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باسمه تعالي
هدف از انتشار نشريه چكاوك ،آشنايي مديران ،كارشناسان و كليه اشخاص عالقمند بهه نهنع
پرورش طيور با دانش علمي ه تخصصي و آخهههرين اطالعهههات اين نهنع در ايهران و انهان
ميباشد .اين نشريه ،مجموعهاي از تازهترين پژوهشها و يافتههاي علمهي ه تخصصهي ،اخبهار
ايران و انان در زمينههايي مانند تغذيه ،بيماريها ،انالح نژاد ،فيزيولوژي ،اقتصاد و مهديري
در ننع طيور اس .
نشريه چكاوك با خوشوقتي و سپاسگزاري آماده درياف مقاالت ترامه يا تأليف شده و نيز ههر
نوع اطالعات و اخبار متناسب با اهداف نشريه از سوي اساتيد ،پژوهشگران ،مؤلفين ،دانشجويان
و مترامين ميباشد .خواهشمند اس ان سنول در امر گزينش و چاپ مقاالت ،پيش از ارسها
مطالب ،نكات ذيل را مدنظر قرار دهيد:
* مقاله مورد نظر ،پيش از اين در نشريه ديگري چاپ نشده باشد.
* مسؤولي هر مقاله از نظر علمي بر عنده نويسنده يا مترام آن مقاله ميباشد.
* ترتيب درج مقاالت در نشريه طبق ضوابط خاص نشريه ميباشد.
* هيئ تحريريه در قبو يا رد و ويرايش مقاالت آزاد اس .

انواع مقاالت مورد پذيرش:
 -1مقاالت تحقيقي
اين گونه مقاالت حانل تالش و تحقيق شخصي نويسنده در داخل يا خارج از كشور مهيباشهد و
بايد حاوي خالنه ،مقدمه ،مواد و روشها ،بحث ،نتيجه گيري و منابع باشد.
 -2مقاالت تحليلي
اين گونه مقاالت حانل تجزيه و تحليل نويسنده از يك موضوع علمي و با اسهتناد بهه منهابع و
مدارك تحقيقاتي مربوط به آن موضوع مي باشد .اين مقاالت بايد حاوي اطالعات اامع در رابطهه
با موضوع مورد نظر باشد.
 -3مقاالت ترامهاي
اين گونه مقاالت بايد برگرفته از مجالت اديهد بهوده ،ضهمن برخهورداري از ترامهه نهحي بها
نسخهاي از متن انلي همراه باشند.
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت کف پا  ،سوختگی مفصل
خرگوشی و تاول سینه در مرغهای مادر گوشتی
طی دوره تولید
مترجمین :دکتر رضا جنابی حق پرست
دامپزشک مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
مهندس حسین سعید
کارشناس زنجیره مجمتع تولید گوشت مرغ ماهان

یا تحریک کننده بر مناطق از اووت تأثیر
م گذارد .درماتیت تماو مشفكل شفایع
اوت کفه باعفا اتیفت شفدن و فههفا
گوشت م شود و مرغها مادر گوشفت
را نیز تحت تأثیر قرار م دهد .با این حال،
تحقیقات بسفیار کمف در مفورد درماتیفت

چکیده
درماتیت کف

افا و تفاولهفا وفوگت

تماوف ایرامففون مففرغهفا مففادر و ففود

مفصل گرگوش نوع درماتیفت تماوف

دارد .این مطالعه شدت ضایعات ک

اوت ،شرایط که تماس با مواد نامناوب

گلههفا مفرغ مفادر گوشفت را در طفول
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اا در

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

دوره تولیففد مففورد بررو ف قففرار داد .در
هن ففاک کشففتار و ففود وففوگت

مفصففل

رطوبت بفر وفالمت کف

افا تفأثیر منفف

م گذاشت ،اما تأثیرآن بر رگداد ضایعات

گرگوش و تاولها وینه نیز مشفص

شفففدید معنففف دار نبفففود .همچنفففین در

شد .عالوه بر این ،تغییر شرایط بسفتر در

والنهای که وفط نفردههفا (اوفلت در

طول زمان و تأثیر کیفیفت بسفتر بفر رو

آنها بزرگتر بفود ،اثفر منفف بیشفتر بفر

ک

ااها نیز مفورد ارزیفاب قفرار گرففت.

رو وضعیت ک

ااهفا مشفاهده گردیفد.

این مطالعفه در  10مزرعفه و بفر رو 18

نتایج نشان داد حفظ کیفیت گو بستر به

گله انجاک شفده اوفت .ااهفا  100قطعفه

تنهای برا حصفول اطمینفان از وفالمت
اا در مفرغهفا مفادر گوشفت کفاف

مرغ از هفر گلفه در اایفان دوره افرور ،

ک

وففه بففار در طففول دوره تولیففد و هن ففاک

نیست.

کشفففتار مفففورد ارزیفففاب قفففرار گرففففت.
آویبها ک

اا و مفصفل گرگوشف  ،و

مقدمه

همچنفففین شفففرایط بسفففتر در مقیفففاس 5

درماتیت تماو مشفكل شفایع اوفت کفه

در ها مورد ارزیاب قرار گرفت .کیفیفت

باعا اگتالل در رفاه و ههفا گوشفت

بستر با مولفهها میفزان  ،pHرطوبفت و

مف ف شفففود (1998 ،Ekstrand et al.؛

میزان آمونیاك ارزیاب شد .هرچه به ون

2007 ،Haslam et al.؛ Kyvsgaard et

کشتار نزدیک تر مف شفد ،وضفعیت کف

 2013 ،al.و احتمففاال مففرغهففا مففادر

ااها بدتر م شد ،و میفان ین میفزان بفروز

گوشت را نیز تحت تأثیر قرار م دهد .بفا

آوففیبهففا شففدید در هن ففاک کشففتار بففه

ایففن حففال ،تحقیقففات محففدود در مففورد

حداکثر  64درصد م روفید .آوفیبهفا

درماتیت تماو در مرغها مولفد و فود

مفصل گرگوش و تاول وینه بسیار کف

افففا و ضفففایعات

دارد .درماتیفففت کففف

بود .الیه بستر با گذشت زمفان گشفکتفر

وفففوگت

شففد .اگرچففه وضففعیت نففامطلو بسففتر و

درماتیت تماو اوت ،نوع بیمفار کفه

مفصفففل گرگوشففف نفففوع
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

براثر تماس با مواد نامناوفب یفا تحریفک

اففر از مففایع م ف گففردد ( & McCune

کننده بر نواح اووفت تفأثیر مف گفذارد

. 1968 ،Dellmann

( . 1985 ،Greene et al.درماتیفت شفدید

تماک ضایعات فوقالفذکر بفا وضفعیت بفد

(، Martland

بسففتر در ارتبففا بففودهانففد (،Martland

 1984؛  Greeneو همكاران  1985 ،؛ Da

1985؛ 2007 ،Mayne et al.؛ de Jong

ک

اا ممكن اوت به لفن

 Costaو همكاران  2014 ،و کاه

رشد

 ، 2014 ،et al.گرچه عوامل گطر دی فر

( 1985 ، 1984 ، Martlandمنجر شفود،

نیففففففز گففففففزار

و این موضوع نشان م دهد که درماتیفت

(  2010 ،Shepherd,Fairchildکه از آن

تماو م تواند دردناك باشد.

شففففففده اوففففففت

مله م توان بفه اوفتفاده از اوفلتهفا

به نظفر مف روفد نحفوه بفهو فود آمفدن

چوب تحت فشار اشاره کفرد ( Sanderو

مفصففل گرگوشف و درماتیففت

همكففففاران  . 1994 ،ظرفیففففت ففففذ و

اففا بسففیار شففبیه باشفند ( Greeneو

رهاواز رطوبت مفواد بسفتر از اهمیفت

همكففاران  . 1985 ،ضففایعات وففطح بففه

زیففاد برگففوردار اوففت ،زیففرا بسففتر

شكل نواح اووفت تغییفر رنفا یافتفه و

مرطو م تواند منجر بفه ایجفاد ضفایعه

وففوگت
کف

هیپرکراتوز گفی

ک

اا (وفت و ضفصی

شود(. 2009 ،Bilgili et al.

شففدن اووففت و اووففت ناحیففه مفصففل

شیوع و علل درماتیفت تماوف در و فه

گرگوش دیده م شود که ممكن اوت بفه

گوشت و بوقلمون به طور امع برروف

زگ ها عمیق و نكروز اایدرک و التهفا

شفففده اوفففت (1985 ،Greene et al.؛

زیراووت تبدیل شوند ( Greene et al.,

1990 ،Bruce et al.؛ Kyvsgaard et

1985; Martland, 1985; Michel et
 al., 2012تصور م شود که تفاولهفا

 . 2013 ،al.اگرچففه ممكففن اوففت علففل و

وففینه (بوروففیت وففینه در اثففر فشففار
طوالن مفدت بفر ناحیفه اوفتصوان نفاغ
وینه ایجاد م شود که متعاقبا بفزر

و
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شیوع این زگ ها اووفت در مفرغهفا
مادر گوشت همانند و فههفا گوشفت
تجار باشد ،ول عوامل موثر در بروز و

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

شدت زگ ها درمرغها مولفد ناشفناگته

والنها تولید تفا موعفد کشفتار مطالعفه

اوففت .بلففوغ ،قابلیففت تحففرك ،محففدودیت

شففده اوففت .در هن ففاک کشففتار و ففود
مفصل گرگوشف و تفاولهفا

گوراك و نوع طراح والن ممكفن اوفت

ووگت

بر رفتفار ارنفدگان تفأثیر ب فذارد .کیفیفت

وینه نیز بررو شد .عالوه بر این ،هدف
تغییفرات بسفتر در

بستر و نیز اولت م توانند بفر رو کف

از این مطالعفه ،افای

اا مرغها مولد تأثیر ب ذارند.

طول زمان و ارزیاب تفأثیر کیفیفت بسفتر

هدف این مطالعه ارائه اطالعفات توصفیف

بر رو ک

در مفورد درماتیففت تماوف در مففرغهففا

بود که زگ ها با گذشت زمان شفایعتفر و

مادر گوشت بفا تو فه بفه شفرایط بسفتر

شدیدتر م شوند .همچنفین تفأثیر شفرایط

بوده اوت .در این بررو  ،ایجاد و شفدت
ضایعات ک

اا در مرغها مادر گوشفت

اا بود .فرضفیه مطالعفه ایفن

بستر و رطوبت بر رو ک

اا افی بینف

شد.

در طول دوره تولید ،از مرحلفه انتقفال بفه

خطوط دانخوری
اسلت

النههای

خطوط آبخوری

تخمگذاری

سطح بستر

شکل  .1طرح معمول سالن مرغ مادر گوشتی با ارزیابی بستر و مکانهای نمونه برداری .1 .زیر خط دانخوری؛  .2در
لبه اسلت ؛  .3فضای خالی بین خطوط دانخوری .4 .نزدیک دیوار ؛  -5در قسمت انتهایی سالن (اما از تمام سالنها
نمونه گرفته نشده است زیرا در بعضی از سالنها ،النههای تخمگذاری و ناحیه اسلت تا دیوارانتهایی ادامه داشت).
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

مواد و روشها

هرمترمربع (انحراف معیار  0.37بود کفه

این مطالعه تووط کمیته اگفالق تحقیقفات

به دلیل تلففات و ولكسفیون ارنفدگان ،در

اردیس دانش اه هلسینك وییك کامپوس

اایان دوره بفه  5.4مفرغ درهفر مترمربفع

مورد تأیید قرار گرفته اوت.

( 0.35کاه

یافت.

همه گلهها مورد بررو  ،در والنهفای
پرندگان و سالن

که از نظر محیطف کنتفرل شفده و کیفیفت

دادهها از  10مزرعفه مفرغ مفادر گوشفت

بستر آنهفا بفا اوفتفاده از تنظفی گرمفا و

واقع در نو غرب فنالند ط والهفا

تهویه حفظ م شفد ،ن هفدار مف شفدند.

 2013و  2014مففففعآور شففففدند .در

عملیفففات افففرور

مجمففوع دادههففا از  18وففالن مففعآور

والندار طبق رو

شدهانفد؛ در هشفت مزرعفه هفر کفداک دو

از مزارع مورد بررو  ،مدیریت مف شفد.

والن و در دو مزرعه هر کداک یک وفالن.

چیففدمان نرمففال وففالنهففا مففرغ مففادر

وفالنهفا از  514مترمربفع تفا

گوشت در شكل  1نشان داده شده اوفت.

متراژ کف

ارنفففدگان ،تغذیفففه و
معمول در هفر یفک

 1646مترمربففع و تعففداد ارنففدگان بففین

از انواع مصتلف از اوفلتهفا االوفتیك

 2714تا  9456قطعه مرغ متغیر بود (نفااد

تجفففارت در همفففه وفففالنهفففا اوفففتفاده

راس  . 508متووط درصد گروسهفا در

م گردید .مساحت ناحیه اوفلت بفه طفور

ابتفففدا دوره تولیفففد 10درصفففد (11-9

متووط  38درصد ( 29-48درصد از کل

درصففد بففود کففه در اایففان دوره بففه 8

والن بود .در اکثر مفزارع از

درصد ( 6-10درصد کفاه

مف یاففت.

مساحت ک

ایت ( ( Peatمتر

 :توده متراک قهفوها

در هیچ یک از معیتها مفورد برروف

کففه از تجزیففه نففاق

اوففپایكینا ،یعن ف افففزودن گففروسهففا

بهدوت م آید به عنفوان بسفتر اوفتفاده

وانتفر انجفاک ن رففت .در ابتفدا دوره،
میفففان ین تفففراک  5.9قطعفففه مفففرغ در
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گیاهففان و گففزههففا

م ف شففد .در یففک وففالن از تراشففه چففو
اوتفاده شده بفود .در هن فاک بازدیفدها از

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

داگانففه از  50قطعففه ارنففده

مزارع ،افزودن مواد بسفتر تفازه ،تغییفر و

دوره پففای

ه زدن بستر مشاهده شد.

انجاک شفد .امتیفازده بفا یفک ویسفت 5
امتیاز ( دول  1اصالح شده از ویست

ثبت (نمرهدهی) ضایعات

روففم فنالنففد کففه بففرا

هن ففام کففه ارنففدگان بففرا انتقففال بففه

گوشففت اوففتفاده م ف شففود ،انجففاک شففد

والنها تولید بارگیر مف شفدند ،ابتفدا

( . 2011 ،Evira

ک

ااهایشان در مزرعه ارورشف مفورد

برروفف قففرار مفف گرفففت (وففن 19-18

و ود و شدت ووگت

و ففههففا

مفصل گرگوش

در هن اک کشتار ارزیاب شد و کف

افا

 .افس از آن دروفنین 36 ،24و 48

همان ارنفدگان نیفز مفورد برروف قفرار

هفت ف و هن ففاک کشففتار (وففن  55تففا 64

گرفت .ثبت و رده بنفد میفزان ضفایعات

هفته نمرهده انجاک شد.

(زگ ها بفا اوفتفاده از ویسفت عكاوف

هفت

توصی

شده در اروتكل ارزیفاب کیفیفت

بررو چشفم و معاینفه لمسف در 100

آوای

( WQبرا طیور ( 2009انجفاک

قطعه مرغ از هر گله ثبت گردیفد .در حفین

شد .عكسها نمونه از اروتكفل  WQبفه

و فههفا را از

یک ویست عمل بر اواس ناحیه مفصفل

حدود دهمین و ه ،در طول هر دو نیمفه

گرگوش تبفدیل شفدند ( فدول  . 1کلیفه

اول و دوک بففارگیر  ،ارزیففاب کففرد .در

امتیازده ها تووط یک محقق انجاک شفد.

طففول دوره تولیففد ،مرغففدار و محققففان

با این حال ،دادهها درصد تاول وینه در

نزدیکترین و ههفا در دوفترس را از

وط گله از بفازبین قسفمت از الشفه یفا

چهار تا انج مكان برا بازروف انتصفا

تمففاک آن از دادههففا روففم بازروفف

کردند .هن اک کشفتار ،الشفه افنج مفورد

گوشت به دوت آمد.

امتیاز هفر دو کف

بارگیر  ،محقق ک

افا از نظفر ضفایعه بفا

افا

ارزیففاب قففرار م ف گرفففت کففه در ط ف دو
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

جدول  .1شرح سیستم های نمرهگذاری برای ارزیابی ضایعات کف پا و مفصل خرگوشی در
مرغهای مادر گوشتی و وضعیت بستر در سالنهای مادر.
نمره

0

وضعیت بستر

b

ضایعات ران

کامال گشک و شكننده

اووت وال
عالئ ووگت

1

گشک اوت اما با حرکت گرد
نم شود

b

ضایعات پد پا
اد اا وال

حداقل و

وطح درمفصل گرگوش با
مساحت کمتر از نص

وط

ضایعات مالی کوچک (کمتر
از 1وانت متر  ،وطح  ،داغ
زگ

مفصل گرگوش
رد اا رو آن م ماند و

2

م توان آن را به شكل توا
درآورد که به راحت از ه
م ااشد
به چكمه م چسبد و م توان

3

آنرا به شكل یک توپ محك
فشرد

عالئ ووگت
مساحت

a
b

 1وانت متر  ،وطح  ،داغ زگ

ووگت

واض مفصل

گرگوش  ،تیرگ و اووتهدار

ضایعات شدید کوچک (زیر1
وانت متر با اووته ها تیره
و تصریب واگتار ااایال

شدن ناحیه در کمتر از نص
وط مفصل گرگوش
واض مفصل

اووت
ضایعات شدید بزر ( بی

از

گیس و چسبناک زیر اووته

گرگوش  ،تیرگ و اووته دار

 1وانت متر با اووتهها تیره

تصته شده بستر

شدن ناحیه در تماک وط

و از بین رفتن واگتار ااایال

مفصل گرگوش

اووت

امتیازده ضایعات ک
برا

از نص

وط

ضایعات مالی بزر ( بی

از

مفصل گرگوش

ووگت

4

حداقل و

وطح درمفصل گرگوش با
بی

a

اا بر اواس ویست فنالند اصالح انجاک شده اوت.

نمرهده  ،در ه ضایعات مفصل گرگوش و بستر اروتكل  WQطیور مالك عمل بوده اوت.
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

شرایط و کیفیت بستر

مدت  2دقیقه هم فن شفد .مصلفو هم فن

ارزیاب شرایط بستر و اندازهگیر ارتفاع

شففده در دمففا  8در ففه وففانت گففراد بففه

بستر زمفان کفه ارنفدگان در وفنین ، 24

مدت 30دقیقفه ن هفدار و مجفددا هم فن

 36و  48هفت فف بودنففد انجففاک گرفففت و

شد .مقدار از مصلو هم ن شده به لوله

همففین بررو ف هففا درطففول هفتففه قبففل از

آزمای

منتقل و به مدت  15دقیقه با دور

کشتار نیز انجاک شد .ارزیاب از چهفار تفا

 4750وانتریفوژ شفد pH .مفایع شففاف

در هفر وفالن بسفته بفه

روی انفدازه گیفر شفد .مفایع رویف بفه

نوع چیدمان والن انجاک شد (شكل  . 1بفه

نسبت  100 :1با آ رقیق شد و آمونیفاك

شده در

رنا ونج تعیین شد

انج مكان مصتل

شرایط بستر طبق رو

توصی

اروتكففل  WQبففرا طیففور ( ففدول 1

با اوتفاده از رو

( . 1967 ،McCulloughرطوبت بستر بفا
گودکففار

امتیاز داده شد.

اوففتفاده از دوففت اه وففنج

کیفیففت بسففتر بففا در نظففر گففرفتن وففط

رطوبففت ،بففا گشففک کففردن  3گففرک نمونففه

رطوبفت pH ،و میفزان آمونیفاك ارزیفاب

مصلو شفده قبلف در دمفا  115در فه

شد .نمونهها یفک لیتفر بسفتر از عمفق

وففانت گففراد تففا تثبیففت وزن انجففاک شففد.

کامل الیه بستر در یفک کیسفه االوفتیك

ضففریب واریففانس داگلفف آزمففای

ضد آ در طول هفتهها  24و  48و ط

نمونهها تكرار شده  1/5درصد بود.

در

هفته قبل از کشتار گرفته شد .نمونهها بفه
صففورت منجمففد تگیففره شففدند .قبففل از

تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل ،نمونفههفای کفه از حالفت

عوامل موثر بر زگ ک

انجماد درآمفده بودنفد ،بفهطفور کامفل بفا

گطفف مففیكس بففرا انففدازه گیففر هففا

دوت مصلو شدند .برا برروف میفزان

تكرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

آمونیففاك و 30 ،pHگففرک بسففتر بففا 270

با تو فه بفه تعفداد متففاوت مشفاهدات از

میل لیتر آ مصلو شده و با میكسفر بفه

متغیرها گونفاگون ،از دو مفدل اوفتفاده

افا بفا مفدلهفا
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

شففد .در هففر دو مففدل ،میففان ین در ففه

یا  4نقطه؛ بسفته بفه تعفداد مشفاهدات و

اا و وقفوع ضفایعات شفدید

محففل نمونففه گیففر ( 5نقطففه بففه عنففوان

(نمففرات  3و  4متغیرهففا ایامففد بودنففد.

متغیرها مسفتقل در نظفر گرفتفه شفدند.

مدل اول شامل وفن ( 5و میفان ین نمفره

مدلها شامل والن به عنوان اثر تصفادف

بستر(در 5وط مشاهده بود .مفدل دوک،

بودند.

با هدف توضفی بیشفتر اثفر گفاه همفه

اثر ارتفاع pH ،و رطوبت بستر بفر میفزان

عوامففل ،شففامل معیارهففا کیفیففت بسففتر

آمونیاك بستر با اوفتفاده از مفدل گطف

(یعن ارتفاع بستر ،pH ،رطوبت و میفزان

میكس مورد تجزیه و تحلیل قفرار گرففت.

آمونیاك در هرکداک با  3نقطفه مشفاهده ،

این مدل شامل میزان آمونیفاك بسفتر بفه

همچنین تفراک ارنفدگان و درصفد ناحیفه

عنوان متغیر ایامد و ارتفاع بسفتر pH ،و

اولت والن به عنفوان متغیرهفا مسفتقل

رطوبففت (هففر یففک  3نقطففه مشففاهده بففه

بود .از آنجا که انتظار م رود نمره بسفتر

عنوان متغیرها مسفتقل بفود .ایفن مفدل

ایامد این عوامفل تشفری شفده باشفد ،در

شففامل وففالن و وففن ارنففدگان هن ففاک

مدل لحاظ نشده اوت.

نمونهگیر به عنوان اثرات تصادف بود.

اثر ون ارندگان و مكان نمونفهگیفر بفر

تماک تجزیه و تحلیلهفا آمفار بفا نفرک

کیفیت بستر با اوتفاده از مدل ها گطف

افزار  SPSSنسصه 22انجاک شد.

ضایعات ک

مفففیكس بف فهطفففور داگانفففه بفففرا هفففر
اندازهگیر کیفیت بسفتر مفورد تجزیفه و

نتایج

تحلیل قرار گرفت .معیارها کیفیت بسفتر

با باالرفتن وفن ارنفدگان ،وضفعیت کف

شامل ارتفاع بستر( بفا  4نقطفه مشفاهده ،

ااهایشان بدتر م شد (شفكل  . 2شفرایط

 ،pHرطوبت و میفزان آمونیفاك (هرکفداک

بسففتر در نمففره ک ف

ااهففا تففأثیر داشففت،

بففا  3وففه نقطففه مشففاهده  ،بففه عنففوان

هن ففام کففه نمففره شففرایط بسففتر 0.16

متغیرها ایامد اوتفاده شدند .ون (بفا 3

واحد بیشتر مف شفد ( 95درصفد فاصفله
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

اطمینفففففان  (CI)0.006-0.31نمففففففره

(شكل  . 3هن اک کشتار ،درصفد ضفایعات

مف یاففت

شففدید بففین  51تففا  85درصففد (میففان ین

اا  1واحد افزای

ضایعات ک
(. P = 0.042

64±2.1درصد متغیر بود .چهار والن بفا

هرچففه کففه بففه وففن کشففتار نزدیففکتففر

میان ین نمفره بسفتر صففر ،در کفل دوره

م ف شففدی  ،رگففداد ضففایعات شففدید نیففز

تولید و ود داشت .در ایفن وفالنهفا53 ،

بیشففتر مفف گردیففد ( . P = 0/001نسففبت

درصد (دامنه  55-51درصد ارنفدگان در

ارنففدگان بففه ضففایعات شففدید در بففین

هن اک کشتار ضایعات شدید داشتند .بفا

ارندگان ارزیاب شده در  48هفت ف و در

این حال ،شرایط بستر تاثیر بفر درصفد

ون کشفتار در مقایسفه بفا برروف هفا

ضایعات شدید در ایفن وفالنهفا نداشفت

اولیففه (در وففنین اففایین تففر بیشففتر بففود

(. P> 0.05

میانگین نمره
ضایعات

شکل  .2میانگین نمره میزان ضایعات کف پا در گله های مادر گوشتی در طول دوره تولید.
مقیاس نمره از  = 0سالم تا  = 4ضایعه شدید و بزرگ بود .میانگین نمره ضایعات پس از 24
هفتگی افزایش یافت ( .)P = 0/001میله های خطا نشان دهنده  SEاست.
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

ضایعه شدید
(درصد)

شکل  .3درصد ضایعات شدید کف پا در مرغهای مادر گوشتی در طول دوره تولید .میلههای خطا
نشان دهنده  SEاست .حروف مختلف (  )c ،b ،aباالی میله اختالف معنی داری را در سطح
 0.001نشان می دهد.

