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صنعت تولید مرغ گوشتی در ایران
در حــال حاضــر گوشــت مــرغ بیشــترین ســهم را در تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز مــردم 
ــت  ــال 1393، ظرفی ــاورزی در س ــاد کش ــه وزارت جه ــاس آمارنام ــر اس ــران دارد. ب ای
واحدهــای مرغــداری گوشــتی دارای پروانــه بهره بــرداری در هــر دوره پــرورش بیــش از 
350 میلیــون قطعــه بــوده و در همــان ســال، بیــش از 2 میلیــون و 30 هــزار تــن گوشــت 
ــوده  ــرم ب ــی 25/5 کیلوگ ــر ایران ــرغ ه ــت م ــرف گوش ــرانه مص ــد. س ــد کرده ان ــرغ تولی م
ــر  ــش از دو براب ــور و بی ــز کش ــت قرم ــرانه گوش ــرف س ــر مص ــدودا 2/5 براب ــه ح ــت ک اس

مصــرف ســرانه جهانــی اســت. 

درجه حرارت ایده آل
درجــه حــرارت ایــده آل بــرای انــواع و گروه هــای مختلــف ســنی مــرغ، متفــاوت اســت 
ــه شــرایط  ــدگان ب ــاد و ســازگاری پرن ــه عواملــی ماننــد رطوبــت اتمســفر، ســرعت ب و  ب
ــرارت  ــه ح ــیعی از درج ــبتا وس ــدوده نس ــدگان در مح ــتگی دارد. پرن ــی بس ــی قبل دمای
ــه تعییــن دمــای ایــده آل  به خوبــی ایفــای نقــش می کننــد. بررســی مقاالتــی مربــوط ب
ــرای جوجه هــای گوشــتی در حــال  ــرای بهتریــن افزایــش وزن، نشــان می دهــد کــه ب ب
ــه  ــی ک ــت در حال ــوب اس ــانتی گراد مطل ــه س ــا 22 درج ــی 18 ت ــدوده دمای ــد، مح رش

ــد. ــروز می یاب ــازده خــوراک در دمــای حــدود 27 درجــه ب حداکثــر ب

محدودیت های تولید مرغ گوشتی در مناطق گرم
یکــی از مشــکالت صنعــت مرغــداری در اغلــب مناطــق ایــران، مســئله وقــوع تنــش 
گرمایــی در فصــول گــرم ســال اســت. درجــه حــرارت بــاال )یعنــی وقتــی دمــای داخــل 
ــا  ــر رود(، به ویــژه هنگامــی کــه ب ــا 32 درجــه ســانتی گراد فرات ســالن مرغــداری از 30 ت
رطوبــت بــاال همــراه می شــود، موجــب تحمیــل اســترس شــدید بــه پرنــدگان شــده و بــه 

کاهــش عملکــرد منجــر می شــود. 
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واکنش طیور به گرمای محیطی
ــن  ــردن و پایی ــاز ک ــا ب ــد ب ــعی می کنن ــدا س ــور ابت ــی، طی ــای محیط ــش دم ــا افزای ب
انداختــن بال هــا و اتســاع برخــی عــروق خونــی ســطحی بــدن و افزایــش خون رســانی 
ــط را  ــا محی ــدن ب ــی ب ــادل حرارت ــطح تب ــا، س ــش و پاه ــاج، ری ــد ت ــی مانن ــه اندام های ب
افزایــش داده و دمــای بدنشــان را ثابــت نگــه دارنــد. بــا افزایــش بیشــتر دمــای محیــط 
ــرای  ــری ب ــیوه موثرت ــد ش ــد و بای ــت می دهن ــود را از دس ــی خ ــدات اثربخش ــن تمهی ای

