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مراقبت از تولید کنندگان تخم مرغ، حفظ تولید ملی

به گفته دبیر کل ســازمان بهداشــت جهانی دام OIE، ایران ظرفیت های خود را 

برای مقابله با چالش های بهداشتی در منطقه خاورمیانه اثبات کرده است.

مقابله با بیماریهای دام و طیور بعنوان چالشی مهم در منطقه خاورمیانه مطرح 

و مسئولین سازمانهای جهانی بهداشــت همواره خواستار کمک های علمی و 

اجرائی ایران به سایر کشورهای منطقه بوده اند.

مــورد اخیر ابتال به آنفلوانزای پرندگان در منطقــه، به ویژه در واحدهای بزرگ 

تخمگذار در اســتانهای البرز و قزوین و پاکســازی اجباری گله های جوان این 

واحدها در بهترین شــرایط تولید، لزوم جلب اعتماد و جبران خسارت و مراقبت 

ویژه از تولیدکنندگان تخم مرغ در این قبیل واحدها و حفظ ســرمایه های ملی را 

در جهت تداوم تامین ارزان ترین نوع پروتئین، به مسئوالن محترم صندوق بیمه 

محصوالت کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور یادآوری نموده و نشان می دهد.

ضرورت دارد که ســازمان دامپزشــکی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در 

جهت مقابله ملی با این مشــکل اساسی که شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری در 

صنعت طیور و خصوصا زنجیره هــای تولید تخم مرغ را تهدید جدی می نماید، 

اقدام عملی و عاجلی را معمول نماید تا بتواند یکبار برای همیشه ظرفیت های خود 

را برای مقابله با چالش های بهداشتی در داخل کشور اثبات نماید.   انشاء ا...         

                با احترام- مدیرمسئول

بسمه تعالی
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اخبار صنعت مرغداری
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افزایش 30 درصدی تولید گوشــت مــرغ در چهارمحال و 
بختیاری

ایرنا- مدیر طیور و زنبورعســل سازمان 

جهاد کشــاوری چهارمحال وبختیاری 

از راه اندازی چهار واحد مرغ گوشــتی با 

ظرفیت 110 هزار قطعــه در هر دوره و 

گوشتی  مرغ  تولید  درصدی   30 افزایش 

این استان در سال جاری خبر داد.

ابراهیم کوچکی اظهار کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و 

اشتغال، طی 8 ماه امســال 9 میلیون و 300 هزار قطعه مرغ معادل 18 

هزار و 500 تن گوشت سفید تولید و روانه بازار مصرف شد که این میزان 

در مدت مشابه سال گذشته 6 میلیون و 230 هزار قطعه بوده است.

وی تعداد مرغداری های فعال استان را 213 واحد مرغداری گوشتی ذکر 

کرد و گفت: با تمهیدات اندیشــیده شده مازاد گوشت سفید تولیدی به 

استانهای همجوار ارسال می شود.

صادرات تخم مرغ متوقف شد

تخم  مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل  ایلنا- 

گذار ایران از توقف صادرات تخم مرغ خبر 

داد و گفت: با ادامه این روند، پیش بینی 

صادرات 50 هزارتن تخــم مرغ تا پایان 

سال محقق نخواهد شد.

ســید فرزاد طالکش درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ از کشور، 

اظهارداشــت: در مجموع ما حدود  ۴ کانتینر تخم مرغ به کشــور قطر 

صادر کردیم که این صادرات نیز توسط 2 الی 3 نفر اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه قطری ها به لحاظ کیفیت محصول، مایل به خرید تخم 

مرغ ایرانی هستند؛ گفت: اما وضعیت قیمت و رقابتی نبودن محصول، 

اجازه این کار را به ما نداد که بتوانیم تخم مرغ بیشــتری به قطر صادر 

کنیم.

واردات تخم مرغ مجاز، صادرات ممنوع شد

تســنیم- معاون وزیر جهاد کشاورزی با 

اعالم صدور مجوز واردات تخم مرغ برای 

کنترل قیمت ها در بــازار، خبر از توقف 

صادرات این محصول داد.

حسن رکنی  در حاشیه مراسم روز جهانی 

خاک اظهار کرد: مجوز اولیه برای واردات تخم مرغ به کشور صادر شده 

است و مباشر اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذاران اقدامات اولیه برای 

واردات این محصول را انجام می دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم، مبنی بر کشورهای مبدا واردات تخم 

مرغ، افزود: امکان واردات از هر کشــوری که با پروتکل های وارداتی ما 

انطباق داشته باشــند وجود دارد و منحصر به یک کشور خاص نیست 

بلکه تنها کشــور صادرکننده به ایران باید بهداشت الزم را داشته باشد و 

استانداردهای مطابق با استانداردهای ما ارائه دهد.

بررسی راه های مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان در ایران

کارشناسان  اندیشمندان،  با حضور  مهر- 

و متخصصان ایران و کشــورهای هلند، 

استرالیا،  و  آلمان  اســپانیا،  فرانســه، 

آنفلوانزای  بیماری  با  مقابله  راهکارهای 

پرندگان در ایران، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما،  در نخستین کنفرانس 

بین المللی صنعت طیور کشور، مقامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

دامپزشکی و 500 نفر از کارشناسان حضور داشتند.

همت زاده، دانشــیار بخش ویروس شناسی دانشگاه آدالید استرالیا، پدر 

بیماری آنفلوانزای  پرندگان، به عنوان میهمان ویژه، در ســخنانی گفت: 

با توجه به تجارب کشــورهای دیگر، موضوع مهار بیماری آنفلوآنزای 

پرندگان در ایران، قابل انجام اســت و در صورت حمایت دولت و همراهی 

بخش خصوصی می توان به سرعت، شاهد کاهش این بیماری بود.  
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 40هزار تن گوشت مرغ در استان اردبیل تولید می شود

 ایرنا- اردبیل- مدیر طیور و زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 

جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در سال 

گذشــته 39 هزار و 100 تن گوشت سفید 

مرغ در اســتان تولید شد و پیش بینی می 

شود در ســال جاری افزون بر ۴0 هزار تن 

گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شود.

 نوبخت اژدری روز ســه شنبه افزود: در این استان 389 واحد مرغداری 

گوشتی با ظرفیت 6 میلیون و 600 هزار قطعه در یک دوره پرورش فعال 

هستند که ماهانه یک میلیون و 550 هزار قطعه در مرغداری های استان 

عملیات جوجه ریزی صورت می گیرد. 

به گزارش ایرنا وی اظهار کرد: امسال نســبت به سال گذشته ۴ درصد 

افزایش جوجه ریزی را در واحد های مرغداری استان شاهد بودیم. 

برای نخستین بار در خراسان شمالی مجوز ایجاد مرغ اجداد 
صادر شد

زنبور  طیور،  دام،  معاون  بجنورد-   - ایرنا 

جهاد  ســازمان  ابریشم  کرم  و  عســل 

کشاورزی خراســان شمالی گفت: برای 

نخســتین بار در این استان مجوز ایجاد 

مرغ اجداد صادر شــد که می تواند رونق 

بسیار خوبی را در بخش ایجاد نماید. ابراهیم شجاعی دوشنبه در گفت 

و گو با ایرنا اظهار کرد: این طرح در 8 فاز با ظرفیت 850 هزار قطعه است 

که فاز اول 15 هزار قطعه است و تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

در حقیقت اجــداد ترجمه واژه انگلیســی Grand Parent به معنای 

پدربزرگ و مادربزرگ اســت. در نتیجه می توان گفت که نتاج مرغ های 

اجداد )از نظر علمی نسل اول یا F1( ، مرغ های مادر بوده و نتاج آن ها ) از 

نظر علمی نسل دوم یا F2 ( همان پرندگانی هستند که ما محصوالتشان 

مدیر کل دامپزشکی استان مازندران در غرفه حکیم مهر:)همان گوشت مرغ یا تخم مرغ( را در بازار می بینیم.
مهم ترین اولویت دامپزشــکی جلوگیری از شیوع بیماری های 
مشترک بین انسان و دام است/ آنفلوانزا یک بیماری چند چهره 

است

دامپزشــکی  مدیــرکل  مهــر-  حکیم 

اســتان مازندران ضمن حضور در غرفه 

پایــگاه خبری تحلیلــی حکیم مهر در 

دام،  المللی  بین  نمایشگاه  شانزدهمین 

طیور و صنایع وابســته، استان مازندران 

را یکی از اســتان های حساس و با ریسک پذیری بســیار باال در حوزه 

بیماری های دامی برشــمرد و گفت: »از این رو همه ساله در فصل سرد 

سال نگران بروز و شیوع بیماری های تنفسی در سطح استان هستیم.«

»دکتر سیدحســین رضوانی« با بیان اینکه وقتی از بیماری های تنفسی 

صحبت می شــود، نباید بحث را محدود به یک بیماری مشخص مانند 

آنفلوانزا کرد، افزود: »به اعتقاد ما همه بیماری های تنفسی که می تواند 

صنعت دام و طیور را به مخاطره بینــدازد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

همچنین در کنار این نوع بیماری ها، بیماری های دیگر نیز وجود دارد که 

از همین نوع و جنس است و موجب نگرانی برای جوامع بشری می شود. 

بیماری های نیوکاسل، گامبورو، برونشــیت های تنفسی و آنفلوانزا از 

کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان:
آنفلوانزای  برای شیوع  زنده فروشی پرندگان خطری جدی 

پرندگان است

مهر- کرمان- کارشناس شبکه دامپزشکی 

کرمان فعالیــت مرغداریهای غیر مجاز، 

از  را  دستفروشی و زنده فروشی پرندگان 

جمله راههای شیوع آنفلوانزای پرندگان 

دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حســن ناظریان صبح پنجشــنبه در  جلسه 

توجیهی مرغداران شهرستان کرمان با محوریت جلوگیری از آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان، با اشاره به عالئم بیماری آنفلوانزا و راههای انتقال آن 

بر لزوم همکاری تمام ارگانهای زیربط و مرغداران برای جلوگیری از ورود 

شیوع بیماری تاکید کرد.

وی حمل غیر مجاز طیور و حمل کــود را از راههای انتقال این بیماری 

دانست و افزود: حمل طیور باید طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور 

و همچنین فرآوری کود قبل از انتقال صورت گیرد.
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رئیس شبکه دامپزشکی فهرج:
موارد قرنطینه ای در مرغداری ها مورد توجه قرار گیرد

مهر- فهرج- رئیس شبکه دامپزشکی فهرج 

بر لزوم رعایت موارد بهداشتی و قرنطینه ای 

در مرغداری ها به منظور جلوگیری از شیوع 

بیماری ها تاکید کرد.

مهدی بماندشتی در گفتگو با خبرنگار مهر 

اظهار داشت: رعایت مسائل قرنطینه ای، افزایش سطح ایمنی بدن طیور و 

حفظ بهداشت و امنیت زیستی مرغداری ها سه رکن اساسی در پیشگیری از 

بیماری های طیور است.

بماندشــتی گفت: پیشگیری آســانترین و کم هزینه ترین شیوه مبارزه با 

بیماری هاست و اقدامات امنیت زیستی موثرترین شیوه برای پیشگیری از 

بیماری  های عفونی و واگیر در میان طیور است.

پرورش اردک؛ راهی برای کسب درآمد و استفاده بهتر از شالیزار

ایرنــا- آســتارا-  رامتیــن مهدی بیگ 

زاده جوان خوش فکر آســتارایی پس از 

برداشــت محصول از شــالیزار تا زمان 

کشت بعدی، از مزارع برنج برای پرورش، 

نگهداری و تکثیر اردک استفاده می کند.

 این جوان تالشــگر روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با صرف بیش 

از 600 میلیون ریال، از شهرســتان ورامین پنج هزار قطعه جوجه اردک 

خریداری کرده و در فاصله بین برداشــت برنج تا کاشــت بعدی آن، از 

فضای سبز و آب شالیزار برای پرورش و تکثیر آنها استفاده می کنم.

وی اظهار کرد: با این کار هر ســال 2 بار امکان عرضه اردک به بازار مرغ و 

گوشت وجود دارد؛ سالیانه حدود 500 میلیون ریال درآمد دارم و برای 

چهار نفر شغل ایجاد کرده ام.

او بیان کرد: شب ها و زمان کشت یا برداشت برنج در شالیزارها، اردک ها 

را در انبار یا حیاط بزرگ منتهی به شــالیزار نگهداری می کنم، تا بعد از 

برداشت برنج دوباره وارد مزارع شوند.

رئیس موسسه رازی در غرفه پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر:
نباید برای فروش واکســن بازار مکاره ایجاد شود/ انتقاد از 
ارائه تخفیف های زیاد و دریافت مبلغ با تاخیرهای چند ماهه 

در بازار واکسن

و  تحقیقات  موسسه  رئیس  مهر-  حکیم 

واکسن سازی رازی در غرفه پایگاه خبری 

تحلیلــی حکیم مهر در شــانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع 

وابسته، با بیان اینکه میزان استقبال فعاالن عرصه دام و طیور از نمایشگاه 

نسبت به سال های گذشته کمتر شده است، گفت: »البته ممکن است یکی 

از دالیل این موضوع تعطیالت پیوسته آخر هفته بوده باشد.«

 »دکتر مســعود هاشــم زاده« با بیان اینکه ایران در حوزه تولیدات دارو 

پتانسیل های بالقوه و بالفعل خوبی دارد، تصریح کرد: »موسسه رازی 

با توجه به قدمت 90 ســاله در زمینه تولیدات واکسن، استانداردهای 

معتبر را داراست.«

جمله بیماری هایی هســتند که ما نگرانی عمیقی از شیوع آنها در این 

فصل در استان و کل کشور داریم و این احتمال را می دهیم که حاشیه ها 

و درگیری هایی برای همه  داشته باشند.«

در گفتگو با مهر اعالم شد؛
دالیل گرانی نهاده های دامی/دولت چگونه بازار را مهار کند؟

مهر- رئیــس انجمن صنایع خوراک دام، 

دامی  نهاده های  گرانی  دالیل  مهمترین 

در بازار را تشــریح کرد و گفت: اقتصاد 

دامپروری ایران، بیمار است.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار 

مهر گفت: امروز نوســان قیمت ها و باال رفتن قیمت نهاده های دامی در 

کشور، مهترین مساله ای اســت که تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم 

مرغ را آزار می دهد؛ به نحوی که هیچ ناظر بی طرفی، نمی تواند منکر این 

واقعیت شود که اقتصاد دامپروری ایران، بیمار است.