رطوبت باالتر بستر (شفیب  0.02میفان ین
نمره وضعیت ک

اا ؛  ، P=0.001میفزان

آمونیاك اایین تر(شفیب  0.0002میفان ین
نمره وضعیت ک

اا  /میكروگرک در گرک؛

 P=0.007و  pHبفففففاالتر (شفففففیب 0.1
میان ین امتیاز ک

اولت؛  . P=0.001شاگ

تراک اایفان

ارنففدگان بففا نمففره ضففایعات کفف
همبسففت

اففا

منففف داشففت (شففیب -0.09

میففان ین نمففره وضففعیت کف

اففا  /تففراک

اا pH /؛  P=0.017با

نهفای ارنففدگان؛  . P=0.05بففا ایففن حففال،

اففا همففراه بففود.

افففا

شففرایط نففامطلو کفف

مساحت وویع تر ناحیفه اوفلت وفالن بفا
وضعیت بدتر ک

شیب  0.02نمره وضعیت ک

اا  /درصفد

اا مرتبط بود (میفان ین

فصلنامه چكاوك /شماره  /113زمستان 1399

ارتففففففففففاع بستر با شفففرایط ک
ارتباط نداشت.

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

جدول  .2تغییرات میانگین نمره شرایط بستر و کیفیت بستر در  18سالن مرغ مادر گوشتی در
طول دوره تولید
سن

 24هفتگی

 36هفتگی

 48هفتگی

شرایط بستر

کشتار
SE
( 55تا  63هفته)

0.1a

0.2

0.4b

0.3

0.07

7a

7a

10b

12c

0.4

33a

-

28b

24c

0.7

pH

8.2 a

-

8.7b

8.7b

0.054

آمونیاك

1987

-

2210a

1771b

77.5

ارتفاع
(وانت متر
درصد
رطوبت

 a-bمیان ینها در هر ردی

دارا اگتالف آمار در وط  0.05هستند.

بففا نزدیففک شففدن بففه اایففان دوره تولیففد،
ارتفففاع بسففتر افففزای

و رطوبففت کففاه

( . P =0.002مكففان نمونففه بففردار بففر
شاگ

ها ارتفاع بستر ،رطوبت ،میفزان

م یافت ( ، P=0.001دول  pH . 2بستر

آمونیففاك و شففرایط بسففتر تففأثیر داشففت

در هفتففففه  48بففففه اود گففففود روففففید

( دول  . 3ارتفاع بستر در قسمت لبههفا

( . P=0.001میزان آمونیاك قبل از کشتار

اوففلت بیشففتر بففود و مرطففو تففرین و

در مقایسفففه بفففا هفتفففه  48کمتفففر بفففود

بیشترین میزان آمونیاك نیفز همفین نقطفه

( . P=0.001نمففره شفففففرایط بسففتر در

بففود .هففیچ تفففاوت در میففزان  pHبففین

هفته  48نسبت به هفته  24ضعی تر بفود

نمونفه بفردار و فود

مكانها مصتلف
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

نداشت .میزان آمونیاك بفا ارتففاع بسفتر،

را بففههفف زده یففا بسففتر تففازه اضففافه

 pHو رطوبت ارتبا مثبت داشت.

م کردند.

میان ین رگداد ضایعات مفصل گرگوش
هن اک کشتار  0/005 ± 0/001درصد بود.

بحث

در هشت گله ،هفیچ ضفایعها در مفصفل

همانطور که انتظار م رففت ،بفا اففزای

گرگوشفف مشففاهده نشففد و در 10گلففه

ون گله مادر گوشت  ،وقوع ضایعات ک

ضفففایعات کوچفففک و وفففطح مفصفففل

اا بیشتر و شدیدتر م شفد ،در حفال کفه

گرگوشفف (نمفففره  1در  1یفففا  2ارنفففده

بففروز ضففایعات شففدید در وففن کشففتار

مشاهده شد .هیچ حذف الشه کامل ناشف

حداکثر به  64درصفد روفید .در برروف

از بروز تاول وینه انجفاک نشفد .میفان ین

این ضایعات در وفط ماکرووفكوایک و

درصد حذف موضع الشه ناش از تاول

آوفیب شناوف بففافت  ،هففیچ نشففانها از

وففینه  0.1 ± 0.05بففود .در  13گلففه هففیچ

درگیر باکتریولوژیفک مشفاهده ن ردیفد.

نشفد و در

هفا وزن ( Wolanski et al.,

گونه حفذف موضفع گفزار

شفاگ

انج گله درصد حفذف بفین  0/05تفا 0/63

 2004; Kjaer et al., 2006و وففن

متغیفففر بفففود .بفففه دلیفففل بفففروز کففف

( McIlroy et al., 1987; Bruce et al.,

عففففففففففففففففارضه وففوگت

مفصففل

گرگوش و تاولها وینه ،هیچ تجزیه و

 1990در ایجفففاد درماتیفففت کففف

افففا

و هها گوشفت مفوثر شفناگته شفده

تحلیففل آمففار بففر رو ایففن دو شففاگ

اوت .از آنجا که رشفد و فههفا مفادر

انجاک نشد.

گوشت بفه وفرعت و فههفا گوشفت

گزار

شد که فقط گاه در اواوط دوره

نیست ،بدیه اوت کفه نقف

وزن ممكفن

تولید بسفتر تفازه اضفففففافه شفده اوفت.

اوت در علت شناو درماتیت ک

هیچ یک از مرغداران دی ففر بستفففففففففر

مرغها مادر از اهمیت کمتر برگوردار

را تعویض نكرده بودند و عمفدتا " بسفتر

باشد.
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افا در

اا... ،

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

جدول  .3تفاوت در میانگین نمره بستر ،ارتفاع ،رطوبت pH ،و میزان آمونیاک در نمونههای
بستر از پنج مکان مختلف در سالنهای مرغ مادر گوشتی.
محل نمونه

زیر خطوط

برداری بستر

دانخوری

شرایط بستر

0.1±0.07

0.4±0.07

ارتفاع

7±0.4a

12±0.4b

9±0.4c

27±0.9a

31±0.9b

28±0.9

27±0.9a

pH

8.4±0.1

8.6±0.1

8.5±0.1

8.5±0.1

8.5±0.1

آمونیاك

1785±98a

2350±98b

1992±98

2009±98

1809±111a

رطوبت
(درصد

لبه اسلت

بففا ایففن حففال ،وانففا و همكففاران (1998
احتمففال افففزای

ضففایعات کفف

اففا در

مرغها مادر با گذشت زمان را تفا حفد
ناش از افزای

وزن دانسفت .عفالوه بفر

بین خطوط

دیوار جانبی

انتهای سالن

0.2±0.07

0.2±0.07

0.4±0.08

9±0.4c

7±0.5a
29±1.1

دانخوری

اوت بصش ازبدتر شدن نمره کف

افا در

مرغها مولد را توضی دهفد ،زیفرا وزن
بدن مرغها مولد در طول دوره تولید ،از
متووط  2.0کیلوگرک در  19هفت

به 3.9

ایففففن Wolanski ،و همكففففاران (2004

کیلفففوگرک در  60هفت ففف اففففزای

مففف

گروس هفا گلفه هفا مفادر گوشفت را

یابد(. Aviagen, 2013

مورد مطالعه قرار دادنفد و نتیجفه گرفتنفد

میففان ین نمففره شففرایط بسففتر زمففان کففه

که وزن بدن ،به فا وفن ،ممكفن اوفت

ارندگان  48هفته داشتند ،در ضعی تفرین

افا داشفته

میزان بود .به طورکل  ،بسفتر در شفرایط

وزن بفدن ممكفن

مطلوب قفرار داشفت و میفان ین نمفره آن

تأثیر بیشتر بر وضعیت کف
باشد .بنابراین ،اففزای
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

هرگففز از یففک بیشففتر نشففد .اگرچففه نمففره

بستر ( Sanderوهمكفاران  2003 ،و نیفز

بففاالتر شففرایط بسففتر ،بففا نمففره بففاالتر

به تمیفز ارهفا کمفک کنفد ( Martland,

ضففایعات ک ف

اففا همففراه بففود ،امففا نمففره

. 1985; Haslam et al., 2006

وضعیت بستر تاثیر بر درصد ضفایعات

در طول دوره تولید ،بستر گشکتفر شفد.

شدید نداشت .همچنین ،الزک به تکر اوفت

رطوبفففت بسفففتر تحفففت تفففأثیر اقفففدامات

که بسترها کامال گشفک و شفكننده ،در

مدیریت  ،به ویاه با کنترل دما و رطوبفت

اففا را

نسففب از طریففق تهویففه مناوففب حفففظ

تضمین نم کفرد .بفا تو فه بفه ضفایعات

م شود ( McIlroy et al., 1987; Jones

اففا در و ففههففا گوشففت ،

 . etهمچنفففففین ،ظرفیفففففت

طففول دوره تولیففد ،وففالمت کفف
شففدید کفف

al.,2005

وضعیت بستر معمفوال بسفیار بفدتر ازآن

آزادواز آ بسفتر مف توانفد نتیجفه را

اوففت کففه در ایففن مطالعففه مشففاهده شففده

تحففت تففأثیر قففرار دهففد (،Bilgili et al.

اوفففت ( 1985 ، Martland؛ د ونفففا و

 . 2009اگرچففه بسففترها گشففک تففر بففا

همكفففاران  . 2014 ،وضفففعیت بسفففتر در

وضعیت بهتر ک

اا در ارتبا بودند ،امفا

والنها مادر ،بدتر شدن وضفعیت کف

عوامل دی ر از اهمیت بیشتر برگفوردار

اا را به طور کامل توضی نم دهد .با این
و فففود ،بسفففترها

بودند ،زیفرا ضفایعات کف

افا ،بفه ویفاه

گشفففک و شفففكننده

ضایعات شدید ،با نزدیكتر شفدن بفه وفن

مزایففا دی ففر نیففز دارنففد چففرا کففه بففه

کشتار بیشتر شدند .در چند مطالعه (وانا

ارندگان ا ازه م دهنفد تفا رفتفار طبیعف

و همكففاران  1998 ،؛ مففاین و همكففاران ،

ماننفد سفتجو غفذا ،بفههف زدن بسففتر

 ، 2007گیس بودن بستر مهمتفرین عامفل

(هال  2001 ،و گاك بفاز ( Applebyو

در ایجاد ضفایعات کف

همكاران  2004 ،را راحتتر نشان دهنفد.

گوشت  ،بوقلمون و مرغها مولفد عنفوان

بسففتر گشففک همچنففین ممكففن اوففت بففه

شد .در مطالعه  ، 1985( Martlandبستر

تمیزتففر ن ففه داشففتن تص ف مففرغهففا رو

مرطو ( 71درصد رطوبت باعفا ایجفاد
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افا در مفرغهفا

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

درماتیت تماوف بیشفتر در مقایسفه بفا

کیفیت بستر در قسمتها مصتل

بسففتر گشففک ( 58درصففد رطوبففت شففد.

متفاوت بود .بستر در ناحیه لبهها اولت

 2011( Wu and Hockingنتیجفففه

بیشترین ارتفاع ،میزان رطوبت وآمونیفاك

گرفتنففد کففه رطوبففت بففی

از  30درصففد

را داشت .م توان نتیجفه گرففت کفه بفاال

بستر ،منجر به آویب کف

افا مف شفود.

بففودن ایففن عوامففل ،احتمففاال ناشفف از

دراین مطالعه ،رطوبفت بسفتر فقفط در 24

حضور فعال ارندگان در لبهها اوفلت و

از  30درصد بود .با ایفن

همچنین تجمع رطوبفت حاصفل از مفدفوع

هفت

کم بی

و ود ،بعید اوفت کفه ایفن امفر منجفر بفه
افزای

وفالن

در این مكانها اوت.

ضفایعات شفدید افس از  48هفتفه

در گلههای که بستر آنها میزان آمونیاك

اا به وفرعت بفر

بففاالتر و  pHاففایینتر داشففتند ،شففرایط

رو بستر مرطو وضعیت بفدتر ایفدا

کف

اففا بهتففر مشففاهده شففد .در ایففن

مف ف کننفففد (;Greene et al., 1985

گصوه ،قبال رابطه معكوس شرایط ک

شود ،زیرا ضایعات ک

 . Martland, 1985رطوبت بسفتر ممكفن

اا با میفزان آمونیفاك گفزار

اوت عامل ک اهمیتتر در ارنفدگان بفا

( Haslamو همكففاران  . 2006 ،از طرفف ،

ون بفاالتر نسفبت بفه ارنفدگان کف وفن

در چندین مطالعه دی ر ه مشص

شفده

باشد ،در حال که وایر فاکتورهفا ممكفن

اوت که میزان آمونیاك بر ضفایعات کف

اوففت در وففنین بففاالتر اهمیففت بیشففتر

اا تأثیر نم گذارد (1998 ،Wang et al.؛

داشته باشفند (مفاین و همكفاران . 2007 ،

2007 ،Mayne et al.؛ ،Martins et al.

این امر م تواند در مورد مفرغهفا مفادر

 . 2013با این حال ،تو ه به این نكته حائز

گوشت نیز صدق کند .این احتمفال و فود

اهمیفت اوفت کففه در ایفن مطالعفه ،میففزان

دارد که واگتار اووت ک

اا بفا گذشفت

زمان تغییر نموده و در نتیجفه حساوفیت
اووت افزای

یابد.

شفده بفود

آمونیاك بستر اندازه گیر شد ،در حفال
کففه در بیشففتر مطالعففات قبلفف میففزان
آمونیاك فضا والن اندازه گیفر شفده
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

بفود( Wang et al., 1998; Haslam et

مرتب مواد بسفتر تفازه اضفافه نمف شفد.

;al., 2006; Mayne et al., 2007
 ، Martins et al., 2013بنابراین مقایسه

مارتینز و همكاران ( 2013اظهار داشفتند

نقفف

آمونیففاك در ایجففاد ایففن ضففایعات

دشوار گواهد بود.
اوتفاده مجدد از بستر برا چنفدین دوره
ا در ا باعفا اففزای
ک

شفدت درماتیفت

اا در و ه ها گوشفت مف شفود

( . 2009 ،Bilgili et al.فرضیه ایفن بفود
که اثر بستر که دوباره اوتفاده م شود
با بستر که برا مدت طفوالن اوفتفاده
شده اوت ،یكسان اوت .در ط یک دوره
تولید طفوالن  ،مفدفوع کفه در الیفههفا
بسفتر مفع مف شفود ،مف توانفد وففط
تحریک کنندگ بستر را افزای

دهد؛ حت

در شرایط که بستر گفیس یفا چسفبناك
نباشد .ثابت شده اوت کفه اففزودن مفنظ
بستر تازه در مقایسه با بستربدون تغییر،
تفففأثیر مثبتفف بفففر وفففالمت کف ف

افففا

بوقلمففونهففا دارد (چففارلز و فورچففون ،
 . 1977بستر تازه ممكفن اوفت از طریفق
رقیق کردن مواد تحریک کننفده ،زیفان آن
را برا ک

اا ارندگان کاه

دهفد .در

این مطالعه ،در هیچ یک از مزارع ،به طفور
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که آویب ک

اا در ارنفدگان فعفالتفر بفه
افا بفا بسفتر ر

دلیل تمفاس بیشفتر کف

م دهد .مرغ مادر گوشت فعالیت بیشتر
نسففبت بففه و ففههففا گوشففت دارد کففه
ممكن اوت اثر منف مفواد تحریفک کننفده
بر والمت ک

افا را اففزای

دهفد .تفأثیر

عوامل تحریفک کننفده اووفت کف

افا در

بستر و افزودن و بهه زدن مفنظ بسفتر
بففر وففالمت ک ف

اففا در مففرغهففا مففادر

گوشففت اففاوه هففا مفصففلتففر را
م طلبد.
افا مفرغهفا مفادر

عالوه بر بستر ،ک

گوشت با اولت تماس دارد .مشاهده شفد
که افزای

وفط اوفلت بفا نفامطلو تفر

شففدن وضففعیت ک ف

اففا

و ففههففا در

ارتبا بوده اوت .در همین رابطه ،برگف
ویاگ ها اولتها م توانند مهف باشفند
از ملففه ففنس نامناوففب اوففلت ،ماننففد
چفو هفای کفه حفاو ترکیبفات تحریففک
کننده هستند و مطابق گزارشات ،منجر به
آویب فد کف

افا در مفرغهفا مفادر

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

گوشت م شوند (. 1994 ،Sander et al.

هرچه وط اولت در والن بزرگتر باشد،

بهعالوه ،نشان داده شده اوت کفه چفو

وففط بسففتر کففوچكتر گواهففد بففود و

گففوا هففا گففیس ( Wangو همكففاران ،

برعكس .بنابراین ،در مورد تأثیراولت بفر

 1998و طراح نامناوب چو گوا ها،

اا مرغها مولد باید مطالعات

تأثیر منف بر وضعیت ک

اا در مرغها

رو ک

بیشتر صورت گیرد.

مففادر دارد ( Pickelو همكففاران . 2011 ،

به نظر م رود که تأثیر تراک ارندگان بر

مرغها بالغ از چو گوا بفرا اقامفت

رو وضففعیت کفف

اففا ایچیففده اوففت.

در طول شب اوتفاده م کننفد (Appleby

مشاهده شد که بفین تفراک نهفای بفاالتر
افا ارتبفا

و همكففاران  2004 ،و مففرغهففا مففادر

ارندگان با وضعیت بهتفر کف

گوشففت از وففطوح بففاالتر زمففین اوففلت

و ود دارد .قبال در و فه هفا گوشفت

برا همفین منظفور اوفتفاده مف کننفد .از

مشص

آنجا که وزن مرغها مادر ون ین اوفت،

با تأثیر منف بر رگفداد درماتیفت تماوف

و زمففان طففوالن بففر رو اوففلت ب فهوففر

همراه اوت (مكیلرو و همكفاران 1987 ،

مف برنففد ،طراحف و ففنس اوففلت ممكففن

؛ توماس و همكاران  ، 2004 ،در حال که

اوت حت تأثیر بیشتر بر توزیفع فشفار

برگفف دی ففر از نویسففندگان نیففز هففیچ

ااها داشته باشد و باعا بیشفتر

ارتباط را بفین ایفن دو ففاکتور مشفاهده

رو ک

شده بود که تراک باالترارندگان

شدن تاثیرات منفف اوفلت بفر رو کف

نكردنفففد ( Haslamو همكفففاران  2006 ،؛

اا آنها شود .طراح و شفرایط مطالعفه

 Allainو دی ران  . 2009 ،تراک گلههفا

اوفلت

مففادر بسففیار کمتففر از تففراک معمففول در

حاضر ،امكان مقایسه مواد مصتل

را فففراه نكففرده اوففت .عففالوه بففر ایففن،

وففالنهففا

و ففههففا گوشففت اوففت،

نتیجهگیر در گصوه وفط اوفلت بفه

بنابراین مقایسه اثر تراک بر وضعیت ک

دلیففل تففأثیر مصففدو گففر آن بففر وففط

اففا در و ففههففا مولففد و و ففههففا

بستر والن دشوار اوت ،به عبارت دی فر،

گوشت دشوار م باشد .بفا ایفن حفال در
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تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

ایففن مطالعففه ،ممكففن اوففت تففراک نهففای

م رود این آویبهفا بفافت  ،مشفكالت

اایینتر ،نشفان دهنفده وضفعیت وفالمت

کمتر را در مرغها مولد مورد مطالعفه،

مفر و

شامل م شدند .با این حفال ،ممكفن اوفت

ضعی تر گله و در نتیجه افزای

میر در طول دوره تولید بوده باشد.

در این مطالعه ،ایجاد این ضفایعات دوفت

در صففورت بهبففود شففرایط بسففتر ممكففن

ک گرفته شده باشد ،زیفرا در گفروسهفا

اففا بهبففود یابنففد

مف شفوند

اوففت ضففایعات کفف
(al.

et

این ضایعاتها معموال گزار

1985 ،Greene؛ ،Martland

(مک آ لرو و همكاران ، 1987،بفروس

1985؛  . 2007 ،Mayne et al.اووففت

و همكففاران 1990 ،؛ گوویففا و همكففاران،

اا ،تحفت

 . 2009دراین مطالعفه ،برروف ضفایعات

صاف و بدون اووته ناحیه ک

تاثیر فرآیند التیاک ضایعات م تواند فا

در گروسها گنجانده نشده بود و تا آنجا

گففود را بففه داغ زگفف یففا اوففكار1بدهففد

که م دانی  ،هیچ اطالعات در مورد شیوع

(میشففل و همكففاران  . 2012 ،ایففن نففوع

ضایعات مفصل گرگوش یا تفاول وفینه

ضایعات در ویست امتیازده  ،در ردی

در گلهها مادر گوشت و ود ندارد.

ضفایعات وفطح کوچفک و بفزر قفرار

این مطالعه بر رو تأثیر شرایط و کیفیت

گرفته (نمفره  1و  2و بفه صفورت مجفزا

بستر بفر درماتیفت تماوف در مفرغهفا

نشدند .در مطالعه حاضر ،به نظفر

مولد متمرکز شفده اوفت .همچنفین وفایر

تعری

تعداد ضفایعات شفدید

عوامففل ،ماننففد تغذیففه ( ، 2005 ،Mayne

با نزدیک شدن به ون کشتار ،احتماال اثفر

ژنتیففففک ( Kjaerو همكففففاران 2006 ،و

م رود که افزای
زئ التیاک را اوش

نسففیت ( McIlroyو همكففاران  1987 ،؛

داده اوت.

در ایفففن مطالعفففه ،وفففوگت

مفصفففل

گرگوش و تاول وینه یافتههفا کمیفا
بود .در مقایسه با ضایعات ک

 Bruceو همكففاران  ، 1990 ،بففر وففالمت
کفف

اا ،به نظر

اففا

و ففههففا گوشففت تففأثیر

م گذارند .در این مطالعه نشفان داده شفد
که تاثیر کیفیت بستر بر شرایط ک

scar

1
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اا در

تأثیر کیفیت بستر بر درماتیت ک

اا... ،

گلففههففا مففادر گوشففت بففه طففور دقیففق

م باشد ،البتفه در صفورت قابفل مقایسفه

مشابه گلهها گوشت نیست ،بنابراین اثر

بودن شرایط ،انجفاک مطالعفات مشفابه در

وففایر فاکتورهففا گطففر بایسففت مففورد

وایر کشورها برا تاییفد آن الزک اوفت.

مطالعه قرار گیرند.

ن هدار بستر در شرایط گشک و گفو

م توان نتیجه گیر کرد که این بررو ،
اولین مطالعها بود که والمت کف

بففرا وففالمت ک ف

اففا از اهمیففت زیففاد

افا را

برگففوردار اوففت .بففا ایففن حففال ،بففه نظففر

در مرغها مادر گوشفت در طفول دوره

م رود که عوامفل گطفر بیشفتر  ،ماننفد

تولید بررو مف کفرد .بفا بفاالرفتن وفن
ارندگان ،وضعیت کف

مساحت اولت در والن ،بر رو ک

اا

افا درآنهفا بفدتر

مرغهفا مادرگوشفت تفأثیر مف گذارنفد.

م ف شففود .هن ففاک کشففتار 64 ،درصففد از

بنففابراین ،صففرف حفففظ کیفیففت بسففتر بففه

مففرغهففا ضففایعات شففدید داشففتند .ایففن

تنهای برا حصفول اطمینفان از وفالمت

موضففوع نشففان دهنففده مصففاطره رفففاه

اا در و هها مادر کاف نیست.

ک

مففرغهففا مففادر گوشففت از ایففن بابففت

Reference:
Kaukonen, E., Norring, M., Anna Valros (2016). Effect of litter quality on
footpad dermatitis, hock burns and breast blisters in broiler breeders
during the production period. Avian Pathology, Vol. 45, No. 6: 667–673.
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واکسنهای غیرفعال باکتریایی (باکترینها)

ترجمه :دکتر حمیدرضا گندمی ثانی
شرکت مرغک

ر ستتتمن و عملكتتا ولتتههتتای متتا ر
و شتی ار  .مشتان ا ه شتیه استن اته
ضمن استدا ه از وااستنهتای غیتا فاتا

خالصه

نااتایایی (نااتاین) اثا نیماریهای خاص

استتتدا ه از یتتب نامامتته وااسیناستتی ن

از طایق مقتاو شتین پامتیوان ر ناانتا

خ ب ،همتااه نتا متییاین مناسته ولته و

ع امل پات ژن مضا ااهش متی یانتی ،امتا

رعاین مكات امنین زیستی ،مقشی اساسی

م فقین وااسیناسی ن ماهت ن مهتارت و
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

تكنیكی اسن اه ت سط تیم وااسیناستی ن



فقط از وااسنهای نتااتاینی اته

م ر استدا ه میویا .ت صتیه متیشت

ت ستتتتط امپزشتتتتب ت صتتتتیه

اتته نتتااتاین هتتا از طایتتق تزریتتق زیتتا

شیهامی ،استدا ه ش .

