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موفقيت توليد در طيور به سه عامل اصلى بستگى 
دارد: جوجه با كيفيت ، شرايط محيطى مناسب و 

تأمين يك خوراك متعادل.  
خوراك، پرهزينه ترين نهاده در امر پرورش طيور خوراك، پرهزينه ترين نهاده در امر پرورش طيور 
است و در مرغان گوشتى (70-65%)و در مرغان 
تخمگذار (80-75%) هزينه هاى توليد را تشكيل 
مى دهد. دانه هاى غالت منبع اصلى انرژى جيره 
هستند و ذرت مهمترين منبعى است كه بدليل 
انرژى باال، فيبر پايين، خوش خوراكى باال و وجود 
رنگدانه  ها و اسيدهاى چرب ضرورى، در جيره هاى 
طيور بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرد. كمبود طيور بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرد. كمبود 
پروتئين در طيور حتى در سطوح پايين،  موجب 
در   ( %50-70) ذرت  از  استفاده  سطح  افزايش 
سوم  يك  حدود  تأمين  كه  گردد  مى  جيره 
با  احتياجات پروتئين را به همراه خواهد داشت. 
بعضى  لحاظ  از  ساير غالت  مانند  ذرت  وجود،  اين 
اسيدهاى آمينه بخصوص ليزين (LYS) و تريپتوفان 

 .( .(NRC , 1994) كمبود دارد (TRY)
 (%6) پريكارپ  از  ذرت  دانه  ساختارى  لحاظ  از 
يا جوانه (12%) تشكيل  و جنين  اندوسپرم (%82) 
شده است. بخش اصلى اندوسپرم از نشاسته تشكيل 
شده است، كربوهيدرات پيچيده اى كه بطور ميانگين 
71% دانه ها را تشكيل مى دهد و منبع  انرژى است، 
در  رسيده  گندم  دانه  در  پروتئين  اعظم  بخش 
اندوسپرم و جوانه است اما پروتئين جوانه از لحاظ 
مقدار و ارزش تغذيه اى بخش اصلى پروتئين گندم را مقدار و ارزش تغذيه اى بخش اصلى پروتئين گندم را 
از  اندوسپرم ذرت حاوى گروهى  تشكيل مى دهد. 
پروتئين هاى محلول در الكل به نام زئين مى باشد. 
در ذرت معمولى (NM1) زئين ها معموال %50-70 
لحاظ  از  و  مى دهند  تشكيل  را  اندوسپرم  پروتئين 
غنى  پرولين  و  لوسين  گلوتامين،  آمينه  اسيدهاى 
هستند. زئين  اساساً فاقد ليزين و تريپتوفان مى باشد 
و بنابراين پروتئين هاى ذرت ارزش تغذيه اى پايينى   و بنابراين پروتئين هاى ذرت ارزش تغذيه اى پايينى   

اصالح ژنتيكى مدت زيادى است كه مورد توجه قرار 
دارد (Osborne و همكاران، 1914) كارهاى اصالحى براى 
بهبود كيفيت پروتئين در ذرت از اواسط دهه 1960 
نظير  ذرت  شده  نژاد  اصالح  هاى  سويه  شد،  آغاز 
oury-2 , opaque-2 كه سطوح باالترى از ليزين و 
تريپتوفان دارند (دو اسيدآمينه ضرورى كه در پروتئين 
ذرت معمولى كمبود آنها وجود دارد) در اين زمان كشف 
ايجاد  نظير  جهش ها  اين  مضر  اثرات  بدليل  اما  ايجاد شد.  نظير  جهش ها  اين  مضر  اثرات  بدليل  اما  شد. 
اندوسپرم نرم كه موجب آسيب دانه ها مى شود، افزايش 
آسيب پذيرى به بيمارى ها، آفات و بيماريهاى قارچى و... 
موجب محدوديت  در استفاده از اين سويه ها مى شود. 
تحقيقات هنوز براى اعمال تغييرات جديدى كه با تغيير 
پروفيل اسيدهاى آمينه پروتئين  اندوسپرم ذرت موجب 

افزايش كيفيت پروتئين (QPM) شود، ادامه دارد. 
در حال حاضر ذرت با كيفيت پروتئين باال در حدود 
3/6 ميليون هكتار از زمين هاى سراسر جهان كشت 
مى شود. در جيره هاى طيور، متيونين اولين و پس از 
آمينه  اسيدهاى  تريپتوفان  و  ترئونين  ليزين،  آن 
محدود كننده مى باشند بنابراين افزودن آنها در جيره 
آمينه  اسيدهاى  مكمل  افزودن  با  است.  ضرورى 
كريستاله به جيره ها اين مشكل برطرف مى شود اما 
اين  بر  عالوه  و  است  پرهزينه  بسيار  روش  اين اين  بر  عالوه  و  است  پرهزينه  بسيار  روش  اين 
فرآيند  طى  حدودى  تا  مكمل،  آمينه  اسيدهاى 

فرآورى خوراك از بين مى روند. 
با NM حاوى مقادير  حاوى مقادير  از آنجا كه QPM در مقايسه 
باالترى ليزين و تريپتوفان است استفاده از آن موجب 
كريستاله  آمينه  اسيدهاى  افزودن  به  نياز  عدم 
بخصوص ليزين و تريپتوفان در جيره مى شود بنابراين 
در اين مطالعه ارزش تغذيه اى QPM و استفاده از آن 

در خوراك طيور مورد بحث قرار مى گيرد. 
براى حيوانات تك معده اى دارند. 

طريق  طريق از  از   NM ذرت پروتئين  كيفيت  افزايش  به  نياز 

  /  2  /  S. D. P  Production & Commercial Group Internal Journal



 فصلنامه داخلى گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه   /  3  /  



  /  4  /

قابليت هضم ظاهـرى اسـيدهاى آمينه 
 : QPM , NM

عالوه بر تركيب مواد مغذى جيره، قابليت استفاده از آنها عالوه بر تركيب مواد مغذى جيره، قابليت استفاده از آنها 
براى تنظيم متابوليسم و فعاليت بافتها مهم است. آگاهى 
براى  مواد خوراكى،  آمينه  اسيدهاى  قابليت دسترسى  از 
فرموالسيون دقيق جيره اهميت زيادى دارد. قابليت هضم 
ظاهرى اسيدهاى آمينه تاكنون چندان مورد مطالعه قرار 
نگرفته و تفاوتى در قابليت هضم بيشتر اسيدهاى آمينه 
مورد  در  بجز  است  نشده  گزارش   QPM و   NM ميان 
قابليت  افزايش  موجب  كه  ترئونين،  و  ليزين  قابليت سيستئين،  افزايش  موجب  كه  ترئونين،  و  ليزين  سيستئين، 

هضم QPM نسبت به NM مى شود. 
باشند  مى  واسطه  سازهاى  پيش  فاقد  ترئونين،   و  ليزين 
بنابراين 100% نياز آنها بايد از طريق جيره فراهم شود از 
اين رو قابليت هضم باالتر ليزين و ترئونين در QPM در 

طيور اهميت زيادى دارد. 

با  عامل  بيولوژيكى»  ارزش   » پروتئين،  كيفيت  بر  با عالوه  عامل  بيولوژيكى»  ارزش   » پروتئين،  كيفيت  بر  عالوه 
اهميت ديگرى است كه بصورت درصد نيتروژن هضم شده 
و جذب شده كه توسط بدن ابقاء مى شود، تعريف مى شود 
الگوى  به  با توجه  را  تأمين احتياجات دوره رشد  و نحوه 
ارزش  مى كند.  تعيين  خوراك  پروتئينهاى  آمينواسيدى 
ميزان  است،   %80QPM در  و   %45NM در  بيولوژيكى 
جذب پروتئين از طريق مصرف ذرت NM تنها 37%و در 
 %74 %74 تا   QPM ذرت  مشابه  مقادير  از  استفاده  صورت 
 ،QPM ديگر  مثبت  اثرات  جمله  از  است.  شده  گزارش 
باالتر  سطوح  اثر  در  نياسين  باالتر  دسترسى  قابليت 
تريپتوفان و كاروتن و سطوح پايين تر لوسين مى باشد. 
كاهش  بدون  مى تواند   QPM كه  گزارش شده  همچنين 
كيفيت يا خوش خوراكى جيره مورد استفاده قرار گيرد.  
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ميزان  انرژى ناخالص QPM مشابه NM است (جدول 3) تفاوت قابل توجهى در انرژى قابل متابوليسم 
ظاهرى (AME) اين دو واريته در طيور مشاهده شده است (Panda , zhai, 2002 و همكاران،2011) در 
مطالعه ديگرى tyagi و همكاران (2008) پس از جايگزينى جيره قبلى و جمع آورى كل مدفوع به روش 

سيبالد تفاوتى در ميزان AME در QPM و NM مشاهده نكردند.  

