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 باسمه تعالي 

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

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

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

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

 در ننع  طيور اس .

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

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

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

 :مطالب، نكات ذيل را مدنظر قرار دهيد

 

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

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

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

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

 

 انواع مقاالت مورد پذيرش:

 مقاالت تحقيقي -1

و باشهد اين گونه مقاالت حانل تالش و تحقيق شخصي نويسنده در داخل يا خارج از كشهور مي

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

 مقاالت تحليلي -2

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

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

 با موضوع مورد نظر باشد.

 ايمقاالت ترامه -3

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

 اي از متن انلي همراه باشند.نسخه

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 ها بهداشت و بیماری
 صفحه

 7 کارهای جایگزین مصرف کوکسیدیواستات در پرورش طیورمروری بر راه •

 51 عملیات حرارتی روشی برای رفع آلودگی خوراک طیور -بهداشت خوراک •

  

 

 

  تغذيه

 59 سالمت روده در جوجه های با عملکرد بال  و تقویت لزوم بهبود •

 67 های گوشتیها در تغذیه اولیه جوجهNSPaseنقش کلیدی  •

 هفتگی  100های تخمگذار تا کارهای تغذیه ای برای حفظ عملکرد تولیدی مرغراه •

 

73 

 

 

 

 مديريت و پرورش  

 

 87 جوجه کشی وزن تخم مرغ طی   عوامل تاثیرگذاربر کاهش  •

 99 های تخمگذار در مناطق گرم کارهای مقابله با تنش گرمایی در مرغراه •

 105 های یک روزه به مزرعه نکات کلیدی حمل و نقل بهینه جوجه •
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 در  کوکسیدیواستاتمصرف  نیگزیجاکارهای راه بر  یمرور

 پرورش طیور 
 

 

  

 دکتر حمیدرضا گندمی ثانی  گردآوری و ترجمه:

 شرکت مرغک

 

 

 دهیچک

  برر ل متررولو  و معمرر   هررا  كرر  یرو

، هررا ج جرره  ر ک کسرریوی ز لز   یشرر یپ

 سررنتتی    لسررتات ایویک کس لسررتدا ه لز

 لو    هررا  هدترره  طرر     ر  گانپ نو   لن   ر

 حضرر ر  به  لیرر .  می باشو   وره پ ورش

 نیز برر وز  و  یكی تیب  یآنت  ها   مانوه  یباق

  لرو  ب لب    ر  مقاوم  ها   سمیك ولرگانیم

 نیرر ل،    نماینو  آل  ه  طی ر رل  لست  ممكن  که

 چالش  بهکننوگان    مص ف  ت سط  ك  یرو

  هرره  ر همچنررین .لسررت شرروه وهیکشرر 
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 بررا کسرریوی ز ککنترر    رلهكررار ،گذشررته

لز  ،ک کسیوی لسررتات ب نامرره لسررتدا ه لز

  ر جویررو و رره شرروه مقرر رلت طرر ف

لن ررا   هرروف  کرره  ،افتررهی  ت سررعه  ها کش ر

 بررهنیررز    ب نامرره هررایی لسررت  نیچنرر   ت قف

 ناشرری لز  فشررار.  لست  شوه  وهیکش  چالش

 سرر   لز نیهمچنرر  و کننرروگان مصرر ف

 نظارتی سبب گشته لست تررا   ها  سازمان

 و  کرراهش   برر ل  نی زیجالبولع روش ها   

 لز لسررتدا هب نامه هررا   کام قطه    حتی  ای

یسررتم س  ر  لسررتاتیویک کست کیبررات 

برره شرروت  طیرر رپرر ورش  مررورن هررا 

برره  ینی زیجررا نیرر لبرر ل   .لحسرراش شرر  

فاقررو  لسررت کرره ازیرر ن سررالمی محصرر  ت

 کننرروه  مصرر ف  سررتمت  برر   یمند  لت یتاث

 لرگانی ،  طی ر  پ ورش   ر  ژهیو  به.  باشنو

 اریتقا ررا بسرر  محصرر  ت هن  نرر یلبرر ل  

 یب رسرر   نیرر ل  لز  هرروف.  زیا   وج    لر 

 ینی زیجررا   لب هایی روش  لرلئه  م ور ،

 لز  هررا  ج جرره   ر  ک کسیوی لستات  ب نامه

هررا    سالن   ر  تی یموسطح    ب ب    قیط 

 ولکسنت یه    ج ت  پژوهش  ،طی ر  پ ورش

 لز لسرررتدا ه برررا   ه و هرررا  کارلمرررو

 لز    یش یپ   ب ل  م ث   یعیطب  محص  ت

 ک کسرریوی ز  لز  یناشرر    لقتصا    سارلت

 .می باشو

 

 مقدمه

م ررم لسررت  یلن لرر   ماریبی    ک کسیوی ز

رل بررا    ریرر ط  صررنعت  ج ان  س لس  ر    که

 نیرر ل.  لسررت  مخاط ه م لجه سررا ته لسررت

 هررا    وز  بررا  ها  ج جهم لج ه    بیمار  با

 مرری  کرره  شك  می گی    ایویک کسلز    یکاف

   ک  هجالی  بیمار  رل  کلینیكی  عتئمت لنو  

ل   ر  رو ه  هررا بیآسرر  سرربب یرر وز و

 لز جررن   یرر آیم یررا .  پ نوگان مبتت گ   

( Apicomplexaپی کمپلكسررا  آها      لن

 ی لست کررهمختلد   ها  گ نه  شام   و  لست

. لسررت  ک کسرریوی ز  لیجا  بیمار   مسئ  

 رو ه  لرهیرر   برره بهآیم یا   ها  گ نه  تمام
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 برره ت جرره بررا حررا ، نیل  با  ؛می ب نو  هج م

 لیم یاهررا لز گ نه هدتیی، زل  ماریب  شوت

 بیشررت   ب   ر لرنررو   لقتصا   تیلهم  لز

 ،ب ونتیآیم یا    ،آس ولیناآیم یا     که شام

آیم یررا  ،میترری آیم یررا  ،ماکسرریماآیم یررا 

 تررنتآیم یا  و  پارلک ک آیم یا    ،نكات یك 

 ومیرر لتی  آیم یررا    نقررشلهمیت    .می باشنو

  زک کسرریویبیمررار    ر یهاگررانآیم یررا 

 مشررخن نشرروه لسررت هنرر ز برره  رر بی

 برره وربررا ؛1997 همكررارلن، وتسرر جی  

 (.2011  همكارلن، و  منظ ر

 لز گ نرره چنررو ایرر   و بررا همزمرران عد نررت

 گ نرره  هرر   آن     ر  که  لست،  هیشا  هاایم یآ

 قابرر  و مسررتق  ل  رو ه بیآسرر  باعرر 

رل   لهررو   رر ی   هررا گ نرره لز نیتشررخ

 -ی   هرران  بله  قیط   لزها  ایویک کس.   لشت

. ونشرر  یمرر  منتقرر  زبررانیم برره یمرروف ع

 یرر   شام آیم یایی  ها   لن    چ  ه حیات

 آن    ر  که  ،لست  (ب ون زل   نم حله لگزوژ

 یمشك     طیمح   ر  ستیلووس  ییلسپ رزل

مرری    یتبررو  عد نت  لن لی  بهرل    آن  و      یگ

ووژن آنرر م حلرره   یرر  نیررز  لرل   و نمایررو

 م لحرر   آن    طرری  کرره  ،( می باشوزل   رون 

 یمرر   رخ  لن رر   یجنسرر   و  یجنس   یغتكثی   

 رو ه بافررت تخ یب به  منج   جهینت   ر   هو

 ، مكنررز و  ان کرر   مرری گرر   ، زبررانیم

2007.) 

  مرراریبمكرر ر   عیشرر گذشررته   هرره  ر

ت جه به   ، لزوم  طی ر  ک کسیوی زبیمار   

 بكررارگی   ط یررق لز  لنهیشرر یپ ب نامرره

 رل  لن  ر ک کسیوی لسررررتاتت کیبررررات 

و    سررتهیپمصرر ف      ور  سا ته ب  .

  ر  ک کسرریوی ز   و    لروها  با  ز پایین

 هرره    یرر لول   ر  هاآیم یا    کنت     ب ل،   لن

 شرروه  گزلرشنیز    20  ق ن  لولسط  و  1930

 ن،یلرر . ؛1948 همكررارلن، و نالررویم  لسررت

 نشرران  بار  نیلول   ب ل  محققان  نیل(.  1939

 نییپررا  ح سررط  مستم   مص ف  با  که   ل نو

 نلمكررا طیرر ر  لن  ر  لرویرری ت کیبررات

بصرر رت   ک کسرریوی زبیمررار   کنترر  
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. وجرر    لر   (لنه یشرر یپ  ای  و  افیتکتی آن

 حو  لز  کمت   سط ح  لز  لستدا ه  ا ،ح  نیل  با

 ممكررن  ک کسرریوی ز   و    لروها  مطل ب

 برره مقرراوم  هررا هیس   ظ  ر  لحتما   لست

 موت(.  1984  چاپمن،    هو  شیلفزل  رل   لرو

  لروهررررا  یمع فرررر  لز پرررر  یک تررراه

 ،نیت وفرررر رلزون وی س لداکین لسررررالین

 گررزلرش  لن ررا  ب لبرر    رآیم یایی    مقاومت

وللتزکی   ؛1955  ،ما ن اها  وک کل      گ  یو

 گررزلرش ،آن پرر  لز (. 1954 همكررارلن، و

  لرویرری  مقاومررت  مرر ر    ر  متعو     ها

  ک کسرریوی ز  ررو ت کیبررات  ر ب لبرر 

 (.1997 چرررپمن،  لسرررت شررروه گرررزلرش

ن  رمرران پ نرروگا  ر لسررت  ممكن  همچنین،

کرره   ،ل لمه یابو  یکافبقور    لن    تكثی وه،  ش

 شرروه و  بررون  لیمنرری  تح ی   لین لم  سبب

 قطه  لرو قب  لز   وره  ط    شیلفزل  لمكان

 کمترر   نهیهز   م غولر می  هو  کشتار رل به

 مانرروه یبرراقحضرر ر   ایرر  و مصرر ف  لرو

 نیرر ل  برراولرری    ،(غررذل ر    کمترر    لرویی  ها 

 برره  تیحساس  شی ط  لفزلممكنست    حا ،

 نیررز  رل  آن     عیشرر   و  ک کسرریوی ز   بیمار

 لز(.  1971  و،یرر ر  و  مرر   وگالررو   ببرر    با 

  ررو هررا  لرو نبایررو ،یلرر عم نظرر  نقطرره

 قبرر  لز  پیش لز م عو مق ررل    ک کسیوی ز

 ممكررنزیرر ل    ،نمرر    قطرره  کشتار پ نرروگان

 ت سعه  پ نوگان  م ث   ر  یمنیل  هن ز  لست

 ،تحت  رمان  پ نوگان   ر.  پیول نك  ه باشو

 ر ب لبرر    مرر ث  یمنرر یلت رری ده 7- 6 تررا

 شررك  نمرری گیرر   بیمررار  ک کسرریوی ز

 (.ب  للف،  1999 چاپمن، 

 

 کنترل در سالن های طیور  تیریمدنقش  

 کوکسیدیوزبیماری 

 ،یی لسررتبررا   تكثیرر   ییت لنا    لرلآیم یا  

محرریط   عررار  ن رره  لشررتن  بیرر ت ت  نیل  به

 اریبسرر   عمررت  لن   هررا  نیل  لز  طی ر  لط لف

 کنترر   ،یج رران ا  ر لبعرر . لسررت  شرر لر

هرر   صنعت طیرر ر   ر  ک کسیویایی  عد نت

  آنمرری شرر   کرره  لیرر   ترر  سررختروزه 
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. هررا  پ ورشرری لسررت  گلرره  بررا   ر  ت لکم

 شررون گرر م حا رر  حا   ر  ن،یل  ب   عتوه

 تكثیرر  شیلفررزل سرربب ج رران  هرر ل و آب

 ،همچنرررین .ها گ  یررروه لسرررتک کسررریویا

،  سرررتیلووس ه لریررر   مقررراوم تیررر ماه

 و  شررون   شرر   ب لبرر   ر   ها رل  ک کسیویا

 ی رروعد ن ت کیبررات مخرر ب لثرر لت نیررز

برروین  و  ک  ه  محافظت به  ییایمیش  کننوه

  ر  قررا ر   لهررو برر   تررا  لین لن رر   ت تیب

 ی مرروتطرر  ن  بط ر  مزرعه  طیمحش لیط  

 برره ی،مرران زنرروهلمكرران  نیرر ل. زنرروه بمانررو

 هررا  سررالن بررین  رآیم یررا   مولوم  لنتشار

 عمرروتا  هکرر   مختلررف  ناقلین  قیط   لز  ،طی ر

یررا   و  ج نرروگان  زلت،یتج   ،کارگ لن  شام 

 مطالعررات.  کنررو  یمرر   کمرر هستنو    حش لت

 فزلینرروه   طرر   ه لنررو کرره ل   نشرران  تنومس

بررا  عمرروتا ک کسرریوی زبیمررار   شرری ع

 ی  ر لرتبررا تی یمو  و  یمحیطفاکت رها   

می ت لن برره نحرر ه   جمله  آن    لز  هستنو که

روش  مزرعرره،  ر یب ولشت لج ل  عملیات

لسررتدا ه   کننرروگان،  ویباز   ر  با  ها  ب 

کرره  آبخرر ر  و  لنخرر ر   سررتم ایس لز

 مناسب لن ا مقوور نیسررتلمكان پاکساز  

 آل  ه  گله  لز  لن    نیل  لنتقا   زیا   لحتما و  

 وگرر لت     لشرراره نمرر    به گله جویررو  یقبل

 همكررررارلن، و ب انرررره. ؛1998 همكررررارلن،

2006.) 

 سررتیلووس ه لنررو کرره ل   نشرران  اتگزلرش

طی   ،موف ع   ر  ورو     لز  پ   یییویاک کس

 اكیرر آم ن  و  هررا   برراکت   ت سررط  هدته  سه

 یمرر    فعررا یغ  یرلحترر   به  بست    ر  م ج  

بسرررریار  لز  (.1995 امز،یرررر لیو شرررر   

 لسررتدا هبسررت   حررذف ، پرر  لزم غررولرلن

  برر لسالن ها  پرر ورش طیرر ر رل    ،شوه

و  گذلشررته ل   ررالی هدترره 3-2  وره  یرر 

 ولم بررهقرر ل ویرر جو گلرره ورو  لز قبرر  سررپ 

ب  رری  ی رر    .مجو  می نماینو  بست ریز 

 پرر ورش  زلتیرر تج   و  سررالنلز م غولرلن،  

  ررو و شستشرر  کامرر بطرر ر  رل یرر رط

 لثرر کرراهش    برره  ت جه  با.  می نماینو  یعد ن



 .... ک کسیوی لستاتمص ف  نی زیجاکارها  رله      

 1400تابستان  / 115شماره چكاوك/  فصلنامه                                                                           

 
12 

 شیلفررزل و ک کسرریویایی  ررو   لروهررا

  ومشرری ه    ،زنرروه   ها  ولکسن  لز  لستدا ه

ت جه ولقه شرروه   م ر    ل  نوهیفزل  ط ر  به

  هیشرر   نیرر ل ر    (.2002  ،فترر ر  و  آلن   لست

 یسررتیز تیلمن عملیات ، ب  لج ل یب ولشت

 ویرر جو  ها گ نه مع فی زل   یجل گ   ب ل

 نیررز  و  طی ر  ها  پ ورش  سالن  بهآیم یا  

کرره  یبرر م نرراقلین تعررول  مسررتم  کرراهش

  ها  گله  لز  رل  یعد ن  ستیلووسممكنست  

مرری  ویرر تاک به گله جویو مع فرری کننررو  یقبل

 عد نررتمیررزلن  و ییللسررپ رز  رجه.  ش  

هررا  شررمارش شرروه  سررتیلووس زلیرری

 هرراج جه    چالش  سطح،    بست    ر  م ج  

برره   وک  ه    نییتعبا لین ع لم  بیماریزل رل  

 گلرره  ر  مرراریب  وره ش فتیپوسیله لن ا  

 طرر ری لست. لیررن فاکت رهررا  نیب  شیپ  قاب 

بیمررار      ل ژیومیرر لپ  ب   ل   متحظه  قاب 

 می باشنو.  م ث   ک کسیوی ز

 یطرر یمح ع لمرر  ت سررط ییلسپ رزل  جه ر

 نیرریتع ه ل هی میزلن و رط بت   ما،  ماننو

 یسررانت  رجرره 25 یطیمح  ا م .ش    یم

 ، رصررو 60 لز شیبرر  ینسب رط بت  و  گ ل 

زنرروه  و هررا سررتیلووس لسپ رو سرری ن

 لیررن ع لمرر  رل تشرر یق مرری نمایررو مررانی

  رصررررو(. 2000 ،کالیررررور  و یرزمرررر  

  ر طیرر ر ا ک کسرریوی لسپ رو سرری ن

 ،لست  م ط ب  بست   لز  با ت    ش   بست 

 هررا،  باکت  تجمه  آن    لحتما   نیشت یب  که

 م ط ب  بست   فی ع  یه ل ه  و  اكی نآم

 سررتیلووسزنوه مررانی    کاهش  به  که  لست

 همكررارلن،  و  وللونستت   می گ     منج ها  

 بسررت   رط بت  شیلفزل  حا ،  نیل  با(.  2001

 هیت صرر نیمچه هررا  گ شررتی  پ ورش     ر

، پ سررت  یسرر  ت    ل سررببیرر ز  ش    ینم

 ر  لررن ش و متعاقبررا پررا  بالشررت   عاتی ا

  برر ل  ن،یرر ل  برر   عررتوهپ نوگان می گ   .  

 هیرر ت    پ نرروگان  ب ترر   عملك     ستیابی به

لین   لما  ش  ،  یم  هیت ص  هم  سالن  مناسب

 برره  شرروه کرره  بست   ی شك  م   ع سبب

لووسیسست هررا مرری   لسپ رو سی ن  نده
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 لکم ترر  کرراهش کرره رسررو  یم  نظ   به.  باشو

 یتی یمرررو رلهكرررار ،پ نررروگان پررر ورش

 لووسیست هررا  تجمه  کاهش  ج ت  یمناسب

 فرر م  عیشرر  لحتمررا  اهشکرر  و بسررت   ر

 چپمن   باشو    ک کسیوی زکلینیكی بیمار   

 (.2002 همكارلن،  و

 

بیمششاری  کنتششرل در هششا واکسششننقششش 

 کوکسیدیوز

  ر مقابرر  ج جرره هررا لز حداظررت  برر ل

لز   ها  ولکسن  ت سعه  ،ک کسیوی زبیمار   

کنترر   م مرری محسرر ب مرری   هررا   ب نامه

مصرر ف  نی زیجررابرره عنرر لن  شرر نو کرره

مرر ر    لن  ر  لسررتاتیویک کس اتبرر یت ک

محافظررت  یمنرر یل. ت جرره قرر لر مرری گی نررو

 طیرر ر  ک کسیوی زبیمار    ر ب لب     کننوه

 فعررا   یمنرر یل  ها   پاسخ  قالب   ر  ت لنو  یم

 سرربب لیجررا  کرره ،برر وز کنررو  فعررا    یغ  ای

بررا ع لمرر  م لج رره   ر هن ررام مقاومررت

 بیماریزل  ر ش لیط مزرعه می گ   .

