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بسمه تعالی

پیام مدیر مسئول
ضرورت هماهنگی

معاونــت محتــرم تولیدات دامــی وزارت

آنچه مسلم اســت آنستکه با سپری شدن

که افت و خیزهای تولیــد بدالیل گوناگون

جهادکشــاورزی در حاشــیه افتتاح یک

دوران افزایشــی قیمت تخم مرغ و واردات

اعم از بهداشــتی و اقتصــادی در عرصه

واحد تخمگذار اعــام نمودند که :دولت با

آن بدلیل شیوع آنفلوانزا ،در شرایط حاضر

تولید و تولیدکنندگان زحمت کش تخم مرغ

جمعآوری تخم مرغ و عرضه آن در شرایطی

بحمدا ...با تــاش تولیدکنندگان تخم مرغ

همچنان وجود دارد ،لذا ضرورت هماهنگی

که بازار ظرفیت تقاضا را دارد ،زمینه تعدیل

در اقصی نقاط کشور دوباره به خودکفائی

در تولید این فرآورده ارزان قیمت پروتئینی

قیمت به نفع تولید کننده را فراهم میکند.

و حتی مــازاد تولید دســترس یافتهایم تا

مابین دستگاههای ذیربط و مسئول را بیش

ایشــان با بیان اینکه ســرانه مصرف تخم

جایی که حتی در جهت کنترل کاهش بیش

از پیش مبرم و نمایان میسازد.

مرغ در کشــور در یک ســال  12کیلوگرم

از حد قیمــت تخم مرغ ،صــادرات آن نیز

باوجود کارشناسان نخبه و کاردان در صنعت

اســت ،ابراز کردند که :در ســال گذشته با

مجددا آغاز گردیده است.

تخمگذار ،مســلما این هماهنگی در برنامه

مهار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان،

توجه معاونت محترم تولیدات دامی وزارت

ریزی تولید ،بر مبنای عرضه و تقاضا حتما

تولید محصول تخم مرغ در سطح کشورمان

جهاد کشاورزی ،مســئولین محترم ستاد

شدنی و امکان پذیر خواهد بود.

افزایش یافت که این امر ،کاهش قیمت را در

تنظیم بــازار و اتحادیه مرکزی میهن را به

انشاا...

روزهای گذشته سبب شد و.........

این نکته مهم جلب مینماید که در شرایطی
با احترام
مدیر مسئول
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 26هــزار تن مــر غ و تخم
مر غ در قزوین تولید شد
1398/04/05

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان

آغاز صادرات جوجه یکروزه

1398/04/05

1398/04/02

به دنبال کاهش شدید قیمت جوجه یکروزه در

تهران -ایرنا -عضــو هیات مدیره کانون

کشورها آزاد شد.

قیمــت هر کیلوگــرم مرغ زنده گوشــتی در

جهاد کشــاورزی قزوین گفت :طی سه

چند ماه اخیر ،صادرات این محصول به سایر

مرغ در مرغداری های استان تولید شد.

در پی کاهش شــدید قیمــت جوجه یکروزه

ماهه نخســت امسال  26هزار تن مرغ و تخم

تولیدکننــدگان مــر غ ضرر
میدهند

در تمامی واریته هــای تولیدی ایران در چند
ماه اخیر و درخواست انجمن جوجه یکروزه

سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت:

مرغداریهــا بین  7200تــا  7500تومان
معامله میشــود کــه با توجه بــه افزایش

از وزارت جهادکشــاورزی و معاونت امور دام

کشور ،صادرات جوجه یکروزه که چندی پیش

ممنوع و متوقف شده بود مجددا آزاد شد.

به گــزارش خبرنگار ایلنــا در قزوین ،علی

شاپورزاده گفت :در ســه ماه نخست سال 2

هزار تن گوشــت مرغ و همچنین  14هزار تن

مهنــدس مصطفوی -دبیــر انجمن جوجه

هزینههای تولید ،تولیدکنندگان روی هر کیلو

تنها تولیدکنندگان جوجــه یکروزه که دارای

برومنــد چهارآئین روز یکشــنبه در گفت و گو

جوجه را دارند و تولیدکنندگانی که فاقد کارت

تولیدکننــدگان مرغ گوشــتی از اواســط

اقدام به صادرات نمایند.

بررســیهای کارشناسی قیمت تمام شده هر

یکروزه کشور  -در این خصوص اعالم داشت:

مرغ حداقل دو هزار تومان ضرر و زیان میدهند.

کارت بازرگانی می باشــند اجــازه صادرات

با خبرنگار اقتصــادی ایرنا با بیــان اینکه

بازرگانی هستند می توانند به صورت نیابتی

فروردین امســال متضرر هستند افزود :طبق

کیلوگرم مرغ زنده گوشتی باید  9500تومان

تخم مــرغ در مرغداری های اســتان قزوین

باشد تا تولیدکننده دچار ضرر و زیان نشود.

تولید شده است.

وی یادآور شد :امسال پیش بینی می کنیم ۶۵

به گفته وی ،اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ با

مرغداری های استان تولید شود.

کنندگان میرسد.

قیمتی حدود  11هزار تومان به دست مصرف

هزار تن تخم مرغ و  ۶۴هزار تن گوشت مرغ در

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد

وی علت ضرر مرغداران را افزایش خطی تولید

تولیدی یاد شده عالوه بر بازار مصرف استان

به اطالعــات و آمار صحیــح تولید ،افزایش

مرغ گوشتی ،عدم دسترســی تولیدکنندگان

کشاورزی قزوین گفت :بخشی از محصوالت

هزینههــای تولیــد و کاهــش نقدینگــی

برای عرضه به دیگر استان ها از جمله تهران

صادر شده است.

تولیدکننــدگان برشــمرد و اظهار داشــت:

شــاپورزاده با بیــان اینکه ظرفیــت تولید

وی اعالم کــرد صادرکننــدگان باید مجوز

به طــور حتم ادامه این روند نــه تنها به نفع

تقاضا و نیاز مردم استان است ،اظهار داشت:

نمایند و صادرکنندگان نمی توانند بدون مجوز

متضــرر اصلی این موضوع هســتند زیرا با

واحدهای طیور اســتان قزویــن جوابگوی
این در حالی است که توان تولید این واحدها

قابل افزایش است.

6

صادرات را از انجمــن جوجه یکروزه دریافت

انجمن اقــدام به هرگونه صــادرات جوجه
یکروزه از کشور نمایند.

تولیدکنندگان نیســت بلکه مصرف کنندگان
کاهش تولید باید این محصول را با نرخهای

گرانتری خریداری کنند.
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اگــر اقدام های بهداشــتی
نبــود تولید تخــم مر غ در
کشور متوقف می شد
1398/04/01

نوشهر  -ایرنا  -رئیس سازمان دامپزشکی

مر غ هورمونی شــایعهای
بیش نیست!
1398/03/27

ایسنا -رییس اداره بهداشــت و مبارزه

کشت ذرت در سطح  ۲۰هزار
هکتار از مزار ع کشــاورزی
استان قزوین آغاز شد
1398/03/22

قزوین -مهر -مدیر زراعت سازمان جهاد

کشور با اشاره به راه اندازی همزمان  80پروژه

با بیماریهای طیور اســتان یزد گفت:

کشاورزی اســتان قزوین گفت :عملیات

اگر اقدام های بهداشــتی در سال  97انجام

در ایران انجام نمیشــود و خبرها و گفتهها

کشاورزی این استان آغاز شده است.

شاخص بخش کشاورزی در مازندران ،گفت:

نمی شــد تولید مرغ تخم گذار کشور به طور

استفاده از هورمونها در پرورش مرغ گوشتی
در مورد وجود مرغهای هورمونی ،شایعهای

کشت ذرت در ســطح  20هزار هکتار از مزارع

بیش نیست.

کامل متوقف میشد که این پیامدهای بسیار
ناگوار و بدی به همراه داشت.

علیرضا رفیعی پور روز شــنبه در آئین افتتاح

همزمان  80پروژه شاخص بخش کشاورزی
مازندران که با محوریت شهرســتان تنکابن

برگزار شد ،افزود :دشــمن تالش داشت تا با
فشار حداکثری تولید را در کشور متوقف کند

اما این افتتاحها نشان داد که توطئههای آنها
خنثی شده و نتوانستند به اهداف شوم خود

دست یابند.

به گزارش ایسنا« ،کریم زنگیلی» با بیان این که

تورج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار

میلیون قطعه جوجهریزی در مرغداریهای

و تخصیص آب از شبکه آبیاری دشت قزوین

از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به شش

استان یزد انجام شده است ،در خصوص روند

پرورش طیور گفت :جوجههــای یک روزه از

کارخانههای جوجه کشــی خریداری شده و
ســپس با اخذ مجوز بهداشتی حمل از سوی

او ادامه داد :این افتتاحها نشــان دهنده عزم

دامپزشکی به مرغداری منتقل میشود و در

کاهش وابستگی در حوزه امنیت غذایی است

تغذیهای و بهداشــتی ،از وزن  42گرم به وزن

جدی مسئوالن در رســیدن به خودکفایی و
و باید این روند ادامه داشــته باشد تا نتیجه

مطلوب حاصل شود.

زمان  42روز با رعایت برنامههای پرورشــی،
 2500گرم رســیده و به ایــن صورت به مرغ
سالم و قابل کشتار تبدیل میشوند.

کرد :با توجه به برنامه ریزی های انجام شده
«سد طالقان»؛ کشت ذرت دانه ای و علوفه ای

در ســطح  20هزار هکتار از مزارع کشاورزی

استان در دســت اقدام است که برنامه ابالغی
آن به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای
تابعه اعالم شده است.

وی افزود :بذور مورد نیاز کشــاورزان تامین

شــده و تا کنون  600تن بذر وارد استان و با
نظارت همکاران مستقر در سطح مراکز جهاد
کشاورزی در حال توزیع است.
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با انتخاب هیات مدیره

فعالیــت رســمی انجمن
توزیع کننــدگان نهادههای
دام وطیور آغاز شد
1398/03/21

مر غهایــی کــه در آتــش
بیتوجهیهــای فنی دود
میشوند!
1398/03/21

کارآفرینــی و درآمدزایی با
جوجه کشی
1398/03/25

مهر -فعالیت رســمی انجمــن توزیع

ایســنا -چرا داستان آتشــی که بارها دامن

مهر -جوجه کشــی از پرندههای مختلف و

و آبزیان با برگــزاری انتخابات هیئت

را متحمــل مرغداران کرده اســت ،همچنان

و همچنین امکان خریــداری و بهره گیری از

کنندگان عمده نهادهــای دام و طیور

مدیره آغاز شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ،انتخابات

هیئت مدیره این انجمــن در حالی باحضور

مرغداریهای یزد را گرفته و خسارات زیادی
ادامه دارد؟

به گزارش ایسنا ،آتشسوزی در مرغداریها

یکــی از حــوادث وافر در اســتان یزد تلقی

یا از پرندههای زینتــی ،به دلیل هزینه پایین
دســتگاه جوجه کشــی ارزان به یک فعالیت

سودآوری تبدیل شده است.

میشــود به طوری که این قبیــل حوادث

هر ســاله ،خســارات زیادی را به واحدهای
مرغداری تحمیل میکند و حتی بعض ًا منجر

به توقف فعالیت آنها نیز میشود.

همین اواخــر یکی از واحدهــای مرغداری

شهرســتان تفت در حریق ســوخت و بنا بر
برآوردهای صورت گرفتــه در جریان بازدید
از آن نابــودی  4900قطعه مرغ در این واحد

گزارش شد.

 100درصدی اعضاء برگزار شــد که تمامی
اعضاء به اهمیت وجود حلقه توزیع نهاده ها

در زنجیره تولید مــواد پروتئینی مانند مرغ،

گوشت قرمز ،شیر و ماهی تأکید دارند.

بــه گــزارش بازرگانــی خبرگــزاری مهر،

ایدۀ تشــکیل انجمن توزیع کننــدگان عمده

جوجهکشی از پرندههای مختلف مانند مرغ،

نهادهای دام و طیور و آبزیــان با هدف هویت

بلدرچین ،کبک ،اردک و یا از پرندههای زینتی

بخشی به امر توزیع نهاده ،دفاع از منافع صنفی،

ایجاد وحدت رویه و برطرف کردن دغدغههای

مانند عروس هلندی ،طوطی برزیلی و کاسکو به

این آتش هر ســال بــه دلیــل بیتوجهی

دلیل هزینه پایین و همچنین امکان خریداری و

نهاده های دام و طیور و آبزیان در ســال 1395

میشود و گویا هنوز هم از دایره توجه متولیان

فعالیت سودآوری تبدیل شده است.

مؤسس در سال  1398با موافقت سازمان تعاون

آمارهای موجود تنها پنج درصد از واحدهای

عضو گیری نمود.

هستند.

دولت و ارگانهــای ذیربط در ایجاد کانال توزیع

واحدهای تولیدی به مسائل فنی دامنگیر آنها

شکل گرفت و پس از پیگیری و تالش های هیئت

امر و ناظران این حوزه خارج است چرا که بنا بر

روستایی برای شکلگیری این انجمن شروع به

مرغداری در استان یزد دارای کارشناس فنی

8

بهره گیری ازدستگاه جوجه کشی ارزان به یک

شرایط فعلی جامعه و کمبود شغل باعث شده

تا افراد بیشــتر به دنبال ایجاد یک منبع درآمد
مناسب باشند و این امر به خودی خود باعث شده
تا افراد زیادی به زمینه جوجه کشی وارد شوند.
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برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان

صادرات مرغ به درخواست
وزارت جهادکشاورزی آزاد شد
1398/03/09

ســهمیه متمرکز نهادههای
دامی برای مرغدار یهای قم
اختصاص یافت
1398/03/08

آخریــن دســتاوردهای
تحقیقاتی بیماری نیوکاسل
در طیور بررسی می شود
1398/03/14

مهر -ممنوعیت صادرات  ۴قلم کاال مرتبط با

قم -مهر -معاون تولیدات دامی سازمان جهاد

کرج  -ایرنــا  -سرپرســت مدیریت تحقیق،

از زیان تولید کنندگان رفع شد.

متمرکز نهادههای دامی در این اســتان برای

سرم سازی رازی گفت که آخرین دستاوردهای

صنعت طیور از جمله مرغ با هدف جلوگیری

به گزارش خبرگزاری مهر ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در مکاتبهای با رئیس کل گمرک ایران

کشــاورزی اســتان قم از اختصاص سهمیه

مرغداریهای دارای مشکل خبر داد.

توسعه و فناوری موسسه تحقیقاتی واکسن و
تحقیقاتی محققین این موسسه در خصوص

بیماری نیوکاســل پرندگان مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

به گــزارش ایرنا ،دکتر محمدحســین فالح
مهرآبادی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت:
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

با هدف کنترل و پیشگیری بیماری نیوکاسل

و ارتبــاط میان بخــش خصوصی ،صنعت،

رفع ممنوعیت صــادرات برخی اقالم طیور از
جمله مرغ را ابالغ کرد.