جلیی( )SQیا تزریق عضتمی( )IMمت ر



استدا ه قاار ویامتی و ر عتین حتا نایتی
مااقه ن

از مگهیاری مناسه وااستنهتا و
مصتتا

صتتحی امهتتا اطمینتتان

اه پامیوان وز اامل وااستن

حاصل ش  .نتاای ایتن منرت ر،

را ریافتن اننتی و الز استن تتا از ایتن

نایی از قبل نامامه اشن و اجازه

م ضتتت ط اطمینتتتان حاصتتتل شتتت  .ر

ا تتتا متتای نتتااتاین قبتتل از

تزریق های زیا جلیی ،نایی مااقه نت

وااسیناستتی ن نتته متتای اتتتا

تتا

محتتل تزریتتق خیلتتی مز یتتب ستتا ،قاعتتیه
وا ن یا استخ ان هتای وتا ن مباشتی .ر

ناسی.


این قبیل وااستن هتا نایتی فقتط

تزریقات عضتمی میز محتل تزریتق مبایتی

ت ستتط افتتاا بمتت ز

خیلی مز یب نته استتخ ان جنتا نت ه و

تزریق ش می اه اطتعات اتاملی

مبایی تزریق نط ر خیلتی عمیتق ر عضتله

ر متت ر تكنیتتبهتتای صتتحی

سینه امجا ش  .ر هتا و مت ط تزریتق
یا شتیه ،ضتاوری استن تتا پاستنل نته

مصا


یتتیهای

وااسن ارمی.

واانشهای نافتی ر محل تزریق

رستتتتی از تجهیتتتزات وااسیناستتتی ن

ر واقع پاسخ سیستم ایمنی نین

استتتتدا ه مماینتتتی تتتتا از بستتتیه یتتتیوی

پامتتیوان استتن اتته نتته وااستتن

ماخ استه بمها جل ویای نه عمل بیی.

مشان ا ه میش .


مواردی که هنگاا اتاتدادا اب کااکتر
کا د در نظر گرفت عبارتند اب:

نازرسی نصای از محل تزریتق،
نهتاین رو

نتاای انتتا

قتن

تزریق وااسن نه شمار میرو .
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)





مهتتتتایی هتتتتا نامامتتتته

نتتتتا اجتتتتاای صتتتتحی یتتتتب نامامتتتته

هتتتتی

وااسیناستتتی ن ،ستتتتیانی نتتته

وااسیناستتی ن مناستته ،متتیتتت ان نتته

تیتاهای ناال ،یكن اخن و ط المی

ناالتاین نهاه وری وله ستن یافتن و ر

میت بمتی نا ی میناشی.

عین حا ستمتی پامیوان را تأمین مم .

اطمینتتان حاصتتل شتت

اتته ر

جایتتتان وااسیناستتتی ن هتتتی

ر این مقاله ،نه تاایف وااسن هتای غیتا
فاا  ،سن مناسه وااسیناسی ن پامتیوان

پامتیهای از قلتتم میافتتتی و یتتا جتتا

و رو

ممامتتی .پامتتیهای اتته وااستتن را

پاسخ ایمنی و ناالخاه عیه یانی مسائل و

ریافن مكتا ه ناشتی ،ر مقانتل
نیماری مان طه محافرن مخ اهی

صحی تج یز وااسن ها ،ارزیانی

رفع مشكتت احتمتالی ماشتی از مصتا
این سته از وااسنها پا اخته شیه اسن.

شی.
وااستتنهتتای غیتتا فاتتا نااتایتتایی یتتا
نتتااتاین هتتا ،جتتز اساستتی و مهمتتی از
نامامه های وااسیناستی ن ولته هتای متا
ما ر ن ه و از بنها ناای تحایتب ایمنتی
ر سط ح ناال استدا ه متیشت می ،نتا ایتن
حا  ،نه لیل واانشهای التهانی زیان نار،
ت صیه میش

تا از نااتاین ها ر سنین

نتتاالی  10-8هدتگتتی استتتدا ه شتت

تتتا

پامیوان از مرا ت ه نیمی تكامتل یافتته و
قا ر نه جذب وااسن و پاسخ مناسته نته
بن ناشنی.
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مقدمه
اصتتتت الً" استتتتتدا ه از نامامتتتتههتتتتای
وااسیناسی ن ر پاور

طیت ر تجتاری،

جهن تضمین رشی ،رفاه و ناالخاه نهتاه
وری مناسه وله نسیار حائز اهمین اسن.
هنگتتامی اتته یتتب نامامتته وااسیناستتی ن
مناستته همتتااه نتتا روشتتهای مطلتت ب
مییایتی و امنین زیستتی مت ر استتدا ه
قاار می ویا  ،می ت امی سبه جل ویای یتا
تخدیف اثاات مخاب نیماریها شیه و وله
را ر ناانا عد منها محافرن ممایی.

وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

از ایتتن مقالتته ،ارائتته تاایدتتی از

وااسنهای غیتا فاتا نااتایتایی ،جزئتی

هتتی

اساستتتتی و مهمتت تی ر نامامتتتتههتتتتای

نتتااتاین ،ستتن مناستته وااسیناستتی ن

وااسیناسی ن وله های ما ما ر نه شمار

پامتتیوان و رو

ایتتن

متیرومتی و نتاای تحایتب ستط ح نتتاالی

وااسنها ،ارزیتانی پاستخ ایمنتی ،و عیته

ایمنی نین پامتیوان مت ر استتدا ه قتاار

یتتانی مستتائل و رفتتع مشتتكتت احتمتتالی

میویامی .این وااستنهتای غیتا فاتا یتا

ماشی از مصا

این سته از وااستن هتا

"نتتااتاین" نتتاای ایجتتا پاستتخ ایمنتتی ر

میناشی.

صتتحی مصتتا

ناانتتا ناختتی ع امتتل نیمتتاری زا مامنتتی
و متتتتههتتتتای ستتتتالم مت 1،پاستتتتت رال

مشخصات کاکتر

م لت ستتییا 2،اشاشتتیاالی 3،بویبتتااتای

نااتاینها نه ط ر الی از و جزء تشتكیل

پاراوالینتتتتتتتارو  4،اورمیت نتتتتتتتااتای

میش می :یب فاز بنی و یب فاز امكتی یتا

رین تااائا 5و ر ناخی اشت رها ،مت ر

ا ج ان اه ر محل لی نه ما ام لسی ن نا

استتتدا ه قتتاار متتیویامتتی .ر صتت رت

هم مخل ط می ش می .نه ط ر الی فاز بنی

وااسیناسی ن صحی و ر زمان مناسه،

حاوی بمتتی ژن نت ه و فتاز ا جت ان یتا

وااسن های غیا فاا نااتایایی میت امنتی

امكی پاسخ پامیوان ر مقانل بمتی ژن را

ایمنی پامیوان ر ناانا این ع امل پات ژن

افزایش می هی .بمتی ژن م جت

ر ایتن

را تأمین اننتی نتا ایتن حتا  ،ر صت رت

سته از وااسن ها میت امی نخشی از یتب

ناوز اشتتباه ،ایتن وااستن هتا متی ت امنتی

نااتای و یا اجتزای بن ناشتی .مامت الً از

نته

و میتز روغتن هتای

اثاات مندی نتالق ه ای را میتز نتا خت
همااه اشته ناشنی.

هییرواسیی بل مینی

مایمی نان ان ا ج ان استتدا ه متیشت .
1

Salmonella spp.
)Pasteurella multocida (Cholera
3
)Escherichia coli (E. coli
4
)Avibacterium paragallinarum (Coryza
5
)Ornithobacterium rhinotracheale (ORT
2

وااستتنه تای حتتاوی ام لستتی ن روغنتتی
می ت امنی ام لسی ن های تكتی یتا وتتایی
ناشنی  .وااسن های حاوی ام لسی ن های
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

تكی شامل یب فاز بنی نت ه اته ت ستط

خصتت ت ص لیپتت ت پلی ستتتتااارییها یتتتتا

یب فاز پی سته روغنی احاطه شتیه استن

امیوت استتین هتتا) نتتا روغتتن ماتتیمی نتته

و تحتتن عنتت ان ام لستتی نهتتای بب ر

عن ان ع امل نسیار ق ی محتاك سیستتم

روغن( )W/Oشناخته می ش می .از طتا

ایمنی شناخته میش می.

یگتتا ،ر ام لس تی نهتتای روغتتن ر بب

ااثتتا وااستتنهتتای غیتتا فاتتا نااتایتتایی

( )O/Wاین بب استن اته نته عنت ان فتاز

م ج

ر نازار نا پایه روغنهای مایمی

پی سته مت ر استتدا ه قتاار متیویتا .

هستنی .واانش نافتی ر محتل تزریتق نته

ام لستتتی نهتتتای ونتتتل یتتتا وتتتتایی

ویتت ه ر وااستتتنهتتتای اشتتتته حتتتاوی

( )W/O/Wاز طایق امتشار بب ر روغن

ام لسی ن روغنی پاستت رال ،ستالم مت و

و سپس پخش مجتی ایتن ام لستی ن بب

ا ریزا ر مقایسته نتا وااستن هتای غیتا

ر روغن ( )W/Oر بب ت لیی میش می.

فاا حاوی هییرواسیی بل مینی

مام الً

سط پاسخ بمتی نتا ی و متااقبتاً" ایمنتی

شیییتا اسن ،ننانااین این م ط از وااستن

حاصتتله ،نتته میتتزان وااتتنشهتتای نتتافتی

ها  ،ستط بمتتی نتا ی نیشتتای را میتز

ناامگیخته شیه و میتز غلرتن بمتتی ژمیتب

ت لیی میاننی.

وااسن نستگی ار  .نه ط ر الی ،واانش
نافتی متااقه تزریق وااسن های غیافاا
حتتاوی ام لستتی ن روغنتتی نااتایتتایی،

ت مصرف کاکتر
ت صیه می ش

در پرندگان

تا پامتیوان جت ان خیلتی

نسیار شیییتا از واانش نتافتی ماشتی از

ر مااض اثاات تهتاجمی نتااتاین قتاار

تزریتتق وااستتنهتتای غیافاتتا حتتاوی

مگیامتتی ،البتتته نتته استتتثنای م ت ار ی اتته

ام لسی ن روغنی ویاوسی میناشی .علن

چالش وله نا ع امل نیمتاریزا ناالستن اته

ناوز این پییتیه بن استن اته ام لستی ن

ر این ص رت هم نتازمگای نامامته هتای

سل لهای اشته نااتایایی حاوی تاایبات

امنین زیستی نسیار حیتاتی خ اهتی نت .

سمی منشاء وافته از اجزای ستل لی (نته

ر یتتب نامامتته مناستته وااسیناستتی ن
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

اجازه می هیم تا تا وااسنهای غیا فاتا

تخمگتتذاری و رستتیین نتته پیتتب ت لیتتی نتتا

نااتایتتایی ر ستتنین نتتاالی  10-8هدتگتتی

مخاطاه م اجه ش .

تج ت یز ش ت می .نتته ایتتن تاتیتته ر چنتتین
شاایطی پامیوان از مرا ت ه نیمی تكامل
یافته و ایتن م ضت ط ناعت متیشت

تتا

ر ا امه ،نته شتاح جزئیتات نیشتتای ر
خص ص عناوین ذاا شیه ر صدحه او
پا اخته میش .

پامتتیه وااستتن را جتتذب اتتا ه و نتته بن
پاسخ مناسه مشان هی.
نتتاای حص ت

روش مصرف واکس های غیر فعال

نهتتتاین متیجتته از تج ت یز

آمادا تابی واکس

وااستتنهتتای غیافاتتا  ،الز استتن تتتا

ت صیه التی بن استن اته وااستن را 24

پامیوان و وز وااسن ریافتن ارمتی و

ستتاعن قبتتل از وااسیناستتی ن از یخ تتا

ایتتن م ضتت ط نتته خصتت ص ر متت ر

خارج اا ه و اجازه ا ه ش

وااسنهای غیتا فاتا نااتایتایی صتا

اتا نمامی .ت لیی اننیوان نااتاین ت صتیه

اسن .نه لیل وااتنش ماشتی از مصتا

میاننی قبل از وااسیناسی ن ،نتا استتدا ه

وااسن های غیا فاا  ،ت صیه می ش

تا ر مای

اه

از نتتن متتاری ،متتای وااستتن نتته 29-27

بخاین ریافن این قبیل وااستنهتا ر ر

رجه سامتیگاا ( 80-85رجه فارمهاین)

ولههای ما ما ر و شتی ،حت الی 19-18

ناستتی تتتا از ایتتن طایتتق ضتتمن اتتاهش

هدتگی ناشی ،ر این ص رت نته پامتیوان

وااتتتتنشهتتتتای م ضتتتتای ماشتتتتی از

تا قبتل از شتاوط

وااستتن هتتم نتتا

زمان اافی ا ه میش

وااسیناستتی ن ،مصتتا

ت لیی تخم متا از اثتاات تزریتق وااستن

سه لن نیشتای امجا وتا ( .شال . )1

نهب ی حاصل اننی .اوا تزریقات وااسن

نتتاای جلتت ویای از شكستتن ام لستتی ن

خیلی نه هم مز یتب ناشتنی یتا نتا شتاوط

نااتاین ،از امجما و یا و وا اا ن نتیش

ت لیی تخم ما فاصله خیلتی امتی اشتته

از حی بنهتا اجتنتاب وتا  .نایتی ت جته

ناشتتتنی ،بن وتتتاه ممكتتتن استتتن شتتتاوط

اشن اه ستایا وااستنهتای غیتا فاتا ،
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

مامنی وااسن های اشته شیه ویاوستی را

مشتتكتت ابتتیی و یتتا طحتتا و ر متیجتته

م تیت ت ان تتتا  37رجتته ستتامتیگاا (100

ماگ (اه اغله ستنیر خت مایزی هنتیه

ر حتالی اته

ماشی از نااتاین ها مامیتیه متیشت ) را

این متا ممكتن استن مشتكتتی را نتاای

نه مبا

اشتته ناشتی .ننتانااین ت صتیه

نااتاین ها ایجا انی .وا اا ن نتیش از

متتیشتت

از یتتب نتتن متتاری جیاوامتته و

حی نااتاین ها میت امی سبه بزا ستازی

اختصاصی نتاای بمتا ه ستازی نتااتاین

امیوت استتین نیشتتتای شتتیه اتته ایتتن

استدا ه مم .

رجه فارمهاین) وتا ممت

م ضتت ط وااتتنشهتتای شتتییی نتتافتی و

شل  - 1وتا

واکسیناتیون و نیز تجهیزات خنک کنندا و گر کنندا که کرای نگهداری واکس

در دمای مناتب اتتدادا میشوند.
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

 18-16هدتتته ر مرتتا وافتتن ،البتتته نایتتی

مح تزر ق
محل هتای مامت

نتاای وااسیناستی ن

ت جه اا اه ر سنین پایین تا،

خیلتی

زیا جلیی ( ،)SQر زیتا پ ستن مت احی

ا چب ن ه و قن تزریتق ر ایتن ماحیته

پشن وا ن و چین پ ستی اشتاله ران و

ممكنسن نا خلل و افن همااه ناشی.

نتتاای وااسیناستتی ن عضتتتمی( ،)IMر

شكل  ، 3محتلهتای تزریتق ذاتا شتیه را

عضتت ستینه ،ران و پتا ر مرتا وافتته

مشان متی هتی .محتل تزریتق تتأثیا قانتل

می ش (شكل  .)2یب محل جایگزین یگا

ت جهی ر پاسخ ایمنی نه وااسن میار و

میناشی اه

نیشتا ناای افتزایش قتن وااسیناستی ن

ناای تزریق ،قسمن زیاین

میت ان ناای تزریق وااسن ر پ لنهای

م ر ت جه قاار می ویا .

شل  -2نمونه ها ی اب تزر ق ب ر جلدی ( تصو ر تمت چپ ) و تزر ق عضالنی
( تصو ر تمت راتت).
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

شل  -3مح های تزر ق واکس .
م فقیتتن ر وااسیناستتی ن نتته مهتتارت

تزریق نااتاین میت امی ر میزان وااتنش

وااستتتینات ر ر رستتتتامین وز اامتتتتل

نافتی پامیه تأثیا خ اهی اشن.

نااتاین نه ها یب از پامتیوان و هم نتین

نه ط ر الی میت ان ودن اه تجت یز زیتا

ت امایی پامیوان ر ناوز پاسخ ایمنتی نته

جلیی ( ،)SQاوا نه رستتی امجتا شت

وااسن ریافتی نستگی ار  .ر صت رت

ر مقایستته نتتا تزریتتق عضتتتمی ()IM

وااسیناستتی ن ر ستتن مناستته ( 10-8

روشی متیم تا نت ه و نتا وااتنش هتای

هدتگی) نا وزن نین مطلت ب و ر شتاایط

امتای میز همااه اسن .اغله جتای زختم

ستتتمتی اامتتل ،پامتتیوان وااتتنش نتتافتی

( )SCARائمی پس از تزریقات عضتمی

مشتان

مشتتاهیه متیشت  ،ر حتتالی اتته پتتس از

خ اهنی ا  .تكنیب نه اار رفتته از ست ی

تزریق زیا جلیی ،احتمتا مشتاهیه جتای

وااسینات ر و میز محل امتخاب شیه نتاای

زخم زیا میسن.

نهتای مسبن نته وااستن از خت
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

روش واکسیناتیون

تزریق تات خیلتتی مز یتتب نتته ماحیتته ستتا،

وااسیناسی ن نااتاینها از طایق تزریتق

قاعتتیه وتتا ن یتتا عضتتتت وتتا ن پامتتیه

زیا جلیی یا عضتمی روشی نسیار قیق

خ

و حساس نت ه اته فقتط ت ستط پاستنل

تا از س زن های استایل م

وااسینات ر مجاب و بم ز

اری ش

(شل  .) 4ت صیه می ش
استدا ه شیه

یتیه نایتی

و ایتتن س ت زن هتتا نط ت ر متتنرم (نتتاای

امجا ش  .این افاا استامی هستتنی اته

حتتتیاقل هتتتا  500پامتتتیه ) جتتتایگزین و

م تیت ت ان هنگتتا وااسیناستتی ن هتتزاران

تا یض شت می .ر تزریقتات زیتا جلتیی،

پامتتیه ر هتتا م نتتن  ،از قتتن اتتار بمهتتا

امیازه س زن ( )GAUGEنایی  19تتا 18

اطمینان حاصتل ممت  .بمت ز

صتحی

وط

بمها  10تتا  12میلتی متتا (  0.4از

تتتیم وااسیناستتی ن نتتهوی ت ه نتتا ر مرتتا

 0.5ایتتتن ) ناشتتتی .ر متتت ر تزریقتتتات

وتتافتن شتتاایطی مامنتتی جانجتتایی شت لی،

عضتمی  ،امیازه س زن  18و طت

بن 6

هزینتته اتتاروای و ستاستتی نتته اتتاروا

میلیمتا (  0.25این ) ت صتیه متی شت .

میت امی نسیار چالش ناامگیتز ناشتی ،امتا

س زن های انی و میز س زنهتای ستااج

این م ض ط یب عامتل مهتم نتاای استه

نایی نتفاصله تا یض ش می .س زن هتای

متایج مطل ب میناشی .هنگا امجا تزریق

انتتی نتتاای مد ت ذ نتته پ ستتن نتته میتتاوی

زیا جلیی ر ماحیه پشن وا ن  ،وااستن

نیشتای احتیاج ارمتی و نته طت ر نتالق ه

امتهایی وا ن وار ش .

ممكتتن استتن ناع ت ایجتتا بستتیه نتتافتی

پاسنل وااسیناسی ن نایی نستیار مااقته

غیاضتاوری شت می .امتتیازه ست زن نایتتی

ناشنی تا وااسن نه ص رت اتداقی نه نتین

مناسه ن ه و ضمن ت جه نه سن پامتیه،

خ شان تزریق مگتا  .ایتن م ضت ط ر

محل تزریق و م ط وااسن مت ر استتدا ه

ص رت وق ط ممكن اسن منجا نه بستیه

امتخاب وا .

نایی ر یب س

جتتیی نتته فتتا شتت  .هم نتتین نایتتی از
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

شل  -4روش صحیح واکسیناتیون ب ر جلدی در نواحی گردن ،د و چی پوتتی کشاله ران.

هنگا امجا تزریق عضتتمی ،نهتتا استن

طایق س زن جلت ویای شت

ها زمتان اته عضتله ستینه نتاای امجتا

س زن نایتی ر یتب ست

تزریق از حجم مناسه ناخ ر ار ن  ،این

سینه ،و ر حالی اه نا زاویه  45رجه نه

عضتتله جهتتن وااسیناستتی ن  IMم ت ر

سمن پایین هیاین متیشت

(شتكل .)5
نتاالیی ماحیته
وار عضتله

استدا ه قاار ویا  .این عضله نا ت جه نته

وا  .این رو

ضتتخامن مناستته نهتتتاین مكتتان جهتتن

وااستتن نتته اختتل حدتتاه نتتین خت

تزریتتق وااستتن متتیناشتتی .نتتا ایتتن حتتا ،

ش ت  .ر متتا متتا ر و شتتتی ،نتته لیتتل

وااسیناسی ن تزریقی ر عضتله ران میتز

احتما امكان تزریتق خطتا و یتا وااتنش

اسن .هنگا تزریتق وااستن ر

نتتیش از حتتی ،استتتدا ه از عضتتتت ران

سینه ،مطمئن ش یی اه س زن نتا فاصتله

نتتتاای امجتتتا وااسیناستتتی ن تزریقتتتی

حیو  2.5 - 3.8سامتی متا (  1-1.5این )

مگتا ایتناته امجتا بن

قانل قب

از استخ ان جنا وار عضله ش

تتا از

عی ورو بستیه نته استتخ ان جنتا از
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ت صیه ممیشت

امب میانی تا از تزریتق

لیل اامتً ضاوری اشته ناشی.

اری

وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

شل : 5واکسیناتیون تزر قی صحیح در عضله تینه ( تزر ق که عضله تینه ای کوچک ا
فیله نمیرتد)  .تصو ر تمت راتت پس اب کالبد گشا ی همان پرندا و که منظور ارب اکی
واکسیناتیون گرفته شدا اتت  .همانطور که د دا می شود در واکسیناتیون تزر قی صحیح
واکس وارد عضله تینه ای کوچک نمی شود .

نهتتا حتتا همت اره نایتتی نتتا قتتن تزریتتق

متتی ش ت  .ر تزریتتق زیتتا جلتتیی پشتتن

وااستتتتن تأایتتتتی اتتتتا و از تستتتتایع

وتتا ن ،نایستتتی پاهتتای محتتل تزریتتق را

وااسیناسی ن نه و مهای اه نا ایدین اار

انار ز تا امكتان مشتاهیه محتل رست ب

اثا مندی نگذار نایستی احتااز ش .

وااسن ر زیا پ سن فااهم ش
 .)6وج ت

ارب اکی پاتخ ا منی
نازرسی نصای از اجاای وااسیناستی ن
و مشتتتاهیه رست ت ب وااستتتن ر محتتتل
صحی تزریق هم اره نهتاین رو

ناای

ارزیانی وااسیناسی ن تزریقتی محست ب

( شل

پاهتتای ختتیس ر ایتتن محتتل

مشتتان هنتتیه بن استتن اتته اتته تزریتتق
وااسن نه لیل تخلیه زو هنگتا یتا یتا
هنگا سامگ نط ر مامناسه اتدا افتتا ه
و وااسن نط ر اامل یتا مستبی ر پاهتا
تخلیتته شتتیه استتن .زمتتان ننتتیی ارزیتتانی
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

وااسیناستی ن نستتیار مهتتم استتن نتتیین

پاسخ ایمنی نته نتااتاین مانت ط نته وز

اتته

استتتتن .ننتتتتانااین ،وقتتتتتی ر جایتتتتان

متیت یتب ستاعن پتس از

وااسیناسی ن رصی زیتا ی از پامتیوان

وااسیناستتتتی ن امجتتتتا شتتتتیه استتتتن.

وااسن را ریافن ممی اننی و یا اسای از

ناز یتتتیهای ستتتاز ه ارزیتتتانی از تتتتیم

وااسن را ریافن می اننی ،امترار میرو

وااسیناسی ن ناای رك واقاتی از قتن

اتته پاستتخ ایمنتتی ولتته میبتتن نتته وااستتن

اار امجا شیه ت صیه متی وتا  .نتاای

ریافتی ضایف ناشتی .طبیاتتا" وااستن

ارزیانی نصای وااسیناستی ن و میتز نته

ر ص رت عی ورو نه نین پامتیوان از

تتیم وااستینات ر

اارایی مناسته ناخت ر ار مخ اهتی نت .

ر تزریقات عضتتمی ،متی تت ان تاتیا ی

تایین ایناه چه تایا از پامیوان ر ولته

منر ت ر نایتتی اطمینتتان حاصتتل ش ت
ارزیانی ظا

منر ر بم ز

صحی

از پامتتیوان خطتتای جتتنس6را نتته رو

امتتتا از یتتب وز اامتتل وااستتن ریافتتن

امسامی اشتن7و محتل تزریتق را ر بمهتا

اتتا ه و یتتا واقاتتاً ر جایتتان عملیتتات

مت ر نارستی قتاار ا  .در واقتع هتتی

وااسیناسی ن وااسن مخ ر ه امی نستیار

مهایی از اجاای صحی یب پاوتكل میون

ش ار اسن .ننتانااین نته اتارویای یتب

وااسیناستتی ن ،ستتتیانی نتته ایمنتتی نتتاال،

رویتتته مرتتتارت و پتتتایش نتتتا نامامتتته

یكن اخن و ط المی میت می ناشی اته از

وااسیناستتتتی ن نستتتتیار مهتتتتم تلقتتتتی

طایق امیازه ویای تیتا بمتتی نتا ی قانتل

میش  .نته طت ر مامت  ،از بزمایشتات

امیازه ویای اسن .نا این حا  ،ممكن اسن

ستتاول ژی نتتاای ارزیتتانی غیامستتتقیم

اتار و

میتتتزان قتتتن وااسیناستتتی ن استتتتدا ه

یتتا مهتتارتهتتای فنتتی تتتیم وااسیناستتی ن

می ش  .مام الً ،حیاقل  23مم مه خ ن از

مان ت ط استتن ،متتتایج حاصتتله مطتتانق نتتا

ها واوه پامیوان جهن امجا بزمایشتات

امترارات مباشی.