ر  بیمررا  برر ل افتررهی ت سررعه ولکسررن

 کرره  هستنو  زنوهلز ن ع    عموتا  ک کسیوی ز

غی  تخدیف   زنوه  ها   ولکسن  ۀ ست   و  به

زنرروه تخدیررف   هررا   ولکسررن  وحوت یافته  

  رر ی لز  .شرر نو یمرر  میحرروت یافترره تقسرر 

 کمترر   که هنرر ز  ک کسیویایی  ها   ولکسن

مرری ترر لن برره    جه ق لر گ فته لنررو  تم ر

 و بیرر ن ت ک ،ولحررو تحررتولکسررن هررا  

 .لشاره ک    DNA  ب  یمبتن ها   ولکسن

ل   للعررا ه فرر   تیرر لهم لز م  رر ع نیرر ل

لسررتدا ه لز  کرره هن ررام لسررت ب  رر ر لر

 ها  لرو  قطه  ، نسبت بهزنوه  ها   ولکسن

لقولم گرر      طی ر   لن  لز  ک کسیوی ز   و

م ج    ر یرراییم آی  زنرروه  س یه ها   زی ل

  لرویرری  ت کیبررات   ر ب لب   ولکسن ها  لین

 کرره  لست  ذک   انیشا.  ف   حساش هستنو

 هیسرر    حرراو  معمرر    زنرروه   ها  ولکسن

  ررو    لروهررانسبت برره    هستنو که  هایی

 هستنو  حساش  لستدا ه  م ر   ک کسیوی ز

 زنرروه   هررا  ولکسن(.  2006   نومن  وپی    
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 هیسرر   مقاومررت  کرراهش  می ت لننررو سرربب

  ر ب لبرر  متنرراظ  وحشرری  ایرر م یآهررا  

 گ  نررو  ک کسرریوی ز   و   لرویی  ت کیبات

 یكیژنت  لطتعات  تبا    قیط   لزهمچنین    و

و   افتررهی  حرروت  فیتخد  ها   هیس   نیبفیما

  ر  م جرر   لرویرری    ت کیبررات  برره  حساش

  رم جرر      س یه ها  وحشرری  با  ولکسن

 کاهشم جبات    ،مزرعه   ر  حا    تیجمع

 امز،یرر لیو  رل فرر لهم سررازنو آن ررا حرروت

 لز لسررتدا ه ل یرر ، سررا  50 طرری(. 1998

 نیمچه ها  گ شررتی ر    زنوه   ها  ولکسن

معمرر     ولکسن ها  لین  .ب  ه لست  محوو 

 گلرره هررا  مررا ر و گلرره هررا  تخم ررذلر  ر

 و  یشرر ل   ق لر گ فته لسررت  لستدا ه  م ر 

  هررا  ولکسررن  لز  لستدا ه(.  1995همكارلن  

  هرره  طرر     ر  یگ شررت   هررا  گله   ر  زنوه

 لست که  افتهی  یت ج   قاب   شیلفزلته  گذش

 تی یمررو   هررا   هیشرر   ب ب     ی ل  به  عموتا

 لسررت ج رران س لسرر   ر یرر رپرر ورش ط

  حاو  زنوه   ها  ولکسن(.  2002  امز،یلیو 

تخدیررف حرروت   ایرر   کرره  هسررتنو  هایی  هیس 

غی  (  ای  و  (پیش رش  س یه هاش   لنویافته  

 هررا   س یهباشنو  می    تخدیف حوت یافته

 ب رسی م ور   (.یوحشع  و یا لز ن   ،حا 

کرره   زنرروهها     ولکسن  نیل  گ وهی لز  یکل

  سررت ش و شرروه ثبررت  تجرراربرره لحررا  

 وپیرر   و( 2002  امیرر لیو ت سررط هسررتنو

(. 1  جوو    لست  شوه  لرلئه  (2011    نومن

غیرر  تخدیررف   لن لع  به  زنوه   تجار  ولکسن

 میتقسرر   تخدیررف حرروت یافترره  وحوت یافته  

 .می گ  نو

 

 ت یافتهف حدتخفی  واکسن های غیر

غیرر  تخدیررف    تجررار  هررا   ولکسررن  عموه

 ظتمحاف  ب لشنا ته شوه که   حوت یافته

 طیرر ر  ر ک کسرریوی زبیمررار   ب لبرر   ر

  یز  ش ح  به  ق لر می گی نو  لستدا ه  م ر 

 :می باشنو

® Coccivac    ب ولشررتسررا ت کمپررانی 

 :(لم یكا  ، لنات ش ینگ پتگیح
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 زنرروه  ولکسررن  نیرر ل  شرروه  ثبت  م ر   نیلول

 1952 سررا   ر تخدیررف حرروت یافترره  یرر غ

 لز  یمخلرر ط  شام   لین ولکسن  .ه لستب  

 گ نرره هررا  وحشرری و زنرروه  سرر یه هررا

  ررو   لروهررا  بررهنسرربت    که  لستآیم یا  

 هسررررررتنو. حسرررررراش ک کسرررررریوی ز

لز   با لین ن ع لز ولکسن هررا   نیناسیولکس

 ،یکشرر   ج جرره   ر   لسررپ   ،یچشررم  ط یق

  ر  ، لن  برر  رو    لسررپ   ایرر   و  شامیونیآ

 ولحررو  وز  یرر  بررا و گرریروز 14-1 نسرر 

  و  Coccivacولکسررن    .مرری گرر     لنجام

گلرره   لز  محافظت   ب لعی که  ن   لست:  ن ع

 یط لحرر   گله ها  ما ر  و  ها  ها  تخم ذلر

و ( Coccivac®-Dبرره نررام  لسررت  شرروه

نیمچه هررا   لز محافظت  ب ل که   ی   ن ع

ت یه   ک کسیوی زبیمار    ر ب لب     گ شتی

(. B-®Coccivac لن  تحت عنرر    شوه لست

 یمخلرر ط  شررام   D-®Coccivac  ولکسن

آیم یررا  ،شررام آیم یایی گ نرره هشررت لز

 ،هاگررانیآیم یررا    ،ب ونتیآیم یا    ،آس ولینا

آیم یررا   ،میرر لتیآیم یررا    ،ماکسرریماآیم یا  

 تررنتآیم یا  و  پارلک ک آیم یا    ،نكات یك 

 ولکسرررن حرررالی کررره  ر ،مررری باشرررو

B-®Coccivac  نررهگ  چ ررار تن ررا شررام 

 ،ماکسرریماآیم یررا    ،آسرر ولیناآیم یا    ،یعنی

 .لستتنت  آیم یا  و  می لتیآیم یا  
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  تجررار تخدیررف حرروت یافترره  یغ و تخدیف حوت یافته  زنوه  ها   ولکسن  لز  یب    -  1  وو ج

 .(2011  نومن،  وپی    

 
 

  
® Immucox   

Immucox  لز  لسررت کرره  زنوه  ولکسن   ی 

 و  هوشرر    یتشرركآیم یا  وحشی    س یه ها 

مرری   حسرراش   لرویرری  ت کیبررات  برره  نسبت

 لز  و  ولحررو   وز   ی   ر  Immucox  .باشو

( ژ     رر رلکی  صمغ  ای  و  یونیلشام  قیط 

و  ر  مزرعرره  ر ایرر و  ج جرره کشرری  ر

. مصرر ف مرری شرر    روزگی  4  تا  1سنین  

 نررر ع  و شرررام   Immucox ® ولکسرررن

 1 طیرر ر -  Immucox ® ولکسررن یعنرری

( گ شتی    او م غ  نیمچه ها   ساز  منیل 
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لیمررن سرراز    2 طیرر ر -  Immucox ® و

گلرره هررا  تخم ررذلر  و ا  مررا رگلرره هرر 

 شررام  1 طیرر ر -  Immucox ®(.  تجررار

آیم یا   ،آس ولیناآیم یا    یعنی  ،س یه  چ ار

 تررنتآیم یررا  و    نكات یك آیم یا    ،ماکسیما

 - Immucox® حررالی کرره  ر ،مرری باشررو

شررام    لست کرره  س یه  پنج  شام   2  طی ر

آیم یررا   ،ب ونترریآیم یررا    ،آس ولینا  یاآیم 

 تررنتآیم یررا  و  نكررات یك   آیم یا  ،ماکسیما

 .می باشو

 

 ® Nobilis COX ATM    
نیمچرره هررا     ر  لستدا ه   ب ل  ولکسن  نیل

 لز  یمخل ط   حاو  ب  ه و  مناسبگ شتی  

مختلررف  گ نه هررا  لزوحشی    هیس   چ ار

ولکسن شام  سرر یه   نیل.  می باشوآیم یا  

آیم یررا  ،آسرر ولیناآیم یررا    زل  یمقاومها   

آیم یررا   مختلررف  یژن  یآنت  هیس    وو  تنت  

 لروهررا    ب لبرر    ر  می باشو کرره  ماکزیما

 نیرر ل مقاومررت .  مقرراوم هسررتنو ن فرر ری

ت کیبررات ی ن فرر ره،  هررا  ر ب لبرر  سرر یه

  ررو  هررا لرو لیررن لز لسررتدا ه لمكرران

 هدترره  4  تررا  3طی     لن   ر  رل  ک کسیوی ز

و برروین   تهسررالو   وره پ ورش فرر لهم 

  سررتیابی برره   برر لب ت      ف صت  ت تیب،

  عیشرر  زم ج ررت پیشرر ی   لز  یمنرر یل

 لیجررا  مرری گرر    ک کسرریوی ز بیمررار 

 مصرر ف (.2001 همكررارلن،  و   رورم لن   

 برررا Nobilis COX ATM® ولکسرررن

 برره منظرر ر  ت کیبات ی ن فرر ره  لز  لستدا ه

 عام   یعنی  پ ف نژن ،   میویکلست   کنت  

نیمچرره هررا    ر  یرر ت ونك تیرر آنت  برر وز

 .ولر ن  تول لیگ شتی،  

 
®Advent  
هررا  ج جرره     لسررپ   ج ررت  ولکسررن  نیل 

 ،ج جه کشی  لسپ    ر  نتیکاب  با  یگ شت

ق یررر ط  لز ایررر و   لن بررر  رو   لسرررپ 

 تدرراوت .لسررت لسررتدا هقابرر   آشررامیونی

  هررا  ولکسررن   رر ی   لز  Advent®  ولکسن

 هررا   لسپ روسیسررت  لسررت کرره  آن    زنوه

 بررا  ع لز ولکسن هررالین ن   ر    یو  قاب    یغ
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شرروه    زیرر آم  رنررگ  ویب وما   میویلت  کم 

 ب ترر   کنترر    لمكرران  کرره لیررن م  رر ع  لنو

 رل فرر لهم مرری لور   زنرروه  ا لووسیست ه

 ولکسررن، نیرر ل(. 2003 همكررارلن، و یبنرر   

آیم یا   ،آس ولیناآیم یا    لز  یمخل ط  شام 

 هرراس یه    نیل.  لست  تنتآیم یا    و  ماکسیما

 کرره  یویاییک کسرر    ررو   ا لروهنسبت به  

 گی نررو یمرر قرر لر  لسررتدا همرر ر   معمرر  

 .هستنو حساش

 

 Embrex Inc. and Pfizer  
 زنرروهلووسیست هررا     شام   ولکسن  نیل 

 یگ شررتبرر ل  لیمررن سرراز  نیمچرره هررا  

آیم یررا  لز یمخلرر ط  حرراولسررت کرره 

 لزسرر یه   وو  تررنتآیم یررا  ،آسرر ولینا

 لز  لکسررنو  نیرر ل.  می باشو  ماکسیماآیم یا  

 18  روز   رتزریق  ل   تخم م غی   یق  ط

  سررت اه   یرر   لز  لسررتدا ه  برراج جه کشرری  

 سرررتمیس  in ovo قیررر تزر    کرررار

 و وبرر  مصرر ف مرری گرر    ( لین وجكررت

(. 2004 همكررارلن، و وبرر  ؛2003  لنز،یرر ل

 م ر  لستدا ه  ر  ییایویک کس   س یه ها

   لروهررا بررهلیررن ولکسررن هررا نسرربت 

 ا هتدلسرر   م ر   معم    که وک کسیوی ز  

 .می باشنو حساش  گی نو یمق لر  

 زنده های واکسن

 فاقررو  تخدیف حوت یافته  زنوه  ها   ولکسن

 ل عرراو    ،هسررتنوآیم یا    وحشی   س یه ها

 لیجررا  لن ا  ر طی ر با کارب  می ش   که  

 ولکسررن هررا   .هم له لسررت   با ت   یمنیل

 :رسیوه لنو  ثبت به   یززنوه  

 
® Paracox   
لسررت  نرر ع و   لرل  ®Paracox ولکسررن 

  برر ل  شرروه  ثبت   Paracox®-8  که شام 

گلرره هررا   و گلرره هررا  مررا ر  ر لسررتدا ه

  ب ل  شوه  ثبت   Paracox®-5و    (تخم ذلر

مرری  (یگ شررتهررا  ج جرره   ر لسررتدا ه

 لز متشررك  Paracox®-8 ولکسررن .باشررو

 ،آسرر ولیناآیم یررا    پرریش رش  هررا س یه  

 ،میترری آیم یا    ،(س یه  2   ماکسیما یا  آیم

آیم یرررا  ،ب ونتررریآیم یرررا  ،ترررنت یررراآیم 
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کرره   لسررت  نكررات یك آیم یا    و  پارلک ک 

 چ  ررهکرراهش    ،سرر یه  هشررت  لین  یژگیو

 ه   .می باشو  ییزل   ماریب  کاهش  و  حیات

نسبت   ولکسن  نیل   ر  م ج    س یه  هشت

 .هسررتنو حسرراش  لرویرری ت کیبررات برره

8-®PARACOX وامیونی آشرر  قیرر ط  لز 

 یگرر زرو  9-1  ینسررن   ر  ، لن   ر   لسپ   ای

ولکسرررررن  .شررررر   یمررررر  مصررررر ف

5-®PARACOX  سرر یه چ ررار شررام، 

 2 ماکسرریما  آیم یا    ،آس ولیناآیم یا    یعنی

. لسررت  تررنتآیم یا  و  میتی آیم یا    ،(س یه

5 -®PARACOX وز ترر صرر رت  برره  

  لسررپ   قیرر ط   لز  گرری وروز  3-1  سن   ر

 ایرر   نی وآشامیو  ، به ط یقج جه کشی ر  

 . ش  یم  مص ف  لن    رو لسپ 

 
®oxacLiv   
 ®Livacox    تخدیف حرروت یافتررهولکسنی 

  Q® مرری باشررو: نرر ع  و   لرل لسررت کرره

Livacox،  گلرره    ر  لسررتدا ه   ب ل  مناسب

 ® Tو  گلرره هررا  مررا ر و هررا  تخم ررذلر

Livacox   ج جرره   ر لسررتدا ه  برر ل هکرر

 Q. ط لحرری شرروه لسررت یگ شررتهررا  

® vacoxLi   چ ررار لز یمخلرر ط شررام 

آیم یررا  ،نالیآسرر وآیم یررا  ،یعنرر یسرر یه 

یرر  سرر یه   و  نكررات یك آیم یا    ،ماکسیما

  ر  ،لسررت    تنتآیم یا    نیجن  عا ت یافته به

 شررام   T ® Livacoxولکسررن  حالی کرره 

آیم یررا  ،یعنرر یسرر یه  سرره لز یمخلرر ط

سرر یه     یرر و    ماکسرریماآیم یررا    ،آس ولینا

مرری   تررنتآیم یررا  لز      نیجنعا ت یافته به   

و      T ®  oxLivac ولکسررن   و ه . باشو

Q ®Livacox     و  ر   وز ترر  بصرر رت

 قیررر ط  لزو    گررریروز 10 ترررا 1 سرررنین 

 بصررر رت ،ج جررره کشررری ر    لسرررپ 

قابرر    لن  رو   لسررپ  ایرر  وآشررامیونی 

 . مص ف هستنو 

 شیبرر   شررام   زنوه   ها  ولکسن  که  آنجا  لز

 یابیرر لرز ،نوهسررت آیم یررایی سرر یه     ی  لز

 مرر ر روش هررا    لز آن ررا یبخشرر  لثرر 

ت کیبرررررات لنتررررری    بررررر ل هلسرررررتدا 
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. مرری باشررو متدرراوت  لسررتات یویک کس

 یبخشرر   لثرر   یابیرر لرز  ویرر جو  هررا   پ وتك 

 میررزلن  ،  برر  لسرراش زنرروه هررا  ولکسررن

سرر یه  با  شوه  که    نهیولکس  پ نوگان  رشو

.  لر لسررتلسررت  یافته لنررو    چالش  حا   ها 

  رکرره      هیرر ثان    هررا  رایرر مع  لز   رر ی   یكی

ه  جرر ت    مرر ر   ول ن  یپلرر   ولکسررن  یابیلرز

  ییغررذل رر یب  تبرروی    قرر لر مرری گیرر   

  ، یتج برر   هررا ط ح  ر لین.  لستپ نوگان  

 سرر یه هررا   بررا  شوه  کنت    چالش  لز  پ 

 ولووسیست    میزلن  تكثی   ،  آیم یایی  حا 

  نیرریتع   lesion score   ایعه  یا   رجه

 (.2000کچپ      و امزیلیو   نمی گ     

 س یه ها  تخدیف حوت یافترره  یکاف  تكثی 

 یبخشرر   لثرر    برر ل  زبانیمبون       ریا  م آی

هررا  سرر یه . لسررت  م م  زنوه   ها  ولکسن

غیرر   هررا  ولکسررن  ر م جرر   یوحشرر 

 تكثیرر    یپتانسرر  لرل     تخدیف حوت یافته  

  ر    یرر     یلصررل  ع لمرر .    هستنوبا ت 

 طیش ل   رآیم یا  ها   س یه    تكثی   بالق ه

 لسررت  شرروه   تصرره  2  جرروو    ر  مزرعه

 (.2002 ،همكارلن  و چاپمن 

 علررت برره،  تخدیف حوت یافته  زنوه  ولکسن

 لز ترر  هیسرر  رر    ک ترراه یزنرروگ چ  رره

 غی  تخدیف حوت یافتهزنوه       ها  ولکسن

 حررا ، نیرر ل بررا ؛ گسررت ش پیررول مرری کننررو 

 شرروه  ل ه  نشان  3  جوو    ر  همانط ر که  

 ترر   نییپاو لن ا  تزلی  و  تكثی ، قابلیت      لست

 3  جوو   (.  2005  همكارلن،  و  یش ل   لست

 میررزلن  فرره   کرره  میررزلن       هررو  یمرر   نشان

 با سهیمقا  ر    وللو  لووسیست ها  مولوم  

 آیم یررایی    پرریش رش  مختلررفها   س یه  

 بیشت  لست .  
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 .مزرعه طیشرا درآیمریا تکثیر  مهم موثر بر   عوامل - 2 جدول

