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بسمه تعالی

چه باید کرد؟

ریاســت محترم هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اعالم
نموده اند که استان های اصلی کشور کماکان درگیر بیماری آنفلوانزای
حاد پرندگان است و هم اکنون اکثر کشــورهای دنیا درگیر این بیماری
هستند.
با توجه بــه روند کنونی بیماری آنفلوانزا و با عنایت به اینکه تاکنون 25
میلیون قطعه مرغ تخمگذار معدوم و نابود گردیده و سازمان دامپزشکی
نیز ابزار علمی و اعتبار الزم جهت جلوگیری و پیشگیری از گسترش این
بیماری بســیار خطرناک را در اختیار ندارد ،وظیفه تولیدکنندگان بزرگ
صنعت عظیم تخمگذار در کشور چیست و چه باید کرد؟
در همایش علمی که در جهت کنترل بیماری مذکور در موسســه رازی
برگزار شــد اعالم گردید که کلیه امکانات آزمایشــگاهی موسسه برای
شناســایی و بررســی نمونه های بیماری به کار گرفته شده و این روند
ادامه دارد و....
با عنایت به اینکه ورود و انتشار هرســاله این ویروس در کشور و تداوم

در مقطع حساس کنونی که همه مسئوالن محترم نظام از ابتال و معدوم

ســالیانه آن در واحدهای بزرگ و مجهز صنعت مرغ تخمگذار باعث وارد

شدن مرغان تخمگذار کشور آگاهی کامل دارند و احتمال انتقال ویروس به

شدن خســارتی بالغ بر پانصد میلیارد تومان و بیکار شدن هزاران تولید

جوامع انسانی نیز دور از ذهن نیست ،شرایط کشور ایجاب مینماید که با

کننده و زحمتکش واقعی صنعت گردیده است ،این نتیجه حاصل میگردد

اختصاص اعتباری مناسب ودرخور در بودجه سال  ،1397سازمانهای

که با روش های پیشگیری ناقص کنونی ،بستر آماده ای جهت گسترش

تحقیقاتی و مراکز علمی دانشگاهی و سازمان دامپزشکی تحت پوشش

ویروس ،همه گیری و تلفات و حذف گسترده واحدهای تخمگذار فراهم

کمیته ای ملی ،راهکارهای پیشگیری از بیماری را بررسی و ارائه نمایند

گردیده و این مهم میتواند صنعت مرغ تخمگذار کشور را که تامین کننده

تا در سال آتی شــاهد فعالیت مجدد تولید کنندگان و صادرات تخم مرغ

پروتئین مورد نیاز همه مردم ایران ،خصوصا قشــر آسیب پذیر جامعه

باشیم .انشا ا...

میباشد را تهدید نماید.

2

با احترام-مدیر مسئول
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اخبار صنعت مرغداری
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رئیس اداره دامپزشکی شادگان:

آنفلونزای فوق حاد پرندگان در شادگان مشاهده نشده است

با وجود آنفلوآنزا

مرغ و تخممرغ بخوریم یا نه؟!

ایسنا -گرچه طی سال گذشته و امسال

شــادگان -مهر -رئیس اداره دامپزشکی

دو ســویه جدید از آنفلوآنزای فوق حاد

شــادگان گفت :هیچ موردی از بیماری

پرندگان نگرانیهای بسیاری بین مردم

آنفلوانــزای فوق حاد پرنــدگان در این

برای تامین تخممرغ مورد نیازشــان به

شهرستان مشاهده نشده است.

وجود آورده اســت ،اما برخالف تصور

رضا حفیظــی در گفتگو با خبرنگار مهر
با بیان اینکه هیچ نشــانه ای از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکنون در
شهرستان شادگان مشاهده نشده عنوان کرد :در همین راستا و به منظور
انجام فعالیت های پیشگیرانه دورههای آموزشی در این خصوص برگزار
شده؛ بهرهبرداران بخشهای وابسته با دام و طیور روستاهای شادگان در

عامه ،مصــرف مــرغ و تخممرغ حتی

در صــورت قابل انتقال بودن این بیماری به انســان ،مخاطرهای برای

مصرفکنندگان نخواهد داشت.

در چنین شرایطی و با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قابل انتقال

بودن سویه جدید این بیماری که یکی  -دو هفته اخیر به ایران وارد شده،

نگرانیهای بسیاری برای مصرف مرغ و تخممرغ ایجاد شده است.

دوره آموزشی مقابله با این بیماری حضور یافتند.

در این باره علیاصغر ماکنعلی  -معاون بهداشــتی و پیشگیری سازمان

هیچ موردی از آنفلوانزای طیور در ورامین و قرچک مشاهده

آلــوده به این بیماری هیچ مخاطرهای برای مبتال شــدن ندارند و بدون

نشده است

تهران-ایرنا  -رئیس شــبکه دامپزشکی
شهرســتان های ورامین و قرچک گفت:
با بررســی های صورت گرفته در مناطق
مختلف شهرستان های ورامین و قرچک

دامپزشکی کشور  -به ایســنا ،گفت :مردم غیر از تماس با پرندگان زنده
نگرانی میتوانند مرغ و تخممرغ مورد نیاز خود را از بازار تهیه و مصرف
کنند؛ بنابراین جای هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
یک میلیون قطعه مرغ آلوده به آنفلوانزا در شهرســتان ری
معدوم شد

 ،تاکنون هیچ موردی از آنفلوانزای فوق

شهرســتان ری گفت :بــرای مقابله با

حاد طیور و موارد مشابه مشاهده و یا گزارش نشده است .

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در

محمد مقدم روز شــنبه در گفتگو بــا خبرنگار ایرنا افزود :با شــیوع

 2ماه گذشته یک میلیون قطعه مرغ آلوده

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی از مناطق کشــور  ،کارشناســان
دامپزشکی شهرســتان های ورامین و قرچک در آماده باش کامل به سر
برده و با سرکشی به مناطق مختلف ،ضمن نمونه گیری از طیورسالمت
پرندگان را مورد ارزیابی قرار می دهند.
وی افزود  :کارشناسان شبکه دامپزشکی با همکاری اداره محیط زیست
ضمن پایش مداوم طیور شهرســتان و مناطق پرخطر ،از طیورتلف شده
در مرغــداری ها نمونه برداری کرده و با اســتقرار در کشــتارگاه های
شهرستان بر روند فعالیت این واحدها نظارت دارند.

شهرری ـ ایرناـ رئیس اداره دامپزشکی

شهرستان معدوم شد.

به آنفلوانزای پرندگان در  6مرغداری این

ایرنا -محمد وحید تاویلی روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان
اینکه بیماری آنفلوانزای پرندگان از سال گذشته در کشور شیوع بیشتری
پیدا کرده اســت ،افزود :با توجه به کثرت مرغداری ها در نواحی جنوبی

تهران ،بررســی های بهداشتی این مرغداری های در اولویت دامپزشکی

این شهرستان قرار دارد.

وی عنوان کرد :بعد از مشــاهده نمونه هایی از این بیماری در  6واحد از

مرغداری های این شهرســتان ،بالفاصله اقدامات الزم برای قرنطینه،
پاکسازی و معدوم ســازی طیور آلوده انجام شد و پس از نمونه گیری و

تایید ،یک میلیون قطعه از مرغ آلوده معدوم شد.
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ایران جزو  7کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ
ایسنا -معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :ایران با تولید ساالنه دو میلیون

مهر گزارش میدهد؛

زنگ خطر برای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به صدا درآمد

مهر -اقدامات ناکافی دستگاههای دولتی

و  200هزار تن گوشــت مرغ جزو هفت

سبب گسترش بیماری آنفلوانزای فوق حاد

کشور برتر تولید کننده دنیاست.

پرندگان در کشور شــده و اکنون نیز شاهد

به گزارش ایسنا ،حســن رکنی در آیین

ورود ســویه جدید این بیماری که تلفات

افتتاح همزمان کارخانــه خوراک دام و
طیور و پــرورش مرغ اجداد در آذربایجان
غربی اظهار کرد :امکان افزایش و توسعه صادرات مرغ ،تخم مرغ و سایر
فرآوردههای لبنی با توجه به زیرســاخت های موجود ،فراهم است و
آذربایجان غربی جزو استان های پیشرو در زنجیره تولید طیور در کشور
است.
وی افزود :در دولت تدبیر و امیــد کارهای بزرگی در زمینههای مختلف
خصوصا محصوالت کشاورزی انجام شده است.
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انسانی نیز در بر داشته ،به کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور به تدریج
در حال تبدیل شــدن به یک چالش بزرگ است؛ بیستم آذرماه امسال ،سید
فرزاد طالکش ،دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران ،از شیوع گسترده
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه در
سال گذشته در همین تاریخ ،حدود  20کانون بیماری در کشور وجود داشت،
گفت :امسال از ابتدای مهرماه تاکنون ،بیش از  170کانون آلوده داشته ایم که

تقریب ًا  90درصد آن ،مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود 9/5میلیون
قطعه مرغ طی این  60روز ،حذف شده اند.

موردی از ابتالی انسانی به آنفلوانزای پرندگان در کرمانشاه
مشاهده نشده است

کرمانشــاه -ایرنا -معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین:

گردش مالی تعاونی های کشــاورزی استان قزوین  15هزار
میلیارد ریال است

گفت :تاکنون هیچ گونه موردی از ابتالی

روستایی استان قزوین گفت :تعاونیهای

انسانی به آنفلوآنزای پرندگان در استان

کشاورزی اســتان با جمعیتی بالغ بر 95

کرمانشاه مشاهده نشده است.

هزار و  989نفر دارای سرمایه  103هزار

ایرنــا -دکتر محمدابراهیم شــکیبا روز
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
در پی مشاهده مواردی از آنفلوآنزای پرندگان در شهرستان داالهو ،اقدام
های کنترل بهداشتی در اســتان در حال انجام است و تاکنون موردی از
انتقال ویروس این بیماری از طیور به انسان در استان گزارش نشده است.
او گفت :هرگونه تلفات مشکوک طیور با گزارش تلفنی هم به دامپزشکی
و هم ســتادهای شهرستانی اطالعرسانی شــده و در کوتاهترین زمان
اقدام های الزم توســط تیم های مشترک سازمان دامپزشکی و معاونت
بهداشتی در محل انجام می گیرد.

قزوین -مهــر -رئیس ســازمان تعاون

میلیارد ریالی است.

و  285میلیــون ریالی و گردش  15هزار

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ،اظهارداشت :سازمان تعاون

روستایی باقدمت  50ســاله در بخش کشاورزی فعالیتهای ارزشمندی
را انجام داده و عمده کارهای خود را در روســتاها و شهرها برنامه ریزی
کرده است.

وی افزود :تامین نهاده های کشــاورزی ،کود ،سم ،بذر ،ماشین آالت
کشــاورزی ،کمک به آماده ســازی زمین و نگهــداری از آن ،بازاریابی

محصوالت دامــی ،طیور ،باغی و زراعی از دیگر کارهای این ســازمان

است.
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مدیرکل دامپزشکی لرستان:

انجام سالیانه  2میلیون قطعه جوجهریزی در کوهدشت

تخممرغ وارداتی تا کی ارزان است؟
ایســنا -طبق مصوبه هیات وزیران قرار است که حقوق ورودی تخممرغ

ایسنا -مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت:

خوراکی تا تاریخ  29اســفندماه ســال

ســاالنه  2میلیون قطعه جوجه ریزی

جاری به میزان پنج درصد باشد.

در واحدهای پرورش طیور شهرســتان

به گزارش ایســنا ،در ماههای گذشته به

کوهدشت انجام میشود.
به گزارش ایســنا ،توکلی در حاشــیه
مراسم افتتاح ساختمان دامپزشــکی شهرستان کوهدشت ،اظهار کرد:
 380هزار رأس گوســفند و بز و  10هزار رأس گاو و گوساله در کوهدشت
وجود دارد.
وی با بیان اینکه  98واحد پرورش طیور در این شهرستان وجود دارد که
 81واحد آنها فعال است ،افزود :ساالنه  2میلیون قطعه جوجهریزی در

واسطه بیماری آنفلوآنزای طیور و حذف
 40درصد از گلههای مــرغ تخمگذار از
رده تولید ،قیمت تخم مرغ در بازار افزایش قابل توجهی داشــته است،
بر همین اســاس هیئت وزیران در جلســات خود پیشنهاد وزارت جهاد
کشاورزی را به استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تصویب کرد و قرار شد حقوق ورودی تخممرغ خوراکی تا پایان اسفندماه
مطابق تعرفه پنج درصدی باشد.

واحدهای پرورش طیور انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان تصریح کرد ۵ :داروخانه دامپزشکی و سه
درمانگاه در کوهدشــت وجود دارد و در حوزه واکسیناسیون نیز در سال
 95پوشش  100درصدی دام و طیور را داشتهایم.
آنفلوآنزای طیور چقدر به اقتصاد ضرر زد؟

ایســنا -رئیس سازمان دامپزشکی کشــور گفت :زمانی که یک بیماری
تبدیل به اپیدمی شود ،میتواند ساالنه
بیش از  2000میلیارد تومان خســارت
وارد کند.

به گزارش ایســنا ،بیماری آنفلوآنزای
طیور که در خیلی از کشــورها شــیوع

مییابد ،دو سال است که به مرغداریهای صنعتی کشور ما نیز راه یافته
و امسال با سویه قویتر حادث شده است .البته این ویروس که از طریق
پرندگان مهاجر وارد کشــور می شــود و از طریق حیات وحش به طیور
منتقل می شود ،مربوط به امســال و پارسال نیست و مرغهای بومی و

روستایی تقریبا پاییز هر سال با این ویروس مواجه میشوند اما پارسال
یها راه یافت.
و امسال این ویروس به مرغدار 

6

وزیر جهاد کشاورزی از کشتارگاه طیور رفسنجان بازدید کرد
رفسنجان  -وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه های سفر خود به شهرستان
رفســنجان از طرح بزرگ شرکت تعاونی

مرغدارانشهرستانرفسنجانبازدیدکرد.

