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صنعت پرورش طيور به حمايت نياز دارد

 عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران مازندران با اشاره با جهش شديد قيمتى نهاده هاى صنعت طيور گفت: 
وضعيت اين صنعت در چندماه اخير نامناسب شده است.

كيوان رحمانى در گفتگو با خبرنگار  «مجله جهان مرغدارى» فراز و فرودهاى شديد صنعت طيور در چندماهه 
اخير را مرگ آور دانست و اطهار كرد: از ابتداى سال جارى، نهاده هاى اين صنعت، از قبيل كنجاله سويا، ذرت و 
ريزمغذيها كه 90 درصدشان وارداتى است با جهش شديد قيمت مواجه شد و صنعت طيور را با معضالت و مشكالت 

زيادى مواجه كرد.
وى تصريح كرد: چون نهاده ها واردتى هستند و با دالر خريدارى مى شوند متأسفانه مرغداران توان خريدن آنها 

با چند برابر قيمت، را ندارند.
عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران مازندران، خاطرنشان كرد: در گيرودار مشكالت اقتصادى كشور، مرغداران 
مجبورند نهاده ها و خوراك مرغها، صنايع واردتى مرتبط با نهاده ها و قسمت عمده دارو و واكسن را با دالر به نرخ 

روز، خريدارى كرده اما محصوالتشان را با ريال بفروشند.
رحمانى واردات نهاده هاى صنعت طيور را از معضالت مهم مرغداران دانست و افزود: تفاوت قيمت دالر با ريال 
و تعلق نگرفتن ارز 4200 تومانى قيمت تمام شده مرغها را افزايش داده و گرانى آن، مصرف كنندگان را دچار مشكل 

كرده است.
وى با اشاره به اعتصاب رانندگان و تأخير در حمل نهاده هاى پرورش طيور، بيان كرد: بسيارى از مرغدارن درگير 

كمبود دان و علوفه مجبورند مرغها را زير وزن استاندارد عرضه كنند كه اين امر موجب كاهش تقاضا شده است.
مديرعامل شركت تعاونى مرغداران قائم شهر، با بيان اينكه اولين كسى كه از زيان مرغدار آسيب مى بيند،  
مصرف كننده است، گفت: اگر توليدكننده سود معقول نداشته باشد انگيزه براى جوجه ريزى در سيكل بعدى نخواهد 

داشت و قيمت مرغ بسيار باال خواهد رفت.
وى تأكيد كرد: نداشتن توان مالى مرغداران مشكل ديگر اين توليدكنندگان است و عرضه پايين، كاهش نقدينگى 

آنان را موجب مى شود و عمده مرغداران توان خريد اعتبارى و نقدى را ندارند.
رحمانى با تأكيد بر رعايت مقوله اقتصاد مقاومتى، عنوان كرد: دريافت وام با بهره 28 درصد توسط توليدكننده از 
مؤسسات مالى اعتبارى ظالمانه است، پس همه بايد به مقوله توليد ارج بنهيم و به فكر حل مشكالت صنعت طيور باشيم.
مديرعامل شركت تعاونى مرغداران قائم شهر، خاطرنشان كرد: دولت بايد از توان بالقوه لجستيك خود در نيروهاى 
مسلح و سپاه كمك بگيرد تا بتواند حمل بخشى از نهاده ها را سرعت ببخشد چراكه اگر روند فعلى ادامه يابد مرغداران 
و توليدكنندگان انگيزه و توان براى جوجه ريزى ندارند و بدون شك با كاهش عرضه، با افزليش قيمت در سيكل 

بعدى مواجه خواهيم شد.

روزنهروزنه



مطالعات انجام شده در رابطه با مرگ و مير ناشى از پَركنى طيور، به نقش ژن به عنوان عاملى مطرح در رابطه با 
كانيباليسم (ديگرخورى) اشاره مى كند. 

دانشگاه علوم و تحقيقات ژنتيك و زاد و ولد حيوانات Wageningen با همراهى مركز ژنتيك Hendrix سرمايه 
گذارى به منظور تحقيق در اين زمينه بر روى مرغ هاى تخمگذار داشته اند. 

پَركنى طيور عاملى مهم براى كاهش بقا  پَركنى طيور عاملى مهم براى كاهش بقا  
از نظر اقتصادى بقاى طيور تخمگذار در واقع نقش مهمى دارد و بروز رفتارهاى پَركنى به عنوان عاملى اصلى در كوتاه 
كردن زندگى طيور شناخته شده است. چرا كه اين بقاى مرغ نه تنها به بازدارى از كندن پرهايش توسط ساير مرغ ها بستگى 

دارد بلكه به ميزان رفتار پَركنى ساير طيور در دسته اش نيز بستگى دارد. 
مطالعات گسترده در زمينة ژنتيك مطالعات گسترده در زمينة ژنتيك 

دانشمندان از تأثيرات ژنتيك و نقش 50 درصدى آن بر روى عوامل وراثتى در رابطه با نوك صحيح و سالم در طيور 
 Leghorn تخمگذار اطالع دارند. متعاقباَ، آنها  با استفاده از اطالعات ژنوتيپ و فنوتيپ بر روى طيور تخمگذار پيوندى
سفيد ، مطالعات و آزمايشات ژنتيكى را انجام دادند. اين مرغ ها از نوك هاى سالمى برخوردار بودند و با ساير طيور دستة خود 
در قفس هاى سنتى باترى دار كه در هر قفس 5 مرغ بودند در يكى از اياالت كانادا به نام Kitchener نگهدارى مى شدند. 

پليمورفيم هاى تك نوكلئوتيدى پليمورفيم هاى تك نوكلئوتيدى 
تأثيرات پليمورفيم هاى تك نوكلئوتيدى (SNPs) بر روى تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم يكى پس از ديگرى شناسايى 
شد. نتايج حاكى از ارتباط SNPs هاى متعدد با تأثيرات مستقيم بر روى ميزان بقا بود؛ اما با تأثيرات غيرمستقيم ارتباطى 
يافت نشد. در يكى از اين موارد، تأثير مستقيم SNP بر روى كروموزوم 2 و در نزديكى ژن دريافت كنندة GAPA يافته 

 .(GABBR2)شد
    GABAGABA ژن دريافت كنندة ژن دريافت كنندة

ژن دريافت كنندة GABA نقش مهمى در تنظيم انتقال دهنده هاى عصبى به مغز دارد. مطالعات متعدد نشان داده 
است كه GABA نقش مهمى در بروز رفتارهاى روانشناختى و استرس ها در گونه هاى مختلف دارد و با ناهنجارى هاى 

رفتارى مرتبط است.

نقش ژن ها در رابطه با عارضة َپركنى طيورنقش ژن ها در رابطه با عارضة َپركنى طيور

له لهمقا مقا



اولين گزارش اين بيمارى در سال 1984 توسط مورلى و تامسون 
از آفريقاى جنوبى در جوجه هاى گوشتى داده شد. چندى بعد بيمارى 
يا سندرم مجددا از اروپاى غربى، آفريقاى شمالى و خاور ميانه در 
جوجه هاى گوشتى و مادرهاى گوشتى و طيور تخمگذار تجارتى 
مطرح گرديد. مطالعات اخير دكتر گوتر GOTER در فرانسه در 
مركز تحقيقات PLOUFARGAN و همچنين در انگلستان 
در موسسه تحقيقات بيماريهاى طيور هاوتون نشان داد كه عامل يا 
سندرم SHS طيور و رينوتراكئيت عفونى بوقلمون يا TRT يك 
پنوموويروس PNEUMOVIRUS ميباشد. اين سندرم موجب 
بروز عالئم تنفسى و جراهاتى در روى زبان و حلق و سوراخهاى 
دهان و بينى و لكه هاى خونريزى در سقف دهان گرديده و كاهش 
تخم مرغ به مقدار 5 تا 30 درصد و تلفاتى در حدود 5 تا 10 درصد 
را به وجود مى آورد. مرغان تخم گذار مخصوصا مرغان مادر گوشتى 
به دفعات متعدد به اين سندرم مبتال مى شوند و كاهش توليد تخم 
مرغ و افزايش تلفات در آنها ديده مى شود مخصوصا در مواقعى كه 
اين سندرم همراه با آلودگيهاى ثانوى ميكروبى و ويروسى مانند 
عوامل اشير شياكلى، پاستورال مولتوسيدا، كريزاى عفونى و ويروس 

سندرم سر باد كرده 
ويروسى طيور و راههاى 

پيشگيرى و كنترل آن

دكتر اسدا... توسلى

له لهمقا مقا



برونشيت عفونى مى باشد. ياد آور ميشود وجود و حضور 
COMPLICA- عوامل فوق الذكر بر حدت و شدت و

TION بيمارى مى افزايد، امروزه ثابت شده است كه 
بين   SEROCONVERSION سروكانوژن  يك 
ويروسهاى SHS و TRT وجود دارد. سه هفته پس 
از تزريق ويروس به جوجه هاى SPF آنتى بادى كاملى 
ايجاد مى شود كه با روش اليزا ELIZA و سرو نوتراليزان 
قابل اندازه گيرى ميبا شد. تيتر آنتى بادى خنثى كننده دو 
هفته پس از تزريق ويروس به بوقلمون و سه هفته بعد از 
تلقيح به طيور به حد اكثر خود رسيد و مى توان آنرا با تست 
مربوطه اندازه گيرى نمود. بين ويروس برونشيت عفونى 
و SHS انتر فراس وجود دارد مخصوصا بين واريانتهاى 
ويروس برونشيت عفونى و اين مساله فوق العاده مهم است 
 TRT و SHS كه در موقع واكسيناسيون طيور بر عليه
بايد رعايت شود. ويروس برونشيت عفونى به مراتب حاد 
تر و قوى تر از SHS بوده و ايجاد انتر فرانس ميكند. در 
مواقعى كه عوامل ميكروبى ثانوى مثل E. Coil و استافيلو 
كوكها و پاستورالها و كريزاى عفونى در صحنه آماده باشند 
يك فرم COMPLICATION به وجود مى آيد كه 
در چنين شرايطى مصرف آنتى بيوتيك هاى وسيع الطيف 
در تخفيف اين COMPLICATION رل اساسى 
خواهند داشت و بايد به موقع در گله هاى مادر مصرف شوند 
تا حدت و شدت سندرم SHS به حد اقل خود تقليل يابد 
و ضايعات بيمارى كم شود. در اين بيمارى انتقال آ»تى 
بادى مادر به جوجه ها وجود دارد ولى هنوز انتقال ويروس 

به صورت VERTICAL روشن نشده است. 

  SYMPTIONSYMPTION ب ب – – نشانيهاى سندرم نشانيهاى سندرم

نشانيهاى بيمارى به تدريج و به ترتيب در طيور مادر 
گوشتى و طيور تخمگذار به شرح زير ديده مى شود: 

1 – خواب آلودگى و بى حركتى جوجه ها 
2 – بى اشتهايى مطلق و بروزعالئم تنفسى 

3 – تورم شديد پلكها و اشك آلود بودن چشمها 
 CHINESE  ) يا  شكل  چينى  چشمهاى   –  4

 ( EYES
5 – جراحات در روى زبان و حلق و سوراخهاى بينى 

و دهان و خونريزى در سقف دهان 
6 – نقصان تخم مرغ به مقدار 5 تا 30 درصد و كوچك 

شدن اندازه تخم مرغها 
7 - جراحات و COMPLICATION چشمى 
مخصوصا در مواقعى كه با عامل كريزاى عفونى و ساير 

ميكروبها تو ام باشد. 
يا  درآورى  جــوجــه  ــه  ــدرج ــدن ش ــم  ك  –  8

 HATCHEBILITY
9 – در مواقعى كه بيمارى پيشرفته باشد ضايعات 
و اختالالت عصبى مانند بيمارى نيو كاسل در گله ديده 

مى شود. 
10 – سرانجام مرگ و مير به ميزان 0/5 تا 10 درصد 

مشاهده مى شود. 

  EPIDEMIOLOGYEPIDEMIOLOGY ج ج – – اپيدميولوژى سندرم اپيدميولوژى سندرم

در سال 1984 عامل رينو تراكئيت عفونى بوقلمون يا 
 ( TRT ) يا TURKY RHINOTRACHITIS
با روش سرولوژيكى از مرغان تخمگذار جدا گرديده در سال 
PICAULT 1987 از كشور فرانسه موفق شد عامل 
 SWOLLEN HEAD سر باد كرده ويروس طيور يا
SYNDROM يا ( SHS ) ازطيور و بوقلمونهايى كه 
داراى عاليم مشخص بيمارى بودند جدا كند. چندى بعد 
در مركز تحقيقات طيور PLOUFARGAN دخالت 
توسط   SHS سندرم  ايجاد  در   TRT عامل  مستقيم 
ميكروسكوپ الكترونيك به ثبوت رسيد و معلوم گرديد 
ويروس TRT در سلولهاى اوليه جنين در جوجه و بوقلمون 
به راحتى رشد ميكند با همكاريهاى علمى و فنى و تحقيقاتى 
كه بين مركز تحقيقات Ploufargan و موسسه رون 
مريودر ليون فرانسه انجام شد ويروس TRT را در روى 
سلولهاى اوليه تراشه يا ناى جنين جوجه و بوقلمون رشد و 
توسعه دادند و با اين كار تحقيقاتى توانسته واكسنهاى زنده 
و كشته SHS را در روى سلولهاى فوق الذكر و سلولهاى 
كليه ميمون سبز افريقايى يا سلول ( Vero ) تهيه و توليد 
نمايند. در حال حاضر دامنه گسترش بيمارى توسعه يافته 
و از اكثر كشورهاى دنيا مثل فرانسه، بلژيك، ايتاليا، هلند، 
اسپانيا، ليبى، مراكش، تونس، مكزيك، پاكستان، ايران، 

له لهمقا مقا



عراق، و عربستان سعودى بيمارى گزارش گرديده است. 

 : :DiagnosticDiagnostic د د – – تشخيص سندرم تشخيص سندرم

1 – تشخيص سندرم سر باد كرده ويروس معموال 
بر مبناى عاليم درمانگاهى، نوع طيور و پيشرفت بيمارى 
مى آورد  وجود  به  كه   complication و  ضايعات  و 

مشخص مى شود. 
2 – تشخيص سرولوژيكى: با استفاده از روشهاى اليز 
Elisa ايمونو فلورسانس آنتى بادى بيمارى تشخيص داده 
مى شود. بايد ياد آور شوم اليزا روشى سريع و با كاربردى 
باال در اين بيمارى استفاده مى شود در حال حاضر مركز 
تحقيقات Ploufargan و رون مريو در فرانسه يكى از 

مراكز رفرنس براى تشخيص اين بيمارى مى باشند. 
3 – تشخيص تفريقى سندرم: ممكن است اين سندرم 
 IB برونشيت عفونى طيور ( ND ) با بيماريهاى نيو كاسل
 ILT ) الرنگو تراكئيد عفونى يا ،( IC ) كريزاى عفونى ،(
) و پاستورلوز طيور اشتباه شود. در بيمارى نيو كاسل عالئم 
و ضايعات شديد عصبى يا Torticolis ديده مى شود.در 
بيمارى برونشيت عفونى نانيسم و تخم مرغ لمبه وجود دارد. 
در بيمارى كريزاى عفونى ترشحات بينى خيلى زياد و طيور 
مبتال داراى حركت مى باشند ولى در SHS حركت وجود 
ندارد. در بيمارى الرنگو تراكئيد عفونى جراحات بيشتر در 

داخل تراشه يا ناى و حلق ديده مى شود. 

  TreatmentTreatment ه ه – – درمان در سندرم درمان در سندرم

به نظر مى رسد در شكل كامل و نهايى سندرم سر باد 
كرده ويروسى طيور مخصوصا در مواقعى كه بيمارى با 
عوامل ثانويه ميكروبى مانند اشيرشياكلى، كريزاى عفونى، 
پاستورالها، مايكو پالسماها و عوامل ويروسى مهم دستگاه 
تنفس مخصوصا برونشيت عفونى همراه باشد يك نوع 
Complication در اين بيمارى به وجود مى آيد كه 
بايد از آنتى بيوتيكهاى وسيع الطيف به مدت چهار تا پنج 
روز در آب آشاميدنى استفاده نمود و تظاهرات و ضايعات 
سندرم SHS به حد اقل ممكن تقليل داد. ياد آور ميشود 
6 تا 8 هفته بعد از قطع آنتى بيوتيكها مجددا بيمارى عود 
نموده و ظاهر مى شود و به همين جهت است كه بايد در 

مصرف آنتى بيوتيكها نهايت دقت و هوشيارى و احتياط 
را مبذول داشت. 

  PreventionPrevention و - پيشگيرى و كنترل سندرم و - پيشگيرى و كنترل سندرم

رعايت اصول بهداشت و قرنطينه از اساسى ترين عوامل 
پيشگيرى و كنترل بيمارى محسوب مى شود. در صورتى 
كه با برسى هاى سرولوژيكى متوجه شديم گله مادرى 
Pneumovirus آلوده است بايد قبل از اينكه عوامل 
ميكروبى و ويروسى ديگر فرصت پيدا كنند ومشكالت و 
 Complication معضالت به وجود آورند و آن فرم
ايجاد شود الزم است همان طور كه قبال نيز متذكر شدم 
ازآنتى بيوتيكهاى وسيع الطيف استفاده شود.در حال حاظر 
دو نوع واكسن زنده وكشته روغنى به ترتيب با ويروسها 
TRT و SHS براى طيور تهيه شده است واكسن زنده اى 
كه با ويروس TRT تهيه گرديده است در پولتهاى مادر 
گوشتى و تخمگذار و پولتهاى تخمگذار تجارتى در سن 10 
Primovaccina- هفتگى به عنوان واكسن اوليه يا

tion به صورت اسپرى يا آب آشاميدنى مصرف مى كنند 
و در صورت لزوم ميتوان از همين واكسن به عنوان راپل 
در دومين واكسيناسيون نيز در سن14 – 16 هفتگى در آب 
 TRT آشاميدنى استفاده نمود. بايد توجه داشت كه واكسن
را در جوجه هاى گوشتى به خاطر انتر فرانسى كه با ويروس 
برونشيت عفونى مخصوصا واكسن برونشيت عفونى كه با 
واريانت ها تهيه شده باشد ايجاد مى كنند نبايد تو اما مصرف 
 SHS كه با ويروس SHS گردد. واكسن كشته روغنى
تهيه گرديده است بيشتر در سن 20 تا 22 هفتگى يعنى 
دو هفته پيش ازشروع تخمگذارى در پولتهاى تخمگذار 
ومادر هاى گوشتى مصرف مى گردد. در حال حاضر چهار 

نوع واكسن كشته روغنى SHS به صورت زير: 
 ( SHS Vaccine ) 1 – منوواالن

 ( ND vacc + SHS Vacc ) 2 - بى واالن
 ND Vacc + IB Vacc + ) 3 – ترى واالن

 ( SHS Vacc
 ND Vacc + IB Vacc ) 4 – وواكسن چهار تايى
EDS Vacc + SHS Vacc + ) تهيه و توزيع مى گردد.
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آلودگى  در  كه  ميكروارگانيسم هايى 
تخم مرغ دخالت دارند هم در داخل اندام توليد 
مثل و هم در بيرون آن قادر به آلوده كردن تخم 

مرغ مى باشد. 
ميكروارگانيسم هايى كه در آلودگى تخم مرغ 
دخالت دارند هم در داخل اندام توليد مثل و 

هم در بيرون آن قادر به آلوده كردن تخم 
داخلى  آلودگيهاى  مى باشد.  مرغ 

تخم مرغها معموالً توسط گروه 
مايكوپالسماها  سالموناالها، 

و برخى از ويروسها صورت 
مى گيرد كه اين آلودگيهاى 
داخلى معموالً در تخمدان و 
ضمائم آن صورت مى گيرد. 

راه  از  كه  آلودگيهايى 
با  انتقالند  قابل  مرغ  تخم 

مرغهاى  حذف  واكسيناسيون، 
خون  آزمايش  نتيجه  كه   ) آلوده 

آنها مثبت است) و غوطه ور نمودن تخم 
مرغهاى گله هاى درگير با مايكوپالسما درانتى 

آلودگيهاى  مى باشد.  كنترل  قابل  بيوتيك، 
گذارى  تخم  از  پس  مرغها  تخم  خارجى 
گذاشته  تخم  كه  هنگامى  مى گيرد.  صورت 
مى شود گرم و مرطوب بوده و بسرعت دماى 
خود را از دست مى دهد. نفوذ باكتريها از طريق 
پوسته در همين زمان صورت مى گيرد. شرايط 
داخلى تخم مرغ، محلى كه تخم در آن 
گذاشته مى شود، تعداد دوتيپ هاى 
خاصى از باكتريهايى كه روى 
تخم مرغ موجودند و اين كه 
طريق  از  قادرند  آنها  آيا 
پوسته به داخل تخم مرغ 
نفوذ نمايند يا نه، همه از 
مواردى اند كه مى توانند 
برنفوذ عوامل باكتريايى به 
داخل تخم مرغ مؤثر باشد. 
تخم  روى  باكتريهاى  تعداد 
به  وابستگى  زيادى  حد  تا  مرغ 

شرايط و وضعيت فارم دارد. 

ميكروارگانيسم هايى كه در آلودگى ميكروارگانيسم هايى كه در آلودگى 
تخم مرغ دخالت دارندتخم مرغ دخالت دارند

روزنهروزنه



به نظر مى رسد كه اين اتفاق براى شما هم 
رخ داده است كه بعضى اوقات در جمع دوستان، 
مهمانى هاى خانوادگى و ساير اجتماعات به محض 
معرفى خود به عنوان شغل در صنعت طيور، از 
شما سؤال مى شود كه چرا هورمون به مرغ ها 
داده مى شود. اين فرم پرسش كه با كلمه چرا 
شروع مى شود نشان از ميزان اطالعات اشتباه 

در جامعه دارد. 
طيور  تغذيه  متخصصين  كه  همان گونه 
مى دانند موضوع مصرف هورمون در صنعت طيور 

گوشتى كامًال بى اساس و كذب است. 
بين المللى  نمايشگاه هاى  از  هيچ يك  در 

طيور در دهه هاى گذشته هيچ يك از شركت هاى 
دارويى هورمونى براى عرضه به صنعت طيور 

نداشته اند. 
كه  برسد  ذهن  به  سؤال  اين  است  ممكن 
مصرف هورمون در طيور گوشتى از كجا و از چه 
منبعى به ذهن مردم اجتماع رسيده است. در خالل 
سال هاى گذشته تعدادى از توليدكنندگان طيور 
در تبليغات خود تأكيد بر عدم مصرف هورمون در 
توليدات خود را داشته اند. شايد چنين تبليغاتى به 
اين تفسير شود كه ساير توليدكنندگان از هورمون 
در توليدات خود استفاده مى كنند و يا اين كه استفاده 
از هورمون عملى معمول در گذشته بوده است. 

چرا هورمون در مرغ گوشتى استفاده نمى شود؟ 

دكتر عليرضا بهمنياردكتر عليرضا بهمنيار
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دليل محتمل ديگرى كه موجب شك و شبهه در 
مورد مصرف هورمون مى شود اين است كه امروزه 
مرغ هاى گوشتى به طور اعجاب انگيزى رشد مى كنند 
و اصوًال افرادى كه با صنعت طيور آشنايى كافى ندارند 
ممكن است تصور كنند كه سحر و جادويى در اين 

خصوص وجود دارد. 
هر آن چه كه هست اين است كه اين تصور كه 
هورمون به غذاى طيور اضافه مى شود كامًال نادرست 
و اشتباه است. هدف بنده آن است كه ضمن مردود 
دانستن مصرف هورمون در طيور گوشتى، يك قدم 
فراتر رفته و داليل محكمى ارائه دهم كه اصوًال چرا 
هورمون در صنعت طيور استفاده نمى شود و بهتر است 

گفته شود كه چرا نمى تواند استفاده شود. 
 