 
تخدیررف   یرر غهررا    سرر یه  برر       ترر لکم  لث 

 محرروو  تعررول   حضرر ر  ر ،حرروت یافترره

ولسررطه  بررا یمنرر یل و ا یرر تلیلپ  هررا   لسرر 

 تكثیررر  کررراهش بررره   ، کارآمررروی سرررل ل

 ژهیرر و  برره  شو،    لهو  منج   لووسیست ها

یی بررا   هررا  وز  با      هاج جه    که  یهن ام

  ر.  م لج رره پیررول کننررو    لز لووسیست هررا

ف تخدی  س یه ها     ت   لهسته  تكثی   جه،ینت

  ب ترر   و ت لیو مث  کنو ترر  لن ررا  حوت یافته

 میزبرران  لیمنرری  تح ی   شیلفزل  به    ب  ه و

 .  لهو گ  یو  منج 

سرر یه   انیرر م   ر  مشاهوه شوه    یمنیل  تن ع

  ر  هررایی رل    ین  لنرر   مایماکسآیم یا  ها   

لیررن   ب لبرر   ر  ولکسررن  یبخشرر   لثرر   م ر 

   نیناسرر یولکس.  گ نه  لیجا  نمرر  ه لسررت

 لسررت  ممكررن  ماکزیمررایررا  آیم سرر یه    علیه

  س یه هررا   یسا  ب لب    ر   زم رل      یلیمن

 . فیلررو   لیجررا   نكنررو      یما    سرر ماکآیم یا  

 شرروت     لسرراش  ب بط ر  لزمایش اهی و   

لووسیسررت   میزلن  فه    میزلن      و  ه  عی ا

 لرتبررا  مشررخن شرروه لسررت کرره  هررا

  سرر یه هررالیررن   نیب متقاب      یم ن ل ژیل
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 مرری باشررو  صررو ر 70 تررا 10 حرروو    ر

 یمرر  نظرر  برره(. 2002 همكررارلن،  و  تیلسم 

آیم یرررا  لز سررر یه   و گنجانرررون وسررر ر

کررره لز نظررر    لیمن ل ژیررر     مایماکسررر 

  ر ولکسررن ک کسرریوی ز  ،متداوت هسررتنو

 (.1988  ،بتتی  و  یش ل  باشو     ور

 

 بینوترک و تحت واحد   های واکسن

 نیپرر وتئ  شررام     ولحررو  تحت  ها   ولکسن

ه  مشتق لز س یه هررا  ی شوم نوس    ها 

 یآنترر   ییاشناسرر .  هستنوآیم یا    یلن لحا   

  ر ا،یرر م یآ  سرر یه هررا  ررا  هررا  ژن

 ییت لنررا کرره   یزنوگ  چ  ه  مختلف  م لح 

 ، ر بررون میزبرران رل  لرنررو  یمنرر یل  للقررا

هررا    ولکسررن ت سررعه  ر لساسرری    یگام

 نیپرر وتئ.  محس ب مرری شرر      ولحو  تحت

 یررزن  و  ها  ا تهی  ت   یسطح  بین ت ک   ها

ت یرره      برر للن رر       ی ل لرر    هررا  ژن  یآنت

هایی م ر  ت جه ق لر گ فته   ولکسن  نیچن

 .   لنو 

 

 و  یشرل: منبع - والد وحشی  سویه های  با سهیمقا در پیش رس سویه های  تکثیر - 3 جدول

 (.2005) همکاران
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(    210X  5   تنتیم یا  آو(  210X  1   ب ونتیآیم یا    جز  به س یه ها تمام   ب ل لووسیست ها  وز: ت جه
210X 2  ح وف. می باشو H"، F"M  و  "C"  پسرر نو  و  حررا س یه ها  وللو    به"P"  سرر یه هررا       برره  

 . لر   پیش رش لشاره

 

 تحررت ولحررو     هررا   ولکسررن  متولو  ترر ین

 و   یرر بل  ت سط     ریط   ر  ک کسیوی ز   و

. لنررررو شرررروه مرررر ور  ( 2014 ترررر ملی 

 م لحرر  برر یژه  ر  یسررطح  ن ررایپ وتئ

 ،لسررپ روزولیت   یعنرر ی ،آیم یررا  یت رراجم

م ر  ت جه قرر لر   یت سگامت  وم وزولیت  

  یرر   ر حا رر   ر حررا   . گ فترره لنررو

 ® یعنرری شرروه ثبررت  تجررار محصرر  

CoxAbic،  بیرر ن ت ک   هررا  نیپ وتئ  نیل   ،

 و  ه مرر رل   لیمنرری      لز  یقبرر ل  قاب   سطح

رل للقررا  کرر  ه لنررو   لیمنی با ولسطه سل لی

 سرراز   مسررتنو  (1997   ول ش  ت سررط  که

 ولکسررن  یرر   CoxAbic ® لسررت .  شرروه

 هررا   بررا  یآنت  للقا که با   ستل  یروغن

  ر نتررا     محافظررت    سرربب لیجررا      ما ر

 و  فین رر        می گرر     نیمچه ها  گ شتی  

(. 2005  همكارلن،  وزی مك     ؛2005  ك ،یما

ولکسررن هررا  ن ت کیررب   تن ررا  ولکسن    نیل

  لسررت کرره برره لحررا    بیمار  ک کسیوی ز

 لنتقررا  ب  ه و  سبب    ست ش   ر     تجار

تخرررم  زر ه قیررر ط  زل  فعرررا یغ یمنررر یل

حاصررله نتررا       بررهج جه کشی       ا م غ

 یمنرر یل  مررا ر  م غ ررا  هررا    ر.  می گ   

 ررالن    هررا  ژن  یآنترر   ب لب    ر  لکتسابی

با   مایماکسآیم یا    گامت سیت  ساز  شوه

 و   للترر ن  لرر یک  82  ، للت ن  ل یک  230وزن  

  ا ولکسررن نیرر ل  ر کرره  ن للترر  لرر یک 56

  شلو   حض ر  لرنو لیجا  شو    بین ت ک

 سرراز    لیمررننشان  ل ه شو کرره     .(1997،

  یسررل ل  هررا   ژن  یآنترر بررا    گله ها  مررا ر

گلرره  حاصرر  لز   نتا   ف     ر مقایسه با 

شاهو کرره هرریک ولکسررنی رل  ریافررت ها   

بررا سرر یه هررا      مشابه  نك  نو   و  بط ر  

سرربب لیجررا     ،شررونو  وهیکش  چالش  با  به
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 بررا چررالش ر مقابرر   نتررا   ر  محافظررت

آیم یا و  ،ماکسیماآیم یا    ،آس ولینایا  م آی

لووسیسررت   میزلن  فه    و نیز  کاهش    تنت

 ول ش، گ  یررو    رصررو 80-60تررا  هررا

1997.) 

 لرتبا  با    ر    کننوه  محوو   لم  عیكی لز   

   برره منظرر ر    بین ت ک  ها   ولکسن  ت سعه

 ،ک کسیوی زبیمار     ب لب    ر  لیمنیلیجا   

 یآنترر   تیرر هما  برره  م برر    لطتعررات  فقولن

  ر  مرر ث     یمنرر یل  مسئ    ی لست که  یژن ا

 ر   .مرری باشررنو    فیلرروسرر یه هررا ب لبرر 

سرر یه و      زبررانیم  بررین      تعامرر  ص    

 و  یسررل ل  سررطح   و  هرر    ر  ،آیم یررا  ها   

 قرراتیتحق  مب می به لنجررام      ازین  یم لك ل

 کشررف یررو برره با و  لر   وجرر   شررت یب

 کرره بت لننررو   مناسبولکسن ها  ن ت کیب  

    گ نرراگ ن و شررایه سرر یه هررا لبرر  ب  ر

. ولر ب    ویلم  فیلو   محافظت لیجا  نماینو

مرری    تررنتآیم یررا    ژنرر مشناسررایی    پ وژه

  محرراف  هررا  ژن یآنترر ج ت تعیررین   ت لنو

 سررتمیس با آن ا تعام   و  لن    نیل   رکننوه  

 و  یشرر ل   باشو  ویدمبسیار      زبانیم  یمنیل

 (.2007  همكارلن،

 

 DNA ربواکسن های مبتنی 

مكررن م  کرره  DNA  برر ولکسن ها  مبتنرری  

 ب لبرر    رلیمنی  لیجا      ب ل  نوهیآ   ر  لست

برر    بنرروای ت سررعه ک کسرریوی زبیمررار  

ی  اصرر    هررا  ژن  ت لیررو     آور  فن  مبنا 

لیمن ل ژیرر    هررا  نیپرر وتئ هسررتنو کرره

ا رل کررو هرر ایم یآ   ر ب لبرر     کننوه  تمحافظ

بررا  پرریش    هررا  ژن  نیل.    گذلر  می نماینو  

( و ب برر    هنرروه  promoters  هرراه ب نو

 عررتوه.  هسررتنو    همرر له  (  enhancersها   

 برره ژن ررا  ندرر ذ لز نررانیلطم  برر ل    ن،یل  ب 

 برره    هرراییوکت ر  ،طیرر ر   ها  سل     ل  

سرربب     جررهینت   رو     ا متص  برر  هژن  نیل

 یژنرر  یآنترر  هررا  نیپرر وتئ  کارآمررو  ت جمه

 و للرر     ت کننرروه مرری گ  نررومحافظرر 

 برره ،یمطالعرراترونررو  نیرر ل(. 2006،لیل رر  
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 ،ولحررو  تحررت   هررا  ولکسررن  ت سعه  سمت

  هرره  و طی  ،DNA ب  یمبتن و بین ت ک

 مص ف    لز      لجتناب  منظ ر    بهو      گذشته

شررك  گ فترره   نرروهیآ   ر    زنوه  ها   ولکسن

 ،  نا رسررت   ر ص رت مص ف    که  ،  لست

  عیشرر   باعرر   مرری ت لننررو    ا یز  لحتما   به

  نیرر ل.  ر گلرره گ  نررو  ک کسرریوی ز  بیمار 

  سررتمت   صرر     ر م  رر ع  م ررم 

م ج     زنوه    ایم یآ  ها س یه  مص ف  

سبب گ  یو تررا مباحثررات     ،   ر ولکسن ها

   ر مرر ر    لنشررمنولن انیرر م  رف لولنرری 

  چنین ولکسررن ایی  ر گیرر   ایمزلمیزلن  

لن ا می   بیمعا  و  ایمزل  که  ر ل لمه به ذک 

 .پ  لزیم

 

وی حشای  واکسن هشا    از  استفاده  یایمزا

 آیمریا  زنده  سویه های

 نی زیجررا،  زنوهآیم یا    ها  حاو   ولکسن

  لز   لنحصررار  لستدا ه  ب ل   یم م  و  یعمل

 بقایررا  کرره، ی  لسررتاتیویک کس لروهررا  

 وره   طرری لسررت نممكرر   لرویرری لن ررا 

 ی لنسان  کننوه  مص ف   ب ل  طی ر  پ ورش

 . لیجا  مشك  نمایررو برره شررمار مرری رونررو

  ل ه لنررو کرره اننشرر  مطالعررات لز ب  رری

نیمچرره   ر آیم یررا   حرراو  ولکسررن هررا 

 ر ب لبرر  لیمنرری  سبب لیجررا   ها  گ شتی  

 بررا  مرری شرر نو کرره      ک کسرریوی زبیمار   

قابرر    ک کسرریوی ز  ررو  هررا ب نامرره

 نررانیلطم   ب ل  ولقه،   ر  ؛می باشو  مقایسه

  ر یكن ل ت لیمنی     و  همزمان  م لج ه    لز

ن ولکسرر لز  روزگرری    1   رج جه هررا      انیم

  ژ   قیرر ط   لز    ی لستدا ه می ش    کررهیها

 و  نررزیجنك   به پ نوگان مع فی می گ  نررو  

 ولکسن هررا    لز  لستدا ه(.  2012  همكارلن،

  هررا سررالن  ر سبب می شرر   تررا     زنوه

 مقرراومهررا   س یه  ،    یگ شت  م غ  پ ورش

سرر یه     بررا  ایویک کسرر    لرویی  ت کیبات  به

  لرویی  ت کیباتبه      حساشی  ولکسنها   

 شیلفررزل  م جررب  لمرر   نیل.  گ  نو  نیز یجا

  ر  ک کسرریوی ز   ررو    لروها  یبخش  لث 
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 -ک کسیوی لستات      یچ  شها     ب نامه

 عتوه(.  1998  امز،یلیو   می گ       ولکسن  

  هررا  ولکسررن هررا     بررا مصرر ف    ن،یل  ب 

  یمنرر یل  یجیتررور  شك  گی      لمكان      زنوه

 ب لبرر   ر لیجا محافظت  متعاقبا   وکارلمو  

  ف لهم  می گرر     یویاییسک ک   ها  چالش

 ولکسیناسرری ن بررا سررتمت   ررمن  و  ر 

 هررا  بیآسرر  برر وز حررولق  و قبرر   قابرر 

ولکسررن   لز  لسررتدا ه  با   ص    به  ،یبافت

نجررام مرری تخدیف حوت یافترره ل  زنوه  ها   

 (.1994  امز،یلیو   گ   

 

 هشایسشویه    حشاوی  واکسن های  بیمعا

 آیمریا   زنده

 مرروت لووسیسررت  یطرر  ن   سرراز   هیذ 

ولکسررن   ر  م جرر    آیم یرراهررا   یه   س

لن ررا    یتماسبب می گ     تا       زنوه  ها   

مشخصررا    زبررانیمی کرر  ن عدرر ن برر ل 

 لثرر لیررن م  رر ع   نیبنرراب ل ، کاهش یابررو

  ر  یلکتساب  یمنیل  للقاء  ت  ج     آن ا  یبخش

 مخرراط ه مرری لنررولز   بررهرل   پ نرروگان

 برر  عررتوه(. 2002 همكررارلن، و جسررت ن 

 لووسیسررت  حاو  ن ها کسول ویت ل  ن،یل

  آن ررا  زیرر ل تكثیرر     لسررت،  نررهیهز  پرر   زنوه

و  ه  برر  ه  زنررو  ج جرره هررا برره محرروو 

 لن ا  ر  تكثی ب ل       یسل ل   ط  هیک  هن ز

 یآنترر  ن،یرر ل برر  عررتوه. نیسررت  سررت ش

 یمرر  ک کسرریویایی  سرر یه هررا یسرریتهژن

  ییایرر جغ لف م قعیررت  برره ت جرره بررا ت لنررو

شناسررایی      ،نیب لبنا.  باشو    متداوتبسیار

 ر  ک کسرریویایی  هررا  تیرر جمعه  ی  لز 

 ییت لنررا نیرریتعنیررز  و  یم لكرر لسررطح 

   ج ررت    زنرروهحاو  لیم یا     ولکسن ها   

   فیلو س یه ها  ب لب    ر  لیجا  محافظت

(. 1998   ندرر ر ،   لسررت  م مبسیار      هیشا

س یه   حض ر   ط   هم لره    ن،یل  ب   عتوه

   ولکسررن هررا ورآیم یاییرر  نررامطل بهررا  

 مزرعرره  طیمحو مع فی لن ا به      زنوه   ها

بناب لین هم لره  زم لست تا    .   لر   وج  

  حرراوی لستدا ه گ    کرره  ولکسن هایلز  
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 یآنترر  باشررنو کرره  آیم یرراییسرر یه هررا  

با لنتی ژنیسیته س یه ها      آن ا  سیته  یژن

 ییایرر جغ لف  منطقررهیرر     فیلو   شررایه  ر  

  اجیل  لحتما .  مطابقت  لشته باشو     ا 

 رررمن مصررر ف   لقتصرررا   تل سرررار

   مبتت برره ج جه ها   ر  زنوه  ولکسن ها 

 لنورسرر ن،  وجرر    لر  یمنرر یل سرر ک ب

ولکسررن هررا   نا رسررت مصرر ف (. 1977

 ممكنیرراییآیم  زنرروههررا  سرر یه  حرراو 

 غیرر  یكن ل رررت سرربب م لج رره  لسررت

 قابرر  بررا  لن ررا شرروه و  تدرراوت  پ نرروگان

ه شو  بله   لووسیست ها  تعول    ر  یت ج 

کرره لیررن     ، ر بین ج جه ها مشاهوه گ   

لیجرررا  لیمنررری غیررر    م  ررر ع م جرررب 

یكن ل ررت  ر بررین پ نرروگان شرروه و  ر 

 ک کسرریوی زبیمررار     وقرر ع  لحتما   جهینت

لن ررا     یمنرر یل   پاسررخ  که    یپ نوگانبین       ر

  هررا  ژن  یآنترر    ر ب لبرر     تمحافظرر ج ت  

 چررپمن   کافی نیست وجرر    لر   آیم یایی

 (.2002  ، همكارلن  و

 بررا رویكرر   ک کسرریوی زبیمررار   کنترر  

 یعیطب  ت کیباتلستدا ه لز    جامه

 50 یطرر   ر    ک کسیوی ز   و    لروهالز   

 شرروه  لسررتدا ه   مرر ث بط ر  گذشررته  سا 

 هیس   رشو  به  منج   آن ا  زل  لستدا ه.  لست

 شررون  صرر فه  برره  مقرر ون  و   ریط  صنعت

  کننرروگان مصرر ف  برر ل طیرر ر لتویرر ت ل

  مقاومت  شیلفزل   ،حا  نیل  با.  گ  یوه لست

  برر ل  تررتشآیم یررا     سرر یه هررا لرویی  

رل   نی زیجررا یکنت لرر  لقررولمات  جسررتج 

 ؛2012  همكررارلن  و  عباش   لست  ختهیب لن 

 مكررارلنه  و  لحمررو  ؛2013  همكررارلن  و  میک

  جررامه ها ك  یرو حا   حا   ر(.  2014

  ر لین رلسررتا     وکنت لی م ر  ت جه ب  ه  

 کنترر     ل ب  یاهیگ  محص  ت  لز  لستدا ه

. پیشن ا  شرروه لسررت  ک کسیوی زبیمار   

  و    ل   و  ب رسی    م م م ر     اهانیگ

بیان     لن ا  ر ل لمه م   ع  ک کسیوی ز

 می گ  نو .  
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 نینیسیآرتم

برره نررام     ینیچ  یاهیگ  عصاره  نینیسیآرتم

 ایسیآرتم  و  (  یک ه   رمنه   آن ل  ایسیآرتم

 لسرررررت . (A. SIEBERI سررررریب   

  ر  ییایرر ما ر   ررو  لث    ل لر  نینیسیآرتم

 عمرررر و مكانیسررررم   ؛لسررررت  لنسرررران

لنرروو  گرر وه   یرر به حضرر ر       نینیسیآرتم

 ویرر ت ل بررا پ لکسیولز  برر  مرری گرر    کرره 

 شولکررن  اریبسرر   ژنیلکسرر   آزل    كال ایرل 

 لن رر برر  رو   (  یولتیلکسرر  فشررار  پررذی  

(. 1994  همكررارلن،  و  انررگی   می کنررو    عم 

نی کسرررا نیلولررر ( 1995  همكرررارلن و لوه

 عصرراره نم  نررو  گررزلرش   نررو کرره ب

  رررو ولجرررو یررر  لثررر  آنررر ل ایسررر یآرتم

مرری  تررنتآیم یررا  ب لبرر   ر  ک کسرریوی ز

رل   ر     اهیرر گمثبت  لیررن       یتاثزی ل    ،باشو  

  و  ییغذل   یتبو  بی     ب  ب  وزن،  شیلفزل

  ات ک کسررریوی ز عی رررا  رجررره  کررراهش

  ک کسرریوی ز  ررولثرر    .  مشاهوه نم  نو

  ریرر ط   ر  آن ل  ایسیتمآر  شوه     ش   ب گ

 یب رسرر   مرر ر    لن  یلفزو نرر   صرر رت  به

  شرر  شرروه  برر گ. ه لسررتگ فترر  قرر لر

 17  معررا    ٪5میررزلن    برره      آن ل  ایسیآرتم

  یرر    برر ل   ررالن  نینیسرر یآرتم  لم  یپ  یپ

  ریرر ط ییغررذل میرر رژ برره ل   هدترره 3 ره و

سرربب    ییغررذللفزو نرری      نیرر ل.  شررو  ل افه

  ب لبرر    ر  یترر ج   قاب لیمنی      بهگ  یو تا  

مشرراهوه     ریرر ط   ر  تررنتآیم یررا    عاتیا 

  ررالن  نینیسرر یآرتم  کرره  یهن ررامگ    .   