به گزارش خبرنــگار مهــر ،مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان رفسنجان در حاشیه
این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

این شرکت تعاونی با سرمایه اولیه  250میلیون ریال با  40نفر عضو اولیه

سال  62تأسیس و سال  92به زنجیره تولید گوشت مرغ وارد شده است.

حسین رضایی افزود :تعداد سهامداران فعلی این شرکت  216نفر است که

 135واحد مرغداری را تحت پوشــش دارد .این مرغداریها ساالنه چهار

میلیون و 500هزار قطعه جوجهریزی دارند.
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مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی:

معاون وزیر کشاورزی:

واردات تخم مرغ بیشتر می شود/گرانی نخواهیم داشت
ایسنا -معاون وزیر کشاورزی از افزایش

صادرات خوراک طیور خراســان جنوبــی  14میلیون دالر

ارزآوری داشته است

بیرجند -مهر -مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به صادرات خوراک
طیور استان به کشور افغانستان گفت :ارزش

تلفات مرغ های تخم گذار درپی شیوع

دالری این میزان صادرات  14میلیون و 488

آنفلوآنزای طیور خبــر داد و گفت :با

هزار و 500دالر بوده است.

توجه به این شــرایط و افت تولید تخم
مرغ در داخــل ،واردات این محصول
ادامه دارد و افزایش هم می یابد.
علی اکبر مهرفرد در گفت و گو با ایســنا اظهار کــرد :آنفلوآنزا یک
بیماری تهاجمی اســت و طی سال گذشته و امســال بابت آن تلفات
بسیاری در مرغداری ها داشــته ایم؛ به گونه ای که اخیرا  25درصد
گله های مولد ناشــی از این بیماری از بین رفته اند و این آمار امروز به
 40درصد رسیده است.

محمد اصغــرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهار کرد :در 9ماهه گذشته 28هزار و 777تن خوراک طیور از خراسان جنوبی
بهکشورافغانستانصادرشدکهنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهافزایشداشته
است.
وی ارزش دالری این میزان صادرات را 14میلیون و 488هزار و 500دالر عنوان و
بیانکرد:اینمیزانصادراتنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهکه 19هزارو625
تنبودهاسترشدچشمگیریدارد.
در گفتگو با مهر اعالم شد؛

افزایش نرخ جوجه یکروزه به3200تومان/احتمال گران شدن

در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛

قیمت مرغ

خسارت ٢هزار میلیاردی آنفلوانزا به صنعت طیور

مهر -رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ
گوشتی از افزایش  1000تومانی قیمت

مهر -دبیرکل کانون مرغ تخمگذار ،گفت:

جوجه یکروزه در بــازار خبر داد و گفت:

امســال بیش از  2هزار میلیارد تومان به

احتمال افزایــش قیمت مرغ در بازار طی

این صنعت خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا

و ســیما ،علی صفر ماکنعلی در برنامه

گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما گفت :برای نخستین بار ،بیماری
آنفلوانزا در سال  84و از بندر انزلی به وسیله پرندگان مهاجر وارد طیور
بومی و سپس صنعتی شد.

وی با بیان اینکه جزو  10کشور برتر تولیدکننده تخم مرغ هستیم ،گفت:

اکنون  24هزار و  777مزرعه تولید مرغ گوشتی و هزار و  800واحد مرغ

تخمگذار در کشور فعال هستند.

روزهای آینده وجود دارد.
محمد یوســفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیــان اینکه قیمت جوجه
یکروزه در حــدود  10روز قبل به تدریج در بازار افزایش یافته اســت،
اظهارداشت :طی این مدت قیمت هر قطعه جوجه یکروزه حداقل 1000
تومان گران شده است.
وی اضافه کرد :هم اکنون جوجه یکروزه در قیمت های مختلفی عرضه
می شود و نرخ آن بین  2500تا  3200تومان متغیر است.
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رشد  21درصدی جوجه ریزی در خراسانجنوبی
ایسنا -رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور دامپزشکی
خراســان جنوبی گفــت :جوجه ریزی
طیور گوشتی در خراســان جنوبی 21

تامین و تزریق واکسن پیشــگیری از بیماری های طیور بر
عهده مرغداران است

ایالم  -ایرنا -مســئول مبارزه با بیماری های طیور و زنبور عسل اداره کل
دامپزشکی ایالم گفت :تامین واکســن پیشگیری از بیماری های طیور
باید توســط خود مرغــداران و پرورش

درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل

دهندگان خریداری و تزریق شود.

رشد داشته است.

دکتر شــهرام باسامی روز چهارشنبه در

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی

گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار کرد:

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی« ،محمد علی بخشی» اظهار کرد:
از ابتدای ســال تاکنون  25میلیون و  535هزار قطعه جوجه ریزی در
سطح واحدهای مرغداری استان انجام شده که این آمار نشان از افزایش
 21درصدی دارد.

مرغداران باید در هــر دوره پرورش 45
روزه  6تا  7بار از انواع واکســن ها برای جلوگیری از بیماری های طیور
استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بیماری های آنفوالآنزا ،گامبورو ،نیوکاسل و برونشیت
از بیماری های شایع و بومی در بین طیور استان است ،افزود :مرغداران
باید واکســن های مبارزه با این بیماری ها را تهیه کرده تا از بروز تلفات و
مرگ و میر در بین مرغ های خود جلوگیری کنند.

توصیههایــی برای خریــد و مصرف مرغ در فصل شــیوع
آنفلوآنزای پرندگان

ایســنا -سرپرست مدیریت ســامت محیط و حرفهای مرکز بهداشت

معاون حجتی به مهر اعالم کرد؛

رشد  ٣٠درصدی صادرات لبنیات
مهر -معاون وزیر جهاد با بیان اینکه رایزنی

خوزستان با اشاره به شیوع آنفلوآنزای

ها با مســئوالن عراقی برای رفع مشکل

پرنــدگان گفت :بــا توجه بــه تجربه

تعرفه لبنیات همچنان ادامه دارد ،گفت:

سالهای گذشــته احتمال عرضه مرغ

صادرات لبنیات در  ٩ماهه امسال بیش از

زنده در روستاها و حاشیه شهرها توسط
دورهگردان ناشناس و با قیمت ارزان وجود
دارد که ممکن است مرغداریهای درگیر بیماری افرادی را مأمور این کار

کنند .لذا توصیه میشــود از خرید مرغ زنده مخصوص ًا از افراد ناشناس
خودداری کنید.

 ٣٠درصد رشد داشته است.

حســن رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات محصوالت
دام و طیور در  ٩ماهه امســال مجموع ًا  ٨٤٣میلیون دالر بوده اســت،

اظهارداشت :تراز تجاری ما طی این  ٩ماه در بخش دام و طیور مثبت بوده

و  ١٠٠میلیون و  ٧٩٣هزار دالر تراز مثبت داشتیم.

فرهاد صفدری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به شــیوع آنفلوآنزای

به گفتــه وی طی این مدت؛ بیش از  ٧٥٠هزار تن صادرات شــیر و انواع

دور ه شیوع آنفلوآنزای پرندگان هستیم که این دوره نسبت به سالهای

باالی  ٣٠درصد رشد دارد.

پرندگان و همزمانی آن با آنفلوآنزای انسانی اظهار کرد :در حال حاضر در
گذشته زودتر اتفاق افتاده و  14استان کشور را درگیر کرده است.

8

لبنیات از کشور انجام شــده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل
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تولید و بازار تخم مرغ در ایران

دکتر حسن مهربانی یگانه ،استاد دانشگاه تهران

10
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نمودار شماره ( )1مقدار تولید تخم مرغ مرغان صنعتی و سایر ماکیان را

مقدمه:

مصرف سرانه تخم مرغ در ایران در ســال های  1356-57با جمعیت

حدود  36میلیون نفر ،حدود  3کیلوگرم در سال بود.

بعد از انقالب اســامی ،تولید و مصرف تخم مرغ رو به افزایش گذاشت،
بطوریکه امروز با جمعیت حدود  80میلیون نفر ،مصرف سرانه به بیش

از  11کیلوگرم رسیده است.
ً
این مقدار مصرف ســرانه تقریبا برابر متوســط مصرف ســرانه

ظرف  10سال گذشته (بین سال های  1386تا  )1395نشان می دهد.

در ســال  1386مجموع ًا حدود  700هزار تن تخم مرغ تولید شده ،در

حالیکه در سال  1395تولید به رقم  950هزار تن رسیده است .در واقع،

متوسط رشد تولید طی دهه  86تا  95حدود  3/5درصد در سال بوده و

ظرف این دهه حدود  88درصد تخم مــرغ در مزارع صنعتی و مابقی از

مرغان بومی و سایر ماکیان تولید شده است.

جهان است.

تولید :گســترش مزارع تولید تخم مرغ در اقصی نقاط کشور ،ظرفیت

تولید این محصول را به بیش از  7برابر اول انقالب رسانده است .حدود
 86درصد تخم مرغ تولیدی در  11استان کشور تولید می شود (جدول

شــماره  .)1بنا به گزارش مرکز آمار ایران حــدود  19درصد واحدهای
تخمگذار در سراسر کشور غیرفعال هستند.

حدود  17درصد کل تخم مرغ کشور در استان تهران تولید می شود و پس
از آن ،استان های قزوین و اصفهان هرکدام با حدود  10درصد کل تولید
کشور در مقام های دوم و سوم قرار دارند.

استان

تعداد واحد ها

درصد واحد از کل

ظرفیت نگهداری مرغ تخمگذار

درصد ظرفیت از کل

1

تهران

127

7/9

17/212/110

16/8

2

قزوین

58

3/6

10/718/535

10/4

3

اصفهان

186

11/6

10/693/486

10/4

4

آذربایجان شرقی

275

17/1

10/195/786

9/9

5

البرز

97

6

9/809/820

9/6

6

خراسان رضوی

222

13/8

9/223/418

9

7

قم

163

10/1

9/015/080

8/8

8

مرکزی

84

5/2

3/984/580

3/9

9

فارس

37

2/3

3/180/550

3/1

10

گلستان

14

0/9

2/506/000

2/4

11

یزد

25

1/6

2/406/000

2/3

جمع استان ها

1288

80/1

88/945/365

86/6

جمع کشور

1607

100

102/653/167

100

جدول ( )1استان های برتر تولید کننده تخم مرغ همراه با تعداد و ظرفیتهای تولیدی
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نمودار شماره ( )2متوســط قیمت تخم مرغ درب مرغداری را بین سال

میلیون مرغ تخمگذار معدوم شده است .متوسط قیمت تخم مرغ امسال

های  1380تا  1396نشان می دهد .از سال  1380تا  1389رشد قیمت
تخم مرغ ساالنه حدود  11درصد بوده که کام ً
ال زیر نرخ متوسط تورم در

قیمت نشان می دهد.

در زمســتان  1389که مزارع تخمگذار با بیماری آنفلوانزا مواجه شدند

 36هزار ریال بوده و در دیماه همین ســال به حدود  60هزار ریال رسیده

قیمت تخم مرغ به حدود دو برابر سال  1389رسید .تنها عامل افزایش

شماره .)3

این دوره (حدود  17درصد) بوده است.

و حدود  12میلیون قطعه مرغ حذف شــد ،به یکباره در ســال 1390

صددرصدی قیمت تخم مرغ بین ســالهای  89و  ،90بیماری آنفلوانزا
بود.

تاکنون (نیمه دیماه  )1396نسبت به سال  95حدود  30درصد افزایش

متوســط قیمت تخم مرغ درب مرغداری در فروردین ماه  1396حدود
است که به معنای متوسط افزایش قیمت حدود  70درصد است ( نمودار

ساختار و بازار:

تلفات ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزا در مرغداریهای ایران در زمستان

تولید حدود  840هزار تن تخم مرغ ،از مرغان صنعتی در بیش از 1600

 10هزار نفر شد.

کشور ظرفیت بســیار ناچیزی دارند و لذا سهم هر واحد نسبت به تولید

ســال  ،1389موجب زیانی حدود  300میلیارد تومان و بیکاری حدود

واحد تولیدی کشور صورت می گیرد .تک تک واحدها نسبت به کل تولید

در فاصله سال های  1392تا  1395به مدت چهار سال قیمت متوسط

کل کشور قابل توجه نیست .در چنین ساختاری ،بازار رقابت کامل شکل

این ســال ها نداشت .این در حالی است که بین این سال ها متوسط نرخ

بسیاری از مواقع به حاشیه قیمت تمام شده برسد و حتی در مواقعی هم

تخم مرغ حدود  34000ریال درب مرغــداری بود که تغییر چندانی در
تورم مصرف کننده حدود  17درصد بوده است .در سال  1396صنعت
مرغداری کشــور مجدداً با شــیوع آنفلوانزا مواجه شد .تاکنون (نیمه
دیمــاه  )1396بیش از  270کانون آنفلوانزا گزارش شــده و قریب 15

12

گرفته و موجب می شود که قیمت تخم مرغ درب واحدهای مرغداری در
تولیدکنندگان تخم مرغ زیان کنند .در چنین بازاری تولیدکنندگان قدرت
قیمت گذاری محصوالتشان را نداشته و به اصطالح کام ً
ال قیمت پذیرند.
رابطه عرضه و تقاضا تنها تعیین کننده قیمت ها در بازار است.

4
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بیماری آنفلوانزا

شیوع بیماری ویروسی آنفلوانزا که در سال های اخیر خسارات سنگینی
به تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در سراسر جهان تحمیل کرده در ایران
هم شدیداً زیانبار بوده است .بروز و شــیوع این بیماری نه تنها دارایی

تولیدکننــدگان را هدر داده بلکه با افزایــش قیمت محصوالت صنعت
طیور ،هزینههای مصرف کنندگان را نیز افزایش داده است.

