
 

 



 

 



 

 

 سالم بستر و مناسب تهويه تأمين 

 دكتر پزشكيان

 رئيس هيئت علمي شركت آريا دان رشد

 طور  به  آن  پخش  و  كوران  ايجاد  بدون  كافي،  و  تازه  هواي  تأمين  تهويه  نقش

 خارج  سالن  از  را  رطوبت  و  زائد  گازهاي  عمل  اين  با  و  است  سالن  در  يكنواخت

 مناسب  تهويه  تأمين  زمستان  در   .كندمي  تنظيم  هم  را  سالن  دماي  و  كرده

 شود  عمل  ضعيف  تهويه  مديريت  در  اگر  و  است  سال  گرم  فصول  از  تر  مشكل

 .بود  خواهد  الشه  كيفيت  كاهش  و  توليد  افت  تنفسي،  عوارض  بروز  آن  نتيجة

 كيفيت  حفظ  سالن،  رطوبت  تنظيم  دما،  حفظ  نياز،  مورد  تازه  هواي  تأمين  براي

 گرم  هواي  تازه،  هواي  بر  عالوه  سرد،  هواي  در  زائد  گازهاي  كردن  خارج  و  بستر

 نياز  مورد  مرغداري  سالن  براي  كه  هوايي  حداقل  .شود  وارد  سالن  به  بايد  نيز

 هوا  مكعب  متر  يك. دارد  بستگي  سالن  در  آنها  تعداد  و  وزن  پرنده،  سن  به  است

 براي  نياز  مورد  هواي  حداقل  ساعت،  يك  در  زنده  وزن  كيلوگرم  هر  ازاي  به

از ميزان    گازها  تجمع  از  هوا  مقدار  اين  خوب  مديريتي  شرايط  در  كه  است  طيور

جلوگيري      CO2= 0/25%و NH3= 20 ppm ،Co = 10 ppmباالتر از   

 افزايش  نيز  برابر پنج تا  است  ممكن  شرايط  تغيير  با  مي كند (هواي مورد نياز       

 كنترل  قابل  تهويه  توسط  نيز  بستر  و  سالن  رطوبت  شد  اشاره  كه  يابد). همچنان 

 سالن  رطوبت  آن،  از  ناشي  عوارض  و  بستر  شدن  خيس  از  جلوگيري  براي  و  بوده

 .باشد درصد 70از  كمتر بايد همواره نيز

 ميكند  تأمين  را  پرنده  نياز  مورد  هواي  و  شده  سالن  وارد  كه  تازه  هواي  مقدار

 هواي  كه  زماني  .دارد  نگه  مطلوب  حد  در  نيز  را  بستر  كيفيت  تواند  نمي  لزوماً

 روي  از  آب  قطرات  كند،  مي  پيدا  جريان  سالن  داخل  به  كم  سرعت  با  سرد

 هواي  لذا  .ميشود  مرطوب  زود  خيلي  بستر  و  كرده  چكه  بستر  روي  به  ديوارها

 هدايت  سقف  سمت  به  گرم  هواي  با  بايد  برسد  بستر  به  اينكه  از  قبل   ورودي

 سرد  و  گرم  هواي  از  مناسب  مقادير  اختالط  .برسد  پرنده  سطح  به  سپس  و  شده

 را  تهويه  حداقل  ايجاد  امكان  سالن،  سمت  در  درست  مسيري  در  آن  هدايت  و

 هواي  ورود  از  دورتر  فاصله  در  كه  هوا  هاي  ورودي  بودن  باز  .آورد  خواهد  فراهم

 در  اختالل  ايجاد  امكان  و  سالن  در  هوا  سرعت  كاهش  سبب  دارند  قرار  تازه  و  گرم

 با  توان  مي  سالن  در  را  هوا  جريان  سرعت شود.  مي  سرد  فصول  در  بويژه  و  تهويه

 متوجه  سالن،  هواي  با  آن  شدن  مخلوط  نحوه  و  دود  از  استفاده  با  يا  و  بادسنج

 .شد

 رطوبت  ميزان  و  است  درصد  20  معموالً  ها  جوجه  تازه  مدفوع  خشك  ماده  ميزان

 زياد  دليلي  هر  به  آب  مصرف  اگر  .دارد  مستقيم  آب ارتباط   مصرف  ميزان  با  آن

 آب زماني   اگر  .شود  مي  زياد  نيز  بستر  رطوبت  اضافي آب،   مقدار  دفع  اثر  در  شود

 بستر  دست،  بازكردن  از  بعد  و  شود  خارج  آن  از  ميشود  فشرده  دست  در  بستر  كه

 درصد  45  از  كمتر  به  آن  خشك  ماده  حالت  اين  در  حفظ كند،   را  خود  شكل

 معمول  طور  به  و  مخلوط  با ادرار   كلوآك  در  مدفوع  پرندگان،  در   .است  رسيده

 .گرددمي دفع ميباشد رنگ سفيد اوريك اسيد از پوشيده كه بار 16 تا 12

 و  بوده  چسبنده  حالت  با  و  تيره  اي  قهوه  رنگ  به  كور  روده  از  شده  دفع  محتويات

 خوبي  شاخص  روزانه  آب  مصرف  گيري  اندازه  .گردددفع مي   روز  در  بار  دو  يا  يك

 آب  زياد  مصرف  به  ها  از بيماري   بسياري  كه  چرا  است  بيماري  تشخيص  براي

عواملي   .است  اسهال  بروز  خطر  از  اي  نشانه  آبكي  مدفوع  اغلب  و  شوندمي  منجر

 عوامل  از  يك  كدام  بدانيم  بايد  اما  است.  متنوع  شوند  مي  اسهال  بروز  باعث  كه

 اين  .است  شده  مشكل  اين  باعث  آنها)  از  تركيبي  يا  پروتوزوآ  ويروس،  (باكتري،

 زياد  را  ادرار  و ترشح   ميگذارد  اثر  ها  كليه  نيز  و  گوارش  دستگاه  روي  عوامل

 .ميكنند

 مرطوب  بستر  ايجاد  در  اي  شده  شناخته  عوامل  برونشيت  و  گامبورو  هاي  بيماري

. ميشوند  اسهال  باعث  و  گذارندمي  اثر  ها  روي كليه   بيماري  دو  اين  .هستند

 تشخيص  اي قابل   ماهيچه  خونريزي  و  بورس  التهاب  مانند  ضايعاتي  با  گامبورو

 آزمايش  و  ويروس  جداسازي  به  است  ممكن  برونشيت  تشخيص  براي  ولي  است.

 بر  مستقيم  بطور  كه  دارند  وجود  هم  ديگري  هاي  ويروس  البته.  نياز باشد   خون

. مي شوند   ناميده  داخلي  هاي  پاتوژن  به عنوان   و  ميگذارند  اثر  گوارش  دستگاه

 پاتوژن  گونه  ترين اين   شده  شناخته  از ...و  ويروس  رئو  ويروس،  انترو  روتاويروس،

 ايجاد  ها  ميكروارگانيزم  اين  توسط  كه  هايي  بيماري  نتوان  شايد  كه  باشندمي  ها

 ممكن  شوند،  نمي  جداسازي  راحتي  به  چون  داد.  تشخيص  به سرعت   را  ميشوند

. باشند  نشده  هم  اسهال  باعث  يا حتي   و  باشد  كم  درگير  پرندگان  تعداد  است

 پرنده را   كه  شده  برده  نام  هاي  ويروس  از  ناشي  ثانويه  ميكروبي  هاي  عفونت

 .دارند بيوتيكي آنتي درمان به نياز معموالً كنند درگير

 (آيمريا).  شوند  مي  اي  روده  هاي  بيماري  باعث  كه  هستند  كوكسيدياها  از  انواعي

 پروتوزوآهاي  دارند  وجود  طيور  پرورش  هاي  اغلب محل   در  كه  ها  ارگانيزم  اين

 افزايش  و  اسهال  روده باعث   داخلي  سطح  در  عفونت  ايجاد  با  كه  هستند  كوچكي

 آنتي  افزودن  يا  مادر  هاي  گله  واكسيناسيون  با  البته.  مي شوند   بستر  رطوبت

 .كرد جلوگيري آن وقوع از مي توان ها جوجه خوراك كوكسيديال به

 متعادل  تعداد  به  و  مختلف  انواع  از  باكتري  ها  ميليون  پرندگان  گوارش  دستگاه  در

 به  باعث  كه  عاملي  هر.  ميكنند  كمك  هم  گوارش  پروسه  به  ضمناً  و  داشته  وجود

 باكتري  افزايش  سبب  گردد  دستگاه گوارش   ميكروبي  جمعيت  تعادل  خوردن  هم

 به  اسهال را   و  روده  خفيف  تورم  است  ممكن  و  شده  كلسترديوم  مثل  مضر  هاي

 در  طيور  جيره  از  رشد  محرك  هاي  بيوتيك  آنتي  حذف  با.  باشد  داشته  دنبال

 از  استفاده  مشكل،  اين  رفع  براي.  گرديد  بيشتر  نيز  اي  عوارض روده   اينگونه  اروپا،

 باشد  گوارش  دستگاه  جمعيت ميكروبي   در  تعادل  ايجاد  به  قادر  كه  تركيباتي

ميان   اين  در  كه  گردد  رشد  محرك  هاي  بيوتيك  آنتي  جايگزين  تواندمي

 .باشند مناسبي جايگزين ميتوانند پروبيوتيكها

 :گيري نتيجه

 و  ها  بيماري  از  بسياري  شيوع  عمده  عوامل  از  يكي  مرطوب  بستر    ♦♦♦♦

 .باشد مي الشه كيفيت كاهش

 خواهد  افزايش  نيز  آمونياك  گاز  توليد  بستر،  رطوبت  افزايش  با    ♦♦♦♦

 .يافت

 دفاعي  مكانيسم  كاهش  سبب  خود  نوبه  به  آمونياك  گاز  افزايش    ♦♦♦♦

 ناشي  هاي  عفونت  بروز  به  و مي تواند منجر     شده  تنفسي  دستگاه

  پرنده گردد. در E-coli  از 

 تورم  گله،  در  رشد  يكنواختي  غير  به  منجر  بستر  رطوبت  افزايش ♦

 و  سينه  در  تاول  ايجاد  فلجي،  حركتي و   عوارض  بروز  و  مفاصل

 گردد. مي كشتار در هايي الشه چنين حذف
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 يادگيري و ياددهي 

 اساس و پايه حركت تكاملي

 سيد احسان سبزواري

 نماينده هيئت مديره شركت آريا دان رشد

 