دانشگاه و محققین این موسسه ،خردادماه

رضــا رحمانی در ایــن مکاتبه با اشــاره به

علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر در

سال جاری ،میزبان «سمینار آموزشی آخرین

درخواســت رفع ممنوعیت صــادرات برخی

برای واحدهای مرغداری ،افزود :با توجه به

خواهد بود.

پیشــنهاد وزارت جهاد کشــاورزی مبنی بر

محصوالت طیور جهت جلوگیــری از زیان
تولیدکنندگان ،تاکید کرده صادرات  ۴قلم کاال
شامل جوجه یک روزه گوشتی ،جوجه یکروزه

تخم گذار ،گوشــت مرغ و تخم مرغ نطفه دار
گوشــتی پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی

بالمانع است.

خصوص مشــکالت تأمین نهادههای دامی
تأمین بخش عمده نهادههای خریداری شده
تولیدکنندگان که شامل خریدهای قبل از سال

 98میشــود ،مطابق با میزان تولید توسط
این معاونت به انتقال و بارگیری آن از ســوی

مبادی ورودی اقدام شده است.

وی ،یکی از مهمترین وظایف موسسه رازی
را تحقیقات در حوزه دامپزشکی عنوان کرد و

اظهار داشت :تحقیقات در زمینه بیماری های

مختلف انسان ،دام و طیور از اقداماتی است

که بر اســاس وظیفه توســط موسسه رازی

وی ادامه داد :با توجه بــه خریدهای جدید

انجام می شــود و در همین راســتا برگزاری

مطبوع ،توزیع نهادهها جهت واحدهای فعال

در دستور کار این موسسه در سال جاری قرار

چندی پیش صادرات این اقالم با هدف تنظیم

مطابق با سهمیه اعالم شــده توسط وزارت

شده بود.

دام و طیور صورت گرفته است.

قیمتها در بــازار و تأمین نیاز داخلی ممنوع

دستاوردهای تحقیقاتی بیماری نیوکاسل»

هشت ســمینار علمی با موضوعات مختلف

گرفته است.
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مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در مدیریت واحدهای
پرورش طیور کدامند ؟
مهندس فردین ابراهیمی

کم تجربه در ســر بزنگاهــا و مواقع اتخاذ

اداری ،شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و

و امکان تعلل و حتی ایجاد خســارت در کار را

فرصت کافی بــرای بروز رســانی علمی و

تصمیمات ضروری  ،بــه موقع اقدام ننموده
خواهند داشــت .ارتباط مداوم مدیران مذکور
در ساعات مختلف شــبانه روز و ایام تعطیل
به منظور انجام هماهنگی های کاری  ،باعث

ســلب آســایش از مدیران مافوق و یا حتی
خانواده های آنها نیز گردیده است.

تخصصی مدیر واحد وجود خواهد داشت؟

به نظر می رسد که اینگونه نبوده و نمیتوان

گفــت :در صورتی که مدیــر واحد اطالعات

حرفــهای کاملی نداشــته باشــد نخواهد

توانســت مدیریت اجرایی مناســبی اتخاذ
نماید .چه بســا متخصصین بسیاری بودند

 )1با توجه به پیشــرفتهای سریع در زمینه

که علیرغم اطالعــات تئوریک و آکادمیک باال

فیزیولوژی  ،درمان  ،ژنتیــک و  ...الزاما آیا

را نداشــته و در عمل در کار خود با شکست

پرورش طیــور و علومــی ماننــد تغذیه ،
مدیر واحد باید به همه آنها دسترسی و تسلط
کامل داشته باشد و در غیر اینصورت مدیر با

 )1به روز رســانی دانسته های علمی

کفایتی نخواهد بود؟

حرفه ای توسط مدیر فارم؟

اگــر شــخصی در رانندگی مهارت داشــته

و دســتیابی به اطالعات تخصصی و

روانشــناختی کنونی جامعه ،آیــا انگیزه و

توانایی برنامه ریزی و نظارت اجرایی مناسب
مواجه شدند .

 )2در برخــی از موارد خصوصــ ًا واحدهای

بعنوان مثال در خصــوص رانندگی اتومبیل،

تولیدی سنتی مرســوم است که مالک بنگاه

)2استفاده از افراد با سابقه و مجرب در

باشــد آیا نیاز اســت که در خصوص موتور،
اجزاء و بخشــهای فنی آن نیز اطالعات کام ً
ال

تر از کارشناسان آن رشــته دانسته و به آنها

مدیریت مسئولیت پذیر و متعهد؟

با توجــه به حجم امور اجرایــی ،قرنطینه،

بخش مدیریت؟

)3بکارگیــری افراد بــا خصوصیت

بدون شک بسیاری از تولید کنندگان و مالکان
بنگاه های اقتصادی در هنگام انتخاب مدیر

و یا ارزیابی او با ســواالت فــوق مواجه بوده

که کدام یک از عوامل بــه عنوان اصلی ترین

شاخص انتخاب مدیر مطرح می باشد .

بیشتر مدیران باالدست تمایل به استفاده از
نیروهای کم تجربــه دارند  .زیرا آنها از انجام
سلیقه ای و خودسرانه امور ،بدون هماهنگی

امتناع نموده و در نتیجه برنامه های مورد نظر

آنها با تغییرات کمتری اجرا خواهد گردید.

بدیهی اســت در چنین وضعیتــی  ،مدیران

10

تخصصی و حرفه ای کسب نماید؟

بهداشــت ،پرســنلی ،تدارکاتی ،خدماتی،

اقتصادی ،ســرکارگر خود را بهتر و مطمئن

ترجیح میدهد.

در یک تجربه شــخصی ،یــک نفر از همین
افراد که اتفاق ًا مدیریت بســیار پر تالشی هم
داشت مورد بررســی قرار گرفته و مشاهده
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جاری و اجرایی واحد تحت مدیریت خود را با

دقت و حساسیت کامل پیگیری مینمایند .

بخش عمــده ای از این مدیران معمو ً
ال از نظر
علمی در ســطح پایینتری از مدیران دسته
اول و با وضعیت مناسبتری نسبت به مدیران
دسته دوم قرار دارند.

این دسته از مدیران عموم ًا اصطکاک کمتری
با مدیران باال دست خود داشته و با عنایت به

دقت و حساسیت آنها بر انجام امور اجرایی،
در مواجهه با پرســنل زیر دست خود قاطعتر
عمل کرده و لذا استخدام و خروجی نیروهای

پرسنلی آنها نســبت به سایر مدیران بیشتر
بوده تا از این طریق بتوانند روند اجرایی امور را

بصورت تثبیت شده ،در زیر نظر خود راهبری

نمایند.
گردید که بیشــتر برنامه های اجرایی ایشان
براساس برنامه های چندین سال گذشته اجرا

و در همان مرحله متوقــف گردیده که البته

واحد تولیدی تحت نظر وی به صورت افتان
و خیزان تا کنون بــه فعالیت خود ادامه داده

است .

مدیرانی از این دســت معمو ً
ال دچار یک نوع

خودبــاوری کاذب شــده و در مقابل ایجاد

تغییرات برنامه های مدیریتی مقاومت نموده
و کار خود را طبق روال گذشته ادامه می دهند
و لذا آثار فشار زیاد و خستگی در آنها و کارگران

شــان مشــهود و نتایج کاری آنها ازنظر یک

کارشناس متخصص مورد تأیید نخواهد بود .
عموم ًا در واحدهای مذکور نشانه های عقب

بدیهی است یافتن مدیری با دارا بودن هر سه
شــرایط فوق محال و یا بسیار دشوار خواهد

راهکار چیست ؟

بود .در حالی که هر کدام از شــرایط فوق از

به نظر می رسد که ماهیت فعالیتهای تولیدی

فقدان هر یک از آنها سبب کاهش راندمان شده

با شرح وظایف و تقسیم کار مشخص در قالب

خواهد داشت.

آن چاره کار می باشد .

عوامل موفقیت واحدهــای تولیدی بوده و

به گونهای میباشد که انتخاب گروه مدیریتی

و حتی شکســت بنگاه اقتصادی را به دنبال

یک تیم و همکاری و هم سویی کلیه اعضای
انتخاب مشــاوران با دانــش در زمینه های

تخصصی وهمکاری آنهــا با مدیران اجرایی

میانی بــا تعهد باال و اطالعــات تخصصی
متوسط و نیز سرکارگران با تجربه و طراحی
مسیرهای ارتباطی مناسب بین هر سه نفر ،
راهکاریست که ضمن تأمین شرایط سه گانه

فوق از افزایش حجم کاری و خستگی ناشی

از آن  ،جهت هر ســه گروه کاسته و روند امور

ماندگی برنامه ریزی و عدم توجه به روشهای
نوین کام ً
ال مشــهود و ادامه آن روند  ،قطع ًا

اجرایی و مدیریتی واحدهــای تولیدی را در

اقتصادی واحد تولیدی را کاهش خواهد داد.

قرارخواهد داد .

مدیریت واحد را با اشــکال مواجه و یا صرفه

مســیر اصولی و با امکان موفقیت بیشتری
مدیــران و سرپرســتان با هم پوشــانی و

 )3در برخــی از واحدهــا  ،مدیرانی فعالیت

جایگزینی یکدیگر ضمن ایجــاد آرامش در

پذیری باال بوده و نســبت به اجرای دقیق و

مســتمر و دقیق تری را در واحدهای تحت

مینمایند که افرادی متعهد و با مســئولیت
کامل برنامه های اجرایی اصرار داشته و امور

زندگی شخصی و خانوادگی خود نظارت های

مدیریت خود خواهند داشت .
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مصرف اسیدیفایرها در جیره غذایی طیور
دیپاشری ان .دسال ، 1دواشیری اس.
پاتوارذان 2و آجیت اس .راندای

3

بخش علوم مرغداری ،کالج دامپزشکی
بمبئی ،پارل ،مومبئی ،هند

ترجمه :مهندس رضا صباغ زیارانی

را جلــب کند .در چنین شــرایطی ،اکنون از

با محدودیت روبهرو میسازند.

AGPها ،استفاده میشــود .از این دیدگاه،

اسیدیفایرها در پرورش طیور

مواد غذایی جایگزین به منظور پر کردن خأل

اســیدیفایرها میتوانند بخشــی از جیره

ه گوشــتی از طریق مکمل
عملکرد بهتر جوج 

میرود که بــازار این افزودنی غذایی همچنان

(وات 5و همکاران )1981 ،و فوماریک اســید

باشند که جایگزین AGPها می شوند و انتظار

بهتر و بهتر شود.

سازی با اســیدهای تک ،برای فرمیک اسید
(پایت و والــدروپ 1988 ،؛ کرشگســنر و
6

همکاران )1991 ،مــورد توجه قرار گرفت و

فعالیت اسیدیفایرها

ایزات و همکاران ( ،)a1990پس از گنجاندن

توان بالقو ه اســیدهای آلی تک در حفظ غذا،

کلسیم فرمات به جیره جوجههای گوشتی،

خوراک در برابر نابــودی میکروبی و قارچی

سالمونال را در الشهها و نمونههای سکومی

در بحث توانایی این مــواد برای محافظت

و همچنین ،تأثیر این اســیدها در  pHمعده
و فلــور روده قرار دارد و چندین دهه اســت

که شــناخته شده اســت و در بســیاری از

آزمایشــگاهها و آزمونهای میدانی به اثبات

رسیده است (آیدلسبرگر و همکاران1992 ،؛

آیدلســبرگر و کرشگسنر1994 ،؛ فرایتاگ و

مقادیر کاهشیافته معنــاداری از گونههای
مشاهده نمودند.

در آزمون دیگری از ســوی ایزات و همکاران

( )1990از پروپیونیک اسید بافری استفاده
شــد تا با میکروفلور پاتوژنیک روده و الشه

جوجههای گوشتی مقابله کند که این مهم،
به کاهش معنادار  E. coliو گونههای سالمونال

همکاران .)1999 ،اسیدیفایرها ،با کاهش
 pHروده (عمدتــ ًا در بخش باالیی دســتگاه

اســتفاده از فرمیک اســید خالص در تغذیه

هم صنعــت تغذیه و هم بخــش تولید غذا،

تکثیر بالقو ه میکروارگانیسمهای نامطلوب را

هچر و ضایعات جوجه کشــی با سالمونال

با باکتریهای پاتوژنیک و تأثیرات مرتبط با

فعالیت آنزیمها را بهبود میبخشد و هضم و

مقدمه

هنوز هم با ضرر و زیان ناشــی از آلودگی غذا

آنها از جمله افزایــش وزن کمتر و یا افزایش

گوارش) به عنوان پروموتــر عمل میکنند و

کاهش میدهند .اسیدی کردن محیط روده،

مرگومیر در دام روبهرو هســتند .ممنوعیت
(AGPها) در پــرورش دام در اتحادیه اروپا،

کاتیون تجزیه میگردد.

فشــار بیشتری را متوجه تولیدکنندگان دام
دام را به وجود آورده اســت .پرداختن به این

در فسفوریالسیون اکســیدکننده و محدود

مسائل به نحوی مناســب ،میتواند دوباره
اعتماد افرادی که نگران امنیت غذایی هستند

سیتوپالسم ســلول ،از طریق ایجاد اختالل
4

ســاختن فعل و انفعــاالت میــان آدنوزین

تریفسفات و فسفات غیرآلی ،رشد باکتری را

Deepashree N. Desal 1

Devashiri S. Patwardhan 2

Ajit S. Randae 3

Waldroup 6

breeder 7

tray liners 8

12

8

لیپیدی سلول باکتری نفوذ کرده و به آنیون و

اســیدهای آلی ،پس از ورود بــه  pHخنثی

کرده است و همچنین ،چالش تغذیه نوآورانه

گلههــای مولــد ، 7آلودگی ســینیهای

جذب مواد غذایی و معدنی را بهینه میسازد.

اشکال تفکیکناپذیر اسیدهای آلی ،در غشاء

اســتفاده از آنتیبیوتیکهای درونخوراکی

انجامید.

oxidative phosphorylation 4

Vogt 5

نشریه برکت ،بهار 1398
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اینتریتیدیس را به شدت کاهش داد (هامفری

9

% positive in flock

No. of positive samples

Acidifier in kg/t

( ،)1992پــس از افزودن فوماریک اســید،

60
79
0

42

0

رخ داد که خــوراک ،پروتئیــن ،متیونین و

جدول  .1میزان جداسازی

و لنینگ .)1988 ، 10کرشگســنر و همکاران

بهرهوری بهتــری از تغذیــه را در مرغهای

تخمگذار یافتند ،اما این اتفاق ،فقط هنگامی
سیستئین کمتری داشت .بهبود عملکرد ،هم

تحت تاثیر کمیــت و هم کیفیت پروتئین قرار

0

اسیدهای آلی تک و یا نمک های آن ها انجام

گرفتند.