وی ادامه داد: به هر ترتیب در روزهای گذشــته، قیمت های نهاده های 

دامی نوسان داشــته و در بازار هم، رقابت صنایع دام و طیور و آبزیان در 

بین بازیگران اصلی نهاده های دامی، امری عادی است.
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آغاز برداشــت محصول ذرت دانه  ای از 2هزار و 300 هکتار 
مزارع استان یزد

جهاد  ســازمان  زراعت  مدیر  ایرنا-یزد-  

کشــاورزی اســتان یزد گفت: برداشت 

ذرت دانــه ای از 2 هــزار و 300 هکتار 

مزارع زیرکاشــت این گیاه با استفاده از 

10دستگاه چاپر و کمباین آغاز شد.

 محمدعلی حاتمی زاده روز پنجشنبه در بازدید از برداشت محصول ذرت 

در ابرکوه گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این میزان ســطح زیرکشت 

با احتســاب 6.5تن در هکتار بیش از 15 هزار تن ذرت دانه ای در مناطق 

ابرکوه ، هرات ، مروست و چاهک ، برداشت می شود. 

وی با بیان اینکه سه مرکز خرید ذرت دانه ای در چاهک و سه مرکز ذرت 

خشک کنی در خاتم توسط شرکت امور پشتیبانی امور دام جهاد استان 

دایر شده اســت، اضافه کرد: تاکنون 230 تن ذرت دانه ای از کشاورزان 

خریداری شد که 196تن آن در سامانه بورس عرضه شده است .

فرماندار شیروان:
سازمان دامپزشــکی با داشــتن 35 درصد جمعیت پرسنلی 
در رتبه دکترا و متخصص، از قابلیت باالی هوش ســازمانی 

برخوردار است

 حکیم مهر - فرماندار شــیروان در دیدار با مدیر کل دامپزشکی خراسان 

شمالی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی 

با داشتن 35 درصد جمعیت پرسنلی در 

رتبه دکترا و متخصص، از قابلیت باالی 

هوش سازمانی برخوردار بوده و با وجود 

ارائه طیف وسیعی از خدمات در حوزه اقتصاد و سالمت، در بین دستگاه 

ها و سازمانها مظلوم واقع گردیده است.

به گــزارش حکیم مهر به نقــل از روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی 

خراســان شــمالی، مدیر کل دامپزشکی خراسان شــمالی در دیدار با 

فرماندار شــیروان، ضمن تبریک و تهنیت انتصاب دکتر مرآتی به سمت 

فرماندار شیروان، در محوریت و اهمیت حرفه دامپزشکی و نقش ارزنده 

دامپزشکی در حوزه اقتصاد و سالمت جامعه سخنانی ایراد نمود.

رییس سازمان جهادکشاورزی عنوان کرد

خودکفایی سیستان و بلوچستان در تولید مرغ و تخم مرغ

ایســنا- رییس ســازمان جهادکشاورزی 

سیستان و بلوچســتان در نشست بخش 

کشاورزی استان گفت: درحال حاضر در جهت 

تامین گوشت مرغ به خوکفایی 72 درصدی و 

تولید تخم مرغ نیز به 55 درصد رسیده ایم.

به گزارش ایسنا، رضا نجفی اهمیت دادن به توسعه سیستم های نوین 

آبیاری، مرمت وبازســازی قنوات و بهره بــرداری از آبهای غیرمتعارف 

را ازضروریات دانست و افزود: اســتفاده ازمنابع آب کمتر، کشت های 

را  راهبردی، فراهم کردن زیرســاخت های بخش کشــاورزی وتولید 

موردتاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب با لوله درسطح ۴6 

هزارهکتار به عنوان بزرگترین و مهم ترین طرح اقتصاد مقاومتی درحوزه 

آب کشاورزی دراستان است.

موسســه رازی تا 15 ســال آینده یکی از پنــج قدرت برتر 

واکسن سازی دنیا می شود

ایســنا- معاون تضمین کیفیت موسسه 

رازی  سازی  ســرم  و  واکسن  تحقیقات 

گفت: در صورت حمایت سیاست گذاران 

کالن کشــور و تصمیم گیران در مجلس 

شورای اســالمی از این موسسه، تا 15 

سال آینده در بین پنج قدرت برتر صنعت واکسن سازی دنیا قرار خواهیم 

گرفت.

به گزارش خبرنگار ایسنا،  مهرداد راسخی در نشست خبری به مناسبت 

روز ملی کیفیت که روز شــنبه، چهارم آذر در محل کتابخانه موسســه 

رازی برگزار شد، واکسن سازی را علمی آینده پژوهانه که همواره ناظر بر 

اتفاقات آینده اســت، دانست و اظهار کرد: اساس این علم بر پیشگیری 

اســت و پیشگیری را به دالیل متعدد مانند کم هزینه و کم عارضه بودن، 

ایمنی با دوام باال و دوستدار محیط زیست، مقدم می داند.
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مدیرکل دامپزشکی استان همدان خبر داد
عدم مشاهده آنفلوانزای پرندگان در همدان/ممنوعیت شکار 

هر نوع پرنده ای در استان
ایسنا- مدیرکل دامپزشکی استان همدان 
با تأکید بر اینکه تاکنون مورد مثبتی از بروز 
آنفلوانزای پرندگان در اســتان مشاهده 
نشــده اســت، گفت: با توجه به شیوع 
آنفلوانزای پرندگان در استان های مجاور 
زیست  محیط  همکاری  با  دامپزشــکی 

استان، شکار هر نوع پرنده ای را ممنوع کرد.
دکتر محمودرضا رسولی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: در حال حاضر 
ستاد پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای پرندگان در استانداری و دامپزشکی 

تشکیل شده و ۴1 اقدام پیشگیرانه در این زمینه در حال انجام است.
وی ادامه داد: تشدید اقدامات بهداشتی در کشتارگاه های طیور، هماهنگی 
با نیروی انتظامی به منظور تشدید کنترل بر ورود فرآورده های خام دامی 
به استان و وارد کردن کود مرغی بدون مجوز، ارائه آموزش های پیشگیرانه 
و پایش به صورت نمونه ای در تاالب ها و کشــتارگاه ها از جمله اقدامات 

پیشگیرانه در این زمینه است.

 

 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان:
حفظ جان و ســالمت مردم از اوجب واجبات اســت و قابل 
معامله نیست/ تاکید بر رابطه مستقیم و تنگاتنگ دامپزشکی 

با سالمت جامعه

حکیم مهر- »دکتر محمود رضا رسولی« 

مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان به 

همراه معاونین ایــن اداره کل با نماینده 

ولــی فقیه و امام جمعه اســتان همدان 

دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشــکی استان 

همدان، »آیــت ا... غیاث الدین طه محمدی« نماینــده ولی فقیه و امام 

جمعه همدان در این دیدار اظهار داشت: دامپزشکی مسئولیت سنگینی 

در جهت حفظ و حراســت از سرمایه عظیم دام و طیور را بر عهده دارد و 

خدمات این سازمان در جهت حفظ سالمت آحاد جامعه بسیار چشمگیر 

و با اهمیت است. مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری:
به کارگیری مسئولین فنی بهداشتی در رستوران ها، طباخی ها 

و کبابی ها اجرایی می شود

حکیــم مهــر- بــا وجــود بیــش از 

طباخی،  غذاخوری،  2500رســتوران، 

در  فروشی  ماهی  و  مرغ  قصابی،  کبابی، 

استان چهارمحال و بختیاری، بکارگیری 

بخش  بهداشــتی  فنــی  مســئولین 

خصوصی دامپزشکی به منظور نظارت های بهداشتی بر فرآورده های 

خام دامی ضروری به نظر می رسد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 

چهارمحال و بختیاری، »دکتر عبدالمحمد نجاتی« مدیرکل دامپزشکی 

اســتان با اعالم این خبر افزود: در ســال های اخیر تعداد رستوران ها 

و ســایر واحد های عرضه فرآورده های خام دامــی افزایش یافته ولی 

تعداد نیرو های بخش دولتی به همین نســبت افزایش پیدا نکرده است 

و بایســتی از توان بخش غیر دولتی نیز برای نظارت های بهتر بر آن ها 

استفاده نماییم.

آموزش مرغداران نسبت به تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک 

کشاورزی  جهاد  طیور  امور  مدیر  ایسنا- 

اســتان اردبیــل گفــت: بــا برگزاری 

کالس های آموزشی و توجیهی مرغداران 

بیوتیک  آنتی  از  تولید مرغ عــاری  به  را 

تشویق کرده ایم. 

نوبخت اژدری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: اجرای برنامه های 

رادیویی و تلویزیونی در زمینه تغذیه طیور و اجرای شیوه پرورش طیور 

در راســتای افزایش راندمان تولید گوشــت مرغ در واحدهای تولیدی 

اجرایی شده و در کنار آن مرغداران را به تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک 

با همکاری تنگاتنگی که با شــرکت پشــتیبانی امور دام داریم تشویق 

کرده ایم. 
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مدیریت گله های ال اس ال از یک روزگی 
دکتر محمد زاهد شیخ عباسیتا پایان دوره پرورش
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امروزه دانش مرغداری در زمینه دســتیابی بــه عملکرد های تولیدی 
بسیار باال پیشرفت های چشمگیری داشته  و درکنار تحقیقات مستمر 
در دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتی، کمپانی هــای عرضه کننده 
هیبرید های مختلف مرغ )گوشتی و تخمگذار( که دارای گله های مولد 
و بانک ژن پر ارزش هستند،  هم ســهم عمده ای در تحقیقات و نوآوری 
در زمینه علم و دانش مرغداری دارند و با عرضه هیبریدهای پر تولید در 
عرصه های مختلف به سوی پیشبرد صنعت در زمینه تولید بیشتر و در 

نهایت سود بیشتر مرغداران قدم بر میدارند. 
  عرصه های پیشــرفت  دانش مرغداری برای دستیابی به عملکرد های 

تولیدی باالرا می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

1- سالمت گله: پیشرفت در زمینه تشخیص و شناخت بهتر راههای 
پیشــگیری و کنترل بیماریها، تولید واکسن های موثرتر وتوجه ویژه به 

اهمیت  بیوسکیوریتی و جایگاه آن در کنتر ل و پیشگیری از بیماری ها.

2- کنترل محیط: آگاهی بیشــتر از نیازمندی های تهویه ای، اثرات 
اســترس های حرارتی، تامین فضای مناســب برای مرغ و نیز فضای 

دانخوری و آبخوری مورد نیاز.

3- تغذیه: دســتیابی به اطالعات و دانسته های بیشتر در زمینه های 
تغذیه ای از یکطرف و توجه به نیازمندیهــای تازه به دلیل بهبود های 
ژنتیکی و دسترســی به مواد اولیه سالم تر و مطلوب تر با اطالع از مواد 

مغذی آنها از طرف دیگر.

4- بهبود های ژنتیکی: در این زمینه بهبود ضریب تبدیل ، توان زنده 
مانی بیشــتر و عمر اقتصادی طوالنی را در گله های تخمگذار میتوان 
نام برد به صورتی که امروزه گله های تخمگذار L.S.L میتوانند تا ســن 

95هفتگی به تولید تخم مرغ ادامه دهند.

موارد مهم:

بخش قابل توجهی از پیشرفت ها در دانش مرغداری به نحوه نگهداری 
جوجه یک روزه تا پایان دوره تولید بر میگردد .شــرکت لهمن تیرزوخت 
آلمان در کنار عرضه هیبریدهای پرتولید برای تولید تخم مرغ ســفید و 
قهوه ای تالش بسیاری دارد تا ضمن تحقیق در زمینه دستیابی به روش 
های جدید نگهداری گله های تخمگذار برای تولید بیشــتر تخم مرغ، 
اطالعات بدست آمده و تجربه شده و موفق را در اختیار مشتریا ن خود در 
صنعت مرغداری ایران قرار دهد. شرکت طیور برکت نیز به عنوان نماینده 

انحصاری در تولید گله های مادر  تجاری مرغ ال اس ال در ایران با پیروی 
ازاین رویه ســعی نموده که بطور مستمر و از طرق گوناگون، اطالعات به 
روز را با مشــتریا ن خود به مشــارکت بگذارد. برنامه ریزی شده است 
که طی چند یادداشــت متوالی در این بولتن، موارد مهم و تاثیر گذار بر 
موفقیت گله های ال اس ال  براساس پیشنهادات شرکت لهمن از جوجه 
یک روزه تا پایان دوره تولید را مطرح نموده به امید آنکه به آگاهی بیشتر 
و دستیابی به عملکرد  تولیدی بیشتر پرورش دهندگان و تولیدکنندگان 

نژاد L.S.L بیانجامد. 

:L.S.L پتانسیل نژاد

مرغ تخمگذار ال اس ال پتانســیل ژنتیکی بســیار باالیی را برای تولید 
تخم مرغ دارد و میتواند بدون اجرای  برنامه تولک تا سن 95 هفتگی به 
تولید ادامه داده و حدود 27-25 کیلوگرم تخم مرغ به ازاء هر مرغ، تولید 
نماید. اما به ظهور رساندن یا به عبارت دیگر از قوه به فعل در آوردن این 
توان ژنتیکی پیش شرط دســتیابی به عملکرد تولیدی مطابق پتانسیل 
ژنتیکی اســت . این امر در صورتی امکان پذیر اســت که اصول علمی و 
صحیح دانش مرغداری در دوران پرورش و تولید به درســتی و به موقع 
بکار گرفته شود . دراین یادداشت ها سعی شده است که چگونگی اجرا 
وبکارگیری دانش نوین مرغــداری و اصول علمی مرتبط با آن از مرحله 

قبل از جوجه ریزی تا پایان دوره تولید مطرح و توضیح داده شود.
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ضمنا شــرکت طیور برکت در این زمینه اعالم میدارد که حاضر به ارائه 
هرگونه مشاوره برای پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ال اس ال می باشد.

دوران پرورش

در گله های تولیــد کننده تخم مرغ )نطفه دار یا خوراکی ( دوران پرورش 
تاثیر مستقیم و سرنوشت ساز بر دوران تولید دارد، در واقع موفقیت در 

این دوران به موفقیت در دوران تولید خواهد انجامید.
 چگونه میتوان دوره پرورش موفقی را برنامه ریزی و اجرا نمود؟ 

 معیارهای دوران پرورش موفق کدامند؟

برای پاســخگویی به دو ســوال باال ابتدا محورهای اساسی اجرایی و 
عملی در دوران پرورش را مشــخص نموده و سپس هر کدام را جداگانه 

مورد بحث قرار می دهیم.
1- کنترل و پیشــگیری از بیماریها و ایجاد ایمنــی قابل توجه برعلیه 

بیماری های شایع برای دوران پرورش و تولید.
2- فراهم نمودن محیط مناسب در سالن از جوجه ریزی تا هنگام انتقال 

به قفس.
3- تغذیه درست و صحیح. 

