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 باسمه تعالي

هدف از انتشار نشريه چكاوك، آشنايي مديران، كارشناسان و كليه اشخاص عالقمند بهه نهنع    

ات اين نهنع  در ايهران و انهان    هههرين اطالعهههتخصصي و آخ هپرورش طيور با دانش علمي  

خبهار  تخصصهي، ا  ههاي علمهي    ها و يافتهترين پژوهشاي از تازهباشد. اين نشريه، مجموعهمي

ها، انالح نژاد، فيزيولوژي، اقتصاد و مهديري   تغذيه، بيماري مانندهايي ايران و انان در زمينه

 در ننع  طيور اس .

نشريه چكاوك با خوشوقتي و سپاسگزاري آماده درياف  مقاالت ترامه يا تأليف شده و نيز ههر  

هشگران، مؤلفين، دانشجويان نوع اطالعات و اخبار متناسب با اهداف نشريه از سوي اساتيد، پژو

باشد. خواهشمند اس  ان  سنول  در امر گزينش و چاپ مقاالت، پيش از ارسها   و مترامين مي

 :مطالب، نكات ذيل را مدنظر قرار دهيد

 

 در نشريه ديگري چاپ نشده باشد. ، پيش از اينمقاله مورد نظر *

 باشد.رام آن مقاله ميعنده نويسنده يا مت رولي  هر مقاله از نظر علمي بؤمس *

 باشد.ترتيب درج مقاالت در نشريه طبق ضوابط خاص نشريه مي *

 هيئ  تحريريه در قبو  يا رد و ويرايش مقاالت آزاد اس . *

 

 انواع مقاالت مورد پذيرش:

 مقاالت تحقيقي -1

و باشهد  اين گونه مقاالت حانل تالش و تحقيق شخصي نويسنده در داخل يا خارج از كشور مهي 

 ها، بحث، نتيجه گيري و منابع باشد.بايد حاوي خالنه، مقدمه، مواد و روش

 مقاالت تحليلي -2

اين گونه مقاالت حانل تجزيه و تحليل نويسنده از يك موضوع علمي و با اسهتناد بهه منهابع و    

باشد. اين مقاالت بايد حاوي اطالعات اامع در رابطهه  مدارك تحقيقاتي مربوط به آن موضوع مي

 با موضوع مورد نظر باشد.

 ايمقاالت ترامه -3

ضهمن برخهورداري از ترامهه نهحي  بها       ،اين گونه مقاالت بايد برگرفته از مجالت اديهد بهوده  

 اي از متن انلي همراه باشند.نسخه

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

 هابهداشت و بیماری
 صفحه

 7 گوشتی مادر و گوشتی مرغ های درگله مایکوپالسموز کنترل و پیشگیری 

 33 طیور پرورش در باکتریوفاژها نقش 

 

 

  تغذيه

 41 طیور خوراک در جایگزین پروتئین بالقوه منبع خاکی پودرکرم 

 57 ایمنی سیستم با زا¬بیماری عوامل و میکروبیوم متقابل عملکرد 
 

 اقتصاد و بازارگزارش، 

 

  

 77 آینده هایچالش و انداز چشم فعلی، وضعیت: طیور جهانی تولید 

 

 

 

 مديريت و پرورش 

 

 95 مرغ تخم اندازه و جنسی بلوغ مدیریت برای ابزاری نوردهی، برنامه 

 101 گوشتی هایجوجه نقل و حمل هنگام میر و مرگ و آسیب نرخ کاهش 
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پیشگیری و کنترل مایکوپالسموز درگله های مرغ گوشتی و 

 مادر گوشتی
 

 
 ترجمه: دکتر حمیدرضا گندمی ثانی

 دکتری دامپزشکی
 
 

 

 اطالعات پایه

و  (MGمایکوپالسممما لمماپی سممپتیکو      

هایی باکتری (MSمایکوپالسما سینوویه  

رنممکلار را همما و سممایر پهسممتنک کممه مممر 

کننک و بطور باپینی باعم  بمرو    آپوده می

لردنک. ایم   های خفیف تا شکیک میبیماری

عوامممپ پمماتو ر و در بسممیاری ا  منمما   

جهار همچنار به تکامپ خود اداممه داده و  

بممرای پممرورن دهنممکلار  یممور موج مما  

برو  خسارا  اقتصادی قابمپ تموجهی را   

آورنمممک. در همممر لونمممه ا   فمممراهی ممممی 

همای آر   کوپالسماها و نیز بمی  سمویه  مای
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هممای ای ا  پحمماو وییلممیتنمموگ لسممترده

موجود ماننک حمک  بماکتری و پاسمیهای    

 شود. شک  بیماریدیکه می ایمونوپو یک

سم   احاصپ ا  ای  اجرا  بیماریزا ممکم   

)شکل   توسط عوامپ  یادی تشکیک شمود  

. در موارد پیچیکه  مزم  شکر بیمماری  (1

کنممک کممه خممود   مممی( بممروCRDتنفسممی  

بسیار میربی را روی سمالم  و   تأثیرا 

 خواهک داش . مانی و عملکرد لله نکه

 

 
های مادر لوشتی ممک  اس  های لوشتی و للهدر جوجه MSو  MG: شک  عفون  باپینی ناشی ا  1شکپ 

بیماری نیوکاسپ   های تنفسی  ا  جمله برونشی  عفونی توسط عوامپ متعکدی ماننک چاپش همزمار با ویروس

های  نکه تیفیف حک  های پرنکلار  آنفلوانزای مرغی(  واکنش به واکس های ناشی ا  پنومو ویروسعفون 

های ثانویه ناشی ا  سایر باکتریها  ا  جمله های نیوکاسپ  برونشی  عفونی(  عفون یافته  ماننک واکس 

های پاستورال( و باالخره شرایط نامساعک   لونهE. coliهای ناشی ا  اورنیتوباکتریو  رینوترکئاپه  عفون 

 محیطی  مثپ هوای سرد  بستر مر وب  لرد و غ ار  غلظ  باالی آمونیاک( تشکیک لردد.
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همای لوشمتی   در جوجمه  MG بما   عفون 

توانک منجر به بمرو  رال همای تنفسمی    می

 صممکاهای تنفسممی کممه بممه هنگمما  با دیممک 

نهما شمنیکه   پرنکلار یما در معاینمه بمکنی آ   

شود(  سرفه  ترشمحا  بینمی  اپتهماب    می

ملتحممممممه  ترشمممممحا  کیسمممممه هممممموا 

 airsacculitis   شممکه و یممرید ت ممکیپ )

غذایی را نیز کاهش دهک. ایم  بیمماری در   

های مادر لوشمتی  های تیمگذار و للهمر 

توانک باع  افم  توپیمک و خسمارا     نیز می

اقتصادی قابپ توجهی لردد که ا  کماهش  

شمود. در ایم    ی ممر  ناشمی ممی   توپیک تی

بیممماری  مممرم و میممر جنممی   مممرده در   

پوسته تیی مر ( و نیز عفون  کیسه همای  

 نیز شایع اس . هوایی

همای  در للمه  MS همای بیمماریزای  سمویه 

مادر لوشمتی بما کماهش توپیمک و کماهش      

قابلی  جوجه ریزی یما همه هممراه اسم .     

 تری  عالئی در نتاج لوشتی آپوده بهشایع

MS       پممنگش همممراه بمما تممور  مفاصممپ

خرلوشممی  سممینووی (  بیممماری تنفسممی  

همراه با عوامپ بیماریزای دیگمر  افمزایش   

های هوایی  وا دلی  به دپیپ عفون  کیسه

توکسممی  پریتونیم   تمور      -سپتی سمی

مفاصممپ خرلوشممی همممراه بمما الممزودا و   

مراجعمه   2شکل   با مانکلی ا  رشمک  بمه   

اشک. بیمماری  بشود( و اف  عملکرد لله می

 کمه بمه    MG ر مقایسمه بما  د  MSناشمی  

 ور معمول مایکوپالسمای با حک  باالتر 

شممود( سممریعتر در  یممور محسمموب مممی 

لسترن پیمکا کمرده  مانمکلاری بیشمتری     

تمر  سمی   MS دارد و در مجموگ مکیری 

هممای مممادر لوشممتی بمماپ    اسمم . در للممه

معموالً ا  حواپی پیک توپیک  MSمشکال  

شود کمی بعک ا  آر شروگ می تیی مر  یا

 کمممه دپیمممپ احتمممماپی آر بمممه اسمممترس   

فیزیوپو یکی در ای  دوره  ممانی مربمو    

های لوشتی بمه صمور    شود(. جوجهمی

عمودی  ا  مر  مادر به جنمی ( و نیمز بمه    

ای به پرنمکه دیگمر(   صور  افقی  ا  پرنکه

 3آپوده شکه و عالئی باپینی آر در حمکود  

مشمکال  ناشمی ا    شود. هفتگی ظاهر می

در مزارگ لوشتی چنک سمنی   MSبیماری 

 بسیار  یاد اس .
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( متورم Bهای هوایی و ( عفونت کیسهAهای گوشتی:در جوجه MS: ضایعات ناشی از  عفونت با 2شل  

 .شدن مفص  خرگوشی حاوی ترشحات چسبناک به رنگ خاکستری متمای  به زرد
 (AAAP 2018. بارنز.  H.Jهای پرنکلار. ع کاپعزیز و یمن ع: آسید شناسی ماکروسکوپیک بیمار

 

علمممی رغمممی افمممزایش دانمممش در ممممورد  

اپیممکمیوپو ی مایکوپالسممماها و پیشممرف  

همای  های حاصمپ در   راحمی اسمتراتیی   

کنترپمممی بیمممماری  وپمممیک  شمممیوگ ایممم   

همما همچنممار پرهزینممه بمموده و    بیممماری

خصوصیا  جکیکی ا  ای  آنهما در حمال   

  MSهمای نوظهمور   سویهشناسایی اس . 

نیز باع  افم  توپیمک هممراه بما مشمکال       

هممای کیفممی در پوسممته تیممی مممر  در للممه

تیمگذار تجاری و نیز مر  ممادر لوشمتی   

انک. مسائپ مربو  به کیفی  پوسته با شکه

هممای ر س پوسممته تیممی مممر   ناهنجمماری

 EAA کالهمک دار شمکر ر س تیمی    "( یا

ناهموار دهک که ا  خود را نشار می "مر  

و نمما ک شممکر سممطه پوسممته و افممزایش  

شفافی  در قسم  نزدیمک بمه ر س تیمی    

. ایمم  (3)شککل  لممردد مممر  ناشممی مممی 

همما منجممر بممه افممزایش تیممی    ناهنجمماری

هممای تممرک خممورده و شکسممته مممی  مممر 

کالهمک  "لردنک. مشیص شمکه اسم  کمه    

بم      EAAیما   "دارشکر ر س تیمی ممر   

 MSهممای م ممتال بممه  در مممر  هعمممک ممور 
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شممود کممه همزمممار بمما  ث تممی دیممکه مممی م

(  هممی IBVویممروس برونشممی  عفممونی   

انمک و متعاقمد آر توپیمک تیمی     درلیر شکه

 نمایک.مر  اف  می

 
 

ناشی از  "م مرغ کالهک دار شدن رأس تخ"( یا EAAهای پوسته تخم مرغ ): ناهنجاری3شل  

 .هادر مرغ MSعفونت 

 
 .خکما  فنی دامپزشکی من ع: دکتر نیک دورکو  رئیس بی  اپمللی

 

با رشک صنع  پرورن  یمور  بمه تمکری     

بر شمار پرنمکلار  پرورشمی در منما قی    

نس تاً کوچک افزوده شمکه اسم  کمه ایم      

امر به افمزایش خطمر مواجهمه بما عواممپ      

مایکوپالسمایی بیماریزا افزوده اسم . در  

بعضی منا    مراکمز پمرورن  یمور بمه     

ه ا  نظمر  قکری به یککیگر نزدیک هستنک ک

اپیکمیوپو یکی به یمک مزرعمه چنمک سمنی     

 انک.بسیار بزرم ش اه  پیکا کرده

های ناشمی ا   در برخی ا  منا     عفون 

MS    ًدر مزارگ تیمگذار چنک سمنی مکمررا

دیکه شکه و غاپ اً ایم  مراکمز بمه میما ر     

های ممر  ممادر لوشمتی    بیماری برای لله

  انک. غاپ ماً  عفونم  مجاور خود ت کیپ شکه
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توانمک  های مر  لوشتی میدر لله  MSبا 

بممکور بممرو  عالئممی بیممماری و یمما تممأثیر  

آشممکار بممر روی عملکممرد  بمموده و سمم د 

ایجادعفون  های خاموشی شود کمه فقمط   

بمما آ مایشمما  سممروپو یک  مث مم  شممکر 

همممای سمممروپو یک( آ ممممایش در تسممم 

لردنمک. بما ایم  حمال  می ده      مشیص می

بما افم    سال لذشته  شمیوگ ایم  بیمماری    

توپیک و افزایش مرم و میر در لله مادر و 

های تنفسی در به دن ال آر تشکیک بیماری

نتمماج لوشممتی رد داده  کممه بمما افممزایش    

وا دلی  کاهش و ر لیری و اف  یمرید  

 ت کیپ غذایی همراه بوده اس .

دالیممپ احتممماپی ظهممور مجممکد و   یممار   

های مادر لوشمتی  در لله MSدرلیری با 

 ع ارتنک ا :

هممای وجممود و لسممترن فزاینممکه سممویه •

بیماریزا در منا   متمراکی ا  نظمر تعمکاد    

همای  چماپش  "مزارگ پرورشی که متعاق ماً 

 امنی   یستی را به دن ال  دارد.

هممایی کممه بممه   افممزایش تعممکاد شممرک    •

ای بما ار  ممممور پاسیگویی به نیا همممنظ

های مانیتورینم    پمرورن   و نیز سیستی

(  یما بما   ABFبیوتیمک    یور بکور آنتمی  

مصرف محمکود آنتمی بیوتیمک را شمروگ     

 انک.کرده

هممراه بما    MGهای  نکه معرفی واکس  •

 ها.کاهش مصرف آنتی بیوتیک در لله

به ممود امنیمم   یسممتی و نیممز افممزایش    •

پممممایش  مانیتورینمممم ( در خصممممو    

ممکمم  اسمم   ا    MSو  MGبیماریهممای 

مث   بما   MSهای نقطه نظر شناسایی لله

 تای  بهتری همراه بوده باشک.ن

های مادر لوشتی با مزارگ مجاور  لله •

تیمگذار آپوده  که غاپ اً بکور هیه برنامه 

 باشک(.کنترپی می

 تشخیص

هممای مایکوپالسمممایی  تشممییص عفونمم  

شممامپ مشمماهکه و شناسممایی عالئمممی و    

یمممایعا  بممماپینی در للمممه  هممممراه بممما  

آ مایشممما  سمممروپو ی و آ مایشممما    

لممردد. که و تکمیلممی انجمما  مممی تأییککننمم

های سروپو یک   اقمکا  اوپیمه بمرای    تس 

شمونک کمه   ها محسموب ممی  غرباپگری لله

همای  معموالً با بررسی حضور آنتی بادی

ا   ری  انجما    MS یا  MGسرمی علیه 

آ مایشمماتی ماننممک آللوتیناسممیور سممر    

( یما رون جمذب ایمنممی   SPAروی پلیم    
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شمونک.  را میاج (ELISAمرت ط با آنزیی  

در ادامه   نمونه های مث   در آ مایشما   

همایی نظیمر   فوق   معموالً بما انجما  تسم    

( ویما آ ممایش   HIمهار هماللوتیناسیور  

( مممورد PCRواکممنش  نجیممره پلیمممرا    

 تکمیلی قرار می لیرنک . آ مایشا  

سریع  حساس و ار ار اس   SPAتس   

اممما نتممای  آر ممکمم  اسمم  بمما برخممی     

های غیر اختصاصی هممراه باشمک   واکنش

بنممابرای    ال   اسمم  نتممای  آر توسممط   

تأییک شود. برای  PCRو یا  HIهای تس 

دسترسممی بممه سممر   SPA٬انجمما  تسمم  

تا ه  بما کیفیم  مناسمد و منجممک نشمکه      

مورد نیا  اس . بی کیفیتی سر   به دپیمپ  

آپودلی و یا هموپیز( ا  دالیپ تکرار نتمای   

تسمم  محسمموب  مث مم  کممارب در ایمم    

هممای شممود. همچنممی   سممر  جوجممه مممی

یکرو ه و یما سمر  حاصمپ ا  خمونگیری     

هفته پس ا  واکسیناسمیور للمه بما     3 ی 

های غیرفعال  به وییه باکتری  ها( واکس 

توانک منجر به برو  نتای  مث م  کمارب   می

 در ای  آ مایش لردنک.

در خصو  شناسمایی   ELISAآ مایش 

MG  وMS همای  رونتری  جزو مح وب

همای  آیک  یرا کیم  غرباپگری به شمار می

بممه راحتممی در دسممترس  ELISAتجمماری 

بوده و انجا  ایم  آ مایشما  در مقیماس    

بزرم بطور خودکار قابمپ برناممه ریمزی    

های ترکی ی برای شناسمایی  باشک. کی می

MG/ MS    نیممممز در دسممممترس بمممموده

های مجمزای  وجایگزی  مناس ی برای کی 

MG  وMS ها به شممار  اپگری للهدر غرب

آینک. نتمای  مث م  حاصمپ ا  مصمرف     می

  بایک توسمط  MG  /MSهای ترکی ی کی 

 MSیمما  MGکیمم  هممای اپیممزای جکالانممه 

های تشییصی تأییمک شمونک.   وسایر رون

بیشتر  ELISAبه  ور کلی  وییلی تس  

و حساسمی  آر بیشمتر ا     SPAا  تس  

حساسممی   HIاسمم . تسمم    HIتسمم  

همای  اما وییلی آر ا  تس  کمتری داشته

SPA  یاELISA   بیشتر اس . با ای  حال

به  مور کلمی روشمی پیچیمکه و      HIتس  

در  "وقمممم  لیممممر بمممموده کممممه عمممممکتاً 

آ مایشممگاههای تشییصممی مرجممع و نیممز 

همممای تحقیقمممی ا  آر اسمممتفاده  برناممممه

شود. عالوه بر ای   مث   شکر للمه در  می

 هفتمه نشمار داده   4-3ای  آ مایش پس ا  

 شود.می
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ا   MSو  MGجکاسممما ی و شناسمممایی 

 ری  کش  و به دن ال آر انجا  آ ممایش  

ایمونوفلورسمممانس بمممه عنممموار تسممم    

اسممتانکارد  الیممی در تشممییص ایمم  دو   

شود. با ای  حال  ای  بیماری محسوب می

بسمیار تیصصمی هسمتنک و     ٬آ مایشا  

های تیصصی ا  آنهما  فقط در آ مایشگاه

 وه بر ای   تشمییص شود. عالاستفاده می

هفته  ول  4مث   شکر لله ممک  اس  تا 

 بکشک.

 MGدر شناسایی  PCRآ مایش ٬امرو ه

به یک لزینه سریع  حسماس و بما    MSیا 

قابلی  دسترسی تجاری ت کیپ شکه اسم   

 ٬که ا  آر برای جکاسا ی عاممپ بیمماری  

تأییک تشییص نتمای  سمرمی مشمکوک و     

به عنوار نیز انجا  غرباپگری معمول لله  

بما غربماپگری همر دو هفتمه یک مار       ٬مثال 

و  ELISAهمای  توانک جمایگزی  تسم   می

PCR     شود( استفاده می لمردد . همچنمی

تمموار بممرای آ مممایش مممی PCRا  تسمم  

پرنکلار ق پ ا  انتقال  ترانسفر( به ممزارگ  

 دیگر استفاده نمود. برای اخذ نمونه جه 

ای سواب برداری ا ن انجا  ای  تس  اغلد

و یا شمکاف شموار  شمکاف کما ( ممورد      

همای بمافتی ا    لیمرد. نمونمه  توجه قرار می

تموار بمر روی   قسم  فوقانی نمای را ممی  

قمرار داد وبمرای آ ممایش     FTAکارتهای 

PCR های تیصصی ارسال به آ مایشگاه

 DNAکمممرد. آ ممممایش تعیمممی  تمممواپی   

 DNAsequencingهای مث   ( در نمونه

PCR های وحشی ویهشود تا سانجا  می

تفریم    MSیا  MGهای واکسنی ا  سویه

 لردنک.

های سروپو یک و تشییص سمریع  رون

انمک   تشریه شکه 1 جدول  که در PCRبا 

عملیا  غرباپگری ممنظی و نیمز تشمییص    

 هممممای مایکوپالسمممممایی را عفونمممم 

انمک. الرچمه در بیشمتر    بسیارتسهیپ کمرده 

بسمیار خموب عممپ     موارد  ای  آ مایشا 

قرائ  نتای  مث   کارب یما   ک  وپیک کننمی

غیمر معممول    منفی کمارب در آنهما چنمکار   

شمود بمرای   نیس . بنمابرای   توصمیه ممی   

تأییممممک تشممممییص و اعممممال  نتیجممممه    

حممکاقپ بممه دو نتیجممه مث مم  در دو ٬نهممایی

نتای  حاصپ ٬تس  میتلف  به عنوار مثال

بما   ELISAو یا  HIبا  SPAهای ا  تس 

PCR)   ما  تشییصمی  استناد لمردد. اقمکا

بایممک در آ مایشممگاههای معت ممر و توسممط 
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بیننک انجما   آمو ن می "پرسنلی که مرت ا

ای ممممممهپروتکپ شونک. فرد آ مونگر بایک

های مث م   شکه  ا  جمله کنترل استانکارد

  و منفی برای هر آ مور( را به دق  دن ال

هممای مناسممد بممرای   و ا  معممرف نممکک

 ار ا  کیفیممممم  و صمممممح مممممممممما مین

 ها استفاده نمایک.تشییص

 
 و کاربردهای آنها برای اهداف تشخیصی. *** MSو  MG: آزمایشات 1جدول 

Identify strain Confirmation Screening Diagnostic test 

No Yes * Yes Serum plate agglutination(SPA) † 
No Yes * Yes ELISA 

Yes, followed by sequencing Yes Yes PCR and RT-PCR‡ 

No Yes ** No HI ∞ 

Yes, followed by sequencing Yes No Isolation 

افزایش قابپ توجهی در تعکاد نتای  مث   قوی  ٬مونه لیری اوپیه( اخذ شک نرو  پس ا   7-4ها  دو  نمونهوقتی سری  *

 شود. راکتورها( دیکه می
 80:1 <تیتر **
ث   و مها بایک ا  کنترل نتای  مث   کارب همراه باشنک. بنابرای  برای همه آ مور تواننک باهمه ای  آ مایشا  می ***

 نپ آ مونگر ال   اس .های مناسد وآمو ن پرسمنفی استفاده شود. استفاده ا  پروتکپ

 سر  منجمک نشکه†

 تس  ترجیحی برای غرباپگری لله م ک  ق پ ا  جایگزینی خروس. ‡

 مهار هماللوتیناسیور∞

 

 یری و کنترلپیشگ

بممر  MSو  MGاقممکاما  کنترپممی بممرای  

اساس اصپ جلولیری ا  عفون   ا   ری  

انتقال عممودی و نیمز انتقمال افقمی انجما       

لردد. به  مور کلمی  عفونم  ا   ریم      می

 ٬همما  تممماس بمما پرنممکلار آپمموده آئروسممپ

انتقال مکانیکی توسمط انسمار  تجهیمزا      

 ٬دهمک. فاصمله  وسایپ نقلیه و بستررد ممی 

بهتممممری  عامممممپ محافظمممم  در برابممممر 

های قابپ انتشار ا   ری  آئروسمپ  عفون 
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 MSرسک کمه  رود. به نظر میبه شمار می

هما  قادر اس  بمی  للمه   MG در مقایسه با

در فواصممپ بیشممتری انتقممال پیممکا کنممک  ا  

 ٬ ری  ررا  آئروسپ  تمردد بمی  ممزارگ    

مرغمکاری  پ ماس    انتقال تجهیزا  و پوا  

اردی ا  ایم  دسم (. پرنمکلار    آپوده و مو

اهلی و وحشمی  ا  جملمه بوقلممور  ممر      

شاخکار  ک مک  انمواگ قرقماول  بلمکرچی       

اردک و غممما  خطمممر قابمممپ تممموجهی در  

به مزارگ مر  مادر  MGخصو  معرفی 

پرورن ممر  لوشمتی بمه شممار      و مزارگ

 رونک.می

در آمریکای شماپی مشمیص شمکه اسم     

حممه و  باعم  ایجماد اپتهماب ملت     MGکمه  

همای  های خانگی و لونمه سینو ی  در فنه

همای  در للمه  MSشود. عفونم   مشابه می

تیمگذار تجاری  پرنکلار  ینتی  پرنمکلار  

( ولله همای بوقلممور   back-yardخانگی  

تجاری بیشتر مشاهکه شکه اس . بما ایم    

تواننک های دیگر پرنکلار نیز میحال  لونه

نتقال نس   به ای  عفون  حساس باشنک. ا

امکار پذیر اس  و انسار  مکانیکی عفون 

توانک مایکوپالسمماهای پرنمکلار را تما    می

سه رو  در بینی و روی موی خمود حممپ   

هممایی ماننممک دون لممرفت  و   کنممک. رون

 48فاصله انکاخت   مانی به ممک  حمکاقپ   

همای مث م    ساع  پمس ا  با دیمک ا  للمه   

توانک به جلمولیری ا  انتقمال مکمانیکی    می

ها کمک کنک. اقمکاما  ممکیریتی     عفون ای

و نیز توکشی لله  ماننک جایگزینی خروس

توانک به لسمترن   کاهش تراکی ساپ ( می

کممک کننمک.    همای مایکوپالسممایی  عفونم  

برای کاهش ای  میما را  بایمک   ٬بنابرای  

اقکاما  احتیما ی و آ مایشما  ممنظی در    

 دستور کار قرار لیرد.

شماره   راحمی و   بر اساس موارد فوق اال

همای دقیم  امنیم   یسمتی     اجرای برناممه 

توار بمه  یروری اس  که ا  آر جمله می

همای  مواردی همچور بکمارلیری سیسمتی  

جلمولیری  ٬"همه  خارج -همه وارد"توپیک 

ا  تماس مستقیی و غیرمستقیی بی  مزارگ 

تیمگمذار تجماری     همای آپموده  پاک و للمه 

(  free-rangeهمممای پمممرورن آ اد  للمممه

( و نیمممز back yardپرنممکلار خممانگی    

همای  پرنکلار وحشی اشاره کرد. همه لله

ممممادرو لوشمممتی بایمممک در مقابمممپ ورود 

پرنممکلار وحشممی محافظمم  شممکه باشممنک. 

جزئیممما  بیشمممتر در ایممم  خصمممو  را 
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همای فنمی تحم  عنموار     توار در بوپت می

عملیات بهینه: امنیت زیسکتی در مکرغ   "

امنیکت   عملیات بهینه: "و نیمز   "گوشتی 

هکای  های پرورش گلکه زیستی در سالن

تموار ا   یافم . ایم  مقماال  را ممی     "مادر 

شککرکت قسممم  کتابیانممه فنممی سممای    

 دانلود نمود.آویاژن 

بممرای کنتممرل مایکوپالسممماها سممه رون  

وجود دارد که در منا   میتلف پمرورن  

مممر  لوشممتی در جهممار مممورد توجممه و   

امپ ها شلیرنک. ای  روناستفاده قرار می

 موارد  یر اس :

 های مادر مث  (.. تیلیه  حذف لله1

 . واکسیناسیور.2

 . مکاخال  آنتی بیوتیکی.3

هریک ا  ای  روشها دارای مزایا و معای ی 

همای بعمکی بمه آنهما     هستنک کمه در بیمش  

جدول پرداخته شکه و به  ور خالصه در 

 انک.رکر شکه 2

 

 حذف گله

ده( همای موپمک آپمو   تیلیه للمه  حمذف للمه   

همممای بهتمممری  اسمممتراتیی در پیشمممگیری

رود وتوپیممک  مموالنی مممک  بممه شمممار مممی

کننممکلار بسممته بممه میممزار دسترسممی بممه 

اقمکا    MSو  MGهای مادر عماری ا   لله

کننممک. رعایمم  اپزاممما  جهمم   بممه آر مممی

و صمادرا    رسممی  همای صمکور لمواهی  

های عاری ا  مایکوپالسما برای توپیمک  لله

رو ه مممادر یکمم کننممکلار برتممر جوجممه 

یروری اس . توپیک کننکلار جوجه مادر 

هممممای مراق مممم  بممممر م نممممای برنامممممه

 surveillance) کننک کمه بمرای   فعاپی  می

همای  تشییص سریع و تیلیمه فموری للمه   

 همای مث   تأییک شکه همراه با تیمی ممر   

نطفه دارللمه  الرعفونم  مایکوپالسممایی    

در مرحلممه توپیممک رد داده باشممک(  راحممی 

.  به همی  ترتید  مزارگ پمرورن  شکه انک

مممر  لوشممتی نیممز یممم  برنامممه ریممزی  

همای ممادر   مکیری  و تهیه جوجمه ا  للمه  

 ٬عمماری ا  مایکوپالسممما و در کنممار آر   

هممای سممیتگیرانه امنیمم   اجممرای برنامممه

ها با اسمتفاده ا    یستی و پایش منظی لله

  اقمکا  بمه    PCRهای سروپو یک و رون

عممماری ا   همممای لوشمممتیپمممرورن للمممه

کننک. با توجه به تقایمای  مایکوپالسما می

فزاینکه موجمود بمرای لوشم  ممر  فاقمک      

و یا اپزا  به کاهش مصمرف   آنتی بیوتیک
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آنتممی بیوتیممک در امممر پممرورن  جوجممه   

همممای ممممادر عممماری ا   ریمممزی ا  للمممه 

امنی   مایکوپالسما و نیز اجرای روشهای

 یسممتی مممدثر در همممه مممزارگ پرورشممی  

رسمک. بمرای   بمه نظمر ممی    بسیار یروری

صادرا  و تجار  جوجه یکرو ه ممادر و  

نیز تیی مر  نطفه دار  انجما  آ مایشما    

در  همای غربماپگری  اجمرای رون یما  ال   

بسیاری ا  کشمورهای جهمار ال   اسم .    