ستتاول ژی مختلتتف مامنتتی تستتن جتتذب

نه لیل ع امل مختلدی اه نه رو

sex errors
euthanize

6
7
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ایمنی ماتبط نا بمتزیم یتا رو

ELISA

اختتتتتتتتتتتذ متتتتتتتتتتتی وتتتتتتتتتتتا .

وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

شل  -6ارب اکی کصری واکسیناتیون که روش های ب ر جلدی( تصو ر چپ) و
عضالنی در عضله تینه ( تصو ر راتت) .علس تمت راتت نما ی اب ارب اکی پس اب
مرگ را نشان دادا و مح مناتب واکسیناتیون عضالنی در عضله تینه را که تصو ر
می کشد.
نه مرا میرسی اه این بزمایش از وی وتی
و حساسین قانتل قبت

و قانتل تكتااری

ریافتتن مكتتا ه و یتتا وز اامتتل بن را
مگافتهامی.

ناخ ر ار اسن .ر م ار وااسیناستی ن
مامناستته ،تیتاهتتای ستتاول ژیب غیتتا

مشل

یكن اخن (نا CVناال) و میتامگین امتتا از

اوا عتیمی وج

حتتی م ت ر امترتتار (مت ستتط تیتتتا پتتایین)

می هی استدا ه از نااتاین م جته ایجتا

ت لیی میش  .این متایج مشان می هی اه

مشتتكل ر پامتتیوان شتتیه و یتتا متتتایج

رصی زیا ی از پامیوان اصت وااسن را

ستتتاول ژیب حاصتتتل از وااسیناستتتی ن

اکی
اشته ناشی اته مشتان
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

ضایف ن ه استن ،نایستتی نته مت ار و

ممكتن استن ستتنیر هم راژیتب پتتس از

یافته های زیا ت جه اا :

تزریق نتااتاین احتمتاالً نته لیتل وااتنش
مامطل ب نته اجتزای امیوت استین ناختی
هاای

وااسن ها ممكن اسن رخ هی .رومیهای

کافتی  -نته خصت ص هنگتا تزریتق ر

التهانی شامل فااینتیی استن اته طتی بن

ماحیتته پشتتن وتتا ن ،ناختتی از پ لتتن هتتا

پاوتئین ر امتیامهایی مامنتی ابتی رست ب

ممكن اسن افستا ه و نتی حتا نته مرتا

می انی اه این اما سبه نتزرگ شتین نتا

ناراحتی پرندگان که دلی واکان

ناسنی و ر ا امه ناای چنی روز مصا

خت مایزی ابتتی متتی شت

خ راك بمها ااهش اشته ناشی .از بمجتا

لكتته ار نتته بن ا ه ( شتتكل  )7و م جتته

اتته نتتاوز التهتتتتتتاب ر محتتل تزریتتق،

تجمع مایاات ر حدتاه شتكم ( شتكل )8

امتاژی

این ضایاات نتا

فااینیی اسن اته میازمنتی صتا

می وا  .نه ط ر مام

اتته ظتتاهای

میناشی این اما میت امتی ستبه امحتاا

ناوز واانش ر محتل تزریتق وااستن ر

اماژی منانع نین از مسیا ایجتتتتتا ایمنی

سینه میز همااه اسن .نتاای جلت ویای از

مناسه نه ستمن غلبته نتا وااتنش هتای

ایتتن مشتتكل ،وااسیناستتی ن را طتت ری

نتتافتی شتتیه و ننتتانااین ممكتتن استتن ر

نامامه ریزی انیی اته تزریتق نتااتاین نتا

چنتتین شتتاایطی  ،نتتین نتته م ت ا م تتذی

زمتتان ننتتیی صتتحی امجتتا شتت

( نتته

نیشتای میاز اشتته ناشتی .پتس ت صتیه

عبتتارتی ،از تزریتتق تاتتیا زیتتا وااستتن

اتته ر ایتتن متتیت جیتتاه ولتته

اری شت )

متتیشتت

متناسه نا این شاایط فام له شت

(نتا

ممتتتتاینیه شاان بوی ن مشاوره شت ).
یكن اختی وله ممكن اسن نه شتیت تحتن
تأثیا واانشهای شییی نافتی قتاار ویتا .
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نااتاین ر وره ا تاه خت
و هم نتتتین از مصتتتا

وااستتتنهتتتای

نتااتاین اتته وااتتنش نیشتتای مستتبن نته
سایاین ارمی ،خ

اری وا .

وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

شل  -7کبد متور کا تطح لله دار و هموراژ ک.

شل  -8ترشحات هموراژ ک در حدرا شلم.
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

ضا عات کاقیماندا در مح تزر اق کاه

نااتاین از طایق زیا جلیی تزریق وا متی

می تواناد کاا مشال احتماالی افازا

(شكل  .)9ناختی از ستازمیوان نتااتاین،

وابدگی ها همراا شود – هنگا تزریقات

وااستتن هتتای غلتتیج جییتتیی را ت لیتتی

وااسن ر عضله ستینه ،وااتنش التهتانی

اا هامی .ننانااین همان مقیار بمتی ژمی اه

محل تزریق ر نااتاینهایی اته نته شتكل

ر اشتتكا مامت لی وااستتن (نطتتایهتتای

ام لسی ن روغنتی هستتنی ر مقایسته نتا

 500میلتتی لیتتتای ،حتتاوی وزهتتای 0.5

وااستتن هتتای غیافاتتا ویاوستتی نیشتتتا

میلی لیتای) وجت

ار اانت ن ر شتكل

استتن .ااثتتا ت لیتتی اننتتیوان وااستتنهتتای

غلیج وااسن (ها نطای  250میلی لیتتای،

نتتااتاینی ت صتتیه متتی اننتتی اتته نتتاای

حتتاوی وزهتتای  0.25میلتتی لیتتتای) ر

جلتت ویای از تزریتتق عضتتتمی عمیتتتق

اشكا غلیجتا

ستاس می ناشی .مصا

وااسن اه ممكن اسن ستبه ورو بن نته

نااتاین ،ناعت اتاهش وااتنش نتافتی ر

عضتتله عمقتتی ستتینه یتتا فیلتته و متااقبتتا"

محل تزریق میش .

بسیه و مكاوز احتمالی این عضله شت ،

شل  -9ضا عات حاص اب واکسیناتیون در مح تزر ق عضالنی.
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)

پرندگان واکس نخوردا  -پامیوامی اته

ناای ستمتی بمها مضا ناشتی ،محافرتن

وااسن را ریافن مكا ه ناشنی ،ر مقانتل

شیه و ایمنی پییا می اننی.

نیمتتاری مان طتته ایمتتن مخ اهنتتی شتتی.

مكات الییی اته نتاای نتاای استتدا ه از

نارسی محل تزریتق ر پامتیوان خطتای

نااتاینها نایی می ت جه قاار ویا  ،شتامل

ستتكس و یتتا پامتتیوان واز نتته فابینتتی

م ار زیا اسن:

بم زشت تی تتتتیم وااسیناستتتی ن امتتتب



نتتااتاینهتتا انتتزار ارزشتتمنیی ر
نامامههای وااسیناسی ن نه شتمار

میانی.
 -سیستتتتم ایمنتتتی نتتتین

متتیرومتتی. .فقتتط از نتتااتاین هتتایی

پامتتیوان ،بمتتتی ژنهتتای وااستتنهتتای

اتتته امپزشتتتب

دوب کااااکتر

نااتاینی را نا همان رو

شناسایی بمتی

ژنهتتای ویاوستتی ،تشتتخی
ننانااین ت صتیه متیشت

مم تی هتتی،

استتتدا ه شتت

تج یز اا ه اسن.


شتتاوط اتتار فتتااهم اتتا ه و نتته

قبتل از امتقتا

وااسن نتااتاین زمتان اتافی ا ه

پامتتیوان نتته ستتالن ت لیتتی ،وااستتن هتتای
نااتاینی و نار تج یز ش می.

ملزومات وااسیناسی ن را قبتل از

ش


تا نا مای اتا هم ما ش .

مییاین وااسیناستی ن و استتدا ه

نتیجه گیری

صحی از وااستنهتای نتااتاینی

ناای ستتیانی نته نهتاه وری حتیااثای

جهن نهاه ویای حیااثای از بمهتا

وله ،پیاوی از یب نامامته وااسیناستی ن

حیاتی اسن ..متییاین مامناسته و

اتتامتً متتیون و نتتا طااحتتی رستتن از

یتتا مصتتا

اشتتتباه ایتتن قبیتتل

اهمین فااوامی ناخت ر ار استن .تجت یز

وااسنها ،ممكن اسن ناع بسیه

صحی وااستن ر یتب نامامته مشتخ

ز ن نه پامیه و یا مشكتت مان ط

این اطمینان را ایجا می انی اته پامتیوان

نه افن عملكا وااسن وا .

ر ناانا ناخی نیماریها اه ممكتن استن
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وااسنهای غیافاا نااتایایی (نااتاین ها)





هاو متته وااتتنش نتتافتی ر محتتل



تزریق ،ر متیجته وااتنش سیستتم

وااسیناستتی ن ر محتتل صتتحی ،

ایمنی پامیوان اسن اه نته وااستن

نهتاین رو

نتاای تایتین صتحن

تزریق شیه مشان ا ه می ش .

تزریق محس ب میش .

محل تزریق تأثیا مهمتی ر پاستخ



ایمنتتتتی نتتتته وااستتتتن متتتتیار .
وااسیناستتتتی ن رستتتتن مقتتتتش


ارزیتتتتتتتتانی نصتتتتتتتتای رو

م فقین وااسیناسی ن ر مهاین نه
قن وااسینات رها نستگی ار .



هتتتی

مهتتتایی ر هتتتا نامامتتته

مهمتای ر این خص ص ار .

وااسیناستتتی ن ،ستتتتیانی نتتته

تزریتتق نتتااتاین از طایتتق زیتتا

تیتاهای نتاال ،یكن اختن و طت المی

جلیی یا عضتمی یتب اتار نستیار

میت بمتی نا ی میناشی.

قیق و حساس تلقی می شت
فقط نایی ت سط افاا بم ز

اته



اطمینان حاصل ش

اه ر جایان

ییه

وااسیناستتتی ن ،هتتتی پامتتتیهای

امجا وتا  ،افتاا ی اته نتت ان از

وااسن مخ ر ه ناقی ممامی و یتا از

قتتتتن نتتتتاالی بمهتتتتا هنگتتتتا

ستتتن وااستتتینات ر فتتتاار مكنتتتی.

وااسیناسی ن هزاران قطاه پامتیه

پامیوامی اه وااسن مگیامی ،نالطبع

ر ها م نن اطمینان حاصل مم .

ر مقانتتل نیمتتاری محافرتتن پیتتیا
مخ اهنی اا .

Reference:
Aviagen Regional Technical Service (2019). Bacterin Usage.
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سندرم کاهش تولید تخممرغ )(EDS

ترجمه :دکتر علیرضا خدایی
دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشكی

تولیررد تخررممررر شررناخته مرریشررودا ایررب
سندرم یرک ریمراری ویروسری اسر کره
گفته میشود اواه ها اولیب رار از طریر
واکسب آلوده ره ایب ویروس ،مبتال شدندا

مقدمه

ایب ویروس هم ره صورت عمرودی و هرم

سندرم کاهش تولید تخم مرر اولریب ررار

افقی می تواند منتق شودا البته انتقال افقی

در سال  1976مطرح شد و از آن زمان ره

آن را سرع کمی در گله رخ مریدهردا از

عنوان یک عامر ممرم امرانی در کراهش

مشخصههای  ، EDSرروز ناهنجاریهای
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سندرم کاهش تولید تخممر )(EDS

گوناگون در پوستهی تخممر اسر ا ایرب

ریماری در اروپا ،آسیا ،آفریقا و آمریكرای

ناهنجاری ها میتواند شرام نرازك شردن

التیب واود داشته و در ایب اواخر شریو

پوسته و یا حتی تخرممرر رردون پوسرته

پراکنرررده آن در آمریكرررای شرررمالی نیرررز

راشدا پرندگان آلوده معموال عالم خاص

گزارش شده اس ا

دیگری از ایب ریماری نشان نمیدهندا ایرب

از عالئم آغازین سندرم کاهش تولید تخممرغ میتوان به فقدان رنگدانههای موجود در
پوستهی تخممرغ اشاره کرد.
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سندرم کاهش تولید تخممر )(EDS

سبب شناسی

انتقال

سندرم کاهش تولید تخم مر توسر یرک

شیو  EDSره  3گونه میتوانرد رخ دهردا

آدنوویروس ره نام آدنوویروس نرو یرک

فرررم کالسرریک ایررب سررندرم ،شررام ورود

اردكها1یا ویروس سرندرم کراهش تولیرد

ویروس ره گلههای ااداد و مادر3و انتقرال

تخم مر ) (EDSVایجاد می شرودا تواره

عمودی آن ره تخممر های نطفهدار اسر ا

شود که ایب ریماری را را ریماری ناشی از

ایب ویروس از گلره اارداد و مرادر ریشره

فلیویویروس در اردك (که سندرم کاهش

کب شده اس و اکنرون ریشرتر در گلره ی

تولید تخرم اردك2نامیرده مریشرود نبایرد

مر های تخمگذار تجاری دیرده مریشرودا

اشتباه کردا

(الگوی دوم یا فررم انردمیک شریو EDS

را اینكره  EDSVاولریب ررار از اوارههرا

شناخته می شود ا فرم انردمیک احتمراال از

اداسازی شد ،اکنون مشخص اس که از

فرم کالسیک منشف گرفتره راشرد و اکنرون

اردكهررا منشررف گرفترره اسر ا  EDSVررره

در چندیب رده سنی در گلههای تخرمگرذار

صورت طبیعری در مراراریسرانان ررروز

ررخی مناط دیده مریشرودا انتقرال افقری

میکندا

ریب ایب گلههرا گرچره رره آرامری صرورت

تمررامی ویررروسهررای ارردا شررده از ایررب

میگیرد ولی آسان اس ا ایب انتقال ریشتر

ریمررراری ،متعلر ر رررره همررران سرررروتی

از طری تخممر ها و سینیهای آلوده رخ

آدنوویروس نو یک اردكها )(DADV-1

می دهدا تخم مر ها هم ره صورت خارای

هستندا در مطالعه های ادید عنروان شرده

و هم داخلری مریتواننرد رره ایرب ویرروس

اس که در اواه ها ایب ویروس از زمان

آلوده گردندا گلههای تخمگرذار مریتواننرد

کشف تاکنون تغییر زیراد و اارر تروامی

در هر سنی ره ایب ریماری آلوده شروند و

نداشته اس ا

گلرههررای آلرروده معمروال دارای یررک محر

Duck adenovirus 1
Duck egg drop syndrome

1
2

فصلنامه چكاوك /شماره  /113زمستان 1399

3 Primary breeder stock

سندرم کاهش تولید تخممر )(EDS

رستهرندی تخممر هستندا الگوی سوم که

میتواند سوزن و ره تبع آن رقیه پرنردگان

فرمرررری پراکنررررده اسرررر  ،از طریرررر

را نیز آلوده کنردا احتمراال ایرب ریمراری از

مرارراریسررانان اهلرری و وحشرری و دیگررر

طری گزش حشررات (ملر پشرههرا نیرز

پرندگان وحشی ایجاد می گرددا ایب حال

منتق شودا البته ایب موضو هنوز کرامال

مرریتوانررد ناشرری از تمرراس مسررتقیم یررا

تفیید و اثبات نشده اس ا

ایرمستقیم پرندگان و یا آلروده شردن آ
ره فضوالت آلوده ره ایب ویروس راشدا
ویررروس ررره مرردفو پرنرردگان ریمررار نیررز
انتقال مرییاررد و از راه دهرانی مریتوانرد
سایر پرندگان را آلوده کندا منبع ویرروس
در اکسودای ترشح شده از اویداک اس
و ترشحات آلوده در طی مسریر خرود ررا
مرردفو ترکی ر مرریشرروندا ویررروس ایررب
ریماری ) (EDSVیک ویروس ردون اشا
اس که اشا نداشتب مری توانرد رره رقرای
ریشتر ویرروس در محری کمرک کررده و
احتمال انتقال آلودگی از طریر پرسرن و
ارزار و وسای مواود در مراکز پررورش
را راال ربردا رعد از آلوده شدن پرندگان ره
ایب ویروس ،ویرمی رخ داده و استفاده از
سوزن های مشترك رررای واکسیناسریون

ضدعفونی و از بین بردن ویروس
 EDSVیک ویروس رردون اشرا اسر و
راعث می شود نسب رره اکلرر ضردعفونی
کننده های رایج مقاوم راشدا هیپوکلوریر
سدیم (وایتكس  ،دیاکسید کلر ،یودوفرها،
آلدهیدها و ررخری دیگرر رره نسرب تراثیر
مناسبی روی ایب ویروس نشران دادهانردا
اما احتماال ررای اثررخشی نیراز راشرد کره
ویروس ره مدت طوالنیتری در تمراس ررا
ماده ضردعفونی اررار رگیرردا  EDSVدر
ررارررر رررازهی گسررتردهای از PHمقرراوم
اسر (رررازه  3-10و همچنرریب نسرربتا ررره
حرارت نیز مقاوم داردا ولی رراایب حرال
اتوکالو کرردن ،ایرب ویرروس را ایرفعرال
خواهد کردا
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سندرم کاهش تولید تخممر )(EDS

اختالل در کلسیفیکاسیون (آهکی شدن) پوستهی تخممرغ باعث ایجاد تخممرغهایی با پوسته نرم میشود.
کیفیت محتویات داخل تخممرغ معموالً بدون تغییر است.

دوره نهفتگی

سنیب اولیره یرا در دوران انینری رره ایرب

در آزمایش های تجرری ،حردود  10ترا 24

ویروس آلوده شوند ،ممكب اس تا اب از

روز رعد از آلوده شدن مر های تخمگرذار

رسررریدن رررره رلرررو انسررری یرررا زمررران

ره ایرب ویرروس ،تخرم هرایی ررا ضرایعات

موردانتظررار امرر پیررک تولیررد ،عالمترری

پوسته مشاهده شدا دوره نمفتگی EDSV

نشان ندهندا

رسرریار متغیررر اس ر ا پرنرردههررایی کرره در
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سندرم کاهش تولید تخممر )(EDS

عالئم بالینی

ریب  5تا  50درصد کاهش دهدا ایب کاهش

ریشتریب اثر پاتولوژیكی  EDSVرر اردد

تولید ممكب اسر رعردا ابرران شرود امرا

پوسررته سرراز رحررم اسر (رحررم مس ر ول

تخمیب زده می شود که ره ازای هرر مرر ،

ترشح پوسته ی آهكی تخرم مرر اسر

و

 10تا  16عدد تخم از دس ررودا

آهكی شردن پوسرته را تحر تراثیر اررار

پرنرردگان آلرروده معمرروال عالئررم رررالینی

می دهدا از عالئم اولیه ایب ریماری ،ناپدیرد

خاصی نشان نمیدهندا ممكب اس ترا 48

شرردن رنررس پوسررته در پوسررتههررایی کرره

ساع افسرده ره نظر آمده و مقدار کمری

حاوی رنگدانه رودهاند ،اس ا ایب عارضره

کرراهش در مصررر

آ و اررذا مشرراهده

در ادامه میتواند ره پیدایش تخرم مرر ررا

شودا اما ایب موارد معمروال رایرج نیسر ا

پوسته نازك ،پوسته نررم و شر و حتری

در مواردی اسمال نیز گزارش شده اسر

تخم ردون پوسته منجر شودا

ولی احتمراال رره دلیر افرزایش ترشرحات

نتیجه ی ایب ریماری کاهش تولید تخممر

اویررداک راشررد تررا مشرركالت دسررتگاه

ررره دلی ر خررورده شرردن و یررا گررم شرردن

گوارشا

تخم مر در میان فضوالت اس ا (درواارع
تولیرررد کرررررررررررراهش نمرررییاررررد رلكررره
تخممر های دارای ایب ضایعات ره مرحله

ضایعات قابل مشاهده

رمرهررداری و رسرته رنردی نرسریده و رره

معموال ضایعات اار مشراهده ی خاصری

دلی نرم رودن پوسته ،در میان فضروالت

در ایب ریماری دیده نمریشرودا در ررخری

مدفون میشوند ا

موارد ،تخمردان هرای ایرفعرال و آتروفری

کراهش تولیررد در زمرانی کرره انتظرار پیررک

اویرررداک مشررراهده شرررده ولررری آنهرررم

تولیررد از گلرره داریررم ،ریشررتر خررودش را

همیشگی نیس ا ادم رحرم نیرز در ررخری

نشان می دهدا شیو ایب ریماری میتوانرد

موارد گزارش شده اس ا

ریب  4تا  10هفتره زمران ربررد و تولیرد را
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در عفونررر هرررایی کررره رررره صرررورت

اس ا ررونشی عفرونی نیرز یرک ریمراری

آزمایشگاهی ایجاد شده اس  ،ممكب اس

اس که راعرث کراهش تولیرد تخرممرر و

ضررایعات اار ر مشرراهدهای همچررونا ادم

واود ضرایعات در تخرم مریشرودا البتره

رحم ،واود اکسودا در رحم ،رزرگ شدن

ضررایعات مشرراهده شررده تخررممررر در

خفیرررف طحرررال (اسرررپلنومگالی خفیرررف،4

ریماری ررونشی عفونی ررا  EDSتفراوت

اوولهای ش و پالسیده 5،و تخمهرایی کره

داردا در ررونشی عفونی ،تخممرر هرایی

در مراحر ر مختلر رفل تشررركی  ،خرررارز از

رررا پوسررتههررای ایرمعمررول یررا چررروك و

مجرای تخم و در حفره داخ ردن (حفرره

آلبومب آركی دیده مری شرودا همچنریب در

سوئلوم  6،مشاهده شودا

ررونشی عفونی ،معموال عالئم تنفسی نیز
دیررده مرریشررود کرره ایررب عالئررم در EDS

تشخیص

واود ندارندا

زمانی راید ره واود  EDSشک کنریم کره

 EDSرا میتوان را تشخیص و اداسازی

کاهش ناگمانی در تولید تخممر همراه ررا

ویررررروس و روشهررررای سرررررولوژیک

مشاهده تخمهایی را پوسته نازك و ش و

شناسررایی کررردا  PCRنیررز از روشهررای

گاهی ردون پوسته ،در گله ای که از سرایر

مرسوم ام تشخیص ایب ریماری اسر

لحاظ سالم اس  ،دیده شودا

کرره علر آن پاسر دهرری سررریع و راحر

کاهش تولید میتواند ناچیز راشرد ،امرا ررا

رودن نمونهگیرری رررای انجرام آن اسر ا

ایبحال راید گله و محر پررورش از نظرر

 PCRرا میتوان را سوا های گرفته شده

واود تخرممرر هرای دارای ضرایعات رره

از کلوآك در پرنردگان زنرده و یرا و اردد

رررسی شرودا رزرگترریب تشرخیص

پوسته ساز رحم در پرندگان مرده انجرام

تفریقی مواود ،ررونشی عفرونی )(IBV

دادا نمونه گیری از ارگان هایی ملر رحرم،

دا

اویداک  ،طحال ،لوزه های سكومی یا کلیه
4

mild splenomegaly
flaccid ovules
6 coelomic cavity
5
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ویروس از نمونهها را مریتروان رره کمرک

شده رودند ،در طی دوره رشد ،آنتیررادی

استفاده از تخم های نطفهدار اردك یا اراز

تولید نكردندا یک تس سرولوژیكی منفری

یا کش سلولی انجام دادا

اب از سنیب  20هفتگی نمیتواند نبود ایب

راید پرندگانی که تخممر هرای ایرطبیعری

ریماری در گله را تضمیب کندا

می گذارند رررای نمونره گیرری امرعآوری
شرروند چراکرره ریشررتریب احتمررال دفررع

راهکارهای مقابله هنگام مواجه شدن باا

ویررروس ررره محرری در میرران ایررب گررروه

EDS
پیشگیری و مدیریت

واود داردا
تسررر  HIو االیرررزا ریشرررتریب تسررر
مورداسررررررتفاده امرررر ر تشررررررخیص
آنتی رادی های ضرد  EDSVاسر ا تسر

 پرندگانی که اایگزیب مری شروند را از
گلههای ردون ریماری انتخا کنیدا
 پروتكرر هررای رمداشررتی و روشهررای
ضررردعفونیای را دنبرررال کنیرررد کررره

 HIحساسررری رررراالتری دارد و تسررر

استاندارد و مناس راشند ،ره ویژه در

انتخاری در گلههایی که واکسینه نشدهانرد،

وسررای و منرراطقی کرره در ارتبررا رررا

ره حسا می آیدا نمونه های خونی راید از
پرندگانی گرفته شود که تخرم هرای دارای
ضایعه پوسته و ایرطبیعی تولید میکننردا

تخممر و رستهرندی آن اس ا


خودداری شودا یا شانهها در اشرتراك

پرندگانی که هنوز تخم هایی دارای ضایعه

رررا سررایر مررزار پرورشرری ارررار داده

تولید نمی کنند هم ممكب اس آلوده راشند
اما احتمال دارد هنوز ردن آن ها آنتیرادی
تولید نكرده راشد و از همریب امر رررای
استفاده در تس های تشخیصری مناسر
نیستندا ررای ملال گلههرایی کره در آنهرا
اواه ها از طری تخم رره  EDSVمبرتال

از استفاده مجدد ازشانه های تخم مرر

نشوندا


سوزن ها هنگام واکسیناسیون و نمونه
گیری خرون رره طرور مكررر تعروی
شوندا

 در هچری هنگامیکه را گله های عفونی
و ایرعفونی در ارتبا هستید ،اوان
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احتیا رعای گردد تا از انتقرال افقری

اسررتفاده کرررد تررا از شرریو ریشررتر

ریماری الوگیری شودا حداا اادامات

الوگیری شودا

احتیرراطی ایررب اسرر کرره از سررتر و
هچرهای اداگانه استفاده شود و ابر

درمان

از دس زدن ره اوارههرای آلروده و

تاکنون درمرانی رررای ایرب سرندرم یافر

انتقال آنمرا ،اوارههرای سرالم منتقر

نشده اس ا

شوندا


یک ررنامه امنی زیستی ررا تاکیرد ررر
حرررذ



مراررراریسرررانان و پرنررردگان

سندرم کاهش تولید تخممر یرک ریمراری

وحشرری و ممانعرر از ورود آنمررا ررره

ویروسرری اسرر کرره راعررث افرر تولیررد

محر پرررورش دنبررال ش رودا همچنرریب

تخم مر در گله ای کره فاارد ریمراری هرای

نظررارت دایرر رررر رمداشرر آ اارررا

دیگر اس  ،میشرودا شریو ایرب ریمراری

گرددا

مرریتوانررد ررریب  4تررا  10هفترره ررره طررول

 EDSانرردمیک را مرریترروان رررا کمررک

ریانجامد و راعث کاهش  5تا  50درصردی

واکسرررربهررررای حرررراوی ویررررروس

تولیررد تخررممررر شررودا ویررروس EDS

ایرفعالشده کنترل کردا ایب واکسبها

می تواند هم ره صورت افقی و هم عمودی

ره صورت داخ


خالصهی آنچه مطرح شد

عضالنی و در  14ترا

منتق گرددا تخممر ها و اررزار و وسرای

 18هفتگی تزری میشودا

مرررتب رررا امررعآوری آنهررا از وسررای

در مواردی که واکسبهای تجراری در

پرریسک ام انتقال ویروس رره حسرا

دسررررترس نیسرررر  ،مرررریترررروان از

میآینردا تشرخیص  EDSرا مریتروان رره

واکسرربهررای اترروژن (7یررا خودکررار

کمررک اداسررازی ویررروس یررا روشهررای
سرولوژیک انجام دادا واکسب هرای مروثر
تجاری ررای مقارله را ایرب ریمراری تولیرد

Autogenous vaccine

7
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شررده اسرر ا همررانطور کرره مطرررح شررد،

اس زیرا تا کنون درمان اطعی ررای ایرب

پیشگیری و کنترل ریماری رسریار حیراتی

سندرم یاف نشده اس ا

ویروس  EDSاز طریق تخممرغ و ابزار مرتبط با جمعآوری و انتقال آن منتشر میشود .استفاده مجدد از
شانههای پالستیکی حمل تخممرغ عاملی مهم در انتقال این ویروس است.