ــد. ــه کار بگیرن دفــع گرمــای اضافــی بدنشــان را ب
ــه تبخیــر  ــا ب به دلیــل فقــدان غــدد عــرق در پوســت طیــور، خنــك شــدن آنهــا عمدت
ــه  ــس )له ل ــداد تنف ــش تع ــق افزای ــرایط از طری ــن ش ــذا در ای ــت و ل ــی اس ــی متک شش
زدن(، تهویــه ششــی افزایــش یافتــه و مقــدار قابــل توجهــی از بخــار آب و نتیجتــًا 

ــردد.  ــع می گ ــدن دف ــی از ب ــر شش ــق تبخی ــری از طری کال

 
تصویری از یک جوجه گوشتی تحت تنش گرمایی

ــبی،  ــت نس ــرات رطوب ــا تغیی ــاال، ب ــای ب ــرض دم ــتی در مع ــای گوش ــخ جوجه ه پاس
ــاال  متفــاوت اســت. در محیــط پــرورش جوجه هــای گوشــتی، وجــود درجــه حــرارت ب
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تــوام بــا رطوبــت نســبی بــاال در مقایســه بــا درجــه حــرارت بــاال بــا رطوبــت نســبی کــم 
بــرای رشــد جوجه هــای گوشــتی زیان بارتــر اســت. بــرای جوجه هــای گوشــتی، وجــود 
درجــه حــرارت بــاال و ثابــت 30 تــا32 درجــه ســانتی گراد در مقایســه بــا درجــه حــرارت 
ــاال و چرخــه ای 30 تــا32 درجــه ســانتی گراد در روز و 25 درجــه ســانتی گراد در شــب  ب
زیان بارتــر اســت. مطالعــات نشــان دادنــد کــه در درجــه حــرارت بــاال جوجه هــای 

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــت تاثی ــا تح ــش از ماده ه ــر بی ــتی ن گوش

اثرات تنش گرمایی بر طیور
کاهــش مصــرف دان: در شــرایط تنــش گرمایــی، جوجه هــای گوشــتی برای خالصــی از 
گرمــای اضافــی ناشــی از هضــم، جذب و متابولیســم غــذا، مصــرف دان را کاهــش می دهند.
ــد: در شــرایط تنــش گرمایــی، کاهــش مصــرف دان بــه کاهــش تولیــد  ــش رش کاه
حــرارت متابولیکــی منجــر گردیــده و در نتیجــه ضمــن بهبــود بقــاء پرنــده، افزایــش وزن 
ــتی در  ــای گوش ــر روی جوجه ه ــات ب ــی تحقیق ــاس برخ ــر اس ــد. ب ــش می یاب ــز کاه نی
ــدگان  ــرخ رشــد ایــن پرن ــاال مشــاهده شــد کــه 67 درصــد کاهــش در ن معــرض دمــای ب

ــت.  ــرف دان اس ــش مص ــل کاه به دلی
ــوز تنفســی: له لــه زدن طیــور ســبب افزایــش دفــع دی اکســیدکربن محلــول  آلکال

در پالســمای خــون شــده و منجــر بــه قلیایــی شــدن آن می گــردد.
ــاز  ــید ـ ب ــادل اس ــی، تع ــوز تنفس ــوع آلکال ــال وق ــه دنب ــدی: ب ــوان تولی ــش ت کاه
خــون طیــور در شــرایط تنــش گرمایــی بــا اختــالل مواجــه می شــود و به ناچــار در 
چنیــن شــرایطی، بخــش قابــل توجهــی از تــوان طیــور، صــرف برقــراری شــرایط تعــادل 

