  یابد و جذب مواد مغذی اتفاق می پایان می

 دهد  باب کبدی جهت توزیع در سرتاسر بدن می ای به جریان خون نهایی هضم را از طریق غشای روده

شود  غدد  کیموس با مایعات دیگر موجود در روده کوچک، که اولین بخش آن دوازدهه است، مخلوط می     

دئودنومی، ترشحات قلیایی با نقش لیزکنندگی دارد و از جداره دئودنوم در برابر اسید کلریدریک سنگدان 

کند که حاوی بیکربنات و  که به روده کوچک چسبیده است(، مایعی را ترشح میکند  لوزالمعده ) محافظت می

ها فعالیت  و چربی  ، پروتئین چند آنزیم دیگر )آمیالز، تریپسین، کیموتریپسین و لیپاز( است که روی کربوهیدرات
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روتئینی و ذرات کند که فرآیند تجزیه قندها و بخش های پ هایی ترشح می کنند  جداره دئودنوم نیز آنزیم می

شود  صفرا،  دهد  صفرای تولید شده توسط کبد، از طریق مجرای صفراوی، وارد دئودنوم می چربی را ادامه می

ها  کنند و نقش مهمی را در هضم و جذب چربی روده کوچک را قلیایی می pHهای صفراوی است که  حاوی نمک

یابند، و طی  های صفراوی افزایش می ن، به وسیله نمکعهده دارد  این فرآیندها، تحت عنوان امولسیفیکاسیوبه

ای مورد نیازند،  های رودههای مخلوط که برای جذب در سلول گیری میسل آن فعالیت لیپاز پانکراسی و شکل

 شود  انجام می

های کوچک مناسب جهت  شده به مولکول های بلع در نتیجه این فعالیت، کربوهیدرات، پروتئین و چربی     

ساکارید  شوند )به ترتیب مونوساکاریدها، اسیدهای آمینه و مونوگلسیریدها(  بر خالف خوک دی ، تجزیه میجذب

گیرد، زیرا آنها فاقد آنزیم الزم )الکتاز(  ها مورد استفاده قرار می الکتوز )قندشیر( تنها تا حدودی به وسیله جوجه

 ای استفاده در جیره غذایی طیور، مناسب نیستند های شیری بر جهت تجزیه هستند  در نتیجه، اغلب فرآورده

ها در جداره دیوار روده کوچک به طور منظم منقبض شده و کیموس را مخلوط و به سمت روده  ماهیچه     

 دهند  بزرگ انتقال می

 

 روده )ژوژنوم( و ایلئوم تهی

یابد   ایلئوم ادامه می جذب، همچنین در دومین بخش روده کوچک یعنی ژژونوم و در بخش سوم، موسوم به

شود  بنابراین این منطقه بسیار  رسد، هضم و جذب کامل می که ماده بلع شده به قسمت انتهایی ایلئوم میزمانی

کنند، چرا که مقایسه  مورد توجه محققانی است که در مورد قابلیت دسترسی مواد مغذی تحقیق و مطالعه می

اطالعاتی را در مورد حذف آن از روده در طول هضم و جذب ارائه  ای یک ماده مغذی، ایلئومی و جیره  غلظت

 کند  می

های  وسیله سیستمشوند و سپس یا به مواد معدنی آزاد شده در طول هضم، در مایعات گوارشی، حل می     

 شوند  وسیله انتشار غیر فعال جذب میجذبی خاص یا به
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ها متفاوت است  عمدتاً در ل در آب، با توجه به حاللیت آنهای محلو فرآیند هضم و جذب چربی و ویتامین     

وسیله فرآیند مشابه ( بهK,E,Dکاروتن، -بتا A,ها )های محلول در چربی و مواد متشکله آن روده کوچک ویتامین

 های خاصی برای تبدیل به های محلول در آب، به آنزیم شوند  بیشتر ویتامین ها، هضم و جذب می با فرآیند چربی

وسیله انتشار غیر فعال جذب های محلول در چربی، که عمدتاً به شکل قابل جذب، نیاز دارند  برخالف ویتامین

های فعال وابسته به حامل در سیستم باب کبدی  های محلول در آب توسط سیستم شوند، جذب ویتامین می

 شود  انجام می

ی مختلف بدن جهت عملکردهای حیاتی بدن، انتقال ها شوند به بخش وقتی مواد مغذی وارد جریان خون می     

ای،  یابند  مواد مغذی جهت حفظ عملکردهای ضروری بدن از قبیل تنفس، گردش خون و حرکت ماهیچه می

 های فرسوده )نگهداری(، رشد، تکثیر و تولید تخم الزم هستند  جایگزینی سلول

های جدا شده از جداره روده،  ای و سلول عات رودهسپس مواد بلع شده شامل اجزای غذایی هضم نشده، مای     

 شوند  به بخش بعدی روده یعنی روده بزرگ منتقل می

 

 روده بزرگ

تر و یک جفت روده کور است که به محل اتصال روده  روده بزرگ شامل یک کولون که از کولون پستانداران کوتاه

  کلوآک یک دهانه باز برای خروج ادرار، مدفوع باشد  این کولون به کلوآک )مقعد( متصل است کوچک متصل می

 و تخم در پرندگان است 

شود  میزان تجزیه  کنند و هیچ آنزیمی افزوده نمی ای به آرامی حرکت می درون روده بزرگ محتویات روده     

ه وجود میکروبی فیبر و ماده هضم شده در روده کور محدود است  مقدار تجزیه با سن پرنده و با عادت کردن ب

های فیبری مانند یونجه و گیاهان علفی، ارزش  یابد  بدین ترتیب، خوراک فیبر در برنامه غذایی، افزایش می

هایی نظیر شترمرغ که به خوبی برای استفاده از جیره پر فیبر سازگار  جز در گونهغذایی نسبتاً کمی دارند، به

های محلول در آب و  ای ویتامین وند  اهمیت تغذیهش اند  بقیه مواد محلول در آب، در کولون جذب می شده
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های سنتز شده در روده بزرگ، بدلیل جذب محدود در این بخش از روده، مورد تردید است  روده بزرگ  پروتئین

دهد،  ای که تشکیل مدفوع می کند و ماده هضم شده ای را در بدن جذب می بیشتر آب حاصل از محتویات روده

 شود  شود و بعد از طریق کلوآک دفع می س با ادرار مخلوط میگذارد و سپ باقی می

تا  8/2های طیور، بسته به اینکه مجرای گوارشی پر، نیمه پر یا خالی باشد،  کل فرآیند هضم در بیشیر گونه     

 کشد  ساعت طول می 28

 

 مصرف خوراک

ی چشایی نسبتاً کمی دارد و حس ها انتخاب خوراک، به دو صورت است: ذاتی و اکتسابی  اگر چه، مرغ، پرز

ای ندارد، اما، قادر به تمیز دادن منابع غذایی خاص بر اساس رنگ، مزه یا طعم بویژه  بویایی چندان پیشرفته

باشد  در پرندگان نسبت به پستانداران تشخیص غذاهای مضر و مغذی با  زمانی که قدرت انتخاب وجود دارد، می

شوند  این فرآیند  شان تغذیه نمی ها، مستقیماً بوسیله والدین د، زیرا جوجهشو های متفاوتی آموخته می شیوه

 کند  ها کمک می یادگیری در تولید ارگانیک با حضور پرندگان والد در طول حیات جوجه

های مختلف تا حدود زیادی به بینایی تکیه دارند  رد یا قبول یک  رسد پرندگان در انتخاب خوراک به نظر می     

های  (  طبق بررسی2444بوشلی و واندرپول،  شود )ال در مرحله اول، از روی رنگ و ظاهر کلی، تعیین میغذا 

ها، ذرت زرد، سفید و پس از آن ذرت زرد، نارنجی و سرانجام ذرت نارنجی،  انجام شده توسط این محققان، مرغ

ه خیلی گرسنه بود، خورده شدند  آبی و آبی تنها زمانی که پرند-های قرمز دهند  دانه قرمز را ترجیح می

ای با رنگ سیاه و سبز کمتر خورده شدند  برخی از محققین نشان  های اولویت نیز نشان داد که جیره آزمایش

های با رنگ یکسان را ترجیح دادند  رنگ همچنین در آموزش  ها در زمان تغذیه پس از هچ جیره دادند جوجه

 کنند حائز اهمیت است  س از خوردن ایجاد بیماری میپرندگان برای پرهیز از غذاهایی که پ

ها را بر  توانند خوراک دهد که پرندگان دارای یک حس چشایی قوی هستند و می مطالب فوق نشان می     

اساس شیرینی، شوری، ترشی و تلخی از هم تمیز دهند  مشخص شده ترشی و شوری باعث کاهش مصرف 
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های طیور وجود داشته  که تفاوت های ژنتیکی در تشخیص چشایی بین گونه رسد شود  اما به نظر می خوراک می

دهند ممکن  ها آن را ترجیح می باشد  این یافته که قند سوکروز به صورت محلول ظاهراً تنها قندی است که مرغ

اقع ها یا کمک به پرندگان در زمان شیوع بیماری یا مو است در کمک به جلوگیری از گرسنگی شدید در جوجه

های اضافه شده به غذای طیور در تحریک  دهند که اغلب طعم استرس مفید باشد  شواهد کنونی نشان می

 مصرف و جذب غذا بی اثرند  

احتماالً حس بویایی در پرندگان نسبت به پستانداران اهمیت کمتری دارد  زیرا پرندگان فاقد رفتار بو      

 کشیدن هستند 

( که در کنترل جذب غذا نقش دارند، عبارتند از: 2449بوشی و واندر پول ) توسط السایر عوامل ذکر شده      

 باشد  دما، ویسکوزیته، فشار اسمزی آب، تولید بزاق، ارزش غذایی مواد خوراکی و سمیت ترکیبات غذایی می

مغذی کمبود  هایی را که از نظر مواد دارند و جیره« اشتهای خاص»یا « ای درک تغذیه»پرندگان ویژگی      

گذار، قابلیت تنظیم مصرف غذا، بر اساس سطح انرژی جیره را دارد  بنابراین  های تخم خورند  مرغ دارند کمتر می

های گوشتی امروزی، ظاهراً  تنظیم غلظت سایر مواد مغذی در رابطه با سطح انرژی حائز اهمیت است  جوجه

های گوشتی  اند  از سوی دیگر جوجه را از دست داده توانایی تنظیم مصرف خوراک بر اساس سطح انرژی جیره

گذار جهت انتخاب خوراک دارند که باعث مصرف متعادل پروتئین در  های تخم توانایی بیشتری نسبت به مرغ

های انتخاب غذا برای طیور  ریزی سیستم شود  از این اطالعات در برنامه ها می زمان وجود انواع مختلف خوراک

  شود استفاده می

های گندم و آفتابگردان، برنج  دهد که دانه ( نشان می2449درپول ) بوشی و وان نتایج بدست آمده توسط ال     

خوراکی هستند  یوالف، چاودار،  زمینی و ماهی تازه، مواد خوش زمینی پخته، چیپس سیب بدون پوسته، سیب

له دانه روغنی بذرک )کتان( ظاهراً بسیار، خوراکی کمتری دارند  کنجا دار، گندم سیاه و جو خوش برنج پوسته

 بدطعم است  
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تر است  برای مثال: مشخص شده که  از بین عوامل فیزیکی مؤثر بر مصرف خوراک، اندازه ذره، مهم     

( و مصرف 2444درپول،  بوشلی و وان کنند )ال های گوشتی، مواد خوراکی را بر اساس اندازه، انتخاب می جوجه

متر بیشترین مقدار بود  با افزایش سن پرندگان، تمایل به انتخاب ذرات  میلی 88/2و  93/9بین  ذرات با اندازه

متر را نشان دادند  اطالعات بیشتری در مورد انتخاب اندازه ذرات خوراک، در فصل بعد  میلی 88/2بزرگتر از 

 مورد بحث قرار خواهند گرفت 

ها، در شرایط گروهی، بیشتر  ندگان است، چرا که ظاهراً جوجهعامل مؤثر دیگر بر مصرف خوراک تعداد پر     

 غذا می خورند 

 

 قابلیت هضم

تواند به  شود  این بخش می گیرد، جذب می تنها بخشی از ماده مغذی که در سیستم گوارشی مورد هضم قرار می

محققان، هم مقدار مواد شود   گیری و از طریق آزمایشات قابلیت هضم تعیین  عنوان ضریب قابلیت هضم، اندازه

گیری  تر در ایلئوم را اندازه مغذی موجود در خوراک و هم مقدار مواد مغذی موجود در مدفوع و یا به طور دقیق

شود،  ، تعیین کننده هضم کامل( بیان می9) 9کنند  تفاوت بین این دو که به عنوان درصد یا نسبت به  می

اشد  هر ماده خوراکی، دارای ضرایب قابلیت هضم خاصی برای ب نسبت مواد مغذی هضم شده توسط پرنده می

 توان اندازه گرفت  باشد  قابلیت هضم یک جزء یا کل یک خوراک را می تمام مواد مغذی موجود در آن می

تر است، چون در پرندگان مدفوع و ادرار با هم از  گیری قابلیت هضم در پرنده، از خوک، پیچیده اندازه     

شود  در نتیجه، جداسازی مدفوع از ادرار در پرندگان امری ضروری است که معموالً با انجام  ج میکلوآک، خار

 آوری نمود  توان مدفوع را در یک کیسه کولوستومی جمع عمل جراحی بر روی پرنده، می

مدفوع و شود، زیرا  گیری شده در این روش، به عنوان قابلیت هضم ظاهری شناخته می قابلیت هضم اندازه     

های مربوطه و نیز  شیره گوارشی ایلئومی حاوی موادی هستند که از مایعات و مخاط مترشحه از روده و اندام

گیرند  تصحیح این اتالف داخلی، امکان  های جدا شده از جداره روده در زمان عبور مواد هضمی، منشاء می سلول
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والً مقادیر قابلیت هضم فهرست شده در جداول کند  معم را فراهم می« قابلیت هضم حقیقی»گیری  اندازه

 که چیزی غیر از این بیان شود باشد، مگر این خوراکی به صورت قابلیت هضم ظاهری می

 

 عوامل مؤثر بر قابلیت هضم

تر در  گذارند  این موضوع با جزئیات دقیق برخی ترکیبات غذایی حاوی اجزایی هستند که بر روی هضم تأثیر می

 شود  می بررسی 0فصل 

 

ها، بیشتر  طور کلی، غالت و چربیتواند از پروتئین، چربی یا کربوهیدرات در رژیم غذایی تأمین شود  به انرژی می

شود  بیشترین درصد  کنند  انرژی مازاد بر نیاز به چربی تبدیل و در بدن ذخیره می انرژی جیره را تأمین می

 هزینه خوراک مربوط به تأمین انرژی است 

توان در آزمایشگاه با سوزاندن آن تحت شرایط کنترل شده و  انرژی کل )انرژی خام( یک ماده غذایی را می     

شود،  گیری انرژی آزاد شده به شکل گرما، محاسبه کرد  هضم، هرگز تحت شرایط عملی، کامل نمی اندازه

کند  یک  مفید برای حیوان ارائه نمی گیری انرژی خام، اطالعات درستی را در مورد مقدار انرژی بنابراین اندازه

( است که مقدار انرژی از دست رفته در طول هضم ناقص را DEتر انرژی، انرژی قابل هضم ) روش محاسبه دقیق

شود  اجزای شیمیایی مواد خوراکی تأثیر زیادی بر مقادیر انرژی قابل  مد نظر قرار داده و از طریق مدفوع دفع می

میزان چربی، انرژی قابل هضم خوراک افزایش و با افزایش فیبر و خاکستر، مقدار آن هضم دارند  با افزایش 

 برابر کربوهیدرات و پروتئین انرژی دارد  28/2(  چربی حدود 8-2یابد )شکل  کاهش می
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 ها  گیری میزان مواد مغذی خوراک   اندازه8.2شکل 

 

( است که انرژی از دست MEرژی قابل سوخت و ساز )تر بیان انرژی مواد خوراکی، ان های صحیح سایر روش     

( که انرژی از دست رفته ناشی از حرارت NE)  گیرد، و انرژی خالص رفته در ادرار را در محاسبات در نظر می

توان برای تعیین انرژی قابل  باشد  در آزمایشات تعادلی می گیرد، می تولید شده در هنگام هضم را در نظر می

بین انرژی خوراک و مدفوع استفاده نمود  در این زمینه، دفع   روش نسبتاً راحت از مقایسه سوخت و ساز با

ترین مقیاس  مدفوع و ادرار با هم در پرندگان، یک امر مطلوب است  در نتیجه انرژی قابل سوخت و ساز، متداول

از دست  MEوسیله تعدیل میزان توان ب بیان انرژی مورد استفاده در تغذیه طیور در بسیاری از کشورها است  می

 ME داشته باشیم  مقدار MEتری از  برآورد صحیح( N) رفته یا تولید شده در بدن به شکل نیتروژن پروتئینی

 اشاره دارد  MEnتصحیح شده بر مبنای صفر ازت بدست آمده یا از دست رفته به 
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     ME ها،  بدست آمده از این روشME ( ظاهریAMEاست  زیرا تم ) ام انرژی از دست رفته در مدفوع از غذا

های جدا شده از جدار روده و ترشحات  بدست نیامده است  غالباً از ترشحات اندوژنوس شیره گوارشی، سلول

تصحیح شده از  ME( اصطالحی است که برای توصیف (TMEحقیقی  MEگیرد   ادراری اندوژنوس، منشاء می

، برای مواد غذایی خاص، توسط محققان مشخص TMEو  TMEnیرد  مقادیر گ ها مورد استفاده قرار می این اتالف

گیری دقیق اتالف اندوژنوس کار دشواری  روند  اندازه ها بکار می اند و در برخی کشورها، در فرموالسیون جیره شده

انرژی است: در یک روش شامل اتالف برآورده شده بوسیله حذف خوراک برای یک دوره کوتاه و با فرض اینکه 

، تقریباً با مقادیر  MEnباشد  مقادیر می 9132دهد، روش سیبالد  موجود در مدفوع، اتالف اندوژنوس را نشان می

TMEn ( 9110در اغلب مواد خوراکی برابر است ،NRC اما، مقادیر  )MEn   وTMEn  به میزان زیادی در مورد

ها،  عالوه حاللهای تقطیری ذرت به دانه های مختلف گندم و برخی ترکیبات از قبیل سبوس برنج، گونه

در فرموالسیون  TMEnنباید با مقادیر  MEn ( در این ترکیبات، مقادیر9110)NRC اند  طبق توصیه  متفاوت

 جیره، یکسان فرض شوند 

با استفاده از  TMEnهای جوان و مقادیر  گزارش شده برای مواد خوراکی توسط جوجه MEnبیشتر مقادیر     

مورد نیاز طیور با سنین مختلف،  TMEnیا MEn اند  چند تحقیق، برای تعیین  های نر بالغ، بدست آمده جوجه

ها  ها، بوقلمون بیشتری برای بسیاری از ترکیبات خوراکی برای جوجه TMEnو  MEnهای  انجام شده است و داده

 ( NRC، 9110باشد ) و سایر طیور در سنین مختلف مورد نیاز می

 ( NRC، 9110بر اساس ترکیب شیمیایی جیره بیان کردند ) MEین مختلفی معادالتی را برای برآورد محقق     

( NRC، 9110ای طیور ) نیازهای تنظیم شده در این نشریه که عمدتاً از اطالعات کتاب احتیاجات تغذیه     

( بر کیلوگرم خوراک Mcalری )( یا مگاکالKcal( هستند و بر اساس کیلوکالری )AMEاند، بر پایه ) گرفته شده

شوند  این سیستم انرژی به طور گسترده در آمریکای شمالی و در بسیاری از کشورهای دیگر، مورد  بیان می

( و یا KJ(، کیلوژول )Jگیرد  واحدهای انرژی مورد استفاده در برخی از کشورها بر اساس ژول ) استفاده قرار می

 , 1Mj= 239 Kcalتواند برای تبدیل کالری به ژول استفاده شود، یعنی ی( است  یک عامل تبدیل مMJمگاژول )
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1Mj=0/239 Mcal , 1Mcal=4/184 Mj   بنابراین جداول ترکیب مواد خوراکی در این نشریه مقادیرME  را که

 دهد  شوند، نشان می بیان می Kcal/kgو  Kjیا  Mjتحت عنوان 

 

 پروتئین و اسیدهای آمینه

( در جداول 28/8× گیری شده به عنوان محتوی ازت  : اندازهCPعموالً به پروتئین خام )واژه پروتئین، م

توان آن را  شود  پروتئین جیره به عنوان یک منبع اسیدهای آمینه مورد نیاز است که می ها، اطالق می نیازمندی

های بدن، در  رار داد  پروتئینها و       مورد توجه ق به عنوان واحدهای سازنده پوست، بافت ماهیچه، پرها، تخم

دهد قرار دارند  بنابراین، مصرف کافی و مداوم  ای که دائماً روی می حالت دینامیک با سنتز و تجزیه

ای باعث کاهش یا تأخیر رشد یا تولید و  ای مورد نیاز است  مصرف ناکافی پروتئین جیره های جیره اسیدآمینه

  شود بروز تداخل در وظایف اصلی بدن می

ضروری )آرژنین، متونین،  اسیدآمینهمورد آن،  94اسیدآمینه مختلف در بدن پرنده وجود دارد که  22     

توانند توسط  آالنین، ایزولوسیون، لوسین، لیزین، ترئونین، تریپتوفان و والین( هستند، یعنی نمی هیستیدین، فنیل

اند،     و تیروزین، اسیدهای آمینه نیمه ضروری بدن، ساخته شوند و باید از طریق جیره تأمین شوند  سیستین

آالنین ساخته شوند  سایر اسیدهای آمینه، غیر ضروری  توانند به ترتیب از متیونین و فنیل ها میکه آندلیل آنبه

 توانند بوسیله بدن ساخته شوند  بوده و می

مینه محدود کننده است  بنابراین باید متیونین برای تشکیل پر حائز اهمیت است و به طورکلی اولین اسیدآ     

در جیره غذایی به میزان کافی، وجود داشته باشد  معموالً مقدار اولین اسیدآمینه محدودکننده در جیره، کارآیی 

 84محدود کننده  تنها در سطح  اسیدآمینهکند  اگر  استفاده از سایر اسیدهای آمینه ضروری را مشخص می

درصد محدود خواهد  84اشد، پس کارآیی استفاده از سایر اسیدهای آمینه ضروری به درصد نیاز، وجود داشته ب

شد  این مفهوم، بیانگر این است که چرا کمبود یک اسیدآمینه منفرد، با عالئم کمبود خاصی همراه نیست؛ 

ذاست که با شود  عالئم اولیه، معموالً کاهش مصرف غ کمبود هر اسیدآمینه ضروری منجر به کمبود پروتئین می
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های اضافی، در بدن ذخیره  اسیدآمینهافزایش اتالف خوراک، کاهش رشد و تولید و ضرر اقتصادی همراه است  

 شوند  شوند، بلکه در ادرار به عنوان ترکیبات ازتی دفع می نمی

ئین و اسیدهای ای پروت اگر چه بیان احتیاج پروتئینی در جداول نیازمندی مناسب نیست، اما، بیان نیاز جیره     

آمینه ضروری، یک روش مطمئن جهت اطمینان از تأمین نیازهای فیزیولوژیک همه اسیدهای آمینه ضروری در 

 ( NRC، 9110باشد ) جیره می

های طیور بخشی از هر اسیدآمینه موجود، از نظر بیولوژیک در دسترس حیوان قرار ندارد   در بیشتر جیره     

شوند   به طور کامل جذب نمی ها اسیدآمینهها کامالً هضم نشده و  که بیشتر پروتئیناین امر به این دلیل است 

اند  در صورتی که  مرغ یا شیر تقریباً از نظر زیستی کامالً در دسترس ها، نظیر تخم در برخی پروتئین ها اسیدآمینه

اند   ظر زیستی کمتر در دسترسهای گیاهی، از ن ها نظیر بعضی از دانه ی موجود در سایر پروتئینها اسیدآمینه

 تر است  هضم(، دقیق فراهمی )یا قابلیت  بر حسب زیست اسیدآمینهبنابراین بیان نیازهای 

است  پرندگان گوشتی در حال رشد نیاز   و پروتئین، بر اساس سن و مراحل رشد، متفاوت اسیدآمینهنیاز به      

های بالغ نسبت به  خروس شد سریع و تشکیل بافت دارند  جوجهباالیی به اسیدآمینه جهت تأمین نیازهایشان به ر

دارند )با وجود اندازه بزرگ و مصرف غذایی یکسان(  اندازه بدن،  اسیدآمینهگذار نیاز کمتری به  های تخم مرغ

ع نیز در میان انوا اسیدآمینهسرعت رشد و تولید تخم در طیور تحت تأثیر ژنتیک، قرار دارد  بنابراین نیاز به 

 های طیور متفاوت است  نژادها و گونه

شوند  اما باید به میزان مصرف غذا توجه  و پروتئین به عنوان نسبتی از جیره بیان می  اسیدآمینهای  نیاز جیره     

و  اسیدآمینه، در حد کافی است  نیازهای اسیدآمینهنمود تا اطمینان حاصل نمود که مصرف کل پروتئین و 

گراد(  درجه سانتی 93-20گرفته شده، مربوط به طیوری است که در دماهای متوسط ) NRCپروتئین که از 

شوند، یعنی  اند  محدوده دمایی خارج از این دامنه باعث ایجاد واکنش معکوس در مصرف غذا می نگهداری شده

پروتئین و ای  در نتیجه، سطوح جیره ( NRC، 9110هر چه دما، کمتر باشد مصرف غذا بیشتر است و بالعکس )
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های سردتر، کاهش یابد  این  تر افزایش و در محیط های گرم برای تأمین نیازها، باید در محیط  اسیدآمینه

 شوند  طراحی می ها اسیدآمینهتنظیمات، برای کمک به اطمینان از مصرف روزانه مورد نیاز 

روری، انرژی کافی و مقادیر مناسب ض اسیدآمینهجهت اطمینان از کارآیی مناسب جیره باید مقادیر مناسب      

با فرض جیره  NRC، 9110سایر مواد مغذی ضروری فراهم شوند  مقادیر مورد نیاز پروتئین بیان شده از سوی 

ها بر پایه  ای هنگامی که جیره سویا و با قابلیت هضم باال بوده است  تنظیم مقادیر هدف جیره–بر پایه ذرت

ضروری در تعداد  اسیدآمینهشوند، قابل تغییر است  زیست فراهمی  ته میخوراکی با قابلیت هضم کمتر ساخ

 اسیدآمینهگیری نسبت یک  گیری شده است  روش اولیه، اندازه زیادی از مواد خوراکی توسط محققان، اندازه

روش از ای بوده است که از روده در زمان رسیدن مواد گوارشی به انتهای ایلئوم، ناپدید شده است  در این  جیره

ها تا حدی پیچیده است  مقادیر تعیین شده با این روش،  شود  اما، تفسیر داده پرندگان جراحی شده، استفاده می

به شکلی  ها اسیدآمینهفراهمی، زیرا، گاهی اوقات  گیرند تا زیست نام می« قابلیت هضم ایلئومی»تر  به طور دقیق

وخت و ساز قرار گیرند  گذشته از آن به جز مواردی که برای توانند به طور کامل مورد س شوند که نمی جذب می

 شوند نه حقیقی  اندوژنوس تصحیحی انجام شود، در سایر موارد مقادیر ظاهری محاسبه می اسیدآمینهاتالف 

ای باید در طول  ضروری قابل دسترس جیره اسیدآمینهبرآورد احتیاجات، بر پایه این فرضیه است که پروفیل      

تر است  پروفیل مناسب، پروتئین مراحل رشد ثابت بماند، اما برای تولید تخم یک پروفیل دیگری، مناسبتمام 

شود نیاز  آل نزدیک می ضروری به پروتئین ایده اسیدآمینه( نام گرفته است  هنگامی که الگوی IPآل ) ایده

تر باشد جیره به  آل نزدیک ئین ایدهضروری جیره به پروت اسیدآمینهشود  هر چه ترکیب  خام حداقل می پروئین

طور کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و میزان دفع ازت، کمتر است  همچنین در این نطقه، انرژی به طور 

گیرد  بدین ترتیب، کارآیی استفاده از پروتئین و انرژی، هر دو، به حداکثر  کارآمدتری مورد استفاده قرار می

 رسند  می
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 ها اسیدآمینهآل  ( برآوردهای مختلفی از مقادیر ایده9113( و فیرمن و بوینگ )2449گ و برنام )کارنبر وان     

قابل هضم و لیزین به عنوان اولین   اسیدآمینهگذار بر اساس  های بوقلمون، جوجه گوشتی و مرغ تخم را در جیره

 آمده است  8-8تا  8-9محدود کننده بررسی کردند  این برآوردها در جداول  اسیدآمینه

 84-84ای، اجزای اصلی جیره طیور هستند و معموالً  های غالت مانند ذرت، جو، گندم و ذرت خوشه دانه     

کنند  منابع دیگر پروتئین از قبیل سویا، کانوال، نیز باید فراهم شود تا  را فراهم می اسیدآمینهدرصد کل نیازهای 

ی ضروری اطمینان حاصل شود  سطوح پروتئینی مورد نیاز جهت ها اسیدآمینهاز مقادیر کافی و توازن مناسب 

ی ضروری به ماده خوراکی مورد استفاده، بستگی دارد  مواد خوراکی که حاوی ها اسیدآمینهتأمین مقادیر کافی 

مشابه با نیازهای پرنده( یا مخلوطی از مواد خوراکی هستند  اسیدآمینه)با الگوی « با کیفیت باال»های  پروتئین

ضروری در سطوح  اسیدآمینهکند، نیازها را به  یک ماده، الگوی دیگری را کامل می اسیدآمینهکه در آنها الگوی 

تر تأمین خواهند کرد  این امر در صورتی مهم  نامطلوب اسیدآمینهای کمتر در مقایسه با الگوی  پروتئین جیره

 است که یکی از اهداف آن به حداقل رساندن )ازت دفعی( باشد 

 لیزین   944های گوشتی، نسبت به سطح  ی جوجه  ال جیره   برآورد الگوی اسیدآمینه ایده8.9جدول 

نهیآم دیاس  NRC (9110) 
بیکر و هان 

(9110)  

لیپنز و همکاران 

(9117)  
(9111گروبر ) (9111مک و همکاران )   

نیزیل  944 944 944 944 944 

نیآرژن  تعیین نشد 943 928 948 990 

نیزولوسیا  78 87 74 88 79 

نیونیمت  تعیین نشد 87 تعیین نشد 88 08 

نیستیس+نیونیمت  32 72 74 74 78 

نیترئون  78 74 88 88 88 

پتوفانیتر  91 90 تعیین نشد 98 93 

نیوال  39 39 تعیین نشد 77 32 

ND= تعیین نشد 

 لیزین  944به سطح گذار، نسبت  ی مرغ تخم   ال جیره برآورد الگوی اسیدآمینه ایده  8.2جدول 

نهیآم دیاس  NRC, 1994 CVB, 1996 ISA, 1996/97 MN, 1998 

نیزیل  944 944 944 944 

نیآرژن  984 تعیین نشد تعیین نشد 949 
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نیزولوسیا  10 70 32 38 

نیونیمت  08 08 89 01 

نیستیس+نیونیمت  30 30 33 39 

نیترئون  83 80 74 78 

پتوفانیتر  28 93 22 24 

نیوال  949 39 18 942 

ND= تعیین نشد 

  لیزین  944ی بوقلمون، نسبت به سطح    ال جیره برآورد الگوی اسیدآمینه ایده  8.8جدول 

نهیآم دیاس   

نیزیل  944 
نیآرژن  948 

نیدیستیه  88 

نیزولوسیا  81 

نیلوس  920 

نیستیس+نیونیمت  81 

نیروزیت+نیآالن لیفن  948 

نیترئون  88 

پتوفانیتر  98 

نیوال  78 

 

کننده اصلی مقدار آن به عنوان یک منبع پروتئین است  اگر  در یک ماده خوراکی تعیین ها اسیدآمینهپروفیل      

آل )مانند ماهی یا گوشت( نزدیک باشد، یک پروتئین با کیفیت باال در نظر گرفته  پروفیل با پروفیل پروتئین ایده

فراهمی  )بر اساس زیست  ی جیرهها اسیدآمینهدهد که  را می این اطمینان شود  فرموالسیون صحیح جیره  می

ی ضروری را به دنبال ها اسیدآمینهآل نزدیک بوده و حداقل اتالف  تر است( تا حد امکان به پروتئین ایده مطلوب

 خواهد داشت 

داده شده است  آل در جداول پایان این فصل نشان بر اساس مفهوم پروتئین ایده اسیدآمینهبرآورد نیازهای      

(9110 ،NRCعواملی که بر مصرف خوراک اثر می  )  گذارند، بر روی احتیاجات، تأثیر دارند  یعنی افزایش غلظت

ممکن است در  ها اسیدآمینهشود  بر این اساس، غلظت  ی جیره باعث کاهش مصرف خوراک میها اسیدآمینه

 زمان افزایش مصرف غذا، کاهش یابد 
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 مواد معدنی

ها اند  آن دهند و برای رشد و باروری مناسب، ضروری نی، وظایف مهمی را در بدن حیوان انجام میمواد معد

مرغ هستند، در سایر فرآیندهای ضروری نیز شرکت دارند   که از اجزای ساختمان استخوان و تخمعالوه بر این

مصرف غذا، کاهش رشد، مشکالت تواند باعث بروز عالئم کمبود از جمله کاهش  کمبود مواد معدنی در جیره می

 پا، رشد غیرعادی پر، گوآتر، مشکالت تولیدمثلی، افزایش تلفات و ضرر اقتصادی شود 

رسد که مواد معدنی دیگر نیز در بدن  نظر می ( و به8-0ماده معدنی نیاز دارند )جدول  90طیور حداقل به      

شان را با خوردن علف تازه و گردش در خاک  فیضروری باشند  در شرایط عادی طیور بخشی از نیازهای مصر

های غذایی طیور، باید با  آوردند، اما، این منابع برای تأمین تمام نیازها، کافی نیستند  بنابراین، برنامه بدست می

 مواد معدنی مکمل شوند 

این مواد معدنی  مواد معدنی مورد نیاز به مقادیر زیاد، موسوم به مواد معدنی ماکرو )پرمصرف( هستند      

عبارتند از: کلسیم، فسفر، گوگرد، سدیم، کلر، پتاسیم و منیزیم  مواد معدنی مورد نیاز در مقادیر کم )میکرو( 

شوند  این دسته از مواد معدنی عبارتند از: آهن، روی، مس، مگنز، ید و سلنیوم  کبالت نیز مورد نیاز  نامیده می

ک ماده معدنی کم نیاز بکار برده شود، زیرا این ماده معدنی بخشی از است اما در سطحی نیست که به عنوان ی

سازی، وجود دارند   های تجاری، مس و آهن، اغلب در مقادیر کافی بدون مکمل است  در جیره B12ویتامین 

کنند  آهن، بخشی از هموگلوبین و  های ارگانیک بزرگتر عمل می عناصر کمیاب به عنوان بخشی از مولکول

و روی به عنوان عوامل فرعی  سلنیومباشد و ید بخشی از هورمون تیروکسین است  مس، منگنز،  ها می رومسیتوک

های موجود در  مصرف مشخص اغلب با غلظت کنند  نیاز به مواد معدنی کم ها، عمل می ضروری برای آنزیم

گیاهان از نظر مصرف مواد  مصرف و ها، از نظر محتوای مواد معدنی کم شوند  خاک ترکیبات غذایی تأمین می

معدنی متغیرند  در نتیجه مواد خوراکی تولید شده در مناطق جغرافیایی مختلف ممکن است از نظر بعضی مواد 

های طیور برای اطمینان از مصرف کافی  ای بوده و یا کمبود داشته باشند، در نتیجه معموالً جیره در حد حاشیه
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های غذایی  های معدنی مورد استفاده به عنوان مکمل معدنی دارند  نمک  مصرف، نیاز به مکمل مواد معدنی کم

 باشند  معموالً ترکیبات خالص نیستند، بلکه حاوی مقادیر متغیری مواد معدنی می

هایی که احتماالً در جیره غذایی طیور، کمبودشان بیشتر است، عبارتند از: از عناصر معدنی ضروری، آن     

و روی  کمبود سایر عناصر معدنی ضروری رواج کمتری داشته و  سلنیوممس، ید، منگنز،  کلسیم، فسفر، سدیم،

سازی منیزیم،  ها را دارند  عالئمی وجود دارد که مکملهای مورد استفاده مقدار کافی از آن احتماالً خوراک

 ممکن است تحت شرایط خاص مفید باشد 

 ( 0-8بندی کرد ) جدول  طبقهصورت زیر توان به مواد معدنی مورد نیاز را می

   مواد معدنی مورد نیاز طیور  8.0جدول 

 مصرف کمی معدن مواد پرمصرفی معدن مواد

 کبالت 9میکلس

 2مس 9کلر

 8دی ومیزیمن

 2نآه 9فسفر

 2منگنز میپتاس

 2ومیسلن 9میسد

 2یرو گوگرد

 موجود در اجزای جیره  9

 مخلوط( موجود در پرمیکس )پیش  2

 ددارموجود در نمک ی  8

 

 کلسیم و فسفر

درصد میزان ماه مغذی بدن  74ها با هم بیش از اند  آن کلسیم و فسفر برای تشکیل و نگهداری اسکلت ضروری

شوند  این مقادیر، اهمیت کلسیم و فسفر را در جیره  آورند که عمدتاً با یکدیگر، ترکیب می پرندگان را بوجود می

ها در جیره، استفاده از دیگری را محدود خواهد کرد  به دلیل وجود ندهد  مقدار ناکافی هر یک از آ نشان می

گیرند  بیشتر کلسیم در جیره پرنده در  ها، این دو ماده معدنی با هم مورد بحث قرار میرابطه نزدیک بین آن

، اغلب گذار گیرد، در صورتی که در پرنده بالغ تخم گیری استخوان مورد استفاده قرار می حال رشد، برای شکل



 
89 

کند  نقش دیگر کلسیم در لخته کردن خون است  زیادی کلسیم  کلسیم جیره را صرف تشکیل پوسته تخم می

 2کند  یک نسبت تقریبی  جیره در فراهمی مواد معدنی دیگر نظیر فسفر، منیزیم، منگنز و روی تداخل ایجاد می

گذار،  های تخم های غذایی مرغ ستثنای برنامهاهای طیور به کلسیم به فسفر غیر فیتاتی برای بیشتر جیره 9به 

کلسیم به  9به  92مرغ مورد نیاز است و نسبت  مناسب است  سطح باالتری از کلسیم، برای تشکیل پوسته تخم

دهی استخوان اش در شکلتر است  فسفر عالوه بر نقش گذار مناسب های تخم فسفر غیر فیتات برای مرغ

 ها نیز مورد نیاز است  یبات ساختاری سلولدراستفاده از انرژی و در ترک

غالت که بیشتر جیره پرندگان را تشکیل   افتد  دانه کمبود کلسیم، احتماالً از کمبود فسفر، بیشتر اتفاق می     

غالت و بیشتر مواد خوراکی   طور کلی، کلسیم موجود در دانهدهند از نظر کلسیم، کامالً پایین هستند، ولی به می

 کنند  فسفر، قابلیت دسترسی بیشتری دارند  بقوالت و علوفه تازه، کلسیم اندکی تأمین می نسبت به

ای، باالتر است، اما حدود یک دوم یا بیشتر به شکل فیتات  میزان فسفر دانه غالت و محصوالت فرعی دانه      

ی موجود در ذرت و گندم درصد از فسفر فیتات 94شود  تنها حدود  آلی است که خیلی کم توسط طیور هضم می

های  های حیوانی و مکمل طور کلی، فسفر موجود در فرآورده(  بهNRC، 9110شود ) توسط طیور هضم می

های روغنی نیز زیست فراهمی کمی  گیرد  فسفر موجود در کنجاله دانه فسفری، به خوبی مورد استفاده قرار می

منشاء حیوانی، به میزان زیادی غیرآلی است و بیشتر منابع دارد  بر عکس، فسفر موجود در منابع پروتئینی با 

پروتئین حیوانی )شامل تولیدات شیر و گوشت( زیست فراهمی )قابلیت دسترسی( زیادی دارند  فسفر موجود در 

گیری شده به میزان باالیی قابل دسترس است  مشخص شده است که پلت کردن با بخار زیست  پودر یونجه آب

های  یتات را در برخی تحقیقات، افزایش و در برخی دیگر کاهش داد  فسفر موجود در مکملفراهمی فسفر ف

فسفری غیرآلی نیز از نظر زیست فراهمی متفاوت است، در نتیجه احتیاجات، اکنون بر حسب فسفر قابل 

اسب کلسیم و نیز برای متابولیسم من Dشوند  وجود مقدار کافی ویتامین  دسترس یا فسفر غیرفیتاتی تنظیم می

ها  تواند مقادیر زیاد کلسیم و فسفر را در استخوان می Dفسفر ضروری است  اما سطح بسیار باالی ویتامین 

 ذخیره کند 
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قدر کم طور کلی آناطالعات کمی در مورد فراهمی کلسیم در مواد غذایی وجود دارد  اما سطح کلسیم به     

باشد  کلسیم موجود در منابع مکملی متداول نظیر سنگ آهک  میاست که زیست فراهمی دارای نتیجه ناچیزی 

( نشان دادند که 9188اند  بالیر و همکاران ) فسفات بسیار در دسترس کلسیم خرد شده، پوسته صدف و دی

 فسفات بیشتر از سنگ آهک خرد شده بود   کلسیم ها در دی فراهمی کلسیم برای جوجه

(  این عالئم شامل، کاهش NRC، 9110است ) Dبیه عالئم کمبود ویتامین عالئم کمبود کلسیم یا فسفر ش     

تیسم )نرمی استخوان( در پرندگان جوان و  رشد و معدنی شدن ضعیف استخوان است که باعث راشی

گذار حاوی کلسیم ناکافی  که جیره مرغ تخمشوند  زمانی اوستئوماالشیا )پوکی استخوان( در پرندگان بزرگتر می

های دارای کمبود،  ها و نیمچه شود  جوجه مرغ از استخوان تأمین می یازهای کلسیمی جهت تولید تخمباشد ن 

گرم کلسیم در  2مرغ حاوی حدود  شود  یک تخم های اسفنجی نرمی دارند که به راحتی شکسته می استخوان

هایی با  مرغ یم، باعث تولید تخمگذار بسیار باال است  کمبود کلس پوسته است  بنابراین کلسیم مورد نیاز مرغ تخم

نام خستگی مرغ تخمگذار نیز به کمبود کلسیم )شبیه کمبود شود  یک عارضه به پوسته نرم و کاهش تولید می

 ( مربوط است Dفسفر یا ویتامین 

ایش دهد، بلکه نیاز به روی را در حضور فیتات افز تنها استفاده از فسفر را کاهش می کلسیم بیش از حد، نه     

 دهد  را افزایش می kدهد و ممکن است باعث کمبود روی شود  کلسیم بیش از حد نیز نیاز به ویتامین  می

 

 سدیم، پتاسیم و کلر

هستند و توازن   بازی جیره -های اصلی مؤثر بر تعادل الکترولیتی و وضعیت اسید سدیم، پتاسیم و کلر، یون

ضروری است   اسیدآمینهاستخوان، کیفیت پوسته تخم و کارآیی ها برای رشد، توسعه  ای این یون مناسب جیره

ترین ماده معدنی در بافت  پتاسیم سومین ماده معدنی فراوان در بدن پس از کلسیم و فسفر است و فراوان

ای نقش دارد  میزان پتاسیم در جیره طیور  ماهیچه–ماهیچه است  پتاسیم در تعادل الکترولیتی و عملکرد عصبی

است که به تجزیه و خرد  HCLکافی است  کلر در شیره معده وجود دارد و یون کلراید بخشی از مولکول معموالً 
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ها در غشاهای سلولی  کند  سدیم برای تحریک غشای عصبی و انتقال یون کردن غذا در معده ترشحی کمک می

رشد، دهیدراسیون )از دست ضروری است  عالئم کمبود سدیم، پتاسیم یا کلر عبارتند از: کاهش اشتها، کاهش 

 باشند  دادن آب بدن( و افزایش تلفات می

که به آب آشامیدنی غیر شور فراوان، ای کلرید سدیم را مشروط به آن توانند سطوح باالی جیره طیور می     

 دسترسی داشته باشند تحمل کنند 

 

 منیزیم

کیل دهنده استخوان است  منیزیم موجود های آنزیمی است و یک ماده تش منیزیم یک عامل مشترک در سیستم

له زدن، تنگی تنفس، تشنج و در  حالی، له در جیره طیور، معموالً کافی است  عالئم کمبود منیزیم شامل بی

 شود  نهایت منجر به مرگ می

 

 سولفور )گوگرد(

 دارد سازی ن گوگرد یک عنصر ضروری است که در جیره به اندازه کافی وجود دارد و نیاز به مکمل

 

 مصرف مواد معدنی کم

مصرف به عنوان مکمل در جیره طیور مورد نیاز هستند و شامل مس، آهن، روی، منگنز،  شش ماده معدنی کم

مصرف نسبت به چیزی که توسط  مواد معدنی کم 1کلینیکیباشند  احتماالً کمبود تحت  می سلنیومید، 

ها به طور طبیعی دارای کمبود  افتد  برخی خاک ق میشود بیشتر اتفا دهندگان طیور تشخیص داده می پرورش

اند  در نتیجه، مواد  مصرف هستند  عالوه بر این گیاهان از نظر مصرف مواد معدنی متفاوت مواد معدنی کم

ای )مرزی( باشند یا از نظر عناصر  خوراکی تولید شده در نواحی جغرافیایی خاص، ممکن است به صورت حاشیه

                                                 
1 . Subclinical 
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باشند  نواحی خاص در آمریکای شمالی، بارش زیاد دارند که باعث آبشویی خاک و در  خاص، دارای کمبود

شود که سویا و  در احشام در آسیا زمانی مشاهده می سلنیومشود  در نتیجه، کمبود  می سلنیومنتیجه کمبود 

مواد خوراکی،  کنندگان که غذاهای محلی، مصرف شوند  تهیهذرت تولید شده در آمریکا مصرف شوند، نه زمانی

مصرف موجود در مواد خوراکی، آگاهی داشته و  معموالً نسبت به سطوح کمبود )و کفایت( مواد معدنی کم

 کنند  اند را تهیه می مصرف که به طور مناسب فراهم شده ترکیب مواد معدنی کم

د مثل و تراکم ماده مصرف از جیره طیور، تولی اند که حذف مواد معدنی کم تحقیقات متعددی نشان داده     

مصرف و  های مواد معدنی کم ( دریافتند که حذف مکمل9117دهد  پاتل و همکاران ) معدنی بافتی را کاهش می

روز پس از تولد، افزایش وزن روزانه را در سه سویه مختلف جوجه  88-02ها از جیره در طول دوره  ویتامین

 08روز قبل از کشتار باعث کاهش  7وین از جیره پایانی، گوشتی، کاهش داد  عالوه بر آن حذف مکمل ریبوفال

( گزارش کردند که حذف یک ماده 2448درصدی محتوای ریبوفالوین در ماهیچه سینه شد  شلتون و ساترن )

مصرف از جیره جوجه گوشتی، هیچ اثری بر تولید مثل و باروری در دوره اول رشد نداشت، بلکه اثرات  معدنی کم

مصرف اثر منفی بر  عالوه حذف مواد معدنی کمهمراه با افزایش سن پرندگان داشت  به مضری بر باروری

( در ترکیه آزمایشی را با 2449مصرف بافت داشت  اینال و همکاران ) استحکام استخوان و تراکم مواد معدنی کم

ن باعث کاهش تولید مصرف و ویتامی گذار انجام دادند که نشان داد، حذف مکمل ماده معدنی کم های تخم مرغ

ها برای تولیدکنندگان ارگانیک از  ها شد  این یافته مرغ مرغ و میزان روی تخم تخم، مصرف خوراک، اندازه تخم

 نظر ارتباط با راندمان و کیفیت تولید از اهمیت بسزایی برخوردارند 

 

 کبالت

ذیه شده با جیره کافی از نظر ویتامین است  اما کمبود کبالت، در طیور تغ B12کبالت، جزیی از مولکول ویتامین 

B12 هایی که حاوی هیچ  سازی این عنصر، در حال عادی، الزم نیست  جیره نشان داده نشده است  بنابراین مکمل

نیز نیستند  بنابراین طیور تغذیه شده با جیره حاوی  B12ترکیبی با منشاء حیوانی نیستند، حاوی ویتامین 
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مکمل  B12که جیره با ویتامین ای نیاز داشته باشند، مگر این کن است به کبالت جیرهترکیبات کامالً گیاهی، مم

ها استفاده  شود  در شرایط عملی بسیاری از تولیدکنندگان مواد خوراکی از یک نمک کبالت یدی برای تمام گونه

ذخیره انواع نمک برای  نشخوارکنندگان ضروری است  این امر از نیاز به  کنند، زیرا تأمین کبالت در جیره می

کند  افزودن اندکی کبالت به جیره طیوری که دارای  نشخوارکنندگان و غیرنشخوارکنندگان جلوگیری می  جیره

 است مناسب است  B12کمبود ویتامین 

 

 مس

گیری کالژن و االستین، تولید مالنین و هماهنگی  های مربوط به متابولیسم آهن، شکل مس، برای فعالیت آنزیم

های قرمز خون مورد نیاز است   یستم عصبی مرکزی مورد نیاز است  این عنصر با آهن برای تشکیل گلبولس

گیری استخوان، سلول مغز و نخاع، سیستم ایمنی، رشد پر و رنگدانه سازی، الزم است   مس، همچنین برای شکل

و کاهش ساخت االستین، های غیر طبیعی خون  کمبود مس منجر به سوخت و ساز ضعیف آهن، تشکیل سلول

ای را نیز باعث  شود  ضعف پا، انواع و درجات مختلف کجی یا عدم هماهنگی فعالیت ماهیچه مییلین و کالژن می

تواند در اثر کمبود مس بوجود  کندروپالزی درشت نی یک نمونه از اختالل پا در طیور است که می شود  دیس می

عروقی و پارگی آئورت بویژه در –تواند باعث جراحات قلبی ز میآید  تشکیل ضعیف کالژن و یا االستین نی

 ها شود  بوقلمون

 

 ید

سال است که مشخص شده، ید برای عملکرد درست غده تیروئید مورد نیاز است و کمبود ید،  944بیش از 

ر استفاده شود  در حال حاضر برای جلوگیری از این بیماری در انسان و حیوانات، از نمک یددا باعث گوآتر می

قرار دارد و در نتیجه بر سرعت متابولیسم  سلنیومشود  سوخت و ساز ید به میزان زیادی تحت تأثیر تغذیه  می

ای گوآترزا هستند  گیاهان چلیپایی )مانند  گذارد  برخی عوامل جیره پایه و چند فرآیند فیزیولوژیکی تأثیر می
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ها و شبدر سفید  شلغمباشند، در حالی که  ز نوع تیواوراسیل میکلم، خردل و     ( حاوی مواد گوآترزای بالقوه ا

روغنی که  شلغمگزینی  شوند  کنجاله کانوال، از به حاوی گلیکوسیدهای سیانوژن هستند که باعث گوآتر می

گلوکوزینوالت )یک عامل گوآترزا( کمی دارد، بوجود آمده است  همچنین مواد گوآترزا در سایر مواد خوراکی از 

زمینی شیرین، باقالی سبز،  زمینی(، سیب ل هویج، بذرک، کاساوا )گیاهی استوایی با محصولی شبیه سیبقبی

کند، نیز وجود  ارزن، بادام زمینی، پنبه دانه و سویا که در آزادسازی هورمون از غده تیروئید تداخل ایجاد می

 گوآتر رخ دهد  که سطح ید در جیره کافی است ممکن استدارند  بنابراین، حتی زمانی

شود، بویژه اگر سطح  دهد و باعث گوآتر می سطح باالی کلسیم در آب آشامیدنی نیز جذب ید را کاهش می     

که پرها روی دلیل آندر مرز باشد  عالئم کمبود ید، شامل بزرگ شدن غده تیروئید )ممکن است به  ید جیره

باشد  در نکروپسی )معاینه  گذاری می ضعیف و کاهش تخم گردن را پوشانده اند، مورد توجه قرار نگیرد(، رشد

 است  1جسد(، تیروئید بزرگ و خونی

گیاهان دریایی از جمله استثناها هستند که حاوی  .اغلب مواد خوراکی تنها حاوی مقادیر کمی ید هستند     

mg/kg 8444-0444 باشند  ید می 

 

 آهن

های خونی و میوگلوبین در ماهیچه است  بقیه در کبد،  سلول اغلب آهن موجود در بدن به شکل هموگلوبین در

ها قرار دارد  هموگلوبین، برای عملکرد مناسب و درست هر اندام و بافت بدن ضروری است   طحال و سایر بافت

ها دارد؛ بنابراین، باید به شکل بسیار قابل دسترس در جیره روزانه وجود  سریعی در جوجه 2آهن سرعت بازساخت

ها( و عارضه کمبود هموگلوبین در طیور  تواند باعث میکروسیت )کوچک بودن سلول ته باشد  کمبود آهن میداش

تواند در جذب آهن دخالت کند و منجر به بروز کمبود  شود  هر گونه عفونت داخلی، از قبیل کوکسیدیوز می

 شود 

                                                 
1 . haemorrhagic 

2 . turnover 



 
87 

کنند،  در مراتع پرورش پیدا میخاک حاوی آهن است و ممکن است آهن کافی برای طیوری که بیرون      

 زا باشد  های بیماری فراهم کند  اما، این نکته حائز اهمیت است که خاک، عاری از موجودات و انگل

 

 منگنز

ساکاریدی که یک جزء مهم در غضروف استخوان است ضروری  سولفات، موکوپلی منگنز برای ساخت کندرویتین

ها  ساکاریدها و گلیکوپروتئین های دخیل در ترکیب و ساخت پلی آنزیمسازی  باشد  منگنز همچنین برای فعال می

کربوکسیالز است که یک آنزیم مهم سوخت و ساز کربوهیدرات  مورد نیاز است و یکی از اجزای اصلی پیروات

باشد  سوخت و ساز چربی، نیز به منگنز وابسته است  کمبود منگنز در طیور باعث بیماری پروسیس، کوچک  می

گیری ناقص جنین، خم شدن پا و کیفیت ضعیف پوسته تخم در  دن استخوان )کوندرودسیتروفی( و شکلمان

 دهد  شود  کاهش سرعت رشد و راندمان خوراک نیز همراه با کمبود منگنز رخ می گذار می های تخم مرغ

 

 سلنیوم

های بدن  که بتواند به بافتاز اینیک جزء مهم گلوتاتیون پراکسیداز است  این آنزیم، پروکسیدها را قبل  سلنیوم

، هر دو از Eو ویتامین  سلنیوماکسیدانی دارد  بنابراین،  نیز نقش آنتی Eکند  ویتامین  آسیب برسانند تخریب می

های دفاعی در برابر فشار کمک  کنند  این امر، به مکانیسم های بدن جلوگیری می آسیب پراکسید به سلول

توانند پراکسیدها را تولید کنند  اسیدهای چرب  وی ترکیباتی هستند که میها حا کند  بیشتر خوراک می

شود که باعث تخریب  گیری پراکسیدهایی می غیراشباع یک مثال خوب است  فساد در مواد خوراکی باعث شکل

اکسیدانی  ی، با اثر آنتسلنیومشود   ، به آسانی در اثر فساد، تخریب میEشوند  برای مثال: ویتامین  مواد مغذی می

شان، با هم رابطه دارند  هر دو،  ، در عملکرد بیولوژیکیEو ویتامین  سلنیومکند   را حفظ می Eخود، ویتامین 

اکسیدان نیز دارند  در برخی  ها اثر آنتیباشند و هر دو نقش متابولیکی در بدن دارند، آن مورد نیاز پرندگان می

شود یا بالعکس  اما، برخی عالئم کمبود فقط مربوط به  می سلنیومزین ، با مقادیر متغیر، جایگEموارد، ویتامین 
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 Eشود اما، مقدار ویتامین  Eتواند در تغذیه جایگزین ویتامین  باشد  اگر چه سلنیوم نمی می Eسلنیوم یا ویتامین 

مهمی در  نقش سلنیوماندازد   را به تأخیر می Eدهد و شروع عالئم کمبود ویتامین  مورد نیاز را کاهش می

 سلنیومکند  مرگ ناگهانی یک عالمت معمول در شرایط کمبود  ایفا می Eافزایش پاسخ ایمنی به همراه ویتامین 

ها در طیور نقش مهمی را در جلوگیری از تراوش آب در زیر پوست )در بروز خیز شدید  است  سایر سلنوپروتئین

ات سلولی( و در حفظ عملکرد مطلوب پانکراس و باروری دلیل افزایش نفوذپذیری دیواره مویرگی ناشی از صدمبه

 کنند  ایفا می

 9110اند ) مشابه Eجراحات نکروپسی بزرگ حاصل از کمبود سلنیوم با جراحات حاصل از کمبود ویتامین      

،NRCرنگی و ضعف  شوند  بی ( و شامل تراوش آب در زیر پوست و بیماری عضالنی )میوپاتی( سنگدان می

های اسکلتی )بیماری عضله سفید( نیز متداول است  بروز و درجه کمبود سلنیوم، در اثر فشار محیطی  ماهیچه

شود  منابع متداول جهت  مصرف گنجانده می یابد  به طورکلی سلنیوم در ترکیبات مواد معدنی کم افزایش می

ها مرسوم شده  یز در جیرهسازی جیره طیور عبارتند از: سلنیت سدیم و سلنات سدیم  مخمر سلنیوم ن مکمل

 است 

  به دلیل ایجاد مسمومیت درسطوح باال جلوگیری شود و دستکاری  از مصرف بیش از حد سلنیوم در جیره     

 ای برای جلوگیری از این اتفاق باید طراحی شوند  متعدد جیره

 

 روی

های آنزیمی مؤثر در  سیستمای در تمام بدن، توزیع و پراکنده شده و در بسیاری از  روی به طور گسترده

متابولیسم وجود دارد  این عنصر برای سنتز و متابولیسم پروتئین، مورد نیاز است و نیز یکی از اجزاء انسولین 

های  که در سوخت و ساز کربوهیدرات نقش دارد  روی، نقش مهمی را در طیور بویژه مرغطوریاست، به

کند  این آنزیم برای تشکیل  ها از قبیل کربونیک آنهیدراز ایفا می زیمعنوان جزیی از تعدادی از آنگذار، به تخم

پپتیداز  های مهم حاوی روی در پرندگان شامل کربوکسی ساز ضروری است  سایر آنزیم پوسته تخم در غده پوسته
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ید ها نقش مهمی را در واکنش ایمنی در التیام زخم و پوست و در تول پلیمرازها هستند  این آنزیم DNAو 

کنند  عالئم کالسیک کمبود روی در طیور شامل، سرکوب سیستم ایمنی، پر درآوردی ضعیف  ها ایفا می هورمون

باشد  جذب روی در جیره سرشار از  گذاری و کیفیت پایین پوسته تخم می و التهاب پوست پاها، کاهش تخم

های  دانه، کنجاله کنجد و سایر مکمل نبهیابد  روی موجود در کنجاله سویا، کنجاله پ کلسیم یا فیتات، کاهش می

پروتئین گیاهی، قابلیت دسترسی کمی دارد که علت آن وجود فیتات در مواد غذایی است که با روی ترکیب 

 شوند تا فیتات روی را بوجود آورند  می

 

 ها ویتامین

شند  فقدان یک ویتامین با ها، ترکیبات آلی )حاوی کربن( مورد نیاز برای رشد و نگهداری حیوان می ویتامین

 شود  خاص در جیره یا جذب و کارآیی ناقص آن، باعث عارضه یا سندرم کمبود می

 تعریف عمومی ویتامین این است؛ ویتامین یک ترکیب آلی است که:     

 ( جزئی از غذای طبیعی یا تغذیه است، اما از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و آب جداست 9

 مقادیر کافی وجود دارد  ( در مواد غذایی در2

 ( برای رشد عادی بافت و سالمتی، رشد و بقاء ضروری است 8

شود، باعث ایجاد عارضه یا سندرم کمبود  خوبی جذب و استفاده نمی( وقتی در جیره وجود نداشته و یا به0

 شود  می

 تواند آن را سنتز نماید و بنابراین باید از جیره تأمین شود  ( حیوان نمی8

صورت شیمیایی سنتز شوند  توانند به ها می ثناهایی نیز در موارد فوق وجود دارد  بیشتر یا تمام ویتامیناست

شود و اسید نیکوتینیک  در پوست حیوان با قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراءبنفش سنتز می Dویتامین 

 شود  )نیاسین( در بدن از اسیدآمینه تریپتوفان ساخته می
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های ضروری در حفظ رشد و باروری ایفا  ها نقشباشند اما، آن ها به مقدار کم مورد نیاز می یتامیناگر چه، و     

توانند توسط پرنده به مقادیر کافی جهت تأمین نیازش ساخته شوند  برخی به مقدار  کنند  چند ویتامین می می

شوند  اگر چه مقدار کلی یک   د مکملشوند و بقیه هم بای کافی در مواد خوراکی متداول در جیره طیور یافت می

ها به صورت ترکیبی وجود دارند و به اشکال غیر قابل دسترس  رسد، اما برخی ویتامین ویتامین، کافی به نظر می

 ها ضروری است سازی آن در مواد خوراکی هستند، بنابراین، مکمل

 

 ها بندی ویتامین طبقه

اولین ویتامینی بود که  Aشوند  ویتامین  بندی می و به این روش طبقه اند یا در آب ها یا محلول در چربی ویتامین

 K,E,Dهای  ها، بعداً در این گروه کشف شدند  ویتامین کشف شد و محلول در چربی است  بقیه ویتامین

 ها تحت تأثیرشوند  جذب آن و با فرآیندهای مشابه جذب می  های محلول در چربی بوده و با چربی جیره ویتامین

توانند در مقادیر  های محلول در چربی می گذارند  ویتامین گیرد که بر جذب چربی اثر می همان عواملی قرار می

 شوند  شوند، در مدفوع نمایان می ها از بدن دفع میمحسوس در بدن حیوان ذخیره شوند  وقتی آن

به این نام  Aتمایز با ویتامین  بود که برای ایجاد Bاولین ویتامین محلول در آب کشف شده، ویتامین      

خود گرفتند  و     به B2و  B1هایی مانند ویتامین کشف شدند و نام Bهای دیگر  خوانده شد  سپس ویتامین

های  های محلول در چربی، ویتامین شود  در تمایز با ویتامین ها استفاده میاکنون اساس شیمیایی خاص برای آن

جز در مواردی شوند )به شوند و در مقادیر محسوس در بدن ذخیره نمی نمیها جذب  محلول در آب با چربی

 شود  ها به سرعت از ادرار دفع می و تیامین(  مقادیر اضافی این ویتامین B12ویتامین 

( توصیف 9132شوند  اسکات و همکاران ) ها از جیره تأمین نمیویتامین نیاز دارند  اما همه آن 90طیور به      

 را در مورد اثرات کمبود ویتامین در طیور ارائه کردند مناسبی 

توانند این ویتامین را سنتز کنند   های بدنشان می نیاز ندارند، زیرا بافت Cشان به ویتامین  طیور در جیره     

ول مرغ به طور معم ها را باید در جیره طیور جهت رشد و تولید مثل فراهم نمود  تخم مقادیر کافی سایر ویتامین
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ها، یکی از بهترین  باشد  به این دلیل تخم های کافی جهت تأمین نیازهای جنین در حال رشد می حاوی ویتامین

 در غذای انسان هستند   منابع حیوانی تأمین ویتامین

 

 های محلول در چربی ویتامین

( وجود دارد  1)ویتامرهاساز آن باید در جیره تأمین شود  این ویتامین به اشکال مختلف  یا یک پیش Aویتامین 

، معموالً بر Aپالمیتات )استر(  احتیاجات ویتامین  Aرتینول )الکل(، رتینال )آلدئید(، اسید رتینوئیک و ویتامین 

گونه ، اینAالمللی ویتامین  شود  استاندارهای بین ( در کیلوگرم جیره بیان میIUالمللی ) اساس واحد بین

 800/4خالص )رتینول(،  Aمیکروگرم الکل ویتامین  8/4از فعالیت  A= فعالیت ویتامین IU 9هستند  

 Aالمللی فعالیت ویتامین  یک واحد بین  Aمیکروگرم پالمتیات ویتامین  88/4، یا Aمیکروگرم استات ویتامین 

واحد  9887گرم بتاکاروتن مساوی است با  میلی 9بتاکاروتن معادل است و نیز  میکروگرم 8/4با فعالیت 

 )برای طیور(  Aالمللی ویتامین  بین

 های محلول در آب و چربی ای از ویژگی ویتامین   خالصه8.8جدول 

 

                                                 
1 . vitamers 
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 های مورد نیاز طیور    ویتامین8.8جدول 

 آب در محلول یچرب در محلول

A نیتامیو
 9نیوتیب 1

D3 نیتامیو
 9نیکول 1

 9نیفوالس E9 نیتامیو

 9نیاسین K9 نیتامیو

 9کینتوتناپاسید  

 9نیبوفالویر 

 نیامیت 

 نیرودوکسیپ 

 B12 (نیآم کوبال)9 

 (دیاس کیسکوربآ) C نیتامیو 

 ای  های جیره تآمین احتیاجات از طریق مکمل  9

 

ضروری در بینایی، رشد استخوان و ماهیچه، تولید مثل و حفظ بافت مخاطی سالم دارد  به   نقش Aویتامین 

هایی نظیر یونجه نیز یافت  ها، سبزیجات سبز برگ و علوفه خی دانهدر بر Aطور طبیعی پیش ماده ویتامین 

تبدیل شود   Aتواند در جداره روده به ویتامین  شود  شکل متداول ماده متشکله، بتا کاروتن است که می می
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با  Aکاروتن در مقادیر قابل مالحظه در علف خشک یا پودر یونجه و ذرت زرد وجود دارد  کاروتن و ویتامین 

جایی شوند  از آن رار گرفتن در معرض هوا، نور، فساد )ترشیدگی( بویژه در درمای باال، به سرعت خراب میق

ها بایستی با این ویتامین مکمل  موجود در خوراک کار دشواری است، لذا، جیره Aکه تعیین مقدار ویتامین 

 شوند 

ها و میزنای و  ها، رسوب اسیداوریک در کلیه  در طیور شامل: ناهماهنگی ماهیچه Aعالئم کمبود ویتامین      

کنند  های کمتری تولید می کنند، تعداد تخم ناکافی دریافت می Aهایی که ویتامین  باشد  مرغ ضرر اقتصادی می

شوند  سایر عالئم کمبود در طیور شامل کاهش مصرف خوراک، حساسیت به  ها، غالباً به جوجه تبدیل نمی و تخم

 باشد  ها و در نهایت مرگ می و دیگر عفونت های تنفسی عفونت

نیز برای جذب و رسوب کلسیم در پرندگان مورد نیاز است  اثرات کمبود این ویتامین به طور  Dویتامین      

دریافت  Dو یا دارای کمبود ویتامین  Dهایی که جیره فاقد ویتامین  خاص در پرنده جوان، شدید است  جوجه

های در حال رشد  دهند  استخوان تیسم را همانند نتایج کمبود کلسیم و فسفر، توسعه می کنند، سریعاً راشی می

های تغذیه  مانند و اغلب قادر به حرکت نخواهند بود  مرغ شوند و پرندگان از نظر رشد، عقب می نمی  کلسیمی

ی که تولید متوقف گردد  گذارند تا زمان های با پوسته نازک می ناکافی، تخم Dهای حاوی ویتامین  شده با جیره

 تواند کلسیم را از پوسته تخم جذب کند، ناقص است  رشد جنین به این دلیل که نمی

شود  دو منبع  ها جذب می های محلول در چربی، در روده همراه با بقیه چربی مانند سایر ویتامین Dویتامین      

باشد   گیاهی( می D2و ارگوکلسیفرول )ویتامین  حیوانی( D3کلسیفرول )ویتامین  ، کولهDعمده طبیعی ویتامین 

ای  ها و دیگر حیوانات مزرعه که خوکبه طور مؤثر استفاده کنند، درصورتی D3توانند از شکل  طیور، فقط می

توانند از هر دو شکل استفاده کنند  بیشتر مواد خوراکی به استثنای علوفه خشک شده با نور خورشید، از نظر  می

تواند در  می Dباشد  ویتامین  سازی، بویژه در طول زمستان ضروری می کمبود دارند  بنابراین، مکملاین ویتامین 

تواند کل نیاز به ویتامین  بدن با فعالیت نور خورشید بر یک پیش ماده، در پوست سنتز شود که در تابستان می

D 7ماوراء بنفش اشعه خورشید، روی  را در طیور پرورش یافته در هوای آزاد فراهم کند  پرتونگاری در نور -
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را تولید کند که سپس در بدن به اشکال D3 کند تا پیش ساز ویتامین  دهیدروکلسترول در پوست فعالیت می

شود  موقعیت جغرافیایی و فصل بر کمیت و کیفیت اشعه خورشیدی بویژه در ناحیه  فعال ویتامین تبدیل می

(UVBاشعه ماورای بنفش که به سطح زم )( نشان 9133گذارند  تحقیقات وب و همکاران ) رسد اثر می ین می

دهیدروکلسترول موجود در پوست انسان، در معرض نور خورشید در روزهای بدون ابر در بوستون -7داد که 

شمالی(، این  82°ای تولید نکرد  در ادمونتون ) D3درجه شمالی از نوامبر تا فوریه، هیچ پیش ویتامین  2/02

شمالی(، نور  93°شمالی و  80°تأثیر زمستانی از اکتبر تا مارس بود  در نواحی از جنوب دورتر ) دوره بی

در وسط زمستان، تبدیل کرد  احتماالً  D3ساز ویتامین  دهیدروکلسترول را به پیش-7خورشید به طور مؤثری 

خورشیدی را  UVBرات در اشعه دار تغیی یک موقعیت مشابه در نیمکره جنوبی غالب است  این نتایج تأثیر معنی

تعیین « زمستانی Dویتامین »در پوست اثبات کرده و اثر عرض جغرافیایی را بر میزان  D3بر ساخت ویتامین 

یافته در هوای آزاد ضروری است   ای، ویتامین برای طیور پرورش سازی جیره کند، که در این مدت مکمل می

سازی، در ذخایر ویتامین در بدن طیور  ها، آگاه باشند  بدون مکمل یافتهتولیدکنندگان طیور ارگانیک باید از این 

آید   ای نیاز دارند، نوسان فصلی بوجود می سازی جیره یافته در هوای آزاد که در طول زمستان به مکمل پرورش

 ، یک امر متداول شد Dای با ویتامین  سازی جیره وقتی این کمبود تشخیص داده شد، مکمل

شود،  گیری می المللی جوجه( انداره )واحد بین ICUالمللی( یا  )واحد بین  IUکه در Dمنابع ویتامین  توان     

 متبلور، معادل است  mg 428/4 D3با فعالیت  Dالمللی ویتامین  یک واحد بین

ست که در توکوفرول ا -ترین منبع طبیعی آن آلفا، برای رشد طبیعی و تولید مثل الزم است  مهمE ویتامین     

تواند ساخته شده و برای  ( میEشود  شکل استری آن )مانند استات ویتامین  ها یافت می های گیاهی و دانه روغن

گرم  المللی آن معادل با میزان فعالیت یک میلی ای مورد استفاده قرار گیرد  یک واحد بین سازی تغذیه مکمل

دارد و  سلنیومرابطه نزدیکی با نقش  Eای ویتامین  یهشود  نقش تغذ ال آلفا استات توکوفرول تعریف می دی

های سلولی از آسیب اکسیدی، دخالت دارد  اگر چه این  عمدتاً در محافظت از چربی در غشاء از قبیل دیواره
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وجود ندارد  هر دو  Eعالئم، با عالئم کمبود سلنیوم مشابه است، اما، امکان جایگزینی کامل سلنیوم با ویتامین 

 باشند  غذی در جیره الزم میعنصر م

تراوش ( »2( بیماری جوجه دیوانه یا انسفالوماالشیا  9تواند منجر به:  های در حال رشد، کمبود می در جوجه     

ای(  ( دیستروفی )اختالل تغذیه8بروز ورم )خیز( در اثر نفوذپذیری بیش از حد مویرگ  « آب در زیر پوست

های غیراشباعی باشد که آمادگی فاسد  دهد که جیره حاوی چربی زمانی رخ میای شود  انسفالوماالشیا  ماهیچه

شود و دیستروفی  ای، جلوگیری می وسیله سلنیوم جیرهشدن را داشته باشند  تراوش آب در زیر پوست به

ن و اسیدهای آمینه و متیونین و سیستی سلنیوم، Eای، یک بیماری پیچیده است که تحت تأثیر ویتامین  ماهیچه

های پرورشی از نظر  تواند رخ دهد که جیره مرغ های بارور، زمانی می درآوری ضعیف تخم گیرد  جوجه قرار می

های  های طیور در حال رشد، مرغ ، جیرهEکمبود داشته باشند  برای جلوگیری از کمبود ویتامین  Eویتامین 

 شوند  ن مناسب، مکمل میاکسیدا و احتماالً یک آنتی Eمادر، معموالً با یک منبع ویتامین 

( K2( در گیاهان و مناکوئینون )K1شود: فیلوکوئینون ) به طور طبیعی به اشکال مختلفی دیده می Kویتامین      

، درسنتز پروترومبین در کبد، یک فاکتور انعقاد خون، Kشود  ویتامین  ها، سنتزمی که در روده توسط میکروب

های تغذیه شده با یک جیره  ها یا نیمچه گیرد  جوجه مین انعقاد خون نام مینقش دارد  بنابراین تحت عنوان ویتا

دارای کمبود این ویتامین، احتماالً گسترش خونریزی در بخشی از بدنشان به دلیل آسیب یا جراحت وجود 

وقتی گیرند، اما  های بالغ، به آسانی تحت تأثیر قرار نمی ها شود  مرغداشته و ممکن است منجر به مرگ آن

ها ذخایر ویتامینی کمی دارند و بنابراین  شوند، جوجه تغذیه می Kهای مادر، با جیره دارای کمبود ویتامین  مرغ

های خوراکی خاص، نیز ممکن  شوند  افزودنی نسبت به خونریزی به دلیل زمان انعقاد خون طوالنی، مستعد می

های در حال رشد و  ، معموالً به جیره جوجهKتامین را افزایش دهد  در زمان نیاز وی Kاست نیاز به ویتامین 

 شود  های مادر به صورت یک شکل سنتزی محلول در آب، اضافه می مرغ
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 محلول در آب Bهای  ویتامین

عنوان  های بیوشیمیایی به ها در واکنش طور کلی آن باشند  به در تغذیه طیور مهم می Bهشت ویتامین 

 کنند که اغلب در انتقال انرژی نقش دارند  میفاکتورهای مشترک آنزیمی شرکت 

در سنتز لیپیدها، و در سوخت و ساز گلوکز نقش مهمی دارد  جیره طیور در مناطقی که از گندم  بیوتین

طور معمول مستلزم  کنند )غرب کانادا، استرالیا و اسکاندیناوی(، به عنوان منبع اصلی خوراک استفاده می به

ین هستند  منابع خوب این ویتامین شامل کنجاله بادام زمینی، کنجاله گلرنگ، مخمرها، سازی با این ویتام مکمل

های جوان، باعث  باشد  کمبود بیوتین در جیره جوجه پودر یونجه، کنجاله کانوال، پودر ماهی و کنجاله سویا می

د  پاها، ناهموار شده و شو بروز جراحات پوستی مانند جراحات مشاهده شده در اثر کمبود اسید پانتوتینیک می

ها پدیدار شده و  های دهان و پلک گردد  سرانجام جراحات در گوشه شود و کم خونی ایجاد می بعداً ترک ایجاد می

سازی  ها نیز مشاهده شده است که نیاز به مکمل دانه شوند  کمبود بیوتین در بوقلمون ممکن است به صورت دانه

های خام، کمبود بیوتین شایع است زیرا بیوتین بوسیله  ی تغذیه شده با تخمها ها یا نیمچه باشد  در جوجه می

مرغ، این اثر  شود  سفیده پخته شده تخم مرغ(، غیر فعال می های موجود در سفیده تخم آویدین )یکی از پروتئین

برای  کند  بیوتین همچنین در جلوگیری از بیماری پروسیس ) لغزش تاندون( نقش داشته و را ایجاد نمی

های بالغ  ها، ضروری است  مقدار مورد نیاز برای حفظ سالمتی و تولید تخم در مرغ درآوری مناسب تخم جوجه

 بسیار کم است 

شود  این  به مفهوم یک ویتامین جدا نیست، بلکه، به طور کلی در گروه محلول در آب گنجانده می کولین     

پیام عصبی نقش دارد  کولین همراه با متیونین به عنوان یک ماده یک جزء ساختاری سلول است و در انتقال 

باشند  طیور، این ویتامین را  کند که برای سوخت و ساز ضروری می های متیلی عمل می منبع مهم گروه

ها و  سازی برای بوقلمون سازند اما، اغلب این فرآیند در پرندگان جوان ناکافی است که این امر نیاز به مکمل می

ای مناسب عبارتند از:  ای گوشتی دارد  پرندگان بالغ، قادر به سنتز کافی کولین هستند  منابع جیرهه جوجه

های تقطیر کننده همراه با منگنز، اسید فولیک، اسید  های ماهی، پودر ماهی، کنجاله سویا و حالل محلول



 
87 

ها ضروری است   و نیمچه های جوان نیکوتینیک و بیوتین  کولین نیز برای جلوگیری از پروسیس در جوجه

 شود  وری پایین خوراک می کمبود کولین همچنین منجر به تعویق رشد و بهره

ها،  رابطه نزدیکی با اسید فولیک از نظر سوخت و ساز دارد  تمام گیاهان، میوه( B12کوباالمین )ویتامین      

کل کوباالمین یافت شده در طبیعت را تولید ها،  ها عاری از این ویتامین هستند  میکروارگانیسم سبزیجات و دانه

های طیوری که حاوی  کنند  هر گونه پیدایش در مواد گیاهی، ناشی از آلودگی میکروبی است  بنابراین جیره می

های در حال رشد،  برای جوجه B12سازی نیاز دارند  کافی بودن ویتامین  هیچ فرآورده حیوانی نیستند، به مکمل

ی مادر، بسیار حائز اهمیت است  عالئم کمبود شامل کاهش رشد، پروسیس در حیوان جوان، ها نیمچه ها و مرغ

 باشند  ها می کاهش راندمان استفاده از خوراک، افزایش مرگ و میر و کاهش جوجه درآوری تخم

ها  ها و پیریمیدین در سوخت و ساز دخالت داشته و همچنین در بیوسنتز پورین فوالسین )اسید فولیک(     

شود  در  نقش دارد  این ویتامین یک ویتامین بسیار پایدار است، اما به طور طبیعی در مواد غذایی تولید نمی

ها در  شود  این شکل آید که به آسانی اکسید می ها بوجود می گلوتامات عوض به اشکال احیاء تحت عنوان پلی

باره  حاوی فوالسین کافی هستند اما در این های غذایی، عمدتاً شوند  جیره بدن به اسید فولیک تبدیل می

شود  اطمینان وجود ندارد  بنابراین، فوالسین معموالً در مکمل ویتامینی افزوده شده به جیره طیور گنجانده می

ها باعث به تعویق افتادن رشد،  های جوان یا نیمچه تا از کفایت آن، اطمینان حاصل شود  کمبود در جوجه

شود  پر و بال رنگی ممکن است دچار کمبود تولید رنگدانه شده و کم خونی  وسیس میپردرآوری ضعیف و پر

 هاست  مشخصی بروز کند  فلج گردنی نیز یک عالمت دیگر کمبود این ویتامین در بوقلمون

( است که در متابولیسم اهمیت NADو  NADPجزیی از دو آنزیم مشترک ) نیاسین )اسید نیکوتینیک(     

های غالت )بویژه ذرت( حاوی نیاسین به شکلی  ها دارای کمبود است، زیرا دانه ویتامین در اغلب جیرهدارند  این 

باشد  بقوالت، مخمرها، سبوس گندم، محصوالت فرعی تخمیر و  که غالباً برای طیور غیر قابل دسترس است، می

تریپتوفان توسط پرنده ساخته ها، منابع خوب این ویتامین هستند  این ویتامین از اسیدآمینه  برخی علف

های جوان، باعث کندی رشد، بزرگ  شود، اما کارآیی تبدیل آن، پایین است  کمبود این ویتامین در جوجه می
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ها به خصوص به ناهنجاری مفصل زانویی حساس هستند   شود  بوقلمون شدن مفصل خرگوشی و پروسیس می

های  باشد  جوجه ی، از دست دادن اشتها و پرسازی ضعیف میعالئم دیگر کمبود التهاب کبود زبان و حفره دهان

شوند  با کاهش خوراک مصرفی رشد به میزان زیادی به  متأثر از کمبود این ویتامین، عصبی و پرخاشگر می

 شود  سازی جیره استفاده می افتد  به طور کلی شکل سنتزی اسید نیکوتینیک برای مکمل تعویق می

ها از نظر این ویتامین کمبود دارند  زیرا دانه  ( است  بیشتر جیرهCoA) Aجزء کوآنزیم یک  اسید پنتوتنیک     

های گیاهی، منابع ضعیف این ویتامین هستند  منابع خوب این ویتامین عبارتند از: مخمر آبجو،  غالت و پروتئین

تغذیه شده با جیره دارای ها )جوجه و بوقلمون(  های جوان و نیمچه یونجه، و محصوالت فرعی مخمرسازی  جوجه

کنند و پرهای ناصاف دارند  جراحات پوستی در گوشه های دهان، روی  کمبود اسید پنتوتنیک به کندی رشد می

آیند   آید  در موارد شدید، این جراحات حتی روی پاها نیز بوجود می های پلک و اطراف کلوآک پدید می لبه

آیند غالباً،  هایی که از تخم در می شود و جوجه درآوری می جوجه های مادری پرورشی باعث کاهش کمبود در گله

 شود  سازی جیره استفاده می تلفات زیادی دارند  پنتوتنات کلسیم به طور متداول برای مکمل

ها  های آنزیمی است که در متابولسیم ازت دخالت دارد  به طور کلی جیره یک جزء از سیستم پیریدوکسین     

کنند  برخی مواد غذایی از قبیل بذرک و  را به شکل آزاد یا ترکیب شده با فسفات تأمین می مقدار کافی آن

هایی است  های خاص لوبیا ممکن است حاوی مواد ضد پیریدوکسین باشند  پیریدوکسین یکی از ویتامین گونه

ول آسیاب کردن، از درصد از پیریدوکسین گندم در ط 14تا  74شود   که در طول فرآوری غذا، دچار خسارت می

هدف، همراه با تشنج، خستگی و مرگ و میر  رود  کمبود شدید، باعث حرکات نامنظم و دوندگی بی بین می

شود  در مرغان خانگی بالغ، از دست رفتن اشتها نیز همراه با از دست دادن سریع وزن )کاهش وزن( و مرگ  می

 شود  یف نیز مشاهده میدرآوری ضع و میر وجود دارد  کاهش تولید تخم و جوجه

یک ویتامین محلول در آب است و اغلب در جیره طیور، کمبود آن وجود دارد، چون دانه غالت و  ریبوفالوین     

سازی این ویتامین  های طیور به مکمل های گیاهی، منابع ضعیف ریبوفالوین هستند )بنابراین، همه جیره پروتئین

های طیور به عنوان منابع خوب ریبوفالوین مورد استفاده  طور سنتی در جیره نیاز دارند(  فرآورده های شیری، به
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عنوان های فرعی تخمیری هستند  ریبوفالوین به های سبز و فرآورده گیرند  منابع خوب دیگر، علوفه قرار می

مبود این هایی که جیره دارای ک ها و بوقلمون ( مورد نیاز است و مرغFADو  FMNجزیی از دو کوآنزیم مهم )

های مادر  دهند  مرغ خوردگی انگشتان را نشان می ویتامین دارند به طور ضعیفی رشد کرده و اغلب فلجی و پیچ

هایشان به طور مناسب تبدیل به  های ریبوفالوین در جیره خود نیاز دارند، در غیر این صورت تخم به مکمل

 شوند  ویتامین مکمل می ها با یک منبع مصنوعی این شوند  معموالً جیره جوجه نمی

( )کربوکسیالز(، حائز اهمیت است  منابع خوب TPPبه عنوان جزیی از کوآنزیم تیامین پیروفسفات ) تیامین     

ها روی  باشند  کمبود این ویتامین غالباً کمتر از کمبود سایر ویتامین ها و مخمر می این ویتامین، یونجه، دانه

ای که دارای  شود  جیره هایی که غذای اصلی طیور هستند یافت می در تمام دانهدهد، زیرا ویتامین به وفور  می

 شود  کمبود تیامین است باعث اختالالت عصبی در پرندگان جوان و مسن و فلج اعصاب محیطی می

نیست  برای  Bهای گروه  یک ویتامین محلول در آب است، اما جزء ویتامین (Cاسید آسکوربیک )ویتامین       

ها، این ویتامین یک نیاز متابولیکی است، اما فقط برای آن دسته حیواناتی که فاقد آنزیم برای ساخت  ام گونهتم

گیری و نگهداری  ای است  بنابراین در جیره طیور مورد نیاز نیست  این ویتامین در شکل آن هستند نیاز جیره

 ند، دخیل است های بین سلولی که حاوی کالژن یا سایر مواد مربوطه هست بافت

 واکنش نسبت به عالئم کمبود ویتامین

وجود داشته  E,D,Aترتیب، اگر گمان کمبود ویتامین  عالئم کمبود ویتامین به ندرت اختصاصی هستند  بدین

وسیله افزودن به خوراک  باشد، الزم است که یک متخصص تغذیه یا دامپزشک مسئله را بررسی کند و هر سه به

شود  رود توصیه می می Bهای قابل حل در آب( تغذیه شوند  اگر احتمال کمبود ویتامین  رمیا آب آشامیدنی )ف

سازی غذا یا آب  را با مکمل Bمسئله را با یک متخصص تغذیه یا دامپزشک مطرح کنید و کمپلکس ویتامین 

 Bهای  تامینها محلول در آب هستند و طیور زمانی که کمبود وی آشامیدنی، مصرف کنید )چون این ویتامین

ها را در مورد کمبودهای  دارند به خوبی غذا نمی خورند(  استاندارهای ارگانیک اغلب اجازه استفاده از ویتامین

 دهنده هماهنگ شود  دهند، اما این مورد باید با آژانس گواهی صحیح می
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 آب

ترین خورده شده است  مهم برابر وزن غذای 8تا  2آب نیز یک عنصر مغذی مورد نیاز است  نیاز به آب، حدود 

مالحظات در مورد طیور، اطمینان از این است که مقدار کافی آب تازه و غیر آلوده، همیشه در دسترس باشد  

آب باید همیشه به صورت آزاد از مخزن های آب طراحی شده برای طیور در دسترس باشد  کیفیت آب، مهم 

بین  pHگرم/کیلوگرم و  میلی 8444( تا بیش از TDSامحلول )هایی بر اساس کل مواد جامد ن است  دستورالعمل

 معموالً مورد قبول است  3تا  8

پرندگان، همچنین نسبت به دمای آب آشامیدنی حساس هستند و آب سرد را به آبی که دمای باال دارد،      

 تواند بر مصرف غذا تأثیر بگذارد  دهند این امر می ترجیح می

 

 آنالیز خوراک

توان به صورت شیمیایی آنالیز کرد تا اطالعات کافی در مورد اجزای مورد بحث فوق  خوراک یا جیره را میاجزای 

تواند اطالعاتی را در مورد مقدار مواد مغذی قابل دسترس بیولوژیکی برای  فراهم نمود  به طور کلی، این کار نمی

 حیوان، فراهم کند 

توسط هنبرگ و استومان از آزمایشگاه وینده در آلمان  9388ر سال تجزیه تقریبی، طرحی است که ابتداء د     

شود و به مرور زمان اصالح شده  جهت آنالیز ترکیبات اصلی روی کار آمد  اغلب به آن سیستم وینده گفته می

فیبرخام تشکیل  و خام است  این سیستم از تعیین آب ) رطوبت(، خاکستر، چربی خام )عصاره اتری(، پروتئین

)کربوهیدرات غیر قابل هضم( و عصاره CF کند:  ها را به دو دسته تقسیم می شود  این سیستم کربوهیدرات می

 شود نه با تجزیه مستقیم  گیری می با کمک تفاوت اندازه NFEیا کربوهیدرات قابل هضم(   NFEعاری از ازت )

 اطالعات بدست آمده عبارتند از:     

سازد و  به عنوان جزیی قلمداد شود که محتوای مواد مغذی را رقیق می تواند رطوبت )آب(: این مورد می -9

 کند  ای فراهم می گیری آن، اطالعات درستی را در مورد محتویات تغذیه اندازه
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 ماده خشک: این مقدار، ماده خشک موجود، پس از حذف رطوبت است  -2

تواند اطالعات دقیقی  الیز بیشتر، میکند  آن خاکستر: اطالعاتی را در مورد محتوای مواد معدنی فراهم می -8

 را در مورد مواد معدنی خاص موجود فراهم کند 

 ماده آلی: این مقدار، پروتئین با ماده کربوهیدراتی موجود پس از حذف خاکستر از ماده خشک است  -0

شود  این اندازه پروتئین موجود  مشخص می 28/8× پروتئین خام: پروتئین تحت عنوان محتوای ازت  -8

گرم پروتئین است   944گرم به ازای هر  98ت و بر این فرض استوار است که میانگین محتوای ازت اس

N در برخی خوراک ( ها به عنوان ازت غیر پروتئینیNPN وجود دارد  بنابراین مقدار محاسبه شده با )

هایی  ه، پروتئین خام است نه پروتئین حقیقی  پروتئین حقیقی از اسیدآمینN×  28/8ضرب کردن 

 گیری شوند  های خاص، اندازه توانند با استفاده از روش شود که می تشکیل می

 مواد غیر نیتروژنی -8

 آید  قسمتی از این بخش، قابل هضم است، بنابراین  عنوان فیبر خام بدست می فیبر: این بخش به

یک روش، مواد سوست و همکاران، توسعه داده شدند   تر تجزیه فیبر بعداً توسط ون های دقیق روش

محتویات سلول گیاهی، یک بخش بسیار قابل هضم که  -9کند   خوراکی را به دو بخش تفکیک می

ترکیبات جداره  -2شود   ها( تشکیل می از قند، نشاسته، پروتئین محلول، پکتین و لیپیدها )چربی

لولز، لیگنین و سلولز، س سلولی گیاهی، بخشی با قابلیت هضم متغیر که از پروتئین نامحلول، همی

شود  این روش شامل جوشاندن یک نمونه در یک محلول شوینده خنثی  ازت باند شده تشکیل می

گیرد و باقیمانده فیبری،  محتویات سلول( نام می ،(NDSکننده خنثی  است  بخش محلول در پاک

و  CF شود  برخالف ، اجزای دیواره سلولی( نامیده میNDFکننده خنثی ) الیاف نامحلول پاک

NFE هر دوی ،NDS  وNDF، بینی  های با قابلیت هضم کم و زیاد را پیش به درستی مقادیر بخش

را به یک NDF است که  (ADF)کنند  دومین روش، تجزیه الیاف نامحلول در شوینده اسیدی  می

بخش محلول که حاوی همی سلولز اولیه است و مقداری پروتئین نامحلول دارد و یک بخش 
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اند که لیگنین  کند  نشان داده که حاوی سلولز، لگنین و ازت باند شده است، تجزیه مینامحلول 

ای  عامل عمده مؤثر بر قابلیت هضم علوفه است  جداول ترکیبات مواد خوراکی به طور فزاینده

کنند، چون برخی از متخصصین تغذیه دام،  بیان می CFرا به جای مقادیر  ADFو   NDFمقادیر

، هنوز یک جزء فیبری مورد استفاده CFدهند  اما شایان ذکر است که  را ترجیح می ها این داده

( است و جزء مورد نیاز محققان تنظیم کننده جداول مواد غذایی نیز 9110) NRCتوسط 

 باشد  می

 های قابل هضم از جمله نشاسته و قند تشکیل    این عصاره از کربوهیدراتعصاره عاری از ازت

 شود  می

شود )گاهی اوقات روغن یا عصاره اتری نامیده  گیری می اندازه« چربی خام»این ماده به عنوان  :چربی -7

گیری  توان برای اندازه تری را می شود(  آنالیزهای دقیق شود، زیرا در فرآیند استخراج از اتر استفاده می می

 اسیدهای چرب منفرد، انجام داد 

 

های محلول در آب و  توانند در عصاره شوند، بلکه می گیری نمی اندازهها مستقیماً در سیستم وینده  ویتامین 

هایی از قبیل  های سریع بر پایه تکنیک گیری شوند  نهایتاً روش های مناسب اندازه محلول در چربی با روش

 های شیمیایی برای تجزیه خوراک ، احتماالً جایگزین روش(NIRS)اسپکتروسکوپی انعکاسی مادون قرمز نزدیک 

 یابد  گیری قابلیت دسترسی زیستی، در تحقیقات حیوانی ادامه می شوند، اما، احتماالً اندازه

 

 ای نشریات در مورد احتیاجات تغذیه

 DCهای شورای تحقیقات ملی آکادمی علوم واشنگتن،  ای در آمریکای شمالی بر پایه توصیه احتیاجات تغذیه

باشد و به  یور، گاوهای شیرده، اسب، حیوانات آزمایشگاهی و     می، ط ها در مورد خوک قرار دارند  این توصیه

شود   سال یکبار، به روز می 94ها برای هر گونه خاص، هر  شوند  توصیه منتشر می  عنوان یک سری کتاب
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است اکنون برای نهمین بار ویرایش شده است  یک  9110نیازهای فعلی طیور به مواد مغذی که مربوط به سال 

های تحقیقات منتشر شده را  اند، یافته متشکل از متخصصین که برای این مورد خاص منصوب شده کمیته

شوند   ها، منتشر می کنند  سپس، این اطالعات در قالب توصیه بررسی و برآورد احتیاجات را از آنها استنتاج می

 کاربرد زیادی دارد  این اطالعات، از سوی صنعت غذا در آمریکای شمالی و بسیاری از نواحی دیگر،

ای وجود ندارند  استانداردهای نیاز به مواد مغذی در انگلستان  ی قابل مقایسه در سایر کشورها، هیچ توصیه     

(  ARC ،9178اند )برای مثال  شدند، اما هنوز به روز نشده های ملی آماده می در گذشته توسط کمیته

(  جدیدترین نشریه SCA ،9137اند ) منتشر شدند اما، اصالح نشده 9137های استرالیایی نیز در سال  استاندارد

ها را پوشش  ها، طیور و خرگوش است که خوک 9130در سال  INRAفرانسوی در مورد احتیاجات، نشریه 

هاست  برای مثال، های برآوردهای منتشر شده در مورد احتیاجات، کاربرد عمومی آن دهد  یکی از محدودیت می

م مؤثر بر نیازهای مواد مغذی برای انرژی و اسیدهای آمینه در پرندگان در حال رشد، ظرفیت یک مسئله مه

ای در زمان رشد پرنده تا بلوغ یا توسعه ظرفیت تولید مثلی  ژنوتیپی مورد نظر جهت ذخیره بافت ماهیچه

ی پتانسیل ژنتیکی جهت ای باالتر اسیدآمینه تنها در پرندگان دارا ها، نسبت به تراکم جیره باشد  واکنش می

ذخیره بافت ماهیچه نسبت به بافت چربی، یا تولید تعداد بیشتری تخم، مثبت خواهد بود  در نتیجه ایجاد 

هایی که بتوانند عموماً در تمام ژنوتیپ ها بکار روند، کار دشواری است   ای برای اسیدآمینه استانداردهای تغذیه

کشی در اروپا، آسیا، استرالیا و آمریکای شمالی به طور مشترک از  جهگذار و جو به این دلیل، صنعت مرغ تخم

ها، به اطالعات دقیقی در مورد  کنند  این مدل ای بر اساس اطالعات نیازمندی، استفاده می های نیاز تغذیه مدل

  در حال داده ورودی/خروجی نیاز دارند و فراتر از اطراف میانگین تولیدکننده محصوالت ارگانیک قرار دارند

ای که به طور خاص برای طیور ارگانیک طراحی شده باشد وجود ندارد  این  حاضر، هیچ مجموعه استاندارد تغذیه

 استانداردها، از استانداردهای موجود در طیور تجاری، مشتق خواهند شد 
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درصد  14رشد، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  های لگهورن درحال ( برای جوجه9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.7جدول 

رطوبت(
9 

 مرحله

دیسف پوسته - گذار تخم یها مرغ یا قهوه پوسته -گذار تخم یها مرغ   

8-4  

یهفتگ  

92-8  

یهفتگ  

93-92  

یهفتگ  

93 
-یهفتگ  

تخم نیاول  

8-4  

یهفتگ  

92-8  

یهفتگ  

93-92  

یهفتگ  

93 
-یهفتگ  

تخم نیاول  

(گرم) بدن یانیپا وزن  084 134 987 9078 844 9944 9844 9844 
 وساز سوخت قابل یانرژ

(یلوکالریک) یظاهر  
2384 2384 2144 2144 2344 2344 2384 2384 

(گرم)خام نیپروتئ  934 984 984 974 974 984 904 984 
(گرم)نهیآم یدهایاس          

نیآرژن  4/94  8/3  7/8  8/7  0/1  3/7  2/8  2/7  

نیسر+نیسیگال  4/7  3/8  7/0  8/8  8/8  8/0  0/0  4/8  

نیدیستیه  8/2  2/2  7/9  4/2  8/2  9/2  8/9  3/9  

نیزولوسیا  4/8  4/8  4/0  8/0  7/8  7/0  7/8  2/0  

نیلوس  4/99  8/3  4/7  4/3  4/94  4/3  8/8  8/7  

نیزیل  8/3  4/8  8/0  2/8  4/3  8/8  2/0  1/0  

نیونیمت  4/8  8/2  4/2  2/2  3/2  8/2  1/9  9/2  

نیستیس+نیونیمت  2/8  2/8  2/0  7/0  1/8  1/0  1/8  0/0  

نیآالن لیفن  0/8  8/0  8/8  4/0  9/8  2/0  0/8  3/8  

نیروزیت+نیآالن لیفن  4/94  8/3  7/8  8/7  0/1  3/7  8/8  4/7  

نیترئون  3/8  7/8  7/8  7/0  0/8  8/8  8/8  0/0  

پتوفانیتر  7/9  0/9  9/9  2/9  8/9  8/9  4/9  9/9  

نیوال  2/8  2/8  9/0  8/0  1/8  1/0  3/8  8/0  
 در گرم)یمعدن مواد

(لوگرمیک  
        

میکلس  4/1  4/3  4/3  4/24  4/1  4/3  4/3  93 
(تاتهیرفیغ)فسفر  4/0  8/8  4/8  2/8  4/0  8/8  4/8  8/8  

دیکلر  8/9  2/9  2/9  8/9  2/9  9/9  9/9  9/9  

ومیزیمن  8/4  8/4  0/4  0/4  87/4  07/4  87/4  87/4  

میپتاس  8/2  8/2  8/2  8/2  8/2  8/2  8/2  8/2  

میسد  8/9  8/9  8/9  8/9  8/9  8/9  8/9  8/9  
 مصرف کم یمعدن مواد

(گرم یلیم)  
        

4/8 مس  4/04  4/04  4/04  4/8  4/0  4/0  4/0  

دی  88/4  88/4  88/4  88/4  88/4  88/4  88/4  88/4  

4/34 آهن  4/84  4/84  4/84  4/78  4/8  4/88  4/88  

4/84 منگنز  4/84  4/84  4/84  4/88  4/23  4/23  4/23  
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ومیسلن  98/4  9/4  9/4  9/4  90/4  9/4  9/4  9/4  

یرو  4/04  4/88  4/88  4/88  4/83  4/88  4/88  4/88  
 واحد) ها نیتامیو

ی(الملل نیب  
        

نیتامیو A 9844 9844 9844 9844 9024 9024 9024 9024 
نیتامیو D3 244 244 244 844 914 914 914 234 

نیتامیو E 4/94  4/8  4/8  4/8  8/1  7/0  7/0  7/0  

(گرم یلیم) ها نیتامیو          

نیوتیب  98/4  4/9  9/4  9/4  90/4  41/4  41/4  41/4  

نیکول  9844 144 844 844 9228 384 074 074 
نیفوالس  88/4  28/4  4/28  28/4  82/4  28/4  28/4  28/4  

نیاسین  4/27  4/99  4/99  4/99  4/28  8/94  8/94  8/94  

کینتوتناپاسید   4/94  4/94  4/94  4/94  0/1  0/1  0/1  0/1  

نیدوکسیریپ  4/8  4/8  4/84  4/8  3/2  3/2  3/2  3/2  

نیبوفالویر  8/8  3/9  3/9  2/2  0/8  7/9  7/9  7/9  

نیامیت  4/9  4/9  3/9  3/4  4/9  4/9  3/4  3/4  

نیتامیو K 8/4  8/4  8/4  8/4  07/4  07/4  07/4  07/4  

(کروگرمیم) ها نیتامیو          

4/1 (B12 نیتامیو) نیمآ کوبال  4/8  4/8  4/0  4/1  4/8  4/8  4/8  

(گرم) دیاس کیئینولیل  4/94  4/94  4/94  4/94  4/94  4/94  4/94  4/94  

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به سویا  بعضی از داده-جیره بر پایه ذرت  1

 

 14گذار لگهورن، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  های تخم ( برای مرغ9110) NRCبرآورد میزان احتیاجات مواد مغذی   8.3جدول 

  باشند  قادیر در روز میو م 9درصد رطوبت(

 
مقادیر/کیلوگرم در سطوح متفاوت مصرف خوراک: 

 گذار با پوسته سفید های تخم مرغ

 مقادیر در روز

های مادر  مرغ

 تخم سفید

های  مرغ

گذار  تخم

 تخم سفید

های  مرغ

گذر تخم  تخم

 ای قهوه

 994 944 944 924 944 34 (روز/گرم)یمصرف خوراک

 8/98 4/98 4/98 928 98 933 (گرم) خام نیپروتئ

       (گرم)نهیآم یدهایاس

 77/4 7/4 7/4 3/8 4/7 3/3 نیآرژن

 91/4 97/4 97/4 0/9 7/9 9/2 نیدیستیه

 72/4 88/4 88/4 0/8 8/8 9/3 نیزولوسیا

 1/4 32/4 32/4 3/8 2/3 8/94 نیلوس

 78/4 81/4 81/4 3/8 1/8 8/3 نیزیل

 88/4 8/4 8/4 8/2 4/8 3/8 نیونیمت

 88/4 83/4 83/4 3/0 3/8 8/7 نیستیس+نیونیمت



 
78 

 82/4 07/4 07/4 1/8 7/0 1/8 نیآالن لیفن

 19/4 38/4  1/8 8/3 0/94 نیروزیت+ نیآالن لیفن

 82/4 07/4  1/8 7/0 1/8 نیترئون

 93/4 98/4  8/9 8/9 4/2 پتوفانیتر

 77/4 7/4  3/8 4/7 3/3 نیوال

       (گرم) یمعدن مواد

 8/8 28/8  9/27 8/82 8/04 میسکل

 23/4 28/4  9/2 8/2 9/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

 98/4 98/4  9/9 8/9 8/9 دیکلر

 48/4 48/4  02/4 8/4 88/4 ومیزیمن

 97/4 98/4  8/9 8/9 1/9 میپتاس

 97/4 98/4  8/9 8/9 1/9 میسد

       (گرم یلیم) مصرف کم یمعدن موا

 تعیین نشد تعیین نشد نشدتعیین  یین نشدتع تعیین نشد تعیین نشد مس

 440/4 440/4 41/4 420/4 480/4 400/4 دی

 4/8 8/0 4/8 83 08 05 آهن

 2/2 4/2 4/2 97 24 28 منگنز

 448/4 448/4 448/4 48/4 48/4 43/4 ومیسلن

 1/8 8/8 8/0 21 88 00 یرو

       (یالملل نیب واحد) ها نیتامیو

 A 8784 8444 2844 844 844 884 نیتامیو

 D3 878 844 284 84 84 88 نیتامیو

 E 8 8 0 4/9 8/4 88/4 نیتامیو

       (گرم یلیم) ها نیتامیو

 499/4 49/4 49/4 43/4 4/9 98/4 نیوتیب

 998 948 948 378 9484 9894 نیکول

 423/4 428/4 488/4 29/4 28/4 89/4 نیفوالس

 9/9 4/9 4/9 8/3 4/94 8/92 نیاسین

 22/4 2/4 7/4 7/9 4/2 8/2 کینتوتناپاسید 

 23/4 28/4 08/4 9/2 8/2 9/8 نیدوکسیریپ

 23/4 28/4 88/4 9/2 8/2 9/8 نیبوفالویر

 43/4 47/4 47/4 8/4 7/4 33/4 نیامیت

 K 8/4 8/4 0/4 9/4 48/4 48/4 نیتامیو

       (گرم) ها نیتامیو

 4/0 4/0 4/0 4/3 0/4 0/4 (B12) نیمآ کوبال

 9/9 4/9 4/9 8/3 4/94 8/92 (گرم) دیاس کینولئیل

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به سویا  بعضی از داده-جیره بر پایه ذرت  1
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  ( NRC, 1994مرغ ) گذار به انرژی باتوجه به وزن بدن و تولید تخم های تخم   برآورد احتیاجات روزانه مرغ8.1جدول 

 درصد تولید تخم

یلوگرم(وزن بدن )ک   4 84 84 74 34 14 

9/4  202 221 297 248 912 984 انرژی )کیلوکالری( 

9/8  231 278 280 289 281 977 انرژی )کیلوکالری( 

2/4  884 897 848 212 234 293 انرژی )کیلوکالری( 

2/8  879 883 808 888 829 281 انرژی )کیلوکالری( 

8/4  043 818 838 874 883 218 انرژی )کیلوکالری( 

 

