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بسمه تعالی

واردات تخم مرغ

در شــرایطی که معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی خبر میدهند که
"کسری تخم مرغ را برای تعادل قیمت از طریق واردات تامین میکنیم" و
ادامه میدهند که تمام تالش ما در این جهت است که تولید تخممرغ به
اندازه نیاز داخل باشد ،مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز گفت که
تا پایان این هفته ( 26مرداد) محموله تخم مرغ با نرخ  12هزار و 600
تومان برای تنظیم بازار وارد کشور میشود .از سوی دیگر دبیر انجمن
تخم مرغ شناســنامهدار ایران ضمن انتقاد شدید از تصمیم دولت برای
واردات تخم مرغ به کشــور اظهار داشت که سال گذشته حدود  15هزار
تن تخممرغ وارد کشور شد که به دلیل سوء مدیریت و عدم بهره گیری از
مشاوره تشکلهای تخصصی ،بیش از  30میلیارد تومان صرف یارانه

و دویســت هزار تن گوشــت مرغ و حدود  950هزار تن تخم مرغ نیز در

شد که بخشــی از آن مربوط به ضایع شدن تخم مرغهای فاقد کیفیت و

برنامه تامین پروتئین کشور قرار داشته است .مسلما اتخاذ یک شیوه

سالمت مناسب و شرایط نامطلوب نگهداری بود و ....

مدیریتی کارآمد میتواند سیاست های وارداتی این اقالم پروتئینی مهم

آنچه که مسلم است آنستکه در ســال  96به دلیل همهگیری بیماری

در سفره قشر آسیب پذیر جامعه را تعیین و اجرایی نماید.

آنفلوانزا در کشور و معدوم شدن بالغ بر  25میلیون قطعه مرغ تخمگذار

بحمدا ...در حدوث بیماری ســال گذشــته ،خســارتی متوجه اجداد

خصوصا در اســتانهای البرز ،قزوین ،قم و تهران عالوه بر وارد شــدن

تخمگذار کشــور نگردید و در طول  6ماه گذشــته بــا تامین مادرهای

خسارت بســیار ســنگین به تولیدکنندگان بزرگ این بخش از صنعت

تخمگذار و پولت و روانه شــدن آنها به قفسهای تولید ،بخش مهمی از

مرغداری ،تولید تخم مرغ نیز به اهداف تعیین شده حدود  940هزار تن

نیازهای داخلی تخم مرغ توسط تولیدکنندگان زحمت کش تامین گردید

نرسید و کشور با کمبود شدید تولید مواجه و ناگزیر از واردات تخم مرغ

و امید بر آن هست که با مدیریت جامع و همه جانبه نگر و مراقبت بیشتر

به جای صادرات آن شدیم.

از تولیدکنندگان ،بتوانیم با تولیدات داخلی تخم مرغ ،نیازهای جامعه به

ذکر این نکته مهم بسیار ضروری است که با توجه به آمار منتشر شده از

این فرآورده پروتئینی ارزان قیمت را تامین نماییم و نیازی به واردات تخم

سوی مرکز آمار ایران ،مجموع گوشت قرمز تولیدی انواع دام های ذبح

مرغ نباشد .انشاء ا...

شده در کشتارگاه های کشور در سال 1396جمعا  429هزار تن گزارش

بــا احتــرام

گردیده و این در شرایطی است که در همین سال تولید حدود دو میلیون

مدیر مسئول

2

نشریه برکت ،تابستان 1397

6

خالصه اخبــار صنعت
مرغداریدرفصلتابستان
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نظارت بر واردات نهاده های دامی به وزارت کشاورزی محول شد

تهران -ایرنا -معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت :براساس تصمیم دولت ،ماموریت نظارت بر واردات
نهاده های دامی با ارز دولتی -از ثبت سفارش تا توزیع بین مصرف کنندگان نهایی -به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

به گزارش سه شــنبه تارنمای وزارت جهاد کشــاورزی« ،محمدعلی جوادی» ادامه داد :برای انجام این ماموریت جدید،

ساختار تشکیالتی ضابطه مند تا سطوح استانی و شهرستانی طراحی شده است.

جوادی اضافه کرد :در این تشــکیالت با اســتفاده از نیروها و امکانات موجود ،مراحل تامین نهاده های دامی از گمرک تا

مصرف کننده نهایی پایش می شود.

وی تصریح کرد :این نظارت به معنی مداخله در کار سایر دستگاه های نظارتی نیست و با هدف تامین آرامش و جلوگیری از اختالل در بازار انجام می شود.

**اجرای قانون تمرکز از عوامل موفقیت برنامه های بخش کشاورزی بوده است

جوادی ،خودکفایی در تولید گندم و بی نیازی از واردات را از دســتاوردهای مهم این وزارت برشــمرد و افزود :با وجود کاهش بارندگی نسبت به پارسال و

شرایط خشکسالی ،خرید کنونی گندم از کشاورزان نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است.

رشد قیمت شانه و کارتن از تخم مرغ پیشی گرفت

تهران -ایرنا -افزایش هزینه های تولید در هفته های گذشــته و رشد قیمت تمام شده محصوالت و کاالهای اساسی ،دامن
صنعت طیور را گرفت؛ به طوری که هر شانه و کارتن بسته بندی تخم مرغ  300درصد گران تر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،تولیدکنندگان تخم مرغ می گویند قیمت این محصول در هفته های گذشته حدود  40تا

 45درصد افزایش یافت اما امروز آنان بیش از آنکه نگران تولید باشند باید برای تامین شانه و کارتن بسته بندی هزینه کنند.

سالیانه  930هزار تن تخم مرغ در کشــور تولید می شود که در سال های اخیر به خودکفایی در تولید این محصول منجر

شد اما پارسال با شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نزدیک  25میلیون قطعه مرغ تخمگذار در  567واحد مرغداری از  20استان کشور معدوم شد.
در پی این اتفاق ،قیمت هر عدد تخم مرغ از  300تا  400تومان و هر شــانه  2کیلوگرمی از  9هزار تا  11هزار تومان ،به هر عدد  700تومان و هر شــانه دو
کیلوگرمی  21هزار تومان در ماه های آذر و دی پارسال رسید.

گرانی گوشت و مرغ ربطی به تولید ندارد /داللی و سودجویی مقصر اصلی

معاون وزیر جهاد کشــاورزی معتقد است که با توجه به وضعیت مناســب تولید و عرضه محصوالت پروتئینی ،افزایش

قیمت گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ ربطی به تولید نداشته و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد ،بلکه داللی و
واسطهگری عامل گرانی و افزایش قیمت غیر منطقی است.

به گزارش ایســنا ،مرتضی رضایی در نشست خبری امروز به مناسب هفته دولت اظهار کرد :در کشور بیش از  10میلیون

و  800هزار تن انواع محصوالت پروتئینی در کشور تولید میشود و میزان تولید در بخش دام و طیور کشور  860هزار تن

گوشت قرمز 900 ،هزار تن تخم مرغ ،دو میلیون و  300هزار تن گوشت مرغ 78 ،هزار تن عسل و  1260تن پیله کرم ابریشم است.

وی افزود :قیمت تمام شــده تولید این محصوالت نسبت به سال گذشته افزایش یافته و در تولید گوشت قرمز هم هنوز به خودکفایی نرسیدیم و ساالنه

دولت حداقل  80هزار تن یا در برخی ســالها  150هزار تن گوشــت برای تنظیم بازار وارد میکند که این محصوالت با قیمتهایی کامال متعادل به بازار

تزریق میشــود .البته در حوزه عرضه محصوالت کشــاورزی با پدیده واسطهگری مواجه هســتیم و در این میان هر واسطهای که وارد زنجیره عرضه
میشود ،باعث افزایش  ۵تا  10درصدی قیمت محصول خواهد شد.
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وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت موظف به حل مشکالت خوراک دام

ســخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ( ۵شهریور) کمیسیون گفت که در این جلسه
رئیس کمیسیون کشــاورزی ،وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت را موظف کرد که حداکثر تا روز شنبه (10

شــهریور) با هماهنگی هم نسبت به حل مشکل مربوط به خوراک دام ،طیور و آبزیان کشور اقدام عاجل انجام دهند وگرنه منتظر

استیضاح وزرای مربوطه توسط کمیسیون کشاورزی باشند.

نور محمد تربتی نژاد ســخنگو کمیسیون کشاوزی ،آب و منابع طبیعی در گفتوگو با ایسنا درباره موضوعات بررسی شده جلسه

امروز (دوشنبه) کمیسیون اظهار کرد :بیش از  80درصد نهادههای دامی و کشــاورزی مرتبط با تولید خوراک دام وارداتی است .خوراک دام تقریبا بین  60تا 75

درصد هزینه پرورش دام ،طیور و آبزیان را تشــکیل میدهد و در حال حاضر توان رقابت پذیری پرورش دهندگان نسبت به رقبایمان در سایر کشورها پایین و امکان

صادرات محصوالت پروتئینی دامی برای ما محدود است.

تربتی نژاد با توجه به تصمیم گیریهای کشــور در رابطه با واردات و صادرات ،نوسانات قیمت نهادههای دامی از جمله خوراک دام گفت :هم اکنون صنایع پرورش
دام ،طیور و آبزیان با چالشهای متعددی روبرو است .وزارتخانههای جهاد کشاورزی باید هر چه سریعتر با دقت نظر ،مشکالت پیش روی این صنعت را مرتفع کند.
مرغ دالر نمیخواهد!

درحالیکه گوشت مرغ به عنوان یکی از  25کاالی اساسی اعالم شده است که قرار است دالر  4200تومانی به آن تعلق گیرد ،رییس

انجمنمرغدارانگوشتیمیگویددرتولیداینمحصولن هتنهاخودکفاهستیمبلکهظرفیتافزایش 50درصدیتولیدراهمداریم؛
لذانیازیبهتخصیصارزدولتیبرایوارداتاینمحصولنیست.

بهگزارشایسنا،گوشتمرغدرلیست 25کاالیدریافتکنندهارزدولتیقرارگرفتهاستاماایرانسالهاستکهدرتولیداینمحصول
پروتئینیخودکفاستوحتیدرمواقعیصادرکنندهنیزبودهاستواکنونهماگربازارمناسبیفراهمشودصادراتاینمحصولرونق

میگیرد.البتهباتوجهبهگفتهرییسسازمانتوسعهتجارت"احتمااللیستکاالهایاساسیتغییرمیکند"کهشایدحذفگوشتمرغازاینلیستیکیازاینتغییراتباشد.

دراینبارهرییسانجمنصنفیپرورشدهندگانمرغگوشتیدرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهتاکیدمقاممعظمرهبریمبنیبرمصرفکاالیداخلیاظهارکرد:درحال
حاضر واردات مرغ نداریم؛ زیرا در کشور این توانایی را داریم که حداقل 50درصد بیشتر از نیاز کشور گوشت مرغ تولید کنیم؛ بنابراین نیازی به تخصیص ارز دولتی برای

وارداتاینمحصولنیست.

به گفته رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ،در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده  6500تومان تمام میشود و در مرغداری حدود  7000تومان

فروختهمیشود.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

 96درصد تسهیالت بخش کشاورزی قزوین جذب شد

قزوین -معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از جذب  96درصدی تسهیالت حمایت

از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری در بخش کشاورزی استان خبر داد .

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :کل مبلغ تخصیصی تسهیالت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار مناطق روستایی و عشایری در بخش کشاورزی  421میلیارد ریال بوده که تاکنون  406میلیارد ریال آن معادل«96

درصد» به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شده است.

وی افــزود :تاکنون  162طرح با اعتباری به مبلغ  610میلیارد ریال در بانک قرارداد منعقد کــرده اند که از این میزان  146طرح با اعتباری به مبلغ 406

میلیارد ریال موفق به جذب تسهیالت شدند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود :شهرستان قزوین با دریافت  165میلیارد ریال؛ بیشترین تسهیالت را
در بین شهرستانهای استان دریافت کرده است.
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رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا:

تولید تخم مرغ در شهرضا  ۴۵درصد افزایش یافت

شــهرضا  -رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا از افزایش  ۴۵درصدی تولید تخم مرغ در این شهرستان از اول فروردین تا مرداد
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

حمید رئیس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت :شــبکه سازمان دامپزشــکی متولی سالمت و بهداشت دام و
فرآوردههای خام دامی است.

طیور ،آبزیان ،زنبور عســل ،پیشــگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان ،کنترل و نظارت بر سالمت

وی تصریح کرد :با وجود  18هزار راس دام سنگین و  150هزار راس دام سبک در این شهرستان ساالنه بیش از پنج هزار تن گوشت قرمز در شهرضا تولید می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا ادامه داد :این شهرستان دارای  23دامداری صنعتی و  650دامداری سنتی است و هر روز  350هزار کیلوگرم شیر در آنها تولید می شود.

وی با بیان این که شهرستان شهرضا سومین تولید کننده گوشت مرغ در استان است ،گفت :در شهرضا دو واحد پرورش پولت و یک واحد پرورش مرغ مادر وجود دارد و

ساالنه  20هزار تن گوشت سفید در این شهرستان تولید می شود.

سازمان بازرسی بر قیمت ها نظارت کند

وزیر جهاد کشاورزی :بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ طبیعی است

تهران -ایرنا -وزیر جهاد کشــاورزی ،بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ را به دلیل رشد جهانی نرخ نهاده ها و هزینه های
تمام شده تولید طبیعی دانست و گفت :باید با عوامل دیگر افزایش نرخ ها برخورد قانونی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،محمود حجتی» روز چهارشــنبه در حاشــیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره

افزایش قیمت گوشــت و مرغ در بازار اظهارداشت :تامین گوشت ،مرغ و نهاده های مورد نیاز دام و طیور و همچون کنجاله

سویا ،ذرت و جو در حال انجام و ارز مورد نیاز آن نیز تخصیص یافته است.

وی افزود :تجار و شرکت های دولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران ،ذخایر خوبی دارند و هیچ کمبودی در زمینه نهاده ها نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشــت :با وجود افزایش جهانی قیمت نهاده ها ،نرخ ارز تخصیص ذرت در مدت مشابه پارسال  3200تا  3250تومان بود که

امروز این نرخ به  4200تومان افزایش یافته است؛ بنابراین قیمت تمام شده گوشت مرغ باید با اندکی رشد مواجه شود.

وی ادامه داد :بخش دیگری از افزایش قیمت گوشت و محصوالت پروتئینی نیز باید توسط سازمان بازرسی کشور با نظارت بر قیمت ها کنترل شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور:

تخم مرغ به نرخ دولتی وارد بازار می شود

تهران -ایرنا -مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :تا پایان این هفته ( 26مرداد) محموله تخم مرغ با نرخ  12هزار و

 600تومان برای تنظیم بازار وارد کشور می شود.

«حمید ورناصری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره افزایش قیمت محصوالت پروتئینی در بازار

اظهار داشــت :در یکسال گذشته هزینه های تمام شده تولید ،نســبت به قیمت فروش آن بیشتر بوده تا جایی که بیشتر

تولیدکنندگان محصوالت پروتئینی متضرر شده اند.

وی افزود :در چنین شرایطی شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم قیمت ها در بازار وارد عمل می شود تا قیمت ها برای مصرف کنندگان متعادل شود.

شرکت پشــتیبانی امور دام کشور به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی ،مســئولیت تامین و ذخیره سازی اقالم پروتئینی و
عرضه آنها برای جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار مصرف را برعهده دارد.

وی اظهار داشت :عالوه بر اینکه هماهنگی های الزم برای تامین تخم مرغ از محل تولید داخلی انجام شده است ،بخشی از نیاز داخلی نیز از محل واردات

تامین می شود.
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وزیر جهاد کشاورزی :

نبود زنجیره تولید مهم ترین آسیب بخش کشاورزی است

ســاری  -ایرنا  -وزیر جهاد کشاورزی کامل نبودن زنجیره تولید را مهم ترین چالش بخش کشاورزی دانست و گفت  :نبود زنجیره

کامل تولید مهم ترین آسیب بخش کشاورزی محسوب می شود .

به گزارش خبرنگار ایرنا  ،محمود حجتی شــنبه شــب در نشستی با تولیدکنندگان بخش کشــاورزی و طیور شرق مازندران در

در این بخش کامل شود .

شهرســتان گلوگاه افزود  :ایران در حال حاضر در جمع هشت کشور نخست جهان در صنعت طیور قرار دارد که باید زنجیزه تولید

وی از مازندران به عنوان اســتان شاخص در صنعت طیور نام برد و گفت  :در حالی که تولید لبنیات در کشور فراوان است اما تنها تعداد کمی از شرکت های فعال در

این زمینه مجوز صدور محصوالتشان را دارند.

وزیر جهاد کشاورزی ایجاد زنجیره تولید را یکی از اقدامات مهم برای ماندگاری و پایداری تولیدات بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد که دولت هم تالش دارد تا با

تامین ارز مورد نیاز نهاده های تولید و صنعت طیور از این بخش حمایت کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

خوراک دام به اندازه کافی ذخیره سازی شده است

مشهد -معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت :برای تامین خوراک دام تامین اعتبار الزم صورت گرفته و
به اندازه کافی ذخیره سازی انجام شده است.