بکار گیری سه اصل فوق در کنار هم باید به پرورش گله های پولت با وزن 
و یکنواختی مناسب ، عاری از اجرام بیماریزای مشخص )مایکوپالسما 
، سالمونال ،برونشیت QX، مارک و...( و با ایمنی مستحکم یکه به سایر 

بیماری های شایع ختم شود.

جوجه ریزی و پرورش صحیح  = دوران تولید موفق 

1- کنترل و پیشگیری از بیماریها:
کنترل و پیشــگیری از وقوع و شــیوع بیماریها برای سپری کردن یک 
دوره موفق پرورش امری ضروری اســت ، و برای کنترل و پیشگیری از 

بیماری ها، موارد زیر باید رعایت شود.

 آماده سازی بهداشتی صحیح قبل از جوجه ریزی. )بیوسکیوریتی و 
واکسیناسیون(

آماده سازی بهداشتی:

پس از پایان دوره پرورش و بارگیری پولت ها باید این باور را داشت که در 
طی دوره قبل عوامل بیماریزای مختلفی )ویروس، باکتری، تک یاخته 
و قارچ ( در ســالن و در میان پولت ها تکثیر یافته و به تراکم قابل توجهی 
رســیده اند که می توانند برای جوجه های تــازه وارد بیماریزا بوده و 
سالمت انها را تحت تاثیر قرار دهند و به ایجاد تلفات و عدم دستیابی به 
وزن و یکنواختی منجر گردد. بنابراین توجه و اهمیت دادن به پاکسازی 
بهداشــتی ســالن جزء  ضروریات حتمی و الزامی قبل از جوجه ریزی 
است. مراحل مختلف آماده سازی بهداشتی را میتوان بطور خالصه به 

شرح زیر بیان کرد:

 سمپاشی برعلیه حشرات بر روی کود بالفاصله بعد از خروج پولت ها.
 گرد روبی سطوح مختلف سالن و وسایل داخل آن بعد از خروج کود.

 )Detergents( شستشــوی اولیه و شستشــو با پاک کننده ها 
آن. متعاقب 

 شستشوی با آب پر فشار 30 دقیقه پس از استفاده از پاک کننده ها.
 اســتفاده از ضد عفونی کنندها در چند نوبت با اســتفاده از مواد با 

مکانیسم اثر متفاوت.
 بیوفیلم زدایی از لوله های آب و منابع آب مورد استفاده طیور.

 ضد عفونی سیلو های دان و .....
 مبارزه بر علیه موش با تعمیرات ساختمانی و طعمه گذاری.

واکسیناسیون:

با توجه به شیوع بیماری ها در هرمنطقه داشتن برنامه واکسیناسیون 
منطبق بر اپیدمیولوژی آن منطقه امری ضروری و انکار ناپذیر اســت 
. نکته مهمی که در این مورد باید مد نظر قرار داد این اســت که برنامه 
واکسیناسیون عالوه بر اینکه کنترل بیماری ها در دوران پرورش را مورد 
نظر دارد باید بستری برای ایجاد ایمنی قابل توجه برای عدم درگیری 
در دوران تولید هم باشد . به دیگر معنا پایه های ایمنی بر علیه بیماریها 
در دوران تولید منوط به اعمال واکسیناســیون مناسب در دوران پرورش 

است. برنامه واکسیناسیون موفق وابسته به فاکتور های زیر است:
1- واکسیناسیون مناسب با عنایت به بیماری های شایع ،زمان مصرف 

و واکسن های در دسترس.
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2- تهیه واکسن با کیفیت مناسب با توجه به واکسن های توصیه شده و 
موجود در بازار.

3- نگهداری واجرای صحیح واکسیناســیون با توجه به روش مصرف 
توصیه شده که مستلزم نظارت دقیق بر امر واکسیناسیون در زمان اجرا 

است.

بیوسکیوریتی:

ممانعت از ورود عوامل بیماریزا به داخل هر مرغداری برای پیشگیری از 
بروز بیماریها همراه با آماده سازی بهداشتی و  واکسیناسیون سه عامل 
مهم در پیشــگیری و کنترل بیماری ها هستند .مراحل مختلف اجرایی 

یک برنامه بیوسکیوریتی به شرح زیر است:
 حصار کشی اطراف فارم.

 پیش بینی محل برای پارک اتومبیل  کارکنان در خارج از فارم.
 ضدعفونی خودروهای وارده به واحد.

 دوش گرفتن و تعویض لباس و کفش کارکنان و بازدید کنندگان مجاز.
 مدیریت اجرایی بیوسکیوریتی.

 تعیین مسئول ناظر بر بیوسکیوریتی در واحد. 
 ایجاد منطقه خنثی میان سالن ها )محل پاک ( و محوطه بیرونی.

 ایجاد منطقه مشــخص جداکننده منطقه پــاک از منطقه خنثی  با 
استفاده از لباس و کفش و  محدود  کننده معین. 

 اقدامات پیشگیرانه در مورد ورود پرندگان وحشی به داخل سالن.
 اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مورد مبارزه دائمی با جوندگان.    

 تامین امکانات ووسایل مورد لزوم برای اجرایی کردن بیوسکیوریتی.
2- تامین محیط مناسب برای شروع جوجه ریزی و دوران پرورش:

محیط مناسب برای جوجه ریزی محیطی است که ضمن وجود فضای 
کافی، دما و رطوبت مناســبی را برای جوجه وارده تامین نماید ضمن 

اینکه امکانات توزیع دان و آب در آن به اندازه کافی  فراهم باشد . بنابراین 
در هنگام جوجه ریزی توجه به موارد زیر الزامی است:

 کنترل درجه حرارت سالن قبل از ورود و بعد از ورود جوجه ها به سالن.
 رطوبت کافی هنگام ورود و رعایت میزان کافی در هفته اول و هفته های 

بعدی.
 تامین فضای کافی دانخوری موقت و دائمی در شروع جوجه ریزی و 

تا اتمام دوران پرورش.
 تامین فضای کافی آبخوری موقت و دائمی در شروع جوجه ریزی و 

تا اتمام دوران پرورش.

درجه حرارت:

با توجه به اینکه جوجه های یکروزه تا سن حدود یک هفتگی توان تنظیم 
 Poikilothermic درجه حرارت بدن را ندارند،  )اصطالحا به این وضعیت
گفته میشود(  تامین حرارت سالن بر اساس نیاز جوجه یک روزه ضروری 

است . 
برای اینکه دید صحیحی نسبت به تامین حرارت داشته باشیم توجه به 

موارد ذیل ضروری می باشد:
هدف از تامین حرارت فقط گرم شدن هوای موجود درسالن نیست، بلکه 
افزایش دمای کف بتونی و دیواره های ســالن از اهمیت ویژه برخوردار 
است ، به صورتی که قبل از پخش پوشال در سالن دمای کف بتونی باید 
28درجه یا بیشتر بوده و دمای هوای سالن 36-35 درجه تنظیم گردد. 
با اســتفاده از ترمومترهای موجود در بازار میتوان دمای کف سالن را 
قبل از ورود و بعد از ورود جوجه مــورد ارزیابی قرار داد. عکس های زیر 

نمونه های این نوع ارزیابی است:
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دمای مناسب کف بتونی 29.6 درجه             دمای نامناسب کف بتونی17 درجه                                                                                     

کنترل دمای بدن جوجه ها هنــگام ورود و بعد از ورود در فواصل منظم 
میتوانــد وضعیت دمای بدن را از نظر نرمال بودن یا افت آن مورد ارزیابی 
قــرار دهند . در صورتیکه دمای بدن جوجه بــه دلیل عدم تامین دمای 
سالن به صورتی که گفته شد تامین نگردد مشکالت زیر بروز خواهد کرد:
 عدم تحرک کــه منجر به عدم مصرف  آب و دان کافی خواهدشــد و 
نتیجتًا تولید حرارت داخلی ناشــی از متابولسم مواد غذایی را به دنبال 
نخواهد داشــت . دسترسی هرچه زودتر به دان به ویژه کربو هیدرات ها 

برای شروع جذب کیسه زرده ضروری است.
 عدم جذب کیسه زرده باعث افزایش تلفات اولیه خواهد شد و در جوجه 

های تلف نشده مانع دستیابی به وزن و رشد انها میشود. 
 سیستم ایمنی به خوبی عمل نخواهد کرد.

 حساسیت به عفونت های باکتریایی بیشتر خواهد بود.
 تلفات هفته اول باال خواهد رفت.

اندازه گیری دمای بدن جوجه ) 40/5-41( 
با استفاده از ترمومترهای فعال توسط اشعه مادون قرمز موجود در بازار 
و با قــرار دادن آن بر روی کلواک جوجه میتوان درجه حرارت بدن جوجه 

را اندازه گیری نمود.

در سالهای اخیر دیده میشود که در بعضی مرغداری ها به جای پوشال 
از کاغذ روزنامه و یا کارتن برای بســتر استفاده میشود . این مواد ضمن 
اینکه ایزوالتور خوبی نیستند به سرعت در اثر رطوبت سالن خیس شده 
و خود باعث کاهش دمای بدن جوجه  بخصوص در فصول سرد گردیده 
و باعث بروز مشکالت مطرح شده در باال در جوجه های یک روزه خواهند 

شد.
حفظ دمای بدن جوجه در هفته اول برای ادامه دوره پرورش موفق بسیار 
با اهمیت اســت لذا مدیریت تامین دما و حفــظ آن در این مرحله باید 

حیاتی قلمداد گردد.

رطوبت

جوجه های تازه هچ شــده حاوی 70% آب می باشــند، این جوجه ها 
بسیار مستعد از دست دادن آب و عواقب ناشی از آن هستند، که میتواند 
زمینه ساز عدم تحرک و شادابی گله و مصرف آب و دان گردد. عوارضی 
مانند عدم جذب کیســه زرده و عفونی شدن آن و تلفات جوجه به دنبال 
آن مشاهده شده و گله از نظر یکنواختی وضعیت نامناسبی پیدا خواهد 
کرد. تخریب کلیه در صورت شــدت کم آبی ممکن است مشکالت بعدی 

مانند نقرس را به دنبال داشته باشد.
رطوبت سالن قبل از ورود جوجه باید به میزان 70-60% تامین و به مدت 
یک هفته ادامه داشــته باشد. رطوبت کافی باعث توزیع مناسب حرارت 
شــده و به کاهش عوارض ناشــی از عدم مدیریت حرارت انجامیده و از 

ایجاد چسبندگی در جوجه ها جلوگیری خواهد شد.  
بطور معمول در هنگام جوجه ریزی و در دوران پرورش به رطوبت اهمیت 
کمتری داده می شود و همواره رطوبت و مدیریت آن فراموش می گردد که 

ضرورت دارد این مهم مدنظر قرار گیرد. 
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آنفلوانزای پرندگان
دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد) استاد دانشگاه تهران(
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مقدمه

آنفلوانزا بیماری عفونی ویروســی واگیردار پرندگان و پســتانداران 
اســت که در طیور توســط تیپ  A ایــن ویروس کــه از خانواده 
ارتومیکزوویریده اســت ، ایجاد می شود . این تیپ در طیور، انسان 

. کند  می  بیماری  ایجاد  پستانداران  سایر  و 
نام آنفلوانزا از کلمه التین Influenza  به معنی Influence  یا تاثیر 
گرفته شــده که ناشی از اعتقاد و تاثیر ســتارگان بر بیماری در قرن 
چهاردهم میالدی اســت . حدود 2۴00 سال قبل سقراط را بیماری 
در همه گیری انسانی بیان می کند که نشــانی های شبیه آنفلوانزا 
داشته ولی به علت تشابه به نشــانی های ذکرشده با بیماری های 
انســان آسان  بیماری در  دیگر، اظهارنظر صریح در مورد تاریخچه 
E.Perroncito پرونسیتو در ایتالیا  نیست در طیور در سال 1878    
بیماری واگیردار و کشنده ای را در مرغان پرورشی گزارش نمود که در 
ســال 1901 در ایتالیا Centang  و Savanozzi  چالش پذیر بودن 
عامل بیماری را نشــان داده و با خوراندن انــدام های آلوده مرغان 
تلف شده ، بصورت هموژنیزه و فیلتر شده بیماری در پرندگان سالم 

 . آوردند  بوجود 
بخصوص  مهاجر  وحشــی  پرندگان  از  آنفلوانزا  ویروس  بیشــترین 
آبزی جدا شده اســت و به نظر می رسد این پرندگان بصورت مخزن 
ویروســی و بانک ژن در طبیعت باشــند . این پرندگان ویروس را به 
با  صورت کم حدت )LP(  نگهداری می کننــد و تاکنون ویروس های 
حدت زیاد )HP( از آن ها جدا نشده اســت . و نشان می دهد که این 
پرندگان میزبــان طبیعی بوده و ویروس در بدن آن ها به خوبی آداپته 
شده و ماندگار اســت . در حالی که طیور اهلی میزبان طبیعی نبوده 
و ویروس در بدن آن ها اغلب موتاســیون  یافته و به شکل بیماری با 

حدت باال )HP( ظاهر می گردد .

ظاهراً به دلیل تغییرات ایجاد شــده در ویــروس ، کم کم در پرندگان 
وحشــی هم ویروس باعث تلفات می گردد  کــه اولین آن در چلچله 
دریایی در ســال 1961 در آفریقای جنوبی بود که با 1300 قطعه 
تلفات همراه بوده است . واگیری دیگری در چین همزمان با واگیری 
H5 در اردک های وحشی بوده که با عالئم عصبی ظاهر گشته است. 

H7 به عنوان عامل باحدت  H5 و  از ســال 1959 که تحت تیپ های 
باالی آنفلوانزا معرفی شــده اند ،19 اپیدمــی جهانی در طیور بود 

که 18 اپیدمی در طیور اهلی و یک بار در طیور وحشــی بوده است .
اولین همه گیری آنفلوانزا در ایران در ســال 1977 به طور ناگهانی 
ابتــدا در مرغداری های اطــراف تهران و قزوین اتفــاق افتاد که به 
سرعت به سایر مرغداری های کشــور گسترش یافت و باعث تلفات 

اقتصادی گردید .  زیاد  زیاد و کاهش شدید تخم مرغ و خسارت 
ویروس H5N2 در ایران در بهمن ماه 138۴ از قوهای تلف شــده در 
تاالب های بندر انزلی گزارش گردید و سپس مرغداری های بسیاری 
را در کشــور مبتال کرد که باعث معدوم شــدن تعداد زیادی از مرغان 
گردید . به دنبال آن از ســال قبل ویروس H5N8 در ایران شایع شده 
که آن نیز باعث تلفات و خسارات شدید به صنف مرغداری می گردد.