ــد. ــش می یاب ــور کاه ــد طی ــوان تولی ــه ت ــده ودر نتیج ــون ش ــتاتیك خ هموس
بــاال نه تنهــا کمتــر  کاهــش راندمــان غــذا: جوجه هــای گوشــتی در دمــای 
می خورنــد، بلکــه بــه ازای هــر واحــد مصــرف دان، رشــد کمتــری نیــز بــروز می دهنــد. 
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ــه در  ــد ک ــخص ش ــرغ داری مش ــادی م ــداد زی ــد تع ــار تولی ــی آم ــا بررس ــق ب ــک تحقی در ی
ماه هــای گــرم بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ 115 گــرم دان بیشــتری مصرف شــد.
ــت: جوجه هــای گوشــتی امــروزی بــا هــدف افزایــش بــازده  ــت گوش ــش کیفی کاه
گوشــت و کاهــش چربــی انتخــاب و مدیریــت می شــوند. مطالعــات متعــدد نشــان 
ــد  ــته و تولی ــوب داش ــر نامطل ــت اث ــت گوش ــر کیفی ــاال ب ــط ب ــای محی ــه دم ــد ک داده ان
گوشــت، به خصــوص تولیــد گوشــت ســینه را کاهــش داده و ذخیره ســازی چربــی 

بطنــی را افزایــش می دهــد.
افزایــش دفــع مــواد معدنــی خــون: در شــرایط تنــش گرمایــی غلظــت ســدیم، 
 پتاســیم، کلســیم،  منیزیــم، فســفر، آهــن، روی، مولیبــدن و مــس خــون کاهــش 

می یابــد. ضمنــا کاهــش هماتوکریــت و بیکربنــات نیــز در خــون رخ می دهــد.

راه حل های کاهش اثرات سوء تنش گرمایی
در واقــع مؤثرتریــن روش هــا بــرای کاهــش اثــرات ســوء تنــش گرمایــی، ایجــاد تحــول 
ــرای اقلیم هــای گــرم اســت به نحــوی کــه  در شــیوه های ایجــاد تاسیســات مــرغ داری ب
ــروز  ــدت ب ــوده و ش ــرل نم ــن کنت ــر ممک ــا حداکث ــرورش را ت ــی پ ــرایط محیط ــوان ش بت

تنــش گرمایــی را کاهــش داد.
پژوهش هــای زیــادی در مــورد راه هــای کاهــش اثــرات اســترس گرمایــی در 
ــی  ــت. راه حل های ــده اس ــام ش ــی انج ــاالی محیط ــرارت ب ــه ح ــت درج ــدگان تح پرن
کــه می توانــد اثــرات ســوء تنــش گرمایــی را تــا حــدودی کاهــش دهنــد در ســه بخــش 
مدیریــت ســالن،  مدیریــت آب و اصالحــات تغذیــه ای خالصــه می شــوند. بــا توجــه بــه 
موضــوع ایــن نشــریه ترویجــی از بیــان جزئیــات ایــن مــوارد اجتنــاب کــرده و فقــط در 
راســتای اصالحــات تغذیــه ای قابــل انجــام بــرای کاهــش اثــرات ســوء تنــش گرمایــی، 
ــش  ــت تن ــتی تح ــای گوش ــی جوجه ه ــیم در دان مصرف ــرد کلریدپتاس ــوع کارب ــه موض ب
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ــود. ــه می ش ــی پرداخت گرمای
ــون  ــاز خ ــید ـ ب ــوازن اس ــالل در ت ــاد اخت ــبب ایج ــور س ــه زدن در طی ــه له ل ــا ک از آنج
ــتاتیك  ــادل هموس ــظ تع ــرف حف ــور، ص ــوان طی ــی از ت ــل توجه ــش قاب ــذا بخ ــده و ل ش
خــون می شــود، بــا اســتفاده از برخــی الکترولیت هــای خوراکــی از قبیــل کلرید پتاســیم 
ــید ـ  ــوازن اس ــظ ت ــت حف ــی الزم جه ــیرهای متابولیک ــود مس ــور را در بهب ــوان طی می ت
بــاز خــون یــاری نمــوده و باعــث بهبــود تــوان تولیــد و کاهــش مــرگ و میــر آنهــا گردیــد.

