
1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

تراستانداردهاي باالسويبهحرکت و یه طیورذتغ

فراهم آوري جهتی مدرن یغذامواداي موجود و تکنولوژي تولیدتغذیهکیباترتتغدیه طیور با بهره وري از 
تاریخ غنی و مفیدي را داشته ،پتانسیل ژنتیکی طیورپیشرفت درعنوان هبهره وري ببهبود اي براي مواد تغذیه

.است
هاي امنیت غذائی و مقابله با نگرانی،تولیدراندماناصالح پیشرفت در با هدفآیندهدرطیورۀیتغذعلم 

.ادامه خواهد داشتنظارت بر محیط زیست همچنین 
در جهت طیورۀتغذیامروزه.استتمرکز داشتهطیور برروي بهبود راندمان تولیدۀسال گذشته تغذی25در 

سال آینده تغذیه طیور برروي بهبود 25در و دکنمیتالش و اقتصادي ) کیبیولوژی(افزایش عملکرد زیستی 
.داشتتمرکز خواهدزیست ر محیط نظارت بوسالمت غذائی،بیوسکیوریتی،راندمان تولید
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بود اما امروزه 35/2گرم وزن داشت و ضریب تبدیل نیز 540روزه حدود 42گوشتی نیمچه یک 1957در سال 
کاهش 70/1زیرد و ضریب تبدیل بهرکیلو گرم وزن دا8/2ر همان شرایط سنی حدود گوشتی دنیمچهیک 

.یافته است
آنتشکیل دهندهساختار لکهب،عملکرد رشد طیور بطور واضحی بهبود یافتهتنها ه نپنجاه سال گذشته طولدر

.نیز تغییر کرده است
هفتگی حدود 18در سننریک بوقلمون1966ل در سا.رخ داده استهاتغییرات مشابهی نیز در مورد بوقلمون

کیلو 19ولی امروزه همان بوقلمون در همان شرایط سنی بود3کیلو گرم وزن داشت و ضریب تبدیل حدود 8
.کاهش یافته55/2گرم وزن دارد و ضریب تبدیل به 

ل پنجاه سال گذشته در طو.گذار هم بطور واضحی تغییر کرده استتخمطیورتا کنون عملکرد1958از سال 
افزایش داشته و در مقابل % 83و حجم تخم مرغ به ازاي هر مرغ % 64تولید تخم مرغ به ازاي هر مرغ بیشتر از 

.کاهش داشته است% 20بیشتر ازمقدار مصرف دان به ازاي هر گرم از تخم مرغ تولید شده 

:هاي بزرگپیشرفت
تاثیر داشته است؟دات طیور کمک کرده ودر تولیهاي بزرگ و موثرپیشرفتبهچه عواملی 

در انجام شده تغییرات درصد 90الی85ي شمالی حدود بر طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ایالت کارولینا
علت هبآن درصد 15الی 10علت انتخاب ژنتیکی و هبگذشتهسال50در طول هامیزان رشد طیور و بوقلمون

براي تغذیه تغییر را میدان بازي ،انتخاب ژنتیکیبدیهی است کهو تغذیه بوده استعلم پیشرفت در مدیریت و 
.داده است

ژنتیکی براي رشد حفظ کرده است و آیا این پتانسیلاي سرعت خود را در مقایسه با هاي تغذیهاما آیا پیشرفت
؟امر در آینده ادامه خواهد داشت
.را پیش بینی کنیمآینده تا بتوانیمگذشتهنه باشیم برداشمروريبراي جواب به این سوال ما باید

؟تغییر داده استراتغذیه و سالمت طیور،کدام اختراعات علمی گذشته
مواد معدنی و محتواي مواد ی،ویتامیننیازهاي روي طیور عمدتاًۀاي تغذیتمرکز بر1960الی1950در دهه

.دان بوده استايتغذیه
رژیم غذائی با محتویات نیازهايشد ومشخصموجود در مواد غذائیاسیدهاي آمینه 1970الی 1960دههدر 