به گزارش خبرنگارمهر ،مرتضی رضایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی معاونین بهبود تولیدات دامی استانها
و صندوق بیمه کشاورزی کشور در مشــهد اظهار کرد:اصلی ترین خوراک دام وطیور مانند کنجاله سویا ،ذرت و جو با ارز

دولتی تامین اعتبار شده و خوراک دام به اندازه کافی ذخیره سازی و ثبت سفارش خرید خارجی شده است و از این نظر هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی افزود :این گردهمایی به منظور بررســی آخرین مســایل مربوط به دام و طیور و برنامه ریزی برای آینده و ایجاد و پیاده سازی راهکارهایی در حوزه
اصالح نژاد ،صنعت طیور  ،صنعت گوشت قرمز و لبنیات برگزار شده است.
در گفتگو با مهر اعالم شد:

انتقاد از تصمیم دولت برای واردات تخم مرغ/آیا دستی پشت کار است؟

دبیر انجمن تخممرغ شناســنامهدار ایران ،ضمن انتقاد شدید از تصمیم دولت برای واردات تخممرغ ،گفت :واردات این

محصول در سال گذشته ،خسارت اقتصادی زیادی به کشور وارد کرد.

سید فرزاد طالکش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد شــدید از تصمیم دولت برای واردات تخم مرغ به کشور ،اظهار
داشت :ســال گذشته حدود  15هزار تن تخم مرغ بسیار بی کیفیت ،فاقد استانداردهای بهداشتی و بدون نظارت مستقیم

دامپزشکی در محل مبدا ،وارد کشور شد.

وی اضافه کرد :همچنین به دلیل سوء مدیریت های فراوان و عدم بهره گیری از مشاوره تشکل های تخصصی ،دولت متحمل بیش از  30میلیارد تومان
یارانه شد که بخشی از آن ،مربوط به ضایع شدن تخممرغهای فاقد کیفیت و سالمت مناسب و شرایط نامطلوب نگهداری بود.

دبیر انجمن تخم مرغ شناســنامه دار ایران ،بخش دیگر این مساله را مربوط به سوء مدیریت در توزیع نا متناسب تخم مرغ داخلی دانست و گفت :دولت
بجای بهره گیری از تجربیات تشکل های تخصصی ،سراغ سریعترین و بدترین راه حل یعنی واردات رفت.

وی با اشاره به آلودگی مرغداری های ترکیه به بیماریهای ویروسی طیور ،افزود :ولی مسئوالن ترک این مساله را به مراجع بین المللی اعالم نمی کنند
و واردات از این کشور تهدید بهداشتی صنعت مرغ تخمگذار را به دنبال داشته و خواهد داشت.
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مروری بر آغاز و مدتزمان دفع ویروسهای
آنفلوانزای پرندگان در گونههای مختلف پرندگان

کامران میرزایی /شبکه دامپزشکی آبیک ،اداره کل دامپزشکی استان قزوین

محمدحسین فالح مهرآبادی (نویسنده مسئول) /موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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چکید ه

آنفلوانزای پرندگان یک بیماری بســیار واگیردار با اهمیت اقتصادی و

بهداشت عمومی میباشد که منشأ خسارات اقتصادی فراوان در سطح
جهان میباشــد .ویروسهای آنفلوانزای پرندگان بهطور طبیعی تعداد
زیادی از پرندگان وحشــی و اهلی را درگیر مینماید .پرندگان وحشی

آبزی (اردکها ،غازها و قوها) و پرندگان ساحلی به عنوان مخازن اصلی
ویروسهای آنفلوانزا مطرح هســتند .ویروسهــای آنفلوانزا از طریق
ترشحات تنفسی و مدفوع دفع میگردند .ویروسهای فوق حاد در بدن
طیور سیستمیک شــده و در گوشت طیور و تخممرغ نیز قابلشناسایی

میباشــند .دفع ویروس یک روز بعد از تلقیح ،در گوشــت و سه روز بعد
در تخممرغ قابلردیابی هستند .در مطالعات تجربی ،دفع ویروسهای

آنفلوانزای فوق حاد و کم حدت در مدفوع و ترشحات تنفسی یک تا دو روز
بعد از تلقیح آغاز میشود و تا چندین روز ادامه مییابد که این دورههای

دفع ویروس در پرندگان مختلف ،متفاوت میباشد .دوره عفونتزایی در
طیور مبتال به ویروسهای آنفلوانزای کم حدت نســبت به ویروسهای

آنفلوانزای فوق حاد ،طوالنیتر بوده و میزان دفع ویروس در آنها بیشتر
میباشد .با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص مقدار و نحوه
دفع ویروس در پرندگان مختلف ،عقایــد متفاوتی در خصوص کارایی

نمونههای سواب کلواک و نای جهت شناسایی ویروسهای آنفلوانزای

کم حدت و فوق حاد وجود دارد .دفع باالتر ویروس در کلواک نســبت به

ترشحات تنفســی میتواند به دلیل تکثیر ویروس در کلیهها و بورس در

نتیجه عفونت عمومیباشــد .در برنامههای مراقبت بیماری آنفلوانزا
میبایست از هر دو نوع این نمونهها بهره جست.

مقد مه

آنفلوانزای پرندگان یک بیماری بســیار واگیردار با اهمیت اقتصادی و

بهداشت عمومی میباشد که منشأ خسارات اقتصادی فراوان در سطح
جهان میباشــد .ویروسهای آنفلوانزای پرندگان از اعضای خانواده

اورتومیکســوویریده بوده و یک گروه بســیار ناهمگون از ویروسها با

بیماریزایــی متفاوت در گونههای مختلف میباشــند که بر اســاس
آنتیژنهای سطحی هماگلوتینین و نورآمینیداز طبقهبندی میشوند.

تاکنــون در پرندگان  16آنتیژن هماگلوتینیــن و 9آنتیژن نور آمینیداز

شــناخته شــدهاند که  144ترکیب مختلف از تحت تیپهای متفاوت
ویروس را ایجاد مینمایند و تا به امروز  138ترکیب آن شناســایی شده
است (.)30

از نظر بیماریزایی ،ویروسهای آنفلوانزای پرندگان به دو پاتوتیپ فوق

حاد )HPAI) Highly Pathogenicity Avianlinfluenza

و کم حــدت )LPAI) Low - Pathogenicity Avian Influenza

تقسیم میشــوند که به ترتیب عفونتهای کشنده و مالیمی را در طیور
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ایجاد مینمایند .ویروسهای کم حدت میتوانند دارای هر نوع آنتیژن

آنفلوانزای فوق حاد مشکل است.

آنتیژن هماگلوتینین از نوع  H5یا  H7بودهاند (.)27 ،25

مهمی از ویروسهای آنفلوانزا برای ابتالی طیور و جمعیتهای انسانی

هماگلوتینینی باشند ،اما تا به امروز تمامی ویروسهای فوق حاد دارای

تفاوتهای ساختاری در آنتیژن هماگلوتینین

پرندگان خانگی و پرنــدگان موجود در بازارهای زنده فروشــی ،منابع
میباشند و میبایســت در برنامههای مراقبت هدفمند ،در کنار مزارع
صنعتی طیور موردتوجه قرار گیرند (.)11-13

ساختار آنتیژن هماگلوتینی که برای ورود ویروس به داخل سلول میزبان

آنفلوانزای پرندگان یکی از مهمترین بیماریهایی اســت که هرســاله

حدت متفاوت میباشد .این تفاوتهای ســاختاری تأثیرات مهمی در

آنفلوانزای  H9N2در طیور بومی ( )13-15و صنعتی کشور ( )23وجود

میبایست شکافته شود  -در بین ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد و کم
انتشــار ویروس در محصوالت طیــور دارد .هماگلوتینین ویروسهای
آنفلوانزای کم حدت توسط آنزیمهای شبه تریپسین که در سلولهای

خسارات زیادی بر صنعت طیور کشور وارد میکند .گزارشات متعددی از

دارد همچنین چندین طغیان آنفلوانزای فوق حاد نیز در طی ســالهای
گذشته در کشور گزارش شده است (.)16 ،17

پوششی و ترشحات تنفسی یافت میشــوند یا بهوسیله پروتئازهای

در این مقاله به مــرور مطالعات انجام گرفته در خصوص مدتزمان دفع

محدود به روده ( )26و راههای تنفســی ( )20میباشد که این آنزیمها

و ماکیان به عنوان حساسترین گونهها به ویروسهای آنفلوانزا پرداخته

باکتریایی معین ،شکافته میشوند ( .)27بنابراین تکثیر این ویروسها
در آنها یافت میشــوند و توانایی انتشار این ویروسها مربوط به مقدار
ویروس دفع شده از طریق راههای تنفســی یا رودهای میباشد؛ گرچه

ویروس در پرندگان آبزی (اردک و غاز) به عنوان مهمترین مخازن بیماری،
شده است.

برخی از ویروسهای آنفلوانزای کم حدت تلقیح شــده بهصورت داخل

بقای ویروس ،مدتزمان ،مقــدار و نحوه دفع ویروس
آنفلوانزا

پانکراس ،کلیه ،و لوله تخم بر طیور تلقیح شده از راه بینی ،جدا شدهاند

ویروس در محیط دارد .اساس معیارهای امنیت زیستی برای پیشگیری

حاد توسط آنزیمهای خانواده فورینها شکافته میشوند که در سرتاسر

آنفلوانزا در  PHو حرارت باال ناپایدار است اما در وضعیتهای مرطوب و

وریدی ،از ســدهای طبیعی عبــور نموده ،و به دیگر بافتها انتشــار
مییابند .برخی از این ویروسها از تعداد معدودی از دیگر بافتها شامل

( .)1( )35( )27در مقابــل ،هماگلوتینین ویروسهای آنفلوانزای فوق
بدن یافت میگردند؛ لذا عفونتهای فوق حاد ،حالت عمومی داشــته

( )30و بدین دلیل است که ویروسهای فوق حاد عالئم شدیدتری ایجاد

نموده و به احتمال بیشــتری در بافتهایی مثل عضالت اسکلتی دیده

میشوند (.)27

مخازن و نحوه چرخش ویروس در طبیعت

ویروسهای آنفلوانزای پرندگان بهطور طبیعی تعداد زیادی از پرندگان
وحشــی و اهلی ،علیالخصوص پرنــدگان آبزی آزاد پــرواز را درگیر

مینماید .این ویروسها از بیش از  90گونه از پرندگان آزاد پرواز موجود

در  13راسته مختلف جدا شدهاند .دو راسته غازسانان (اردکها ،غازها،

و قوها) و سلیمســانان (مثل پرندگان ساحلی ( ))shorebirdsبه عنوان

مخازن اصلی ویروسهای آنفلوانزا مطرح هستند(.)29

عالوه بر پرندگان آبزی وحشــی ،برخی دیگر پرندگان نیز در انتشــار

ویروسهای آنفلوانزا نقش دارند .پرندگان وحشــی مسئول نگهداری

و انتشــار ویروسهای آنفلوانزای کم حدت میباشند ،اما نقش آنها در

انتشــار ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد نامشخص باقی مانده است
و ارزیابی نقش بالقوه پرندگان وحشــی در انتقال و انتشار ویروسهای

10

انتقال موفق ویروس از میزبان آلوده به میزبان حساس بستگی به بقای

و حذف انتقال بیماری ،دانش در مورد پایداری ویروس میباشد .ویروس

سرد برای مدتزمان طوالنی زنده میماند .بقای ویروس در آب (محیط

مهم میزبان طبیعی ویروس) برای انتقال ویروس در بین پرندگان وحشی
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آبزی حیاتی است و برحسب دما ،شــوری و  PHآب متفاوت است .در
شرایط محیطی ویروس در آب با دمای  ۴درجه سانتیگراد به مدت 32
روز و در آب با دمای  22درجه ســانتیگراد به مدت  ۴روز بقا دارد(.)34
در شرایط فارم ،ترشحات بینی و مواد مدفوع ویروس را محافظت کرده
و باعث بقای بیشتر آن میشــوند .ویروس در دمای  ۵۶درجه در عرض

 3ســاعت و در  60درجه در عرض نیم ساعت غیرفعال میشود .ویروس
در مدفــوع در دمای  15تــا  20درجه در زمان کمتــر از  7روز غیرفعال

میشود( .)22ویروس آنفلوانزا در بافت پر تا  ۶روز ،در مدفوع در دمای
 ۴درجه تا  35روز و در دمای  37درجه تا  ۶روز و در مدفوع مایع تا 105
روز زنده میماند (.)۴

از آنجا که آب مصرفی به عنوان یکــی از راههای مؤثر انتقال ویروس به

حاد ۵ ،روز در اردکها ،و  7/5روز در غازها بود .این بررســیها بر اساس

در دمای  17درجه سلسیوس 207 ،روز و در دمای  28درجه سلسیوس،

محیطی از ســوی اردکهای آلوده به ویروسهای آنفلوانزای کم حدت

پرندگان آبزی میباشد (ماندگاری ویروسهای آنفلوانزای پرندگان در آب
 102روز میباشد) ،نمونههای آب و مدفوع برای اهداف مراقبتی بجای

سواب های نای و کلواک و یا در کنار آنها ،میتواند ایده آل باشد (.)33

میانه دوز عفونتزایی پرندگان نشان داد که دفع ویروس و ایجاد آلودگی

نسبت به اردکهای آلوده به ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد ،دو برابر
بیشتر است.

این موضوع سبب میشود احتمال آلوده شدن پرندگان حساس در تماس

ویروسهای آنفلوانزا در محیط های ســرد و مرطوب بقای بیشــتری
دارند .احتمــا ً
ال تاالبها نقش حیاتی در انتقــال بیماری دارند ،چراکه

با این پرندگان ،در طول طغیانهای بیماری ناشی از ویروسهای کم حدت

اما به دلیل آلودگی محیطی کمتــر و پایداری کوتاهمدتتر ویروسهای

دفع کمتر ویروس در محیط و آلودگی محیطی کمتر در طول دوره بیماری

ویروسهای آنفلوانزا در آب برای مدتزمان بیشــتری پایدار میباشند.
فوق حاد در آب در مقایســه با ویروسهای کم حدت ،تاالبها شــرایط
مناســبتری برای انتقال ویروسهای کم حدت نسبت به ویروسهای
فوق حاد دارند ( .)18در مطالعات تجربی ،دفع ویروسهای آنفلوانزای

فوق حاد و کم حدت در مدفوع و ترشــحات تنفسی یک تا دو روز بعد از
تلقیح آغاز میشود ( .)27در بررســی چالشهای آزمایشگاهی انجام

نسبت به طغیانهای ویروسهای فوق حاد ،بیشتر باشد.

و ماندگاری محیطی کوتاهتر ویروسهای فوق حاد نسبت به ویروسهای

کم حدت ،نشــان میدهد که محیط مخزن مناسبی برای ویروسهای

آنفلوانزای فوق حاد نمیباشد (.)18

دفع ویروس از طریق کلواک در اردکهای تلقیح شده با ویروس H5N2از
 3تا  10روز پس از تلقیح ،و در اردکهای تلقیح شده با ویروس H3N8از

گرفته و ارزیابی طول مدت و مقدار دفع ویروسهای کم حدت و فوق حاد

 3تا  9روز پس از تلقیح ،مشــاهده شده اســت ( .)24برخی محققین

تیتر ویروس دفع شده در اردکهای مبتال به ویروسهای آنفلوانزای کم

سواب های کلواک ،و برای شناسایی ویروسهای فوق حاد ،سواب های

از راه دهان و کلواک در اردکها و غازها ،مشخص شده است که میانگین

حــدت ،باالتر از اردکهای آلوده به ویروسهای فوق حاد بوده اســت.
متعاقب عفونت اولیه ،اردکهای مبتال بــه ویروسهای آنفلوانزای کم

معتقدند که در برنامههای مراقبت برای شناسایی ویروسهای کم حدت
دهانی کارایی بهتری دارند (.)18

در مقابل ،برخی دیگر محققین نیز نشــان دادنــد که ویروس کم حدت

حدت  150برابر بیشــتر از اردکهای مبتال به ویروسهای آنفلوانزای

H5N2در طغیان پنســیلوانیای آمریکا در اوایــل  1983تا  1984به
ندرت از نمونههای ســواب کلواک جدا شده و مکرراً از ترشحات تنفسی

و هرروز دفع میکنند (نه بهصورت متناوب) .اما دوره دفع ویروس ممکن

طغیان شناسایی شــده بود ،به راحتی از نمونههای کلواک و نای جدا

فوق حاد ،ویروس از طریق مدفوع دفع کردند.

برآوردها حاکی از آن است که اردکهای مبتال ،ویروس را به صورت مداوم

جداسازی شــدهاند؛ درحالیکه یک ویروس فوق حاد که بعداً در همان

است بین پرندگان در یک مطالعه متفاوت باشد و هر چه به سمت انتهای

شده بود.