استفاده از ذرت با كيفيت پروتئين باال در جيره جوجه هاى گوشتى 
انتخاب ژنتيكى براى رشد سريع يك فرآيند دائمى در صنعت مرغ گوشتى است، (جوجه هايى كه روز اول انتخاب ژنتيكى براى رشد سريع يك فرآيند دائمى در صنعت مرغ گوشتى است، (جوجه هايى كه روز اول 
45-40 گرم وزن دارند در 40 روزگى به4/2-2/2 كيلوگرم مى رسند) فرآيند رشد سريع در مرغان گوشتى 
و تنظيم جيره هايى با تراكم باالى مواد مغذى كه مواد مغذى ضرورى آنها براى ظهور استعداد ژنتيكى پرنده 

به خوبى متعادل شده باشد چالشى براى كارشناسان تغذيه ايجاد مى كند.  
ليزين سنتتيك براى  يا بدون مكمل  با QPM را در مطالعات مختلف(با   NM محققين زيادى جايگزينى 
ارزيابى اثرات محتواى باالتر اسيدآمينه در QPM بر عملكرد جوجه هاى گوشتى) مورد بررسى قرار داده اند. 
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عملكرد رشد : 
Osei و هكاران (1998) در آزمايشى بمدت 6 هفته  هفته 
QPM را بعنوان يك ماده خوراكى مفيد براى جوجه هاى 
جيره در   QPM هنگاميكه  كردند.  ارزيابى  گوشتى 

QPM بطور  NM شد، جيره  هاى حاوى    جايگزين 
معنى دارى افزايش وزن باالترى (1944g) در مقايسه 
با جيره هاى حاوى NM (1904g) در شش هفتگى 
نشان دادند.جايگزينى NM با QPM ( بدون موازنه 
 NM NM در kg 2/23) اسيدهاى آمينه) افزايش وزن بدن
در مقابل kg 2/26 در QPM) و ضريب تبديل غذايى 
در  توجهى  قابل  بطور  را   (2/03 مقابل  در   2/07)

 .(Bai،2002 ) مرغان گوشتى بهبود بخشيد
در مطالعه ديگرى كه در جيره اى با انرژى و نيتروژن 
برابر كه از لحاظ اسيدهاى آمينه متعادل شده بود با 
مشاهده  مشابهى  نتايج   ،QPM با   NM جايگزينى  
شد.Amonelo و همكاران (2008) نيز افزايش وزن 
باالتر و ضريب تبديل بهترى را در مقايسه با جيره بر 

پايه NM در مرغان گوشتى گزارش كردند. 
توسط  گوشتى  جوجه هاى  در  توسط   گوشتى  جوجه هاى  در   QPM از  استفاده 
(2010؛  مطالعه  چندين  در  همكاران  و   Panda
در  است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد   (2012 2011؛ 
آزمايش اول NM در مقادير 0 ، 25 ، 50 ، 75 و%100 
، با QPM جايگزين شده بود. جيره ديگر مشابه جيره 

شاهد تنظيم شده بود اما براى برآوردن احتياجات با ليزين 
مـرحـله  طى  ليـزيـن    %1/3) بود  شده  مكمـل 
پايانى  ليزين طى مرحله  آغازين(3-1 هفتگى)؛ %1/15  
(6-4 هفتگى). جايگزينى NM با QPM بميزان 50%  بطور 
قابل توجهى افزايش وزن بدن جوجه هاى گوشتى را در 
بهبود  و ششم  هفته هاى سوم  در  با جيره  شاهد  مقايسه 
ر جايگـزينىNM با    بخشـيد (p<0/05). در سطـوح باالـت
QPM(100 يا %75 ) افزايشى در وزن بدن مشاهده نشد. با  افزايشى در وزن بدن مشاهده نشد. با 
بطور  تبديل  ضريب  از%50  بيش   QPM سطوح  افزايش 
فزاينده اى بهبود يافت اما پس از سه هفتگى افزايش سطوح 
QPM در جيره بهبودى در ضريب تبديل ايجاد نكرد. در 
مطالعه ديگرى panda و همكاران QPM ،(2011) را با يك 
واريته ديگر ذرت با ليزين باال در جوجه هاى گوشتى نژاد 
كشاورزى دادند(دانشكده  قرار  ارزيابى  مورد  كاب 

ذرت  بـا  ذرت   بـا   NM جـايـگـزيـنـى  هـنـد).   ،Bangalore
ايجاد  عملكرد  در  بهبودى   Nityashree- NS-2049
نكرد كه ممكن است ناشى از ليزين باالتر (5%) در مقايسه با 
NM باشد. اما جايگزينى NM يا NS-2049 با QPM وزن 
بدن و ضريب تبديل خوراك را در سن 40 روزگى بطور 
بر  بعدى  آزمايش   .(p<0/001)بخشيد بهبود  معنى دارى 
روى سويه هاى محلى رنگى صورت گرفت(با رشد متوسط كه در 
6 هفتگى به وزن g1500 مى رسند) و نتايج مشابهى مشاهده شد.  مى رسند) و نتايج مشابهى مشاهده شد. 
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QPM اثرات مفيد زيادى بر عملكرد مرغان گوشتى دارد؛ ليزين بعنوان اولين اسيدآمينه محدودكننده حياتى ذرت 
نقش مهمى در سنتز پروتئين و رشد بافت ها و همچنين جذب كلسيم از مخاط روده دارد، همچنين در فرآيند 
 QPM تشكيل كالژن در استخوان و بيوسنتز كارنيتين و االستين نقش دارد. عالوه بر اين در جيره هاى فرموله شده با
سطح تريپتوفان باالتر است، تريپتوفان عالوه بر اينكه يك اسيدآمينه ضرورى است يك پيش ساز بيولوژيكى براى 
نياسين و ويتامين B نيز هست. عالوه بر تركيب موادمغذى جيره قابليت دسترسى مواد نيز، تنظيم متابوليسم و رشد 

ماهيچه و در نهايت رشد بدن را تحت تأثير قرار مى دهد. 
قابليت هضم ظاهرى ليزين و ترئونين در QPM بطور قابل توجهى باالتر از NM است؛ ارزش بيولوژيكى پروتئين در  است؛ ارزش بيولوژيكى پروتئين در 

NM %45  در حاليكه در QPM %80 است(Graham و همكاران، 1980). 
Panda و همكاران (2012) قابليت هضم باالترى براى پروتئين خام درNMر (60/19%) نسبت به QPM   و براى 
كلسيم (43/08% در NM و 44/42% در QPM) در جيره جوجه هاى گوشتى گزارش كردند. بنابراين افزايش عملكرد 
مشاهده شده نه تنها ناشى از محتواى باالتر اسيدآمينه بلكه همچنين ناشى از قابليت دسترسى باالتر مواد مغذى است 
كه منجر به عملكرد بهتر مى شود. سطوح باالتر لوسين وايزولوسين در NM در سنتز پروتئين مداخله مى كند، 

QPM نسبت به NM، لوسين و ايزولوسين كمترى دارد كه مى تواند موجب بهبود عملكرد مرغ گوشتى گردد.  
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خصوصيات الشه: 
اكثر محققين تفاوتى در خصوصيات الشه (وزن احشاء ، چربى شكمى و بازده الشه) در جوجه

 هاى گوشتى در اثر جايگزينى NM با QPM مشاهده نكرده اند(onimisi و همكاران، 2009). 
هرچند( Bai 2002) در جوجه هاى گوشتى تغذيه شده با جيره هاى بر پايه QPM در مقايسه با 

جيره هاى بر پايه NM بازده الشه باالتر و چربى شكمى پايين ترى گزارش كردند. 
گوشت سينه در جوجه ها بدليل ارزش اقتصادى باالى آن، در سال هاى اخير به يك فاكتور مورد توجه گوشت سينه در جوجه ها بدليل ارزش اقتصادى باالى آن، در سال هاى اخير به يك فاكتور مورد توجه 
تبديل شده است. ميزان ليزين جيره اثر زيادى بر رشد ماهيچه سينه دارد و جيره هايى با ليزين پايين نه 
تنها موجب كاهش عملكرد مى گردند بلكه بازده ماهيچه سينه را كا هش مى دهند. Renden و همـكاران 
(1994) با افزايش سطح ليزين در جيره مشاهده كردند عملكرد و بازده گوشت سينه افزايش و محـتواى 
چربى شكمى كاهـش يافت، هرچند تفـاوتى در بازده و وزن امعاء و احشـاء مرغان گوشـتى تغـذيه شده 
ود مشاهـده نكردند همچنين در گروه QPM بازده باالتر  با جيره هايى كه NM با QPM جايگزين شده ـب

گوشـت سينه و چربى شكمى پاييـن تر گزارش شد (Panda و همكاران، 2010 و 2011).  

پاسخ ا يمنى : . . 
آنتى بادى ها از جنس پروتئين هستند بنابراين هرگونه كمبود در اسيدهاى آمينه ضرورى به 
مى شود.  ايمنى  سيستم  عملكرد  تضعيف  موجب  جوجه ها،  در  سريع  رشد  دوران  خصوص طى 

ليزين يكى از اسيدهاى آمينه ضرورى است كه مى تواند بر ميزان پاسخ آنتى بادى اثر بگذارد. 
از آنجا كه ميزان ليزين در ذرت QPM باالتر است مى تواند موجب بهبود پاسخ ايمنى شود در  باالتر است مى تواند موجب بهبود پاسخ ايمنى شود در 
مطالعه Panda و همكاران، (2010) كمترين پاسخ ايمنى هومورال (كه اندازه گيرى آن از طريق 
تيترآنتى بادى (log2) با تزريق محلول گلبول قرمز گوسفندى صورت مى گيرد) در جيره شاهد 
بر پايه ذرت معمولى مشاهده شد. هنگاميكه در جيره غذايى، ذرت NM با ذرت QPM جايگزين شده 
  (p<0/05) يا مكمل ليزين به آن افزوده شده بود پاسخ ايمنى هومورال بطور قابل توجهى افزايش يافت
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استفاده از ذرت با كيفيت پروتئين باال در جيره مرغان تخمگذار 
مراحل آغازين و رشد    -

Osei و همكاران (1999) گزارش كردند كه جيره هاى بر پايه ذرت با كيفيت پروتئين باال در مقايسه با جيره
 هاى با ذرت معمولى، در پولت هاى در حال رشد (8-18 هفتگى) عملكرد بهترى را ايجاد مى كند و سطح 

پروتئين خام در اين جيره ها را مى توان بدون هيچگونه اثر منفى بر عملكرد به 14% كاهش داد. 
Eshetie و همكاران (2011) نيز در جوجه هاى در حال رشد (در سن 16-9 هفتگى) با جايگزينى NM با  با 
  .(p<0/05) در جيره پيشرفت قابل توجهى را در ضريب تبديل و روند افزايش وزن بدن گزارش كردند QPM
در اين مطالعات پاسخ هاى ايمنى هومورال كه با تيتر آنتى بادى عليه SRBC (سلول قرمز خون گوسفند) اندازه 

 .(p<0/05)بطور قابل توجهى باالتر بود NM نسبت بهQPM  گيرى مى شود در جيره هاى بر پايه
-  عملكرد توليد 

