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 بهبود امنیت غذایی و تغذیه با مصرف، تولید و ترویج  مرغ سایز

ات ی، سالم و مغذی مطابق با ترجیحامنیت غذایی و تغذیه به معنای دسترسی همه آحاد مردم جامعه در همه اوقات به غذای کاف

سلولی یا سیری سلولی برای داشتن یک زندگی فعال و سالم است. از ابعاد  مندیمنظور بهرههای اجتماعی بهفرهنگی و مطلوبیت

 ، دسترسی اقتصادی به معنی بهبود قدرتمعنی تولید غذای کافی، ایجاد دسترسی فیزیکی به غذا بهاصلی امنیت غذایی و تغذیه

اصول  با سالمت غذا به معنی رعایت نیای به معنی ترویج فرهنگ صحیح مصرف غذایی و ایمخرید مردم، فرهنگ و سواد تغذیه

 باشد.، عرضه و مصرف مواد غذایی میسالمت در کلیه مراحل تولید

منبع  عنوان یکحال حاضر در حیطه بهبود دسترسی فیزیکی به غذای سالم  و کافی، تولید و ترویج فرهنگ مصرف مرغ سایز بهدر

 های امنیت غذایی و تغذیه در کشور قرار دارد.ر اولویت برنامهها و امکانات کشور دخوب پروتئین با توجه به ظرفیت

 زیادی دح ف، پوست و خون تاواستخوان، غضر و هستند، عضالت بدن هایبافت و هاسلول ساختاری ترکیبات ترین اصلی هاپروتئین

 هایزیمآن تولید دیده،آسیب یا فرسوده هایبافت جایگزینی و ترمیم ،تکامل و رشد برای هاپروتئین. اندشده ساخته پروتئین از

 پروتئین شده توصیه مقدار، کلی طوربه باشند.ها میمینو ویتاها هورمون برخی اساسی ترکیب گوارشی ضروری بوده و و متابولیکی

 .باشدمی بدن وزن به ازای هر کیلوگرم گرم 1تا  8/0روزانه  نیاز مورد

گرم و برای 34سال 13تا1 و برای نوجوانان گرم 11سال 8تا  4گرم، 13سال 3تا  1برای کودکان  روزانه مقادیر توصیه شده پروتئین

 است. گرم  44 و  25سال پسران و دختران به ترتیب 18-14نوجوانان 

پروتئین از فاکتورهای  باشد. دریافتگرم برای زنان باردار و شیرده می11ترتیب برای مردان و زنان بالغ و گرم در روز به44و  24 

نان و غالت و حبوبات( و حیوانی )عمدتا گوشت، مرغ،  اًمهم در ارزیابی وضعیت امنیت غذایی جامعه است و از دو منبع گیاهی )عمدت

 گردد.مرغ( دریافت میماهی، شیر و لبنیات و تخم

یکی مرغ ت و تخمگروه گوشده باالتری برای بدن دارند.پروتئین حیوانی در مقایسه با پروتئین گیاهی ارزش بیولوژیکی و قابلیت استفا

 ماهی،، مرغ) سفید گوشت ،(شتر گوساله، و گوسفند) قرمز گوشت شامل گروه این های غذایی اصلی در هرم غذایی است.از گروه

 12 متوسط چربی با گوشت کیلوکالری، 22 چربکم از انواع گوشت گوشت واحد هر .است مرغتخم و( مرغ شتر و مونبوقل ،پرندگان

 توصیه میزان .است مغذی مواد سایر و روی آهن،، پروتئین حاوی گروه این .دارد انرژی  کیلوکالری100 پرچرب گوشت و کیلوکالری

 است. واحد 1-5 با برابر روزانه مصرف شده



 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 

5 

 

 

 : با است برابر گروه این از واحد هر

 یا پخته، خورشتی گوشت( گرم 30 تکه هر) تکه 5 •

 یا پوست(، بدون) مرغ متوسط سینه سوم یک یا مرغ متوسط ران نصف •

  یا، (انگشت بدون) دست کف اندازه به ماهی تکه یک •

 مرغ تخم عدد دو •

عنوان غذا برای هزاران سال است که در سراسر جهان بهو  های مصرفی در جهان استپروتئینفراوان ترین از مرغ یکی گوشت مرغ:

 طبق .ودشمی تعریف «باال کیفیت» پروتئین با عنوانبه مرغتخم و شیر، هاگوشتسایر مانند، طیور و مرغپروتئین  .شودمصرف می

USDA Food Data Central ،رودشمار میهب پروتئین منابع غذایی بهترین از یکی، گرم100 هر در پروتئین گرم13/14 با مرغ سینه.  

