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مقدمه

بررس��ی پژوهشگران نش��ان داده که مصرف فرآورده های حيوانی تا سال 
2050 بين 60 تا 70 درصد افزایش خواهد یافت که بخش عمده آن از نياز 
کش��ورهای در حال  توسعه )مانند ایران( منشأ می گيرد. این افزایش نيازمند 
مناب��ع خوراکی عظيمی اس��ت ک��ه تأمين آن با توجه ب��ه محدودیت منابع 
گياهی رایج، تغييرات آب و هوایی روزافزون و رقابت بر س��ر اس��تفاده از این 
منابع به عنوان غذای انس��ان، خوراک دام و طيور یا حتی س��وخت به چالش 
بزرگی تبدیل ش��ده اس��ت. قيمت منابع خوراکی رایج مانند ذرت و کنجاله 
سویا رو به افزایش بوده و دسترسی به آنها برای پرورش دهندگان احتماالً در 
آینده محدودتر نيز خواهد شد. این معضل در کشور ما با توجه به تنگناهای 
اقتصادی و محدودیت واردات، تش��دید شده است. لذا بررسی امکان استفاده 
از منابع خوراکی کمتر ش��ناخته ش��ده داخلی از الویت ه��ای این صنعت به 
ش��مار م��ی رود. از بين این منابع خوراکی نوظهور، حش��رات  به دالیل ذیل 

می توانند خوراک خوبی برای طيور باشند.
الف( رش��د سریعی داش��ته و در زمان کوتاه مقادیر قابل توجهی زیست توده 

توليد می کنند. 
ب( به راحتی از بقایا و پس مانده ای کش��اورزی و صنایع غذایی به عنوان غذا 

استفاده کرده و ضریب تبدیل غذایی مناسبی دارند.
 ج( به لحاظ انرژی و پروتئين و س��ایر مواد مغذی )ویتامين ها، مواد معدنی 

و...( ارزش غذایی باالیی داشته و غذای طبيعی پرندگان به شمار می روند.
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میل ورم 
ميل ورم )mealworm( الرو گونه ای سوسک شب رو یا سوسک تاریکی 
)Tenebrio molitor( از خانواده Tenebrionidae است که در سراسر جهان 
یافت شده و چون آفت غالت، آرد و غذای انباری به شمار می رود به کرم آرد 
نيز معروف است. تکثير و تغذیه آنها نسبتاً آسان است. الرو بالغ به رنگ زرد 
یا قهوه  ای روش��ن بوده و حدود 20 ت��ا 32 ميلی متر طول دارد این الرو در 
دنيا به صورت صنعتی تکثير ش��ده و به شکل زنده، کنسرو شده، خشک شده 
و پودر ش��ده به عنوان خوراک حيوانات خانگی، پرندگان، پستانداران کوچک 

و ماهی ها عرضه می شود. 

ارزش غذایی میل ورم
مي��زان پروتئين خام پودر خشک ش��ده این الرو بي��ن 31 تا 53 درصد، 
فيب��ر خام، 10 تا 15 درصد، خاکس��تر، 3 تا 5 درص��د، چربی خام )عصاره 
ات��ری(، 31 تا 43 درصد و انرژی خام آن بي��ن 5890 تا 6520 کيلوکالری 
در هر کيلوگرم گزارش ش��ده اس��ت. از مزایای ای��ن الرو می توان به قابليت 
تجزیه س��موم از جمله س��م زیرالنون و تبدیل آن به ماده غير س��می آلفا- 
زیرالن��ول اش��اره کرد که خطر انتقال س��موم احتمالی ب��ه مصرف کننده را 
به حداقل می رس��اند. همچنين گزارش ش��ده که وجود مقادیری کيتين در 
ای��ن الرو به دليل خاصيت پری بيوتيکی می تواند اثرات مفيدی بر سيس��تم 
ایمنی مصرف کننده محصول داشته باش��د. اطالعات ارزش غذایی ميل ورم 
)Tenebrio molitor( ک��ه در ایران برای تغذیه جوجه های گوش��تی مورد 

استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است )جدول 1(.



      

9 استفاده از میل ورم در جیره جوجه های گوشتی

مقداراسید آمینه )درصد(مقدارفراسنجه

3/15ليزین93/08ماده خشک )درصد(

0/81متيونين53/15پروتئين خام )درصد(

0/40سيستئين29/05عصاره اتری )درصد(

1/52ترئونين11/83فيبر نامحلول در شوینده اسيدی )درصد(

2/53آرژنين7/74فيبر نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

1/82ایزولوسين8/50خاکستر )درصد(

2/78لوسين0/27کلسيم )درصد(

2/31والين0/58فسفر قابل دسترس )درصد(

1/42هيستيدین0/09سدیم )درصد(

1/71فنيل آالنين0/89پتاسيم )درصد(

2/02سرین4/53کيتين )درصد(

3/15پرولين5892انرژی خام )کيلوکالری بر کيلوگرم(

1/98گليسين3833انرژی قابل متابوليسم ظاهری )کيلوکالری بر کيلوگرم(

جدول 1- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی میل ورم

بر اس��اس نتایج تحقيقات انجام ش��ده در مؤسس��ه تحقيقات علوم دامی 
کشور، اس��تفاده از این فرآورده در جيره جوجه های گوشتی تا سطح 1 تا 3 
درصد به ویژه در دوره آغازین و رش��د قابل توصيه است. در پژوهش مذکور 
استفاده از ميل ورم تا سطح مورد بررسی هيچ گونه اثر منفی بر فراسنجه های 
خون��ی و عملکرد جوجه های گوش��تی در پایان دوره پ��رورش )42 روزگی( 
نداش��ت و سبب بهبود پاسخ های ایمنی هومورال شد. نمونه جيره های مورد 