جايگزينى ذرت معمولى با ذرت با كيفيت پروتئين باال درجيره بطور قابل توجهى (p<0/001) تخم مرغ ) تخم مرغ 
 (QPM در مقابل 91% در NM 88%  در) را در مرغان تخمگذار افزايش مى دهد (HHEP1) توليدى هر مرغ

همچنين جايگزينى كامل NM با QPM در جيره، مصرف خوراك را افزايش مى دهد.    
Panda و همكاران (2012a) استفاده از QPM در جيره مرغان تخمگذار نژاد لگهورن سفيد (44-28هفتگى) را مورد 
مطالعه قرار دادند و دريافتند كه جايگزينى NM با QPM نه تنها HHEP را افزايش مى دهد بلكه كارآيى خوراك را 
نيز بهبود مى بخشد اما مصرف خوراك،وزن تخم مرغ، وزن بدن و ميزان مرگ و مير را تحت تأثير قرار نمى دهد (جدول5). 
Tyagi و همكاران (2011) ميان جيره هاى QPM (بدون مكمل ليزين) و جيره هاى NM (حاوى ليزين) توليد تخم  (حاوى ليزين) توليد تخم 
ـاهده كردند. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه  مرغ و بازده خوراك مشابهى را در مرغان تخمگذار لگهورن سفيد مش
استفاده از مكمل  ليزين سنتتيك  در جيره هاى حاوى QPM در مرغان تخمگذار مى تواند به حداقل رسانده شود.  
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- كيفيت تخم مرغ 
جايگزينى NM با QPM يا افزودن مكمل ليزين به  يا افزودن مكمل ليزين به 
جيره هاى بر پايه NM، اثرى بر اجزاء تخم مرغ نظير 
پوسته  ضخامت  يا  وزن  پوسته،  زرده،  آلبومن، 
معنى افزايش   QPM ذرت  البته  ندارد.  (جدول5) 

 دارى (p<0/05) در شاخص رنگ زرده و واحد هاو 
  .(2012a ،و همكاران panda)ايجاد مى كند

همچنين در مرغهاى تغذيه شده با جيره هاى بر پايه  
زرده  پيگمانتاسيون   NM با  مقايسه  در   QPM
بر   QPM اثر  روى  بر  مطالعه اى  مى يابد،  افزايش 
كيفيت زرده صورت نگرفته و انجام مطالعات در اين 

زمينه توصيه مى شود.  

 فصلنامه داخلى گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه   



برگردان به فارسى: مهندس عباس صانعى 
كارشناس ارشد تغذيه طيور 
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نشاسته 
نشاسته يكى از منابع انرژى در جيره  طيور است و به نظر 
مى رسد در انتهاى روده كامالً قابل هضم باشد. هر چند 
ميان  در  نشاسته  غلظت  در  اختالف  كه  شده  مشخص 
سويه هاى مختلف غالت و تا حدودى نسبت نشاسته/پروتئين 
ممكن است قابليت هضم حقيقى جيره را تحت تأثير قرار دهد.  
تقـريباً 60 تا 70% ماده آلى غالت را نشـاسته تشـكيل  ماده آلى غالت را نشـاسته تشـكيل 
آميلوپكتين  و  گلوكز:آميلوز  پليمر  دو  از  كه  دهد  مى 
تشكيل شده است بعالوه، بيش از نيمى از ا نرژى قابل 
متابوليسـم ظاهـرى جـيره ها براى جوجه هاى گوشتى از  

   

  
دانه هاى غالت در انتهاى ايلئوم  داراى يك بخش نشاسته دانه هاى غالت در انتهاى ايلئوم  داراى يك بخش نشاسته 
از  اين بخش  بين 8-2% هستند؛ در حبوبات،  هضم نشده 
28-19% متغير است، ولى كل محتواى نشاسته بطور قابل 
توجهى نسبت به غالت كمتر است. همچنين در مورد ذرت، 
قابليت هضم نشاسته در سن 20 روزگى (حدود93%) بسيار 
قابليت هضم  پايين  از سن 28 روزگى است. مقادير  كمتر 
نشاسته در جوجه هاى گوشتى به ساختمان فيزيكوشيميايى 
نشاسته و تقابل ميان نشاسته و ساير اجزاء نسبت داده مى شود. نشاسته و تقابل ميان نشاسته و ساير اجزاء نسبت داده مى شود. 
جوجه ها در زمان خروج از تخم بسرعت با هضم نشاسته 
نشان   (2008) همكاران  و   omas يابند،  مى  سازگارى 
دادند كه قابليت هضم نشاسته در دستگاه گوارش جوجه هاى 
گوشتى سريع الرشد از پنج تا هفت روزگى كاهش مى يابد 
و در سن 14 روزگى در جيره هاى بر پايه گندم، سورگوم و 
و   Meng همچنين  مى گردد.  باز  نرمال  سطح  به  ذرت 

باالتر  افزودن سطوح  كه  كردند  گزارش   (2005) همكاران 
ذرت به دليل مقادير باالتر NSP موجب قابليت هضم نسبتا 
پايين تر نشاسته مى گردد كه نشان مى دهد كه آنزيم هاى 
تجزيه كننده NSP قابليت هضم نشاسته را در جيره هاى بر 

پايه  ذرت افزايش مى دهند. 
Weurding و همكاران (2003 ؛ 2001) گزارش كردند كه يك ) گزارش كردند كه يك 
جيره حاوى نشاسته با سرعت هضم پايين تر نسبت به جيره اى 
با نشاسته سريعتر قابل هضم، با رسوب بيشتر پروتئين موجب 

افزايش سرعت رشد در جوجه هاى گوشتى مى شود. 
اين  آنها مكانيسمهاى فيزيولوژيك را مسئول عملكرد بهتر اين آنها مكانيسمهاى فيزيولوژيك را مسئول عملكرد بهتر 
جوجه هاى گوشتى دانستند؛ درجيره هاى حاوى نشاسته با 
در  گلوكز  هضم  قابليت  بهبود  (با  پايين تر  هضم  سرعت 
اى  ماهيچه  رشد  براى  آمينه  اسيد  كمترى  مقدار  ايلئوم)، 

استفاده مى شود.  

طريق نشاسته تأمين مى شود. هر گونه تغيير در قابليت 
قابل  اثر  مى تواند  اجزاءخوراك  ميان  نشاسته  هضم 
باشد.  داشته  جيره   AME ميزان  بر  مالحظه اى 
را  نشاسته  منابع  اكثر   %70-80 از  بيش  آميلوپكتين 
خصوصيات  بر  مؤثر  اصلى  عامل  و  دهد  مى  تشكيل 

فيزيكوشيميايى نشاسته است. 
نسبت آميلوز: آميلوپكتين با هضم نشاسته در خوك ها و نسبت آميلوز: آميلوپكتين با هضم نشاسته در خوك ها و 
دليل  به  احتماالً  كه   دارد  معكوس  ارتباط  جوجه ها 

ممانعت فضايى مولكولهاى آميلوز است.  
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اسيدهاى  قابليت هضم  پروتئين ها  و  پپتيدها  هيدروليز 
آمينه را تحت تأثير قرار مى دهد. Cowieson (2010)اثر 
كربوهيدرازها بر قابليت هضم حقيقى اسيدهاى آمينه در 
جيره هاى بر پايه ذرت و گندم را مورد مطالعه قرار دادند 
اما  و مشاهده كردند، متيونين بسهولت هضم مى شود 

قابليت هضم سيستئين بسيار ضعيف است. 

پروتئين 

هضم  قابليت  كه  گرفت  نتيجه  توان  مى  جدول  اين  از 
متيونين در  سبوس برنج و سبوس گندم نسبت به ساير 
اثر  ميزان  بنابراين  است.  پايين تر  بسيار  خوراك  اجزاى 
برنج  سبوس  و  گندم  سبوس  حاوى  جيره هاى  بر  آنزيم 
نسبت به جيره هاى ذرت-سويا باالتر است. قابليت هضم 
ازجمله سبوس  اجزاى خوراك  اكثر  ترئونين در  ظاهرى 
ترئونين  افزودن  پايين است.  نسبتاً  برنج  و سبوس  گندم 
سنتتيك احتماالً مى تواند اثرات كربوهيدرازها بر قابليت سنتتيك احتماالً مى تواند اثرات كربوهيدرازها بر قابليت 
هضم ترئونين در جيره هاى مرغ گوشتى را كاهش دهد 

اما اين مسئله هنوز به اثبات نرسيده است. 
بر اساس نتايج مطالعه Widyaratne و همكاران (2011) ) 
در جيره هايى با سطوح پايين پروتئين و پروتئين هايى با 

قابليت هضم باال، كارآيى استفاده از پروتئين جيره حداكثر 
است. هر چند در جيره هايى با پروتئين پايين، تفاوت زيادى 
در قابليت هضم پروتئين ميان منابع پروتئين با قابليت هضم 
باال و يا پايين وجود ندارد. بنابراين بررسى پاسخ آنزيم ها در 
جيره هاى كم پروتئين بدليل عدم تفاوت در قابليت هضم 
منابع مختلف پروتئين دشوار است به عبارت ديگر،  غلظت هاى 
باالتر پروئتين هايى با قابليت هضم پايين در جيره هاى طيور 
بدليل اثر عوامل ضدمغذى و وجود كربوهيدرازهاى غيرقابل بدليل اثر عوامل ضدمغذى و وجود كربوهيدرازهاى غيرقابل 
جذب  و  هضم  كاهش  موجب  مى تواند  غالت  در  هضم 
نشده بشدت مصرف  پروتئين هاى هضم  موادمغذى شود، 
خوراك و بنابراين افزايش وزن بدن را در جوجه هاى گوشتى 