11- عدم تأثير هورمون ها:- عدم تأثير هورمون ها:
تجويز هورمون رشد منجر به افزايش رشد در 
بسيار  روابط  از  رشد تركيبى  پديده  نمى شود.  طيور 
پيچيده متابوليكى بوده و وابسته به زواياى گوناون از 

غدد درون ريز مى باشد. 

22- تجويز و مصرف هورمون ها بسيار سخت است:- تجويز و مصرف هورمون ها بسيار سخت است:
هورمون رشد مشابه به انسولين كه در درمان 
ديابت استفاده مى شود يك پروتئين است. هريك 
از اين 2 پروتئين چنانچه به صورت خوراكى استفاده 
گردند سريعاً در دستگاه گوارش هضم مى شوند. روندى 
كه در خصوص هضم پروتئين سويا و ذرت اتفاق 

مى افتد. 
همان طور همگام مى دانند افراد مبتال به بيمارى 
قند خون مى بايست انسولين را از طريق تزريق دريافت 
كنند بنابراين حتى اگر اثر مثبتى از تزريق هورمون 
رشد محتمل باشد، هورمون رشد مى بايست چند بار 

در روز تزريق گردد. 
لذا تزريق روزانه چنين هزار جوجه با هورمون رشد 
غير ممكن بودن اين سناريو را روشن مى سازد. در عين 
حال تحقيقات نشان داده كه آزاد شدن هورمون رشد 
در طيور به صورت ضربانى (پالسى) بوده به نحوى كه 
هر 90 دقيقه اين پالس به حداكثر مى رسد. بنابراين 
حتى اگر هورمون رشد به طور مؤثرى تجويز گردد، تنها 
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راه ممكن براى اثربخشى اين هومون تزريق وريدى 
به طور متناوب طى روز خواهد بود كه عمًال مصرف آن 

به اين نحو در طيور صنعتى غيرممكن است. 

33- هزينه زياد:- هزينه زياد:
به صورت  طيور  رشد  هورمون  كه  آن جايى  از 
تجارى توليد نمى شود، هزنيه مصرف آن بسيار باال 
خواهد بود. اگر يك ميلى گرم هورمون رشد به هر 
قطعه طيور تجويز شود، هزينه آن از ارزش يك مرغ 
به تنهايى باالتر خواهد بود. روشن است كه استفاده 
تجارى با اين هزينه و داليل ذكر شده در سطوح باال 
منطقى نبودن مصرف اين هورمون را روشن مى سازد. 

44- اثر منفى هورمون رشد بر عملكرد و كارايى - اثر منفى هورمون رشد بر عملكرد و كارايى 
طيور:طيور:

قرار  مصرف  مورد  امــروزه  كه  گوشتى  طيور 
مى گيرند به صورت ژنتيكى براى رشد سريع اصالح 
شده اند به نحوى كه حتى گاهى با محدوديت هاى 

فيزيولوژيك در رشد روبه رو مى شوند. 
همه ما دوران بلوغ را تجربه كرده ايم و مى دانيم 

كه با ورود به دوران بلوغ، افراد رشد بسيار سريعى 
را تجربه مى كنند. اين رشد تند و ناگهانى ميتواند با 
التهاب مفاصل و ساير مشكالت در اندامهاى حركتى 

همراه باشد. 
عيناًدر  نيز  شده  اصالح  طيور  ترتيب  به همين 
حداكثر رشد متابوليك قرار دارند. در حقيقت براى 
لنگش،  وقوع  ميزان  كاهش  و  رشد  ميزان  كاهش 
محدوديت  براى  برنامه هايى  آسيت،  و  قلبى  سكته 
تغذيه توصيه مى شود. (محدوديت فيزيكى و يا كاهش 

تراكم مواد مغذى در غذا) 
مرطيوب  و  گرم  مناطق  در  است  ذكر  به  الزم 
افزايش سريع رشد موجب 3-2 برابر شدن مرگ ناشى 

ازاسترس گرمايى طى مى مى گردد. 

55- استروئيدهاى آنابوليك:- استروئيدهاى آنابوليك:
سوء استفاده اى كه گه گاه از استروئيدهاى آنابوليك 
از سوى ورزشكاران انجام مى شود را همگان در اخبار 

رسانه ها شاهد بوده ايم. 
قطعاً در اين خصوص كه استفاده از استروئيدها 
موجب افزايش حجم ماهيچه مى گردد شبهه اى وجود 
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ندارد، هرچند افزايش حجم عضالت فقط هنگام ميسر 
است كه مصرف استروئيدها با حركات قوى،شديد 
و مستمر ورزشى همراه باشد (همچون وزنه بردارى) 

آن چه كه مصرف استروئيدها را در طيور مورد 
ترديد و پرسش قرار مى دهد و غيرمحتمل مى سازد 
اين است كه باارزش ترين قسمت بدن طيور (سينه) از 
عضالتى كه بال ها را باال و پايين مى آورند تشكيل شده 
و مى دانيم كه ماكيان چند هزار سال است كه ديگر 
پرواز نمى كنند و فعاليت فيزيكى از سوى اين عضالت 
انجام نمى شود. بنابراين بدون حركات فيزيكى مستمر، 

اثرى از استروئيد هاى آنابوليك نخواهيم ديد. 

66- اصوالً نيازى به مصرف هورمون وجود ندارد:- اصوالً نيازى به مصرف هورمون وجود ندارد:
از  استفاده  بدون  گوشتى  مرغ هاى  سريع  رشد 
مرورى  است.  توضيح  قابل  سادگى  به  هورمون ها 
نژاد  اصالح  و  ژنتيك  در  درگير  شركت هاى  برآمار 
ماكيان مشخص مى سازد كه در چند دهه گذشته 
ماكيان يه طور متوسط هر سال يك روز زودتر به وزن 

چالش  مى رسند.  بازار  به  عرضه  جهت  مشخص 
غذا  كبفبت  با  عرضه  گوشتى  مرغ  توليدكنندگان 
(پروتئين، ويتامين ها و... ) تأمين بهداشت محيط در 
واحدهاى پرورش مرغ (همانند ايزوالسيون سقف، 
تهويه مناسب، تعداد كافى آب خورى و دان  خورى) 
جهت استفاده از پتانسيل ژنتيكى اعجاب انگيزى است 

كه در ماكيان ايجاد شده است. 
براى افرادى كه با زواياى فنى توليد و پرورش 
طيور آشنا هستند رشد سريع مرغ هاى گوشتى ناشى از 
پيشرفت آهسته ولى پيوسته در زمينه ژنتيك و اصالح 

نژاد و مديريت كنترل بيمارى ها مى باشد. 
بنابراين با قاطعيت مى توان گفت براى پرورش 
مرغ گوشتى به هورمون نيازى نيست و البته انتظار 
مى رود تبليغات رسانه اى در اين خصوص به جهت 
تشويش اذهان عمومى با پاسخ قاطع و قضايى سازمان 

دامپزشكى روبه رو گردد. 
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ارزش گله هاى مرغ گوشتى فقط بعد از 
كشتار و درجه بندى مى تواند ارزيابى شود. 
خصوصا“  طيور،  كشتار  و  حمل  گرفتن، 
وقتى با مديريت ضعيف انجام شود منجر 
به كاهش كيفيت الشه مى شود. گرفتن و 
حمل پرنده بسيار استرس زاست. بايد تا 
حد امكان در حداقل زمان و بهترين شرايط 
انجام پذيرد. گرفتن و انتقال طيور بايد در 
استرس  تا  گرفته  صورت  كامل  آرامش 
كمترى به آنها وارد شود. نتيجه اين عمل 
كاهش درصد حذف و تلفات در كشتارگاه 
است.  مسئوليت بايد بين مرغدار و كشتارگر 
تقسيم شود. مرغدار بايد وزن و تعداد مرغ 
ارسالى به كشتارگاه را به دقت بداند، مدت 
زمان گرسنه نگه داشتن طيور را قبل از 
نحوه  در  همچنين  و  كند  رعايت  كشتار 
جمع آورى مرغ نظارت كامل داشته باشد. 
مسئولين كشتارگاه نيز براى حمل مرغ 
موظف به حفظ رعايت بهداشت قفس ها و 

ماشين ارسالى به مرغدارى هستند. 

به  طيور  حمل  بركيفيت  نظارت 
كشتارگاه بر اساس تعداد مرغ درون هر 
قفس، حمل مرغ متناسب با وزن آن، دماى 
زمانبندى  كشتارگاه،  تا  مسافت  محيط، 
دقيق براى رسيدن به موقع به كشتارگاه 
و به حداقل رساندن زمان انتظار تا كشتار 

مى باشد. 
مثال زير يك برنامه استاندارد ارسال 

مرغ به كشتارگاه را نشان مى دهد:
*  مدت زمان بدون آب و دان ماندن 
طيور قبل از ارسال به كشتارگاه 4 تا 5 

ساعت. 
*  زمان الزم جهت انتقال طيور به 

كشتارگاه 1 تا 4 ساعت. 
*  زمان انتظار در كشتارگاه 1 تا 2 

ساعت. 
بطور ميانگين فاصله زمانى قطع دان 
و كشتار 8 تا 12 ساعت است. حداقل زمان 
الزم براى اين كه آلودگى ناشى از مدفوع و 
غذاى باقيمانده در چينه دان را در كشتارگاه 

به حداقل برسانيم 8 ساعت مى باشد. انتظار 
طيور در كشتارگاه به ازاء هر ساعت،0/2 
درصد از وزن آنها را كاهش داده ( در دماى 
نرمال ) و تأخير بيشتر سبب دهيدراتاسيون 

و دفع آب توسط مدفوع مى گردد. 
 زمان گرسنه ماندن طيور قبل از  زمان گرسنه ماندن طيور قبل از 

كشتاركشتار
دان بايد حداقل 4 ساعت قبل از ارسال 
طيور به كشتارگاه قطع شود و بهتر است آب 
تا شروع گرفتن طيور در اختيار آنها باشد. در 
بعضى مواقع طيور از باقيمانده مواد غذايى 
در بستر استفاده مى كنند، لذا بهتر است در 
اين فاصله زمانى چراغها خاموش باشند. 

 گرفتن طيور گرفتن طيور
بارگيرى بايد بر اساس ظرفيت ماشين 
حمل مرغ و سرعت خطوط كشتار تنظيم 
شود. در آب وهواى معتدل ظرفيت بارگيرى 
حداكثر 50 كيلوگرم درمتر مربع و در آب 
و هواى گرم ظرفيت بارگيرى حداكثر 40 

كيلوگرم در متر مربع توصيه مى شود. 

نحوه بارگيرى طيور 
و ارسال به كشتارگاه
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*  بارگيرى بايد به نحوى انجام شود 
كه حداقل استرس و صدمه را به طيور 
چكمه  و  روپوش  از  استفاده  سازد.  وارد 
الزامى  بارگيرى  هنگام  كارگران  براى 
است. هنگام گرفتن طيور بايد دقت الزم 
به عمل آيد تا از خفگى و صدمات وارده 
به بال، پا و پوست جلوگيرى شود، براى 
مرغهاى سنگين وزن و مواقعى كه فاصله 
تا كشتارگاه زياد است بايد دقت بيشترى 

اعمال شود. 
*  هنگام گرفتن و بارگيرى طيور تمام 
وسايلى را كه ممكن است موجب آسيب 

آنها شود بايد از سالن خارج گردد. 
*  طيور بايد از ناحيه پاها گرفته شوند 
و حداكثر سه مرغ را بايد در يك دست 
گرفت ( متناسب با وزنشان) و زمان حمل 

را كوتاه كرد. 
*  مرغهاى سنگين با دو پا گرفته شوند 
و يك دست زير سينه آنها قرار گيرد. بايد 
طيور به آرامى و به دقت درون قفس قرار 

داده شوند. 
*  بهتر است گرفتن آنها در تاريكى 
انجام گيرد زيرا مرغ آرامتر بوده و احتمال 
خفگى و ضايعات پوستى و بدنى در آنها 
باشد  بيمار  كه  اى  گله  مى شود.  كمتر 

مقاومت كمترى نسبت به گرفتن نشان 
مى دهد. 

*  در ساعات گرم روز كه گرما به 
بيشترين حد خود رسيده است از بارگيرى 
مرغ اجتناب شود و در سالنهايى كه داراى 
سيستم باز هستند بهتر است در قسمت 
ورودى سالن پرده اى آبى رنگ آويزان 

نمود. 
*  براى جلوگيرى از خفگى طيور در 
اثر روى هم ريختن مى توان از تورى هاى 
قابل حمل براى تقسيم بندى سالن استفاده 

نمود. 
*  در هواى گرم از قراردادن ماشين 
خورشيد  مستقيم  نور  زير  طيور  حاوى 
اجتناب شود و در صورت امكان براى كم 
كردن دماى داخل ماشين از سيستم تهويه 

استفاده كرد. 
*  در هواى سرد بهتر است دو طرف 
به  حمل  زمان  در  طيور  حمل  ماشين 
كشتارگاه با برزنت پوشيده شود تا طيور 

در معرض هواى سرد قرار نگيرند. 
مناسبى  محل  نيز  كشتارگاه  در    *
براى توقف ماشين در نظر گرفته شود تا 
در معرض نور مستقيم آفتاب قرار نگرفته 

و رطوبت و تهويه كافى داشته باشند. 

 عمل آورى طيور در كشتارگاه عمل آورى طيور در كشتارگاه
*  بازده الشه

تعيين دقيق وزن الشه مرغ، نسبت 
سينه و ران امر مشكلى است زيرا بازده 
عوامل  با  كشتارگاه  در  نهايى  محصول 
نحوه  مرغدارى،  مديريت  مثل  مختلفى 
تغذيه در دوران پرورش، نژاد و چگونگى 
حمل و نقل طيور به كشتارگاه و... ارتباط 
مستقيم دارد. عالوه بر اين عوامل بازده 
نيز  كشتارگاه  عملكرد  نحوه  به  الشه 
بستگى دارد. بنابراين براى تعيين عملكرد 
هر گله بهتر است آن را با گله هاى ديگر در 
همان كشتارگاه مقايسه نمود. موارد ذيل 
نشان دهنده ضايعات و آاليش طيور نسبت 

به وزن زنده آنها در كشتارگاه است. 
*  خون درصد4
*  پر درصد 6/2
*  پا درصد4/5
*  سر درصد3

*  امعاء و احشاء درصد9/5 – 8/5
*  گردن درصد2

*  پوست گردن درصد1/5
*  كبد درصد2/1

*  قلب درصد 0/6
*  سنگدان درصد 
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ساير  و  گوشت  توليد  در  مهمى  نقش  تغذيه 
كه  چرا  مى كند  ايفا  شترمرغ  به  مربوط  محصوالت 
مخارج غذاى جوجه ها از روزهاى آغازين تا سن كشتار، 
بزرگترين هزينه (حدود درصد80 كل هزينه ها) را 
تشكيل مى دهد. غذاى طبيعى شترمرغ عمدتاً متشكل 
از علوفه جات سبز، ميوه جات خانواده توت ها، دانه 
جات، گياهان تازه و آبدار و حشرات كوچك مى باشد.

از  زندگى  اول  روز   120 طول  در  شترمرغ ها 
تبديل غذايى خوب و كارآمدى برخوردار هستند. پس 
از گذشت 330 روز بدن آنها از لحاظ تبديل غذايى 
ناكارآمد شده و افت پيدا خواهد كرد. بنابراين الزم 
است تا وقتى جوجه ها اين دوره را سپرى نكرده اند 
به نحو بهينه تغذيه شوند تا بتوانند در اسرع وقت به 
وزن ايده آل كشتار 90 الى 100 كيلوگرم دست يابند.

و  غذا  خوردن  نحوه  وحش  حيات  در  جوجه ها 
آشاميدن آب را با تقليد از رفتار والدين خود ياد مى گيرند. 
در سيستم توليد صنعتى نيز مى توان به اصطالح از 
يك ”مادر جايگزين“ و يا جوجه بزرگتر جهت آموزش 
نحوه غذا خوردن و آشاميدن آب به جوجه هاى كوچك 
استفاده نمود. جوجه هاى شترمرغ در 10 الى 14 روز 
اول زندگى جهت تآمين بخش بزرگى از مواد مغذى 
مورد نياز خود وابسته به محتواى كيسه زرده بوده و 
لذا مصرف دان در اين دوره كمتر است؛ به همين دليل 

بايد پس از اتمام اين دوره به خوبى تغذيه گردند تا از 
رشد و نمو نرمالى برخوردار باشند.

شترمرغ ها جهت خرد شدن غذا در سنگدان به 
سنگريزه هاى كوچك نياز دارند بنابراين الزم است 
سنگريزه نيز در اختيار جوجه ها قرار بگيرد. اين كار تا 
زمانى ادامه مى يابد كه جوجه ها به سنى برسند كه به 
چراگاه برده شده و خود بطور طبيعى سنگريزه مورد 
نيازشان را به همراه غذا قورت بدهند. اندازه دانه هاى 
جوجه هاى  غذايى  جيره  به  شده  اضافه  سنگريزه 
شترمرغ بايد در حد نصف ناخن پرنده بوده و در جوجه 
هاييكه به تازگى متولد شده اند اين اندازه بايد در حد 
يك دانه برنج باشد. پس از اينكه جوجه ها بطور كامل 
غذا خوردن را ياد گرفتند بايد علوفه جات خرد شده 
مانند شبدر، يونجه و كلم روزانه 3 الى 4 بار عالوه بر 

غذاى آردى در اختيار آنان قرار بگيرد.
تذكر: به دليل خطر انباشتگى در پيش معده و 
سنگدان الزم است در 1 ماه اول تنها از برگ علوفه 

جات (و نه ساقه آنان) استفاده گردد.
غذاى جوجه ها بايد در تغارها يا سينى هاى كم عمق 
قرار داده شود. غذاى جوجه هاى شترمرغ مى تواند به 
حالت پلت يا آردى در اختيار آنان قرار بگيرد. از آن 
جائيكه هزينه جيره ى غذايى پلتى باال است معموًال 
غذا به فرم آردى به جوجه ها داده مى شود. استفاده از 

تغذيه جوجه هاى شترمرغتغذيه جوجه هاى شترمرغ
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غذاى آردى مزيت ديگرى نيز دارد چرا كه جوجه ها زمان 
بيشترى صرف نوك زنى به ظرف غذا براى تآمين مقادير 
جيره غذايى مورد نياز خود نموده به اين ترتيب بيشتر 
مشغول شده و ناهنجاريهاى رفتارى كمترى از خود بروز 
مى دهند. الزم به ذكر است كه جوجه ها معموًال غذاى 
مرطوب را بيشتر دوست دارند. همچنين جهت كاهش 
ميزان ريخت و پاش و گرد و غبار ناشى از غذاى آردى و 
افزايش لذت غذاى مصرفى، مى توان شيره قند و يا چربى 
تثبيت شده به غذاى فارم اضافه نمود. اين كار منجر به 
اتالف كمتر، حداقل ميزان گرد و غبار و جداسازى كمتر 

اجزاى تركيبى غذاى پرندگان مى گردد.
جوجه هاى شترمرغ مى توانند تا سن 13 هفتگى با 
جيره غذايى استارتر حاوى مقادير باالى پروتئين خام 
تغذيه شوند. نياز شترمرغ ها به پروتئين به وضوح تعيين 
غذاى  در  موجود  خام  پروتئين  سطوح  است.  نگرديده 
مصرفى اين پرندگان از 15 تا 24 درصد متغير مى باشد. 
در حالت كلى پرندگان جوان بيشترين مقدار پروتئين را 
مصرف مى كنند كه با باال رفتن سن مقادير آن كاهش 
مى يابد.از 13 تا 40 هفته غذاى جوجه ها به جيره ى 
غذايى رشد تغيير داده مى شود. از 40 هفتگى تا زمان 
كشتار نيز جوجه هاى شترمرغ با جيره غذايى نگهدارنده 
تغذيه مى شوند كه اين نيز وابسته به شرايط جسمانى و 

تدابير مربوط به عرضه به بازار مى باشد.
اجزاء غذايى متداول در تغذيه جوجه هاى شترمرغ 
عبارت از: آرد ذرت بعنوان منبع سرشارى از انرژى و 
يونجه به عنوان منبعى براى ساخت ماهيچه ها و گوشت 

بدن پرنده، فيبر و پروتئين مى باشند.
 پودر استخوان ماهى و پودر بادام زمينى نيز منابعى 
از پروتئين خام و ليپيد على الخصوص آمينو اسيدهاى 
ضرورى مى باشند. متوناين و ليسين اغلب آمينو اسيدهاى 
ضرورى در رژيم غذايى طيور محسوب مى گردند چرا 
كه اين آمينواسيدها در بيشتر اجزاى تركيبى غذاى طيور 

محدود مى باشند.

پيش اميخته هاى ويتامينى / معدنى نيز بايد بعنوان 
منبعى از ويتامين ها و مواد معدنى بخصوص مواد معدنى 
ميكرو در جيره غذايى پرندگان گنجانده شوند. سنگ آهك 
بعنوان منبعى از كلسيم مى باشد در حاليكه ”مونوكلسيم 
فسفات“ كلسيم و فسفر را تؤاماً تأمين مى كند. پنبه دانه 
و محصوالت آن حاوى ماده ”گاسيپول“ مى باشند كه 
يك عامل ضدتغذيه اى بوده و باعث بروز مسموميت 
”گاسيپول“ در شترمرغ ها مى گردد و به همين دليل نبايد 

در جيره غذايى اين پرندگان لحاظ شود.

