
 (اصفهان) خىراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی در نىآوری و پژوهش همایش
 

 

 پرورش طیور در مراتع

 *نصیر لندی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی -1

 (اصفهان)واحد خوراسگان  

 

حدذالل  . ثشای تٌذسستی ٍ پَیبیی افشاد ّش جبهعِ حذالل ًیبص پشٍتئیي افشاد آى جبهعِ ثبیدذ تدیهیي ضدَد   

ایي دس حبلی است وِ دس ایدشاى هتَسدم هیدضاى    . گشم دس سٍص است 02هیضاى پشٍتئیي هَسد ًیبص ثشای ّش فشد 

ججدشاى ایدي وبسدتی     گدشٍ دس سٍص اسدت ودِ ثدشای     71ضدَد   پشٍتئیٌی وِ تَسم ّش فشد دس سٍص هصشف هدی 

 . ثبیستی الذاهبت الصم ثِ عول آیذ هی

ثٌدبثشایي ثدشای تدیهیي    . ثشاثش ظشفیت هشاتع وطَس دام دس هشاتع وطَس ٍجدَد داسد  4دس حبل حبضش حذٍد 

 .پشٍتئیي حیَاًی ثبیذ دًجبل ساّْبیی غیش اص پشٍسش دام دس هشاتع ثبضین

هشغ ثِ دلیل داسا ثَدى ووتشیي هیدضاى ضدشیت    ٍ تخندس ایي هیبى ثبیذ ثِ ثخص تَلیذ وٌٌذُ گَضت هشغ 

 .ٍ داسا ثَدى دسصذ پشٍتئیي ثبالتش ًسجت ثِ گَضت لشهض تَجِ ثیطتشی ًوَد(  FCR) تجذیل غزایی 

ّبی پیطشفتِ اهشٍصی سا ثِ  اص طشفی دس ثسیبسی اص وطَسّبی پیطشفتِ پشٍسش طیَس دس لفس ٍ سبلي

فس سًجَسی ، عبسضِ خستگی هشغبى تخوگزاس ، ّیستشی ، وبًیجب دلیل هطبّذُ هطىالت سفتبسی اص لجیل ل

اًذ وِ هب ًیض دیش یب صٍد  لیضم ٍ ثسیبسی هطىالت دیگش دسست ًذاستِ ٍ سٍی ثِ پشٍسش طیَس دس هشاتع آٍسدُ

ی آًبى ثپیًَذین ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس وطَس هب ثسیبسی اص وطبٍسصاى داسای صهیي ّبی لبثل  ثبیستی ثِ جشگِ

تفبدُ دس ایي اهش ّستٌذ ٍ وطبٍسصی ًیض ثِ تٌْبیی جَاثگَی هطىالت التصبدی ایي گشٍُ ًیست پس ثب اس

تَاى گبهی سا دس جْت ثْجَد  آهَصش پشٍسش طیَس دس هشاتع ٍ دس اختیبس لشاس دادى اهىبًبت ثِ وطبٍسصاى هی

تَاًٌذ ًمص  بٍسصاى هیٍضعیت التصبدی وطبٍسصاى ٍ ّوچٌیي تیهیي پشٍتئیي حیَاًی وطَس ثشداضت ٍ وط

 . هْوی سا دس ایي صهیٌِ ایفب وٌٌذ

 . ضًَذ صیبد ضٌیذُ هی free range  ٍpastured poultryاخیشاً اصالحبتی اص لجیل 

پشٍسش طیَس دس هشاتع هجحث جذیذی است وِ هطشح ضذُ است ٍ ثسیبسی اص وطَسّبی پیطشفتِ دس 

ب عذم صذٍس هجَص ثشای پشٍسش طیَس دس لفس اّویت ایي هجحث ث. اًذ صهیٌِ آى ضشٍع ثِ فعبلیت ًوَدُ

 .ثبسُ ثیطتش خَاّین ضٌیذ ّبی آیٌذُ ًیض دس ایي ثیطتشی پیذا وشد ٍ دس سبل

یىی اص هطىالتی وِ دس . ّبی پیطشفتِ اهشٍصی هطىالت ٍ هعبیت ٍ ّوچٌیي هحبسي ثسیبسی داسًذ سبلي

تب  72ّبی اهشٍصی ٍجَد داسد هطىل تشاون ثبال است وِ دس پشٍسش جَجِ گَضتی ایي تشاون ثِ هیضاى  سبلي

ثِ اثعبد لفس خَاّذ لطعِ جَجِ گَضتی دس ّش هتش هشثع خَاّذ سسیذ ٍ دس هشغبى تخوگزاس ًیض ثستِ  70

تَاى ثِ  اص آى جولِ هی. دس ًتیجِ ثب تَجِ ثِ تشاون ثبالی هَجَد ثب هطىالت صیبدی هَاجِ ّستین. ثَد

ای اص لجیل ووجَد اوسیظى ٍ افضایص گبصّبی داخل سبلي اضبسُ وشد وِ دس صَستی وِ  هطىالت تَْیِ

 . گبصّبی داخل سبلي خبسج ًطًَذ هَجت ثستش هشطَة خَاٌّذ ضذ
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. ّب دس ثستش همذاس صیبدی گبص آهًَیبن ٍ ّیذسٍطى سَلفَسُ آصاد خَاٌّذ ضذ دس اثش فعبلیت هىیشٍاسگبًیسن