گسترش مزارع طیور ،به خصوص در  11استان ذکر شده در جدول (،)1
تراکم واحدهای پرورش مرغان تخمگذار را افزایش داده و بستر مناسبی
برای انتقال بیماری بین واحدهای تولید تخم مرغ را فراهم کرده است.
زیانهای هنگفتی که صاحبان مزارع تخمگذار در سالهای قبل متحمل

شده اند ،موجب شده است که نتوانند واحدهای خود را بازسازی نموده
و از هزینههای بهداشتی قرنطینهای و عمرانی بکاهند .این زیان درسال
 1394حدود  350میلیارد تومان و در ســال  1395حدود  420میلیارد
تومان برآورد شده است ( تقریب ًا  500تومان به ازای هرکیلو تخم مرغ).

حدود یک ســوم مرغداری های تخمگذار کشــور چنان فرسودهاند که
حداقل از نظر بهداشتی و مصرف انرژی ،بهینه نیستند.

مرغ های بومی یا به اصطالحی مرغان رنگی برای معیشت خانوارهای
روســتائی و یا بعض ًا آن گونه که ادعا میشود ،برای اشتغال زایی توزیع

شده است .به دلیل بی سر و سامانی کنترل بیماریها در روستاها ،هنگام
مواجهه با آنفلوانزا ،این پرندگان بعنوان مراکز موثرانتشار بیماری عمل
می کنند .لذا ضرورت دارد برای مدیریت این مشکل ،علیالخصوص در

استانهای متراکم ،بطور جدی تدابیری اندیشیده شود.

ایران کشور پهناوری است و در معرض عبور پرندگان مهاجر ،که میتوانند

عامل انتقال بیماری باشــند ،قرار دارد .نشان داده شده که ویروسهای
جدا شــده از ماکیان ایران با مث ً
ال آنچه که در روسیه مشاهده شده قرابت
داشته است.

البته شــاید به جرأت بتوان گفــت که یکی از دالیل عمــده انتقال این
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بیماری ،مکانیکی (مثل رفت و آمد پرسنل و وسایل نقلیه) است .ویروس
این بیماری توانایی تغییر و جهش دارد و به همین دلیل تا کنون واکسن و
یا درمان مؤثری برای بیماری پیشنهاد نشده است.

سیاست کشورها در مقابله با این بیماری یا واکسیناسیون بوده یا معدوم
سازی و ریشــه کنی .در هر صورت هرکدام از این راه ها عواقب و تبعات
پرهزینه خودش را دارد.

پیشنهادات:

 -1دولت تسهیالت الزم برای بهینهسازی ابنیه و تاسیسات مرغداریهای

تخمگذار را فراهم نماید.
ه ریزی و تولید تخم مــرغ در واحدهای غیــر مجاز اکیداً
 -2از جوجــ 
جلوگیری شود.

 -3برای تولیدکنندگان و بازرگانان صنعت ،مشوقهای صادراتی در نظر

گرفته شود.

 -4بیمه طیور نســبت به جبران خســارت تولیدکنندگانی که از بیماری
آنفلوانزا متضرر میشوند ،به موقع اقدام نماید.

 -5از ســاخت دان در مرغداریها جلوگیری و مصرف دان آماده ترویج

شود.

 -6دولت از سازمان دامپزشکی کشــور برای مقابله با بیماری آنفلوانزا

حمایت مؤثرتری صورت دهد.

 -7مزارع تولید تخم مرغ به مناطقی از کشــور که احتمال بروز و شیوع

بیماری کمتر است ،انتقال یابد.

 -8سازمان دامپزشکی کشور نسبت به مطلع کردن فعاالن صنعت طیور،
دولت و مردم در مــورد بیماری آنفلوانزا اقدام نمایــد .همچنین ،این

ســازمان برای حفظ وجهه کشور و ایفای تعهدات بهداشتی نزد جامعه
جهانی ،هر رخداد بیماری آنفلوانزا را به ســازمان بهداشت جهانی دام (

 )OIEاطالع دهد.

شرکت طیور برکت نماینده انحصاری مرغ تخمگذار نژاد L.S.L
LOHMANN TIERZUCHT
بزرگترین تولید کننده جوجه یکروزه تخمگذار

تلفن021-88790351-2 :
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سالمونلوز طیور
دکتر حامد مهدی نژاد
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سالمونلوز طیور:

ســالمونلوز به بیماری ناشــی از باکتریهای جنس ســالمونال و از
خانواده آنتروباکتریاســه اطالق می شود  .ســالمونالها باکتریهای
گرم منفی  ،غیرهاگزا و اغلب تاژکدار می باشــند که بر اساس تاژکدار

بودن یا نبودن به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

-1سالمونالهای بدون تاژک( غیر متحرک) :از این گروه طیور

میزبــان اختصاصی ســالمونال پلوروم و گالیناروم هســتند .که به
ترتیب عامل بیماریهای پلوروم(اسهال ســفید جوجهها) و تیفوئید
مرغان بوده که بندرت برای انسان و سایر حیوانات بیماریزا هستند.

 -2ســالمونالهای تاژکدار( متحــرک) :ازویژگیهای مهم آن

میتوان بــه تنوع زیاد ،پراکندگی وســیع ،عــدم اختصاصی بودن

نســبت به میزبانی خاص ،اهمیت زیاد از لحاظ بهداشــت عمومی،
بیماریزایی برای انســان ،طیور و ســایر حیوانات اشاره نمود وبه

ســالمونالهای پاراتیفویدی هم معروف هستند که از مهمترین آنها
سالمونال تیفی موریوم و انتریتیدیس میباشند.

اهمیت بیماری پلوروم و تیفوئید:

به خاطر تلفــات در جوجههــا و ضررهای حاصلــه در اثر کاهش
تخمگذاری ،کم کردن میــزان نطفه داری و قدرت زایندگی تخمهای

حاصلــه از ناقلین و همچنین عدم رشــد کافــی جوجههای باقی

مانده از یک واگیری یکی از مهمترین بیماریهای ماکیان به شــمار
میآید .توسعه روشــهای جدید در جوجه کشی و قرار دادن تعداد
زیادی تخم مرغ در ماشــین جوجهکشی باعث افزایش شدت و حدت

بیماری است.

میزبانهــای اصلی این دو بیماری ماکیان ( مرغ و خروس)هســتند.

ولی پرندگانــی نظیر بلدرچین ،قرقاول ،بوقلمــون ،مرغابی ،کبوتر ،
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گنجشــک ،طوطی ،قناری ،کالغ و ...نســبت به عفونت حســاس

میباشند .این باکتریها از پرندگان به ظاهر سالم نیز جدا شده است.
در میان پســتانداران موش ،گربه ،راسو ،خرگوش ،گاو ،سگ و روباه

از جمله حیوانات حامل یا مخزن به شمار میروند.

سن ابتال:

مرگ و میر ناشــی از بیمــاری پلوروم در 2الــی  3هفته اول زندگی

طیور رخ میدهد .جوجهها و پولت ها نســبت به ســالمونال پلوروم

و گالیناروم حســاس هســتند در حالیکه در مورد طیور مســن تر

سالمونال گالیناروم حائز اهمیت میباشد.

انتقال بیماری:

مهمتریــن عامل انتقــال بیماریهای پلــوروم و تیفوئید مرغان،

طیورحامل هستند که با اســتقرار باکتری در تخمدان و تولید تخم

مرغهای آلوده ،عفونت را به نسلهای بعدی منتقل میکنند ( انتقال
عمودی)

کرکهای جوجههای مبتال به مقدار زیادی با باکتری آلوده بوده

که بعد از خشک شدن به سرعت در تمام محوطه ها بخش میگردند
و باعث عفونــت ریه جوجههای دیگر که اغلب شــدید میباشــد
میگردند.

بســیاری از این جوجه های آلوده عامل بیماری را از راه مدفوع

دفع کرده و باعث آلودگی آب ،غــذا و محوطه نگهداری و در نتیجه

انتشارآلودگی در جوجهها بوسیله بلع مواد آلوده میگردند.

عوامل انتشار عفونت:

کانیبالیســم ،خوردن تخــم مرغهای عفونی ،نوک زدن به بســتر
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آلوده ،مصرف دان یا آب آلوده ،افراد بازدید کننده ،جوندگان(موش)
و حشرات بویژه سوسکها و مگسها که بصورت حامل مکانیکی و نیز
از طریق تولید نسلهای آلوده سبب انتشــار این باکتری میشوند،
کارگران ( چکمه -لباس-دســتکش) ،کارتن حمل جوجه ها  ،مدفوع
پرندگان حامل یا بیمار از عوامل انتشار عفونت محسوب می شوند.
عوامل این بیماریهــا به مدت  121روز در مدفــوع موش  11 ،روز
در مدفوع پرنــده  31 ،تا  35روز روی پوســته تخم مرغ 9 ،ماه در
خاک مرطوب و مدفوع انســان  18 ،ماه در بستر و  16ماه در جیره
طیورقادر به ادامه حیات است.

هچرها وپوسته های شكســته تخم مرغ موجود درسینیهای هچر
بایدكشــت به عمل آید.همچنین ازجوجههای حذفی وجوجههایی
كه درپوســته تخم مرغ ازبیــن رفته اندآزمایش انجام می شــود.
درسالن پرورش،كشــت ازجداركارتن،كف كارتن و پرندگان تلف شده
در داخل آن صورت میگیــرد .جوجههای وازده و آنهایی كه در چند
روز اول می میرند نیز بررســی می شــوند.در دوران پرورش بررسی
نمونه های بســتر وسواب برداری از گردوخاك صورت می گیرد ونیز
ســواب برداری ازمحل عبور دان از هاپــر و اتصاالت برق انجام می
شود.

نشانههای بالینی:

در جوجه ها مرگ جنین در داخل تخم مــرغ یا ظرف مدت کوتاهی
پس از خــروج از تخم مرغ ( آلوده بودن تخــم مرغها) -ضعف و کم
اشــتهایی -کندی رشد و رشد نا متناسب با ســن  -خواب آلودگی-
چســبیدن مواد گچی اطراف مخرج -پرهای کثیف و بالهای آویزان-
تــورم کف پا و مفاصل ( بویژه مفاصل خرگوشــی و آرنج) -کوری و
اشکال تنفسی

عفونتهــای پاراتیفوئیــدی ( عفونتهــای ناشــی از
سالمونالهای تاژکدار متحرک)

عفونت های ناشی از ســالمونال انتریتیدیس و تیفی موریوم بعنوان
یک بیماری مشــترک ( زئونوز) مطرح هســتند و طیف میزبانی آنها
عالوه بر در برگرفتن میزبانهای سالمونالهای غیر متحرک  ،شامل:
جوندگان (موش) و حشرات ( سوســکها  ،مگس ها  ،جربها و  )...و
انسانها (بطور معمول) نیز می باشند.
ذرات معلق هوا در جوجه کشــی ،کرک پرها ،پوسته تخم مرغهای
آلوده  ،تماس جوجه ها در هچری و نفوذ باکتری داخل تخم مرغ از
عوامل انتقال و گسترش عفونت می باشند.

نشانههای بالینی:

عفونت با ســالمونال پاراتیفی در جوجهها بیماریزا اســت و در تخم
مرغهای آلوده ســبب مرگ جنین یا جوجه های چند روزه می شود.
نشــانیهای بالینی بطور معمول قبل ازســن  2هفتگی مشــاهده
میشــود و عمده تلفات و واگیری درهمین دوره به وقوع میپیوندد.
عالئم درشــکل حاد مشــابه بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان است
ولی بطور معمول نشــانههای عمومی ( بی حالی ،بی اشــتهایی،
الغری و  )...هستند.

بررسی گله از نظر سالمونال:

دركارخانجات جوجه كشــی،هردوهفته یك بارازســطوح داخلی
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مبارزه با بیماری:

1ـ جوندگان  ،موش  ،خرگوش  ،ســگ  ،گربــه و انگلهای خارجی
حامل ســالمونال هســتند ولی ندرت ًا دارای آلودگی سالمونالهای
طیور هســتند .به هر ترتیب النه جوندگان باید تخریب شود.
2ـ كنترل حشرات بخصوص پشــه ها  ،جرب ها و كرمها مهم است
این حشرات ممكن اســت باعث بقای ســالمونالها و سایر عوامل
پاتوژن در محیط شوند.
3ـ آب قابل شــرب باید مصرف شــود یا آب كلرزنی شده باید مهیا
گردد .در برخی مكانها آب جمع آوری شــده در حوضچه های ســر
باز جهت مصرف طیور و حیوانات اســتفاده می شــود كه خطرات
بسیاری دارد.
4ـ حامــل های مكانیكی شــامل چكمــه و لباس انســان  ،لوازم
مرغــداری  ،كامیونهــا و كارتنهای جوجه می باشــند .تمامی این
موارد باید بوسیله گاز دادن عاری از سالمونال گردند.
 -5برای کنترل بیماری در ماشــین جوجه کشــی که آلودگی ممکن
اســت به وســیله تخم های آلوده که محتوی باکتری در زرده می

4
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باشد و یا آلودگی پوسته از راه آلوده شدن با مدفوع محتوی باکتری
وارد ماشــین جوجه کشــی گردد .بنابراین نباید از تخم مرغ های
کثیف و یا تخم مرغ های حاصله از گله های مشــکوک برای جوجه
کشی استفاده نمود.
 -6انتقال سالمونال بوسیله جوندگان بیشتر از جنبه انتقال مکانیکی
مطرح اســت .جوندگان می توانند عفونی نشــوند اما سالمونال در
روده های آنهــا ازدیاد پیدا می کند و آنها مــی توانند به عنوان یک
حامل ،باکتری را برای مدت زمان زیادی در خود حفظ نمایند.
ســه روش مدیریتی که می تواند برای دستیابی به کنترل
جوندگان مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از:
الف -کنترل محیطــی :انتقال زباله ها -کنــدن علفها و جمع آوری
دانهها و قرار دادن آشغال در ظرف محکم
ب -کنترل مکانیکی :اســتفاده از صفحات چســبناک -جلوگیری از
ورود و پناه دادن آنها در ســالن های پرورش جوجه -پر کردن درز و
شــکافها و بستن سوراخ ها -پوشاندن راه های آب و صفحات مشبک
در صورتی که در خارج ســاختمان به عرض کافی کنده ودر داخل آن
با سنگریزه سخت پر شود ،ورود به سالن را به حداقل ممکن خواهد
رساند.
ج -کنترل شیمیایی :شــامل طعمه های ضد انعقادی و طعمه های
غیر ضد انعقادی.