  ر مقررا ی     ل  هدترره 4  وره  یرر   برر ل

  لن برره لم یپرر  یپرر  17 و 8.5 ،2 مختلررف

سرر یه لووسیسررت  یزلن  فه  م  ،شو  ل افه

 ناشرری لز    عد نت   وگانه  و  گانه  ت   ها   

 طرر ربرره    رلآیم یررا  لس ولینا    و  تنتآیم یا  

 همكررارلن،  و  آلن.   ل   کاهش    ی ت ج  قاب 

(. 2013 ،و همكرررارلن ب زک رترررت ؛1997

 همكررارلن  و  عرر ب  ی ت سطمشاب   مطالعه

لثررررر لت محافظرررررت کننررررروگی ( 2006 

 و تررنتم یررا آی ب لبرر  رل  ر  نینیسرر یآرتم

 ب لبرر    ر  لمررا  ،     ل   نشان  لس ولیناآیم یا  
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چنررین ترراثی لتی مشرراهوه   مایماکسرر آیم یا  

 .ن   یو

 

 نیبتائ

  ی لسررت کرره لثرر لت مثبررتط  ن  ها   تمو

 BETA  قنرررررو چغنرررررورلفرررررزو ن 

VULGARIS  )    برر  رو   لم  به  رر رلك

 لز  یكرر ی.  لسررت  شرروه  شنا ته  عملك    گله

 ،لست  نیائبت  چغنورقنو   هنوه   یتشك  م ل 

 برر  ه و  یقطبرر   و تیرر للكت ول  یرر  کرره

برره   ومحسرر ب مرری شرر        نیک ل  آنال گ

. شرروبا مرری   یمت عن لن ی  ت کیب  هنوه 

 هررا   تررنش  ب لبرر    رهررا رل    سررل    نیبتائ

ی سررل ل   غشررا  ،محافظت می کنو   لسمز

 یعرر یطب هررا  فعالیررتو  کرر  ه  تیرر تثب رل

مرری   نیتضررم  سل     رون   ر  رل   یمتاب ل

  ک کسیوی ز  (.1994  همكارلن،  وک      نمایو

 و لسرررر ا  مرررری ت لنررررو بررررا لیجررررا  

   لسررمز  تررنش  سبب ب وز     هیورلتاسی ن

  بررا  لسررت ش  نیرر ل  ؛    ر سطح سررل لی گرر 

ی ن فرر ره  ی لسررتات ا ویک کسمصرر ف 

 . تشررویو مرری گرر       مایسررینسالین   ماننو

لسررتدا ه لز ت کیبررات محافظررت   نیبنرراب ل

 هم له   کننوه  ر ب لب  تنش ها  لسم تی 

مرری ت لننررو  ولجررو   ت کیبررات ی ن فرر ره  با

  گلرره عملكرر    پارلمت هررا برر  ییایرر مزل

 نشان(  1997   همكارلن  و  نیآگ ست.  باشنو

ی که بط ر تج بی پ نوگانتغذیه    نو که   ل 

آیم یررا  ،لسرر ولیناآیم یررا  لز یمخلرر ط بررا

 شوه ب  نو بررا   تنت آل  هآیم یا    و  ماکزیما

( 66ppm سین  مایالین س  همزمان    بیت ک

ی برر  مثبترر   لتلثرر  لرل     (٪0.15   نیبتائ  و

 و وزن شیلفررزلبرر  ه و  بررا    عملك    رو 

    ر لن ررا  ب ترر   رر یب تبرروی  غررذلیی 

 .هم له ب  ه لست

 

 سشششرگارگل ) ناسشششهیاک گونشششه هشششای

 (ییکایآمر سرگارگل

که جزو گیاهرران    ناسهیلکا   ه  گ نه  تمام 

 چنررو اهررانیگ ،  لرویی محس ب می ش نو
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(   Asteraceae     ناسهیلک   ان ل ه  لز  ساله
  ها   ان ل ه  نیبزرگت   لز  یكی  هستنو که  

 ل ه ان رر   .به شمار می لینررو    گلولر  اهانیگ

 گ نرره   10 لز یكرر ی عنرر لن برره ناسررهیلک

مرری شرر نو     شررنا ته   لرویی ب ت   اهانیگ

 و  ز ررم    لصی چ ن   ب ب   للتیررام    که  

لز هررا     مرراریب   ر ب لبرر     مقاومتلفزلیش  

 جمله لث لت  مدیو لن ا محس ب مرری گرر   

 ناسررهیلک رران ل ه  (. 2004  ،یرر  و لرر یم 

 یغ برر  جنرر ب و  م کررز نرر لحی  یبرر م

 9  شررام   ناسهیلک ان ل ه    .  هستنو    اكی لم

یعنرری   تررا  لن ررا  3گ نرره مرری باشررو کرره  

 ،(Echinacea angustifolia سرر  ارگ 

 ,Echinacea pallida بررندش ناسررهیلک

and)  پ رپرر رل سررهنایلکو Echinacea 

purpurea) )  برره عنرر لن گیاهرران  لرویرری 

  لسررتدا همرر ر       لروپررا  و  متحوه  ا تیل   ر

  شیلفررزل  به  ت جه  با  نیز    و  نو  ق لر می گی 

  یسررا  برره  یاهیرر گ  طررب  ینی زیجا  تمای  به

 فرر وش.  می شرر نو    ع  ه    نیز    کش رها

 ناسررهیلکمحص  ت حاو   گیرراه      سا نه

 بالغ برر    ییتن ا  به  كایآم   متحوه  ا تیل   ر

شرر     یمرر  ز ه نیتخمرر     ر ار یرر لیم 300

  صرروها جملرره مرری ترر لن برره  آن کرره لز 

 کررهپزشرر     نسررخه  به  ازین  بوونمحص    

 س ما  ر گی م ر       رمان   ل    ب  عموتا

 یمرر ق لر می گی نررو لشرراره کرر       لستدا ه

 .  گی نو

ما سرر    رمرران   ب ل  ناسهیلکلز    لنسان     ر

  سررت اه جیرل ها  عد نتیز ن   ر گی و 

 کرره برره    شرر    یمرر   لستدا ه  یف قان  یتندس

 نیز کاهش  و  یس ما  ر گ  شوت    کاهش

مرری   کمرر لین بیمررار       معتئ ولم      موت

  نیرر ل(. 2005 ،گرر للتنی و کاروسرر   کنررو 

فعالیررت    لرل نیهمچنرر  گیاهرران  لرویرری 

   هم هستنو کرره    ی   اریبس  یی لرو   ها

  ررو   رر ل   برره  جمله مرری ترر لن    آن  لز  

 لشرراره کرر   ز ررمللتیررام  نیررز و یللت رراب

 ورلسرر  . ؛2002 همكررارلن، ولسررپ ونی  

 لثرر  ن،یرر ل برر  عررتوه(. 2002 همكررارلن،
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 رشررو  ب لبرر    ر  بررون  یمنرر یل  پاسخ  شیلفزل

 لثبرراتها نیز  ر لین گیاهان  لرویی  ت م ر

 (.2002  ل ،یم وک ری     لست  شوه

 قیرر ط  لز رل  یذلترر  یمنرر یل پاسررخ ناسررهیلک

 وگ ئررر    هررراماک وفاژ کررر  ن  عرررا ف

 لز نیت کیسررر  ویررر ت ل ،(2002 همكرررارلن،

 تیلك سرر   کرر  ن    فعا   نیز    و  هاماک وفاژ

  هررا سررل   و  کلئ  نرر رف می پلرر  هررا 

( 2001  لرر ،یم  و  رلکرر ری        یعیطب  کشنوه

  عنرر لن برره جررهینت  ر ،تح یرر  مرری نمایررو

 . کنررو یمرر  عمرر  یمنرر یل سررتمیس محرر ك

  ژهررراماک وفا  ت زیفاگ سررر فعالیرررت 

  ت سررط   ررا   ط ر  به  م ش   ر  آل ئ  ر

 ناسررهیلک (alkamideت کیبررات للكامیررو   

 همكررارلن  وگ ئرر    تح یرر  شررو    پ رپ رل  

 مشخن شرروه لسررت کرره  لجررزل (.  2002

 پ رپرر رل ناسررهیلک اهیرر گ  ویسرراکار یپلرر 

  و    رر لر   انررهیبفعالیررت      شیلفزلم جب  

 ایسررت یل و كررن یآلب ولیرر کانو رشررو م ررار

 مررری گررر     مررر ش ر  ت ژنزیم ن سررر 

 برر  عررتوه(. 1991 همكررارلن، وروئسررل   

  لز یب  رر  کرره  لسررت شرروه ثابررت ن،یرر ل

 و حررا شرروه  لسررتانولر فرر لور ه هررا  

  ررو   قرر   ولجو لث لت      پ رپ رل،  ناسهیلک

مرری   لنسرران   ر  ی وسیو   و    و  یك وبیم

 (.2012 ها س ن،  باشنو

نررو  ل   گزلرش(  2000   همكارلنو      بارب ر

 لز   ٪0.147برره میررزلن       م مكلفزو ن      که  

نیمچه   به   رلك      ناسهیلکپ رپ رل    شهیر

سرربب للقررا  لثرر لت تق یررت   ها  گ شررتی

لیمنی    (   Immunopotentiation  سیستم 

 یمنرر یل سررتمیس سرر ک ب کرراهش و نیررز 

و  (IBD   یعدرر ن  برر رش   ماریب  لز  یناش

  لنت یتیرروی  سررالم نت ناشرری لز  عد نررت

ها  تحت    شم   ر      ی   مطالعات.  گ  یو

کرره  عنرر لن نمرر  ه لنررو ناسررهیلک رمان با  

گیرراه  لرویرری   ت کیبررات م جرر    ر لیررن 

هررا   خپاسرر  ر      ولسطه گرر     لرل  نقش

 همكارلن،  و   ژل ی می باشنو  منیل  سیستم  

ب برر       ،(  2003   همكارلن  وف یی   (.  2007
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 فعالیررت  لیمنرری و ه مرر رل  یمنرر یل پاسررخ

ن بررا هررا  تحررت  رمررا  مرر ش   ر  رل    یذلت

. نررو ل   نشرران  رلپ رپرر رل  آیم یررا    عصاره

هررا  لنجررام    رماننیز  ر        ی   مطالعات

  رر ی  یرویرر  ل اهانیگ و  ناسهیلک  با  گ فته  

برره صرر رت   ، ه مرر رل  پاسررخ شیلفررزل

 هرررا  نیم ن گل بررر لیل ویررر ت ل شیلفرررزل

 نشرران ن هررا رل لنترری ژ علیرره ل تصاصرری

(. 2002 همكررررارلن، وب  ینررررت   نررررو ل 

 گررزلرش( 2005  همكررارلن ورلزونی  مرر 

لکیناسرره    عصاره،  م ش ها       ر  که  ک  نو

 بررا(  E. angustifoliaلن  سررتی ف لیررا  

سرربب  گامررا - ونت فرر لین ویرر ت ل شیلفررزل

 نیرر ل  بررا.  مرری گرر       T   ها  سل     یتح 

برره ف لیررو لیررن گیرراه     م برر    جینتررا  حا ،

 شررت یب  زیرر ل  ر    هستنو،  متناقض   لرویی

 لسررتدا ه  مختلف  لز ف لور ه ها   مطالعات

 روش   لجرر للمكان    جهینت   ر  ،شوه لست  

 مقررا ت  نیرر ل  ر ی یررا متررا لنررالیزلرر یف لتحل

 جررهینت برره ونیسرر ر  ب ل  مستنو  یمطالعات

  ل ،یپ سرر  فرر لهم نیسررت      مناسب      یگ

 (.2005  کارت ،  و لستم  ؛2000

  هررا  گ نررههررا     لنه  و    گ س     ،ها    شهیر 

  اهیرر گ  کرر   ایو  می ش نو    ب  لشت  ناسهیلک

. مرری گرر       فشرر  ه  عصاره گی      ب ل   

شررام   ناسررهیلک یرری لرو یلصررل  لجررزل

 وسرریچ ری     ویلس   ویلس   یکافئ  مشتقات

 ،(alkamidesللكامیرروها    ،(وی سرر ناکیلچ

  ،ینامیسرر   وهایلسرر  وها،یسرراکار یپلرر 

  ها  روغن  وها،یفتون ئ  ،ها  نیك پ وتئیگل

 و   یل   می باشو    یفنل  باتیت کو       ور

  اهیگ  نیل  یی لروفعالیت    (.  2007  همكارلن،

و للكامیرروها    ،سیچ ری     ویلس  اتبیت کلز  

 هرر   ر که  ناشی می ش      وهایساکار  یپل

 ,E. angustifolia, E. pallida   گ نه سه

 لمررا ،وجرر    لرنررو  (E. purpurea و  

 شرروه  ثابررت.  می باشو  مختلف  لن ا     یمقا 

یرر   فعالیررت  ، هررا گ نرره  نیرر ل ر     که  لست

فعالیررت   ررالن فیت شرریمیایی بررا مررا ه

  کام   اهیگ  عصارهحاص  لز     یم ن ل ژیل
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فعالیت   که  رسو  یم  نظ   به  .  یكسان نیست

 فعررا  بیرر ت ک چنرروحضرر ر   برره  یرری لرو

بررا  کرره  ،  لر  یبسررت  اهیرر گ  ر م جرر  

 و رلنرروولف یی  لرنررو  لفزل هملث     یكوی    

 لثرر   ،یرر  ل نیهمرر  برره(. 2005 همكررارلن،

  هررا  عصرراره  مخلرر    لز  ستدا هل  یبخش

 ر     ناسررهیلکلز  ان ل ه      یاهیگچنو گ نه  

گ نرره      یرر   عصاره  مقایسه با  لستدا ه لز

 وب  ینررت     لسررت  بررا ت   ییاتن   به  یاهیگ

 (.2002  همكارلن،

  رران ل ه     لنجررام شرروه برر  رو     مطالعات

  ر  هررا رل    آن    برر  ن    یسم   یغ  ،  ناسهیلک

 ه لسررتنمرر   ثابررت بررا  نسرربتا   وزهررا

 یکلرر  طرر ر برره(. 1991 همكررارلن، ومن ررز  

 نررا ر  اریبسرر   لین گیاهرران    یجانب  ع لرض

 مشرركتت با برر وز      عموه  ط ر  بهو    لست

 ،   ر شكم    ت  ع،  ماننو  یپ ست  و  یلرشگ 

 جرر ش هررا  پ سررتی  و  ررارش لسرر ا ،

 همكررارلن، و یهررانتل مرری باشررنو   مرر تبط

اتی مبنی ب  وج    رر ل  گزلرش(.  2005

  یرر لون   لسب   ر  ناسهیلک   ف  مص  ی رمان

 و لسرررتا    ررر ك ،(2002 همكرررارلن، و

 وشرررر ب ت   گرررراو ،(1990 همكررررارلن،

  ر گررررزلرش سررررهو  (2002 همكررررارلن،

 لز لیررن ت کیبررات  لسررتدا ه  لمكان     ص

 همكارلن،  و  بارب ر    ریط   ها   ماریب   ر

 وجرر    (2009  ،برر هم   ؛2003  آلن،  ؛2000

  شررهیر لفررزو ن  لثرر ( 2003  آلررن.  لر 

   ر  ،(EP   پ رپرر رل  ناسررهیلک  لسیاب شرروه  

 لسرررتارت   لن بررره ٪0.5 و ٪0.1 سرررط ح

 هدترره  2   وره   ی   ر      یگ شتنیمچه ها   

 ولکسررن  لیمنرری ناشرری لز یرر    ل   رل برر 

  ر  ولکسررن لیم کرر ک   وز مینرر    زنرروه

 بررا  ج جرره هررا    چالش  پ س  و  (گی وزیك

 ،لسرر ولیناآیم یا  لزناشی    مخل    عد نت

آیم یررا  و تررنتآیم یررا  ما،یماکسرر آیم یررا 

 .قرر لر  ل   مطالعرره مرر ر  رل  نكررات یك 

   ر گرر وه   چررالش  لز  قب   گی    وزن  میزلن

 لسرریاب شرروه   شررهیر شرروه بررا   رمرران

 گ وهی که     با  سهیمقا   ر  پ رپ رل  ناسهیلک
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 ریافررت     ییتن ررا  برره  رل    زنوه  نولکسفقط  

ج جرره گیرر     ر    وزن.  نم  نو  ب ت  ب  

 ناسررهیلک لسرریاب شرروه   شررهیر یی کررههررا

 28  سررن   ررل  ریافت  لشررتنو و    پ رپ رل

 چررالش  بررهآیم یررا  با سرر یه هررا     گیروز

  عاتی ررا و یافررت ب برر   ،شررونو  وهیکشرر 

 آلررن.  ماک وسك پی  لن ررا نیررز کمترر  برر  

  شررهیرلسررتدا ه لز     که  ک    لشاره(  2003 

و   ییتن ا  به  پ رپ رل  ناسهیلک  لسیاب شوه  

برر  رو      ن، یناسرر یولکسمصرر ف      بوون

لثرر    چررالش لز پرر  گیرر    وزنتررولوم 

 یمرر   نشرران   لشت که لین م  رر ع    لنوکی

 ناسررهیلک  لسیاب شوه      شهیر  تاثی   که   هو

 هررا   ژن  یآنت  حض ر  به  ولبسته  پ رلپ ر

 آن  لز بررالق ه لسررتدا هو  برر  ه    نا یولکس

  همزمرران مصرر ف برره  ل ج لنررت،  عن لن  به

برر هم  .  منررو لسررتازین  زنرروهولکسررن  ی   

 تعررول   شیلفررزل  ،تخم ذلر  طی ر ر  (  2009 

 پررنج  مرروتبرره     رمان  ها پ  لز    تیلند س

نیررز   و ناسرره یلکللی بررا عصرراره مترر  روز

 تن ررا   رمرران  هن ررام   کاس ین  ت یت  لفزلیش

للی بررا عصرراره مترر  روز  و مرروت   برر ل

 عملك   طیرر ر. رل گزلرش نم      ناسه  یلک

 فعالیررت  و    فررتن  قرر لر   یترراث  تحررت  زنوه

مترر للی      رمان ر    ت زیفاگ س   ها  سل  

 .گ  یررو  سرر ک ب  روز  پررنج  و   وبه مرروت  

هررا   تیگ لن ل سرر و      هات زیفاگ س  فعالیت

  افتی  کاهش  م غ ها   ر  ی ت ج  قاب   بط ر

  ها  با    غلظتلستدا ه لز     آن    علت  که  

 عنرر لن  فرر لور ه هررا   ر   ویللكامت کیبات  

ها به عن لن   تق یررت کننرروه للكامیو.  گ  یو

 شرروه  شررنا ته   ت زیفاگ سرر   عالیت ها ف

  ب ل که    رسوی  م  نظ   به  حا ،  نیل  با  ؛  لنو

 لزلنرروك      هررا  وز  ی ،تیتقرر   ب وز لین لث 

 سررنوهین . مرری باشررنو    رر ور  هاوامیللك

 کرره  گیرر   نمرر    جررهینتمقالرره چنررین      نیل

گلرره هررا     ر  یمنرر یل  پاسررخ  شیلفررزل   ب ل

ه  عصررراره روز  و مصررر ف تخم رررذلر

 لسرراش برر . مرری باشررو  یکرراف ناسررهیلک

  ر  صرر   مصرر ف     م جرر    لطتعات
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لسررتدا ه لز   ناسرره،یلک عصرراره متنرراوب

