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  معرفي الگوي

  راهكارهاي جلوگيري و كاهش ضايعات صنعت طيور كشور
  

A Practical Model for Poultry Wastes Prevention and Control 
  

  دكتر منصور شاه ولي

  دانشيار بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز
Shahvali@shirazu.ac.ir  

  

  چكيده

علي رغم آنكه حدود نيم قرن از فعاليت هاي مستمر صنعت طيور كشور مي گذرد،  پايين 

به منظور جلوگيري و كاهش . بودن بهره وري در اين صنعت ناشي از وجود ضايعات زياد آن است

ايعات در صنعت طيور كشور يك طرح پژوهشي مصوب شوراي عالي پژوهشهاي كشور در سال ض

تهيه و به شوراي مذكور  1380به پايان رسيد و گزارش كامل آن در سال  1378آغاز و در سال  1377

دستاوردهاي آن در اين مقاله، به طور خالصه و در قالب الگوي راهكارهاي جلوگيري و . ارائه گرديد

ش ضايعات در صنعت طيور كشور آمده است نظير آنكه عوامل مؤثر بر افزايش ضايعات به سه كاه

و  ،انجام كارهاي بيهوده توسط مدير ر،هاي مديغير عقاليي بودن فعاليت: شونددسته اصلي تقسيم مي

ي ضمنا اين الگو در يكي از استانهاي مورد پژوهش به صورت آزمايش. استفاده ناصحيح از مواهب

اجراء گرديد و نتايج نشان داد كه الگوي مذكور مي تواند در كاهش ضايعات بسيار مؤثر باشد و براي 

 انجام پژوهش هاي بيشتر در اين صنعت و پيدا كردن 

  .هاي بيشتر و متنوع به منظور بهره وري در صنعت طيور كشور بكاربرده شود راه
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  مقدمه  
هاي اقتصادي صنايع كشور برترين قطبيت مستمر، يكي از سرمايهصنعت طيور كشور با حدود نيم قرن فعال

ها و سياستوري در اين صنعت ناشي از وجود ضايعات زياد آن است، كه با اتخاذ روشپايين بودن ميزان بهره. است

آورده توليدي، كاهش يابند، بلكه افزايش كيفيت فرهاي توليد كاهش ميهائي در جهت كاستن از آنها، نه تنها هزينه

  .هاي زيست محيطي، تأمين امنيت غذائي، بهبود فرآيند توليد و ايجاد محيط كاري بهتر نيز حاصل خواهند شدآلودگي

وري مناسب در صنعت طيور، از بين واحدهاي فعال صنعت طيور كشور، بخش مرغداري براي تضمين بهره

  . ت دسترسي به آنها برگزيده شدگوشتي به دليل تنوع و حجم زياد ضايعات و سهول

هاي گوشتي سراسر كشور گرديد و در بندي مرغداريبندي شده، اقدام به دستهگيري طبقهبا استفاده از نمونه

الگوي جامع جلوگيري  «استان كشور با بيشترين ظرفيت توليد، به منظور تدوين  5واحد آن در سطح  196نهايت تعداد 

  .مطالعه قرار گرفتند مورد »و كاهش ضايعات

در بررسي صنعت طيور كشور مشخص گرديد كه ميزان ضايعات اين صنعت بسيار زياد و متنوع است و 

  .باشندمي "تلفات حيواني"و  "اتالف خوراك"بيشترين اقالم آن نيز متعلق به 

ر غير مستقيم با خوراك بطور مستقيم و تلفات حيواني بطودهد كه اتالفها نشان ميبررسي پيشين نگاشته

مديريت پرورش و تغذيه طيور همبستگي دارند، بهمين دليل تهيه خوراك سالم، نگهداري بهداشتي خوراك، تنظيم جيره

هاي متعادل، توزيع خوراك با فنĤوري مناسب، رعايت شرايط محيطي و بهداشتي الزم و مشاورت دامپزشكي در 