كنترل و پیشگیری:

 -1تخم مرغهــا ،جوجه ها و پولــت ها باید از گلههــای عاری از
سالمونال تهیه شوند.
 -2از تخم مرغهای ترك داروكثیف وآنهایی كه روی زمین گذاشــته
شد هاند جهت جوجه كشی استفاده نشود.
 -3ســالنهای هچری باید طبق اســتاندارد بهداشتی ،ضد عفونی و
آماده شــوند .غوطه ور ســازی تخم مرغها در محلول گلوتارآلدئید
 %0/5دردمای  40بمدت  20دقیقه یا گاز دادن با حداقل  600میلی
گرم گاز فرمالدئید به ازای هر متــر مكعب در دمای  20به مدت 30
دقیقه صورت میگیرد.
 -4درفاصلــه بیــن دو دوره جوجه ریــزی ،ســالنهای مرغداری
بایدتمام ًا شسته شــده وضدعفونی شوند.كپســول پارا فرمالدئید
اغلب هر دوهفته یك بار به النه تخمگذاری افزوده میشود .
 -5كنترل حشرات و جوندگان باید بوسیله طراحی سالنها و مدیریت
آنها صورت گیرد.
 -6جهت جلوگیری از انتقال افقی در بین ســالنها ،بیماران را معدوم
كرده و تمامی مواد زاید را در یك منطقه مناســب در ظرف در بسته
كه امكان ورود ناقلین بیماری نباشد ،قرارداده شود.

-7از غذای پلیت شــده و یا خــوراك فاقد منبــع پروتئین حیوانی
استفاده شود.
 -8واكسیناســیون از بروز بیماری تا اندازه ای پیشگیری میكند.
-9نمونه گیری از ســالنهای مرغداری و ســواب كلواك و الشههای
مشكوك جهت جلوگیری از شیوع بیماری امری ضروری است.
 -10نگهــداری تخم مرغها دریخچال وســردخانه خطربیماریزایی
راكاهش میدهد.

برنامه ریشه كنی ( در مورد سالمونالی بی حرکت ):

 ) 1برنامه باید سریع ًا بصورت كتبی گزارش شود.
) 2مناطق شــیوع بیماری باید تحت شــرایط قرنطینه باشــند و
گلههای آلوده دقیق ًا مشخص شوند.
 ) 3تمامی گزارشــات بیماری باید بوســیله اداره ریشه كنی بررسی
شود.
 ) ۴واردات مرغ و تخم مرغهای هچ شــده بایــد از مكانهای عاری از
آلودگی صورت گیرد.
 ) ۵اگر طیور به نمایشگاه عمومی ســایر مكانها برده می شوند باید
این مكانها عاری از آلودگی باشند.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

http://www.thepoultrysite.com/diseaseinfo..1
salmonellosis-s-:/enteritidis-and-s-typhimuriuminfections
http://www.merckvetmanual.com/poultry/.2
salmonelloses/overview-:of-salmonelloses-in-poultry
http://www.cdc.gov/salmonella/live-poultry3.
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تاریخچه  ،موقعیت و ظرفیت های واحد توسعه برکت
این واحد در مســاحتی به وســعت  100هکتار در  25کیلومتری

کاربرد آن تغییر داده شد .

سال  1356آغاز و از بهار سال  1357ساخت دو فارم  8سالنه آن

پرورش داده شد.

جاده قدیم آبیک -قزوین واقع شــده است  ،ساخت و ساز واحد در

شروع و در اواخر ســال  1358این دو فارم جوجه ریزی گردید.
واحد مذکــور برای پرورش مادر گوشــتی احداث گردید .ســال

 1366ســاخت فارم سه این واحد شــامل  16سالن شروع شد و

بعد از  2ســال خاتمه یافت .چون در ابتدای کار ،شــرکت لهمن

آلمــان  %5از مالکیت آن را با مالکین ایرانی شــریک بود به همین
دلیل این شرکت ایران – آلمان نامیده شد.

از ســال  1389به بعد در این واحد مرغ مادر تخمگذار ال اس ال

پس از این برای رعایت نکات بهداشــتی در زمینه تولید با کیفیت

بهتر تغییرات قابل توجهی در زمینههای زیر داده شــد.

الف :قرنطینه و بیوسکیوریتی

 -1در ورودی واحد در جهت رعایت بیوســکیوریتی ،قرنطینهای

تمهیدی ایجاد شــده که کلیه افراد وارده به واحد اعم از اداری،

همزمان با ساخت ســالن ها خانههای کارگری هم برای پرسنل

فارمی و کشــاورزی میبایســت در آن اقدام بــه تعویض لباس و

در این واحد پرورش مادر گوشــتی جهت تولید جوجه گوشــتی

 -2در قرنطینــه دوم افرادی که میبایســت وارد فارم یا محوطه

خریداری گردید و به شــرکت توســعه برکت تغییــر نام داد .در

و کفش نموده و راهی فارم یا فعالیتهای مربوطه شــوند.

شاغل در فارم ها ساخته شد.

ادامــه یافت تــا اینکه در ســال  1385توســط مجموعه برکت
ابتدا واحد برای پرورش پولت بکار گرفته شــد ،سپس و در ادامه

کفش خود نمایند.

کشاورزی بشــوند با گرفتن دوش مجددا باید اقدام به تغییر لباس

 -3افرادی که میخواهند وارد فارم شــوند میبایست مجددا پس

فعالیت های شــرکت برکت با توجه بــه ویژگیهای واحد از نظر

از گرفتن دوش و تغییر لباس و کفش فعالیت خود را در فارم شــروع

منطقه پر تراکــم پرورش طیور و امکان محدود ســازی هر فارم،

قرنطینهها هنــگام ورود به واحد برای هیچ کس وجود ندارد.

ظرفیت و امکانات خــو ب قرنطینه ای از جمله فاصله بیشــتر از

20

نمایند.الزم به ذکر اســت هیــچ ورودی خاصی به جز ورود از این

4
 -4در اطراف هر فارم فنس کشــی به عمل آمــده و فارم محصور
گردیده است.

ب :ورود وسایل به واحد

کلیه وســایل وارده بــه واحد طی  3نوبت ضــد عفونی به محل
مصــرف میرســند.اولین مرحله پس از ورود بــه واحد ،دومین
مرحله هنگام خــروج از فارم و ورود به محوطــه قرنطینه دوم و
سومین بار پس از ورود به محوطه فارم.

ج :توزیع دان

برای توزیع دان از ســیلوها یمان در 2محل جداگانه اســتفاده
شده است.
 -1تعدادی ســیلو در داخل واحد و کنار دیوار حصار واحد نصب
گردیده و دان ساخته شــده در کارخانه دان با بونکر به کناره فارم
حمل و به داخل ســیلو های تعبیه شده منتقل میشود.
 -2در کنار هر ســالن نیز سیلو تعبیه شــد و توسط  2عدد بونکر،
دان از سیلو های کنار دیوار به این ســیلوها منتقل میشود.

د :سیستم تهویه

با توجه به اینکه این ســالن ها هنگام ساخت فقط از تهویه عرضی
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برخوردار بودند و این سیســتم تهویه در تابستان جوابگوی نیاز
گلههــا نبود لذا با نصب سیســتم تهویه تونلی در کنار سیســتم
عرضی امکان فراهم آوردن شــرایط مناســب برای تداوم سالمت
گله و دســتیابی به عملکرد مناسب در واحد فراهم گردیده است.

ح :اسکان پرسنل

برای شــرایط اضطرار مانند زمانی کــه بیماری های فوق حاد
در منطقه شیوع پیدا میکند ،در قســمت های مسکونی اقدام به
مهیا کردن محلی جهت اســکان پرســنل گردیده است  .همچنین
این امکان در کنــار فار مها هم بوجود آمد .وجود آشــپزخانه در
واحد و تهیه غذای گرم برای پرســنل در کل ایام ســال از جمله
امکاناتی اســت که برای رعایت بهتر و بیشــتر بیوســکیوریتی
انجام گرفت.

و :فعالیت کشاورزی

در این واحــد در کنار فعالیت مرغداری ،امور کشــاورزی مانند
کشــت گندم ،ذرت علوفه ای و نیز باغداری در حال انجام است.
کلیه پرســنل شاغل در این قســمت هم هنگام ورود به واحد کلیه
نکات قرنطینــه ای را در جهت رعایت امر امنیت زیســتی انجام
مید هند.
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مزیت تخم مرغ

طبق راهنمای غذایی کانادا ،هر دو عدد تخممرغ معادل یک وعدهی غذایی (متشکل از
گوشت و گروههای غذایی مختلف) میباشد.

تخممرغهای سفید و قهوهای
ارزش غذایی یکسانی دارند.

22

4

5

1

تخم مرغ بزرگ=

گرم
چربی

یــک تخممــرغ
بــزرگ 6گرم
پروتئین باکیفیت
را تامین میکند که
به ساخت پادتنها
(آنتیبادیهــا) و
بازسازی عضالت
کمک میکند.

از خوردن زردهی
تخممرغ صرفنظر
نکنید.

70
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تخــم مرغها  14مــادهی مغذی
مهم ماننــد ویتامینهای ، A،D،E
فوالت ،آهن ،روی و کولین را تامین
میکنند ،مصــرف تخممرغ جهت
سالمتی اســتخوانها ،دندانها،
پوست و چشمان شما خوب است.

کالری

همچنیــن یــک
تخممــرغ بزرگ،
 50درصد از نیاز
روزانه شــما به
ویتامیــن  B12را
تامین میکند که
به حفاظت در برابر
بیماریهای قلبی
کمک میکند.
بیشــتر مــواد مغذی
تخممرغ از جمله نیمی از
پروتئین آن در زردهاش
قرار دارد.
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مبارزه با جرب قرمز

24

گردآوری :دکتر رضا برزگری نائینی

4
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ضمائم دهانی لولهای را تشــکیل میدهند .در این ضمائم دو شلیسر

5

قرار دارد که انتهای آن تیز اســت و پوســت میزبان را سوراخ میکند.

اعضای راسته آکارینا فاقد شاخک هستد .با این وجود پالپهای روی
کاپیتولوم ،عمل حســی دارند و برروی پاهای قدامی کنهها ،اندامهای

حســی (اندامها لر) وجود دارد .از این پاها عالوه بر راه رفتن مشــابه

شــاخکهای حشرات استفاده میشــود .بقیه بدن به صورت قسمت

واحدی شبیه به یک کیسه به نظر میرسد کهایدیوزوما نامیده میشود.
بر روی این قسمت معموال صفحات سختی وجود دارد که ممکن است
به میزان زیادی در هنــگام خونخواری جربها و کنهها اتســاع یابد.

نوزادهای آکارینا ســه جفت پا دارند و نوچهها یا بالغین چهار جفت پا
دارند.

1

در حال حاضر اهمیت درمانیســوس گالینه (جــرب قرمز) بخصوص

در فارمهای تخمگذار در ایران کامال روشــن اســت .استفاده از سموم

شــیمیایی در مبارزه با این آفت اگرچه جزو معمولترین و آســانترین
روشهای مبارزه تلقی میشــود ،ولی به علت مشــکالتی که میتواند

برای محیط زیست انسانی و دامی و مقاومت در بندپایان ،ایجاد نماید،
به نظر میرســد که جا دارد این روشها مورد تجدید نظر قرار گرفته و با

احتیاط بیشتری مورد عمل واقع شود .روشهای کنترل جایگزین ،مانند
خوراندن بازدارندهها یا کنترل بیولوژیکی در زمینه مدیریت آفات طیور در

اروپا مورد بررسی قرار گرفتهاند ولی با این حال اهمیت کنترل شیمیایی

را نمیتوان از نظر دور داشت.

جرب دارای سرکاذب کوچک و بدن یک قطعهای بوده و از سطح پشتی

شکمی تقریبا مسطح میباشند .آنها فاقد بال ،آرواره و شاخک بوده و
ضمائم دهانی از شلیسر ،پالپهای فکی ،هیپوستوم تشکیل شدهاند.

بعضی جربها انگل دائمی پرندهها بوده و همیشــه در سطح ،درون یا

در الیه پوســتی میزبان خود زندگی میکنند .اغلب این انگلها دارای

جثه کوچکی هســتند ،برخی نیز زندگی آزاد داشته و تعدادی از آنها در

درون موارد غذایی انباری یا سطح چمنزارها ،مزارع و ...زندگی میکنند

و ممکن است به طور اتفاقی انگل شــوند .جربها اغلب دارای میزبان
اختصاصــی بوده و تمام مراحل نوزادی ،شــامل تخم ،نوزاد ،نوچه و

بالغ را روی میزبان خود سپری میکنند.جربها هنگامی که غذا نخورده
سفید رنگ و پس از تغذیه قرمز میباشند.

طبقهبندی و ساختار جرب

تصویر  .1ساختمان بدن درمانیسوس گالینه

2

جربها و کنهها در رده آراکنیدا طبقهبندی شــدهاند ،این رده شــامل
عنکبوتیان و عقربها هســتند .طیف گستردهای از جربها وجود دارند
که اغلب آنها زندگی آزاد دارند.