.ارزیابی گردیدنداسیدهاي آمینه براي طیور

2صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

بود اما امروزه 35/2گرم وزن داشت و ضریب تبدیل نیز 540روزه حدود 42گوشتی نیمچه یک 1957در سال 
کاهش 70/1زیرد و ضریب تبدیل بهرکیلو گرم وزن دا8/2ر همان شرایط سنی حدود گوشتی دنیمچهیک 

.یافته است
آنتشکیل دهندهساختار لکهب،عملکرد رشد طیور بطور واضحی بهبود یافتهتنها ه نپنجاه سال گذشته طولدر

.نیز تغییر کرده است
هفتگی حدود 18در سننریک بوقلمون1966ل در سا.رخ داده استهاتغییرات مشابهی نیز در مورد بوقلمون

کیلو 19ولی امروزه همان بوقلمون در همان شرایط سنی بود3کیلو گرم وزن داشت و ضریب تبدیل حدود 8
.کاهش یافته55/2گرم وزن دارد و ضریب تبدیل به 

ل پنجاه سال گذشته در طو.گذار هم بطور واضحی تغییر کرده استتخمطیورتا کنون عملکرد1958از سال 
افزایش داشته و در مقابل % 83و حجم تخم مرغ به ازاي هر مرغ % 64تولید تخم مرغ به ازاي هر مرغ بیشتر از 

.کاهش داشته است% 20بیشتر ازمقدار مصرف دان به ازاي هر گرم از تخم مرغ تولید شده 

:هاي بزرگپیشرفت
تاثیر داشته است؟دات طیور کمک کرده ودر تولیهاي بزرگ و موثرپیشرفتبهچه عواملی 

در انجام شده تغییرات درصد 90الی85ي شمالی حدود بر طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ایالت کارولینا
علت هبآن درصد 15الی 10علت انتخاب ژنتیکی و هبگذشتهسال50در طول هامیزان رشد طیور و بوقلمون

براي تغذیه تغییر را میدان بازي ،انتخاب ژنتیکیبدیهی است کهو تغذیه بوده استعلم پیشرفت در مدیریت و 
.داده است

ژنتیکی براي رشد حفظ کرده است و آیا این پتانسیلاي سرعت خود را در مقایسه با هاي تغذیهاما آیا پیشرفت
؟امر در آینده ادامه خواهد داشت
.را پیش بینی کنیمآینده تا بتوانیمگذشتهنه باشیم برداشمروريبراي جواب به این سوال ما باید

؟تغییر داده استراتغذیه و سالمت طیور،کدام اختراعات علمی گذشته
مواد معدنی و محتواي مواد ی،ویتامیننیازهاي روي طیور عمدتاًۀاي تغذیتمرکز بر1960الی1950در دهه

.دان بوده استايتغذیه
رژیم غذائی با محتویات نیازهايشد ومشخصموجود در مواد غذائیاسیدهاي آمینه 1970الی 1960دههدر 

.ارزیابی گردیدنداسیدهاي آمینه براي طیور

2صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

بود اما امروزه 35/2گرم وزن داشت و ضریب تبدیل نیز 540روزه حدود 42گوشتی نیمچه یک 1957در سال 
کاهش 70/1زیرد و ضریب تبدیل بهرکیلو گرم وزن دا8/2ر همان شرایط سنی حدود گوشتی دنیمچهیک 

.یافته است
آنتشکیل دهندهساختار لکهب،عملکرد رشد طیور بطور واضحی بهبود یافتهتنها ه نپنجاه سال گذشته طولدر

.نیز تغییر کرده است
هفتگی حدود 18در سننریک بوقلمون1966ل در سا.رخ داده استهاتغییرات مشابهی نیز در مورد بوقلمون

کیلو 19ولی امروزه همان بوقلمون در همان شرایط سنی بود3کیلو گرم وزن داشت و ضریب تبدیل حدود 8
.کاهش یافته55/2گرم وزن دارد و ضریب تبدیل به 

ل پنجاه سال گذشته در طو.گذار هم بطور واضحی تغییر کرده استتخمطیورتا کنون عملکرد1958از سال 
افزایش داشته و در مقابل % 83و حجم تخم مرغ به ازاي هر مرغ % 64تولید تخم مرغ به ازاي هر مرغ بیشتر از 