كاهش مى دهند.  
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كيفيت  تريپسين،  بازدارنده هاى  نظير  موادضدمغذى  حضور  پروتئين،  ميزان 
پروتئازهاى  به  پروتئين  دسترسى  قابليت  و  پروتئين،   فرآورى  صنعتى  فرآيندهاى 
اگزوژنوس و اندوژنوس مى تواند الگوى عملكردى آنزيمها در اجزاء مختلف خوراك 
را تحت تأثير قرار دهد. همچنين، غالت كه معموالً بعنوان اصلى ترين منبع انرژى 
استفاده مى شوند، حدود30-25% پروتئين را درجيره هاى طيور فراهم مى كنند بر 
اين اساس كيفيت پروتئين غالت نيز ممكن است بر الگوى عملكردى پروتئازها و 
كربوهيدرازها مؤثر باشد.Allee و همكاران (1970) نشان دادند كه پروتئين ذرت از 
لحاظ ليزين و تريپتوفان كمبود دارد؛ در جيره هاى بر پايه ذرت بدليل غلظت بسيار لحاظ ليزين و تريپتوفان كمبود دارد؛ در جيره هاى بر پايه ذرت بدليل غلظت بسيار 
پايين تر NSP محلول، كربوهيدرازها قادر به افزايش قابليت هضم پروتئين نمى باشند. 
افزايش در  پايه ذرت- كنجاله سويا موجب %26  بر  بر جيره هاى  آنزيم هاى كربوهيداز 
بخش پروتئين هضم نشده مى شود كه تصور مى شود به دليل آزاد شدن پروتئين هاى 

ساختارى (گليكوپروتئين ها) در كنجاله سويا باشد. 
از جمله  كربوهيدرازها  از  تركيبى  به  پاسخ  در  كانوال  كنجاله  پايه  بر  در جيره هاى 
گزايالناز، گلوكاناز و سلوالز كاهش قابليت هضم پروتئين گزارش شده كه نشان مى دهد 
محصوالت  افزايش  موجب  جيره ها  اين  به  باالتر  سطوح  در  كربوهيدرازها  افزودن 
حاصل از هيدروليز NSP مى شود كه ممكن است قابليت هضم پروتئين در جوجه هاى 
گوشتى را تحت تأثير قرار دهد.معموالً تقابل ميان نشاسته و پروتئين بدليل هضم 
زودتر پروتئين نسبت به نشاسته (از لحاظ مكانى) ناديده گرفته مى شود. در اين 
ايلئوم نمى تواند مكان مناسبى  بايد مطالعات بيشتر صورت گيرد بخصوص  زمينه 
هاى  آنزيم  ارزش  بررسى  يا  نشاسته  و  پروتئين  هضم  ميان  تقابل  بررسى  هاى براى  آنزيم  ارزش  بررسى  يا  نشاسته  و  پروتئين  هضم  ميان  تقابل  بررسى  براى 
اگزوژنوس باشد. نواحى ابتدايى روده كوچك براى مطالعه الگوى عملكردى آنزيم هاى 

خوراك مناسب تر هستند. 
چربى 

در رابطه با قابليت هضم چربى در اجزاى خوراك يا جيره هاى كامل اطالعات بدست 
آمده محدود است، درجه اشباع شدن اسيدهاى چرب تشكيل دهنده، طول زنجير و 
نسبت اسيدهاى چرب آزاد مقادير انرژى جيره را  تحت تأثير قرار مى دهد. در جوجه هاى 
گوشتى جوان افزايش ميزان اسيدهاى چرب آزاد و درجه اشباع شدن، قابليت هضم 
جيره  غيراشباع  و  اشباع  اسيدهاى چرب  نسبت  افزايش  مى دهد.  كاهش  را  چربى 

(نسبت U:S) به بيشتر از 1/5، قابليت هضم چربى را افزايش مى دهد. 
جدول 3 تركيب  اسيدهاى چرب اشباع و غيراشباع در اجزاى اصلى خوراك را نشان  تركيب  اسيدهاى چرب اشباع و غيراشباع در اجزاى اصلى خوراك را نشان 
اسيدهاى چرب  بااليى  مقادير  منابع چربى گياهى  اكثر  اينكه  به  توجه  با  مى دهد. 
غيراشباع دارند و چربى هاى حيوانى يا بعضى از چربى هاى گياهى (مثل روغن خرما) 
از لحاظ اسيدهاى چرب اشباع بلند زنجير غنى هستند استفاده از روغن هاى گياهى 
درجـيره هاى طـيور مى تواند موجب افـزايش قابليت هضم چربى شود. در مطالعه 
Jorgensen و همكاران (2008) نشان داده شد كه چربى هاى گياهى غيراشباع اثر 
مثبتى بر قابليت هضم چربى  و پروتئين جيره  دارند اما بر قابليت هضم نشاسته اثر 
از  كلى مستقل  بطور  ليپيدها  قابليت هضم  اينكه  با  است  توجه  دارند.جالب  از منفى  كلى مستقل  بطور  ليپيدها  قابليت هضم  اينكه  با  است  توجه  دارند.جالب  منفى 
از  استفاده  افزايش  در غالت موجب  غيراشباع  اسيدهاى چرب  است  تركيب جيره 

چربى ها مى شوند. 
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به نظر مى رسد در جيره هايى با غلظت باالتر 
دليل  به    (4 (جدول  آب  در  محلول   NSP
يا تغيير در ويسكوزيته  كپسوله كردن روغن 
(انتشار تركيبات با وزن مولكولى باال) قابليت 
هضم چربى بطور قابل توجهى كاهش مى يابد.  
عالوه بر اين كاهش ترشح اسيدهاى صفراوى عالوه بر اين كاهش ترشح اسيدهاى صفراوى 
در پرندگان جوان موجب كاهش قابليت هضم 
يا   NSP مقادير  افزايش  شود،  مى  ليپيدها 
چربى در جيره هاى آغازين ممكن است سطح  

اتالف  ميزان  جوان  گوشتى  هاى  جوجه  اتالف در  ميزان  جوان  گوشتى  هاى  جوجه  در 
انرژى در اثر هضم ناقص چربى و  نشاسته در 
حدود  ذرت-سويا  پايه  بر  هاى  جيره 
kcal/kg210 است. اتالف انرژى ناشى از هضم 

تخمين   kcal/kg190 حدود  پروتئين  ناقص 
ناقص  هضم  اثر  در  مجموع  در  مى شود  زده 
ليپيد هضم نشده حدود  نشاسته، پروتئين و 

kcal400 انرژى از دست مى رود. 

را  جوان  جوجه هاى  در  خوراك  از  استفاده 
كاهش دهد. در جيره هاى هم انرژى كاهش 
كاهش  موجب  تواند  مى  جيره  چربى  غلظت 
هاى  غلظت  شود؛  گوشتى  مرغهاى  عملكرد 
پايين چربى مى تواند با افزايش سرعت تخليه 
پروتئين  هضم  قابليت  كاهش  موجب  معدى 
در جيره هاى بر پايه ذرت-سويا شود، كارآيى 
زيستى آنزيم هاى تجزيه كننده NSP در اين در اين 

جيره ها بيشتر است.   
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جوجه هاى گوشتى براى عملكرد بهينه نيازمند 
يك ميزان كمينه از NSP هاى غيرمحلول در 
و   Pettersson مطالعه  در  باشند.  مى  آب 
گزايالناز  كه  شد  مشاهده   (1989) همكاران 
بطور قابل توجهى قابليت هضم NSP نامحلول 
افزايش مى دهد.  در آب را در چاودار و گندم 
همانطور كه قبالً  بيان شده NSP محلول در 
آب موجب افزايش ويسكوزيته و NSP نامحلول  نامحلول 
موجب كاهش زمان ماندگارى موادهضم شده 
مى شود كه بسته به نسبت آنها، تغيير در سرعت 
هضم نشاسته روى مى دهد، در اين زمينه بايد 
گيرد.آلفا  صورت  بيشترى  مطالعات 
گاالكتواوليگوساكاريدها (مثل رافينوز، استاكيوز 
خوراك،  دار  پروتئين  اجزاى  ورباسكوز)  در  و 
حاوى پيوندهاى آلفا گاالكتوزيدى هستند كه  حاوى پيوندهاى آلفا گاالكتوزيدى هستند كه  
توسط آنزيمهاى هضمى در انسان و حيوانات 
تك معده اى غيرقابل تجزيه اند. پلى ساكاريدهاى 
شامل  عمدتاً  پوسته  بدون  غالت  در  پكتيكى 
رامنوز،  بقاياى  و  اورونيك  اسيدهاى  آرابينوز، 

اجزاى اصلى ديواره سلولى هستند. 
كانوال  كنجاله  و  سويا  كنجاله  تغذيه اى  ارزش 
ـاى  ده ـارـي ـاك ى س ــل پ حـضـور  به  منوط 
در  نيز  اوليگوساكاريدها  ـا  ام اسـت.  پكـتيـكى 
كنجاله سويا  بطور گسترده اى در سكوم قابل 
مثبت  پاسخهاى  كه  باشند  مى  تخمير 
موادهضم  شدن  اسيدى  (مثل  فيزيولوژيكى 
افزايش  و  آمونياك  غلظت  كاهش  شده، 
اسيدهاى چرب كوتاه زنجير) را بدنبال دارد، اين اسيدهاى چرب كوتاه زنجير) را بدنبال دارد، اين 
موجب  مى توانند  همچنين  اوليگوساكاريدها 
سكوم  در  شده  هضم  مواد  ميزان  افزايش 

شوند(jankowski و همكاران 2009). 
 %2/5 حاوى  متوسط  بطور  كانوال  كنجاله 
مجموع  اما  است  ساكاريدها  اوليگو  آلفاگاالكتو 
اوليگوساكاريدها در كنجاله سويا بطور متوسط 
ـاله سـويا با  5/3% است، بنابراين جايگـزينى كنج
قابل  بطور  مى تواند  جيره ها  در  كانوال  ـاله  كنج
درجيره را  اوليگوساكايدها  غلظت  مالحظه اى 

 هاى مرغان گوشتى كاهش دهد.اثرات آنزيم ها 
بر محتواى NSP جيره مى تواند الگوى قابليت  جيره مى تواند الگوى قابليت 
را  ليپيدها  و  نشاسته  پروتئين،  ايلئومى  هضم 

تحت تأثير قرار دهد. 
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پيش بينى الگوى عملكردى آنزيم ها بر اساس خصوصيات اجزاى خوراك: 

يكى از خصوصيات مهم فيزيكى جيره ها حالليت آنها است. بر اساس قابليت انحالل در آب، محلول هاى نمكى رقـيق شده، محـلول هاى 
(آلبومين، گلوبولين، پروالمين و  تقسيم مى شوند:  اصلى  به 4 بخش  پروتئين هاى جيره معموالً  قليايى،  و محلول هاى  الكلى 
گلوتلين) پروتـئين هاى اصلى سـويا گلـوبولين ها هستند كه در محلو هاى نمكى رقيق شده قابل انحالل هستند. پروتئين هاى محلول 
در نمك در ذرت، سورگوم و گندم به ترتيب 20-30-33%  است. بر اين اساس پروتـئين هاى ذخـيره شده در ذرت (زئين) ، سورگوم 
(كافيرين) و گندم (گالدين) به ترتيب 40-28-50%  هستند؛ بخش هاى مختلف، خصوصيات آبگريزى (هيدروفوب) و وزن هاى مولكولى 

متفاوتى دارند كه احتماالً دليل حساسيت متفاوت آنها نسبت به آنزيم هاى اگزونوژنوس است. 