هممممای بسممممیاری ا  کشممممورها برنامممممه

برنمک. بمه عنموار    نیتورین  را به کار میام

 یمور   مثال  در برنامه ملی توسعه صنع 

 NPIP)   و ار  کشاور ی ایاال  متحمکه

هممای اسممتانکارد (  رونUSDA آمریکمما 

های آ ممایش بما   شکه تشییصی و برنامه

همای پایممه  دفعما  تکمرار بماال   بممرای للمه    

همای  ( و للهGPو  GGPهای لوشتی  لله

همای  همای موپمک یما للمه    مادر لوشتی  لله

مادر( ارائه شکه اس . جه  انط اق با ای  

های مادر ممورد  ها ال   اس  تا للهنامهبر

آ مممایش قممرار لرفتممه  بمما اسممتفاده ا      

روشهای تشییصی تأییک شکه( و پمس ا   

ار یابی و کسد شمرایط ال    لواهیناممه   

"MG/ MS عاری ا  عفون ( و یا  "منفی 

 "تحممم  پمممایش      MG/ MS"لمممواهی  

 Monitoredهمایی در  ( صادر لردد. مثال

ا  برای ار یابی خصو  برنامه آ مایش

واجک شرایط بودر و صکور لواهیناممه و  

یمما   "منفممی MG  /MS "تعیممی  ویممعی  

"MG  /MS    های در شکپ  "تح  پایش

هما  تشرح شکه اسم . ایم  مثمال    6و  5  4

ا برنامممه ملممی توسممعه صممنع   یممور     

 NPIP)    و ار  کشممممماور ی ایممممماال

 (:USDAمتحکهآمریکا  

http://www.poultryimprovement.org/statesContent.cfm. 

 

 

 
. 

http://www.poultryimprovement.org/statesContent.cfm
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 یها( در گلهپاک) "یمنف MSو  MG نامهیگواه "صدور یالزم برا شاتیاز طرح آزما یا: نمونه4شل  

 GGP)و  GP) هیپا

 

    ر ابممه عنمموار مثممال  شممرک  آویمم 

د را در  می  خو GGPو  GPهای لله

هفتمممه یک مممار  2دوره توپیمممک   همممر 

 کنک.آ مایش می

 همای  در للهGP   60هما  تعمکاد نمونمه 

 300تعمکاد   GGPهمای  عکد و در لله

 شود.نمونه ا  هر ساپ  اخذ می
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)عاری از  "منفی MSو  MGه گواهینام "ای از طرح آزمایشات الزم برای صدور : نمونه5شل  

 های مادر گوشتی )مولد(.گلهمایلوپالسما( در 

 

 همما بایممک ا  للممه منفممی  عمماری ا   جوجممه

 مایکوپالسما( تأمی  لردنک.

      لله مادر و تیمی ممر  حاصمپ ا  آر بایمک

ا  سممایر محصمموال   یممور جممکا  "کممامالً

   نگهکاری شونک.

    ا  لله تأمی  کننکه خروس جمایگزی  بایمک

رو  ق پ ا  انتقال  10تا  7پرنکه  30حکاقپ 

 مقصک مورد آ مایش قرار لیرنک. به لله
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های در گله "تحت پایش   MSو  MG گواهینامه"ای از طرح آزمایشات الزم برای صدور : نمونه6شل  

 مادر گوشتی )مولد(.

 
 
• 

ها بایک ا  نقا  میتلف داخمپ سماپ    نمونه

 لرفته شونک.

همای بایمک نماینمکه جمعیم      تعکاد نمونمه  •

 مر  و خروس باشک.
 

 

 

 

 واکسیناسیون

  Fهمای   سمویه  MGهای  نکه ا  واکس  

همممای ( معمممموالً در للمممهTS-11و  6/85

شمود. ا  ایم    تیمگذار تجاری استفاده می

همای ممادر لوشمتی بمه     ها در للمه واکس 

هممای موجممود در خصممو  دپیممپ نگرانممی

ایم  بودر آنها و ا  جمله خطر انتقمال بمه   
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ه شود. بواکس  نیورده کمتر استفاده می

دپیپ احتمال با لش  سمویه واکسمنی بمه    

های پرخطرتر  احتمال وجود قمکر   سویه

بیماری  ایی و نیز پتانسیپ انتقال عمودی 

سویه واکس  و ایجاد بیمماری تنفسمی در   

همممای لوشمممتی  در بسمممیاری ا  جوجمممه

در  MGهممای  نممکه کشممورها ا  واکسمم 

هممای مممر  مممادر لوشممتی اسممتفاده   للممه

 شود.نمی

 ا  MGیک واکس  آبله وکتور توار ا  می

 ری  تلیقه در بال در  ول دوره پرورن 

اسممتفاده کممرد. بمما ایمم  حممال  ا العمما     

محممکودی در مممورد کممارآیی ایمم  نمموگ    

واکسمم  موجممود اسمم  و حتممی برخممی    

مطاپعا  ابهامماتی را در خصمو  تموار    

ها در ایجاد ایمنی محافظ کننکه ای  واکس 

 در برابممر چمماپش بمما سممویه فیلممک مطممرح  

 انک.نموده

 MS سویه بیماری  MSا  واکس   نکه  

-Hهمممای ممممادر لوشمممتی و در ( در للمممه

همای  منا قی که بمه دپیمپ نزدیکمی بما للمه     

مث    خطر قرید اپوقوگ مواجهه و عفون  

همای آپموده نیمز    وجود داشته و حذف لله

لمردد.  باشمک اسمتفاده ممی   امکار پذیر نمی

یک واکس  منجمک  MS -Hواکس  سویه 

  کمه ا   ریم  قطمره چشممی تجمویز      اس

شکه  بمرای ایجماد بهتمری  ایمنمی(  بمرای      

هممای مممادر لوشممتی غیممر بیممماری  ا للممه

اس   باع  ایجماد ایمنمی میما ی پایمکار     

شود  انتقال افقی محکودی دارد  خطمر  می

برلشمم  بممه سممویه پمماتو ر را نممکارد و   

بمماالخره در برابممر بممرو  عالئممی بمماپینی    

یفی پوسته تیی ممر    عالیی تنفسی  اف  ک

و بممرو  سممینووی ( و نیممز انتقممال جممر    

کنمک. در برخمی   ایمنی مناسم ی ایجماد ممی   

همممممراه بمممما  MSمنمممما   ا  واکسمممم  

اسممتفاده شممکه اسمم .  MGهممای واکسمم 

الرچه هیه ارت ا ی بی  تیتر آنتی بادی و 

وجود نمکارد   MSایمنی در برابر چاپش با 

های سروپو یک وپیک   هنو  هی ا  رون

رای تعیممی  پاسمم  بممه واکسیناسممیور   بمم

همای  شمود. متأسمفانه  پاسم    استفاده ممی 

تواننممک تیتممر حاصممپ ا  سممروپو یکی نمممی

واکسیناسممممیور را ا  تیتممممر ناشممممی ا   

عفونتهای فیلک متمایز کننک  ای  امر فقط با 

امکمار پمذیر    PCRهمای  استفاده ا  رون

 اس .
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 MS -Hواکسیناسیور با واکسم  سمویه   

هایی کمه ا   رورن  در للهدر  ول دوره پ

نظر سمروپو یک منفمی هسمتنک( و حمکاقپ     

یمک ممماه ق ممپ ا  چمماپش مممورد انتظممار در  

هفتمه   5هفتگمی تما    5مزرعه  معموالً بمی   

شمود. بمه   ق پ ا  شروگ توپیمک( انجما  ممی   

 ور معمول  توسمعه پاسم  سمروپو یکی    

باشک. در برابر ای  واکس  مت یر و کنک می

یی  تمواپی  نمو    و تع PCRا  آ مایشا  

 sequencing  بممممرای تمممممایز سممممویه )

های بیماریزای ا  سویه MS-Hواکسینال 

 شود.فیلک استفاده می

یمک  به تما  آنتی بیوت MS -Hسویه  نکه 

های مورد اسمتفاده علیمه مایکوپالسمماها    

حسمماس اسمم  اممما بممه  ممور راتممی بممه     

اریترومایسی  مقاو  اس . بهره لیمری ا   

هممکاری و حمممپ  هممای مناسممد نگ تکنیممک

واکس  و نیز واکسیناسیور مطلوب بمرای  

به دستیابی به محافظ  حکاکثری حاصمپ  

 ا  مصرف واکس  بسیار مهی اس .

عالوه بر ایم   بمرای رسمیکر بمه بهتمری       

هممای واکسیناسممیور  در نتایجممکر برنامممه

 نظر لرفت  عوامپ  یر نیز مهی اس :

شممونک بایممک هممایی کمه واکسممینه ممی  للمه  •

 عفون  باشنک.عاری ا  

برای  راحی برنامه واکسیناسیور  بایک  •

های مراق   لذشمته نگمر   ا  نتای  بررسی

 در مورد مایکوپالسماها استفاده شود.

هفتممه پممس ا  واکسیناسممیور    3ایمنممی  •

 شود.ایجاد می

ق پ و بعک ا  واکسیناسیور ن ایک در للمه   •

 آنتی بیوتیک تجویز شود.

زار مفیمکی  نمه تنهما ابم    MSواکس   نمکه  

برای کنترل عالئی بماپینی و کماهش خطمر    

شمود بلکمه بمه    انتقال بیماری محسوب می

کاهش نیا  به مصرف آنتی بیوتیک ها در 

کنمک. واکسیناسمیور بما    لله نیز کممک ممی  

کاهش نیا  به تجویزآنتی بیوتیک در للمه   

کنک تما  به پرورن دهنکلار  یور کمک می

انتظمممارا  بممما ار و مصمممرف کننمممکه را  

بمممرآورده کننمممک. مطاپعممما  تحقیقممماتی و 

دهنک کمه اسمتفاده   تجارب فیلکی نشار می

توانک به جمایگزینی  های  نکه میا  واکس 

هممای واکسممنی بامایکوپالسممماهای سممویه

فیلکی منجر شونک که ا  حک  باالتری هی 

برخوردارنک و بکی  ترتید بمرای منما قی   

های مث م  را نکارنمک   که توانایی حذف لله
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تممممر و اتیی عملیمممماتی  مممموالنیاسممممتر

 لردد.تری فراهی میمناسد

برای ا مینار ا  دستیابی به ایمنمی بهینمه    

هممای  نممکه  ا   ریمم  مصممرف واکسمم   

مایکوپالسما  توجه بمه نگهمکاری مناسمد    

واکسمم  و نیممز واکسیناسممیور صممحیه    

یممروری اسمم . شکسمم  واکسیناسممیور 

اغلد به نگهکاری نامناسد واکسم  و نیمز   

یعیف واکسیناسمیور نسم     های تکنیک

ی عالوه بمر ایم   در نتیجمه    .شودداده می

استفاده ا  آنتی بیوتیک ها هی ممک  اس  

پکیکه شکس  واکسیناسیور رد دهک. همه 

های  نمکه مایکوپالسمما بمه آنتمی     واکس 

بیوتیک هایی که دارای  یمف اثمر فعاپیم     

باشمنک حسمماس  یمک مایکوپالسممایی ممی   

 هستنک.

عمال مایکوپالسممایی کمه    های غیرفواکس 

ق ممپ ا  شممروگ توپیممک تیممی مممر  مممورد    

تواننمک باعم    لیرنمک  ممی  استفاده قرار می

افزایش و یکنواختی سطه آنتی بادی علیه 

MG  وMS  همممای شمممکه  کمممه در تسممم

شود( و ا  اف  توپیمک  سروپو یک دیکه می

تیی مر  و انتقال بیماری جلولیری کننمک.  

ممورد عمک    همایی در  با ای  حمال  نگرانمی  

همای غیرفعمال در تحریمک    توانایی واکس 

ایمنی میا ی و نیمز پتانسمیپ آنهما جهم      

کاهش مانکلاری ایمنمی ناشمی ا واکسم     

های  نکه در برابر عفون  وجود دارد. بما  

همای غیرفعمال   ای  وجود  لاهی ا  واکس 

های  نکه مایکوپالسمایی همراه با واکس 

هممای آنتممی بیمموتیکی و یمما یممم  درمممار

شممود کممه اپ تممه هزینممه قابممپ اسممتفاده مممی

توجهی را برای سیسمتی توپیمک بمه دن مال     

خواهمک داشم . در نتیجمه  بررسمی دقیمم      

فایمکه درهمر    –ها و هزینهمزایا  محکودی 

های میتلف ویما ترکی می   یک ا  استراتیی

کنترل مایکوپالسمماها یمروری بمه نظمر     

 رسک.می

 

 مداخالت آنتی بیوتیلی

مموالً بمه آنتمی بیوتیمک     مایکوپالسماها مع

همممای خمممانواده تتراسمممایکلی   داکسمممی  

سممممممایکلی   اکسممممممی تتراسممممممایکلی  

وکلروتتراسمممایکلی (  فلوئوروکینوپونهممما  

 انروفلوکساسمممممی   دیفلوکساسمممممی (   

تایلو ی   تیاموپی   تیلمیکو ی  وترکی ما   

پینکومایسی  و اسپکتینومایسمی  حسماس   

هسممتنک. ا  آنجمما کممه مایکوپالسممماها بممر  
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هممای دیگممر فاقممک دیممواره  ف بمماکتریخممال

سلوپی هستنک  بنمابرای   نسم   بمه آنتمی     

بیوتیک های خانواده پنی سیلی  یما سمایر   

داروهای یک میکروبی بتما الکتما   ماننمک    

سفاپوسمممپوری  هممما  مونوباکتممما  هممما و 

کارباپنی ها که بیوسنتز دیمواره سملول را   

کننک( حسماس نیسمتنک. در حاپم     مهار می

ای بمممه حمممکاکثر رسمممانکر ایمممکه آل  بمممر

اثربیشمممی درممممار  بایمممک ابتمممکا تسممم   

حساسی  به آنتمی بیوتیمک انجما  شمود.     

اپ ته تس  حساسمی  مایکوپالسمماها بمه    

آنتی بیوتیک فرآینک یپیچیکه اس  و اغلمد  

باشممک. بنممابرای    نیممز در دسممترس نمممی 

همممای آنتمممی بیممموتیکی توسمممط  درممممار

دامپزشکار  یور معموالً بر اساس تجربه 

فایکه درممار   –یز با نظر لرفت  هزینه و ن

شود. برای کاهش احتمال ایجماد  انجا  می

همممای آنتمممی بیممموتیکی بایمممک   مقاومممم 

تجویزصحیه آنتی بیوتیک و نیمز رعایم    

ای هممواره در نظمر لرفتمه    مقررا  منطقه

شود. الر ا  آنتی بیوتیک هما بمرای ممک     

 مموالنی اسممتفاده خواهممک شممک  توصممیه   

ظ اثممر آنهمما  ا   شممود تمما بممرای حفمم  مممی

 های چرخشی داروها استفاده لردد.رون

الرچه مصمرف دارو ابمزاری مفیمک بمرای     

کمماهش انتقممال بیممماری و کمماهش برخممی  

شممود  اممما ا عالئممی بمماپینی محسمموب مممی

هیچگاه به عنوار یک راه حپ  والنی مک  

های مث م   خطمر   کاربرد نکارد یرا در لله

ی همای وحشم  عفون  یا احتماالنتقال سویه

مایکوپالسممما را بممه سممایر مممزارگ ا  بممی  

برد. یک لله مث   را بایک بطور ممادا   نمی

اپعمر آپوده قلمکاد کرد و بر ای  اسماس و  

با مکیری  متناسد  خطر آپمودلی ممزارگ   

دیگممر سیسممتی توپیممک را کمماهش داد.  بممه  

 MSهکای  اقدامات کنترلی در گلکه بیش 

 در ادامه مقاپه توجه شود(.مثبت 

های دارویی میتلفی بمرای درممار   پروتکپ

مث   وجمود   -های موپک مایکوپالسما لله

هممای معمممول   دارد  اممما یکممی ا  برنامممه 

تجویزآنتی بیوتیک در خوراک  بمه عنموار   

مثال  کلرتتراسیکلی   یمک هفتمه درمماه( و    

آب آشامیکنی  به عنوار مثمال  تمایلو ی     

باشممک. تجممویز یممک رو  در ممماه( مممی 3-5

تیک در دانپیش آغا ی  یا آغا ی  آنتی بیو

همای لوشمتی و یمک ترکیمد آنتمی      جوجه

بیوتیکی دیگر در آب آشامیکنی آنهما ق مپ   

همای  یا بعمک ا  واکسیناسمیور بما واکسم     
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 نکه تنفسی  به عنوار مثال  سمویه  نمکه   

La Sota      علیمه بیمماری نیوکاسمپ( بمرای

نتاج لوشتی مفیمک بموده اسم   کمه اپ تمه      

نمم  دارد(. بممرای  بسممتگی بممه شممک  عفو 

تجویز آنتی بیوتیک ها و تعیمی  دو  آنهما   

های شرک  سما نکه  ا  توصیه "بایک دقیقاً

دارو ت عی  کرد و دوره پرهیز ا  مصرف 

 withdrawal times    را به دقم  رعایم )

 نمود.

 

 مثبت MSهای اقدامات کنترلی در گله

ممر  ممادر   های نگهکاری للهبه  ور کلی  

ا مث   شکه اس   به هآر MGلوشتی که 

دپیپ خطر بسیار  یاد اف  توپیمک  افمزایش   

ها  به دپیپ پریتونیم  ناشمی ا    تلفا  مر 

افتادر  رده تیی مر  در محو مه بطنمی(    

بیماری شکیک تنفسی  وعفونتهای ثانویمه(  

و عواقد شکیک بعکی بر سالم  و عملکرد 

های لوشتی به هیه عنوار توصمیه  جوجه

همما  رخممی شممرک شممود. بممرعکس  بنمممی

مث م  خمود را حمذف     MSهمای موپمک   لله

های ناشمی ا   کننک   یرا برخی عفون نمی

ای  مایکوپالسما عالئی بماپینی و یما تمأثیر    

مشیصی در عملکرد مر  لوشتی ا  خود 

دهنک. با ایم  وجمود  بمه محم      برو  نمی

درللمممه ممممر   MSتأییمممک مث ممم  شمممکر 

مادرلوشتی  جلمولیری ا  انتشمار آر در   

یر مممزارگ بسممیار مهممی اسمم  و بممکی  سمما

منظممور  اجممرای روشممهای  یممر توصممیه   

 شود:می

تقوی  امنی   یستی و محمکود کمردر    -1

تردد به مزرعه بایک در دسمتور کمار قمرار    

لیرد. مزارگ مث   بایک با ع ار  خطرو یما  

تح  قرنطینه مشیص شمونک  بما تمابلو(.    

هما بایمک حمکاقلی    دفعا  با دیک ا  ای  للمه 

 باشک.

تش  یکعفونی بایمک در ورودی هممه    -2

همای  هما وجمود داشمته و ا  پماپون    ساپ 

اختصاصممی یمما یک ممار مصممرف اسممتفاده  

 شود.

در حاپمم  ایممکه آل  دون لممرفت  در    -3

هنگا  ورود و خروج به فمار  بایمک بطمور    

منظی انجا  لردد. در صور  عک  وجمود  

سیسمممتی دون در مزرعمممه  اسمممتفاده ا   

فش یک ار مصمرف  پ اس  کاله و روکش ک

بایمک هممواره توسممط هممه پرسمنپ مممورد     

 استفاده قرار لیرد.
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همای حممپ دار  تیمی    ورمراجعه کمامی  -4

مر  و نیز با دیکهای پرسنپ فنی ا  فمار   

همای هفتمه   آپوده بایک  ی آخمری  ویزیم   

برنامه ریزی شونک. در ای  موارد  ق مپ ا   

 48مراجعممه بممه مممزارگ دیگممر  یممک وقفممه  

مپ دون لرفت  و تعوی  ساعتی  که شا

 پ اس نیز هس ( مورد نیا  اس .

قلیه بایک ق پ ا  رفمت  بمه   نکلیه وسایپ  -5

 مزرعه دیگر یک عفونی شونک.

تجهیزا  مربمو  بمه حممپ تیمی ممر        -6

ها  چرد دستی و غیمره( فقمط بایمک     سینی

در مزرعه آپوده مورد استفاده قرار لرفته 

 و یا ا  تمیز شکر و یمک عفمونی مناسمد   

هممای بهکاشممتی همما مطمماب  بمما پروتکممپآر

 ا مینار حاصپ نمود.

هممای طفممه دار للممه نتیممی مرغهممای   -7

مث مم  بایممک بطممور جکالانممه جمممع آوری   

یش و نمه بم   ٬ای یمک بمار  شکه و فقط هفتمه 

در دسممتگاه جوجممه   ٬ا  دوبممار در هفتممه  

هما را  کشی چیمکه شمونک. ایم  تیمی ممر      

بایمممک در یمممک دسمممتگاه جوجمممه کشمممی  

ا  میلممو  کممردر آنهمما بمما    خوابانممک و 

همممای مایکوپالسمممما منفمممی  تیمممی ممممر 

 اجتناب کرد.

و  کمردر تیمی ممر     در صور  میلم  -8

های منفی و مث   در یک دستگاه سمتر  لله

همای حاصمپ   جوجه ٬یا هچر جوجه کشی 

 ود.بایک مث   تلقی نم ها راا  ای  تیی مر 

همای مث م    های حاصمپ ا  للمه  جوجه -9

ی شونک و ن ایک آنها بایک با هی جوجه ریز

های منفی میلمو  نممود. در   را با نتاج لله

هممای حاصممپ ا   حاپمم  ایممکه آل  جوجممه 

هممای مایکوپالسممما مث مم  را ن ایممک در للمه 

همای  نزدیکی مزارگ پرورن پوپ  یما للمه  

 مادر جوجه ریزی نمود.

های مادرمث م  را بایمک در اسمرگ    لله -10

وقمم  ا  چرخممه توپیممک حممذف نمممود  بممه   

همای  للمه  "لاه ارسال کرد(. معموالًکشتار

هفتگمی   50بما رسمیکر بمه     "آپوده سمریعاً 

 شونک.حذف می

همای  تموار للمه  در صور  امکار  می -11

مادر مث م  را ق مپ ا  حمذف و انتقمال بمه      

کشتارلاه با آنتی بیوتیک درممار کمرد تما    

دفع باکتری کاهش یابک.  ممار قطمع آنتمی    

به دقم    بیوتیک در لله بایک ق پ ا  کشتار

 رعای  شود.

های مادر لوشتی مث   بمه  انتقال لله -12

بایک با دق  برنامه ریمزی شمود    کشتارلاه
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تمما ا  انتشممار عفونمم  بممه سممایر مممزارگ   

 جلولیری شود.

های مث   بایک در خصو  بستر لله -13

احتیا   یادی صور  لیمرد. بایمک ق مپ ا     

بایک م مار ه   ٬تیلیه بستر ا  مزارگ آپوده 

علیممه آفمما   مگممس  سوسممک و   ممموثری

جونکلار( انجا  شود. وقتی بسمتر هنمو    

تموار بما اسمپری    در داخپ ساپ  اس   می

ترکی ا  یک عفونی کننکه  بر روی بستر  

سقف  دیوارها و تجهیزا  ساپ ( و بسمته  

ها و درهما جهم  افمزایش    نگه داشت  پرده

 38-37دما تا حک ممک   در حاپ  ایکه آل 

درجمممه  100-97یممما درجمممه سمممانتیگراد 

فارنهای ( برای مک  یمک هفتمه اقمکا  بمه     

کاهش بار آپودلی نممود. لرمما و خشمکی    

 شود.باع  نابودی مایکوپالسماها می

ق پ ا  جوجه ریزی مجکد در ممزارگ   -14

بایک مراحپ شستشو و یک عفونی  ٬مث   

 C&D   بطور کامپ اجرا لردد. بما تیلیمه )

میزبممممار  "پرنممممکلار آپمممموده  عمممممالً  

ایکوپالسماها حذف شمکه و شستشمو و   م

یک عفونی مناسد و تیلیمه بسمتر سم د    

حذف موف  مایکوپالسما ا  مزرعمه شمکه   

و ا  انتقال ای  عوامپ عفونی به لله بعمکی  

شود. بکیهی اس  که ای  امر جلولیری می

تضمممینی در برابممر عفونمم  مجممکد للممه ا  

 ری  ممزارگ آپموده دیگمر ایجماد نیواهمک      

 کرد.

 

 و ضد عفونی کردنشستشو  

هممای معمممول  مایکوپالسممماها بمما رون 

رونمک.  شستشو و یک عفونی ا  بمی  ممی  

شستشمممموی مزرعممممه بایممممک تعممممکاد    

مایکوپالسممماهای باقیمانممکه را بممه حممکاقپ 

برسانک. رعای  دوره  مانی مناسمد بمی    

ها بسیار مهی اس . ا العا  بیشتر در لله

همای  مورد شستشمو و یمکعفونی سماپ    

توار در مجموعمه مقماال    میمرغکاری را 

( تحممم  عنممموار  How Toچگونمممه ...  

یافممم . ایممم   "شستشمممو و یمممکعفونی "

مقاال  در کتابیانه ا العما  فنمی سمای     

شمممممممرک  آویممممممما ر بمممممممه آدرس  

Aviagen.com. . موجود اس 
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 های مادر و گوشتی.لهگهای کنترلی مایلوپالسما در : استراتژی2جدول 

 معایب مزایا مالحظات استراتژی

های تهیه جوجه

عاری ا  

 مایکوپالسما

های عاری ا  جوجه

مایکوپالسما تهیه کرده و با 

های امنی  اجرای پروتکپ

لله را منفی نگهکاریک.  ٬ یستی 

های مراق   ا  اجرای برنامه

 لله مورد نیا  اس .

مانی و با بهتری  میزار  نکه

عملکرد لله همراه اس . جه  

صرف اجرای برنامه حذف م

آنتی بیوتیک و یا کاهش آر 

 ایکه آل اس 

های مث   در برخی ممک  اس  حذف لله

منا   پرتراکی پرورن  یور و یا در مزارگ 

 چنک سنی مقکور ن اشک.

مصرف 

های  نکه واکس 
MG 

های واکسیناسیور بایک در لله

منفی و ق پ ا  چاپش با 

 های وحشی انجا  لردد.سویه

ینی محافظ  علیه عالیی باپ

های ناشی ا  چاپش با سویه

شود. ممکنس  فیلک ایجاد می

سویه واکسینال جایگزی  

 .های وحشی لرددسویه

پاس  مث   سرمی ناشی ا  واکسیناسیور قابپ 

تفکیک ا  پاس  خای سرمی ناشی ا  چاپش با 

های فیلک نیس . واکس   نکه به آنتی سویه

 بیوتیک ها حساس اس .

مصرف 

های  نکه واکس 
MS 

های واکسیناسیور بایک در لله

منفی و ق پ ا  چاپش با 

 های وحشی انجا  لردد.سویه

محافظ  علیه عالیی محافظ  

علیه عالیی باپینی ناشی ا  

های فیلک ایجاد چاپش با سویه

شود. ممکنس  سویه می

واکسیسنال جایگزی  

 .های وحشی لرددسویه

پاس  مث   سرمی ناشی ا  واکسیناسیور قابپ 

تفکیک ا  پاس  خای سرمی ناشی ا  چاپش با 

های فیلک نیس . واکس   نکه به آنتی سویه

 بیوتیک ها حساس اس .

مصرف 

 های کشتهواکس 

موجد ایجاد سطوح باالی آتتی 

شود. اپ ته هم ستگی بادی می

بی  میزار آنتی بادی خور و 

محافظ  علیه عفون  وجود 

 نکارد.

 توانک ا  اف  توپیک و نیزمی

میزار انتشار باکتری در لله 

 جلولیری کنک.

کنک و همینطور مانع ایحجاد ایمنی میا ی نمی

های خامون خطر شود. عفون ا  عفون  نمی

های لوشتی بزرلی در انتقال بیماری به جوجه

 شونک.محسوب می

تجویز آنتی 

 بیوتیک

های آپوده مادر و لوشتی لله

های آنتی ممک  اس  به درمار

 ی نیا  داشته باشنک.بیوتیک

موجد تیفیف عالیی باپینی 

شکه و ا  میزار انتشار 

عفون  و خطر انتقال بیماری 

 کاهک.می

کنک. خطر ا  انتشار عفون  ممانع  نمی

های دارویی وجود دارد. ممکنش  مقاوم 

 یفی نگهکارد.مهای فیلکی را عفون 
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 خالصه

•MG  وMS های بیماری  ایمی  ارلانیسی

ه همچنمار بمه در حمال لسمترن     هستنک ک

هستنک و در سراسمر جهمار باعم  بمرو      

هممای مممادر و  تلفمما  اقتصممادی در للممه  

 شونک.لوشتی می

های تنفسی  بمه تنهمایی یما    برو  بیماری •

همرا با سایر عواممپ بیمماریزا  منجمر بمه     

کمماهش عملکممرد مممر  لوشممتی و افممزایش 

 شود.ها میوا دلی در آر

همای لوشمتی   در جوجمه  MSعفون  با  •

توانک باع  ایجاد مشکال  پا شمود کمه   می

با تمور  در مفاصمپ خرلوشمی مشمیص     

های ممادر لوشمتی نیمز    شود و در للهمی

سمم د افمم  کیفیمم  پوسممته تیممی مممر      

 لردد.می

 MSو  MGهممر دو عفونمم  ناشممی ا     •

تواننک ا   ری  عممودی و افقمی انتقمال    می

 پیکا کننک.