مقابل ،تیتر کلواکی ویروسهای فوق حاد در طول زمان ثابت است (.)18

حدت ،بیشــتر در نمونههای سواب نای ،و ویروسهای حادتر ،از هر دو

مورد ویروسهای کم حــدت  10- 11/5روز و در مورد ویروسهای فوق

ویروس در کلواک بیشتر از نای بود (.)27

دوره عفونت پیش میرویم ،دفع متناوب ویروس بیشــتر دیده شود .در
میانه دوره عفونتزایی در سواب های دهانی و کلواکی در غاز و اردک در

گزارشات برخی دیگر محققین نیز مبتنی بر این است که ویروسهای کم

نوع نمونههای سوابهای کلواک و نای ،جدا میشوند اما طول دوره دفع

11
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و این باعث دفع مقادیر فــراوان ویروس از طریق مدفــوع این پرندگان

میگردد .این ویروسها در محیط و همچنین در شــرایط آزمایشگاهی

در دمای  ۴درجه سلســیوس ،تا  21روز در مدفوع عفونتزا باقی مانده

و با آزمایش  RT-PCRقابلتشــخیص میباشند .نتایج مثبت حاصل از

نمونههای سواب کلواک و نمونههای سواب مدفوع تازه جمعآوریشده
طی روزهای ســوم و چهارم پس از تلقیــح در اردکهای موردمطالعه

نشــان داد که این دو روش جمعآوری نمونه با یکدیگر قابلمقایسه بوده
و نمونههای مدفوع تازه میتوانند در مطالعات انتشــار ویروس از طریق

مهاجرت پرندگان ارزشمند باشد (.)24

در مطالعه تجربی انجام گرفته توســط کاستا و همکاران ( )2009برای
بررسی اثر ســن در دفع ویروس آنفلوانزای تحت حاد در اردک ،بر روی

گروههای ســنی  2هفته 1 ،ماه 2 ،ماه 3 ،ماه و  ۴ماه گروه ســنی یک

مــاه و باالتر به طور مداوم ویروس را از روز اول تا چهارم بعد از تلقیح دفع
کردند .و در گروه ســنی دو هفته دفع ویروس با یک روز تأخیر نسبت به

ویرو سهای آنفلوانزای کم حدت

زارکوف و همــکاران ( )2011پیرو تلقیح داخل وریدی ویروس کم حدت

 H6N2در مرغ ،بوقلمون ،غاز و اردک ،مشاهده نمودند که دورههای دفع
ویروس در آنها متفاوت میباشــد .اردک (میزبان طبیعی) نسبت به سه

گونه دیگر پرندگان موردمطالعه ،دوره دفع ویروس طوالنیتری داشت،

درحالیکه جوجهها دفع کمتری داشــتند .ماکیان (مرغ و بوقلمون) به

ترتیب تا  ۵و  10روز بعد از تلقیــح ،ویروس را دفع کردند ،درحالیکه در
اردکها دفع ویروس از طریق کلواک تا روز  21بعد از تلقیح دیده شــد.
این امر نشاندهندهی این اســت که وقتی یک ویروس از یکگونه معین

جدا شــده و بهصورت تجربی به دیگرگونهها تلقیح میگردد ،دوره دفع
ویروس در گونههای دریافتکننده ویروس نسبت به گونه میزبان اصلی،

کمتر خواهد بود .در این پرندگان نیز نســبت نمونههای مثبت کلواک
در مقایســه با نمونههای نای ،بیشــتر بود .دلیل این امر این است که

با تلقیح داخل وریدی ویروس ،انتشــار وسیع و سریع آن در بدن از جمله
کلیهها اتفاق میافتــد و ارتباط آناتومیکی کلواک بــا کلیهها از طریق

مجاری ادراری ،باعث تجمع بــاالی ویروس در کلواک میگردد .درصد
باالی جداســازی ویروس از نمونههای کلواک برای یک مدت طوالنیتر
در این  ۴گونه پرنده موردمطالعه ،نشان داد که نمونههای کلواک برای

بررسی حضور ویروس و تشــخیص بیماری مناسبتر میباشند .این

یافتهها در تطابق با دیگر مطالعات میباشــند ،گرچه برخی محققین،

حضور طوالنیتر ویروس و تیتر باالتر آنها را در نمونههای نای مشاهده
نمودهاند (.)37

ویروسهای آنفلوانزای کم حدت در مخاط روده اردکها تکثیر مییابند

12

بقیه گروهها آغاز شد .دفع ویروس در تمامی گروهها متفاوت بود و تا 21
روز ادامه داشت .بیشترین مقدار ویروس دفع شده در گروه سنی یک ماه
و از طریق کلواک مشاهده شد .بر اساس نتایج مذکور ،گرچه اردکهای

وحشی در ســنین مختلف به ویروسهای کم حدت آنفلوانزای پرندگان

مبتال میشــوند و سن بر روی حساســیت آنها تأثیری ندارد ،اما سن
اردکها در زمان شروع عفونت ممکن اســت بر روی میزان دفع ویروس

و انتقال آنها مؤثر باشــد .در واقع ،تأخیر در دفــع ویروس در پرندگان
جوان ممکن اســت همانطور که قب ً
ال در خصوص ویروسهای هپاتیت

 Bو رئوویروسها مشاهده شده بود ،مربوط به موتاسیون در سلولهای
میزبان و ظرفیت پشتیبانی از تکثیر ویروس در آنها باشد .لذا قابلتوجه

اســت که حتی کمترین تفاوتها در سن پرندگان میتواند بر روی نتایج
آزمایشــات تجربی تأثیرگــذار بوده ،و برای مقایســه چنین نتایجی
میبایست پرندگان در سنین مشابه هم مورد آزمایش قرار بگیرند (.)7

ون دیلن و همکاران ( )2010نشــان دادند کــه دفع ویروس  H4N6پس

از تلقیح در اردکهای وحشــی  ۶ماهه نســبت به اردکهای  3ماهه،
بیشــتر میباشــد .این محققین همچنین دفع ویروس در نمونههای

مدفوعی را بیشتر از ســوابهای نای و کلواک گزارش نمودند .کاستا و
همــکاران ( )2011با تلقیح تحت تیپهــای مختلف ویروسهای کم

حدت آنفلوانــزای پرندگان به گونههای مختلف اردکهای وحشــی،

حساسیت و الگوهای دفع ویروس متفاوتی را در آنها مشاهده نمودند.
در این مطالعه ،ویروس آنفلوانزا در نمونههای حلقی اردک سرخســر
( ،)Redhead Duckاردک بیشــه ( ،)Wood Duckو مــرغ نوروزی
( )laughing gullsبیشتر از نمونههای کلواکی آنها جدا شد؛ و نتایج

مطالعه نشان داد که دفع ویروسهای کم حدت ،ممکن است بین گونههای

نشریه برکت ،تابستان 1397

6

سویه ویروس متفاوت میباشد .در بین پرندگان موردمطالعه ،اردکهای
وحشی بیشترین دفع ویروس را بر اساس تعداد پرنده دفعکننده ویروس و
طول مدت دفع ویروس ،از خود نشان دادند که این امر حاکی از نقش مهم

آنها در تاریخچه طبیعی بیماری میباشد (.)8

دیمیتروف و همــکاران ( )2016دینامیک دفع ویروس را در قرقاول (مرغ
گینه) در سنین مختلف پس از تلقیح تجربی داخل وریدی با ویروس کم

حدت  H6N2موردمطالعه قرار دادند .در ســنین مختلف موردمطالعه،

تفــاوت در تعداد پرندگان دارای دفع ویــروس از طریق کلواک و راههای

تنفسی در فواصل زمانی مختلف بعد از تلقیح مشاهده گردید و در کل،
دفع ویروس از طریق کلواک بیشتر بود ( )36و ( )10که این امر احتما ً
ال به

دلیل تکثیر ویروس در کلیهها و بورس در نتیجه عفونت عمومی میباشد.

گرچه در ایــن مطالعه جوجههای جوان مــورد آزمایش قرار نگرفتند،

دورههای مشــابه دفع ویروس در تمامی گروههای ســنی موردمطالعه
نشان داد که عفونت ویروسی آنفلوانزای کم حدت در قرقاولها وابسته

به سن نمیباشد.

ایــن محققین در برخی نمونههای نای و کلواک که از نظر جداســازی

ویروس منفی بودند ،در آزمایش  RT-PCRنتایج مثبت کســب نمودند.
البته عکس این اتفاق نیز در تعداد کمتری از نمونهها رخ داد که بیشــتر

شــامل نمونههای کلواک بود ( .)10قرقاولها در بسیاری از بازارهای

زنده فروشی در سطح جهاندیده میشــوند .عالوه بر آن ،قرقاولها به
وفور در سیستمهای باز و نیمهباز پرورشیافته و بنابراین در سطح وسیع

در معرض پرندگان وحشی قرار داشته و با توجه به دورههای دفع ویروس
مشاهده شده در آنها ،این پرندگان نقش مهمی در اکولوژی آنفلوانزای

پرندگان ایفا مینمایند (.)10

عفونت ویروسی ناشــی از ویروس  H9N2یک مشکل تنفسی نوپدید
میباشد که شــیوع آن در بین گونههای مختلف متفاوت است .دانش
کنونــی ما در خصوص دفــع ویروس در پرندگان خشــکی زی محدود

میباشــد .تلقیح داخل بینی این ویروس در مرغ گینه ،بلدرچین ژاپنی
( ،)Japanese Quailگنجشــک خانگی ( ،)House Sparrowsکالغ

خانگــی ( ،)House Crowsو مرغ مینا ( )Bank Mynaنشــان داد که
همگی آنها ویــروس را دفع مینمایند اما الگــوی دفع ویروس در آنها

متفاوت میباشد .بهاســتثنای کالغ خانگی ،عفونت ویروسی H9N2

در بقیه پرندگان عالئــم بالینی ایجاد مینمایــد .در بین این پرندگان،

پرندگانی که از نظر طبقهبندی ژنی به هم مرتبط میباشند نیز متفاوت

بلدرچین ژاپنی بیشــترین و کالغ خانگی کمترین دفع ویروس را از خود

میپذیرد ،ممکن اســت در خصوص همه گونههــای پرندگان صحیح

از طریق راههای گوارشــی ،و در مرغ گینه و بلدرچین ژاپنی از راه دهانی

باشد .لذا الگوی قدیمی مبنی بر اینکه تکثیر ویروسهای آنفلوانزای کم

حدت در پرندگان آبزی بهطور عمده و اولیه در سلولهای رودهای صورت

نباشد و محل تکثیر ویروس در بین گونههای میزبانی مختلف و بر اساس

نشان دادند که این امر نشاندهنده مقاومت نسبی کالغ خانگی در برابر
این ویروس میباشد .دفع ویروس در گنجشک خانگی و مرغ مینا عمدت ًا

( )Buccal cavityمیباشــد .حساسیت باالی همه این پرندگان (بهجز
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ویرو سهای آنفلوانزای فوق حاد

ویروسهای آنفلوانزای فوق حاد معمو ً
ال هم در ترشحات تنفسی و هم
در مدفوع دیده میشوند و  1تا  2روز پس از تلقیح ،در مدفوع و ترشحات

تنفسی قابلشناسایی هستند ( .)27اردکها توانایی دفع ویروسهای
آنفلوانزای فوق حاد برای دورههای طوالنیمدت را دارند؛ در یک مطالعه
دفع ویروس در این پرندگان تا  17روز گزارش شده است (.)24

مقایسه ویروسهای فوق حاد H5N1ویتنامی و اندونزیایی در اردکهای

چینی نشان داد که سویه ویتنامی ابتالی شدید همراه با تب و دپرسیون
ایجاد مینماید ،درحالیکه ســویه اندونزیایی تنها باعث یک تب گذرا

میگردد .آزمایش نمونه ســوابهای دهانی و کلواکی اخذ شده هرروزه
از اردکها نشان داد که از  24ساعت بعد از چالش با ویروس تا  ۵روز بعد

از آن ،دفــع ویروس در اردکهای موردمطالعه از راه کلواک و دهان وجود

دارد .مشاهده مقادیر بیشتر ویروس از سوابهای اخذ شده از اردکهای

آلودهشده با سویه ویتنامی نشان میدهد که این سویه نسبت به سویه

ال با اردکها بیشتر وفق یافته است و احتما ً
اندونزیایی ،احتما ً
ال اردکها

نمیتوانند به عنوان میزبان نگهدارنده کارآمد ســویه اندونزیایی عمل
نمایند (.)3

در برخی مطالعات تجربی ،محققین با تلقیح ویروس فوق حاد H5N1

به کبوتران مشــاهده نمودند که کبوتران نسبت به عفونت آنفلوانزایی

بســیار مقاومتر از مرغها بوده و ممکن است بسته به دوز ویروس تلقیح
شده و سویه آن ،ویروس را دفع نمایند یا اینکه آن را دفع ننمایند ( .)۵در

یک مطالعه تجربی که ویروس فوق حاد H5N1به شــترمرغ تلقیح شده
بود ،محققین ویروس را از ســوابهای حلقی ،از روز دوم تا هفتم پس از

کالغ خانگی) نسبت به ویروس  H9N2باعث میشود این پرندگان شرایط

مناســبی را برای نگهداری و بازآرایی ژنــی ( )reassortmentویروس
فراهم نماینــد و ازآنجاکه مقادیر زیادی از ویــروس را دفع مینمایند،

میتوانند در طغیانهــای محلی در طیور اهلی باعــث انتقال ویروس

شــوند .احتمال زیادی وجود دارد که تبادل ویــروس  H9N2جدید در
گردش کنونی ،و انتقال بینگونهای آن بین طیور و مرغ مینا و گنجشــک
خانگی ،در کشور پاکستان و کشورهای همسایه وجود داشته باشد .لذا

برقراری برنامههای پیوسته پایش و مراقبت ویروسهای آنفلوانزای کم
حدت ضروری به نظر میرسد (.)32

تلقیح ،و همچنین از ســوابهای کلواکی ،از روز چهارم تا پنجم پس از
تلقیح جدا نمودند (.)۵

دفع ویروس در محصوالت طیور

ویروسهای آنفلوانزا در ترشــحات و دفعیات بدن طیور دفع میشوند و
علیالخصوص همراه با مدفوع حیوان ممکن اســت در سطح تخممرغ

حضور داشته باشند .مطالعات تجربی نشــان دادهاند که دفع ویروس
آنفلوانزای فوق حاد در مدفوع و گوشــت طیور ،کمی زودتر و یا تقریب ًا
همزمان با ظهور اولین عالئم بالینی بیماری اتفاق میافتد .ویروسهای

دفع شده همچنین میتوانند عضالت اسکلتی (گوشت) و دیگر بافتها را

محققین با پاســاژهای مکرر سویه کم حدت  H7N3ویروس آنفلوانزای

در هنگام فرآوری ،آلوده نمایند .عالوه بر آن ،برخی جدایه های ویروس

است سازگاری ویروسهای آنفلوانزا با منشــأ پرندگان وحشی را برای

یابند .برخــی ویروسهای آنفلوانزای فوق حــاد  1روز پس از تلقیح،

پرندگان در بلدرچین و بوقلمون ،نشــان دادند که این پرندگان نیز ممکن
ماکیان تسهیل نموده و بیماریزایی و دفع ویروس را در آنها افزایش دهند

که این امر میتواند انتشار عفونت در مزارع طیور را تشدید نماید (.)۶

14
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از روز هفتم نیز مشــاهده میگردد .تلقیح اردکها با ویروس  ، H5N2و

تلقیح مجدد آنها با ســویه  H3N8پس از  28روز ،باعث دفع ویروس در
دومین تا هفتمین روز پس از تلقیح دوم شــده؛ درحالیکه تلقیح مجدد

با سویه مشابه  H5N2در آنها ،باعث دفع ویروس تنها طی یک روز پس

از تلقیح دوم میگردد .این امر نشــاندهنده پیشرفت یک پاسخ ایمنی
در اثر تلقیح ســویه ویروس مشابه و جلوگیری از دفع ویروس در تلقیح

مجدد ثانویه میباشــد .در واقع یک عفونت ثانویه با ویروس همگون،
باعث تقویت پاسخ ایمنی میگردد .بنابراین ،پاسخ ایمنی ذاتی ممکن
اســت مســئول کاهش طول مدت دفع ویــروس در اردکهای مبتال به

سویه ویروس ناهمگون باشــند .این کاهش طول مدت دفع ویروس پیرو

بهصورت طبیعی ،هنوز گزارش نشده اســت؛ ویروس  H5N1از گوشت

مرغابیهای آلودهشــده بهصورت طبیعی ،یافت شده است .همچنین

با وجــود اینکه آنتیژنهای ویروس  H5N1طــی دو روز ابتدایی پس از

تلقیح ،در تخمدان طیور تلقیح شــده از راه بینی شناسایی شدهاند ،اما

ویروسهای آنفلوانــزای فوق حاد تا قبل از ظهور عالئم بالینی بیماری،

در تخممرغ دفع نمیشوند (.)27

هیچ گزارشی از حضور ویروسهای آنفلوانزای کم حدت در گوشت طیور

و تخممرغ موجود نمیباشد .در واقع دفع ویروسهای کم حدت در زرده و

سفیده تخممرغ ،نه اثبات و نه رد شده است (.)27

اثر ایمنی طبیعی بر دفع ویروس

پرندگانــی که قب ً
ال در معرض یــک ویروس آنفلوانــزای کم حدت قرار
گرفتهاند ،ممکن اســت ویروس کمتری در محیــط دفع نموده و میزان
انتقال آلودگی کمتری برای دیگر پرندگان حساس ایجاد نمایند .وقتی
اردکها طی  ۴۶روز پس از عفونت اولیه ،دچار درگیری مجدد با ســویه

مشابه ویروس آنفلوانزا میشوند ،یک پاسخ ایمنی ثانویه در آنها شکل

عفونت ثانویه ممکن است باعث شــود ویروسها در جمعیت پرندگان

آبزی وحشــی باقی بمانند ،بدون اینکه در آزمایشــات مورد شناسایی
قرار گیرند .لذا به هنگام ترســیم مدلهای چرخش آنفلوانزا در طبیعت،
میبایســت به اثر احتمالی رخداد عفونتهای متوالی و تأثیر در تغییر
الگوهای دفع ویروس در عفونتهای بعدی ،توجه کافی داشت (.)24