 144های گوشتی، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  ( برای جوجه9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.94جدول 

   9گرم/کیلوگرم ماده خشک(
 دوره پایانی هفتگی 5تا  8دوره رشد از  هفتگی 8تا  4دوره شروع از  

انرژی قابل سوخت وساز 

 )کیلوکالری( ظاهری
8244 8244 8244 

 934 244 284 )گرم( پروتئین خام

    (گرم) نهیآم یدهایاس

 4/94 4/99 8/92 نیآرژن

 7/1 0/99 84/92 نیسر+نیسیگل

 7/2 2/8 8/8 نیدیستیه

 2/8 8/7 4/3 نیزولوسیا

 8/1 1/94 4/92 نیلوس

 8/3 4/94 4/99 نیزیل

 2/8 3/8 4/8 نیونیمت

 4/8 2/7 4/1 نیستیس+نیونیمت

 8/8 8/8 2/7 نیآالنلیفن

 0/94 2/92 0/98 نیروزیت+ نیآالنلیفن

 3/8 0/7 4/3 نیترئون

 8/9 3/9 4/2 پتوفانیتر

 4/7 2/3 4/1 نیوال

    (گرم)ی معدن مواد

 4/3 4/1 4/94 میکلس

 4/8 8/8 8/0 (تاتهیرفیغ) فسفر

 2/9 8/9 4/2 دیکلرا

 8/4 8/4 8/4 میزیمن

 4/8 4/8 4/8 میپتاس

 2/9 8/9 4/2 میسد
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 مصرف کمی موادمعدن

 (گرم یلیم)
   

 4/3 4/3 4/3 مس

 88/4 88/4 88/4 دی

 34 34 34 آهن

 84 84 84 منگنز

 98/4 98/4 98/4 ومیسلن

 04 04 04 یرو

 واحد) ها نیتامیو

 (یالملل نیب
   

 A 9844 9844 9844 نیتامیو

 D3 244 244 244 نیتامیو

 E 94 94 94 نیتامیو

    (گرمیلیم) هانیتامیو

 92/4 98/4 98/4 نیوتیب

 784 9444 9844 نیکول

 8/4 88/4 88/4 نیفوالس

 28 84 88 نیاسین

 4/94 4/94 4/94 کیپانتوتناسید 

 4/8 8/8 8/8 نیدیروکسیپ

 4/8 8/8 8/8 نیبوفالویر

 3/9 3/9 3/9 نیامیت

 K 8/4 8/4 8/4 نیتامیو

    (کروگرمیم) هانیتامیو

 4/94 4/94 4/7 (B12 نیتامیو) نیکوباالم

 4/94 4/94 4/94 (گرم) دیاس کینولئیل

 

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به های سنتی  بعضی از داده سطح انرژی مورد استفاده در جیره  1

 

 

یلوگرم جیره )برپایه (، مقدار/کF( و ماده )Mهای نر ) ( برای بوقلمون9110) NRCبرآورد میزان احتیاجات مواد مغذی   8.99جدول 

   9درصد رطوبت( 14

 

 مقادیر/کیلوگرم جیره

  های درحال رشد بوقلمون

0–4 M 4–8 M 8–12 M 12–16 M 16–20 M 20–24 M های مادر بوقلمون 

0–4 F 4–8 F 8–11 F 11–14 F 14–17 F 17–20 F Holding گذار تخم 

 انرژی قابل سوخت وساز ظاهری

 )کیلوکالری(
2344 2144 8444 8944 8244 8844 2144 2144 

 904 924 904 988 914 224 284 234 پروتئین خام )گرم(
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         (گرم) نهیآم یدهایاس

 4/8 4/8 4/8 8/7 4/1 4/99 4/90 4/98 نیآرژن

 4/8 4/0 4/8 4/8 4/7 4/3 4/1 4/94 نیسر+نیسیگل

 4/8 4/2 4/2 8/2 4/8 4/0 4/8 3/8 نیدیستیه

 4/8 4/0 8/0 4/8 4/8 4/3 4/94 4/99 نیزولوسیا

 4/8 4/8 4/3 4/94 8/92 4/98 8/97 4/91 نیلوس

 4/8 4/8 8/8 4/3 4/94 4/98 4/98 4/98 نیزیل

 4/2 4/2 8/2 8/2 8/8 4/0 8/0 8/8 نیونیمت

 4/0 4/0 8/0 8/8 8/8 4/3 8/1 8/94 نیستیس+نیونیمت

 8/8 4/0 4/8 4/8 4/7 4/3 4/1 4/94 نیآالن لیفن

 4/94 4/3 4/1 4/1 4/94 4/92 4/98 4/93 نیروزیت+نیآالن لیفن

 8/0 4/0 4/8 4/8 8/7 4/3 8/1 4/94 نیترئون

 8/9 4/9 8/9 8/9 3/9 4/2 0/2 8/2 تریپتوفان

 3/8 4/8 4/8 4/7 4/3 4/1 4/99 4/92 نیوال

         مواد معدنی )گرم(

 8/22 4/8 8/8 8/8 8/7 8/3 4/94 4/92 کلسیم

 8/8 8/2 3/2 2/8 3/8 2/0 4/8 4/8 )غیرفیتاته( فسفر

 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 0/9 0/9 8/9 کلر

 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 منیزیوم

 4/8 4/0 4/0 4/0 4/8 4/8 4/8 4/7 پتاسیم

 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 8/9 7/9 سدیم

         گرم( )میلیمصرف  مواد معدنی کم

 4/3 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/3 4/3 مس

 4/0 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 دی

 84 84 84 84 84 84 84 34 آهن

 84 84 84 84 84 84 84 84 منگنز

 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 سلنیوم

 88 04 04 04 04 84 88 74 روی

         المللی( )واحد بین ها ویتامین

 A 8444 8444 8444 8444 8444 8444 8444 8444ویتامین 

 D3 9944 9944 9944 9944 9944 9944 9944 9944ویتامین

 E 92 92 94 94 94 94 94 28ویتامین

         گرم( )میلی ها ویتامین

 2/4 9/4 9/4 4/9 928/4 928/4 2/4 28/4 بیوتین

 9444 344 344 184 9944 9944 9044 9844 کولین

 4/9 7/4 7/4 7/4 3/4 3/4 4/9 4/9 فوالسین

 04 04 04 04 84 84 84 84 نیاسین

 4/98 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/94 پنتوتنیک اسید
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 4/0 4/8 4/8 4/8 8/8 8/8 8/0 8/0 پیریدوکسین

 4/0 8/2 8/2 8/2 4/8 4/8 8/8 4/0 ریبوفالوین

 4/9 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 تیامین

 K  78/9 8/9 4/9 78/4 78/4 8/4 8/4 4/9ویتامین

         )میکروگرم( ها ویتامین

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 (B12)ویتامین مینآ کوبال

 4/99 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/94 4/94 )گرم( لینولیئیک اسید

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به سویا  بعضی از داده-جیره بر پایه ذرت  1

 

  9درصد رطوبت( 14( برای غازها، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه 9110) NRCجات مواد مغذی   برآورد میزان احتیا8.92جدول 

 تولید مثل هفتگی 0بعد ار  هفتگی 4-0 

 2144 8444 2144 )کیلوکالری( اهریظ انرژی قابل سوخت و ساز 

 984 984 244 )گرم( خام پروتئین

    (گرمآمینه ) اسیدهای

 4/8 8/3 4/94 لیزین

 4/8 4/8 4/8 ن + سیستینمتیونی

    )گرم( معدنی مواد

 8/22 4/8 8/8 کلسیم

 4/8 4/8 4/8 فسفر )غیرفیتاته(

    المللی( )واحدبین ها ویتامین

 A 9844 9844 0444ویتامین 

 D3 244 244 244ویتامین 

    گرم( ها )میلی ویتامین

 تعیین نشده 9444 9844 کولین

 24 88 88 نیاسین

 4/94 4/94 4/98 توتنیکناپاسید 

 4/0 8/2 3/8 ریبوفالوین

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به سویا  بعضی از داده-جیره بر پایه ذرت .1

 

 14پکین(، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  ها )وایت ( برای اردک9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.98جدول 

   9درصد رطوبت(
 تولید مثل هفتگی 7-2 هفتگی 4-2 

 2144 8444 2144 (یلوکالریک)ی ظاهر وساز سوخت قابل یانرژ

 984 984 224 (گرم) خام نیپروتئ

    )گرم( آمینه اسیدهای
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 تعیین نشد 4/94 99//4 آرژنین

 3/8 8/0 8/8 ایزولوسین

 8/7 9/1 8/92 لئوسین

 4/8 8/8 4/1 لیزین

 7/2 4/8 4/0 متیونین

 4/8 8/8 4/7 یستینمیتیونین+ س

 0/9 7/9 8/2 تریپتوفان

 7/0 8/8 3/7 والین

    )گرم( معدنی مواد

 8/27 4/8 8/8 کلسیم

 تعیین نشد 4/8 4/0 )غیرفیتاته( فسفر

 2/1 2/9 2/9 کلراید

 8/4 8/4 8/4 منیزیم

 8/9 8/9 8/9 سدیم

    گرم( )میلیمصرف  معدنی کم مواد

 شدتعیین ن تعیین نشد 84 منگنز

 تعیین نشد تعیین نشد 4/2 سلنیوم

 تعیین نشد تعیین نشد 84 روی

    المللی( بین )واحد ها ویتامین

 A 2844 2044 0444 ویتامین

 D3 044 044 144  ویتامین

 E  4/94 4/94 4/94  ویتامین

    گرم( )میلی ها ویتامین

 88 88 88 نیاسین

 4/99 4/99 4/99 نتوتنیکاپاسید 

 4/8 8/2 8/2 کسینپیریدو

 4/0 4/0 4/0 ریبوفالوین

 K 8/4 8/4 8/4  ویتامین

 صورت آزمایشی هستند  های جدول باال به سویا  بعضی از داده-جیره بر پایه ذرت .1

 

 14، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  ring-neckedهای ( برای قرقاول9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.90جدول 

  9د رطوبت(درص
 تولید مثل هفتگی 17-0 هفتگی 3-0 هفتگی 4-0 

 2344 2744 2344 2344 )کیلوکالری( اهریظانرژی قابل سوخت و ساز 

 984 934 204 234 )گرم( خام پروتئین

     )گرم( آمینه اسیدهای

 4/8 4/94 8/98 4/93 گلیسین+سرین
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 3/8 4/3 4/90 4/98 لیزین

 4/8 4/8 7/0 4/8 میتونین

 4/8 4/8 8/1 4/94 متیونین+سیستین

     )گرم( معدنی مواد

 4/28 8/8 8/3 4/94 کلسیم

 4/0 8/0 4/8 8/8 )غیرفیتاته( فسفر

 9/9 9/9 9/9 9/9 کلراید

 8/9 8/9 8/9 8/9 سدیم

     گرم( )میلیمصرف  معدنی کم مواد

 84 84 74 74 منگنز

 84 84 84 84 روی

     گرم( )میلی ها ویتامین

 9444 9444 9844 9084 کولین

 84 04 74 74 نیاسین

 4/98 4/94 4/94 4/94 نتوتنیکاپاسید 

 4/0 4/8 0/8 0/8 ریبوفالوین

 4/94 4/94 4/94 4/94 )گرم( لینولئیک اسید

 

جیره )برپایه (، مقدار/کیلوگرم کوتورنیکس( برای بلدرچین ژاپنی )9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.98جدول 

   9درصد رطوبت( 14
 تولید مثل دوره آغازین و رشد 

 2144 2144 کیلوکالری() اهریظانرژی قابل سوخت و ساز 

 244 204 )گرم( خام پروتئین

   )گرم( آمینه اسیدهای

 8/92 8/92 آرژنین

 7/99 8/99 ین+سرینسگلی

 2/0 8/8 هیستیدین

 4/1 3/1 ایزولوسین

 2/90 1/98 لئوسین

 4/94 4/98 لیزین

 8/0 4/8 متیونین

 4/7 8/7 میتونین+سیستین

 3/7 8/1 آالنین فنیل

 4/90 4/93 نیآالنین+تیروز فنیل

 0/7 2/94 ترئونین

 1/9 2/2 تریپتوفان

 2/1 8/1 والین
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   )گرم( معدنی مواد

 4/28 4/3 کلسیم

 8/8 4/8 )غیرفیتاته( فسفر

 0/9 0/9 کلراید

 8/4 8/4 منیزیم

 4/0 4/0 پتاسیم

 8/9 8/9 سدیم

   گرم( )میلیمصرف  معدنی کم مواد

 4/8 4/8 مس

 8/4 8/4 دی

 84 924 آهن

 84 84 منگنز

 2/4 2/4 سلنیوم

 84 28 روی

   المللی( بین واحد( ها ویتامین

 A 9884 8844  ویتامین

 D3 784 144  ویتامین

 E 92 28  ویتامین

   گرم( )میلی ها ویتامین

 98/4 8/4 بیوتین

 9844 2444 کولین

 4/9 4/9 فوالسین

 24 04 نیاسین

 98 94 نتوتنیکاپاسید 

 4/8 4/8 نیپیریدوکس

 4/0 4/0 ریبوفالوین

 4/2 4/2 تیامین

 K 4/9 4/9  ویتامین

   )میکروگرم( ها ویتامین

 4/8 4/8 (B12 )ویتامین مینآ کوبال

 4/94 4/94 لینولئیک اسید

 

درصد  14وایت، مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه  ( برای بلدرچین باب9110) NRC  برآورد میزان احتیاجات مواد مغذی 8.98جدول 

   9رطوبت(
 تولید مثل هفتگی 5بعد از  هفتگی 4-5 

 2344 2344 2344 )کیلوکالری( انرژی قابل سوخت وساز ظاهری

 204 244 284 )گرم( خام پروتئین
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    رم()گ آمینه اسیدهای

 4/1 8/7 4/94 میتونین+سیستین

    )گرم( معدنی مواد

 4/20 8/8 8/8 کلسیم

 4/7 4/8 8/0 )غیرفیتاته( فسفر

 9/9 9/9 9/9 کلراید

 8/9 8/9 8/9 سدیم

    گرم( )میلیمصرف  معدنی کم مواد

 8/4 4/8 8/4 دی

    گرم( )میلی ها ویتامین

 9444 9844 9844 کولین

 24 84 84 نیاسین

 4/98 4/1 4/92 نتوتنیکاپاسید 

 4/0 4/8 3/8 ریبوفالوین

 4/94 4/94 4/94 )گرم( لینولئیک اسید

 

اند، زیرا تحقیق مورد نظر،  این است که برخی اطالعات آن قدیمی و منسوخ شده NRCیکی از انتقادات وارده به  

های تحقیقی جدید، مرور و  گرفتن یافته که تأخیر زمانی درهای قبل انجام شده است  همچنین این در زمان

سازد  ، اطالعات را غیر کاربردی میNRCهای  های علمی و عدم تلفیق آن در توصیه بررسی آن و انتشار مجله

های باالتر(  اما، این انتقاد در مورد تولیدکنندگان ارگانیک از اهمیت کمتری برخوردار است   )برای ژنوتیپ

نژاد و  کنند که اصالح های قدیمی طیور استفاده می ارگانیک از نژادهای بومی و گونهبسیاری از تولیدکنندگان 

به عنوان یک راهنمای مفید در نیازهای مواد مغذی بنگرند   NRCها باید، به اند  در نتیجه، آن گزینی نشده به

(، برای 9178) NRCشود که برآوردهای نیازمندی متعدد موجود در  گذشته از آن، چنین استدالل می

اند   ها مشتق شدههای مورد استفاده از آن باشد، چون ژنوتیپ تولیدکنندگان ارگانیک، پرکاربردترین برآوردها می

، ARCو  NRCاما این اطالعات کامل نیستند  این مطلب قابل بحث است که آیا جداول نیازمندی نظیر جداول 

( بیان کردند که در 9137برای مثال: پرستون و لنگ )اند   در کشورهای در حال توسعه نیز قابل استفاده

سازی استفاده از منابع موجود و به حداقل رساندن ترکیبات وارداتی  کشورهای در حال توسعه، هدف باید بهینه
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به صورت اقتصادی، امری دشوار است و در ARC یا  NRCهای  باشد  تحت این شرایط بکاربردن نیازمندی

 از ماکزیمم کمتر است نتیجه، تولید بهینه 

 NRCهای  این نشریه این دیدگاه را دارد که تولیدکنندگان جهانی طیور ارگانیک عالقه وافری به توصیه     

ای برای ایجاد استانداردهای  اند، به عنوان پایه ای که در ذیل تنظیم شده دارند  بر این اساس، نیازمندی تغذیه

شوند  از سوی دیگر، تولیدکنندگان  های طیور ارگانیک، پیشنهاد می گلهای قابل استفاده در میانگین  تغذیه

ارگانیک با استفاه از هیبریدهای امروزی، جهت عملکرد بهتر آن ژنوتیپ خاص، مقادیر احتیاجات توصیه شده از 

 دانند  تر می مهم NRCنژاد را نسبت به مقادیر  سوی مرکز اصالح
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 های غذایی ارگانیک : عناصر مورد تأیید در برنامه4فصل 

 

نیوزلند یکی از محدود کشورهایی است که فهرستی از اجزای خوراک مجاز در مقررات ارگانیک را دارد )جدول 

ها بایستی استاندارد  (  این یک ویژگی بسیار مناسب در مقررات آنها است  عالوه براین، طبق مقررات خوراک9-0

1ت کشاورزی و داروهای دامپزشکی )محصوال
ACVMهای جدید ) ( و نیز مواد خطرناک و ارگانیسمHSNO

( را 2

رسد که این فهرست براساس  کنند  به نظر می برآورده نمایند  لذا اطمینان کافی برای مصرف کننده فراهم می

 فهرست اتحادیه اروپا )احتماالً به دلیل احتیاجات صادرات( باشد 

( ، یک مورد از مواد خوراکی غیر ارگانیگ 0 – 9پا تا حدودی فهرست مشابهی دارد )جدول اتحادیه ارو

شود  این  های ارگانیک برای طیور مورد استفاده قرار گیرد شرح داده می تواند در موارد محدود در خوراک که می

 ه شده قابل قبول هستند ممکن است از فهرست اتحادیه اروپا استنباط شود که منابع ارگانیک اجزای نام برد

کنند و یک فهرست تصویب شده در مورد استانداردهای ارگانیک  اکثر کشورها سیستم اروپا را دنبال می

مواد خوراکی ندارند  یک مثال در این مورد ایاالت متحده آمریکاست که طبق قوانین، همه خوراکها، مواد 

FDAات سازمان غذا و دارو )های خوراکی بایستی با مقرر افزودنی خوراکی و مکمل
 ( پذیرفته شود 3

های کشور کانادا )کبک و بریتیش کلمبیا( اسیدهای آمینه خالص را مجاز  اخیراً برخی از استان

اند، یک برتری بین اسیدهای آمینه با منشأ تخمیری )مجاز( و اسیدهای آمینه با منشاء مصنوعی )منع  دانسته

 شده(  

عنوان  تواند به رای هر دو نیم کره شمالی و جنوبی طراحی شده است، موارد زیر میبراساس اطالعات فوق، که ب

یک فهرست بالقوه از مواد خوراکی موجود برای پرورش طیور ارگانیک در اکثر کشورها پیشنهاد شود  همه 

یشتر ها ب برای استفاده در جیره طیور مناسب نیستند، زیرا فهرست 0 – 9اجزای خوراکی موجود در جدول 

                                                 
1 . Agricultural Compounds and Veterinary Medicines 

2 . Hazardous Substances and New Organisms 

3 . Food and Drug Administration 
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باشد  عالوه بر این برخی از اجزای  باشد که برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب می شامل مواد خوراکی می

خوراکی معموالً در مقدار کافی موجود نیستند  یکی از سؤاالتی که با انتشار فهرست اجزای خوراکی تصویب شده 

 جدید اضافه شوند؟آید ، این است که چگونه اجزای  در قوانین ارگانیک بوجود می

مقایسه مواد خوراکی ارگانیک مجاز در نیوزلند و مواد خوراکی غیر ارگانیک مجاز در اتحادیه  4 – 1جدول 

 اروپا

 اتحادیه اروپا نیوزلند 

مواد -1

خوراکی 

با منشاء 

 گیاهی

 ها ، محصوالت فرعی: غالت ، دانه - 1-1

عنوان دانه، ورقه، زبره، پوسته و سبوس، جو  یوالف به

عنوان دانه، چاودار  عنوان دانه، پروتئین زبره، ارزن به هب

عنوان دانه، زبره، گلوتن،  عنوان دانه و زبره، سورگوم به به

عنوان دانه،  عنوان دانه، ذرت به گندم و تریتیکاله به

سبوس، زبره، گلوتن، غالت تقطیری و برنج، سبوس 

 برنج، برنج شکسته، چاودار، سبوس چاودار

 ت ، دانه ها ف محصوالت فرعی :غال – 9 – 9

عنوان دانه ، ورقه ، پوسته و سبوس ، جو  یوالف به

عنوان دانه  عنوان دانه ، پروتئین ، زبره ، برنج به به

ف برنج شکسته، سبوس برنج و جوانه برنج ، ارزن 

عنوان دانه، زبره ،خوراک و  عنوان دانه ، چاودار به به

عنوان دانه  م بهعنوان دانه، گند سبوس ، سورگوم به

، زبره ، سبوس ، خوراک گلوتن، گلوتن وجوانه ، 

عنوان دانه ، سبوس  عنوان دانه ، ذرت به تریتیکاله به

 ، زبره ، گلوتن ، مالت و غالت تقطیری
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های روغنی ، محصوالت و  های روغنی، میوه دانه– 2–9

 محصوالت فرعی

، گیری شده و پوسته، دانه سویای برشته منداب روغن

عنوان دانه و  گیری شده و پوسته، دانه آفتابگردان به روغن

گیری  عنوان دانه و روغن دانه به گیری شده، پنبه روغن

گیری شده، کنجد  عنوان دانه و روغن شده، بذر کتان به

عنوان  گیری شده، دانه خرما به عنوان دانه و روغن به

هی های گیا گیری شده، زیتون، تفاله زیتون و روغن روغن

 )استخراج فیزیکی(

های روغنی،  های روغنی، میوه دانه -2- 9

 محصوالت و محصوالت فرعی

گیری شده و پوسته، دانه سویای  منداب روغن

گیری شده و پوسته، دانه آفتابگردان  برشته، روغن

عنوان  دانه به گیری شده، پنبه عنوان دانه و روغن به

دانه و  عنوان گیری شده، بذر کتان به دانه و روغن

گیری  عنوان دانه و روغن گیری شده، کنجد به روغن

گیری شده، زیتون،  عنوان روغن شده، دانه خرما به

 های گیاهی )استخراج فیزیکی( تفاله زیتون و روغن

دانه های لگومینه ، محصوالت و محصوالت  – 8- 9

 فرعی :

عنوان  به evvilعنوان دانه ، زبره و سبوس ،  نخود چی به

عنوان دانه ، زبره و سبوس ،  ، زبره و سبوس ، باقال به دانه

 لوبیا و باقالی مصری

دانه های لگومینه ، محصوالت و  - 8  -9

 محصوالت فرعی:

نخودچی ، ماش ، نخود ، باقال ، لوبیا و باقالی 

 عنوان دانه ، زبره و سبوس مصری به
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 ای، محصوالت و محصوالت فرعی های غده ریشه – 9-0

زمینی شیرین  زمینی، سیب چغندر قند، سیب تفاله

زمینی )محصول فرعی استخراج  عنوان غده، تفاله سیب به

زمینی، پروتئین  زمینی( ، نشاسته سیب نشاسته سیب

 زمینی و کاسارا سیب

 

ای، محصوالت و محصوالت  های غده ریشه – 9-0

 فرعی

زمینی،  تفاله چغندرقند، چغندر خشک، سیب

زمینی  عنوان غده، تفاله سیب هزمینی شیرین ب سیب

زمینی(،  )محصول فرعی استخراج نشاسته سیب

 زمینی و تاپیاکا زمینی، پروتئین سیب نشاسته سیب

 

سایر دانه ها  و میوه ها ، محصوالت و  – 5 – 1

 محصوالت فرعی :

کدو ، تفاله مرکبات ، سیب ، به ، گالبی ، هلو ، انجیر ، 

گردو ، فندق ، پوست کاکائو و انگور و تفاله آن ، بلوط ، 

 روغن گیری شده بلوط

سایر دانه ها  و میوه ها ، محصوالت و  – 5 – 1

 محصوالت فرعی :

تفاله مرکبات ، تفاله سیب ، تفاله گوجه فرنگی و 

 تفاله انگور

 علوفه ها : – 8 – 9

یونجه ، پودر یونجه ، شبدر ، پودر شبدر ، گراس ) گرفته 

ه ای ( ، پودر گراس ، علف خشک شده از گیاهان علوف

 سیالژ ، کاه غالت و گیاهان ریشه ای برای علوفه کردن

 علوفه ها : – 6 – 1

یونجه ، پودر یونجه ، شبدر ، پودر شبدر ، گراس ) 

گرفته شده از گیاهان علوفه ای ( ، پودر گراس ، 

علف خشک سیالژ ، کاه غالت و گیاهان ریشه ای 

 برای علوفه کردن
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سایر گیاهان ، محصوالت و محصوالت علوفه  – 7 – 1

 ای :

مالس ، کنجاله و تفاله جلبک ) گرفته شده بوسیله 

خشک کردن ، خرد کردن جلبک و شستشو به منظور 

کاهش میزان ید ( پودرها و استخراج گیاهان ، استخراج 

پروتئین گیاه ) به طور جزئی برای حیوانات جوان فراهم 

 هان و علف هامی شود ( گونه ها ، گیا

 

سایر گیاهان ، محصوالت و محصوالت  – 7 – 1

 علوفه ای :

عنوان باند کننده در ترکیب مواد خوراکی  مالس به

، کنجاله جلبک ) گرفته شده بوسیله خشک کردن 

، خرد کردن جلبک و شستشو به منظور کاهش 

میزان ید آن  ( پودرها و استخراج گیاهان ، 

ه طور جزئی برای استخراج پروتئین گیاه ) ب

حیوانات جوان فراهم می شود ( گونه ها ، گیاهان و 

 علف ها

 

 

مواد  -2

خوراکی 

با منشاء 

 حیوانی

شیر و محصوالت لبنی : شیر خام ، پودر شیر ،  -2-9

شیر پس چرخ ، پودر شیر پس چرخ شده ، شیر پس 

چرخ ترش ، پودر شیر پس چرخ ترش ، آب پنیر ، پودر 

ب پنیر با قند کم ، پودر پروتئین آب آب پنبر ، پودر آ

پنیر )استخراج شده بوسیله عمل آوری فیزیکی ( ، پودر 

 کازئین ، پودر الکتوز ، شیر دلمه و ترش

شیر و محصوالت لبنی : شیر خام ف پودر  -2-9

شیر ، شیر پس چرخ ، پودر شیر پس چرخ شده ، 

شیر پس چرخ ترش ، پودر شیر پس چرخ ترش ، 

در آب پنبر ، پودر آب پنیر با قند کم ، آب پنیر ، پو

پودر پروتئین آب پنیر )استخراج شده بوسیله عمل 

 آوری فیزیکی ( ، پودر کازئین ، پودر الکتوز
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ماهی ، سایر حیوانات دریایی ، محصوالت و  – 2 – 2

 محصوالت فرعی :

ماهی ، روغن ماهی ، روغن کبد ماهی که تصفیه نشده 

ست داران ، ماهی که هیدرولیز و است ، نرم تنان و پو

پروتئولیز شده اند که بوسیله یک واکنش آنزیمی گرفته 

شده است و به طور جزئی برای حیوانات جوان فراهم می 

 شود ، پودر ماهی

ماهی ، سایر حیوانات دریایی ، محصوالت  – 2 – 2

 و محصوالت فرعی :

ماهی ، روغن ماهی ، روغن کبد ماهی که تصفیه 

ت ، نرم تنان و پوست داران ، ماهی که نشده اس

هیدرولیز و پروتئولیز شده اند که بوسیله یک 

واکنش آنزیمی گرفته شده است و به طور جزئی 

 برای حیوانات جوان فراهم می شود ، پودر ماهی

 

مواد  -3

خوراکی 

با منشأ 

 معدنی

محصوالت سدیم  : نمک دریایی تصفیه نشده ،  – 8-9

لفات سدیم ، کربنات سدیم ، بی سنگ نمک درشت ، سو

 کربنات سدیم وکلراید سدیم

محصوالت سدیم  : نمک دریایی تصفیه  – 8-9

نشده ، سنگ نمک درشت ، سولفات سدیم ، 

 کربنات سدیم ، بی کربنات سدیم و کلراید سدیم

محصوالت کلسیم : پوسته و صدفهای حیوانات  – 2 – 8

، گلوکونات آبزی ، کربنات کلسیم ، ساکتات کلسیم 

 کلسیم

 

محصوالت کلسیم : پوسته و صدفهای  – 2 – 8

حیوانات آبزی ، کربنات کلسیم ، ساکتات کلسیم ، 

 گلوکونات کلسیم

محصوالت فسفر : رسوبات دی کلسیم فسفات  - 8 -8

استخوان ، دی کلسیم فسفات دی فلوریزه شده ، 

 مونوکلسیم فسفات دی فلوریزه شده

: رسوبات دی کلسیم محصوالت فسفر  - 8 -8

فسفات استخوان ، دی کلسیم فسفات دی فلوریزه 

 شده ، مونوکلسیم فسفات دی فلوریزه شده
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 های غالت و محصوالت فرعی دانه

آوری غالت برای تولید محصوالت  طیور، دانه غالت هستند  عالوه بر دانه کامل، عمل  منابع اولیه انرژی در جیره

گیرد  بیشتر غالت مناسب برای  باشند، صورت می عنوان اجزای خوراکی مهم می ه بهفرعی مورد مصرف انسان ک

باشند  دانه آنها )غالت( از نظر  ( می1پوآسیهاستفاده در تولید طیور ارگانیک متعلق به خانواده گرامینه )

غذی آنها بسته خوراک و با قابلیت هضم مناسب هستند  ترکیبات مواد م کربوهیدرات غنی بوده و معموالً خوش

-2تواند کامالً متغیر باشد  جدول ) سازی، می به واریته دانه، شرایط کوددهی و رشد، نحوه کاشت و شرایط ذخیره

0) 

دلیل کوددهی در تولید غالت ارگانیک  میزان تغییرات در غالت ارگانیک نسبت به غالت بومی ممکن است به     

فی وجود ندارد  محصوالت فرعی غالت نسبت به غالت تغییرات بیشتری باالتر باشد  اما درحال حاضر اطالعات کا

 های طیور ممکن است برای دستیابی یک فرموالسیون ثابت، محدود شود  دارند، بنابراین، کاربرد آنها در جیره

فیبر  تواند بسته به شرایط رشد و کشت دانه متغیر باشد  فیبر در غالت عمدتاً در پوسته وجود داشته و می     

(  پوسته کامل مقاوم به 0-2تواند بر محتوی نشاسته دانه و متعاقب آن بر مقدار انرژی اثرگذار باشد )جدول  می

 بر روی قابلیت هضم مواد مغذی دارد  هضم است و همچنین اثر کمی 

ن آن از گرم در کیلوگرم متغیر است  پروتئی 984تا  944بر اساس ماده خشک، میزان پروتئین خام بین      

ترئونین و تریپتوفان( نسبت به احتیاجات پرندگان، کمبود دارد   –متیونین  –های مهم )لیزین  نظر اسیدآمینه

های برپایه دانه غالت بایستی با  های کمی هستند  بنابراین، جیره غالت همچنین دارای مواد معدنی و ویتامین

ها، مکمل شود  ذرت زرد تنها دانه غله  ینه و ریز مغذیآم سایر اجزای خوراکی برای تأمین احتیاجات اسیدهای

و  Kهای  ها از نظر ویتامین باشد  همه دانه )عمدتاً کاروتن( می Aبه دلیل حضور پیش ویتامین  Aحاوی ویتامین 

D  کمبود دارند  عصاره اتری )چربی( در دانه غالت در گیاهک دانه وجود داشته و دارای مقادیر متفاوت از کمتر

باشد  این  گرم در کیلوگرم در جو می 84گرم در کیلوگرم )براساس ماده خشک( در گندم تا بیشتر از  24 از

باشند   بنابراین  ها از نظر اولئیک و لینولئیک اسید غنی هستند، که پس از خرد شدن دانه ناپایدار می دانه

خوراکی یا امتناع از  به کاهش خوش تواند با سرعت توسعه یافته و منجر توان نتیجه گرفت که فساد می می

آیند و ممکن است کل نیاز به این ویتامین  به شمار می Eمصرف خوراک شود  غالت معموالً منابع خوب ویتامین 

آوری به منظور جلوگیری از توسعه فساد و بدمزه شدن،  را تأمین کنند، به شرط آنکه به سرعت پس از عمل

 است، اما ناپایدار است  Eاز بهترین منابع طبیعی شناخته شده ویتامین  مصرف شوند  روغن گیاهک گندم یکی

                                                 
1 . poaceae 
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باشند، اما آنها از نظر ریبوفالوین کمبود  عنوان منابع خوب تیامین می ، غالت بهBهای گروه  از بین ویتامین     

و تنها در حدود یک  دارند  ذرت، یوالف و چاودار از نظر نیاسین نسبت به جو و گندم مقادیر بسیار کمتری دارند

باشد  ذرت همچنین از نظر پانتوتنیک اسید کمبود دارد و همه غالت از نظر  سوم نیاسین آنها قابل دسترس می

های غالت به خصوص ذرت، از نظر کلسیم کمبود دارند  آنها حاوی مقادیر  کمبود دارند  همه دانه B12ویتامین 

باشد که تا حدود زیادی  این فسفر به صورت باند شده با فیتات میباالی سطوح فسفر هستند، اما بخش زیادی از 

برای طیور غیر قابل دسترس است  همچنین، فیتات بر قابلیت دسترسی کلسیم و سایر مواد معدنی نیز اثرگذار 

نژاد گیاهان از عواقب فیتات در گیاه آگاهی دارند و بنابراین غالت جدیدی را تولید  است  متخصصان اصالح

 2448درصد کاهش در فسفر فیتاتی در کانادا در سال  78اند که فیتات کمتری دارد  یک نوع جو با  دهکر

کنند، اما سطوح سدیم و احتماالً پتاسیم آنها ناکافی  معرفی شد  غالت معموال مقادیر کافی منیزیم را تأمین می

  مصرف نیستند یک از غالت حاوی سطوح باالی عناصر معدنی کم است  هیچ

 

 ای گندم، جو و یوالف تولید شده در نروژ تغییر در ارزش تغذیهمیزان  -0-2جدول 
 گندم یوالف جو 

ترینکم  ترینبیش  ترینکم میانگین  ترینبیش  ترینکم میانگین  ترینبیش   میانگین 

 984 980 941 944 982 70 947 998 18 پروتئین خام )گرم برکیلوگرم(

 888 792 890 841 808 083 890 809 837 نشاسته )گرم برکیلوگرم(

 28 28 24 943 928 12 01 80 83 فیبرخام )گرم برکیلوگرم(

0/83 (kg/hlوزن مخصوص )  2/78  3/87  8/87  8/82  7/81  77 9/38  0/71  

 

 

کنند  اجزای غذایی دیگر نیز برای  ها بخشی از نیاز به عناصر مغذی جیره را تأمین می ترتیب، دانه بدین     

ای نهایی جهت برطرف  ها و اجزای دیگر در یک مخلوط جیره متعادل ساختن جیره مورد نیازند  ترکیب دانه

ای پرنده، مستلزم اطالعاتی در مورد محتوای مواد مغذی هر ماده خوراکی و تناسب آن  کردن احتیاجات تغذیه

 عنوان یک جزء خوراکی است  به

گیرند  از این  ت اصلی هستند که برای تغذیه مورد استفاده قرار میذرت، گندم، جو، یوالف و سورگوم غال     

شود  تولیدکنندگان با  گذار است که باعث ایجاد زرده با رنگ زرد می میان، ذرت تنها دانه در جیره مرغ تخم

از  های زردرنگ )پررنگ( بفروشند، باید ها را با زرده که بخواهند تخم ها در صورتی استفاده از سایر دانه

طور کلی ذرت، سورگوم و گندم از  کننده تخم، اطمینان حاصل کنند  به سازی جیره با سایر منابع پررنگ مکمل

تری هستند   نظر مقدار انرژی برای طیور باالترین هستند  جو، یوالف و چاودار، از نظر انرژی، در سطح پایین
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از نظر ترکیب، مانند گندم است اما نسبت به سایر  گیرد  اگر چه، چاودار در جیره طیور مورد استفاده قرار می

خوراکی کمتری دارد و ممکن است حاوی یک قارچ سمی به نام ارگوت باشد  تریتیکاله، هیبریدی  ها خوش دانه

گیرد  ظاهراً، بر خالف ذرت  از گندم و چاودار نیز در برخی کشورها برای خوراک طیور، مورد استفاده قرار می

از گندم، سورگوم، جو یا یوالف وجود ندارد  برای مثال: در آمریکا مقادیر  (GM)ای  یافته ته تغییر ژنگونه واری هیچ

شوند   کش مقاومت دارند پرورش داده می یافته که در برابر حشره و علف های ذرت تغییرژن قابل توجهی از گونه

 اند  گانیک، کامالً نامناسببرخی ارقام تولید شده از طریق مهندسی ژنتیک، برای تولید طیور ار

عنوان  توانند به شوند و می میانگین مقادیر ترکیب مواد خوراکی پرمصرف، در جداول آخر این فصل ارائه می     

شود که در صورت امکان، آنالیز  راهنمایی در ساخت جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار گیرند  اما، توصیه می

تر  طور دقیق ی قبل از تغذیه انجام شود، تا ترکیب و کیفیت ماده مغذی آن بهشیمیایی دانه یا محصول غذای

 باشد  ها، مناسب می طور کلی برای دانه مشخص شود  آنالیز برای رطوبت، پروتئین و وزن دانه به

 شوند اجزای ارزشمندی برای طیور هستند  دانه غالت ای که آسیاب و فرآوری می چندین محصول فرعی دانه     

از یک پوسته بیرونی یا سبوس تشکیل شده که بخش اندوسپرم را که عمدتاً نشاسته و مقداری پروتئین است را 

های محلول در چربی و  پوشاند  در میان دانه، گیاهک وجود دارد که حاوی بیشترین چربی )روغن(، ویتامین می

امل جدا کردن نشاسته است که بخش های مواد معدنی است  فرآوری دانه غالت برای مصرف انسانی، معموالً ش

ماند  ترکیب این محصوالت فرعی، بر اساس فرآیند مورد استفاده، متغیر است   عنوان خوراک دام باقی می دیگر به

گیرند  اینها حاوی دانه غالت شکسته و  شده( در تغذیه دام مورد استفاده قرار می شده )پاک های غربال معموالً دانه

باشند و احتماالً کیفیت استاندارد برای جیره طیور ارگانیک  های علف هرز، گرد و غبار و غیره می انهدیده، د آسیب

 را ندارند 

طورکلی، غالت باید آسیاب شوند تا نرم و یکنواخت شده و برای ترکیب در جیره به صورت پلت و کرامبل  به     

های آردی استفاده کرد  در این مورد، اندازه ذره باید با  هتر را  برای جیر توان یک آسیاب درشت استفاده شوند  می

ای باز  اندازه اجزای دیگر مساوی باشد تا پرنده را از مصرف زیاد یا کمتر از حد دانه نسبت به دیگر ترکیبات جیره

اقی تر را مصرف و ذرات کوچکتر را برای پرندگان دیگر ب تر در گله ممکن است ذرات بزرگ دارد  پرندگان قوی

 تواند باعث غیریکنواختی گله شود  بگذارند  این امر می

یک جنبه از تغذیه غالت که مورد عالقه تولیدکنندگان طیور ارگانیک است، استفاده از دانه کامل      

کنند، به تغذیه طبیعی طیور در مقایسه با  ای که از دانه کامل استفاده می های تغذیه نشده( است  سیستم )آسیاب

را هضم کند،   تواند کل دانه تر هستند  به عالوه، پرنده به خوبی می ی حاوی دانه خردشده، نزدیک ه جیرهتغذی

( 9178ای متصل است  بلیر و همکاران ) زیرا دارای یک اندام خرد کننده )سنگدان( است که به معده غده
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وزن از  گذار هیبریدی سبک ای تخمه مرغ و مصرف انرژی زمانی متعادل بودند که مرغ دریافتند که تولید تخم

کردند  جنبه دیگر اندازه  اضافه کنسانتره به نسبت صحیح تغذیه می جیره آردی یا یک جیره بر پایه دانه کامل به

تر یا دانه کامل ممکن است در بهبود  ذره غذایی که مربوط به تولید ارگانیک است این است که آسیاب درشت

برابر بیماری دخیل باشد  این جنبه در بخش بعد مورد بررسی بیشتری قرار عملکرد سنگدان و مقاومت در 

 خواهد گرفت 

 

 جو و محصوالت فرعی

شود  این غله، در نواحی  تر در سرتاسر جهان نسبت به سایر غالت کشت می طور گسترده ( به1هوردئومجو )

دارند، بویژه جاهایی که فصل رشد نسبتاً آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا که سازگاری کمتری برای تولید ذرت 

شود  جو، غله غذایی اصلی تولیدی در مزارع کانادا  کوتاه و شرایط آب و هوایی سرد و خشک است کشت می

است  این غله همچنین یک گیاه گردشی )کشت متناوب( خوب با گندم است که عملکرد باالتری داشته، زودتر 

ها بر روی  تر است  جو با توجه به آرایش فیزیکی دانه ت شوری آب، مقاومبالغ شده و در مقابل خشکی و مشکال

تر و  های دوردیفی، با آب و هوای خشک شود  گونه بندی می ردیفی یا دوردیفی طبقه گیاه، به صورت شش

 تر سازگارند  ردیفه با نواحی مرطوب های شش گونه

تر برای خوراک دام مورد استفاده قرار  کیفیت زی و کمطور سنتی جوهای با کیفیت باالتر برای آبجوسا به     

ای عالی، برای جیره طیور باشد  از این غله، گاهی اوقات به دلیل  تواند یک منبع غله گیرند  جو پرکیفیت می می

عنوان دانه اصلی برای تغذیه طیور در نواحی غربی آمریکای شمالی، انگلیس و  سازگاری بهتر با آب و هوا به

شود  این غله همچنین در نواحی که تقاضا برای الشه با پوست سفید و  ی از کشورهای اروپا استفاده میبسیار

شود، به جای ذرت زرد مورد  های بر پایه ذرت حاصل می تر نسبت به آنچه که با جیره چربی زیر جلدی سفت

 گیرد  استفاده قرار می

 

 ای های تغذیه ویژگی

شود که حاوی فیبر بیشتر بوده و از نظر انرژی از ذرت  ی متوسط در نظر گرفته میعنوان یک دانه با انرژ جو به

تر است  این دانه، یک ماده خوراکی مهم برای طیور است  نسبت پوسته به هسته متغیر است که باعث  پایین

رای طیور در حال عنوان یک ماده خوراکی ب ای این دانه به شود  ارزش تغذیه تغییر در مقدار انرژی برای طیور می

                                                 
1 . Hordeum spp. 
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( بتاگلوکان NSP) 1ای ساکارید غیرنشاسته گرم در کیلوگرم( پلی 984تا  04رشد تحت تأثیر میزان )معموالً بین 

دهند و باعث  ای را افزایش می ای محلول در آب چسبندگی محتویات روده ساکاریدهای غیرنشاسته قرار دارد  پلی

شوند که ممکن است موجب  باعث رطوبت و مدفوع چسبنده میشوند  آنها همچنین  کاهش عملکرد پرنده می

گرم در  984تا  14بروز مشکالت پا و ران و آبله )تاول( سینه شود  میزان پروتئین آن از ذرت باالتر است و بین 

تر است و  کیلوگرم متغیر است  پروفیل اسیدآمینه آن از ذرت بهتر است و به پروفیل یوالف یا گندم نزدیک

راهمی اسیدهای آمینه ضروری آن باالست  جو حاوی فسفر بیشتری در مقایسه با سایر غالت متداول ف زیست

 است 

 

 های طیور جیره

های طیور تخمگذار نسبت  برای جیره  دلیل میزان فیبر باال و کمتر بودن انرژی آن نسبت به ذرت و گندم جو به

تواند حاوی مقدار زیادی جو بدون اثرات منفی بر  ، میگذار های تخم تر است  جیره مرغ به طیور گوشتی مناسب

تر است  در زمان فرموله کردن  های با انرژی باالتر پایین تولید تخم باشد، اگر چه راندمان غذایی نسبت به جیره

گذار بر پایه جو، محتوای کم اسید لینولئیک باید مد نظر قرار گرفته شود، در غیر این صورت،  های تخم جیره

توان با اضافه کردن بتاگلوکاناز با  ای را می ساکاریدهای غیرنشاسته یابد  اثرات منفی پلی ازه تخم کاهش میاند

های  سازی با آنزیم، جو را برای استفاده در جیره جوجه منشاء میکروبی به جیره کاهش داد و یا حذف کرد  مکمل

تواند باعث عملکرد  جیره بر پایه جو با آنزیم می سازی اند که مکمل کند  مطالعات نشان داده گوشتی مناسب می

های بر پایه ذرت شود  جو، باید به شکل نرم و یکنواخت برای  های گوشتی نسبت به جیره قابل مقایسه جوجه

های  توان برای خوراک تر می ترکیب در جیره برای تهیه خوراک پلت یا کرامبل آسیاب شود  از آسیاب درشت

 آردی استفاده کرد 

 

 جو بدون پوسته

 ای های تغذیه ویژگی

اند  این  شود، توسعه پیدا کرده کوبی جدا می های جو بدون پوسته، از این نظر که پوست در طول خرمن واریته

ها حاوی پروتئین بیشتر و فیبر کمتر در مقایسه با جو مرسوم هستند و از لحاظ تئوری باید از نظر ارزش  واریته

شده برای  ( دریافتند که انرژی )تصحیح2447م برتر باشند  اما، راویندران و همکاران )غذایی نسبت به جو مرسو

ازت( در جو با پوسته و جو بدون پوسته مشابه است  آنالیز شیمیایی شش گونه برزیلی جو بدون پوسته بوسیله 
                                                 
1 . Non-starch polysaccharide 
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-889)ین اجزاء، نشاسته صورت بود  باالتر ( مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج بدین2440کو ) فرانسیس هلم و دی

گرم  TDF :970-920) 1ای گرم در کیلوگرم( و فیبرکل جیره 928-981خام ) ، پروتئینگرم در کیلوگرم(  878

های  شده در تحقیقات قبلی برای گونه خام با میزان گزارش در کیلوگرم( بودند که میزان نشاسته و پروتئین

( مطابقت داشت  سایر مقادیر گزارش 2449ی )لی و همکاران، ( و کانادای9111سوئدی )ایلفورسون و همکاران 

، فیبر 8/870-0/889، نشاسته9/21-04، عصاره اتری7/22-9/98شده )گرم در کیلوگرم( عبارتند از: خاکستر 

  87-7/87و بتا گلوکان 08-8/80فیبر محلول  ،7/34-8/929نامحلول

  

 های طیور جیره

هفته  04هفتگی را به مدت  24های لگهورن سفید در سن  ایش مرغ( در دو آزمb9133کالسن و همکاران )

گرم در کیلوگرم گندم جایگزین شده با جو بدون  344و  844، 044، 244، 4جیره برپایه گندم با سطوح 

گرم در کیلوگرم گندم جایگزین شده با دو نوع جو مرسوم و جو بدون  790یا  887پوسته )آزمایش اول( و 

گرم در کیلوگرم جو بدون پوسته تغذیه  790هایی که با جیره حاوی  وم( تغذیه کردند  مرغپوسته )آزمایش د

هایی که جیره حاوی سطوح مشابه جو  تری نسبت به مرغ های درشت مرغ تر بودند و تخم شده بودند، سنگین

ل گندم بود و مرسوم داشتند، تولید کردند  نتایج نشان دادند که ارزش غذایی جو بدون پوسته حداقل معاد

 باشد  گذار، بهتر از جو مرسوم می های تخم عنوان یک دانه غله برای مرغ به

نتایج تحقیق با پرندگان در حال رشد، قطعیت کمتری داشته که احتماالً به سطح بتاگلوکان در جو بدون      

ر دارد  برای مثال، پکتا و ت پوسته مربوط است که اثرات بسیار بیشتری در پرندگان جوان نسبت به پرندگان مسن

در یک تحقیق بر روی جوجه گوشتی در لهستان دریافتند که یک جیره مبتنی بر جو بدون  2448همکاران 

که جو با آنزیم بتاگلوکاناز  تری نسبت به یک جیره مبتنی بر گندم، حتی زمانی پوسته، عملکرد رشد ضعیف

طور متداول در سایر موارد از قبیل خوراک انسان یا خوک  عالوه جو بدون پوسته به مکمل شده بود، داشت  به

استفاده شده است، درنتیجه، برخی متخصصین تغذیه، جایگزینی جو بدون پوسته با جو مرسوم را بر اساس این 

 دانند که آنها ارزش غذایی یکسانی دارند  فرضیه می

سازی با  های گوشتی جوان بوسیله مکمل شواهدی وجود دارد که ارزش غذایی جو بدون پوسته برای جوجه     

( دریافتند که افزودن بتاگلوکاناز، انرژی چند گونه جو 2447بتاگلوکاناز بهبود یافته است  راویندران و همکاران )

ها  ای عادی بود  این داده را بهبود بخشید اما، میزان پاسخ تا حد زیادی در ارقام مومی بیشتر از ارقام نشاسته

گذارند و  های گوشتی تأثیر می ند که نوع نشاسته و بتاگلوکاناز بر میزان انرژی جو برای جوجهده نشان می

                                                 
1 . total dietary fibre 
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طور مساوی یا  ها نسبت به میزان فیبر در تعیین ارزش غذایی جو برای طیور، به همچنین ممکن است این ویژگی

های ارگانیک دارند، باید  یرهحتی بیشتر مهم باشند  تولیدکنندگانی که قصد استفاده از جو بدون پوسته در ج

 اطالعات الزم را در مورد گونه خاص موجود، بدست آورند 

 

 شده برای آبجوسازی غالت خشک

های خشک استخراج شده از  قیمانده مانده غالت دارد( با شده برای آبجوسازی )اغلب اشاره به پس غالت خشک

باشند   ای حاصل از تولید آبجو یا مخمر آبجو، می غله جو سبز به تنهایی یا در ترکیب با غالت دیگر یا محصوالت

سلولز( همراه با پروتئین باقیمانده  های ساختمانی )سلولز، همی این محصول فرعی به میزان زیادی از کربوهیدرات

شود  سایر غالت نیز ممکن  پس از تولید مالت و آرد کردن جو برای آزادسازی قندها جهت آبجوسازی تشکیل می

 ا جو استفاده شوند است ب

 

 ای های تغذیه ویژگی

خام باالتری دارند و انرژی کمتری نسبت به دانه اصلی  مانده غالت پروتئین به دلیل جداسازی قند و نشاسته، پس

باشد   ماند غالت حاصل از آبجوسازی، تقریباً دو برابر دانه اصلی می خام، چربی، فیبرخام در پس دارند  پروتئین

گرم در  214تا  294خام بر اساس ماده خشک  ( میزان پروتئین2442های وستندورف و والت ) ادهباتوجه به د

-884خام باالتری با مقدار های جدید ارائه شده توسط این محققان، میانگین پروتئین کیلوگرم است  برخی داده

افزایش ممکن است به دلیل ( دریافتند که این 2442گرم در کیلوگرم را نشان دادند  وستندورف و والت ) 214

های متفاوت آبجوسازی یا تغییر در  های بهبود یافته جو، ذرت و برنج مورد استفاده جهت آبجوسازی، روش واریته

 ترکیب و بازیافت ضایعات تولید شده در طول فرآیند آبجوسازی باشد 

ظ آبجوسازی )تولیدشده توسط های مالت، مواد حالل غلی سایر محصوالت فرعی فرآیند آبجوسازی، جوانه     

باشند  اغلب غالت آبجوسازی به شکل مرطوب  های آبجوسازی( و مخمر آبجوسازی می گیری مکانیکی دانه آب

عنوان  شوند  اما، مقداری محصول خشک ممکن است از نظر اقتصادی به عنوان خوراک گاو شیری فروخته می به

شد  مطابق تعاریف آمریکای شمالی محصوالت فرعی اصلی یکی از اجزای غذایی برای جیره طیور مناسب با

AAFCOباشند بدین ترتیب هستند ) آبجوسازی که برای غذای طیور مناسب می
1 ،2448  ) 

                                                 
1 . Association of American Feed Control Officials 
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غالت خشک آبجوسازی، باقیمانده استخراج شده خشک مالت جو به تنهایی یا در ترکیب با دانه غله دیگر یا      

 8های خشک نرم با مقدار کمتر از  جو یا مخمراند و ممکن است حاوی رازکای حاصل از تولید آب محصوالت غله

 های جو بدون آب برای آبجوسازی  دانه IFN 5-00-516درصد باشند: 

هایی که مقداری پوسته مالت، سایر  های کوچک و جوانه شده با حذف ریشه ، از جو مالت1جوانه مالت     

درصد  20آید  محصول تجاری نباید کمتر از  ذیر دارند، بدست میناپ های مالت و مواد خارجی اجتناب بخش

جوانه »عنوان مثال:  خام داشته باشد  واژه جوانه مالت را باید برای سایر غالت مالتی صحیح بکار برد، به پروتئین

 IFNشد با معروف می 2و غیره  جوانه مالت، در برخی کشورها به ساقه مالت« جوانه مالت گندم»، «مالت چاودار

 IFN-5-29-796شده؛  گیری جوانه مالت چاودار آب IFN-5-04-048شده؛  گیری جوانه مالت جو آب 5-00-545

 شده  گیری جوانه مالت گندم آب

آید که حداقل میزان استاندارد  سازی مجدد مالت بدست می مالت تمیز از پاک کردن جو مالت یا از پاک     

مالت  IFN -5-00-544خام فروخته شوند:  ندارد  آنها باید بر اساس میزان پروتئینهای مالت را  خام جوانه پروتئین

 شده  گیری پاک تولیدشده از مالت جو آب

های استخراج شده از تولید مخمر از مالت جو به تنهایی یا در ترکیب با  مانده غالت مرطوب آبجوسازی، پس     

 IFN 5-00-517تضمینی باید شامل حداکثر مقدار رطوبت باشد: ای است  آنالیز  ها یا محصوالت غله سایر دانه

 دانه جو آبجوسازی مرطوب 

کردن مایعات حاصل تحت عنوان محصوالت فرعی از تولید آبجو مخمر  مواد محلول غلیظ آبجوسازی، با غلیظ     

وهیدرات بر درصد کرب 74درصد کل مواد جامد و  24آیند  محصول تجاری نباید حاوی کمتر از  بدست می

مواد  IFN 5-12-2-239اساس ماده خشک باشد و آنالیز تضمینی باید شامل بیشترین محتوای رطوبت باشد: 

 محلول غلیظ آبجوسازی 

مخمر خشک آبجوسازی، مخمر غیر استخراجی، غیر تخمیری و خشک از طبقه گیاهی، ساکارومایسس است      

درصد  88آید  محصول تجاری نباید حاوی کمتر از  می عنوان محصول فرعی آبجوسازی آبجو بدست که به

شده  گیری مخمر آب IFN 7-05-527گذاری شود:  خام برچسب خام باشد  باید بر اساس میزان پروتئین پروتئین

 آبجوسازی

 

 

                                                 
1 . Malt sprout 

2 . malt culms 
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 های طیور جیره

بسیاری از غالت  گیرند  های اهلی و معموالً گاو و خوک قرار می طور متداول مورد تغذیه دام غالت آبجوسازی، به

 آبجوسازی مورد استفاده در جیره طیور، به شکل خشک هستند 

ها را بر اساس استفاده از غالت آبجوسازی در جیره دام و طیور، بررسی و نتیجه  (، یافته9138دراگانوف )     

ه دانه عنوان یک جایگزین جزئی برای سبوس گندم، کنجاله سویا، کنجال تواند به گرفت که این دانه می

گرم در کیلوگرم در جیره  244آفتابگردان در جیره طیور مورد استفاده قرار گیرد، مثالً در مقادیری بیش از 

های گوشتی  اما تحقیق جدیدتری نشان داده است که استفاده از غالت خشک آبجوسازی در سطوح باالتر  جوجه

های  مصرف غذا شد  نتایج حاصل از مرغهای گوشتی باعث کاهش  گرم در کیلوگرم در جیره جوجه 944از 

گرم در کیلوگرم  84گذاری یا اندازه تخم را زمانی که جیره حاوی بیش از  گذار، کاهش وزن بدن، میزان تخم تخم

( نتیجه گرفتند که غالت مرطوب آبجوسازی 9131غالت خشک آبجوسازی بود، نشان داد  شیم و همکاران )

گرم در کیلوگرم  944-244توانستند به مقدار ای نبودند، اما می هفته 0ای ه یک جزء غذایی مناسب برای اردک

ها، امر دشواری است، زیرا غالت مورد استفاده در  در جیره پایانی مورد استفاده قرار گیرند  تعمیم این یافته

تماالً در اند  این محصول فرعی، اح فرآیند آبجوسازی و همچنین شرایط فرآوری در کشورهای مختلف، متفاوت

گذار در آخر دوره تولید بویژه در نواحی مانند آفریقا به بهترین  های تخم های پرورشی یا در جیره مرغ جیره گله

 گیرد  نحو، مورد استفاده قرار می

 

 (1فاگوپیرومگندم سیاه )

مصرف انسانی طور متداول برای  است و یک غله واقعی نیست  این غله به 2گوناسیه پلیگندم سیاه از خانواده 

 شود و بنابراین ممکن است در مقادیر محدود برای خوراک طیور، در دسترس باشد  تولید می

 

 ای های تغذیه ویژگی

در بین غالت، گندم سیاه باالترین کیفیت را دارد که از لحاظ لیزین بسیار غنی است، اما گندم سیاه از نظر 

بت به غالت دیگر، به دلیل فیبر زیاد و چربی کم، نسبتاً مگاژول/کیلوگرم( نس 99انرژی قابل سوخت و ساز )

 3ای پایین است  عامل دیگر محدود کننده استفاده از گندم سیاه در جیره طیور، وجود یک عامل ضد تغذیه

(ANFفاگوپیرین است که طبق گزارشات، عامل جراحات پوستی، تاول قسمت ،)  های بدون پر، عدم هماهنگی و

                                                 
1 . Fagopyrum spp. 

2 . Polygonaceae 

3 . anti-nutritional factor 



 
940 

که طیور مصرف کننده گندم سیاه به مدت طوالنی در معرض نور خورشید قرار گیرند،  زمانیخارش شدید بویژه 

 باشد  درنتیجه گندم سیاه را باید با احتیاط در جیره طیور ارگانیک استفاده کرد  می

 

 های طیور جیره

گذار  ی تخمها ، جوجه و مرغ عنوان خوراکی برای موش صحرایی، خوک ( ارزش گندم سیاه را به9173فارل )

، برتر 1ای غله های تک بررسی کرد  تحقیقات رشد روی موش صحرایی و جوجه نشان داد که گندم سیاه در جیره

( نتیجه گرفت که گندم 9173ترین عملکرد گندم سیاه، با خوک بدست آمد  اما فارل ) از دیگر غالت بود  مطلوب

شده مناسب نبود و تا حدودی منجر به خودداری از مصرف های بررسی  عنوان تنها منبع غله، برای گونه سیاه، به

کردن، میزان رشد را افزایش نداد اما ضریب  خوراک شد  جداسازی پوسته فیبری از گندم سیاه بوسیله الک

تبدیل غذایی را بهبود بخشید  اگرچه، میزان اسیدآمینه برای حفظ تولید تخم، مناسب و کافی بود، اما این امر 

گذار در زمان افزودن لیزین و متیونین به جیره تأیید نشد  میزان رشد با جیره حاوی  های تخم مرغ در آزمایشات

خام( نسبت به میزان رشد در جیره تماماً گندم متفاوت نبود،  گرم در کیلوگرم پروتئین 924تماماً گندم سیاه )

گرم در کیلوگرم  944د  اضافه کردن اما اضافه کردن لیزین، میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشی

پودر گوشت یا کنجاله دانه آفتابگردان به جیره حاوی گندم سیاه، رشد و ضریب تبدیل غذایی مشابهی با 

 پرندگانی که با یک جیره تجاری تغذیه کردند، به همراه داشت 

شرق هند، از پتانسیل بیشتری  لعنوان یک ماده خوراکی برای طیور در نواحی مرتفع مانند شما گندم سیاه به     

توان سه محصول گندم سیاه را در سال از مزارع  ( گزارش کردند می2442برخوردار است  گاپتا و همکاران )

های در حال رشد در  آمیزی در جیره جوجه طور موفقیت تواند به مشابه تولید کرد  این امر که گندم سیاه می

وری از ماده خشک  د، اگر چه سایر آزمایشات نشان داده است که بهرهگرم در کیلوگرم استفاده شو 844سطوح 

 گرم در کیلوگرم کاهش یافته است  984و کلسیم در سطوح باالتر از 

های طیور شود  آنها  تواند جایگزین بخشی از غالت در جیره دهند که گندم سیاه، می ها، نشان می این یافته     

که نتایج آن قرار است برای پرورش  ای در آزمایشگاه، هنگامی ی اجزای جیرههمچنین پیشنهاد کردند که ارزیاب

 پرندگان ارگانیک استفاده شود، کافی نیست و شرایط محیطی نیز باید مد نظر قرار گیرد 

 

 

                                                 
1 . single-grain 
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 1ذرت

تواند در کشورهای  شود  این غله می این غله، همچنین تحت عنوان ذرت یا ذرت هندی در آمریکا شناخته می

(  این غله مهمترین دانه خوراکی در 0-9اش، کشت شود )شکل  ی در مقایسه با سایر غالت، به دلیل تنوعبیشتر

هضم در هر واحد زمین است  در نتیجه،  خوراکی، انرژی باال و تولید زیاد مواد مغذی قابل دلیل خوش آمریکا به

گیرد  مزارع آمریکا  یور مورد استفاده قرار میعنوان معیار مقایسه با سایر غالت خوراکی برای خوراک ط این غله به

دانند  سایر کشورهای عمده  بهترین شرایط پرورش ذرت را دارد و آنجا را بزرگترین تولیدکننده ذرت جهان می

 تولیدکننده ذرت عبارتند از چین، برزیل، کشورهای اتحادیه اروپا، مکزیک و آرژانتین 

 

 ای های تغذیه ویژگی

هیدرات، بسیار باالست که اغلب آن، نشاسته بسیار قابل هضم است و فیبر کمی دارد  این غله، ذرت از نظر کربو

چربی نسبتاً باال و در نتیجه مقدار انرژی قابل سوخت و ساز زیادی دارد  سایر غالت، بجز گندم مقدار انرژی 

ع دارد و یک منبع بسیار کمتری در مقایسه با ذرت دارند  روغن ذرت، مقدار زیادی اسیدهای چرب غیراشبا

خوب اسید لینولئیک است  استفاده از ذرت زرد، در صورتی که چربی الشه حاصل از آن که بسیار نرم و زرد 

 رنگ شود و برای فروش مناسب نباشد، بایستی محدود شود 

 

 2هومینی خوراک

تر، از نظر مقدار انرژی خوراک هومینی، یک خوراک بسیار خوب برای طیور است که به دلیل میزان چربی باال

قابل سوخت و ساز مانند ذرت است  این خوراک منبع خوب اسید لینولئیک است  یکی از مزایای استفاده از 

محصوالت فرعی ذرت مثل همین خوراک، این است که غله مورد استفاده کیفیت بسیار باالیی دارد، چون 

مر به اطمینان از اینکه ذرت، عاری از آلودگی باشد  این ا محصول اصلی برای مصرف انسانی مناسب می

( نشان دادند که 9133کند  لسون و همکاران ) مایکوتوکسین و هجوم حشره و جانور جونده باشد، کمک می

های  شود، با ذرت در جیره جوجه بوقلمون و جوجه هومینی پرچرب که بوسیله فرآیند آسیاب خشک تولید می

 باشد  گوشتی قابل مقایسه می

 

 

                                                 
1 . Zea mays 

2 . Hominy feed 
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 خوراک گلوتن ذرت

عنوان یک محصول خشک یا  ( یک محصول فرعی ذرت است که در برخی نواحی بهCGF) 1خوراک گلوتن ذرت

تواند متغیر باشد،  که روش تولید می المللی دارد  از آنجایی مرطوب در دسترس است  محصول خشک، تجارت بین

ری دارد  بنابراین، این خوراک باید بر پایه یک آنالیز لذا، بسته به فرآیند دقیق مورد استفاده، ارزش غذایی متغی

تضمینی خریداری شود  خوراک گلوتن ذرت یک محصول فرعی تولید نشاسته است  در آمریکای شمالی، ذرت 

شود تا برای  گراد خیسانده می درجه سانتی 88-07ساعت در دمای 84-88در آب و دی اکسید گوگرد به مدت

شود  در طول این فرآیند، برخی مواد مغذی نامحلول در آب هستند )خیساندن در  مرحله اولیه آسیاب، نرم

شود  درطول  شود و برای تولید حالل، غلیظ می شود، شیرابه خارج می که مرحله خیساندن تمام می (  وقتی2مایع

وری شود  در شود و ممکن است برای جداسازی روغن، بیشتر فرآ فرآیند آسیاب مرطوب، گیاهک از دانه جدا می

شود سپس  صورت پوسته )سبوس( گلوتن و نشاسته جدا می فرآیند آسیاب مرطوب ثانویه بخش باقیمانده دانه، به

آب فروخته  عنوان خوراک گلوتن ذرت مرطوب یا بدون شود و به بخش سبوس با مایع و گیاهک مخلوط می

ود یا ممکن است به خوراک گلوتن ذرت عنوان آرد گلوتن ذرت فروخته ش شود  بخش گلوتن ممکن است به می

طور  تر باشد  این ماده به آید تا استفاده از آن راحت اضافه شود  خوراک گلوتن ذرت خشک به صورت پلت درمی

گرم در کیلوگرم فیبرخام  34گرم در کیلوگرم چربی و  28گرم در کیلوگرم پروتئین،  294عمده حاوی 

گرم در کیلوگرم ماده خشک( نیز ترکیب مشابهی دارد اما خشک  084باشد  خوراک گلوتن ذرت مرطوب ) می

هوازی،  روز مصرف شود و در یک محیط بی 8-94نشده است  این یک محصول فاسد شدنی است که باید طی

 ذخیره شود 

 

 کنجاله گلوتن ذرت

و از نظر لیزین خوراکی بسیار کمی دارد  کنجاله گلوتن ذرت، خوراک خیلی مناسبی برای طیور نیست زیرا خوش

تواند در جیره  را نامتعادل ساخته است  اما این خوراک می اسیدآمینهکمبود شدیدی دارد که این امر پروفیل 

عنوان منبع رنگدانه زرد طبیعی استفاده شود، زیرا از نظر رنگدانه گزانتوفیل، غنی  گذار به جوجه گوشتی و تخم

صرفه  له گلوتن ذرت، ممکن است برای مصرف خوراکی مقرون بهگرم در کیلوگرم(  کنجا میلی 844است )حدود 

 شود  عنوان یک کشنده علف هرز طبیعی در باغبانی استفاده می ای به طور گسترده نباشد، زیرا این ماده به

 

                                                 
1 . corn gluten feed 

2 . steep liquor 
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 های خشک تقطیری دانه

خوب رنگدانه توان در خوراک طیور مصرف کرد و مانند کنجاله گلوتن ذرت منبع  این محصول فرعی ذرت را می

عنوان منبع سوخت یا مایع(  این محصول فرعی  شود )به زرد است  این محصول از تولید اتانول مشتق می

شود  در فرآیند تولید، از آسیاب خشک استفاده  آمریکای شمالی به چند منطقه دیگر از جمله اروپا صادر می

شود  حذف نشاسته، باعث باقی  نول استفاده میشود که با پختن و تخمیر نشاسته با مخمر برای تولید اتا می

شود  تبخیر مایع باقیمانده، مواد محلولی را  ماند در حدود سه برابر دانه اصلی می ماندن مواد مغذی در بقیه پس

اضافه حالل را تولید کند  معموالً این  شوند تا دانه تقطیری به ماند برگردانده می کند که معموالً به پس تولید می

شود  یکی از  ( فروخته میDDGS) 1اضافه حالل عنوان دانه تقطیری خشک به شود و به گیری می صول، آبمح

 فواید این محصول، کمک به مخمر در تأمین عناصر مغذی است 

گرم در کیلوگرم 994گرم در کیلوگرم پروتئین،  274اضافه حالل، عمدتاً حاوی  دانه تقطیری خشک به     

وساز  ( گزارش کردند که انرژی قابل سوخت2448باشد  باتال و دالی ) کیلوگرم فیبرخام میگرم در  14چربی و 

کیلوکالری/کیلوگرم داشت  تغییر  2324کیلوکالری/کیلوگرم با میانگین  8914تا  2014( بین TMEnحقیقی )

و رسوب حالل،  ها مورد توجه قرار گرفت که احتماالً بیانگر تفاوت در ترکیب ذرت، تخمیر در میان نمونه

-048گرم در کیلوگرم چربی، 21-923خام، گرم در کیلوگرم پروتئین 280-237باشد  دامنه گزارش شده می

گرم در کیلوگرم فیبر نامحلول در  939-948(، NDFگرم در کیلوگرم فیبر نامحلول در شوینده خنثی ) 223

گرم در کیلوگرم  1/3تا  8/0لیزین بین گرم در کیلوگرم خاکستر بود  میزان  80-78( وADFشوینده اسیدی )

ها، نسبتاً  ها از نظر رنگ، طالیی بودند و مقادیر قابلیت هضم واقعی اسیدآمینه در میان نمونه بود  اغلب نمونه

ثابت بود  میانگین غلظت کل )گرم بر کیلوگرم( و ضرایب قابلیت هضم اسیدآمینه )درصد( محدود کننده برای 

(؛ 70) 8/8(؛ سیستین 37) 0/8(؛ متیونین 74) 9/7ی خشک بدین ترتیب بود: لیزین هشت نمونه دانه تقطیر

های  طور کلی، نمونه دانه (  به30) 1/94(؛ و آرژنین 38) 7/1(؛ ایزولوسین 34) 8/98(؛ والین 78) 8/1ترئونین 

تری داشتند  تغییر تر بودند مقادیر اسیدآمینه قابل هضم و کل باال تقطیری خشک که از نظر رنگ زردتر و روشن

ها، نشان داد که باید یک آنالیز تأییدی قبل از استفاده از  در میان نمونه اسیدآمینههضم  و قابلیت TMEnدر 

 ها، از سوی یک تولیدکننده جدید، انجام شود  نمونه

 

 
                                                 
1 . dry distillers grains plus solubles 
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 های طیور جیره

های گوشتی ارزیابی  ای جوجهعنوان یک جزء خوراکی بر (، دانه تقطیری خشک را به2440المپکینز و همکاران )

گرم در  224هایی با تراکم زیاد ) گرم در کیلوگرم در جیره 984یا  4کردند  این محصول در یک آزمایش در 

خام و  گرم در کیلوگرم پروتئین 244در کیلوگرم( یا کم ) MEnکیلو کالری  8484خام و  کیلوگرم پروتئین

ی دارای تراکم زیاد نسبت  د  افزایش وزن و ضریب تبدیل جیرهدر کیلوگرم( گنجانده ش MEnکیلوکالری  8444

یا  4ی دارای تراکم کم، بهتر بود، اما در دو سطح تراکم هیچ تفاوتی از نظر عملکرد رشد بین سطوح  به جیره

، 84، 4های غذایی حاوی  دانه تقطیری خشک وجود نداشت  در آزمایش دیگری، جیره گرم در کیلوگرم 984

داری از نظر عملکرد یا تولید الشه  گرم در کیلوگرم دانه تقطیری خشک بودند  هیچ تفاوت معنی 934یا  924

روز آزمایش به جز کاهش در اضافه وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک، وجود نداشت  این تحقیقات  02در طول 

طور  ود و توانست بههای گوشتی ب نشان دادند که دانه تقطیری خشک، یک ترکیب قابل قبول برای جیره جوجه

گرم در  984تا  924گرم در کیلوگرم و در جیره رشد و پایانی بین  84مؤثری در جیره آغازین در سطح 

 کیلوگرم استفاده شود 

گذار بود   این محققان نشان دادند که دانه تقطیری خشک یک ماده خوراکی قابل قبول در جیره مرغ تخم      

گرم در کیلوگرم دانه تقطیری خشک در  984یا  4ه کم حجم یا تجاری حاوی ها با یک جیره فرموله شد مرغ

 4های حاوی  های تولیدی مرغان تغذیه شده با جیره هفتگی تغذیه شدند  هیچ تفاوتی از نظر ویژگی 28-08سن

رغ داری از نظر تولید تخم روزانه م گرم در کیلوگرم دانه تقطیری خشک مشاهده نشد  اما کاهش معنی 984یا 

گرم در کیلوگرم دانه تقطیری خشک تغذیه شدند،  984ها با جیره رقیق با  که مرغ هفتگی، زمانی 88در سن 

های با سطح  گرم در کیلوگرم برای جیره 944-924،مشاهده شد  بیشترین سطح افزودن دانه تقطیری خشک

های ماده نشان داد که  بوقلمونهای رقیق پیشنهاد شد  تحقیق بر روی  معمول انرژی و سطح کمتری برای جیره

 گرم در کیلوگرم در جیره رشد و پایانی اضافه شود  944توانست به میزان  دانه تقطیری خشک می

گرم در کیلوگرم دانه تقطیری خشک را بر تولید  244(، اثرات افزودن 2448سوایتکیویچ و کرلسکی )     

گذاری )سن    آنها دریافتند که در اولین مرحله سیکل تخمگذار، مورد مطالعه قرار دادند های تخم مرغ مرغ تخم

گذاری، وزن تخم و مصرف خوراک یا  هفتگی( سطح دانه تقطیری خشک اثر چندانی بر میزان تخم 08تا  28

هفتگی( تفاوت چندانی در پارامترهای تولید تخم در  00-03ضریب تبدیل خوراک نداشت  در دومین مرحله )

گرم در کیلوگرم دانه تقطیری  244گرم در کیلوگرم وجود نداشت  جیره با میزان  984ان گروه تغذیه شده بمیز

های  خشک تولید تخم کمتری داشت و وزن تخم کاهش یافت که تا حدودی بوسیله مکمل کردن با آنزیم
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حد هاو، ای تعدیل شد سطح دانه تقطیری خشک بر ارتفاع آلبومین، وا ساکاریدهای غیرنشاسته کننده پلی تجزیه

های جوشانده تأثیری نداشت  اما رنگ زرده  های حسی تخم ضخامت پوسته، چگالی و استحکام پوسته یا ویژگی

دهنده میزان  مرغ به میزان زیادی با افزایش سطوح دانه تقطیری خشک در جیره افزایش یافت که نشان تخم

 باالی گزانتوفیل در این ترکیب است 

 (1ساتیوا آونایوالف )

ها، مناطق زیر کشت  منظور تغذیه اسب به 9194شود  قبل از سال  تر کشت می ف در مناطق سرد و مرطوبیوال

یوالف از مناطق زیر کشت گندم بیشتر شد  امروزه تولیدکنندگان عمده یوالف در جهان روسیه، کشورهای 

یاری از مزارع ارگانیک کشت کرد و در توان در بس باشند  یوالف را می اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا می

 مزرعه استفاده کرد 

 

 ای های تغذیه ویژگی

کند  یوالف کوبیده  ترکیب شیمیایی آن، بسته به گونه، آب و هوا و شرایط کوددهی به میزان زیادی تغییر می

سته، فیبر خام و ماند  یوالف از نظر، پو شده در پوسته محصور می ماند و پوشینه )غالف( آن روی کاه بجا می 

ای یا گندم، باالتر بوده و از نظر نشاسته میزان کمتری دارد  مقدار  میزان خاکستر نسبت به ذرت، ذرت خوشه

ترتیب، آنها مقدار انرژی بسیار کمتری در  گرم در کیلوگرم باشد  بدین 084تا  244تواند در حدود  پوسته می

طور تقریبی  ایی آن، رابطه معکوسی با مقدار پوسته دارد و بهمقایسه با غالت دیگر دارند  مقدار و ارزش غذ

گرم در کیلوگرم بوده و  974تا  994تواند از روی وزن هزار دانه محاسبه شود  میزان پروتئین یوالف بین  می

باشد  محتوای  مشابهی با گندم دارد که از نظر لیزین، متیونین، و ترئونین محدودکننده می اسیدآمینهپروفیل 

طور کامل درون دانه وجود دارد  یوالف میزان  پروتئین عمدتاً تحت تأثیر مقدار پوسته قرار دارد، چون تقریباً به

کند  یوالف مانند سایر غالت ریز،  روغن باالتری نسبت به ذرت دارد اما این امر، مقدار زیاد فیبر را جبران نمی

 اثرات مضر نیاز به افزودن آنزیم باشد   حاوی بتا گلوکان بوده و ممکن است برای جلوگیری از

 

 های طیور جیره

شود   طور مطلوبی در جیره رشد نیمچه و گله مادر استفاده می به دلیل فیبر زیاد و محتوای انرژی کم یوالف، به

تر  های جدیدتر یوالف با میزان پوسته کمتر ممکن است برای جیره پرندگان گوشتی در حال رشد، مناسب گونه

  باشد

                                                 
1 . Avena sativa 
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های لگهورن سفید، وزن دستگاه گوارش نرها و بلوغ  ای بین ذرت، یوالف و جو در رابطه با رشد مرغ مقایسه     

گرم  228( انجام شد  پنج جیره استفاده شد که هر یک تقریباً 9110ها، توسط ارنست و همکاران ) جنسی مرغ

داشت  جیره شاهد، تنها حاوی ذرت بود و در کیلوکالری در کیلوگرم انرژی  8444خام و  در کیلوگرم پروتئین

ها به  گرم در کیلوگرم ذرت با یوالف یا جو جایگزین شد  تمام جیره 044یا  244های آزمایشی،  بقیه جیره

ریزه تغذیه شدند و نیم  هفتگی با سنگ 98گذار و در حال رشد تغذیه شدند، نیمی از آنها تا سن  های تخم مرغ

یانگین افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در هیچ سنی تحت تأثیر قرار نگرفت  در ریزه  م دیگر بدون سنگ

داری وزن دستگاه گوارش و سنگدان  طور معنی های تغذیه شده با جیره حاوی یوالف، به هفتگی خروس 92

ان را در هایی که فقط با ذرت تغذیه شدند، داشتند  سنگریزه همچنین وزن سنگد باالتری در مقایسه با خروس

های تغذیه شده با  روز زودتر از مرغ 3گرم در کیلوگرم یوالف،  244های تغذیه شده با  این سن افزایش داد  مرغ

ها بویژه آنهایی که در مورد دستگاه گوارش و رشد سنگدان بودند، مورد  ذرت به سن بلوغ رسیدند  این یافته

دگان با دسترسی به علوفه و بیشترین مقاومت طبیعی نسبت توجه تولیدکنندگان ارگانیک در رابطه با تولید پرن

تواند در تولید ارگانیک از اهمیت بسزایی  هایی از قبیل کوکسیدیوز قرار گرفت که این بیماری می به بیماری

له تر، توانایی بیشتری در مقاب یافته برخوردار باشد  تحقیق در استرالیا، نشان داد که پرندگان دارای سنگدان توسعه

 با کوکسیدیوز دارند 

گذار  های تخم تواند جایگزین جو در جیره مرغ ( نتیجه گرفتند که یوالف پرکیفیت می9119آیمونن و ناسی )     

سازی آنزیمی، میانگین انرژی  شده و هیچ اثر منفی بر تولید تخم نداشته باشد  آنها همچنین دریافتند که مکمل

مگاژول در کیلوگرم )بر اساس ماده خشک( افزایش داد  9/92به  3/99را از وساز جیره حاوی یوالف  قابل سوخت

 درصد بهبود بخشید  8و ضریب تبدیل خوراک را تا 

تواند منجر به کاهش مصرف خوراک و میزان رشد  دلیل تولید گرمای بیشتر در طول فرآیند هضم که می به     

 شود  گردد، از مصرف یوالف در آب و هوای گرم باید پرهیز

 

 (1)آونا نودا یوالف پرک )بدون پوسته(

ها، در طول برداشت  باشد  این گونه های یوالف پرک، توسعه یافته اما بعضی مواقع تولید آنها اندک می گونه

تر هستند   دار، بسیار پایین دهند و از نظر فیبر نسبت به جوهای پوسته شان را از دست می کوبی(، پوسته )خرمن

باشند  تولیدکنندگانی که تمایل به استفاده از یوالف پرک  مرسوم، آنها نیز حاوی بتاگلوکان میمانند یوالف 

 یافته نیستند  های تغییرژن دارند، باید مطمئن شوند که آنها حاصل گونه

                                                 
1 . Avena nuda 
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یوالف پرک، پروتئین و چربی باالتری نسبت به یوالف مرسوم داشته و در نتیجه از لحاظ مقدار انرژی قابل      

این گونه نیز نسبت به یوالف مرسوم و ذرت، بهتر است   اسیدآمینهباشند  تعادل  ساز مشابه ذرت می و سوخت

عنوان یک ماده خوراکی برای طیور دارد  در نتیجه، درحال حاضر  بنابراین یوالف پرک، پتانسیل بسیار خوبی به

 ای بویژه در اروپا وجود دارد  عالقه وافری به این محصول غله

عنوان یک ماده غذایی برای طیور ارزیابی کردند و گزارش  ( یوالف پرک را به9138موریس و همکاران )     

گرم  8/83و مواد معدنی باالتر بود  مقدار کل چربی  اسیدآمینهکردند که این غله، نسبت به ذرت از نظر پروفیل 

از چربی سایر غالت باالتر بود  یوالف پرک  گرم در کیلوگرم اسید لینولئیک بود که 841در کیلوگرم با میزان 

 گرم در کیلوگرم اسیدفایتیک بود  7/94گرم در کیلوگرم فسفر کل و  0حاوی 

 

 های طیور جیره

های گوشتی را در مرحله آغازین در زمان تغذیه با جیره حاوی برخی  نتایج اخیر در کانادا، کاهش رشد جوجه

های گوشتی  مشکل چسبندگی مدفوع وجود داشت  بالعکس، رشد جوجه های جو پرک، نشان داد  به عالوه گونه

های گوشتی در مرحله آغازین، ناشی  بخش بود  آزمایشات بعدی نشان داد که کاهش رشد جوجه تر، رضایت مسن

از کاهش فراهمی مواد مغذی و مصرف خوراک به دلیل وجود بتاگلوکان در دانه یوالف بود  اقدماتی نظیر بخار و 

سازی با بتاگوکاناز مؤثر بود و اجازه  آمیز نبود، اما مکمل کردن برای بهبود ارزش غذایی یوالف پرک موفقیت پلت

داد مقادیر زیادی از یوالف در جیره گنجانده شود  یک یافته جالب حاصل از این تحقیقات این بود که گوشت 

یداری چربی بود که بدون شک دلیل آن های گوشتی در زمان افزایش سطح یوالف در جیره، افزایش پا جوجه

 044تواند بمیزان  نوع چربی موجود در یوالف بود  تحقیق بعد در آمریکا نشان داد که یوالف بدون پوسته می

های گوشتی استفاده شود، و تحقیقی در استرالیا نشان داد که  گرم در کیلوگرم بدون اثر منفی در جیره جوجه

ها پلت شده و با آنزیم  آنکه جیره ای در جیره استفاده شود، مشروط به ها منبع دانهعنوان تن تواند به یوالف می

گرم در کیلوگرم چربی  89-993مکمل شده باشد  ارقام یوالف پرک مورد استفاده در تحقیقات استرالیا حاوی

 خام بودند  گرم در کیلوگرم پروتئین 13-939کل و

 844ای باالتر از  تواند در سطوح جیره ذار نشان داد که یوالف پرک میگ های تخم تحقیقات در کانادا بر روی مرغ

گرم در کیلوگرم  844که یوالف پرک بمیزان  گرم در کیلوگرم جایگزین ذرت، کنجاله سویا و چربی شوند  وقتی

در  درصد 0سویا برابر بود و وزن کل فقط -های تولیدی با وزن کل در جیره ذرت مرغ استفاده شد، وزن کل تخم

گرم در کیلوگرم یوالف پرک داشتند و فاقد کنجاله سویا بودند کاهش یافت  هانس و  344هایی که بمیزان  جیره

 884نتایج مشابهی را به دست آوردند  مصرف خوراک، وزن و تولید تخم، تحت تأثیر افزودن  9112موریس 
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، تولید و وزن تخم و استحکام پوسته، با گرم در کیلوگرم یوالف پرک در جیره قرار نگرفتند، اما مصرف خوراک

مرغ  ( تولید تخم2440گرم در کیلوگرم کاهش یافت  سوکول و همکاران ) 334یوالف بدون پوسته در سطح 

عنوان جایگزین  شده با یک جیره بر پایه ذرت یا یوالف پرک به گذار تغذیه های تخم درصد را در مرغ 14باالتر از 

سازی جیره یوالف پرک با بتاگلوکاناز، هیچ تأثیری بر پارامترهای تولیدی  دند  مکملکاملی برای ذرت گزارش کر

 اند  مرغ نداشت  نتایج خوبی نیز در مورد بوقلمون و بلدرچین گزارش شده یا پروفیل اسید چرب زرده تخم

ت زرد، کاهش رنگ گذار با جیره حاوی مقادیر زیاد یوالف پرک بجای ذر های تخم یکی از نتایج تغذیه مرغ     

سازی جیره را بر پایه  فروشند، باید مکمل ها را به بازار می زرده است  بنابراین، تولیدکنندگان ارگانیکی که تخم

ای طبیعی از قبیل پودریونجه، کنجاله گلوتن ذرت، پودر علف یا پودر  جو یا یوالف و گندم با یک منبع رنگدانه

 طر رنگ زرده( گل جعفری را مد نظر قرار دهند )بخا

 

 (1ساتیوا اوریزابرنج )

شده که یک ماده غذایی مهم برای بخش عظیمی از جمعیت انسانی است، از آسیاب کردن برنج  برنج سفید پاک

های زیر را بدست آورند )میزان تقریبی در  شود تا بخش آید  ابتدا، برنج پوست کنده می شالیکاری بدست می

شود تا  ای، آسیاب می درصد(  سپس برنج قهوه 24درصد( و پوسته ) 34ای ) قهوهپرانتز نوشته شده است(  برنج 

درصد( بدست آید  محصول  94شده ) درصد( خرده برنج + برنج پاک 84درصد( و برنج سفید ) 94سبوس برنج )

فرعی اصلی یعنی سبوس برنج، مخلوطی از پوسته، گیاهک دانه و سبوس است که برای خوراک طیور مناسب 

شوند  درصد محصوالت فرعی به میزان  ها معموال به سبوس اضافه می شده های شکسته شده و پاک ت  دانهاس

 آسیاب کردن، نوع برنج و عوامل دیگر بستگی دارد 

توان در جیره طیور پس از آسیاب کردن یا خرد کردن، استفاده کرد، اما  نشده( را می برنج زبر )برنج آسیاب     

موجود نیست  برنجی که استانداردهای کیفی را برای انسان پس از فرآوری ندارد، یک ماده  طور کلی زیاد به

 های سمی آلوده نشده باشد  غذایی خوب برای طیور خواهد بود، مشروط به آنکه با قارچ

 

 محصوالت فرعی برنج

ناسب است و از نظر ای م عنوان یک جایگزین غله سبوس برنج مهمترین محصول فرعی برنج است  این محصول به

های محلول در آب است و مصرف  ارزش غذایی معادل گندم است  این محصول فرعی منبع خوبی برای ویتامین

خوراک و قابل هضم است  یکی از مشکالت سبوس برنج، محتوای زیاد روغن آن  سبوس تازه، برای طیور خوش

                                                 
1 . Oryza sativa 
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دار است  در دمای باال و در حضور رطوبت، روغن گرم در کیلوگرم( است که بسیار غیراشباع و ناپای 934-904)

شود که دلیل آن وجود آنزیم لیپولیتیک است که وقتی سبوس از  به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تجزیه می

خوراکی آن است  طبق  گردد  نتیجه یک مزه نامطبوع و بوی بد و کاهش خوش شود، فعال می برنج جدا می

مربوط است  نسبت ویتامین  Eپذیری ویتامین  داسیون چربی، به بروز شرایط واکنشگزارشات در استرالیا پراکسی

E  عنوان مقدار احتیاطی توصیه شده است  پایدارسازی روغن  گرم در کیلوگرم به 8/4به اسید لینولئیک با مقدار

مشروط به آنکه مورد اکسیدان( نیز باید مورد توجه قرار گیرد،  عنوان مثال بوسیله آنتی های دیگر )به به روش

قبول مؤسسه اعطای تأییدیه باشد  جنبه دیگر روغن این است که مقادیر زیاد اسیدهای چرب غیراشباع آن 

تواند از سبوس جدا شود تا از بروز مشکالت فوق  تواند منجر به نرم شدن چربی الشه شود  روغن می می

باالتری نسبت به سبوس برنج معمولی استفاده توان در سطوح  جلوگیری شود  سبوس برنج بدون روغن را می

کردن بالفاصله پس از آسیاب، به  توان با حرارت دادن و خشک کرد  جدای از استخراج روغن، فرآیند فساد را می

درجه  944گرم در کیلوگرم، به تأخیر انداخت  حرارت دادن تا  04منظور کاهش میزان رطوبت به زیر 

قیقه با بخار برای به تأخیر انداختن افزایش اسیدهای چرب آزاد کافی است  سبوس د 8یا  0گراد به مدت  سانتی

دقیقه پهن شود،  94گراد به مدت  درجه سانتی 244تواند در صورتی که روی سینی در دمای  برنج همچنین می

 خشک گردد 

 

 های طیور جیره

گذار در  ره طیور در حال رشد و تخمآمیزی در جی طور موفقیت گرم در کیلوگرم، به 244سبوس برنج بمیزان 

گرم در  844ای باالتر هستند  حدود  ها، ظاهراً قادر به تحمل سطوح جیره چند کشور استفاده شده است  اردک

های زایالنار، فتیاز و لیپاز با موفقیت در جیره  سازی با آنزیم توان پس از مکمل کیلوگرم سبوس برنج را می

 های گوشتی گنجاند  جوجه

گرم در کیلوگرم  04های گوشتی در سطح  عنوان یک منبع انرژی در جیره جوجه روغن سبوس برنج وقتی به     

 شود، ظاهراً نتایج مشابهی با نتایج بدست آمده در مورد پیه دارد  اضافه می
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 (1کریل سیکلچاودار )

جو و یوالف مشابه است  اما ارزش غذایی  چاودار، میانگین مقدار انرژی گندم و جو را دارد و میزان پروتئین آن با

و آرابینوزایالن که عامل افزایش چسبندگی محتویات   ای مثل بتاگلوکان آن در اثر حضور چند عامل ضد تغذیه

یابد   های کثیف هستند کاهش می ای و کاهش قابلیت هضم و سایر اثرات نامطلوب مانند افزایش بروز تخم روده

گرم و خشک شدت بیشتری دارند  چاودار حاوی ارگوت که یک قارچ سمی است و  های این اثرات، در محیط

 باشد  دهد، می سالمتی و عملکرد طیور را کاهش می

 (، مایلو2وولگار سورگومای ) ذرت خوشه

ای مهم تولیدی در جهان  شود، پنجمین محصول غله طور متداول سورگوم یا مایلو نامیده می ای که به ذرت خوشه

عنوان یک قاره، بزرگترین تولیدکننده سورگوم است   شود  آفریقا به شتر آن در بازار انسانی مصرف میاست  بی

ترین  تولیدکنندگان عمده دیگر عبارتند از آمریکا، هند، مکزیک، استرالیا و آرژانتین  سورگوم یکی از مقاوم

ط آب و هوایی سخت مثل دمای زیاد و ای در برابر خشکی است و در مقایسه با ذرت نسبت به شرای گیاهان غله

 رطوبت کم سازگارتر است 

 

 ای های تغذیه ویژگی

وساز مشابه  خام نسبت به ذرت، باالتر بوده و از نظر میزان انرژی قابل سوخت طور کلی از نظر پروتئین سورگوم به

متغیر باشد  میزان تواند  است  اما یک عیب سورگوم این است که از نظر ترکیب، به دلیل شرایط رشد، می

گرم در کیلوگرم متغیر  984تا  74تواند از  گرم در کیلوگرم دارد اما می 31خام، معموالً میانگین حدود  پروتئین

های هیبریدی دارای آندوسپرم زرد،  شود  گونه باشد  بنابراین، یک آنالیز پروتئینی قبل از تنظیم جیره توصیه می

های هیبریدی زرد به دلیل  باشند، که گونه تر می خوراک ای تیره، خوش هوههای ق برای طیور نسبت به سورگوم

های پرتانن را  کند  گونه دارا بودن سطوح باالی تانن، از محصول در برابر صدمات پرندگان وحشی محافظت می

شوند، با  ها غیر فعال می روزه که تانن 94سازی در شرایط با رطوبت باال در یک دوره  توان پس از ذخیره می

درصد و افزایش انرژی جیره از  8-98موفقیت مصرف کرد  این امر باعث افزایش قابلیت هضم پروتئین در حدود

درصد در دو گونه سورگوم  7/88و  8/08هضم حقیقی پروتئین ایلئومی  کیلوکالری/گرم شد  قابلیت 8/4-9/4

 9/08-7/78به ترتیب اسیدآمینهیر قابلیت هضم درصد بود  مقاد 1/31تانن  نشده و پرتانن و در گونه کم اصالح

درصد  8/30درصد و  0/77درصد بود  در سورگوم انبار شده پرتانن قابلیت هضم پروتئین  1/30-4/18درصد و

                                                 
1 . Secale cereale 

2 . Sorghum vulgare 
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ها،  اثر بود  این یافته تانن بی سازی سورگوم کم درصد بود  ذخیره 8/78-1/14،اسیدآمینههضم   بود و قابلیت

دهند  لیزین مهمترین  که تنها سورگوم پرتانن موجود است، نشان می ندگان طیور زمانیروشی را برای تولیدکن

 گیرند  اسیدآمینه محدودکننده در پروتئین سورگوم است و پس از آن تریپتوفان و ترئونین قرار می

های  ظیر دانهشود و محصوالت فرعی ن مقدار زیادی سورگوم تولیدی در آمریکا جهت تولید اتانول استفاده می     

 کند  خشک تقطیرشده با حالل برای خوراک دام تولید می

 

 های طیور جیره

تواند با موفقیت به منبع اصلی یا تنها منبع در  تانن، می های سورگوم کم دهند که گونه نتایج تحقیقات نشان می

ی سورگوم باعث بهبود ساز ( نشان دادند که ذخیره9138-9138جیره طیور استفاده شود  هیتارو و همکاران )

های گوشتی و در عملکرد رشد شد  جیره آغازین  داری در استفاده از انرژی و پروتئین توسط جوجه معنی

شده پرتانن تغذیه شدند، افزایش وزن بدن روزانه باالتر  های گوشتی که بر پایه سه گونه سورگوم ذخیره جوجه

های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی سورگوم  به جوجهگرم( و ضریب تبدیل غذایی بهتری نسبت  23تا  28)

عنوان تنها منبع  توان با موفقیت به تانن را می دهند که ارقام کم نشده داشتند  نتایج تحقیقات، نشان می اصالح

 کردن مناسب دانه سورگوم به دلیل پوشش دانه سخت آن اهمیت دارد  اصلی در جیره طیور استفاده کرد  آسیاب

 

 (1اسپلتاگونه  تریتیکوم استیووم)اسپلت 

اسپلت یک گونه فرعی گندم تولیدی در اروپای مرکزی است  گسترش این محصول احتماالً به دلیل کمبود فعلی 

خوراک ارگانیک کم پروتئین، در اروپاست  این غله به کشورهای دیگر نیز تا حدودی برای فروش انسانی وارد 

 شده است 

تر و نسبت به گندم  طور کلی نسبت به گندم زمستانی قرمز نرم به زمستان مقاوم به این محصول ظاهراً،     

که شرایط رشد  زمستانی قرمز سخت مقاومت کمتری دارد  تولید محصول کمتری از گندم دارد، اما زمانی

 تر از حد مطلوب است با گندم برابر است  پایین

گرم در  988خام را در یک گونه اسپلت در آمریکا  دار پروتئین( میانگین مقa,b) 9118رانهوترا و همکاران      

که در پروتئین  گرم در کیلوگرم بود، درحالی 8/21کیلوگرم گزارش کردند  میانگین لیزین پروتئین در اسپلت 

گرم در کیلوگرم بود  پروفیل غذایی هر دو غله، به میزان زیادی تحت تأثیر گونه و موقعیت محلی،  9/82گندم 

 های اسپلت و گندم حاوی گلوتن بودند  ار داشت  کل نمونهقر

                                                 
1 . Triticum aestivum var. spelta 
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 ، تتراپلویید(1هگزاپلویید تریتیکالهتریتیکاله )

( است که با هدف ترکیب کیفیت دانه، تولید باال، leکلسیمSe( و چاودار )Triticumتریتیکاله، هیبریدی از گندم )

و لیزین باالی چاودار تولید شد  اولین تالقی گندم اضافه تحمل زیاد، سختی  ویژگی مقاومت به بیماری گندم، به

های علمی، تا مدتها نامی  ( انجام شد، هرچندکه در بررسی9378)ویلسون  9378و چاودار در اسکاتلند در سال 

د توان با تالقی چاودار و گندم تتراپلویید )دوروم( یا گندم هگزاپلویید )نان( تولی ازتریتیکاله نبود  تریتیکاله را می

شود  اگر چه مقداری هم در  کرد  این گیاه، عمدتاً در لهستان، چین، روسیه، آلمان، استرالیا و فرانسه تولید می

شود  طبق گزارشات، کشت این گیاه در نواحی که برای ذرت و گندم مناسب  آمریکای شمالی و جنوبی کشت می

شود  محصوالت فعلی این دانه  اک دام، استفاده مینیست، عالی است  از نظر جهانی، تریتیکاله، در اصل برای خور

اند و ممکن است از محصول جو هم باالتر باشد  همچنین  های پر محصول گندم، قابل مقایسه در کانادا، با گونه

تر حفظ شده است  امروزه هر دو رقم زمستانی و بهاری موجود هستند و  کیفیت باالی پروتئین در ارقام جدید

اند  بنا به نظر بریگز  تولید غالت، فراهم کرده  های بیماری در سیستم برای شکستن چرخه گیاه جدیدی را

ای در مزارعی است که حداقل  عنوان ماده خوراکی غله ( بیشترین پتانسیل برای استفاده از تریتیکاله به2442)

اند، تولید  شده دهی  ن کودهایی که به صورت سنگی بخشی از عرضه غله خوراکی خودشان را با استفاده از زمین

منظور تولید دانه خوراکی نسبت به جو یا سایر غالت  طورکلی کشت تریتیکاله در چنین شرایطی به کنند  به می

دارای تولید و مقاومت بیشتر است  مقاومت بیشتر آن در برابر بیماری در مقایسه با جو یا گندم، مزیت دیگر آن 

 ای تولیدکنندگان طیور ارگانیک، بسیار مورد توجه است است به این ترتیب تریتیکاله بر

 

 ای های تغذیه ویژگی

ها جهت بهبود عملکرد و کیفیت دانه تریتیکاله و نیز سازگاری با شرایط محلی  استفاده از بسیاری از ارقام و گونه

گرم در کیلوگرم  982تا  18باعث تغییر در ترکیب مواد مغذی، شده است  محتوای پروتئین ارقام جدیدتر، بین 

، 0/84( در مکزیک و اکوادور برای تریتیکاله 2449باشد  میزان لیزین طبق تحقیق هد ) است که مانند گندم می

 گرم در کیلوگرم است  7/22و ذرت  08، گندم 0/21جو 

نرژی را برای ( مقدار ا9118میزان انرژی معموالً برابر و یا باالتر از گندم گزارش شده، ویرا و همکاران )     

 کیلوکالری/کیلوگرم گزارش کردند  8208جوجه گوشتی درحال رشد 

                                                 
1 . Triticale hexaploide 
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( دارای 1اکس تریتیکوسکاله ویتمک ال یافته ) ( ارقام کانادایی تازه توسعه2442طبق نظر جیکاران )     

زش غذایی و های بیشتری از والد گندم نسبت به والد چاودار هستند که منجر به افزایش میزان انرژی و ار ویژگی

 ای نظیر ارگوت، پایین هستند  شود  به عالوه آنها از نظر مواد ضدتغذیه خوراکی می خوش

 

 های طیور جیره

شود  در یک تحقیق جدید در لهستان  ای در جیره طیور در چندین کشور استفاده می طور گسترده تریتیکاله به

( دریافتند که 2447رشد، ژوزفیاک و همکاران ) های گوشتی در حال برای مقایسه غالت مختلف در جیره جوجه

آمیزی در  طور موفقیت های بر پایه تریتیکاله نسبت به گندم  یا چاودار بهتر بود  تریتیکاله به عملکرد رشد جیره

عنوان  گرم در کیلوگرم استفاده و در برخی آزمایشات به 044جیره پرندگان گوشتی در حال رشد در سطوح 

آوری،  ل استفاده شده است  وزن نهایی، مقدار خوراک مصرفی، وزن الشه در زمان عملای کام منبع غله

 ای قرار نگرفتند  های معدوم، تحت تأثیر منبع غله و درصد الشه Aهای درجه  یکنواختی گله، درصد الشه

ه تردی گوشت ای، نشان داد که جایگزینی ذرت در جیره با تریتیکال هفته 08های نر  تحقیق روی بوقلمون     

های  ها، نشان داد که پرندگان نر گله مادر، توانستند از جیره پخته را بهبود بخشید  تحقیق دیگر روی بوقلمون

 برپایه تریتیکاله بدون هیچ اثر منفی روی تولید اسپرم تغذیه کنند 

ست زیرا این رقم ( که در لهستان توسعه داده شد، مورد عالقه شدیدی اBogoحاضر رقم بوگو ) درحال      

نسبت به ارقام قدیمی تریتیکاله عملکرد باالتری دارد  آزمایش روی این گونه در آمریکا )هرمز و جونسون 

گرم در  984های حاوی تریتیکاله در سطوح  ( نشان داد که رشد جوجه گوشتی، تحت تأثیر جیره2440

گرم در کیلوگرم تریتیکاله تغذیه  844حاوی که از جیره  گذار زمانی های تخم کیلوگرم قرار نگرفت  در مرغ

هایی  های تولید شده توسط مرغ کردند، تنها رنگ زرده، تحت تأثیر قرار گرفت و زرده، کمی در مقایسه با زرده

گذار، نشان داد که  های تخم تر بود  تحقیق دیگر در آلمان بر روی مرغ که تریتیکاله نخورده بودند، کمرنگ

عنوان جایگزینی برای ذرت و گندم،  گرم در کیلوگرم به 724( توانست در جیره در سطوح 2دوتریتیکاله )رقم گرا

گذاری، راندمان خوراک، تلفات یا افزایش وزن اضافه شود، اما در  بدون هیچ اثری بر مصرف خوراک، عملکرد تخم

ش یافت، و این مشکل با اضافه مرغ با افزایش مقدار تریتیکاله در جیره کاه دو آزمایش، از سه آزمایش، وزن تخم

گرم در کیلوگرم( اصالح شد  این اثر به کاهش محتوای  98یا  94کردن سطوح کم روغن آفتابگردان به جیره )

مرغ   اسید لینولئیک جیره حاوی تریتیکاله نسبت داده شده است  بنابراین محققان پیشنهاد کردند که جیره

                                                 
1 . X Triticosecale Wittmack L. 