معرفی کلریدپتاسیم
ــا فرمــول شــیمیایی KCl و بــه شــکل کریســتال ســفید جامــد اســت.  کلریدپتاســیم ب
ــد  ــی فرآین ــا در ط ــازی ناخالصی ه ــس از جداس ــدن و پ ــنگ مع ــیم از س ــد پتاس کلری
تغلیــظ و فــرآوری تولیــد می شــود. بیــش از 90 درصــد از کلریدپتاســیم تولیــدی بــرای 
تولیــد کــود شــیمیایی پتاســه و کمتــر از ده درصــد آن در صنایــع غذایــی، صنایــع 
شیشــه، کاشــی و ســرامیک، صنایــع داروســازی، ســاخت رنگ هــای شــیمیایی، 

ــرد. ــرار می گی ــرف ق ــورد مص ــاری م ــه گل حف ــوینده ها و تهی ــون و ش صاب

 یک کیسه 40 پوندی کلریدپتاسیم
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تاثیر تنش گرمایی بر نیاز جوجه ها به پتاسیم
ــره  ــه و ذخی ــش یافت ــق ادرار افزای ــیم از طری ــع پتاس ــی دف ــش گرمای ــرایط تن در ش
بدنــی و غلظــت پالســمایی پتاســیم کاهــش می یابــد زیــرا در داخــل نفرون هــای 
کلیــوی طیــور تحــت تنــش گرمایــی رقابــت بیــن یــون هیــدروژن و یــون پتاســیم بــه بــاز 
جــذب بیشــتر یــون هیــدروژن و تــراوش و دفــع بیشــتر یــون پتاســیم منجــر می گــردد. 
ــکل  ــه ش ــیم ب ــه پتاس ــا ب ــاز جوجه ه ــی، نی ــش گرمای ــرایط تن ــل در ش ــن دلی ــه همی ب
ــیم  ــاز پتاس ــورد نی ــر م ــن مقادی ــیاری از محققی ــد و بس ــی یاب ــش م ــمگیری افزای چش
ــته اند و  ــادی دانس ــی ع ــرایط دمای ــر ش ــد براب ــی را چن ــش گرمای ــت تن ــور تح ــرای طی ب
ــد.  ــد باش ــد مفی ــیم می توان ــون پتاس ــن ی ــل تامی ــه دلی ــیم ب ــاس کلرید پتاس ــن اس برای
ــیم،  ــق کلرید پتاس ــیم از طری ــاوی پتاس ــر مس ــن مقادی ــا تامی ــن ب ــی محققی ــا برخ ام
کربنات پتاســیم و یــا بی کربنات پتاســیم مشــاهده کردنــد کــه فقــط کلرید پتاســیم 
موجــب بهبــود تــوان تولیــد شــد و لــذا نتیجه گیــری گردیــد کــه اثــر مفیــد کلرید پتاســیم 
فقــط از طریــق تامیــن یــون پتاســیم نیســت و عوامــل دیگــری از قبیــل تحریــك مصــرف 
آب، افزایــش بــازده تنفــس و بــازده انتشــار تبخیــری گرمــای بــدن )و لــذا کاهــش دمــای 

ــده اند. ــی ش ــر ارزیاب ــز مؤث ــا(، نی ــه گرم ــت ب ــش مقاوم ــدن و افزای ب

مکانیسم اثر کلریدپتاسیم
شــرایط دمــای محیطــی بــاال بــه افزایــش pH خــون و بــروز آلکالــوز تنفســی یــا پالســمای 
قلیایــی منجــر می شــود. کلریدپتاســیم قــادر بــه اصــالح pH خــون نیســت ولــی وقتی ســطوح 
ــر  ــچ اث ــون هی ــاالی خ ــردد pH ب ــن گ ــیم تامی ــق کلریدپتاس ــیم از طری ــون پتاس ــی از ی باالی
نامطلوبــی بــر افزایــش وزن یــا بــازده غــذا نــدارد. زیــرا عــالوه بــر pH و غلظت دی اکســید کربن 
خــون،  عوامــل دیگــری نیــز در پاســخ فیزیولوژیکــی جوجه هــای گوشــتی بــه تنــش گرمایــی 