.کاهش داشته است% 20بیشتر ازمقدار مصرف دان به ازاي هر گرم از تخم مرغ تولید شده 

:هاي بزرگپیشرفت
تاثیر داشته است؟دات طیور کمک کرده ودر تولیهاي بزرگ و موثرپیشرفتبهچه عواملی 

در انجام شده تغییرات درصد 90الی85ي شمالی حدود بر طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ایالت کارولینا
علت هبآن درصد 15الی 10علت انتخاب ژنتیکی و هبگذشتهسال50در طول هامیزان رشد طیور و بوقلمون

براي تغذیه تغییر را میدان بازي ،انتخاب ژنتیکیبدیهی است کهو تغذیه بوده استعلم پیشرفت در مدیریت و 
.داده است

ژنتیکی براي رشد حفظ کرده است و آیا این پتانسیلاي سرعت خود را در مقایسه با هاي تغذیهاما آیا پیشرفت
؟امر در آینده ادامه خواهد داشت
.را پیش بینی کنیمآینده تا بتوانیمگذشتهنه باشیم برداشمروريبراي جواب به این سوال ما باید

؟تغییر داده استراتغذیه و سالمت طیور،کدام اختراعات علمی گذشته
مواد معدنی و محتواي مواد ی،ویتامیننیازهاي روي طیور عمدتاًۀاي تغذیتمرکز بر1960الی1950در دهه

.دان بوده استايتغذیه
رژیم غذائی با محتویات نیازهايشد ومشخصموجود در مواد غذائیاسیدهاي آمینه 1970الی 1960دههدر 

.ارزیابی گردیدنداسیدهاي آمینه براي طیور



3صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

قرار مالحظهبیشتر مورد در خوراك قابلیت هضم آنهابحثو اي احتیاجات تغذیه1980الی1970در دهه 
.ت دامنه تغییرات رژیم غذائی مشخص شدو محدودیها شناسائی شدندمایکوتوکسین،گرفتند

مخلوط در دان و ضدکوکسیدیوزها در این دهاي محرك رشیوتیکبآنتی ةتوسعه و تحقیق در بارهمچنین
.در حال انجام بوددوران 

،توسط کامپیوترصرفههمقرون بها در تغذیه طیور شامل فرموالسیون دانپیشرفت1990الی1980در طی دهه 
توسعه نمونه ،هاي مکملآنزیماستفاده از،اي در خوراك حیوانات و علوفهي ضد تغذیههافاکتورمشخص شدن

جذب و مصرف مواد شناخت بهترهمچنینقابل هضم وغذائیبراي مواد آنو فرموله کردنروتئینال پایده
.بوده استغذائی 

. در آمده استهارشتهگر با دیجامع و یکپارچه علمیتغذیه بیشتر بصورتۀرشتتا اکنون 1990دههدر طول 
اثر ،فیزیکی و سوخت و سازي،یهاي استرسرفاکتو،محیطیمدیریتمباحث،تغذیه طیوراکنون متخصصین 
.اندقراردادهتوجهو احشاء را مورد اء معاو کیفیت تولید و مبحث مصونیت و سالمت تغذیه بر روي بازده

:ذیل قرارخواهد گرفتيهانوآوريسال آینده تغذیه طیور بیشتر تحت تاثیر 25در 
م محاسباتیوبا علهاي غذائی بهبود تغذیه و برنامه.
 هاي مکملآنها با آنزیمغذائیارزش توسعهو جایگزین ترکیبات دان.
 روده توسط مواد پیش مغذي افزودنی دانفلور زنده محیطتعدیل.
دانش دان و فن آوري تولید دان.
تحت ژنتیکی(نویسی اپی ژنتیکبرنامهونوزاديپیشتغذیه دوران(.