عامل بیماری 
ویروس آنفلوانزا جزء خانواده ارتومیکسو ویروس ها می باشد که ژنوم 
آن حاوی RNA ) اســید ریبو نوکلئیک ( بوده که از 8 قطعه تشکیل 
شده است . 12 عدد پروتئین اصلی و فرعی در ساختمان این ویروس 
 )NP( نوکلئوپروتئین ها  ها  آن  ترین  ها شناخته شده اســت که مهم 
که از ســه پروتئین بزرگ متصل به RNA بــوده و پلیمراز و پروتئین 
ماتریکس )MP( که غشائی را در زیر پوشش لیپیدی ویروس تشکیل 
از غشاء ویروس  زائده  به شــکل  و پروتئین های سطحی که  می دهد 
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این دو  )NA( که  نورامینیداز  و   )HA( نام هماگلوتینین  به  بیرون آمده 
پروتئیــن اهمیت ویژه ای در نوع پادگنی و روند بیماری زائی ویروس 
MPخصوصیات تیپ  آنفلوانزا دارند. بر اساس پروتئین های NP و    
3 تیپ   های ویروس آنفلوانزا تعیین می گردد که بر اساس آن تاکنون 
A و B و C شــناخته شــده اند . تیپ A عامل ویروس های آنفلوانزا 
در طیور، خوک، اســب، خوک آبی و انســان می باشد در حالی که 
HA با  C منحصراً از انســان جدا شــده اند. پروتئین  B و  تیپ های 
را به داخل سلول  چسبیدن به ســطح ســلول نفوذپذیری ویروس 
 H سروتیپ های   پادگنی  خصوصیات  تعیین  اســاس  و  نموده  آسان 
شده و تاکنون 16ســروتیپ و تعدادی واریانت بر این مبنا شناسایی 
HA مانع از چسبیدن  شده اند. پادتن های ساخته شده در بدن علیه  
و ورود ویروس به داخل سلول شده و باعث محافظت و ایمنی انسان 
برای هر  ایمنی  آنفلوانزا می گردند کــه  بر علیه ویــروس  و حیوان 
تحت تیپ H اختصاصی اســت . پروتئیــن   NA که تاکنون 9 تحت 
ســروتیپ از آن ها شناخته شــده، نقش آن در آزادسازی ویروس از 
ســطح ســلول بوده و نقش کمتری در میزان ایمنی دارند در هر دو 
پروتئین های HA و NA ممکن اســت تغییــرات پادگنی  بوجود آید 
که این تغییرات شــامل تغییرات جزئی پادگن یــا فرعی بوده که به 
آن ANTIGENIC DRIFT و همچنین تغییرات وســیع یا اصلی پادگن 
تغییــرات پادگنی فرعی  باشــند.  ANTIGENIC SHIFT می  نام  به 
یا جزئــی تغییرات تدریجــی در خاصیت پادگنی اســت در حالیکه 
 NON تغییرات اصلی باعث تبدیل ویروس های با قدرت بیماریزائی کم 
با  HIGHLY PATHOGEN AVIAN INFLUENZA  بــه ویروس های 

 HIGHLY PATHOGEN AVIAN INFLUENZA قدرت بیماریزائی باال
می گردند. ژنــوم قطعه قطعه ویروس آنفلوانزا باعث می شــود که 
بازآرائی  اگر به طور همزمان دو ویروس یک ســلول را آلوده نمایند  
جدا  ســروتیپ  تحت  و  افتاده  اتفاق   ))REASSORTMENT ژنتیکی 
از ســروتیپ اولیه به وجود می آید که تاکنــون 117 حالت بازآرائی 
ژنتیکی در گونه های مختلف طیور جدا شــده که مشکالت عظیمی 
در کنترل و واکسیناســیون آنفلوانزا ایجاد مــی کند. ویروس های  
HPAI تاکنون عامــل واگیری های آنفلوانــزای ماکیان، بوقلمون، 

قرقاول، بلدرچین، مرغ شــاخدار و بیش از 88 گونه دیگر از پرندگان 
وحشــی که تمامأ در تحت ســروتیپ  H5 و H7 قرار داشته اند . در 
از بیشتر کشورها   NHPAI سال های اخیر جداســازی ویروس های 

اند.  گزارش شده 

همه گیری شناسی 
پرنــدگان دریایی مهاجر و آبزی به خصوص مرغابی های وحشــی 

اند. بررسی  به عنوان مخزن اصلی ویروس آنفلوانزا شــناخته شده 
از آلوده بودن مرغابی  از بیشــتر کشــورها حاکی  های انجام شده 
های مهاجر به تحت ســروتیپ های مختلف ویروس آنفلوانزا بوده 
اســت.گردش ویروس در مرغابی های وحشی احتماأل به علت ورود 
جوجه مرغابی های حســاس به محل هایی که قبأل در آن ها ویروس 
آنفلوانزا وجود داشته است ، می باشــد . ثابت شده است که ورود 
ویروس های NHPAI در طیور اهلی بوســیله پرندگان مهاجر و آبزی 
بوده اســت . پرندگان زینتــی نیز یکی از راه های انتشــار ویروس 

بین  1990 تجارت  از سال   . آنفلوانزا در مناطق مختلف می باشــد 
H9در  المللی شــترمرغ نیز باعث افزایش واگیری ها با ســروتیپ   

است.  بوده  جهان  سراسر 

راه های آلودگی طیور اهلی
تماس با پرنــدگان مهاجر و مصرف آب و مواد غذایی آلوده یا مدفوع 
و ترشــحات آن ها یکــی از راه های آلودگی این طیور می باشــد . 
6 ماه به عنوان منبع آلودگی  از بیماری تا  بوقلمون های بهبود یافته 
ویروس را دفع می نماینــد. آلودگی در یک منطقه در یک گروه پرنده 
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باعث انتشــار به گونه های دیگر پرندگان همان منطقه می گردد مثال 
از مرغ به بوقلمون، بلدرچیــن ، کبوتر و غیره ... آلودگی به ویروس 
ممکن اســت به طور غیر مستقیم با آلوده شدن کفش، لباس، وسائل 

حمل و نقل و به طور کلی حاملین بی جان منتشــر گردد.
پســتانداران از قبیل اســب ، خوک و اخیرأ خانواده گربه ســانان 
بخصوص گربه خانگی که از الشــه های آلوده تغذیه می کنند آلوده 
H1N1 بین  شده و باعث انتشــار ویروس می گردند. چرخش ویروس 
انســان، خوک و بوقلمون انجام می شــود. انتقال ویروس از انسان 
به طیــور اهلی نیز اتفــاق می افتد. انتقال ویروس توســط هوا در 
تخم  طریق  از  ویروس  انتقال  نمی پذیرد.  انجام  طوالنی  مسافت های 
مرغ به جنین اتفاق نمی افتد ولی امکان ورود ویروس توســط آلودگی 

آلوده کردن جنین وجود دارد.  و  به مدفوع  سطحی تخم مرغ 

کنترل و پیشگیری 
از تمــاس پرندگان اهلی و مهاجر که اکثــرأ ویروس را پخش می کنند 
 A باید اجتناب شود. عفونت های حاصل از ویروس HPAI در لیست 
OIE(  قرار دارند. کلیه   ( ســازمان بین المللی بیماری های واگیردار 
گله های آلوده باید معــدوم و کلیه اقدامات قرنطینه ای انجام پذیرد 
و حداقــل 21 روز پــس از برنامه معدوم ســازی و قرنطینه کامل و 
ضدعفونی،  می توان منطقه را پاک دانســت. در مناطق پرخطر باید 

پذیرد.  انجام  شدید  زیستی  اقدامات  همیشه 
در پیشــگیری از بیماری نمی توان از واکســن زنده به دلیل انتشار 
ویــروس و امکان بازآرائی ژنتیکی با ســویه های تغییر حدت یافته و 
امکان حدت پیدا کردن ویروس واکســن اســتفاده نمود. استفاده از 
واکســن های روغنی نیز به علت عدم قطــع کامل دفع ویروس و عدم 
پیشــگیری از عفونت در پرنده با برنامه های کشــتار و قرنطینه هم 
خوانی نداشــته و بر علیه ویروس های HPAI در بیشــتر کشــورها 
اســتفاده نمی شود ولی در بعضی از کشــورها بخاطر کاهش تلفات 
و جلوگیری از خســارت های فراوان از واکســن های روغنی همراه 
می نمایند  استفاده  دیگری  پیشــگیری  خاص  برنامه های  اجرای  با 
ولی بخاطر تعــدد تحت تیپ های متعدد و نیــز تغییرات پادگنی در 
یک تحت تیپ و ظهور ســاالنه و مرتب تحت تیپ و ســروتیپ های 
جدید  و ایجــاد واریته های مختلف، انتخاب ســویه ویروس جهت 
ســاخت واکســن را با مشــکل مواجه می نماید و واکسن ها را در 
بین  رابطه  بخاطر  نماید.  ناکارآمد مــی  جدید  ویروس های  با  مقابله 
پادگنی  انسان، طیور، دام ها و وجود قرابت  آنفلوانزای  ویروس های 
ویروس های طیور با انسان و جدا شدن سویه های آنفلوانزای مرغی 
از انســان، بنابراین ویروس های تحت تیپ   A آنفلوانزای طیور جزء 

اند. گرفته  قرار  مشترک  بیماری های  ایجادکننده  عوامل 

آنفلوانزای انسان
بر اســاس مدارک موجود همه گیری های آنفلوانزای انسان بصورت 
پاندمیک به طور پراکنده در قرون 17 و 18 و در قرن 19 بین سال   های 
1833-1830 اتفاق افتاد که در آن بیش از یک چهارم جمعیت جهان 
مبتال و بسیاری تلف گردیدند. اما شــدیدترین همه گیری آنفلوانزا 
در جهان آنفلوانزای اسپانیایی است که در اوائل قرن بیستم در سال 
های 1918 -1919 بوده اســت که طی آن بیش از نیمی از جمعیت 

شدند.  تلف  نفر  میلیون   ۴0-50 از  بیش  و  مبتال  جهان 
 N5 N7 و   برای ایجاد پاندمی جدیــد به دنبال و در اثر ویروس های 

افتد: اتفاق  اصلی  شرط  سه  باید  پرندگان 
آنفلوانزا  جدید  تیپ  تحت  یا  ویروس  یک  پیدایش   .1

2. توانایی پیدا کردن این ویروس در عبور از ســه گونه ای ) انتقال از 
( و قابلیت ایجاد بیماری یا تلفات شدید  حیوان یا پرنده به انســان 

انسان در 
از انسان به انسان انتقال گسترده و آسان آن   .3

اتفاق   H5N8 و   H5N2 که تاکنون خوشبختانه در مورد ویروس های 
است. نیفتاده 

در انســان تیپ A آنفلوانــزا عامل اغلب پاندمی هــا و اپیدمی های 
C مربوط  B  به میزان کمتر  و محدود و تیپ    ساالنه بوده است. تیپ 
به واگیری های در محدوده کوچک اســت. تاکنون تحت تیپ های 
H3 و تحت تیپ هایی که از پرنده به انســان  H1  و  H2 و  انســانی 
 H7N3 و  H7N2 و H7N7 و H9N2 و H5N1 سرایت کرده اند شامل

است.  بوده 
ابتالی انســان به آنفلوانزای طیور میتواند به سه طریق اتفاق افتد: 
1- مســتقیمأ از طیور به انســان 2- از اردک به خوک و از خوک به 
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انســان و بالعکس 3- بازآرائی ژنتیکی و ســپس از انسان به انسان. 
 α3 گیرنده ســلولی در طیور جهت ویــروس آنفلوانزای طیور به نام
بوده که این گیرنده ها در انســان α6 می باشند که ویروس را قادر به 
طیور  آنفلوانزای  ویروس  بنابراین   . نمایند  می  ســلول  به  چسبیدن 
باید قدرت چســبیدن به  α6 گیرنده های سلول انسان را پیدا نماید 
تا از طیور به انســان انتقال یابد . به علت اینکه خوک دارای هر دو 
α6 می باشد ، اگر ویروس طیور به بدن خوک وارد شود  α3 و  گیرنده 
قدرت چســبیدن به α6 را نیــز پیدا می نماید و ســپس می تواند از 
خوک به انســان و حتی از طیور به انسان مســتقیمأ انتقال یابد .با 
وجود این اولین واگیری انســان از ویروس آنفلوانزای  H5N1 طیور 
در ســال 1997 در هنگ کنگ اتفاق افتاد و تاکنون توانســته بیش 
200 قربانی در کشــورهای مختلف داشــته و چندین برابر این  از 
تعداد نیز مبتال شــده اند. خوشــبختانه ویروس H5N1 از انسان به 
انســان منتقل نمی شود ولی از آنجا که گردش این ویروس در جوامع 
H3 در جریان است وجود دارد  H1  و  H2 و  انسانی که ویروس های 

و اگــر به طور همزمان ویروس H5 با یکــی از ویروس های دیگر یک 
ســلول انســان را آلوده کنند ، امکان بازآرائی ژنتیکی بوجود آمده و 
ممکن اســت به خلق یک ویروس جدید با قدرت کشندگی باال منجر 
H5 از انسان به انسان بدون تماس  شود. در موارد نادر انتقال ویروس 
با پرندگان دیده شــده است که یک مورد از آن در یک خانواده 5 نفره 
اندونزیایی و یک مورد آن از یک برادر دامپزشک به برادر دیگرش که 
هیچگونه تماس با پرندگان نداشــته در پاکستان اتفاق افتاده است. 
اخیرأ نشان داده شده است که در سلول های آلوئول های ریه انسان 

α6 وجود دارد.  به تعداد کمی گیرنده  
بیشــترین راه ابتالی انســان به آنفلوانزای پرندگان بیشــتر از راه 
تنفس، قرار گرفتن در تماس مســتقیم و نزدیک با پرنده آلوده بوده 
و خطر قابل توجهــی از مصرف مرغ و تخم مــرغ پخته تاکنون در 
کنندگان  است. پیشــنهاد می گردد مصرف  مشاهده نشــده  انسان 
بهداشتی  اصول  بخاطر  را  ذیل  دستورالعمل های  طیور  فرآورده های 

نمایند. رعایت 
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 از خریــد طیور زنده جهــت مصرف و بازی کردن بچــه ها با طیور 
شود.  خودداری 

حتمأ از مرغ های کشتار شده در کشــتارگاه های صنعتی که توسط 
دکتر دامپزشک بازرســی می شوند و در مغازه های بهداشتی عرضه 