 سرربب  پ رپرر رل ناسررهیلک  شررهیر عصرراره

 ستمیس  ب ب    و  ج جه ها  عملك    شیفزلل

 رلش  نررژل نیمچه هررا  گ شررتی     ر  یمنیل

ی شرر یآزماها برر  لسرراش    افتهی  نیل.  گ  یو

 نررژل   یی لزج جرره هررا  لست که  برر  رو   

 عصررراره  آن لنجرررام گ فرررت و  ر  رلش

 صرر رت برره پ رپرر رل ناسررهیلک شررهیر

مصرر ف    مترر للی  روز  سرره   ب ل  ی  رلک

 35  ورهطرری     رلیررن  رمرران  و  شرروه

 تكرر لر بررار سرره پ نرروگان پرر ورش هروز

  شررهیر عصرراره  ن،یرر ل برر  عررتوه. گ  یررو

 یقلبرر   عضررتت  رو   برر     پ رپ رل  ناسهیلک

  لثولجو     شولل  هیس     گ شتیج جه ها

 (.2009  و،یزله   ی ب  مثبت

 

 ورا آلوئه

به  لیرر   لرل     ورل  آل ئه  منابه علمی لز     ر

 ه لرویی و لین ک  و  ی رمان    ل   ب  ن  

 یكی لرر ژیب فعررا   بیت ک  75  لز  شیبلجو  و

 ر     ورل  آل ئه  لتلث .  یا  شوه لست     لست

نیمچه ها  گ شررتی   سیستم لیمنیتح ی   

 ل ترر   ت سررطآیم یایی   س یه ها  به  آل  ه

(. 2012  ه لسررتشررو گررزلرش همكررارلن و

 پاسررخ  شیلفررزل  سرربب    ورل  آل ئرره  عصاره

  ج جرره هررا   ر  ه م رل   و  یسل ل  یمنیل

 ت کیررب م جررب نیرر ل.     گ شررتی مرری گرر 

 ماک وفاژهررا  ت زیفاگ سفعالیت     یتح 

 وهررا رل لفررزلیش  نیت کیسرر  ویرر ت ل ، شرروه

 عررتوه. می  هو  ا رل ب ب  یبا   یآنت  ویت ل

 سرربب کرراهش  فرره  ورل آل ئرره ن،یرر ل برر 

ات عی ررا   رجرره      و  شرروه    لووسیست ها

.  هررو  یمرر   کاهش  ناشی لز ک کسیوی ز رل  

لنجام شوه    عاتبا مطال  ب رسی    نیل  جینتا

 لثرر   کرره  ،  (2011   همكررارلن  ویرریم    ت سط  

  ررا  ناشرری لزعد نت  ب لب    ر  رل  ورل  آل ئه

مرر ر  ب رسرری قرر لر  ل    آیم یررا    ماکزیما

  نو کرره  ل   نشان  محققان  نیل.  م لفقت  لر   

ات عی ررا   رجه      ولووسیست    میزلن  فه

ی لز ج جه گ وه   ر  ناشی لز ک کسیوی ز
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 برره  افررت  لشررتنو ریرل    ورل  آل ئرره  ها کرره  

 نیرر ل  بررا.  یافررت    کرراهش  یترر ج   قاب   ط ر

 بررا رلبطرره  ر یلطتعرراتگ نرره  کیهرر  حررا ،

 طرر حلیررن    ر   پ نرروگان ویرر ت ل عملكرر  

 .ستل شوهن لرلئه یشیآزما

 

 (Azadirachta indica) شیرس

  کش رهاو    قایآف    ر  معم    که  اهیگ  نیل

 لثرر لت  لرل    شرر   یمرر  افررتی ییایآسرر 

  مرراریب  ب لبرر    ر  وهشرر   هشررنا ت  ی رمان

بیمررار   جملرره لز مختلررف، یعدرر ن  هررا

  هیرر ملفررزو ن  . مرری باشررو  ک کسرریوی ز

 50/  گررر م 150 میرررزلن   بررره ،سررر یش 

 ز ک کسرریوی    رروفعالیت    ، لن  ل گ میک

میررزلن     رل نشرران  ل ه و    تررنتآیم یا    علیه

نیمچرره   یرر م و مرر گ و لووسیست ها   فه  

یه  س    ر نتیجه چالش با لینها  گ شتی  

(. 2002 همكررارلن، و پرر یت  رل کرراهش  ل 

 نیررزسرر یش  برر گ لبرری عصرراره نیهمچنرر 

آیم یا علیه  ک کسیوی ز   وفعالیت      لرل

ت  ررو تنت ب   که قابرر  مقایسرره بررا لثرر ل

   Baycox  لرویرری ت کیرربک کسیوی ز  
سرر یش (. 2010 همكررارلنبرر     ترر  ح و 

علیررره   ک کسررریوی ز  رررو لتلثررر   لرل 

هررا  سرر یه  لز اشررین مخلرر   عد نررت

 با  سهیمقا  قاب   لث   نیل.  ب  آیم یا    مختلف

  لرو  لثرررر لت  ررررو ک کسرررریوی ز 

 همكررارلن، و  یب کلرر   یللملل   ب    م یآمپ ول

 شیلفررزل سرربب سرر یشهمچنررین  (. 2006

 زین   با   یآنت  ویت ل  و  یسل ل  یمنیل  پاسخ

 مطالعررات(.  2006  همكررارلن،  و  بی    گ  یو

  لتلثرر   و  عمرر   مكانیسررم  مرر ر    ر  شت یب

  ر سررر یش   وز بررره ولبسرررته یجرررانب

 آن  یتلخرر    یرر  ل  برره  لسررت  ممكررن  پ نوگان،

 قرر لر   یترراث  تحررت  رل   رر رلك رل    مص ف

 هررا  یب رسرر  همررین علررت برره  ل ه  و برره

 .نیازمنو لست    شتیب

 
Emblica officinalis  

 Emblica officinalis   تحررت معم  که 

 برره  ،مرری شرر      شررنا تهنیررز      متآ  عن لن
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 ینرر یچ یاهیرر گ طررب  ر  ل هت  گسرر  طرر ر

  یرر    لیرر ل .  ق لر مرری گیرر    لستدا ه  م ر 

 لنجررام گ فترره  ر همررین  صرر    قیتحق

 شرروه  مشررتقها      تانن  که   هو  یم  نشان

/  گرر م یلرر یم 1 و 0.75  ،0.5   وز  با  متلز آ

 یمنیل  تح ی   لث  لرل     بون  وزن  ل گ میک

  ونهررا مرری باشرر ایم یآ  مخل    عد نت  هیعل

 تعررول   کرراهش  و    گیرر   وزن  ب برر  که با   

ات عی ررا  رجرره   و لووسیسررت هررا  فرره

 لسررت  همرر له برر  هناشی لز ک کسرریوی ز  

 (.2014 همكارلن،  و  میکل 

 

   یقارچ های  عصاره و ها قارچ

 برره  لیرر   لرل برر  ن   یقررارچ  ها   عصاره

 و بررون یمنرر یل سررتمیس تح یرر   رر ل 

 نرروهیفزل  طرر ر  بهبون    ستمت  سطح  لرتقاء

 ف و ترره  ییلغذ   ها  مكم   عن لن  تحت  ل 

(. 1998 همكررارلن، و ایگارسرر   مرری شرر نو

  ررو   رر ل     لرل  یقارچ  ها     عصاره

  لسرررتدا ه متاسررردانه،. ر  هسرررتنوت مررر 

  لج رره بررا م    برره  ت لنررو  یمرر   آن ا  لزف لولن  

 س ب،   ،یآرسن  ماننو  یسم  نیسن   فلزلت

 یآلرر  گ  نیررز  و    سرر ب  و   هیرر ج   م،یکا م

منت رری شرر     137CS با  یلکت  یرل  ها 

 و گررر ل(. 2004 همكرررارلن، ووکررر ز  ب 

 یپلرر   عصاره  مثبت  لث لت(  2004   همكارلن

برره نررام  قررار ،  و لزحاصرر     ویسرراکار

 Tremella و Lentinus edodesهررا  

fuciformis     کرره تحررت  اهیرر گو نیز لز یرر

  Astragalus membranaceusعنرر لن 

   یتاث. می ش   رل گزلرش نم  نو    شنا ته

 یمنرر یل تق یررت  ر وهایسرراکار یپلرر لیررن 

یی کرره بطرر ر ج جه ها ه م رل  و  یسل ل

شرروه ب  نررو  آلرر  هآیم یررا    تنت  تج بی با  

لیررن  حطرر . قرر لر گ فررت  یب رسرر  مرر ر  

 یپل  عصاره   لتلث  یب رس  هوف  با  مطالعه

لیررن   ، آن   لنجررام گ فررت و  ر ویسرراکار

  لن  لرر گ میک/    گرر م  1به میررزلن    عصاره  

 7  اج جرره هرر     رلك   ر  هدته  1  موت  به

  آن و همرر له بررا   شررو، لفررزو ه  هروز  14  تا
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تخدیررف   ایرر م یآحرراو  ولکسررن لز یرر  

 نیرر ل هجرر ینت. لسررتدا ه گ  یررو حرروت یافترره

،   برروون چررالش  پ نوگان   رو  ب   شیآزما

 و شرروه نهیولکسرر  پ نرروگان کرره  ل  نشرران

 گ وهرری کرره   بررا  سررهیمقا   رشرروه       رمان

فرر   قرر لر    رمانتحت    نشوه و    نهیولکس

.     ب   ر لر ب  نو  ب ت   شور  زن  فتنو ل

  ،  تررنتآیم یررا    با    چالش  هن ام  حا ،  نیل  با

 با   رمان  تحت  پ نوگان   ر    عهی ا   رجه  

 فقررط  کرره   ر مقایسرره بررا گ وهرری  عصاره

 میزلن  فرره   و ب  ه   مشابه  شونو  نهیولکس

 .ب    ت  نییپا   ر لن ا لووسیست ها

تق یررت  لثرر ( 2006  همكررارلن و للرر    

  یرر  ار  للعررا ه ل  رل  لز     منیسیستم لی

 ی به نام قارچ  لز  گزلرش نم  نو که    نیلكت

Fomitella fraxinea  ر و لسرررتخ ل  

  .گ  یرروه برر    قیرر تزر  روزه  18  ها   نیجن

هررا  ج جه    سبب گ  یو تا      نیلكتیق  تزر

  لس ولیناآیم یا    باه ل  که  هدت   ی  یگ شت

 وزن کررراهش ر مقابررر    نوشرررو حیتلقررر 

 کرراهش مچنین  م جرربو همحافظت  شوه  

  ر لووسیسررت هررا میزلن  فرره    ت جه  قاب 

  قیرر تزر   برروون    ا گرر وه شرراهو  برر   سهیمقا

عن لن  لشررتنو     محققان  نیل.  لكتین (گ  یو

 یمنرر یل  هررا   پاسخبب تق یت  س    نیلكت  که  

 نی زیجررا  عنرر لن  به  ت لنو  یم  و  شوه  یذلت

 مرر ر  ک کسرریوی زبیمررار   کنترر    ر

 .  یگ  ق لر  لستدا ه

 

 ها کیوتیپروب و ها کیوتیپرب

 لز  ،(MOS   ویلل  سرراکار  مانانپ بی تی   

ساکارومایسرر   مخمرر  یسررل ل  لرهیرر  

 Saccharomycesس ویسررررررریه  

cerevisiae) منظرر ر و برره   شرروه مشررتق

  ر بررهیرر عملكرر   ط  و  رو ه  سررتمتب ب    

  ریرر ط رر رلك    ر   ل  گسررت  ه طرر ر

.   قرر لر گ فترره لسررت      قرر لر  لستدا ه  م ر 

 هررا   یرر  تیبپ  لز MOS   عمرر  مكانیسم

زیرر ل لیررن گرر وه لز  لسررت  متدرراوت  رر ی 

 برره لتصررا  ییت لنررا لرل    پ بی تیرر  هررا
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 رو ه  لرهیرر   هررا  م جرر    ر   نرروهیگ

کل نیزلسرری ن   لز ت تیررب برر  ه و برروین 

 ر ل لررره گ لرشررری  زل  مررراریب ع لمررر 

 همكارلن،  و  لسپی ینگ     می کننو   یجل گ

 نشان(  2006   همكارلن  و  مش فلل(.  2000

  ییغررذل  میرژ ر      MOSلفزو ن      که  نو ل 

 کرراهش سرربب   ل گ میک/   گ م1  به میزلن  

 بررا  عد نررت  لز  یناشرر    شیزونت هررا  تعول 

یله لسررپ ر  ت هالووسیس  5000  ای  و  3500

 نیرر ل  حررا ،  نیرر ل  با.  گ  یو    تنتآیم یا    شوه

  کرراهشسبب      MOS  که   ل   نشان  مطالعه

 یوف عمرر ه   فرر     تعررول   غی  معنی  لر   ر  

  و  یسررك م  عاتی ا  شوت  ،لووسیست ها

 .پ نوگان گ  یو    رشو  عملك  ب ب    

 همكارلن  و  للمش ف،    ی    ر ی  مطالعه   

 MOS  لز  لسررتدا ه  که   ل نو  نشان(  2007 

 میرر رژ  لز    ل گ میک/    گ م10  به میزلن       ر

 لووسیست ها  تعول   سبب گ  یو تا    ییغذل

 یانپ نرروگ   ر    (  OPG   موف ع  گ م  ه    ر

 لز یمخلررر ط برررا گررریروز  یررر   ر کررره

 لس ولیناآیم یا    یله شوهلووسیست لسپ ر

 ب یرر ت تبه      تنت،آیم یا  و    ماکزیماآیم یا    و

 لرر  هآ هررا 170 و 570 ،900   وزهررا بررا

 کنترر     ر مقایسه بررا گرر وه    ،  نوه ب  شو

 MOS شرروه و برروون  ریافررت    آلرر  ه

معنرری   کرراهش  ن،یل  ب   عتوه.    یابو    کاهش

آیم یا  لز یناش عاتی ا (P < 0.05)  لر

     MOS ر گ وه  ریافت کننوه  لس ولینا

،   رمرران نیرر ل حررا ، نیرر ل بررا. شررو  مشاهوه

یا آیم   و  ماکزیماآیم یا    لز  یناش  عاتی ا

 .ول ن کاهشرل     تنت

 نو ل   گزلرش(  2006   همكارلن  و  نیک  م 

/   گرر م  0.5  برره میررزلن      MOSلفزو ن    که

/  گرر م 0.5  زلنبرره میرر   تررانن و لرر گ میک

 صرر رت برره ،ییغررذل میرر رژ لز  لرر گ میک

 شرروتنت لنست    هم له با هم    ای  و  جولگانه

آیم یررا   ،لس ولیناآیم یا    ناشی لز      عد نت

 لووسیسررت   وزبا      تنت  آیم یاو    مایماکس

 رل 50.000 و 15.000 هررررا  لسررررپ ریله 

ب رسرری لثرر لت    منظرر ر برره.  هررو کرراهش
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 ار بیمررر  کنتررر    ر MOS لسرررتدا ه لز

   شت یب  مطالعات  ویبا  ،   ریط  ک کسیوی ز

 هررا  وز  ،  MOS  مختلف  سط ح  ب  رو 

 نیسررن ر     لووسیسررتبررا    چررالش  مختلف

 .گ    لنجام  پ نوگان مختلف

 برره طیرر ر  ر  هررا  یرر ت یپ وب مصرر ف

 ی کل نیزلسررری ن رقرررابتحرررذف   منظررر ر

 لز پرر  ژهیرر و برره ، ل رو ه هررا  پررات ژن

  ر هررا  یرر  تیب یآنترر  لستدا ه لز  یتممن ع

  لروپررا  نیسرر یکم ت سررط  ریرر ط  رر رلك

 لن لععلیه      ها   ی تیپ وب.  گ  یو    شن ا یپ

  آن کرره لز    هسررتنو    م ث   زل   ماریب  ع لم 

 پ ف نژن    میویکلست می ت لن به      جمله

 ،لشاره ک    (2004  همكارلن،  ورلژی ن      

 حضرر ر   ر  کهلست    هیثان   تعد ن   ی  که

    رر   آیم یاها  س یه   لز  یناش  صومات

هررا    ی تیپ وب  طی ر   ر.  رل نشان می  هو

 ،  یب تبرروی  غررذلیی  رشو،ب ب        سبب  

تخررم مرر غ مرری  ترر  ه    وتخررم مرر غ     ویت ل

 نیجرر   ؛1985  همكررارلن،  وج نی ان     گ  نو

  یرر  ل به ها  ی تیپ وب(. 1997 همكارلن،  و

 کرراهش   ر  شرروه  لثبررات  ییت لنا   لرل ب  ن

 لیرره، عآیم یاییس یه ها       تكام   و  حوت

 لفرررررزو ن  .هسرررررتنو  مررررر ث  لن رررررا 

 تق یررت  سرربب   لن  ر  کت باسرریل ش 

  ری م  ررعی سررل ل ولسررطه بررا یمنرر یل

 لس ولیناآیم یا    شوه با    آل  ه   ج جه ها

  ر (. 2005 همكرررارلن و للررر     گ  یرررو

 ییتن ا  به   نیناسیولکسروش      با  سهیمقا

ن  ولکسرر   و   ی تیپ وب  لستدا ه ت لمان لز،  

 ب برر   سرربب  اییم یرر آیحرراو  ع لمرر  

 .(2009  نیکت پ نوگان گ  یو   عملك  

و  ست ل   لز حی  ت تیررب و نرره لهمیررت  

  رررو لثررر  مطالعررره بررر  رو   ،کررره  آن 

 انرررررانم  یررررر  تیپ وبک کسررررریویایی 

 و( MOS  وهایسررررررررررررررررراکارلولی  

نبرر  ه و   یقطعرر   هنرر ز  هررا  ل شی کت باس

 مرر ر     ر لین  صرر  شت یب  قاتیتحق

 .لست ازین
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 ندهیآ یها دستورالعمل / یریگ جهینت