:)متریولگا(اتیدانش محاسب
عنوان هبصورت عملیهباهاین دانشي همه ریگکارهاما ب،ها مطرح شدهرانستغذیه طیور در رفعلومبیشتر 

،یوترها در تکنولوژي کامپبه لطف پیشرفت.بودسال آینده غیرممکن خواهد 25گسترش اطالعات در طول 

بدین منظور.دشخواهد تبدیلیدسترسبه اطالعات قابلو کاربرد علم تغذیه طیورفادهموارد استومدیریت
این ونداهداده شدتوسعه غذائیو مکانیکی براي شبیه سازي تولیدات طیور و بهبود مایحتاج تجربیالگوهاي 

.خواهند شدیح حتصتغذیه طیور بیشتر ي هابراي بهبود برنامهجدیدالگوها با استفاده از اطالعات آزمایشگاهی
الگوهاي شبیه سازي شده براي ارزیابی ازاستفاده،گوها استفاده شدهلنیز از این ادر دیگر صنایعهمانگونه که

یتابساحمدانش.قرار خواهد گرفتاستفاده مورد در این صنعت نیزاقتصاديبازگشتریسک و بهبود 
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،توسط کامپیوترصرفههمقرون بها در تغذیه طیور شامل فرموالسیون دانپیشرفت1990الی1980در طی دهه 
توسعه نمونه ،هاي مکملآنزیماستفاده از،اي در خوراك حیوانات و علوفهي ضد تغذیههافاکتورمشخص شدن

جذب و مصرف مواد شناخت بهترهمچنینقابل هضم وغذائیبراي مواد آنو فرموله کردنروتئینال پایده
.بوده استغذائی 

. در آمده استهارشتهگر با دیجامع و یکپارچه علمیتغذیه بیشتر بصورتۀرشتتا اکنون 1990دههدر طول 
اثر ،فیزیکی و سوخت و سازي،یهاي استرسرفاکتو،محیطیمدیریتمباحث،تغذیه طیوراکنون متخصصین 
.اندقراردادهتوجهو احشاء را مورد اء معاو کیفیت تولید و مبحث مصونیت و سالمت تغذیه بر روي بازده

:ذیل قرارخواهد گرفتيهانوآوريسال آینده تغذیه طیور بیشتر تحت تاثیر 25در 
م محاسباتیوبا علهاي غذائی بهبود تغذیه و برنامه.
 هاي مکملآنها با آنزیمغذائیارزش توسعهو جایگزین ترکیبات دان.
 روده توسط مواد پیش مغذي افزودنی دانفلور زنده محیطتعدیل.
دانش دان و فن آوري تولید دان.
تحت ژنتیکی(نویسی اپی ژنتیکبرنامهونوزاديپیشتغذیه دوران(.

:)متریولگا(اتیدانش محاسب
عنوان هبصورت عملیهباهاین دانشي همه ریگکارهاما ب،ها مطرح شدهرانستغذیه طیور در رفعلومبیشتر 

،یوترها در تکنولوژي کامپبه لطف پیشرفت.بودسال آینده غیرممکن خواهد 25گسترش اطالعات در طول 

بدین منظور.دشخواهد تبدیلیدسترسبه اطالعات قابلو کاربرد علم تغذیه طیورفادهموارد استومدیریت
این ونداهداده شدتوسعه غذائیو مکانیکی براي شبیه سازي تولیدات طیور و بهبود مایحتاج تجربیالگوهاي 

.خواهند شدیح حتصتغذیه طیور بیشتر ي هابراي بهبود برنامهجدیدالگوها با استفاده از اطالعات آزمایشگاهی
الگوهاي شبیه سازي شده براي ارزیابی ازاستفاده،گوها استفاده شدهلنیز از این ادر دیگر صنایعهمانگونه که

یتابساحمدانش.قرار خواهد گرفتاستفاده مورد در این صنعت نیزاقتصاديبازگشتریسک و بهبود 
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تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات و،یستیی چون اطالعات زیهافاده از تکنیکاستخراج و آنالیز اطالعات با است
.گرفتخواهد را در برنالیزآهولو

گیري تنوع زیستی و اندازه،ی چون آنالیز پیامدهاي ژنیئهادر تغذیه طیور از طریق کاربردیستیاطالعات ز
مورد استفاده ،براي توسعه دانش ماخت و سازآنالیز پروتئین و آنالیز سو،آنالیز ژن،هاي زیست شناسیسیستم

.قرار خواهد گرفت
ت میتعیین ک،از چندین آزمایشحاصلهل یا آنالیز کلی نگر از اطالعاتمهولوآنالیز یک آنالیز پرمحتوا و کا