نمك موجود در جيره ى غذايى تركيب شده نبايد 
بيش از درصد5 جيره را تشكيل دهد. نمك معمولى جهت 
ايجاد تعادل الكتروليتى در بدن پرندگان مورد نياز بوده و 
همچنين بعنوان يك چاشنى جهت تحريك مصرف غذا 

محسوب مى گردد.
آب تازه و تميز نيز بايد در مقادير فراوان در دسترس 
جوجه ها قرا بگيرد. دسترسى به آب رابطه مستقيمى با 
مصرف غذا دارد. در حالت كلى طيور به ازاى يك گرم 
غذاى خشك مصرفى به 2 گرم آب نياز دارند. مقدار آب 
مصرفى جوجه هاى شترمرغ نسبت به مصرف كنسانتره 
(غذاى آردى يا پلت) در حالت كلى بايد 1,5 الى 2 برابر 

باشد.
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ويژگى هاى فيزيكى ويژگى هاى فيزيكى 
تخم مرغ وجوجهتخم مرغ وجوجه
 در آورى در آورى

دكتر    اميرعباس دارستانىدكتر    اميرعباس دارستانى
 (مديرعامل خدمات دامپزشكى جاويد رمه،   متخصص فيزيولوژى توليدمثل دام و طيور) (مديرعامل خدمات دامپزشكى جاويد رمه،   متخصص فيزيولوژى توليدمثل دام و طيور)
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 مقدمه  مقدمه 
تخم مرغ يك سيستم بيولوژيكى بسيار تلفيقى است 
كه ساختار و خصوصيات آن در بسيارى جهات با يكديگر 
مرتبطند. بنابراين هرگونه ناهنجارى در مشخصه فيزيكى 
تخم مرغ مى تواند به يك نقص در برهم كنش هاى اين 
پارامترها و متعاقباً ضعف در كاركرد مهم فيزيولوژيكى آن 
جهت فراهم نمودن بهترين شرايط براى رشد جنين منجر 
گردد. عليرغم تالشهاى قابل مالحظه از سوى شركتهاى 
اصالح نژاد، توليد مرغ هاى تخم گذارى كه بتوانند تخم 
بهتر  جهت  مشابه  فيزيكى  خصوصيات  با  را  مرغ هايى 
برآورده كردن الزامات جوجه درآورى توليد كنند غيرممكن 
به نظر مى رسد. يكى از عواقب اين ضعف اين است كه 20 

تا 40درصد تخم مرغها به جوجه تبديل نمى شوند. 
براساس نتايج حاصل از تحقيقات پيشين عواملى چون 
اندازه، چگالى، شكل، رنگ و ديگر خصوصيات فيزيكى 
بررسى هاى  ندارد.  درآورى  جوجه  بر  تأثيرى  تخم مرغ 
بيشتر در ارتباط با روند جوجه كشى نشان داد كه برخى از 
خصوصيات فيزيكى تخم مرغ مى توانند منجر به مرگ جنين 
گردند. فقط محققان چون موسيوا و تولوكنيكوا (1968) و 
تزارنكو (1989) طبق داده هاى حاصل از تحقيقات خود 
خصوصيات ذيل را در جوجه درآورى موفق با ترتيبى كه 

خواهد آمد مهم دانستند: 
وزن   (1

مؤلفه هاى پوسته   (2
شكل (حداكثر عرض نسبت به طول تخم مرغ)   (3

محتويات   (4

 وزن تخم مرغ  وزن تخم مرغ 
از آنجا كه كنترل وزن تخم وزن موضوع نسبتاً ساده اى 
است، لذا بررسى هاى گوناگونى با هدف برقرارى ارتباط 
بين وزن تخم مرغ و جوجه درآورى انجام شده است. در 
كل بسيارى از محققان معتقدند كه براى دستيابى به يك 
جوجه درآورى موفق در ماكيان چون مرغ، بوقلمون، اردك 

و شترمرغ بهتر است وزن تخم آنها متوسط باشد. رابطه 
قوس دار بين وزن تخم مرغ و جوجه درآورى از سوى 
آقاى شاتوكينا مورد بررسى قرار گرفت؛ بنا به نظر محقق 
بين  وزنشان  كه  مرغ هايى  تخم  درآورى  جوجه  مذكور 
46 و 50 گرم و همچنين بين 66 و 70 گرم بود حدوداً 8 
تا 10/5 درصد كمتر از جوجه درآورى تخم مرغ هايى با 
وزن متوسط (50 تا 66 گرم) برآورد شد. نتايج مشابهى 
نيز توسط محققانى چون نُردسُكگ و َحَسن به دست آمد 
كه معتقد بودند چنانچه وزن تخم مرغ حدود 50 گرم باشد 
جوجه درآورى به حداكثر ميزان خواهد رسيد. ده گرم 
مذكور موجب كاهش 10/7درصد  بهينه  وزن  از  باالتر 
جوجه درآورى شد. در حاليكه 10 گرم كاهش (نسبت به 
وزن بهينه)، آن را تا حدود 3/9درصد كاهش داد. رابطه 
نسبتاً مشابهى نيز در تخم مرغ بلدرچين هاى ژاپنى توسط 

محققانى چون اينسكو و همكارانش (1971)، شارما و 
ُوهرا (1980) و همچنين سناپاتى و همكارانش (1996) 
به ثبت رسيد. اين محققان از يك همبستگى مثبت بين 
وزن تخم مرغ و جوجه درآورى خبر دادند. اما آقاى سرگيوا 
با بررسى جوجه كشى در تخم هاى غاز، نتايج متناقضى 
را ارائه داد. بنا به مشاهدات وى درصد جنين هاى مرده در 
تخم مرغ هايى كه وزن بيشترى داشتند بيشتر بود. آقاى 
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زلبيكا و َوزيك با بررسى تخم مرغ هاى متعلق به مرغ هاى 
تخم گذار ايزابرون گزارش دادند كه با افزايش وزن اين 
تخم مرغها به بيش از 75 گرم ميزان جوجه درآورى در آنها 
كاهش مى يابد. نتايج حاصل از بررى تخم هاى شترمرغ 
نشان داد كه درصد بيشترى از تخم هاى سنگينتر به جوجه 

تبديل نمى شوند. 
يك جنبه مهم ديگر از تخم مرغ تأثيرى است كه 
خصوصيات فيزيكى آن بر مرگ جوجه مى گذارد. بنا به 
نظر محققانى چون مك كالنگ و اسميت (1949)، وايلى 
همكارانش  و  ناگتون  مك   ،(1976) سرگويا   ،(1950)
(1978) و همچنين ويات و همكارانش (1985)، احتمال 
مرگ در ميان جوجه هايى كه متعلق به تخم مرغ هايى با 
وزن كمتر هستند بيشتر است. اما محققانى چون هرن 
دست  متضادى  كامًال  نتايج  به  ويراَوموران  و   (1986)
يافتند. آنان 5درصد ابتال به مرگ جوجه هاى 49 روزه را 
به جوجه هايى كه متعلق به تخم مرغ هاى سنگينتر بودند 
منسوب دانستند. در مقابل ميزان مرگ جوجه هاى حاصل 
از تخم مرغ هاى سبكتر فقط 1/3درصد بود. با اينحال آقاى 
پرادنوت و موالن به هيچ تأثير مهمى بر اندازه تخم مرغ بر 

مرگ جوجه ها دست نيافتند. 
طبق نظر محققانى چون رومانف (1949) و تزارنكو 
وزن  بر  عالوه  درآورى  جوجه  محاسبه  براى   (1988)
مساحت  به  تخم مرغ  وزن  نسبت  مى بايست  تخم مرغ 
پوسته را نيز درنظر گرفت. تخم مرغ هاى بزرگتر سطح 
پوسته نسبتاً كمترى دارند كه همين امر مى تواند مانعى 

جهت تبادل گاز طبيعى براى جنين باشد. 

 پارامترهاى پوسته  پارامترهاى پوسته 
پوسته در طول توسعه جنينى نقشى دوگانه دارد؛ اين 
ماده مى بايست آنقدر ضخيم و محكم باشد كه بتواند از 
جنين در برابر آسيب هاى خارجى محافظت كند. در عين 
حال بايد آنقدر ظريف و شكننده باشد كه اختاللى در روند 
جوجه درآورى پيش نيايد. به عالوه گرچه پوسته تخم مرغ 
مى بايست جهت تأمين اكسيژن براى جنين از روندهاى 

كافى برخوردار باشد اما بايد آنقدر ظريف و شكننده باشد كه 
اختاللى در روند جوجه درآورى پيش نيايد. به عالوه گرچه 
پوسته تخم مرغ مى بايست جهت تأمين اكسيژن براى جنين 
از روزنه هاى كافى برخوردار باشد اما بايد به عنوان مانعى 
براى ورود ميكروبهاى آسيب زا به داخل تخم مرغ عمل 
كند. به عقيده بيشتر محققان داشتن پوسته ضخيم به 

داليل ذيل بهتر است: 
موجب تحريك جنين براى مصرف هرچه بيشتر   .1

از مواد مغذى داخل تخم مرغ مى شود. 
احتمال نفوذ باكتريها به داخل تخم مرغ كمتر   .2

است.
همچنين احتمال دهيدراته شدن (آب از دست   .3

دادن) تخم مرغ كمتر مى گردد 
و بهترين مانع در برابر آسيب مكانيكى است.   .4

توسط  ضخيمتر  پوسته  با  مرغ هايى  تخم  مزيت 
محققانى چون كلمن و مك دانيل (1975) و مك دانيل و 
همكارانش (1981) گزارش شد. طبق گزارش آنان مرگ 
جنينى زودرس در ميان تخم مرغ هايى كه چگالى يا وزن 
مخصوص كمترى دارند بسيار بيشتر است. اين ميزان يعنى 
چگالى به عنوان شاخصى براى ضخامت پوسته درنظر 
جوجه   (1988) تزارنكو  مشاهدات  براساس  شد.  گرفته 
درآورى در ميان تخم مرغ هاى ضخيمتر نسبت به تخم 
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مرغ هايى با پوسته نازكتر 30درصد بيشتر است. يك افزايش 
در ضخامت پوسته يك ميكرومترى در محدوده 0/29 تا 
0/35 ميليمتر به 2درصد افزايش در ميزان جوجه درآورى 
انجاميد. هنگاميكه ضخامت پوسته تخمهاى بوقلمون از 
0/44 تا 0/5 ميليمتر افزايش يافت ميزان جوجه درآورى 
آنها نيز از 67 تا 85درصد افزايش پيدا كرد. آقاى كنوا 
دريافت كه سهم ضخامت پوسته تخمهاى بوقلمون در 
جوجه آورى آنها حدوداً 40درصداست. آقاى تزارنكو و 
همكارانش طى يك بررسى بر روى تخمهاى غاز ميزان 
جوجه درآورى در تخمهايى كه ضخامت پوسته بيشترى 
داشتند را 20درصد بيشتر تخمين زد. با اينحال براساس 
مشاهده آقاى اندرو جوجه درآورى در تخم بوقلمونهايى كه 
پوسته نازكترى داشتند بيشتر بود. نتايج مشابهى نيز از سوى 
آقاى گنزالتز و همكارانش به هنگام بررسى جوجه كشى در 
تخم هاى شترمرغ به دست آمد. براساس نتايج محققانى 
چون والديميروا و سرگويا (1969)، كزتوا (1974)، شاتوكينا 
(1975) و كوروا (1986) مرگ جنينى در تخم مرغ هايى 
با پوسته هاى بسيار نازك يا بسيار ضخيم در مقايسه با 
تخم مرغ هايى با ضخامت پوسته متوسط افزايش مى يابد. 
نفوذپذيرى پوسته يكى از مشخصات متمايز كننده 
ساختار پوسته است. چگالش (فشردگى) و قطر روزنه دو 
مشخصه اصلى نفوذپذيرى محسوب مى شوند. نفوذپذيرى 
پوسته كه همبستگى مثبتى با ضخامت آن نشان مى دهد 
تأثير زيادى بر تبادل گاز جنين در حال رشد دارد. در مقابل 
چه چگالش كم و چه زياد تأثيرى منفى بر مرگ جنين 
مى گذارند. تعداد كم روزنه هايى با قطر كم موجب اختالل 
در تبادل اكسيژن مى شوند كه همين امر با مرگ جنينى زياد 
مرتبط است. چگالش هاى زياد روزنه و يا روزنه هايى با قطر 
زياد تحت شرايطى كه موجب دهيدراته شدن محتويات 

تخم مرغ مى گردد. تأثير منفى بيشترى بر جنين دارند. 

 شكل تخم مرغ  شكل تخم مرغ 
شكل تخم مرغ كه مى توان آن را در عبارتى ساده به 
عنوان نسبت حداكثر عرض و طول تعريف نمود در طول كل 

دوره جوجه كشى تغييرى نمى كند. بنابراين چنين مؤلفه اى 
مى بايست احتياجات ضرورى جنين را از مراحل اوليه جوجه 
كشى تا زمان بيرون آمدن جوجه از تخم برآورده سازد. 
طبق مشاهده محققانى چون كومار و شينگارى، تزارنكو، 
برتف و همكارانش تخم مرغ هايى با شكل طبيعى جوجه 
درآورى بهترى نسبت به تخم مرغ هايى با شكل طبيعى 
جوجه درآورى بهترى نسبت به تخم مرغ هايى با شكل 
نابهنجار خواهند داشت. اين امر احتماًال از اين واقعيت 
ناشى مى شود كه جنين جهت گيرى محورى اش را در 
مراحل بعدى رشد تغيير مى دهد. بنابراين شكلهاى باريكتر 
و بيضى تر تخم مرغ تا حدى مانع چرخش جنين در داخل 
تخم مرغ مى شوند. نتايج حاصل از مطالعات محققانى چون 
آقايان برويزن و لوا بر روى تخم مرغ هاى كلهورن سفيد، 
آقايان زلوبيكار و وزيك بر روى تخم مرغ هاى متعلق به 
تخمگذاران مورگه ايزابراون و آقاى هارون و همكارانش 
بر روى تخم اردك مناطق آمريكاى شمالى نشان داد 
كه جوجه درآورى در تخم مرغ هايى با شكل نابهنجار يا 
غيرطبيعى كاهش مى يابد. به عالوه اين محققان معتقدند 
كه تخم مرغ هاى گردتر جوجه درآوريهاى نامطلوبترى در 
مقايسه با تخم مرغ هاى نوك تيز دارند. نتايج مشابهى از 
سوى آقايان شارما و ُورا (1980) و سناپاتى و همكارانش 
(1996) در مورد تخم هاى بلدرچين گزارش شد كه به يك 
همبستگى منفى بين شاخص شكلى و جوجه درآورى تخم 

مرغ هاى بارور دست يافتند. 

 مؤلفه هاى داخل تخم مرغ  مؤلفه هاى داخل تخم مرغ 
موفقيت  بر  تخم مرغ  محتويات  تأثير  بررسى  جهت 
جوجه درآورى الزمست تا از طريق آزمايش غيرتخريبى، 
كه  بررسى هايى  نگهداشت.  نخورده  دست  را  تخم مرغ 
محتويات تخم مرغ را به هم مى زنند ناگريز موجب مرگ 
جنين مى شوند. بنابراين تحقيقات دراين باره در دو جهت 
خصوصيات  بين  همبستگى  ابتدا  در  اند؛  گرفته  صورت 
محتويات داخلى تخم مرغ و آن مؤلفه هايى كه مى شود 
آنها را به طور تخريبى محاسبه نمود مورد بررسى واقع شد. 
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ارزيابى هاى  و  تخم مرغ  درآورى  جوجه  بين  رابطه 
تخم مرغ  خصوصيات  تأثير  دهنده  نشان  غيرتخريبى 
بر موفقيت جوجه درآورى است. ثانياً فرض بر اين بود 
مرغ هايى با ژنوتيپ يكسان كه در يك محيط نگهدارى 
شده و از يك غذا مى خورند مى بايست تخم مرغ هايى با 
پارامترهاى مشابه توليد كنند. طبق همين فرضه مؤلفه هاى 
محتويات تخم مرغ از يك نمونه مطالعه شده به وسيله 
تكنيكهاى تخريبى مورد ارزيابى قرار گرفت و نتايج براى 

همه تخم مرغ هاى مورد بررسى مشابه فرض شد. 
متأسفانه دو رويكرد فوق الذكر چندان دقيق نيستند 
زيرا نتايج عمدتاً بر پايه احتمال بيان مى شوند. نويسندگانى 
كه به بررسى رابطه بين خصوصيات داخلى تخم مرغ و 
جوجه درآورى آن پرداختند نتيجه گرفتند كه با افزايش 
محتويات مايع تخم مرغ جوجه درآورى آن كاهش مى يابد. 
در اين مطالعات غلظت محتويات تخم مرغ از روى موارد 

ذيل تخمين زده شد: 
شاخص هاى زرده و سفيده (نسبت ارتفاع به   .1

متوسط قطر زرده يا سفيده) 
واحدهاى هاگ (Haugh) و يا ارتفاع سفيده   .2
تحرك زرده (تعداد دفعات حركت زرده از يك   .3

قطب تخم مرغ به قطبى ديگر) 
شاخص سفتى سفيده از طريق تكنيك پاندول   .4

پيچشى طبق توضيحات تزارنكو
 – هسته اى  باآوايى  همچون  معاصر  تكنيك هاى 
شيوه هاى  كامپيوتر،  آكوستيك  و  تصوير  مغناطيسى، 
داخل  مؤلفه هاى  غيرتخريبى  ارزيابى  براى  را  جديدى 

تخم مرغ ارائه مى دهند. اميد است اين تكنيكها به افزايش 
فعاليت تحقيقاتى مبنى بر تعيين رابطه بين خصوصيات 

محتويات تخم مرغ و جوجه درآورى آن بينجامند. 

 نتايج  نتايج 
تخم مرغ يك سيستم بيولوژيكى است كه رفاه جنين 
را تأمين نموده و به هدف يك جوجه درآورى موفق تعبيه 
شده است. خصوصيات تخم مرغ از طريق برهم كنش با 
زنجيره ويژگيهاى انرژتيك و فيزيولوژيكى جنين در حال 
رشد تأثير زيادى بر روند جوجه كشى دارند. بروز هرگونه 
نقص در اين زنجيره از برهم كنش ها مى تواند منجر به 

مرگ جنين شود. 
مرور نتايج حاصل از بررسى هاى صورت گرفته به 
پرورش دهندگان كمك مى كند تا آن دسته از خصوصيات 
فيزيكى كه تأثيرى منفى بر جوجه درآورى دارند را كنار 
اين  نمايند.  انتخاب  را  مثبت  خصوصيات  و  گــذارده 
خصوصيات شامل مواردى چون وزن تخم مرغ، ضخامت 
پوسته و نفوذپذيرى، شكل تخم مرغ و غلظت محتويات 
آن مى باشد. چنانچه خصوصيات فيزيكى تخم مرغ هاى 
بارور در حد متوسط باشد شاهد بيشترين احتمال جوجه 
درآورى خواهيم بود. در غير اينصورت نتايج جوجه كشى 
احتماًال سوال برانگيز خواهد بود. چنانچه ضخامت پوسته 
در تخم مرغ هايى كه داراى مؤلفه هاى غيرمتوسط هستند 
از حد ميانگين تجاوز كند جوجه درآورى مطلوبتر خواهد 
شد. عكس اين قضيه نيز براى شاخص شكل تخم مرغ 
صادق است يعنى هنگاميكه نسبتهاى عرض به طول 
كمتر از ميزان متوسط باشند رشد جنين مطلوبتر است. 
اما چنانچه وزن تخم مرغ متوسط نباشد تأثير آن بر جوجه 

كشى بحث انگيز خواهد بود. 
براى يك رشد جنينى مؤثر غلظت محتويات داخلى 
جنين مى بايست زياد بوده و داراى چگالى بااليى باشد. 
پوسته هاى ضخيم و محتويات داخلى سفت كه هر دو 
بيشتر از حد متوسط هستند منجر به افزايش وزن تخم مرغ 

و جوجه درآورى موفقتر خواهند شد. 
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مزاياى افزودن مزاياى افزودن 
«سوياتايد» «سوياتايد» 

كنجاله سوياى كنجاله سوياى 
غنى شده حاصل غنى شده حاصل 
فرايند تخمير در فرايند تخمير در 
تغذيه و خوراك تغذيه و خوراك 

طيور طيور 

مقدمه اى بر كنجاله سويا و كنجاله سوياى تخمير شده
كنجاله سويا منبع غنى از پروتئين اسيدهاى آمينه در خوراك 
طيور محسوب مى شود. حدود 70 درصد از كل سوياى توليدى 
در اياالت متحده و بيش از 75 درصد از كل سوياى توليدى در 
جهان به بخش پرورش دام و طيور اختصاص مى يابد. عمده 
مصرف كننده كنجاله سويا را ميتوان بخش مرغدارى ها و توليد 
كنندگان محصوالت طيور عنوان كرد. از آنجايى كه كنجاله 
سويا به عنوان منبع غنى از پروتئين در صنعت مرغدارى و 
دامپرورى در سطح جهانى شناخته شده پس آگاهى از تحقيقات 
انجام شده يكى از موارد حائز اهميت در اين صنعت است. در 
اين ميان، تحقيقات زيادى در مورد كنجاله سويا و يافتن روشها 
و يا فرآورى هايى كه بتواند اين محصول محبوب و پركاربرد 
را به ماده اى خوراكى با ارزش تغذيه اى باالترى تبديل نمايد 

صورت پذيرفته است (1,2,3,6).
جايگزينى مناسب، مغذى و اقتصادى براى اين نهاده ى 
مهم در خوراك طيور كه بعضا از قيمت بااليى نيز برخوردار 
است و در بسيارى از موارد با انحصار در واردات و تامين همراه 
بوده، به توليد محصوالتى چون محصوالت تخمير شده سويا 
منجر شده كه باعث كاهش هزينه هاى خوراك و توليد و صرفه 

جويى اقتصادى خواهد گرديد (1,7). توليد محصوالت جديد 
پروتئينى با كيفيت غذايى مناسب و با حداقل تاثيرات سوء زيستى 
و قيمت تمام شده از طريق فناوري تخمير با گونه هاي قارچى 
اي،  تغذيـه  ضد  حذف تركيبات  مى باشد (1,5).  باكتريايى  و 
بهبود ساختار، طعم و مزه غذاهاي با منشاء گياهى به كمـك 
گونـه هـاي قـارچى (همچـون رايزوپـوس اوليگوسـپروس، 
آسپرژيلوس اوريزه، نوروسپورا سيتوفيال و...) عمدتا از طريق 
مصرف تركيبات كربوهيدراتى سوبسترا، ترشح آنـزيم هـاي 
موثر و توليد اجزاء پروتئينى، در شرايط تخمير كاربرد گسترده 
اي در تهيه مواد غـذا يى مـورد مصـرف در تغذيـه انسان و دام 

پيدا كرده است.
فناوري تخمير به عنوان گزينه اي جديد در فرآوري اقالم 
غذايى، از روش هاي زيسـت فناوري در برابر روش هاي شيميايى 
و استفاده از افزودنى هاي طبيعى نسبت به انواع مصنوعى حمايت 
مى نمايد (1,6). كارآيى فرآيند تخمير به عوامل متعددي همچون 
نوع گونه، تراكم تلقيح، سن كشت، مدت زمان الزم گرمخانـه 
رطوبت،  (دما، pH، مقدار  شرايط مطلوب پرورش  گـذاري، 
مقياس كشت)، نوع، اندازه ذرات، سـابقه فـرآوري قبلـى و 
نسـبت كربن به نيتروژن سوبسترا بستگى دارد. كيفيت سنجى 

دكتر جهانمردىدكتر جهانمردى
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عملكرد فرآيند تخمير از طريق روش هاي غير مسـتقيمى 
همچون مقدار پروتئين خام، گلوكز آمين و كاهش ماده خشك 
محصول توليدي انجام مى گردد. همچنين فرآينـد تخمير از 
طريق كاهش اندازه پپتيدهاي منابع پروتئينى و افزايش قابليت 
هضم تركيبات مغذي از جمله پـروتئين كاهش ظرفيت ترشحى 
آنزيم هاي گوارشى از طريق توليد تركيبات زيست فراهم تر و 
به تبع آن كاهش انرژي تخصيص يافته به متابوليسم، كاهش 
حساسيت غذايى و توليـد عوامـل محـرك رشـد (اسـيدهاي 
آمينـه ضـروري و ويتامين هاي توليد شده توسط قارچ) و توليد 
مواد محرك ايمنى عرضه محصـوالت تخميـر شـده جديـد 
حـاو ي پروبيوتيك را در آينده اي نزديك به صنعت توليد غذا 

به همراه خواهد داشت (1,6).