از زماني كه انسان پا به عرصه تمدن و زندگي اجتماعي گذاشت، به سـرعـت    -1

به اين باور رسيد كه براي رفع نيازهاي دروني و بروني روزمره خود كه بـالـقـوه      

زندگي او را احاطه كرده است ناچار به تفكر و يادگيري شيوه هـاي زنـدگـي و        

خويشتن آموزي است.  لذا نه تنها اين حس غالب دروني را در خود تقويت كـرد   

بلكه تجارب و آموخته هاي خود را به نسل هاي پس از خود نيز با روش هـاي      

ابتدايي منتقل كرد. از آن زمان تا كنون اين انتقال اطالعات و دانسته ها نسل به  

نسل ادامه يافته و گسترش پيدا كرده، روز به روز دامنه آن وسيع تر شده و بـر      

كيفيت و كميت آن افزوده گرديده است. اين انگيزه دروني براي توسعه يادگيري  

و ياددهي نه تنها انتقال اطالعات و تجارب ر ا ميسر ساخت بلكه به زودي بشـر    

هـاي  را به اين باور رساند كه نياز دارد آموخته ها، تجارب، اطالعات و دريـافـت      

خود را با كشف يا اختراع وسيله اي براي نسل هاي بعدي تـر نـيـز حـفـظ و            

نگهداري كند. اختراع خط بزرگترين تحول تمدني و نقطه عطف شگرفي بود كـه   

انسان توانست از آن براي رشد و توسعه زندگي اجتماعي خود به نحو گسـتـرده     

اي استفاده كند. با بهـره   

ــزار         گــيــري از ايــن اب

انگـيـز بـود كـه         شگفت

همچنين توانست بنـيـاد   

آموزش و درس و مدرسه 

را پي ريزي كنـد و بـه       

جايي برساند كـه امـروز     

شاهد شـگـفـتـي هـاي        

افسون كـنـنـده آن در        

جوامع مترقي و متمـدن  

هستيم. در اين كشاكـش  

تاريخي كه تقريباً تمامي 

جوامع و تـمـدن هـاي        

بشري در جـاي جـاي         

جهان در آن  سهمي داشته اند شاهد فراز و نشيب هاي زيادي بوده ايم. سـنـگ    

نوشته ها، الواح تاريخي و پس از آن كتاب ها و نوشته هاي مختلف روي سـنـگ   

-ها و پوست حيوانات و باالخره اختراع صنعت چاپ و كاغذ مجموعـاً دسـتـاورد     

هايي بوده است كه بشر با استفاده از استعداد خدادادي يادگيـري و يـاددهـي        

توانسته است تجارب و آموخته هاي خود را به نسل هاي متوالي منتقل كند. امـا   

در اين گير و دار تاريخي همواره شاهد بوده ايم كه جوامعي بـا انـديشـه هـاي         

متعالي و روشن بيني به اهميت جايگاه رفيع يادگيري و يـاددهـي بـيـش از             

سايرين پي برده و به ويژه در دوسه قرن اخير از اين سرچشمه پـايـان نـاپـذيـر        

فكري الهي به حد كمال استفاده كرده اند. تفاوت هاي فاحشي كـه امـروزه در        

ميان تمدن هاي مختلف و فرهنگ هاي گوناگون در سراسر كره زمين شاهد آن   

فرهنگي است كه بي وقفه در سراسر جهـان ادامـه      هستيم ناشي از اين ماراتون

دارد. نظري دقيق و موشكافانه به پيشرفت هاي شگفت انگيز علمي و صنـعـتـي     

برخي كشورها در نهايت ما را به اين باور مي رساند كه عامل اصلي و تـقـويـت        

كننده اين حركت هاي علمي و اين پيشرفت ها و دستاوردها چيزي جـز بـهـا        

دادن و توسعه و تقويت اهرم نيرومند يادگيري و ياددهي نيست. كوتـاه سـخـن       

 اينكه اساس و پايه اين حركت تكاملي همانا يادگيري و ياددهي است.

حال بايد ديد كه اين حركت فرهنگي نيرومند تنها در حوزه هـاي خـاصـي       -2

-تواند كارائي و اثربخشي داشته باشد يا  دامنه آن به ساير حوزه ها نيـز مـي    مي

توان ادعا كرد كه يادگيري و ياددهي مرز و   تواند تسري پيدا كند. با قاطعيت مي 

محدوده خاصي ندارد و مي تواند و بايد كه در تمامي زمينـه هـاي زنـدگـي و           

اي انسان هاي امروزي كارائي و اثر بخشي داشته باشد. امروز هر فردي كـه   حرفه

كند و در هر حرفه و شغلـي كـه     اي از اين جهان پهناور زندگي ميدر هر گوشه

هست قوياً نيازمند يادگيري مستمر و رشد پيوسته فـكـري و ذهـنـي اسـت.            

دستاوردهاي فني، صنعتي و خدماتي بشر هر روز و هر ساعت در حال تغييـر و    

تكامل است. وسيله اي كه تا چندي پيش قابل استفاده بود امروز كارائي خود را    

از دست داده و كامل تر، مجهزتر و   

بهتر شده است. ابزارها و روش هايي  

كه در بخش خدمات مورد استـفـاده   

قرار مي گرفت نيز در اين تغيـيـر و     

هـاي  تحول در امان نيـسـت. روش     

توليد كاال، مواد مورد اسـتـفـاده و        

هـاي  تكنولوژيهاي نو جايگزين نسـل 

شوند. از هـمـه    كهنه قبل از خود مي

تر روش هاي مـديـريـتـي     اينها مهم

مدرن كه در واقع تمامي تكنولـوژي  

ها، مواد، روش هـاي سـاخـت و            

تجهيزات را در حيطه عملكرد خـود  

دارد بي وقفه در حال تـكـمـيـل و       

تكامل است. اندكي تحقيق و تفحص  

در سيستم هاي مديريتي موفق جهان و بررسي و علل اين موفقيت ها چند نكته 

را بوضوح آشكار مي سازد كه بارزترين آن توجه به يادگيري و يـاددهـي اسـت.      

كنند و مفتخرند كه كاركنان آنها و خود آنها به جـاي    اين مديران موفق ادعا مي

هـاي درس    هاي كار خود در كـالس حضور فشرده و مستمر در كارگاه ها و اتاق

مشغول آموختن و يادگيري و به روزشدن هستند و نه تنها بـه روزشـدن كـه          

آموزند. اين شيوه عملكرد مديران مصداق اين شعر فارسي  زندگي در آينده را مي

كي تواند كه شود هستي بخش. آنـهـا        –است كه : ذات نايافته از هستي بخش  

-خود در كنار كاركنانشان در فضاي يادگيري و ياددهي زندگي و مديريـت مـي    
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كنند. اين مديران همواره در تكاپوي كسب مهارت هاي رهبـري و انـدوخـتـن          

دانش روز مديريتي هستند. آنها همچنين با اطمينان ادعا مي كنند كه كاركنـان   

نيز براي كاركردن در اين گونه سازمان ها راغب تر هستند، زيرا باور دارنـد كـه       

تر و رشد و پيشرفت شغلي و حرفه اي آنها با اشتغال در اينگونه سازمان ها ميسر

 تر است.قابل حصول

نگاهي مختصر ولي تاريخي به دوران كوتاه فعاليت شركت آريا دان رشـد و       -3

بررسي تطبيقي در زمينه چگونگي تأسيس، راه اندازي، بهره برداري و مديريتـي  

هاي بنيان گذاران آن قبل از تأسيـس ايـن     اين شركت مي تواند روشنگر ديدگاه

شركت باشد. تحقيق و مطالعه بر اساس آينده نگري، انتخاب تكنولوژي آلمـانـي،    

تامين ماشين آالت و تاسيسات مدرن، سازمان دهي و انتخاب پرسنل توانمند و   

اجراي شيوه هاي مديريتي نو در حين بهره برداري تماماً حاكي از روشن بيـنـي،   

درايت، آگاهي و به روز رساني تمامي اين فرآيندها بوده است، اعتقاد عميـق بـه     

تبحر و تخصص در تكنولوژي خوراك دام و طيور، حضور دكتر پزشكيان كـه از    

برجسته ترين شخصيت هاي حرفه اي و تخصصي در اين رشته است در كـنـار     

پرسنل تحصيل كرده و متخصص و توجه به آموزش هاي تخصصـي كـاركـنـان       

چنان در موفقيت و اعتالي نام اين شركت موثر واقع شده كه امروز شركت آريـا    

دان رشد به عنوان پيشروترين واحد توليدي خوراك دام و طـيـور در حـوزه            

مديريتي خوراك دام و طيور كشور شناخته مي شود.  شركت آريـا دان رشـد          

همواره به افتخارات چند ساله خود باليده اما هرگز به اين توفيقات بسنده نكـرده  

و به صورت مستمر در تكاپو براي دستيابي به يافته هاي جديد از طرق مختـلـف   

 بوده و هست.

حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي و اعزام كارشناسان خود به ايـن    

ها به منظور دستيابي و آشنايي با آخرين پديده هاي ايـن صـنـعـت،         نمايشگاه

همچنين آموزش كاركنان فني توسط متخصصين آلماني، دعوت از كارشنـاسـان   

متخصص توانمند جهت معرفي نرم افزارهاي مرتبط، استفاده از مشاوران مجـرب  

براي آموزش هاي پرسنل و برگزاري همايش هاي علمي و تخـصـصـي جـهـت        

تبادل اطالعات و خالصه آموزش مستمر و به روز رساني كـاركـنـان از جـملـه          

هاي مديريتي شركت براي آماده نگهداشتن و استعالي فني و تخـصـصـي    برنامه

سازمان خود بوده است. مديريت شركت با اعتقاد راسخ به نقـش يـادگـيـري و          

ياددهي و شناخت كامل سهم خود در اين فرآيند يادگيري و ياددهي مي كوشـد  

ابتدا خود بياموزد و سپس انگيزه و اعتقاد به يادگيري را در كاركنان خود زنده و 

 پويا نگه دارد.
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 مديريت گله هاي مرغ تخم گذار در شرايط تنش گرمايي 

 مصطفي لطفي

 مدير توليد شركت آريا دان رشد

  صنعت طيور به عنوان يك صنعت جاگيزين براي گوشت گوسفنـد و گـاو كـه         

طي چندين دهه گذشتـه  ، سرعت رشد مناسب و بازده چشمگير مي باشدداراي 

توسعه اين صنعت در برخي كشورها  چشمگيـر  توسعه گسترده اي داشته است.  

درصد توسعه صنعت طيـور   90بوده است. به طوري كه در كشوري همچون هند 

در ده سال مشاهده گرديده است. يكي از محصوالت ارزان قيمت صنعت طـيـور    

-كه كيفيت بسيار مناسبي از نظر مواد مغذي براي انسان است، تخم مـرغ مـي    

باشد. لذا استفاده از تخم مرغ در برنامه غذايي انسان ها كامـالً تـوصـيـه شـده            

كند افزايش در توليد و مصرف تخم مرغ بـيـشـتـر در       است. فائو پيش بيني مي 

كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد. كشورهايي همچون چين كـه در آن         

كشورها ميزان درآمدها و همچنين الگوي رشد جمعيت همچنان در حال تغييـر  

 است.