در بررســیهایی که انگل شناســان انجام دادهاند قسمتهای ذیل در

ساختمان جرب درمانیسوس گالینه با میکروسکوپ قابل مشاهده است.
3

پوشــش خارجی کنهها و جربها اینتگومنت نامیده میشــوند .این
پوشش شامل یک الیه کوتیکول ضد آب و مقاوم و یک الیه داخلی زنده
است که اپیدرمیس نامیده میشود .بدن به بندها یا قسمتهای واضحی

تقسیم نمی گردد .ضمائم دهانی که روی بدن قرار گرفته ،کاپیتولوم یا
4

گناتوزما نامیده میشود .این قسمت شبیه سر است ولی چشمها اگر
وجود داشته باشد روی قسمت اصلی بدن قرار دارد.
Integument

3

Arachnid

2

Chelicera

5

)Dermanyssus gallinae (Red Mite
gnethosome

1
4
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به طــور کلی در اثر ابتال بــه جرب ،زخمها و جراحات پوســتی ایجاد

بعد از جدا شــدن از پرنده پــس از یک دوره کوتاه عدم فعالیت ســریعا

امراض جربی بســیار مسری و به سرعت منتشــر میشوند .انواعی از

به کلی متوقف شــود .بعد از بارور شدن ،مادهها تخمگذاری را در خالل

میگردد و این گونه زخمها بیشتر در معرض حمله میکروبها قرار دارند.
جربها مانند (درمانیســوس گالینه یا جرب قرمز طیور) مثل کنههای

نرم روزها میزبان خود را ترک کرده و در دیوار و شکافهای محل زندگی
حیوان به ســر میبرند و شــبها به میزبان حمله میکنند و ضایعات

جفتگیری میکنند .تولید مثل در فصلهای ســرد ،کند و ممکن است
 12ســاعت بعد از تغذیه آغاز میکنند .آنها چندین بار غذا میخوردند

و تخمگذاری میکنند .هر ماده قادر اســت در طول زندگی خود  30تخم

بگذارد .تخمگذاری در شــکاف دیوارها و محل زندگی حیوانات مختلف

مختلف از جمله کم خونــی ،کاهش تولید گوشــت ،تخممرغ و غیره

انجام میشود.

اســپیروکتوز طیور را منتقل میکنند .در مجموع ابتال به جربها باعث

تصویر  .2سیر تکاملی جرب قرمز

را ســبب میشــوند .جربها اجرام مولد بیماریهایی مانند آبله ،وبا،

صدمات فراوان اقتصادی و بهداشتی میشود.

جدول .جربها و عالیم بالینی در میزبان

وضع آلودگی میزبان

نوع جرب

ارنیتونیسوس
سیلویاروم

طیور

ترک خوردن و پوستهپوسته شدن
پوست ،بیشتر در ناحیه ران و مخرج

کنمیدوکپتس
موتانس

طیور

پرریزی ،خارش ،فلج و تغییر حالت پا،
در مکانهایی که پر وجود ندارد فعالیت
میکند(جرب نقبزن)

تورومبیکوال
( نوزاد)

طیور ،سگ،
گربه ،گوسفند

تورم و خارش پوست

درمانیسوس
گالینه

طیور

کمخونی شدید ،روزها طیور را ترک کرده
و شب خونخواری میکنند.

سیر تکاملی جرب قرمز طیور

6

ســیر تکاملی جرب قرمز طیور اولین بار توسط وود ( )1917تشریح

تخمها کوچــک ( )270μ×400بیضی ،صاف و مانند مروارید ســفید

جرب قرمــز به منظور خونخــواری تنها در تاریکی پرنــدگان را آزرده

 3روز از تخم خارج میشوند .الرو جوان سفید بوده و  6پا دارد و آهسته

گردید .جرب قرمز بیشتر عمر خود را خارج از بدن پرنده زندگی میکند.

میکند .در مرغداریهایی با سیســتم قفسی ،جربها زیر تسمه نقاله

تخممرغها و زیر قفسها و تمامی قسمتهای شیاردار مخفی میشوند.

است .در شــرایط هوای گرم  28تا  30درجه سانتی گراد الروها در  2تا
8

حرکت میکند و بعد از یک روز ،بدون غذاخوردن وارد مرحله پروتونمف

میشــود .پروتونمف  8پا دارد و در این مرحله بــه حیوان حمله کرده

در مرغداریهای با سیستم بستر مضاعف ،جربها زیر شیار چوبهای

و خون آن را میمکد و دوباره بعد از  45تا  48ســاعت دیگر یک پوســت

و شکافهای کوچک دیوار مرغداری مخفی میشوند.

میگــردد و در این مرحله بعد از یک تغذیه دیگر پوســت اندازی انجام

نمف و جربهای ماده خــون میمکند در حالی که نرها خیلی به ندرت

چرخه زندگی (از تخم به تخم) در عرض  7روز کامل میشــود .این انگل

بستر ،در النههای تخمگذاری زیر ناودانهای غذاخوری و داخل ترکها

7

خونخوار هســتند و الروها اصال تغذیه نمی کنند .درمانیســوس برای

غذا خوردن تنها  0/5-1/5ســاعت روی بدن پرنده باقی میماند .بالغین

26

9

اندازی دیگر انجام یافته تا تبدیل به مرحله دوم نوچهای یا دوتونمف

یافته و بعد از  48ســاعت تبدیل به انگل بالغ میگردد .در شرایط بهینه
در خارج از بدن پرنده تا  9ماه زنده مانده است ،در نتیجه در مرغداریهای

خالی از طیور هم تا مدتی در شکافهای دیوارها و محل زندگی دامها و
Nymph

7

Wood

6

Deutonymph

9

Protonymph

8
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در النه پرندگان مخفی میشود و به هضم غذای بلع شده میپردازد .در

میشود که در این هنگام هماتوکریت حتی به  %4کاهش مییابد .درصد

است برای حیوانات آفت خطرناکی گردد و کم خونی و ناراحتی شدیدی

 -هیپوکرومیک در شرایط مختلف بین  5تا  52درصد عنوان شده است

شرایط مناســب زندگی تعداد مایتها به سرعت افزایش یافته و ممکن
را موجب شــود .جرب قرمز در برابر خشکی مقاوم است اما نمی تواند
رطوبت باال را تحمل کند.

تلفات ناشی از جرب قرمز طیور به حالت کم خونی از نوع ماکروسیتیک
و کاهــش تولید به علت این جرب را از  ٪95بــه  ٪75عنوان کردهاند .در

مزارع مرغ مادر که مرغها و خروسها با هم نگهداری میشــوند به علت
گزارشهای مداوم جربها میزان جفت گیری کم شده و پیرو این مسئله

نقش بیماریزایی جرب قرمز طیور

جرب قرمز طیــور بر خالف بقیه انواع جربهای طیور در محیط جایگاه

بسر میبرد و بیشــتر دوران زندگی خود را در محلهای پنهان آشیانه
یا نشــیمنگاه میگذراند .معموال هنگام شــب به میزبان حمله میکند

شاهد کاهش تولید خواهیم بود.

کنترل و مقابله با جرب

امروزه عالوه بر سموم حشــره کش برای مقابله روشهای دیگری نیز

و به خون خــواری میپردازد و در هنگام روز بــه مکانهای تاریک پناه

برای کنترل جرب مورد استفاده قرار میگیرد .سطوح سموم باقی مانده

حملهاین انگل واقع میشــوند .بر اثر گزش انگل ،مرغ شــدیدا ناراحت

و غیرمجازافزایش پیدا کند و طراحی یک برنامه صحیح در اســتفاده از

میبرد ،معموال جوجههای مرغ و کبوتــر و خود مرغان تخمگذار مورد

شــده ،بی قراری میکند و هرگاه تعداد آنها زیاد باشد ،مقدار خونی که
بلع خواهد کرد زیادتر خواهد بود و منجر بهایجاد تحریک ،کم خونی از

نوع ماکروسیتیک  -هیپوکرومیک و در بعضی موارد حتی مرگ میشود و
ممکن است تخممرغها با لکه خونی بر سطح آنها تولید شوند .مرغهای

در گوشت و تخممرغ در اثر سم پاشیهای مکرر میتواند به حد زیان آور

سموم شیمیایی امری ضروری است.

مواردی از خطاهای برنامههای سم پاشــی که سبب افزایش جمعیت
جرب میشود عبارتند از:

کرچ که بر روی تخممرغها خوابیدهاند ممکن اســت بــر اثر گزش این

 .1میزان دوز مصرفی سم

انجام میشود.

 .3مدیریت ضعیف کودکشی

جربها تخممرغ را ترک کرده و جوجه کشی طبیعی در شرایط نامساعد

 .2زمان نامناسب سم پاشی
 .4کنترل ناکافی رطوبت

میکــروب وبای مرغان مدت طوالنی در دســتگاه گــوارش جرب قرمز

 .5عدم رعایت بهداشت

به وسیله بلع این حشرات توســط مرغ عملی گردد .در استرالیا انتقال

 .7عدم آماده سازی مناسب سالن قبل از ورود پرنده

طیور ،زنده میماند و محتمل اســت که انتقال بیماری وبا در بین طیور
10

بورلیا آنسرینا عامل اسپیروکتوز طیور به وسیلهاین انگل گزارش شده

اســت .انتقال ویروس در انگلهای ماده از طریق تخمدان به نسلهای

بعدی امکان پذیر است و امکان خطر برای انسان نیز وجود دارد .اسبها

نیز از گزش این جرب متاثر میشوند و نیز حیوانات دیگری مثل گاو ،بز،
خرگوش ،سگ و گربه ممکن است مورد حملهاین انگلها واقع شوند.

جرب درمانیسوس گالینه با چشم غیر مسلح دیده میشود؛ مخصوصا
هنگامی که به تازگی تغذیه کرده باشد .در انسان ،نیش انگل ایجاد خارش

بســیار شــدیدی کرده و گاهی منجر به ایجاد جراحات اگزمایی شکل
میگردد .معموال اشخاصی که با مرغها سروکار دارند بیشتر در معرض
گزش این جرب واقع میشوند .جرب درمانیسوس گالینه روی سطح بدن

پرنده زندگی میکند و میتواند بسیار آســیب رسان باشد ،تعداد جرب

قرمز طیور روی بدن هر پرنده ممکن اســت به  250000عدد برسد ،در
این حالت چون جرب خونخوار اســت باعث کم خونی شدید و مرگ مرغ
Borrelia anserine

 .6استفاده از سموم مقاوم

درصورت عدم رعایت موازین استاندارد و صحیح ،برنامههای سمپاشی

با موفقیت رو بــه رو نخواهد بود .بــه منظور مقابله بــا انگلها باید

برنامههای مزارع ترکیبی از کنترل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک باشد.
ترکیبات مورد استفاده در مبارزه با جرب:
 .1ترکیبات با تاثیرات تماسی

ســیلیکا :پودرهای ســیلیکا توانایی تخمگذاری جرب را از بین

میبرد و مکانیسم تاثیر سیلیکا به صورت فیزیکی بوده است .یکی
از ویژگیهای سیلیکا این است که جرب در مجاورت این ماده خشک

میشــود .از جمله معایب این ماده غبار ایجاد شده از آن میباشد و
همچنین رطوبت تاثیر آن را کاهش میدهد.

10
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 .2مبارزه بیولوژیک

تاثیــرات مفید برخــی از باکتریها در کنترل جرب در حال بررســی و
مطالعه است.

منابع
دکتر عزیز ا ...رفیعی و دکتر همایون راک ( .)1364انگل شناســی
بندپایان  -چاپ چهارم  -انتشارات دانشگاه تهران.

 .3سموم

ســایپرمترین :این ترکیب امروزه به دلیــل مقاومت در جربها

دکتر غالمرضا موذنی جوال ،دکتر منصور بنانی ،فصلنامه چکاوک -

تابستان  - 1378دوره هشتم  -شماره .2

کارایی خود را از دست داده است .دوز مورد مصرف آن  1تا  2در هزار

دکتر اوستا صدرزاده بیماریهای طیور و مزارع مادر  1395انتشارات

پروپوکسور  :از این ترکیب برای کنترل جرب استفاده شده است

آالن واکر ( .)1377اصول تشــخیص و اهمیت بهداشــتی بندپایان

اینسکتیور پی :از عصاره پایروتروم ساخته شده که یک فرآورده

انتشارات دانشگاه تهران.
سیِ -ای  -اویتمن ِ -ایِ .ای .بیکفورد ( .)1375راهنمای بیماریهای

به صورت اسپری بر روی بدن پرنده میباشد.
11

و پودر آن بر روی بدن پرنده پاشیده میشود.

گیاهی است .این سم قابلیت فلج کردن سیستم عصبی را دارد.

مولف(دکتر اوستا صدرزاده)

 -ترجمه :دکتر حمیدرضــا حدادزاده ـ دکتر پروانــه خضرایینیا،

بای تیکول ایسی :حاوی فلومترین است و به صورت نیم در هزار

طیور  -مترجمان :دکتر محمد حســن بزرگمهریفــرد ،دکتر بهرام

آزانتول  50درصد :حاوی کومافوس اســت و موثر بر جرب قرمز

نریمان شیخی ،انتشارات سازمان اقتصادی کوثر.

مصرف میشود.
عنوان میشود.

 .4ترکیبات و فرآوردههای گیاهی
12

عصارههای گیاهــی  :امروزه مطالعات بســیار زیادی بر روی

شجاعدوســت ،دکتر علیرضا اکبری ،دکتر غالمعلی کلیدری ،دکتر

Abo - taka (1990), “Toxicity of certain pesticides against
the chicken mite”. Med-And-Vet Entomology — 41: 125-

عصارههای گیاهان انجام گرفته اســت و تاثیرات متفاوتی از آنها
دیده شــده اســت.یکی از مزیتهای عصارههای گیاهی عالوه بر

تاثیر بر روی جرب این اســت که بقا طوالنی مدتی در طبیعت ندارند
و همچنین سمیت آنها در پستانداران به مراتب کمتر از فرآوردههای

دیگر است .از این نوع ترکیبات محصوالت تجاری معدودی در بازار

موجود است که یا به صورت اسپری و یا به صورت پرمیکس مخلوط
در دان مورد استفاده قرار میگیرد.