كاهش هزينه جيره يكى از پارامترهاى مهم براى توليدكنندگان خوراك و پرورش دهندگان طيور محسوب مى شود. افزودن 
از  استفاده  سطوح  ميان  پيشين  مطالعات  در  هاست؛  هزينه  كنترل  راههاى  از  يكى  طيور  هاى  جيره   به  ميكروبى  آنزيمهاى 
كربوهيدرازها و پروتئازهاى جيره تناقضات آشكارى مشاهده شده است. بخش اصلى اين تناقض ممكن است ناشى از فقدان اطالعات 
آنزيم ها و همچنين عوامل فيزيولوژيكى كه رابطه ميان هضم وجذب را  كافى در مورد ارزش تغذيه اى اجزاى خوراك، عملكرد 
مشخص مى كنند، باشد. بر اساس مدل هاى رگرسيونى، اطالعات آزمايشگاهى و مقادير قابليت هضم ايلئومى درون بدن موجود زنده 
مى توان تا حدودى اين پاسخهاى آنزيمى را پيش بينى كرد. عليرغم اينكه مدل هاى تك جزئى مى توانند از لحاظ بررسى مكانيسم  
مفيد باشند، استفاده از مخلوطهاى خوراكى با ويژگى هاى متفاوت براى كشف اثرات آنزيم در تركيباتى با مواد مغذى مختلف مفيد مفيد باشند، استفاده از مخلوطهاى خوراكى با ويژگى هاى متفاوت براى كشف اثرات آنزيم در تركيباتى با مواد مغذى مختلف مفيد 

خواهد بود و موجب آگاهى از محركهاى اوليه كه عملكرد مناسب آنزيم ها در بدن را بدنبال دارند، مى گردد.  
   

منبع: 
 .Y.M. BAO ET. AL. (2013), Functional patterns of exogenous enzymes in different feed ingredients. World poultry science journal. 2013; 69:759-770
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برگردان به فارسى: مهشيد ابراهيم نژاد 
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ى به  الكتروليت ها تركيباتى هستند كه در محلول هاى آـب
تركيبات مثبت(كاتيون) و منفى(آنيون) تفكيك مى شوند و 
دارند،  الكتريكى  جريان  هدايت  براى  ذاتى  توانايى  يك 
عناصرى چون سديم، پتاسيم و كلر الكتروليت هاى اصلى 
در جيره طيور هستند و براى دستيابى به اهداف مطلوب 
بايد  الكتروليت ها  اين  طيور،  گونه هاى  تمام  در  توليدى 

بطور متعادل در جيره فراهم شوند. 
سديم، كاتيون اصلى درمايع خارج سلولى است و همراه با سديم، كاتيون اصلى درمايع خارج سلولى است و همراه با 
و  پايه  متابوليسم  كنترل  در  مهمى  نقش   Hco3 و  cl
مصرف آب در مرغان گوشتى دارد.تنظيم فشار اسمزى و 
تنظيم  مايعات،  حد  از  بيش  رفتن  دست  از  با  مقابله 
بر  نفوذپذيرى سلولها و آستانه تحريك پذيرى عضالت 

  .(Nobakht2005؛)عهده سديم است
جذب قندها و اسيدهاى آمينه يكى از اعمال ضرورى روده جذب قندها و اسيدهاى آمينه يكى از اعمال ضرورى روده 
از كربوهيدرات ها و پروتئين هاى  كوچك است، استفاده 
هضم شده ممكن است در اثر جذب ناكافى اين كاتيون 
متوقف شود. هنگامى كه مقادير اين عنصر در جيره پايين 
است، جوجه ها از طريق جلوگيرى از دفع مقادير اضافى و 
حفظ اين عنصر، توانايى حفظ هموستارى سديم درخون 
و بافت ها را دارند. پتاسـيم، دومـين الكـتروليت مهم،  است 
كه براى حفظ عملكرد رشد، استفاده بهينه از موادمـغذى كه براى حفظ عملكرد رشد، استفاده بهينه از موادمـغذى 
استخوان ها وجود آن در جـيـره الزم  توسعه  و  و رشد 
در  پتاسـيم،  براى   NRC شده پيشـنهاد  ـادير  اسـت.مق
قـابل  بـطور  كه  اسـت  ـال رشد%0/30   در ح طيـور 
ـاى   ـيره ه ـتفاده در ج ورد اس ـين تر از سـطوح ـم توجهى پاي

تجارى است(بيش از 1/2%)؛ سطوح توصيه شده توسط
NRC براى سويه هاى پليموث راك سفيد*كاب تعيين 
شده بنابراين نيازهاى كليه نژادهاى طيور را نشان نمى دهد. 
همچنين احتياجات پتاسيم در حضور مقادير بيش از حد 
نيتروژن افزايش مى يابد كه افزايش سنتز پروتئين را بدنبال 
سطوح   (2005 همكاران،  و   Oliviera) داشت  خواهد 
احتياجات پتاسيم با رشد و نمو عضالت در مرغان گوشتى 
مرتبط است؛ پتاسيم در آنتاگونيسم ميان ليزين-آرژينين مرتبط است؛ پتاسيم در آنتاگونيسم ميان ليزين-آرژينين 
نقش مهمى دارد و در دماهاى محيطى باال، مصرف آب 

پايين يا شرايط استرس اهميت آن بيشتر مى شود.  
كلر فراوانترين آنيون در مايع خارج سلولى است كه براى كلر فراوانترين آنيون در مايع خارج سلولى است كه براى 
كاتيون ها با Hco3  رقابت مى كند تا رسانش الكتريكى 
سلول حفظ شود. از آنجا كه كلر در مايعات بدن با كاتيون 
هاى اصلى مرتبط است تغيير سطح كلر پالسما موجب 
ايجاد نوسانات در ساير كاتيون ها مى شود كه براى حفظ 
تعادل اسيد-باز (ABB) ضرورى است. سطح احتياجات كلر 
بر اساس سن، شرايط محيطى (دما و رطوبت نسبى) و 

تركيب جيره (بخصوص سطح پروتئين) متفاوت است.  تركيب جيره (بخصوص سطح پروتئين) متفاوت است.  
هر الكتروليت در بدن نقش منحصر به فرد خود را دارد 
همچنين سطح نمكهاى جيره و نسبت كاتيون/آنيون مى 
تواند عملكرد آنها را تغيير دهد، بنابراين آگاهى كامل از 
الكتروليتى، و منابع نمك در  الكتروليت ها، تعادل  نقش 
آنها در عملكرد  نقش  تغذيه مرغان گوشتى و همچنين 
مختلف  شرايط  در  بستر  رطوبت  و  آب  مصرف  رشد، 

محيطى و تغذيه اى الزامى است. 
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تعادل الكتروليتى                                                                                                                                                         
ـا مى کند. در صورت  تعادل الکترولیتى نقـش مهمى در موازنه اسـید-باز و بهبود عملکرد مرغ گوشتـى ایف

بهم خوردن موازنه این تعادل، مسـیرهاى متابولیک و بیوشیـمیایى نمى توانند بطور مؤثر عمل کنند یا 
وضعیت فیزیولوژیکى پرنده را حفظ کنند.  

افزودن سدیم و کلر همراه با پتاسیم، در تصحیح این غلظت ها و تعادل الکترولیتى، ضرورى 
است. بعضى معادالت پایه براى توصیف روابط میان کاتیون ها و آنیون ها  عبارتند از: 

K+Na+Mg+Ca = کاتیون mEq
soso4+cl+po4  = آنیون mEq

در معادله باال، تنها یونهاى سدیم، پتاسیم وکلر در حفظ عملکرد رشد در مرغان گوشتى نقش 
دارند، زیست فراهمى این عناصر اهمیت زیادى دارد، تنظیم جذب و دفع این کاتیون ها و آنیون

 ها در جیره براى مرغان گوشتى ضرورى است.  
شوند)  مى  تبدیل  استاندارد  واحد  به  (که  مختلف  الکترولیت هاى  درصد  بصورت   DEB
(mEq/kg) ضرب در عوامل مختلفى که از وزن عنصرى الکترولیت مربوطه به دست مى آید از 

طریق رابطه ساده زیر تعیین مى شود: 
ClCl   -  256 × K   + 435 × Na   = (DEB(mEq/kg × 282

موازنه اسید-باز از طریق معادله زیر که به بهترین نحو وضعیت سالمتى پرنده را توصیف مى
 کند حاصل مى شود: 

(آنیون- کاتیون)  خورده شده + H+ اندوژنوس = (آنیون-کاتیون) دفع شده 
 (Cl, K, Na) هرگاه، جیره ها از لحاظ الکترولیتى متعادل شده باشند سطوح مختلف هر الکترولیت

مقادیر DEB را به روش هاى مختلف تحت تاثیر قرار مى دهد. 
مقادیر (mEq/kg) DEB با تغییر یک، دو یا سه الکترولیت مى تواند موجب ایجاد پاسخ هاى  با تغییر یک، دو یا سه الکترولیت مى تواند موجب ایجاد پاسخ هاى 