2 . cultivar Grado 
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های بدون  گرم در کیلوگرم تریتیکاله باشد اما در جیره 844ست حاوی توان گذار که با روغن مکمل شد، می تخم

گرم در کیلوگرم باشد  یافته دیگر این تحقیق این بود که شدت رنگ  244مکمل باالترین مقدار تریتیکاله باید 

 مرغ با افزایش مقدار تریتیکاله در جیره، کاهش یافت  زرده تخم

گذار را گزارش  های تخم استفاده از سطوح باالی تریتیکاله در جیره مرغ( برخی اثرات منفی 2442بریگز )     

ها نشان داد که قبل از استفاده سطوح باال تریتیکاله در جیره طیور باید یک برنامه کنترل کیفی  کرد  این یافته

 در مزرعه انجام شود 

 

 (1گندم )تریتیکوم استیووم

ود  این غله، به میزان زیادی در کشورهای معتدل و در مناطق ش دانه گندم از کل بذر گیاه گندم تشکیل می

شود  این  شود  چندین نوع گندم در اروپا و امریکای شمالی، کشت می تر کشورهای گرمسیری، کاشت می خنک

انواع، شامل گندم زمستانی سفید نرم، گندم زمستانی قرمز سخت، گندم بهاره قرمز سخت و گندم زمستانی 

خام بیشتری در  های سخت و سفت حاوی پروتئین اشند که رنگ آنها، بیانگر رنگ دانه است  گندمب قرمز نرم می

طور متداول  باشند  گندم به مقایسه با گندم نرم هستند  انواع تولیدشده در اروپا و استرالیا شامل ارقام سفید می

صورت، ممکن است برای    درغیر اینشود که مازاد بر نیاز انسانی باشد برای خوراک طیور زمانی استفاده می

 –شود  محصوالت فرعی صنعت آسیاب خوراک دام، بسیار گران باشد، اما مقداری از گندم بدین منظور کشت می

 باشند  آرد نیز ترکیبات بسیار مطلوبی برای جیره طیور می

یک محصول کم فیبر را به شود و  کوبی، سبوس گندم بر خالف جو یا یوالف، از دانه جدا می در طول خرمن     

خام، لیزین و  تر است، اما حاوی پروتئین گذارد  در نتیجه گندم از نظر مقدار انرژی نسبت به ذرت پایین جا می

عنوان یک ترکیب پرانرژی مورد  عنوان جایگزینی برای ذرت به تواند به تریپتوفان بیشتری است  درنتیجه، می

 سازی پروتئین کمتری نیاز دارد  ه ذرت به مکملاستفاده قرار گیرد  این غله نسبت ب

تواند با راندمان باالیی  پذیر است و می خوراک و هضم که گندم به خوبی نرم شود، بسیار خوش درصورتی     

توسط تمام طیور مورد استفاده قرار گیرد  نتایج خوب زمانی که گندم به صورت زبر با آسیاب چکشی )با غربال 

شده، مطلوب نیست زیرا  شود، وجود دارد  گندم نرم متر( برای استفاده در جیره آردی خرد می یمیل  0/8تا  8/0

شود، مگر اینکه جیره به صورت پلت مصرف  بسیار پودری است و باعث ناراحتی پرندگان در زمان خوردن می

باعث ضایعات خوراک و  کند و شده به آسانی رطوبت را از هوا و بزاق پرنده جذب می شود به عالوه، گندم نرم

تواند گلوله شود و به خوبی در  شده می شود  همچنین غذای حاوی گندم بسیار نرم کاهش خوراک مصرفی می

                                                 
1 . Triticum aestivum 
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دلیل وجود  عنوان یک ماده خوراکی بهبود کیفیت پلت به لوله گوارشی، جریان نیابد  یک مزیت دیگر گندم به

 تفاده از یک ترکیب چسباننده نیست که دیگر نیازی به اس طوری باشد، به گلوتن آن می

 

 ای های تغذیه ویژگی

خام آن نسبت به سایر غالت مانند ذرت، سورگوم و  یک نگرانی در رابطه با گندم این است که انرژی و پروتئین

های گندم  تر است  محققان در مرکز تحقیقاتی خوک در ناحیه غرب در کانادا، طیف بزرگی از نمونه جو متغیر

 19تا  72از  NDFگرم در کیلوگرم و  970تا  922خام در دامنه  ی را آنالیز و گزارش کردند که پروتئینکانادای

گرم در کیلوگرم بود  میزان فیبرخام در  998تا  14محلول از  ای ساکاریدهای غیرنشاسته گرم در کیلوگرم و پلی

بود  تغییر در ترکیب و ارزش غذایی، به طبقات کل پایین بود و تغییر ناچیزی نشان داد  چگالی دانه کامالً باال 

 84شده برای مصرف انسانی، شرایط رشد و کوددهی مربوط بود  نتایج، تغییرات  مختلف گندم و ارقام کشت

-98خام در گندم خوراکی معموالً در حدود خام نشان دادند، اگر چه دامنه تغییر پروتئین درصدی را در پروتئین

 برای میزان مواد مغذی الزم است  های گندم  ای دسته ن آزمایش دورهدرصد است  بنابرای 98

( بدست 2449فلد ) شواهد بیشتری از تغییر میزان مواد مغذی گندم در یک تحقیق دانمارکی توسط استین     

ز گرم در کیلوگرم، میزان نشاسته ا 927تا  992رقم گندم با ترکیب شیمیایی متفاوت، با پروتئین  98آمد  در 

گرم درکیلوگرم  997تا  13ای از  ساکاریدهای غیرنشاسته گرم در کیلوگرم ماده خشک و پلی 722تا  883

 متغیر بود 

 

 های طیور جیره

طور مؤثر  توان به دهند گندم را می رغم تغییر در محتوای مواد مغذی، شواهد زیادی وجود دارند که نشان می علی

توان انتظار داشت که راندمان تولید با جایگزینی کامل  استفاده کرد  می گذار در جیره طیور در حال رشد و تخم

 ذرت، در شرایطی که گندم با یک آنزیم مناسب مکمل نشده باشد کمتر باشد 

باشد که عمدتاً در جیره  ترین غله مورد استفاده در خوراک طیور در استرالیا، کانادا و آمریکا می گندم، متداول     

ها یک نقطه  گرم در کیلوگرم گندم وجود دارد  افزودن آنزیم زایالناز در این جیره 844یشتر از جوجه گوشتی ب

های محلول گندم را بر چسبندگی روده و عملکرد روده کاهش دهد  واکنش  عطف است، تا اثرات کربوهیدرات

فیت تخمیر باالی تر به دلیل ظر سازی آنزیمی به سن پرنده بستگی دارد  پرندگان بالغ نسبت به مکمل

های محلول در جیره دارند  جایگزینی  شان، ظرفیت بیشتری برای مقابله با کربوهیدرات میکروبی در روده جمعیت

های گوشتی  سازی پوست جوجه دهد و درنتیجه رنگدانه ذرت با گندم کل میزان گزانتوفیل خوراک را کاهش می
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گذار  های گوشتی و تخم بع مکمل گزانتوفیل باید در جیره جوجهیابد  بنابراین منا مرغ نیز کاهش می و زرده تخم

 در زمان جایگزینی گندم با ذرت، وجود داشته باشد 

( گزارش کردند که عملکرد جوجه گوشتی در دوره رشد، 2448های اخیر، شیانگ و همکاران ) در میان یافته     

الت بود  در طول دوره پایانی و کل دوره درصد جایگزین ذرت شد بهترین ح 20زمانی که گندم به میزان 

 944داری در عملکرد رشد در زمان جایگزینی گندم با افزایش تا  هفتگی هیچ تفاوت معنی 8تا  4آزمایشی، از 

درصد بجای ذرت دیده نشد  اما وزن مدفوع به صورت خطی با افزایش سطوح جایگزینی گندم با ذرت، افزایش 

 ی جیره با آنزیم زایالناز، کاهش یافت ساز یافت و این اثر با مکمل

گرم در کیلوگرم  844های حاوی  ( جیره2448همانگونه که در بخش چاودار اشاره شد، الزارو و همکاران )     

داری را بر  گذار تغذیه کرده و هیچ اثر معنی های تخم گرم در کیلوگرم چاودار را به مرغ 884گندم یا جو و یا 

های تغذیه شده با جیره شاهد بر پایه ذرت مشاهده نکردند   بدیل غذایی در مقایسه با مرغتولید تخم یا ضریب ت

زایالناز قابلیت هضم مواد مغذی  –سازی گندم، جو یا چاودار با یک مجموعه آنزیمی قارچی بتاگلوکاناز  اما مکمل

ها، محققان نتیجه  این یافتههای کثیف را کاهش داد  براساس  ای و بروز تخم را بهبود داد و چسبندگی روده

گذار جایگزین ذرت شوند و همچنین  های مرغ تخم توانند با موفقیت در جیره گرفتند که گندم، جو و چاودار می

های غذایی بر اساس استفاده از گندم  بخشد  برنامه هضم و صفات تولیدی را بهبود می سازی آنزیمی قابلیت مکمل

 ستفاده در مزرعه توسعه یافته است  نشده برای ا کامل و گندم آسیاب

 

 محصوالت فرعی آسیاب

طور متداول  کردن گندم، آرد است  چندین محصول فرعی برای خوراک دام موجودند که به محصول اصلی آسیاب

گیرند  استفاده از  عنوان اجزای خوراکی، مورد استفاده قرار می های ارزشمند به های طیور به دلیل ویژگی در جیره

رساند  این  ای را که باید در مخلوط خوراک استفاده شود، به حداقل می ا به این شکل مقدار کل دانهآنه

شوند و تحت عناوین مختلف که اغلب  بندی می محصوالت فرعی معموالً بر اساس میزان پروتئین و فیبرخام طبقه

  5و زبره گندم 4گندم ، خوراک3، نخاله2، ضایعات1 شوند  عناوینی مانند سبوس اند، تجارت می گیج کننده

شود که  ای عبور داده می کردن و جداسازی، گندم از یک غلتک ورقه گری(، الک سازی )غربال بعد از پاک     

شود تا  کند  سپس اندوسپرم پاک به آرد تبدیل می شکند و سبوس و گیاهک را از اندوسپرم جدا می ها را می دانه

                                                 
1 . pollards 

2 . offals 

3 . shorts 

4 . wheatfeed 

5 . middlings 
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جدا  1ران ممکن است آسیاب، محصول باقیمانده را به سبوس، زبره، گیاهک و میلمورد مصرف انسانی قرار گیرد  

سازی و جدا شده  های مرغوب پاک ران شامل دانه سبوس و گیاهک مورد مصرف انسان و دام است  میل .کند

طورکلی محصوالت فرعی با سطوح کمتر  شود  به است که اغلب برای خوراک گاوهای شیری استفاده می

( آرد و محصوالت فرعی 2448) AAFCOهای طیور دارند  سازمان  م، ارزش غذایی باالتری برای جیرهفیبرخا

 صورت تعریف کرده است  گندم را برای خوراک دام در آمریکا بدین

 

 آرد گندم

آرد گندم شامل ترکیبی از آرد گندم همراه با ذرات نرم سبوس گندم، گیاهک و ضایعات حاصل از آسیاب، 

گرم در کیلوگرم  98این محصول باید با فرآیند تجاری آسیاب کردن، تولید شود و نباید حاوی بیش از  باشد  می

 گرم فیبر در هر کیلوگرم  98آرد گندم کمتر از   IFN 4-05-199فیبرخام باشد 

 

 سبوس گندم

سازی  پاک سبوس گندم، پوشش زبر بیرونی دانه گندم است که در فرآیند آرد کردن تجاری از گندم جدا و

طور معمول  شود  به شده، به سبوس اضافه می سبوس گندم  گاهی اوقات مواد غربال IFN-4-05-190شود:  می

خام )روغن( و  گرم در کیلوگرم چربی 08تا  84خام،  گرم در کیلوگرم پروتئین 974تا  904سبوس گندم حاوی 

که ممکن است سبوس گندم، مقدار  حالیباشد  بنابراین، در گرم در کیلوگرم فیبر خام می 924تا  948

شود که این محصول، انرژی  خام به اندازه یا بیشتر از دانه اصلی داشته باشد  فیبر باالتر آن باعث می پروتئین

نتیجه، سبوس گندم از نظر انرژی پایین است و کاربرد آن در جیره طیور در مقایسه با  کمتری داشته باشد  در

 مادر برای کنترل مصرف خوراک، محدودیت دارد های بالغ  جیره پرنده

 

 آرد گیاهک گندم

شود  این آرد نباید  آرد گیاهک گندم، از گیاهک گندم همراه با مقداری سبوس و گندم زبره یا نخاله تشکیل می

گیاهک گندم  IFN-5-05-218خام باشد   گرم چربی 74خام و  گرم در کیلوگرم پروتئین 284حاوی بیش از 

 ده ش آسیاب

به منشاء، نوع دانه فرآوری شده و وجود محصوالت   انواع زیادی از درجات مختلف گیاهک گندم، بسته     

خام در سطح  طور معمول، آرد گیاهک گندم، دارای پروتئین شود  به شده و سایر محصوالت فرعی، تولید می غربال
                                                 
1 . mill run 
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گرم در  84تا  84کیلوگرم و فیبرخام بین گرم در  924تا  74خام )روغن( در سطح  درصد، چربی 844تا  284

باشد  مشکلی که ممکن است اتفاق  کیلوگرم است  همانند سایر مواد غذایی حاوی مقدار زیادی روغن گیاهی می

 بیفتد، فساد به دلیل پراکسیداسیون چربی است 

ز جدا کردن بخشی از یک محصول بدون چربی نیز وارد بازار شده است  آرد گیاهک بدون چربی گندم، پس ا     

خام  گرم در کیلوگرم پروتئین 844آید و نباید حاوی کمتر از  روغن یا چربی از آرد گیاهک گندم، بدست می

 روش مکانیکی  آرد گیاهک گندم، استخراج شده به INF-5-05-217باشد: 

هزینه آن بسیار محدود مقدار آرد گیاهک گندم موجود برای خوراک طیور معموالً به دلیل میزان تولید و      

 است و در نتیجه رقابت برای این محصول فرعی در بازار وجود دارد 

 

 1آرد نامرغوب گندم

آرد نامرغوب گندم، از ضایعات حاصل از آسیاب همراه با مقداری ذرات نرم، سبوس گندم، گیاهک گندم و آرد 

ن تجاری، بدست آید و نباید حاوی بیش شود  این محصول باید طی فرآیند معمول آسیاب کرد گندم تشکیل می

گرم در کیلوگرم  04محصول فرعی آرد گندم با کمتر از INF-4-05-20 گرم در کیلوگرم فیبرخام باشد   04از 

 فیبر 

ای  آرد نامرغوب گندم، بسیار نرم، پودری و دارای رنگ روشن است  رنگ ممکن است از سفید کرمی تا قهوه     

عنوان یک ترکیب  توان به سته به نوع گندم آسیابی تغییر کند  آرد نامرغوب گندم را میروشن یا قرمز روشن، ب

ها مورد استفاده قرار داد  میانگین ترکیب  چسبان و نیز منبع پروتئین، کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین پلت

تا  23و فیبرخام بین  08تا  88، چربی خام بین 978تا  988خام بین  آن بر حسب گرم در کیلوگرم پروتئین

 باشد  می 04

 

 2ران گندم میل

های گندم، گیاهک گندم، آرد گندم مواد زائد حاصل از  از سبوس زبر گندم، ذرات نرم سبوس گندم، نخاله

شود  این محصول باید طی فرآیند معمول آسیاب کردن تجاری گندم تولید شود و  آسیاب کردن تشکیل می

گرم در  18ران گندم کمتر از  میل IFN-4-05-206در کیلوگرم فیبرخام باشد   گرم 18نباید حاوی بیش از 

 کیلوگرم فیبرخام 

                                                 
1 . Wheat red dog 

2 . Wheat mill run 
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شده است  این محصول فرعی در نواحی که محصوالت فرعی  این محصول، معموالً حاوی مقداری مواد غربال     

خام آن حدود  کلی میزان پروتئینطور  کنند، وجود ندارد و به را به سبوس، زبره یا آرد نامرغوب جدا و تبدیل می

 گرم در کیلوگرم است  38-18گرم در کیلوگرم و فیبرخام 84-04خام گرم در کیلوگرم، چربی 974

 

 زبره گندم

شود   های گندم، گیاهک گندم و مقداری ضایعات تشکیل می این محصوالت از ذرات نرم، سبوس گندم، نخاله

رین محصول فرعی آسیاب آرد است  این محصول را باید طی فرآیند ت این مخلوط نخاله گندم و گیاهک، متداول

 IFN-4-05-205گرم در کیلوگرم فیبرخام باشد   18معمول آسیاب تجاری بدست آورد و نباید حاوی بیش از 

 گرم در کیلوگرم فیبرخام  18 محصول فرعی آرد گندم کمتر از

ت که این محصول فرعی جایگاهی بین آرد و سبوس ( از این حقیقت گرفته شده اسmiddlingنام زبره )     

ها به  شود  ترکیب و کیفیت زبره در اروپا و استرالیا شناخته می 1دارد  این محصول فرعی، تحت عنوان پالرد

شده اضافه شده و نرمی دانه متفاوت است   های موجود و نیز مقدار غربال میزان زیادی تحت تأثیر نسبت بخش

ای انگلیس روی تغذیه خوک انجام شد تا تغییر در ترکیب مواد  سط اعضای کمیته منطقهیک تحقیق مشترک تو

گرم در  888تا  231ها، بین  ایالت آمریکا را بررسی کند  چگالی حجمی زبره 98نمونه زبره گندم از  90مغذی 

کلسیم،  2/9خام،  ئینپروت 982ماده خشک،  318طور میانگین )بر اساس گرم در کیلوگرم(  ها به لیتر بود  زبره

 4/8سیستین،  0/8متیونین،  8/2ترئونین،  0/8تریپتوفان،  1/9لیزین،  NDF ،8/8 881فسفر،  7/1

تا  8/4گرم در کیلوگرم سلنیوم داشتند  تغییرات مواد مغذی بویژه کلسیم ) میلی 88/4والین و  8/7ایزولیوسین، 

های سنگین )با چگالی  م در کیلوگرم( زیاد بود  زبرهگر میلی (4/4-47/9گرم در کیلوگرم( و سلنیوم ) 3/4

خام،  گرم در لیتر( مقدار بیشتری آرد چسبیده به سبوس داشتند و از نظر پروتئین 888حجمی بیشتر یا مساوی 

 گرم در لیتر( فقیرتر بودند  894های سبک )با چگالی حجمی کمتر یا مساوی  از زبره NDFلیزین، فسفر و 

های طیور را بوسیله متالشی کردن  خام و انرژی جیره ها کارآیی استفاده از پروتئین ا بخار زبرهکردن ب پلت     

 دهد  های گوارشی، افزایش می های آلورون و در معرض قرار دادن محتویات سلولی برای حمله آنزیم سلول

شود و از  در نظر گرفته میعنوان ترکیبی از سبوس و نخاله  در تولید غذایی مرسوم، این محصول فرعی به     

طور  باشد  به گیرد  همچنین حاوی بذور علف هرز و دیگر مواد خارجی نیز می لحاظ ترکیب، بین این دو قرار می

شود که به دلیل تأثیر مفیدش بر کیفیت  عنوان منبع عناصر مغذی استفاده می های تجاری به متداول در خوراک

                                                 
1 . pollards 
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ها چسبندگی بیشتری داشته  شود، پلت دم کامل( در خوراک پلت گنجانده میباشد  وقتی زبره )یا گن پلت نیز می

 شوند  و کمتر شکسته و خرد می

 

 های طیور جیره

عنوان جایگزین نسبی برای دانه و مکمل  طور متداول در جیره طیور در کشورهایی مثل استرالیا، به زبره گندم به

شود  اما  گرم در کیلوگرم استفاده می 084گذار، در سطوح  خمهای پرورشی و ت هایی برای گله پروتئینی در جیره

عنوان یک  ( یک سری آزمایشات را روی زبره گندم به9133باشد  پاترسون و همکاران ) سطوح کمتر، معمول می

تواند  گذار سفید لگهورن انجام دادند  آنها دریافتند که زبره گندم می های تخم ماده غذایی جایگزین برای مرغ

گرم در کیلوگرم در جیره بدون اثر بر باروری اضافه شود  اما در آن سطح، مصرف خوراک باالتر و  084ش از بی

گرم در  84های تغذیه شده با جیره شاهد کمتر شد، مگر اینکه جیره با  ضریب تبدیل غذایی نسبت به مرغ

م و مصرف خوراک مشابه با گرم در کیلوگرم زبره باعث تولید تخ 284شد  سطح  کیلوگرم چربی مکمل می

 شده با جیره مرسوم گردید  های تغذیه مرغ

باشد، اما، ایم و همکاران  ای می ساکاریدهای غیرنشاسته توجهی پلی اگرچه زبره گندم، حاوی مقادیر قابل     

ناز در سازی با زایال دنبال مکمل های گوشتی به ها برای جوجه ( فقط بهبود اندکی در ارزش غذایی زبره9119)

گذار لگهورن  ( بهبود تولید تخم در پرندگان تخم9111جیره مشاهده کردند  از سوی دیگر جارونی و همکاران )

 های پروتئاز و زایالناز مشاهده کردند  سازی جیره برپایه زبره با آنزیم با مکمل

 

 نخاله گندم

شود  این محصول باید  ات تشکیل مینخاله گندم، از ذرات نرم، سبوس گندم، گیاهک گندم، آرد گندم و ضایع

گرم در کیلوگرم فیبرخام باشد   74طی فرآیند معمول آسیاب کردن تجاری بدست آید و نباید حاوی بیش از 

IFN-4-05-201  گرم در کیلوگرم فیبرخام  )توجه: قوانین غذایی کانادا،  74محصول فرعی آرد گندم کمتر از

IFNت( های زبره و نخاله را نقض کرده اس 

ها، عملکرد نسبت به گنجاندن نخاله گندم در جیره طیور، تا حدی متغیر است که احتماالً به  همانند زبره     

 های گندم استفاده کرد  توان به همین روش مانند زبره باشد  نخاله را می تغییر در ترکیب محصول مربوط می
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 های روغنی، محصوالت و محصوالت فرعی دانه

های روغنی هستند  استفاده از آنها در جیره طیور  پروتئین مورد استفاده در تولید دامی، کنجاله دانهمنابع اصلی 

های آفتابگردان در اصل  زمینی، کانوال و دانه ( بررسی شده است  سویا، بادام9112توسط راویندران و بالیر )

دانه محصول  کنند  پنبه روغن می شوند که برای مصرف انسان و مصارف صنعتی تولید بخاطر دانه، کشت می

فرعی تولید پنبه است و روغن آن برای خوراک و سایر اهداف، بسیار مورد توجه است  در گذشته کتان برای 

کن، پنبه را برای مواد پارچه بافی  پاک شد  اختراع ماشین پنبه تأمین فیبر جهت تولید پارچه کتانی کشت می

کنی برای پارچه کتانی کاهش یافت  امروزه، تولید دانه  پاک ی دستگاه پنبهبیشتر در دسترس قرار داد و تقاضا

ترتیب، سویا به وضوح دانه روغنی غالب تولید  کتان عمدتاً به سمت تولید روغن صنعتی سوق یافته است  بدین

 شده در جهان است 

ان استفاده در خوراک دام را روغنی امک های  هایی در این زمینه اتفاق افتاده است که به دانه پیشرفت     

ها که از نظر فنی و اقتصادی  کنند  این پیشرفت دهند و ترکیبات غذایی با انرژی و پروتئین باال فراهم می می

 تضمینی بودند، رابطه نزدیکی با تولید دام ارگانیک دارند 

های روغنی نیاز به حرارت مالیم  ای موجود در کنجاله دانه فعال کردن عوامل ضدتغذیه طورکلی، برای غیر به     

زند و باعث کاهش مقدار لیزین  باشد  از گرمای بیش از حد باید اجتناب شود، زیرا به پروتئین آسیب می می

ها مثل آرژنین، هیستیدین و تریپتوفان، معموالً تا حد کمتری تحت  اسیدآمینهشود  سایر  هضم می موجود یا قابل

های روغنی، بخوبی  گرمای بیش از حد، معموالً بوسیله متخصصین فرآوری دانه گیرند  مشکالت تأثیر قرار می

شوند برای  هایی که توسط استخراج مکانیکی روغن از دانه تولید می شوند  تنها کنجاله تشخیص داده می

 قبول هستند  های ارگانیک قابل جیره

 روغنی و سایر مواد خوراکی  های های لگوم، کنجاله دانه مقادیر فسفر فیتاتی دانه -0-8جدول 
 فسفر فیتاتی، درصدی از کل فسفر گرم 144فسفر فیتاتی، گرم در  ترکیبات

 08 (88-88) 91/4( 98/4-20/4) نخود فرنگی )پیسوم ساتیووم(

 08( 72-38) 28/4( 22/4-23/4) لوبیای چشم بلبلی )ویگنا اونگویکوالتا(

Green gram (Vigna radiata) (20/4-91/4 )22/4 (87-83 )88 

 78( 74-71) 20/4( 29/4-28/4) لوبیای سودانی )کاجانوس کاجان(

 89( 07-83) 29/4( 91/4-20/4) نخود )سیسر آریتینوم(

 80( 80-88) 21/4( 21/4-84/4) لوبیا )گونه لوپینوس(

 84( 08-88) 81/4( 23/4-00/4) کنجاله سویا

 74( 74-38) 30/4( 78/4-14/4) دانه کنجاله پنبه

 89( 08-34) 02/4( 84/4-03/4) زمینی کنجاله بادام
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 82( 82-79) 80/4( 80/4-73/4) کنجاله کانوال

 88( 88-39) 83/4( 82/4-31/4) کنجاله آفتابگردان

 88( 82-83) 08/4( 81/4-07/4) کنجاله کتان

 08( 84-88) 27/4( 90/4-88/4) پودر نارگیل

 39( 77-30) 93/9( 48/4-08/9 کنجاله کنجد

 88( 84-79) 81/4( 88/4-09/4) کنجاله هسته خرما

 2 49/4 کنجاله علف

 92( 8-24) 42/4( 49/4-48/4) پودر یونجه

Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala) 42/4 1 

   پودر برگ

 94 40/4 پودر برگ کاساوا

 81( 08-88) 09/4( 21/4-88/4) کنجاله گلوتن ذرت

 22( 24-08) 28/4( 97/4-88/4) دانه ذرت تقطیری

 84 03/4 پروتئین سویا

 

خام غنی هستند   های روغنی بجز کنجاله گلرنگ با پوسته از نظر میزان پروتئین طور کلی، کنجاله دانه به     

شود  بجز  خام کنجاله دانه روغنی مرسوم، معموالً قبل از فروش با پوسته و سایر مواد مخلوط می محتوای پروتئین

زدایی بر مقدار پروتئین و  های روغنی از نظر لیزین فقیر هستند  میزان پوسته کنجاله سویا، اغلب کنجاله دانه

که کارآیی استخراج روغن، بر مقدار روغن و در نتیجه میزان انرژی کنجاله اثر  گذارد  درصورتی فیبر اثر می

فقیرند و از نظر فسفر غنی هستند، اما مقدار زیاد های روغنی از نظر کلسیم  طورکلی کنجاله دانه گذارد  به می

های روغنی  فراهمی مواد معدنی در منابع گیاهی از قبیل دانه طورکلی زیست فسفر نیز به شکل فیتات است  به

 ( 0-8دلیل میزان زیاد فیتات صادق است )جدول  پایین است و بویژه این امر در مورد فسفر به

 

 (1روغنی شلغمکانوال )

شود  کشورهای پیشرو در تولید کانوال،  هاست که به خاطر دانه کشت می ال، یک گیاه متعلق به خانواده خردلکانو

)نوع  2براسیکا ناپوسباشند  ارقام تجاری کانوال، از دو گونه  چین، کانادا، هند و چند کشور اتحادیه اروپا می

عنوان  اند  دانه کانوال، مدت زیادی در اروپا، به شده )نوع لهستانی( توسعه داده3آرژانتینی( و براسیکا کامپستریس

یک منبع خوراکی و روغن برای سوخت، حائز اهمیت بوده است  تولید این محصول در آمریکای شمالی در طول 

                                                 
1 . rapeseed 

2 . Brassica napus 

3 . Brassica campestris 
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عنوان خوراک دام،  عنوان یک منبع روغن صنعتی رواج یافت که دانه خرد شده آن به جنگ جهانی دوم، به

عبارت  کانوال را توصیف کند، به 1صفر-در کانادا ثبت شد تا ارقام دو 9171کانوال در سال  شد  نام استفاده می

ی گرم در کیلوگرم اسیداروسیک و کنجاله هواخشک با محتو 24دیگر، روغن استخراج شده حاوی کمتر از 

 -8 سیهیدروک-2گلوکوزینوالت،  پنتنیل-0 گلوکوزینوالت، بوتنیل-8)مخلوطی از   ها گلوکوزینوالت

میکرومول در هر گرم ماده  84گلوکوزینوالت( کمتر از  پنتنیل-0-هیدروکسی -2گلوکوزینوالت یا  بوتنیل

گرم در کیلوگرم  884بر معیارهای فوق برای کانوالی مرسوم، این کنجاله باید حداقل   باشند  عالوه هواخشک می

کشور  22شند  این طرح برای استفاده در حداقل گرم در کیلوگرم فیبرخام داشته با 924خام و حداکثر  پروتئین

زمینی و  های روغنی جهان پس از سویا، دانه آفتابگردان، بادام تأیید شده است  کانوال، در رده پنجم تولید دانه

ای  طور گسترده دانه قرار دارد  این دانه، محصول اصلی دانه روغنی تولید شده در کاناداست  این محصول به پنبه

رسد در آب و هوای معتدل، رشد بهتری داشته باشد و در آب و  شود  اما به نظر می یط مختلف سازگار میبا شرا

هوای بسیار گرم، نسبت به تنش حرارتی بسیار مستعد است  در نتیجه، کانوال یک دانه روغنی مناسب جهت 

از کانوالهای تولیدی از دانه  باشد  برخی جایگزینی با سویا در نواحی که برای کشت سویا مناسب نیستند، می

یافته برای  مشتق شده از تغییر ژنتیک هستند، بنابراین باید توجه داشت که از عدم استفاده از کانوالی تغییرژن

 تولید طیور ارگانیک مطمئن شد 

های سمی دارد و با بیماری قلبی در انسان ربط دارد   اسید اروسیک، یک اسید چرب است که ویژگی     

ها، کانوال  یابند  این ویژگی ها پس از تجزیه محصوالتی که برای حیوانات سمی هستند، افزایش می کوزینوالتگلو

سازد، اما کانوال، مانند سایر لوبیاها، روغن و پروتئین باالیی دارد و یک  را یک ماده خوراکی دامی نامناسب می

 شود  ماده خوراکی عالی برای طیور محسوب می

تواند جهت تولید روغن و کنجاله پرپروتئین، بیشتر  نوال، که دارای استانداردهای ارگانیک است میدانه کا     

قبول شوند  در فرآیند تجاری در آمریکای  که روغن و کنجاله برای صنعت ارگانیک قابل طوری فرآوری شود، به

شده توسط کمیسیون غالت کانادایی  کنندگان بر اساس استانداردهای تنظیم شمالی، دانه کانوال، از سوی فرآوری

شود  چندین معیار برای درجه بندی دانه کانوال،  کنندگان دانه روغنی، خریداری می یا مؤسسه ملی فرآوری

که دانه باید استانداردهای الزم را از نظر سطوح اسیداروسیک و گلوکوزینوالت  شود از جمله، این استفاده می

 داشته باشد 

 

 

                                                 
1 . double-low 
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 ای ههای تغذی ویژگی

گرم در کیلوگرم  74خام و  گرم در کیلوگرم پروتئین 284گرم در کیلوگرم روغن،  044دانه کانوال، حاوی تقریباً 

فیبرخام است  این روغن از نظر اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه )اولئیک، لینولئیک و لینولنیک( 

توان آن را در غذای دام نیز بکار برد   زد  همچنین میسا سرشار است که آن را برای فروش انسانی ارزشمند می

تواند  دلیل وجود اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه بسیار ناپایدار است و مانند روغن سویا می اما این روغن به

های مکانیکی از  باعث نرم شدن چربی بدن شود  برای استفاده خوراکی ارگانیک، روغن آن باید بوسیله روش

( استخراج شود و از کاربرد حالل در فرآوری مرسوم، جلوگیری شود  دو ویژگی 1کستن )فرآوری اکسپلرقبیل ش

کند،  فرآوری اکسپلر حائز اهمیت هستند  مقدار روغن باقیمانده در کنجاله با کارآیی فرآیند شکستن تغییر می

استخراج شده با حالل است  نتیجه آن ایجاد محصولی با محتوای انرژی متغیرتر نسبت به محصول تجاری 

در دانه کافی  2سازی میروزیناز حرارت تولید شده بوسیله شکستن، ممکن است برای غیر فعال همچنین درجه

نباشد  بنابراین، تکرار آنالیز کنجاله کانوالی استخراج شده با روش اکسپلر برای تعیین میزان روغن و پروتئین، 

 الی اکسپلر مورد استفاده در جیره طیور باید بیشتر محافظت شود شود و همچنین کنجاله کانو توصیه می

براسیکا کنجاله استخراج شده یک ماده غذایی با کیفیت و پروتئین باال است  کنجاله کانوالی حاصل از      

 براسیکا ناپوسکه کنجاله حاصل از  خام است  درحالی گرم در کیلوگرم پروتئین 884حاوی تقریباً  کامپستریس

باشد  محتوای لیزین کنجاله کانوال، کمتر از سویا و محتوای  خام می گرم در کیلوگرم پروتئین 834-044حاوی

ای با کنجاله سویا دارد  اما  قابل مقایسه اسیدآمینهمورد، پروفیل  متیونین آن باالتر از کنجاله سویا است  بجز این

درصد فراهمی کمتری دارد  بنابراین کنجاله  3-94سویا، کنجاله کانوال نسبت به کنجاله اسیدآمینه طورکلی، به

 کانوال، باید به درستی فرآوری شود تا استفاده از پروتئین بهینه گردد 

درصد از  98-28گرم در کیلوگرم( ارزش غذایی کنجاله کانوال تقریبا 994دلیل میزان فیبر باال )بیشتر از  به     

کنی برای افزایش انرژی استفاده کرد  دانه کانوال در مقایسه با  از پوستتوان  باشد  می کنجاله سویا کمتر می

تر پتاسیم و مس است  کنجاله  لوبیاها، منبع خوب کلسیم، سلنیوم و روی است، اما این دانه یک منبع ضعیف

د فیبر و طور معمول منبع بهتری برای بسیاری از مواد معدنی در مقایسه کنجاله سویا است، اما وجو کانوال، به

دهد  برطبق گزارشات، میزان گوگرد بیشتر  اسید فایتیک باال، فراهمی بسیاری از عناصر معدنی را کاهش می

کانوال نسبت به کنجاله سویا )در حدود سه برابر( ممکن است با مشکالت پا در پرندگان ارتباط داشته باشد  

                                                 
1 . expeller processing 

2 . myrosinase 
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 8حدود کردن سطح گوگرد در جیره طیور به کمتر از باره، کم است  اما، تذکر خوبی برای م شواهد علمی در این

 باشد  گرم در کیلوگرم می

کنجاله کانوال، منبع خوب کولین، نیاسین و ریبوفالوین است، اما منبع خوبی برای اسید فولیک یا اسید      

واد خوراکی پانتوتنیک نیست  این محصول حاوی یکی از مواد دارای باالترین سطح بیوتین است که عمدتاً در م

میکروگرم در کیلوگرم  9289طور متوسط  شود  مقدار کل بیوتین در کنجاله کانوال به آمریکای شمالی یافت می

درصد  2درصد برای گندم،  97درصد در مقایسه با  88های گوشتی به میزان  برای جوجه فراهمی آن  با زیست

درصد برای  90/9درصد برای کنجاله سویا و  13، درصد برای سورگوم 81درصد برای جو،  29برای تریتیکاله، 

 باشد  ذرت، می

باشد  اگرچه از بیشتر  سطح کولین کانوال تقریباً سه برابر کنجاله سویا گزارش شده، اما کمتر در دسترس می     

ای یک  قهوه گذار ردآیلندرد با تخم پوسته های تخم ها مطلوب است، اما میزان زیاد کولین کانوال در مرغ جنبه

کنند و این زمانی است که جیره آنها  های با طعم ماهی تولید می هایی تخم شود  چنین گله عیب محسوب می

آمین در  متیل حاوی کانوال است  ظاهراً توضیح این است که سطوح باالی کولین و سیناپین در کانوال، به تری

گذار با تخم پوسته سفید، توانایی تجزیه  شوند که این ترکیب بوی ماهی دارد  مرغ تخم روده تبدیل می

گذار با پوسته تخم  های تخم شود  اما مرغ بویی دارند که باعث هیچ مشکلی نمی آمین را به اکسید بی متیل تری

کنند و در عوض ترکیب را در  آمین تولید نمی متیل اکسیداز کافی برای تجزیه تری آمین متیل ای، آنزیم تری قهوه

ای تغذیه  قهوه گذار با تخم پوسته های تخم ند  درنتیجه، کانوال نباید حتی در مقادیر کم به گلهده تخم رسوب می

 شود 

 

 ای عوامل ضد تغذیه

آید  این ویژگی استفاده از  ای اصلی کانوال هستند که عمدتاً در رویان بوجود می ها، مواد ضدتغذیه گلوکوزینوالت

ها، خودشان از لحاظ  کرد  اگر چه گلوکوزینوالت ور در گذشته محدود میکانوال یا کنجاله کانوال را در جیره طی

کنند  شوند و تولید ترکیبات گوآترزا می بیولوژیکی غیر فعال هستند، اما بوسیله میروزیناز در دانه هیدرولیز می

نتیجه گوآتر گذارند  این ترکیبات باعث بزرگ شدن غده تیروئید و در  که بر روی عملکرد غده تیروئید اثر می

توانند باعث آسیب کبدی شوند و بر تولید و باروری اثر منفی داشته باشند   شوند  آنها همچنین می می

عالوه، فرآوری  باشند  به می  درصد گلوکوزینوالت 98های جدید کانوال، تنها حاوی تقریباً  خوشبختانه، گونه
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این  کانوال در استرالیا آزمایش شده است  1سازی سرد کردن میروزیناز، مؤثر است   فشرده  حرارتی در غیرفعال

 ها نسبت به کانوالی اکسپلر شد  فرآیند باعث تولید یک کنجاله با میزان باالتر روغن و گلوکوزینوالت

م روغنی و سویا، در مقابل غلهای پوسته کانوال، ش دارد  تانن در برخی ارقام کانوال بمیزان بسیار کم وجود  تانن

اد خوراکی مثل سورگوم قادر به مهار آمیالز نیستند  سیناپین، ترکیب اصلی فنولی کانوال است و اگرچه سایر مو

گذار  های تخم مزه تلخی دارد اما، هیچ مشکل عملی را در خوراک طیور به جز مواردی که در باال برای مرغ

 آورند  ای توضیح داده شد، بوجود نمی پوسته قهوه

 

 های طیور جیره

( اما به دلیل مقدار انرژی نسبتاً پایین 0-0شود )جدول  های طیور استفاده می ه کانوال، در انواع خوراککنجال

های گوشتی،  گذار و مادر نسبت به مواد خوراکی پرانرژی درجوجه برای طیور، این کنجاله در جیره پرندگان تخم

هضم اسیدآمینه  قرار گیرد این است که قابلیت شود  مسئله دیگر که الزم است مد نظر به بهترین نحو استفاده می

 اسیدآمینههای  ضروری حیاتی در کنجاله کانوال از کنجاله سویا کمتر است  بنابراین جیره باید طبق ویژگی

صورت عملکرد گله تحت تأثیر قرار  کل، در غیر این اسیدآمینههای  هضم فرموله شود نه بر اساس ویژگی قابل

 گیرد  می

است    گرم در کیلوگرم استفاده شده 244گذار در سطوح  طور موثر در جیره مرغ تخم ه کانوال، بهکنجال     

هایی با طعم و بوی  ای هنگامی که با جیره بر پایه کانوال تغذیه شوند تخم اگرچه برخی نژادهای با تخم قهوه

ساز  االتر کولین و سیناپین )پیشروغنی حساس هستند، زیرا آنها سطوح ب شلغمکنند  کانوال و  ماهی تولید می

کنند  درنتیجه، در  ها را مهار می عالوه گویترین و تانن آنزیم آمین( را نسبت به سایر ترکیبات دارند  به متیل تری

ای،  قهوه گرم در کیلوگرم کنجاله کانوال، در جیره پرندگان دارای تخم پوسته 84آمریکای شمالی، محدودیت 

  ست سطوح باالتر در کشورهایی که قبالً در آنها سطوح باالی پودر ماهی در خوراکشود  ممکن ا توصیه می

 هایی با بو و طعم ماهی عادت دارند، استفاده شود  شده، و مصرف کننده به تخم استفاده می

 

 ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه ضروری در کنجاله کانوال و سویا در تغذیه طیور  -0-0جدول 
 قابلیت هضم کنجاله سویا )درصد( قابلیت هضم کنجاله کانوال )درصد( ای آمینهاسیده

 19 71 لیزین

 12 14 متیونین

 30 78 سیستین

                                                 
1 . Cold-pressing 
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 33 73 ترئونین

 33 32 تریپتوفان

 

های در حال رشد و اردک و غازها استفاده  شده، بوقلمون کنجاله کانوال نیز با موفقیت در جیره طیور اصالح     

ت  میزان انرژی کمتر کنجاله کانوال نسبت به سایر منابع پروتئینی از قبیل کنجاله سویا، کاربرد آن را در شده اس

های گوشتی ارگانیک که نسبت  تواند در جیره جوجه کند  اما می های گوشتی محدود می های مرسوم جوجه جیره

 های مرسوم انرژی کمتری دارند، استفاده شود  به جیره

یابد و این امر، امکان استفاده از سطوح باالتر کانوال  لوکوزینوالت دائماً با تولید ارقام جدید بهبود میسطوح گ     

 را در جیره طیور فراهم کرده است 

 

 )دانه کانوال( 1کانوالی پرچرب

تأمین  عنوان روشی برای نشده در جیره طیور به گیری یک رویکرد جدید در مورد کانوال، استفاده از دانه عصاره

انرژی و پروتئین است  نتایج خوبی در رابطه با این ماده خوراکی، بویژه با ارقام دارای گلوکوزینوالت کمتر بدست 

طور که در سویای پرچرب نیز وجود  است  اما دو مشکل بالقوه وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند، همان  آمده

طور مکانیکی خرد  آید که این محصول به نها زمانی بدست میدارد  بیشترین ارزش غذایی کانوالی پرچرب، ت

های  های لیپولیتیک سلول آوری حرارتی، گلوکوزینوالت تخریب و روغن در معرض آنزیم شود و با استفاده از عمل

روده قرار گیرد  پس از خرد شدن، روغن موجود در کانوالی پرچرب، نسبت به اکسیداسیون بسیار حساس 

(، یک Eشود  دانه حاوی میزان زیادی توکوفرول )ویتامین  عث بروز بو و مزه نامطلوب میشود که با می

که محصول خردشده  اکسیدان مناسب، درصورتی سازی اضافی با یک آنتی اکسیدان طبیعی است  اما مکمل آنتی

ازه کافی برای باید ذخیره شود، الزم است  یک رویکرد عملی نسبت به مشکل فساد، خرد کردن کانوال به اند

 استفاده فوری خواهد بود 

گذار  توان در جیره بوقلمون، جوجه گوشتی و مرغ تخم اند که دانه کانوال را می تحقیقات متعددی نشان داده     

ها با بخار پلت شوند  یک  تر از حد انتظار خواهد بود مگراینکه جیره گنجاند، اما در سطوح باال، عملکرد، پایین

( در مورد تولیدکنندگان ارگانیک این بود که یک افزایش خطی a 9131در تحقیق نوکولووسیم )نتیجه جالب 

در محتویات اسید لینولئیک، اسید لینولنیک و اسید دوکوزاهگزاانوئیک در زرده با افزایش میزان دانه کانوال در 

نشان دادند که چربی  های گوشتی این محققان جیره وجود داشت  همچنین در تحقیق انجام شده با جوجه

                                                 
1 . Full-fat canola 
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شده با جیره حاوی دانه کانوال،  ماهیچه اسکلتی، پوست، چربی زیرجلدی و چربی حفره بطنی پرندگان تغذیه

 بیشترین محتویات اسید لینولئیک و لینولنیک را داشتند 

لوگرم گرم در کی 84-944سعودی نشان داد که افزودن تحقیق روی دانه کانوالی تولید شده در عربستان     

های لگهورن بر تولید روزانه تخم، کل توده تخم، ضریب تبدیل غذایی یا وزن تخم  کانوالی کامل در جیره مرغ

های حاوی  های گوشتی به خوبی با جیره ( گزارش کردند که جوجه2448پور ) علی و فرزین تأثیری نداشت  طالب

 برای کنجاله سویا رشد کردند  عنوان جایگزینی گرم در کیلوگرم دانه کانوالی پرچرب به 924

های گوشتی با  تر جوجه ( به توضیح عملکرد ضعیف2448تحقیق انجام شده اخیر توسط منگ و همکاران )     

 TMEnهای حاوی سطوح باالی دانه کانوال کمک کرد  دانه کانوال، خرد شده با آسیاب چکشی محتوای  جیره

کیلوکالری بر کیلوگرم  0738تا   سازی با آنزیم که پس از مکملکیلوکالری بر کیلوگرم داشت  8802برابر با 

ساکاریدهای  درصد( و پلی 8/88در برابر  0/34هضم چربی ) افزایش یافت  الگوی مشابهی از افزایش قابلیت

سازی آنزیمی جیره حاوی دانه کانوال، باعث  درصد( نیز مشاهده شد  مکمل 0/0در برابر  0/24ای ) غیرنشاسته

و  AMEnمیزان  ،ای ساکاریدهای غیرنشاسته هضم کل ماده خشک، چربی، پلی ضریب تبدیل غذایی، قابلیت بهبود

هضم چربی ایلئومی گردید  نتایج نشان دادند که طیور، قادر به هضم دانه کانوال به اندازه کافی برای  قابلیت

سازی آنزیمی جیره طیور  نیاز به مکملدهند که  ها نشان می استخراج کل چربی از دانه کانوال نیستند و داده

 باشد  حاوی دانه کانوالی پرچرب جهت به حداکثر رساندن استفاده از این اجزاء می

 84-944شود که سطح کانوالی پرچرب در جیره طیور به ها و نتایج مربوطه، مشخص می بر اساس این داده     

آوری  اندکی قبل یا در زمان تهیه خوراک در کارخانه، عملکه دانه کانوال،  شود و این گرم در کیلوگرم محدود می

 تواند مفید باشد  سازی جیره با یک ترکیب آنزیمی مناسب می حرارتی شود  همچنین مشخص شده که مکمل

 (1دانه )گونه گوسیپیوم کنجاله پنبه

دانه عبارتند از آمریکا،  بهدانه، در تولید دانه روغنی جهان حائز اهمیت است  کشورهای اصلی تولیدکننده پن پنبه

چین، هند، پاکستان، آمریکای التین و اروپا  این محصول، دومین ماده خوراکی پروتئینی مهم در آمریکا است که 

دانه، در جیره نشخوارکنندگان، استفاده  شود  بیشتر کنجاله پنبه گیری با حالل تولید می عمدتاً با روش عصاره

 در جیره طیور نیز استفاده کرد  توان از آن شود، اما، می می

 

 

 

                                                 
1 . Gossypium spp. 
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 ای های تغذیه ویژگی

گرم در کیلوگرم  094تا  884دانه، بسته به مقدار پوسته و روغن باقیمانده، از  خام کنجاله پنبه میزان پروتئین

 تر است  اگر چه کنجاله دانه نسبت به کنجاله سویا پایین هضم کنجاله پنبه قابل اسیدآمینهمتغیر است  میزان 

دانه نسبت به  دانه از نظر پروتئین نسبتاً باال است، اما از نظر لیزین و تریپتوفان پایین است  فیبر کنجاله پنبه پنبه

تر مواد  دانه، منبع فقیر کنجاله سویا باالتر است و مقدار انرژی آن، رابطه معکوسی با میزان فیبر دارد  کنجاله پنبه

های محلول در  محتوای کاروتن این محصول کم است، اما از نظر ویتامین معدنی در مقایسه با کنجاله سویاست 

 آب، بجز بیوتین، اسید پانتوتنیک و پیریدوکسین با کنجاله سویا قابل مقایسه است 

ای دانه  دانه در جیره طیور، به خاطر وجود گوسیپول موجود در غدد رنگدانه استفاده از کنجاله پنبه     

رنگی زرده در  آید  گوسیپول نیز باعث بی دانه بوجود نمی مشکل در ارقام بدون غده پنبهمحدودیت دارد  این 

 (CPFAs)شود، و اسیدهای چرب سیلکوپروپنوئید  ها می سازی تخم گذار، بویژه پس از ذخیره های تخم مرغ

تواند به  میشود  گوسیپول  مرغ می دانه باعث رنگ متمایل به صورتی در سفیده تخم موجود در روغن پنبه

 بندی شود  گوسیپول باندشده که برای غیرنشخوارکنندگان، غیرسمی و گوسیپول آزاد که سمی است، طبقه

های گوشتی، کاهش رشد، کاهش آهن پالسما و مقادیر  عالئم کلی مسمومیت گوسیپولی در جوجه     

های صفراوی و  پالزیای سلولهماتوکریت، بزرگ شدن کیسه صفرا، تشکیل زیاد توده لمفوئید عروقی، هایپر

باشد  این محققان دریافتند که عالئم مسمومیت،  و افزایش تلفات بدلیل نارسایی قلبی می 1کولستاسیس کبدی

 گرم در کیلوگرم رسید  میلی 044زمانی آشکار شد که سطح گوسیپول در جیره به 

 

 ای عوامل ضدتغذیه

کند   های مورد استفاده، تغییر می یابد و بسته به روش کاهش میدانه، در طول فرآوری  میزان گوسیپول آزاد پنبه

 244-844دهد  مواد پرس شده با دستگاه درصد وزن دانه را تشکیل می0/4-0/9در دانه تازه، گوسیپول آزاد

گرم بر کیلوگرم گوسیپول آزاد دارند  شرایط فرآوری باید تحت کنترل درآید تا از خسارت به کیفیت  میلی

به علت پیوند گوسیپول با لیزین در دمای باال، جلوگیری شود  خوشبختانه، اثر پرسی دستگاه فشار پروتئین 

 دهند  کننده مؤثری در دماهایی است که کیفیت پروتئین را کاهش نمی مارپیچ در فرآیند اکسپلر، غیرفعال

له سویا، یا مکمل پروتئینی در درصد جایگزین کنجا 84دانه بیشتر از  توصیه کلی این است که کنجاله پنبه     

های  جیره نشود  در این سطح، بعید است که کل جیره، حاوی بیش از سطح سمی گوسیپول آزاد باشد  نمک

آهن مثل سولفات آهن در کاهش اثرات سمی گوسیپول جیره موثرند  این احتمال وجود دارد که گوسیپول با 

                                                 
1 . hepatic cholestasis 
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گوسیپول داده و سپس از طریق صفرا، دفع شود  –آهن  آهن موجود در کبد، واکنش نموده و تشکیل ترکیب

 944توان برای غیرفعال کردن گوسیپول آزاد در بیشتر از  آهن به گوسیپول آزاد را می 999نسبت وزنی 

گرم در کیلوگرم بکار برد  اما، بعید است که این روش برای جیره طیور ارگانیک، قابل قبول باشد  یک  میلی

باشند، البته در صورتی که در  ر، استفاده از ارقام بدون غده است که عاری از گوسیپول میت رویکرد قابل قبول

 دسترس باشند 

 

 های طیور جیره

های جدید به کنجاله  دانه اکسپلر در جیره وجود دارد، بیشتر داده های محدودی در مورد استفاده از پنبه داده

 اشاره دارد  1ها کننده ز منبسطاستخراج شده با حالل، فرآیند شده با استفاده ا

عنوان مکمل  دانه اکسپلر در کشورهای تولیدکننده پنبه، مثل پاکستان به ای از کنجاله پنبه طور گسترده به     

شده  دانه استخراج ( از کنجاله پنبه9138شود  برای مثال، امین و همکاران ) پروتئینی در جیره طیور استفاده می

های گوشتی استفاده کردند و  عنوان منبع پروتئینی در جیره آغازین جوجه کنجاله کانوال بهبا حالل یا اکسپلر و 

داری بین تیمارها در میزان افزایش، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی یا درصد الشه  هیچ تفاوت معنی

هفته به طول  8که  های گوشتی انجام دادند ( آزمایشی روی جوجه2448نیافتند  در نیجریه، اجووال و همکاران )

درصد،  944و  78، 84، 28، 4عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا با مقادیر  دانه به انجامید و در آن کنجاله پنبه

عنوان جایگزینی برای کنجاله  تواند به دانه مکمل شده با آهن، می استفاده شد  نتایج نشان دادند که کنجاله پنبه

گذار و بوقلمون در حال رشد در نیجریه، نشان  مل کند  تحقیق روی مرغ تخمهای گوشتی ع سویا در جیره جوجه

گذار بدون اثرات معکوس بر تولید  تواند جایگزین کنجاله بادام زمینی در جیره مرغ تخم دانه، می داد کنجاله پنبه

هفته  3دانه حتی پس از  تخم، کارآیی خوراک، وزن تخم یا کیفیت تخم شود  استفاده از کنجاله پنبه

دانه بدون  رنگی زرده و آلبومین یا رنگ صورتی آن نشد  در جیره بوقلمون، کنجاله پنبه سازی، باعث بی ذخیره

 داشتن هیچ اثر منفی بر روی عملکرد و تلفات، جایگزین بادام زمینی شد 

فشرده که در جیره دانه اکسپلر  ( تحقیقی را در انگلیس بر روی کنجاله پنبه9131پانیگرایی و همکاران )     

های  ها با جیره گرم در کیلوگرم گنجانده شده بود، انجام دادند  در کل، عملکرد مرغ 844گذار در سطح  مرغ تخم

گرم  844دانه، تفاوت چندانی با گروه شاهد نداشت  اما، یک جیره حاوی  گرم در کیلوگرم کنجاله پنبه 78حاوی 

گرم در کیلوگرم اسیدهای  میلی 37گرم در کیلوگرم گوسیپول آزاد و  میلی 288دانه ) بر کیلوگرم کنجاله پنبه

گرم اسید چرب  میلی 1گرم گوسیپول آزاد و  میلی 2/28ها روزانه بمیزان  چرب سیکلوپروپنوئید داشت و مرغ

                                                 
1 . expanders 
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گرم در  984کردند(، مصرف خوراک و تولید تخم را کاهش داد  یک جیره حاوی  سیکلوپروپنوئید مصرف می

گرم  میلی 3/0و اسیدچرب سیکلوپروپنوئید برابر با  8/90دانه، )مصرف روزانه گوسیپول آزاد  کنجاله پنبه کیلوگرم

هفته، نسبتاً کاهش یافت و  94برای هر مرغ(، اثرات متفاوتی را در ابتدا ایجاد نکرد، اما، تولید تخم پس از 

ها نشد، بلکه  رنگی تخم ماه باعث بی 9به مدت گراد(  درجه سانتی 84و  24ها، در شرایط گرم ) سازی تخم ذخیره

ها، در  سازی تخم دانه با آهن کاهش یافت  ذخیره دار شدن زرده شد، این شرایط با تیمار کنجاله پنبه باعث لکه

رنگی آلبومن صورتی  ای و شروع بی های قهوه رنگی زرده تخم ماه باعث بی 8گراد( به مدت  درجه سانتی 8سرما )

آوری کنجاله  ای با عمل های قهوه رنگی زرده تخم دانه شد؛ بی گرم در کیلوگرم کنجاله پنبه 844ی با جیره حاو

 های آهن کاهش یافت  دانه با نمک پنبه

های  توان در سطوح کم در جیره دانه را می دهند که کنجاله پنبه طورکلی نشان می های موجود، به یافته     

طور مؤثر مورد مصرف قرار  تفاده کرد و همچنین این کنجاله زمانی بهارگانیک برای طیور در حال رشد اس

نویسی مورد توجه قرار گیرد  کشورهایی که  هضم و میزان گوسیپول آن در جیره گیرد که کاهش قابلیت می

شود و ممکن است این  قبول است، سطوح باالتری استفاده می سازی با آهن، طبق قوانین رایج، قابل مکمل

گذار نیز مناسب باشد  در کشورهای درحال توسعه که در آنها کنجاله  مرغ تخم  برای استفاده در جیرهترکیب، 

سازی با آهن در جیره  باشد ممکن است سطوح باالتر همراه با مکمل دانه، تنها منبع موجود پروتئینی می پنبه

 استفاده شود 

 

 (1دانه کتان )بذرک( )لینوم یوسیتاتیسیموم

شود  غرب کانادا، چین و هند، تولیدکنندگان  به منظور تولید روغن برای مصارف صنعتی کشت می کتان عمدتاً

پیشرو این محصول هستند  سایر نواحی مهم عبارتند از: مزارع شمال آمریکا، آرژانتین، جمهوری شوروی سابق و 

عنوان  خی کشورها کتان فقط بهشود  در کانادا، برخالف بر اروگوئه  کتان عمدتاً در شرایط زمین خشک کشت می

 شود نه برای استفاده منسوجاتی  دانه روغنی صنعتی، تولید می

گرم در کیلوگرم متغیر است و محصوالت فرعی استخراج روغن به روش  084تا  044میزان روغن بذرک از      

تغذیه دانه کامل آسیاب  توان در خوراک طیور ارگانیک، استفاده کرد  همچنین عالقه زیادی به مکانیکی را می

شده حاوی روغن برای طیور به دو دلیل عمده وجود دارد: برای تولید گوشت با پروفیل مناسب اسید چرب در 

 ( و برای افزایش طعم گوشت 2444چربی که فواید سالمتی برای مصرف کننده، بهمراه دارد )کونزر، 

                                                 
1 . Linum usitatissimum 
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ای،  روغنی، ترکیب بذرک، بسته به شرایط محیطی و گونه های ها و دانه ای: همانند اغلب دانه های تغذیه ویژگی

 پروتئین خامگرم در کیلوگرم  244گرم در کیلوگرم روغن و  094متغیر است  مقادیر عمده عبارتند از 

گرم در کیلوگرم گزارش شده است )دان  200تا  933آن در محدوده  پروتئین خام(  مقادیر 2448کلرک،  )دی

گیری مکانیکی موجب باقی ماندن میزان روغن  های روغنی، عصاره همانند سایر دانه( 2444و پریزبیلکسی، 

 شود  گیری محلول می بیشتری در کنجاله نسبت به محصول عصاره

اند   ( چندین گزارش در مورد سودمندی مصرف دانه بذرک نشان داده2448طبق بررسی مادوک و همکاران )

ضروری که  8-(، یک اسید چرب امگاALAلینولنیک )-لوگرم اسید آلفاگرم در کی 284روغن آن، تقریباً حاوی 

گرم در کیلوگرم اسید لینولئیک است  اسید  88و حدود  (EPA)ماده تشکیل دهنده اسید ایکوزاپنتاانوئیک 

ایکوزاپنتاانوئیک یک ماده پیشرو برای تشکیل ایکوزانوییدهاست که ترکیبات هورمون مانندی هستند که نقش 

تواند به اسید  دهند که اسید ایکوزاپنتاانوئیک می عالوه شواهد نشان می کنند  به در واکنش ایمنی ایفا میاساسی 

که برای سالمتی غشای سلولی و مغز و سالمتی چشم  8-، یک اسید چرب امگا(DHA)دوکوزاهگزاانوئیک 

 ضروری است، تبدیل شود 

( است که توسط SDGزوالریسیرسینول دیگلیکوزید )ساز سکوای ، پیش1ترین منبع گیاهی لیگنان بذرک غنی

های پستانداران تبدیل  های موجود در روده موش صحرایی و سایر پستانداران، به فیتواستروژن میکروارگانیسم

رسد که این فرآیند در پرندگان وجود داشته باشد  به نظر  (  به نظر نمی2440شود )بگوم و همکاران،  می

ها دارند  ای در درمان جایگزین هورمونی و جلوگیری از سرطان در انسان ها، کاربرد بالقوه ژنرسد که فیتواسترو می

دهد که محصوالت حاصل از حیوانات تغذیه شده با بذرک،  (  تحقیق اخیر، نشان می9118)هریس و هاجرتی، 

(  فواید این 2448، مادوک و همکاران 9110دارند )شیدلر و همکاران  8-سطوح باالی اسیدهای چرب امگا

 محصوالت در جیره انسان بررسی شد 

(، 9118باشند  برای مثال: فارل ) ، در جیره انسان می8-الوصول اسیدهای چرب امگا ، منبع سهل مرغ تخم

مرغ در هفته  تخم 8، به میزان 8-های غنی شده با امگا مرغ های عادی یا تخم مرغ تحقیقی را روی انسانی که تخم

کننده  ، در افراد مصرف8-هفته، سطوح پالسمای اسیدهای چرب امگا 24، انجام داد  پس از کردند مصرف می

، کاهش 8-به امگا 8مرغ عادی باالتر رفت و نسبت امگا  کنندگان تخم شده نسبت به مصرف های غنی مرغ تخم

طور  تواند به ده میمرغ غنی ش یافت  تنها تفاوت کمی درکلسترول پالسما وجود داشت فارل نتیجه گرفت که تخم

 غیر اشباع بلند زنجیر را فراهم کند  8-درصد نیاز روزانه انسان را به اسیدهای چرب امگا 04-84تقریبی 

                                                 
1 . Lignan 
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های  مرغ درصد از افراد، تمایل به خریداری تخم 88(، دریافتند که 9110در تحقیق دیگر، مارشال و همکاران )

( 2448( و مادوک و همکاران )2449اله بذرک، توسط شیبا )دارند  محتوای مواد مغذی کنج 8-غنی شده امگا

 804گرم درکیلوگرم است، اما ممکن است از  884-884طور میانگین  به پروتئین خامبررسی شده است  میزان 

 گرم در کیلوگرم متغیر باشد   024تا 

های دانه  سایر کنجاله کنجاله کتان از نظر لیزین دارای کمبود است و حاوی متیونین کمتری در مقایسه با

(  به دلیل وجود پوسته که با مقادیر زیاد ماده لزج پوشیده شده است، 9112روغنی است )راویندران و بالیر، 

کنجاله کتان، نسبتاً باالست  این مایع لزج، حاوی یک کربوهیدرات معلق در آب است که قابلیت  فیبر خاممیزان 

(  مواد معدنی اصلی موجود در 9119ننده دارد )باترهوم و همکاران، های غیر نشخوارک برای گونه هضم کمی 

و فسفر و  کلسیماند، اما سطوح  های روغنی قابل مقایسه کنجاله کتان، با مواد معدنی موجود در سایر کنجاله دانه

له کتان به مصرف در کنجا باشند  اگر چه مواد معدنی کم منیزیم از سطوح یافت شده در کنجاله سویا، باالتر می

میزان زیادی متغیرند اما منبع خوب سلنیم است، که احتماالً به این دلیل است که در نواحی کافی از نظر سلنیم 

های  رشد کرده است  مقدار ویتامین محلول در آب کنجاله کتان با مقدار موجود در کنجاله سویا و اغلب کنجاله

 دانه روغنی، مشابه است 

 

 ای عوامل ضد تغذیه

ترین آنها، لینامارین و  ای برای حیوانات است، که عمده انه بذرک با کنجاله بذرک حاوی تعدادی مواد ضد تغذیهد

لیناتین است  لینامارین یک سیانوگلیکوسید است که پتانسیل ایجاد مسمومیت سیانید را با عمل آنزیم لیناماراز 

اقد لینامارین است و لیناماراز در حال عادی، در اثر گرما در )لیناز( دارد  دانه بالغ حاوی لینامارین بسیار کم یا ف

عنوان یک آنتاگونسیت برای  تواند به پپتید است که می رود  لیناتین یک دی گیری روغن، از بین می طول عصاره

با پیریدوکسین عمل کند  از آنجایی که کنجاله بذرک از نظر لیزین دارای کمبود است، بنابراین باید در ترکیب 

های روغنی که حاوی روغن هستند و در معرض فساد قرار  منبع پروتئینی تکمیلی استفاده شود  مانند سایر دانه

 ها مخلوط شده و به سرعت پس از فرآوری مصرف گردند  گیرند، دانه خرد شده باید در جیره می

 

 های طیور جیره

عنوان مکمل پروتئینی برای طیور استفاده  ایت بهتوان با رض تحقیقات اولیه، نشان داد که کنجاله بذرک را می

سازی با پیریدوکسین برای عمل متقابل  کرد که این کار پس از خیساندن در آب و خشک کردن یا مکمل

شود  مایع لزج  سازی با لیزین، انجام می ( و مکمل9118آنتاگونسیت پیریدوکسین یعنی لیناتین )کراتزر و وهرا، 
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گذارد  این دانش، به کنجاله بذرک  شود، اما بر عملکرد پرنده اثر نمی چسبندگی می موجود در کنجاله باعث

دهد  های گوشتی می درصد پروتئین موجود در جیره جوجه 84-74تیمار شده با آب امکان استفاده از 

ن طور گسترده در دسترس تولیدکنندگا (  اما بعید است که کنجاله بذرک به9138)مدمیوسودان و همکاران 

 باشد  طیور ارگانیک باشد، چون اغلب، کنجاله برای خوراک حیوانی مورد استفاده نشخوارکنندگان می

استفاده از دانه بذرک در خوراک طیور که برای تولیدکنندگان ارگانیک حائز اهمیت است، شامل گنجاندن کل 

رای مصرف انسانی است  )تاکر و مرغ سالم ب دانه در جیره جهت تأمین پروتئین و انرژی و تولید گوشت و تخم

گرم در کیلوگرم دانه بذرک در ترکیب با نخود یا  928ای حاوی  های گوشتی را با جیره ( جوجه2448همکاران، 

عنوان جایگزین کنجاله سویا، تغذیه کردند و هیچ تفاوتی را در میزان رشد یا ضریب تبدیل غذا، هنگامی  کانوال به

 رود شده بود مشاهده نکردند که این مکمل پروتئینی اکست

گرم  984های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی  ( نشان دادند که گوشت سینه جوجه9118)آجویا و همکاران، 

-ها، سطوح باالتر اسیدهای چرب غیر اشباع بلندزنجیر امگا اکسیدان در کیلوگرم دانه کتان با چربی کامل و آنتی

8 (C22:6, C22:5, C20:5,C18:3و س )و کل اسیدهای چرب اشباع را  8-به امگا 8-طوح کمتر نسبت امگا

های حاوی دانه کتان با چربی کامل و بدون افزودن  نسبت به گوشت سینه پرندگان تغذیه شده با جیره

مرغ  تخم 8-( افزایش زیادی را در محتوای اسید چرب امگا9114اکسیدان داشتند  کاستون و لیسون ) آنتی

گرم در کیلوگرم دانه بذرک گزارش کردند  جریان و  844یا  944-244های حاوی ه با جیرههای تغذیه شد مرغ

شده با  گرم در کیلوگرم و مکمل 984و  34های حاوی دانه بذرک خرد شده را در مقادیر  ( جیره9119سیم )

، مشاهده کردند، ها مرغ تخم 8-پیریدوکسین به پرندگان تغذیه کردند و افزایشی را در محتوای اسید چرب امگا

 های تغذیه شده با دانه کتان نیز این افزایش وجود داشت  های حاصل از مرغ همچنین در بافت مغز جوجه

گلسیریدها  های تغذیه شده با دانه بذرک، عمدتاً شامل تری های حاصل از مرغ مرغ افزایش اسیدلینولنیک در تخم

السوکی  در فسفولیپیدها، رسوب کردند  آیموند و ون ، منحصرا8ً-بود  زنجیره بلندتر اسیدهای چرب امگا

گرم در کیلوگرم دانه بذرک، باعث افزایش اسیدهای  984و  84های حاوی  ( گزارش کردند که جیره9118)

های خرد شده باعث سطوح باالتر این اسیدهای چرب در سطح  ها شد و همچنین دانه مرغ در تخم 8-چرب امگا

قایسه با دانه کامل شدند  میزان موارد واکنشی اسیدتیوباربیتوریک زرده )یک مقیاس گرم در کیلوگرم در م 984

( کاهش 2448فساد(، تحت تأثیر گنجاندن دانه بذرک در این سطح قرار نگرفت  باسماکیوگالف و همکاران )

گرم در  98وی های تغذیه شده با جیره حا های حاصل از مرغ مرغ داری را در میزان کلسترول زرده در تخم معنی

 8-داری در محتوای اسید چرب امگا گرم در کیلوگرم دانه بذرک و افزایش معنی 0/38کیلوگرم روغن ماهی یا 

 ( پس از آزمایش گزارش کردند 2روزگی )فاز  88( و سن 9روزگی )فاز  23ها در سن  مرغ کل تخم
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ی تغذیه شده با جیره حاوی دانه بذرک ها های حاصل از مرغ مرغ ها، در تخم مرغ محتوای اسید لینولنیک تخم

گرم در کیلوگرم  98های حاوی  های تغذیه شده با جیره باالترین سطح بود  محتوای کلسترول سرم، در مرغ

های تغذیه  گرم در کیلوگرم دانه بذرک نسبت به مرغ 380گرم در کیلوگرم دانه بذرک یا  2/08روغن ماهی و 

ودن دانه بذرک به جیره باعث بروز اثرات منفی بر وزن تخم، وزن زرده، نسبت شده با جیره کنترل کمتر بود  افز

زرده، وزن آلبومن، نسبت آلبومن، وزن پوسته، نسبت پوسته، استحکام پوسته، یا ضخامت پوسته نشد  تولید 

به  گرم در کیلوگرم دانه بذرک به میزان زیادی نسبت 2/08های تغذیه شده با جیره حاوی  مرغ در مرغ تخم

ها قرار نگرفت  یک مشکل  جیره کنترل، باالتر بود  خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر جیره

گذار رخ دهد، بروز طعم و مزه  های تغذیه شده با دانه بذرک به پرندگان تخم احتمالی که ممکن است در جیره

های حاصل از  مرغ ماهی را در تخم درصدی طعم 88( بروز 9112هاست  ژانگ و همکاران ) مرغ ماهی در تخم

های تغذیه شده  های حاصل از مرغ مرغ های تغذیه شده با دانه بذرک گزارش کردند  این مطلب در مورد تخم مرغ

ی آفتابگردان حاوی مقادیر زیاد اسید  ی حاوی اسید اولئیک زیاد یا دانه با جیره فاقد دانه بذرک با جیره

های  ( دریافتند که خوردن کنجاله دانه کتان، باعث کاهش عفونت9117همکاران )لینولئیک، گزارش نشد  آلن و 

 مؤثر نبود و باعث تشدید جراحات شد  ای  ماکسیماهای  شد، اما در کاهش عفونت ایمریاتنال

 

 خردل

خردل، یک گیاه دانه روغنی و همچنین یک چاشنی است  این گیاه به خوبی در آب و هوای معتدل و عرض 

کند و نسبتاً در مقابل خشکی مقاوم است  دو گونه از آن کشت  ایی زیاد نواحی نیمه گرمسیری رشد میجغرافی

( )خردل Sinapis alba) آلبا سیناپیسای و شرقی( و  ( )خردل قهوهBrassica Juncea) براسیکا جونسیشود   می

شود   و اروپای شرقی کشت می عنوان یک گیاه روغنی خوردنی در چین، هند، روسیه به جونسیزرد و سفید(  

کند   کانادا، بزرگترین تولیدکننده دانه خردل جهان است که این دانه را به ژاپن، آمریکا، اروپا و آسیا، صادر می

های پرورشی کانوال دارند  از جمله عملکرد باالتر، بلوغ  ارقام جدیدتر خردل ظاهراً چندین مزیت نسبت به گونه

سبت به یخبندان آخر بهار، مقاومت بیشتر نسبت به گرما و خشکی و نسبت به خرد زودرس، مقاومت بیشتر ن

 شدن دانه و نسبت به بیماری 

 

 ای های تغذیه ویژگی

های بیشتری در مقایسه با دانه کانوالی روغنی است، اما از نظر نوع متفاوت  پودر خردل حاوی گلوکوزینوالت

عنوان یک چاشنی  ها، مقدار مورد استفاده خردل را به د گلوکوزینوالت( میزان زیا9112است )راویندران و بالیر، 
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آوری با آمونیاک و کربنات  زدایی وجود دارد، از جمله عمل کند  چندین روش سم در جیره انسان، تعیین می

های  شود  برخی گونه های غذایی ارگانیک می سدیم که باعث تولید کنجاله نامناسبی جهت استفاده در جیره

عنوان یک دانه روغنی قلمداد کرد، زیرا این  عنوان جایگزینی برای کانوال به توان به دید کم گلوکوزینوالت را میج

 کنجاله از نظر میزان مواد مغذی با کنجاله کانوال شباهت دارد 

دکنندگان شوند  این ارقام، مورد عالقه تولی ارقام جدید خردل، در کشورهای متعددی از جمله استرالیا، کشت می

های ارگانیک هستند  اطالعات در مورد ارزش  عنوان ترکیب جیره ارگانیک است، زیرا مناسب کشت و استفاده به

گیری شده کم گلوکوزینوالت برای طیور، بسیار محدود است  بنابراین از اطالعات  غذایی دانه خردل عصاره

(، میزان انرژی 9130راهنما، استفاده شود  بالیر ) عنوان موجود در مورد کنجاله خردل عصاره گیری شده باید به

های گوشتی در مرحله آغازین را  متابولیسمی کنجاله خردل آمونیاکی استخراج شده با حالل را در تغذیه جوجه

( گزارش کردند که 9113گزارش کرد  بل و همکاران ) ماده خشککیلوکالری بر کیلوگرم بر پایه  2803

گرم در کیلوگرم،  093نجاله کانوال و کنجاله خردل بدین ترتیب بود: کانوالی اکسل ک خام پروتئینمحتویات 

( 2448گرم در کیلوگرم  شواایزاراکول و همکاران )08 ب  جونسیگرم در کیلوگرم و  049لند  کانوالی پارک

، خام ینپروتئگرم در کیلوگرم  844-824گزارش کردند که ترکیب کنجاله خردل کشت شده در تایلند، حاوی 

گرم در کیلوگرم خاکستر و  84-84، فیبرخامگرم در کیلوگرم  924-984گرم در کیلوگرم لیپید،  224-914

 )بر اساس ماده خشک( بود  (NFE)گرم درکیلوگرم عصاره بدون ازت  894-234

کیلوکالری بر  8803و  2333انرژی متابولیسمی ظاهری و حقیقی کنجاله خردل خشک شده در آفتاب، 

خشک( بود، درحالی که  -کیلوکالری در کیلوگرم بر اساس هوا  8989و  2708) ماده خشکوگرم بر اساس کیل

کیلوکالری بر  2312و  2088انرژی متابولیسمی ظاهری و حقیقی کنجاله خشک شده با گاز کمتر بود )

و همکاران خشک (  نیوکرک  -کیلوکالری بر کیلوگرم براساس هوا  2788و  2823، ماده خشککیلوگرم 

های  های خردل دارای گلوکوزینوالت کم، انجام دادند  نمونه ای در مورد کنجاله ( یک ارزشیابی تغذیه9117)

های گوشتی تغذیه شوند   های استخراج شده روغنی کنند و به جوجه ، فرآوری شده تا تولید کنجالهبراسیکا

کمتر بر پایه خشک در مقایسه با  TDFیشتر و ب خام پروتئینکه حاوی  ب جونسیهای تولید شده از  کنجاله

 2/272، و خام پروتئینگرم در کیلوگرم  089، و 008در برابر  081بودند، به ترتیب  ب کمپستریسیا  ب ناپوس

های  و کنجاله ب جونسیدر مورد  NDFو  ADF، سطوح TDFگرم درکیلوگرم  7/218و  7/210در برابر 

 248در برابر  982و  1/927کمتر بودند، به ترتیب  ب ناپوسما از سطوح ب کمپستریس شبیه یکدیگر بودند، ا

  NDFگرم در کیلوگرم  7/210در برابر  3/918و  8/299و  ADFگرم در کیلوگرم 
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ترتیب  بود، یعنی به ب کمپستریسو  ب ناپوسکالً گلوکوزینوالت بیشتری نسبت به  ب جونسیهای  کنجاله

های  با کنجاله ب جونسیهای  گلوکوزینوالت کنجاله رومول در گرم کلمیک 8/28و  3/29در برابر  8/80

 مساوی یا باالتر بودند  AMEnب ناپوس و ب کمپستریس از نظر 

 جیره طیور

ای  هفته 8تا  0های گوشتی  ( مقدار کنجاله خردل استخراج شده با حالل و آمونیاک را برای جوجه9130بالیر )

کیلوکالری بر کیلوگرم بر اساس  2803که مقدار انرژی متابولیسمی ظاهری باید  مورد مطالعه قرار داد و دریافت

گرم بر  944کیلوکالری بر کیلوگرم بر اساس هوا خشک( باشد  نتایج نشان داد که بیش از  2838ماده خشک )

افزایش  توانست در جیره با موفقیت استفاده شود، اما اندازه تیروئید کیلوگرم کنجاله خردل آمونیاکی، می

تواند با موفقیت  گرم در کیلوگرم می 244گرم در کیلوگرم باعث رشد کمتر شد  بیشتر از  244یافت  افزودن  می

( کنجاله دانه روغنی 2448لیزین، مکمل شود  رائو و همکاران )-شرط اینکه با ال در جیره استفاده شود، به

های گوشتی تجاری مقایسه کردند و نتیجه  جیره جوجههای کم گلوکوزینوالت را در  خردل مرسوم و کنجاله دانه

درصد محصول  84طور کامل با محصول کم گلوکوزینوالت با بیش از  توانست به گرفتند که کنجاله سویا می

های گوشتی حاوی خردل  گرم در کیلوگرم در جیره جوجه 9سازی کولین در سطح  مرسوم جایگزین شود  مکمل

های گوشتی تغذیه  ( دریافتند که جوجه9117ین مفید بود  نیوکرک و همکاران )مرسوم، در طول مرحله آغاز

روزگی با  29رشد باالیی داشتند و ضریب تبدیل غذا و اضافه وزن تا سن  ب جونسی،های  شده با کنجاله

های ب ناپوس و ب کمپستریس مشابه بود  خوردن کنجاله حاصل از  های تغذیه شده با کنجاله جوجه

های  ، میزان رشد و ضریب تبدیل غذا را کاهش داد  آنها نتیجه گرفتند که ارزش غذایی کنجالهیسب کمپستر

و  ب ناپوسهای کنجاله کانوالی روغنی از ارقام  حاصل از خردل کم گلوکوزینوالت با ارزش غذایی نمونه

 مساوی یا باالتر است  ب کمپستریس

های  افزودن کنجاله خردل فرآوری شده را در جیره مرغ( در مورد اثرات 2449شواایزاراکول و همکاران )

گیری شد  گذار مطالعه کردند  این کنجاله بوسیله خورشید یا در یک ظرف گرم شده با گاز خشک شده و آب تخم

عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا،  گرم در کیلوگرم به 844و  244،  944، 4های غذایی به مقادیر  و در جیره

داری با افزایش سطح کنجاله  طور معنی   تولید تخم، مصرف غذا، افزایش وزن بدن و وزن تخم بهاستفاده شد

خردل، کاهش یافت  ذخیره چربی پرندگان تغذیه شده با کنجاله خردل به میزان زیادی کاهش یافت، در حالی 

های تغذیه شده با خردل  که وزن کلیه در مقایسه با گروه شاهد، افزایش یافت  وزن تیروئید و طحال در گروه

های خشک  دار نبود  نتیجه گرفته شد که کنجاله خردل حاصل از هر یک از روش تر بود، اما این اثر معنی سنگین

 گرم در کیلوگرم بدون هیچ اثر منفی استفاده شود  944گذار به میزان  های تخم توانست در جیره مرغ کردن، می
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 (آراکیس هیپوگائه الزمینی ) بادام

شوند  اما باید  عنوان یک ماده غذایی تأیید شده در فهرست نیوزلند یا اتحادیه اروپا، محسوب نمی زمینی به بادام

یابند، قابل قبول باشد  دلیل حذف این محصول  های طیور ارگانیک که به روش ارگانیک پرورش می برای جیره

طور گسترده در  شود  این محصول به انی کشت میزمینی، عمدتاً برای فروش انس ممکن است این باشد که بادام

های طیور  شود و بسیار مهم است که برای استفاده در جیره نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می

سازی شود  هند و چین،  ارگانیک پذیرفته نشود  اما، این مسئله باید با آژانس اعطای گواهی محلی، شفاف

عنوان یک دانه روغنی در بسیاری از  زمینی، یک موقعیت مهم را به   بادامکشورهای تولیدکننده عمده هستند

هایی که برای مصرف انسانی، مناسب نیستند در   زمینی دهد  بادام کشورهای در حال توسعه، به خود اختصاص می

طور  ه بهزمینی است ک شوند  محصول فرعی استخراج روغن، کنجاله بادام زمینی استفاده می تولید روغن بادام

 شود  ها، استفاده می عنوان یک مکمل پروتئینی در جیره دام گسترده به

 

 ای های تغذیه ویژگی

زمینی، محصول خرد شده  گرم در کیلوگرم روغن است  کنجاله بادام 044-884زمینی خام، حاوی  بادام

فیبر و روغن باقیمانده پس از  هایی از پوسته یا زمینی پوست کنده است که در اصل از مغزهای دانه و بخش بادام

شود  کنجاله استخراج شده مکانیکی ممکن  استخراج روغن بوسیله یک فرآیند استخراج مکانیکی تشکیل می

ویژه در طول تابستان،  گرم در کیلوگرم روغن باشد و در نتیجه در طول ذخیره سازی به 84-74است حاوی 

گرم در کیلوگرم متغیر است  در  844تا  094خراج شده از کنجاله است پروتئین خامترشیده شوند  محتوای 

شود  محصول تجاری در  زمینی تنظیم می آمریکا معموالً سطح پروتئین استاندارد کنجاله با پوسته خرد شده بادام

زمینی، از نظر متیونین، لیزین،  گرم در کیلوگرم فیبر خام باشد  پروتئین بادام 74آمریکا نباید حاوی بیش از 

است که پس از آن متیونین و  اسیدآمینهترین  ترئیونین و تریپتوفان کمبود دارد و لیزین آن، محدودکننده

عنوان تنها منبع مکمل پروتئینی برای جیره طیور مناسب نیست و باید  زمینی به باشد  بنابراین، بادام ترئونین می

زمینی کم است و بیشتر فسفر آن  لر کنجاله بادام، سدیم و ککلسیمبا منابع پروتئینی دیگر مخلوط شود  مقدار 

به صورت فیتات وجود دارد  این محصول منبع خوب نیاسین، تیامین، ریبوفالوین، پیریدوکسین، پانتوتنیک 

 اسید و کولین است 

زمینی استخراج شده با حالل را که در آمریکا،  ( ترکیب مواد مغذی کنجاله بادام2448باتال و همکاران )

 8444تا  2278داشت اندازه گرفتند و دریافتند که انرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت، بین  وجود
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 049از  خام پروتئینکه  کیلوکالری بر کیلوگرم متغیر است، در صورتی 2880کیلوکالری بر کیلوگرم با میانگین 

 84و  38،  28خاکستر، به ترتیب  گرم در کیلوگرم متغیر است  میانگین چربی، فیبر و 088با میانگین  841تا 

مهم، بدین  اسید آمینهگرم در کیلوگرم بودند  غلظت کل )بر حسب گرم در کیلوگرم( و درصد فراهمی چند 

 0/84( و آرژنین 39) 7/99(، ترئونین 73) 0/8(، سیستین 37) 2/8(، متیونین 38) 0/98ترتیب بود: لیزین 

گرم در کیلوگرم  2/92و  9/4، 7/8،  3/4و پتاسیم نیز به ترتیب  کلسیم(  سطوح میانگین فسفر، سدیم، 14)

های  دهد که آنالیز تأییدی باید قبل از استفاده از نمونه ها، قویاً نشان می بود  تغییر مشاهد شده در میان نمونه

 حاصل از تولیدات جدید، انجام شود 

 

 ای عوامل ضدتغذیه

کند،  که آفالتوکسین را تولید می آسپرژیلوس فالووسها هستند   کزمینی، در معرض آلودگی با انواع کپ بادام

زاست و برای  زمینی بوجود آید  آفالتوکسین یک عامل سرطان زمینی رشد کند و در کنجاله بادام تواند در بادام می

است  ها، بسته به میزان آلودگی، سمی و حاد است  وجودشان در جیره، برای خوراک دام مضر حیوانات و انسان

شوند عبارتند از، آسیب به پوسته و  ( عوامل اصلی که منجر به سطوح آلودگی زیاد می9112)راویندران و بالیز،

کوبی و شرایط خشک کردن نامناسب بوجود  خراشیدگی مغز که معموالً در اثر وجود حشرات، برداشت، خرمن

طور کلی آنها در سطوحی نیستند  انن است، اما بههای پروتئاز و ت زمینی، حاوی بازدارنده آیند  همچنین بادام می

 توان با گرمای خفیف، از بین برد  که باعث نگرانی شوند  این بازدارنده تریپسین را می

 

 های طیور جیره

طور کلی  اند  اما به زمینی، هر دو با موفقیت در جیره طیور مورد استفاده قرار گرفته زمینی و کنجاله بادام  بادام

گردد،  زمینی جایگزین می درصد پروتئین حاصل از کنجاله سویا به وسیله کنجاله بادام 84ه بیش از زمانی ک

یابد مگر این که با منابع پروتئینی سرشار از لیزین و  گذار کاهش می باروری پرندگان در حال رشد و تخم

 ( 2448آمفول و سواگوا،  ؛9112؛ راویندران و بالیر9131بوشی و راترینگ،  متیونین مکمل شده باشد )ال

 928یا  944، 84های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی  ( گزارش کردند که جوجه9170آفیونگ و همکاران )

های بر  تر از پرندگان تغذیه شده با جیره داری سنگین طور معنی زمینی خام و پودرماهی، به گرم در کیلوگرم بادام

زمینی باالتر بود   گرم در کیلوگرم بادام 284یا 944های حاوی  یز در جیرهپایه سویا بودند  ضریب تبدیل غذایی ن

های بر پایه  عنوان مکمل پروتئینی در جیره زمینی و کنجاله سویا را به ( کنجاله بادام2448پستی و همکاران )

ها  ی کردند  جیرهمرغ مشاهده و بررس گذار، مقایسه کردند و اثرات آنها را بر کیفیت تخم های تخم ذرت برای مرغ
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ای هیچ اثر  گرم در کیلوگرم افزایش سطح پروتئین جیره 294و 938، 984بود:  خام پروتئینحاوی سه سطح 

گرم برای هر تخم(  8/2تا  2/9ها ) مرغ داری اضافه وزن بدن و وزن تخم طور معنی ثابتی بر باروری نداشت، اما به

های نسبتاً کوچکتری تولید  مرغ زمینی، تخم حاوی کنجاله بادامهای تغذیه شده با جیره  را بهبود بخشید  مرغ

( در Haughسازی، واحد هاو ) هفته ذخیره 2هایشان کیفیت داخلی بهتری داشتند  پس از  مرغ کردند و تخم

درجه  0زمینی نسبت به کنجاله سویا که در دمای  های تغذیه شده با کنجاله بادام های حاصل از مرغ مرغ تخم

مرغ  گراد اتاق نگه داشته شده بودند، بهتر ماندند  وزن مخصوص تخم درجه سانتی 24گراد یخچال یا دمای سانتی

 زمینی، نسبتاً کمتر بود  های تغذیه شده با کنجاله بادام در مرغ

 

 (کارتاموس تیکتوریوسکنجاله گلرنگ )

غن آن، از نظر اسیدهای چرب شود  رو گلرنگ یک دانه روغنی است که عمدتاً در نواحی گرمسیری، کشت می

ویژه اسید لینولئیک، باال است که از آن یک روغن مهم برای مصرف انسانی، مانند  غیر اشباع بلندزنجیر به

شود  هند، آمریکا و مکزیک تولیدکنندگان اصلی گلرنگ هستند  اما، این گیاه  های کانوال و زیتون تهیه می روغن

کند  از آنجایی که یک محصول با فصل بلند است گلرنگ آب را از خاک به  تواند در نواحی سردتر نیز رشد می

تواند رطوبت را از عمق زیرین  کند و ریشه اصلی بلند آن می تری نسبت به کشت غالت خارج می مدت طوالنی

تواند به جلوگیری از گسترش شوری زمین خشک در نواحی از قبیل صحراهای  ها می خاک بکشد  این ویژگی

صورت به رشد یا توسعه  کند که در غیر این دایی کمک کند که از آب مازاد حاصل از نواحی استفاده میکانا

گیرد، اما باید در صورت تولید  کند  کنجاله گلرنگ، در فهرست خوراک تأیید شده فوق قرار نمی شوری کمک می

 به صورت ارگانیک، قابل قبول باشد 

 

 ای های تغذیه ویژگی

گرم در کیلوگرم پوسته، حدود  044باشد و میانگین ترکیب آن شامل  انند دانه گل آفتابگردان میدانه گلرنگ، م

(  دانه آن، از یک 9199باشد )سرلی،  خام می گرم در کیلوگرم چربی 884و  خام پروتئینگرم در کیلوگرم  974

ر است  در نتیجه، بیشتر شود که برداشتن آن دشوا مغز که با یک پوست فیبری ضخیم احاطه شده، تشکیل می

شود که فقط برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب است  محققان  کنجاله گلرنگ از دانه پوست دار تهیه می

کنی دانه گلرنگ و سایر  ( یک آسیاب ساده و دستگاه غربالگری را برای پوست9173استرالیایی )اشزوپک، 

دار عمل کرده  دانه بین یک قسمت گردان و یک ورقه موج های غالت توصیف کردند  این دستگاه با انداختن دانه

کند  سیزده نوع غله، در طول  و در نتیجه پوسته را از مغر دانه بر خالف روش آسیاب قدیمی یا غلتاندن جدا می
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طور موثر بوسیله دستگاه  شدند  دانه گلرنگ به گری پوست کنده  یک دوره واحد بوسیله آسیاب و دستگاه غربال

های غالت پس از یک  کنی با سایر دانه کنده شد، اما به دو دوره آسیاب شدن نیاز داشت  کارآیی پوستپوست 

کنی، نسبت به  درصد بود  میزان پوست 18دانه  درصد و با پنبه 14دور عبور تغییر کرد، اما با گل آفتابگردان 

ر داده شود  نتایج نشان دادند که توانست، به سادگی تغیی های قسمت گردان، نسبی بود و می شتاب دندانه

های  ای دانه و نیز سایر ترکیبات نظیر علوفه یونجه خشک را آسیاب کند  توصیه طور گسترده آسیاب قادر است به

خواهند مواد غذایی پروتئینی نظیر دانه  محقق استرالیایی، ممکن است برای تولیدکنندگان طیور ارگانیک که می

 باشد  گلرنگ را کشت کنند، مفید

های موجود در کنجاله و روش فرآوری دانه، حاوی  کنجاله گلرنگ ممکن است بسته به مقدار پوسته

تواند باعث  کنی کامل می گرم در کیلوگرم باشد  اگر چه پوست 844تا  244با دامنه بین  خام پروتئینسطوح 

در عمل، جداسازی کامل پوسته بدلیل  شود، اما خام پروتئینگرم در کیلوگرم  844ای با تقریباً  تولید کنجاله

(  کنجاله تولید 9112سختی پوشش دانه و نرمی زیاد از حد مغز دانه، بسیار دشوار است )راویندران و بالیر، 

 984و حدود  خام پروتئینگرم در کیلوگرم  044های نسبتاً پوست کنده شده، عمدتاً حاوی بیش از  شده از دانه

ستند  کیفیت پروتئین دانه گلرنگ به دلیل محتوای کم و فراهمی ضعیف لیزین در ه فیبرخامگرم در کیلوگرم 

(، پروتئین 9187های دانه روغنی، ایوانس و باندمر ) کنجاله پایین است  در یک آزمایش، ارزش غذایی پروتئین

 بندی کردند  نسبت به پروتئین کازئین رده 18و پروتئین سویا را در سطح  84گلرنگ را در سطح 

گرم  044و  خام پروتئینگرم در کیلوگرم  244-224کنده، تقریباً  استخراج روغن کنجاله گلرنگ پوست

شود، در  کند  کنجاله بدون پوست، همچنین کنجاله دانه فشرده نامیده می را تولید می فیبرخامدر کیلوگرم 

 024ک کنجاله سرشار از پروتئین )کنی دانه ی شود  پوست که کنجاله با پوست به کنجاله گلرنگ اطالق می حالی

کند  گرم در کیلوگرم( را تولید می 984تا  984( و با محتوای فیبر پایین )خام پروتئینگرم در کیلوگرم  084تا 

 ( 9114تر است )داروچ،  که برای استفاده در جیره طیور و خوک مناسب

است، اما کنجاله گلرنگ یک منبع  طور کلی کمتر از کنجاله سویا میزان مواد معدنی کنجاله گلرنگ به

(  کنجاله 9114است  کنجاله گلرنگ یک منبع غذایی سرشار از آهن است )داروچ، کلسیمقابل مقایسه فسفر و 

های روغنی پروفیل ویتامینی نسبتاً ضعیفی دارد، اما منبع خوب بیوتین،  گلرنگ در مقایسه با سایر کنجاله دانه

 ( 9114ه با کنجاله سویاست )داروچ ریبوفالوین و نیاسین در مقایس

 

 ای عوامل ضد تغذیه
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باشد  متارسینول  خوراکی کنجاله گلرنگ برای طیور کم است که دلیل آن وجود دو گلوکوسید فنولیک می خوش

 -بتا –آرکتین دهد؛ و هیدروکسی ( که طعم تلخی را به آن میmatairesinol-B-glucosideگلوکوسید ) –بتا  –

کننده است  هر  که آن هم طعم تلخی داشته و دارای خاصیت تصفیه hydroxyarctin B-glucoside)گلوکوسید )

توان آنها را از طریق استخراج با آب یا متانول یا با  دو گلوکوسید به بخش پروتئینی کنجاله مربوط هستند و می

 از بین برد  (B-glucosidase)گلوکوزیداز  -اضافه کردن بتا

 

 های طیور جیره

مروری بر تحقیقات اخیر نشان دادند که وقتی جیره طیور حاوی کنجاله گلرنگ بدون پوست بودند، طیور 

توان در متعادل کردن  کنی شده را می عملکرد ضعیفی داشتند، اما، کنجاله گلرنگی که به صورت جزئی پوست

برد  اما، عملکرد مناسب تنها با گذار در سطح محدود، بخاطر میزان فیبر آن بکار  های طیور گوشتی و تخم جیره

 آید  ها، بدست می سازی جیره با سایر پروتئین مکمل

اطالعات جدید در مورد استفاده از کنجاله گلرنگ اکسپلر در جیره طیور محدود هستند  توماس و 

در  کیلوکالری 2042های بالغ  (، مقدار انرژی متابولیسمی حقیقی این محصول را برای خروس9138همکاران )

 84/4یا  28/4های بر پایه کنجاله گلرنگ، جایگزین  های تغذیه شده با جیره کیلوگرم تعیین کردند  جوجه

داری، مصرف خوراک باالتری داشتند و اضافه وزن بیشتری نسبت به آنهایی که با  طور معنی پروتئین سویا به

داشتند  روغن گلرنگ برای ایجاد کیفیت کنجاله کانوالی روغنی  84/4یا  28/4های بر پایه جایگزینی  جیره

گیرد که دلیل آن کیفیت باالی اسیدهای چرب غیراشباع  مرغ، مورد استفاده قرار می غذایی مطلوب در تخم

 ( 9117بلندزنجیر است )کلیم و همکاران، 

  

 (سیساموم ایندیکومکنجاله کنجد )

عنوان یک گیاه روغنی پرورش داده  یک بهکنجد، عمدتاً در چین، هند، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و مکز

های آشپزی عالی، ملکه گیاهان دانه روغنی لقب گرفته است )راویندران و بالیر،  شود  این گیاه به دلیل ویژگی می

(  به دلیل افزایش تقاضا برای روغن کنجد، تولید جهانی آن افزایش یافته است  تولیدکنندگان عمده این 9112

باشند  کنجد یک گیاه گرمسیری است، اما گسترش آن در نواحی  سودان، برمه و مکزیک میمحصول هند، چین، 

توان  های مناسب عملی است  پس از استخراج روغن، کنجاله آن را می معتدل نیز از طریق پرورش و اصالح گونه

 برای خوراک دام استفاده کرد 
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 ای های تغذیه ویژگی

(  میانگین میزان 9112له سویا از نظر ترکیب دارد )راویندران و بالیر، کنجاله کنجد، شباهت زیادی با کنجا

گرم در کیلوگرم برای کنجاله کنجد استخراج شده با  88 فیبرخامگرم در کیلوگرم و  میلی 044 خام پروتئین

ری، به کنی و روش فرآو باشد  اما این مقادیر، ممکن است بسته به گونه مورد استفاده، درجه پوست اکسپلر، می

میزان زیادی متغیر باشند  محتوای انرژی متابولیسمی کنجاله کنجد از کنجاله سویا کمتر است و این امر، ظاهراً 

به میزان باالی خاکسترش مربوط است  کنجاله یک منبع عالی متیونین، سیستین و تریپتوفان است، اما از نظر 

عنوان مکمل انحصاری  طور مؤثر به توان به را نمی دهد کنجاله کنجد لیزین دارای کمبود است که نشان می

آید، این  طور که از محتوای زیاد خاکستر کنجاله کنجد بر می های طیور استفاده کرد  همان پروتئین در جیره

کنجاله منبع غنی مواد معدنی است   اما، فراهمی مواد معدنی کنجاله کنجد، به دلیل وجود سطوح باالی اگزاالت 

گرم( پایین است  کندن پوست نه تنها فراهمی مواد  944گرم در  8گرم( و فیتات ) 944گرم در  میلی 88)

را،   خوراکی آن دهد و سطح پروتئین و خوش بخشد، بلکه محتوای فیبر آن را کاهش می معدنی را بهبود می

ر نیست  سطوح ویتامین ها، امکان پذی کنی کامل همیشه به دلیل اندازه کوچک دانه دهد  اما، پوست افزایش می

 ( 9112باشد )راویندران وبالیر،  در کنجاله کنجد، با کنجاله سویا قابل مقایسه می

 

 ای عوامل ضد تغذیه

ای باشد، اما سطوح  های پروتئاز یا سایر عوامل ضدتغذیه اگر چه مشخص نیست که دانه کنجد حاوی بازدارنده

خوراکی و همچنین بر فراهمی مواد  ثرات متفاوتی بر خوشباالی اسید اگزالیک و اسید فیتیک ممکن است ا

طور کامل، اگزاالت را  ها، تقریباً به کنی دانه (  پوست9112معدنی و پروتئین آن داشته باشد )راویندران و بالیر، 

 ها دشوار است  دلیل اندازه کوچک دانه کنی کامل، به برد، اما اثر ناچیزی بر فیتات دارد  پوست از بین می

 

 های طیور جیره

استفاده از کنجاله کنجد، در جیره آغازین باید به دلیل محتوای فیبر زیادش و مشکالت احتمالی مربوط به 

 ( 9112فیتات و اگزاالت، محدود شود )راویندران و بالیر، 

ب گرم در کیلوگرم استفاده کرد، اما برای رشد مطلو 984توان تا بیش از  کنجاله کنجد پرکیفیت را می

و ضریب تبدیل مناسب غذایی، این کنجاله باید با ترکیبات پرلیزین مانند کنجاله سویا یا پودر ماهی، مکمل شود 

 ( 9112)راویندران وبالیر، 
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های  ها برای دامداری اکسیدان طبیعی در خوراک کنجاله کنجد ممکن است دارای یک نقش آنتی

شود( استفاده  ار ناپایدار است و به شدت دچار فساد میای بر پایه سبوس برنج که بسی کوچک )که از جیره

کنند داشته باشد  در نواحی از قبیل ناحیه مکونگ دلتای ویتنام، سبوس برنج، خرده برنج، کنسانتره پروتئین،  می

گیرند  در این محیط سبوس  سبزیجات، توسط دامداران کوچک برای خوراک حیوانات، مورد استفاده قرار می

ای است را باید در خالل چند هفته تولید استفاده کرد، زیرا، این محصول  نبع غذایی عمده منطقهبرنج که م

خوراکی است  یاماساکی و  شود و روغن مستعد پراکسیداسیون و از دست دادن خوش زدایی نمی طور کلی چربی به

ی در حال رشد، آزمایش ها گرم در کیلوگرم کنجد سفید را در جیره خوک 94-88(، افزودن 2448همکاران )

کردند و بهبودی را در مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا، گزارش کردند  این محققان، استفاده از مقادیر کم کنجاله 

های سبوس برنج، تنها زمانی که کنجاله کنجد  اکسیدان طبیعی برای استفاده با جیره عنوان یک آنتی کنجد به

 کند  صورت عمل می اش بدین Eله کنجد به دلیل محتوای ویتامین تازه بود، توصیه کردند  احتماالً کنجا

 

 های سویا ( و فرآوردهگالیسین مکسسویا )

(  این 0-2گیرد )شکل  طور گسترده در خوراک دام مورد استفاده قرار می سویا و کنجاله آن، در حال حاضر، به

شود  آمریکا، برزیل،  ک دام، کشت میعنوان یک منبع پروتئین و روغن برای فروش انسانی و خورا گیاه به

عنوان بهترین منبع پروتئین  طور کلی به آرژانتین و چین تولیدکنندگان عمده سویا هستند  کنجاله سویا به

های غالت در برطرف کردن نیازهای  شود  همچنین این گیاه با دانه گیاهی بر حسب ارزش غذایی، قلمداد می

باشد  درنتیجه، این گیاه با منابع دیگر پروتئین گیاهی، قابل  باط مکملی میها، دارای یک ارت دام اسیدآمینه

 مقایسه است 

شود  بنابراین  چندین رقم تولید شده ژنتیکی )مهندسی ژنتیک( سویا، در حال حاضر کشت می

یافته  ل ژن( را انتخاب نکنند  گیاهان انتقاGMیافته ) تولیدکنندگان باید دقت کنند تا محصوالت غیر انتقال ژن

 دانه  شوند عبارتند از سویا، ذرت، کانوال و پنبه مهم که در آمریکای شمالی کشت می

باشد که در فرآیند استخراج روغن، از  گرم در کیلوگرم روغن می 984-294سویای کامل )سالم( حاوی 

طور مکانیکی با  ها بهکار خود را شروع کرد، سویا 9184شود  وقتی صنعت آمریکای شمالی در سال  دانه جدا می

شد  مضرات فرآیند مکانیکی این است که این  استفاده از پرس یا هیدرولیک فرآوری شده و روغن آن گرفته می

فرآیند کارآیی کمتری در مقایسه با فرآیند حالل در استخراج روغن دارد و گرمای تولید شده در اثر اصطکاک 

کنند، محصول را در معرض دمای فرآوری باالتر  ای را غیرفعال می های پرسی، در حالی که عوامل ضدتغذیه ورقه

ترتیب، کنجاله سویای  رساند  بدین دهند که به پروتئین آسیب می در مقایسه با فرآیند استخراج با حالل قرار می
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ود اکسپلر، برای خوراک گاوهای شیرده، مطبوع است، زیرا محتوای باالتر پروتئین عبوری از شکمبه باعث بهب

شود  درنتیجه، بیشتر کنجاله سویای اکسپلر موجود در آمریکای شمالی در صنعت تولید شیر  تولید شیر می

 شود   گیرند که جایگزینی برای پودر گوشت و پودر استخوان محسوب می های شیری( مورد استفاده قرار می )دام

( extruding- expellingاکسپل )-چندی پیش یک فرآیند جدید موسوم به روش استخراج اکسترود

های روغنی از  هایی هستند که در آنها سویا یا سایر دانه های اکسترودر، دستگاه توسعه داده شده است  دستگاه

شود  در فرآیند  گیرند  فشار اصطکاکی، باعث گرم شدن می طریق یک قالویز مخروطی، تحت فشار قرار می

برد  این گیاهان نسبتاً  گاه نیاز به بخار را از بین میاکسپل یک بخش فشاری خشک در جلو دست-اکسترود

اکسپل، باعث ایجاد -شود  روش اکسترود تن سویا روزانه در انگلستان فرآوری می 8-28کوچک هستند و عمدتاً 

شود، اما، مقادیر بازدارنده تریپسین  کنجاله با میزان روغن بیشتر در مقایسه با کنجاله استخراج شده با حالل می

 نها، یکسان و کم است آ

 

های کنجاله تحت فشار مارپیچ است و وودورث و  اکسپل شده مانند ویژگی-ای کنجاله اکسترود های تغذیه ویژگی

اکسپل شده، نسبت به کنجاله سویای مرسوم، قابل -( نشان دادند که کنجاله سویای اکسترود2449همکاران )

های  توانست با موفقیت در جیره ه کنجاله سویا به آن روش میتر بود  این محققان همچنین نشان دادند ک هضم

خوک استفاده شود  بنابراین، این فرآیند باید برای تولیدکنندگان طیور ارگانیک مورد توجه باشد، زیرا محصول 

 های ارگانیک واجد شرایط است  سویا، جهت قبول شدن در جیره

وچک، اکستروسیون است، اما بدون حذف روغن، با این وجود، فرآیند مورد استفاده در گیاهان ک

طوری که این محصول یک غذای پر چرب خواهد بود  اغلب این گیاهان باید مورد توجه تولیدکنندگان طیور  به

باشد  پیشرفت جالب  های ارگانیک می ارگانیک باشند زیرا این محصول واجد شرایط برای قبول شدن در جیره

ای و  های مناسب برای کاشت در آب و هوای سردتر است  برای مثال ناحیه جزیره ویهدیگر در مورد سویا، ورود س

گیری، به  اندازی کارخانجات عصاره ای اقیانوس آتالنتیک در شرق کانادا این پیشرفت همراه با نصب و راه حاشیه

ال پیشرفت عرضه هایی از این دست به حل مشکل در ح دهد  پیشرفت گیاه امکان رشد و استفاده محلی را می

 کنند  ناکافی مواد غذایی پروتئینی ارگانیک در اروپا کمک می

 

 ای های تغذیه ویژگی

باشد، در صورتی که کنجاله سویا حاوی  می خام پروتئینگرم در کیلوگرم  884-874دانه کامل سویا، حاوی 

های باقیمانده  و مقدار پوسته است که به بازده فرآیند استخراج روغن خام پروتئینگرم در کیلوگرم  844-094
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موجود بستگی دارد  روغن سویا حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب غیر اشباع بلندزنجیر اسیدهای لینولئیک 

(c18:2( و اسید لینولنیک )c18:3می )  ،باشد  همچنین روغن آن حاوی مقادیر زیاد اسید چرب اشباع شده دیگر

 است  (c18:0)( و استئاریک c16:0اسیدهای چرب اشباع مانند پالمتیک )( و مقادیر متوسط c:18:1اولئیک )

 پروتئینگرم در کیلوگرم  004کنجاله سویای مرسوم به کلی به دو شکل موجود است: کنجاله سویا با 

است  به دلیل محتوای فیبری  پروتئین خامگرم در کیلوگرم  034-844و کنجاله بدون پوست که حاوی  خام

های روغنی، باالتر است  کنجاله سویا،  ویا، محتوای انرژی متابولیسمی آن از سایر کنجاله دانهکم کنجاله س

های شیر، ماهی و نخود باالتر  عالی دارد  محتوای لیزین در پروتئین سویا، فقط در پروتئین اسیدآمینهپروفیل 

های  را در دانه اسیدآمینهدودیت است  کنجاله سویا منبع عالی تریپتوفان، ترئونین و ایزولوسین است که مح

در کنجاله سویا، به میزان زیادی نسبت به سایر منابع پروتئینی با  اسیدآمینهعالوه  کند  به ای، تکمیل می غله

برای انواع کنجاله سویا مشابه  اسیدآمینهتر هستند  قابلیت هضم ظاهری ازت و بیشتر  منشاء گیاهی، قابل هضم

های حاوی پروتئین کل کمتری نسبت به سایر کنجاله  دهند فرموالسیون جیره زه میها، اجا است  این ویژگی