 مع فرری ، مقالرره مرر ور   نیرر ل لز هرروف

بررر ل     نی زیجرررامناسرررب  رلهكارهرررا 

 لسررتاتک کسیوی   ب نامه ها  لستدا ه لز  

مرری   ریرر ط پرر ورش سیسررتم هررا      ر  ها

سرر یه هررا   کنترر   منظرر ر   برره  . باشررو

بیمررار    لیجررا     باعرر کرره    آیم یا    مختلف

  نیل  ،  می گ  نو  ج جه ها     ر  ک کسیوی ز

ب نامه هررا      لث لت  پی لم ن  بح مقاله به  

 ،یعرر یطب  محصرر  ت  ها،ولکسن    ،یتی یمو

 صرر رت  به  ،ها   ی تیپ وب  و  ها   ی تیبپ 

 .كوی    می پ  لز هم له با ی  ای  و جولگانه

 و بسررت  تی یمررو کرره  لسررت شرروه ثابررت

 برره  مناسب  رط بت  تامین    سالن و      هیت  

 رایسرر ب  بسررت   لیجررا   لز    یجلرر گ  منظ ر

 لسپ رو سرری ن کرراهش سرربب،   شرر 

 .لن ا می گ     تكثی  و لووسیست ها

بیمررار  علیرره  جویررو     تجار  ولکسن ها   

 بررا.      ت لیجا  می کننررومحافظ  ک کسیوی ز

  ولبسته به    اریبس   نیناسیولکس  حا ،  نیل

گ نرره    هرر و    ی گلرره برر  ه  تی یمررو  ش لیط

ولکسن   زیتج   هن ام      و کاستی  ر    نقن

یناسی ن ولکس شكست  سبب    لنومی ت     ها

 تحررت ترراثی     مرراریب  عیشرر  یحترر  ایرر  و

 زنوه  ولکسن ها       م ج    ر  س یه ها

ل  سرر یه    تن ع  وج    ن،یل  ب   عتوه.  ش  

سرربب  ر    ت لنررو  یمآیم یاییه   ر ی   گ ن

 هررا   پاسررخلمرران مانررون لن ررا    ر ب لبرر  

   صرر    ر ن،یبنرراب ل. گرر    یولکسررن

 کررهسالم ترر   یب  ت کن   ولکسن ها   ت لیو  

سرر یه   نیل  لز   ت   هیوس  فیطقا ر باشنو  

 هنررو برره  پ شررش رل  ک کسرریویایی  هررا

بطرر ر کلرری ، .  لست  ازین   شت یب  قاتیتحق

ن  لرویرری  برره روش لسررتدا ه لز گیاهررا

  لسررررتات ایویک کس نی زیجررررا عنرررر لن

که   ر همین      سویم  نظ   به  وولرکننوهیلم

 برره  م برر    قرراتیتحقرلبطه می ترر لن برره  

لشاره س یش    و  ناسهیلک ان ل ه      اهانیگ

 .ک  
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 بهداشت خوراک

 وری خوراک ط  یرفع آلودگ یبرا  یبه عنوان روش یحرارت اتی عمل 
 

  

 آبادهورامیرحسین پ ترجمه:

 زی کوثرکشاورسرمایه گذاری شرکت  

 

 

 

 

 مقدمه 

  یاا اسااتداده از فرمائ    تیاا ممنوع  دنبااا به

 هیاا در اتحادخااوراك  یعنااوان افدودناا بااه

 یآئااودگکاااه   رایاا  یهاااروش ،اروپااا

خوراك تشكیل دهن ه    اوئیهمواد    یكروبیم

 هیاا اتحاددر  اماار    نیاا ا.  اناا زیر سئوا  رفته

سااائمون   یج اساااز  یاروپااا بااا افاادا

تمایاال بااه . با توجااه بااه  کن پی ا میارتباط  

 یباارا ییایمیشاا  مااوادکاااه  اسااتداده از 

سااایر خوراك در    یكروبیم  یکنتر  آئودگ

 یهاااروشاز مهااا اساات کااه  ،کشااورها

در   یکنتاار  آئااودگ  یمناسب برا  نیگدیاج

 .خوراك استداده شود
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 تیاا صاان ت بااه ممنوع یهااز پاساا  یكاا ی

 باااتیترک یم رفاا   ،یاا فرمائ   اسااتداده از

ضاا عدونی   یبرا  یآئ  های یاس  نظیر   یج 

خاااوراك اسااات.  و حداظااات به اشااات

 یهااادر کاااه  چااائ  یآئاا  ی هایاساا 

 یمناا یاحااا ،    نیسائمون  موثر هستن . با ا

ائی در کارخانجاااات توئیااا  ف ااا ی ساااتیز

قط اای خااوراك کااه منجاار بااه پاکسااازی 

کنن  و عملكرد ینم  جادیسائمون  شود را ا

 ون،یسبه فرموال  تا ح  زیادی  این ترکیبات

 میكسر در عملیات مخلوط سااازیعملكرد  

 دارد. یبستگآن و زمان 

تر ش ن سخت  ی وعموم  یآگاه   یبا افدا

 یباارا  یحرارتاا   اتیاستداده از عمل  ن،یقوان

به عنوان روشی   وریخوراك ط  یض عدون

 اتیاا و عمل رواج بیشااتری یافتااهم مااو  

ابدار   کیعنوان  در حا  حاضر به  یحرارت

سائمون  در مواد از بین بردن    یمؤثر برا

 .رودکار میبه  اوئیه

 اتیاا عمل  یبررساا   مقائااه،  نیا  از ارا ه  ه ف

 هااایشاارایو و وییگاای نظااراز  یحرارتاا 

جهت است که  یداتیتجه و انواع  ازیمورد ن

یاای در زداآئااودگیاز  نااانیاطم حصااو 

از آنهااا   تیاا توان با موفقیمخوراك طیور  

 نمود.استداده  

 

 اهداف -تیمار حرارتی

اسااتداده از   در رابطااه بااا  مطائب بساایاری

خااوراك   ض عدونی  جهتی  حرارت  اتیعمل

. گاادارش شاا ه اساات  توصاایه شاا ه  وریط

درجه   80  )یحرارت دهی متوسطاست که  

از   یباارا  (قااهیبااه ماا ت دو دق   گرادیسانت

 یهاخوراك جوجه  دربردن سائمون     نیب

عملیات حاارارت دهاای است.    یکاف  یگوشت

را   ون هاسااائم  شااتربی، احتماالً  به خوراك

 یباااق  یسااائمون هابااه    یااا  و  از بین برده

کااه مااادامی رسااان . یماا  بیآساا نیدماناا ه 

 ایشروع به ترم   هید  بیآس  یسائمون ها

در برساان ،    یبااه دز عدااون  و     کنناا و رش

ریدی نمااود و توان اق ام به جوجهواقع می

در نظاار  یمنداا را  از نظاار سااائمون   گلااه

، مااادر  یهااا  لااهگ  درحااا ،    نیاا گرفت. بااا ا

 رش   یبرا  یشتریب  اریسائمون  زمان بس

دز قاباال ) یعدااونبااه سااط  و رساای ن 
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 وعیشااا  رو، از ایااانداردالزم  (صیتشاااخ

اواخر عماار گلااه ر      درتوانیسائمون  م

الزم  ی، دماااییهاااگلااه چنااین یدهاا . باارا

 سااتییخااوراك با یحرارتاا  اتیاا عمل جهاات

 ی فااراهاتااریطوالن یزمان یهادوره  یبرا

 در خااوراك  سااائمون   نااابودیباش  تا از  

 حاصل شود.قط ی    نانیاطم

 ست؟یموفق چ یحرارت اتیمشخصات عمل

در مرحله او ، بااروز سااائمون  و سااط   

 نیاا در نظر گرفته شااود. ا  یستیبا  یگآئود

متداااوت خواهاا    اوئیااه،مواد    نوع  بسته به

بااه طااور   نشااریات علماایبر    یبود. مرور

سااط   نیکااه باااالتر   یاا گو  یبه مااا ماا   یکل

نظیاار کنجائااه  یاهیاا گ منااابعسااائمون  در 

و آفتاااابگردان در  اکنجائاااه کلاااد ا،یساااو

از ایاان  در هاار گاارمکلااونی  510 محاا وده

 بااردن سااائمون ،  نیاز ب  یاست. برا  منابع

باشاا  تااا فراها    یکاف  یحرارت  اتیعمل  بای 

 به صدر برس .  مق ار نیا

 نیبه از باا   ازین  نیب  یستیبا  ،در مرحله ب  

ماننااا   زایمااااریب یهاساااایباااردن ارگان

 یبااار رو حااارارت اثاااراتساااائمون  و 

 ،ییوراك نهاخ های اضافه ش ه بهنیتامیو

ه شاا ن نشاسااته، دناااتور نااهیسااطوژ تالت

-هیاا عوامل ض  تغذ  ریو سا  نیش ن پروتئ

  .وجود داشته باش یت ادئ  ای،

ضاا عدونی کااردن اعما  حرارت و  پس از  

از   یریجلااوگ  یبرا  یری، اتخاذ ت ابخوراك

 حرارت دهی مج د خوراك پس از یآئودگ

کااه ای  کارخانااهبه همان ان ازه مها است.  

خااوراك   یاا توئ یباارا یحرارتاا  اتیاا از عمل

 یدارا  یاا با کناا ،یماده  اسااتدو سائا    ایمن

 اتیاا قباال از عمل ی ناا ی) ف«یاا مناااطق ثک 

 اتیاا پااس از عمل  ی ناا ی)  د«ی( و ثتمیرارتح

به عنااوان   یحرارت  اتی( باش . عملیحرارت

  یااا توئ نااا ینقطاااه شكسااات در فرآ کیااا 

 یدر نظاار گرفتااه ماا خااوراك  تکارخانجااا

وراك در ضاا عدونی خاا شااود کااه در آن 

 "دیاا تم"و  "فیاا مناااطق ک " نیباا  محاا وده

 یابه گونه   یبا  دیشود. منطقه تمیام مانج

 ثانویااه یشود که خااوراك را از آئااودگ  بنا

مح وده محافظت کن .    فیتوسو منطقه ک 

همااه      یاا با  امنیت زیسااتی  یها  هیو رو  ها

باا ین مدهااوم کااه  . نخااود باشاا  یدر جااا
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 بایسااااتی، HEPAمطااااابق اسااااتان ارد 

 و  ها از یك یگر جاا ا باشاان بخ   ارکنانک

 خااوراك،  مج د  یاز آئودگ  یریجلوگ  یبرا

فیلتاار شاا ه و  یهااوا هر بخ  بایسااتی از

 یااک برنامااه کلاای.  برخوردار باشاا    مجدا

ط انقاا   کنتاار و سااکیر لیاا و تحل هیاا تجد

 نیااااایت  ی( باااااراHACCP) یبحرانااااا 

و  هیاا اسااتان اردها، ارا ااه نظااارت و تجد

به اشااتی و خااوراك    یباارا  سااکیر  لیتحل

در  زوا و نظاااارت بااار هرگوناااه  ساااائا

 توئیاا  خااوراك،  و فرآین   رخانهاکساختار  

 است. ازیمورد ن

 

 حرارت دادن

نشااان داده اساات کااه   مطائ ات در آویین

درجااه   86  یدر دمااا  خوراك  حرارت دادن

( به ماا ت تیدرجه فارنها  187)  گرادیسانت

 یدرص  برا  15  یدر رطوبت نسب  قهیدق  6

 یهااا  یباااکترجم یاات هااای  بردن    نیاز ب

گاارم هر  در  باکتری    510در سط     لیمدوف

 یموضااوع، ماا  نیاا است. با دانسااتن ا  یکاف

 یحرارتاا   یناا هایفرآ  یتوان از نظر تئااور

 تجهیااداتانواع    ی( را برایحرارت  اتی)عمل

 کاااه   یمختلف برا  داتیکرد. تجهتنظیا  

 یناا هایبااه فرآ  سائمون  در حاا  مطلااو ،

 لیدئ  نیدارن . به هم  ازین  یمتداوت  یحرارت

 از نظاار  یاا ج  داتیاا مهااا اساات کااه تجه

  ییاا تأ  ،بااردن سااائمون   نیاز بدر    ییآکار

 شون .

 ریتحاات تااأث یحرارتاا  اتیاا عمل یاثربخشاا 

 یبخار )محتااوا  تیدی، کاوئیهرطوبت مواد  

و   ناا یفرآ  یرطوبت( مورد اسااتداده در طاا 

توئیاا   داتیاا نحااوه عبااور خااوراك از تجه

از   نااانیاطم  ی. بااراگیااردقرار ماای  خوراك

بااه   یخوراك با  كنواخت،ی  یحرارت  اتیعمل

 داتیاا از تجه  first-in , first-out ورتص

ن . الزم به ذکر اساات کااه حاارارت کعبور  

از   یش ه به خوراك به عنااوان بخشاا   داده

بااردن  نیاز باا  یبااراپلاات   یاا توئ ناا یفرآ

بااه   یاا نخواهاا  بااود و نبا یسااائمون  کاااف

 یحرارتاا   اتیاا عمل  ناا یاز فرآ  یعنوان بخش

 در نظر گرفته شود.
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 تکنولوژی حرارت دهی

بااه   یابیدساات  یباارا  یمختلداا   یهایآورفن

 اتیاا عملدر مااورد نظاار  یاسااتان اردها

درجاااه  86)ذکااار گردیااا  ه ی کااا حرارتااا 

بااه ماا ت   تیدرجه فارنها  187/گرادیسانت

درصاا ( در   15  یدر رطوبت نسااب  قهیدق  6

 1مااوارد در جاا و     نیاا دسترس هستن . ا

 ش ه است. ارا ه

 

 خوراک استفاده کرد.   یحرارت اتیعمل یتوان برا یکه م یزاتیتجه -1جدول 

 مالحظات معایب  مزایا  تجهیزات 

 کوتاه م ت   کان یشنرهای

چن  نقطه  /یتک نقطه ا قی)تدر

بخار(، که به صورت ج اگانه   یا

 شون . یاستداده م  یبیترک ای

زمان  ، سایر کان یشنرهاتغذیه  

 است.  کوتاه نگه اری مواد
  یمنطقه مح ود برا

 خوراك. با  تماس بخار

باال بردن  یم موالً برا

خوراك قبل از   یدما عیسر

انتقا  به مخدن نگه ارن ه  

 شود. یاستداده م

توان  متداوت   یزمان / دما م کان یشنرهای طوالنی م ت 

با    یحرارت ات یباش . ارا ه عمل

محافظت از   یکمتر برا یانرت

در   حساس به حرارت  یاجدا

 خوراك. 

ورود،  نیبر اساس اوئ  یبا 

 اش . ( بFIFOخروج ) نیاوئ

، زمان ین آتطبیق در تغییر فر کان یشنرهای دوتایی/ پلت ساز 

 است.  کوتاه نگه اری مواد

ندوذ  بودن   رییمتغ

گرما. سائمون  را به  

  نیطور کامل از ب

 برن . ینم

 

  ریتوان  متغ یزمان/دما م بی هوازی   ه کنن هپاستورید

به   ایمستق  دهی حرارت  .باش 

 .هیمواد اوئ

  حرکت ایتنظدشواری 

 . در دستگاه  محصو 

 

خیلی  نگه اری موادزمان  اکسترودر  /راکسپن 

 .کوتاه

به جای   سنسورها

دمای محصو ، دمای 

ان ازه    را ب نه دستگاه

 کنن . می یریگ

شوك   جادیباال باعث ا یدما

  یها م كرو یبه م  یحرارت

 شود. 
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کان یشاانین  در حااا  حاضاار از  آویااین

قیقااه د  6)    طااوالنی مااوادمت اقب نگه اری  

در  (گااارادیدرجاااه ساااانت 86 یدر دماااا

 شااامل افاادودن)  درص   15  باًیرطوبت تقر

 کان یشاانر بخااار راکن .  می  استداده(  بخار

 مخاادنو    کردهوارد    خوراك  هاوئیبه مواد  

 , first-inوییگاای  قیاا نگه ارناا ه از طر

first-out  ،عملیااات حاارارت دهاایخااود 

 (.1)شكل   کن یم  نیرا تضم كنواختی

 

 

 

 
 خوراک   بهداشتیتولید استفاده از کاندیشنینگ در  -1شکل
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را فشااار  بخار نسبتا کااا  یفوقان  کان یشنر

   مخلااوط وارد و بااا آنهااا  مااواد خااام  هباا 

دمااا و   ،ینیینگه ارن ه پااا  مخدن  سازد.می

)عاا م   کناا یشاا ه را حداا  ماا   ایزمان تنظ

 .افدودن بخار(

ماااورد اساااتداده و  داتیااا انتخاااا  تجه

 یبه ه ف کل  یحرارت  تایعمل  هایشاخص

سااائمون  "دارد، به عنااوان م ااا ،    یبستگ

)به عنااوان م ااا ، کاااه  ت اا اد بااه   "فری

-جوجااه  یباارا  یکمتر از دز عدون  یسطح

]از   ئگاااریتمی  5)کاااه     ،"  (كااروزهی  یها
به صدر[ با   خوراك  در هر گرمکلونی    510

درصااا ، و ناااوع محصاااو   99 ناااانیاطم

 پلاات،   هاکسپن  ش،  کرامبل،  آردی:  ی یتوئ

 .رهیو غ

 

 

 ی ریگ جهینت

اروپااا  هیاا اتحاد ریاا اخ تیتوجه به ممنوع  با

 کیاا به عنااوان   یفرمائ   مصرف در مورد

 یهانیگدیجا  ستییخوراك، بادر    یافدودن

کااردن خااوراك   یضاا عدون  یمناسب باارا

وجود داشته باش . نشان داده ش ه اساات 

 کیاا  وریاا خااوراك ط یحرارتاا  اتیاا کااه عمل

سااائمون   یمااوثر باارا یروش ضاا عدون

 ناا یدر فرآ "اندصااا نقطااه " کیاا اساات و 

دستیابی به   تسهیل در  یخوراك برا   یتوئ

حااا ،   نیاا کن . بااا ایم  فراها  یستیز  تیامن

حصااو    یبرا  یحرارت  اتیعمل  ستایهر س

 سااکیسطوژ ر  نییو ت   ییآکارح اک ر    به

 اثااراتدارد.    یبااه اعتبارساانج  ازین  ،م اوم

 یساز  یبه کم  ازین  نیتامیو  تخریببر    آن

را   یسااتیز  تیاا از امن  ییدارد و سطوژ باال

 نیاز دارد.

 

 

 

Reference: 

Colin Russell, (2019). Feed Sanitation-Heat Treatment as a Method for 

the Decontamination of Poultry Feeds. Ross Note. www. Aviagen.com. 
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های با عملکرد  در جوجه تقویت سالمت روده بهبود و لزوم

 بال 
 

  

 فردین علیمردانی دکتر   ترجمه:

 دانش آموخته دکتری بیولوژی

 

 

 مقدمه

دوم قرررن  مررهیپررا ان ن وانررا یعملكرررد  

داشته است. بررا   یریچشمگ  شیافزا  ستمیب

 را ییرر برره ت   شیافزا  نیعمده ا  نكهیوجود ا

 نیرر شررودا امررا در ا  ینسبت داده م  یكیژنت

خرروراك و م رر    طیشرا  یسان  نهیبه  نایب

نبوده اند. طول عمررر   ریتاث  یب  زیسكونت ن

گرررم ان   1800تا ونن    یگوشت  یجوجه ها

رون در  30بررره  1950رون در دهررره  100

امررر بررر  نیاست. ا  افتهیکاهش    2021سال  

 ینسررب  تیرر دارد کرره اهم  دیرر تأک  تیواقع  نیا
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ان ک    یبه عنوان درصد   یهفته اول نندگ

 شیبا افررزا  ایگوشت  یطول عمر جوجه ها

 روبرو بوده است.  یقاب  توجه

 را ییرر جرروان دسررتتو  ت  یهررا جوجرره

 یادیرر ن  یطرر یو م   یا  هیت ذ  ایكیولوژیزیف

در پرنهرراا ونن و  را ییرر ت  نیشوند. ا  یم

 ریچشررمگ اریعملكرررد روده کوچرر  بسرر 

 یدارد. ونن نسررب یشررتریبرروده و نمررود ب

ان درصررد کرر  ونن   )به عنرروکوچروده  

بدن( و ارتفاع پرنها در هفترره اول پررا ان 

و  عیسررررر شیا( افررررزhatching) هرررر 

ن دارد. پرررا ان هفتررره اول ون یتصررراعد

دسررتتو    جیروده کوچ  برره ترردر  ینسب

 ررالا  نیرر . با اابدی یشده و کاهش م  رییت 

طول پرنهررا برره رشررد خررود ادامرره داده و 

 یرنهرراپا  برر    ی. روده بارابدی  یم  شیافزا

و   یقادر به جذب مررواد م ررذ  افتهیتوسعه  

سموم   زیها و ن  یان ورود باکتر  یریجلوگ

 نیرر رو و با توجرره برره ا  نیاست. ان ا  مضر

مهرررما بررردن عملكررررد روده  یکارکردهرررا

انررردام  نیکوچررر  بررره عنررروان بزرگترررر

 نیرر دهد و با ا  یم  شیرا افزا  یكیمونولوژیا

 یخررود مراقبررت مرر   یکار ان سالمت عموم

 کند.

