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 « :مقاوم سازی ماکیان پرورشی در برابر سرما»
"Improvement of cold resistance and performance of broilers " 

 

 

 

 مشترک : اسماعیل پورکاظم ؛ عبدالحسین یوسفی مشهورمقاله 

 

 

 

    

 مه :مقّد
"( و همچنین در hatchingقرار گرفتن جوجه ها در معرض سرما پس از خروج از تخم مرغ ها )تفریخ یا "

مرحله انتقال به محل های عرضه و کشتارگاه ها می تواند باعث بروز تلفات و در نهایت هزینه های سنگینی 

 پرورش دهندگان ماکیان گوشتی باشد لذا مقاوم سازی جوجه ها نسبت به کاهش دما که به دو روش :برای 

 اصالح ژنتیکی  -الف

 مدیریت شرایط پرورش بویژه قبل از تولد  –ب 

 انجام می شود ، قادر به کاهش تلفات و افزایش عایدی مرغداران می باشد .

ین های مناسب بعالوۀ مدیریت شرایط جوجه کشی ، پرورش و نتایج پژوهشی زیر که در رابطه با انتخاب ال

انتقال حاصل شده اند ، می توانند برای کاهش تلفات جوجه ها ، افزایش راندمان تولید ماکیان پرورشی و 

 ضایعات حین انتقال مورد استفاده قرار گیرند .

 

 کلمات کلیدی : 
 –بافت جنینی  –شوک گرما  –ناگهانی سرما تنش  –تنش گرما  –جوجه های گوشتی  –ماکیان پرورشی 

 کاهش تلفات –مقاوم سازی به سرما  –شوک پروتئین  –ماهیچه سینه ماکیان 

Key words : 

Broiler – heat stress – acute cold – heat shock – embryo tissue – shock protein – 

breast muscle  

 

 

 در زمان انکوباسیون :( مدیریت رشد جنین با اعمال کنترل صحیح 1

سال گذشته در مورد افزایش سرعت رشد ماکیان پرورشی طی مدت محدود نگهداری  20اصالحاتی که در طی 

 آنها انجام شده است ، دارای نقش زیادی برای سودآوری و موفقیت این صنعت بازی نموده اند . 

( مشاهده کرده اند که بطور مداوم از hatchery managerاخیرًا برخی از تولیدکنندگان جوجه های یکروزه )

میزان تفریخ تخم مرغ ها کاسته می شوند درحالیکه هیچگونه تغییر محسوسی در دمای محیط و دستگاه های 

( ایجاد نگردیده است بنابراین واضح است که اینگونه کاهش توانایی تفریخ ، توانایی hatcherجوجه کشی )
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الزم برای تفریخ و کیفیت کلی جوجه ها نیازمند ایجاد تغییراتی در شیوه  بقاء طی اولین هفتۀ زندگی و زمان

 مدیریت جوجه کشی می باشد . 

صنایع مرغداری در ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا با توجه به سوابق موجود بنحو موفقیت آمیزی اقدام به 

واینکه در سال های اخیر استفاده از ( نموده اند . گmultistageبکارگیری انکوباتورهای "چند مرحله ای" )

( نیز در اروپا افزایش داشته اند زیرا پژوهش ها بیانگر این single stateانکوباتورهای "یک مرحله ای" )

( embryosاست که این سیستم می تواند به تقاضای روزافزون برای جوجه های یکروزه یا "امبریوزها" )

ان بر سیستم های تفریخ "تک مرحله ای" و "چند مرحله ای" متمرکز پاسخ گوید . بنابراین پژوهش ها همزم

شده اند تا مناسب ترین شرایط الزم برای نمو جنین درون تخم مرغ ها ، کیفیت جوجه ها و اثراتش بر روند 

 مراحل پس از تفریخ تعیین شوند . 

 

 
 

دمای ماشین جوجه کشی می تواند مطالعات نشان دادند که افزایش دمای پوسته تخم مرغ بدون وابستگی به 

باعث افزایش مرگ و میر جنین های در حال تفریخ شود . همچنین از وزن قلب بعنوان درصدی از وزن 

( گردد و بر میزان "وزن yolk-free BWجوجه ها بکاهد ، باعث کاهش "وزن جوجه بدون کیسه زرده" )

 . (4)( بیفزاید yolk weightکیسه زرده" )

 

که بطور معمول در افزایش اثرات تنش دما در ضمن نمو جنین تخم مرغ ها مشارکت دارند ، فاکتورهایی 

 عبارتند از : 

 اندازه تخم مرغ -الف

 جریان هوا –ب 

 سن جنین  –پ 

 میزان وقوع باروری در نژاد اصالح شدۀ ماکیان –ت 

 

حرارت بر تفریخ بکاهد . بنابراین مطالعات بیشتر نشان دادند که تنّوع در روند جوجه کشی می تواند از تنش 

( صورت پذیرند تا عالوه بر بهبود avian embryoآزمایشات بیشتر می توانند در رابطه با جنین ماکیان )

 (. 4درصد تفریخ بر توانایی زیستن آنها در هفتۀ اول زندگی پس از تفریخ بیفزایند )
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یون بر کیفیت جوجه ها ، توانایی ( اثرات کاهش دمای اپتیمم پوستۀ تخم مرغ ضمن انکوباس2

 زیستن و میزان عملکرد ماکیان پرورشی :

 = eggshell temperatureشرایط متفاوت انکوباسیون می تواند سبب انحراف دمای پوسته تخم مرغ ها )

EST  . از حد اپتیمم گردد ) 

یان دوره انکوباسیون انجام زیاد در پا  ESTکم در آغاز انکوباسیون و   ESTدو آزمایش برای تعیین اثرات 

هفته اول پس از تفریخ و عملکرد گوشت  6گرفت ، تا تأثیرات آنها را بر کیفیت جوجه ها ، توانایی زیستن در 

 سینۀ جوجه های پرورش یافته معّین گردد . 

و هر تخم مرغ از یک گله مرغان تخم گذار انتخاب و به دو دسته تقسیم شدند  1800در هر آزمایش به تعداد 

 دسته از تخم مرغ ها در یک دستگاه جوجه کشی قرار گرفتند . 

.𝟑𝟕روز اولیه در شرایط دمای نرمال  0-10تخم مرغ ها تمامًا ضمن  𝟖𝐨𝐂   نگهداری گردیدند سپس دمای

.𝟑𝟔یکی از دستگاه ها به  𝟔𝐨𝐂  𝟑𝟕کاهش یافت درحالیکه دیگری با همان دمای. 𝟖𝐨𝐂  اهد بعنوان ش

بطور  EST( استفاده شد و مقدار infraredنگهداری شد .  برای این آزمایش از دماسنج مادون قرمز )

 . (5)روزانه در برخی تخم مرغ ها بعنوان نمونه های انتخابی جهت حصول اطمینان اندازه گیری گردید 

 

 

 
 

 

.𝟑𝟔اول از در روز یازدهم انکوباسیون تخم مرغ ها اقدام به افزایش دمای دستگاه  𝟔𝐨𝐂   𝟑𝟕به. 𝟖𝐨𝐂  شد تا

دمای دو دستگاه تا زمان انتقال مشابه باشند . در روز هجدهم انکوباسیون ، تخم مرغ های هر دو انکوباتور 

 با همدیگر مخلوط و به دو گروه مساوی تقسیم شدند سپس به دو دستگاه جوجه کشی انتقال یافتند . 

.𝟑𝟕کشی اول با دمای دستگاه جوجه  ESTمقدار  𝟖𝐨𝐂  𝟑𝟗بعنوان شاهد و دیگری را با دمای. 𝟓𝐨𝐂  سانتیگراد

 انکوباسیون تنظیم شدند .  21تا روز 
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 جوجه های نر تفریخی با جیره غذایی معمولی و یکسان در دو دسته بشرح زیر پرورش یافتند : 

  1( بعنوان تجربه cageدرون قفس ) -الف

  2( بعنوان تجربه floor pensسالن پرورش ) بر روی کف –ب 

 

روز اولیه انکوباسیون قرار داشتند ، با کاهش توانایی تفریخ مواجه  10کم طی  ESTگروهی که تحت 

و عملکرد بودند درحالیکه طی هفته اول دارای نزول در روند  BWگردیدند. آنها همچنین دارای افزایش 

 گردیدند . شاهد  ESTافزایش وزن در مقایسه با 

شاهد کاسته شد ، در  ESTکم در مقایسه با  ESTدر جوجه های تحت  BWدر سراسر دورۀ پرورش از مقدار 

( و وزن قابل عرضه برای فروش fillet( ، وزن فیله یا گوشت بدون استخوان )carcassنتیجه وزن الشه )

(tender weight . نیز کاهش یافت ) 

، میزان عملکرد و افزایش  BWکشی سبب افزایش توانایی تفریخ و کاهش  باال در دستگاه جوجه ESTمقدار 

 وزن در پایان هفته اول در مقایسه با دستگاه جوجه کشی شاهد شد . 

شاهد مشاهده نشد ، در نتیجه وزن  ESTباال و  ESTجوجه ها در  BWدر هفته سوم ، هیچگونه تفاوتی در 

 الشه و عملکرد آنها مشابه بود .

.𝟑𝟕هایی اینکه انکوباسیون تخم مرغ ها در دمای شاهد یعنی نتیجه ن 𝟖𝐨𝐂   برایEST  0-10بویژه از 

 (.5روزگی باعث بیشترین اثرات مثبت در تمامی گروه ها شد )

 

 ( بهبود مقاومت به سرما در ماکیان پرورشی با سرمادهی در اواخر مرحله امبریوژنز :3

یق تیمارهای مختلف سرمادهی ناگهانی در آخرین مراحل امبریوژنز و هدف یک مطالعه عبارت از تعیین دق

 اثراتش بر مقاومت به سرما و عملکرد جوجه ها در طول زندگی محدودشان بود . 

 

تخم مرغ در حال تفریخ تحت شرایط استاندارد انکوباتور شدند سپس در  600برای اجرای آزمایش به تعداد 

 :تیمار زیر قرار گرفتند  3معرض 

 شاهد  -الف

 19و  18دقیقه در روزهای  30به مدت  𝟏𝟓𝐨𝐂تیمار سرما بطوریکه امبریوزها در معرض سرمای  –ب 

 دقیقه( قرار گرفتند . 30 × 2انکوباسیون در دو مرحله )یعنی 

 19و  18دقیقه در روزهای  60به مدت  𝟏𝟓𝐨𝐂تیمار سرما بطوریکه امبریوزها در معرض سرمای  –پ 

 دقیقه( قرار داده شدند .  60 × 2انکوباسیون در دو مرحله )یعنی 
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( قبل و بعد از تیمارها تحت اندازه heat rate = HR( و سرعت تپش قلب )T eggدمای پوسته تخم مرغ ها )

 گیری قرار داشتند . 

بدن و دمای بدن پرنده ها ( ، وزن hatchabilityپس از خروج جوجه ها از تخم مرغ ها میزان جوجه آوری )

روزگی جوجه ها اقدام به پرورش  15-45اقدام گردید . از سن 
𝟑

𝟒
آنها در "شرایط تحریک بروز استسقاء" یا   

( شد و ascites inducing condition = AIC"آب آوردگی بدن" )
𝟏

𝟒
( broodبقیه جوجه های "هم سن" )  

 ( حفظ گردیدند . standard brooding condition = SBCهمچنان در شرایط پرورش استاندارد )

 

( بنحو معنی داری در واکنش به افزایش مدت زمان در HRدمای تخم مرغ ها و میزان ضربان قلب آنها )

 × 2معرض بودن در روز هجدهم انکوباسیون کاهش یافت درحالیکه وقتی دومین مرحلۀ سرمادهی در گروه 

ای تخم مرغ ها و ضربان قلب امبریوزها نسبت به شاهد افزوده شد و آنها دقیقه انجام گرفت ، بر دم 30

 دقیقه در تمامی دوره آزمایش حفظ نمودند .  60 × 2وضعیتی را بهتر از امبریوزهای گروه 

 هیچیک از تیمارها تأثیری بر توانایی تفریخ امبریوزها نشان ندادند .

دقیقه که تحت "شرایط تحریک  30 × 2ه های گروه روزگی جوجه ها ضایعه استسقاء در جوج 35در سن 

نسبت به گروه شاهد  %1( مذکور قرار داشتند ، بنحو معنی داری در سطح احتمال AICکنندگی عارضه" )

( قرار SBC( و یا شرایط استاندارد )AICکاهش داشت و وزن بدن جوجه هایی که تحت شرایط بروز استسقاء )

 ر از گروه شاهد بود . داشتند ، بنحو معنی داری بیشت

 60 × 2( پرورش یافتند ، دارای وزن سینه بیشتری در گروه SBCگروهی که تحت شرایط رشد استاندارد )

دقیقه به صورت معنی دار شدند درحالیکه وزن نسبی قلب در هر دو تیمار سرمادهی بیشتر از گروه شاهد 

 بود. 
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ه مدت در طی آخرین مراحل امبریوژنز بنحو معنی داری از بروز نتیجه اینکه با تکرار سرمادهی ناگهانی کوتا

( و یا شرایط AICضایعه استسقاء کاسته می گردد و بر سرعت رشد آنها تحت شرایط بروز استسقاء )

( کاسته می شود . این نتایج ممکن است در رابطه با سازگار شدن ماکیان از مرحلۀ پیش از SBCاستاندارد )

( طی برنامه ریزی تغییرات محدود دمای prenatal epigenetic adaptationاز تولد ) تولد با شرایط پس

 (.7( بوده است )ambient temperatureعروقی )-کم منجر به تحوالت قلبی

 

( اثر سرمای ناگهانی مکرر در طی آخرین مراحل امبریوژنز بر مقاومت به سرما در دوره 4

 محدودی از زندگی : 

ه قبل از تفریخ بسیار حساس و بحرانی است زیرا جنین در این مرحله با حرکت به جلو و دوره زمانی کوتا

 ( می شود . pippingعقب باعث شکستن تخم مرغ )

( در طی آخرین مرحلۀ incubationاین پژوهش کمک می کند تا اثرات مفید کاهش دمای مکرر جوجه کشی )

 چنین توسعه عارضه استسقاء مشخص گردد . امبریوژنز بر مقاومت جوجه ها پس از تفریخ و هم

.𝟑𝟕در این آزمایش ابتدا تخم مرغ های بارور را در  𝟖𝐨𝐂  19پرورش دادند و پس از  %56و رطوبت نسبی-

برای  𝟏𝟓𝐨𝐂روز بعد در معرض  2-3روز از جوجه کشی اقدام به اجرای تیمارها گردید بطوریکه طی  18

 رار گرفتند . دقیقه در هر روز ق 60-30

 infraredدر طی مدت سرمادهی به اندازه گیری دمای تخم مرغ ها از طریق دمانگار مادون قرمز )

thermograph . پرداخته شد تا چگونگی کاهش دمای تخم مرغ ها مشخص شود ) 

 در مرحله تفریخ اقدام به اندازه گیری وزن و دمای بدن جوجه ها شد . 

ساعت گردید و پس از روز  3برای  𝟏𝟎𝐨𝐂ه قراردادن جوجه ها در دمای روزگی اقدام ب 3-14در سن 

( قرار گرفتند ولیکن سایرین AICچهادهم ، سه چهارم جوجه ها در شرایط افزایش بروز عارضه استسقاء )

 همچنان در شرایط معمولی به ادامه رشد پرداختند .

 60و  30کالری بترتیب برای  718±126و  کالری 512±66کاهش دمای محسوس در تخم مرغ ها شامل  

 دقیقه به سبب قرار گرفتن در معرض سرما بوده اند .



9 
 

 
 

 

در این پژوهش هیچگونه تفاوت معنی داری در تیمارها از نظر قابلیت تفریخ مشاهده نشد اّما دمای بدن و 

 وزن بدن بنحو معنی داری در جوجه های تیمار شده ، بیشتر بود . 

دقیقه قرار گرفتن در معرض  60روزگی به ارتباط فواید تنظیم دما بر اثر  14و  3ایی در چالش های سرم

 سرما اذعان داشت . 

مشخص ساخت که جوجه های تیمار شده با سرما به کنترل توسعه استسقاء اقدام کرده اند . در  AICشرایط 

اری در جوجه های تیمار شده در روزگی ، وزن بدن و وزن ماهیچۀ سینه از حیث عددی بنحو معنی د 38سن 

قیاس با جوجه های عادی تحت شرایط تنظیم شده ، بیشتر گردید درحالیکه هیچگونه تفاوتی در بین جوجه 

 مشاهده نشد . AICهای پرورش یافته در شرایط  

  

 

 
 



10 
 

یی رشد تکرار قرار داده شدن در معرض سرمای شدید در طی آخرین مراحل امبریوژنز آشکار ساخت که توانا

( بهبود می یابد . life spanجوجه ها در زمان قرار گرفتن در معرض سرما در طی مدت محدود زندگی )

بعالوه جوجه هایی که در طی امبریوژنز در معرض سرما قرار داشتند ، به بهبود رشد آنها در زمان قرار 

 (. 8گرفتن در شرایط عادی رشد منجر گردید )

 

اب ماکیان جهت بررسی مقاومت و یا حساسّیت به عالئم بروز ( اثر تنش سرما بر انتخ5

 استسقاء یا تجمع مایعات درون شکم :

( در ماکیان از راه حل های دائمی به منظور ascites syndromeانتخاب ژنتیکی برای مقاومت به استسقاء )

یا حساس به استسقاء با حل مشکل استسقاء در این قبیل از حیوانات پرورشی می باشد . الین های مقاوم و 

( از "نژادهای mortality data( بر اساس کسب "اطالعات تلفات" )sire familyانتخاب فامیل پدری )

متری از  2900( در ارتفاع hypobaric chamber( در یک اتاقک ارزیابی )sibling rearedفامیلی" )

 سطح دریا صورت گرفت . 

 

 

 
 

 

( که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند ، نمایانگر خلوص ژنتیکی relaxed lineالین های معرفی شدۀ پیشین )

 نژادهای تجارتی بدون انتخاب مصنوعی هستند . 

 floorدر یک تحقیق به ارزیابی تفاوت های بین الین های مختلف آنگاه که در کف سالن های پرورش )

pensآب آوردگی" )استسقاء( در شرایط  ( رشد می کردند ، پرداخته شد که هدف اصلی عبارت از مطالعه"

 تنش سرما بود .

جوجه سرپا )سالم( به حالت پروراندن در کف سالن پرورش رشد یافتند . غذا و  783در آزمایش مذکور تعداد 

 ( در اختیار جوجه ها قرار گرفتند . ad libitumآب به صورت آزاد و دلخواه )
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 𝟑𝟎𝐨𝐂نگهداری شدند اّما دمای هفته دّوم به  𝟑𝟐𝐨𝐂ی طیور فوق بطور کلی در ضمن اولین هفته در دما

 هفته استفاده گردید .  4برای مدت  𝟏𝟒𝐨𝐂کاهش یافت سپس از تنش سرمای 

میزان تلفات به صورت روزانه یادداشت برداری شد تا علت مرگ و میر مشخص گردد . میزان وزن طیور و 

( و bledپرنده در هر بخش خونگیری ) 5ری شدند . در هفته ششم از غذای مصرفی بطور هفتگی اندازه گی

عدد کشتار شدند سپس به کمک "کالبد گشایی"  8-15( به تعداد penنیمی از پرندگان باقیماندۀ هر آشیانه )

(necropsy( از نظر استسقاء بررسی گردیدند . گازهای موجود در خون )blood gases معیارهای ، )

سلول های خونی شمارش شدند . جگر ، طحال ، قلب دونیمه شده و ریه توزین و ثبت آزمایشگاهی و 

 گردیدند. بدینطریق نتایج نشاندادند که :

( relaxed linesاز نظر وزن بدن هیچگونه تفاوتی بین جوجه های مقاوم ، حساس و بدون نژاد خاص ) -الف

 درصد وجود نداشت .  5در سطح احتمال 

( در الین های مقاوم آنگاه که در قیاس با الین های حساس و feed conversionذایی )ضریب تبدیل غ –ب 

 درصد قرار گرفتند ، بهتر بود .  5بدون نژاد خاص در سطح احتمال 

وقوع عارضه استسقاء از طریق بررسی تلفات و جراحت های مشهود در الشه ها اندازه گیری شد  –پ 

عارضه در الین های حساس و گروه تجاری مرسوم در قیاس با الین های چنانکه بیانگر این موضوع بود که 

 درصد بود .  6/1و  7/12،  8/18درصد بسیار فزونی داشت و بترتیب عبارت از :  1مقاوم در سطح احتمال 

الین های حساس و معرفی شدۀ مرسوم دارای بیشترین میزان "توّرم شکمی" یا "هیپرتروفی بطنی"  –ت 

(ventricular hypertyophy در قیاس با جوجه های مقاوم در سطح احتمال )درصد بودند .  5 

متری سطح دریا ، الین های مقاوم  2900نتایج همچنین نشاندادند که تحت تنش سرمای شدید در ارتفاع  –ث 

شرایط به استسقاء با سرعت بیشتری در قیاس با سایرین پرورش می یابند چنانکه آنها چنین مقاومتی را در 

 (.1ارتفاعات باالتر و کاهش فشار جّو نیز پیش از این نشاندادند )
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( تأثیر شوک گرما بر پروتئین پس از سرمای ناگهانی و یا تنش گرما بر بافت های جنینی 6

 ماکیان : 

ازد در مراحل "امبریوژنز" جوجه هایی می پرد 70KDیک مطالعه به ارزیابی اثر برانگیزش دما بر پروتئین 

که تحت شرایط سرما و یا گرمای ناگهانی رشد می یابند . تخم مرغ ها در سه انکوباتور تحت شرایط 

𝟑𝟕. 𝟖𝐨𝐂  19و  16،  13دسته بندی شدند که آنها را در روزهای ( تحت سرمای ناگهانیacute cold با )

 رار دادند . ساعت ق 4-6به مدت  𝟒𝟎𝐨𝐂و یا گرمای ناگهانی  𝟑𝟐𝐨𝐂دمای 

بالفاصله پس از سرما و یا گرمادهی به نمونه گیری از کبد ، قلب ، ماهیچه سینه ، مغز و ریه امبریوزهای هر 

" heat shock protein 70 = hsp70سن پرداخته شد و هر کدام بعنوان یک تکرار بررسی شدند . مقدار "

( آنالیز شد و اطالعات حاصله western blotهر یک از نمونه های بافتی به کمک روش "وسترن بالت" )

 تکرار مرتب شدند .  4با  3 × 2در تیمارهای فاکتوریل 

در تمامی بافت ها یافت گردید ولیکن مقدار آن در نمونه های مغز   hsp70"نتایج نشان دادند که پروتئین "

" در نمونه های بافتی قلب hsp70برابر مقدارش در سایر نمونه های بافتی بوده اند . پروتئین " 2-3بیش از 

 افزایش یافتند .  19و  16و ماهیچه سینه نیز در تیمارهای تحت تنش سرما به ترتیب در روزهای 

روزه شد  19روزه و  13" در قلب تیمارهای hsp70تنش گرما در امبریوزها نشاندهندۀ افزایش پروتئین "

ُرخ داد . جوان ترین امبریوزها دارای بیشترین  روزگی 19ولیکن این افزایش در نمونه های ریه فقط طی 

 " در مقایسه با امبریوزهای مسن تر بدون در نظر گرفتن نوع تنش بودند . hsp70سنتز پروتئین "

" در امبریوزهای جوجه های ماکیان متأثر از اثرات منفی تنش hsp70نتایج نشان دادند که توسعه پروتئین "

 (.6بستگی زیادی به سن امبریوز و نوع بافت دارد ) سرما و یا گرما می باشد ولیکن
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 ( اثر رژیم غذایی بر بروز عارضه استسقاء ماکیان پرورشی نر در دماهای پائین :7

( در ماکیان پرورش صنعتی در بسیاری از نقاط جهان ascitiesبروز عارضه استسقاء یا "آب آوردگی بدن" )

( body cavityمنجر به تجمع شدید مایعات در حفرۀ داخلی بدن ) رو به افزایش است . بروز این عارضه

 جوجه ها می شود . 

عارضه استسقاء در نژادهایی از ماکیان که سریعتر رشد می یابند ، رایج تر است . این عارضه بویژه در 

 هفتگی شایع می گردد .  4( و پس از سن male broilersماکیان نر )

( ، سرعت رشد ، شدت CO2محیطی جایگاه پرورش )دما ، میزان اکسیژن و چندین عامل از جمله شرایط 

( food formواکنش های متابولیکی ، جیره غذایی ُپر انرژی ، نسبت جذب باال در مواد غذایی و شکل غذا )

 بر بروز عارضه استسقاء در ماکیان پرورشی تأثیر گذارند . 

که قباًل ذکر گردید ، باعث ترقی "فشار خون ریوی" یا علل فیزیولوژیکی در ورای بروز عارضه استسقاء 

( و "نارسایی ضربان قلب" یا "نارسایی pulmonary hypertension"هیپرتانسیون" )

( جوجه ها می گردند چنانکه این شرایط باعث افزایش نیاز به congestive heart failureاحتقانی")

 right( می افزاید بنابراین بطن راست )cardiac outputاکسیژن می شود و بر میزان جریان خروجی قلب )

ventricle . قلب بزرگتر می گردد ) 

( بعنوان کمیتی همبسته با افزایش فشار خون در RV/TVمعمواًل از نسبت بطن راست به کل فضای بطن ها )

( blood pressureبطن راست استفاده می شود لذا همچنانکه بطن راست بزرگتر می شود ، بر فشار خون )

 ( و مقدار خون خروجی از بطن راست افزوده می گردد . blood flow، جریان خون )
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( و "گویچه های قرمز" یا "اریتروسیت" hematocritافزایش تعداد "گویچه های خون" یا "هماتوکریت" )

(erythrocyteباعث افزایش تقاضا برای اکسیژن می شود لذا "غلظت خون" یا "ویسکوزی ) "ته

(viscosity افزایش می پذیرد و سبب بروز فشار خون ریوی می گردد . یک نظریه بیان می دارد که تعداد )

 گویچه های خون مبّین مقاومت به عارضه استسقاء می باشند . 

بروز استسقاء در شرایط محیطی سرد بیشتر است زیرا پرندگان بر سرعت متابولیسم خویش می افزایند تا 

ن را حفظ کنند . بسیاری از گزارش های تحقیقاتی بیان می دارند که دماهای سرد از عوامل مؤثر دمای بدنشا

 در بروز استسقاء می باشند .

 

امروزه در راستای به حداقل رسانیدن عارضه استسقاء به راه حل های دراز مدتی چون اصالح نژاد برای 

 زیر عمل می گردد : مقاومت به این بیماری و راه حل های کوتاه مدتی بشرح

 سیستم تهویه مناسب -الف

 اجتناب از قرار گرفتن در معرض سرمای زیاد –ب 

 اطمینان از حداقل مصرف سدیم –پ 

 برنامه نوردهی مناسب –ت 

 رژیم غذایی بهینه –ث 

 

 ( مصرف می کنند ، نسبت به آنهایی که رژیمpelletتحقیقات نشان داد ماکیانی که غذا را به صورت پلت )

( تغذیه می کنند به میزان بیشتری به عارضه استسقاء مبتال می mashغذایی مشابهی را به شکل مرطوب )

 گردند . 
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( بر بروز mash( و غذای خیسانده شده )pelletدر یک پژوهش به بررسی اثرات شکل غذا شامل : پلت )

جوجه نر انتخاب شدند و در دو گروه  208 عارضه استسقاء در ماکیان پرداخته شد . در این آزمایش به تعداد

 قرار گرفتند . 

 گروه اول با پلت تغذیه شدند درحالیکه گروه دوم تحت رژیم غذای خیسانده قرار داشتند . 

 روزگی انتقال یافتند . 21درجه سانتیگراد پس از  16نیمی از هر گروه به محوطه ای با دمای 

( و مقدار غذای مصرفی جوجه ها محاسبه شد و weight gainن )وزن بدن ، ضریب تبدیل غذا ، افزایش وز

 تلفات عارضه استسقاء به صورت روزانه ثبت گردید . 

( hematocritاز جوجه ها نمونه های خون جمع آوری و مقدار "گویچه ها" یا "هماتوکریت"  ) 42در روز 

 آنها تعیین گردید.

 

 

 

 
 

 

 

یری بر وزن ، افزایش وزن ، مصرف غذا و ضریب تبدیل نداشته است ، نتایج آزمایش نشانداد که نوع غذا تأث

 (. 2هرچند که غذای خیسانده باعث کاهش بروز استسقاء شده بود )
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 «2ترکیب جیره غذایی مصرفی در آزمایش ؛ مأخذ -1جدول»

 

 جیره نهایی % جیره آغازین % نوع ترکیب غذایی

 60 44/53 بلغور ذرت

 69/23 32 بلغور سویا

 4 4 روغن

 50/3 50/3 پودر ماهی

 4 5/2 بلغور آفتابگردان

 1 1 سنگ آهک

 1 1 دی کلسیم فسفات

 65/0 65/0 ویتامین

 15/0 15/0 مواد معدنی

 36/0 36/0 نمک

 60/0 10/0 متیونین

 15/1 30/1 لیزین

 CP  5/22 21)پروتئین خام )

انرژی متابولیسمی 

 ME (kcal/kg)یا 

3060 3226 
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 «2مقایسه اثرات شکل تغذیه در ماکیان ؛ مأخذ -2جدول»

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تأثیر تغذیه زودهنگام و اختصاص چربی ها به جیره غذایی بر میزان اسیدهای چرب ، 8 

 " و "لیپوساکاریدهای" بدن ماکیان :2، پرونئین "سیکلواکسیژناز Eویتامین 

( ، غالبًا با تأخیر به غذا و آب دسترسی می یابند زیرا hatch( که بتازگی تفریخ شوند )chicksجوجه هایی )

بین تفریخ جوجه ها و انتقال آنها فاصلۀ زمانی بوجود می آید که موجب کاهش رشد و توسعه سیستم ایمنی 

 آنها می گردد . 

 

تغذیه بهنگام  و همچنین تغذیه جوجه ها ( را در مقابل early feedingمطالعه اخیر ، اثرات تغذیه زودهنگام )

و میزان تأثیراتش بر "لیپوپلی ساکاریدهای  n-3تا  n-6با رژیم غذایی حاوی چربی در سطوح مختلف 

(Lipopolysaccharide = LPS محرک ساخت اسیدهای چرب ، ویتامین )E ( پایهvitamin E status و )

 [ بیان می دارد . cyclooxygenase-2(COX-2)" ]2پروتئین "سیکلواکسیژناز

ساعت پس  5-5/5گروه از رژیم غذایی به صورت  3گروه دسته بندی شدند و در  16جوجه های انتخابی در 

 ساعت پس از تفریخ بعنوان تغذیه دیرهنگام پرورش یافتند .  48از تفریخ )تغذیه زودهنگام( تا پس از 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثیرگذاری غذای مرطوب غذای پلت موارد بررسی

 6/40 7/38 n.s (gوزن بدن در یکروزگی )

 7/590 7/562 n.s (gروزگی ) 21وزن بدن در 

 9/785 4/799 n.s (gروزگی ) 1-21مصرف غذا از 

 1/550 9/523 n.s (gزگی )رو 21وزن قابل عرضه در 

  n.s 53/1 42/1 روزگی 21ضریب تبدیل غذا در 
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[ ، eicosapentaenoic acid (EPA)افزایش ] باعث n-3تغذیه با رژیم غذایی پُرچربی 

[docosapentaeonic acid (DPA)[ و ]docosahexaenoic acid (DHA)( در کبد ]liver طحال ، )

(spleem و پالسما با احتمال )شد درحالیکه تغذیه با رژیم غذایی کم چربی باعث افزایش "اسید  %5

 گردید .  %5ما در سطح احتمال ( در کبد و پالسarachidonic acidآراشیدونیک" )

( و کاهش " اسید آراشیدونیک" در مقایسه با oleic acidتغذیه زودهنگام باعث افزایش "اسید اولئیک" )

شد ولیکن از نظر زمان تغذیه هیچگونه تأثیری بر میزان  %5تغذیه دیرهنگام جوجه ها در سطح احتمال 

 اسیدهای چرب در طحال مشاهده نگردید . 

( و " اسید آراشیدونیک" در linoleic acidزودهنگام باعث افزایش معنی دار " اسید لینولئیک" )تغذیه 

( درون پالسما در باالترین حد stearic acidشد . مقدار " اسید استئاریک" ) %5پالسما با سطح احتمال 

ی تغذیه دیرهنگام جوجه قرار گرفت یعنی رژیم غذایی کم چربی دارای اثرات متضادی با همین رژیم غذایی برا

 بوده است .  %5ها در سطح احتمال 

بوده است . همچنین مقدار کل  %5در طلب افزایش یافتن مقدار چربی کل کبد در سطح احتمال  LPSمقدار 

به جوجه ها باعث کاهش  LPSتأثیر نپذیرفت . تزریق  %5با احتمال  LPSچربی پالسما و طحال در اثر تزریق 

شد .  %5در کبد و پالسما در مقایسه با تزریق محلول نمک به جوجه ها در سطح احتمال "اولئیک اسید" 

درصد افزایش داشت . مقدار  %5در پالسما و طحال با احتمال  LPSمقدار "استئاریک اسید" با تزریق 

در جگر بنحو معنی داری در اثر تزریق محلول نمک به جوجه های تحت رژیم غذایی زودهنگام  Eویتامین 

 %5مقایسه با کلیه گروه ها بجز در تزریق محلول نمکی با رژیم کم چربی و تغذیه دیرهنگام در سطح احتمال 
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در مقایسه با کلیه  LPSپالسما در تغذیه زودهنگام با مقادیر کمتر چربی و تزریق  Eافزایش یافت . ویتامین 

 در باالترین حد بود. %5احتمال  تیمارها و سطح

زودهنگام در مقایسه با تزریق محلول نمکی تیمارهای مشابه در  LPSدر تزریق  COX2 : actinنسبت 

و  LPSبین  COX-2قرار گرفت . هرچند هیچگونه تفاوتی در میزان  %5باالترین مقدار در سطح احتمال 

گام تزریق محلول نمکی در جوجه های تحت رژیم غذایی کم چرب زودهنگام و یا تغذیه با رژیم ُپرچرب دیرهن

 مشاهده نگردید .  %5و تغذیه با رژیم کم چرب دیرهنگام در سطح احتمال 

( پالسما در isoprostanesبر "ایزوپروستان های" ) LPSهیچگونه اثری از رژیم غذایی ، زمان تغذیه و یا 

 دیده نشد .  %5سطح احتمال 

ان اسیدهای چرب غیر اشباع در این نتایج نشان می دهند که استراتژی مدیریت و نوع رژیم غذایی بر میز

ارجحیت می یابد لذا می توانند آنها را در  COX-2بافت های پرورش صنعتی ماکیان بر متابولیسم چربی ها و 

 (. 3شرایط قرار گرفتن در معرض سرما حفاظت کنند )
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شیمیایی و ( اثر نور تکرنگ بعنوان محرک در مرحله امبریوژنز بر رشد ماهیچه ها ، ترکیب 9

 کیفیت گوشت ماهیچۀ سینه در ماکیان نر :

پژوهشی بمنظور ارزیابی اثر تحریک کنندگی نور تکرنگ در طی امبریوژنز بر رشد ماهیچه سینه ، ترکیبات 

 شیمیایی و کیفیت گوشت ماکیان نر طراحی گردید . 

 

با شرایط سه گانه متفاوتی  1-3تخم مرغ های نطفه دار ابتدا توزین و سپس بصورت تصادفی در گروه های 

 بشرح زیر در محفظه های شیشه ای رشد نگهداری شدند :

 نگهداری در شرایط تاریکی -الف

 ( nmنانومتر ) 560نگهداری با نور تکفام برنگ سبز با طول موج  –ب 

 نانومتر  480نگهداری با نور تکفام برنگ آبی با طول موج  –پ 

 

 

 
 

 

( LXلوکس ) 15( نشأت می گرفت و با شدت diode lampsپ های "دیودی" )سیستم نوردهی تکفام از الم

 بر سطح پوسته تخم مرغ ها تنظیم شده بود . 

تکرار با  6جوجه نر از هر یک از گروه ها شد و آنها را در  120پس از تفریخ جوجه ها اقدام به جداسازی 

لوکس در ناحیه استقرار سر  30سفید با شدت  پرنده در هر کدام جا دادند . تمامی پرنده ها را تحت نور 20

( تنظیم 23L : 1Dساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی ) 23آنها قرار دادند . برنامه نوردهی آنها بصورت 

 شد . 

روزگی اندازه گیری  42و  35،  21( در سنین BMW( و "وزن ماهیچه سینه" )BW"وزن جوجه ها" )

جه ها و وزن ماهیچه سینه در شرایط نور سبز بنحو معنی داری در سطح گردید . نتایج نشان داد که وزن جو
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در مقایسه با نور آبی و شرایط تاریکی افزایش داشته است . وزن ماهیچه سینه و درصد ماهیچه سینه  5%

در پرنده هایی که تحت نور سبز پرورش یافتند ، بنحو معنی داری نسبت به آنهایی که در شرایط نور آبی و یا 

روزگی در  42% پس از  76/0-20/1اریکی پرورش می یافتند ، باالتر بود و این مقدار بطور متوسط ت

 درصد بوده اند .  5سطح احتمال 

 

 %5روزه بسیار بیشتر از دو گروه دیگر با احتمال  42مقدار غذای خورده شده در گروه نور سبز طی دوره 

روزه در مقایسه با شرایط تاریکی در پائین ترین  0-42 و 0-35بود درحالیکه ظرفیت تبدیل غذایی در طی 

قرار داشتند . هیچگونه تفاوت معنی داری در مقدار رطوبت گوشت سینه ، چربی خام و  %5حد با احتمال 

مشاهده نشد . نور سبز بکار رفته تمایل به افزایش "خسارت  %5خاکستر خام در تمامی گروه ها با احتمال 

 ساعت را بروز داد .  24( و تغییر رنگ گوشت پس از cooking lossناشی از پخت" )

 

نتایج بیانگر اینکه بکارگیری نور سبز در دوره امبریوژنز باعث افزایش وزن ماکیان پس از تفریخ در جوجه 

های نر و همچنین افزایش رشد ماهیچه سینه و بهبود ضریب تبدیل مواد غذایی می شود اّما هیچگونه تغییری 

 (.      11یبات شیمیایی و یا خصوصیات کلی کیفیت گوشت آنها مشاهده نشد )در ترک

 

 

 ( تإثیر حمل و نقل در هوای سرد بر دمای داخلی بدن و رفتار نیمچه ها : 10

 -40در کشور کانادا طی زمستان اقدام به حمل و نقل روزانه نیمچه های پرورشی در محدودۀ دمایی صفر تا 

 ند درحالیکه تحقیقات بسیار کمی در این رابطه صورت گرفته است . درجه سانتیگراد می کن

در یک آزمایش برای بررسی فعالیت های رفتاری  و فیزیولوژیکی نیمچه ها تحت شرایط شبیه سازی شدۀ 

حمل و نقل در مناطق غربی کانادا برای فصل زمستان پرداخته شد . برای اجرای آزمایش ابتدا اقدام به انتخاب 

روزه گردید سپس آنها را در معرض جریان هوایی با  32-33تایی با سنین  15هایی از نیمچه های گروه 

 درجه سانتیگراد قرار دادند .  -15و یا  -10،  -5دماهای 

پرنده های فوق درون قفسه های ویژه حمل و نقل قرار داده شدند آنگاه قفسه ها درون یک اتاقک آزمایش 

 3ساعت وزیدن می گرفت . در این رابطه از  3رد از ورای نیمچه ها برای مدت مستقر گردیدند که هوای س

 تکرار برای هر تیمار دما استفاده شد .  

پرنده ها سعی می کردند تا موقعیت خود را بر اساس توزیع دما در درون قفسه ها تنظیم کنند . هر گونه قرار 

ا دوره های پایه باعث شد که آنها از قرار گرفتن در گرفتن جوجه ها در معرض جریان هوای سرد در مقایسه ب

موقعیت ورودی جریان هوا که سردترین منطقه قفسه ها بود ، خودداری کنند . پرنده ها حتی سعی می کردند 

که در بخش های میانی و یا عقبی قفسه ها نیز مستقر نشوند زیرا گرمترین مکان های داخل قفسه ها محسوب 

 می شدند . 

ار فضایی که پرنده ها در درون قفسه ها اشغال کرده بودند ، در زمان اجرای آزمایش کاهش نیافت . کل مقد

( نیمچه ها در تمامی نقاط قفسه ها در شرایط نرمال core body temperature = CBTدمای داخلی بدن )

در طی دورۀ وزش  %1نیمچه ها بنحو معنی داری در سطح احتمال  CBTبدون تغییر باقی ماند اّما مقدار 

 ( افزایش یافت . lairage periodهوای سرد ابتدا کاهش یافت سپس با خوابیدن نیمچه ها بر سطح قفسه ها )
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( و مقدار زمان الزم برای تغذیه در ماکیانی که در shrink lossضایعات و خسارات ناشی از چروکیدگی )

تغییر نیافت . در این پژوهش ، قرار گرفتن نیمچه  درجه سانتیگراد و پائین تر بودند ، -5معرض وزش هوای 

نیمچه ها شد . هر چند  CBTدرجه سانتیگراد و سردتر باعث اثرات منفی بر  -5ها در معرض جریان هوای 

تخفیف می  CBTنیمچه ها رفتارهایی نشان می دادند که اثرات منفی قرار گرفتن در معرض هوای سرد را بر 

 (. 9داد )

 

 
 

 

 

 ید رطوبت و حرارت بوسیله جوجه های گوشتی در طول حمل و نقل های زمستانه :( تول11

برای اطمینان از سالمت ماکیان پرورشی طی حمل و نقل های زمستانه نیازمند مدیریت دما و رطوبت تجمع 

( و heat production = HPیافتۀ درون کامیون های ویژه حمل هستید . از اینرو باید مقدار گرمای تولیدی )

( تحت شرایط معمولی مشخص گردد لذا برای این منظور از moisture production = MPرطوبت تولیدی )

 محفظه ای مشابه کامیون های حمل و نقل ماکیان استفاده شد . 

در یک آزمایش ، هوای سرد از خارج محفظه به داخل کشیده می شد سپس به اندازه مناسب گرم می گردید و 

ساعت تغذیه نشده  7مترمکعب در ثانیه وارد محفظه می شد . در ادامه ماکیانی را که به مدت  35/0به میزان 

(fasted بودند ، انتخاب شدند و پس از ورود در محفظه به مدت )ساعت در معرض شرایط فوق قرار  3

 گرفتند .
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ه عایق بندی بدنه با فواصل زمانی میزان دما و رطوبت نسبی در ابتدای جریان هوا و در پایان مسیر با توجه ب

دقیقه اندازه گیری شدند بطوریکه تفاوت دما و رطوبت دو حالت مذکور فقط بواسطه مسدود بودن محفظه  1

 رخ می داده است . 

+ درجه سانتیگراد( در دو شرایط 20درجه سانتیگراد و شاهد ) -18درجه ساتیگراد تا  -8اثرات حرارت بین 

 اندازه گیری شدند .

کیلوگرم بودند .  8/1روزگی با وزن حدود  32-33پرنده استفاده شد . نیمچه ها در سنین  15از  Aدر شرایط 

 کیلوگرم در هر محفظه بودند .  27کیلوگرم در مترمکعب یعنی  31تراکم نیمچه ها بمیزان 

روزگی و وزن  39-40پرنده با سنین  19نیمچه استفاده شد . محفظه ای دارای  19-22از  Bدر شرایط 

 کیلوگرم بودند .  29/2روزگی با وزن  35-36پرنده  22کیلوگرم درحالیکه محفظه های دارای  68/2

کیلوگرم در هر محفظه بود . پرندگان  50کیلوگرم در مترمربع یعنی  59تراکم در این محفظه ها بمیزان 

ر داشتند . محفظه ها از نظر جنسیت قرا Aبه تعداد بیشتر و بزرگتر بودند و متراکم تر از حالت  Bشرایط 

 نیمچه ها متعادل گردید . 

 

شدند که  MPو  HPدرجه سانتیگراد دچار افزایش  20در هر دو شرایط با کاهش دمای محفظه از وضعیت 

درجه به ازای هر کیلوگرم  1/6به اندازه  Aدر موقعیت  HPبستگی به وزن بدن آنها داشت آنچنانکه میزان 

گرم در ساعت به ازای هر کیلوگرم نسبت به دمای شاهد بود درحالیکه  4/4به میزان  MPار وزن بدن و مقد

گرم  5/5به ازای  MPدرجه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و مقدار  12/8به اندازه  Bدر شرایط  HPمقدار 

 (.10در ساعت به ازای هر کیلوگرم نسبت به دمای شاهد تعیین گردید )
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 «نژادهـــای ماكيــان » 

“ Poultries races “ 
 

 

 مقاله مشترک : اسماعيل پورکاظم ؛ عبدالحسين یوسفی مشهور

 

 

 

 مه :مقد  

ماكيان از پرندگان اهلي محسوب مي گردند كه در تمامي جوامع بشري مشاهده مي شوند و ما آنها را با اسامي 

" و Fowl" ، "Poultryسي با نام هاي "مرغ و خروس مي شناسيم . ماكيان را در زبان انگلي

"Domestic chicken" و در زبان التين بنام "Gallus domesticus . خوانده مي شوند " 

 

 :«( مشخصات رده بندي ماكيان 1جدول»

 Vertebrata مهره داران شاخه

 Aves آوس رده

 Neognathae نئوگناته فوق راسته

 Gallinae گالينه راسته

 Galli ليگا زیر راسته

 Phasianidae سيخك داران تيره

 Phasianinae تولك روندگان زیر تيره

 Gallus گالوس جنس

  Domesticus مرغ خانگي  نوع

 

   

 اصل ماكيان :

 نژادهاي ماكيان را از چهار نوع وحشي زیر مي دانند :

سوماترا و تایلند )سيام(  ( كه بومي شمال شرقي هند ، بيرماني ،Gallus Gallusمرغ جنگلي قرمز ) -الف

 " نيز مي گویند .Bankivaاست و به آن "

( كه بومي كشور سيالن است و تفاوت هایي از نظر Gallus lafaytteمرغ جنگلي سيالن یا سریالنكا ) –ب 

 رنگ پرها و صدا با سایرین دارد و بنام "استانلي" نيز معروف است .

( كه در جنوب و غرب هند زندگي مي كند . این مرغ داراي Gallus sonnerattiمرغ جنگلي خاكستري ) –پ 

 سينه خاكستري و بال و پر سياه است . 