گردد. استفاده  شوند  می 
در هنگام حمل مرغ های خریداری شــده به منزل از قرار دادن آن ها 
در کنار ســایر مواد غذایی خودداری گردد و آب موجود در آن سایر 

ننماید. آلوده  را  غذایی  مواد 
از چاقــو و تختــه جداگانه جهــت قطعه کردن مــرغ از دیگر مواد 

 . شود  استفاده  قرمز  گوشت  مثل  پروتئینی 
هنگام کار با الشــه مرغ حتما از دســتکش یک بار مصرف استفاده 

شود. 
قبل و بعد از کار الزم اســت تا ســطوح تماس مانند تخته کار، سطح 
کابینت، ظرفشــویی، مــکان هایی که احتماأل ترشــحات به آن ها 
انتقال یافته، ظروف، چاقو و غیره را با آب ولرم و مایع ظرفشــویی 
شستشــو داده و با یک ضدعفونی کننده ی مؤثر ضدعفونی نمود. 
بهتر اســت از دستکش، حوله، دســتمال و پیش بند یک بار مصرف 
از انجام کار دور انداخته شوند و در غیر این  استفاده شــود که پس 

شوند.  ضدعفونی  و  شسته  خوبی  به  صورت 
در هنگام کار ، اگر انگشــت یا دســت جراحت برداشــت بالفاصله 
شســته و با ماده ضدعفونی کننده، ضدعفونی شده و با چسب ضد 

آب پوشانده شــود. از تماس دست با بینی، چشم و دهان خودداری 
شــود. جهت نگهداری مرغ  در فریزر از طبقات پایین فریزر استفاده 
شــود که احتماأل آب آن روی ســایر مواد غذایی ریخته نشود و در 
موقع مصــرف مرغ منجمــد بالفاصله به همان حالــت در حرارت 

گیرد.  قرار  پخت  مناسب 
گوشــت قرمز نیز از مغازه هایی تهیه شود که در یک مکان از فروش 
و خرد کردن مرغ و گوشــت به دلیل امــکان انتقال آلودگی از مرغ به 

شود. نمی  استفاده  قرمز  گوشت 
از خریــد تخم مرغ های شکســته، خون آلود یا آلــوده به مدفوع 

شود.  خودداری 
FAO گوشــت طیور و تخم مرغ باید پس  WHO و   بر اساس توصیه   
از خرید و انتقال به منزل پخته شــوند. پخت گوشت طیور به صورت 
آب پز به طور کامل انجام شــود از پخت ناقص و یا منقطع خودداری 
شود. دمای 70 درجه ســانتیگراد به مدت 20 دقیقه و یا 80 درجه 
ســانتی گراد به مدت یک دقیقه برای از بین بردن ویروس کافی است 
به شــرطی که گوشت های نزدیک به اســتخوان رنگ صورتی خود 
را از دست داده باشــد . از پخت به صورت کباب کردن، سرخ کردن، 
بریان کردن، که حرارت به طور یکنواخت به عمق گوشــت نمی رسد 
استفاده نگردد. تخم مرغ نیز باید همین میزان حرارت را نیز دریافت 
نماید یعنی حرارت الزم 80 درجه به تمام قســمت های ســفیده و 
زرده به مدت یک دقیقه رسیده باشــد و موجب سفت شدن کامل آن 
گردد . فرآورده های تخم مرغ که حــرارت کامل دیده اند مانند کیک 
به علت حرارت کافی منعی ندارند ولی اســتفاده از فرآورده هایی که 
مراحل حرارتی ندارند مانند ســس مایونز و انواع دسرها که در آن ها 
از تخم مرغ اســتفاده می شود به شرط پاســتوریزه شدن تخم مرغ 

است.  بالمانع 
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معرفی واحد مرغ مادر تخمگذار L.S.L سوپر مرغ فومن

این واحد مرغداری در ســال 1356 در شهرستان فومن کیلومتر 12 
جاده فومن - قلعه رود خان در روســتای خسرو آباد در مساحتی به 
وســعت 17 هکتار احداث گردیده و مشتمل بر 11 سالن است که در 
2 فــارم جداگانه قرار گرفته اند. واحــد در ابتدا با هدف پرورش مرغ 
گوشــتی احداث و پس از خریداری توسط شــرکت طیور برکت و با 
L.S.L  اختصاص  تغییر کاربری به نگهداری مرغ مادر تخمگذار نژاد  

است. یافته 

واحــد پس از تغییر کاربری از نظر ســاختمانی درمــوارد زیر مورد 
گرفت: قرار  بازسازی 

1- بیوسکیوریتی و قرنطینه:
 حصار کشــی اطراف واحد مورد بررســی قرار گرفته و نواقص آن 

باز سازی شد.
 حصار کشــی دوم با اســتفاده از فنس در اطراف هر فارم انجام 

گردید.
 تنظیم برنامه ورود پرســنل به واحد قرنطینه اول مجهز به محل 
دوش و تغییر لباس و کفش و بعد از دوش گرفتن تعویض کل البســه 
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با رنگ مشخص.  و 

 در مورد کلیه پرسنل و در ورودی به هر فارم، مجددا دوش و تغییر 
فارم می شوند. وارد محوطه  انجام شده و سپس  لباس 

 هنگام ورود به ســالن، کفش ها باید مجددا تعویض شود و کفش 
شود. پوشیده  سالن  مخصوص 

2- تغییر سقف سالن ها:
سقف ســالن ها در ابتدا با استفاده از ایرانیت و پشم شیشه پوشیده 
شده که در گذر سالیان تخریب شــده ضمن اینکه توان حفظ دمای 
سالن را از دست داده بود و امکان شستشو و ضد عفونی کامل آن در 
ایام آماده ســازی وجود نداشت بهمین دلیل با سقف ساخته شده از 

گردید. جایگزین  پانل  ساندویچ 

3- ساخت بخش اداری جدید: 
برای ممانعت از ورود افراد دفتری و مراجعه کنندگان به قسمت های 
 L.S.L پرورشی واحد، بخش اداری در ابتدای ورودی واحد مرغ مادر 
ساخته شــد. این قسمت بطور کامل توسط فنس از محوطه ورود به 

می شود.  جدا  اول  قرنطینه  قسمت 

4- ورود و خروج مواد،  وسایل و تخم مرغ:
در طبقه زیرین واحد اداری، محل هایی ســاخته و تعبیه شده است 
که نیازهای وارده بــه واحد از جمله پوشــال از طریق درب بیرونی 
تخلیــه و پس از گاز دهی و ضــد عفونی از طریــق درب داخلی به 

می شود.  منتقل  نظر  مورد  محل های 
درداخل  موجود  کامیونت های  بــا  نیز  واحد  تولیدی  های  مرغ  تخم 
واحد به این محل منتقل و از طریق درب بیرونی به مقصد مورد نظر 

می شود.  بارگیری  کشی(  )جوجه 

5- پرسنل شاغل در واحد:
6 نفر کارشــناس دامپروری  اتفاق  شــامل یک نفر دامپزشــک به 
مشغول به فعالیت بوده و پرســنل فنی و عادی فارم بالغ بر 75 نفر 

می باشــند که در قسمت های مختلف واحد بکار گرفته شده اند.

واحد فومن شــرکت طیور برکت به عنوان تنها واحد پرورش مرغ مادر 
تخمگذار  L.S.L در شــمال کشــور به این امر اشــتغال دارد و تخم 
مرغ های نطفه دار تولیدی به یک واحد جوجه کشــی که در نزدیکی 
فارم قرار دارد جهــت تولید جوجه یکــروزه تخمگذار L.S.L انتقال 

می یابد.
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پرورش و تغذیه طیور در ایران: گذشته ، حال و آینده
دکترمجتبی زاغری )استاد دانشگاه تهران(

چكيده 
در سال 1333 با واردات تعدادي از نژادهاي گوشتي مانند پليموت 
ايران  راك توسط سازمان دامپروري كشور پرورش صنعتي طيور در 
آغاز شد. اكنون چهار مجموعه پرورش مرغ اجداد گوشتي، حدود 450 
گوشتي،  جوجه  پرورش  مزرعه  هزار   24 و  مادر  مرغ  پرورش  مزرعه 
نموده  فراهم  را  سال  در  گوشتي  جوجه  ميليارد  توليد 1/2  ظرفيت 
توليد2280000 تن گوشت مرغ  به  فعاليت منجر  اين حجم  است. 
در سال و كسب رتبه هشتم در توليد گوشت مرغ در جهان شده است.  
براين اساس سرانه مصرف گوشت مرغ در كشور حدود 25 كيلوگرم 
است. تعداد 1600 مزرعه مرغ تخمگذار با ظرفيت ساليانه 88 ميليون 
ايراني در سال 10 كيلوگرم تخم مرغ توليد  مرغ تخمگذار، براي هر 
سرانه  يازدهم  جايگاه  مرغ  تخم  مصرف  لحاظ  به  ايران  مينمايند. 
مصرف تخم مرغ را در بين كشورهاي جهان دارد. در مجموع گوشت 
و تخم مرغ بيش از 60 درصد پروتئين حيواني مورد نياز هر فرد ايراني 
را تامين ميكنند. لذا هدف اين مقاله بررسي تناسب پشتوانه علمي 
اين سرمايهگذاري، رويدادهاي گذشته و چالشهاي پيشروي صنعت 

به ويژه در بخش تغذيه طيور است. 
ايران كشوري خشك با ميانگين نزوالت 250 ميليمتر در سال است. 

ليتر شير و يك كيلوگرم گوشت  توليد هر  براي  نياز  ميزان آب مورد 
قرمز بيشتر از گوشت طيور است. بنابر اين در آينده نيز گوشت مرغ و 
تخم مرغ منبع اصلي تامين پروتئين حيواني ايرانيان خواهد بود. اقالم 
خوراكي مورد استفاده در خوراك طيور وابسته به واردات است. فقط 
بخشي كوچكي از غالت و بخش عمده مواد معدني مورد نياز در داخل 
كشور تامين ميشود. مواد خوراكي مانند ذرت و كنجاله سويا كه با 
ارز حاصل از فروش نفت تامين ميگردند به دليل شيوههاي نادرست 
تغذيه و پرورش با بازده حدود 70 درصد مورد استفاده قرار ميگيرند. 
طول دوره پرورش مرغ گوشتي در ايران طوالني است در نتيجه هزينه 
نگهداري مرغ به لحاظ تغذيه، انرژي و زمان افزايش مييابد. همچنين 
از  ارتفاع  مانند  اكولوژيكيكشور  و  اقليمي  شرايط  فني،  دانش  فقر 
سطح دريا عدم آمايش سرزمين به عنوان عوامل سهيم در افت راندمان 
تلفات طيور  ميزان  ايفاي نقش مينمايند.  از مواد خوراكي  استفاده 
نقاط جهان  در ساير  گلهها  متعارف  تلفات  از  بيشتر  بسيار  ايران  در 
با  طيور  پرورش  مزارع  در  كه  ميدهد  نشان  پژوهشها  نتايج  است. 
تغذيه مطلوب ميتوان از ميزان تلفات و افت راندمان عملكرد كاست. 
در كشور ما تنوع و شيوع بيماريها و به تبع آن تعداد واكسنهاي مورد 
استفاده در پرورش طيور زياد است. بنابر اين طبيعي است كه بپذيريم 
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نياز مواد مغذي نيز متفاوت است. شركتهاي توليد كننده سويههاي 
تجاري طيور تا كنون پيشنهادي براي تامين احتياجات طيور براي 
مناطق مختلف به لحاظ ويژگيهاي جغرافيايي مانند ارتفاع از سطح 
دريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و ساير عوامل موثر بر 
احتياجات مواد مغذي ارايه ننموده اند. بررسي تنوع موضوع تحقيقات 
حاكي از عدم سنخيت كامل آن با نيازهاي كشور است. اين در صورتي 
است كه بازده عملكرد در مقايسه با جداول استاندارد، معادل 73/8 
از  بسياري  در  است.  تجاري  سويههاي  ژنتيكي  پتانسيل  درصد 
كشورها كه رتبه توليد محصوالت طيور در آنها پائينتر از ايران است 
تخصيص اعتبار مالي براي تحقيقات بيشتر است. با توجه به رتبه 
با بررسي مشكالت و  بتوانيم  اگر  ايران در توليد گوشت مرغ،  هشتم 
ارايه راهكار بازده خوراك و عملكرد را افزايش دهيم بخشي از زيان 
ناشي از پايين بودن بازده صنعت را جبران خواهيم نمود. بنابراين به 
و  ميبايست سمت  تحقيق  به  بيشتر  اهتمام  بر  عالوه  نظر ميرسد 

سوي تحقيقات به موازات نيازهاي صنعت تغيير يابد.

مقدمه 
موطن مرغ )Gallus Domesticus( جنوب شرقي آسيا، جاوه، سوماترا 
و اندونزي بوده است. كاوشهاي باستان شناسي وجود مرغ اهلي را 
از  قبل  از ميالد مسيح در هندوستان، 1000 سال  قبل  3000 سال 
ميالد در ايران و 800 سال قبل از ميالد در يونان تاييد نموده است. 
از اين رو به نظر ميرسد اين پرنده همراه با مهاجرت اقوام آريايي به 
فالت ايران و سپس به اروپا رفته است. )4(  در زمان ساسانيان پرورش 
مرغ به شكل روستايي و بدوي و همچنين داد وستد آن و امرار معاش 
از اين راه رواج داشته است. در سال 1333 سازمان دامپروري كشور با 

همكاري اصل چهار اقدام به واردات تعدادي از نژادهاي گوشتي مانند 
پليموت راك به ايران نمود و اين آغازي بود براي پرورش صنعتي طيور 
در ايران. در سال 1339 وزارت كشاورزي با تاسيس موسسه جوجه 
كشي نارمك و توليد جوجه يكروزه توسعه مرغداري نوين و صنعتي 
دو مرحله  به  را  ايران  در  پرورش طيور  اين  بنابر  زد   رقم  را  ايران  در 
روستايي و پرورش صنعتي ميتوان تقسيم نمود. روند رشد صنعت 
پرورش طيور در ايران پس از انقالب اسالمي و به ويژه در دو دهه اخير 
اوج گرفت. در حال حاضر در كشور چهار مجموعه  با شتاب زيادي 
پرورش مرغ اجداد گوشتي، حدود 450 مزرعه پرورش مرغ مادر و 24 
هزار مزرعه پرورش جوجه گوشتي، ظرفيت توليد 2/1 ميليارد جوجه 
به  منجر  فعاليت  حجم  اين  است.  نموده  فراهم  را  سال  در  گوشتي 
توليد2280000 تن گوشت مرغ در سال و كسب رتبه هشتم در توليد 
گوشت مرغ در جهان شده است  سرانه مصرف گوشت مرغ در كشور 
بيشترين سرانه مصرف  با  در مقايسه  كه  كيلوگرم است  حدود 25 
است.  مقايسه  قابل  امريكا(  متحده  اياالت  در  كيلوگرم   55( دنيا  در 
تعداد 1600 مزرعه مرغ تخمگذار با ظرفيت ساليانه 88 ميليون مرغ 
تخمگذار، براي هر ايراني در سال ده كيلوگرم تخم مرغ توليد مينمايند. 
ايران به لحاظ مصرف تخم مرغ جايگاه يازدهم سرانه مصرف تخم 
مرغ را در بين كشورهاي جهان اشغال نموده است. در مجموع گوشت 
و تخم طيور منبع تامين بيش از 60 درصد پروتئين حيواني هر فرد 
ايراني را به خود اختصاص داده است. اين ويژگي، پرورش طيور را به 
فعاليت استراتژيك و توليدات طيور را به كاالي سياسي تبديل نموده 
است. با استناد به آمار رسمي، صنعت طيور رتبه دوم سرمايهگذاري 
تناسب  بررسي  به  مقاله  اين  لذا  است.  نفت  صنعت  از  پس  كشور 
پشتوانه علمي اين سرمايهگذاري، رويدادهاي گذشته و چالشهاي 

پيشرو به ويژه در بخش تغذيه طيور اهتمام دارد.