تأثیر واکسیناسیون بر روی دفع ویروس

واکسیناســیون در طیور ،بســته به میزان آنتیژن واکســن و ارتباط
آنتیژنیکی بین سویه مورد اســتفاده در واکسن و سویه حاد در گردش
در مزرعه ،میتواند دفع ویروس را کاهش دهد ( .)21هرقدر درجه تشابه
در توالی ژنتیکی بین ویروس واکسن و سویه در گردش در مزرعه بیشتر

باشد ،دفع ویروس از طریق راههای تنفسی طیور کمتر خواهد بود (.)28
محققیق عقیده دارند که واکسیناســیون عــاوه بر کاهش دفع ویروس
و انتقال آن ،از شــدت عالئم بالینی بیماری میکاهد و این امکان وجود

دارد که جوجههای واکسینه بسته به دز ویروس موجود و دیگر عوامل،

آلودهشده و بدون اینکه عالئم بیماری را نشــان دهند یا با یک درگیری

گرفته و دفع مدفوعی ویروس در آنها قطع میشــود .بررســی گردش

ویروس در اردکهای وحشی ایتالیا در زمستان در طول سالهای 1993

تا  1999با جداسازی ویروس و آزمایشات سرولوژیکی نشان داد که این
ویروسها در طول فصل زمســتان نیز پیوسته در حال گردش در پرندگان
وحشی میباشند ( .)9بهطور کلی عفونت قبلی با یک ویروس کم حدت،
طول مدت دفع ویروس در مدفوع را تغییــر داده و در اردکهایی که قب ً
ال

مبتال به ویروس همگون یا ناهمگون شدهاند ،بهطور قابلمالحظهای آن
را کاهش میدهد .ضمن ًا این کاهش وقتیکه عفونت ثانویه  28روز پس
از عفونت اولیه اتفاق میافتد ،نســبت به زمانی که  14روز پس از آن رخ

میدهد ،بیشــتر خواهد بود .دفع ویروس پس از تلقیح اولیه در اردکها

تا  7روز پس از تلقیح مشاهده میگردد؛ البته دفع انفرادی ویروس پس
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دارد ،واکسیناسیون در دستیابی به هدف ریشهکنی کمک خواهد نمود

(.)31

درنهایت باید توجه داشــت علیالخصوص در کشورهایی که آنفلوانزا
در آنها بومی میباشد ،صرف ًا استفاده از واکسن بدون برقراری مقررات

سختگیرانه امنیت زیســتی ،حذف گلههای درگیر ،و تالش در جهت

تطابق همیشــگی سویه مورد استفاده در واکســن با سویه ویروس در
گردش ،برای جلوگیــری از بروز طغیان کفایــت نمینماید .در همین
راستا ،محققین در ســال  2012در یک گله تخمگذار تجاری در کشور
مصر با وجود استفاده مکرر از واکســن غیرفعال سویه همگون H5N1

در هفتههای اول ،هفتم ،و شــانزدهم پرورش ،تلفات قابلتوجه و میزان

مالیم ،ویروس دفع نمایند ( .)27در همین راســتا ،اســتفاده از دو بار
تجویز یک واکسن غیرفعال روغنی در پیشگیری از عالئم بالینی بیماری
و مرگومیر ،جلوگیری از دفع ویروس  H5N1و ویرمی و انتشار افقی آن

و پیشــگیری از تجمع ویروس در گوشت اردکهای پرورشی ،مؤثر بوده
است .لذا واکسیناسیون ممکن است از ادامه چرخه عفونتزایی ویروس

جلوگیری نماید؛ چراکه به نظر میرسد متعاقب آلودگی یک گله واکسینه

شــده ،دفع ویروس به انــدازه کافی برای آلوده نمــودن دیگر گلههای
واکسینه و غیر واکسینه انجام نشده ،و تحت این شرایط احتما ً
ال خطر
آلودگی جمعیت پرندگان وحشی و دیگر میزبانان کاهش مییابد .گرچه
بر اساس مطالعات تجربی ،در نتیجه انجام واکسیناسیون از دفع ویروس
جلوگیری به عمل میآید ،ولی عوامل بسیاری مانند نگهداری و تجویز

نادرست واکسن ،شرایط از بین برنده ایمنی بدن ،و بیماریهای همزمان
و  ...وجود دارند که ممکن اســت کارایی واکسن در مزرعه را تحت تأثیر

قرار داده و باعث دفع ویروس در محیط شوند .در این شرایط ،همانطور
که پیرو مصرف گســترده واکســن در برابر ویروس کم حدت  H5N2در

جوجهها در مکزیک نشان داده شده اســت ،چرخش ویروس میتواند

باعث به وجود آمدن تغییرات آنتیژنیکی ( )Antigenic driftگردد .به

همین دلیل است که ســازمانهای بینالمللی بر انجام مراقبت در کنار
عملیات واکسیناسیون طیور ،تأکید دارند (.)2

اســتفاده از یک واکســن تجاری اختصاصی از یک دودمان متفاوت و
حاوی یک تحت تیپ ناهمگون نور آمینیداز ( )H5N9در هفته ســوم و
هفتم پرورش ،در برابر چالش با ویروس تحت تیپ  ، H5N1یک پاســخ

ایمنی قــوی را ایجاد مینماید که باعث کاهــش دفع ویروس به حدی

میشود که ویروسها با آزمایش جداسازی قابلتشخیص نبوده و فقط
با آزمایش RT-PCRقابلیت تشخیص خواهند داشت .بنابراین میتوان

نتیجه گرفت که متعاقب اســتفاده از واکسن ،عفونت اتفاق نیفتاده و در
کشورهایی که برنامه واکسیناســیون برای آنفلوانزای پرندگان وجود
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تأثیر پروتئین  F2-PB1بر روی دفع ویروس

پروتئین کوچــک  F2 - PB1ویروسهای آنفلوانزای تیپ  Aپرندگان ،به

اصطالح یک پروتئین جانبی بوده و برای تکثیر ویروس در بســیاری از

گونههای میزبانی ضروری نیستند.

این پروتئین در افزایش انتقال ویروسهای آنفلوانزای تیپ  Aدر پرندگان

مخزن طبیعی یا در محیط پرندگان خانگی نســبت به طیور تجاری در
مزارع دارای سیستم بسته ،نقش دارد .حضور پروتئین کامل F2 - PB1

حاصل از یک ویروس آنفلوانزای کم حدت  H9N2باعث طوالنیتر شدن
دوره دفع ویروس از جوجههای تلقیح شده با ویروس میگردد ،لذا باعث

افزایش انتقال ویروس به پرندگان دارای تماس مستقیم شده و عالوه بر

آن باعث سرکوب بیماریزایی ویروس میگردد؛ چراکهباعثافزایشحداقل
ُدزکشندویروسدرتخممرغهایجنیندار()embryonated chicken eggsو

افزایش زنده ماندن پرندگان چالش یافته با ویروس میشود (.)19

نتیجهگیر ی

در طول ســه دهه اخیر ،آنفلوانزای پرندگان به یک معضل ســامتی

قابلانتقال از حیوان به انســان تبدیل شده و نگرانی در خصوص حضور
ویروس در محصوالت طیور را افزایش داده است .ازآنجاکه ویروسهای

آنفلوانزا از طریق مخاطات و گوارش ،قابلانتقال به پستانداران و انسان

میباشند ،شــروع دفع ویروس از بدن پرنده آلوده اهمیت پیدا میکند .از

طرف دیگر ،عالئم بالینی بیماری ممکن اســت تا یک هفته یا بیشتر در

گلههای آلوده مشاهده نگردند؛ ولی در طول این مدت ویروس آنفلوانزا

ممکن است در محصوالت مختلف طیور از جمله تخممرغ و گوشت مرغ
یافت شوند و باعث انتقال بیماری به انسان و دیگر میزبانان شوند (.)27

لذا اطالع از الگوی دفع ویروس از جهت درک امکان و نحوه انتقال ویروس

و همچنین توانایی گونههای مختلف در عمــل کردن به عنوان میزبان
نگهدارنده اهمیت خواهد داشت (.)3

با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص مقدار و نحوه دفع ویروس
در پرنــدگان مختلف ،عقاید متفاوتی در خصــوص کارایی نمونههای

ســواب کلواک و نای جهت جداســازی ویروسهــای آنفلوانزای کم

حدت و فوق حاد وجــود دارد .دفع باالتر ویروس در کلواک نســبت به
ترشحات تنفســی میتواند به دلیل تکثیر ویروس در کلیهها و بورس در

نتیجه عفونت عمومی باشد؛ گرچه عکس این مطلب نیز در بسیاری از
مطالعات گزارش شده است .به هر حال ،آنچه که اهمیت دارد این است

که در برنامههای مراقبت بیماری آنفلوانزا میبایســت از هر دو نوع این

نمونهها بهره جســت .البته نمونههای آب و مدفــوع نیز برای اهداف
مراقبتی در کنار نمونههای نای و کلواک موردتوجه میباشند.

حساســیت و میزان دفع ویروس آنفلوانــزا در میزبانهای مختلف به

عواملی چون پاتوتیپ و ســویه ویروس ،گونه ،نژاد ،و حتی سن پرنده،
سابقه عفونت قبلی و  ...وابسته میباشد .در کل ،دوره عفونتزایی در
طیور مبتال به ویروسهای آنفلوانزای کم حدت نســبت به ویروسهای

آنفلوانزای فوق حاد ،طوالنیتر بوده و میزان دفع ویروس در آنها بیشتر

میباشــد .بهطور کلی در مطالعات تجربی به دنبال تلقیح ویروسهای
آنفلوانزای کم حدت و فوق حاد در پرندگان مختلف ،دفع ویروس معمو ً
ال
از  2تا  3روز پس از تلقیح شروع شــده و تا چندین روز ادامه مییابد که

این دورههای دفع ویروس در پرندگان مختلف ،متفاوت میباشد .در این

بین ،سابقه عفونت قبلی با یک ویروس همگون یا ناهمگون از طریق القاء

یک پاســخ ایمنی ،باعث کاهش طول مدت این دورههای دفع ویروس در
پرندگان مبتال میگردد .بعالوه ،عوامل مختلف دیگری نیز وجود دارند
که دفع ویروس را متأثر میسازند .از جمله این عوامل میتوان از کاربرد

واکســن ،انترفرونها ،و  ...نام برد که برخی از آنها میتوانند به عنوان

روشهایی جدید در راستای کنترل و پیشــگیری از بیماری در انسان و

دیگر میزبانها مطرح باشند.
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پرورش مرغ ال اس ال از یکروزگی تا پایان دوران
پرورش ،بلوغ جنسی و مدیریت آن
دکتر محمد زاهد شیخ عباسی
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بلوغ جنسی:

هیپوتاالمــوس با دریافت و اثر پذیری از زنجیره ای از ســیگنالهای
محیطی (نور) و وضعیت بدنی (وزن) و تاثیر گذاری بر غدد جنســی

(تخمــدان و بیضــه) ،زمینه رشــد و تکامل سیســتم تولید مثل را
فراهم میکند .این مهم توســط هیپوتاالموس با فعال کردن ترشــح
گونادوتروپینها از هیپوفیز برای تحریک رشد غدد جنسی (تخمدان
و بیضه) شروع و ادامه فعالیت آنهاو رشد اویدکت صورت میپذیرد.

بنابراین هیپوتاالموس در دو ســطح ،محور هیپوفیزی -تخمدانی را
کنترل مینماید که ســطح اول ایجاد بلوغ و رشد دستگاه تولید مثلی
و سطح دوم اثر بر مداومت تولید در کل دوران تولید میباشد.

از هفته  14-15به بعد با توجه به دو فاکتور فعال شدن هیپو تاالموس
( ) Hypothalamus Maturityکه عمدتا با ســن مرتبط است و نیز
دستیابی به حداقلی از وزن بدن  ،عالیم ثانویه بلوغ با افزایش غلظت

پالســمایی استروژن شامل قرمز شــدن تاج و ریش  ،پرریزی قبل از
بلوغ و باز شدن فاصله اســتخوان لگنی عانه در ظاهر و در ارگانهای
داخلی با تغییر رنگ و بزرگ شــدن کبد و نیز رشد اوول ها و اویداکت

ظاهر میشود  .درشــمای زیر اثر متقابل هیپوتاالموس ،هیپوفیز و
تخمدانها هنگام بلوغ نشان داده شده است.

آنجا که در این مرحله بعد از شــروع پروســه هورمونی بلوغ (ترشح

استروژن) رشــد طولی استخوانها متوقف میشــود و رشد اسکلتی
کامال خاتمه مییابد ،باید گله را به ســمت دســتیابی به یکنواختی
وزن هدایت نموده که اصوال میتوان آنرا مدیریت دوران بلوغ گله هم
نامید .دوران بلوغ را میتوان از  2نظر مورد توجه قرار داد:

 -1زمان بلوغ از نظر سن.

 -2وضعیت بدنی مرغ هنگام تحریک نوری.

در زیر بطور جداگانه به هر یک از موارد فوق پرداخته میشود.

الف -سن بلوغ:

در این ارتباط واریتههای مختلف ،سن خاصی را برای شروع تولید
مشــخص کرده انــد  .در واریته ال اس ال پس از دســتیابی به وزن

 1250گرم (حدودا  18هفتگی) تحریک نوری توصیه شــده است.
که بطور معمول در شرایط متعادل و معمول ،گله در همین سن اولین

نشانه گذاریها را انجام میدهد .از نظر سن شروع بلوغ سه حالت را

میتوان در نظر گرفت:

بلوغ متعادل مطابق با توصیه نژادی.

بلوغ زودرس که معموال  1-2هفته زودتر از توصیه نژادی دیده میشود.

بلوغ دیر رس یا تاخیــر در بلوغ که آن هم معموال  1-2هفته دیرتر

از توصیه نژادی دیده میشود.

از میان ســه حالت فــوق بدترین حالت  ،بلوغ زودرس میباشــد که
میتواند تاثیر بســیار منفی بر عملکرد تولیدی و نیز توان زنده مانی
گله بگذارد ،به ویژه اگر چنانچه بلوغ زودرس با عدم دستیابی به وزن

قابل قبول و یکنواختی نامناســب اسکلتی و وزنی همراه باشد.

مدیریت دوران بلوغ :

در این مرحله ســنی گله باید به اهداف خود یعنی رشــد اســکلتی

مناســب و یکنواختی اســکلتی قابل قبول دســت یافته باشد .از
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در اینگونه گلهها پیک تولید کمتر ،تولید بعد از پیک و کیفیت پوسته

در این دان به ویژه افزایش آمینو اســیدها (پروتئین) ،کلسیم و فسفر

پروالپس در این گونه گلهها در شروع تولید دیده میشود.

گرفته شده ،گله را آماده ورود به مرحله تخمگذاری مینماید.

نامناسبَ ،پرریزی سریع و افزایش تلفات روزانه دیده میشود .بروز

توصیه میشــود که پرداختن به آنها در کنــار تامین انرژی در نظر

تاخیر در بلوغ تاثیر منفی بر عملکرد و توان زنده مانی گله نمیگذارد

ایجاد شــرایط بدنی مناســب برای این مهم را میتوان به شرح زیر

وزنی تخم مرغ تولید شده در کل دوره تولید تغییری نخواهد داشت.

(منحنی رشد فیزیو لوژیک پولت در این دوره )

ولی ممکن اســت تعداد تخم مرغ سرانه کمتر باشــد که در میانگین
به دیگــر معنا وزن تخم مرغ اولیه تولیدی باالتر خواهد بود.

توضیح داد:

بالغ شــدن گله در ســه حالت فوق تحت تاثیر دوران پرورش میباشد و

فاکتورهای موثر در دوران پرورش بر بلوغ را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
برنامــه نوری تنظیم شــده از ابتدای دوران پــرورش با توجه به

ساختار سالن (بسته ،باز و نیمه باز).

دستیابی به وزن های هدف تعیین شده در پایان هفته های  4و 6و . 13
شرایط بدنی که پولتها در آن تحریک نوری شدهاند.

ب  :وضعیت بدنی (: )Body Condition

شــروع روند بلوغ باعث تغییر اساســی در نیازمندیهای تغذیهای
گله میشــود .افزایش نیاز به انرژی ،آمینو اســیدها و مواد معدنی
از تغییــرات بارز این دوران میباشــد ،لذا با درک این مســئله باید

فرموالســیون جیره بر این اســاس تغییر یابد .ادامه روند تغذیه بر
اساس فرموالســیون قبلی باعث لطمه خوردن گله و تاثیر نامناسب
بر دوران تولید خواهد شد.

پیروی از دســتورالعمل نژادی در این مورد در زمینه فرموالســیون

جدید و در زمان مناسب بسیار با اهمیت میباشد.

به همین دلیل دفترچه راهنمای پرورش مــرغ تخمگذار ال اس ال بعد از

دستیابی به محدوده وزنی  1150گرم ،تغییر فرمول از جیره Developer

به  Pre- Layerرا به مدت یک الی دو هفته توصیه میکند.

مرحلــه حیاتی تشــکیل
ارگانهای تولیــد مثلی ،و
انتقــال از مرحله پرورش به
تولید

مرحله کند شدن رشد بدن

تشکیل  ٪50اسکلت

طبق آنچه که درایــن منحنی مالحظه میشــود ،در این مرحله ما
شاهد رشــد بافت چربی ،بافت اســتخوانی مدوالر و رشد ارگانهای
تولید مثلی (تخمدان و اویداکــت ) خواهیم بود که در زیر به اختصار

به آنها میپردازیم.