هینتون و لینتون ( )1988با اســتفاده
12

کنترل عفونتهای سالمونال را در جوجههای

آنهــا نشــان دادند کــه تحت شــرایط

آزمایشــگاهی ،گنجانــدن  6کیلوگرم/تن
از آن ترکیــب اســید آلــی در جلوگیری از

کولونیزاسیون گونههای ســالمونال در روده
موثر است .گونه های سالمونال همراه غذا (که
به صورت طبیعی یا مصنوعی به ســالمونال
آلوده شده بودند) ،وارد بدن شدند.

سالمونال از مدفوع جوجه ها بعد از مصرف جیره ای که

P value

Acidifier(3kg/t)+

Control

0/01
0/01

147+4.22
375+11/32

142+7/05
368+21/77

0/05

1263+62/08

1194+82/27

0/01

از ترکیبــی از فرمیک و پروپیونیک اســید،
گوشتی بررسی نمودند (جدول .)1

55
0
0

به صورت طبیعی آلوده شده است( .هینتون و لینتون)1988 ،

داشــت ،این در حالی بود که این آزمونها،با

11

13

3
6
9

0/06

773+27/15

1759+97/67

731+46/47

1662+115/24

1.week
2.week
3.week
4.week
5.week

acidifier: Biotronic(acid blend of formic and propionic acid and corresponding salts on
)sequential release medium

+

جدول  .2وزن بدن جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره غذایی حاوی اسیدیفایر
ترکیبی بر حسب گرم (لوکشتات و سایرین)2004 ،

دسترس پرنده قرار گرفت.

پارامترهای سنجیدهشــده (کــه به صورت

تأثیر اســیدیفایرها بر عملکــرد وزنی ،در
جدول 2نشان داده شده است .اسیدیفایرها
از هفتهی  1تا پایان آزمایش بر وزن بدن تأثیر

آزمونی با  240قطعه جوجه یک روزه (واریته

هفتگی اندازه گیری می شدند) شامل مصرف

(لوکشتات و همکاران )2004 ،که در آن ،یک

ه
تلفات بود .ضریب تبدیل و شــاخص جوج 

همین تأثیر ،در افزایش وزن مشــاهده شــد

(گرم) × میــزان زنده ماندن (درصــد) ÷ × 10

سوم بود که افزایش وزن روزانه معناداری در

راس) در دانشــگاه تراکیای ترکیه انجام شد

ترکیب اسیدی در برابر یک کنترل منفی مورد
مقایسه قرار گرفت.

آزمون هر یک از دو گروه 12 ،مرتبه تکرار شد و
در هر تکرار 10 ،جوجه که به صورت تصادفی

خوراک ،وزن زنده ،میانگیــن افزایش وزن و

گوشــتی اروپا( 17میانگین افزایش وزن روزانه
ضریب تبدیل) از این نتایج محاسبه شد.

انتخاب شده بودند وجود داشت .دوره آزمون،

از  1تا  35روزگی بود .اسیدیفایر(ترکیبی از

جیره مورد آزمایش (مبتنی بر ذرت و سویای

تمامچــرب) به عنوان پیــشدان 0( 14تا 14
روز) ،میــاندان 15( 15تا  28روز) و پسدان

( 29تا  35روز) مورد استفاده قرار گرفت .در
طول این آزمایش دان و آب ،به صورت آزاد در

P value

n.s.

15+0/60

14+1/01

26+1/86

26+2/84

70+6/78

66+11/66

0/01

57+2/62

n.s.

71+5/79

n.s.

16

گروه تغذیهشده با اسیدیفایر مشاهده شد.

Acidifier

n.s.

با دز  3کیلوگرم/تن اضافه شد.

(جدول  .)3اگرچه ،ایــن دفعه فقط در هفته

Control

+

فرمیک و پروپیونیک اسید و نمکهای آن ها)

گذاشتند.

52+4/84
67+6/08

1.week
2.week
3.week
4.week
5.week

n.s.: not significant

+

جدول  .3افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره غذایی حاوی
اسیدیفایر ترکیبی بر حسب گرم (کوکشتات و همکاران)2004 ،

Hinton 11
Lanning 10
Humphrey 9
 :starter 14میتوان به جای «پیشدان» ،از معادل «آغازین» نیز استفاده نمود
 :finisher 16میتوان به جای «پسدان» ،از معادل «پایانی» نیز استفاده نمود

isolation 13
Linton 12
 :grower 15میتوان به جای «میاندان» ،از معادل «رشد» نیز استفاده نمود.
European Broiler Index 17

13
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ه مصــرف خوراک (جــدول ،)4
با مقایســ 

P value

Acidifier

Control

مشــاهده شــد که در طول آزمایــش ،گروه

0/01

19+0/52

12+0/52

را در مقایســه با گروه کنترل مصرف نمود.

0/05

81+3/63

میزانی کمتر از حد انتظار رسید و شاید این امر

n.s.

دریافتکننده اسیدیفایر ،خوراک بیشتری

0/01

ه  ،5مصرف خوراک ،به
با این حــال ،در هفت 

n.s.

به دلیل افزایش دمای محیط بود.

دادههای مرتبط با ضریب تبدیل ،هیچ تفاوت
معناداری را در بین دو گروه نشان نداد .دادهها

43+1/25

42+1/64

114+6/81

107+7/15

126+12/46

1.week
2.week

76+5/38

3.week
4.week

121+10/69

5.week

جدول  .4میانگین مصرف روزانه غذا در جوجههای گوشــتی تغذیهشــده با جیره
حاوی اسیدیفایر ترکیبی بر حسب گرم (لوکشتات و همکاران)2004 ،

تا هفته 5در بین گروه ها مشــابه به نظر می

رســیدند .پس از آن ،گروهی که اسیدیفایر
دریافت کرده بود ضریــب تبدیل  1/52را در

AGP with Trial group with
acidifier
acidifier

AGP

مقایسه با گروه کنترل منفی با ضریب تبدیل

1568

1515

1532

تفاوت معناداری نداشــت و فقــط در طول

2608/6

2586/2

2609/0

4

1

2

 1/53داشــت .مرگ و میر ،در بین دو گروه،
هفته نخســت آزمایش مشاهده شد و شامل
یک جوجــه از گروه کنترل و دو جوجه از گروه

دریافت کننده اســیدیفایر بود .شــاخص

جوجه گوشــتی اروپا ( )EBIدر گروه مواجه

شده با اسیدیفایر در مقدار باالتری ()310/5
در مقایسه با گروه کنترل منفی ( )291/7قرار

داشت.

در یــک آزمون جدیــد برگزارشــده در کالج

دامپزشکی بمبئی ( ،)BVCهمین اسیدیفایر

ترکیبی (ترکیبی از فرمیک و پروپیونیک اسید
و نمکهای آن ها) ،به عنوان جایگزینی برای

43/5
1/71

244/2
2/52

42/0
1/75

237/7
2/45

42/5

1/75

237/8
2/45

)Average weight(g
)Average daily weight gain(g
)Feed intake(g/bird
FCR
)Mortality(%
European Broiler index +
*European Production Efficiency Factor

EBI= ADWG (g) x Survival (%)/ 10 x FCR
)* EPEF(European Production Efficiency Factor= Average weight (kg) x Survival(%)/ FCR x Age (d

+

جدول  .5پارامتر رشد و اثربخشی تولید در تولید مرغ گوشتی (دادههای حاصل از
گزارش درونسازمانی)2006 ،BVC ،

تن اسیدیفایر.

شــده اســت .این باکتریهــای پاتوژنیک

نتایج عملکردی برای جوجههای گوشتی ،در

گرممنفی ،اغلــب در جوجههــا باعث بروز

دادههــای حاصــل از آزمون نشــان داد که

آزمایشــی انجام گرفت که هدف آن ،آزمودن
اســیدیفایری بود که قبــ ً
ا (در  )BVCو در

موفقیتآمیزی جایگزیــن یک آنتی بیوتیک

فاقد اسیدی فایر مورد آزمایش قرار گرفته بود

گروه  :Aدارای تغذیه حاوی نیم کیلوگرم/

در هند شود هم چنین میتواند باعث افزایش

و بیســت عدد جوجه (جوجههای یک روزه

گروه  :Bدارای تغذیه حاوی نیم کیلوگرم/

در مقالههای منتشرشده ،تأثیر اسیدیفایرها

کدام شامل  210جوجه بود ،تقسیم شدند.

گروه  :Cدارای تغذیه حاوی  1/5کیلوگرم/

سالمونال در دســتگاه گوارش جوجهها بیان

اسیدیفایر ،به میزان  2کیلوگرم  /تن در جیره

AGPها مورد بررســی قرار گرفت .جیره بر

مبنای فرموالســیون ذرت-سویای خردشده
قرار داشت 300 .جوجه یک روزه نر و ماده،
به ســه گروه که هر گروه شامل  100جوجه

میشد ،تقسیم شــدند .دوره آزمایشی35 ،
روز به طول انجامید .ســه تریتمنت به شکل

زیر بودند:
تن AGP

تن  AGPو یک کیلوگرم/تن اسیدیفایر

Arbor Acres 18

14

جدول  5نشان داده شده است.

گنجانــدن یــک اســیدیفایر در خوراک
جوجههــای گوشــتی ،میتوانــد به طور

محرک رشد در تولید تجاری جوجه گوشتی
راندمان تولید شود.

در کاهش معنــادار تعداد  E. coliیا گونههای

اسهال میشوند .در دانشگاه کشاورزی چین،

قیاس با یک جیره غذایی تجاری مرغ گوشتی
(جیره غذایی مبتنی بر ذرت-سویا) .چهارصد

گوشتی واریته آربر آکرز ) 18به دو گروه که هر

آزمون ،بــه مدت  42روز به طــول انجامید.

نشریه برکت ،بهار 1398
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Acidifield feed

Control group

*25/7

34/0

1/43

3/81

*0/31
1/84

203/2

0/47

Diarrhoea incidence (%) at day 6
Average diarrhoea intensity ADI” at day 6
)Mortality(%

1/85

Feed converdion rate FCR

200/9

European Broiler Index EBI

+

ADI= sum of scores in a replicate/ number of chicks per replicate(1=weak-, 2= medium-,
)3= heavy diarrhoea
+
EBI= ADWG (g) x Survival (%)/ 10 x FCR
* P<0.05
“

گروه مورد آزمایش قرار داشت (جدول .)6

دادهها نشــان دادند که وقوع اسهال ،در گروه

جدول  .6شرایط سالمتی و راندمان تولید در جوجههای گوشتی مواجه شده با اسیدی
فایر (دادههای حاصل از گزارش درونسازمانی ،دانشگاه کشاورزی چین)2005 ،

تغذیه شــده با جیره حاوی اسیدیفایر ،به
طور معناداری پایینتر بود (.)P < 0.05

در پایان ،آزمایشی از سوی  BVCو در ارتباط

با استفاده و اثربخشی یک اسیدیفایر مایع
انجام شــد که در آن ،جوجههای گوشــتی
به چهار گروه  50پرندهای تقســیم شــدند.

پرندهها در سیستم بســتر تحت مدیریت و

شــرایط محیطی مطلوب و یکسانی پرورش
یافتند .از اسیدیفایر (ترکیبی از مقادیر برابر

پروپیونیک و فرمیک اسید) به میزان  0/5لیتر
در  1000لیتر آب آشــامیدنی استفاده شد
(جدول .)7

پرندههــای موجود در گروهی کــه آب آن ها

حاوی اسیدی فایر بود ،باالترین افزایش وزن
را داشــتند که به نظر میرسید به دلیل حفظ

نیتروژن باالتر باشد.

بحث و نتیجهگیری

Acidifield feed

Control group

37/6

38/2

1478/2

1347/1

2389/2

2315/4

1440/6
1/66
4/0

دام را افزایش دهد (آیدلسبرگر و کرشگسنر،

Feed conversion ratio
)Mortality (%

جدول  .7اســتفاده از اسیدیفایر مایع در آب آشــامیدنی برای جوجههای گوشتی
(دادههای حاصل از گزارش درونسازمانی)2006 ،BVC ،

 )1994و میزان دز اســیدیفایرهای تجاری

به دلیل فعالیت ضدمیکروبی آن ها می باشد؛

میشود .نتایج حاصل از فارمهای مرغداری

فعالیت کلیدی اسیدی فایرها می باشد .تأثیر

تولیدشده ،بین  0/2درصد و  1درصد توصیه
که به روش تجاری مدیریت میشوند و در آنها
از این نوع اســیدیفایرها استفاده می شود،

شده است (وگات و همکاران1981 ،؛ اسکینر

مقادیری کمتر از نیم درصد ،میتواند عملکرد

)Total feed consumption (g

2/0

 2کیلــو  /تن ،علیه ســروتایپهای متفاوت

اسید ،این نتیجه به دست آمده که گنجاندن

)Total weight gain (g

1/77

گنجانــدن اســیدهای آلی تــک در جیره

و همــکاران .)1991 ،در رابطــه با فرمیک

)Final weight (g

1308/9

امیدبخش اســت .ایبا و برچیری ()1995

جوجههای گوشتی ،اغلب باعث افزایش رشد

)Initial weight (g

19

برعکس خوکها که در آنها ،کاهش  pHمعده

اسیدهای آلی بر روی باکتریهای گرممنفی،
درصورتی که تجزیه نشده باشند افزایش می

یابد .به خاطر این نحوه عملکرد ،الزم اســت

ترکیبی از فرمیک و پروپیونیک اســید را با ُدز

اســیدیفایرهای مؤثر ،حاوی اســیدهای

سالمونال آزمودند و نشان دادند که سالمونال

تجزیهنشده باقی بمانند و در نتیجه ،فعالیت

انتریتیدیس و ســالمونال تیفــی موریوم از
نمونههای سکومی جدا نشدند.

نحو ه عملکرد اسیدیفایرها در طیور ،اغلب

آلی باشــند کــه در مقادیــر مختلف ، pH

ضد میکروبی آن ها در یک باز ه گســترده تر

 ،pHطوالنیتر است.

