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  چکیده
 و تخم. یابد درصد افزایش 70محصوالت دامی تا تقاضا براي  2050 در سال رود می انتظار، FAO يها بینی پیش بر اساس   

این  و از تقاضاي باالیی در بازار برخوردار بودهباال بودن سطح اسید آمینه ، دلیل اقتصادي بودن براي خانواره گوشت مرغ ب
کاهش کیفیت ، رفاه حیوان کاهش. متراکم این محصوالت سوق پیدا کندبه سمت پرورش  يباعث شده که صنعت مرغدار

ه از مشکالت امروزي زیست محیطی و نیز تجمع بقایاي دارویی و سموم قارچی در محصوالت ها افزایش آلودگی، حصوالتم
. شده استتوصیه  به عنوان راه حل مناسب در منابع ارگانیکبه شیوه پرورش مرغ جدي پیش روي صنعت مرغداري است که 

، به عنوان غذاي طبیعیمراتع ها،  و انگل ها ي بومی پرتولید و مقاوم به بیماريها نژادبه کارگیري  مستلزم غ ارگانیکپرورش مر
است تا بتواند از لحاظ متعادل  جیرهاستفاده از و  مدیریت ارگانیک، ي محیطیها براي به حداقل رساندن تنش آشیانه مناسب

  . اقتصادي و امنیت غذایی پاسخگوي صنعت و مصرف کننده باشد
  

  تنش ها،  يبیمار، مدیریت ارگانیک، مرغ بومی، مرغ ارگانیک :کلمات کلیدي
  

 مقدمه
ارائه یک برنامه  است و امروز سعی تمام جوامع ي ضروريها نسل نیازمند انرژي و اسید آمینه يبدن ما براي رشد و بقا   

در سال ، FAO پیش بینی بنابر. باشد می وژیکی باالبا ارزش بیول مواد پروتئینی حیوانی است که این برنامه نیازمند غذایی سالم
بر این اساس تولید پایدار محصوالت دامی یکی دیگر از . یابد می درصد افزایش 70تقاضا براي محصوالت دامی تا  2050
این باعث بوده و شیر و تخم مرغ به سرعت در حال رشد ، مصرف گوشت. ي پیش روي کشاورزي و دامپروري استها چالش

تغییر ، تغییرات آب و هوایی توجه به نقشی که دربا مرغداري نیز با این حال . روستایی بهبود یابد اقتصاده تا معیشت و شد
نیازمند توجه خاص در زمینه مدیریت پایدار و گرایش به تولید ارگانیک براي تأمین ، دارد ها کاربري زمین و انتقال بیماري

   .]11[ امنیت غذایی جوامع بشري است
  

   ها مواد و روش
 یدر اغلب موارد بر بررس قیتحق یروش شناس. مطالعه از نوع کتابخانه اي و اسنادي است نیي به کار رفته در اها داده    

مطالعه موردي است ، مقاله نیا که نیبا توجه به ا. خاص داللت دارد یاستدالل در مورد موضوع یو اصول اصل ها هینظر، میمفاه
از  یکی ینترنتیي اها تیي مختلف و مدارك موجود در ساها اسناد و مدارك در کتابخانه، مختلف اتیشرن، دیجراها،  کتاب
غذا و  یي اجالس جهانها هیانیو ب ها گزارش، پژوهش از اطالعات نیدر ا. مقاله بوده است نیمنابع گردآوري اطالعات ا نیمهمتر

  . شد استفاده ارت کشاورزي کاناداي وزها گزارشو  )FAO ،2014( یجهان سازمان خوار و بار
  غ ارگانیکتولید مر ملزومات

  :داشي زیر برخوردار بها حداقلپرورش مرغ ارگانیک باید از ، )1390(رش گلیان و همکاراناساس گزابر 
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 پودر ي شیر وها هگیاهان ارگانیک و فرآورد ي فرعی مصنوعی و حیوانی به جزها ههر گونه فرآورد از استفاده نکردن. 1
  ماهی

  ها هورمون و ها مواد شیمیایی اعم از آنتی بیوتیکاز استفاده نکردن . 2
  استفاده از حالل در استخراج روغن از سویامانند  در فرآوري مواد سنتتیک شیمیایی از استفاده نکردن. 3
  عدم استفاده از اسیدآمینه خالص. 4
  متر مربع براي هر مرغ تخمگذار 4بارتی حداقل تخمگذار به ع 3000گوشتی و  4800حداکثر تعداد مرغ گله . 5
  نوك چینی مجاز نیست توان در غذا گنجاند و را نمی همچنین داروي ضد کوکسیدیوز. 6
  روز باشد81گوشتی باید حداقل  يها سن کشتار مرغ. 7