مزاياى تغذيه اى كنجاله ى سوياى غنى شده ى مزاياى تغذيه اى كنجاله ى سوياى غنى شده ى 
تخميرىتخميرى

كارايى كنجاله سوياى تخمير شده از نظر تاثير بر افزايش 
وزن ماهيچه اى، افزايش توليد، بهبود بازدهى مصرف خوراك، 
بهبود شرايط ايمنى پرنده، سازگارى زيست محيطى، بهبود 
قابليت هضم (آنزيمى و ميكر.بى) و جذب و متابوليسم، بهبود 
زيست فراهمى اسيدهاى آمينه و مواد مغدنى ضرورى)، كاهش 
عوامل ضدمغذى باعث افزيش محبوبيت استفاده از اين محصول 
در جيره طيور بخصوص جوجه هاى گوشتى شده است (3,5,7). 
بررسى نتايج بدست آمده از آزمايشات تغذيه جوجه گوشتى 
با استفاده از كنجاله سوياي تخمير شده كه از تخمير كنجاله 
سوياي معمولى در حضور قارچ (آسپرژيلوس اوريزه) و باكتري 
مطلوب (انواع الكتوباسيلوس) تهيه مى شود، نشان مى دهد كه 
بطور كلى ميانگين افزايش وزن وبازدهى مصرف خوراك روزانه 

در جوجه هاي گوشتى بهبود مى يابد (2,3). 
در مطالعات متعدد مزيت كنجاله سوياي تخمير شده به 
دليل كاهش عوامل ضد تغذيه اي سويا در زمان تخمير (توسط 
آنزيم هاي پروتئوليتيك باكتريايى) بيان شده است (2,4,7). 
به عالوه با حذف بخش زيادي از تركيبات ضد تغذيه اي مانند 
مهاركننده هاي تريپسين، اليگوساكاريدهاى غير نشاسته اى 
و فيتات (اسيد فايتيك)، قابليت دسترسى مواد معدنى ضرورى 
و برخى اسيدهاى آمينه فسفر در كنجاله سوياي تخمير شده 
نسبت به كنجاله سوياي معمولى افزايش يافته و در بسياري از 

آزمايشات اثرات مفيد استفاده از كنجاله سوياي تخمير شده در 
خوراك طيور (بويژه جوجه هاى گوشتى جوان تا قبل از دوره 
تغديه با جيره رشد) مشاهده شده است (2). به طور خاص 
بهبود قابليت دسترسى فسفر به عنوان سومين بخش گران 
قيمت جيره در سوياى تخمير شده گزارش گرديده است كه 
اين موضوع از سه جنبه تغذيه اى، اقتصادى و زيست محيطى 

اهميت بااليى دارد (4). 
از مهمترين جنبه هاى تغديه اى استفاده از كنجاله سوياي 
تخميرشده اثر بر فعاليت آنزيم هاي گوارشى است. اين ويژگى 
بخصوص در جوجه هاى گوشتى با سن كم كه هنوز ظرفيت 
هضم آنزيمى در دستگاه گوارش آنها به باالترين سطح نرسيده 
است بسيار مورد توجه مى باشد (2,5). آنزيمهاى مهم پانكراسى 
كه در ابتداى روده كوچك باعث هضم مواد خوراكى مى شوند 
شامل آميالز، ليپاز، انواع پروتئازها هستند كه نقش بسيار بزرگى 
در سيستم هضم و جذبى حيوان دارند. بهبود فعاليت آنزيمى 
يكى از مهمترين راهكارها در باال بردن بازدهى توليد پرنده 
است بدين ترتيب از اين طريق عالوه بر كاهش هزينه تمام 
شده خوراك، بهبود استفاده از مواد مغذي و عملكرد پرنده را 
به همراه دارد. در آزمايشى اثر كنجاله سوياي تخمير شده 
با آسپرژيلوس اوريزه و كنجاله سويا معمولى را بر عملكرد 
جوجه هاي گوشتى بررسى شد كه جوجه ها از يك روزگى تا 
هفته ششم از جيره آزمايشى تغذيه كردند. نتايج نشان داد كه 
جوجه هاي تغذيه شده با كنجاله سوياي تخمير شده ميانگين 
وزن روازنه و مصرف روزانه خوراك بيشتري نسبت به گروه 
تغذيه شده با كنجاله سويا داشتند، و بازدهى استفاده از خوراك 
مصرفى (ضريب تبديل غدايى) در گروه حاوي كنجاله سوياي 
تخمير شده در دوره رشد بهبود يافت. در اين راه هم چنين 
بهبود پارامترهاى سرم خون كه مربوط به شرايط ايمنى پرنده 
است نشان داد كه در مدت رشد ايمونوگلوبولين هاى سرم در 
سرم خونى گروه تغذيه شده با كنجاله سوياي تخمير شده 

افزايش يافت (3,4,5).
بطور خالصه مزاياى تغديه اى كنجاله سوياى تخمير 
شده كه در مطالعات گوناگون به اثبات رسيده است شامل 

موارد زير است:
1. بهبود عملكرد جوجه هاى گوشتى (افزايش وزن و بازدهى 

غذايى) و توليد مرغان تخمگذار (2,5,6)
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بهبود كارايى هضم و جذب مواد مغذى جيره در   .2
پروسه هاى فيزيولوژيك دستگاه گوارش (2,7)

3.اثرات مثبت بر روى ميزان فعاليت آنزيمهاى مهم گوارشى 
مثل پروتئازها، ليپاز و كربوهيدرازهاى روده اى و پانكراسى (3)
4. كاهش آلودگيهاى خوراگى و تجزيه ى سموم حاصل از 

فعاليت هاى ميكروبى نامطلوب مانند آفالتوكسينها
بهبود زيست فراهمى اسيدهاى آمينه و مواد معدنى   .5

ضرورى بويژه فسفر (2,3,4)
6.اثرات تحريكى مثبت بر سيستم ايمنى پرندگان از راه 

تامين ايمونوگولوبولين هاى بيشتر (2,4)
7. تاثير مثبت بر فلور ميكروبى دستگاه گوارش از طريق 
بهبود فرايندهاى پرو-پرى بيوتيكى و كمك به حذف رقابتى 

ميكرواورگانيسم هاى نامطلوب (2,3,4)
تجزيه  با  روده  ويسكوزيته  و  چسبندگى  كاهش   .8
 NSP) ميكروبى و تخميرى كربوهيدرلتهاى غير نشاسته اى

ها) (3)
9. بهينه سازى عبور مواد مغذى. اجزاء خوراكى از قسمتهاى 
مختلف روده كوچك با ايجاد اثرات تعديلى بر گرانروى محتويات 

روده (3,4)

10. اثرات مثبت زيست محيطى با ايجاد دامنه هضم و 
جذب و متابوليسم بهتر و كاهش دفع فسفر و نيتروژن (1,2,4)

جمع بندى و پيشنهاداتجمع بندى و پيشنهادات
امروزه يافتن و تامين منابع خوراكى كارا و به روز از اهداف 
دست اندركاران و شركت هاى فعال در زمينه ى تامين خوراك، 
نهاده ها و مكمل هاى خوراكى دام و طيور مى باشد. تامين منابع 
خوراكى با توجه به ويژگى هاى مثبت اثبات شده در مرور منابع 
معتبر علمى، نگاه به مولفه هاى اقتصادى، مشكالت تامين نهاده 
ها، نياز روز افزون به تامين خوراك، سالمت محيط زيست و با 
در نظر گرفتن جايگزين هاى مطابق علم روز در خوراك طيور 
مى باشد. بدين منظور شركت مرغ نوجان با هدف كمك و يارى 
رساندن به اقتصاد كشور، و صنعت بزرگ پرورش و خوراك 
طيور و مرغداران سخت كوش و زحمتكش و هم چنين كمك 
به خود كفايى در زمينه ى توليدات دام و طيور قصد دارد تا با 
واردات كنجاله ى سوياى تخمير شده با استفاده از روشهاى 
توليد به روز در باالبردن كارايى منابع سوياى كالسيك، كه 
حاصل فرآيند تخمير و دوستدار محيط زيست است، در اين 

راستا قدمى برداشته باشد. 
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de- سازمان دامپزشكى كشور هلند در منطقه
venter در بين سال هاى 2007-2006 طى دو 
مطالعه عالئم كالبدگشايى آنتريت مزمن را در گله هاى 
تخمگذار مورد بررسى قرار داد ( هر چند كه در اين 
بررسى علت آنتريت مزمن بطور كامل شناسايى نشد 
).اين گروه تحقيقاتى يك پرسشنامه را نيز به تعداد 
باال ميان مرغداران پخش كرد كه متاسفانه تنها تعداد 

اندكى تكميل و ارسال گرديد. 
سندرم  از  ما  شناخت  زمان  گذشت  با  اگرچه 
آنتريت مزمن بيشتر شده است اما هنوز عامل واقعى 
آن روشن نمى باشد با اين وجود عقيده بر اين است 
كه استرس تاثير قابل توجهى در وقوع اين سندرم 
دارد.شرايط استرس زايى كه سبب سندرم آنتريت 
مزمن مى شوند عبارتند از انتقال پولت ها به مزرعه 
و سالن هاى تخمگذارى , تغيير نوع و شكل جيره و 
نيز شرايط آب و هوايى.تا زمانيكه عامل اين سندرم 
ناشناخته است پيشگيرى از آن غير ممكن مى باشد و 
در نتيجه ما تنها مى توانيم عالئم آن را كاهش داده و 
شرايط سالمت گله درگير را بهبود بخشيم.اين امر نيز 
از طريق افزودن مكمل هاى غذايى به آب آشاميدنى 

و دان همچنين اصالح تركيب جيره به دست مى آيد. 
 (  ( vicious circlevicious circle ) حلقه معيوب ) حلقه معيوب

بعضى از عالئم مشاهده شده در آنتريت مزمن 
عبارتند از كاهش بازدهى توليد , افزايش شديد مصرف 
غذا و ريزش زود هنگام پرها.به نظر مى رسد تحريك 
دائم يا مكرر 20 سانتيمتر ابتدايى روده باريك ( يعنى 
دئودنوم ) سبب ايجاد آنتريت در اين بخش از روده 
مى گردد.كشت و بررسى هاى ميكروسكوپى در اغلب 
موارد حضور باكترى كلستريديوم پرفرنژنس را نشان 
داده اند و ثابت نموده اند كه اين باكترى يكى از عوامل 

اصلى آنتريت مى باشد. 
 Regenaration ) آنتريت سبب رژنراسيون
) سريعتر سلول هاى مخاط پوششى روده مى شود در 
نتيجه اين سلول ها نمى توانند به طور كامل بالغ شوند 
و تواناييهاى خود را به طور كامل به دست نمى آورند 
بنابراين جذب مواد مغذى در اين بخش از روده كاهش 
خواهد يافت.به دنبال آن مواد غذايى در دستگاه گوارش 
باقى مانده و محيط كشت بسيار مناسبى براى باكتريها 
فراهم مى آيد.اين سبب تحريك دائمى سيستم ايمنى 

خصوصا اختالل در فعاليت روده خواهد شد. 

آنتريت مزمن در مرغ هاى آنتريت مزمن در مرغ هاى 
تخمگذارتخمگذار

نويسنده: دكتر بور بور
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در  اى  روده  آنتريت  آنكه  توجه  قابل  نكته 
پرندگانى كه قبال به آن مبتال بوده و اكنون بهبود 
يافته اند ( ظاهرا سالم هستند ) نيز مى تواند به طور 
مرتب اتفاق بيافتد و اين ثابت مى كند كه چرا حفظ 
سالمت روده در مرغان تخمگذار از اهميت بااليى 
برخوردار است.هنوز مشخص نيست كه چرا در يك 
مى شوند و  آنتريت  به  مبتال  پرندگان  بعضى  گله 
بعضى نمى شوند اما اين احتمال وجود دارد كه 

استرس درونى پرنده يك عامل تاثيرگذار باشد. 
پروتئين فاز حاد 

تحقيق بر روى جوجه هاى گوشتى نشان داده 
است كه وقتى يك پاسخ التهابى اختصاصى ( پاسخ 
فاز حاد) القآئ مى گردد مصرف اسيدهاى آمينه را 
شديدا افزايش مى دهد.در اين مرحله,كبد (كه بخشى 
از بدن است كه از آسيب هاى وارده آگاه شده و 
واكنش هاى الزم براى بهبود آنها را برعهده دارد) 

توليد پروتئين هاى فاز حاد را آغاز مى كند. 
در  موجود  تركيبات  مهمترين  از  يكى  مس 
پروتئين هاى فاز حاد مى باشد.در برخى از پرندگان 
مبتال به شكل مزمن آنتريت در عمل ميزان مس 
موجود در كبد صفر مى باشد كه احتماال به دليل 

مصرف بيش از حد آن بوده است. 
مصرف مواد مغذى بر اساس اولويت 

براى  اولويت  اساس  بر  را  مغذى  مواد  بدن 
مى رساند. مصرف  به  اندام ها  رشد  و  نگهدارى 

مغز,قلب و دستگاه گوارش همچنين سيستم پاسخ 
ايمنى فعال شده از بيشترين اولويت برخوردار هستند.

اندام هاى توليد مثلى , پرها و اسكلت در اولويت 

بعدى قرار دارند درحاليكه رشد بافت عضالنى از 
كمترين اولويت برخوردار است.بطور طبيعى براى 
تمام اندام ها مواد مغذى به اندازه كافى وجود دارد اما 
نياز حيوانات مبتال به آنتريت مزمن به مواد مغذى 
بيش از حد معمول است زيرا سيستم ايمنى در آنها 
بطور دائم در حال پاسخ مى باشد.از طرف ديگر جذب 
مواد مغذى در روده اين حيوانات پايين است در 
نتيجه تنها اندام هايى كه در باالترين اولويت قرار 
دارند از مواد مغذى جذب شده بهره مند مى گردند.

و  توليد   , عضالنى  بافت هاى  رشد  بنابراين  پس 
نگهدارى پرها و دستگاه تناسلى تحت تاثير منفى 
قرار مى گيرند.در اين موارد بافت هاى عضالنى از 
كيفيت مطلوبى برخوردار نبوده , تجمع چربى در 
محوطه بطنى مشاهده مى گردد.همچنين رشد پرها 
كاهش يافته و توليد تخم به طور شديد و ناگهانى 

كاهش مى بايد. 

مديريت بيمارى 
روش مرسوم در مقابله با آنتريت مزمن برپايه 
مديريت اين عارضه از طريق افزايش مقاومت پرنده 
و حمايت از آن بدون شناخت عامل عارضه مى باشد.

استفاده از منابع پروتئين و انرژى با كيفيت مى تواند 
باشد. داشته  مثبت  نقش  روده  پرزهاى  بهبود  در 

پرندگانى كه در ابتداى بيمارى شناسايى مى شوند 
بنابراين  مى دهند  نشان  بهترى  پاسخ  درمان  به 
تشخيص سريع و پايش سالمت روده پرندگان در 

كنترل اين بيمارى نقشى بحرانى دارند. 
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مقدمه اى بر كنجاله سويا و كنجاله سوياى تخمير شده
كنجاله سويا منبع غنى از پروتئين اسيدهاى آمينه در خوراك 
طيور محسوب مى شود. حدود 70 درصد از كل سوياى توليدى 
در اياالت متحده و بيش از 75 درصد از كل سوياى توليدى در 
جهان به بخش پرورش دام و طيور اختصاص مى يابد. عمده 
مصرف كننده كنجاله سويا را ميتوان بخش مرغدارى ها و توليد 
كنندگان محصوالت طيور عنوان كرد. از آنجايى كه كنجاله 
سويا به عنوان منبع غنى از پروتئين در صنعت مرغدارى و 
دامپرورى در سطح جهانى شناخته شده پس آگاهى از تحقيقات 
انجام شده يكى از موارد حائز اهميت در اين صنعت است. در 
اين ميان، تحقيقات زيادى در مورد كنجاله سويا و يافتن روشها 
و يا فرآورى هايى كه بتواند اين محصول محبوب و پركاربرد 
را به ماده اى خوراكى با ارزش تغذيه اى باالترى تبديل نمايد 

صورت پذيرفته است (1,2,3,6).
جايگزينى مناسب، مغذى و اقتصادى براى اين نهاده ى 
مهم در خوراك طيور كه بعضا از قيمت بااليى نيز برخوردار 
است و در بسيارى از موارد با انحصار در واردات و تامين همراه 
بوده، به توليد محصوالتى چون محصوالت تخمير شده سويا 
منجر شده كه باعث كاهش هزينه هاى خوراك و توليد و صرفه 
جويى اقتصادى خواهد گرديد (1,7). توليد محصوالت جديد 
پروتئينى با كيفيت غذايى مناسب و با حداقل تاثيرات سوء زيستى 
و قيمت تمام شده از طريق فناوري تخمير با گونه هاي قارچى 
اي،  تغذيـه  ضد  حذف تركيبات  مى باشد (1,5).  باكتريايى  و 
بهبود ساختار، طعم و مزه غذاهاي با منشاء گياهى به كمـك 
گونـه هـاي قـارچى (همچـون رايزوپـوس اوليگوسـپروس، 
آسپرژيلوس اوريزه، نوروسپورا سيتوفيال و...) عمدتا از طريق 
مصرف تركيبات كربوهيدراتى سوبسترا، ترشح آنـزيم هـاي 
موثر و توليد اجزاء پروتئينى، در شرايط تخمير كاربرد گسترده 
اي در تهيه مواد غـذا يى مـورد مصـرف در تغذيـه انسان و دام 

پيدا كرده است.
فناوري تخمير به عنوان گزينه اي جديد در فرآوري اقالم 
غذايى، از روش هاي زيسـت فناوري در برابر روش هاي شيميايى 
و استفاده از افزودنى هاي طبيعى نسبت به انواع مصنوعى حمايت 
مى نمايد (1,6). كارآيى فرآيند تخمير به عوامل متعددي همچون 
نوع گونه، تراكم تلقيح، سن كشت، مدت زمان الزم گرمخانـه 
رطوبت،  (دما، pH، مقدار  شرايط مطلوب پرورش  گـذاري، 

مقياس كشت)، نوع، اندازه ذرات، سـابقه فـرآوري قبلـى و 
نسـبت كربن به نيتروژن سوبسترا بستگى دارد. كيفيت سنجى 
مسـتقيمى  غير  هاي  روش  از طريق  تخمير  فرآيند  عملكرد 
همچون مقدار پروتئين خام، گلوكز آمين و كاهش ماده خشك 
محصول توليدي انجام مى گردد. همچنين فرآينـد تخمير از 
طريق كاهش اندازه پپتيدهاي منابع پروتئينى و افزايش قابليت 
هضم تركيبات مغذي از جمله پـروتئين كاهش ظرفيت ترشحى 
آنزيم هاي گوارشى از طريق توليد تركيبات زيست فراهم تر و 
به تبع آن كاهش انرژي تخصيص يافته به متابوليسم، كاهش 
حساسيت غذايى و توليـد عوامـل محـرك رشـد (اسـيدهاي 
آمينـه ضـروري و ويتامين هاي توليد شده توسط قارچ) و توليد 
مواد محرك ايمنى عرضه محصـوالت تخميـر شـده جديـد 
حـاو ي پروبيوتيك را در آينده اي نزديك به صنعت توليد غذا 

به همراه خواهد داشت (1,6).

مزاياى تغذيه اى كنجاله ى سوياى غنى شده ى مزاياى تغذيه اى كنجاله ى سوياى غنى شده ى 
تخميرىتخميرى

كارايى كنجاله سوياى تخمير شده از نظر تاثير بر افزايش 
وزن ماهيچه اى، افزايش توليد، بهبود بازدهى مصرف خوراك، 
بهبود شرايط ايمنى پرنده، سازگارى زيست محيطى، بهبود 
قابليت هضم (آنزيمى و ميكر.بى) و جذب و متابوليسم، بهبود 
زيست فراهمى اسيدهاى آمينه و مواد مغدنى ضرورى)، كاهش 
عوامل ضدمغذى باعث افزيش محبوبيت استفاده از اين محصول 
در جيره طيور بخصوص جوجه هاى گوشتى شده است (3,5,7). 
بررسى نتايج بدست آمده از آزمايشات تغذيه جوجه گوشتى 
با استفاده از كنجاله سوياي تخمير شده كه از تخمير كنجاله 
سوياي معمولى در حضور قارچ (آسپرژيلوس اوريزه) و باكتري 
مطلوب (انواع الكتوباسيلوس) تهيه مى شود، نشان مى دهد كه 
بطور كلى ميانگين افزايش وزن وبازدهى مصرف خوراك روزانه 

در جوجه هاي گوشتى بهبود مى يابد (2,3). 
در مطالعات متعدد مزيت كنجاله سوياي تخمير شده به 
دليل كاهش عوامل ضد تغذيه اي سويا در زمان تخمير (توسط 
آنزيم هاي پروتئوليتيك باكتريايى) بيان شده است (2,4,7). به 
عالوه با حذف بخش زيادي از تركيبات ضد تغذيه اي مانند 
مهاركننده هاي تريپسين، اليگوساكاريدهاى غير نشاسته اى 
و فيتات (اسيد فايتيك)، قابليت دسترسى مواد معدنى ضرورى 
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و برخى اسيدهاى آمينه فسفر در كنجاله سوياي تخمير شده 
نسبت به كنجاله سوياي معمولى افزايش يافته و در بسياري 
از آزمايشات اثرات مفيد استفاده از كنجاله سوياي تخمير شده 
در خوراك طيور (بويژه جوجه هاى گوشتى جوان تا قبل از دوره 
تغديه با جيره رشد) مشاهده شده است (2). به طور خاص بهبود 
قابليت دسترسى فسفر به عنوان سومين بخش گران قيمت جيره 
در سوياى تخمير شده گزارش گرديده است كه اين موضوع از 
سه جنبه تغذيه اى، اقتصادى و زيست محيطى اهميت بااليى 

دارد (4). 
از مهمترين جنبه هاى تغديه اى استفاده از كنجاله سوياي 
تخميرشده اثر بر فعاليت آنزيم هاي گوارشى است. اين ويژگى 
بخصوص در جوجه هاى گوشتى با سن كم كه هنوز ظرفيت 
هضم آنزيمى در دستگاه گوارش آنها به باالترين سطح نرسيده 
است بسيار مورد توجه مى باشد (2,5). آنزيمهاى مهم پانكراسى 
كه در ابتداى روده كوچك باعث هضم مواد خوراكى مى شوند 
شامل آميالز، ليپاز، انواع پروتئازها هستند كه نقش بسيار بزرگى 
در سيستم هضم و جذبى حيوان دارند. بهبود فعاليت آنزيمى يكى 
از مهمترين راهكارها در باال بردن بازدهى توليد پرنده است بدين 
ترتيب از اين طريق عالوه بر كاهش هزينه تمام شده خوراك، 
بهبود استفاده از مواد مغذي و عملكرد پرنده را به همراه دارد. در 
آزمايشى اثر كنجاله سوياي تخمير شده با آسپرژيلوس اوريزه و 
كنجاله سويا معمولى را بر عملكرد جوجه هاي گوشتى بررسى 
شد كه جوجه ها از يك روزگى تا هفته ششم از جيره آزمايشى 
تغذيه كردند. نتايج نشان داد كه جوجه هاي تغذيه شده با كنجاله 
سوياي تخمير شده ميانگين وزن روازنه و مصرف روزانه خوراك 
بيشتري نسبت به گروه تغذيه شده با كنجاله سويا داشتند، و 
بازدهى استفاده از خوراك مصرفى (ضريب تبديل غدايى) در گروه 
حاوي كنجاله سوياي تخمير شده در دوره رشد بهبود يافت. در اين 
راه هم چنين بهبود پارامترهاى سرم خون كه مربوط به شرايط 
ايمنى پرنده است نشان داد كه در مدت رشد ايمونوگلوبولين هاى 
سرم در سرم خونى گروه تغذيه شده با كنجاله سوياي تخمير 

شده افزايش يافت (3,4,5).
بطور خالصه مزاياى تغديه اى كنجاله سوياى تخمير شده 
كه در مطالعات گوناگون به اثبات رسيده است شامل موارد زير 

است:
1. بهبود عملكرد جوجه هاى گوشتى (افزايش وزن و بازدهى 

غذايى) و توليد مرغان تخمگذار (2,5,6)
در  جيره  مغذى  مواد  جذب  و  هضم  كارايى  بهبود   .2

پروسه هاى فيزيولوژيك دستگاه گوارش (2,7)
3.اثرات مثبت بر روى ميزان فعاليت آنزيمهاى مهم گوارشى 
مثل پروتئازها، ليپاز و كربوهيدرازهاى روده اى و پانكراسى (3)

4. كاهش آلودگيهاى خوراگى و تجزيه ى سموم حاصل از 
فعاليت هاى ميكروبى نامطلوب مانند آفالتوكسينها

بهبود زيست فراهمى اسيدهاى آمينه و مواد معدنى   .5
ضرورى بويژه فسفر (2,3,4)

6.اثرات تحريكى مثبت بر سيستم ايمنى پرندگان از راه 
تامين ايمونوگولوبولين هاى بيشتر (2,4)

7. تاثير مثبت بر فلور ميكروبى دستگاه گوارش از طريق 
بهبود فرايندهاى پرو-پرى بيوتيكى و كمك به حذف رقابتى 

ميكرواورگانيسم هاى نامطلوب (2,3,4)
تجزيه  با  روده  ويسكوزيته  و  چسبندگى  كاهش   .8
 NSP) ميكروبى و تخميرى كربوهيدرلتهاى غير نشاسته اى

ها) (3)
9. بهينه سازى عبور مواد مغذى. اجزاء خوراكى از قسمتهاى 
مختلف روده كوچك با ايجاد اثرات تعديلى بر گرانروى محتويات 

روده (3,4)
10. اثرات مثبت زيست محيطى با ايجاد دامنه هضم و 
جذب و متابوليسم بهتر و كاهش دفع فسفر و نيتروژن (1,2,4)