126.
Chatterton - p (2000). "Rotational control programme for
poultry red mite. International - pest - control. 42:3, 84-85.
Chaure-C (1998), "The poultry red mite Dermanyssus
gallinae: current sitation and future prospects for control".
Veterinary parasitology 79 (1998), 239-245.
Donholm - I, (1998). "Novel approach to control red mite
inpoultry world - poultry,14:5,54.
Diseases of Poultry. 13th Edition. Editor in Chief: David E.
Swayne.
Gjerde - B (2001). "Formicacid for the control of the
 poultry red mite Dermanyssus gallinae". NorskVeterinaertidsskrift, 113: 1, 5-8.
Levot -GW (1991). “Chemical control of Dermanyssus
 gallinae on caged layer hens' General - and - AppliedEntomolgoy. 23:49-52.
Nicholash. Booth, Leslie, E, Mcdonald (2000). Veterinary
pharmacology and therapeutics - IOWA state university
press/Ames.
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تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور
در ایران :گذشته ،حال و آینده

سید ناصر موسوی
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چکیده

هدف اصلی تاسیس و تجهیز ســالن مرغداری تامین نیازهای پرنده
برای دســتیابی به حداکثر قابلیت ژنتیکی می باشد .در گذشته اغلب
ســالن های مرغداری احداث شــده با طول کم و فاقد سیستم های

تهویه ،گرمایشــی ،عایق بندی ،تجهیزات و اتوماسیون مناسب بوده
اســت .این موضوع منجر به افزایش مصرف انرژی ،تهویه نامناسب
و مشکالت پرورشی در سالن های مرغداری شده است .به دلیل پایین

بودن قیمت حامل های انرژی توجه اندکی به کنترل مصرف انرژی از

طریق سیستم های تهویه ،گرمایشــی ،عایق و اتوماسیون سالن ها
شده است.

مقدمه

یکی از مشــکالت اغلب مرغداری های کشور ،نداشتن سیستم تهویه

در چند دهه گذشــته پیشرفت های چشمگیری در عملکرد و راندمان

ایجاد مشــکالت در کنترل شرایط محیطی ســالن ،افزایش مصرف

مدیریتی ،تغذیه ای ،ژنتیکی ،بهداشــتی و به کارگیری فن آوری در

سیســتم تهویه تونلی به دلیل توانایی در ایجاد سرعت جریان هوای

حساســیت بســویه های امروزی به شــرایط محیطی بیشتر شده

به انواع دیگر تهویه دارد ،با این حال بررســیها نشــان می دهد در

عملکرد طيور امروزی دســت یافت .یکی از مــوارد مهم تأثیرگذار بر

حداقل یا عدم استفاده درســت از آن می باشد .این موضوع عالوه بر

سوخت را به همراه داشته است.

باال در هوای گرم بویژه در مناطق مرطوب کاربرد بیشــتری نســبت
اغلب ســالن های مرغداری کشور ســرعت جریان هوای مناسب در
فصول گرم ایجاد نمی شــود .با افزایش قیمت سوخت و نیروی کار

روند اصالح ساختار ســالن های مرغداری مانند اصالح سیستمهای

تولیدات طيور صورت گرفته اســت .این امر ناشــی از بهبود عوامل
صنعت پرورش طيور بوده اســت .با افزایش ســرعت رشد و تولید،

است؛ بنابراین با روش های مدیریتی ســنتی شاید نتوان به حداکثر

تولید و بازده مجتمع های پرورش طیور ،تأسیســات و تجهیزات می
باشد .افزایش روز افزون هزینه های نیروی انسانی و انرژی ،اهمیت
استفاده از تأسیســات و تجهیزات نوین را چندین برابر نموده است.

تهویه ،سیســتمهای گرمایشی ،اتوماســیون و تجهیزات سالن ها

مهمترین تفاوت ســرمایه گذاری صنعت طیور با ســایر بخش های

کلمات کلیدی:

ابعاد سالن های مرغداری

دیده میشود.

سالن پرورش طیور ،تجهیزات ،انرژی ،تهویه

کشاورزی هزینه باالی تأسیسات و تجهیزات آن می باشد.

مهم ترین تفاوت ســرمایه گذاری صنعت طيور با ســایر بخشهای
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ارائه یک اندازه استاندارد عملی نیست .بســیاری از سالن هایی که

در ایران وجود دارند دارای طول کمتر از  ۶۰متر هســتند و سالن های

با طول بیشــتر نیز با قرار گرفتن اتاق سرویس در بخش میانی سالن
به دو نیم سالن تقسیم شــده اند .بسیاری از مرغداران و کارشناسان

بر این باورند که مدیریت تهویه در ســالن هــای با طول کم راحت تر

است .در حالی که با طراحی و مدیریت مناسب سیستم تهویه میتوان

ســالنهای بزرگ تری احداث کرده و از مزایــای آن بهره برد .هزینه

ساخت خود ســالن تنها بخشی از کل هزینه است و سایر هزینه های
مربوطه نیز از اهمیت زیادی برخوردارند .جهت مشــخص شدن این

کشاورزی هزینه باالی تأسیسات و تجهیزات آن می باشد .دستیابی

موضوع بهتر اســت مقایســه ای بین دو مزرعه با مساحت یکسان

ترین بحث تولیدکنندگان و ســازندگان ســالن های طیور بوده است.

با مساحت هر سالن  ۱۲۰۰متر مربع و مزرعه دیگر دارای چهار سالن

سالنهای بزرگ داشته اند در دسته موفق ترین افراد صنعت بودهاند.

نخســت به شــش سیســتم کنترل و تجهیزات برق ،آب و سوخت،

به اندازه مناســب ســالن های مرغداری از دیدگاه اقتصادی ،مهم

بررسی تاریخ صنعت مرغداری نشان می دهد ،همیشه مرغدارانی که
روشن است که با افزایش ابعاد ســالن ها ،هزینه تولید به ازاء هر متر

مجموع ســالن ها انجام دهیم .یکی از مزرعه ها دارای شــش سالن
اســت که مساحت هر ســالن  ۱۸۰۰متر مربع می باشد .برای مزرعه
سیستم دانخوری و آبخوری و شش سیلوی ذخيره دان ،شش تایلو

مربع کاهش مییابد .امروزه بیشــتر سالن های مرغداری پیشرفته به

کنترل به همراه حس گرها ،شــش گروه هواکش جهت تهویه تونلی،

ســالن هایی با ابعاد  ۱۸۰در  ۲۱متر نیز ساخته شده اند ،با این وجود

خنک کننده تبخیری نیاز است .در صورتی که برای مزرعه دوم ،چهار

طول  ۱۰۰تا  ۱۵۰متر و عرض  ۱۲تا  ۱۸متر ســاخته میشوند .اگر چه
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ســری از موارد نامبرده مورد نیاز است .نکته مهم این است که تعداد

و میزان دستگاه ها و سیســتم هایی که یاد شد در سالن های بزرگتر
در مقایسه با سالن های کوچک تر تفاوت چندانی ندارد و این یکی از

دالیل ساخته سالن های پیشرفته در اندازه بزرگ می باشد .اگر سالن
ها با فاصله و جدا از هم ساخته شــوند هزینه جاده سازی برای آنها
نیز اضافه خواهد شد .هرچند سالن های بزرگ موجب افزایش بازده

و کاهش هزینه تولید می شوند ،با این حال استفاده از آنها بستگی به

عواملی همچون به کارگیری تجهیزات پیشرفته جهت فراهم نمودن
نیازهای مرغ ،دیدگاه های کارشناســی و مهندســی هنگام ساخت
سالن ها ،استفاده از سیستم های گرمایشی و تهویه مناسب و امکان
مدیریت آنها دارد .مالحظات تهويه ای و گرمایشــی تهویه به عنوان

یک ابزار مدیریتی مهم برای کنترل فراسنجه های محیطی سالن می
باشــد .افزون بر آن ،خنک کردن پرنده و مدیریت مصرف انرژی نیز از
هدف های اصلی تهویه می باشــد ،بخش عمده گرمای سالن از راه

سیستم تهویه دفع می شــود به همین دلیل مدیریت درست سیستم
تهویه یکی از مهم ترین راه هایی صرفه جویی در مصرف ســوخت و

انرژی می باشد .سیستم های تهویه بر پایه هدف های مورد استفاده

به انواع گوناگون بخش بندی می شــوند که از مهم ترین آنها تهویه

حداقل ،گذرا ،حداکثر یا تونلی می باشــد .تهویــه حداقل و کنترل
فراســنجه های محیطی ســالن هدف از تهویهحداقل ،ورود هوای

تازه به ســالن و خروج رطوبت مازاد و گازهــای مضر آمونیاک ،دی

اکسید کرین و .....و گرد و غبار ســالن با حداقل تهویه ممکن است.
این نوع تهویه معمو ً
ال در ســنین پایین پرورش و فصول سرد استفاده

میشــود .اگرچه الگوهای مختلفی برای انجام تهویه حداقل وجود
دارد در این نوع تهویه به طور معمــول تعدادی هواکش کوچک (۶۰

تا  ۹۰ســانتی متری) بر روی دیوارهای طولی سالن به همراه دریچه
هایی ورودی حداقل در دو سمت باالی دیوار جانبی سالن ،کار تهویه

را انجام میدهند .یکی از مشــکالت مهم در مرغداری های کشــور،
تیود سیســتم تهویه حداقل یا عدم استفاده درست از آن در بسیاری

از مرغداریها می باشــد .در بیشــتر مرغداری های کشور هنوز از

سیستم تهویه تونلی در فصل سرما استفاده می شود .در حالی که،
تهویه تونلی ویژه فصول گرم بوده و برای خارج نمودن گرما از ســالن

و خنک کردن پرنده استفاده میشــود .در هوای سرد ،بایستی نمی
دانســتم تهویه تونلی از کار افتاده و هواکشهای حداقلی ،به همراه

دریچههــای ورود هوا عمل تهویه را انجام دهنــد .در تهویه حداقل

دریچههای ورود هوا بر پایه فشــار اســتاتیک سالن کار می کنند .با
تنظیم فشــار منفی سالن ،سرعت و مســیر جریان هوای ورودی از
دریچه ها قابل تنظیم است .به دلیل این که هوای ورودی از دریچهها

با هوای گرم نزدیک سقف ترکیب می شود ،هوای گرم نزدیک سقف
بر روی سر پرنده ها منتقل شده و با برداشتن بیشترین میزان رطوبت
از بستر ،سالن را از طریق هواکش های حداقلی ترک می کند.

تهویه حداقل و مصرف انرژی

به طور معمول بیش از  ۵۰درصد از گرمای سالن از راه سیستم تهویه

دفع میشــود .به همین دلیل مدیریت درســت سیستم تهویه یکی از
مهم ترینراه های صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد ،همانگونه
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که در بخش قبلی اشــاره شــد یکی از ایرادهای مهم در بسیاری از

مصرف ســوخت نفت گاز بــه ازاء هر پرنــده  2/4لیتر بود .مصرف

مرغداری های کشــوره نیود سیستم تهویه حداقل می باشد .معموال

ســرانه سوخت (نفت گاز) در مرغداری های کشــور معادل  ۲لیتر به

سالن نســبت به تهویه با دریچه های ورودی حداقلی نیاز به ظرفیت

اســتانداردهای بین المللی این مقدار می تواند به کمتر از  0/5لیتر به

هنگام اســتفاده از تهويه تونلی ،برای داشــتن هوای یکنواخت در

تهویه بیشتری می باشــد .همچنین هنگام استفاده از دریچه های
حداقلی به دلیــل این که هوای ورودی با هوای گرم نزدیک ســقف

ترکیب می شود ،هوای گرم نزدیک ســقف روی سر پرنده ها منتقل
شده و در نتیجه در استفاده از سوخت صرفه جویی می گردد .گزارش

شده است که اســتفاده از دریچه های تهویه حداقل در فصول سرد

سال می تواند اســتفاده از سوخت را  ۱۵تا  ۲۵درصد کاهش دهد .در

یک بررسی صورت گرفته در فصل زمستان از بین  ۳۴واحد مرغداری

مورد مطالعه در شهرســتان ســمنان ،تنها دو واحد دارای سیستم
تهویه حداقل بودند و در این دو واحــد نیز اصول تهویه حداقل مانند

فشار استاتیک مناســب با ســرعت جریان هوای ورودی از دریچه
رعایت نشــده بود .در این مطالعه ظرفیت تهویه مورد استفاده بطور

میانگین  2/5برابر میزان توصیه راهنمای پرورشــی  3۰۸رأس بود و

بین میزان تهويه و مصرف ســوخت مصرفی به ازاء هر قطعه پرنده

رابطه مســتقیم و معنی دار وجود داشت .در مطالعه مذکور میانگین
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ازای هر قطعه مرغ گزارش شده است .این در حالی است که بر اساس

ازای هر قطعه مرغ کاهش یابد (.)۳

تهویه انتقالی

برای انجام این سیســتم تهویــه تعدادی از هواکــش های تونلی
(حداکثر  60درصد ) ،هــوا را از طریق دریچه های ورود هوای نصب

شده بر دیواره طولی سالن وارد ســالن می کنند .این سیستم تهویه
تا زمانی که بتواند گرمای اضافی را از ســالن خارج کند کارایی خواهد

داشت .تعداد هواکش ها با سیســتم کنترل دما و بر اساس نیاز کم و

زیاد می شوند.

تهویه تونلی و سرعت جریان هوا

ایجاد جریان هوا در اطراف پرنده یکی از موثرترین روش هایی اســت
که برای دفــع گرمای تولیدی از پرنده می تواند مورد اســتفاده قرار

گیرد .جريان هــوا دارای چندین اثر برای خنک کردن پرنده در هوای
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گرم می باشد؛ نخست جریان هوا موجب افزایش جا به جایی گرمای

دفعی از پرنده شده و در نتیجه موجب کاهش دمای مؤثر  4می شود.
دوم جابه جایی هوا ،گرمای محبوس شــده میــان پرنده ها را خارج

میکنــد و در نهایت جریان هوا اثرات منفــی رطوبت باالی محیط را
کاهش می دهد .در یک پژوهش عملکرد جوجه های گوشــتی تر در

دمای محیطی یکسان  ۲۵-۳۰-۲۵درجه سلسیوس در سرعت هوایی
ساکن (متر در ثانیه  ،) >0/ ۲۵دو و ســه متر در ثانیه از سن چهار تا
هفت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت.