های روغنی باشد که به موجب آن، مقدار ازت که باید بوسیله حیوان دفع شود و همچنین بار ازت را در  دانه

 دهد  محیط کاهش می

فولیک اسید( پایین است   طور کلی از نظر مواد معدنی و ویتامینی )به جز کولین و کنجاله سویا، به 

باشد  این ترکیب  حدود دو سوم فسفر در سویا، فیتاتی است و اغلب آن برای حیوانات غیر قابل دسترس می

را برای طیور غیر قابل دسترس  کلسیمهای عناصر معدنی شامل روی، آهن، منیزیم، پتاسیم و  همچنین کیالت

ای بر پایه کنجاله سویا حاوی مقادیر کافی مواد معدنی ردیاب ه سازد  بنابراین، حائز اهمیت است که جیره می

باشد رویکرد دیگر نسبت به شکل فیتات، اضافه کردن فیتاز، یک آنزیم تجزیه کننده اسید فیتیک به غذاست تا 

فسفر پیوندی فیتین را آزاد کند  یک مزیت این رویکرد این است که فسفر کمتری باید به جیره اضافه شود که 

 دهد  رسی به فسفر را در محیط کاهش میدست

 

 ای عوامل ضدتغذیه

های پروتئاز، جزء سویاهای خام  شوند  بازدارنده های پروتئینی روغنی یافت می ای در تمام دانه عوامل ضدتغذیه

بیرک شناخته شده هستند که علیه  -عنوان بازدارنده کیونیتز و بازدارنده بومن  ها به هستند  این بازدارنده

(  این 9110بیرک علیه کیموتریپسین نیز فعال است )النیر، -که بازدارنده بومن  اند  در حالی تریسپین فعال

شوند  آنها زمانی غیرفعال  کنند و باعث کاهش رشد حیوان می های پروتئاز، در هضم پروتئین دخالت می بازدارنده

شوند  اما باید دقت کرد که لوبیا )سویا( بیش از حد  شوند که لوبیاها )سویاها( در طول فرآوری، گرم یا برشته می
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بدلیل  اسید آمینهفراهمی پروتئین و  شوند، زیست ها در یک دمای بسیار باال، گرم می گرم نشوند  وقتی پروتئین

ای شدن، شامل  یابد  واکنش قهوه ای شدن کاهش می اتالف زیاد لیزین موجود در نتیجه واکنش میالرد یا قهوه

ای و غیر قابل  بین گروه آمینی آزاد در زنجیره فرعی لیزین یا کاهش قند جهت تولید پلیمرهای قهوه واکنشی

 هضم است 

توانند از رشد جلوگیری کنند و باعث مرگ حیوانات شوند  آنها  ها در سویاهای خام، می لکتین

شوند   ث لخته شدن خون میشوند و باع های حاوی کربوهیدرات باند می هایی هستند که با مولکول پروتئین

های رشد است که به  شوند  سویا، همچنین حاوی بازدارنده ها به سرعت در اثر گرما تجزیه می خوشبختانه، لکتین

 شوند  آسانی با گرما غیر فعال نمی

کنجاله سویای مرسوم، یکی از پایدارترین ترکیبات غذایی قابل دسترس برای تولیدکننده غذاست که 

های فیزیکی آن بین منابع مختلف تغییر اندکی دارد  تولیدکنندگان کنجاله سویای  و ویژگی ترکیب مغذی

های کنترل کیفیت مشابهی اتخاذ کنند تا از عدم تناقص در ترکیب مطمئن شوند  فرآوری  ارگانیک باید مقیاس

ی در طول فرآوری، مناسب سویا، مستلزم کنترل دقیق محتوای رطوبت، دما و زمان فرآوری است  رطوبت کاف

تواند  شود  بیش از حد و هم کمتر از حد برشته کردن سویا، می ای می باعث غیر فعال شدن عوامل ضدتغذیه

ای را باعث  سازی ناقص عوامل ضدتغذیه ای با کیفیت غذایی کمتر شود  حرارت کم، غیر فعال باعث ایجاد کنجاله

 را کاهش دهد   اسید آمینهی تواند فراهم شود و بیش از حد برشته کردن می می

آز، فعالیت  کنند  ارزیابی اوره آز، مشخص می در صنعت، کیفیت کنجاله سویا را با استفاده از فعالیت اوره

کند  کاهش  گیری می آز، اندازه در اثر آزادسازی آمونیاک از فعالیت آنزیم اوره pHآز را بر اساس افزایش  اوره

ای مربوط است  برای  شدن بازدارنده های تریپسین و سایر عوامل ضدتغذیهآز، با غیر فعال  فعالیت اوره

شود و  درصد مخلوط می 2گیری حاللیت هیدروکسید پتاسیم محصوالت سویا، با هیدروکسید پتاسیم  اندازه

ه دهند یابد که نشان شود  مقدار ازت محلول، با افزایش زمان گرما کاهش می گیری می مقدار ازت محلول اندازه

 است  اسیدآمینهکاهش فراهمی 

 

 های طیور جیره

 کند  های طیور فراهم می خوبی را برای تمام گونه اسید آمینهترکیب مناسبی از کنجاله سویا و ذرت الگوی 

 

 سویای پرچرب
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طور مؤثر در جیره جوجه گوشتی،  توان به دهند که سویاهای کامالً فرآوری شده را می چندین گزارش نشان می 

های پروتئینی، استفاده کرد   عنوان جایگزین نسبی یا کامل با کنجاله سویا یا سایر کنجاله گذار به و مرغ تخممرغ 

اگرچه قابلیت هضم این ترکیب ممکن است نسبت به کنجاله سویای مرسوم، متغیرتر باشد )اوپاپچو و همکاران 

2448 ) 

ک اصطکاک خشک یا مرطوب )بخار( باشد که در معرض ی سویای اکسترود شده، سویای کاملی می

اند  سویای برشته شده، سویاهایی هستند که در  بدون جدا کردن هیچ یک از بخش های ترکیب، قرار گرفته

اند  از آنجایی که سویا،  ها، قرار گرفته معرض گرما یا فرآیند میکرونیزاسیون بدون از بین رفتن هیچیک از بخش

ای پروتئین و  باشد، لذا آنها توانایی تأمین مقادیر عمده و منبع غنی روغن می حاوی پروتئین با کیفیت باال بوده

باشند  استفاده از سویای پرچرب، روش خوبی برای افزایش دادن سطح انرژی جیره،  انرژی در جیره را دارا می

ی مخلوط کردن شوند، است  همچنین، این یک روش آسان برا که با ترکیبات کم انرژی ترکیب می ویژه زمانی به

 چربی در جیره نسبت به افزودن چربی مایع است 

هایی در عملکرد  ( گزارش کردند که روش فرآوری منجر به ایجاد تفاوت9113ساکومورا و همکاران )

عالوه این محققان  که سویاهای اکسترودشده از سویای برشته شده، بهتر بودند  به طوری گذار شد، به های تخم مرغ

شتر از روغن را زمانی که دانه سویایی اکسترود شده یا کنجاله سویا به اضافه روغن سویا اضافه شده استفاده بی

در سویاهای اکسترود شده  AMEnدر جیره بکار رفت، نسبت به دانه سویای برشته شده مشاهده کردند  مقدار 

 ود درصد از سویاها به اضافه روغن یا سویاهای برشته شده، باالتر ب 92حدوداً 

 های گوشتی اثرات معکوس نامطلوب داشته باشند  اما دانه کامل سویا، ممکن است بر چربی الشه جوجه

گرم در کیلوگرم روغن سویا محدود  24یک توصیه استاندارد این است که محصول سویا باید به افزودن در سطح 

، مستلزم این است که میزان ترکیب شود، تا از یک کیفیت چربی الشه قابل قبول اطمینان حاصل شود  این امر

 گرم در کیلوگرم باشد  944های گوشتی، نباید بیش از  سویا در غذای پایانی جوجه

یابد و احتماالً برای سالمتی  های طیور، سطوح گرد و غبار، کاهش می با افزودن سویای پر چرب در جیره

های بر پایه سویای پرچرب،  ل فساد احتمالی، جیرهها، مفید خواهد بود  بدلیل مسائ حیوانات و کارگران در سالن

 اکسیدان باید به مخلوط جیره اضافه شود  صورت یک آنتی باید بالفاصله استفاده شوند و انبار نشوند  در غیر این

 

 (Soy protein isolates)پروتئین جدا شده سویا 

پروتئینی محلول در آب از سویای پوست  پروتئین سویا، محصولی است که با گرفتن بیشتر روغن و ترکیبات غیر

گرم در کیلوگرم  884آید  محصول تجاری در آمریکای شمالی حاوی کمتر از  کنده، تمیز و منتخب بدست می
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بر پایه بدون رطوبت نیست  پروتئین جدا شده سویا یک محصول خشک است که با گرفتن ترکیبات  خام پروتئین

 144آید  محصول تجاری آن، حاوی کمتر از  ه و تمیز منتخب بدست میغیر پروتئینی از سویاهای پوست کند

بر پایه بدون رطوبت، نیست  هم کنسانتره پروتئین سویا و هم پروتئین جدا شده  پروتئین خامگرم در کیلوگرم 

عنوان مواد  را دارند، که البته به اسید آمینهعنوان یک منبع پروتئین و  آن پتانسیل استفاده شده در جیره طیور به

عنوان  طور خاص در فهرست نیستند  چندین آژانس، این محصوالت را به خوراکی ارگانیک مورد تأیید، به

دانند  این مسئله باید از سوی آژانس اعطای  یافته می یا احتماالً برگرفته شده از سویاهای انتقال ژن« سنتزی»

 گواهی، مورد بررسی قرار گیرد 

 

 (هلیانتوس آنوسآفتابگردان )ها و کنجاله گل  دانه

ای برای تولید طیور ارگانیک است زیرا این  گل آفتابگردان، یک محصول دانه روغنی با پتانسیل قابل مالحظه

(  تولیدکنندگان عمده این گیاه عبارتند از اروپا 0-8شود )شکل  گیاه در بسیاری از مناطق جهان، کشت می

شود   یکای جنوبی، چین و هند، گل آفتابگردان بخاطر تولید روغن کشت می)فرانسه، روسیه، رومانی، اکراین( آمر

روغن آفتابگردان بخاطر محتوای زیاد اسیدهای چرب غیراشباع بلندزنجیر و پایداری آن در دمای زیاد از ارزش 

ناسب برای تولید های نام شوند و دانه های مازاد آفتابگردان، لزوماً فرآوری می ای برخوردار است  دانه العاده فوق

ای دانه آفتابگردان در  گیرند  فرآوری درون مزرعه روغن، نیز برای استفاده خوراکی در دسترس قرار می

 ( 9118شود )زیتل و همکاران،  کشورهایی مثل اتریش انجام می

 های غذایی ویژگی

ها حاوی  ررسی کردند  دانه( ارزش غذایی دانه آفتابگردان و کنجاله آن را برای طیور ب9111سنکولو و دالی )

 فیبر خامگرم در کیلوگرم  981و  خام پروتئینگرم در کیلوگرم  974گرم در کیلوگرم روغن،  834تقریباً 

های گل آفتابگردان  باشند  کنجاله آفتابگردان با استخراج روغن از دانه هستند و منبع خوبی برای چربی جیره می

ای بسته به کیفیت دانه، روش استخراج و میزان  له به میزان قابل مالحظهشود  ترکیب مواد مغذی کنجا تولید می

گرم در کیلوگرم است و محتوای  844کل کنجاله آفتابگردان حدود  فیبر خامپوسته متغیر است  محتوای 

سه با باشد  کنجاله آفتابگردان، از نظر لیزین در مقای گرم در کیلوگرم می 924فیبری کنجاله بدون پوست تقریباً 

باالتر است  اما مقدار انرژی آن، به میزان قابل  اسید آمینهتر و از نظر گوگرد حاوی  کنجاله سویا، پایین

و فسفر با سطوح دیگر منابع پروتئین گیاهی، قابل مقایسه  کلسیمای از کنجاله سویا، کمتر است  سطوح  مالحظه

طور کلی  تر است  به ف( در مقایسه با کنجاله سویا پایینمصر یاب )کم است   کنجاله آفتابگردان از نظر عناصر کم
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و بتاکاروتن باالست  بدلیل محتوای فیبری باال، باید از آن در  Bهای گروه  کنجاله آفتابگردان از نظر ویتامین

 مقادیر محدود در جیره طیور استفاده کرد 

 

 ای فاکتورهای ضد تغذیه

ای  ی آفتابگردان و کنجاله آن ظاهراً عاری از عوامل ضدتغذیه روغنی، دانه های دانه ها و کنجاله بر خالف سایر دانه

باشد که در کنجاله آفتابگردان وجود  فنولیک می یک ترکیب پلی (chlorogenic acidهستند  اسید کلروژنیک )

آورد و از  گرم در کیلوگرم( و گزارش شده است که از فعالیت آنزیم هیدرولیتیک ممانعت به عمل می 92داشته )

سازی جیره با یک  (  این اثرات با مکمل9112این طریق اثرات معکوسی بر تولید طیور دارد )راویندران و بالیر، 

 دهنده گروه متیل از جمله کولین، ممکن است مرتفع شود  ترکیب

 

 های طیور جیره

های طیور را بررسی کردند و  یرهها در مورد استفاده از کنجاله آفتابگردان در ج (، یافته9111سنکولو و دالی )

تا  84گذار، گوشتی و پرنده آبی تا سطح  تواند با موفقیت در جیره پرنده تخم نتیجه گرفتند که این کنجاله می

درصد بسته به نوع جیره غذایی و ماهیت ترکیبات، جایگزین کنجاله سویا شود  اما، نتایج به دلیل  944

حتوای پوست کنجاله، روش فرآوری و ترکیب جیره مورد استفاده در تحقیقات های موجود در انواع گونه، م تفاوت

تواند  کنده می ( نتیجه گرفتند که کنجاله آفتابگردان پوست9112متعدد، متناقص بودند  راویندران و بالیر )

زین گذار شود، مشروط به آنکه محتوای لی های گوشتی و تخم درصد سویا در جیره جوجه 84جایگزین بیش از 

 جیره کافی باشد 

سازی کافی با لیزین، متیونین و منابع انرژی، نیاز دارند  ای زیاد کنجاله آفتابگردان، به مکمل مقادیر جیره

و همچنین دریافتند که پلت کردن جیره در کمک به غلبه بر حجیم شدن جیره به دلیل محتوای زیاد فیبر 

قرار داد، کم بودن انرژی کنجاله آفتابگردان جهت استفاده  ترکیبات مفید است  مورد دیگری که باید مد نظر

برای جلوگیری از حساس  Eسازی رژیمی با ویتامین  های پر چرب، است که ممکن است مستلزم مکمل گونه

باشد )روپول و  های گوشتی به اکسیداسیون در طول ذخیره شدن در یخچال می ها در گوشت جوجه شدن چربی

 ( 2448همکاران، 

های ارگانیک استفاده کنیم،  ، بعید است که ما باالترین سطوح کنجاله آفتابگردان را بتوان در جیرهاما

 های لیزین و متیونین خالص، قابل قبول نیستند  زیرا مکمل
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های گوشتی را زمانی که  ( رشد عالی و ضریب تبدیل غذایی عالی جوجه9118جاکوب و همکاران )

یگزین حدود یک سوم کنجاله سویا شد بدست آوردند  در یک تحقیق جدید رائو و کنجاله آفتابگردان کنیایی جا

های  عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا در جیره ( تحقیقی را در مورد کنجاله دانه آفتابگردان به2448همکاران )

 278م( و پایانی )گرم در کیلوگر 893های آغازین ) های گوشتی تجاری انجام دادند  کنجاله سویا در جیره جوجه

درصد  944و  87،  88گرم در کیلوگرم( با کنجاله آفتابگردان بر پایه انرژی و پروتئین یکسان به میزان 

ای،  ای مورد استفاده به میزان قابل مالحظه سازی روغن، سطوح انرژی جیره جایگزین شد، اما حتی با مکمل

با افزایش سطح کنجاله دانه  ماده خشکود  قابلیت هضم های گوشتی ب تر از سطوح توصیه شده برای جوجه پایین

سازی کل کنجاله سویا با  روزگی، تحت تأثیر جایگزین 04ای، کاهش یافت  افزایش وزن بدن تا  آفتابگردان جیره

کنجاله دانه آفتابگردان قرار نگرفت، اما، بر اساس ضریب تبدیل غذا، عملکرد الشه، پروفیل چربی سرم خون و 

ی مکمل، مستلزم فراهم کردن سطح متقاعد کننده انرژی در جیره بوده ولی نتیجه گرفتند که کنجاله سطح چرب

گرم در  218و  808درصد کنجاله سویا شود که معادل گنجاندن  87تواند جایگزین بیش از  دانه آفتابگردان می

 باشد  یهای آغازین و پایانی م کیلوگرم کنجاله دانه آفتابگردان به ترتیب در جیره

( گزارش کردند که تولید تخم، جذب غذا، ضریب تبدیل غذا و وزن تخم در 9118جاکوب و همکاران )

درصد کنجاله دانه آفتابگردان کنیایی جایگزین کنجاله سویا داشتند، کمتر بود )در  84های که جیره حاوی  مرغ

ا شدت گندیدگی زرده، وجود نداشت  از گرم در کیلوگرم جیره(  هیچ اثر منبع پروتئینی بر بروز ی 988حدود 

عنوان منبع  توان به دهند که کنجاله گل آفتابگردان را می ( نشان می2447سوی دیگر نتایج شرمان و همکاران )

گذار مشروط به آنکه مقادیر انرژی و لیزین حفظ شوند، استفاده کرد  کاراناژیوا و  های تخم پروتئین در جیره مرغ

 914یافتند که یک جیره حاوی کنجاله دانه آفتابگردان که روغن آن استخراج شده بیش از ( در9131همکاران )

های آفتابگردان پر چرب یا  گرم در کیلوگرم دانه 8/28گرم در کیلوگرم باید بدون روغن آفتابگردان اضافه شده یا 

ل غذایی، افزایش وزن بدن، گذاری، کل توده تخم، ضریب تبدی بدون روغن آفتابگردان، هیچ اثری روی نرخ تخم

مرگ و میر، وزن مخصوص یا محتوای رطوبت مدفوع نداشت  وزن تخم و مصرف غذا، افزایش و میزان واحد هاو 

گرم در کیلوگرم کنجاله آفتابگردان، کاهش یافت  کازارتلی و همکاران  914و 922همراه با جیره حاوی 

گذار بدون  گرم در کیلوگرم در جیره مرغ تخم 924تا بیش از  تواند ( دریافتند که کنجاله آفتابگردان می2448)

 اسید آمینههای ساخته شده بر اساس  مرغ، استفاده شود  جیره تأثیر بر عملکرد یا پارامترهای کیفی تخم

 مرغ، بهبود بخشیدند  مرغ را بدون کاهش وزن تخم هضم، درصد پوسته و وزن تخم قابل

گیری نشده(، شیوه راحتی را  آفتابگردان، دانه استخراج نشده )روغن به دلیل میزان باالی روغن دانه

( 9119کند  الزوبیر و ابراهیم ) برای تأمین انرژی مضاعف در جیره طیور به شکل روغن آفتابگردان فراهم می
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صفر، نشده در سطوح  کنده و فرآوری های گوشتی در مرحله آغازین را با جیره حاوی دانه آفتابگردان پوست جوجه

زمینی و کنجاله کنجد تغذیه  عنوان جایگزین بخشی از کنجاله بادام گرم در کیلوگرم به 228و  984و  78

 کردند 

داری در افزایش وزن، جذب غذا، راندمان خوراک، نرخ تلفات، رنگ پوست یا وزن کبد و  هیچ تفاوت معنی

کنده را در  دانه آفتابگردان پرچرب پوست ( ارزش غذایی9117پانکراس مشاهده نشد  رودریگوئیز و همکاران )

 30هضم چربی خام و ارزش انرژی متابولیسمی ظاهری، به ترتیب  های گوشتی ارزیابی کردند  قابلیت مورد جوجه

مانند جیره  اسیدآمینههضم  بودند و میانگین مقادیر قابلیت ماده خشکمگاژول در کیلوگرم  79/93درصد و 

داری از نظر جذب غذا،  ای حاوی کنجاله دانه آفتابگردان بودند  هیچ تفاوت معنیه سویا و جیره –شاهد ذرت 

گرم در  284، و 984، 84بندی شده دانه آفتابگردان )صفر،  افزایش وزن و راندمان خوراک با سطوح درجه

، 90)صفر،  ( در مورد اثرات گنجاندن دانه آفتابگردان2448کیلوگرم جیره(، مشاهده نشد  تسوزوکی و همکاران )

گذار که حاوی ذرت، کنجاله سویا، آرد گندم، و روغن سویا  گرم در کیلوگرم( در جیره مرغ تخم 88و  02، 23

عنوان ترکیبات اصلی بودند، تحقیق کردند  افزودن دانه آفتابگردان به جیره، هیچ اثری بر مصرف خوراک  به

 مرغ، رنگ زرده یا میزان واحد هاو نداشت  ته تخمروزانه، میانگین وزن تخم، ضریب تبدیل غذایی، درصد پوس

 منابع چربی

گیرند  آنها فواید  ای برای تأمین انرژی اضافی مورد استفاده قرار می های جیره عنوان مکمل ها، اغلب به روغن

های  خوراکی جیره و کاهش گرد و خاک مخلوط و ترکیب غذایی  چربی دیگری نیز دارند، از جمله افزایش خوش

ها  های گیاهی باید مورد قبول باشند  این روغن های ارگانیک نیستند، اما روغن وانی، مجاز به استفاده در جیرهحی

باشند  بدین  کیلوکالری در کیلوگرم می 7344-3444منابع متراکم و غلیظ انرژی با میانگین مقدار انرژی 

کنند  این ویژگی آنها را  واحد وزنی مشابه تأمین میبرابر انرژی نشاسته را بر اساس یک  28/2ترتیب، آنها تقریباً 

کند  مقایر  عنوان یک ترکیب بسیار مفید معرفی می در شرایطی که نیاز به افزایش سطح انرژی جیره است، به

 باشد  دلیل قابلیت هضم بیشتر، باالتر می تر به ای نسبت به پرندگان جوان هفته 8طور کلی در پرندگان  انرژی به

بیان شد، افزودن مقادیر زیاد چربی به جیره اغلب منجر به افزایش انرژی  8طور که در فصل  همان 

دهد و بنابراین، اجازه  شود  خوراک پرچرب، زمان نگهداری خوراک در دستگاه گوارش را افزایش می جیره می

 کند  تر و جذب بهتر ترکیبات غیرچربی را فراهم می هضم کامل

ها نرم شده و  ها اضافه کرد، در غیر این صورت جیره توان به جیره روغن را میطور معمول سطوح کم  به

ها، ناپایدار بوده و در معرض فساد  گیرند  تمام روغن شود و همچنین در معرض فساد قرار می پلت آنها دشوار می

طوالنی، نگه داشت و گیرند، بنابراین آنها را باید بالفاصله پس از تحویل مصرف کرد و نباید به مدت  قرار می
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ها که باید دارای استانداردهای ارگانیک  اکسیدان شده ممکن است با افزودن یکی از آنتی های خریداری روغن

 باشند، پایدار شوند 

 

 

 

 شان های بقوالت، محصوالت و محصوالت فرعی دانه

شخوارکننده دارای محتوای های بقوالت برای حیوانات غیرن دانه اسیدآمینه( پروفیل 9118طبق بررسی گاتل )

های گوگرددار و تریپتوفان گزارش شده است   اسیدآمینه( و نسبتاً با کمبود خام پروتئیندرصد  8/7لیزین باال )

رسد  ها و حیوانات جوان است و به نظر می ویژه برای خوک قابلیت هضم پروتئین نسبتاً کمتر از کنجاله سویا، به

های گیاهی  تواند تا حدودی با حضور برخی گونه هضم کمتر می ر باشد  این قابلیتها و درون آنها متغی بین گونه

های پروتئازی، لکتین و تانن( توضیح داده شود   کننده عنوان مثال ممانعت ای )به یا ارقام حاوی عوامل ضدتغذیه

، الزم بود  به دلیل شان این محقق، توصیه کرد که کار بیشتری برای جداسازی اثرات این عوامل و اهمیت عملی

ای، توسعه یک ارزیابی سریع و معتبر نیز که اجازه بررسی و انتخاب  تغییر زیاد در فعالیت عوامل ضدتغذیه

مدت نتیجه  نمود  در کوتاه داد، الزم می دهندگان گیاه با تولیدکنندگان مواد خوراکی می ها را توسط پرورش گروه

ویژه در طیور شود اما باید به هزینه  وانند منجر به بهبود استفاده، بهت گرفته شد که اصالحات تکنولوژیکی می

 ها نیز توجه کرد  اصالح و روش

 

 (ویسیا فابا الباقال )

باقال همچنین موسوم به لوبیای مزرعه، لوبیای اسبی یا لوبیای خارجی، یک لگوم ساالنه است که به خوبی در 

شود و در  یک ماده خوراکی برای اسب و نشخوارکنندگان محسوب میعنوان  کند  این گیاه به هوای سرد رشد می

ویژه در اروپا به دلیل کمبود تولید پروتئین مورد توجه  عنوان یک ماده خوراکی برای طیور به حال حاضر، به

کند  میلیون تن خوراک پروتئینی استفاده می 24سنتزی است  در حال حاضر، اتحادیه اروپا، ساالنه از بیش از 

کند  بیشترین میزان تولید مواد غذایی پروتئینی داخلی، ممکن است از گیاهان  میلیون تن تولید می 8اما فقط 

خانواده لگوم )لوبیا، نخود، سویا و باقالی مصری( باشد  لوبیای مزرعه )باقال( به خوبی در نواحی دارای 

 شود  پروری ذخیره می تفاده در دامهای مالیم و بارش تابستانی کافی کشت و به خوبی برای اس زمستآن

 

 ای های تغذیه ویژگی
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شوند  باقال حاوی تقریباً  های غالت سرشار از پروتئین، محسوب می عنوان دانه ای به باقالها، اغلب از نظر تغذیه

 ها( و از نظر است و این پروتئین از نظر لیزین غنی )شبیه سایر لگوم خام پروتئینگرم در کیلوگرم  844-204

 34حدود  فیبرخامگوگرددار، پایین است  میزان انرژی بین میزان انرژی جو و گندم است  محتوای  اسیدآمینه

گرم در کیلوگرم ماده خشک(  94باشد  میزان روغن لوبیا، نسبتاً ) گرم در کیلو گرم به صورت هواخشک می

شد  این امر، لوبیاها )باقال( در شرایطی که با پایین و همراه با مقدار زیادی اسید لینولئیک و اسید لینولنیک می

 سازد  بیش از یک هفته پس از خرد کردن انبار شود، بسیار مستعد نسبت به فساد می

بوده و از نظر آهن و منگنز پایین است  کلسیمهمانند غالت اصلی، باقالها، یک منبع نسبتاً ضعیف 

سطوح کمتر بیونین، کولین، نیاسین، پانتوتنیک اسید و  محتوای فسفر آن از کانوال، بیشتر است  باقالها، حاوی

 باشند، اما دارای مقدار باالتری تیامین نسبت به کنجاله سویا و کانوال است  ریبوفالوین می

 

 ای عوامل ضدتغذیه

د  های پروتئاز )ویسین و کونویسین( و لکتین هستن ای از قبیل تانن، بازدارنده باقالها، حاوی چند عامل ضدتغذیه

کند  های طیور را فراهم می استفاده از ارقام کم ویسین/کونویسین امکان استفاده از مقادیر زیاد باقال در جیره

های بقوالت، پایین است و  (  مقادیر فعالیت بازدارنده تریپسین و لکتین در مقایسه با سایر دانه2448)دانر، 

آورند  بیشتر نگرانی در مورد طیور در  مشکلی بوجود نمیزمانی که باقال در سطوح پایین در جیره استفاده شود 

را کاهش  اسیدآمینههضم پروتئین و  رابطه با بخش تانن دانه بقوالت است، زیرا نشان داده است که قابلیت

(  تانن در کل باقال، با پوشش دانه همراه هستند و محتوای تانن با رنگ پوشش 9118دهد )اوتیز و همکاران،  می

 های دانه سفید، کمتر از دانه رنگی وجود دارد  ها ارتباط دارد  تانن در گونه گلدانه و 

اند  برای مثال  ای باقال، بررسی شده های متفاوتی طی اقدامی جهت بررسی عوامل ضدتغذیه روش

های حاوی باقالی خام،  های مختلف تهیه شده در جیره (، اثرات افزودن آنزیم9131کاستانون و مارکوارت )

 ماده خشکخورده در آب( را روی اضافه وزن، ضریب تبدیل غذایی و نگهداری  اتوکالو شده یا تخمیری )خیس

ها به باقالی خام در طول هفته اول بر  های جوان لگهورن، آزمایش کردند  آنها دریافتند که افزودن آنزیم در مرغ

درصد با سلوالز و  8-7درصد با پروتئاز،  94 رشد اثر نداشت اما، افزایش وزن را در طول هفته دوم تا بیش از

درصد افزایش داد  اتوکالو  8با سلوالز به اضافه پروتئاز بهبود بخشید و ضریب تبدیل غذایی را تا بیش از  3/4

 درصد بهبود بخشید  تخمیر باقالها، منجر به کاهش خوراک مصرفی شد  98باقال، عملکرد را تا بیش از 

 

 های طیور جیره
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( 9174توانند با موفقیت با مقادیر متوسط در جیره طیور استفاده شوند  برای مثال: بالیر و همکاران ) ها میباقال

های مساوی باقالی بهاره و زمستانه در سطوح  های گوشتی را با جیره آردی حاوی مخلوطی از قسمت جوجه

و  848، 888، 887اوزان بدنی هفتگی  0گرم در کیلوگرم تغذیه کردند و در سن  084یا  844، 984صفر، 

کیلوگرمی را گزارش کردند  کاسترو و همکاران  48/2و  98/2، 13/9، 10/9گرمی و ضریب تبدیل غذایی  893

گرم در  844، یا 944،244های گوشتی را با جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا بدون یا با  ( جوجه9112)

داری را در میانگین اضافه وزن روزانه، مصرف غذا یا  د و تفاوت معنیروزگی تغذیه کردن 08تا  0کیلوگرم باقال، از 

(، تحقیقی را در استرالیا انجام 9111ضریب تبدیل غذا مشاهده نکردند  در تحقیق دیگری فارل و همکاران )

گوشتی های  های پایانی و آغازین جوجه های پروتئینی متعدد را در جیره دادند تا میزان استفاده مطلوب از مکمل

روزگی با جیره حاوی باقال،  29یافته تا  گرم در کیلوگرم مشخص کنند  طیور پرورش 884در سطوح بیشتر از 

باقالی مصری شیرین یا خلر، نرخ رشد و راندمان غذایی بهتری در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با نخود 

(chickpeasداشتند  در آزمایش دیگر، تمام مکمل )  باعث عملکرد رشدی مشابه در تمام سطوح های پروتئینی

شدند  پلت کردن با بخار، میزان رشد و راندمان تبدیل غذا را بهبود بخشید  بر پایه این نتایج، محققان میزان 

( تحقیق 2448گرمی باقال در هر کیلوگرم جیره را توصیه کردند  موشینی و همکاران ) 244استفاده مطلوب 

 9گرم در کیلوگرم )از  034های گوشتی در سطح  ام دادند  باقالی خام، در جیره جوجهمشابهی را در ایتالیا انج

های گوشتی  روزگی( افزوده شدند  در کل دوره رشد، جوجه 02تا  99گرم در کیلوگرم ) 844روزگی( و  94تا 

نجاله سویا تغذیه که با جیره حاوی باقال تغذیه شدند، میزان رشد مشابهی با گروه شاهد که با جیره بر پایه ک

 های چهار قسمتی الشه مشاهده نشد  شدند، داشتند  هیچ اثری بر درصد الشه یا سینه و پا و بخش

 984، 944های حاوی ذرت و سویا بدون یا با  گذار را با جیره های تخم ( مرغ9112کاسترو و همکاران )

شابه بود  خوراک مصرفی در میان گروه ها ها، م مرغ گرم درکیلوگرم باقال تغذیه کردند  وزن کل تخم 244یا 

ای باقال بهبود یافت  یک تحقیق جدیدتر در مورد پرندگان  تفاوت نداشت و راندمان تبدیل غذایی با افزودن جیره

بندی کنجاله سویا و گندم را  ( انجام شد  آنها اثر جایگزینی درجه2447نوجی و همکاران ) -گذار، توسط فرو تخم

عنوان جایگزین کاملی  گرم در کیلوگرم به 044ای باقال تا بیش از  ی کردند  افزایش سطح جیرهبا باقال، بررس

به  3/84درصد، میانگین توده تخم تولیدی را  78درصد به  38برای کنجاله سویا تولید تخم روزانه مرغ را از 

گرم به ازای هر مرغ در روز  998به  994گرم به ازای هر مرغ در روز کاهش داد و خوراک مصرفی را از  8/08

گرم خلر در غذا، باقالها برای استفاده در جیره  984افزایش داد  بسیاری از آزمایشات مورد مطالعه با بیش از 

 متر بگذرند  میلی 8شوند تا از یک غربال  طیور، معموالً ریز می
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 نخودسبز فرنگی

طور گسترده در خوراک  ا، در حال حاضر از آنها بهشود، ام نخودسبز فرنگی، در اصل برای مصرف انسانی کشت می

ویژه در کانادا، آمریکای شمالی و استرالیا برخی تولیدکنندگان، نخود را در نزدیکی جو،  شود  به طیور استفاده می

توانند با موفقیت در جیره طیور استفاده شوند  نخود یک کشت  کنند، زیرا این دو جزء غذایی می کشت می

طور خاص برای  باشد  ممکن است آنها به سرد برای نواحی که برای رشد سویا مناسب نیست، میمناسب فصل 

کنند  هایی که فاقد ظرفیت نگهداری آب هستند مناسب باشند  آنها خیلی زود رشد می کاشت زودهنگام در خاک

ند  نخودسبز فرنگی کشت باشند که از نظر محتوای غذایی مشابه هست های سبز و زرد می رسند  دارای گونه و می

شوند  نخودهای  سفید گرفته می های گل شده در آمریکای شمالی و اروپا، هر دو سبز و زرد هستند که از گونه

تر، پروتئین باالتر و محتوای  شوند  آنها سطوح تانن باالتر، نشاسته پایین رنگی گرفته می های گل ای از گونه قهوه

های مختلف، بسیاری از تغییرات گزارش  ها در گونه زرد و سبز دارند  این تفاوتفیبر باالتری نسبت به نخودهای 

شوند   سفید برای غذای طیور، بیشتر ترجیح داده می های گل کنند  گونه شده در محتوای غذایی را توجیه می

 عنوان یک جز غذایی در دسترس است  کنستانتره پروتئینی نخود حاصل از تولید نشاسته نیز به

 

 

 ای های تغذیه ویژگی

کیلوکالری در  2844نخود از نظر میزان انرژی، نسبتا کمتر از غالت پر انرژی نظیر ذرت و گندم است که حدوداً 

گرم در کیلوگرم   284بیشتری نسبت به غالت دارند، حدود  خام پروتئینکیلوگرم انرژی دارند ولی میزان 

ویژه، سرشار از لیزین  گیرند  پروتئین نخود، به روتئین در نظر میعنوان یک منبع اصلی پ ترتیب آنها را به بدین

های گوگرددار کمبود دارند  میزان انرژی نخود، بیشتر از کنجاله سویاست  اسیدآمینهاست اما از نظر تریپتوفان و 

های  سته دانهباشند  نوع نشاسته آن، با نوع نشا و این به دلیل محتوای زیاد نشاسته است که بسیار قابل هضم می

تواند بر محتوای پروتئین تأثیر بگذارد  شرایط پرورشی  غالت، مشابه است  مانند اکثر گیاهان، شرایط محیطی می

 خام پروتئیندهد  محتوای نشاسته رابطه معکوسی با محتوای  را افزایش می خام پروتئینگرم و خشک، محتوای 

گرم در کیلوگرم است، بنابراین در  084وای نشاسته تقریباً ، محتخام پروتئینگرم در کیلوگرم  284دارد  در 

گرم در کیلوگرم تفاوت داشته باشد، بایستی  284داری از  طور معنی نخود به پروتئین خامکه محتوی  صورتی

، رابطه دارد خام پروتئینبا محتوای  اسیدآمینهتصحیح در مورد محتوی نشاسته و انرژی آن انجام شود  محتوای 

 بینی، باید انجام شوند  دالت پیشو معا
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گرم در کیلوگرم است  پروفیل اسید چرب  90عصاره اتری )محتوای روغن( نخودسبز فرنگی، حدوداً 

روغن نخودسبز فرنگی، مانند غالت است که اغلب غیراشباع هستند  مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع اصلی، 

 باشند  درصد( می 92لینولنیک )درصد( و  84درصد(، لینولئیک ) 24اسید اولئیک )

غالت است    ها در نخودسبز فرنگی مانند مقادیر موجود در دانه مصرف و ویتامین سطوح مواد معدنی کم

 های سلولی قرار دارند   گرم در کیلوگرم است که عمدتاً فیبرها در جداره 84نخود، تقریباً  فیبر خاممحتوای 

شود   ها نیز در نخود یافت می باشد  سطوح محسوس گاالکتان میسطوح سلولز و لیگنین، نسبتاً پایین 

باشد که عمدتاً از سوکروز، استاکیوز، ورباسکوز و  گرم در کیلوگرم اولیگوساکاریدها می 84نخود، تقریباً حاوی 

ا، سطوح دار مانند باقالی مصری و لوبیاه شوند  در مقایسه با سایر دانه گیاهان بقوالتی غالف رافینوز تشکیل می

 اولیگوساکاریدهای تولیدکننده گاز، نسبتاً کم است و برای ایجاد تولید گاز کافی در رودکور کافی نیست 

 

 ای عوامل ضدتغذیه

های کیموتریپسین، تریپسین، آمیالز،  عواملی که ممکن است در نخودها وجود داشته باشند، عبارتند از بازدارنده

طور کلی، در  ها( و اولیگوساکاریدها  اما آنها به اپونین، هماگلوتینین )لکتینتانن )پروآنتوسیانیدین(، فیتات، س

شود مقدار نخود در جیره  آورند، بجز اینکه توصیه می نخودهای خوراکی طیور مشکالت چندانی را بوجود نمی

پسین طیور جوان محدود باشد  برخی تحقیقات نشان داده است که نخودهای صاف، فعالیت بازدارندگی تری

(TIAبیشتری در مقایسه با گونه ) ،(، اما اینکه فعالیت بازدارندگی 9134های چروکیده دارند )والروبوز و همکاران

ها،  (  تانن9119تریپسین به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی و گونه قرار گرفت )باکون و همکاران، 

آنزیم گوارشی، ممانعت به عمل آورند  آنها در پوسته فنولیک هستند که ممکن است از فعالیت چند  ترکیبات پلی

ای اجتناب شود  های دانه قهوه که از مصرف گونه شوند، اما در صورتی ای یافت می های دانه قهوه ویژه در گونه به

بعید است که مشکلی بوجود آورند  اغلب، نخودفرنگی کشت شده در اروپا و کانادا، محتوای تانن صفر دارند  

 ای که در نخودها وجود دارند ظاهراً اثرات ناچیزی بر طیور دارند  ن و سایر عوامل ضدتغذیهساپونی

 

 های طیور جیره

های طیور استفاده کرد  در این موقع، نخود در مقادیری که اجازه حفظ  توان با موفقیت در جیره نخودها را می

  افزودن سطوح زیاد ممکن است مستلزم شوند دهند، اضافه می ای را می و انرژی جیره اسیدآمینهسطوح 

 سازی جیره با یک منبع پر انرژی مانند روغن باشد  مکمل
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های گوشتی  ( توصیه کردند که بیشترین سطح این محصول در جیره جوجه9118کاستل و همکاران )

افزودن نخود  باشد  تحقیق بعد از آن نشان داد که گرم درکیلوگرم می 244بر اساس نتایج منتشر شده تاکنون، 

های گوشتی شده و واکنشی  گرم در کیلوگرم جیره باعث عملکرد قابل قبول جوجه 744بدون پوست در سطح 

وسیله خرد کردن مشاهده شد  هیچ واکنشی  نسبت به آلفا گاالکتوسیداز با اندازه ذره کوچک تولید شده به

( گزارش 9119ست نیامد  فارل و همکاران )نسبت به افزودن آنزیم، با اندازه بزرگتر نخودهای خرد شده بد

های گوشتی  های حاوی نخود، نرخ رشد و ضریب تبدیل غذا را در جوجه کردند که پلت کردن با بخار، جیره

های گوشتی را توصیه کردند   گرم در کیلوگرم در جیره جوجه 844بهبود بخشید و افزودن سطوح باالتر از 

های گوشتی در  سازی جیره جوجه ( نشان داد که مکمل9111اران )تحقیق انجام شده توسط ریچر و همک

ها را  باشند، با مخلوط آنزیمی اضافه وزن جوجه گرم در کیلوگرم نخود می 214مراحل آغازین و پایانی که حاوی 

( گزارش کردند که پکتیناز یا ترکیبی از 9117درصد بهبود بخشید  بالعکس، ایگباسان و همکاران ) 8/2تا 

یناز و آلفا گاالکتوسیداز، میزان رشد مصرف غذا یا ضریب تبدیل غذا را چندان بهبود نبخشید  نیمروزی پکت

هایی عمل کردند که چسبندگی روده را کاهش دادند و  عنوان منبع آنزیم ( گزارش کرد که پودر انجیر به9113)

یافت  در تحقیق موشینی و همکاران هضم بهبود  های گوشتی تغذیه شد قابلیت وقتی جیره حاوی نخود به جوجه

های گوشتی اضافه شد میزان رشد کمتری  گرم در کیلوگرم به جیره جوجه 884( که نخودخام در سطح 2448)

 های کنترل گزارش گردید  نسبت به جیره

باشند، زیرا زمانی که  گرم کیلوگرم نخودفرنگی می 944گذار، غالباً حاوی بیش از  های تخم جیره مرغ

( مشاهده 8/2-8/4گذاری )عمدتاً  شود، کاهش جزیی میزان تخم یر بیشتر نخودفرنگی به پرندگان داده میمقاد

گرم در کیلوگرم نخودفرنگی است،  844گذار که حاوی بیش از  (  اما، با جیره مرغ تخم2442شود )هارولد  می

خودفرنگی دانه زرد، سبز و (  در تحقیق دیگری ن9118نتایج خوبی بدست آمده است )کاستل و همکاران، 

عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا و  گرم در کیلوگرم جیره به 844و  044، 244ای در سطوح صفر،  قهوه

مرغ با افزایش سطح نخود در جیره بهبود یافت  کیفیت پوسته تخم  گندم، به پرندگان داده شدند  رنگ زرده تخم

ای کاهش یافت، اما با نخودهای دانه سبز تغییر نکرد  این  قهوه با افزایش سطوح نخودهای دانه زرد و دانه

توانستند برای جایگزین کل کنجاله سویا  ای نمی محققان نتیجه گرفتند که نخودهای دانه زرد سبز یا قهوه

ا گرم در کیلوگرم جیره بدون اثر منفی بر تولید تخم و ی 044توانستند در سطوح بیش از  استفاده شوند  اما، می

( گزارش 9117ضریب تبدیل غذا مورد استفاده قرار گیرند  در یک تحقیق در این رابطه ایگباسن و گونیتر )

گذار  های تخم کردند که، میکرونیزاسیون، یک روش گرمایی مادون قرمز، ارزش غذایی نخودفرنگی را برای مرغ

مالدونادو و  -ود عملکرد مرغ موثر نبود  پرزسازی با یک آنزیم پکتیاز در بهب کنی یا مکمل بهبود داد، اما پوست
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گرم در  284هایی که حاوی  ( گزارش کردند که چسبندگی محتویات روده حاصل از جیره مرغ9111همکاران )

 کیلوگرم نخودفرنگی بودند، بیشتر از مقدار مشابه باقال بود 

ن چکسلواکی گزارش کردند که ها، مورد استفاده قرار گرفتند  محققا های بوقلمون نخودفرنگی در جیره

های  توان برای جایگزینی بخشی از کنجاله سویا در جیره گرم درکیلوگرم نخودفرنگی را می 204-244

های در حال رشد بدون تأثیر منفی بر عملکرد، درصد پوشش یا کیفیت گوشت، استفاده کرد  این مقادیر  بوقلمون

گرم در کیلوگرم  284مورد استفاده از نخودفرنگی در سطح ( در 9118های کاستل و همکاران ) مانند توصیه

های بالغ و آنهایی که نزدیک سن کشتار هستند، ممکن است حاوی  ها هستند  جیره بوقلمون برای بوقلمون

 سطوح بیشتری نخودفرنگی باشد 

در جیره ( توصیه کرد که باید به اندازه ذره در زمان فرآوری نخودفرنگی برای افزودن 2442هارولد )

گیرد  در نتیجه از  طیور توجه داشت، زیرا مصرف خوراک طیور به میزان زیادی تحت تأثیر اندازه ذره قرار می

تولید ذرات نرم در طول عمل آسیاب باید خودداری شود، مگر اینکه قرار باشد جیره به صورت پلت تهیه شود  

نیست و منتهی به تداخل با مصرف خوراک ناشی از نهایت ریز، مقرون به صرفه  آسیاب کردن تا یک اندازه بی

( اشاره کرد نکروز منقار یکی از دالیل تأثیر ذرات 2442طور که هارولد ) شود  همان ساختار مواد در منقار می

گرم در کیلوگرم نخودفرنگی،  244های حاوی بیش از  یک مسئله، این است که جیره .ریز بر نوک )منقار( است

کنند  استفاده از مقادیر زیاد  باشند  اما گزارشات دیگر، این مسئله را تأیید نمی شکل میبرای پلت کردن م

شود، اما این  گرم در کیلوگرم(، باعث افزایش نسبی چسبندگی مواد هضمی می 844تا  244نخودفرنگی )

گر است )هارولد، ای، کمتر از چسبندگی مربوط به خوردن چندین ماده غذایی دی افزایش به میزان قابل مالحظه

های آنزیمی تجاری که حاوی زایالناز و بتاگلوکانازها هستند، موجب کاهش چسبندگی  (  برخی مکمل2442

اند  در باالترین سطوح  های حاوی نخودفرنگی شده ای و افزایش قابلیت هضم پروتئین در جیره محتویات روده

صورت مشکلی در پرندگان دارای  باشد که در این تر از معمول استفاده توصیه شده، مدفوع، ممکن است آبکی

 آید   وجود نمی دسترسی به چراگاه به

 

 عدس 

ها در هیچ لیست مورد شود  آن عنوان یک گیاه خوراکی انسانی، کشت می ها، یک دانه لگوم هستند که به عدس

داده شوند، باید قابل قبول  تأیید مواد غذایی ارگانیک وجود ندارند اما در صورتی که به صورت ارگانیک پرورش

های طیور، در  آوری شده ممکن است از لحاظ اقتصادی برای استفاده در جیره های جمعباشند  مازاد و عدس
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های کانادایی اغلب  دسترس باشند  کشورهای مهم تولیدکننده این محصول، عبارتند از هند، ترکیه و کانادا  گونه

 د که با انواع لپه قرمز کشت شده در کشورهای دیگر شباهت ندارند سبز هستند و لپه های زرد رنگ دارن

 

 ای های تغذیه ویژگی

ها، از این نظر ها بررسی کرد و نتیجه گرفت که آنها را در مورد میزان مواد مغذی عدس ( یافته9114کاستل )

های لگومی،  سایر دانه شبیه نخود هستند  اما محتوای پروتئین خام تا حد زیادی از نخود بیشتر است مانند

 ها، میزان اسید آمینه گوگردی کمی دارند   عدس

ها را با منابع پروتئینی دیگر جیره ترکیب کرد تا یک پروفیل اسید آمینه قابل قبول را ایجاد در نتیجه، باید عدس

 92و  00رتیب گرم در کیلوگرم و اسید لینولئیک و لینولئیک به ت 24کند  محتوای روغن عدس، کم و تقریباً 

ژناز موجود در دانه، پتانسیلی را برای رشد و  (  سطح لیپواکسی9114درصد کل اسیدهای چرب است )کاستل، 

 کند  های عدس فراهم می توسعه سریع فساد پس از خرد کردن دانه

 

 ای عوامل ضدتغذیه

اما سطوح این ترکیبات، برای باشد،  های بقوالت، عدس خام، حاوی ترکیبات نامطلوب می مانند بسیاری از دانه

( وجود چند بازدارنده پروتئاز را در عدس گزارش کرد  مارکوارت 9139خوراک طیور، جای نگرانی ندارد  ویدر )

ها راگزارش کردند، اما نتوانستند هیچ ( نیز لکتین )هماگلوتینین(، اسید فیتک، ساپونین و تانن9133و پل )

های تغذیه شده با عدس داشتند  پختن، ارزش  رات متفاوتی بر عملکرد خوکدلیلی بیابند که این ترکیبات، اث

دهد اما اثرات مصرف عدس خام توسط غیرنشخوارکنندگان به خوبی  غذایی عدس را برای انسان افزایش می

 ( 9114اثبات نشده است )کاستل، 

 

 های طیور  جیره

های  ها در جیرهت منتشر شده وجود دارد، اگر چه آنهای طیور، کمبود اطالعا در مورد استفاده از عدس در جیره

 گیرند  خوک در برخی کشورها مورد استفاده قرار می

های خام یا فرآوری شده )جوشانده شده( را به جیره ( عدس2448در یک تحقیق در ایران، پرویز )

 گرم در کیلوگرم افزود  844و  944،244های گوشتی با غلظت  جوجه
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گرم در کیلوگرم کمترین حد بود   844گرم در کیلوگرم بهترین حالت و با سطح  944رشد، با سطح 

های  توانند در جیره جوجه های عدس، می ای ارائه نکرد  این محقق پیشنهاد کرد که دانهفرآوری، هیچ فایده

 گرم در کیلوگرم مورد استفاده قرار گیرند  244عنوان تنها منبع پروتئین تا بیش از  گوشتی به

توانند برای عدس ها هم مصداق  های طیور به کار می روند، می هایی که در گنجاندن نخودها در جیره وصیهت

 داشته باشند 

 

 باقالی مصری )لوبیای گرگی(

عنوان یک جزء غذایی پروتئینی جایگزین کنجاله سویا، بویژه در استرالیا که این محصوالت، تا حد زیادی به 

شوند  فواید این محصول برای تولیدکننده ارگانیک این هستند که این  ست، مهم میصادر کننده این محصول ا

تواند مانند نخودها با کمترین فرآوری پرورش داده شود و مورد  گیاه یک لگوم تثبیت کننده ازت است و می

ه سازی مواد شود  ذخیر استفاده قرار گیرند  مزیت دیگر باقالهای مصری این است که دانه به خوبی ذخیره می

عنوان یک منبع پروتئینی جایگزین تحریک  غذایی پروتئینی ارگانیک در اروپا، عالقه به باقالهای مصری را به

 کرده است 

-اجازه استفاده از این دانه را به 9124های کم آلکالوئید )شیرین( در آلمان در سال  رشد و تکامل گونه

دلیل محتوای زیاد آلکالوئیدهای سمی در دانه، این دانه برای بهعنوان غذایی حیوانی فراهم کرد  قبل از آن 

عنوان یک ماده خوراکی خوراک حیوان نامناسب بود  در استرالیا که بیشتر تحقیقات روی باقالهای مصری به

لوپینوس های مهم باقالهای مصری مورد استفاده در جیره طیور عبارتند از:  صورت گرفته است، گونه

عنوان دارنده پتانسیل بالقوه تحت )باقالی مصری زرد( که به 3و ال  لوتئوس 2، لوپینوس الرئوس1وسانگوستیفولی

عنوان یک ماده غذایی در استرالیا، مورد توجه است  این باقالی مصری، بومی پرتقال، اسپانیای غربی و مناطق 

 تر مراکش و الجزایر است  مرطوب

 

 ای های تغذیه ویژگی

                                                 
1 . Lupinus angustifolius 

2. Lupinus Lareus 

3 . L.luteus 
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تر از دانه سویا است  یک عامل مربوط به سطح نسبتاً ی از نظر پروتئین و محتوای انرژی، پاییندانه باقالی مصر

گرم در  984تا  984بین  ال  ل توتئوس و ال  انگوستیفولیوسپایین انرژی، محتوای زیاد فیبر آن است که در 

 (  9118است )گداالو همکاران،  1ال  آلبوسکیلوگرم و تا حدودی کمتر در 

های دیگر با ل دیگر نوع کربوهیدرات موجود در باقالی مصری است که از کربوهیدرات های لگومعام

ای محلول و غیر محلول و اولیگوساکاریدها  ساکاریدهای غیر نشاسته سطوح نامحسوس نشاسته و سطوح زیاد پلی

 ( 9111بارن ولد  گرم در کیلوگرم دانه ؛ ون 844فرق دارد )بیش از 

بر انتقال غذا از طریق روده با استفاده از مواد مغذی و نیز میکروفلورا و شکل شناسی این ترکیبات 

ها همچنین بر مصرف آب تأثیر گذاشته و کیفیت کود )بستر( را گذارند  آن روده ای تأثیر می –مجرای معده ای 

ای و بهبود  ای غیر نشاستهساکاریده های مهم مد نظر قرار دادن اثرات گوناگون پلی دهند  یکی از روش کاهش می

 ها است  زاد در جیره های برون استفاده از دانه باقالی مصری گنجاندن یک مکمل از آنزیم

تری را با کنجاله سویا، تولید کند  محتوای تواند مواد خوراکی قابل مقایسه پوست کنی دانه نیز می

 048تا  219از  ال  آلبوسگرم در کیلوگرم و  872تا  272با دامنه تغییری از  ال  انگاستیوسپروتئین خام دانه 

 ال  لوتئوسهای اخیر  (  انتخاب9111بارن ولد  گرم در کیلوگرم گزارش شده است )بر اساس هواخشک( )ون

گرم در  824) ال  انگوستیفولیوسگرم در کیلوگرم بر اساس هوا خشک( نسبت به  834خام )محتوای پروتئین

گرم در کیلوگرم، بر اساس ماده خشک( دارند  روت مایر  884) ال  آلبوسک( یا کیلوگرم، بر اساس ماده خش

های باقالی مصری دانه سفید و زرد حاصل از نواحی مختلف آلمان را گزارش  (، ترکیب مواد مغذی گونه9119)

 کرد 

در کیلوگرم مگاژول  7/7گرم در کیلوگرم پروتئین خام و  804- 834ترکیب دانه باقالی مصری سفید، دارای 

 ( )بر اساس ماده خشک( برای طیور بود MEnانرژی متابولیسمی تصحیح شده برای ازت )

های کم آلکالوئید باقالی سفید را مورد مطالعه قرار ( ارزش غذایی واریته9118دانژیک و همکاران )

عنوان ازت( و متیونین بهگرم  98گرم در هر  7/0-28/8دادند و دریافتند که محتویات لیزین نسبتاً پایین بود )

های  ( قابلیت هضم و محتوای انرژی دانه2440اسید آمینه محدود کننده وجود داشت  رات مایر و پادلکسین )

را مطالعه کردند و دریافتند که ضرایب قابلیت هضم مواد  ال  انگوستیفولیوس(باقالهای مصری آبی رنگ شیرین )

 – 83/4و برای عصاره عاری از ازت  81/4-38/4و برای چربی  88/4 -08/4، برای پروتئین 08/4 –8/4آلی 

 مگاژول بودند   80/7-22/3و میزان انرژی متابولیسمی  08/4

                                                 
1 . L.albus 
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ها متغیر است  دامنه تغییر مقادیر برای  محتوای چربی خام باقالهای مصری ظاهراً داخل و بین گونه

(، 9111در کیلوگرم گزارش شده است)ون بارنولد،  گرم 0/01-984های متداول پرورش یافته در استرالیا،  گونه

گرم در کیلوگرم  80و لینولنیک  78، پالمتیک 892، اولئیک 038های چرب آن، اسید لینولئیک عمده اسید

 باشد می

پایدار بودند  C 89°ماه در دمای  8به مدت  ال  انگوستیفولیوس(گزارش کرد که عصاره روغن 9113پیترسون)

سازی خوب  های ذخیره اکسیدان در این ماده است که به توضیح ویژگی سطح باالی فعالیت آنتیکه نشان دهنده 

 کند  باقالی مصری کمک می

گرم در 940تقریباً دو برابر )ال  آلبوس ( گزارش کردند که میزان روغن در 9112گواال و همکاران )

  بود باال ال  لوتئوسو بیش از دو برابر  ال  انگوستیفولیوسکیلوگرم( 

عنوان  به لوپینوس آلبوسباشند   باقالهای مصری از نظر اغلب مواد معدنی به استثنای منگنز پایین می

اند که منگنز زیاد، ممکن است توضیحی برای کاهش خوراک مصرفی در  یک منبع منگنز است و نشان داده

قادیر زیاد منگنز در باقالی مصری، کنند، باشد  اما م برخی حیوانات که از این گونه باقالی مصری تغذیه می

 شود  ظاهراً باعث کاهش خوراک مصرفی نمی

 

 ای عوامل ضد تغذیه

باشند  اما میانگین  حیوانات غیر نشخوارکننده نسبت به آلکالوئیدهای موجود در باقالهای مصری، حساس می

 40/4طورکلی کم است )کمتر از  در حال حاضر به ال  انگوستیفولیوس و ال  آلبوسهای  محتوای آلکالوئید گونه

گرم در  میلی 92کمتر از  ال  آلبوس( سطوح ساپونین را در 9118گرم در کیلوگرم(  کوادرادو وهمکاران )

اند که باعث شد این محققان چنین نتیجه  گرم در کیلوگرم گزارش کرده میلی 88 ال  لوتئوسکیلوگرم و در 

باشد  سطوح  ال  آلبوسهای حاوی  اهش مصرف خوراک درجیرهگیری کنند که بعید است ساپونین، مسئول ک

 های طیور ایجاد نکند، به اندازه کافی پایین است   برای این  که مشکلی در جیره ال  انگوستیفولیوستانن در 

ظاهراً محدودتر است  باقالهای مصری کم آلکالوئید  ال  آلبوس و ال  لوتئوساطالعات در مورد سطوح تانن در 

 ( 9111اً دارای سطوح صفر یا بسیار کم بازدارنده های تریپسین و هماگلوتینین ها هستند )ون بارن ولد، ظاهر

 

 های طیور جیره

های پروتئینی متعدد را در  ( تحقیقی را در استرالیا انجام دادند تا میزان مطلوب مکمل9111فارل و همکاران )

گرم در کیلوگرم را مشخص کنند  پرندگان  884باالی های گوشتی در سطوح  جیره آغازین و پایانی جوجه
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روز با جیره حاوی باقال، خلر یا باقالی شیرین، نرخ رشد و راندمان غذایی بهتری را در  29پرورش یافته تا 

های پروتئینی، در تمام سطوح  مقایسه با پرندگان تغذیه شده با نخود، ارائه کردند  در آزمایش دیگر، تمام مکمل

 ، عملکرد رشدی مشابهی را باعث شدند گنجاندن

پلت کردن با بخار، نرخ رشد و راندمان تبدیل غذا را بهبود بخشید  نمرات چسبندگی مواد گوارشی و 

های با دانه باقالی مصری شیرین بسیار باالتر بود  محققان، بر اساس نتایج بدست  چسبندگی مدفوع، در جیره

 گرم در هرکیلوگرم جیره توصیه کردند  944ی شیرین را در کمتر از آمده نسبت افزودن مطلوب دانه باقال

های گوشتی  ( اثرات آرد دانه باقالی مصری کامل، یا پوست کنده را در جیره جوجه2448رابیو و همکاران )

بررسی کردند  آرد دانه باقالی مصری شیرین خام کامل )عمل آوری حرارتی نشده(  یا پوست کنده )با میزان کم 

گرم در کیلوگرم(  وزن بدن پایانی و خوراک مصرفی در  824و  044لکالوئیدها( استفاده شد )به ترتیب آ

گرم در کیلوگرم ( کمتر از گروه کنترل بودند، اما  044های حاوی آرد دانه کامل ) های تغذیه شده با جیره مرغ

 های اضافه وزن به خوراک تفاوت نداشت  نسبت

جای دانه کامل، وزن بدنی گرم در کیلوگرم( به 824آرد دانه پوست کنده )پرندگان تغذیه شده با 

مشابه، مصرف خوراک و مقادیر اضافه وزن به خوراک مشابهی با گروه های شاهد داشتند  اضافه کردن یک 

 گرم در کیلوگرم، خوراک مصرفی و وزن نهایی پرندگان را افزایش داد   9پروتئاز تجاری به میزان 

های حاوی سطوح مختلف با قالی مصری  ضم ظاهری ایلئومی اسید آمینه گروه کنترل با جیرهقابلیت ه

تفاوت نداشت  وزن نسبی کبد در پرندگان تغذیه با باقالی مصری نسبت به گروه کنترل باالتر بود، البته از 

  های بر پایه باقالی مصری مکمل شده با آنزیم داشتند، باالتر نبود پرندگانی که جیره

های باقالی زرد  های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی دانه (، رشد جوجه2440رات مایر و پاولیکس )

های با انرژی  گرم در کیلوگرم در جیره 844و  244شیرین و باقالی آبی شیرین، به ترتیب با غلظت های 

 1گرم لیزین و  92وتئین، گرم پر 224ژی متابولیسمی ظاهری و پروتئین( و ) مگاژول در کیلوگرم انر 8/92)

 گرم متیونین در هر کیلوگرم( یکسان را مورد مطالعه قرار دادند  

گرم در روز، افزایش یافت  اما، عملکرد  74ها دریافتند که خوراک مصرفی، با دانه باقالی مصری تا آن

گرم در  844ند که تا بیش از ها، این محققان نشان داد در رشد، در تمام گروه ها، یکسان بود  بر اساس این یافته

جای کنجاله سویا بدون تأثیر بر عملکرد رشد های گوشتی به تواند به جیره جوجه کیلوگرم دانه باقالی زرد می

گرم در کیلوگرم دانه باقالی آبی رنگ،  844اضافه شود، مشروط به آنکه، مکمل اسید آمینه استفاده شود  اما با 

 دهد  درصد رخ می 0نقص عملکرد رشد تا بیش از 



 
981 

های  ( تحقیقی را انجام دادند که در آن دانه باقالی سفید شیرین به جیره جوجه2448موشینی و همکاران )

عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا، اضافه شد  نرخ رشد، با سطح  گرم در کیلوگرم به 944گوشتی به میزان 

 اهش یافت  کمتر دانه باقال، بهبود یافت  اما با سطح باالتر، ک

گذار، مورد  های تخم ( اضافه کردن دانه باقالی شیرین را بر باروری مرغ9111مالدنادو و همکاران )-پرز

گرم در کیلوگرم دانه باقالی خام، یا پلت شده با بخار و سپس آسیاب شده، در  284مطالعه قرار دادند  مقدار 

ای را با نخود، خلر یا دانه باقالی مصری نشان داد  اما قایسهمرغ قابل م ها، تولید تخمجیره استفاده شد  نتایج آن

مصرف غذا، با دانه باقالی مصری، باالتر بود  پلت کردن با بخار دانه باقال، باعث کاهش مصرف غذا و بهبود تولید 

 تخم در مقایسه با دانه باقالی خام شد   

گذار در  های مرغ تخم ت با موفقیت در جیرهتوانس این محققان نتیجه گرفتند که دانه باقالی شیرین می

گرم در کیلوگرم اضافه شود، اگر چه افزایش حاصل در چسبندگی روده، موجب نگرانی  284سطحی بیشتر از 

گرم  844ای تا بیش از  ( توصیه کرد که غلظت جیره9111بود  بر اساس تحقیق انجام شده در آلمان،رات مایر )

گذار ارائه کرد، اما، آن دانه  ی ذخیره شده، نتایج مطلوبی را در مورد پرندگان تخمدر کیلوگرم دانه باقالی مصر

 گرم در کیلوگرم در جیره مورد استفاده قرار گیرد  244خرمن کوبی شده تازه، باید فقط تا بیش از 

زان ها و گوشت، تعیین شد  می مرغ گلسیرید و فسفولیپید در سرم خون، در تخمهای کلسترول، تریغلظت

گرم در کیلوگرم دانه باقالی شیرین، فقط باعث تأثیر ناچیزی بر این پارامتر ها شد   844ای زیاد  گنجاندن جیره

های  عنوان یک جایگزین مفید برای سویا جیره توان به دهند که دانه باقالی مصری را می های فوق نشان می یافته

ین منبع پروتئینی جایگزین دیگر، در اثر قابلیت دسترسی ها، مانند چندطیور در نظر گرفت  اما، گنجاندن آن

 یک منبع مکملی اسید آمینه، محدود خواهد شد 

 

 شان  ای، محصوالت و محصوالت فرعی های غده ریشه

زمینی شیرین  زمینی، سیب های این دسته از محصوالت عبارتند از چغندر قند خشک، تفاله چغندر، سیبمثال

زمینی(،  عنوان ریشه )محصول فرعی استخراج نشاسته سیب)گیاه و نشاسته ریشه( بهعنوان غده، مانیوک به

 زمینی و نشاسته کاساوا )تاپیوک(  زمینی، پروتئین سیب نشاسته سیب

 

 زمینی( کاساوا )گیاه استوایی با محصولی شبیه سیب
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کند  این  نواحی گرمسیر رشد می طور کامل در کاساوا )تابیوک، مانیوک( یک بوته چوبی دائمی است که تقریباً به

ای نشاسته های غدهتن در هکتار ریشه 24-84گیاه، یکی از پربارترین گیاهان جهان است که عملکرد ممکن آن 

(  کاساوا، یک جزء مورد تأیید برای جیره طیور ارگانیک است، اما در بسیاری از کشورها، 9114ای است )اوکی، 

 شود  اخل تولید نمییک محصول وارداتی است که در د

 

 ای های تغذیه ویژگی

درصد رطوبت است   88های غذایی کاساوا را بررسی کرد کاساوای تازه، حاوی تقریباً  (، ویژگی9114اوکی ) 

توان به صورت تازه، پخته، انبار شده  مقدار ماده خشک آن در نشاسته، زیاد و در پروتئین، کم است  کاساوا را می

ک مصرف کرد  آرد آن، کامال پودری است و زمانی که به مقدار زیاد به جیره اضافه شود، یا چیپس یا آرد خش

 کند   غذایی پودر و گرد مانند تولید می

های کاساوا، سطوح زیاد پتاسیم و شن است  آرد کاساوا، به دلیل کربوهیدرات های بسیار  سایر ویژگی

باشد، یک منبع انرژی بسیار  تاً به شکل نشاسته میگرم در کیلوگرم(، که عمد 344تا  744قابل هضم اش )

خوب است  اما، اشکال عمده آن حاوی مقادیر ناچیز پروتئین و مواد مغذی کم مصرف، از جمله کارتنوئیدها 

 هستند 

 

 ای عوامل ضد تغذیه

یدروسیانیک، کاساوای تازه، حاوی گلوکوسیدهای سیانوژنیک )عمدتاً لینامارین( است که در زمان بلع به اسید ه

شوند  جوشاندن، برشته کردن، خیساندن، انبار کردن یا خشک کردن با نور  یک ترکیب سمی، هیدرولیز می

(  گوگرد، از سوی بدن برای 9114توان برای کاهش دادن سطوح این ترکیبات بکار برد )اوکی،  خورشید را می

کیبات حاوی گوگرد مانند متیونین و سیستین کافی زدایی سیانید، الزم است  بنابراین، جیره باید از نظر تر سم

گرم در کیلوگرم وزن تازه است  محتوای سیانید  میلی 98-844باشد  حد معمول سیانید در کاساوای تازه  حدود 

گذارد، اما  گرم در هر کیلوگرم جیره ظاهراً اثر معکوسی بر عملکرد جوجه گوشتی می میلی 944ای بیش از  جیره

گرم در کیلوگرم جیره، قرار گیرند  میلی 28گذار ممکن است تحت تأثیر سطوح کم سیانید و  های تخم مرغ

 ( 9118)پانیگراهی، 

 

 های طیور جیره
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های متعادل طیور در سطوحی  توان در جیره های اخیر، آرد ریشه کاساوای کم سیانید، را میبر اساس بررسی

گرم در کیلوگرم )حمید و جالل الدین،  844ا به میزان ( ی9111گرم در کیلوگرم )گارسیاودال  284بیش از 

های ارگانیک را  مرغ، اضافه کرد  بعید است که جیره ( بدون هیچ کاهشی در افزایش وزن یا تولید تخم 9172

بتوان طوری فرمول بندی کرد که حاوی چنین مقادیر زیادی باشند، که البته دلیل آن مشکالت نگهداری و 

های تغذیه شده با جیره  وتئین مکمل و اسید آمینه است  به عالوه زرده های تخم مرغحفظ غلظت صحیح پر

( و در بسیاری از فروشگاه ها، قابل 9134حاوی مقادیر زیاد کاساوا، بسیار کمرنگ هستند )اودو و همکاران، 

ت( است، یا باید سازی با یک منبع کاروتنوئیدی )نظیر ذر قبول نیستند  در این وضعیت، جیره نیازمند مکمل

کنند دسترسی داشته باشند  پودری بودن جیره  ای زرد را تولید میها به گیاهان سبزی که ترکیبات رنگدانه مرغ

 های مناسب به وسیله پلت کردن کاهش داد  ها یا روغنتوان با اضافه کردن مالس حاوی کاساوا را می

 

 زمینی  سیب

ها،  باشد  اما در خوراک نشخوارکنندگان و خوک خوراک طیور میزمینی، دارای پتانسیل استفاده در  سیب

ها در خوراک طیور نسبت به سایر ترکیبات غذایی دشوارتر است  بر یک پایه پرکاربردترند، زیرا ترکیب کردن آن

 ای مهم از نظر عملکرد ماده خشک و پروتئین بر هکتار برتر است  جهانی این محصول نسبت به هر گیاه غله

ای آمادگی پذیرش دارد و ممکن است تحت درمان زمینی، بویژه نسبت به بیماری و مشکالت حشره بسی

ها، باید رهنمون های ارگانیک را بر طرف نمایند، از جمله  زمینی شیمیایی قرار گیرد   بنابراین تمام سیب

 یافته  های غیر انتقال ژن های حاصل از گونهزمینی سیب

است، اما در حال حاضر در سرتاسر جهان بجز در نواحی  (Andes)صالتاً مربوط به آند ای، ااین گیاه ریشه 

ها پرورش داده  عنوان یک گیاه خوراکی انسان شود  این گیاه در برخی کشورها به معتدل کشت می -گرمسیری

زمینی  ازاد سیبآوری یا م های جمع زمینی عنوان سیب شود  در برخی کشورهای دیگر، برای خوراک حیوانی به می

 در بازار انسانی در دسترس است 

ای عنوان محصوالت غذایی انسان، به میزان فزاینده زمینی، به زمینی خام، فرآوری سیب عالوه بر سیب

 گیرند  ها در تولید صنعتی نشاسته و الکل مورد استفاده قرار می زمینی متداول شده است  همچنین سیب

طور بالقوه، مواد غذایی مفیدی هستند ارزش غذایی این محصوالت فرعی به  محصوالت فرعی این صنایع به

)زمینی  آیند، بستگی دارد  کنسانتره پروتئین سیب ها به دست میصنعتی که از آن
1
PPC) منبع پروتئین پر ،

یا  زمینی، باقیمانده کل حاصل از صنعت استخراج نشاسته کند  در صورتی که تفاله سیب کیفیتی را تولید می

                                                 
1 . Potato protein concentrate 
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پوست کنی با بخار از صنعت فرآوری انسانی، محصوالت کم کیفیت تری را برای خوراک طیور به دلیل میزان 

 کنند  فیبر خام باالتر و نشاسته کمتر فراهم می

 ای های تغذیه ویژگی

ایی ای، اشکال عمده این محصول، محتوای نسبتاً کم ماده خشک و در نتیجه تراکم غذ مانند اغلب گیاهان ریشه

زمینی از نظر ترکیب، بسته به گونه، نوع خاک، شرایط رشد و انبار کردن و روش فرآوری،  کم آن است  سیب

درصد ماده خشک، نشاسته است  محتوای پروتئین خام با محتوای ذرت مشابه است و  74باشد  حدود  متغیر می

 ها، منیزیم بسیار کمی دارند  یزمین محتویات مواد معدنی )به استثنای پتاسیم( و فیبر کم است  سیب

گرم در کیلوگرم متغیر است  در نتیجه، وقتی  284تا  934های خام از زمینی غلظت ماده خشک، سیب

زمینی به صورت خام خورده شود، محتوای کم ماده خشک، آن باعث غلظت بسیار کم مواد مغذی، در هر  سیب

گرم در کیلوگرم پروتئین  84-924ها، حاوی تقریباً  ینیزم شود  بر اساس ماده خشک، کل سیب واحد وزنی، می

گرم در کیلوگرم خاکستر  04-74گرم در کیلوگرم فیبر خام و  24-84گرم در کیلوگرم چربی،  2-8خام، 

های گیاهی و مشابه سویا  زمینی، ارزش بیولوژیکی زیادی داشته و جزء باالترین پروتئین باشند  پروتئین سیب می

 می باشد 

گرم  9/9گرم ترئونین و  2/8گرم سیستین + متیونین،  7/2گرم لیزین،  8/8ار اسید آمینه، عمدتاً نمود

زمینی این مقادیر، باالتر هستند )  گرم پروتئین خام است  از نظر کنسانتره پروتئین سیب 944تریپتوفان در هر 

در طیور، پایین است  ضرایب قابلیت  های خام، زمینی گرم ( قابلیت هضم سیب 2/9و  8/8،  8/8، 3/8به ترتیب 

( مقدار انرژی 9100(   هالنان )9177اند)ویترمور،  ثبت شده 88/4و  22/4هضم ماده آلی و ازت به ترتیب 

زمینی خام و یک مقدار قابل مقایسه  مگاژول در کیلوگرم برای سیب 1/2متابولیسمی را بر حسب ماده خشک 

زمینی جوشانده شده گزارش کرد  در نتیجه، باید  انرژی متابولیسمی سیب مگاژول بر کیلوگرم را برای 8/98ای 

ها را قبل از خوراندن به طیور پخت  در غیر این صورت، ارزش آن کم است و مدفوع، بسیار آبکی زمینی سیب

 شود  می

 

 ای عوامل ضد تغذیه

شود )ویترمور،  ، کم هضم میزمینی خام به دلیل وجود یک بازدارنده پروتئاز قوی بخش پروتئینی در سیب

زمینی پخته شده، وجود ندارد   مشخص شده  (  این بازدارنده، با پختن از بین می رود، گویی که در سیب9177

زمینی بلکه در دیگر مواد غذایی  ها، نه نتها در خود سیب که این آنزیم، علت کاهش قابلیت هضم ازت در خوک

ها، حاوی گلوکوسید سوالنین است  بویژه زمینی (  سیب9114وینگستون، موجود در جیره نیز است )ادوارد و لی
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ها،  رسد طیور در مقایسه با دام شود  اما به نظر می ها، سبز و جوانه دار باشند، باعث مسمومیت میزمینی اگر سیب

در تغذیه،  هایی باید زمینی نسبت به این مسمومیت، پذیرش و استعداد کمتری دارند  در نتیجه از چنین سیب

 پرهیز کرد 

 

 های طیور جیره

زمینی در طیور وجود دارد  جدیدترین نشریه ها در این باره مربوط  کمبود اطالعات جدید در مورد تغذیه سیب

زمینی  است  گزارشات منتشر شده دیگری در مورد بررسی های مربوط به تغذیه سیب 9177به وایتمور در سال 

گرم در  244زمینی در سطوح  های پخته یا ورقه های سیب زمینی گنجاندن سیبدر طیور، در دسترس نیستند  

های طیور در مرحله رشدی، نتایج خوبی را در برخی بررسی ها، داشته است  اما به نظر  کیلوگرم در جیره

 ها همچنین نشان دادند که با(  این بررسی9177شود )وایترمور،  رسد رشد در مقادیر زیادتر، کند می می

ها در  زمینی ها سخت تر شدند و خوراک مصرفی کاهش یافت و با افزایش سطح سیبهای پلت شده، پلت جیره

جیره، فضوالت به میزان زیادی مرطوب تر شدند  مدفوع آبکی تر، ممکن است ناشی از افزایش میزان پتاسیم 

زایش یافت، تقریباً دو برابر شد  گرم در کیلوگرم اف 044به  4ها از  زمینی جیره باشد  هنگامی که سطح سیب

 ( 9177و ویتمور  9181گذار نیز گزارش شده است )وگت  های تخمها و نتایج مشابهی در رابطه با مرغ یافته

زمینی کمتر بود و مدفوع،  گرم در کیلوگرم آرد سیب 244های حاوی  تولید تخم، به میزان زیادی در جیره

زمینی موجود در جیره، افزایش  لیسمی جیره با افزایش سطح آرد سیبتر شدند و محتوای انرژی متابو آبکی

 زمینی، تولید تخم رضابت بخشی داشت  گرم در کیلوگرم آرد سیب 984یافت  میزان گنجاندن رژیمی 

 

 زمینی محصوالت فرعی سیب

ن زمینی فرآوری آبگیری شده، ممکن است برای خوراک طیور در دسترس باشند  ای چندین محصول سیب

زمینی  این  زمینی و تفاله سیب زمینی، تکه های سیب زمینی، ورقه های سیب محصوالت، عبارتند از آرد سیب

محصوالت، از نظر ارزش غذایی شان، بسته به روش فرآوری، بسیار متغیراند  این امر به ویژه در مورد تفاله 

زمینی اضافه شده به ماده  ل های سیباش به مقدار حالکند که محتوای فیبر و پروتئین زمینی صدق می سیب

ها، این مواد را به وابسته است  بنابراین، الزم است که قبل از خوراندن این مواد به طیور یا قبل از خریداری آن

 صورت شیمیایی تجزیه کرد 
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ین عنوان یک جایگز توانند به خوراکند و می زمینی پخته بدون آب یا آرد آن، بسیار خوش های سیب ورقه 

طور کلی به  ها بهای، مورد استفاده قرار گیرند  اما به دلیل هزینه باالی انرژی مربوط به تولیدشان، آنغله

 شوند  های پستانداران جوان محدود می جیره

 

 زمینی آبگیری شده پس مانده سیب

ینی تفاله، زم زمینی کامل، پوست های سیب این محصول شامل محصول فرعی آسیاب و آبگیری شده از سیب 

زمینی سرخ شده بدون رنگ بدست آمده از تولید محصوالت فرآوری شده  زمینی و سیب خرده های سیب

گرم در کیلوگرم کربنات کلسیم اضافه  84باشد  ممکن است حاوی بیش از  زمینی برای مصرف انسانی می سیب

رین پروتئین خام، کمترین چربی طور کلی، این محصول با ضمانت کمت شده، برای کمک به فرآوری باشند  به

شود  اگر در طول فرآوری، به اندازه  خام و بیشترین فیبر خام، بیشترین خاکستر و بیشترین رطوبت فروخته می

 های طیور، بکار برد  توان با موفقیت در جیره کافی گرم شود، این محصول را می

 

 

 

 زمینی تفاله سیب

تواند کامال  دا کردن نشاسته است  ترکیب محصول بدون آب میاین محصول فرعی شامل پس مانده پس از ج

زمینی، بستگی دارد  این محصول،  ( که به محتوای حالل های سیب9114متغیر باشد )ادوارد و لیندینگستون، 

 زمینی خام دارد و برای خوراک طیور مناسب نیست  های شبیه سیب ویژگی

 

 زمینی پس مانده چیپس سیب

اند  بسیار  های سرخ شده که در روغن برای مصرف انسانی پخته شده زمینی زمینی، سیب بپس مانده چیپس سی

گرم در کیلوگرم نشاسته، 844ها تقریباً از خوراکند و از نظر انرژی به دلیل چربی زیاد، باال هستند  آن خوش

واد معدنی، عمدتاً نمک گرم در کیلوگرم م 84گرم در کیلوگرم پروتئین خام و  84گرم در کیلوگرم چربی،  884

ها محتوای نمک زیادی دارند و در صورت استفاده در طور کلی آن شوند  به های سدیم و پتاسیم تشکیل می

توان در مقادیر کم، در غذای  ها را میخوراک طیور، آب تازه بسیار زیادی باید در دسترس پرندگان قرار گیرد  آن

 طیور گنجاند 
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 مینیز کنسانتره پروتئین سیب

دلیل قابلیت هضم زمینی، یک محصول پر کیفیت است که در صنعت غذایی انسانی به کنسانتره پروتئین سیب

اش، بسیار پرکاربرد است  این محصول، یک منبع پروتئینی پر کیفیت زیاد و ارزش بیولوژیکی زیاد پروتئین

این محصول، آن را برای این منظور مقرون به های طیور است  اما، هزینه زیاد  مناسب برای استفاده در تمام جیره

گرم در کیلوگرم پروتئین خام، پروتئین قابل هضم  784سازد  مواد مغذی اصلی آن عبارتند از:  صرفه نمی

گرم در کیلوگرم، فیبر خام  88گرم در کیلوگرم، عصاره اتیل  80گرم در کیلوگرم، خاکستر خام  748 تنی برون

گرم در کیلوگرم   محتوی اسیدهای آمینه ضروری در کنسانتره  83ره عاری از ازت گرم در کیلوگرم و عصا 24

گرم در کیلوگرم،  2/87گرم در کیلوگرم، لیزین قابل دسترس  1/83باالست، بویژه لیزین  زمینی پروتئین سیب

، تیروزین گرم در کیلوگرم 7/08آالنین  گرم در کیلوگرم، فنیل 4/77گرم در کیلوگرم لوسین  8/08ترئونین 

 گرم در کیلوگرم وجود دارد  2/97گرم در کیلوگرم و هیستیدین  1/87

دارد )گلدروون ولک  18تا  38زمینی، دامنه تغییری از  شاخص اسیدهای آمینه ضروری پروتئین سیب

( AMEnبیان شده بر حسب انرژی متابولیسمی ظاهری تصحیح شده برای ازت ) PPC(  مقدار انرژی 9134

(  کنسانتره 2449مگاژول بر کیلوگرم بود) کورول و همکاران،  83/90، براساس تجزیه شیمیایی برای طیور

های جوان در گنجاندن  های گاو ها و خوک پروتئین سیب زمینی برای جایگزینی با شیر و پروتئین تازه در جیره

شخصی بر رشد یا نسبت تبدیل گیرد که هیچ اثر م گرم در کیلوگرم مورد استفاده قرار می 984مقادیری بیش از 

%( جایگزین شد، نتایج خوبی ارائه 944تا  4زمینی ) در محدوده  غذا ندارد  پروتئین سویا که با پروتئین سیب

 کرد  

گرم در  74با غذای ترکیبی به میزان  زمینی بهترین نتایج زمانی بدست آمدند که کنسانتره پروتئین سیب

ای بر تئین سویا را جایگزین سازی کرد  هیچ اثر معکوس عوامل ضد تغذیهدرصد پرو 87کیلوگرم ترکیب شد و 

 رشد و ضریب تبدیل غذا مشاهده نشد 

 

 علوفه و علوفه حجیم

 (Brassica oleracea, Capitata groupکلم )

ان منبع عنو ها، عملکرد باالی مواد مغذی در هر هکتار دارند و دارای پتانسیل بالقوه برای خوراک ارگانیگ به کلم

عنوان یک جزء خوراکی برای طیور صورت علوفه حجیم هستند  اما ظاهراٌ، تحقیق ناچیزی در مورد این گیاه به

های در حال رشد  های پایانی خوک (، از کلم پودری در جیره9134گرفته است  لوینگ استون و همکاران )
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گرم ماده خشک در هر کیلوگرم و  944حاوی  عنوان جایگزین نسبی کنجاله سویا و جو استفاده کردند  کلم، به

گرم  71گرم پروتئین خام،  284مگا ژول انرژی ناخالص،  93نیز در هر کیلوگرم ) بر حسب ماده خشک( 

 گرم خاکستر بود  982و  ADFگرم  902میتونین + سیستین،  7/0گرم لیزین کل،  8/7پروتئین حقیقی، 

گرم کلم )پایه ماده خشک(،  844یا  984رمی کنجاله سویا با گ 934گرمی جو و  348جایگزین سازی مخلوط 

دهند که کلم ارزش غذایی  ها نشان می درصد به ترتیب کاهش داد  این یافته 8/93و  2/92میزان وزن الشه را تا 

 کمی برای طیور دارد 

 

 آرد علف )کنجاله علف(

واهند داشت  برخی تولیدکنندگان ارگانیک طیور دارای دسترسی به محیط بیرون، احتماالً به علف، دسترسی خ

عنوان منبع علوفه حجیم و نیز گذار به نیز درصدد گنجاندن کنجاله علف در جیره طیور در حال رشد و تخم

عنوان منبع طبیعی کارتنوئید و مواد مغذی هستند  به عالوه، طیور خاص بویژه غازها، پرندگان چرایی هستند   به

طور سنتی بخشی از جیره است  بنابراین عالقه وافری به استفاده از علف و کنجاله  ف بهها مصرف علدر مورد آن

 آن از سوی طیور وجود دارد 

 

 ای های تغذیه ویژگی

باشد  بنابراین ها، از جمله شبدر، اسپرس )گیاه علوفه ای(و     می کنجاله علف ارگانیک احتماالً مخلوطی از گونه

گار باشد  باید هنگام ارزیابی مناسب بودن این محصول برای خوراک طیور، این بعید است که یک محصول ساز

فاکتور را مد نظر قرار داد  فاکتور عمده اثر گذار دیگر بر کیفیت غذایی کنجاله علف، مرحله بلوغ در خرمن کوبی 

دی کاهش یافته است  کنجاله علف بدست آمده از چین اول، دوم و سوم یک مرتع شبدر قرمز علفی، محتوای قن

(  با وجود این، 9118ای را در مرحله بلوغ نشان داد )وسترگارد و همکاران،  و محتوای افزایش یافته فیبر جیره

( توصیه کردند که برای استفاده در 9170این محصول یک جزء خوراکی پایدار در اروپا است  بولتون و بالیر)

گرم در کیلوگرم پروتئین خام باشد   974حداقل حاوی  های طیور، علف خشک دارای کیفیت خوب باید جیره

کنجاله حاصل از برش علف در مرحله جوان منبع خوب پروتئین خام کاروتن واگزانتوفیل، ریبوفالوین و مواد 

 معدنی است 

 

 

 های طیور جیره
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گرم  944التر از های طیور در سطح با توان در جیره ( نشان دادند که کنجاله علف را می9170بولتون و بالیر )

ای که در  ای را با یک جیره کنترل یا جیرههفته 7تا  0های گوشتی  ( جوجه2448در کیلوگرم گنجاند  متوالی )

گرم  84گرم در کیلوگرم کنجاله محصول فرعی طیور،  944گرم در کیلوگرم ذرت زرد، با مخلوطی از  284آن 

گرم در کیلوگرم ذرت  84کنجاله علف خشک و  گرم در کیلوگرم 84در کیلوگرم کنجاله یونجه خشک، 

گرم در کیلوگرم پروتئین خام بود  هیچ تفاوت  981ای جایگزین شد، تغذیه کرد  کنجاله علف حاوی  خوشه

 های الشه، دیده نشد   عمده ای در عملکرد رشد یا ویژگی

گرم  974ک جیره حاوی گذار ی های تخم ( تحقیقی انجام دادند که در آن به مرغ9139ریبینا و رشتوا )

گرم در کیلوگرم دادند   984یا  944، 78، 84در کیلوگرم پروتئین خام حاوی یونجه و کنجاله علف با مقادیر 

درصد  84طور میانگین در یک سال، تولید باالتر از  مرغ، تحت تأثیر سطح کنجاله علف قرار نگرفت  به تولید تخم

افزایش دادن کنجاله علف و یونجه در جیره کاهش یافت  با افزایش سن، مرغ، در زمان  بود  میزان کلسترول تخم

 خصوص فیبرخام دیده شد  کاهشی در استفاده و قابلیت هضم پروتئین و به

(، ارزیابی 9138گذار، توسط زاورونکو و دیاکونوا ) های پرنده تخم ای کنجاله علف در جیره سطوح جیره

گرم در کیلوگرم کنجاله علف بود  محتوای پروتئین خام  984یا  944 ، 84شدند  در این تحقیق جیره حاوی 

گذاری به ترتیب  گرم در کیلوگرم بود  وزن بدن در شروع تخم 988و  980، 987این سه جیره به ترتیب 

 9388و  9144، 9144ها به ترتیب  روزگی وزن مرغ 228گرم در کیلوگرم بود و در  9388و  9010، 9888

گرم  8/82و  88، 8/89مرغ در هر سه برنامه غذایی یکسان بود  میانگین وزن تخم به ترتیب  د تخمگرم بود  تولی

گرم در کیلوگرم کنجاله علف باعث مقادیر بیشتری برای هموگلوبین خون، تعداد  984و  944ها با  ود  جیره

ای اثر مفیدی بر باروری در  یرهاریتروسیت، ذخیره قلیایی، هماتوکریت و لیزوزیم شد  اضافه کردن کنجاله علف ج

 ( 9137گذار داشت )داوتیان و مانوکیان،  های تخم مرغ

گرم در کیلوگرم  904یا  994، 3، 84هفتگی با برنامه حاوی  87هفتگی تا بیش از  29ها در  مرغ  

 4/18 و 7/18، 8/10روز پس از تلقیح،  947های گذاشته شده  کنجاله علف، تغذیه شدند  درصد باروری تخم

ها هر ده روز تلقیح شدند،  بود  وقتی مرغ 3/33و  9/37و  7/38، 3/39بود و درصد جوجه درآوری 

 درصد تولید کردند  4/38و  0/30، 8/32، 4/77هایی با جوجه درآوری  مرغ تخم

زرده  Aهمچنان که سطح کنجاله به علف در جیره افزایش داده شد، افزایش خطی در ویتامین 

توای کاروتن، مشاهد شد  اضافه کردن کاروتن خالص به جیره، هیچ اثری بر باروری تخم نداشت  مرغ و مح تخم

های چراکننده هستند  ناگی و همکاران  ها گونهفایده و استفاده علف طبق انتظار، در غازها باالتر بود  زیرا آن
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گرم در کیلوگرم علف  284حاوی ( این مطلب را تأیید کردند و نشان دادند که غازهای جوان با جیره 2442)

 خرد شده نیز مانند جیره پلت غالت رشد کردند 

 8تا  4(، جوجه غاز های ترکی بومی یک روزه را با جیره آغازین )2440در یک تحقیق مشابه، ارسالن )

مقدار  ( هفته که حاوی آرد یا کنجاله علف یا کنجاله تفاله چغندر قند خشک بود، با7-92هفته ای ( و پرورشی )

های غذایی بر وزن زنده،  گرم )در مرحله پرورشی( تغذیه کرد  جیره 244گرم )در مرحله آغازین( و  944

هفتگی اثر نگذاشتند  اما راندمان تبدیل غذا، با جیره باالتر بود  طول و  92یا  8افزایش وزن زنده و مصرف غذا تا 

 تأثیر خوردن غذا در هیچ مرحله ای قرار نگرفته بود وزن بخش های مجرای معده ای روده ای معاینه شد، تحت 

 

 (.Medicago sp) (.Medicago sativa L) یونجه )آلفالفا(

شود   طور معمول در تغذیه حیوانات، استفاده می ترین گیاهان علفی در جهان است و به یونجه، یکی از پرکشت

نجاندن یونجه در جیره غذایی برای طیف این گیاه، منبع خوب بسیاری از مواد مغذی است و در گذشته، گ

عنوان منبع فاکتورهای ناشناخته ضروری بود  در حال حاضر، کنجاله یونجه در جیره  گسترده ای از حیوانات به

شود )کاراداس و  مرغ پوست و بدن، استفاده می ها برای تأمین رنگ زرد در زرده تخم عنوان منبع رنگدانه طیور به

های طیور،  توان مانند کنجاله علف از نظر پتانسیل استفاده در جیره اله یونجه، را می( کنج2448همکاران، 

 قلمداد کرد 

شود و  یک مزیت کنجاله یونجه بر کنجاله علف این است که این کنجاله، از یک گونه واحد تشکیل می

باشد  حت تأثیر بلوغ گیاه میبنابراین از نظر ترکیب، تغییر کمتری دارد  اما ارزش غذایی آن به میزان زیادی ت

ای باالترین میزان است  اتالفات مواد مغذی، از کیفیت غذایی آن در چین های اول جوانه زنی یا پیش جوانه

توان رخ دهد  بنابراین بیشتر یونجه برای  طریق خسارت به زمین کشاورزی در اثر نور خورشید یا باران، می

گرم بر کیلوگرم بیشترین مقدار  14شود  محتوای رطوبت  ب زدایی میخوراک حیوانی، بعد از خرمن کوبی، آ

 شود  برای ذخیره سازی یونجه خشک شده با هوا، پیشنهاد می

 

 ای های تغذیه ویژگی

یونجه خشک شده در مجاورت هوا، بخش هوایی گیاه است  طبق قوانین غذایی آمریکای شمالی محصول تجاری، 

اقد گیاهان دیگر از جمله علف های هرز باشد و به خوبی با نور خورشید خشک باید، به میزان قابل توجهی، ف

طور  گردند که بهشده باشد و به صورت نرم آسیاب و خرد شده باشد  اغلب اطالعات به محصول بدون آب بر می
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 کلی، دارای کیفیت باالتری نسبت به محصوالت خشک شده با آفتاب هستند  محتوای پروتئین خام یونجه،

 گرم در کیلوگرم دارد  844تا  284گرم در کیلوگرم و فیبر خام دامنه متغیری از  824تا  924دامنه تغییری از 

شود    های سلولی محلول، با محتوای فیبری زیاد کاهش داده می های گوارشی در پروتئین قابلیت دسترسی آنزیم

مینه خوبی دارد  یونجه خشک شده با آفتاب از نظر یونجه حاوی محتوای نسبتاً باالی لیزین است و تعادل اسید آ

تواند مانند کربنات کلسیم باشد  یونجه از نظر فسفر پایین است  اما منبع  کلسیم باالست و زیست فراهمی آن می

 هاست  خوب مواد معدنی دیگر و اغلب ویتامین

 

 ای عوامل ضد تغذیه

توانند بر جذب غذا تأثیر بگذارند   کیبات تلخی هستند که میها، ترهاست ساپونینها و تاننیونجه حاوی ساپونین

ای که اساسا عاری از ساپونین همولیتیک هستند، ممکن است منجر به کاربرد بیشتر یونجه های ترکیهکشف نژاد

تواند قابلیت هضم پروتئین و مصرف خوراک را  های طیور شود  یونجه، همچنین حاوی، تانن است که می در جیره

 ش دهد  به عالوه، یونجه حاوی بازدارنده تریپسین و یک معرف فتوسنتزی است کاه

 

 های طیور جیره

رسد کمبود اطالعات منتشر شده در مورد استفاده از کنجاله یونجه خشک شده در مجاورت خورشید  به نظر می

وان راهنما استفاده نمود  عنهای طیور وجود دارد  از اطالعات مربوط به محصول بدون آب، باید به به در جیره

گرم در کیلوگرم کنجاله  904یا  994، 84،34ای حاوی  گذار جیره های تخم ( به مرغ9112کاشتا و همکاران )

یونجه خشک شده کم فیبر و پر پروتئین تغذیه کردند  قابلیت هضم پروتئین، ضریب تبدیل غذایی و مصرف غذا 

یا  994هایی که غذاهای حاوی یونجه  یشتر بود  رنگ زرده، در مرغهای با جیره حاوی کنجاله یونجه، ب در مرغ

گرم در  994گرم در کیلوگرم خورده بودند، شدیدتر بود  این محققان نشان دادند که نباید بیش از  904

را  ای و راندمان تبدیل غذا گذار اضافه شود، زیرا این میزان، مقدار انرژی جیره کیلوگرم یونجه به جیره پرنده تخم

 دهد  کاهش می

گرم  74یا  88، 4گذار را با جیره حاوی  های تخم ( مرغ9113در یک تحقیق مشابه حالج و همکاران )

، 79/89مرغ ) به ترتیب  در کیلوگرم کنجاله یونجه، تغذیه کردند  نتایج، تأثیر مثبت کنجاله یونجه را بر وزن تخم

گرم( نشان داد  خوراک  48/81، 88/88، 19/81رتیب مرغ در هر روز )به ت گرم( بازده تخم 32/0و 2/82

گرم در کیلوگرم کنجاله  74و  88ای  های تغذیه شده با کنجاله یونجه، باالتر بود  گنجاندن جیره مصرفی در مرغ

( داشت این افزایش  پس 12/7و  8/7و  81/89مرغ ) به ترتیب  یونجه، اثر عمده ای بر رنگدانه سازی زرده تخم
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گرم بر کیلوگرم کنجاله یونجه را در جیره  88ها، محققان گنجاندن  وز، پدیدار شد  بر اساس این یافتهر 7-94از 

 گذار، توصیه کردند  پرنده تخم

 

 مالس

عنوان یک وسیله پیوند دهنده دان پلت، استفاده می شود  این یک محصول  های ارگانیک به مالس ها در جیره

 شود  از نیشکر و چغندر تولید میفرعی از تولید قند است و عمدتاً 

 

 ای های تغذیه ویژگی

توانند به دلیل شرایط فرآوری رشد و  گرم در کیلوگرم ماده خشک بوده و می 874-734مالس، عموماً حاوی 

خاک از نظر ترکیب به میزان زیادی متغیر باشند  محتوای کربوهیدرات آن باالست و عمدتاً از قندهای قابل 

گرم(، کم است  بنابراین مالس را باید  84تا  84خام )در محدوده  است  محتوای پروتئینهضم تشکیل شده 

 عنوان یک محصول کم انرژی در نظر گرفت  به

این محصول، معموالً منبع غنی مواد معدنی است  محتوای کلسیم مالس نیشکر به دلیل اضافه شدن 

رم در کیلوگرم(  اما، محتوای فسفر آن پایین است  گ 94هیدروکسید کلسیم در طول فرآوری، باالست )بیش از 

مالس نیشکر از نظر سدیم، پتاسیم و منیزیم هم باالست  مالس چغندر، از نظر پتاسیم و سدیم باالست  اما از 

نظر محتوای کلسیم پایین تر است  مالس ها همچنین حاوی مقادیر زیاد مس ،روی ،آهن و منگنز هستند و 

 از قبیل اسید پنتوتنیک ،کولین و نیاسین باشند  Bهای گروه  ویتامینتواند منبع خوب  می

 

 های طیور جیره

عنوان یک عامل پیوند  گرم در کیلوگرم به 28-84های طیور ارگانیک در سطوح حدود  توان در جیره مالس را می

به یکدیگر در طول  های غذایی دهنده پلت استفاده کرد  این امر، به ظرفیت آن نسبت به اجازه چسبیدن دانه

فرآیند پلت کردن و تولید پلت هایی که احتمال شکستن شان در طول حمل و نقل و عبور از تجهیزات غذایی 

 شود  کمتر است، نسبت داده می

خوراکی جیره و کاهش گرد و غبار ترکیب جیره  مزایای دیگر اضافه کردن مالس، افزایش احتمالی خوش

ر، اثر ملین )ضد یبوست( دارند  در کشورهای گرمسیری مازاد عصاره نیشکر، ای باالت باشند سطوح جیره می

عنوان یک منبع غذایی استفاده شود  عصاره نیشکر به اردک ها، تغذیه شده است که نتیجه آن نرخ  تواند به می
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یی و های بر پایه غله بود )بو رشد راندمان تبدیل غذایی، نسبتاً کمتر از نتایج به دست آمده از جیره

 ( 9112وونگ،

 

 جلبک دریایی )خزه دریایی( 

های دریایی حاوی مقادیر زیادی مواد معدنی هستند  اما، از نظر سایر مواد مغذی کمبود دارند در برخی از  جلبک

شوند   عنوان علوفه خشک برای احشام داخل مزرعه در نواحی ساحلی، خرمن کوبی و برداشت می ها بهنواحی آن

« المیناریا ژاپونیکا» ای  میلیون تن جلبک قهوه 8/2ده عمده جلبک دریایی است که بیش از چین، تولیدکنن

 دهد  پرورش می

بویژه در نواحی از قبیل ساحل اقیانوس آرام،  (kelp)پتانسیل قابل مالحظه ای برای افزایش تولید اشنه دریایی 

دهد استفاده بیشتری  هان دارد که نشان میآمریکای شمالی وجود دارد  کانادا طوالنی ترین خط ساحلی در ج

شود  پیشرفت های  باید از این منبع گیاهی شود  محیط دریایی کانادا، احتماالً، کمتر از هر جای دیگر آلوده می

عنوان یک زیر الیه برای تولید گاز زیستی )متان( استفاده شده  جدید در آمریکای شمالی، از جلبک دریایی به

 است  

دهند، بستگی دارد    ک دریایی، بر اساس گونه، فرق دارد و به تغییرات طبیعی که در گیاه رخ میترکیب جلب

گرم در کیلوگرم و یا  944حداقل در سطوح  Ulva rigida( دریافتند که گنجاندن 9110ونتورا و همکاران )

 باالتر یک جزء غذایی مناسب برای جیره طیور نبود 

های گزارش شده است، نداشت  زیرا  ای به شکلی که در مورد سایر گونه د تغذیهاما، این جلبک دریایی، اثر ض

( سایر اجزای جیره را TMEnاضافه کردن جلبک دریایی انرژی متابولیسمی حقیقی تصحیح شده برای ازت )

 تغییر نداد 

گرم  97ن خام، گرم پروتئی 248ترکیب تقریبی این جلبک دریایی در هر کیلوگرم ماده خشک بدین ترتیب بود: 

گرم خاکستر   223ها و گرم پنتوزان ADF ،98گرم  NDF ،988گرم  892گرم فیبر خام،  07عصاره اتری، 

مگاژول در کیلوگرم به ترتیب  برای  8/0مگاژول در کیلوگرم و  7/8)در هر کیلوگرم ماده خشک(  TMEnمقدار 

 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک بود  1/2ها  برای جوجه TMEnها و جوجه خروس ها بود و مقدار  جوجه

گرم در کیلوگرم کاهش یافت   844تا  4خوراک مصرفی و نرخ رشد، در زمان افزایش محتوای جلبک دریایی از 

 Macrocystis)ای  گرم در کیلوگرم کنجاله جلبک دریایی قهوه 94(، فایده کمی از گنجاندن 9187ووگت )

pyrifera) ریافت  گنجاندن کنجاله جلبک دریایی بر عملکرد رشد، تأثیر نگذاشت  های گوشتی د در جیره جوجه

 ها را در زمانی که جیره حاوی یک منبع پروتئین حیوانی نبود، کاهش داد  اما، مرگ و میر جوجه
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( گزارش کرد که گنجاندن جلبک دریایی در جیره 9172جلبک دریایی در کنترل انگل، ارزشمند است  جنسن )

ها در زمان کشتار، کاهش داد  این  ی، بروز ابتالی کبد به آسیب کرم روده آسکاریس را در خوکبه میزان زیاد

رسد که در طیور مورد بررسی  جنبه گنجاندن جلبک دریایی مورد عالقه کشاورزان ارگانیک است  اما، به نظر نمی

 قرار گرفته باشد 

 

 های شیری شیر و فرآورده

یر هستند که برای خوراک طیور چه به صورت مایع یا خشک شده )آبگیری طور کلی این محصوالت فرعی ش به

شد که  عنوان منبع ریبوفالوین استفاده می های طیور به شوند  در گذشته، شیر خشک در جیره شده( استفاده می

خاص به دلیل هزینه زیاد آن و ورود ریبوفالوین سنتزی، دیگر از آن استفاده نشد، اما شیر خشک در کشورهای 

 در دسترس است  

عنوان یک ماده خوراکی طیور، از ارزش بالقوه ای برخوردار است   در این شرایط پودر شیر خشک به

همچنین محصول فرعی شیر مایع، به صورت محلی از کارخانجات فرآوری شیر، در دسترس است  کاربری 

برده شود تا اطمینان حاصل شود که تمام  گرمای کافی )پاستوریزه کردن( باید در تمام فرآورده های شیری بکار

طور کلی، فراهمی اسید آمینه فرآورده های شیری باال، قلمداد  اند  بههای  بیماری زا، از بین رفتهارگانیسم

 تواند در اثر گرمای بیش از حد آسیب ببیند  شود  اما کیفیت آن می می

 

 محصوالت فرعی به شکل مایع

 بی(شیر چربی گرفته )شیر بی چر

شود که اغلب چربی آن گرفته شده است  اما حاوی تمام پروتئین اش است   این محصول از شیری تشکیل می

های گروه  این پروتئین ارزش بیولوژیکی زیادی دارد و بسیار قابل هضم است  شیر بی چربی، منبع خوب ویتامین

B های محلول در چربی  است  اما ویتامین(D,A) شوند  شیر بدون چربی، یا باید  ه میهمراه با چربی گرفت

همیشه تازه باشد یا دارای یک درجه ترشی باشد  باید به تمیزی دستگاه مورد استفاده توجه کرد  اسیدی سازی 

 عنوان یک روش راحت و موثر پایدار سازی استفاده شود  تواند به باکتریایی معمول، می
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 دوغ کره

شود باقی می ماند  این  شود و کره گرفته می از اینکه کل شیر خامه زنی میاین، یک فرآورده مایع است که پس  

فرآورده، معموال حاوی چربی بیشتری نسبت به شیر بدون چربی است  دوغ نسبت به شیر بدون چربی اسیدی تر 

 تواند فعالیت  ملینی بیشتری داشته باشد  این فرآورده، منبع عالی پروتئین مکملی است  است و می

 

 ب پنیرآ

درصد الکتوز  14آب پنیر، محلول فرعی مایعی است که پس از تولید پنیر باقی می ماند  آب پنیر حاوی تقریباً  

درصد فسفر است که اصالتاً در شیر وجود دارند  اما میزان ماده  08درصد کلسیم و  04درصد پروتئین،  24

شتر چربی و پروتئین آن در طول فرآوری گرفته باشد  بی گرم در کیلوگرم می 74خشک آن پایین است و حدود 