جمع بندى و پيشنهادات
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ترجمه و تدوين: روزبه فالح ( دانشجوى دكترى تغذيه دام دانشگاه لرستان )ترجمه و تدوين: روزبه فالح ( دانشجوى دكترى تغذيه دام دانشگاه لرستان )
محمد وطن پرست ( دانش آموخته كارشناسى ارشد تغذيه دام دانشگاه لرستان )محمد وطن پرست ( دانش آموخته كارشناسى ارشد تغذيه دام دانشگاه لرستان )

استفاده از منابع استفاده از منابع 
پروتئينى جديدپروتئينى جديد

 در تغذيه طيور  در تغذيه طيور 

چكيده: 
محققين در سرتاسر دنيا به طور پيوسته مشغول 
منظور  به  گوناگون  غذايى  مواد  يافتن  جهت  جستجو 
جايگزين نمودن مواد مرسوم در خوراك طيور از قبيل 
پژوهشگران بر  ذرت، سويا، پودر ماهى هستند. اخيراً 
اساس دسترسى منطقه اى برخى از منابع سعى بر استفاده 
از اين موارد در تنظيم جيره غذايى طيور نمودند. هم چنين 
با توجه به قيمت باالى سويا در چندين سال گذشته و 
افزايش روزافزون قيمت آن، تالش زيادى جهت استفاده 
از منابع جديد پروتئينى براى تغذيه طيور نمودند. اين 
گونه موارد شامل منابع پروتئينى حيوانى مثل پودر الرو 
قورباغه، پودر كرم خاكى و پودر حشرات، پدر ميگو يا 
آرتيميا و منابع ميكروبى جديد از قبيل قارچ ها، جلبك ها 
و باكترى ها مى باشند. استفادهاز اين گونه منابع جهت 
تغذيه مى تواند جايگزين مناسبى جهت بهبود عملكرد 
رشد، راندمان خوراك و هم چنين تامين كننده احتياجات 

پروتئينى حيوان شود. 
كلمات كليدى: منابع پروتئينى حيوانى جديد، تغذيه 

طيور، پودر كرم خاكى، پودر الرو قورباغه

مقدمه
استفاده از منابع پروتئينى حيوانى از سال هاى دور در 
تغذيه طيور مرسم بوده است. گرچه كيفيت پروتئين هاى 
حيوانى مناسب تر از پروتئين هاى گياهى است با اين 
حال برخى از اين منابع مانند پودر گوشت، پودر گوشت 
و استخوان ممكن است به دليل باال بودن بار ميكروبى 
مستعد آلودگى به سالمونال شود. هم چنين استفاده از 
منابع پروتئينى حيوانى ديگرى از جمله پودر ماهى نيز 
به دليل داشتن ترى متيل آمين در آن باعث ايجاد بو و 
طعم نامطبوع بوى ماهى در گوشت، تخم مرغ و ايجاد 
فرسايش سنگدان به دليل گيزروسين باال در آن در 
پرندگان مى شود . از طرفى حرارت باال به منظور اطمينان 
از عمل آورى مناسب فرآورده هاى جانبى طيور، پودر 
گوشت و استخوان، پودر ماهى ممكن است باعث تخريب 
بعضى از آمينو اسيدها و قابليت دسترسى آن ها را كاهش 
دهد. اين موارد باعث استفاده از منابع پروتئينى جديد 
شامل پودر الرو قورباغه، پودر كرم خاكى، پودر حشرات، 

پودر آريتميا در تغذيه طيور شده است

له لهمقا مقا



پودر الرو قورباغه:پودر الرو قورباغه:
يكى از منابع پروتئينى جديد در تغذيه طيور پودر 
الرو قورباغه مى باشد كه داراى ماده خشك 96 درصد، 
پروتئين خام 8 / 30 درصد، انرژى خام 4700 كيلو كالرى 
در كيلوگرم، چربى خام 73 / 7 درصد، 5/5 درصد كلسيم، 

9 / 0 درصد فسفر و 72 / 0 درصد سديم مى باشد.
 هم چنين پودر الرو قورباغه داراى 3851 كيلوكالرى 
ظاهرى  متابوليسم  قابل  انرژى  كيلوگرم  يك  در 
(AME)، 4561 كيلوكالرى در يك كيلوگرم انرژى 

قابل متابوليسم حقيقى مى باشد. 
در اين جا مى توان به ميزان كلسيم باالى پودر الرو 
قورباغه اشاره نمود كه بعد از پودر ماهى و پودر گوشت 

داراى بيشترين ميزان كلسيم است.
 پودر كرم خاكى يكى ديگر از منابع پروتئينى جديد 
جهت استفاده در تغذيه طيور است اين محصول داراى 

ماده خشك 9 / 90 درصد مى باشد.
چربى خام پودر الرو قورباغه تقريباً دو برابر پودر 
كرم خاكى مى باشد. كه امكان جايگزينى آن با ديگر 
منابع پروتئينى در جيره غذايى طيور به راحتى امكان 

پذير مى باشد. 
نتايج آزمايشات مختلف نشان مى دهد كه مى توان 
به دليل تركيبات خوب پودر الرو قورباغه آن را جايگزين 
منابع پروتئينى گياهى از جمله سويا و همچنين منابع 
پروتئينى حيوانى مثل پودر ماهى در تغذيه طيور كرد. 
پودر حشرات يكى ديگر از منابع پروتئينى جديد مورد 
استفاده در تغذيه طيور مى باشد اين محصوالت دارايى 
انرژى خام به ميزان 375 كيلوكالرى در هر 100 گرم 
پودر، پروتئين خام به ميزان 7 / 48 درصد، چربى خام 

1 / 11 درصد، خاكستر خام 4 / 14 درصد مى باشد. 
در اين جا مى توان به ميزان پروتئين خام باال در اين 
محصول اشاره نمود كه به دليل پروتئين باال مى تواند 
جايگزينى مناسب كنجاله سويا و پودر ماهى در تغذيه 

طيور شود.

پودر آرتيميا يا ميگو شور يكى ديگر از منابع پروتئينى 
حيوانى است كه مى تواند در تغذيه طيور يا ساير حيوانات 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
 آرتيميا خام داراى 92درصد ماده خشك، پروتئين 
خام 42 درصد، چربى خام 8 / 13 درصد، خاكستر خام 
4 / 2 درصد، كلسيم 4 / 23 دردصد، فسفر 6 / 12 
درصد، سديم 1 / 12 درصد و انرژى خام 16 مگا ژول 

در كيلوگرم است. 
نتايج آزمايشات آزمايشگاهى (Invitro) انجام 
گرفته نشان داد كه آرتيميا از لحاظ پروتئين داراى كيفيت 
بااليى بوده و قابليت هضم آن بيش از 90 درصد مى باشد.

از لحاظ قابليت هضم اسيدهاى آمينه در آرتيميا، 
سرين داراى كم ترين قابليت هضم (80 / 0 درصد) و 
ميتونين داراى بيشترين قابليت هضم (90 / 0 درصد) 

مى باشد.
 هم چنين آرژنين و لوسين موجود در آرتيميا داراى 
بيشترين قابليت هضم ظاهرى در ايلئوم پرنده مى باشد.

زمينه  اين  در  ديگرى  شده  انجام  درآزمايشات   
آرتيميا  واريته  نوع  دو  جايگزينى  كه  شد  مشخص 
(ميگوشور) با پودر ماهى هيچ گونه تفاوت معنى دارى 
در افزايش وزن، راندمان خوراك و صفات الشه مشاهده 

نشد.

نتيجه گيرى:نتيجه گيرى:
امروزه با توجه به افزايش روز افزون قيمت سويا و 
ساير منابع پروتئينى تامين كننده پروتئين جيره غذايى 
طيور، مى توان از منابع جديد پروتئينى از قبيل پودر الرو 
قورباغه، پودر حشرات، پودر كرم خاكى به لحاظ پروتئين 
باال و كيفيت باالتر منابع پروتئين حيوانى نسبت به منابع 
پروتئينى گياهى اين گونه محصوالت را جايگزين اين 
از لحاظ  هم  را  بهترين عملكرد  تا بتوان  منابع نمود 
كيفيت گوشت و هم از لحاظ كمى در صنعت مرغدارى 

حاصل نمود. 

له لهمقا مقا



مبحث نور يكى از جذاب ترين موضوعات در صنعت 
طيور  مى باشد. از سال هاى دور داستان هاى فراوانى بر پايه 
تجربيات شخصى و كارهاى تحقيقاتى شاخته شده است، 
اما شناخت درست از نقش نور، مقدار، مدت نوردهى و رنگ 

نور داده شده، هنوز در پرده ابهام  مى باشد.
نور نقش اساسى در پرورش طيور داشته و تاثير آن بر توليد 
به خوبى شناخته شده است. با اينكه پذيرفته شده كه بينايى 
حس غالب  مى باشد، اما شناخت كمى از تاثير محيط هاى 

رايج نورى بر رفتار و رفاه ماكيان وجود دارد.

آغاز نمودند  را  تحقيقى  پيش  سال  سه  از  محقق  دو 
كه هدف آن بررسى نقش نور در مواردى اين چنين بود. 

آنان به طور منطقى كار خود را از يافتن روشى جهت اندازه 
گيرى دقيق شدت نور و ارائه تعريف محيط نورى سالن هاى 
پرورش طيور آغاز كردند. در اين مقاله بعضى از يافته هاى 
آنان مورد بحث قرار مى گيرد. از جمله اينكه اختالف موجود 
در حساسيت مرغ ها به نور موجب تفاوت شدت نور اندازه 
گيرى شده به روش عادى و شدت نور ادراك شده توسط 
پرنده دارد، و اينكه ادراك پرندگان از نور داخل سالن بسيار 

متفاوت با ادراك انسان  مى باشد.

حساسيت به رنگ ها حساسيت به رنگ ها 

سير تكاملى ماكيان و انسان بسيار متفاوت بوده، به عنوان 
مثال تشابه ساختار مغز ماكيان به مغز خزندگان در مقايسه 

اندازه گيرى شدت نور و تعريف محيط نورىاندازه گيرى شدت نور و تعريف محيط نورى
مترجم: مهندس محمد مهدى ايزدى فر مترجم: مهندس محمد مهدى ايزدى فر 
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با پستانداران بيشتر است. اين موضوع دليل بسيار خوبى در 
ايجاد شك به وجود تفاوت بين توانايى بينايى انسان و مرغ ها 
است. در واقع با توجه به توصيف دقيق تفاوت هاى سلولى و 
بيوشيميايى (دستگاه بينايى پرندگان و انسان ) شك به وجود 
تفاوت در ادراك رنگ از اعتبار بيشترى برخودار مى گردد. 

حساسيت مرغ ها به رنگ نور واجد اهميت كاربردى نيز  
مى باشد، چرا كه اندازه گيرى شدت نور بر همين اساس صورت 
مى پذيرد. در واقع آنچه كه به عنوان ((نور قابل مشاهده)) 
شناخته مى شود، فقط بخش كوچكى از طيف بسيار وسيع 
امواج الكترومانيتيك با طول موج هاى متفاوت  مى باشد. 
اين بخش از طول موج هاى قابل تشخيص براى چشم 
شامل محدوده كوچكى بين 400 تا 700 نانومتر مى باشند. 
هنگامى كه همه طول موج ها به صورت مشخصى با يكديگر 
آميخته شوند، نور بدست آمده نور سفيد يا نور طبيعى روز 
ناميده مى شود. با تغيير اندك در ممزوج طول موج ها، نور 
بدست آمده، رنگ اندكى به خود خواهد گرفت. به طور مثال 
رنگ  ته  غالبا   (Incandescent) تنگستن  المپ هاى 
قرمز داشته، اما ته رنگ المپ هاى فلورسنت به آبى متمايل  
مى باشد. علت اين امر توليد بيشتر امواج با طول موج طويل 
(و متمايل به قرمز ) در المپ تنگستن و توليد امواج آبى و 

سبز توسط المپ فلورسنت  مى باشد.

تفاوت حساسيت ماكيان و انسان تفاوت حساسيت ماكيان و انسان 

شدت نور ادراك شده توسط انسانـ  كه با واحد آشناى 
لوكس و دستگاه لوكس متر سنجيده مى شودـ  مرغ ها و ديگر 
جانوران، برآيندى از طول موج نور توليد شده از منبع نورى 
و حساسيت هر حيوان به طول موج هاى مختلف  مى باشد.

شكل دو بيانگر حساسيت نسبى يك انسان به عنوان ناظر 
و استاندارد، به طول موج هاى مختلف و اطالعات جمع 
آورى شده از آزمايشات رفتار شناسى ماكيان  مى باشد  (در 
تر  اقتصادى  بسيار  فلورسنت  المپ هاى  از  استفاده  واقع 
از المپ هاى تنگستن  مى باشد، زيرا اين المپ ها طول 
موج هايى را توليد مى كنند كه انسان نسبت به آن حساسيت 
طول  عمده  طور  به  تنگستن  المپ هاى  دارد.  بيشترى 

موج هاى سرخ و فرو سرخ و نيز حرارت را منتشر مى سازند)
در نتيجه اندازه گيرى شدت نور بر حسب لوكس تخمين 
دقيقى از شدت نور ادراك شده توسط ماكيان بدست نمى دهد. 
زيرا در واحد لوكس منحنى حساسيت انسان مالك قرار گرفته 
است. به همين دليل محققان واحد لوكس (Clux) را به 
عنوان جايگزين پيشنهاد كرده اند. با استفاده از اين روش از 
دو المپ فلورسنت و تنگستن، كه شدت نور توليدى آنها بر 
حسب لوكس مشابه است، چنين به دست مى آيد كه طيور 
المپ فلورسنت را 30درصد درخشان تر از المپ تنگستن 
درك مى كنند. اين موضوع مخصوصا در مواقعى كه پرندگان 
از يك سالن به سالن ديگر و با سيستم روشنايى متفاوت 
منتقل مى شوند، يا هنگامى كه شدت نور سالن هاى مختلف 
مورد مقايسه قرار مى گيرد،يا هنگامى كه نوع المپ هاى 
داخل سالن تغيير مى كند و همين طور هنگامى كه قوانين 
و مقررات شدت نورى مشخصى را توصيه مى كنند، كامًال 

قابل مشاهده  مى باشد.
 به عنوان مثال حداقل شدت نور تعيين شده در انگلستان 
با استفاده از المپ هاى تنگستن و فلورسنت معادل 5 لوكس 
تعيين شده، در حالى كه مرغ ها در اين حالت نور المپ هاى 
تنگستنى را فقط معادل 3/5 لوكس ادراك مى كنند. اين 
تفاوت در ادراك نور هنگام استفاده از المپ هايى كه طول 

موج نور منتشره آنها متفاوت تر باشد، تشديد خواهد شد.

دامنه وسيع تر بينايى مرغ ها دامنه وسيع تر بينايى مرغ ها 

بعضى ويژگى هاى ديگر نيز  مى باشد. در وهله اول آنكه 
مرغ ها برخالف انسان، قادر به ديدن طول موج هاى فرابنفش 
(بيش از 320 و كمتر از 400 نانومتر ) هستند. اين موضوعى 
است كه در همه سالن هاى بسته با شرايط محيطى قابل 
كنترل مورد غفلت قرار مى گيرد. نقش اين موضوع در رفتار 
جفت گيرى گله مادر گوشتى مورد بحث قرار گرفته است، 
ولى نبايد تاثير آن در فراهم آوردن امكان شناسايى منابع 
بالقوه غذايى از نظر دور بماند.بعالوه بعضى از موارد مشابه 
مانند جهت يابى و تشخيص فصل كه در نور معمولى چندان 
واضح نيستند، در نور ماوراى بنفش كامًال آشكار  مى باشد. 
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با اين وصف با توجه به عدم وجود اشعه ماوراى بنفش در 
سالن هاى مرغدارى، انتقال سيگنال هاى رفتارى و اجتماعى 
كه بواسطه وجود اين پرتوها منتقل مى شوند، مختل شده، 

رفتار و رفاه پرنده تحت تاثير قرار خواهد گرفت. 
حساسيت  موجى  طول  هيچ  در  مرغ ها  دوم  وهله  در 
كمترى از انسان ندارند.اين موضوع به آن معناست كه هيچ 
نور خاصى وجود ندارد كه انسان در آن قادر به ديدن بوده، 
اما مرغ ها نسبت به آن كور باشند.به عنوان مثال با توجه 
به آرام بودن مرغ ها در نور آبى از آن جهت گرفتن مرغ ها و 
بارگيرى استفاده مى گردد. در واقع نتيجه بخش بودن اين 
تدبير دليل ديگرى به جز كور بودن مرغ ها در نور آبى دارد. 
شايد نور آبى نسبت به نور معمولى سالن ها كمتر درخشان 

بوده و يا اينكه تاثير آرامبخش بر مرغ ها داشته باشد.
در وهله سوم شايد با وجود آن كه نور داخل سالن در نظر 
انسان سفيد  مى باشد، مرغ ها آن را رنگى ببينند. به همين 
علت ممكن است ادراك اطالعات يا سيگنال هايى كه به 
بسيار  مى شوند،  منتقل  مشخصى  موج هاى  طول  واسطه 

تشديد و يا به شدت تضعيف شوند.

قدرت بازتاب پرها قدرت بازتاب پرها 

در آزمايش ديگرى قدرت بازتاب نور از پر سويه هاى 
بومى و تجارى اندازه گيرى شد.حتى با اينكه رنگ پرهاى 
اين سويه ها از ديد انسان بسيار متفاوت بود،با بررسى دقيق 
تر و نزديك، مشابهت هايى ديده شد. همه پرها نورهاى سرخ 
و بنفش را به خوبى منعكس مى كردند. بازتاب نور تعيين 

كننده رنگ شىء  مى باشد.
 برگ ها از آن جهت سبز به نظر  مى رسد  كه فقط 
طيف سبز را بازتاب داده و بقيه طول موج هاى قابل ديدن 

را جذب مى نمايند.
 ميتوان انتظار داشت كه نور فرابنفش يا قرمز بخشى 
از فرآيند تشخيص همنوع (يا يك پرنده خاص، ويا پرنده 
ديگر ويا ويژگى خاص يك پرنده ديگر مثل رابطه غالب و 
مغلوبى) را تشكيل دهد. در صورت صحت اين امر احتماًال 
بعضى از نورها چنين سيگنال هايى را به نحو بهترى منتقل 

خواهند نمود. 

به عنوان مثال المپ هاى تنگستن موجود انتقال بهتر 
اطالعاتى كه توسط نور قرمز منتقل مى شوند، مى گردد; 
اما در انتقال اطالعات مرتبط با نور فرابنفش اخالل ايجاد 
مى كنند. همچنين مشاهده شد كه پرندگان از لحاظ (قدرت) 
بازتاب نسبى و درخشش (brightness) بسيار متفاوت 
ميباشند. اين احتماال به آن معناست كه مرغ ها كه از ديد 
انسان كامال مشابه يكديگر ميباشند، ولى از ديدخودشان به 
شدت رنگى و يا متمايز بوده و اين امر آنها را در شناسايى 

يكديگر كمك مى كند.

نوردهى در آينده نوردهى در آينده 

محققين به گوناگونى و تفاوت شدت نور در داخل سالن 
پرورش عالقه مند مى باشند.شدت نور با افزايش فاصله از 
منبع نورى به طور تصاعدى كاهش مى يابد.(قانون عكس 
مجذور: در فاصله 10 مترى از منبع نور نسبت به فاصله 5 

مترى شدت نور در واحد سطح 1/25  مى باشد  ) 
بر همين اساس با تغيير فاصله طيور نسبت به منبع نورى و 
يا جابجايى آنها، شدت نور به طور قابل توجهى تغيير مى نمايد. 
به طور مثال در يك قفس چهار طبقه مرغ تخمگذار، مشاهده 
شده كه شدت نور در قفس هاى (بااليى) و نزديك به منبع 
نورى 270 لوكس بوده و اين ميزان 170برابر درخشان تر 
از شدت نور معادل 1/6 لوكس در دورترين قفس ها از منبع 
نورى  مى باشد. انتظار مى رود كه شرايط نورى اين دو محدوده 
تاثير قابل توجهى بر ادراك و شناخت پرندگان از محيط و 
يكديگر گذاشته و اين موضوع فارغ از تاثيرى است كه بر 
عملكرد توليدى آنها مى گذارد. هنگامى كه پرندگان نسبت 
به منبع نورى در يك فاصله پرورش داده مى شوند ـ مثل 
اختالف  پرورش جوجه گوشتى و يا مرغ تخمگذار روى بسترـ 

شدت نور كاهش بسيار زيادى خواهد داشت.
با شناخت نحوه ادراك رنگ توسط جوجه ها مى توان از 
طول موج هاى نور توليد شده از سيستم هاى عادى نوردهى 
و طول موج هاى منعكس شده از پر و پوست جوجه ها، جهت 
شناسايى تاثير محيط نورى بر جريان اطالعات اجتماعى 

بين مرغ ها استفاده نمود.
منبع: شبكه اطالع مرغدارىمنبع: شبكه اطالع مرغدارى
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بيمارى  بروز  از  پيشگيرى  جهت  ضرورى  اقدامات 
آنفلوانزاى طيور

1- تهيه جوجه يكروزه از كارخانه هاى جوجه كشى داراى 
پروانه بهداشتى بهره بردارى معتبر از سازمان دامپزشكى

2- اخذ گواهى بهداشتى معتبر و تكميل شده از واحد 
جوجه كشى

3- جوجه ريزى همزمان و يك سن و كاهش تراكم 
پرورش در واحد متر مربع در مزرعه 4- رعايت دقيق اصول 
بهداشتى – قرنطينه اى (امنيت زيستى ) در داخل و خارج 
مرغدارى و تشديد آنها در مرغداريهاى واقع در مناطق پر 

خطر
5- جلوگيرى از ورود پرندگان وحشى به مرغدارى از 
طريق نصب تورى و ترميم خرابيهاى آن قبل از جوجه ريزى

6- تهيه دان از منابع مطمئن و اجتناب از مصرف دان 
باقيمانده دوره قبل و عدم تهيه آن از مرغداريهاى ديگر

7- كنترل بهداشتى آب
شبكه  به  بيمارى  مشكوك  عالئم  سريع  اعالم   -8
دامپزشكى منطقه از قبيل:1- شروع ناگهانى بيمارى 2- 

تلفات فزاينده 
3- عالئم تنفسى حاد 4- افت ناگهانى توليد 5- سياه 

شدن و خونريزى تاج ريش و ساق پا
9- كنترل بهداشتى تردد پرسنل و كارگران شاغل در 

مرغدارى و كاهش ترددهاى غير ضرورى
10- ممانعت از نگهدارى انواع طيور و سگ وگربه در 

مرغدارى و خانه هاى كارگرى
11- ممانعت از ورود حيوانات ولگرد به عنوان ناقلين 

مكانيكى به داخل مرغدارى
12- نابودى  بهداشتى الشه ها در داخل مرغدارى

13- اخذ مجوز كشتار در پايان دوره پرورش ازشبكه 
دامپزشكى

14- پاكسازى و ضد عفونى كامل سالن و كليه لوازم و 
تجهيزات پس از تخليه

15- ممنوعيت فروش مرغ پايان دوره به صورت زنده 
در بازارهاى محلى

انبارهاى  يا  مرغدارى  در  كود  بهداشتى  ذخيره   -16
مطمئن و حمل بهداشتى آن پس از عمل آورى

17- عدم استفاده از شانه تخم مرغ و كاتن هاى مصرف 
شده و ممانعت از ورود كليه لوازم مستعمل به مرغدارى

18- ممانعت از ورود وسايل نقليه به داخل مرغدارى و در 
صورت اضطرار اخذ مجوز جوجه ريزى از شبكه دامپزشكى 

با در نظر گرفتن وضعيت بيماريهاى منطقه
19- ممانعت از ورود وسايل نقليه به داخل مرغدارى 
و در صورت اظطرار ضد عفونى نمودن كليه وسايل نقليه 

قبل از ورود به مرغدارى
به  استخوان  و  گوشت  پودر  مصرف  از  اجتناب   -20

خصوص با منشاء طيور
21- اطالع رسانى به مرغداران و كليه صنايع جنبى 

مربوط به صنعت طيور
****

با توجه به شروع فصل پاييز و تغييرات آب و هوايى با 
عنايت به اينكه مديريت بهداشتى واحدها نقش عمده اى 
در جلوگيرى از شيوع بيمارى دارند بنابراين توجه مرغداران 

فصل سرما و پيشگيري فصل سرما و پيشگيري 
از ابتداي بيمارى واگير طيوراز ابتداي بيمارى واگير طيور
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محترم را به رعايت نكات زير جلب مى نماييم:
1- پرورش دهندگان مرغ گوشتى و تخمگذار الزم است 
قبل از جوجه ريزى بمنظور اطالع از وضعيت بيماريهاى رايج 
در منطقه و همچنين وضعيت بهداشتى آماده سازى سالنهاى 
پرورش نسبت به اخذ مجوز براى هر دوره پرورش از اداره 

دامپزشكى محل اقدام نمايند.
2- از جوجه ريزى در مناطق متراكم و نيز كانونهاى 
بيمارى تا اطالع ثانوى خوددارى بعمل آيد و در هر صورت 

با اداره دامپزشكى شهرستان هماهنگى الزم بعمل آيد.
عادى  غير  تلفات  بروز  از  پس  محترم  مرغداران   -3
خود  شهرستان  دامپزشكى  اداره  به  را  موضوع  بالفاصله 

اطالع دهند.
4- تحويل كارت بهداشتى تكميل شده به اداره دامپزشكى 

شهرستان جهت اخذ گواهى جوجه ريزى ضرورى است.
5- مرغداران محترم نسبت به واكسيناسيون گله بر عليه 

بيماريهاى مسرى برابر ضوابط سازمان اقدام نمايند.
6- نظافت و شستشوى داخل و خارج سالنها بطوريكه 
هيچگونه بقاياى فضوالت و پر در سالنها و محوطه مرغدارى 

باقى نماند.
7- حوضچه هاى ضدعفونى در محل ورود به مرغداريها 

و سالنها احداث و بطور جدى مورد استفاده قرار گيرد.
8- از ورود افراد غير مسئول به داخل فارم و سالنهاى 
پرورشى در حين پرورش طيور جلوگيرى شود. حتى المقدور 
كارگران مرغداران در دوره پرورش در داخل واحد اسكان 

داده شوند.
9- از رفت و آمد به ساير مرغداريها و كشتارگاههاى 

طيور و محلهاى مشابه جداً خوددارى گردد.
10- از منابع مطمئن واكسن، دارو، دان، مكمل و جوجه 

يكروزه تهيه گردد.
11- قبل از ورود جوجه يكروزه به سالن الزم است كليه 
سالنها توسط گاز فرمالدئيد ضدعفونى گردند. در خصوص 
شيوه هاى ضدعفونى از ادارات دامپزشكى شهرستان كسب 

اطالع گردد.