Reference:
Technical Update, Hy-Line International (2019). Egg drop syndrome
(EDS).
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ترجمه:
دکتر فردین علی

مردانی–1

مهندس

سید ن دمندندس

نژاد2

چک سه
منی زیم )Mg(3عملكرده ای اساس ی در
متابولیسم و رشد استخوان به عهده دارد.
ای م عملكرده ا ارتب ان تنن اتننی ب ا
عناصری همانند کلسیم و فس رر دارن د و
ل ا بدس آ روردن نس بآ مناس

 . 1دانش آموخته دکتری بیولوژی

f.alimardani344@gmail.com

ای م

عناصر در جیره مس لله مهم ی در تغ ی ه
طیور ب ه ش مار م ی رود .نی از طی ور ب ه

 . 2قائم مقام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در
امور زنجیره های تامین ،تولید و توزیع
Hdamavandinejhad@Gmail
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منیزیم به ندرت مورد مطالعه قرار گرفت ه

ضروری اسآ Mg .چهارمیم کاتیون در

اسآ .علی رغم ایم واقعیآ که منی زیم در

موج ودات زن ده ب وده ( Wolf and

بیشتر جیره ه ای مبتن ی ب ر گیاه ان ب ه

 )2003 Cittadiniو همچن

میزان کافی وجود دارد اما مكمل منی زیم

پتاسیم فراوان تریم عنصر در بافآه ای

نیز ممكم اسآ بر کیریآ گوش آ طی ور و

نرم ( )2010 Suttleو نیز دوم یم عنص ر

وزن بدن در مراحل خاصی از رشد اثرات

فراوان بعد از کلس یم ( )Caدر باف آه ای

مثبتی داشته باشد .با ایم حال مقدار بیش

اس تخوانی اس آ ( .)2007 Moriiکمب ود

از حد منیزیم در جیره غ ایی می توان د از

 Mgممكم اسآ به تغییرات بیوشیمیایی و

ب ر می زان

فنوتیپی ج دی منج ر ش ود ( Coudrayو

قابلی آ دسترس ی کلس یم و فس رر و

همكاران  .)2005از نظ ر ب الینی کمب ود

متابولیسم کلی بدن پرن ده ت ثثیر بن ارد.

منی زیم در طی ور ب ا ک اهش رش د

درك اث رات مكم ل منی زیم ب ر در قابلی آ

پردرروری ضعی

کاهش توان عضالنی

دسترسی و متابولیسم سایر مواد تش كیل

لرز های قابل لمس حمالت تشنجی کما

دهنده جیره غ ایی و بالعكس برای تنظ یم

و مرگ مشخص م ی ش ود .در م ر ه ای

جیره های متعادل و دستیابی ب ه ح داکثر

تخمن ار ای م عالئ م ش امل ک اهش تولی د

عملكرد در طیور ام ری مه م و ض روری

تخم هیپ ومنیزیمی(4اف آ س ط منیزی وم

اسآ.

سرم به پاییمت ر از ح د طبیع ی) ک اهش

طریق مكانیس م ه ای مختل

مصرف خوراك ل رز

یم بع

د از

عص بی و تش ن

مقسمه

قابل تشخیص اسآ.

منیزیم ( )Mgیک عنصر اص لی در جی ره

منی زیم در متابولیس م اس یدهای رمین ه

غ ایی اسآ Kruse .و همك ارانش ()1932

چربی و قندها و در متابولیس م کلس یم و

احتماالً اولیم کس انی بودن د ک ه گ زار

ویتامیم  Dاستخوان نق ش دارد ( Morii,

کردند  Mgب رای رش د و بق ای حیوان ات
Hypomagnesemia
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 .)2007ب ا ای م ح ال تققیق ات در م ورد

جذب د دفع من زیم

متابولیسم منی زیم در طی ور ان دك اس آ

منیزیم با استراده از یكی از سه مكانیس م

احتماالً به ایم دلیل که م واد غ ایی رای

ممك م از اپیتلی وم روده عب ور م ی کن د

حاوی منیزیم کافی برای ت امیم نیازه ای

انتشار غیر فع ال کش ش ح الل5و انتق ال

طیور هستند و ل ا اثرات کمبود منیزیم ب ه

فع ال (  .)2007 Kimuraمطالع ات در

ص ورت ناش ناخته ب اقی مان ده اس آ

مو

صقرایی نشان داده اسآ که انتقال

( .)2010 Suttleبا ایم وجود ب ه ت ازگی

منی زیم از ی ک مكانیس م غی ر فع ال در

مشخص شده اسآ ک ه مكم ل منی زیم در

حیوان ات ج وان ب ه ی ک مكانیس م عم دتاً

جی ره ه ای طی ور م ی توان د در برخ ی

فعال در بالغیم تغییر می کند ( Meneely

شرایط یا در مراحل خاصی از رش د ب ر

 .)1982 etal.در انس ان اگرچ ه ج

رشد و همچنیم کیریآ گوشآ تثثیر مثب آ

منی زیم ب ا اف زایش در مص رف زی اد

بن ارد (2003 Guo et al.؛ Gaal et al.

میشود اما به تدری به صورت تابعی از

2004؛  Nelson .)2005 Sahin et al.و

ی ک منقن ی ک اهش م ی یاب د ( Fineو

همكارانش ( )1981بیان کردند ک ه ارتب ان

همكاران  .)1991ج

منیزیم در روده به

تعادل مواد معدنی خاص همانند کلس یم و

دلی ل ش باهآ ش یمیایی  Caو  Mgت ا

فسرر به خ وبی ش ناخته ش ده ام ا ه یچ

ح

امیم  Dو

تالش ی در جه آ تع ادل مقت وای م واد

متابولی آه ای رن اف زایش م ییاب د

معدنی کلی جیره غ ایی در فرموالس یون

( .)Kimura, 2007با ایم حال مدرك قانع

جیره صورت ننرفته اسآ .مقادیر متعادل

کنندهای مبنی بر سازگاری روده با مق دار

موج ود در مقت وای کلس یم منی زیم و

زیاد منیزیم یا مصرف زیاد منیزیم همانند

فسرر در رشد و عملكرد طبیعی ضروری

کلس یم در دس تر

نیس آ ( Fineو

اسآ (.)Haag and Palmer, 1928

همكاران  .)1991طب ق گرت ه  Guenterو

دودی توس

ط ویت

Solvent drag
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همكارانش ( )1973در مر بالغ بیش تریم
مق دار ج

منی زیم جی ره در دوزاده

ه6

منیزیم در مدفود بیشتر از مقدار دری افتی
از طری ق جی ره باش د ( Mendel and

( 34درص د) و ب ه دنب ال رن ایلل وم16(7

 .)Benedict, 1909عالوه بر ای م می زان

درص د) و روده ب زرگ ( 13درص د)

دفع منیزیم درون زادی با افزایش منی زیم

بس یار

ایی اف زایش م ی یاب د

ص ورت گرفت ه و تنه ا ج

مق دودی در ژژن وم ( 3درص د) رخ
میدهد .گزار

در جی ره غ

( .)1974 Guenter and Sell

شده اسآ که در مر های

گوشتی مق ل اص لی ج

منی زیم ب یم

اثرات متقنبل بن کلی م د فیفر

انته ای دئودن وم و ژژن وم تقت انی ق رار

متابولیس م منی زیم ب ا  Caو  Pارتب ان

دارد (Mg .)1990 Van der Klis et al.

نزدیك ی دارد ( McDonald et al.,

از طری ق ادرار و م دفود دف ع م ی ش ود

 Forbes .)2011در س ال  1924گ زار

( )Matsui, 2007و دف ع از طری ق ادرار

ک رد ک ه ب ه نظ ر م ی رس د اس تراده از

تنظیم کننده اصلی هموستاز بدن می باشد

ترکیبات کلسیم و فسرر عم دتاً ب ا مق ادیر

Taylor and Kirkley,

نسبی ایم عناص ر و همچن یم منی زیم در

(

;1967

 .)Kimura, 2007مقلهای اصلی ترش

جی ره تعی یم م یش ود .مص رف منی زیم

منیزیم به روده دوزادهه و قسمآ فوقانی

مقل ول باع ز اف زایش دف ع کلس یم در

ایلل وم م ی باش د (Guenter and Sell

حیوانات بالغ شده و م انع رس و رن در

1973؛  )1990 Van der Klis et al.ام ا

حیوان ات ج وان م یش ود ( Malcolm,

برخی از ترشقات منیزیم نی ز در راس آ

 Buckner .)1905و همك ارانش ()1932

روده8اتراق م ی افت د ( Van der Klis et

نشان دادند که اف زودن منی زیم ب ه جی ره

 .)1990 al.بنابرایم ممك م اس آ مق دار

جوجهها تعادل کلسیم و فسرر الزم برای
تشكیل طبیعی استخوان در طی شش هرته

6

Duodenum
Ileum
8
Rectum
7

اول را بر ه م م یزن د .ب ه ط ور مش ابه
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هننامی که مقدار کلسیم یا فسرر در جیره

و  )1971( Sundeگ زار

افزایش یابد مقدار منیزیم م ورد نی از در

مق ادیر ب یش از ح د منی زیم ( 1درص د

جی ره ب رای اف زایش ح داکثر وزن نی ز

جیره) در جیره مر ه ای تخمن ار باع ز

اف زایش م ییاب د ( Nugara and

ایجاد حالآ مل یم10در پرن دگان م ی ش ود

 Gaal .)Edwards,و

ک ه در نتیج ه رن م دت زم ان الزم ب رای

همك ارانش ( )2004نتیج ه گرفتن د ک ه در

عبور خ وراك از دس تناه گ وار

پرن ده

جیره م ر ه ای تج اری ک وچكتر از س ه

کوت اه ش ده و منج ر ب ه کمب ود کلس یم

هرته نباید منی زیم ب ه ص ورت مكم ل ب ه

میشود .با ایم وجود سایر مققق ان ه یچ

جیره اض افه ش ود زی را وج ود منی زیم

اث ر زی ان روری از مق دار ب یش از ح د

مازاد منج ر ب ه بدش كلی اس تخوان پ ا و

منیزیم را تا  8.380میلی گرم در کیلوگرم

بروز عالئمی شبیه پروزیس9میشود.

یا حتی مقادیر باالی  12000میلی گرم در

همچنیم به نظر میرسد رابط های متض اد

کیلوگرم برای مر های تخمن ار مش اهده

ب یم کلس یم و منی زیم در رابط ه ب ا

نك ردهان د ( Mehring and Johnson,

یكپارچنی اسكلتی و کیری آ پوس ته تخ م

.)1965

م ر وج ود دارد (Atteh and Leeson

توضیقات مختلری در خص وص اف زایش

.)1997 Hess

سط منیزیم در جیره غ ایی و ت اثیر رن

افزایش منیزیم در جیره مر های تخمن ار

بر متابولیسم کلسیم و فسرر به شرح زیر

هیچ تثثیری بر ابقاء کلسیم نداش ته اس آ

رورده شده اسآ

اگرچه میزان کلس یم پوس ته تخ م م ر و

 -1ایم اثر میتوان د نتیج ه تغیی ر تع ادل

1963

;1962

1983؛ Britton

and

استخوان به طور قاب ل ت وجهی ک اهش و

کردن د ک ه

اسید -باز در بدن باشد.

منیزیم پوسته تخم مر اف زایش م ییاب د

 -2افزایش سط منیزیم در جیره غ ایی

(Stillmak .)1983 Atteh and Leeson

میتوان د ب ه ط ور مس تقیم در رون د

9

1

porosis
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 11داخل داش ته باش د
کلسیریكاسیون ت

منی زیم از روده توس ط مكانیس م

در نتیج ه منج ر ب ه اف زایش ب روز

مشترکی برای ی ونه ای دو ظرفیت ی

مش كالت پ ا ش ده ( Atteh and

اتر اق م یافت د ( Nugara and

 )1983 Leesonو باع ز ک اهش

Edwards, 1963; Fine et al.,
.)1991

جوجه ه ا م یش ود (Nugara and

 -5از رنج ا ک ه مص رف ب یش از ح د

خاکس تر اس تخوان درش آ ن ی در
) .Edwards, 1963ک اهش درص د
خاکستر استخوان می تواند در نتیجه
ساخآ بیش از حد غضروف نقصان
در مینرالی زه ش دن اس تخوانه ا
تجزیه بیش از ح د اس تخوان (بس ی
کلسیم و ...از استخوان) یا ترکیب ی از
ای م عوام ل باش د ( Lee et al.,
.)1980
 -3با افزایش مص رف منی زیم ج

P

احتماالً به دلیل تشكیل کم پلكسه ای
مقل ول منی زیم -فس رات ب ه ت دری

 -4سط باالی منی زیم در جی ره غ ایی
 Ca2+از راه
کلس یم و
calcification 1

ج

م واد مغ ی ض روری ب رای

رشد استخوان ب ه وی ژه عناص ری
مانن د  Caو  Pش ود ( Stillmak
 .)1971 and Sundeاف زودن 0.3
درصد منیزیم (ب ه ش كل  )MgOب ه
جیره بر پایه سویا -ذرت م یتوان د
رستانه وقود اسهال در جوج هه ای
گوشتی باشد.
 -6مقادیر باالی منیزیم در جی ره غ ایی
فس

.)2007 Kimura ( .)1991

روده ش ود زی را ج

می شود ل ا ممكم اسآ باعز س وء

باع ز ک اهش فعالی آ رلك الیم

ک اهش م ییاب د ( Fineو همك اران

ممكم اس آ م انع ج

منیزیم در جیره غ ایی باعز اس هال

1

راتاز12روده

و فیت

از13در

جوج هه ا م ی ش ود در ح الی ک ه
مقادیر زیاد فسرات هیچ تاثیری ندارد
(.)1972 McCuaig et al.
2
alkaline phosphatase
3
phytase
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 -7غلظآهای ب االتر منی زیم مرب ون ب ه

ک ردهان د .مكم ل نم ودن خ وراك طی ور

اس ید فیتی ک در ش رایط ب رون تن ی

تج اری ب ا مق ادیر کنت رل نش ده منی زیم

منج ر ب ه تش كیل کم پلكس ب االی

م یتوان د در قابلی آ دسترس ی فس رر و

منیزیم -فیتات می شود که ای م ام ر

کلسیم اختالل ایج اد کن د و در نتیج ه ب ر

منج ر ب ه انق الل ناپ یری نس بتاً

عملكرد پرندگان و سالمآ استخوان تثثیر

بیشتری از کمپلكس شده ( Cheryan

منری بن ارد.

 )et al., 1983و بن ابرایم باع ز
ک اهش قابلی آ دسترس ی منی زیم و

اثرات متقنبل بن سنیر مواد معسنی

فسرر می شود.

 Goldenbergو همك

 -8گرته شده اسآ که مقدار بیش از ح د

گ زار

ارانش ()1951

دادن د ک ه کلسیریكاس یون در

منیزیم در م ر ه ای تخمن ار ممك م

ش رایط رزمایش ناهی ه م در حض ور

اسآ فعالیآ هورمون پاراتیروئی د را

منیزیم و هم فلوراید14مهار م ی ش ود ام ا

کاهش دهد ای م عم ل باع ز ک اهش

ایم عم ل ب ه تنه ایی در حض ور فلورای د

کلسیم خون و در نتیجه پ اییم رم دن

مهار نم یش ود Gardiner .و همك ارانش

کیریآ تولی د پوس ته و ک اهش تولی د

( )1969نشان دادند که گنجاندن فلوراید و

تخ م م ر م یش ود ( Hess and

منیزیم در یک جی ره غ ایی باع ز رک ود

.)Britton, 1997

بیشتری در رشد در مقایسه با فلوراید ب ه

ام روزه متخصص ان تغ ی ه ب ه دلی ل

تنهایی میشود.

هزینههای باالی مكملهای فسرر مق دود

عالوه بر ایم افزودن فلوراید و منیزیم ب ه

ب ودن س نت فس رات و ت ثثیر منر ی

جیره غ ایی منجر به ضع

مش خص پ ا

اکول وژیكی در خص وص دف ع زی اد P

ک اهش خاکس تر اس تخوان و ک اهش

خ ود را معط وف ب ه بهین ه س ازی

مقت وای کلس یم و فس رر اس تخوان در

تال

مقتوای فسرر در جیره های غ ایی طی ور
4
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جوج هه ا ش ده اس آ؛ ام ا هنن امی ک ه

گزار

فلوراید یا منیزیم به تنهایی به جیره غ ایی

جی ره ب ه ط ور معن ی داری ()P >0/01

اض افه گردیدن د ای م تغیی رات مش اهده

باعز کاهش می زان روی در اس تخوان و

نش د .ب هع الوه  Griffithو همك ارانش

در ع یم ح ال اف زایش س ط منی زیم

دادند که مقتوای منی زیم

استخوان در م ر ه ای تخمن ار گردی ده

استخوان کبد و مقدار کل قابل انتش ار رن

اسآ .اثر منری افزایش منیزیم در جیره بر

در پالس ما در جوج ه ه ایی ک ه دارای

متابولیسم سایر کاتیون ها احتماالً نتیج ه

( )1964گزار

دادند که افزایش سط منی زیم در

15
تی ب

ا ای م عناص ر

جیره های حاوی مقادیر ب االی منی زیم و

یک رابطه رنتاگونیس

فلوراید هستند بیش تر از پرن دگان تغ ی ه

اسآ (.)Woerpel and Balloun, 1964

شده با جیره های منی زیم ی ا فلورای د ب ه
تنهایی اسآ ایم احتم ال وج ود دارد ک ه

اثرات مکمل من زیم

ایم دو عنصر یک کمپلكس پای دار تش كیل

منیزیم م یتوان د اکسیداس یون را ک اهش

می دهند که ممكم اس آ مه ار کنن ده ی ک

داده و نی ز در بهب ود و تثبی آ کیری آ

سیستم رنزیم ی باش د ک ه در متابولیس م

گوش آ م ر م ورد اس تراده ق رار گی رد

استخوان و عضله نقش داشته باشد.

( Guoو همكاران  Afanasev .)2003و

اثر متقابل برای منننز ( )Mnو روی ()Zn

همك ارانش ( )1995نش ان دادن د ک ه

ش ده اس آ .مص رف زی اد

فعالیآه ای رنت ی اکسیداس یونی منی زیم

منیزیم در جیره غ ایی میزان ابق اء مننن ز

نتیجه مهار رادیكال های رزاد و نیز مه ار

را کاهش می دهد .به عنوان مثال نی از ب ه

فعالیآ های گزانتیم اکسیداز و NADPH

باف آ

اکسیداز اس آ Liu .و همك ارانش ()2007

اس تخوانی در بوقلم ون ه ای ج وان را

با فرض ای م ک ه منی زیم ممك م اس آ از

اف زایش م یده د ( Woerpel and

طریق تثثیر بر تولی د گون هه ای اکس یژن

نی ز توص ی

مننن ز ب رای س اختار مناس

 Atteh .)Balloun, 1964و همك ارانش
5

. Antagonistic
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واکنش پ یر16بر پراکسیداس یون لیپی د در

.)Saris et al., 2000; Kimura, 2007

عضالت مر های گوشتی تثثیر بن ارد پی

اینكه ریا نیاز بیشتری برای منی زیم تق آ

بردن د ک ه کمب ود منی زیم باع ز اف زایش

ت نش گرم ایی در طی ور وج ود دارد

تولید پراکسید هیدروژن و کاهش فعالی آ

مش خص نش ده اس آ .ع الوه ب ر ای م

کات االزی در س لوله ای کب دی جنین ی

گزار

شده اس آ ک ه مكم ل  Mgدارای

جوج ه در ش رایط رزمایش ناهی ش ده و

اثرات ملینی در روده جوجه های گوش تی

اکس یداتیو و

م واد

رن باع ز اس تر

متعاق

اسآ که میتواند باعز کاهش ج

شودVan der .

رس ی پراکس یداتیوی س لول م ی گ ردد

مغ ی در دستناه گوار

( .)Yang et al., 2005ع الوه ب ر ای م

و همك ارانش ( )2013نتیج ه گرفتن د ک ه

 Yangو همكارانش ( )2012گزار

دادند

افزودن منیزیم ب ه جی ره غ ایی (0/255

که مكمل نم ودن  MgSO4ب ه ط ور قاب ل

 0/02و  4/2گ رم در کیل وگرم) در م ر

ت وجهی از رس ی اکس یداتیو ناش ی از

گوشتی باعز افزایش قابلیآ هضم و دف ع

اس تر

گرم ایی جل وگیری م ی کن د و

رطوبآ به صورت خطی میشود.

عملكرد رشدی در جوجهه ای گوش تی را
ب ه دلی ل ت رمیم فعالی آ رن زیم ه ای

تأث ر ترک بنت غذایی مختلف بر قنبل ت

رنتیاکسیداتیو بهبود میبخش د .بن ابرایم

دسترسی من زیم

اثرات مكمل منی زیم ممك م اس آ همیش ه

چربی

قابل درك نباشد زیرا نیاز به ای م عنص ر

 Attehو همكارانش ( )1983گزار

از پ یش توس ط جی ره پای ه پوش ش داده

که هنن امی ک ه روغ م ذرت منب ع چرب ی

شده اسآ .حتی اگر مكمل اضافی منی زیم

جیره جوجه گوشتی باشد ابقاء منی زیم و

شود به راحتی از طری ق کلی ه دف ع

خاکستر استخوان به ط ور قاب ل ت وجهی

ج

می شود ( ;Taylor and Kirkley, 1967

ک اهش م ییاب د .در مطالع ه دین ری
 Leesonو همك

6
reactive oxygen
species
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ارانش ( )1984اث

ر
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گنجان دن مخل ون اس یدهای اوللی ک و

و می ر اف زایش مص رف خ وراك و ر

پالمیتی ک (ب ا نس بآ  )50 50ب ه عن وان

میزان منیزیم در پالس ما و اس تخوان ران

منبع اصلی چربی در حض ور  1.2 0.8ی ا

و مق ادیر هماتوکری آ در رنه ا ب االتر از

 1.6درصد کلسیم را در جیره های غ ایی

جوجههایی اسآ که از جی رهه ای غ ایی

جوجههای گوشتی بررس ی کردن د .رنه ا

مشابه تغ یه میکنند و منبع کربوهی درات

اثر متقابل معنی داری بیم نود اسید چر

رنها الکتوز نداشته و تنه ا ش امل گل وکز

جیره و س ط کلس یم در ابق اء منی زیم و

ساکارز و نشاسته اسآ.