 -1بافت چربی (ذخیره انرژی ):
ذخیره چربی در محوطه شکمی:

از آنجــا که بافت چربی از مهمترین بافتهــای ذخیره کننده انرژی
میباشــد  ،تغذیه صحیح و اصولی جهت ایجــاد این بافت ضروری
اســت ،زیرا در مقطع بلوغ و بعد از تحریک نوری عموما مصرف دان

در گله هــای پولت پائین بوده و حدود  80-85گرم میباشــد و این

میزان مصرف نمیتواند نیازمندی های گله را در همه زمینه ها تامین
کند ،لذا ممکن اســت گله از نظر انرژی مورد نیاز در وضعیت باالنس
منفی قرار بگیرد .وجود ذخیره انــرژی به صورت چربی در محوطه

شــکمی باعث تامین انرژی مورد نیاز گله خواهد شــد ،تا در هنگام
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تا  13هفتگــی مربوط بوده و از طرف دیگر به تغذیه هفتههای قبل از
تحریک نوری وابسته است.

 -3رشد ارگانهای تولید مثلی(تخمدان و اویداکت ):

در پایان ســن  13هفتگی ( اواخر رشد اســکلتی ) تا سن  18هفتگی
(شــروع نشــانه گذاری) ،گله حدود  250گرم افزایش وزن خواهد

داشــت ،که بخش قابل توجهی از آن به رشــد ارگانهای تولید مثلی
اختصاص دارد ،همانگونه که قبال ذکر شــد ،رشد این ارگانها پس از

فعال شدن هیپوتاالموس ( )Hypothalamus Maturityو فعال شدن

هیپوفیز قدامی و تاثیرات گنادو تروپین های مترشــحه از آن شروع

میگــردد .بنابراین تغییر در فرموالســیون و افزایش مواد مغذی در
این مرحله و در این زمینه هم ضروری است.

نیاز ،مرغ بتواند از آن برداشــت الزم را بنماید .ایــن هدف با تغییر

جیره و تشویق گله به مصرف دان بیشــتر حاصل میشود  .در این
زمینه باید گفت یک باور قدیمــی وجود دارد که در این مرحله ممکن

اســت پولت با افزایش زیاد چربی مواجه شــود .این باور در زمینه

نژادهای جدید پر تولید مانند ال اس ال نمیتواند صحیح باشــد زیرا
نه تنها در مرغ بلکه در ســایر حیوانات هم ثابت شده است که ذخیره

مقادیری چربی قبل از شــروع تولید و در زمان بلوغ ،پشتوانه تولید

-4تشکیل بافت استخوانی مدوالر (: )Medullary Bone

بعد از شروع پروســه بلوغ و ترشح اســتروژن و افزایش غلظت آن،

فعالیت اســتخوان سازی سلولهای اســتئو بالست از استخوانهای
ساختاری اســکلتی ( )Cortical ,Trabecularبه سمت ایجاد بافت

اســتخوانی مدوالر تغییر یافته و در واقع رشــد بافت اســتخوانی
اســکلتی متوقف میشود .این بافت اســتخوانی فقط در (پرندگان
ماده) دیده میشود.

در مرحله شــروع آن خواهد شد و برای پروســه بلوغ و دستیابی به

حداکثر تولید الزم است.

 -2حجیم شدن عضالت:

با توجــه به اینکه عضــات محل ذخیره انرژی بصــورت گلیکوژن

هســتند لذا در این دوران با تامین آمینواســیدهای بیشتر ،عضالت

حجیمتر شــده و قوام ســفتی را پیدا میکنند هرچه عضله ســینه
حجیمتر باشــد امکان ذخیره انــرژی و حمایت از شــروع تولید و

دستیابی به پیک تولید بیشتر خواهد بود.

حجم عضالت سینه در ســنین مختلف پرورش پولت و دستیابی به

عضالت حجیم در این دوران ،از یکطرف به رشــد اســکلتی مناسب

25

نشریه برکت ،تابستان 1397

6

بافت استخوانی مدوالر محل ذخیره مقادیری از کلسیم میباشد که

نتیجه گیری:

قابل استفاده جهت تشکیل پوسته بوده و بطور معمول در طول شب طی

پدیده بلوغ جنســی تحت تاثیر فاکتور های محیطی (نور )  ،تغذیه

 10روز قبل از تولید اولین تخم مرغ ،تشــکیل آن شروع میشود.

میافتد .تغییر فرموالســیون دان به جیره پیش تخمگذاری امری

پروسه پوسته سازی برداشت شده و در طول روز جایگزین میگردد.

(تقریبا همزمان با شروع تحریک نوری).

مصرف جیره پیش تخمگذاری ( )Pre-layerبا تشــکیل این بافت

استخوانی جدید در بدن پرنده همزمان میباشد.

وجود مقادیر کافی کلســیم در جیره جهت تشکیل مناسب و کافی

این بافت در این مقطع بسیار ضروری و الزم است(.مصرف دان پیش

تخمگذاری).

این بافت اســتخوانی تا پایــان دوره تولید بر کیفیت پوســته و

اســتحکام آن اثر مســتقیم دارد ،لذا دقت در تامین کلسیم کافی از
طریق دان پیش از تخمگذاری برای تشکیل مناسب آن ضروری است.

در تصویر زیر اســتخوان هایی کــه در آنها بافت مدوالر تشــکیل
میشود به رنگ آبی نشان داده شده است.

(وزن ) و ســن ( فعال شــدن هیپوتاالموس) در ایــن مرحله اتفاق

الزم و ضروری است.

نکته مهم در این ارتباط شــروع بــه موقع این جیره اســت زیرا
هم مصــرف زودهنگام آن و هم مصرف تاخیــری آن باعث ایجاد

مشکالتی خواهد شد.

این جیره به عنوان جیــره انتقال دهنده حداکثــر  7-10روز باید
مصرف شــود تا از یک ســو زمینه افزایش وزن ذکر شده در باال را

تامین کند و از طرف دیگر با افزایش تدریجی کلســیم از مقادیر کم
دوره قبلی ( )%0/9به  %4دوران تولید نقش واســط را ایفا نموده تا

گله بــر اثر مصرف ناگهانی کلســیم در مقادیر باال دچار عوارض
ناخواسته آن مانند افزایش آب مدفوع و بی اشتهایی نشود.

در گلههایی که در محدوده وزنی اســتاندارد توصیه شــده نژاد ال

اس ال میباشــند ،مصرف آن از اواســط هفته  16تا اواخر هفته

 17پیشنهاد میشــود که تا مصرف دان تخمگذاری ادامه خواهد
یافت.

در گله هایی که زیر وزن هستند بهتر است که بر اساس میانگین وزن

گله و در محدوده وزنی  1150گرم مصرف آن شروع شود .

نکته مهم و قابل توجه این اســت که قبال توصیه میشــد چنین
جیرههایــی تا  5درصــد تولید مصرف گردند امــا امروزه توصیه

میشود که حداکثر مصرف  10روز باشد و سپس جیره تخمگذاری
شروع گردد.

ذکر این نکته مهم ضروری اســت که بلوغ و شــروع تولید و ادامه

آن فقط مربــوط به تخمدان و اویداکت نیســت بلکه در هماهنگی
ارگانهایــی مانند مغز ،کبد  ،اســکلت و ارگانهای جنســی اتفاق

میافتد و پرورش دهنده باید با توجــه به این واقعیت آنرا مدیریت

کند.

خالصه اقدامات ضــروری برای مدیریت بلوغ جنســی گلههای
تخمگذار به ویژه نژاد ال اس ال عبارتند از:
تغییر به موقع فرموالسیون دان.

تامین مواد مغذی مورد نیاز پولت در این مقطع.

تشــویق و تحریک گله برای افزایش مصرف ســرانه گله مثال

برقراری نور شبانه به مدت  2ساعت.

تحریک نــوری گله بعد از دســتیابی به وزن توصیه شــده با

یکنواختی وزنی مناسب
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 10پوند از ضایعات مواد غذایی را
به تخممرغ تبدیل کند.

در طول یک ماه 50 ،فوت مربع از

مساحت باغ را کوددهی میکند.

یک
مرغ

در طول  2روز ،یک سطل برگ را به

در طول یک هفته ،حشرات را در مساحتی به

اندازه  120فوت مربع از بین ببرد.

در عرض یک ساعت ،چرخه حیات آفات و

کود گیاهی تبدیل میکند.

بیماریهای یک درخت میوه را از بین میبرد.

میتواند...
با تولید یک سطل کمپوست ،کمک میکند که یک چهارم

در طول  4تا  6هفته 50 ،فوت مربع چمن را شخم میزند.

کارها انجام شود.

در یک ماه به اندازه کافی کود کشاورزی تولید میکند تا از

برگها یک یارد مربع کمپوست درست کند.
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روشنائی در صنعت طیور

(بخش دوم)

مهندس کامیار رجیعی
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مقدمه:

در بخــش اول مقاله بطور خالصه اشــاره ای به بخشهایی چون

ماهیــت نور ،طیف نور ،تعاریف اســتاندارد روشــنائی ( لوکس،
لومن و ، ) ...مقایســه چشم انسان و طیور گردید.

در بخــش دوم مقاله نیز به بخشهایی چون مقایســه فنی انواع

المپهای مورد اســتفاده در مرغدار یهــا ،جایگزینی المپهای

 LEDبجای المپ های موجود در صنعت طیور اشاره خواهد شد.
در دنیای روشــنائی ،المپها انــواع بســیار گوناگونی دارند و

در شــکلها ،انداز هها و ولتا ژهای گوناگونی ســاخته میشــوند

از جملــه :المپ حبابی ،نئــون ،زنون ،آرگون ،المــپ هالوژنی،

فلورســنت  ،کم مصرف فشــرده ،گازی بخارجیوه ،بخارسدیم،
متال هالید ،المپ اشعهی کاتدی ،اشعه  LED ، Xو ...که از انواع

المپها هستند.

انواع المپ های مورد اســتفاده در صنعت روشــنائی
طیور :

 -1المــپ التهابی حبابــی ( ) Incandescent light bulbیا

المپ رشــتهای ،نور سفید درخشــانی از خود ساطع میکند .یک

جریان الکتریکی از یک رشــته نازک رســانا (تنگستن )3380 ˚C

عبور میکند کــه تا حد نور دهی آن را گــرم میکند( در یک المپ

 100وات حدود یک متر تنگســتن با ضخامت  45 μmجا شــده
است ).

یک حبا ب شیشهای بسته از رســیدن اکسیژن به رشته جلوگیری
میکند( داخل آن اصوال گاز بی اثر یا خالء پر شــده است) ،زیرا که
در غیر این صورت رشته ســریع ًا اکسید و خراب خواهد شد.

این المپها  95درصد نور مــادون قرمز و فقط  5درصد نور مرئی
را منتشر میکنند.

همچنین ایــن المپها  %90انــرژی مصرفی را تبدیــل به گرما

میکنند و عمر بســیار کوتاهی دارد(  1000ساعت).

قســمتهای مختلف یک المپ رشتهای عبارتند از:

 -1حبا ب شیشه ای

-2گاز بی اثر کم فشار
 -3رشته تنگستن
 -4سیم اتصال
 -5سیم اتصال

 -6سیم های محافظ

 -7ساقه (پایه شیشه ای)
 -8سیم اتصال  -9کالهک
 -10عایق (ویترایت)

 -11اتصال الکتریکی

1
2
3
6

5
7
8
10

4
9
11
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 -2المپ های کم مصرف فشرده (: )Compact Fluorescent Lamp

این برخورد ،اتمها را برانگیخته میکند و با بازگشــت الکترو نها

المــان اصلی المپ فلئورســان یک لولهی شیشــهای کامال درز

به اوربیتــال اصلی ،فوتو نهای نــوری از خــود آزاد میکنند.

نجیب (معموال آرگون) اســت که در فشــار خیلی کمی نگه داشته

فوتو نهایی با طول موج در رنج مــاورای بنفش آزاد میکنند .این

الکترود اســت که در انتهای المپ قرار دارند و بــه مدار الکتریکی

فلســفهی وجود الیهی فســفری داخل المپ اینجا مشــخص

بندی شــده اســت .این لوله حاوی مقدار اندکی جیوه و یک گاز

شد هاند و با پودر فســفر داخل این المپ را پوشاند هاند .دارای دو

متصل میشوند.

الکترو نهــای اتم جیــوه به گونهای قــرار گرفتهاند که بیشــتر

نور مرئی نیســت ،پس باید به نور مرئی تبدیل شود.

میشــود .الکترو نهای فسفر نوری مرئی (سفید) را آزاد میکنند.

وقتی المپ را روشــن میکنید ،جریان از طریق مــدار الکتریکی به

البته تمام انرژی دریافتی از فوتو نهای آزاد شــده از اتم جیوه به

الکترودها ایجاد شــده لذا الکترو نها از یــک انتها به طرف دیگر

فسفری به صورت گرما هدر میروند.

داخل الکترودها شــارش میکند .یک ولتاژ قابل توجهی دو ســر
(در داخــل گاز) میروند .این انرژی مقــداری از جیوه را از حالت

مایع به حالــت گازی تبدیل میکنــد .هنگام حرکــت الکترو نها
و اتمهــای باردار داخل المــپ ،تعدادی با اتمهــای گازی جیوه

برخورد میکنند.
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 -3المپ های : LED

مزایای المپهای:LED

 LEDمخفــف کلمات  Light emitting diodeاســت و معنی

 -1توان مصرفی کم

 LEDهــا از دهههــای گذشــته در الکترونیک مورد اســتفاده

 -3بازده یا بهره نوری باال

نمایشــگرها در لوازم مولتی مدیا مورد استفاده قرار گرفتند.

 -5عدم وجود پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز

دیود ساطع کننده نور را میدهد.

قــرار میگرفتند و عمومــا برای نمایش خاموش یا روشــن بودن

 -2اندازه کوچک

 -4عمر مفید باال

 -6به کارگیری با ولتاژهای بســیار پایین

نسل ســوم المپهای روشنایی موسوم به المپهای  LEDمبتنی

 -7ضریب وضوح رنگ باال

پرشــتابی داشــتهاند .این المپها قابلیت جایگزینی المپهای

 -9زمان پاسخگویی خیلی سریع

صنعتــی ،معابر ،خیابانی ،تزئینی ،اضطــراری ،محیطی ،پارکی

 -11عدم وابســتگی طول عمر به تعداد دفعات روشــن وخاموش

بر فن آوری نیمههاد یهای الکترونیک بوده و در دهه اخیر رشــد
روشــنایی متداول در کلیه بخشهای خانگــی ،اداری ،تجاری،

و نمایشــگرها را دارند و به ســرعت تبدیل بــه المپهای آینده

خواهند شد.

 -8قابلیت اســتفاده از هر دونوع جریان مستقیم و متناو ب
 -10سازگاری با محیط زیست
شدن و...

این نوع دیودها نیمههاد یهای جامدی هســتند که با گذر جریان

از آ نها مقداری انرژی به صورت نور از آ نها ســاطع میشود .ال

ای دی بــه عنوان یک قطعه الکترونیکی در ســال  1962معرفی

شده اســت LED ،های اولیه دارای نور قرمز کم رنگی بودند ،اما
اکنون مدلهای جدید ال ای دی در رنگهای گوناگون و درخشندگی

بسیار باال دسترس هستند.

برخالف المپهای معمول ،آنها فیالمانی که بســوزد ندارند و آنها
فقط با حرکت الکترونها در یــک ماده نیمه هادی نور میدهند.
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بهترین نور ،نور طبیعی اســت ،در نتیجه هر منبع نوری که به نور

مقایسه فنی المپها :

طبیعی نزدیکتر باشــد ،نور ســالم تری دارد .نور خورشید دارای

در جدول زیر به بررسی و مقایســه فنی انواع المپ پرداخته شده

طیف نوری کامل اســت و در نتیجه امکان دیدن همه رنگها در زیر

است :

نور خورشــید امکا نپذیر است .در شــکل زیر مقایسه مدل طیف

تو ضیحا ت :

المپهای مختلف با نور خورشــید نشان داده شده است:

* :CRI

در حقیقت مخفف کلمات  Color Rendering Indexبه معنای

نمود رنگ میباشــد .نمود رنگ نور خورشــید برای چشم انسان
بهترین اســت .مقدار واقعی و قابل قبــول نمود رنگ در مجموعه
اعــداد حقیقی تعریف میشــود و بازه آن بین اعــداد (0صفر) و

(100صد) تعریف میشــود که بهترین اندیس نمود رنگ  100و

نوری که در آن تشــخیص رنگ ناممکن باشــد اندیس نمود رنگ
صفر را خواهد داشت.

با مقایسه سه نوع المپ ذکر شــده میتوان به مزایا و معایب آنها
Good CRI

Reasonable CRI

آگاه شد:

Excellent CRI

اما مهمترین مشکل المپهای رشــتهای در مرغدار یها عبارتند
از:

مصرف برق بسیار باال
طول عمر پائین

**  :BTU :واحد اندازه گیری انرژی گرمایی در تاسیسات برودتی

و حرارتی میباشــد .در تعریف هر  BTUمیزان گرمایی اســت که

تولید گرمای زیاد

فارنهایت به  61درجه فارنهایت برساند.