12- در حين دوره پرورش الشه مرغهاى تلف شده در 
داخل مرغدارى در چاه تلفات دفن گردد و يا در كوره الشه 

سوزانده شود.
13- مرغ كشتارى پايان دوره به نزديك ترين كشتارگاه 
داخل استان تحويل شود و از فروش به مراكر عرضه مرغ زنده 
جداً خوددارى شود. دپو و جابجايى كود سالنهاى مرغدارى با 
توجه به دستورالعملهاى صادره از سوى سازمان دامپزشكى 

صورت پذيرد.
14- از نگهدارى پرندگان زينتى و مرغ و بوقلمون در 

محوطه خوددارى گردد.
بخش  واكسيناسيون  اكيپهاى  از  صورتيكه  در   -15
لباس و سرنگ و كفش  خصوصى استفاده مى كنيد حتماً 

مجزا در داخل 
**** 

به  واگيردار  بيماريهاى  ورود  احتمال  كاهش  جهت 
فارمهاى پرورش الزم است اقدامات زير را بصورت جدى در 

واحد معمول فرماييد.
1- قبل از جوجه ريزى نسبت به پاكسازى و ضدعفونى 
كامل فارم با دقت كامل و بر اساس برنامه مكتوب قبلى 

اقدام نماييد.
2- با مشورت با شبكه دامپزشكى منطقه نسبت به جوجه 

ريزى اقدام نماييد.
3- حتى المقدور قبل از ورود جوجه دان مورد نياز را تأمين 
نموده و از تهيه دان از منابع آلوده منجمله ساير مرغداريها 

اكيداً خوددارى نماييد.
4- جوجه مورد نياز را از منابع مطمئن تهيه و از بدو ورود، 
جوجه هاى وازد را از گله حذف نماييد. جوجه ها در روزهاى 

اول و هفته اول نياز به مراقبت بيشترى دارند.
5- شرايط محيطى مناسب را جهت پرورش جوجه ها 
فراهم آوريد. تهويه، حرارت و رطوبت نامناسب زمينه ساز 

رشد اجرام بيماريزا است.
6- كليه سطوح سالن پرورش و نيز انبار دان اعم از كف، 
سقف، ديوارهاى داخلى و خارجى بايستى صيقلى و قابل 
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شستشو و ضدعفونى باشد
7- از ورود پرندگان و جوندگان به داخل سالن ها و انبار 

يا ايجاد تمهيداتى از قبيل نصب تورى جلوگيرى نماييد.
8- از ورود افراد متفرقه به فارم جلوگيرى نماييد.

9- واحدهاى پرورش مرغ مادر نسبت به اصالح سيستم 
دوش و يكطرفه نمودن مسيرهاى ورودى به فارم اقدام 

نمايند.
10- در واحدهاى تخمگذار و گوشتى در صورت امكان 
نسبت به برقرارى سيستم قرنطينه و دوش براى پرسنل اقدام 
نماييد. در صورت عدم امكان استفاده از دوش، تعويض كامل 
لباس و كفش و استفاده از كاله و ماسك الزامى گردد. اين 
مورد در خصوص دامپزشكان و گروههاى واكسيناسيون با 

دقت و شدت بيشترى اعمال گردد.
11- در صورت عدم برقرارى سيستم دوش،. از كليه 
گارگران شاغل در واحد خواسته شود در پايان روز و يا قبل 

از شروع كار در منزل دوش بگيرند.
12- از كليه پرسنل شاغل تعهدى مبنى بر عدم نگهدارى 
مرغ بومى، زينتى و يا هر نوع پرنده ديگر در منزل اخذ شود و 
نيز در صورت امكان از محل سكونت آنان بازديد بعمل آيد.
13- براى هر سالن كارگر جداگانه در نظر گرفته شود. 
و از تردد افراد بين سالنها بويژه در زمان وقوع تلفات جداً 

جلوگيرى شود
14- در ورودى فارم و نيز هر سالن حوضچه جهت 
ضدعفونى چكمه ها و نيز ظرف مخصوص جهت ضدعفونى 

دست ها تعبيه گردد.
حوضچه  از  عبور  از  پس  كاميونها  كليه  ورود   -15
كه چرخها بطور كامل  ضدعفونى صورت گيرد. بشكلى 
ضدعفونى شود. و نيز ديواره هاى بيرونى كاميون ضدعفونى 

شود.
16- حتى المقدور از نگهدارى گله در چند سن خوددارى 
فرماييد و فاصله مناسب بين دو جوجه ريزى در نظر گرفته 

شود.
17- در اولين فرصت نسبت به آزمايش ميكروبى آب 

مصرفى اقدام و سپس هر 6 ماه يكبار تكرار نموده و از سالمت 
آب مطمئن شويد. ورود باكتريها از طريق آب يا هر عامل 
ديگر زمينه تكثير ويروسها را فراهم مى نمايد. در صورت 
آلوده بودن آب با مشورت كارشناس مربوط رفع نقص نماييد.

18- كليه ورود و خروج ها ثبت شود تا امكان رديابى 
عامل انتقال دهنده ميسر گردد.

19- كليه اقدامات منجمله واكسيناسيون، نوع واكسن، 
شماره بچ واكسن و نام افراد واكسيناتور در دفتر ويژه اى 

يادداشت شود.
20- در طول دوره پرورش از ورود پرندگان جديد به 
گله خوددارى نموده و در صورت نياز و در شرايط اضطرارى، 
پرندگان تاره وارد قرنطينه شوند و پس از طى دوره قرنطينه 

به سالنها معرفى شوند.
21- نسبت به پايش گله از نظر تيترهاى ايجاد شده و 
نيز احتماًال ورود اجرام بيماريزاى جديد اقدام نمائيد اين دوره 
با تأكيد بيشتر در گله هاى تخمگذار(اجداد، مادر، تجارتى) 

بايد صورت پذيرد.
22- استفاده از آبخورى نيپل باعث كاهش آلودگى آب 

مصرفى ميشود.
23- از وارد آوردن استرس هاى بى مورد به گله از قبيل 
ورود افراد به شكل ناگهانى ايجاد سرو صداى ناهنجار، 
كاهش يا افزايش غير طبيعى دماى سالن، كاهش رطوبت 
شديد، قطع ناگهانى دان يا آب، قطع ناگهانى تهويه خوددارى 

فرماييد.
24- از سيستم داكت منتهى به حوضچه ضدعفونى 
در پشت هواكش ها استفاده نماييد. در اين خصوص با اداره 

طيور استان تماس حاصل فرماييد.
25- نسبت به دفع بهداشتى تلفات يا سوزاندن الشه ها با 
الشه سوز اقدام و از خارج كردن الشه طيور اكيداً خوددارى 

نماييد.
26- هر نوع كاهش مصرف دان، كاهش توليد يا افزايش 
تلفات در اسرع وقت به اطالع نزديكترين شبكه دامپزشكى 

رسانده شود.
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معدوم سازى بيش از معدوم سازى بيش از 2525 تن كنجاله سوياى تقلبى تن كنجاله سوياى تقلبى
رييس شبكه دامپزشكى اصفهان گفت: در بازرسى كارشناسان دامپزشكى اين شبكه از يكى از كارخانه هاى خوراك 
دام و طيور در اين منطقه، اين ميزان كنجاله سوياى تقلبى كشف و با هماهنگى دستگاه قضايى از چرخه مصرف دام 

وطيور خارج شد. 
اميرى  حميدرضا 
افزود: شبكه دامپزشكى 
اصفهان  شهرستان 
شعار  تحقق  هدف  با 
دام سالم، غذاى سالم، 
مراكز  بر  سالم  انسان 
عرضه  و  توزيع  توليد، 
طيور  و  دام  ــوراك  خ

نظارت مستمر دارد
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ضرورت توجه ويژه در تخصيص اعتبارات به سازمان دامپزشكى كشور

ضرورت توجه ويژه در تخصيص اعتبارات به سازمان دامپزشكى كشور
رئيس سازمان دامپزشكى كشور در ديدار با وزير امور اقتصاد و دارايى خواستار 
توجه ويژه وزير در تخصيص اعتبارات به سازمان دامپزشكى كشور براى پيشبرد 
هر چه بهتر اهداف اين سازمان شد. ضرورت توجه ويژه در تخصيص اعتبارات به 
سازمان دامپزشكى كشوربه گزارش خبرگزارى صداوسيما از   سازمان دامپزشكى 
كشور؛     عليرضا رفيعى پور در ديدار با فرهاد   دژپسند، ضمن تشريح  وظايف 
حاكميتى سازمان دامپزشكى و نقش پررنگ اين سازمان در مبارزه با بيمارى ها 

و تامين بهداشت عمومى جامعه گفت: به دليل كثرت بيمارى هاى مشترك بين انسان و دام، حدود پنجاه درصد بيمارى هاى 
انسان ارتباط مستقيم با بهداشت دام دارد. وى با بيان اينكه اين سازمان نقش 100 درصدى در پيشگيرى از بيمارى ها را 
دارد، خواستار توجه ويژه وزير اقتصاد و دارايى در تخصيص اعتبارات به سازمان دامپزشكى براى پيشبرد هر چه بهتر اهداف 
سازمانى خود شد. رفيعى پور در اين ديدار مجموعه اقدامات بهداشتى سازمان دامپزشكى را 100 درصد اعتبار محور عنوان 
كرد و افزود: اين سازمان از وزارت امور اقتصاد و دارايى انتظار دارد با تخصيص كامل اعتبارات پيشگيرى و بهداشتى اين 

سازمان، از انجام وظايف سازمان دامپزشكى با حداكثر كارايى الزم در دفاع از بهداشت عمومى حمايت كند.
وزير امور اقتصاد و دارايى  نيز در اين ديدار ضمن مهم دانستن نقش سازمان دامپزشكى در تامين بهداشت عمومى جامعه 
گفت: سازمان دامپزشكى كشور تنها سازمانى است كه در تامين سالمت غذاى جامعه نقش مستقيم دارد، لذا اين سازمان 

بايد مورد توجه بيشترى در دولت قرار گيرد.

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران، از كاهش 1800 تومانى قيمت تخم مرغ خبر داد و گفت: 
زمان آن رسيده كه واردات متوقف شود. وى، ميانگين قيمت هر كيلوگرم از اين محصول را درب مرغدارى 7200 

تومان اعالم و اضافه كرد: افزايش توليد و وارداتى كه دولت انجام داده، دليل اين مساله است
ناصر نبى پور در گفتگو با مهر، از كاهش قيمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قيمت اين كاال نسبت به ماه گذشته، 

حدود 1700 تا 1800 تومان كاهش يافته است.
وى، ميانگين قيمت هر كيلوگرم از اين محصول را درب مرغدارى 7200 تومان اعالم و اضافه كرد: افزايش توليد 
و وارداتى كه دولت انجام داده، دليل اين مساله است. نبى پور، با اشاره به اينكه واردات بايد متوقف شود، افزود: اصال 
نيازى به واردات اين محصول نبود. رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در بخش ديگرى از سخنان 
خود اظهار داشت: اختالالت موجود در حمل نهاده ها تا حدودى رفع شده؛ اما نوسانات قيمت ها همچنان شديد است.

وى درباره آخرين وضعيت شيوع بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان نيز افزود: فعال گزارشى از بيمارى نداريم، در 
استان اصفهان چند واحد آلوده بود كه دو الى سه هفته است كه آنجا نيز موردى گزارش نشده است.

تخم مرغ كيلويى تخم مرغ كيلويى 18001800 تومان ارزان شد تومان ارزان شد

اخبار
اخبار



بازديد مديرعامل بانك كشاورزى از نمايشگاه عكس پاييز و يلدا در بانك كشاورزى
روح اله خدارحمى رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك 
كشاورزى از نمايشگاه عكس هاى منتخب كاركنان اين بانك 
كه مقارن با آيين باستانى شب يلدا برگزار شده است بازديد كرد.

عكس  نمايشگاه  از  كشاورزى  بانك  مديرعامل  بازديد 
پاييز و يلدا در بانك كشاورزيبه گزارش روابط عمومى بانك 
كشاورزى، اين نمايشگاه شامل عكس هاى منتخب كاركنان 
بانك كشاورزى با موضوع طبيعت پاييزى است كه از سراسر 
كشور به اداره كل روابط عمومى و همكارى هاى بين الملل ارسال 
و پس ازبررسى و انتخاب اوليه در اين نمايشگاه در معرض ديد 

و داورى بازديدكنندگان قرار گرفته است. 
اين گزارش مى افزايد، مديرعامل بانك كشاورزى و هيات همراه، روز چهارشنبه 28 آذر از اين نمايشگاه و برنامه هاى 

فرهنگى حاشيه آن، كه همزمان با گراميداشت آيين شب يلدا و پايان پاييز برگزار شده است بازديد كردند. 

در ادامه برنامه جديد انگيزشى مديرعامل بانك كشاورزى صورت گرفت: ارتباط مستقيم با 
روساى چهار شعبه در هرمزگان و اردبيل

مديرعامل بانك كشاورزى در ادامه اجراى برنامه جديد انگيزشى كاركنان با هدف آگاهى از مشكالت و نيازهاى روساى 
شعب اين بانك، ايجاد انگيزه و افزايش همدلى و هم افزايى در سطوح مختلف سازمانى، روز شنبه اول دى ماه در تماسى 
تلفنى، با روساى شعب بندر لنگه و سيريك در استان هرمزگان و مشگين شهر و بعثت اردبيل در استان اردبيل گفت و گو كرد.

به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، روح اله خدارحمى رئيس هيات مديره و مديرعامل اين بانك در اقدامى جديد 
هر هفته به صورت تصادفى با چند نفر از روساى شعب اين بانك به صورت تلفنى گفت و گو مى كند تا ضمن قدردانى از 

خدمات آن ها، در جريان موانع و مشكالت موجود قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، مديرعامل بانك كشاورزى در گفت و گوى تلفنى با عبدالحميد باللى پور رئيس شعبه بندر لنگه 
درهرمزگان كه 59 درصد برنامه تجهيز منابع و 86 درصد برنامه وصول مطالبات اين شعبه را محقق كرده و موفق شده 
است ضمن رساندن ريسك اعتبارى به 3,6 درصد، جايگاه شعبه در منطقه را ارتقا و وضعيت شاخص هاى عملكردى شعبه 
را بهبود دهد  و نيز عبدالرئوف گرگيج  رئيس شعبه سيريك در هرمزگان كه با 82 درصد وصول مطالبات ، 132 درصد 
برنامه تجهيز منابع شعبه را محقق كرده و موجب ارتقاى جايگاه بانك در منطقه شده است، ضمن قدردانى از خدمات و 
موفقيت هاى به دست آمده، در جريان گزارش عملكرد، اقدامات انجام شده و موانع موجود قرار گرفت و براى آن ها آرزوى 

موفقيت كرد.
اين گزارش مى افزايد، خدارحمى همچنين با محمود امامى رييس شعبه مشگين شهر اردبيل با 126 درصد تحقق برنامه 
تجهيز منابع و 70 درصد وصولى و همچنين سلمان نوروزى رئيس شعبه بهثت اردبيل كه موفق به تحقق 328 درصدى 

اخبار بانك كشاورزى اخباراخبار



برنامه تجهيز منابع شعبه ، 83 درصد وصول مطالبات و ارتقاى درجه شعبه شده است، گفت و گو كرد تا ضمن قدردانى از 
خدمات و اقدامات انجام شده، راهنمايى هاى الزم را براى خدمت رسانى هرچه بهتر و موفقيت هرچه بيشتر ارائه داد.

شايان ذكر است با توجه به پراكندگى شعب بانك كشاورزى در مناطق دورافتاده كشور، اين اقدام خدارحمى تاثير به 
سزايى  در افزايش همدلى و انسجام كاركنان با مديران ارشد بانك، رضايتمندى و به تبع آن، خدمت رسانى بهتر و شايسته 

تر به هموطنان دارد.

در نشست صميمى مديرعامل بانك كشاورزى با مدير شعب اين بانك در استان گلستان عنوان شد : 
رشد 150 درصدى درآمد ارزى استان

در ادامه ديدارهاى صميمانه مديرعامل بانك 
كشاورزى با مديران استانى شعب اين بانك كه با 
هدف ارتباط مستقيم و بدون واسطه و به منظور 
بررسى نقاط قوت و ضعف و حركت در مسير بالندگى 
صورت مى گيرد، روح اله خدارحمى رئيس هيات 
مديره و مديرعامل بانك كشاورزى با محمدتقى 
محل  در  گلستان  استان  شعب  مدير  سفلى  قزل 
ساختمان مركزى بانك كشاورزى در تهران ديدار 

و گفت و گو كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، در اين ديدار كه روز شنبه اول دى ماه در ساختمان مركزى اين بانك در تهران 
برگزار شد، قزل سفلى عملكرد مديريت اين بانك در استان گلستان را در حوزه هاى تجهيز منابع،وصول مطالبات و امالك 
تمليكى،مديريت اعتبارات،خدمات نوين و بانكدارى الكترونيك،خدمات ارزى، و... در فضايى صميمانه براى مديرعامل بانك 

تشريح و رهنمودهاى الزم را دريافت كرد.
بر اساس اين گزارش، رشد 150 درصدى درآمد ارزى استان، تحقق 126 درصدى برنامه سپرده هاى مردمى استان،  
جذب 91 درصدى اعتبار طرح توسعه اشتغال پايدار روستايى و عشايرى،  افزايش سرانه مبلغ ضمانت نامه هاى صادره و 
تحقق 84 درصدى برنامه بانكدارى مجازى ، از جمله دستاوردهاى مديريت بانك كشاورزى استان گلستان در سال جارى 

تا كنون بوده است.
اين گزارش مى افزايد هدف اصلى از برگزارى اين سلسله نشست ها عالوه بر بررسى نقاط قوت و ضعف و تحليل عملكرد، 
بيان بى واسطه انتظارات و ديدگاه ها، همسان سازى فرهنگ سازمانى در رده هاى مختلف ، ترويج الگوى مناسب ارتباطى 

براى تمام سطوح سازمانى و افزايش تعهد سازمانى براى رشد و بالندگى بانك كشاورزى است.
شايان ذكر است در اين برنامه، مديران استان ها پيش از نشست با مديرعامل، در كارگروه تحليل عملكرد كه با حضور 
عبداله سليمانى مدير امور حوزه مديريت و روسا و معاونان اداره كل نظارت بر امور شعب اين بانك برگزار مى شود، حضور 

مى يابند و عملكرد آن ها و نقاط قوت و ضعف استان در شاخص هاى كمى مورد تحليل قرار مى گيرد.

اخبار بانك كشاورزى
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آغاز عرضه مرغ منجمد آغاز عرضه مرغ منجمد 98009800تومانىتومانى
مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام گفت: عرضه 
مرغ منجمد به قيمت هر كيلو 9 هزار و 800 تومان 
در  ورناصرى  حميد  كرده ايم.  آغاز  تنظيم  براى  را 
گفت وگوى ويژه خبرى گفت: ستاد تنظيم بازار قيمت 
هر كيلو گوشت مرغ را 9 هزار و 800 تومان و سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان با 5 درصد افزايش حدود 
10 هزار و 400 تومان اعالم كرده است و بيش از اين 

مبلغ به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
وى با بيان اينكه مقايسه قيمت مرغ در شرايط 
كنونى با پارسال در همين زمان، اشتباه است، گفت: 
پارسال براى اينكه توليد كنندگان مرغ آسيب نبينند 

48 هزار تن مرغ را خريدارى كرديم.
كشور  دام  امور  پشتيبانى  شركت  مديرعامل 
همچنين از افزايش 25 تا 30 درصدى حجم واردات 
نهاده ها به كشور خبر داد و افزود: حجم موجودى 

نهاده ها در بنادر و انبارها به ميزان كافى است.
دبير انجمن ملى توليد گوشت مرغ هم گفت: در 
ماه هاى اخير كاهشى در توليد مرغ در كشور وجود 
نداشته است. على صابرى افزود: ماهانه 110 ميليون 
جوجه ريزى صورت مى گيرد و 180 تا 200 هزار تن 

گوشت مرغ در كشور توليد مى شود.
وى گفت: افزايش قيمت محصوالت پروتئينى 
عوامل  جمله  از  مرغ  جايگزين  محصوالت  ديگر  و 
افزايش قيمت مرغ است. صابرى افزود: اختالف قيمت 
پيشنهادى توليد كنندگان مرغ با دولت در هر كيلوگرم 

2 هزار تومان است.

وى گفت: قيمت مورد انتظار توليد كنندگان مرغ 
11 و نيم تا 12 هزار تومان به ازاى هر كيلوگرم است.

رئيس شوراى تامين كنندگان دام كشور گفت: توليد 
ساالنه كشور 12 ميليون راس بره و ميانگين جمعيت دام 

گوسفندى 55 ميليون راس است.
منصور پوريان با اشاره به اينكه تثبيت قيمت ها در 
بازار گوشت، مهم است، افزود: در بخش گوشت قرمز به 
ويژه گوشت گوسفندى،كشور خودكفا بود اما عواملى وجود 
داشت كه موجب شد در برخى جاها با كمبود گوشت روبرو 
شويم ولى با تالش واردكنندگان نيازهاى كشور رفع شد.