و محتواي رژیم یتیمدیر،یائیفجغرا،محیطیسنجیوابسته به زمان،پاسخ بر حسب ژنتیک دردسترسوابسته به 
.باشدمیايغذائی و تنوع تغذیه

:آنالیز در تغذیه طیور شاملهولوکاربردهاي
مشخص و معینواصلها با فپیش بینی پاسخ.
 مکانی و اقتصادي ویژه،در شرایط زمانیيذمواد مغها و يذها براي پیش مغپاسخکمیتتعیین.
عملیشرایطبهتحقیقات شرایطبرگردان.
 متقابلغیر وابسته و متغیرهاينمودنقابل پیش بینیو يتئورکشف.

ترکیبات جایگزین
:هاآنزیم

،گندم،به ذرتمعموالً،کالريبر اساس دان دردسترسترکیباتنوع ،طیورنوع و محل پرورشبا توجه به 

افزایش هاي جهانی براي در آینده نیاز و درخواست.شوندمحدود میمقداري چربی وروغن وذرت خوشه اي 
تبدیل به اتانولتن ذرت راچندین هاي زیستیسوخت.دنشوتوجهماین منابع سويممکن است بیشتر به،انرژي
.رد داشته باشدبشود پیشتخمیر سلولزي همانگونه که پیش بینی میانرژي ناشی ازد کرد حتی اگرنخواه

براي و نیاز افزایش درخواست جبرانبراي خود را محصولذرت نتوانندتولیدکنندگاناگر سال آینده 25در 
فیبرهاي درنند انرژي محدود شدهتوامتخصصین تغذیه طیور ملزم خواهند شد که ب،افزایش دهندسوختغذا و 

درهاي جانبی غالت خشک شدههبیشتر فراورداستفاده از.را آزاد سازي کنندنآنبی اهاي جهغالت و فراورد
مایکو )ضعیفاي مواد تغذیهدر دسترس بودن (فیزیکی و شیمیائی مداومعلت مشکالتهبرژیم غذائی 

.استمحدود،در تولید دانآنهاتغذیه اي و اثرات ناسازگارضدها و دیگر فاکتورهايتوکسین
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یکه از آنجائ.بسیاري از ترکیبات دان را باال برده استی یغذابه طور وسیعی ارزش یهاي آنزیممکملاخیراً
،کنندمیفعالیتشان را در طول پروسه تغذیه و هضم حفظگیو چگوناندمحصوالت آنزیمی جدید توسعه یافته

استفاده انرژي در بیشتر غالت و گندم و جوجلوگیري از اتالفيبرایکپارچه عنوان یک قسمتهبهااز آن
.ددرگمی

مواد در دسترس قرار دادن افزایشاي وناسازگار فاکتورهاي ضد تغذیههاي آنزیمی براي کاهش اثراتمکمل
کار به،فرموالسیون تغذیهصرفه بودن همقرون باف پذیري بیشتر و طمغذي براي هضم و جذب و اجازه براي انع

بود هباعثببنابراین،نند به تعدیل یا تثبیت میکروفلور روده کمک کنندواتمیها همچنین آنزیم.شوندبرده می
.شوندمیآسایش و رفاه طیور،سالمتبیشتر
اکارید سو پلی )فسفر(ارزش غذائی فیتات خوديهاا فعالیتبتخمیرهستند که حاصل ازیمحصوالت،هاآنزیم

.دندهمیرا بهبودپروتئیناياي و نشاستهغیر نشاسته
نزیم فیتات یک اثر آبراي مثال .گرفتندقرار میتاثیرات اولیه آنها مورد توصیفر اساسقبلی بهاي تجاري آنزیم

اولیه پروتئاز اثر و دنپنتوساناز و آمیالز اثرات اولیه بر روي افزایش انرژي دار، اولیه در بهبود مصرف فسفر دارد
هايفعالیتاي باتاثیرات ثانویهها که آنزیمدانیممیاما اکنون .برروي افزایش قابلیت هضم اسیدهاي آمینه دارد

.دارندنیزرژیستیکینسی

و احشاءاء معاتعدیل اکوسیستم 
و تغذیه یک تکاپوي عمده و بزرگ براي صنعت طیور خواهد بود،ت رودهمدیریت اکوسیستم روده و سالم