کلسیم را گزار

کردند .اثر منر ی چرب ی

بر متابولیسم مواد مع دنی نتیج ه تش كیل

پردتئ ن

صابون های نامقلول اسیدهای چ ر در

بونس و همكاران ( )1963نشان دادند ک ه

هننام هضم اسآ که باعز می شود م واد

مقدار منیزیم در جوجه ها و مو

هابا

مع دنی و اس یدهای چ ر در دس تر

سط پروتلیم جیره ارتبان مس تقیم دارد.

نباشند ( .)1984 Atteh and Leesonب ا

در مطالعه رنها هننامی که منیزیم مقدود

ایم حال هیچ تثثیر قابل توجهی از می زان

کننده بود افزایش سط پروتلیم م رگ و

چربی یا کلسیم برروی خاکس تر پوس ته

می ر را در جوج هه ا اف زایش داد .ب دیم

کلسیم پوسته منی زیم و فس رر ی ا می زان

ترتی

ای رمین ه از

مص رف خ وراك اف زایش وزن و تولی د

راه ادرار افزایش یافت ه و س ط پ روتلیم

تخم م ر در م ر ه ای تخمن ار وج ود

اهش م ییاب د .ادواردز و

دفع برخ ی اسیده

س رم ک

نداشآ (.)1985 Atteh and Leeson

همك

کربوه سرات

ک ه ان رژی و پ روتلیم موج ود در جی ره

اران ( )1960نش

ان دادن د

 Scholzو  )1967( Featherstonنش ان

هنن

دادند ک ه جوج هه ایی ک ه از جی رهه ای

بی ان م ی ش ود ت ثثیر زی ادی ب ر نی از

حاوی الکتوز تغ یه می کنند میزان م رگ

جوجه به منیزیم دارد.

امی که به عنوان درصدی از جیره
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جسدل  -1محتوا من زیم در کل بسن  ،تخم مرغ د برخی استخوان هن در ط ور
References

g/kg
جوجه گوشتی
استخوان ران
(ماده خشک بدون چربی)

استخوان درشآ نی
(ماده خشک بدون چربی)
مقتوای منیزیم کل بدن
( 5هرته بعد از ترریخ جوجه ها)

مقتوای منیزیم کل بدن
(ماده خشک بدون چربی)

2.4

)Suchy et al. (2009

2.4

)Suchy et al. (2009

2.4

)Dieckmann (2004

0.34

)Nieβ et al. (2005

بلسرچ ن ژاپنی
مقتوای منیزیم کل بدن
( 4هرته بعد از ترریخ جوجه ها)

0.40

)WPSA (1985

مرغ تخمگذار
مقتوای منیزیم کل بدن

0.33

)WPSA (1985

درشآ نی (ماده خشک بدون چربی)

3.3

)Hess and Britton (1997

(تخم مر کامل)

0.8

)McDonald et al. (2011

( 20هرته بعد از ترریخ جوجه ها)

تخم مر
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ف تنت

اگرچ ه تر اوت در قابلی آ دسترس ی

فیت ات جی ره ب ا تش كیل کم پلكسه ای

منیزیم ب یم م واد غ ایی مختل

ن امقلول کلس یم-منی زیم-فیت ات تق آ

اسآ با ای م ح ال تعی یم دقی ق نیازه ای

شرایط  pHروده کوچک در مو های در

منی زیم حیوان ات مزرع ه بس ته ب ه

منی زیم را ک اهش

مرحل ه رش د عملك رد و تولی د مث ل

ح ال رش د ج

رش كار

میدهد(.)Pallauf et al. 1988

حیوان ات ض روری اس آ ( Gaal et

 )1969( McWardنش ان داد ک ه مكم ل

 .)al., 2004مق دار منی زیم جوج ه در

اسید فیتیک در جیره غ ایی خالص منج ر

ح ال رش د ب ا اف زایش س م ک اهش م ی

ب ه اف زایش نی از جوج هه ا ب ه منی زیم

یاب د .مق دار توص یه ش ده مرب ون ب ه

میشود.

مقت وای منی زیم در جی رهه ای غ ایی
که توس ط مولر ان مختل

ن نزمنس هن من زیم

در ج

ح دود دو س وم ک ل منی زیم در ب دن در

هم

باف آه ای اس تخوانی و ی ک س وم

م یش ود من

باقیمان ده رن در باف آه ای ن رم وج ود

دول  2ارائ

هش

تعی یم ش ده
آ.

ده اس

انطور ک ه در ج دول  2مش اهده

توص یهه

ای منی زیم ب رای طی ور ب ه

دارد ( .)Morii, 2007بن ابرایم ح دود

نس

 65درص د از نی از ب ه منی زیم ب رای

انتش

رش د اس كلتی در پرن دگان اس آ.

ت وجهی در عملك رد جوج هه ای گوش تی

تخ م-

اصل

مقت وای منی زیم در ک ل ب دن

م ر و برخ ی اس تخوان ه ای طی ور در

بآ ق

ابع مرب ون ب ه

دیمی ب

وده و از زم

ار رنه ا پیش رفآ ق

وم ر ه

ای تخمن

ار ح

ان
ابل

نشده اسآ.

جدول  1ارائه شده اسآ.
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. مقسار توص ه شسه من زیم برا گونههن مختلف ط ور2 جسدل
مننبع

مقسار من زیم
mg/kg ج ره

مع نر پنسخ

نژاد

گونه ط ور
مرغ

Almquist (1942)

400

رشد مرگ و میر

-1

Scott et al. (1956)

100

رشد

-

Gardiner et al. (1961)

250

رشد مرگ و میر

Vantress×Hubbard

McWard and Scott
(1961)
Keene and Combs
(1962)

200

رشد مرگ و میر

New Hampshire×Columbian

300

رشد

Nugara and Edwards
(1963)

461-5942

رشد

Christensen et al.
(1964)

300

رشد

White Leghorn

McWard (1969)

120

رشد

نود گوشتی

Blair et al. (1977)

400-684

رشد

Ross 1

Keene and Combs
(1962)

420

رشد

Sullivan (1962)

476

رشد

Broad Breasted Bronze

365-465

رشد مرگ و میر

Broad Breasted Bronze

رشد

White Pekin

جوجه اردک
بلسرچ ن جوان

Sullivan (1964)

White Plymouth Rock

White Plymouth Rock

-

Van Reen and
Pearson (1953)

500

Vohra (1972)

120-150

رشد مرگ و میر

-

Harland et al. (1976)

300

رشد مرگ و میر

-

3

400

تولید تخم مر
قابلیآ جوجه

Sell et al. (1967)

بوقلمون جوان

Single Comb White Leghorn

مرغ تخمگذار

ریزی

355

تولید تخم مر
قابلیآ جوجه

Hajj and Sell (1969)

Single Comb White Leghorn

ریزی
Edwards and Nugara
(1968)

490-900

تولید تخم مر

Single Comb White Leghorn
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-1

ناشناخته.

 -2با افزایش مقدار کلسیم و فسرر در جیره غ ایی ایم نیاز افزایش می یابد
 )1964گ زار
(
اف زایش عملك رد ب رای س ایر گون هه ای
-3

در  16روز اول.

دادن د ک ه تر اوت

طیور نیز معتبر اسآ .با ایم ح ال عوام ل

متابولیس م منی زیم ب یم دو س ویه از

دینری مانند گونه و س ویه طی ور جی ره

جوجههای سرید لنورن ظ اهراً ب ا تر اوت

غ ایی و مق یط زیس آ ممك م اس آ در

در مقدار و در دستر

ب ودن منی زیم در

مقادیر توص یه ش ده م ورد نی از منی زیم

پوس ته تخ م م ر ارتب ان دارد .مقت وای

نقش داشته باشد ( .)Sullivan, 1964ب ه

منیزیم در برخی از م واد در جی ره طی ور

ط ور مث ال  Christensenو همك ارانش

در جدول  3رورده شده اسآ.

جسدل  - 3محتوا من زیم در برخی از مواد خوراکی ط ور (بر اسن

منده خشک)

(.)McDonald et al., 2011

مواد غذایی

g/kg

جو

1.3

ذرت

1.1

گندم

1.2

کنجاله سویا

3.0

گندم

5.0

سبو

یک جیره کاربردی مرجع برای جوجه ه ا

از مق ادیر توص یه ش ده توس ط NRC

(  )1994 NRCب ا  58درص د ذرت

( )1994ی ا  )1999( GfEاس آ .بن ابرایم

رسیا شده و  35درصد کنجاله سویا ب ه

مكمل اضافی منیزیم در جیره های غ ایی

ط ور متوس ط ح اوی 1800-1500

غیرض روری ب وده و حت ی ممك م اس آ

میلیگرم در کیلوگرم خوراك (بس تنی ب ه

برای عملكرد سالمآ اس تخوان و کیری آ

تغیی ر طبیع ی مقت وای منی زیم) ح اوی

بس تر مض ر باش د .اث رات رنت ی

منیزیم اسآ .ایم مقادیر  4-3برابر بیش تر

اکسیداس یونی مكم ل منی زیم در برخ ی
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موارد متناقض اس آ و نی از ب ه بررس ی

جیره های غ ایی طی ور چن دان ض روری

بیشتری دارد .برقراری رابطه متع ادل ت ر

به نظر نمیرسد .ب ا ای م ح ال در برخ ی

در جیرههای طیور برای منیزیم کلسیم و

ش رایط مانن د بهب ود و تثبی آ کیری آ

فس رر ب رای طی ور و نی ز ب رای ترکی

گوشآ مصرف مكم ل منی زیم م یتوان د

جیرههای متعادل طیور مورد نیاز اسآ و

منطقی باشد .درك ایم که در کدام مرحل ه

تققیقات بیشتری ب رای ای م منظ ور الزم

از توسعه استراده از چن یم مكم ل ه ایی

اسآ.

می توانند کمک کننده باشند هم راه ب ا در
نظ ر گ رفتم اث رات احتم الی در دس تر

نت جه گ ر

ب ودن س ایر عناص ر ب ه وی ژه  Caو P

منیزیم یک عنصر اساسی در تغ یه طی ور

میتواند در تنظیم جی ره ه ای متع ادل ب ا

اسآ و بیشتر مواد غ ایی م ورد اس تراده

ه دف دس تیابی ب ه ح داکثر عملك رد در

در ترکی

جی ره طی ور ح اوی منی زیم

طیور بسیار مرید باشد.

میباشند؛ ل ا استراده از مكمل منی زیم در

Reference:
Y. Shastak and M. Rodehutscord (2015). A review of the role of
magnesium in poultry nutrition. World's Poultry Science Journal, Vol. 71.
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تأثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمونهای تجاری
ترجمه و گردآوری :امیرحسین پورآباده
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت خوراك دام

داده اساات .امااا باارای دسااتیابی بااه اناا
اددا

و برای ان کاه پرناداان باه تاراک

مطلوب عناصر مغاذی در ییاره پاساخی
مناسب ددند ،بانستی قاادر باشاند مقادار
مااورد نیاااز خااوراك را بااه طااور ماان
کمپااانی یونااهن ردنموددااانی در مااورد

مصر

مشخصاااا تغذناااهای بوقلماااون بااارای

عوامل متعددی بر مصر

دستیابی به ادادا

عملكارد ناهادی ارائاه
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کنند.
خاوراك تاثییر

اذارنااد .محاای و ماادنرنت دو مااورد بااا

تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

ادمیت زناد دستند .مشاخ

شاده اسات

کااه فاارم خااوراك تااثییر قاباال تااویهی در
مصر

ین دارد .پلت ناا کراملال یاعی

در وقوع خاکه می تواناد تاثییر منفای بار
مصر

خوراك داشته باشد .تثییر کیفیات

و برنامهدای تغذناهای انا کمپاانی تهیاه
شدند .ییرهدای یغازن باه صاور الا
شاااده باااه عناااوان خاااوراك "خاااوب" و
دمچنی کراملل ال

نشده (دمراه با ذرا

رنز) به عناوان خاوراك "یاعی " ارائاه

فیزنكی خوراك بر عملكارد پرناده توسا

شدند.

نیكسی ( )1994ایلا شده است .او نشاان

خوراك"یعی " به صاور مخلاوطی از

داد که حتی بهلود متوس در کیفیت پلات،

پلت یرد شده با یسیاب چكشی و پلتدای

 5درصاادی

دست نخورده با نسالت ( 50:50خاوراك

ماایتوانااد منجاار بااه افاازان

عملكرد شود )1989( Brewer.بوقلموندا

پلت و یردی) فراد اردند (شكل .)1

را با ییرهداانی کاه شاامل  10درصاد و

کیفیاات فیزنكاای مخلااو خااوراك یردی و

 50درصد خوراك به شكل یردی بودناد،

پلت مشابه خوراك "یعی " میشود کاه

تغذنه نمود .یرنب تلدنل حاصل شده به

برخاای مواق ا در ماازارع پرورشاای دنااده

ترتیب  2.61و  2.71بود.

میشود.

بررسی تاییر اشاكا مختلا

خاوراك در

نتانج نشان داد که وزن بدن تا  20دفتگای

کوچا

افت قابل تویهی ویاود دارد .اساتفاده از

شرکت یونهن انگلیس در مقیاا

ارزنابی شد .انا ارزناابی باا اساتفاده از

خااوراك یااعی

تغذنه بوقلموندای نر نهاد  B.U.T. 6باا

درصدی وزن نسلت باه ااروه شاااااادد

پلت و کراملالداای باا کیفیات "خاوب" و

شااد .یاارنب تلاادنل غااذانی در خااوراك

صفر تا 20دفته انجام

نسلت به اروه شاادد در سا 20

"یعی " در طو

ارفاات .ییاارهدااای غااذانی مطاااب بااا

یعی

منجاار بااه کاااد

12.3

دفتگی 36 ،درصد بدتر شد (شكل .)2

خصوصیا تغذنه ای توصیه شده ATL
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شکل  -1از چپ به راست :خوراک پلت دست نخورده ،آسیاب چکشی ،خوراک آردی ،و
پلت همراه با ذرات ریز (خاکه)

شکل  -2تاثیر خوراک ضعیف و با کیفیت بر وزن بدن (کیلوگرم) و ضریب تبدیل غذایی
در سن  20هفتگی
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تثییر منفی شكل یعی

خوراك بار وزن

بدن در طو عمر پرناداان مشاهود باود.
ایر منفای خاوراك یاعی

در اوانال ساه

دفتگی تشخی

داده شد و با افزان

ایار

تا پانان دوره یزمانشی ادامه نافت (شاكل
.)3

شکل  -3تاثیر شکل خوراک بر وزن بدن بوقلمونها از صفر تا  20هفتگی

تولیااد اوشاات سااینه در س ا  20دفتگاای

عنااوان مثااا  ،پرنااداانی کااه بااا خااوراك

ارزنااابی شااد .خااوراك یااعی  ،عضااله

تغذنه شدند از ن ار فیزنولاوژنكی

سینه را  7.5درصد کااد

یعی

داد (شاكل .)4

در س  20دفتگی در مقانسه با پرناداانی

ان تثییر بر عملكرد تولید عضله سینه باه

که از ییره شادد استفاده میکردند ،رشد

احتما زناد مربو به تثییر فرم خاوراك

کمتااری داشااتند ،از انا رو عضااله سااینه

بر رشد فیزنولوژنكی تا ان س است .باه

رشد چندانی نداشت.
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شکل  -4اثر شکل خوراک بر میزان تولید گوشت سینه
تاثیر بر عملکرد

خوراك اغلب مشهود بود ،اماا انا مقادار

ایر شكل خوراك بر عملكرد پرناده بیشاتر

پر خوراك اندك بود و تاییر چندانی بار

از قلل بود ،باه وناهه میازان تاثییر ین بار

روی یرنب تلدنل نداشت .تعلیر دنگر در

یاارنب تلاادنل غااذانی غیرمنت ااره بااود.

میاازان تااثییر باار یاارنب تلاادنل غااذانی

دادهداااا نشااااان داد کاااه ین اااااروه از

میتواند مربو به روند تهیاه خااااوراك

تغذناه

"یعی " بااااشد .میزان ذرا رناااز در

شدند ،در مقانسه با اروه شادد ،به طاور

تیمااار خااااوراك "یااعی " بسیاااااااااار

قاباال تااویهی خااوراك بیشااتری مصاار

قابال تویاه باود و دمچنای مقادار پااودر

کردند ،اما راندمان غذانی ینها کمتار باود.

شدن در طای فاااارینند یسیاااااب ممكا

دنگامی که پرناداان باا خاوراك یاعی

اساات منجااااااار بااه شااكل "یااعی "

(پلت خرد شده) تغذنه شادند ،دادر رفات

خوراك نسلت به خاوراكداای یزمانشای

بوقلموندانی که با خوراك یعی
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تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

برای مقانسه پلت و خاوراك یردی شاده

ارزنابی کیفیت فیزنكی خوراك معماو ا باا

است.

غربااا کراملاال و ارزنااابی شاااخ

بااا اناا ویااود ،تیمااار خااوراك یااعی

پلت ( )PDIسنجیده می شود .مشخصاا

نماننده شكل خاوراك یاعی

دوام

در مزرعاه

اناادازه ذرا کراملاال در داار دو مرحلااه

بااود و نتااانج ین ادمیاات کیفیاات فیزنكاای

ییره یغازن در یدو  1نشان داده شده

خاااوراك در عملكااارد پرناااده را تقونااات

است.

میکند.
جدول  -1اندازه توصیه شده خوراک کرامبل بوقلمون در دو مرحله آغازین

پلت داای تولیادی بانساتی حااوی مقادار

می شود .بارای اغلاب خاوراكداای تهیاه

کمی از ذرا یردی (کمتر از 1میلای متار)

شده به شكل پلت ،مانادااری  90در صاد
از انا

باشااند و  10درصااد از کاال خااوراك را

بااه بااا واقا بینانااه اساات .دااد

تشكیل ددند و باقیماناده خاوراك شاامل

ارزنابیدا قرار دادن نموناهای از خاوراك

پلت داای دسات نخاورده و کامال باشاد.

در شران مشابه شران فاارم اسات کاه

ارزنااابی دوام پلاات بااه طااور معمااو در

در طااو نگهااداری و مصاار  ،یااربا

یزمانشاااگاه از طرنااا دساااتگاهداااای

مكااانیكی بااه پلاات وارد ماایشااود .اناا

مخصوص مانند دولم نا تامللینگ انجاام

یزمااوندااا نتیجااه فریننااد یساایاب را نیااز
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تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

مااورد ارزنااابی قاارار ماایددنااد کااه ینااا

نموناااه داااای اخاااذ شاااده خاااوراك از

پلتدای تولید شده از استاندارددای کیفی

دانخوریدا ،کیفیت واقعی دان یماده ارائه

فیزنكی زم برخوردار دستند نا خیر.

به پرنده را به طور دقی تر نشان میدداد.

ارزنابیدای کیفی خوراك کاه درکارخاناه

ان ارزنابی را میتوان با اساتفاده از نا

تولید خوراك انجام میشود ،نمیتواند باه

غربا دساتی نیاز انجاام داد (شاكل  )5و

تنهااانی نشااان ددنااده کیفیاات پلاات باشااد،

روش انجام ین برای اکثر مازارع سااده و

چراکه ارزنابی داای مزرعاهای ،باه وناهه

عملی است.

شکل  -5ارزیابی و تفکیک ذرات خوراک بوقلمون با استفاده از الک های مخصوص

قللی ،تثییر کیفیت فیزنكای

پلت :خاکه 25:75؛ و ( )3نسلتدای مسااوی

در ادامه یزمان

خوراك طل دمان روش و طراحای ،ماورد

پلاات و خاکااه  .50:50پاساا وزن زنااده و

شاامل ساه

نسالت

بررسی قارار ارفات .یزماان

تیمار بود 100 )1( .درصد پلات )2( ،نسالت

فصلنامه چكاوك /شماره  /113زمستان 1399

یرنب تلدنل پرنادهداا باه افازان

خاکه در خوراك ،یابات باود؛ در تیمارداای

تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

 25:75و  50:50بااه ترتیاب وزن باادن  2.9و

اولیه چش ایر نلود ،اما نتانج نشان میدداد

نافت .یارنب تلادنل در

اساتردهای از کیفیات فیزنكای

 4.8درصد کاد

که در طیا

تیمار  25:75با  7.9درصد و در تیمار50:50

خوراك ،پاس پرنده به فارم خاوراك یابات

با  14،5درصد بدتر شاد .اارچاه پاسا باه

است (شكل .)6

شااكل فیزنكاای خااوراك بااه اناادازه ارزناابی

شکل  -6تاثیر خوراک پلت و خاکه بر وزن بدن و ضریب تبدیل بوقلمونها در سن  20هفتگی

اثر تغذیه خوراک آردی (مش)

با استفاده از چهار تیماار یزمانشای انجاام

در صور عدم دسترسی به خاوراك پلات،

شد:

اغلاااب از خاااوراك یردی بااارای تغذناااه

تیمار :1ییره شادد استاندارد به شكل پلت.

بارای

تیمار :2ییره یزمانشی به شكل پلت حااوی

استفاااااده میشود .ن یزماااااان

ارزنااااااابی پاس پرنداااااان نار BUT6

اندم کامل.
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درشت دمانند ییره پلت یعی ،

تیمار :3ییره یزمانشی یردی درشت از 21

ییره م

تا  144روزای.

ایاار منف ای باار وزن زنااده و یاارنب تلاادنل

تیمار :4ییره یزمانشای یردی از  21تاا 84

داشت .ان در حالی است که تغذنه باا ذرا

روزای و باه دنلاا ین ییاره پلات تاا 144

درشت خوراك با ایارا مثلتای بار کیفیات
پا

روزای تغذنه می شود.

بستر یویه دای اوشتی و درماتیت ک

خصوصیا تغذنهای ییرهدا در دار چهاار

( )FPDدمراه است .با ان در طو یزمان

تیمااار نكسااان بااود .تیمااار  2منجاار بااه

دیچ اوناه ارزناابی از کیفیات بساتر انجاام

عملكردی مشابه ییاره شاادد شاد ،باا انا

نشد ،با ان ویود در س  144روزاای بار
روش  )2008( Hockingنااااا

حا تیماار ( ،3ییاره یردی) باعا کااد

اساااااا

وزن زنده ( 11.1درصد) و بد شدن یارنب

بررسی بر روی درماتیت ک

پا انجام شاد.

تلدنل ( 21.9درصد) نسالت باه شاادد شاد.

تیمار م

تیمار  ، 4ییره م  -پلت  ،وزن زناده را تاا

کرد و تعداد کمتری از پرناداان انا ااروه

داد ،در حالی که یارنب

دارای نمااره  2و  3در مقانسااه بااا سااانر

تلدنل  3.9درصد درصد بدتر شد (شكل .)7

تیماردااا بودنااد .نتااانج نشااان داد تغذناه بااا

نشان می دداد

در مقانسه با پلت ایرا مثلتی بر

 5.6درصد کاد

نتانج حاصل از ان یزمان

که ویود اندم کامل در ییره ،یرنب تلدنل
را در مقانسه باا ااروه شاادد بهلاود داد و
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ییره م

درصد با تری نماره  1را انجااد

ویعیت پا داشت (شكل .)8

تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

شکل  -7تاثیر اشکال مختلف خوراک بر وزن زنده بوقلمونهای نر  BUT6و ضریب تبدیل
در سن  144روزگی

شکل  -8تاثیر ساختار خوراک بر نمره درماتیت کف پا در بوقلمون
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تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

اقداما مختلفای ویاود دارد کاه مایتاوان

دوام پلات را بااه طاور قاباال تاویهی بهلااود

برای بهلود کیفیت فیزنكی خاوراك یاعی

بخشااد .نكتااه اصاالی ان ا اساات کااه کیفیاات

انجام داد )1994( Behnke .ایر فرینناددای
مختلاا

تولیااد خااوراك را باار دوام پلاات

فیزنكی یعی

خوراك قابل قلو نیست و

روش دانی برای بهلود ین ویود دارد.

ارزنابی کارد ،نقاا اصالی ماورد ارزناابی

دسااتورالعملداااااای پیشنهاااااادی باارای

شامل یسیاب ،کاندنشنینگ و پلتانزر بودند.

اندازه ذرا خاوراك بوقلماون ویاود دارد.

با ان ویود ،تغییر در فرمو سایون ییاره

یاادو  2اناادازه ذرا توصایه شااده باارای

نیز می تواند تثییر داشته باشاد ،باه عناوان

ییره دای کراملل یغااازن و پلت را نشاان

مثا حتی افزودن  5درصد اندم می تواناد

میددد.

جدول  -2مقادیر توصیه شده اندازه ذرات کرامبل و پلت در سنین مختلف پرورش بوقلمونها
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تثییر شكل و کیفیت خوراك بر عملكرد بوقلمون ...

خالصه

نیااااازدای پرنااده بااا نیازدااای امااروزی

کیفیاات فیزنكاای خااوراك بااه طااور قاباال

بسیار حیاتی است.

تویهی بر عملكرد بوقلمون تثییر دارد.

روش دااای مختلفاای باارای بهلااود کیفیاات

بهینه سازی کیفیت فیزنكی خوراك نه تنها

فیزنكی خوراك در کارخانه تولید خوراك

عملكرد پرورش را توسعه مایدداد ،بلكاه

ویود دارد که برخی از ینهاا دزنناه داای

عملكرد فاریوری محصاو را نیاز بهلاود

چناادانی داا ندارنااد .ن ااار باار کیفیاات

میبخشد.