 (%)  ها به توليد تخم مرغ جهاني طي سال هاي گذشته تغيير سهم قاره

در توليد طيور در كشورهاي صنعتي به سرعت در حال تغـيـيـر مـي بـاشـد.              

كشورهاي آسيايي مانند چين، هند، تايلند، ويتنام، اندونزي، ژاپن و كره افزايـش  

 سرعت رشد كامالً محسوس مي باشد.

پس از معرفي نژادهاي مدرن و فن آوري غربي، كشورهايي مانند تايلند و چـيـن   

به صادر كنندگان عمده مرغ تبديل شده اند كه البته توسط نيروي كـار ارزان،      

شـونـد.   استفاده از انواع خوراك ارزان قيمت و حمايت دولت، پشتـيـبـانـي مـي       

پرورش دهندگان طيور در كشورهاي آسيايي با استفاده از سويه هاي طيـور بـا     

پتانسيل ژنتيكي مطلوب از نظر توليدگوشت و تخم مرغ سعي بر آن داشته اند تا 

از شيوه هاي مديريتي و برنامه هاي بهداشتي اجراشده در غرب الگو گيـرنـد تـا      

بتواند با استفاده از تجربيات آنها به بهترين عملكرد ها در پرورش طيور صنعتـي  

دست يابند. با اين وجود برخي شرايط مديريتي در مناطق مختلف تفاوت هـايـي    

استرس گرمايي يكي از مشكالتـي  دارند كه بايستي در پروش طيور لحاظ گردد.  

است كه در سراسر جهان پرورش طيور را با مشكل مواجه مي كند. فـارم هـاي      

مجهز در فصول گرم توانايي كنترل شرايط دمايي و رطوبت داخل سالن را دارند. 

ولي در برخي فارم ها كه از تجهيزات كافي برخوردار  نيستند مشكالت مـربـوط   

به دماي باالي سالن در فصول گرم مشاهده مي شود. لذا پرورش در اين شرايـط   

با چالش هايي مواجه است كه بايد بر طرف گردد. دماي باالي محيط مي تـوانـد    

اثرات ويران كننده اي در پرورش طيور گوشتي و تخم گذار ايجاد نمايد. دمـاي     

باال همراه با رطوبت باال اثرات مخرب بيشتري در پي خواهد داشت. در اين مقاله  

گذار و راه كارهاي سعي بر آن شده است تا اثرات تنش حرارتي بر مرغ هاي تخم

 موجود براي كاهش ميزان اين اثرات مخرب مورد بررسي قرار گيرد.

 كليات

درجه سانتي گراد مي بـاشـد كـه       42تا  40دماي بدن مرغ هاي تخم گذار بين 

اين دو درجه اختالف تحت تأثير عواملي همچون زمان مصرف خوراك (قبـل از     

-مصرف خوراك با بعد از مصرف خوراك) و يا زمان روز (شب يا روز) قـرار مـي       

درجه سانتيگراد مي باشد. بـاالتـر از         24تا  18گيرد. دماي ايده آل براي طيور  

درجه سانتيگراد طيور روش هاي را به كار مي گيرند تا بتواند در برابـر ايـن      24

 شرايط نامساعد محيطي زنده بمانند.

درجه سانتيگراد در سالن براي نـژاد     23در بسياري از منابع علمي فراهم آوردن 

درجه سانتيگراد براي نژاد هاي مرغ تـخـم      24هاي مرغ تخمگذار سفيد رنگ و 

-گذار قهوه اي پيشنهاد شده است. روش هايي كه مرغ تخم گذار بوسيله آن مي 

 تواند دماي بدن خود را در شرايط مساعدي نگه دارد در ادامه ذكر شده است:

 تابش

دفع حرارت از راه تابش از سطح پوست بدن به محيط اطراف  تـا حـد زيـادي        

تحت تأثير تفاوت در دماي بدن و هواي اطراف آن دارد. سقف هاي نامناسـب و     

توانند در روزهاي آفتابي تا حد زيادي گرما در سالن ايجاد نمايد. ايزوله نشده مي

مثل اينكه تابش مستقيم نور در سالن وجود دارد و سقفي در سـالـن مـوجـود         

 نيست.

 جريان هوا

انتقال گرما در اين روش در نتيجه افزيش دماي محيط اتفاق مـي افـتـد و از          

طريق انتقال گرما از بدن مرغ به هواي اطراف صورت مي گيرد.  ايـن پـروسـه         

باشد تـا هـواي     زماني كه گردش هواي كافي در سالن وجود دارد، كارآمد تر مي

 گرم اطراف بدن پرنده را جابجا كند.

 انتقال سطحي

انتقال سطح به سطح در اين روش به كار گرفته مي شود. به طور مثال انـتـقـال     

 تر. با دماي پايينبه بستر  از بدن پرنده گرما

 تبخير: 

به دليل آنكه مرغ هاي تخم گذار غدد عرق بر روي پوست بدن خـود نـدارنـد،        

گردد كه جلوگيري از تنش گرمايي در اين پرنده ها از طريق له له زدن انجام مي

اين روش تا حد زيادي وابسته به ميزان رطوبت هواي محيط دارد. دماي بـاالي     

محيطي همراه با رطوبت باالي محيط بسيار تنش زاتر از دماي باالي محـيـطـي    

6 



 

 

ميلي ليتر از آب      1همراه با رطوبت پايين محيط مي باشد. براي از دست دادن  

كيلوكالري انرژي دارند كه منجر  540بوسيله له له زدن، پرنده ها نياز به مصرف 

گردد. تمامي روش هاي ذكر شـده تـوسـط       دار توليد در گله ميبه كاهش معني

پرنده به كار گرفته مي شوند تا در نهايت بتواند شرايط دمايي مناسبي را بـراي      

پرنده فراهم آورند. مراحل به كارگيري اين روش ها در نمودار ذيل قابل مشاهده  

درجه، پرنده تقـريـبـاً     38است. همان طور كه مشاهده مي شود، در دماي باالي  

 تنها از طريق تبخير قادر به حفظ دماي بدن خود خواهد بود.

 

 

 اثرات تنش حرارتي بر عملكرد مرغ تخم گذار

كاهش مصرف خوراك، كاهش وزن، افزايش ضربان قـلـب، افـزايـش رطـوبـت           

فضوالت، كاهش هضم و جذب خوراك، ضعف سيستم ايمني، كاهـش انـدازه و       

كيفيت داخلي و خارجي تخم مرغ، كمبود الكتروليت ها و بسيـاري مشـكـالت      

اند.  يعنـي   دهد كه مرغ هاي تخم گذار با تنش گرمايي مواجهديگر زماني رخ مي

زماني كه پرنده براي حفظ تعادل دماي بدن و دفع حرارت از بدن بـا مشـكـل        

 مواجه شده است.  

همان طور كه پيش تر شرح داده شد دماي ايده آل براي مرغ هاي تخـم گـذار     

درجه سانتيگـراد مـرغ      30تا دماي حدود درجه سانتيگراد مي باشد.   24تا  18

 30تواند دماي بدن خود را حفظ كنند. در دمـاي       هاي تخم گذار هنوز هم مي

درجه سانتيگراد مرغ ها خوراك كمتري را مورد استفاده قرار مي دهـنـد و در       

 38تـا     30نتيجه ميزان توليد و وزن تخم مرغ كاهش مي يابد. با افزايش دما از  

درجه سانتيگراد پوسته تخم مرغ ها نيز با مشكل مواجه شده و ميزان شكستگي 

درجه سانـتـي گـراد       40پوسته افزايش مي يابد. ولي زماني كه دماي محيط به  

درجـه     38رسد، دماي بدن به طور چشمگيري افزايش مي يـابـد. بـاالي           مي

سانتيگراد مرغ ها فقط مي توانند با له له زدن فراوان از تنش حرارتي نجات پيدا 

كنند كه منجر به آلكالوز تنفسي مي شود.  اين پاسخ فيزيولوژيكي همراه اسـت     

ايـن     رخ داده و         در خون co2در پي كاهش ميزان  كه   خون pHبا افزايش 

مشكل در باالنس اسيدي خون منجر به كاهش ميزان كلسيم در خون شـده و      

 41بـاالي      بيكربنات كه براي استحكام پوسته ضروري است كاهش مي يـابـد.      

درجـه     47درجه سانتيگراد بروز تلفات در گله افزايش مي يابد و در دمـاي          

 سانتيگراد شرايط به شدت كشنده است.

جدول ذيل تأثير ميزان دماي محيط بر درصد توليد تخم مرغ و  وزن تخـم در     

 مرغ هاي تخم گذار را نشان مي دهد:

-نسبت آّب به خوراك مصرفي نيز در شرايط تنش گرمايي تحت تأثير قرار مـي   

 1بـه       1,82درجه سانتيگراد    15گيرد. نسبت مصرف آب به خوراك در دماي  

  1بـه     4,9درجه سانتيگراد  35تا  30باشد. در حالي كه اين نسبت در دماي  مي

 مي باشد.  

ي كاهش مصرف خوراك، به دليل افزايش دماي محيط جدول ذيل نشان دهنده

 مي باشد:
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عوامل مديريتي مناسب براي كنترل تنش گرمايي در  گله هـاي مـرغ     

 تخم گذار

 * عوامل مربوط به دوران پرورش پولت تخم گذار

با دمـاي بـاالتـر از          مرغ هاي تخم گذاري كه در سنين جواني در محيط هاي 

توانـنـد   پرورش يافته اند در آينده نيز در محيط هاي با دماي باالتر مياستاندارد 

تري داشته باشند. مرغ هاي تخم گذار با تاج و ريـش بـزرگـتـر و          توليد مناسب

 هاي گرمايي مقاوم ترند.  ميزان چربي كمتر الشه و پر كمتر در برابر  تنش

وزن پولت ها در شروع تخم گذاري از اهميت بااليي برخوردار است. پيـشـنـهـاد      

شود در شرايطي كه سالن در منطقه گرمسيري قرار دارد و احتمـال تـنـش      مي

گرمايي در سالن وجود دارد، در دوران پرورش طوري برنامه ريزي شود كه پولت 

هـاي بـا     درصد باالتر از استاندارد داشته باشند. چرا كه مـرغ    10ها وزني حدود 

كنند، از ذخاير بدني بيشتري برخوردارنـد،  وزن باالتر خوراك بيشتري مصرف مي

 و وزن تخم مرغ ها نيز از شرايط بهتري برخوردار خواهد بود.  

 * عوامل مربوط به دوران پرورش مرغ تخم گذار

 تراكم گله:

دفع حرات بدن تا حد زيادي وابسته به تفاوت دماي بدن و دماي محـيـط دارد.     