  انتخاب سویه مناسب براي پرورش ارگانیک
زیرا در  براي تولید ارگانیک مناسب نیست امروزيتی و تخمگذار مرغ گوشاصالح شده ي ها که نژاد قیقات نشان داده استتح 

  . ]5[دات زیر وجود داشته باشمرغان ارگانیک باید صف
  ر خوري پایین پرفتار . 4 واکنش سریع به شکارچیان. 3 رفتار اجتماعی باال. 2 چراگري باال .1

از ارگانیک پرورش شرایط  در، ت باالاصفساس بر او مرغ جنگلی نشان داد که مرغان نژاد لگهورن  بررسی نژاد لگهورن
انتخاب . شوند می یارگانیک معرف پرورش دو منظوره براي يها نژاد ها در بیشتر کشور. ]5[شایستگی کمتري برخوردار بودند

یز استفاده مقابله با شرایط جوي نو  انگلها و ها مبارزه با بیماري، رشد د براي بهبودتوان می ارگانیک با شرایط نژاد مناسب
مرغ (که مرغ بدویین  هنشان داد لگهورن نژادو  سینا در فلسطیني صحرامرغان بومی وي رتحقیقات برهمچنین . ]5[گردد

درجه 40باالتر از  دمایی   براي مثال در. مرغان لگهورن سفید قادرند تنش گرمایی را تحمل کنند ازبهتر  )سیناي  بومی صحرا

 در شرایط تنش گرما در مرغان بدویین و براساس تحقیقات. دکنن می تولید يتخم مرغ بیشتر شینبادیه ني ها جوجه سانتیگراد
   ]13[ بدست آمده است زیرنتایج  لگهورن

ولگهورن در شرایط سرد نشان داد که هردو نژاد افت تولید داشتند ولی مرغان  وي مرغان بدویینربر يدر آزمایش دیگر
  . سازگار شده اند نامساعدتوان نتیجه گرفت که مرغان بدویین به شرایط  می بنابراین. ]13[دارند يافت تولید کمتر بدویین

رسد مرغان بومی مناطق  می با این وجود به نظر. است در ایران صورت گرفته کی براي اصالح نژاد مر غ ارگانیکتحقیقات اند
باشند چرا که  مرغ ارگانیک ي مناسبی براي پرورشها با شرایط محیطی گزینهبه دلیل سازگاري ایران  مختلف یآب و هوای

  . ]1[محلی به خوبی مقاوم اند ارهايبومی ایرانی از نظر غذایی فوق العاده قانع و نسبت به شرایط نامساعد طبیعی و بیم انمرغ
  

  ضریب وراثت پذیري  

  وغسن بل  میانگین وزن تخم مرغ  میانگین تعداد تخم مرغ  صفات
  38/0  40/0  17/0  1مرغان بومی مازنداران
  گزارش نشده 33/0a  21/0  2مرغان بومی اصفهان
  47/0  57/0  22/0  3مرغان بومی فارس

  مرغ نژاد لگهورن  مرغ نژاد بدویین  مورد
  1525±1/388  1/388 ±1525 )گرم(وزن اولیه مرغ

  -60/0±81/3    -60/0± 81/3  )گرم در روز(وزن مرغ تغییرات
  54/0±09/0    54/0±09/0  )تولید تخم مرغ درروز(میزان تولید تخم مرغ

  . در نظر گرفته شد 05/0خطاي آزمایشی 
  . تفاوت معنی دار با عالمت ستاره مشخص شده است
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  )هفتگی میباشد 33و30و28ذر سه زمان a:)(1390، زالنی و همکاران:3) (1389، حسین زاده و همکاران:2( )1391، و همکاران یوسفی زنور :1( 
  
  
  

  لوغسن ب  مرغ
  )روز(

تعداد تخم مرغ 
  در سال

  وزن تخم مرغ
  )گرم(

وزن در زمان بلوغ هم مرغ و 
  )گرم( هم خروس

  a 45 -50 1200 -1500  80  140  3مرندي
  گزارش نشده  گزارش نشده  100-90  گزارش نشده  2خزك

  گزارش نشده b 2 /1±51  3/132  8/158+7/5  بومی اصفهان
  C44  -47 1100 -1400  130  140-120  1زرد کرك 

  d 44 -48 1000 -1400  110-100  126±133  لخت 1گردن
  
در =c)(هفتگی52تا22در سن =b)(هفتگی24-32در سن =a)(مرغ بومی آذربایجان:3)(مرغ بومی زابل:2)(مرغان بومی مازنداران وگیالن:1(