رشد مختلف در مرغان گوشتى شود براى مثال: 
Na + %0/8k - %0/22 Cl = 252 mEq/kg DEB %0/25
Na + %0/72k - %0/15Cl = 251 mEq/kg DEB %0/25

Na + %0/85k - %0/20 Cl = 249 mEq/kg DEB %0/20
Na + %0/85k - %0/25 Cl = 256 mEq/kg DEB %0/25
Na + %0/50k - %0/20 Cl = 250 mEq/kg DEB %0/40

از این معادالت مى توان نتیجه گرفت که مقادیر mEq/kg = DEB 250 با  تغییر مقادیر یک یا مقادیر یک یا 
تعدادبیشترى از هر  الکترولیت بدست مى آید. همچنین، بر اساس سن پرنده سطح هر الکترولیت در 

جیره به اندازه DEB، اهمیت دارد. 
در فرموالسیون جیره، ترکیب اجزاء جیره مى تواند سطح الکترولیت ها و DEB را تغییر دهد 

مثالً افزایش سطح سویا و پودرماهى به ترتیب موجب افزایش سطح پتاسیم و کلر مى شود. 
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الكتروليت هاى جيره و عملكرد رشد 
مصرف   در  مهمى  نقش  سديم  تخم،  از  خروج  از  پس 
آنزيم هاى  فعاليت  و  ترشح  تحريك  و   (FI) خوراك 
بهبود  براى  بهينه سديم  ايفا مى كند. سطوح  هضمى 
مصرف آب 0/45%، براى افزايش مصرف خوراك و وزن 
بدن0/40%  و براى بهبود ضريب تبديل0/38%پيشنهاد 

شده است(Maiorka و همكاران؛2004).  
اين نتايج مشابه يافته هاى Vieira و همكاران (2003) ) 
است كه مقادير مطلوب سديم براى افزايش وزن بدن و 
ضريب تبديل را در هفت روز اول دوره پرورش بترتيب

0/38%  و0/40%  گزارش كردند. 
 سطح سديم جيره كه براى بهبود ضريب تبديل مورد  سطح سديم جيره كه براى بهبود ضريب تبديل مورد 
به  براى  نياز  مورد  مقدار  از  كمتر  احتماالً  است  نياز 
مى  آب  مصرف  و  بدن  وزن  رساندن  حداكثر  
به  رسيدن  براى   (2004) همكاران  و   Ribeiro.باشد
(از سديم  سطوح  از  گسترده اى  دامنه  بهينه  عملكرد 

0/31 تا 0/48%) را در جيره هاى پيش آغازين پيشنهاد 
كردند. Murakami و همكاران (1997) گزارش كردند 
كه براى دستيابى به حداكثر عملكرد طى 21 روز اول  روز اول 
است. در  نياز  تا 0/25% سديم مورد  دوره رشد 0/20 
مطالعات اخير نشان داده شده كه بهترين عملكرد در 
با  سويا  ذرت-   پايه  بر  هاى  درجيره  گوشتى  مرغان 
سطوح سديم 0/28 و 0/25%  (21-1 روزگى) و %0/15 

(42-21 روزگى) ايجاد مى شود.  

بترتيب  بدن  وزن  افزايش  براى  را  پتاسيم  احتياجات 
مطالعات  در  كردند.  پيشنهاد   %0/80 و  و0/71   0/63
قبلى سطوح پايين تر پتاسيم (0/50 ، 0/47 ، %0/45 ) 
بترتيب براى 21-1 روزگى ، 42-22 روزگى و 49-43 روزگى 

پيشنهاد شده بود(Rostagno و همكاران ؛2000). 

 مطالعات جديد اثرات منفى افزايش پتاسيم (1/19%-0/78) را  را 
بر افزايش وزن بدن و ضريب تبديل طى 35-1 روزگى 
موجـب  ها  كاتيـون  باالى  سطوح  كرده اند،  گزارش 
هنگاميكه  شود.  مى  اسيد-باز  تعادل  در حفظ  اختالل 
مرغان  جيره  در   (  %0/21-0/31) كلر  باالى  سطوح 
گوشتى استفاده شود بهبود ضريب تبديل و افزايش وزن 
بر  اثـر  بـدون  (15-1روزگى)  آغازين  مرحله  در  بدن 
 koreleski koreleski) دوره بعـد (42-16روزگى)  مشـاهـده مى شود
بيان  و همكاران (1985)   Johnson .(2011 ،و همكاران
از  باالتـر  يا  از mEq/kg 180 و  كردند كه DEB پايين تر 
mEq/kg300 وزن جـوجـه هـا در سـن 42 روزگى را تحت 
تأثير قرار مى دهد. بهترين سطح DEBبراى دستيابى به 
 mEq/kg حداكثر عملكرد رشد در سن 21-1 روزگى بين
 mEq/kg 261-249 315-245 و در 42-21 روزگى بيـن

برآورد شـده است. (Rondon و همكاران، 2001).    

پارامترهاى  و  مراحل مختلف رشد  در  پتاسيم  احتياجات 
مخـتلف توليد در مرغـان گوشـتى بررسى شده است. 

 Olivera و همكاران (2005) در آزمايشات خود در مراحل ) در آزمايشات خود در مراحل 
مختلف دوره پرورش (21-8 ،42-22  و 53-43 روزگى) 
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افزودن امالح  مختلف به خوراك یا آب مى  تواند پاسخهاى فیزیولوژیک و تعادل اسید-باز را در مرغان گوشتى تغییر دهد. 
براى  احتیاجات  این  یابد(NRC،1994) سطح  افزایش سن کاهش مى  با   (Cl , K , Na ) الکترولیت هاى جیره  احتیاجات 

پارامترهاى مختلف فیزیولوژیکى و رشد در دماها و رطوبتهاى مختلف محیط متغیر است. 
 ، ،(Kcl) عالوه بر این،  شکل و خلوص الکترولیت ها نیز در تعیین کارآیى آنها اهمیت دارد، در میان نمک هاى مختلف، کلریدپتاسیم
اسید   ،(Nacl) کلریدسدیم  و   (NaOH)هیدروکسیدسدیم،(ClCl2)کلریدکلسیم،(NH4Cl)کلریدآمونیوم،(HCl)اسیدهیدروکلریک
هیدروکلریک(HCl)، کلریدآمونیوم (NH4Cl) و کلریدکلسیم (CaCl2) بعنوان الکترولیت هاى قوى شناخته مى شوند در حالیکه 

  .(Hooge،2003) در رده الکترولیت هاى ضعیف قرار دارند (CH3COOH) و اسیداستیک (NaHCO3) بیکربنات سدیم
متخصصین تغذیه مى توانند شرایط گرماى شدید را با استفاده از امالح مختلف در آب یا خوراك مدیریت کنند تا اثرات مضر متخصصین تغذیه مى توانند شرایط گرماى شدید را با استفاده از امالح مختلف در آب یا خوراك مدیریت کنند تا اثرات مضر 
تنش گرمایى به حداقل برسد، فرموالسیون خوراك با یک DEB بهینه با  استفاده از NaHCO3 براى جلوگیرى از مرگ و 
میر زیاد در مرغان گوشتى در شرایط استرس گرمایى مى تواند مفید باشد. محققین مختلف NaHCO3 را (بدلیل دارا بودن 

Na و HCO3) بعنوان یک گزینه مناسب در شرایط تنش گرمایى پیشنهاد کرده اند. 
Balnave , Gorman (1994) پیشنهاد کردند که تنش گرمایى بدلیل افزایش احتمال وقوع اسیدوز متابولیک مى تواند موجب 
 Na2 CO3 بافر) در مقایسه با NaHCO3 (Co2 افزایش نیاز به گردد. تحت این شرایط، پرندگان نسبت به جیره هاى حاوى

با سطوح یکسان الکترولیت و سدیم پاسخ هاى بهترى نشان دادند.  
Balnave , Gorman (1994 یشنهاد کردند که تنش گرمایى بدلیل افزایش احتمال وقـوع اسیدوز متابولیک مى تواند موجب 
افزایش نیاز به گردد. تحت این شرایط، پرندگان نسبت به جیره هاى حاوى NaHCO3و(co2بافر) در مقایسه با Na2 CO3 با 

سطوح یکسان الکترولیت و سدیم پاسخ هاى بهترى نشان دادند.  
افزودن سـدیم بصـورت NaHCO3  در سـطح (g/l4/1) موجب کاهش وزن بدن و افزایـش بروز مرگ و میر در اثر آسـیت ) موجب کاهش وزن بدن و افزایـش بروز مرگ و میر در اثر آسـیت 
افزودن NaHCO3 در سطح  پیشـنهاد کردند که  و همکاران (1993)   Balnave استرس گرمایى  مى گردد، تحت شـرایط 
g/l5/6 در آب موجـب جلوگیـرى از کاهـش وزن بدن مى شـود که مى تـواند بدلـیل بهبـود مصرف خوراك در جیره هاى 
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پرورش  اغلب  باشد.  باال  دماهاى  در   NaHCO3 با شده  غنى 
یا   (سدیم   NaHCO3  از دهندگان مرغ گوشتى در آمریکا 
ـایى در ماهـهاى  سسکوئى کربنات) براى مقابله با اسـترس گرم

 .(Donohue ، 2001) ـاده مى کنند گرم تابسـتان اسـتف
نمکهاى سدیم غیرکلریدى (NaHCO3 ،  و )  در مقایسه با  ،  و )  در مقایسه با 
نمکهاى کلریدى سدیم موجب عملکرد بهتر و کاهش مرگ و 
مى  گرمایى  اسـترس  تحت  گوشـتى  مرغـان  در  میر 
شوند(Ahmed و همکاران؛ 2006).  افزودن NaHCO3 یا 
یا    %0/3 ، کردن %0/2   فراهم  براى   ) جیره ها  به   NaCl
0/45% سدیم)  موجب بهبود  عملکرد رشد در جوجه هاى 
گوشتى (نژاد آربوراکرز) پـرورش یافـته در دمـاهـاى بـاال ( 
براى مثال 32/5oc) مى گردد (Nagwa،1995). بعالوه، جیره ). بعالوه، جیره 
هاى مکمل شده با سطوح باالى Nacl موجب بهبود مصرف 
و   Dai گردد.   مى  پایین تر  دوزهاى  با  مقایسه  در  خوراك 
همکاران (2009) در مطالعات خود با Nacl %0/4 ویژگى هاى 
ازمنابع  استفاده  حالیکه،  در  کردند  گزارش  را  بهترى  رشد 
نمک سدیمى غیرمتداول نظیر فلوئورید سدیم و سیلیکات 
سدیم نرخ رشد، ضریب تبدیل و مرگ و میر را تحت تأثیر 
بهبود  حدودى  تا  استخوان  هاى  ویژگى  هرچند  نداد؛  بهبود قرار  حدودى  تا  استخوان  هاى  ویژگى  هرچند  نداد؛  قرار 
اثبات شده مکمل هاى   ضریب تبدیل را در شرایط  یافت. 
  2-5/1 استرس  گرمایى کاهش مى دهد، همچنین سطوح جیره اى 
پتاسیم از Kcl نیز موجب بهبود ضریب تبدیل طى شرایط استرس 

گرمایى شدید مى شود(Teeter و همکاران، 1986). 
  