اگر تراكم گله زياد باشد تابش حرارتي بين بدن پرنده ها تجمع پيدا كرده و دمـا  

افزايش پيدا مي كند. در نتيجه پرنده ها نمي توانند حرارت را دفع كنند. تراكـم    

 پيشنهادي با افزايش دماي محيطي به شرح ذيل است:

 كنترل عوامل استرس زا:

در طي تنش حرارتي هر گونه استرسي مشكالت را دوچندان مي كند. لـذا در       

زماني كه تنش گرمايي در سالن وجود دارد بايستي تمامي شرايط استرس زا در   

زاي گله را كنترل نمود. واكسيناسيون، نوك چيني، جابجايي يا هر عمل تـنـش     

 ديگر بايستي به ساعات خنك روز حتي االمكان به شب منتقل شود.

 دماي آب:

تأثير دماي آب را بر عملكرد مرغان تخم گذار در    2000لسون و سامرز در سال 

درجه سانـتـيـگـراد      2شرايط تنش گرمايي مورد بررسي قرار دادند. آب با دماي  

درجـه     33كمتر در دسترس نيمي از گله قرار گرفت و نيمي ديگر از گله آب     

تـر  سانتيگراد را مورد استفاده قرار دادند. گروهي كه به آب بـا دمـاي پـايـيـن          

گرم خوراك بيشتري را مورد استفـاده قـرار داده و در            12دسترسي داشتند 

درصد توليد تخم مرغ باالتر بود. در اين تحقيق پرنـدگـان     12ي آن حدود نتيجه

 توانستند دماي بدن خود را با نوشيدن آب سرد كاهش دهند.

شود در شرايط تنش گرمايي آب با دماي مناسب در تمام در نتيجه پيشنهاد مي 

درجـه   23طول شبانه روز در اختيار پرنده قرار گيرد. در تحقيقات مختلف دماي  

درجه آب مصـرف     35سانتيگراد براي آب پيشنهاد شده است. در دماهاي باالي  

آب به طور معناداري كاهش مي يابد.  تغيير تعادل اسيد و باز در آب  از طـريـق    

 توصيه شده است.     KCL يا   HCL يا  NH4CLافزودن 

 زمان خوراك دهي:

زمان مصرف خوراك از موارد بسيار تأثير گذار بر تنش حرارتي مي باشد. اواخـر     

تـوانـد   بعد از ظهر افزايش دماي قابل توجهي در بدن پرنده رخ مي دهد كه مـي   

كشنده باشد. اين زمان گرمترين ساعات شبانه روز نيسـت، ولـي زمـانـي كـه             

خوراك دهي اوايل يا اواسط صبح انجام شود، اواخر بعد از ظهر زماني است كـه    

بهترين زمـان بـراي     باالترين ميزان هضم و جذب خوراك در آن اتفاق مي افتد.  

ساعت قبل از پيك دمايي شبانه روز مي باشـد. يـك سـوم از            8خوراك دهي 

خوراك بهتر است در صبح و دو سوم آن در اواخر بعد از ظهر در اختيار پـرنـده     

قرار گيرد. تغذيه در نيمه شب هم كه در منابع علمي مختلف به آن اشاره شـده     

 است به كاهش تنش حرارتي كمك مي كند.

 باالنس مناسب مواد مغذي در خوراك:

با توجه به اينكه با افزايش دماي محيط ميزان مصرف خوراك كاهش مي يـابـد،   

بايستي فرموالسيون جيره به صورتي انجام شود كه تمام مواد مغذي مورد نـيـاز   

پرنده تأمين گردد. اين عكس العمل بايستي همراه با استفاده بـا مـواد اولـيـه            

خوراكي باشد كه از قابليت هضم و جذب بااليي برخوردار بوده و در طي هضم و   

 جذب كمترين ميزان حرارت را توليد نمايند.  

 عوامل تغذيه اي تأثير گذار در شرايط تنش گرمايي:

 استفاده ار روغن در جيره:

درجه سانتيگراد انرژي مورد نياز براي نگهـداري بـدن      21با افزايش دما باالتر از 

كاهش مي يابد. ولي نياز به انرژي براي توليد با افزايش دماي محيط تـغـيـيـري      

درجه سانتيگراد نياز به انرژي در پرنده كاهش مي يـابـد ولـي         27نمي كند. تا 

درجه سانتيگراد احتياج به انرژي افزايش مي يابد. دليل آن احتيـاج    27بيشتر از 

به انرژي براي له له زدن پرنده مي باشد. اين حالت دقيقاً زماني اسـت كـه بـا           

افزايش دما ميزان مصرف خوراك كاهش مي يابد و لذا بايستي به تأمين انـرژي    

 كافي از طريق مواد اوليه اي همچون روغن، توجه شود.
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تاثيرات مثبت استفاده از روغن در خوراك در دماهاي باالي محيطي در بسياري 

تحقيقات نشان داده شده است. به عنوان مثال در تحقيقي كـه تـوسـط مـك            

انجام گرديد نشان داده شد استفـاده از خـوراك        1984نوگتون و ريس در سال

درجـه     31درصـد در دمـاي            17,2حاوي روغن خوراك مصرفي را حـدود    

سانتيگراد افزايش مي دهد. اين در حالي است كه استفاده از روغن در خـوراك     

درصد مصرف خوراك را افـزايـش    4,5درجه سانتيگراد فقط  18تا  10در دماي 

 داد. 

هضم چربي نسبت به هضم كربوهيدرات ها و پروتئين ها حرارت كمتري توليـد  

مي نمايد. همچنين روغن با ذرات پودري خوراك باند شده و مصرف خوراك را    

تحريك مي نمايد. همچنين انـرژي   

دهد كـه ايـن        جيره را افزايش مي

افزايش انرژي علي الـخـصـوص در      

تنش گرمايي كه مصرف خوراك نيز 

كاهش مي يابد و انرژي مورد نـيـاز   

شود بسيار اهميت پرنده تأمين نمي

دارد. همچنين در بسياري مـنـابـع     

علمي اشاره شده است كـه روغـن       

عبور خوراك را در دستگاه گـوارش  

كند كرده و در نتيجه استـفـاده از     

مواد مغذي را در دستگـاه گـوارش     

 پرنده افزايش مي دهد.

از ديگر محاسن استفاده از روغن در 

خوراك وجود مقادير قابـل تـوجـه      

بـاشـد   اسيد لينولئيك در روغن مي

تواند در ميزان توليد تـخـم     كه مي

 گذار باشد.مرغ و همچنين وزن تخم مرغ تأثير

 :پروتئين 

تأثير افزايش و يا كاهش ميزان پروتئين خام در جيره و اثـرات آن بـر تـنـش           

گرمايي در تحقيقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج مـتـفـاوتـي       

مشاهده شده است. مهمتر از هر چيزي در تنش حراراتي تأمين اسيدهاي آمينه  

ضروري مورد نياز براي پرنده مي باشد كه مصرف خوراك آن كاهش يافته است. 

قابليت هضم پروتئين نيز از اهميت بااليي برخوردار است. چرا كه هضم پروتئين  

هاي با قابليت هضم پايين حرارت زيادي توليد كرده و لـذا مشـكـالت تـنـش          

 حرارتي را افزايش مي دهد.

 ويتامين ها:

باشند كه كـاهـش آن مشـكـالت         ويتامين ها اجزاي مهم خوراكي در جيره مي

در تـحـمـل         Cنمايد. تصور بر اين است ويتامين مختلفي براي پرنده ايجاد مي

تنش حرارتي در پرندگان موثر است.  ولي علت اصلي آن هـنـوز بـه درسـتـي           

مشخص نشده است.  ممكن است بعضي پرندگان توان توليد آسكوروبيك اسيـد   

مود نياز خود را كه در پي تنش حرارتي از دست داده اند نداشته بـاشـنـد. در         

در تنش حرارتـي   Cتحقيقات مختلف نشان داده شده است استفاده از ويتامين 

مي تواند وزن تخم مرغ و كيفيت پوسته را افزايش دهد. همچنين در تحقيقـات   

ديگر افزايش مصرف خوراك و بهبود ضريب تبديل خوراك هنگام اسـتـفـاده از      

در خـوراك گـزارش        Cويتامين 

مقدار بهينه استفاده از   است.   شده

 400تـا       250آسكوروبيك اسيد 

گرم در كيـلـوگـرم خـوراك       ميلي

پيشنهاد شده است. همچنين الزم  

است مقادير مناسب انواع ويتاميـن  

در خوراك، با توجه بـه كـاهـش        

مصرف خوراك در تنش حـرارتـي   

در نظر گرفته شود. تنش گرمايـي   

احتياج متابوليك براي بي كربنات، 

و پتاسيم را افزايـش   D3ويتامين 

مي دهد. بنابراين استفاده از بـي       

و نـمـك    D3كربنات ها، ويتامين 

هاي پتاسيم  در جيره و يـا آب،      

كيفيت پوسته تخـم مـرغ را در         

شرايط تنش گرمايي بهـبـود مـي      

 بخشد.  

 الكتروليت ها:

تعادل الكتروليت ها در تنش حرارتي تغيير مي كند. به طوري كـه بـه دلـيـل          

-افزايش له له زدن پرنده مقدار زيادي دي اكسيد كربن توسط پرنده دفـع مـي    

 گردد و همچنين ميزان مصرف خوراك ايده آل پرنده كاهش مي يابد

 مواد معدني

در تنش حراراتي دفع مواد معدني معموال افزايش پيدا مي كند. بـه هـمـيـن           

جهت افزايش جزئي مواد معدني  براي پرنده در طي تنش حرارتي پـيـشـنـهـاد      

 گردد. مي
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 اهميت يكنواختي گله در پرورش مرغ تخمگذار 

 مهندس امين آذريان

 كارشناس فني شركت آريا دان رشد

 پيش گفتار     

صنعت پرورش طيور از بدو تشكيل تا كنون مراحل تكوين و پيشرفت زيـادي       

داشته است و تمامي اقدامات و تغييرات تكنينك پرورش در راستـاي افـزايـش      

اي فراواني سود اقتصادي و حداكثر بهره وري بوده است. عوامل مديريتي و تغذيه 

در پرورش بهينه مرغ در تمامي سطوح :اجداد، مادر و گوشتي همچنين مـرغـان    

تخمگذار تأثير گذاراست و از جمله اين عوامل يكنواختي گله پرورشي مي باشـد  

كه در پرورش پولت مرغان تخمگذار كامالً شناخته شده بوده و يكي از مهمترين 

 دغدغه هاي مدير مزرعه پرورش مي باشد .

دراين مقاله سعي شده است اين پارامتر مديريتي در گله هاي پولت تخـمـگـذار    

 مورد بررسي قرار گرفته و مزاياي گله يكنواخت به اجمال منعكس گردد.