 کنند  شوند و آب پنیر را از نظر الکتوز و مواد معدنی ها سرشار می می

شود  معموال  تواند باعث مشکالتی در طیور شود که باعث مدفوع های آبکی می محتوای الکتوز زیاد می

ازه )شیرین( و اسیدی  اما آب پنیر تازه به باشند، به صورت ت دو نوع آب پنیر از لحاظ تجاری در دسترس می

شود و باید در مدت کوتاهی پس از تولید، مصرف گردد  آب پنیر اسیدی، اجازه تخمیر دارد و  سرعت فاسد می

شود  این فرآورده در نتیجه اسیدیته، از آب پنیر تازه پایدارتر است  گاهی اوقات  طور طبیعی اسیدی می به

ها شوند  اگر از آن فرمیک و اسید هیدروکلریک برای پایدارسازی آب پنیر، استفاده میاسیدها، از قبیل اسید 

 استفاده شود باید برای تولید طیور ارگانیک مورد قبول باشند 

گرم در کیلوگرم ماده  74گرم در کیلوگرم آب و 184آب پنیر، یک خوراک بسیار رقیق است که از 

گرم در  984م در کیلوگرم پروتئین خام بر اساس ماده مرطوب )گر 94خشک تشکیل شده و حاوی کمتر از 

 کیلوگرم پروتئین خام بر اساس ماده خشک( است 

توان با غذاهای مایع  این پروتئین به دلیل تعادل اسید آمینه، از کیفیت عالی برخوردار است  طیور را می

کنند،  پرندگان جوان از آب پنیر اجتناب می های مناسب استفاده شوند  تغذیه کرد، مشروط به آنکه تغذیه کننده

 گیرد  اما، این فرآورده، در پرندگان پیرتر، بهتر مورد استفاده قرار می

های گوشتی که در مرحله آغازین آب و آب پنیر  ( دریافتند که به جوجه2448شریعتمداری و فوربس )

هفتگی ارائه شد، این فرآورده  8یا  0از مرحله مایع ارائه شد، کامال از آب پنیر اجتناب کردند  وقتی آب پنیر 

های گوشتی با  توان در جیره جوجه بهتر مورد قبول واقع شد  این محققان نتیجه گرفتند که آب پنیر را می

 ترکیب آن در خوراک بکار برد، مشروط به آنکه آب آشامیدنی به صورت آزاد ارئه شود  
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عنوان مایع ارائه شود  اما  برابر وزن آب اش مخلوط شود به 3/9ممکن است آب پنیر در صورتیکه غذا با 

توان نتایج خوبی را بدست آورد که  بهتر است آب پنیر را با یک حجم مساوی آب، رقیق کرد  همچنین زمانی می

 طور متناوب با آب یا در نصف روز با دوره های یک روزه کامل ارائه شود  آب پنیر غیر رقیق به

ه پذیرش کم آب پنیر توسط پرندگان جوان، محتوای الکتوز زیاد این ترکیب است، یک عامل مربوط ب

عنوان یک راه ممکن برای کاهش تکثیر سانموال  که هضم الکتوز توسط این طیور دشوار است  اما، این ویژگی به

ونت سالمونال شود  پرندگانی که به محیط بیرون دسترسی دارند بیشتر در معرض عف در طیور ارگانیک بررسی می

 نسبت به طیور مرسوم اند 

ها نهای یک روزه، به چهار گروه تقسیم شدند و برای آ ( جوجه9114در یک تحقیق )کوریر و همکاران 

الکتوز به تنهایی یا در ترکیب با یک گونه غیر هوازی تولیدکننده اسید چرب فرار فراهم شد  سپس، پرندگان با 

هایی که از  روز در جوجه 94لمونال در محتویات روده کور به میزان زیادی طی سالمونال آلوده شدند  رشد سا

ها نسبت به تکثیر سالمونال  روزگی، الکتوز گرفته بودند، کاهش یافت  بعد از حذف الکتوز از جیره، جوجه 94-9

ره رشد، الکتوز روز دو 04هایی که  کل  مستعد شدند  تعداد سالمونال در روده کور، به میزان زیادی در جوجه

های محتویات روده کور را کاهش داد و با افزایش زیاد غلظت pHای،  گرفته بودند، کاهش یافت  الکتوز جیره

 اسید های چرب )فرار( باکترواستاتیک متصل، همراه شد  

م در گر 8ای با آب پنیر به مقدار  سازی جیره ( دریافتند که مکمل9114در تحقیق دیگر، دیلوچ و همکاران )

 سالمونال تیفیموریومروز زندگی، میانگین لگاریتمی  94ها در طول اولین  کیلوگرم برای جوجه

(S.typhimurium را از )های تغذیه شده با آب پنیر کاهش  در جوجه 83/8های گروه کنترل تا  در جوجه 83/8

سالمونال ( میانگین لگاریتمی درصد وزن به حجم 8داد  الکتوز در آب آشامیدنی یا در محلول شیر خشک و آب )

درصد وزن به حجم( در خوراک، در کاهش تکثیر  8کاهش داد  شیر ) 99/2و  84/2را به ترتیب به  تیفیموریوم

درصد  8مؤثر نبود  فقدان اثر شیر در خوراک به این دلیل بود که الکتوز ناکافی، با غلظت  سالمونال تیفیموریوم

 فراهم شد 

مرغ غیرایمن )که حاوی  گذار را با پودر تخم سازی خوراک پرنده تخم (، اثرات مکمل2440کاسایفی و ماین ) 

 سالمونال انتریدیسبادی ضد  مرغ ایمن )که حاوی آنتی نبود(، پودر زرده تخم سالمونال  انتریدیسآنتی بادی ضد 

ها، به صورت  ردند  این مرغمرغ را امتحان ک مرغ، پودر شیر بی چربی و سفیده تخم های زرده تخم بود(، پروتئین

درصد  98و   94، 8آلوده شدند و سپس به آنها یک خوراک مکمل شده با وزن  سالمونال انتریدیسخوراکی با 

 داده شد 
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های دیگر، نیز به صورت هفتگی آزمایش شدند و فقدان ارگانیسم را پس از اولین هفته خوردن پودر زرده  نمونه

ها، این بود  های دیگر، نشان دادند  یک نتیجه جالب در مورد خوک یجی با نمونهمرغ غیر ایمن و کاهش تدر تخم

دهد  ( و این مطلب نشان می9134که خوردن آب پنیر، تعداد تخم کرم روده را در مدفوع کاهش داد )آلفردسن، 

 عنوان یک ضد انگل طبیعی استفاده کرد  توان به که این فرآورده را می

 

 های شیر خشک فرآورده

باشند  این  های شیر خشک، شامل شیر خشک کامل، شیر بدون چربی خشک و آب پنیر خشک می فرآورده

های پروتئینی  خوراکند و مکمل شود و بسیار خوش ها از این شیر کامل و شیر بدون چربی گرفته می فرآورده

ها بجز ها، و مواد معدنی ها منابع خوب ویتامینباشند  آن بسیار قابل هضم با تعادل عالی اسید آمینه می

عنوان یک ترکیب غذایی  ها برای استفاده بههای محلول در چربی، آهن و مس هستند  به طورکلی آن ویتامین

 برای طیور گران هستند 

 

 شان ماهی، سایر حیوانات دریایی، محصوالت و محصوالت فرعی

 پورد ماهی

های ارگانیک مورد  ک نیست، اما، برای استفاده در جیرهاگر چه پودر ماهی، در معنای واقعی یک محصول ارگانی 

تأیید است  پودر ماهی استخراج شده با روغن را باید بوسیله یک روش مکانیکی، فرآوری کرد  پودر ماهی، 

شود که روغن  ای تعریف میعنوان بافت های تمیز خشک و ریز شده قطعات ماهی یا ماهی کامل غیر تجزیه به

یا گرفته نشده است  مقداری از آن، از پس مانده ماهی حاصل از ماهی فرآوری شده برای  آن یا گرفته شده

 شود    فروش غذای انسانی، ساخته می

نوع ماهی مورد استفاده، تأثیر عمده ای بر ترکیب پودر حاصل دارد  ماهی سفید، محتوای روغن کمی دارد در 

یادی روغن هستند  تولیدکنندگان عمده پودر ماهی، پرو و حالی که اعضای خانواده شاه ماهی، حاوی مقادیر ز

گرم در  944شیلی هستند  پودر ماهی مورد استفاده برای خوراک در آمریکای شمالی نباید حاوی بیش از 

طور  اکسیدانها، به گرم در کیلوگرم نمک باشد و مقدار نمک باید مشخص باشد  آنتی 74کیلوگرم رطوبت یا 

شوند، تا از اکسیداسیون و گندیدگی، ممانعت کنند  بنابراین، این جنبه باید برای  ی اضافه میمتداول به پودرماه

 های ارگانیک بررسی گردد  پذیرفتن جیره
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 ای های تغذیه ویژگی

شود، اما فراهمی کنونی و  عنوان یک ماده خوراکی عالی برای طیور ساخته می المللی به پودر ماهی به صورت بین

کند  کیفیت پودر ماهی، بسته به کیفیت مواد مورد  های طیور محدود می ستفاده از آن را در جیرههزینه آن، ا

استفاده ماهی، فاکتورهای فرآوری از قبیل گرمادادن بیش از حد و اکسیداسیون پودر، به میزان زیادی متغیر 

 744تا  844پروتئین ) طور کلی از نظر (  پودر های ماهی به9119،ویسمن و همکاران 9119است )سرطی، 

گرم در کیلوگرم( و اسیدهای آمینه ضروری بویژه لیزین که در بسیاری از غالت و مواد غذایی دیگر کم هستند، 

 باشند  سرشار می

، در مقایسه با دیگر منابع پروتئین نسبتاً باال Bهای گروه  اغلب عناصر معدنی بویژه کلسیم و فسفر و ویتامین

یت دسترسی زیادی دارد  پودر ماهی، یک منبع پروتئین حیوانی مهم و گاهی اوقات تنها هستند و فسفر، قابل

 (  9118باشد )راویترران و بالیر،  منبع حیوانی موجود برای خوراک طیور دراکثر کشورهای آسیایی می

گرم در  844تا  044شود  پودرهای ماهی داخلی حاوی  شود یا در داخل تولید می این فرآورده یا وارد می

کیلوگرم پروتئین خام هستند  اما به طورکلی، به دلیل عدم کنترل کیفیت ماهی خام، شرایط فرآوری و ذخیره 

هایی که  شوند  نمونه های ارزان مانند شن، جا زده می ها با رقیق کنندهسازی کیفیت کمی دارند  همچنین، آن

باشند  این موقعیت نیاز برای تنفیذ و تقویت  ول میگرم در کیلوگرم هستند، متدا 984حاوی مقادیر زیاد نمک 

 دهد  مقیاس های کنترل کیفیت در چندین کشور آسیایی، تحت پوشش قرار می

 

 های طیور جیره

شود  ها محسوب می های طیور جوان، بویژه بوقلمون عنوان یکی از بهترین منابع پروتئینی در جیره پودر ماهی، به 

گرم در کیلوگرم در  84و  28، 4های متفاوت از نظر سطح پودر ماهی ) ( اثر جیره2448  برای مثال: کریمی )

های  گرم در کیلوگرم در طول دوره رشدی( را بر روی عملکرد رشد جوجه 28و  92، 8، 4طول دوره آغازین و 

 4-02روزگی، افزایش وزن روزانه در طول  02و  82گوشتی بررسی کرد  نتایج نشان دادند که وزن بدن در 

روزگی به میزان زیادی با گنجاندن پودر ماهی،  4-02و  29-82، 99-24روزگی و مصرف خوراک در طول 

های گوشتی، در سطح  های رشد جوجهافزایش یافت  این نتایج، نشان دادند که اثرات مفید پودر ماهی بر دوره

طور کلی، تنها سطوح کم پودر ماهی در  باشند  اما بهمصرف باالتر و در طول دوره های آخر رشد، مشهودتر می

 شود  جیره طیور به دلیل هزینه مربوطه استفاده می
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دالیل دیگر محدود کردن پودر ماهی به مقادیر کم در جیره طیور عبارتند از نقش پودر ماهی در سبب شناسی 

ودر ماهی تولید یک ماده سمی مرتبط با فرسایش سنگدان، زمانی در پ  1فرسایش سنگدان است   گیزیروسین

 .ساعت رود 2-0گراد به مدت  درجه سانتی 924شود که دمای فرآوری باالتر از  می

شود  دلیل دیگر این است که  ها، ایجاد می رسد فرسایش سنگدان با افزایش ترشح معدی در جوجه به نظر می

شت طیور شود  پودر ماهی مرغ و گو ای، ممکن است باعث بروز طعم ماهی در تخم سطوح باالی پودر ماهی جیره

 تولید داخلی، برای نواحی در حال توسعه از لحاظ تأمین پروتئین جهت متعادل سازی جیره طیور باارزش است 

 

 مواد معدنی

رسد  مواد طور مفصل، روشن کردن استفاده از واژه ارگانیک الزم به نظر می قبل از طرح ترکیبات مورد تأیید به

 کنند  باشند و از نامگذاری شیمیایی استاندارد، تبعیت می نی هستند که حاوی کربن میمعدنی ارگانیک مواد معد

در این زمینه، واژه ارگانیک، به معنی مشتق شده از یک منبع ارگانیک )آلی( نیست  مواد معدنی که حاوی کربن 

معدنی ارگانیک از قبیل  باشند  مواد شوند که دارای نامگذاری استاندارد می نیستند، غیر ارگانیک نامیده می

گیرند، اما به ندرت برای استفاده در جیره طیور  سلنومتیونین، در تولید غذایی مرسوم، مورد استفاده قرار می

شوند  این منابع ارگانیک ممکن است مواد  شوند  برخی تحت قوانین آمریکا تأیید می ارگانیک مورد تأیید واقع می

اهمی بیشتر نسبت به منابع غیر ارگانیک فراهم کند  تولیدکنندگان که درصد معدنی را به یک شکل با زیست فر

 ها را با آژانس اعطا کننده گواهی داخلی، بررسی کنند ها هستند باید پذیرش آناستفاده از آن

 

 منابع ویتامین

  یک نگرانی مهم های ارگانیک برای طیور هستند های حاصل از منابع سنتزی، مجاز به استفاده در جیره ویتامین

ها ها برای گنجاندن در جیره، پایداری آن متخصصین تغذیه و تولیدکنندگان مواد غذایی در انتخاب ویتامین

های محلول در چربی، ناپایدارند و باید از گرما، اکسیژن، یون های فلزی و نور  طور کلی، ویتامین باشد  به می

ها از  های مرسوم جهت محافظت از این ویتامین ا، غالباً در خوراکهناکسیدا ماوراء بنفش، محافظت شوند  آنتی

کاروتن( به استثنای اسید –)رتینول ،رتینال و بتا  Aشوند  تمام اشکال طبیعی ویتامین  تجزیه، استفاده می

ی ریتنوئیک بویژه نسبت به نور ماوراء بنفش گرما ،اکسیژن ،یون های فلزی ناپایدار و حساس اند  اشکال طبیع

                                                 
1 - Gizzerosine 
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ها( به راحتی توسط پراکسیدها و اکسیژن در یک فرآیند شتاب یافته در اثر اسید )عمدتاٌ توکوفرول Eویتامین 

 شوند  های چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه و یون های فلزی، اکسید و تخریب می

 

 مقادیر عناصر معدنی در منابع معدنی مرسوم خوراکی -0-0جدول 
اد معدنیمو فرمول #IFN ترکیب  غلظت % 

سنگ آهک، 

 آسیاب شده
882-42-8  CaCO3 (mainly) 

میکلس  
83 

کربنات میکلس  481-49-8  CaCO3 میکلس  04 

پوسته صدف، 

 آسیاب شده
039-48-8  CaCO3 

میکلس  
83 

 میکلس ید

 فسفات
434-49-8  CaHPO4.2H2O 

میکلس  
28 

 93 فسفر   

فسفر فلوئور 

شده زدایی  
734-49-8   

میکلس  
82 

فاتفس  93 فسفر   

 838-48-8 میکلس    88 

 90 فسفر   

8-90-498 نمک معمول  NaCl میسد  8/81  

دیکلر     7/84  

مس سولفات   CuSO4.5H2O 0/28 مس  

مس کربنات   CuCO3 Cu(OH)2 88 مس 
مس دیاکس   CuO 78 مس 

میکلس داتی   Ca(IO3)2 دی  82 
میپتاس دیدی   KI دی  74 

آهن سولفات   FeSO4.H2O هنآ  89 
آهن سولفات   FeSO4.7H2O 29 آهن 
آهن کربنات   FeCO3 08 آهن 

منگنز دیاکس   MnO 77 منگنز 
منگنز سولفات   MnSO4.H2O 82 منگنز 

میسد تیسلن   NaSeO3 ومیسلن  08 
میسد سلنات   NaSeO4 ومیسلن  3/09  

یرو دیاکس   ZnO یرو  34 
یرو سولفات   ZnSO4.H2O یرو  88 
یرو کربنات   ZnCO3 یرو  82 

 

های محلول در چربی در  به دلیل ناپایداری ویتا مرهای طبیعی شان )اشکالی از ویتامین(، غلظت های ویتامین

ها به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط تولید باشند  زیرا آن های طبیعی و مواد خوراکی بسیار متغیر می خوراک
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شکال استری شده )استات و پالمیتات(، که بسیار پایدارتر گیرند  در نتیجه، ا ،فرآوری و ذخیره سازی قرار می

 شوند  هستند، برای فرموالسیون جیره ترجیح داده می

توانند فقط از  باشند  طیور می)کولیکلسیفرول( در دسترس می D3)ارگوکلسیفرول( و  D2عنوان  به Dویتامین 

یک امر معمول است  روغن ماهی تحت  D3ل سازی تمام غذاها با شک استفاده کنند  بنابراین، مکمل D3شکل 

 مجاز است  Aو  Dعنوان یک منبع ویتامین  قانون خوراکی کانادایی به

 

 در تغذیه دام  FDAعناصر کمیاب مورد تأیید  -0-5جدول 
 های مجاز فرم مواد معدنی کم مصرف

 سولفات، اکسید، کلرید، کربنات و استات کبالت کبالت

 ، هیدروکسید، گلوکونات، کلرید و کربنات مساورتوفسفات، سولفات مس

 ید
هیدرو یدید، یدات  آمین دی دی یدو سالسیلیک اسید، اتیلن دی -0و  8کلسیم ید، یدو بهنات، ید مسی، 

 پتاسیم، یدید پتاسیم، یدات سدیم و یدید سدیم

 پیروفسفات، سولفات، آهن احیاءسیترات آمونیوم آهن، کربنات آهن، کلرید، گلوکونات، الکتات، اکسید، فسفات،  آهن

 منگنز
بازیک(، سولفات، اکسید  استات منگنز، کربنات، سیترات )محلول(، کلرید، گلوکونات، اورتوفسفات، فسفات )دی

 منگنز

 استات روی، کربنات، کلرید، اکسید، سولفات روی

 

ال آلفا توکوفرول استات - دی پایدار مورد استفاده در خوراک حیوانی Eمنبع بسیار متداول دسترس ویتامین 

(DL-alpha- tocophryl acetate)  سنتزی است  یک شکل دیگر ویتامینE  ،پایدارD- توکوفرول استات -آلفا

(D-alpha- tocophryl acetate) های گیاهی )مثل روغن سویا، آفتاب گردان و ذرت( گرفته  است که از روغن

 (DL-alpha- tocophryl acetate)درصد در مقایسه با  988ز شود  این شکل قدرت زیستی نسبی بیشتر ا می

 دارد  

های محلول در  شود  ویتامین بیان می (IU)المللی  های بین های محلول در چربی بر حسب واحد قدرت ویتامین

ن تر پایدارترند، به استثنای ریبوفالوین )که به نور، حرارت و یونهای فلزی(، پیرودکسیآب، تحت شرایط عملی

)پیرودکسال،که به نور و حرارت(، پنتوتنیک اسید )که به نور، اکسیژن و شرایط قلیایی(، بیوتین )که به اکسیژن 

 باشند  های فلزی( حساس میو شرایط قلیایی( و تیامین )که به حرارت، اکسیژن و شرایط اسیدی و قلیایی و یون

گیرند  کولین کلرید،  ذایی مرسوم مورد استفاده قرار میها در فرموالسیون غ اشکال پایدارتر سنتزی این ویتامین

کند( است و کولین بیتارتارات غیر  )در زمان قرارگرفتن در معرض هوا، آب جذب می 1بسیار هیگروسکوپیک

 هیگروسکوپی، یک منبع منتخب این ویتامین است  

                                                 
1 - hygroscopic 



 
914 

ادایی هستند، در زیر فهرست هایی که مجاز به افزودن به خوراک حیوانی تحت قوانین خوراک کان ویتامین

 شود  می

7.1.1: p-Aminobenzoic acid (IFN 7-03-513). 

7.1.2: Ascorbic acid (IFN 7-00-433), vitamin C. 

7.1.3: Betaine hydrochloride (IFN 7-00-722), the hydrochloride of betaine. 

7.1.4: d-Biotin (or Biotin, d-) (IFN 7-00-723). 

7.1.5: Calcium d-pantothenate (IFN 7-01-079). 

7.1.6: Calcium dl-pantothenate (IFN 7-17-904). 

7.1.7: Choline chloride solution (IFN 7-17-881). 

7.1.8: Choline chloride with carrier (IFN 7-17-900). 

7.1.9: Fish oil (IFN 7-01-965), oil of fish origin used as a source of vitamins A and D. 7.1.10: 

Folic acid (or Folacin) (IFN 7-02-066). 

7.1.11: Inositol (IFN 7-09-354). 

7.1.12, 7.1.13: Menadione and menaphthone in several forms (sources of vitamin K). 

7.1.15: Niacin (or Nicotinic acid) (IFN 7-03-219). 

7.1.16: Niacinamide (or Nicotinamide) (IFN 7-03-215), the amide of nicotinic acid. 

7.1.17: Pyridoxine hydrochloride (IFN 7-03-822). 

7.1.18: Riboflavin (IFN 7-03-920). 

7.1.19: Riboflavin-5'-phosphate sodium (IFN 7-17-901), the sodium salt of the phosphate ester of 

riboflavin. 

7.1.20: Thiamine hydrochloride (IFN 7-04-828). 

7.1.21: Thiamine mononitrate (IFN 7-04-829). 

7.1.22: Vitamin B12 (IFN 7-05-146), cyanocobalamin. 

7.1.23: Sodium ascorbate (IFN 7-00-433), the sodium salt of ascorbic acid. 

7.2: Beta-carotene (IFN 7-01-134). 

7.3: Vitamin A (IFN 7-05-142), as the acetate ester, palmitate ester, propionate ester or a 

mixtureof these esters. 

7.4: Vitamin D3 (IFN 7-05-699), cholecalciferol. 

7.5: Vitamin E (IFN 7-05-150), as the acetate ester, succinate ester or a mixture of these esters. 
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 ها آنزیم

های خاص، مجاز به اضافه شدن به خوراک ارگانیک جهت بهبود استفاده از مواد مغذی هستند  استفاده از  آنزیم

ها، در کمک به آزاد طور کلی مفید است، اما در همه تحقیقات این گونه نبوده است  فایده اصلی آن ها بهآن

عث دفع کمتر مواد مغذی  هضم نشده و ترکیبات سازی مواد مغذی بیشتر در غذا در طول هضم است، که با

 شود  خوراکی در محیط می

کند  مسئله مهم محتویات  ها، به کاهش آلودگی محیطی و پایداری محیطی کمک میبدین ترتیب، استفاده از آن

کتری تواند باعث آلودگی محیط شود  همچنین، با فسفر و ازت کود دامی است  ازت زیادی، با تولید آمونیاک می

 شود  توانند ازت را به نیترات تبدیل کنند که باعث آلودگی آب و خاک می های خاک می

کند  مقدار زیاد فیبر هضم نشده در کود  فسفر هضم نشده در کود دامی به آلودگی )محیط( با فسفر کمک می

 دهد  دامی، نامطلوب است، زیرا حجم مواد را برای کاربرد زمینی افزایش می

مجاز برای استفاده معموالً از گیاهان خوراکی غیر سمی، قارچ های غیر بیماری زا یا باکتری های غیر  های آنزیم

 شوند و ممکن است به وسیله تکنولوژی مهندسی ژنتیک تولید نشوند  بیماری زا،گرفته می

هار روده حیوانات ه آنکنند تا توضیح دهند ک زاد محسوب می های برون ها را آنزیمباشند  آن ها باید غیر سمیآن

 شوند  نمایش داده می 047در جدول  ECهای مجاز در خوراک حیوانی از نظر  شوند  آنزیم تولید نمی

گاالکتوسیداز نیستند، تولیدکنندگانی -هایی از قبیل آلفا ترکیبات متعددی، مجاز هستند این فهرست شامل آنزیم

با آژانس اعطای گواهی محلی برای فهرست مجاز، مشورت  که درصد استفاده از محصوالت آنزیمی هستند باید

 کنند 

المللی ،شامل موارد ذکر شده زیر هستند  اغلب  طور بین ها به های مورد استفاده در خوراک مثال هایی از آنزیم

ه گیرد که هدف آنها رسیدگی کردن به پروفیل خاصی از مواد در جیر ها مورد استفاده قرار می مخلوطی از آنزیم

 مورد نظر است 

کند در نتیجه  کند و بیشتر فسفر موجود آن را آزاد می ( فیتاز ،روی فسفر فیتات در مواد گیاهی عمل می9

 درصد(  84شود )احتماالً تا  سازی کمتر فسفر الزم است و مقدار کمتری فسفر در کود دامی دفع می مکمل

کند و به افزایش قابلیت هضم  گلوکان جو کمک می-تجزیه بتاگلوکاناز اضافه شده به جیره بر پایه جو، به  -( بتا2

 کند  کربوهیدرات، چربی و پروتئین کمک می

ای کمک  ساکاریدهای غیر نشاسته ( زایالناز اضافه شده به جیره حاوی گندم به تجزیه آرابینوزایالن و پلی8

 دهد  ئین و نشاسته را افزایش میکنند و قابلیت هضم کربوهیدرات را بهبود می بخشد و هضم چربی، پروت می
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شود   گاالکتوسیداز، در غذای سرشار از مواد غذایی پروتئینی گیاهی از قبیل کنجاله سویا استفاده می -( آلفا0

ای در استفاده از محصوالت سویا در  های تغذیه ها حاوی اولیگوساکاریدها هستند، فشارها و محدودیتاین لگوم

 اند  ( بررسی شده2444حیوانات توسط بیکر )

آمیالز می تواند منجر به بهبود هضم نشاسته شده و افزودن پروتئازها نشان داده اند که هضم -( افزودن آلفا8

 پروتئین را بهبود می بخشند 

 

 ها میکروارگانیسم

 سیومانتروکوکوس فیمیکروارگانیسم های مورد تأیید برای استفاده خوارکی تحت قوانین اتحادیه اروپا، شامل  

ها، بر پایه اصل عنوان پروبیوتیک ها بهباشند  استفاده از آن میساکارومایسس سرویسا )در اشکال مختلف( و 

ها و کاهش تعداد باکتری های بیماری زای داخلی در روده است  گاهی اوقات به این ارتقاء رشد الکتوباسیل

مورد بررسی قرار خواهد  7جزئیات بیشتر در فصل  شود  این جنبه با اصل، تحت عنوان ممانعت رقابتی اطالق می

 گرفت 

 

 مخمر آبجو

های ارگانیک، مجاز است  این محصول  عنوان یک جزء خوراکی در جیره به ساکارومایسس سرویسا(مخمر آبجو )

عنوان یک منبع اسید آمینه و مواد مغذی کم مصرف، استفاده  های طیور به طور سنتی قبالً در جیره فرعی، به

(  مخمر غیر فعال شده باید برای خوراک حیوان مورد استفاده قرار گیرند، زیرا 9170شد )بولتون و بالیر ، یم

 ممکن است مخمر زنده در مجرای روده ای رشد کرده و برای مواد مغذی رقابت کند 

 

 

 های خوراکی مجاز در انجمن اروپا لیست مختصری از آنزیم -0-7جدول 
 یی یا در ترکیب(تنهاآنزیم )به شماره

 گلوکاناز-بتا 98

 فیتاز 2

 گزایالناز-گلوکاناز و بتا-بتا 3

 گزایالناز-بتا 24

 گزایالناز-بتا 29

 زایالناز-بتا-بتا گلوکاناز و اندو 28

9849E=28 گزایالناز-گلوکاناز و بتا-بتا 

 گلوکاناز-بتا 28

 گزایالناز-گلوکاناز و بتا-بتا 27
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 فیتاز 23

 گزایالناز-وکاناز و بتاگل-بتا 84

 گزایالناز-بتا 89

 آمیالز-و آلفا گزایالناز-گلوکاناز و بتا-بتا 80

 گلوکاناز و آلفا آمیالز-زایالناز و بتا-بتا 08

 گاالکتوروناز زایالناز و پلی-گلوکاناز و بتا-بتا 08

 گلوکاناز-آمیالز و بتا-آلفا 03

 آمیالز-تلف( و آلفاگلوکاناز )منابع مخ-گلوکاناز، بتا-بتا 82

 آمیالز و باسیلوالیسین-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-گلوکاناز، بتا-بتا 88

 زایالناز-آمیالز و بتا-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-گلوکاناز، بتا-بتا 80

 آمیالز و باسیلوالیسین-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-گلوکاناز، بتا-بتا 88

 آمیالز و باسیلوالیسین-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-بتاگلوکاناز، -بتا 88

 آمیالز و باسیلوالیسین-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-گلوکاناز، بتا-بتا 87

 آمیالز و باسیلوالیسین-گلوکاناز )منابع مختلف(، آلفا-گلوکاناز، بتا-بتا 83

 گلوکاناز )منابع مختلف(-زایالناز و بتا-بتا 89

9849E زایالناز-گلوکاناز و بتا-ابت 

9842E زایالناز-گلوکاناز )منابع مختلف( و بتا-گلوکاناز، بتا-بتا 

9848E گلوکوناز-بتا 

9840E زایالناز-گلوکاناز و بتا-بتا 

9848E زایالناز-بتا 

9847E زایالناز-بتا 

9843E گلوکوناز-زایالناز و بتا-بتا 

9898E زایالناز-بتا 

 

های طیور استفاده کرد)  را به خاطر دلپذیری نسبتاً پایین آن، بایستی با مقادیر کم جیره این ترکیب غذایی

های گوشتی زمانی که جیره با مخمر خشک  (  این محققان دریافتند که رشد جوجه9118اونیفاد و باباتوند، 

رین مقدار بود  مصرف گرم در کیلوگرم مخمر باالت 8مکمل شد بهبود یافت، اضافه وزن روزانه با جیره حاوی 

های تغذیه شده با  گرم در کیلوگرم یکسان بود، ولی در جوجه 8/0تا  4خوراک با تمام سطوح مخمر خشک از 

 گرم در کیلوگرم کم ترین بود  8جیره حاوی 

عنوان ترکیب غذایی برای تولید ارگانیک قابل  اند و ممکن است به سایر مخمرها در جیره طیور استفاده شده

 کنند   عنوان سوبسترا استفاده می کنند از اینها به باشند  برخی کشورها که نیشکر و مالس تولید می قبول

اند  گزارش شده است که دیواره سلولی  ها، استفاده شده مخمرها برای سم زدایی جیره از مایکوتوکسین

اتفاق در دوکراتوکسین و  شود، این طور موثرتری با آفالتوکسین ترکیب می مانانوالیگوساکارید مخمر به

دهد   این محصول بر عوامل ترکیب کننده دیگر مزیت دارد، از این  ها با درجات کمتری، روی می فوزاریوتوکسین

 ( 9113شود )دومیگورا و همکاران،  ها یا مواد معدنی ترکیب نمی نظر که با ویتامین
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 مواد خوراکی مجاز در تغذیه ارگانیک

 

 (  کل دانه گیاه جو IFN 4-00-549جو ) -1/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 314 (لوگرمیک بر گرم) خشک ماده
  ازین کم یمعدن مواد

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
 4/7 مس 2804

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)
 88/4 دی 8/99

 4/73 آهن 4/84 (لوگرمیک بر گرم) خام بریف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/93 منگنز 4/934

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 91/4 ومیسلن 4/82

 4/28 یرو 4/91 (لوگرمیک بر گرم) خامی چرب

 بر گرم) دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
3/3 

 بر المللی واحد بین)ها ویتامین

 (لوگرمیک
 

 9/0 (لوگرمیک بر گرم میلی)بتاکاروتن 4/998 (لوگرمیک بر گرم) خام نیپروتئ

 نهیآم یدهایاس

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8388 

 0/8 نیآرژن
 E  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی بین واحد)
0/7 

  (لوگرمیک بر مگر میلی)ها ویتامین 2/1 نیسر+  نیسیگل

 90/4 نیوتیب 8/2 نیدیستیه

 9480 نیکول 1/8 نیزولوسیا

 89/4 نیفوالس 7/7 نیلوس

 4/88 نیاسین 9/0 نیزیل

 4/3 دیاس کیپنتوتن 4/2 نیونیمت

 4/8 نیدوکسیریپ 3/0 نیستیس+  نیونیمت

 3/9 نیبوفالویر 8/8 آالنین فنیل

 8/0 نیامیت 0/3 نیروزیت+  آالنین فنیل

  (لوگرمیک بر میکروگرم) ها ویتامین 8/8 نیونترئ

 4 ( B12 نیتامیو) نیکوباالم 9/9 پتوفانیتر

   2/8 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یمعدن مواد

 (لوگرمیک
   

   8/4  میکلس

   8/8 فسفرکل

   7/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/9 دیکلر
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   2/9 ومیزیمن

   8/0 میپتاس

   0/4 میسد

 

تعریف نشده  CFIAیا  AAFCO(  کل دانه گندم سیاه )توسط IFN 4-00-994گندم سیاه ) -2/1/0Aجدول 

 است( 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 334 (لوگرمیک بر گرم) خشک ماده
  ازین کم یمعدن مواد

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
 4/94 مس 2874

ی ظاهر یمتابولیسم یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)
 تعیین نشد دی 99/8

 00/4 آهن 948 (لوگرمیک بر گرم) خام بریف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/80 منگنز تعیین نشد

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 43/4 ومیسلن تعیین نشد

 4/20 یرو 28 (لوگرمیک بر گرم) خامی چرب

 بر گرم) دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
 تعیین نشد

 بر المللی واحد بین)ها ویتامین

 (لوگرمیک
 

 تعیین نشد (لوگرمیک بر گرم میلی)بتاکاروتن 943 (لوگرمیک بر گرم) خام نیپروتئ

 نهیآم یدهایاس

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 2/94 نیآرژن
 E  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی بین واحد)
 تعیین نشد

  (لوگرمیک بر گرم میلی)ها ویتامین 2/99 نیسر+  نیسیگل

 تعیین نشد نیوتیب 8/2 نیدیستیه

 004 نیکول 7/8 نیزولوسیا

 48/4 نیفوالس 8/8 نیلوس

 4/74 نیاسین 9/8 نیزیل

 8/92 دیاس کیپنتوتن 4/2 نیونیمت

 تعیین نشد نیدوکسیریپ 4/0 نیستیس+  نیونیمت

 8/94 نیبوفالویر 0/0 آالنین فنیل

 4/0 نیامیت 8/8 نیروزیت+  آالنین فنیل

  (لوگرمیک بر میکروگرم) ها ویتامین 8/0 نیترئون

 4 ( B12 نیتامیو) نیکوباالم 1/9 پتوفانیتر

   0/8 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یمعدن مواد

 (لوگرمیک
   

   1/4  میکلس
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   2/8 سفرکلف

   2/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/4 دیکلر

   1/4 ومیزیمن

   4/0 میپتاس

   8/4 میسد

 

(  بخش هوایی گیاه براسیکا اولراسیه )گروه کاپیتاتا( )توسط IFN 2-01-046کلم خام ) -8/1/0Aجدول 

AAFCO  یاCFIA  )تعریف نشده است 

 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 4/39 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 وساز سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیبرک یلوکالریک)یظاهر
 28/4 مس تعیین نشد

 وساز سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 48/4 دی تعیین نشد

 1/8 آهن 8/99 (لوگرمیبرک گرم) خام بریف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 81/9 منگنز 9/90

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 49/4 ومیسلن 8/99

 3/9 یرو 2/9 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 28/4 (لوگرمیک بر گرم)دیاس کینولئیل
 ها ویتامین

 (لوگرمیبرک المللی واحد بین)
 

 8/93 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
1/4 

 نهیآمی دهایاس

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9844 

 78/4 نیآرژن
 E  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8/9 

 تعیین نشد نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 NA نیوتیب 80/4 نیدیستیه

 NA نیلکو 08/4 نیزولوسیا

 08/4 نیفوالس 84/4 نیلوس

 8 نیاسین 87/4 نیزیل

 0/9 دیاس کیپنتوتن 90/4 نیونیمت

 18/4 نیدوکسیریپ 23/4 نیستیس+  نیونیمت

 0/4 نیبوفالویر 08/4 آالنین فنیل
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 89/4 نیامیت 81/4 نیروزیت+  آالنین فنیل

 00/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو) نیکوباالم 98/4 پتوفانیتر

   88/4 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یموادمعدن

 (لوگرمیک
   

   87/4  میکلس

   98/4 فسفرکل

   48/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   08/4 دیکلر

   92/4 میزیمن

   33/2 میپتاس

   92/4 میسد

 
 

کل دانه ارقام براسیکا ناپوس یا براسیکا  ( IFN 5-04-597دانه کانوالی حرارت دیده شده ) -0/1/0Aجدول 

 84درصد اسید اروسیک و اجزای جامد که حاوی کمتر از  2کامپستریس، محتوای روغن که حاوی کمتر از 

بوتنیل -8-هیدروکسی-2پنتیل گلوکوسینوالت، -0بوتنیل گلوکوسینوالت، -8ماکرو مول از یک یا هر مخلوط 

از  GLCخشک، ماده فاقد روغن )روش -گلوکوسینوالت در گرم هوا پنتیل-0-هیدروکسی-2گلوکوسینوالت و 

 ( CFIA ،2447کمیسیون کانادایی غالت(  )
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 104 (لوگرمیبرک گرم) خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
 4/8 مس 0804

 بر مگاژولی )ظاهر ابولیسمیمت یانرژ

 (لوگرمیک
 تعیین نشد دی 0/91

 4/33 آهن 4/70 (لوگرمیک بر گرم) برخامیف

 گرم) فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر
 4/88 منگنز 8/941

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 7/4 ومیسلن 7/78

 4/02 یرو 0/817 (لوگرمیک بر گرم) خامی چرب

 1/941 (لوگرمیک بر گرم) دیاس کینولئیل
 ها ویتامین

 (لوگرمیبرک المللی واحد بین)
 

 4/202 (لوگرمیک بر گرم) خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیبرک گرم میلی)
 تعیین نشد

 تعیین نشد A  نیتامیو  (لوگرمیک بر گرم) اسیدهای آمینه
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 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)

 8/98 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
998 

   تعیین نشد نیسر+  نیسیگل

 87/4 (لوگرمیک بر گرم میلی)ها ویتامین 1/8 نیدیستیه

 0938 نیوتیب 8/1 نیزولوسیا

 0/9 نیکول 4/98 نیلوس

 944 نیفوالس 0/90 نیزیل

 1/8 نیاسین 8/0 نیونیمت

 8/0 دیاس کیپنتوتن 8/3 نیستیس+  نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 2/94 آالنین فنیل

 2/8 نیبوفالویر 0/98 نیروزیت+  آالنین فنیل

  نیامیت 1/1 نیترئون

 4 (لوگرمیک بر کروگرمیم)ها ویتامین 7/2 پتوفانیتر

  ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/99 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یموادمعدن

 (لوگرمیک
   

   1/8  میکلس

   0/8 فسفرکل

   4/2 (تاتهیرفیغ) رفسف

   82/4 دیکلر

   4/8 میزیمن

   4/8 میپتاس

   92/4 میسد

 

 

 (  IFN 5-06-870شده ) کنجاله کانوالی اکسپل -0/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیبرک گرم) خشک ماده
104 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 وساز سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
9184 

 مس
3/8 

 وساز سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
2/3 

 دی
8/4 

 4/934 آهن 924 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیبرک گرم)
200 

 منگنز
8/88 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
934 

 ومیسلن
4/9 

 2/08 یرو 4/31 (لوگرمیک بر گرم)خام یچرب

  ها ویتامین 3/92 دیاس کینولئیل



 
911 

 (لوگرمیبرک المللی واحد بین) (لوگرمیک بر گرم)

 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
882 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیبرک گرم میلی)
 تعیین نشد

 اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A  نیتامیو

 (ملوگریک بر المللی بین واحد
 تعیین نشد

 نیآرژن
4/23 

 E  نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی بین واحد)
3/93 

 نیسر+  نیسیگل
8/88 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 1/4 نیوتیب 4/90 نیدیستیه

 8882 نیکول 4/93 نیزولوسیا

 2/2 نیفوالس 4/80 نیلوس

 4/988 نیاسین 4/27 نیزیل

 4/3 دیاس کیپانتوتن 4/94 نیونیمت

 تعیین نشد نیدوکسیریپ 4/91 نیستیس+  نیونیمت

 4/8 نیبوفالویر 4/91 آالنین فنیل

 3/9 نیامیت 4/84 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
4/29 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/8 پتوفانیتر

   4/91 نیوال

 بر گرم) ی پر مصرفموادمعدن

 (رملوگیک
 

 
 

   8/7  میکلس

   8/99 فسفرکل

   0/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   4/8 میزیمن

   8/3 میپتاس

   7/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-01-152کاساوا )مانیوک( ) -5/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم) خشک ماده
334 

 گرم میلی)ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر
 

ی ظاهر متابولیسمی ینرژا

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
8084 

 مس
 تعیین نشد

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)
0/90 

 دی
 تعیین نشد

 تعیین نشد آهن 4/00 (لوگرمیک بر گرم) برخامیف

 تعیین نشد منگنز 4/38 فیبر نامحلول در شوینده خنثی
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 (لوگرمیک بر گرم)

ینده فیبر نامحلول در شو

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
4/89 

 ومیسلن
 تعیین نشد

 تعیین نشد یرو 4/8 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 بر گرم)دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
1/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیبرک المللی واحد بین)
 

 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
4/88 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

 نهاسیدهای آمی

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 نیآرژن
2/9 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 نیسر+  نیسیگل
 تعیین نشد

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 تعیین نشد نیوتیب 2/9 نیدیستیه

 تعیین نشد نیکول 3/4 نیزولوسیا

 تعیین نشد نیفوالس 7/4 نیوسل

 4/8 نیاسین 2/4 نیزیل

 4/9 دیاس کیپنتوتن 0/4 نیونیمت

 4/9 نیدوکسیریپ 1/4 نیستیس+  نیونیمت

 3/4 نیبوفالویر 4/9 آالنین فنیل

 7/9 نیامیت 7/9 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
3/4 

  ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیمکوباال 2/4 پتوفانیتر

   8/9 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یمعدن موا

 (لوگرمیک
 

 
 

   2/2  میکلس

   8/2 فسفرکل

   7/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   2/4 دیکلر

   9/9 میزیمن

   3/7 میپتاس

   8/4 میسد

 

 ( IFN 5-01-609دانه اکسپل شده ) کنجاله پنبه -7/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
124 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
2844 

 مس
4/91 
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ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)
1/94 

 دی
9/4 

 984 آهن 991 (لوگرمیک بر گرم)خام بریف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
287 

 منگنز
4/28 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
934 

 ومیسلن
1/4 

 4/80 یرو 4/89 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 بر گرم)دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
8/89 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 (لوگرمیک بر گرم) خام نیپروتئ
020 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم یلیم)
 تعیین نشد

 اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم) 
  

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 نیآرژن
8/02 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر یالمل نیواحدب)
4/88 

 نیسر+  نیسیگل
8/04 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 84/4 نیوتیب 9/99 نیدیستیه

 2788 نیکول 1/92 نیلوسزویا

 88/9 نیفوالس 8/20 نیلوس

 4/83 نیاسین 8/98 نیزیل

 4/94 دیاس کیپنتوتن 7/8 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 8/98 نیستیس+  نیونیمت

 9/8 نیبوفالویر 7/91 آالنین فنیل

 0/8 نیامیت 4/82 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
0/98 

 بر کروگرمیم) ها ویتامین

 (رملوگیک
 

 87 ( B12 نیتامیو) نیکوباالم 0/8 پتوفانیتر

   8/97 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
 

 
 

   8/2  میکلس

   8/94 فسفرکل

   0/8 (تاتهیرفیغ)فسفر

   0/4 دیکلر

   2/8 میزیمن

   0/98 میپتاس

   0/4 میسد

 

 



 
242 

 ( IFN 5-02-843غالت تقطیری توسط حالل، خشک شده ) -3/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم) خشک ماده
184 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
2034 

 مس
87 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)
8/94 

 دی
 تعیین نشد

 287 آهن 4/73 (لوگرمیک بر گرم) برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
808 

 منگنز
20 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
988 

 ومیسلن
81/4 

 34 یرو 30 (لوگرمیک بر گرم) خامی چرب

 بر گرم) دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
8/29 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی بین واحد)
 

 (لوگرمیک بر گرم) خام نیپروتئ
277 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
8/8 

 اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8388 

 نیآرژن
8/99 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
83 

 نیسر+  نیسیگل
3/89 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 73/4 نیوتیب 1/8 نیدیستیه

 2887 نیکول 8/94 نیزولوسیا

 1/4 نیفوالس 7/28 نیلوس

 78 نیاسین 2/8 نیزیل

 4/90 دیاس کیپنتوتن 4/8 نیونیمت

 4/3 نیدوکسیریپ 2/94 نیستیس+  نیونیمت

 8/3 نیبوفالویر 0/98 آالنین فنیل

 1/2 نیامیت 7/29 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
0/1 

 بر کروگرمیم) ها ویتامین

 (لوگرمیک
 

 87 ( B12 نیتامیو) نیکوباالم 8/2 پتوفانیتر

   8/9 نیوال

 بر گرم)پر مصرف  یموادمعدن

 (لوگرمیک
 

 
 

   4/2  میکلس
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   0/3 فسفرکل

   2/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/2 دیکلر

   1/9 میزیمن

   0/3 میپتاس

   8/2 میسد

 
 

 ( IFN 5-09-262باقال ) -0/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
374 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

ی ظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)
2084 

 مس
99/4 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
8/94 

 دی
 تعیین نشد

 4/78 آهن 4/78 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
4/987 

 منگنز
4/98 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
4/17 

 ومیسلن
42/4 

 4/02 یرو 4/90 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 بر گرم)دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
3/8 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 (لوگرمیک بر گرم)مخا نیپروتئ
280 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

 اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 نیآرژن
3/22 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/8 

 نیسر+  نیسیگل
7/29 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 41/4 نیوتیب 7/8 نیدیستیه

 9874 نیکول 8/94 نیزولوسیا

 28/0 نیفوالس 1/93 نیلوس

 4/28 نیاسین 2/98 نیزیل

 4/8 دیاس کیپنتوتن 4/2 نیونیمت

 88/8 نیدوکسیریپ 2/8 نیستیس+  نیونیمت

 1/2 نیبوفالویر 8/94 آالنین فنیل

 8/8 نیامیت 4/91 نیروزیت+  آالنین فنیل
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 نیترئون
1/3 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 2/2 پتوفانیتر

   0/99 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
 

 
 

   9/9  میکلس

   3/0 فسفرکل

   1/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/4 دیکلر

   8/9 میزیمن

   4/92 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-02-045ه کتان )بذرک( اکسپل شده )دان -14/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
194 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
2884 

 مس
4/28 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
7/1 

 دی
47/4 

 978 آهن 4/33 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
281 

 منگنز
4/83 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
984 

 ومیسلن
39/4 

 4/88 یرو 4/80 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 بر گرم)دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک
4/99 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
808 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

 اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم) 
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 نیآرژن
9/23 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/3 

 نیسر+  نیسیگل
1/91 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 88/4 نیوتیب 8/8 نیدیستیه

 9734 نیکول 1/98 نیزولوسیا

 34/2 نیفوالس 2/91 نیلوس
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 4/87 نیاسین 3/99 نیزیل

 8/90 دیاس کیپنتوتن 3/8 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 1/99 نیستیس+  نیونیمت

 2/8 نیبوفالویر 8/98 آالنین فنیل

 2/0 نیامیت 0/28 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
0/99 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/8 پتوفانیتر

   9/98 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
 

 
 

   9/0  میکلس

   7/3 فسفرکل

   7/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/4 دیکلر

   3/8 میزیمن

   2/92 میپتاس

   9/9 میسد

 
 

 ( IFN 1-02-211کنجاله علف آبگیری شده ) -11/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
197 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
814/9 

 مس
7/8 

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
3/8 

 دی
90/4 

 828 آهن 248 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
828 

 منگنز
4/88 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
280 

 ومیسلن
48/4 

 4/91 یرو 2/80 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 (لوگرمیک بر گرم)دیاس کینولئیل
1/2 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر للیالم واحد بین)
 

 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
2/932 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
3/88 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدهای آمینه
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
873/81 

 نیآرژن
7/98 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
984 
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 نیسر+  نیسیگل
7/98 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 22/4 نیوتیب 7/2 نیدیستیه

 074/9 نیکول 8/8 نیزولوسیا

 تعیین نشد نیفوالس 9/92 نیلوس

 4/70 نیاسین 9/7 نیزیل

 0/98 دیاس کیپنتوتن 9/8 نیونیمت

 7/99 نیدوکسیریپ 4/8 نیستیس+  نیونیمت

 8/98 نیبوفالویر 9/7 آالنین فنیل

 8/92 نیامیت 8/99 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
2/8 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 9/8 پتوفانیتر

   4/7 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
 

 
 

   8/8  میکلس

   03/8 فسفرکل

   2/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/3 دیکلر

   70/9 میزیمن

   9/2 میپتاس

   30/2 میسد

 
 

 ( IFN 5-02-000پودر ماهی هرینگ ) -12/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 128 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/8 مس 8914

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 4/2 دی 0/98

 4/939 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/3 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 18/9 ومیسلن 4

 4/982 یرو 4/12 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 8/9 (لوگرمیک بر گرم)دیاس کینولئیل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی ینواحد ب)
 

 4 بتاکاروتن 839 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
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 (لوگرمیک بر گرم میلی)

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 9/04 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/98 

 8/74 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم لیمی)
 

 98/4 نیوتیب 2/98 نیدیستیه

 8848 نیکول 9/21 نیزولوسیا

 87/4 نیفوالس 4/82 نیلوس

 4/18 نیاسین 8/80 نیزیل

 4/97 دیاس کیپنتوتن 0/24 نیونیمت

 3/0 نیدوکسیریپ 2/23 نیستیس+  نیونیمت

 1/1 نیبوفالویر 8/27 آالنین فنیل

 0/4 نیامیت 8/01 نیروزیت+  آالنین فنیل

 2/84 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4/048 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/7 پتوفانیتر

   8/80 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
   

   4/20  میکلس

   8/97 فسفرکل

   4/97 (تاتهیرفیغ) فسفر

   2/99 دیکلر

   3/9 میزیمن

   9/94 میپتاس

   9/8 میدس

 
 

 ( IFN 4-03-011خوراک هومینی ) -18/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
144 

 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 98 مس 184/2

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 NA دی 9/92

 87 آهن 4/01 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 98 منگنز 238

 9/4 ومیسلن 4/39فیبر نامحلول در شوینده 
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 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی

 08 یرو 4/87 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 (لوگرمیک بر گرم)دیاس کینولئیل
7/21 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی نواحد بی)
 

 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
948 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4/1 

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
448/98 

 نیآرژن
8/8 

 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8/8 

 نیسر+  نیسیگل
4/1 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 98/4 نیوتیب 3/2 نیدیستیه

 988/9 نیکول 8/8 نیزولوسیا

 29/4 نیفوالس 3/1 نیلوس

 07 نیاسین 3/8 نیزیل

 2/3 دیاس کیپنتوتن 3/9 نیونیمت

 4/99 نیدوکسیریپ 8/8 نیستیس+  نیونیمت

 9/2 نیبوفالویر 8/0 آالنین فنیل

 9/3 نیامیت 8/3 نیروزیت+  آالنین فنیل

 نیترئون
4/0 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/9 پتوفانیتر

   2/8 نیوال

 بر گرم) پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک
   

   8/4  میکلس

   8/0 فسفرکل

   8/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/4 دیکلر

   0/2 میزیمن

   9/8 میپتاس

   3/4 میسد

 
 

 ( IFN 1-08-073پودر کتانجک )اشنه دریایی( آبگیری شده یا خشک ) -10/1/0A جدول
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/08 مس 744

 8844 دی 1/2 متابولیسمی یانرژ
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 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر

 000 آهن 281 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
NA 4/2 منگنز 

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 0/4 ومیسلن 944

 8/92 یرو 4/84 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
49/9 

 ها یتامینو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 3/98 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
7/4 

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9987 

 88/4 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
7/3 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 41/4 نیوتیب 20/4 نیدیستیه

 9874 نیکول 08/4 نیزولوسیا

 88/9 نیفوالس 38/4 نیلوس

 4/28 نیاسین 32/4 نیزیل

 4/8 دیاس کیپنتوتن 28/4 نیونیمت

 42/4 نیدوکسیریپ 28/9 نیستیس+  نیونیمت

 1/2 نیبوفالویر 08/4 آالنین فنیل

 8/8 نیامیت 81/4 نیروزیت+  نینآال فنیل

 88/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4/84 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 03/4 پتوفانیتر

   72/4 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
   

   83/9  میکلس

   02/4 فسفرکل

   NA (تاتهیرفیغ) فسفر

   2/9 دیکلر

   29/9 میزیمن

   1/4 میپتاس

   3/4 میسد
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 ( IFN 1-00-023شبدر )یونجه( آبگیری شده ) -10/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 124 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/94 مس 244/9

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 4/8

 888 آهن 204 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/82 منگنز 092

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 80/4 ومیسلن 842

 4/20 یرو 4/28 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/8 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 974 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
974 

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
238814 

 9/7 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
3/01 

 0/98 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 80/4 نیوتیب 7/8 نیدیستیه

 9049 نیکول 3/8 نیزولوسیا

 88/0 نیفوالس 9/92 نیلوس

 4/83 نیاسین 0/7 نیزیل

 4/21 دیاس کیپنتوتن 8/2 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 8/0 نیستیس+  نیونیمت

 8/98 نیوفالوبیر 0/3 آالنین فنیل

 0/8 نیامیت 1/98 نیروزیت+  آالنین فنیل

 4/7 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/2 پتوفانیتر

   8/3 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/98  میکلس

   8/2 فسفرکل

   8/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/0 دیکلر
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   8/2 میزیمن

   4/28 میپتاس

   1/4 میسد

 
 

 ( IFN 1-00-059شبدر )یونجه( آفتاب خشک ) -15/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 147 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/94 مس 884

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 NA دی 9/2

 978 آهن 247 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/27 منگنز 883

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 01/4 ومیسلن 214

 4/22 یرو 4/82 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/0 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 982 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
3/908 

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
208401 

 8/7 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر یالملل واحد بین)
244 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 448/4 نیوتیب 0/8 نیدیستیه

 191 نیکول 4/8 نیزولوسیا

 20/4 نیفوالس 7/94 نیلوس

 2/3 نیاسین 9/3 نیزیل

 4/23 دیاس کیپنتوتن 1/9 نیونیمت

 0/0 نیدوکسیریپ 4/8 نیستیس+  نیونیمت

 4/98 نیبوفالویر 9/7 آالنین فنیل

 2/0 نیامیت 1/99 نیروزیت+  آالنین فنیل

 4/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 3/9 پتوفانیتر

   1/7 نیوال

    پر مصرف یموادمعدن
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 (لوگرمیک بر گرم)

   7/92  میکلس

   4/2 فسفرکل

   3/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/8 دیکلر

   1/2 میزیمن

   7/22 میپتاس

   8/9 میسد

 
 

 ( IFN 5-27-717لوبیای سفید شیرین ) -17/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 314 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 94/8 مس 2184

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 NA دی 2/92

 4/80 آهن 994 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 3/28 منگنز 248

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 43/4 ومیسلن 987

 8/07 یرو 8/87 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/88 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 801 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
NA 

 بر گرم) اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
NA 

 3/88 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/3 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 48/4 نیوتیب 7/7 نیدیستیه

 NA نیکول 4/90 نیزولوسیا

 8/8 نیفوالس 8/20 نیلوس

 8/29 نیاسین 0/98 نیزیل

 8/7 دیاس کیپنتوتن 7/2 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 3/7 نیستیس+  نیونیمت

 2/2 نیفالوبویر 2/92 آالنین فنیل

 0/8 نیامیت 7/28 نیروزیت+  آالنین فنیل
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 4/92 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/2 پتوفانیتر

   8/94 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
   

   0/8  میکلس

   3/8 فسفرکل

   8/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   1/9 میزیمن

   4/99 میپتاس

   2/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-02-935ذرت زرد ) -13/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 314 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/8 مس 8884

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 48/4 دی 2/90

 4/21 آهن 4/28 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/7 منگنز 4/18

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 47/4 ومیسلن 4/23

 4/93 یرو 4/81 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
2/91 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 4/38 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4/97 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
23881 

 7/8 نیآرژن
 E نیتامیو

 (رملوگیک بر المللی واحد بین)
97 

 4/7 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 48/4 نیوتیب 8/2 نیدیستیه

 824 نیکول 3/2 نیزولوسیا

 98/4 نیفوالس 1/1 نیلوس
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 4/20 نیاسین 8/2 نیزیل

 4/8 دیاس کیپنتوتن 7/9 نیونیمت

 4/8 نیدوکسیریپ 3/8 نیستیس+  نیونیمت

 2/9 نیبوفالویر 1/8 آالنین فنیل

 8/8 نیامیت 0/8 نیروزیت+  آالنین فنیل

 1/2 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/4 پتوفانیتر

   1/8 نیوال

 ی پر مصرفموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/4  میکلس

   3/2 فسفرکل

   0/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   2/9 میزیمن

   8/8 میپتاس

   2/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-02-009پودر ماهی منهادن ) -10/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 124 (لوگرمیک بر گرم) خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/99 مس 2324

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 4/2 دی 3/99

 004 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/87 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 9/2 ومیسلن 4

 907 یرو 4/10 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
2/9 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 828 (لوگرمیک بر گرم)خام نیپروتئ
 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 8/88 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/8 
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 8/83 نیرس+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 98/4 نیوتیب 3/97 نیدیستیه

 8488 نیکول 7/28 نیزولوسیا

 87/4 نیفوالس 0/80 نیلوس

 4/88 نیاسین 9/03 نیزیل

 4/1 دیاس کیپنتوتن 7/97 نیونیمت

 4/0 نیدوکسیریپ 0/28 نیستیس+  نیونیمت

 1/0 نیبوفالویر 9/28 آالنین فنیل

 8/4 نیامیت 8/08 نیروزیت+  النینآ فنیل

 0/28 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 908 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/8 پتوفانیتر

   8/84 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   9/82  میکلس

   0/84 فسفرکل

   0/84 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/8 دیکلر

   8/9 میزیمن

   4/7 میپتاس

   4/0 میسد

 
 

 ( IFN 5-01-170شیر پس چرخ مایع ) -24/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 4/19 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 40/4 مس 238

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر ژولمگا)یظاهر
 48/4 دی 2/9

 4/9 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 9/4 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 48/4 ومیسلن 4

 4/0 یرو 1/4 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 4 بتاکاروتن 8/8 خام نیپروتئ
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 (لوگرمیک بر گرم میلی) (لوگرمیک بر گرم)

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
21 

 2/9 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
0/4 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 NA نیوتیب 1/4 نیدیستیه

 4/988 نیکول 1/9 نیزولوسیا

 48/4 نیفوالس 0/8 نیلوس

 33/4 نیاسین 7/2 نیزیل

 21/8 دیاس کیپنتوتن 7/4 نیونیمت

 0/4 نیدوکسیریپ 4/9 نیستیس+  نیونیمت

 0/9 نیبوفالویر 3/9 آالنین فنیل

 88/4 نیامیت 8/8 نیروزیت+  آالنین فنیل

 8/9 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 3/8 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/4 پتوفانیتر

   8/2 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   2/9  میکلس

   4/9 فسفرکل

   4/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/9 دیکلر

   9/4 میزیمن

   8/9 میپتاس

   8/4 میدس

 
 

 ( IFN 5-01-175چرخ آبگیری شده ) شیر پس -21/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار 

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 9/4 مس 2184

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 NA دی 2/92

 1/4 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 2/4 منگنز 4

 90/4 ومیسلن 4فیبر نامحلول در شوینده 
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 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی

 4/0 یرو 4/1 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
9/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی ینواحد ب)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
808 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
214 

 4/92 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9/0 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم یلیم)
 

 88/4 نیوتیب 0/3 نیدیستیه

 9043 نیکول 8/98 نیزولوسیا

 82/4 نیفوالس 4/80 نیلوس

 4/99 نیاسین 4/23 نیزیل

 4/88 دیاس کیپنتوتن 0/3 نیونیمت

 4/0 نیدوکسیریپ 7/99 نیستیس+  نیونیمت

 3/91 نیبوفالویر 4/98 آالنین فنیل

 82/8 نیامیت 4/21 نیروزیت+  آالنین فنیل

 9/98 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 8/04 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/0 پتوفانیتر

   4/28 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   9/98  میکلس

   4/94 فسفرکل

   4/94 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/94 دیکلر

   2/9 میزیمن

   4/98 میپتاس

   0/0 میدس

 
 

 ( IFN 4-04-696مالس )نیشکر( ) -22/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 794 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 8/81 مس 2984

 NA دی 8/1 متابولیسمی یانرژ
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 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر

 978 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 2/02 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 NA ومیسلن 4

 4/98 یرو 9/9 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر لیالمل واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
4/04 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 4/2 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
0/0 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک رب گرم میلی)
 

 7/4 نیوتیب 9/4 نیدیستیه

 884 نیکول 8/4 نیزولوسیا

 9/4 نیفوالس 8/4 نیلوس

 08 نیاسین 9/4 نیزیل

 81 دیاس کیپنتوتن 2/4 نیونیمت

 4/7 نیدوکسیریپ 8/4 نیستیس+  نیونیمت

 8/2 نیبوفالویر 2/4 آالنین فنیل

 1/4 نیامیت 3/4 نیروزیت+  آالنین فنیل

   8/4 نیترئون

 9/4 پتوفانیتر
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
4 

  ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 2/9 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   2/3  میکلس

   3/4 فسفرکل

   72/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   1/98 دیکلر

   8/8 میزیمن

   3/28 میپتاس

   4/1 میسد
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 ( IFN 4-00-669س )چغندر قند( )مال -28/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 774 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/98 مس 2944

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 8/1

 997 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)رخامبیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/94 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 تعیین نشد ومیسلن 4

 4/04 یرو 4 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک رب المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
4/84 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 تعیین نشد نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/0 

 تعیین نشد نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم یلیم)
 

 08/4 نیوتیب 0/4 نیدیستیه

 4/798 نیکول تعیین نشد نیزولوسیا

 NA نیفوالس NA نیلوس

 4/09 نیاسین 9/4 نیزیل

 4/7 دیاس کیپنتوتن NA نیونیمت

 NA نیدوکسیریپ 9/4 نیستیس+  نیونیمت

 8/2 نیبوفالویر NA آالنین فنیل

 یین نشدتع نیامیت NA نیروزیت+  آالنین فنیل

 0/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم تعیین نشد پتوفانیتر

   تعیین نشد نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   4/2  میکلس

   8/4 فسفرکل

   2/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/1 دیکلر
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   8/2 میزیمن

   4/07 میپتاس

   4/94 میدس

 
 

 ( IFN 4-03-309یوالف ) -20/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 314 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/8 مس 2894

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 9/4 دی 1/94

 4/38 آهن 943 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/08 منگنز 274

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 8/4 ومیسلن 988

 4/83 یرو 4/07 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
3/28 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی نواحد بی)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
998 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
7/8 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8983 

 7/3 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/92 

 4/7 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 20/4 نیوتیب 9/8 نیدیستیه

 108 نیکول 3/0 نیزولوسیا

 84/4 نیفوالس 2/1 نیلوس

 4/91 نیاسین 4/0 نیزیل

 4/98 دیاس کیپنتوتن 2/2 نیونیمت

 4/2 نیدوکسیریپ 3/8 نیستیس+  نیونیمت

 7/9 نیبوفالویر 8/8 آالنین فنیل

 4/8 نیامیت 8/94 نیروزیت+  آالنین فنیل

 0/0 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/9 پتوفانیتر

   84/8 نیوال

    پر مصرف یموادمعدن
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 (لوگرمیک بر گرم)

   7/4  میکلس

   9/8 فسفرکل

   83/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/9 دیکلر

   8/9 میزیمن

   2/0 میپتاس

   3/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-03-649شده ) زمینی اکسپل کنجاله بادام -20/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/98 مس 2844

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 0/4 دی 8/1

 238 آهن 4/81 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/81 منگنز 908

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 23/4 ومیسلن 4/19

 4/07 یرو 4/88 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/97 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
082 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 1/07 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/8 

 4/03 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 9303 نیوتیب 9/94 نیدیستیه

 7/4 نیکول 9/90 نیزولوسیا

 988 نیفوالس 7/27 نیلوس

 4/07 نیاسین 3/90 نیزیل

 0/7 دیاس کیپنتوتن 4/8 نیونیمت

 2/8 نیدوکسیریپ 4/99 نیستیس+  نیونیمت

 9/7 نیبوفالویر 2/24 آالنین فنیل

  نیامیت 8/87 نیروزیت+  آالنین فنیل
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 8/99 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 9/0 پتوفانیتر

   4/97 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
   

   7/9  میکلس

   1/8 فسفرکل

   7/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   8/8 میزیمن

   4/92 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-03-600نخود فرنگی ) -25/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار زااج

 314 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/1 مس 2874

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 28/4 دی 7/94

 4/88 آهن 4/89 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/28 منگنز 927

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 83/4 ومیسلن 4/72

 4/28 یرو 4/92 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
7/0 

 ها ینویتام

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
223 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4/9 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9887 

 7/93 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/0 

 3/24 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 98/4 نیوتیب 0/8 نیدیستیه

 807 نیکول 8/3 نیزولوسیا

 2/4 نیفوالس 9/98 نیلوس
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 4/89 نیاسین 4/98 نیزیل

 7/93 دیاس کیپنتوتن 9/2 نیونیمت

 4/9 نیدوکسیریپ 2/8 نیستیس+  نیونیمت

 3/9 نیبوفالویر 3/1 آالنین فنیل

 8/0 نیامیت 1/98 نیروزیت+  آالنین فنیل

 3/7 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 1/9 پتوفانیتر

   3/1 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   9/9  میکلس

   1/8 فسفرکل

   7/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   2/9 میزیمن

   2/94 میپتاس

   0/4 میسد

 

 
 

 ( IFN 4-03-787زمینی حرارت دیده ) سیب -27/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 222 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 78/9 مس 713

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (گرملویک بر
 48/4 دی 88/8

 78/98 آهن 8/7 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
NA 78/9 منگنز 

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 42/4 ومیسلن 7/28

 78/8 یرو 4/9 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
49/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
8/20 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
49/4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
7/98 
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 9/9 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
98/4 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 49/4 نیوتیب 8/4 نیدیستیه

 248 نیکول 9/0 نیزولوسیا

 93/4 نیفوالس 0/9 نیلوس

 1/99 نیاسین 08/9 نیزیل

 88/8 دیاس کیپنتوتن 0/4 نیونیمت

 88/8 نیدوکسیریپ 7/4 نیستیس+  نیونیمت

 88/4 نیبوفالویر 4/9 آالنین فنیل

 1/4 نیامیت 1/9 نیروزیت+  نینآال فنیل

 1/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/4 پتوفانیتر

   8/9 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
NA 

 
 

   90/4  میکلس

   7/4 فسفرکل

   8/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

    دیکلر

   28/4 میزیمن

   8/8 میپتاس

   47/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-25-392زمینی ) کنسانتره پروتئین سیب -23/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 194 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/21 مس 2304

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 8/4 دی 7/99

 084 آهن 8/8 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/8 منگنز 4/24

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
NA 4/9 ومیسلن 

 4/29 یرو 4/24 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

  ها ویتامین 2/2 دیاس کینولئیل
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 (لوگرمیک بر المللی واحد بین) (وگرملیک بر گرم)

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
788 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 7/02 نیآرژن
 E نیتامیو

 (وگرملیک بر المللی واحد بین)
4/88 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 تعیین نشد نیوتیب 2/93 نیدیستیه

 تعیین نشد نیکول 2/08 نیزولوسیا

 تعیین نشد نیفوالس 0/78 نیلوس

 تعیین نشد نیاسین 4/80 نیزیل

 تعیین نشد دیاس کیپنتوتن 2/91 نیونیمت

 تعیین نشد نیدوکسیریپ 4/82 نیستیس+  نیونیمت

 تعیین نشد نیبوفالویر 2/888 آالنین فنیل

 تعیین نشد نیامیت 8/948 نیروزیت+  آالنین فنیل

 4/03 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/94 پتوفانیتر

   3/88 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/2  میکلس

   3/8 فسفرکل

   3/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/8 دیکلر

   28/4 میزیمن

   48/4 میپتاس

   48/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-03-928سبوس برنج ) -20/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 374 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/1 مس 2134

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 9/4 دی 8/92

 914 آهن 984 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 223 منگنز 287 فیبر نامحلول در شوینده خنثی
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 (لوگرمیک بر گرم)

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 0/4 ومیسلن 981

 84 یرو 984 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
2/09 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
988 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 4/94 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/88 

 1/92 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 88/4 نیوتیب 0/8 نیدیستیه

 9988 نیکول 0/0 نیزولوسیا

 224 نیفوالس 2/1 نیلوس

 218 نیاسین 7/8 نیزیل

 28 دیاس کیپنتوتن 8/2 نیونیمت

 28 نیدوکسیریپ 8/8 نیستیس+  نیونیمت

 8/2 نیبوفالویر 8/8 آالنین فنیل

 8/22 نیامیت 8/1 نیروزیت+  آالنین فنیل

 3/0 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/9 پتوفانیتر

   3/8 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   7/4  میکلس

   0/98 فسفرکل

   9/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/4 دیکلر

   4/1 میزیمن

   8/98 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-04-047چاودار ) -84/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 334 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 4/7 مس 2884 متابولیسمی یانرژ
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 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 47/4 دی 4/99

 4/84 آهن 4/22 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/83 منگنز 4/928

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 83/4 ومیسلن 4/08

 4/89 یرو 4/98 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/7 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
993 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 4/8 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/98 

 9/94 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 43/4 نیوتیب 0/2 نیدیستیه

 091 نیکول 7/8 نیزولوسیا

 4/9 نیفوالس 0/8 نیلوس

 4/91 نیاسین 3/8 نیزیل

 4/3 دیاس کیپنتوتن 7/9 نیونیمت

 8/2 نیدوکسیریپ 8/8 نیستیس+  نیونیمت

 8/9 نیبوفالویر 4/8 آالنین نیلف

 8/8 نیامیت 8/7 نیروزیت+  آالنین فنیل

 2/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)2/9
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 2/9 پتوفانیتر

   9/8 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/4  میکلس

   8/8 فسفرکل

   9/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   2/9 میزیمن

   3/0 میپتاس

   2/4 میسد
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 ( IFN 5-040109کنجاله گلرنگ اکسپل شده ) -81/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 124 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/1 مس 2774

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 81/99

 030 آهن 988 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف
 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 04 منگنز 288

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 تعیین نشد ومیسلن 934

 4/02 یرو 4/78 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
4/99 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
814 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 دتعیین نش

 8/27 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/98 

 0/08 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 0/9 نیوتیب 9/1 نیدیستیه

 2874 نیکول 4/98 نیزولوسیا

 0/4 نیفوالس 0/20 نیلوس

 22 نیاسین 0/94 نیزیل

 9/81 دیاس کیپنتوتن 1/7 نیونیمت

 8/99 نیدوکسیریپ 1/90 نیستیس+  نیونیمت

 4/0 نیبوفالویر 8/97 آالنین فنیل

 8/0 نیامیت 4/27 نیروزیت+  آالنین فنیل

 8/98 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 3/8 پتوفانیتر

   8/29 نیوال

 ی پر مصرفموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/2  میکلس

   4/93 فسفرکل

   4/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/9 دیکلر
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   2/94 میزیمن

   4/7 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-04-220کنجاله کنجد اکسپل شده ) -82/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/80 مس 2294

 ساز و سوخت قابل یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 97/4 دی 28/1

 4/18 آهن 4/87 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/88 منگنز 934

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 29/4 ومیسلن 982

 944 یرو 4/78 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
7/84 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
028 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
2/4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
888 

 8/03 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/8 

 8/84 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 20/4 نیوتیب 3/1 نیدیستیه

 9888 نیکول 7/90 نیزولوسیا

 8/4 نیفوالس 0/27 نیلوس

 4/84 نیاسین 9/94 نیزیل

 4/8 دیاس کیپنتوتن 8/99 نیونیمت

 8/92 نیدوکسیریپ 7/91 نیستیس+  نیونیمت

 8/8 نیبوفالویر 7/97 آالنین فنیل

 3/2 نیامیت 1/82 نیروزیت+  آالنین فنیل

 0/90 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/8 پتوفانیتر

   8/93 نیوال

    پر مصرف یموادمعدن
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 (گرملویک بر گرم)

   4/91  میکلس

   2/92 فسفرکل

   7/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/4 دیکلر

   0/8 میزیمن

   4/99 میپتاس

   0/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-04-444سورگوم )مایلو( ) -88/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 334 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/8 مس 8214

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 0/4 دی 7/98

 4/08 آهن 4/27 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/98 منگنز 4/934

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 2/4 ومیسلن 4/38

 4/98 یرو 4/21 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/98 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
4/12 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
NA 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
994 

 3/8 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9/92 

 9/7 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 28/4 نیوتیب 8/2 نیدیستیه

 883 نیکول 7/8 نیزولوسیا

 97/4 نیفوالس 9/92 نیلوس

 4/09 نیاسین 2/2 نیزیل

 0/92 دیاس کیتوتنپن 7/9 نیونیمت

 2/8 نیدوکسیریپ 0/8 نیستیس+  نیونیمت

 8/9 نیبوفالویر 1/0 آالنین فنیل

 4/8 نیامیت 0/3 نیروزیت+  آالنین فنیل
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 9/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/9 پتوفانیتر

   8/0 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (گرملویک بر گرم)
 

 
 

   8/4  میکلس

   1/2 فسفرکل

   8/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   1/4 دیکلر

   8/9 میزیمن

   8/8 میپتاس

   9/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-04-597سویای حرارت دیده ) -80/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 144 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/98 مس 8384

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 48/4 دی 9/98

 4/34 آهن 4/08 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/84 منگنز 981

فیبر نامحلول در شوینده 

 (گرملویک بر گرم)اسیدی
 99/4 ومیسلن 4/34

 4/81 یرو 934 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
940 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
882 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4/9 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی د بینواح)
9887 

 4/28 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9/93 

 2/80 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 20/4 نیوتیب 8/1 نیدیستیه

 2847 نیکول 9/98 نیزولوسیا

 8/8 نیفوالس 8/27 نیلوس
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 4/22 نیاسین 2/22 نیزیل

 4/98 دیاس کیپنتوتن 8/8 نیونیمت

 3/94 نیدوکسیریپ 3/94 نیستیس+  نیونیمت

 8/2 نیبوفالویر 8/93 آالنین فنیل

 4/99 نیامیت 8/89 نیروزیت+  آالنین فنیل

 9/90 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 3/0 پتوفانیتر

   3/98 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر مگر)
 

 
 

   8/2  میکلس

   1/8 فسفرکل

   8/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   3/2 میزیمن

   4/97 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 

 ( IFN 5-04-600کنجاله سویای اکسپل شده ) -80/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 144 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/22 مس 2024

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 98/4 دی 9/94

 987 آهن 4/81 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/89 منگنز 984

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)سیدیا
 94/4 ومیسلن 944

 4/84 یرو 4/03 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
1/27 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
021 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد
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 7/84 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/7 

 تعیین نشد نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 88/4 نیوتیب 0/99 نیدیستیه

 2828 نیکول 8/28 نیزولوسیا

 0/8 نیفوالس 2/88 نیلوس

 4/89 نیاسین 1/27 نیزیل

 8/90 دیاس کیپنتوتن 8/8 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 9/92 نیستیس+  نیونیمت

 0/8 نیبوفالویر 4/22 آالنین فنیل

 1/8 نیامیت 8/87 نیروزیت+  آالنین فنیل

 2/97 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 9/8 پتوفانیتر

   3/22 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/2  میکلس

   9/1 فسفرکل

   8/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   7/4 دیکلر

   8/2 میزیمن

   1/97 میپتاس

   8/4 میسد

 
 

 ( IFN 5-30-033کنجاله آفتابگردان بدون پوسته اکسپل شده ) -85/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)کخش ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/0 مس 2884

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 8/4 دی 3/1

 4/89 آهن 922 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (ملوگریک بر گرم)
 4/29 منگنز 288

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 8/4 ومیسلن 970

 8/84 یرو 4/34 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

  ها ویتامین 4/91 دیاس کینولئیل



 
280 

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین) (لوگرمیک بر گرم)

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
090 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
8/4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
844 

 8/80 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/92 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 0/9 نیوتیب 0/9 نیدیستیه

 2844 نیکول 8/97 نیزولوسیا

 8/2 نیفوالس 7/20 نیلوس

 244 نیاسین 9/98 نیزیل

 1/8 دیاس کیپنتوتن 0/1 نیونیمت

 8/92 نیدوکسیریپ 8/98 نیستیس+  نیونیمت

 0/8 نیبوفالویر 4/93 آالنین فنیل

 1/88 نیامیت 4/23 نیروزیت+  آالنین فنیل

 7/98 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/8 پتوفانیتر

   9/24 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   1/8  میکلس

   8/94 فسفرکل

   7/2 (تاتهیرفیغ) فسفر

   1/9 دیکلر

   2/7 میزیمن

   8/94 میپتاس

   2/2 میسد

 
 

 ( IFN 4-04-001ترب سوئدی ) -87/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 0/948 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 07/4 مس تعیین نشد

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی تعیین نشد

 9/8 آهن 4/92 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 4/2 منگنز تعیین نشد فیبر نامحلول در شوینده خنثی
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 (لوگرمیک بر گرم)

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 9/4 ومیسلن تعیین نشد

 8/8 یرو تعیین نشد (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
88/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
4/92 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
49/4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
97 

 70/9 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/8 

 NA نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 نشد تعیین نیوتیب 88/4 نیدیستیه

 تعیین نشد نیکول 81/4 نیزولوسیا

 28/4 نیفوالس 08/4 نیلوس

 20/3 نیاسین 08/4 نیزیل

 33/9 دیاس کیپنتوتن 92/4 نیونیمت

 93/9 نیدوکسیریپ 27/4 نیستیس+  نیونیمت

 07/4 نیبوفالویر 88/4 آالنین فنیل

 48/9 نیامیت 80/4 نیروزیت+  آالنین فنیل

 80/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 98/4 پتوفانیتر

   88/4 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   88/4  میکلس

   83/4 فسفرکل

   تعیین نشد (تاتهیرفیغ) فسفر

   تعیین نشد دیکلر

   27/4 میزیمن

   18/8 میپتاس

   20/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-20-362تریتیکاله ) -83/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 144 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 4/3 مس 8984 متابولیسمی یانرژ
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 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 7/92

 4/89 آهن 8/29 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/08 منگنز 927

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 8/4 ومیسلن 4/83

 4/82 یرو 4/93 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
9/7 

 ها ویتامین

 (وگرملیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
928 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 7/8 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/1 

 4/94 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم لیمی)
 

 4/9 نیوتیب 8/2 نیدیستیه

 082 نیکول 1/8 نیزولوسیا

 4/78 نیفوالس 8/7 نیلوس

 8/90 نیاسین 1/8 نیزیل

 28/98 دیاس کیپنتوتن 4/2 نیونیمت

 83/9 نیدوکسیریپ 8/0 نیستیس+  نیونیمت

 80/9 نیبوفالویر 1/0 آالنین فنیل

 98/0 نیامیت 9/3 نیروزیت+  آالنین فنیل

 8/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 0/9 پتوفانیتر

   9/8 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   7/4  میکلس

   8/8 فسفرکل

   0/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر

   4/9 میزیمن

   8/0 میپتاس

   8/4 میسد
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 ( IFN 4-050-211گندم ) -80/1/0A جدول
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 334 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/8 مس 8984

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 40/4 دی 1/92

 4/81 آهن 4/28 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/80 منگنز 988

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم)اسیدی
 88/4 ومیسلن 4/04

 4/04 یرو 4/24 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
8/1 

 ها ویتامین

 (وگرملیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
988 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
0/4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
887 

 4/8 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/98 

 8/94 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 99/4 نیوتیب 2/8 نیدیستیه

 773 نیکول 9/0 نیزولوسیا

 22/4 نیفوالس 8/3 نیلوس

 4/03 نیاسین 0/8 نیزیل

 1/1 دیاس کیپنتوتن 4/2 نیونیمت

 0/8 نیدوکسیریپ 1/0 نیستیس+  نیونیمت

 0/9 نیبوفالویر 4/8 آالنین فنیل

 8/0 نیامیت 3/1 نیروزیت+  آالنین فنیل

 7/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/9 پتوفانیتر

   0/8 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/4  میکلس

   7/8 فسفرکل

   3/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   8/4 دیکلر
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   8/9 میزیمن

   1/0 میپتاس

   9/4 میسد

 
 

 ( IFN 4-05-205گندم )زبره  -04/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 314 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/94 مس 2244

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 4/1

 4/30 آهن 4/78 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/944 منگنز 888

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 72/4 ومیسلن 947

 4/12 یرو 4/02 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
0/97 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
981 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4/8 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8444 

 7/1 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
9/24 

 3/98 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (گرملویک بر گرم میلی)
 

 88/4 نیوتیب 0/0 نیدیستیه

 9937 نیکول 8/8 نیزولوسیا

 78/4 نیفوالس 8/94 نیلوس

 4/72 نیاسین 7/8 نیزیل

 8/98 دیاس کیپنتوتن 8/2 نیونیمت

 4/1 نیدوکسیریپ 3/8 نیستیس+  نیونیمت

 3/9 نیبوفالویر 4/7 آالنین فنیل

 8/98 نیامیت 1/1 نیروزیت+  آالنین فنیل

 9/8 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/2 پتوفانیتر

   8/7 نیوال

    پر مصرف یموادمعدن
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 (لوگرمیک بر گرم)

   2/9  میکلس

   8/1 فسفرکل

   3/8 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/4 دیکلر

   9/0 میزیمن

   8/94 میپتاس

   8/4 میسد

 

 ( IFN 4-05-201شکسته ) گندم -01/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 334 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 92 مس 2784

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 8/99

 944 آهن 4/81 (ملوگریک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/31 منگنز 230

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 78/4 ومیسلن 4/38

 944 یرو 4/08 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
4/91 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
988 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 7/94 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/80 

 8/97 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 20/4 نیوتیب 8/0 نیدیستیه

 9974 نیکول 3/8 نیزولوسیا

 0/9 نیفوالس 2/94 نیلوس

 947 نیاسین 4/7 نیزیل

 8/22 دیاس کیپنتوتن 8/2 نیونیمت

 2/7 نیدوکسیریپ 8/8 نیستیس+  نیونیمت

 8/8 نیبوفالویر 4/7 آالنین فنیل

 9/93 نیامیت 9/92 نیروزیت+  آالنین فنیل

  ها ویتامین 7/8 نیترئون
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 (لوگرمیک بر کروگرمیم)

 4 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 2/2 پتوفانیتر

   7/3 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   4/9  میکلس

   8/3 فسفرکل

   7/9 (تاتهیرفیغ) فسفر

   0/4 دیکلر

   8/2 میزیمن

   8/94 میپتاس

   2/4 میسد

 

  ( IFN 4-01-134مایع آب پنیر مطبوع ) -02/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 4/81 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
NA 40/4 مس 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
NA تعیین نشد دی 

 8/4 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)رخامبیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 49/4 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 42/4 ومیسلن 4

 8/9 یرو 8/8 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
43/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
4/98 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
4 

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4/924 

 28/4 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 تعیین نشد نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 40/4 نیوتیب 93/4 نیدیستیه

 7/927 نیکول 82/4 نیزولوسیا

 49/4 نیفوالس 14/4 نیلوس

 70/4 نیاسین 9/9 نیزیل

 38/8 دیاس کیپنتوتن 98/4 نیونیمت
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 89/4 نیدوکسیریپ 8/4 نیستیس+  نیونیمت

 83/9 نیبوفالویر 8/4 آالنین فنیل

 88/4 نیامیت 80/4 نیروزیت+  آالنین فنیل

 3/4 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 3/2 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 29/4 پتوفانیتر

   08/4 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   07/4  میکلس

   08/4 فسفرکل

   08/4 (تاتهیرفیغ) فسفر

   NA دیکلر

   43/4 میزیمن

   89/9 میپتاس

   80/4 میسد

 

 ( IFN 4-01-182آب پنیر مطبوع آبگیری شده ) -08/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/98 مس 9144

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر مگاژول)یظاهر
 تعیین نشد دی 4/3

 984 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/8 منگنز 4

فیبر نامحلول در شوینده 

 (لوگرمیک بر گرم) اسیدی
 92/4 ومیسلن 4

 4/94 یرو 4/1 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
9/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
929 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 8/2 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8/4 

 0/8 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 27/4 نیوتیب 8/2 نیدیستیه
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 9324 نیکول 2/8 نیزولوسیا

 38/4 نیفوالس 3/94 نیلوس

 4/94 نیاسین 4/1 نیزیل

 4/07 دیاس کیپنتوتن 7/9 نیونیمت

 4/0 نیدوکسیریپ 2/0 نیستیس+  نیونیمت

 9/27 نیبوفالویر 8/8 آالنین فنیل

 9/0 نیامیت 9/8 نیروزیت+  نینآال فنیل

 2/7 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4/28 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 3/9 پتوفانیتر

   4/8 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/7  میکلس

   2/7 فسفرکل

   4/7 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/90 دیکلر

   8/9 میزیمن

   8/91 میسپتا

   0/1 میسد

 

 
 

 ( IFN 5-00-025پودر ماهی سفید ) -00/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 194 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/3 مس 2324

 مگاژول)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 4/2 دی 3/99

 4/34 آهن 4 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/94 منگنز 4

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 8/9 ومیسلن 4

 4/34 یرو 4/03 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (لوگرمیک بر گرم)
3/4 

 ها امینویت

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 4 بتاکاروتن 888 خام نیپروتئ
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 (لوگرمیک بر گرم میلی) (لوگرمیک بر گرم)

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
4 

 4/02 نیآرژن
 E نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
8/8 

 8/83 نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 90/4 نیوتیب 8/91 نیدیستیه

 0484 نیکول 4/89 نیزولوسیا

 8/4 نیفوالس 4/08 نیلوس

 4/83 نیاسین 4/08 نیزیل

 7/0 دیاس کیپنتوتن 8/98 نیونیمت

 8/8 نیدوکسیریپ 4/20 نیستیس+  نیونیمت

 8/0 نیبوفالویر 4/23 آالنین فنیل

 8/9 نیامیت 8/08 نیروزیت+  آالنین فنیل

 4/28 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4/79 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 4/7 پتوفانیتر

   8/82 نیوال

 پر مصرف یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   4/74  میکلس

   4/88 فسفرکل

   4/88 (تاتهیرفیغ) فسفر

   4/8 دیکلر

   2/2 میزیمن

   4/99 میپتاس

   7/1 میسد

 

 ( IFN 7-05-527مخمر آبجوی آبگیری شده ) -00/1/0Aجدول 
 مقدار اجزا مقدار اجزا

 184 (لوگرمیک بر گرم)خشک ماده
 ازین کم یموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر یلوکالریک)یظاهر
 4/88 مس 9114

 ولمگاژ)یظاهر متابولیسمی یانرژ

 (لوگرمیک بر
 42/4 دی 82/3

 298 آهن 4/21 (لوگرمیک بر گرم)برخامیف

 فیبر نامحلول در شوینده خنثی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/3 منگنز 4/04

 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 (لوگرمیک بر گرم)
 4/9 ومیسلن 4/84
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 4/01 یرو 4/97 (لوگرمیک بر گرم)خامی چرب

 دیاس کینولئیل

 (وگرملیک بر گرم)
0/4 

 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 

 خام نیپروتئ

 (لوگرمیک بر گرم)
081 

 بتاکاروتن

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 تعیین نشد

  اسیدهای آمینه

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 A نیتامیو

 (لوگرمیک بر المللی واحد بین)
 تعیین نشد

 4/22 نیآرژن
 E نیتامیو

 (وگرملیک بر المللی واحد بین)
4/2 

 تعیین نشد نیسر+  نیسیگل
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر گرم میلی)
 

 88/4 نیوتیب 1/94 نیدیستیه

 8130 نیکول 8/29 نیزولوسیا

 1/1 نیفوالس 8/89 نیلوس

 003 نیاسین 2/82 نیزیل

 941 دیاس کیپنتوتن 0/7 نیونیمت

 3/02 نیدوکسیریپ 0/92 نیستیس+  نیونیمت

 4/87 نیبوفالویر 8/93 آالنین فنیل

 3/19 نیامیت 3/82 نیروزیت+  آالنین فنیل

 4/22 نیترئون
 ها ویتامین

 (لوگرمیک بر کروگرمیم)
 

 4/9 ( B12 نیتامیو)نیکوباالم 8/8 پتوفانیتر

   8/28 نیوال

 ی پر مصرفموادمعدن

 (لوگرمیک بر گرم)
 

 
 

   8/9  میکلس

   0/90 فسفرکل

   4/90 (تاتهیرفیغ) فسفر

   2/9 دیکلر

   8/2 میزیمن

   4/93 میپتاس

   4/9 میسد
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 جیره طیور ارگانیک -5فصل 

 

های دیگری برای  دهد  جیره های طیور ارگانیک را نشان می جدول زیر حداقل تعداد جیره جهت تغذیه گله

 و پرندگان آبزی مورد نیاز خواهد بود   ، بوقلمون پرورش جوجه

 گذار غ تخممر مرغ گوشتی بوقلمون گوشتی غاز / اردک بلدرچین بوقلمون امو

 آغازین جوجه دوره آغازین دوره آغازین آغازین/رشد آغازین/رشد دوره آغازین دوره آغازین

 رشد نیمچه رشد رشد   رشد رشد

 گذاری تخم پایانی پایانی   پایانی پایانی

 

د تأمین یکی از اهداف مهم کشاورزی ارگانیک، پایداری محیطی است  در نتیجه تولیدکنندگان ارگانیک، نیازمن

اغلب یا تمام مواد مورد نیازشان از جمله خوراک هستند  اما، این امر مهم در مزارع کوچک و حتی مزارع بزرگی 

سازی کافی جیره  که ممکن است مقداری از خوراکی را تولید کنند، ولی تجهیزات مخلوط کننده الزم برای آماده

ین کافی جهت پرورش انواع گیاهان ممکن است قادر به در محل نداشته باشند غیر ممکن است  مزارع دارای زم

 در یک آسیاب مشترک باشند « 1درون محلی»ها به صورت  کردن جیره مخلوط

 

 کنند مزارعی که هیچ ترکیب خوراکی تولید نمی

داری این مزارع باید کامالً بر مواد غذایی خریداری شده تکیه کنند  مواد غذایی باید از تولیدکنندگان معتبر خری

توانند از اطالعات فراهم شده در این کتاب برای کمک به تنظیم جیره استفاده کنند   شود و تولیدکنندگان می

های تنظیم شده توسط تولیدکننده خوراک، مشتری، یا یک  توان بر اساس ویژگی خوراک خریداری شده را می

های دلخواه مشتریان هستند و حتی ممکن  مشاور، تولید کرد  اغلب تولیدکنندگان خوراک در پی تأمین جیره

                                                 
1 . on-site 
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های تهیه شده توسط مشتری بسازد  مواد غذایی باید به طور منظم  ها را بر اساس فرمول است تولیدکننده، جیره

 سفارش داده شوند و در مزرعه برای مدت طوالنی ذخیره نشود 

دهد  از جمله  مفیدی به خریدار مییکی از مزایای خرید یک غذای کامل این است که برچسب آن اطالعات      

های خوراک تجاری طیور  فهرست ترکیبات و آنالیز تضمینی  اطالعات زیر را از سوی قانون در بر چسب

 ها( در آمریکای شمالی الزم شمرده شده است: های کامل و مکمل )خوراک

 ( وزن خالص محصول 9

 شود  وزیع می( نام محصول و نام تجاری که تحت عنوان خوراک تجاری ت2

(، لیزین، چربی خام، فیبر خام، CP( تجزیه تضمینی که به مواد مغذی خاص مربوط است )پروتئین خام )8

به کلماتی که حاوی اطالعات بیشتری  (CF)کلسیم، فسفر، سدیم )یا نمک(، سلنیم و روی(  تغییر نام فیبر خام 

های آنالیزی که  در شوینده اسیدی با استفاده از روشباشد مثل فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر نامحلول 

 شود  های معتبر جهانی در صنعت غذا، ارائه می بوسیله آزمایشگاه

( نام متداول یا معمول هر ترکیب در تولید خوراک استفاده شود  در برخی مجامع قضایی، استفاده از یک واژه 0

که قوانین، اجازه بیان نام مواد خوراکی از یک یا اینبرای گروهی از ترکیبات که یک نقش دارند مجاز است 

گذاری با برخی کشورهای اروپایی است که در    دهند  این یک تفاوت مهم در برچسب لیست تأیید شده را می

 شود  جا فرمول دقیق استفاده میآن

 ( آدرس دقیق پستی و نام تولیدکننده یا فرد مسئول توزیع خوراک 8

 ( دستور استفاده8

 ( بیان جمالت احتیاطی جهت استفاده امن و مؤثر از مواد خوراکی7

های آن را  دهد، اما محدودیت دهنده طیور قرار می برچسب خوراک تجاری، اطالعات مفیدی را در اختیار پرورش

از توان آن را  شود و نمی روی برچسب بیان نمی (ME)در آمریکای شمالی باید دانست  مقدار انرژی متابولیسمی 

کند که آیا ترکیبات کم انرژی استفاده  روی برچسب محاسبه کرد، اما میزان فیبر خام تا حدودی مشخص می
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کند   شده یا خیر، و میزان چربی خام، اطالعاتی را مبنی بر این که آیا انرژی خوراک کم یا زیاد است را ارائه می

ت  دلیل حذف ظاهری سایر اطالعات بر روی جدیداً اضافه کردن میزان لیزین به برچسب یک کار مناسب اس

های آزمایشگاهی مورد تأیید، ضمانت شوند  امروزه این  برچسب این است که این اطالعات باید توسط روش

 اند  ها، جهت بکارگیری جهانی هنوز مورد توافق صنعت غذا در کانادا و آمریکا قرار نگرفته روش

کنند از مخلوط کردن خوراک  را از یک کارخانه خوراک خریداری می تولیدکنندگانی که مواد غذایی کامل     

 کنند، اما باید برنامه کنترل کیفی طرح شده ذیل را اتخاذ کنند  خودشان پرهیز می

 ای مورد استفاده در خوراک طیور های غله مزارع دارای دانه

اهی اوقات تحت عنوان کنسانتره( توانند مکملی )گ مزارع با تولید کافی غالت و نه محصوالت پروتئینی می

کند  این مکمل باید با یک راهنمای  خریداری کنند که تمام مواد مغذی دارای کمبود در غالت را تأمین می

مخلوط کردن خریداری شود  در آمریکای شمالی، اطالعات برچسب که بر روی مکمل خریداری شده نوشته 

های مختلفی توسط  رد نیاز برای خوراک کامل یکسان است  مکملشده است، با اطالعات بیان شده در باال و مو

شوند  اما شاید فقط یک مکمل طیور واحد در دسترس  کنندگان فروخته می تولیدکنندگان خوراک و ترکیب

باشد و احتماالً در تمام پرندگان مورد استفاده قرار گیرد  بنابراین استفاده از مکمل، هم باعث راحتی کار و هم 

 شود  هر نوع مکمل باید طبق استانداردهای ارگانیک خریداری گردد  در فرموالسیون جیره میدقت 

  گذاری )کنسانتره( ای از ترکیب مکمل جیره تخم   نمونه8.9جدول 

 درصد ماده خشک( 04گرم در کیلوگرم )بر اساس  اجزاء

 974 پودرماهی

 804 کنجاله سویا

 177 پودر علف

 284 سنگ آهک آسیاب شده

 07 دی کلسیم فسفات

 4/5 نمک

 4/14 پیش مخلوط مواد معدنی کم مصرف

 4/14 پیش مخلوط ویتامین
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دهد که برای استفاده در  ( را نشان میCPگرم در کیلوگرم  824ای از فرمول یک مکمل ) نمونه 9-8جدول      

تواند به آسانی در یک  ست که میگذار طراحی شده است  یکی از فواید استفاده از مکمل این ا های تخم مرغ

جیره بر پایه استفاده از غالت ترکیب شود  این امر نیاز مزرعه را برای خریداری تجهیزات مخلوط کننده، از بین 

 برد  می

 

 ای جهت استفاده در مزرعه مزارع دارای مواد غذایی پروتئینی و غله

مزرعه هستند تا کنترل دقیقی بر فرمول آن داشته دهندگان به دنبال مخلوط کردن جیره در  بسیاری از پرورش

(  این امر، بویژه زمانی مشهود است که عالوه بر غالت، یک یا چند ماده خوراکی پروتئینی نیز 8-9باشند ) شکل 

ای از آن در خریداری شود که نمونه« 1پیش مخلوط»دردسترس است  در این مورد تنها الزم است که یک 

شود  بخش بعدی، در مورد اصول فرموالسیون خوراک و تولید برای آن دسته از  همین فصل ارائه می

 دهد  کنند، توضیح می مخلوط می  2ای مزرعه شان را به صورت درون دهندگان ارگانیکی که مواد غذایی پرورش

 

 ایمراحل تولید خوراک به صورت درون مزرعه

های فرآوری  به جیره متوازن است  این امر با دستگاه تولید )یا ترکیب( خوراک، فرآیند تبدیل اجزای خوراکی

کند   ها را با مقادیر صحیح جهت ساخت یک جیره کامل و مناسب مخلوط میشود که آن مواد خوراکی انجام می

آید یا ممکن است به عنوان یک خوراک آردی به پرندگان تغذیه  اغلب، خوراک مخلوط شده به صورت پلت درمی

 شود 

                                                 
1 . premix 

2 . on-farm 
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 ای  کن( کوچک درون مزرعه میکسر )مخلوط-نمایی از یک آسیاب  8.9شکل 

 

 ها فرمول خوراک: جوجه

های نوشته شده توسط دیگران هستند  متأسفانه هیچ منبع قابل  برخی تولیدکنندگان به دنبال استفاده از فرمول

وجود ندارد  اما، برخی های خوراکی مناسبی که بتوان به تولیدکنندگان ارگانیک توصیه کرد،  دسترسی از فرمول
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ها در زیر ارائه هایی از آن باشند که مثال ها، در نوشتجات منتشر شده از چندین کشور قابل دسترس می فرمول

کنند، اما فقط مقادیر محاسبه  شده است  در برخی موارد، اطالعاتی را در مورد مواد مغذی آنالیز شده فراهم می

 این مقادیر در فرموالسیون جیره اهمیت دارند  اند، زیرا شده در زیر گنجانده شده

 

 گذار های تخم مرغ

هفتگی و  94تا  3گذار در مرحله آغازین  های تخم ( در انگلیس، یک برنامه غذایی برای مرغ9117المپکین )

گذاری، یک  هفته اول تخم 04گذاری ارائه کرد  در  روز قبل از اولین تخم 94پس از آن با یک جیره رشد تا 

ها داده شد و سپس با جیره حاوی پروتئین  گرم در کیلوگرم پروتئین خام( به مرغ 934یره با پروتئین باال )ج

ها جهت  گذاری ادامه یافت  مثالی از این جیره گرم در کیلوگرم پروتئین خام( برای بقیه دوره تخم 984کمتر )

اند  مکمل، در جداول زیر نشان داده شدهفاقد اسیدآمینه  EUو  UKROFS ،EUدرک استانداردهای رایج برای 

 ( 8-8و  2-8)جدول 

 های ارگانیک در انگلیس   ها جهت تغذیه نیمچه ای از جیره و اختصاصات ریزمغذی   نمونه8.2جدول

 اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 دوره رشد نیمچه دوره آغازین

UKROFS 
EU incl/ 

amino acids 

EU excl/ 

amino acids 
UKROFS 

EU excl/ 

amino acids 

 211 232 223 878 044 غالت

 844 844 944 944 944 زبره گندم

 4/8 928 - 0/4 - غالت تقطیری/ آبجوسازی

 949 4/93 948 984 984 لوبیاها/نخودفرنگی

 - - 897 987 973 سویا

 944 944 920 84 - های روغنیدانه

 944 944 84 84 84 شده/یونجه علف خشک

 - - - - 98 پودرماهی

 4/23 4/84 - 4/9 4/8 روغن سبزیجات

 4/98 4/4 4/93 4/88 4/81 مخمر

 4/91 4/98 4/27 4/88 4/84 منابع کلسیم/فسفر

 4/89 4/28 4/23 4/84 4/21 نمک

 4/2 4/2 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط معدنی/ویتامینی

 - - - 4/8 4/2 لیزین/متیونین

      شده  آنالیز محاسبه
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 )گرم در کیلوگرم(

 984 978 284 249 299 خامپروتئین

انرژی قابل سوخت و ساز 

 )مگاژول برکیلوگرم(
8/99 8/99 8/99 4/99 4/99 

 4/3 4/7 98 98 98 لیزین

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 متیونین

 4/21 4/21 4/22 4/93 4/97 اسید لینولئیک

 4/3 4/3 4/92 4/92 4/92 کلسیم

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 فسفر غیرفیتاته

 

های ارگانیک معموالً مستلزم وجود  ها، یک نکته مهم دارند: حذف اسیدهای آمینه خالص از جیره این جیره     

  249کنیم،  های خالص استفاده می مقدار زیاد پروتئین در جیره است )مثالً وقتی در جیره استارتر از اسیدآمینه

گرم در کیلوگرم(  این امر اثر قابل توجهی بر هزینه جیره  284 گرم در کیلوگرم و در شرایط حذف آنها، 299یا 

های کمیاب و همچنین افزایش دفع نیتروژن در کود دامی،        وری پروتئین دارد  به عالوه، باعث کاهش بهره

 شود  عنوان یک خطر محیطی بالقوه، میبه

سازی با اسیدهای آمینه خالص، که برای  ملهای ارگانیک با یا بدون مک هایی از جیره ( مثال2448بنت )     

هایی برای  (  چنین جیره8-0و جدول  2-8های کوچک طراحی شده بود، ارائه کرد )شکل  دهندگان گله پرورش

باشند  این  دهندگان، جهت فرموله کردن جیره، مطابق با استانداردهای ارگانیک داخلی، بسیار مفید می پرورش

های کمتر و  سازی با متیونین خالص، احتماالً باعث تولید تخم های بدون مکمل محقق مشاهده کرد که جیره

گرم در کیلوگرم  984شود  جیره با  گذار می های تخم بالیسم در مرغ تر و افزایش بروز تنش و کانیکوچک

گرم  904 درصد توصیه شد که پس از آن جیره با 38گذاری تا تولید تخم  پروتئین خام برای تغذیه از آغاز تخم

 خام توصیه شد  در کیلوگرم پروتئین

  های ارگانیک در انگلیس  ها جهت تغذیه نیمچه ای از جیره و اختصاصات ریزمغذی نمونه  8.8جدول 

 UKROFS EU incl/ amino acids EU excl/ amino acids اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 287 848 242 غالت

 844 217 844 زبره گندم

 - 8 88 /آبجوسازیغالت تقطیری
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 984 984 903 لوبیاها/نخودفرنگی

 88 - - سویا

 84 84 84 شده/یونجه علف خشک

 88 80 77 روغن سبزیجات

 08 84 88 مخمر

 37 32 12 منابع کلسیم/فسفر

 21 28 21 نمک

 2 2 8 پیش مخلوط معدنی/ ویتامینی

 - 9 9 لیزین / متیونین

    رم(شده )گرم در کیلوگ آنالیز محاسبه

 974 984 984 پروتئین خام

 99 99 99 انرژی قابل سوخت و ساز )مگاژول برکیلوگرم(

 94 3 3 لیزین

 8 8 8 متیونین

 89 27 01 اسید لینولئیک

 88 88 88 کلسیم

 8 8 8 فسفر غیرفیتاته

 

 های گوشتی جوجه

را  Label Rougeردهای فرانسوی شده با استاندا های گوشتی تغذیه (، پرورش جوجه9117لوئیس و همکاران )

 نشان داده شده است  8-8ها در جدول  مقایسه کردند  ترکیب جیره

توانستند با استانداردهای ارگانیک به راحتی فرموله و ساخته  ها، ارگانیک تلقی نشدند، اما، می این جیره     

الینومایسین و همچنین اسیدآمینه ها حاوی داروی ضدکوکسیدیوز به نام س شوند  جای تعجب است که این جیره

 ، مجاز هستند Label Rougeها در سیستم  خالص متیونین بود که نشان داد این افزودنی

هایی بود که  ای را در انگلیس برای پرندگان گوشتی طراحی کرد که بر اساس جیره ( جیره9117المپکین )     

ود و منجر به کاهش رشد در مقایسه با تولید متعارف ها کاهش یافته بآمینه آن انرژی، پروتئین و اسیدهای

 آورده شده است  8-8ها در جدول  شد  مثالی از این جیره می

های گوشتی  های کوچک مرغ دهندگان گله های ارگانیک برای پرورش هایی از جیره ( نمونه2448بنت )     