مؤثرنــد کــه  افزایــش دادن مصــرف آب یکــی از مهمتریــن اثــرات کلریدپتاســیم اســت. 
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اثرات مفید مکمل کلریدپتاسیم بر جوجه ها
در تحقیقــات گذشــته تاثیــر افــزودن کلریدپتاســیم بــه دان و یــا آب آشــامیدنی 
ــرات  ــت و اث ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــش گرمای ــت تن ــتی تح ــای گوش جوجه ه

ــت: ــده اس ــاهده ش ــل مش ــوارد ذی ــل م ــدی از قبی مفی
1. افزایش مصرف آب آشامیدنی

2. افزایش میزان مصرف دان
3. ارتقــاء میــزان افزایــش وزن بــدون اعمــال تاثیــر بــر کیفیــت الشــه )شــامل مــاده 

خشــك، چربــی و راندمــان الشــه(
4. افزایش بازده غذایی )کاهش ضریب تبدیل دان(

5. کاهــش دمــای بــدن، بهبــود مقاومــت بــه گرمــا و افزایــش مــدت زمــان الزم بــرای 
ناتــوان شــدن پرنــده )کاهــش تلفــات(

اثر مکمل کلریدپتاسیم بر توان تولید و صفات الشه
در تحقیقــی بــر روی جوجه هــای گوشــتی، در شــرایط تنــش گرمایــی طبیعــی و 
ــد  ــاوی کلری ــای ح ــه جیره ه ــانتیگراد(، ارائ ــه س ــا 41 درج ــتان )23 ت ــه ای تابس چرخ

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــیم م پتاس

 

تصویری از قفس های آزمایشی
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ــد  ــف چن ــا اوزان مختل ــون ب ــاری گوناگ ــای تج ــا برنده ــیم ب ــی کلریدپتاس ــوع صنعت ن
ــن  ــت و عمده تری ــترس اس ــیمیایی در دس ــواد ش ــروش م ــای ف ــی در بازاره ده کیلوگرم
ــت و  ــاورزی اس ــه کش ــیمیایی پتاس ــود ش ــوان ک ــه عن ــی ب ــیم صنعت ــرف کلریدپتاس مص
قیمــت آن از متوســط قیمــت دان طیــور ارزان تــر اســت. میــزان خلــوص کلریدپتاســیم 

صنعتــی در حــدود 99 درصــد اســت.
مقایســه میانگین هــای مربــوط بــه صفــات عملکــردی )شــامل میــزان افزایــش وزن، 
میــزان دان مصرفــی و ضریــب تبدیــل دان( و صفــات الشــه )شــامل درصــد وزن ســینه 
بــه وزن زنــده، درصــد وزن ران هــا بــه وزن زنــده و درصــد الشــه( جوجه هــای گوشــتی 

نــر مــورد آزمــون در جــدول ذیــل ارائــه شــده اند.

جدول مقایسه میانگین های مربوط به صفات عملکردی و صفات الشه جوجه های گوشتی نر مورد آزمون

در ردیف هایی که میانگین ها فاقد حروف اندیس باال هستند تفاوت معنی داری وجود ندارد.
درهــر ردیــف، میانگین هــای دارای حــروف اندیــس بــاالی غیــر مشــابه دارای تفــاوت معنــی دار بــا یکدیگــردر ســطح 5 درصــد 

 .) p>0/05( اســت

فــوق در خصــوص وضعیــت صفــات عملکــردی  کــه در جــدول  همــان طــوری 
ــای  ــام گروه ه ــود، تم ــی ش ــاهده م ــش مش ــر در کل دورة آزمای ــتی ن ــای گوش جوجه ه