در آزمایشهایی که مورد بررسی قرار گرفتند،

Berchiery 19
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نکات کلیدی پرورش مرغ تخمگذار  L.S.Lاز یک روزگی تا بلوغ
جنسی (قسمت اول):
دکترمحمد زاهد شیخعباسی

یافته و به تراکم قابل توجهی رسیده است که

به طور معمول در هنــگام جوجه ریزی و در

زا بوده و سالمت آن ها را تحت تاثیر قرار دهد

میشود و همواره رطوبت و مدیریت آن مورد

می تواند برای جوجه های تازه وارد بیماری

و در نهایت به بروز تلفات و عدم دســتیابی به
وزن و یکنواختی مطلوب منجر گردد .بنابراین

توجه و اهمیت دادن به پاکســازی بهداشتی
سالن ،جزء ضروریات حتمی و الزامی قبل از

جوجه ریزی می باشد.
 .2درجه حرارت:

سالن بر اســاس نیاز جوجه یکروزه ضروری
می باشد .الزم به ذکر است که هدف از تامین

می تواند بدون اجــرای برنامه تولک بری تا

نمایــد .جهت تحقق این تــوان ژنتیکی الزم
است تا اصول صحیح علمی و مدیریتی به کار

گرفته شود .در این یادداشت سعی بر آن شده
اســت تا چگونگی اجرا و به کار گیری دانش

نوین مرغداری و اصول علمی مرتبط با آن از

مرحله قبل از جوجه ریزی تا بلوغ جنســی و
شروع تولید توضیح داده شود.

باشد ،بلکه افزایش دمای کف بتنی و دیواره

باشــد به طوری که قبل از پخش پوشال در
سالن ،دمای کف سالن حداقل باید  28درجه
سانتیگراد بوده و دمای هوای سالن نیز حدود

 35-36درجه ســانتیگراد باشد .هم چنین
الزم اســت قبل از ورود جوجه به سالن ،آب
در آبخوری ها توزیع گــردد تا در هنگام ورود
جوجه ها ،به دمای مطلوب یعنی حدود 20
درجه سانتیگراد رسیده باشد.

 .3رطوبت:

اقدامات الزم قبل از جوجه ریزی:

رطوبت سالن قبل از ورود جوجه باید به میزان

پس از پایان دوره پرورش و بارگیری پولت ها

ادامه داشته باشد .رطوبت کافی باعث توزیع

عوامل بیماری زای متعددی در ســالن تکثیر

ناشــی از عدم مدیریت حرارت کمک می کند.

 .1آماده سازی بهداشتی:

باید این باور را داشــت که در طی دوره قبل،

18

با آماده کردن فارم برای ورود جوجه ها ،دوره

پرورش جوجــه یکروزه تا دســتیابی به گله
پولت سالم ،یکنواخت و با وزن مناسب ادامه

بدن خــود را ندارند ،بنابرایــن تامین حرارت

های ســالن از اهمیت ویژه ای برخوردار می

 25-27کیلوگرم تخم مرغ بازای هر مرغ تولید

ورود جوجه یکروزه به فارم:

 .1از ورود جوجه تا هفته  8-9که دوره بسیار

مرغ تخمگذار واریته  L.S.Lپتانسیل ژنتیکی

ســن  95هفتگی به تولید ادامه داده و حدود

می باشد.

با توجه به این که جوجه های یکروزه تا سن

حرارت فقط گرم شــدن هوای ســالن نمی

بســیار باالیی را جهت تولید تخم مرغ دارد و

غفلت واقع می شــود که توجه به آن ضروری

مییابد .در این ارتباط می توانیم دوره پرورش

حدود یک هفتگــی توان تنظیم درجه حرارت

مقدمه

دوران پرورش ،به رطوبت اهمیت کم تری داده

 60-70درصد تامین شده و به مدت یک هفته
مناســب حرارت شــده و به کاهش عوارض

را در  3مرحله به شرح ذیل تشریح نماییم:

مهم و حیاتی بــوده و در عملکرد آینده مرغ

تخمگذار اهمیت بسزایی دارد.

 .2از هفته  8-9تا هفته  16-17که رشــد و
افزایش وزن مرغ کند میباشد.
 .3ورود گله به مرحله بلوغ.

پس از آماده سازی سالن ،کارتن جوجه ها را

در کنار آبخــوری هایی که محتوی آب حدود
 20درجه سانتیگراد هستند قرار داده و سپس

درب کارتن ها برداشته میشود .پس از اتمام
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گرفته در شــرکت لهمن ،اعمال  12ســاعت
برنامه نوری متناوب پــس از ورود جوجه ها

توصیه می شــود .اعمال ایــن برنامه باعث
خواهد شد تا تحرک و نیاز به مصرف آب و دان

جوجه ها به هم نزدیک شده و در نتیجه ضمن
استراحت با هم به مصرف آب و دان بپردازند

و از رفتار همدیگــر در این ارتباط پیروی کرده
تا رشد گله به صورت یکنواخت شروع گردد.

این برنامه را می تــوان به مدت یک هفته الی
 10روز اجرا نمود و سپس برنامه نوری عادی
را براساس نوع سالن (کامال بسته ،نیمه باز و

باز) اجرا نمود.

تخلیه کارتن ها از کامیون حمل جوجه ،الزم

اســت تا جوجه ها بر روی بســتر و در کنار
آبخوری ها تخلیه شــوند و با توجه به اینکه

 .1برنامه نوری سالن های کامال بسته:

در این شرایط جوجه ها مستعد از دست دادن

در این سالن ها ،نور نباید از هیچ محلی وارد

آب بدن هستند ،از طرفی تامین رطوبت سالن

سالن شــود و یا نور وارده از محل ورودی و

از اهمیت خاصی برخوردار اســت و از طرف

خروجی هوا باید کــم تر از  0/5لوکس بر متر

دیگر وجود آب خنک بــا درجه حرارت حدود

مربع باشــد در غیر این صورت ،سالن بسته

 20درجه سانتیگراد ضروری می باشد .وجود

محســوب نمی گردد .در این سالن ها بسته

تعداد کافی آبخــوری (یک عدد آبخوری کله

به اینکه برنامه ریزی مدیریت فارم جهت زمان

قندی بازای  50-75قطعه جوجه و یا یک عدد

نیپل بازای هر  12قطعه جوجه) نقش مهمی

شــروع تولید و اندازه تخم مرغ چگونه باشد،

سن

شدت نور

 1-2روزگی

 20-40لوکس

 3-7روزگی

 20-30لوکس

( )Starterتوزیع می شود .امروزه ثابت شده

هفته دوم

 10-20لوکس

اســتاندارد گله را فراهم نماید .برنامه نوری

دسترسی داشته باشــند ،جذب کیسه زرده

هفته سوم

 10-20لوکس

تخمگذار  L.S.Lمثالی از یک نوع برنامه نوری

لوکس

شروع تولید سریع و اندازه تخم مرغ کوچک تر

در پیشگیری از دهیدراته شدن جوجهها دارد.
پس از تخلیــه جوجه ها در کنــار آبخوری

ها ،در ســینی های ویژه توزیع دان که قبال در

سطح سالن پخش شــده است ،دان استارتر
اســت که جوجه ها هرچه زودتر به آب و دان
زودتر شروع شــده و احتمال عفونی شدن آن

کاهش می یابد.

در این مرحلــه ،جهت آشــنایی جوجه ها
با محیط سالن ،الزم اســت تا مدت و شدت
روشنایی باال باشد .براساس تحقیقات انجام

هفته چهارم
هفته پنجم تا تحریک
نوری

4-6
4-6

لوکس

مرحله کاهش نور ( )Step Downشــروع و
ادامه می یابد .نکته مهمی که باید مورد توجه

قرار گیرد این اســت که مدت روشنایی ،باید

امکان مصرف دان کافی و دســتیابی به وزن
ارائه شــده در دفترچه راهنمای مدیریت مرغ
برای ســالن های کامال بسته است که باعث

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

این برنامه خواهد بود.
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 .2برنامه نوری برای سالن های باز و

این مقطع از اهمیت زیادی برخوردار اســت.

از آن جایی که اکثر قریب به اتفاق سالن های

رنگ ،رشــد اندام های تامین کننده (دستگاه

هســتند ،لذا اجرای برنامه نــوری ویژه این

و سیستم ایمنی) را نشان می دهد که در هفته

در منحنی زیر ،قســمت هاشور خورده قرمز

نیمه باز:

گوارش ،قلب و گردش خون ،سیستم تنفسی

موجود در ایران ،ســالن های بــاز و نیمه باز

 4-5به حداکثر رشــد خود می رسد و سپس

سالن ها برای پرورش گله های پولت مناسب

روند رشــد هفتگی آن ها کند می شود .رشد

تر اســت .در این برنامه باید سعی شود مدت

اســکلت ،عضالت و ...در هفته های آتی تا

روشنایی به کم تر از  10ساعت کاهش نیابد.

هفته  9به حداکثر میزان خود رسیده و سپس
میزان رشد هفتگی آن ها نیز کند می شود.

ارزیابی بهداشتی جوجه ها:

جهت ارزیابی بهداشــتی جوجه های وارده،
می توان در روزهای  3-4پس از ورود ،تعدادی

منحنی رشد پولت در دوران پرورش

جوجه زنده همراه با تعدادی جوجه تلف شده

برای ارزیابی موارد زیر به آزمایشــگاه ارسال

نمود:

تعیین میــزان تیتر پادتن مــادری علیه

بیماریهــای نیوکاســل و گامبــورو جهت

طراحی برنامه واکسیناسیون.

تعیین وجود پادتن علیه  MSو .MG

کشــت باکتریایی و قارچی جهت ارزیابی

آلودگی به سالمونال و قارچ آسپرژیلوس.

مدیریت گله و اهداف آن تا سن 8-9
هفتگی:

اهداف مدیریت پــرورش پولت در این مقطع

سنی را می توان به شرح ذیل تشریح کرد:

باید از وضعیت جنینی خارج شــده و وضعیت

دائمی برای انجام اعمــال حیاتی خود را به

دست آورند .عدم رشــد کافی و مناسب آن ها
در هفتــه اول و تا پایان هفته چهارم می تواند

تاثیرات بســیار نامناسبی بر توان زنده ماندن
در دوره پرورش و تولیــد و هم چنین عملکرد

تولیدی گله برجای بگذارد.

 .2رشــد ارگان ها و اندام های دریافت

کننده (:)Demander

هم زمان با رشــد ارگان های تامین کننده به

ویــژه از هفته پنجم به بعد ،رشــد اندام ها و

 .1رشــد ارگان های حمایــت کننده

ارگان هــای دریافت کننده مانند اســکلت،

وزن جوجه تخمگــذار در پایان هفته اول باید

بیشتری برخوردار خواهند شد .رشد مناسب

این رشد بیانگر شــروع مناسب رشد ارگان ها

حیاتی ،مقدمه و پیش زمینه رشد ارگان و اندام

(:)Supplaier

دو برابر وزن بدو ورود جوجه به فارم باشــد.
و اندام های تامین کننده بدن شــامل دستگاه

گوارش ،قلب و گردش خون ،سیستم تنفسی
و سیســتم ایمنی خواهد بود .این اندام ها و
ارگان ها در طول حیات مرغ وظیفه تامین مواد

غذایی ،اکسیژن و دفاع بدن را برعهده خواهند
داشت .پس از هچ جوجه ،اندام های ذکر شده
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عضالت ،پوست ،پر و سیستم عصبی از رشد
و کافی ارگان و اندام های تامین کننده نیازهای

های دریافت کننده است لذا توجه به این نکته

ضروری است.

موارد مهم جهت موفقیت در این دوره:

 .1شروع مناسب هنگام جوجه ریزی که شرح
داده شد.

 .2پیشگیری مناسب از بیماری ها با اجرای

برنامه های آماده ســازی بهداشتی صحیح،

بیوســکیوریتی و واکسیناســیون (واکسن
مناســب ،زمان مناسب اســتفاده و شیوه
صحیح اســتفاده) تا بتوان اثر نامناسب بروز

رشــد متوازن و کامل این دو گروه اندام و ارگان

بیماری ها و واکنش واکســن ها بر رشد گله را

زیر بنای اصلی آینده گله ها را در دوره تولید

بر بیماری های دیگر در این مقطع ،توجه به

در محدوده ســنی ذکر شــده برای هرکدام،
تشکیل می دهد .بنابراین پرورش صحیح در

کنترل نمود .در این ارتبــاط باید گفت عالوه

پیشگیری از بیماری های برونشیت عفونی
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(به خصوص ســویه متمایل و موثر بر لوله

نکات زیر توجه شود:

است.

خواهد شــد که گله همواره در استرس دائمی

تخم بر یعنی  )QXو مارک بسیار حائز اهمیت

تراکم -تراکم بیش از حــد معمول باعث

 .3با توجه بــه تعیین نیازهــای تغذیه ای

جهت دســتیابی به آب ،دان و شــرایط الزم

تخمگذار  L.S.Lباید با استفاده از مواد اولیه با

عدم دســتیابی به رشد و یکنواختی مناسب،

مشــخص شــده در دفترچه راهنمای مرغ
کیفیت اقدام به ساخت دان استارتر با کیفیت
نمود و از طرف دیگر با فراهم ســازی فضای

کافی دانخوری برای گله و نیز فرصت زمانی
الزم ،زمینه مصــرف مقادیر کافی دان روزانه
را برای گله فراهم نمود .در مورد دان استارتر

اصوال نباید به هزینه آن توجه نمود زیرا از یک
طرف سهم آن در میزان کل دان دوره پرورش از

نظر مقدار کم اســت و از طرف دیگر با توجه

به تاثیر آن بر رشــد گله نوعی سرمایه گذاری
برای آینده است .این جیره باید تا رسیدن وزن
گله به محدوده  250-300گرم ادامه یابد .در

جهت استراحت به سر ببرد که قطعا عالوه بر
زمینه بروز ضعف سیستم ایمنی و عدم پاسخ
مناسب به واکسن ها و در نتیجه بروز بیماری

ها را فراهم خواهد ساخت.

دمــا -وجود اســترس دمایــی (گرما یا

سرما) بر روی دســتیابی به وزن و یکنواختی
قابل قبول ،تاثیر منفی خواهد گذاشــت .در
این ارتباط توجه به ســرعت جریان هوا و نیز
رطوبت در شــرایط متفاوت بسیار با اهمیت

است.

بستر -مدیریت بســتر برای پرورش گله

سالم پولت بســیار با اهمیت است .از طرفی

صورت عدم دســتیابی به این محدوده وزنی،

بستر خشک موجب گرد و خاک خواهد شد و

می توان به صورت کرامبل تا چهار هفته مورد

باال باعث تولید گازهای نامناسب خواهد شد.

اســتفاده از آن باید ادامه یابد .دان استارتر را
استفاده قرار داد .بعد از این مرحله الزم است

تا دان مش با ساختار فیزیکی مناسب تهیه و

توزیع گردد.

دان رشد ( )Growerبه دنبال دان استارتر قابل
استفاده است گرچه نسبت به دان استارتر از

تراکم مواد مغذی کم تری برخوردار اســت،
اما برای ادامه رشد ارگان های حمایت کننده

و دریافت کننده بســیار ضروری اســت و در

محاسبه اقتصادی باید دســتیابی به اوزان
هدف تعیین شــده و یا نزدیک شدن به آن ها،
به هزینه دان ترجیح داده شود .این نوع دان را

باید تا دستیابی به محدوده وزنی 600-650

گرم ادامه داد.