 MSمماری  های ناشی ا  بیاخیراً عفون  •

های مادر و لوشمتی  به دپیپ مجاور  لله

همای  همای تیمگمذار آپموده  چماپش    با للمه 

مربو  به امنیم   یسمتی  واکسیناسمیور    

و نیممز کمماهش مصممرف آنتممی   MGعلیممه 

 باشک.بیوتیک ها مجکداً در حال   یار می

و  MGهایی با لواهی بهکاشتی تهیه لله •

MS   منفممی و نیممز منفممی نگممه داشممت  ایمم

هممما ا   ریممم   راحمممی و اجمممرای  للمممه

های امنی   یسمتی و مانیتورینم     برنامه

بهتممری  اسممتراتیی بلنممک مممک  پیشممگیرانه 

علیممه درلیممری بمما ایمم  عوامممپ محسمموب  

 شونک.می

اجممرای برنامممه پممرورن بممکور آنتممی     •

های مادر بیوتیک  یم  بهره لیری ا  لله

هممممای لوشممممتی عمممماری ا   و جوجممممه

 یابک.یمایکوپالسما بسیار به ود م

در شممرایط مواجهممه و عفونمم  قریممد     •

  MSو یمممما  MGاپوقمممموگ للممممه بمممما   

توانک ابمزاری  ها میواکسیناسیور علیه آر

مممدثر در جلممولیری ا  بممرو  عمموار     

جان ی بماپینی ناشمی ا  عفونم  محسموب     

 شود.

در مرحلممه بعممک  واکسیناسممیور بممرای    •

همای  هایی کمه امکمار حمذف للمه    مجموعه

توانمک  ما را نکارنک ممی آپوده به مایکوپالس

 بهتری  لزینه مطرح باشک.
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موفقیمم  واکسیناسممیور بممه پرهیممز ا     •

مصرف آنتی بیوتیک هایی با فعاپی  یمک  

مایکوپالسممما و نیممز اسممتفاده صممحیه ا   

واکس  و واکسیناسمیور مناسمد بسمتگی    

 دارد.

درمممار آنتممی بیمموتیکی آخممری  لزینممه    •

جایگزی  اس . مصرف آنتی بیوتیمک یمک   

حممپ  مموالنی مممک  ن مموده و ا  بممرو  راه 

 کنک.عفون  یا انتقال آر جلولیری نمی

هنگامی که یک للمه ممادر مایکوپالسمما     •

شممود  ارتقممای مث مم  تشممییص داده مممی 

اقکاما  امنی   یستی بمرای جلمولیری ا    

انتقال عفون  به سایر مزارگ بسمیار مهمی   

 اس .

همممای بمممه کمممارلیری ممممنظی برناممممه   •

اپگری مایکوپالسمما بما   مانیتورین  و غرب

و انجمما   ELISAاسممتفاده ا  آ مایشمما  

  PCRآ مایشا  تکمیلمی بما کممک رون    

های مادر جه  تعیی  ویعی  سالم  لله

ای در حمال  ینمکه آها به  مور فز و نتاج آر

 افزایش اس .

 

 

 

Reference: 

Gregorio Rosales, A., (2019). Mycoplasmosis prevention and control in 

broiler breders and broilers. Aviagen ROSS NOTE.  
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 مقدمه

 لیتتروده بتته د  ییایتتباکتر هتتایعفونتتت

 یهتا  کیت وتیب یاستتفاده ا  ننتت   تیممنوع

چتا     کیت  وریمحرک رشد، در پروش ط

 وفاژهتا ی. باکترنتد ینیبزرگ به حستا  مت  

 ینیگزیجتتا یبتترا یختتوب اریبستت لینستتپتا

 وریت هتا در ختوراک دام و ط   کیوتیب یننت

تتتواا ا  ننهتتا در   یمتت نیهستتتند. هم نتت 

در برابتر   مقتاوم  هتای یمبار ه بتا بتاکتر  

هتتا استتتفاده نمتتود و خ تتر  کیتتوتیب یننتتت

 نیدر بت  یکیوتیت ب یگسترش مقاومتت ننتت  

 را کاه  داد. هایباکتر

   هستتتند کتته هتتاییروسیتتو وفاژهتتایباکتر

 نیرا ن تتوده و ا  بتت هتا یبتتاکتر تواننتتدیمت 
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در  یکنتتون یقتتاتیتحق یببرنتتد. تتتاش هتتا

بتردا   نیا  ب یصدد استفاده ا  فاژها برا

 عوامل عنواااست که به هایییانواع باکتر

شوند.  یشناخته م وریدر ط یماریب جادای

 اریبست  نیگزیجتا  تواننتد یمت  وفاژهایباکتر

 رایت د،  ها باشتن  کیوتیب یننت یبرا یخوب

بتردا   نیو ا  بت  ییشناستا  یهتا  سمیمکان

 اریهتا بست   کیوتیب یبا ننت سهیننها در مقا

 تتتواایمتفتتاوب بتتوده و بتتا کمتتک فاژهتتا م

هتا را   یمقاومت به وجود نمتده در بتاکتر  

در صورب استفاده   ن،ی. عاوه بر ادور  د

 ییایت اکترفاژها در دام، هرگونه مقاومتت ب 

در  یکیوتیتتب یدر درمتتاا ننتتت  یاحتمتتا 

نخواهتتد کتترد.    جتتاد یا یانستتاا اختا تت 

 دیت نسبتاً نستاا تو   وفاژهایباکتر ن،یهم ن

 ار اا هستند. اریو بس شوندیم

 

 روده سالمت

در راب ته بتا    وفاژهتا ینق  باکتر نجایا در

روده در  یا  مشتتتکاب بهداشتتتت یبرختتت

 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس وریط

 یکته درابتتدا   یمداخلته ا  یهتا  یاستراتژ

متمرکتز شتده انتد ا فتارم      ییغتاا  رهیج ن

 نیشتتر یب ادیت ( بته احتمتاز    یمرغ گوشتت 

را در ست     لوبتاکتر یکامپ یکاه  ن تودگ 

بتته همتتراه  وریتتگوشتتت ط یخترده فروشتت 

و همکتتتاراا  لویدارنتتد. در م ا  تتته کتتتار 

ا   ی یوست  فیا  ط وفاژهای(، باکتر2005ا

 یمدفوع جوجه هتا  جملهمنابع مختلف، ا  

رنت  و   یمگتاار فتر  تخ یمرغ هتا  ،یگوشت

شتتده جتتدا شتتدند.  یگوشتتت متترغ فتترنور

به صورب  CP34و  CP8 یوفاژهایباکتر

رو ه  25 یگوشتت  یبه جوجه ها یخوراک

 یهتا  هیت با جدا یشیکه ب ور ن ما یگوشت

C. jejuni   زین تتوده شتتده بودنتتد، تجتتو 

ذکتتر شتتده بتته  یشتتین ما یشتتدند. فاژهتتا

کامپیلوبتتتتاکتر  130ا   63و  84 بیتتتتترت

( کردنتتد. زیتتا  هیتته را تجزشتتد زیکلونتتا

پرندگاا ن توده شتده    یفاژ درمان نیبنابرا

 یژژونتت لوبتتاکتریشتتده( بتتا کمپ زهیاکلتتون

ین بت  لوبتاکتر یمنجر به کتاه  ت تداد کامپ  

 CFU/g10log 5 – 0.5 سکاز  یا  محتوا

 5دوره  کی یبا گروه کنترز ط سهیدر مقا

 شد. یاژتراپرو ه پس ا  ف

که بر س    یی، فاژها گریم ا  ه د کی در

شتده    یتلقت  لوبتاکتر یپوست ن وده بته کمپ 

امر  نینشاا دادند. ا یاثر کنتر  کیبودند، 

ستتتتا دکه استتتتتفاده ا   یروشتتتتن متتتت
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اقتداماب   ریدر ارتباط با ستا  وفاژهایباکتر

ن تتوده بتته   یکنتتترز جوجتته هتتا   یبتترا

 است. سریم لوباکتریکمپ

 
Ecoli 

Xie نیرا ب یا سهی( مقا2005و همکاراا ا 

در  یکیوتیت ب یو ننتت  یوفتاژ یاکتردرماا ب

  یانجتام دادنتد. نتتا    ،یگوشتت  یجوجه ها

بته   Esc-Aم ا  ه نشاا داد کته فتاژ    نیا

و  نیست یکلروما کیت وتیب یهماا اندا ه ننت

 ،یمؤثر است. در م ا  ه ب تد  شتریب یحت

تحتت   یهتا که مترغ  افتندیدر نیننها هم ن

 ریبتا فتتاژ، مقاومتت در برابتر ستتا    اادرمت 

بتورس   یمتار یوده ماننتد ب ر یهتا یماریب

دهنتتد. ننهتتا ا هتتار  یرا نشتتاا متت یعفتتون

 اد،یبودا   یداشتند که به علت اختصاص

روده تتاثیر   دیت هتای مف فاژها بر میکترو  

فلتور   کرویندارند، بنابراین ت ادز م ییسو

اثتتر  نیکننتتد. هم نتتروده ای را حفتتم متتی

در م ا  ه  E.coliدر برابر   وفاژهایباکتر

 ی( ، متورد بررست  2002اهاف و همکاراا 

تلفتاب   زاایت م ا  ته، م  نیقرار گرفت. در ا

 104چتتا   شتتده بتتا  یگوشتتت یمتترغ هتتا

CFU   اE.coli   در  متتتاا درمتتتاا بتتتا

 85ا   وفتتتتاژیباکتر PFU 410مخلتتتتوط 

و هنگتام   افتی کاه  درصد 35 به درصد

 وفتتاژ،یباکتر PFU 810مخلتتوط شتتدا بتتا 

 .دیبه صفر رس بتلفا

 

 سالمونال

ماننتد ستا مونلو  مختاطراب     ییهایماریب

و ستتامت  وریتتط یو مهتتم بتترا  یجتتد

مرغداراا و مصرف کنندگاا محصتوتب  

و  Hungaroدارد. در م ا  تتتته  وریتتتتط

بته   وفاژهای(، اثراب باکتر2013همکاران ا

 یستت یکننتده    یعنواا عوامتل دتدعفون  

 (.  1مشاهده شد اشکل 
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و  وفاژیز باکتردر پوست مرغ با استفاده ا سیدیتیانتر سالمونالکاهش  شمار  سهیمقا -1 شکل

 ییایمیش باتیترک

 

م ا  ه، پوست مرغ که به صتورب   نیا در

شتده    S. enteritidisن وده بته   یشین ما

ادر  یابهتتتتتتتتتکتتتتتتتاه  مش بتتتتتتتود،

 ین ودگ زاای( در م2logCFU/cm1حدود

بتا فتاژ کوکتتل     ماریدر اثر ت یباکتر نیبا ا

 شاا داد.ن ییایمیمواد ش ایامخلوط( و 

توست    وفاژهتا یباکتر یدر اثربخش تفاوب

(  مشاهده شتد.  2007و همکارااا ینتتربر

 وایزاست یکته فتاژ اوز کلون   افتنتد یننها در

ساعت بته   24 یرا ط سیدیتیانتر سا مونا

نسبت به شتاهد   CFU10log 4.2 کمتر ا  

 پیکتتتتتاه  داد، فتتتتتاژ دوم ، ستتتتتروت 

Typhimurium  ستتتتاعت بتتتته  24را در

UCF10log2.19   امتتتتتتا  داد،کتتتتتتاه

 پیکتتاه  ستتروت  ستتوم در وفتتاژیباکتر

 اثر بود.   یب (Hadarا هادار
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گرفتنتتد کتته انتختتا    جتتهینت ستتندگااینو

 یستتا  نتتهیمناستتب و به یوفاژهتتایباکتر

 یفاژ ا  عوامل اصتل  زی ماا و روش تجو

و  وفتتاژیباکتر زیتتنم تیتتدر کتتاربرد موفق

 یگوشتت  یکنترز سا مونا در جوجته هتا  

 Salmonellaو  E.coliاستتتت. کتتتتاه   

 وفتاژ یباکتر ی( دراثر مکمل ستا  1اجدوز 

منجتر بته    لتوگرم یکگترم در   0.5 زاایبه م

در روده  هتا لوسیغلظت تکتوباس  یافزا

شود. که نشانگر فتراهم نمتودا    یپرنده م

توستتت ه  یبهتتتتر بتتترا ستتتتمیاکوس کیتتت

 توس  فاژ است. لوسیتکتوباس

 

 

 

 یشتگو یوده جوجه هار کروفلوریبر م وفاژیاثر باکتر -1 جدول

 سالمونال اشریشیاکلی الکتوباسیل  

 6.38ᵇ 6.75ᵃ 3.24ᵃ (-شاهد )

 6.36ᵇ 6.32ᵇ 2.56ᵇ شاهد )+(

 6.61ᵃᵇ 6.38ᵇ 2.79ᵇ 1فاژ 

 6.72ᵃ 6.28ᵇ 2.64ᵇ 2فاژ 

.Source:Wang et al 2013 

 هیپا رهی: جیمنف شاهد

 کیوتیب یننت رهیج لوگرمیگرم در ک 0.5+  هیپا رهیمثبت: ج شاهد

 وفاژیباکتر رهیج لوگرمیگرم در ک 0.25+  هیپا رهی: ج1وفاژیباکتر

 وفاژیباکتر رهیج لوگرمیگرم در ک 0.5+  هیپا رهی: ج2وفاژیباکتر

 

هفتته   2 یدر طت  وفتاژ ینمتودا باکتر  مکمل

  یموجتب افتزا   یگوشتت  یاوز جوجه ها

 ییغتاا  لیتبتد  بیو ا بدا و بهبتود دتر  

بتته  جتتواا نستتبت یهتتا. جوجتتهشتتودیمتت

تواننتد   یکه مت  ییها یپاتوژا ها و افزودن

 ا را مهار کنند، حساس یماریعوامل ب نیا

و  ینتتربتتر ب،یتتترت نیهستتتند. بتته همتت  

دادنتتد کتته دو    ا( نشتتا2007همکتتاراا ا
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حفتم عملکترد    یبرا وفاژیا  باکتر یباتتر

       و S. Enteritidisکتتاه   زیتترشتتد و ن

S. Typhimurium سکوم ها  یدر محتوا

 (.2اجدوز  ناسب استم

 

 

 یگوشت یبر عملکرد رشد جوجه ها وفاژیباکتر ریتاث -2جدول

(-شاهد )  1باکتریوفاژ شاهد )+(  2باکتریوفاژ   

 345 335 325 326 وزن بدن

 490 483 479 498 مصرف خوراک

 1.528ᵃ 1.474ᵃᵇ 1.442ᵃᵇ 1.420ᵇ ضریب تبدیل

Source: Wang et al 2013. 

 هیاپ رهی: جیمنف شاهد

 کیوتیب یننت رهیج لوگرمیگرم در ک 0.5+  هیپا رهیمثبت: ج شاهد

 وفاژیباکتر رهیج لوگرمیگرم در ک 0.25+  هیپا رهی: ج1وفاژیباکتر

 وفاژیباکتر رهیج لوگرمیگرم در ک 0.5+  هیپا رهی: ج2وفاژیباکتر

 

 

 وفاژهایباکتر ندهیآ

در  یفتاژ تراپت   یاثربخشت  یمختلفت  عوامل

فتاژ   یکنند. ماندگار یم نییرا ت  وانابیح

، ت داد فاژ و غلظت نا، مرحلته   زباایدر م

 یژگت یکته و  -و حتدب   واایرشد اسن( ح

 یفتاژ را در ا قتا   ییاست کته توانتا   یمهم

 نیتی ت  (زبتاا یام یدر بتاکتر  کیتیچرخه  

 اریبس وفاژهایکه باکتر ییکند. ا  ننجا یم

فتاژ   کیا    یهستند، ممکن است ب اصخ

 کیت مختلف  یها هیسو بردا نیا  ب یبرا

راستتا،   نیت باشتد. در ا  ا یت پاتوژا مورد ن

ممکتن استت بتا عتدم      هایا  باکتر یب ض

( ا  چنت  فاژهتا و   رابییو جه  اتغ اایب

فرار کننتد. راه حتل    یاتصاز ننها با باکتر

 متتتوارد، استتتتفاده ا    نیتتتدر ا یاحتمتتتا 

  نیت شده فاژ است کته ا  انتخا  یهاکوکتل

 مت دد هستند. یفاژها یها حاووکتلک

در  یختتوب اریبستت لیپتانستت وفاژهتتایباکتر

هتتا در  کیتتوتیب یکتتاه  استتتفاده ا  ننتتت

کته نتواننتد    یدر متوارد  یدارند. حت وریط
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 هتا کیت وتیب یننتت  نیگزیبه طور کامتل جتا  

ختو  باشتند    بیترک کیتوانند  یشوند، م

که قانوا اجتا ه   ییدر جا -ننها  بیو ترک

 -دهتد   یمت  هتا را  کیوتیب یاستفاده ا  ننت

نشتانگر   یف لت  تیشود. ود  یم دهاستفا

گستترده   قتاب یعدم وجود م ا  اب و تحق

 یدر استتفاده درمتان   یبه عنواا مانع اصل

 است. وفاژهایا  باکتر

 

Reference: 
Matthew Wedzerai (2019). Bacteriophages role in poultry production. 

All About Feed. 
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 خاکی منبع بالقوه پروتئین جایگزین در کرمپودر

 خوراک طیور 

 

 

 
 :  ینرجممت
 

 

 مردانیدکتر فردین علی
 دانش آموخته دکتری بیولوژی

 مهندس حسین دماوندی نژاد
قائم مقام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشااوریی کاو ر   

 در امور ینجیره های تامین، تولید و توییع
 

 

 چکیده

وتئین عاماال ایاالد م اادود کننااده و  پاار

دومین ماده مغاذی گاران قیمات خاوراک     

طیور بعد ای انرژی اسات  در بسایاری ای   

کشااورهای در لاااس توسااعه، بااه دلیاال    

وابساات د بااه کنجالااه سااویای وارداتااد،  

قیمت خاوراک طیاور باه طاور ماداوم در      

لاااس افاا ایش اساات  بااه من ااور کاااهش  
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وابست د بخش خوراک طیاور باه کنجالاه    

سااویا، یااافتن منااابع پایاادار پروتئینااد     

جای  ین بسایار راروری اسات  در ایان     

مقالااه، یافتااه هااای اخیاار در مااورد اری  

و  2، کاارم خاااکد1غااذاید پااودر مرو م اا 

بااه یااورص خ یااه  3مرو کاارم ابریشاام

بیان شاده و در ماورد پتانسایل آنباا باه      

عنوان منبع پروتئیند جای  ین در خوراک 

 ت طیور ب ث گردیده اس

 

 مقدمه  

سیسااتم جباااند تولیااد غااذا باارای تاا مین 

تقارای رویاف ون م صومص لیواند باا  

کیفیت، به دلیل افا ایش درآماد، گساتر     

شبرنشاایند، پااد آماادهای ناااگوار م اای  

ییساتد و ن رانااد هااای تغذیااه ای و رفااع  

سایر دغدغه های انساان باا چاالش هاای     

و  Makkarمختلفااااد روباااارو اساااات   

ساس گذشاته باه    30در (  2014همکاران ، 

دلیل اف ایش مصرف م صومص لیاواند،  

تغییر عمده ای در عملکرد و کاراید رژیام  

                                                           
1. Maggot meal 
2. Earth worm meal 
3. Silkworm meal 

های غذاید طیور ایجاد شده و ایان تغییار   

در دهه های آینده نی  ادامه خواهاد یافات    

پیش بیند مد شود تقاراا بارای گوشات    

درید بیشتر ای  58لدود   2050در ساس 

شاد کاه بخاش    با 2010می ان آن در ساس 

عمده ای ای این رقم مربوط درکشاورهای  

و  Makkarدر لاس توسعه خواهاد باود    

 ( 2014همکاران ، 

اف ایش تقارا برای م صومص لیواند به 

معنای فشار بیشتر بر مناابع خاوراک، باه    

ویژه در مواجبه با اف ایش رقابت بر سار  

منااابع غااذاید انسااان و دام و نیاا  منااابع  

اسات  بارای    انرژی غذاید مصروف برای

تولید پایدار م صومص داماد، جساتجوی   

منابع خوراکد جاای  ین اماری راروری    

اساات، ییاارا ه ینااه هااای منااابع خااوراک  

معمولد مانند کنجاله سویا و پودر مااهد  

همچنان بام اسات  پارور  لشاراص باه     

عنوان منبع پروتئیند مد تواند مسایری را  

 برای افا ایش امنیات غاذاید فاراهم آورد    

 Van Huis et al. ،2013 ،لشااراص  )

منابع پروتئین طبیعد جاذا  و باا اهمیتاد    

برای لیواناص و پرندگان فراهم ماد کنناد   
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 McHargue, 1917   بررساد م تاوای  )

گونه پرناده ولشاد نشاان داده     14معده 

ای غاذای مصارفد آنباا ای     ٪50که تقریباً 

             لشاااااراص تشاااااکیل شاااااده اسااااات  

 McHargue, 1917 لشراص به سرعت  )

رشد و تولیاد ملال ماد کنناد، و باه دلیال       

 رااریت تباادیل   FCRخونساارد بااودن،  

خوراک( آنباا باه طاور کلاد ییااد اسات،       

ع وه بر این، ماد تاوان آنباا را بار روی     

مواد یائد ییساتد پارور  داد و ای آنباا    

م ایای ییست م یطد به دسات آورد  باه   

کیلااوگرم  2طااور متوساا  مااد تااوان ای  

کیلااوگرم تااوده  1، 1تااوده خااوراک ییساات

           تولیاااااد کاااااارد  2ییساااااتد لشاااااره  

 Collavo et al., 2015لشاااراص  )      

توانند توده رایعاص ییستد را به منبع دم

غذاید با اری  بام تبدیل کنناد  مطالعااص   

اخیر نشان داده است کاه تولیاد لشاراص    

در مقیاااو وساایع و اسااتفاده ای آنبااا بااه 

جای  ین، پایدار و غناد ای   عنوان یک ماده

پروتئین در جیره طیور امکان پاذیر اسات   

 Veldkamp et al., 2012  ) 
                                                           

1 feed biomass 
2 insect biomass 

 مواد رایج تشکیل دهنده خوراک  

اناارژی و پااروتئین ایاالد تاارین منااابع    

م دود کننده در تمامد جیره هاای طیاور   

هستند  مناابع انارژی ب رگتارین جا   در     

و پا  ای آن  بوده جیره های غذاید طیور 

نابع پروتئین لیواند و گیاهد قرار دارد  م

غ تد مانند ذرص، گندم، جو، جو دوسار و  

سورگوم معمومً به عناوان مناابع انارژی    

در جیااره غااذاید اسااتفاده مااد شااوند      

پروتئین ها نیا  توسا  مناابع لیاواند و     

گیاهد  بساته باه فراواناد و در دساترو     

بودن در منطقه، تا مین ماد شاوند  پاودر     

جاله سویا به دلیال مشخصااص   ماهد و کن

اساایدهای آمینااه ای متااداوس تاارین منااابع  

پروتئیند در تغذیه طیاور هساتند  اماا باه     

دلیل اف ایش ماداوم قیمات پاودر مااهد و     

کنجاله سویا، ه یناه تماام شاده خاوراک     

طیور نی  باه طاور قابال تاوجبد افا ایش      

، Tacon and Metianیافتاااه اسااات  

بار ذرص و  (  یک جیره غذاید مبتناد  2008

کنجالااه سااویا تعااادس مناساابد ای کلیااه    

اسیدهای آمینه رروری به جا  متیاونین   

را فراهم ماد کناد کاه آنبام باا گنجانادن       
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متیااونین مصاانوعد قاباال جبااران اساات   

 Waldroup and Smith ،2008 کنجاله  )

سویا را مد تاوان در جیاره جوجاه هاای     

گوشتد؛ مرغ مادر و مرغ های تخم ذار به 

دریااد ارااافه نمااود    30اتاا 25میاا ان 

 Ewing ،1997 ؛McDonald et al. ،

(  در طوس دهه گذشته، چنین ه یناه  2002

هاااای گ افاااد بسااایاری ای ذینفعاااان و   

مرغداران کوچک را ای این یانعت خاار    

، Teguia and Beynenکاارده اساات   

2005 ) 

پیشاارفت هااای اخیاار در فاان آوری هااای  

تولید و فرآوری م صومص دامد، تقاراا  

ی مااوادی همچااون سااویا و ذرص را  باارا

برای یانایع تولیاد خاوراک دام، یانایع     

وابسته به فراورده هاای یراعاد  همانناد    

شیریند ساایی، تولیاد اتاانوس( و یانایع     

 Bolu andغااذاید افاا ایش داده اساات  

Adakeja ،2008  بنابراین میم است باه  )

دنباااس منااابع پروتئینااد باارای جااای  یند  

 Chandطیور بود   کنجاله سویا در جیره

et al. ،2014  تولیاااد تجااااری مناااابع  )

پروتئینااد مبتنااد باار لشااراص ماننااد مرو 

م  ، کنجاله کرم خااکد، کنجالاه شافیره    

کااارم ابریشااام و ساااایر لشاااراص باااه   

کشاااوریان و خصویااا کشاااوریان بااا   

سرمایه اندک کمک مد کناد تاا عا وه بار     

کاهش ه ینه هاای تولیادی خاود، بتوانناد     

 ولید خود را ارتقا  دهند ببره وری ت

 

 ( Maggotپودر الرو مگس )

م اا  خااان د ای اری  غااذاید بساایار    

 پیش ای ایان نیا   بامید برخوردار است و 

باه عناوان خاوراک و مااده غاذاید ماورد       

استفاده قرار گرفتاه اسات  ایان م ا  باا      

انتشار بیماری هاای مختلاد در انساان و    

لیواناااص همااراه اساات  بااا ایاان لاااس، بااه 

ای بارای  یندهآیگد این لشره به طور ف تا

تولید انبوه به عناوان مااده غاذاید ماورد     

(  Uchewa ،2014توجه واقع شده اسات   

Maggot  تواننااد در بسااترهای  هااا مااد

مختلااد ن یاار پسااماندهای ارگااانیکد کااه 

م   های خان د را به طور طبیعد بارای  

تخم ری ی به سوی خود جلات ماد کنناد،    

  مااگوص هاا دارای   به رالتد کشت شاوند 

( کاه  درید 62 -42پروتئین ییادی بوده  
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  دریااد 72تااا  60قابلیاات ه اام آنبااا ای 

متغیاار اساات  ایاان ویژگااد ای آنبااا منبااع  

ای هاا  پروتئیند مناسبد بارای تاک معاده   

 ( Awoniyi et al. ،2003ساخته است  

هااای گوناااگون م ققااان مختلااد ای رو 

ده استفا Maggotپودرتولیدی برای تولید 

( برای این کاار،  Uchewa  2014اند  کرده

ای کیسااه هااای پاار ای میااه جااذ  کننااده   

استفاده کارد  بارای جلاوگیری ای خشاک     

آ  کیساه هاا باه یاورص     به شدن بستر، 

  پا  ای تخام ریا ی و رشاد     شاد داده مد

مروها برای مدص مشخصد، به بساتر آ   

ها کشته شوند،   Maggotگرم داده شد تا

ها بارای فارآوری     Maggotو پ  ای آن،

بیشتر خشک شدند  مواد یائاد، مانناد هار    

در لاس تج یه، م   ها را به سمت  یباله

د و یاک م ای  ناساالم    نا خود جلت مد کن

( ایان  Nzamujo  1986 د  نا ایجاد ماد کن 

چالش  م ی  ناسالم( را باه یاک فریات    

 م ال پارور  مناسات   بدس کارد، او یاک   

 fly hotel مااواد ( ایجاااد کاارد کااه در آن

یائد به دقت در یادها کاانتینر کوچاک و    

مشاابک پخااش شااده بودنااد، مااواد یائااد،  

هاا  م ا  تخم ذاری بستری برای رشد و 

 یاک تان   تولیاد و منجار باه    فراهم کردناد 

Maggot ر هر هفته شد  دMaggot   هاای

غند ای پروتئین، برداشت شده و به مااهد  

 و بلدرچین خورانده شدند 

Aniebo   ای خاااون  (2009و همکاااارانش

 Maggotگاو و سبوو گندم برای تولیاد 

استفاده کردناد  بساتر باا مخلاوط کاردن      

کیلااوگرم  20کیلااوگرم خااون گاااو و  100

 6سبوو گندم پخش شده در ف ای کاد  

ساانتد متاری    3متر مرباع باه راخامت    

تشکیل شد  بوی خون تایه و متعاقات آن  

هاا  بستر تخمیر شده در مرلله بعد، م  

لات ماد کناد  طاد دو     را به سمت خاود ج 

ا ای داخل تخم ها بیارون  اااااااروی مروه

   آمدند و تا دو روی دی ر اجایه داده شد تا

ابتد ااااااهااا رشااد کننااد و بااه وین  کاارم

الغ اااای بااه  Maggotبرسند  پ  ای آن

ا  اااابرداشاات شاادند و در معاار  آفت  

ردیدند  در مرلله آخر، کرم های اخشک گ

ی آسایا  خارد   خشک شاده باا اساتفاده ا   

 شدند 
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Yaqub  1991 طیااااور و  ف ااااومص( ای