 ( كه داراي صداي مخصوصي است .Gallus variousمرغ جنگلي آبي و سبز ) –ت 
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 تقسيم بندي نژادهاي ماكيان :

 نژادهاي ماكيان را به پنج گروه اصلي زیر تقسيم بندي مي كنند :

 (American classي آمریكایي )نژادها -1

 (English classنژادهاي انگليسي ) -2

 (Asiatic classنژادهاي آسيایي ) -3

 (Mediteranean classنژادهاي مدیترانه اي ) -4

 (Other breedsنژادهاي متفرقه ) -5

 

 ( نژادهاي آمریكایي :1

راي پوست زرد است . ساق پاها بدون پر این نژاد براي تهيه تخم مرغ و گوشت پرورش مي یابد و عموماً دا

هستند . الله گوش قرمز و پوست تخم مرغ قهوه اي است . داراي جثه اي متوسط و بلوغ جنسي سریع است و 

 سریعاً چربي ذخيره مي كند . نژادهاي فرعي مهم آن عبارتند از :

 (Plymouth rocks"پليموت روك" ) -الف

 (Wyandottes"ویندوت" ) –ب 

 (Rhode Island redsد آیلند رد" )"ر –پ 

 ( New Hampshire"نيوهمشایر" ) –ت 

 (Dominique"دومينيك" ) –ث 

 (Java"جاوا" ) –ج 

 (Chantceler"چنسلر" ) –چ 

 (Lamana"المونا" ) –ح 

 (Jersey"جرسي" ) –خ 

 (Delaware"دالویر" ) –د 

 

 ( نژادهاي انگليسي :2

مي دانند و شامل انواع گوشتي برتر در دنيا است . رنگ پوست اكثراً سفيد  منشأ این نژاد را انگليس و استراليا

 و الله گوش قرمز مي باشد و پوسته تخم مرغ قهوه اي دارد . نژادهاي فرعي مهم آن عبارتند از :

 (Sussex"سوسكس" ) -الف

 (Orpington"ارپينگتون" ) –ب 

 (Cornish"كورنيش" ) –پ 

 (Dorking"دوركينگ" ) –ت 

 (Australop"استرالوپ" ) –ث 

 (Red Cap"رد كپ" ) –ج 

 (Rose Camb"رز كامب" ) –چ 
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 ( نژادهاي آسيایي :3

این نژاد را از هند و چين به اروپا و آمریكا برده اند و آنها منشأ بسياري از نژادهاي كنوني مي باشند . آنها 

پا داراي پر است و رنگ تخم مرغ هایشان قهوه داراي وزن سنگين هستند لذا قادر به پرواز نمي باشند . ساق 

 اي مي باشد . مهمترین نژادهاي فرعي آن شامل :

 (Brahmas"براهما" ) -الف

 (Cochins"كوشين" ) –ب 

 (Langshan"النگشان" ) –پ 

 

 ( نژادهاي مدیترانه اي :4

ست . داراي جثه اي كوچك و پاها در این نژاد بدون پر هستند . الله گوش سفيد تا كرم و تاج نسبتاً بزرگ ا

ظاهري بسيار فعال مي باشد ولي دیر ُكرچ مي شود . پوسته تخم مرغ ها سفيد است و از نظر ضریب تبدیل غذا 

ا از نظر توليد گوشت با صرفه نيست . مهمترین نژادهاي فرعي آن  به تخم مرغ بسيار با صرفه مي باشد ام 

 عبارتند از :

 (Leghorn"لگهورن" ) -الف

 ( Minorca"مينوركا" ) –ب 

 (Ancona"آنكونا" ) –پ 

 (Blue Andalusian"آندلسي آبي" ) –ت 

 (White faced black Spanish"سياه اسپانيایي صورت سفيد" ) –ث 

 ( Butter cup"باتر كاپ" ) –ج 

 

 ( نژادهاي متفرقه :5

اندارد بررسي نگردیده اند وليكن این نژادها بخوبي شناسایي نشده اند و توانایي هایشان تحت معيارهاي است

 اصوالً داراي خصوصيات برجسته اي مي باشند . مهمترین نژادهاي فرعي این گروه عبارتند از :

 (Polish class"نژادهاي لهستاني" ) -* الف

 ( شامل :Holland classنژادهاي هلندي ) –* ب 

 (Badu"بادو" ) -1ب 

 (Dutch Bantams"جنگجوي هلندي" ) -2ب 

 (Old Dutch Bantams"جنگجوي قدیمي هلندي" ) -3ب 

 (Barida"بریدا" ) -4ب 

 ( Groninger Meeuwen"كرونينگر ميوون" ) -5ب 

 ( شامل :Belgian class"نژادهاي بلژیكي" ) –* پ 

 (Campines"كامپين" ) -1پ 

 (Brakal"براكل" ) -2پ 

 (Belgian Everberg"اوربرگ بلژیكي" ) -3پ 

 (Belgian Uccleیكي" )"یوسل بلژ -4پ 

 (Belgian Grubbe"گروبي بلژیكي" ) -5پ 
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 ( Antiwerp Belgian Bantam"جنگجوي بلژیكي آنتي ورپ" ) -6پ 

 ( Famenne"فاميني" ) -7پ 

 (Herve"هيروي" ) -8پ 

 (Tournaisis"تورناسيس" ) -9پ 

 (Hamburg class"نژاد هامبورگ" ) –* ت 

 ( شامل :Russia class"نژادهاي روسي" ) –* ث 

 (Orlofe"اورلوف" ) -1ث 

 (Caucasian"قفقازي" ) -2ث 

 (Yurlower"یورلوور" ) -3ث 

 ( شامل :German class"نژادهاي آلماني" ) –* ج 

 (Augsburger"اوگس بورگر" ) -1ج 

 (Rhienlander"راین الندر" ) -2ج 

 ( Ruhlaer Bantam"جنگجوي روهلر" ) -3ج 

 ( Vorwerk"ُورویرك" ) -4ج 

 (Westphalian"وست فاليان" ) -5ج 

 ( شامل :French classنژادهاي فرانسوي ) –* چ 

 (Houdan"هودان" ) -1چ 

 (Faverolles"فاورول" ) -2چ 

 (Laflech"الفليچ" ) -3چ 

 (Crevecoeurs"كریوي كور" ) -4چ 

 ( Bresse"بریسي" ) -5چ 

 (Gatinaise"گاتي نایز" ) -6چ 

 (Gaukoise"گاكوازي" ) -7چ 

 (Gournay"گورناي" ) -8چ 

 (Laken Velder"الكين ویلدر" ) -9چ 

 (Bourbonnaise"بوربونایز" ) -10چ 

 (Coumont"كامونت" ) -11چ 

 (Breda"بریدا" ) -12چ 

 (Drents"درنتس" ) -13چ 

 (Limousin"ليموزین" ) -14چ 

 (Estaires"استيرس" ) -15چ 

 (Mantes"مانتس" ) -16چ 

 ( Maransز" )"ماران -17چ 

 ( شامل :Oriental classنژادهاي شرقي ) –* ح 

 (Sumatra"سوماترا" ) -1ح 

 ( Yokohama"یوكوهاما" ) -2ح 
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 (Ayam Bekisar"آیام بيكي سار" ) -3ح 

 (Shamo"شامو" ) -4ح 

 (Shokoku"شوكوكو" ) -5ح 

 (Yamato"یاماتو" ) -6ح 

 (Onagadori"اوناگادوري" ) -7ح 

 ( شامل :Game or Bantam class جنگي )نژادهاي  –* خ 

 (Lari"الري" ) -1خ 

 (English Game"جنگجوي انگليسي" ) -2خ 

 (Indian Game"جنگجوي هندي" ) -3خ 

 (Japanese bantam"جنگجوي ژاپني" ) -4خ 

 ( شامل :Ornamental classنژادهاي زینتي ) –* د 

 (Barnevelder"بارنولدر" ) -1د 

 (Frizzle"فریزل" ) -2د 

 ( Silkie"ابریشمي" ) -3د 

 (Naked Neck"گردن لخت" ) -4د 

 (Polish"لهستاني" ) -5د 

 (Sultan"سلطان" ) -6د 

 (Phoenix"فينيكس" ) -7د 

 (Sumatra"سوماترا" ) -8د 

 (Pikines"پكني" ) -9د 

 ( Nagazaki"ناگازاكي" ) -10د 
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 ن جهان عبارتند از :شرح تفصيلي معروف ترین نژادهاي ماكيا

 ( :American Game Fowl( مرغ مسابقه آمریكایي )1

از این نژاد در آمریكا براي برگزاري مسابقات "جنگ خروس" بهره مي برند . آنها به رنگ هاي خاكستري ، 

 سفيد ، قهوه اي و قرمز وجود دارند . ُدم آنها اغلب به رنگ سياه و یا آبي تيره است . 

 

 
 

 ( :Ancona) ( آنكونا2

این نژاد ایتاليایي داراي بدني با پرهاي سياه و لكه هاي سفيد و تاجي ساده به رنگ قرمز است . رنگ پرها در 

خروس هاي این نژاد داراي انعكاس سبز رنگ مي باشد . از نژادهاي تخمگذار محسوب مي گردد . تخم ها 

 متمایل به سياه هستند . بزرگ و سفيدند . ساق پا و انگشتان به رنگ زرد و گاهاً 
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 ( :Appenzeller( آپن زیلر )3

این نژاد كه مرغ ملي سوئيس بشمار مي رود داراي كاكل است بفرمي كه پرهاي كاكل به طرف جلوي سرش 

 قرار گرفته اند . این نژاد داراي دو گونه بشرح زیر است :

 (Spitzhaubenگونه اسپيت زابن ) -الف

 (Barthuhnerگونه بارتونر ) –ب 

 

 
 

 ( :Araucanas( آراكانا )4

این نژاد داراي منشأ مناطق سرخپوست نشين شيلي است . تخم مرغ هایش به رنگ آبي هستند و به آنها تخم 

مرغ هاي عيد پاك مي گویند . این پرنده داراي تاجي بفرم نخود فرنگي است . جوجه هایش زیبا و به رنگ هاي 

 ( نيز مي شناسند . Americanasرا با نام آمریكانا ) مختلف مي باشند . این نژاد
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 ( :Ardenners( آردینر )5

منشأ آن را بخش جنوب فرانسه مي دانند . این پرنده دمش را راست نگه مي دارد و صورتش داراي لكه هاي 

باغچه هاي رنگدانه اي است . این پرنده بسيار جنگجو و فعال است وليكن آنرا براي مبارزه بيولوژیك در 

خانگي بر عليه آفات بكار مي گيرند . تخم هایش سفيد با حجم متوسط هستند . رنگ گوش آن سفيد و پرهایش 

 بلند و سياه با جالي سبز است . 

 

 
 

 ( :Asbos( آسبوس )6

از نژادهاي قدیمي ماكيان در سوئد است و به رنگ هاي سياه ، خاكستري ، سفيد ، قرمز و خالدار مشاهده مي 

 گردد . آنها داراي وزن كم ولي در مقابل سرما مقاوم هستند . 
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 ( :Aseel( اصيل )7

از نژادهاي جنگجو در هندوستان بشمار مي آید . چشم هایش سفيد رنگ و داراي پيشاني برآمده است . هر دو 

بي از تخم مرغ هایش جنس نر و ماده داراي تاج نخودي هستند . دم آن ها بلند و سراشيبي است . این نژاد بخو

 مراقبت مي كند . 

 

 
 

 ( :Assendelfters( آسين دلتر )8

منشأ آن از هلند است و به رنگ هاي نقره اي ، زرد و سرخ دیده مي شود . رنگ پوسته تخم مرغ هایش سفيد 

 عدد مي رسد . آن ها داراي گونه جنگو نيز هستند .  180كرمي است . تعداد تخم مرغ ساالنه اش به 
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 ( :Augsburger( آوگس بورگر )9

( مي باشد كه از وسط butter cupاز جمله نژادهاي آلماني با پروبال مشكي است . داراي تاج بفرم گل الله )

به دو بخش تقسيم شده است و از دور بفرم فنجان دیده مي شود . تاج و ریش آن قرمز روشن ولي نرمه 

 نگ خاكستري دارد . رنگ پوسته تخم مرغ هایش سفيد هستند . گوشش سفيد است و ساق و چنگال هایي بر

 

 
 

 ( :Australian Games fowl( مرغ مسابقه استراليایي )10

این نژاد به رنگ هاي تيره با تاج و ریش كوچك و ساق هاي بلند و نيرومند مشاهده مي شود . آنرا از اصالح 

 شركت در مسابقات جنگ خروس حاصل نموده اند .  " به منظور توليد گوشت وColonialsنژاد موسوم به "
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 ( :Australian pit fowl( مرغ سنگر استراليایي )11

داراي جثه اي بزرگ و یك تاج نخودي است . این نژاد به رنگ هاي آبي ، سياه ، گل باقلي و رنگارنگ دیده مي 

ان استراليایي در قرارگاه ها و سنگرها شود . انواع نر داراي تاج و ریش قرمز روشن است .  آن ها را سرباز

 براي برگزاري جنگ خروس پرورش مي دادند . 

 

 
 

 ( :Australop( استرالوپ )12

این نژاد در استراليا از نژاد "ارپينگتون" سياه حاصل شده است . آنرا براي توليد گوشت و تخم مرغ پرورش 

شكي از مشخصات این نژاد است . اخيراً انواع سفيد مي دهند . تاج ساده ، منقار سياه ، ساق و پنجه هاي م

 رنگ آن نيز اصالح گردیده اند .
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 ( :Ayam Bekisar( آیام بيكي سار )13

این نژاد را از تالقي "خروس جنگلي سبز" با "مرغ مسابقه بانكي ویود" پدید آورده اند . احتماالً نژادهایي 

نوسيه از این نژاد حاصل آمده "آیام سيماني" در منطقه اقيا چون "مرغ تاج بلند تومارو" مناطق سوماترا و

 . اند

 

 
 

 ( :Ayam Cemani( آیام سيماني )14

واژه آیام در زبان اندونزیایي به معني مرغ و واژه سيماني متعلق به نام دهكده اي در جزیره جاوه مي باشد . 

 ي متمایل به زمين دارد .دندانه و دم 7رنگ آن سياه ، بدنش متوسط با تاجي منفرد حاوي 
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 ( :Barbu de watermaal( باربو واتر مال )15

از نژادهاي جنگجو متعلق به بلژیك است . تاجي سرخ و ریش كوتاهي دارد . رنگ هایش سفيد ، آبي و 

ا نوع نر بشدت از ماده ها دفاع مي كنند .  بلدرچيني مي باشند . پرنده اي آرام و اهلي است ام 

 

 
 

 ( :Barnevelderرنه ویلدر )( با16

از ناحيه اي در هلند منشأ دارد . به رنگ هاي سياه ، نقره اي ، قهوه اي و كبكي مشاهده مي شود .  بال هایش 

 كوتاه ، سر متوسط و تاج منفرد دارد . آنرا به منظور تخمگذاري پرورش مي دهند . 
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 ( :Bassettes( باستيس )17

وب مي شود . پرنده اي كوچك اندام با توانایي تخمگذاري خوب مي باشد . غالباً از نژادهاي كشور بلژیك محس

داراي رنگ هاي بلدرچيني نقره اي است وليكن انواع سفيد ، سياه ، زرد و آبي نيز دارند .  از نظر شور و 

 نشاط و سرعت رشد مناسب مي باشد لذا نيازمند پرورش در فضاي باز است . 

 

 
 

 ( :Belgian Everbergكي )( اوربرگ بلژی18

از نژادهاي بسيار زیباي كشور بلژیك است كه از تالقي نژاد "یوسل" با نژاد "گروس" حاصل گردید . این 

 پرنده به رنگ هاي سياه ، سفيد ، آبي ، گردن طالیي ، كرم و انواع خالدار دیده مي شود .
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 ( :Belgian Uccle( یوسل بلژیكي )19

 Milleي قهوه اي خالدار ، آبي خالص و سياه خالدار دیده مي شود . نام دیگرش "این نژاد به رنگ ها

Fleur مي باشد و یكي از بهترین نژادهاي جنگجو محسوب مي گردد . تاجش قرمز و بزرگ است اما ریش "

 كوچكي دارد . 

 

 
 

   ( :Bergische Kraeher( برجيش كراخر )20

. تخم مرغ هایش به رنگ سفيد هستند . جثه آنها نسبتاً درشت با توانایي از نژادهاي آلماني با آواز بلند است 

 تخمگذاري بسيار خوب مي باشد . 
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 ( :Berrat( برات )21

ثانيه  15از نژادهاي متعلق به آلباني و یوگسالوي محسوب مي گردد . خروس آن داراي صداي بلندي به مدت 

اي بلند مشاهده مي شوند . نژاد مذكور داراي تاج سرخ ، چشم است . آن به رنگ سفيد ، گردن دراز و ساق ه

 آبي ، پنجه هاي سبز و منقاري زرد است . آنها توانایي تخم گذاري متوسطي دارند .

 

 
 

 ( :Bielefelders( بيلي فيلدر )22

مطلوب است . آن از نژادهاي آلماني با جثه اي بزرگ ، نسبتاً آرام و مقاوم به سرما با توانایي توليد تخم مرغ 

را به رنگ هاي قهوه اي تيره و روشن مي توان دید . جوجه هاي یكروزه نر و ماده اش از روي تفاوت رنگ 

 بخوبي قابل تشخيص هستند . 
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 ( :Blue Andulusian( اندلسي آبي )23

ژاد اسپانيایي از نژادهاي تخمگذار است كه رنگ نتاجش براساس قوانين مندل قابل پيشبيني هستند .  این ن

 داراي تخم مرغ هایي به اندازه متوسط با پوسته اي سفيد است . 

 

 
 

 ( :Bourbonnaise( بوربونایز )24

 در ایالت هاي فرانسه پرورش مي یابد . پاهایش پر ندارند و جثه اش نسبتاً كوچك است .  
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 ( : Brabanter( برابنتر )25

يده مي شود داراي منشأ بلژیكي است . پرنده مذكور از ریش كوتاه و " نامBrabanconneاین نژاد كه گاهاً "

برخوردار است و به رنگ هاي طالیي ، سياه ، نقره اي و زرد لكه سفيد دیده مي شود .  Vتاج به شكل حرف 

 تخم مرغ هایشان اندازه اي متوسط با رنگ پوسته سفيد دارد . 

 

 
 

 ( : Braekels( براكيلز )26

بلژیكي با رنگ هاي متنوع بویژه طالیي و نقره اي است . آنها از نظر ظرفيت تخم گذاري برجسته از نژادهاي  

 هستند و داراي تخم مرغ هایي به رنگ سفيد مي باشند . 
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 ( :Brahmas( براهما )27

داراي پر مي  از منطقه اي در هند منشأ گرفته اند . آنها بدني سنگين با تاجي نخودي دارند . در پاها و پنجه ها

باشند . به رنگ هاي  نخودي تيره و روشن دیده مي شوند . حلقه سياهي دور گردن آنها مشاهده مي گردد اما 

رنگ حلقه در انواع تيره رنگ بصورت نقره اي به چشم مي آید . رنگ گوش قرمز و پوسته تخم مرغ ها قهوه 

 اي هستند . 

 

 
 

 ( :Breda( بریدا )28

" معروف مي Kraaikops" و در هلند به "Guelderlandلندي است كه در آمریكا به "ه-نژادي فرانسوي 

باشد . این نژاد بدني نسبتاً بزرگ با سينه اي گوشتالو ، ران هاي قوي پوشيده از پَر ، گردن كوتاه ، سر 

هاي سياه و نيرومند ، تاج كوچك و ریش بلند دارد . تاجش توخالي و شبيه فنجان است . این پرنده به رنگ 

 سفيد دیده مي شود . توانایي توليد تخم مرغ مناسبي دارد و رنگ پوسته تخم مرغ هایش سفيد است . 
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 ( :Bresse( بریسي )29

نژادي فرانسوي و اصوالً تخم گذار است . تخم مرغ هایش با پوسته سفيد مي باشند . توليد گوشت آن نيز مورد 

به رنگ هاي سياه ، آبي ، خاكستري و سفيد دیده مي شود . گونه سفيد آن  نظر است . قدي بسيار كوتاه دارد و

داراي لكه هاي سياه بر روي شانه ها و رنگ خاكستري بر حاشيه بال ها مي باشد . پرنده اي بسيار چابك و 

 بانشاط است كه باید در محيط هاي داراي توري و یا حصارهاي بلند نگهداري گردد . 

 

 
 

 ( :Buckeyes)( بوكي آیز 30

نژادي دو منظوره با منشأ ایالت اوهایو آمریكا است كه به واسطه جثه درشتش مطلوبيت خوبي در بين پرورش 

 دهندگان مرغ هاي گوشتي دارد . 
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 ( :Buff Catalanas( كاتاالن چرمي )31

وره نيز دارد . تخم مرغ این نژاد اسپانيایي به منظور توليد گوشت مطلوبيت یافته است وليكن استفاده دو منظ

هایش نسبتاً درشت هستند . رنگ بدن پرنده متمایل به قرمز است و دمي سياه رنگ و داسي شكل بسوي پائين 

 دارد .  تاج آن منفرد و بزرگ است كه در خروس ها بحالت ایستاده و در مرغ ها به یكسو متمایل مي باشد . 

 

 
 

 : (Burmese Bantams( جنگجوي برمه اي )32

منشأ برمه اي )ميانمار( دارد و بهيچوجه با آب و هواي خنك سازگاري ندارد . رنگش منحصراً سفيد با پاهاي 

زرد روشن است . پاهاي این پرنده پوشيده از پرهاي بلند مي باشد . تاجش منفرد ، قرمز رنگ و نرمه گوشش 

 سرخ رنگ است . 
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 ( :Butter cup( باتر كاپ )33

ه اي با رنگ طالیي و تاج فنجاني است . خروس ها داراي پر و بال پرتقالي درخشان با پرهاي نژادي مدیتران

ا مرغ ها برنگ زرد چرمي با خطوط موازي سياه و لكه هاي  سياه و دمي برنگ سبزدرخشنده مي باشند ام 

 زرد مي باشد .خالدار است كه به قرقاول شباهت مي یابد . رنگ ساق و پنجه ها سبز كدر و رنگ پوست بدن 

 

 
 

 ( :California Grey( كاليفرنيایي خاكستري )34

 از جثه اي درشت برخوردار است . توانایي تخم گذاري مناسبي دارد و با اقاليم سرد سازگار مي باشد . 
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 ( :Campins( كامپين )35

كوچك هستند و پوسته اي  از بلژیك منشأ گرفته است . توانایي تخم گذاري مناسبي دارد وليكن تخم مرغ هایش

 سفيد دارند . نر و ماده اش رنگ مشابهي دارند و معموالً نقره اي یا طالیي هستند . 

 

 
 

 ( :Castellana negra( كاستيالناي مشكي )36

عدد در سال( دارد و از نظر  225از نژادهاي مدیترانه اي محسوب مي شود كه توانایي تخم گذاري مناسبي )

 د . جثه متوسط هستن
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 ( :Caumont( كایومونت )37

منشأ آن ایالت "نرماندي" در فرانسه است . قسمت خلفي تاجش كوچك است و تاجي متمایل به عقب دارد . آنها 

 فقط به رنگ مشكي دیده شده اند و جثه اي متوسط دارد .

 

 
 

 ( :Chantecler( چانتيسلر )38

سرد را تحمل مي كند . نژادي دو منظوره كه در زمستان تخم اولين نژاد اصالح شدة كانادایي است و شرایط 

گذاري مي كند . تاج و سبيل كوچكي دارد و به رنگ هاي سفيد ، مشكي و كبكي دیده مي شوند . آنها از جثه اي 

 درشت برخوردارند .
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 ( :Cochins( كوشين )39

د . بدني سنگين دارد و در ساق پایش " نيز خوانده مي شوShanghiاصل آن از چين است لذا گاهاً بنام "

پرهاي فراواني ظاهر مي گردند . رشد ناحيه سينه اش كم است لذا بطرف پائين كشيده شده است . پرها بلند و 

دور از هم هستند بنابراین پرنده ظاهراً بزرگتر بنظر مي رسد . توليد تخم مرغ كمي دارد ولي به تعدد ُكرچ مي 

 كبكي ، سياه و سفيد نخودي دیده مي شوند .  گردد . آنها به رنگ هاي

 

 
 

 ( :Cornish( كورنيش )40

از نژادهاي جنگي هندوستان است . پوست بدنشان سفيد و یا زرد است . كيفيت گوشت مطلوبي دارد . دست و 

كه پاهاي بلند و هيكلي درشت دارد . تاج نخودي ، منقار و ساقش زرد هستند . تخم مرغ هاي كمي مي گذارد 

 قدرت باروري اندكي دارند . آنها به رنگ هاي سفيد ، سياه و قرمز دیده مي شود .
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 ( :Crevecoeur( كریوي كور )41

پنجه پا است و كاكل بزرگي دارد . رنگ پرنده سياه است .  4از "نرماندي" فرانسه منشأ دارد . این نژاد داراي 

 بتاً درشت است . تخم مرغ هایش سفيد رنگ مي باشند . جثه آنها نس

 

 
 

 ( :Cubalaya( كوباالیا )42

از نژادهاي شرق آسيا كه در كوبا اصالح شده است . داراي دم بسيار درازي است كه از انتهاي گردن منشأ مي 

گيرد . منقاري كوچك دارد . تاجش نخودي و كوچك است و به رنگ هاي مشكي ، سفيد و قرمز سينه سياه دیده 

 مي شود . 
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 ( :Drentsدرنتس ) (43

یك نژاد زینتي با منشأ فرانسوي است . دُم آن داسي شكل با طول متوسط مي باشد . تاج و ریش آن سرخ ولي 

 نرمه گوش آن سفيد و بزرگ مي باشد . رنگ پرهاي ناحيه سر و گردن طالیي ولي ُدم و سينه اش سياه است . 

 

 
 

 ( :Dutch Bantams( جنگجوي هلندي )44

نژاد هلندي كه محبوبيت زیادي در بين مردم دارد بعنوان پرنده مخصوص نمایش و یا خانگي استفاده مي از این 

 شود . قد راست و كشيده ، طبيعت پرنشاط و زادوولد آسان از ویژگي هاي برجسته این نژاد مي باشند . 
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 ( :Gatinaise( گاتي نایز )45

ران متمایز است . توانایي تخم گذاري خوبي دارد و بخوبي چاق این نژاد فرانسوي با رنگ سفيد خالص از دیگ

 مي گردد . گوشت و پوستش سفيد رنگ هستند . 

 

 
 

 ( :Gauloise( گوآلویز )46

از نژادهاي زیباي فرانسوي با جثه بزرگ است . رنگش طالیي متمایل به پرتقالي مي باشد .  رنگ بال ها 

 مخلوطي از زرد روشن و سياه است . 
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 ( :Grey Junglefowl( مرغ جنگلي خاكستري )47

منشأ آن جنگل هاي انبوه جنوب غربي هندوستان است . مرغ ها بخوبي بر تخم ها مي خوابند و خروس ها از 

 جوجه ها مراقبت مي كنند . مدت ذخيره اسپرم در مرغ هاي این نژاد بسيار طوالني است . 

 

 
 

 ( :Holland( هلند )48

نگين و دو منظوره است كه داراي دو نوع رنگ سفيد و گل باقلي مي باشد . تخم مرغ هایش سفيد از نژادهاي س

 رنگ ، رنگ پوست بدن و پاهایش زرد و تخم مرغ هایي با پوسته تيره دارند . 
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 ( :Japanese batams( جنگجوي ژاپني )49

سياه و خاكستري است .  پاهایش بدون پَر و داراي رنگ هایي چون : سفيد ُدم سياه ، سياه ، خالدار ، زرد ُدم 

ُدم آن انبوه و ایستاده مي باشد كه به " ُدم سنجابي " معروف است . تاجي منفرد و دندانه دار ، صورت و نرمه 

 گوش به رنگ قرمز درخشان دارد . 

 

 
 

 ( :Jersey Giant( جرسي غول پيكر )50

ن است كه در ناحيه "نيوجرسي" آمریكا اصالح شده است . داراي دو واریته سياه و سفيد و جثه بسيار سنگي

 رنگ پوستش زرد مي باشد . 
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 ( :Kedo( كيدو )51

این نژاد اندونزیایي را بنام "آیام كيدو" مي شناسند  كه داراي پوست سفيد و تاج بزرگ سرخ و یا مشكي است 

وه اي تيره و رنگ پوسته تخم مرغ ها . آنها به رنگ هاي مشكي و كبكي دیده مي شوند . رنگ چشمانشان قه

 قهوه اي است . جثه بدن آنها متوسط مي باشد . 

 

 
 

 ( :Limousin( ليموزین )52

از نژادهاي زیباي فرانسوي است كه دمي داسي شكل دارد . تاجش بزرگ و سرخ رنگ است . رنگ پاها زرد و 

 ي باشد .ظاهر بدن پرنده به رنگ هاي زرد روشن ، قهوه اي و خاكستري م
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 ( :Norfolk grey( نورفولك خاكستري )53

" مي شناسند . این پرنده جزو نژادهاي سنگين محسوب مي گردد و براي Black Mariaآنرا اغلب بنام "

 اهداف دومنظوره پرورش مي یابد . پوسته تخم مرغ هایش قهوه اي هستند .  

 

 
 

 ( :Plymouth rock( پليموث روك )54

مریكایي با جثه متوسط و قدرت تخم گذاري مناسب است . آنها به رنگ هاي سفيد ، خرمایي ، از نژادهاي آ

 طالیي ، آبي ، نخودي و كبكي دیده مي شوند . از این نژاد در ایران براي توليد مرغان گوشتي بهره مي گيرند . 
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 ( :Redcap( رد كاپ )55

ینرو آنرا "رد كاپ" یا "سرخ كاله" مي گویند . رنگ تاج در این نژاد گلسرخي و بسيار بزرگ است و از ا

تخم در سال مي گذارد . منشأ آن انگلستان است . اندازه جثه آنها متوسط ،  200پوسته تخم مرغ ها سفيد و 

 بدن كشيده و سينه برجسته اي دارند . عمر طوالني و حالت تهاجمي از دیگر مشخصات آن مي باشند .

 

 
 

 ( :Rose comb( ُرز كومب )56

این نژاد جنگجوي انگليسي داراي جثه اي كوچك و بانشاط است . نرمه گوش سفيد و بزرگي دارد . واریته 

ا انواع سفيد و آبي نيز دارد .   سياهش مورد توجه مردم است ام 
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 ( :Scot grey( اسكاتلندي خاكستري )57

است زیرا داراي دو سایز كوچك و بزرگ در رنگش خاكستري و گاهاً سياه متاليك است . نژادي دو منظوره 

 گونه هاي مختلفش مي باشد . 

 

 
 

 ( :Antwerp Belgian bantams( جنگجوي بلژیكي آنت ورپ )58

از انواع ماكيان جنگي اروپا است كه در نمایشگاه ها به نمایش در مي آید . آنها به رنگ هاي سياه ، خالدار ، 

 ( نيز مي شناسند . Barbu de Grubbeن را با نام "آبي و بلدرچيني دیده مي شوند . آ
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 ( :Dandarawi( دن دراوي )59

ا مرغ ها گندمگون و قهوه اي تا خاكستري دیده  این نژاد مصري در انواع نر داراي رنگ سياه و سفيد است ام 

و مرغ ها حدود  مي شوند. تاج منفردش به رنگ قرمز و متمایل به عقب است . وزن جثه نسبتاً كوچكي دارند

 درجه سانتيگراد را متحمل هستند .  40تخم در سال مي گذارند . آنها دماي محيط تا  150

 

 
 

 ( :Delaware( دالوار )60

از نژادهاي آمریكایي با جثه اي سنگين است كه تخم هایي قهوه اي مي گذارد . پرهاي بدن پرنده بالغ سفيد است 

ا در ناحيه گردن و ُدم به رنگ هاي سياه و سفيد دیده مي شود . رشد و نمو سریعي دارد . نياز به مراقبت این ام 

 پرنده زیاد است .
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 :Denizli( دنيزلي )61

ثانيه هستند . گردن و پاها بلند ،  35از نژادهاي غرب تركيه است كه خروس هایش داراي آواي طوالني تا 

سياه و سفيد ، سياه ، سرخ ، سفيد با لكه هاي سياه و مشكي رنگ :  5سينه عميق و ُدم سنجابي دارند . آنها به 

 بال سرخ دیده مي شوند . تخم هاي كمي مي گذارند و وزن متوسطي دارند . 

 

 
 

 ( :Dominique( دومينيك )62

نژادي كامالً جسور است كه در اروپا و آمریكا براي پرورش در فضاي آزاد انتخاب مي گردد زیرا جوینده خوبي 

 غذا است . براي 
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 ( :Dorking( دوركينگ )63

انگشت است . دو نوع تاج ساده و گلسرخي دارد .  5این نژاد انگليسي بدني پهن ، عميق و افتاده دارد . داراي 

به رنگ هاي سفيد ، نقره اي و رنگارنگ دیده مي شود . منقارش كوتاه ، ساق پاها و انگشتان سفيد ، الله 

 تخم مرغ هایش سفيد است . گوش قرمز و رنگ پوسته 

 

 
 

 ( :Egyptian fayoumi( فيومي مصري )64

از اطراف رودخانه نيل در مصر منشأ دارد . مهمترین ویژگي آن سرعت بلوغش است . وزن جثه ظریف و 

سبكي دارد . پاهاي كشيده به رنگ آبي روشن با گردني بلند و كشيده دارد . پرنده اي دمدمي مزاج است ولي 

 گر نيست .پرخاش
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 ( : Empordanesa( امپور دانيسا ) 65

از نژادهاي اسپانيایي است كه داراي دو واریته سرخ و سفيد مي باشد . تاجش بزرگ و منفرد با لوب هاي 

 متعدد است . سينه اي فراخ و بزرگ و پاهایي به رنگ زرد دارد . 

 

 
 

 ( :Estaires( استيرس )66

شت مرغوب و مطبوعي است . وزن جثه بسيار سنگين و مرغ هایش در زمستان این نژاد فرانسوي داراي گو

 تخم گذاري مي كنند . بهترین واریته اش سياه رنگ مي باشد ولي انواع نقره اي و طالیي نيز دارد . 
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 ( :Famenne( فاميني )67

ره با تخم گذاري متوسط از نژادهاي بلژیكي است كه به رنگ سفيد و دمدمي مزاج مي باشد . نژادي دو منظو

 است . وزن جثه آنها متوسط مي باشد . 

 

 
 

 ( :Faverolles( فاورول )68

از نژادهاي فرانسوي و دو منظوره است . بال هاي كوچكش به آن قيافه اي چهارگوش مي دهد . گردني كوتاه و 

ق پا و پنجه ها سفيد مي باشند . ُدمي كوچك و ایستاده دارد . اغلب چشماني نارنجي و به ندرت تيره دارند . سا

 وزن جثه سنگين و توانایي تخم گذاري متوسطي دارند . این نژاد ویژه نگهداري در مزارع است . 
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 ( :Finnish( فنالندي )69

ع دیده مي شود . اندازه متوسط ، تاج منفرد و پاهایي بدون پَر دارند .  این نژاد فنالندي به رنگ هاي متنو 

 ني و توانایي تخم گذاري خوبي دارند . عمرشان طوال

 

 
 

 ( :Friesian( فریزیان )70

این نژاد توانایي تخم گذاري خوبي دارد و پوسته تخم مرغ هایش سفيد هستند . نژادي عصبي بشمار مي آید و 

ي نگهداریش در محيط هاي بسته دشوار مي باشد . تاجي منفرد و سرخ رنگ دارد . از جثه اي متوسط و رفتار

 جنگجو برخوردار است . به رنگ هاي زرد ، سفيد ، سياه ، آبي و سرخ خالدار دیده مي شود . 
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 ( :Frizzle( فریزل )71

منشأ آنرا از آسيا و برخي خاور دور مي دانند . پَرهاي این نژاد از پائين به باال تاب دارند لذا به آن نژاد "پَر 

به او حالت خارپشت مي دهند و از این جهت برخي آنرا زشت مي دانند و مجعد" نيز مي گویند . پرهایش تقریباً 

 تمایلي به نگهداریش ندارند . انواع رنگ هایش شامل : زرد ، سفيد و خاكستري هستند . 

 

 
 

 ( :Gotlands( گوتلند )72

هستند . غالباً به  این نژاد سوئدي توانایي تخم گذاري خوبي دارد . مرغ هاي آنها مادران خوبي براي جوجه ها  

 رنگ قهوه اي تيره و روشن دیده مي شوند . وزن جثه متوسطي دارند . 
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 ( :Gournay( گورناي )73

نژادي فرانسوي است كه جثه اي كوچك دارد وليكن از توانایي تخم گذاري خوبي برخوردار مي باشد .رنگ آن 

 تيره با لكه هاي سفيد است .

 

 
 

 ( :Green Jungle fowl( مرغ سبز جنگلي )74

اصل آن از اندونزي است . بال هاي قوي دارد لذا مي تواند تا مسافتي را پرواز كند . تخم هایي به رنگ سفيد ، 

زرد روشن و یا خاكستري دارد . گونه هاي وحشي این ماكيان در مصب رودخانه ها زندگي مي كنند و از ستاره 

 چنگ هاي كوچك تغذیه مي نمایند . هاي دریایي ، حشرات آبزي ، حلزون ها و خر
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 ( : Groninger Meeuwen( گرونينگر ميوون )75

این نژاد هلندي  بعنوان ماكياني با توانایي تخم گذاري زمستانه شناخته مي شوند . آنها فقط دو رنگ دارند كه 

 عبارت از :

 زیلور پيل )سفيد با لكه هاي مشكي( -الف

 خرمایي با لكه هاي مشكي(گودپيل )طالیي متمایل به  –ب 

 درجه نگه مي دارد .  60رنگ چشم هایش قهوه اي  است و دم را با زاویه 

 

 
 

 ( :Grubbe bantams( گروبي جنگجو )76

بال هایي متمایل به سمت زمين دارد . گردنش كوتاه و كلفت است . وزن جثه آنها بسيار سبك مي باشد . خروس 

 خاشگرند . هاي این نژاد تا حدود زیادي پر
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 ( :Hamburg( هامبورگ )77

این نژاد آلماني در دو نوع : آبي و پولك دار دیده مي شوند . آنها پرندگاني زیبا و جذاب هستند . تاج و بناگوش 

 سفيد دارند و توانایي تخم گذاري آنها خوب و پوسته تخم مرغ هایشان سفيد رنگند . 

 

 
 

 ( :Hedemora( هيدي مورا )78

ژاد سوئدي بسيار آرام و بي سروصدا است . آنها تخم گذاران خوبي هستند و با شرایط سرد سازگار مي این ن

باشند . وزن بدن آنها متوسط و به رنگ هاي مختلف دیده مي شوند و تمایل زیادي به جستجوگري غذا از محيط 

 دارند .
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 ( :Herve( هيروي )79

 سطي دارد . آنها به رنگ هاي مشكي ، آبي و فاخته اي دیده مي شوند . این نژاد بلژیكي توانایي تخم گذاري متو

 

 
 

 ( :Houdan( هودان )80

این نژاد فرانسوي داراي تاج سرخ رنگ شبيه برگ بلوط است . رنگ آنها سياه و سفيد مي باشد وليكن در 

 ت و پوسته سفيد مي باشند . بخش پشتي ُدم و بال داراي جالي متاليك است . نژادي تخم گذار با تخم هایي درش
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 ( :Hungarian yellow( مجارستاني زرد )81

از نژادهاي مزرعه اي كشور مجارستان است كه از جمله ماكيان دو منظوره محسوب مي گردد . تخم مرغ   

 هاي این نژاد به رنگ قهوه اي روشن با لكه هاي متمایل به قرمز است . 

 

 
 

 ( :Icelandic( ایسلندي )82

این نژاد ایسلندي جزو ماكيان تخمگذار زمستانه محسوب مي گردد . پوسته تخم مرغ هایش سفيد هستند . این 

 پرنده ها عمري طوالني دارند و رفتار آرامي بروز مي دهند . رنگ صورت آنها قرمز و نرمه گوش ها سفيدند . 
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 ( :Indian game( مرغ مسابقه هندي )83

ایي است كه هر لحظه آماده مبارزه مي باشد . آنها داراي سه گونه : مالزیایي ، هندي از نژادهاي جنگجوي آسي

 و اصيل هستند كه گونه مالزیایي به رنگ قرمز و گونه اصيل به رنگ هاي زرد و سفيد دیده مي شوند . 

 

 
 

 ( :Iowa blue( آیوواي آبي )84

ت وليكن رنگ پرهاي سر و گردن و سينه اش اغلب از منطقه "آیوواي" آمریكا منشأ دارد . رنگ بدنش آبي اس

 سفيدند . رنگ پاهایشان خاكستري مي باشد . 
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 ( :Irish game fowl( مرغ مسابقه ایرلندي )85

از نژادهاي جنگجوي ایرلندي است و به رنگ هاي سفيد ، سياه ، قرمز و قهوه اي دیده مي شود . این نوع 

 ایستاده است .  پرنده داراي پاهاي بدون پَر و دمي

 

 
 

 ( :Ixworth( ایكس ُورث )86

از نژادهاي انگليسي است كه به رنگ سفيد دیده مي شود . رنگ پاها و منقارش سفيدند و تاجي به فرم نخود 

فرنگي دارد . رنگ چشم ها پرتقالي و یا قرمز است . آنها زود بالغ مي شوند و به تعداد زیادي تخم مي گذارند . 

 ها نيز سفيد مي باشد . رنگ گوشت آن
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 ( : Javas( جاوه )87

آنها تاجي مثلثي شكل دارند . رنگ بدنشان سياه با جالي متاليك است . این نژاد اندونزیایي داراي كمر كوتاه و 

نيم دایروي مي باشد . بال هایي افتاده دارند . توانایي تخم گذاري آنها زیاد است اما اندازه تخم هایشان كوچك 

 ند . مرغ هاي این نژاد تمایل فراواني به خوابيدن بر روي تخم مرغ هایشان دارند . هست

 

 
 

 ( :Ko shamo( "كو شامو" یا "شاموي مينياتوري" )88

از نژادهاي جنگجوي ژاپني است كه سر و گردن و پاهاي بزرگي دارد . سر آنها پهن و با چين هاي سرخ رنگي 

وي برجسته كوتاه دارند . منقارشان كلفت ، تاج آنها از نوع نخودي ، ُدم از همراه است . چشم هاي درشت و ابر

 نوع كوتاه و روبه پائين و بال هایشان كوتاه و كوچك هستند . 
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 ( :Koekoek( كوئي كوئيك )89

. از نژادهاي دو منظوره است كه فقط به رنگ گل باقلي دیده مي شود . تخم مرغ هاي آنها قهوه اي رنگ هستند 

 تخم مرغ در سال مي گذارد .  200این نژاد تا 

 

 
 

 ( :Koeyoshi( كوئي یوشي )90

 25سر و گردن این نژاد ستبر و گوشتالو و ابروهایش كامالً برجسته هستند . مدت آوازخواني خروس ها تا 

يير رنگ پرها ثانيه به طول مي كشد . از نژادهاي ژاپني است . نرهاي این نژاد پس از فصل زاد و ولد به تغ

اقدام مي كنند . آنها فقط به رنگ سياه متاليك دیده مي شوند . سرعت رشد این نوع پرنده كامالً آهسته است و 

 ميزان مرگ و مير زیادي دارند.
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 ( :Krainkoppe( كراین كوپ )91  

گردني قوي و پَرهاي  منشأ آن هلند و آلمان است . آنها داراي بدني با وضعيت قائم ، مؤخره اي بلند ، سر و

انبوه بر روي كمر و سينه هستند . تاج گردوئي شكل و ریش آنها كوتاه است . این نژاد به دو رنگ نقره اي و 

 قرمز با سينه سياه دیده مي شود . 

 

 
 

 ( :Kuro Gashiwa( كورو كاشيوا )92

امالً سياه  ولي رنگ صورت خروس از نژادهاي ژاپني با ُدم بلند و بانگ رسا مي باشد . رنگ صورت مرغ ها ك

ها  سياه و قرمز است و رنگدانه هاي سياهي در قاعده تاج منفرد دیده مي شوند . ساق ها و كف پاها سياه 

 زیتوني است . آنها نژادي آرام مي باشند .
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 ( : La Fleche( ال فليچ )93

شكل دارد . این نژاد داراي  Vد و تاج از نژادهاي فرانسوي و دو منظوره است . نرمه هاي گوش بلند و سفي

ریش بلندي است كه از دو طرف گردن آویزان مي باشد . وزن جثه آنها سنگين و رنگ پا و پنجه ها هميشه 

ا با محيط سریعاً سازگار مي گردد .   سياه است . رشد آنها آهسته است ام 

 

 
 

 ( :Laken velder( الكين ویلدر )94

لقب "مرغ مقدس" مي شناسند . تمامي اجزاء بدنش سفيد و تنها گردن و دمش سياه  این نژاد اروپایي را با

 هستند . 
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 ( :Langshan( النگشان )95

از نژادهاي كشور چين است كه عالقه فراواني به خوابيدن بر روي تخم مرغ ها دارد . بدنش كوتاه ، پاها طویل 

هستند . پرنده اي بسيار زیبا و آرام است كه تخم مرغ هایي  و ُدم بلندي دارد . تاجش ساده و پاها داراي پَر

 بزرگ و قهوه اي مي گذارد و به رنگ هاي سياه و سفيد مشاهده مي شود . 

 

 
 

 ( :Leghorn( لگهورن )96

از نژادهاي مشهور تخمگذار دنيا است . این نژاد ایتاليایي به رنگ هاي سفيد و قهوه اي دیده مي شود . تاج آن 

دو صورت : گل سرخي و ساده وجود دارد . این نژاد داراي پرنده هایي به رنگ هاي قهوه اي ، نخودي ،  ها به

نقره اي ، قرمز َدم سياه و سفيد مي باشد . رنگ پوست ، منقار ، ساق پا و پنجه ها به رنگ زرد هستند . تخم 

 مرغ ها نسبتاً درشت و رنگ پوسته اش سفيد است . 
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 ( :Lincolnshireر )( لينكلن شای97

از نژادهاي آمریكایي با رشد سریع و تخمگذاري زمستانه است . بدنش در ناحيه پشتي پهن است و َدمش رو به 

 پائين مي باشد . رنگ منقارشان زرد و پاهایش سفيدند . 

 

 
 

 ( :Madagascar game( مرغ مسابقه ماداگاسكار )98

" نيز شهرت دارد . گاهاً به آن Turkenپا است كه بنام "( اروNaked neckاز نژادهاي "گردن لخت" )

"Malgache . نيز مي گویند . سينه و گردنش لخت هستند و از ران ها و چنگال هاي نيرومندي برخوردارند "

ُدمش ایستاده و تاج كوتاهي دارد . این نژاد تخمگذار خوبي است و بخوبي از جوجه هایش نگهداري مي كند . 

 كنون به رنگ هاي سياه ، سرخ قهوه اي ، سرخ و سياه و آبي دیده شده است . این پرنده تا
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 ( :Malay( ماالي )99

قهوه اي دیده مي شود . این نژاد -این پرنده كه نژادي آسيایي دارد به رنگ هاي سياه ، سفيد ، پولكي و سرخ

يمایي خشن مي دهد . تاج آن از نوع داراي پاهاي دراز و جمجمه اي پهن با ابروهاي برجسته است كه به آن س

توت فرنگي و رنگ پوست بدنش زرد رنگ ولي رنگ پوسته تخم مرغ هایش قهوه اي تيره هستند . آنها نژادي 

 كامالً جنگجو و متعصب هستند و از مرغ ها مراقبت مي كنند . 

 

 
 

 ( :Mantes( مانتس )100

رنگ پرهاي آنها سياه درخشان با خال هاي سفيد مي باشد  این نژاد فرانسوي داراي جثه اي نسبتاً كوچك است .

. این پرنده چشماني به رنگ سرخ روشن و تاج منفرد است . آنرا را دو منظوره پرورش مي دهند و پوسته تخم 

 مرغ كمرنگي دارند . 

 

 
 



81 
 

 ( :Marans( مارانز )101

قدي متوسط و بدني مناسب دارند لذا براي  نژادي فرانسوي با تخم مرغ هایي به رنگ قهوه اي تيره است . آنها

توليد گوشت مناسب هستند . این نژاد ُدمي بلند و سري كوچك با تاجي منفرد و چشماني برجسته دارد . چشم ها 

به رنگ قرمز ، الله گوش قرمز و ساق پا سفيد هستند . آنها رشد سریعي دارند . جوجه هایشان با داشتن رنگ 

 ر و ماده بخوبي قابل تشخيص هستند . هاي مختلف در انواع ن

 

 
 

 ( :Marsh daisy( مارش دیزي )102

این نژاد انگليسي داراي توانایي خوب در تخمگذاري است . رنگ متداول آن گندمگون ، پاها زرد روشن ، تاج 

ط بزرگ و سرخ رنگ ، چشم ها به رنگ سرخ و نرمه گوش زرد ليمویي مي باشند . وزن بدن این نژاد متوس

 است .
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 ( : Mechels( ميچلز )103

يكي از كيفيت گوشت عالي برخوردار است . اغلب به رنگ فاخته اي دیده مي شود . تاج منفرد و این نژاد بلژ

ریش هاي بلند سرخ رنگ دارند . وزن جثه آنها سنگين و قدرت تخمگذاري متوسط با پوسته تخم مرغ هاي 

" وجود دارد كه داراي گردني Turkey headed malinesژاد با نام "خاكستري است . واریته اي از این ن

 دراز با تاج نخودفرنگي و فاقد ریش هستند . 

 

 
 

 ( :Merleraut( مرلي روت )104

این نژاد فرانسوي داراي تاج شاخي شكل ، كاكلي پُرپشت و ریش سرخ رنگ است . وزن آنها متوسط و داراي 

 . توانایي تخمگذاري خوبي هستند 
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 ( :Minohiki( مينوهيكي )105

ژاپني است كه بوفور درون قفس هاي پارك ها و باغ وحش ها به نمایش گذاشته مي شوند از نژادهاي ُدم دراز 

. آن را به رنگ هاي سفيد ، قهوه اي ، نقره اي ، سرخ و آبي تيره مي توان دید . معموالً رنگ ُدم در این نژاد با 

 ن متفاوت است . رنگ سایر بخش هاي بد

 

 
 

 ( :Minorka( مينوركا )106

این نژاد اسپانيایي داراي بدني كشيده ، تاج بزرگ و ریش بلند مي باشد و آنرا بزرگ ترین عضو نژادهاي 

مدیترانه اي ماكيان مي دانند . پشت آن طویل است و از شانه به طرف ُدم داراي شيب مي باشد . ُدمش متمایل 

اشد و زائده گوش آن سفيد ، پوست بدنش سفيد و سينه اي برجسته و گرد دارد . از نظر به سمت پائين مي ب

شكل تاج به دو گونه : ساده و گلسرخي تقسيم مي شوند .این نوع پرنده ها به رنگ هاي سياه ، سفيد و خرمایي 

ایش بزرگتر از نژاد تقسيم مي شوند . آن را جزو نژادهاي تخمگذار طبقه بندي كرده اند و اندازه تخم مرغ ه

 لگهورن مي باشند . 
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 ( :Modern game( جنگجوي مدرن )107

این نژاد انگليسي داراي قدي بلند و قيافه اي متمایز است و بعنوان ماكيان جنگي درشت هيكل شناخته مي شود 

ار از زرد تا . گردني دراز و كشيده دارد . تاجش كوچك و ُدمش چندان دراز نيست . رنگ ساق هاي پا و منق

 سفيد متفاوت مي باشد . 

 

 
 

 ( :Nankin bantam( جنگجوي نانكين )108

یك جنگجوي حقيقي است كه منشأ آن را جنوب شرقي آسيا )جاوه و هند( مي دانند . رنگ آن معموالً زرد ولي 

 ُدمش سياه است . تاج منفرد و سرخي دارد و رنگ ساق پاهایش سفيد یا آبي است . 
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 ( :Nakazakiناكازاكي )( 109

از نژادهاي زیبا و كوتوله ژاپني است كه از پاها ، تاج و گوش هاي كوتاهي برخوردار است . رنگ بدنش زرد 

براق مي باشد. آنها پرندگاني بسيار مأنوس هستند و در باغ ها پرورش مي یابند . آنها به رنگ هاي سفيد و ُدم 

 سياه دیده مي شوند . 

 

 
 

 ( : New Hampshireمشایر )( نيو ه110

از نژادهاي آمریكایي و دو منظوره است . آنها داراي بلوغ جنسي زودرس هستند و توليد تخم مرغ زیادي دارند 

عدد تخم مرغ مي گذارند . تخم مرغ ها درشت و ميزان جوجه آوري باالیي دارند  280بطوریكه ساالنه در حدود 

خروس ها تيره تر از مرغ ها مي باشند و لكه هاي سياهي در پَرهاي . رنگ پَر و بالش بلوطي قرمز است . 

ناحيه گردن و ُدمش دیده مي شوند . رنگ ساق و پوست بدن زرد ، تاج ساده و منقار زرد متمایل به قهوه اي 

 مي باشند . تخم مرغ ها غالباً درشت و پوسته اي قهوه اي دارند . 
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 ( :Niederrheiner( نيدررینر )111

این نژاد دو منظوره داراي منشأ آلماني است . وزن بدن آنها نسبتاً سنگين مي باشد . آنها پرنده اي آرام با 

عدد تخم مرغ در سال هستند . پرنده هاي این نژاد به رنگ هاي آبي ، فاخته اي ، كبكي و  200قدرت گذاشتن 

 طوسي دیده مي شوند . 