متخصصین تغذیه تمام تالش خود را بروي مدیریت .بازي خواهد کردرودهبزرگ در مدیریت سالمتینقش
وی متمرکز خواهند کردیاي با مواد داروهاي رودهاي به جاي کنترل بیمارياکوسیستم روده توسط موادتغذیه

کنترلبرايدر گذشتهکهییهاو ضد کوکسیدیوز)محرك رشد(مخلوط در دانهاي افزودنیآنتی بیوتیک
.ها محدود خواهد شددر آینده منع و استفاده آنشدند،میکار بردههسالمت روده ب

در آینده تغذیه طیور باید بیشتر در حالیکه ،شدتعیین میطیوراي اساس نیازهاي تغذیهشته تغذیه طیور بردر گذ
نیاز انرژي رژیم روزانه از%20حدود هااي جوجهاکوسیستم روده.شدفلورمیکروبی روده باتغذیه معطوف به

.کندمیشان را مصرف 
% 70یش ازبو گیردپرنده از طریق روده انجام میبدنانه درگردش پروتئین روزاز میزان درصد 70حدود 

.دنشومییافت هاآنگوارش در دستگاه هاهاي ایمنی موجود در بدن جوجهسلول
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یکه از آنجائ.بسیاري از ترکیبات دان را باال برده استی یغذابه طور وسیعی ارزش یهاي آنزیممکملاخیراً
،کنندمیفعالیتشان را در طول پروسه تغذیه و هضم حفظگیو چگوناندمحصوالت آنزیمی جدید توسعه یافته

استفاده انرژي در بیشتر غالت و گندم و جوجلوگیري از اتالفيبرایکپارچه عنوان یک قسمتهبهااز آن
.ددرگمی

مواد در دسترس قرار دادن افزایشاي وناسازگار فاکتورهاي ضد تغذیههاي آنزیمی براي کاهش اثراتمکمل
کار به،فرموالسیون تغذیهصرفه بودن همقرون باف پذیري بیشتر و طمغذي براي هضم و جذب و اجازه براي انع

بود هباعثببنابراین،نند به تعدیل یا تثبیت میکروفلور روده کمک کنندواتمیها همچنین آنزیم.شوندبرده می
.شوندمیآسایش و رفاه طیور،سالمتبیشتر
اکارید سو پلی )فسفر(ارزش غذائی فیتات خوديهاا فعالیتبتخمیرهستند که حاصل ازیمحصوالت،هاآنزیم

.دندهمیرا بهبودپروتئیناياي و نشاستهغیر نشاسته
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این این سوال لذا .باشدمیهاي بدن خود پرنده هاي موجود در روده پرنده ده برابر تعداد کل سلولمقدار باکتري
را؟پرندهدستگاه گوارشفلور میکروبی زنده موجود درکنیم یا ده را تغذیه مییا ما پرنآید که آپیش می

و بهبود اي که شامل تعدیل میکروفلور روده ي تغذیههاطیور بر روي استراتژيتغذیههمچنین خواهیم دید کهما 
جیره،غذائیسالمت روده یک رابطه ترکیبی بین رژیم.متمرکز خواهد شد،باشدسالمت و توسعه روده می

.باشدمیمخاط روده و میکرو فلور روده ،غذائی
ي گیاهی و محصوالت میکروبی حاصل از تخمیر و تغذیه میکروبی هاعمده تحقیقات بر روي عصارهدر آینده 

اي افزودنی ها و دیگر مواد پیش تغذیهخواهیم آموخت که چگونه آنزیمما درواقع.مستقیم متمرکز خواهد شد
فعل و انفعال واردروده و تنوع میکروبی رودهبراي تثبیت اکوسیستم ود در جیرهغذائی موجدان با عناصر 

توانند اثرات سینرژیستیک روي سالمت روده داشته میدان هاي پیش تغذیه اي بیشتر افزودنی.شدخواهند 
حفاظتی سد پیشرفته خصوصیات ،کاهش یافتهیترکیب شده آنها ممکن است شامل پاسخ التهابفواید.باشند