مشه لیواناص بارای تولیاد کارم اساتفاده     

کرد  در این رو ، کرم ها پان  تاا هشات    

روی پاا  ای تخم ااذاری آماااده برداشاات  

بودند  سپ  ماگوص ها با استفاده ای الاک  

و سیند ای بستر خاار  شادند  ساپ  آن    

ا آ  شستشاو داده و در معار    ها را با 

 50و پ  ای آن در دماای   فتا  قرار دادهآ

ساااعت  24گااراد بااه ماادص درجااه سااانتد

 خشک کردند 

هاای   Maggot( 2013  نیامبد وساموئل 

خشک شده را ای ف ومص مرغ کمپوسات  

شده، کود گاو، ف له ب  و سایر مواد یائد 

لیواند در لاس پوسایدگد تولیاد کردناد     

Akpodiete   در کااد 1998و همکاااران )

هااای پ سااتیکد یااک کیلااوگرم     کاسااه

ریختنااد  ایاان   تخم ااذار ف ااومص ماارغ 

 پاالم میلاد لیتار روغان     100ف ومص باا  

مخلوط گردیاد و بعاد ای آن کاساه هاا در     

بای قارار گرفتناد  م ا  هاا باه       سالنیک 

سوی کاسه های جلت شدند و روی آنباا  

شااروب بااه تخاام گااذاری کردنااد  باارای    

جلوگیری ای خشک شدن بساتر، هار روی   

وی بستر آ  پاشیده مد شد تا ای رشاد  ر

مرو باارای شااش روی قباال ای برداشاات   

لمایت کناد  پا  ای رشاد کاافد مروهاا،      

بستر الک شده، شستشاو داده شاده و ای   

عاااری ای هرگونااه ف االه شااد  پاا  ای    

روی آتاش   ها، آنباا   Maggotشستشوی

آسایا   پ  ای خشاک شادن    و تفت داده 

  رسندشده و در نبایت به مصرف مد

 

 Maggot پودرارزش غذایی 

 Maggot پاودر مشخص شاده اسات کاه    

منبااع جااای  ین پااروتئین مناساابد باارای  

اسات و   و آب یاان  دام و طیور جیره های 

 را بااه خااوبداساایدهای آمینااه رااروری 

و اری  بیولوژیکد باامید   فراهم مد کند

(  باااا ایااان لااااس، Awoniyi ،2007  دارد

ایط ح دانشمندان ترکیباص مختلفد ای به 

" magmeal " انااد  ایاان را گاا ار  کاارده

تنوب ییاد در ترکیت ممکن اسات باه دلیال    

هااای تولیااد و فاارآوری  تفاااوص در رو 

( 2009و همکااارانش  Aniebo باشااد   

 6/47لاوی  magmealگ ار  کردند که 

دریاد چرباد    3/25درید پروتئین خام، 
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دریاااد  25/6دریاااد( و  12-8خاااام  

 آنااالی ( Yaqub  1991خاکسااتر اساات   

 را انجااام داد و مقاادار magmealتقریبااد 

 دریااد 15، دریااد 45 پااروتئیم خااام را

 25خاکسااتر و  دریااد 8چربااد خااام،  

 پااودرکیتااین را گاا ار  کاارد     دریااد

Maggot   دارای اری  بیولوژیکد باامید

 55-39آن بااین  CPاساات، ییاارا دامنااه   

دریاد   21تاا   12.5درید با چربد خاام  

د غنااد ای فساافر، منبعاا magmealاساات  

 Bکمیااا  و ویتااامین هااای  مااواد معاادند

، Teotia and Millerکمااپلک  اساات   

1973  )Awoniyi   2003و همکاااااااران )

 55.1دارای  magmealگ ار  کردند کاه  

چربد  درید 20.7و  درید پروتئین خام

تولیاد شاده ای    Maggot پاودر خام است  

و  Okahف اااااومص طیاااااور توسااااا  

Onwujiariri  2012 ) درید 44.4لاوی 

چرباد خاام،    دریاد  9.76پروتئین خاام،  

 دریااد 16.81خاکسااتر،  دریااد 14.29

 درید کلسیم 0.03ایص،  عاری ایعصاره 

و  Hwangboچرباد باود     درید 0.05و 

های موجود در  Maggot( 2009دی ران  

ف ومص طیور را بررسد کردند و اظباار  

دارای پروفایل آمینو  Maggotداشتند که 

 99/63باام    پاروتئین خاام  خو ،  اسیدی

 46/29درید(، اسیدهای آمینه رروری  

 50/98دریااد( و قابلیاات ه اام بااامید   

 درید( است 

 

 استفاده از ماگوت در جیره طیور

        Maggot پااااودرم ققااااان مختلااااد ای 

عناوان منباع پروتئیناد در دام و طیاور     هب

را به یورص کلد و یاا  آناستفاده کرده و 

ماهد، کنجاله سویا،  پودری  ین جاج ئد 

اند خون  کرده پودرکنجاله بادام یمیند و 

 Awoniyi  2003و همکاااااااااااااااران  )

Akpodiete   آیمایشد 1998و همکاران )

را با استفاده ای مرغ های تخم اذار بارای   

باارای  magmealتعیااین مقاادار جااای  ین 

ماهد انجام دادند  در آیماایش آنباا    پودر

بار   magmealدن مشخص شد که گنجانا 

مصرف خوراک رویانه، تولیاد تخام مارغ    

در روی، وین تخم مرغ، قابلیت ینده بودن 

تخم  داخلدویژگد های یا کیفیت پوسته و 

تا یر معند داری ندارد  با ایان لااس،    مرغ
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وین آلبومین  که یک درید ای وین تخام  

مرغ است( به طور قابل تاوجبد در طیاور   

ی تغذیاااه شاااده باااا جیاااره هاااای لااااو 

magmeal   ییاد بود  ای سوید کلساتروس

یرده تخم مرغ و غل ت کلسیم با افا ایش  

غذاید به طاور   جیرهدر  magmealسطح 

قابل توجبد کاهش یافت  بناابراین نتیجاه   

مااد توانااد   magmealگیااری شااد کااه   

 ،غااذاید جیاارهجااای  ین پااودر ماااهد در 

بدون داشتن عواقت ساو  بار عملکارد یاا     

 کیفیت تخم مرغ شود 

Awoniyi   جیااره( در 2003و همکاااران 

را  magmealغذاید جوجه های گوشاتد  

جااای  ین  دریااد 100و  75، 50، 25بااا 

غذاید کاه در آن   جیرهپودر ماهد کردند  

باا پااودر   magmealپااروتئین  دریاد  25

ماااهد جااای  ین شااد ای ن اار میااان ین    

 راناادمانافاا ایش وین هفت ااد و نساابت  

د  وین یناده،  پروتئین ای همه کارآمدتر بو

 مارغ هاا در  تمیا  شاده   ذبح شده و مشه 

های غاذاید  جیرهت ت ت  یر   دهفت 9 سن

قرار ن رفت  لذا این چنین نتیجه گیری شد 

توانااد بااه عنااوان مااد maggot پااودرکااه 

ماااهد در  پااودرجااای  یند اریان باارای  

 گوشتد استفاده شود جوجه های جیره 

برای ارییابد عملکرد نبااید جوجاه هاای    

جاای  ین    magmealگوشتد که در آنبا 

د باا اساتفاده ای   آیمایشا  ماهد شد، پودر

توساا   رویه 35جوجااه هااای گوشااتد   

 ,Onwujiariri and Okah  انجام گردید

غاذاید فرمولاه شاد باه      جیره  پن  (2012

، 0در نسابت هاای    magmealطوری کاه  

دریااد جااای  ین پااودر  50و  40، 30، 20

اید که با ماهد شد  مشخص شد جوجه ه

magmeal  تغذیه مد شوندFCR   ببتاری

  این آیمایش گروه شاهد داشتندنسبت به 

ماد تواناد    magmealنشان مد دهاد کاه   

منبع پروتئین اریان تری باشد و مد تواند 

ماااهد گااران  پااودربااا موفقیاات جااای  ین 

 قیمت شود 

Hwangbo  2009  همکاااااااااااااارانو )

اساااتفاده ای کااارم باااه عناااوان مکمااال    

باارای افاا ایش عملکاارد ماارغ     خااوراکد

گوشااتد را مطالعااه کردنااد  آنبااا ا ااراص   

کیفیااات گوشااات و  بااار Maggotمکمااال 

را  Rossعملکااارد مااارغ هاااای گوشاااتد 
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بررسد کردناد  در ایان بررساد آنباا باه      

غاذاید پایااه  شاااهد(   جیاارهپرنادگان یااک  

و  15، 10، 5همااراه بااه شاااهدجیااره یااا 

داده شاااااااد   magmeal دریاااااااد 20

فاا ایش سااطح مکماال مشاااهده شااد کااه ا

maggot    باعااث افاا ایش خطااد در وین

 FCRینااده مااد شااود، بااا ایاان لاااس      

بببااود نیافتااه اساات کااه ایاان اماار مبااین   

افاا ایش مصاارف خااوراک اساات  در ایاان 

 10غاذاید باا    جیاره آیمایش مکمال هاای   

بیشاااااااترین  maggot دریاااااااد 15و 

کااااارآید را داشااااتند  در ماااارغ هااااای 

، Maggotگوشاااتد تغذیاااه شاااده باااا    

لیاا ین و تریپتوفااان در ع اا ص  میاا ان 

سااینه بااه طااور قاباال تااوجبد بااامتر ای   

و همکاااران  Téguiaگااروه شاااهد بااود   

گاارم  6.75( دریافتنااد کااه لااداکلر 2002 

مااااهد در جیاااره   پاااودردر کیلاااوگرم 

 پااودرگاارم در کیلااوگرم   20آغااایین و 

توانااد بااه مااد    ماااهد در جیااره رشااد  

م ااا  خاااان د  پاااودرطاااور کامااال باااا 

 شود جای  ین 

 

 کرم خاکی

Yaqub  1991  با موفقیت کرم خااکد را )

ای رااایعاص مااورد تغذیااه گربااه ماااهد    

 Heterobranchus isopterus تولیااد )

کرد  سه گوداس پر ای ف ومص طیاور شاد   

و خاک لومد به این ف ومص اراافه شاد   

تا م ی  طبیعاد کارم هاای خااکد شابیه      

سااایی شااود  گااوداس هااا بااا ور  هااای   

شااانده شاادند تااا ای اشااباب  پ سااتیکد پو

بساتر توسا  آ  بااران جلاوگیری کنناد       

Yaqub  برای مرطو  ن ه داشتن بسترها

برای کست ببترین نتیجه، بستر را توسا   

آبپاشد مرطاو  ن اه داشات  پا  ای آن     

کرم های خاکد ظرف پان  تاا هشات روی    

و همکاران  Brownآماده برداشت بودند  

مناابع  ( گ ار  کردند که قاار  هاا   2004 

غذاید مبمد برای کرم های خاکد هساتند  

و تعدادی ای مطالعاص نشان داده است کاه  

کاارم هااای خاااکد ترجی اااً بسااترهاید را 

تاارجیح مااد دهنااد کااه بااه طااور گسااترده 

توساا  قااار  هااا پوشاایده شااده انااد       

Barcelo  1988 بااا اسااتفاده ای مخلااوط )

هاای  کود تایه گاو، خوک، ب  و مرغ، بار  
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Leucaena leucocephala ،خااااک اره ،

کارم خااکد    ،پوست برن  و سبوو بارن  

تولید کارد  بساتر هار روی مرطاو  ن اه      

داشته مد شاد و همچناین هار روی بارای     

خرو  گرمای تولید شده ای طریا  تخمیار   

در آن چرخانده مد شد  وقتاد تولیاد   هوا 

های گرما متوقد شد، نسبت مساوی بر 

L.leucocephala  و کااااود لیااااواند در

ه هااای آیمایشاا اهد قاارار گرفتنااد   جعباا

مخلااوطد ای خاااک اره، پوسااته باارن  و   

و  35، 55سبوو برن  به ترتیت با نسابت  

دریاد در جعبااه هااای جداگانااه قاارار   10

گرفتند و به عناوان بساتر ماورد اساتفاده     

، 200، 100، 0قرار گرفتناد  هار جعباه باا     

غاااذاید گااارم راااایعاص   400یاااا  300

یل شد  پ  ای تخمیر شده تکم  آشپ خانه(

برداشاات، ای لاارارص یااا انجماااد مسااتقیم 

برای ای بین بردن کرم های خاکد قبال ای  

 Shermanخشک شادن اساتفاده گردیاد     

( در مااورد تولیااد کاارم خاااکد در   2003 

کتا  خود ذکر کرده است کاه کارم هاای    

درجه فارنبایات،   80تا  60خاکد به دمای 

 7.2تاا   pH 6.8دریاد،   85تا  60رطوبت 

ی دارند و مد توانند در اکسایژن نسابتاً   نیا

 کم و دی اکسید کربن ییاد ینده بمانند 

 

 خاکی کرم ارزش غذایی

( ترکیاااات شاااایمیاید  1957واتسااااون  

کوتیکااوس کاارم خاااکد را تعیااین کاارد و   

اسات   CPآن  درید 80دریافت که تقریباً 

که لاوی نسبت ییادی ای باقد مانده های 

اساات   2و گلیساایل 1هیدروکسااد پرولیاال 

   ای  بااه طااور عماادهمانااده کوتیکااوس باااقد

ساااکاریدها تشااکیل شااده کااه وقتااد  پلااد

گامکتوی و مقدار کمد  ،هیدرولی  مد شود

 Sogbesanپنتوی و ه  وی تولید مد کند  

( گ ار  کردند کاه  Ugwumba  2008و 

دریاد پاروتئین    63.0کرم خاکد لااوی  

 دریاد  8.9چرباد خاام،    درید 5.9، خام

 0.53،  دریاااد سااادیم 0.43خاکساااتر، 

 0.94، درید پتاسایم  0.62، کلسیم درید

 100کیلاوژوس در   1476و  فسافر   درید

گرم انارژی قابال ساوخت و ساای اسات       

آمیناه   هایع وه بر این، آنبا ترکیت اسید

کرم خاکد را تعیین کردناد   پودررروری 
                                                           

1. Hydroxyprolyl 
2. Glycyl 
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  گارم  2.83 و دریافتند که این ماده لااوی 

 گارم  2.04، گرم هیستیدین 1.47، آرژنین

گارم   6.35 گرم لوسین، 4.11، ای ولوسین

گارم فنیال    6.26، متیونینگرم  5.3، لی ین

 گاارم 4.43و  گاارم ترئااونین 4.43، آمنااین

در هاار کیلااوگرم پااروتئین اساات    والااین

Finke  2002  گ ار  داد که کرم خااکد )

شاامل  اسات کاه    CP درید 10.5لاوی 

، (دریااد 0.61اساایدهای آمینااه آرژنااین  

، ترئاااونین 0.066، لیااا ین 0.19ونین متیااا

چربااد  دریااد و 0.09و تریپتوفااان  0.47

 دریااد 0.6و خاکسااتر  دریااد 1.2خااام 

( 1991و همکااران    Reinecke  باشاد مد

در آفریقای جنوبد م توای پاروتئین ساه   

و  ناادگونااه کاارم خاااکد را ارییااابد کرد 

،  Eisenia fetidaرا باارای  CPمیاا ان 

Eudrilus eugeniae  وPerionyx    

excavatus   و  58.4،  66.1بااااه ترتیاااات

گ ار  کردند، در لاالد کاه    درید 61.6

بود   درید 61ماهد  پودرمقدار آن برای 

Paoletti   مقااااادیر 2003و همکاااااران )

دریاااد(،  9/72تاااا  CP  5/64ییاااادی 

اسیدهای آمینه رروری، اسیدهای چار   

بر اسااو  میلد گرم در گرم  5/10تا  6/6 

 7020چربااد خااام(، کلساایم  وین خشااک 

میکروگرم در گرم وین خشک( و  7070تا

میکروگاارم / گاارم  2990تااا 1050آهاان   

وین خشااک( را در آن گاا ار  کردنااد    

Tiroesele  وMoreki  2012 ) آنااااااالی 

کرم خاکد را انجاام دادناد و    پودرتقریبد 

دریااد  63.0دریافتنااد کااه ایاان ماااده ای  

 1.9، چربد خاام   درید 5.9پروتئین خام 

و  NFE دریاد  11.8فیبار خاام ،    درید

 خاکستر را تشکیل شده است  درید 8.9

 

 خاکی در خوراک طیور کرم

اط عاص بسیار کمد در مورد اساتفاده ای  

پااودر کاارم خاااکد در رژیاام هااای غااذاید 

 Prayogiطیور وجود دارد، با این وجاود،  

( مطالعااه ای را در اناادون ی انجااام 2011 

 دریاد   10اساتفاده ای  داد و دریافت کاه  

کاارم خاااکد مااد توانااد جااای  ین قساامت 

جیره جوجه های ییادی ای پودر ماهد در 

شود و های  تاا یری بار افا ایش      گوشتد

نداشاته باشاد  باا ایان      FCRوین بدن و 

کاهش  درید 15لاس، مصرف خوراک تا 
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( 2005و همکااااااران   Sharmaیافااااات  

استدمس کردند که فل اص سان ین و ساایر   

نده ها ممکن است توس  کرم ها جذ  آمی

شده و به پرنادگاند کاه ای آنباا مصارف     

و  Tiroeseleکنناااد منتقااال شاااوند  ماااد

Moreki  2012 اساااااتفاده باااااالقوه ای )    

های خاکد را به عناوان مناابع غاذاید    کرم

جای  ین ای ن ر پروتئین، ماواد معادند و   

 طیوراسیدهای آمینه رروری برای تولید 

  توییه کردند کدر م ارب کوچ

Prayogi  2011یرا باااارا دشاااای( آیما 

باا   دمااه  پاودر  دنی  یجاا  ریتا    دابیاری

 نیبلادرچ  یهاا  رهیا در ج دکرم خاک پودر

 15یاافر تااا  هااا بااا  نیانجاام داد  بلاادرچ 

درید پودر کارم خااکد باه جاای پاودر      

مکمال کاارم   شیافا ا  مااهد تغذیاه شاادند   

باعث کاهش مصرف خاوراک شاد،    دخاک

دریاد   10کرم در ساطح   اگرچه مصرف

و  FCRای ن ار   دعملکرد رشد خوب جیره

 وین بدن داشت  شیاف ا

Son  و Jo  2013)  برای تعیاین تا  یر    نی

کاارم خاااکد باار عملکاارد رشااد و قابلیاات  

کرم خااکد را باه   پودر ه م مواد مغذی، 

جوجااه هااای گوشااتد هفاات رویه  جیااره 

ارافه کردند  جوجاه هاا باه مادص شاش      

 0.4و  0.2، 0لااوی   هفته باا جیاره هاای   

کاارم خاااکد تغذیااه شاادند   پااودردریااد 

مصاارف ییاااد خااوراک، افاا ایش وین و   

قابلیاات ه اام مااواد مغااذی هن ااامد کااه  

 دریاد  0.4جوجه ها با جیره های لاوی 

کرم خاکد تغذیه شادند، مشااهده گردیاد     

Son  2009 گاا ار  داد کااه بااا افاا ودن )

کاارم خاااکد در رژیاام  درصدد  0.6تااا  0.2

تخم ذار، عملکرد تخم ذاری و  غذاید مرغ

نسابت اسایدهای    ویژهکیفیت تخم مرغ به 

یرده تخم مرغ بببود در  n-6 / n-3چر  

 4.41 یاباد  فلا اص سان ین، باه ترتیات     مد

 Cdآرساااانیک،قساااامت در میلیااااون 

 کااادمیم،قساامت در میلیااون    1.231.23)

 ppmیفر  ،کرومقسمت در میلیون  1.18

کارم   ردر پود  سر  ppm  3.39 و جیوه

خاکد شناساید شدند، اماا در گوشات یاا    

تخم مرغ مشاهده نشدند و کیفیت را ت ت 

( Barcelo  1988تااا  یر قااارار ندادناااد   

گ ار  داد که اف ایش ساطح کارم خااکد    

در جیره هاای گوشاتد    درید 14به  6ای 
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 14و هم مان کاهش سطح پودر مااهد ای  

    شودمد FCRبببود  موجت درید 6به 

 

 ابریشمشفیره کرم 

کاارم ابریشاام م صااوس یائااد یاانعت     

در برابااار هاااا ابریشااام اسااات  شااافیره 

خشااک شااده، پااودر شااده و بااه    آفتااا 

شااافیره کااارم ابریشااام   پاااودرعناااوان 

 SWPM)1   شااااوند  مااااد       اساااتفاده

در تعاااادادی ای مطالعاااااص اسااااتفاده ای 

آنبااا بااه عنااوان منبااع پااروتئین جااای  ین 

در جیاااره هاااای طیاااور گااا ار  شاااده 

( 2005و همکااااااران   Khatunاسااااات  

 SWPMمطالعاااه ای را بااارای ارییاااابد 

در یااک آیمااایش تغذیااه ای انجااام دادنااد  

آنبااا کاارم هااای ابریشاام را جمااع آوری   

کردند  میاه ابریشامد فوقااند کارم هاای      

جمااع آوری شااده بااا لاارارص دادن بااه    

دقیقاه ای بااین بارده شاد و پاا      30مادص  

ای آن کااارم هاااا در آ  تمیااا  شساااته    

  آفتااا  قاارار گرفتنااد و شااده، در معاار

 در نبایت پودر شدند 

                                                           
1  Silkworm pupae meal 

 ارزش غذایی پودر کرم ابریشم

Wijayyasingth  وRajaguru  1977 )

را تعیین کردناد   SWPMترکیت شیمیاید 

 درید 8.50و دریافتند که این ماده شامل 

 63.3چربد خام ،  درید 19.47رطوبت ، 

فیبار   دریاد   3.10،  درید پروتئین خام

 خاکساااتر اسااات  یاااددر 4.50خاااام و 

Mlcek   گاا ار  داد 2014و همکاااران )

لاوی پاروتئین باا کیفیات و     SWPMکه 

مااواد مغااذی رااروری، نساابت متعااادس   

اسیدهای آمینه و اسایدهای چار  اشاباب    

و همکااااران  Hertrampfنشاااده اسااات  

لااوی   SWPM( گ ار  دادند که 2000 

دریااد  6/89دریااد ماااده خشااک،  9/88

 23.2، روتئین خامپدرید  55.1ماده آلد، 

دریاد خاکساتر،    3.8درید چربد خاام،  

 اسات   NFE 6.4درید فیبار خاام و    5.5

Andrew  2009  دریافاات کااه )SWPM 

کیلااو کااالری باار کیلااوگرم     229شااامل 

 14.2، دریاد پاروتئین خاام    23.1انرژی، 

خاکساتر   دریاد  1.5چربد خام و  درید

دارای  SWPMاسات  بااه طااور متوساا ،  

چربد خام،  درید 35-25، درید 50-60
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 Eهایویتامینلاوی  قند و  درید 8-10

 ،1B  2وB  اسااااید نیکوتینیااااک، اسااااید ،

و  آهاان، ماا ، فساافر، کلساایمپانتوتنیااک، 

  را داراست  سلنیوم

 

در کرم ابریشم به عنوان منبع پروتئین 

 طیورجیره 

Dutta   سطوح مختلاد  2012و همکاران )

SWPM جااای  ین تاادریجد بااه طااور  را

آنبااا دریافتنااد کااه   نااد کرد پااودر ماااهد

در خاوراک طیاور    SWPMاف ایش خطد 

شاود   خوراک مدهای باعث کاهش ه ینه 

جیاره آیمایشاد در ایان ت قیا  ای     چبار 

باا   یکسان بودند، و انرژین ر می ان ایص 

 0پاااودر مااااهد    دریاااد 6ترکیباااد ای 

پاودر مااهد      درید 4 ؛SWPM درید

پودر مااهد   درید  2؛ SWPM درید 2

پااودر  دریااد 0 و؛ SWPM دریااد 4  

 بود تبیه شده  SWPM درید 6ماهد   

، FCRنتااای  نشااان داد کااه ناار  رشااد،   

گوشات  تولیاد  قابلیت ینده ماندن، عملکرد 

به  SWPMو سودآوری با اف ایش سطح 

 Khatunیورص خطد اف ایش ماد یاباد    

برای نی  ( مطالعه ای را 2005و همکاران  

کرد تولید در رشد و عمل SWPMارییابد 

  ناد تخم در مرغ هاای تخم اذار انجاام داد   

این مطالعه نشان داد کاه رشاد و عملکارد    

 6 جیره هاای لااوی  تولید تخم مرغ برای 

 8و  0در مقایساااه باااا   SWPM درصددد 

بااه طااور قاباال تااوجبد   SWPM درصدد 

هار کیلاوگرم   بامتر است  همچنین ه یناه  

بااه  SWPM سااطحبااا افاا ایش  خااوراک

کاااراید پرناادگان  ه وتااتاادری  کاااهش یاف

در مقایسااه بااا   SWPMدریافاات کننااده  

شااهد ببباود ماد یاباد  ای ایان رو،      جیره 

SWPM   مناسااتمااد توانااد جااای  یند 

در جیاره هاای    گرانپروتئیند  منابعبرای 

  درنبایااتماارغ هااای تخم ااذار باشااد کااه 

   منجر به اف ایش سودآوری مد شود 

 

 نتیجه گیری

م ا   ، مرو ، شپش، موریانه، سوسکملخ

خااان د، کاارم خاااکد، کاارم ابریشاام و      

 طیاور هم د به عنوان منابع غذاید مکمال  

 Ravindran andاسااتفاده شااده انااد   

Blair, 1993  در کشااورهای در لاااس  )
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توسعه، پاروتئین هاای لیاواند و گیااهد     

معمومً اسیدهای آمیناه  باه عناوان ملااس     

لی ین، متیونین و سیستئین( را در خوراک 

ماد کنناد  ای جملاه امیادوار      طیور تا مین 

کننده ترین گونه هاا بارای تولیاد خاوراک     

ینعتد مد تاوان باه مرو م ا  خاان د،     

کاارم ابریشاام و کاارم یرد اشاااره کاارد    

لشراص به دلیل اری  بیولاوژیکد باام و   

       آمیناااه راااروری  هایاساااید پروفایااال

توانند به عنوان منبع پروتئیند مناسبد مد

اسااتفاده شااوند  غااذاید طیااور  جیاارهدر 

لشراص ای منابع مختلد،  پودراستفاده ای 

اگاار در مقیاااو باا ر  تجاااری باارای     

کاار رود،  هماهد و سویا ب پودرجای  یند 

مااد توانااد بااه طااور مااو ری ه ینااه هااای 

خااوراک طیااور را کاااهش دهااد  باارای     

بررسااد تاا  یر کاماال باار عملکاارد رشااد،  

ساا مت روده و مصااونیت طیااور تغذیااه  

یااره هاااید در مرالاال  شااده بااا چنااین ج 

مختلد رشدی، نیای به ت قیقااص بیشاتری   

 است 

 

 
Reference: 

S. Khan, S. Naz, A. Sultani, I.A. Alhidary, M.M. Abdelrahman, R.U. Khan, 

N.A. Khan, M.A. Khan and S. Ahmadi (2016). Worm meal: a potential 

source of alternative protein in poultry feed. World's Poultry Science 

Journal, Vol. 72  
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 زا با سیستم ایمنیعملکرد متقابل میکروبیوم و عوامل بیماری

 

   

 
 امید وثوق شریفی:  ترجمه

 دانشجوی دکتری علوم طیور دانشگاه تربیت مدرس

 

 
 

 چکیده 

روده جایگاااااه مجموعااااه متنااااوع  ا    

هاست که همراه با تکامل سیسات   میکروب

گرچاه   ش ما  یابناد   ایمن  میزبان گساتر 

هااا عملکااردی بساایاری ا  ایااک میکااروب 

ضروری برای فیزیولوژی میزباان دارناد    

هاای  سیست  ایمن  میزبان بایاد مجموعاه  

میکروب  را کنترل نماوده تاا ایاک ارت اا      

 متک  به یکدیگر پویا باشد 

سیست  ایمنا  بارای تسا یل هموساتا ی     

میزبان  ا  تحمل نس ت باه باار میکروبا     

 ن یافتاااه  ا  نآااار ینااااتومیک  ا  اطمیناااا

العمل نس ت به ین ا خودداری نموده عکس
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     ولااا  نسااا ت باااه ت ااااج  میکروبااا      