ها برای  (  جیره8-7ه خالص بودند )جدول سازی با اسیدهای آمین ها با یا بدون مکمل منتشر کرد  این نمونه
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های بدون  تر پروتئین نسبت به تولید طبیعی، فرموله شدند  این محقق مشاهده کرد که جیره تأمین سطح پایین

سازی با متیونین خالص، عدم تعادل اسیدهای آمینه داشت که موجب کاهش رشد و پردرآوری ضعیف تا  مکمل

 شدند  هفتگی می 8-3سن 

 

 شده  های گوشتی خوب تغذیه   جوجه8.2شکل 

  گذار در کانادا  های تخم ای از جیره جهت تغذیه مرغ   نمونه8.0جدول 

 اجزاء )گرم در کیلوگرم(
گرم در  154جیره دارای 

 خام کیلوگرم پروتئین

گرم در  104جیره دارای 

 خام کیلوگرم پروتئین
 دانه سویا و نخودفرنگی کنجاله سویا

 828 700 889 070 گندم

 224 - 827 888 نخودها

 907 - - 77 سویا، پخته شده

 - 984 - - کنجاله سویا

 38 30 12 12 شده سنگ آهک آسیاب

 2/99 8/94 3/94 8/90 کلسیم فسفات دی
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 4/8 8/2 7/2 9/8 نمک

 - - 8/9 8/9 متیونین-دی ال

 4/94 4/94 4/8 4/8 مخلوط معدنی/ ویتامینی پیش

 

 Lable Rougeشده بر اساس استانداردهای  های گوشتی فرموله شده جیره جوجه ب و میزان مواد مغذی محاسبه  ترکی8.8جدول 

 پایانی رشد دوره استارتر گرم در کیلوگرم(4اجزاء 

 044 044 044 ذرت

 844 284 224 گندم

 924 994 74 زبره گندم

 984 294 234 کنجاله سویای هیپرو

 4/8 4/8 4/8 پودر سنگ آهک

 4/90 4/90 4/90 دی کلسیم فسفات

 2/2 2/2 2/2 کربناتسدیم بی

 2/2 9/2 9/2 (NaClنمک )

 - 4/9 4/9 متیونین-ال دی

 8/94 8/94 8/94 مخلوط ویتامینی/دارویی پیش

    شده )گرم در کیلوگرم( آنالیز محاسبه

 27/92 98/92 2/92 انرژی قابل سوخت و ساز )مگاژول/کیلوگرم(

 1/988 8/977 242 خام پروتئین

 2/7 3/3 8/94 لیزین

 8/2 1/2 8/8 متیونین

 4/82 4/82 4/89 فیبرخام

 3/3 1/3 4/1 کلسیم

 0/0 0/0 8/0 فسفر غیرفیتاته

 8/9 8/9 8/9 سدیم

 

هفته با  2مدت هفته اول از جیره آغازین استفاده کردند و پس از آن به 0در آزمایشی با استفاده از خروس در 

ها جیره پایانی داده  از جیره آغازین و پایانی تغذیه شدند  از آن پس تا زمان فروش، به پرنده 84984مخلوط یک 

ای که باید از زمان شروع تا فروش تغذیه شود و هیچ اسیدآمینه مکملی نداشته  شد، یک فرمول نمونه برای جیره

 باشد، تهیه شد 
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 ها های غذایی: بوقلمون فرمول

های با سطوح  ها به جیره یافته( بوقلمون (، نژادهای دورگه )تالقیNRC ،9110اشاره شد ) 8ر فصل که دچنانهم

شوند پرندگان  هایی نیاز دارند که موجب می بسیار باالی پروتئین نیاز دارند  اما، تولیدکنندگان ارگانیک به جیره

های ارگانیک جهت دستیابی به این  ز جیرههایی ا (، نمونه2448تری به وزن فروش برسند  بنت ) در مدت طوالنی

ها برای تامین سطوح  هایی که حاوی هیچ اسید آمینه مکملی نبودند، را منتشر کرد  این جیرههدف، بویژه آن

 8کمتر پروتئین در مقایسه با تولید طبیعی، فرموله شدند  این برنامه مخصوص مرحله آغازین جهت استفاده در 

های ماده با  که بوقلمونهای مرحله رشد و سپس پایانی تا زمانی هفتگی از جیره 94آن تا هفته اول بود و پس از 

کیلوگرم رسیدند، استفاده شد  توصیه شد که در جیره پایانی  92کیلوگرم و جنس نر به  1وزن زنده حدود 

انی کم پروتئین تواند استفاده شود، اگر چه مصرف جیره پای گرم در کیلوگرم پروتئین خام می 984یا  974

 بیشتر بود 

 های گوشتی در محیط باز در انگلیس  ها جهت تغذیه جوجه ای از جیره و اختصاصات ریزمغذی نمونه  8.8جدول 

 اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 پایانی رشد دوره آغازین

UKROFS 
EU excl /

amino acids 
UKROFS 

EU excl/ 
Amino acids 

UKROFS 
EU excl/ 

amino acids 

 890 884 908 284 892 084 غالت

 - - 844 844 944 944 زبره گندم

 4/38 - - - - - آرد گلوتن ذرت

 - 4/8 - - - 4/20 غالت تقطیری/آبجوسازی

 - 944 4/87 944 944 944 لوبیاها/نخودفرنگی

 978 988 274 987 283 947 سویا

 4/19 4/90 4/13 4/7 943 - های روغنیدانه

 4/98 4/84 4/84 4/84 4/84 4/84 علف خشک/یونجه

 - - - 4/98 - 4/80 پودر ماهی

 4/8 4/21 4/23 4/84 - 4/82 روغن سبزیجات

 4/84 4/87 4/91 4/88 4/88 4/88 مخمر

 4/21 4/21 4/28 4/28 4/28 4/98 منابع کلسیم /فسفر

 4/22 4/89 4/84 4/84 4/27 4/27 (NaClنمک )

 4/0 4/8 4/2 4/2 4/8 4/8 پیش مخلوط معدنی/ ویتامینی

 - 4/9 - 4/2 - 4/9 لیزین / متیونین

شده )گرم در  آنالیز محاسبه

 کیلوگرم(
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انرژی قابل سوخت و ساز 

 )مگاژول/کیلوگرم(
247 283 931 224 979 248 

 4/92 4/92 4/92 4/92 4/92 4/92 خام پروتئین

 4/94 4/99 4/90 4/99 4/90 4/98 لیزین

 0/8 4/0 4/0 4/8 4/0 4/8 متیونین

 4/93 4/21 4/87 4/09 4/91 4/21 اسید لینولئیک

 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 4/94 کلسیم

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 فسفر غیرفیتاته

 

  ای از جیره جهت تغذیه خروس در کانادا    نمونه8.7جدول 

 اجزاء )گرم در کیلوگرم(

دوره آغازین با 

گرم در  134

کیلوگرم 

 خام روتئینپ

گرم  104دوره پایانی با 

در کیلوگرم 

خامنخودفرنگی و  پروتئین

 سویا

 104دوره پایانی با 

گرم در کیلوگرم 

 نخودفرنگی

 جیره فاقد اسیدآمینه

 783 887 784 889 گندم

 - 218 944 284 نخود

 - - 944 908 سویا،پخته شده

 912 - - - کنجاله سویا

 3/94 8/90 0/90 9/90 سنگ آهک خردشده

 9/97 4/98 1/98 8/93 دی کلسیم فسفات

 4/8 1/2 9/8 4/2 (NaClنمک )

L- 0/4 1/4 8/4 لیزین هیدروکلرید - 

 - 4/9 8/4 1/9 متیونین -ال دی

 4/94 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط ویتامینی / معدنی

 - 8/4 8/4 8/4 مخلوط آنزیمی

 

  ن در کانادا ای از جیره جهت تغذیه بوقلمو نمونه  8.3جدول 

 پایانی پایانی رشد دوره آغازین اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 838 782 814 014 گندم

 248 - 82/4 - نخود

 - - - 4/82 سویا، پخته شده

 972 292 894 813 کنجاله سویا

 3/1 7/1 0/94 4/90 سنگ آهک خردشده

 8/90 8/90 1/90 9/20 دی کلسیم فسفات

 1/2 3/2 8/2 1/2 (NaClنمک )

 4/94 4/94 4/94 4/94 پیش مخلوط معدنی/ ویتامینی
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 های غذایی: اردک و غازها  فرمول

های مربوط به  اند؛ بنابراین، برخی اطالعات از داده طور دقیق مشخص نشدهها و غازها به ای اردک احتیاجات تغذیه

باشد، بجز این که  مانند طیور می  اردکترکیبات غذایی برای  MEطور کلی مقادیر اند  به ها، گرفته شده جوجه

 درصد فیبر باالتر دارد  8جیره اردک 

های در  های مشابه مورد استفاده برای جوجه ( را با جیرهPekinهای گوشتی )به عنوان مثال  معموالً اردک     

در کیلوگرم و  گرم 934-224هفتگی یک جیره با پروتئین  2کنند، یعنی از زمان تولد تا  حال رشد، تغذیه می

گرم بر کیلوگرم  984ای با  کیلوکالری در کیلوگرم و پس از آن تا زمان کشتار، جیره 2144انرژی متابولیسمی 

هاست و  ها نیز مانند جوجهکیلوکالری بر کیلوگرم انرژی متابولیسمی  نیاز مواد معدنی آن 8444پروتئین و 

های  ت )به خصوص نیاسین(  مصرف غذا، تقریباً دو برابر جوجههای گوشتی اس نیازهای ویتامینی، باالتر از جوجه

های گوشتی  درصد نسبت به وزن جوجه 84که استعداد رشد باالست و وزن زنده، تقریباً طوریگوشتی است، به

با همان سن، بیشتر است  ضعف پا یک مشکل عمده در پرندگان آبزی است )شاید در ارتباط با سرعت رشد( و 

ای کافی برای کاهش این مشکل ضروری هستند  کیفیت الشه، هنوز یک محدویت عمده  اسین جیرهکولین و نی

است، چون اردک مقدار زیادی چربی زیر پوستی دارد  از طریق تنظیم تعادل پروتئین جیره نسبت به انرژی 

 شوند  تر می چرب ی کمها های با پروتئین بیشتر باعث الشه طور کلی جیرهتوان چربی الشه را کاهش داد  به می

 ای، متداول است   های مشابه با نژادهای تخم قهوه رانر( تغذیه جیره گذار )برای مثال، ایندیان در نژادهای تخم     

گذار همراه با افزودن ویتامین با موفقیت استفاده  های پرورشی از جیره پرورشی مرغ تخم توان در اردک می     

رل وزن و بهبود تولید تخم و باروری نرها، باید به صورت محدود تغذیه شوند  کرد  اما معموالً جهت کنت

تولیدکنندگان ارگانیک که تمایل به تغذیه محدود دارند، باید با آژانس اعطای تأییدیه هماهنگ کنند که آیا این 

 امر قابل قبول است یا نه 
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ها، مشابه است به  مورد استفاده در جیره مرغاردک با ترکیبات   ترکیبات مورد استفاده جهت ساخت جیره     

، نسبت به  زمینی استفاده کرد، زیرا اغلب آلوده به آفالتوکسین است  اردک که نباید از کنجاله باداماستثنای این

که جیره از نظر پروتئین کم باشد  به عالوه کنجاله کانوال نیز این آفالتوکسین بسیار حساس است، بویژه زمانی

ها،  ها، نسبت به اسید اروسیک و مواد گوآترزا از مرغ ر مقادیر کم، استفاده شود، فقط به این دلیل که اردکباید د

 ترند  حساس

طور کلی، جهت کاهش ضایعات استفاده از پلت توانند به شکل آردی یا پلت تغذیه شوند و به ها می جیره     

د و به صورت خمیر مرطوب )آبدار( تغذیه کرد  اسکات و توان با آب مخلوط کر شود  آرد خشک را می توصیه می

های تازه متولدشده  متر را برای جوجه اردک میلی 1/7متر و حداکثر طول  میلی 0( یک پلت به قطر 9111دین )

متر را پیشنهاد  میلی 7/92متر و حداکثر طول  میلی 3/0هفته و پس از آن پلتی به قطر  2نژاد پکین به مدت 

 کردند 

 های درحال رشد   انرژی برای اردک ای از جیره کم   نمونه8.1ل جدو

 پایانی-رشد دوره آغازین اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 073 880 ذرت خردشده

 - 944 سورگوم

 988 00 زبره گندم

 989 244 سبوس گندم

 944 944 سبوس برنج

 - 8/98 آرد گلوتن ذرت

 4/84 - کنجاله آفتاب گردان

 84 38 منهادن(پودر ماهی )

 - 7/19 مخمر آبجو

 7/8 9/2 سنگ آهک خردشده

 3/9 - دی کلسیم فسفات

 8/9 0/9 (NaClنمک )

 4/9 4/9 مصرف مخلوط مواد معدنی کم

 4/8 4/8 مخلوط ویتامین

 

 ه در باال  ای ذکر شد گذار و داشتی، برپایه اختصاصات تغذیه های تخم انرژی برای اردک   فرموالسیون جیره کم8.94جدول 

 1مادر –گذاری  تخم Developer اجزاء )گرم در کیلوگرم(
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 881 971 ذرت خردشده

 - 984 سورگوم

 8/89 - زبره گندم

 944 848 سبوس گندم

 84 944 سبوس برنج

 3/89 7/0 آرد گلوتن ذرت

 14 8/07 کنجاله آفتاب گردان

 84 - پودر ماهی )منهادن(

 9/84 2/8 مخمر آبجو

 94 - ک خردشدهسنگ آه

 8/9 8/9 دی کلسیم فسفات

 4/9 4/9 (NaClنمک )

 4/8 4/8 مخلوط مواد معدنی کم مصرف

 گوشت-پرهیز از استفاده از پودر استخوان و .1

 

کنند   غازها، پرندگان چرا کننده هستند، اما فقط از ترکیبات محلول در علوفه به طور مفید استفاده می     

های  شود  اگر غازها با جیره معموالً برای تغذیه غازها بویژه در مزارع کوچک توصیه می شده اردک، های پلت جیره

هفته اول  8شان کم خواهد شد  بنابراین، به جوجه غازها به مدت  طور کامل تغذیه شوند مصرف علوفهآماده به

ار در روز مصرف کنند  ب 8-0دقیقه برای  98خواهند به مدت  شود تا تمام خوراکی را که می اجازه داده می

ها با این فرض است که  شود  این توصیه سپس تا زمان کشتار، میزان تغذیه به دو بار در روز، کاهش داده می

مرتع موجود، از کیفیت خوبی برخوردار است  غازها، شبدر، علف آبی، علف باغ )داکتیل(، تیموتی و علف بروم 

گیاهان دم روباه که مقاوم به حرارت و خشکی است( را نسبت به  ای ریز بسیار بلند از جنس )یک گیاه علوفه

 دهند   باریک، ترجیح می های برگ یونجه و علف

که عمدتاً در چراگاه تغذیه شده باشند، باید با جیره غازهایی که قرار است به فروش برسند، در صورتی     

 ل از فرآوری، تغذیه شوند هفته قب 8-0های گوشتی به مدت  بوقلمون یا جیره پایانی جوجه

های کوچک، که قصد استفاده از یک برنامه غذایی ساده بر اساس اطالعات موجود در  دهندگان گله پرورش     

باشند،  شوند، می ها و غازها استفاده می هایی که برای نژادهای موروثی اردک تر از جیره که کاربردی 9174دهه 
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پرورشی بنا به پیشنهاد بولتون و بالیر –گذار رشدی و یک جیره واحد تخم-توانند از یک جیره واحد آغازین می

 ( استفاده کنند 9170)

 قرقاول و پرندگان شکاری

ای )مرغ شاخدار از جنس مرغ خانگی( با احتیاجات بوقلمون،  احتیاجات پروتئینی قرقاول و بلدرچین و مرغ گینه

 ها، تغذیه کرد  به این گونهتوان  اند  بنابراین، جیره بوقلمون را می مشابه

 

 1ها پهن سینه

های  (  توصیه8-92های در حال رشد ارائه کردند )جدول  هایی را برای شترمرغ ( جیره2448آژانگا و همکاران )

 های پرندگان داشتی، نبود  آنها، شامل جیره

 ر/داشتی در انگلیس  گذا های درحال رشد تخم شده جهت تغذیه اردک ای از جیره فرموله   نمونه8.99جدول 

 مادر-گذار تخم استارتر-دوره رشد اجزاء )گرم در کیلوگرم(

 - 944 جو

 04 944 ذرت

 844 842 سورگوم

 907 938 ایسو کنجاله

 89 84 نگیهر یماه پودر
 - 84 کانوال کنجاله

 82 1 ذرت گلوتن کنجاله

 944 944 ذرت جوانه کنجاله

 28 - پودر علف

 - 01 (یاهیگ منبع) یچرب

 24 84 آبجو مخمر

 87 1 آهک سنگ

 94 3 فسفات میکلس ید

 8 8 نمک

 8/2 8/2 ازین کم یمعدن مواد مخلوط

 8/2 8/2 نیتامیو مخلوط

 استخوان و اسیدآمینه خالص در در جیره -زمینی، پودر گوشت پرهیز از استفاده از کنجاله بادام  1

 

                                                 
1 . Ratites 
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  های درحال رشد    جیره شترمرغ8.92جدول 

 خشک( جیره بوقلمون در مراحل مختلف رشد )گرم در کیلوگرم(-ترکیب )برپایه هوا 

 نگهداری هفتگی 04-18 هفتگی 18-8 هفتگی 5-1 اجزاء

 884 884 824 844 آرد ذرت

 - 98/8 88 944 پودر ماهی

Groundnut oil cake 244 984 82/8 - 

 4/94 98 84 - 1پودر گوشت

 094 874 284 84 یونجه

 - 09/4 88/9 8/2 لیزین هیدروکلرید -ال

 - 89/4 22/9 4/2 متیونین -ال دی

 4/9 09/4 22/9 8/2 پیش مخلوط ویتامینی/ معدنی

 4/97 8/98 7/9 83/98 مونوکلسیم فسفات

 4/3 4/8 - 8/94 سنگ آهک

 8/9 4/2 2/2 8/2 (NaClنمک )

 های ارگانیک این ترکیب باید جایگزین شود  برای جیره .1

 

 والسیون جیرهفرم

هایی که فرمول ثابتی ندارند و باید بر اساس ترکیبات موجود تهیه شوند، مورد  اطالعات زیر، برای ساخت جیره

 باشد  نیاز می

 ( در فرمول، مقادیر انرژی و سایر مواد مغذی بر اساس استانداردهای گونه طیور مورد نظر محاسبه شود 9

 اجزا، برحسب قابلیت دسترسی محاسبه شود ( در صورت امکان، ترکیب مواد مغذی 2

 شدن، درنظر گرفته شوند  خوراکی و خاصیت پلت ای نظیر خوش های غیرتغذیه ها بر اساس ویژگی ( محدودیت8

 ( هزینه اجزای موجود )مگر آنکه هزینه جیره، اهمیتی نداشته باشد( 0

 تخصص تغذیه دارد این امر، معموالً یک فرآیند کامالً پیچیده است و نیاز به یک م

 

 کردن کل جیره مخلوط
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بندی اجزای موجود و ترکیب آنهاست  مرحله بعد، فرموله کردن ترکیب  فهرست  کردن جیره اولین مرحله مخلوط

مناسبی از اجزا جهت بدست آوردن مقدار مواد مغذی مورد نیاز رده طیور مورد نظر، در ترکیب است  مرحله 

ی به شکل و مقادیر مناسب )ترجیحاً وزن شده( جهت مخلوط کردن با یکدیگر سازی اجزای خوراک سوم، آماده

 ای است  است و مرحله آخر، تولید )ترکیب( مخلوط جیره

 

 انتخاب اجزا

(  دانه باید فاقد حشره، 8-8اولین مرحله در تولید خوراک با کیفیت، استفاده از مواد با کیفیت است )شکل 

های خرد شده باشد که به احتمال زیاد باعث رشد کپک  ید حاوی مقدار کمی دانهسنگریزه، کپک و     باشد و با

گرم بر کیلوگرم رطوبت برای  924-904ها، باید حداکثر حاوی  شوند  دانه های سالم می در مقایسه با دانه

ه سازی مطمئن باشند  آسیب جانوران جونده و آلودگی کپکی، دو شکل عمده خسارت دانه ذخیره شد ذخیره

کنند که این امر، باعث کاهش  خورند و آن را با مدفوع خود آلوده می باشد  جوندگان، دانه را می می

یابد که  شود  رشد کپک زمانی افزایش می خوراکی دانه، کاهش مصرف خوراک و آلودگی آن با سالمونال می خوش

کنند که برای  مایکوتوکسین تولید می ها، مواد سمی موسوم به دانه با رطوبت باال ذخیره شده باشد  برخی کپک

 طیور، مضرند 
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   توصیه به استفاده از دانه کامل در تغذیه طیور ارگانیک 8.8شکل 

باشند  سایر عوامل عبارتند از: انتخاب  عامل مهم مؤثر بر انتخاب ترکیبات غذایی، قابلیت دسترسی آنها می      

آخر، را باید با استفاده از یک برنامه کنترل کیفیت، درنظر گرفت  اجزای تشکیل دهنده و کیفیت است  این مورد 

پذیر نیست، اغلب مقادیر فرضی  از آنجاییکه انجام یک آنالیز شیمیایی دقیق برای تمام اجزای خوراکی، امکان

ختالف شود  در صورت امکان، استفاده از مقادیر حد مجاز در فرموالسیون، برای ا میزان مواد مغذی، استفاده می

 در ترکیب اجزای تشکیل دهنده، مناسب است 

کنند حائز  هایی که نیازهای پرنده را به مواد مغذی به درستی برطرف می فرموالسیون صحیح، در تهیه جیره     

تواند اساساً با مقادیر میانگین منتشر شده در جداول  اهمیت است  غلظت مواد مغذی در اجزای خوراکی می

آید که یک آنالیز آزمایشگاهی  ترین فرموالسیون زمانی بدست می ذی، متفاوت باشد  صحیحترکیبات مواد مغ

که جیره، مقدار مورد نظر آن ماده روی اجزا، صورت گیرد  در بکاربردن این اطالعات و جهت اطمینان از این

جای استفاده خوراکی، به کند، احتماالً درنظر گرفتن مقادیر کمتر میزان ماده مغذی یک ماده مغذی را تأمین می

گرم بر کیلوگرم پروتئین خام  998(، مقدار میانگین 9131باشد  برای مثال، پاتینس و تاکر )از میانگین بهترمی
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نمونه  1بود  در  9/1گزارش کردند  انحراف معیار این مقادیر  949-988نمونه جو با محدوده مقدار  28را در 

  به وضوح، 9/8، با انحراف معیار 32-944، دامنه بین 18یانگین پروتئین خام گونه بودند: مذرت، اطالعات، این

ها در ساخت جیره بکار  ذرت، کمتر متغیر بود  سئوال این است کدام مقدار را باید برای محتوای پروتئین دانه

ف معیار برد؟ یک روش که توسط تولیدکنندگان خوراک تجاری آغاز شده، کاهش مقدار میانگین با یک انحرا

درصدی که فقط از میانگین  84درصد برآورده شود، نسبت به  83است  این امر که مقادیر هدف احتماالً در 

استفاده شود، قابل اعتمادتر است  تقلیل دادن مقدار میانگین تا دو انحراف معیار، درستی برآورده شدن یا فراتر 

های آماری از این قبیل را اتخاذ کنند،  دکنندگان باید روشدرصدی را باال می برد  تولی 18رفتن مقدار مورد نظر 

ها، نتوانند استانداردهای قابل قبول را برای میزان مواد مغذی تأمین کنند  نتایج،  البته مشروط به آنکه جیره

دهند که مشکالت کیفیت مواد خوراکی، امری رایج است  اغلب مقدار پروتئین خام واقعی، کلسیم و  نشان می

 ای با مقادیر مورد نظر، تفاوت دارد  ای به میزان قابل مالحظه های درون مزرعه ر در جیرهفسف

ای برای آنالیز مواد مغذی موجود در مواد  طور فزاینده، به(NIRS)اسپکتروسکوپی اشعه مادون قرمز نزدیک       

صرفه است که ممکن است  خوراکی، مورد استفاده قرار گرفته است  این یک روش بسیار سریع و مقرون به

چنین ممکن است هم(NIRS) های شیمیایی کندتر فعلی در صنایع تولید خوراک شود   سرانجام جایگزین روش

برای آنالیز اسیدآمینه نیز مورد استفاده قرار گیرد  روش دیگری که امروزه، در تولید خوراک، بسیار پر رونق است 

بینی میزان اسیدآمینه برخی  جهت پیش (NIRS)تجزیه شیمیایی با  بینی مبتنی بر استفاده از معادالت پیش

بینی لیزین، تریپتوفان، ترئونین، متیونین و متیونین +  ( معادالتی را برای پیش9110) NRCمواد غذایی است  

 ای از مواد غذایی، بر اساس ماده خشک و میزان پروتئین خام منتشر کرد  سیستین در دامنه

مصرف و ویتامین، باید جداگانه مورد استفاده قرار گیرند   مخلوط مواد معدنی کم کان، پیشدر صورت ام     

ها در تماس با مواد معدنی طی یک دوره زمانی طوالنی در یک محیط گرم و مرطوب قدرت خود را از  ویتامین

ارای درجه حرارت شوند  در کشورهای د دهند که احتماالً باعث کمبود ویتامین و کاهش عملکرد می دست می

مخلوط ها و مواد معدنی در یک پیش سازی خنک، فراهم شود  وقتی ویتامین باال، الزم است تسهیالت ذخیره



 
212 

مصرف  مخلوط مواد معدنی کم روز پس از خریداری، مصرف شوند  پیش 84شوند، باید در خالل  واحد، ترکیب می

جای تاریک ذخیره کرد  مواد پایدارکننده نیز در حفظ  و ویتامینی را باید در ظروف خشک مهر و موم شده و در

 مخلوط، مفیدند  به شرطی که دارای استانداردهای ارگانیک باشند  کیفیت پیش

سال  NRC های ارگانیک در جداول زیر بر اساس نیازهای های پیشنهادی برای استفاده در جیره مخلوط پیش     

های  مخلوط نژاد شده، پیش پرندگان در حال رشد و پرندگان اصالحنشان داده شده است  بهتر است برای  9110

های مورد نیاز و مواد معدنی  ها، تمام ویتامین مخلوط جداگانه استفاده شود  چون احتیاجات متفاوتی دارند  پیش

کن اند و مم گیرند، چون با هم متفاوت ای اصلی نمی کنند و هیچ کمکی از اجزای جیره مصرف را تأمین می کم

مخلوط،  دنبال گنجاندن مقدار کمتری پیشدهندگانی که به است از نظر قابلیت دسترسی پایین باشند  پرورش

باشند، باید این کار را با دقت زیاد انجام دهند  وسیله ترکیبات اصلی میها و مواد معدنی به تأمین ویتامین  دلیلبه

نخورده است  ویتامین ها بهمکنند و مطمئن شوند که رفاه آنو پرندگان را از نزدیک از نظر عالئم کمبود بررسی 

D توان از جیره تابستانی حذف کرد و پرندگان را در معرض نور خورشید قرار داد  ویتامین  را میD  ،در جیره

شود  حامل مورد  و باالتر، در تمام سال توصیه می N2/02°برای استفاده در مناطق شمالی با طول جغرافیایی 

هایی که دارای این  مخلوط ای نظیر پوسته خرد شده یوالف باشد  پیش تواند ماده مخلوط می فاده در پیشاست

 توان از کارخانه خوراک تهیه کرد  هستند را می  ویژگی

را  1«های درشت مخلوط پیش»های پیشنهاد شده، استفاده از  مخلوط جای پیشدهندگان به برخی پرورش     

مصرف، حاوی کلسیم، فسفر و نمک، هستند و    ها، عالوه بر مواد معدنی کم مخلوط ن پیشدهند  ای ترجیح می

ها در جیره به میزان زیادی با تغییر دادن نیاز به کلسیم و شوند  میزان گنجاندن آن صورت ترکیبی، تهیه میبه

و مواد معدنی اصلی در ها  مخلوط شود  تولیدکنندگان ارگانیک در زمان گنجاندن پیش فسفر جیره، مشخص می

دهندگانی که خواهان یک  طور جداگانه، کنترل بسیار بیشتری بر فرموالسیون جیره دارند  اما پرورشجیره به

                                                 
1 . macro-premixes 
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های درشت )ماکرو(، که  مخلوط یاب و مواد معدنی ترکیبی آماده هستند باید از پیش مخلوط ماده معدنی کم پیش

  توسط کارخانه تهیه شده است استفاده کنند

های مرغی  مخلوط توان برای حیوان دیگر نیز استفاده کرد، یعنی پیش های ذکر شده فوق را می مخلوط پیش     

ها استفاده  پهن های سینه مخلوط بوقلمون را برای بلدرچین یا جیره توان برای جیره پرندگان آبزی و پیش را می

، 2ها، بر اساس احتیاجات محاسبه شده در فصل  ونههای خاص را برای این گ مخلوط توان پیش کرد  معموالً، می

 فرموله کرد 

 

 فرموالسیون

گیری برای فرمول مناسب ساخت جیره )دستور تهیه( است  طبق توضیحات فوق، برخی  این امر، شامل تصمیم

 کنند  اند، استفاده می های ثابتی نظیر آنهایی که در این کتاب پیشنهاد شده تولیدکنندگان از فرمول

گذار،  های درحال رشد و تخم مصرف برای مرغ ( ویتامینی و مود معدنی کمNRC, 1994  برآورد احتیاجات )8.98دول ج

  درصد رطوبت(  14مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه 

 هفتگی 13-12 هفتگی 12-5 هفتگی 4-5 
گذاری )با فرض مصرف  تخم

 گرم( 124روزانه 

گرم بر  مصرف )میلی موادمعدنی کم

 رم(کیلوگ
    

 تعیین نشد 4/0 4/0 4/8 مس

 48/4 88/4 88/4 88/4 ید

 83 84 84 34 آهن

 97 84 84 84 منگنز

 48/4 9/4 9/4 98/4 سلنیوم

 21 4/88 4/88 4/04 روی

     المللی بر کیلوگرم( ها )واحد بین ویتامین

 A 9844 9844 9844 2844ویتامین 

 D3 244 244 244 284 ویتامین

 E 4/94 4/8 4/8 4/0 ویتامین

     ها )میلی گرم بر کیلوگرم( ویتامین

 43/4 9/4 9/4 98/4 بیوتین

 378 844 144 9844 کولین

 29/4 28/4 28/4 88/4 فوالسین

 8/3 4/99 4/99 4/27 نیاسین
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 7/9 4/94 4/94 4/94 اسید پانتوتنیک

 9/2 4/8 4/8 4/8 پیریدوکسین

 9/2 3/9 3/9 8/8 ریبوفالوین

 8/4 3/4 4/9 4/9 یامینت

     ها )میکروگرم بر کیلوگرم( ویتامین

 4/1 4/8 4/8 4/0 (B12آمین )ویتامین  کوبال

ND =تعیین نشد 

( برای NRC, 1994مصرف ) مصرف جهت تأمین احتیاجات مواد معدنی کم مخلوط مواد معدنی کم   ترکیب پیش8.90جدول 

 کیلوگرم/تن به جیره افزوده شد   8یکه بمیزان گذار زمان های درحال رشد و جیره تخم مرغ
 شده/کیلوگرم جیره تأمین مخلوط مقدار/کیلوگرم پیش 

   مصرف موادمعدنی کم

 گرم میلی 4/8  گرم 9 مس

 گرم میلی 4/34 گرم 98 آهن

 گرم میلی 4/84 گرم 92 منگنز

 گرم میلی  98/4 گرم 84 سلنیوم

 گرم میلی 4/04 گرم 3 روی

  لوگرمکی 1 حامل

 شود  صورت نمک یددار تأمین می توجه: معموالً ید به

های درحال رشد و جیره  ( برای مرغNRC, 1994مخلوط ویتامینی جهت تأمین احتیاجات ویتامینی )   ترکیب پیش8.98جدول 

 کیلوگرم/تن به جیره افزوده شد   8گذار زمانیکه بمیزان  تخم
 یلوگرم جیرهشده/ک تأمین مخلوط مقدار/کیلوگرم پیش 

   المللی( ها )واحد بین ویتامین

 A 844,444 2,844ویتامین 

 D3 84,444 284ویتامین 

 E 2,444 4/94ویتامین 

   ها ویتامین

 گرم میلی 98/4 گرم میلی 84 بیوتین

 گرم میلی 9,844 گرم 284 کولین

 گرم میلی 88/4 گرم میلی 994 فوالسین

 گرم میلی 84 گرم 8 نیاسین

 گرم میلی 94 گرم 4/2 نتوتنیک اسیدپ

 گرم میلی 78/8 گرم میلی 784 ریبوفالوین

   ویتامین ها

 گرم میکرو 4/94 گرم میلی 2 (B12آمین) ویتامین کوبال

  کیلوگرم 1در  حامل

 حذف کرد های تابستانه برای پرندگانی که دسترسی آزاد به نور خورشید دارند  توان از جیره را می D3توجه: ویتامین 
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های درحال رشد و داشتی،  مصرف و ویتامین برای بوقلمون ( مواد معدنی کمNRC, 1994  برآورد احتیاجات )0.15جدول 

  درصد رطوبت(  04مقدار/کیلوگرم جیره )برپایه 

 هفتگی 10-3 هفتگی 3-0 هفتگی 4-0 
هفتگی به  10

 بعد
 داشتی

 مواد معدنی کم نیاز

 )میلی گرم بر کیلوگرم(
     

 4/3 4/8 4/8 4/3 4/3 مس

 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 ید

 4/84 4/84 4/84 4/84 4/34 آهن

 4/84 4/84 4/84 4/84 4/84 منگنز

 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 سلنیوم

 4/88 4/04 4/84 4/88 4/74 روی

 ویتامین ها

 )واحدبین المللی بر کیلوگرم(
     

 A 8444 8444 8444 8444 8444ویتامین 

 D3 9944 9944 9944 9944 9944امین ویت

 E 4/92 4/92 4/94 4/94 4/28 ویتامین

 ویتامین ها

 )میلی گرم بر کیلوگرم(
     

 2/4 928/4 928/4 2/4 28/4 بیوتین

 9444 9944 9944 9044 9844 کولین

 4/9 3/4 3/4 4/9 4/9 فوالسین

 4/04 4/84 4/84 4/84 4/84 نیاسین

 4/98 4/1 4/1 4/1 4/94 پنتوتنیک اسید

 4/0 8/8 8/8 8/0 8/0 پیریدوکسین

 4/0 4/8 4/8 8/8 4/0 ریبوفالوین

 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 تیامین

 K 78/9 8/9 4/9 78/4 4/9ویتامین 

 ویتامین ها

 )میکروگرم بر کیلوگرم(
     

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 (B12کوباالمین)ویتامین 

 

( برای NRC, 1994مصرف ) مصرف جهت تأمین احتیاجات مواد معدنی کم د معدنی کممخلوط موا   ترکیب پیش8.97جدول 

 کیلوگرم/تن به جیره افزوده شد   8های درحال رشد و مادر زمانیکه بمیزان  بوقلمون
 شده/کیلوگرم جیره تأمین مخلوط مقدار/کیلوگرم پیش 

   موادمعدنی کم نیاز

 گرم میلی4/3 مگر9/8 مس

 گرم میلی 4/34 گرم 98 آهن

 گرم میلی 4/84 گرم 92 منگنز

 گرم میلی 2/4 گرم میلی 04 سلنیوم
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 گرم میلی 4/74 گرم 90 روی

  کیلوگرم 1در  حامل

 شود  صورت نمک یددار تأمین می توجه: معموالً ید به

های درحال رشد و مادر  ( برای بوقلمونNRC, 1994مخلوط ویتامینی جهت تأمین احتیاجات ویتامینی )   ترکیب پیش8.93جدول 

 کیلوگرم/تن به جیره افزوده شد   8زمانیکه بمیزان 
 شده/کیلوگرم جیره تأمین مخلوط مقدار/کیلوگرم پیش 

   موادمعدنی کم نیاز )واحد بین المللی(

 A 9,444,444 8,444ویتامین 

 D3 224,444 9,944ویتامین 

 E 8,444 4/28ویتامین 

   ویتامین ها

 گرم میلی 28/4 گرم میلی 84 بیوتین

 گرم میلی 9,844 گرم 824 کولین

 گرم میلی 4/9 گرم 2/4 فوالسین

 گرم میلی 84 گرم 92 نیاسین

 گرم میلی 98 گرم2/8 پنتوتنیک اسید

 گرم میلی 4/0 گرم 3/4 ریبوفالوین

   ویتامین ها

 میکروگرم4/8 گرم میلی 8/4 (B12کوباالمین)ویتامین 

رمکیلوگ 9در  حامل   

 

 استانداردهای فرموالسیون جیره

طرح  8ای که در فصل  ( احتیاجات تغذیه9110) NRCتوانند از برآوردهای  استاندارهای تولید طیور ارگانیک می

برای پرندگان با پتانسیل بسیار باالی تولید  NRCاند، استفاده شوند، اما مقادیر نیاز برآورده شده از سوی  شده

شوند  پرندگان مورد استفاده در تولید ارگانیک، ترجیحاً از انواع  تولید تخم طراحی میگوشت و میزان زیاد 

کنند   های کمتری تولید می های دورگه جدید، رشد کمتری دارند و تخم وراثتی هستند که در مقایسه با گونه

قداری که برای نیازهای با پایین آمدن مقدار انرژی متابولیسمی جیره به م NRCبنابراین، تغییر دادن مقادیر 

، کار منطقی است  کاهش انرژی جیره، همچنین نیاز به تغذیه محدود  و بوقلمون  انرژی این نوع حیوان، مثل مرغ

که نسبت مشابه انرژی به رساند  در کاهش دادن مقدار انرژی جیره، تا جایی  نژادی را به حداقل می حیوان اصالح

د، کاهش میزان پروتئین و اسیدآمینه نیز تا یک مقدار مشابه، امر منطقی پروتئین و اسیدهای آمینه حفظ شو
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های ارگانیک، اتخاذ کردند و نتیجه  (، این رویکرد را در رابطه با تغذیه بوقلمون2447است  بلوف و اسمیت )

 مثبت گرفتند 

بدون تغییر  ،NRCه از شود که مقادیر احتیاجات ویتامینی و مواد معدنی گرفته شد به هرحال، توصیه می     

های مرسوم، معموالً  استفاده شوند تا از رشد اسکلتی مناسب و عدم وجود مشکالت پا و ران مطمئن باشیم  جیره

شود و  های ارگانیک پیشنهاد نمی شوند  اما این امر برای جیره ها، ساخته می با مقادیر باالتر مواد معدنی و ویتامین

 از مقادیر مورد نیاز برای رشد و تولید مثل طبیعی به حداقل برسد باید سطوح مواد مغذی بیشتر 

اند   های غذایی مشتق شده در جداول زیر، نشان داده شدهاستانداردهای مبتنی بر این رویکرد و فرمول     

قادیر جای استفاده از مکنند، به های قدیمی استفاده میجای ژنوتیپدهندگانی که از هیبریدهای جدید به پرورش

NRC (9110از مقادیر پیشنهادی ارائه شده از سوی شرکت اصالح ،) عنوان استاندارد جیره استفاده نژادی به

 کنند  می

های ارگانیک بر اساس مالحظات فوق در جداول زیر نشان داده شده  های پیشنهادی برای جیره ویژگی: ها مرغ

 اند  ارد نیز نشان داده شدهها را د ای که این ویژگی هایی از  جیره است  نمونه

 

 گذار ارگانیک، گرم در کیلوگرم   جیره پیشنهادی برای تغذیه نیمچه و مرغ تخم8.91جدول 

گرم ماده  044محتویات جیره )برپایه 

 خشک/کیلوگرم(
 گذار تخم نیمچه درحال رشد دوره آغازین

 2884 2844 2784 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری برکیلوگرم(

 9/99 1/94 8/99 تابولیسمی )مگاژول برکیلوگرم(انرژی م

 984 984 978 پروتئین خام

 1/8 8/8 4/3 لیزین

 3/8 8/0 4/8 متیونین+سیستین

 4/94 4/94 4/94 لینولئیک اسید

 8/82 4/3 4/1 کلسیم

 8/8 8/8 4/0 فسفرغیرفیتاته

 

 ، گرم در کیلوگرم    جیره پیشنهادی برای تغذیه جوجه گوشتی )خروس( ارگانیک8.24جدول 

 پایانی رشد دوره آغازین 
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 2384 2384 2384 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری برکیلوگرم(

 1/99 1/99 1/99 انرژی متابولیسمی )مگاژول برکیلوگرم(

 984 973 248 پروتئین خام

 2/7 3/3 8/94 لیزین

 0/8 0/8 4/3 متیونین+سیستین

 4/94 4/94 4/94 لینولئیک اسید

 4/3 4/1 4/94 سیمکل

 4/8 8/8 8/0 فسفرغیرفیتاته

 

نشان  29-8های پیشنهادی برای جیره بوقلمون ارگانیک و بر پایه مالحظات فوق در جدول  ها: ویژگی بوقلمون

 داده شده است 

ورد ( اطالعاتی را در م9111اند  اسکات و دین ) ها به خوبی تعریف نشده ای اردک اردک و غازها: احتیاجات تغذیه

هایی که بر اساس این  توانند در تولید ارگانیک بکار روند، منتشر کردند  جیره ها که می تغذیه و خوراک اردک

 توان استفاده کرد  ها نیز به عنوان جایگزین می توان استفاده کرد  از جیره مرغ استانداردها هستند را می

  گرم در کیلوگرم  جیره پیشنهادی برای تغذیه بوقلمون ارگانیک،  8.29جدول 

 5-4دوره آغازین  

 هفتگی

 14-5دوره رشد 

 هفتگی

 14دوره پایانی 

 فروش -هفتگی 

 2144 2744 2844 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری برکیلوگرم(

 9/92 8/99 1/94 انرژی متابولیسمی )مگاژول برکیلوگرم(

 984 913 284 پروتئین خام

 8/7 7/99 8/90 لیزین

 4/8 2/7 78/1 نمتیونین+سیستی

 4/3 4/94 4/94 لینولئیک اسید

 8/7 8/3 4/99 کلسیم

 4/0 8/0 8/8 فسفرغیرفیتاته

 

  مواد مغذی پیشنهادی برای جیره اردک درحال رشد   8.22جدول 

 پایانی با انرژی کم-دوره رشد دوره استارتر با انرژی کم 

 2808 2808 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری برکیلوگرم(

 904 919 روتئین خامپ

   اسیدهای آمینه
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 3/3 0/94 آرژنین

 9/8 3/8 هیستیدین

 9/8 7/7 ایزولوسین

 0/99 2/92 لوسین

 4/7 0/94 لیزین

 9/8 9/0 متیونین

 2/8 4/7 متیونین+سیستین

 9/8 4/7 فنیل آالنین

 0/99 9/98 فنیل آالنین+تیروزین

 2/8 4/7 ترئونین

 7/9 4/2 تریپتوفان

 4/7 7/7 ینوال

   مواد معدنی عمده )پرمصرف(

 7/8 8/7 کلسیم

 9/8 8/8 فسفرغیرفیتاته

 00/4 00/4 منیزیوم

 2/8 2/8 پتاسیم

 2/9 8/9 سدیم

   گرم بر کیلوگرم(مواد معدنی کم مصرف)میلی

 8 7 مس

 88/4 88/4 ید

 74 74 آهن

 88 00 منگنز

 98/4 98/4 سلنیوم

 82 82 روی

   گرم بر کیلوگرم()میلیها ویتامین

A )8034 0884 )واحد بین المللی بر کیلوگرم 

D3 )088 822 )واحد بین المللی بر کیلوگرم 

 E)97 22 )واحد بین المللی بر کیلوگرم 

K 2 9 

 98/4 98/4 بیوتین

 28/4 28/4 اسیدفولیک

 3704 9984 کولین

 88 00 نیاسین

 1 94 پنتوتنیک اسید

 8 8 پیریدوکسین

 8 0 ریبوفالوین

 B12 49/4 440/4ویتامین 

 

 گذار و داشتی   های تخم   مواد مغذی پیشنهادی برای اردک8.28جدول 
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 گذاری کم انرژی تخم-دوره مادر مادر کم انرژی-دوره تکامل 

 2808 2248 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری برکیلوگرم(

 982 923 پروتئین خام

   اسیدهای آمینه

 4/3 4/3 نآرژنی

 0/8 83/2 هیستیدین

 7/8 8/8 ایزولوسین

 8/99 0/94 لوسین

 0/7 0/8 لیزین

 7/8 3/2 متیونین

 4/8 3/0 متیونین+سیستین

 8/8 8/8 فنیل آالنین

 2/94 0/94 فنیل آالنین+تیروزین

 0/8 3/0 ترئونین

 3/9 8/9 تریپتوفان

 1/8 0/8 والین

   مواد معدنی عمده )پرمصرف(

 7/27 8/8 یمکلس

 7/8 1/2 فسفرغیرفیتاته

 07/4 0/4 منیزیوم

 8/8 3/0 پتاسیم

 0/9 2/9 سدیم

   گرم بر کیلوگرم(مواد معدنی کم مصرف)میلی

 8 8 مس

 87/4 82/4 ید

 88 80 آهن

 87 82 منگنز

 90/4 92/4 سلنیوم

 88 03 روی

   گرم بر کیلوگرم(ها )میلیویتامین

A 8834 8244 بر کیلوگرم()واحد بین المللی 

D3 )883 044 )واحد بین المللی بر کیلوگرم 

E)23 98 )واحد بین المللی بر کیلوگرم 

K 2 2 

 98/4 98/4 بیوتین

 28/4 28/4 اسیدفولیک

 184 344 کولین

 08 82 نیاسین

 99 3 پنتوتنیک اسید

 8 2 پیریدوکسین

 0 8 ریبوفالوین

 B12 49/4 49/4ویتامین 
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 ( بررسی نشده است 9110) NRCها، در  ای این گونه : احتیاجات تغذیه1پهن های سینه گونه

های آغازین، رشد و پرورشی مجزا است   تر از جیرهها، اغلب عملی یک جیره واحد برای تمام سنین شترمرغ     

رع پرورشی در هر گروه ها، به خوبی تعریف نشده و تعداد مزا این امر به این دلیل است که احتیاجات این گونه

ای در  های پیشنهادی برای چنین جیره باشد  ویژگی می طور کلی برای تنظیم چندین جیره بسیار کمسنی به

توان به صورت پلت شده و به شکل اختیاری با آب در  نشان داده شده است  این جیره را می 20-8جدول 

های ضروری  حققان، مقادیر انرژی و پروتئین و اسیدآمینهچراگاه یا در محوطه محصور تغذیه کرد  براساس نظر م

در این جیره ممکن است باعث شود وزن بدن به حداکثر میزان خود نرسد، اما برای رشد مناسب اسکلت بدون 

ای در پرندگان در حال رشد کافی هستند  بنابراین برای تولید ارگانیک مناسب  افزایش وزن بافت ماهیچه

گذار، استفاده از یک غذای حاوی پوسته صدف  های تخم طمینان از مصرف کافی کلسیم در مادهباشند  برای ا می

 یا سنگریزه آهکی مناسب است 

توانند به عنوان  که می 2هایی را در مورد تغذیه شترمرغ و امو (، دستورالعمل9117به عالوه، اسکیدر و سل )     

 یک استاندارد استفاده شوند منتشر کردند 

 

 نویسی هجیر

 نویسی، تنظیم ارزش غذایی ترکیبات جیره با احتیاجات طیور مورد نظر است  هدف اصلی جیره

نویسی دستی: روش معمول در محاسبه دستی جیره، مشخص کردن میزان انرژی و پروتئین مواد خوراکی  جیره

وطی برطبق میزان انرژی و است که باید مورد استفاده قرار گیرند  مقدار هر ماده مورد نیاز برای ساخت مخل

                                                 
1 . Ratites 

2 . emu 
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شود  سپس مقدار سایر عناصر مغذی مهم )از قبیل لیزین( در جیره، محاسبه و  پروتئین مورد نیاز، محاسبه می

 شود  در صورت لزوم، مقادیر سایر اجزای مهم جیره نیز باالنس می

  9شترمرغ آمریکایی  مواد مغذی پیشنهادی برای جیره مجزا، کل دوره زندگی شترمرغ، امو و 8.20جدول 

 درصد ماده خشک 04گرم در کیلوگرم بر اساس  اختصاصات ریزمغذی

 کیلوکالی/کیلوگرم 2844 انرژی متابولیسمی

 224 پروتئین خام

 92 لیزین

 98 آرژنین

 8/8 متیونین

 4/7 متیونین +سیستین

 4/8 تریپتوفان

 944 فیبرخام

 4/94 لینولئیک اسید

 کلسیم
b

4/15 

 4/3 فیتاتهفسفرغیر

 گرم در کیلوگرم میلی 984 آهن

 گرم در کیلوگرم میلی 24 مس

 گرم در کیلوگرم میلی 924 روی

 گرم در کیلوگرم میلی 74 منگنز

 گرم در کیلوگرم میلی 9 ید

 گرم در کیلوگرم میلی 4/84 سلنیوم

 المللی/کیلوگرم واحد بین A 3444ویتامین 

 ی/کیلوگرمالملل واحد بین D3 9844ویتامین 

 المللی/کیلوگرم واحد بین E 284ویتامین 

 گرم در کیلوگرم میلی K 0ویتامین 

 گرم در کیلوگرم میلی 7 تیامین

 گرم در کیلوگرم میلی 1 ریبوفالوین

 گرم در کیلوگرم میلی 74 نیاسین

 گرم در کیلوگرم میلی 84 پنتوتنیک اسید

 گرم در کیلوگرم میلی 8 پیرودوکسین

 گرم در کیلوگرم میلی 844/4 بیوتین

 گرم در کیلوگرم میلی 9 فوالسین

 گرم در کیلوگرم میلی48/4 کوبال آمین

 گرم در کیلوگرم میلی 9844 کولین

 صورت آزاد تأمین شود  بایستی به شکل پلت و به .1

 ریزه آهکی یا پوسته صدف به جیره مادرها باشد  ممکن است نیاز به افزودن سنگ .2
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گیرند  ها، مورد استفاده قرار می ای برای فرموالسیون جیره طور فزآیندهها بها استفاده از رایانه: رایانهنویسی ب جیره

ای از معادالت  نویسی خطی است و شامل مجموعه پیچیده افزار تجاری مبتنی بر برنامه که اساس کار آنها، نرم

گیر است  رایانه با  ار خسته کننده و وقتباشد  انجام این کار با یک ماشین حساب رومیزی بسی ریاضی می

نویسی  های کنونی جیرههای غذایی مورد نظر، جدول ترکیبات غذایی و قیمت یا سایر ارزش NRCاستفاده از 

 کند  می

 

 ای برای جیره بوقلمون  های تغذیه توصیه 8.28جدول 

-گرم در کیلوگرم )برپایه هوا

 خشک(
دوره آغازین 

 هفتگی 4-0

دوره رشد 

0-02 

 هفتگی

 02دوره پایانی 

 فروش -هفتگی 

هفتگی  02نگهداری مادر در 

 برای بلوغ جنسی

هفته  0-0گذاری از  تخم

 قبل

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری 

 بر کیلوگرم(
2088 2084 2844 2414-9134 2844 

انرژی متابولیسمی )مگاژول 

 برکیلوگرم(
9/99 43/99 82/1 70/3-23/3 82/1 

 244-294 984 984 914 224 گرم(پروتئین خام )

      اسیدهای آمینه )گرم(

 4/94 8/7 8/7 8/3 4/1 لیزین

 3/8 8/8 8/8 7/8 7/8 متیونین

 4/7 4/8 4/8 3/8 4/7 متیونین+سیستین

 924-904 984-974 924-904 14-994 84-34 فیبرخام

 224-204 204-274 914-224 974-244 904-984 مواد معدنی)گرم(

 4/20-4/88 4/92 4/92 4/92 4/98 مکلسی

 4/7 4/8 4/8 4/8 8/7 فسفرغیرفیتاته

 31/9 31/9 31/9 2/2 2/2 سدیم

 مصرف موادمعدنی کم

 گرم برکیلوگرم()میلی
4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

 00 88 88 88 88 مس

 9/9 1/4 1/4 9/9 9/9 ید

 980 980 980 980 980 منگنز

 33 33 33 929 929 روی

      ها )واحد بین المللی(ویتامین

 A 99444 3344 3344 3344 99444ویتامین 

 D3 2804 2244 2244 2244 2244ویتامین 

 E 929 88 88 88 994ویتامینٍ

      گرم(ویتامین ها )میلی
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 9312 9312 9312 2244 2244 کولین

      ها )میکروگرم(ویتامین

 04 24 24 24 04 (B12آمین )ویتامین کوبال

 

  ای برای جیره امو  های تغذیه   توصیه8.28جدول 

-گرم در کیلوگرم )برپایه هوا

 خشک(

 5-4دوره آغازین 

 هفتگی

 85-5دوره رشد 

 هفتگی

-85دوره پایانی 

 هفتگی 03

هفتگی  03نگهداری مادر در 

 برای بلوغ جنسی

هفته  0-8مادر از 

 قبل

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر 

 کیلوگرم(
2838 2804 2384 2884 2044 

انرژی متابولیسمی )مگاژول 

 برکیلوگرم(
28/99 48/99 17/99 81/94 40/94 

 244-224 984 974 244 224 پروتئین خام )گرم(

      اسیدهای آمینه )گرم(

 4/94 8/7 3/7 0/1 4/99 لیزین

 4/0 8/8 3/8 0/0 3/0 متیونین

 8/7 4/8 8/8 3/7 8/3 متیونین+سیستین

 74-34 84-74 84-74 84-34 84-34 امفیبرخ

 984-904 974-904 984-944 984-904 934-984 

      مواد معدنی )گرم(

 4/20-4/88 4/92 4/92 4/98 4/98 کلسیم

 4/8 4/8 4/8 8/8 8/7 فسفرغیرفیتاته

 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 سدیم

گرم  مصرف )میلی موادمعدنی کم

 برکیلوگرم(
     

 88 88 88 88 88 مس

 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 ید

 980 980 980 980 980 منگنز

 994 994 994 994 994 روی

      المللی( ها )واحد بینویتامین

 A 98044 3344 3344 3344 3344ویتامین 

 D3 0044 8844 8844 8844 8844ویتامین 

 E 11 00 00 00 11ویتامینٍ

      گرم(ویتامین ها )میلی

 9134 2244 2244 2244 2244 کولین

      ها )میکروگرم(ویتامین

 00 22 22 22 00 (B12آمین)ویتامین کوبال

 

کند  این ترکیبات به بهترین  بندی میحل ریاضیاتی بدست آمده، مقادیر مورد نیاز ترکیبات منتخب را فهرست راه

هایی حداقل و حداکثر  امل محدودیتسازد  این مشخصات، معموالً ش نحو، مشخصات جیره مورد نظر را فراهم می
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باشد  معموالً فرمول بدست آمده، اما نه همیشه،  مواد مغذی مجاز موجود در مخلوط و سطوح دقیق ترکیبات می

دهنده باید حداقل در ابتدای کار، از  دارای کمترین هزینه است  بخاطر پیچیدگی محاسبات، پرورش

نویسی آنالین، ساده و رایگان سوئدی، سیستم  یک برنامه جیره های یک متخصص تغذیه بهره گیرد  راهنمایی

Opti-kuckeliku-2007 دهندگان ارگانیک، استفاده شود  تواند توسط پرورش است که می 

 1نویسی بریل شده بوسیله کامپیوتر آمده است که از سیستم جیره های نوشته هایی از جیره در زیر نمونه     

 کند  استفاده می

گرم در کیلوگرم ماده  144گذار )براساس  های تخم ای از فرموالسیون جیره ارگانیک جهت تأمین احتیاجات گله   نمونه27 8جدول 

 خشک(، با و بدون اسیدآمینه  

 اجزاء )کیلوگرم/تن(

 گذاری دوره تخم دوره رشد دوره آغازین

حاوی 

 اسیدآمینه
 بدون اسیدآمینه

حاوی 

 اسیدآمینه
 بدون اسیدآمینه

ی حاو

 اسیدآمینه

بدون 

 اسیدآمینه

 9/211 - - - - - جو

 1/79 - 984 - - - ذرت

 - 84 9/908 - - - یوالف

 84 3/82 8/918 3/883 - 8/940 سورگوم

 - - - 1/908 - 844 تریتیکاله

 - 844 9/74 - 3/823 - گندم

 - - 8/878 8/819 8/09 8/88 زبره گندم

 4/28 4/28 - - - - شده )یا یونجه( گیری پودر علف آب

 - 8/29 - - - - دانه کامل کانوال

 - - - 9/83 944 - کنجاله کانوال

 9/32 284 - - - 244 لوبیای فابا

 - - - - 0/982 - نخودفرنگی

 - - 2/27 - 4/93 8/944 کنجاله آفتابگردان

 7/19 - - - 8/28 - پودر ماهی سفید

 - 32/9 - - - 9/2 لیزین-ال

 - 20/9 0/22 90/4 - 8/8 ینمتیون -ال دی

 0/79 0/78 - 9/28 8/24 0/29 سنگ آهک خردشده

 8/3 8/92 0/0 - - 4/8 دی کلسیم فسفات

 2/4 7/4 4/8 8/2 4/8 4/2 نمک

پیش مخلوط مواد معدنی کم 

 مصرف
4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط ویتامین

       گرم/تن(شده )کیلو آنالیز محاسبه

                                                 
1 . Brill 
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انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر 

 کیلوگرم(
2778 2778 2884 2884 2884 2878 

انرژی متابولیسمی)مگاژول 

 برکیلوگرم(
8/99 8/99 9/99 9/99 99/9 2/99 

 984 988 988 988 938 973 پروتئین خام

 7/3 4/3 0/8 8/8 4/1 4/1 لیزین

 3/8 3/8 8/0 8/0 3/8 4/7 متیونین+سیستین

 8/82 8/82 4/94 4/94 4/94 4/94 کلسیم

 4/0 4/0 8/0 8/0 8/0 8/0 فسفرغیرفیتاته

هایی استفاده می کنند  دهندگانی که از چنین جیره تواند تضمین شود، و تحت تأثیر در دسترس بودن اجزاء قرار دارد  پرورش شده در باال نمی توجه: آنالیز محاسبه

 ه را داشته باشند باید جهت اطمینان، آنالیز جیر

 

 

گرم در  144های گوشتی )خروس( )براساس  ای از فرموالسیون جیره ارگانیک جهت تأمین احتیاجات جوجه نمونه  0.23جدول 

 کیلوگرم ماده خشک(، با و بدون اسیدآمینه  

 اجزاء )کیلوگرم/تن(

 دوره پایانی دوره رشد دوره آغازین

حاوی 

 اسیدآمینه
 بدون اسیدآمینه

 حاوی

 اسیدآمینه
 حاوی اسیدآمینه

بدون 

 اسیدآمینه

حاوی 

 اسیدآمینه

 8/27 - - - - - ذرت

 - - 0/828 3/910 - 844 سورگوم

 - - - - - 284 تریتیکاله

 8/898 3/874 - 4/844 8/808 - گندم

 4/944 4/944 8/828 - 4/88 - زبره گندم

 - 0/88 - 8/3 - - دانه کامل کانوال

 8/938 4/284 8/221 - - 3/928  لوبیای فابا

 8/97 - - - - - کنجاله دانه لوپن

 - - - 4/944 - 4/984 نخود

 - - - 4/984 3/987 8/71 کنجاله آفتاب گردان

 0/24 - 8/10 - 4/982 - پودر ماهی سفید

 - - - - - 84 شده مخمر آبجوسازی خشک

 - - - 0/0 - 2/2 لیزین -ال

 - 2/4 - 8/2 - 8/0 متیونین -ال دی

 4/90 8/98 7/98 1/1 9/98 7/98 سنگ آهک خردشده

 4/1 8/94 3/2 8/98 38/0 7/98 دی کلسیم فسفات

 1/4 88/8 4/8 4/9 4/9 4/9 (NaClنمک )

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط مواد معدنی کم مصرف

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط ویتامین

       تن(شده )کیلوگرم/ آنالیز محاسبه

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر 

 کیلوگرم(
2384 2378 2378 2128 2384 2384 

 12/99 12/99 20/92 48/92 48/92 12/99 انرژی متابولیسمی )مگاژول برکیلوگرم(

 4/974 4/974 4/917 4/973 9/200 4/248 پروتئین
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 2/7 0/7 7/94 8/1 4/92 8/94 لیزین

 0/8 0/8 0/8 8/8 4/3 4/3 متیونین+سیستین

 4/1 3/3 4/94 4/1 8/94 4/94 کلسیم

 4/0 4/0 8/0 8/0 4/8 8/0 فسفر غیرفیتاته

هایی استفاده می کنند  دهندگانی که از چنین جیره تواند تضمین شود، و تحت تأثیر در دسترس بودن اجزاء قرار دارد  پرورش شده در باال نمی توجه: آنالیز محاسبه

 ، آنالیز جیره را داشته باشند باید جهت اطمینان

 

 کردن بندی و مخلوط سازی، توزین، دسته آماده

هایی که در  کردن است  روش سازی ترکیبات جهت مخلوط بعد از نوشتن فرمول مناسب جیره، مرحله بعد، آماده

ای اند و باید توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب انجام شوند  خطاهاند حائز اهمیتتولید جیره دخیل

 سازی، کامال طبیعی است  مخلوط

 

 

گرم در کیلوگرم  144های فروشی )براساس  ای از فرموالسیون جیره ارگانیک جهت تأمین احتیاجات بوقلمون   نمونه8.21جدول 

 ماده خشک(، با و بدون اسیدآمینه  

 اجزاء )کیلوگرم/تن(

 گذاری دوره تخم دوره رشد دوره آغازین

حاوی 

 اسیدآمینه
 سیدآمینهبدون ا

حاوی 

 اسیدآمینه
 حاوی اسیدآمینه

بدون 

 اسیدآمینه

حاوی 

 اسیدآمینه

 3/884 - 047/4 - - - ذرت

 - - - - - - سورگوم

 - - - - - - تریتیکاله

 - 3/702 - 9/820 4/014 0/849 گندم

 0/988 - 4/204 - 4/280 - زبره گندم

 4/944 83/7 - - - - دانه کامل کانوال

 - - - - - - کنجاله کانوال

 8/940 - - - - 3/204 لوبیای فابا

 - - - 1/97 - 4/244 کنجاله دانه لوپن

 - 4/977 2/981 4/284 - - نخود

 2/08 1/88 3/28 4/984 - 4/244 کنجاله آفتاب گردان

 - - 8/921 - 4/244 - پودر ماهی سفید

 4/84 - - - 7/08 - شده مخمر آبجوسازی خشک

 - 27/2 - 80/8 - 08/8 لیزین -ال

 - - - 01/8 - 39/8 متیونین -ال دی

 3/3 8/3 9/90 9/90 79/0 3/1 سنگ آهک خردشده
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 2/98 7/90 8/4 9/24 27/8 3/20 دی کلسیم فسفات

 4/2 28/2 4/8 8/8 9/8 2/8 (NaClنمک )

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 مصرف پیش مخلوط مواد معدنی کم

 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 پیش مخلوط ویتامین

       شده )کیلوگرم/تن( آنالیز محاسبه

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری بر 

 کیلوگرم(
2884 2784 2784 2784 2184 2184 

 80/92 80/92 89/99 89/99 89/99 41/99 انرژی متابولیسمی)مگاژول برکیلوگرم(

 4/984 4/984 4/294 4/248 4/282 4/288 پروتئین

 7/7 7/7 8/92 8/92 8/98 8/98 لیزین

 4/8 4/8 2/7 2/3 3/1 8/94 متیونین+سیستین

 4/3 4/3 4/92 4/92 4/92 4/92 کلسیم

 8/0 8/0 8/8 8/8 8/8 8/8 فسفرغیرفیتاته

هایی استفاده می کنند  ین جیرهدهندگانی که از چن تواند تضمین شود، و تحت تأثیر در دسترس بودن اجزاء قرار دارد  پرورش شده در باال نمی توجه: آنالیز محاسبه

 باید جهت اطمینان، آنالیز جیره را داشته باشند 

 

دانه غالت و احتماالً منابع پروتئینی را باید قبل از اضافه شدن به مخلوط فرآوری نمود  برای دستیابی به      

یک آسیاب دستی یا  های مخلوط، الزم است دانه غالت را بوسیله عملکرد مطلوب طیور با استفاده از جیره

شکند و سطح تماس دانه را چرخشی فرآوری کرد تا اندازه ذرات، کم شود  کاهش اندازه ذرات، دانه سخت را می

عالوه بخشد  بهدهد  این کار راندمان هضم و استفاده از مواد مغذی را بهبود می در مجرای گوارشی افزایش می

های پروتئینی مواد مغذی و ویتامینی را فراهم  نواخت دانه با مکملکاهش اندازه ذره امکان ایجاد یک مخلوط یک

کند  خوراکی که  کند و از افتراق اجزای تشکیل دهنده در زمان تغذیه جیره مخلوط به طیور جلوگیری می می

 قرار است پلت شود، باید کامالً نرم و پودر شود 

( اثرات خرد کردن 2448ست  پارسوتر و همکاران )تحقیقی جهت تعیین اندازه مناسب ذرات، انجام شده ا     

مخلوط بر پایه  میکرومتر جهت افزودن به یک پیش 2202و  9941، 9402، 184، 739های  ذرت به اندازه

ای را بررسی  هفته 8تا  8های گوشتی طی یک دوره  سویا برای ساخت پنج جیره آردی مختلف برای جوجه

های بر پایه سویا و ذرت قبل از پلت کردن با  طور جداگانه به جیرهاری بهچسبان تج کردند  آب و یک ماده پلت

ترتیب، نرم و سفت( تولید کنند  عجیب اینکه هر دو پلت  های مختلفی از لحاظ بافت )به بخار اضافه شدند تا پلت
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د( مشابهی درص 8/04و  8/00درصد( و میزان خاکه )به ترتیب  2/38و  0/14ترتیب  نرم و سفت ماندگاری )به

 9402تر از  داشتند  افزایش اندازه ذرت ابقاء ماده مغذی را بهبود بخشید، اما زمانی که اندازه ذرت بزرگ

هایی که با پلت سفت  های گوشتی کاهش یافت  در جوجه میکرومتر شد، عملکرد رشد و مصرف انرژی جوجه

های تغذیه شده با پلت نرم  با جوجهگرم نیروی الزم برای شکستن پلت( در مقایسه  9388تغذیه شدند )

گرم نیروی الزم برای شکستن پلت(، ابقاء مواد مغذی، مصرف انرژی و متعاقب آن عملکرد رشد بهبود  9882)

میکرومتر خرد  9402تر از  ها را کوچک شود، نباید دانه کند زمانیکه جیره پلت می یافت  این نتایج پیشنهاد می

سفت باشد  دلیل دیگر اجتناب از ریز خرد کردن دانه این است که اگر چه این امر  کرد و پلت نیز باید ترجیحاً

ممکن است کیفیت پلت را بهبود بخشد، اما به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را در طول آسیاب کردن، 

وری خ افزایش خواهد داد  اندازه بسیار کوچک ذرات، همچنین باعث افزایش مشکالت چسبندگی خوراک در دان

 شود  دهنده می و دستگاه خوراک

( انجام شد که نتایج فوق را تأیید 2447مروری بر نتایج بدست آمده از اندازه ذرات، توسط آمرا و همکاران )     

تا  844های گوشتی بر پایه ذرت یا سورگوم بین  دهد که اندازه مناسب ذرات در جیره جوجه کند و نشان می می

شده و  های پلت های آردی، از جیره اطالعات نشان دادند که اندازه دانه غالت در جیره میکرومتر است  این 144

تر، باعث افزایش تماس قسمت سطحی دانه جهت هضم آنزیمی در  تر بود  اگر چه ذرات کوچک یا کرامبل، مهم

پرندگان را نسبت  شوند، اما شواهدی وجود دارد که درشت خرد کردن با اندازه ذرات یکنواخت، عملکرد روده می

تر از ترکیبات جیره آردی با  های آردی بهبود بخشید  این امر احتماالً به دلیل مصرف یکنواخت به تغذیه با جیره

اندازه ذرات یکسان بود و همچنین ذرات، اثر مثبتی بر رشد و تکامل سنگدان داشتند  افزایش فعالیت خردکردن، 

 شود  زایش حرکات روده و هضم بیشتر مواد مغذی میشود که باعث اف باعث توسعه سنگدان می

که جهت تعیین اندازه ذرات و همچنین به منظور بررسی این که خوراک، به درجه نرمی الزم رسیده و این     

توان با فرآوری دانه به  گری انجام شود  می ای زیاد خرد نشده باشد، باید به طور منظم تست غربال هیچ ماده

 ر اندازه با دیگر ترکیبات گروه، قابل مقایسه باشد، از مشکالت جداسازی جلوگیری کرد طوریکه از نظ
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اندازه ذرات دانه فرآوری شده در یک آسیاب کوچک عمدتاً تحت تأثیر اندازه غربال مورد استفاده قرار      

 گذارد  گیرد، اگر چه سرعت آسیاب و سرعت چرخش نیز بر آن تاثیر می می

مناسب برای توزین و توزیع مقادیر کم ترکیبات، باید در دسترس باشند  در زمان استعمال تجهیزات      

ها، قبل از اضافه شدن به مخلوط باید با غالت خرد شده مخلوط مخلوطها، باید دقت کرد  این پیش مخلوط پیش

است که پیش مخلوط به  درصد از مخلوط کل را بوجود آورند  این کار برای اطمینان از این 8شوند تا حداقل 

 شود  صورت یکدست در مخلوط پخش می

کند که ترکیبات با مقادیر صحیح به  هر جا که ممکن است، باید ترکیبات را وزن کرد  این امر، کمک می     

گونه موارد  مخلوط اضافه شوند  برخی از میکسرهای درون مزرعه بیشتر بر اساس حجم هستند تا وزن  در این

 طور مکرر، تجهیزات را برای تغییرات در جرم حجمی اجزای جیره تنظیم و کالیبره کرد که بهالزم است 

 

 کردن و فرآوری بیشتر مخلوط

طور به منظور اطمینان از یکنواختی اجزا و مصرف کافی مواد مغذی توسط حیوانات، باید ترکیبات غذایی را به

مواد غذایی ذخیره شده در انبار، بایستی توجه داشت که این کامل قبل از خوردن مخلوط کرد  هنگام استفاده از 

اند،  ای که مواد خوراکی که مدت زمان بیشتری در انبار ماندهمواد به ترتیب صحیحی استفاده شوند، به گونه

 زودتر مصرف شوند 

هایی یشتر، آزمایشکردن را بگویند، اما برای بررسی ب کارخانجات سازنده میکسرها، باید زمان مطلوب مخلوط     

 ای انجام شود  هم باید به صورت دوره

دقیقه بعد از اینکه آخرین ترکیب به  98توصیه متداول در مورد میکسرهای عمودی این است که حدوداً      

تر است، ای، زمان مخلوط کوتاه میکسر اضافه شد، زمان مخلوط کافی است  در مورد میکسرهای افقی و استوانه

 دقیقه بعد از اضافه کردن آخرین ترکیب  8-94اً یعنی حدود
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بعد از مخلوط کردن، خوراک را باید در یک ظرف تمیز و خشک نگهداشت تا کیفیت آن حفظ شود و      

سازی اصلی باید به طور مکرر در  همچنین از دسترس جوندگان، حشرات و رطوبت دور بماند  ظروف ذخیره

 که ذرات خوراک در طرف باقی نماند طوریوند، بهفواصل زمانی منظم کامالً تخلیه ش

کند  اگر خوراک  خوری نیز نقش مهمی در تحویل غذای پر کیفیت به طیور ایفا می مدیریت دستگاه دان     

یابد   خوراکی آن نیز کاهش می هضم و خوش خوری باقی بماند، خوراک، مانده و قابلیت بمدت طوالنی در دانه

که قرار باشد اغلب به اندازه کافی پر شوند تا همیشه خوراک تازه داشته باشند، مگر اینها باید  خوری دانه

 محدودیت غذایی اعمال شود 

 کردن پلت

کردن، معموالً  ممکن است خوراک را پس از مخلوط کردن به صورت حبه یا مکعب، در آوردند  در فرآیند پلت

پس خمیر مرطوب داغ را از درون یک قالب تحت فشار دهند و س خوراک خردشده را در معرض بخار قرار می

شوند  باید جهت  شوند و بوسیله هوای تحت فشار، خشک می ها، سپس به سرعت سرد می دهند  پلت عبور می

شدن، با  مرطوب کردن خوراک از آب کافی استفاده شود  میزان مطلوب رطوبت یک خوراک جهت خوب پلت

گرم بر کیلوگرم رطوبت، مطلوب  984-934کند، اما، معموالً یک دامنه تغییر  توجه به ترکیب خوراک، تغییر می

فیبر، به رطوبت کمتری  های حاوی فیبر زیاد، به رطوبت بیشتر نیاز دارند در صورتیکه غذاهای کم است  خوراک

 نیاز دارند 

لت کردن، معموالً مقرون به کنند، بنابراین، پ طیور به راحتی جیره را چه به صورت پلت یا آردی، مصرف می     

کند   سازی غذا کمک می های پلت به استعمال و ذخیره صرفه نیست؛ ولی مزایایی دارد، زیرا افزایش تراکم جیره

یابد  مزیت دیگر آن، جلوگیری  شود، اتالف خوراک کاهش می همچنین زمانی که تغذیه خارج از سالن انجام می

خوری رخ  ط است  این مشکل در طول انتقال خوراک از میکسر به داناز تفکیک اجزای خوراک از بقیه مخلو

دهد  فاکتورهای اصلی دخیل در جداشدن اجزاء، عبارتند از اندازه ذرات، شکل و غلظت  تفکیک اجزاء  می

 تواند سبب مصرف غیر یکنواخت مواد مغذی و در نتیجه رشد و تولید تخم غیر یکنواخت شود  می
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وری خوراک را بویژه با ترکیبات فیبری  دن خوراک، این است که ممکن است مصرف و بهرهکر یک مزیت پلت     

تواند به کاهش  از قبیل محصوالت فرعی آسیاب گندم، بهبود بخشد  یک فایده دیگر آن، این است که می

 جمعیت میکروبی در خوراک کمک کند 

ن قرار گیرد  برای مثال طبق تحقیقات انجام ممکن است قابلیت دسترسی مواد مغذی، تحت تأثیر پلت شد     

یابد  از سوی دیگر، ممکن  ها با پلت کردن به روش بخار، افزایش می شده، قابلیت دسترسی فسفر فیتاتی در دانه

است تخریب مواد مغذی و ترکیبات حساس در برابر گرما وجود داشته باشد، از جمله آنزیم فیتاز در گندم یا 

  Aویتامین 

شود  بخار، باعث ایجاد  سازی می ساز توسط بخار آماده عموالً خوراک، قبل از ورود به دستگاه پلتم     

دهنده را نرم  شدن را تسهیل نماید  بخار، اجزای تشکیل شود تا عمل پلت چسبندگی طبیعی در خوراک می

گرما و رطوبت باعث ژالتینی کند به گونه ای که آنها بتوانند به راحتی با یکدیگر تحت فشار ترکیب شوند   می

کنند و همچنین هضم فیبر و نشاسته را بهبود  شوند که به ترکیب ذرات با یکدیگر کمک می شدن نشاسته می

 بخشد  می

کند  گندم و محصوالت فرعی آن،  هایی دارند که به فرآیند پلت شدن کمک می برخی اجزای خوراکی ویژگی     

دهند ذرات خوراکی به خوبی در طول پلت شدن، مخلوط  د که اجازه میهای آندوسپرم هستن حاوی پروتئین

های آندوسپرم  شوند  گلوتن گندم وقتی که مرطوب است پایداری و استحکام آدامس مانند دارد  پروتئین

های آندوسپرم ذرت،  تریتیکاله، چاودار و جو نیز با آب مخلوط شده تا چسبندگی را افزایش دهند، اما پروتئین

های موجود در جو، چاودار و  ای، مالت، برنج و یوالف، چنین خاصیتی ندارند  گلوکآنها و پنتوزان خوشه ذرت

دهد  افزودن چربی  که مرطوب هستند ویژگی چسبندگی دارند، این امر کیفیت پلت را افزایش می یوالف، زمانی

 د شو گرم در کیلوگرم باعث از هم پاشیدن پلت می 84به میزان باالتر از 

 کننده خشک کرد  های خنک ها را توسط دستگاه سپس باید برای رسیدن به رطوبت مطمئن، سریعاً پلت     
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1اکسترودکردن     
هضم مفید است، اما  کردن خوراک، طبق گزارشات در بهبود و افزایش قابلیت یا پفکی 

کردن یا  حیوانات اهلی است  پلت طورکلی به علت هزینه باالی این فرآیند، تنها محدود به خوراک ماهی و به

های  کننده مزایایی دارد  باکتری های محیط زیستی و امنیت مصرف شده، از جنبه اکسترود خوراک مخلوط

یابند و با فرآیند  کردن خوراک کاهش می ها، به میزان زیادی با پلت فرم، اشرشیاکلی، سالمونال و کپک کولی

 روند  اکسترود، از بین می

 

 چسبان مواد پلت

آیند، بویژه زمانی  هایی که بر پایه موادی مثل ذرت یا کنجاله سویا هستند به سختی به شکل پلت در می جیره

چسبان  چسبان اضافه شود  مواد پلت که چربی اضافه شده باشد و ممکن است جهت تهیه پلت مناسب، یک پلت

اند استفاده کنند  از دید  ادی را که تأیید شدهباشد و تولیدکنندگان، باید مو های ارگانیک، مجاز می در جیره

های مخلوط، تهیه جیره به صورت پلت مشکل است  به طور کلی، افزودن گندم یا محصوالت  تولیدکنندگان جیره

کند  یک نوع  چسبان را برطرف می گرم در کیلوگرم جیره، نیاز به افزودن پلت 944فرعی گندم به میزان بیش از 

کیلوگرم در تن است  برخی  8-92تأیید برای مصرف ارگانیک، رس کلوئیدی به میزان حدود چسبان مورد  پلت

 24-84چسبان در سطوح  توانند به عنوان یک پلت ها، نیز می از اشکال رس، جاذب آفالتوکسین هستند  مالس

ک ماده مغذی نیز عنوان ی به  ها، مالس چسبان گرم در کیلوگرم مورد استفاده قرار گیرند  برخالف سایر پلت

 شود  استفاده می

های فرآوری حرارتی، اثرات مفیدی بر خوراک دارند، باید توجه داشت شود که  که تمام روش در حالی     

کردن خوراک، باعث از  دهد  پلت ها و اسیدهای آمینه، نیز رخ می مقداری تخریب مواد مغذی، بویژه ویتامین

کردن که معموالً در دمای بسیار باالتری  شود  اما، اکسترود ها می تامیندرصد فعالیت اغلب وی 3-94دست رفتن 

 شود  ها می درصدی اغلب ویتامین 94-98شود منجر به اتالف  انجام می

                                                 
1 . extrusion 
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  ها )درصد( در طول فرآوری خوراک  روی ویتامین   از دست8.84جدول 

 ثانیه( 84درجه سانتی گراد بمدت  32کرئن ) پلت ویتامین
 54گراد بمدت  درجه سانی 124) اکسترودکردن

 ثانیه(

 A (beadlet) 7 92ویتامین 

 D3 (beadlet) 8 3ویتامین 

 E 8 1ویتامین 

 29 99 تیامین

 90 7 اسید فولیک

 8 2 کولین کلراید

 

 

 کنترل کیفیت

زش غذایی کنترل کیفیت، به منظور اطمینان از این است که ترکیبات کیفیت قابل قبولی داشته باشند )جیره ار

الزم را داشته باشد( و همچنین حاوی حداقل یا میزان صفر آلودگی باشند  عالوه بر این، روش اطمینان از این 

توانند بدون خطر از بین رفتن، ذخیره  است که ترکیباتی که قرار نیست بالفاصله مورد استفاده قرار گیرند می

مهم است، چون اجزای به کار رفته اغلب در ترکیب متغیرند شوند  کنترل کیفیت، بویژه در تولید غذای ارگانیک 

 تا اجزای تشکیل دهنده معین خوراک 

خریدار باید مطمئن باشد که هنگام خرید، ترکیبات، کیفیت قابل قبولی دارند  ترکیبات خوراکی که از      

ای  زرعه باید به صورت دورهشوند، باید کنترل کیفیت شوند  ترکیبات تولیدی در م کارخانه خوراک خریداری می

 آنالیز شوند و ترکیبات خریداری شده نیز باید با یک ضمانت آنالیز داشته باشند 

شوند، بررسی شوند تا اطمینان  ترکیبات و هرگونه مدارک الزم آنها، باید زمانی که از کارخانه دریافت می     

هر ترکیب باید به صورت عینی از لحاظ رطوبت  حاصل شود که محصوالت دارای استانداردهای ارگانیک هستند 

ها را باید با  و وجود مواد مضر مانند سنگ و شن و هچنین از نظر آفات انباری، بررسی شوند  میزان رطوبت دانه

گرم در کیلوگرم رطوبت دارد را باید پس  924-904ای که بیش از  سنج اندازه گرفت  هر دسته دستگاه رطوبت
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گرم در کیلوگرم( یا کمتر از آن خشک شوند  این امر، از فساد  924-904ا این سطح رطوبت )زد، مگر این که ت

 کند  سازی، جلوگیری می در طول ذخیره

ها، نماینده دسته  ای ترکیبات باشد  باید دقت کرد که نمونه کیفیت باید شامل آنالیز دوره هر برنامه کنترل     

گرمی برای آنالیز  844-9444ط مختلف هر دسته، سپس یک نمونه فرعی هستند، بوسیله برداشتن نمونه از نقا

ها  درصد بسته 94-98بندی شده، روش معمول این است که از  گیری از مواد بسته انتخاب شود  جهت نمونه

ای ها را بر ها برای آنالیز استفاده شود و باقیمانده نمونه شود فقط نیمی از نمونه گرفته شود  توصیه می  نمونه

 مشکالت و تناقضات احتمالی نگه داشت 

 

 ها آزمایش

یک آزمایش نسبتاً استاندارد، که باید روی ترکیبات غذایی انجام شود، تعیین رطوبت، پروتئین خام، چربی، فیبر 

خام )اخیراً تحت عنوان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی( و خاکستر است 

شود  این نتایج )با نام ترکیب تقریبی خوانده  های فیزیکی یا شیمیایی مورد تأیید استفاده می شکه از رو

دهند که آیا ماده غذایی، استانداردهای الزم را دارد یا خیر  امکان تجزیه تمام ترکیبات وجود  شوند( نشان می می

 ای وجود دارد  های دوره ندارد و فقط امکان آزمایش

ی دیگری نیز ممکن است انجام شود  برای مثال، برای تعیین نسبت خاکستر محلول و غیر محلول ها آزمایش     

ای  ی وجود شن یا خاک، در خوراک است  این یک آزمایش مفید برای گیاهان ریشه دهنده در اسید، که نشان

 مانند کاساوا است 

عنوان یک شاخص فساد، تعیین  وغنی را بههمچنین ممکن است الزم باشد میزان اسیدهای چرب آزاد مواد ر     

شود و  های خاصی انجام می خوراکی مؤثر است  آنالیز اسیدهای آمینه فقط در آزمایشگاه کرد  چون روی خوش

شود  در عوض، اغلب سازندگان خوراک مخلوط )از جمله کارخانجات خوراک( از  معموالً نیز کمتر انجام می

های  کنند تا میزان اسیدآمینه بینی بر اساس میزان پروتئین نمونه استفاده می هایی از قبیل معادالت پیش روش
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شود  آزمایش  ها انجام می تر است و توسط اغلب آزمایشگاه مهم را برآورد کنند  آزمایش مواد معدنی معمول

کنندگان خوراک شود اما زیاد معمول نیستند، زیرا اغلب تولید های خاصی انجام می ویتامین نیز توسط آزمایشگاه

 کنند  های مورد نیاز را بصورت مکمل اضافه می کنند و تمام ویتامین به نقش ویتامین در جیره توجه نمی

دهنده آلودگی با مایکوتوکسین باشد نیاز به آزمایش مایکوتوکسین  اگر وضعیت محصول یا عالئم ظاهری نشان

 شود  کنند توصیه می شار از تانن استفاده میباشد  سنجش مرتب تانن در کشورهایی که از سورگوم سر می

 های کامل و ترکیبات به شرح زیر است:  یک برنامه پیشنهادی برای آنالیز خوراک     

گیری شود )معموالً فقط برای پروتئین خام و ماده خشک( تا تغییرات آن  از هر دسته دانه جدید، باید نمونه     

صوالت برداشت شده از مزارع مختلف جداگانه آنالیز و ذخیره شوند، شود مح بررسی شود  همچنین توصیه می

هایی داشته  چون ممکن است به دلیل نوع خاک، برنامه کودپاشی، واریته دانه، شرایط کاشت و برداشت تفاوت

به  ها باید مخلوط شوند  ترکیباتی از قبیل کنجاله سویای خریداری شده نباید باشند  در غیر این صورت، کل دانه

کننده قانوناً ملزم به نصب آنالیز تضمینی بر روی برچسب  گیری شوند، چون کارخانجات فرآوری طور مکرر نمونه

ماه یکبار از نظر ماده خشک و پروتئین خام کافی باشد و باید یک  8محصوالت هستند  ممکن است بررسی هر 

وجود و غلظت مایکوتوکسین را در صورت تردید توانند،  های تجاری می آز اضافه شود  آزمایشگاه آزمایش اوره

 آنالیز کنند 

ها در یک فریز نگهداری شوند  تا اگر مشکلی  تهیه شود و نمونه  مخلوط باید نمونه از هر محموله مکمل و پیش

عنوان  به Eتوان از بیوتین و ویتامین  مخلوط بوجود آمد، یک نمونه برای آنالیز موجود باشد  می برای پیش

 ی از صحت ترکیبات، استفاده کرد  شاخص

ماه از نظر ماده خشک، پروتئین خام، کلسیم، فسفر و اندازه ذرات جیره  2-8خوراک مخلوط باید حداقل هر      

طور کلی باید در صورت بروز مشکل یا خطا، آزمایشات را مرتب تکرار  گیری و آنالیز شود  به )جیره آردی( نمونه

 باشد  مشکل، نیاز به تکرار کمتری می کرد و در صورت عدم بروز
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کند  تغییرات قابل قبول در آنالیز  در تفسیر نتایج آزمایشات باید توجه کرد که آنالیز شیمیایی تغییر می     

دهد که دامنه تغییرات  (  اگر نتایج نشان میAAFOC, 2005ارائه شده است ) 89-8آزمایشگاهی در جدول 

عی نیست، یک نمونه پشتیبان )اضافی( باید برای آنالیز در نظر گرفت  اگر غلظت یک ماده مغذی خاص طبی

کردن یا  آنالیز مجدد همان خوراک نتیجه متفاوتی داشت، پس احتمال دارد که یک خطا در فرموالسیون، مخلوط

 د باش صورت، مشورت با یک متخصص تغذیه جهت اصالح مشکل، الزم می برداری رخ داده باشد  در این نمونه

 

  قبول در آنالیز مواد مغذی خوراک  ای از تغییر قابل   نمونه8.89جدول 

 قبول محدوده قابل مقدار هدف واریانس در آنالیز ریزمغذی

 پروتئین خام
a

2  +/x24 94 0/94-8/1 

 88/4-48/9 7/4 24 لیزین

 کلسیم
a

8  +/x90 3/4% 4/11/4-89/4 

 x8 4/84/4 4/88/4-00/4/+  3 فسفر

 ام پی پی 34-924 ام پی پی 944 %24 روی

aWhere x (expected value) = 10% for CP and 0.8% for Ca. 

 

کنند  از نظر قانون مواد  خرند، به کنترل کیفیت توجه چندانی نمی دهندگانی که جیره آماده می پرورش     

اندارد باال، تولید و عرضه کنند که این غذایی در اغلب کشورها، تولیدکنندگان مواد غذایی، باید غذا را با یک است

کند  به عالوه، مقامات رسمی، غذاهای تجاری را  امر آنها را ملزم به انجام آزمایش روزانه ترکیبات و محصوالت می

کنند  اما همچنان به تولیدکننده ارگانیک توصیه  بررسی می  به صورت تصادفی برای تأیید و داشتن برچسب

کننده( در تماس  صورت روزانه بررسی کند و مرتباً با تولیدکننده )عرضه یداری شده را بهشود که خوراک خر می

 باشد تا مطمئن شود خوراک خریداری شده، دارای استانداردهای مورد نظر است 

های کیفیت که باید مد نظر قرار گیرد، آلودگی ترکیبات با مایکوتوکسین و نرم شدن ترکیبات  سایر جنبه     

 ه در طول فرآوری است خردشد

 

 گیری نمونه
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برداری از محصول در مزرعه،  ترین راه برای نمونه هایی جهت آنالیز، باید به آزمایشگاه ارسال شود  راحت نمونه

بندی شود  سپس  گرمی از هر محموله برداشته و بسته 844گرفتن نمونه در طول برداشت است  باید چند نمونه 

که خوراک از میکسر تخلیه  گرمی گرفته شود  زمانی 844مخلوط شوند و یک نمونه  ها کامالً باید این دسته

 گیری شود  شود، باید از خوراک مخلوط نیز نمونه می

کنندگان خوراک  های آزمایشگاهی دسترسی ندارند، باید از عرضه های تولیدی کوچک که به دستگاه واحد     

های دولتی، دانشگاهی یا  کمک بگیرند  سایر مراکز نظیر آزمایشگاه ای ترکیبات خوراکی جهت انجام آنالیز دوره

 تجاری نیز ممکن است استفاده شوند 

شود، برخی آزمایشات فیزیکی برای اطمینان از درجه سفتی آنها نیاز است   وقتی پلت یا کرامبل تولید می     

ن شوند و نباید چنان نرم باشند که یعنی نباید به حدی سفت باشند که باعث بروز مشکالتی در زمان خورد

ساختارشان را در طول مصرف، از دست بدهند  ابزارهای آزمایشگاهی برای آزمایش درجه سفتی پلت طراحی 

ای را که هنوز به شکل  شده، یک آزمایش غربالگری مقدار ماده در یک دوره تنظیم 1هم زدن اند  بعد از به شده

 توان بوسیله آزمایشات کاربردی تعیین کرد  ارد کیفیت پلت را میکند  در اغلب مو پلت است مشخص می

 

 ها کنترل کیفیت برای مایکوتوکسین

گذارند  محصوالت پروتئینی و  درصد محصوالت جهان، تأثیر می 28ها، ساالنه بر  برآورد شده مایکوتوکسین

سبت به آلودگی آفالتوکسین، مستعد زمینی ن توانند تحت تأثیر قرار گیرند  برای مثال، بادام غالت، هر دو می

کنند  این سموم قارچی  پروری سراسر دنیا وارد می ها خسارات اقتصادی زیادی به صنعت دام است  مایکوتوکسین

های گوشتی، از دام به انسان منتقل شوند و  توانند از طریق شیر یا فرآورده اهمیت زیادی دارند، زیرا آنها می

ای هستند  بنابراین، حذف آنها از زنجیره غذایی، حائز اهمیت  زا و تومورزای بالقوه طانهمچنین برخی از آنها، سر

 ها است  است و یکی از اهداف برنامه کنترل کیفیت خوراک، حداقل کردن خسارت برای حیوانات و انسان

                                                 
1 . tumbling 
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یوع آیند  برخی مناطق نسبت به ش ای بوجود می آنها هم به صورت فصلی و هم به صورت منطقه     

های خاصی مستعدتر هستند، که دلیل آن شرایط محیطی آن مناطق از قبیل یخبندان زودهنگام،  مایکوتوکسین

دهد که ممکن است در  هایی را نشان می ، مایکوتوکسین82-8باشد  جدول  خشکی و خسارت حشرات می

ای از گیاهان مورد  یف گستردهآیند یافت شوند  آنها به طور طبیعی در ط غذاهایی که از مناطق مختلف دنیا می

ها هستند:  کننده خوراک های خاصی آلوده آیند، اما تنها مایکوتوکسین استفاده به عنوان ماده خوراکی بوجود می

ها،  کردن دانه   مخلوط6و اسید پنیسیلیک 5، سیترنین4، تریکوتسن3، زیرالنون2، پاتولینA (OA) 1اوکراتوکسین

شود  مقادیر زیاد آلودگی  سازی نامناسب باعث افزایش آلودگی می شرایط ذخیرهخسارت در زمان حمل و نقل و 

آیند، دیده  شده نظیر آنهایی که در هنگام غربالگری بوجود می وزن یا شکسته دیده، سبک های آسیب در دانه

داده و آب سازی دارد، ممکن است به تنفس خود ادامه  ای که رطوبت باالتر از حد مطلوب ذخیره شود  دانه می

شود  تناوب شرایط هوایی  سازی، باعث رشد کپک و تولید سم می تولید کند  این افزایش رطوبت در ظرف ذخیره

شود که دوباره شرایط مطلوب برای رشد  سازی می سرد و گرم باعث جابجایی و جمع شدن آب در حین ذخیره

گرم در کیلوگرم و ترجیحاً در  904ه با رطوبت کند  بنابراین دالیل، ذخیره دان کپک و تولید سم را ایجاد می

ها، خرد شده باشند، چون  شود که دانه ظروف عایق، از اهمیت بسزایی برخوردار است  رشد کپک زمانی زیاد می

شود  به همین دلیل، باید دقت نمود که غذاهای خرد شده در جای خشک و  پوشش حفاظتی دانه، شکسته می

 خنک نگهداری شوند 

                                                 
1 . ochratoxin A 

2 . patulin 

3 . zearalenone 

4 . trichothecenes 

5 . citrinin 

6 . penicillic acid 
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 2فوزاریک اسید ، زیرالنون،1که غالت رشد کرده در آنجا ممکن است با ومیتوکسین حقق ایرلندی نشان دادم     

ها در ایرلند، احتماالً به دلیل واردات ترکیبات  یا اکراتوکسین آلوده شده باشند  وجود آفالتوکسین در خوراک دام

 تر بود  غذایی از مناطق دارای آب و هوای گرم

زا روی  های ثانویه رشد کپک هستند که اغلب در واکنش به تأثیر عوامل تنش ها، متابولیت سینمایکوتوک     

گیرند و دو یا چند  ها، به ندرت بصورت منفرد شکل می شوند  کپک، قارچ یا مایکوتوکسین ها، تولید می قارچ

 اشند تری نسبت به یک مایکوتوکسین منفرد داشته ب مایکوتوکسین ممکن است اثر سمی قوی

 ها   وقوع جغرافیایی مایکوتوکسین8.82جدول 

 ها مایکوتوکسین منطقه

 توکسین، زرالنون اوکراتوکسین، وومی غرب روپا

 توکسین، زرالنون وومی شرق اروپا

 توکسین، زرالنون، آفالتوکسین اوکراتوکسین، وومی آمریکای شمالی

 T-2آفالتوکسین، سم  توکسین، فومونیسین، اوکراتوکسین، وومی آمریکای جنوبی

 فومونیسین، زرالنون، آفالتوکسین آفریقا

 آفالتوکسین آسیا

 آفالتوکسین، فومونیسین استرالیا

 

ها نیست  دما و  وجود یا عدم وجود قارچ تولیدکننده سم، شاخص خوبی برای حضور یا عدم حضور مایکوتوکسین

ها نسبت  ار قارچی را کاهش دهد، اما مایکوتوکسینفشار باال در طول آسیاب و خشک کردن غالت، ممکن است ب

ها پایدار بمانند  در  توانند در غیاب آلودگی قارچی در دانه برند، مقاومند و می ها را از بین می به دماهایی که کپک

ها، باقی  ها، از لحاظ شیمیایی پایدارند و تا مدتهای طوالنی پس از مرگ قارچ حقیقت، اغلب مایکوتوکسین

بندی  ای طبقه های مزرعه کنند، تحت عنوان قارچ هایی که قبل از برداشت روی گیاهان رشد می انند  قارچم می

شوند   برخی  کنند، قارچ های انباری گفته می سازی رشد می هایی که در زمان ذخیره شوند؛ آن دسته از قارچ می

یک قارچ مزرعه است و  4فوزاریوم  3یلوس فالووسآسپرژها توانایی رشد درون مزرعه و انبار را دارند، مانند  قارچ

                                                 
1 . vomitoxin 

2 . Fusaric acid 

3 . Aspergillus flavus 

4 . Fusariam 
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گراد( برای رشد نیاز دارد، بنابراین  درجه سانتی 28درصد( و گرمای نسبتاً باالیی )بیشتر از  14به رطوبت )باالی 

کند  درون مزرعه، این  سازی برای رشد آنها مناسب نیست رشد می به ندرت پس از برداشت که شرایط ذخیره

 1شود  این فرآیند تحت عنوان هوازدگی شدن دانه و ضعف یا مرگ جنین می بین رفتن بذور، خشک قارچ باعث از

که  3پنسیلیومو  آسپرژیلوسباشد، از جمله گونه  2زا یا ساپروفایتیک باشد  قارچ انباری ممکن است بیماری می

 934تا  904کنند و در رطوبت  اند را تولید می هایی که در پرورش طیور حائز اهمیت بسیاری از مایکوتوکسین

 توانند رشد کنند  گراد می درجه سانتی 84تا  94گرم در کیلوگرم و دمای 

 

 ها بر روی طیور تأثیر مایکوتوکسین

گذارند  مشکل  ها( تأثیر می ها( و کلیه )نفروتوکسین ها بر روی کبد )هپاتوتوکسین به طور کلی، مایکوتوکسین

ی بوقلمون در  نیمچه 944444زمانی مشخص شد که بیش از  9184ل ها در طیور در سا مایکوتوکسین

ها دچار  مردند  پس از مرگ، معلوم شد که کلیه بوقلمون« بوقلمون Xبیماری »انگلستان از بیماری موسوم به 

شناسی منفی بودند  در نهایت فهمیدند که دلیل این  التهاب شده  و/ یا عفونت کبد داشتند  معاینات باکتری

 زمینی وارداتی از برزیل بود  اری، آلودگی آفالتوکسین در کنجاله بادامبیم

ترتیب  های طیور، اردک مستعدترین پرنده نسبت به آفالتوکسین است که بعد از آن به در میان گونه     

ها، سموم کبدی هستند که باعث  گذار و بلدرچین قرار دارند  آفالتوکسین بوقلمون، جوجه گوشتی، مرغ تخم

شوند  توقف سنتز پروتئین در کبد، باعث  تجزیه سلول کبدی، نکروز، تغییرات چربی و تغییر عملکرد کبد می

نیز دخیل  Dشود  همچنین مشخص شده آفالتوکسین در متابولیسم ویتامین  توقف رشد و کاهش تولید تخم می

های  ا کاهش تولید نمکشود  آفالتوکسین ب است که باعث کاهش استحکام استخوان و تشدی ضعف پا می

دهد  به عالوه بر روی متابولیسم سایر مواد معدنی از جمله آهن،  ها را کاهش می صفراوی، جذب چربی و رنگدانه

                                                 
1 . weathering 

2 . saprophytic 

3 . Penicillium 
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دهد  ها را افزایش و سطوح پروترومبین را کاهش می فسفر و مس نیز مؤثر است  آفالتوکسین شکنندگی مویرگ

 شود  یکه باعث افزایش کبودی و کاهش ارزش الشه م

ها  ترین مایکوتوکسین شناخته شده در خوراک طیور است، اما برخی از مایکوتوکسین آفالتوکسین متداول     

برابر آفالتوکسین برای طیور سمی است و  8اثرات متفاوتی دارند  برای مثال، مایکوتوکسین اوکراتوکسین، تقریباً 

 شود  ات مضر آفالتوکسین نیز میحتی وقتی در جیره وجود داشته باشد، باعث تشدید اثر

تواند  ها، بستگی به نوع مایکوتوکسین موجود و سطح آلودگی دارد  سطوح باال، می شدت اثرات مایکوتوکسین     

موجب تلفات بسیار زیاد در یک دوره کوتاه شود اما به طور کلی مایکوتوکسین نیمه حاد، بیشترین مشکل را در 

 آورد  صنعت طیور بوجود می

 

 ها آزمایش تشخیص مایکوتوکسین

ها در مدیریت و کنترل آلودگی، مفید است  بنا به توصیه اللود و  آزمایش مداوم برای تشخیص مایکوتوکسین

(، یک بررسی دائمی، برای آفالتوکسین، زیرالنون و وومیتوکسین باید وجود داشته باشد  مورد 2449لینگ )

ترین روش تشخیص  و یک سم شاخص، مورد توجه است  سریع 1آخر، اغلب بعنوان متداولترین تریکوتسن

ها  باشد  این کیت می (ELISA)های تجاری، سنجش ماده جاذب ایمنی متصل به آنزیم  موجود، استفاده از کیت

باشند و در حضور یا غیاب  می 2ها ، اوکراتوکسین، وومیتوکسین، زیرالنون و فومونیسین برای تشخیص آفالتوکسین

اند و  کنند  اما، در اغلب موارد آنها فقط نیمه کمی های خاص، به سرعت نتایج را گزارش می ینمایکوتوکس

دهند  اخیراً، یک  ، به آسانی میزان آلودگی را نشان میLC 4یا کروماتوگرافی مایع TLC 3کروماتوگرافی الیه نازک

این ابزار یک مینی فلورومتر است که  ابزار نسبتاً قوی و قابل حمل، برای استفاده در مزرعه ساخته شده است 

تر است  در برخی  نیز دقیق ELSAهای مختلف را اندازه بگیرد و از کیت  تواند غلظت تعدادی از مایکوتوکسین می

                                                 
1 . trichothecenes 

2 . fumonisin 

3 . thin layer chromatography 

4 . liquid chromatography 
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باشند،   های کپکی هستند که ممکن است سمی ها، متابولیت شود  این نشانه ها استفاده می ها، از نشانه آزمایشگاه

یابند  قبالً، وومیتوکسین به عنوان شاخصی برای تمام  ه همراه سموم مورد نظر، بروز مییا نباشند، اما ب

های همزمان برای اسید  شد، اما امروزه برخی محققان معتقدند که تست های فوزاریوم استفاده می مایکوتوکسین

 فوزاریک نیز باید انجام شوند 

 

 روش مقابله با آلودگی مایکوتوکسین

کردن غلظت  کردن مواد غذایی آلوده با مواد غذایی غیر آلوده، جهت رقیق وش مخلوطممکن است از ر

((، برای MOSالیگوساکارید ) مایکوتوکسین و استفاده از مواد جاذب )نظیر خاک رس بنتونیت و مخمر مانان

اذب کاهش خطر مایکوتوکسین در صورت تأیید مؤسسه اعطای گواهی ارگانیک داخلی استفاده شود  مواد ج

هایی  ، خاک رس سفیدکننده و فیبر یونجه در خوراک1ها، روغن کانوالی اسپنت نظیر بنتونیت، آلومینوسیلیکات

گیرند تا از جذب روده ای سموم، جلوگیری کنند  حتی  ها هستند مورد استفاده قرار می که حاوی مایکوتوکسین

های جاذب یا مواد  توکسین خاصی مفید است  رساگر یک ماده جاذب، مفید باشد، احتماالً فقط در برابر مایکو

ها را باند کنند و آنها را برای جذب غیر قابل دسترس سازند  دیواره سلولی تغییر  جاذب، نیز ممکن است ویتامین

کند و به میزان کمتر، اوکراتوکسین و  ، به طور مؤثری آفالتوکسین را باند میMOSیافته مخمر 

کند، نسبت  ها یا مواد معدنی را جذب نمی کند  این محصول از این لحاظ که ویتامین میها را باند  فوزاریوتوکسین

 به سایر مواد جاذب مزیت دارد 

تر برای ممانعت از بروز مشکالت، جلوگیری از رشد  (، یک روش مطمئن2449طبق توصیه الولور و لینچ )     

ی تمیز شده باید در رطوبت  وراکی است  دانهسازی مواد خ کپک و سپس تولید مایکوتوکسین در طول ذخیره

گرم در کیلوگرم در ظروف کامالً تمیز و عایق ذخیره شود  اگر قرار است دانه در رطوبت باالتر  904کمتر از 

                                                 
1 . spent canola oil 
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کننده رشد کپک )مانند اسید پروپیونیک(  سازی نامناسب است، یک ممانعت ذخیره شود یا اگر شرایط ذخیره

 ه مشروط به آنکه طبق قوانین ارگانیک داخلی مجاز باشد باید استفاده شود  البت

رود مایکوتوکسیکوزیس وجود داشته باشد، فوراً باید محل ذخیره خوراک را تغییر داد  این امر  اگر احتمال می     

ها مشخص  خوری ها، تجهیزات حمل و نقل، آسیاب و دانه با یک بازرسی کامل از ظروف ذخیره خوراک و دانه

ها را با محلول  زده باید حذف شوند و وسایل تمیز شوند  باید دستگاه های کپک ها و/یا خوراک د  کنجالهشو می

 ها کاهش یابد  رقیق هیپوکلریت شست تا میزان قارچ

 های دامی باقیمانده مایکوتوکسین در فرآورده

ید جدی برای سالمت انسان توانند تهد شوند و می ها در شیر و گوشت دام، جمع می بسیاری از مایکوتوکسین

باشند  برای مثال، دانمارک، قوانین خاصی برای بیشینه سطح اوکراتوکسین در گوشت خوک دارد )شباهتی به 

( در کبد یا کلیه ppbمیکروگرم در کیلوگرم ) 94-98قوانین موجود در طیور ندارد(  وقتی این سطح به 

شود،  بیشتر می  (ppbمیکروگرم در کیلوگرم ) 28سطوح از شوند و وقتی این  ها، ضبط می رسد، این اندام می

دلیل رابطه بین اوکراتوکسین و بیماری کلیه در انسان، اعمال  ها، به شود  این محدودیت کل الشه ضبط می

 شوند   می

اطش هایی نیز در مورد آلودگی آفالتوکسین به دلیل ارتب سایر کشورها، نیز قوانین مشابهی دارند  محدودیت     

میکروگرم در کیلوگرم آفالتوکسین را در  24در آمریکا، بیشتر از  FDAبا سرطان کبد، اعمال شده است  قوانین 

و  8هایی را بین  (، محدودیت9113، 238شماره  SIهای حیوانی مجاز نمی داند  قانون اتحادیه اروپا ) خوراک

بسته به اجزای خوراک و دامی که قرار است غذا  در خوراک دام B1میکروگرم در کیلوگرم برای آفالتوکسین  84

میکروگرم درکیلوگرم  24ها،  کند، درنظر گرفته است  محدودیت برای مواد خوراکی طیور و خوک را مصرف 

 باشد  می

Refrence 



 
828 

AAFCO (2005) Official Publication. Association of American Feed Control Officials, 

Oxford, Indiana.  

