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  كارشىاس ارشذ علًم دامی

ثب تَجِ ثِ تؿذد صیبد ٍاحذّبی هشـ گَضتی ، پتبًسیل                   -7

هٌبسجی ثشای تَلیذ گَضت هشـ دس وطَس  فشاّن گشدیذُ وِ ثِ              

تَلیذ ثیص اص ًیبص ٍ هبصاد گَضت هشـ  دس وطَس  هٌجش ضذُ است      

وِ دس صَست ثشًبهِ سیضی هٌبست ثشای تَلیذ هبصاد هی تَاًذ ثِ             

ؾٌَاى یه فشصت جْت افضایص صبدسات گَضت هشـ لحبظ            

ثشای تحمك ایي اهش همذهبت اٍلیِ ای ًیبص است وِ یىی اص             .  ضَد

افضایص ویفیت هحصَل تَلیذی ٍدس ًتیجِ          هَاسد هْن آى      

ٍ دس  افضایص اهىبى سلبثت دس ثبصاس جْبًی گَضت هشـ است             

صَست ؾذم تَجِ ثِ آى، فشصت هزوَس هی تَاًذ ثِ ثحشاى هبصاد            

تَلیذ گَضت هشـ دس وطَس ، ضشس ٍصیبى هشغذاساى ٍ حزف                

لزا تٌْب ساّىبس    .  تذسیجی آًبى  اص چشخِ تَلیذ هٌتْی گشدد           

اجشایی ثشای حل هطىالت صٌؿت هشغذاسی وطَس، افضایص            

اهىبى سلبثت دس ثبصاسّبی جْبًی ٍ صبدسات ثِ وطَسّبی               

هتمبضی گَضت هشـ  هی ثبضذ وِ ایي اهش ًیبصهٌذ تَلیذ هحصَل            

 .                           ثب ویفیت ٍ ثبٍصى هٌبست هی ثبضذ

هتأسفبًِ هشـ دسضت ثیص اص آًىِ ثِ ًفؽ تَلیذوٌٌذگبى ثبضذ        -8

ثِ دلیل افت الضِ ووتش دسحیي وطتبس هَسد استمجبل ٍاسطِ ّب             

لشاس  هی گیشد ٍ ثب تَجِ ثِ لیوت ثبالتشی وِ وطتبسگبُ ثشای هشـ          

دسضت هی پشداصد ثِ ًبچبس هشغذاس ًیض ثِ پشٍسش هشـ دسضت              

َلیذ هشـ دسضت دس    تسٍی هی آٍسد ٍلی ثب تَجِ ثِ آًچِ روش ضذ           
 .دساصهذت ثِ صیبى  تَلیذ وٌٌذُ ٍالتصبد وطَس خَاّذ ثَد