شكل 1 - رتبه بندي ده كشور عمده توليد كننده گوشت مرغ )هزار تن(

آمريكا برزيل
چين

اروپا
حاديه 

ات هند
روسيه

مكزيك ايران
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پرورش طيور در ايران فرصتها و چالشها 

طبق گزارش سازمان خواربار جهاني در سال 2009، جمعيت جهان 
از 7 ميليارد كنوني به نه ميليارد نفر در سال 2050 افزايش خواهد 
يافت. همچنين طبق گزارش همين منبع، درآمد مردم نيز تا سال 2050 
افزايش خواهد يافت. در مجموع، اين دو عامل نياز به توليد خوراك 
را به ميزان 70 درصد افزايش خواهد داد. كشور ما نيز از اين قاعده 
مستثني نخواهد بود. بنابر اين براي تامين پروتئين حيواني مورد نياز 
جمعيت كشور احتياج به توليد محصوالت به صورت پايدار، سازگار 
و منابع موجود در كشور خواهد  اقليمي و محيط زيست  با شرايط 
بازده توليد پروتئين قابل استفاده براي انسان توسط حيوانات  بود. 
 ،0/21 مرغ  گوشت  و  قرمز  گوشت  شير،  براي  ترتيب  به  مزرعهاي 
0/08 و 0/31 است. ميزان آب مورد نياز براي توليد هر ليتر شير و يك 

كيلوگرم گوشت قرمز به مراتب بيشتر از گوشت طيور است. 
همچنين بر هيچ كس پوشيده نيست كه ارزش مراتع كشور با چراي 
بي رويه دام رو به زوال است. قيمت پنج برابري گوشت قرمز نسبت 
به گوشت طيور مؤيد اين مطلب است. بنابر اين در كشوري خشك 
مانند ايران ناگزير منبع اصلي تامين پروتئين حيواني، گوشت مرغ 

خواهد بود.
پرورش طيور در ايران با موانع مختلف از جمله چالشهاي تغذيهاي 
مواجه است. اقالم خوراكي مانند ذرت و كنجاله سويا و بسياري از مواد 
واردات  به  وابسته  آنزيمها  و  ويتامينها  مانند  افزودني خوراك طيور 
است. فقط بخشي كوچكي از غالت مورد نياز در داخل كشور كشت 

و تامين ميشود. همچنين عمده مواد معدني كه حدود چهار درصد 
از خوراكها را شامل ميشوند نيز از داخل كشور تامين ميگردند. با 
اين وجود مواد خوراكي كه با ارز حاصل از فروش نفت تامين ميگردد 
به دليل شيوههاي نادرست تغذيه و پرورش، با بازده حدود 70 درصد 
مورد استفاده قرار ميگيرد. طول دوره پرورش مرغ گوشتي در ايران 
طوالني است در نتيجه هزينه نگهداري مرغ به لحاظ تغذيه، انرژي 
هزينه  و  كاهش  محصول  كيفيت  همچنين  مييابد.  افزايش  زمان  و 
توليد افزايش مييابد. در كشور بيش از 600 كارخانه ساخت خوراك 
وجود دارد اما به دليل ساختار حاكم بر صنعت، ساخت خوراك توسط 
مرغدار انجام ميشود. لذا كارخانههاي ساخت خوراك عالوه بر اينكه 
منفي جهت جلب  رقابت  در  ميكنند  فعاليت  ربع ظرفيت  از  كمتر  با 
مشتري تالش ميكنند. در مراكز آموزشي به ويژه دانشگاهها رشته 
فنآوري ساخت خوراك وجود ندارد و مسئول فني كارخانهها از سوي 
دولت فرد با تخصص غير مرتبط گمارده شده است. از اين رو به دليل 
فقر دانش، بازده پايين ساخت خوراك به عنوان عامل سهيم در افت 

راندمان استفاده از مواد خوراكي ايفاي نقش مينمايد.

تغذيه طيور در ايران 
وزن يك جوجه گوشتي در هنگام خروج از تخم تقريباً 40 گرم است و 
ظرف دو ماه به حدود 4000 گرم افزايش مييابد. در قياس با انسان، 
اگر يك كودك تازه متولد شده به وزن 3 كيلوگرم را در نظر بگيريم، با 
فرض داشتن سرعت رشدي مشابه جوجه گوشتي، ظرف مدت دو ماه 
بنابراين، بسيار روشن است كه  به وزن 300 كيلوگرم خواهد رسيد. 
جوجههاي گوشتي از سرعت رشد بينظير برخوردارند. روند افزايشي 
سرعت رشد جوجههاي گوشتي از سال 1950 تا 2016 ميالدي در 
تبديل  بهبود ضريب  روند  شكل 2 نشان داده شده است  .همچنين 
از سال  بهبود سرعــت رشد جوجههاي گوشتي  به موازات  خوراك 

1950 تا 2016 ميالدي در شكل 3 نشان داده شده است.

شكل 2 - رونــد پيشــرفت ژنتيكی افزايش وزن جوجه های از ســال 
1950 تا 2016 ميالدی
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شكل 3 - رونــد بهبود ضريب تبديل خوراك جوجه های گوشــتی از 

سال 1950 تا 2016 ميالدی

بهبــود عملكرد جوجههاي گوشتي طي دهههاي گذشته مربوط به 
بهبود ژنتيكي، تغذيه و شرايط پرورش ميباشد. مطالعهاي در دانشگاه 
كاروليناي شمالي آمريكا به منظور مقايسه بين جوجههاي گوشتي 
نظر  از  ميالدي   1950 دهه  در  آنها  اجداد  با  ميالدي   1990 دهه 
ويژگيهاي رشد انجام گرفت )10، 11، 12، 13( در همين مطالعه، 
براي بررسي تأثير تغذيه بر عملكرد رشد، دو جيره غذايي مربوط به 
دهه  شاخص  جيره  و   1990 دهه  شاخص  )جيره  مذكور  دهههاي 
1950 ميالدي( به هر يك از پايههاي ژنتيكي در قالب يك آزمايش 
فاكتوريل تغذيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه جوجههاي دهه 
90 كه با جيره دهه 90 تغذيه شدند، در مقايسه با جوجههاي دهه 
50 كه با جيره دهه 90 تغذيه شدند، تقريباً 4 برابر سنگينتر بودند، 
كه اين بهبود رشد در اثر بهگزيني ژنتيكي اتفاق افتاده است. همچنين، 
مقايسه  در  تغذيه شدند،  دهه 90  با جيره  كه  دهه 90  جوجههاي 
با جوجههاي دهه 90 كه با جيره دهه 50 تغذيه شدند، 25 درصد 
سنگينتر بودند، كه اين بهبود رشد مربوط به اثر تغذيه بوده است. در 
مطالعه ديگر، سويه  ژنتيكي دهه 1950 با همتاي بهگزيني شده در 
دهه 2001 ميالدي )سويه تجاري راس 308( تحت دو رژيم تغذيهاي 
شاخص دهههاي مذكور مقايسه گرديد. نتايج اين مطالعه در شكل 4 
نشان داده شده است. شكل 4 حاكي از اين است كه اثر تغذيه نيز در 
بهبود رشد جوجههاي گوشتي معنيدار است. ميانگين وزن هر جوجه 
مدرن نسبت به همتاي بومي خود در شرايط تغذيهاي مدرن به طور 
متوسط 2094 گرم بيشتر بود، كه بدون شك بيانگر بهبود و پتانسيل 
ژنتيكي عملكرد است. تغذيه جوجههاي مدرن )سويه ســال 2000( 
با رژيم تغذيهاي سال 1950 وزن بدن جوجهها 25/6 درصد كاهش 

يافت. از طرف ديگر تغذيه جوجههاي دهه 1950 با رژيم تغذيهاي 
نتايج  اين  يافت.  افزايش  سال 2001 وزن بدن جوجهها 7/2 درصد 
بيانگر نقش تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي است، اما بيترديد نتايج 
مؤيد اين است كه اثر تغذيه در بروز پتانسيل ژنتيكي سويههاي جديد 

بارزتر است.

شكل 4 - نقش تغذيه در روند پيشرفت ژنتيكي افزايش وزن جوجههاي 
گوشتي

افزايش  نكته شايان ذكر در روند بهبود عملكرد جوجههاي گوشتي 
وزن  كنون  تا  سال 1950  از  ميباشد.  سينه  عضله  ميزان  چشمگير 
به دو برابر رسيده  اثر بهبود ژنتيكي و تغذيه تقريباً  نسبي سينه در 
الشه  مصرف  قابل  پروتئين  كل  از  درصد   50 حدود  سينه  است  
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مرغهاي گوشتي را تشكيل ميدهد. در مقابل، وزن نسبي اندامهاي 
قلب و ريه نه تنها افزايش نيافته، بلكه بهگزيني ژنتيكي موجب كاهش 
معنيدار وزن نسبي قلب و ريهها شده است 10، 11 اندامهايي نظير 
سينه كه گوشت قابل مصرف مرغ را تشكيل ميدهند، مصرفكننده 
اكسيژن در بدن ميباشند و اندامهاي قلب و ريهها تأمينكننده اكسيژن 
براي ساخت چنين بافتهايي هستند. روشن است كه توازن بين رشد 
اندامهاي مصرف كننده و تأمينكننده اكسيژن در بدن مرغهاي گوشتي 
امروزي بر هم خورده است. بديهي است رشد چشمگير عضالت بدن 
در  متناسب  افزايش  بدون  امروزي  گوشتي  مرغهاي  در  سينه  نظير 
ظرفيت اندامهايي چون قلب و ريهها امكانپذير نيست. برون ده قلبي 
)حجم خوني كه توسط بطن چپ قلب در هر دقيقه پمپاژ ميشود( 
بايد از 8 ميليليتر در دقيقه در يك جوجه 40 گرمي، به حدود 800 
ميليليتر در دقيقه در يك مرغ 4 كيلوگرمي افزايش يابد  به بيان ديگر، 
برابر  بايد 100  گوشتي  جوجه  پرورش  هفته   8 طي  قبلي  ده  برون 
افزايش يابد. سيستم گردش خون ريوي مرغهاي گوشتي با حداكثر 
ظرفيت مجبور به كار بوده و به دليل ويژگيهاي خاص ريه پرندگان، كه 
برخالف پستانداران قابليت اتساع ندارد، پرخوني عروق ريوي موجب 
راست  ريوي ميشود. در چنين شرايطي، بطن  پيدايش فشار خون 
قلب مقاومت بيشتري در برابر خود يافته و دچار پركاري ميشود. 
بطن  ماهيچههاي  موجب ضعيف شدن  قلب  پركاري  مدت،  بلند  در 
راست و از دست رفتن شكل طبيعي دريچههاي دهليزي بطني راست 
با هر سيستول بطني  اين است كه  اتفاق،  اين  قلب ميشود. نتيجه 
مقداري خون به دهليز راست برگشت يافته و تمام خون موجود در 
بطن راست به ريهها فرستاده نميشود. همچنين، فشار خون ريوي 
ريوي  عروق  از  سريع  خيلي  خون  قرمز  گويچههاي  تا  شده  موجب 
عبور كرده و زمان محدودي براي تبادل گازها در بسترهاي تبادل گاز 
ريه داشته باشند. در نتيجه، فشار نسبي اكسيژن خون پايين آمده و 
باعث ايجاد هايپوكسمي )كاهش فشار نسبي اكسيژن خون( ميگردد. 
مرغهاي  در  عروقي  ناهنجاريهاي قلبي  ايجاد  منشأ  هايپوكسمي 

گوشتي است.
در شرايط هايپوكسي )كاهش فشار نسبي اكسيژن هوا( كه در مناطق 
مرتفع ديده ميشود، وضعيت هايپوكسمي به طور فزايندهاي تشديد 
ميشود. هايپوكسمي منجر به ترشح هورمون اريتروپويتين از كليهها 
شده كه باعث تكثير فزاينده گويچههاي قرمز خون در مغز استخوان 
ميشود كه نتيجه آن افزايش هماتوكريت )درصد حجمي گويچههاي 
قرمز در خون( است. شايان ذكر است كه گويچههاي قرمز تكثير يافته، 
فرصت كافي براي تمايز و يافتن قابليت انتقال اكسيژن را نداشته و لذا 
درصد اشباع هموگلوبين با اكسيژن نيز در اين شرايط كاهش مييابد. 