 .4محیط مناسب:

از طرف دیگر بستر تخته شده با رطوبت بسیار

حائز اهمیت می باشد.

بنابراین اهداف مدیریتی مشخص در مقطع

ســنی یک روزگی تا  9هفتگی ،دستیابی به
وزن و یکنواختی اســتاندارد و یا نزدیک به آن

تهویه -مدیریت تهویه در سنین مختلف

در گله پولت میباشــد که توضیح داده شد

آوردن دمای مناســب و مدیریت بستر بسیار

دســتیابی به این اهداف به طور مداوم مورد

و هم چنین در فصــول مختلف برای فراهم

اما ضروری اســت با برنامه ریزیهای زیر،
ارزیابی قرار گیرد:

 .1ارزیابی مصرف روزانه دان و بررسی علت

های احتمالی سرانه مصرف کم و علت یابی

آن مانند بررســی ساختار فیزیکی دان ،نحوه
توزیع دان طی روز و . ...در صورت نیاز ارزیابی

کیفیــت دان از طریق ارســال نمونه هایی به
آزمایشگاه.

 .2ارزیابــی وزن و یکنواختی گلــه به طور
هفتگی جهت تعیین وضعیت گله و در صورت

نیاز ،اصالح روشها و یا ترکیبات دان و غیره.

 .3ارزیابی وضعیت سالمت گله از طریق انجام

برای اینکه محیطی که جوجهها در آن پرورش

آزمایشات مشــخص در ارتباط با بیماریها

یا تاثیر تغذیه بر رشــد گله را تحت تاثیر قرار

برنامه ریزی شــده برای گله در زمان تعیین

می یابند ،زمینه ساز شیوع بیماریها نشود و

ندهد ،ضروری اســت تا در محیط سالن به

و ضرورت مصرف اورژانســی یا واکسن های

شده.

21

نشریه برکت،بهار 1398

9

22

نشریه برکت ،بهار 1398

9

23

نشریه برکت،بهار 1398

9

اهمیت مبارزه با موش
دکتر بیژن آذری

موجــود در خانه ها النه گزیــده و در اماکن

از آن جایی که دندانهای ایــن حیوان مانند

 .2موش سقف یا بام:

دلیل جهــت جلوگیری از رشــد بیش از حد

انسانی زیاد دیده می شود.

که به موش ســیاه یا قهوه ای یا موش کشتی

دندانها مجبور است که دندانهای خود را با
جویدن اشیاء نســبت ًا سخت از قبیل دانهها و

انبارها و بازار ها و وســایل حمل و نقل مواد

موشــهای نر حداقل یکبــار در روز ،محیط

معروف اســت و در داخل دیوارها ،ســقف

خانهها ،محل های نگهــداری مواد غذایی،
غذایی النه می سازد.
 .3موش فاضالب:

جوندگان اســت که از دیر باز با محیط زندگی

انســانها ســازگار بوده و عالوه بر تحمیل
خســارت به منابــع غذایــی و کاهش ارزش

آنها ،در انتشــار و انتقال بیماریها نیز نقش
دارد .موش در مــزارع مرغداری یک معضل

اقتصادی و بهداشتی بوده که عالوه بر اهمیت

آن از نظر بهداشــتی ،موجب ایجاد خسارات

فراوانــی از جمله جویــدن کابلهای برق و
ســیمهای مخابراتی میگردد .عالوه بر این،
موشها با مصــرف دان در مرغداری ،باعث
اتالف دان میشوند.

انواع موش:

سر و بدن کوتاه تر بوده وپوزه ای پهن داشته

و دارای گوش های ضخیم وکوتاه میباشــد.

رنگ این موش خاکســتری مایل به قهوه ای
است.

عادات و رفتار موش ها:

موش ها به محیطهای ســاکت و تاریک که
حرارت معین و ثابت و هم چنین رطوبت نسبی

داشته باشد عالقمند می باشند.
موشها معمو ً
ال روزها در النه استراحت کرده و
شب ها جهت تغذیه بیرون میآیند.

موشها حس بویایی فوق العــادهای دارند.

فصــل زاد و ولد موشها بهار و پائیز اســت.

تولید مثل موشها ســریع و در طول یکسال
 5نوبت میباشــد و در هر نوبت  6تا  12نوزاد
به دنیا میآورند که در  3ماهگی قادر به تولید

 .1موش خانگی:

سه سال به بیش از سه میلیون قطعه میرسد

24

تغییراتی در محیط مشاهده نمودند بالفاصله

اهمیت بهداشتی مبارزه با موشها:

ســه گونه از موش ها که از اهمیت بهداشتی

موشی است با دم طویل ،چشم های درشت و
گوش نسبت ًا بزرگ که در سوراخها و شکافهای

اطراف خود را بازرســی می کنند و چنانچه

مــو ش فا ضــا ب که نــا م علمی آ ن

مثل میباشند .در شرایط مناسب و بدون مرگ

برخوردارند عبارتند از:

حبوبات بفرساید.

النه خود را معدوم و محل دیگری را برای خود

( )Rattus norvegicusاست ،موشی است
با جثه نســبت ًا بزرگ که طول دم آن از مجموع

موش پســتانداری کوچک و باهوش از راسته

سایر جوندگان رشــد دائمی دارد ،به همین

و میر ،جمعیت شان در سال به  500عدد و در
و تنها شــرایط نامناسب به شدت از جمیعت

آنها میکاهد.

آماده میکنند.

موشها مخزن بسیاری از بیماریها هستند
و میتواننــد  35بیمــاری مختلــف را به

انســان منتقل کنند که عبارتنــد از :طاعون،

تیفوس ،لپتوســپیروز ،حصبه ،یرسینیوز،
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توکسوپالسموز ،تب راجعه ،توالرمی ،سالک

میباشــند .مهمترین این بیماریها عبارتند

درختان ،مقابل سالنها را تمیز نگه دارید.

موش ،گزیدگی توســط مــوش و یا گزیدگی

وبای ماکیــان ،آبله ماکیان ،لپتوســپیروز و

ســاماندهی کنید و وضعیت ساختمان های

و . ...آلودگی مواد غذایــی به ادرار و مدفوع

انسان توســط انگلهای خارجی موجود بر

روی بدن موش هــا ( مثل کک) موجب ابتالی
انسان به این بیماریها میگردد.

عــاوه بر این ،مــوش ها ناقل بســیاری از
بیماریهای پرندگان بــوده که قادر به انتقال

مســتقیم یا غیر مســتقیم آنها به پرندگان

از :بوردتلــوز ،کمپیلوباکتریوز ،اریزیپالس،

سالمونلوز.

روشهای مبارزه با موش:
الف) روش فیزیکی:
 )1تله گذاری

 )2اقدامات بهسازی و بهداشتی:

راههای خروجــی لوله های دفع فاضالب

ســالنها را که به جوی بیرون باز میشود با
درپوش ببندید.

هرگونه زباله خشک نظیر لوازم اسقاطی،

خانههــای قدیمــی و متروکه فــارم را

نیمــه تمام و رها شــده اطراف ســالنها را

بهسازی کنید.

دیوارهای کاه گلی مرغــداری را با دیوار

آجری یا سیمانی جایگزین کنید.

آب های راکد را با راههای مناسب خشک

کنید.

گونی های حاوی غالت را باالتر از ســطح

زمین قرار دهید و هر 2ماه یکبار محل آنها را

تعویض نمایید.

کارتن و لوازم غیرضروری را از محیط کار خود

زبالهها را در ظرف در بسته و باالتر از سطح

میباشند.

اگر از تله استفاده میکنید ،آن را در مسیر

دور کنید زیرا پناهگاه مناسبی برای موش ها

علف های هرز حواشی کانال های آب کنار

سالنها را از بین ببرید و با زیبا سازی و هرس

زمین نگهداری کنید.

رفــت و آمد موشها (محــل هایی که فضله
موش ریخته شــده یا رد پای موش مشخص
است) قرار دهید.
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در مبارزه شیمیایی نوع موش ،فصل مبارزه،

سوراخها و شکافهای روی دیوار و اطراف

محل زندگی موشها ،غلظت ســم و انتخاب

پنجره هــا و پی ســاختمان را مرمت کنید.

ماده به عنوان طعمه اهمیت فراوانی دارد.

ســوراخ های بزرگتر از  6میلیمتر می تواند

به علت آلودگی های زیست محیطی معمو ً
ال

محل عبور و مرور موش ها باشد.

استفاده از سموم شــیمیایی آخرین راه حل

میباشد.

شــاخه درختانی که به سقف یا دیوارها

در صورتی که اقدامات بهداشــتی و بهسازی

نزدیک شده است را هرس نمایید.

به طور کامل موثر نبودند می توان از ســموم

 )3استفاده از امواج التراسونیک:

مجاز و موثر با مشــورت کارشناسان مربوطه

در ایــن روش امواج صوتی ایجاد شــده در

استفاده کرد.

و در محدوده شنوایی جانوران موذی ،باعث

آموزش دیده و موسساتی که تاییدیه معتبر از

مبارزه شیمیایی علیه موشها باید توسط افراد

فـرکانس های باالتر از قدرت شنوایی انسان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارند

دور شــدن آن ها از محیط می شود .این روش

انجام شود.

کامــا بی ضرر بوده و ســـــازگار با محیط

مهمترین سموم شیمیایی که استفاده

زیست می باشد.

از آنها در مــزارع ،نتایج خوبی را به

 )4حذف غذا:

همراه داشته است عبارتند از:

پــس ماندههای مــواد غذایــی موجود در

زبالهها بزرگ ترین منبع غذایی برای موشها

میباشد .لذا بایستی به طور موثر و بهداشتی

 )1سم فسفر دو زنگ:

جمع آوری ،حمل و دفع شــوند .جمع آوری و
دفع صحیح زباله حــدود  65درصد در کنترل

موشها موثر است.
 )5حذف آب:

در صورت عدم دسترســی به آب ،موش ها در

کم تر از سه الی چهار روز از بین می روند.
 )6حذف پناهگاه:

موشها تمایل به وارد شدن به اماکن انسانی
دارند لذا ساختمان ها باید به طریقی ساخته

شوند که از ورود آنها جلوگیری بعمل آید.
ب) روش شیمیایی:

 )1استفاده از سموم شیمیایی
 )2استفاده از طعمه مسموم
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است تا مســیر رفت و آمد آنها را شناسایی
کرده و در ساعات تاریکی شب که اکثر موشها

بیرون از النه خود میباشند ،مسیر تردد آنها
را با مخلوط کره حیوانی و سم فسفر دوزنگ

آغشته کرده و سپس چراغها را روشن کرد .در
این حالت موش ها با عجله فرار کرده و شکم و

پاهای آنها آلوده به روغن و سم می شود و از

آن جایی که موش حیوان وسواسی میباشد،

نمیتوانــد آلودگی به روغن را تحمل کند ،لذا
شروع به لیســیدن پاها و بدنش میکند و سم

برای موشهای فاضالب ،مــی توان از مواد
غذایی مختلفی از جمله :گندم ،ذرت ،برنج،
خرما ،پفک پنیر دار ،چیپس و گردو به عنوان

طعمه اســتفاده نمود .از آن جایی که موش

وارد بدنش شــده و تلف میشود .الزم به ذکر

اســت که موش عالقه خاصی به کره حیوانی
دارد و بهتر اســت از کره حیوانی بدین منظور

استفاده شود.

نکات مهمی که در مبارزه شــیمیایی
با موشها الزم اســت در نظر گرفته
شوند ،عبارتند از:
 .1ســم فســفر دو زنگ چنانچه در معرض

همه چیز خوار است ،می توان از مواد غذایی

هوا قرار گیرد ،بــه مرور زمان اثرات آن کاهش

متعدد و مورد عالقه موش بــه عنوان طعمه

مییابد ،بنابراین الزم است تا بعد از یک هفته

استفاده کرد .

برای یک کیلوگرم مواد غذایی ،نیاز اســت تا

طعمههایی که خورده نشــدهاند را جمعآوری

گیاهی یا کره مخلوط شود به طوری که تمام

طعمههای مسموم ،به مدت یک هفته از مواد

ذکر است که در حین آماده سازی طعمهها الزم

شود تا شــک حیوان برانگیخته نشود و نیز

کرد .توصیه میشــود که بعــد جمع آوری

 50گرم سم فســفر دوزنگ با  50گرم روغن

غذایی مورد عالقه موشها بدون سم استفاده

قسمت های طعمه به سم آلوده شود .الزم به

بدنش به سم مقاوم نگردد.

است تا از تماس دست خود با آنها خودداری

شود چراکه در این صورت ،موشها از مصرف

 .2گزارشــات موثقی وجود دارد که موشها

طعمه اجتناب میکنند .بدین منظور میتوان

به مرور زمان به ســم های ضربتی (فســفر

در حین آماده ســازی طعمهها از دســتکش

دوزنــگ ) مقاوم میشــوند .درواقع به دلیل

اســتفاده نمود .بعد از آماده شدن طعمههای

مسموم ،مقداری از آنها را در ظروف کوچک
قرار داده و در مســیر رفــت و آمد موشها به

خصوص نزدیک النه های آنها قرار میدهیم.

 )2سموم آنتی کواگوالنت:

جزء سموم تاخیری بوده و به صورت گرانول

تجاری از این گــروه" ،راکومین" نام دارد که

متابولیزه نمودن ســم مذکور را داشته باشد.

درفصول گرم ســال به خصــوص در فصل

در اختیار موشهــا قرار دارد ،اســتفاده از

ســاخت کارخانه بایر آلمان اســت و اثرات

طعمههای آب دار از جمله خیار و پوست سیب

بسیار موثر میباشد.

مبارزه با موشهای سقفی ،به مراتب راحتتر

و نتیجه بخشتر اســت .بدین منظور کافی

شده میتوانند مقادیر چند برابر میزان اولیه
سم که برای از بین بردن اجداد آنها کافی بود

و پلت در بازار موجود میباشد .یک محصول

تابســتان و نیز در مکانهایــی که آب کمی

خاصیت بیولوژیکــی ارثی ،موشهای مقاوم

خوبی در مبارزه با مــوش در مزارع مرغداری

دارد .البته سموم متعددی در این گروه جای

میگیرند که با نامهــای تجاری متفاوتی در
بازار موجود میباشند.

را مصرف کنند و به راحتی بدن آنها توانایی
البته این مقاوم شدن تدریجی به سم در مورد

ســمهای آنتی کواگوالنت (ضــد انعقادی )
گزارش نشده است.