 نیز پز و و پخت متفاوت است محصول چربی و آب به بسته %32 تا 12 بین( مرغ گوشت جملهاز) هاگوشت اکثر پروتئین محتوای

نفر در روز است گرم45اساس سبد مطلوب غذایی سرانه مصرف روزانه گوشت مرغ بر .شودمی هاگوشت پروتئین غلظت افزایش باعث

 نفر در سال است.گرم کیلو 55.43 یعنی

 پوست وجود .است متفاوت پوست دارای مرغ ران و مرغ سینه در کالری دریافتی مقدار، خاص طوربه :3های چرب امگااسید

 متفاوت آن نوع به بسته شده پخته مرغ چربی محتوای .دهدمی افزایش درصد30 تا 52 حدود را کالری مقدار( چربی محتوای دلیلبه)

 یک فقط و اشباعغیر هایچربی از مرغ گوشت چربی ازاز نیمیبیشدارد  وجود چربی گرم3 از کمتر سینه گوشت گرم100در  .است

 .است شده تشکیل اشباع شده هایچربی سوم

 .است بلند زنجیره با n-3 یا 3 امگا چرب اسیدهای ماده پیش) لینولنیک-آلفا اسید از غنی، های مرغیمصرف دانهدلیل به گوشت مرغ

 از مهمی منبعتواند می طیور مرغ و گوشت بنابراین، است کم نسبتاً( 3امگا اصلی منبع) ماهی مصرف که، غربی کشورهای بیشتر در

 .باشد چرب اسیدهای این

با مصرف  شود.محسوب می  B6خصوصبه Bگروهمحلول  هایویتامین اکثر عالی منبع سفید انواع گوشت ها:ها و مینرالویتامین

نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن  B6شود. ویتامینمین میأمورد نیاز بدن ت B6درصد از کل ویتامین34گوشت مرغ تقریبا 

 خونی نقش دارد.، چربی و پروتئین،  برای تولید گلبول قرمز و پیشگیری از کمها. همچنین در متابولیسم کربوهیدراتدارد

برای مصرف سوخت و ساز غذا در  B3ویتامین .کندمی تأمین را B3یا ویتامین نیاسین از زیادی مقدار خصوص مرغگوشت طیور به

 ، سالمت پوست و سیستم عصبی ضروری است.سازی انرژی غذا، عملکرد مناسب سیستم گوارشزاد، آبدن
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هن در ران مرغ بیشتر از آو میزان  کند(می تأمین آهن گرممیلی 4/1 مرغ ران گرم100هن است آگوشت مرغ منبع خوبی از : آهن

 است. سینه مرغ

 مسیست و به بهبود عملکرد دارد کودکان مغز و تکامل رشد نقش مهمی در  که است کولین وB12 نویتامی حاوی گوشت مرغهمچین 

 .کند کمک سالمندان در شناختی عملکرد و عصبی

 اًتقریبد. کنمین میأالزم است را تنها آ، استخوان و حفظ سالمتی و استحکام گوشت مرغ مقادیر کافی از فسفر را برای تشکیل دندان :فسفر 

 شود.مین میأدرصد نیاز روزانه بدن به فسفر با مصرف گوشت مرغ ت34

برای حفظ تعادل بین سدیم میلی گرم پتاسیم وجود دارد که 300 اًگرم آن تقریب100خوبی از پتاسیم است و در هر  گوشت مرغ منبع پتاسیم:

  .اهمیت دارد های قلبی و عروقی دارددر بدن که نقش مهمی در پیشگیری از بیماریو پتاسیم 

مین أمغذی را تدرصد نیاز روزانه به این ریز40تواند روزانه گوشت مرغ می: گوشت مرغ منبع خوبی از سلنیوم است و مصرف سلنیوم 