 

 
 

 ( :North Holand blue(  آبي شمال هلند )112

این نژاد هلندي به رنگ گل باقلي دیده مي شود و رنگش در خروس ها تيره تر است . رنگ پوست و پاهایش 

 سفيد و تخم مرغ هایي به رنگ خاكستري روشن مي گذارد . 
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 ( :Norwegian( نروژي )113

م مرغ هاي درشتي به رنگ سفيد این پرنده تنها نژاد حقيقي كشور نروژ است . آنها پُر نشاط و دلير هستند و تخ

مي گذارند . وزن جثه نسبتاً كوچكي دارند . جوجه هاي نر و ماده یكروزه آنها بواسطه تفاوت رنگ قابل 

 تشخيص هستند . این پرنده به رنگ هاي قهوه اي تيره و زرد روشن دیده مي شود . 

 

 
 

 ( :Ohiki( اوهيكي )114

كه تاج منفرد ، نرمه گوش سفيد و چشم هاي سرخ متمایل به قهوه اي  از جمله نژادهاي ُدم دراز ژاپني است

درجه با بدن است . از نژادهاي  30دارد . پاها به رنگ زیتوني تا سبز روشن و ُدمش به رنگ تيره با زاویه 

جنگجو محسوب مي گردد و امروزه محبوب ترین ماكيان كشور ژاپن مي باشد . آنها جثه اي بسيار كم وزن 

 سانتيمتر و بفرم داسي است . 60-150د . طول ُدم دارن
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 ( :Olansk bantams( جنگجوي اوالنسك )115

از نژادهاي قدیمي كشور سوئد است و تحمل بسيار خوبي به شرایط سرد دارد . آنها تخم مرغ هاي كوچك و 

نده هاي این نژاد داراي عدد تخم مرغ در سال را دارند . پر 300سفيدرنگي مي گذارند . توانایي تخم گذاري 

رنگ هاي متنوعي هستند و معموالً خال هاي سفيدرنگي سرتاسر بدن آنها را مي پوشانند . گاهاً پاهایشان پَردار 

 مي باشند . 

 

 
 

 ( :Old Dutch bantams( جنگجوي قدیمي هلندي )116

. آنها كوچك ترین خروس هاي از نژادهاي مرسوم در روستاهاي هلند است كه تخم مرغ هاي كوچكي مي گذارند 

 جنگي را تشكيل مي دهند .
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 ( :Old English game bantam( جنگجوي انگليسي كهن )117

از محبوب ترین نژادهاي ماكيان در بریتانيا است كه معموالً براي عرضه در نمایشگاه ها پرورش مي یابد . این 

ایي تخم گذاري خوبي دارد و گونه هاي جنگجو را شامل نژاد جسور ، با نشاط ، مغرور و قد كوتاه است . توان

آبي تيره  ،  -سياه ، سرخ  -مي گردد . رنگ زیباي پَرهایش معروف مي باشد . این پرنده به رنگ هاي سفيد 

 سرخ دیده مي شود . -سرخ و قهوه اي -سياه 

 

 
 

 ( :Old English pheasant fowl( مرغ قرقاول انگليسي كهن )118

اي انگليسي مقاوم به سرما با باروري خوب است . آنها تخم مرغ هاي درشت به رنگ سفيد تا كرم مي از نژاده

گذارند و تخم گذاري را از هفت ماهگي آغاز مي نمایند . این پرنده در نگهداري از جوجه ها بخوبي عمل مي 

 كنند . این نژاد دو منظوره است . 
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 ( :Onagadori( اوناگادوري )119

نژاد ژاپني به داشتن ُدم بلند و داسي شكل مشهور است و به رنگ هاي مختلفي نظير : سياه سينه سرخ ، این 

سفيد ، سفيد سينه نقره اي و سياه سينه طالیي دیده مي شود . پاها در واریته سفيد به رنگ زرد هستند . ُدم این 

 متر مي رسد .  6پرنده در برخي از گونه ها به 

 

 
 

 ( :Russian Orloffsروسي ) ( اورلوف120

از انواع نژادهاي روسي و بسيار زیبا است . رنگ سرخ خوشرنگي دارد . گردنش با پَرهاي مخملي پوشيده 

شده اند . این نژاد بزرگ و شكاري با ویژگي هایي نظير : َسر ِگرد ، ریش بلند ، تاج توت فرنگي ، منقار كوتاه 

رغ هایي با پوسته قهوه اي روشن شناخته مي شوند . ميزان توليد تخم قالب مانند ، پاهاي زرد رنگ و تخم م

مرغ آنها كم است و عمدتاً نژادي گوشتي محسوب مي گردند .  سرعت رشد زیادي دارند و در مقابل سرما 

 بخوبي مقاومند . بدن این پرنده از پَرهاي سياه و سفيد و قهوه اي متمایل به قرمز پوشيده شده اند .
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 ( :Orpingtonاورپينگتون ) (121

از نژادهاي انگليسي با بدني كشيده و عميق است . آنها داراي دست ها و پاهایي كوتاه ولي استخوان بندي 

درشت هستند .  بدني جمع و جور دارند و جزو نژادهاي گوشتي محسوب مي شوند . توليد تخم مرغ مناسبي 

 یي ، سياه ، سفيد و آبي مي باشند . دارند . شكل تاج آنها ساده ، رنگ پَرها خرما

 

 
 

 ( :Orust( اوروست )122

از نژادهاي سواحلي كشور سوئد است كه توانایي جستجوگري خوبي براي كسب غذا در شرایط طبيعي دارد . 

آنها به رنگ هاي سفيد و سياه دیده مي شوند . وزن این پرنده نسبتاً كم است و نوع نر داراي پَرهاي قرمز و 

 بر روي گردن هستند . زرد
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 ( :  Owlbeard( اوول بيرد )123

از نژادهاي قدیمي هلند بشمار مي رود . رنگ چشمانش قهوه اي سرخ فام و نرمه گوش آن سفيد است . این 

نژاد به رنگ هاي سفيد ، سياه آبي ، فاخته اي ، طالیي ، نقره اي پولكي و زرد سفيد پولكي دیده مي شود ولي 

سرش سياه است . نژادي دو منظوره است كه براي نمایش در نمایشگاه هاي ماكيان مناسب مي اغلب رنگ 

تخم مرغ مي گذارند .   200ماهگي به تخم گذاري مي افتند .  ساالنه حدود  5باشد . در صورت تغذیه مناسب از 

 وزن این نژاد نسبتاً كم است .

 

 
 

 ( :Red jungle fowl( مرغ جنگلي سرخ )124

ا نياي تمامي مرغان اهلي بشمار مي آورند . این پرنده براي اولين دفعه در آسيا اهلي گردیده است . آنها آنر

 بسادگي نگهداري و ازدیاد مي شوند . 
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 ( :Swedish spotted cock( خالدار سوئدي )125

بدنش شبيه گل ها " نيز مشهور مي باشد زیرا كه لكه هاي موجود روي Flower henاین نژاد سوئدي بنام "

ا قوي است . داراي جثه اي متوسط و توانایي خوب در تخم گذاري مي باشد .   است . پرنده اي بسيار آرام ام 

 

 
 

 ( :Thai game fowl( مرغ مسابقه تایلندي )126

ا از نظر توليد  گوشت پرنده اي بزرگ و تنومند است كه بعنوان ماكيان تخمگذار در مزارع نگهداري مي شوند ام 

 نيز مطرح هستند . از این پرنده زیبا در نمایشات و مسابقات جنگ خروس استفاده مي گردد . 
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 ( :Phoenix( فونيكس )127

از جمله پرندگان زیبا با منشأ ژاپني است زیرا كه ُدمي دراز با رنگ پَروبال بسيار جذاب مي باشد . طول 

لباً در باغ وحش ها نگهداري مي گردند و بر باالي چوب هاي سانتيمتر مي رسد لذا غا 230پَرهایش گاهاً تا 

ي  بلند براي تماشاي مردم گذاشته مي شوند . نژادي بسيار حساس هستند و باید از رطوبت و تغييرات جو 

ناگهاني دور نگهداري شوند . این پرنده در ژاپن در سایه نگهداري مي شود تا تابش شدید آفتاب بر بال و پَر 

تأثيري نگذارد . رنگ پرهاي گردنش سفيد نقره اي و پَرهاي پشت سرخ رنگ و رنگ بال هاي سياه رنگي آن 

 با جالي متاليك است كه در البالیش پَرهاي سرخ و زرد و سفيد قرار دارد . 

 

 
 

 ( :Pavilly( پاویلي )128

 تمایل به عقب دارد . منشأ آن كشور فرانسه است . رنگش منحصراً مشكي مي باشد و یك تاج منفرد بزرگ م
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 ( :Pelong long crower( پيلونگ تاج بلند )129

از نژادهاي كشور اندونزي است كه از آواز بلندي برخوردار مي باشد . آنها چشماني قرمز ، تاج بزرگ و ریش 

 " خوانده مي شود . Ayam pelungهاي سرخ رنگ دارند و در كشور اندونزي بنام "

 

 
 

 ( :Penedesecasكاس ) ( پيني دسي130

از نژادهاي اسپانيایي است كه داراي نرمه گوش سفيد و تخم مرغ هایي با پوسته سفيد  مي باشد . آنها به رنگ 

هاي گندمي ، كبكي ، قهوه اي روشن و سياه است . این پرنده از لحاظ تاج داراي انواع مختلفي مي باشد وليكن 

عدد دیده مي شود كه اصطالحاً به "تاج ميخك صدپر" یا "تاج پادشاهي" معموالً با تاجي منفرد با لوب هاي مت

 موسوم است .
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 ( :Piken( پيكن )131

ر از منشأ اروپایي است كه در كشور چين اصالح گردیده است . آنها در رنگ  پرنده اي بسيار زیبا با بدني مدو 

پوشيده شده اند و نوع ماده بخوبي از تخم مرغ  هاي سياه ، سفيد ، زرد و خاكي دیده مي شوند . پاهایش با پَر

 هایش مراقبت مي كند. از این نژاد براي نمایش مرغان تخمگذار در نمایشگاه ها بهره مي برند . 

 

 
 

 ( :Pinta Asturiana( آستوریاناي رنگارنگ )132

ي بدن سياه با خال هاي از نژادهاي اسپانيایي است كه داراي وزن جثه سنگين ، تاجي بزرگ و منفرد و رنگ ها

سفيد مي باشد . آنها به رنگ هاي دیگري چون : قهوه اي ، سفيدچركي و طوسي نيز دیده شده اند . پوسته تخم 

 مرغ هایشان  به رنگ خاكستري روشن است . 
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 ( :Poland( لهستاني )133

نژادهاي كاُكل دار محسوب مي  " نيز شناخته مي شود و یكي از محبوب ترینPolishاین نژاد لهستاني با نام "

گردد . این پرنده نمایشي داراي تخم مرغ هایي با پوسته صدفي ، كاكلي چتر مانند ، سوراخ بيني بزرگ و تاجي 

است و به رنگ هاي سياه با كاكل سفيد ، سفيد با كاكل سياه ، طالیي و نقره اي دیده مي شود . وزن  Vبه شكل 

 جثه آنها نسبتاً متوسط است .

 

 
 

 ( : Pyncheon bantam( جنگجوي "پين چيون" )134

از ماكيان درشت اندام و جنگجو است كه به رنگ هاي گل باقلي و قهوه اي با لكه هاي سياه و سفيد دیده مي 

شود . آنها توانایي تخم گذاري مناسبي دارند و از جوجه ها بخوبي مراقبت مي كنند . جوجه هایشان به رنگ 

 خاكستري هستند .  زرد با لكه هاي
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 ( :Rapanui( راپاناي )135

این نژاد از منشأ جزایر اقيانوسيه است كه توسط سرخپوستان آمریكا پرورش مي یافتند و تشابه ژنتيكي زیادي 

 با نژادهاي آسياي جنوب شرقي دارد . 

 

 
 

 ( :Rhinelander( راین الندر )136

عدد در سال طي دهه هاي اوليه قرن بيستم  200گرمي به تعداد  55این نژاد آلماني با گذاشتن تخم مرغ هاي 

بعنوان بهترین الین مرغان تخمگذار آلمان شناخته مي شد . آنها به رنگ هاي سياه ، سفيد ، آبي تيره ، آبي 

سياه خالدار و قهوه اي دیده مي شوند . این نژاد داراي سينه اي عميق ، پشتي پهن ، نرمه گوش كوچك و سفيد 

 ا وزن متوسط هستند . ب
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 ( :Rhode Island red( رود آیلند رد )137

این نژاد آمریكایي و دو منظوره داراي بدني كشيده ، پشت مسطح و سينه برآمده مي باشد . آنها به رنگ هاي 

و قهوه اي تيره و قهوه اي مایل به قرمز با ُدم هاي سياه براق دیده مي شوند . تاج آنها بفرم هاي ساده 

گلسرخي است . رنگ تخم مرغ ها قهوه اي با اندازه خوب است . الله گوش و چشمان قرمز دارند ولي ساق 

 پاها و رنگ بدن زرد است . این نژاد از منقاري به رنگ قرمز شاخي برخوردارند . 

 

 
 

 ( :Rhode Island white( رود آیلند وایت )138

 زرد رنگ و رنگ تخم مرغ هایش قهوه اي مي باشند .این نژاد دو منظوره است . پوست این پرنده 
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 ( :Ruhlaer bantam)  ( جنگجوي روهالیر139

این نژاد آلماني داراي تاج كوچك و رنگ هاي متنوع مي باشد . این پرنده كه جثه اي بسيار سبك دارد ، تخم 

 مرغ هایي با پوسته كرم رنگ مي گذارد .

 

 
 

 ( :Sabelpoot( سابيل پوت )140

آلماني و جنگجو محسوب مي شود . این پرنده كه پاي ثابت بسياري از مسابقات -از نژادهاي درشت هيكل هلندي

 جنگ خروس ها در گذشته بود ، داراي پاهاي پَردار و رنگ بدن ُسرمه اي با لكه هاي سفيد مي باشد . 
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 ( :Saipan( سایپان )141

از جمله نژادهاي جنگجو با منشأ جنوب شرقي آسيا محسوب مي " نيز مي نامند و Jungle fowlآن را بنام "

 گردد . این پرنده از وزن جثه بسيار درشت برخوردار است وليكن رفتار آرامي دارد .

 

 
 

 ( :Satsumadori( ساتسومادور )142

سفيد به رنگ نژادي ژاپني با ُدم بلند و بسيار زیبا همچنين چشماني تو رفته و گود مي باشد كه عالوه بر رنگ 

نقره اي سينه سياه و سرخ دیده مي شود . آنها تاج كوچكي دارند و اغلب براي شركت در نمایشات پرورش مي 

 یابند . 
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 ( :Scots dumpy( خپل اسكاتلندي )143

نژادي پاكوتاه با منشأ كشور اسكاتلند است كه به چهار رنگ : سياه ، فاخته اي ، خاكستري نقره اي و 

. د و توليد گوشت آن نيز مناسب استتيره دیده مي شود . توانایي تخم گذاري خوبي در اقاليم خنك دار خاكستري

 این پرنده متوسط جثه داراي تخم مرغ هایي با پوسته اي به رنگ هاي سفيد و قهوه اي روشن مي باشد . 

 

 
 

 ( :Sebright( سيبرایت )144

ميان ماكيان است و به رنگ هاي سيبرایت نقره اي و سفيد دیده این نژاد جنگجو داراي زیباترین چشم ها در 

 مي شود . آنها جثه اي بسيار سبك دارند .
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 ( :Serama( سيراما )145

" و "راما" نيز مي شناسند . آنها از ماكيان بسيار كوچك جثه با Kelantanاین نژاد مالزیایي را بنام هاي "

 جلو و ُدم را افراشته نگه مي دارند . ظاهري مغرور هستند كه سينه ها را به 

 

 
 

 ( :Shamo( شامو )146

از نژادهاي جنگجو و مخصوص مسابقه در ژاپن محسوب مي شود كه قدي بلند با ابروهایي برآمده و چشماني 

تورفته دارد . تاج آن كوچك به فرم نخود فرنگي و دمش كوچك رو به پائين است . داراي رنگ هاي سياه ، آبي 

 يد ، خالدار ، سينه سرخ و قهوه اي مي باشد . ، سف
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 ( :Shokoku( شوكوكيو )147

از نژادهاي ُدم دراز ژاپني است كه به رنگ هاي نقره اي سينه سياه و یا سفيد دیده مي شود . صورتش كامالً 

  سانتيمتر مي باشد . 90سرخ و ساق هایش زرد هستند . این پرنده داراي دمي داسي شكل به طول 

 

 
 

 ( :Silkie( ابریشمي )148

این نژاد را متعلق به كشورهاي چين ، ژاپن و احتماالً هند مي دانند . آنها پرنده هایي نسبتاً كوچك هستند كه به 

مشخصات بارزي چون پَرهاي ابریشمي و غریزه مادري بسيار قوي مشهورند . این نژاد بدني جمع و جور به 

 ز و پنج انگشت دارد . شكل توت فرنگي ، ساق پاي درا
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 ( :Sulmtalers( سولم تالرز )149

از نژادهاي اتریشي با وزن و كيفيت گوشت عالي است كه عمدتاً در مناطق كاشت ذرت كشور اتریش پرورش 

 مي یافتند .

 

 
 

 ( :Sultan( سلطان )150

ند كه براي یافتن غذا تالش زیادي احتماالً از نسل تركيه عثماني است . آنها پرنده هایي بانشاط و تندرو هست

 5دارند . مرغ هاي این نژاد بسيار شبيه خروس ها هستند و فقط جثه آنها كوچك تر است . این پرنده حائز : 

 و ریش سفيد مي باشد .  Vپنجه ، تاجي سرخ و كوچك بشكل 
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 ( :Sumatra( سوماترا )151

وشت مناسب و از توانایي تخم گذاري خوبي برخوردار مي از منشأ اندونزي است . رنگي سياه دارد . كيفيت گ

 باشد . 

 

 
 

 ( :Suusex( سوِسكس )152

نژادي دو منظوره با منشأ انگلستان است . آنها داراي بدني كشيده ، شانه پهن ، سينه عميق ، تاج ساده ، رنگ 

اشد .  این پرنده به رنگ منقار شاخي ، پنجه پا به رنگ شاخي ، رنگ پوست سفيد و گوشت بسيار خوب مي ب

 هاي سوِسكس خالدار و سوِسكس قرمز دیده مي شود . 
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 ( :Tomaru( تومارو )153

 این نژاد ژاپني داراي ُدم بلند و آوازي رسا است . این پرنده غالباً به رنگ سياه متاليك دیده مي شود . 

 

 
 

 ( :Tournaisis( تورناسيس )154

كي است كه بر روي كشتي هاي باربري رودخانه اي نگهداري مي شد لذا آن را از جمله نژادهاي جنگجوي بلژی

"مرغ كوچك كاپيتان" نام نهادند .  این پرنده كه بدني با چندین رنگ مخلوط دارد ، اصوالً تخم گذار خوبي 

 محسوب مي شود و از جوجه هایش بنحو مناسبي نگهداري  مي كند . 
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 ( :Turken( گردن لخت )155

" و Transylvanian naked neckنژاد مجارستاني شباهت زیادي به بوقلمون دارد و بنام هاي " این

"Kaalnek نيز موسوم است .  آنها توانایي تخم گذاري خوبي دارند و تخم مرغ هایي به رنگ قهوه اي توليد "

الب است و تمامي افراد نسل مي كنند . این پرندگان متحمل به اقليم سرد هستند . ژن گردن لختي در این نژاد غ

 اول حاصل از تالقي ها را شامل مي گردد .

 

 
 

 ( :Tuzo( توزو )156

از نژادهاي جنگجو مرسوم در آمریكا و آلمان است .  آنها توانایي تخم گذاري خوبي دارند و تخم مرغ هایي با 

 پوسته سفيد و یا سایه دار توليد مي كنند . 
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 ( :Venda( ویندا )157

ل آن از كشور آفریقاي جنوبي است .  آنها با شرایط كم غذایي و خطر ابتال به بيماري ها عادت دارند .  آنها اص

كنه هاي بدن گاوها را مي خورند . تخم مرغ هایي درشت با پوسته اي به رنگ سفيد متمایل به صورتي مي 

نژاد پرخاشگرند و از محدوده  عدد در سال است . خروس هاي این 70گذارند . متوسط تخم مرغ هایشان 

 خویش بشدت حفاظت مي كنند . 

 

 
 

 ( :Vorverk( ُورویرك )158

این نژاد آلماني توانایي تخم گذاري خوبي دارد . این پرنده وزن جثه نسبتاً متوسطي دارد و رنگ پوست بدنش 

 زرد تيره است . 
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 ( :Welsummer( ویلسامر )159

فضاي آزاد مي تواند تعداد زیادي تخم مرغ قهوه اي توليد كند . آنها جثه اي  این نژاد در صورت نگهداري در

ا مطيع هستند.   بزرگ دارند و بسيار پُرنشاط ام 

 

 
 

 ( :Westphalian( وست فاليان )160

" نيز خوانده مي شود .  آنها تا هنگام مرگ به تخم Westfalische Totlegerاین نژاد قدیمي آلماني بنام "

ادامه مي دهند . پوسته تخم مرغ هاي آنها به رنگ سفيدند . این پرنده بسيار عصبي مي باشد و به رنگ گذاري 

 هاي نقره اي و طالیي با تاج كوچك سرخ رنگ دیده مي شود . وزن بدن آنها متوسط است .
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 ( :White faced black spanish( سياه اسپانيایي صورت سفيد )161

نژاد مدیترانه اي است كه توانایي تخمگذاري خوبي دارد . تخم مرغ ها به رنگ سفيد از قدیمي ترین ماكيان 

گچي هستند . این پرنده داراي صورتي سفيد با نرمه گوش سفيد ، بزرگ و آویزان است . گاهاً آن را بنام "مرغ 

 صورت دلقكي" نيز مي شناسند .

 

 
 

 ( :Wyandottes( وایندوت )162

ي آمریكایي است كه داراي بدني نسبتاً گرد و پائين افتاده مي باشد . پشت كوتاه ، پرهاي از قدیمي ترین نژادها

پُرپشت و رنگ پوست زرد از ویژگي هاي آن است . آن را دو منظوره نگهداري مي كنند . رنگ آنها سفيد ، 

 نخودي ، طالیي ، كبكي و نقره اي است . 
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 ( :Yamato( یاماتو )163

داراي جثه اي بزرگ ، ساق هاي نيرومند ، سر بزرگ و غبغب دار با چين و چروك هاي فراوان  این نژاد ژاپني

 است . آنها ُدم كوچك و روبه پائين دارند . 

 

 
 

 ( :Yokohama( یوكوهاما )164

 آنها از نژادهاي ُدم دراز ژاپني با تاج نخودي هستند . 

 

 



113 
 

 ( :Yurlower( یورلوور )165

جثه درشت است كه توانایي تخمگذاري خوبي دارد . آنها كه طول آوازخواني بلندي دارند  از نژادهاي روسي با

 ، از تاج سرخ رنگ منفردي برخوردارند . 

 

 
 

 ( :Lari( الري )166

نژادي ایراني با قرابت ماالیي است . خالص ترین نوع این نژاد جنگي در استان اردبيل پرورش مي یابد . این 

كشيده ، سينه پهن و عميق و پرگوشت ، پشت پهن و داراي شيب از جلو به عقب ، بال ها  نژاد بدني بلند و

محكم كه به بدن چسبيده اند ، سر كوچكتر از فرم بدن )اصطالحاً ماري( ، تاج توت فرنگي و چشمان عقابي 

جثه هاي بسيار  درخشان به رنگ نارنجي دارد . الله گوش قرمز و منقارشان كوتاه و زرد رنگ است . آنها از

 كيلوگرم( برخوردارند .  4-6سنگين )
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 ( :Marandi( مرندي )167

از مهمترین نژادهاي تخمگذار ایراني است . آنها داراي منقار سياه تا خاكستري ، الله گوش كوچك و سفيد ، 

متوسطي دارند  ریش قرمز و متوسط ، ساق پا داراي پَر و رنگ پروبال سياه با انعكاس سبز هستند . وزن جثه

عدد تخم مرغ با پوسته قهوه اي روشن مي  150-180ماهگي به تخمگذاري مي رسند و ساليانه  7و در 

  گذارند .

 

 
 

 ( :Persian nacked neck( گردن لخت ایراني )168

اه ، این نژاد در استان هاي شمال ایران پراكنده است . رنگ پَرها كرم تا صورتي مي باشند وليكن رنگ هاي سي

گل باقلي ، زیره اي ، قهوه اي و قرمز نيز دیده مي شوند . شكل تاج ساده یكطرفه و وزن آنها متوسط مي باشد 

 تخم مرغ در سال مي گذارند .  110هفتگي بالغ مي شوند و حدود  19. در 
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 ( :Dashtyari( دشتياري )169

ها داراي جثه اي درشت ، پشت شيبدار و گردن این نژاد در مناطق مختلف استان بلوچستان دیده مي شود . آن

بلند هستند. در رنگ هاي سياه ، زیره اي ، كرم و قهوه اي وجود دارند . پَروبال خشن ، خشك و شكننده اي 

دارند . رنگ پاها سفيد ، زرد و یا مشكي است . تاج آنها بفرم توت فرنگي گلسرخي و نخودي مي باشد . رنگ 

 فيد و رنگ نوك هایشان : زرد ، قهوه اي روشن و سفيدند . ناخن هایشان : زرد و س

 

 
 

 ( :Isfahani( اصفهاني )170

این نژاد در استان اصفهان پراكنده اند . رنگ پَروبال سياه و رنگ پوسته تخم مرغ هایشان قهوه اي تا سفيد مي 

هفتگي بالغ  23د است . آنها در عد 130-140باشند . وزن بدن آنها متوسط با توانایي توليد تخم مرغ ساليانه 

 مي شدند . 
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 ( :Khorasani( خراساني )171

بومي استان خراسان است و به رنگ هاي مختلف دیده مي شوند . تاج آنها بفرم توت فرنگي ، ریش بلند ، ُدم 

 تند .  عدد در سال با وزن بدن نسبتاً متوسط هس 110قائم ، نوك مشكي و رنگ پاها سفيدند . تخم گذاري 
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 «کاربرد کنجاله آفتابگردان در تغذیه طيور گوشتی » 

“Application of sunflower oil cake for broilers feeding” 

 

 

 اسماعيل پورکاظممقاله مشترک : عبدالحسين یوسفی مشهور ؛ 

 

 

 

 

 چکيده :

تأثيرات بکارگيری کنجاله آفتابگردان جایگزین کنجاله سویا در جيره غذایی جوجه های گوشتی نژاد آرین مورد 

بررسی قرار گرفت. ضمن آزمایش از مقادیر مختلف کنجاله آفتابگردان بعنوان فاکتور اصلی در چهار سطح و 

ن فاکتور فرعی در دو سطح در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و همچنين از مقادیر متفاوت چربی بعنوا

 0-28دوره ) 2قطعه جوجه گوشتی استفاده گردید . فاکتورهای مورد بررسی ضمن  20هر تکرار شامل 

روزگی( تحت ارزیابی قرار گرفتند . براساس نتایج آزمایش، استفاده از کنجاله آفتابگردان در  29-56روزگی و 

غذایی جوجه ها فقط در صورت افزودن چربی به جيره ها مفيد واقع شدند ضمن اینکه بيشترین تأثيرات جيره 

 چربی بروز دادند .  %5کنجاله آفتابگردان بهمراه  %10مثبت را در سطح تيمار 

 

 کلمات کليدی : 

جایگزینی جيره  –ذایی ضریب تبدیل مواد غ –کنجاله آفتابگردان  –جيره غذایی طيور  –تغذیه جوجه های گوشتی 

 غذایی 

 

Abstract:  

Effects of application sunflower oil cake replacement soybean oil cake studied for 

feeding broilers belong to Arian strain. In research used different rates of 

sunflower oil cake as main factors in four levels and variation rates of fat as 

secondary factors in two levels. For research performance used factorial 

experiments base on completely randomized design with three replies and each 

reply include 20 chicks. Research factors assessed during 2 times (0-28 days & 29-

56 days). In results, using of sunflower oil cake only when had good benefit added 

enough fat to diets. Also most positive effects belonged to treatment with 10% 

sunflower oil cake and 5% fat.    

   

Key words: 

Broiler feeding – poultry diet – sunflower meal – sunflower oil cake – feed conversion 

efficiency 
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 مقدمه :

مسئله تغذیه آحاد جامعه از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی دارای اهمي ت بسزایی در جوامع بشری 

ویژه با می باشد بطوریکه گاهی درجه پيشرفت کشورها را از نوع تغذیه آنها ارزیابی می کنند . مواد پروتئينی ب

( WHOمنشأ حيوانی از الزامات تغذیه ای انسان ها است و براساس توصيه های سازمان بهداشت جهانی )

گرم برای هر فرد بطور روزانه ضرورت دارد وليکن برآورده ساختن چنين نيازی برای اکثر  23بمقدار 

ر تأمين انرژی و پروتئين مورد حکومت ها بسيار دشوار می باشد . در این راستا گوشت مرغ و تخم مرغ از نظ

 ( .2نياز و بازده غذایی از بهترین فرآورده های حيوانی بشمار می روند )

 

 (10( بازده غذایی ، انرژی و پروتئين برخی توليدات دامی)1جدول

 

                           

 فرآورده

گوشت مرغ تخم مرغ

  

گوشت 

 بوقلمون

شير 

گاو

  

گوشت گاو

  

گوشت 

 گوسفند

وشت گ

  ماهی

 بازده

 بازده خوراک

 )خوراک مصرفی/افزایش وزن(

20 45 6/19 91/90 1/11 5/12 5/62 

 بازده انرژی

 )انرژی مصرفی/انرژی توليدی(

28/8 10/8 30/5 24/17 92/2 27/2 5/14 

 بازده پروتئين

)پروتئين مصرفی/پروتئين 

 توليدی(

65/26 65/52 25/31 37 43/9 1/6 62/47 
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رورش طيور در اکثر نقاط دنيا به دليل سهولت انجام کار، کارآیی باال و ارجحي ت اقتصادی حائز اهمي ت فوق پ

العاده ای می باشد بطوریکه بيشترین سرمایه گذاری ها را در جهان بعد از صنایع نفت به خود اختصاص داده 

خوراک طيور وابستگی شدیدی به منابع  ( . عليرغم توليد نسبتاً زیاد گوشت مرغ در کشور ، از نظر1است )

خارجی وجود دارد و برای تأمين خوراک صنعت طيور بطور ساالنه ارز قابل توجهی مصرف می گردد. دراین 

( و چربی طيور sunflower oil cakeراستا برای بخشی از نيازها می توان از کنجاله آفتابگردان )

(poultry fatبهمراه سایر منابع مناسب داخ ) لی بعنوان جایگزین بخشی از خوراک طيور وارداتی استفاده

 نمود . 

 

 
 

 تاریخچه : 

کاشت دانه های روغنی نظير آفتابگردان ، کنجد ، گلرنگ و شاهدانه از قدمتی طوالنی در کشورها برخوردار 

دام و است و دارای کاربردهایی چون مصارف تغذیه انسانی ، داروسازی ، صابون سازی ، سوخت و غذای 

طيور می باشند . همانگونه که توليد محصوالتی چون کنجد ، گلرنگ ، شاهدانه و کرچک ضمن سالهای اخير 

ا توليد آفتابگردان بویژه در کشورهایی چون استراليا و کانادا بشدت افزایش یافته  در جهان کاهش داشته اند ام 

با گسترش جهانی است .  Asteraceaeخانواده از   .Helianthus annuus Lاند . آفتابگردان با نام علمی 

این گياه در قرن شانزدهم از قاره آمریکا به اروپا معرفی گردید که پس از توليد ارقام اصالح شدۀ آن مجدداً در 

و  Perdovik  ،Mennoniteقرن نوزدهم برای توسعه کاشت به آمریکای شمالی انتقال یافت و ارقامی چون 

Sun rise  مکانيزه کاربرد بيشتری یافتند بطوریکه امروزه توليد جهانی روغن آفتابگردان به برای زراعت

درصد روغن نيمه خشک به رنگ  32-45بذور آفتابگردان دارای  (.6ميليون تن رسيده است ) 15بيش از 

زرد روشن با مصارف آشپزی ، صنایع رنگ سازی ، آرایشی و بهداشتی می باشند . اسيدهای چرب اولئيک ، 

لينولئيک و پالمتيک از کمي ت بيشتری در روغن آفتابگردان برخوردارند . مزارع زیر کشت آفتابگردان از منابع 

( آن غذای بسيار oil cake( و کنجاله )mealبا ارزش توليد عسل توسط زنبورها هستند همچنين بلغور )

مواد غذایی سهل الهضم می باشد  مطلوبی برای دام و طيور است زیرا حاوی مقادیر زیادی پروتئين و سایر

(. کشت آفتابگردان آجيلی در شهرستان خوی آذربایجان غربی دارای بيشترین سابقه در ایران است و 4)

مناطقی چون مازندران ، لرستان ، آذربایجان شرقی و غربی ، کرمانشاه ، خراسان و فارس نيز دارای قابليت 

ا بدليل عدم رعایت  اصول بهزراعی و کاشت دیم از عملکرد کافی برخوردار نمی باشند تا های کشت آن هستند ام 
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کيلو گرم  1400کيلو در هکتار نسبت به متوسط توليد جهانی بمقدار  250-300حدی که عملکرد آن با ميزان 

 (. 6در هکتار بسيار نازل است )

 

 
 

 

 (17( مقایسه ميزان انرژی زایی برخی منابع روغن گياهی و حيوانی )2جدول

 

بادام  گلرنگ سویا آفتابگردان نوع روغن

 زمينی

پنبه  ذرت

 دانه

 پيه حيوانی روغن طيور نخل

مقدار انرژی 

 متابوليسمی 

(Kcal/kg) 

8800 8800 8800 8800 880

0 

8800 830

0 

8200 8500-

7100 

    

 

    

 روش های استخراج روغن از دانه های روغنی : 

 :  ه های روغنی بروش های زیر انجام می پذیرداستخراج روغن و تهي ه کنجاله از دان

 ( روش صنعتی :1

 oilمازاد کارخانجات روغن کشی را که عبارت از باقيمانده جامد دانه های روغنی است، اصطالحاً کنجاله )

cake  یاoil seed cake می نامند که غالباً به مصرف خوراک دام رسانيده می شوند . روش استخراج )

 ( به چهار نوع می باشد : oil seedه های روغنی )صنعتی از دان
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این روش شامل دو مرحله فشرده سازی پی در پی است که توسط دستگاه  روش فشار غير مداوم : –الف 

درجه سانتيگراد تجاوز نمی کند و مدت زمان  60-80هيدروليک انجام می گيرد چنانکه حرارت دانه ها از 

در این روش که به "روش سرد" موسوم است ، دانه ها پخته نمی شوند و دقيقه است .  40-60فشرده سازی 

درصد روغن باقيمانده خواهند بود  6-12روغن کشی بصورت کامل صورت نمی پذیرد لذا کنجاله حاصله حاوی 

(2.) 

که طی آن دانه ها ضمن تحت فشار قرار گرفتن در دستگاه  ( :Expellereروش فشار مداوم یا اکسپلر )  –ب 

درجه سانتيگراد حرارت می بينند و بخوبی پخته می گردند . روغن دانه ها بميزان  90-120مخصوص تا 

درصد  4نسبتاً مناسب تری استخراج می شوند و کنجاله حاصله که بخوبی برشته شده است ، حاوی حدود 

این روش که به روش  روغن است که اصطالحاً کنجاله چرب خوانده می شود . مدت ایجاد فشار بر دانه ها در

 (. 2دقيقه تجاوز نمی نماید) 3گرم موسوم است، از 

استخراج روغن در این روش توسط حالل های ( :  extractionروش استخراج مداوم یا اکستراسيون ) –ج 

آلی نظير "سولفور دو کربن" ، "بنزن" و "اتر" در حرارت متوسط صورت می گيرد ولی متعاقباً ترکيب حالل 

 (. 2درجه سانتيگراد مواجه می سازند) 100ن حاصله را بمدت یکساعت با حرارت بيش از و روغ

درجه سانتيگراد استفاده می گردد لذا دانه  75در این روش از حرارت کمتر از  روش استخراج غير مداوم : –د 

آن بخوبی حفظ می ها برشته نمی شوند و کنجاله حاصله کامالً سفيد خواهد بود و ارزش پروتئين موجود در 

درصد روغن دارند و  5/0گردد . بطور کلی کنجاله هایی که بروش های استخراجی تهي ه می گردند، کمتر از

"کنجاله غير چرب" ناميده می شوند . امروزه کنجاله هایی که بروش فشاری و بصورت ناقص حاصل می 

يایی برای تخليه کامل روغن از آنها قرار می گردند ، در پایان مسير فرآیند مجدداً تحت تأثير حالل های شيم

 (. 2گيرند)

 

 
 

 ترکيب کنجاله آفتابگردان : 

برحسب روش انتخابی در پروسه استخراج روغن از دانه های روغنی ، دو نوع کنجاله با ارزش غذایی متفاوت 

 حاصل می شوند :
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غشای سلولزی آنها خرد می کنند و وارد  در این روش دانه ها را بهمراه الف( کنجاله دانه های پوست نکنده :

فرآیند روغن گيری می نمایند . ميزان سلولز این نوع کنجاله ها بسيار زیاد ولی ارزش غذایی آنها کم است لذا 

امکان ایجاد اختالالت هضمی ضمن تغذیه آنها در دام ها وجود دارد بنابراین مصرف شان برای تعليف دام های 

، اسب و پرندگان توصيه نمی گردند . این نوع کنجاله ها که بهترین ماده همراه در تک معده ای نظير خوک 

( چون گاو ، ruminantsجيره غذایی برای جذب مالس هستند ، را می توان در جيره نشخوار کنندگانی )

 (.2گاوميش ، شتر ، گوسفند و بز برنامه ریزی نمود)

 

: که از مغز های بدون پوست دانه ها حاصل می شود . این نوع  آفتابگردان ب ( کنجاله دانه های پوست کنده

کنجاله برنگ سفيد متمایل به زرد با مزه شيرین و مطبوع می باشد . انواع کنجاله حاصل از روش های فشاری 

 (. 2( نسبتاً بسرعت اکسيده و تند می شوند)128به سبب برخورداری از روغنی با اندیس یدی زیاد )حدوداً 

 

 
 

 

 (2( ترکيبات موجود در انواع کنجاله های آفتابگردان)3ولجد

 

کنجاله آفتابگردان پوست  انواع کنجاله       

 نکنده               )%(

 کنجاله آفتابگردان پوست کنده

 موارد )%(              

 5/7 -8/13 10-12 رطوبت

 30 -53 20-30 پروتئين

 7 -15 8/0 -8 چربی

  3/4 -7/7 4 -6 خاکستر

  3/4 -7/7 4 -6 فيبر خام

   04/0 9/0 فسفر

  43/0 2/0 کلسيم

  20 -30 22-30 عصاره غير ازتی
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 (6( مقایسه ترکيبات کنجاله دانه های مختلف روغنی حاصل از روش اکسپلر)4جدول

 

  پنبه دانه کتان سویا آفتابگردان گلرنگ انواع کنجاله

 ترکيب

 3/8 1/10 3/10 3/8 8/7 رطوبت)%(

 انرژی قابل هضم

(kcal/kg) 

1590 3120 3400 3400 30/3 

 7/15 9 8/2 13 31 فيبر)%(

 6/6 2/5 8/0 6/7 6 چربی)%(

 7/39 34 9/48 8/36 7/19 پروتئين خام)%(

 19/0 44/0 26/0 43/0 23/0 کلسيم)%(

 1 7/0 41/0 64/0 55/0 فسفر)%(

 

کنجاله ها به نوع بذر نظير ارقام قدیمی و کم روغن ، ارقام غير روغنی مقدار پروتئين و ترکيب اسيدهای آمينه 

( گزارش نمود که مقدار ليزین در کنجالۀ رقم 29و ارقام اصالح شده مورد استفاده بستگی دارند. تکاچوک)

 ( اعالم نمودند که افزایش ميزان حرارت ضمن فرآیند روغن22"پرودویک " نازل می باشد . راد و همکاران )

کشی بر مقدار ليزین کنجاله ها تأثير منفی می گذارد . کنجاله آفتابگردان از نظر اندیس اسيدهای آمينه نسبت به 

است. همچنين براساس   68می باشند ، دارای اندیس  110و  79کنجاله سویا و تخم مرغ که به ترتيب 

برای  67در مقایسه با اندیس  63اندیس از نظر دارا بودن اسيد آمينه های کمياب دارای   FAOاستانداردهای 

 (.29کنجاله سویا است )
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  پروتئين ها :

 55 -60دانه آفتابگردان دارای مقدار کمی آلبومين و مقدار زیادی گلبولين است . کنجاله آفتابگردان حاوی 

درصد  11ود درصد پروالمين و حد 1 -4درصد گلوتلين ،  11 -17درصد آلبومين ،  17 -23درصد گلبولين ،  

 (. 25از مواد ازته غير پروتئينی و رسوبات غير محلول می باشد)

  کربوهيدرات ها :

درصد  3/2درصد گلوکز ،  6/0درصد قند دارد که شامل  3/8کنجاله آفتابگردان پوست گيری شده حدود 

له آفتابگردان درصد ترهالوز می باشد . اغلب کربوهيدرات های کنجا 8/0درصد رافينوز  و  2/3ساکارز ، 

 (. 8محلول هستند و بخوبی هيدروليز و هضم می گردند)

   مواد معدنی :

کنجاله آفتابگردان بعنوان منبع عناصر کلسيم و فسفر نظير سایر کنجاله دانه های روغنی است و تاکنون کمبود 

 (. 16یا مسمومي ت زایی هيچيک از عناصر معدنی در آن گزارش نشده است)

 

 
 

 

 (16قایسه درصد انواع عناصر معدنی موجود در کنجاله دانه های روغنی)( م5جدول

 

Ca P K عناصر      

  

Na Cl S

  

Mg

  

Fe

 نوع کنجاله  

/26 آفتابگردان

0 

22/1 08/1 ---- 19/0 ---- ---- ---- 

 015/0 58/0 21/0 04/0 05/0 47/1 19/1 ---- پنبه دانه

 033/0 6/0 ---- 04/0 14/0 38/1 83/0 4/0 کتان

/16 بادام زمينی

0 

54/0 15/1 42/0 03/0 18/0 24/0 ---- 

/29 سویا

0 

64/0 92/1 34/0 ---- 43/0 27/0 013/0 
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  ویتامين ها :

( ، "اسيد B1نظير "اسيد نيکوتنيک" ، تيامين) Bکنجاله آفتابگردان منبعی عالی از انواع ویتامين های گروه 

درصد بيشتر  170( و بيوتين است چنانکه مقدار "اسيد نيکوتنيک" آن حدود B2فالوین )پانتوتنيک" ، ریبو

درصد بيشتر از کنجاله تخم کتان )بَزرک( می باشد.  360از کنجاله بادام زمينی و مقدار "تيامين" آن حدود 

ار کمتری "تيامين" کنجاله ارقام پر روغن آفتابگردان دارای مقادیر بسيار بيشتری "اسيد نيکوتنيک" ولی مقد

 (. 9هستند)

 

  سایر ترکيبات :

آنزیم های موجود در دانه های آفتابگردان ضمن مواجهه با گرمای ناشی از فرآیند روغن کشی غالباً تغيير 

(. ماده فنلی "اسيد کلروژنيک" که مانعی در کاربرد کنجاله آفتابگردان 24ماهيت یافته و غير فعال می گردند)

نی است بعنوان مولد رنگ متمایل به زرد پس از اکسيداسيون در حضور مواد قليایی عمل جهت مصارف انسا

 (. 5می نماید)

 

  ترکيبات پوست دانه آفتابگردان :

درصد( ، هيدروکربن )عموماً سلولز و ليگنين ( ، استرول ها ،  17/5پوست دانه آفتابگردان حاوی ليپيد )

درصد رطوبت می باشد .  2/8درصد خاکستر و  2/1د پروتئين ، درص 4اسيدهای چرب ، الکل ها ، حدوداً 

 الياف خام به دو شکل در پوست دانه آفتابگردان وجود دارند :

 درصد پکتين(  2/6درصد همی سلولز و  3/11الف( پلی ساکاریدهای غير محلول )

 ب ( ليگنين  

ا حيوانات چند معده ای متفاوت است اصوالً ساختمان و فيزیولوژی دستگاه گوارش حيوانات تک معده ای ب 

بطوریکه در حيوانات تک معده ای آنزیم سلوالز وجود ندارد و آنها قادر به هضم سلوالز و الياف خام نيستند لذا 

 (. 3وجود این مواد در تغذیه طيور از ارزش چندانی برخوردار نيستند)
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 سابقه پژوهش :

از کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان  %25ردید که جایگزینی ( مشخص گTsvetanov-1988در تحقيقاتی )

درصدی مصرف غذا به ازای هر واحد  4درصد افزایش وزن و کاهش  3در جيره غذایی طيور گوشتی سبب 

 افزایش وزن می شود . 

یا  ( به تأثيراه مثبت بکارگيری توأمان کنجاله آفتابگردان با چربی های گياهیZatari-1990طی آزمایشی)

 دامی درجهت افزایش ضریب تبدیل جيره غذایی تأکيد ورزیده شد . 

درصد از سویای موجود در جيره طيور را با  50( معتقدند که می توان تا Rad-1976در برخی مطالعات )

کنجاله آفتابگردان بدون بروز هيچگونه تأثيرات نامطلوب جایگزین نمود ولی درصورت جایگزینی بيش از آن 

 منبع غنی از انرژی )چربی( بهمراه "ليزین" به جيره ها اضافه کرد .  باید یک

( نيز حکایت از بهبود توليد تخم مرغ با افزودن کنجاله آفتابگردان Mandlekar-1992برخی گزارشات )

با همراه با مکمل "متيونين" دارند و جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله های آفتابگردان و بادام زمينی زمانيکه 

" همراه گردید ، سبب افزایش ضریب تبدیل جيره غذایی و وزن زنده جوجه خروس های نژاد L-مکمل "ليزین

(. قابليت هضمی اسيدهای آمينه موجود در کنجاله آفتابگردان مشابه کنجاله بادام 15"پليموت روک" شد)

است که رشد جوجه های گوشتی  زمينی ولی بيشتر از کنجاله سویا ارزیابی گردیده است. همواره مشاهده شده

در صورت تغذیه با مخلوط کنجاله آفتابگردان و سویا بيشتر از رشد آنها در صورت تغذیه از کنجاله سویا می 

 ( . 12باشند)

( مبنی بر تأثيرات بيشتر مصرف کنجاله آفتابگردان نسبت به کنجاله Rannakopolos-1993دیگر گزارشات )

ضریب تبدیل جوجه های گوشتی حکایت دارند . بعضی پژوهش ها نيز مبين تأثيرات  پنبه دانه بر افزایش وزن و

منفی جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان در جيره طيور گوشتی هستند و دليل آن را کم بودن انرژی 

  (20،21،27،28متابوليسمی ، داشتن ذرات بزرگ و فيبر فراوان در کنجاله آفتابگردان می دانند)
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 تهيه مواد آزمایش :

شرکت عمدۀ تهي ه روغن آفتابگردان کشوربشرح زیر  4کنجاله های آفتابگردان مصرفی در طرح تحقيقاتی از 

 خریداری و سپس مقدار مورد نياز بطور تصادفی از مخلوط نمونه های مذکور انتخاب گردیدند .

 الف( شرکت بهپاک )بهشهر(

 ( ب ( شرکت اکسدانه )تهران

 ج ( شرکت کشت و صنعت شمال )ساری(

 د ( شرکت مارگارین ) ورامين(

 

چربی طيور نيز از کشتارگاه صنعتی منطقه فراهم و تا زمان استفاده در یخچال نگهداری شد . تمامی مواد  

از نظر ماده   AOAC 1990نوع کنجاله آفتابگردان مصرفی طبق روش  4آزمایش شامل ذرت ، سویا و 

ئين خام ، فيبر خام ، چربی خام و خاکستر تجزیه گردیدند . جيره های آزمایشی به کمک برنامه خشک ، پروت

( و براساس جداول تغذیه ای User Friendly-Feed Formulation Done Again) UFFDAرایانه ای 

NRC 1994 (National Research Council برای تغذیه جوجه های گوشتی مشخص گردیدند بطوریکه )

امی جيره ها از نوع ایزونيتروژن )حاوی نيتروژن یکسان( ولی از نظر مقدار انرژی متفاوت بودند . جيره ها تم

روزگی  29-56( از finisherروزگی و دورۀ پایانی ) 0-28( از growerبرای دو مرحله یعنی دورۀ رشدی )

سطح از چربی طيور بودند که جهت  2و سطح از کنجاله آفتابگردان  4محاسبه و تهي ه گردیدند . جيره ها دارای 

 جایگزینی با کنجاله سویا در جيره های طيور گوشتی مورد استفاده قرار گرفتند . 
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 ( مقایسه مقادیر ماده خشک ، پروتئين خام و فيبر خام در جيره استاندارد و جيره مصرفی در آزمایش6جدول

 
 جیره پایانی                          جیره رشدی                         جیره غذایی  دوره 

 فیبر خام % پروتئین خام% ماده خشک% فیبر خام% پروتئین خام% ماده خشک%

 (1جیره استاندارد)

چر%5کنجاله+5%)

 بی(

17/91 87/20 8/4 56/90 85/11 25/4 

 25/4 08/18 68/89 88/3 88/20 88/89 جیره مورد استفاده
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 آماری طرح آزمایشی :  مدل

( در قالب طرح فاکتوریل Completely Randomized Designدر این پژوهش از طرح کامالً تصادفی )

(Factorial experiments استفاده گردید که )سطح مختلف کنجاله آفتابگردان بعنوان فاکتورهای اصلی و  4

 SASبات آماری به کمک نرم افزارهای سطح چربی بعنوان فاکتورهای فرعی محسوب گردیدند . محاس 2

(statistical analysis system و )MSTAT-C  ( و مقایسه ميانگين ها بروش دانکنDuncan`s 

multiple range test . انجام پذیرفتند ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اجرای پژوهش : 

لف اقتصادی آنان ( بودند که صفات مختArian strainقطعه جوجه گوشتی نژاد آرین) 480جوجه ها شامل 

ل از یک جيرۀ کامالً یکسان استفاده کردند و در  بطور هفتگی ثبت می گردید . تمامی جوجه ها طی هفته او 

ل بطور جداگانه به کمک ترازو توزین شدند که ميانگين وزن آنها  گرم بوده اند ، سپس  5/136انتهای هفته او 

هر واحد آزمایش تقسيم شدند . هر واحد آزمایشی در قطعه ای برای  20بر اساس یکسانی وزن در دستجات 

م با دادن جيره های غذایی رشد و از ابتدای هفته پنجم با دادن جيره پایانی در هر تيمار مدیریت  ابتدای هفته دو 

م تا پایان هفته  2گردید . سالن محل رشد جوجه ها ضمن  ل برای تمامی مدت شبانه روز و از روز سو  روز او 

ل بص ساعته و سپس تا پایان دوره آزمایش طبق استاندارد تنظيم نور توسط المپ های کافی و  23ورت او 

-3درجه سانتيگراد تنظيم شد و با کاهش  32-35مناسب روشن گردید . دمای سالن در اوایل رشد در محدوده 

رش نزول یافت . آب و درجه سانتيگراد در پایان دوره پرو 15-18درجه سانتيگراد در هفته به دمای نهایی  2

دان مورد نياز در تمامی مدت دوره رشد توسط آبخوری های مناسب تأمين شدند . دان مصرفی بروش آزاد 

(full feed در اختيار جوجه ها قرار گرفت و مقدار باقيمانده در پایان هر هفته از داخل دانخوری ها جمع )

ليه آنها کسر می شد ت ا مقدار دقيق خوراک مصرفی بر اساس " تعداد روز مرغ آوری و ضمن توزین از وزن او 
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( "hen day محاسبه گردد . کلي ه جوجه های هر واحد آزمایشی در پایان هر هفته وزن کشی گردیدند و )

جوجه های تلف شده نيز مد نظر قرار گرفتند . ضمن آزمایش مواردی چون ضریب تبدیل مواد غذایی ، درصد 

قلب وسنگدان و درصد سينه و ران  -، بازده الشه ، چربی محوطه بطنی ، وزن جگرتلفات ، متوسط وزن بدن 

 ها مورد ارزیابی قرار گرفتند . 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 بحث و نتيجه گيری : 

درصد چربی نسبت به سطوح فاقد آن در جيره غذایی بدليل  5ميانگين خوراک مصرفی در سطوح حاوی 

یافت و بهبود معنی دار ضریب تبدیل را سبب گردیدند بطوریکه برخورداری از انرژی فزون تر ، کاهش 

 تيمارهای حاوی چربی نسبت به تيمارهای فاقد آن از ارجحي ت بيشتری برخوردار شدند . 