  

 .
افزودن مکمل Kcl در آب سرد (-oc27-10) موجب ا فزایش 
مصرف خوراك و وزن بدن گردید در حالیکه این مکمل در آب 
گرم (oc44) اثر مفیدى بر مصرف خوراك یا افزایش وزن بدن در 

مرغان گوشتى تحت تنش گرمایى نداشت.  
  

شوند  استفاده  خوراك  در  پتاسیم  نمک هاى  هنگامیکه 
شود.  مى  مشاهده  پرندگان  در  بهترى  سالمتى  وضعیت 
افزایش سطوح NH4CLبیشتر از 1% در اثر افزایش قابل 
توجه اسیدیته خون موجب افزایش احتمال وقوع آسیت 

مى گردد(Ahmad و همکاران 2005).  
Bottje و همکاران (1985) بیان کردند که ا فزودنNH4CL به  به 
موجب  مى تواند  گرمایى  استرس  تحت  گوشتى  مرغان  جیره 
آسیب به سیستم بافرى بیکربنات شود چون اسیدوز متابولیک با 
کاتابولیسم   NH4CLهمراه است، مى تواند با افزایش سرعت 
بافرى  سیستم  -HCO3شود.  دفع   افزایش  موجب  تنفس 
بیکربنات در مرغهاى گوشتى بدلیل مقاومت پایین تر در برابر 
بیمارى نسبت به مرغان تخمگذار اهمیت بیشترى دارد. از مطالب 
باال مى توان نتیجه گرفت که مکمل NaHCO3 و Kcl براى براى 
مرغان  در  بهینه  عملکرد  به  دستیابى  و  اسید-باز  تعادل  حفظ 
راهکار  تواند  مى  گرمایى،  استرس  شرایط  در  ویژه  به  گوشتى 
مفیدى در شرایط استرس گرمایى باشد. بعالوه Nacl و   باید براى 
حفظ سطح مناسب الکترولیت ها و تعادل آنها در جیره مورد 

استفاده قرار گیرند. 
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الكـترولـيت هاى جيـره، مصـرف آب 
و كـيفـيت بـسـتر 

با افزايش سطح الكتروليت هاى جيره مصرف آب بصورت 
خطى افزايش مى يابد. سطوح باالتر الكتروليت ها موجب 
تغيير فشار اسمزى در مخاط روده اى پرندگان مى شود و 

مى تواند ابقاى آب در دستگاه گوارش را  افزايش دهد. 
دارد  رابطه  بستر  رطوبت  با  سديم  حد  از  بيش  دارد مصرف  رابطه  بستر  رطوبت  با  سديم  حد  از  بيش  مصرف 
همچنين، افزودن پتاسيم نيز در اين رابطه نقش دارد در 

حاليكه نقش كلر كم اهميت تر به نظر مى رسد. 
Borges و همكاران (2002) بيان كردند كه جيره هايى 
با سطوح باالى كلر و/يا پتاسيم مصرف آب را طى هفت 

روز اول پرورش تحريك نمى كنند.  
رطوبت و درشتى بستر مهمترين عوامل ايجاد در ماتيت رطوبت و درشتى بستر مهمترين عوامل ايجاد در ماتيت 
كف پا1 در جوجه هاى گوشتى هستند كه به دليل وجود 

عوامل محرك در بستر ايجاد مى شود. 
اين نوع از درماتيت كف پا عمدتاً ناشى از رطوبت بستر 
هاى  جيره  باشد  مى  پوست  به  مدفوع  چسبندگى  و 
بر  كه  شوند  مى  آب  مصرف  در  تفاوت  موجب  مختلف 

ميزان رطوبت بستر و مدفوع مؤثرند. 
Eichner و همكاران (2007) رابـطه ميان رطـوبت بستر  ) رابـطه ميان رطـوبت بستر  
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الكتروليت هاى جيره ، استرس گرمايى، مصرف آب و كيفيت بستر 
يك رابطه قوى ميان الكتروليت هاى جيره اى و مصرف آب بخصوص در اقليم هاى گرم مشاهده شده است. اين رابطه احتماالً 
در پاسخ به كاتيون هاى جيره (سديم و پتاسيم) بوجود مى آيد و به نظر مى رسد سلولهاى هيپوتاالموسى دخيل در تنظيم 
فشار اسمزى در اين ميان نقش دارند، اين پاسخ فيزيولوژيك بعنوان ابزارى براى كاهش حرارت درونى بدن بخصوص در 
شرايط استرس گرمايى اهميت زيادى دارد.افزايش سديم جيره راهكارى براى افزايش مصرف آب در جوجه هاى تحت تنش 

گرمايى است (Mushtaq و همكاران 2005).  
پرندگان با اوزان اوليه باال رطوبت كمترى از طريق مدفوع دفع مى كنند. اثبات شده توانايى پرندگان سنگين تر براى ابقاى آب راى ابقاى آب 
بيشتر در بدن منجر به بهبود شرايط بستر مى شود. رطوبت بستر وابسته به غلظت هاى سديم و كلر در جيره است كه عوامل 
پايانى  اما طى مراحل  تنظيم كننده مايعات بدن هستند؛ پرندگان در مراحل آغازين به سطوح الكتروليت ها حساس هستند 
پرورش به تغييرات كلر مقاوم مى شوند. يك رابطه مستقيم ميان سطح الكتروليتهاى جيره و  مصرف آب در پرندگان وجود 
 DEB مشاهده شده و باالترين مصرف آب در بيشترين mEq/kg 0 پايين يعنى DEB دارد. پايين ترين ميزان مصرف آب در

يعنى mEq/kg350 در شرايط گرماى شديد مشاهده شده است. (Ahmad و همكاران؛2005). 

ميزان رطوبت بستر با تركيب مدفوع  تغيير مى كند كه مى تواند ابقاى آب راتحت تأثير قرار دهد و اتالف آب از طريق تبخير 
را كاهش دهد. Borges و همكاران (2003) رطوبت باالى بستر (يعنى 21%) را با  DEB mEq/kg360 ، طى هفته اول پرورش 
 DEB  mEq/kg340 و باالتر از 55% را در طول هفته ششم گزارش كردند. در پرندگان مسن تر تغذيه شده با جيره هاى حاوى
رطوبت باالى بستر مشاهده شده است.مصرف آب و پارامترهاى كيفيت بستر متأثر از افزايش سطح پتاسيم جيره مى باشد. 
smith و  همكاران (1987) بيان كردند كه استرس گرمايى دفع پتاسيم در ادرار را  افزايش مى دهد كه موجب كاهش سطح 
پتاسيم پالسما مى شود.Ahmad و همكاران (2005) نتيجه گرفتند كه سطوح كلر در آب آشاميدنى مى تواند موجب افزايش 
نسبت آب: خوراك و رطوبت مدفوع شود.اين اطالعات نشان مى دهندكه افزايش سطح كاتيون هاى جيره (سديم و پتاسيم) در جيره (سديم و پتاسيم) در 

شرايط استرس گرمايى مى تواند با حفظ كاتيون ها در سطح باالتر و آنيون ها در سطح پايين تر در مديريت الكتروليتهاى جيره مفيد باشد. 
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سديم، پتاسيم و كلر مهمترين الكتروليت هاى بدن هستند 
بيولوژيكى  فعاليتهاى  در  مهمى  نقش  آنها  بين  توازن  كه 
به  الكتروليت ها  اين  افزودن  كند،  مي  ايفا  گوشتى  مرغان 
جيره، بميزان زيادى مصرف آب و رطوبت بستر را تحت تأثير 
و  الـكتروليـت ها  ميان  تعـادل  اين  بر  عالوه  دهد.  مى  قرار 
توازن  شده  اثبات  دارد،  زيادى  اهميت  جيره  نمك هاى 
رطوبت  و  آب  ميزان مصرف  با  و سديم  الكتروليتهاى جيره 
بستر رابطه خطى دارند. مصرف آب و رطوبت بستر بويژه در بستر رابطه خطى دارند. مصرف آب و رطوبت بستر بويژه در 
و  كلر  از سطح  متأثر  گرمايى  استرس  تحت  مرغان گوشتى 
و  سديم  بيكربنات  افزودن  باشد،  مى  جيره  پتاسيم 
مطلوب  سطوح  به  دستيابى  براى  جيره   به  كلريدپتاسيم 
آگاهى  بعالوه كسب  شود.  مى  توصيه  بدن  در  الكتروليت ها 
كامل از خصوصيات الكتروليت ها مخصوصاً با توجه به بهبود 
گوشتى  مرغهاى  در  رشد  نرخ  افزايش  و  ژنتيكى  وضعيت 

اهميت زيادى دارد. اهميت زيادى دارد. 
منبع 
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رضا مردانى كرانى يكى از مرغداران موفق استان چهارمحال بختيارى است كه 31 سال سن دارد و از 
16 سالگى شروع به فعاليت در زمينه پرورش طيور نموده و در حال حاضر رئيس تعاونى مرغداران 