تؿذاد دٍسُ پشٍسش هشـ     ثب افضایص طَل دٍسُ پشٍسش ،           -4

ٍ ایي اهش ّضیٌِ فشصت       گَضتی دس طَل یىسبل وبّص هی یبثذ

اص دست سفتِ ای سا دس ثش هی گیشد وِ اوثشاً تَلیذ وٌٌذگبى ثِ آى      

 . ثی تَجِ ّستٌذ ٍ دس دساصهذت ثِ ضشس هشغذاس خَاّذ ثَد

ثب افضایص دٍسُ پشٍسش ثذلیل هشطَة ضذى صیبد،                 -5

افضایص ٍلَؼ  چسجٌذگی ثستش ثیطتش اتفبق هی افتذوِ ثِ            

وَوسیذیَص، ٍلَؼ سَختگی هفصل خشگَضی ٍ افت ویفیت            

          ُ هٌجشهی   الضِ ًٍیض حزف لسوت ّبیی اص الضِ دس وطتبسگب

الصم ثزوش است ؾالین هَاسد هزوَس ثِ جض دس حبلت حبد             .  ضَد

لبثل هطبّذُ ًجَدُ ٍلی ثِ صَست پٌْبى تبثیشهٌفی دسسالهت          

 .ٍسضذ پشًذُ خَاٌّذ داضت

ٍصى صًذُ  )  ثب افضایص ٍصى  ثِ ثیص اص حذاوثش ٍصى هٌبست             -6

،  ًیبص پشًذُ ثِ تَْیِ ٍ تبهیي اوسیظى افضایص           (ویلَگشم  2/5

یبفتِ ، دس ایي حبلت وبسوشد صحیح دستگبُ ّبی تَْیِ دس               

سبلي ّبی پشٍسش اّویت دٍچٌذاى هی یبثذ ، لزا  ٍجَد ّشگًَِ 

هطىل  دس سیستن تَْیِ  اصجولِ ًبوبفی ثَدى تؿذاد َّاوص             

ّب ٍ ووجَد ٍسٍدی ّبی َّای سبلي هشغذاسی ٍ سیستن تَْیِ            

هطىالت تٌفسی ٍ ٍلَؼ ثیوبسیْبی ًبضی      ًبهٌبست هی تَاًذ ثِ     

. دس ایي حبلت هٌجشضَد   اص ووجَد اوسیظى ٍ افضایص آهًَیبن          

الصم ثزوش است دس سٌیي  ٍ ٍصى پبئیي ثذلیل ًیبص ووتش پشًذُ ثِ  

تَْیِ، هطىالت تٌفسی ًبضی اص ؾذم وبسوشد هٌبست سیستن          

 .تَْیِ ًیض ووتش اتفبق هی افتذ
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 :مقدمه  

گَضت هشـ ثذلیل اسصش غزایی ثبال ٍلیوت هٌبست اص هٌبثؽ            

پشٍتئیٌی پشطشفذاساست ثطَسی وِ هصشف سشاًِ آى دس            

ثب تَسؿِ  .  ثشآٍسد هی گشدد      ویلَگشم    24وطَس حذٍد    

ٍاحذّبی هشغذاسی طی سبلیبى اخیش تَلیذ هشـ دس وطَس ثِ            

هیضاى صیبدی افضایص یبفتِ وِ ؾالٍُ ثش خَدوفبیی دس تبهیي           

. ًیبص داخلی  هبصاد تَلیذ گَضت هشـ  سا ثِ ّوشاُ داضتِ است              

ایي هبصاد تَلیذ  دس صَست ؾذم ثشًبهِ سیضی هٌبست هٌجش ثِ            

افضایص ؾشضِ گَضت هشـ دس ثبصاس ضذُ ، ثجبت ثبصاس هصشف            

سا هختل ٍ ثب وبّص لیوت هحصَل ثِ ووتشاص لیوت توبم               

ضذُ ضشس تَلیذ وٌٌذُ سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت ٍ ًْبیتبً حزف 