 )1387، توکلیان( )هفتگی d=22-24)(هفتگی 24-22سن 
  

 نژادي با راندمان باال و مطابق با، مناسب توان با اصالح نژاد می دهد مینشان  باال در جدولمرغان بومی ایران اطالعات وراثتی 
  . ه شودبراي تولید مرغ ارگانیک در این عرصه برداشتگامی نو تولید کرد تا  هوایی ایران شرایط آب و

  سیستم پرورشی در مرغ ارگانیک
مشکلی که با ، حال این با. باشد دسترس در باید طبیعی نورکه این است  تولید مرغ ارگانیک استانداردهاي یکی از : نوردهی

 اپنجره توان باطراحیُید افزایش پر خوري و کانی بالیسم میباشد که میآ می به وجود) آن هم به صورت مستقیم(نور طبیعی 
 استفاده منظور این براي این مشکل را حل نمود، آورد دست به روز سالن در تمام در طولرا  نور از مساوي توزیع که طوري به
 شیشه پوشش باید از خورشید مستقیم نور براي قرار نگرفتن مرغان در، حال این با. شدبا سودمند تواند می سقف در پنجره از

  . استفاده کرد ها در پنجره مات اي
 موجب به، باشد می نور ساعت 16 حداکثر مدت به روشنایی دوره گسترش هک گیرد قرار استفاده مورد تواند می مصنوعی نور
از قبل باید  جمع آوري تخم مرغ، غبارروش براي کاهش گردو  این در. افزایش بیابد شب در نه و صبح در باید روز طول آن

  . ]12[خروج مرغان از النه باشد 
براي خوراك دهی . شود می استفاده Opti-Kuckeliku(2004)براي جیره نویسی مرغان ارگانیک از نرم افزار سوئدي :تغذیه
استفاده از  استفاده نمود اما 4آردي وکرامبل ، پلت کردن، ود کردناکستري ها توان از فرآوري می در پرورش ارگانیک مرغان
ایش از مواد هیخود حیوان براساس نیازمند یعنی تمام مواد خوراکی جدا از هم در دسترس حیوان قرار بدهیم و(کامل  غذاي

ت زیر جام شده تغذیه با غذاي کامل اثرابراساس تحقیقات ان. ] 5[ کند می شرایط طبیعی تري را فراهم) خوراکی استفاده کند
کاهش سالموناال یا کلستردیوم . 3کاهش ایکوالي. 2باکتري الکتو باسیل مفید روده افزایش تعداد. 1: استداشته  را به دنبال

   .] 5[یی گوشتیها کاهش آسیت جوجه. 4پرفنجس
باشد که  می دمایی آن نیز بیشتر يها چون مرغ ارگانیک در بستر آزاد پرورش میابد استرس :ییشرایط آب و هوامقابله با 

 . مدیریت خاصی در نظر گرفت یبایست
غلیظ کردن . 2که هوا گرم است  هنگامی براي حیواندر اختیار قرار دادن آب سرد . 1:راهکارهاي مقابله با استرس گرما )لفا

   .] 5[وییراستفاده از گیاهان دا. 3هش حرارت متابولیکی جیره براي کا
قرار دادن دانخوري در . 2رقیق کردن جیره براي افزایش حرارت متابولیکی . 1:استرس سرمایی با براي مقابله ییها راهکار)ب

   .] 5[. شدن آناي راهپیمایی بیشتر حیوان و گرم فاصله بیشتر بر

 

 



 

۴ 

  :ماریهاي شایع در مرغ ارگانیک عبارتندازبی :مقابله با بیماریها و انگلها
 به آن مبتال ها در طبیعت شیوع کانیبالیسم در گله غیر قابل پیش بینی بوده و تنها برخی از گله :کانی بالیسم و پرخوري)الف
مرغ کمتر جیره بدون مکمل سازي با متیونین خالص باعث تولید تخم (ترکیب مواد غذایی  :دیگر علل این عارضه از. شوند  می

 :ها گله راه حل براي مدیریت، و نژاد دماي بیش از حد محیط ،).] 10[ شود  همچنین افزایش بروز کانی بالیسم می کوچک و و
 ها النه ها همچنین از مزیت و (یی هوایی براي کاهش استرس رفتار خشونت آمیزها استفاده از النه. 2 باالنس جیره غذایی. 1