نويسي توسط كارخانجات هاي معمول جيرههمچنين رعايت استاندارد. نندكجلوگيري از افزايش ضايعات اهميت پيدا مي

تواند نقش اساسي در جلوگيري از  مصرف زياد مواد مغذي و تهيه خوراك طيور و همچنين توسط خود مرغداران مي

ف رشد و همچنين هاي خوراكي متفاوت براي مراحل مختلدر اين راه اقدام به تهيه مخلوط. مواد خوراكي داشته باشند

جوئي در مصرف و هزينه هائي متناسب با تغيير سطح مصرف خوراك در دماهاي محيطي مختلف، صرفهتنظيم جيره

  . خوراك را به دنبال خواهند داشت

توان به نحوه صحيح جايگزيني ها پيرامون  كاهش ضايعات، مياز ديگر موارد مورد در بررسي پيشين نگاشته

يره در موارد ضروري با توجه به ارزش كيفي آنها، لزوم رعايت رطوبت استاندارد اقالم خوراكي در اقالم خوراكي ج

توزيع (هنگام انبار كردن آنها و همچنين ديگر  اقدامات مديريتي مثل توزيع صحيح خوراك در سالنها چه با روش سنتي 

تنظيم حركت خوراك زنجير در (ري پيشرفته تغذيه و چه بكارگيري فنĤو) ها و دفعات پر كردن آنهاخوراك در دانخوري

هر يك از اين موارد به . اشاره نمود) اي، كرامبلآردي، حبه(و تهيه شكل فيزيكي مناسب خوراك مخلوط ) سطح سالن

تنهايي سهم قابل توجهي در تعيين ضريب تبديل مناسب خوراك براي گله طيور را بر عهده دارند، ضمن اينكه به تلفات 

  . اني در طول دوره پرورش و هنگام محاسبه ضريب تبديل خوراك نيز بايد توجه گرددحيو

البته در بررسي تحقيقات انجام شده، بر روي لزوم رعايت ضوابط فني و بهداشتي هنگام احداث سالنهاي 

ساختمان و مرغداري و تأسيسات سرويس دهنده آن، حفظ فاصله مناسب با ديگر واحدهاي مرغداري، جهت جغرافيايي 

سازي سالنها، ايجاد شرايط محيطي مطلوب، آماده. ابعاد آن و تجهيزات مناسب براي كاهش ضايعات نيز تأكيد شده است

هاي بهداشتي، درماني و ارسال به موقع فرآورده توليدي به كشتارگاه از وظايف ريزي به موقع، اجراي برنامهجوجه
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همچنين مدير  بايد در محل كار، حضور داشته و براي آموزش صحيح . اشندباصلي مدير واحد مرغداري گوشتي مي

  . كارگران و ارتقاء سطح آگاهي علمي خود فعاليت مستمر داشته باشد

كشي نيازمند هماهنگي با دهد كه توليد جوجه يكروزه در مؤسسات جوجهها همچنين نشان ميبررسي

هاي تضميني تحويل به موقع مرغ كشتاري در كشتارگاهها سياست نوسانات فصلي در بازار مصرف گوشت مرغ است و

. و جلوگيري از كشتارهاي غير بهداشتي، همگي در راستاي بهينه كردن توليد در صنعت طيور كشور ضروري هستند

دن و همچنين معدوم نمو) پرها واجزاء الشه(و كشتارگاهي ) بستر و كود(استفاده بهينه از پسمانهاي سالني  "ضمنا

وري اقتصادي صنعت هاي غير قابل مصرف به نوبه خود از بار آلودگي زيست محيطي كاسته و به بهرهبهداشتي الشه

  . افزايندطيور مي

  

  مطالعهروش 
وري، مشكالت ناشي از ضايعات صنعت مرغداري گوشتي به دو نوع هاي بهرهبنيان نظري پژوهش طبق نظريه

با استفاده از منطق قابل حل بوده و پاسخ آنها اغلب در قلمرو دانش و مهارتها نهفته، و نوع ، كه بطور عيني و “بسته”