ها نقش دارد. های آزاد در پیشگیری از سرطاننتی اکسیدان قوی است که با حفاظت بدن در مقابل رادیکالآکند. سلنیوم یک 

 شود.می یی مثل کرونا محافظتها، بدن از ابتال به بیماریهمچنین با تقویت سیستم ایمنی

ز از جای گوشت قرمبه کنندهای قلبی و عروقی در جهان و ایران متخصصین تغذیه توصیه میتوجه یه شیوع باالی بیماریامروزه با

 گوشت تربیش که کسانی. دهدمی افزایش را بزرگ روده سرطان به ابتال احتمال قرمز گوشت زیاد مصرف گوشت سفید استفاده کنید.

 به تالاب خطر با بیشتر افراد سایر با مقایسه در کنندمی مصرف ژامبون و کالباس سوسیس، :مانند شده فرآوری هایگوشت و قرمز

 سرطان هب ابتالی با که است شده اشباع چربی اصلی منابع ازیکی گوشت همچنین. هستند مواجه سرطان و عروقی-قلبی هایبیماری

 لیدتو باال حرارت با قرمز گوشت پخت طول در زاسرطان مواد. دارد مستقیم ارتباط پروستات سرطان و بزرگ روده سرطان و پستان

 .شودمی

شود. مقدار در خون می LDLگوشت قرمز مقدار چربی و کلسترول بیشتری نسبت به گوشت سفید دارد که این امر منجر به افزایش  

 زیر نشان داده شده است:در جدول مرغ کلسترول در گوشت قرمز )گوسفند و گوساله ( و گوشت 

 گوساله مرغ بدون پوست مرغ با پوست گوشت گاو شت گوسفندگو انواع گوشت

میزان کلسترول در 

 گرم011هر 
 گرممیلی 00 گرممیلی 60 گرممیلی 00 گرممیلی 01 گرممیلی 01
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 چه نوع مرغی را بهتر است که مصرف کنیم؟ 

 مرغ  شود طول دوره پرورشپسندند و این موضوع باعث میهای درشت را میمرغ گونه است کهرهنگ مصرف مردم کشور ما اینف

گرم در بهترین شرایط سالمت کیلو5تا  1.4هایی با دامنه وزنی حدودمرغ .طوالنی شود و میزان آنتی بیوتیک مصرفی نیز افزایش یابد

تر از این مدت پرورش که طوالنی هاییمرغدر  .روز باشد 42تا  45هستند و طول دوره پرورش هم با شرایط فعلی ایران باید حدود 

 بیشتر است. بیوتیک در گوشت آنها آنتی ماندهباقیشوند مقادیر تر مییابند و درشتمی

زیر  دالیلهایی با وزن بیشتر بهدر مقایسه با مرغ هااین مرغ کهشوند مرغ سایز نامیده می دارند گرمکیلو5هایی که وزن کمتر از مرغ

 هستند: ترمناسب

 .های درشت مقادیر زیادی چربی دارندکه مرغحالیمقدار چربی کمتری دارد درکیلو( 5) با وزن کمتر از مرغ سایزچربی کمتر:  -1

 .کاهش چربی محوطه بطنی را به همراه خواهد داشت کاهش سن کشتار موجب تردی و افزایش کیفیت گوشت ران و سینه شده و

 .شودمی...  و خون چربی اختالل چاقی، وزن، اضافه نتیجه در و چربی دریافت افزایش موجب درشت مرغ در موجود چربی

شوند و کاهش سن کشتار موجب کاهش حجم چربی ذخیره شده در ها بیشتر در بافت چربی ذخیره میبیوتیکتوجه به اینکه آنتیبا

 مقدار هنتیج در و کمتر چربی دارای وزن کم هایمرغ .ثر باشدؤها مماندگاری کمتر آنتی بیوتیکتواند در می گردد، این امرها میبافت

 .بود خواهند کمتری بیوتیکآنتی

قیمت  و مرغ دلیل سبکتر بودن الشهکم درآمد بهبیشتر: تولید مرغ با وزن کمتر موجب افزایش توان خرید اقشار قدرت خرید -5

 .شودمی های درشتکمتر آن در مقایسه با مرغ

 

 بهبود امنیت  غذایی و ایمنی غذایی در کشور:  