جوجه هایی که در معرض هوای سه متر در ثانیه بودند نسبت به گروه

پرورش یافته در سرعت دو متر در ثانیه و هوایی ساکن به ترتیب ۱۳۸

و  ۵۰۰گرم وزن بیشــتری داشــتند ( .)۱۲در تحقیق دیگری افزایش

سرعت جریان هوا از  0/۳۲به  0/۸۲متر در ثانیه ،سبب افزایش تولید
در هر متر مربع از ســالن گردید( .)۱۱در آب و هوای مرطوب و شرجی

یا زمانی که تراکم گله باالســت ،نیاز به سرعت جریان هوای باالتری

است .در آب و هوای خشک که سیستم خنک کننده تبخیری کارایی
بیشتری در کاهش دمای ســالن دارند یا در سالن های با تراکم کم تر
گله ،از سرعت های پایین تر هوا می توان استفاده کرد .دو عامل مهم

بر سرعت جریان هوای ســالن تأثیر دارند؛ الف) تعداد هواکش ها با

ظرفیت تهویه و ب ) ســطح مقطع ســالن که اثرات آنها در رابطه زیر
نشان داده شده است:

ظرفیت تهویه( متر مکعب در ساعت)

در میانگین ارتفاع سالن) ســالن می باشد .هرچه سطح مقطع سالن

کمتر باشد ،ســرعت جریان هوا افزایش خواهد یافت .سیستم های

تهویه تونلی به دلیل ایجاد ســرعت جریان هوای مناســب و کاهش
دمای مؤثر ســالن ،مورد استقبال بیشــتری قرار گرفته اند .در این

سیستم معموال هواکش های تونلی در یک انتهای سالن و هوادههای
تونلی در انتهای دیگر سالن قرار می گیرند .باید در نظر داشت که در

تهویه تونلی اگر چه ممکن اســت جابه جایی هوای سالن به خوبی
صورت گیرد (یک بار در کمتر از یــک دقیقه) اما این امر الزاما موجب

= سرعت جریان هوا( متر بر ثانیه)
 X 3600سطح مقطع سالن( مترمربع)

ســرعت جریان هوای کافی برای خنک کردن پرنده نخواهد شد .در

در شرایط یکسان سالن با افزودن تعداد هواکش با ظرفیت هواکشها

جریان هوایی با ســرعت  ۲تا  ۳متر در ثانیه ایجاد نماید و این جریان

عامل تأثیرگذار دیگر بر جریان هوا سطح مقطع (حاصل ضرب عرضی

هوای  2/5متر در ثانیه در دمای  ۲۵درجه سانتیگراد نسبت به هوای

میتوان افشار اســتاتیک سالن و در نهایت جریان هوا را افزایش داد.

صورتی که تهویه تونلی به گونه ای در دســت طراحی شود می تواند
هوا می تواند تا  6-8درجه ســانتی گراد پرنده را خنک نماید .جریان

ســاکن احســاس دمای معادل  ۲۹درجه را برای پرنده ایجاد خواهد

کرد( .)۹جریان هوای  2-3متر در ثانیه باید زمانی اســتفاده شود که
دمای هوا باالی  ۲۵درجه و سن پرنده بیش از  ۲۵روز است (.)۸

یکی از مشــکالت تهویه در بسیاری از سالن های پرورش طیور کشور

کم بودن طول ســالن می باشد .در این سالنها ظرفیت تهویه معموال
بر اســاس تعداد و وزن پرنده در سالن محاســبه می شود و با توجه

به اینکه در ســالن کوچک تعداد پرنده کمتری نگه داری میشــود و
ظرفیت تهویه بر اســاس تعداد و وزن پرنده محاســبه می شود ،لذا

ظرفیت تهویه مورد استفاده کم و سرعت جریان کانی در سالن ایجاد

نمی شود .یک مطالعه ،ســرعت جریان هوای سالن و رابطهی آن با

فراســنجه های عملکردی مرغداری های گوشتی شهرستان ورامین
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 2/5-3متری فاصلــه دارد .صفحههای انحراف جریان هوا یک ابزار

کمکی برای تهویه تونلی در سالن های بدون سقف کاذب هستند .به
بیان دیگر این صفحهها موجب کاهش ســطح مقطع سالن و افزایش

ســرعت جریان هوا می شــوند .به طور کلی فاصله مناسب میان دو
صفحه منحرف کننده بین  ۹تا  ۱۵متر می باشد (.)۶

تهویه تونلی در طول شب

براســاس پژوهش های صورت گرفته ،اســتفاده از بیشــترین توان
سیســتم تهویه در طول شب ،موجب کاهش دمای درون بدن پرندگان

می شــود و در طول روز پرنده تحمل بیشتری نسبت به تنش گرمایی
مورد ارزیابی قرار گرفت( .)۲داده های مــورد نیاز این تحقیق از کل

خواهد داشــت .در مطالعه ای مشخص شــد ،ایجاد جریان هوا با

مرغداری های گوشــتی در شهرســتان مورد مطالعــه که در فصل

ســرعت  ۲٫۸متر در ثانیه به مدت  ۲۴ساعت در مقایسه با جریان هوا

تعداد  ۲۰مرغداری گوشتی مورد بازدید و مصاحبه ی حضوری قرار

افزایش وزن جوجه های گوشــتی به میزان  ۱۱۲گرم و کاهش ضریب

تابســتان اقدام به جوجه ریزی کرده بودند ،به دست آمد .در مجموع

گرفت .در این مطالعه میانگین ســرعت جریان  0/۴متر در ثانیه بود
و هیچ کدام از ســالن ها دارای ســرعت جریان هوای مناسب ( ۲تا ۳

متر بر ثانیه) برای دســتیابی به حداکثر عملکرد نبودند .بين سرعت
جریان هوا و اکثر فراسنجه های عملکردی همبستگی وجود داشت.
در مطالعه مشــابه دیگــری در مرغداری های شهرســتان تنکابن،
سرعت جریان هوای سالن واحدها بین  0/7تا ( 1/8میانگین  1/3متر
در ثانیه ) متغیر بوده و تمام واحدهای مورد ارزیابی دارای ســرعت

جریان هوای کمتــر از  ۲متر بر ثانیه بودند که نشــان دهنده ناکافی
بودن سرعت جریان هوا در سالن های پرورش میباشد.

در این تحقیق بين ســرعت جریان هوا بــا متغیرهای ضریب تبدیل
خــوراک (  )p>0.01و درصــد تلفات ( )p>0.05رابطــه ی منفی و
معنی دار وجود داشــت( .)۴یکی از راه های افزایش سرعت جریان

با همین ســرعت به مدت ۱۲ساعت در ســن  ۳۷تا  ۵۱روزگی ،سبب
تبدیل خوراک به میزان  ۱۵واحد می گردد (.)۱۰

مالحظات مهندسی در ساخت سالن ها

به طــور معمول ســالن های بزرگ تــر جهت احداث بــه طراحی،

محاســبات و کارشناســی بیشــتر نیاز دارند .برای این سالنها باید
به شــرایط جغرافیایی آب و هوایی ،جهت باد و  ...توجه بیشــتری
نمود .برای طراحی و ساخت اینگونه سالنها افراد طراح و ناظر باید

تخصص و صالحیت مهندسی ساخت ســالنها را داشته باشند و به

تمام جزئیات ساختمان سازی احاطه داشــته و به جزئیات مرتبط با
سالن های مرغداری هم تسلط کافی داشته باشند .حال آن که اغلب

هوا ،اطمینــان از کارکرد هواکشها با حداکثر ظرفیت میباشــد .در

در گذشــته این گونه موارد رعایت نشده است .حتی اگر طرح و نقشه

هواکش را به ترتیب  ۳۹و  ۱۶درصد کاهش دهد (.)۵

همچنان پابرجاســت .پی ریزی ساختمان ،ستون ها ،محاسبه فشار

مطالعهای مشــخص شــد داکت و دمپر هواکش می تواند ظرفیت

تهویه تونلی و منحرف کننده های هوا

یکی از راههای کاهش سطح مقطع ســالن و پیرو آن افزایش سرعت

جریان هوا ،اســتفاده از منحرف کننده های هوا میباشــد .منحرف
کننده هــای هوا در حقیقت پرده هایی از جنس پالســتیک یا برزنت

هستند که از ســقف آویزان شــده اند و لبه پایینی آنها تا کف سالن
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مناسبی برای سالن ارائه شود ولی نظارت کافی صورت نگیرد مشکل
وارده به ســقف ،ضخامت دیوار سقف و کف ،جهت قرار گرفتن سالن

ها ،ابعاد ســالن ،ارتفاع دیوارها ،شیب سقف ،طریق اتصال دیوار به

سقف ،چگونگی ایجاد سقف کاذب ،مواد مورد استفاده برای ساخت
و عایق بنــدی و جلوگیری از تعریق یا ایجاد شــبنم ،برخی از موارد

مهمی است که در هنگام ساخت سالن ها باید مد نظر قرار گیرد.

نتیجه گیری

نبود سیســتم تهویه حداقل یا عدم اســتفاده درست از آن در بیشتر
مرغداری های کشــور منجر به مشکالت پرورشی و باال رفتن مصرف

سوخت در فصول ســرد شده است .با توجه به اینکه طول سالنهای
ساخته شده در ایران کم است و محاســبات تهویه حداکثر بر اساس

وزن پرنده محاسبه میشود ،معموال سرعت جریان هوای مناسبی در

سالنها ایجاد نمیشــود و این موضوع نیاز به بررسی و اصالح دارد.

احداث ســالن های مدرن و بزرگ مرغداری از لحاظ اقتصادی و فنی

قابل توجيه اســت .به دلیل باال بودن هزینه نیروی انسانی استفاده

از فن آوری و اتوماســیون در مرغداریها مورد توجه بیشــتری قرار

گرفته اســت .امروزه استفاده از بخاری های خودکار ،سیستم تهویه

خودکار ،اســتفاده از دانخوری ها و آبخوری هــای خودکار بجای
اســتفاده از کله قندی و ســینی دانخوری از روز اول پرورش جوجه

معمول شده است.
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مدیریت گله هــای ال اس ال از یک روزگی تا پایان
دوره پرورش
دکتر محمد زاهد شیخ عباسی
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پیشــنهاد شده اســت  .در صورت عدم اجرای برنامه تهویه حداقل

ورود جوجه یکروزه به فارم:

با آماده کردن فــارم برای ورود جوجه هــا ،دوران پروررش جوجه

یکروزه تا دســت یابی به گله پولت سالم ،یکنواخت و با وزن مناسب
ادامه می یابد .در این ارتباط میتوانیم دوران پرورش را در سه مرحله

به شرح زیر تشریح نمائیم:

باید بر اساس وضعیت ســالن (سرعت جریان هوا،میزان رطوبت ) و
واکنش گله به تنظیم درجه حرارت اقدام شود.

آب:

 -1از ورود جوجه تا هفته هشتم و نهم که دوران بسیار مهم و حیاتی

پس از آماده کردن ســالن ،کارتن جوجه ها را در کنار آبخوری هایی

 -2از هفته  8-9تا هفته  16-17که رشد و افزایش وزن کند میباشد.

باید برداشته شــود  .پس از اتمام تخلیه کارتن ها از کامیون ،جوجه

بوده و در عملکرد آینده مرغ تخمگذار نقش بســیار حیاتی دارد.

 -3ورود گله به مرحله بلوغ.

در این قســمت پرورش پولت از یکروزگی تا پایان هفته هشتم و نهم
توضیح داده میشود.

که محتوی آب حدود  20درجه هســتند قــرار داده و درب کارتن ها
ها باید در کنار آبخوریها بر روی بســتر خالی شوند با توجه به اینکه
در این شــرایط جوجه ها مستعد از دســت دادن آب بدن هستند از
یک طرف تامین رطوبت ســالن از اهمیت خاصی برخوردار اســت و

از طــرف دیگر وجود آب خنک با درجه حــرارت حدود  20ضروری

اســت .وجود فضای کافی آبخوری چه به صــورت آبخوری های

درجه حرارت:

درجه حرارت مطلوب جوجه های یک روزه نژاد های مدرن تخمگذار

در هفته اول نســبت به جوجه های گوشتی بیشتر است جدول زیر
درجــه حرارت و رطوبت مطلوب در ســطح جوجه ها را برای دوران

پرورش نشان میدهد .

کله قندی(هر عــدد برای  50-75قطعه جوجه) و چه نیپل (هر نیپل

برای  12قطعه جوجه ) نقش بســیار مهمی را در پیشگیری از دست
دادن آب بدن ایفا میکند.

در ســالن هایی که به نیپل مجهز می باشــند وجــود قطره آب در
خروجی نیپل باعث جلب توجه جوجه ها به منبع آب خواهد شــد ،با

سن جوجه

درجه حرارت

درصد رطوبت

روز اول و دوم

35-36

65-70

روز سوم و چهارم

33-34

65-70

روز پنجم تا هفتم

31-32

60-65

هفته دوم

28-29

55-60

هفته سوم

26-27

50-55

هفته چهارم و پنجم

22-25

45-50

هفته ششم تا پایان

18-20

45-50

افزایش فشار آب این قطره ها بیشتر دیده میشود و جوجه ها زودتر

به مصــرف آب از نیپل ها خواهند پرداخت  .تنظیم درســت ارتفاع
نیپل هم از نکات مهم در رابطه با دسترســی هرچه زودتر جوجه ها

به آب می باشد.

با افزایش سن گله ارتفاع نیپل باید افزایش یابد.

