
 

 

 

 کنند؟ هفت دلیل برای اینکه جوجه ها هورمون مصرف نمی

 

سیار اتفاق افتاده که در برخوردهای روزمره در موقعیت شما در هواپیما و  ب صندلی مجاور  های متفاوت مثال 

در رابطه با صنعت پرورش طیور و  ءیا در اجتماعات وقتی فرد مقابل متوجه می شود که شما به نحوی از انحا

  :یا تغذیه طیور می باشید این سوال را از شما پرسیده که

 "!!چرا شما به غذای جوجه ها هورمون اضافه می کنید؟"

اطالعات غلط شایع در بین افکار عمومی تاکید  باالی میزان ال که، چرا؟ به جای اینکه آیا؟ برفرم پرسشی سو

 دارد. در صورتیکه همه صاحب نظران صنعت تغذیه به سادگی از نادرستی آن اطالع دارند. 

  اخیراً در نمایشگاه بین المللی در آتالنتا بیش از هزار کمپانی که محصوالت مربوط به تغذیه طیور را ارائه می

با محصوووالت مرت ط با بازاریابی هورمون در رابطه با طیور وجود نداشووت،  داد با این وجود حتی یک مورد از

این وجود این سوووال به نهن مت ادر می شووود که از کجا این نگرش به افکار عمومی وارد شووده که هورمون، 

صوالت مح سال گذشته، بعضی از تولیدکنندگانمرت ط با صنعت محصوالت طیور می باشد. در طی چندین 

طیور در ت لیغات خود تاکید می کردند که این محصوووول فاقد هر گونه هورمون می باشووود. این  تغذیه ای

ها هورمون  موضوع به نحوی این مفهوم را  به افکار عمومی القا می کند که شاید در سایر محصوالت شرکت

 موجود می باشد و یا این نهنیت ایجاد می شود که در گذشته این چنین ن وده است. 

این است که رشد سریع جوجه گوشتی به  ک استفاده از هورمون را القا کنددیگری که ممکن است شدلیل 

یند جادویی و بمب نیازمند یک فرآ روش امروزی در مقایسووه با باور معمول ازشوویوه سوونتی پرورش مسوولماً

شود که  صور غلط ایجاد می  شد و بنابراین این ت سیر هورمونقانرژی می با هستند که نقش  ها طعا در این م

بازی می کنند و اصورار صونعت طیور بر سوالمت محصووالت برای مصورد کنندگان سوعی بر پوشواندن این 

موضوع می باشد. در اینجا مقصود اصالح این باور که هورمون ها مورد استفاده قرار می گیرند، نیست، بلکه با 

شوند و یا در واقع چرا نمی توان هورمونها را یک گام به جلو با دالیل موثق این که چرا هورمونها مصرد نمی 

 در این تولید مصرد کرد، مورد بررسی و چالش قرار می گیرد.

دکتر محمد یزدانپناهترجمه:   



 

 

سیار شدیدی روی مصرد هورمون غیر قانونی است در ایاال .1 سیاری از کشورها کنترل ب ت متحده و ب

هورمونی برای استفاده مصرد هورمونها و یا ترکی ات مشابه در تغذیه دام ها وجود دارد هیچ ترکیب 

 طیور موجود نمی باشد.

ستفاده قرار می گیرند، باید گفت  صورت غیر قانونی این ترکی ات مورد ا شود به  ست گفته  ممکن ا

ستفاده این ترکی ات در تولید طیور وجود  ستدالل منطقی برای ا ست که هیچ دلیل و ا شده ا ثابت 

 ندارد.

ون رشوود منجر به افزایش وزن در جوجه ها نمی شووود در هورمون ها موثر نمی باشووند. تجویز هورم .2

یروزی تیم بسکت ال نمی شود زیرا پطور که تزریق هورمون رشد به انسان موجب ناین خصوص، هما 

سیعی از عوامل غدد درون ریز در آن  شد که طیف و سیار پیچیده می با شد یک فرایند متابولیک ب ر

 نقش آفرینی می کنند.