نمایااد  ا  گااری خااود را میا  ماا  واکان  

ینجاکااه میکروبیوتااا بااه توسااعه سیساات  

ای نیا  دارد  پاسخ های ایمن   ایمن  روده

ای را ساختار و ترکیب میکروبیوتای روده

اد تطابق های منحصر به فرد ا  طریق ایج

ایمن   تنآی  م  کند که موجاب اداره ایاک   

 شود   بار سنگیک باکتریای  م 

هااای ایمناا  ضاامک هماااهنگ  و  ساامکانی

همکاری با ه   اطمینان بخا  هساتند تاا    

هاای همزیسات باه نادر  ا  ساد      بااکتری 

لذا هر م اجم  بایاد    ای ع ور نمایندروده

  نیاو  ین اا در   به سرعت ا  بیک برود تا ا

هااای سیسااتم  جلااوگیری شااود   جایگاااه

ارت ا  بیک میکروبیوتا و سیست  ایمنا  ا   

طریااق ا اار متقاباال اجاازای باکتریااای  بااا  

  کاه ا   1گیرنده های شناسای  کنناده الگاو  

  شاااوند و اپیتلیاااوم روده ای بیاااان مااا  

های مختلف ارائاه کنناده ینتا  ژن     سلول

 اتا    موجب فعال شدن پاسخ های ایمنا  

 شوند  م  (اکتساب )و تط یق  

                                                           
1 pattern recognition receptors  

ا اار متقاباال باایک مجموعااه میکروباا  و    

میزبااان  نقشاا  اساساا  در هموسااتا ی  

موکوس  و وضعیت سالمت میزباان اییاا   

نمایااد  بااه عااالوه روده ج اات فااراه  ماا 

شامار  نمودن اقامتگاه  برای ساکنیک با  

میکروب  خود  یک عضو فعال ایمن  است 

قی  ایمن  بیشاتری  که دارای سلول های م

نس ت به سایر اندام های بدن م  باشد که 

    یوئیااادی  باااه ناااام   ندر سااااختارهای ل

( و Peyer's patchهاااای پیااار )وصاااله

های ای مثل لو هفولیکول های ایزوله شده

 اند سا مان یافته 2سکوم 

هااای دناادریت    یاار ماکروفاژهااا  ساالول

و  Bو   Tهاای های مختلف سلولمجموعه

 ( Ig A) Aترشاح   نوگلوبولیک هاای ایمو

موجب تولید و مشارکت در ایجااد پاساخ   

 ای مناسب ایمن   در برابر عوامل بیماری

م اج  م  شوند که ضمک می  مجموعاه  

میکروب  مقی  تحت کنترل خود  با  ینکاه   

موجب پاسخ الت اب  بی  ا  ماد نیاا  در   

 مورد ین ا شوند  صور  م  گیرد   

                                                           
2 cecal tonsils  
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   Ig Aکننااده  پالسماساال هااای تولیااد  

      لنیوسااااایت هاااااای درون اپیتلیاااااال  و

 T 1هاای سالول هاای گاماا دلتااای     گیرناده 

های منحصر به فردی هستند کاه  لنیوسیت

  مضاااور دارناااد  عاااالوه بااار  مخاااا در 

که در داخل الیاه    Tهای گاما دلتای سلول

ای مضور دارند  در المینا پروپریای روده

تولیاد   مشاوول  IL-17ینجا تعداد  یادی  

تنآی  کنناده   Tو سلول های  Tهای سلول

   مااا  باشاااند   تجماااد و عملکااارد ایاااک   

هاااای موکوسااا  باااا مضاااور لکوسااایت

میکروبیوتای روده ای تنآای  ما  شاوند      

های ایمنا   که خود تنآی  کننده ایک سلول

و افااازای  دهناااده عملکااارد دفاااا  ساااد 

موکوس  هستند و به میزبان  امکان ابرا  

های ایمن  در برابر پاتوژنهای قوی پاسخ

 مان ماف  و نگ دارنده م اج  را داده  ه 

 باشند  م نیز هموستا ی ایمن  

 

 مقدمه  

( یااا روده موجااب GITدسااتگاه گااوارش )

تنآااااای  هموساااااتا ی عملکردهاااااای   

                                                           
1 ɣσT cell receptor  

میکروبیولوژیک   فیزیولوژیک  و فیزیکا   

شده  باعث تحمل میزبان نس ت به عوامال  

رس  ای عیاااون  و ساااایر عوامااال اسااات

      محیطااا  کاااه باااا ین رودررو هساااتند    

باشد  محیط داخل روده و بافات تحات   م 

اپیتلیااال  داخلاا   بااه دلیاال دارا بااودن     

 باه طاور دائا    بزرگتریک سطح جدا کننده  

 ای عیاون  و  در معرض عوامال اساترس  

غیرعیون  بوده ین را به یاک انادام فعاال    

های مقی  ایمن   به ایمن  مشتمل بر سلول

تعدادی بیشتر  نس ت به هر انادام دیگاری   

نماید  سیسات  ایمنا    در میزبان ت دیل م 

موکوس  که یاک شا که باه شاد  مانآ       

 (اکتسااب  )ماوی عناصر  اتا  و تط یقا    

ماا  باشااد  فااراه  کننااده توانااای  قاباال   

تااوج   در پاسااخ و تعاادیل ایااک عواماال  

  متناااو  مااا  باشاااد  توساااعه  رودرروی

ایمنا  متکا  باه    های مختلف پاساخ  بخ 

کساااب و نگ اااداری یاااک میکروبیوتاااای 

است  میکروبیوتاا   (همزیست)سیم یوتیک 

هااای مختلااف سیساات  ایمناا  را   ویژگاا 

تربیاات کاارده  تحریااک نمااوده و ا  نآاار   

 نماید   عملکردی تنآی  م 
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 سیستم ایمنی پرندگان 

ی چناد  سیست  ایمنا  م اره داران شا که   

  وج اا  مولکااول  و ساالول  اساات کااه     

ها را نس ت به عوامل عیون   سموم پاسخ

هااای خطاار  هماهنااه نمااوده و و ساایگنال

همزمان نس ت باه ینتا  ژن هاای خاودی     

 تحمل دارد 

   هاااای ایمنااا  درهاااای پاساااخ سااامکانی

دار به طور کالسایک باه   های م رهمیزبان

 شوند: دو نو  مستقل تقسی  م 

هااای سااخت افاازاری کااه   پاسااخ (1

 توسااط ژن ااا باارای بااار میکروباا     

رمزگذاری شاده و الگوهاای مولکاول     

مربو  به میکروب اا/ خطارا  مختلاف    

مضاور ندارناد  را   که در بدن میزباان  

پاسااخ هااای ایمناا  )شناسااای  میکننااد 

  ( ات 

پاسااخ هااای  کااه بااا اجاازای ژناا   (2

اند که در ساطح بادن    رمزگذاری شده

های متصال  جایگذاری شده تا مولکول

ی  هاا به ینت  ژن را گرد یورند  پاساخ 

که مختص هر فرد بوده و ساختارهای 

 خااارج  منحصاار بااه فااردی دارنااد   

 ( پاسخ ای ایمن  اکتساب / تط یق )

 

   1ایمنی ذاتی

ای ا  پاسخ ایمن   ات  مجموعه چناد الیاه  

 ا های بیماریها دربرابر ارگانیس واکن 

هااا و ت دیاادا  محیطاا   و همچناایک تاان 

است  پاسخ ایمن   ات  در ساطح سالول     

هااای اپیتلیااال سااطو      ا  ساالولناشاا

     خااوار هااای بیگانااه موکوساا  و ساالول 

باشاد  کاه ا  خاون باه خادمت گرفتاه       م 

   هاااا شاااامل  اناااد  ایاااک سااالول  شاااده

هااااا و هااااا  مونوساااایتگرانولوساااایت

باشاند  در ساطح ملکاول      ماکروفاژها م 

ها را یافته سلول های ایمن   ات   میکروب

ی شااناخت هاااو ین ااا را ا  طریااق گیرنااده

کننااد ساا س شناسااای  ماا  (PRR)الگااو

هااای مولکااول  الگوهااای مولکااول  نشااانه

ا  سالول   (MAMP) 2وابسته به میکاروب 

 ها را شناسای  م  کنند که شاملمیکروب

                                                           
1 Innate Immunity 
2 microbial-associated molecular patterns 

(MAMP)  
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ها و اسیدهای ها  کربوهیدرا لی وپروتئیک

 باشند نوکلئیک م 

   هاااای شاااناخت الگاااو  همچنااایک گیرناااده

را تشاخیص   1نهای مولکاول  میزباا  نشانه

دهند که ماک  ا  بیماری و یاا تخریاب   م 

الگوهااای مولکااول  ماارت ط بااا   -ساالول  

هاا   نباشاند   شناساای  پااتوژ   تخریب م 

هاای دفاا     مکانیسا  سا ی منجر به فعال

هااای مترشااحه ساالول   تولیااد ساایتوکیک

های ایمنا   پساالت اب   به کارگیری سلول

 هاای در محل عیونت و تحریاک مکانیسا   

هااای ضااد میکروباا   مثاال تولیااد گونااه  

         گاااار اکساااایژن و پ تیاااادهای  واکاااان 

شاود  گرچاه درجاه    میکروبیاال  ما   ینت 

های القاای   معین  ا  افزونگ  بیک سیگنال

ها وجود دارد  امتمااال  های     PRRتوسط 

تن ااای  واسااطه فعااال    بااهPRRساایگنال 

 باشااد سااا ی پاسااخ ایمناا   اتاا  نماا   

هاا کاه هار    گوناگون پاتوژنبنابرایک انوا  

باشااند  مختلیاا  ماا  MAMPیااک دارای 

در  PRRتوانناد باا ترکیاب خاصا  ا      م 

یک سلول میزبان ا ر متقابل نمایند کاه در  

                                                           
1 host signature molecules  

نتیجه مسیرهای انتقال سایگنال معینا  را   

هاای  فعال کرده خود موجب القای پروفایل

شاوند  تاا ب تاریک    بیان ژن مشخص  ما  

 واساطه به  دا نمایند تناسب را با پاتوژن پی

( و غیار  TLR) 2ترکیب گیرناده شا ه تاول   

PRR ،TLR   ها ط  عیونت فعال خواهناد

 شد   

 

  3ایمنی اکتسابی

مکانیس  دفاع  ایمن  اکتساب  بر اسااس  

 شناسای  پروتئیک های خارج  و نایشانا 

ژن عنوان ینت  به جمع  طوربه که   است 

شاااوند  ایمنااا  اکتسااااب  شاااناخته مااا 

باه طاور   ی ا  واکن  هاست کاه  امجموعه

بااا  Tو  Bهااای توسااط لنیوساایت عمااده

 ییند سرعت کندتری به وجود م 

های ایمن  اکتسااب  بار م ناای    یغا  پاسخ

شناسای  یک ینت  ژن  توسط گیرنادهای  

 Bهای معیک است که روی سطح لنیوسیت

انااد  ویژگاا  ینتاا  ژناا   بیااان شااده Tو 

یاق  هاای  کاه ا  طر  هاا  توساط ژن  گیرنده

                                                           
2 toll-like receptor (TLR)  

  3 Acquired Immunity  
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سا ی مجدد ساوماتیک  تعادادی ا    مرتب

گیارد  رمزگاذاری   اجزای ژن  صور  م 

و  Tهاای  های گیرنده سلولاند  تا ژنشده

دست نخورده شاکل   Bایمنوگلوبیک سلول

ژن ا  های ینتا  یوری گیرندهبگیرند  جمد

  1یک مجموعه چندصدتای  ژن  جرم الیاک 

-هاا گیرناده ینتا    موجب تشاکیل میلیاون  

شود که بالقوه هار یاک   ختلف م ژن ای م

        دارای ویژگاااا  خاصاااا  نساااا ت بااااه  

 های مختلف هستند   ژنینت 

فعال سا ی ایمن  اکتساب   موجاب تولیاد   

شاده و   Bهاای  ها  توسط سلولبادیینت 

     سااالول هاااای یلاااوده میزباااان  توساااط  

  کشااته   Tهااای لهااای ساام  ساالوساالول

در ایک های مختلی  شوند و کمک کنندهم 

شاوند   ناش  م  Tهای مسیر که ا  سلول

هااای تولیااد ساالول وارد عماال ماا  شااوند 

م متریک مورد اسات  ین اا    Tو  Bخاطره 

های ایمن  اکتسااب   محصول ن ای  پاسخ

هستند که محافآت خاص طوالن  مد  را 

در برابار عیوناات هاای بعاادی  نسا ت بااه    

                                                           
1 germline  

هاای مشاابه   پاتوژن ها  با همان ینتا  ژن 

 کنند م ایجاد 

  همانناد  (پرنادگان )های گوشت  در جوجه

پستانداران  هر دو شااخه سیسات  ایمنا     

اکتساب   یعنا  ایمنا  هوماورال و ایمنا      

ناشااا  ا  سااالول  وجاااود دارد  باااورس 

اناادام انحصاااری پرناادگان   فابریساایوس

و  Bاست که بارای رشاد لنیوسایت هاای     

 ایمن  همورال ضروری است 

ه بورس م ااجر   های پایه جنین  بسلول

هاا  شوند که هیتاه نموده در ینجا تکثیر م 

     پااس ا  هاا  ادامااه پیاادا ماا  کنااد  ایااک     

هاااای پااای  ساااا   ژن Bهاااای سااالول

ایمونوگلااوبیک خااود را پااس ا  ورود بااه   

ایند  ااا نمما   2بورس  دوباره مرتب سا ی

             پرناااااادگان باااااارخال  پسااااااتانداران 

ودی دارناد  ای قابل توییر محدااااااااهژن

ینادی باه ناام ت ادیل     یا در فراااا که ا  ین 

  باارای ایجاااد تنااو  ینتاا  بااادی     3ژناا 

کنند  در ت دیل ژن  اده م ااااااااااااااستی

ای متویر سا ک و سانگیک  باا    اااه نجیره

                                                           
2 rearranged  
3 gene conversion  
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  جاایگزیک  1های کا ب جریاان معکاوس  ژن

  شوندم 

اجاازای ناشاا  ا  ساالول  در پاسااخ هااای  

و  gdو  ab T هاای اکتساب   شامل سالول 

های کشنده ط یعا  هساتند  هار دو    سلول

و  CD4یعنا     Tهاای   یرمجموعه سلول

8CD   4+بااه همااراهCD 1Th  عملکاارد

مشاب   با ینچه کاه در پساتانداران دیاده    

نشاان داده شاده    سا س م  شود  دارناد   

نیااز عملکاارد مشاااب    Th2ساالول هااای 

 دارند 

 

 ای  ایمنی روده

نناد سیسات    سیست  ایمن  موکوسا   هما 

ایمن  سیستماتیک  ا  ش که عناصر ایمن  

 ات  و اکتساب  تشکیل شده است  به هار  

ای باار خااال  مااال سیساات  ایمناا  روده

سیساات  ایمناا  سیسااتماتیک  دو عملکاارد 

         متیاااااو  دارد: توانااااای  پاسااااخ بااااه  

هااای  کااه بااالقوه میکااروب) 2هاااپاااتوبیون

  پااتوژن هااای م اااج  و  (پااتوژن هسااتند 

                                                           
1 upstream pseudogenes  
2 pathobionts  

ورده هااای میکروباا  و همزمااان دارا یفاار

هاای  بودن مرمله تحمل نس ت به میکروب

 ای میید ه   یست متنو  روده

هاار دو سیساات  در کنااار هاا  ا  طریااق    

ایمن   ات   فعاال هساتند کاه باا      3مسگری

هااای هااای روی ساالول PRRاسااتیاده ا  

های اختصاص  ایمنا  در  اپیتلیال و سلول

ول ای دناادریت  ساال)الیااه المینااا پروپریااا 

(DCو ماکروفااااژ هاااا ) ) فعاااال ساااا ی

 نااابودیمساایرهای ایمناا  کااه مناات  بااه  

هااا و فعااال سااا ی ساالول هااای میکااروب

    ماااو ر بااار ایمنااا  اکتسااااب  Tمختلاااف 

(Treg, Th17, Th2, Th1 انجاااام )      

شود و در ضمک ا  میکروبیوتای مقای   م 

به صور  تحت الحی   بدون تولید پاساخ  

 عیون   نگ اداری ما  شاود     ایمن  واضح

ای توسااط یااک  دفااا  هااای  اتاا  روده  

خاود را نشاان    "4دیواره دفاع  موکوس "

دهد  که یک سیسات  دفااع  اسات کاه     م 

قسمت لومینال روده را ا  بافت های تحت 

 اپیتلیال جدا م  کند  

                                                           
3 sensing  
4 mucosal firewall  
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میزان اعتمااد باه ساد دفااع  موکوسا        

برای عملکرد متقابل بایک اجازای سیسات     

ای ضروری است  محتویا  روده ایمن  و

اولیک بخ  دیواره دفاع  موکوسا   ساد   

میکروبیولااااوژیک  اساااات کااااه ینجااااا  

میکروبیوتاااا درون یاااا بااار روی الیاااه   

کنااد  ایااک عملکاارد موکوساا    ناادگ  ماا 

های همزیست موجاب مقاومات در   باکتری

   برابااار الناااه گزینااا  و کلونیزاسااایون    

 هااا/ اجاازایهااا و تولیااد متابولیات پااتوژن 

های ایمن  و متعادل و تنآی  کننده سیگنال

  شودب  ود هموستا ی ایمن  م 

دومیک دیواره دفاع  سد شیمیای  شاامل  

    موکوسااا  اسااات کاااه اپیتلیاااوم روده را 

   اتصاااال بااایک  پوشااااند  موکاااوس مااا 

های اپیتلیال های همزیست و سلولباکتری

ایاک تقسای  بنادی بایک      کناد  را تنآی  ما  

های همزیست  باه کماک   باکتریاپیتلیوم و 

  فعالیاات موکااوس تولیااد شااده توسااط     

دراپیتلیوم   (گابلت)های جام  شکل سلول

-که توسط سالول  ضد میکروب پ تیدهای 

 IgAشاااوند و هاااای اپیتلیاااوم ی اد مااا 

موکوس  کاه درسالول ای دنادریت  روده    

 شود  تولید م  شود  انجام م 

سومیک بخ  دیواره دفاع   سد فیزیکا    

است که توسط الیاه تاک سالول  اپیتلیاال     

اپیتلیاوم روده یاک الیاه     فراه  شده است 

تک سلول  است که در جذب ماواد مواذی   

 ماان ساد فیزیکا     همکاری نماوده و ها   

هااا و جلااوگیری کننااده ا  ت اااج  پاااتوژن

های ه   یست جابجای  نامناسب میکروب

کااه سااد اولیااه  باشااد  عااالوه باار ایااکماا 

ا  نیاو  میکاروب در روده   ممانعت کنناده  

های اپیتلیاال بایاد باه عناوان     است  سلول

در نآار   اجزای پاسخ سلول  ایمنا   اتا   

ج ااات  PRRکاااه دارای  گرفتاااه شاااوند 

و  باشاااندمیکروبااا   MAMPامسااااس 

هاا و  همچنیک بایاد تاوان تولیاد سایتوکیک    

ها ج ت ایجاد یاک پاساخ الت ااب     کموکیک

 باشند  در برابر یلودگ  پاتوژن  را داشته 

یخریک قسمت دیاواره دفااع  موکوسا      

   ساااد ایمونولاااوژیک  اسااات کاااه در ین   

روفاژهاا   ماک)های تخصص  ایمنا   سلول

در نامیه المینا  (دندریت ها و لنیوسیت ها

 پروپریا قرار دارند 
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امسااااس  اتااا  میکاااروب هاااا  توساااط 

ماکروفاژ ها و دندریت ها که ارائاه کنناده   

ند موجااب هسات  Tینتا  ژن باه سالول ای    

هاای  تمایز و فعاال ساا ی  یار مجموعاه    

یاا   Th1,Th2, Th17)هاای مختلف سالول 

Treg)   هاای تخصصا    شاوند  سالول  م

اپیتلیااال دساااتگاه گااوارش  در عملکااارد   

هاای  و سالول  1یوئید  میلوئیاد نمشترک با ل

بوده موجاب ترشاح موکاوس      2استرومال

و   IgAمیکروبیااااال  پ تیاااادهای ینتاااا 

کاه برخاورد مساتقی      شوندها م کموکیک

بیک اپیتلیوم و عوامل عیونت  ا را محادود  

را فعاال   3های هد  گیرناده نموده و سلول

 شوند موجب ابرا  دفا   ات  م  کرده 

تاوان  دفا  اپیتلیال  را ما   مکانیس اهمیت 

ای هااای رودهبااا میاازان توانااای  پاااتوژن 

  و مکانیساا باارای هااد  قااراردادن ایااک  

در هجوم به میزباان و   میزان موفقیت ین ا

هاای ایمنا    انتشار  نشان داد  نیو  سلول

در الیه المینا پروپریا  در هم ستگ  منیا   

     بااا افاازای  و ن قاارار دارد کااه نشااان     

                                                           

 1 myeloid 

 2 Stromal cells 
3 target cells  

دهااد  اجاازای ن ااای  دیااوار دفاااع    ماا 

موکوساا  باارای میزبااان  هزینااه هااای    

متاااابولیک  در پااا  دارد کاااه در نتیجاااه  

 دهد    ر قرار م تا ی عملکرد میوان را تحت

 

عملکرد متقابل  میکروبیوتلا و سیسلتم    

 ایمنی

عملکاارد متقاباال میزبااان و میکروبیوتااا بااا 

  موجب ا رگاذاری  بار   ایپیچیدگ  فزاینده

     متابولیسااا   ایمنااا  و ساااالمت میزباااان  

شود  ایک عملکارد متقابال  تحات تاا یر     م 

های ماصال ا   مواد موذی جیره  متابولیت

وبیوتااا و در عاایک مااال   میزبااان و میکر

باشاد  رشاد   میکروبیاال ما   ترکی ا  ینت 

میکروبیوتااا و جایگاااه یناااتومیک  ین ااا    

توسط میزباان ا  طریاق تولیاد پ تیادهای     

 4هاا میکروبیاال مثال دیینسایک   نامعیک ینتا  

 IgA  miRNA      ها تنآای  ما  شاوند کاه

خااود موجااب تنآاای  رونویساا  و رشااد   

 گردند باکتریای  م 

همزیسات دساتگاه گاوارش     هاای  میکروب

کنند تاا  محیط پیرامون خود را امساس م 

                                                           
4 defensins 



     با  ایماریو عوامل ب ومیکروبیعملکرد متقابل م         

1399 زییپا  /112فصلنامه چکاوک/  شماره                                                                                  

 
 

 بااااا القااااای مساااایرهای بیوشاااایمیای   

های باکتریای  را فعال نمایند که متابولیس 

دهاد کاه ا  کشاته شادن     به ین ا امکان م 

توسط سیست  ایمن   ات  پرهیاز کارده و   

ین را تعدیل نموده یاا در ین  ناده بمانناد     

هااا کااه منشااا  لکااولبااه عااالوه برخاا  مو

یناادهای یمیکروباا  دارنااد  ماا  تواننااد فر 

مشخص همزیست  را ب  ود دهند  کاه ها    

  برای میزباان و ها  بارای میکاروب مییاد      

هااا را ا  باشااد  میزبااان نیااز میکااروبماا 

طریق محصوال  مولکول  معایک ین اا یاا    

اجزای دارای الگوهای مولکول  منحصر به 

ه موجاب  کناد  کا  فرد ین اا  شناساای  ما    

برانگیخته شدن پاسخ هاای ایمنا   اتا  و    

شااوند  بنااابرایک پااذیرش   اکتساااب  ماا  

و همچنیک ویاروس  )های همزیست باکتری

کاه در محایط روده  نادگ      (هاا ها و قارچ

کنند  موجب همزیست  بیک میکروبیوتاا  م 

 شود و میزبان ط  هموستا ی م 

روابط وابساته باه یکادیگر بایک میزباان و      

ا  به وضو  پاسخ ایمن  میزبان میکروبیوت

دهد  تا ضامک میا    را تحت تا یر قرار م 

های م ااج    امکان پاسخ نس ت به پاتوژن

تحماال ایمناا  نساا ت بااه میکااروب هااای   

همزیساات را القااا نمایااد  توییاار جوامااد    

میکروباا  روده  موجااب ایجاااد مزامماات  

باارای ایااک تعااادل ایمناا  شااده و باعااث ا  

امکاان اباتال باه     تنآی  خارج شدن ایمن  و

 گردد ها م بیماری

مسگری و شناساای  میکروبیوتاا توساط    

PRR   های پ  در پ  را تولیاد  مکانیس ها

  اود رواباط میزباان و    ب م  کند  که باعث

     شااااود  همزمااااان ا  میکروبیوتااااا ماااا 

هااای هااای ناشاا  ا  ارگانیساا   عیوناات

هاای  نماید  سیگنالجلوگیری م  پاتوژنیک

های پای   ب القای سیتوکیکمیکروب  موج

ا   ILb1-و  IL-23الت ااااااااب  مثااااااال 

ماکروفاژهااا و دناادریت هااا ماا  شااود و   

 IL-22و  IL-17س س باعاث فعالساا ی   

تولیاد ما  شاوند      Tهای که توسط سلول

   ماا  گااردد  کااه موجااب تولیااد پ تیاادهای   

  شاااوند  ( مااا AMPsمیکروبیاااال )ینتااا 

ای هژنتوانند ینت های دندریتیک م سلول

میکروبیوتااا را بااه هاار یااک و یااا هااردوی  

هااای کوچااک هااای پیاار و فولیکااولوصااله

لنیوئیدی درون روده پرنادگان بارده و در   
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تنآاای   Tهااای ینجااا موجااب تمااایز ساالول

شاوند    T 17Thهاای و سول1(Tregsکننده)

 Bهااای کااه در ا اار ین هااا تمااایز ساالول  

القااا شااده    IgAپالساامای تولیااد کننااده  

شااوند  ماا  IgA موجااب ترشااح بیشااتر 

میکروبیوتااا بااه طااور مسااتقی  در میاا  و 

نگ داری عملکرد ایمن   ات  میزبان دخیال  

 باه طاور دائا    است  سیست  ایمن  میزبان 

روده را امسااس ما  کناد تاا      2ریز محایط 

وضعیت متاابولیک  و کلونیزاسایون را در   

ین تعیااایک نمایاااد  در شااارایط پایااادار    

 متابولیااات هاااا و اجااازای میکروبیوتاااای 

همزیست به طاور انیارادی و یاا هار دوی     

و  TLRsشاااامل  PRRsین اااا  توساااط  

( شناساای   NLRs) 3گیرنده های ش ه ناود 

ای  شوند تا عملکارد ساد اپیتلیاال روده   م 

هااا و القااای دوره عماار ساالول  فاگوساایت

را تنآای  نمایناد     IgAهاا و   AMPترشح 

های میید  فی رهای جیاره  به عالوه باکتری

ده  اسایدهای چارب  نجیاره    را تخمیر کار 

                                                           
1 Regulatory T cells (Tregs)  

 2  Microenvironment 
3 NOD-like receptors (NLRs)  

(  تولید م  کنناد کاه باعاث    SCFA) 4کوتاه

هاای ضادالت اب    تحریک تولیاد سایتوکیک  

       هاااا  Tregخاااود موجاااب تولیاااد   شاااده

شوند  باه عاالوه میکروبیوتاا بار روی     م 

  ا ار  5سیگنال اولیه فعال سا ی اینیالما وم

ماا  گااذارد کااه باعااث رونویساا  فاااکتور  

و همچنایک   IL-6و  نکرو یس تومور یلیاا 

pro-IL-1β 18 و pro-IL-   شااااود  ماااا

میکروبیوتااای روده در میاا  و نگ ااداری  

ای ا  طریااااق هموساااتا ی ایمنااا  روده  

هاای  تحریک پاسخ با وهای مختلف سلول

T  های فیالمنتاوس  باشد  باکتریدخیل م

      خاارد شااده  ارتقاااا دهنااده هااای قاااوی     

در روده ما  باشاند  در    Th17های سلول

  ناشاا  ا   Aکااه پلاا  ساااکارید   مااال 

همزیساات  محاارک  6باکتریوئیااد فااراجیلیس

 باه طاور متنااوب   هاا هساتند      Tregتولید

هاااا و  TLRشناساااای  الگاااو ا  طریاااق 

NLR می  مرملاه تحمال    توانندها نیز م

 را القا نمایند 

                                                           
4 small chain fatty acids (SCFA)  
5 inflammasome  

6 Bacteroides fragilis 
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درن ایت معلاوم شاده کاه سیسات  ایمنا       

وضااعیت متااابولیک   ای نیااز میتواناادروده

میکروبیوتااااا را ا  طریااااق شناسااااای    

هاای  PRRهای میکروب  با کمک متابولیت

ین ا تعییک نماید  میکروبیوتا با اساتیاده ا   

مسیرهای مختلف بیوشیمیای   ه  جیره و 

هااای ناشاا  ا  میزبااان را  هاا  متابولیاات 

متابولیزه کارده  اجازای مختلاف سیسات      

 دهد   قرار م ای را تحت تا یر ایمن  روده

به عنوان مثال میکروبیوتا  فی رهاای غیار   

کند کاه  ت دیل م  SCFAقابل هض  را به 

 فعالیات هااای متعاادد ضاد الت اااب  دارنااد   

تواند تری توفان جیره را به میکروبیوتا م 

ایناادول تجزیااه نمااوده تااا موجااب ب  ااود  

هاای اپیتلیاال شاود  باه     عملکرد سد سلول

توانااد  هماایک صااور  میکروبیوتااا ماا   

هاا متاابولیزه   یرژنیک جیره را به پل  یمیک

        هاااای نمایاااد کاااه ا  تولیاااد سااایتوکیک  

نمایناااد  الت ااااب  جلاااوگیری مااا  پااای 

میکروبیوتا اسیدهای صیراوی اولیه ک دی 

میزبان را باه اسایدهای صایراوی  انویاه     

توانناد ا   ت دیل نماوده چارا کاه ین اا ما      

ترشااح ساایتوکیک هااای پاای  الت اااب      

ها و ماکروفاژهاا  رشحه توسط دندریتمت

جلااوگیری نماینااد  عااالوه باار دارا بااودن  

های امسااس  ( گیرندهrepertoireگنجینه )