 اهميت يكنواختي    

چرا يكنواختي در گله مهم است؟ همه فعاليتهاي مرغداري وابسته بـه سـود         

اقتصادي بوده و بغير از مقاصد تحقيقاتي هر هزينه اي در صنعت مرغداري بايـد  

همراه با برگشت سرمايه و ارزش افزوده آن باشد. در گله هايي كه يكـنـواخـتـي      

مطلوبي دارند همواره تغيير دوره هاي جيره به دقت و در زمان مناسـب انـجـام      

گيرد، انتقال پولت به قفس توليد به موقع است و گله براي يك دوره تـولـيـد    مي

گردد. چرا كه معيار اصـلـي    خوب و ارائه حداكثر پتانسيل ژنتيكي خود آماده مي

سن گله در واقع متوسط وزن زنده سالن مي باشد. به طور مثال شما براي اينكـه   

از خوراك دوره رشد به خوراك دوره تكاملي تغيير جيره دهيد، بسته بـه نـژاد       

گرم)، و هر چـه      800تا 780مرغ بايد پرنده شما به وزن مشخصي رسيده باشد (

درصد يكنواختي باالتر باشد اين تغيير به موقع تر و دقيق تر است. زمان انتـقـال    

به سالن توليد، سن نشانه گذاري و توليد، تغيير تركيب وسايز خوراك و كنـتـرل   

تـر  درگيري ها و بيماري هاي احتمالي در گله هاي يكنواخت آسانتر و عـمـلـي     

است. الزم به ذكر است دوز مصرف اكثر داروها و آنتي بيوتيك ها بر اساس وزن    

زنده پرنده مي باشد و نه سن آن. محاسبه مقدار دقيق دارو براي هر قطعه پرنـده  

 موجود در سالن در گله يكنواخت دقيقتر و هزينه هاي درمان كمتر خواهد بود.

 1260بهترين نتايج توليد زماني امكان پذيراست كه پولت هايي با وزن صحيح (   

درصد يكنواختي بـه     90گرم البته با توجه به نژاد  تجاري) و با حداقل   1300تا

 سن توليد رسيده وشروع به توليد كنند. 
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 چه عواملي يكنواختي و همگني گله را تهديد مي كند؟       

گله پولت پرورشي بـه خـودي           

خود يكنواخت نخواهد شد و يـك      

مدير مزرعه موفق بايد عوامل موثـر  

در غير يكنواختي گله را بشناسد و   

به موقع در صدد رفـع آن عـامـل        

برآيد. عـوامـل مـوثـر در ايـجـاد              

غيريكنواختي گله در دو گروه عمده 

عوامل تغذيه اي و عوامل غير تغذيه 

 شود.اي دسته بندي مي

 عوامل تغذيه اي      

تهيه خوراك به صورت غير اصولي و تنظيم جيره هاي نامطلـوب از جـهـات           

مختلفي در غير يكنواخت كردن گله موثر است. يك جيره غير علمـي مـمـكـن       

است تمامي احتياجات پرنده را بر آورده نسازد و عالئم كمبود عناصر مـخـتـلـف     

نظير اسيد آمينه هاي ضروري، امالح معدني و ساير فاكتورهاي تغذيـه اي، در      

طيور مختلف به اشكال مختلف ظهور كرده و يكدستي گله را كـاهـش  دهـد.        

همچنين عدم تركيب درست اجزاء تشكيل دهنده جيره به صورت اختالف وزن   

طيور  ظاهر خواهد شد. استفاده از آسياب نامناسب و نرمي بيش از حد خـوراك   

مش و يا سايز نامناسب ذرات خوراك و همچنين تهيه خوراك با ميـكـسـرهـاي     

عمودي رايج در واحدهاي مرغداري سنتي از ديگر عوامل ايجاد غير يكنواخـتـي   

مي باشد. حتي در صورتي كه يك جيره به صورت كامل تنظيم و باالنـس شـده      

باشد تهيه خوراك از آن هم مستلزم امكانات و ماشين آالت مناسب مي بـاشـد.     

دسترسي غير يكنواخت پرندگان سطح سالن به خـوراك تـوزيـع شـده نـيـز               

 دراختالف وزن بين پرندگان موثر است.  

تـا     3سانتيمتر در سن    8هفته و 3سانتيمتر تا سن  5طول دانخوري مناسب (  

هفته براي هر قطعه) و ارتفاع نصب دانخوري ها، فاصله نصب دانخـوريـهـا از       17

همديگر، نيپلها يا آبخوريها و اجزاي ساختمان سالن (نظير ستو ن ها و ديوارهـا)   

 در سيستم پرورش بستر بايد مد نظر مدير مزرعه باشد.

لبه دانخوري نصب شده در سالن بايد به اندازه قد پرنده بدون احتـسـاب گـردن      

تنظيم گردد و با افزايش سن به موقعيت مناسب تغيير يابد. در سيستم پـرورش   

در قفس توصيه هاي هر نژاد مد نظر قرار مي گيرد. درجدول زير توصيـه هـاي      

 آمده است.  W36نژادهاي الين  

سايز و دانه بندي خوراك همواره با سن پرنده تنظيم مي گردد. درصورت عـدم     

رعايت اين دانه بندي برداشت دان توسط پرنده مختل شده و باعث اختالف وزن 

نهائي پرندگان خواهد شد.تركيب كامل اجزاء تشكيل دهنـده خـوراك و دانـه           

بندي دقيق آن فقط در كارخانجات توليد خوراك پلت و كرامبل استاندارد و بـا    

ماشين آالت دقيق امكان پذير  مي باشد. چرا كه تنظيم دقيق قطعات دان مـش   

عمالً غير ممكن است. و پرندگان قويتر همواره اجزاء متفاوتي از دان را برداشـت   

كرده و خاكه دان نصيب پرندگان ضعيف تر خواهد شد، كه هـمـيـن امـر بـه            

 اختالف وزن موجود دامن خواهد زد.

 آب آشاميدني          

عدم دسترسي به آب آشاميدني مناسب نيز يكي از عوامل پديد آمدن اختالف    

وزن در گله مي باشد.شايد در ديد اول اهميت اين موضوع چندان زياد به نـظـر      

نرسد ولي در جوجه ها خصوصاً در هفته اول پرورش قسمت اعظـم وزن زنـده       

درصد) از آب تشكيل شده اسـت.عـدم دسـتـرسـي بـه آب                  70پرنده (حدود 

آشاميدني مناسب باعث از دست دادن آب بدن (دهيدراتاسيون)  و كاهـش وزن      

مي شود.در سنين باالتر نيز با از دست دادن آب بدن و عدم جايگزينـي آن بـا        

برهم زدن تعادل الكتروشيميائي (الكتروليتهاي) بدن پرنـده و عـدم جـذب و            

متابوليسم عناصر تغذيه اي باعث افت وزن يا كاهش وزن گيري شده و اختـالف  

 وزن بين پرندگان مختلف را بيشتر مي كند.

در بخش دوم اين مقاله كه در شماره بعدي فصلنامه مشاهده خـواهـيـد كـرد،         

 عوامل غير تغذيه اي موثر در ايجاد غير يكنواختي مورد بررسي قرار ميگيرد.   
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 آشنايي تصويري با چند بيماري شايع تغذيه اي 

 مهندس داود عباسي

 مسئول كنترل كيفي شركت آريا دان رشد

ي ناشي از افت توليد (رشد و نمـو   بيماري هميشه هزينه زا است. عالوه بر هزينه 

ي مستقيـم  و تخم مرغ) بايد بابت درمان هم هزينه بپردازيم كه عبارتند از هزينه 

مصرف دارو و هزينه غير مستقيم انتظار براي از بين رفتن باقي مانده هـاي دارو    

هاي طيور بيماريهاي است كه در اثـر    از گوشت و توليد تخم مرغ. بعضي بيماري 

هـاي  هـا، بـيـمـاري      آيد. به ايـن بـيـمـاري       مديريت و تغذيه نادرست بوجود مي

ها عالمت هاي مشـخـصـي دارنـد.         شود. اصوالً تمام بيماري متابوليكي گفته مي

بنابراين قابليت ارزيابي درست وضعيت سالمت طيور يكي از موارد بسيار مهم در 

پروش طيور مي باشد. در اين مقاله سعي مي شود تصاوير تعدادي از بـيـمـاري       

هاي طيور و بررسي داليل تغذيه اي علل بوجود آمدن آن بصـورت خـالـصـه           

 خدمت همكاران گرامي ارائه شود.

 كاهش اندازه تخم مرغ:

: كمبود پروتئين و اسيد آمينه بويژه متيونيـن، كـمـبـود        داليل ايجاد بيماري

اسيدهاي چرب ضروري (اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك)، كمبود ويـتـامـيـن       

 ، كمبود نمك در جيرهB12تيامين و 

 سندرم كبد چرب:

: كمبود اسيدهاي چرب ضروري (بويژه در شرايط استـرس    داليل ايجاد بيماري

گرمايي)، باال بودن سطح انرژي جيره بويژه از طريـق مصـرف بـاالي مـنـابـع              

كربوهيدراته، كمبود پروتئين و بويژه اسيد آمينه متيونين، كمبـود ويـتـامـيـن        

C،E،B12  ،بيوتين و كولين و همچنين كمبود كلسيم، آهن، روي، سلنيوم، مـس ،

 منگنز.

 نقرس احشايي:

براي يك مدت طـوالنـي،      A: كمبود ويتامين  داليل ايجاد بيماري

تغذيه با سطوح باالي كلسيم به مدت طوالني، كمبود روي و فسـفـر   

در جيره غذايي، استفاده از سطوح باالي جوش شيريـن در جـيـره        

غذايي، تغذيه با سطوح باالي پروتئين، تشنگي مفرط، تغذيه با جيره 

 هاي آلوده به سموم قارچي.

 تخم مرغ لنبه:

، كمبود كلسيم و فسـفـر،   D3: كمبود ويتامن  داليل ايجاد بيماري

 نسبت نامناسب كلسيم و فسفر، كمبود منگنز، استفاده از آب شور.
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 عارضه قفس رنجوري:

: كمبود كلسيم، كمبود فسفر و كمبود مصرف ويتـامـيـن     داليل ايجاد بيماري

D3 

 سوختگي بالشتك كف پا:

: كمبود برخي اسيد آمينه ها(متيونين، سـيـسـتـئـيـن)،            داليل ايجاد بيماري

كمبود برخي ويتامين ها(بيوتين و ريبوفالوين)، باال بودن سطح پروتئين جـيـره     

 غذايي، استفاده از سطوح باالي نمك در جيره غذايي.

 

 پروالپس در مرغان تخمگذار:

: چاقي مفرط و باال بودن بيش از انـدازه انـرژي جـيـره،          داليل ايجاد بيماري

 تغذيه با سطوح باالي پروتئين و افزايش اندازه تخم مرغ

 كانيباليسم يا هم نوع خواري: 

: مصرف جيره با انرژي باال، مصرف جيره نامتعادل از نـظـر    داليل ايجاد بيماري

 اسيد آمينه، كمبود نمك طعام مخصوصاً سديم در جيره غذايي، شكل خوراك.