درصد کنجاله به  15مصرف غذا در دوره پایانی با افزایش ميزان کنجاله فزونی یافت بطوریکه در سطح 

 15درصد و سپس  10ایش وزن جوجه ها در دوره پایانی بترتيب مربوط به باالترین حد رسيد . بيشترین افز

 درصد کنجاله آفتابگردان بوده است وليکن تفاوت بين آنان معنی دار نبود . 

سطوح تيماری حاوی چربی دارای افزایش وزن بيشتری نسبت به کليه سطوح کنجاله آفتابگردان فاقد چربی 

سطح حاوی چربی و فاقد چربی معنی دار گردیدند بطوریکه تيمارهای حاوی شدند . ضریب تبدیل غذایی در دو 

چربی از وزن بيشتر و خوراک مصرفی کمتری برخوردار بودند . ميانگين افزایش وزن در جيره های حاوی 

درصد کنجاله آفتابگردان بعالوه چربی حتی از جيره های فاقد آفتابگردان به اضافه چربی نيز بيشتر  10

 . دردیدنگ

اثر متقابل بين چربی و کنجاله آفتابگردان در مورد ميانگين ضریب تبدیل غذایی معنی دار بوده است بطوریکه 

سطوح کنجاله حاوی چربی نسبت به سطوح فاقد چربی از ضریب تبدیل باالتری برخوردار شدند که علت آن 
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واد غذایی در طيور می باشد مربوط به نقش چربی ها در کاهش سرعت عبور غذا و بهبود هضم و جذب م

 10درصد به جيره حاوی  6حيوانی به ميزان -( بر افزودن چربی های گياهیZatari-1990چنانکه محققين )

 درصد کنجاله آفتابگردان مهر تأئيد زده اند . 

ینکه جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان سبب تفاوت معنی داری بر درصد تلفات جوجه ها نگردید گوا

سطوح حاوی چربی نسبت به سطوح فاقد چربی بميزان اندکی بر تلفات جوجه ها افزودند . با جایگزینی کنجاله 

سویا با کنجاله آفتابگردان هيچگونه تفاوت معنی داری در ميانگين درصد سينه ، ران ها و راندمان الشه 

رصد ارگان های داخلی بدن شامل قلب ، مشاهده نشد وليکن افزایش سطوح کنجاله آفتابگردان سبب افزایش د

کبد و سنگدان گردید . سطوح تيماری حاوی چربی موجب افزایش معنی دار ميزان چربی محوطه بطنی بوده 

است زیرا عمالً اسيدهای چرب کافی در دسترس بافت های بدن جوجه ها قرار گرفت و امکان ذخيره سازی آنها 

 را ميسر ساخت .

 

 

 

 
 

 

 

 

 پيشنهادات :

درصد  5درصد در جيره های غذایی حاوی چربی و یا تا ميزان  15استفاده از کنجاله آفتابگردان تا ميزان  (1

 در جيره های غذایی فاقد چربی امکانپذیر است . 

( افزایش سطوح باالی کنجاله آفتابگردان جایگزین کنجاله سویا در جيره های بدون چربی بر روی صفات 2

گوشتی اثر مطلوبی ندارد لذا درصورت عدم افزودن چربی فقط می توان به افزودن  اقتصادی جوجه های-توليدی

 درصد کنجاله آفتابگردان به جيره جوجه های گوشتی مبادرت ورزید .  5

درصد  10( بهترین سطح کنجاله آفتابگردان در جيره های حاوی چربی برای جوجه های گوشتی در سطح 3

 درصد کنجاله آفتابگردان داشته باشد .  15معنی داری با سطح  ارزیابی گردید بدون اینکه تفاوت
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 کاربرد مواد پروبیوتیک و پری بیوتیک

 بعنوان افزودنیهای جیره غذایی طیور

 

  : اسماعیل پورکاظم ؛ عبدالحسین یوسفی مشهور مقاله مشترک

 

 

 مقّدمه : 

اقتصادی این اهمّیت مکمل های غذایی در پرورش طیور طی سال های گذشته به منظور بهتر نمودن جایگاه 

( . افزودنیهای غذایی در طراحی بهترین و کارآمدترین جیره های غذایی از 8صنعت افزایش یافته است )

جایگاهی بسیار ارزشمند در تغذیه طیور برخوردارند . این افزودنیها نه تنها سبب تحریک رشد و بهبود بازدۀ 

نده ای ایفا می کنند . پروبیوتیک ها ، پری غذایی طیور می شوند بلکه در سالمتی پرندگان نیز نقش ارز

( توسط طیور از availableبیوتیک ها ، آنزیم ها ، مکمل های اسید امینه و مواد معدنی با قابلیت دستیابی )

(. اخیرًا توجۀ بسیاری از کشورها به منع کاربرد آنتی 6جمله افزودنی های جدید در این زمینه هستند )

اثرات سوء آنها در پرندگان و انسان جلب گردیده است . اکثر محققان سودمندی بیوتیک ها به جهت برخی 

اثرات کشت میکربی در غذای طیور نظیر استفاده از پروبیوتیک ها بعنوان راهکاری مناسب و کارآمد در 

و  قیاس با آنتی بیوتیک ها را که به افزایش رشد و بهبود بازدۀ غذایی طیور منجر می شوند ، مورد بررسی

 (.8تأکید قرار داده اند )
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 پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها : 

 : الف ( پروبیوتیک ها

( و بر عکس for life( از کلمۀ یونانی به مفهوم "برای زندگی" )probioticریشۀ اصطالح پروبیوتیک ) 

ها به عنوان ( به معنی "ضد زندگی و حیات" می باشد . پروبیوتیک antibioticاصطالح آنتی بیوتیک )

مواد غذایی تهّیه شده از میکرب های زنده تعریف شده اند که اثرات مفیدی در حیوانات میزبان از طریق بهتر 

(. برخی افراد پروبیوتیک ها را مکمل های غذایی می دانند که محتوی 6نمودن تعادل روده ای آنها دارند )

رخی نواحی رودۀ حیوانات سالم نیز یافت می شوند . انواع باکتری های زنده ای هستند که بطور طبیعی در ب

یک راه عمل این باکتری ها کمک به میزبانشان در راستای ِاشغال جایگاهی در رودۀ آنها است که در غیر این 

 1960( از حدود سال های Chenصورت جایگاه مذکور توسط میکرب های مضر اشغال خواهد شد . چن )

(. تقریبًا تمام 2ز پروبیوتیک ها به افزایش سالمتی طیور کمک شایانی می نمایند )میالدی دریافت که استفاده ا

( ، استریپتو کوکوس Lactobacilliپروبیوتیک های قابل دسترس در بازار شامل انواعی از الکتوباسیل ها )

( fungi( و همچنین قارچ ها )yest( ، مخمرها )bifid( ، برخی باکتریهای دو تایی )Streptococciها )

 (. 6)هستند

 

 

 «گونه های مختلف میکروبی مورد استفاده در تهّیه پروبیوتیک ها»

 گونه های باکتری جنس باکتری

Lactobacilli L.bulgaricus 

L.acidophilus 

L.planatarum 

L.case 1 

Streptococcus S.faecium 

S.lactic 

S.thermophilus 

S.diacetilactus 

Bifidobacterium B.bifidum 

Aspergillus A.oryzae 

Saccharomyces S.cerevisiae 
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 : ب ( پری بیوتیک ها

( بوسیلۀ حیوانات تک معده ای مثل طیور هضم نمی شوند اّما قادر به prebioticsاکثر پری بیوتیک ها ) 

یوتیک ها را می توان تخمیر بوسیله میکرب های موجود در رودۀ این پرندگان می باشند . مثال هایی از پری ب

( ، فروتوالیگوساکارید Carbohydrats oligo_fructose: الیگوفروکتوز کربوهیدرات )

(fructo_oligosaccharides( مانان ، )mannan برخی دیگر از الیگوساکاریدها و اینولین ، )

(inulinرا نام برد . پری بیوتیک ها قادرند بطور کنترل شده در جمعیت میکروبی مف )( ید رودهgut مثل )

( و الکتوباسیل ها افزایش یابند . گفته می شود که بعضی از پری bifidobacteria"بی فیدوباکتریا" ) 

( دارند . "بی bifidogenicبیوتیک ها نظیر فروکتوالیگوساکاریدها فعالیتی "بی فیدوژنیک" )

است و سبب توقف رشد باکتری های  فیدوباکتریها" مولد اسید الکتیک هستند که دارای اثرات ضد باکتری

 cellمضر می گردد . الیگوساکاریدهای مانان در دیوارۀ سلولی مخمرها یافت می شوند . هر دیواره سلولی )

wall( مخمر می تواند یکصد جفت سلول های اشرشیا کولی )E.coli مضر را جذب نماید . همچنین با جذب )

( باعث کاهش بسیاری از مشکالت bindمهار آنها ) ( و اشرشیا کولی وSalmonellaسالمونال )

( ، الیگوساکاریدهای مانان قادرند وزن بدن ، Hoogeکلستریدیومی می شوند . برطبق نظریه دکتر هوگ )

ضریب تبدیل غذایی و سرزندگی جوجه های گوشتی و بوقلمون ها را بهبود بخشند . بعالوه بعضی از مواد 

( نیز بعنوان آنتی ژنیک عمل می کنند و بنظر betaglucansبتاگلوکانها )دیواره سلولی در مخمرها چون 

می رسد که در تحریک پاسخ ایمنی عمومی بدن مؤثرند . چندین کمپانی در بازار جهانی در زمینه تولید 

مخمرها و دیواره سلولی آنها برای استفاده در جیره طیور فعالیت می کنند . در حقیقت مخمر زنده نوعی 

له پری بیوتیک ها محسوب می یوتیک است ولی تولیدات وابسته به دیوارۀ سلولی آنها را از جمپروب

 (. 5)دارند
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 اهمیت پروبوتیک ها در تغذیه طیور :

مطالعات انجام شده در استفاده از کشت های میکربی بعنوان پروبیوتیک در تغذیه طیور تخمگذار ژاپنی 

 -2( بعنوان مکمل غذایی به میزان  Lacto-saccساک ) -روبیوتیک الکتو)بلدرچین( نشان داد که کاربرد پ

تأثیر معنی داری بر بهبود تولید تعداد و اندازه تخم  %1گرم در هر کیلو گرم جیره غذایی در سطح احتمال  1

داشته  های آنها با واحد پرنده/روز/تخم بعنوان معیاری از بازدۀ غذایی در مقایسه با مرغ های تخمگذار شاهد

اند . در تحقیق دیگری ، اندازه گیری کیفیت تخم مرغ با تیمارهای جیره ای حاوی پروبیوتیک ها متأثر نگردید 

 -معنی دار بود بطوریکه با افزایش هر گرم الکتو %1ولی مقدار کلسترول زردۀ تخم مرغ ها در سطح احتمال 

د . همچنین در این تحقیق قابلیت هضم عصارۀ ساک در هر کیلوگرم از جیره ها از مقدار کلسترول کاسته ش

عاری از ازت ، فیبر خام و مواد آلی ، مصرف انرژی با تیمارهای جیره ، تحت تأثیر قرار نگرفتند ولیکن در 

گرم در هر کیلوگرم جیره ها سبب افزایش  1 -2پژوهشی دیگر ، اضافه کردن مکمل پروبیوتیک به میزان 

(. در مطالعه دیگری که بر روی 8ین در مقایسه با جیرۀ شاهد بوده است )مشخصی در قابلیت هضمی پروتئ

تأثیر الکتوباسیلوس بعنوان نوعی پروبیوتیک در غذای جوجه های گوشتی انجام گرفت ، نشانداد که افزودن 

( اجازه می دهد که جوجه low nutrientاین نوع پروبیوتیک به جیره ای متشکل از مواد "کم مغذی" )

شتی به خوبی جوجه های تغذیه شده با جیرۀ شاهد رشد کنند زیرا بازدهی مواد مغذی بیشتری خواهند های گو

داشت . مصرف جیره حاوی مواد "کم مغذی" همراه با پروبیوتیک مقدار فسفر دفعی همراه مدفوع را قریب 

ش از طریق اندازه بدون تأثیر منفی بر میزان استحکام استخوان ها کاهش می دهد گواینکه این کاه 33%

 (. 1گیری فسفر موجود در بستر نیز قابل تشخیص بوده اند )
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 مکانیزم اثربخشی پروبیوتیک ها : 

 فواید پروبیوتیک ها و مکانیزم عمل آنها وابسته به دو وظیفه مهم و اصلی آنها است که عبارتند از :

 تحریک رشد میکروارگانیزم های مفید   -1

 باکتری های مضر و بیماریزا ممانعت از رشد  -2

 

 

 

 -بنابراین چنین استنباط می شود که باکتریهای مفید مثل الکتوباسیل ها موادی چون اسیدهای چرب زنجیره

( آزاد می کنند که اثرات زیانباری بر باکتریهای H2O2( و پراکسید هیدروژن )bacteriocinsکوتاه )

روی جوجه های گوشتی با استفاده از گونه های الکتوباسیل بعنوان  (. مطالعات انجام شده بر4بیماریزا دارند )
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نوعی پروبیوتیک که بطور طبیعی  در روده طیور حضور دارند ، نشانداد که پروبیوتیک ها جمعیت میکربی 

Campylobacters ( همچنین مشاهده گردید که 2را در دستگاه گوارش جوجه ها کاهش می دهند .)

د کامپیلوباکترهای روده ای و مواد دفعی جوجه های گوشتی که با پروبیوتیک ها تیمار کاهش مشابهی در تعدا

(. از  فعالیت پروبیوتیک ها ممکن است در راستای مواد 2و7شده اند ، در قیاس با گروه شاهد وجود دارد )

خت و ساز آنتی بیوتیک بمنظور توقف رشد باکتری های مضر استفاده شود . آنها همچنین باعث تغییر سو

(. بدین ترتیب کاربرد 6و8روده و تحریک سیستم ایمنی بدن طیور می گردند ) PHمیکربی ، کاهش 

پروبیوتیک ها سبب دستیابی به سطح باالی بازدهی اقتصادی طیور در سیستم های تولید متراکم 

(intensiveمی شوند زیرا غالب طیور در اینگونه سیستم ها با انواع مختلفی از استر ) س ها که اثرات

(. بکارگیری پروبیوتیک ها وقوع استرس ها 7منفی بر تولید و عملکرد این حیوانات دارند ، مواجه هستند )

را بی اثر می سازند زیرا اثرات آنها بر افزایش وزن بدن ، بازدهی غذایی و کاهش تلفات در اکثر طیور و نیز 

( مثبت ارزیابی momentumخم گذار بطور لحظه ای )بهبود تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی مرغان ت

( در آزمایش تأثیر پروبیوتیک ها بر بوقلمون دریافت که غلظت باالیی از Toyoiگردیده است . تویویی)

( این حیوانات در مقایسه با caecum( و سکوم )duodenumباکتری مولد اسید الکتیک در دوازدهه )

پرندگان تغذیه شده با پروبیوتیک ها مقدار باالیی از الکتوباسیل را نسبت گروه شاهد حضور دارند . بطور کلی 

(  نشان می دهند و این بطور اختصاصی در افزایش وزن بدن آنان مؤثر enterobacteriaبه انتروباکتریا )

بوده است که ناشی از افزایش میانگین وزن بدن در اثر بهبود ضریب تبدیل غذایی طیور تغذیه شده با 

 (. 6وبیوتیک ها می باشد)پر
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 «شمارش باکتریهای مفید مولد اسید الکتیک در اثنی عشر طیور تیمار شده و تیمار نشده با پروبیوتیک ها » 
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 «شمارش باکتریهای مفید مولد اسید الکتیک در سکوم طیور تیمار شده و تیمار نشده با پروبیوتیک ها» 

 

 

 عتی پروبیوتیک ها :تولید صن

( تولید و کاربرد پروبیوتیک ها در بازار دائمًا روبه فزونی دارند . Hoogeبر طبق نظریه دکتر هوگ )

پروبیوتیک ها را معمواًل مستقیمًا به جیره های غذایی طیور اضافه می کنند اّما این عمل را می توان با 

د . وی اضافه می کند که تکنولوژی این سیستم اخیرًا افزودن آنها به آب مصرفی طیور نیز به انجام رسانی

ی پلت شده بخوبی ادامه حیات اصالح گردیده است بطوریکه این میکروارگانیزم ها قادرند در جیره ها

 (.5)دهند
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،  Parabolasچندین نوع تولید صنعتی پروبیوتیک در بازار وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از : 

Biovet ئین ها ، ، پروتLacto_sac   وYeasac  ( یکی از مشهور ترین پروبیوتیک ها 6می باشند .)

است که اسید الکتیک تولید می کند . این   entercoccus faecium NC IMB 10415سویۀ 

(. این 7فرموله می شود ) Cylactin_Rتحت عنوان تجارتی  DSMپروبیوتیک بهمراه تولیدات غذایی 

( و هم بصورت خشک و یخزده با زنده مانی و قدرت تکثیر non viableیر زنده )تولیدات هم بصورت غ

روده  -مطلوب عرضه می گردند که می توانند شمار زیادی از میکروارگانیزم های مفید را در نواحی معده

(gastro intestia( بخصوص در ناحیه رودۀ کوچک ایجاد نمایند )از دیگر محصوالت غذایی 6 .)

اشاره نمود که اگر چه دو مورد اخیر در بازار پسندی  Sauer_krautو  Yogurtمی توان به پروبیوتیک 

و جلب مشتری موفق بوده اند اّما گزارش های کافی از فواید این مکمل ها برای پرورش جوجه ها در دسترس 

 (.  3نمی باشند )
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 «نژادهاي مختلف گاو » 

“ The neat strains “ 
 

 

 گردآوري : امیر توده زعیم  

 بازنویسي و تنظیم : اسماعیل پوركاظم   

 

 

 مه :مقّد

 

 «: مشخصات رده بندي گاوها 1جدول»

 جنس زیر خانواده خانواده راسته رده شاخه سلسله

 Bovidea Bovinae Bos ُسم داران پستانداران مهره داران جانوران

 

 " عبارتند از :Bosمهمترین گونه هاي جنس "

1" )Bos taurus. گاوهاي اهلي اروپا كه فاقد كوهان هستند : " 

2" )Bos indicus"گاوهاي كوهاندار هندوستان معروف به "زیـبو : " 

3" )Bos grunniens "گاومیش اهلي تبت موسوم به "یاك : " 

4" )Bos bisonمالي موسوم به "باسیون آمریكایي" " : گاومیش وحشي آمریكاي ش 

5" )Bos bublus گاومیش اهلي هندوستان : " 

6" )Bos namadicus  گاوهاي بومي سیستان و بلوچستان : " 

 

" Bos Taurusگفته مي شود كه همه گاومیش هاي شیري و حتي گوشتي از انواع وحشي گاو  "اوراك" یا "

 Bosشي شناسایي نشده اند ولي گفته مي شود كه از "بوجود آمده اند . گاوهاي "زیبو" بحالت وح

namadicus . بوجود آمده اند . این گاو در شمال بلوچستان اهلي شده و در آسیا و آفریقا گسترش یافته اند "

احتمال مي رود كه بین "اوراك" و "زیبو" آمیزش هایي انجام شده باشد زیرا نژادهاي زیادي وجود دارند كه 

 "زیبوي" اصلي كوچكتر است .  كوهان آنها از

 

 از نقطه نظر نوع استفاده گاوها را به نژادهاي زیر تقسیم بندي مي كنند :

 نژادهاي شیري -الف

 نژادهاي گوشتي –ب 

 نژادهاي دو منظوره یا چند منظوره –پ 
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 انواع نژادهاي گوشتي گاو شامل :

 ( : Angus( نژاد "آنگوس" )1

" و منشأ آن اسكاتلند است . گاوهاي "آنگوس" به رنگ سیاه مي Aberdeen Angusنام اهلي این نژاد "

باشند . پوشش مویي بدن آنها نرم بوده و بدون شاخ هستند . این نژاد داراي بدني تنومند هستند لذا از نظر 

د . پرواربندي مناسب مي باشد . این گاوها بسیار مقاومند بطوریكه به آساني به شرایط گوناگون خو مي گیرن

از اینرو براي بهبود گوشت در بیشتر نقاط جهان براي آمیزش با گاوهاي بومي برگزیده مي شوند چون بي 

شاخي صفتي غالب است . بدینگونه گوساله هاي نسل اّول بدون شاخ خواهند بود كه از نظر آسان كار كردن ، 

از این نژادها حامل ژن مغلوب بوده  زخم نكردن پوست و زیان نرساندن به گوشت داراي اهمّیت است . تعدادي

و در بعضي مواقع گوساله قرمز رنگ از والدین سیاهرنگ متولد مي شوند . گوساله ها معمواًل به آساني و 

بدون نیاز به كمك زائیده مي شوند و به همین دلیل است كه بسیاري از تلیسه هاي گاوهاي شیري را با 

 . گاوهاي نر این نژاد جفتگیري مي دهند 
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 ( :Red Angus( نژاد "آنگوس قرمز" )2

گله هاي این نژاد حاصل تالقي گاوهاي قرمز اصالح شده با گاوهاي قرمز حاصل از "آنگوس سیاه" مي 

باشند. نتاج حاصل از تالقي هاي "آنگوس قرمز" همیشه قرمز رنگ مي باشند درحالیكه صفت قرمز ژني 

نگ قرمز از سایر جهات شبیه نژاد "آنگوس سیاه" است . "آنگوس مغلوب مي باشد . این نژاد بغیر از ر

 قرمز" آب و هواي گرم را نسبت به "آنگوس سیاه" بیشتر و بهتر تحمل مي كند . 
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 ( :Sharolais( نژاد "شارولي" )3

ر مركز فرانسه یكي از قدیمي ترین نژادهاي گاوهاي گوشتي فرانسوي است . این نژاد در منطقه "شاروله" د

توسعه یافته است . اگرچه در آغاز نژادي دوكاره بمنظور ژرورش گاوهاي كاري و گوشتي بوده اند اّما به 

دلیل عدم نیاز به گاوهاي كاري و با پیشرفت تكنولوژي به نژاد گوشتي تبدیل شده اند . گله هاي "شارولي" در 

لند ، ژاپن و فرانسه وجود دارند . گاو "شارولي سفید" متمایل آمریكا ، كانادا ، جزایر باهاما ، انگلستان ، ایر

كیلوگرم و گاو ماده  907-1134به رنگ كرم بوده و پوستي صورتي رنگ دارد . گاو نر بالغ وزني معادل 

كیلوگرم دارد . گاوهاي این نژاد بطور معمول شاخدار هستند و شاخ ها سفید  680-816بالغ نیز وزني برابر 

یك و نوك تیز مي باشند ولیكن گاهًا گاوهاي "شارولي" بدون شاخ نیز مشاهده مي شوند . كیفیت رنگ ، بار

الشه این نژاد بسیار عالي است و به دلیل نداشتن چربي زیر پوستي مي توان بدون افزایش چربي الشه به 

الشه این نژاد نسبتًا زیاد پروار كردنش تا وزن ها یا سنین باالتر اقدام نمود . میزان چربي درون ماهیچه اي 

است . این نژاد سازگاري خوبي با اكثر مناطق اقلیمي دارد و در برنامه هاي تالقي نیز مورد توجه قرار مي 

 گیرد . 
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 ( :Chianina( نژاد "چیانینا" یا "كیانینا" )4

هاي گاو در كشور ایتالیا و احتمااًل منشأ این نژاد از دّره "كیانینا" در ایتالیا است و یكي از قدیمي ترین نژاد

یكي از قدیمي ترین نژادها در جهان مي باشد . این نژاد از قبل از زمان امپراتوري ُرم سابقه دارد . بلندي 

كیلوگرم دارد . بلندي قد گاو ماده نیز به  1814متر مي رسد و وزني بالغ بر  8/1ارتفاع گاو نر "چیانینا" به 

كیلوگرم مي رسد . این نژاد داراي موهاي كوتاه و نرم و به رنگ سفید است .  1088متر و وزنش به  5/1

ماهگي سفید رنگ مي شوند .  3-4گوساله هاي خالص در زمان تولد به رنگ قهوه اي سوخته هستند اّما در 

اخ ها انتهاي ُدم ، مژه ها و ُسم ها سیاهرنگ و سر مستقیم و صورت آنها دراز است . در دام هاي جوان ش

سالگي زرد رنگ مي شوند . مهمترین ویژگي این نژادها اندازه بسیار بزرگشان  2برنگ سیاه هستند ولي در 

است . "چیانینا" به دلیل شیوه كاربردشان در دراز مدت به یك نژاد كاري تبدیل شده است . گاو نژاد "چیانینا" 

د مسافت زیادي را به راحتي طي كرده و با سرعت حیواني با دست ، پا و ُسم بسیار نیرومند است كه مي توان

كار كند . مقاومت این نژاد در برابر گرما و بیماري بسیار زیاد مي باشد و مي تواند در نواحي گرم و معتدل 

زیست نماید . این نژاد در ایتالیا از حالت دو منظوره )گوشت و كار( خارج شده و به یك نژاد گوشتي تبدیل 

ت الشه اش بسیار خوب مي باشد و حتي در وزن هاي بسیار باال نیز چربي گوشت آن اندك شده است . كیفی

 است . 
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 ( :Galloway( نژاد "گالوواي" )5

این گاوها براي سده هاي متوالي در جنوب غربي اسكاتلند پرورش مي یابند . گفته مي شود كه این نژاد هرگز 

براین كهن ترین نژاد گوشتي بریتانیا مي باشد . این گاوها بسیار مقاوم با نژادهاي دیگر آمیخته نشده است بنا

مي باشند و شرایط سرما ، باد ، باران و برف را بخوبي متحمل هستند . آن ها داراي پوستي كلفت و موهاي 

ه دراز و ُپر پشت مي باشند كه آنها را محفوظ مي دارند . قابلیت چراي آنها بسیار خوب است و مراتعي ك

براي سایر نژادها مناسب نیستند ، براي این گاوها بسنده است . گاوهاي این نژاد غالبًا سیاهرنگ هستند . 

 Beltedبرخي از سوش هاي )سویه( این نژاد داراي نواري سفید رنگ پیرامون كمرشان دارند لذا به "

Galloway . معروفند . گاوهاي این نژاد بطور طبیعي بدون شاخ هستند " 
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 ( :Herford( نژاد "هرفورد" )6

منشأ گاوهاي نژاد "هرفورد" از بخش "هرفورد" در انگلستان مي باشد . این نژاد داراي صورت سفید و 

بدني قرمز رنگ بوده و شكم ، پاها و ُدم افشان نیز سفید رنگ مي باشد . "هرفورد" نژادي شاخدار و دست 

راحت است . همچنین تولید گوساله این نژاد تحت شرایط سخت از سایر آموز مي باشد و كار كردن با آن 

 544كیلوگرم و وزن "هرفورد ماده" تقریبًا  834نژادها بیشتر است . وزن گاو نر نژاد "هرفورد" در حدود 

 كیلوگرم است . نژاد "هرفورد" گاوهایي مقاوم با قابلیت چراي بسیار مطلوب هستند و به آساني مي توان آنها

را در مراتع ژروار نمود . نژاد "هرفورد" بدون شاخ نیز وجود دارد كه منشأ آن از ایالت "آیواي" آمریكا 

 است و بغیر از شاخداري و بدون شاخي در سایر خصوصیات مشابه همدیگر هستند .
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 ( :Limousin( نژاد "لیموزین" )7

نسه است . خاك این ناحیه فقیر بوده و گاوهاي این ناحیه به منشأ این نژاد از استان "لیموزین" در غرب فرا

دلیل شرایط بسیار سخت محیطي بسیار مقاومند . در سراسر سال مي توان گاوها را در هواي آزاد نگهداري 

كرد . گاوها توان تحمل هواي بسیار گرم تا بسیار سرد را دارند . "لیموزین" در آغاز نژادي دو منظوره براي 

گوشت بود اّما بعدها ویژگي هاي گوشتي آن مورد تأكید قرار گرفت . رنگ این گاوها زرد مایل به قهوه كار و 

اي ، سر آنها كوتاه و پیشاني و پوزه آنها پهن هستند . شاخ ها كوتاه و متوسط و به رنگ زرد طالیي )بلوند( 

قفسه سینه گسترده ، دنده ها هستند كه بسوي جلو رشد مي كنند . گردن كوتاه و شانه ها صاف است . 

 . ر نیرومند استبرجسته و َكپل بزرگ مي باشد . پاها نسبتًا كوتاه و با وجود استخوان بندي ظریف بسیا
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 ( :Main-Anjiu( نژاد "ماین آنجو" )8

سل" منشأ این نژاد كشور فرانسه مي باشد . "ماین آنجو" حاصل تالقي "شورت هورن" نر انگلیسي و "مان

ماده فرانسوي است . اصالتًا این نژاد حیوان كاري است و در اثر اصالح نژاد براي صفات تولید شیر و گوشت 

توسعه یافته است . "ماین آنجو" امروزه بعنوان یك تولید كننده عالي گوشت در نظر گرفته مي شود . رنگ 

ي پوست خود هستند . این نژاد داراي آن قرمز تیره و سفید مي باشد و داراي رنگدانه هاي روشني بر رو

شاخ با اندازه متوسط مي باشد كه به سمت جلو پیچش دارد و حیواني آرام است و براحتي دست آموز مي 

 گردد . 
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 : ( Short horn & polled shorn horn)( نژاد "شورت هورن" و "شورت هورن بدون شاخ" 9

ت و گاوهاي "شورت هورن" برنگ قرمز و سفید و یا "ابرش" دیده مي منشأ این نژاد از شمال انگلستان اس

شوند . شاخ این گاوها كوتاه است . در گاوهاي نر ، خمش شاخ به سمت جلو ولي در گاوهاي ماده بسوي 

كیلوگرم دارد . "شورت  680كیلوگرم و ماده اش  1088جلو و درون مي باشد . گاونر بالغ وزني معادل 

سازگاري با شرایط آب و هوایي مختلف را دارد . از این نژاد در تالقي بسیار استفاده مي شود هورن" توانایي 

و داراي خصوصیات مادري خوب و توانایي شیردهي عالي مي باشد . "شورت هورن" الشه مناسب و مطلوب 

د بسیار زیاد مي تولید مي كند . اگرچه این نژاد زماني یكي از نژادهاي بسیار مشهور جهان و از نظر تعدا

باشد اّما اكنون تعداد آنها در نتیجه رقابت با گاوهاي شیري و گوشتي خالص بسیار اندك است . گونه اي از 

 نژاد "شورت هورن" در استرالیا بوجود آمده است كه بنام "شورت هورن ایالوارا" معروفند . 
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 ( : Simmental( نژاد "سیمنتال" )10

ژاد از دّره "سیمن" در كشور سوئیس است و به همه كشورهاي مجاور گسترش یافته است . حدود منشأ این ن

نیمي از گاوهاي كشور سوئیس از این نژادند و یكي از مشهورترین نژادها در اروپا مي باشد . این نژاد در 

ه مي شود كه هم " نامیده مي شود . تخمین زدFleckvieh" و در آلمان بنام "Pie Rougeفرانسه بنام "

میلیون رأس از این نژاد در اروپا موجود باشد . گاو "سیمنتال" داراي رنگ صورتي  35اكنون بیش از 

روشن و بدني با لكه هایي برنگ قرمز است و شاخ هایي با اندازه متوسط دارد . این حیوان بدني بزرگ 

كیلوگرم است .  658-816الغش حدود كیلوگرم و وزن ماده ب 1043-1179داشته ، وزن گاونر بالغ حدود 

 درصد چربي تولید مي كند .  4كیلوگرم شیر با  4082این نژاد در هر دوره شیردهي 
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 ( :Brahman( نژاد "براهمن" )11

این نژاد در جنوب غربي ایاالت متحده آمریكا توسعه یافته است ولیكن منشأ اصلي آن از كشور هند مي باشد و 

" داراي كوهان بوده كه اغلب بنام Bos indicus" حاصل شده است . گاوهاي "Bos indicusاز گاو " احتمااًل

"زبو" معروف هستند . گوشت خوب و بلوغ زودرس از صفات این نژاد مي باشند و همچنین در تالقي ها از 

است . رنگ گاو آن استفاده مي كنند و نتایج هیبرید آنها به وجود آوردن گاوهاي گوشتي خوبي بوده 

"برهمن" خاكستري روشن یا قرمز و تقریبًا سیاه مي باشد ولي غالبًا به رنگ خاكستري روشن تا خاكستري 

نیمه روشن دیده مي شوند و عالوه بر كوهان ، پوستي شل و افتاده دارند بطوریكه در زیر گلو و گوش ها 

اق است . سر گاوهاي "برهمن" دراز و شاخ هاي آویزانند . موي بدن گاوهاي "برهمن" كوتاه ، ُپر پشت و بر

سالگي نیز به رشد  5-6آنها كوتاه است . كوهان در این گاوها كاماًل مشخص است . گاوهاي "برهمن" تا سن 

خود ادامه مي دهند . پایداري آنها در برابر گرماي زیاد محیطي و بیماري ها از ویژگي هایي هستند كه 

گرم را سبب شده اند . "برهمن" از نظر تولید گوشت در نواحي گرم و مرطوب  موفقیت این نژاد در نواحي

 كشور جهان دیده مي شود .  60نقش مهمي دارد و اكنون در بیش از 
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 ( :Brangus( نژاد "برانگوس" )12

مریكا این نژاد از تالقي گاوهاي "برهما" و "آنگوس" بوجود آمده است و اولین تالقي در "سوئیزیاناي" آ

صورت گرفته است . "برانگوس" به رنگ سیاه و بدون شاخ مي باشد . این نژاد سازگاري خوبي با آب و 

هواي متنوع داشته و خصوصیات مادري خوب ، راندمان غذایي باال و تولید الشه مناسب نیز از صفات دیگر 

و پوزه پهن دارد . این گاوها  آن است . موهاي سیاه "برانگوس" راست و كوتاه است . سر متوسط و پیشاني

بدون كوهان هستند . كیفیت گوشت آنها از نظر میزان چربي درون ماهیچه اي همانند "آنگوس" است . 

گوساله ها به آساني زاده مي شوند بنابراین گاوهاي نر "برانگوس" را مي توان براي آمیزش نژادي با تلیسه 

 هاي نژادهاي دیگر بكار گرفت . 
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 ( : Drought master( نژاد "درات ماستر" )13

درصد از نژاد "شورت هورن"  50درصد نژاد "برهمن" و  50این نژاد در استرالیا شكل گرفت كه تركیبي از 

مي باشد . آنها داراي كوهاني كوچك و رنگ قرمز هستند . این گاوها ممكن است شاخدار و یا بي شاخ باشند . 

ت مانند گرماي زیاد و مراتع فقیر رشد مناسبي دارند و هنگامي كه تغذیه آنها بهتر شود آنها در شرایط سخ

ایداري این نژاد نسبت به كنه ها زیاد است و درنتیجه از 1آنگاه بسرعت واكنش بهینه را نشان مي دهند . 

 بیماري هایي كه بوسیله كنه ها منتقل مي شوند ، آسیب كمتري مي بینند .
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 ( :Murray Grey( نژاد "ماري گري" )14

منشأ این نژاد نیز از استرالیا مي باشد و در منطقه اي واقع در دّره رودخانه "ماري" بوجود آمده است . در 

یك ماده گاو نژاد "شورت هورن" به رنگ "ابرس" كه با گاو نر نژاد "آنگوس" جفت گیري  1905سال 

ه رنگش خاكستري بود . این نژاد بسیار مقاوم و آرام مي باشد و از نظر كرده بود ، گوساله بدنیا آورد ك

جنسي زودرس است . تولید الشه هاي ُپر گوشت و كم چربي از ویژگي هایي هستند كه باعث موفقیت این نژاد 

ند . میالدي سه الشه از استرالیا به انگلستان فرستاده شد تا در مسابقه اي شركت كن 1967شده اند . در سال 

 این الشه ها مقام اول تا سوم را بدست آوردند . 
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 :( Senpol( نژاد "سنپول" )15
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 :( Pinzgaur( نژاد "پینزگاوور" )16
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 : (Redpoll( نژاد "ِردپول" )17
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 انواع نژادهاي شیري گاو شامل :

 ( : Ayrshireیر" )( نژاد "ایرشا1

موطن اصلي این نژاد از استان "ایر" در اسكاتلند مي باشد كه در طي قرن هجدهم توسعه یافته است . 

"ایرشایر" به رنگ قرمز گیالسي مي باشد و دیگر رنگ هایش قهوه اي مایل به قرمز ، قهوه اي و یا سفید 

اشد . رنگ مطلوب این نژاد كه تولید كنندگان مي باشد. رنگ سفید ممكن است مخلوط با قرمز یا قهوه اي ب

آن ترجیح مي دهند ، رنگ قرمز و سفید متمایز شده و رنگ سیاه یا راه راه سیاه در زمینه خاكستري مي 

باشد . شاخ هاي "ایرشایر" داراي پیچش به سمت باال و خارج هستند و طول شاخ متوسط و نوكش تیز مي 

ایي متعادل بوده كه در یك خط راست قرار دارند و نوك پستان ها اندازه باشد . "ایرشایر" داراي پستان ه

متوسطي دارند . به دلیل شرایط محیطي )كوه ، تپه هاي خشن ، هواي سرد و باران زیاد( نژاد "ایرشایر" 

لید كاماًل مقاوم است . اندازه این نوع گاو نسبتًا كوچك است بنابراین گوساله هاي نر را نمي توان براي تو

گوشت پرورش داد مگر اینكه گاوهاي ماده با گاو نر نژادهاي گوشتي ، نژادآمیزي شوند . مقدار شیر 

درصد  4كیلوگرم شیر با  4000تولیدي اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و مي توانند تا 

یر جمع مي شوند و از این چربي تولید كنند . گلبول هاي چربي ریز هستند بنابراین به آساني در باالي ش

نظر شیر این نژاد براي تولید پنیر بسیار مناسب است . نژاد "ایرشایر" به دلیل كمبود علوفه و وجود مراتع 

نامرغوب با گذشت زمان به نژادي تبدیل شده كه بیشترین قدرت استفاده از كمترین مقدار علوفه را دارد . 

كیلوگرم  600پستان تأكید شده است . وزن ماده گاوها نزدیك به  براي پدید آوردن این نژاد بیشتر بر شكل

 كیلوگرم هم برسد .  900مي باشد اّما وزن گاوهاي نر ممكن است به 
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 ( :Brown Swiss( نژاد "براون سوئیس" )2

این نژاد منشأ این نژاد از كشور سوئیس مي باشد و احتمااًل یكي از قدیمي ترین نژادهاي شیري دنیا است . 

در ارتفاعات آلپ توسعه یافته و عقیده بر این است كه هیچ نژاد خارجي در این توسعه نقش نداشته اند . در 

هزار سال قبل از میالد مسیح بدست  4كندوكاوهاي باستان شناسي در سوئیس اسكلت گاوهاي متعلق به 

سوئیس گاوهاي "براون سوئیس" در  آمده اند كه همانند اسكلت گاوهاي "براون سوئیس" كنوني است . در

فصل بهار چراي خود را از دامنه كوه هاي "نزد" آغاز مي كنند و بتدریج با نزدیك شدن تابستان در دامنه 

هاي "فرازمند" مستقر مي گردند . براي این منظور از نژاد "براون سوئیس" گاوهایي بوجود آورده اند كه 

دك باشد . امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژادي دو منظوره )گوشت تولید شیرشان زیاد ولي چربي آنها ان

و شیر( بهره مي گیرند .تولید شیر "براون سوئیس" براي یك نژاد دو منظوره مطلوب است و به طور 

درصد تولي مي كند . تولید گوشت آن نیز خوب است بگونه اي  8/3كیلوگرم شیر با چربي  4000میانگین 

روزانه برابر یك كیلوگرم براي گاوهاي نر و گاوهاي نر اخته ذكر مي گردد . رنگ گاوها  كه افزایش وزن

قهوه اي باز )روشن( تا قهوه اي تیره متغیر است و موهاي پیرامون پوزه ، درون گوش و پائین ساق ها 

توسط مي باشد . معمواًل كم رنگتر است . شاخ ها بیشتر سفید ، انتهاي آنها سیاه و اندازه آنها كوچك تا م

سر گاوهاي "براون سوئیس" عریض و صورت آنها پهن است . "براون سوئیس" نژادي آرام مي باشد كه 

كیلوگرم است كه در گاوهاي نر بالغ به  600به لجوج بودن شهرت دارد . میانگین وزن گاو ماده نزدیك به 

 كیلوگرم مي رسد .  1000
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 ( : Guernse( نژاد " گرنزي" )3

ن این نژاد از جزیره "گرنزي" در انگلستان است . رنگ حنایي با عالمت هاي سفید رنگ روي بدن ، موط

پوست زرد رنگ و پوزه نخودي رنگ از مشخصات این نژاد مي باشند . شاخ هاي "گرنزي" به سمت 

اي "گرنزي" بیرون انحنا دارند و رو به جلو هستند كه طول آنها متوسط و نوك آنها باریك و تیزند . گاوه

گي هاي شیر آنها همانند "جرزي" است . اندكي بزرگتر از گاوهاي "جرزي" هستند اّما شكل ظاهري و وی

درصد چربي شیر "گرنزي" كمتر از نژاد "جرزي" مي باشد ولي رنگ شیر "گرنزي" زردتر است كه ناشي 

ل كوچك بودن اندام براي تولید از كاروتن بیشتر در شیر آن مي باشد . گاوهاي نر نژاد "گرنزي" به دلی

گوشت مناسب نیستند . گاوهاي "گرنزي" اندكي دیرتر از گاوهاي "جرزي" بالغ مي شوند و قدرت چراي 

آنها هم بخوبي گاوهاي "جرزي" نیست . رنگ اغلب گاوهاي "گرنزي" زرد آهویي است كه گاهي لكه هاي 

ا زرد كاهي و انتهاي ُدم سفید است . گاوهاي سفیدي نیز دارند . پوزه آنها برنگ زرد كرمي ، ُسم ه

 . درصد چربي تولید مي كنند 6/4 كیلوگرم شیر با 3600"گرنزي" در انگلستان هر ساله نزدیك به 
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 (:Holstein( نژاد "هلشتاین" )4

شیرترین مركز پرورش این نژاد در استان "فریسلند" واقع در شمال هلند بوده است . آنها از جمله ُپر 

نژادهاي دنیا بشمار مي آید . رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید مي باشد و كلیه خصوصیات 

تن  10میالدي در حدود  1999شیرآوري را دارا مي باشد بطوریكه میزان تولید ساالنه شیر آن در سال 

. مقدار چربي شیر در این نژاد  تن تولید شیر در سال داشته اند 30برآورد گردید . گاوهاي تاپ این نژاد تا 

درصد متغیر است . درصد پروتئین شیر این  4/3 -2/4مورد توجه نبوده و مقدار چربي شیر آنها در حدود 

متر مي باشد و وزن گاوها  35/1 -45/1درصد گزارش شده است . قد این نوع گاو  11/3نژاد در حدود 

اي سري ظریف ، سینه اي فراخ و شاخي كوچك و كیلوگرم مي رسند . این نوع گاو دار 700-750به 

پستان هایي شكیل و ُپر مي باشد . این نژاد هر چند بومي كشور هلند است ولي در تمام كشورهاي دنیا 

بخوبي پرورش مي یابد و امروزه ُپر تعدادترین گاو در جهان است . اصیل ترین گاوهاي هلشتاین رنگ 

ن كاماًل سفید هستند كه این مورد ساده ترین روش براي تعیین پوستشان از مفصل مچ )كارپ( به پائی

اصالت گاوهاي "هلشتاین" است . البته میزان تولید شیر و تولید مناسب گوشت تحت تأثیر این ویژگي نمي 

باشند و این صفت از اهمیت بارزي در مورد ارزیابي نژاد "هلشتاین" برخوردار نیست . وزن تولد این نژاد 

 یلوگرم است كه نرهاي آن در هنگام بلوغ تا حدود یك تن وزن خواهند داشت . ك 42حدود 
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 ( :Jersey( نژاد "جرزي" )5

نژادي متوسط اندام و سازگار با شرایط اقلیمي گرم كه داراي تولید شیر متوسط ولیكن درصد چربي نسبتًا 

 ه مي گردد . باالیي است . این نژاد براي مناطق جنوب شرقي و مركزي ایران توصی

 

 
 

 

 

 

 مأخذ : 

 1391تیرماه  – 112شماره   -ماهنامه "كشاورزي و غذا" 
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 "غني سازی كاه و کلش" ؛ 
"Straw & stover enrichment " 

 

 

 

 

 مه : مقّد

( باقیماندۀ زراعت غالت دانه ای از جمله منابع stover( و کلش )strawکشاورزان دریافته اند که کاه )

 CP( "crudeبراي تعلیف دام ها محسوب می گردند زیرا از نظر مقدار پروتئین خام یا " غذایی فقیر

protein در سطح نازل ولی از جنبه فیبر در سطح بسیار باالیی قرار دارند بنابراین زمانیکه آنرا بعنوان   )

ني هستند. از كاه و علوفه دام ها بکار می گیرند، از نظر جذب ماده خشک و ذائقه پسندی حائز درجات پائی

كلش غالبًا بعنوان یکی از منابع اصلی تعلیف دام ها در سطوح ُخرده مالکی ، اقالیم خشک و مناطقی با فشار 

تن به  2-4جمعیتی زیاد بهره می برند. بعنوان مثال مقدار کل بقایای فیبری در کشور آفریقایی زامبیا حدودًا 

ت لذا توصیه شده است که از این مواد بنحو احسن استفاده شوند ( اسlivestock unitازای هر واحد دامی )

( آنها حاصل آید تا بتوانند باعث کاهش تنش nutritive valueبطوریکه بهبود اندکی در ارزش غذایی )

 (. 5تعلیف دام ها در طي فصول خشک در کشورهای در حال توسعه گردند )
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 شیوه بهبود ارزش غذایی کاه و کلش :

ارزش غذایی کاه و کلش دربرگیرندۀ موضوعاتی نظیر ابزارهای مورد استفاده ، تیمار اوره و  بهبود

فرآیندهای شیمیایی مربوطه می باشند. معمواًل از سه ماده به نام های : هیدروکسید سدیم ، آمونیاک و اوره 

یستم های خرده مالکی در برای اصالح بقایای غالت استفاده می گردد ولیکن اوره بیشترین کیفیت را برای س

 مناطق گرمسیری ببار مي آورد زیرا : 
الف( این ماده بوفور بفرم نیترات آمونیوم و اوره در دسترس قرار دارد و كشاورزان بخوبي با آن آشنایي 

 دارند.

 ( كافي براي تجزیه اوره به آمونیاك در مناطق گرم هیچگونه كمبودي را بوجود نميureaseب ( "اوره آز" )

 آورد.

( بقایاي گیاهي مي شود و بدینطریق lingo-celluloseسلولز" ) -پ ( اوره موجب شكستن پیوندهاي "لیگنو

 ( مي افزاید.rumenبر سرعت و مقدار هضم میكربي شكمبه )

 ت ( وضعیت نیتروژن بقایا را بهبود مي بخشد.

 ث ( بسادگي استفاده مي گردد و خطري ایجاد نمي كند.

 كم كاربرد دارد و به سادگي حمل و نقل مي شود. ج ( در مقادیر

 چ ( تاكنون شواهدي مبني بر منع كاربرد اوره وجود نداشته است.