کننده متابولیت  میزبان مسیرهای ارساال  

را توساعه   )اینیالما وم ها(سیگنال ایمن  

داده کااه در  یاار مجموعااه هااای مختلااف  

      ماکروفاژهااااا  ساااالول ای دناااادریت    (

بیاان   ( Tهاای  اپیتلیال و سلول هایسلول

م  شوند و فعالیت متابولیک  میکروب  را 

که موجب تحریک فعالیت ینت  میکروبیال  

شده شناساای  نماوده  در کلونیزاسایون    

 ابت روده دخیل هساتند  بناابرایک تعامال    

باایک میکروبیوتااا و میزبااان تحاات هاادایت 

ساایگنال هااای  هااای مترشااحه ومتابولیات 

تاا یر   ایاک تعامال  فتاه و  ایمن  صور  گر

میات  بر سالمت میوان و بارو  بیمااری   

ا  طریااااق عملکاااارد هااااای متیاااااو    

 فیزیولوژیک  میزبان دارد   

  

عملکرد متقاب  بین پاتوژن و میکروبیوتا 

 و سیستم ایمنی

داران دائا  در  سطح اپ  تلیاال روده م اره  

معرض باکتری ها  قارچ ها  ویروس هاا و  
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ر داشاته و همزماان   انگل های پاتوژن قارا 

ای نیز قارار  در معرض میکروبیوتای روده

ای بااا دارد  لاذا سالول هاای اپیتلیاال روده    

فرد ا ر متقابل و مستقی   چال  منحصربه

شمار قرار دارند  خاواه  با میکروب های ب 

پااتوژن و خاواه همزیسات      هاای میکروب

همااانطور کااه در باااال توضاایح داده شااد   

 ا  متابولیت ااا  همزیساات هااا بااا اسااتیاده 

هااای  را باارای رساایدن بااه مرملااه  روش

سیم یوتیک و همزیست  باا میزباان ایجااد    

ها پاروتئیک  اند  ا  سوی دیگر پاتوژنکرده

هاای   را درون سالول  (افکتاور )های ماو ر  

یوکاریوتیاک میزباان جابجاا ما  کنناد تااا      

امکان  ندگ  انگل  خاود را فاراه  نمایناد     

لکارد و یک اارچگ    ها م  توانند عمپاتوژن

دستگاه گوارش را تحت تا یر قارار داده و  

به عنوان ت دیدی برای سیست  ایمن  عمال  

  کنند

تواند اکوسیست  جمع  دستگاه گوارش م 

های پی  و ضد الت اب  در دارای دترمینان

براباار ترکی ااا  ویروساا   باکتریااای  و    

(  LPSلی ااوپل  ساااکارید ))قااارچ  باشااد 

  RNA(   فالژلااایک  PGNپ تیااادوگلیکان )

DNA های که به عنوان واسطه (و گلوکان

     پاااای  الت اااااب  هسااااتند و همزمااااان   

را جابجا کرده و  AvrAهای  مثل پروتئیک

الت ااااب را تعااادیل مااا  کنناااد  بناااابرایک 

میکروبیوتا معموال  ط  عیونت نه تن ا نق  

تعاااادیل ایمناااا  و مقاوماااات (میاااا ت   

توانااد بااه داشااته بلکااه ماا  )کلونیزاساایون

 هاای فرصات  عنوان  خیره بارای پااتوژن  

توانناد تحات شارایط    طلب عمل کند که ما  

مناسب شکوفا شوند  در ماال ماضار ماا    

ایا   تن ا شرو  به درک ا را  متقابل نموده

ای میزبان  میکروبیوتا و که موکوس روده

 کند پاتوژن ها را به ه  مرت ط م 

همچنیک میکروبیوتا نقا  تیکیاک کننادگ     

یک پاسخ ایمنا  را پاس ا  عیونات باا ی     

کناااد  هرگوناااه اخاااتالل در تناااو    مااا 

تواند موجاب تآااهر   میکروبیوتای میید م 

پاتوژن های فرصت طلب یا فعال سا ی و 

جابجااای  باااکتری هااای غیاار پاااتوژن در  

 ای گردد سایر اندام های غیر روده

چگونگ  کنار یمدن سیست  ایمنا  باا ایاک    

یاات میکروبیوتااا در  توییاار و انتقااال جمع 

باشاد  باه هار ماال     طیور تحت مطالعه م 
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عیونت میزبان توسط باکتری های فرصت 

طلب مثل اعضای خانواده انتروباکتریاساه  

اسات  براسااس نقشا  کاه      توصیف شده

های میکروبیوتا در توسعه ایمنا   متابولیت

کننااد  توییاارا  ناگ ااان  و شاادید اییااا ماا 

ب توییار در  تواناد موجا  میکروبیوتا نیز م 

هاا شاود و ا  ین متاابولوم    تولید متابولیت

تااوان بااه عنااوان نشااانگر  یساات      ماا 

سااالمت میکروبیوتااا اسااتیاده  (بیومااارکر)

های ماصال ا   نمود  نحوه انتقال متابولیت

میکروبیوتااا و تعاادیل ایمناا  هنگااام وقااو  

 عیونت شناخته شده نیست 

 

 عفونت های ویروسی

ترکیااب  رابطااه باایک عیوناات ویروساا  و  

توانااد میکروباا  دسااتگاه گااوارش  کااه ماا 

هاای  موجب الت اب و سرکوب ایمن  سالول 

B  وT  در مقااال  توضایح    در طیور شود

 .Perumbakkam et alت)داده شاده اسا  

  عیونات بیمااری ویروسا  ماارک      2014)

(MDV  هسته مرکزی را در فلور دساتگاه )

دهاد  ایاک امار در نموناه     گوارش توییر ما  

س ا  یلودگ  نسا تا   ود هنگاام   فضوال  پ

شااود  در فااا  دیااده ماا  (رو  ۷تااا  2طاا )

   عیوناااات در  (رو  35تااااا  28)تاااااخیری 

هااای سااکوم  دیااده ماا  شااود کااه  نمونااه

دارد  گوناه   MDVبستگ  به چرخه  ندگ 

های باسیلوس به طور اختصاص  در نمونه

عیون  مدفو  و سکوم  پرنادگان مضاور   

 هسااته فلااوررنااد  کلونیزاساایون جمعاا  دا

دسااتگاه گااوارش  تحااات تااا یر عیونااات    

کاه نمایاانگر تکثیار     دکنا ویروس  توییر م 

هااای مختلااف طاا  فا هااای اولیااه و  گونااه

باشااد  محققاایک ماا  MDVانت ااای  تکثیاار

بیشااتر توضاایح دادنااد کااه باایک م تالیااان   

MDV هااای مقاااوم طیااور  تیاااو  و الیااک

ساختار در جواماد میکروبیاوم و توییارا     

شاود  عیونات   تابولیک  دیده ما  پروفایل م

های ویروس  ینیلوانزای پرندگان در جوجه

گوشاااات  موجااااب توییاااار و جابجااااای  

میکروبیوتا به همراه افزای  پرتئوباکتریوم 

  1و افااااااااااازای  وم ریووی ریاااااااااااو 

 3کالساااتر کلساااتریدیوم  2رومینوکوکاااوس

XiVb  ایک بود کاه ایاک   بر تصور   شودم

                                                           
1 Vampriovibrio 
2 Ruminococcus 
3 Clostridium cluster 
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گاوارش  یکروبیوتاای دساتگاه   اخاتالل در م 

شاود کاه     ما  مکانیسام منجر باه   امتماال

 شود موجب ایجاد عیونت در طیور م 

 

 فونت باکتریاییع

طور که  کر شاد میکروبیوتاای روده    همان

نقاا  محااوری در میا اات ا  میزبااان  در  

نمایاد   برابر عیونت باکتریای  روده اییا م 

شااود کااه در غیاار ایااک صااور  دیااده ماا 

  ایودههاااااای ربسااااایاری ا  پااااااتوژن

هااای  باارای ا  دور رقاباات خااارج   راهکار

ناد  ی را گساترش داده نمودن جواماد روده 

هااا و کااه میتوانسااتند منجاار بااه عیوناات   

 های مزمک شوند بیماری

هااای تااا ه ا  تخاا    ا  ینجااا کااه جوجااه  

ساااردریورده را بالفاصاااله و جداگاناااه ا  

دهنااد  ین ااا فاقااد   والاادیک پاارورش ماا   

تند  لااذا میکروبیوتااای مااادری خااود هساا  

  دسااتگاه گااوارش ین ااا کااه اسااتریل فاارض 

شاود  دارای جایگااه خاال  اکولاوژیک      م 

   اسااات کاااه دسترسااا  یساااان  را بااارای

های  کند تا با محدودیتها فراه  م پاتوژن

ساا ی ب ردا ناد  ایاک عامال باه       به کلاون  

تن ای  جوجاه هاای کا  ساک را باه شاد        

یاد   نمام  مستعد به عیونت باکتریای  روده

تواند موجب بارو   که م  سالمونالا  جمله 

هاا ا  مالات ناقال    طیف وسیع  ا  بیمااری 

ماد تا مالت با نرخ تلیا  بااال باشاد     تحت

تزایا  باکتریاای  و    که بستگ  به نو  عیون

 استعداد ابتالی میزبان دارد 

با نتای  سایر ی مایشا  ا   هاایک نتای  بعد

یشتری قارار  همان ی مایشگاه مورد تایید ب

گرفاات  گاار چاااه بیشااتریک توییااارا  در    

میکروبیوتا وقت  دیاده شاد کاه عیونات در     

هاای تاا ه ا  تخا  ساردریورده در     جوجه

رو ه اتیاا    16و  4 مقایسه با جوجه هاای 

 افتاد   

در معرض سالمونال قرار گرفتک  ود هنگام 

روی ترکیب میکروبیوتاا تاا یر   بر ها جوجه

میکروبیوتاای   گاذارد  تناو  موجاود در   م 

انتریتیاادیس  سااالمونالپرناادگان یلااوده بااه 

کمتر شده بود  اختالل جوامد میکروبا  باه   

افااازای  بااااکتری هاااای خاااانواده  دلیااال

انتروباکتریاسه در مد   مان کوتاه  پاس  

ا  دوره یلودگ  بود  کااه  بااکتری هاای    
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 1مولااد بااوتیرا  ا  خااانواده الکنوس یراسااه

ترده در هم سااتگ  منیاا  بااا شاایو  گساا   

خانواده انتروباکتریاسه باود کاه مااک  ا     

عملکاارد متقاباال رقااابت  باایک دو خااانواده  

بااااااکتری در روده باااااود   رونویسااااا  

هااای پاای  الت اااب  بااا خااانواده  ساایتوکیک

و هم سااتگ  منیاا  داشااته   2هااافیرمیکااو 

     3هااااهم ساااتگ  مث تااا  باااا  پروتئوباکتر  

  پاراساااوترال  شااایگال /اشریشااایا جااانس

داشت و در هم ستگ  مث ات  ریو وم یرووی 

بود و همزمان  و با  IL-6با بیان سیتوکیک 

 (4کتریومفکال اااا جااانس(فیرمیکاااو  هاااا  

 هم ستگ  منی  دیده شد 

شاده باود    ا  ق ل مشاخص جالب است که 

هاای   که فکال اکتریوم قادر است متابولیت

 کاه را بلو IL-8و تولید  NF-kβکه فعالیت 

بارین گوناه    م  کنند  ترشح نماید  افازون 

 IL-6نیز هم ستگ  منیا  باا   راماتور وکال

داشااته ولاا  هم سااتگ  مث تاا  بااا بیااان   

  دارد  گرچاااااه  TGF-B4ضااااادالت اب  

                                                           
1 Lachnospiraceae 
2 Firmicutes 
3 Proteobacteria 
4 genus Fecalbacterium 

های ایمن  میزبان نقش  اساسا  در  پاسخ

 دارنااد  انتریکااا سااالمونالم ااار عیوناات  

ا  ین پاسخ ها برای غل اه   سالمونالانتریکا

 بر مقاومت در برابر کلون  ساا ی  ب اره  

      ساااروار  اانتریکااا  ساااالمونل ماا  باارد   

قاادر    موریوم در غیاب عیونات روده تیی 

 باشاد   یارا تصاور    به کلنا  ساا ی نما    

شاود کاه میکروبیوتاای روده عناصار     م 

نمایاد  باه هار    مزام  را ا  دور خارج ما  

موریوم سروار تیی  انتریکا سالمونالمال 

ه تن ا در هنگام پاسخ الت اب  روده قادر با 

هاای  باشاد  مولکاول  ت اج  به میزبان ما  

 یانتریکاا  ساالمونال کاه توساط    تا یرگذار

T3SS  ترشااح شااده  شناسااای  الگوهااای

مولکول  پااتوژن  توساط میزباان شاامل     

پ تیدوگلیکان  فالژلیک و لی وپل  سااکارید   

موجااب یغا پاسااخ هااای الت اااب  میزبااان 

شاااود کاااه ا  طریاااق القاااای تولیاااد ماا  

و  IL-1βالت اب  شاامل   های پیسیتوکیک

18-IL  شود  الت اب میزباان کاه   انجام م

القاا شاده باشاد     سالمونال انتریکاا توسط 

دهاد  روده را توییر ما   ترکیب میکروفلور

تواند شرایط مطلوب  را برای رشاد  که م 
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فاراه  نمایاد  رونادهای     کاا انتری سالمونال

 در سااکوم یافاات   اغلااببیااان ژن ایمناا   

ایلئوم  پرندگان یلاوده باه     اند و نه درشده

م یلوباکترهاااا کاااه دارای  و ک ساااالمونال

بودند  (رو گ  7)صیر تا عیونت  ودرس 

دیینسایک مارت ط باود     -با افزای  بیان بتا

و   IL-4عیونت دیرتر موجب کاه  بیان  

10-IL      شد که مرباو  باه تعادیل جواماد

کاه  شاود  در صاورت   میکروب  روده ما  

رو گاا  افاازای   22 اینترفاارون گامااا تااا

یافااات  باااه عاااالوه فراوانااا  بیشاااتر     

پروتئوباکترهااا طاا  دوران اول رشااد کااه 

بعد ها با افازای  ساک پرناده هاا توساط        

شاوند  مشااهده   ها جایگزیک م فیرمیکو 

شد  بنابرایک به وضو  دیده شد که تعدیل 

باکتری های همزیست  هماراه باا افازای     

 روی ایمنا  میزباان  بر سک و رشد پرنده 

تاا یر دارد  اخیارا در ماورد پاساخ ایمنا       

ای وابسته به سک  نس ت باه عیونات   روده

کم یلوباکترهااا  اطالعااا  جدیاادی منتشاار 

دهاد باا ساطو     شده است کاه نشاان ما    

کلااون  سااا ی و توییاارا  پایاادار جوامااد 

میکروبیوتااای مسااتقر در سااکوم ماارت ط  

باشااد  گاازارش شااده کااه یلااودگ     ماا 

گ  موجب پاساخ  دیرهنگام پس ا  سه هیت

بااا کاااه  فراواناا    Th17پاای  الت اااب 

     همااااراه  XIVa کالسااااترکلسااااتریدیوم 

 باشد م 

ه عالوه مشخص شد کاه کلاون  ساا ی    ب

م یلوباکترهااا باعااث کاااه  معناا  دار   ک

شاود ولا    اشرشیاکل  در طول روده ما  

موجااب افاازای  گونااه هااای کلسااتریدیوم 

اناد کاه   گردد  دیگر محققیک نشاان داده م 

یکروبیوتای روده در کنترل کم یلوبااکتر  م

ای نقاا  و م ااار توسااعه جرامااا  روده 

نحوه ا ر گذاری ین  مکانیس دارند  گرچه 

 نیست  مشخص

 

 عفونت های انگلی

 ط یعاا در پرناادگان دارای میکروبیوتااای 

 1تانال  ایمریاا ای  عیونت های ناش  ا  روده

 موجااب کاااه  و ساارکوب رشااد اغلااب   

بااه جااز اعضااای   هااای باکتریااای  گونااه

شاود  عیونات   خانواده انتروباکتریاسه م 

                                                           
1 Eimeria tenella 
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  تناو  باکتریاای    1ناش  ا  ایمریایسرولینا

را کاه  داده و همچنیک یکنواخت  داخال  

دهد  ولا  در  ها را کاه  م سکوم جوجه

  عیونت ناش  نیستطور مورد  ایلئوم ایک

 یمریاااا یساارولینا  ایمریاااا  ترکی اا  ا  

تناو  باکتریاای     3رونت ب ایمریاو  2اماکسیم

 دهد م  سکوم را کاه 

    بااار اسااااس تاااوال  یااااب  پیروفسااایا  

rDNA 16S   باااکتری هااای کلسااتریدیوم

هااااا و هااااا  یوباااااکتریومالکتوباساااایل

  بیشتریک تاا یر پاذیری   4هارومینوکوکوس

را دارند  به عالوه عیونات ترکی ا   باعاث    

 هااای قاباال کشاات افاازای  تعااداد باااکتری

شوند  جالب انتروباکتریاسه م  فرم وکل 

است که عیونت موجاب کااه  معنا  دار    

های  ما  شاود کاه در ین    فراوان  باکتری

 کاندیاداتوس تعدیل سیست  ایمنا  توساط   

تشااخیص داده شااد  در مطالعااه  5الگساااوا

کااه    6رومینوکوکاسههای مشاب   گروه

                                                           
1Eimeria acervulina  
2 Eimeria maxima 
3 Eimeria brunetti 
4 Ruminococcus 
5 Candidatus savagella 
6 Ruminococcaceae 

یافته سه گونه ناشناخته کلساتریدیوم باه   

تند  که بعد ا  عیونت با فراوان  افزای  یاف

بعاد ا    ایک سه گونه ایمریا اتیاا  افتادناد   

جوجه های عااری ا    تنال ایمریاعیونت با 

باکتری  نشانه های کلینیک  کمتار مااد و   

جرامااا  پاااتولوژیک  نساا ت بااه گااروه   

کنترل معمول  داشتند  به نآار رساید کاه    

تار شادن   ها ناه تن اا باعاث وخای     باکتری

بلکااه رونویساا     شااوندجرامااا  ماا  

دهند   باه  ها را نیز افزای  م کوکسیدیان

گزین  اوسیسات  هر مال تیاوت  میان النه

نتای  بعدی نشان دادند که عیونت با  ن ود 

اری بر فراوانا     دبه طور معن تنال ایمریا

باه طاوری کاه     باکتری ها تا یر م  گذارد 

و  (افازای  )برای راساته انتروباکتریاساه   

 ل هاااو الکتوباساایلیا ل هاااباارای باساایال

شود که متناسب با شد  دیده م  (کاه )

باشد  فقط جوجه هاای  جراما  وارده م 

گوشت  دارای میکروبیوتای ط یعا  روده  

هسااتند کااه جرامااا  متااداول را پااس ا   

 ههیساتوموناس ملاا عیاون  شادن توسااط   

دهناد  در ماال  کاه    گسترش م  7ریدیساگ

                                                           
7Histomonas meleagridis  
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ول در انگاال موجااب جرامااا  مالیاا  متاادا

(  gnobioticجوجااه هااای گنوبیوتیاااک )  

ای یاا  دارای یک گونه میکروبیوتاای روده 

و کلساتریدیوم   اشریشیاکل دارای ترکیب 

شاااود  تناااو  کمتااار   پرفااارنجنس مااا  

هااای میکروبیوتااا و تعااداد کمتاار باااکتری 

محتوای روده در مرغ های تجاری کاه باا   

یلوده شاده بودناد    1گال  یسکاریدیانماتود 

رغ های غیار یلاوده دیاده شاد      نس ت به م

نشان داده شده است که ساایر نماتودهاا    

های ضد میکروب  را قابلیت تولید مولکول

 دارند 

 

 نتایج و چشم اندازها

میااا  و نگ اااداری هموساااتا ی روده ا  

طریاق میا  تعاادل دقیاق بایک میزباان و       

  افتدمیکروبیوتا اتیا  م 

هاااای مکانیسااا هنگاااام  کاااه میزباااان  

بنادی  یک  مختلی  را برای تقسی فیزیولوژ

ای اختصاااص و تیکیااک میکروبیااوم روده

ای نیا مناد  دهاد  سیسات  ایمنا  روده   م 

تحریکا  میکروب  ج ت توساعه و تنآای    

                                                           
1 Ascaridia galli 

وقتا  اعضاای     باشد  برعکسم  مناسب

توانند با وهای ایمن  منیرد میکروبیوم م 

  موکوساا  میزبااان را فعااال کننااد  ایااک     

ا  رشد  یاد و نامناسب های میزبان پاسخ

یا جابجای  اعضای میکروبیوتا جلاوگیری  

  کنندم 

به عالوه پاسخ های ناشا  ا  میکروبیاوم   

وسااعه الت اااب توانااد ا  تمیزبااان نیااز ماا 

در مااال  کااه    نابجااا جلااوگیری نمایااد  

تحریکا  میکروب   عملکرد معمول ایمنا   

را در روده ب  ود بخشایده کاه در نتیجاه    

وم روده ای اجااااا ه ین بااااه میکروبیاااا 

شاااکوفای  و رشاااد در غیااااب الت ااااب   

غیرضااروری داده ماا  شااود کااه نتیجااه  

 ن ای  ین هموستا ی فیزیولوژیک  است 

ای در کلاااون  هنقااا  میکروبیوتاااای رود

ای  ایاک  هاای روده سا ی مقااوم پااتوژن  

است کاه بلاوغ سیسات  ایمنا  میزباان را      

دهااد  متابولیساا   یمااو ش و ارتقااا ماا   

هاا و  ا  به درک اهمیت مکانیس میزبان  نی

هزاران نق  اساسا  میکروبیوتاای روده   

کناد   در می  سالمت پرنده را روشک ما  

تحقیقا  بیشاتر درماورد یک ارچاه شادن     
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های ین باه عناوان   میکروبیوتا و متابولیت

هاای  کننده هاای  اتا  بارای پاساخ     تنآی 

ایمناا  ج اات کشااف جزئیااا  بیشااتر در  

کروبیوتااای معاایک می هااایویژگاا مااورد 

ای ضااروری اساات  چاارا کااه ین ااا   روده

هاای سالول    متول  القای متماایز جمعیات  

یناادهای یایمنا  بااه مرملااه پایادار طاا  فر  

باشند  که موجب ب  ود سالمت الت اب  م 

 شوند  یسای  پرنده م 

 

 
Reference: 
Michael H. Kogut, Annah Lee, and Elizabeth Santin (2020)  Microbiome and 

pathogen interaction with the immune system. Poultry Science 99:1906–

1913. 
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های تولید جهانی طیور: وضعیت فعلی، چشم انداز و چالش

 آینده
 

 
 فردین علیمردانی: و گردآوری   ترجمه

 بیولوژی دکتریدانش آموخته 

 

 
 

 

 چکیده 

این  ماالننه وتننعیی فعلننه بیننش   ننانه  

طیننور و رویکردیننای آیننن ه آیز و نیننز    

آی روبنرو   چالش یایه را که ای  بیش با

اسننی را مننورد برنن  وننرار خواینن  دادز   

تمرکز وینهه این  ماالنه بنر چ نار ماولنه       

   ( 2( امنینننی یننن)ایهز   1اصنننله اسنننی    

یننای ا تمنناکه  کننایش فاننر و    چننالش

( ب  اشی  حیواننا  و انانای   3برابری(ز  

( مریط زیانی  مننابط طعیعنه و    4یا( و  

طیننور بننا ای نناد  تغییننرا  آو و یننوایه( 

تولین  کوتناه من   و تواننایه     چرخه یای 
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تع یل طین  وسنیعه از مرصنوز  زا ن      

کشاورزی به مرصنوز  منورد اسنتهاده    

اناای  گوشی و تیم مرغ( و مرصنوز   

 ننننانعه دیرننننر بننننرای کاربردیننننای    

زراکه یمانن  کود( ناش م مه در تنممی   

انرژیز پروتئی  و مواد ریز مغن)ی منورد   

هه نیاز اناای دارن   پرورش طیورز به وین 

در کشننوریای در حنناس توسننعهز اصننله   

تننری  زیرشنناخه کشنناورزی اسننی کننه از 

رش  سریعه برخوردار بوده و انتظار مه 

رود کننه تولینن    ننانه طیننور بننه دلیننل    

تااتای گوشی و تیم مرغ به دلیل رشن   

 معینننیز افنننزایش درآمننن  و گانننترش  

ش رنشینه یمچنای به رشن  خنود ادامنه    

به کنوای دی   از فعالیی در پرورش طیور 

یک دارایه اصله و ایرمنه بنرای کنایش    

فارز تممی  درآم  و مشارکی برای خنرده  

مالکایز چه در مناطق روستایه و چنه در  

مناطق ش ری در بازار مه توای یاد کنرد    

با ای  حاسز طیور به ویهه به کننوای ناونل   

بیماری یای کهونه و نیز به دلینل ناشنه   

 کننه در ای نناد مااومننی تنن  میکروبننه   

ان ز ت  ی ی برای سالمته اناای ینا  داشته

شون   کالوه بر این ز صننعی   مراوو مه

طیور تمثیر وابل تو  ه بر مرنیط زیانی   

داشته و به کنوای یکه از کوامل مصنر   

-کنن ه بیش وسیعه از مننابط طعیعنه بنه   

شمار منه رود  در حناله کنه این  بینش      

معمنننوزر در تعننن یل مننننابط طعیعنننه بنننه  

کارآمن  اسنیز و بنرای    مرصوز  ی)ایه 

ت یه ای  مواد ی)ایه در کی  حاس به ما ار 

زیادی زمی ز آو و مواد مغ)ی نیاز اسی  

از سننوی دیرننر پننرورش طیننور از طریننق 

آلودگه یوا و آو در ای اد تغییرا  آو و 

 یوایه نیز اثرگ)ار اسی 

 

 مقدمه

میلینارد   23 عیی طیور در   ای بیش از 

طعنه بنه   حن ود سنه و   -برآورد مه شنود  

 FAOSTATازای یر نهر در کره زمی   

سناس   50که ای  میزای ناعی به  -(2016ز 

برابر رش  داشته اسی  آن نا   5وعل ح ود 

در طی  وسیعه از سیانتم ای تولین یز   

پرورش مه یابنن  و کمن تار گوشنیز تینم     

مننرغ و کننود بننرای کننوددیه مرصننوز  

زراکه را فرایم مه کننن   گوشنی منرغ و    
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فرینگ یاز آینی  ینا و ادینای     تیم مرغ در

میتلنن ز از  ملننه متنن اوس تننری  ینن)ای   

حیننوانه اسننی کننه در سننطب   ننانه بننه  

مصر  مه رس ز ل)ا این  امنر سنعی منه     

شود تا آن ا ناش کلی ی در امنینی ین)ایه   

و تغ)یه ای به ک  ه داشته باشنن    طینور   

 مرانوو به کننوای کارآمن تری  بیشنه    

ط طعیعه و شون  که در استهاده از منابمه

تممی  پروتئی  برای تممی  تااتای رو به 

ای یانتن    رش    انه حا ز ایمیی وینهه 

آن ا به ویهه برای خرده مالکای و  وامنط  

فایر روستایه و ش ری بایار م م اسنی  

و کم تا در مایاس وسیط و فشرده تولین   

مه شنون  کنه این  امنر آی را بنه یکنه از       

بیننش یننای پرسننرکی کشنناورزی تعنن یل 

کن   در حاله که بیشتر رش  ای  بیش مه

توسط سنرمایه گن)اری ینای خصوصنه     

صور  گرفتهز اما نررانه یای کمومه در 

مورد تمثیر ای  بیش بر مرنیط زیانی و   

ایز س م آی در تغیینر  نننننننننسالمی انا

اولننیم و اوتصنناد مرلننه و   ننانه مو ننی 

واکنش دولی یا و توسنعه سیاسنی ینای    

از نای  نررانه یا  کمومه در   ی کاست 

 اسی 

وضعیت فعلیی تلییید جنی نی رییلر و     

 سیستم ه ی تلییدی

پاسننیرویه بننه اینن ا  میتلنن  تولینن   در

طیننورز روش یننای میتلنن  و متنننوکه    

و نننود دارد  گوشنننته و تیمرننن)ار(  در  

سطب   انهز سه نوع سیاتم تولی  طیور 

اصله را منه تنوای در نظنر گرفنی  منرغ      

ور خننانره گوشننتهز مننرغ تیمرنن)ار و طینن

 مرله(  برآوردیا نشای مه دی  که تولی  

میلینوی تن     73  انه تیم مرغ در ح ود 

 100و تولی    انه گوشی مرغ نزدیک به 

(  2016ز  GLEAM 2.0میلیوی ت  اسی  

مرغ خانره پرورش یمچنی  سیاتم یای 

از تولینن  تیننم مننرغ   درصنن   8 بننومه( 

از تولی  گوشی   انه  درص   2  انه و 

را به خود اختصاص مه دین   بیش  مرغ

( از درصن    92اکظم تولی  گوشی طینور   

سیاننتم یننای پننرورش مننرغ گوشننته بننه 

 6دسی مه آی  و تن ا مرغ یای تیمرن)ار  

کل را تامی  مه کنن   سیاتم یای  درص  

سزایه در تولین  تینم   مرغ خانره س م به
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مرغ و گوشنی طینور در اروپنای شنروهز     