هاي افراد ذيربط ارتباط دارند و پاسخهاي آنها بايد مورد پذيرش افراد متأثر از يا پيچيده، كه با برداشتها و نگرش“ باز”

  .آنها باشند، قابل تفكيك هستند

ها و مصرف بهينه آنها بايد ها و نهادهاز جنبه اقتصادي نسبت منطقي بين ستاندهبراي كاهش ضايعات، اگر چه 

اندركاران آن، به وري در اين صنعت، نگرش و بينش تمامي دسترعايت  شود، ولي براي ارتقاي قطعي و پايدار بهره

كيفيت  «وري بر  ارتقاء و پايداري بهره در اين راستا عقيده بر اين است كه. دهندگان طيور بايد بهبود يابدويژه پرورش

كنترل  «در اين نگرش، . تأكيد دارد و نبايد فقط به كنترل آماري و جداسازي محصول سالم از ناسالم اكتفا كرد »

شود كه هر كدام در حوزه مسؤوليت ريزان و كارگران تلقي ميوظيفه همگاني كليه افراد، اعم از مديران، برنامه »كيفيت

  . كنندد براي كنترل كفيت انديشه و تالش ميخو

بررسي ضايعات در زنجيره توليدي مرغداري گوشتي، از پرورش جوجه يكروزه تا عرضه فرآورده نهايي به 

ها سازد كه كنترل آماري و منطقي كردن نسبت بين  ستاندهوري ما را به اين ديدگاه واقف ميبازار از ديدگاه مباني بهره

اندركاران اين صنعت، مديريت كنترل ضايعات صنعت طيور را بخوبي ها و همچنين بهبود نگرش و بينش دستادهبه نه

عقالني  «توليد را در محيطي مطلوب از نظر ) زنجيره(كند و در نهايت بهبود كيفيت فرآورده در فرآيند پذير ميامكان

براي اين . بخشد، تحقق مي »مشاركت «و  »استفاده از مواهب«،  »جلوگيري از كارهاي بيهوده «،  »كردن فعاليتها

  .منظور الگوي زير براي مطالعه تنظيم گرديد

  

  ور كشوريدر صنعت ط يبهره ور يور به منظور راتقايعات طيضا ينظر يالگو

 واحد مرغداري اجداد، مادر، تخمگذار و گوشتي در كشور وجود دارند كه 18000بيش از . گيريروش نمونه

هاي جاري و واحدهاي گوشتي داراي بيشترين ظرفيت، بيشترين هزينه. آنها از نوع واحدهاي گوشتي هستند% 86بيش از 

  .باشند و انتخاب آنها براي اين پژوهش به داليل اخير و سهولت دسترسي به آنها بوده استثابت و بيشترين ضايعات مي
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دام وزارت جهاد سازندگي، بررسي نسخ دوم مجوزهاي با اخذ مجوز رسمي از معاونت محترم وقت امور 

طبق اين . صادره براي فعاليت مرغداريهاي گوشتي و دستيابي به آمارهاي الزم به تفكيك استانهاي كشور ميسر گرديد

ميليون قطعه مجوز فعاليت تا زمان پژوهش  175واحد مرغداري گوشتي با حدود ظرفيت كل  15565بررسي، در كشور 

بيشترين و % 83/11استان كشور به ظرفيت كل كشور، استان تهران با  28با مقايسه نسبت ظرفيت هر يك از . نداداشته

  .اندكمترين ظرفيت نسبي را در كشور دارا بوده%  48/0استان بوشهر با 

ر آنها از ظرفيت كل كشور و پراكنش آنها د% 3/53استان اول كشور از نظر ظرفيت بر اساس سهم  5انتخاب 

استان تهران، اصفهان، خراسان، مازندران و  5مناطق شمال شرق، شمال، مركز و جنوب غرب كشور بوده است كه 

  .دادگيرد و طيف مناسب جغرافيائي را براي مطالعه پوشش فارس را در بر مي

ابتدا  براي تعيين تعداد مرغداريهاي گوشتي مورد مطالعه در شهرستانهاي هر يك از استانهاي ياد شده،