 رشد نامناسب پرها:

هـاي گـوگـرددار     : كمبود پروتئين، كمبود اسيد آمـيـنـه    داليل ايجاد بيماري

هـاي شـاخـه دار       (متيونين و سيستئين)، كمبود يا عدم تعادل اسيد آمـيـنـه       

(والين،ايزولوسين، لوسين)، كمبود ويتامين هاي اسيد پانتوتنيك، ريبوفـالويـن،     

، كمبود مواد معدني كم مصرف مثل سلنيوم ،روي و كـروم،    D3 ،B12نياسين، 

 سموم قارچي.

بـاشـد.   علت بيشتر بيماري هاي طيور بصورت سندرم چند عاملي مـي  

بدين صورت كه  بيماري ها در اثر مشكالت تغذيه اي، مديريتي و عوامل 

شود. در اين گزارش سعي شده است بصورت خالـصـه    عفوني ايجاد مي

هـاي  ها بيان شود. لذا براي پيشگيري از بيـمـاري   اي بيماريعلل تغذيه

ذكر شده عالوه بر عوامل تغذيه اي ذكر شده بايستي تـمـام عـوامـل       

 مديريتي پيشگيري كننده نيز رعايت شود.
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 پيشگيري و كنترل بيماري كوكسيديوز در طيور صنعتي 

 دامپزشك -محدثه فهيمي

 مسئول فني شركت آريا دان رشد

افزايش روز افزون جمعيت بشري و محدود بودن منابع طبيعي از يك سو وتوجه 

انسان به كيفيت زندگي از سوي ديگر، انسان را به تفكري عميق وچالشي عظيـم  

با طبيعت فرا خوانده است. در اين ميان بحث تغذيه و رفع نيازهاي تغذيه اي از    

هـاي  اهميت خاصي برخوردار است. چراكه از ساليان دور تا به امروز رفـع نـيـاز      

 .تغذيه اي يكي از اهداف اوليه ولي در عين حال اساسي انسان بوده و خواهد بود

از مشخصات مهم صنعت دامپروري افزايش تراكم دام و طيـور در فـارم هـاي          

جديد و همچنين استفاده بهينه و معقول از نهاده هاي كشاورزي است. اعـمـال      

مديريت هاي خاص علمي در اين فارم ها وكوشش در بهبود ضـريـب تـبـديـل        

 .غذايي و تسريع در رشد دام و طيور از خصوصيات ديگر اين صنعت مي بـاشـد    

اما اين افزايش سريع در بازدهي توليد و تغيير در نظام طبيعي زنـدگـي دام و         

طيور هرگز بدون هزينه نبوده ونخواهد بود. شيوع سريع انواع بـيـمـاري هـا و           

پيدايش ناراحتي هاي متابوليك و مشاهده انواع سندرم ها از نـتـايـج پـرورش         

صنعتي دام وطيور مي باشد. در اين ميان برخي از بيماري ها همانند بـيـمـاري       

كوكسيديوز از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه پارازيت اين بيماري ساليانـه  

 .ميليون ها دالر خسارت را به بخش دامپروري در سراسر جهان وارد مينمايد

 تعريف 

ميكروارگانيسم هاي مولد بيماري در طيور وحيوانات ميتواند منشا باكتـريـايـي،    

ويروسي، انگلي يا پارازيتي و حتي قارچي داشته باشند. در اين ميان كوكسيديوز  

جزو بيماري هاي انگلي تك ياخته اي ميباشد و مبارزه با كوكسيديوز از مسائـل  

 .مهم دامپروري ودامپزشكي است

كوكسيديوز، يكي از مهمترين بيماري هاي انگلي ماكيان محسوب مي شود و هر 

ساله زيان هاي اقتصادي فراواني را در مرغداري هاي صنعتي ايجاد مي نـمـايـد.    

اين بيماري ممكن است در هر سن و موقعيتي طيور را آلـوده سـازد، ولـي در          

طيور گوشتي عمدتاً در چند هفته اول پرورش تلفات زيادي را بوجود مـي آورد.    

طيور با بلع ائوسيست ها به اين بيماري مبتال مي شوند. ائوسيست هاي پـاتـوژن    

تا حدود يك سال يا بيشتر در محيط مرغداري زنده باقي مي مـانـنـد. انسـان،          

حشرات، جوندگان و پرندگان وحشي نيز از جمله ناقلين اين بيماري مـحـسـوب    

 مي شوند.

 سبب شناسي بيماري 

عامل اين بيماري تك ياخته اي به نام ايمريا مي باشد. گونه هاي متفاوتي از 

ايمريا شناخته شده است كه داراي ميزبان هاي اختصاصي است و از اين رو بين 

 .گونه هاي مختلف طيور قابل انتقال نميباشد

 هفت گونه عمده ايمريا در طيور ايجاد بيماري مينمايند كه عبارتند از :

 E.necatrixايمريا نكاتريكس  

  E.maximaايمريا ماگزيما 

 E.acervulinaايمريا آسرولينا  

  �E.bruneايمريا برونتي  

  E.tenellaايمريا تنال 

  E.mi�sايمريا ميتيس  

 E.praecoxايمريا پري كوكس 

 

 تاريخچه بيماري

از زماني كه پرورش متراكم و صنعتي طيور مورد توجه قرار گرفته است شـاهـد     

وقوع وخسارت هاي ناشي از كوكسيديوز در گله هاي طيور هستيم. اعداد وارقـام   

ميلـيـون تـا يـك          900حاصل از اين خسارت در سراسر جان رقمي نزديك به 

 .ميليارد دالر ميباشد

متراكم بستگي دارد بـه    ظاهرا اين بيماري به دليل نحوه پرورش طيور به صورت

طوري كه وقتي تعداد زيادي پرنده جوان وحساس در محيطي قرار بگيرنـد كـه     

 .براي رشد وتكثير كوكسيديا مساعد باشد نرخ اين بيماري افزايش مي يابد

 نشانه هاي باليني  

نمايند اغلب باعث اسهال ميـشـود   گونه هايي كه بيماري زايي بيشتري توليد مي

كه ممكن است موكوئيدي يا خوني باشند. غالبا به همراه اسهال، دهيدراتاسيـون   

به وجود مي آيد. متعاقب اسهال و دهيدراتاسيون بزودي ژوليدگي پـرهـا، كـم         

خوني، بي حالي، ضعف، جمع كردن سرو گردن به طرف بدن و خواب آلـودگـي     

 .نمايدبروز مي
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كوكسيديوز در مرغ هاي تخمگذار در بستر با كاهش توليد تخم مرغ مشـخـص     

ميگردد وآلودگي پرندگان در حال رشد بويژه جوجه هاي گوشتي و پولت تـخـم   

گذار در بستر باعث ميشود كه رشد مناسب آنها سريعا متوقـف گـردد. مـيـزان          

واگيري و مرگ ومير در ماكيان بسيار متغير است ولي ممكن است كه هـر دو      

 .بسيار باالباشد

 تشخيص  

تشخيص بيماري كوكسيديوز غالبا بر اساس نشانه هاي باليني وجراحات كالـبـد   

باشد. محل جراحت ممكن است بيانگر گونه كوكسيديايي باشـد كـه      گشايي مي

جراحت را ايجاد نموده است. رابطه گونه ها ومحل ايجاد جراحات در سطور فـوق   

آماده است. از سوي ديگر عاليم كلي باليني شامل مدفوع خون آلود، تلفات بـاال،   

بي حالي، كرختي وسستي در گله، الغري مفرط، كاهش قابل توجه مصرف دان   

 باشد.و اسهال مي

.   

معموالً تاج و ريش رنگ پريده شده و با توجه به سوابق و تاريـخـچـه و مـحـل          

ضايعات روده اي مي تواند عامل يا عوامل ايجاد بيماري را به خوبي شـنـاسـايـي     

كرد. معموالً جهت مشاهده ميكروسكوپي اواوسيست بايد مقدار كـمـي از اليـه         

) رقيق كرده و بـر روي       Salineمخاطي ناحيه آسيب ديده را با محلول سالين (

الم قرار مي دهند و در زير ميكروسكوپ اواوسيست ها به راحتي قابل تشخيـص  

هستند. معموالً ضايعات را بايستي بطور مشخص در چهار ناحيـه روده شـامـل         

دوازده، روده مياني تا زائده كيسه زرده، قسمت انتهايي روده تا محل اتصال روده 

 .كور و روده هاي كور مورد بررسي و مشاهده دقيق قرار داد

بسته به گونه آيمريا در طول روده كوچك، در ديواره روده خـونـريـزي قـابـل            

 مشاهده است.  

 سكوم انباشه شده از لخته هاي خون 
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 عوامل مهم و موثر در بروز و شدت بيماري كوكسيديوز در طيور گوشتي

همان طور كه در سطور فوقاني ذكر گرديد كوكسيديوز از بيماري هاي انگلي در   

-باشد و هر ساله زيان هاي اقتصادي زيادي را بر مرغداران تحميل مـي طيور مي

نمايد. اين بيماري در هر سن و موقعيتي طيور را ميتواند آلوده سـازد ولـي در        

 .هفته اول پرورش تلفات زيادي را ميتواند ايجاد نمايد

يك سري از عوامل وفاكتور ها ميتواند باعث بروز وشـدت گـرفـتـن بـيـمـاري            

 كوكسيديوز گردد كه به شرح ذيل آورده ميشوند :

بيماري هاي باكتريايي يا ويروسي كه به نحوي موجب ايجـاد ضـايـعـات و          -1

آسيب بافتي در مخاط روده ها مي شوند و عالوه بر اين كليه بيماري هايي كـه    

به نحوي سيستم ايمني طيور را تضعيف مي نمايند، موجب بروز و تشديد اثـرات  

بيماري كوكسيديوز مي شوند. اصوالً كليه عفونتهاي كلستريديايي كه منجر بـه     

بروز تورم روده ها مي شوند نيز زمينه را براي بروز كـوكسـيـديـوز و تشـديـد           

ضايعات پاتولوژيك ناشي از آن فراهم مي سازند. بيماري ها تضعـيـف كـنـنـده         

سيستم ايمني مانند بيماري مارك، گامبورو، مـقـاومـت طـيـور را در بـرابـر                

كوكسيديوز به شدت كاهش مي دهند. عفونت هاي رئوويروسي در گلـه هـاي          

 .طيور، عفونت هاي ناشي از آيمريا آسرولينا و آيمريا ميتيس را تشديد مي نمايد

يكي از مهمترين فاكتورها مسائل مديريتي و محيطي مي باشد بطوري كـه      -2

اگر بستر به نحوي مرطوب شود و آبخوري ها دچار نقص باشند و يا در حـيـن       

واكسيناسيون آب بر روي بستر ريخته شود، زمينه بسيار مناسبي براي آلـودگـي   

 .هاي آيمريايي در گله فراهم مي شود

 مسائل توارثي و ژنتيكي :  -3

اصوالً ثابت شده است كه يكسري نژادهاي طـيـور  بـه          

باشند و ايجاد الين هاي مقـاوم  كوكسيديوز حساس تر مي

 .در آينده اي نه چندان دور ميسر مي باشد

 جيره هاي غذايي طيور : -4

در مواردي تحقيقات نشان داده است كه جيره هاي داراي 

پروتئين خام پايين، امكان بروز كوكسيديوز در گله هـاي    

گوشتي را كاهش مي دهند. با كاهش سطح پـروتـئـيـن        

جيره جوجه هاي مبتال به كوكسيديوز، ميزان تلـفـات از     

درصد در مقايسه با تيمار شاهد كـاهـش      8درصد به  32

مي يابد. سطوح باالي پروتئين جيره فعاليت تريـپـسـيـن      

دستگاه گوارش طيور را افزايش مي دهد. افزايش سـطـح      

ترشح تريپسين دستگاه گوارش متعاقبا موجب آزاد شـدن  

سريع اسپروسيست ها واسپروزوئيت ها از اواوسيت شده و 

 باعث تشديد عالئم بيماري مي گردد. 