مســلما درجه حرارت هفته اول و دوم تحت اجــرای برنامه حداقل

تهویــه ( )Minimum ventilationو رعایــت  %60-70رطوبــت
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ارتفاع نیپل مناسب میباشد

ارتفاع نیپل خیلی باالست

دان:

پس از تخلیه جوجهها در کنار آبخوری ها ،در ســینی های ویژه توزیع
دان که قبال در سطح سالن پخش شده است دان استارتر توزیع میشود.

امروزه ثابت شده است که جوجه ها هرچه زودتر به آب و دان دسترسی
داشته باشند ،جذب کیسه زرده زودتر شروع شده و احتمال عفونی شدن

آن کاهش میابد .ضمنــا فعالیت های متابولیکــی باعث تولید حرارت
داخلی بدن شــده و توان زنده مانی جوجه افزایــش مییابد ،لذا نباید
دسترسی جوجه ها به آب و دان به تاخیر بیافتد.

نکته مهم :در این مرحله که در جه حرارت ســالن حدود  35-36درجه
است به هیچ وجه نباید کارتن های محتوی جوجه را در سالن روی هم

قرار داد و یا درب کارتن ها را بر نداشــت ،چرا که جوجهها دچار استرس

حرارتی شــده و عالوه براینکه باعث تلفات باال خواهند شد ،تاثیر سوء
و نامطلوبی بر کل دوران پرورش و سیستم ایمنی آنها خواهد گذاشت.

نور:

برای آشنا شــدن جوجه ها با محیط سالن ،طول و شدت نور میبایست

باال باشد ( در جدول زیر آمده اســت) .ضمنا بر اساس تحقیقات انجام

گرفته شده در شرکت لهمن 12 ،ســاعت بعد از ورود جوجه ها میتوان

برنامه نور متناوب را در سالن ها اجرا نمود .این برنامه باعث خواهد شد
که تحرک و نیاز به مصرف آب و دان جوجه ها به هم نزدیک شــده و در
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آماده سازی آبخوری و دانخوری مخصوص جوجه یک روزه
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نتیجه ضمن اســتراحت با هم ،به مصرف دان و آب بپردازند و از رفتار

طول نور در دوران پرورش:

گردد .ایــن برنامه را میتوان به مدت یک هفته الــی  10روزاجرا نمود

متناســب با میزان ورود نور طبیعی به سالن برنامه ریزی و اجرا کرد ،که

همدیگر در این ارتباط پیروی کرده تا رشد گله به صورت یکنواخت شروع

بعد از اتمام برنامه نوری متناوب ،برنامه نــوری از نظر طول نور را باید

سپس برنامه نوری عادی را بر اساس وضعیت سالن (کامال بسته ،نیمه

میتوان به  2برنامه کلی زیر اشاره نمود:

باز و باز) اجرا نمود.

 -1برنامه نوری ســالن های کامال بسته :در این ســالن ها نور نباید از

هیچ محلی وارد سالن شود و یا نور وارده از محل ورودی و خروجی هوا

باید کمتر از نیم لوکس بر متر مربع باشــد در غیر اینصورت سالن بسته
محسوب نمی گردد .در این سالن ها بســته به اینکه برنامه ریزی فارم
برای زمان شروع تولید واندازه تخم مرغ چگونه باشد ،مرحله کاهش نور
( )Step Downشــروع و ادامه می یابد .نکته مهمی که باید مورد توجه

قرار گیرد این اســت که مدت روشــنایی ،باید امکان مصرف دان کافی و

دستیابی به وزن استاندارد گله را فراهم نماید .برنامه نوری ارائه شده در

دفترچه راهنمــای مدیریت این نژاد مثالی از یک نوع برنامه نوری برای
سالن های کامال بسته است که باعث شــروع تولید سریع واندازه تخم

سن

شدت نور

 1-2روزگی

 20-40لوکس

 3-7روزگی

 20-30لوکس

هفته دوم

 10-20لوکس

هفته سوم

 10-20لوکس

هفته چهارم

4-6

لوکس

هفته پنجم تا تحریک نوری

4-6

لوکس
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 -1رشد ارگانهای حمایت کننده (: )Supplaier

وزن جوجه تخمگذار در پایان هفته اول باید دو برابر وزن روز ورود به فارم

شود ،این رشد بیانگر شروع مناسب ارگانها و اندامهای تامین کننده بدن

شامل دستگاه گوارش  ،قلب و گردش خون  ،سیستم تنفسی و سیستم
ایمنی خواهد بود .این انــدام و ارگانها در طول حیات مرغ وظیفه تامین

مواد غذایی ،اکســیژن و دفاع بدن را بر عهده خواهند داشت .پس از هچ
جوجه اندامهای مختلف ذکر شــده باید از وضعیت جنینی خارج شده و

وضعیت دائمی برای انجام اعمال حیاتی خود را به دســت آورند .عدم
رشــد کافی و مناســب آنها درهفته اول و تا پایان هفته چهارم میتواند

تاثیرات بســیار نامناســبی بر توان زنده مانی در دوران پرورش وتولید و
عملکرد تولیدی گله بر جای بگذارد.

مرغ کوچکتر خواهد شد .مسلما برنامه نوری برای تاخیر در بلوغ و تولید
تخم مرغ درشت تر متفاوت از این برنامه خواهد بود .

 -2برنامه نوری برای ســالن های باز و نیمه بــاز :از آنجا که اکثر قریب
به اتفاق سالنهای موجود در ایران ســالن های باز و نیمه باز هستند،

لذا اجرای برنامه نوری ویژه این ســالنها برای پرورش گلههای پولت

مناسبتر اســت .در این برنامه باید سعی شود طول روشنایی به کمتر از
 10ساعت کاهش نیابد.

با فراهم ســازی و اجرای نکات فوق الذکر آنچه که در اصطالح پرورش

پولــت و جوجه یک روزه  Brooding Periodنامیده میشــود پس از

روزهای اولیه به پایان میرســد .در واقع تالش دراین دوره بر این اساس
قرار دارد که پرورش شروع درست و مناسبی داشته باشد.

ارزیابی بهداشتی جوجه های وارده:

جهت ارزیابی بهداشــتی جوجه های وارده میتوان در روزهای  3-4پس
از ورود ،تعــدادی جوجه زنده همراه تلفات بــرای ارزیابی موارد زیر به
آزمایشگاه ارسال نمود:

تعیین میزان تیترپادتــن مادری بر علیه بیماری های نیوکاســل و

گامبورو برای طراحی برنامه واکسیناسیون.
تعیین وجود پادتن بر علیه .Mg,Ms

کشــت باکتریایی و قارچی برای ارزیابی آلودگی به سالمونال و قارچ

آسپرژیلوس.

مدیریت گله و اهداف آن تا  8-9هفتگی:

اهداف مدیریت پرورش پولت در این مقطع ســنی را میتوان به شرح زیر

دسته بندی کرد:
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4
 -2رشد ارگانها و اندامهای دریافت کننده (:)Demander

همزمان با رشد ارگان های تامین کننده به ویژه از هفته پنجم به بعد ،رشد

اندامها و ارگانهای دریافت کننده مانند اســکلت ،عضالت ،پوست ،پر و
سیســتم عصبی از رشد بیشتری برخوردار خواهند شد .رشد مناسب و
کافــی ارگان و اندامهای تامین کننده نیازهــای حیاتی ،مقدمه و پیش
زمینه رشــد ارگان و اندامهای دریافت کننده است لذا توجه به این نکته

بولتن داخلی ،زمستان 1396

درک بهتر این مسئله توجه به منحنی زیر بسیار ضروری است.

منحنی زیر روند رشد گله در مقطع سنی  8-9هفته را نشان میدهد:

منحنی رشد پولت در دوران پرورش

ضروری است.

رشــد متوازن و کامل این دو گروه اندام و ارگان درمحدوده سنی ذکر شده

برای هرکدام  ،زیر بنای اصلی آینده گله ها را در دوران تولید تشــکیل

میدهند .بنابــر این پرورش صحیــح در این مقطــع از اهمیت زیادی
برخوردار است .سوال این است چگونه میتوان به اهداف پرورش در این
مقطع سنی دست یافت و موانع دست یابی به این اهداف کدامند؟ برای

همانگونه که در منحنی دیده میشــود قسمت هاشــور خورده قرمز
رنگ  ،رشــد اندامهای تامین کننده (دستگاه گوارش ،قلب و گردش خون

 ،سیستم تنفسی و سیستم ایمنی ) را نشــان میدهد که در هفته 4-5
به حداکثر رشد خود دســت مییابند  .سپس روند رشد هفتگی آنها کند

میشود.

رشد اسکلت  ،عضالت و  ....در هفته های بعدی تا هفته  9حداکثر رشد
هفتگی خود را داشته سپس میزان رشد هفتگی آنها هم کمتر میشود.
موارد مهم برای موفقیت در این دوره:

 -1شروع مناسب هنگام جوجه ریزی که بطور مفصل توضیح داده شد.
 -2پیشگیری مناســب از بیماری ها ،با اجرای برنامه های آماده سازی

بهداشتی صحیح ،بیوســکیوریتی و واکسیناسیون (واکسن مناسب،
زمان مناسب استفاده و اســتفاده صحیح ) تا بتوان اثر نامناسب بروز

بیماریها و واکنش واکسن ها بر رشــد گله را کنترل نمود .در این ارتباط
باید گفت عالوه بر بیماری های دیگر در این مقطع توجه به پیشگیری از
بیماری های برونشیت عفونی (بخصوص سویه متمایل و موثر بر لوله

تخم مانند  )QXو مارک بسیارحائز اهمیت است.
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4
ضروری است در محیط سالن به نکات زیر توجه شود:
تراکم – تراکم بیش از حد معمول و استاندارد باعث خواهد شد که گله

همواره در اســترس دائمی برای دست یابی به آب ،دان و استراحت بسر
برد ،که قطعا عالوه بر عدم دستیابی به رشد و یکنواختی مناسب ،زمینه

ضعف سیستم ایمنی و عدم پاسخ مناسب به واکسن ها و در نتیجه بروز
بیماری ها را فراهم خواهد ساخت.

دما – وجود اســترس دمایی (گرما یا ســرما ) بر دستیابی به وزن و

یکنواختی قابل قبول ،تاثیر منفی خواهد گذاشت .در این ارتباط توجه
به ســرعت جریان هوا و نیز رطوبت در شرایط متفاوت بسیار با اهمیت

است.

بستر– مدیریت بستر برای پرورش گله سالم پولت بسیار با اهمیت

اســت .از یکطرف بستر خشک موجب گرد و خاک خواهد شد و از طرف
دیگر بستر تخته شده با رطوبت بسیار باال باعث تولید گازهای نامناسب
 -3با توجه به تعیین نیاز های تغذیه ای مشــخص شــده در دفترچه
راهنمای نژاد ال اس ال باید با اســتفاده از مواد اولیه با کیفیت اقدام به

ساخت دان استارتر با کیفیت نمود و از طرف دیگر با فراهم سازی فضای

کافی دانخوری برای گله و نیز فرصت زمانی الزم ،زمینه مصرف مقادیر

کافــی روزانه دان را برای گله ایجاد نمود .در مورد دان اســتارتر اصوال

نباید به هزینه آن توجه نمود زیرا از یکطرف ســهم آن در میزان کل دان
دوره پرورش از نظر مقدار کم اســت و از طرف دیگر با توجه به تاثیر آن بر

رشد گله نوعی سرمایه گذاری برای آینده است  .این جیره باید تا رسیدن
وزن گله به محدوده  250-300گرم ادامه یابد .در صورت عدم دستیابی

به این محدوده وزنی استفاده از آن باید ادامه یابد  .دان استارتر را میتوان
به صورت کرامبل تا چهار هفته مورد استفاده قرار داد  .بعد از این مرحله
دان مش با ساختار فیزیکی مناسب الزم است تهیه و توزیع گردد.

دان رشــد ( )Growerبه دنبال دان اســتارتر قابل استفاده است گرچه

نسبت به دان اســتارتر از تراکم مواد مغذی کمتری برخوردار است ،اما
برای ادامه رشد ارگانهای حمایت کننده و دریافت کننده بسیار ضروری
است در محاسبه اقتصادی این نوع دان باید دستیابی به وزن های هدف

تعیین شده و یا نزدیک شدن به آنها به هزینه دان ترجیح داده شود  .این

نوع دان را باید تا دستیابی به محدوده وزنی  600-650گرم در گله ادامه
داد.

 -4محیط مناسب:

برای اینکه محیطی که جوجه ها در آن پرورش میابند زمینه ساز شیوع

بیماری ها نشود و یا تاثیر تغذیه بر رشــد گله را تحت تاثیر قرار ندهد

44

خواهد شد .

تهویه– مدیریت تهویه در ســنین مختلــف و همچنین در فصول

مختلف برای فراهم آوردن دمای مناســب و مدیریت بســتر بسیار با

اهمیت میباشد.

بنابراین اهداف مدیریتی مشخص این مقطع سنی (روز اول تا  9هفتگی)

دستیابی به وزن و یکنواختی اســتاندارد و یا نزدیک به آن در گله پولت

میباشد که در باال توضیح داده شد اما ضروری است با برنامه ریزیهای
زیر دست یابی به این اهداف بطور مدام مورد ارزیابی قرار گیرد:

 -1ارزیابی مصرف روزانه دان و بررسی علت های احتمالی سرانه مصرف

کم وعلت یابی آن مانند بررسی ساختار فیزیکی دان ،نحوه توزیع دان طی

روز و ......در صورت نیاز ارزیابی کیفیت دان از طریق ارسال نمونه هایی
به آزمایشگاه.

 -2ارزیابی وزن و یکنواختی گله بطور هفتگی جهت تعیین وضعیت گله و
در صورت نیاز ،اصالح روش ها و یا ترکیبات دان و غیره.

 -3ارزیابی وضعیت ســامت گله از طریق انجام آزمایشات مشخص در
ارتباط با بیماریها و ضرورت مصرف اورژانســی یا واکسن های برنامه
ریزی شده برای گله در زمان های تعیین شده.

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