نرخ باالی خرابی نسبت به نوسانات برق

شکنندگی

دمای یک پوند آب را در فشــار یک اتمسفر یک درجه از  60درجه

نوع المپ

رشتهای

100W
کم مصرف

12W
LED
7W

32

بازده نوری

*CRI

طول عمر
(ساعت)

Lm/w

1000

16-18

90-100

8000

20-40

70-80

X

25000

80-100

80-90

√

(ضریب تشخیص رنگ)

تولید گرما

قابلیت دیمر شدن

سو سو زدن

آلودگی محیط
زیست

مقاومت
فیزیکی

زمان
پاسخگویی

**BTU s / hr

√

X

X

شکننده

آنی

85

√

شکننده

 3-4دقیقه

15

X

مقاوم

آنی

3

در هر المپ ۵
میلیگرم جیوه

X

,

نشریه برکت ،تابستان 1397

6

مهمترین مشــکل المپهای کم مصرف عبارتند از:
عدم دیمر شــدن (قابلیت تنظیم نور)

نرخ باالی خرابی نسبت به نوسانات برق

تجمع آلودگــی در مارپیچی المپ ها و کاهش نور خروجی

آلودگی محیط زیســت بعلت وجود جیوه
شکنندگی

اما در المپ های  LEDاین مشکالت وجود ندارد .

بررســی نتایج پژوهشهای جایگزینی المپهای  LEDبا
المپهای دیگر در مرغدار یها:

در چند ســال اخیر تحقیقات بســیار زیادی در زمینه استفاده از
المپ های  LEDدر ســطح جهان انجام پذیرفته که میتوان به چند
تحقیق در این زمینه اشاره نمود:

الف  -در ســال  2012مزرعه ای در کارولینای شمالی با دانشگاه

ایالت کارولینای شمالی (  )NCSUپژوهشی انجام داد تا در مورد

پــروژ های با هدف ارزیابی اثرات روشــنایی  LEDدر مرغدار یها

بحث شــود .تأکید اصلی مطالعه ،اظهار این مطلب اســت که آیا

اثــرات خطرناکی روی ســامت طیور یا تبدیل غذایــی همراه با
اســتفاده از فناوری روشــنایی  LEDدارد یا خیــر ؟ و اینکه آیا

بهبود بهــر هوری انرژی قابل اندازه گیــری در عملکرد مرغداری
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وجود دارد که میتواند به اســتفاده از روشنایی  LEDنسبت داده
شود یا خیر؟
این پژوهش در یک دوره یک ســاله در چهار سالن دو فارم انجام
شد که تا اکتبر  2013ادامه داشت.
در یافتههای مربوط به اثر روشــنایی هیــچ تاثیرمنفی
روی کارآیی رشــد جوجه های گوشتی همراه با استفاده
ازروشنایی  LEDیافت نشد.
همچنیــن کاهش در مصــرف انرژی روشــنایی مرغداری و پیک
تقاضا به  73درصد در مطالعه موردی شامل جایگزینی روشنایی
المپ رشــتهای و کاهش در مصرف انرژی روشنایی تقریبی 33
درصد را در مطالعه موردی شــامل جایگزینی روشنایی المپهای
کم مصرف نشان داد.
ب -در مطالعهای که در ســال  2014در دانشــگاه ایالتی آیووا
انجام گرفت محیــط داخلی ،عملکرد تولیــد ،کیفیت تخممرغ و
برخی از جنبههای رفاه مرغ تخمگــذار در مرغداری با المپهای
 LEDنصب شــده با مرغدار یهایی که دارای سن مرغ مشابه ولی
با المپهای فلورســنت میباشند مقایسه شده است.
این آزمایــش در چهار مرغداری با ابعاد کامال مشــابه(به ظرفیت
کلی  100.000مرغ تخمگذار) بر روی مباحث زیر انجام پذیرفت:
 -1دمای سالنها
 -2تولید تخممرغ
 -3کیفیت تخممرغ
 -4نرخ تجمع گرد وغبار

نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:

-1کاهش تلفــات در بیماری هــا  LED :ها به دلیــل تولید نور
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یکنواخت و بــا ثبات باعث ایجاد آرامش در مرغ میشــود لذا در
زمان بیماری باعث کاهــش فعالیت مر غها و کاهش تبادالت هوایی
در ششها و دســتگاه تنفسی درگیر به بیماری میباشد ،در نتیجه
باعث کاهش تلفات میشود.
 -2افزایش پیک تولید :به دلیــل آرامش حاصله از نو رهای LED
در گله مادر ،رقابت ،نــزاع و قلمرو طلبی بیــن خرو سها کاهش
یافته و درصــد نطفهداری افزایــش مییابد که ایــن امر باعث
افزایش پیک تولید میگردد.
 -3کاهش شکســتن تخممر غها و ضعف پوســته :با اســتفاده از
المپهای  LEDریسک این امر کاهش یافته و تعداد تخم مر غهای
سالم و با پوســته مناسب افزایش خواهد یافت.
با توجه به مطالب ذکر شــده در این مقاله مشخص میشود که با
جایگزینی المپهای  LEDبه جای المپهای رشــتهای و فلورسنت
که در حال حاضر بــه منظور تامین روشــنایی در مرغدار یهای
کشور مورد اســتفاده قرار میگیرند ،میتوان از هدر رفتن میزان
زیادی از انــرژی جلوگیری نمــود و عالوه بــر آن باعث کاهش
هزینههای مربوط به مصرف برق ،نگهداری ،تعویض و اســتهالک
المپهای رشــتهای و فلورســنت ،کاهش اســتهالک و سوختگی
موتور هواکشها در فصول گرم سال و  ...گردید.
لذا المپهای  LEDگزینهای مناسب جهت جایگزینی با المپهای
رشــته ای و دیگر المپها در صنعت طیور می باشند و میتوانند با
صرفه جویی اقتصادی بر روی ســود بهر هوری این صنعت تأثیر
بسزائی داشته باشند.

منابع:
 کتا ب مهندسی روشــنائی  :تالیف دکتر حسن کلهر کتاب نوردهی در طیور  :تالیف Morris, Trevor-The use of light-emitting diodes (LED) in
commercial layer production.
- A Study of LED Lighting in North Carolina Poultry
Houses.
- The effects of lighting conditions on the behavior
of laying hens.
- THE SCIENCE OF POULTRY LIGHTING.
- BENEFITS OF THE LED COLOR SPECTRUM
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مروری بر بیماری نیوکاسل
دکتر آریا نریمانی
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مقدمه:

بیماری نیوکاســل یکی از مهم ترین بیماری های صنعت طیور از

نظر اقتصادی می باشــد .توانایی این بیمــاری در ایجاد تلفات،
زمین گیری و از بین بردن شادابی گلهها ،آسیب به کمیت و کیفیت
تولیــد تخم مرغ ،کاهش توان باروری و تفریخ پذیری تخم مر غها،

کاهــش کیفیت جوجه های تولیدی و تاثیــر منفی بر روی ضریب
تبدیل از جمله مهــم ترین وجوه خســارات اقتصادی مربوط به
این بیماری اســت .اهمیــت اقتصادی این بیمــاری با توجه به

شــرایط متفاوت پرورش ،منطقه و حضور ســایر عوامل بیماری
زا متغیر می باشــد چراکه به طور مثال درگیری با ســویههای با
حدت متوسط و یا کم ویروس نیوکاســل در صورتی که با شرایط

نامناســب پرورش و یا عفونت با ســایر عوامــل بیمار یزا همراه
شــود ،میتواند بر شــدت بیماری نیوکاســل بیافزاید .عالوه بر
این ،ســالیانه هزینههای هنگفتی صرف ســاخت انواع واکســن

های زنده و کشــته و مصرف آ نها جهت کنترل و پیشگیری از این

بیماری میشود.

عامل بیماری

بیمــاری نیوکاســل را گروهــی از ویرو سهــا تحــت عنــوان
پارامیکســوویروس تیــپ  1پرنــدگان ایجــاد میکننــد.

پارامیکســوویرو سها حاوی  RNAتک رشــتهای بــوده و تنوع

آنتیژنیکــی زیادی در میان ســویههای گوناگــون ویروس مولد
بیماری نیوکاسل وجود دارد.

ویرو سهای مولد بیماری نیوکاســل براساس ماهیت بیمار یزایی

به  5گروه تقســیم میشوند که عبارتند از:

 .1ویرو سهای ویســروتروپ ولــوژن که ویرو سهایــی با قدرت

بیمار یزایی بســیار باال میباشند و شــدیدترین شکل بیماری را
همراه با جراحات خونریــزی دهنده در رود هها ایجاد میکنند.

 .2ویرو سهای نوروتروپ ولــوژن که قدرت بیماری زایی این گروه

هم باال بوده و با بروز نشــانههای تنفســی و عصبی ،باعث بروز
تلفات باال میشوند.

 .3ویرو سهای مزوژن که قدرت بیمار یزایی متوســط داشــته و

باعث بروز نشانههای تنفســی و گاهی عصبی همراه با تلفات کم

میشوند.

 .4ویرو سهــای لنتوژن تنفســی کــه باعث عفونــت خفیف یا

غیرقابل توجه میشوند.

 .5ویرو سهای رود های بدون نشانه که عفونتهای رود های بدون

عالئم بالینی را سبب میشوند.

شدت بیماری عمدتا وابســته به سویه ویروس میباشد اگرچه دز
ویروس ،راه ورود ،گونهی پرنده ،ســن پرنده و شــرایط محیطی

نیز از عوامل تاثیرگذار بر شــدت بیماری میباشــند .حتی سرعت

بروز نشــانههای بالینی هم به نوع ویروس آلوده کننده ،ســن و
شرایط ایمنی پرنده ،آلودگی با ســایر میکروارگانیسمها ،شرایط
محیطــی ،عوامل تنش زا ،راه ورود ویروس و دز ویروس بســتگی

دارد .حســا سترین گونههای پرندگان به بیماری نیوکاســل به
ترتیب عبارتند از :ماکیــان ،بوقلمو نها ،کبوترها و اردک ها.

تغذیه و شــرایطی که پرنــده در آن پرورش مییابــد ،مانند نور،
تهویه ،دما ،رطوبت ،بســتر و سیستم های توزیع دان و آب ،نقش
انکار ناپذیری در سالمت آن و میزان حساسیتی که در برابر عوامل

بیمــاری زا ،از جمله ویروس بیماری نیوکاســل نشــان میدهد،
ایفا میکنند .از این رو ،ممکن اســت ویرو سهــای لنتوژنی مانند

سویهی السوتا ،در شرایطی که پرنده از وضعیت پرورشی بهتری
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از راه تنفسی منتقل میشــوند ،با سرعت بسیار زیادی (بویژه در

شرایط با تراکم باال) منتشر میشوند در صورتی که سویههایی از
ویروس که گرایش گوارشی دارند و از راه گوارش منتقل میشوند،

بسیار آهســته انتشــار پیدا میکنند بویژه اگر پرندگان در تماس
مستقیم با یکدیگر نباشــند (مانند مر غهای تخم گذار در قفس).

 .2عامل مهم در انتشار بیماری نیوکاســل ،توانایی بقاء ویروس
در پرنده مرده یا ترشــحات پرنده مانند مدفوع است .ویروس در
الشــه آلوده در درجه حرارت پایین قادر است تا چندین هفته و در

صورت انجماد تا چندین ســال زنده بمانــد .مدفوع حاوی غلظت
باالی ویروس ،محیط بســیار مناســبی برای بقاء ویروس است و

حتی در درجه حرارت  37درجه ســانتی گــراد ،بیش از یک ماه

عفونتزا باقی میماند.

برخوردار اســت نتوانند به اندازه ی شــرایطی که پرنده وضعیت

 .3انســان با انتقــال مکانیکــی نقش مهمی در انتشــار ویروس

بالینی و کالبدگشــایی ایجاد کنند .در حالی که مثال اگر واکسن در

ویروس ،افراد و محصوالت طیور (الشه ،تخممرغ و کود پرندگان)

تهویه ،در هوای تنفســی جوجهها باالست استفاده گردد ،ممکن

تردد افراد و تخم مر غهای شکســته شده منجر به انتشار ویروس

خوبی از نظر پرورش ندارد ،موجب بیماری گردیده و نشــانههای

شرایطی که ســطح آمونیاک به دلیل مدیریت ناصحیح بستر و یا
است به شــکل گیری بیماری تنفسی کمک کند.

تاریخچه

اولین موارد بروز مستند بیماری نیوکاسل در سال  1926در جاوه

اندونزی و منطقه نیوکاســل انگلســتان رخ داد .شناســایی این
بیماری در ایران به ســال  1329بر میگردد که به دنبال گزارشی

مبنی بر تلفات غیر طبیعی در مر غهای بومی ،آقای دکتر ســهراب
ضمن بررســی علت تلفات ،ویروس نیوکاسل را برای اولین بار از

مر غهای بومی ایران جداسازی نمود.

انتشار ویروس

ویروس نیوکاســل به آســانی منتشر میشود و بســیار واگیردار
است .مهم ترین را ههای انتشار آن عبارتند از:

 .1آلودگی از طریق استنشــاق یا بلع ،به بدن وارد شــده و بسته
به اندام محل تکثیر ویروس و شــکل عفونــی آن ،از پرند های به

پرنده دیگر منتقل میشــود .پرندگان مبتال به بیماری تنفســی،
ویروس را توسط ترشــحات مجاری تنفسی خود دفع میکنند که
ممکن است پرندگان حســاس آ نها را استنشاق کنند .سویههایی

از ویروس که عمدتا در روده رشــد می کننــد ،از طریق بلع مدفوع

آلوده به صورت مســتقیم و یا بلع آب و دان آلــوده به مدفوع به

صورت غیر مســتقیم وارد بدن پرنده میشــوند .ویرو سهایی که
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 .4پرندگان و سایر حیوانات وحشــی هم میتوانند با آلوده شدن
به عفونت یا با انتقال مکانیکی ،بیماری را منتشــر کنند.

 .5انتشــار ویروس از مرغ مــادر به جوجههــا از طریق تخممرغ
(انتقال عمودی) مورد بحث است.

 .6تخممر غهای ترک دار یا شکســته ممکن اســت به عنوان منبع

ویروس برای جوجههای تازه هچ شــده واقع شوند .عالوه بر این،
مدفوع حاوی ویروس هم میتواند ســطح تخــم مر غها را آلوده

کند .ویرو سها هم چنین ممکن اســت بعد از تخمگذاری از طریق
پوسته به داخل تخم مرغ نفوذ کنند.

نشانههای بالینی

نشــانههای بالینی ناشی از بیماری نیوکاسل بسته به نوع ویروس
آلوده کننده متغیر میباشــد .هم چنین وضعیت ایمنی پرنده ،سن
و شــرایط محیطی پرورش نیز در شدت بروز نشــانههای بالینی
موثر می باشند .ویرو سهای بســیار حاد ممکن است عفونتهای

ممکن است اسهال ســبزرنگ دیده شود .قبل از مرگ ،لرز شهای

بســیار شــدیدی ایجاد کنند به طوری که پرنده بــدون بروز هیچ

عضالنی ،پیچــش گردن ،فلجی با لها و پاها دیده میشــود .در

کزکردگی ،ضعــف ،زمین گیری ،افزایش تعداد تنفس ،اســهال،

با پوسته نازک اســت که در نهایت به توقف کامل تولید تخم مرغ

گونه نشــانهی بالینی تلف شود .ممکن است نشــانههایی مانند
تورم ســر و نشــانههای عصبی مشاهده شــوند که در نهایت به
مرگ منتهی میشــوند .در پرندگانی که به سرعت تلف نمیشوند،

پرندگان بالغ ،اولین نشــانه تولید تخم مر غهای بدون پوســته یا
منتهی میشــود .تلفــات در گلههای حســاس معموال به %100
میرسد.

ویرو سهای مزوژن معموال باعث بروز بیماری تنفســی میشوند
که ممکن اســت همراه عالئم عصبی شــود که معمول نیســت.

تلفات ناشی از درگیری با این ســویهها ،به جز در گلههای بسیار

جوان معموال کم میباشد.

ســویههای لنتوژن ویروس ممکن است بیماری ایجاد نکنند یا تنها
منجر به بروز عالئم تنفسی خفیف شــوند که البته اگر آلودگی با
این سویهها ،همزمان با آلودگی به ســایر میکروارگانیسم ها و یا

شرایط نامناسب محیطی ناشی از ســوء مدیریت شود ،میتواند
سبب بیماری با شدت سویههای حاد ویروس شود.

در نهایت باید متذکر شــد که هیچ یک از عالئم بالینی بیان شــده،

نباید به عنوان عالئم اختصاصی بیماری نیوکاســل تلقی شــوند

چراکــه این نشــانههای بالینی در تعداد زیــادی از بیمار یهای
پرندگان مشاهده میشوند.

نشانههای کالبدگشایی

هماننــد نشــانههای بالینــی ،هیــچ نشــانهی کالبدگشــایی

اختصاصــی برای هیچ یک از اشــکال بیماری نیوکاســل وجود

ندارد اما مشــاهد هی برخی عالئم در الشــهها میتواند ما را به
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این بیماری مظنون کند ،از جمله مشــاهد هی پرهای آغشــته به

مخصوص حمــل آ نها خارج می کنیم ،وقتی الشــه را به صورت

دنبال بیاشــتهایی پرنده رخ میدهد کــه در تعدادی از بیمار یها

یا اگر قدری به چینه دان فشــار وارد شود ،مایع موکوسی شفافی

اسهال ســبزرنگ (اصوال اسهال ســبزرنگ به دلیل دفع صفرا به

از جمله بیماری نیوکاســل دیده میشــود) ،خشکی الشه بویژه
در ناحیه ی پاهــا (که به دلیــل دهیدراتاســیون رخ میدهد) و
جراحــات خونریزی دهنده در دســتگاه گــوارش .ویرو سهای

بســیار حاد معموال جراحات خونریزی دهنده در دستگاه گوارش

به خصــوص در پیش معده ،رود ههای کــور و روده کوچک ایجاد

وارونه نگه میداریم ،طوری که ســر آن به سمت پایین قرار گیرد و
از دهان خارج میشــود که درواقع ترشــحات چینه دان است و به

دلیل فلجی دســتگاه گوارش این اتفاق میافتد.

حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

از آن جایی که ویروس بیماری نیوکاسل از نوع ویرو سهای پوشش

میکنند .جراحات خونریــزی دهنده در بافتهای لنفاوی رود هها

دار میباشد ،بنابراین بســیاری از عوامل فیزیکی و شیمیایی قادر

بــزرگ و محتقن میشــود .ویرو سهایی که باعث بــروز بیماری

غلظت مــورد نیاز از یک ماده شــیمیایی و زمان الزم برای از بین

(لوزه های ســکومی و پالک هــای پیر) دیده میشــود .طحال
تنفســی میشــوند ،اغلب در نای باعث بروز پرخونی میشوند.

کیســههای هوایی ،ملتهب شــده و کدر و ضخیم میشــوند .در
محوطه شــکمی پرندگان تخمگــذاری که بــا ویرو سهای حاد

به از بین بردن قابلیت عفونت زایی ویروس نیوکاســل میباشند.
بردن عفونت زایی ویروس ،بسته به ســویه ویروس و نوع محیط
یا مواد در برگیرنده آن ،قدری متفاوت اســت .برای اثر بخشــی
مطلوب فرایند گندزدایی ،حذف مواد آلی بســیار مهم است و در

آلوده شــد هاند ،معمــوال زرد ههای آزاد شــده در البالی رود هها

صورت امــکان ،این عمل باید قبل از اعمال گندزدایی صورت گیرد.

و بر روی آ نها ممکن اســت لکههای خونریزی دیده شود .گاهی

ســایر عوامل خارجی مانند غلظت کلســیم آ ب مورد اســتفاده

مشاهده میشــود .فولیکو لها معموال قوام خود را از دست داده

اوقات هنگامــی که تلفات را به منظور کالبدگشــایی از گونیهای

به منظور دســت یابی به عملکرد مطلــو ب ضدعفونی کنند هها،
جهت آماده ســازی محلول ضد عفونــی کننده و دمای محیط که

هر دو بــر عملکرد مــاده ضدعفونی کننده موثرنــد ،باید در نظر

گرفته شــوند .به طور کلی ،مواد ضدعفونــی کننده در دمای باال
عملکرد بهتری دارند و در دمای باالی  20درجه ســانتی گراد به

عملکرد مطلو ب خود دست خواهند یافت.

کنترل و پیشگیری

اســاس کنترل ،پیشــگیری از آلوده شــدن پرندگان حساس و یا

محافظت پرندگان حســاس از طریق واکسیناســیون است .جهت

دســتیابی به هدف اول الزم اســت تا تمامی مســیرهای انتشار
بیماری که عبارتند از :وجود آلودگی در آب و دان ،آفات و بســتر

مد نظر قرار گیــرد .در حقیقت اجرای معیارهای قرنطینه و امنیت
زیســتی در سطح مزارع جهت پیشــگیری از ورود عوامل بیماری
زا امری حیاتی اســت و الزم است تا بر اســاس نیازمند یهای هر

منطقه طراحی شــود .اهمیت رعایت امنیت زیستی در پیشگیری
از بیماری نیوکاســل ،بر میگردد به دز مواجهه با ویروس عفونی

که نــه تنها در تعییــن احتمال وقوع عفونت و بیمــاری ،بلکه در
تعیین دوره کمون بیماری (فاصلــه بین مواجهه با ویروس تا بروز

عالئــم بالینی) دخیل میباشــد .در حقیقت اجــرای معیارهای
امنیت زیســتی در سطح مزارع جهت پیشــگیری از ورود عوامل

بیمــار یزا از جمله ویروس بیماری نیوکاســل امری حیاتی بوده

40

نشریه برکت ،تابستان 1397

6

که بــا توجه به نیازمند یها و امکانات موجــود در هر منطقه باید

درمان

نقــش واکسیناســیون در کنترل بیمــاری نیوکاســل ممانعت از

میدانیم بــرای اغلب بیمار یهای ویروســی ،درمان اختصاصی

به پیشــگیری کامل از آلوده شــدن پرندگان واکســینه با ویروس

گلههــای مبتال به بیماری نیوکاســل و کاســتن از تبعات بیماری

دفع شــده توســط آ نها به محیط را کاهش میدهد .این نکتهی

بخشــی از این اقدامات حمایتی ،در جهت تعدیل شرایط محیطی

نمیتواند جایگزین اقدامات مدیریتی مناســب ،امنیت زیســتی

دما (جلوگیــری از بروز تنش ســرمایی یا گرمایــی) و رطوبت،

بایســتی همراه با مدیریت و بیوســکیوریتی مطلو ب صورت گیرد

مدیریت نور (جهت اســتراحت کافی پرنده) ،اصلیترین اقداماتی

مقدمات شکســت واکسیناسیون فراهم می شود .عالوه بر این ،در

با وضعیــت بیماری آن انجام شــوند .در کنار توجــه به عوامل

حتی با ســختگیرانه ترین برنامههای واکسیناسیون هم نمیتوان

شایانی به تقویت سیســتم ایمنی جهت مقابله با عامل بیمار یزا

در منابع مرجع ،برای هیچ یک از اشــکال پــرورش ماکیان ،اعم از

در کارآیی سیســتم ایمنی ،بیش از سایر مواد شناخته شده است

طراحی شود.

بیماری نیوکاســل ،یک بیماری ویروســی اســت و همانطور که

زیا نهای ناشــی از شــیوع و تلفات اســت چراکه واکســن قادر

وجود ندارد اما میتوانیم با انجــام اقدامات حمایتی ،به بهبودی

بیمار یزا نمی باشد ولی تعداد پرندگان آلوده و میزان ویروس حاد

کمک کنیم.

بســیار مهم را باید در نظر داشــت که هیچ گاه واکسیناســیون
و بهداشــت خوب در مزارع پرورش طیور شــود و واکسیناسیون

پرنده میباشــد که خود دارای چندین محور است از جمله تعدیل
افزایــش میــزان تهویه و اکســیژن موجود در هوای تنفســی و

چراکه در نبود شــرایط مناســب محیطی جهت واکسیناسیون،

هســتند که باید در جهت مناسب نمودن شــرایط محیطی پرنده

صورت ورود ویرو سهای بســیار حاد بیماری نیوکاسل به مزرعه،

محیطــی ،توجه به تامیــن مقادیر کافی از مــواد مغذی ،کمک

مانع از بروز بیماری در گله شد.

جوجههای گوشــتی ،مرغان تخم گذار تجــاری و گلههای مادر،

میکند .در بین مواد مغذی ،نقش ویتامینها و اســیدهای آمینه
و به همین دلیــل توجه به تامین مقادیر مــورد نیاز پرنده به این

برنامه واکسیناسیون خاص و مشــخصی به منظور کنترل بیماری

مواد ضروری میباشد.

منطقه از نظر شــدت بیماری و حتی شــرایط متفاوت پرورش در

شیمیایی ،جهت تقویت سیســتم ایمنی و یا کاهش عوارض اولیه

ایمنی مادری جوجــه در دور ههای متوالی پــرورش در یک فارم

صالحدید دامپزشــک مسئول فارم میتوان از آ نها استفاده نمود.

نیوکاســل پیشنهاد نشده است که این مســئله به اهمیت شرایط

عالوه بر این موارد ،انــواع ترکیبات تجاری با منشــاء طبیعی و

مزارع مختلف یک منطقه و چه بســا به کیفیــت جوجه و میزان

و ثانویهی بیماری وجود دارند که بســته به شــرایط مختلف و با

مشــخص بر میگردد .پس درواقع می توان چنیــن نتیجهگیری

کرد که برنامهی واکسیناســیون ،با توجه به شرایط منطقه ،فارم
و جوجه طراحی میشود.

منابع

 .1راهنمای بیمــاری های طیور .دکتر محمدحســن بزرگمهری
فرد ،دکتر ریما مرشــد ،دکتر حسین حسینی ،چاپ اول .1392

 .2بیمــاری های طیــور و مدیریت مــزارع مادر .دکتر اوســتا
صدرزاده ،چاپ اول .1395

 .3کتا ب جامع بیماری های طیــور صنعتی .دکتر مصطفی حبیبی
و همکاران ،چاپ اول .1394

 .4بیمــاری های طیور در ایران :گذشــته ،حــال و آینده .دکتر

محمدحســن بزرگمهری فرد ،ارائه شــده در فرهنگســتان علوم
ایران ،بهمن .1395
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معرفی واحد شباهنگ طیور آسیا
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در راســتای اجرای یکپارچه ســازی در زنجیره تولید تخم مرغ

ســاختمان اداری و مدیریــت

(  ،) integrationگــروه تولیدی برکت با دارا بــودن واحد پرورش گله

واحد در قســمت جنوبی دور از

کردن یکی از واحدهای زیرمجموعه خود در جهت پرورش جوجه یکروزه

و در جهت رعایت اصول قرنطینه

اجداد نژاد تخمگذار و واحــد پرورش مرغ مادر تخمگذار ،اقدام به مجهز

تخمگذار تجاری ( پرورش پولت ) بنام شرکت شباهنگ طیور آسیا کرده
است.

ســالنهای پرورش بنا شده است
و بیوســکیوریتی ،ورود کلیــه
کارگران ،مسئولین و میهمانان به

محوطه فارم بــا حفظ تمهیدات

بهداشتی (تعویض لباس ،کفش
و دوش گرفتــن) انجام میگیرد.
هنگام ورود به سالنها نیز بایستی

کفش ها مجددا تعویض و دستها

ضدعفونی گردند.
این واحد پرورش پولت تخمگذار در استان البرز و شهرستان اشتهارد در

ایــن واحــد مرغــداری دارای  9ســالن بــزرگ پــرورش جوجه با

به کارخانه تولید خوراک طیور ،ساختمان های اداری ،کارگری ،باسکول

برای هر سالن ،سیستم گرمایشی هیتر کابینتی و سیستم خنک کننده

زمینی به مســاحت  7هکتار بنا شده است .از جمله امکانات آن می توان

 60تنی 2 ،دســتگاه موتور برق اضطراری ،ساختمان قرنطینه و دوش

مجهز مطابق با استاندارد های سازمان دامپزشکی ،سیستم ضدعفونی
و تصفیه آب آشامیدنی ،اتاق کالبد گشایی اشاره کرد.

مســاحت 18300متر مربع با تجهیزات کامل سیلوی ذخیره دان مجزا
پد کولینگ میباشد.

ظرفیت کل واحد جهت پرورش جوجه یکروزه تخمگذار تجاری  270هزار

قطعه میباشد که با توجه به مدت پرورش و دوره آماده سازی میتوان تا
 3نوبت در سال برنامه جوجه ریزی انجام داد.

کل زمین مجموعه دیوار کشــی شده و مســیرهای تردد جاده کشی،

آسفالت و جدول کشی شــده است و به طور مســتمر در دوره پرورش
ضدعفونی شــده تا خطر آلودگی را به حداقل برساند در همین راستا و
در جهت جلوگیری از النه گزینی پرندگان کلیه فضاهای داخل مجموعه
عاری از درختان بلند میباشد.
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استاندارد تخم مرغ خوراکی
دکتر بیژن آذری

مدیر کنترل کیفی تخم مرغ
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سازمان بینالمللی اســتاندارد در سال  ،1961مقرر داشت که از

اشاره:

شــرکت حافظان جاوید یکی از بزرگترین و با ســابقهترین مزارع

پرورش مرغ تخمگذار در اســتان قزوین محســو ب میشود .این
واحد تولیدی از ســال  1351در زمینی به مساحت  75هکتار در

منطقه یانسآباد شهرســتان آبیک با نام "وقت مرغداری جاللی"

تاسیس گردید .از ســال  1381واحد مذکور با نام جدید حافظان

جاویــد به گروه تولیدی برکت پیوســت و درحال حاضر با ظرفیت
نگهداری و پــرورش  945/000قطعه مرغ تخمگذار و 315/000

قطعه پولت و همچنین تولیــد  18/000تن تخممرغ خوراکی در

ســال از موفق ترین واحدهــای تولید کننده تخم مرغ در ســطح

ایران بشــمار میآید .الزم به ذکر اســت که این واحد تولیدی در

تاریــخ  1396/06/21موفق به اخذ گواهینامه اســتانداردکیفی
مرغ از سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

ســال  ،1970چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین
و نامگذاری شــود .این امر با استقبال ســازمان ملل مواجه شد
تا اهمیت و ارزش فراوان اســتاندارد برای جهانیان آشــکار گردد.

هم اکنون درسراســر جهان مؤسسههای اســتاندارد در راه تهیه،

تنظیم و اجرای قوانین و مقررات اســتاندارد ،تالشــهای علمی

فراوانی انجــام میدهند .اســتانداردهایی که این موسســهها
درسطح یک کشــور وضع میکنند ،اســتانداردهای ملی خوانده

میشود .تمامی مؤسسههای اســتاندارد کشورها عضو سازمان
جهانی اســتاندارد هستند و این ســازمان با همکاری و همفکری
مؤسسههای استاندارد ملی ،اســتانداردهای بینالمللی را تهیه

میکند .ایران در سال  1330وارد ســازمان بین المللی استاندارد
شده است .البته درزمان داریوش بزرگ وزنههایی به نام کرشه که

معادل  83/3گرم بوده تعیین و در سرتاســر دولت آن زمان پخش

شــد و براســاس آن وزنه های بزرگی نیز که معادل 2کرشه60 ،

کرشه و 120کرشــه بود ساخته شــد.درواقع میتوان این حرکت
ایرانیان را قدم های اول در استاندارد سازی اوزان دانست.

استاندارد در یک تعریف کلی شامل دو نوع است:

 )1اســتانداردهای اجباری :منظور اســتاندار دهایی اســت که

اجرای آن در کشــور به ترتیبی که در قانون مقرر شده است برای
مصرف در داخل کشــور یا صادرات و یا هردو الزامی است.

 )2اســتانداردهای تشویقی :منحصربه آن دســته از واحدهای

تولیدی اســت که داوطلب اســتفاده از خدمات فنــی و نظارت
ســازمان اســتاندارد بر کیفیت تولیداتشان اســت .این اقدام به

منظــور حمایت از مصرف کنندگان و کمک به بهبود تولیداتشــان
میباشــد .هر کشــوری که تعداد استانداردهای تشــویقی آنها

مقد مه :

اســتاندارد دســتیابی به میزان مطلوبی از نظــم در یک زمینه
خاص اســت .به عبارت دیگر اســتاندارد عبارت اســت از نظمی

مبتنی بــر نتایج ثابت علوم ،فنون و تجار ب بشــری ،که بصورت
قواعد ،مقررات و نظامهایی به منظــور ایجاد هماهنگی و وحدت

بیشــتر باشد نشان از رشــد یافتگی آ نها میباشــد یا به عبارت
دیگر ،مــواردی که تولیدکنندگان خود بــه اهمیت و فواید اجرای

اســتاندارد پی میبرند و آنرا ضابطه اصلی تولید کاالی خود قرار

میدهند ،ســازمان با اعمال نظارت بر چنیــن واحدهایی و کنترل

رویه ،افزایش میزان تفاهم ،تســهیل ارتباطات ،توســعه صنعت،

صرفهجویی در اقتصــاد ملی ،حفظ ســامت و ایمنی عمومی،
گســترش مبادالت بازرگانی داخلی و خارجی و  ...به کار میرود.

ا ند یشــه تشــکیل ســا ز ما ن بینا لمللــی ا ســتا ند ا ر د

( standardization

)International organization for

در چهاردهم اکتبر ســال  1946بین رؤسای بیست و پنج کشور در

لندن شکل گرفت .مقر این سازمان در ژنو میباشد .مجمع عمومی
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مســتمر کیفیت فرآورده آنان اجازه میدهد از عالمت اســتاندارد
ایــران بر روی محصوالت خود اســتفاده نماینــد ،در این حالت

ســازمان بهمنظور تشــویق این قبیــل تولیدکننــدگان هر گونه
حمایت و اقدامات الزم را در مورد آنان به عمل میآورد.

بندی وبســتهبندی و نشــانه گذاری و رو شهای آزمون تخم مرغ

خوراکی میباشد.

 )2دامنه کاربرد :این اســتاندارد در مورد تخــم مرغ خوراکی

عالمت اســتاندارد ایران در اجالس شورای عالی استاندارد با طرح

تولیدی داخل کشور ،صادراتی و وارداتی کاربرد دارد.

اصلی میباشــند .این عالمت متشــکل از یک کادر اصلی بوده

 )3تعاریف و اصطالحات:

به معنــی ایمنی و هم کلمــه (  )standardبه معنی اســتاندارد

صدفی آن میباشدکه مستقیما به مصرف خوراک انسان میرسد.

کشــور و در ســطح جهانی مورد اســتقبال قرار گرفته اســت.