 (.5ح ( اوره هیچگونه زیاني براي محیط زیست ندارد )

( قابل دستیابي براي حیوانات gross energyتیمار بقایاي گیاهي باعث افزایش متناسب انرژي ناخالص )

( مي گردد. تیمار اوره به میزان قابل قبولي بر in takeي متابولیسمي و باالرفتن میزان جذب )بعنوان انرژ

لش ذرت ، ارزن و سورگوم مؤثر روي بقایاي گیاهان زراعي نظیر كاه گندم ، جو و برنج و همچنین ك

 (.5)است
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 (:« 5كاه ) ( اثر تیمار اوره بر مقدار ازت، قابلیت هضمي و میزان جذب ماده خشك1جدول»

 

 N نوع بقایاي گیاهي

 (g/kg DM) 

DMD  

(g/kg DM ) 

DMI  

(g/kg 0/75/day) 

كاه 

 برنج 

 48 430 2/7 شاهد

 61 540 6/12 %5تیمار اوره 

كلش 

 ذرت

 40 490 2/6 شاهد

 53 570 8/23 %5تیمار اوره 

كلش 

 ارزن

 31 390 4/13 شاهد

 31 490 6/22 %5تیمار اوره 

كلش 

 سورگوم

 50 470 7/6 اهدش

 68 650 4/23 %5تیمار اوره 

N  مقدار ازت( به گرم در كیلوگرم ماده خشك( 

DMD قابلیت هضم ماده خشك( به گرم بر كیلوگرم ماده خشك( 

DMI  درصدي ماده خشك به گرم بر كیلوگرم در روز   75)قابلیت جذب 
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ستفاده از هیدروكسید سدیم انجام مي پذیرد تا بر قابلیت بیشترین تیمار بقایاي گیاهي در منطقه شمال اروپا با ا

( برداشت نموده و انبار dampنگهداري كاه افزوده گردد. كاه و كلش را در مناطق مزبور در حالت مرطوب )

درصد با  2-7مي كنند تا بر ارزش غذایي آنها افزوده شود. بررسي ها نشان مي دهند كه باید اوره را بمیزان 

درصد براي جلوگیري از كپك زدگي كاه گندم كافي  2درصد به كاه افزود اگرچه اوره در میزان  5میانگین 

نبوده است. آب مورد نیاز براي مرطوب ساختن كاه برنج كمتر از كاه گندم است لذا براي این منظور به ترتیب 

ر آب مصرفي با دسته كردن كاه لیتر آب به ازاي هر كیلوگرم كاه هاي یادشده بهره مي گیرند. مقدا 5/1و  1از 

 (.5درصد مي رسد ) 20-50كاهش مي یابد بطوریكه به 
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از میزان تلفات آمونیاك مي توان با پیچیدن مواد تیمارشده در داخل صفحات پالستیكي كاست. البته صفحات 

پالستیك هاي پاره  پالستیكي عالوه بر صرف هزینه ممكن است توسط پرندگان و حیوانات خسارت ببینند.

همچنین به آلودگي محیط زیست مي انجامند لذا در برخي موارد به نگهداري مواد تیمار شده در داخل پیت ، 

كیسه هاي پلي اتیلین ، برگ هاي نارگیل ، كیسه هاي كود اوره و یا بصورت توده هاي باز اقدام مي ورزند 

 (.5خاك و فضوالت دامي در روستاها رایج است )درحالیكه پوشاندن توده مزبور با پوششي از مخلوط 

 90ساعت انكوباتور كردن در دماي  12یك بررسي نشان مي دهد كه تیمار بقایاي ذرت با آمونیاك بعد از 

درجه سانتیگراد بوده است. آمونیاك در اثر تجزیه اوره با  60روز تیمار در  30درجه سانتیگراد معادل 

جود در آلودگي هاي كاه حاصل مي شود بنابراین محقق است كه دماي محیط عاملیت "اوره آز میكربي" مو

 (.5تأثیر بسزایي در فرآیند غني سازي كاه با اوره دارد )
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درصد ماده خشك در دماي اتاق و داخل كیسه هاي پلي  55-65بررسي دیگري نشان داد كه تیمار كاه ذرت با 

 20روز تجزیه شوند و تمامي اوره مزبور بعد از  2س از درصد اوره مصرفي پ 70اتیلن موجب مي گردند تا 

 (.5روز ناپدید گردند )

غني سازي تقریبًا یكسان بوده اند. در یك  40و  20یك تحقیق نشان داد كه مقدار ازت كاه برنج در روزهاي 

لیت هضمي روز انكوباتور شدن افزوده شد. قاب 10واحد بر قابلیت هضمي كاه برنج بعد از  11آزمایش حدود 

روز افزوده شد ضمن  21-35روز بهبود نیافت اّما در فاصله  7در ضمن یك پژوهش آزمایشگاهي بعد از 

درجه سانتیگراد در طي دوره تیمار افزایش یافت. محققین  40درجه سانتیگراد به  31اینكه دماي محیط از 

روز و در مناطق  14گرمسیري به مدت توصیه مي كنند كه دوره تیمار كاه و كلش با كود اوره را در مناطق 

روز برگزینند. كاه تیمار شده قادر به جذب رطوبت بیشتري در قیاس با انواع تیمار نشده  42خنك به مدت 

 (.5( مي گردد )shelf-lifeاست لذا در شرایط اقلیمي مرطوب دچار كاهش ماندگاري )

 

 غني سازي كاه گندم با اوره :

درصد  99اه گندم در مقیاس وسیع براي تعلیف دام ها در شبه قاره هند بهره مي گیرند بطوریكه امروزه از ك

از كشاورزان هندي از كاه گندم بعنوان یك منبع كربوهیدرات جهت تعلیف دام ها بدون علوفه سبز و یا همراه 

، نوامبر و دسامبر استفاده مي با آن استفاده مي نمایند. از كاه بویژه در ماههایي نظیر مه ، ژوئن ، جوالي 

 گردد كه كمبود علوفه شیوع مي یابد. كاه گندم را به دالیل زیر باید غني سازي مي نمایند :

 ( به آساني توسط دام ها هضم نمي شود.1

 ( ذائقه پسندي مطلوبي ندارد.2

 ( از قابلیت تعلیف به میزان زیاد در جیره غذایي دام ها برخوردار نیست.3

 ناصر غذایي مورد نیاز دام ها بمقدار ضرورت برخوردار نمي باشد.( از ع4

لذا براي بهبود ویژگي هاي مذكور اقدام به غني سازي كاه از طرق مختلف مي نمایند. یكي از شیوه هاي غني 

سازي كاه شامل مخلوط كردن با اوره بمنظور افزایش ارزش غذایي كاه است. در برخي موارد فقط به افزودن 

 (.6اكتفا مي گردد اّما در مواردي به افزودن تلفیقي اوره و مالس مبادرت مي ورزند ) اوره
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 اوره بهترین منبع تأمین نیتروژن است و به دالیل زیر جهت غني سازي كاه گندم استفاده مي گردد :

 ( با سهولت قابل دسترسي مي باشد.1

 ندم مي گردد. ( اسپري محلول اوره موجب نرم شدن و سهولت هضم كاه گ2

 ( شیوه اي ارزان براي افزایش پروتئین علوفه است.3

 (. 6( داراي اثرات مفید متعددي بر كیفیت علوفه و نتیجتًا رشد دام ها بدون تأثیرات جانبي است )4

 

 
 

لیتر آب محلول مي سازند چونكه اوره به  50كیلوگرم كود اوره را در  4-5براي غني سازي كاه گندم ابتدا 

اني در آب محلول نمي شود بنابراین باید هر دفعه به مقدار كمي از اوره را به آب افزود و بطور مداوم با آس

كیلوگرم كاه كفایت مي نماید. كاه گندم را به  100میله اي چوبي بهم زد.  محلول حاصله براي غني سازي 

اه مي پاشند و متعاقبًا با همدیگر اینچ در سطح زمین پخش نموده و محلول اوره را بر سطح ك 9-10ارتفاع 

مخلوط مي سازند آنگاه الیه دیگري از كاه گندم را بر روي الیه پیشین مي گسترانند و روند مذكور را تكرار 

مي كنند. این روند را باید براي تمامي كاه قابل دسترس انجام داد سپس توده كاه را فشرده مي سازند تا هواي 

ادامه سطح توده را با صفحات پالستیكي مي پوشانند تا از هوا و رطوبت محفوظ  داخل توده خارج گردد. در

بماند. در مواردي كه صفحات پالستیكي در دسترس قرار ندارند، مي توان سطح توده را با كاهگل یا لجن 

بیش از  پوشانید. لجن به تنهایي مي تواند بر نتایج غني سازي بیفزاید. همواره مطمئن گردید كه رطوبت توده

درجه سانتیگراد است. در برخي  30-35درصد نگردد. مناسب ترین دما براي انجام فرآیند غني سازي  50

كیلوگرم اوره  4-5كیلوگرم كاه گندم به  100موارد از كاربرد تلفیقي اوره و مالس بهره مي گیرند. براي 

 (.6یاز مي باشد )كیلوگرم مالس جهت غني سازي بهینه ن 10-15لیتر آب و  50محلول در 

تیمار اوره در صورت تلفیق با بكارگیري مالس و یا حتي بدون آن داراي اثرات متمایزي بر غني سازي كاه 

گندم است. كمّیت پروتئین ها در كاه فقط هنگامي افزایش مي یابد كه منحصرًا از اوره در فرآیند غني سازي 

ود، بر كیفیت پروتئیني ، مقدار انرژي علوفه غني شده و بهره گیرند ولیكن زمانیكه از مالس نیز استفاده ش

سرعت رشد دام ها افزوده مي گردد. زمانیكه كاه گندم پس از افزودن محلول اوره با صفحات پالستیكي پوشش 

یافت آنگاه اوره به گاز آمونیاك تبدیل مي شود و رنگ كاه گندم به تیرگي مي گراید و ضمن آن بر مقدار 

قابلیت هضمي كاه مذكور براي تعلیف دام ها افزوده مي شود. البته قارچ ها در صورت افزودن پروتئین ها و 

 (.6اوره به كاه قادر به رشد در توده غني سازي نخواهند بود )
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روز در زیر پوشش پالستیك نگهداري مي كنند. توده مذكور را پس  20-25كاه گندم تیمار شده را براي مدت 

توان در محل هاي مسدود و یا فضاي باز محافظت نمود ولیكن بهتر است از مواجهه اش با از این مدت مي 

( مراقبت گردد. در ضمن تابستان ها بهتر است توده كاه غني شده را قبل harshشرایط آب و هوایي دشوار )

آمونیاك و بوهاي روز در هواي آزاد قرار داد تا  20از اینكه در جیره غذایي دام ها مصرف شوند، براي مدت 

كیلوگرم از كاه غني شده را براي تعلیف هر واحد از دام هاي  4-5نامطبوع آن محو گردند. روزانه به میزان 

( و یا سایرین مصرف مي كنند. توصیه مي شود كه از كاه غني lactating( ، شیرده )pregnantآبستن )

 (.6گیرند ) شده همراه با علوفه هاي سبز در جیره غذایي دام ها بهره
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 (:«6( میزان افزایش ارزش غذایي كاه در اثر غني سازي )2ج»

 

 مقدار پروتئین نوع كاه

 بعد از غني سازي قبل از غني سازي

 % 6/6 % 8/2 كاه گندم

 % 5/13 % 1/6 كاه برنج

 % 2/21 % 7/10 ساقه هاي ذرت
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 عبارتند از : هشدارهاي تعلیف دام ها با كاه غني شده

 ( مقدار اوره مصرفي باید متناسب با كاه گندم قابل دسترس باشد.1

 ( اوره مصرفي باید بخوبي در داخل آب محلول گردد.2

 ( آب كافي در حین تعلیف كاه غني شده در اختیار دام ها قرار دهید.3

مي گردد اّما در صورت مواجهه ( معمواًل هیچگونه عارضه اي در اثر تعلیف دام ها از كاه غني شده حادث ن4

با چنین عوارضي اقدام به نوشیدن آب فراوان به دام ها و یا آب همراه با سركه یا آبلیمو نمائید تا اثرات 

 (.6احتمالي تغذیه از اوره را خنثي سازید )

تولید  ( مي شود درحالیكهpaisaپایسا ) 69روپیه یا  6/0هزینه غني سازي هر كیلوگرم كاه گندم در حدود 

درصد افزایش مي پذیرد و این موضوع به معني افزایش سودمندي در قیاس با میزان هزینه  20شیر بمیزان 

 (.  6كرد است )
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 کیفیت غذایی کاه برنج غنی شده با کمک قارچ ها :

که ( از فراوانترین ضایعات "لیگنوسلولزی" تجدیدپذیر در بسیاری از نقاط آسیا است rice strawکاه برنج )

درصد لیگنین می باشد. این بقایای  5-24درصد همی سلولز و  19-27درصد سلولز ،  32-47حاوی : 

گیاهی سرشار از لیگنوسلولز از جمله منابع بالقوه انرژی در رژیم های غذایی نشخوارکنندگان محسوب می 

 شوند درحالیکه از نظر پروتئین و قابلیت هضمیبسیار فقیرند. 

( با کمک یک نوع قارچ SSFک منابع لیگنوسلولز از طریق تخمیر حالت جامد )تیمارهای بیولوژی

" بمنظور Pleurotus sajor-caju( و عامل پوسیدگی سفید بنام "filamentousمیکروسکوپی نخ مانند )

افزایش قابلیت هضم و مقدار نیتروژن صورت می پذیرد لذا محیط کشت آنرا با ترکیبات مختلفی برای بهبود 

ت عناصر غذایی کاه برنج بکار می گیرند. این قارچ ها در صورت رشد بر منابع لیگنوسلولزی به ترشح کیفی

آنزیم های هیدرولیتیک می پردازند كه در نتیجه فعالیت آنها بر قابلیت جذب عناصر غذایی براي حیوانات 

 در کاه برنج می شود. افزوده می گردد زیرا تیمار آنها سبب کاهش مقادیر سلولز و همی سلولز موجود

 

 
 

( در تمامی گروه هاي اصلی قارچ ها حضور دارند و قادر به cellulolyticاگر چه قارچ های "سلولولیتیک" )

( می باشند ولیکن فقط تعداد simple monomerتجزیه کربوهیدرات های مرکب به کربوهیدرات های ساده )

 ( هستند.lignolyticم های تجزیه کننده لیگنین )اندکی از میکروارگانیزم ها قادر به تولید آنزی
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 Pleurotus( موسوم به "white rotمهمترین قارچ تجزیه کننده لیگنین عبارت از قارچ پوسیدگی سفید )

sajor-caju ( است که اغلب برای انجام فرآیندهای تبدیل زیستی "bioconversion در راستای بهبود )

بعالوه از مواد اولیه حاوی نیتروژن معمواًل بعنوان مکمل کاه استفاده می گردد ویژگی های کاه بكار مي رود. 

 تا تکثیر میکربی تشدید شود و بدینطریق فرآیند تخمیر تسریع یابد. 

" به کاه برنج مكررًا نشانداد که دارای فعالیت قوی تجزیه لیگنین است آنچنانکه P. sajor-cajuافزودن "

درصد افزایش مي  12-13درصد به  8/5می رساند. مقدار پروتئین نیز از  5:1به  نسبت سلولز به لیگنین را

( بعنوان مکمل palm oil kernel cake" )PKCدهد. برای این منظور از کنجاله هسته نخل روغنی یا "

تخمیر استفاده مي شود. در ضمن این عمل بر مقدار عناصر: کلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، منزیم و آهن بنحو 

عنی داری در محیط تخمیر افزوده گردید درحالیکه افزایش عناصر مس و روی معنی دار نشدند. همچنین م

 (.  1درصد افزایش یافت ) 45فعالین آنتی اکسیدان ها بمیزان 
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 غنی سازی کلش کلزا با قارچ ها و مخمرها :

گاز طبیعی و انرژی های نوظهور با منابع اصلی انرژی نظیر ذغال سنگ ، میعانات گازی ، الکتریسیته ، 

ارتقاء استانداردهای زندگی کشاورزان از محبوبیت خاصی در مناطق روستایی برخوردار شده اند درحالیکه 

همزمان گسترش فزاینده کشاورزی صنعتی منجر به تولید حجم عظیمی از بقایای "لیگنوسلولزی" 

(lignocellulosic در سراسر دنیا از جمله مقادیر )( بسیار زیادی از کلش کلزاrape straw در کشورهایی )

نظیر چین شده است. بطور سنتی از بقایای زراعت کلزا برای پخت و پز غذا استفاده می شود و یا اینکه آنها 

را در مزرعه می سوزانند زیرا پوسیدن تدریجی آنها نیازمند زمان نسبتًا طوالنی است و وجودشان موجب 

ی آماده سازی زمین های کشاورزی برای زراعت بعدی می گردد. همچنین سوزاندن بقایای مشکالتی در راستا

گیاهی موجب آلودگی های جّوی می گردد و بر میزان گازهای گلخانه ای می افزاید و خاکستر حاصله باعث 

 آلودگی آب ها می شود.

( بقایای گیاهی و enrichment)ایجاد تغییرات میکربی بویژه با استفاده از قارچ ها بمنظور غنی سازی 

کاربرد آنها برای تعلیف دام ها از گذشته ها تا امروز جزو اهداف و خواسته های بشر بوده اند. از نقطه نظر 

تغذیه دام ها نمی توان به کلش کلزا بعنوان یک علوفه مناسب توجه داشت زیرا فاقد پروتئین های قابل هضم 

 می باشد.

روی بقایای کشاورزی می تواند بر مقدار پروتئین و ویتامین های موجود در آنها ( بر yeastرشد مخمرها )

بیفزاید. سطوح بسیار کم قندهای قابل تخمیر موجب محدودیت پروتئین در کلش کلزا در نتیجه فعالیت مخمرها 

 می گردد زیرا بخش اصلی کلش کلزا را "لیگنوسلولزها" تشکیل می دهند. 
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" Saccharomyces cerevisiae" و مخمرهای "Ganodrma lucidumخلوط قارچ "در یک آزمایش از م

" ،Candida tropicalis" و "Candida utilis در راستای تیمار بیولوژیک بمنظور غنی سازی کاه کلزا "

 (.3استفاده شد تا بر قابلیت هضمی و میزان پروتئین خام علوفه افزوده گردد )

 

 (:«3رها در غنی سازی کلش کلزا )( سطوح بکارگیری مخم3جدول»

 

 نسبت حجم به وزن مخمر زمان تلقیح مخمر انواع مخمر

S . cerevisiae  همزمان باG . lucidum 5 درصد 

C . tropicalis 7  روز پس ازG . lucidum 10 درصد 

C . utilis 14  روز پس ازG . lucidum 15 درصد 

 

ند که بهترین شرایط برای غنی سازی بیولوژیك كاه عبارت از ( نشاندادorthogonalآزمایشات متعامد )

 . Gروز پس از افزودن قارچ  7به کاه کلزا  C . utilisدرصد حجم به وزن از مخمر  10افزودن مقدار 

lucidum  9/225درصد یعنی  70/75درصد به  23/16می باشد زیرا بدینطریق مقدار پروتئین خام از 

 درصد افزایش مي یابند. 

 

 
 

موجب بیشترین تجزیه لیگنین و سلولز در  C . utilisو مخمر  G . lucidumتیمار افزودن همزمان قارچ  

" ، Laccase (Lac)و یا افزودن آنزیم های "لیکنولیتیک" نظیر " G . lucidumقیاس با افزودن منفرد قارچ 

"Lignin peroxidase (Lip)" و "Manganese peroxidase (Mnp)تجزیه سلولز و لیگنین  " در جهت
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کاه کلزا گردید و بیشترین مقدار پروتئین خام را بوجود آورد زیرا ترشحات آنزیمی مخرب لیگنین حاصله 

 دارای اثرات افزایشی بر یکدیگر بودند.

( موجب افزایش solid state fermentation" )SSFنتایج همچنین نشاندادند که تخمیر حالت جامد یا "

 G . lucidumیه لیگنین و سلولز کلش کلزا در اثر فعالیت های قارچ پوسیدگی سفید موسوم به پروتئین و تجز

می گردد بگونه ای که کلش غنی شده را بتوان بعنوان مکمل در جیره غذایی  C . utilisو مخمر 

 (.3نشخوارکنندگان بکار گرفت )

 

 
 

 بهبود محیطی کاه و علوفه خشک برای پرواربندی :

( دام ها در بسیاری از سیستم های روستایی بر روی بسترهای لخت و بی حفاظ انجام fattening) پرواربندی

می گیرد بطوریکه کمترین آسایش را برای دام ها مهّیا می گرداند. برای بهبود چنین شرایطی می توان از 

 نمود. ( کاه و علوفه خشک اقدام environment enrichment" )EEطریق غنی سازی محیطی یا "

کیلوگرم از هر دو جنس استفاده شد و آنها را  60رأس گوساله با متوسط وزن زنده  96در یک آزمایش از 

 95( با بستر سنگی نگهداری كردند سپس گوساله های مذکور در محدوده وزن pensدر آخورهای محصور )

 کیلوگرم ذبح شدند. 

ف تعلیف می گردد لذا افزودن کاه و علوفه خشک به با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت دام ها صر

رژیم غذایي دام ها بنحو معنی داری بر رفتار آنها مؤثر است. حیوانات مدت بیشتری از وقت تعلیف خود را به 

جویدن کاه در مقایسه با علوفه خشک صرف می کنند. همچنین گوساله های ماده مدت بیشتری را صرف 

ا حیوانات نر می نمایند. گوساله های ماده تمامی علوفه متعلقه را مصرف کردند جویدن علوفه ها در قیاس ب

( باقی گذاردند. در عین حال حیوانات نر بنحو معنی rackدرحالیکه حیوانات نر بخشی از علوفه را در آخور )

علوفه  گرم کاه یا 100داری از سرعت رشد بیشتری برخوردار شدند. برای تعلیف دام ها روزانه بمیزان 

خشک به ازای هر كیلوگرم وزن زنده حیوان بکار گرفته شد. نهایتًا غنی سازی محیطی بنحو معنی داری 
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عصر گردید. غنی سازی محیطی از  2صبح لغایت  6موجب افزایش فعالیت های زیستی دام ها در فاصله 

 (.  4( آنها افزود )leanرفتارهای پرخاشگرانه دام ها کاست. همچنین بر سرعت رشد و درصد گوشت الشه )

 

 تّهیه بلوك هاي علوفه اي از كاه غني شده :

( در زمره مواد علوفه اي خشكي مي ragi( و "راگي" )sorghumبقایاي محصوالتي نظیر كاه سورگوم )

باشند كه بمیزان فراواني در ضمن تابستان ها در دسترس قرار مي گیرند. "راگي" از جمله غالت جنس 

" با دانه هاي خوراكي است كه بومي مناطقي از هندوستان Eleusine corocanaا نام علمي ""ایلیوسین" ب

انواع كاه از نظر ارزش غذایي بسیار نازل هستند زیرا از درصد پروتئین، انرژي و آفریقاي جنوبي مي باشد. 

بسیار ضعیف مي باشند  و عناصر غذایي پائیني بهره مي برند. آنها از نظر عناصر آلي مورد نیاز براي تخمیر

و قابلیت هضم اندكي دارند. از اینرو تغذیه دام ها منحصرًا با كاه حتي در مورد نشخواركنندگان توصیه نمي 

گردد. بعالوه حضور فیبر و مقادیر زیاد لیگنین موجب كاهش ذائقه پسندي كاه گردیده است. تراكم بسیار كم 

ل آنها مي شود لذا اینگونه كاه ها را با مواد معدني ، امالح و انواع كاه موجب بروز مشكالتي در حمل و نق

( در مي آورند و feed block( مي آمیزند و بصورت بلوك هاي علوفه اي )oilcakeكنجاله گیاهان روغني )

 (. 2( مصرف مي نمایند )milch cowsبراي افزایش بازدهي گاوهاي شیري )

 

براي تولید بلوك هاي علوفه اي در دسترس نبوده اند لذا اغلب از تاكنون هیچگونه ماشین آالت استانداردي 

ماشین آالتي با پرس هیدرولیك و یا با سیستم پیچاندن اهرم دستي بدین منظور بهره مي گیرند. معمولي ترین 

كیلوگرم تهّیه مي شوند. هر ماشین تولید  5اینچ با وزن حدود  12×12×18بلوك هاي علوفه اي با ابعاد 

 هاي علوفه اي شامل بخش هاي زیر است :بلوك 

 ( feeding chamber( محفظه تغذیه علوفه )1

 ( compression chamber( محفظه تولید فشار )2

 ( retention chamber( محفظه نگهداري بلوك علوفه اي )3

 ( hydraulic cylinder( سیلندر هیدرولیك )4

 ( power pack( بخش متراكم ساز )5

 (. electric control panel( )2ل الكتریكي )( جعبه كنتر6

 ( تركیبات متشكله بلوك هاي علوفه اي استفاده مي شود :bindingمعمواًل از مواد زیر براي همبندسازي )

 ( barely( جو دانه اي )1

 ( molasses( مالس )2

 (maida( مایدا )3

 (.tapioca( تاپیوكا )4

 ته است كه از ریشه كاساوا یا مانیوك تهّیه مي گردد."تاپیوكا" ماده اي دانه اي و ُپر نشاس

 "مایدا" نوعي آرد سفید نرم و تصفیه شدۀ گندم مشابه آرد كیك پزي است.

هزینه تولید هر كیلوگرم بلوك علوفه اي كاه غني شدۀ سورگوم و "راگي" در هندوستان بدون محاسبه نیروي 

 (. 2روپیه مي باشد ) 85/2و  3انساني بترتیب معادل 
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براي باال بردن كیفیت غذایي كاه اقدام به افزایش مواد شیمیایي از جمله اوره مي نمایند. افزایش اوره موجب 

( كاه مي شود. palatability( و ذائقه پسندي )digestibilityباال رفتن مقدار نیتروژن، قابلیت هضمي )

یعي پروتئین بمنظور تدارك اسیدهاي آمینه ( نظیر اوره در تكمیل منابع طبNPNمنابع ازت غیر پروتئیني )

ضروري بویژه براي دام هاي شیري ضرورت دارند. تكنیك غني سازي كاه از طرق ساده اي نظیر افزودن 

اوره همواره به موفقّیت مناسب نمي انجامد لذا مورد توّجه بسیاري از كشاورزان واقع نمي گردد. اخیرًا اقدام 

وك هایي با تراكم زیاد مي نمایند تا ضمن برخورداري از ارزش اقتصادي به فشرده سازي كاه بصورت بل

( به انرژي mash( و خمیر نرم )pelletبتوانند براحتي حمل و نقل گردند. در این روش نسبت به تولید پلت )

 (.2الكتریكي كمتري نیاز مي باشد )

 

 راعي انجام مي گیرند عبارتند از : فرآیندهایي كه معمواًل براي بهبود ارزش غذایي بقایاي محصوالت ز

 (.grinding( و آسیاب كردن )chopping( افزایش قابلیت هضمي به روش هاي فیزیكي نظیر ُخرد كردن )1

( افزودن مكمل هاي گیاهي نظیر كنسانتره میوه هاي نامرغوب سپس تبدیل آنها به پلت، خمیر و یا بلوك 2

 هاي فشرده.

طریق افزودن منابع نیتروژنه غیر پروتئیني نظیر تكنیك افزودن اوره. البته از  ( افزایش مقدار پروتئین از3

 شیوه هاي مذكور بصورت هاي تجریدي و یا تلفیقي بهره مي گیرند. 

 15یا  5/7،  5/2براي آغاز تولید بلوك هاي علوفه اي از كاه غني شده ابتدا آنها را به قطعات كوچك 

درصد وزني مخلوط مي سازند  10و  5/7،  5مختلف مواد همبند بمیزان  سانتیمتري درآورده و با مقادیر

سانتیمتر تهّیه مي كنند و متعاقبًا بلوك هاي علوفه اي را در مقابل  30×30×10سپس بلوك هایي با ابعاد 

 8/0روز خشك مي نمایند بطوریكه بلوك هاي مزبور پس از این مدت به وزني معادل  2آفتاب به مدت 

متر استقرار مي  2ا ارتفاع ي رسند. آنگاه بلوك هاي حاصله را بر روي سطوح سیماني تكیلوگرم م

 (.2)بخشند

 

 براي غني سازي بلوك هاي علوفه اي كاه بدین طریق عمل مي شود :

كیلوگرم كاه اسپري مي  100لیتر آب محلول ساخته و آنرا بر روي  40-50كیلوگرم اوره را در  4-5مقدار 

روز براي كاه "راگي" در شرایط محفوظ از هوا انبار  14روز براي كاه سورگوم و  21مدت نمایند سپس به 

( از جمله آفاتي هستند كه ممكن است به weevil( و سرخرطومي ها )white antمي سازند. موریانه ها )

 بلوك هاي علوفه اي خشك هجوم آورند. نتایج این بررسي مشخص ساختند كه :

سانتیمتر براي غني سازي مناسب  5/7درصد و قطعات كاه به طول  5/7مایدا" در غلظت ( ماده چسباننده "1

 ترند.

 سانتیمتري مناسب بوده اند. 5/7درصد و كاه "راگي" با قطعات  10( استفاده از "تاپیوكا" بمیزان 2

الیكه با كیلوگرم بود درح 8/0سانتیمتر با وزن خشك  30×30×10( بهترین اندازه بلوك هاي علوفه اي 3

فرمآلدئید و كنجاله آفتابگردان بعنوان منابع پروتئین غیر قابل تجزیه ، نمك و عناصر معدني آمیخته  1%

 شدند.

روز خشك شدن  2درصد بعد از  2/13و  6/14( مقدار رطوبت بلوك هاي كاه سورگوم و "راگي" بترتیب 4

درصد بدون بسته بندي حفاظتي مي  75سبي در مقابل آفتاب بودند. بلوك هاي كاه غني شده را در رطوبت ن
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درصد  2/12و  3/13توان نگهداري نمود. بلوك هاي غني شدۀ كاه سورگوم و "راگي" بترتیب حاوي 

 (.2پروتئین خام بر اساس ماده خشك مي باشند )

 2/5و  8/5میانگین روزانه ماده خشك مصرفي بلوك هاي غني شدۀ كاه سورگوم و راگي براي هر دام بترتیب 

درصد از وزن متابولیكي بدن دام ها بشمار مي آیند. قابلیت هضمي كاه  8/2كیلوگرم بودند كه بعبارتي معادل 

درصد رسید. مقدار پروتئین خام قابل هضم یا  5/57و  2/58غني شدۀ سورگوم و "راگي" بترتیب به 

"DCP( "digestible crude protein" و قابلیت هضمي كل عناصر غذایي یا )TDN( "total 

digestible nutrients درصد رسید ولیكن مقادیر آنها براي كاه  4/55و  4/8( كاه سورگوم غني شده به

 (. 2درصد بودند ) 8/57و  8/7"راگي" بترتیب 

 

 
 

برابر مي  2-3برخي پژوهش ها نشان مي دهند كه تیمار كاه با اوره باعث افزایش مقدار پروتئین خام بمیزان 

درصد گردید. "پراكاش"  8/9به  9/3نكه تیمار كاه گندم با اوره موجب افزایش پروتئین كاه از شود آنچنا

 (.2( نیز گزارش نمود كه تیمار اوره باعث افزایش معني دار قابلیت هضم كلش ذرت گردیده است )2004)

ي" بترتیب باعث پژوهش ها نشان دادند كه تعلیف گاوهاي شیري با بلوك هاي غني شدۀ كاه سورگوم و "راگ

 (.2كاهش معني دار هزینه تعلیف به ازاي تولید هر لیتر شیر مي شوند )

 

 

 

 



186 
 

 

 

 (:«2( تركیبات بلوك هاي بقایاي غني شدۀ محصوالت به درصد )4جدول»

 

 بلوك هاي علوفه اي تركیبات

 كاه راگي كاه سورگوم

 78 80 كاه غني شده با اوره

 ()تاپیوكا 8 )مایدا( 6 ماده همبند

 11 11 كنجاله آفتابگردان

 2 2 مواد معدني

 1 1 نمك
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 " خاک دیاتومه " ؛ 
 "Diatomaceous earth " 

 

 

 

 اسماعیل پورکاظم ؛ عبدالحسین یوسفی مشهور مقاله مشترک :

 

 

 

 

 مه :مقّد

( را که با عناوین دیگری نظیر : "دیاتومیت" Diatomaceous earth" )DE"خاک دیاتومه" یا "

(Diatomite( "و "کیِسلگور )kieselgur می شناسند شامل رسوبات سیلیسی است که آنرا بخوبی ُخرد )

بیش از یک  میکرون تا 3از  DEنموده و بصورت پودر سفید رنگی در آورده اند. اندازه ذرات متشکله 

میکرون می دانند. "خاک دیاتومه" بر اساس اندازه  10-200میلیمتر هستند اّما بصورت بارز آنرا در حد 

حائز وزن حجمی  DEذرات می تواند نظیر پودر حاصل از سنگ خارا ایجاد احساس زبری و سایش را نماید. 

 (.7کم ولی تخلخل زیاد است)

درصد "آلومینا" )ترکیب معدنی آلومینیم موجود  2-4د سیلیس، درص 80-90"خاک دیاتومه" خشک دارای 

( یعنی نوعی از diatomsشامل فسیل های دیاتومه ها ) DEدرصد اکسید آهن است.  5/0-2در رس ها( و 

جهت فیلتراسیون و همچنین بعنوان ساینده ضعیف در تولیداتی  DEجلبک های سخت پوست می باشد. از 

ره کش های مکانیکی، جاذب رطوبت ها، پوشش سطوح، استحکام مواد پالستیکی نظیر : خمیردندان ها، حش

و کائوچوئی، ضد چروکیدگی نوارهای پالستیکی، متخلخل مکمل کاتالیست های شیمیایی، رفع لخته های خون، 

 (. 7( استفاده می کنند )cat litterالحاق ترکیبات دینامیت، عایق دما و بستر حیوانات خانگی )
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 یخچه خاک دیاتومه :تار

درصد  60درصد فیتوپالنگتون ها را تشکیل می دهند که بیش از  98( در حدود diatoms"دیاتومه ها" )

اکسیژن دنیا را تولید می نمایند. آنها برای زندگی بشر بسان قلب برای بدن ضرورت دارند. "خاک دیاتومه" 

(DE ممکن است از قدمت بسیار زیادی برخوردار باشد و ) یا اینکه آنها را از پوسته خشک دیاتومه ها تهّیه

 (.6عمدتًا از سیلیس ساخته شده است لذا از بسیاری جهات شبیه شیشه بنظر می آید ) DEنمایند. 

"خاک دیاتومه" را از پودر کردن دیواره های سلولی صدف مانند دیاتومه ها بدست می آورند. دیواره سلولی 

ساخته شده است. سیلیس در سلول دیاتومه ها از طریق پلیمریزاسیون اسید دیاتومه ها از سیلیس زیستی 

سیلیسیک حاصل می آید. "دیاتومیت" از تجمع سیلیس بی شکل یا "آمورف" نتیجه می شود که حاصل بقایای 

دیاتومه های ُمرده یعنی جلبک های میکروسکوپی تک سلولی در رسوبات دریایی و دریاچه ای می باشد. 

 (. 7( هستند )frustulesباقیمانده حاوی یک جفت متقارن از صدف ها یا دوکفه ای های آهکی ) فسیل های

 

 
 

میالدی موفق به کشف "خاک  1836-37یک واگن چی روستایی آلمانی بنام "پیتر کاستن" در سال های 

شده است که می " شد. او بدوًا می اندیشید که موفق به یافتن سنگ آهکی kieselgurدیاتومه" موسوم به "

 تواند آنرا بعنوان کود در کشاورزی بهره برداری نماید. 
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جهت تهّیه دینامیت بهره گرفت و بدینطریق بر استحکام و پایداری  DE"آلفرد نوبل" دانشمند سوئدی از 

 ترکیبات دینامیت افزود و آنرا برای مواقع عادی بی خطر ساخت.

در فیلتراسیون واقف گردید و از آن در فیلترهای لوله  DEاز توانایی یک مهندس آلمانی بنام "ویلهلم برکفیلد" 

( بهره گرفت. در اپیدمی بیماری وبا در شهر هامبورگ آلمان filter candleای موسوم به "صافی شمعی" )

 (.7میالدی از صافی مزبور با موفقیت استفاده شد ) 1892طی سال 

بکندی تجزیه می گردد و بسیار  DEیی ایجاد واکنش نمی نماید. "خاک دیاتومه" با بسیاری از ترکیبات شیمیا

تُرد ، تیز و خنثی است لذا باعث صدماتی بر امحاء حشرات و آفات می گردد و بدینطریق به کنترل آنها کمک 

 (. 6می نماید )

 

 

 انواع خاک دیاتومه :

ها موسوم به دیاتومه ها تشكیل یافته خاك دیاتومه از بقایاي میكروسكوپي گیاهان تك سلولي یا فیتوپالنگتون 

است كه در اقیانوس ها و دریاچه هاي بخش هاي غربي ایاالت متحده آمریكا و سایر قسمت هاي جهان زندگي 

مي كنند. این رسوبات معادني را در زیر بستر آب ها تشكیل داده اند كه هزاران سال قبل خشكیده اند. دیاتومه 

 (.5قیانوس ها و آب هاي شیرین دریاچه ها رشد مي یابند )ها جلبك هایي هستند كه در ا

 

 انواع خاك دیاتومه عبارتند از :

( فقط در نواحی اطراف شهر "تریپولی" کشور Tripolite( نوعی از "خاک دیاتومه" بنام "تریپولیت" )1

 لیبی یافت می گردد.

 شمالی وجود دارد. " در ایرلندBann" در بخش های پائین دست دّره "Bann clay( نوع "2

" در نواحی شمال غربی دانمارک بویژه در جزایر "فور" و Mo-clay" یا "Moler( نوعی موسوم به "3

 "مورس" یافت می شود.

( "خاک دیاتومه" خوراکی حاصل از آب های شیرین در ایاالت متحده آمریکا مشاهده می شود. اینگونه 4

درصد کریستال های بسیار کوچک  2ذرات ریزی با کمتر از خاک دیاتومه را بدون فرآیند آهکی شدن به 

 سیلیس تبدیل می کنند و برای موارد زیر بکار می گیرند :

 انبار نمودن دانه های غالت  -1-4

 افزودن به جیره غذایی دام ها -2-4

 بعنوان آفتکش  -3-4

تخمیری و تصفیه استخرها ( "خاک دیاتومه" حاصل از آب های شور بعنوان صافی در صنایع نوشابه های 5

بکار می رود. از این قبیل "خاک دیاتومه ای" نمی توان برای مصارف انسانی و یا بعنوان حشره کش استفاده 

( در می آورند تا ناخالصی ها و مواد بخارشدنی calcinatedکرد. آنها را قبل از فروش بحالت آهکی )

مقایسه با "خاک دیاتومه" حاصل از آب های شیرین نامطلوب را بزدایند. آنها از ذرات درشت تری در 

 (.7درصد است ) 60برخوردارند و مقدار کریستال های سیلیس آنها بیش از 
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 (:«1( انواع و مشخصات خاک های دیاتومه )1جدول»

 

 کلسیته مرکب کلسیته ساده نوع طبیعی DEمشخصات 

 سفید صورتی سفید مات رنگ

 --- --- % 4 رطوبت

 3/2 2/2 2 صوصوزن مخ

PH 8 7 10 

 49/1 46/1 4/1 اندیس انعکاس

Sio2 2/89 8/92 5/89 

AL2o3 4 2/4 1/4 

Fe2o3 5/1 6/1 5/1 

Cao 5/0 6/0 6/0 

Mgo 3/0 3/0 3/0 

Na2o --- --- 5/3 

 5/0 5/0 5/0 سایر اکسیدها

 

 

 : DEتجزیه میکربی 

( قرار می گیرد. برخی گونه های microbial degradation"خاک دیاتومه" بکندی تحت تجزیه میکربی )

باکتری ها که در اقیانوس ها و دریاچه ها زیست می کنند، قادر به تسهیل در حاللیت سیلیس موجود در 

( یعنی تجزیه از طریق افزودن آب hydrolyticدیاتومه های زنده و ُمرده با کمک آنزیم های "هیدرولیتیک" )

 (. 7آلی جلبک های دیاتومه را تخریب می کنند )می باشند و بدینطریق مواد 
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 اهمّیت اقلیمی خاک دیاتومه :

اقلیم کره زمین از غبارهای اتمسفری تأثیر می پذیرد فلذا منابع اصلی غبارات اتمسفری از اهمّیت فراوانی در 

وبات سطحی "خاک علم اقلیم شناسی یا "کلیماتولوژی" برخوردارند. پژوهش های اخیر نشان می دهند که رس

دیاتومه" نقش بارزی در وضعیت اقلیمی مناطق مختلف زمین بازی می کنند. بعنوان مثال: بزرگ ترین منابع 

( در کشور چاد می باشد Bodele depressionمنفرد غبارات اتمسفری موسوم به "فروبار بودل" )

لی به حرکت در می آیند و در اثر بطوریکه سنگریزه های دیاتومه ای توسط طوفان ها برفراز شن های ساح

 (.7سایش با آنها به غبارات تبدیل می شوند )
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 دیرینه و َاشكال دیاتومه ها :

انواع خاك هاي دیاتومه اي از نظر میزان ناخالصي بصورت اختالط با عناصر معدني و ُرس هاي طبیعي 

متفاوتي از سیلیس هستند كه بستگي به سن متفاوتند. دیاتومه هاي هر نوع از چنین رسوباتي حاوي مقادیر 

رسوبات دارد. گونه هاي مختلف دیاتومه ها در چنین رسوباتی موجودند. گونه هاي دیاتومه بستگي به 

دیرینگي و شرایط اقلیمي دوران هاي پیشین یعنی زمان شكل گیري رسوبات دارند. بعالوه اشكال دیاتومه ها 

البته َاشكال دیاتومه هاي موجود در رسوبات تأثیري بر اثربخشي آنها در  متأثر از گونه هاي آنها می باشند.

جذب رطوبت ندارد اّما بشدت در كنترل لیسه ها مؤثرند زیرا هر چه بقایای اسکلتی دیاتومه ها داراي لبه هاي 

ون ها از تیزتري باشند، از كارآئي بهتري در این رابطه برخوردارند. بعنوان مثال زمانیكه لیسه ها و حلز

( بنحو بارزي قادر به پاره كردن پوشش خارجي spinyانواع درشت هستند آنگاه فقط دیاتومه هاي خاردار )

 (.7( اینگونه نرم تنان خواهند بود )epitheliumبدن )

( مي ecdysisپوستۀ سخت دیاتومه ها بخوبي مي تواند بر بخش عمده اي از حیواناتي كه پوست اندازي )

بندپایان و نماتدها مؤثر گردد. آنها همچنین ممكن است بر بسیاري از "سرپایان"  كنند از جمله

(lophotrochozoans( نظیر نرم تنان )mollusks( و كرم هاي بندبند )annelids .مؤثر واقع شوند )

( red lakeبسیاري از رسوبات موجود در نواحی "بریتیش كلمبیا" و كانادا از جمله خاك هاي دریاچه سرخ )

" Melosira granulate( هستند و حاوي دیاتومه هایي نظیر گونه "Mioceneمتعلق به دوره "میوسن" )

میلیون سال قدمت دارند و از َاشكال كوچك و مدّور برخوردارند.  12-13مي باشند. این دیاتومه ها حدودًا 

قبل خویش فواید بیشتري رسوبات حاوي دیاتومه هاي دوره "میوسن" نسبت به دیاتومه هاي دوره هاي ما

میلیون سال قبل هستند از  40-50( که متعلق به Eoceneدارند. بعنوان مثال دیاتومه هاي دوره "ایوسین" )

توانایي كافي در جذب مایعات برخوردار نمی باشند زیرا اینگونه دیاتومه هاي بسیار قدیمي به مرور كریستاله 

 (. 7رات سیلیس انباشته شده اند )گردیده و تخلخل های بسیار ریز آنها با ذ
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 كاربردهاي خاك دیاتومه :

 ( :industrialالف( صنایع )

دیواره هاي سلولي دیاتومه هاي منفرد غالبًا شكل ظاهري خود را حتي در مواد اولیه تجارتي حاصل از آنها از 

معمواًل بجاي اسید بوریك  DEجمله در فیلتراسیون استخرهاي شنا تهّیه مي شوند، بخوبي حفظ مي نمایند. از 

 نیز استفاده مي گردد.

میالدي كشف نمود كه ماده منفجره بسیار حساس "نیتروگلیسیرین" را مي توان  1866"آلفرد نوبل" در سال 

از طریق جذب در دیاتومیت ثبات بخشید و مانع انفجارهاي ناخواسته اش گردید. این موضوع امكان حمل و 

سه با "نیتروگلیسیرین" خام فراهم ساخت. "آلفرد نوبل" مخلوط حاصل را در سال نقل ایمن آنرا در مقای

میالدي بنام دینامیت به ثبت رسانید ولیكن امروزه مخلوط مذكور موسوم به "دینامیت دیاتومه"  1867

(guhr dynamite(می باشد )7 .) 
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 ( :filtrationب ( فیلتراسیون )

( مي filter mediumي شنا كاربرد یافته است، موسوم به مواد صافی )كه در استخرها DEیكي از انواع 

( عرضه Celiteباشد كه از تخلخل بسیار زیادي برخوردار است. خاك دیاتومه كه گاهًا با نام تجارتي "سلیت" )

مي شود، در صنایع شیمیایي براي تهّیه كاغذهاي صافي کاربرد دارد. از "سلیت" براي تصفیه : آب 

ي، مخازن پرورش ماهي، شربت ها، قند مایع، عسل و عصاره هاي گیاهي بهره مي گیرند بطوریكه آشامیدن

 (. 7هیچگونه تغییري در رنگ، مزه و ویژگي هاي عناصر متشكله حاصل نمي آید )
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 ( :abrasiveپ ( مواد ساینده )

 (.7ان و پولیش فلزات مي باشد)بعنوان ماده سایندۀ نرم در تهّیه خمیردند DEقدیمي ترین موارد مصرف 

 

 
 

 

 ( : pest controlت ( كنترل آفات )

خاک دیاتومه پودر سفید رنگ تالک مانندی است که از فسیل های فیتوپالنگتون های دریایی و یا آب شیرین 

بواسطه احراز ویژگي جذب فیزیكي رطوبت بدن و سایندگي بافت ها بعنوان آفتكش  DEحاصل می گردد. از 

به جذب لیپیدهاي الیه خارجي بدن حشرات داراي اسكلت خارجي مي پردازد و  DEفاده مي برند. پودر نرم است

( بر اساس قانون انتشار arthropod( آنها مي شود و نتیجتًا غالب بندپایان )dehydrateسبب آبكشیدگي )

نین در مقابله با "شكم پایان" ( دچار كمبود رطوبت بدن مي شوند و مي میرند. از این ماده همچFick"فیك" )

(gastropod( استفاده مي كنند. از آنها در باغباني معمواًل براي فرار دادن لیسه ها )slug بهره مي گیرند )

در برخی مواقع از كارآیي الزم  DEاّما بواسطه اینکه لیسه ها در محیط هاي مرطوب زندگي مي كنند لذا 

برخي مواد جلب كننده حشرات و سایر افزودني ها تقویت مي كنند تا برخوردار نمي گردد. گاهًا آنرا با 

 (.7،6،4اثربخشي بیشتري بیابد )
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در این راستا فسیل های دیاتومه را له نموده و شبیه پودر در می آورند. آنها با این وجود از ذرات بسیار ریز 

رتزا و ُکشنده هستند. زمانیکه پودر و نوک تیزی بهره می برند که برای حشرات حائز اسکلت خارجی خسا

DE  بر سطح زمین پاشیده می شود آنگاه برای حشرات رونده یا خزنده ای که به آن آلوده می گردند و

همچنین حشراتی که از میان پودر عبور می کنند، بسیار خطرناک خواهد بود زیرا باعث بریدگی و سائیدگی 

باعث آبکشیدگی و مرگ حشرات مذکور  DEمی گردد. بدینطریق  اسکلت خارجی منجر به آسیب شدید و ُکشندۀ

سرشار از  DEساعت از بین ببرد.  48( را طی crawlingخواهد شد. خاک دیاتومه می تواند حشرات خزنده )

مورد نیاز را غالبًا از منابع آب های شیرین تهیه می  DE( می باشد. silicon dioxide"دی اکسید سیلیسیم" )

 (.4گواینکه از منابع طبیعی بدست می آید، باید دقت الزمه را مبذول داشت ) DEستفاده از کنند. در ا

 

 موارد زیر درباره خاک دیاتومه حائز اهمّیت هستند :

( غبارات خاک دیاتومه از طریق آبکشیدگی حاصل از تماس و یا در اثر بلع موجب مرگ مورچه ها و 1

 موریانه ها می گردند.

 فوت مربع بکار می برند. 250را برای قطعات اراضی حدود  ( خاک دیاتومه2

3 )DE .را می توان مستقیمًا از ظروف حاوی آنها مصرف نمود 

4 )DE .فاقد بوهای نامطلوبی است که از اکثر حشره کش ها به مشام می رسند 

طرناک نمی ( است لذا برای محیط زیست خinert( خاک دیاتومه بواسطه اینکه فاقد اثرات شیمیایی )5

 (.4باشد)
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(، fleaرا بر روی سوسک هایی که دارای اسکلت خارجی هستند و موجوداتی نظیر: کک ها ) DEهنگامی که 

(، dust mite(، کنه غبارآلود )ticks(، کنه ها )silverfish(، نقره ماهی )antsمورچه ها و موریانه ها )

( می پاشند bedbug( و ساس ها )centipede(، صدپایان )roach(، سوسری )earwigگوش خیزک ها )

آنگاه موجب بخطر انداختن پوشش مومی آنها می شود زیرا اعضاء داخلی بدن شروع به جمع شدن و 

خشکیدگی می کنند درحالیکه هیچگونه آسیبی به پستانداران وارد نمی کند بنابراین انسان ها می توانند از 

 (.6،5،4خاک دیاتومه مصرف کنند )

 

 
 

 

(، كنه هاي غبار آلود خانگي ، سوسري ها ، bed bugمي توان براي كنترل یا حذف ساس ها ) DEاز 

بطور وسیع براي كنترل آفات در انبارهاي غالت استفاده  DEموریانه ها، مورچه ها و كك ها بهره گرفت. از 

ی گردیده و تبدیل به کلسیم در راستاي اثربخشی بعنوان آفتکش نباید قبل از کاربرد ابتدا گرماده DEمي برند. 

 (.7میکرون باشد ) 12شود. همچنین برای موارد خوراکی باید دارای ذراتی به قطر کمتر از 

 

 دو تعبیر در مورد طرز اثرگذاری خاک دیاتومه ها بشرح زیر مطرحند : 

دن حشرات می ( ذرات خاک دیاتومه در سطح میکروسکوپی بسیار تیز و برنده بنظر می آیند. این ذرات به ب1

چسبند و مابین مفاصل اسکلت خارجی قرار می گیرند لذا زمانیکه حشرات به حرکت در می آیند آنگاه ذرات 

 دیاتومه باعث ایجاد جراحات فیزیکی در اجزاء بدن آنان می گردند.