تجوع ایي گبصّب دس سبلي اثشاتی اص لجیل وبّص سضذ ، ثشٍص ثیوبسیْبی تٌفسی ٍ وبّص ساًذهبى غزایی سا ثِ 

َّای آصاد دستشسی وبهل داضتِ ٍ  دس صَستی وِ دس پشٍسش طیَس دس هشتع ، طیَس ثِ. ّوشاُ خَاّذ داضت

 . دس ًتیجِ ثب هطىالتی اص ایي لجیل هَاجِ ًخَاّین ثَد. هیضاى وبفی اوسیظى سا ًیض دسیبفت خَاٌّذ وشد

دس پشٍسش طیَس دس هشتع طیَس ثِ علت چشای طجیعی ، دس اختیبس داضتي فضبی وبفی ، ًَس آفتبة ٍ 

هعذًی سضذ هٌبسجی خَاٌّذ داضت ٍ ثسیبسی اص هطىالت  ّب ٍ هَاد دستشسی ثِ سطَح ثبالیی اص ٍیتبهیي

 . ّب ًیض ثِ دلیل چشای طجیعی ٍ تیهیي غشایض وبستِ خَاٌّذ ضذ سفتبسی آى

آٍسًذ ٍ ثب چشای طجیعی دس  ّوچٌیي طیَس دسصذی اص غزای خَد سا اص طشیك گیبّبى هشتعی ثِ دست هی

ّب دس هشتع  شدُ ٍ ّوچٌیي چشای طجیعی جَجِهشاتع ، ثبغبت ٍ صهیٌْبی صیش وطت ، صهیي سا وَددّی و

 . ثبعث تحشیه جَاًِ صًی ًیض خَاّذ ضذ

الجتِ ثب پشٍسش طیَس دس هشتع طیَس ثیطتش دس هعشض عَاهل طجیعی ٍ هحیطی ثَدُ وِ اص آى جولِ 

ثبدّبی ضذیذ خسبسات صیبدی سا ثِ طیَس ٍ تیسیسبت هشغذاسی . تَاى ثِ ٍصش ثبدّبی ضذیذ اضبسُ وشد هی

ّب استفبدُ  ّبی پبییٌی الًِ تَاى اص سٍش ًشدُ وطی لسوت سد خَاٌّذ آٍسد وِ ثشای حل ایي هطىل هیٍا

اًذ وِ لبثلیت جبثجبئی داضتِ  ّبیی وِ ثبثت ًیستٌذ ٍ ثِ صَستی طشاحی ضذُ الجتِ ایي سٍش دس الًِ. وشد

 . ثبضٌذ تَجیِ التصبدی ًخَاٌّذ داضت

ّب ثب  بی پیطشفتِ وٌتشل دهبی هحیم دس وٌتشل هب ًجَدُ ٍ جَجِدس پشٍسش طیَس دس هشتع ثشخالف سبلٌْ

 . دهبّبی ًبهطلَة سٍثشٍ خَاٌّذ ثَد

دسضوي روش ایي ًىتِ لبثل . دسجِ است 04تب  71دهبی هٌبست ثشای پشٍسش طیَس دس داهٌِ دهبیی 

َثت ّوشاُ ثبضذ ثِ ٍلی سشهب ًیض صهبًی وِ ثب سط. وٌٌذ تَجِ است وِ طیَس سشهب سا ثْتش اص گشهب تحول هی

دسجِ هصشف غزا افضایص خَاّذ یبفت تب اًشطی  71تش اص  دس دهبّبی پبییي. ی گشهب خطشًبن خَاّذ ثَد اًذاصُ

  .الصم ثشای گشم وشدى ثذى تیهیي ضَد

دس آة ٍ َّای گشم ًیض ثِ علت ایٌىِ طیَس فبلذ غذد عشق ّستٌذ ثشای هجبسصُ ثب گشهبی َّا طیَس ثِ 

دس ًتیجِ ثبیذ ثِ ایي ًىتِ تَجِ ًوَد وِ دس فصَل گشم سبل . ّستٌذ پٌبُ خَاٌّذ ثشد هٌبطمی وِ سبیِ

خَسی ثِ هیضاى وبفی دس هٌبطك سبیِ ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ طشاحی الًِ ًیض ثبیذ ثِ صَستی  داًخَسی ٍ آة

 04اص  ثب ایي حبل اگش حشاست هحیم ثیطتش. ثبضذ وِ ثِ آسبًی دس فصَل گشم ثِ ایي هٌبطك هٌتمل ضَد

دس ًتیجِ سضذ . دسجِ ثبضذ هصشف خَسان وبّص یبفتِ ٍ اعوبل هتبثَلیه ًیض ثِ خَثی اًجبم ًخَاٌّذ ضذ

 . وبّص خَاّذ یبفت

هطىل دیگش وِ دس پشٍسش طیَس دس هشتع ثب آى سٍثشٍ ّستین ٍجَد دائوی ضىبسچیبى طیَس دس هشاتع 

عالٍُ ثش هطىالتی وِ ثِ اختصبس ثیبى ضذ هطىالت دیگشی ًیض هطشح ّستٌذ وِ دس ًْبیت ثبعث . است

وبً الجتِ پشٍسش طیَس دس هشتع هجحث جذیذی است ٍ هسل. عولىشد تَلیذی پبییي طیَس خَاٌّذ ضذ

 . ساّىبسیبثی هٌبست ثشای هطىالت حبضش اسائِ خَاٌّذ ضذ

  free range -طیَس  -هشتع :  کلمات کلیدی
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