 

و مصرف خوراا    نهیآم  یدهایاس  نقش

 دا هفته اول

رشررد روده   نرر ایهفته اول پررا ان ه   در

غررذا  یاندانه کاف که به  ییکوچ  جوجه ها

 نییسررطوپ پررا  یرر دل برره –نتررورده انررد 

بررا جوجرره   سررهیدر مقا  -مصرف خوراك  

داشته اندا   یمناسب  یکه مصرف غذا  ییها

روده کوچرر  و   یکندتر اسررت. ونن نسررب

ان   ییه واسررطه سررطل بررااا برر ارتفاع پرنه

 یمرر    یرر ت ر  وراكموجود در خرر   نیپروتئ

 شود.

کرره در هفترره اول در  یا نررهیآم یدهایاسرر 

 یم رك قو  رندایگ  یجوجه قرار م  اریاخت

 یشروع رشد روده کوچ  بشمار م  یبرا

 یجرروانا ونن نسررب  ی. در جوجرره هرراندیآ
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 یشررتریب اریروده کوچرر  بررا رشررد بسرر 

 ونررر یمآ نیترررأم نیهمرررراه اسرررت. بنرررابرا

در هفتررره اول پرررا ان  یکررراف یدهایاسررر 

 ملكررررد( در بهبرررود ع6-1)رون  نررر یه 

 نیموثر است. ا  اریبس  یوشتگ  یجوجه ها

و خرروراك  نیمصرررف پررروتئ  زانیاثرا  م

 نرر یموجررود در دو هفترره اول پررا ان ه 

 واضل و آشكار است.  اریبس

 

 یدنیآب آشام قیاز طر هیتغذ

آب در   دنینوش  قیان طر  یا  هیت ذ  تی ما

جوان آنهم در هفترره اول پررا   یه هاجوج

  یرر ت ر یبرررا دیرر مف یابررزار نرر ایان ه 

توسعه روده کوچ  و به  داق  رسرراندن 

 مصرف کم خوراك است. یآثار منف

تمرکررز بررر توسررعه  تیرر ا اهمKanters در

درك   یجوان به خوب  یروده در جوجه ها

 شرربردیروا توسررعه و پ  نیرر شده است. ان ا

ا  و العرر توسط مط  Kantersم صول در  

 یسرران نررهیدر خصرروب به یاتیرر تجرب

آن   یعملكرررد فنرر   شیسالمت روده و افررزا

 شود. یم تیهدا

در  ژهیرر به و  ایدنیآب آشام  قیان طر  هیت ذ

برره   یمهمرر   تیموفق  دیجوان کل  یجوجه ها

کرره   یطیان شرررا  یری. جلرروگدیآ  یشمار م

که   -وجود دارد    یدر آن کمبود مواد م ذ

فترره گ   "یمررواد م ررذ  نیفاصله تام"به آن  

 یتلقرر   یو مهمرر   یاتیرر    یامررر  –شررود    یم

 (.1شود )شك  یم
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 . یمراد مغذ  نیتأم فاصله بین نیازهای غذایی و. 1 شکل

 
 

در هفترره اول پررا ان   یگوشررت  یهرراجوجه

 نی)پررروتئ  یمواد م ررذ  یادیبه مقدار ن  ه 

توسررعه روده کوچرر    یدر دسترس( برررا

خرروراكا   مصرررف کررم   یله ددارند. ب  انین

 ریتوسررعه روده کوچرر  در آنهررا برره تررأخ

بررا  یگوشررت یهرراافتد و عملكرد جوجررهیم

 شود. یخطر مواجه م

مررواد   نیها به خوردن و تأمجوجه   یت ر

 یدنیآب آشررام قیرر ان طر یاضرراف یم ررذ

 یهرراباعررع عملكرررد بهتررر و بهتررر جوجرره

     ان  Pro-Macشرررررود.  یمررررر  یگوشرررررت

کنررد برره   یمرر   یبانیجرروان پشررت  یهاجوجه

 نرر یپررا ان ه   یکه شررروع خرروب  ین و

ان   یغنرر   یمتلوط  Pro-Mac  داشته باشند.

 نررهایمآ  یدهایاس  ایهاا مواد معدن  نیتامیو

 است. یآل یدهایگلوکز و اس

 

 هیتغذ یبه عنران عنصر اصل  آب

سالمت مررره هررا   یبرا  زیتم  یدنیآشام  آب

در عملكرررد   یدیرر بوده و نقش کل  یضرور

 ت واس یماده م ذ  نیرهمتآنها دارد. آب م

و   وانررا ی   یبرررا  یجد  یدیآب آلوده تهد

و منفعررت   یآمدن بهره ور  نییباعع پا  زین

که مرغداران   یشود. در  ال  یم  یاقتصاد

 یخرروراك انتقررادات تیرر فیدر خصرروب ک

اغلرر   یدنیآب آشررام تیرر فیدارنرردا امررا ک
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انگاشررته   دهیرر اسررت ناد  ستهیآنطور که شا

 بررر شررود. نفافررت مكرررر و نفررار  یمرر 

خوبو   تیفی فظ ک  یبرا  یدنیآشام  ستمیس

است.   یضرور  اریبس  یدنیآب آشام  نهیبه

 یهماننررد انررواع آنترر  یم صرروات یوقترر 

برره آب   دهایهررا و اسرر   نیتامیهاا و   یوتیب

 -  مرررا  نیرر شرروندا ا  یافزوده مرر   یدنیآشام

 سرررتمینفافرررت مكررررر و نفرررار  برررر س

کنررد.   یم  دایپ  یشتریب  تیاهم  -  یدنیآشام

و  رررذف  هیتصرررف یراآب بررر  یلترهرررایف

ها ان آب در نفر گرفته شررده انررد و ندهیآا

 ریررر غ یدگییان انسرررداد و سرررا نیبنرررابرا

آب  سررررتمیدر س زا یرررر تجه یضرررررور

کننررد. اغلرر   یمرر  یری( جلرروگیدنی)آشررام

  یرر  یهررارا در راهرو فیرر کث یلترهررایف

 فیرر کث  یلترهررایف  نیرر . ادینیب  یم  یمرغدار

آب  سرررتمیدر س یان آلرررودگ ینشرررانه ا

 سررتمیکردن منفم س زیاست. تم  یدنیآشام

ان مسرردود   یریجلرروگ  یبرا  یدنیآب آشام

 است.  یضرور  اریها بس  پ یشدن ن

 
 کند. یحذف م رایط یدنیها اا از آب آشام یآلردگ لتریف  نی. ایدن یآب آشام یلترهایف – 2 شکل
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 حیصح دُز

وا ررد   یرر  یدارا یهررر مرغرردار برراًیتقر

آب  یهررا یافزودنرر  یبرررا نرر یل( دُن)مرردو

خصرروب  نیرر اسررت. امررا در ا یدنیآشررام

متفرراو  برروده و  اریدفعررا  اسررتفاده بسرر 

متتلررف و در   اریبس  زیکاربران ن  ا یتجرب

 یافزودنرر   یایرر اسررت. مزا  ریرر  ال مت   نیع

روشررن و   یقطعاً امررر  یدنیآب آشام  یها

         ان  ادهاسررررت. کرررراهش اسررررتف یهیبررررد

اسررت  یمعن نیبه ا نیها هم ن   یوتیبیآنت

 یا  ندهیبه طور فزا  ن یدُن  یتگاه هادس  که

ان دارو مررورد   ریرر به غ  یگریموارد د  یبرا

 .رندیگ یاستفاده قرار م

 یبررررا نررر یاوقرررا  ان پمررر  دُن شرررتریب

 یبرررا  یدنیبرره آب آشررام  دهایافزودن اسرر 

 ونیاسرررررررنیکنتررررل سرررالمونال و واکس

برونشررریت بررره عنررروان مثرررال در برابرررر 

 یاسرررتفاده مررر   گرررامبورو ایررر  عفرررونی و

اسرررتفاده ان در  تیررر موفق یشرررود. بررررا

 سررتمیهرراا س یافزودنرر  ریسررا ایرر  دهایاسرر 

 یارررررررررو ع زیرر تم دیرر با یدنیآب آشررام

هماننررد منگنررزا آهررن و  ییهررایآلررودگ نا

 واکسن باشد. یمانده ها یباق

آلرروده باشررد ا   یدنیکرره آب آشررام  یهنگام

 شیافررزا  ییچشررا  یهررا  یا تمال ناهنجررار

به تبع آن بررا کرراهش مصرررف آب و    افتهی

 یانررواع برراق  نیتعام  برر .  میشو  یروبرو م

 یو افزودن یدنیآشام ستمیمانده ها  در س

   توانررد منجررر برره انسررداد یمرر  دیرر جد یهررا

 ها شود.پ ین

ا دو رو    نرر یاستفاده ان پمرر  دُن  هنگام

( 1وجررود دارد) )  عیما  یاستفاده ان افزودن

 شیم لررول پرر  قیرر ( ان طر2) ایرر و  میمسررتق

(PRE-SOLUTIONبرررا ته .) شیپررر  هیررر 

ب رونانرره جوجرره هررا را آرف  م لول مص

اند و   دهیچقدر نوش  دیتا بدان  دیم اسبه کن

 دیم لول جد  دیبا  كباریهر چند وقت    نكهیا

 .دشو  هیته

 شیاگررر سررط  پرر   دایصور  وجود اس  در

آب  PHباشررردا مقررردار  یم لرررول خرررال

 یدنیآب آشررام PHبرره سررطل  یدنیآشررام

 یبرررا  نیرر . اابرردی  یمرر   شیافررزا  دیبدون اس
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بررا ا تمررال  لمیوفیرر هررا و ب یرشررد برراکتر

 مناس  است. اریها بس  پ یمسدود کردن ن

 

      دا یداصوووود 25 ییجوووور صوووورفه

 یدنیبه آب آشام  یهایافزودن

 ایمعمررول نرر یدُن  زا یرر اسررتفاده ان تجه  با

 ایرر نرراموفق    نرر یدُن  یعنرر یمشك  مشترك  

جررذب   ینادرست و در موارد انرردک  ن یدُن

با   یبه عنوان مثال در م   نندگ  -  کم آب

وجود دارد. دقت کنتررور   -ان  جو   وانای 

مررورد   دیرر است که با  یمهم  اریآب نكته بس

اسررت کرره    یرر دل  نی. به همردیتوجه قرار گ

  یرر مجهز برره    ن یدُن  یها  ستمین سیبهتر

است که با مصرف آب برره   یمتر آب  جم

در سرراعت شررروع برره  تررریل  یرر  زانیرر م

 یار در خطوط آب مرر کند. فش  یخواندن م

ه عنوان مثالا دا بمتفاو  باش  اریتواند بس

در  وانررا یتوسررط   شررتریمصرررف آب ب

 یخطاهررا  ایرر   هیرر وا د مسرركن پررا ان ت ذ

 نمونرره  یدنیآب آشررام  سررتمیدر س  یطرا 

 را ییرر امر به ت   نیمورد است. ا  نیان ا  یا

مرراژول دُن   یرر  بررا ٪25تررا  یقابرر  ترروجه

فاده ان شررود. اسررت یمنجررر مرر  یمعمررول

مشك  را برطرف   نیسوپاپ کنترل فشار ا

دُن   سررتمیصررور  س  نیدر ا  راینندا  ک  یم

شما بدون در نفر گرررفتن فشررار کررارکردا 

را  عیبرره طررور مررداوم مقرردار مناسرر  مررا

 دهد. یم   یت و

    را ارائررره  Optimusکرررانتر مررراژولا دُن 

 زیتجررو  یبرررا  یآل  دهیدهد. لذا راه    ایم

و مررواد  عیمررا یخوراک یخودکار مكم  ها

در  یدنیآب آشرررام یپررراك کننرررده بررررا

کررم فشرررده برره  یو  ترر  دیدشرر  یمررداردا

 (.3)شك   دیآ ی ساب م
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 کانتر  Optimusدُز  ستمیس -3 شکل

 

Optimus  کنررد کرره   یامكان را فراهم م  نیا

در   یبرره طررور ناگهرران  وانا یکه    یهنگام

 ایرر   درنرر یگ  یمرر   اسررترس نا قرررار  تیوضع

 یجررد یدیرر بررا تهد یکرره سررالمت ینمرران

 یودا برره سرررعت افزودنرر شرر   یهم مرر مواج

 .دیرا به کار بر  یدیجد

 
 
Reference: 

Erica Bongers. (2021).High performing chickens need a boost for 

intestinal health. International poultry production. Vol, 29. No.5. 
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 یگوشت  یهاجوجه هیاول هیها در تغذNSPase  یدینقش کل

 

 

 

  

 چیذری  علی دکتر  :مترجم

 سرمایه گذاری کشاورزی کوثرشرکت  

 

 

 
نق     یگوش  ت یجوج  ه    ا هی   اول هی   تغذ

ط  و  در    یبه   ه ورعملك   د و  در    یدیکل

دوره  نی   در ا چ اک  ه ،دارد دوره پ   ور 

 ب  ه س   ع (  GITدستگاه گ  وار   رشد  

توس   ه اس     در کن  ار اس  ت اده  روب  ه

 رودهس  تم   ،یکارآم  د ام م  واد مغ  ذ

را    م ب  ه   یق  و  یمنیا  ستمیس  کی    پ نده،

  فت  هیپذ قط   به طور خوا د داش   دنبا   

 یبهبود ستم  روده ب   ا ایکه ح ظ شده  

بهت  خوراك و ستم    ییکارا  نه،یرشد به

  اس    یض ورپ نده    یکل
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 کی   ده ام پ ن    س  میابولتمک  ه  ییام آنج  ا

  مرده تخم م    ( دیپیام ل  یغن  ب پایهرژیم  

و  دراتی   ب    ک بو  یمبتن     هی   ج کی   ب  ه 

ب  ا کند،    یم   ییتغ  ت  یخدر  نگام    نیپ وتئ

جوج  ه دس  تگاه گ  وار    ک  هنی   توجه به ا

 یعملك   دش  ده ام ن        ی تامه ت    یخ ا

  یت      ییغ  ذا  جی   هاس ، بناب این    نابالغ  

 یجوج  ه    ا  یو ب   دب  رشد و نم     یمهم

 کی     پیش   ین ق   اتیتحق  دارد یگوش   ت

 هی   ومن اول نیب    یمثب    ق  و ی مبس  تگ

نش  ان   سن کش  تارو ومن بدن در    یمندگ

   داده اس 

ب  ا  یگوش  ت ی ابهبود عملك   د در جوج  ه

و   دراتی   ک بو   یح  او  ی ا هیبا ج  هیتغذ

 جوجه    ا  یمندگ  هیساعات اول  طی  یچ ب

 گزار  شده اس  

ب  ا تم ک  ز   هی   اول  ی   اه یج  ن،یعتوه ب  ا

قابل  ضم نسب  به   یب  مواد مغذ  شت یب

با باالت  رفتن    شوندیمف موله    ام ایکل ن

دس  تگاه  یم   یآنز س  تمیسوج  ه س  ن ج

شكل گ فت  ه و ق  ادر خوا   د ب  ود ر   گوا

را غذایی پیچیده ت       ص  ضم و جذب عنا

 نیگزیج  ا موادکه  یی  ام آنجانماید  تسهیل

اس  ت اده ام   ، س  تندت       انگ     قابل  ضم

 یتوان  د اب  زار یم     ب ون مادی  ی ا  میآنز

 باشد   ضم و رشد جوجهبهبود    یب ا

 یکنن  ده پل     هی   تجزی  ب   ون ما  ی ا  میآنز

(، NSPases   یانشاسته   یغ   ایدیساکار

  هی   در ج  یض   ور  یافزودن     کیام ومه  

ک  ه در   اس پ ندگان با عملك د باال    ییغذا

 شوند یم  هیتغذ  دوره پ ور طو   

 

در   NSPکننده     هیتجز  یها  میزآن  نقش

 یگوشت یرشه جوجه ها هیمراحل اول

 یم   یکم  پلكآ آنز  کی   ا        یابی   ارم  یب ا

زیم  وس  تامایم آن         اNSP  تجزیه کننده

 هی   م اح  ل اول در( (Hostazym Xایك  آ 

ام   یامجموع  ه  ،یگوش  ت  ی ارشد جوج  ه

  ی   اخ  ق  اتیام تحق  یعملك   د   یپنج آمما

ش  د   یرآوجم    Huvepharma کمپ  انی

 نیب    ی مبس  تگ تب  او ورا یب   ا جینت  ا

ک  ل دوره و عملك د    دوره آغامینعملك د  

 جی   ه کی   ش  د     لی   و تحل  هی   تجز  پ ور 

ب  ا   مت   اکم  یب  ا م  واد مغ  ذ  ش  ا د  ییغذا

 Hostazymمكم  ل  جی ه به  م   اه مان 

X    مورد مقایسه ق ار گ ف 
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 ی   اآمم  ونعنوان ب  ه    اآمم  ای  م  ه 

اده ام اس  ت ب  ا    روم  42  ط  ی  رشدعملك د  

ب    گن  دم،  رت، کنجال  ه   یمبتن      ایجی ه

و گن  دم،  رت،  ؛نیآغ  ام دوره  یب   ا  ایسو

دوره   یو کنجال  ه کل  زا ب   ا  ایکنجاله س  و

 شدند  میتن  یپایانو    رشد  ای

 کی   ،  ق   ار گ فتن  د  سهیمقامورد    ماریدو ت

و   ش  ا د  ییغ  ذا  جی هشده با    هیگ وه تغذ

 هجی ه شا د به عتو  شده  هیگ وه تغذ  کی

 ،(EPU/kg 1500 ب  ا  یم   یکم  پلكآ آنز

 ا گ وهاستاندارد    یعملك د  یشاخص  ا

 شد   ی یاندامه گ

  هی   ج  هیم حله تغذ  انیدر پاعملك د    جینتا

 1ش   كل  در ش   اتی م   ه آمما نیآغ   ام

  شده اس ختصه  

 

 
مختلف عملکرد   شیدر پنج آزما  نیمرحله آغاز انیدر پا FCRوزن بهن و  -1شکل 

-5 هایشیروز و آزما 10 ، 3-1 هایشیآزما  آغازین درمرحله  انیا. پیگوشت یهاجوجه

 بود. روز 14 ، 6
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ومن ب  دن و  جینت  ا    اآمم  ای  م  ه در 

 یاخ  تتم م ن  ی دارض یب تبدیل غذایی  

  (p<0.05نشان دادند  

-یرا م  یمیکمپلكآ آنز  ییو کارآ  عملك د

 نیم حل  ه آغ  ام  انی   توان به وضوح در پا

 یگوشت  ی اآن جوجهمشا ده ک د که در  

اف  زای     دارم نیپاسخ عملك د مثب     کی

نش  ان (  FCRبهبود  ومن بدن و    یگ م  23

 د ند یم

نشان   آممای ،دوره  در کل  عملك د    جینتا

و بهبود در ومن   مار ایت  نیت اوت ب  د نده

 3نی  ز    و  درصد  5تا    نهایی بدن جوجه  ا  

 بهب  ود در ض   یب تب  دیل غ  ذایی درص  د  

ش   وب بهت      کن  دم  ی  مش  خصاس ، که  

کارآم  دت  اس    و بهت   انینشان د نده پا

 ( 1 جدو   

 
 