ع ( خاک دیاتومه به بدن حشرات می چسبد و موجب خشک شدن اندام های آنها می گردد. البته این موضو2

به سبب خراشیدگی الیه مومی سطح بدن حشرات است که امکان خروج رطوبت از بدنشان را فراهم می سازد 

 و نهایتًا موجب چروکیدگی اندام های داخلی بدن حشرات و نهایتًا مرگ می گردد.

ت غالبًا بصور DEبرخی محققین معتقدند که هر دو مورد فوق در اثر خاک دیاتومه واقع می گردند زیرا 

 (. 6سیلیس خالص همراه با برخی عناصر معدنی میکرو است )
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خاک دیاتومه در زیر میکروسکوپ بصورت ذرات ُخرد شدۀ شیشه مشاهده می گردد زیرا شیشه از سیلیس 

بر روی بدن حشرات دارای الک و پوسته سخت نظیر کک ها و سوسری های  DEساخته شده است. پاشیدن 

ر پوسته آنان نفوذ یابد و باعث خراشیدگی و جراحت بدن آنها گردد آنچنانکه درشت باعث می شود که به زی

کاًل سّمی نیست و تاکنون هیچگونه ایجاد  DE( و نهایتًا مرگ می شود. dehydrateبزودی دچار آبکشیدگی )

مقاومت در حشرات نسبت به کاربرد آن همانند مقاومت نسبت به سموم کشاورزی وجود ندارد زیرا کشتار 

 (.6حشرات فقط از طریق فیزیکی صورت می پذیرد و اثرات شیمیایی در این رابطه تأثیری ندارند )

حائز اهمیت است اینکه حشرات حائز اسکلت خارجی در اثر دریافت  DEآنچه بیش از هر چیزی برای کاربران 

ام به افزودن خاک خاک دیاتومه بر سطح بدن خویش دچار مشکالت منجر به مرگ خواهند شد. کشاورزان اقد

موجب مرگ حشراتی می شود که قصد تغذیه از جنین  DEدیاتومه به دانه های انباری می کنند و بدینگونه 

دانه ها را دارند. بدینطریق در مصرف موادی که جهت حفاظت از دانه های انباری بکار می روند، صرفه 

 (.6جویی بعمل می آید )

( بهره bugsه اینکه از آن می توان برای نابودی انواع سوسک ها )از موارد مفید در مورد خاک دیاتوم

گرفت البته برای این منظور باید آنرا کاماًل خشک نمود زیرا حتی رطوبت شبنم نیز می تواند باعث بی اثر 

شدنش گردد. گاهًا با مواردی مواجه می شوید که برخی ادعای عدم تأثیرگذاری خاک دیاتومه را دارند. خاک 

( محسوب نمی شود لذا حشرات برای خوردنش به سمت آن جلب نمی baitتومه بعنوان یک طعمه مسموم )دیا

گردند. خاک دیاتومه بسیار ارزان و غیر سّمی است ولیکن بیش از آفتکش ها برای کشتن بسیاری از سوسک 

 (. 6ها مؤثر واقع می گردد )

لذا برای بهترین اثربخشی توصیه می گردد که  روزه هستند 7-21چونکه اغلب حشرات دارای سیکل زندگی 

در  DEروز ادامه دهند. برای حداکثر اثربخشی الزم است که تیمار  30را برای حدود  DEکنترل از طریق 

 (. 5داخل و خارج خانه ها بصورت همزمان انجام پذیرد )

 

ش ها است لذا آفتکش های با تّوجه به اینکه مالحظات زیست محیطی مبتنی بر کمترین خطرپذیری از آفتک

 از نظارت مستثنی نیستند و باید قبل از عرضه قانونی در آمریکا توسط ارگان های زیر تأئید گردند: DEحاوی 

 ( اداره نظارت بر کاربرد آفتکش ها، قارچکش ها و موش کش های فدرال1

 (.7( اداره حفاظت از محیط زیست )2

 

 ( :absorbentث ( خاصیت جذب )

ب "خاک دیاتومه" یقینًا آنرا برای زدایش سموم و آلودگی ها در جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها ویژگی جذ

را برای تهّیه ماسک های صورت بمنظور جذب چربی های مازاد عنوان می  DEمطرح می سازد. این خاصیت 

که برای  DEوع سیلیس همچنین بعنوان اجزاء اصلی تهّیه بستر حیوانات خانگی بهره می گیرند. ن DEکند. از 

تدارک بستر حیوانات خانگی بکار می رود از منابع آب های شیرین است و هیچگونه آسیب معنی داری برای 

 (.7سالمتی انسان و حیوانات خانگی ایجاد نمی کند )

 DE( می گردد. desiccantاندازه میکروسکوپی ذرات "خاک دیاتومه" باعث افزایش ویژگی جذب رطوبت )

برابر وزنی به جذب رطوبت بپردازد. "خاک دیاتومه" همچنین می تواند به جذب گاز  1/1ند بیش از می توا
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اتیلین موفق گردد لذا از روند فساد میوه ها و سایر محصوالت گیاهی موسوم به محصوالت گیاهی 

صافی ها و ( می کاهد. تلفیق استفاده از "خاک دیاتومه" بعنوان مواد اصلی climactic"کلیماکتریک" )

( میوه ها و محصوالت shelf lifeشرایط سردخانه ای می تواند بهترین شیوه افزایش "عمر نگهداری" )

خوراکی و ویژه  DEاقتصادی مشابه در مغازه ها و خانه ها گردد. برای این منظور می توان از انواع 

 (.7استخرها در جوار میوه ها و سایر مواد غذایی انباری بهره گرفت )

 

 ( :thermalج ( ویژگی دمایی )

ویژگی دمایی "خاک دیاتومه" باعث می شود که از آن در تهّیه موانع مقاومت در برابر گسترش آتشسوزی ها 

بعنوان پودرهای عایق کاری جهت ایزوالسیون برودتی استفاده می کنند. همچنین "خاک  DEبهره گیرند. از 

فضاهای محدود قرار می دهند تا موجب ایزوالسیون خالء گردد. دیاتومه" را بواسطه قابلیت جذب رطوبت در 

 (. 7" استفاده می کنند )AGA cookerبعنوان موانع دمایی در برخی خوراک پزهای قدیمی نظیر مدل " DEاز 

 

 DNA (DNA purification: )چ ( پاالیش 

در حضور  DNAن برای حذف ( را می تواcelite( یا سلیت )diatomiteخاک دیاتومه با اسامی دیاتومیت )

( sodium iodide( همانند "یدید سدیم" )chaotropic agentغلظت های زیاد عوامل آشفتگی و بی نظمی )

( و تیوسیانات گوانیدینیوم" استفاده نمود. دیاتومیت ها guanidinium chloride، "کلراید گوانیدینیوم" )

 RNA( هستند اّما نمی توانند double strandedای )دو رشته  DNAنظیر سایر سیلیکات ها قادر به حذف 

را می توان از دیاتومیت ها به کمک بافرهایی با قدرت یونیزۀ کم نظیر  DNAو پروتئین ها را مجزا سازند. 

خنثی تا قلیایی ضعیف استخراج نمود. دیاتومیت های خام را پس از همگن سازی اندازه ها  PHآب در شرایط 

موالر ولرم می شویند. بدین ترتیب ضمن فرآیند آهکی شدن یا "کلسیناسیون" می  5یدریک بدوًا در اسید کلر

( ممکن است موجب اصالح جذب causticتوان پایداری مواد را اصالح کرد درحالیکه تیمارهای سوزاننده )

 (.7در سطوح پائین بی نظمی ها گردند )

 

 ( :agricultureح ( کاربردهای کشاورزی )

اتومه" حاصل از آب های شیرین طبیعی در کشاورزی برای انبارداری غالت بعنوان عامل ضد از "خاک دی

( و همچنین بعنوان آفتکش استفاده می کنند. این ماده توسط anticaking agentپختگی و کلوخه شدن )

. وزارت کشاورزی آمریکا بجای مکمل غذایی جهت جلوگیری از پختگی محصوالت انباری تأئید شده است

به جیره غذایی دام ها و ماکیان می نمایند تا از پختگی و کلوخه شدن  DEبرخی از کشاورزان اقدام به افزودن 

آنها جلوگیری گردد. آنها امروزه بسان یک عامل ضد پختگی و کلوخه شدن جیره دام ها در شرایط انباری 

( طبیعی استفاده dewormerِکرم زدا ) ( یاanthelminticپذیرفته شده اند. "خاک دیاتومه" بسان ِکرم کش )

 (.7می گردد. "خاک دیاتومه" خوراکی بعنوان مکمل های مواد غذایی انباری بوفور در دسترس قرار دارند. )

کشاورزان اقدام به تغذیه دام های بیمار با خاک دیاتومه خوراکی جهت درمان آنها می نمایند. کشاورزان 

 (.6ه مرگ تمامی انواع کرم های انگل در بدن دام ها منجر گردد )معتقدند که این ماده می تواند ب

ساعت در  72را به مدت  DEبرای از بین بردن حشرات پارازیت موجود در پشم و موهای حیوانات اهلی باید 

بر الرو کک  DEالبالی آنها پاشید تا از طریق آبکشیدگی بدن حشرات موجب نابودی اینگونه انگل ها گردد. 
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یری ندارد لذا با تأخیر زمان تیمار باید آنرا موقعی بکار گرفت که اکثریت کک ها به حالت حشره کامل ها تأث

 (.   5درآمده باشند )

 

 ( :hydroponicsخ ( باغبانی هیدروپونیک )

برای  DEدیاتومیت های آب شیرین را می توان بعنوان بستر رشد در باغبانی هیدروپونیک بکار گرفت. از 

درصد بمنظور تولید درختان  100( تا میزان bonsaiاهان گلدانی بویژه بجای خاک بونسای )پرورش گی

کوتوله و مینیاتوری بهره می گیرند زیرا "خاک دیاتومه" همانند خاک های: پرلیت ، ورمیکولیت و رس های 

رحالیکه برخالف آنها قابل انبساط می تواند به جذب و نگهداری آب و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان بپردازد د

بخوبی و سریعًا زهکشی می شود و اجازه می دهد تا گردش دی اکسید کربن و اکسیژن در بستر رشد انجام 

 (. 7پذیرد )

 

 ( :markerد ( مارکر تحقیقات تغذیه دام ها )

ا بسان با خشک کردن طبیعی خاک دیاتومه بدون فرآیند آهکی کردن آنها می توان در پژوهش های تغذیه دام ه

( استفاده نمود تا بمانند یک مارکر غیر acid insoluble ash" )AIAمنبعی از خاکستر نامحلول در اسید یا "

" در جیره ها و متعاقبًا در فضوالت دام ها یا نمونه های AIAقابل هضم عمل نماید. با اندازه گیری مقدار "

ی روده باریک حاصل می شود، می توان درصد ( یعنی یک سوم انتهایileumهضم شده ای که از "ایلیوم" )

 هضم پذیری جیره غذایی دام ها را از طریق فرمول زیر بدست آورد :

% N = [1 - (% Nf ÷ % NF)] × (AF ÷ Af) × 100   

 بطوریکه : 

% N معادل درصد قابلیت هضم عناصر غذایی جیره دام 

% Nf  معادل درصد عناصر غذایی در مدفوع دام 

% NF درصد عناصر غذایی در جیره دام  معادل 

% Af  معادل درصدAIA  در مدفوع دام 

% AF  معادل درصدAIA ( 7در جیره دام.) 

 

"خاک دیاتومه" آب های شیرین توسط بسیاری از پژوهشگران در طی تحقیقات علمی بر "اکسید کروم" 

( می carcinogenسرطانزا ) ترجیح داده می شود و بجای آن مصرف می گردد زیرا "اکسید کروم" ماده ای

 (.7باشد لذا برای پژوهشگران و سایر دست اندرکاران خطرناک است )
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 ( :constructionذ ( ترکیب ساختمانی )

( را می توان به توده های brewing"خاک دیاتومه" باقیمانده از فرآیند تولید نوشابه های تخمیری )

 (. 7حائز تخلخل زیاد و درشت تولید گردند ) سرامیکی افزود تا آجرهای قرمز

 

 ( :medicalر ( کاربردهای دارویی )

خاک دیاتومه در بسیاری از مواد غذایی مبتنی بر دانه ها وجود دارد زیرا با پاشیدن آنها بر دانه های انباری 

(. 6شوند )( به اینگونه دانه ها ضمن دوره انبارداری می bugsموجب جلوگیری از خسارت سوسک ها )

( در انسان و حیوانات بکار می برند deworm( را براي كرم زدایي )medical gradeدیاتومه هاي داروئي )

 (.7با اینکه هنوز شیوه تأثیرگذاری آنها کاماًل مشخص نیست )

فنجان خاک دیاتومه خوراکی در آب میوه ها به نوشیدن چنین  1/4برخی از مردم دنیا از طریق حل کردن 

ونی اقدام می نمایند. اینگونه افراد باور دارند که چنین معجون هایی باعث تمیزی کولون، کنترل پارازیت معج

 (.6( و نهایتًا افزایش طول عمر افراد می شود )detoxها، سم زدایی )

 

كه خاك دیاتومه خوراكي داراي فواید بسیاري در جهت سالمتي انسان، گیاهان و حیوانات است. آنها در صورتی

( زیادي خواهند بود. خاك دیاتومه shelf lifeبخوبي بحالت خشك نگهداري شوند داراي قابلیت نگهداري )

خوراكي قادر به  DEدهه قبل بعنوان ماده طبیعي ضد كرم براي دام ها استفاده مي شود.  2خوراكي حداقل از 

كرم هاي نواري مي باشد. این  حذف اغلب كرم هاي انگل داخلي نظیر : كرم هاي گرد، كرم هاي سوزني و

مي تواند با جذب بوي بد كودهاي  DEماده همچنین قادر به كنترل حشرات مزاحم خانگي نظیر كك ها است. 

 (. 5دامي به بهبود شرایط زندگي انسان و دام ها كمك نماید )
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 (:«5خوراكي بشرح زیر است ) DE( مقادیر مصرف 2جدول»

 

 مقدار مصرف روزانه صرفموارد م ردیف

 نصف قاشق چایخوري بچه گربه ها 1

 یك قاشق چایخوري گربه ها 2

 قاشق چایخوري 5/0 -1 توله سگ ها 3

 یك قاشق چایخوري پوند 35سك هاي كمتر از  4

 یك قاشق غذاخوري پوند 35سگ هاي بیش از  5

 قاشق غذاخوري 2 پوند 100سگ هاي بیش از  6

هاي شیري و گوساله ها، گاو 7

 خوك هاي پرواري

 درصد از جیره خشك  2

 درصد از جیره غذایي 5 ماكیان 8

گوسفند، بز، شتر آلپي، شتر  9

 آندي

 درصد از غالت مصرفي 2

 فنجان 5/0 -1 اسب ها 10

 درصد جیره غذایي 2 حیوانات باغ وحش 11

 یك قاشق غذاخوري سرُپر انسان 12

 

 

قاشق  1-2ه استفاده می کنند، آنرا بصورت مخلوط با آب و عصاره ها بمیزان اغلب کسانی که از خاک دیاتوم

را در یك  DE(. برخي توصیه مي نمایند كه هر فرد مي تواند ُدز مناسب 2غذاخوری در روز مصرف می کنند )

حداکثر لیوان آب حل کرده و آنرا قبل از رفتن به بستر و یا صبحگاهان بالفاصله پس از برخاستن از خواب تا 

دفعه در روز میل نماید. این عمل باعث جذب سموم حاصل از هضم برخی غذاها از بدن می شود. البته برای  3

با از بین بردن کرم های  DEروز ادامه دهند.  30مبارزه با کرم های انگل روده ای بهتر است این عمل را تا 

 (.5ت می گردد )انگلی باعث افزایش جذب مواد غذایی در بدن انسان و حیوانا
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 بر سالمتی انسان : DEتأثیر 

( هستند. مقدار silicaاکثریت دانه های گیاهی که امروزه تولید می گردند حقیقتًا دچار کمبود عنصر سیلیس )

و سیلیس در غذاهای بشر طی سال های دور نسبتًا کافی بوده است اّما امروزه به دلیل استفاده از بذور هیبرید 

(. در کتاب 3سیلیس مورد نیاز در غذاها موجود می باشد ) 1/3تخلیه خاک های زراعی از عناصر معدنی فقط 

میالدی توسط دکتر "باربارا َهندل" منتشر شده است،  1940( که در سال water & salt"آب و امالح" )

مهمترین میکروالمنت مورد بیان گردید که سالمتی بشر بدون مصرف سیلیس امکان پذیر نیست زیرا سیلیس 

نیاز بدن انسان محسوب می شود. سیلیس نقش بارزی در اعمال حیاتی بدن برعهده دارد و مستقیمًا با جذب 

گرم است و این مقدار از نیاز بدن به  7عناصر معدنی در بدن مرتبط است. متوسط مقدار سیلیس بدن انسان 

مبود عنصر سیلیسیم در بدن هستند. سیلیسیم باعث بهبود عنصر آهن بیشتر می باشد لذا اکثر مردم دچار ک

کارآیی کلسیم در بدن انسان می گردد لذا زمانیکه میزان سیلیس بدن کم باشد آنگاه حضور کلسیم حتی می 

 (.2خوراکی از عالی ترین منابع طبیعی و آلی سیلیس بشمار می آید ) DEتواند برای بدن زیان آور گردد. 

 

نوع از نظر مقدار خلوص قابلیت  4که در ایاالت متحده آمریکا یافت می گردد فقط  DEات نوع رسوب 600از 

بوده اند. خاک های دیاتومه خوراکی نسبتًا خالص و فاقد  FDA( و حائز استانداردهای food gradeخوراکی )

 (.2طعم و مزه هستند )

خوراکی  DEقاشق غذاخوری از  1-2مودن معمواًل بسیاری از مردم آمریکا برای حفظ سالمتی اقدام به حل ن

در مایعات نموده و بصورت روزانه مصرف می کنند. مایعات مزبور می توانند شامل : عصاره گریپ فروت ، 

( و آب protein shake( ، دوغ یا ماست ، پروتئین مایع )apple sauce( ، ُسس سیب )sodaآب گازدار )

لذا ابتدا آنرا در مایع بخوبی بهم می زنند تا از رسوب ذراتش قابلیت حل شدن ندارد  DEمعمولی باشند. 

 (. 2جلوگیری شود آنگاه می نوشند )
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حاوی میلیون ها ذرات  DE( می باشد. hexخاک دیاتومه فاقد ذرات رس است و دارای ذرات چندضلعی )

اد غذایی قبلی، ( است که بمحض ورود به معده باعث جذب و هضم ذراتی چون : موcylindersاستوانه ای )

(، آفتکش ها، بقایای داروها، ِاشرشیا کولی و endotoxinsقارچ ها، پروتوزوآ، ویروس ها، سموم داخلی )

فلزات سنگین می گردد. بعالوه بسیاری از پارازیت های درشت تر که وارد معده می شوند، بوسیله لبه های 

وارد باعث افزایش سالمتی بدن و کاهش ابتال به تیز خاک دیاتومه ُخرد می شوند و می میرند. تمامی این م

( با اثربخشی پودرهای دیاتومه ای جمع آوری و دفع می junkبیماری ها می شوند. بسیاری از ضایعات بدن )

 (.3گردند و سیستم ایمنی بدن فعال تر می شود )

ذرات خاک دیاتومه  و درجه سختی 9خاک های دیاتومه نسبتًا سخت هستند بطوریکه درجه سختی الماس را 

تعیین نموده اند. این موضوع از این لحاظ اهمّیت دارد که میلیون ها عدد از ذرات ریز و تیز خاک  7را 

دیاتومه وارد روده های کوچک و بزرگ می گردند و دیواره های آنها را می خراشند و تمیز می کنند. بعد از 

( پاکسازی می molds( و میکربی )mucusشش مخاطی )نتیجتًا دیواره روده ها از پو DEکاربرد چندماهه 

 (.3شود )

 

( بدن مطرح detoxifierخاک دیاتومه بعنوان یک ماده طبیعی آلی برای پاک کردن "کولون" و سم زدائی )

است و موجب اثرات مثبت و مفید بیشماری در کالبد انسان می گردد. نتایج و فواید مصرف خاک دیاتومه در 

 ن عبارتند از :اندام های انسا

 (bowel( حرکات منظم روده ها )1

( . این موضوع بویژه با افزایش سن انسان اهمیت بیشتری می colon( سالمتی روده بزرگ یا "کولون" )2

 ( را کاهش می دهد.ulcer( و زخم معده )polypیابد. کولون سالم بروز سرطان، بواسیر )

ستراحت و خواب می شود. این مقوله بدلیل آن است که مواد ( سبب افزایش انرژی بدن و کاهش نیاز به ا3

حاصل از هضم غذاها بنحو بهتری جذب بدن می شوند و در جریان خون قرار می گیرند زیرا کولون در 

 وضعیت پوشیده از مخاط و رسوبات قادر به جذب تمامی عناصر موجود در مواد غذایی مصرفی نیست.

س از جذب شدن بعنوان سیلیس وارد جریان خون می گردد. از مهمترین ( مقدار کمی از خاک دیاتومه پ4

فواید حضور سیلیس آن است که موجب تخریب مولکول های چربی بد و مضر می شود. افرادی که از خاک 

واحد دچار کاهش کلسترول شده و بنحو حیرت آوری به کاهش  40-50دیاتومه استفاده کرده اند، به میزان 

 افته اند. این موضوع به فواید زیر منجر می شود :فشار خون دست ی

 ترمیم سریع زخم ها و افزایش قوای عضالنی -1-4

 پاک شدن سطح پوست از لکه های حاصل از جوش صورت و سالخوردگی  -2-4

 تقویت رشد مو و ناخن  -3-4

 تقویت دندان ها و لثه -4-4

 بهبود وضعیت تنفس ناشی از ُسرفه -5-4

 ( Menopauseم یائسگی )کاهش عالئ -6-4

 (.3بهبود معضالت ادراری ) -7-4

 ( سیلیس متابولیسم را در جهت افزایش تولید انرژی تحریک می کند.5

6 )DE  دارای بارگذاری منفی ولی باکتری ها دارای بارگذاری مثبت هستند. بسیاری بر این باورند کهDE  می

 شانه عسل بدام انداخته سپس از بدن خارج سازد.تواند باکتری ها را در یک تله اسکلت شکل مشابه 
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( مکمل های سیلیس باعث ترمیم و محافظت از بافت هاي ریه مي شوند و آنها را از آلودگي ها محافظت مي 7

نمایند. بدین ترتیب سیلیس با حفظ حالت انعطاف پذیري ریه ها موجب كاهش التهاب در صورت ابتال به 

 برونشیت مي شود. 

مي تواند بعنوان عامل كاهش ُسرفه عمل نماید. سیلیس باعث بهبود كارآیي نواحي تنفسي نظیر: ( سیلیس 8

 ( دارد.lymphaticبیني، گلو و حنجره مي گردد و از توّرم آنها مي كاهد زیرا اثرات مثبتي بر سیستم لنفاوي )

 اي جلوگیري مي نماید.  ( سیلیس از اضطراب آغاز دوره یائسگي مي كاهد و از اثرات دشوار چنین دوره9

( سیلیس در همراهي با آنتي اكسیدان ها از ظهور سالخوردگي زودرس جلوگیري مي كند و دوره میانسالی 10

 را طوالني مي سازد.

( سیلیس از تشكیل سنگ كلیه جلوگیري مي كند و عفونت هاي دستگاه ادراري را التیام مي بخشد. سیلیس 11

درصد افزایش دهد. بعالوه ضمن  30باشد و قادر است ترشح ادرار را تا  یك ماده ادرار آور طبیعي مي

 شستشوي سیستم دفع آب موجب افزایش كارآیي این دستگاه حیاتي مي شود.

( حضور سیلیس كافي در امعاء مي تواند از التهاب اندام هاي مربوطه بكاهد. بدین طریق از بروز عفونت 12

نعت ورزد. حضور سیلیس از بروز اسهال و یبوست جلوگیري بعمل مي در معده، اثني عشر و روده ها مما

 آورد.

 ( سیلیس مي تواند بافت هاي دچار شقاق و بواسیر را بحالت عادي برگرداند.13

( سیلیس باعث تنظیم حركات روده ها مي شود. همچنین دردهاي ناحیه پشت ناشی از عوارض دوره 14

 سالخوردگي را تسكین مي بخشد. 

یلیس موجب بهبود زخم هاي دستگاه تناسلي و توّرم پستان در بانوان بویژه در دوران شیردهي مي ( س15

 شود.

( جذب سیلیس باعث درمان التهابات گوش میاني مي شود زیرا داراي اثرات مفیدي بر سیستم لنفاوي 16

 است. از سیلیس جهت درمان ورم غدد لنفاوي ناحیه گلو بهره مي گیرند. 

 داراي اثرات ضد التهابي است و بر پیوندهاي تولید بو تأثیر مي گذارد.  ( سیلیس17

 ( سیلیس بر دستگاه گردش خون تأثیر مي گذارد و باعث تنظیم فشار خون مي گردد. 18

( مي insomnia( و بیخوابي )tinnitus(، وزوز گوش ها )vertigo( سیلیس از شدت سردرد، سرگیجه )19

 كاهد. 

( در "لوزالمعده" )پانكراس( به رفع elastaseق تشدید سنتز ممانعت كننده "االستاز" )( سیلیس از طری20

 دیابت كمك مي كند.

( از طریق تقویت رگ هاي خوني كمك نماید. arterial( سیلیس مي تواند به رفع بیماري هاي شریاني )21

سته مي شود لذا مخاطرات قلبي مطالعات نشان مي دهند كه با وقوع سالخوردگي از میزان سیلیس "آئورت" كا

 فزوني مي یابند.

 ( جلوگیري نماید. tuberculosis( سیلیس مي تواند از بیماري ِسل )22

 ( سیلیس از طریق بهبود انعطاف پذیري مفاصل مي تواند از چنین رماتیزم هایي بكاهد. 23

 ( سیلیس مي تواند مانع انسداد شرائین گردد و موانع را بزداید.24

یلیس مي تواند موجب اجتناب و یا تسكین "آلزایمر" از طریق ممانعت از جذب آلومینیم در بدن و حتي ( س25

 (.2كمك به دفع این عنصر از بافت ها نماید. سیلیس سیستم ایمني بدن را تحریك مي نماید )
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 برطبق برخی گزارشات خاک دیاتومه باعث جذب مواد زیر از بدن می گردد :

 ( methyl mercury( متیل جیوه )1

 ( E . Coli( اشرشیا کولی )2

 ( endotoxins( سموم داخلی )3

 ( poliovirus( ویروس هایی نظیر "پولئوویروس" )4

 ( بقایای حشره کش های فسفره آلی 5

 (.2( بقایای داروها )6

 

 عبارتند از : DEاز دیگر موارد مصرف سیلیس از طریق 

 ( فشار خون1

 ( کلسترول 2

 ( osteoporosisتخوان )( پوکی اس3

 ( کاهش وزن4

 ( زیباسازی صورت5

 ( مو و ناخن6

 ( دندان و لثه7

 ( افزایش انرژی 8

 ( باکتری های مضر9

 ( کاهش مخاط )موکوس(10

 ( anti-aging( سالخوردگی )11

 ( عفونت های ادراری12

 (varicose veins( واریس )13

 (.2( سردرد )14

 

درجه کاهش  40-60د که با مصرف خاک دیاتومه فقط پس از دو هفته به بسیاری از مردم اظهار می دارن

واحد  203به  495کلسترول خون دست یافته اند. برخی گزارشات حاکی از کاهش "تری گلیسیرید" خون از 

 (.2ماهه است. محققین همچنین شاهد افزایش انرژی و بهبود رشد مو و ناخن بوده اند ) 6پس از مصرف 

 

( از عوارض سالخوردگی است. اصواًل همچنان که مقدار کلسیم بدن osteoqorosisاستخوان ) بیماری پوکی

در سنین کهولت تقلیل می یابد آنگاه استخوان ها بتدریج ضعیف و شکننده می شوند. مصرف مکمل های 

تفاده از کلسیم کلسیم قادر به توقف یا تصحیح این روند و رفع بیماری مزبور نیست زیرا بدن انسان قادر به اس

در غیاب سیلیس نمی باشد. دانشمندان دالیل آنرا نقش تسهیل گری سیلیس در رسوب کلسیم در استخوان ها 

در جهت قطع فرآیند پوکی استخوان ها می دانند. عالئم پوکی استخوان در بانوان بویژه پس از آغاز یائسگی 

(menopauseآشکار می گردد درحالیکه روند آن از مدت ه ) ا قبل آغاز گشته است. تعداد زنانی که دچار

( و رحم cervixپوکی استخوان می شوند، نسبت به آنانی که به سرطان های: پستان، دهانه زهدان )

(uterus( دچار می شوند، بمراتب بیشترند )2 .) 
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بشدت باعث تسریع روند التیام شکستگی استخوان ها می گردد و اثرات آنرا در محل شکستگی  DEمصرف 

کاهش می دهد. بررسی های مکرر نشان می دهند که سیلیس در صورت کمبود کلسیم می تواند نقش آنرا در 

خوراکی موجب  DEبدن برعهده گیرد. گزارشات متعددی در ایاالت متحده آمریکا وجود دارند که مصرف 

راکی باعث کاهش خو DEکاهش وزن افراد گردیده است. این گزارشات حاکی هستند که مصرف صبحگاهی 

خوراکی باعث  DEاشتها در سراسر روز می گردد. پروفسور "دانیل کایال" معتقد است که مصرف روزانه 

 (.2غیر سّمی شدن فلزات سنگین و تشعشعات از بدن انسان می شوند )

و  در اروپا و آسیا از خاک دیاتومه بطور وسیع جهت سالمتی و زیبایی : مو ، پوست، ناخن، استخوان ها

مفاصل بهره می گیرند. تسریع در سالخوردگی و پیری مرتبط با افزایش ناتوانی بدن در حفظ رطوبت است که 

با عدم بازگشت پوست پس از بهم رساندن آنها مشهود می گردد. سیلیس می تواند فرآیند تخریب بافت ها را 

ب حفظ طبیعی وضعیت پوست بدن منتج به افزایش سیلیس بدن می تواند موج DEبه تأخیر بیندازد. مصرف 

 (.2گردد)

 

( که یک نوع پروتئین موجود در استخوان ها و غضروف ها است، از سیلیس تهّیه collagenماده "کالژن" )

 silicaمی گردد. در صورتیکه بدن انسان به اندازه کافی دارای ماده سیلیسی "گلوکوسامینو گلوکان" )

glucosaminoglycane(.2ف "کالژن" باعث می گردد که انسان جوان تر بنظر آید )( باشد آنگاه مصر 

مصرف سیلیس به رفع معضالت پوستی کمک می رساند و صدماتی نظیر : جوش ها، َجَرب، ُدَمل، التهاب ها، 

آکنه، پینه ها، زگیل، ِاگزما، سوختگی، سرمازدگی، زخم های پوستی، گزش حشرات و زخم بستر را بر طرف 

 (. 2می سازد )

 90ها بیشترین نقش را در زیبایی ظاهری افراد دارند لذا نیازمند توجه کافی هستند. موها به میزان مو

میکروگرم در گرم سیلیس می  100میکروگرم در گرم سیلیس دارند درحالیکه استخوان های سالم فقط حاوی 

گردد که برای حفظ باشند. بدینقرار سیلیس اصلی ترین ترکیب معدنی موها محسوب می شود. توصیه می 

شادابی و لطافت موها از ترکیبات حاوی سیلیس در برنامه مراقبت های بهداشتی روزانه بهره گیرید. سیلیس 

از وقوع و پیشرفت طاسی جلوگیری می کند، رشد موها را تحریک می نماید و باعث براقی و دوام موها می 

 (.2گردد )

وردگی دندان ها جلوگیری می کند و باعث دوام آنها می گردد. سیلیس از طریق سخت نمودن مینای دندان از خ

سیلیس مانع خونریزی ، تحلیل و پسروی لثه ها می گردد که مسبب لق شدگی دندان ها هستند و نهایتًا به از 

دست دادن دندان ها منتهی می شوند. سیلیس با ایجاد زخم ها و فساد استخوان فک و تخریب دندان ها به 

 (. 2می خیزد و التهابات را کاهش می دهد )مبارزه بر 

میلیمتر در ماه رشد می کنند. با مصرف  4-5ناخن ها ترکیبی از پروتئین هستند و بطور متوسط بمیزان 

سیلیس از شکنندگی ناخن ها کاسته می گردد و در طی یک دوره زمانی کوتاه بحالت عادی بر می گردند. 

یبایی ظاهری ناخن ها می گردد تا استعداد کمتری برای شکنندگی سیلیس باعث استحکام ، درخشندگی و ز

 (.    2داشته باشند)

 

برخی معتقدند که مصرف خاک دیاتومه باعث آزاد شدن مقادیر زیادی انرژی در بدن می شود لذا نباید قبل از 

لیکن بهتر است از طریق روده ها و کلیه ها دفع می گردند و DEخواب مصرف گردد. گواینکه مقادیر مازاد 

در  DEمیزان نیاز روزانه افراد مشخص گردیده و رعایت شود. تاکنون اطالعات علمی دقیقی در مورد اثرات 
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بر  DEتشخیص، تجویز، درمان و یا جلوگیری از بروز بیماری ها ارائه نشده اند و موضوع اثربخشی مفید 

اشتراک گذاری تجارب است و یا ادعاهای  سالمتی انسان فقط مبتنی بر تجربیات شخصی افراد و یا حاصل

 (.2برچسب اینگونه تولیدات می باشد )

استفاده از خاک دیاتومه بعنوان روشی ساده و ارزان برای رفع نیازهای بدن به سیلیس مطرح است. امروزه 

 EPA( "Environmental Protectionکاربرد خاک دیاتومه توسط سازمان حفاظت محیط زیست یا "

Agency) " اداره غذا و دارو یا ،FDA( "Food & Drug Administration و وزارت کشاورزی آمریکا )

 (.    3( تأئید گردیده است )U.N.Department of Agriculture" )USDAیا "

 

 : DEمالحظات ایمنی 

استشمام كریستال هاي بسیار ریز سیلیس براي ریه ها خطرناك است و موجب عارضه "سیلیس زدگي" 

(silicosis مي شود. سیلیس هاي بي شكل یا "آمورف" از سمّیت اندكي برخوردارند اّما تداوم تنفس آنها )

سبب تغییراتي در ریه ها مي گردد. "خاك دیاتومه" غالبًا از سیلیس هاي بي شكل تشكیل یافته است ولي حاوي 

. در مطالعه اي كه در مورد برخي سیلیس هاي كریستاله بویژه در انواع حاصل از آب هاي شور مي باشد

طبیعي قرار گرفتند، هیچگونه تغییرات معني داري در ریه  DEسال در معرض  5كارگراني كه به مدت بیش از 

آهكي شده قرار گرفتند مبتال به  DEدرصد كارگراني كه در معرض انواع  40هاي آنان مشاهده نشد درحالیكه 

 (. 7عث از استنشاق سیلیس شدند )( منبpneumoconiosisعارضه "ُشش رشتاكي" )

با فرموالسیون معمولي غالبًا ایمن تشخیص داده شده اند زیرا اكثرًا از سیلیس بي شكل  DEامروزه انواعي از 

 DEتشكیل یافته اند و حاوي كمترین میزان سیلیس كریستاله و یا فاقد آن مي باشند. مقدار سیلیس كریستالۀ 

 OSHA( "Occupational Safety"اداره سالمت و ایمني حرفه اي" یا " در ایاالت متحده آمریكا توسط

and Health Administration تعیین مي گردد. بر طبق دستورالعمل هاي مصّوب ماكزیمم مقدار مجاز )

میلیگرم در مترمكعب در هواي محل فعالیت  6درصد در تولیدات و كمتر از  1سیلیس كریستاله باید كمتر از 

 (.7اشد )كارگران ب

میالدي بررسي گردید زیرا  1930كریستاله ضمن سال هاي  DEموضوع اشتغال طویل المدت كارگران صنایع 

( قرار مي گرفتند. airborneكارگران براي دهه ها در معرض مقادیر زیاد سیلیس كریستاله هوازاد )

ه عارضه "سیلیس زدگي" مي پژوهشگران دریافتند كه غبارات سیلیس كریستاله موجب افزایش خطر ابتال ب

شود. امروزه كارگران ملزم به استفاده از وسایل محافظت از دستگاه تنفس خویش در مواقع افزایش غلظت 

 (.7مقادیر سیلیس در محیط هاي كار مي باشند )

ي ( مcalcinationدیاتومیت هایي كه براي تهّیه فیلتر استخرها بكار مي روند، ابتدا تحت دماي زیاد آهكي )

( قرار مي گیرند و soda ash( موسوم به "خاكستر سودا" )fluxing agentشوند و تحت اثر عامل گدازش )

 (. 7بدینطریق دي اكسید سیلیس بي شكل و بي ضرر تبدیل به اشكال كریستاله زیان آور مي شود )

خوراکی  DEبعنوان  از یک نوع خاک دیاتومه بعنوان فیلتر استخرها بهره می برند. از این نوع نمی توان

درصد سیلیس کریستالی می باشد که برای انسان ها و حیوانات خطرناک  70استفاده نمود زیرا حاوی بیش از 

 (.6درصد سیلیس کریستالی می باشد ) 1خوراکی حاوی کمتر از  DEاست درحالیکه 

وارد بدن انسان گردیده و  برخی تصّور می کنند که خاک دیاتومه می تواند بواسطه ریزی ذرات از طریق تنفس

او را بیمار سازد درحالیکه کارگران معادن دیاتومه هیچگاه بیشتر از کارگران سایر معادن مشابه بیمار نمی 
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( و معضالت ریوی توصیه نمی asthmaticشوند. تنفس ذرات دیاتومه برای افراد دچار "نفس تنگی" )

 (.6گردد)

ار موجودند لذا در موقع خرید باید توجه کافی بعمل آورد تا نوع مورد انواع گوناگونی از خاک دیاتومه در باز

نظر ابتیاع گردد. مثاًل برای مصارف تغذیه ای باید توجه شود تا انواع خوراکی تهّیه شوند. برخی افراد سعی 

که بدین  درصد در جیره غذایی روزانه قرار دهند. آنها ادعا می کنند 3می کنند تا خاک دیاتومه را به میزان 

ترتیب به کنترل پارازیت ها دست می یابند، وضعیت ظاهری آنها بهتر می شود و طول عمرشان فزونی می 

 (.6پذیرد )

بواسطه اینکه از خاک دیاتومه برای افزایش خاصیت انبارداری دانه های غالت در جهت کاهش خسارات آفات 

نان، ماکارونی و سایر تولیدات حاصل از غالت بهره  انباری استفاده می شود لذا تمامی افرادی که تاکنون از

 (.6مصرف نموده اند ) DEگرفته اند، یقینًا از 

درصد خاک دیاتومه  97خاک دیاتومه که برای از بین بردن سوسک ها عرضه می شود، معمواًل دارای 

( می باشند. ذرات pyrethrin( یا "پیریترین" )boratesدرصد از مواد سّمی نظیر "بورات ها" ) 3خالص و 

خاک دیاتومه در حد میکرون هستند و در زیر میکروسکوپ نوری بصورت ُخرده های براق شیشه بنظر می 

 آیند. خاک های دیاتومه خوراکی غالبًا به دو صورت ارائه می شوند :

 پوندی 50و  10،  5( در پاکت های 1

 (.6کیلوگرمی ) 4و  2،  1( در سطل های 2
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 " کاربرد ویتامین ها در پرورش ماکیان " ؛

"Vitamins for poultries raising" 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

ولید گوشت و تخم مرغ به موفقّیت های چشم گیری در اقتصاد جهانی طی ( به منظور تfowlپرورش ماکیان )

دهه های اخیر دست یازیده است. امروزه فعالّیت های مرغداری در حقیقت از حالت پرورش خانگی 

(farmyard( به پرورش فشرده و صنعتی )farm رسیده است لذا نمی توان نسبت به مواردی نظیر مدیریت )

(. 7،8(  برای کسب حداکثر بازدهی بی تفاوت یا کم توّجه ماند )avian diseasesی آنها )تغذیه و بیماری ها

( امری بسیار مّهم و حیاتی می raising chickensبدین ترتیب واضح است که تغذیه صحیح ماکیان پرورشی )

ند عملیات و باشد زیرا این موضوع عالوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تشکیل می دهد، بر رو

دستاوردهای پژوهشی سال های اخیر نشان می دهند که مناسب ترین  حصول تولید مطلوب تأثیر می گذارد.

( روزانه طیور در هر ration  ،dietشیوۀ تغذیه ماکیان پرورشی آن است که تعادل عناصر غذایی در جیره )

 (.6عایت گردد )( رoutdoor( و یا فضای آزاد )indoorدو حالت : پرورش در قفس )

بر اساس تجربیات عدیده ، مرغان خانگی را می توان حتی با مازاد میوه های باغات و ضایعات سفره های 

 (.4)یر سیر و پیاز خام خودداری ورزیدخانگی تغذیه نمود اّما بهتر است از تغذیه آنها با مواد غذایی معطر نظ
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 انواع ماکیان پرورشی :

 ( broilers  ،meat type  ،meat birds( طیور گوشتی )1

 ( layers  ،egg type  ،egg birds( طیور تخمگذار )2

 (dual type  ،dual purpose( طیور دو منظوره )3

 (.hybrids( )7،11( طیور هیبرید )4

 

 معروفترین لینه های مرغان پرورشی گوشتی عبارتند از :

  Cornish X( رتبه برتر مرغان گوشتی : 1

  Silversو  Reds  ،Barredدّوم مرغان گوشتی :  ( رتبه2

 Barred rock (3 .)و  Buffsگوشتی( :  -( مرغان دو منظوره )تخمگذار3

 

 

 
 

 

 نکات مّهم پرورش ماکیان :

 ( هیچگاه قبل از ضدعفونی جایگاه های پرورش ماکیان به مرحله جدیدی از پرورش اقدام نورزید.1

 ر یک جایگاه نگهداری نکنید.( هرگز جوجه ها و مرغ ها را د2

( به گله خودتان نمائید که به عاری بودن آنها از flock( زمانی اقدام به اختالط پرندگانی از سایر گله ها )3

 بیماری ها مطمئن باشید. 

 ( از مجالست گله های ماکیان پرورشی با پرندگان وحشی و جانوران مؤذی بپرهیزید.4

 گیرید. ( از جیره غذایی مناسب بهره5

 ( وسیع با قابلیت تهویه مطلوب سود جوئید.coop( از مرغدانی )6
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 ( پرندگان مریض را سریعًا از گله جدا نمائید.7

 ( پرندگان پرورشی را بر علیه بیماری های رایج در منطقه واکسینه کنید. 8

 ( از حفاظ مناسب جهت مقابله با هجوم جانوران مزاحم بهره گیرید. 9

 ا دامپزشک معتمد در باره مسائل مبتالبه مشورت نمائید.( همواره ب10

 (.8( بجز مواقع ضروری از استعمال آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور خودداری نمائید )11

 

 

 
 

 

 نکات مّهم تغذیه ماکیان پرورشی :

 اشت:نکته اساسی توّجه د 4( ماکیان پرورشی باید به feeding( و خوراکدهی )nutritionبرای تغذیه )

 ( غذا و آب کافی :1

( ماکیان شود لذا از دستیابی به پتانسیل تولید جلوگیری stuntتغذیه ناکافی می تواند باعث بازماندگی رشد )

بعمل می آید. رشد ماکیان پرورشی به صورت سریعی انجام می پذیرد بنابراین هر گونه اهمال در تدارک مواد 

واند به نقصان معنی داری اندازه نهایی بدن ماکیان پرورشی منتهی غذایی مکفی )حتی برای چند ساعت( می ت

 گردد.
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 ( تغذیه کامل :2

خوراک ماکیان باید حاوی تمامی عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد ماهیچه ها، استخوان ها، اندام های 

 داخلی، َپرها و چربی بدن باشد.

 

 

 
 

 

 ( تغذیه متعادل :3

ز : مقدار غذایی است که ماکیان در هر روز مصرف می کنند و بدینطریق تمامی ( عبارت اrationجیره )

نیازهای غذایی خود را برای رشد بهینه مرتفع می سازند. بنابراین باید تناسب الزم در جهت وجود : انرژی ، 

پذیرد.  پروتئین ، اسیدهای آمینه ، عناصر معدنی ، چربی های ضروری و ویتامین های محلول در آنها صورت

ویتامین ها باید به میزان کافی در جیره غذایی ماکیان داده شوند زیرا برخی از ویتامین ها در حالت بیشبود 

سّمی هستند. بعالوه برخی ویتامین ها دارای اثرات متقابل زیان آوری در ترکیب با عناصر معدنی می باشند. 

ه بر هزینه خواهی می تواند به سالمتی ماکیان آسیب افزودن ویتامین های مازاد به جیره غذایی ماکیان عالو

 برساند.
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 ( افزودن غیر ضروری مکمل ها :4

افزودن مکمل ها می تواند به عدم تعادل ترکیبات در جیره های غذایی متعادل منتهی شود درحالیکه جیره های 

طور مثال حضور مواد غذایی (. ب9غذایی متعادل بهترین کلید کسب رشد بهینه در ماکیان پرورشی هستند )

 (.6پی پی ام می تواند مخل سالمتی و تولید ماکیان باشد ) 3000محلول در آب به میزان بیش از 

 

 

 
 

  

 جیره های غذایی طیور پرورشی :

بسیاری از جیره های غذایی طیور مشتمل بر : ذرت برای تأمین انرژی ، بلغور سویا برای تأمین پروتئین و 

 کمل های غذایی برای تأمین ویتامین ها و عناصر معدنی می باشند.       مقادیری از م

( برای بهبود arsenicalsجیره های غذایی تجارتی طیور غالبًا حاوی : آنتی بیوتیک ها و آرسنیکال ها )

( دستگاه گوارش برای مبارزه با بیماری انگلی coccidiostatsسالمتی و تّرقی رشد ، مواد ضد انگل )

( هستند. در اینگونه mold inhibitors( و ممانعت کننده های رشد کپک ها )coccidiosisسیدیوز" )"کوک

موارد حتی ممکن است هیچگونه اثری از ترکیب مواد افزودنی به جیره غذایی بر روی برچسب ها یافت 

 (.6نگردد )

 

ه عمدتًا بستگی به مراحل رشد در پرورش ماکیان معمواًل از جیره های غذایی متفاوتی استفاده می کنند ک

( همواره سرشار از پروتئین هستند لذا از بهای باالتری starter rationsپرندگان دارد. جیره های آغازین )

( ، مرغان pullets( ، نیمچه ها )broilersنیز برخوردارند. یک جیره آغازین برای جوجه های گوشتی )

 (. 6( متفاوتند )breedersه )( و مرغان اجداد اصالح شدlayersتخمگذار )
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 مهمترین اجزاء جیره های غذایی ماکیان پرورشی عبارتند از :

 ( انواع پروتئین های گیاهی و حیوانی 1

 نوع عنصر معدنی ماکرو و میکرو 16( 2

 نوع اسید آمینه حیاتی 13( 3

 ( انواع اسید چرب ضروری 4

 (.3( منابع انرژی )5

 

 

 
 

 

 

 غذایی ماکیان را با مواد زیر تدارک می بینند : اجزاء ضروری جیره های

 ( cereal grains( دانه های غالت )1

 ( animal proteins( پروتئین های حیوانی )2

 ( vegetables proteins( پروتئین های گیاهی )3

 ( vegetable fats( روغن های گیاهی )4

 (micro minerals( عناصر معدنی کم نیاز یا کم مصرف یا میکرو )5

 (macro minerals( عناصر معدنی ُپر نیاز یا ُپر مصرف یا ماکرو )6

 (. vitamin premixes( )3( ویتامین ها به صورت پیش مخلوط )7
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 انواع ویتامین های مورد نیاز طیور :

 گروه عمده قرار داده اند : 2بطور کلی ویتامین ها را در 

 . Kو  A  ،D  ،E( نظیر: ویتامین های fat soluble( ویتامین های محلول در چربی )1

 بهره گیرند. D3بجز فرم  Dباید توجه داشت که ماکیان نمی توانند از فرم های مختلف ویتامین 

 B (10.)و ویتامین های گروه  C( نظیر : ویتامین water soluble( ویتامین های محلول در آب )2

 

 

 
 

 

 

 

 مشخصات انواع ویتامین ها عبارتند از :

 : A( ویتامین 1

( نظیر : پوست و epithelialاین ویتامین برای رشد طبیعی ، تولید مثل و مراقبت از سلول های مخاطی )

 respiratory( ، تولید مثلی و برانش های تنفسی )digestive liningsسلول های پوششی جهاز هاضمه )

tracts.ضرورت دارند ) 

( ، ترشحات conjunctivitis( همراه با آماس )roupیان )موجب : گرفتگی صدای ماک Aکمبود ویتامین 

( به همدیگر بواسطه eyelids stuck( و چسبیدن پلک های چشم )oculonasal dischargeچشمی )

( و شاخی شدن necrosisدر مراحل پیشرفته سبب : بافت مردگی ) Aترشحات غلیظ می باشد. کمبود ویتامین 

(keratinisation( غشاء مخاطی )mucosa( مجاری بزاقی )alimentary tract و تنفسی )

(respiratory.می گردد ) 

 (.10هستند ) Aروغن جگر ماهی و سبزیجات تازه از منابع غنی ویتامین 
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 : D3( ویتامین 2

را می  Dبرای فرآیندهای جذب و بکارگیری عناصر کلسیم و فسفر ضرورت دارد بنابراین ویتامین  Dویتامین 

 رشد طبیعی ، توسعه استخوان ها و شکل گیری پوسته تخم مرغ ها الزم دانست.توان برای 

زمانیکه اشعه خورشید به پوست بدن پرندگان می تابد، در بدن آنها شکل می گیرد و کمبود آن به  Dویتامین 

پوسته دچار : نازک شدن  D( می انجامد. پرندگان در مواجهه با کمبود ویتامین ricketsنرمی استخوان ها )

تخم مرغ ، کاهش توانایی تفریخ تخم مرغ ها ، ضعف پاها و نشستن به حالت پنگوئنی می گردد. کمبود 

( و جناق سینه ribs( ، ستون فقرات پشتی )claws( ، پنجه ها )beakهمچنین نوک ) Dویتامین 

(sternum .آنها به شدت خمیده می سازد ) 

 (.10است ) Dروغن جگر ماهی سرشار از ویتامین 

 

 : E( ویتامین 3

از انواع آنتی اکسیدان های قوی محسوب می شود و اهمّیت بارزی در بروز طبیعی اعمال عصبی  Eویتامین 

 بدن ماکیان دارد. 