شهرستان اول هر استان با بيشترين ظرفيت، براي  5استان بر اساس ظرفيت زياد تا كم مرتب شده و سپس  5شهرستانهاي 

گيري، طبق معيارهائي از قبيل پراكندگي براي تعيين سهم مرغداريهاي هر شهرستان در نمونه. گيري انتخاب شدندنمونه

هاي سفر و تهيه وسائل ن الزم براي سفر و مراجعه به مرغداريهاي آنها و هزينهكانونهاي مرغداري در هر شهرستان، زما

% 4استان،  5شهرستان  25واحد مرغداري و تقسيم آنها بر  196نقليه، اقدام شد و در نهايت با انتخاب تعداد 

دار نيز دار و كارتانهگيري منظور شدند كه در آنها سهم مساوي مرغداريهاي پرومرغداريهاي هر شهرستان در نمونه

  .رعايت گرديد

مصاحبه حضوري در مرغداريهايي انجام شد كه با توجه به تعداد كانونهاي مرغداري در جهات چهارگانه 

جغرافيائي هر شهرستان و نسبت درصدي واحدهاي مرغداري هر تعاوني در چهار جهت جغرافيائي و سپس تقسيم نمونه

  .رب هر شهرستان انتخاب شدندها بين شمال، جنوب، شرق و غ

گيري از فروشندگان فروشگاههاي مرغ در هر شهرستان تهيه فهرست كامل آنها از طريق اداره كل نمونه

تعداد فروشگاههاي مورد مطالعه در هر منطقه . هاي فروشندگان مرغ ميسر گرديدبازرگاني شهرستان و يا تعاوني

  .گيري تصادفي بعمل آمدل آنها در سطح شهرستان مشخص شد و نمونهشهرداري هر شهرستان و به نسبت تعداد ك

كننده به هر فروشگاه بود و در گيري، انتخاب يك نفر از ميان افراد مراجعهكننده نيز براي نمونهمالك تعيين تعداد مصرف

  . مورد  كشتارگاهها،  كليه كشتارگاههاي هر استان در مطالعه منظور شدند

هش، تهيه الگوي جامع جلوگيري و كاهش ضايعات و استفاده بهينه از آنها در صنعت طيور هدف كلي پژو

  : گيردكشور بوده است كه اهداف ويژه زير را در بر مي

  . خوراك  تحت دو شاخص تلفات حيواني و ضريب تبديل خوراكتعيين كمي انواع ضايعات و اتالف - 1

قبل از ”اجتماعي و در سه مرحله زنجيره توليد  -وه فني، فنĤوري و اقتصاديتعيين عوامل مؤثر بر ضايعات در سه گر - 2

  . ، كه مرحله توزيع و مصرف نيز اضافه گرديد“مرحله عرضه فرآورده توليدي”، “مرحله پرورش”، “پرورش

  تدوين الگوي جامع جلوگيري و كاهش ضايعات - 3

شامل ميزان تلفات حيواني در مرغداريها و  »بستهوا «متغيرهاي اين طرح پژوهشي كالً به دو دسته متغيرهاي 

 «و همچنين متغيرهاي ) ضريب تبديل خوراك(نسبت مصرف خوراك به يك كيلوگرم افزايش وزن مرغ توليدي 

  . شونداجتماعي در مراحل مختلف توليد و مصرف تقسيم مي - در سه گروه فني، فنĤوري و اقتصادي  »مستقل
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هاي مختلف چهارگانه تبيين و به صورت يك يداني هر يك از متغيرها از جنبهتعاريف عملياتي و سؤاالت م

  .ماتريس منظم در قالب پرسشنامه تدوين شدند

ها هاي طرح به صورت روايي صوري توسط اعضاي گروه تحقيق و همچنين با سنجش از مرغداريپرسشنامه

ها وارد رايانه شدند و آوري اطالعات، دادهپس از جمع. توسط مديران آنها تكميل و با جزئي اصالحاتي آماده شدند

