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 مقدمه

مسائل بحث تأمین امنیت غذایی است که با رشد روز افزون جمعیت  مهمترین یکی ازامروزه در جوامع انسانی 

های گذشته به واسطه نقش و اهمیت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روند افزایش تولید گوشت مرغ در طی دهه

ابل انتقال ها،ر محدود بودن بیماری قم باال، افت کم در کشتارگاهگوشت طیور )باال بودن میزان پروتئین، ضریب هض

میلیون تن بوده که این  74معادل  5991و قیمت پایین آن( بسیار سریع بوده است. تولید گوشت مرغ در جهان در سال 

وشت مرغ در درصدی ساالنه در تولید گ 6میلیون تن افزایش یافته است )افزایش  581به بیش از  8152رقم در سال 

ت ها اتفاق نیفتاده است. تولید گوشطی دو دهه گذشته(. چنین روند رشدی در تولید گوشت قرمز و دیگر گوشت

میلیون تن رسیده است )افزایش کمتر  61به  8156میلیون تن بوده که این رقم در سال  11معادل  5991قرمز در سال 

ای ه. بنابراین گوشت مرغ در مقایسه با دیگر فراورده(FAO, 2018) از یک درصدی در سال در طی دو دهه گذشته(

 .های پایین قیمت تمام شده و توان خرید مصرف کنندگان اهمیت زیادی پیدا کرده استگوشتی به دلیل هزینه

کشور ما نیز چنین رخدادی را تجربه نموده است صنعت مرغداری یکی از صنایع شاخص در زیر گروه 

سرمایه گذاری در صنعت مرغداری ایران پس از صنعت نفت و پتروشیمی باالترین بوده و کشاورزی بوده و حجم 

بررسی روند رشد صنعت مرغداری در  .دهدزایی به خود اختصاص میسهم باالیی را در تولید ناخالص ملی و اشتغال

یانگین ه ترتیب با مگذار به لحاظ کمی بکشور طی دهه اخیر نشان داد که صنعت پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم

 41درصدی مواجه بوده است. بیش از یک میلیارد و دویست میلیون قطعه جوجه گوشتی،  14/7و  54/6رشد ساالنه  

هزار قطعه مرغ مادر تخم گذار در سال در  111میلیون قطعه مرغ مادر گوشتی و  58میلیون قطعه مرغ تخم گذار، 

یران با تولید بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ رتبه هفتم دنیا را داشته و . ا(5994)عبادزاده،  یابدکشور پرورش می

دهد. مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران در سال درصد کل تولید گوشت مرغ دنیا را به خود اختصاص می 21/5

ا کیلو بوده و از این حیث در رتبه دوازدهم دنیا قرار دارد. سرانه مصرف گوشت مرغ در دنی 16/89، 8156

. افزایش تولید گوشت مرغ در ایران مرهون افزایش تقاضای داخلی )تغییر (FAO, 2018) کیلوگرم است91/59

ای مردم، رشد روز افزون جمعیت، افزایش درآمد سرانه(، باال بودن قیمت کاالهای جانشین فرهنگ ذائقه تغذیه

 مرغ در مقایسه با گوشت قرمز، محدودیت تولیدها(، سالم بودن گوشت تر بودن آن در مقایسه با دیگر گوشت)ارزان

یور نسبت ط گوشت قرمز در کشور با توجه به محدودیت منابع آبی و تخریب مراتع، بازگشت سریع سرمایه در صنعت

های دامی و افت کم الشه پس از کشتار در این صنعت است. همین امر باعث شده تا گوشت مرغ از به سایر فعالیت

 کاالی اساسی در سبد خانوارها قرار گیرد.  یک شده و به عنوانحالت لوکس خارج 

شد جوجه سرعت ر شتی را افزایش داده و این عامل طول دوره تولید را به میزان انتخاب ژنتیکی،   61های گو

صد در  ست ) 71در شته کاهش داده ا شد بدن و . در جوجهHulet, 2007)سال گذ سرعت ر شتی، بهبود  های گو



ر زمان نشده و توانایی پرنده را در برابهای احشایی همانتخاب ژنتیکی با افزایش سرعت رشد اندام عضالت از طریق

(. افزایش سرعت رشد و در نتیجه افزایش 8119و همکاران،  Havensteinبیماریهای متابولیکی کاهش داده است )

سیژن، می شار ننیاز به اک شرایط ف سیت باشد.  سندرم آ سیژن میتواند آغازگر بروز  منجر به افزایش  تواندسبی کم اک

های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین شدددده و در نتیجه سدددبب افزایش مقاومت عروق خونی به جریان تعداد گلبول

افتد. سندرم آسیت نه تنها روزه اتفاق می 91(. سندرم آسیت معموال در سنین باالی Wideman ،8159خون شود )

از طریق کاهش سددرعت رشددد و ضددبط الشدده در کشددتارگاه باعث بروز خسددارات زیادی از طریق مرگ و میر بلکه 

دهد. با توجه به پرورش ومیرها را به خود اختصدداص میدرصددد مرگ 81طوری که این سددندرم بیش از شددود بهمی

(. با Guo ،8114بیلیون قطعه جوجه گوشتی در جهان، میزان ضایعات ناشی از این سندرم چشمگیر است ) 71ساالنه 

لفات و شود میزان تتوجه به این که ساالنه بیش از یک میلیارد قطعه جوجه گوشتی در داخل کشور پرورش داده می

 (. 5995نام، ضایعات ناشی از این سندرم بسیار باال است )بی

کوری5 )5999( اتیولوژی آسیت را به سه دلیل عمده افزایش فشار خون ریوی، آسیبهای گوناگون قلبی و 

وری از اکسیژن برای تمامی بندی کرده است. نقص در بهرههای آزاد تقسیمهای سلولی ناشی از رادیکالآسیب

ده قلبی)به دلیل افزایش نرخ های گوشتی این بیماری یا بواسطه افزایش برونباشد. در جوجهموارد باال مشترک می

کنددر مناطق مرتفع( بروز میمتابولیکی( و یا مقاومت به جریان خون )مثل قرار گرفتن   

                                                           
 