ننوو صنررای   آسیای  ننوبهز ننواحه    

آفریاننا و تننا حنن ودی آسننیای شننروه و   

 ( 1 شکل آمریکای زتی  و کارا یی دارن 
 

 
 (GLEAM 2, 2016)یزان تلیید گلشت و تخم مرغ در سیستم ه ی مختلف تلییدی در نق ز مختلف جن ن م -1شکل     

 

تااتا برای منابط حیوانه بنه دلینل رشن     

 معییز افزایش درآمن  و ش رنشنینه در   

س افزایش اسی و میزای نیاز به گوشی حا

سنریعتری  رشن     در ای  خصنوص  طیور

در دیه یای اخینر را از خنود نشنای داده    

اسننی  متوسننط نننرس رشنن  سننازنه تولینن  

 5سنناس گ)شننته   50گوشننی طیننور طننه  

درص  بود در حناله کنه این  کن د بنرای      

درصن  ز گوشنی خنوک     1.5گوشنی گناو   

درصننن  و بنننرای نشنننیوارکنن گای   3.1

 Alexandratosدرص  بنود    1.7 کوچک

and Bruinsma, 2012)   تولی  بنه وینهه  
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در به ویهه  در کشوریای در حاس توسعهز

آسننیای شننروه و  نننوو شننروه بننا نننرس 

درص  بایار وابل تو نه   7.4رش  سازنه 

بزرگتنننری  تولی کننننن گای بنننوده اسنننی  

گوشی طیور در   نای بنه ترینی ایناز      

تن  در سناس و    میلیوی 20متر ه تاریعار با 

میلیننوی تنن  و   18پننا از آی چننی  بننا   

سران ام اترادیه اروپا و برزیل با حن ود  

سننرانه مصننر  میلیننوی تنن  یاننتن    13

و  1961ینای    انه تیم منرغ بنی  سناس   

کیلنوگرم   92/8کیلوگرم به  55/4از  2010

افزایش یافته اسنیز در حناله کنه سنرانه      

مصر    انه گوشی طیور در طنه این    

کیلنوگرم   14/13کیلوگرم به  88/2 م   از

 ( 2016ز  FAOSTATافزایش یافته اسی 

تغییرا  فناوری  استهاده از فناوری ینای  

  ی  و یا نوآوری و ب عنود در فن  آوری   

یای و یمه( در شیوه ینای تولین  یکنه از    

کوامل اصله رش  ای  بیش بنوده اسنی    

حرکی از سیاتم گله یای پرورشنه آزاد  

می سیاننتم یننای   فننری رنننه( بننه سنن   

پرورشننه متننراکم ز بننه طننور چشننمریری 

تع اد سرانه طینور را بنه ازای ینر تولین      

کنن ه افزایش داده اسی  بنه کننوای ملناسز    

اننن  کننه بننی  برخننه مطالعننا  نشننای داده

ز سنن م مننزارع  1996و  1985یننای سنناس

 42یزار وطعنه از   10مری اری با بیش از 

درصنن  در مننناطق مرکننزی یننرو  78بننه 

رسی ه اسنی  پیشنرفی در اصنال      برزیل

نهاد برای ب عنود انن ازه طینورز بناروریز     

سرکی رش  و یکنواخته نینز بنه افنزایش    

 تولی ا  کمک شایای تو  ه کرده اسی 

 

 سمت و سلی آینده تلیید جن نی ریلر

انتظار مه رود رش  بینش   نانه طینور    

شنود کنه   ادامه پی ا کنن   تیمنی  زده منه   

بنه   2050سناس    معیی اناانه   نای در 

میلیارد نهنر برسن  کنه از این       6/9ح ود 

درصنن  آن ننا در مننناطق  70تعنن اد حنن ود 

شنن ری زننن گه مننه کنننن ز در حنناله کننه  

درصنن   2درآمنن  ممکنن  اسننی سننازنه   

افنننننزایش یابننننن   در ایننننن  زمیننننننهز   

Alexandratos  وBruinsma  2012 )

پننیش بینننه کننرده اننن  کننه تااتننا بننرای   

توانن  بنی     ی)ایای با منشنا حینوانه منه   

درصن    70ح ود  2050و  2005یای ساس
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در حناله کنه تااتنای گوشنی      رش  کن  

گاو و گوشی خوک منه توانن  بنه ترتینی     

درص  افزایش یاب  و انتظار منه   43و  66

درصن  بیشنتری     121رود گوشی مرغ با 

رش  را داشته باش  و تااتای تینم منرغ   

 درص  افزایش یاب   65نیز مه توان  

شی طیور که ینوز سریط تری  تولی  گو

رش  را داردز با سرکی کمتری ناعی به 

یای گ)شته موا ه بوده اسی  تیمی  دیه

نرس رش   2050زده مه شود که تا ساس 

درص   1.8سازنه آی در سطب   انه به 

 2.4و در کشوریای در حاس توسعه به 

درص  برس   پیش بینه مه شود بیش 

صور  اکظم ای  رش  در واره آسیا 

گیرد  میانری  مصر  سرانه گوشی 

طیور در آسیا ناعتار کم اسیز  یعنه کمتر 

کیلوگرم در ساس اسی که ای  ما ار  10از 

دو برابر کمتر از اروپای یربه و پنه 

برابر کمتر از آمریکای شماله اسی  فا و 

و سازمای یمکاری اوتصادی و توسعه 

( تیمی  مه زن  که OECD  )2016  1ای

گوشی در شرق و  نوو آسیا به  تولی 
                                                           

1. Organization for Economic Co-

operation and Development 

میلیوی ت  در ساس تا ساس  1.8میزای 

ادامه داشته باش  که وامی کم ه  2025

 آی گوشی مرغ خوای  بود  

در کشوریای واوط در  نوو صررای 

آفریااز مصر  گوشی طیور سریعتر از 

گوشی سایر دام یا گاترش یافته اسی 

درص  آی از طریق واردا   40که تاریعار 

-2015برای ساس یای  می  ش ه اسی تا

( تیمی  OECD / FAO  2016ز 2025

مه زنن  که برای رش  تااتای گوشی 

 66طیور در ای  مناطقز میزای واردا  

درص  خوای  ش ز در حاله که ای  س م 

 16برای گوشی گاو و گوساله فاط 

درص  و برای گوشی گوسهن  و خوک به 

چنی  درص  خوای  بود  یم 45و  2ترتیی 

بینه مه شود طیور به دلیل سیکل 

پرورش کوتاه تر و ران مای بازتر در 

 2016مصر  خوراکز در بی  ساس یای 

درص   1کایش ویمته در ح ود  2025تا 

 را ت ربه کنن  
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 چ یش ه ی پیش رو

 امنیی ی)ایه

(ز پنننه کامننل  2015گربننر و یمکننارانش   

اصله را برای طیور در امنینی ین)ایه در   

باین  در نظنر   اول ان   در مرحله گرفتهنظر 

گرفی که آیاز  یره ین)ایه طینور و اینکنه    

آیا مواد گن ان ه شن ه در  ینره آن نا بنا     

مواد ی)ایه که اناای از آن ا استهاده منه 

کن  یکه اسی یا خیر  به طور ملناس ینال    

ای کشنی شن ه در زمنی     و گیایای کلوفه

یای وابل کشیز زیرا این  مرصنوز  بنه    

توانن  به مصنر  انانای   ر ماتایم مهطو

ینای مرصنوز    نیز برسن   اما باویمانن ه 

ینن)ایه و  زراکننهز مرصننوز   ننانعه  

مرصوز  تولی  ش ه در زمی  یای یینر  

وابل کشی به طور ماتایم توسط انانای  

تواننن  از  وابل استهاده نیاتن ز اگرچه منه 

طریق تولی  انرژی و افزایش حاصنلییزی  

 شون  خاک موثر واوط 

( از دانه یای DMدرص  ماده خشک   58

 348یال  دریافی مه شود کنه م موکنار   

درصنن  تولینن    ننانه  14میلیننوی تنن  یننا 

یننال  را نشننای مننه دینن   درصننور      

افننزودی کاسنناوا ز دانننه یننای سننویا و     

حعوبننا ز کلننزا و روینن  سننویاز مننواد     

درصن    64خوراکه مورد مصر  اناای 

ه دین   از کل خوراک مصرفه را نشای من 

اسنتهاده   طینور در  یهز کارادوم ( 3 شکل 

  ین ا  بنه مرصنوس  و تعن یل آی  از خوراک 

به موراد میتلهه بانتره دارد کنه    یهکارا

 ییننهی( کi  م ننم تننری  آن ننا کعارتننن  از   

 بنه کننوای    واننا  ی( کملکرد حiiخوراکز  

و  کین ژنت ریترنی تنمث   کنه  ملاس نرس رشن  

 ی( اگرچنه بنرا  ه ورار داردب  اشت طیشرا

 یشنننتریب ییننننشنننیوارکنن گای از ایم

 یهبرخوردار اسی ز اما دو کامل بنر کنارا  

( iiiگن)ارد     همن  ریاستهاده از خوراک تمث

منرغ ینای   شن ه از    یناعی گوشنی تنمم  

دو بنرای   ینر ن ار  یاننرژ  رایز زتیمر)ار

 همن  قین مرصوس گوشنی و تینم منرغ رو   

  ملننل در گلننه   یننتول نننرس( iiiiشننود و  

Mottet   نن   دز  ی( تیمن 2017و یمکارای

 یینا  انتم یدر س یهکنارا به طور کلنه  که 

 ی ین تول ییا اتمیبازتر از س وریط  یتول

مننرغ ینننای   نشننیوارکنن گای اسننی   در 

 لنوگرم یک 1  یتول یبرا هو گوشت تیمر)ار
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  دارن  ازیخوراک ن خشککیلنوگرم مناده    28تنا   18.5بنی     یپروتئ

 

 

 

 
  (GLEAM 2, 2016) ن می دهد. ترکیب تخمینی خلراک ریلر را نش 3شکل 

 

    صنننعی طیننور رشنن  وابننل تننو  ه در   

وری داشته اسی  میانری  وزی زشه ب ره

 1.3افنزایش یافتنه و از    درص   30ح ود 

کیلنوگرم   1.7بنه   1961کیلوگرم در سناس  

( 2016ز  FAOSTAT  2013در سننناس 

رسی ه اسی  یمچننی  بیشنتری  رشن  در    
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آمریکننای (ز درصنن  75آمریکننای  نننوبه  

 33( ز اروپنای یربنه    درصن   57شماله  

( بوده درص  32( و آسیای شروه  درص 

اسی  بیشتری  بازده  ب ره( در تولی  تیم 

( ز درصنن  108مننرغ در آسننیای شننروه   

 59( و اروپنای یربنه    درصن   75آفریاا  

 ( بوده اسی درص 

ز سننن م طینننور در ب نننره وری   سیییلم

کشاورزی از طرینق کنود منورد اسنتهاده     

آن ا برای تولی  مرصوز  زراکه نیاز به 

ارزیابه دارد  بنه کننوای ملناسز در اروپناز     

س م کنود دامنه از کنل نیتنروژی ورودی     

تیمی  زده ش ه که ای  مان ار   درص   38

منننه رسننن    درصننن   61در یلنننن  بنننه  

 ( 2012 کمیایوی اروپا ز 

ز در دسنترس بنودی و مانروی بنه     چن رم

)ایه بنه  صرفه بودی منابط دیرنر منواد ین   

ویهه پنروتئی  و منواد رینز مغن)ی اسنی       

بنابرای  ماییی انرصاری یا اختیاری تیم 

مرغ و گوشی طیور در تغ)یه باین  منورد   

 تو ه ورار گیرد 

ز درآمنن  حاصننل از تولینن  مننرغ در پیین م

در  سنننطب ملنننه و مرله بنننومه( اسنننی 

کشوریای در حاس توسعهز طینور خنانره   

را بنه   درص  از درآم  روستایه 50تا  19

ز  Sonaiyaخننود اختصنناص مننه دیننن    

(  امروزه تیمی  زده منه شنود کنه    2007

 درصن    4از کل گوشی مرغ و  درص   12

از کل تولی  تیم مرغ صادر مه شنود کنه   

تن ا در چن  کشور  ایاز  متر هز برزینلز  

اترادیه اروپا و تایلن ( درآم  وابل تو  ه 

از  درصن    85به دسی مه آین   بنیش از   

درا    انه(  ای  سن م ینا یننوز در    صا

ماایاننه بننا سننایر منننابط حیننوانه مانننن   

( یننا شیرخشننک درصنن  17گوشننی گنناو  

( ناعتار کنم اسنی  بنه    درص   50 بیش از 

موازا  آیز کشوریای کمتر توسعه یافتنه  

بننه طننور فزایننن ه ای خننود را بننه واردا   

داننن ز بنه   فرآورده یای طیور واباته منه 

در  درصن    2دا  از ای  ترتیی سنطب وار 

در ساس  درص   28به بیش از  1961ساس 

ز 2013افزایش یافته اسی  در سناس   2013

کشوریای کمتر توسعه یافتنه وارد کننن ه   

میلیوی ت  گوشنی منرغ تنازه     1نزدیک به 

(  بننه طننور 2016ز  FAOSTATبودننن   

کلهز ای  کشوریا یر ساله برای بنرآورده  
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طیور و کردی تااتای فزاین ه مرصوز  

 تامی  آی به واردا  واباته تر مه شون  

 

 ریلر ، فقر زدایی و عدایت

 900بانننک   ننانه تیمننی  مننه زننن  کننه  

دزر در  1.9میلیوی نهر با درآمن  کمتنر از   

 ,World Bank) روز زنن گه منه کننن    

  ح ود نیمنه از این  تعن اد بنرای     .(2015

امرار معاش خود ماتایمار به دام وابانته  

ای افراد فایرز حیواننا  مزرکنه   یاتن   بر

یک دارایه م م مراوو مه شون   طیورز 

که مه توانن  در مواونط برراننه فروختنه    

شون ز بنه کننوای بیمنه خنانره کمنل منه       

کنن   در مزرکهز طیور کالوه بر گوشنی و  

تیم مرغز کود را نیز تممی  منه کننن   بنه    

دلیل چرخه تولی  کوتناه و تواننایه تعن یل    

ره بنه مرصنوز  خنوراکه    تایعا  خان

ادهز طینور نانش وینهه ای    ننننننن وابل استه

ز  FAOAGALبرای خرده مالکای دارن   

ا مه توانن  به سنه شنیوه   نننننن(  آن 2016

رای خروج از فانر کمنک کننن      نننناصله ب

ا  پن)یری  ننننننننننننننننن ( افزایش انعط1 

( 3( ب عود ب ره وری خنرده مالکنای و    2 

ز  ILRIی در بنننازار  افنننزایش مشنننارک

2008   ) 

 290تیمننی  زده مننه شننود کننه حنن ود    

میلیوی نهر از پرورش دین گای فاینر دامز  

یننا تننا حنن  زیننادی در زی باشننن   اینن  زی

مراوعی از نشیوارکنن گای کوچکز طینور  

و گاویای شیری ناش دارن   اما آماریای 

کارگری ممک  اسی ناش آن ا را دسی کم 

بریرن ز به این  دلینل کنه زننای نانعی بنه       

ود در م یریی پنرورش دام  مردای ناش خ

-و طیور کمرنگ تنر از منردای نشنای منه    

دین ز در حاله که به طور متوسط سناکی  

یای طوزنه تری از مردای کار منه کننن     

( تیمنی   Guèye  1998به کننوای ملناس ز   

زد کنننه در منننناطق روسنننتایه  ننننوو   

 درصنن   70صننررای آفریاننا ز بننیش از   

 صاحعای مزارع پرورش طیورز زی بودنن   

کلننه ریننم ناننش م ننم زنننای در تولینن  و  

بازاریابه حیوانا ز آن ا دسترسه کمتری 

به منابطز زمی  و به ویهه سرمایه حاصنل  

از آن ا دارن   به منظور کمک به دسنتیابه  

بننه برابننری  ناننیته در  معیننی یننای    

کشنناورزیز باینن  اولویننی را بننه ب عننود    
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شنننرایط زننننای شنننایل در بینننش دام   

 ( 2016ز  FAO-AGALاختصاص داد  

 

 بنداشت دام و انس ن

ینن)ایای بننا منشننا دامننه بننرای تغ)یننه و   

سالمته به ویهه کودکای و زنای باردار و 

افراد مان  حنا ز ایمینی زینادی یانتن       

(  آن ا مه توانن  بنه  2003 مورفه و آل  ز 

کننایش مننرم و میننر در میننای کودکننای و 

ی)ایای حیوانه طین    نوزادای کمک کنن  

غ)ی یا را فرایم مه کنن  وسیعه از ریز م

ز B-12ز ویتنننامی  Aماننننن  ویتنننامی    -

ز کلاننیمز آینن  و riboflavinریعننوفالوی  

که به سیته مه توای آن نا را بنه    –روی 

ما ار کافه از منابط گیایای به دسی آورد 

(  طینور بنا تنممی     2003 مورفه و آلن  ز  

پننروتئی  و مننواد مغنن)ی تننروری و بننا   

عاط بنا ینیی ینک از    کیهیی باز و ب وی ارت

تابویای م)یعه یا فرینرهز ناش وینهه ای  

در ب عننود تغ)یننه در کشننوریای در حنناس  

توسعه دارد  به ویهه تیم مرغ کنه حناوی   

ویتننامی  و مننواد معنن نه تننروری و   13

ز Egg Nutrition Centerپروتئی  اسنی   

(  مزیی کمن ه دیرنر این  اسنی کنه      2016

ه خانواده یا بنرای نر ن اری تینم منرغ بن     

ز  Farrellییچاس و فریزر احتیاج ن ارنن    

(  برخال  این  مزایناز بنا تو نه بنه      2013

ش   و تع د تماس بنی  انانای و طینورز    

مه توانن  نانش م منه در ت  ین  سنالمی     

اناننای داشننته باشننن   اکلننر مننوارد یمننه  

از  H5N1گیری نظینر آنهلنوانزای مرینه    

منشا حیوانه دارنن   در سناس    1997ساس 

نهلننوانزای مریننه باکنن  از بننی   ز آ 2015

میلیوی وطعه مرغ تیمر)ار  35رفت  تاریعار 

و تاریعننار شننش میلیننوی وطعننه پولننی در   

ایاز  متر ه ش   مرکز صنعی تیم مرغز 

(  از بیمنناری یننای شننناخته شنن ه   2015

یننای آن ننا بیمنناری درصنن   61حیوانننا ز 

مشترک اناای و دام یاتن ز به ای  معننه  

ی را نینز آلنوده کننن     که مه تواننن  انانا  

 IFAH  انتانناس بیمنناری بننی    2012ز  )

حیوانا  و اناای یا ینر روز در سراسنر   

کره زمی  از طریق  فعالیی یای روزمنره  

و یننا کشنناورزی رس مننه دینن   یمچنننی ز  

طیور به کنوای مصر  کنن ه یای اصنله  

مررک یای رش  آنته بیوتیکه در  ینرهز  
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وتیکه بیناش م مه در بروز مااومی آنته

 AMR  ت  ی ی  -( در سطب   انه دارن

کننه بننه سننرکی در حنناس   ننور اسننی و  

سالمی اناای را با میاطره موا ه خوای  

 کرد 

در حاله که رفاه طیور بنه طنور کمن ه در    

اترادیه اروپا یکه از دی یه ینای ونانونه   

اسیز اما برای صنعی   نانه طینور نینز    

یک چنالش م نم بنه حاناو منه آین   بنه        

 61ملاسز تیمی  زده مه شنود کنه   کنوای 

درص  از تولی  تیم مرغ از سیانتم ینای   

و  Steinfeldصنعته حاصنل منه شنود     

درصنن  از  90( و حنن ود 2006یمکننارای ز 

طیور در سطب   نانه در سیانتم وهنا    

یابن ز در حاله که ای  رونم در  پرورش مه

درصن  کنایش    57اترادیه اروپا به ح ود 

 ( 2015 ز Windhorstیافته اسی   

به منظنور کنایش تنمثیر منهنه دام ینا در      

سالمی اناایز باین  ب  اشنی  و سنالمی    

دام در اولویی سیاسی یای کمومه ونرار  

ز تشنیی    One Healthگیرد و رویکرد 

ای بنه سنالمی   ننننننننننن اینکه سالمی انا

دام و مرننیط زیاننی مننرتعط اسننی ز باینن  

ز  FAO-AGALمننن نظر ونننرار گینننرد  

2016 ) 

 

منی ب  رییعیی و تییییراب آ  و     ریلر،

 هلایی

برای تولی  طیور بایانته مانادیر زینادی    

زمننی  و آو را بکننار گرفننی  زمننی  بننرای 

ت یننه  یننره و خننوراک مننورد نینناز آن ننا( 

نینناز بننه  ( 2006 اسننتاینهل  و یمکننارای ز 

زمی  برای تنامی   ینره منورد نیناز بنی       

مناطق و سیاتم یای میتل  تولین ی بنه   

  ه متهناو  اسنی  حنوزه    طور وابل تنو 

تولی  مرغز بیشتری  بیشه در کشاورزی 

اسی که نیاز به زمی  زرای زینادی بنرای   

تامی  یله مورد نیناز خنود دارد بنه طنور     

 93بننه  2010ملنناس مانن ار آی در سنناس   

میلیننوی یکتننار بننود  مننو  و یمکننارای ز  

2017)  

 Hoekstraو  Mekonnenاز سوی دیرنر  

ور بنه طنور   ( تیمی  زدنن  کنه طین   2012 

متننر مکعننی آو بننرای  4325متوسننط بننه 

متنر مکعنی    3265تولی  یر ت  گوشنی و  

 برای تولی  یر ت  تیم مرغ نیاز دارن    
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سیاتم یای تولی  فشرده مانادیر زینادی   

پروتئی  و سایر مواد حناوی نیتنروژی را   

گن اننن    در رژیم یای ی)ایه حیوانا  مه

 تع یل نیتروژی  یره ین)ایه بنه فنرآورده   

زینرا   یای دامه کارآمن ی ززم را نن اردز  

درص  نیتروژی دفنط منه شنود     80تا  50

 Arogo بنننننازده 2001یمکنننننارایز  و  )

نیتروژیز یعننه درصن  ورودی نیتنروژی    

مو ننود در مرصننوز ز در تولینن  طیننور  

ناعی بنه نشنیوارکنن گای نانعتار بیشنتر     

یننای اسننیز اینن  تهنناو  در بننی  سیاننتم

بانیار متهناو    تولی ی در مناطق میتل  

اسی  نیتنروژی بن وی احتعناس از طرینق     

ادرار یا م فوع دفنط منه شنود  بیشنه از     

آی از طریننق کننود بننه دلیننل بننارور شنن ی 

مراتط و مرصنوز  کشناورزی بازیافنی    

مه شودز اما س م زیادی به دلینل انتشنار   

گازیننا و شاتشننو از بننی  مننه رود و بننه 

آلودگه یوا و آو و تغییرا  آو و ینوایه  

 ر مه گردد من 

ای طیننور بنننا انتشنننار گازینننای گلیاننننه 

 GHG به طور ماتایم  از طریق کود( یا )

ییر ماتایم  از طریق فعالیی ینای تولین    

خننوراک یننا تعنن یل  نرننل بننه زمننی  یننای 

-زراکه( به تغییرا  آو و یوایه دام  مه

زنن   بر اسناس رویکنرد ارزینابه چرخنه     

(ز تیمی  زده ش ه GLEAM 2.0زن گه  

که زن یره ینای تنامی  منرغ حن ود      اسی

کنننن ز منتشننر مننه 2COمیلیننوی تنن   836

درصنن  از کننل انتشننار   11یعنننه حنن ود  

ینای تنممی    ای از زن ینره گازیای گلیانه

دامز به طیور اختصاص دارد  ووته میزای 

انتشار به ازای یر کیلوگرم پروتئی  بینای  

شود ز منرغ کنازیه اسنی کنه کمتنری       مه

ساطط  GHGارد  ما ار ش   انتشار را د

ش ه در واح  خرو نه تولین  شن ه( ز بنا     

eq / -2COکیلنوگرم پنروتئی    40متوسط 

kg    م یریی کودز اننرژی منورد اسنتهاده   

در مزرکه و انتشنارا  دی اکانی  کنرب     

حاصل از فرآوری و حمنل و نانل پنا از    

درصنن  از کننل انتشننارا  دی  38مزرکننه 

 دی  اکای  کرب  طیور را تشکیل مه

طور که بینای شن ز تولین  طینور بنه      مایی

زمی  زراکه برای ت ینه خنوراک بانتره    

دارد  در نتی ه ای  امرز تنوع زیاته نیناز  

    روزافننزوی بننه اراتننه زراکننه از بننی     
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رود  به کنوای ملاسز ثابنی شن ه اسنی    مه

که گاترش زمی  یای زراکه برای تولین   

خوراک و به ویهه سویاز کامل مانتایم از  

ت   نرننل در برزیننل و آرژانتننی  بننی  رفنن

اسی  افزایش ب ره وری مصر  خنوراک  

در تولی  طیور مه توان  بنه کنایش تنمثیر    

منهه تولی  طیور بنر تننوع زیانته کمنک     

کن   تغییرا  آو و ینوایهز آلنودگه منواد    

مغ)ی و سموم دفط آفا ز که تولی  مرغ به 

طور ماتایم و ییرماتایم از طریق تولین   

اش داردز نیز کامل م منه  خوراک در آی ن

 در از بی  رفت  تنوع زیاته اسی 

پرورش متراکم و فشرده طینور در ح نم   

گاتردهز بنه برخنه آلنودگه ینا از  ملنه      

انتشار آمونیاک در ینوا و رسنوو آی در   

خاک و آوز افزایش سنولهی  یین روژی و   

سایر ترکیعا  ای اد کننن ه بنو کمنک منه     

 ( 2007و یمکارای ز  Gerberکن   

نررانه یای فزاین ه ای در مورد از دسنی  

دادی تنوع ژنتیکه طینور بنه دلینل برنامنه     

یننای تولینن  ملننل و نهادیننای ت نناری آی  

برای توسعه تولین  و افنزایش ب نره وری    

و ود دارد  ینرامه که نهادینای وارداتنه   

در مریط یای نامطلوو و ماتع  بیمناری  

کملکننرد خننوبه ن ارننن ز لنن)ا نمونننه یننای  

برنامه یای ناموفق به دنعناس آی   زیادی از

به وووع مه پیونن د  در این  مینایز مننابط     

ژنتیکه طیور مرله احتمازر از طریق تمثیر 

ییرماتایمه که از طریق روابی بازار بنر  

آن ا ترمیل مه شودز به ش   در معنر   

  ت  ی  ورار دارن 

 

 نتی ه گیری

بیش طیور باین  بنه تااتنای روزافنزوی     

غ پاسن  دین  و سن م    گوشنی و تینم منر   

خود را در امنیی ی)ایه و تغ)ینه افنزایش   

دی   طیور ناش اساسه در تممی  معیشی 

یای اوتصادی کارآم  بنرای  ام  و فرصی

یا کشاورز اکم از خرده مالکنای و  میلیوی

افراد فایر دارد  تاویی این  نانش نیازمنن     

تو ه ویهه به دسترسنه بنه بنازار اسنی      

تهاده موثر از مننابط  تولی  طیور نیاز به اس

طعیعهز سازگاری با تغییرا  آو و یوایه 

و کایش تمثیرا  مینرو زیانی مریطنه    

ناشنننه از تولیننن  آی دارد  در ایننن  بنننی  

حها ننی از منننابط ژنتیکننه طیننورز ناشننه  
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اساسه در دستیابه بنه این  این ا  دارد     

سران ام ززم اسی که ای  بیش سنالمی  

زیای  ایز حیوای و مریطنننننو رفاه انا

را افزایش دی   در نتی هز سیاسی یا بای  

-به شکله  امط طراحه شون  تا خواسنته 

یننای میتلنن  مربننوط بننه ب ننره وریز     

پای اری و ارزش یای ا تماکه به ب تری  

نرننو ممکنن  بننرآورده گردننن  و نیننز اینن   

-منطاه سیاسی یا بای  متناسی با شرایط

 ای/ مله باشن  
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 اندازهو  یبلوغ جنس تیریمد یبرا یابزار ،یبرنامه نورده

 تخم مرغ
 

 
 ییخدا رضایدکتر عل:  ترجمه

 دامپزشکی دکتریدانش آموخته 
 

 
 

 مقدمه

از  یکت یتخم مرغ متنوع هستتن  و   یبازارها

در سراسر جهان   کنن گانیتول یها تیاولو

بته   هتا مترغ تخم ن ازها یساز نهیبه یچگونگ

دستت آوردن دت اک ر تات اد و بتا     همنظور ب

مطابقتت بتا    یدرجه مطلوب و موردنظر برا

بازار و به دت اک ر رستان ن ستود     یازهاین

 است.

  اثللر اللبا  زللر ل    یعوامللم م للا ل ا للل

 مرغتخا

مرغ : هر نژاد مشخصات و وزن تخمکیژنت

       از آنهتتتا   یختتتاو ختتتود را دارد  برختتت   
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 تختم  گتر ید یبزرگتتر و برخت   هتای مرغتخم

 نیکنن . بنتابرا  یم  یتول یکوچکتر هایمرغ

تختم مترغ     یتول لیپتانس یانتخاب نژاد دارا

 میتصتتم کیتتبتتازار  ازیتتمتتورد ن تیتتفیدر ک

توجته شتود    یستیبا نیاست. همچن یاساس

 ریتوان  تأث یم یکیژنت ریعوامل غ یخکه بر

تتا   تراییت بر ان ازه تخم بگذارد. )تغ یشتریب

 گرم و باالتر(. 3

 

: مرغت اران  بته ست      د  پرل ش تیریمد

داننت  کته    یکه به دست آوردن  مت  یاتجربه

  یت تول یبترا  ی یت اصل کل کیدوره پرورش 

متورد   یاست. برنامه نتورده  ن هیبهتر در آ

و  ینتور  کیاستفاده در پرورش  زمان تحر

 ریوزن ب ن به ش ت بر وزن تختم مترغ تتأث   

ان ماناستت کته در آغتاز    بت   نیگذارد: ا یم

 یماتیتصتم   یت با یتیریاز نظتر مت    ورش پر

بر استا  متوستو وزن تختم مترغ      حیصح

 مطلوب اتخاذ شود.