ناهنجاريهاي  شيوع  فيزيولوژيك،  رخدادهاي  اين  نهايي  پيامد 
متابوليكي نظير آسيت و مرگ ناگهاني است. )1(

در  آسيت  كه شيوع  نمود  گزارش  ميالدي  در سال 1993  جــوليان 
به  ارتفاع 2895 و 2590 متر  يافته در  جوجههاي گوشتي پرورش 
ترتيب 6 و 2 برابر بيشتر از شيوع آسيت در جوجههاي گوشتي پرورش 
يافته در ارتفاع 1980 متر از سطح دريا بود. همچنين ميانگين وزن هر 
جوجه گوشتي در 6 هفتگي در ارتفاع 2895 متري، 530 گرم كمتر از 
آن در ارتفاع 1980 متري بود. در مطالعه ديگر، بكر و همكاران در سال 
2003 ميالدي جوجههاي گوشتي را در محيطهايي با غلظتهاي 
مختلف اكسيژن هو ا)12، 14، 16، 18 و 20/5 درصد( پرورش دادند. 
در اين مطالعه، ساير شرايط محيطي و تغذيهاي يكسان بود. نتايج 
اين پژوهش در جدول 1 نشان داده شده است. بنابر اين واضح است 
كه عالوه بر تغذيه مناسب، فراهم بودن شرايط محيطي مطلوب براي 
به ظهور رسيدن توان ژنتيكي سويههاي جديد الزم و ضروري است. 
در كشور ما ارتفاع اغلب مرغداريها از سطح دريا بيش از 1000 متر 
است و اين مسئله يكي از داليلي است كه پرورش دهندگان طيور به 

توان ژنتيكي سويههاي جديد دست نمييابند. )1(
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جدول 1 عملكرد رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي جوجههاي گوشتي 

پرورش يافته تا سن 14 روزگي در غلظتهاي مختلف اكسيژن هوا

سطح  در  معنيدار  آماري  اختالف  نشانــدهنده  غيرمشابه  حروف 
احتمال P = 0/0001 است. برگرفته از بكر و همكاران )2003(

نتايج جدول 1 نشان ميدهد كه اضافه وزن، مصرف خوراك و بازدهي 
تبديل خوراك به گوشت در جوجههاي گوشتي با تشديد هايپوكسي 
به  )كاهش غلظت اكسيژن هوا( به طور چشمگيري كاهش مييابد، 
طوري كه بازدهي تبديل خوراك در غلظت اكسيژن 12 درصد تقريباً 
به نصف آنچه در ارتفاع سطح دريا )غلظت اكسيژن 20/5 درصد( 

مشاهده ميشود، ميرسد. 
با  و وقوع آسيت در جوجههاي گوشتي  در همين حال، هماتركريت 

كاهش غلظت اكسيژن هوا روند فزايندهاي نشان داد. 
خوراك، مهمترين نهاده اقتصادي مزارع پرورش جوجه گوشتي است 
را شامل ميشود.  توليد  هزينه  درصد  هفتاد  از  بيش  كه  گونهاي  به 
در يك تحقيق گسترده در سال 1390 وضعيت تغذيه مرغداريهاي 
اكثر  در  گرفت   قرار  بررسي  مورد  كشور  تخمگذار  و  گوشتي  مادر، 
مرغداريهاي گوشتي نمونهگيري شده اطالعات ثبت شده در مورد 
اين  نداشت.  وجود  باشد،  دقيق  و  اعتماد  قابل  كه  مصرفي  خوراك 
در  اقتصادي  و  مالي  مديريت  كه  است  اين موضوع  بيانگر  مشاهده 
مرغداريها ناقص است. ميانگين، حداقل و حداكثر شاخص عملكرد، 
كه مقايسه وزن زنده گله با وزن استاندارد سويه تجاری مورد بررسی 

است، معادل 73/8، 98/7، 35/3 بود )شكل 5(.

شكل 5 -  مقايسه عملكرد جوجههاي گوشتي نسبت به راهنماي 
پرورش سويههاي تجاري

اين نتايج بيان ميكند كه هيچيك از گلههاي گوشتي مورد مطالعه 
دامنه طبقه  انتهاي  گلههاي  در  و  نيافتهاند  استاندارد دست  وزن  به 
بندي، عملكرد 65 درصد كمتر از استاندارد بود. ميانگين درصد تلفات 
هفته اول در گلههاي گوشتي نمونهگيري شده 1/5، حداكثر 5/4 و 
حداقل 16 درصد بود. ميانگين درصد تلفات در كل دوره پرورش 15/4، 

حداكثر 75 و حداقل 1/4 درصد بود. 
اين ميزان تلفات بسيار بيشتر از تلفات متعارف گلههاي گوشتي در 
اين پژوهش نشان داد كه  نتايج   . ساير نقاط جهان اســت )14/7( 
تلفات كل دوره تابع مديريت تغذيه بود)P<0/01(. خط تابعيت و نمودار 
پراكنش تلفات كل در مقابل شاخص مديريت تغذيه )شكل 6(  گوياي 

اين بود كه در مزارع با مديريت تغذيه بهتر ميزان تلفات كمتر بود.

شكل 6 - تابعيت درصد تلفات از شاخص مديريت تغذيه مزارع پرورش 
جوجه گوشتي در ايران
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مثال  يك  ذكر  به  پرنده  سالمت  و  تغذيه  متقابل  اثر  تشريح  جهت 
بسنده ميشود. زاغري و همكاران سال 2011 نياز آمينواسيد ترئونين 
جوجههاي گوشتي كه در ايران پرورش مييابند را مورد ارزيابي قرار 
دادند  نتايج اين تحقيق بيانگر اين بود كه نياز جوجههاي گوشتي در 
از مقدار )83/0 درصد( بيشتر  اغلب صفات  براي  اول پرورش  هفته 

توصيه شده راهنماي پرورش جوجه گوشتي راس 308 است. دليل 
اين مشاهدات اين است كه در كشور ما تنوع و شيوع بيماريها و به 
تبع آن تعداد واكسنهاي مورد استفاده در پرورش جوجههاي گوشتي 
باديها  آنتي  پروتئيني  در ساختمان  ترئونين  آمينواسيد  است.  زياد 
حضور دارد لذا واكسيناسيون و مقابله با بيماري نياز جوجه به اين 
آمينواسيد را افزايش ميدهد. همچنين اين آمينواسيد براي توسعه و 
تكامل روده جوجهها و ترشح موسين ضروري است. بنابر اين بيشتر 
بودن نياز ترئونين نسبت به راهنماي پرورش سويه تجاري در كشور 
نيازمند توجه خاص  اما آنچه كه مهم است و  ما قابل توجيه است. 
ترئونين موجود در مواد خوراكي مورد  اين است كه مقدار  ميباشد 
استفاده در خوراك جوجههاي گوشتي كمتر از مقدار مورد نياز است. 
لذا افزودن ترئونين مصنوعي در خوراك هفته اول اجتناب ناپذير است. 
شايان ذكر است كه تا چند سال پيش اين آمينواسيد جهت افزودن به 

خوراك جوجههاي گوشتي در دسترس نبود.
گرچه جداول كميته ملي تحقيقات از سال 1977 حدود سه دهه به 
عنوان منبع معتبر براي استخراج احتياجات طيور مورد استفاده قرار 

گرفت ولي در اوايل قرن بيستم اعتبار اعداد ارايه شده توسط كميته ملي 
تحقيقات مورد شك و ترديد دانشمندان واقع شد  عملكرد جوجههاي 
كه  پيش  سال  چهل  به  نسبت  بوقلمون  و  تخمگذار  مرغ  گوشتي، 
نخستين نسخه از جداول كميته ملي تحقيقات منتشر شد، به طور 
قابل توجهاي بهبود يافته است بنابراين طبيعي است كه بپذيريم نياز 
اين پرندهها به مواد مغذي تغيير يافته است. تعيين نيازها در جداول 
كميته ملي تحقيقات با استفاده از خوراكهاي خالص و نيمه خالص 
دكستروز،  مانند  موادي  حاوي  خوراكها  اين  است.  گرفته  صورت 
سوكروز، كازئين،پروتئين جدا شده سويا و آمينواسيدهاي مصنوعي 
هستند. قابليت هضم و قابليت استفاده اين مواد براي طيور بسيار 
زياد و گاهي صد درصد است. لذا تعيين احتياجات طيور كه با استفاده 
از اين خوراكها صورت گرفته است قابل تعميم به شرايط تجاري و 
صنعتي كه پرندهها خوراكهاي كاربردي و معمول مصرف ميكنند، 
نيست. عامل ديگري كه بر عدم تطابق احتياجات برآورد شده توسط 
كميته ملي تحقيقات و نياز طيور در شرايط صنعتي تأثير ميگذارد  
اين است كه در صنعت اغلب خوراكها به شكل پلت يا كرامبل مصرف 
يا  پلت  نميتوان  را  نيمهخالص  و  ولي خوراكهاي خالص  ميشوند 
كرامبل نمود. تنظيم فرمول خوراك طيور يا به عبارت مرسوم )جيره 
نويسي( براي طيور به امري حرفهاي و تخصصي تبديل شده است. 
به عنوان مثال عده اي از متخصصين فقط براي جوجههاي گوشتي 
فرمول مينويسند و تمايلي براي فرمول نويسي براي ساير طيور مثل 
بوقلمون ندارند. از اينرو جداول كميته ملي تحقيقات كه به عنوان يك 
منبع عمومي هستند براي متخصصين جالب توجه نيستند. چون اين 
گروه نياز به جداول اختصاصي  و پيشرفته دارند. در جداول كميته ملي 
تحقيقات احتياجات براساس رشد بهينه جوجههاي گوشتي و تعداد 
تخممرغ توليدي توسط مرغهاي تخمگذار برآورد و مالك عمل قرار 
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گرفته است. اين در صورتي است كه احتياجات مواد مغذي ميتواند 
براساس صفات مختلف برآورد گردد. در سويههاي جديد جوجههاي 
گوشتي صفاتي از قبيل تركيب الشه،پرورش جداي نر و ماده، بازده 
احتياجات  تأمين  و  تعيين  معيار  عنوان  به  ديگري  صفات  و  خوراك 
جوجههاي  پرورش  در  اكنون  هم  نمونه  عنوان  به  هستند.  مطرح 
گوشتي مالك نياز به آمينواسيد ليزين براي رشد، قابليت استفاده از 
خوراك، مقدار يا درصد گوشت سينه و تركيب الشه مطرح و مقادير 
آن نيز متفاوت ميباشد. عامل ديگري كه بر درستي و ارزش اطالعات 
ارايه شده در جداول كميته ملي تحقيقات تأثير گذاشته اين واقعيت 
است كه در آغاز دهه 1990، سندرم مرگ ناگهاني، آسيت و مشكالت 
پا موجب بروز 3 تا 5 درصد تلفات در جوجههاي گوشتي نر ميشدند. 
كم  دست  تا  بودند  مجبور  گوشتي  جوجههاي  تغذيه  متخصصين 
احتياجات  به  پرورش مواد مغذي كمتري نسبت  دوره  از  در بخشي 
واقعي پرندهها در اختيار آنها قرار دهند. تا از اين طريق سرعت رشد 
و عوارض ناشي از آن را تعديل نمايند. اما در حال حاضر با پيشرفت 
ژنتيكي جوجههاي گوشتي اين ناهنجاريها تا حدود زيادي مرتفع 
از اين است كه حدود  شده است. بنابراين روند مشاهده شده حاكي 
15 سال تأمين احتياجات به منظور حداكثر نمودن رشد، 6-5 ســال 
متعادل نمودن سرعت رشد و مجدداً در حال حاضر تأمين احتياجات 
براي حداكثر نمودن رشد، هدف متخصصيــن تغذيه طيور قرار گرفته 
است. با پيشرفت فنآوري، نحوه عملآوري خوراك، كنترل و تأمين 
شرايط محيطي در آشيانهها تحول شگرفي نموده است و اين مسئله 
اين تحول موضوع  بارز  گذاشته است. مصداق  تأثير  پرندهها  نياز  بر 
از جمله دماي آشيانه است. در حال  اتمسفر آشيانه  كنترل شرايط 
حاضر اغلب گلههاي تخمگذار در 365 روز 330 تخم توليد ميكنند. 
مصرف  مقدار  پيشبيني  كوتاهتر،  دامنه  در  آشيانه  دماي  كنترل  با 
خوراك توسط پرندهها دقيقتر شده و امكان تأمين دقيقتر احتياجات 
فراهم ميباشد. در زمان تدوين جداول كميته ملي تحقيقات  دفع مواد 
مغذي از طريق فضوالت و آلودگي محيط زيست مطرح نبود. در حال 
حاضر در بسياري از كشورها وضع قوانين، محدوديت هايي را از لحاظ 
مقدار فسفر، فلزات و تركيبات ديگر در فضوالت ايجاد نموده كه پيرو 
عدم  و  فوق  مسائل  ميپذيرد.  تأثير  احتياجات  تأمين  راهكارهاي  آن 
تطابق احتياجات ارايه شده در جداول كميته ملي تحقيقات با نيازهاي 
واقعي سويههاي تجاري جديد موجب شده است شركتهاي توليد 
كننده سويههاي تجاري گوشتي و تخمگذار به منظور ظهور توانايي 
ژنتيكي اين سويهها اقدام به انتشار كتابچههاي جداگانه تحت عنوان 
مديريت تغذيه و احتياجات مواد مغذي سويههاي تجاري نمايند. اما 
تا كنون جداولي براي مناطق مختلف به لحاظ ويژگيهاي جغرافيايي 



مانند ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و 
ساير عوامل موثر بر احتياجات مواد مغذي ارايه نشده است. از اين 
رو اين مسئله به عنوان چالشي بزرگ براي مرغداران و متخصصين 

تغذيه طيور در كشور مطرح است. )2(

تحقيق و پژوهش در زمينه تغذيه طيور، ضرورتها
تحقيق پايه توسعه پايدار براي هر فعاليت است. در كشورهاي توسعه 
يافته در هر سطحي )حتي يك كارخانه توليد خوراك( بخش مهمي 
از درآمد خالص صرف تحقيق ميگردد. اگر عناوين مقاالت چاپ شده 
در مجالت علمي پژوهشي كشور را معادل موضوع پژوهشهاي انجام 
شده در كشور در نظر بگيريم، شكل 7 بيانگر تنوع موضوعات تحقيق 
و عدم سنخيت كامل آن با نيازهاي كشور است. از مجموع 353 مقاله 
چاپ شده در سال 1393 فقط 53 مقاله يعني 16 درصد در ارتباط 
استفاده  بازده  كه  است  در صورتي  اين  است.  بوده  مواد خوراكي  با 
درصد   70 استاندارد،  جداول  با  مقايسه  در  ما  كشور  در  خوراك  از 
مانند  كشورها  اغلب  در  است.  تجاري  سويههاي  ژنتيكي  پتانسيل 
انگلستان،اسپانيا، فرانسه و استراليا كه رتبه توليد گوشت مرغ در آنها 
پائينتر از ايران است  تركيب مواد خوراكي شامل معادالت پيشبيني 
تركيبات مواد مغذي و ساير مالحظات علمي را تهيه نموده اند و به 