ایي .  تذسیجی تَلیذ وٌٌذگبى اص ؾشصِ تَلیذ سا ثبؾث هی گشدد    

دسحبلی است وِ دس صَست هذیشیت صحیح هی تَاى ثب استمبء           

ویفیت هحصَل تَلیذی ، اهىبى صبدسات آى سا دس ثبصاسّبی            

جْبًی افضایص دادُ ٍ ثِ حفع تَلیذ پبیذاسگَضت هشـ ٍ              

 . تَسؿِ التصبد وطَس ووه ًوَد

اص طشف دیگش ثب تَجِ ثِ افضایص هصشف سشاًِ گَضت هشـ دس            

وطَس ، استمبء ویفیت  گَضت هشـ تَلیذی ثِ هٌػَس تبهیي               

سالهت هصشف وٌٌذگبى اّویتی دٍچٌذاى هی یبثذ ٍ لزا                

ًیبص اهشٍص صٌؿت هشـ گَضتی وطَس      ثشاسبع هَاسد ثیبى ضذُ     

 .تَلیذ هحصَلی ثب ویفیت هطبثك ثب استبًذاسدّبی جْبًی است 

یىی اص هَاسد ضبخص دستؿییي ویفیت گَضت هشـ  ، ٍصى                

هشـ تَلیذی هشتجط ثب طَل دٍسُ پشٍسش است وِ ؾلی سغن              

پیطشفت ّبی طًتیىی، ثْجَد سٍش ّبی پشٍسش ٍ هذیشیت            

ؾلوی هشـ گَضتی وِ ثبؾث ضذُ  جَجِ ّبی گَضتی دس غشف            

ثِ ٍصى هٌبست ثبصاس ثشسٌذ ٍلی           (  سٍص40)هذت وَتبّی  

هتأسفبًِ دس وطَس هب ثذالیل هختلفی اص جولِ ثبال ثَدى لیوت            

جَجِ یه سٍصُ ، سَد ٍاسطِ ّب ٍ فشٌّگ هصشف هشـ دسضت            

سٍص ٍ ٍصى     55  –  60دس جبهؿِ، هذت پشٍسش هشـ گَضتی ثِ         

ویلَگشم  افضایص  یبفتِ       2هشـ  لبثل ؾشضِ دس ثبصاس ثِ ثیص اص       

دس ایي ًَضتبس سؿی ضذُ است ثب ثیبى هطىالت              .  است

پشٍسش طَالًی هذت ٍ ٍصى ثبال دس هشـ گَضتی تَلیذی ٍ ًیض             

ٍدس ًتیجِ تَلیذ هشـ ثب     سٍصُ    42هضیت ّبی پشٍسش هشـ     روش  

ٍصى هٌبست ثب حوبیت ّوِ تَلیذوٌٌذگبى ٍدست اًذوبساى ،            

هحصَلی ثب ویفیت ، تَلیذ ٍ ضوي افضایص سالهت هصشف             

وٌٌذگبى داخلی ٍ ثب افضایص صبدسات ، ًْبیتًب تَسؿِ صٌؿت            

 .هشغذاسی وطَس سا ضبّذ ثبضین 

 ريزٌ مرغ گًشتی  44مسیت های ديرٌ پريرش 

سٍص ثبؾث افضایص     42افضایص طَل دٍسُ پشٍسش ثِ ثیص اص          -1

ضشیت تجذیل غزایی هی گشدد ثِ ایي هؿٌی وِ ثِ اصای ّش گشم              

افضایص ٍصى ، هیضاى خَسان ثیطتشی تَسط پشًذُ  هصشف                   

دسصذ   70ّضیٌِ تغزیِ ثیص اص      هی ضَد  ٍثب تَجِ ثِ ایٌىِ           

ّضیٌِ تَلیذ هشـ گَضتی سا تطىیل هی دّذ دس ًتیجِ ّضیٌِ توبم          

 .ضذُ گَضت هشـ افضایص هی یبثذ

افضایص ٍصى دس هشـ گَضتی ًبضی اص افضایص طَل دٍسُ               -2

پشٍسش ثِ دلیل ؾذم ّوبٌّگی ثیي سضذ ؾضالت ٍ سضذ                 

اًذاهْبی حیبتی  ثبؾث اختالالت للجی ٍ ؾشٍلی  پشًذُ ضذُ ٍ دس             

ًتیجِ افضایص ثیوبسی ، تلفبت ٍ ًیبص ثِ هصشف داسٍ سا ثبؾث                   

ایي هسئلِ ؾالٍُ ثش افضایص ّضیٌِ ّبی هشغذاس،          هی گشدد وِ     

 .سالهت هصشف وٌٌذگبى سا ًیض ثِ خطش هی اًذاصد

دس پشٍسش طَالًی هذت هشـ گَضتی،  تَلیذ چشثی دس ثذى               -3

پشًذُ ثیطتش ضذُ ثٌبثشایي افضایص ٍصى  ثذست آهذُ ًبضی اص             

افضایص دس چشثی خَاّذ ثَد وِ ایي اهش هطىالت هتؿذدی سا ثِ             

 .ّوشاُ داسد

ضشیت تجذیل خَسان ثِ چشثی دس همبیسِ ثب تجذیل         اصجولِ ایٌىِ    

یؿٌی ایٌىِ  پشًذُ ثشای تَلیذ ّش          خَسان ثِ گَضت ثبالتش است    

گشم چشثی دس ثذى خَد خَسان ثیطتشی  ًسجت ثِ  تَلیذ گَضت             

هصشف هی وٌذ وِ ایي هسئلِ ؾالٍُ ثشصیبى التصبدی هشغذاس             

ثذلیل ایٌىِ چشثی الضِ فسبد پزیشی سشیؽ تشی داسد هی تَاًذ            

هٌجش ثِ ثَی ًبهطجَؼ دس گَضت هشـ دس طَل هذت ًگْذاسی              

ضذُ  ٍ ثبصاس پسٌذی هحصَل سا ثِ ضذت وبّص دّذ اص طشف               

ثذلیل دٍس سیض چشثی ّبی الضِ دس هَلؽ هصشف ، ضشس               دیگش  

 .هصشف وٌٌذُ سا ًیض ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت
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