استفاده برای جوجه های گوشتی در جداول شماره 2 و 3 آمده است.
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اجزای تشکیل دهنده  )درصد(
درصد میل ورم در جیره

123صفر

53/8853/8653/8154/20دانه ذرت

39/7338/7337/8236/60کنجاله  سویا )44 درصد( 

2/001/801/801/60روغن سویا

1/002/003/00-ميل ورم

1/011/211/201/20سنگ آهک

1/781/801/801/80دی کلسيم فسفات

0/210/210/210/21نمک طعام

0/250/250/250/25بی کربنات سدیم

0/250/250/250/25مکمل ویتامينی1

0/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2

0/370/370/360/37دی ال- متيونين

0/270/270/250/27ال- ليزین هيدروکلراید

ترکيبات شيميایي )محاسبه شده(

2912291329142918انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(

22/3122/3522/3922/41پروتئين خام )درصد(

1/451/451/441/44ليزین )درصد(

1/061/061/061/06متيونين + سيستين )درصد(

0/991/021/021/02کلسيم )درصد(

0/490/500/500/50فسفر قابل دسترس )درصد(

0/160/170/160/17سدیم )درصد(

0/950/940/930/91پتاسيم )درصد(

0/170/170/170/17کلر )درصد(

267265263259توازن آنيون-کاتيون )ميلی اکی واالن در کيلوگرم(

جدول 2- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی حاوی میل ورم در 
دوره 1 تا 10 روزگی

 ،D3 11000 واح��د بین المللی؛ ویتامین ،A 1- مکم��ل ویتامین��ي به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذی��ل را تأمین نمود: ویتامین
1800 واح��د بین المللی؛ ویتامی��ن E، 36 میلی گرم؛ ویتامین K3، 5 میلی گرم؛ ویتامین B12، 1/6 میلی گرم؛ تیامین 1/53، میلی گرم؛ 
ریبوفالوین، 7/5 میلی گرم؛ نیاسین 30، میلی گرم؛ پیریدوکسین، 1/53 میلی گرم، بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ اسید فولیک، 1 میلی گرم؛ 

اسید پانتوتنیک، 12/24 میلی گرم و اتوکسی کوئین، 0/125 میلی گرم. 
2- مکمل مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ س��ولفات روی، 84  میلی گرم؛ 

سولفات منگنز، 160 میلی گرم؛ ید، 1/6 میلی گرم؛ سولفات مس، 20 میلی گرم؛ سلنیوم، 0/2 میلی گرم و کبالت، 0/4 میلی گرم.
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اجزای تشکیل دهنده )درصد(
درصد میل ورم در جیره

123صفر

57/6957/8458/6858/62دانه ذرت

35/7834/5833/2932/09کنجاله  سویا )44 درصد( 

2/502/402/052/10روغن سویا

1/002/003/00-ميل ورم

1/051/151/081/15سنگ آهک

1/501/501/451/50دی کلسيم فسفات

0/210/210/210/25نمک طعام

0/270/300/250/27بی کربنات سدیم

0/250/250/250/25مکمل ویتامينی1

0/250/250/250/25مکمل مواد معدنی2

0/320/320/310/32دی ال- متيونين

0/180/200/180/20ال- ليزین هيدروکلراید

ترکيبات شيميایي )محاسبه شده(

3010300930103011انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(

20/7420/7620/7620/75پروتئين خام )درصد(

1/281/291/271/29ليزین )درصد(

0/980/980/970/97متيونين + سيستين )درصد(

0/910/930/890/92کلسيم )درصد(

0/440/450/440/45فسفر قابل دسترس )درصد(

0/170/180/170/19سدیم )درصد(

0/880/860/850/83پتاسيم )درصد(

0/170/170/170/18کلر )درصد(

252252243241توازن آنيون-کاتيون )ميلی اکی واالن در کيلوگرم(

جدول 3- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجه های گوشتی حاوی میل ورم در 
دوره 11 تا 24 روزگی

 ،D3 11000 واح��د بین المللی؛ ویتامین ،A 1- مکم��ل ویتامین��ي به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذی��ل را تأمین نمود: ویتامین
1800 واح��د بین المللی؛ ویتامی��ن E، 36 میلی گرم؛ ویتامین K3، 5 میلی گرم؛ ویتامین B12، 1/6 میلی گرم؛ تیامین 1/53، میلی گرم؛ 
ریبوفالوین، 7/5 میلی گرم؛ نیاسین 30، میلی گرم؛ پیریدوکسین، 1/53 میلی گرم، بیوتین، 0/03 میلی گرم؛ اسید فولیک، 1 میلی گرم؛ 