وى با بيان اينكه قيمت هاى گوشت قرمز در سطح 
بازار، قابل قبول نيست، ادامه داد: همه اصناف با قيمت 

فعلى گوشت قرمز مخالف هستند.
پوريان افزود: بازار تقاضاى كشور تغيير كرده و خواهان 
بره هاى 3 تا 4 ماهه است در حالى كه دامداران، بره هاى 

خود را در سن 7 تا 8 ماهه عرضه مى كنند.
پوريان گفت: توليدات بخش پرواربندى كشور در 

وزن هاى 65 تا 70 كيلوگرم است.
رئيس شوراى تامين كنندگان دام كشور گفت: دامدار 
بره را با قيمت 25 هزار تومان در درب دامدارى عرضه 

مى كند.
قصاب  براى  گوسفندى  الشه هاى  افزود:  پوريان 
كيلويى حدود 55 هزار تومان تمام مى شود و بايد با قيمت 
58 تا 59 هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. وى 
با بيان اينكه يك درصد از توليدات كل كشور صادرات 

داشتيم، گفت: هزينه توليد دامدار افزايش يافته است.
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پوريان با بيان اينكه قاچاق دام به ويژه دام هاى مولد 
به صورت گسترده در حال انجام است، گفت: همزمان با 
ممنوعيت صادرات، پديده شوم قاچاق در دام ايجاد شد.

وى افزود: براى جلوگيرى از قاچاق بايد ممنوعيت 
صادرات برداشته شود.

على اصغر ملكى رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفندى هم در ارتباط تلفنى با اين برنامه گفت: دام 
زنده اكنون در ميادين به قيمت كمتر از 30 هزار تومان 
عرضه نمى شود. مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام 
نيز با بيان اينكه دولت به تعهدات خود در تامين كاالهاى 
اساسى پايبند است، گفت: از ابتداى امسال تاكنون شرايط 
فوق العاده را در زمينه گوشت مرغ داشتيم، منحنى هاى 
مصرف با منحنى هاى توليدمان كامال متفاوت است و 

شوك قيمتى به بازار وارد شد.
حميد ورناصرى با اشاره به اينكه برنامه دولت براى 
مقابله با شوك قيمتى، جدا از برنامه ريزى توليد است، 
افزود: هفته آينده حتما در قيمت مرغ كاهش خواهيم 
داشت و برنامه عرضه گوشت منجمد را به عنوان يكى 
از راهكارهايى دسترسى مردم به گوشت مرغ با قيمت 

پائين تر فراهم مى كنيم.
وى ادامه داد: در زمينه گوشت قرمز هم از يكسال 
گذشته تاكنون به صورت روزانه و مستمر روزى 100 تا 
150 تن گوشت گوسفندى تازه در ميادين و فروشگاه هاى 
زنجيره اى با نرخ مصوب 37 هزار و 500 تومان به صورت 

الشه اى عرضه مى كنيم.
ورناصرى گفت: صادرات براى تداوم جريان توليد در 
كشور بايد انجام شود و اصوال ممنوعيتى در حوزه صادرات 
نبايد وجود داشته باشد اما گاهى با توجه به نوسانات قيمتى، 
دولت برنامه ريزى هايى را براى تعرفه هاى صادراتى انجام 
مى دهد. مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام ادامه داد: 
قيمت بازار داخلى در مقايسه با بازار جهانى پائين تر از 

نرخ جهانى است.
وى با بيان اينكه دولت بايد براى حفظ تعادل، در قيمت 
گذارى نقش داشته باشد، افزود: در مورد قيمت تخم مرغ 
از هفته گذشته روند كاهشى داشتيم و حدود 1000 تومان 

در هر كيلو كاهش قيمت داشت.
على ابراهيمى رئيس كميته دام و طيور مجلس شوراى 
اسالمى هم با بيان اينكه قاچاق دام نشات گرفته از تفاوت 
قيمت داخل و خارج است، گفت: متاسفانه در چند ماه 
گذشته ارزش پول ملى ما كاهش يافته و صادرات به 
صرفه شده است و با توجه به اينكه مجوز ندارند از طريق 

قاچاق، صادرات مى كنند.
وى ادامه داد: نيروهاى مرزبانى بايد مراقب باشند تا 

قاچاق دام انجام نشود.
ابراهيمى با بيان اينكه دخالت دولت در قيمت گذارى 
مرغ تاكنون ناموفق بوده است، گفت: بايد عرضه و تقاضا 
را به رسميت بشناسيم و بازار بايد تعيين كننده قيمت ها 
باشد. وى با اشاره به اينكه در كشور روزانه بيش از 5500 
تا 5600 تن مرغ مصرف مى كنيم، افزود: بايد اجازه دهيم 

رقابت سالم صورت گيرد.
صابرى دبير انجمن ملى توليدكنندگان گوشت مرغ 
هم گفت: قيمت تمام شده توليدكنندگان به علت بى 
ثباتى قيمت ها و ارزش خدمات و حتى افزايش تا 100 
درصدى قيمت نهاده ها، باال مى رود بنابراين مجبورند 

سود منطقى را در نظر بگيرند.
وى با بيان اينكه 70 درصد هزينه هاى توليد را خوراك 
تعيين مى كند، افزود: بيش از 11 تا 12 ميليون تن در سال 
ذرت و كنجاله سويا وارد مى كنيم. صابرى گفت: صنعت 
طيور با توجه به حدود 25 هزار مرغدار فعال در كشور 
و 600 تا 700 مزرعه مرغ مادر گوشتى و 600 تا 700 
كارخانه خوراك دام و 250 واحد كشتارگاهى با امكانات 
خوب و حدود 140 كارخانه جوجه كشى در گستره كشور 
به نحوى پراكنده شده اند كه تنها بخش توليد رقابت 
پذير هستند بنابراين دولت چه اصرارى بر قيمت گذارى 

دستورى در اين بخش دارد؟
دبير انجمن ملى توليدكنندگان گوشت مرغ با بيان 
اينكه صنعت طيور كشور، هوشمند است، گفت: ماهى 110 
ميليون جوجه ريزى داريم. دولت به ما اعتماد كند. خودمان 
متعهد به تنظيم بازار خواهيم بود و شرايطى ايجاد خواهيم 
كرد كه هم توليدكننده و هم مصرف كننده راضى باشند.
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داليل افزايش قيمت مرغ در بازارداليل افزايش قيمت مرغ در بازار

عضو هيئت مديره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى افزايش قيمت گوشت قرمز و جايگزين شدن گوشت 
مرغ را يكى از علت هاى گرانى گوشت مرغ اعالم كرد و گفت: با وجود افزايش نرخ دالر و افزايش 90 درصدى 

قيمت خوراك و هزينه هاى مرغدارى ها، قيمت تمام شده مرغ نيز افزايش يافته است.
او به تاخير در تامين ارز از سوى بانك مركزى اشاره كرد و گفت: در ماه هاى گذشته مردم نيز از گوشت مرغ 

بيشترى استفاده كرده اند كه ميزان تقاضاى بازار را افزايش داده است.
 نادر عاشقى قيمت 12 هزار تومان براى هر كيلو گرم قيمت مرغ را كمترين قيمت گوشت مرغ دانست كه 

توليد كننده مى تواند به كمترين مقدار سود در پرورش مرغ دست يابد.
 عضو هيئت مديره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى گفت: در ارديبهشت امسال(97)مرغدارى ها گوشت 
پرورشى را با قيمت 4200 تومان عرضه كردند كه هر كيلو گرم با 1600 تومان زيان مواجه بود اما هيچ مسئولى 

ضرر توليد كننده را پيگيرى نكرد و گزارشى هم از صدا و سيما منتشر نشد.
وى يكى از تدبير هاى الزم براى جلوگيرى از نوسانات قيمت مرغ در بازار را ذخيره سازى مازاد بر نياز مصرف 

كننده اعالم كرد و گفت: بايد توليد مازاد بر نياز بازار ذخيره شود تا به توليد كننده لطمه اى وارد نشود.
نادر عاشقى با اشاره به اينكه ورود مسئولين به بازار براى كنترل قيمت «نوش دارو پس از مرگ سهراب 

»است، افزود: زيان مستمر در سال هاى مختلف توليد كننده را از ورود به چرخه توليد خارج مى كند.
او افزود: توليد نياز به حمايت مستمر دارد. مسئولين با ورود به موقع و تدابير الزم بايد مانع از نوسانات توليد 

و قيمت در بازار شوند.

اخباراخبار



ورود سازمان حمايت به موضوع قيمت مرغ
وزير صمت از ورود سازمان حمايت مصرف 
گرانى  موضوع  به  توليدكنندگان  و  كنندگان 
مرغ خبر داد. رضا رحمانى افزود : وزارت جهاد 
كشاورزى به صورت جدى در چند روز اخير 
براى كنترل قيمت مرغ ورود كرده و اين در 
حاليست كه سازمان حمايت نيز اقدامات خود را 

آغاز كرده است .
وى اضافه كرد : دولت براى واردات نهاده ها 
ارز 4200 تومانى اختصاص مى دهد و كنترل اين 
بازار هم در دست وزارت جهاد كشاورزى است  .

رحمانى گفت : بر اساس آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ به ازاى هر كيلو 10800 تومان تعيين شده است و 
عرضه كنندگان هم بايد با اين قيمت عرضه كنند.

وى افزود : وزارت جهاد هم تعهد كرده كه اين مصوبه را به طور كامل اجرا و مرغ را به وفور در بازار عرضه كند .

براي كاستن كلسترول تخم مرغ از دو نوع جلبكهاي دريايي 
نيزيميدين  و   Sargassumglaucescens سارگاسم 

Nizimuddiniazanardinii استفاده شد.
براي كاستن كلسترول تخم مرغ از دو نوع جلبكهاي دريايي 
نيزيميدين  و   Sargassumglaucescens سارگاسم 
Nizimuddiniazanardinii استفاده شد. در اين تحقيق از 
دو نوع جلبك و به نسبتهاي 1درصد، 2,5درصد و 5درصد به صورت 

جايگزين غذاي معمول مرغداري استفاده گرديد. 
در طي دوره اي 18 روزه اثر جلبك هاي فوق بر ميزان كلسترول 
 HDl, LDL خون مرغ و تخم مرغ و ساير فاكتورهايي از قبيل
بررسي شد. همچنين راندمان توليد تخم در اثر جلبك ها بررسي گرديد. 
از جمله نتايج تحقيق اين بوده كه با استفاده از 1درصد سارگاسم در 
غذاي مرغ به اندازه 34درصد كلسترول تخم مرغ كاهش مي يابد. 
استفاده از سارگاسم 2,5درصد موجب افزايش 11درصد توليد بيشتر 

تخم مرغ نسبت به تيمار شاهد مي گردد. 

بررسي اثر جلبك هاي 
دريايي بر ميزان كلسترول 

تخم مرغ

اخبار
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دبير انجمن ملى شركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغ گفت: بايد آستانه تحمل 
مديران و مردم را در مواجهه با نوسانات قيمتى باال برد تا مرغ قيمت خود را پيدا كند.

على صابرى دبير انجمن ملى شركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغ در پاسخ 
به اينكه چرا قيمت مرغ در بازار به بيش از 14 هزار تومان رسيده است، و قيمت 
9800 تومانى كيلوگرم ستاد تنظيم بازار يا قيمت پيشنهادى 12 هزار تومانى تشكلهاى 
مربوطه رعايت نميشود اظهار كرد: قيمت مرغ با وجود تعيين قيمت توسط دولت و 
پيشنهاد متفاوت مرغداران، نرخ آن توسط عرضه و تقاضا مشخص ميشود؛ به طورى 

كه در ماههاى مختلفى از سال قيمت اين محصول كمتر از نرخ هاى ياد شده بود و برخى از مواقع نيز باالتر از اين نرخ ها است.
وى افزود: اين طور نيست كه دولت قيمت يك كاال را مشخص كند و قيمت آن در بازار به همان قيمت به فروش برسد؛ 
در گذشته به دليل اينكه قيمت مرغ در بازار كمتر از قيمت هاى مورد انتظار بود كسى سراغ ما نميآمد و حالى از ما نمى پرسيدند.

دبير انجمن ملى شركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغ ادامه داد: در 4 تا 5 سال اخير شاهد اعتراضات و اعتصابات 
مرغداران بوده ايم ولى مسئوالن آن مشكالت را پيگيرى نكرد.

وى تصريح كرد: ميزان توليد در بازار كاهش نيافته است و بر اساس پيش بينى هاى وزارت جهاد كشاورزى توليد صورت 
گرفته است و حتى افزايش توليد داشته ايم.

صابرى در پاسخ به اينكه از صحبتهاى شما ميتوان نتيجه گرفت كه صادرات اين محصول، تعادل را در بازار عرضه و تقاضا 
بر هم زده كه قيمت ها به اين اندازه براى مصرف كنندگان داخلى افزايش يافته است، گفت: ميزان صادرات رقم زيادى نيست؛ 

براى دليل افزايش قيمت مرغ نبايد خيلى دنبال دليل اقتصادى گشت.
وى با بيان اينكه بازار بازى خودش را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نمى توان هيچ پيش بينى براى قيمت خوراك مرغ، 
ارز و غيره داشت.  صابرى گفت: وقتى قيمتهاى كاالهاى جايگزين مانند گوشت قرمز افزايش مييابد و مردم تقاضاى خود را 

به اين سمت ميآورند، قيمت مرغ هم قرار نيست ثابت بماند.
دبير انجمن ملى شركت هاى زنجيره اى توليد گوشت مرغ ادامه داد: با افزايش عرضه گوشت مرغ در ميدان بهمن به دنبال 
تعادل بخشى به قيمت اين محصول هستيم تا به نرخ هر كيلوكرم 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان مورد انتظار برسد.

وى افزود: در صورتى كه قيمت مرغ از رقم ياد شده(11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان) برسد به زيان توليد كننده 
است و مردم نيز راضى به ضرر مرغدارن نيستند.

صابرى اظهار داشت:در حال حاضر دولت براى خودش قيمتى ميدهد و ما نيز قيمت خود را ارائه ميكنيم، اما بازار خود 
تصميم ميگيرد و آن طور نيست كه ما بگوييم قيمت در بازار بايد يك قيمت مشخص باشد و قيمتها همان شوند.

وى پيشنهاد كرد كه مردم براى تعادل بخش به بازار مرغ همكارى كنند و در صورتى كه براى امشب تنها به يك عدد 
مرغ نياز دارند، همان را خريدارى كنند.

وى افزود: هيچ كمبودى به لحاظ تامين گوشت مرغ در بازار نداريم اما فشار تقاضاى بيش از اندازه به اين بازار، باعث 
افزايش قيمت هاى ميشود كه دليل اين افزايش تقاضا، افزايش قيمت ديگر مواد پروتئينى است. 

توليد مرغ، بيش از نياز كشور استتوليد مرغ، بيش از نياز كشور است اخباراخبار



مديركل پشتيبانى امور دام استان تهران با اشاره به 
افزايش قيمت مرغ گفت: به منظور كاهش قيمت روزانه 
100 تن مرغ منجمد با قيمت هر كيلو 8 هزار و 900 تومان 

در پايتخت عرضه مى شود.
رضا سالمى روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به 
تشريح افزايش قيمت مرغ پرداخت و اظهار داشت: معموال 
در فصل سرما عرضه مرغ توسط مرغداران كاهش مى يابد 
و همچنين در آستانه شب يلدا تقاضاى خريد مرغ توسط 

مردم افزايش پيدا كرد.
وى افزود: قيمت مرغ گرم هم اكنون در سطح تهران بصورت خرده فروشى 12 هزار و 700 تومان در حال 

عرضه است كه اين قيمت در ميدان بهمن 11 و 500 تومان بصورت عمده فروشى مى باشد.
مديركل پشتيبانى امور دام استان تهران قيمت منطقى مرغ گرم را هر كيلويى 9 هزارو پانصد تا 10 هزارو 
پانصد، تومان اعالم كرد و افزود: در حال حاضر روزانه 100 تن مرغ منجمد براى كاهش قيمت مرغ در ميادين 
ميوه و تره بار و فروشگاههاى زنجيره اى شهر تهران توزيع مى شود كه با اين توزيع پيش بينى مى شود قيمت مرغ 

در روزهاى آينده كاهش يابد.
وى خاطرنشان كرد: مشكلى در زمينه عرضه مرغ منجمد وجود ندارد و در صورت نياز آمادگى وجود دارد ميزان 

عرضه در تهران افزايش يابد.
به گفته سالمى، قيمت مرغ كه حدود 13 هزار تومان باالتر نمى رود و با توزيع گسترده اداره كل پشتيبانى امور 

دام در استان هاى كشور اين قيمت در روزهاى آينده كاهش مى يابد.
مديركل پشتيبانى امور دام استان تهران همچنين درباره قيمت تخم مرغ نيز گفت: عرضه گسترده تخم مرغ 
هر شانه 13 هزار و 800 تومان در ميادين ميوه و تره بار و فروشگاههاى زنجيره اى حدود يك ماه در حال انجام 

است و در اين زمينه مشكلى وجود ندارد.
وى يادآور شد: براى تعادل قيمت هاى مرغ و تخم مرغ عرضه گسترده با نرخ دولتى در تهران و ساير استان هاى 

كشور توسط شركت پشتيبانى امور دام در حال انجام است.
سالمى تصريح كرد: همزمان با فصل سرما و با توجه به كاهش توليد، براى تنظيم بازار محصوالت پروتئينى، 
توزيع گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با نرخ دولتى در ميادين ميوه و تره بار و فروشگاههاى زنجيره اى تهران 
و ساير استان هاى كشور از سرگرفته شده و تا به تعادل رسيدن قيمت هاى غرضه اين محصوالت ادامه خواهد داشت.
براساس گزارش خبرنگار ايرنا، در روزهاى اخير قيمت گوشت مرغ به 13 هزار تومان و همچنين قيمت تخم 

مرغ در برخى فروشگاههاى شهر تهران به شانه اى 24 هزار تومان رسيده بود.

عرضه روزانه عرضه روزانه 100100 تن مرغ منجمد دولتى در پايتخت تن مرغ منجمد دولتى در پايتخت
اخبار
اخبار



رئيس كميسيون كشاورزى مجلس، گفت:به منظور حمايت از تعداد محدودى توليدكننده تكنولوژى صنعت مرغدارى، مرغداران 
كشور را مجبور به خريداز آنها مى كنند كه موجب افزايش هزينه هاى توليد مى شود.

احمدعلى كيخا، در خصوص افزايش قيمت گوشت مرغ در بازار، گفت: در نشست با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، مرغ داران اعتقاد داشتند اگر دولت اجازه آزادسازى قيمت ها را صادر كند تضمين مى دهند كه شاهد افزايش قيمت 

چشمگير مرغ در بازار نباشيم.
تمامى ظرفيت تمامى ظرفيت 44 ميليون تنى گوشت مرغ به بهره بردارى نمى رسد ميليون تنى گوشت مرغ به بهره بردارى نمى رسد

رئيس كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه دولت براى بهره گيرى از 
تمامى ظرفيت هاى موجود توليد گوشت مرغ در كشور سياست منسجم و واحدى ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر اعالم مى شود 

كه حدود 4 ميليون تن ظرفيت توليد مرغ در كشور وجود دارد اما تمامى آنها به بهره بردارى نمى رسد.
سياست دولت در جهت حمايت و راه اندازى از واحدهاى مرغدارى تعطيل نيست

نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه سياست دولت بايد در جهت حمايت و راه اندازى 
از واحدهاى مرغدارى تعطيل باشد، ادامه داد: همچنين دولت بايد در زمينه كاهش هزينه توليد و استفاده از تكنولوژى هاى نوين 

وقت كافى را بگذارد.
عدم تكنولوژى به روز موجب افزايش هزينه توليدعدم تكنولوژى به روز موجب افزايش هزينه توليد

اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه برخى از افرادى كه در زمينه تكنولوژى هاى نوين مرغدارى فعاليت 
دارند اعالم مى كنند به منظور حمايت از تعداد محدود توليدكننده اين تكنولوژى ها مرغداران را مجبور به خريد از آنها مى كنند در 
حالى كه اين تكنولوژى ها به روز نيستند و بهره ورى الزم را ندارند و موجب افزايش هزينه هاى توليد مى شوند، گفت: متاسفانه اين 

نكات در مديريت و سياست گذارى واحدهاى توليد مرغ گوشتى در كشور مدنظر قرار نمى گيرد.
برنامه و سياست پايدار براى توسعه صنعت مرغدارى وجود نداردبرنامه و سياست پايدار براى توسعه صنعت مرغدارى وجود ندارد

رئيس كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست مجلس شوراى اسالمى در پايان با تاكيد بر اينكه سوال مرغداران 
از ما اين است كه زمانى قيمت افت پيدا مى كند آيا مابه التفاوت پايين بودن قيمت مرغ نسبت به ميزان تعيين شده به آنها پرداخت 
مى شود، خاطرنشان كرد: اجازه بدهيد عرضه و تقاضا قيمت در بازار قيمت را تعيين كند، دخالت هاى غير هوشمندانه دولتى ها يكى از 
داليل نوسانات و تغييرات قيمتى شديد مرغ در بازار است از سوى ديگر فاقد برنامه ريزى و سياست گذارى پايدار براى توسعه بخش 

توليد مرغ در كشور هستيم.

دخالت هاى 
غيرهوشمندانه 

دولتى ها يكى از عوامل 
افزايش قيمت مرغ 

است

اخباراخبار



فناورى  و  علمى  معاون   - ستارى  دكتر 
رييس جمهور - طى چند ساعت از كارخانه 

شركت طيوران ابزار بازديد نمود.
دكتر سورنا ستارى يكى از معاونانى است 
كه همواره از مراكز پژوهشى، علمى و مراكزى 
كه نوآورى و خالقيت را در اهداف خود قرار 
داده اند بازديد مى نمايد و همواره تسهيل كننده 
راه هايى است كه بنياد آن را پژوهش و تحقيق 

و خالقيت بنا نموده.
دكتر ستارى با هدف حمايت هاى قانونى، 
مالى و ارائه تسهيالت به شركت هاى دانش بنيان 
و تجارى سازى و ايجاد بازار براى محصوالتى 
كه بر پاييه دانش، بنيان شده اند بازديد هاى 
خود را انجام مى دهد و اين بار در برنامه خود از 
شركت طيوران ابزار كه يكى از قطب هاى فعال 
و نامدار صنعت تاسيسات و تجهيزات صنعت 
مرغدارى و دامپرورى ايران مى باشد بازديد به 
عمل آورد و از نزديك از خط توليد محصوالت 

اين شركت ديدن نمود.
وى طى جلسه اى كه در اين بازديد برقرار 
شده بود از آخرين دستاوردهاى اين شركت و 

مسائل توسعه بازار اين شركت مطلع گرديد.

گزارش
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ت ي
ونش

آنفوالنزا و بر
تپيشگيرى بيمارى هاى تنفسى با واكسن دوگانه  ي

ونش
آنفوالنزا و بر

پيشگيرى بيمارى هاى تنفسى با واكسن دوگانه 

تحقيقات نشان داده برنامه هاى واكسيناسيونى كه شامل هر دو واكسن آنفوالنزاى مرغى و برونشيت عفونى هستند در 
پيشگيرى از بيماريهاى تنفسى بسيار مؤثرند.