به طور کلی جهت تسریع در اثر بخشی سمها،
تعویض دورهای آنها توصیه میشود.
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مقاومت آنتیبیوتیکی
دکتر آریا نریمانی

ج .اطالع از راه هــای صحیح انتخاب

داروی مناسب

د .لزوم رعایــت غلظت و دوره مصرف

دارو

غلظت و مــدت زمــان کافی جهــت تاثیر

دســتیابی به نتیجه مطلوب از مصرف دارو،
ضروری به شمار می رود عبارتند از:

الــف .شــناخت کافــی از ماهیــت

ارگانیســمهای ایجاد کننده بیماری و
شرایط الزم جهت بیماری زایی آنها

را برای غلبه ســویههای مقاوم و در طوالنی
نماید .با وجود نقاط ضعف بیان شده ،خیلی

اقتصادی ،میتواند عواقــب بدی نیز برای
از آن ،سالمت انســان به همراه داشته باشد.

اشتباه میباشد .برقراری تعادل مطلوب بین

گله تحت درمان و حتی صنعت طیور و مهمتر

یافته اســت درحالی که در بسیاری از موارد

مهمترین عواملی که توجــه به آنها جهت

مصرف آنها به خصــوص در مواردی که به

اوقات اســتفاده از آنتی بیوتیکها ضروری

عواقب مصرف نادرســت آنتــی بیوتیکها

استفاده قرار نمیگیرد.

متقاطع گویند .همان طور که بیان شد مصرف

مدت شــکل گیری جمعیتهای مقاوم فراهم

مدت هاســت که مصرف آنتی بیوتیکهای

انتخاب نمیشود و یا به صورت صحیح مورد

نوع دوم مقاومت اکتسابی و نوع سوم مقاومت

مصــرف بــی قاعــده و غیــر اصولــی

ظهور میکروارگانیسمهای مقاوم به دارو ،به

ندارد و در موارد بســیاری یا داروی مناسبی

نظر شباهت دارد کسب میکنند .به مقاومت

طور صحیح مدیریت نشود ،میتواند شرایط

آنها ،عالوه بر تحمیــل هزینههای هنگفت

ضرورت کافی جهت مصرف این داروها وجود

طریق دارویی که از نظر ترکیب با داروی مورد

ه .آگاهــی از تاثیر پذیــری داروها از

آنتیبیوتیکهــای مختلف ،بــدون رعایت

مختلف در پرورش گلههای طیور گســترش

مینماینــد و گروه دیگری نیــز مقاومت را از

آنتی بیوتیکها مستلزم صرف هزینه بوده و

یکدیگر و از شرایط محیطی

مقدمه

را پس از مجاورت با آنتی بیوتیکها کســب

شکل جمعیتهای غالب ،را می توان از بدترین
دانســت .گروهی از باکتریها بدون تماس با
دارو ،ذاتا به برخــی از آنتی بیوتیکها مقاوم

می باشــند ولی اکثر باکتریها مقاومت خود

بوده و در کوتاه مدت صرف نظر نمودن از آنها
این دو وجه ،نکته مهمی است که همواره باید

مورد توجه قرار گیرد.

اســتفاده از آنتــی بیوتیکهــا در
پرورش طیــور معموال بــا  3هدف
صورت میگیرد:

 .1بــه عنو ا ن محر ک ر شــد

( )Growth promotersدر پــرورش
جوجههای گوشتی

 .2جهت پیشگیری از بروز بیماریهای
باکتریایی که قابلیت پیشگیری به کمک

آنتی بیوتیکها را دارا میباشند

 .3جهت درمان بیماریهای باکتریایی

ب .آشــنایی با ســنینی که بیشترین

و یا بــا هــدف جلوگیــری از بروز

بیماری وجود دارد

عوارض برخی از بیماریها

حساســیت میزبان نســبت به رخداد
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که مصرف بی رویــه آنتی بیوتیکها در طیور

شــود؛ به همین دلیل بسیاری از کشورها به

که مصــرف این محصــوالت باعث افزایش

بوده و قوانین خاصی را بدین مظور تصویب

باعث شیوع مقاومت میکروبی در طیور شده

مقاومت میکروبی در انســان میشود و این
مسئله میتواند منجر به افزایش ریسک ابتال
افرادی که این محصوالت را مصرف میکنند،

به عفونتهای مقاوم به درمان آنتی بیوتیکی

شــود .وقوع مقاومت میکروبی در انســان
باعث میشــود تا در مواقع بروز عفونت ،نیاز
به اســتفاده از داروهای با قیمت بیشتر باشد

کاربرد آنتی بیوتیکها به عنوان محرک رشد،

و خیلی اوقات این مســئله حتــی می تواند

امروزه در بسیاری از کشورها تقریبا منسوخ

که گوشــت طیور به عنوان یکی از مهم ترین

همواره بــا ایرادات متعــددی مواجه بوده و

شده است .اما بهره گیری از آنتی بیوتیکها
به منظور پیشــگیری و یا درمــان برخی از

بیماریها ،کماکان ادامه دارد.

به مرگ انســان نیز منتهی شود .از آن جایی
منابع پروتئینی مورد مصرف انسان محسوب

میشــود ،امروزه به دلیل نگرانی فزایندهای
کــه در مورد انتقــال مقاومــت میکروبی از

نکتــه مهمی که وجــود دارد این اســت که

دام به انســان وجــود دارد و از آن جایی که

جهت مدیریت بروز بیماریها مورد استفاده

رو به افزایش میباشــد ،این مسئله میتواند

آنتیبیوتیکها باید تنها به عنوان وســیلهای
قرار گیرنــد و نباید به عنوان عاملی جهت رفع

نقاط ضعــف مدیریتی و تغذیــهای به آنها

تولیدات دامی در کشــورهای توسعه یافته
منجر به افزایش نگرانی در ســال های آتی

دنبال کاهش مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها
کردهاند.

مقاومت میکروبــی و اهمیت آن در
بهداشت عمومی

اســتفاده بی رویــه از آنتی بیوتیــک ها در

دامهایی که محصــوالت آنها به عنوان منبع

غذایی به مصرف انسان میرسد ،پیامد بزرگی
را برای بهداشت عمومی در پی دارد .استفاده

بی رویــه و کورکورانه از آنتــی بیوتیکها در

فارمهای پرورشــی ،باعث ایجــاد مخازنی

از باکتریهایی می شــود کــه در برابر طیف

وســیعی از آنتی بیوتیکها مقاوم بوده و به
دنبال مصرف این محصــوالت این مقاومت

آنتی بیوتیکی به انســان نیز منتقل میشود.
عالوه بر این ،مصرف محصوالت دامی آلوده

به آنتیبیوتیک در بیشتر مواقع عوارضی شبیه
به مصرف مســتقیم آنتیبیوتیک در انسان

نگریســت .از آن جایی که پیشگیری از بروز
بیماریهــا عموما موثرتــر و اقتصادیتر از

درمان آنها میباشد ،به کارگیری همه عوامل

موثر در دســتیابی به اهداف پیشــگیری،
ضروری میباشــد .پیشــگیری دارویی به

کمک آنتیبیوتیکها و یا با استفاده از زیست
درمانها (پروبیوتیک هــا و پری بیوتیکها)
به منظور پیشگیری از بیماریها نیز بخشی

از ایــن عوامل موثــر را تشــکیل میدهد.
درواقــع به منظور پیشــگیری از بیماریها،
از آنتیبیوتیکها در صورت لــزوم به عنوان

ابزاری در کنار ســایر اقدامــات و تمهیدات
بهداشتی و مدیریتی اندیشیده شده ،استفاده

میشود.

اما مســئله مهمی که در رابطــه با مصرف

بیرویه آنتیبیوتیکها در پرورش طیور وجود

دارد و کم تر به آن توجه میشــود ،این است
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در طی ســال  ،2015جزء آنتیبیوتیکهایی

ایجاد میکنــد .از جمله این عوارض میتوان

واکنشهای ازدیاد حساســیت نظیر کهیر،

بودند که جهــت مصارف انســانی اهمیت

آنافیالکسی ،تغییر در فلور میکروبی دستگاه

محصــوالت طیــور به عنــوان یکــی از

فراوانی داشتند.

خارش ،بثورات جلدی ،تهوع ،استفراغ ،شوک

گســتردهترین منابع غذایــی در دنیا مطرح

گوارش و ایجاد زمینه مناســب جهت رشد و

میباشــد و ماکیان رایج ترین گونه پرندگان

فعالیت میکروبهای بیمــاری زا ،اختالالت

میباشد که به منظور مصرف انسانی پرورش

شنوایی و دندانی را نام برد .زمانی که یک فرد

داده میشود به طوری که بیش از  90بیلیون

به مقدار کــم و در طوالنی مدت از طریق مواد

تن گوشــت حاصل از ماکیان به طور سالیانه

غذایی ،آنتی بیوتیک دریافت کند ،این مسئله

تولید میشــود .دلیل مصرف باالی گوشت

باعث ایجاد مقاومت در باکتریهای بیماریزا

طیور به این میــزان ،هزینه پایین تولید و هم

و یا غیــر بیماریزا می گــردد .هم چنین در

چنین عــدم وجود ممنوعیت های شــرعی

افرادی که نسبت به مقادیر کم آنتی بیوتیک

میباشد.

هم ازدیاد حساســیت دارند ،با مصرف مواد

غذایی حاوی آنتی بیوتیک احتمال بروز ازدیاد

حساسیت افزایش می یابد.

مقاومت میکروبی که درحــال حاضر وجود

فراوانی در خصوص ظهور مقاومت میکروبی

دارد مربوط به میکروارگانیســمهایی است

دارد.

گونههای انتروکوکوس ،اســتافیلوکوکوس

که غیر مرتبط با طیور نمیباشــند از جمله:

نتایــج حاصــل از مطالعات مرکــز کنترل و

در بسیاری از کشــورهای این منطقه وجود

 ،2009نشــان داد که ســاالنه عفونتهای

براســاس تحقیقات انجام گرفته ،نشان داده

اورئــوس ،E.coli ،ســالمونالهای متحرک

آنتیبیوتیکهای مصرف شــده در حیوانات

میکروارگانیســمهای بیان شــده ،مطالعات

پیشگیری بیماریهای اتحادیه اروپا در سال
باکتریایی مقاوم بــه داروهای ضد میکروبی

به تنهایی مسئول مرگ و میر  25هزار نفر در
اروپا بوده است .عالوه بر مرگ و میرهای قابل

اجتناب ،هزینههای بهداشت و درمان و ضرر

و زیان بهرهوری در این کشــورها حداقل 1/5
میلیارد یورو و هزینه تحمیل شده به سیستم

بهداشــتی ایاالت متحده امریکا بین 21-34
میلیارد دالر برآورد شده است .با توجه به روند

روبه رشد مقاومت میکروبی ،مسلم است که
امروزه خسارت های ناشی از آن به طور قابل

مالحظه ای افزایش یافته اســت .مقاومت

میکروبی یک تهدید جهانی اســت و شواهد
موجود نشان می دهد که ایران نیز از مخاطرات

مربوط به مقاومت میکروارگانیسمها مصون

نمیباشــد و روند افزایش مقاومت میکروبی
به نگرانی و چالش عمده در سیستم سالمت

کشور تبدیل شده است .براساس تقسیمات

شش گانه سازمان بهداشت جهانی (،)Who
ایــران در منطقه مدیترانه شــرقی قرار دارد
و مطابق با گزارشــات این ســازمان ،شواهد

30

شــده اســت که  %62از  34/3میلیون پوند
مورد مصرف انسان در ایاالت متحده آمریکا

و گونههــای کمپیلوباکتــر .از بیــن تمامی

متعددی بر روی  E.coliانجام پذیرفته است.

نشریه برکت ،بهار 1398

9

شده کاهش می یابد.

ســازمان بهداشــت جهانــی ( )Whoهمه
کشــورهای عضو را ملزم به تهیه سند ملی

جهت مهار مقاومت میکروبی تا سال 2017

نمود .در این راستا ،در کشــور ما نیز وزارت

بهداشــت با همکاری برخی از سازمانها از
جمله ســازمان دامپزشکی کشــور ،در سال
 1395اقدام به تهیه سند ملی مهار مقاومت

میکروبی نمود .بنابراین نیاز است تا با انجام

اقدامات مجدانه و برنامه ریزی شــده طبق
این ســند ملی ،در جهت هدفمندی و اصالح

 E.coliباکتری می باشد که به صورت طبیعی

مصرف آنتیبیوتیک در گلههــای مولد نیز

دارد و به صورت بالقوه منبع ژن های مقاومت

مقاوم به آنتیبیوتیــک از گلههای اجداد به

در روده حیوانات خونگرم از جمله طیور وجود

میکروبی میباشــد که ممکن است به انسان
منتقل شــود .این باکتری به صورت مکرر از

گوشــت طیور و دامهای مورد مصرف انسان
جدا میشود .براســاس مطالعه ای که اداره

نظارت بر مصرف دارو و غذای آمریکا بر روی
روند بروز مقاومت میکروبــی  E.coliمنتقله
از غذا انجام داده اســت ،مقاومت میکروبی

 E.coliطی سال های  1950-2002افزایش
یافته اســت .با وجود نگرانی کــه در مورد
استفاده از آنتیبیوتیکها در غذای دام و طیور

میتوانــد باعث انتقال عمودی ســویههای
گلههای مــادر و از طریق آنها به جوجههای

تجاری شــود و با مصرف محصوالت طیور،
وارد زنجیره مصرف انسانی شده و باعث بروز

مقاومت میکروبی در انسان شود.

امــروزه افزایــش آگاهی مــردم در رابطه با
استفاده از آنتی بیوتیکها و وجود باقی مانده

آنتیبیوتیکی در محصــوالت دامی ،منجر

به افزایش سرمایهگذاری در تولید و مصرف
محصوالت عاری از آنتیبیوتیک شده است.

مصرف کننــدگان معتقدند کــه با مصرف

وجود دارد ،اما بررســیها حاکی از افزایش

محصوالت دامی عاری از آنتیبیوتیک ،ممکن

 2009-2015در غذای دام ها و طیوری است

مطالعات متعددی در این زمینه انجام پذیرفته

سالیانه مصرف آنتیبیوتیکها بین سالهای
که به مصرف انســان میرسند .اخیرا نشان
داده شده اســت که مقاومت به آنتیبیوتیک

کلســتین در حیوانات اهلــی افزایش یافته
اســت و به طبع آن ،در انسان هم این مقاومت

دیده میشــود .الزم به ذکر است که کلستین

یکی از آنتی بیوتیکهایی است که در بسیاری
از عفونتهای انســانی مورد اســتفاده قرار

میگیرد و در عین حال در بسیاری از کشورها
از این دارو جهت پیشــگیری از بیماریها و یا
به عنوان محرک رشد در پرورش طیور استفاده

می شود.