Aganga, A.A., Aganga, A.O. and Omphile, U.J. (2003) Ostrich feeding and nutrition. 

Pakistan Journal of Nutrition 2(2), 60–67, 2003. 

Amerah, A.M., Ravindran, V., Lentle, R.G. and Thomas, D.G. (2007) Feed particle 

size: implications on the digestion and performance of poultry. World’s Poultry 

Science Journal 63, 439–455. 

Bayley, H.S., Pos, J. and Thomson, R.G. (1975) Influence of steam pelleting and dietary 

calcium level on the utilization of phosphorus by the pig. Journal of Animal 

Science 46, 857–863. 

Bellof, G. and Schmidt, E. (2007) Effect of reduced energy contents in organic feed 

mixtures on fattening performance of slow or fast growing genotypes in organic 

turkey production. 9. Wissenschaftstagung Okologischer Landbau. Beitrag 

archiviert unter. Available at:  

http://orgprints.org/.view/projects/wissenschaftstagung-2007.html 

Bennett, C. (2006) Organic diets for small flocks. Publication, Manitoba Agricuture. 

Avail able at: http://www.gov.mb.ca/agriculture/ livestock/poultry/bba01s20.html. 

Blair, R., Dewar, W.A. and Downie, J.N. (1973) Egg production responses of hens given 

a complete mash or unground grain together with concentrate pellets. British 

Poultry Science 14, 373–377. 

Blount, W.P. (1961) Turkey ‘X’ disease. Turkeys 9, 52–61, 77.  

Bolton, W. and Blair, R. (1974) Poultry Nutrition. Bulletin 174, Ministry of Agriculture, 

Fisheries and Food. HSMO, London. CAST (1989) Mycotoxins, Economics and 

Health Risks. Report No. 116. Council for Agricultural Science and Technology, 

Ames, Iowa. 

Coehlo, M.B. (1994) Vitamin stability in premixes and feeds: a practical approach. 

BASF Technical Symposium, Indianapolis, Indiana, 25 May, pp. 99–126. 

http://orgprints.org/.view/projects/wissenschaftstagung-2007
http://www.gov.mb.ca/agriculture/


 
828 

Dale, N. (1998) Mycotoxin binders. Now it is time for real science. Feed nternational 

June, 22–23. 

Devegowda, G., Radu, M.V.L.N., Nazar, A. and Swamy, H.V.L.M. (1998) Mycotoxin 

picture worldwide: novel solutions for their counteraction. In: Lyons, T.P. and 

Jacques, K.A. (eds) Proceedings of Alltech’s 14th Annual Symposium on 

Biotechno logy in the Feed Industry. Nottingham University Press, Nottingham, 

UK, pp. 241–255. 

Hesseltine, C.W. (1979) Introduction, definition and history of mycotoxins of importance 

to animal production. In: Interactions of Mycotoxins in Animal Production. 

National Academy of Sciences, Washington, DC, pp. 3–18. 

Jelinek, C.F., Pohland, A.E. and Wood, G.E  (1989) Worldwide occurrence of 

mycotoxins in foods and feeds – an update. Journal of the Association of Official 

Analytical Chemists 72, 223–230. 

Lampkin, N (1997) Organic Poultry Production, Final report to MAFF 1997. Welsh 

Institute of Rural Studies, University of Wales, Aberystwyth, UK. 

Lawlor, P.G. and Lynch, P.B. (2001) Source of toxins, prevention and management of 

mycotoxicosis. Irish Veterinary Journal 54, 117–120.  

Lewis, P.D., Perry, G.C., Farmer, L.J. and Patterson, R.L.S. (1997) Responses of two 

genotypes of chicken to the diets and stocking densities typical of UK and ‘Label 

Rouge’ production systems: I. Performance, behaviour and carcass composition. 

Meat Science 45, 501–516. 

NRC (1994) Nutrient Requirements of Poultry, 9th revised edn. National Research 

Council, National Academy of Sciences, Washington, DC. 

Opti-kuckeliku (2007) Opti-kuckeliku,optimal feed formulation for poultry. Available at: 

http://www.freefarm.se/djur/kuckeliku/ Osweiler, G.D. (1992) Mycotoxins. In: 

Leman, A.D., Straw, B.E., Mengeling, W.L., D’Allaire, S. and Taylor, D.J. (eds) 

http://www.freefarm.se/djur/kuckeliku/


 
827 

Diseases of Swine, 7th edn. Iowa State University Press, Ames, Iowa, pp. 735–

743. 

Parsons, S., Buchanan, N.P., Blemings, K.P., Wilson, M.E. and Moritz, J.S. (2006) Effect 

of corn particle size and pellet texture on broiler performance in the growing 

phase. Journal of Applied Poultry Research 15, 245–255. 

Pasteiner, S. (1997) Coping with mycotoxin contaminated feedstuffs. Feed International 

May, 12–16. 

Patience, J.F. and Thacker, P.A. (1989) Swine Nutrition Guide. Prairie Swine Centre, 

University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 

Scheideler, S.E. and Sell, J.L. (1997) Nutrition Guidelines for Ostriches and Emus. 

Publication PM-1696, Extension Division, Iowa State University, Ames, Iowa, pp. 1–4. 

Scott, M.L. and Dean, W.F. (1999) Nutrition and Management of Ducks. M.L. Scott of 

Ithaca, Ithaca, New York. Smith, T.K. and Seddon, I.R. (1998) Synergism 

demonstrated between fusarium mycotoxins. Feedstuffs 22 June, 12–17. 

Ullrey, D.E. and Allen, M.E. (1996) Nutrition and feeding of ostriches. Animal Feed 

Science and Technology 59, 27–36. 

 

 ی مناسب انتخاب نژاد و گونه – 6فصل 

های زیادی از  های مختلفی از طیور در سراسر جهان به منظور تولید ارگانیک، وجود دارند که تفاوت نژادها و گونه

دهی  های خوراک ترکیب جیره و سیستملحاظ رشد، تولید تخم و گوشت دارند و واکنش متفاوتی نسبت به 

نژاد   المللی اصالح ای، اغلب نژادهای جدید موجود، توسط چند مؤسسه بین دارند  برخالف سایر حیوانات مزرعه

نژاد طیور،  یابند  تاکنون این مؤسسات اصالح یافته پرورش می منظور تولید باال در واحدهای تخصص شده و به

اند که عمدتاً به دلیل اندازه کوچک این صنعت بوده است   نظر تولید ارگانیک کرده توجه اندکی به پرندگان از

نژاد نشده  باشند  در سایر موارد نژادهای بومی و اصالح برخی نژادهای امروزی برای تولید ارگانیک مناسب می

 گرفته شود  مناسب هستند  بنابراین نوع جیره و برنامه غذایی باید با توجه به نوع پرنده در نظر 

 مالحظات زیر، مربوط به انتخاب ژنوتیپ است      



 
823 

 

 کننده های مصرف انگیزه

کنندگان در انتخاب  کننده دارد؛ بنابراین، توجه به نظرات مصرف تولید ارگانیک، تا حد زیادی بستگی به مصرف

مرغ را بخاطر گوشت کنندگان کل الشه  نژادهای مناسب برای طیور ارگانیک، حائز اهمیت است  برخی مصرف

کنندگان پرنده دارای پوست زرد یا رنگی را ترجیح  دهند  برخی مصرف خرند و بقیه قطعات الشه را ترجیح می می

های  کنندگان، تخم کنند  برخی مصرف ای پرندگان دارای پوست سفید را انتخاب می که عده دهند، در حالی می

هایی با زرده بسیار  کنندگان، تخم دهند  برخی مصرف یح میدارای پوسته سفید و برخی پوسته رنگی را ترج

 دهند  پررنگ را ترجیح می

مرغ و تولیدات خاص نظیر  چهار بخش مهم تولید طیور وجود دارد: گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، تخم     

، 1های زینتی رغها )شترمرغ و امو(، پرندگان کوچک )کبوتر(، م پهن پرندگان شکاری، آبزیان )اردک و غاز(، سینه

های بلدرچین و پرندگان شکاری )قرقاول، کبک و مرغ بهشتی(، همه آنها به صورت ارگانیک در  بلدرچین و تخم

 باشند  ها، از نظر ارزش اقتصادی در مناطق مختلف متفاوت می شوند  این بخش های مختلف دنیا، تولید می بخش

اخیر، تولید غذای سالم و طبیعی در مناطقی بوده که مسائل های  کننده در سال های مصرف یکی از خواسته     

شوند  امنیت، نیز یک مسئله بسیار مهم مورد توجه در  اخالقی )از قبیل سالمت و رفاه حیوان( در نظر گرفته می

ها، جنون گاوی  تولید غذای امروزی است که عمدتاً بوسیله چندین بحران بهداشتی، مورد تهدید است )هورمون

 های سمی در خوراک و غیره(  ها و آلودگی بیوتیک (، آنتیBSE) 2نسفالوپاتی اسفنجی گاوییا ا

( کیفیت ظاهری، قیمت، شکل و بر 9شود:  خرید طیور ارگانیک، ظاهراً بوسیله دو عامل عمده، کنترل می     

( مالحظات 2گذاری، عدم وجود بقایای شیمیایی و غیره؛ و کیفیت واقعی پس از پختن و خوردن و  چسب

 اخالقی مثل محل پرورش و رفاه پرندگان 

های اسکاندیناوی دیده شده،  طور که در یافته ظاهراً اهمیت نسبی این موارد بر اساس ناحیه یا کشور، همان     

درصد،  99درصد،  22انجام شد نشان داد که در دانمارک به ترتیب  9118متغیر است  یک تحقیق که در سال 

مرغ، سبزیجات و محصوالت لبنی تولید  کنندگان، نان، گوشت، تخم درصد مصرف 91درصد و  20درصد،  88

کنندگان در  درصد مصرف 98و 91، 91، 92، 98کردند  ارقام معادل،  شده به شیوه ارگانیک را خریداری می

ز غذای کنندگان در سه کشوری که هرگ درصد در نروژ بودند  تعداد مصرف 99و  98، 97، 1، 99سوئد و 

ای بین سه کشور از لحاظ دالیل  های قابل مالحظه درصد بود  تفاوت 01و  88، 88ارگانیک نخریدند به ترتیب 

                                                 
1 . silkie chickens 

2 . bovine spongiform encephalopathy 
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کنندگان نروژی و دانمارکی دلیل عمده  که مصرف ذکر شده برای خریدهای ارگانیک وجود داشت، به طوری

که انگیزه اصلی  دانستند، در صورتی تر بودن این غذاها می تر و با کیفیت خرید غذای ارگانیک را سالم

کنندگان سوئدی و  شان نسبت به آسایش حیوان و محیط زیست بود  مصرف کنندگان سوئدی، نگرانی مصرف

کنندگان در هر  ها تردید داشتند  مصرف نروژی به درستی مارک تجاری ارگانیک، اعتماد داشتند، اما، دانمارکی

 ی برای غذای ارگانیک بودند سه کشور، خواهان پرداخت بهای بیشتر

یافته در محیط آزاد داشتند )آلوراد و  کنندگان در آمریکا نیز عالقه زیادی به مرغ ارگانیک و پرورش مصرف     

کنندگان خواسته شد تا کیفیت  (  در تحقیقی که توسط این محققان انجام شد، از مصرف2448همکاران، 

یافته در محیط آزاد را با گوشت  های گوشتی ارگانیک پرورش خوراکی و مدت زمان نگهداری گوشت جوجه

یافته در محیط آزاد  های پرورش های گوشتی پرورش یافته به صورت تجاری را مقایسه کنند  سینه مرغ جوجه

گرم( بود که به افزایش حرکات و سن باالی پرنده،  929های تجاری ) گرم(، بسیار بزرگتر از سینه مرغ 988)

داری در تردی فیله سینه یا ترکیب دو نوع گوشت، دیده نشد  فیله سینه  شد  هیچ تفاوت معنینسبت داده 

تر، داشتند  فیله طیور  ( و رنگ تیره72/8در برابر  18/8باالتر ) pHپرندگان ارگانیک نسبت به پرندگان تجاری، 

تجاری داشتند و عالئم گندیدگی  فرم بیشتری نسبت به فیله ( و کولیAPC) 1های هوازی ارگانیک، تعداد باکتری

کنندگان هیچ تفاوتی را در آبدار بودن، طعم یا تردی گوشت فیله مشاهده نکردند   تر نشان دادند  مصرف را سریع

دادند  اعضای هیأت داوران مجرب، هیچ تفاوتی در  اما، فیله سینه تجاری را نسبت به فیله ارگانیک، ترجیح می

ده نکردند اما دریافتند که گوشت پرندگان ارگانیک، آبدارتر بود و محکمتر به تردی و طعم گوشت ران مشاه

استخوان چسبیده بود  مرغ تجاری و ارگانیک، شباهت بسیاری از نظر کیفیت گوشت و خواص حسی داشتند، 

یگر را های د های تجاری داشتند، که این امر، یافته اما، گوشت طیور ارگانیک، دوام کمتری نسبت به گوشت مرغ

 کند  ( در گوشت طیور ارگانیک را تأیید میPUFAدر رابطه با میزان باالتر اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه )

های ارگانیک، تولید گوشت سینه و ران بیشتر و سطح  (، بیان کردند که مرغa2442کاستنلینی و همکاران )     

کمتری داشتند که باعث اتالف زمان پخت  ی آبو ظرفیت نگهدار pHکمتر چربی شکمی داشتند  ماهیچه ها، 

باالتری داشتند  کیفیت  PUFAبیشتری شد  آنها همچنین دریافتند که کیفیت ظاهری، تردی، میزان آهن و 

 حسی ماهیچه سینه نیز در مقایسه با پرندگان پرورش یافته به روش سنتی، باالتر بود 

تر،  کردند، چون آنها را سالم های ارگانیک خریداری می مرغ میک تحقیق در انگلیس نشان داد که مردم، تخ     

کنندگان انتظار  عالوه، مصرف تر می دانستند  به یافته و همچنین خوشمزه عاری از مواد شیمیایی و مواد تغییر ژن

د که کن تر و رفاه بیشتر نگهداری شوند  این تحقیق تأیید می گذار، تحت شرایط مناسب های تخم داشتند که گله

                                                 
1 . aerobic plate count 
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ای به نوع سیستم تولید بستگی دارد و همچنین  کننده تا اندازه قبول محصوالت طیور ارگانیک از سوی مصرف

کنندگان انتظار یک سیستم تولید مبتنی بر فضای باز بویژه سیستمی که بر اساس یک گله کوچک  مصرف

 پرندگان باشد را دارند 

گذار بررسی  های تخم تا نظرات مصرف کننده را در مورد رفاه مرغاند  تحقیقات متعددی در اروپا انجام شده     

کننده فرانسوی در جلسات گروهی، شرکت  مصرف 83کنند  تحقیق اول، یک تحقیق کیفی بود که در آن 

شوندگان اذعان  درصد مصاحبه 18کننده بود  بیش از  مصرف 132گیری بین  داشتند  تحقیق دوم، یک رای

بندی، کیفیت و  مرغ بودند، اما تحقیق اول هم، بسته مت، معیار مهمی برای خرید تخمکردند که تازگی و سال

طورکلی، سیستم تولید مطلوب، سیستمی در نظر گرفته شد که بر پایه  دانستند  به مرغ را مهم می مارک تخم

به، دلیل تازگی )یا درصد از افراد مورد مصاح 38های نسبتاً کم، غذای طبیعی و آزادی حرکت باشند   تعداد مرغ

کنندگان که سیستم  درصد از مصرف 27مرغ را پرورش در محیط آزاد دانستند، در مقایسه با  سالمت( تخم

های  دهندگان بر این عقیده بودند که نگهداری مرغ درصد پاسخ 18دانستند   پرورش در قفس را دلیل آن می

شان در  دهندگان بر اساس نگرانی ایش پرنده است  پاسخگذار در محیط بیرون بهترین سیستم برای ارتقاء آس تخم

درصد در  93بندی شدند   های ارگانیک، تقسیم مرغ مورد رفاه پرنده و تمایل به پرداخت پول بیشتر برای تخم

درصد،  81های ارگانیک نداشتند،  مرغ مورد رفاه پرنده نگرانی نداشتند و تمایلی به پرداخت پول بیشتر برای تخم

درصد بسیار نگران بودند و آماده خرید محصوالت  27درصد بیشتر بودند و  4-84بودند و آماده پرداخت  نگران

 درصد بیشتر داشتند  84ارگانیک بودند و تمایل به پرداخت 

صرفه، سایر عوامل مربوط به خرید گوشت و  آگاهی عمومی از مسائل کنونی غذایی و خرید مقرون به     

کننده ایرلندی را نسبت به گوشت  (، انتخاب مصرف2442باشند  اودونودان و مک کارتی ) یمرغ ارگانیک م تخم

کننده را شناسایی کردند  افرادی که گوشت ارگانیک خریده بودند یا  ارگانیک بررسی کردند و سه گروه مصرف

در مقایسه با آنهایی تمایل به خرید آن داشتند، اهمیت بسیار بیشتری بر مصونیت غذایی در هنگام خرید گوشت 

که تمایلی به خرید گوشت ارگانیک نداشتند، قائل بودند  گذشته از آن، خریداران گوشت ارگانیک بیشتر در 

شان نسبت به غیر خریداران، نگران بودند  خریداران گوشت ارگانیک نیز معتقد بودند که گوشت  مورد سالمتی

و ارزش غذایی، بهتر از گوشت تجاری بود  فراهمی و قیمت های تولید  ارگانیک بر حسب کیفیت، سالمت، روش

اجتماعی باالتر، بیشتر خواهان  -گوشت ارگانیک، عامل اصلی خرید گوشت ارگانیک بودند  گروه های اقتصادی

خرید گوشت ارگانیک بودند  نتیجه گرفته شد که افزایش آگاهی از سالمت غذا و مسائل آلودگی، معیارهای 

بماند نیازمند این  وشت ارگانیک بودند، اما این که عرضه گوشت سالم ارگانیک، پایدار باقی مهمی در خرید گ

 است که از برتری این محصوالت، اطمینان حاصل شود 
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کنندگان، مسئولیت مسائل اخالقی تولید گوشت را به  یک نظرسنجی جدید در اسکاتلند نشان داد که مصرف     

کنندگان تمایلی به یادآوری مسائل مربوط  دند  این امر به این خاطر بود که مصرففروشندگان یا دولت واگذار کر

کنندگان تفاوت  که مصرف به حیوان در زمان انتخاب گوشت ارگانیک یا غیر ارگانیک، نداشتند  همچنین، زمانی

برخی  کردند گوشت ارگانیک را گران می دانستند  این امر، در مثبتی را از نظر کیفیت مشاهده نمی

یافته تحت  های تجاری با ارزش باالتر و یا حیوانات پرورش کنندگان باعث ایجاد عالقه بیشتر به گوشت مصرف

 شرایط رفاهی بهبودیافته بجای گوشت ارگانیک شد 

های ارگانیک باید به  مرغ دهند  اول اینکه، گوشت و تخم تحقیقات فوق، چندین نتیجه مهم را نشان می     

کنندگان را قبل و بعد از خرید، برآورده سازند  دوم، تمایل  لید شوند که انتظارات مصرفای تو گونه

دهند که  کنندگان به پرداخت وجه اضافی برای تولید ارگانیک، محدود است  این نتایج نشان می مصرف

دی مقرون تولیدکنندگان طیور ارگانیک باید به دنبال تولید یک محصول پرکیفیت باشند که از نظر اقتصا

 صرفه باشد  به

 

 انواع طیور

 کنند  ترین پرندگان جهان هستند و بیشتر گوشت جهان را تأمین می ها، فراوان مرغ

شوند، از نسل مرغ جنگلی قرمز  بسیاری از نژادهای مرغ جدید که امروزه در سرتاسر جهان یافت می     

(Gallus gallusمی ) های آسیای جنوب  وحش در جنگل وان در حیاتت باشند  مرغ جنگلی قرمز را هنوز می

شرقی، پاکستان و هند یافت، که ابزار عالی برای تحقیق در مورد تغییرات ژنتیکی که در انتخاب ژنتیکی و 

 کند  اند، فراهم می سازی رخ داده اهلی

وجود دارد  فهرستی  در میان تولیدکنندگان طیور ارگانیک 1تمایل روزافزونی به استفاده از نژادهای موروثی     

توان از مناطق مربوط به نگهداری نژادهای در  باشند را می از نژادهای موروثی که مربوط به یک منطقه خاص می

 معرض خطر انقراض بدست آورد 

های  ها، وجود داشته است  امروزه، مرغ های منتخب انسان بیش از چند دهه، انتخاب شدیدی برای ویژگی     

اند و آنهایی که برای  مرغ نگهداشته شده وان به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که برای تولید تخمت تجاری را می

 اند  گوشت، پرورش داده شده

                                                 
1 . heritage breeds 
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برای انتخاب نژاد مرغ جهت استفاده در یک سیستم تولید ارگانیک، باید توانایی سازگاری آن نژاد یا گونه را      

رگانیک، مستلزم فراهم کردن و ایجاد دسترسی به محیط بیرون برای با شرایط، در نظر گرفت  اغلب قوانین ا

 طیور هستند 

شده )هم گیاهان و هم حیوانات(، به دلیل چرخه نسلی باالتر،  های اهلی طیور در مقایسه با سایر گونه     

های  ات با محیطتواند این فرآیند را معکوس کند، زیرا حیوان اند  انتخاب دقیق می شدیدترین انتخاب را داشته

 شوند  پروری ارگانیک سازگار می جدید از جمله محیط دام

 

 تولید تخم

 های مناسب برای تولید ارگانیک ژنوتیپ

نژادی که توسط  در حال حاضر در بسیاری از کشورها، تولید تخم تجاری شده است که از حیوانات اصالح

ای تولید تخم سفید، بویژه در آمریکای شمالی، کنند  بر شوند، استفاده می مؤسسات چند ملیتی تولید می

های ژنتیکی،  ای، گونه مرغ قهوه باشد  برای تولید تخم می 1های ژنتیکی موجود، لگهورن سفید تاج منفرد گونه

 شوند   عمدتاً از تالقی رد آیلند رد با پلیموت راک حاصل می

اند و  تخم باال، در یک سیستم قفسی، انتخاب شدهگذار تجاری کنونی، برای تولید  بسیاری از نژادهای تخم     

گذار تجاری، دو برابر وزن مرغ جنگلی است  ممکن است برای تولید ارگانیک مناسب نباشند  وزن بدن مرغ تخم

های لگهورن  ( رفتار مرغ جنگلی و مرغ2448و تولید تخم ساالنه آن، بیش از ده برابر مرغ جنگلی است  جنسن )

های لگهورن، فعالیت کمتری داشتند،  های مهمی را مشاهده کرد  او گزارش کرد که مرغ تفاوت را مقایسه کرد و

ها، تمایل کمتری به گروهی  که تمایل کمتری به چرا کردن و جستجوگری داشتند  همچنین این مرغ همچنان

تخب برای تولید تری نسبت به شکارچیان داشتند  در حالی که لگهورن نژاد من بودن داشتند و واکنش ضعیف

دهد که این یک انتخاب  تخم سفید تجاری در بسیاری از مناطق دنیاست، رفتار چرایی کمتر این نژاد نشان می

 مناسب برای پرورش ارگانیک یا هر روش دیگری که نیاز به دسترسی به محیط بیرون داشته باشد، نیست 

اند  محیط قفس باعث  اد در قفس، سازگار شدهگذار برای تولید تخم زی های تخم نژادهای تجاری مرغ     

ها  شوند که مرغ شود که برخی آنها زمانی دوباره پدیدار می ها می جلوگیری از بسیاری رفتارهای عادی این مرغ

ترین رفتارها، پر در آوردی ناقص همراه با  در یک سیستم مدیریتی ارگانیک، نگهداری شوند  یکی از مهم

مرغ در قفس، ظاهراً نیازشان را  های منتخب برای تولید انبوه تخم عالوه، مرغ میر است  به خواری و مرگ و نوع هم

                                                 
1 . Single Comb White Leghorn. 
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های سازگار شده با قفس، تعداد  دهند  در نتیجه، مرغ گذاری از دست می به رفتن به یک النه مخصوص برای تخم

 گذارند  زیادی تخم در کف قفس می

( مزارع 9111ایشر و آریگ ) -هابر .است 1ی طیور، پرخوریهای تولید تجار یک مشکل رایج در سیستم     

پرنده داشتند، مورد بررسی قرار دادند  رابطه بین  844های سوئیسی را که بیش از  پرورش دهنده جوجه

پرخوری و چندین متغیر مدیریتی را مقایسه کردند  بر اساس نتایج آنها، این محققان تراکم کم پرنده را در طول 

متر( را  سانتی 88گاه مرتفع برای پرنده )بیشتر از  پرنده در یک متر مربع و تهیه نشیمن 94از  پرورش کمتر

 توصیه کردند 

های رفتاری نامطلوب، نظیر توانایی حیوان در سازگاری با محیط، به  محققان نشان دادند که برخی ویژگی     

های رفتار اجتماعی در یک  گری و ویژگی ار سلطهترتیب، باید ارزیابی ترس، رفت ژنتیک پرنده ربط دارد  بدین

 شوند  نژادی به منظور اقتصادی کردن تولید ارگانیک و آسایش بیشتر حیوان، معرفی  برنامه اصالح

های مدیریتی یک مشکل است، اما کنترل آن در یک محیط آزاد، دشوارتر است   پرخوری در تمام سیستم     

باشد  اما تحقیق رودنبرگ  له مرغ، ناشی از سوراخ کردن زمین جهت چرا میپیشنهاد شده که پرخوری در یک گ

های جوان مورد مطالعه قرار دادند و  ( مخالف این تئوری است  آنها، پرخوری را در مرغ2440و همکاران )

توسعه  توان در یک روز پس از هچ، زمانیکه که رفتار نوک زدن به زمین به طور کامل دریافتند که پرخوری را می

ک شود، دید  آنها نتیجه گرفتند که پرخوری، یک رفتار  به ندرت مشاهده می 2نیافته و غلتیدن در خا

ها، حائز اهمیت است  رودنبرگ و همکاران  جستجوگری است که در رشد و تکامل حیات اجتماعی جوجه

آنها نتیجه گرفتند که احتماالً  تر، مورد مطالعه قرار دادند  های مسن ( همچنین رفتار پرخوری را در مرغ2440)

آشنا،  های نا باشد  با گذشت زمان، تکرر پرخوری پس از مواجهه با مرغ آشنا می های نا پرخوری جهت مقابله با مرغ

( نتیجه گرفتند که از آنجایی که پرخوری، یک رفتار طبیعی 2440کاهش یافت  در نتیجه رودنبرگ و همکاران )

 کند، لذا، کمتر شبیه یک رفتار جهت یافته است  و ایفا میاست که نقش مهمی در جستج

ها، امکان پذیر است  تنها پس از  ( نشان دادند که انتخاب برای رفتار پرخوری در مرغ2448سو و همکاران )     

 های زیاد در تولید و بروز پرخوری، بوجود آمدند  هایی با تفاوت یک نسل، الین

های با پرخوری  های رفتاری، فیزیولوژیکی، و نوروبیولوژیکی گروه ( نیز ویژگی2440رودنبرگ و همکاران )     

ها، برای پرخوری انتخاب نشدند ولی در عوض  را مقایسه کردند  دو الین مرغ (LFP)و پرخوری کم  (HFD)باال 

مشاهده کردند  های انتخاب بود  آنها از شرایط مختلف انتخاب شدند و تفاوت در سطح پرخوری منطبق با برنامه

                                                 
1 . feather pecking 

2 . dust-bathing 
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، واکنش بود  به عالوه LFPکه رفتار مدارایی برای الین  پذیر داشت درحالی ، رفتار مدارایی واکنشHFPکه الین 

شود رفتارشان، انگیزه خارجی  سطوح غذایی و رفتار چرایی بیشتری نشان دادند که مشخص می LFPهای  مرغ

 بیشتری دارد 

های پرتکاپو و مهاجم تمرکز کرده است  اخیراً عالقه به  وری، بر فعالیت مرغبیشتر تحقیقات در رابطه با پرخ     

ها( و اینکه آیا چنین مرغی نسبت به ویژگی پرخوری، مستعد است یا نه تغییر کرده است   ها )طعمه سمت قربانی

پذیر بود،  های جوان وراثت ی پرخوری شدن، در مرغ ( گزارش کردند که احتمال طعمه9117کژار و سورستون )

( نشان دادند که پرخوری آرام و منظم b 2448های مسن چنین نبود  همچنین بوتنیوس و همکاران ) اما در مرغ

توانست  هفتگی بودند متفاوت هستند  آنها نشان دادند که مشکل پرخوری، می 84هفتگی با آنهایی که در  8در 

 با استفاده از ژنتیک مولکولی، حل شود 

ها، یکی از  ها بودند و طبق یافته ( قادر به شناسایی جهش ژنتیکی مسئول فنوتیپ سفید مرغ2448جنسن )     

( دریافت که رنگ پر و بال، مربوط به 2448ها، بر پرخوری نیز تأثیر داشتند  به طور خاص، جنسن ) این ژن

موزیگوت بودند، احتمال هایی که از لحاظ ژنوتیپ جنگلی ه خطر قربانی پرخوری شدن، بود  در این تحقیق، مرغ

های هموزیگوت و هتروزیگوت، قربانی پرخوری بشوند )هر دو  یافته بیشتری وجود داشت که در مقایسه با جهش

سازی در پر، خطر قربانی پرخوری شدن را کاهش  که رنگ سفید داشتند(  جنسن نتیجه گرفت که فقدان رنگدانه

های تولید  های سفید اهلی در تولید تجاری است  سیستم تیپداد و نتیجه گرفت که این امر دلیل توسعه فنو

کنند که ممکن است دلیل افزایش پرخوری مشاهده شده در  ارگانیک، عمدتاً از نژادهای سفیدرنگ استفاده نمی

 ها باشد  این سیستم

ش پرخوری نژادی که بر انتخاب به منظور کاه ( نشان دادند که یک برنامه اصالح2448سو و همکاران )     

تعداد تخم و ضریب  LFPشود  الین  تمرکز دارد، باعث تغییر در تولید تخم، کیفیت تخم و کارآیی خوراک می

تبدیل خوراک بهتری داشت و همچنین نشان داد که بهبود ضریب تبدیل غذایی، ناشی از نیاز کمتر به حفظ 

مرغ  ، وزن تخمHFPهای  نشان کردند که الین های دارای پوشش پر بهتر بود، اما محققان خاطر انرژی برای مرغ

 بیشتر، ارتفاع آلبومین، ضخامت پوسته و درصد زرده بیشتری داشتند 

گذار ارگانیک است  مشخص شده که  های تخم بالیسم(، مشکل گزارش شده دیگر در مرغ خواری )کانی همنوع     

ند  این موارد عبارتند از: نژاد، ترکیب غذایی، باش خواری در یک گروه، دخیل می چندین عامل در افزایش همنوع

 های خارجی و سایر عوامل مدیریتی  محیط پرورشی، انگل

های با ارزش باالتری مانند آنهایی که  مرغ مرغ ارگانیک نیز عالقمند به تولید تخم برخی تولیدکنندگان تخم     

های ژنتیکی در  ( بیان کردند که تفاوت9113ان )باشند  اسکیدلر و همکار باال هستند، می 8دارای محتوای امگا 
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مرغ  جیره، بر ترکیب زرده تخم-های جیره و نیز اثرات متقابل نژاد وری از آن، ذخیره چربی مصرف خوراک و بهره

مرغ کم چربی  نژادی، وقتی تولید بر پایه یک تخم مؤثرند  این اثرات متقابل ممکن است از نظر برنامه اصالح

 هدف است، مناسب باشند  ارگانیک مورد

 

 های خاص نژادها و گونه

نژادی باید تقویت شود  این نژادها، با محیط بومی، بیشتر سازگارند  های اصالح استفاده از نژادهای محلی در برنامه

و مشخص شده که مقاومت بهتری نسبت به بیماری و توانایی بیشتری برای فرار از دست شکارچی دارند  

باشد  تا سال  گذار برای تولید ارگانیک می های تخم وان یک کشور پیشرو از نظر توسعه مرغدانمارک به عن

نژادی بر پایه عملکرد  داد  از آن پس، انتخاب حیوان اصالح ها در قفس را نمی ، دانمارک اجازه پرورش مرغ9134

 اد اسکالبورگ دانمارک است های نگهداری شده در بستر قرار گرفته است  یکی از نتایج این انتخاب، نژ مرغ

المللی را در سیستم قفس و بستر  های هیبرید اسکالبورگ دانمارکی و بین ( عملکرد گونه2449سورنسون )     

مرغ بیشتری در مقایسه با سیستم بستر تولید کردند   درصد تخم 3مقایسه کرد  هیبریدهای درون قفس، 

ابهی داشتند  اما، اسکالبورگ نرخ مرگ و میر بیشتری در زمان های اسکالبورگ در هر دو سیستم تولید مش مرغ

برابر مرگ و میر بیشتری از  8/9نگهداری در قفس در مقایسه با سیستم بستر داشت  هیبریدهای روی بستر، 

خواری، در نژادهای  ( همچنین نشان دادند که همنوع9111هیبریدهای درون قفس داشتند  سورنسون و کژایر )

یر تجاری که تحت شرایط ارگانیک پرورش یافتند کمتر بود  از این تحقیق پیداست که نژاد جایگزین غ

تر  اسکالبورگ، از لحاظ ژنتیکی با سیستم بستر سازگار است و برای تولید ارگانیک از هیبریدهای تجاری، مناسب

 باشد  می

در سیستم قفس   9132در سیستم بستر، و در سال  9173ر سال المللی د   مقایسه مرغ اسکالبورگ دانمارکی با هیبریدهای بین8.9جدول 

 تمام نژادها لگهورن سفید بودند 

 هیبریدها

1073سیستم بستر در سال  1032سیستم قفس در سال    

 850ها در  تعداد تخم

 روز به ازای هر مرغ

روز  850ها در  تعداد تخم

 به ازای هر مرغ

روز  850ها در  تعداد تخم

غبه ازای هر مر  

 850ها در  تعداد تخم

 روز به ازای هر مرغ

 213 273 270 288 شیور

 - - 280 281 بابکوک

سکس های  280 287 - - 

 238 278 283 281 لوهمان

 212 280 - - دکاب

 212 278 283 282 میانگین هیبریدهای باال

 288 204 287 282 اسکالبورگ

 



 
888 

تخم انتخاب کردند و از یک جیره مخلوط شده با غالت محلی یا  محققان سوئدی، نژادهایی را برای تولید     

های تالقی رد آیلند رد * لگهورن  گرم در کیلوگرم( استفاده کردند  مرغ 984های با سطوح پایین پروتئین ) جیره

شدند  این مرغ سوئدی در شرایط محیط آزاد و بسته مرغداری،  SLU-1329سفید بودند که باعث تولید مرغ 

ای( که با  سکس قهوه سکس سفید و های ، هایLSLآزمایش قرار گرفت و با هیبریدهای بومی )لوهمان  مورد

پروتئین تغذیه شدند و در بستر پرورش یافتند، مقایسه شد  مرغ سوئدی، تولید تخم مشابه یا باالتری  جیره کم

 شت در مقایسه با هیبریدها داشت، اما در کل ضریب تبدیل غذایی بهتری نیز دا

کنند  در یک تحقیق  مرغ ارگانیک آمریکای شمالی از انواع نژادهای مختلف استفاده می تولیدکنندگان تخم     

های لگهورن به عنوان استاندارد مقایسه  ( نژادهای دیگر را با استفاده از مرغ2448ای، پیترسون ) درون مزرعه

راک نخودی بودند   ای خاکستری و پلیموت قرهنژادهای مورد آزمایش شامل ساسکس رنگی، دورکینگ ن  کرد

راک نخودی و ساسکس رنگی بودند  نژاد  های لگهورن و پس از آن پلیموت باالترین میزان تولید مربوط به مرغ

دورکینگ، کمترین میزان تولید تخم داشت  سه نژاد جایگزین، همگی بزرگتر از لگهورن بودند و در نتیجه، 

 برابر لگهورن بود  8/9-2ژادها، تقریباً هزینه تولید برای این ن

باشند  در آمریکا این نژادها  گذار جایگزین با اندازه استاندارد در سراسر جهان در دسترس می چند نژاد تخم     

رسد  باشند  به نظر می و اورپینگتون نخودی می 1باقالیی راک سفید و گل شامل: رد آیلند رد، نیوهمشایر، پلیموت

ندکی در مورد مقایسه تولید این نژاها در سیستم ارگانیک انجام شده است  بسیاری از تولیدکنندگان تحقیقات ا

دارند و چندین گروه سنی را با هم اداره  ای از پرندگان را چندین سال نگه می تخم ارگانیک در آمریکا دسته

دن سن هر مرغ را در این گروه، کنند  انتخاب یک نژاد رنگی متفاوت، هر سال امکان پیگیری و مشخص کر می

 سازد  فراهم می

  تولید گوشت مرغ

 های مناسب برای تولید ارگانیک ژنوتیپ

اند  نتیجه این امر، عرضه فراوان  های بومی برای نرخ رشد باال و ضریب تبدیل غذای مناسب، انتخاب شده مرغ

ه، چنین انتخابی پیامدهای منفی نیز گوشت مرغ با قیمت مناسب برای اغلب جمعیت جهان بوده است  متأسفان

کاهش باروری و توان  ،(SDS)داشته است  میزان باالی آسیت )آب آوردگی شکم( و سندرم مرگ ناگهانی 

(، بروز ضعف پا 9111های اسکلتی، وجود داشته است  کستین و همکاران ) سیستم ایمنی و افزایش ناهنجاری

های زیادی در توانایی راه رفتن و سایر معیارهای  یسه کردند  تفاوتدر چهار هیبرید جوجه گوشتی تجاری را مقا

ضعف پا مشاهده شد  طبق گزارشات، بروز آسیت ارثی بود و رابطه مثبتی با وزن بدن داشت  در نتیجه، 

                                                 
1 . Barred and White Plymouth Rock 
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ی داشتن سطوح فعلی این اختالالت متابولیک گزینی بر اساس وزن بدن، احتماالً باعث افزایش یا نگه های به برنامه

 شوند  می

بیشتر تولید تجاری گوشت مرغ، صنعتی شده است و در بسیاری از موارد، شامل پرورش در محیط بسته      

توان از  باشد  در چنین شرایطی، محیط به شدت تحت کنترل است و می بدون دسترسی به محیط بیرون می

گان به صورت ارگانیک پرورش داده پوشی کرد  این اثرات زمانی که پرند ژنوتیپ چشم-اثرات متقابل محیط

 کنند  شوند اهمیت بیشتری پیدا می می

یابد  عالوه بر آن،  ، در شرایط نامناسب از قبیل تنش گرمایی یا سرمایی را افزایش میSDSبروز آسیت و      

ارای نرخ دهد نژادهایی که در شرایط عادی د یابد  این امر نشان می میزان رشد در زمان تنش گرمایی کاهش می

باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که در زمان تنش سرمایی دچار آسیت شوند  به عالوه، رابطه  رشد باالتری می

دهد، نژادهایی که رشدشان در زمان  منفی بین رشد در زمان تنش گرمایی و بروز آسیت وجود دارد که نشان می

 شوند  نش سرمایی دچار آسیت مییابد، به احتمال زیاد در شرایط ت تنش گرمایی کاهش می

های گوشتی )راس  (، کیفیت الشه و گوشت یک نژاد و یک گونه مشابه جوجهb2442کاستلینی و همکاران )     

های سالن  متر مربع( یا ارگانیک )درون پن 92/4های سالن به ازای هر پرنده  نر( که به صورت تجاری )درون پن

متر مربع( پرورش  0ه همراه دسترسی آزاد به چراگاه علفی به ازای هر پرنده متر مربع ب 92/4به ازای هر پرنده 

های الشه و  مرغ در هر گروه، کشتار شدند تا ویژگی 24روزگی،  39و  88یافته بودند را مقایسه کردند  در 

سیستم  داری بین دو های سینه و ران، ارزیابی شود  نتایج نشان داد که عملکرد الشه به طور معنی ماهیچه

های تولید شده به صورت ارگانیک مقدار بیشتری گوشت ران و سینه  صورت که الشه پرورشی متفاوت بود، به این

های ارگانیک، ظرفیت نگهداری  (  از نظر کیفیت گوشت، مرغ2-8و مقدار کمتری چربی شکمی داشتند )جدول 

ارزیابی حسی بر اساس مقبولیت عمومی  تری داشتند  طبق یک آب کمتر، ضایعات باالی پخت و ماهیچه ضخیم

های ارگانیک میزان اسیدهای چرب اشباع باالتری داشته و  و آبداری، مرغ ارگانیک ارزش باالتری داشت  مرغ

های  کمتری داشتند  از همه مهمتر، گوشت مرغ (MUFA)اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه 

و کل  (DPA)(، دوکوزاپنتاانوئیک اسید EPAژه ایکوزاپنتاانوئیک اسید )وی ، بهPUFAارگانیک سطوح باالتری از 

، برای سالمتی و رشد انسان بسیار مفید هستند  اما، 8-، داشت   این اسیدهای چرب امگاn-8اسیدهای چرب 

( b2442شود  کاسلینی و همکاران ) چنین پروفایل اسید چربی، باعث دوام کمتر آن به دلیل فساد اکسیداتیو می

 ، نتیجه مصرف علف بود 8-دریافتند که سطوح باالتر اسیدهای چرب امگا

 

 صورت سنتی و ارگانیک یافته به های گوشتی )جنس نر راس( پرورش های مشابه جوجه   مقایسه کیفیت الشه و گوشت نژادها و سویه8.2جدول 
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 ارگانیک سنتی

روز 05 روز 31  روز 05  روز 31   

 8890 2389 0883 8291 وزن زنده )گرم(
89/2 ضریب تبدیل غذایی  31/2  78/2  21/8  

 2123 2890 8821 2818 وزن الشه خالی )گرم(
چربی حفره بطنی )گرم بر 

 کیلوگرم(
4/91  4/21  4/1  4/94  

 282 282 288 224 سینه )گرم بر کیلوگرم(
 988 901 984 903 ران )گرم بر کیلوگرم(

     پارامترهای سینه

رکیلوگرم(رطوبت )گرم ب  0/788  8/703  3/782  3/787  

8/90 چربی ها)گرم برکیلوگرم(  7/28  2/7  0/7  

pH 18/8  13/8  78/8  34/8  

9/89 تلفات پخت و پز )درصد(  8/84  4/80  8/88  

13/9 (kg/cm2) میزان تردی  94/2  28/2  79/2  

 

 

 های خاص نژادها و گونه

 EECبا توجه به هر نژاد، تنظیم کرده است  بر اساس قانون های خاصی را  قوانین ارگانیک اروپایی، دستورالعمل

9111/9340: 

در زمان انتخاب گونه یا نژاد، توانایی حیوانات در سازگاری با محیط اطراف، پایداری و مقاومت نسبت به      

و سایر مشکالت  ها ها را باید مد نظر قرار داد  جهت تولید متراکم حیوانات، از نژادهای مستعد به بیماری بیماری

 سالمتی نباید استفاده کرد  ترجیحاً، از نژادهای بومی که توانایی سازگاری با شرایط محلی دارند، استفاده شود 

      

روز،  39عالوه بر این، طیور باید با محیط بیرون، سازگار شوند و دوره پرورش طوالنی با حداقل سن کشتار      

 ( 2447 داشته باشند )کمیسیون اروپایی،

در بسیاری از کشورها، یافتن نژادهای گوشتی با رشد کم، کار دشواری است  در نتیجه، اغلب تولیدکنندگان،      

اند  خوشبختانه،  کنند که برای رشد سریع و ضریب تبدیل غذایی باال، اصالح شده از آن نژادهایی استفاده می

توسعه نژادهای با رشد آهسته مناسب برای استفاده در  نژاد طیور عالقه وافری به بسیاری از مؤسسات اصالح

 های تولید ارگانیک دارند  سیستم

شود   تر، در نهایت باعث برگشت به استفاده از پرندگان قدیمی می انتخاب نژادهای گوشتی با رشد آهسته     

تغذیه شده با  2449و  9178های  های تولیدی نژادهای گوشتی سال ( ویژگی2448هاون اشتاین و همکاران )
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را مقایسه کردند  نتایج نشان داد که انتخاب ژنتیکی،  2449و  9187های ارائه شده برای آنها در سال  جیره

درصد تغییر در  38-14تأثیر بسیار بیشتری بر رشد جوجه گوشتی در مقایسه با جیره داشته است  حدود 

 درصد به تغذیه بهبودیافته مربوط بود  94-98فقط شود و  های رشد به اصالح ژنوتیپی نسبت داده می ویژگی

کنندگان نسبت به گوشت مرغ در سراسر  انتخاب نژاد، به بازار نهایی پرندگان نیز بستگی دارد  سلیقه مصرف     

کنندگان، رنگ پوست زرد را ترجیح  جهان به میزان زیادی، متغیر است  برای مثال، در آمریکای شمالی، مصرف

دهند  همچنین در آسیای شرقی و اروپا،  که در اروپا، پوست سفید را ترجیح می حالی دهند، در می

دهند  در  اند را ترجیح می تر که در شرایط با محدودیت کمتر تولید شده کنندگان، گوشت مرغ خوشمزه مصرف

ی از نواحی، ترین مرغ برای تولیدکنندگان، کورنیش پر سفید است اما، در بسیار آمریکای شمالی، دردسترس

 اند که رشد کندتری دارند و پرهای رنگی دارند  نژادهایی را توسعه داده

تری دارند و  اند، گوشت سفت نژادهای با رشد آهسته که در محیط باز پرورش و در سن باال، کشتار شده     

کنندگان  رفکنندگان اروپایی، مص نسبت به تولیدات تجاری طعم بهتری دارند  در یک مطالعه روی مصرف

 گوشت طیور تجاری را ترجیح دادند 

های فرآوری شده  در بازار پرندگان زنده،  های گوشتی وجود دارد: پرندگان زنده و الشه دو بازار جدا برای مرغ     

کنندگان شامل رنگ پر، پوست و ساق پا )درشت نی(، قرمزی و اندازه تاج و شکل  مهمترین ویژگی برای مصرف

گذار در استرالیا بود، اما پر و پای سیاه آن،    اگرچه، نژاد استرالورپ در اصل به عنوان یک پرنده تخمباشد بدن می

اند و برای  کردند  اخیراً نژاد کورنیش پررنگی، در دسترس مناسب افرادی بود که از بازار پرنده زنده خرید می

های دارای پوست و پای سیاه،  کنندگان، مرغ رفیابند  بنا به اعتقاد برخی مص بازارهای پرنده زنده پرورش می

های دارویی دارند  مرغ سیلکی به همین منظور پرورش یافته است  طبق گزارشات، آنها دارای غلظت  ویژگی

 باشند  برابری نسبت به پرندگان گوشتی تجاری می 99فسفوسرین )دارای اثر تقویتی( 

بخاطر پرهای زرد، پوست زرد، پاهای  3Yوشت مرغ، رواج دارد  نام ( برای تولید گ3Y) 1یلو در چین نژاد تری     

باشد که در جنوب چین، متداول هستند  زرد، یک نماد سنتی خوشبختی و موفقیت در اغلب مناطق  زرد می

روز طول  944یک نژاد دارای رشد آهسته است، چون  3Yچین است  برعکس، رنگ سفید، نماد بدبختی است  

شود و  کیلوگرم برسد  گوشت آن، نزدیک دوره بلوغ جنسی استفاده می 8/9تا  2/9زن فروش می کشد تا به و

 باشد  چون گوشت آن پایداری باالیی دارد ولی سفت نیست  های گوشتی تجاری می تر از گوشت جوجه خوشمزه

                                                 
1 . Three Yellow 
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این سیستم تولیدی کند   در فرانسه نیز از نژادهای با رشد آهسته استفاده می 1راج سیستم تولیدی لیبل     

(، به تولیداتی که این شرایط را داشته باشند، مارک 9184های زیر را دارد و طبق قانون دولت فرانسه ) ویژگی

( نرخ 8( خوراک حاوی میزان چربی پایین و غالت باال 2( یک مرغ با رشد آهسته 9گیرد:  راج تعلق می لیبل

 گیرانه  بندی کیفی سخت رایط فرآوری و درجه( ش8روز و  39( حداقل دوره رشد 0تراکم پایین 

تر از الشه  رسند  الشه آنها بزرگ کیلو گرمی می 28/2هفته به وزن فروش  92ها، طی  در این سیستم، مرغ     

راج یک سیستم مبتنی بر مرتع  های گوشتی تجاری و پاهای بلندتر و سینه کوچکتر دارند  تولید مرغ لیبل جوجه

کند، اما، این امر در بسیاری از مناطق  عتدل فرانسه اجازه پرورش در طول سال را فراهم میاست  آب و هوای م

 پذیر نیست  های سردتر، امکان دنیا به دلیل زمستان

( را در انگلیس مقایسه 9های گوشتی تجاری )راس  راج و جوجه ( تولیدات لیبل9117لوئیس و همکاران )     

گرم وزن داشتند، در صورتی که  9880روز،  03تر با میانگین سن  رشد آهسته دارای ISA 657کردند  پرندگان 

گرم وزن  0879و  2738ترتیب  روزگی به 38گرم وزن داشتند  در  2822روزگی  38، در 9پرندگان راس 

روزگی(، مقادیر تولیدی برابر بودند با: وزن زنده  03و  38داشتند  بر اساس سن فروش دو گروه )به ترتیب 

و  49/8گرم و خوراک الزم برای هر کیلوگرم اضافه وزن،  8408و  3287گرم  مصرف خوراک  2882و  2738

درصد(  این داده ها، اطالعات  8/99و  4توجهی متفاوت بود )به ترتیب  کیلوگرم  تلفات به میزان قابل 18/9

 دهند  راج در اختیار قرار می لریزی تولیدکنندگان جهت بکارگیری سیستم لیب اقتصادی مهمی را برای برنامه

استفاده  2اند و از نژاد ردبرو کونو راج شده گذاران اندکی در آمریکا وارد سیستم تولید طیور لیبل سرمایه     

لخت و پر قرمز با طعم مشخص، دارای پوست نازک و شفاف، سینه کشیده، استخوان  کنند که یک مرغ گردن می

های پا آبی  مرغ 3ت  محصول گوشتی دیگر مرغ ویژه منطقه پولت د بریسنی دراز و پاهای بلند اس درشت

نژاد کننده طیور  شوند  همکاری بین یک اصالح است که در ناحیه برس فرانسه پرورش داده می 4گائولوئیس

کانادایی و یک تولیدکننده طیور آمریکایی، باعث ایجاد یک نوع مشابه آمریکایی تحت عنوان مرغ پا آبی شده 

ست  مانند نوع فرانسوی، مرغ پا آبی شانه قرمز، پرهای سفید و پاهایی به رنگ آبی فوالدی دارد  پاهای آبی ا

 شود  شوند که مرغ پخته شده، سرد می رنگ می رنگ، معموالًً زمانی بی

های تولید ارگانیک مقایسه  در یک تحقیق ایتالیایی، کیفیت گوشت سه نژاد جوجه گوشتی تحت سیستم     

روزگی  39های راس و کابیر در  با رشد کند  مرغ 1با رشد متوسط و ربوستا 5شد، نژاد رأس با رشد سریع، کابیر

                                                 
1 . Label Rouge 

2 . Redbro Cou Nu 

3 . Poulet de Bresse 

4 . Gaulouise 

5 . Kabir 
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کیلوگرم(  نژادهای با رشد  2روز زمان نیاز داشت تا به وزن فروش برسد ) 924کشته شدند  اما روبستا به 

رشد سریع، رشد و توسعه نامتعادل ماهیچه و های با  تر، بهتر با شرایط پرورشی سازگار شدند  اما، مرغ آهسته

 پایداری اکسیداتیو کمتری داشتند  

وقتی هیچ نژاد جوجه گوشتی دارای رشد آهسته برای استفاده در مناطق خاص، تکامل نیافتند، باید از      

باشند و نژادهای خالص محلی استفاده شود  این نژادها ممکن است برای سیستم های تولیدی گسترده، مناسب 

 های حفاظتی تهیه کرد  توان از انجمن از منقرض شدن آنها جلوگیری کند  فهرست نژادهای محلی را می

  

 نژادهای دو منظوره

عبارتی  باشند  به از نظر بسیاری از تولیدکنندگان، مرغ مناسب برای تولید ارگانیک، نژادهای دو منظوره می

تر از  شت دارند  این نژادها برای پرورش ارگانیک بسیار مناسبنژادهایی که هم تولید تخم و هم تولید گو

شوند  بسیاری از آنها نژادهای  نژادهایی هستند که به طور خاص برای تولید تخم یا تولید گوشت توسعه داده می

که در نژادهای گوشتی  SDSباشند مثل آسیت و  وراثتی هستند و دارای مشکالت سالمتی و بهداشتی کمی می

شوند، در  ها، کشتار می گذاری که مرغ ی زیاد شایع است  اما، گوشت نژادهای دو منظوره تا پایان دوره تخمتجار

 توان زودتر به فروش رساند  های مازاد را می دسترس نیست  اما، خروس

                                                                                                                                                             
1 . Robusta 
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 ای از نژادهای دومنظوره     نمونه8.9شکل 

 

وع لگهورن هستند، اما به غذای بیشتری هم نیاز دارند  اغلب تر از پرندگان ن تر و مقاوم به طور کلی آنها رام     

گذاری بسیار  کنند  گوشت حاصل از این نژادها در پایان تخم ای یا رنگی تولید می های پوسته قهوه آنها، تخم

 تر از گوشت پرندگان جوان است  در میان نژادهای دو منظوره نژادهای زیر وجود دارند: طعم خوش

های امروزی مورد استفاده قرار گرفته است  این نژاد  رد  این نژاد مشهور، برای تولید بسیاری از گونه رد آیلند     

های قهوه ای بزرگ است و کار کردن با آن آسان و راحت است  هر دو جنس نر و  مرغ یک تولیدکننده خوب تخم

 کیلوگرم است  8/2ها تقریباً  گذاری، وزن مرغ ماده، پر و بال قرمز تیره دارند  در پایان دوره تخم

راک  این یک نژاد قدیمی دیگر است و هنوز در برخی از کشورها به دلیل کیفیت خوب گوشت و  پلیموت     

تا  8/2ها، هر دو خاکستری هستند و وزنشان  شود  مرغ و خروس ای، استفاده می های قهوه مرغ تولید خوب تخم

 کیلوگرم است  78/2

کند  این  های بسیار مقاومی تولید می راک  از دو نژاد قدیمی بدست آمده است و جوجهنیوهمشایر *      

های  ها، تاج قرمز و یک بدن سیاه رنگ با لکه پرندگان بنا به گزارشات، بسیار آرام و پرهای زینتی دارند  این مرغ
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گذاری به وزن  پایان دوره تخم گذارند و در ای می های پوسته قهوه ای روی گردن و سینه دارند  آنها تخم قهوه

 رسند  جنس نر تاج های رنگی تیره دارد  کیلوگرم می 78/2

سال گذشته، عملکرد عالی در  84رد آیلند رد * کلمبیان راک  این پرنده به مقاوم بودن، مشهور است و طی      

و بسیار آرام و قابل مدیریت ای هستند  های آنها به رنگ قرمز متمایل به قهوه بین پرندگان داشته است  جوجه

ای دارند و بافت پوسته  مرغ قهوه گذاری دارند  تخم کیلوگرم در پایان دوره تخم 78/2هستند و وزن بدن تقریبی 

 های سفید و سیاه دارند  ها، نقطه و کیفیت داخلی خوبی دارند  خروس

 Shaver Redشوند عبارتند از  می نژادی بزرگ پرورش داده نژادهای دومنظوره که توسط مؤسسات اصالح     

Sex-Link  وHarco Black Sex-Linkباشد  ای بزرگ می های قهوه مرغ ، که یکی از بهترین تولیدکنندگان تخم 

  این نژاد در ایالت کانادایی کبک توسعه داده شد و سابقه خوبی به عنوان یک نژاد دو منظوره دارد  1کانتکلر     

واقع در اوکا، کبک، خواست نژادی را تولید کند که بتواند  Cistercian Abbeyکاتلیان از یک راهب، برادر ویلفرد 

مرغ در آمریکا مورد استفاده قرار  آب و هوای سخت کانادا را تحمل کرده و به منظور تولید گوشت و تولید تخم

انتکلر اولین نژاد مرغ ، ک"روشنایی"به معنی  clairو  "عالمت"به معنی  chanterگیرد  از کلمه فرانسوی 

گسترش نیافت و در سال  9193شروع شد، اما تا سال  9143کانادایی بود  اگر چه کار روی این نژاد در سال  

کورنیش با  مورد تأیید سازمان استاندارد طیور ارگانیک قرار گرفت  کانتلکر، توسط تالقی جنس نر دارک 9129

های فصل بعد اولین  د رد با ماده ویاندوت سفید بوجود آمد  جوجهجنس ماده لگهورن سفید، و جنس نر رد آیلن

گیری با نرهای  های منتخب از آخرین جفت گیری کردند  سپس، جوجه های تالقی دوم، جفت تالقی، با خروس

گیری کرده و نژاد نهایی را تولید کردند  تاج و غبغب کوچک به این نژاد امکان تحمل  راک سفید جفت پلیموت

دهد  عالوه بر مقاوم بودن، این نژاد به خاطر  زدگی می های سرد شرق کانادا را بدون مشکل یخ نزمستا

ای و نیز داشتن سینه گوشتی، حائز اهمیت است  همچنین این نژاد به  های قهوه مرغ گذاری عالی با تخم تخم

یور، نتاج آنها نیز بسیار کم دلیل آرام بودن و مدیریت آسان مورد توجه است  مانند چند نژاد قدیمی دیگر ط

 باشند  می

  یک مرغ با پوست سفید است که در ابتدا در فرانسه به عنوان یک نژاد دو منظوره توسعه داده شد  2فیوورل     

ها، مقاوم و  کند  فیوورل گذاری عالی دارد و عملکرد آن، در فصول مختلف تغییر چندانی نمی این نژاد کیفیت تخم

 باشند  های محیط باز )ارگانیک( می سازگار با سیستمفعال هستند و 

 

                                                 
1 . Chantecler 

2 . Favorelle 
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 ها بوقلمون

 های مناسب برای تولید ارگانیک ژنوتیپ

ها، بومی آمریکای شمالی هستند و اولین  ای با کشور ترکیه ندارند  بوقلمون ها هیچ رابطه علیرغم نامشان، بوقلمون

بوقلمون خانگی که امروزه وجود دارند از نسل  های زیادی از بودند  گونه 1ها پرنده اهلی شده توسط آزتک

(، بوقلمون Meleagrisهای بوقلمون )جنس  باشند  سایر گونه می (Meleagris gallopano)بوقلمون وحشی 

برنزی نزدیک انتها با نوک طالیی روشن( –رنگی )دم هر دو جنس، آبی متمایل به خاکستری با خال آبی چشم

شود  بوقلمون وحشی، توسط نخستین ساکنان  ه در جنوب مکزیک یافت میاست ک (M. Ocellata)بوقلمون 

 آمریکا، شکار شد 

وقتی کاشفان اسپانیایی به آمریکای جنوبی رسیدند، دریافتند که بوقلمون، منبع عمده پروتئین )گوشت و      

ها  کردند  اسپانیایی فاده میها، بود  آنها همچنین از پرهای بوقلمون برای وسایل تزئینی است مرغ( برای آزتک تخم

های مختلف شد )برای مثال  بوقلمون را به اروپا برگرداندند، جایی که انتخاب ژنتیکی باعث توسعه گونه

 ( 2پالم رویال

پهن شده است که رشد سریع و  های سینه انتخاب ژنتیکی برای تولید بوقلمون تجاری، باعث ایجاد گونه     

اند   های امروزی، توانایی طبیعی پرواز یا چریدن برای غذا را از دست داده دارند  گونهضریب تبدیل غذایی باالیی 

دهندگان بوقلمون برای جلوگیری از آسیب زدن به بوقلمون ماده  تلقیح مصنوعی به صورت عادی توسط پرورش

شدن  پهن، باعث عقیمگیرد و نیز به این دلیل که سینه  بوسیله جنس نر بسیار بزرگتر، مورد استفاده قرار می

 گیری طبیعی شده است  جنس نر برای جفت

های  های آمریکا وجود دارند  در حالی که آنها اجداد بوقلمون های وحشی هنوز در بسیاری از بخش بوقلمون     

 های وحشی، تقریباً کل گوشت از جمله سینه های بسیار متفاوتی دارند  در بوقلمون امروزی هستند ولی آنها طعم

 تیره است 

باشند، یعنی طعم طبیعی گوشت، سن پرنده و نحوه  چند عامل در ایجاد طعم گوشت طیور دخیل می     

تر است  نژادهای بوقلمون قدیمی  طعم تر، خوش تر از پرندگان جوان های مسن پرورش آن  گوشت بوقلمون

ماهگی کشتار  7-3د  آنها عمدتاً در کنند و در نتیجه، طعم بهتری دارن تر از پرندگان تجاری رشد می آهسته

شوند  به موازات افزایش  ماهگی برای فروش آماده می 8-0های تجاری در  که بوقلمون شوند، در صورتی می

یابد  به عالوه، برای گوشت  فعالیت فیزیکی همانند سیستم تولید ارگانیک، طعم گوشت نیز بهبود می

                                                 
1 . Aztecs 

2 . Royal Palm 
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گیاهان و حشراتی را در زمان چرا جلوی دیدشان هستند را  کنند و هایی که علف سبز مصرف می بوقلمون

 ای مصرف کردند، طعم بهتری دارد  خورند، نسبت به آنهایی که فقط یک جیره دانه می

های زیرا را دارا  بندی شود، باید ویژگی ( طبقه8-2که یک پرنده جزء بوقلمون نژاد قدیم )جدول  برای این     

 باشد:

درصد  34و  74گیری طبیعی  نرخ باروری مورد انتظار باید بین  تیکی از طریق جفت* تولیدمثل و حفظ ژن

سال بارور هستند و  7تا  8نژادی، عموماً از  های ماده اصالح باشد  * دوره تولیدی طوالنی داشته باشند  پرنده

 سالگی  8تا  8های نر از  جنس

ای  این مدت به پرندگان وقت  هفته 28-23سن  فروش در * نرخ رشد آهسته تا متوسط، رسیدن به وزن قابل

 دهد  کافی جهت تکامل سیستم اسکلتی قوی و اندام سالم قبل از تولید توده ماهیچه را می

 

 های خاص نژادها و گونه

، نرخ رشد سریعی دارند و به غذای کمتری برای رسیدن به وزن فروش 1های تجاری یا سفید بزرگ بوقلمون

ها را  کنندگان، سینه یا گوشت سفید بوقلمون ی نیاز دارند  در آمریکای شمالی، اغلب مصرفنسبت به انواع قدیم

ها  دهند  در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان بوقلمون ارگانیک، به استفاده از نژادهای تجاری بوقلمون ترجیح می

ها به سرعت  ارد  این بوقلمونهای نژاد قدیمی وجود د دهند  عالقه روزافزونی به پرورش بوقلمون ادامه می

هستند، در  2ها دارای گوشت یکپارچه تری دارند  چون آن طعم کنند، ولی گوشت خوش نژادهای تجاری رشد نمی

کمتری هستند  یک گونه سفید بزرگ، برای  3های تجاری که دارای گوشت سینه سفید دوقسمتی مقایسه با گونه

 نسبت گوشت سفید به تیره دارند   84984نژادهای قدیمی تقریباً  درصد گوشت سفید دارد؛ 74مثال: تقریباً 

های تولید ارگانیک سازگار هستند، چون آنها در برابر بیماری  های نژاد قدیمی بخوبی با سیستم بوقلمون     

طبیعی  توانند به طور کنندگان قوی هستند و می عالوه آنها پرواز باشند و چراکنندگان خوبی هستند  به مقاوم می

هایشان را با موفقیت پرورش دهند  چندین نژاد بوقلمون قدیمی، در دسترس هستند و  گیری کنند و جوجه جفت

شوند   ای به منطقه دیگر نیز متفاوت هستند  این نژادها، معموالً بر اساس رنگ و خاستگاه، شناسایی می از منطقه

 ,Standard Bronze, Narragansett, Bourbon Red, Jersey Buff, Slate, White Hollandآنها عبارتند از:

Beltsville Small White  وRoyal Palm  Narragansett، های موجود است و زمانی به  ترین گونه یکی از قدیمی

                                                 
1 . Large Whites 

2 . single-breasted 

3 . double-breasted 
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نیز  شود( نیز خوانده می 2و پید 1ویتزر پالم )همچنین کرول عنوان پایه صنعت بوقلمون نیو انگلند بوده است  رویال

ز دوره تولید بوقلمون تجاری رواج داشت  هر دو گونه، از لحاظ سنتی در مزارع خانوادگی، پرورش داده قبل ا

 شدند 

                                                 
1 . Crollweitzer 

2 . Pied 
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   یک گونه قدیمی بوقلمون 8.2شکل 
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عنوان نژاد زینتی توسعه  های بوقلمون موجود است  این نژاد در ابتدا به پالم، یکی از کوچکترین گونه رویال     

پالم فعال و باصرفه هستند و پروازکنندگان خوب و چراکنندگان عالی هستند  اینها  های رویال پیدا کرد  بوقلمون

های  باشند، چون، به شلوغ کردن شهرت دارند  بوقلمون برای واحدهای تولیدی کوچک بسیار مناسب می

 اند  ده قرار گرفتهپالم، در برخی مناطق به عنوان یک ابزار بیولوژیکی برای کنترل حشرات، مورد استفا رویال

 

 پرندگان آبزی

، پرورش 1زنی های مرغ آبزی، بسته به کاربردشان، متفاوت است )به عبارتی گوشت، تخم، علف انتخاب گونه

 .ای یا حیوان نگهبان( گله

(، 6کمپل ، خاکی5رانر  ( یا تولید تخم )ایندیان4و روئن 3، پکین2چند نژاد اردک برای گوشت )موسکووی     

های گوشتی، نیز برای تولید کبد چرب، سیستمی که مورد تأیید تولید ارگانیک  اند  اردک داده شدهتوسعه 

شود، چون آنها به سرعت  های گله استفاده می شوند  از ایندیان رانر، نیز برای تربیت سگ نیست، پرورش داده می

بر انتخاب گونه پرنده آبی تأثیر کنند و حیوانات گروهی هستند  مقدار و کیفیت فضای موجود نیز  حرکت می

های اهلی به مکمل  ها، کوچکتر از غازها هستند و به فضای کمتری نیاز دارند  اردک گذارد  به طور کلی، اردک می

توانند به خوبی با استفاده از مقدار محدود دانه، مشروط به آن که  ای ساالنه نیاز دارند، در حالی که غازها می دانه

 فی داشته باشند، رشد کنند محیط چرایی کا

 Cairina)اند  موسکووی منشاء گرفته (Anas Platyrhynchos)ها، از ماالرد وحشی  نژادهای مختلف اردک     

moschata) شود، اما کامالً متفاوت است  این باور وجود دارد که منشاء موسکووی،  اغلب به یک اردک اطالق می

ای از یک گونه اهلی مشابه در مصر باستان نیز وجود دارد   شده تآمریکای جنوبی است، اما اطالعات ثب

گیرد الغرتر از اردک بسیار چاق رایج است  برخی نژادها، قادر به  موسکووی که از نیمکره جنوبی منشاء می

 عدد در سال هستند  284گذاری به بیش از  تخم

های بومی به خاطر  طی چندین نسل، اردک در برخی نواحی شرقی، تولید برنج و اردک بهم مرتبط است      

  های مربوط به شالیزارهای ها و آبراه شان برای کسب بیشتر احتیاجات غذایی خود از خاکریزها، باتالق توانایی

کردند  در برخی  های باقیمانده از مزارع تغذیه می برنج ها همچنین از خرده اند  این اردک تولید برنج، اصالح شده

                                                 
1 . weeding 

2 . Muscovy 

3 . Pekin 

4 . Rouen 

5 . Indian Runner 

6 . Khaki Campbell 
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باشد، در  متداول می 2و بالی 1ها منبع درآمد هستند  در اندونزی، نژادهای آالبیو یی، گروهی از اردکنواحی روستا

 .مورد استفاده است 3حالی که در چین مایای بومی

اعتقاد بر این است که دو منشاء برای غازهای اهلی وجود دارد  نژادهای اهلی دارای ریشه غربی، از غاز      

Greylag، که غازهای دارای اصالت شرقی از غاز  در حالیSwan اند  غازها در اصل برای تولید گوشت  تکامل یافته

  آنها همچنین برای تولید کبد چرب 6و پیلگریم 5، آفریقایی4شوند که نژادهای عمده عبارتند از امدن استفاده می

غاز سرشار از کلسترول )بیشتر از  های اند  تخم شوند  غازها برای تولید تخم اصالح نشده نیز پرورش داده می

گرم در هر تخم( و چربی بسیار است  بنابراین برای مصرف انسانی مناسب نیست  غازهای چینی به  میلی 9244

های تولید ارگانیک، به عنوان  شوند و به خوبی با سیستم پرورش داده می 7چین طور متداول به عنوان غاز علف

دهند   برگ را ترجیح می های هرز پهن اند  غازها، چمن و علف ز، سازگار شدههای هر یک کنترل بیولوژیکی علف

آنها همچنین صدای بلند و تندی دارند، بنابراین گاهی اوقات به عنوان غازهای نگهبان مورد استفاده قرار 

 گیرند  باشند و به ندرت توسط شکارچیان مورد آزار قرار می  توانند کامالً تهاجمی گیرند  غازها می می

که  شود  در حالی ترین پرندگان اهلی است که در حال حاضر به صورت تجاری پرورش داده می غاز یکی از قدیمی

ای نیز در اروپا وجود دارد   بیشترین تراکم غازهای جهان در آسیا است، اما تنوع نژادی قابل مالحظه

صرفه  به شوند، اکثراً مقرون محلی سازگار میگذاری روی غازهای بسیار پرتولید که به خوبی با شرایط  سرمایه

است  یک ویژگی مهم غازها، توانایی در مصرف علوفه سبز و بقایای گیاهی است، اما معلوم نیست که چگونه آنها 

 کنند  از این مواد غذایی استفاده می

 

 های خاص نژادها و سویه

های پکین به  ارتند از موسکووی و پکین  اردکشوند عب نژادهایی که عمدتاً برای تولید گوشت پرورش داده می

های پکین توسعه یافته  رسند  نژادهای مختلف اردک کیلوگرم می 2/8هفته به وزن  7کنند و در  سرعت رشد می

گیرند  در بسیاری از مزارع اردک ارگانیک در انگلیس، عموماً از  و در سیستم تولید تجاری مورد استفاده قرار می

 شود   استفاده می 8نژاد آیلسبوری

                                                 
1 . Alabio 

2 . Bali 

3 . native Maya 

4 . Emden 

5 . African 

6 . Pilgrim 

7 . weeder 

8 . Aylesbury 
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های رایج به  شود  موسکووی و سایر اردک موسکووی نیز به طور تجاری در چندین ناحیه جهان پرورش داده می

کنند، ولی معموالً نرخ باروری بسیار پایین است  این هیبریدها، عمدتاً عقیم  گیری می طور طبیعی با هم جفت

)نر معمولی * موسکووی ماده( گفته  1ای ماده معمولی( یا شیهه هستند و به آنها هیبرید عقیم )موسکووی نر *

بسیاری از مناطق  در شوند  شود  این دو رگه ها، اغلب به صورت تجاری بخاطر تولید گوشت پرورش داده می می

شود  این اردک در تایوان، چون بومی آن  تولید می 3، فراوان است و از تالقی پکین و تسایا2دنیا، اردک کایا

منطقه است، پرورش یافت  پکین یک اردک گوشتی است، در حالی که تسایا، یک اردک بومی در تایوان برای 

 تولید تخم است 

ای استفاده کردند و از  های هیبرید عقیم و شیهه ( از موسکووی، پکین و اردک2448کارترین و همکاران )     

تا اثرات این عوامل را بر کمیت و کیفیت ذخیره چربی در هفتگی به آنها بیش از حد غذا دادند  92روزگی تا  90

های پکین نسبت به  (  اردک4بیای سطحی بافت چربی و ماهیچه بررسی کنند )پکتوریال اصلی و ایلئوتی

درصد در پکتوریال اصلی و  924و + 948ترتیب، + ای باالتری داشتند )به موسکووی، چربی شکمی و ماهیچه

گلیسیرید و فسفولیپید را در ماهیچه، و  های موسکووی کمترین سطح تری ردکبیای سطحی(  ا ایلئوتی

های موسکووی کمترین سطح کلسترول را در  عالوه، اردک های پکین باالترین مقدار را نشان دادند  به اردک

و  (SFA)های موسکووی، باالترین سطوح اسیدهای چرب اشباع  بیای سطحی داشتند  اردک های ایلئوتی ماهیچه

PUFA  در ماهیچه و بافت چربی و کمترین سطوحMUFA های پکین، اثر مغایری نشان دادند   را داشتند  اردک

 نژادی، مقادیر متوسطی داشتند  های اصالح در تمام پارامترها، اردک

به  2/9تغذیه بیش از حد، باعث تجمع چربی در بافت چربی و ماهیچه شد )بسته به نوع ماهیچه و ژنوتیپ،      

بیای سطحی نسبت به پکتویال اصلی بیشتر بود  افزایش در مقدار  برابر(  این افزایش در ماهیچه ایلئوتی 7/9

های سطحی، عمدتاً ناشی  برابر بود  افزایش در سطوح چربی در بافت 9/8تا  7/9چربی شکمی، بسته به ژنوتیپ، 

)مخصوصاً اسیداولئیک( با  MUFAای در مقدار  حظهگلیسیرید بود  این افزایش با افزایش قابل مال از رسوب تری

همراه بود  محققان نتیجه گرفتند که در اردک، ژنوتیپ  SFA)مخصوصاً اسیدآراشیدونیک( و  PUFAهزینه 

های سطحی، بسته به توانایی ذاتی کبد در سنتز و انتقال  تأثیر زیادی بر کمیت و کیفیت رسوب چربی در بافت

 چربی دارد 

                                                 
1 . hinny 

2 . Kaiya 

3 . Tsaiya 

4 . Iliotibialis superficialis 
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ها، چربی  گرم( هستند و طعم بهتری دارند  این تخم 88ها، بزرگتر )حدود  مرغ های اردک نسبت به تخم تخم     

رانر مورد استفاده در آمریکای  کمپل و ایندیان گذار متداول شامل خاکی و کلسترول باالیی دارند  نژادهای تخم

تخم به ازای  844ها توانایی تولید  برخی گلهباشند  نژاد تسایا، یک نژاد متداول در آسیاست   شمالی و اروپا می

 هر اردک در سال دارند 

گذار دارند  تری نسبت به اکثر نژادهای تخم تعدادی از نژادهای اردک، چون تولید تخم باال و الشه گوشتی     

 و مایا )چین(  1شوند  این نژادها عبارتند از: آیلسبوری، کایوگا چند منظوره تلقی می

یک نژاد اردک که با نیازها و منابع خاصی تناسب داشته باشد، بسیار مهم است  برای مثال: نژادهای  انتخاب     

ا و 2ناگوی و نژادهای بومی موجود در ژاپن می 3و میکا ای  )اردک قهوه 4باشند  در چین اغلب نژادهای شائ

 وند ش پرورش داده می 9و کولوفونی زرد 8، بایشا7، جیندینگ6(، گائویو5شائوکسینگ

ترین غازهای گوشتی در دسته  شوند: سبک، متوسط و سنگین  معمول غازها به سه دسته تقسیم می     

ترین  باشند  نژادهای تولوز و امبدن معمول ها قرار دارند و شامل تولوز، امبدن، آفریقایی و پیلگریم می سنگین

 نژادهای موجود در آمریکا هستند 

شوند   های مواد غذایی یافت می ها دارد و به میزان زیادی نیز در فروشگاه فروشگاه تخم غاز، جایگاه خاصی در     

آنها درصد باالیی تخم سفید با پروتئین باال دارند  اما، تخم غاز نسبت به تخم اردک یا مرغ، کلسترول بیشتری 

 دارد 

گذاری را  شود  دوره تخم ین میگذاری در غاز فصلی است و از روی میزان ساعات روشنایی در روز تعی تخم     

توان با استفاده از نوردهی مکمل در یک سیستم مدیریتی باز، تغییر داد اما ظاهراً بر تعداد کل تخم اثر  می

 گذارد  نمی

در چند دهه گذشته، اقداماتی در جهت توسعه نژاد غازها برای تولید تخم باال انجام گرفته است  شالو و      

ساله روی غازها را در اسرائیل گزارش کردند  براساس  3نژادی  نتایج یک برنامه اصالح(، 9119همکاران )

نژادهای بومی اسرائیل و مصر، دو الین نژاد غازها توسعه داده شدند  نژادهای پر خاکستری از تالقی نژادهای 

د آمدند  از غازهای وارداتی بومی و تولوز بوجود آمدند و نژادهای پر سفید از تالقی نژادهای بومی و امبدن بوجو

                                                 
1 . Cayuga 

2 . Nagoya 

3 . Mikaw 

4 . Shao 

5 . Shaoxing brown duck 

6 . Gaoyou 

7 . Jinding 

8 . Baisha 

9 . Yellow Colophony 
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های  به ترتیب برای تولید الین 2فرانسوی و رنیش 1برای افزایش تغییر ژنتیکی استفاده شد، یعنی از الندایس

عدد تخم بیشتری  9/99-8/98خاکستری و سفید استفاده شد  الین سفید از نظر تولید تخم برتر بود و ساالنه 

 کرد  تولید می

 

 بلدرچین

  3وایت اند  بلدرچین ژاپنی و باب رچین، اهلی شده و به عنوان حیوان خوراکی پرورش داده شدهدو نوع بلد

بومی آسیا هستند  آنها همچنین تحت عنوان بلدرچین  (Coturnix japonica)های ژاپنی  بلدرچین     

شروع شد و  9124ل نیز معروف هستند  تولید زیاد بلدرچین در ژاپن در سا 5و بلدرچین منکوریان 4کوتورنیکس

های  وارد آمریکای شمالی، اروپا و آسیا شد  برنامه 9184و  9184های  نتاج آنها با موفقیت بین سال

گذار،  های تخم های بلدرچین ژاپنی، مخصوص تولید گوشت و تخم را توسعه دادند  اولین الین نژادی، الین اصالح

مرغ هستند، اما طعم مشابهی دارند    تر از تخم بسیار کوچک های بلدرچین گزینی توسعه یافتند  تخم از طریق به

مرغ برابر هستند  پرورش بلدرچین ژاپنی به منظور تولید  حدود پنج تخم بلدرچین از نظر حجم با یک تخم

باشد   که تولید تخم بلدرچین عمدتاً در آسیا و در آمریکای جنوبی می باشد در حالی گوشت، عمدتاً در اروپا می

 های اروپا وجود دارد  و اجزای فرآوری شده بلدرچین به طور غالب در فروشگاه گوشت

باشد و عمدتاً بخاطر کشتار و فروش به عنوان  بومی آمریکا می (Colinus virginianus)وایت  بلدرچین بابت     

ختلفی وجود های م شود  گونه گوشت بلدرچین یا بخاطر رهاسازی در طبیعت برای شکارچیان پرورش داده می

های بزرگتر، تخم بیشتری  های کوچکتر نسبت به گونه باشند  گونه دارند که از نظر اندازه بدنی متفاوت می

 گذارند  می

 

 معمولی و شترمرغ استرالیایی  شترمرغ

از  (Struthio camelus)( و شترمرغ معمولی 8-8؛ شکل Dromaius novaehollandiaeشترمرغ استرالیایی )

های  کنند و سینه گرد و پهن دارند که استخوان عبارتی پرندگانی که پرواز نمی ها هستند، به پهن دسته سینه

های پروازی را ندارند  هر دو نوع در حال حاضر در کشورهای مختلفی پرورش داده  متصل به سینه یا ماهیچه

 شوند  می

                                                 
1 . Landaise 

2 . Rhenish 

3 . Bobwhite 

4 . Coturnix 

5 . Coturnix 
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اند   ل به صورت تجاری در آنجا پرورش یافتهسا 944باشند و بیشتر از  ها، بومی آفریقای جنوبی می شترمرغ     

داران آفریقای جنوبی، تقریباً یک میلیون شترمرغ را به منظور رفع نیازهای صنعت  ، مزرعه9344در اواخر سال 

، پرورش شترمرغ، مجدداً رونق گرفت و نیاز به محصوالت 9134مدرن در آن زمان پرورش دادند  در سال 

ها طی  شود  جوجه سال پرورش داده می 0تا  8م افزایش یافت  شترمرغ بین سن شترمرغ از جمله گوشت و چر

متر است  بنابراین آنها به رسیدگی با  2 - 8کیلوگرم و قدشان  18-978رسند  وزن بزرگساالن ماه به بلوغ می 8

سته تخم آنها را شوند  بعالوه پو ها، عمدتاً بخاطر گوشت، پر و چرم، پرورش داده می دقت نیاز دارند  شترمرغ

مرغ بزرگ  تخم 24-20 کاری کرد  یک تخم شترمرغ، از نظر حجم با توان برای وسایل تزئینی یا ظروف کنده می

کنند   این  تر هستند، بیشتر از گوشت شترمرغ مصرف می چرب تر و کم برابر است  افرادی که به دنبال غذای سالم

تر است  این گوشت، کالری،  ز نظر چربی، کالری و سدیم پایینگوشت، بافت و رنگی مشابه گوشت گاو دارد و ا

چربی و کلسترول کمتری نسبت به گوشت گاو، شترمرغ استرالیایی، مرغ یا بوقلمون دارد  همچنین منبع خوب 

 آهن و پروتئین است 

 
   جوجه امو 8.8شکل 
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کردند و از  ترمرغ استرالیایی را مصرف میباشد  ساکنان بومی گوشت ش شترمرغ استرالیایی، بومی استرالیا می     

، دولت استرالیا پرورش شترمرغ 9114کردند  تا اوایل سال  روغن آن برای اهداف درمان و دارویی استفاده می

صورت تجاری ممنوع کرد، اما در حال حاضر، پرورش شترمرغ استرالیایی آزاد شده است  آمریکا  استرالیایی را به

، شترمرغ استرالیایی را وارد کرد، اما پرورش شترمرغ استرالیایی 9184و  9184های سال برای اولین بار بین

 ، شروع شد 9134تجاری در آمریکای شمالی از اواخر سال 

سالگی  98دهند و ممکن است تا بیشتر از  سالگی پرورش می 8ماهگی تا  93شترمرغ استرالیایی ماده را از      

متر و وزن  3/9تا  8/9رسد که در آن زمان به  سال به اندازه کامل می 2شترمرغ تا  تولید تخم داشته باشد  این

های شترمرغ استرالیایی شامل چرم، گوشت، پوسته تخم تزئینی  رسد  فرآورده کیلوگرم می 88-74بیش از

ت شترمرغ گیرد  گوش باشد  روغن این شترمرغ برای وسایل آرایشی و مصارف دارویی مورد استفاده قرار می می

 استرالیایی، مانند گوشت شترمرغ معمولی، از نظر بافت و رنگ مانند گوشت گاو است 

های  های چربی و بافت گوشت شترمرغ استرالیایی را با استفاده از نمونه ( ویژگی2444وانگ و همکاران )     

کنندگان، گوشت  أیید کرد مصرفها، مورد مطالعه قرار دادند  نتایج آنها ت شده از مزارع و فروشگاه آوری جمع

دانستند  میزان چربی در گوشت ران شترمرغ استرالیایی کم و در  شترمرغ استرالیایی را برای سالمتی مفید می

درصد که بیشتر از  80درصد بود  فسفولیپید، چربی اصلی گوشت شترمرغ استرالیایی و مرغ به میزان  8حدود 

د  گوشت ران شترمرغ استرالیایی، حاوی مقادیر بیشتر اسید لینولئیک درصد( بو 07میزان آن در گوشت گاو )

در  SFAبه  PUFAآراشیدونیک، لینولنیک و دوکوزاهگزاانوئیک در مقایسه با ران مرغ یا استیک گاو بود  نسبت 

درصد( بود   8درصد( وگوشت گاو ) 87درصد بود که بیشتر از گوشت مرغ ) 72گوشت شترمرغ استرالیایی 

در میان سه منبع گوشتی، تفاوتی نداشت  نمونه چربی شکمی و نمونه  n-8به  n-8اسیدهای چرب  نسبت

های چربی  درصد را در این نمونه 88حدود  MUFAگلسیرول بود   درصد تری 11چربی پشت، حاوی بیش از 

 MUFA درصد بودند  اسید اولئیک، 98حدود  PUFAدرصد و  89حدود  SFAکه  داد، در حالی تشکیل می

 درصد بود  03غالب و به میزان 
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های تولید ارگانیک های تغذیه در سیستم سازی برنامه یکپارچه -7فصل   

 

کنند   ای است که تا حد ممکن حالت طبیعی خود را حفظ یکی از اهداف تولید ارگانیک، مدیریت طیور به گونه

ها در عمل  بنابراین، این سیستم تولیدی کامالً با سیستم تولید تجاری متفاوت است و الزم است این تفاوت

های عمده بین تولید طیور ارگانیک و تجاری شامل: محل  شناسایی و میزان آنها نیز مشخص شود  تفاوت

های  رای استفاده در جیره و روشپرورش، دسترسی به محیط بیرون، ژنوتیپ، دامنه مواد غذایی موجود ب

باشند  بیشتر تحقیقات مربوط به این مسئله روی مرغ انجام شده است )پرندگان گوشتی  پیشگیری از بیماری می

 آمده استفاده شود  ها در زمان کمبود پرنده، باید از همین نتایج بدست گذار( و در سایر گونه و تخم

های حاصل از آن کشور مفید است   است  بنابراین بررسی و مرور یافته دانمارک پیشرو در تولید ارگانیک     

 0344های گوشتی  و برای مرغ 8444گذار  طبق قوانین اتحادیه اروپا، حداکثر اندازه گله برای پرندگان تخم

ر از باشد  این مقادیر، کمتر از تعداد طیور تجاری پرورشی در محیط آزاد است، اما هنوز بسیار بیشت قطعه می

توان به عنوان اندازه یک گله طبیعی، در نظر گرفت  این پرندگان باید در محیط آزاد  چیزی است که می

متر  0گذار حداقل  عبارتی برای هر مرغ تخم نگهداری شوند، یعنی به محیط آزادی دسترسی داشته باشند؛ به

چینی مجاز نیست و سن  جاند، نوکتوان در غذا گن مربع فراهم کند  همچنین داروی ضدکوکسیدیوز را نمی

 روز باشد  39های گوشتی باید حداقل  کشتار مرغ

درصد  98ها، تولید تخم ارگانیک در دانمارک، کامالً سودمند بوده و مقدار آن تقریباً  رغم این محدودیت علی     

ای باالتر است  نتایج  کل تولید بوده است، اگرچه مصرف خوراک نسبت به تولید تجاری به میزان قابل مالحظه

گذاری تجاری بر  گذاری در مزارع ارگانیک در مقایسه با مزارع تخم بررسی مزارع دانمارک نشان داد میزان تخم

های  خواری در سیستم ها در گله، کمتر است  این کاهش عمدتاً به تلفات ناشی از همنوع اساس تعداد اولیه مرغ

فاده، نسبت داده شده است  اگر چه تولید تخم کمتر بود، اما، سودبخشی ارگانیک به دلیل نوع ژنوتیپ مورد است
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های تولید ارگانیک را که  در مزارع ارگانیک به دلیل قیمت فروش باالتر افزایش یافت  این نتایج، برخی ویژگی

 ( 7-9دهند )جدول  احتماالً توسط تولیدکنندگان تخم ارگانیک تجربه شده نشان می

 گزارش شده توسط انجمن طیور دانمارک  2442تا  9118های  ن تولید و قیمت هر مرغ بین سال  میانگی7.9جدول 

 
گذار سفید درون قفس های تخم مرغ  

هفتگی( 21-75)   

ای گذار قهوه های تخم مرغ  

هفتگی( 21-53)    

 989 992 مصرف خوراک روزانه )گرم(

گذاری )%(نرخ تخم  3/38  8/78  

1/0 تلفات )%(  3/90  

مرغ وگرم خوراک/کیلوگرم تخمکیل  47/2  39/2  

31/8 (DKK/kg) مرغ قیمت تخم  29/90  

مرغ/خوراک قیمت از لحاظ  تخم  97/0  81/8  

 

 
 دهی یک گله مرغ ارگانیک )نیوزیلند(  ای از خوراک   نمونه7.9شکل 

 

 سیستم پرورش

های تحت  توانند در سالن ر نمییکی از نتایج اجازه دسترسی پرندگان به محیط بیرون این است که آنها دیگ

طورکلی، نیازهای انرژی طیور  گیرند  به کنترل دمایی بمانند و در عوض، در معرض دمای محیط پیرامون قرار می

باشد  بالعکس، در دمای باال، ممکن  آزاد به دلیل تحرک بیشتر و قرار گرفتن در معرض دمای بیرون، باالتر می

کننده نیاز انرژی برای تولید باال نباشد، کاهش یابد  بنابراین،  یزانی که تأمیناست مصرف اختیاری خوراک به م
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در دمای باال و پایین ممکن است تغییراتی در برنامه غذایی داده شود، در غیر این صورت، ممکن است رفاه، 

 باشد  نیک کم میهای قابل اعتماد در مورد این موضوع در طیور ارگا تولید و باروری حیوان کاهش یابد  داده

گراد  درجه سانتی 93-20گراد و منطقه خنثی حرارتی درجه سانتی 8/04-7/09دمای بدن یک مرغ بالغ     

نشان را بدون تغییر در متابولیسم  ها امکان حفظ دمای بد است، یعنی دامنه دمای محیط اطراف که به مرغ

شوند، ممکن  گراد نگهداری می درجه سانتی 93ز دهد  در عمل یعنی این که پرندگانی که در دمای کمتر ا می

درجه  20است غذای بیشتری را برای حفظ دمای بدنشان مصرف کنند  بالعکس، وقتی دمای محیط از 

یابد که باعث کاهش وزن و پایین آمدن  شود، مصرف اختیاری خوراک احتماالً کاهش می گراد بیشتر می سانتی

ها غدد عرقی برای خنک  فی دمای باال بر مصرف خوراک این است که مرغگردد  دلیل تأثیر من تولید تخم می

ها مصرف خوراک را در طول هوای  شود، مرغ که خوردن، باعث افزایش دمای بدن می کردن خود ندارند  از آنجایی

گرما  کنند تا به کم کردن له زدن می گراد شروع به له درجه سانتی 0/21ها در دمای  دهند  مرغ گرم، کاهش می

نوشند  پرندگان سنگین بیشتر از پرندگان سبک  کمک کنند و برای اجتناب از دست دادن آب، آب بیشتری می

شوند، زیرا آنها نسبت به هر واحد وزن بدن سطح نسبتاً کمتری برای اتالف گرما دارند   دچار تنش گرمایی می

های گوشتی توسط هالید و روز  د در جوجهگرا درجه سانتی 2/7-3/87اثر افزایش دمای محیط خارج از دامنه

گراد نرخ رشد و مصرف خوراک، به ازای هر درجه افزایش  درجه سانتی 2/7-29(  در دامنه9137بررسی شد )

درصد کاهش یافت  یافته مهم دیگر این بود که به ازای هر یک درجه افزایش حرارت، میزان  92/4دمای محیط، 

درصد افزایش یافتند، که احتماالً بدلیل تأثیر درجه  8/9درصد و  3/4تیب تر کل چربی بدن و چربی شکمی به

 حرارت بر روی تحرک پرندگان است 

که مصرف خوراک کمتر از میزان مورد انتظار  تولیدکنندگان باید از این اثرات آگاهی داشته باشند و زمانی     

جیره را تنظیم کنند و از تأمین کافی آب  و مواد مغذی موجود در (ME)است، سطح انرژی قابل متابولیسم 

 آشامیدنی )ترجیحاً خنک( در دسترس پرنده در زمان افزاش درجه حرارت، اطمینان حاصل کنند 
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کند چون آنها هنوز توانایی تنظیم دمای  های تازه از تخم درآمده صدق نمی مشاهدات فوق، در مورد جوجه     

باشند  ویژه مستعد سرماخورگی می بت به تنش گرمایی حساس هستند و بهبدن خود را ندارند  درنتیجه، آنها نس

 و معموالً به یک منبع گرمایی خارجی نیاز دارند 

دهند تا دماهای  اغلب تولیدکنندگان ارگانیک، حداقل در نواحی معتدل در ترکیب غذایی تغییری نمی     

آزاد به خوراک دارند تا فرآیندهای بدنی را حفظ  زمستانی را توجیه کنند  در طول هوای سرد پرندگان دسترسی

شود، باید اجازه مصرف بیشتر به آنها داده شود  تولیدکنندگان، مصرف  صورت محدود غذا داده می کنند و اگر به

پذیرند  همچنین منطقی است که در  وری خوراک در هنگام سردی هوا را می بیشتر خوراک و راندمان کمتر بهره

شود که به گرم  مان چرا را افزایش داد  افزایش مصرف فیبر باعث افزایش حرارت تخمیر در روده میاین مواقع، ز

که کارآیی کلی تولید ارگانیک مهمتر است، تولیدکنندگان باید  کند، اما از آنجایی نگه داشتن پرنده کمک می

تغییر دهند  کاهش غلظت  ترکیب جیره را برای پرندگان، همراه با دسترسی به محیط آزاد در هوای سرد

منظور افزایش مصرف خوراک و مصرف کافی روزانه عناصر  مصرف به آمینه و موادمغذی کم پروتئین، اسیدهای

درصد افزایش یابد، سپس غلظت پروتئین،  94مغذی امری منطقی است  برای مثال، اگر مصرف تا 

تواند افزایش سطح  یابد  روش دیگر می درصد کاهش 94آمینه و مواد مغذی کم مصرف باید حدود  اسیدهای

ای که باعث مصرف  انرژی جیره نسبت به پروتئین و سایر مواد مغذی باشد، شاید با استفاده از چربی، به گونه

آمینه ولی افزایش مصرف انرژی شود  چنین تغییراتی را باید زیر نظر متخصص تغذیه  صحیح مورد نظر اسیدهای

کنندگان ارگانیک در جایگاهی هستند که چنین تغییراتی را اعمال کنند، اما کسانی که انجام داد  بعضی از تولید

 توانند با همکاری یک کارخانه خوراک چنین کاری انجام دهند  کنند، می از غذای خریداری شده استفاده می

مصرف اختیاری  عبارتی باعث کاهش روزهایی که درجه حرارت و رطوبت هوا زیاد است اثر عکس دارند، به     

شود  در این  تر( می خوراک که منجر به کاهش رشد، تولید تخم پایین و ضریب تبدیل غذایی کمتر )نامناسب

یابد، تغییر جیره و افزایش تراکم و غلظت ماده مغذی جهت اطمینان از  شرایط که مصرف خوراک کاهش می

، در طول روزهای گرم جیره طوری فرموله  عالوه، در صورت امکان مصرف کافی مواد مغذی، مناسب است  به
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شود که میزان مواد غذایی کم هضم از جمله علوفه را به حداقل برساند و از باالرفتن دمای بدن در اثر حرارت 

کارهایی از قبیل تهیه آب خنک و تغذیه در طول ساعات  افزایشی حاصل از تخمیر فیبر، جلوگیری شود  راه

 تا مصرف خوراک را در طول روزهای گرم، افزایش دهند  خنک روز، باید اتخاذ شوند

این تغییرات در جیره زیر نظر متخصص تغذیه، بهترین اثر را دارند  اگر متخصص در دسترس نباشد، طبق      

درصد مقدار مطلوب است، میزان انرژی جیره و سایر  14که میزان مصرف خوراک  یک قانون سرانگشتی، زمانی

درصد افزایش یابد  این امر برای اطمینان از این است که در هنگام کاهش مصرف خوراک،  94مواد مغذی جیره 

 میزان انرژی و مواد مغذی مانند زمان مصرف کافی از جیره متعادل، تأمین شود 

 

 ژنوتیپ

یادی رسد تحقیقات ز نظر می اند  به توضیح داده شده 8های موجود مناسب برای تولید ارگانیک در فصل  ژنوتیپ

حاضر، بسیاری از  های مناسب جهت تولید ارگانیک باید انجام شود  درحال جهت شناسایی نژاد و گونه

تولیدکنندگان باید از هیبریدهای جدید استفاده کنند که ممکن است مورد مناسبی برای این منظور نباشد، 

های مناسب  اند  انتخاب نژاد و گونه ههای مدیریتی و پرورش متفاوتی، اصالح شد چون احتماالً آنها برای سیستم

اند،  های تولیدی بویژه زمانیکه این نژادها برای پرورش در قفس اصالح شده برای تولید ارگانیک بر اساس ویژگی

های رفتاری  کار صحیحی نیست  یک عامل مهم، تناسب پرنده با محیط پرورش است  عامل مهم دیگر ویژگی

 خواری است  گ و تمایل آن به همنوعگونه مورد نظر در یک گله بزر

( بررسی شده است  برای 9138ها در واکنش نسبت به تنش گرمایی توسط لسون ) ها بین نژاد و گونه تفاوت     

شود، زمانی که در معرض  اسرائیل توسط صحرانشینان پرورش داده می 2که در صحرای نگو 1مثال، مرغ بدویین

گیرد، قادر به تنظیم دمای بدن، میزان سوخت و ساز و  گراد( قرار می نتیدرجه سا 04-87تنش گرمایی شدید )

                                                 
1 . Bedouin 

2 . Negev 
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( و مرغ WLخاطر همین ویژگی مشهور شده است  تالقی بین لگهورن سفید ) باشد، و به باز  می –تعادل اسید 

ومت دهد ژنتیک در مقا بدویین، باعث بهبود در مقاومت گرمایی در نتاج نسبت به مرغ لگهورن شد که نشان می

درجه  09های لگهورن در دمای  ( بیان کردند که وقتی مرغ9139گرمایی مؤثر است  آراد و همکاران )

در این دما،  1گراد قرار گرفتند و به این دما عادت کردند، عملکرد بسیار خوبی داشتند  و اینکه مرغ سینای سانتی

درصد کاهش  84گراد  درجه سانتی 09مای کمتر تحت تأثیر قرار گرفت  اگر چه عملکرد مرغهای لگهورن در د

 یافت، اما این پرندگان از لحاظ تولید تخم از نژاد بومی سینای عملکرد باالتری داشتند 

سایر عوامل مؤثر بر اثرات تنش گرمایی روی یک نژاد عبارتند از وزن بدن و فعالیت عمومی  واشبرن و      

شده برای رشد سریع نسبت به پرندگان گروه کنترل با رشد  حهای اصال ( نشان دادند که نژاد9134همکاران )

تر، تحمل کمتری در مقابل تنش گرمایی داشتند  همچنین آنها دریافتند که محدود کردن مصرف خوراک  آهسته

( 9177کامپن ) گیر مقاومت نسبت به تنش گرمایی شد  ون در پرندگان دارای رشد سریع، باعث بهبود چشم

عبارتی، احتماالً فعالیت نقش مهمی در واکنش پرندگان نسبت به گرما ایفا  ا گزارش کرد، بهنتیجه مشابهی ر

گراد در زمان فعالیت پرندگان کاهش یابد   درجه سانتی 8تر تا  کند، چون ممکن است دمای بحرانی پایین می

اومت گرمایی باال، موجب نژاد برای مصرف زیاد اکسیژن و مق ( نشان دادند که اصالح9178ویلسون و همکاران )

رغم میزان متابولیسم باال،  های لگهورن علی های مشابه شد  این امر با این نتیجه که مرغ بروز پرندگانی با ویژگی

 ترند، مطابقت دارد  تر نسبت به تنش گرمایی مقاوم در مقایسه با نژادهای سنگین

بطه با انتخاب جیره در دمای باال، واکنش نشان ظاهراً جوجه گوشتی و بوقلمون به طور متفاوتی در را     

ها اجازه تنظیم مصرف پروتئین داده  که به بوقلمون ( نشان دادند درصورتیa 9173دهند  کوآن و میکی ) می

صورت  تواند برطرف گردد  وقتی غالت و منابع پروتئینی به ها می شود، اثر منفی دمای باال بر روی رشد بوقلمون

ای خود را در جهت کاهش  دهند، آنها مصرف غله گیرند و دمای محیط را افزایش می قرار می آزاد در اختیار

                                                 
1 . Sinai 
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کنند  در آزمایش مشابهی،  های پروتئینی، تنظیم می احتیاجات انرژی نگهداری و افزایش مصرف خوراک

 های گوشتی قادر به تنظیم مصرف مواد مغذی نبودند و کاهش رشد، هنوز مشهود بود  جوجه

( گزارش شد و 2444گذار در شرایط ارگانیک، توسط سورنسون و کژار ) میزان تولید چند ژنوتیپ مرغ تخم     

 های بزرگ، توسط آنها گزارش گردید  ها در زمان پرورش در گله مانی مرغ های رفتاری و قابلیت زنده جنبه

 ISAکه  طوری دهد، به نشان میگذاری چهار الین را  ای در میزان تخم ، تفاوت قابل مالحظه2-7جدول      

 ای باالترین تولید تخم داشت  قهوه

 

 هفتگی  08تا  93گذار از    میزان تولید در شرایط پرورش ارگانیک چهار ژنوتیپ مرغ تخم7.2جدول 

ای قهوه   ISA  لگهورن سفید نیوهمشایر 
نیوهمشایر * لگهورن 

 سفید

گذاری درصد تخم  8/30  2/88  0/72  2/81  

م به ازای هر مرغتعداد تخ  2/927  3/33  0/948  8/948  

گذاری )هفته(سن اولین تخم  3/91  2/22  1/22  0/29  

8/81 وزن تخم )گرم(  7/80  8/83  4/87  

 

 هفتگی  08تا  98گذار از    میزان تلفات در چهار ژنوتیپ مرغ تخم7.8جدول 

ای قهوه   ISA  لگهورن سفید نیوهمشایر 
نیوهمشایر * لگهورن 

 سفید

خواری صد همنوعدر  8/97  83/2  4 99/9  

Impaction (%) 02/4  90/7  4 88/4  

88/8 سایر )درصد(  78/0  87/8  22/2  

28/2 کل تلفات )درصد(  8/90  87/8  31/8  

 

داری  گذاری به طور معنی درطول دوره پرورش، هیچ تفاوتی از نظر تلفات دیده نشد، اما در طول دوره تخم     

فشردگی  (  تلفات به دلیل بهم7-8خواری بود )جدول  د که دلیل آن باالتر بودن همنوعبیشتر بو ISAدر نژاد 

های نیوهمشایر بیشتر بود و کل تلفات تا حدودی مربوط به شیوع کوکسیدیوز در گله بود که  سنگدان در مرغ

 های نیوهمشایر وارد کرد  بیشترین خسارت را به مرغ

 فته کمتر بود  سطح متیونین + سیستین جیره تأثیری بر روی تلفات نداشت یا های تالقی کل تلفات در سویه     
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های مناسب برای تولید ارگانیک ارزشمند است، چون در شرایط  گونه تحقیقات جهت تعیین ژنوتیپ این     

گیری  ههای پرتولید، طی چندین نسل، بخاطر عملکرد باال بر اساس تولید انداز شوند  اما مرغ ارگانیک انجام می

اند  بنابراین، تحقیقات اندکی در مورد ارزیابی توانایی ژنتیکی تولید باالی  های انفرادی انتخاب شده شده در قفس

 های بزرگ انجام شده است  ها در گله مرغ

های ارگانیک پرجمعیت مشاهده  ( بیان کردند که موارد بسیار زیادی در سیستم2440هرمانسن و همکاران )     

خواری، پایان یافته است   اند که با یک میزان نامناسب همنوع کرده 1ها شروع به پرخوری که در آنها مرغ اند شده

گذر ارگانیک ساالنه  های تخم های دیگر تأیید شد، کل تلفات، در گله همان طور که در باال نشان داده و در بررسی

باشد بلکه تلفات ناشی از شکار و رفتار نامناسب  خواری می درصد است  این رقم نه تنها شامل همنوع 24حداقل 

صورت گروهی کنار هم باشند،  شوند چون پرندگان تمایل دارند به پرندگان، که گاهی اوقات باعث خفگی آنها می

ای که  شده های اصالح گیرد  نرخ باالی تلفات یک مشکل بزرگ است  بنابراین نیاز به توسعه الین را هم در بر می

نژادی مشخص شده  باشد  در آزمایشات به ال داشته و تمایل کمتری به پرخوری غیر طبیعی دارند، میعملکرد با

نژادی  های اصالح ی ژنتیکی دارند و جهت افزایش رفاه حیوانات، باید در برنامه های رفتاری ریشه که این ویژگی

و اقتصادی، این موارد مدنظر قرار گیرند های مورد استفاده در مزارع ارگانیک به منظور داشتن تولید باال  الین

 ( 7-2)شکل 

 

 دهی های خوراک برنامه

ها بر پایه ترکیبات غذایی تهیه شده از  ارائه شدند  این جیره 8های پیشنهادی برای طیور ارگانیک در فصل  جیره

مورد نظر را تأمین  ای نژاد و گونه پرنده شده از کارخانه هستند که احتیاجات تغذیه مزرعه یا خریداری درون 

، مزیتی دارد مبنی بر اینکه تولیدکننده، کنترل بیشتری بر ساخت 2ای مزرعه کنند  تهیه جیره به صورت درون می

                                                 
1 . feather pecking 

2 . on-farm 
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استفاده کند  درنتیجه، این سیستم از خرید غذای کامل،  1تواند از مواد غذایی تولید خانگی جیره دارد و می