عواملي كه به نحوي سيستم ايمني طيور را تقويـت مـي     

نمايند، نيز باعث كاهش بروز كوكسيديوز در گلـه مـي         

نام بـرد.      Cو ويتامين   Eشوند كه از آن جمله مي توان از مقادير باالي ويتامين

نيز در مواردي عوارض ناشي از كوكسيديوز را    A, Kاز طرف ديگر ويتامين هاي 

در گله كاهش مي دهند. ويتامين رتينول نقش عمده اي در محافظت اندامهـاي   

لنفوئيدي و همچنين بافتهاي اپتليال دارد و موجب افزايش ايمني هورمـونـي و     

 .سلولي در طيور مي گردد

بايد گفت كه دستگاه گوارش پرندگان مـبـتـال بـه         Kدر مورد اهميت ويتامين 

كوكسيديوز به شدت دچار آسيب مي شود و ممكن است خونريزي شديد و يـا      

داراي خواص ضد خونريزي بـوده بـه         Kحتي كشنده اي به وجود آيد. ويتامين 

ويژه در مقابله با اثرات زيان آور كوكسيديوز ناشي از آلودگي با ايمريـا تـنـال و        

 ايمريا نكاتريكس موثراست.  

 در زمان كوكسيديوز تاكيد مي شود:  Kبه داليل زير بر روي نياز به ويتامين

 Kكاهش مقدار دان مصرفي و در نتيجه كاهش دريافت ويتامين  -1

 .Kايــجــاد جــراحــت در روده هــا و كــاهــش جــذب ويــتــامــيــن                       -2

درمان يا سولفاكينوكسالين يا ديگر داروهاي كوكسيديواستات كـه بـاعـث          -3

 .مي شود  Kافزايش نياز به ويتامين

افزايش ضريب كارآيي غذايي و كـاهـش وزن كـه دو             Kبا استفاده از ويتامين

مشكل اساسي در هنگام بروز كوكسيديوز هستند تا حد زيادي كنترل مي شوند. 

برابر ميزان مـورد   10تا سطح   Kحتي ممكن است الزم باشد كه مقدار ويتامين 

نياز به صورت كمكي داده شود. مناديون سديم بي سولفات موثرتـريـن مـنـبـع         
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است كه هم ميزان ابتال و هم مقدار مرگ ومير در طيور به ايـمـريـا        Kويتامين

 .تنال را كاهش مي دهد

آلودگي هاي قارچي جيره خصوصاً باعث تشديد كوكسيديوز در گله خواهد شـد.  

آفالتوكسين هاي حاصله ازكپك آسپرژيلوس مرگ و مير ناشي از ايمريـا تـنـال      

 درجوجه ها را افزايش مي دهد.

تراكم طيور داخل سالن ها هرچه بيشتر باشد، احتمال بروز كوكسيديوز در گلـه    

بيشتر خواهد شد. چربي هاي فاسد و كم ارزش از لحاظ غذايي هر چه در جيـره   

بيشتر باشد، امـكـان بـروز      

كوكسيديوز در گله افزايـش  

 .مي يابد

راهكارهاي پيشگيري از 

 بيماري كوكسيديوز 

امكان كنترل كوكسيديوز را 

عنوان مورد  4ميتوان در 

بررسي قرار داد و اين چهار 

عنوان عبارتند از بهداشت، 

 ژنتيك، واكسن، دارو

 ايمن سازي 

 ايمن سازي از چندين راه امكان پذير است :

آلودگي طبيعي وتعديل آن به وسيله دارو: در اين روش ايمني سازي بـدون     -1

كنترل در جوجه هايي كه به منظور ايجاد گله هاي مرغ مادر يا گله هـاي مـرغ     

هاي تخمگذارند به كار ميرود. در اين روش جوجه ها در معرض آلودگي طبيعـي   

قرار ميگيرند ودر صورتيكه آثار بيماري در آنها ظاهر گرديد بوسيله داروهاي ضد 

كوكسيديايي ماليمي درمان ميشوند. بايد قبل از شروع تخمگذاري ايمني ايجـاد   

شده باشد زيرا كوكسيديوز موجب كاهش ميزان تخم گذاري ميشـود وتـجـويـز       

 .دارو به مرغان تخمگذار نه مورد تاييد است ونه مقرون به صرفه

واكسن هاي زنده وتخفيف حدت يافته: اين نوع واكسن ها شامل تمام گونه     -2

 هاي مهم است كه در آب آشاميدني تجويز ميشوند

واكسن هاي كشته: بوسيله واكسن هاي كشته واكنش ايمـنـي تـا حـدود            -3

زيادي تحريك ميشود كه طبق آزمايشات سال هاي اخير توسـط ايـن واكسـن        

 .مقاومتي در  برابرانگل ايجاد شده است

داروها يا كوكسيديو اسـتـات هـا: دارو           

بيشتر به عنوان پيشگيري به كار مـيـرود.    

واژه كوكسيديواستات به تركيبي اطـالق    

ميشود كه از رشد كوكسيديا جلـوگـيـري    

مينمايد ولي آن را نميكشد. به تركيباتـي   

كه باعث كشتن اين ميكرو ارگـانـيـسـم       

 .ميشود كوكسيديوسيد گفته ميشود

جوجه هاي گوشتي تقريبا هميـشـه دارو     

هاي ضد كوكسيدي دريافت مينمـايـنـد.    

اين دارو ها عالوه بر جلوگيـري از بـروز       

بيماري از بروز اشكال تحت درمانگاهي كه خسـارت اقـتـصـادي فـراوان وارد            

ميسازند نيز جلوگيري مينمايد. موننسين، الزالوسيد، سالينومايسن، نـاراسـيـن،       

مادورامايسين، روبنيدين آمپروليوم، هالوفوژينون ازجمله داروهاي مورد استفـاده  

 .باشنددر پيشگيري ودرمان كوكسيديوز مي
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 اهميت دوران پرورش پولت تخم گذار 

 مهندس مصطفي لطفي

 مدير توليد كارخانه آريا دان رشد

موفقيت در امر پرورش مرغ تخم گذار فقط و فقط با پرورش صـحـيـح و درسـت         

-پولت امكان پذير خواهد بود. دستيابي به حداكثر پتانسيل ژنتيكي در مرغان تخم 

پذير خواهد بود كه پولتها وزن مناسب و ساختار مـنـاسـب      گذار فقط زماني امكان

بدن در سنين مورد نظر داشته باشند. الزم به ذكر است تصحيح سـاخـتـار بـدن          

پرنده بعد از شروع توليد تخم مرغ امكان پذير نيست و لذا دوران پـرورش پـولـت      

 بسيار مهم است.

مسائل مديريتي كه در طول دوره پرورش بايستي به مناسب ترين شكل مـمـكـن      

 رعايت گردد تا بهترين عملكرد توسط پرنده مشاهده شود شامل موارد ذيل است:  

 هاآماده سازي سالن قبل از رسيدن جوجه -1

 كيفيت مناسب جوجه -2

 دما و رطوبت مناسب در سالن در طول دوره پرورش -3

 تراكم مناسب گله  -4

 تجهيزات آبخوري و دانخوري مناسب و متناسب با حجم گله  -5

 نور مناسب در گله -6

 و ........

دستيابي به وزن مناسب و ساختار مناسب بدن در طول دوره پرورش نويد بـخـش   

يك دوره توليد مناسب در طول دوره تخم گذاري پرنده خواهد بود.  به طوري كـه   

گـيـري   پرنده توان بروز پتانسيل ژنتيكي را خواهد داشت. هر گونه توقف در وزن     

هـاي  پرنده در دوران پرورش منجر به كاهش ميزان ذخاير بدني و نـقـص ارگـان       

 اكثر توليد در دوران پرورش خواهد گرديد.مختلف بدن براي دستيابي به حد

 دوره رشد پرنده و اهميت هر يك از آنها در ادامه ذكر شده است:

 هفتگي: 6تا  0

-در اين دوران دستگاه گوارش پرنده و سيستم ايمني در حال رشد و گسترش مي

باشد. هر گونه كمبود و مشكل در اين دوره نقصان در اين سيستم ها ايجاد خواهد  

تواند مادام العمر هضم و جـذب      نمود. استرس و شرايط نامناسب در اين دوره مي 

مواد خوراكي را در دستگاه گوارش  با مشكل مواجه كند. همچنـيـن ضـعـف در          

پرورش مي تواند با تضعيف سيستم ايمني، پرنده را در طـول دوره پـرورش بـه          

درگيري با انواع بيماري ها مستعد سازد و همچنين موفقيت در امر واكسيناسيـون  

 دهد.را كاهش مي

 هفتگي 12تا  6

شود و پولت ها بيشتر بخش هاي بدن خود در در اين دوره رشد سريع مشاهده مي

دهند (عضالت، استخوان ها و پرها). رشد نامناسب در ايـن     سن بلوغ را تشكيل مي

دوره از تكميل ذخاير مناسب استخوان و عضالت جلوگيري خواهد كرد، كـه ايـن     

ذخاير براي مداومت توليد تخم مرغ و حفظ كيفيت پوسته مورد نياز است. اسكلت  

از اين سن صفحات اسـتـخـوانـي رشـد         يابد. گسترش مي 13بندي تا اواخر هفته 

نموده و ديگر طول استخوان ها رشدي نخواهد داشت. به طوري كه هر گونه رشـد   

جبراني بعد از اين سن تأثيري بر سايز استخوان ها نخواهد داشت. الزم بـه ذكـر        

است ميزان ذخيره مواد معدني براي شكل گيري پوسته تخم مرغ مستقيماً وابسته 

به سايز اسكلت مي باشد. واكسيناسيون، نوك چيني، و هر گونه عوامل مديـريـتـي     

-ديگر در گله اگر به شكلي صحيح انجام نشود و در گله ايجاد استرس نمايـد مـي    

 تواند توسعه بدني پرنده را با مشكل مواجه كند.