مزیت اقتصادي مثبتی را براي ، کنند و این می شود را کم می توسط مرغ در کف زمین گذاشته یی کهها هوایی تعداد تخم
گذارد و این مزایاي مثبتی براي کیفیت پوست تخم مرغ  می سطوح فعالیت بر سوخت و ساز کلسیم اثر  صنعت طیور دارد 

در بررسی مزارع پر خوري زیاد است که تراکم ( ناسبفضایی م. 8 . ]13[نوردهی مناسب. 4 استفاده از اصالح نژاد. 3). ]15[دارد
  ) باال حیوان و همچنین فضا نامناسب حیوان است

بیان کرد در مرغان ارگانیک بعد از پرخوري و کانی بالیسم سومین مشکل مرغان ارگانیک وجود  )1997(المپکین :انگلها )ب
به همراه براي دام مشکالت گوارشی و مزاحمت انگلها نه تنها  )2014( کشاورزي کاناداگزارش وزارت براساس . انگلها میابشد

در بیماري عامل  يبیشترتعداد یا  60ناقل  سیاه به عنوان سوسک براي مثال. شوند می محسوب هابراي بیمارناقلی بلکه دارند 
ي ها گونه و کالي اي یزای یماريع گونه بنو 26، ي سالمونالها گونه، بورس عفونی، مارك، آنفوالنزاي مرغی، نیوکاسل مانند طیور

 ي سوسک سیاهالروهم در مرحله بالغ و شکل  هم درکوکسیدیوز و عامل  آسپرژیلوسعواملی مانند . ایمریا شناخته شده است
و همچنین  از لحاظ گوشت و تخم مرغ میشود باعث کاهش تولید پرنده مگس خانگیهجوم همچنین . ند منتقل شوندتوان می

 pH تغییر. 2کاهش رطوبت بستر . 1: از دعبارتنکاهش حشرات  هايراه حل. باشد ع بیمارها مثل سالموناال میعامل انواناقل 
آهک و از استفاده . 5استفاده کود خشک براي کاهش مگس . 4کنترل بیولوژیکی به وسیله زنبورها و حشرات دیگر. 3بستر 
استفاده از گیاهان دارویی که اثر حشره کشی دارند بعنوان . 7  .] 5[مدیریت مراتع. 6 . ]14[براي کشتن حشرات UVالمپ 

تواند  طیور می تحقیقات نشان داد که مقاومت طبیعی در نژاد هایی بومی( استفاده از نژاد مقاوم. 8 . ]4[فولیگامنت طبیعی
  . ) ]9[جایگزینی در درمان شیمیایی در سیستم تولید ارگانیک شود 

ع کوکسیدوز ممنو ضد و همچنین یآنتی بیوتیک يتولید مرغ ارگانیک استفاده از کل داروهادر  :مقابله بیمارها عفونی)پ
استفاده از گیاهان دارویی در . 1 :ین استفاده نمود که عبارتند اززي جایگها بهتر است از راه حل ها براي کنترل بیماري. است

 باال براي افزایش سطح ایمنی بدنی ماکیان 3-داراي امگا جیرهاز استفاده . 2آویشن براي درمان برونشیت :دوز درمانی مانند
در تحقیقات ) تولید میشوند OH و O2رطوبت یونها فعال Tio2 شامل در مجاورت هوا( مواداستفاده ازفناوري نانو . 3  .] 5[

لید گوشتی با کیفیت باال باعث تو در مرغان گوشتی ها و واکسن ها نشان داده شده که استفاده از نانو سیلور بجاي آنتی بیوتیک
  .] 7[مرغداري استفاده کرد  ها توان از این مواد در ضدعفونی و چربی کم ایجاد شد و همچنین می

  
  نتیجه گیري کلی

به شیوه پرورش مر غ بومی زمینه براي مرغ  يها گونه وجودنوع آب و هوا و ، تنوع پوشش گیاهی مراتعدر ایران به دلیل     
و عدم اطمینان در مورد سالمتی و  ها هباال بودن قیمت نهاد، بازار فروش هر چند با وجود مشکالت. فراهم استارگانیک 

کنترل کیفی و ایجاد کننده در بخش  تولیداز براي حمایت باید دولت ، )اگرو تروریسم(ارگانیک بودن خوراك مصرفی
تا بتوان ، راه را براي نیل به این هدف هموار سازدگانیک غ ارمربازار تولید تا مصرف یکپارچه نمودن نیز  و ي مرجعها آزمایشگاه

 . سالم براي جامعه ایرانی به ارمغان آورد منابع پروتئین دامی
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