فیزنكاای خااوراك در کارخانجااا تولیااد

تن ااای اساااتاندارددای کیفیااات فیزنكااای

خااوراك و دمچناای در فااارم ماای توانااد

خوراك بی مزرعه و کارخاااانه خاوراك

اطمینااان بخاا

مطابقاات مااداوم شااكل

بااارای اطمیناااان از شاااناخت و تاااثمی

خوراك با استاندارددا باشد.

References:
- Kenny, M. (2019). The effect of feed form and quality on turkey
performance. International Hatchery Practice .Volume 33 Number 2.
- Kenny, M. et al.( 2020). The effect of the physical presentation of feed
on commercial turkeys. International Poultry Production. Volume 28
Number 1.
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شکستگی تخممرغهای قابل جوجهکشی،
روشهای کاهش زیان در زنجیره تولید

ترجمه :دکتر علیرضا خدایی
دانشآموخته دکترای دامپزشكی

بررسی وجود ترك و یا شكستگی برروی
تخ ه مههر ههها اسههتک شههرکت کهها جهههت
بررسههههی ایهه ه مسهه ه له بههههر قابلیههههت

مواقعی که قابلیت جوجهه درآوری کاسهته

جوجه درآوری ،یک تحقیق جههت مقایسهه

شده و آلودگی نیز زیاد میشهود ،یكهی از

بی تخ مر ههای بهدون تهرك و تهركدار

اقداماتی که بایستی درنظهر گرفتهه شهود،

منتشر کرده استک
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

همانطور کهه در جهدوش شهماره  1نشهان

خواهد شدک بهه همهی سهبس بسهیار مهه

داده شده ،وجود تخ مهر ههای تهرك دار،

است که تمام فعالیت ها بررسی شهود کهه

باعههک کههاهش قابلیههت جوجهههدرآوری و

متوجه شهوی چهرا و در چهه محلهی ایه

افزایش تعداد جوجه ههای درجهه  ،2مهر

ترك ها ایجاد شهده اسهتک بها ییهدا کهردن

جنههی و آلههودگی مههیشههودک اطاعهها بههه

محل ایهراد و برطهرو کهردن آن ،قابلیهت

وضوح نشان می دهد کهه شهكاو و تهرك

جوجه درآوری و کیفیت جوجه ها افهزایش

باعک زیانههای بزرگهی در چرخهه تولیهد

خواهد یافتک

جدول  -1تفاوت جوجهدرآوری و کیفیت هچ بین تخممرغهای سالم با تخممرغها داری ترک و
شکستگی (درصد)

تخم مرغ با
کیفیت
دارای ترک
میزان
اختالف

تخم

جوجه

جوجه

جوجه

جوجه

کل جوجه

جوجه

جوجه

متوسط

دیررس

آلوده

درآوری

درجه 2

وازد

2.9

0.2

3.1

0.2

89.6

0.9

0.7

4

0.3

13.7

3.3

66.4

5.1

4.4

3.8

12.5

0.1

10.6

3.1

23.2

4.2

3.7

0.2

9.6

غیربارور زودرس

جهههت ییههدا کههردن منشههف ایه اتفهها بایههد

 -3تعمیر و نگهداری صحیح تجهیزات

موارد زیر را در فارم بررسی نمود:

 -4تغذیه و خوراک

 -1مرغها

 -5ایرررادات محرریط همچررون ایرررادات

 -2اشتباهات کارگران

سیستم تهویه و...
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

 -6بیماریها

کیفیت آنها داشته باشهندک در تمهام انهوال
النه ها ،جمع آوری ،بخش بسیار مهمهی در

 -1مرغها:

بهروز تههرك و شكسههتگی در تخه مههر ههها

مر هایی که قبل از دوره تحریک نوری به

خواهد بودک

خوبی عاد داده نشده باشند ،رفتارههای

بایستی تعداد دفعها  ،مهد و زمهانههای

غیرطبیعی از خهود نشهان مهی دهنهدک ایه

بی جمعآوری یایش شودک اگر تخ هها در

رفتارههها مههیتوانههد شههامل انههداخت تخ ه

النه ،یا روی نوار انتقاش یا میز جمعآوری،

توسط مهر باشهد کهه ممكه اسهت یها از

روی ه جمع شده باشند ،تقریبها همهواره

بلندی بهه یهانی افتهاده یها در جهایی جهز

مقدار تخ مهر ههای تهرك دار و شكسهته

النه ی خهود گااشهته شهده باشهد و تهرك

افزایش ییدا میکندک اغلهس تخه هها  4تها 6

بههرداردک مههر ههها از طریههق ن هوك زدن ب هه

ساعت یس از ورود نور تولید مهیشهوندک

تخ مر نیز میتواننهد شهكاوههایی روی

به همی دلیل بهتر است زمان جمهع آوری

تخهه ایجههاد کننههدک مههر ههها معمههوال بههه

تخه مهر ههها در ایه بههازه زمهانی بیشههتر

تخ هایی نوك میزننهد کهه خهارز از النهه

باشدک

(بستر و یا اسهلت گااشهته شهده باشهندک

در النههای دستی ،ایهدهآش ایه اسهت کهه

دالیل متفاوتی برای ای رفتار وجهود دارد

تخ هها حهداقل  5بهار در روز جمهعآوری

که از آنهها مهیتهوان بهه سهاختار خانهه،

شوندک بطوری که  3نوبهت جمهع آوری در

طراحههی و نههول اسههلت ،کیفیههت النههه و

صبح باشد کهه بیشهتر تولیهد نیهز در ایه

مشكا مدیریتی اشاره کردک

زمان خواهد بودک  2نوبت جمهعآوری نیهز
در بعههدازظهر باشههدک جمههعآوری ب هیش از

 -2اشتباهات کارگران:

سه عدد تخ مر قابل جوجه کشی مجهاز

افرادی که وظیفه جمع آوری تخ مر ها را

نیستک

برعهده دارند می توانند تاثیر زیهادی روی
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

در النهههای مكهانیكی کهه تخه مهر هها از

نور مسهتقی خورشهید و بهاران در امهان

طریق نهوار جمهع شهده و بهه سهمت میهز

باشههندک فرآینههد بسههتهبنههدی نیههز هم ههون

مخصوص جمع آوری ارسهاش مهیشهوند،

فرآیند جمع آوری نیاز به توجه و مراقبهت

تعداد نوبت جمع آوری به دمهای محهیط و

باالیی دارد تا از تجمیع تخه مهر هها روی

ظرفیهههت نهههوار بسهههتگی داردک در حالهههت

ه  ،بسته بنهدی بهی دقهت و بها فشهار وککک

طبیعههی ،حههداقل  3نوبههت جمههعآوری بههه

جلوگیری شودک

صههور روزانههه بایههد انجههام شههودک فقههط
یكبههار فعههاش کههردن تسههمه نقالههه در روز

 -3تعمیر و نگهداری صحیح تجهیزات

توصههیه نمههیشههودک چراکههه تولیههدا 8-7

با افزایش اسهتفاده از تجهیهزا خودکهار،

ساعته روی نوار انتقاش تجمع ییدا کرده و

تعمیههر و نگهههداری صههحیح از آنههها نیههز

احتمهههاش شكسهههتگی و تهههرك خهههوردگی

مس لهی بسیار مهمی خواهد بهود و تهاثیر

تخ مر ها افزایش ییدا میکندک

زیادی روی تعداد تخ مهر ههای شكسهته

در مههواقعی کههه تجمههع تخه ههها روی میههز

خواهههد داشههتک مههیتههوان از تخهه مههر

جمعآوری رخ میدهد ،سرعت نهوار نقالهه

الكترونیكههی بههرای بررسههی مقههدار فشههار

باید کاهش ییدا کند تا از انباشتگی بیشهتر

وارده به یوسهته ی تخه مهر هها اسهتفاده

جلوگیری شودک باید از نوارهایی اسهتفاده

نمود تا متوجه شوی هنگام یروسه حمهل

شود که عرض مناسبی داشته باشهند (25

و نقل و بستهبنهدی آیها فشهار طبیعهی بهه

سانت به ازای هر طرو النه تا تخ مر ها

تخ مر ها وارد می شود یا خیرک یدههههای

هنگام جمع شدن دچار ترك و شكاوهای

النهههههههههها بایسههتی بررسههی شههود و در

مویی نشوندک در جمهعآوریههای دسهتی،

زمههان مناسههس؛ قبههل از فرسههوده شههدن،

مراقبههت بسههیار زیههادی هنگههام انتقههاش

تعهههوی

گهههههردندک هم نهههی از نصهههس

تخه مهر هها بایسهتی انجهام شهودک حهانز

صحیههههح آنههها بههههایستی اطمینههههههان

اهمیت است که هنگام انتقاش ،تخ مر ها از

حاصل گرددک در النه ههای اجتمهاعی ،اگهر
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

لبههه هههای1یاس هتیكی بههی یههدهای النههه و

نداشته باشند و به درستی در جهای خهود

کمربند جمعآوری آسیس دیده و خ شود،

قرار داشته باشهندک مقهدار کشهش کمربنهد

,نوار انتقاش در دید مر ها قهرار گرفتهه و

چههک شههود تهها بههه گونهههای باشههد کههه

ممك است بهه تخه مهر هها نهوك بزننهدک

تخه مههر ههها بههه صههور یكنواخههت روی

مشههاهده زرده تخهه مههر روی کمربنههد

کمربنههد قههرار بگیرنههدک کمربنههد نبایههد بههه

(نههوار جمههعآوری مههیتوانههد نشههانگر

انههدازهای شههل باشههد کههه سههبس شههود

تخ ه مههر هههای شكسههته و بههدون یوسههته

تخ مهر هها کنهار یكهدیگر جمهع شهوند و

باشدک

هم نی نباید آنقدر کشیده باشد که باعک

نوار نقاله ای که تخ مهر هها را بهه سهمت

شود تخه مهر هها بهه راحتهی بهه حرکهت

مرکز بسته بندی یا میز جمهعآوری انتقهاش

درآیندک ای ابزار بایستی جزنی از ابهزاری

باشهد

باشد که در بررسهیههای دورهای ،تعمیهر

تا تعداد زیادی تخه مهر را بتوانهد تحمهل

می شهود و درصهور وجهود مشهكل بهه

کندک سیسهت ههایی کهه از نوارههای نقالهه

سرعت با نمونههی سهال تعهوی

گهرددک

مرکزی (مشترك بهی دو سهمت النهه هها

برای طراحی یک سیست در فارم بایسهتی

استفاده میکنند ،بیشتر نسبت به آسیس به

دانست که چهه تعهداد مهر بهرای النهههها

تخ مهر هها حساسهندک در ابزارههایی کهه

مناسس است و کدام نول سیسهت (دسهتی

تنظیمهها و اتصههاال نامناسههس دارنههد،

یا خودکار استفاده شودک

می دهد ،باید به اندازه کافی عری

تخ مر ها ممكه اسهت بهه سهمت مرکهز
بغلتند و بایكدیگر برخورد کنندک

مقادیر پیشنهاد شده:

در النههههههای مكههانیكی اجتمههاعی بایسههتی



بررسهی شهود کهه النهههها در یهک سهطح
باشههند ،کمربنههدهای جمههعآوری یههارگی
flaps

1
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در النه های دسهتی :حهداک ر  5قطعهه
مر به ازای ورودی النهک

شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی





در النهههای مكهانیكی اجتمهاعی :بهی

تركها و شكستگیههای بیشهتری رخ

 45تا  50قطعه مر به ازای هر مدخل

می دهدک ای اتفا میتواند به دلیل ک

النهک

بودن یا نوسان مقادیر کلسهی باشهدک

در النههههههای مكههانیكی انفههرادی5 :ک5

در ای صور بایستی فرمهوش جیهره

قطعه مر به ازای هر مدخل النهک

چک و تصحیح شودک


 -4تغذیه و خوراک:

جیره بسیار ریز باشد ،جها کلسهی

اگر کیفیت یوسته تخ مر ها خرا شهود،

میتواند کهاهش یابهد کهه ایه حالهت

روند اصاح آن بسیار دشوار خواهد بودک

بیشتر در خوراك یلت شده یا کرامبل

کیفیت یوسته ها باید بهه طهور مهنظ چهک
شود و اگهر مشهكلی مشهاهده شهد مقهدار
کلسی در دسترس ،فسهفر و ویتهامی D3
در جیره غاایی کنترش شودک


عدم تعادش کلسی  ،فسهفر و ویتهامی
 D3میتوانهد باعهک تیهعیو یوسهته
تخ مر شودک



اگر مر ها ذخایر کلسیمی کمی داشته
باشند ،کیفیت یوسهته کاسهته شهده و

اگر ذرا سنگ آهک استفاده شده در

مشاهده میگرددک


آلههودگیهههای خههوراك کههه از آنههها
می توان به نیكاربازی (غلظت بیشهتر
از  3تهههها 5قسههههمت در میلیههههون و
مایكوتوکسی ها اشاره کرد ،می تواند
آثههار منفههی بههرروی رنههگ و کیفیههت
یوسههههههته و کههههههاهش قابلیههههههت
جوجهدرآوری داشته باشدک
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

بررسی تخممرغها در هچری به تشخیص دقیق ترکهای کوچک کمک میکند .ترکها و
شکستگیها را میتوان با روش کندلینگ به راحتی مشاهده نمود.

 -5ایرادات محیطی نظیر سیستم تهویه

یرنده داشته باشهد کهه در نهایهت کهاهش

استرس گرمایی و اختاال سیست تهویه

کیفیت یوسهته هه مشهاهده خواههد شهدک

و

تخ مر ههایی کهه کوتیكهوش سهال دارنهد،

نگهداری می شود ،می تواند تشهدید تهنفس

بایسههتی رنههگ یكنواخههت و براقههی داشههته

ایجاد کنهد کهه نتیجهه آن آلكهالوز تنفسهی

باشندک اگر اویداکت به دلیل بیماری دچهار

است که خود باعک کاهش کیفیهت یوسهته

مشكل شده باشد ،الیه کوتیكولی به خوبی

میشودک

شكل نمیگیرد یا کا ساخته نمیشودک اگر

که سبس افهزایش دمهای محهل یهرور

تغییرا رنگ در تخ مر ها مشاهده شود
 -6بیماریها
یشت سهر گااشهت بیمهاریههای مختلهو
می تواند آثار منفی روی رحه و اویهداکت
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میتواند نشانگر وجود بیماری باشدک

شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

انتقال:

بررسی یک نمونه با حداقل  600تخ مر

انتقاش تخ مر ها نیز بسیار مرحلهه مهمهی

به ازای هر گله مادر ضروری استک

است و باید بهه دقهت مهانیتور شهودک ایه

مقههادیر تخ ه مههر هههای ک یههو ،تههركدار،

مانیتورینههگ مههیتوانههد شههامل بررسههی

شكسته ،دارای یوسته نازك وککک یادداشت

وضعیت جهاده ای کهه در آن حمهل و نقهل

شودک بهتر است کهه ههر نمونهه مشهخص

صههور مههیگیههرد و نههول ماشههی مههورد

باشد که مربوط به کهدام سهال اسهت تها

استفاده جهت حمل باشدک از دیگهر مهوارد

راحتتر بتوان محل بروز مشكل را یافهتک

مهیتهوان بهه نظهار دقیهق بهر یرسهنل و

تخ مر هها را بهه دقهت بررسهی کنیهدک در

ممانعت از برخورد خش با تخه مهر هها

مواردی که تخ مر ها تازه بوده و تركها

اشاره کردک راننده ها باید توجیه شوند کهه

بسیار ریز است و با چش دیده نمیشود،

یوستهی تخ مر ها بسیار شهكننده اسهتک

میتوان از رو

کندلینگ استفاده کهردک یها

بخش جوجهکشی باید مقدار تخ مر ههای

می توان صبر کرد تا چند روزی از ذخیره

شكسته شده قبل و بعد از حمهل و نقهل را

بگارد و مقداری از آ آن تبخیر گشهته و

محاسبه کند تا نول و مراقبت هر تهی  ،بهه

راحتتر شكستگی ها خودشهان را نشهان

دقت مشخص شودک افرادی که جمع آوری

دهندک

تخ مر ها را با شتابزدگی انجام میدهند،

اگر تخ مر ها در فارم بررسی شوند و با

معموال بیشهتری شكسهتگی و تهركهها را

سههینیهههای مخصههوص انكوباسههیون بههه

بههاعک میشوندک

کارخانه جوجهکشی برسند ،تخ مر ههای
شكسته را میتوان شمار

و حاو کهردک

امهها اگههر تخ ه مههر ههها در خههود کارخانههه
هچری:

جوجههکشهی در سهینی چیهده مهیشههوند،

در ه ههری ،کیفیههت تخهه مههر ههههههها بههه

کههار بررسی سخت می شودک بایهد توجهه

صههور هفتگههی بررسههی شههههههههههودک

کرد که ماشی آال مهورد اسهتفاده بهرای
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شكستگی تخ مر های قابل جوجهکشی

طبقه بندی نیز باید به دقت مهانیتور شهوند

درصور عهدم تنظهی  ،بهه تخه مهر هها

چراکههه خههود ماشههی اال نیههز مههیتواننههد

آسیس برسانندک

سیستم جمعآوری دارای  2کمربند که هر کدام  25سانت عرض دارند و در میانشان بخش جداکننده وجود دارد ،باعث
کاهش بروز ترک و شکستگی در پوسته میشود .همچنین این سیستمها باعث میشوند تخممرغ بیشتری روی
کمربندها جای بگیرد که به پروسه بستهبندی کمک شایانی خواهد کرد.

نتیجهگیری

باعک می شود تا به خوبی و دقیق متوجهه

یكهههی از فاکتورههههای اصهههلی موفقیهههت،

شوی کدام مرحلهه از کهار دچهار ایهراد و

مانیتورینگ قوی در طی یروسهه تولیهد و

ضعو بوده و جهت برطهرو کهردن آن و

بستهبندی تخ مر استک ایه بررسهیهها

کاهش خسهار  ،بهه سهرعت اقهدام کنهی ک
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ارتباط متداوم بی کارخانه جوجهکشهی و

جهت باال بردن کیفیت و کاست صدمه بهه

فارم یكهی دیگهر از مسهانل حهانز اهمیهت

تخ مر هاستک

Reference:
Seelent, G., and W, Bakker. (2020). Hatching egg breakage: reducing
losses along the production chain. Cobb-Vantress,Inc. International
ک Number 6ک Volume 34کHatchery Practice
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رعایت بهداشت تخممرغهای جوجهکشی :از مرغ تا هچری

ترجمه :دکتر نسیم چنگایی

ارررع یكنر ر ختی پ لرررتهرررا و وزن اررردن

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

ج جررههررای ش شررتی در هفترره وا ررع
اگذ رد.
مل مختلفی ز جمله شع یط تخر مرع

مقدمه

ج جه کشی می ت ند اع کیفیت ج جه ع

شررعو ی خ ر ب اررع ی ج جرره ش شررتی و

شذ ر ااشد .شناخت سراختارهای حفاظرت

ت لید کنندشان ج جره ش شرتی اره کیفیرت

تخ مع و چگ نگی جل شیعی ز آلر دشی

مناسب ج جه استگی د رد کره مری ت نرد

تخ مع  ،اسیار تعیین کننده ست .ر ایت
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ر ایت اهد شت تخ مع های ج جهکشی

ص ا اهد شتی تخ مع ج جهکشی اعد

دالیررل ،منیررت زیسررتی و و کسیناسرری ن

ز تخمگذ ری و همچنرین در طری رشرد و

نقررک کلیرردی در جلرر شیعی ز آلرر دشی

ت سعه تخ در دسرتگاه ت لیرد مثرل مرع

تخ مع های قاارل ج جره کشری در حرین

شعوع میش د.

تشرركیل آنهررا د رنررد .ک تیكرر ا سرراختار
غیعقاارررل رویتررری سرررت کررره مررردتا ز
شلیك پعوتئینهایی تشكیل شده سرت کره

در طی تشکیل تخم مرغ
ر ایت اهد شت تخ مع ج جره کشری ز
پعنررده آغرراز م ری ش ر د.

مررل مختل ر

ز تخ ر مررع در اع اررع نف ر

ارراکتعیهررا

محافظت میکند .یرن خرارجی ترعین الیره

ایماریز وج د د رند که میت نند اهط ر

پ سته تخ مرع سرت کره در طر ا 1-2

م دی ز مع و لد اه ج جه منتقل ش ند

سا ت نهایی تشكیل پ سته تخر مرع در

شرررررامل سرررررالم ن  ،مایك پ سرررررما،

غده پ سته ساز شركل مریشیرعد .رسر ب

آدن ویعوس پعنردشان و ویرعوس فر نی

ک تیكرر ا مرریت نررد ت سررط فاکت رهررای

مل ایمراریز در آویردوکت

زیررادی ز جملرره نگهررد ری تخرر مررع و

میت نند زرده یا آلب مین ر آلر ده کننرد.

رس اات سطحی کلسی  ،تحت ترا یع قرع ر

همچنین ممكرن سرت پرات ننهرا در طری

شیرررعد .همچنرررین حمررر ت ج نررردشان و

ب ر ر تخ ر مررع ز کل ر ك آن ر آل ر ده

حشع ت ،فضای نامناسب تغذیه ی و دیگع

نمایند .آل دشی تخ مع ها اه پعنرده مراده

مررل تررنکز ی محیط ری م ریت ننررد در

محدود نمیشر د .نعهرا نیر ممكرن سرت

رس ب مناسب پ شک ک تیكر ا خرت ا

ک خ نی.

مل ایماریز ر در طی جفت شیرعی ز

یجاد نمایند.

طعیق مرایع منری منتقرل نماینرد .انرااع ین
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ر ایت اهد شت تخ مع های ج جهکشی

جدول  -1نقطه تبرید (ایجاد عرق) بر روی تخم مرغ های قابل هچ در معرض دما و رطوبت
نسبی محیط

محرریط الیرره ک تیكرر ا روی سررطم تخرر

بعد از تخم گذاری

مریشر د .شرع رط ارت نسربی در

پ شک ک تیك لی مرایع چسربناك غلیظری

خش

ست که ترا حردود  6سرا ت اعرد ز تخر

مح ریط ارراال ااشررد ی را م ر د معطرر ب در

شذ ری کامرل نمری شر د .پ شرک خشر

آشیانه وج د د شته ااشد ،فع ینرد خشر

مرانع فی یكری سرت و

شدن الیه تعشم شده ک تیك ا اره تراخیع

خاصرریت ضررد میكعوارری د رد .ارره لررت

خ هد فتاد ،و ین مع ریسر آلر دشی ر

خت ف دمرا و رط ارت ارین اردن مرع و

ف یک خ هد د د .حفظ اهد شرت محریط

شده ک تیك ا یر
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آشیانه ،ز طعیق معتب تمیر کرعدن مر د

میت ند الیه ک تیك ا سرطم پ سرته ر ز

آش ریانه ی را جررایگ ینی مررد وم م ر د

این ابعد و مانع فی یكی و ضرد میكعواری

استع ،ریس آل دشی ااکتعیایی ر کراهک

ر ز اررین خ هررد اررعد .ز آنجررایی کرره

میدهد.

نف پرذیعی پ سرته تخر مرع اعررد ز 24

شررازدهی ی را ضررد ف نی تخ ر مررع هررای

سا ت ف یک مری یاارد و تخر مرع هرا

ج جه کشری در م ر ره مری اایسرت اره

نسبت اره حمر ت ااکتعیرایی حسراسترع

محض مكان ،اه منظ ر جل شیعی ز نف

میش ند ،اه محض مكران اایرد در مر رد

ااکتعی هرا ،قبرل ز کامرل شردن پ شرک

تخ مع ها ر ضد ف نی کرعد .انرااع ین،

ک تیك لی ،نجام ش د .تخ مع ها اایستی

شررع شررازدهی و ضررد ف نی و در فررارم

اررا مرر د آنترری ااکتعیرراا اررع پایرره مرر د

پعورش مكان پذیع نباشد ،می اایست اره

شرریمیایی ضررد فنی شرر ند و هعش نرره

محض دریافرت تخر مرع هرا در هچرعی

خع ش و سایک و یا شستن تخ مرع هرا

ضد ف نی ( ملیات اهد شتی) نجام شیعد.

کر

شکل  -1سنجش الیه کوتیکول به وسیله اشعه ماوراء بنفش.
نور کمتر نشانه الیه کوتیکول ضعیفتر است.

فصلنامه چكاوك /شماره  /113زمستان 1399

ر ایت اهد شت تخ مع های ج جهکشی

فشار منفی

شررع یط معطر ب یرا غیرع اهد شررتی قررع ر

اعد ز تخمگذ ری ،تخ مع دو فت سعیع

شیعد؛ یا شازدهی ،شنردزد یی یرا پاکسرازی

در درجه حع رت ر تجعاه میکند:

اهص رت نامناسرب اره کرار ارعده شر د،
آل دشی ااکتعیایی ف یک مییاارد.

قبل /بعد از تخم گذاری:

ریس

 41درجرره سررانتیشررع د تررا  20-30درجرره

رط ات در تخ مع های قاال ج جهکشری
اراکتعی هرا اره

سانتیشع د.

یا در محیط میت ند نف

النه تخمگذاری تا اتاق ذخیره تخم مرغ:

پ سته تخ مرع ر تسرهیل نمایرد .فشرار

 30-20درجه سانتیشع د تا  15-20درجه

منفررری جتنررراب ناپرررذیع سرررت زیرررع

سانتیشع د.