اســت دچار بروز مقاومت میکروبی نشوند.
و نشان داده شده اســت طیوری که در طول

دوره پرورش خود ،هیــچ گونه آنتی بیوتیکی
مصرف نکرده انــد ،در قیاس با طیوری که به

شــیوه های معمول و با مصرف آنتیبیوتیک
در طول دوره پــرورش خود ،پرورش یافتهاند،

کم تر احتمال دارد دچــار مقاومت میکروبی

در برابر باکتریهــای ،Campylobacter

الگوی مصرف آنتیبیوتیکها در پزشــکی و

دامپزشــکی حرکت کرده تا شاهد پیچیدهتر
شدن این معضل در سال های آتی نباشیم.
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 Salmonellaو گونه های Enterococcus

 .5طرح اقدام ملی جمهوری اســامی ایران

از طیور توسط انسان ،احتمال بروز مقاومت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مرکز

شوند و قاعدتا با مصرف محصوالت این گروه

میکروبی نسبت به میکروارگانیسمهای ذکر

برای مهار مقاومت میکروبی ،1395-1400

مدیریت بیماریهای واگیر آذر ماه .1395
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عفونت مایکوپالسما ساینویه
دکتر بهمن محمدی راد

و برونشیت و یا واکسن این دو ویروس همراه

نمونههای بافتی و  PCRقابل ردیابی اســت.

سیســتمیک و عمومــی رخ دهــد ،عفونت

آلودگی  MSداشــته است جایگزین گردند در

شود ،دیده خواهد شد .در مواقعی که عفونت

اکسوداتیو ســاینویت رخ میدهد .تا یکی دو
دهه پیش تنها حالتهای ساینویت و مشکل

تنفسی  MSگزارش میشد ،در حالیکه بیشتر

عفونــت بصورت تحت بالینی بوده اســت.
در ســال ،2000گرایش  MSبه اویداکت که

باعث ایجاد تخم مرغهای با ظاهر غیرنرمال
و کاهش تولید تخم مرغ میگردد ،مورد توجه
قرار گرفته است .شواهدی وجود دارد که MS

میتواند در مواردی بستر وقوع  MGرا فراهم
سازد.

معرفی

 MSبرای اولین بار درســال  1954به عنوان
ارگانیسم ناشناخته ایجاد ساینویت شناخته

شــد؛ با این حــال ،عوامل اصلــی ایجاد

ساینویت عفونی تا ســال  1960ناشناخته
باقی ماند تا اینکه ارگانیســم به شکل ماه و

مشابه کلونیهای اســتافیلوکوکوس روی
آگار مشاهده شد .این ارگانیسم دیوار سلولی

نداشــته؛ بنابراین عوامل ضد میکروبی که

برروی ساخت دیواره ســلولی اثر میگذارد

بر روی آن موثر نمیباشــند .مایکوپالسما

ســاینویه دومین گونه مایکوپالسمای حائز
اهمیــت در طیور صنعتی از لحــاظ بالینی و

اقتصادی میباشد .

عفونت حاصل از ارگانیســم مایکوپالســما
ساینویه بیشتر به عنوان عفونت تحت بالینی
در دستگاه تنفسی فوقانی شناخته میشود،

ضایعات مرتبــط با کیســههای هوایی در
مواقعی که با بیماریهایی همچون نیوکاسل

34

حساسیت نسبت به مواد شیمیایی و
فیزیکی:

جوجههای یک روزه اگر در ســالنی که قبال
صورتیکه سالن پس از شستشو و ضدعفونی،

یک هفته خالی مانده باشــد ،آلوده نخواهند

شد .

پاتوبیولوژی:

عفونت حاصل از مایکوپالسما ساینویه مکرراً
در گلههای چند سنی تخمگذار تجاری قابل

ردیابی است .فنوتیپ هماگلوتینه کننده MS

ضایعات عفونی ساینویتی بیشتری نسبت به
فنوتیپ غیر آگلوتینه کننده ایجاد مینماید.

با این حال عفونت بدون عالیم بالینی واضح،

غیر معمول نیست.

عامل این بیمــاری در  PHکمتر از  6/8پایدار

میزبانها:

ارگانیسم تحت تاثیر قرار میگیرد .ارگانیسم

شاخدار ،کبوترها ،بلدرچین ژاپنی ،قرقاول،

نخواهد بود و در دمای باالی  39 Cرشــد
o

در دمای اتاق تا  3روز روی پر ،تا  12ســاعت

در حفرهی بینی و کمتر از یک روز بر روی سایر
مواد زنده خواهد ماند.

 MSاز نمونههای محیطی شــامل پر ،گرد و

خاک ،غذا ،آب آشــامیدنی و  ....به واسطه

مرغ وخــروس ،بوقلمــون ،اردک ،غاز ،مرغ

کبک پا قرمز و گنجشک ،میزبانهای طبیعی
این ارگانیسم میباشــند ؛ البته گنجشکها
کامال نسبت به این عفونت مقاوم هستند .در
شرایط آزمایشگاهی ،درگیری مرغ عشق نیز

گزارش شده است.

عفونتهای طبیعی در جوجهها در ســنین

کمتر از یک هفته نیز مشاهده شده است ،ولی
عفونت حاد عموم ًا در سنین  4- 16هفتگی در
بوقلمونها مشاهده میگردد  .عفونت حاد در
جوجههای سن باال رخ میدهد .

عفونت مزمن متعاقب عفونت حاد رخ میدهد
و ممکن است تا پایان زندگی پرنده با او همراه

باشــد .مرحله مزمن ممکن است در هر سنی
رخ دهد و در برخی از گلهها ممکن است بدون
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ایجاد عفونت حاد نیز رخ دهد.

انتقال:

تماس مستقیم (آب ،غذا و  )...و انتقال تنفسی

از جملــه راههای انتقال آلودگی میباشــد؛
معمو ً
ال  % 100پرندهها آلوده میشوند،گرچه
ممکن اســت هیچ کدام و یا تعــداد کمی از
آنها ضایعات مفصلی نشــان دهند .به نظر

نمیرســد عفونت متعاقب آلودگی محیطی
پــس از تخلیه گلــه آلوده رخ دهــد؛ گرچه

گزارشــی مبنی بر آلودگــی جوجههای یک
روزه پس از جایگزینی در محیط آلوده وجود

داشته اما در آن گله شواهدی از عفونت تا سن

 33-54روزگی مشاهده نگردید .این پرندگان

به عنوان حامل تا پایان زندگی باقی ماندند.

انتقال عمودی در خصوص ارگانیســم وجود
دارد ،در حالیکه بسیاری از جوجههایی که از

گله های آلوده هچ میشــوند عاری از عفونت

باقی میمانند .انتقال عمودی نقش اساسی

در گسترش و پخش شــدن  MSایفا میکند.

عالیم بالینی:

اولین عالمت قابل مشاهده ،کمرنگ شدن تاج
و ریش ،لنگش و کاهش و عقب افتادن رشــد

پرنده میباشد .با پیشــرفت بیماری ،پرها
ژولیده شده و ریش پرنده چروکیده میشود.

در برخی پرنده ها  ،ریــش رنگ قرمز آبی به
خود میگیرد .معمــوال تورم اطراف مفاصل
مشاهده شده و تاول در قسمت سینه متداول

است .عمدتا مفصل خرگوشی و بالشتکهای
کف پا درگیر بوده ( تصویر  ) Aولی در برخی

پرندهها اکثرمفاصل تحت تاثیر قرار خواهند

گرفــت .دهیدراته شــدن و الغــر و ضعیف
شدن پرنده از ســایر عالیم میباشد ؛ گرچه

در زمانیکــه گلههای مادر تجــاری در دوره

پرندههای دیگر تمایل به خــوردن آب و غذا

تخمگذاری آلوده میشــوند ،به نظر میرسد

خواهند داشــت .تغییر رنگ مدفوع به رنگ

انتقــال از طریق تخم مرغ در طول  4 - 6هفته

سبز همراه مقادیر زیاد اسید اوریک و یا اورات

ابتدایی پس از عفونت بیشــتر خواهد بود.

مشــاهده میگردد .عالیم حادی که در باال

انتقال عمودی پس از آن کاهش خواهد یافت

توضیح داده شده اســت ،به آرامی ریکاوری

ولی گلههای آلوده تا انتهای عمرshedding

خواهد شد؛ با این حال ساینویت تا پایان عمر

خواهند داشت.

گله همراه خواهد بود .در برخی مواقع فاز حاد

دورهی نهفتگی:

وجود نداشته و یا قابل شناسایی نمیباشد و

دورهی نهفتگــی این بیماری نســبتا کوتاه

تنها یک ســری پرندههایی با درگیری مزمن

عمودی آلوده شــده باشند MS ،در 6روزگی

مجاری تنفسی درگیر میشوند ،ممکن است

مشاهده میشــوند .پرندههایی که از طریق

میباشد ،چرا که در جوجههایی که از طریق

رال و خــس خس خفیفی به مدت  4 - 6روز از

قابل شناسایی اســت .در صورتیکه عفونت

خود نشــان دهند و یا اینکه میتواند عفونت

متعاقب آلودگی در تماس و انتقال افقی باشد،

بدون بروز عالیم باشد.

دورهی نهفتگــی  11-21روز گزارش شــده

کندرودیستروفی به علت وزنگیری پرنده روی

اســت .آنتیبادیها ممکن است قبل از بروز
عالیم بالینی شناسایی گردند .

تصویر  :Aالتهاب مفصل خرگوشی

پای مخالف پایی که درگیری بالشتک کف پا
دارد ممکن است وجود داشته باشد .عفونت

35
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کیسههای هوایی در هرســنی میتواند رخ

میباشــند .در حالیکه احتمــال ایجاد این

میشود .بیشــتر ضایعات کیسههای هوایی

کمتر است.

دهد ولی بیشتر در جوجههای گوشتی دیده
در فصل زمستان اتفاق میافتد .

نتایج حاصــل از گلههای مادر آلوده به ، MS

ســاینویت از طریق آلودگی دستگاه تنفسی
 MSبه عنوان یک فاکتور دخیل در گسترش و

پیشرفت سندروم پریتونیت حاصل از  Ecoliو

می تواند آلودگی کیســههای هوایی ،کاهش

مرگ و میر ناشــی از آن در گلههای تخمگذار

دنبال داشته باشد .در خصوص ارتباط  MSبا

پریتونیت حاصــل از  E.coliاز عوامل اصلی

روند وزن گیــری و افزایش ضریب تبدیل را به
کاهش تولید تخم مرغ بین محققین اختالف

وجــود دارد؛ برخــی بر ایــن باورند که MS
باعث کاهش تولید میگردد در حالیکه برخی
معتقدند تاثیری در کاهش تولید ندارد .تلقیح

آزمایشگاهی  MSدر مرغ های تخم گذار در فاز

تولیدی ( به روش آئروسل) باعث ایجاد کاهش

تجاری شناخته شده اســت .طی دهه اخیر

مرگ و میر در مرغهای تخمگذار بوده است.
نتایج حاصل از تحقیقات نشانگر ارتباط بین

 MSو  E.coliدر ســندروم پریتونیــت بوده،

بطوریکه  MSمیتواند پریتونیت ناشــی از

 E.coliرا تشدید نماید (تصویر .)B

تولید  ،یک هفته پس از تلقیح شده ،بطوریکه

خصوص گلههای مادر گوشــتی حساسیت

پس از دو هفته تولیــد تا  % 18کاهش یافته و

کمتری نسبت به تولید پوسته تخم مرغ غیر

پس از  4هفته به حالت نرمال برگشته است.

طبیعی مرتبط بــا بیماری MSوجود دارد .از

تلقیح به مــرغ های تخمگذار در ســن 10

ســال  2000غیر نرمال شدن قسمت رأسی

گردیده است.

مرغهای تخمگذار هلند مرتبط با بیماری MS

هفتگی باعث کاهش تولیــد در دورهی تولید

تخم مــرغ ( )Egg apex abnormalityدر

در عفونت طبیعی حاصلــه در مرغهای بالغ

مورد توجه قرار گرفت .

کیفیت آن مشاهده میشود و یا اینکه ممکن

پوسته تخم مرغ و نازک شدن و ترک خوردگی

معمــوال تاثیر کمــی بر تولید تخــم مرغ یا

این وضعیت بصورت ایجاد تغییر در ســطح

اســت تاثیری به این روند نداشــته باشد؛ با
این حال شــواهدی مبنی بر کاهش تولید در

تصویر : B

مایکوپالسما ساینویه وجود دارد.

 -2پریتونیــت منتشــر در محوطه بطنی ؛

مرغهای تخمگذار تجــاری آلوده به عفونت

 -1التهاب و عفونت کیسههای هوایی

مایکوپالســماها قادرند از یک کلونی داخل

 egg peritonitis -3متعاقب درگیری توام

خود جابه جا شــوند .به نظر میرســد این

 -4ســالپنژیت والتهاب اویدوکــت در مرغ

و شکستن آن عنوان شــده است .این حالت
غیر نرمال در ناحیه ای تا حدود  2سانتیمتر

از رأس تخم مرغ دیده میشــود که در بیشتر

موارد به شــکل شیار شــفاف با حاشیهی

مشخص میباشــد که در کندلینگ شفافیت

کیســههای هوایی به داخل تخمدان مجاور

مایکوپالسما ساینویه و اشرشیاکلی؛

مسیر انتقال  MSبه اویدوکت نسبت به انتقال

تخمگذار.

داشته باشد .احتماال جهت جابهجایی  MSبه

البتــه این ادعا جای بحــث دارد چرا که این

ایجــاد ضایعات ســاختاری و عملکردی در

نموده و  E.coliپاتوژن اولیه می باشد.

غلظت پروتئین ماتریکس پوســته تخم مرغ

آن از طریق گردش عمومی کارایی بیشــتری
اویدوکت از طریق گردش عمومی خون حضور

فاکتور ثانوی مثل  IBVحائز اهمیت میباشد.

ارگانیسم در حضور  E.coliوضعیت را تشدید

این ناحیه بیشتر میشــود .مطالعات اخیر

نشــانگر ارتباط بین MSو  EAAبوده که ضرر
و زیان اقتصادی این بیماری را بیشتر خواهد

کرد .ایجاد وضعیــت  EAAاحتماال به علت
اویدوکت میباشــد MS .میتواند ترکیبات و

منشا ایجاد عفونت بسیار حائز اهمیت است

اخیرا عفونت حاصل از  MSرا با پوســته غیر

در مایــع رحمی و کلسیفیکاســیون را تحت

داخل وریدی بیشــتر عامل ایجاد ساینویت

تخمگذار تجــاری مرتبط دانســتهاند .در

مژکهای اویداکت اثر گذاشته که این وضعیت

چرا که منشــأ بالشــتک کف پا و یا از مسیر
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عالیم ســاینویت بین  %2-75گله متغیر بوده
ولی معموألبیماری در  %5-15گله شیوع پیدا

خواهد کرد .درگیری تنفســی عمومأ بدون
عالئم می باشد ،ولی در این مواقع%90-100

گله آلوده خواهد شد .مرگ و میر معموال کمتر
از  % 1الی بیشتر از % 10می باشد.