 تواند در بهبود وضعیت امنیت غذایی به دالیل زیر نقش مهمی داشته باشد:و مصرف مرغ سایز می ولیدت

برای  ،شود از این رو نیازهای نگهداری جوجه افزایش یافتهوزن جوجه بیشتر می ،با افزایش سن بهبود ضریب تبدیل غذایی: -1

ریب ض .گرم رشد روزانه( در سنین باال به مقدار خوراک بیشتری نسبت به سنین پایین مورد نیاز است80میزان یکسانی از رشد )

 تواند اثرات اقتصادی بسیار مهمیرود که میر میرورش مرغ به شماترین مزایای فیزیولوژیک کاهش سن پتبدیل غذایی یکی از مهم

 داری داشته باشد.صنعت مرغبرای 
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با کاهش سن کشتار و ...(  سالن، کارگر، سرمایه و) وری از منابع موجود: افزایش بهرهتراکم پرورش در واحد سطح افزایش -5

وری از منابع این امر به نوبه خود موجب افزایش بهره .گرددریزی بیشتر در واحد سطح فراهم میوزن زنده پایان دوره امکان جوجه

 .موجود خواهد شد

دوره 2/4به  4های مرغداری از توجه به اینکه تعداد دوره پرورش مرغ گوشتی در واحدبا رونق واحدهای پرورش مرغ مادر: -3

این امر موجب رونق  .شودروزه بیشتر میجه یکدلیل افزایش تراکم در واحد سطح، تقاضا برای جوو همچنین به یابدافزایش می

 ...کاهش برگشت سرمایه و، گذارهای انجام شده موجب افزایش بهروریبرداری کامل از سرمایهگوشتی شده و بهرههای مرغ مادرواحد

 .را به همراه خواهد داشت

رغ و م یابد که در نتیجه میزان وارداتکشور افزایش میمرغ در بیشتر کمتر امکان تولید  تولید مرغ با وزنبا : کاهش واردات -4

 .یابدبه کشور کاهش می های مرغیدانه

وری غذایی، درصدی بهره10گرم( عالوه بر بهبود کیلو1.8تا  1.4با اجرای طرح تولید مرغ براساس وزن استاندارد )با وزن حدود  -2

 .شودها دالر ارز از کشور جلوگیری میجویی شده و از خروج میلیونهزارتن در واردات ذرت و سویا صرفه 800تا  100حداقل حدود 

 

 نتی بیوتیک در پرورش مرغ:استفاده از آمزایا و معایب  

 به دست کارگران، گوشتی محصوالت کمبود دلیلبه که شد آغاز 1110سال از حیوانات تولید در میکروبی ضد داروهای از ستفادها

 بتاًنس هایهزینه با بیشتر گوشت تولید ابزاری برای در جستجوی زمان آن در دانشمندان .زدند آمریکا سراسر در آشوب و اعتراض

از چند  بعد .دامداری و طیور شد در پرورش میکروبیضد عوامل سایر و هابیوتیکآنتی از استفاده به منجر تر بودند که همین امرارزان

تولید  پرورش و در بیوتیکآنتی درمانیغیر استفاده، درمانی هایشکست افزایش و بیوتیکآنتی به مقاومت جهانی تهدید باسال 

  .است شده ممنوع کشورها برخی در حیوانات

 هایویهس انتشار، حال عین در است اما مطلوب نیز اقتصاد و کشاورزان برای دام و طیور تولید در بیوتیکآنتی از صحیح  استفاده

 دالیل .اشدب داشته عمومی سالمت بر جدی عواقب تواندمی غذایی زنجیره طریقاز انسان به آنها بیشتر انتقال و بیوتیکآنتی به مقاوم

 مصرف .است تولید بهبود و رشد یارتقا، عفونت درمان، عفونت از پیشگیری طیور مرغ و در پرورش بیوتیکآنتی از استفاده اصلی

 مقاومت معرض در بیوتیک استفاده شده استکه در پرورش آنها از مقادیر زید آنتی مرغی محصوالت مصرف طریقاز کنندگان

 سپس و دایجاد کن را باکتری مقاوم هایسویه تواندمی هابیوتیکآنتی از نادرست استفاده، مرغداری در .گیرندمی قرار بیوتیکیآنتی