( موسوم به عارضه "جوجه دیوانه" encephalomalaciaبه : نرمی مغز ماکیان ) Eکمبود ویتامین 

(crazy chick( و بروز ترشحات آلرژیک )exudative diathesis در طیور جوان می انجامد. همچنین )

ناشی از سوء تغذیه در ماکیان بالغ و  E( در اثر کمبود ویتامین muscular dystrophyضعف عضالنی )

 (.10مسن مشهود می باشد )

 

 

 
 

 

 : K( ویتامین 4

( می باشد. prothrombinاز ضروریات سنتز عوامل لخته کنندۀ خون موسوم به "پروترومبین" ) Kویتامین 

"پروترومبین" در حقیقت نوعی پروتئین موجود در پالسمای خون طیور است که در طی فرآیند انعقاد خون به 

همچنین دارای اثرات محافظتی در مقابل ابتال به بیماری انگلی دستگاه  K( تبدیل می گردد. ویتامین clotدلمه )

 ( است. coccidiosisگوارش پرندگان موسوم به "کوکسیدیوز" )
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( در ران haemorrhagesسبب افزایش لکه های خون در تخم مرغ ها و بروز خونریزی ) Kکمبود ویتامین 

دچار اختالل  Kها و سینه طیور می گردد. بعالوه فرآیند لخته شدن خون در جراحات بدن در اثر کمبود ویتامین 

 می شود.

( ، سبزیجات تازه ، alfalfa meal، بلغور یونجه )( گندم ، روغن جگر ماهی germ oilروغن جوانه )

( از منابع غنی grains( جوانه زده ، روغن سویا ، بلغور ماهی و بلغور انواع دانه ها )pulsesحبوبات )

 (.10محسوب می شوند ) Kو  A  ،D3  ،Eویتامین های 

 

 : B( ویتامین 5

ین ، پانتوتنیک اسید ، پیریدوکسین ، بیوتین ، اسید شامل : تیامین ، ریبوفالوین ، نیاس Bویتامین های گروه 

 فولیک و سیانوکوباالمین می باشند.

 (. 10در بسیاری از اعمال متابولیکی بدن ماکیان نظیر متابولیسم انرژی دخالت دارند) Bویتامین های گروه 

سطوح ناپایدار ویتامین هایی  نسبتًا ناپایدارند لذا معمواًل از مواد مکمل برای خنثی سازی Bویتامین های گروه 

که به حالت طبیعی در مواد غذایی یافت می گردند ، استفاده می کنند تا سطوح مطمئنی از تمامی ویتامین ها 

 (. 10در ترکیب خوراک طیور حاصل آیند )

 

 

 
 

  

 عبارتند از : Bانواع مختلف ویتامین 

( ، پانتوتنیک اسید ، اسید B12یانوکوباالمین )( ، سB6( ، پیریدوکسین )B2( ، ریبوفالوین )B1تیامین )

 (.3فولیک ، کولین ، بیوتین و نیاسین )

 

 بشرح زیر می باشند : Bمشخصات ویتامین های گروه 

 )تیامین( : B1( ویتامین 1-5

 برای متابولیسم کربوهیدرات ها الزم است.  B1ویتامین 
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 ruffled( ، کاهش وزن ، ژولیدگی َپرها )anorexiaدر ماکیان موجب : بی اشتهایی ) B1کمبود ویتامین 

feathers( افتادگی بال ها و رعشه ماهیچه ها ، )muscles paralysis می شود. پرندگان دچار کمبود )

 star( می نشینند و سرشان را به حالت خیره به آسمان )flexed legsبر روی پاهای خمیده ) B1ویتامین 

gazingازند.( به سمت عقب متمایل می س 

 (.10بوفور در دانه های غالت ، سبوس برنج و آرد گندم سبوس دار یافت می شود ) B1ویتامین 

 

 )ریبوفالوین( : B2( ویتامین 2-5

 بخشی از سیستم های آنزیمی است که دارای نقش حیاتی در متابولیسم هستند. B2ویتامین 

( curled toe paralysisج پنجه های پا )( و فلdiarrheaدر ماکیان موجب : اسهال ) B2کمبود ویتامین 

معمواًل بر روی  B2هفته ای می گردد. پرندگان متأثر از کمبود ویتامین  1-2بویژه در پرندگان سنین 

دچار کاهش تخم گذاری ،  B2زانوهایشان و با کمک بال ها راه می روند. پرندگان بالغ در اثر کمبود ویتامین 

 clubbingسته نوزادی ، کوتولگی و چماقی شدن َپرها به سمت پائین )افزایش مرگ جنینی ، مرگ در پو

down feathers( می گردند. مرگ جنینی )embryo mortality روزگی جوجه کشی  18-20( معمواًل در

(incubation.به حداکثر می رسد ) 

 (.10هستند ) B2( از منابع غنی ویتامین brewer`s yeastگراس ها و مخمر آبجو )
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 )پیریدوکسین( : B6( ویتامین 3-5

 برای متابولیسم مناسب اسیدهای آمینه ضروری است. B6ویتامین  

 jerky( و حرکات نامنظم )spasmodic convulsionsموجب : تشنجات انقباضی ) B6کمبود ویتامین 

movements.در پرندگان مبتال می گردد ) 

حاوی دانه های غالت ، مخمر و بلغور یونجه تغذیه  باید با جیره های B6ماکیان دچار کمبود ویتامین 

 (. 10شوند)

 

 )سیانوکوباالمین( : B12( ویتامین 4-5

در فرآیند سنتز اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدرات ها ، متابولیسم چربی ها و سنتز متیل دخالت  B12ویتامین 

 دارد.

اهش توانایی تفریخ تخم مرغ ها می شود. موجب : کاهش رشد ، نقصان کارآیی تغذیه و ک B12کمبود ویتامین 

در هفدهمین روز جوجه کشی ُرخ می دهد. کمبود ویتامین  B12بیشترین تلفات جنینی ناشی از کمبود ویتامین 

B12 ( به صورت عوارضی نظیر : رشد غیر عادی ماهیچه های رانlegs myotrophy و خونریزی )

 ( جنینی تجلی می یابد.  allantoisپوشش )

ویتامین در تمامی غذاهای دارای منشأ حیوانی وجود دارد. بلغور ماهی ، لبنیات و پروتئین حیوانی از  این

 (.10محسوب می شوند ) B12مهمترین منابع طبیعی ویتامین 
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 ( :choline( کولین )5-5

ور آن در جیره کولین بر خالف چارپایان فقط به میزان اندکی توسط ماکیان ساخته می شود لذا نیازمندی حض

 (.3های غذایی طیور پرورشی بسیار زیاد است )

( ، ُپف کردگی اطراف مفصل زانو ، پهن شدن perosisکمبود کولین موجب : بدشکلی استخوان های پا )

( توسط تاندون آشیل از محل metatarsal( و پیچش کف پا )tibiometatarsalمفصل درشت نی کف پا )

 دد. کبد پرندگان دچار کمبود کولین مبین چربی غیر عادی است.برآمدگی استخوان پا می گر

 (. 10از مخمر ، روغن ماهی و کولین مصنوعی می توان در جیره ماکیان بهره ُجست )

 

 

 
 

 

 منابع تأمین ویتامین ها در جیرۀ طیور :

، پوست میوه ها  بسیاری از گیاهان در روند عادی سوخت و ساز به تولید و ذخیره ویتامین ها در : برگ ها

(hulls( و سبوس دانه ها )brans .می پردازند ) 

 ویتامین های طبیعی را می توان در گیاهان سبز ، بذور و حشرات بوفور  یافت.

جوانه دار کردن دانه های غالت گرچه به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد ولیکن می تواند بر مقدار کاروتن 

سترس طیور در جیره غذایی بیفزاید و این موضوع می تواند در سرتاسر سال ( قابل دA)پیش ماده ویتامین 

 غیر سنتزی برای تولید گوشت مرغ ارگانیک باشد.  Aتأمین کننده ویتامین 

 باشد. Dو  Aروغن ماهی نیز می تواند تأمین کننده ویتامین های 

 . استفاده شود B( می تواند برای تأمین ویتامین های گروه yeastمخمر )

برای ماکیان پرورشی فضای آزاد  Dتابش انوار خورشید می تواند منبع مناسبی برای تأمین ویتامین 

(ranging chickens( باشد زیرا نور خورشید می تواند برخی پیش ماده ها )precursor را به ویتامین )D 

 تبدیل نماید.



223 
 

ماکیان استفاده می گردد، تا حدودی از  زمانیکه از سیستم نگهداری باز نظیر مراتع دام ها برای پرورش

میزان نیازمندی به ویتامین ها و عناصر معدنی در جیره های غذایی کاسته می شود زیرا بخشی از اینگونه 

نیازها با تغذیه ماکیان از حشرات محیط کاسته می گردد. بعنوان مثال ماکیانی که بصورت آزاد در مراتع 

 dungبند، ممکن است با مصرف الرو حشراتی که در مدفوع خشک )گوساله های پرواری پرورش می یا

pats حیوانات رشد می کنند، به ویتامین )B12 .کافی دسترسی یابند 

زمانیکه پرورش ماکیان در سیستم های پرورشی بسته صورت می پذیرد آنگاه تأمین نیازهای غذایی آنها 

. ویتامین های مورد نیاز طیور ممکن است تمامًا در تمامًا به ترکیبات خوراک مصرفی طیور بستگی می یابد

فرموالسیون خوراک دام موجود باشند و یا بصورت مکمل های غذایی بالفاصله قبل از مصرف یا "پیش 

 ( با خوراک آمیخته شوند.premixمخلوط" )

ادیر پروتئین ( ایاالت متحده آمریکا به تعیین مقNRCNRPشورای ملی پژوهش نیازمندی های غذایی ماکیان )

، انرژی )کربوهیدرات و چربی( ، عناصر معدنی و ویتامین های مورد نیاز سنین مختلف ماکیان که برای 

اهداف مختلف )گوشتی ، تخمگذار ، دو منظوره( پرورش می یابند، پرداخته است. با این وجود تاکنون وزارت 

یدات حیوانی نداده است زیرا استانداردهای ( اجازه نصب برچسب ارگانیک را بر تولUSDAکشاورزی آمریکا )

فدرال برای تولیدات دامی ارگانیک تا این زمان تنظیم نشده اند. باید توّجه داشت که اغلب برنامه های 

درصدی دام ها از مواد آلی و عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها ، تقویت  100استاندارد تولیدات دامی بر تغذیه 

 (. 6،5( تأکید می ورزند)wormersکش ها و "کرم ُکش" ) کننده های رشد ، حشره

 

 

 
 

 

 اهمّیت ویتامین ها در جیره غذایی ماکیان :

( گروهی از ترکیبات آلی هستند که به مقادیر جزئی مورد نیاز ماکیان می باشند ولیکن vitaminsویتامین ها )

رت دارند. بررسی های محققین نشان می حضور آنها برای اعمال طبیعی بدن ، رشد و تولید مثل ماکیان ضرو

( و diseasesدهند که کمبود یک یا چند ویتامین می تواند به ابتالی ماکیان به انواع مختلفی از بیماری ها )

 (.10( منتهی گردد )syndromesعوارض )
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د. ویتامین ها ویتامین ها یقینًا دارای نقش بسیار مهّمی در سیستم های آنزیمی و مقاومت طبیعی ماکیان هستن

گواینکه به مقدار بسیار کم در جیره غذایی طیور پروشی ضرورت دارند ولیکن از نقش بسیار حیاتی در 

زندگی طبیعی آنها بهره می برند لذا کمبود ویتامین ها می تواند به اختالالت جّدی در روند رشد ماکیان منتهی 

 (.5گردد)

 

 

 
 

 

در  Cمورد نیازشان هستند لذا ضرورتی به حضور ویتامین  Cویتامین  ماکیان به دلیل اینکه قادر به ساختن

در دوره  C( ویتامین supplementationجیره غذایی روزانه آنها وجود ندارد. البته استفاده از مکمل های )

 (. 10( ضروری است )stress  ،tensionهای مواجهه ماکیان با استرس یا تنش )

( یعنی "بالفاصله قبل از مصرف" pre-mixای غذایی بصورت "پیش مخلوط" )اختالط ویتامین ها به جیره ه

 (. 6امری عادی است اّما باید از مصرف بیشبود گیاهان سرشار از ویتامین ها نظیر یونجه جلوگیری نمود )

در شرایط اقلیمی گرم توصیه شده است که بر مقدار ویتامین های "جیره های غذایی روزانه" یا "جیره حق 

( ماکیان افزوده شود زیرا طیور در شرایط تنش گرمایی به تغذیه کمتری تمایل می یابند allowanceعاش" )م

 (. 7لذا بدینطریق به نیازهای ویتامینی روزانه خویش دست خواهند یافت )

استفاده از برخی گیاهان در جیره غذایی ماکیان می تواند باعث تشدید رنگ زرد در زرده تخم مرغ ها و 

 (.6( شود )slaughtered chickensطلوبیت رنگ پوست در ماکیان کشتاری )م
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 (:"8( نقش ویتامین ها در انواع جیره های ماکیان پرورشی )1"جدول

  

 Chick starter Quick gain Starter-grow 18%grow All purpose lay نوع جیره غذایی
 خمیری  فرموالسیون

(mash) 
 ُخرد شده 

(crumble) 
خمیری، ُخرد شده،  خمیری ُخرد شده

 پلت

جوجه ها پس از  موارد کاربرد
 هفتگی 6

نیمچه ها پس از 
 هفتگی  8

-18جوجه ها از 
 هفتگی  0

-18نیمچه ها از 
 هفتگی 6

مرغان تخمگذار 
 هفتگی   18پس از 

ذرت ، سویا ،  ترکیبات 
گندم ، کربنات 

کلسیم ، فسفات 
کلسیم ، روغن 

کلزا ، سنگریزه 
ک ، عناصر ، نم

معدنی ، ویتامین 
 ها

ذرت ، سویا ، 
گندم ، کشک ، 
چربی ماکیان ، 

یونجه ، کربنات 
کلسیم ، فسفات 

کلسیم ، پودر 
ماهی ، روغن 
کلزا ، نمک ، 
ویتامین ها ، 
 عناصر معدنی

ذرت ، سویا ، 
کربنات کلسیم ، 
فسفات کلسیم ، 

روغن کلزا ، 
نمک ، ویتامین 

ها ، عناصر 
 معدنی

،  ذرت ، سویا
گندم ، کربنات 

کلسیم ، فسفات 
کلسیم ، مالس ، 
سنگریزه ، نمک 

، ویتامین ها ، 
 عناصر معدنی 

ذرت ، سویا ، گندم 
، کربنات کلسیم ، 
مالس ، یونجه ، 

سنگریزه ، صدف 
، فسفات کلسیم ، 

روغن کلزا ، نمک 
، ویتامین ها ، 
 عناصر غذایی 

 A 3700 (IU/ib) 5800 (IU/ib ) 8000 IU/ib) 3750 (IU/ib) 4000 (IU/ib)ویتامین 

 D 1200 (IU/ib) 1500 (IU/ib) 3000 (IU/ib) 1200 (IU/ib) 1200 (IU/ib)ویتامین 

 E 12 (IU/ib) 10 (IU/ib) 22 (IU/ib) 5/12 (IU/ib) 13 (IU/ib)ویتامین 

 900 (mg/ib) 495 (mg/ib) 607 (mg/ib) 550 (mg/ib) (mg/ib) 703 کولین

 9/5 (mg/ib) 4/6 (mg/ib) 3/5 (mg/ib) 7 (mg/ib) (mg/ib) 8/4 گزانتوفیل
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 (:"9( نیاز جوجه های پرورشی به ویتامین ها بر اساس سن رشد و به ازای هر کیلوگرم خوراک)2"جدول

  

 هفتگی 6-8 هفتگی 3-6 هفتگی 0-3 واحد موارد

 A IU 1500 1500 1500ویتامین 

 D ICU 200 200 200ویتامین 

 E IU 10 10 10ویتامین 

 K mg 5/0 5/0 5/0ویتامین 

 mg 6/3 6/3 6/3 ریبوفالوین

 mg 10 10 10 پانتوتنیک اسید

 mg 27 27 11 نیاسین

 B12 mg 009/0 009/0 003/0ویتامین 

 mg 1300 850 500 کولین

 mg 15/0 15/0 10/0 بیوتین

 mg 55/0 55/0 25/0 فوالسین

 mg 8/1 8/1 8/1 تیامین

 mg 3 3 5/2 پیریدوکسین

 ICU = intensive care unit 

 IU = international unit 
 

 

 

 (:"9( نیاز بوقلمون پرورشی به ویتامین ها بر اساس سن رشد و به ازای هر کیلوگرم خوراک )3"جدول

 

  0-4 واحد موارد
 هفتگی

8-4  
 هفتگی

12-8  
 هفتگی

16-12 
 هفتگی

20-16 
 هفتگی

24-20 
 هفتگی

 A IU 4000 4000 4000 4000 4000 4000تامین وی

 D ICU 900 900 900 900 900 900ویتامین 

 E IU 12 12 10 10 10 10ویتامین 

 K mg 1 1 8/0 8/0 8/0 8/0ویتامین 

 mg 6/3 6/3 3 3 5/2 5/2 ریبوفالوین

 mg 11 11 9 9 9 9 پانتوتنیک اسید

 mg 70 70 50 50 40 40 نیاسین

 B12 mg 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0ویتامین 

 mg 1900 1600 1300 1100 950 800 کولین

 mg 2/0 2/0 15/0 125/0 1/0 1/0 بیوتین

 mg 1 1 8/0 8/0 7/0 7/0 فوالسین

 mg 2 2 2 2 2 2 تیامین

 mg 5/4 5/4 5/3 5/3 3 3 پیریدوکسین
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 (:"5( ویتامین ها ، منابع و تأثیرات آنها )4"جدول

 

 منابع تأثیرات ویتامین ها 

اشتها ، هضم ، حفظ مخاط غشائی ، جلوگیری از  Aویتامین 
 ( xerophthlmiaخشکی چشم )

گراس های تازه ، بلغور یونجه ، 
 بلغور ماهی ، بلغور ذرت 

  B1ویتامین 

 )تیامین(

اشتها ، هضم ، سالمت عصبی ، جلوگیری از 
 (polyneuritisافروختگی چندگانه )

های تازه ، بلغور یونجه ، گراس 
 محصوالت جانبی گندم ، لبنیات

  B2ویتامین 

 )ریبوفالوین(

رشد ، توانایی تفریخ ، جلوگیری از عارضه فلج 
 پنجه های پا

علوفه های تازه ، لبنیات ، 
محلول های تقطیری 

(distillers soluble) 

  B12ویتامین 

 )سیانوکوباالمین(

اهی ، بلغور ضایعات بلغور م رشد ، توانایی تفریخ
غذایی ، مواد تخمیری ، 
 موجودات آب های عمیق

 جگر ، مخمر ، شیر جلوگیری از بروز جگر چرب و امراض کلیوی بیوتین

رشد ، توانایی تفریخ ، جلوگیری از آماس پوست  پانتوتنیک اسید
(dermatitis) 

علوفه های تازه ، لبنیات ، بلغور 
 گوشت

ن ها ، تولید تخم مرغ ، جلوگیری رشد و نمو استخوا کولین
( ، جلوگیری از perisisاز تغییر شکل استخوان ها )

 تباهی جگر چرب

 علوفه های تازه ، تمامی دانه ها

آسیمیالسیون عناصر معدنی ، تولید تخم مرغ ،  Dویتامین 
توانایی تفریخ ، جلوگیری از نرمی استخوان 

(rickets ضخامت پوسته تخم مرغ ، ) 

هی ، چربی حیوانی ، روغن ما
 مخمر

( ، جلوگیری از blood clottingلخته شدن خون ) Kویتامین 

 (haemorrhagicخونریزی )

 علوفه های تازه 

 علوفه های تازه ، تمامی دانه ها سالمتی اندام های جنسی Eویتامین 
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 (:"2( عالئم کمبود ویتامین ها در ماکیان پرورشی )5"جدول

 

 ش تخمگذاری ، ضعف ، کاهش رشدکاه Aویتامین 

تخم مرغ هایی با پوسته شل ، کاهش تخمگذاری ، تعویق رشد ، نرمی استخوان ها  Dویتامین 
(rickets ) 

( موسوم encephalomalacia( ، بیماری نرمی مغز )hocksافزایش طول ران ها ) Eویتامین 

 (craze chickبه "جوجه دیوانه" )

( ، خونریزی درون ماهیچه ای blood clottingتگی خون )طوالنی شدن لخ Kویتامین 

(intramuscular bleeding) 

 ( و مرگappetiteکاهش اشتها ) (B1تیامین )

 ( ، کاهش رشد ، کاهش تخمگذاریcurly toe paralysisفلج پنجه های پا ) (B2ریبوفالوین )

 ( دهانی و روی پاها lesions( ، بروز جراحات )dermatitisآماس پوست ) پانتوتنیک اسید

 ( زبان و حفره دهانی inflammation( پاها ، قرمزی )bowedخمیدگی ) نیاسین

 (fatty liverکاهش رشد ، کاهش تخمگذاری ، بروز جگر چرب ) کولین

 embryonic( ، کاهش رشد ، تلفات جنینی )anaemiaکم خونی یا آنومی ) B12ویتامین 
mortality ) 

 (featheringد ضعیف ، کم خونی ، کاهش تخمگذاری ، َپرهای ضعیف )رش اسید فولیک

 آماس پوست پاها ، اطراف چشم ها و نوک بیوتین

 

 

 شرایط افزودن مکمل های غذایی به جیره ماکیان :

 تناسب ویتامین ها در مکمل های غذایی ماکیان پرورشی به عوامل زیر بستگی دارد :

 (feed ingrediants( ترکیب خوراک طیور )1

 ( feed manufacture( کارخانه سازنده خوراک طیور )2

 (.local circumstances( )1( اقلیم منطقه ای )3
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از جمله موارد تفاوت در خوراک های طیور را می توان در بکارگیری غالت بعنوان تأمین کننده برخی از 

ورت مجزا بعنوان منابع اصلی تأمین کننده : ویتامین ها برشمرد. بعنوان مثال اغلب از ذرت و گندم به ص

( و بیوتین استفاده می گردد. باید توجه B6، نیکوتنیک اسید ، پانتوتنیک اسید ، پیریدوکسین ) Aویتامین 

 داشت که در تمامی خوراک های طیور پرورشی باید کولین را در حداقل میزان در نظر گرفت.

ین ها در خوراک و یا آب مصرفی ماکیان باید مبتنی بر دانش و واضح است که هر گونه افزایش سطوح ویتام

یا تجربه موفق باشد گواینکه برخی شرایط محیطی نظیر : وقوع تنش ها و بیماری ها می توانند بر نیاز 

 ماکیان پرورشی به ویتامین ها بیفزایند.

میلیگرم در کیلوگرم است ولیکن  10-15در حدود  Eبعنوان مثال: نیاز پایه ای جوجه های گوشتی به ویتامین 

بستگی به نوع و مقدار چربی ها ، مقدار سلنیوم و حضور آنتی اکسیدان  Eبکارگیری مقادیر بیشتر ویتامین 

 ها در جیره های غذایی دارد. 

میلیگرم در هر کیلوگرم خوراک طیور می تواند باعث افزایش "عمر قفسه  300به میزان  Eافزایش ویتامین 

 ( گوشت ماکیان کشتارگاهی شود.shelf lifeای" )

 گردد. Eدرصدی ویتامین  20تیمار گرمایی خوراک طیور می تواند باعث نابودی بیش از 

انبار کردن خوراک طیور برای مدت طوالنی و یا نگهداری در شرایط نامناسب می تواند سبب بروز فساد آنها 

 نتایج مطلوب حاصل نخواهد آمد. گردد و جذب عناصر غذایی را با کاهش مواجه سازد لذا

باید توجه داشت که نوع ویتامین ها ، منابع تأمین ، زمان اختالط با خوراک طیور ، مدت زمان و شرایط 

نگهداری خوراک طیور و فرآیند تغذیه طیور از جمله عوامل مهّمی هستند که در تلفات ویتامین ها مؤثرند. 

ریک می تواند از ضایعات ناشی از اکسیده شدن ترکیبات موجود در متقاباًل شرایط انباری خنک ، خشک و تا

خوراک طیور بکاهند لذا همواره توصیه می گردد که مواد آنتی اکسیدان کافی به ترکیب خوراک طیور افزوده 

 (. 1شوند )
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 نقش تعادل ویتامین ها و عناصر معدنی در جیره غذایی ماکیان :

ح سالمتی و کارآیی در پرورش ماکیان نیازمند بکارگیری تعادل عناصر غذایی در دستیابی به باالترین سطو

جیره ها می باشند. یقینًا از دالیل عمده ای که معمواًل موجب عدم موفقیت در پرورش ماکیان خانگی می شود 

 را می توان در عدم کفایت ویتامین ها و عناصر معدنی جیره غذایی آنان بر شمرد. 

ر داشته باشید که ویتامین ها و عناصر معدنی دارای نقش بارزی در جیره ماکیان هستند و عدم همواره بخاط

 (.2کفایت و تناسب آنها در فرمول های جیره نویسی احتمااًل به بروز کمبودهای غذایی می انجامند )

 

 

 
 

 

 (:"2( عالئم کمبود عناصر معدنی در ماکیان پرورشی )6"جدول

 

( ضعیف تخم مرغ ها ، نرمی hatchabilityخم مرغ ها ، قابلیت تفریخ )پوسته ضعیف ت کلسیم

 استخوان ها 

 نرمی استخوان ها ، پوسته ضعیف تخم مرغ ها ، قابلیت تفریخ ضعیف تخم مرغ ها فسفر

 sudden deathمرگ ناگهانی ) منزیم
 (perosisقابلیت تفریخ ضعیف تخم مرغ ها ، بدشکلی استخوان های پا ) منگنز

 کم خونی آهن

 کم خونی مس

 ( goiterگوآتر ) ید

 کوتاه شدن طول استخوان ها ، َپرهای ضعیف روی

 رشد ضعیف ، بروز تلفات ، قابلیت تفریخ ضعیف تخم مرغ ها  کبالت
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 "کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش حیوانات غذایی" ؛

" Use of antibiotics in food animals " 
 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

آنتی بیوتیک ها را در کشاورزی ، صنعت و پرورش دام ها مصرف می نمایند. آنتی  امروزه انواع مختلفی از

بیوتیک ها را در زمینه صنعت در داخل خطوط لوله انتقال نفت استفاده می کنند تا از رشد باکتری ها جلوگیری 

ی می نمایند به عمل آورد. آنتی بیوتیک ها را در حیطه کشاورزی بر سطح محصوالتی مثل درختان میوه اسپر

 (. 6تا موجب حذف باکتری ها شوند )

به هر حال سوء مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش حیوانات می تواند موجب مقاوم شدن بسیاری از باکتری 

انسان -ها و سایر پاتوژن های عامل بیماری های دامی گردند و سرانجام بعنوان بیماری مشترک دام

(zoonosis  ،zoonoticاز طرق مم ) کنه به افراد جامعه بشری سرایت یابند درحالیکه به درمان های

 (. 8،2داروئی عادی پاسخ نمی دهند )
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 روند پرورش حیوانات غذایی :

( از جمله طیور ُرخ food animalsسال اخیر در پروسه پرورش حیوانات غذایی ) 50تغییرات زیادی طی 

 داده است نظیر :

 ( اصالح ارقام ماکیان1

 ( کنترل شرایط محیطی )نور ، حرارت ، رطوبت(2

 ( کاربرد مکمل ها در جیره های غذایی )ویتامین ها، عناصر معدنی، آنتی بیوتیک ها(3

میالدی  1955-95سال یعنی از  40نتیجتًا این موضوعات باعث شده اند تا وزن بازاری ماکیان پرورشی طی 

درصد نزول پذیرفته  35ر حدود ه زمانی پرورش آنان نیز ددرصد افزایش یابد درحالیکه دور 50در حدود 

 (.2)بود
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 کاربرد آنتی بیوتیک ها در دامپروری :

از آنتی بیوتیک ها در زمینه پرورش دام های غذایی )گوشت، تخم مرغ، شیر( برای اهداف زیر استفاده می 

 کنند :

 کتریایی بمنظور کاهش مرگ و میر( بیماریهای باtherapeutic treatment( اهداف درمانی )1

( بمنظور disease prophylaxis ،prevention ،prophylactic( پیشگیری از شیوع بیماری ها )2

 کاهش ابتال به بیماری های باکتریایی

 increased feed( و بهبود کارآیی مصرف جیره های غذایی )growth promotion( افزایش رشد )3

efficiency پرورشی بمنظور :( در حیوانات 

 (weight gain( افزایش وزن الشه )1-3

 (.feed conversion efficiency( )6،2،1( بهبود ضریب تبدیل جیره غذایی )2-3
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 ("8( انواع و موارد کاربرد آنتی بیوتیک ها در دامداریهای بریتانیا )1"جدول

  

 جازدوره مصرف م موارد مصرف گروه آنتی بیوتیک نام آنتی بیوتیک

Amoxycillin Beta-lactam  برای درمان استرپتوکوک در خوک های
 جوان

 روز 14

Apramycin Aminoglycoside  تورم باکتریایی روده ناشی ازE.coli 

 در خوک های جوان

 روز 28بیش از 

Chortetracyclin Tetracyclin  : عفونت های تنفسی و سیستمیک نظیر
اء ( ، تورم غشmeningitisمننژیت )

( ، ذات الریه rhinitisبینی )

(pneumonia) 

 روز 7-5

Doxycyclin Tetracyclin روز 5 پیشگیری از بیماریهای تنفسی بالینی 

Florfenicol Phenicol  معالجه بیماریهای تنفسی نظیر ذات
 الریه در گله ها

 روز 5

Lincomycin + 
Spectinomycin 

Lincosamide / 
Aminoglycoside 

یماریهای : ذات الریه، اسهال معالجه ب
(، تورم روده dysenteryخونی )

(enteritis) 

هفته و یا تا ناپدید  3
شدن نشانه های 

 بالینی

Phenoxy methyl 
(Penicillin) 

Beta-lactam  معالجه بیماریهای ناشی از سالمونال
نظیر: مننژیت، عفونت خونی 

(Septicaemia و پاتوژن های عامل )

 ذات الریه

 هفته 6از  بیش

Spectinomycin Aminoglycoside  تورم روده ای ناشی ازE.coli 5-3 روز 

Tiamulin Pleuromutilin  اسهال خونی ، تورم رودۀ دراز
(ileitis برافروختگی احشاء، ذات ،)

 (Pneumoniaالریه )

روز ، بیش از  14
دو ماه و یا تا مرحله 
 بر طرف شدن خطر

Tilmicosin Macrolide روز 15-21 ماریهای تنفسی، ذات الریهبی 

Trimethoprim + 
Sulfadiazine 

Trimethoprim / 
Sulphonamide 

 روز 5 عفونت های باکتریایی خوک ها

Tylavosin 
(Acetylisoval 
eryltylosin) 

Macrolide روز 7-10 ذات الریه، اسهال خونی 

Tylosin Macrolide تا  روز و یا 21 ذات الریه، اسهال خونی
مرحله بر طرف شدن 

 خطر

Valnemulin Pleuromutilin  اسهال خونی، نشانه های بالینی تورم
 (colitisروده بزرگ )

هفته و یا  4بیش از 
تا بر طرف شدن 

 عالئم بیماری
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 کاربرد درمانی آنتی بیوتیک ها در پرورش دام :

باکتریایی با کمک پنی سیلین شفا یافت و متعاقبًا سال پیش،  اولین انسان مبتال به عفونت  70اندکی بیش از 

کاربرد آنتی بیوتیک ها توانستند بر بسیاری از بیماریهای عفونی مرگ آور غلبه نمایند. آنها بخوبی قادر شدند 

 بر عفونت های ناشی از جراحی ها و نقایص ضعف سیستم ایمنی بدن فائق آیند.

ی آنتی بیوتیک ها باعث بروز باکتریهای برتر، متنّوع تر و شایع به هر حال امروزه کاربرد نادرست و نابجا

تری شده است که از توانایی بیشتر سرایت به حیوانات و انسان ها بهره مندند و هیچ حد و مرزی برای 

 (. 3خویش قائل نیستند )

  

روده ای ( از آنتی بیوتیک ها در برابر عفونت های therapeuticاین زمان استفاده های درمانی )

(intestinal ناشی از آلودگی های غذایی طیور بسیار مرسوم و مؤثر است. بعالوه بکارگیری آنتی بیوتیک )

( ، عامل وبای طیور coryza( ، عامل زکام )colibacillosisها بر علیه آلودگی به : "کولی باسیل ها" )

(fowl cholera( میکوپالسماها ، )mycoplasmosis( و سالمونال )salmonella.به شدت رایج است ) 

البته استفاده درمانی از آنتی بیوتیک ها باعث بهبود سالمتی ماکیان پرورشی و در نتیجه افزایش وزن آنها 

می گردد لذا از آنتی بیوتیک ها در ترکیبات جیره غذایی برای تحریک افزایش رشد در ماکیان پرورشی سالم 

( گرچه معمواًل تغییری در تعداد باکتری های روده GPAافزاینده رشد )نیز سود می جویند. آنتی بیوتیک های 

ای ماکیان بوجود نمی آورند ولیکن ممکن است از زیانبخشی آنها در زمان آلودگی های روده ای بطور نسبی 

 (.5بکاهند )
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 کاربرد آنتی بیوتیک های افزایش دهندۀ رشد در تغذیه دام :

میالدی میالدی دریافتند که مقادیر کمی از آنتی بیوتیک ها قادرند بر  1940سال های دانشمندان از اوایل 

( حیوانات پرورشی feed efficiency( و کارآیی جیره های غذای )weight gainمیزان وزن استحصالی )

ش درصد آنتی بیوتیک های تولیدی ایاالت متحده آمریکا در بخ 80بیفزایند تا آنجائیکه امروزه حدود 

دامپروری مصرف می شوند. اکثر این آنتی بیوتیک ها به مصارف غیر داروئی نظیر : پیشگیری از شیوع 

 (. 3بیماری ها و افزایش رشد دام ها و در مقادیری بیش از حد درمانی مصرف می گردند )

 

ای در یک پژوهش به بررسی مصرف آنتی بیوتیک های انسانی برای افزایش رشد حیوانات پرورشی دار

" بعنوان چهارمین Perdueمصارف غذایی پرداخته شد. در پژوهش مذکور از اطالعات محرمانه شرکت "

پرورش دهنده بزرگ ماکیان در ایاالت متحده آمریکا برای بررسی میزان صدمات ناشی از حذف "آنتی 

تولید پرداخته ( بر میزان growth promoting antibiotics) GPAبیوتیک های افزاینده رشد" موسوم به 

باعث تغییرات مثبتی در میزان تولید می گردد اّما  GPAگردید. نتایج بررسی ها نشان دادند که بکارگیری 

در پرورش طیور  GPAمقدار افزایش برای جبران هزینه کاربرد آنتی بیوتیک ها کفایت نمی نماید. مصرف 

 (.2د )درصد از کل هزینه های تولید را تشکیل می ده 45/0تقریبًا 

 

 

 
 

 

 

 

میلی گرم از آنتی بیوتیک ها به ازای هر  172و  148،  45محققین تخمین زده اند که ساالنه به ترتیب : 

کیلوگرم وزن گوساله ها ، ماکیان و خوک ها مصرف می گردند. آنها معتقدند که میزان مواد ضد میکرب 

افزایش خواهند یافت و از مقدار فعلی  درصد 67میالدی در حدود  2030لغایت  2010مصرفی طی سال های 

 (.3تن خواهند رسید ) 59/105تن به  15/63
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گرم در  200به جیره غذایی طیور به میزان  GPAبرخی نتایج تحقیقاتی مبین آن هستند که اضافه کردن مواد 

ع خاص عالوه بر روز به سالمتی ماکیان کمک نماید. البته این موضو 14هر تن می تواند به مدت بیش از 

( آنتی بیوتیک ها است که therapeutic( و درمانی )prophylacticتأثیرات مرسوم کاربردهای پیشگیری )

 (.2با ُدزهای بیشتر و از طریق انحالل در آب به مصرف می رسند )

 

شد که میلیون پوند می با 1/3-25مصرفی در زمینه دامداری های ایاالت متحده آمریکا ساالنه  GPAمیزان 

درصد کل آنتی بیوتیک های مصرفی آن کشور را تشکیل می دهد. الزم به ذکر است که حدود  13-70حدودًا 

درصد آنتی بیوتیک های تولیدی آمریکا در دامپروری )پیشگیری، درمان و افزایش رشد( مصرف می  80

 (.2گردد )

 

متوسط افزایش وزن بدن ماکیان در  میالدی نشانداده اند که 1950-60بررسی های انجام شده در فاصله 

 2/10-3/12درصد و در صورت استفاده از تتراسیکلین معادل  5/8-8/8صورت استفاده از پنی سیلین معادل 

 (.2درصد بوده است )

 

بعالوه آزمایش دیگری مشخص نمود که استفاده از : پنی سیلین ، تتراسیکلین و آنتی بیوتیک های جدید در 

 bodyمیالدی به ترتیب موجب افزایش متوسط وزن بدن ) 1968-1980سال های تغذیه ماکیان طی 

weight (.2درصد می شوند ) 4-7و  8-10،  11( به میزان های 

 

درصد بر  76/1می تواند به میزان  GPA( اخیرًا پذیرفته است که حذف NRCشورای پژوهش ملی آمریکا )

دالر بطور سرانه برای هر نفر آمریکائی  2/2مقدار حدودًا  هزینه های تولید ماکیان پرورشی بیفزاید که این

 (.2در سال منظور می گردد )
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 USDA-2001( "2":)( عوامل ضدمیکربی مجاز برای تغذیه طیور پرورشی توسط "2"جدول

  

 (Coccidiostatesداروهای ضد پروتوزوآ )

Sulfonamides Ionophores سایرین 

 آمفرولیوم الزالوسید سولفاکلروپیرازین

 آرسنالیت )آرسنیکال( مادورامایسین سولفامتازین

 بوکینولیت موننسین سولفادیمتوکسین

 کلوپنیدال ناراسین سولفامیکسین

 دی کوئینیت سالینومایسین سولفانیتران

 دی کوئینیت --- سولفاکوئینوکسالین

 نکوئینیت --- ---

 روبیندین --- ---

 زوآلن --- ---

 ها و آرسنیکال ها آنتی بیوتیک

 استرپتومایسین آمینوگلیکوزیدها

 نئومایسین

 جنتامایسین

 اسپکتینومایسین آمینوسیسلیتول ها

 پنی سیلین ها الکتام ها-بتا

 باسیتراسین دکاپپتیدها

 انروفلوکساسین فلئوروکوئینون ها

 سارافلوکساسین

 لینکومایسین لینکوسامیدها

 اریترومایسین ماکرولیدها

 تایلوسین

 تتراسیکلین تتراسیکلین ها

 کلرتتراسیکلین

 اکی تتراسیکلین

 ویرجینیامایسین استرپتوگرامین ها

 --- بامبرمایسین

 --- ناوامایسین

 --- اولیاندومایسین

 روکسارسون آرسنیکال ها

 آرسانیلیک اسید
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 تأثیر آنتی بیوتیک های مشّوق رشد بر طیور پرورشی :

( متعاقب تولد Gastrointestinal tract" )GITاستقرار یک جمعیت میکربی در "اندام های احشائی" یا "

ساعت  24تمامی حیوانات خون گرم اجتناب ناپذیر است. بررسی ها نشان داده اند که جمعیت باکتریایی حدود 

د در روده ماکیان قادر به پس از تفریخ ماکیان در روده کوچک آنان حضور می یابند. فلور میکربی موجو

 فعالیت های متابولیکی شدیدی هستند که می توانند به اثرات مفید یا مضری بر حیوانات میزبان منتهی گردند.

میالدی در مورد شناسائی اجتماع میکربی اندام های احشائی  2014پژوهش های اخیر دانشمندان در سال 

(GIT از طریق بررسی )DNA درصد باکتری های موجود در اندام های داخلی  90ر حدود آنان نشانداد که د

 . (4) ماکیان را گونه های ناشناخته ای تشکیل می دهند
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( نشخوارکنندگان می تواند موجب کاهش gutدانشمندان عقیده دارند که ضخیم شدن الیه میکربی شکمبه )

وی مورفولوژی امعاء و احشاء ماکیان جذب عناصر غذایی گردد. پژوهش های متعددی که طی دهه اخیر بر ر

پرورشی انجام شده اند، هیچکدام مؤید اثرگذاری آنتی بیوتیک ها نبوده اند بطوریکه در یک آزمایش به تغذیه 

" پرداخته شد ولیکن این avoparcineروز همراه با آنتی بیوتیک " 70ماکیان پرورشی گوشتی به مدت 

ور با هیچگونه اثرگذاری بر مورفولوژی اندام های داخلی ماکیان موضوع با وجود افزایش دهندگی رشد طی

 (.4همراه نشد )

در آزمایش دیگری به بررسی تأثیر آنتی بیوتیک های مشّوق رشد بر عملکرد، مورفولوژی و پارامترهای 

رشد امعائی طیور پرورشی پرداخته شد. در ضمن این آزمایش، اثرات افزودن آنتی بیوتیک "باسیتراسین 

ذرت بر -( به جیره غذایی مشتمل بر بلغور سویاVM( یا "ویرجینیامایسین" )BMDمتیلین دی سالیسیالت" )

( و مورفولوژی ماکیان پرورشی طی سنین مختلف رشد GITعملکرد پارامترهای رشد اندام های داخلی )

گردیدند و تحت آزمایشات هفتگی کشتار  7و  5،  3،  1بررسی گردیدند. نهایتًا پرندگان نر و ماده در سنین 

( و بخش انتهایی روده باریک duodenum( رودۀ اثنی عشر )histologic( و بافت شناسی )grossکلی )

(ileum .قرار گرفتند ) 

نتایج بررسی ها نشان دادند که جیره غذایی همراه با هر یک از آنتی بیوتیک ها موجب افزایش وزن بدن 

(BW و کاهش طول و وزن امعاء و ) احشاء در تمامی سنین تیمارها در قیاس با طیور پرورشی شاهد

 1-3در سنین  BMD( نسبت به VMگردیدند. البته کاهش طول و وزن امعاء در تغذیه با "ویرجینیامایسین" )

نسبت به نمونه های شاهد باعث بوجود آمدن الیه غشائی نازکتری  VMهفتگی بیشتر بود درحالیکه تغذیه با 

 (.4تهایی روده باریک شده بود )درون بخش ان
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 وضعیت سوء مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش دام آمریکا :

( یا گله groupsحیوانات پرورشی دارای مصارف غذایی را در ایاالت متحده آمریکا معمواًل در قالب گروه ها )

جب افزایش شیوع بیماریها ( و در شرایط محدود یا محبوس نگهداری می نمایند که این مسئله موherdsها )

 (.1و الزام بکارگیری آنتی بیوتیک ها با مقاصد خاص می شود )

  

میالدی بطور وسیعی جهت پرورش  1950گزارش ها حاکی از آن هستند که آنتی بیوتیک ها از سال های 

آنتی بیوتیک ( در ایاالت متحده آمریکا کاربرد یافته اند. از food animalsحیوانات دارای مصارف غذایی )

ها غالبًا برای جبران نارسائی هایی که در روند تولید دام ها وجود دارند، سود می جویند. امروزه تقریبًا 

تمامی آنتی بیوتیک هایی که دارای مصارف انسانی هستند، از مجّوز استفاده برای حیوانات پرورشی خوراکی 

(، ماهیان آزاد goats(، بزها )sheepان )(، گوسفندpoultry(، ماکیان )cattleنظیر گوساله ها )

(salmon( قزل آالها ،)trout( و خوک ها )pigs ،swines( بهره می گیرند )1.) 

  

 از آنتی بیوتیک ها معمواًل بیش از میزان نیاز در دامداری های آمریکا به دالیل زیر مصرف می نمایند :

 (low costالف( ارزان بودن )

 (.1( و فروش بدون نسخه )ready availabilityب ( دسترسی آسان )
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 برخی از مهمترین کاربردهای آنتی بیوتیک ها در دامداری های آمریکا عبارتند از :

( در mastitis( و ورم پستان )pneumonia( از آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماریهای : التهاب ریه )1

 (.1( استفاده می نمایند )feedlotsگوساله های شیری به وفور در دامداری ها )

" به صورت تزریقی به جوجه های یکروزه مرغ ها و بوقلمون ها جهت ceftiofur( از آنتی بیوتیک "2

 (.1بهره می برند ) E.coliجلوگیری از سرایت باکتری 

 ( جهتbeef calves" را همراه با علوفه به گوساله های تازه زا )chlortetracycline( آنتی بیوتیک "3

 (.1( می خورانند )liver abscessپیشگیری از "آبسه کبد" )

" همراه با خوراک به بچه خوک هایی که به تازگی از شیر مادر گرفته شده اند، tylosin( آنتی بیوتیک "4

 (.1جهت جلوگیری از اسهال داده می شود )

 

ی در ایاالت متحده آمریکا باید باید اذعان داشت که تمامی آنتی بیوتیک های دارای مصارف انسانی و و دام

( باشند Food and Drug Administration" )FDAدارای مجوز اداره نظارت بر غذا و دارو موسوم به "

درحالیکه کاربرد آنتی بیوتیک ها برای مصارف مشابه در سایر کشور توسط ادارات نظارتی نظیر کنترل می 

 (.1گردد )
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 اکیان و جایگزینی آنها :آنتی بیوتیک های افزایش رشد م

بطور کلی عوامل متعددی در کاهش بهای گوشت ماکیان پرورشی مشارکت دارند اّما هیچکدام تاکنون نتوانسته 

به کاهش بهاء و سودمندی نهایی گوشت ماکیان  GPAاند به اندازه آنتی بیوتیک های افزایندۀ رشد یا 

 پرورشی برای مصرف کنندگان ثمربخش باشند.

گروه قرار  4( در growth promoting antibiotics) GPAلی آنتی بیوتیک های افزاینده رشد یا  بطور ک

 می گیرند :

 ( گروهی که توأمان باعث افزایش رشد و افزایش مصرف جیره غذایی می شوند.1

 ( گروهی که موجب افزایش رشد بدون تغییر در میزان مصرف جیره غذایی می گردند.2

فزایش رشد منتهی نمی شوند اّما از میزان مصرف جیره غذایی می کاهند. این گروه غالبًا ( گروهی که به ا3

( که بیانگر "کیلوگرم feed consumption ratio) FCRبه واسطه باالبردن ضریب مصرف جیره غذایی یا 

 جیره غذایی مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تولیدی" است، ترجیح داده می شوند.

 (.5که عالوه بر افزایش رشد موجب کاهش مصرف جیره غذایی می شوند ) ( گروهی4

 

 

 
 

 

قاعدتًا گروهی از افزاینده های رشد که بر میزان مصرف جیره غذایی اضافه می نمایند، نمی توانند به دوام 

ا نقصان تولید تجاری ماکیان بینجامند. همچنین افزاینده های رشدی که کیفیت و مزه گوشت تولیدی ماکیان ر

 می بخشند، نمی توانند مقبول دامداران واقع گردند.

میالدی به  1950( تجاری طیور گوشتی تا سال های breedersشایان ذکر است که متخصصین اصالح )

 95انتخاب بهترین نژادهای ماکیان برای پرورش می پرداختند اّما آنها نهایتًا به مرحله ای رسیدند که به 

 شد ژنتیکی ماکیان انتخابی دست یافتند.درصد از پتانسیل ر

( نیز متعاقبًا در مراحل اصالح رشد و بهبود ضریب تبدیل جیره غذایی nutritionistsمتخصصین تغذیه )

(feed conversion به مشارکت پرداختند اّما آنها نیز به مرحله ای رسیدند که هر گونه تغییر در ترکیبات )

ادی ندانستند. البته آنها بدوًا به موفقیت های قابل مالحظه ای دست یافتند جیره ماکیان را دارای سود اقتص
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ولیکن در مراحل بعد به این نتیجه رسیدند که دستیابی به ترکیبات جیره غذایی جدید را دشوار و یا بسیار 

 (.5گران بهاء خواهد بود )

 

ای پرورشی از اقدامات بسیار مّهمی و آب ماکیان و گوساله ه تأئید مصرف آنتی بیوتیک ها در جیره غذایی

میالدی برای تولید گوشت مورد نیاز بشر صورت پذیرفت. اولین افزایش رشد  1950بود که از سال های 

" Mooreمیالدی توسط " 1946( در سال sulphonamidesماکیان ناشی از آنتی بیوتیک "سولفونامید" )

" متوجه شدند که آنتی بیوتیک Lederle"و همکاران گزارش گردید. متعاقبًا در آزمایشگاه 

"Aureomycin( سبب افزایش معنی دار رشد ماکیان "poultry( و گوساله های پرواری )cattle می )

گردد. این موضوع در پیآیند بعنوان بنیان و شالوده نظریه افزایش رشد حیوانات توسط آنتی بیوتیک ها برای 

 (. 5سال دوام یافت ) 60بیش از 

 

( با germfreeمیالدی اقدام به تغذیه نمونه هایی از ماکیان عاری از میکرب ها ) 1956ندان در سال دانشم

( نمودند تا مکانیزم تحریک کنندگی مواد مذکور را در راستای افزایش GPAآنتی بیوتیک های افزاینده رشد )

ر رشد ماکیان عاری از میکرب رشد طیور بررسی نمایند. نتیجه اینکه دانشمندان مزبور هیچگونه افزایشی د

 (. 5ها در اثر تغذیه با ُدزهای کم "پنی سیلین" مشاهده ننمودند )

 

 

 
 

 

تاکنون فقط یک گزارش در مورد تأثیر آنتی بیوتیک ها بر امکان تغییر شکل و فعالیت های خاص "هیدروالز 

با رشد آنها موجود است.  ( باکتری ها در جوجه ها در ارتباطcholytaurine hydrolaseکولیتارین" )

میالدی در مورد کاربرد آنتی بیوتیک ها برای افزایش رشد ماکیان  1950نگرانی ها در اوایل سال های 

 (.5پرورشی بواسطه امکان مقاوم شدن باکتری های بیماریزای انسان به شدت فزونی یافت )
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 GPAده آمریکا برای مقایسه تغذیه با میلیون مرغ پرورشی گوشتی در ایاالت متح 7در یک آزمایش، بررسی 

در جیره های غذایی ماکیان فقط به میزان  GPAمیالدی نشانداد که عدم استفاده از  2002و بدون آن در سال 

پوند از وزن بدن آنها در  03/0-04/0( جوجه ها و livabilityدرصد از قابلیت زیست پذیری ) 2/0-14/0

 (. 5ریب تبدیل خوراک به هیچوجه تغییری نیافت )طی یک دورۀ پرورش کاست درحالیکه ض

 

( هیدروالز نمک صفراوی inhibitorsمیالدی، ممانعت کننده های ) 2014بر اساس گزارش پژوهشی سال 

(bile salt hydrolase(از قابلیت جایگزینی آنتی بیوتیک های افزایش دهندۀ رشد برخوردارند )5.) 