براي تجزيه و تحليل آنها از آمارهاي توصيفي و تحليلي . انجام گرفت SPSSتجزيه و تحليل آنها با برنامه آماري 

  . استفاده گرديد

  

  و بحثها يافته

ني و ضريب تبديل خوراك و شامل تلفات حيوا »ميزان كمي ضايعات «هاي تحقيق در دو بخش اصلي يافته

  . ، بررسي و تحليل شدند »عوامل مؤثر بر ضايعات«همچنين 

استان نمونه كشور، تهران بيشترين و مازندارن كمترين ميزان متوسط تلفات جوجه را در يك دوره  5از ميان 

مازندران كمترين رقم را دهند و اين در حالي است كه از نظر دامنه نوسان تلفات، خراسان بيشتر و پرورش نشان مي

  . دارا بوده است

ضايعات خوراكي مرغداريهاي گوشتي به شكلهاي مختلف رخ داده و اثر خود را در يك ضريب تبديل 

ترين ضريب تبديل خوراك به ترتيب متعلق به در اين زمينه نيز باالترين و پايين. سازدخوراك باال در گله نمايان مي

و از نظر دامنه نوسان آن، بيشترين مربوط به خراسان و كمترين مربوط به استانهاي مازندران و تهران و مازندران بوده 

  .فارس است

نتايج تحليل عوامل مؤثر بر ضايعات نشان دادند كه باال بودن ظرفيت . تحليل عوامل مؤثر بر ضايعات

ضريب تبديل . دهددار افزايش مينيبطور مع) تلفات حيواني و ضريب تبديل(مرغداري، ضايعات را در هر دو مورد 

استفاده از آسياب و حوضچه ضدعفوني ورودي . خوراك براي مرغداريهاي داراي  پروانه رسمي فعاليت، بهتر است

ها بر ضريب تبديل خوراك اثر معنيهمچنين، اين حوضچه. برددار باال ميمرغداري، ميزان تلفات جوجه را بطور معني

استفاده . بخشددار بهبود ميرند، در حاليكه استفاده از رطوبت سنج ضريب تبديل خوركا را بطور معنيدار افزايشي دا

ميزان تلفات را در مقابل استفاده از يك يا دو نوع آن بطور ) تونلي، كولر و هواكش(همزمان از سه نوع سيستم تهويه 

  .شودداري بيشتر ميم استفاده از سيستم پنجره بطور معنيهمچنين، ضريب تبديل مواد در هنگا. برددار باال ميمعني

كننده بجاي فروشندگان دسته خريد اقالم خوراكي از دو منبع مختلف بجاي يك منبع و همچنين خريد از توليد

  .دهندداري كاهش ميها و ضريب تبديل را بطور  معنيدوم، تلفات جوجه

در مورد زمان . دار بر هر دو نوع ضايعات داردات كاهش دهنده معنيريزي در سال اثرافزايش دفعات جوجه

دار باالترين ضريب تبديل را در برابر سنين باالتر گي بطور معنيروزه 40-45فروش فرآورده توليدي به كشتارگاه، سن 

. ار بر كاهش ضريب تبديل دارددهاي يك روزه هم به مانند افزايش سن آنها اثر معنيباشد و افزايش وزن جوجهدارا مي

اقدامات مديريتي مثل ضدعفوني . دهددار كاهش مياي يا كرامبل نيز ضايعات را بطور معنيعرضه خوراك به شكل حبه

دار دارد و استفاده از شعله افكن و گاز فرما لدئيد نيز سالنها با آب آهك و ساولن در باال بردن ضريب تبديل اثر معني

استفاده از پوسته شلتوك براي پوشش بستر در برابر ساير مواد، . دهددار افزايش ميضايعات را بطور معني هر دو نوع
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ريزي، ميزان هر دو نوع هفته فاصله بين دو نوبت جوجه 2-3دار كاهش داده، و رعايت ضريب تبديل را بطور معني