صورت ادواري نسخههاي جديد حاوي اطالعات به روز را براي آگاهي 
مرغداران منتشر مينمايند. جدول فدنا1 در اسپانيا، ران پولن2 و اينرا3 
در فرانسه،مرجع غذايي براي دام و طيور در استراليا4، كميته تحقيقات 
ميباشند.  مورد  اين  مصاديق  از  انگليس  در  خوراك5  و  كشاورزي 
در  تحقيقاتي  طرح  هيچ  مالحظه ميشود  شكل 7  در  كه  همانطور 
مورد فنآوري ساخت خوراك كه به عنوان يكي از عوامل شريك در 
كاهش بازده خوراك معرفي شد، انجام نشده است. در مورد تغذيه و 
ساير جنبههاي پرورش مرغ مادر گوشتي وضعيت بسيار بدتر است، 
انگشت  تا 1391  از سال 1380  بهگونهاي كه تعداد موارد پژوهش 
شمار بوده است  اين درحالي است كه با توجه به رتبه هشتم ايران 
در توليد گوشت مرغ، تمام نياز جوجه يكروزه گوشتي در داخل كشور 
بالغ بر 10 ميليون قطعه مرغ مادر گوشتي  توليد ميشود. در واقع  
ساليانه در كشور پرورش مييابد. اگر بتوانيم بازده خوراك را در اين 
احتياجات  تامين  نوين  از شيوه  مثال  به عنوان  افزايش دهيم  بخش 
مرغهاي مادر گوشتي )تغذيه انفرادي بر حسب احتياجات هر مرغ6( 
استفاده كنيم حدود شش درصد بازده افزايش و بخشي از زيان ناشي 
از پايين بودن بازده صنعت را جبران خواهيم نمود. بنابراين به نظر 
ميرسد عالوه بر اهتمام بيشتر به تحقيق ميبايست سمت و سوي 

تحقيقات به موازات نيازهاي صنعت تغيير يابد.
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شكل 7 - تنوع و تعداد مقاالت پژوهشي چاپ شده در زمينه تغذيه 

طيور در مجالت فارسيسال )1393(

شكل 8 - تعداد مقاالت پژوهشي چاپ شده در زمينه پرورش مرغ مادر 
گوشتي در مجالت فارسي

نتيجه گيری
ميزان آب مورد نياز براي توليد يك كيلوگرم گوشت طيور كمتر از مقدار 
ليتر شير و يك كيلوگرم گوشت قرمز  براي توليد يك  نياز  آب مورد 
است. بنابر اين در كشوري خشك مانند ايران ناگزير منبع اصلي تامين 

پروتئين حيواني،گوشت مرغ خواهد بود.
در  طيور  تجاري  سويههاي  براي  خوراكي  مواد  از  استفاده  راندمان 

ايران به دليل شيوههاي نادرست تغذيه و پرورش مطلوب نيست.

است.  موثر  بسيار  ژنتيكي سويههاي جديد  پتانسيل  بروز  در  تغذيه 
توصيه  مقادير  از  متفاوت  ما  كشور  در  گوشتي  جوجههاي  نياز 
تنوع و شيوع  امر  اين  راهنماي سويههاي تجاري است. دليل  شده 
پرورش  در  استفاده  مورد  واكسنهاي  تعداد  آن  تبع  به  و  بيماريها 
جوجههاي گوشتي است. شركتهاي توليد كننده سويههاي تجاري 
تا كنون جداولي براي مناطق مختلف به لحاظ ويژگيهاي جغرافيايي 
مانند ارتفاع از سطح دريا، دما و شرايط اكولوژيكي، شيوع بيماري و 
ساير عوامل موثر بر احتياجات مواد مغذي ارايه ننموده اند. از اينروي 
متخصصين  و  مرغداران  براي  بزرگ  چالشي  عنوان  به  مسئله  اين 

تغذيه طيور در كشور مطرح است.
بودن  پايين  از  ناشي  زيان  وجبران  از خوراك  استفاده  بازده  افزايش 
بازده صنعت پرورش طيور نيازمند اهتمام بيشتر به تحقيق و سوق 

دادن سمت و سوي تحقيقات به موازات نيازهاي كشور است.
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روی جهت رشــد، پر در آوری، تولید تخم مــرغ و جوجه در آوری مورد 
نیاز است . همچنین برای بسیاری از آنزیم ها به عنوان یک ترکیب فعال 
کننده در پاسخ به سوخت و ساز کربوهیدرات ها ، لیپید ها1 ،پروتئین ها 
و اســیدهای نوکلئیک2 ضروری اســت . به عالوه این عنصر در جذب ، 
انتقال و سوخت و ســاز ویتامین A نقش دارد . روی به عنوان جزئی از 
آنزیم کربونیک آنهیدراز3  است که در متابولیسم تولید بی کربنات ۴جهت 
تشکیل پوسته تخم مرغ و غیره نقش دارد ؛ همچنین روی همراه با مس 
در ساختمان آنزیم سوپراکسید دســموتاز5  نقش ایفا می کند . روی به 
میزان کافی برای مدت طوالنی در بدن ذخیره نمی شــود و سایر عناصر 
معدنی موجود در جیره مانند کلســیم ، مس و آهن سبب کاهش میزان 

دسترسی به آن می شوند.
روی جهــت فعالیت حــدود 300 آنزیم در بدن ضــروری بوده و برای 
فعالیت های آنزیمی متابولیکی در بدن و عملکرد مناســب آنها حیاتی 
است. یکی از دالیل اســتفاده از روی در جیره طیور تحت تنش گرمایی 
دارا بودن خاصیت آنتی اکســیدانی آن اســت، اگرچه طبق توصیه ی 
انجمن ملی تحقیقات میزان روی مورد نیاز طیور به طور متوســط ۴0 
میلی گرم در کیلو گرم است اما با توجه به افزایش دفع این عنصر از بدن 
در شرایط تنش گرمایی ، نیاز به این عنصر به بیش از مقدار توصیه شده 

افزایش می یابد .)نوروزی،1391(
روی به طور کلی از طریق سه مکانیسم نقش آنتی اکسیدانی خود را ایفا 
می کند . مکانیسم اول آنتی اکسیدانی روی از طریق شرکت در ساختمان 
آنزیم های حاوی روی مانند سوپراکسید دسموتاز )CuZnSOD( است 
که نقــش مهمی در از بین بردن رادیکال هــای آزاد در بدن ایفا می کند.
دومین مکانیســم آنتی اکســیدانی روی از طریق افزایش القای سنتز 
متالوتیونیین6 است که این ترکیب منجر به از بین بردن رادیکال های آزاد 

از طریق به دام انداختن آنها می شود.) اوتیزیا 7و همکاران 1996( 
سومین مکانیسم آنتی اکســیدانی روی، از طریق تاثیر هم افزایی آن با 
ســایر ترکیبات مغذی دارای خاصیت آنتی اکســیدانی است مطالعات 
متعددی نشان می دهد که استفاده از ترکیب روی با ویتامین A  در جیره 
طیور منجر به کاهش اثرات منفی تنش گرمایی یا ســرمایی می گردد . 

)شاهین 8و همکاران،2002(
مواد خوراکی اغلب از لحاظ وجود عنصــر روی کمبود دارند، بنابراین 

استفاده از آن به عنوان مکمل در جیره غذایی طیور توصیه می شود .
روی یکی از اجزای مهم در ساختار تخم مرغ است، شکستگی پوسته در 
مراحل تولید یکی از بزرگترین زیان های اقتصادی محســوب می شود 
بنابراین تولید کنندگان ضروری است که بدانند مکمل های معدنی مانند 
روی چگونه می تواند به کاهش بروز شکستگی ها در تخم مرغ کمک کند.

مکمل روی در رژیم غذایی می توانــد تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت 

تخم مرغ و توانایی جوجه در آوری داشته باشد؛ در یک مطالعه مشاهده 
شد که اســتفاده از مکملی با ترکیبی از منابع آلی و معدنی روی شامل 
کمپلکس روی-اســیدآمینه )ZNAA(  و سولفات روی ZNSO4  در گله 
مادر گوشــتی، باعث کاهش ترک خوردگی و افزایش کیفیت پوســته 

می شود )هادسون 9و همکاران 200۴(
منابع ارگانیک مواد معدنی همچون Cu  )مس(، Mn  )منگنز( و Zn )روی( 
می تواند سبب افزایش ضخامت پوسته بشوند و البته استحکام بیشتر 
پوسته وابسته به سطوح مواد معدنی بدون در نظر گرفتن منبع آن است. 

)استفانلو10 و همکاران 201۴ (
همچنین در پژوهشی در ســال 2008 کورلسکی11 و همکاران دریافتند 
که استفاده از یک منبع ارگانیک روی مانند کمپلکس12 روی و آمینواسید 
می تواند به افزایش قدرت پوســته در مرغان تخم گذار مســن در اواخر 

تولید کمک کند.
مطالعات نشــان داده اند مصرف خوراک، تولید تخم، کیفت پوسته و 
ضریب تبدیل با استفاده از سطوح 30 الی 60 میلی گرم مکمل سولفات 
روی در جیره بلدرچین ژاپنی، تحت شرایط تنش گرمایی بهبود یافته و 
همچنین افزودن 30 میلی گرم روی همراه با 8 میلی گرم پیریدوکسین13 
در جیره ی مرغان تخمگذار منجر به افزایش تولید تخم و بهبود ضریب 
تبدیل می شــود. در پژوهشی دیگر نیز مشاهده شد که مصرف سطوح 
80 الی 100 میلی گرم مکمــل روی – متیونین منجر به بهبود کیفیت 
پوســته تخم مرغ و جلوگیری از بروز مشکالت در تخم در شرایط تنش 

گرمایی شده است )کوچوک1۴ و همکاران 2008(

1Lipid 2Nucleic  acid   3Anhidraz carbonic    4Super oxide dismutase   5Bicarbonate  6Metalotionein     7Oteiza   8sahin     9Hudson   10Stefanello   11Korelski    

12Complex    13piridoxine    14kuchuk
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از پیامد های ناشــی از کمبود این عنصر در پرندگان  می توان به کاهش 
تولید تخم مرغ و قابلیت جوجه درآوری، مرگ جنین در اواســط دوره 
انکوباســیون همراه با جنین غیر فعال، بدشــکلی اســکلت همراه با 
کندرودیستروفی )بزرگ شدگی مفصل خرگوشی(، نقص در اندام های 

بدن مانند ستون فقرات، منقار، سر و مغز اشاره کرد. 
مطالعات بسیاری که در مورد مرغ های تخمگذار در دانشگاه ویسکانسین 
انجام گرفته است نشــان داد که در مواقع کمبود روی، تولید تخم مرغ 
کاهش یافته، ولی اثرات کمبود روی بر جوجه درآوری تخم مرغ ها و رشد 

جنین بیشتر قابل توجه بوده است.
طبق توصیه ی NRC  ســطوح مختلف روی مورد نیاز برای گونه های 

مختلف پرندگان بین ۴0 الی 75 میلی گرم در کیلوگرم جیره است.
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با تخم مرغ های غنی از پروتئین

منبــع پروتئیــن 
با کیفیــت و کامال 

طبیعی

70
کالری

13
ماده  و  ویتامین   

ضروری

صبحانه ای بهترصبحانه ای بهتر

یک تخــم مرغ حــاوی 13 ویتامین و ماده 
با کیفیت و آنتی  معدنی ضروری، پروتئیــن 
اکســیدان ها می باشد در حالی که فقط 70 
و  آل  ایده  صبحانه  یــک  برای  دارد.  کالری 
وعده غذایی متعادل، تخم مرغ را  با غذاهای 

کنید. مصرف  مغذی  مواد  حاوی 

شامل  مرغ  تخم 
نه  از  مناسب  مقادیر 
ضروری  آمینواسید 

است:
والین،  ترئونین،  لیزین، 

لوسین،  ایزولوسین، 
فنیل آالنین،  متیونین، 
هیستیدین تریپتوفان، 

اســت  پروتئین  گرم   6 حاوی  مرغ  تخم  یک 
از آن در زرده تخم مرغ یافت  که تقریبا نیمی 

می شود. 

6 گرم از پروتئین 
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وعده های صبحانه از نظر داشــتن پروتئین با هم یکسان نیســتند، تحقیقات نشان می دهد که 25 تا 30 گرم از پروتئین های کیفیت باال در هر 

وعده غذایی برای داشتن ماهیچه ها و استخوان های سالم در بزرگساالن مناسب است. در حالی که هریک از این صبحانه های محبوب آمریکایی 

مقدار کالری مشابهی را فراهم می کنند، اما مقدار و نوع پروتئینشان به میزان زیادی متفاوت است.

350 کالری

330 کالری 325 کالری
295 کالری

33 گرم پروتئین

13 گرم پروتئین 12 گرم پروتئین

یک تخم مرغ کامل + یک عدد 3 گرم پروتئین
مرغ  تخم  سفیده 

اونس  1  = کانادایی  بیکن 
اونس  1 پنیر کم چرب= 

1/2 انگلیسی=  مافین  کیک 
فنجان  1/2 خربزه= 

قطعه  1 فرنگی=  گوجه 
فنجان  1 چربی=  بدون  شیر 

فنجان یک  آماده=  کامل  غالت 
فنجان  1/2 چربی=  بدون  شیر 

1 عدد کوچک موز= 
1/2 فنجان آب پرتقال = 

2 عدد  = پنکیک 
1 قاشق سوپ خوری افرا=  شیره 

فنجان  1/2 فرنگی=  توت 
فنجان  1 چربی=  بدون  شیر 

دونات
1 فنجان  = قهوه 

1 قاشق سوپ خوری خامه= 
چایخوری قاشق   1 شکر= 

بی  فواید  دیگر 

نظیرتخم مرغ  

تخم  یک  خوردن  از  توانند  می  ســالم  افراد 
مرغ در روز بدون باال رفتن ســطح کلسترول 

ببرند.  لذت  خونشان 

هرروز 1 تخم مرغ

15 سنت هر 

1 تخم مرغ

تخم مرغ ها یکــی از بهترین منابع مقرون به 
هستند.  باال  کیفیت  با  پروتئین  صرفه 

 2002 سال  در 
گیری  انــدازه 

است. شده 

ل و کلستر
%1۴  

D ویتامین
%6۴  
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کیفیت  با  پروتئین 
غذایی  رژیم  برای 
ســودمند  سالم، 

است.
تحقیقات نشــان داده است که خوردن تخم 
مرغ در صبحانه  در مقایســه با خوردن یک 
دونات در وعده صبحانــه به افراد چاقی که 

کند.  می  کمک  اند  گرفته  رژیم 

از پروتئیــن بــا کیفیــت در هر وعده 
و  ها  ماهیچه  داشــتن  بــرای  غذایی 
بزرگساالن  در  ســالم  های  استخوان 

است.  مناسب 

25 تا 30 گرم

65%   وزن بیشتر از دست دادن 

30%    افزایش احساس سیری را ایجاد    
کند. می   

50%   نمره شاخص سیری ایجاد می  کند.

تا%61    بدنی  توده  بیشتر  کاهش 

بیشتر انرژی  احساس 

با خوردن غالت، تخم مرغ در مقایسه 

E G G  &  C H I C K E N  T E C H N O L OGY
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