13
تنش گرمایی در جوجه های گوشتی و معرفی مکمل غذایی کلرید پتاسیم

آزمایشــی از نظــر عــددی بهتــر از شــاهد بودنــد و گــروه دریافــت کننــدة جیــره حــاوی 
0/9 درصــد کلریدپتاســیم صنعتــی نســبت بــه گــروه شــاهد بــدون تغییــر معنــی دار در 
ضریــب تبدیــل غذایــی و صفــات کیفــی الشــه، 15/9 درصــد دان بیشــتری را مصــرف 
نمــود و 15/6 درصــد افزایــش وزن بیشــتری یافــت. در مجمــوع دورة آزمایــش افزایــش 
وزن و دان مصرفــی گــروه دریافــت کننــدة جیــرة حــاوی 0/9 درصــد کلریدپتاســیم 

ــود. ــتر ب ــاهد بیش ــروه ش ــی داری از گ ــور معن ــه ط ــی ب صنعت
ضمنــا متذکــر می گــردد کــه کل تلفــات در مــدت آزمایــش کمتــر از 4 درصــد بــود و از نظر 

ایــن صفــت بیــن گروه هــای آزمایشــی و گروه شــاهد تفــاوت معنی داری مشــاهده نشــد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
کلریدپتاســیم صنعتــی ســاخت صنایــع داخــل کشــور کــه دارای درجــة خلــوص 
مناســبی نیــز بــود، می توانــد بــه منظــور تخفیــف اثــرات تنــش گرمــا بــه کار بــرده 
ــی در  ــیم صنعت ــد کلریدپتاس ــطح 0/9 درص ــق س ــن تحقی ــج ای ــاس نتای ــر اس ــود. ب ش
ــش وزن  ــن افزای ــتی از بهتری ــای گوش ــرورش جوجه ه ــی پ ــدی و پایان ــرة دوران رش جی
برخــوردار بــود و لــذا در کلیــه مناطــق گرمســیر و نیمــه گرمســیر کشــور کــه جوجه هــای 
گوشــتی در بخشــی از دوره پــرورش در معــرض تنــش گرمایــی طبیعــی قــرار می گیرنــد 
ــطح  ــن س ــی در همی ــش گرمای ــت تن ــتی تح ــای گوش ــره جوجه ه ــه جی ــزودن آن ب اف

توصیــه می گــردد.

توجیه اقتصادی 
عمده تریــن مصــرف کلریدپتاســیم صنعتــی بــه عنــوان کــود شــیمیایی پتاســه 
کشــاورزی اســت و قیمــت آن از متوســط قیمــت دان طیــور ارزان تــر اســت، به کارگیــری 
آن در جیــره غذایــی جوجه هــای گوشــتی، بــار اقتصــادی قابــل توجهــی نــدارد. عــالوه 
بــر ایــن از آنجایــی کــه افــزودن 0/9 درصــد کلریدپتاســیم صنعتــی بــه دان جوجه هــای 
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ــر تحــت تنــش گرمایــی بــدون تغییــر معنــی دار در ضریــب تبدیــل غذایــی و  گوشــتی ن
ــد  ــرف دان و 15/6 درص ــش در مص ــد افزای ــب 15/9 درص ــه، موج ــی الش ــات کیف صف
افزایــش در وزن گیــری جوجه هــا شــد بنابرایــن در هزینــه دان جوجه هــا بــه ازای 
واحــد وزن شــان تغییــری ایجــاد نمی کنــد ولــی باعــث افزایــش بهــره وری همــه عوامــل 
دیگــر موثــر در پــرورش جوجه هــا )کــه ایــن عوامــل غیرتغذیــه ای ماننــد هزینــه خریــد 
جوجــه یــک روزه، هزینــه کارگــری، هزینــه هــای دارو و درمــان، هزینــه هــای ســرمایه 
ثابــت، هزینــه آّب بــرق و ســوخت و ... در شــرایط بــازار اقتصــادی ایــران بیــش از 30 

درصــد کل هزینــه را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد(، مــی شــود.
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