  .شود منتقل کنندگانمصرف به مرغتخم و مرغ گوشت طریقاز
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محیطی  یزایو بیماری زاآنها به عوامل استرس موجب افزایش حساسیت مرغهای برخی از نزاد رشد الیباسرعت  باید توجه داشت

روی  غذای آنهاها در جیره بیوتیک به مصرف غیردرمانی آنتی مرغ دهندگان حل، برخی از پرورش عنوان یک راهشده است و به

عنوان یک محرک طور مداوم و بهها بهبیوتیکشود؛ اما استفاده از آنتیاستفاده نمی از هورمون مرغ و طیورهرچند در پرورش  .اندهآورد

همترین عنوان مها بهبیوتیکاز این رو مصرف خوراکی آنتیشود که میطیور  مرغ و تولیدات ها دربیوتیکرشد موجب باقیماندن آنتی

 .تخم مرغ در بسیاری از کشورها ممنوع استعامل آلودگی گوشت و 

وارد اثرات در اکثر م .نده داردبر سالمتی مصرف کنو طیور اثرات مضر سمی مرغو متابولیت آنها در گوشت  بیوتیکآنتیهای ماندهباقی

ر های قوی آلرژیک دایجاد واکنشنایی ااما این داروها تو .های دارویی بر روی سالمتی انسان شناخته شده نیستماندهمدت باقیلندب

 .باشدمی تیکبیونتیآهای آلرژیک به ول بیشتر واکنشها بتاالکتام مسئبیوتیکسمی آنتیرغم طبیعت غیربه .افراد حساس را دارند

 هایوتیکبیآنتی از .دارد وجود بتاالکتام حلقه شانمولکولی ساختمان در که هستند هابیوتیکآنتی از ایگسترده گروهبتاالکتام )

 (.نمود اشاره هاکارباپنم و هامونوباکتام ها،سفالوسپورین ها،سیلین پنی :به توانمی ترکیب این بکاربرنده

هاای  ن درماان عفونات  آتساریع کنناد و متعاقاب    هاا  را در بااکتری  یبیاوتیک نتای آ هاای توانند انتشاار مقاومات  ها میبیوتیکآنتی

هااا باارای کنتاارل بیماااری در دام و طیااور بااه مااوازات افاازایش بیوتیااکاسااتفاده گسااترده از آنتاای .شااودتاار ماایانسااانی مشااکل

هااای ماناادهیااب فلااور نرمااال دسااتگاه گااوارش انسااان اثاار مخاارب دیگاار باااقی تخر .مقاوماات میکروباای در ایاان حیوانااات اساات

عناوان سادی بارای پیشاگیری     کنناد باه  در روده زنادگی مای   هاایی کاه معماوالً   بااکتری  .باشاد دارویی در مواد غذایی انسان مای 

صاورت  شاود و یاا باه   هاا مای  هاا سابب کااهش تعاداد ایان بااکتری      بیوتیاک آنتای  .کنناد زا عمال مای  های بیمارید باکتریواز ور

 .برندبین میها را ازانتخابی بعضی از گونه

روز بااوده و 52 کشااور هااای ماارغ گوشااتیدر گلااهشااروع بیماااری براساااس گاازارش سااازمان دامپزشااکی کشااور میااانگین ساان  

روز  2هااای مصاارفی در طیااور حاادود  بیوتیااکآنتاای میااانگین ماناادگاریطرفاای از .روزگاای اساات38تااا  52رو دوره مصاارف دا

فعلای کشاور سان مناساب بارای       در شارایط  .استحصاال اسات   تار وزن مطلاوب قابال   رغم اینکاه در سان پاایین   رو بهاست از این

گارم و مارغ   100کیلاو و  5تاا   5 وزن مارغ زناده متنااظر باا ایان سان حادود        .شاود گرفتاه مای   نظار درروزگای  45کشتار حدود 

 .شودگرم براورد می 200و  یک کیلوتا  کیلو کشتار یک

 ماارغ سااایزیااا بااه اصااطالح  گرمکیلااو5هااای کوچااک بااا وزن کمتاار از شااود کااه در هنگااام خریااد ماارغ از ماارغلااذا توصاایه ماای

 .استفاده کنید