ای مستلزم وجود  مزرعه ن کار این است که تهیه جیره به صورت درونتر است  اما، اشکاالت ای مقرون به صرفه

 سازی و دانش کافی جهت فرموالسیون جیره است  ترکیبات غذایی، تجهیزات مخلوط و ذخیره

 
 ها )نیوزیلند(  ای از یک محوطه باز برای مرغ   نمونه7.2شکل 

 

صورت استفاده از تمام محصول موجود  تخابی بهیک سیستم منطقی برای تولیدکنندگان ارگانیک، تغذیه ان     

تر است و بنابراین برای  های تغذیه، به تغذیه طبیعی شبیه باشد  این سیستم نسبت به سایر سیستم در مزرعه می

ها در بسیاری از کشورها، قبل از این که تولید تجاری طیور رونق پیدا   تولید ارگانیک بسیار مناسب است  گذشته

های  ها، مجاز به گشت آزاد در مزارع بودند و عمدتاً از دانه شدند  مرغ صورت آزاد تغذیه می بهکند، طیور 

ای خودکار و استوک با ظرفیت  کردند  اما، برای تولید متراکم در رابطه با سیستم های تغذیه ای تغذیه می نشاسته

پلت شده بود  یکی از دالیل اصلی استفاده از  های کامالً آردی یا ای اخیرا به نفع جیره تولید باال، سیستم تغذیه

                                                 
1 . home-grown 
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( این است که، چون پرنده دارای یک سیستم گوارشی 9178تغذیه انتخابی اشاره شده توسط بالیر و همکاران )

رسد که پرنده را با یک جیره از پیش  باشد، به نظر غیرمنطقی و غیرضروری می قادر به فرآوری دانه کامل می

کند  فرآیند خرد  این سیستم همچنین ذخیره های انرژی را در آماده سازی غذا، ارائه میخرد شده تغذیه کرد  

کردن نیازمند صرف انرژی الکتریکی زیادی است که مقدار آن  دانه است، پلت kw/h/t 24کردن، تقریباً مستلزم 

 کردن با بخار، الزم است  تدرصد هزینه کل خوراک است و انرژی اضافی برای تولید بخار در فرآیند پل 94تقریباً 

گذار را توضیح دادند  این  ( مزایای اقتصادی و کاربردی تغذیه انتخابی در طیور تخم2442هنوک و دینگل )     

گونه که این محققان مطرح کردند، جوجه را  های طیور نیز استفاده شود  همان تواند در سایر گونه سیستم می

( 2( یک خوراک کامل خشک، به صورت آردی و با دسترسی آزاد؛ 9عبارتی،  هتوان به چند روش تغذیه کرد، ب می

( یک خوراک 0( خوراک کامل با دانه کامل اضافی؛ 8همان خوراک به شکل پلت یا کرامبل و با دسترسی آزاد؛ 

 (8صورت محدود تغذیه شود؛  ( یک خوراک کامل که به8شود؛  کامل مرطوب که یک یا دو بار در روز داده می

های کامل که بتواند در هر دو مقیاس  تغذیه انتخابی  از بین تمام این موارد، یک روش عملی برای ارائه جیره

 کوچک یا بزرگ بکار رود، روش تغذیه انتخابی است 

تواند بر اساس نیاز به انرژی مصرف خود را  یکی از معایب سیستم غذایی کامل این است که پرنده تنها می     

یابد پرندگان پروتئین و مواد معدنی از قبیل کلسیم را زیاد    وقتی دمای محیطی کاهش یا افزایش میتنظیم کند

 کنند  یا کمتر از حد، مصرف می

معموالً از میان سه نوع ماده غذایی، یک انتخاب  1به پرندگان دارای تغذیه انتخابی یا تغذیه انتخابی آزاد     

( منبع پروتئین )مثالً 2ای یا گندم(؛  ی )مثالً ذرت، سبوس برنج، ذرت خوشه( یک منبع انرژ9شود:  پیشنهاد می

های  ( در مورد مرغ8ها یا مواد معدنی؛ و  کنجاله سویا، کنجاله کانوال، یا پودر ماهی( مکمل شده با ویتامین

های  مناسب دانهشکل  ای به صدف(  اندازه ذرات ماسه ای )ذرات آهکی مثل پوسته گذار، کلسیم به شکل دانه تخم

 کردن سنگدان( نیز باید در دسترس باشد  ریز )جهت کمک به عمل خرد

                                                 
1 . free-choice-feeding 
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هستند که به آنها اجازه انتخاب از  1ای دلیل اصلی تغذیه انتخابی این است که پرندگان دارای درک تغذیه     

های  وحشی مرغ دهد  اجداد بین ترکیبات غذایی متعدد بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت تولیدشان را می

های  های گرمسیری و معتدل بودند  بررسی امروزی، دارای قابلیت انتخاب موادمغذی مناسب با نیازشان در محیط

دهد زمانی که به پرندگان اهلی، طیف  ( نشان می9119( و روز و کیریازاکیس )9130انجام شده توسط هوگس )

توانایی انتخاب یک جیره که برای آنها تمام مواد مغذی مورد شود، آنها  ای از مواد غذایی مختلف داده می گسترده

کند، دارند  در انتخاب غذا توسط پرندگان، تحریک از طریق بینایی،  نیاز جهت رشد نگهداری و تولید را فراهم می

مصرف و ویتامینی مجزا نباید داده  نقش مهمی دارد  مزه نیز دخیل است  درنتیجه، یک مخلوط مواد معدنی کم

 شود، چون احتمال دارد پرندگان بخاطر بدطعمی از خوردن اجتناب کنند 

 ها از جیره و تأثیر آن بر روی مصرف ماد مغذی    تغذیه اختیاری مرغ7.0جدول 

شده  میزان مواد مغذی انتخاب درصد مصرف اجزای جیره  
احتیاجات برآوردشده توسط 

NRC (1000) 

یلوگرمگرم/ک 971خام،  پروتئین 3/82 ذرت زرد گرم/کیلوگرم 134   

کیلوکالری/کیلوگرم 2721انرژی،  1/3 پودر یوالف کیلوکالری/کیلوگرم 2334   

گرم/کیلوگرم 98کلسیم،  8/29 سبوس گندم گرم/کیلوگرم 0   

گرم/کیلوگرم 99فسفر،  0/99 پودر ماهی گرم/کیلوگرم فسفر غیرفیتاتی 0   

   1/2 پودر استخوان

چرخ شیر خشک پس  9/2   

سته صدفپو  8/4   

 

خوبی اعمال شود، چون به پرندگان  تغذیه انتخابی باید در پرندگانی که به چرا و مرتع دسترسی دارند به     

های  دهد  اما، داده اجازه تنظیم مصرف انرژی و مواد مغذی را بر اساس انرژی و مواد مغذی موجود در علوفه می

 باشد  تحقیقاتی در این زمینه کم می

دهندگان طیور کوچک در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار  تغذیه انتخابی برای پرورش     

پذیر است و  تواند به میزان زیادی هزینه خوراک را کاهش دهد  این سیستم انعطاف است، زیرا این روش می

های روستایی،  ختلف، از جمله مرغای اعمال شود که نیازهای مختلف یک گله دارای نژادهای م تواند به گونه می

                                                 
1 . nutritional wisdom 
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را در شرایط آب و هوایی مختلف برطرف سازد  این سیستم همچنین یک روش موثر برای استفاده از دانه تولید 

باشد  مزیت دیگر این است که حداقل  شده خانگی از قبیل ذرت و محصوالت فرعی از قبیل سبوس برنج می

ها غیر ضروری است  درنتیجه  الزم نیست چون، خرد کردن اکثر دانه ای کننده تجهیزات یا هیچ تجهیزات مخلوط

شود که این کار به  یابد  در زمان تغذیه پرندگان با دانه کامل توصیه می های فرآوری خوراک، کاهش می هزینه

 هفته انجام شود تا امکان تکامل سنگدان فراهم شود  سنگریزه نیز به طور منظم باید فراهم 2-8تدریج طی 

 شود 

اند  چنین کاری مستلزم این است که میزان مواد  ها، انجام شده بیشتر آزمایشات تغذیه انتخابی پایه روی مرغ     

غذایی ارائه شده و حذف شده به دقت محاسبه شود و در نتیجه، بیشتر تحقیقات مربوط به تغذیه دستی در 

طرف کوچک جداگانه است  امکان ارائه تمام مواد یا در دو یا چند  1های داخلی کننده فواصل کوتاه با پخش

خوری واحد وجود دارد  نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات در مورد اثر  غذایی انتخابی در یک ظرف یا دانه

صورت آزاد توانایی انتخاب ترکیبات  گذار نشان داد که وقتی پرندگان به تغذیه انتخابی بر عملکرد پرندگان تخم

غذای کمتری را در کل نسبت به پرندگان گروه کنترل که جیره کامل تجاری دریافت کردند  غذایی داشتند،

 ( 7-8مصرف کردند )جدول 

 مرغ واحدهای کوچک پیشنهاد کرد: های زیر را برای تولیدکنندگان تخم ( توصیه2448بنت )     

ها و سنگ آهک  خاب کنند )غالت، مکملتوانند بخوبی سه ماده را انت ها انتخاب زیادی ندهید  آنها می ( به مرغ9

خوری مخلوط  شود، مثل گندم و جو، آنها را در یک دانه یا پوسته صدف(  وقتی از بیش از یک غله استفاده می

 کنید 

ای متفاوتی دارند  برای مثال، غالت از نظر نشاسته و انرژی باال  هایی بدهید که ارزش تغذیه ها انتخاب ( به مرغ2

ها چنین  از نظر پروتئین و ویتامین باالست و سنگ آهک از نظر کلسیم باالست  وقتی برای مرغهستند، مکمل 

ها بروند و چقدر بخورند تا نیازشان  خوری گیرند که به طرف دانه های مشخصی فراهم شود آنها یاد می انتخاب

                                                 
1 . internal dividers 
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و نخود هر دو از نظر نشاسته ها نباید چندان برایشان مشخص باشد برای مثال: گندم  برطرف شود  برخی انتخاب

های مجزا حاوی گندم و نخود ممکن است  خوری باشند و مقادیر متوسطی پروتئین دارند  داشتن دانه غنی می

 ای چندان متمایزی برای پرندگان جهت تشخیص فراهم نکند )پرندگان نتوانند تشخیص دهند(  تفاوت تغذیه

 گذار  های تخم ه انتخابی مرغی تغذی   تخمین ذخیره خوراک بوسیله7.8جدول 

 ذخیره خوراک مصرفی )درصد( تغذیه انتخابی )گرم/مرغ/روز( جیره سنتی )گرم/مرغ/روز( منبع

Henuk et al/, 2000b 3/928  8/924  1/2  

Blair et al., 1973 2/998  1/943  7/8  

Leeson and Summers, 
1978 

0/990  2/947  7/8  

Leeson and Summers, 
1979 

0/993  7/994  4/7  

Henuk et al., 2000a 8/928  8/990  0/94  

Karunajeewa, 1978 8/982  8/993  3/99  

 

هفتگی( این دوره تنظیم، به  98( توزیع دانه کامل و تغذیه انتخابی یک ماه قبل از شروع تولید تخم )حدود 8

ای تولید تخم قرار گیرند، ای بر پرندگان چگونگی انتخاب غذا را قبل از این که در معرض نیازهای تغذیه

ها فرصت افزایش مصرف کلسیم و باال بردن ذخایر کلسیمی در استخوان را قبل از  آموزد  همچنین به جوجه می

ها  ای را بسازد تا مرغ کشد تا سنگدان، توده ماهیچه گذاری خواهد داد  سرانجام، سه هفته طول می شروع تخم

 ندام در زمان شروع تولید تخم باشند قادر به خرد کردن مؤثر دانه در این ا

عنوان منبع این مواد  ها به خوری مجزا ندهید  از مکمل مصرف را در یک دانه ها یا مواد معدنی کم ( ویتامین0

خوری مجزا قرار داده شوند برخی  مصرف در یک دانه ها یا مواد معدنی کم مغذی استفاده شود  اگر ویتامین

که سایر پرندگان ممکن است بیش از حد  د، چون مزه آنها را دوست ندارند، درحالیخورن پرندگان آنها را نمی

 بخورند و مسموم شوند 

خوری الزم  ها با فاصله کافی از یکدیگر قرار گیرند  در گله بزرگ، برای هر ترکیب غذایی چند دانه خوری ( دانه8

 2آهک،  ها و سنگ یک از غالت، مکملای، برای هر  قطعه 944شود برای یک مرغداری  است  پیشنهاد می

 خوری آویزان وجود داشته باشد  دانه
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آهک )پوسته صدف( مخلوط شود تا یک جیره کامل را  ( مکملی خریده شود که باید با غالت یا غالت و سنگ8

 ( در هر کیلوگرم پروتئینCPخام ) گرم پروتئین 284-044گذار فراهم کند  چنین مکملی، حاوی برای مرغ تخم

ی  ی رشد قبل از شروع تولید تخم مورد استفاده قرار گیرد  اما مکمل دوره خواهد بود  ممکن است مکمل دوره

 کند استفاده شود  گذاری می گذاری باید زمانی که پرنده شروع به تخم تخم

 

کنند  صرف میکنند، اما به سختی ذرت را م پرندگان، به راحتی دانه سالم گندم، یوالف یا جو را مصرف می     

درصد  74توانند  ها در زمان تغذیه انتخابی می چون باید ذرت را خرد و ریز کرد )اندازه ذرت را کم کرد(  مرغ

آهک با هم در جیره  شکل دانه کامل مصرف کنند  شایان ذکر است که وقتی دانه کامل، مکمل و سنگ جیره را به

درصد  84شود، دانه کامل نباید بیش از  خوری توزیع می شوند و در یک دانه گذار سنتی مخلوط می مرغ تخم

ها معموالً در پیدا کردن  جیره را تشکیل دهد و بقیه دانه در جیره باید خرد شود  در سطوح باالتر دانه کامل، مرغ

های مختلف باشند، از این  خوری آهک در دانه مکمل در مخلوط غذایی، مشکل دارند  وقتی دانه، مکمل و سنگ

 شود  ت جلوگیری میمشکال

های گوشتی مصرف  تواند در جیره پلت جوجه ( نشان دادند که دانه کامل تریتیکاله می2449جونز و تیلور )     

معده و تلفات  عالوه، اتساع پیش شود و میزان تولید مشابه با جیره پلت حاوی تریتیکاله خرد شده، داشته باشد  به

لت حاوی دانه کامل کاهش یافت  همچنین مشخص شد که در صورت  های پ به دلیل آسیت با خوردن جیره

های گوشتی  زا به جیره جوجه های برون ترکیب کردن دانه کامل با پلت، باعث کاهش یا حذف افزودن آنزیم

 شود  می

( 2444( بررسی شد  الور و ماالن )2448ها و نژادها، توسط پوشگا و همکاران ) تغذیه انتخابی در سایر گونه     

هفتگی(، تغذیه انتخابی شدند،  7-98ی پرورش ) های در حال رشدی که در طول دوره گزارش کردند نیمچه

گرم ذرت بیشتری  7ها، روزانه تقریباً  افزایش وزن بیشتری نسبت به جیره رشد تجاری داشتند  این نیمچه

وری بیشتر از انرژی  دهنده بهره نسبت به گروه کنترل مصرف کردند، اما کل مصرف خوراک کمتر بود که نشان
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صورت انتخابی تغذیه شدند، دو برابر  هایی که به ( همچنین دریافتند که نیمچه2444جیره است  اولور و ماالن )

 هایی که جیره کامل داشتند سنگ آهک مصرف کردند  نیمچه

کنند  ن ترکیبی را انتخاب میدهد که این پرندگا های گوشتی نشان می تحقیق در مورد تغذیه انتخابی جوجه     

گراد باال  درجه سانتی 88شان را به حداکثر برساند  در شرایط تنش گرمایی دمای روزانه تا  که عملکرد بیولوژیکی

درصد کاهش  80های گوشتی، مصرف غالت )انرژی( را تا  ( نشان داد که جوجهa 9112رود، کامینگ ) می

درجه  24تر ) درصد در مقایسه با پرندگان مشابه در یک محیط خنک 7دادند، اما مصرف پروتئین را فقط تا 

این  داشتند، به 1گراد( کاهش دادند  مشخص شد که پرندگان دارای تغذیه انتخابی، یک حافظه پروتئینی سانتی

گرم  کردند، و آنها پروتئین را در طول روز معنی که روز بعد، قبل از افزایش دما پروتئین مورد نیاز را مصرف می

داری بهتر از عملکرد  طور معنی های گوشتی با تغذیه انتخابی، به خوردند  بنابراین، عملکرد جوجه گذشته نمی

های کامل در محیط گرم بود  این کار اهمیت تجربه و یادگیری گروهی را  همین پرندگان در زمان تغذیه با جیره

ها مصرف انرژی و پروتئین  روز طول کشید تا جوجه 94اً های گوشتی با تغذیه انتخابی، نشان داد  تقریب در جوجه

تایی باشند و مواد پروتئینی  3های حداقل  درستی متعادل سازند  آنها نیاز داشتند که در گروه خود را به

خوری، به آنها داده  خوری نزدیک به هم یا در یک دانه صورت آردی یا کرامبل( و غالت به طور مساوی در دانه )به

 شود 

های ژنتیکی را در توانایی نژادهای مختلف جهت سازگاری با تغذیه انتخابی نشان  ( تفاوتa 9112کامینگ )     

های  ای را بین گونه های قابل مالحظه تر از گوشتی سازگار شدند  این محقق تفاوت گذار، سریع داد؛ پرندگان تخم

سفید،  تر از تخم ای، راحت قهوه گذار تخم های تخم مرغگذار مسن در سازگاری با تغذیه انتخابی مشاهده کرد   تخم

های گوشتی که در استرالیا استفاده  گذار تجاری و جوجه شدند  اما، تمام نژادهای پرندگان تخم سازگار می

درستی متعادل، تولید را  گرفتند تا مصرف انرژی و پروتئین خود را به روز یاد می 94-90شدند، در خالل  می

 ود اقتصادی را بهینه سازند حداکثر و س

                                                 
1 . protein memory 
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های ماده، مورد مطالعه قرار دادند  به گروه  (، انتخاب جیره را توسط بوقلمون9114امرسون و همکاران )     

مگاژول در کیلوگرم انرژی داده شد   28/99خام و  گرم در کیلوگرم پروتئین 939کنترل خوراک کامل حاوی 

مگاژول در کیلوگرم انرژی بود که با افزودن  92/3خام و  وتئینگرم در کیلوگرم پر 889یک تیمار حاوی 

درصد  00درصد خوراک کمتر،  94های تغذیه انتخابی،  ترکیبات پر پروتئین و کم پروتئین تعدیل شد  بوقلمون

وجود، تولید تخم مشابه گروهی که به صورت تجاری  پروتئین کمتر و همین مقدار انرژی مصرف کردند و با این

( هیچ تفاوتی را در تولید تخم 9119ه شده بودند داشتند  در یک آزمایش مشابه دیگر، امرسون و همکاران )تغذی

کشی با تغذیه انتخابی کاهش یافت، اما  ای ناشی از روش تغذیه، گزارش نکردند  جوجه هفته 24طی یک دوره 

 تر بود  قابلیت باروری و هچ، در مقایسه با گروه کنترل پایین

های تجاری با سطوح  ( انجام شد که در آن جیره2449ک آزمایش در ویتنام توسط بویی و همکاران )ی     

های گوشتی در حال رشد به صورت آزاد تغذیه شد  آنها دریافتند که جوجه  خام به جوجه اردک مختلف پروتئین

ف پروتئین زیادی و افزایش دهند که باعث مصر پروتئین ترجیح می ها، غذای پر پروتئین را نسبت به کم اردک

شود  از این تحقیق نتیجه گرفته شد که این نوع تغذیه انتخابی، از لحاظ اقتصادی یک  ضریب تبدیل پروتئین می

 های گوشتی در حال رشد نبود  سیستم مناسب برای اردک

 

 علوفه

وری چقدر است؟ عنوان  هکنند و بهر در مورد علوفه دو بحث وجود دارد: طیور ارگانیک به چه میزان مصرف می

مصرف علوفه و اهمیت آن در رابطه با احتیاجات مواد مغذی، اهمیت کاربردی زیادی دارد  موضوع دیگر این 

کننده، رنگ زرده است که تحت تأثیر مصرف  مرغ برای مصرف ترین پارامترهای کیفیت تخم است که یکی از مهم

 ( 7-8گیرد )شکل و کیفیت علوفه قرار می

درصد ذخیره کل خوراک مصرفی در زمان تغذیه  8( گزارش کرد که دسترسی به مرتع باعث 9182ولر )ف     

ها اجازه انتخاب دانه، اجزای مواد معدنی، ویتامین و  آردی تجاری شد، وقتی به نیمچه –ها با جیره دانه  نیمچه
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و فقط غالت و موادمعدنی در  ها، مجبور به چرا شدند درصد رسید و وقتی نیمچه 98پروتئینی داده شد به 

ای  گذار قادر به مصرف مقادیر قابل مالحظه های تخم درصد رسید  اگر چه مرغ 24اختیار آنها قرار گرفت به 

گذار دارای عملکرد  باشند، اما اطالعات در مورد مصرف علوفه نواحی مرتعی توسط پرندگان تخم علوفه حجیم می

گذار در مراتع عالوه بر تغذیه آزاد کنسانتره، روزانه  دهند که پرندگان تخم باال، کم است  برخی نتایج نشان می

هرحال، گیاهان علفی مختلف از نظر ارزش غذایی و  کنند  به ( علوفه مصرف میDMگرم ماده خشک ) 84-88

علوفه  عالوه، محدودیت در تأمین ماده مغذی باعث افزایش مصرف گذار متفاوتند  به های تخم جذابیت برای مرغ

آمینه و اثر منفی بر  تواند باعث کاهش شدید مصرف پروتئین و برخی اسیدهای شود که می ها می در نیمچه

وضعیت پر و بال بدلیل پرخوری شود  درنتیجه، الزم است زمانی که دسترسی به خوراک محدود است، از تأمین 

 ای اطمینان حاصل شود  کافی مواد علوفه

های  روی این موضوع انجام شد  هدف اصلی این تحقیق، تعیین مصرف خوراک مرغ در دانمارک، تحقیقی    

عالوه پوسته صدف داده شد و  گذار ارگانیکی بود که به آنها جیره معمولی یا یک جیره حاوی گندم کامل به تخم

ی از علف/شبدر به هر دو گروه اجازه دسترسی به انواع مختلف علوفه داده شد  در آزمایش اول، علوفه از مخلوط

 و 4، فاسلیا تاناستیفولیا3فاگوپیروم اسکولنتوماز علوفه ) ( یا مخلوطی2تریفولیوم ریپنزو  1لولیوم پیرنمرتعی )

شد  در آزمایش  رفت حشرات را به خود جلب کنند( تشکیل می ، که انتظار می5لینوم اوسیتاتیسیموم کرپیتانس

 شد  گونه چمنی( تشکیل می 6سیکوریوم اینتیبوسخ )دوم، علوفه از علف/شبدر مرتعی یا کاسنی تل

دان بود  هضم محدود  روش مورد استفاده در این تحقیق جهت تعیین میزان مصرف، بررسی محتویات چینه     

کند  سایر محققان از این روش استفاده  گیرد که شناسایی اقالم غذایی را آسان می غذا در این اندام انجام می

تر از بررسی  دان بلدرچین، دقیق ( که بیان کردند بررسی محتویات چینه9107نسن و کورشگن )کردند، مانند ج

                                                 
1 . Lolium perenne 

2 . Trifolium repens 

3 . Fagopyrum esculentum 

4 . Phacelia tanacetifolia 

5 . Linum usitatissimum crepitans 

6 . Cichorium intybus 
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( یک رابطه خطی بین مصرف علوفه و محتوای علوفه 2448مدفوع و محتویات سنگدان بود  آنتل و سیزوک )

توان  وزانه را میدهد مصرف علوفه ر های محصورشده مشاهده کردند که نشان می دان در پایان روز در مرغ چینه

 های کشتار شده در عصر آن روز برآورد کرد  دان مرغ از محتویات مواد گیاهی موجود در چینه

هفته سن داشتند  در طول آزمایش،  28ای( حدود  ها )لوهمان نقره این آزمایش زمانی شروع شد که مرغ     

شده تغذیه شدند که  کنترل با جیره پلتها از طلوع تا غروب خورشید به علوفه دسترسی داشتند  گروه  مرغ

گرم  09گرم در کیلوگرم متیونین و  8/0گرم در کیلوگرم لیزین،  7/3خام،  گرم در کیلوگرم پروتئین 930حاوی 

گرم در  0/8خام،  گرم در کیلوگرم پروتئین 924که گندم کامل حاوی  در کیلوگرم کلسیم بود  درصورتی

گرم در کیلوگرم کلسیم بود )تمام اعداد براساس  94گرم متیونین و کمتر از گرم در کیلو 1/9کیلوگرم لیزین، 

 صورت آزاد در محیط آزاد تأمین شد  صدف و سنگریزه نامحلول به ماده خشک هستند(  غذا، آب، پوسته

در گرم خوراک به ازای هر مرغ  921طور میانگین  های تغذیه شده با جیره پلت به نتایج نشان داد که مرغ     

های تغذیه شده با جیره گندم در هر دو  گرم خوراک در آزمایش دوم مصرف کردند  مرغ 988آزمایش اول و 

های تغذیه شده با گندم،  گرم خوراک به ازای هر مرغ در روز مصرف کردند  مرغ 31و  12ترتیب  آزمایش، به

  لت داشتند  در آزمایش اول، تولید تخمهای تغذیه شده با پ مصرف پوسته صدف بسیار باالتری در مقایسه با مرغ

(، اما هیچ تفاوتی در آزمایش 78/4در مقابل  19/4های تغذیه شده با گندم کمتر بود ) به ازای هر مرغ در مرغ

 برای هر دو جیره غذایی(  38/4دوم مشاهده نشد )

د که بیانگر این است که دان بین صبح و عصر نشان دا نتایج، تفاوت بزرگی را در میزان محتوبات چینه     

آمده  8-7گذار، مصرف خوراک بیشتری در پایان روز دارند  نتایج مصرف نسبی علوفه در جدول  های تخم مرغ

 است 
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اضافه گندم و همچنین اجازه  شده با جیره برپایه کنسانتره به های تغذیه دان مرغ   میزان )گرم( اجزای خوراکی موجود در چینه7.8جدول 

 تلخ در بعدازظهر  به چریدن در مزارع علفی، شبدر یا کاسنیدسترسی 

 اجزای خوراکی
تلخ کاسنی علف/شبدر  

 گندم کنسانتره گندم کنسانتره

9/22 مکمل  7/23  0/24  0/27  

3/8 مواد گیاهی  9/7  3/8  8/94  

ها دانه  948/4  407/4  232/4  929/4  

403/4 حشرات  488/4  421/4  403/4  

رهکرم خاکی، الرو، شفی  837/4  280/4  813/4  881/4  

839/9 پوسته صدف  808/2  828/9  028/2  

ریزه سنگ  288/4  488/9  812/4  217/9  

4/98 4 خاک  4 2/3  

 

 
   مرتع مناسب و با ارزش برای پرورش طیور ارگانیک 7.8شکل 

د  ماده گیاهی بیشتری دان مؤثر بو این نتایج نشان دادند که نوع جیره بر مقدار ماده گیاهی موجود در چینه     

هایی که دسترسی محدود به مواد  های تغذیه شده با گندم وجود داشت  آنها نشان دادند مرغ دان مرغ در چینه

رغم بزرگتر بودن اندازه ذرات گندم نسبت به جیره پلت، مواد گیاهی  ای، علی مغذی داشتند با تغذیه از جیره دانه

دان داشت،  ها در چینه داری بر مقدار دانه ش، نوع خوراک تأثیر معنیبیشتری مصرف کردند  در هر دو آزمای

های تغذیه شده با گندم، دانه بیشتری مصرف کردند  این  هایی که از پلت تغذیه کردند در مقایسه با مرغ مرغ
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اشتند، در ای ناچیزی د ، احتماالً ارزش تغذیه1های تغذیه شده با گندم، بذور علف هرز تئوری بیان شد که در مرغ

دلیل نیاز به  های تغذیه شده با جیره کامل، به نتیجه، اولویت به سایر اقالم غذایی داده شد  مصرف باالتر در مرغ

هایی که به علف/شبدر  تلخ دسترسی داشتند، در مقایسه با مرغ هایی که به کاسنی رفتار چریدن بود  مرغ

هرز بیشتر در محل رشد  دلیل وجود علف این امر احتماالً به دان داشتند  دسترسی داشتند، دانه بیشتری در چینه

های تغذیه شده  دان مرغ شده نیز متفاوت بود  مواد گیاهی موجود در چینه تلخ بود  نوع ماده گیاهی هضم کاسنی

های  دان مرغ که مواد گیاهی موجود در چینه با گندم شامل مخلوطی از برگ، ساقه و ریشه گیاهان بود، درحالی

های محدود از  ها بود  بیان شد ممکن است این امر به دلیل جستجوی مرغ تغذیه شده با پلت عمدتاً شامل برگ

خاکی و حشرات به عنوان یک منبع مواد مغذی باشد  بنابراین، ممکن  مواد مغذی و حفر زمین برای یافتن کرم

های خاکی باشد   دلیل مصرف کرم ، بههای تغذیه شده با گندم دان مرغ است وجود مقدار خاک زیاد در چینه

شوند چون  دان، محو می دان، ظاهراً در طول شب از چینه مقادیر زیاد خاک یافت شده در هنگام عصر در چینه

های خاکی و الروها نسبت به نوع  دان دیده شد  هیچ تفاوتی در مقدار کرم صبح، فقط مقدار کمی خاک در چینه

رفت که حشرات و  های تغذیه شده با گندم، انتظار می مبود پروتئین در مرغخوراک مشاهده نشد  به دلیل ک

روز پس از تغذیه  94-1ها یافت شود  اما چون اولین روز کشتار  دان این مرغ های خاکی بیشتری در چینه کرم

کی یافت خا ها از این موجودات پاک شده باشد  مقدار بیشتر کرم بود، امکان داشت که نواحی چرایی توسط مرغ

خاکی بیشتری در  دان در دومین روز کشتار به آب و هوای مرطوب مربوط بود که باعث حضور کرم شده در چینه

 شود   سطح خاک می

ی بیشتری در  دان وجود داشت  همچنین سنگریزه ی بیشتری در چینه در هنگام عصر، مقدار سنگریزه     

دان این  دلیل وجود مقدار زیاد خوراک زبر در چینه این امر به های تغذیه شده با گندم یافت شد  دان مرغ چینه

 ی بیشتری نیاز است  تر در سنگدان، سنگریزه ها بود، زیرا برای خرد کردن خوراک به ذرات کوچک مرغ

                                                 
1 . weed seeds 
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دان، در روز دوم کشتار بسیار بیشتر بود،  یکی از نتایج مربوط این بود که مقدار گندم کامل در چینه     

ها امکان دسترسی دائمی به دانه کامل  که مرغ که مقدار کنسانتره ثابت بود  این امر، نشان داد زمانی درصورتی

یابد  افزایش  های زبر مثل گندم کامل افزایش می دان برای ذخیره بیشتر خوراک گندم دارند، ظرفیت چینه

ها در  ه شده است، چون این مرغهایی که یاد گرفته بودند سریع غذا بخورند مشاهد دان در مرغ ظرفیت چینه

دان خود  هایی که یاد نگرفته بودند سریع غذا بخورند در هر واحد زمانی غذای بیشتری در چینه مقایسه با مرغ

تر بود، که احتماالً ظرفیت بیشتر برای مصرف  های آموزش دیده، سنگین دان در مرغ داشتند  به عالوه، چینه

دان احتماالً با این حقیقت تطابق دارد که گندم کامل نسبت  ایش ظرفیت چینهدهد  این افز خوراک را نشان می

( دریافت که گندم و ذرت کامل نسبت به 9108ماند  هوسر ) دان باقی می تری در چینه به پلت مدت طوالنی

 مانند  دان باقی می تری در چینه ذرت بلغورشده یا آردی مدت طوالنی

دان، بین صبح و عصر وجود دارد که نشان  ت که تفاوت زیادی در محتویات چینهنتیجه تحقیقات فوق این اس     

کنند، بیشتر مواد  ای که استفاده می ای و نوع گیاه علوفه نظر از برنامه تغذیه گذار صرف های تخم دهد مرغ می

استفاده در  دهند که نوع علوفه مورد کنند  این نتایج همچنین نشان می خوراکی را در پایان روز مصرف می

دان تأثیر داشت  درمقابل، نوع خوراک  تحقیقات فوق به میزان کمی بر تعادل بین مواد خوراکی در چینه

منظور افزایش چرا در چراگاه،  دهد به شده بر مصرف برخی از مواد خوراکی اثر گذاشت که نشان می مکمل

صدف به   هایی که با گندم کامل و پوسته ، مرغتوان میزان مواد مغذی را در غذای مکمل کاهش داد  بنابراین می

های تغذیه شده با یک جیره کامل، مقدار بیشتری مواد  عنوان تنها مکمل خوراکی تغذیه شدند، در مقایسه با مرغ

 دان داشتند  صدف، سنگریزه و خاک نامحلول در چینه گیاهی، پوسته

های مصرف و نحوه  ه شد تا تأثیر سایر جنبه( بسط داد2448این تحقیق، توسط هورستد و همکاران )     

گذار در  های تخم مرغ نشان داد مرغ دهی را روی تولید بررسی کنند  نتایج در مورد تولید و کیفیت تخم خوراک

های محدود از نظر مواد  کنند  در مرغ ای، مقادیر بیشتری از این مواد مصرف می زمان فراهم بودن مواد علوفه

آمینه و انرژی داشته  با گندم(، ممکن است علوفه سهم زیادی در تأمین احتیاجات اسیدهایمغذی )تغذیه شده 
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های تغذیه شده با گندم، در  باشد، اگرچه، پارامترهای تولیدی و میزان آلبومین خشک تولیدی نشان داد که مرغ

افزایش چرا نبودند  از  آمینه از طریق مدت، قادر به جبران کامل کمبود پروتئین و اسیدهای یک دوره کوتاه

گیری پارامترهای  ها نقش داشت  اندازه تلخ در مصرف مواد مغذی در مرغ شده، کاسنی ای بررسی محصوالت علوفه

ای برای تأمین احتیاجات کلسیم کافی بود  رنگ  صدف همراه با مواد علوفه مرغ نشان داد که پوسته پوسته تخم

شده، علوفه سبز بیشتری مصرف  نظر از نوع خوراک مکمل گذار، صرف مهای تخ زرده به وضوح نشان داد که مرغ

های تغذیه شده با  تر بود و در مقایسه با مرغ هایی که کاسنی مصرف کردند، تیره کنند  رنگ زرده در مرغ می

 علف/شبدر، قرمزتر بود و رنگ زرد کمتری داشت 

نشان داده شده است  حذف علف توسط  7-7ل شده( در جدو های مخلوط تخمین حذف علوفه )بجز علوفه     

های  ای از برگ تلخ، هیچ نشانه تلخ افزایش یافت  طی ارزیابی عینی مزارع کاسنی ها بویژه در مزارع کاسنی مرغ

 هرز بود  تلخ روی زمین وجود نداشت  علوفه باقیمانده، فقط علف باقیمانده کاسنی

(  در هر دو آزمایش، 3-7داری داشت )جدول  یش تفاوت معنیمصرف دو نوع خوراک مکمل در هر دو آزما     

ای کنسانتره بیشتری  که به میزان قابل مالحظه گرم گندم مصرف کردند، درصورتی 14ها روزانه تقریباً  مرغ

ای، هیچ تأثیری روی مصرف  گرم در آزمایش اول و دوم(  محصوالت علوفه 988و  921ترتیب،  مصرف کردند )به

صدف بیشتری در  داری مصرف پوسته طور معنی های تغذیه شده با جیره گندم، به نداشتند  مرغ خوراک مکمل

شده با کنسانتره در هر دو آزمایش داشتند  هیچ تفاوتی در مصرف سنگریزه هم  های تغذیه مقایسه با مرغ

 مشاهده نشد 
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 آزمایشی  گذار در مزارع کوچک های تخم   تخمین حذف علوفه توسط مرغ7.7جدول 

 تیمار غذایی
میزان ماده خشک علوفه در 

 شروع ) در متر مربع(

میزان ماده خشک علوفه در 

 انتها ) در متر مربع(

میزان حذف علوفه )گرم 

خشک/مرغ/روز ماده  

    علف/شبدر

 97 223 281 گندم

 1 223 282 کنسانتره

تلخ کاسنی     

 78 289 028 گندم

 89 288 872 کنسانتره

 

 ای  های دارای دسترسی به محصوالت علوفه مرغ در مرغ   میزان مصرف مکمل خوراکی و تولید تخم7.3ل جدو

گذاری درصد تخم مصرف پوسته صدف )گرم/روز( مصرف خوراک )گرم/روز( تیمار غذایی مرغ )گرم( وزن تخم   

1آزمایش       

7/8 12 گندم  78 2/88  

7/9 921 کنسانتره  19 8/81  

2/0 999 علف/شبدر  38 8/87  

2/8 994 مخلوط علف   2/87  

2آزمایش       

2/7 31 گندم  38 8/88  

9/8 988 کنسانتره  32 2/81  

8/0 991 علف/شبدر  34 4/83  

تلخ کاسنی  928 3/8  38 3/87  

 

که در زمان  های تغذیه شده با گندم و علف/شبدر، کاهش یافت درصورتی در آزمایش دوم وزن بدن در مرغ     

(  در 3-7تلخ ثابت ماند  نوع گیاه علفی، اثری روی تولید تخم یا وزن تخم نداشت )جدول  ی به کاسنیدسترس

های تغذیه شده با  شده با گندم، تولید تخم روزانه بسیار کمتری در مقایسه با مرغ های تغذیه آزمایش اول مرغ

ها با گندم تغذیه  که مرغ آزمایش، زمانی کنسانتره داشتند، اما هیچ تفاوتی در آزمایش دوم مشاهده نشد  در دو

گندم داده شد،  9ها در آزمایش  داری کاهش یافت  رنگ زرده، وقتی به مرغ طور معنی مرغ به شدند، وزن تخم

تأثیر تیمارها قرار نگرفت که نشان  تر بود  استحکام پوسته تحت تر و سفیده مرطوب داری روشن طور معنی به

 صدف و علوفه بودند  تأمین احتیاجات کلسیم خود از طریق افزایش مصرف پوسته ها قادر به دهد، مرغ می

ای از احتیاجات مواد مغذی مورد نیاز خود را بوسیله چرا  ها، بخش قابل مالحظه این نتایج نشان داد که مرغ     

داشتند، تولید  تلخ دسترسی هایی که به کاسنی کنند اگر چه تا حدودی کاهش وزن هم داشتند  مرغ تأمین می
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های تغذیه شده با علف/شبدر یا علوفه مخلوط، کاهش وزن نداشتند   تخم نسبتاً باالیی داشتند و به اندازه مرغ

 9/92تلخ حاوی میزان نسبتاً باالی لیزین ) این امر با مقدار علوفه حذف شده از مزارع و این حقیقت که کاسنی

 رم در کیلوگرم ماده خشک( بود مطابقت دارد گ 0گرم در کیلوگرم ماده خشک( و متیونین )

( 2447فلد و همکاران ) توانند مواد مغذی با ارزشی را برای طیور فراهم کنند  استین سایر گیاهان می     

ای برای  نخود و هویج را به عنوان مواد علوفه -( تا ارزش سیلوی ذرت، جو1-7آزمایشی را انجام دادند )جدول 

، ترکیب (GI)های دستگاه گوارش  هضم مواد مغذی، ویژگی بررسی کنند  سطح تولید، قابلیت گذار، های تخم مرغ

 10گرم، سیلوی ذرت  81خام هویج  ای و شیوع پرخوری را بررسی کردند  میانگین پروتئین میکروفلورای روده

ی ذرت بیشترین گرم در کیلوگرم ماده خشک بود  میزان نشاسته در سیلو 928نخودفرنگی  -گرم و سیلوی جو

گرم  814تا  918از  (NSP)ای  ساکارید غیرنشاسته گرم در کیلوگرم ماده خشک( بود و میزان پلی 892مقدار )

که میانگین میزان  در کیلوگرم متغیر بود که در هویج کمترین مقدار بود  سیلو، میزان قند کمی داشت، درحالی

شده با هویج یا سیلوی ذرت  های تغذیه تولید تخم در مرغ گرم در کیلوگرم ماده خشک بود  018قند در هویج، 

در  291نخودفرنگی تولید کمتری داشتند ) -شده با سیلوی جو های تغذیه که مرغ باالترین میزان بود، درصورتی

شده با سیلوی  های تغذیه درصد کل مصرف غذا بود  مرغ 03و  88، 88ترتیب  (  مصرف علوفه، باال و به243برابر 

-که تغذیه با سیلوی جو (، درحالی32/92و  89/92ترتیب،  ، مصرف انرژی مشابه گروه کنترل داشتند )بهذرت

هایی که سیلو  (  مرغ02/92و  88/92ترتیب،  نخودفرنگی و هویج باعث کاهش اندکی در مصرف انرژی شد )به

های  ده با هویج داشتند  مکملش تری در مقایسه با گروه کنترل یا گروه تغذیه دریافت کردند، سنگدان سنگین

ای داشتند  نتایج مهم تحقیق این بود که تلفات به میزان زیادی  ای اثر اندکی بر ترکیب میکروفلورای روده جیره

درصد( کمتر بود و  2/98درصد( در مقایسه با گروه کنترل ) 8/2تا  8/4هایی که علوفه خورده بودند ) در گروه

 هفتگی افزایش یافت  80ت، رفتار پرخوری، کاهش و کیفیت پرها در جراحات پرخوری نیز کاهش یاف
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 نخودفرنگی یا هویج -شده با یا بدون مکمل سیالژ ذرت، سیالژ جو گذار تغذیه های تخم   میزان تولید، وزن بدن و تلفات مرغ7.1جدول 

گذاری جیره تخم   
گذاری + سیالژ  جیره تخم

 ذرت

گذاری +  جیره تخم

فرنگینخود-سیالژ جو  

گذاری +  جیره تخم

 هویج

1/38 تولید تخم )درصد(  0/19  2/37  4/12  

8/89 وزن تخم )گرم(  9/89  8/89  1/89  

     خوراک/مرغ/روز

9/984 درصد سیالژ/هویج  7/977  0/988  7/229  

 - 0/88  9/88  8/03  

     وزن بدن )گرم(

784/9 شروع  702/9  702/9  728/9  

398/9 پایان  737/9  737/9  197/9  

8/98 درصد تلفات  8/9  8/2  8/4  

 

دهد که علوفه با کیفیت، قسمت عمده احتیاجات طیور به مواد مغذی را تأمین  های فوق نشان می یافته     

مصرف را در غذا کاهش داد  با  توان مواد مغذی کم پرسند که آیا می کند  بنابراین، بیشتر تولیدکنندگان می می

شود، اما، تولیدکنندگانی که مقادیر کافی علوفه با کیفیت در اختیار دارند  وصیه نمیدانش فعلی ما، این امر ت

مصرف،   مخلوط مواد معدنی کم درصدی ویتامین و پیش 28تا  94شاید بتوانند در طول دوره تابستان با کاهش 

شت یا خیر  رفاه این موضوع را آزمایش کنند  مشاهده نزدیک پرندگان نشان داد که آیا این کاهش ادامه دا

 مصرف بیش از حد نیاز باشد، حفظ شود  پرندگان باید حتی اگر مصرف مواد مغذی کم

های خاکی را  یکی از نتایج دسترسی به خاک و علوفه این است که پرندگان، بندپایانی از قبیل حشرات و کرم     

 ای برای مواد مغذی هستند  خورند  این حشرات منبع اضافه می

شان  درصد جیره 84تواند از  های بوقلمون وحشی می جنگلی و نیمچه های مرغ ف حشرات توسط جوجهمصر     

جنگلی ناحیه آسیای  دهند  مرغ های بالغ مصرف حشره خود را در زمان تولیدمثل افزایش می فراتر رود و ماده

جا اهلی شده است  اما همانگونه که احتماالً در آن دهد، جایی را ترجیح می 1جنوب شرقی، موریانه و کرم خیزران

بحث شد، کیتین موجود در پوسته سخت حشرات  0( نشان دادند و در فصل 2447که هوساین و بلیر )

شود، اگرچه، میزان کیتین باالی حشرات در جیره، ظاهراً اثر مضری بر  دشواری توسط طیور اهلی هضم می به

                                                 
1 . bamboo mast 
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جیره طیور هستند، پیشنهاد شده که برخی پرندگان در  که حشرات بخشی از عملکرد طیور ندارد  از آنجایی

وری بیشتری از کیتین دارند، هرچندکه شواهد در این باره کم است  کیتیناز در  مقایسه با سایر حیوانات بهره

( گزارش کردند که هضم میکروبی کیتین 9139خوار وجود دارد  آستین و همکاران ) معده برخی پرندگان حشره

 یابد  وردن یک منبع الکتوز مثل محصوالت فرعی شیر افزایش میدر طیور با خ

دهند،  ای که طیور ترجیح می دهد نوع حشره ( نشان می9118آمده توسط راویندران و بالیر ) نتایج بدست     

 گرم در کیلوگرم دارند  اما تعیین دقیق میزان 784تا  024خام باالیی در حدود  تنان است  حشرات، پروتئین نرم

 باشد  غیرپروتئینی موجود در کیتین می ، مستلزم تصحیح نیتروژن1پروتئین پودر حشرات

عنوان یک ترکیب غذایی برای طیور بررسی  ( را به2موسکا دامستیکاتحقیقات مختلفی ارزش پودر مگس )     

اثر نامطلوبی بر طعم سویا در جیره طیور شد و هیچ  کردند  نتایج نشان داد این پودر باموفقیت جایگزین کنجاله

داری در افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذا،  ( هیچ تفاوت معنی9111گوشت نداشت  اینااوکا و همکاران )

گرم در کیلوگرم پودر الرو مگس  74های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی  درصد الشه یا کیفیت گوشت جوجه

عنوان یک  قیق جدیدتر، ارزش غذایی الرو مگس بهخشک یا همان میزان پودرماهی گزارش نکردند  در یک تح

ها، با الروهای  ( بررسی شد نیمچه2448ها، توسط زوئیدوف و همکاران ) مکمل غذایی برای نیمچه بوقلمون

خام  متابولیسم ظاهری و پروتئین هیدراته( یا با یک جیره تجاری، تغذیه شدند  انرژی خام، انرژی قابل خشک )دی

، 97ترتیب  های تجاری به گرم در کیلوگرم و در جیره 818مگاژول در کیلوگرم و  1/97، 9/28ترتیب  الروها به

گرم در کیلوگرم بود  قابلیت هضم الرو باال بود که نشان داد این محصول با  893مگاژول در کیلوگرم و  2/98

 عنوان یک مکمل پروتئینی برای طیور قابل مقایسه است  کنجاله سویا به

گذار و برای جایگزینی  های تخم ابریشم جهت جایگزینی کامل با پودرماهی در جیره مرغ شفیره کرم پودر     

گرم در کیلوگرم  034های گوشتی استفاده شده است  شفیره حاوی تقریباً  درصد در جیره جوجه 84بمیزان 

                                                 
1 . insect meals 

2 . Musca domestica 
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زدایی شود   روغنخام است که جهت افزایش ماندگاری باید  گرم در کیلوگرم چربی 274خام و  پروتئین

گذارند، ضروری  های بسیار غیراشباع که بر طعم گوشت طیور اثر می زدایی همچنین برای حذف چربی روغن

ها  خام است  این یافته گرم در کیلوگرم پروتئین 344زدایی شده حاوی  ابریشم روغن باشد  پودر شفیره کرم می

ابریشم جزء ترکیبات غذایی مجاز در تولید  زیرا شفیره کرمبرای تولیدکنندگان در ژاپن بسیار حائز اهمیت است، 

 ارگانیک آن کشور است 

تر است   آمینه آن از پودرماهی پایین خام دارد، اما کیفیت اسید گرم در کیلوگرم پروتئین 784پودر ملخ،      

طور نسبی جایگزینی  های، پودرملخ ب درصد قابل هضم است  در آزمایشات تغذیه 82خام آن   عالوه، پروتئین به

 سویا شد و طعم گوشت نیز تحت تأثیر قرار نگرفت  پودرماهی یا کنجاله

( 1واکرگریلوس تستاسوس ای بالغ ) ( دریافتند که پودر حاصل از جیرجیرک مزرعه2448وانگ و همکاران )     

 8/21کیتین و  37ری، عصاره ات 948خام،  پروتئین 834خشک( حاوی  ترتیب )برحسب گرم در کیلوگرم ماده به

گرم در کیلوگرم بود، و  1/07و  9/94، 8/91ترتیب  خاکستر بود  مقادیر کل متیونین، سیستین و لیزین نیز به

کیلوکالری  2184پودر این حشره  TMEnبود   18/4و  38/4و  10/4ترتیب  شان به هضم واقعی ضرایب قابلیت

خام یکسان و براساس انرژی  کنجاله سویا با پروتئین – ی ذرت های بر پایه در کیلوگرم بود  وقتی جیره

تواند بدون  گرم در کیلوگرم می 984متابولیسمی حقیقی ساخته شدند، مشخص شد پودر جیرجیرک بمیزان 

 24تا  3های گوشتی از سن  هیچ اثر منفی روی افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه

 ه گروه کنترل شود روزگی پس از هچ، جایگزین جیر

های درحال رشد  بوقلمون شده را برای نیمچه ای پودر زنبورعسل خشک ( ارزش تغذیه9139سالمون و سزابو )     

شده از نظر پروتئین باالتر و ترکیب اسیدآمینه متفاوتی داشت، اما  بررسی کردند  اگر چه پودر زنبورعسل خشک

سویا بود   یدهای آمینه و انرژی متابولیسمی حقیقی شبیه کنجالهدریافتند که این ماده از نظر میزان کل اس

ها شد    شده باعث کاهش وزن زنده نیمچه گرم در کیلوگرم پودر زنبورعسل خشک 844یا  984های حاوی  جیره

                                                 
1 . Gryllus testaceus Walker 
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این محققان بیان کردند این اثرات منفی ممکن است بخاطر نیتروژن غیرپروتئینی پودر زنبور یا سمیت زهر 

 شده باشد  شکزنبور خ

ها ممکن است قادر به استفاده از پودر موریانه، بسیار بهتر از موش  ها نشان داد که مرغ تحقیق روی موریانه     

تواند تا حدودی جایگزین پودر  شده از حلزون می های صحرایی باشند؛ تحقیق دیگر، نشان داد که پودر تهیه

 ماهی یا گوشت در جیره طیور شود 

کی یک منبع غذایی طبیعی برای طیور نگهداری شده تحت سیستم چرای آزاد هستند و زنده یا خا کرم     

گرم در کیلوگرم  844خاکی، حدوداً  خوراک است  پودر کرم خشک شده آنها برای طیور بسیار خوش

د جایگزین پودر توان مقایسه با ترکیب پودر ماهی است  این پودر می خام، همراه با ترکیب اسیدآمینه قابل پروتئین

گذار شود، اما باید میزان کلسیم و فسفر جیره را متعادل ساخت، زیرا این  ها یا پرنده تخم ماهی در جیره جوجه

خاکی به خاطر تجمع بقایای  عالوه، کرم خاکی پایین هستند  به دلیل فقدان اسکلت خارجی در کرم موادمعدنی به

 باشند  شاورزی مشهور میسمی، بویژه فلزات سنگین و مواد شیمیایی ک

گرم بر  988یا  14، 08روزه جیره حاوی  94-97های گوشتی  ( به جوجه9119رینکی و همکاران )     

یودریلوس ، 1ایسنیا فتیداهای  شده از کرم خاکی تهیه کیلوگرم پروتئین حاصل از پودرماهی تجاری یا پودر کرم

هیچ تفاوتی در مصرف پروتئین یا رشد مشاهده نشد  سان تغذیه کردند   3پریونیکس اکسکاواتوسیا  2یوجنیه

خاکی،  گرم در کیلوگرم پودر کرم 8ای با  هفته 88گذار  های تخم سازی جیره مرغ ( گزارش کرد که مکمل2448)

گذاری و کیفیت تخم افزایش یافت  نگرانی احتمالی این محققان وجود فلزات سنگین در پودر  میزان تخم

گرم در  میلی 81/8و  93/9، 28/9، 09/0، کادمیوم، کروم و سرب به ترتیب در سطوح خاکی )آرسنیک کرم

 که در جیره گروه کنترل نیز مشاهده نشدند  کیلوگرم( بود و این

                                                 
1 . Eisenia fetida 

2 . Eudrilus eugeniae 

3 . Perionyx excavatus 
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( به 9131است  داس و دش ) 1خاکی، همچنین یک منبع پروتئینی مفید برای بلدرچین ژاپنی پودر کرم     

گرم در کیلوگرم  84ای جیره برپایه ذرت تغذیه کردند که حاوی  ک هفتههای ژاپنی نر و ماده ی بلدرچین

گرم بود  8/13و  9/18روز کل افزایش وزن،  88خاکی بود  بعد از  گرم در کیلوگرم پودر کرم 84پودرماهی یا 

گرم بر کیلوگرم به ترتیب در جیره کنترل  91/8و  80/8گرم و ضریب تبدیل خوراک  899و  888مصرف غذا، 

 خاکی بود  کیفیت تخم، تحت تأثیر جیره قرار نگرفت  کرم و

ها،  تواند مقدار مناسبی پروتئین را برای طیور فراهم کند  نگرانی خاکی می دهد که کرم نتایج فوق نشان می     

های موجود در خاک را در بدن خود انباشته  های خاکی، فلزات سنگین و آلودگی که ممکن است کرم این است

ها  های پهن و ناقل بیماری از قبیل آنهایی که باعث ایجاد بیماری سرسیاه بوقلمون و به عنوان میزبان کرم سازند

های  آوری کرم شوند، عمل کنند  این نگرانی در مورد شیوع بیماری، در برخی کشورهای گرمسیری با جمع می

 رسد  میکردن آنها با نور خورشید قبل از تغذیه طیور به حداقل  خاکی و خشک

اهمیت نتایج فوق برای تولیدکنندگان ارگانیک این است که ممکن است طیور چراکننده بتوانند مقدار      

های خاکی و غیره تأمین کنند  اما،  توجهی از احتیاجاتشان به مواد مغذی را از طریق حشرات، کرم قابل

ن روش مدیریت، تغذیه انتخابی گله با دانه و تری گیری میزان مصرف، امر دشواری است؛ بنابراین، مناسب اندازه

توانند مصرف پروتئین و انرژی را بر اساس میزان مصرف حشرات،  مکمل است  با این روش پرندگان می

 خاکی و سایر موجودات زنده خاک تنظیم کنند  کرم

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Japanese quail 
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 سالمتی و رفاه

طور مستقیم و مشکالت  ؤثر بر پرندگان بهتوان به مشکالت م های ارگانیک را می مشکالت سالمتی و بیماری گله

کننده نیز بوجود آورند  این  بندی کرد که ممکن است مشکالتی برای مصرف مؤثر بر تخم و گوشت، تقسیم

 مشکالت از طریق کنترل تیمارهای غذایی مورد مالحظه قرار خواهد گرفت 

 

 های ارگانیک مشکالت سالمتی و رفاهی در گله

اری در پرورش ارگانیک بر پایه این اصل است که حیوانی که مجاز به انجام رفتار طبیعی پیشگیری از بیم     

است، نباید مورد تنش قرار گیرد و اگر با یک جیره مطلوب )ارگانیک( تغذیه شود، در مقایسه با حیوانات 

د داشت  همچنین یافته به روش تجاری توانایی بیشتری جهت مقابله با آلودگی و مشکالت سالمتی خواه پرورش

های جایگزین بجای درمان  های بهداشتی کمتری نیاز است و اگر یک حیوان بیمار شود باید از درمان مراقبت

هایی نظیر آنفوالنزای  گیری از بیماری شدیدی برای کمک به پیش 1زیستی تجاری، استفاده شود  اما، امنیت

اهش خطرات ابتال به بیماری عبارتند است از: استفاده از مرغی، مورد نیاز است  سایر موارد برای جلوگیری یا ک

برپایه این اصل که خروج کل طیور در پایان دوره، میزان بیماری  2یک سیستم مدیریتی ورود همه و خروج همه

روند  یک مورد  که میزبان وجود نداشته باشد، از بین می زا زمانی دهد، زیرا برخی عوامل بیماری را کاهش می

دهند،  که هیچ عالئم آلودگی را نشان نمی تر درحالی هاست  پرندگان مسن اصل مخلوط نکردن سن یا گونهدیگر، 

ها و غازهای خانگی،  توانند حامل بیماری باشند و بیماری را به پرندگان جوان انتقال دهند  همچنین اردک می

 ها را آلوده کنند  هایی باشند که مرغ توانند ناقل بیماری می

دسترسی به محیط بیرون برای پرندگان، دارای مزایایی مثل میسر ساختن گردش و تأمین هوای تازه دارد      

های موجود در آب و خاک و همچنین سرایت از  اما، معایبی چون قرار گرفتن پرندگان در معرض شکار و بیماری

                                                 
1 . biosecurity 

2 . all-in, all-out management 
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های  و محیط باز و درمان زیست نیز دارد  فضای مناسب پرندگان وحشی و سایر حیوانات موجود در محیط

 ای اتخاذ شوند که این مشکالت به حداقل برسد  گونه دامپزشکی مورد تأیید مثل واکسیناسیون، باید به

های خارجی را به عنوان مشکالت بالقوه در  خواری و انگل ( کوکسیدیوز، پرخوری، همنوع9117المپکین )     

گذار ارگانیک بزرگ، نرخ  دانمارک در مورد گله پرندگان تخمتولید طیور ارگانیک عنوان کرد  یک بررسی در 

درصد( گزارش کرد  تحقیقی  24تا  98شده در قفس ) های تخمگذار نگهداری برابر بیشتر از مرغ 8تا  2تلفات را 

( بیان 2449درصد گزارش کرد  کوئن ) 84گذار ارگانیک،  در لهستان، میزان پرخوری را در گله پرندگان تخم

پروری بهبود یافته، طراحی بهتر النه و شناسائی نژادهای ژنتیکی مناسب برای پرورش  رکیبی از دامکرد ت

خواری در تولید تخم ارگانیک  حل مناسبی برای رفع پرخوری و همنوع چینی، احتماالً راه گسترده بدون نوک

، 1آسکاریدیا گالیهای  گونههای کرمی ) باشد  همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شیوع آلودگی می

ای از سیستم تجاری باالتر  طور قابل مالحظه ( در سیستم تولید ارگانیک، به3کاپیالریاو  2هتراکیس گالیناروم

های گوشتی ارگانیک علیرغم ممنوعیت استفاده از مواد ضدکوکسیدیوز، مشکل  است اما کوکسیدیوز در جوجه

 خاصی نیست  

که تلفات در سیستم ارگانیک به طور غیر قابل قبولی، حداقل در   ، حاکی از این استهای جدید بیشتر داده     

( گزارش کردند که در هلند، میانگین نرخ تلفات در 2448باشد  بستمن و مائورر ) گذار باال می های تخم گله

، 4اشرشیاکلیقبیل  های عفونی از درصد( بود، که ناشی از بیماری 4-29درصد ) 99گذار ارگانیک،  های تخم مرغ

میلیون  28بودند  احتماالً این امر به میزان آلودگی باال در هلند ) 5پیرا برونشیت عفونی، کوکسیدیوز و براکیس

شوند( و شاید مقاومت ناکافی در برابر بیماری باشد  در سوئیس میانگین  پرنده عمدتاً در دو منطقه نگهداری می

درصد( گزارش شد  هیبریدهای مورد استفاده در  8-28درصد )بین 3گانیک، گذار ار های تخم نرخ تلفات در گله

                                                 
1 . Ascaridia galli 

2 . Heterakis gallinarum 

3 . Capillaria 

4 . Escherichia coli 

5 . brachyspira 
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تولید ارگانیک در این تحقیقات، اغلب مانند پرورش طیور به روش تجاری بودند و چند نوبت هم واکسناسیون 

 یافته در مزارع ارگانیک، آلودگی انگلی های پرورش ( گزارش کردند که مرغ2442شدند  مائورر و همکاران )

 بیشتری در مقایسه با پرندگان تجاری داشتند 

گذار ارگانیک بیان کردند، زیرا  ( پرخوری را شاخص مناسبی برای رفاه پرندگان تخم2448بستمن و مائورر )     

 74آزاد مرتبط است  در هلند، پرخوری در  میزان پرخوری، با تنش و عمدتاً به میزان پایین گردش در محیط

ها، گزارش شده است  در مزارع پرورشی، پرخوری به تراکم زیاد  درصد نیمچه 80گذار و  های تخم درصد گله

های و وجود محیط نامناسب ارتباط دارد  اما در بسیاری از مزارع طیور، گردش در محیط آزاد بخوبی اجرا  جوجه

 کردند  دهد پرندگان در آنجا احساس امنیت نمی نشده که نشان می

 گذاری ارگانیک، باید بهبود یابد  فوق، واضح است که شرایط محیطی در مزارع تخمهای  از یافته     

گذار دارند  ظاهراً مشکالت  های گوشتی ارگانیک اهمیت کمتری از پرندگان تخم در هلند و سوئیس، جوجه     

ی طوالنی )مثل ها با دوره نهفتگ گذار متفاوت است  معموالً، بیماری سالمتی این پرندگان، با پرندگان تخم

ای  شود  بیماریهای روده های گوشتی ارگانیک که عمر نسبتاً طوالنی دارند ایجاد نمی آسکاریس( حتی در جوجه

ترند و واکسیناسیون علیه کوکسیدیوز نیز در  گذار، مهم های گوشتی نسبت به پرندگان تخم مثل اسهال، در جوجه

( گزارش شده است  طبق 9117سط این محققان و المپکین )مزارع ارگانیک توصیه شده است، سایر مشکالت تو

های گوشتی ارگانیک  نظر این محققان، استفاده از هیبریدهای با رشد آهسته وقوع جراحات اسکلتی را در جوجه

های گوشتی در سیستم چرای آزاد،  کاهش داده است  شکارچیان )روباه، شاهین و سمور( را دلیل تلفات جوجه

 اند  برشمرده

( است که یک عفونت مؤثر بر ناحیه FPD) 1پا مشکل دیگر سالمتی در پرورش طیور تجاری، التهاب بالشتک     

2خرگوشی سوختگی مفصل"پا، رابطه نزدیکی با  باشد  التهاب بالشتک ها می کف پای جوجه
دارد که در این  "

                                                 
1 . foot-pad dermatitis 

2 . hock burns 
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رک امتیاز سالمتی پا، برای ارزیابی شود  در سوئد و دانما ای تیره می خرگوشی، قهوه حالت، پوست روی مفصل

پذیری نسبی باالیی دارد و رابطه  پا، وراثت شود  التهاب بالشتک های گوشتی استفاده می سالمتی و رفاه گله جوجه

باید تا حد امکان بر  FPDنژادی برای کاهش بروز  دهد که به ژنتیکی کمی با وزن بدن دارد  این مطلب نشان می

 نداشته باشد  روی رشد اثرات منفی

باسیلوزیس از یک  ساز باشند  کلی توانند در پرورش طیور مشکل های باکتریایی می انواع مختلفی از عفونت     

های بسیار حاد، تلفات باال و  باشد  عفونت کوالی می ترین ارگانیسم ای شود، رایج فرم، ناشی می عفونت کلی

ای را در  ( اختالف ژنتیکی قابل مالحظه2448و همکاران )های مزمن خفیف، تلفات کمی دارند  آسک  عفونت

پذیر است و شاید  نژادی علیه این بیماری امکان دهد به باسیلوز گزارش کردند، که نشان می آلودگی به کلی

 توانند در تولید طیور ارگانیک مورد استفاده قرار گیرند، باشند  ها که نمی بیوتیک جایگزین مناسبی برای آنتی

های پرورش طیور باشند اما، در سیستم بستر  توانند یک مشکل جهانی در تمام سیستم ای، می های روده انگل     

( نشان دادند که 2447سازترند  عبدالقادر و همکاران ) شان دسترسی دارند، مشکل که پرندگان به مواد دفعی

یی در سیستم تولید ارگانیک شود  آنها، تواند جایگزین درمان شیمیا مقاومت طبیعی در نژادهای بومی طیور می

لوهمان مقایسه کردند   LSL های سفید را در مرغ بومی اردن و در مرغ A.galliهای متفاوت  مقاومت انگل

های اردنی در  های آلمانی در اولین آزمایش و انگل انگل -از نواحی جغرافیایی متفاوتی بودند A.galliهای  انگل

دهد که تفاوت در سابقه ژنتیکی بین دو نژاد مرغ،  اده قرار گرفتند  نتایج آنها نشان میدومین آزمایش مورد استف

مربوط به نواحی  A.galliهای  عالوه، آنها گزارش کردند انگل مؤثر است  به A.galliدر میزان مقاومت به عفونت 

می اردن در مقایسه با نژاد سازی نژادهای مختلف دارند  نژاد بو جغرافیایی مختلف، قدرت متفاوتی در آلوده

های ماده موجود در نژاد اردنی، در مقایسه با کرم  داری کرم کمتری در بدن داشتند و کرم طور معنی لوهمان، به

جداشده از مرغ بومی  A.galliدهد که انگل  های ماده نژاد لوهمان کمتر بارور شدند  کاهش باروری نشان می

 زایی دارد  آلمانی در هر دو سویه پرنده، قدرت عفونت A.galli تر ازاردن آلوده شده به طور طبیعی، کم
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کنندگان در انتخاب اقالم غذایی حق انتخاب  یابد، مصرف یافته افزایش می که درآمد کشورهای توسعه همچنان

رانی که مؤسسات اصالح نژاد طیور روی میزان رشد و تولید گوشت تمرکز دارند، بیشتر نگ بیشتری دارند  درحالی

شده،  عالوه، تغییر از حالت فروش کل الشه به محصوالت فرآوری کنندگان، کیفیت گوشت است  به مصرف

مشکالت مربوط به کیفیت گوشت را که از طریق قوام، رنگ و ظرفیت نگهداری آب توسط گوشت ارزیابی 

 کند  شود، مشخص می می

ادی از محققان بررسی شده است  پیشنهاد شده رابطه بین رشد ماهیچه و کیفیت گوشت طیور توسط تعد     

تر با ظرفیت نگهداری  ای دارای رنگ روشن بهبود وزن سینه از طریق انتخاب ژنتیکی، باعث تولید گوشت سینه

ای بزرگتر و بیشتری در مقایسه با نژادهای کند  شود  حیوانات دارای رشد سریع، فیبرهای ماهیچه آب کمتر می

کند و در نتیجه  ر این است قطر کمتر فیبر، امکان تراکم بیشتر دستجات فیبری را فراهم میرشد دارند  اعتقاد ب

دهد  مشخص شده که این حالت در مورد ماهی هم وجود دارد اما این اثرات روی  سختی گوشت را افزایش می

ند و چنین فیبرهایی شو ای بیشتر گلیکوالیتیک می خوک و گاو، قطعی نبودند  با افزایش رشد، فیبرهای ماهیچه

پریدگی و کاهش کیفیت  سریعتری دارند  افزایش میزان توسعه جمودنعشی باعث افزایش رنگ 1جمودنعشی

 شود  گوشت می

 

 های عفونی در پرندگان جیره و بیماری

اثر جیره بر شدت بیماری در طیور، در چندین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است  نشان داده شده که خوردن 

های پروتوزوآیی دارد   کنندگی در برابر برخی عفونت نقش محافظت 8-های سرشار از اسیدهای چرب امگا رهجی

 8-عنوان منبع اسیدهای چرب امگا شده با دانه کتان به ( گزارش کردند که جیره مکمل9117آلن و همکاران )

کند(  ، که به سکوم حمله می2تنالدر کاهش جراحات بوجودآمده در اثر یک نوع ارگانیسم کوکسیدیال )ایمریا 

                                                 
1 . rigor mortis 

2 . Eimeria tenella 
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، که به 1مفید بودند اما، هیچ اثری بر جراحات بوجود آمده در اثر یک ارگانیسم کوکسیدیال دیگر )ایمریا ماکسیما

های  مرغ ها دارای ارزش زیادی برای تولیدکنندگان تخم کند( نداشتند  این یافته کوچک حمله می روده

2شده غنی"
 ای تغذیه شده با جیره حاوی دانه کتان دارد ه ، تولیدشده از مرغ"

ای مختلفی جهت کنترل مشکالت مربوط به سالمتی گله  توانند مالحظات تغذیه تولیدکنندگان ارگانیک می     

ها در خوراک همراه است   بیوتیک های معمول نظیر استفاده از آنتی اتخاذ کنند، که با ممنوعیت استفاده از دارو

های مناسب،  تر از روش صورت زیر خالصه شوند و خوانندگان برای آگاهی دقیق توانند به این مالحظات می

 شود  سمت منابع دامپزشکی هدایت می به

طور که در باال ذکر شد، مشکل عمده در طیور بیماری دستگاه گوارش است  رویکردهای مناسب شامل  همان     

های کامل در جیره برای افزایش تکامل سنگدان و افزودن مواد  بهبود وضعیت دستگاه گوارش با استفاده از دانه

زا  های بیماری باشند  رویکرد دیگر، جایگزینی ارگانیسم فیبری به جیره جهت افزایش تخمیر در روده بزرگ می

عمل  میکروبی میزبان اجازه ای و جمعیت ( تا به اپیتلیوم روده3های مفید است )اخراج رقابتی در روده با ارگانیسم

 ها و مواد سمی داخل روده را بدهد  ژن زا، آنتی های بیماری به عنوان سد طبیعی مقابل خسارات ناشی از باکتری

 

 دانه کامل و سالمتی

میکروبی دستگاه گوارش و سالمتی کلی طیور  چندین یافته تحقیقی، اثرات مفید خوردن دانه کامل را بر جمعیت

زا به  های بیماری تر نقش مهمی در جلوگیری از ورود باکتری یافته سنگدان توسعهاند  آنها نشان دادند  نشان داده

توان جایگزین  اند که دانه کامل را می های پایین دستگاه گوارشی دارد  درنتیجه، برخی محققان نشان داده قسمت

 بیوتیکی قلمداد کرد  مفیدی برای مواد محرک رشد آنتی

                                                 
1 . Eimeria maxima 

2 . designer eggs 

3 . competitive exclusion 
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ای را گزارش کردند   های الکتوباسیل مفید روده فزایش تعداد برخی گونه( ا2440انگبرگ و همکاران )     

( تعداد کمتر 2440( و انگبرگ و همکاران )2442و انگبرگ و همکاران ) ایکوالی( کاهش تعداد 2442گالندر )

ه( را در )عوامل ایجادکننده التهاب نکروتیک رود 2کلستریدیوم پرفرنجنسیا  1سالمونال زا از قبیل عوامل بیماری

معده و تلفات  ( گزارش کردند که بروز اتساع پیش2440نتیجه تغذیه دانه کامل گزارش کردند  تیلور و جونز )

های پلت  گرم در کیلوگرم در جیره 244های گوشتی وقتی که از دانه کامل بمیزان  ناشی از آسیت در جوجه

معده، اثر نداشت  ایوانس و همکاران  اع پیشسازی آنزیمی بر بروز اتس شده استفاده شد، کاهش یافت  مکمل

های حاوی گندم به شکل کامل یا خردشده بر دفع اووسیت  گذار با جیره های تخم ( اثرات تغذیه مرغ2448)

کوکسیدیوز پس از درگیر شدن با کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار دادند  پرندگان تغذیه شده با جیره دانه کامل 

برابر( در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با دانه گندم خردشده داشتند، که  8/2) گندم، دفع اووسیت کمتری

 تواند نقش مهمی در مقاومت نسبت به کوکسیدیوز ایفا کند  دهد یک سنگدان  فعال می نشان می

رم گ 024های تغذیه شده با جیره انتخابی حاوی کنسانتره پروتئین باال ) تحقیق دیگری، نشان داد که مرغ     

های  های تغذیه شده با جیره خام( و دانه کامل گندم نسبت به بیماری کوکسیدیوز، از مرغ در کیلوگرم پروتئین

شده با جیره تجاری یا جیره انتخابی، دفع اووسیت رابطه  های گوشتی نر تغذیه پرفیبر مقاوم تر بودند  در جوجه

محقق نشان داد که خوردن سنگریزه نامحلول، دفع  منفی با اندازه نسبی سنگدان داشت  در تحقیق دیگری این

 های کامل و انتخابی کاهش داد  های کامل یا دانه شده با جیره اووسیت را از پرندگان تغذیه

شده با یک سویه  های گوشتی آلوده ( نتایج یک آزمایش را در رابطه با جوجه2448بریوم و همکاران )     

روزگی گزارش کردند  تعداد کمتری ارگانیسم در  98در  4رابر ریفامپیسینمقاوم در ب 3سالمونال تیفیموریوم

کردند، در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با دانه پلت  سنگدان و ایلئوم پرندگانی که دانه کامل گندم دریافت می

 یافت شد 

                                                 
1 . Salmonella spp. 

2 . Clostridium perfringens 

3 . Salmonella typhimurium 

4 . rifampicin-resistant 
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 تغییر جمعیت میکروبی روده

زا  میزبان در برابر تهاجم عوامل بیماری ای که طی آن جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش از پدیده

گیری از ورود یا سکونت یک جمعیت باکتریایی  کند، حذف یا اخراج رقابتی نام دارد  این یعنی پیش محافظت می

اند  برای  کننده که مناطق اتصالی را اشغال کرده در مجرای دستگاه گوارش توسط یک جمعیت باکتریایی رقابت

یایی مفید، باید بهتر و بیشتر مناطق را اشغال کند و خود را در آنجا حفظ کند یا باید موفق شدن جمعیت باکتر

 ای را برای رقبایش تولید کند  ترکیبات بازدارنده

( اولین کسانی بودند که این مفهوم را برای حیوانات اهلی بخصوص طیور بکار بردند  9178نومی و رانتاال )     

گرفته از  هوازی بادوام و نشأت های بی ای حاوی باکتری ورود محتویات روده این محققان مشاهده کردند که

حفظ کند  بنابراین این مفهوم در ابتدا برای  سالمونالپرندگان بالغ توانست پرندگان جوان را در برابر آلودگی 

زا  عوامل بیماریهای در حال رشد طراحی شد، اما بعد از آن به سایر  در جوجه سالمونالهای  کاستن از عفونت

ن، کلستریدیوم پرفرنجنسزا،  بیماری ایکوالینظیر  او  1لیستریا مونوسیتوژ بسط داده شد   2کامپیلوباکتره

های مختلفی هستند  اند  آنها گونه ، ارائه شده0محصوالت مورد تأیید جهت استفاده در تولید ارگانیک در فصل 

مرغ یا  شوند  درمان معموالً در جوجه ده پرندگان اهلی مشتق میکور و/یا دیواره رو که عمدتاً از محتویات روده

کشی یا در مزرعه یا با افزودن به اولین  کردن در دستگاه جوجه ها بالفاصله پس از هچ، با اسپری بوقلمون جوجه

 باشد  آب آشامیدنی می

های روده برای محصوالت  سمتر دارد  میکروارگانی اخراج رقابتی نیز نقش مهمی در حفظ سالمت طیور مسن      

ای، اغلب به ترکیب جیره و قابلیت هضم آنها  کنند  سالمتی و مقاومت به بیماری روده هضمی با پرنده رقابت می

های انتهایی  نشده در بخش شوند، باعث افزایش مقدار ماده هضم بستگی دارد  مواد غذایی که به خوبی هضم نمی

تواند باعث افزایش  شود، که می کننده در این بخش می  های تجزیه تریدستگاه گوارش و هچنین افزایش باک

                                                 
1 . Listeria monocytogenes 

2 . Campylobacter 
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دهد که چرا  اندازند، شود  این امر توضیح می خطر می های سمی که سالمت دستگاه گوارش را به متابولیت

دارد   های حاوی سطوح باالی پروتئین غیر قابل هضم، تأثیر باالیی شده با جیره ها در پرندگان تغذیه بیوتیک آنتی

با قابلیت هضم اندک حاصل از گندم، جو یا  NSPهای حاوی مقادیر زیاد  شده با جیره همچنین طیور تغذیه

( مشاهده کرد که 9111ترند  النگوت ) ای نکروتیک حساس ای، مثل الهتاب روده ه چاودار، نسبت به بیماری رود

NSP های مفید، افزایش داد  ای را با هزینه باکتری دهزای رو های بیماری داری جمعیت باکتری طور معنی جیره به 

های مضر به غیر مضر یا حتی به  ترتیب از طریق تغییر جیره، امکان تغییر دادن جمعیت میکروبی از باکتری بدین

ها در جیره، مواد  بیوتیک های سودمند وجود دارد  درنتیجه، این محققان نشان دادند که در غیاب آنتی باکتری

باید با دقت استفاده شوند  احتماالً افزودن یک مخلوط آنزیمی مناسب از این  NSPوی مقادیر زیاد غذایی حا

 دهد  مشکل جلوگیری یا آن را کاهش می

کردن غذا به افزایش  توان با فرآوری جیره تغییر داد  پلت جمعیت میکروبی دستگاه گوارش را نیز می     

های  ها در قسمت و الکتوباسیل پرفرنجنس کلستریدیومدر ایلئوم و کاهش  ها فرم و اینتروکوکسی های کلی باکتری

گذارد، که  کند  دمای فرآوری و وجود بخار بر جمعیت میکروبی روده اثر می انتهایی دستگاه گوارش کمک می

 توان از فرآوری غذا برای کنترل و مدیریت میکروفلورای دستگاه گوارش استفاده کرد  دهد می نشان می

 

 ها بیوتیک ریپ

اند که با تحریک انتخابی رشد یا  عنوان ترکیبات غذایی غیر قابل هضم یا کم هضم تعریف شده ها، به بیوتیک پری

های انتهایی دستگاه  های گرم مثبت( در بخش های سودمند )بیفیدوباکتری یا و برخی باکتری فعالیت باکتری

های نوع اینولین  جزء این گروه هستند و حاوی فروکتان 1گرتلخ و کن گوارش، برای میزبان مفید هستند  کاسنی

 ،(FOS)باشند  الکتولوز، گاالکتوز و اولیگوساکاریدها، فروکتوراولیگوساکاریدها  ی گیاهی می  در ریشه و شیره

ل استفاده اند  یکی از دالی بیوتیک مورد استفاده قرار گرفته عنوان پری مالتواولیگوسکاریدها و نشاسته مقاوم، نیز به

                                                 
1 . Jerusalem artichoke 
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شوند، این است که ممکن است تولید بوتیرات، یک اسیدچرب  از منابع فیبری که در روده بزرگ تخمیر می

ها توسط روده بزرگ و همچنین  در جذب الکترولیت SCFA( کنند  بوتیرات و سایر SCFAزنجیر ) کوتاه

، 2، آویشن1  برخی گیاهان مثل سیرگیری از انواع خاصی از اسهال )و سرطان در انسان( نقش مهمی دارند پیش

های  بیوتیک دهند و ممکن است پری ها افزایش می ، تولید اسید را توسط الکتوباسیل4و خیزران 3آنریسوس

 مفیدی در تغذیه حیوان و انسان باشند 

ت  خوبی ثابت شده اس اثرات فروکتوراولیگوساکاریدهای جیره بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش طیور به     

ها را  گرم فروکتوراولیگوساکارید در روز، تعداد بیفیدوباکتری 3( دریافتند که مصرف 9119هیداکا و همکاران )

( 9117برد  پترسون و همکاران ) ای را از بین می زای روده افزایش، پروفایل چربی خون را بهبود و مواد عفونت

های گوشتی جوان  ها، در جوجه بر و جمعیت الکتوباسیلبرا 20کور،  های روده دریافتند که میزان بیفیدوباکتری

یا  (VFA)فرار   ها، با تولید باالی اسیدچرب برابر افزایش یافت  ممکن است بیفیدوباکتری FOS، 7شده با  تغذیه

ها جلوگیری کنند  افزایش سالمتی روده با افزودن  باکتریوسین، از فعالیت سایر میکروب ترشح پیتیدهای شبه

FOS( نشان دادند که افزودن 9133شود  آمرمان و همکاران ) غلب باعث بهبود عملکرد رشد می، ا

 08تا  9گرم در کیلوگرم جیره، کارآیی خوراک را در طی دوره  4/8با  8/2فروکتوراولیگوساکاریدها به مقدار 

( دریافتند که 9118روزگی، بهبود بخشید  تلفات نیز بمیزان زیادی کاهش یافت  اما والدروف و همکاران )

گرم در کیلوگرم فروکتوراولیگوساکارید، اثر اندکی بر پارامترهای  78/8های گوشتی با  سازی جیره جوجه مکمل

 الشه داشت  سالمونالیتولیدی یا میزان 

( تحقیقی را با 2447اند  لی و همکاران ) ای اجرا شده چند آزمایش دیگر نیز با اولیگوساکاریدهای جیره     

گرم در  میلی 04روی به اضافه  گرم در کیلوگرم باسیتراسین میلی 24گذاری که با یک جیره حاوی  های تخم مرغ

گرم در کیلوگرم فروکتوراولیگوساکارید تغذیه  میلی 8444یا  0444، 2444سولفات یا  کیلوگرم کولستین

                                                 
1 . allium 

2 . thymus 

3 . anhriscus 

4 . ferule 
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گذار  های تخم گوساکارید به جیره مرغگرم در کیلوگرم فروکتوراولی میلی 2444که  کردند، انجام دادند  زمانی می

اضافه شد، تولید تخم، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک بهبود یافت و ضخامت پوسته تخم، رنگ زرده و 

 واحد هاو افزایش  و میزان کلسترول زرده، کاهش یافت  اما، مقادیر باالتر از این باعث بهبود عملکرد نشدند 

توانند ساخته شوند   زایی باال می ود، اولگیوساکاریدهای جدید با اثرات ضدبیماریهای موج با توجه به داده     

توانند باعث  های نسبتاً غیر قابل هضم این است که می های دارای کربوهیدرات یکی از معایب استفاده از جیره

هایی که باعث  ره( دریافتند که جی2449های انگلی شوند  برای مثال پتکویسیوس و همکاران ) افزایش عفونت

هضم نسبتاً  ها شدند، سطوح باالی فیبر غیرمحلول و قابلیت در خوک Oesophagostomum dentatumافزایش 

، اندازه و باروری جنس ماده را 1های قابل تجزیه، پایداری کرم کم دارند  درمقابل، یک جیره حاوی کربوهیدرات

هضم باال در زمان  های با قابلیت ن طیور، باید از جیرهدهد که تولیدکنندگا کاهش داد  این نتیجه نشان می

ای استفاده کنند  این  پنیر به عنوان یک مکمل جیره ها استفاده کنند و در صورت امکان باید از آب آلودگی با کرم

ها،  ماده برای کمک به کنترل ابتال به آسکاریس مفید است  به مدیریت چرایی نیز باید توجه شود  اغلب کرم

 دیداً خاص میزبان هستند و چرای مختلط، در کنترل کرم مفید است ش

 

 ها پروبیوتیک

آوری  شرط آنکه با استفاده از فن اند، به های ارگانیک تأیید شده های خاصی برای استفاده در جیره پروبیوتیک

تعداد کافی از یک ماده یا محصول حاوی "تولید نشده باشند  یک پروبیوتیک به عنوان  (GM) 2تغییر ژنتیک

دهند )توسط  هایی از میزبان تغییر می های مشخص و بادوام که جمعیت میکروبی را در بخش میکروارگانیسم

کنند  این توصیف به این  شدن( و بدین طریق اثرات مفید سالمتی را بر میزبان اعمال می جایگزینی یا ساکن

رشی مقاوم باشند )از بین نروند( و همچنین برای داشتن های گوا ها باید در برابر شیره معنی است که پروبیوتیک

ها عبارتند از: توانایی چسبیدن به  های پروبیوتیک اثرات مفید الزم است دوز کافی اشته باشند  بارزترین ویژگی

                                                 
1 . worm establishment 

2 . genetic modification technology 
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شدن و تکثیر در روده، توانایی جلوگیری از  زا، توانایی ساکن مخاط روده و جلوگیری از چسبیدن عوامل بیماری

ای نظیر اسهال و تعدیل سیستم ایمنی میزبان  دلیل استفاده از پروبیوتیک این است که  های روده ماریبی

 ها قادر به ترمیم جمعیت میکروبی طبیعی روده هستند  پروبیوتیک

طور  گذارند، هنوز به ها( اثرات سودمند خود را بر روده می بیوتیک ها )و پری هایی که پروبیوتیک مکانیسم     

( مواد ضدباکتریایی که توسط 9امل مشخص نشده  اما، حداقل سه مکانیسم عمل پیشنهاد شده است: ک

( ممکن است 2زا داشته باشند؛  های بیماری شود، ممکن است اثر بازدارندگی بر میکروب ها تولید می پروبیوتیک

شود  رقابت در اپتیلیوم روده باعث می (8های ایمنی افزایش یابند؛  زا، واکنش منظور از بین بردن عوامل بیماری به

 زا را اشغال کنند  ها محل اتصال عوامل بیماری های اسید الکتیک و بیفیدوباکتری باکتری

ها را از  در جوجه سالمونالشدن  (، ساکن9111ها، بخوبی ثابت شده است  هالسیتر و همکاران ) اثر پروبیوتیک     

مثبت  های گرم ، کاهش دادند  باکتریسالمونالاصل از طیور عاری از های زنده سکومی ح طریق خوردن میکروب

ها مثل  و قارچ ها بیفیدوباکتریو  باسیل، پدیوکوکوس، انتروکوکوس، الکتوباسیلهای  شامل باکتری

بیوتیک جهت ورود مجدد جمعیت میکروبی سودمند به روده  )مخمر(، اغلب پس از درمان با آنتی ساکارومایسس

شوند  آنها ظاهراً از طریق افزایش اخراج رقابتی جعیت میکروبی دستگاه گوارش علیه  وده تغذیه میحیوانات آل

ها اجازه  ها و بیفیدوباکتری کنند، که به الکتوباسیل زای خارجی در روده عمل می های بیماری میکروارگانیسم

 هد د زا را از طریق رقابت ساده می های بیماری تکثیر و کاهش جمعیت باکتری

های دامپزشکی  ها، حداقل در آمریکای شمالی، این است که ویژگی پروبیوتیک مشکل کنونی پروبیوتیک     

شود  در این بررسی، کشت باکتریولوژی کمی، روی هشت پروبیوتیک  درستی بوسیله برچسب ارائه نمی تجاری، به

گیری  های بیوشیمیایی انجام شد  نتیجه یهای جداشده از روی ویژگ دامپزشکی و پنج پروبیوتیک انسانی و سویه

ها و غلظت آنها صحت  محصول، درمورد ارگانیسم 98شده روی برچسب دو عدد از  شد که فقط توضیحات نوشته

شان ارائه نکردند  اغلب محصوالت حاوی غلظت  داشت  پنج محصول دامپزشکی لیست مشخصی از محتویات

شده نبودند و سه محصول،  محصول، حاوی یک یا چند ارگانیسم بیانهای بادوام بودند  پنج  پایین ارگانیسم
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گونه اثرات پروبیوتیکی مشخصی  های بدون هیچ های دیگری بودند  برخی محصوالت حاوی ارگانیسم حاوی گونه

زا باشند  محققان نتیجه گرفتند که کنترل کیفی ظاهراً در  توانستند بیماری بودند که برخی از آنها می

ها به اندازه  دهند که پروبیوتیک های دامپزشکی تجاری، ضعیف هستند  نتایج تا امروز، نشان می یکپروبیوت

 ها موثر نیستند و کارآیی آنها ممکن است بسته به نوع جیره مورد استفاده، تغییر کند  بیوتیک آنتی

در تولید تجاری، مورد  روی یک عنصر مهم در مبارزه با عفونت است و گاهی اوقات برای کنترل بیماری     

مصرف، برای آن منظور، در تولید ارگانیک تأیید نشده و به  گیرد  استفاده از این ماده معدنی کم استفاده قرار می

شود از فیتاز در جیره استفاده کنند تا از در دسترس بودن حداکثر مقدار روی  دهندگان طیور توصیه می پرورش

 ت اجزای جیره مطمئن باشند برای حیوان و باند نشدن با فیتا

 

 کننده مسائل ایمنی غذا برای مصرف

ممکن است اثر مشخصی روی سالمتی پرنده نداشته باشند، اما  کمپیلوباکتریا  سالمونالهایی از قبیل  عفونت

 تواننند خطراتی برای انسان داشته باشند  کنند می مرغ یا گوشت بروز می وقتی آنها در تخم

است  1ژژونی کمپیلوباکتریافته،  زای باکتریای روده گزارش شده در کشورهای توسعه امل بیماریترین ع شایع     

های  در طول ماه کمپیلوباکترای عفونت  شود  شیوع دوره عنوان یک باکتری دارای منشاء غذایی قلمداد می و به

شود  طبق  ستوریزه نسبت داده میتابستان عمدتاً به استعمال نادرست یا مصرف طیور نپخته یا خام و شیر غیرپا

در  کمپیلوباکترشیوع  18/9110در سال  USDA 2یک تحقیق انجام شده توسط سازمان نظارت و امنیت غذایی

، USDAدرصد بود )سازمان نظارت و امنیت غذایی؛  2/33وری،  های طیور منجمد شده به روش غوطه الشه

گذار ارگانیک در  درصد پرورش پرندگان تخم 78-30 ( گزارش کردند که2447  سلونن و همکاران )(9118

تخم  884های مدفوع، مثبت بودند  اما فقط یکی از  در آزمایش نمونه کمپیلوباکترفنالند، از نظر آلودگی 

                                                 
1 . Campylobacter jejuni 

2 . Food Safety and Inspection Service 
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ها، مشاهده نشد  در هلند، تحقیقی که توسط  برداری شده، آلودگی پوسته داشت و هیچ آلودگی در زرده نمونه

درصدی  88و  سالمونالدرصدی  98مزرعه ارگانیک انجام شد، شیوع  89( روی 2440) رودنبرگ و همکاران

های گوشتی تجاری، کمتر و  ، در طیور ارگانیک نسبه به گله جوجهسالمونالرا نشان داد  شیوع  کمپیلوباکتر

 باالتر بود  کمپیلوباکتر

یق مدفوع و ترشحات حاصل از دستگاه گوارش در ابتدا از طر کمپیلوباکتردهند که  های موجود نشان می داده     

شوند  سپس این  های طیور منتقل می شده در این ترشحات، به الشه پرنده به دلیل تعداد زیاد ارگانیسم یافت

( گزارش کردند که شیوع 2444ماند  دیوس و کونر ) ارگانیسم به پوست چسبیده و در محصوالت نهایی باقی می

درصد در پوست سینه  03های گوشتی به  درصد در کل بدن جوجه 78فروشی از  هدر محصوالت خام طیور خرد

 استخوان کاهش یافت  درصد در گوشت سینه بدون پوست و بی 2و 

کننده انسانی  خطر کمتری برای مصرف کمپیلوباکتررسد تخم نسبت به گوشت طیور، از نظر  به نظر می     

های حاصل از چهار سیستم پرورشی  مرغ ا در کیفیت میکروبی تخم( هیچ تفاوتی ر2442دارند  هازر و فولک )

 مختلف مشاهده نکردند 

 سالمونالهای غذایی انسانی مربوط به مصرف محصوالت ارگانیک در سراسر جهان،  بیشترین موارد عفونت     

لوده شوند و های حشرات و جوندگان، آ توانند از منابعی نظیر بستر، مدفوع، خاک، آلودگی است  طیور می

ها نفوذ کرده و گوشت و تخم را آلوده  توانند از روده پرندگان به بافت ترین نوع، آنهایی هستند که می وخیم

ترین روش  های مدیریتی مناسب از جمله بهداشت مناسب، مهم گیری از عفونت از طریق روش سازند  پیش

مؤثرند، عبارتند  سالمونالنترل سطوح آلودگی های مربوط به کنترل غذایی که در کمک به ک کنترل است  روش

ها و اسیدهای  ها، پروبیوتیک بیوتیک های مجاز از قبیل پری کردن خوراک با بخار، و گنجاندن افزودنی از: پلت

 زنجیر در ترکیب خوراکی  چرب کوتاه
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با پرندگان محصور مرغ پرندگان آزاد در مقایسه  در تخم 1در چند کشور اروپایی سطوح باالتر دیوکسین     

ها، به میزان  تر یافت شد که احتماالً به این دلیل بود که مرغ گزارش شده است  سطوح باال اغلب در مزارع کوچک

اهمیت  کردند  ظاهراً گیاهان مثل خوراک تجاری یک منبع نسبتاً بی بیشتری از چرای آزاد، استفاده می

ها، حشرات و خاک  د که سطوح باالی دیوکسین به مصرف کرمگیری ش ها بودند  درنهایت چنین نتیجه دیوکسین

 مربوط بود 
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 های آتی گیری و توصیه : نتیجه8فصل 

 

کنندگان برای  دلیل تقاضای زیاد مصرف حاضر کوچک است اما احتماالً در آینده به صنعت طیور ارگانیک، درحال

داوری است که اطالعات ارائه شده در این کتاب به توسعه و گسترش یابد  جای امی غذاهای ارگانیک، توسعه می

های ارگانیک موفق کمبود اطالعات  حاضر، تولیدکنندگان طیور، جهت توسعه سیستم ل آن کمک نماید  درحا

 دارند 

تر شود هر چه زود شوند، توصیه می مرغ ارگانیک بیشتر آشنا می کنندگان با گوشت و تخم که مصرف همچنان     

فهمند که برخی مواد غذایی ارگانیک،  کنندگان می استثناهای مجاز در مجموعه قوانین حذف شوند  وقتی مصرف

اند که برای حمایت از اعتماد  شوند  چندین محقق بیان کرده اعتماد می صددرصد ارگانیک نیستند، بی

حاضر اجرای قوانین و استانداردها از  کننده نسبت به غذاهای ارگانیک، باید تحقیقاتی صورت گیرد  درحال مصرف

المللی مورد توافق و استانداردها، به اطمینان از  باشد  اتخاذ قوانین بین مسئولیت مراکز اعطای گواهی محلی می

های دقیق مواد غذایی  کننده، کمک خواهد کرد  انتشار فهرست هماهنگی استانداردها و پیشبرد اعتماد مصرف

هایی که  های بیشتر، به عنوان مثال پس از نیوزیلند، به صنعت جهانی در تولید جیرهمورد تأیید توسط کشور

 استانداردهای مورد نیاز را دارند، کمک خواهد کرد 

کمیابی مواد غذایی ارگانیک، بویژه منابع پروتئینی، در مناطق مختلف باعث ایجاد برخی استثناهای مجاز در      

این حقیقت و عالقه تولیدکنندگان ارگانیک به توسعه خودکفایی، باید منجر به استانداردهای غذایی شده است  

کردن، نیز باید در مزارع رواج  افزایش تولید گیاهان پروتئینی در داخل کشور شود  تجهیزات فرآوری و مخلوط

در چندین  کشاورزی  بیشتری یابند  گیاهان روغنی با اندازه کوچک همراه با گیاهان محلی، جزئی از سیستم

باشند و ممکن است برای استفاده در واحدهای طیور ارگانیک در بیشتر کشورها،  کشور آفریقایی و آسیایی می

 استفاده شوند 

همانطور که در متن اشاره شد، غذاهای ارگانیک باید آنقدر تولید شوند که از لحاظ قیمت با غذاهای مرسوم      

کننده جهت خرید غذاهای ارگانیک محدود است   دهد پول مصرف شان میرقابت کنند: شواهدی وجود دارد که ن

برای  –هزینه اصلی تولید  -های مورد استفاده در تولید طیور ارگانیک  این امر، مستلزم این است که جیره

طور صحیحی  دستیابی به افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت گوشت و تخم مناسب در حیوانات به

های سنتزی به عنوان ترکیبات غذایی مجاز در تولید طیور ارگانیک یک  د  پذیرش اخیر ویتامینساخته شون

 کند  تغییر مطلوب در قوانین است، زیرا به رسیدن به این اهداف کمک می
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توانند هزینه اضافی تولید طیور ارگانیک را توجیه کنند،  روشی که با آن تولیدکنندگان تخم ارگانیک می     

های حاصل از  مرغ است گنجاندن مواد غذایی از قبیل دانه کتان در جیره طیور ارگانیک باشد  تخمممکن 

های تجاری حاوی دانه کتان به عنوان غذاهای حاوی اسید چرب باال و مفید در  های تغذیه شده با جیره مرغ

های ارگانیک را  از مرغ های حاصل مرغ شوند  چنین تخم ها فروخته می عروق در انسان-افزایش سالمتی قلب

 های با دو برابر قیمت محسوب کرد  توان به عنوان تخم می

یک نرخ مناسب افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا در طیور، از نظر بازده کود دامی نیز حائز اهمیت است       

ز دارند و در طول تری دارند برای رسیدن به وزن بازار فروش، به غذای بسیار بیشتری نیا طیوری که رشد آهسته

شده  کنند  در نتیجه میزان زیادی کود در زمین برای جذب تمام مواد مغذی دفع این مدت کود بیشتری دفع می

های پیشنهاد شده در متن، طوری ساخته  وجود دارد که ممکن است با افزایش در نرخ تراکم برابر باشد  جیره

و استفاده روزانه از مکمل فیتاز، دفع مواد معدنی در محیط  اند که حاوی حداقل افزایش مواد معدنی باشند شده

عنوان ترکیبات غذایی مجاز، در به حداقل رساندن دفع  دهد  قبول اسیدهای آمینه سنتزی به را کاهش می

های پیشنهادی حاوی پروتئین خام  کند، چون واضح است که حداقل برخی از جیره نیتروژن در کود کمک می

های  حاضر استفاده از اسیدهای آمینه سنتزی در جیره باشند  اما درحال پروتئین مورد نیاز، میبیشتری نسبت به 

 ارگانیک در بیشتر کشورها مجاز نیست 

یک ویژگی مطلوب صنعت درحال رشد طیور ارگانیک این است که این صنعت باعث افزایش عالقه به      

شود  جهت استفاده از این نژادها در تولید  باشند، می راض مینژادهای بومی طیور که بسیاری از آنها رو به انق

طور دقیق  عالوه، احتیاجات غذایی طیور بومی کند رشد در تولید ارگانیک هنوز به ارگانیک، باید تحقیق شود  به

ه مشخص نشده است  در این زمینه نیز تحقیق الزم است  در این مورد، رویکرد اتخاذ شده در این کتاب، استفاد

ای طیور هیبرید دارای  انرژی بوده که حاوی تعادل مشابهی از مواد مغذی با استانداردهای تغذیه های کم از جیره

ترین رویکردی است که تاکنون اتخاذ شده است  اما برای تأیید  رسد این منطقی نظر می باشد  به رشد سریع می

ای نژادهای بومی نیز باید تحقیق  ت دقیق تغذیهآن به تحقیق بیشتری نیاز است و برای مشخص کردن احتیاجا

های موجود در آنها در تأمین ویتامین و  عالوه، جهت تعیین نقش گیاه، خاک و ارگانیسم انجام شود  به

حاضر، مدارک ضد و نقیضی در این رابطه  موادمعدنی مورد نیاز طیور ارگانیک نیز انجام تحقیق الزم است  درحال

ا، استاندارد الزم برای گرفتن تأییدیه از سوی جوامع علمی را ندارند  در مورد تفاوت بین ه وجود دارد و داده

های مورد استفاده در  ها نیز باید تحقیق شود  این قانون که ویتامین اشکال طبیعی و اشکال سنتزی ویتامین

بودن  یر ذهنی است اما، عملیهای طیور ارگانیک، باید ترجیحاً دارای منشاء طبیعی باشند ناشی از یک تصو جیره
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چنین موضوعی باید بوسیله انجام تحقیق ثابت شود  در مورد قابلیت دسترسی و پایداری منابع طبیعی 

 ها نیز باید تحقیق شود  ویتامین

ها باید در تولید ارگانیک بررسی شود  امروزه  بیوتیک تأثیر جیره بر سالمتی طیور، بویژه عدم استفاده از آنتی     

ها نیستند و باید  بیوتیک ها به سودمندی آنتی بیوتیک ها و پری دهد که پروبیوتیک تحقیقات نشان می

 های موثرتری کشف شوند  جایگزین

یافته توجه بیشتری شود  ممنوعیت مواد غذیی در اثر تکنولوژی تغییر ژن در  باید به ترکیبات غذایی تغییرژن     

های مختلف این ممنوعیت باید مورد بررسی قرار گیرد  برای  ست  اما، جنبهتولید ارگانیک، هنوز قابل بحث ا

یافته است که باعث بوجود آمدن مشکل عرضه غذا  مثال، بخش اعظم سویای تولیدی در برزیل، سویای تغییر ژن

ت گیرانه قانون ممنوعی طور که در متن اشاره شد، مفاد سخت شود  همان در صنعت ارگانیک در آن کشور می

طیور ارگانیک ممنوع کند و منجر به   های ضروری را در جیره یافته ممکن است استفاده از ویتامین مواد تغییر ژن

های پروتئینی حاصل از تولید نشاسته صنعتی به  عالوه، استفاده از محصوالتی نظیر کنسانتره کمبود شود  به

های ارگانیک باشد  تحقیقی  یافته در جیره یر ژنآمینه، ممکن است منبع محصوالت تغی  عنوان منابع اسیدهای

یافته در محصوالتی نظیر  ن های تغییر ژ های ژنی ناشی از ارگانیسم برای تعیین وجود یا عدم وجود بخش

های پروتئینی الزم است، تا اطمینان حاصل شود که این محصوالت، به عنوان ترکیبات قابل قبول برای  کنسانتره

 باشند  تولید ارگانیک می

آوری تغییر ژن که با تولید ارگانیک نیز رابطه دارد باید مرتب بررسی شود، چون تحقیقات اخیر  مسئله فن     

مرغ بین حیوانات تغذیه  دهد که هیچ تفاوت بیولوژیکی مشخصی از نظر ترکیب گوشت، شیر یا تخم نشان می

نات تغذیه شده با گیاهان سنتی، گزارش نشده یافته تجاری و حیوا های حاوی گیاهان تغییر ژن شده با جیره

طور سالم یا حاصل  به (DNA)ریبونوکلئیک اسید  اکسی های گیاهی تراریخته یا دی است  هیچ جزئی از پروتئین

شده با گیاهان تغییر  های تخم، شیر، گوشت، خون یا اندام حیوانات تغذیه از واکنش ایمنی در لمفوسیت

 ی استفاده در کشاورزی مشاهده نشده است شده برا ی اصالح یافته ژن

یک مسئله مربوط به پذیرش اسیدهای آمینه خالص مشتق شده از منابع تخمیری )لیزین، تریپتوفان و      

ترئونین( در تولید ارگانیک است  بعضی کشورها تأکید بر پذیرش آن دارند و ممنوعیت فعلی آنها تا حدودی به 

یافته مشتق شده باشند  برای تعیین این که آیا این  های تغییر ژن از ارگانیسماین دلیل است که ممکن است  

 DNAممنوعیت بر اساس دالیل علمی است یا نه باید تحقیق صورت گیرد  محققان باید بررسی کنند که آیا هر 

ند به اثبات این که توا یافته، به اسیدآمینه تولیدی ربط دارد یا نه  چنین تحقیقی می حاصل از ارگانیسم تغییر ژن

توانند بر پایه دالیل علمی همچنان  آمینه تولید شده از طریق تخمیر می آیا ممنوعیت دائمی استفاده از اسیدهای
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وری  شوند بهره کند، و با در نظرگرفتن اهمیت آنها به عنوان اجزای خوراکی که باعث می باقی بماند، کمک می

طریق حداقل کردن دفع نیتروژن در کود به حفظ محیط زیست کمک  منابع کمیاب پروتئینی بیشتر شود و از

 کند، ممنوعیت استفاده از آنها باید لغو شود  می

آمینه خالص مثل میتونین این است که آنها سنتزی هستند،  دلیل دیگر ممنوعیت فعلی استفاده از اسیدهای     

شوند  بعضی از منابع  نابع سنتزی ترجیح داده میو طبق قوانین ارگانیک موجود، منابع طبیعی مواد مغذی بر م

های سنتزی در غذاهای ارگانیک،  سنتزی همچون منابع طبیعی ارزش باالیی دارند چون با نیاز به وجود ویتامین

شود  در راستای رویکرد پیشنهادی  به منظور اطمینان از رشد مناسب و رفاه حیوان، اهمیت آنها مشخص می

آمینه خالص مشتق شده از منابع تخمیری مشخص است که ارزیابی مزایا یا معایب  یفوق در مورد اسیدها

آمینه سنتزی باید با استفاده از اطالعات علمی انجام شود  این امر به تعیین این که آیا ممنوعیت فعلی  اسیدهای

 کند  خاطر مسائل علمی یا اخالقی است، کمک می آمینه سنتزی به اسیدهای

دهند که متخصصین تغذیه طیور و حیوانات باید بیشتر به فکر تعیین  رد فوق نشان میتمام موا     

 استانداردهای آتی برای تولید طیور ارگانیک شوند 

رسد  در نهایت، دلیل دیگر برای پیشنهاد بررسی مفهوم سنتزی در برابر طبیعی این است که به نظر نمی     

کننده بویژه نگران استفاده از منابع سنتزی مواد مغذی در  دهد مصرفمدارک زیادی وجود داشته باشد که نشان 

 غذاهای ارگانیک باشد 

کننده عبارتند از: طراوت و تازگی، عاری  های ارگانیک برای مصرف مرغ های گوشت و تخم مهمترین ویژگی     

 ای انسانی ه بیوتیکی و شیمیایی و تولید با استفاده از روش بودن از بقایای هورمونی، آنتی

منظور در نظر گرفتن مزایای مواد سنتزی در مقابل طبیعی ممکن است نافع باشد که سخنان شیمیدان  به     

 (، پدر بیوشیمی را بخاطر بسپارید 9708-9710مشهور فرانسوی، آنتونی لورنت الوازیه )

La vie est  une fonction chimique   
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