تخمگذاری آن نگذشــته باشــد و اطاقک هوایی آن بیش از اندازه

فعلی به تصویب رسید .عالیم اســتاندارد همگی دارای یک کادر

که از دو ( )Sالتین تشکیل شــده است که هم گویای کلمه ()Safe

میباشــد .این طرح به علت سادگی و ســهولت کاربرد در داخل

طر حهای داخل کادر نیــز به نحوی با موضوع کاربرد دارند.

طــرح داخل عالمــت اصلی کلمه ایــران بدون نقطه اســت و در

صورتیکــه عالمــت وارونه شــود عالمت اختصاصی موسســه
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتی ایــران به زبان انگلیســی
Institute of Standards and Industrial Research Of Iran

مشاهده میگردد .این طرح با دقت و ظرافت خاصی توسط آقای
مرتضی ممیز طراحی شده است .اســتاندارد تخم مرغ خوراکی

در گروه اســتاندار دهای تشویقی قرار دارد وشــماره استاندارد

آن (  )219اســت .تنها شرکت کشــت و صنعت حافظان جاوید
از زیــر مجموعههای گــروه تولیدی برکت موفق بــه اخذ پروانه

اســتاندارد شده اســت .پیش بینی میشود در ســال های آینده
مرغدار یهای بیشــتری اقدام به اخذ پروانه استاندارد تخم مرغ
بکنند .اســتاندارد تخممرغ خوراکی و روش های آزمون در ســال

1345تهیه گردید و در ســال 1374برای دومین بار مورد تجدید
نظر قرار گرفت و بعنوان اســتاندارد رسمی ایران منتشر گردید.

شکل شماره  :1آرمهای استاندارد ایران

استاندارد تخم مرغ خوراکی ایران ( )219

 )1هدف از تدوین این اســتاندارد :تعییــن ویژگی ها وطبقه
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 )1-3تخممرغ :منظور تخم مرغ تازه مرغهای تخمگذار در داخل پوسته

 )2 -3تخم مرغ تازه :تخم مرغی اســت که بیــش از یک هفته از
طبیعــی بزرگ نشــده باشــد و زرده آن غلظت طبیعــی خود را

دارا باشــد و سفیده آن شــفاف بوده ضمنا نه شســته شده و نه

بطورخشک تمیز شده باشد.

 )3-3پوســته تخم مرغ :منظوراز پوســته تخم مرغ پوشش صدفی

خارجی تخم مرغ است که عمدتا از کربنات کلسیم تشکیل شده است.

 )4-3رنگ تخم مرغ :منظور رنگ پوسته صدفی تخم مرغ میباشد.

 )5 -3شــکل ظاهری تخم مــرغ :منظور شــکل طبیعی تخم مرغ
است که معموال به شــکل بیضی است که یک سر آن باریک و یک

سر آن پهن است.

 )6 -3یکنواختی ســطح تخم مرغ :منظور آن اســت که پوســته

صدفی تخم مرغ عاری از برجســتگیها و فرورفتگیهای غیر هم
سطح با کنار ههای خود باشد.

 )7 -3شکســتگی تخم مرغ :منظور حالتی اســت که در اثر آن هم

پوســته صدفی و هم غشــاهای داخلی پوســته تخممرغ صدمه
دیده باشد.
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تخم مرغ با پوســته از طریق دیدن آن در برابر نور میباشد.
-4ویژگیهای تخم مرغ:

 )1 -4تــازه بودن تخم مــرغ :تخم مرغ هنــگام عرضه به مصرف
کننده باید تازه باشد.

 )2 -4رنگ تخم مرغ :رنگ تخم مرغ تازه باید شفاف و طبیعی باشد.
 )3-4بــوی تخم مرغ :تخم مرغ باید عاری از هرگونه بوی خارجی
و گندیدگی باشد.

 )4 -4شــکل ظاهری تخم مرغ :شــکل ظاهری تخــم مرغ باید

بیضوی شکل باشد.

 )5 -4یکنواختی ســطح تخم مرغ :سطح پوسته خارجی تخم مرغ
باید صاف و شــفاف بوده و در تمام قسمت های آن یکنواخت باشد.

 )6 -4ترک خوردگی تخم مرغ :پوســته خارجــی تخم مرغ باید
عاری از ترک خوردگی باشد.

 )7 -4شکســتگی تخم مرغ :پوســته خارجی تخم مرغ باید عاری
از شکستگی باشد.

 )8 -4آلودگی پوســته خارجی تخم مرغ :پوسته خارجی تخم مرغ

 )8 -3آلودگی پوســته خارجی تخم مرغ :عبارتســت از آغشــته

باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی آلی یا معدنی باشــد.

ترشــحات خونی و غیر خونی ،پر ،مدفوع ،گردوغبار ،فضوالت،

در تمام قسمتهای پوســته یکسان و یکنواخت باشد.

بودن سطح خارجی پوســته تخم مرغ با هرگونه آلوده کننده نظیر
کثافات و غیره...

 )9 -4ضخامت پوســته تخم مرغ :ضخامت پوسته تخم مرغ باید

 )9 -3اطاقــک هوایــی :فضای موجــود بین دو غشــاء داخلی
(سفیده تخم مرغ را احاطه نموده اســت) و خارجی (چسبیده به

پوســته تخم مرغ اســت) تخم مرغ که در نتیجه دور شدن این دو

غشــاء از همدیگر در قســمت پهن تخم مرغ ایجاد میشود به نام
اطاقک هوایی نامیده میشود.

 )10-3سفیده غلیظ :یکی از الیههای ســفیده تخممرغ است که
از الیههای دیگر سفیده غلیظتر است.

 )11 -3نقطه یا لکه یا جســم رویانی :عبارتســت از نقطه یا لکه
شفافی که در باالی زرده چســبیده به غشاءزرده قرار گرفته است

و با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.

 )12 -3لکه در داخل تخم مرغ :منظور لکههای خونی ویا گوشتی

ویا حبا بهای هوا بر روی زرده و یا ســفیده تخممرغ میباشد.

 )13-3لکههای خونی لکههایی اســت که بر اثر خونریزی از جدار

تخمدان یا مجرای تخمدان حاصل میشود.

 )14-3لکههای گوشتی :لکههایی است که بر اثر فساد خو نهای

ناشــی از خونریزی تخمدان یا مجرای تخمدان حاصل میشود.

 )15-3نور بینــی )1candling ( :تشــخیص بعضی ویژگیهای
 1متداولترین روش تشــخیص بعضی ویژگیهای تخممرغ با پوسته از طریق دیدن آن در برابر نور است .به وسیله این کار میتوان وضعیت زرده،
سفیده و پوسته تخممرغ را تا حدودی مشخص کرد .برای این کار میتوان از دستگاههای مختلفی استفاده کرد لیکن سادهتر از همه جعبه کوچکی
است که در سطح فوقانی آن سوراخی به اندازه یک تخممرغ تعبیه شده است و در داخل جعبه المپی قرار دارد ،تخممرغ بر روی سوراخ فوقانی جعبه
بین منبع نور و چشــم آزمایش کننده قرار گرفته و فاصله چشم از تخممرغ باید حدود  30سانتیمتر باشد ،با گذشتن نور از تخممرغ به خوبی وضع
سفیده و زرده ،ضخامت پوسته و ترکهای موئین و لکههای خونی یا گوشتی را میتوان مالحظه نمود .این عمل باید در اطاق تاریک انجام گیرد.
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 )10-4لکــه داخل تخم مــرغ :تخم مرغ باید عــاری از لکههای

خونی ویا گوشتی و یا حبا بهای هوا باشد.

 )11 -4رشد نقطه یا لکه یا جســم رویانی در تخم مرغ تازه نباید
رشد قابل مالحظه داشته باشد.

 )12 -4ارتفاع اطاقک هوایــی :حداکثر ارتفاع اطاقک هوایی نباید
بیش از  9میلیمتر باشد.

 )13 -4ارتفاع ســفیده غلیظ :ارتفاع ســفیده غلیظ نباید کمتر از
 31میلیمتر از واحد (هاف) باشد.

 )14 -4ویژگیهــای بهداشــتی و میکروبیولــوژی :ویژگیهای

بهداشــتی و میکروبیولوژی تخممرغ خوراکی و رو شهای آزمون
آن در استاندارد جداگانه تدوین شده است.

)5طبقه بندی:

الف) تخممر غهای درشــت :وزن هر تخممرغ باید بیشــتراز 65

گرم باشد.

ب) تخممر غهای متوســط :وزن هر تخممــرغ باید  55تا  65گرم

باشد .

پ) تخممر غهای ریز :وزن هر تخممرغ باید کمتر از  55گرم باشد.

شکل شماره  :2تشخیص شکستگی پوسته تخم مرغ

خارجی طبقــه بندی خاصــی را تقاضا کند میتوان بر اســاس

حبا بهــای هوا در داخل تخم مرغ از طریق روش قرار دادن یکایک

یــاد آوری :در مورد تخم مر غهــای صادراتــی چنانچه خریدار
درخواســت و نظر خریدار تخم مرغ را طبقه بندی کرد.

روش های آزمون:

آنها در مقابل نور مصنوعی قوی مورد بررســی قرار داده و نتیجه

را یادداشت میکنند.

 )1روش آزمون ترک خوردگی تخم مرغ :با قراردادن یکایک

تخم مر غها در مقابل نورطبیعی یا نــور مصنوعی قوی کندلینگ
( )candlingاز نظــر وجود تر کهای مویین مورد بررســی قرار
داده و نتیجه را دربرگه آزمایش مینویسند.

 )2روش آزمون شکســتگی تخم مرغ :یکایک تخم مر غهای

موجود نمونه را از نظر شکســتگی مورد بررسی قرار داده و نتیجه

را در برگه آزمایش مینویسند.

 )3روش آزمون آلودگی پوســته خارجی تخممرغ :یکایک
تخممر غهای نمونه را از نظر وجود آلودگی پوســته خارجی مورد
بررســی قرار داده و نتیجه را در برگه آزمایش مینویسند.

 )4روش آزمون لکه در داخل تخم مرغ :یکایک تخم مر غهای

موجــود درنمونه را از نظر وجود لکه های خونی یا گوشــتی و یا
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 )5روش آزمــون اطاقــک هوایــی تخم مــرغ :یکایک

که تراز قرار گرفته شــده شکســته (در این حالت در داخل ظروف

طریق قرار دادن و دیــدن یکایک تخممر غها در مقابل نورمصنوعی

و ســفیده رقیق به طور مجزا و به خوبی دیده میشــود) و باید به

هوایی را اندازه گیری میکنند .انداز هگیری با شکســتن قســمت

یکایک تخم مرغها را مورد بررسی قرار داده و در برگه آزمایش بنویسند.

تخممر غهــای موجود در نمونه را از نظرارتفاع اطاقک هوایی و از

قوی در اطاقک تاریک مورد بررســی قــرار داده و ارتفاع اطاقک

پهن تخممرغ و استفاده از میله عمق سنج کولیس دقیقتر انجام میگیرد.

شیشهای در تخم مر غهای تازه ،ســه قسمت زرده وسفیده غلیظ
دقــت حالت و وضعیــت و ویژگیهای موجود در زرده و ســفیده

در تخم مر غهای تازه ســفیده تخم مرغ به رنــگ طبیعی و تمیز و

محکم بوده و ســفیده غلیظ و رقیق کامال مجزا و قابل تشــخیص

 )6روش آزمــون تازه بــودن تخم مرغ :ابتــدا یکایک تخم

و بدون هــر گونه لکههای خونی و یا گوشــتی و یا حبا بهای هوا

مشــاهده نموده و یاداشــت میکنند  .ســپس تخم مر غها را در

زرده تخم مرغ بایــد به رنگ طبیعی،تمیــز ،کامال متراکم و گرد و

مر غهــا ی موجود در نمونه را از نظر تمیزی پوســته صدفی آنها
ظروف مخصوص شیشــهای کامال تمیز وخشک که بر روی میزی

میباشد .

کروی شــکل بوده و فاقد هرگونه لکه خونی و در موقعیت مرکزی
قرار گرفته باشــد .قســمت خارجی زرده کامال از سفیده مجزا و

قابل تشــخیص و فاقد هرگونه گسســتگی و تغییر رنگ باشد .و
غشاء زرده هم کامال محکم بوده و پوســته تخم مر غها نه شسته

شده و نه به طور خشک تمیز شده باشد.
شکل شماره  :4آزمون تازه بودن تخم مرغ
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 )7روش آزمون رشــد نقطه یا لکه یا جســم رویانی :پس

از انجام آزمایشــات ،باالی زرده یکایک تخم مرغ های موجود در

نمونه را به دقت مشــاهده نموده و از نظر رشد نقطه یا لکه یا جسم
رویانی مورد بررســی قرار داده و نتیجه را یادداشت میکنند.

شکل شماره  :6فرمول آزمون ارتفاع سفیده تخم مرغ

شکل شماره  :5آزمون بررسی رشد جسم رویانی
 )8روش آزمون ارتفاع سفیده غلیظ تخممرغ (:)High Unit

یکایک تخممر غهــای موجود در نمونه را از نظر ارتفاع ســفیده

غلیظ با دستگاه اندازهگیری مخصوص ()Micrometer Height Gage
به طور دقیق آزمایش نموده و نتیجه را در برگه آزمایش بنویســید
و برای این کار از واحد (هاف) اســتفاده میشود که ارقام حاصله

نشــان دهنده کیفیت تخممرغ است .روش آزمون بدین شرح است

که یکایــک تخممر غهای نمونه را باید بر روی میز شیشــهای که
در زیر آن آئینه نصب شــده و کام ً
ال تراز قرار گرفته است شکسته،

شکل شماره  :7نحوه کارکرد دستگاه Micrometer Height Gag

در قسمت دوم این مقاله روشهای آزمون با جزئیات شرح داده خواهد شد.

پس از شکستن تخممر غها ارتفاع ســفیده غلیظ باید در نقطهای

که در وســط ســفیده غلیظ (حد فاصل بین زرده و انتهای سفیده

غلیظ) به وســیله این دســتگاه بر حســب میلیمتر انداز هگیری

شــود و برای جلوگیری از اشــتباه محاسبه ناشــی از بزرگی یا
کوچکی تخممرغ مورد آزمایش باید از فرمول زیر اســتفاده شود.
رقمی که به دســت میآید مشخص کننده  HUتخممرغ است .الزم

به ذکر اســت که عمل انداز هگیری باید بالفاصله بعد از شکســتن

تخممرغ انجام گیرد.
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فریتاتا بــا مارچوبه ،گوجه فرنگی و پنیر فونتینا

Frittata with Asparagus, Tomato, and Fontina
مواد اولیه
 6تخممرغ بزرگ

 2قاشق چایخوری خامه سنگین

نصف قاشق چایخوری نمک

یک چهارم قاشق چایخوری فلفل سیاه تازه

آسیا ب شده

یک قاشق سو پخوری روغن زیتون
 15گرم کره

 340گرم مارچوبه پاک شده که به انداز ههای

 0 /5تا  1/25خرد شد هاست.

 1گوجه فرنگی به قطعات کوچک خرد شده

روغن سر خکردنی

 85گرم پنیــر فونتینا به قطعات کوچک خرد

شده

طرز تهیه
 )1فر را از قبل گرم کنید .تخممر غها ،خامه 1 /2 ،قاشــق چایخوری نمک و فلفل را در یک کاســه متوســط هم بزنید تا
مخلوط شوند.

 )2روغــن و کــره را در یک قابلمه ضدحرارت نچســب به قطر  24ســانتیمتر روی حرارت متوســط داغ کنید .روغن و
مارچوبه را اضافه کنید تا در مدت دو دقیقه ترد و لطیف شــود .شــعله را تا حرارت باالتر از متوســط زیاد کنید .گوجه

فرنگی ،کمی نمک و روغــن را دو دقیقه دیگر اضافه میکنیم.

 )3مخلــوط تخم مرغ را روی ترکیب مارچوبه بریزید و بگذارید تا چند دقیقــه بپزد تا تخممرغها ببندد .روی آن را پنیر
بریزید .شــعله را تا حرارت کمتر از متوســط کم کنید و بگذارید حدود  2دقیقه بپزد تا فریتاتا تقریبا ببندد اما روی آن

هنوز نبستهاســت  .قابلمه را در فر قرار دهید .آن را  5دقیقه بگذارید تا رویش ببندد و طالیی شــود.

 )4قابلمه را دو دقیقه کنار بگذارید .از یک کفگیر اســتفاده کنید تا فریتاتا را از قابلمه جدا کنید و در یک بشقاب بگذارید.
http://www.foodnetwork.co.uk
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اساتید ،دانشجویان و محققان گرامی
با اهدا سالم و احترام به استحضار میرســاند واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی برکت

از سال  96اقدام به چاپ نشــریه مرغداری نموده است که بصورت فصلنامه منتشر میشود.

این مجله علمی پژوهشــی ،همزمان با چاپ شــماره ششم ،از شــما دعوت به عمل میآورد
تا در ارائه مقاالت اصیل پژوهشــی منطبــق با فرمت و حوز ههــای تخصصی مجله ما را
یاری نمایید .مقاالت پس از بررســی و نهایی شدن فرآیند انتشــار در نشریه چاپ خواهند

شــد .لذا از اســاتید و محققان گرامی دعوت میشــود تا مقاالت خود را در قالب فرمت و

حوز ههای مجله از طریق  articles@barekatgroup.comو یا ُکدپســتی 1917643353
ارسال فرمایند.
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