تخ مع های قاال ج جه کشی ااید قبل ز

ین فت در درجه حع رت ،فشار مكشی ر

نك ااسی ن سرعد شر ند .انرااع ین ،اایرد

اه د خل الیه ک تیك ا یجاد مری کنرد کره

مع قب ا د کره اعرد ز تخر شرذ ری و در

می ت ند م جب ورود ااکتعی ها اه د خل

ط ا خش

شدن پ شک ک تیك ا ،خطرع

منافذ تخ مع شر د .شرع الیره ک تیكر ا

آل دشی تخر مرع ز طعیرق فشرار منفری

ناکافی ااشد؛ تخر مرع ج جره کشری در

کاهک یااد.

جدول  -2راهنمای گازدهی با فرمالدئید (متر مکعب)
فرمالین (میلیگرم)

+

پرمنگنات پتاسیم (گرم)

پودر پارافرمالدئید
(گرم)

غلظت واحد

14

7

3.5

غلظت دوبرابر

28

14

7

غلظت سه برابر

42

24

10
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تبرید (یا عرق کردن)

درصررد قررع ر شی رعد ،تععیررق تخ ر شررعوع

هنگامی که تخ مع های سرعد ارا محریط

خ هد شد.

شعم تع و معط ب ترع م جره مری شر ند،

ع کعدن ،ورود ااکتعی اه تخ مرع ز

تبعید(که اه تععیق نی شراره د رد) تفرا

طعیق پ سته ر تسهیل می کنرد ،ارهویرهه

می فتد .معم ال در تخ مع هرا تبعیرد در

هنگررامی کرره الیرره ک تیكر ا آس ریب دی رده

طرری نتقرراا اررا کررامی ن هررای ته یررهد ر

ااشد .اع ی جل شیعی ز تبعید ،هنگامی که

هنگامی که درها اراز مری شر ند و هر ی

تخ مع ها در م ر ه هسرتند یرا هنگرامی

ایعونی ،کامی ن ر پع می کند ،رخ میدهد.

که اه ماشین ج جه کشی منتقل میش ند،

در م ردی که کامی ن های حمل تخ مع

درجه حع رت اایستی کام تنظری شر د.

در محفظرره اررار ته یرره مطبرر ع ند شررته

شع نمیت ن دما ر تنظی نمر د ،پیشرنهاد

ااشند ،ت صیه میش د که تخ مرع هرا در

میش د که نتقاا تخ مع هرا ز م ر ره

شب ،هنگرامی کره درجره حرع رت محریط

اه تا تخ مرع در هچعی(دمرای سرعد)

پایین تع ست ،تح یل د ده ش ند.

در همان روزی که تخ هرا شذ شرته شرده

تععیق تخ مرع هرا در قلری هرای شرعم و

نررد(روز تخمگررذ ری) ،صر رت شی رعد .ارره

معط ب شایع تع سرت ،مرا مریت نرد در

ط ر معم ا دما می اایست همیشه اعد ز

مناطق دیگع نی اسرته اره رط ارت ،تفرا

تخ شذ ری در ط ا ر ه اه تا تخ مع ،

فتررد .جرردوا  1نقطرره تبعیررد ر مطررااق اررا

کاهک یااد .هعش نباید دما تا زمران پریک

دمای تخ مع قاال هچ ،درجه حرع رت و

دما یا زمانی که تخ مرع هرا ارع ی دوره

رط ات نسبی( )RHمحیط خارج ،ت صی

نك ااسی ن قع ر می شیعند ،ف یک یااد.

می کنرد .ارع ی مثراا شرع درجره حرع رت
تخ ر مررع قااررل ج ج ره کش ری  20درجرره
سانتیشرع د ااشرد و در دمرای محریط 24
درجرره سررانتیشررع د و رط اررت نسرربی 80
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ضدعفونی تخم مرغ جوجه کشی

ستفاده ز آن نیسرتند .در صر رت مجراز

شازدهی اا فعملدئید روشی سنتی و مر ع

ا دن ز نظع قان نی ،دوزهای و حد تا سه

اع ی ضد ف نی تخ مع های ج جهکشی

اع اع ر میت ن اع ساس خطرع آلر دشی

سررت .شعچرره ارره دلیررل سررعطان ز ار دن

در هع مجم ه در نظع شعفت.

اررع ی نسرران ،همرره کشرر رها مجرراز ارره

جلوگیری از انتقال عمودی پاتوژنها
بهداشت و ضدعفونی سیستم آب به منظور جلوگیری
از آلودگی مجدد

اطمینان از تشکیل کوتیکول قبل
از تخمگذاری
حفظ محیط بهداشتی در  6ساعت اول
برای خشک شدن الیه کوتیکول

حفظ سالم کوتیکولبرای جلوگیری از ورود باکتری
در اثر کاهش منفی و کاهش دمای تخم مرغ ها
گازدهی و ضدعفونی
تخممرغها قبل از

گازدهی و ضدعفونی تخمها

ذخیره سازی

پس از تخمگذاری

جلوگیری از نوسانات دما و رطوبت هنگام
بارگیری و تخلیه تخم مرغها

شکل - 2مناطق کلیدی برای کنترل نفوذ باکتری ها از مرغ تا جوجه کشی
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آلودگی در هچری

اهد شتی منظ اع ی سیست رط ات سراز

اه لت محردودیت سرتفاده ز فعمالدهیرد

و د شتن فیلتع سی ن میت نرد اره کراهک

در اعخی مناطق ،ضرد فر نی ارا محلر ا

ریس

آل دشی کم نماید.

پاشی یا آئعوسل تعجیم د ده می شر د و
اه همان خ ای شرازدهی جر ب مریدهرد.

نتیجه گیری
اعنامه ق ی مع قبت اهد شرتی سراس

شعچه محل ا پاشی یا آئعوسل کعدن مری

ی

ت ند اه پ شک ک تیك ا آسریب اعسراند.

ت لید و حفاظت ز تخ مرع هرای ج جره-

انااع ین نباید تخر مرع هرا اعرد ز تیمرار

کشری اررا کیفیرت ارراال سررت .اعنامررههررای

م رد ستفاده قع ر شیعند(لمس ش ند).

اهد شررتی نظررارت ،تاییررد و اازرسرری در

رط ات سرازها در سع سرع هچرعی مری-

م ر ه و هچعی همیرت زیرادی د رنرد .ز

ت نند منبرع مترد وا آلر دشی ااشرند .شرع

طعیق نظارت و اازرسی ،مری تر ن نقرا
و کاستیها ر شناسایی نم د و ارا

سیسررت آب اررا ای ر فیل هررا آل ر ده ش ر د،

ضع

تخ مع های ج جهکشری در طر ا دوره

ص ح آنها روند ت لید تخر مرع هرای ارا

نك ااسی ن اه ط ر مد وم در م جهره ارا

کیفیت ج جه کشی ر د مه د د.

ااکتعی قع ر میشیعند .د شتن اعنامههرای

Reference:
Hong, Youngho. (2020). Hatching egg sanitation: from the hen to the
hatchery. International Hatchery Practice • Volume 34 Number 7.
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چگونه عوامل استرس در تولید طیور را مدیریت کنیم
ترجمه :دکتر فردین علیمردانی

کیه می لوانییو ی بییر عملكییرد و ی بییر

دانش آموخته دکتری بیولوژی

سییتمت ررنییوتان لییر یر منا ی ب ارنییو
برنامه مویریت مو ر ،بایو بیا شناسیای و
طبقه بنوی عوامل اسیترسزا آغیاز شیود

مقدمه
در طی ریرورو و لولییو توشیت و ل ی
مرغ در مقیاس وسیع ،طییور لتیت لیر یر
عوامل استرس زای مكرری قرار م تیرنو

عتوه بر این ،درك مكانیس فیزیولوژیك
مسیر استرس باعث م شود کیه صینتت
افزودن خوراك قادر بیه بررسی منیاط
جویو بیر اسیاس یا الی

غیرمنتظیره1
1

. unsuspected innate sense
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بییییرای تییییزینش لرکیبیی ی خاصیی ی از

از جمله انرژی و ررولئین در زینه رشیو،

مولكول ای عملكردی بیه عنیوان ییا راه

لولیو مثل و ستمت م شود

ییل وا ییو و کارآمییو بییرای جلییوتیری از

وقت این چالش ا به اشیكال یادلر و ییا

استرس در لولیو یوانات باشینو در ایین

زییییادلری در زمیییان یییای مخیی ص ر

مقاله ،علل عموه استرس در لولییو طییور،

میی د نییو ،لغییییرات وخییی شیییمیای و

مكانیسییییی

یییییای فیزیولیییییوژیك و

فیزیك در ررنوه الااق می افتیو و عواقی

شاخص یای اصیل آن یا بررسی شیوه

تستردهای برای ررنوتان ماننو خسیت

است

و ضییتف را بییه مییراه دارد ادامییه اییین
شرایط ممكن است منجیر بیه ترسین

استرس چیست؟

و

بیماری ای عاون شود

به طیور کلی اصی ت "اسیترس" بیرای
لوصیف ا رات م رب عوامیل م تلیف بیر

انواع استرس

ستمت و عملكرد طیور استااده م شود

بایو ا عان کرد که منابع استرس متیواول

ررنوتان با منابع بسیار متوود بون برای

وجود دارد که م لوانو لتت ییا ییا چنیو

رشو ،لولیو مثل ،راسخ به لغییرات متی

تیییروه کیییه لوسیییط )1984( Rosales

ییای دفییاع در مقایسییه بییا

دستهبنوی و لتریف شوهانو ،قیرار تیرنیو

و مكانیس ی

سایر رستانواران قابیل لخی یص سیتنو

این موارد بیه طیور ختصیه در جیوول 1

بنابراین ،رتونه انتراف جزئ از شرایط

ارائه شوه است

طبیت  ،منجر به لوزیع سریع منیابع بیون
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جدول  -1شایعترین علل استرس و طبقه بندی آنها
علل

دسته بندی
لغییرات سریع اقلیم

اقلیم
متی

شوت دما (ترما و سرمای شویو ،رطوبت زیاد)

شرایط ضتیف ررورو (دمای رایین ،آب سرد) ل ویه نامناس (کا ش کیایت وا)
شرایط بو بستر (مرطوب و سرد بودن بستر) روشنای و برنامه نوری طوالن
مخكتت کیایت خوراك (لغییر در متتوای مواد مغ ی) متوودیت کم خوراك و آب

لغ یه

[لوزیع نامناس خوراك یا لوزیع نا موار آن (لقسی غ ا) ،ترسن

]

لغ یه جنس جواتانه (فخار برای متوود کردن افزایش وزن بون)
رشو سریع ،رونو بلوغ جنس (لقاضای دقی مواد مغ ی)

فیزیولوژیك

بلوغ جنس و شروع لولیو ل
فیزیك

مسری ،ب

(جسم )

مرغ (لتریا مو ر با خوراك و نور)

رکت  ،ترفتن ررنوه ،وزن ،لزری  ،واکسیناسیون ،درجه بنوی ،مل و نقل و اصت منقار
لراک

اجتماع

خیره باال (فضای ک فیور و آب وری متوود)
عوم یكنواخت وزن بون

لرس از انسان و نیروی کار ضتیف در سالن

روانخناس
رالولوژیا /

متل ای آلوده (زباله ای جمع شوه ،قرار ترفتن زود ن ام در مترض عوامل م تلف بیماری زا)

ایمونولوژیا

قرار ترفتن در مترض عوامل عاون (بیماری ای بالین یا زیر بالین )
واکنش ای را از واکسیناسیون (ل  ،کا ش مصرف خوراك)

تمرکزی بر استرس اقلیمی
دمای باالی متییط در منیاط ترمسییری
مییراه بییا رطوبییت نسییب بییاال یكیی از

بییون ( 40/1درجییه سییانت تییراد لییا 41/6
درجه

سانت تراد) ررنیوتان نسیبت بیه

دمای باالی متی

نسبت به دمای رایین،

م مترین عوامل استرس زا است به دلییل

ساسلرنو میزان ساسیت به اسیترس

عییوم وجییود غییود عییرق در بییون ررنییوه،

ترمای در میرغ یای توشیت بیخیتر از

طبیتت بون (چرب شیون) و دمیای بیاالی

مرغ ای ل م ار است در بین جوجه ای
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توشت  ،نر ا نسبت به ماده یا بیخیتر در

اسییترسزای قابییل ریخ ی یری (ب) عوامییل

ستنو مرغ یای

استرسزا غیرقابیل ریخی یری (جیوول )2

ل م اری که در قاا ن واری م شونو،

اتر عوامل استرس زای قابل ریخ یری در

نسبت به آن ای که در بستر ای ضیتیف

شرایط مویریت کارآمو ،به طیور کامیل از

ررورو م یابنو ساسلرنو

بین برونو ،عوامل غییر قابیل اجتنیابزا را

عییتوه بییر دسییته بنییوی اسییترس کییه در

نیز م لوان به واقل رسانو ،ایین مسیئله

جییوول ( )1آورده شییوه ،انییواع م تلییف

مخ ص م کنیو کیه اسیترس ییا الایاق

عوامل استرسزا را م لوان به طور کلی

اجتناب نار یر در ررورو طیور است

مترض استرس ترمای

در دو دسته طبقه بنوی کرد :الف) عوامیل

جدول  .2عوامل استرس زا اجتناب پذیر /اجتناب ناپذیر.
عوامل استرس زای قابل اجتناب

عوامل استرس زای غیر قابل اجتناب

ازد ام بیش از و

شرایط آب و وای شویو

ل ویه ضتیف

ترفتن ررنوه

بستر مرطوب

واکسیناسیون

سموم موجود در خوراك

مل و نقل

ترسن

نژاد با رشو سریع

س و باالی آمونیاك

نوك چین

د یوراسیون (کمبود آب بون)

روشنای

مویریت ضتیف

دارو

لغییرات نات ان و یا غیر منتظره

لغییرات ورمون
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چ ونه عوامل استرس در لولیو طیور را مویریت کنی

مکانیسم فیزیولوژیکی تنظیم استرس

م کنو این نورو ورمون ا باعیث لرشیح

از مرا ل فیزیولوژییا متیوال ر

سریع تلیوکز در خیون ،کیا ش تلیكیوژن

آتا

داده در درون ارتانیس ی ییا (سییلول ییای

کبو ،افزایش فتالیت وازومولیور5متی ی ،

یوان لتت اسیترس) بیرای ایجیاد و ییا

لغییر سرعت ل ویه و افیزایش ساسییت

ریخن اد چنوین راه ل کیه می لواننیو در
مویریت مو ر استرس بیا میوی ر لرکیی
شونو ،بسیار م

و ییال اسیت (شیكل

عصب م شونو


لنظییی طییوالن مییوت اسییترس
(مر له مقاومت ییا سیازتاری -
سیست غود درون ریز):

)1
سه س ح واکنش در برابر استرس وجیود

اییین بییازخورد شییامل متییور غییوه فییوق

دارد:

کلیییوی یکولییاالموس -یکییوفیز ()HPA



لنظی کولاه میوت اسیترس (مر لیه

اسییت اییین مخ صییه ییایکرلروف قخییر

واکییییینش خیییییوار  -سیسیییییت

آدرنیییال و افیییزایش سییینتز و لرشیییح
تلوکوکورلیكوئییییو

نوروژنیا):

ا -6کورلیكوسیییترون7

این مر له ،مر له "جنی ییا ریرواز "2نییز

آدرنییال در ررنییوه اسییت اییین ورمییون

نامیییوه می شییود ،کییه لن ییا مییوت زمییان

مسییییئول لخییییكیل تلییییوکز از خیییییره

کولییا

کربو یییییورات ییییا ،لیکیییییو ا و سییییایر

طییول میی کخییو و در سیسییت

عصییب سییمکالیا (رییا تییرهای) 3و بافییت

رییییییرولئین ییییییای بییییییون اسییییییت

مووالر آدرنال الااق م افتو ایین امیر بیه

کورلیكواستروئیو ا مچنین در بسییاری

دنبال افزایش سریع لرشیح

کیالكولآمیین4

(دوریییامین و نیییه/آدرنالین) از میییووالی

از بیماری ای مرلبط با استرس طیوالن
موت ماننو بیمیاری یای قلبی عروقی و

آدرنال ،راسیخ سیریع ییوان را کنتیرل
2

5

3

6

. fight or flight
. Post ganlionic
4
catecholamine
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vasomotor
glucocorticoids
7
corticosterone

چ ونه عوامل استرس در لولیو طیور را مویریت کنی

توارش  ،یکر کلسترولم  8،لنظیی مجیود

بزر

متابولیییا و سییرکوب آنت ی بییادی ،نقییش

فوق کلیوی
 کییا ش کلسییترول آدرنییال افییزایش

دارنو


شون یکیوفیز قیوام و غیود

مر لییه فرسییودت (ل لیییه کامییل
خایر بون و  /یا ساسیت کامل به

ن ام که عامل اسیترس زا بییش از یو
طوالن شود و بیش از مقوار خیایر بیون
باشو و ییا لقریبیاس سیسیت ایمنی بیون را
کییا ش د ییو ،مر لییه سییوم یییا مر لییه
مكانیسییی

انسولین یا تلوکاتون
 لكیه بیش از و به تلوکز به عنیوان

عوامل عاونت زا):

فرسودت منجر بیه خسیت

سی ی ح کورلیكوسیییترون رتسیییما،

 /فرسیودت

منبع انرژی
 افت قنیو

خیون(9افیزایش

اسیتااده از

تلوکز)
 کییا ش رشییو و افییزایش ل رییی
عضتت
 لرشییح سیییتوکین ییای فییاز ییاد

یییای موسیییتالیا و میییر

(مونوکین ا و لناوکین ا)

م شود

 اخییییتتل در رشییییو غضییییروف و
است وان

شاخص های فیزیولوژیکی استترس د

 سینتز ریرولئین یای خیاک شییوك

طیو
مقییاالت چنییوی ا ییر عوامییل اسییترسزا در
ررنییییوتان را بررسیییی کییییردهانییییو و
شاخص یای زییر در میورد اسیترس در

رارل
 کیا ش مصییرف داوطلبانیه خییوراك
(ب اشت ای )
 افزایش دمای بون

ررنوتان را مخ ص کردهانو:
 آلروفی لیمییوس و آلروفی بییورس

 لغیییییر در سیی ح متابولییییت یییای

فابریسییییوس در ررنیییوتان جیییوان،

رتسییما (بییه عنییوان مثییال لغییییر در

8

9

Hypercholesterolaemia

. Hypoglycaemia
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چ ونه عوامل استرس در لولیو طیور را مویریت کنی

سی ی ح تلیییوکز ،لیییری تلیسییییریو،

رکتیی 10
(خییاموو) بییه مییوت 30

اسیو ای چیرب غیراسیتری شیوه و

دقیقه در روز باعث کا ش آشیكار

الکتات)

لولیییو ل ی مییرغ م ی شییود آن ییا

 متتییییوای اریییی ناییییرین در زرده

مچنین به بررس ارلبیا متقابیل
بین موت رشو سریع فولیكول یای

مرغ ای ا وا کننوه
 لغییییییییر در لتییییییواد رروفایییییییل

ل موان و لولیو ل میا در شیرایط

لكوسیت ای در تیردو ( تروفییل:
نسبت لناوسیت ا و لتیواد بازوفییل
و ائوزینوفیل)

استرس و در سنین باال ررداختنو


ا ر ترسن

و لراک بیاال در قایا

بیییر روی خصوصییییات اسیییکرم

 سرکوب سیست ایمن

خروس ای توشت سیال لوسیط

 رسوب چرب اضاف در شك

 Mohanو مكییییییییاران ()1993

 آسیت (لخكیل غیر طبیتی میایع در

بررس شو آن ا ج میایع منی ،

شك ) در مرغ توشت با لولیو باال
بیختر کار ای لتقیقال دربیاره اسیترس
و میویریت آن در طییور در شییرایط آب و
وای متتول انجام شیوه اسیت مچنیین
تزارشال در مورد میویریت اسیترس در
شرایط آب و وای ترمسیری نیز وجیود
دارد لتقیقات زیر در این خصوک انجام
شوه است:


کار یییای انجیییام شیییوه لوسیییط
 Moudgalو مكییییییاران ()1991
نخییییان داد کییییه اسییییترس بیی ی
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غلظت اسکرم و فتالیت آنزی لبویل
کننوه آنژیولنسین11بررسی کردنیو
و کا ش قابیل لیوج

()P <0.05

را در روز ایییت و بیییه دنبیییال آن
لوقیییف انیییزال میییایع در روز 15
ترسن

را مخا وه کردنیو لیر یر

لراک باالی قاا بر غلظیت اسیکرم
و فتالیت  ACEدر سن  24ات ی
لخ یص داده نخو با این ال ،این
1

0
immobilisation
1
angiotensin-converting
enzyme
)Activity(ACE
1

چ ونه عوامل استرس در لولیو طیور را مویریت کنی

رارامتر ییا در مقایسییه بییا کنتییرل

ل

ررنییوتان در  27و  30ات یی بییه

م شود

طییور قابییل لییوج

کییا ش متن ی

داری داشییت ( )P >0/05بنییابراین
مخ ص شو که ترسین

و لیراک

باال در قاا ،با کا ش کیایت میایع


مرغ و مچنین لتواد ل

مرغ

در شییرایط مییویریت کارآمییو ،عوامییل
استرسزا قابیل ریخی یری اسیت ژنتییا،
ب ره وری بالقوه را افزایش داده است ،اما
مچنیییان باییییو لوج یییات بیییه عوامیییل

من در ارلبا است

استرسزای غیر قابل اجتناب در مرغواری

کالكوالمین ا12بیه خیوب در ایجیاد

مت وف شود لیا لیر یر آن یا بیر عملكیرد

شرایط لنشزا نقیش دارنیو لغیییر

لولیو به واقل برسو

بیوسنتز متابولیا کالكولآمین یا
از طرییی غنیی سییازی خییوراك
بلییییورچین ییییای ل م یی ی ار بییییا

توسعه نوآو انه
VeO

Phodé

 ،Laboratoiresیییییا

 L-DOPA13در و سییکا مخییا وه

افزودن خوراک عصب  -س ابتكیاری

صییاات لولیییوی آن ارزیییاب شییو

را طرا

کیرده اسیت کیه درك اسیترس

افییزایش سیی ح  L-DOPAرونییو

جوجه ای توشت را کیا ش می د یو و

کا ش وزن آدرنال و کبو را نخیان

بنیییابراین باعیییث سیییازتاری رفتیییاری و

م د و ،اما باعث افزایش دوریامین،

فیزیولییوژیك

ن ییام مواج ییه بییا عوامییل

نورار نارین و ار نارین در زرده

اسییترسزا در طییول چرخییه زنییوت آن ییا
می تییردد  VeOکییه بییه طییور عمییوه یییا
عصیییاره تییییا

 . 12انواع لرکیبال که از لرشتات مرکز غوهی فیوق کلییوی بیه
دست م آینو و بر دست اه عصب سمکالیا ا یر دارنیو؛ ماننیو
دورامین

 13ریش ماده انتقال د نوه ای عصب دوریامین  ،نیورار
نارین (نورآدرنالین) و ار نارین (آدرنالین) است که در
مجموع به عنوان کالكول آمین ا شناخته م شونو.

خیییاک از خیییانواده

( Rutaceaeمرکبات) است و به دلییل دارا
بییودن مزایییای ضییو اسییترس شییناخته
میی شییود ،در شییرایط م تلییف اسییترس
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موجود در متیط ای لولیو مثلی

ماننیو

مچنییین اجییازه میی د ییو کییه مصییرف

استرس ناش از ترمیا ،جابجیای مجیود،

خوراك ب تر و عملكرد رشو قابل لیوج

تروهبنوی مجود ،راسیخ بیه واکسین یا و

بااللری اصل شود

غیره آزمیایش شیوه اسیت لولییو جوجیه

این آزمایش راب ه بین استرس و عملكیرد

ای توشت شویو برای ب یره وری نییاز

را نخان داد اسیترس میخیه عملكیرد را

به لراک باال دارد ،اما ایین امیر منجیر بیه

کا ش م د و ،امیا افیزودن  VeOباعیث

س ح باالی از استرس م شیود در ییا

کا ش درك استرس م شیود لیا قسیمت

آزمییایش بییا لییراک بییاال (صییورت ترفتییه

اصل عملكرد ب بود یابو وف دانخمنوان

لوسط دانخ اه  Chonbuckدر کیره) ،در

برقراری لتادل بین فخار و استرس بییش

اتییه ریینج  ،سیی ح بییاالی از اسییترس

از و ،یافتن رچه بیختر استرس مثبت و

مخییا وه شییو کییه باعییث تردیییو مصییرف

به واقل رسانون اضی راب اسیت یوف

خوراك کا ش یافته و عملكرد رشو ریایین

ن ییای رییرورو ،از بییین بییردن اسییترس

لر باشو در شیرایط لیراک بیاالیVeO ،

نیسییت بلكییه اییر آن در س ی ح م لییوب

باعث م شیود لیا جوجیه یای توشیت

برای کارای لولیو ایوه آل است

رفتار ب تیری از خیود نخیان د یو VeO
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محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال

استرس

Corticotropin-releasing hormone
هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین

هیپوتاالموس

هیپوفیز قدامی

هورمون Adrenocorticotropic
کلیه
غده فوق کلیوی

کورتیزول

اثرات متابولیکی

شکل  -1پاسخهای بیولوژیکی به عوامل استرس زا
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