اسید پانتوتنیک، 12/24 میلی گرم و اتوکسی کوئین، 0/125 میلی گرم. 
2- مکم��ل م��واد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره مقادیر ذیل را تأمین نمود: آهن، 250 میلی گرم؛ س��ولفات روی، 84  میلی گرم؛ 

سولفات منگنز، 160 میلی گرم؛ ید، 1/6 میلی گرم؛ سولفات مس، 20 میلی گرم؛ سلنیوم، 0/2 میلی گرم و کبالت، 0/4 میلی گرم.
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نکات کلیدی در استفاده از میل ورم خشک شده در جیره جوجه های گوشتی 
1( پس از تهيه ميل ورم خش��ک ش��ده از مراکز توليد معتبر، نمونه گيری از 
محصول انجام شود. به این صورت که حداقل از پنج نقطه )یا کيسه( مختلف 
بين 200 تا 500 گرم محصول برداشته شده، نمونه ها با هم ادغام شود و در 
نهای��ت یک یا دو نمونه )هریک به وزن 150 گرم( جهت انجام آزمایش های 
آناليز تقریبی ش��امل: فيبر خام، خاکستر، ماده خشک و درصد پروتئين خام 
به آزمایش��گاه ارس��ال شود. قابل ذکر اس��ت که ميل ورم باید دارای حداقل 
48 درصد پروتئين خام باشد. در زمان انبارداری بهتر است این محصول در 

دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
2( بر اساس منابع، انرژی قابل متابوليسم ميل ورم بسته به شرایط نگهداری، 
نحوه تغذیه الروها و فرآیند خشک کردن در دامنه 3700 تا 3900 کيلوکالری 

در کيلوگرم است.
3( به ازای هر تن دان جوجه گوش��تی، مقدار 10 تا 30 کيلوگرم )بس��ته به 
ش��رایط اقتصادی بازار( از این محصول به خوراک در دوره 1 تا 10 و 11 تا 

24 روزگی اضافه می شود.
4( به منظور حفظ یکنواختی جيره، بهترین نحوه مصرف ميل ورم به صورت 
آسياب شده است؛ به گونه ای که این محصول را می توان همراه با اجزایی مثل 
ذرت آسياب نموده و سپس بسته به حجم خوراک توليدی و در نظر گرفتن 
زمان مناسب جهت مخلوط سازی )ميکس کردن( آن را به صورت دستی یا با 

کمک ميکسر عمودی یا افقی با سایر اجزای جيره مخلوط نمود.
5( ب��ا توجه به اینکه ميل ورم از نظر مي��زان پروتئين با فرآورده ای همچون 
پودر ماهی مش��ابهت داش��ته و انرژی قابل متابوليس��م آن بي��ن 20 تا 25 
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درصد بيش��تر اس��ت و با در نظر گرفت��ن وجود مواد ریزمغ��ذی با ارزش و 
تأثيرات مثبت ميل ورم بر سيستم ایمنی پرندگان که به طور غيرمستقيم بر 
سود اقتصادی مرغدار )کاهش هزینه دارو و درمان( اثرگذار است، از دیدگاه 
اقتصادی به پرورش دهندگان توصيه می ش��ود درصورتی که قيمت ميل ورم 
خشک ش��ده در محدوده قيمت پ��ودر ماهی مرغوب )و تا حداکثر 40 درصد 
باالت��ر( ب��ود، می توانند اقدام به خرید و اس��تفاده از آن در جيره جوجه های 

گوشتی نمایند.





      

15 استفاده از میل ورم در جیره جوجه های گوشتی

منابع
 1- علي��زاده قمص��ری، ا. م. 1399. اث��رات پ��ودر الرو سوس��ک ش��ب زي 
)ميل ورم( بر عملکرد و پاس��خ هاي ایمني جوجه هاي گوشتي. گزارش نهایی 

طرح تحقيقاتی مؤسسه تحقيقات علوم دامی کشور.

2- Finke, M.D. 2002. Complete nutrient composition of commercially 

raised invertebrates used as food for insectivores. Zoo Biology, 21: 

269-285. 

3- Ramos-Elorduy, J., E. Avila Gonzalez, A. Rocha Hernandez, and 

J.M. Pino. 2002. Use of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) 

to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. J. Econ. En-

tomol. 95: 214-220.

4- Bovera, F., G. Piccolo, L. Gasco, S. Marono, R. Loponte, G. Vassal-

otti, V. Mastellone, P. Lombardi, Y.A. Attia, and A. Nizza. 2015. Yel-

low mealworm larvae (Tenebrio molitor, L.) as a possible alternative to 

soybean meal in broiler diets. Br. Poult. Sci., 56: 569-575. 

5- Makkar, H.P.S., T. Gilles, V. Heuzé, and P. Ankers. 2014. State-of-

the-art on use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Tech-

nology, 197: 1-33. 