چكيده مطالبچكيده مطالب
پس از اولين گزارش از بروز ويروس انفوالنزاى مرغى H9N2 در مراكش، كنترل بيمارى هاى تنفسى بسيار سخت تر شد 
چرا كه عمدتاً اين بيمارى با بيمارى برونشيت عفونى همراه مى شد.  هدف از اين مطالعه برآورد و ارزيابى ميزان اثرپذيرى از 3 
برنامة واكسيناسيون مختلف بر پاية واكسن هاى دوگانه نيوكاسل + انفوالنزاى مرغى با ويروس H9N2 ، واكسن هاى زنده  
برونشيت عفونى H120 و B793 با سوية CR88 براى مقابله با بيمارى هاى مسرى مراكش يعنى انفوالنزاى مرغى با ويروس 
H9N2 و برونشيت عفونى مى باشد. ما با پى گيرى 10 روزه براى وجود عالئم بالينى مانند نشانه هاى تنفسى ، مرگ و مير و 
تراوشات ناى ميزان كارايى اين برنامة واكسيناسيون را بر پاية تكنيك آزمايشگاهى RT-PCR ارزيابى كرديم . نتيجه حاكى 
از اهميت كاربرد برنامة كامل واكسيناسيون برونشيت عفونى بود چرا كه گروهى كه برنامة واكسيناسيون تركيبى : واكسن زندة 
برونشيت عفونى H120 + واكسن زندة برونشيت B793 سوية CR88 + واكسن غيرفعال H9N2 را دريافت كردند عالئم 

بالينى كمترى نشان دادند و تراوشات ويروسى انفوالنزا و برونشيت كمترى داشتند. 
مقدمه  مقدمه  

صنعت مرغدارى مراكش در سال 2016 ميالدى اولين شيوع انفوالنزاى مرغى با ويروس H9N2 را تجربه كرد كه تأثير 
چشمگيرى بر روى سالمت و بازدهى تمامى گونه هاى طيور اين كشور گذاشت. به منظور مقابله با اين بيمارى، مرغداران سطح 
بيوسكيوريتى واحدهاى مرغدارى خود را افزايش و واكسيناسيون را انجام دادند. وضعيت در واحدهاى مرغ مادر، تخمگذار، و 
پرورش بوقلمون به ثبات رسيد اما مديريت بيمارى هاى تنفسى در مرغ هاى گوشتى بسيار سخت شد و مرگ و مير همچنان 
ادامه داشت. دليل اين وضعيت، پائين بودن بيوسكيوريتى در فارم هاى گوشتى و برنامة ناقص واكسيناسيون به ويژه براى مقابله 

با ويروس برونشيت بود.
هدف ما از ارائة اين مطالعه اين است كه تأثير استفاده از برنامة واكسيناسيون تركيبى واكسن برونشيت H120 + واكسن 
 H120 را در مقايسه با برنامة واكسيناسيونى كه تنها از واكسن H9N2 به همراه واكسن غير فعال CR88 سوية B793 زندة

مترجم: ندا ترابىمترجم: ندا ترابى
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به همراه واكسن غير فعال H9N2 (واكسيناسيونى كه بيشترين استفاده را در مراكش دارد) استفاده مى شود را نشان دهيم.
روش و روية كار  روش و روية كار  

80 جوجة يك روزة تجارى را به 4 گروه تقسيم كرديم : 3 گروه (A,B,C) كه با برنامه هاى واكسيناسيون متفاوت واكسينه 
 . (D) شدند و يك گروه غير واكسينه

برنامة واكسيناسيون از قرار جدول زير ارائه شد : 
در 28 روزگى، اين طيور تركيبى از 0,2 ميل واكسن مراكشى H9N2 در دوز ml/50 EID 107 و واكسن مراكشى 

 EID 103 در دوز IT02 برونشيت عفونى با سوية
ml/50 از طريق قطرة چشمى دريافت كردند . 

تا 10 روز پس از اين آزمايش رفتار تمامى طيور 
به منظور بروز هرگونه عالئم بالينى به صورت روزانه 
يادداشت ميشد ؛ صداى خس خس سينه بر اساس اين 
يادداشت ها بدين سان بود : 0 = فاقد عالئم بالينى ، 
1 = اشكال در تنفس بدون صداى خس خس، 2 = 
وجود خس خس هاى تنفسى ، 3 = خس خس هاى 

شديد ، 4 = خس خس هاى شديد به همراه عالئم بالينى ديگر مرتبط با H9N2 يا برونشيت عفونى .  5 پرنده از گروههاى 
A,B,C در روزهاى پنجم و دهم بعد از اين آزمايش كشتار شدند چراكه زخم هاى بزرگى بر روى آنها ديده ميشد. پنبه هايى 
كه براى تنظيف دهانى در روزهاى 3 ، 5 ، 7 و 9 بعد از آزمايش استفاده ميشد جمع آورى و به منظور تشخيص هاى ويروسى 

RNA در دماى 20 درجة سانتيگراد در آزمايشگاهها نگهدارى شد. 
نتايج  نتايج  

-عالئم بالينى  -عالئم بالينى  
 A طى 10 روز بعد از انجام آزمايش، گروه
عالئم ضعيفى از مشكالت تنفسى بدون خس 
خس سينه از خود نشان داد كه عمدتاً بين روزهاى 
 C و B سوم و هفتم بود ؛ در حاليكه هر دو گروه
عالئم شديد بالينى از خود نشان دادند كه خس 
خس شديد و بيمارى حاد تنفسى بين روزهاى 
دوم و هشتم بود. طيور گروه D در طى اين دوره 

هيچ عالئم بالينى از خود نشان ندادند.
نمودار 1 – متوسط امتيازدهى به عالئم خس 

A,B,C خس تنفسى گروههاى
-بروز زخم هاى درشت -بروز زخم هاى درشت 

 C و B در روزهاى پنجم و دهم پس از آزمايش هيچگونه زخم جدى اى نداشتند؛ در حاليكه گروه A پرندگان گروه
آسيب هاى شديدى داشتند من جمله زخم هاى رشته ايى كيسه هاى هوايى ، ذات الريه ، التهاب ناى و سينوس . زخم و التهاب 

خاصى در گروه D مشاهده نشد.

گزارش
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جدول 1 – زخم و التهابات گروههاى A,B,C در 
روزهاى 5 و 10 بعد از آزمايش

-تراوشات نايى برونشيت عفونى -تراوشات نايى برونشيت عفونى 
دورة  در  و  كمتر  بسيار  برونشيتى  تراوشات   A گروه 
كوتاهترى نسبت به گروه B و C داشتند. در واقع در روز 
سوم پس از آزمايش،در 70درصد از طيور گروه A تراوشات 
ويروسى ديده ميشد در حاليكه در هر دو گروه B و C در 
100درصد طيور ديده ميشد. در روز پنجم اين رقم براى گروه 
A به 50درصد كاهش يافت و در روز هفتم اين تراوشات 
متوقف شد ؛ در حاليكه 100درصد طيور گروه B و C تا 

روز نهم تراوشات ويروسى خود را داشتند. هيچگونه عالئمى از اين 
تراوشات برونشيتى در گروه D ديده نشد.

نمودار 2 – ميزان تراوشات برونشيتى در گروههاى A,B,C در 
روزهاى 3 ،5 ،7 و 9 بعد از آزمايش

 

  HH99NN22 تراوشات نايى انفوالنزاى مرغى -تراوشات نايى انفوالنزاى مرغى-
ميزان تراوشات ويروسى براى گروههاى B و C در روز 3 پس از 
آزمايش 100درصد بود ؛ در روز 5 براى گروه B به 80درصد و براى 
گروه C به 70درصد كاهش يافت. در گروه A اين تراوشات در روز 
3 به 70درصد و در روز 5 تنها 10درصد رسيد . نمونه آزمايش هاى 

مثبت در گروه A به مراتب كمتر از گروههاى B و C بود. 

نمودار 3 – ميزان تراوشات ويروسى انفوالنزاى مرغى H9N2 براى گروههاى A,B,C در روزهاى 3 و 5 و 7 و 9
 

بحث و بررسى بحث و بررسى 
آن دسته از پرندگانى كه از برنامة واكسيناسيون تركيبى : واكسن زندة برونشيت عفونى H120 + واكسن زندة برونشيت 
عفونى B793 سوية CR88 + واكسن غيرفعال H9N2 برخوردار شدند (گروه A) از مقاومت بسيار باالترى در اين آزمايش 
برخوردار بودند و در مقايسه پرندگانى كه واكسن زندة برونشيت عفونى H120 + واكسن غيرفعال H9N2 را دريافت كردند 
(گروه B) و يا آن دسته از طيور كه تنها واكسن غيرفعال H9N2 را دريافت كردند و هيچ واكسن برونشيتى دريافت نكردند 
(گروه C) بسيار ضعيف تر بودند. اين چالش و آزمايش نهايتاً عالئم بالينى و التهابات نه چندان جدى اى را براى اين پرندگان 

به همراه داشت

گزارشگزارش



حسن زاده رئيس هيات مديره سابق اتحاديه سراسرى 
مرغداران گوشتى ايران طى يك جلسه هم انديشى وضعيت 
صنعت مرغدارى را تشريح و عواقب بى اهميتى به مشكالت 

صنعت مرغدارى را خطرناك دانست.
وى در شروع سخنان خود اعالم داشت : امروز وضعيت 
اقتصادى صنعت مرغدارى جدا از وضعيت تحريم و مسائل 
مرتبط با آن نيست و ما نيز مجموعه اى جدا از دولت و 
سياست هاى دولت نيستيم؛ وقتى مسئله تحريم اقتصادى 
مطرح مى شود صنعت مرغدارى را هم شامل مى گردد  در 
واقع اين تحريم، نوعى جنگ است كه ما هم در دل اين 

جنگ وجود داريم.
وى اذعان داشت : متأسفانه 70- 80 درصد محصوالت 
ما  قطعاً  شرايط،  اين  به تبع  و  است  وارداتى  ما  تأمينى 
چالش هاى داخلى، اقتصادى سياسى و يا حتى چالش هايى 
در حمل نقل را ممكن است داشته باشيم. آنچه مهم است 
اين است كه سياست ها و برنامه ريزى ما در شش ماهه آينده 
مشخص شود، نمى گويم يك سال و تا يك سال آينده حتى 
مى گويم تا 3 ماه آينده بايد شرايط ما مشخص شود تا بر 

اساس شرايط جديد برنامه ريزى كنيم. 
حسن زاده از همكارى بين اتحاديه و مرغداران صحبت 
كردن و گفت : امروز توليدكنندگان ما على رغم اطالعاتى 

كه ما به آن ها دادهايم دچار چالش شده اند. مرغداران بايد 
بدانند در شرايط فعلى اگر قصد جوجه ريزى دارند قطعاً با 
تدبير و برنامه ريزى اين كار را انجام دهند و حداقل يك 

ماه آذوقه جوجه هاى خود را از قبل تأمين كنند. 
چالش هاى  درگير  ماه  يك  ما  وقتى  داد  ادامه  وى 
حمل ونقل مى شويم قطعا كار ما دچار خلل و ايراد و بحران 
مى شود. وقتى قيمت ها تغيير مى كنند دولتمردان ما نگران 
بحث باال رفتن قيمت و چالش هاى قيمتى و قاعدتاً بحث 
پوشش امنيت غذايى مردم مى شوند. در اينجا اين مسئله 
مهم مطرح است كه حداقل غذايى كه يك انسان و يا موجود 
بايد مصرف بكند كه بتواند زندگى روزانه اش را پيش ببرد 
بايد تأمين شود وقتى اين امنيت غذايى تعريف دارد وقتى 
در اين تعريف به موجودات زنده اشاره مى كنيم، پرنده هم 
يك موجود زنده است و اين تعريف از آنها مستثنى نيست 
بنابراين  امروز بايد اين موجود زنده حداقل غذا در دسترسش 
باشد تا بتواند براى فردا تأمين گوشت بكند. بنابراين دور 
از انتظار و توقع بيجا نيست كه امروز داد مرغدار درمى آيد 
چرا كه با چشم خود تلف شدن مرغ خود را به علت گشنگى 

ميبيند و نابودى سرمايه خود را به وضوح لمس مى كند.
حسن زاده گفت : امروز مسائل متعددى است كه در 
مقابلشان عالمت سؤال است و هيچ جا، نه وزارتخانه نه 
سازمان صنعت و معدن و تجارت به داد و فرياد مرغدارى 

و توليدكننده نمى رسد.
وى اعالم داشت : وقتى يكى از شركت هاى بزرگ 
اجداد كشور صراحتا مى گويد من امروز امكان تأمين خوراك 
را ندارم و در حال تلفات دادن در فارم پرورشى خود هستم، 

شما از يك مرغدار جزء چه انتظارى داريد؟ 
وى از تالش هاى صنعت براى بهبود اوضاع فعلى گفت 
و اعالم داشت : على رغم تالش هايى كه اتحاديه مركزى 

مرغ گشنه، مردم گشنهمرغ گشنه، مردم گشنه
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و اتحاديه هاى استانى و شهرستانى نمودند و اصناف نامه 
اى سرگشاده از مشكالت تامين نهاده براى رئيس جمهور 
ارسال كردند و  جلسات متعددى را با وزارتخانه برگزار كردند 
و به طوركلى و روزانه پيگير اين مشكل مهم و اساسى بودند، 
صد افسوس و تاسف كه هيچ چيزى عايد و حاصل نشد و 

گويى كارى نكرديم و كارى قرار نيست بشود.
نيست  شوخى بردار  ديگر  اين   : گفت  زاده  حسن 
اين را ديگر ما نمى توانيم بگوييم كه ماهى يك ميليون 
جوجه ريزى شود و يا اصًال صد ميليون جوجه ريزى 

شود و بعد بپرسيم كه آيا علوفه اين تعداد 
را در بندر يا در انبار تأمين است يانه؟  
آيا مسير جاده و حمل نقل براى آن ها 
موجود است يا نه؟ اين ها مسائلى است 
كه بايد از بابت آن ها مطمئن شد و اقدام 
به جوجه ريزى كرد و بدون دانستن اين 
مسائل نمى توان به مرغدار گفت كه جوجه 
ريزى كن. چرا؟ چون شرايط شرايطى 
نامنظم است و شرايط نامنظم برنامه ريزى 
منظم مى خواهد ،برنامه ريزى پشتوانه دار 
مى خواهد ،سياست هاى درست و به روز و 
مى خواهد و مجموع مسائل و دغدغه هاى 
ذكرشده شرايطى است كه مرغدار ما را 

آزار مى دهد. 
وى در ادامه سخنان خود اعالم كرد 
: ما امروز بحث نوسان قيمت ها را داريم.

نبايد فراموش كنيم سود ،حاصل هزينه، 
منهاى قيمت است؛ باالخره امروز همه ما مى دانيم كه 
هزينه هاى توليد بسيار باالست و قطعا ما بايد يك قيمتى 
بر روى محصول توليدى خود بگذاريم كه سود اقتصادى 
تأمين بشود.  اگر بازار امروز كشش ندارد ما چه كار بايد 
بكنيم؟  آيا هزينه تمام شده پايين است؟ هزينه را كه 

مرغدار ايجاد نمى كند.
وى با گله مندى زياد از بى اهميتى به مشكالت 
بزرگترين توليدكنندگان فعال در عرصه درآمد زايى غير 
نفتى ايران ابراز داشت : مرغداران و توليدكنندگان به جد 

ازنظر روحى و روانى و از نظر ضرر و زيان در حال تحمل 
فشار زيادى مى باشند. وى ادامه داد اين صنف دردهاى 
زيادى دارد . زمانى كه حمل ونقل اساسى ترين كاالى 
اوليه توليد گوشت مرغ و تخم مرغ به مدت يك ماه و 
بيشتر  تعطيل مى شود، چرا همه سكوت مى كنند؟ مگر 

تا چه ميزان ذخيره در مرغدارى ها وجود دارد؟ 
وى در پايان سخنان خود گفت: مرغداران حتما حتما 
آگاهانه جوجه ريزى نمايند و با تعاونى هايشان هماهنگ 
باشند و  اين را بدانند كه  اگر هماهنگ باشند بيشتر 
مى توانيم بر روى توليد كشور كنترل 
بحرانى  روزهاى  در  و  باشيم  داشته 

آسيب كمترى مى بينيم.
حسن زاده يادآور شد كه سيانت از 
ملى  توليدكنندگان  و  گذاران  سرمايه 
بسيار  مسئله  اين  است.  وظيفه  يك 
مهمى است كه وقتى مرغدار در اين 
توقع  مى كند  سرمايه گذارى  صنعت 
يك حركت اقتصادى ارزشمند را دارد 
و داشتن رضايت مصرف كننده يعنى 
يك نتيجه مطلوب در غير اين صورت 
سرمايه گذارى من كار بيهوده اى است و 
با توجه به افزايش قيمت توليد و باالطبع 
باال رفتن قيمت خريد ما شاهد 20 درصد 
ريزش مصرف كننده هستيم و با ادامه 
اين روند، سرمايه مرغداران به پايان و 
نابودى نزديك مى شود و مسئولين بايد 
اين پيام را جدى بگيرند و بدانند كه مرغداران در نهايت 
از افزايش قيمت مرغ سود نمى برند اما همانطور كه قبال 
اعالم كردم، هزينه تمام شده توليد باال رفته است و اين 
يعنى افزايش قيمت پروتئين مصرفى مردم و جامعه و به 
راحتى مى توان نتيجه گرفت كه باال رفتن قيمت نهاده و 
در دسترس نبودن آن باعث گشنگى در مرغدارى و باال 
رفتن تلفات در مرغدارى مى شود و اين يعنى كاهش ميزان 
توليد همراه با گرانى گوشت مرغ و اين گرانى يعنى كاهش 

ميزان مصرف و ايجاد گشنگى پروتئنى در بين مردم.

متأسفانه متأسفانه 7070- - 8080 درصد محصوالت  درصد محصوالت 
تأمينى ما وارداتى است و به تبع اين تأمينى ما وارداتى است و به تبع اين 
شرايط، قطعاً ما چالش هاى داخلى، شرايط، قطعاً ما چالش هاى داخلى، 
اقتصادى سياسى و يا حتى چالش هايى اقتصادى سياسى و يا حتى چالش هايى 
در حمل نقل را ممكن است داشته در حمل نقل را ممكن است داشته 
باشيم. آنچه مهم است اين است كه باشيم. آنچه مهم است اين است كه 
در  ما  برنامه ريزى  و  در سياست ها  ما  برنامه ريزى  و  سياست ها 
شود،  مشخص  آينده  شود، شش ماهه  مشخص  آينده  شش ماهه 
نمى گويم يك سال و تا يك سال آينده نمى گويم يك سال و تا يك سال آينده 
حتى مى گويم تا حتى مى گويم تا 33 ماه آينده بايد  ماه آينده بايد 
شرايط ما مشخص شود تا بر اساس شرايط ما مشخص شود تا بر اساس 

شرايط جديد برنامه ريزى كنيمشرايط جديد برنامه ريزى كنيم
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and finishers.  Vitamin pre-mix is usually added but may be reduced by using 
vitamin-rich plant sources such as alfalfa. Other plants also provide vitamins 
in their leaves, hulls, and brans. Fish oil can provide vitamins A and D. Yeast 
provides some of the B vitamins. Sunlight is a good source of vitamin D for 
ranging chickens (converting a precursor to vitamin D). Poultry in cattle pastures 
may obtain vitamin B12 when picking through dung pats for insect larva.  
Sprouting grains, although a labor-intensive process, is used by some producers 
for vitamins when access to range is not possible. Sprouting can increase the 
amounts of carotene (vitamin A precursor) in the grain and as a source of year-
round forage, could be an advantage for certified organic poultry production to 
reduce the amount of synthetic vitamins required in the diet. Eating plants may 
provide a yellow color to the skin of slaughtered chickens and a deeper yellow 
color to egg yolks.  Trace mineralized salt is usually added to poultry diets, 
but other sources can provide minerals. Minerals, although not present in high 
levels in plants, are provided in fish meal and kelp (seaweed). Meat and bone 
meal is an excellent source of minerals, particularly calcium and phosphorus, 
as well as being a good protein source. However, if a producer does not want to 
use meat and bone meal, then dicalcium phosphate can be substituted. Access 
to pasture can reduce the vitamins and minerals needed in the diet since the 
birds get vitamins from plants and both vitamins and minerals from insects. An 
example of an all-grain diet is enclosed. 

Probiotics are sometimes provided to chicks during placement and before 
shipping. However, preparing a balanced diet can be a complex, possibly costly 
process, especially for producers with little background in nutrition. Specialized 
knowledge is required about the nutrient requirements of chickens and the 
nutrients contained in feedstuffs. Feed ingredients need to be sourced, milled, 
mixed together according to a formulation, and the mix is usually pelleted. 
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Home-mixed Rations
Some producers decide to mix their own rations in order to be assured that only 

«natural» ingredients are used. 
Poultry feed ingredients include energy concentrates such as corn, oats, wheat, 

barley, sorghum, and milling by-products. Protein concentrates include soybean 
meal and other oilseed meals (peanut, sesame, safflower, sunflower, etc.), cottonseed 
meal, animal protein sources (meat and bone meal, dried whey, fish meal, etc.), 
grain legumes such as dry beans and field peas, and alfalfa. Grains are usually 
ground to improve digestibility. Soybeans need to be heated-usually by extruding 
or roasting-before feeding in order to deactivate a protein inhibitor. Soybeans are 
usually fed in the form of soybean meal, not in «full-fat» form, because the valuable 
oil is extracted first. Whole, roasted soybeans are high in fat which provides energy 
to the birds. 

Chicken feed usually contains soybean meal which is a by-product of the oilseed 
industry. In the industry, soybeans are dehulled and cut into thin pieces (flaked) 
to improve the action of the solvent (usually hexane) which is passed through the 
soybean to extract the valuable oil. Vegetable oils such as soybean oil are used for 
edible and industrial purposes. The soybean is then toasted as a method of heat 
treatment to deactivate an inhibitor which would otherwise interfere with protein 
digestion in the animal. 

However, chickens can also be fed unextracted (full-fat) soybeans. An advantage 
of feeding unextracted soybeans is that they still contain the oil which provides high 
energy fat to the bird. Unextracted soybeans need to be heat-treated-roasted with dry 
heat and then ground, rolled, or flaked before mixing into a diet. Another method of 
heat treatment is extruding. Extrusion involves forcing the beans through die holes 
in an expander-extruder which creates friction which heats the beans sufficiently 
(sometimes steam is also applied). The result is a powdery material which does not 
require further grinding. Roasted and extruded soybeans should not be stored for 
long periods of time, especially in hot weather, because the oil turns rancid. 

Since protein is generally one of the most expensive feed ingredients, the industry 
uses targeted rations and reduce the amount of protein in the diet as the birds grow 
(chickens require less and less protein as they age); however, it may not be cost-
effective for small-scale producers to have different diets for starters, growers, 
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The most convenient way of feeding chickens is with a balanced pelleted 
ration, whether the birds are confined indoors or allowed to range outdoors. Most 
diets contain corn for energy, soybean meal for protein, and vitamin and mineral 
supplements. Commercial rations often contain antibiotics and arsenicals to 
promote health and improve growth, coccidiostats for combating coccidiosis, 
and sometimes mold inhibitors. However, it is possible to obtain unmedicated 
feed-check feed labels to see if they contain feed additives. 

In the industry, the feed is pelleted so the bird can eat more at one time. Chickens 
are nibblers and make frequent trips to the feed trough for small meals, which 
requires energy. Pelleting reduces the amount of energy required for a bird to 
feed. However, many producers of pasture-based, «natural» poultry believe that 
the meat is better when the bird receives more exercise. 

If the bird is eating a fibrous diet, grit such as oyster shells is supplied to aid 
in grinding up coarse feed in the gizzard. Industry birds usually don›t use grit 
because the diet is low in fiber. Outdoor birds also pick up small stones. 

Different rations are often used, depending on the production stage of the 
bird. Starter rations are high in protein-an expensive feed ingredient. However, 
grower and finisher rations can be lower in protein since older birds require less. 
A starter diet is about 24% protein, grower diet 20% protein, and finisher diet 
18% protein (1). Layer diets generally have about 16% protein. Special diets 
are available for broilers, pullets, layers, and breeders. Whole grains can also be 
provided as scratch grains. 

Access to clean water is important. Levels of total dissolved solids above 3000 
ppm in the water can interfere with poultry health and production. 

Feeding Chickens for best Feeding Chickens for best 
health and performancehealth and performance

By Anne Fanatico, NCAT Agriculture SpecialistBy Anne Fanatico, NCAT Agriculture Specialist
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