 هفتگي: 18تا  12

در اين دوره سرعت رشد كاهش يافته و دستگاه توليد مثل مرغ در حال بالغ شدن 

شود. توسعه عضالت ادامه يافـتـه و ازديـاد         بوده و براي توليد تخم مرغ آماده مي

تـوانـد   سلول هاي چربي در اين دوره اتفاق مي افتد. مازاد وزن در ايـن دوره مـي      

منجر به مشاهده پولت هايي شود كه مقادير زيادي از چربي در الشه بـه هـمـراه        

زا باشنـد در ايـن دوره         دارند. وزن پايين بدن و هر اتفاتي كه براي پرنده استرس 

روز پيش از تخمك اندازي و    10تا  7توليد تخم مرغ را به تأخير خواهند انداخت.  

 2,5توليد اولين تخم مرغ استفاده از خوراك پيـش تـخـم گـذاري بـا حـدود                 

درصدكلسيم مي تواند با انباشت كلسيم در استخوان هاي مدوالري پرنده را بـراي    

 شروع تخم گذاري آماده نمايد.

 

18 



 

 

 يكنواختي گله

دستيابي به يكنواختي مناسب در كنار دستيابي به وزن مناسب از اهميت بـااليـي     

درصد در طول دوره پرورش يكي از مـهـمـتـريـن           85برخوردار است. يكنواختي  

درصد وزن ميانگين باشد).   ±   10اهداف است (يكنواختي يعني وزن انفرادي پرنده  

عدم يكنواختي  گله تغذيه مناسب در طول دوره پرورش و همچنين طـول دوره      

كند. مشكل ديگر عدم يكنواختي اين است كـه     تخم گذاري را با مشكل مواجه مي

كنند.  در نتيجه پرنده هاي با  پرنده ها در سنين مختلفي شروع به تخم گذاري مي

 هاي كوچكتري نيز توليد خواهند كرد.وزن كم تخم مرغ

 داليل عدم يكنواختي در گله هاي تخم گذار:

بيماريهاي روده اي همچون كوكسيديوز، گامبـورو، اسـهـال       -1

 ويروسي يا باكتريايي

تراكم باالي گله كه رقابت در دستـرسـي بـه آبـخـوري و             -2

 دانخوري در بين پرنده ها ايجاد مي نمايد

 تغذيه نادرست و مقادير ناكافي مواد مغذي در خوراك -3

عدم مصرف خوراك كافي به دليل بي كيفيت بودن خـوراك،   -4

ها  يا تغيير ناگهاني در تركيب خوراك كه فلور مايكوتوكسين

 طبيعي روده را تحت تأثير قرار مي دهد

مشكالت مديريت خوراك شامل الف) خوراك نـاكـافـي ب)        -5

ها كه گله را به تغذيه انتخابي توزيع آرام خوراك در دانخوري

 كندهدايت مي

 استرس ناشي از واكسيناسيون، استرس گرمايي و ... -6

 نوك چيني ضعيف -7

هر گونه محدوديت در دسترسي به آب: آب بايد هميشه در     -8

ها باشد. داليل مشكل در مصرف آب شـامـل:     دسترس پرنده

الف) تراكم باالي گله و يا تجهيزات نـامـنـاسـب ب) ارتـفـاع             

 نامناسب آبخوري

سـازي  در گله هاي با يكنواختي نامناسب الزم است پرنده ها با اوزان مختلف جـدا   

شده و جداگانه تغذيه شوند. البته در عمل ممكن است اين روش امـكـان پـذيـر          

نباشد و لذا اگر امكان تفكيك گله از نظر وزني وجود ندارد بايستي تغذيه بر اسـاس  

ها بايستي حتي االمكـان  وزن پرندگان سبك تر انجام گردد. شروع وزن كشي پرنده 

هفته اول دوره پرورش زماني كه پرنده ها هـنـوز      4آغاز گردد. در طول  1از هفته 

هفتـگـي، وزن      4پرنده توزين گردد. بعد از   20كوچك هستند به صورت تصادفي 

كشـي  پرنده انـجـام گـيـرد. وزن          100كشي هفتگي به صورت انفرادي از حداقل 

شود ادامه پيدا كـنـد   هفتگي كه وزن بلوغ پرنده مشاهده مي 32هفتگي بايستي تا 

و اين وزن كشي به صورت يك هفته در ميان در طول دوره توليد نيز ادامه پـيـدا     

هـا در نـقـاط        كند. در گله هاي پرورش پولت در قفس بايستي تعدادي از قـفـس   

هـا  مختلف سالن در نظر گرفته شده و به طور منظم اين طيور موجود در اين قفس

كشي شوند. در روش پرورش بر روي بستر وزن كشي به صورت تصادفي انجـام   وزن

گردد. ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه وزن كشي از نقاط مختلف گله انـجـام    

گردد. وزن كشي منظم اطالعات مناسبي از شرايط گله در اختيار پرورش دهـنـده    

تواند خيلي سريع مشكالت گله را تشخيص داده قرار مي دهد و پرورش دهنده مي

و مشكل را برطرف مايد. پرورش دهنده مي تواند با تغذيه مناسب و اصـالح روش     

 هاي مديريتي مشكالت مذكور را برطرف نمايد.

 توسعه مناسب عضالت سينه

ها بايد از نظر توسعه عضالت سينه مورد بررسي قرار گيرند. چرا كه عضـالت     پولت

سينه نشانه خوبي جهت بررسي توسعه مناسب بدن پرنده است كه مي تـوانـد بـه      

خوبي عملكرد پرنده را پيش بيني كند. عضالت حاوي گليكوژن اسـت كـه يـك         

باشد. پرنده هايي با تـوسـعـه     منبع با قابليت دسترسي خيلي سريع براي انرژي مي

 نامناسب عضالت سينه منابع ذخيره كافي براي تداوم توليد تخم مرغ ندارند.
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عدم دستيابي به وزن و ساختار مناسب بدني در طول دوره پرورش عملكرد پـرنـده   

ارتباط بين وزن پولت در سـن      دهد. در طول دوره توليد را نيز تحت تأثير قرار مي

بلوغ با درصد توليد تخم مرغ، پروالپس و درصد تلفات در بسيـاري تـحـقـيـقـات         

صورت گرفته گزارش شده است. به طوري كه عدم دستيابي به وزن مـنـاسـب در       

سن بلوغ منجر به كاهش درصد توليد، افزايش بروز پروالپس و افـزايـش تـلـفـات        

 خواهد گرديد.

در نهايت مجدد تأكيد مي شود موفقيت در پرورش مرغ 

 گذار بدون پرورش صحيح پولت تخم گذار تخم

 امكان پذير نخواهد بود.
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 روش هاي كنترل پروالپس در گله هاي مرغ تخم گذار 

 مهندس مصطفي لطفي

 مدير توليد كارخانه آريا دان رشد

ماند اصطـالحـاً پـروالپـس       وقتي بخشي از اويداكت خارج از مقعد مرغ باقي مي

افـتـد. بـا بـروز          هاي مرغ سفيد اتفاق ميشود. پروالپس بيشتر در نژاد گفته مي

پروالپس در گله شروع نوك زدن توسط ديگر مرغ ها و گسترش كاني بالـيـسـم    

شود.  ميزان تلفات بر اثر بروز پـروالپـس و        در گله و افزايش تلفات مشاهده مي

 درصد مي رسد. 3الي  2مسائل ديگر مرتبط با آن تا 

 حال سوال اين است كه چگونه از بروز پروالپس در گله جلوگيري كنيم؟

چند عامل مختلف در بروز پروالپس در گله تأثيرگذارند. در ادامـه بـه عـوامـل          

 مذكور اشاره گرديده است:

 وزن بدن -1

 مشكل وزن بدن از دو طريق تأثير گذار است:

 وزن مازاد كه ناشي از تجمع چربي در الشه مي باشد -

 كوچك بودن اسكلت بندي بدن مرغ تخم گذار -

دستيابي به وزن مناسب بدن و اسكلت بندي مطلوب، در هفته هـاي اول دوره      

پرورش پولت تخم گذار بسيار مهم است. وزن بدن پرنده بايسـتـي بـه صـورت          

 هفتگي كنترل شود و هر گونه عقب افتادگي وزن بايد جبران گردد.

توسعه مناسب بدن همراه با يكنواختي گله در جلوگيري از پروالپس بسيار تأثير 

-گذار است. توسعه مناسب بدني پرنده تنها وزن پرنده نمي باشد، بلكه اسكـلـت   

بندي بدن پرنده نيز اهميت بااليي دارد.  به طوري كه پرنده اي كه از نظر وزنـي   

به حالت استاندارد رسيده است ولي اين افزايش وزن فقط توده چربي بـاشـد و       

همچنان كوچك بودن ساختار بدني پرنده وجود دارد مشكالتي را در آينـده بـه     

همراه خواهد داشت. اسكلت بندي پرنده در سنين ابتدائي دوران پرورش پـولـت    

گيرد. در نتيجه به رشد مناسب پرنده در هفته هاي ابـتـدائـي دوران         شكل مي

 پرورش بايد توجه خاصي شود. 

 نوك چيني: -2

نوك چيني نامناسب و يا عدم نوك چيني منجر به شيوع كانيباليسـم در گلـه       

 گردد  كه مشكالت مربوط به بروز پروالپس در گله را تشديد خواهد كرد. مي

 نوردهي -3

 شدت نور: -

تواند نوك زدن شدت نور باال تأثيرات منفي بر بروز كانيباليسم دارد. نور قرمز مي 

و كانيباليسم را در مرغ كاهش دهد، كه در كاهش مشكالت مربوط به پروالپـس  

 تأثير گذار است.

تواند بروز پروالپس در گله را افـزايـش   طور نوردهي: تحريك نوري خيلي زود مي 

دهد. اسكلت بندي بدن و وزن پرنده در زمان شروع تحريك نوري بايسـتـي در      

نظر گرفته شود. زماني كه وزن به حالت استاندارد نرسيده است براي تـحـريـك       

توان بلوغ جنسي را به تاخير انـداخـت و     نوري بايد صبر نمود. البته هميشه نمي 

 لذا رشد مناسب در دوران پروش پولت بايستي در اولويت قرار گيرد.

 اندازه تخم مرغ -4

تواند منجر به افزايش بروز پـروالپـس در گلـه          بزرگ بودن اندازه تخم مرغ مي

گردد. با افزايش سن و توليد تخم مرغ اندازه آن نيز به سرعت افزايش مي يابد و    

اگر اسكلت بندي  بدن نـيـز كـوچـك       

 باشد مشكل مذكور شدت مي يابد.

 اسهال -5

هر عاملي كه موجب بروز اسـهـال در       

گله گردد، پرنده ها را به بروز پروالپس 

 مستعد مي نمايد.

راهكارهاي ديگري كه از بروز پروالپس 

 جلوگيري مي كند شامل:

عدم استفاده از درصد باالي نـمـك    -6

 در جيره

 اطمينان از تهويه مناسب در سالن -7

 جلوگيري از تراكم بيش از حد -8

 جلوگيري از تغييرات ناگهاني در دما و نوردهي -8

 جلوگيري از گسترش حشرات و انگل ها در گله -9
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