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کمى و کىفى صنعت طىور در سال هاى اخىر ،مرهون پىشرفت در علم تغذىه و تعىىن دقىق احتىاجات
بخشى از گسترش چشم گىر ّ
غذاىى طىور است.
توسعه اىن صنعت کوشش بسىارى نموده اند ،به طورى که طى  30سال گذشته ،احتىاجات غذاىى طىور در هر مرحله
دانشمندان در
ٔ
اولىه متداول خوراکى ،که در
از رشد و تولىد به طور دقىق تعىىن شده است .هم چنىن ،مىزان تمام مواد مغذّ ى ضرورى موجود در مواد ٔ
تغذىه طىور مورد استفاده قرار مى گىرد ،نىز شناخته شده است.
ٔ
1
تحقىقات
ملى
انجمن
کمىته تغذىه طىور در سال هاى اخىر مسئولىت تجدىد نظر در گرد آورى مطالعات انجام
زىر
اعضاى
انتخاب
با
،
ٔ
تغذىه طىور است.
تغذىه طىور را به عهده گرفته و هر روز شاهد افزاىش اطالعات جامع و دقىق ترى در علم ٔ
زمىنه ٔ
گرفته در ٔ
تغذىه طىور حدود  60تا  70درصد از هزىنه هاى پرورش طىور را در برمى گىرد ،بنابراىن اهمىت آن و داشتن اطالعات کافى در
ٔ
تغذىه ناصحىح باعث مى شود رشد بدن و تولىد محصول کاهش ىابد و ساىر عوارض نىز اىجاد گردد.
اىن زمىنه بر هىچ کس پوشىده نىستٔ .
بنابراىن باىد تالش کرد تا با کمک گرفتن از اصول علمى تغذىه ،تولىد اقتصادى طىور توسعه ىابد.
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پىش آزمون
1ــ براى تأمىن انرژى و پروتئىن مورد نىاز مرغ از چه مواد خوراکى استفاده مى شود؟
تغذىه مرغ از پودر استخوان و پودر صدف استفاده مى شود؟
2ــ آىا در ٔ
ماده مغذّ ى ضرورى در تغذىه طىور است؟
3ــ آىا آب ىک ٔ
تغذىه طىور استفاده کرد؟ چرا؟
ماده خوراکى در ٔ
 4ــ آىا مى توان تنها از ىک ٔ
   5ــ اندازه ذرات دان جوجه با افزاىش سن چه تغىىرى مى نماىد؟