فارسان و نايب رئيس اتحاديه مرغداران استان چهارمحال و بختيارى است. 
آقاى مردانى با داشتن بيش از 15 سال تجربه در زمينه پرورش طيور، از فراز و نشيب هاى اين مسير 

تا رسيدن به موفقيت و تجربه براى ما صحبت مى كند؛ 
از سال 78 با كار در مرغدارى يكى از بستگان، فعاليت خود را آغاز نمودم و در سال 79 با اجاره نمودن  با اجاره نمودن 
يك واحد مرغدارى با ظرفيت  7000 قطعه، فعاليت مستقلى را شروع كردم، در سالهاى بعد بتدريج 
فعاليت خود را گسترش دادم و هم اكنون داراى يك واحد 30000، يك واحد 20000 و يك واحد 

10000قطعه اى پرورش مرغ گوشتى هستم. 
شرايطتان در منطقه فعاليت خودتان را چگونه ارزيابى مى فرماييد؟  

يكى از مهمترين خصوصيات منطقه جغرافيايى ما، ارتفاع باال از سطح دريا (حدود 1800 متر) بعنوان  متر) بعنوان 
مرتفع ترين مركز استان ايران و تراكم پايين اكسيژن است كه تدابير مناسب مديريتى و نظارتى خود 

را مى طلبد. 
اهداف و نگاههاى پيش رو براى گسترش فعاليت خود را عنوان بفرماييد: 

از تيرماه تا آبان ماه 92 مدير توليد شركت مرغدارى صنعتى شهركرد بودم در اين دوران با حجم 540 540 
هزار قطعه ،با وجود مشكالت خاص و بيمارى هاى رايج در منطقه در آن بازه زمانى، به نتايج موفقى 
چون ميانگين ضريب تبديل 2 ، ميانگين توليد گوشت 2 ، توليد 400 هزار و افت الشه 22-20 رسيدم 
اما بدليل بروز مشكالت و محدوديت هايى فعاليت من بطور موقت متوقف شد، يكى از اهداف من در 

آينده برقرارى همكارى مجدد با واحد مرغدارى صنعتى شهركرد خواهد بود. 
در صورت امكان نظر خود را در رابطه با شرايط فعلى صنعت پرورش طيور در ايران اظهار 

بفرماييد... 
به نظر من يكى از اقدامات مناسب دولت جديد حذف نوسانات بازار محصوالت پروتئينى با آزاد كردن به نظر من يكى از اقدامات مناسب دولت جديد حذف نوسانات بازار محصوالت پروتئينى با آزاد كردن 
ذرت و سويا و تك نرخى شدن نهاده هاى صنعت مرغدارى بوده است با ثابت شدن نرخ ذرت و سويا 
هزينه تمام شده براى پرورش قابل پيش بينى است، همچنين رانت هايى كه به توليد اختصاص داده 
مى شد ولى تنها تعداد بسيار كمى از مرغداران براى دستيابى به نهاده هاى توليد خود مى توانستند 

از آنها استفاده كنند، حذف مى شود. 
با توجه به شرايط فعلى راههاى تقويت اين صنعت از نظر شما چيست؟  

با توجه به اينكه در حال حاضر توليد مرغ در كشور كفاف نياز بازار را مى دهد يكى از مهمترين كارهاى با توجه به اينكه در حال حاضر توليد مرغ در كشور كفاف نياز بازار را مى دهد يكى از مهمترين كارهاى 
دولت جلوگيرى از واردات مرغ است، واردات در اين شرايط موجب آسيب به واحدهاى توليد اين 
فرآورده مى شود. همچنين حمايت از صادرات مرغ موجب ايجاد رقابت مؤثر و ارتقاى جايگاه اين 

صنعت خواهد شد. 
و  آيد  پرورش پيش مى  بحرانهاى مختلفى كه طى دوره  ارزيابى حضرتعالى در خصوص 

راههاى برون رفت از اين بحران ها چگونه است؟ 
از سال 79 كه مرغدارى را شروع كردم تا سال 90 در هر دوره با بحران ها و مشكالت متعددى روبرو  در هر دوره با بحران ها و مشكالت متعددى روبرو 
شدم يكى از مهمترين تجربيات من پس از سالها فعاليت در اين زمينه عالوه بر استفاده از جوجه با 
كيفيت مناسب و مديريت صحيح، استفاده از مواد اوليه مرغوب و با كيفيت و تغذيه مناسب است تنها 
در اين صورت است كه مرغدار با حداقل قيمت بازار هم ضرر نمى كند و مى تواند از بحران ها عبور 
كند. چنانچه در يكى از اين بحران ها كه در سا ل91 داشتم عليرغم وجود بيمارى شديد در منطقه و 

با 39% تلفات به ضريب تبديل 2/1 دست يافتم. 
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از چه زمان و چگونه با گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه پارسيان آشنا شده ايد؟ 
اولين بار در سال 90 به توصيه يكى از همكاران، محصول سوپراستارتر سپاهان دانه را خريدارى نمودم، در آن زمان به دليل كمبود 
كارگر، بطور اتفاقى خودم به سالن ها سركشى و نظارت مى كردم پس از يك هفته مصرف متوجه رشد چشمگير گله با ضريب تبديل 
0/8 شدم به همين ترتيب در هفته دوم پرورش نيز با مصرف پيش دان و كنسانتره 5% سپاهان دانه در پايان دوره به ضريب تبديل 
1/9 رسيدم. با كسب چنين نتايج مطلوبى از آن زمان به بعد دركل سالن ها، فقط از محصوالت اين شركت استفاده مى كنيم و مى 

توان گفت از آن زمان تاكنون دوره جديدى از مرغدارى را تجربه نموده ام. 

با سبد كاالئى گروه سپاهان دانه آشنا يى داريد؟  با سبد كاالئى گروه سپاهان دانه آشنا يى داريد؟  
بله، با كليه محصوالت سپاهان دانه از جمله (دان آماده مراحل مختلف پرورش، كنسانتره هاى مختلف و مكمل هاى معدنى، ويتامينه 
و ...) آشنايى دارم؛ خودم در دوره هاى مختلف بيشتر از پنج محصول استفاده مى كنم؛ سوپراستارتر، پيش دان، كنسانتره 2/5% و 
بويژه كنسانتره 5% و همچنين ميان دان سپاهان دانه كه در يك دوره پرورش كه به مقايسه آن با ميان دان يك شركت ديگر پرداختم 

حتى كارگر  مرغدارى نيز متوجه تفاوت قابل توجه آنها گرديد. 

مزيت هاى گروه توليدى بازرگانى پارسيان را چگونه ارزيابى مى فرماييد؟ 
يكى از مهمترين مزيت هاى سپاهان دانه را كيفيت باالى محصوالت آن مى دانم كه همانطور كه قبالً گفتم از زمان همكارى با اين يكى از مهمترين مزيت هاى سپاهان دانه را كيفيت باالى محصوالت آن مى دانم كه همانطور كه قبالً گفتم از زمان همكارى با اين 
شركت وارد دوره جديدى از مرغدارى شده ام، تنها چيزى كه همواره مد نظر من بوده كيفيت باالى محصوالت است اما اگر بخواهم 
بطور دقيق تر توضيح دهم براى مثال اگر بخواهم درباره سوپراستارتر سپاهان دانه صحبت كنم اصالً آردينگى ندارد سرانه مصرفى 
جوجه اگر 135 گرم بوده تمام 135 گرم جذب شده و اصالً پرت ندارد و همچنين به ضريب تبديل عالى در هفته اول، استخوان 
بندى مناسب و وزن گيرى مطلوب در انتهاى دوره رسيده ام.من معتقدم پرورش مرغ گوشتى طى دوره پرورش دستخوش مشكالت 

و بيمارى هاى زيادى مى شود اما مى توان با تغذيه و مديريت مناسب و افزايش كارآيى سيستم ايمنى اين تلفات را كاهش داد.  

تا چه حد با خدمات تخصصى پس از فروش و همكارى كارشناسان يا پرورش دهندگان آشنا هستيد و براى بهبود كيفى اينگونه كيفى اينگونه 
خدمات چه پيشنهاداتى داريد؟ 

از برنامه هاى ويژه دوره هاى روشنايى آنها استفاده مى كنم، با سركشى منظم به سالن ها طى دوره پرورش مرغدار را در بهبود فرآيند 
پرورش يارى مى كنند، بطور كلى از كيفيت خدمات پس از فروش رضايت دارم و پيشنهاد خاصى در اين زمينه ندارم. 

چنانچه مستحضريد كانون پرورش دهندگان طاليى بعنوان باشگاه مشتريان گروه، يك محيط پويا و صميمى است كه در صورت 
داشتن شاخص توليد مطلوب مى توانيد از خدمات ويژه تخصصى و مزاياى اين كانون بهره مند شويد اطالعات حضرتعالى از 

كانون پرورش دهندگان طالئى تا چه حد است؟  
در دوره قبل با ارسال مستندات دوره پرورش خود به كارشناسان شركت، به عضويت كانون در آمدم. در دوره قبل با ارسال مستندات دوره پرورش خود به كارشناسان شركت، به عضويت كانون در آمدم. 

نقطه نظرات خود را در پايان بيان كنيد... 
بعنوان يك مرغدار، استفاده از محصول با كيفيت و مرغوب  همواره بعنوان دغدغه براى من مطرح بوده است، ازمديريت محترم 
سپاهان دانه به خاطر اين وجدان كارى و استفاده از مواد اوليه مرغوب كه در محصوالت شركت نمايان است، تشكر مى كنم و به 

كليه مرغداران محترم نيز پيشنهاد مى كنم همواره استفاده از مواد اوليه با كيفيت را اولويت خود قرار دهند. 
در پايان از حضرتعالى از اينكه وقت ارزشمندتان را در اختيار ما قرار داديد بينهايت سپاسگزاريم و آرزوى موفقيت و پيشرفت 

روز افزون حضرتعالى را داريم.  
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مهشيد ابراهيم نژاد 
دانشجوى دكتراى تخصصى 

فيزيولوژى دامپزشكى  
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