.یت شده و بهبود جذب مواد غذائی باشداکوسیستم میکروبی تثب،مخاطی
در مقابل هپرند،شوداکوسیستم روده بیشتر تثبیت میکند وتنوع میکروبی  روده افزایش پیدا میهنگامیکه 

کنند میوانات و امنیت غذا را متاثر طور ناسازگاري سالمت حیهاي مضر و پاتوژن که بهکلونیزه شدن میکروب
.شوندتر میمقاوم

مصرف مواد غذائی
و مصرف خوراك دانمدیریت در جهتعمدتاًطیور به صورت یک تکنیک استاندارددانکردنپروسه پلت

بر اساس مطالعات .یابد که کیفیت پلت بهبود یابدیزمانی بهبود م،ضریب تبدیلوتوسط پرنده در آمده است
است )مش(پودري داناز بیشتر،kcal/kg150بااليکالري سازي خوراك پلت شدهموثر انجام شده ارزش 

موثر این ارزش .کنندمیزمان کمتري براي خوردن و زمان بیشتري را براي استراحت صرف هاپرندهزیرا
در آینده تحقیقات .ودبخواهدمهم بسیار ي انرژي هاافزایش هزینهدر مبحثشدهخوراك پلتیزایانرژي

تهیه و فرموالسیونهاي جدید روشو انجام بهبود کیفیت پلت صرفه برايهمقرون بهايروشرويبرزیادي 
نیز مورد و دانامنیت خوراكزمانی که خصوصاًم،د شدنخوراك براي بهبود کیفیت پلت ضروري خواه

و مراحل تهیهدر طول گرماۀافزایش پروسو د شدهخرکیفیت پلت با کاهش اندازه ذراتهر چند .اهمیت است
.پرنده به خطر بیافتدرفاه و امنیتممکن است ،تبل بهبود اساپلت کردن ق
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.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

:پریناتال یا دوران پیش نوزاديتغذیه
راحل و مجوجه کشیمراحلها شروع شد ها و بوقلمونپنجاه سال پیش زمانیکه انتخاب ژنتیکی جوجه مرغ

در زمان کوتاهی به گوشتبااليبازدهطیور باامروزه.کردمیبرابري طیور گوشتی زندگی از%25بانوزادي 
.پرنده برابر استزندگی از%50و دوران نوزادي با  بیشتر از رسند و جوجه کشیوزن قابل ارائه به بازار می

وزن قابل ارائه به بازار پرنده در زمان رسیدن بهینده سنآینی میکنند که در یک طیور پیش بتنژمتخصصین 
در تولید يترخیلی زیاداهمیت نسبی بایقسمتبهنوزادي جوجه کشی ودورانبنابراین . خواهد آمدترپائین
.شدتبدیل خواهدطیور

یه آن به تغذیه اول،ش براي رشدایپتانسیل ژنتیکرسیدن به حداکثربراي وانائی یک پرندهدانند که تمیمحققین
رژیم وبخش تحقیق و توسعه در آینده تبدیلدرفعالمهم وو تغذیه دوران نوزادي به یک بحثوابسته است

گیاهی و ترکیبات هايعصاره،عناصر معدنی ارگانیک،اسیدهاي نوکلئیک،غذائی شامل اسیدهاي ارگانیک
.فعال زیستی خواهد شد

:موجودةآیند
وجود اجتماعی واقتصادي ،هاي مناسب  اکادمیکاست و اگرحمایتهبودپیشروطیور همواره علمیۀذیتغ

.شتبه همین منوال ادامه خواهد دانیزدر آینده،داشته باشد
زیستی و هايآوريبا استفاده از فنوي علمهارشتهطیور به طور نزدیکی با دیگر ۀسال آینده  تغذی25در طول 

براي مصرف ،ي پائینهابا هزینهوبراي تولید محصوالت طیور با کیفیت باال،محاسباتیهايلوژيتکنو
سال آینده 25زمان خواهد گفت که در .خواهد شدو استانداردیکپارچه،که تنوع تقاضا دارندهاییکننده

تغییر خواهد ،آن تقاضاهاهماهنگی باتغذیه طیور براي علم وچه تقاضاهائی خواهند داشت هامصرف کننده
.کرد

وفاییافشین دکتر 
عضو بخش علمی گروه دارویی کیمیافام
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