ساعت در  10ن حضور مدير در مرغداري، زمانهاي بيشتر از در خصوص ميزا. آورددار پايين ميضايعات را بطور معني

  . برددار باال ميها را بطور معنيروز، تلفات جوجهشبانه

  .آوري و تنظيم گرديدنددر پاسخ به پرسشهاي باز، عقايد مديران مرغداري به صورت زير جمع

مديران . دانندراك و ضايعات آن مياكثراً تنبلي كارگران و سپس سوء مديريت را عامل زياده مصرف خو 

ها صرفهكنند و از اين راه در هزينهتجربه شخصي خود را خوب و كافي دانسته و كمتر از خدمات دامپزشك استفاده مي

. براي اكثر آنها، گراني دارو و سپس تقلبي بودن آن مشكالتي را براي تهيه دارو بوجود آورده است. نمايندجوئي مي

گرچه اكثر آنها با جيره متعادل آشنائي كافي . دانندمديران دليل ضايعات را پائين بودن مرغوبيت اقالم خوراكي ميبيشتر 

در مورد مشكالت تهيه جوجه . زنندها از تهيه آن سرباز ميجوئي در هزينهدارند، ولي بخاطر كمبود نقدينگي و صرفه

براي انبار كردن بهداشتي . كنندرا مطرح مي 2و  1و مخلوط بودن درجات هاي يكروزه مرغوب هم اكثراً بيماري جوجه

  . دانندمواد خوراكي، وجود تهويه در انبار و جلوگيري از ورود جانوران موذي را مهم مي

درصد مديران خوراك دادن را به گله طيور، بخاطر اضافه وزن بيشتر و نامشخص بودن زمان كشتار، تا آخرين  78حدود 

  .كنندظات تخليه از سالن قطع نميلح

دهد؛ طبق ترافيك، تلفات مرغها را افزايش ميدقيقه تخليه در روز براي كشتار در كشتارگاه، به علت بار معطلي

 1ها از ميزان مرغهاي حذفي در كشتارگاه. انددرصد از كشتارگاهها هيچگونه مرغ حذفي نداشته 6آمار بدست آمده فقط 

مند بوده و داراي تونل انجماد و سردخانه اكثر كشتارگاهها از خدمات بهداشتي بهره. صد و بيشتر حكايت دارددر 5/2تا 

حمل . نمايندتبديل مي) پودر ضايعات كشتاري(مرغهاي حذفي و پسمانهاي كشتاري را اكثراً به پودر گوشت . هستند

. گيرددار صورت ميو در مواردي هم با وانت بسته و يخچال بازها تقريباً بطور عموم با وانت رومرغ به فروشگاه

كنندگان، پوست، سر و پاها هستند و بهترين نوع پخت با كمترين ضايعات، آب پز، بيشترين دورريز مرغ از نظر مصرف

  . سرخ كردن و كباب كردن عنوان گرديده است

   

  نتيجه گيري 
يعات كه در اين پژوهش ارائه شدند به سه دسته اصلي تقسيم طبق الگوي پژوهش، عوامل مؤثر بر افزايش ضا

  :شوندمي

  عامل 2هاي مدير غير عقاليي بودن فعاليت

  عامل 5انجام كارهاي بيهوده توسط مدير   

  عامل  4استفاده ناصحيح از مواهب           

دن مجوز رسمي فعاليت هاي غير عقاليي، افزايش بيش از حد ظرفيت مرغداري و اخذ نكرمصاديق فعاليت

از مصاديق كارهاي بيهوده مدير، تهيه مواد اوليه خوراك از منابع غير رسمي و غير . براي مرغداري توسط مدير است

توليدكننده آنها، فروش زودتر از موعد و يا با تأخير بيش از حد مرغ يا حضور بيش از حد و يا كمتر از حد مدير در 

اطالعي مدير از استانداردهاي رايج درصد تلفات و ريزي در يك دوره و باالخره بيمرغداري؛ افزايش تعداد جوجه