 

به طور قابتل   زین ییغذا میرژ  ی: ترکهیتغب

بتر وزن تختم مترغ اثرگتذار استت.       یتوجه

و  کیت نولئیل  یکل  است  یچون: چرب یموارد

بته طتور عمت ه      یضترور  نته یآم ی هایاس

گذارنتت .  ریمتترغ تتتأثبتتر وزن تختتم نیونیتتمت

مترغ  بتر وزن تختم    ریتتأث  یبرا نهیدوره به

استت  بات     یهفتگ 30تا د ود  هیتوسو تغذ

بر وزن تختم مترغ کمتتر     هیآن اثرات تغذ از

 خواه  ش .

: استتفاده از دان بتا   یابا د  تخا تیریمد

 کیتتانتت ازه ذرات مناستت  و استتتفاده از تکن

 یبترا  هتا یرکه دانختو  یبه طور هیتغذ یها

 انتتهیستاعت( در م  1.5تتا   1) یمت ت کوتتاه  

مصرف روزانته   جیباشن  به ترو یروز خال

موجتتود در  یهمتته متتواد مغتتذ کنواختتتیو 

و کنترل وزن ب ن و ان ازه تختم مترغ    رهیج

 کن . یم کمک

 

ملو د اتلتدادد د      ینلو ده  یها زرنامه

 یپرل ش: ا ول کل

مشخص ش ه است که مرغ ها بته   یخوب به

آن در طتتول روز دستتا   راتییتتو تغنتتور 

 ویکه مترغ هتا فقتو در شترا     یهستن . زمان

بستته بته    ابنت   ی یپرورش مت  یایط  ینور

 یهتتادر ستتن ییایتتفصتتل و عتترر جغراف

 .   یخواهن  رس یبه بلوغ جنس یمختلف
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در طول دوره  ینورده میرژ کی یکل اه اف

 پرورش ع ارتن  از:

 نایت  – یکنترل  ما  لقوع زللوغ جن ل    •

بتتر وزن و تاتت اد   یاساستت ریئله تتتأثمستت

 مرغ دارد.تخم

  -  شد ل مصرف  لدهنگام دا  کیتحر  •

 یاهیتغذ یهاکیمسئله به استفاده از تکن نیا

 کن . یمناس  کمک  م

 نی  چنت   یبرنامته نتورده   کیت  میتنظ هنگام

در نظر گرفتته    یجن ه مهم وجود دارد که با

 شون :

 رِییت تغ از طتول روز بته   شتتر یپولت هتا ب   •

 دهن . یطول روز پاسخ م

 شیبته افتزا   یها تا د ود شش هفتگپولت  •

 دهن . یطول روز پاسخ نم

 یات یشت ن بته بلتوغ ط     کیها با نزدپولت  •

 یشتریبه کاهش طول روز واکنش ب  یجنس

 دهن . ینشان م

  یت است که پولت ها هرگز ن ا نیا یکل قانون

شت ه    یزیت برنامته ر  ینور کیتا لحظه تحر

 نیطول روز را تجربه کنن  و همچنت  شیزااف

کاهش طتول    ین ا یهرگز در طول تخمگذار

 روز را تجربه کنن .

 یهتتاقتتانون  تمتتام برنامتته نیتتاستتا  ا بتتر

شت ه   لیاز سه مردله مختلف تشک ینورده

 است:

 : کاهش طول روز.1فا    •

 : طول روز ثابت.2فا    •

 .ینور کی: تحر3فا    •

 یهتا در هفتته  یهنتورد  یزمان طتوالن  م ت

پرن ه به مصرف دان و   یترغ یبرا ییابت ا

استت. بستته بته     یرش  زودهنگتام ضترور  

سرعت کاهش طول روز در فتاز اول  بلتوغ   

هتا  تات اد و انت ازه تختم    جهیو در نت یجنس

 قرار خواهن  گرفت. ریتحت تأث

بلوغ   یجیبا کاهش ت ر ینورده یها برنامه

عتووه بتر   ان ازنت  و   یم ریرا به تأخ یجنس

مصرف ختوراک   یبرا یشتریفرصت ب ن یا

  نیرست  نی. بنتابرا کنن یم جادیا وریط یبرا

متافو  محتت وده استتتان ارد    یبته وزن بتت ن 

تتتر خواهتت  شتت . هتتر دو عامتتل بلتتوغ آستتان

 هو وزن باالتر ب ن  منجر بت  رر ید یجنس

 شود. یان ازه تخم م شیافزا

بتتا کتتاهش  ینتتورده یهتتابرنامتته بتترعک  

     جتتتادیزودر  را ا یوغ جنستتتبلتتت ع یستتتر

 مترغ ¬کنن  کته بته انت ازه کتوچکتر تختم     یم
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کته زودتتر بته     هایی¬مرغ. ش  خواه  منجر

کوچکتر امتا   یهاتخم ان  هیرس یبلوغ جنس

کته بته    ییو آنها گذارن ¬یم شتریبا تا اد ب

تختتم  انتت   هیرستت رهنگتتامید یبلتتوغ جنستت

         بزرگتتتر امتتا بتتا تاتت اد کمتتتر     یهتتامتترغ

 .گذارن یم

بته   ی(  نتورده 2فاز طول روز ثابت )فاز  در

ستاعت   12-8 یطور مامول در بتازه زمتان  

 میهر فارم تنظت  ویتوان  با شرا یاست که م

کتته  یزمتان  ایت گتترم   یشتود. در آب و هتوا  

دشتوار استت     آل هیت به وزن ب ن ا  نیرس

 یشتریاست که زمان )ثابت( ب نیبر ا حیترج

ا در نظتتر هتتو رشتت  پولتتت هیتترا جهتتت تغذ

تا   آی¬یامکان فراهم م نیا نی. همچن یریبگ

را به  یخال یدانخور کیبار در روز تکن کی

مصترف ختوراک    تیت منظور باال بردن ظرف

 . یکن تیریم 

 

 ینو  کیتحر

زمتان   ر یت بسته به عوامتل ز   ینور کیتحر

مترغ  و وزن متوسو تختم  یشروع تخمگذار

 کن . یم نییتا زیرا ن

 ینور کین شروع تحرسن پرن ه در زما  •

 وزن ب ن پرن ه  •

 در طول روز. شیمق ار و سرعت افزا  •

بتر استا  وزن بت ن و      یت با ینور کیتحر

گله انجتام شتود. پولتت     یو همگن یکنواختی

بزرگتتر و پولتت    یتر  تخم هتا  نیسنگ یها

گذارن .  یکوچکتر م یس ک تر  تخم ها یها

ست ک   اریکته وزن آنهتا بست    ییهااگر پولت

شون   ادتمتال مترو و    ینور کیحراست ت

کلتوآک و نتوک    یزدگت  رونیت به س   ب ریم

 کیت تحر نی. همچنشودیم شتریب آنزدن به 

کتم باعت     اریبتا وزن بست   ییهاپولت ینور

 تیت فیو مشکوت ک فیضا یگذارت اوم تخم

 .شودیپوسته م

 ا یز ل  تیل اله ا  اهم یل همگن یکنواختی

 :  زرخو دا  اتت ییزاال

و کارآمتتت    متتتنیا یورنتتت کیتتتتحر یبتتترا

در گله متورد   یدرص  80د اقل  یکنواختی

کن   یلیخ  یطول روز ن ا شیاست. افزا ازین

 شیکننت ه افتزا   کیت باش . عووه بر اثتر تحر 

 یالزم بترا  یهورمون راتییطول روز در تغ

در  شیافتتزا ویشتترا نیتتدر ا  یبلتتوغ جنستت

 ریکته تتاث   شتود یمت   هیت د زیت مصرف دان ن

 جته یواه  داشت کته نت در وزن ب ن خ یم  ت
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 هیت اول یهتا مترغ وزن تخم شتریب شیآن افزا

 خواه  بود.

 

 :زا  یهاد  تالن ینو ده زرنامه

از دو  شیدر طول روز )ب یناگهان شیافزا از

 کیت تحر رایت اجتناب شود  ز یستیساعت( با

زاستت  عامل استتر   کیاز د   شیب ینور

بتاالتر و   ریت شت ن  مترو و م   یکه با عصت  

پوسته تختم مترغ در هنگتام     صینقا شیافزا

 تیوضا نیارت اط دارد. ا یشروع تخمگذار

 کیتتتار یهتتاکتته پولتتت هتتا در ستتالن یوقتتت

باز  یهاداده ش ه و سپ  به سالن شپرور

 :  شود¬یم زتریچالش برانگ گردن  یمنتقل م

در ستتن  یبرنامتته نتتورده و یشتترا نیتتا در

 یایبر اسا  طول روز ط  یستیانتقال را با

 ت.در نظر گرف

پترورش   یهتا آل  بته ستالن    هیت دالت ا در

وارد شتود تتا بتتوان     رونیت از ب ینور  ین ا

 یبترا  یاستفاده را از برنامه نتور  نیشتریب

 ایتت)تختتم متترغ بزرگتتتر  ی یتتهتتر هتت ف تول

پتترورش بتتا  یهتتاکتتوچکتر( بتترد. در ستتالن

 راتییت کردن اثتر تغ  یباز   خن  یجان  وارید

طتتتول روز )بستتتته بتتته عتتترر    یفصتتتل

 .ستین یآسان کار( ییایجغراف

توان با افزودن نور  یرا م ینور یهابرنامه

در هنگتام پترورش بتا طتول روز      یمصنوع

 ویشترا  کیاستفاده نمود تا به  افتهی شیافزا

مردلته بتا توجته بته      نی. ا یثابت رس ینور

هتا در طتول   کته پولتت   یات ید اک ر نتور ط  

شتود   یم میکنن   تنظ یدوره رش  تجربه م

  ید هنگتتتام تخمگتتتذار تتتتا از شتتتروع زو 

 نیت در ا یگردد. کنترل بلوغ جنست  یریلوگج

 دشوار است. ویشرا

  ینتتورده حیبرنامتته صتتح کیتت یاجتترا بتتا

توانن  ان ازه تختم مترغ را    یم  کنن گانیتول

 کنن . تیریبازار کنترل و م  ازیبا توجه به ن
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کاهش نرخ آسیب و مرگ و میر هنگام حمل و نقل 

 های گوشتیجوجه
 

 
 علیرضا خداییدکتر : مرجمت

 کی  دامپزشدانش آموخته دکتری 

 
 

 
 

موضوع رفااه و الاتمح ویوانااد ما  ی     

انی باه  اااا االح که دربازارهاای مماج  م  

ویاا ه در باایض ا اااای ا اادیااه اروپااا از 

در  االاح  اهمیح بااییی برخاوردار شا ه    

کشااور شاایلین ایااض موضااوع هاهمیااح بااه 

التمح و رفاه ویواناد( از زمان امااای  

نامه  جارد آزاد با کمیساون اروپاا    وافق

و یزم ای را شا ن ااانون    2003در الال 

در ماااورد ومایاااح از ویواناااادن  20380

موضااو یح پیااا ا کاارده االاااح هم نیض   

مشخص شا ه االاح کاه االاترگ هن اام      
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نقااالن یااااهی   اااایی و ومااال و   اباااه

های  بران ناپذیر ااتصادی را به خسارد

 کن  وارد میصنعح  طیور 

 توه بار ایاض برخای مراوال  و یا ی در      

 وانا  الا ا االاترگ    پرورش طیاور مای  

وارد بر آنما را افزایش ده   مراولی مانن  

   کشاای بااه  هااای  و ااه انتقااال از الااا ض 

هاای  های اصالی پارورشن االاترگ   الا ض

الیونن بارییری و انتقاال  یرمایین واکسینا

باااه کشاااتاریاه از آن  ملاااه انااا   ایاااض  

هاای ااتصاادی    وانن  زیاان ها میاالترگ

 بران ناپذیری در پی داشاته باشا   ایاض    

 وان  ناشی از شیوع یساترده  ضررها می

هان کاهش  و ی ن افزایش  لفااد در  بیماری

الا ض پرورشن افزایش دورریزی یشه باه  

سااات ی در د یااال وااااوع کباااودی و شک 

کشاااتاریاهن زنااا ه نرالااای ن طیاااور باااه 

یوشاح  ( 1PSEکشتاریاه و و ود یوشاح  

ختصاه    رنگ پری هن نارم و  اراوش دار(  

 کرد 

 موارد ذکر ش ه با ا  شا ه کاه پارورش    

هاایی مناالاب   هن یان به دنبال  اای زیض د

                                                           
1 Pale, Soft, Exudative meat 

برای کاهش االترگ در ویض ومال و نقال   

 باشن  

ایض م ا عه بر روی االتفاده از ماصاو ی  

اری که  رکیبی از چن  روغض االانسای   ج

االااحن  اکیاا  داشااح کااه بااا انتشااار ایااض  

 رکیباد هبه شاکل یااز( در هاوا  وی یای     

هااای خااود را بااروز ماای دهاا   از برخاای 

 اوان باه ا قاای    خواص ایض ماصاول مای  

آرامشن  ساکیض و  قویاح الیساتج ایمنای     

ب نن ض  باکتری و اارچن ض  ا تماب و     

ایی ایاض  اقیاق بار    اشاره کرد  نتاای  نما  

االاگ بررالای ضاایعاد یافاح شا ه بار      

 ها یزارش یردی  روی یشه

 

 روش تحقیق

بخش در فاارم پارورش    2ایض م ا عه در 

هاا باه   طیور صورد یرفتاه االاح  نموناه   

الاااا ض وااااوی   4شاااکل  صاااادفی از  

روزه انتخااب   37های یوشتی ماده  و ه

ش ن   یا  یاروه  یماار آزمایشای در دو     

روه شاه  در دو الا ض دی ر الا ض و ی  ی

 (   1انجام یرفح هشکل 
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 ه شاهدهای تیمار آزمایشی و گروقایسه میزان ضایعات در نمونهم -1شکل 

 

 یماااار آزمایشااای شاااامل االاااتفاده از   

باود   1ماصو ی به نام فوم ایری کامفورد

هاای االاالای را در   که مخلوطی از روغض

 کنا   ایاض مخلاو    هوا پراکن ه و پخش می

 شامل اله روغض االانسی االح:

با خاواص ضا     Cajeputروغض   1

  فونی کنن یی و خلط آوری

                                                           
1 Fumagri Comfort 

باااا  Litsea cubebaروغاااض   2

بخشاااین  ساااکیضن خاااواص آرام

 ض ا تماب و ض  اارچی

با خواص ضا    Tea treeروغض   3

ا تماااابین ضااا باکتریایین ضااا   

ویروالاااای و  قویااااح کنناااا ه  

 های دفا ی و ایمنی ب نپاالخ

 30ویز ما اوم   جا  3آزمایش به صاورد  

الااا ح و غل ااح  24ای در فواصاال دایقااه

آزمایشی تیمار شاهد گروه   

 

 
 نمایش
کل 

 ضایعات
 و

 جراحات
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یرم در هر متر مکعاب و هن اامی کاه     0.3

 26دما کمتاریض مقا ار در روز باود هزیار     

 یراد( انجام ش  در ه الانتی

هااا در الااپن نساابح بااه بررالاای یشااه  

 کشتاریاهه اا ام یردی :

دررفت اای بااالن پاااریی در دم و الااینهن    

ها و هان خراشبودی در الینهن پاها و بالک

 .ها و پاهاشکست ی در بال

 نتایج:

های اصلی مربو  به االتفاده از فوم یافته

ایااری کااامفورد را در کاااهش درصاا ی  

ن 1بااروز ضااایعاد در طیااور  در  اا ول  

 ختصه ش ه االح 

قبل از  یمار آزمایشی ایعات در نتیجه استفاده از ای از مشاهدات اصلی در کاهش ضالصهخ -1جدول 

 های گوشتی به کشتارگاهارسال جوجه

 بخش ناحیه تولیدی ضایعات درصد کاهش

 در رفتگی بال 25
 ناحیه کندن پرها

1 

 خراش 34

 سالن پرورش خراش 4

 کبودی پا 24

 کبودی بال 5 آوریجمع 

 در رفتگی بال 22

 کشتارگاه پارگی عضله سینه 73

 ناحیه کندن پرها الدر رفتگی ب 24

2 

 خراش )در ناحیه دم( 23
 سالن پرورش

 خراش های مختلف 27

 آوریجمع  در رفتگی بال 50

 در رفتگی بال 37
 کشتارگاه

 پاریی  اله الینه 80



 هن ام ومل و نقل     ریو مرگ و م بیکاهش نرخ آال                                                                             

1399 زییپا /112فصلنامه چکاوک/ شماره 

  

 

اثر اصلی مشاه ه ش ه مربو  به کااهش  

 80درص  پاریی  االه الاینه  اا الا ا     

درص  باوده کاه از من ار آمااری  فااود      

دهاا   از من اار ناای داری را نشااان ماایمع

هاای وارده باه   ااتصادی کااهش  ارضاه  

 اله الینه بسایار مماج االاح زیارا ایاض      

بخش دارای بیشتریض ارزش  جاری االح  

به طور کلی کاهش در  ع اد ضایعادن اثر 

ااباال  ااو می باار  و یاا  دارد زیاارا دور   

ریزهای یشه کاهش یافتاه و  ااثیر متباح    

   ش  ااتصادی ایجاد خواه

 :گیرینتیجه

های االاالی  باه  االتفاده از مخلو  روغض

صورد یاز هفوم ایری کاامفورد( مقا ار   

 راواد یشه  باه خصاوص  راوااد و    

زخااج واصاال از پاااریی  اااله الااینه را  

 ده  کاهش می

 
Reference: 
Becerra, R. and B. Zapata (2017). Reducing injury and mortality in 

broiler chickens during transport. International Poultry Production 

Volume 25 Number 5. 
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             مناسب  تیفیبه ک یابیدست یهدفمند برا یکردهایرو

 بوقلمون بستر
 

 

 
 فردین علیمردانی:  ترجمه

 بیولوژی دکتریدانش آموخته 
 
 

 مقدمه

خووود را در امووا   یبوقلموووه  ووا  نوو   

و  جواد ی  ف ا  ذرانن .یم بستربا  کینزد

خشوک   یبسترت جهمناسب  طیحفظ شرا

 یا   وورد و ارووار بوورا  یعووار یطوویو مح

و  یاستر  انفس کف پا،  تیکا ش درماا

کوه   یدر حوال  الشوه اسوت.   کا ش کیفیوت 

 در  ینقوش مهمو   کیو و ژنت هیبه اشت، اغذ

اما در خوب بستر دارد  تیفیبه ک یابیدست

کیو کنا ا  یاریبسو می اوواه ا    عین حال

 زاهیو کنتورل م  یبورا  یعملو  تیریمو   ی ا
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اراقا رفواه پرنو  اه و    یت بستر برارطوب

بهره  بهینه نیز یبه عملکرد اجار یابیدست

 . رفت

 

 بستر تیفیموثر بر ک یتیریعوامل مد

   مقوو ار آب  یووادی مصوورف  ووا بوقلموووه

 خووراک  لوو ر  یک 1 ور   یبوه ا ا  .کنن یم

آب  لوو ر  یک 2 راًیاقر  ابوقلموهمصرفی 

ر بسوت  ای وا  ا  آب  نیا شتریب  .ننوش یم

 سالن سر درمی آورد، چنانچه:

 آب بوه عنوواه بروار    درص   45 راًیاقر

 شود. یم وارد وا  بهآب 

 بووهآب مصوورفی  درصوو  55 روواًیاقر 

 شود.منتقل می بستر به م فوع صورت

 یا  رطوبوت  ووا   یرطوبت بستر اابع 

رطوبوت مناسوب  ووا در     است. طیمح

 درصو   65-50 نیبو   یو با سوالن داخل 

   .باش 

ملودد   دیل کله با  یتیریعواملل ملد   ریسا

 :عبادتند از رندیتوجه قراد گ

  اولیهمواد: 

 خشوک   یبستر بااشکیل د ن ه مواد 

ا   ی، و عوواررطوبووت ، جووا بو اوورد

بسوتر   بورای معمووالً   باشو .  یآلود 

چووب و کواه خورد     هاراشو  بوقلموه

مواد  سهیمقا شود. یش ه استفاده م

 ش ه است. آورده 1بستر در ج ول 

 

 کف قیبستر و عا عمق: 

مجوو د ا  عفونووت  یریجلووو  یبوورا

 یبورا   یو  ا، با یماریاوسط عوامل ب

ا  بسووتر  دوره پرورشووی ج یوو  وور 

 نگا  استفاده ا   .شوداا ه استفاده 

حو اقل    یچوب، عمق بستر با هاراش

و   ور   مناطق یمتر برا یسانت 6-8

  مستاه باشو .  یمتر برا یسانت 10

ا   شیدر صووورت اسووتفاده ا   رمووا

اواه عمق بسوتر را کوا ش    یکف، م

در  یبوه طوور مسواو     یبستر با داد.

 و ش هپرش و صاف  سالنسراسر 

 .باش  م سطح 

 

 گله تراکم: 

در اوراکم    یبا یو مقررات مل نیقوان

کوه   اسوت  ایون  مهم شود. تیرعا  له

بوویش ا  مقوو اری   اعوو اد پرنوو  اه 
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نراش  که باعث افت کیفیوت سوالن و   

 سرت ش ه م یریت  ردد.

 

  دطوبتدما و: 

 رییو اوواه بوا اغ   یرطوبت بستر را م

، هیو اهو زاهی، مشی،  رماسالن یدما

 سوتم یو س  یو ج  یافزوده بسوتر ا 

 تیریمو   موه پوا    خنک کننو ه  ی ا

 کرد.

 

 هیتهو: 

 یبوه  ونوه ا    یبا هیاهو ی ا ستمیس

 سووالنشووون  کووه در کوول   تیریموو 

 یورود یوجود داشته باشون .  ووا  

 بوده ر  و خشک   یبه ساختماه با

قورار   وا  و بوقلموهبستر  و بر روی

 .ردیبگ

 

 ییدوشنا: 

 پوووراکنشنوووور،  کنواخوووتی عیووواو 

در سووالن  بوقلموووه  ووا را  متعووادل

 ی درکنو  و حتو   یم نیاضمپرور  

نیوز  بستر  مناسب تیفیبه ک یابیدست

نوور   حیشو ت صوح   کنو .  یکمک مو 

پرنوو  اه و  تیووفعال کیووباعووث احر

بستر بر روی  فعالیتآنها به  بیارا

 ود.ش یم

 

 مدیریت آبخودی: 

 وا   آبرووری  حیا  اع اد و نوع صح

و  ی. ارافوواع آبرووور  یوواسووتفاده کن

   . یکن میانظ یسطح آب را به درست
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 دنشویکه به عنوان بستر استفاده م ی. مشخصات مواد مختلف1جدول 

 

 بستر تیریمد یدوش ها

شو ه   یکو یشو ه و ک  سیا  خو  یریجلو 

 و ف   مهم است. بسیار بستر در  فته اول

و  زیووپرنوو ه کوواممً ام یاسووت کووه پووا نیووا

اوواه بوا    یرا مو  و ف   نیو خشک باشو . ا 

 دست آورد:هب ریاستفاده ا  موارد  

      در صورت امکواه بوه طوور معموول

را بووه  یو آبرووور هیوواغذ زاتیوواجه

 . یمرتلف منتقل کن ی ا تیموقع

   شوو ه را  یکوویک ایووبسووتر مرطوووب

مان ه بستر را حرکت  یبرداشته و باق

 . یداده و مرلوط کن

     افزوده مواد بسوتر اوا ه و مرلووط

 .یمیق  یبا بستر ا کرده آنها

 

بسوتر   تیریپرن  اه، م  افزایش سن دربا 

 :اب یادامه  روالی منظمبه صورت   یبا

   ،خطووط   مزماه با رش  بوقلموه  وا

را  یو آبرووور دانروووری  نجیووره ای

 . یاال بررب

 ای وسرت و کلوخهمناطق  لیا  اشک 

در  ویوهه بوه   برروی بسترمرطوب  ای

   ووادانروووریو   ووایاطووراف آبرووور

 ا یو  ور  مواه کوه ن    ایو )مثمً  ر رو  

 جذب تیظرف کادایی و خاک گرد قیعا تیظرف هزینه از یک )پایین( تا پنج )باال(

 1 1 1 4 1 کاه خرد نش ه

 2-1 3 2 5 2 کاه خرد ش ه

 2 3 3 5 3 و خرد ش ه فاق  فیررکاه 

 4 4 2 5 4 ش ه خشکچوب  هاراش

 5 3 5 3 3 خاک اره

 2 2 1 2 5 لینار  رریف

 5 4 5 3 5 لینار 

 1 5 2 2 2 پوسته برنج
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و یا اینکه موواد    یکنجلو یری باش ( 

 ج ی ی به بستر اضافه نمایی .

  نیبستر به ا در مناطق مرطوبوجود 

انجا   رید یلیاست که م اخله خ یمعن

  یو بسوتر با  تیریم  در حالی کهش ه 

 .اعمال  ردد به طور منظم و م او 

 

 ها مدیریت آبخودی

 بایسوتی   آبروری اع اد و نوع مناسب

 . داشته باشوجوئ 

 میانظو  در ارافاع مناسب   ا آبروری 

 شون .  

  وا   آبرووری سطح مناسب آب را در 

ب وه مشکل   ی)پرن  اه با  یکن میانظ

 موواه  نشووون و مجرووور نوشوون  آب ب

صوورف نماینوو  اووا سوویراب را  یادیوو 

 (.شون 

 و  زیو امبه طور مراوب  را  ا  آبروری

 .کنی  یض عفون

 حرکوت   به طور مراوب  ا را  آبروری

بوو ین  اووا( اینوووع  نگولووهدر )  یوود 

وسیله ا  شکل  یری نقواط کیکوی در   

 .شود یریجلو  ا  یر آبروری

 

 آبخودی های نیپل تیریمد

 میانظو  یبه درست  یبا یآبرور اینارافاع 

 شود:

  ممکون   چراکوه  باشو ، کوم   یلو یخنه

 را آه است پرنو  اه بوا بو ه خوود    

داده و موجووب آسوویب  ده حرکووت 

   به آبروری  ا  ردن .

  پرن  اه  رای  باش ، ادی  یلیخو نه

بشقاب آبرووری  وا   ا  ح  به  شیب

      باعوووث نشوووت آب  اکیوووه کووورده و

 شون .یم

 کوف   بیکوه شو    یاوجه داشته باش

 عیو اوان  بور فشوار و او    یم سالن

آبرووری   ططوو بگذارد. خ ریآب اأث

ا ور کوف    یارا  باشون  حتو    یبا ا 

 باش .شیب مناسری ن اشته  نی م

 ا، آبروریکه   یحاصل کن ناهیاطم  

و   وا دانرووری ا   یحیفاصله صح

 داشووته باشوون  یجووانر ی وواوارهیو د

 )ح اقل دو متر(.
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 کنترل تهویه

 قیووا  طر هیوواهو سووتمیس نووهیهب تیریموو 

 ا )دریچوه  وای   اینلت ، فن ویبرار میانظ

و  اکیو باعث حذف رطوبت، آمونی( ورود

را  یطو یشوود و مح یم ی رد و ارار اضاف

 بسوتر اوواه   یکه در آه م آورد یفرا م م

 سوتم یکرد و سممت پا وا و س  تیریرا م 

 داد. شیرا افزا  ابوقلموه یانفس

 

 غبادگرد و 

را  یاوانو  مشوکما   یاوقات م یبستر  ا 

به وجود آورد که منجور بوه  ورد و اروار     

در مسولله بوه ویوهه     نیو شوود. ا  یمو  ادی 

 در منوواطق خووا  در  یحتوو ایوواابسووتاه 

 مسوتاه کوه رطوبوت  ووا در آنهوا      فصل 

در  اسوت.  یکواممً معموول  ، کم است اریبس

  ستن : حائز ا میت ریمواقع عوامل   نیا

  تروواب بسووتر انبوورای مووواد مناسووب

باعث ایجواد  اوان   ی. خاک اره م یکن

، اموا کواه    بسیاری  ردد رد و ارار 

 اوان  آه را کا ش د  . یم

 سوتم ی ا را با اسوتفاده ا  س بوقلموه 

 ایون مسولله  ،  یخنک کن مه پا  ی ا

 شیبووه کنتوورل  وورد و ارووار و افووزا 

 .کن  یرطوبت کمک م

 ا   شیبو  هیو . اهو یکن میرا انظ هیاهو

)و  طیرطوبوت محو  ح  باعث کوا ش  

 شیافوزا  جوه یرطوبت بسوتر( و در نت 

 شود.یم  رد و ارار  شکل  یری

 

 
Reference: 
The Technical Team, Aviagen Turkeys Ltd. (2021). Targeted approaches 

to achieving good litter quality. International Poultry Production • Volume 

29 Number 1. 