مشکل می باشد، مانند انسولین که در درمان دیابت استفاده می شود، هورمون  تجویز هورمون بسیار .3

سریع  شود. خیلی  صرد  صورت خوراکی م ست اگر این هورمون به  شد هم یک ترکیب پروتئینی ا ر

ستی  شود. همانطور که می دانید افراد دیابتی بای ضم می  سویا و یا نرت ه مثل پروتئین موجود در 

زریقی دریافت کنند. بنابراین حتی اگر تاثیر مث ت آن را بپذیریم ، هورمون انسووولین را به صووورت ت

رشوود بایسووتی به جوجه ها در یک روال معمول تزریق شووود. انجام تزریق صوودها و یا هزاران جوجه 

توسط این هورمون انجام این سناریو را غیر محتمل می نماید. تحقیقات اخیر نشان داده است ترشح 

یک ار می باشد. بنابراین به منظور دقیقه  09عی در جوجه به صورت ضربانی و هر هورمون رشد ط ی

ایجاد تاثیر مفید و مث ت این هورمون بایستی این عمل با این زمان ندی به صورت داخلی وریدی هر 

 دقیقه تجویز شود. 09

سیار با .4 شود و قیمت آن ب صورت تجاری تولید نمی  شد. )قیمت باال( هورمون رشد جوجه به  ال می با

اگر )یک( کیلوگرم آن برای هر جوجه گوشووتی اسووتفاده شووود هزینه آن بسوویار باالتر از قیمت یک 

 جوجه به خودی خود می باشد. بنابراین هیچگونه ارزش اقتصادی نخواهد داشت.

تاثیر منفی در کارایی و عملکرد رشوود جوجه، جوجه های گوشووتی امروزی از نظر ژنتیکی و رشوود  .5

 انتخاب شده اند که گاهی با محدوده های فیزیولوژیکی مواجه می شوند.حوی سریع به ن

شد و افزایش وزن  سریع ر سن بلوغ با افزایش  همه می دانیم هنگامی که یک مرد جوان، با ورود به 

 همراه است. این جهش رشدی معموال با التهاب مفاصل و یا عوارض دیگر همراه می باشد.

ضوع به همین نحو د صدق می این مو شتی امروزی در مرز حداکثری فعالیت متابولیکی  ر جوجه گو

ظور ه( به منکند. بنابراین محدویتهای تغذیه ای )چه به صورت فیزیکی و یا کاهش ارزش غذایی جیر

کاهش موارد لنگش، حمله قل ی و آسیت انجام می شود. در مناطق حاره  کاهش سرعت رشد و ط عاً

شوود قطعا موجب افزایش تلفات به میزان دو الی سووه و یا حتی چهار ای، به وضوووح افزایش سووریع ر



 

 

برابر، به دلیل استرس حرارتی می باشد. بنابراین استفاده از هورمون با عوارض افزایش سریع رشد در 

 جوجه های گوشتی منافات دارد.

اسوووتفاده از  نید؟ گاه گاه خ رهایی در خصووووص سووووءدرباره اسوووتروئیدهای آنابولیک چه می دا .6

استروئیدهای انابولیک در رسانه توسط ورزشکاران شنیده اید. مسلما نپرسیده اید که آیا این مصرد 

موجب افزایش حجم و توده ماهیچه ای شووده اسووت. اگر چه این اثرات در ورزشووکاران فقط ممکن 

ست در انجام فعالیت سنگینی مانند وزنه برداری  ا شهای ترکی ی و تمرینات فیزیکی  این  د.موثر با

صلی این هورمون ها در جوجه ها ست که نقش ا شده ا ست موجب  سوال به نهنتان مت ادر  ممکن ا

شدن  شود که بالقوی  ست که پرواز  ها را باال و پایین می برند. جوجه هاماهیچه هایی  سال ا هزاران 

نابولیک سووودمند نمی کنند و در هیچ یک از فعالیت ها و تمرینات بدنی جوجه ها اسووتروئیدهای آ

 نخواهد بود.

 قابل توضیح می هورمونها به طور عادی مورد نیاز نیستند. رشد سریع جوجه های گوشتی به سادگی .7

شیم. یک مرور روی یافته های ژنتیکی،  شته با سل به تاثیر هورمونها دا شد. بدون اینکه نیاز به تو با

ه وزن عرضووه بازار را در یک روز را، نشووان خواهد داد که برای دهه های گذشووته پرندگان رسوویدن ب

صووونعت طیور در تولید غذای با  ه اند چالش و توجه تولید کنندگانزودتر از سوووال به دسوووت آورد

شامل عایق بندی کف، تهویه  سالم  ضای  کیفیت ) پروتئین ها، ویتامینها و مواد معدنی و غیره( و ف

سب، تعداد کافی دانخوری و آبخوری منط ق با ظرفیت ه شد. با منا شتی می با ای ژنتیکی جوجه گو

توجه به تکنیک های تولید صنعت طیور، رشد سریع جوجه گوشتی در تداوم روال آرام ولی پیوسته 

پیشووورفتهای ژنتیکی، تغذیه، مدیریت و کنترل بیماریها هیچگونه دلیل منطقی برای اسوووتفاده از 

 هورمون در پرورش طیور باقی نمی گذارد.

 