عالئم کالبد گشایی:

در مراحل اولیه فرم ساینویت  ،در جوجههای

درگیر میتوان ترشــحات اکسوداتیو سفید
یا بی رنگ در غشــا های ساینویال صفحات

تاندون ،مفاصــل و بورس جنــاغ را ردیابی

کرد ،بزرگ شــدن کبــد و طحال از ســایر
عالیم میباشــد.کلیهها معموال متورم ،بی

رنگ و حالت خالدار میباشــد .با پیشــرفت

بیماری ،میتــوان در محل صفحات تاندونی

ترکیبات مایع رحمی را تغییر داده و جاگذاری

وضعیت را داشته باشــند ،حدود  % 3قیمت

می دهد EAA .در حضور توام  MSبا ویروس

مرغها میتواند قبل از جمع آوری روزانه تخم

کریستالهای کربنات کلسیم را تحت تاثیر قرار
برونشــیت تشدید خواهد شــد .در بررسی

میکروسکوپ الکترونی ،قسمت شفاف تخم
مرغ در  EAAنشــانگر عــدم حضور الیه ی
 mammillaryناحیه کلسیفیه شده و ضخیم
تر شدن غشاهای داخلی پوسته تخم مرغ می

باشد EAA .در مرغ تخمگذار سفید و قهوه ای

تمام شده تخم مرغ میباشد .شکستن تخم

آلودگی اتفاق بیافتد.

پوســتههای غیر نرمال در بخش رأس تخم
مرغ ( )EAAدر دوگله از یک واحد چند ســنی

مرغ مادر تخمگذار  Hylineدر شــمال ایتالیا

و کالبد گشــایی در مرغ هــای  + MSبا تخم

در یکســری از مطالعات این وضعیت تا % 25

تخم مرغهای یک گله این مشکل را داشتهاند.
تخم مرغها هم گزارش شده است .این حالت

به غیر از دژنراسیون کیســتیک در اویداکت

باعث ایجاد شکســتگی و فساد در تخم مرغ

پرندهها مشــاهده نشده است .مقاومت تخم

تحت تاثیر قــرار گرفته و کاهش مییابد .این

سمت راســت (اویداکت غیر فعال) در برخی

مرغهای  ، EAAدر بررســیهای آزمایشی به

میگردد .وزن میانگین و کیفیت تخم مرغ نیز

گلهها از لحاظ مایکوپالسما ساینویه ،مثبت

طور معنــا داری کاهش مییابد  .تخمین زده

اعالم میگردند.

وجود تخم مرغهــای  EAAدر گلهای که %5

شیوع و مرگ و میر:

شده است که آســیب اقتصادی در وضعیت

تخم مرغهــا بین هفته هــای  30 - 75این

کشیده شود .سطوح مفصلی مخصوصا در

به نظر میرســد حدود  3هفته پس از شروع

در قفس و یا سایر سیستم های پرورشی دیده

مرغهای  ، EAAآنرمالیهای قابل مشاهدهای

که میتواند به عضالت و کیســههای هوایی

مرغ اتفاق بیافتــد .تولید تخم مرغهای EAA

مشاهده شده است که حدود  %1/3الی %1/8

میشود .در نتایج حاصل از مطالعات بالینی

و مفاصل ،ترشــحات پنیری مشــاهده کرد

گسترش و شــیوع این بیماری در گلههای با
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مفصل خرگوشی و مفاصل شانه  ،در درجات

و کلونیزه شدن ارگانیسم در مجاری تنفسی

تشخیص :

قابل مشاهدهای در دستگاه تنفسی مشاهده

با تهاجم سیستمیک میباشد MS .جدا شده

مایکوپالسما ساینویه را میتوان در طول فاز

التهاب و عفونت در کیســههای هوایی بوده،

نمود .جداســازی ارگانیســم در پرندگان با

ایجاد ساینویت میباشد .

مرحله مزمن عفونت ،ارگانیسم مدت زیادی

مختلفی باریک میشــود .عموما ضایعات
نمیشود .در حالت تنفسی بیماری ،عفونت
کیســههای هوایی قابل مشاهده خواهد بود
(تصویر .)B

پاتوژنز (روند بیماری زایی):

فوقانی به همراه فاکتورهای ناشناخته مرتبط

جداسازی از بافت:

از کیسه های هوایی بیشــتر مستعد ایجاد

حاد بیماری از ضایعات حاصله جداســازی

در حالیکه  MSجدا شده از  synoviaمستعد

درگیری حاد  MSمشــکل نیســت ،ولی در

التهاب کیســههای هوایی حاصل از  MSبا

در ضایعات ایجاد شــده حضــور نخواهد

یا هر عفونت مرتبط با دستگاه تنفسی تشدید

در حالت مزمن بیمــاری معتبرتر بوده که به

به حدت ویروس برونشیت همراه شده با MS

شناسایی می باشد .

روش و مســیر درگیری با  MSنقش اساسی

واکسیناســیون علیه نیوکاسل یا برونشیت و

داشت .جداسازی از دستگاه تنفسی فوقانی

طبیعی با  MSدو مســیر عمــودی( از طریق

خواهد شد .شــدت التهاب کیسههای هوایی

واســطه تکنیک آنتی بادی فلورسنت قابل

بســتگی دارد .ضایعات کیسه هوایی شدیداً

شناســایی مســتقیم  DNAمایکوپالسما

گرفته و شــدت مییابد .ویــروس گامبورو با

 DNAپراب به عنوان یک روش ســریع و ساده

در بیماری حاصله خواهد داشت .در آلودگی

انتقال تخم مرغ) و افقی (تماس مســتقیم،

مسیر تنفسی و  )...باید مدنظر باشد .

بیماریزایی حاصل از  MSعموما شامل اتصال

در شــرایط آب و هوایی سرد تحت تاثیر قرار

ســاینویه در بافت ها بواسطه شناساگرهای

ایجاد ایمنوساپرســیون و تضعیف سیستم

عنوان شده است ولی این روش از حساسیت

تشدید ضایعات کیســههای هوایی خواهد

یک روش ســاده  ،سریع و با حساسیت باال در

پرندگان یا اورنیتو باکتریوم رینو تراکئال اثرات

بافت می باشــد RT-PCR .نیز در این زمینه

نخواهد داشــت .عالیم عصبی در ضایعات

سرولوژی :

ایمنی بدن در ترکیب بــا بیماری  ، MSباعث

کافی برخوردار نمی باشــد PCR .به عنوان

شــد .در درگیری توأمان  MSبا پنوموویروس

شناسایی  DNAمایکوپالســما ساینویه در

سینرجیستی و تشدید وضعیت عالیم وجود

توصیه شده است.

واسکولیت مننژیال در ساینویت بوقلمونهای

آنتیژن اختصاصی جهت روش تشــخیص

درگیر با  MSدیده شده است.

ایمنی:

سرولوژی آگلوتیناســیون سرمی ( )SPAبه
صورت تجاری موجود می باشــد .آنتی ژن
باید با سرمهای مثبت و منفی شناخته شده

مقاومــت در برابــر جراحــات مرتبــط با

بصورت روزانه تست شود .تقریبا  2 - 4هفته

فابرسیوس بوده و در واقع ایمنی همورال باعث

آلوده شــده به  MSنیاز می باشــد SPA .در

است که لنفوســیتهای وابسته به تیموس و

دارد که در گلههــای تخمگذار تجاری و مادر

از بروز عالیم ماکروسکوپی ناشی از ساینویت

مثبت اعالم میگردد.

با موتانت حســاس به دمــای  MSایمن می

مایکوپالسما گالی سپتیکوم با مایکوپالسما

کیسههای هوایی مقاوم خواهند بود.

در حالیکه روش های تکمیلی نشان گر آلودگی

مایکوپالسما ســاینویه وابســته به بورس

جهت گســترش آنتی بادیهــا در بدن پرنده

ایجاد این مقاومت میگــردد؛ این در حالی

برخی موارد حساس نبوده و گزارشاتی وجود

ایمنی ســلولی ممکن است جهت جلوگیری

روش  SPAمنفی بوده ولــی در روش ELISA

مورد نیاز باشد .جوجههایی که از طریق بینی

در برخی مــوارد به علت تشــابه آنتی ژنی

شــوند ،حداقل  21هفته نســبت به التهاب

ساینویه  ،در روش  + MG ، SPAاعالم میگردد

به  MSمی باشــد  ،وضعیت معکوس به ندرت
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مشاهده میشود .جهت تایید این وضعیت از
روش  HIمیتوان بهره جست .روش  ELISAرا

میتوان بعنوان تست روتین گلهها و جایگزین
روش  SPAاســتفاده کــرد .روش ELISA
همچنین جهت شناســایی آنتی بادیهای
موجــود در زرده تخم مرغ مرغهای تخم گذار
کاربرد دارد .

بعنوان مقایســه در روش های تشــخیصی

 MSمیتوان گفت همه روشهای سرولوژیک
میتواند موارد مثبت کاذب داشــته باشــد.

اعتماد کامل بر یک روش سرولوژیک توصیه

نمیگردد و جهت تائید نتایج ســرولوژیکی
میتوان از روش جداســازی و شناسایی بافتی
 MSاز مجاری تنفســی فوقانی و یا به روش

 PCRبهره جست .

آنتی بادیهــای اختصاصی ایمنوگلوبولین
 G,M,Aدر اویدوکت و آلبومن و جوجههای در

حال رشد در داخل تخم مرغ گلههایی که بطور

طبیعی با  MSآلوده میشود قابل شناسایی

هستند.

تشخیص تفریقی:

در صورت مشاهده تاول های سینهای  ،ضعف

در اندام حرکتی و بزرگ شــدن بالشتک های
کف پا یا مفصل خرگوشی میبایست به موارد

تفریقی توجه ویژه داشــت .موارد باکتریایی

شامل اســتافیلوکوکوس اورئوس  ،اشریشیا
کلی  ،پاستورلوز و ســالمونلوز ممکن است

به عنوان علتهای اولیه ساینویت شناسایی

گردد MG .میتواند بعنــوان علت ضایعات
مفصلی و تاولهای سینهای شناسایی گردد.
فیبروز شــدن تاندون های باز و بسته کننده

مچ پا و انگشــتان و نفوذ لنفوسیتی به داخل
میوکارد قلب مرتبط با آرتریت ویروســی در

تفریق آن با بیماری  MSکمک خواهد کرد باید
به خاطر سپرد که آگلوتیناسیون  MSمیتواند

بدون درگیری مشــخص مفاصل رخ دهد .در

بیمارانی که درگیری دســتگاه تنفسی وجود

دارد ،باید  MGو سایر بیماری های تنفسی را

تفریق نمود.

کنترل و پیشگیری:

بسیار مهم است .شــیوع و گسترش  MSدر
درگیری گله با عوامل مایکوپالسماساینویه

بسیار مهم است  .شــیوع و گسترش  MSدر
گلههای گوشــتی اغلب با گله مادری درگیر

روش مدیریتی :مؤثرترین روش کنترل این

مرتبط اســت .تصمیم گیــری در خصوص

میباشد .بیوسیکیوریتی و قرنطینه صحیح در

اقتصــادی در کنترل بیماری و گســترش آن

بیماری ،تهیه جوجــه از گلههای  MSمنفی

درگیری گله با عوامل مایکوپالسما سینوویه

کشتار این قبیل گله ها با در نظر گرفتن صرفه

خواهد بود.
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آنتی بیوتیک تراپی :درمان آنتی بیوتیکی

در گلههای گوشتی مؤثر اســت .تیامولین

با این کار می تــوان انتقال عمودی آلودگی را

هوایی و ســاینویت در جوجهها مؤثر خواهد

در برطرف کردن بیماری مؤثر نمی باشد  .ولی
کاهش داد.

آشامیدنی در جلوگیری از التهاب کیسههای

بود .

در شــرایط آزمایشــکاهی و invitro

درمــان تخم مرغها بــا تایلوزیــن به روش

کلــر تتراســایکلین ،دانوفلوکساســین،

تایلوزین و جنتامایســین یا درمان حرارتی

مایکوپالسما ســاینویه به آنتی بیوتیکهای
انروفلوکساسین،لینکومایســین ،اکســی
تتراسایکلین ،اسپکتینو مایسین  ،تیامولین،
تیل مایکوزین  ،آیولوزین و تایلوزین حساس

می باشــد .در مقایســه بــا  ، MGبه نظر
میرسد  MSنسبت به اریترومایسین مقاوم
باشد .مقاومت نســبت به تیامولین و اکسی

تتراسایکلین دیده نشده است.
عموم ًا جهت جلوگیری از التهاب کیسههای
هوایی یا ســاینویت ،داروهــای مختلفی
وجــود دارد ولی در درمــان ضایعات ایجاد

شــده کمتر مؤثرند .در یک مطالعه که گله

بطور طبیعی بــه  MSآلوده شــده بود 3 ،
مرحله انروفلوکساسین و متعاقب آن اکسی

تتراسایکلین بطور مداوم به مقدار  600 ppmدر
دان مورد استفاده قرار گرفت .این گله مکرراً

در روش  PCRمنفی اعالم شــد که نشــانگر
پاکسازی متعاقب درمان بوده است.

غوطــهوری یا تلقیــح داخل تخــم مرغ با
تخم مــرغ های نطفــه دار جهت جلوگیری
از انتقال عمودی  MSقابل انجام اســت .در

معرض گذاشــتن گلههای مادر قبل از شروع
دوره تولید با  MSحاد باعــث کاهش انتقال

عمودی خواهد شــد؛ این روش باید فقط در

گلههایی که عفونت رخ داده اســت استفاده
گردد.

واکسیناسیون :

باکترین روغنی و غیر فعال شده بطور تجاری

قابل دسترس می باشد ولی نقش آن در کنترل
 MSبطورکافی مطالعه نشده است.

واکسن  MSزنده حســاس به دما ( )MS-Hبا

دوز  4/8*105ccu/mlمیتوانــد حداقل به

مدت 40هفته گله را ایمن نگه دارد .ایمنی 3-4
هفته پس از واکسیناسیون قابل ردیابی است.

در مطالعه دیگر درمان با انروفلوکساســین

تصویــر  : Cتخم مرغ با شــکل پوســته

روز نتوانســت باعث منفی شدن  MSبا روش

در گله درگیر با مایکوپالسما ساینویه

( )10mg/kgاز طریق آشامیدنی به مدت 14

 PCRگردد.

مجموعــه ای از اطالعات گردآوری شــده
از آزمایشــگاه و شــرایط طبیعی نشان می

دهد کلرتتراســایکلین ()50-100gr/ton
مخلوط با دان به طور مــداوم نتایج رضایت

بخشــی در خصــوص کنترل  MSداشــته
است .غلظت باالتر ( )200gr/tonدر کنترل
ســاینویت حاصله پس از عفونت الزم است.

لینکومایســین همراه با اسپکتینومایسین
محلــول ()2gr/gallonدر آب آشــامیدنی

در پیشــگیری از التهاب کیســههای هوایی
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فراخوان مقاهل

9

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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