مصاديق استفاده ناصحيح از مواهب شامل استفاده نادرست از آسياب . باشدضريب تبديل خوراك طيور در مرغداري مي
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سالنها و باالخره چگونگي  هاي گرمايش و سرمايشو حوضچه ضدعفوني ورودي به مرغداري و تركيب نامناسب سيستم

  . باشدسازي آنها ميآماده

  :شوندهمچنين طبق الگوي پژوهش، عوامل مؤثر بر تقليل ضايعات به دو دسته اصلي تقسيم مي

  عامل 1جلوگيري از كارهاي بيهوده 

  عامل 3استفاده درست از مواهب    

ريزي در سال از زودن تعداد دفعات جوجهمصاديق جلوگيري از كارهاي بيهوده توسط مدير، جلوگيري از اف

از مصاديق استفاده صحيح مدير . باشدهفته مي 3تا  2ريزي يعني بيش از يك طرف و  ازدياد فاصله بين دو نوبت جوجه

از مواهب استفاده از خوراك به صورت حبه و كرامبل و استفاده از پوسته شلتوك برنج در تهيه بستر مناسب براي طيور 

  . است

بر اساس بررسي مباني نظري پژوهش، عوامل مؤثر بر باال رفتن تلفات جوجه و ضريب تبديل خوراك در 

مرغداريهاي مورد مطالعه، ناشي از نگرش ناصحيح مديران است كه به صورت غير عقالني كار كردن، انجام كارهاي 

هاي بررسي شده پيرامون چگونگي رفع ن پيشينههمچني. گردندظاهر مي) مواهب(ها بيهوده و استفاده نادرست از نهاده

عالوه بر آن بايد يك . مشكالت باال بودن ضريب تبديل و تلفات جوجه، بايد از تغيير نگرش مديران شروع گردد

اندركاران صنعت طيور كشور نيز فراهم آيد و سازمانهاي ذيربط نيز، بايد با ايفاي مشاركت جدي از طرف ساير دست

وري در صنعت طيور كشور، مشاركت تي و هدايتي درست و  كامل خود، در تحقق هر چه بهتر و بيشتر بهرهنقش نظار

  .خود را نشان دهند

اي بايد نگرش افراد را نسبت به آن تغيير داد و از طرف ديگر، تغيير در از آنجايي كه پيش از پذيرش هر ايده

ست؛ لذا، ترويج بايد مرغداران را در تغيير نگرش نسبت به نگرش، يكي از نقشهاي اساسي آموزشهاي ترويجي ا

بنابراين، الگوي كاهش و . دهدشوند، ياري وري ميفعاليتهائي كه باعث افزايش ضايعات و در نتيجه، كاستن بهره

  :جلوگيري از تقليل ضايعات كه بايد محقق گردد داراي ويژگيهاي زير خواهد بود

اجتماعي مرغداري  -هترين ظرفيت مرغداري با توجه به شرايط فني، فنĤوري و اقتصاديمرغداران را در تعيين ب - 1

  .راهنمايي كرد

  .مرغداران را براي اخذ مجوز رسمي فعاليت راهنمايي و آماده ساخت - 2

مرغداران را با طريقه صحيح استفاده از فنĤوريهاي تهيه جيره غذايي و كنترل سرمايش و گرمايش و همچنين  - 3

  .اشت سالنها آشنا كردبهد

همچنين اطالعات الزم را . اطالعات الزم را از نحوه تهيه صحيح مواد اوليه خوراك در اختيار مرغداران قرار دارد - 4

  . براي عرضه مرغ به بازار در زمان مناسب به مرغداران ارائه بود

   .مديران را با ميزان، نوع و نحوه رسيدگي صحيح به مرغداري آشنا ساخت - 5

  .سازي سالنهاي پرورش به مرغداران آموزش داداستفاده صحيح از مواد و وسايل را براي آماده - 6

ريزي با توجه به شرايط مرغداري و نياز بازار به گوشت مرغ، آموزشهاي الزم را براي محاسبه تعداد مناسب جوجه - 7