  

توانسته اند، از فعالیت "هیدروالز کولیتارین"  GPAنوع  6دادند که  میالدی گزارش 1987محققین در سال 

" دست یافتند، که polymyxin βدر روده ماکیان بکاهند. در این میان ، دانشمندان به آنتی بیوتیکی بنام "

عالوه بر اینکه باعث ترقی رشد ماکیان پرورشی نمی شود بلکه هیچگونه کاهشی را در فعالیت هیدروالز 

 (.5ود نمی آورد )بوج

 

 

 
 

 

 دانشمندان طی آزمایشات متعددی مواردی چون:

 ( prebiotics( پری بیوتیک ها )1 

 ( probiotics( پروبیوتیک ها )2

 ( hormones( هورمون ها )3

( : آنها موادی هستند که قادر به انتقال یون های خاص از میان غشاء لیپیدی ionophores( یونوفورها )4

 باشند. سلول ها می

 ( methane inhibitors( ممانعت کننده های متان )5
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 ( سایر افزودنی های جیره ماکیان6

بررسی نموده اند ولیکن در نهایت ثابت شده است  GPAرا طی دهه های اخیر بعنوان بهترین مواد جایگزین  

اهد شد و بدین ترتیب که کاربردشان عالوه بر ضرر اقتصادی موجب ایجاد بقایای مضر در تولیدات دامی خو

 (.5سالمتی بشر را با مخاطراتی مواجه می سازند )

 

 برای ماکیان ترجیحًا با اقدامات زیر جایگزین گردد: GPAمحققین برجسته ای توصیه نموده اند که کاربرد 

 ( good housing( تدارک مکان نگهداری مناسب )1

 (good climate condition( انتخاب شرایط اقلیمی مطلوب )2

 ( better feeding strategies( بهترین استراتژی تغذیه )3

 ( combination of pronutrients( ترکیب بهینه جیره غذایی )4

 ( probiobics( پروبیوتیک ها )1-4

 ( prebiotics( پری بیوتیک ها )2-4

 ( organic acids( اسیدهای آلی )3-4

 ( dietary fibre( فیبر رژیمی )4-4

 ( highly available nutrientsصر غذایی سهل الوصول )( عنا5-4

 ( herbs( گیاهان داروئی )6-4

 ( etheric oil( اسانس ها )7-4

 (.spices  ،botanicals( )5( ادویه جات )8-4

 

 ارزش اقتصادی آنتی بیوتیک ها در پرورش ماکیان آمریکا :

ها در جیره غذایی حیوانات پرورشی به منظور امروزه در ایاالت متحده آمریکا معمواًل از آنتی بیوتیک 

 افزایش رشد و جلوگیری از بیماری های دامی همانند موارد کاربردهای درمانی آنان بهره می گیرند. 

میلیون کیلوگرم  6/14( تخمین می زند که حدود FDAاداره نظارت بر غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا )

 2012تی بیوتیک های تولیدی برای مصارف حیوانات پرورشی طی سال میلیون پوند( از آن 2/32)معادل 

میلیون کیلوگرم آنتی بیوتیک های مصارف انسانی سال  29/3میالدی فروخته شده اند که در مقایسه با 

برابر می باشند. الزم به ذکر است که آنتی بیوتیک های مصارف حیوانی عمدتًا برای  4میالدی حدودًا  2011

( و به میزان کمتری برای گاوهای شیری ، swineاکیان ، گوساله های پرواری ، خوک ها )پرورش : م

 (.7( بکار می روند )companion animalsگوسفندان و حیوانات خانگی )

 

در زمان حاضر گزارشات عدیده ای از بروز مقاومت در میکرب های حیوانی و انسانی در اثر کاربرد آنتی 

ئوروکوئینولون" با اهداف داروئی و غذایی ماکیان وجود دارند. بعالوه به وضوح ثابت بیوتیک هایی نظیر "فل

شده است که ممنوعیت کاربرد برخی آنتی بیوتیک ها در پرورش ماکیان و سایر حیوانات پرورشی به کاهش 

 (.7روند مقاومت در میکرب ها منتهی گردیده اند )
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بیوتیک ها در جیره غذائی ماکیان و ایجاد مقاومت در میکرب ها از دانشمندان نشان داده اند که کاربرد آنتی 

 طریق به سالمتی انسان ها آسیب می رساند : 3

 ( آزاد شدن باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در محیط زیست1

 ( انتقال مقاومت در زنجیره غذایی2

تقیم با حیوانات حائز مصارف ( کسب نژادهای مقاوم باکتری ها توسط انسان ها از طریق تماس مس3

 (.7غذایی)

 

 (:"7در پرورش ماکیان ) GPA( تأثیر محدود کردن کاربرد 3"جدول

  

 پژوهشگاه دام آمریکا موارد
)%( 

پژوهشگاه مشاهدات 
 مزرعه ای آمریکا )%(

پژوهشگاه مشاهدات 
 مزرعه ای دانمارک )%(

 +9/0 +6/2-4 +6/0-8/0 تغییر ضریب تبدیل خوراک

 +6/2 -2-7 -6/0-8/0 فاوت وزنمتوسط ت

 +1/0 -9/3-1/5 -2/0 تلفات

دالر به  009/0کاهش  هزینه
 ازای هر قطعه جوجه

1/2+ 0 

 

 

 کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش حیوانات غذایی هند :

 12درصد گاومیش ها ،  57هند از بزرگترین کشورهای پرورش دهندۀ دام در جهان است بطوریکه پرورش 

 درصد ماکیان دنیا در این کشور انجام می پذیرند. 1/3درصد خوک ها و  5/1اله ها ، درصد گوس

( آن کشور GDPدرصد درآمد ناخالص ) 4کل تولیدات کشاورزی و  1/4امروزه تولیدات دامی هند در حدود 

ارد روپیه میلی 2075را تشکیل می دهند. درآمد سالیانه هند از تولید گوشت و سایر مواد حیوانی به بیش از 

 (.3بالغ می گردد )

 

کشور هند از بزرگترین مصرف کنندگان آنتی بیوتیک جهان در امور کشاورزی نیز محسوب می شود. این 

درصد کل آنتی بیوتیک های دنیا را در اختیار دارد. افزایش کاربرد آنتی بیوتیک ها در  3کشور مصرف حدود 

در راستای سرایت به انسان ها و دام ها انجامیده است زیرا  هند به بروز مقاومت باکتری ها نسبت به آنها

باکتریهای مقاومت یافته قادرند به طرق مختلف از جمله : تماس ، محیط زیست و در اثر مصرف مواد غذایی 

دامی از حیوانات به انسان ها انتقال یابند. سرانجام باکتری های مقاوم شده و بقایای آنتی بیوتیک ها به : 

 (.  3( انتقال می پذیرند )bovinesها ، ماکیان و دام های بزرگ )ماهی 

 

 میالدی از آنتی بیوتیک های :  2006-7محققین هندی گزارش نموده اند که در سال های 

ُاکسی تتراسیکلین ، آلتروسین ، آمپی سیلین ، آسپارفلوکساسین ، سیپروفلوکساسین و انروفلوکساسین به 

بیماریهای میکربی در آبزی پروری بخصوص در طی مراحل تفریخ و الروی منظور پیشگیری از شیوع 

 (.3آبزیان استفاده شده است )
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درصد  90میالدی نشان می دهد که بیش از  1995یک پژوهش در منطقه "تامیل نادو" هند طی سال 

تیک های : پنی سالمونالهایی که از ماهی ها و سخت پوستان پرورشی جداسازی شده اند، نسبت به آنتی بیو

 (.3سیلین ، نوابیوسین و باستیراسین مقاومت یافته اند )

 

 50میالدی انجام پذیرفت، نشان داد که  2003-7مطالعات دیگری که در منطقه "کوچین" هند طی سال های 

درصد سالمونالهایی که از آبزیان پرورشی جدا سازی شده اند، نسبت به آنتی بیوتیک های : سولفامتیزول ، 

 (.3کابنیسیلین و ُاکسی تتراسیکلین مقاوم شده اند )

 

 معایب کاربرد آنتی بیوتیک ها در دام های غذایی :

نتایج تحقیقاتی مبین آن هستند که کمّیت مصارف دامی آنتی بیوتیک ها با مقاصد گوناگون در قیاس با مصارف 

 (.1درمان انسانی بسیار زیاد می باشد )

 

ه سوء مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش حیوانات دارای مصارف غذایی موجب پژوهش ها نشان می دهند ک

 بروز نژادهای مقاومی از باکتری های زیان آور بویژه انواع زیر شده است :

 ( salmonellaالف( سالمونال )

 ( E.coliیا  Escherichia coliب ( ِاِشرشیا کولی )

 (campylobacterپ ( کامپیلوباکتر )

 Enterococcus (8،2.)وس )ت ( انتروکوک

 

و  ESBLنتایج تحقیقاتی همچنین بیانگر آن هستند که اینگونه باکتری ها به تولید آنزیم های موسوم به 

AMPC می پردازند که قادر به غیر فعال سازی تمامی آنتی بیوتیک های حاوی "بتا-( "الکتامbeta-lactam )

ان به پنی سیلین ها و نسل های سّوم و چهارم "سفالوسپورین می باشند. از این قبیل آنتی بیوتیک ها می تو

 (. 8( اشاره نمود )cephalosporinsها" )

 

 باکتریهای مقاوم شده در موارد زیر گسترش می یابند :

 (animal & fish( گروه های حیوانات و ماهی ها )1

 (barnsویله ها )( و طpens( نظیر : آغل ها )local environment( محیط زیست منطقه ای )2

 (.1( محیط زیست های وسیع نظیر : خاک ، هوا و آب )3

 

 گسترش باکتریهای مقاومت یافته از طرق زیر امکانپذیر است :

  Campylobacterو  E.coli( پراکندن کودهای دامی آلوده بویژه در مورد باکتریهای : 1

 شاورزان و بازدیدکنندگان ( تماس حیوانات آلوده با حشرات ، جوندگان ، حیات وحش ، ک2

 (.1( مصارف غذایی نظیر : گوشت ، تخم مرغ و لبنیات )3
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 باکتری های مقاومت یافته پس از سرایت به بدن انسان ها موجب صدمات زیر می گردند :

 ( بروز بیماریهای پاتوژنیک 1

 (.  1( آسیب به باکتریهای غیر مضر و هم غذای موجود در دستگاه گوارش )2

 

 

 
 

 

 

 شواهد عواقب سوء مصرف آنتی بیوتیک ها در دام های غذایی :

( گزارشات متعددی در زمینه اجماع دانشمندان در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها جهت پرورش حیوانات 1

( مبنی بر زیان آوری برای سالمتی انسان ها وجود دارند. این food animalsدارای مصارف غذایی )

( به عنوان avoparcinز آن هستند که بعنوان مثال کاربرد آنتی بیوتیک " اواپارسین " )گزارشات حاکی ا

افزاینده رشد حیوانات غذایی در اروپا به گسترش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک "وانکومایسین" 

(vancomucin در باکتری "استرپتوکوک" موسوم به )VRE " یاVancomycin-resistant 

enterococci " درصد از طریق زنجیره غذایی شده است لذا متعاقبًا ممنوعیت کاربرد آنتی  2-17به میزان

( به کاهش محسوس درصد جمعیت EUبیوتیک "اواپارسین" در غذای حیوانات پرورشی توسط اتحادیه اروپا )

VRE ( در امعاء و احشاءbowl( دام ها شد )6 .) 

 

با ظهور باکتریهای مقاوم در بوقلمون متعاقب تغذیه با  میالدی در رابطه 1951( گزارشاتی در سال 2

"استرپتومایسین" حاصل شد. البته این باکتری ها به ایجاد بیماری در بوقلمون های پرورشی نینجامیدند اّما 

دانشمندان احتمال می دادند که سالمونالهای مقاوم ممکن است از ماکیان پرورشی به بدن انسان ها انتقال 

 (.5اعث بیماری شوند )یابند و ب

 

مقاومت یافته و سپس با انتقال به انسان  GPA( اولین گزارش از انتقال پاتوژن هایی که در اثر تغذیه با 3

میالدی توسط "آندرسن" انجام پذیرفت. بیماری مزبور توسط  1968سبب بروز بیماری شده بودند، در سال 

 (.5ی پرواری به انسان ها انتقال می یافت)" از گوساله هاsalmonella typhimuriumباکتری "
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( اخیرًا مقاومت به آنتی بیوتیک "وانکومایسین" باکتری ها در استرالیا مشاهده شده است. این آنتی بیوتیک 4

( بر علیه عفونت های بیمارستانی ناشی از last lineکه بعنوان آنتی بیوتیک نهایی و در لوای آخرین حربه )

" استفاده می گردد ، غالبًا به بروز مقاومت در باکتری ها staphylococci" و "enterococciباکتری های "

 (.6منتهی می شود )

 

 (.5میالدی به شدت در جهان افزایش یافت ) 1980( شیوع باکتریهای مقاوم در اوایل سال های 5

 

که بسیاری از  میالدی حاکی از آن بودند 1998( در سال WHO( گزارشات سازمان بهداشت جهانی )6

کشورهای در حال توسعه آسیا ، آمریکای التین و جنوب آفریقا به استفاده از آنتی بیوتیک های گروه 

"quinolones" بویژه "ftuoroquinolones ،در پرورش حیوانات دارای مصارف غذایی تأئیدیه داده اند "

 (.6تن رسیده است ) 470بگونه ای که مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور چین طی سال مذکور به 

 

میالدی نشان دادند که میزان سرایت باکتری های مقاوم شدۀ  1999( برخی پژوهش ها در سال 7

"Campylobacter jejuni" به انسان ها در اثر سوء مصرف آنتی بیوتیک های "Quinolones بوده "

میالدی افزایش داشته  1998درصد در سال  10میالدی به حدود  1992درصد در سال  1است که از حدود 

 (.6است )

 

میالدی، گزارشاتی از مقاومت سالمونال در کودکان نسبت به آنتی بیوتیک "ِسفریاکسون"  2000( در سال 8

(cefriaxone از نبراسکا کسب گردیدند. این آنتی بیوتیک جزو نسل سّوم آنتی بیوتیک هایی است که برای )

لمونال در خردساالن ساکن مزارع پرورش دام تجویز می گردند. این درمان بیماری های ناشی از سرایت سا

 (. 6( قرار داشتند )ceftiofurکودکان با رمه هایی در تماس بودند که تحت تیمار آنتی بیوتیک "ِسفتیوفور" )

 

میالدی آشکار ساختند که مصرف آنتی بیوتیک ها برای پرورش دام ها طی  2001( برخی گزارشات سال 9

 (. 6تن بوده است ) 6/14میالدی در کنیا بطور ساالنه  1995-99ساله از  5ۀ یک دور

 

 2002( در سال World Health Organization) WHO( گزارشات سازمان بهداشت جهانی یا  10

میالدی مبین آن بوده اند که حذف کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش دام های دانمارک موجب کاهش بروز 

یکربی در دام های دارای مصارف غذایی گردید و این عمل به کاهش تهدیدات سالمتی مردم مقاومت های م

 (.6انجامیده است )

 

میالدی در بسیاری از کشورها برای مصرف در جیره  2003" در سال enrofloxacin( آنتی بیوتیک "11

ختلف باکتری های "سالمونال" و غذایی دام ها معرفی شد ولیکن متعاقبًا معلوم گردید که به بروز گونه های م

 (.6"کامپیلوباکتر" مقاوم انجامیده است. این قبیل باکتری های مقاوم قادر به سرایت به انسان ها می باشند)
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" بعنوان مکمل غذای دام ها باعث ظهور tylosin( بررسی ها نشان داده اند که مصرف آنتی بیوتیک "12

استافیلوکوک" نسبت به آنتی بیوتیک "اریترومایسین" می شود. گونه های مقاومی از "استرپتوکوک" و "

 (.6چنین باکتری هایی به دام ها و مراقبین آنها سرایت می کنند )

 

 salmonella( در باکتری "multi-drug resistant( گزارشاتی از بروز مقاومت چندگانه )13

typhimurium و ایاالت متحده آمریکا حاصل گردید. این " نسبت به تعدادی از داروهای مصرفی در بریتانیا

" در برابر آنتی بیوتیک های "آمپی سیلین" ، "کلرامفنیکل" ، DT 104کلون مقاوم موسوم به "

 (. 6"استرپتومایسین" ، "سولفونامیدها" و "تتراسایکلین" مقاومت یافته اند )

 

درصد به  2-10مپروری بطور متوسط در دا GPA( نتایج بررسی های متعدد نشان دادند که کاربرد مواد 14

 (.1تولید اضافه می نمایند )

 

بر تولید ماکیان بوده اند  GPA( برخی تحقیقات اخیر محققین در دانمارک نشاندهنده اثرات منفی کاربرد 15

 (.1ولیکن اثرات آنها در تولید خوک پرورشی به جهت کاهش ابتالی به اسهال، مثبت بوده اند )

   

 ومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری ها:علل بروز مقا

دانشمندان عمده ترین علل بروز مقاومت میکرب ها نسبت به آنتی بیوتیک های انسانی را به شرح زیر عنوان 

 می نمایند :

 (overuse( کاربرد مفرط انواع آنتی بیوتیک ها )1

 (.misuse( )6( سوء مصرف آنتی بیوتیک ها )2

 

 قاوم شده به انسان ها :شیوه انتقال باکتری های م

( از دام ها به انسان ها منتقل می food borneمهمترین باکتری های پاتوژنی که از طریق مواد غذایی )

 شوند عبارتند از :

 (salmonellaسالمونال ) -الف

 ( campylobacterکامپیلوباکتر ) –ب 

 ( enterococcusانتروکوکوس ) –پ 

( و بی ضرر برای انسان ها و commensalمرۀ باکتری های "هم غذا" )البته باکتری "انتروکوکوس" در ز

 (. 6دام های سالم نیز محسوب می گردد )

 

 باکتریهای مقاومی که در ماکیان شکل می گیرند، ممکن است از دو طریق زیر گسترش یابند :

 ی صورت می پذیرد.( : این نوع انتقال در گروه های متعددhorizontal transmission( انتقال افقی )1

 (.5( : این نوع انتقال عمدتًا در یک گروه خاص وقوع می یابد)vertical transmission( انتقال عمودی )2
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قرار می گیرند و مقاومت می یابند، توسط دانشمندان در دو  GPAباکتریهایی نظیر سالمونال که در معرض 

 گروه قرار داده می شوند:

 ( که منحصرًا باعث سرایت بیماری به حیوانات می گردند.animal typesالف( نوع دامی )

 (. 5( که باعث سرایت بیماری به انسان ها هم می شوند )human typesب ( نوع انسانی )

 

 انتقال باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها از دام ها به انسان ها به صورت های زیر انجام می پذیرند :

 ورده های دامی )تخم مرغ ، لبنیات(( مصرف گوشت و سایر فرآ1

 (.6( تماس مستقیم با دام های حامل یا ناقل )2

 

 هشدارهای کاربرد آنتی بیوتیک ها در دامپروری :

( طی سال های اخیر هشدار داده است که اغلب باکتری هایی که به آنتی WHO( سازمان بهداشت جهانی )1

های کالسیک واکنش نشان نمی دهند و کنترل نمی گردند لذا  بیوتیک ها مقاومت یافته اند ، نسبت به درمان

 (.6آنتی بیوتیک ها باید با هوشیاری بیشتری بکار گرفته شوند )

 

میالدی به هر گونه استفاده از آنتی بیوتیک ها بعنوان افزاینده رشد دام های  1995( دانمارک از سال 2

ی پایان بخشید. آنها اذعان داشتند که هزینه های پرورشی بدوًا به صورت اختیاری و سپس به شکل قانون

 (.6اقتصادی این اقدام را در قبال سالمتی جامعه )انسان ها و حیوانات( پذیرا می باشند )

 

میالدی اعالم نمود که رابطه ای  2001( در سال FDA( اداره نظارت بر غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا )3

های "فلوئوروکوئینولون" برای دام های دارای مصارف غذایی در  بین مصارف درمانی آنتی بیوتیک

کشورهای : هلند ، اسپانیا و ایاالت متحده آمریکا و توسعه مقاومت به آن در باکتری "کامپیلوباکتر" با قابلیت 

 (. 6) سرایت به انسان ها و دام ها مشاهده نموده است لذا کاربرد محتاطانه آنتی بیوتیک ها را خواستار گردید

 

میالدی مبین هشدارهایی در مورد جدی بودن  2014( در سال WHO( گزارش سازمان بهداشت جهانی )4

خطر مقاوم شدن میکرب ها در اثر کاربرد نادرست آنتی بیوتیک ها و تأثیرات زیان بخش آنها بر محیط زیست 

ه تولید آنتی بیوتیک های جدید و سالمت انسان ها می باشد. این سازمان از شرکت های داروئی خواست تا ب

 مبادرت ورزند.

این گزارش همچنین خواستار کاهش کاربردهای غذایی آنتی بیوتیک ها برای انسان ها و دام ها شد و کاربرد 

جائز  food chainآنتی بیوتیک ها را منحصرًا بعنوان دارو جهت تداوم مراقبت از زنجیره غذایی )

 (.5دانست)

 

 کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها :اقدامات کشورها در 

میالدی  1999( کاربرد آنتی بیوتیک ها را بعنوان افزاینده رشد حیوانات غذایی از سال EU( اتحادیه اروپا )1

ممنوع ساخت تا بدینطریق مانع کاهش اثربخشی آنها بعنوان داروی سالمتی انسان ها گردند درحالیکه ایاالت 

ور سر باز زد. اطالعات موجود نشان می دهند که اقدامات اتحادیه اروپا متحده آمریکا از پذیرش قوانین مزب
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موجب شده اند که امروزه از میزان مصرف آنتی بیوتیک ها و روند مقاوم شدن باکتری ها به میزان قابل 

 (.2مالحظه ای کاسته شود )

 

 25منوع است و همچنین ( مEUدر جیره غذایی ماکیان توسط اتحادیه اروپا ) GPA( امروزه استفاده از 2

 (.5کارخانه مهم سازنده آنتی بیوتیک ها از کاربرد غیر داروئی آنها در آمریکا خودداری می ورزند )

 

 میالدی در آبزی پروری ممنوع شده اند : 2002( کاربرد آنتی بیوتیک های زیر از سال 3

لفورامید ، نیفوراتل ، نیفوروکسیم ، ( تمامی نیتروفوران ها شامل : فورالتادون ، فورازولیدون ، فوری1-3

 نیفوپرازین ، نیتروفورناسین و نیتروفورازون(

 ( کلرامفنیکل 2-3

 ( نیومایسین3-3

 ( نالیدیکسیک اسید4-3

 ( سولفامتوکسازول5-3

 ( داپسون 6-3

 ( دایمتریدازول7-3

 ( مترونیدازول 8-3

 ( رونیدازول 9-3

 ( اپرونیدازول10-3

 ا ( نیترو آمیدازول ه11-3

 ( داروهای سولفونامید )بجز: سولفادیمتوکسین ، سولفابرومومتازین و سولفااتوکسی پایدازین( 12-3

 ( فلئوروکوئینولون ها 13-3

 (.3( گلیکوپپتیدها )15-3

 

میالدی عنوان نمود که ماده شیمیایی  2004( در سال FDA( سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا )4

"enrofloxacinک نوع "فلئوروکوئینولون" با کاربرد های داروئی است و هیچگونه افزایشی بر " را که ی

رشد ماکیان پرورشی برجا نمی گذارد و غالبًا بعنوان مکمل غذایی ماکیان استفاده می گردد، موجب بروز 

 (.2مقاومت در پاتوژن های انسانی شده است )

 

در پرورش حیوانات غذایی ممنوع  FDAی توسط میالد 2015( آنتی بیوتیک هایی که کاربردشان از سال 5

 شده اند عبارتند از :

 ( کلرامفنیکل 1-5

 ( کلنبوترول 2-5

 ( دی اتیل استیل بسترول 3-5

 ( دیمتریدازول 4-5

 ( اپرونیدازول 5-5

 ( نیترو آمیدازول ها6-5
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 ( فورازولیدون 7-5

 ( نیتروفورازون 8-5

)بجز: سولفادیمتوکسین ، سولفابرومومتازین و سولفا اتوکسی ( داروهای سولفونامید در گاوهای شیری 9-5

 پیریدازین( 

 ( فلئوروکوئینولون ها 10-5

 ( گلیکوپپتیدها نظیر: وانکومایسین11-5

 ماهگی  20( فنیل بوتازون در گوساله های شیری پس از 12-5

 (.3ک ها )( سفالوسپورین )بجز سفاپیرین( در گوساله ها ، مرغ ها ، بوقلمون ها و خو13-5

 

( در تخم مرغ های maximum residue limit) MRL( حداکثر مجاز بقایای آنتی بیوتیک ها یا 4"جدول

 (:"3میالدی) 2003صادراتی سال 

  

 ماکزیمم بقایای مجاز آنتی بیوتیک ها ردیف

 میکروگرم در کیلوگرم 150 اریترومایسین 1

 میکروگرم در کیلوگرم 200 تایلوسین 2

 میکروگرم در کیلوگرم  50 یسینلینکوما 3

 میکروگرم در کیلوگرم 500 نئومایسین 4

 میکروگرم در کیلوگرم 300 کولیستین 5

 میکروگرم در کیلوگرم 200 کلروتتراسیکلین 6

 میکروگرم در کیلوگرم 200 تتراسیکلین 7

 میکروگرم در کیلوگرم 200 اسپکتینومایسین 8

 گرممیکروگرم در کیلو 100 تیامولین 9

 میکروگرم در کیلوگرم 200 ژوسامایسین 10

 میکروگرم در کیلوگرم  50 اکسالینیک اسید 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 WHO (3":)( گروه بندی آنتی بیوتیک های خطرناک توسط سازمان بهداشت جهانی یا 5"جدول

   

 انسان دام ها ماکیان گونه ها نام داروئی

افزایش  پیشگیری درمان
 رشد

افزایش  یشگیریپ درمان
 رشد

Aminocyclitols : 
Spectinomycin 

 نه نه نه نه نه نه نه ابدًا

Cyclic polypeptides : 
Bacitracin 

 بله بله بله نه بله بله بله ماکیان

Nitrofurantoins : 
Furazolidone , 

Nitrofurantoin , 
Nifurtoinol , 
Nitrofural , 

ماکیان ، 
 خوک ها

 بله بله نه بله بله بله بله

Nitroimidazoles : 
Metronidazole , 

Tinidazole , 

Ornidazole , 

ماکیان ، 
 خوک ها

 بله نه نه بله نه نه بله

 

 

 

 توصیه های عدم کاربرد آنتی بیوتیک ها در دامپروری :

پرورشی  دانشمندان معتقدند که برای جلوگیری از بروز و شیوع وسیع بیماریهای باکتریایی در حیوانات غذایی

 بدون کاربرد آنتی بیوتیک ها باید به رعایت موارد زیر پرداخت : 

( استفاده از سیستم های گستردۀ پرورش دام ها نظیر : سیستم های ارگانیک ، سیستم پرورش آزاد در 1

 چراگاه ها و مراتع 

 ( کاهش استرس 2

 ( اجتناب از اختالط3

 ( weaning( زمان صحیح از شیر گرفتن )4

 ورش دام ها در تراکم کم ( پر5

 ( بزرگ flock  ،herd( اجتناب از تدارک گله های )6

 ( کاهش دفعات حمل و نقل در دوران انتقال 7

 ( اصالح دام ها مبتنی بر بنیه قوی و مقاوم به بیماری ها8

 (.8( اصالح سیستم های پرورش دام کارخانه ای )9
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 (:"8اف انسانی و دامی )( نمونه های آنتی بیوتیک دارای مص6"جدول

  

 تأثیر بر سالمتی انسان کاربرد نوع تجارتی برای انسان کاربرد نوع تجارتی برای دام گروه آنتی بیوتیک

 فلئوروکوئینولون ها
(fluoroquinolones) 

Enrofloxacin 
(Baytrill) 

برای درمان عوارض مجاری 
تنفسی و غذایی طیور و خوک 

های بیمار از طریق آب 
 یمصرف

Ciprofloxacin 
(cipro) 

برای درمان سرایت شدید 
سالمونال و کامپیلوباکتر در افراد 

 بالغ

استفاده از 
"انروفلوکساسین" برای 
پیشگیری از مقاوم شدن 

باکتری ها در برابر 
cipro 

 سفالوسپورین ها
(Cephalosporins) 

جزو آنتی بیوتیک های 
 الکتام"-حاوی "بتا
 

Ceftiofur 

یماریهای برای درمان ب
باکتریایی در گوساله ها، 

 خوک ها و ماکیان

Cefotaxime  ،ceftriaxone 

داروی انتخابی برای شیوع شدید 
 سالمونال در جوجه ها

Ceftiofur  را در مواقع

احتمال بروز مقاومت به 
آنتی بیوتیک 
cephalosporins  بکار

 می برند.

 استرپتوگرامین ها
Streptogramins 

 
 

Virginiamycin 

بعنوان افزایش دهندۀ رشد 
مصرف می شود ولیکن 

 1999کاربرد آن از سال 
میالدی در اتحادیه اروپا 

 ممنوع است.

Quinupristin-dalfopristin 
(synercid) 

آنتی بیوتیک جدید برای کنترل 
باکتریهای مقاومی چون: 

"hospital acquired 
pneumonia و "

"superbug" 

Vancomycin-Resistant 
Enterococci (VRE) 

استفاده از 
"ویرجینیامایسین" برای 
افزایش رشد در اتحادیه 
اروپا ممنوع شده است 

زیرا مصرف آنرا تهدیدی 
برای اثربخشی 

synercid  در درمان

VRE  و سایر بیماریهای

 مشابه می دانند.

Glycopeptides Avoparcin 

بعنوان افزایش دهنده رشد 
بکار می رود ولیکن مصرف 

میالدی در  1997سال آن از 
 اتحادیه اروپا ممنوع است.

Vancomycin 

این آنتی بیوتیک بعنوان آخرین 
راه حل برای سرایت های 
"استافیلوکوک" از جمله : 

hospital superbug   موسوم

 بکار می رود. MRSAبه 

مصادف با  VREظهور 

بوده  avoparcinکاربرد 

است لذا احتمال شیوع 
MRSA  مقاوم به

vancomycin  نیز وجود

 دارد.

Macrolides Spiramycin 

بعنوان افزاینده رشد در 
پرورش ماکیان و خوک ها 

بکر می رود اّما کاربرد آن از 
میالدی در  1999سال 

 اتحادیه اروپا ممنوع است.
Tylosin 

هنوز در اتحادیه اروپا برای 
پیشگیری، کنترل و درمان 

بیماریهای باکتریایی در خوک 
 گردد. ها مصرف می

Erythromycin 

برای درمان عفونت های تنفسی 
و بیماریهای غذازاد شایع نظیر 
"کامپیلوباکتر" و معالجه افراد 
دچار حساسیت به "پنی سیلین" 

 مصرف می شود.

باکتریهای مقاوم به 
Tylosin  غالبًا به

"اریترومایسین" نیز 
 مقاومت یافته اند.
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 ش ماکیان" ؛ "هورمون ها و پرور
"Hormones and broilers raising" 

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

مرغ های امروزی از نوادگان مرغ جنگلی قرمزی هستند که در ناحیه جنوب شرقی آسیا می زیسته است و در 

هزار سال قبل از میالد مسیح در هندوستان فعلی اهلی گردید. اغلب مرغ هایی که امروزه در جهان از  2حدود 

در ایاالت متحده آمریکا به منظور تولید گوشت پرورش می یابند، از یک نژاد اصالح شدۀ بریتانیایی بنام  جمله

 (.4( و یک نژاد اصالح شدۀ سفید رنگ متعلق به منطقه "نیوانگلند" می باشند )Cornish"کورنیش" )

تئین های حیوانی هستند. بهرحال ماکیان تولیدکنندۀ بخش عمده ای از نیازهای بشر امروز در زمینه پرو

توانایی کاربرد مفید جیره های غذایی در حداقل زمان برای رسیدن به وزن بازاری از دالیل اصلی تبدیل شدن 

سال اخیر بر  40ماکیان به منابع اصلی پروتئینی بشر کنونی می باشد. بهای بازاری ماکیان نیز حداقل طی 

 (. 5اساس ارزش غذایی آنان تعیین گردیده است )
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 کنترل هورمونی رشد ماکیان :

کنترل هورمونی رشد ماکیان و سایر گونه های جانوران بسیار پیچیده است. ارزیابی شواهدی که از نظریه 

( حمایت می کنند، از دستاوردهای thyroidهورمون های رشد از جمله تأثیر هورمون های "تیروئید" )

 اهلی می باشند. پژوهشی دانشمندان بر روی ماکیان 

،  avianنتایج پژوهش های متعدد نشان داده اند که هورمون هایی نظیر موارد زیر در کنترل رشد ماکیان )

fowl: دخالت دارند ) 

 ( :somatomedinsالف( "سوماتومدین ها" )

آنها بعنوان سوماتومدین ها هورمون هایی با ترکیبات پپتیدی هستند که بویژه در اندام کبد تولید می شوند. 

مواد حدواسط به تحریک رشد بافت ها همانند هورمون های رشد می پردازند لذا به آنها "فاکتورهای رشد 

 شبه آنسولین" نیز می گویند. 

 ( epidermal growth hormoneب ( هورمون رشد پوست )

 ( sex steroidsپ ( استروئیدهای جنسی )

 D (vitamin D metabolites( )3 .)ت ( مواد حدواسط تولید ویتامین 

 

 

 
  

 

 

 دالیل عدم رواج کاربرد هورمون ها در پرورش ماکیان :

در آخرین نمایشگاه بین المللی ماکیان در آتالنتای ایاالت متحده آمریکا بیش از یکهزار شرکت به عرضۀ 

در نمایشگاه تولیدات خویش در ارتباط با صنعت پرورش ماکیان پرداختند. از جمله تولیدات عرضه شده 

مذکور را می توان هورمون های مختص پرورش طیور برشمرد که توسط شرکت های مختلفی انجام پذیرفته 

 (.1بود )

بهرحال باید توجه داشت که موضوع استفاده از هورمون ها و مواد پیش نیاز آنها در بخش هایی از صنعت 

ای تاکنون تداوم یافته است. البته بسیاری از پرورش ماکیان طی سال های پیش از این مطرح بوده و بگونه 

تولید کنندگان در طی سال های اخیر تحت تآثیر گروه ها و تشکل هایی قرار گرفته اند که تأکید بر عدم مصرف 
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هورمون ها در روند پرورش ماکیان دارند و این موضوعات تا آنجا گسترش یافته است که امروزه افکار 

 (. 1د اعتمادی به ادعای عدم کاربرد هورمون ها در صنعت پرورش طیور ندارند )عمومی در بسیاری از موار

 

 بطور کلی دالیلی که بر عدم کاربرد هورمون ها در پرورش ماکیان داللت دارند، عبارتند از :

ساله اخیر به مطالعه دقیق در رابطه با پرورش ماکیان بویژه در موارد زیر نموده  60( دانشمندان در طی 1

 ند :ا

 ( نیازهای سالمتی1-1

 ( نیازهای محیطی 2-1

 ( نیازهای غذایی 3-1

 که نتیجتًا دستاوردهای زیر حاصل گردیده اند :

 مصرف کمترین جیره غذایی  -الف

 تولید کمترین کود مرغی  –ب 

 (.5تولید پایدار مواد غذایی ) –پ 

 

 

 
 

 

 

تالش آگاهانه و طاقت فرسا برای ماکیان پرورشی محققان متعاقبًا بهترین خصوصیات ژنتیکی را با سال ها 

فراهم ساخته اند تا بنحو معنی داری سریع تر رشد نمایند بطوریکه در طی یک مدت محدود با میزان غذای 

معین بتوانند به وزن باالتری نائل آیند آنچنانکه امروزه وزن تولیدی ماکیان طی یک دورۀ پرورش در قیاس با 

 (.5ی بسیار بیشتر گردیده است)میالد 1950سال های 
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 (:"5( ویژگی های پرورش طیور طی دهه های اخیر )1"جدول

  

 متوسط وزن سال
 )پوند(

 دوره پرورش
 )هفته(

 جیره غذایی مورد نیاز
 )پوند/پوند(

1925 2/2 16 7/4 

1945 1/3 12 0/4 

1965 5/3 7 4/2 

1985 2/4 7 0/2 

2005 3/5 6 8/1 

2010 7/5 6 75/1 

 

 

بخاطر داشته باشید که امروزه کاربرد هورمون ها در پرورش ماکیان اصواًل امری غیر قانونی است بطوریکه 

در ایاالت متحده آمریکا و بسیاری از از کشورهای مترقی جهان به اعمال کنترل های شدیدی در استفاده از 

 پرداخته اند.  هورمون ها و پیش ماده های شبه هورمونی آنها در جیره غذایی دام ها

سازمان های ناظر معتقدند که بطور کلی در هیچ حالتی نباید از هورمون ها بعنوان مکمل غذایی در جیره 

ماکیان استفاده گردد. بر فرض اینکه در برخی موارد بخواهند بطور غیر قانونی به کاربرد هورمون ها در 

 ساختن این موضوع به کمک آزمایشات دقیق وجود پرورش دام ها بپردازند ولیکن به دلیل اینکه امکان برمال

 (.1دارد ، از کاربرد هورمون ها را در صنایع پرورش ماکیان پرهیز می نمایند )

 

 

 
 

 

( هورمون ها همیشه مؤثر نیستند و کاربرد هورمون های رشد همواره به افزایش معنی دار رشد ماکیان 2

 پرورشی نمی انجامد. 

ورمون های رشد به بازیکنان یک تیم ورزشی نمی تواند به موفقّیت آنها در مسابقات بعنوان مثال : تزریق ه

ورزشی منتهی گردد زیرا اصواًل رشد موجودات زنده مشتمل بر اعمال پیچیده ای از جمله : واکنش های 

 (. 1متابولیسمی و گستره ای از پیام های زیستی داخلی است )
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ل می شود که بصورت تزریقی استفاده گردند و افزودن هورمون ها به اصواًل کارآیی هورمون ها زمانی حاص

جیره غذایی و آب مصرفی ماکیان فاقد اثربخشی است. هورمون ها در صورتیکه بصورت خوراکی مصرف 

شوند آنگاه به اسیدهای آمینه سازندۀ آنها تجزیه می شوند و کارآیی خود را بعنوان هورمون رشد از دست 

-growthاین بهترین راه برای بهره گیری از هورمون ها بعنوان استروئیدهای محرک رشد )می دهند. بنابر

stimulating steroidهای ماکیان پرورشی تزریق  ( آن است که آنها را هر چند روز یکبار به جوجه

 (. 5)نمایند

 

ا توسط بسیاری از ( بطور کلی کاربرد هورمون ها در پرورش ماکیان غیر قانونی است. کاربرد هورمون ه3

(. بهرحال 5میالدی برای پرورش طیور ممنوع گردیده است) 1960مؤسسات نظارت بر غذا و دارو از سال 

 (. 1اینک دریافت گواهی کاربرد مجاز هورمون ها در پرورش دام ها بویژه ماکیان بسیار دشوار می باشد)

ی درمان بیماری دیابت )قند خون( بکار می بعنوان مثال : هورمون های رشد نظیر هورمون انسولین که برا

رود، در حقیقت نوعی ماده پروتئینی هستند که اگر آنها را از طریق دهانی )خوراکی( مصرف کنند همانند 

پروتئین های ذرت و سویا سریعًا هضم خواهند گردید و اگر همانند انسولین تزریق شوند، لزومًا باید برای 

مًا انجام گیرند که این امر از نظر بودجه و نیروی انسانی امکانپذیر نخواهد صدها هزار جوجه پرورشی مداو

 بود. 

پژوهش ها نشان می دهند که آزاد شدن هورمون های طبیعی رشد در ماکیان بصورت متناوب )ضربانی( هر 

ماکیان دقیقه به اوج می رسد و این پدیده داللت دارد که اگر تصمیم به کاربرد هورمون ها در پرورش  90

 (.1گرفته شود آنگاه باید مکررًا به تزریق وریدی هورمون ها به ماکیان اقدام گردد )

 

 

 
 

 

( هورمون های رشد ماکیان به دلیل اینکه بصورت عمده و در سطوح تجارتی تولید نمی گردند، از قیمت 4

  های باالیی برخوردارند فلذا هزینه زیادی به روند پرورش طیور تحمیل می کنند.

میلی گرم از هورمون رشد به ازای هر قطعه طیور مصرف گردد آنگاه هزینه بکار رفته  1بطور مثال: اگر 

 (.1بسیار بیشتر از بهای فروش هر قطعه طیور خواهد بود که قاعدتًا مقرون به صرفه نمی باشد )

 دی نیست زیرا :بنابراین باید توجه داشت که کاربرد هورمون ها در پرورش طیور دارای صرفه اقتصا
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 نسبتًا گران هستند. -1-4

تزریق روزانه آنها به میلیون ها جوجه پرورشی مقدور نمی باشد و نیازمند هزینه های کارگری  -2-4

 (. 5فراوانی است )

 

( مصرف هورمون های رشد می تواند به اثرات منفی بر روند پرورش ماکیان منجر گردد. یقینًا ارقام جدید و 5

ماکیان پرورشی معمواًل بصورت ژنتیکی از قابلیت رشد سریع تا قبل از رسیدن به سن بلوغ اصالح شدۀ 

 برخوردارند بطوریکه این موضوع گاهًا با محدودیت های فیزیولوژیکی مواجه می گردد.

( بدن inflammation( ماکیان معمواًل با معضالتی نظیر التهاب )growth spurtبعالوه رشد بسیار سریع )

ه می گردد. این موضوع در مواقعی از اهمّیت بیشتری برخوردار می شود که بدانیم ارقام جدید ماکیان همرا

پرورشی بطور طبیعی از ویژگی هایی چون حداکثر واکنش های متابولیسمی برخوردارند. در اینگونه مواقع 

شی دچار عوارضی چون : بعضًا توصیه می گردد که از رژیم غذایی ضعیف تری بهره گیرند تا ماکیان پرور

 ( نگردند.lameness( ، حمالت قلبی و کاهلی )ascitesاستسقاء یا تجمع مایعات شکمی )

برابر معمواًل به  4و گاهًا  3،  2بعنوان مثال : وقوع رشد سریع ماکیان پرورشی در اقالیم گرمسیری تا حد : 

 (.1تنش های قلبی منجر به تلفات شدید می انجامد )

 

 

 
 

 

( که در قهرمانان ورزشی به افزایش anabolic steroidsمصرف نادرست مواد انرژیزای استروئیدی )( 6

توده های ماهیچه ای منجر می شود ، لزومًا باید با تمرینات سخت ورزشی همراه باشد که چنین امکانی 

 (. 1درماکیان وجود ندارد زیرا آنها هزاران سال است که از پرواز بازمانده اند )
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( هورمون ها در حقیقت جزو نیازهای اصلی رشد ماکیان نیستند زیرا دستیابی به رشد سریع در ماکیان 7

 بدون نیاز به هورمون های رشد امکانپذیر است. 

بعنوان مثال : بررسی سوابق رشد ارقام جدید ماکیان طی دهه های اخیر نشان می دهد که اصالح ساختار 

است که آنها به ازای هر سال حدودًا یکروز زودتر به مرحله وزن بازاری ژنتیکی طیور پرورشی باعث شده 

برسند که در این راه بکارگیری جیره های غذایی سرشار از پروتئین ، ویتامین ها و عناصر معدنی و طراحی 

مکان های پرورش سالم برخوردار از : سقف های عایق ، تهویه مناسب ، دانخوری و آبخوری های کافی 

کارآمد بوده اند و بدینگونه توانسته اند ماکیان پرورشی را بصورت شگفت آوری به نهایت پتانسیل  بسیار

 ژنتیکی برسانند. 

بنابراین مسلم است که پرورش ارقام جدید ماکیان را بدون نیاز به کاربرد هورمون های رشد و با توسل به 

 زمانی کوتاه پرورش داد : موارد زیر می توان با حداکثر سرعت رشد و در طی دوره های

 ( consist improvements in geneticsالف( اصالح پایدار در ژنتیک )

 ( nutritionب ( تغذیه مناسب )

 ( managementپ (مدیریت تولید )

 (.disease control( )1ت ( کنترل بیماریها )

 

 

 
 

 

 ی متابولیسم در ماکیان :تأثیر سیستیامین بر چگونگی رشد، فعالیت آنزیم گوارش و هورمون ها

از مشتقات آمینو اسید "سیستئین" است که بفرم  C2H7NS( با فرمول cysteamine) "سیستیامین"

( antidoteو همچنین بعنوان پادزهر ) "سیستینوزیس( جهت درمان عارضه "C4H5O6"بی تارتارات" )

 مصرف بیشبود استامینوفن بکار می رود.

نوعی بیماری ژنتیکی است که آمینو اسید "سیستئین" بجای انتقال از ( custinosis"سیستینوزیس" )

 (.6لیزوزوم ها به داخل سیتوپالسم ، به ناگهان تجزیه شده و در داخل سلول ها رسوب می نماید )
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( از مشتقات بیولوژیکی ناشی از متابولیسم اسید آمینه "سیستئین" می CSH"سولفیدریل سیستیامین" )

ممکن است در بدن پستانداران و پرندگان به افزایش هورمون رشد  CSHنشان می دهند که باشد. بررسی ها 

 ( بینجامد و نتیجتًا بر سرعت رشد آنها اضافه گردد. growth hormone) GHیا 

( در somatostatinبر "سوماتواستاتین" ) CSHافزایش هورمون رشد به سبب جلوگیری از تأثیر 

یرد. "سوماتواستاتین" از ترشحات "پانکراس" و غدد مخاطی است که از "هیپوتاالموس" صورت می پذ

( جلوگیری بعمل می somatotropinترشحات گوارشی و آزاد شدن هورمون رشد "سوماتوتروپین" )

 (. 6)آورد

 

 

 
   

 

 

 

 جایگزینی متیمازول و هورمون تیروئید در ماکیان :

( را کنترل می نماید ولیکن تغییراتی که avianماکیان ) ( بعضًا رشدthyroid glandگرچه غده "تیروئید" )

شد قابل پیشبینی منتهی نمی مصنوعًا در میزان هورمون "تیروئید" ُرخ می دهند، همواره به تغییرات ر

 (. 2)گردند

می باشد که می تواند  C4H6N2S( نوعی ماده کریستالی سفید رنگ با فرمول methimazole"متیمازول" )

تیروکسین" در ماکیان گردد. از "متیمازول" برای درمان عارضه ُپرکاری غده "تیروئید" موسوم مانع سنتز "

 (.2( استفاده می کنند )hyperthyroidismبه "هایپرتیروئیدیزم" )

 

 در مطالعه ای مشخص شد که رژیم غذایی حاوی : 

 T4 (thyroxin )الف( "تیروکسین" یا 

 T3 (triiodothyronine )ب ( "تریودوتیرونین" یا 

 موجب کاهش وزن بدن و نقصان کارآیی خوراک ماکیان پرورشی می شوند.
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( به بهبود رشد و thyroid releasing hormone) TRHبعالوه تزریق هورمون حاصل از "تیروئید" یا 

 افزایش غلظت هورمون "تیروئید" در پالسما منتهی گردید. 

این ماده در پالسما شد که کاهش روند رشد و بروز کوتولگی را در موجب افزایش مقدار  T3متقاباًل تغذیه با 

 (. 2پی داشت )

 

 

 
 

 

گرم  1یا  0درصد پروتئین خام بعالوه  18روزه با رژیم غذایی حاوی  7در یک پژوهش ، جوجه های 

 روزگی تغذیه گردیدند : 28"متیمازول" در کیلوگرم برای ایجاد گروه هایی از پرندگان ذیل تا سن 

 ( : euthyroidالف( گروه "یوتیروئید" )

از  T4و  T3آنها پرندگانی هستند که دارای اعمال تیروئیدی عادی می باشند. این حالت موجب کاهش میزان 

 طریق افزایش فاکتورهای ضد آنان می گردد.

 ( :hypothyroidب ( گروه "هایپوتیروئید" )

ی باشند. "تیروئید" در اینگونه موارد به اندازه کافی آنها پرندگانی هستند که دچار کم کاری تیروئید م

 هورمون "تیروکسین" تولید نمی کند.

 روزه کاهش یافت.  28نتایج حاصله نشانداد که ُپرکاری تیروئید در پایان دورۀ 

روز پس از آغاز بررسی بروز یافت و موجب تغییرات  2-5بیشترین واکنش به رژیم غذایی مزبور در طی 

 کی شد. مورفولوژی

اطالعات مکتسبه مبین آن بودند که وضعیت "تیروئید" در حیوانات می تواند مشخص کنندۀ واکنش آنها به 

 (. 2برخی مواد خارجی باشد )

 

( می تواند در حذف گروه های آمین AATبررسی ها همچنین مؤید آن بودند که "آسپارتات آمینو ترانسفراز" )

 (.2) مفید واقع گرددحاصل از رژیم غذایی ُپر پروتئین 
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