  .در هر دوره، به مرغداران عرضه نمود
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هاي الزم را براي به روز تاندارد تلفات جوجه و ضريب تبديل خوراك آگاه كرده و آموزشمديران را از ميزان اس - 8

  .نگهداشتن مرغدار، به وي ارائه كرد

توانند خدمات و حمايت الزم را از مرغدار به عمل آورند به مرغداران وظايف سازمانها، افراد و گروههايي كه مي - 9

  . ط مناسب با آنها راهنمايي و ترغيب نمودآموزش داده و آنان را در ايجاد ارتبا

  

  منابع فهرست 
، زمستان و 5شماره . فصلنامه امور دام وآبزيان. علل ضايعات مرغداري هاي كشور). 1373(اسفاري، اميرعلي  -١

  .22-25، صفحات 1373بهار 

مجله صنعت . كشور  جايگاه مديريت و نيروي انساني متخصص در صنعت طيور ). 1373(امين، محمود  -٢

  .47-51مرغداري، صفحات 

، 1376، دي 10مجله مزرعه، شماره . بهره وري و ضايعات خوراك طيور). 1376(بخشي زاده، محسن  -٣

  .41-43صفحات 

  .14-16مجله نامه مرغداران، صفحات . مديريت تغذيه در توليد طيور). 1376(بني اسدي، مهدي  -٤

، 77، مهر1مجله دام كشت، سال اول، شماره . ميليارد دالر ارزش افزوده 2صنعت مرغ ايران و ). 1372(بي نام  -٥

  .18-21صفحات 

، پائيز 40فصلنامه هماهنگ، شماره . بهره وري يا اهرمي مطمئن در خدمت مديريت). 1375(خاكي، غالمرضا   -٦

  .14-23، صفحات 75

  .7- 15صفحات . يم، مجله نامه مرغداراناز غذا چگونه حداكثر بهره را بدست آورد). 1352(زهري، مرادعلي  -٧

، اسفند 8فصلنامه تغذيه دام و طيور، شماره . علل ضايعات غذايي طيور در ايران). 1372(زهري، مرادعلي  -٨

  .12-15، صفحات 1372

، 1376، مرداد 212مجله كشاورز، شماره . تجهيزات جايگاه طيور). 1376(گروه تحقيق مجله كشاورزي،  -٩

  .72-75صفحات 

چاپ . دكتر منصور شاه ولي: مترجم.مهارتهاي ارتباطي در خدمت توسعه روستائي). 1375(مك دونالد و هيرل  - ١٠

  .اول، معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي، دفتر مطالعات و بررسيها

مجله چكاوك، دوره  .آسيب هاي مرحله جمع آوري و كشتار در جوجه هاي گوشتي). 1375(ميرگانه، سيامك  - ١١

  .86- 92، صفحات 75، بهار 1پنجم، شماره 

استفاده از فضوالت دام و طيور به عنوان مكمل پروتئيني در جيره هاي طيور ). 1376(نيمروزي، رسول  - ١٢

  .83، صفحه 76، ارديبهشت 746گوشتي،مجله برزگر، شماره 

اهي و سخنراني بر ميزان يادگيري مرغداران ، بررسي تاثير دو روش آموزش كارگ)1379(كاوري زاده، ب  - ١٣

استان ايالم نسبت به حفظ، احياء، و بهره برداري از مراتع، پايان نامه كارشناسي ارشد، بخش ترويج و آموزش 

  .كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
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  يتشكر وقدردان
نموده  ينجانب همكاريكه با ا يميهندس نعمت اله رحزاده و م ينيان دكتر هوشنگ معيآقا يله از همكاريوسيبد         

 يعال يراز و شورايدانشگاه ش ي، معاونت پژوهشيور  وزارت جهاد كشاورزين معاونت وقت دام و طياند و همچن

  .گردد يم يمانه قدردانيكه در پژوهش به نگارنده كمك كرده اند، صم يه مرغدارانيكشور و كل يپژوهش كشاورز
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