 یعملکرد جوجه ها  هایشآزمایشاهه در گرو  نسبت به  (درصه)عملکرد . بهبود 1جهول 

 یگوشت

 آممای  
   دوره  انیدر پانسب  به گ وه شا د  بهبود درصد  

 ض یب تبدیل  ومن بدن

1 3 2 

2 3 3 

3 4 1 

4 5 3 

5 3 2 
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 جهینت

NSPase ،کم  پلكآ در ای  ن آمم  ای     ا

در  یدی   ، نق    کلHostazym X یم   یآنز

    ایپ ندگان جوان ب  ا عملك   د ب  اال ا  هیتغذ

را  یمطل  وب یعملك   د جینت  ا وکنن  د  یم   

 د ند  یارائه م

ت  ا ب  ا  کنن  دیب  ه پ ن  ده کم  ک م    اآن  زیم

ب  ا ح  داکث    یاهیتغذ  ی اچال   و  است س

رش  د کن  ار   متابولیسم  یب ا  جی ه  کارایی

  دیایب

 ی ا  ستمیو سار   تگاه گودسکه  مادامی  

در حا   مچنان    جوجه  یمادرون  یمیآنز

-م  ی ا  آنزیم ستند شكل گی ی و تكامل  

رآم  د ام کا  بهین  ه و  است اده  موجبتوانند  

   شوند جی ه   یمواد مغذ

 

 

Reference: 

Natalia Soares, Global Product Manager Enzymes. (2020) Understanding 

the key role of NSPases in early broiler nutrition. International Poultry 

Production. Volume 28 Number 4.  
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های مرغ  عملکرد تولیدیای برای حفظ های تغذیهکارراه

 هفتگی  100تا  تخمگذار

 

 

 

  

 نسیم چنگایی دکتر  :مترجم

 سرمایه گذاری کشاورزی کوثرشرکت  

 

 

 بسیاریهای  سال گذشته پیشرفت  20طی  

مشرراه ه تخمگررذ ر  هررایمررر  عملكرررددر 

 اهرر همرره رو در    تولی    ست. چرخهش ه  

هفتگی  فز یش یافته  ست.  ین  مررر   100تا  

در تولی  تخررم مررر  و با  فز یش ح  کثری  

منجررر برره   وشرر ه    تررو    زن ه مررانیبهبود  

شرر ه   در سرر گ گلرره  مر تخم  بیشترتولی   

 عملكررردپرنرر گانی کرره  در   ست. همچنررین  

مصررر  منجر برره کرراهش    ،بیشتری د رن 
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تررا برریش  یتخم مر  تولی  به  ز ی  خور ك

 ش ه  ست.   درص  10 ز  

عملكرد نهایی  ثر متقابل بین  ز آنجایی که  

باشرر ، مرریپرنرر ه  و محیط پیر مون  ژنتیک  

تنها زمانی ممكررن  سررت  بهبود عملكرد ین  

تخمگذ ر در شر یط م لوب که محیط مر   

تولیرر ی   سرریكلپیشرفت ژنتیكرری و    باش .

مسررتقیمی بررر تغذیرره   پیامرر هایتر  طوالنی

برره حرر  کثر گلرره  د رن . به منظور رسرری ن  

مناسرر    و  به موقع  تانسیل ژنتیكی، تامینپ

 د رد.    زیادی  همیتروز نه    ای غذ یینیازه

مر  های تخمگررذ ر دوره تولی   هنگامی که  

هفترره  100 تررا ،هفترره 80یررا  60برره یررای 

ل به دنبا  وتخم مر     تولی ،  یاب  فز یش می

برراالتر کلسرریم،  نظیررر  مو د مغررذی    فعآن د

ترروده تخررم مررر   طور کهانهم. خو ه  بود

تشرركیل زرده و   ،ابرر یمرری  توسرر هی  تولی 

  برره شرر ز  فررز یش   نیررزپوسته تخررم مررر   

برراال برره   عملكررردیاب . پرنرر ه هررایی بررا  می

منظور حفظ سرر وع عملكرررد مررورد نظررر، 

     تغذیررره  ی کامرررل ر هكارهررراینیازمنررر  

باشن .  ین مقاله به عو ملی می پرررد زد می

 ی به  تژی تغذیهرکه به هنگا  طر حی  ست

منظور دستیابی به پتانسیل کامل ژنتیكرری 

 در نظر گرفته شود.   ستی، بایپرن ه

 

مصرف مواد مغذی پرنده می بایست باا 

 ای او تعادل داشته باشدنیازهای تغذیه

و ق ی مو د مغذی ب ررور روز نرره   مصر 

( و )فورموالسررریونترکیررر  ییرهنتیجررره 

 سررت.  خررور كروز نرره  سرر گ مصررر 

در همرره بایرر   و ق ی مو د مغررذی    مصر 

بررا نیازهررای روز نرره مررو د مغررذی مر حل  

و ، نگهرر  ری  م ابقت د شررته باشرر د رشرر 

تولیرر . همچنررین مررو د مغررذی مررورد نیرراز 

 تحررت ترراثیر،   توده تخم مررر  روز نه  تولی 

       ر  تولیررر  شررر ه وزن و ت ررر  د تخرررم مررر 

 باش .می

ها هنوز در هفتگی، پرن ه  18-35در دوره  

یجرره در کنررار شرر  هسررتن  و در نتحررال ر
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بر ی نگه  ری، به مو د   دنیازهای  ستان  ر

نیاز د رن . عالوه بررر   نیزرش   مغذی بر ی  

 ین، زمانی که در  ین دوره پرنرر ه هررا برره 

منظررور برره   د مغررذی  مرروتولی  برسن ، برره  

. بسررته برره د رنرر نیز نیرراز  تخم مر   تولی   

ظرفیررت  عررادز پررذیری کیفیررت پرررور  و

 در  غل  مو رد مصررر ك،  ر خو  مصر 

    هفتگررری محررر ود  18-25خرررور ك برررین 

کررل تررامین  . در  یررن صررورزشررودمرری

میسررر مرحلرره   یررندر  ی نیازهررای تغذیرره

   .نخو ه  بود

شررروب برره کرراهش وزن  پرنرر ه، بنررابر ین

برررا کررراهش عملكررررد و  کررررد  خو هررر 

 برراالن ، تولیرر  طررول سرریكلتولیرر ی در 

و ن . برره عنرر کرررد  منفرری ر  یبررر ن خو هرر 

ر   ز طریرررر نرررر  تولیررر  پرنررر ه ل، مثرررا

و وزن تخمگرررذ ری ایین ترررر ررررررررررررپ

در   د د، کرراهش خو هرر  ،تخررم مررر کمتررر 

ممكرررن  سرررت مرررر  و میرررر  یرررن برررین 

 فررز یش یافتررره و کیفیرررت پوسرررته تخرررم 

ر نتیجرره ت رر  د و د کرراهش یابرر  نیررز مررر 

    فرررز یش تخرررم مرررر  هرررای دریررره دو 

 .  یاب می

روز نرره   همچنررین هنگررامی کرره مصررر

خررور ك برره علررت  سررتری هررای محی رری 

، تغییر در خور ك یا ییمانن   ستری گرما

کمبررود مررو د مغررذی   ؛پایین  سررت  ،بیماری

ر  ده . در  ین شر یط به منظور تو ن   می

 فررزودن ،  روز نه خور ك     فز یش مصر 

شررود. پیشررنهاد مرریخور ك در نیمه شرر   

روز نرره خررور ك،  عررالوه بررر مصررر 

.  گررر حررا ز  همیررت  سررت  مصر  آب نیز

غررذ  پرن ه ها آب ننوشن ، در  ین شررر یط  

و  ین کیفیررت نخو هنرر  خررورد. بنررابرهررم 

طررور مررنظم هبرر   یبایستمصر  آب  میز ن  

 چک شود.  

 

 آمینه  هایاسید  مشخصاتو   مقدار

برره مختلررو و برره طررور کلرری سرره مرحلرره 

آمینرره   های سرری   یررلاپروفتناس  هر یررک  
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درنظررر تو ن    آنها ر  می  هب  مربوط ی ه آل  

رش  همر ه بررا مرحله  رش ،  ه  مرحلد  گرفت

تولی  تخررم مررر . مرحله  و    ،تولی  تخم مر 

 گرچرره تمررا   سرری  آمینرره هررای  ررروری 

تو نن  عامل مح ود کننرر ه باشررن ،  مررا می

برره طررور  ین  سی  آمینه لیررزین  سررت کرره  

برره عنررو ن عامررل محرر ود بیشررتر م مررول 

ود، در نظر گرفته می شرر  ه بر ی رش ،  کنن

موال متیونین عامل محرر ود در حالی که م 

 .تولی  تخم مر   ست  بر ی ی  کنن ه

با س وع کافی   ییره  در  بت  ی تولی   ر  ه

، قابررل دسررتری ررروری  آمینه  های   سی 

که  ن  زه تخم مررر   همیت د رد. ب    ز  ین

 30-35)تقریبررا  مررر  بررال و وزن برر ن 

هررا مررر ،  رسرری   مناسرر هفتگی( به  ن  زه  

بررا غلظررت کمتررر  سرری های آمینرره تی  یسبا

 مورد نیرراز  . با  ین حال س وعپذیرن   وفر

مرحلرره در ر ی پرنرر ه  سرری های آمینرره برر 

روز نرره تولیرر  تولی  بای  همیشه بر  سای 

وزن تخم   ×)نر  تخمگذ ری  مر   تخمتوده  

مالك   سن پرن همر ( ت یین گردد و هرگز  

باش . به  ین م نی کرره تغییررر نمی  محاسبه

تخم مررر  توده  بر  سای  بایستی  ییره ها  

سررن بر  سای    و نه  دمحاسبه شوروز نه  

 !.پرن ه

 

 ختی گلهاهمیت یکنوا

نیازهای ،  هامر   عملكرد  دربه علت تفاوز  

در بررر  سررای یكنررو ختی گلرره بایرر   غذ یی  

تغذیه  ی بایرر    نظر گرفته شود.  ستر تژی

 رر یو ترررین بای  به گونرره  ی باشرر  تررا  

و در   یابرر ،زه رشرر  بیشررتر  پرن ه هررا  یررا

 یازه  دهرر    بهترین پرن ه ها    به  عین حال

د شررته تولیرر  در حرر  پتانسرریل ژنتیكرری 

ی تررو ن بررا رعایررت مرر  ر   یررن  مررر. باشررن 

به منظور گنجانرر ن  سرری های    منحاشیه  

آمینه قابل هضررم ،خصوصررا در شررر ی ی 

که یكنررو ختی نسرربتا پررایین  سررت، دسررت 

 یافت. 
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 وافزایش دوره تولیدتخم مرغ  لیدتو بهبود -1شکل 

 

 

 سرری های آمینرره قابررل هضررم  گررر غلظررت 

( قر ر الترادرص  ب6)نظریباالتر  ز غلظت  

دست ه ی بتو ن نتایج فوق  ل ادهمی  ،گیرد

گلرره ک  یرر   های  به عنو ن مثال، پرن هآورد.  

 ، مررا بررا سرر وع مختلررو عملكرررد تولیرر ی

. هستن متیونین  به  های مختلو  نیاز  د ر ی

تا ح   مكان گلرره که    د شتیستی درنظر  اب

هررای مررر . بررر ی  د شررتر  یكنو خت نگرره  

 85حرر  قل    گله   ی بای  یكنو ختیقهوهتخم  

تخم مر  های تخمگذ ر  مر و بر ی  درص   

 در نظر گرفته شود.  درص   90سفی   

 

 مصارف بار اساا تغییر سطح انرژی 

 خوراک و وزن بدن

 بر سررای  خمگررذ رمررر  تنیازهای  نرررژی  

ف الیررت تنظرریم دمررا و ) ری نگهرر  نیرراز

تولیرر  تخررم   و همچنررین نیازهررای  روز نه(،

شررود. مصررر  مررر  و رشرر  ت یررین مرری
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 نرررژی توسررط ترکیرر  خررور ك،  ر  رره 

شود. خور ك و م یریت خور ك ت یین می

های تخمگررذ ر تررا حرر ی  ز آنجایی که مر 

قادر به تنظیم مصررر  خررور ك خررود بررر 

ه ، ر ب رر ن هسررت  یرررهی نرژی    مق  ر سای  

 مقرر  رتقیمی بررین مصررر  خررور ك و  مس

ویررود دریررافتی  نرررژی قابررل متابولیسررم 

 د رد.

مكانیسررم تنظیمرری کامررل  ین  با  ین ویود،

 باالتر  سوخت و ساز نرژی قابل  نیست و  

 نرررژی   دریافررتمنجربه  تو ن   می  در ییره

حترری  گررر مصررر  خررور ك ؛  شود  بیشتر

 نرررژی قابررل روز نرره برره دلیررل  فررز یش 

 نرررژی دریافررت  .ش یابرر بولیسررم کرراهامت

  بترر  یدر  ،  مانن  همرره مررو د مغررذی دیگررر

تخمگررذ ری نسرربتا چررالش بر نگیررز  دوره

 ست. در شروب تخمگذ ری هنرروز ظرفیررت 

در   سررتمصررر  خررور ك پرنرر ه پررایین 

برره علررت پرنرر ه  حالی که نیازهای روز نرره  

نیز و پیش  ز ین    بودهدر حال رش   که   ین

.  سررتاال  ، بکردهمر     شروب به تولی  تخم

 تولویرر   ،تخمگررذ ریآغرراز در   ینبنررابر

برره   م لوبوزن ب ن  به  پرن ه بال   رسی ن  

م لرروب وزن برراال و مانرر گاری منظررور 

 مر  در طی چرخه تولی  می باش .تخم

با  نرررژی   یییره  بر ی حصول  ین ه  ،

باال مورد نیرراز  سررت.   سوخت و سازقابل  

ذ ری گرر ب تخمذ یی در شررروغرر  ییررره یررن 

    ز نظر  نرژی در مقایسه با ح  قل    ستیبای

یررا  نتهررای دوره های  ر  رره شرر ه در  ییره

پرررررور  یررررا ب رررر   ز آن در چرخرررره 

تخمگذ ری، بیشتر باش . چنانچه پرنرر گان 

وزن کافی برر ن در   بهدستیابی  با    همچنان

شروب تخمگررذ ری مقاومررت نشرران دهنرر ، 

 50-100محتو ی  نرررژی ر  مرری تررو ن تررا  

Kcal/kg  یش د د فز   بیشتر  . 

مناسرر  برره وزن  هررامررر کرره پرر   ز  یررن

خررور ك  مصررر  م لرروب مقرر  ر، )بلررو (

تخررم مررر ، مررورد نظررر روز نرره و وزن 

دوره  نتهرررای  ترررارسررری ن ،  ز آن پررر  
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اهش ر  کرر گ  نرررژی تررو ن سرر مرری تولیرر 

 .د د

در همرره   بررال   مرغررانه    صررلی تغذیرره  

ب ،  یتنرراتولیرر  رهدوتررا  نتهررای مر حررل 

ی باشررر . گان مررر ن پرنررر اق شررر ز چررر  

ر  مررری ترررو ن برررا پیشرررگیری  ز چررراقی 

پررایین آوردن سرر وع  نرررژی و کنترررل 

 نرررژی برره دسررت آورد.  یررن  مررر   دریافت

ر  می تررو ن بررا کرراهش سرر وع چربرری یررا 

روغررن  فررزوده شرر ه و  فررز یش مقرر  ر 

 دست آورد.هغذ یی ب  هییرفیبر در  

 

 ماندگاری پرندهفیبر برای 

لول ماننررر  پوسرررته حمیبرررر نررراویرررود ف

برره نظررر  ررروری  سررت.   (یرروال )  غالز

کرراربرد مناسرر  فیبررر منجربرره پوشررش 

، سررالمت مانرر گاریخرروب پررر، بهبررود 

و کیفیرررت هضرررم قابلیرررت بهبرررود ، روده

      ( تربیشررر  خشرررکمررراده ) بهترررر کرررود

طررور هبرر  مانرر گاریقابلیررت شررود. مرری

     ،باشررر مثبتررری تحرررت تررراثیر فیبرررر مررری

 مررر ی در کرره  حسررای سرریرطرروریهبرر 

ز یش یافترره  کرره برره نوبرره خررود منجررر  فرر 

نرروك و کرراهش  پرنرر هتررر آر  رفتررار برره 

 شود.می  خو ریپرزدن و  

بررره  فرررز یش  نررر  زه همچنرررین فیبرررر 

کنررر  و در نتیجررره سرررنگ  ن کمرررک مررری

قابلیرررت هضرررم مرررو د مغرررذی ر  بهبرررود 

بخش . رقیررر کررردن خررور ك بررا فیبررر می

اسررر  نم)ترررو زن(   ه حفرررظ بررراالنبررر 

ترررر و هرررای مسرررنرنررر هپ درنررررژی  

کبررر  چررررب کمرررک برررروز یلررروگیری  ز 

 کن .می

مررر  تخررمدر طرری تولیرر   همچنررین    هررامر 

    د رنررر . آنهرررا نیررراز خاصررری بررره فیبرررر 

خررور ك یررا  ر   ز طریرررفیبررر بایسررت مرری

. ترررامین نماینررر محررریط پیر مرررون خرررود 

هررایی نشرران د ده شرر ه  سررت کرره پرنرر ه

هسررتن ، پرهررا ر  فیبررر کمبررود  دچررارکرره 

 .کننرر مرری  فیبررر مصررر ن منبررعه عنررو برر 
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 ز روی زمرررین یرررا  ز  ممكرررن  سرررت پرررر

طریررر نرروك زدن برره پرنرر ه هررای دیگررر 

بررر روی بایسررتی  شررود. ویررود پررر  تامین

پررری هرری   گررر . شررود یشپرراکررو زمررین 

نشرر ، برره منظررور تشررخی  ویررود  یافررت

ر  سرررنگ  ن عررر د چنررر   بایسرررتی پرررر

بررز ری  رزشررمن  .  یررن  بررسرری نمررود

وك زنرری فتررار نرر منشررا ربررر ی تشررخی  

در  شرریوب پرخررو ری و پرنرر گان برره پررر

 گله می باش . 

 
   دهیخوراکروش  -2شکل 

 

کبد به عنوان اندام کلیادی   حفظ سالمت

 برای تولید تخم مرغ

کب  یكی  ز  ن    هررای کلیرر ی  سررت و در 

تولیرر ی طرروالنی   دورهکه بررر ی    هاییمر 

شررون ،  ررروری  سررت کرره نگهرر  ری مرری

برر  نقررش . کد شررته باشرر   وبید م لعملكر

وزن تخم مررر ، کلی ی در تولی  تخم مر ،  

( در دو  )مانررر گارینرررر  تخمگرررذ ری، 

تخمگررذ ری، تشرركیل پوسررته تخررم مررر ، 

  مان غررذ ییر نو    مان گاری پرن ه  لیت  قاب

ترروده تررر  مسررنی  کن . پرنرر ه هررابازی می

 ین . بنررابرکننرر تخم مر  بیشتری تولی  می

 هموار   نواحی ی در  ساعت روشنای  16تا    14

 ساعت  1.5تا   1ز به مدت هر رو  فیدرخالی کردن         

زمان تغذیه 

 موقت
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الش بر نگیزتر خو هرر  چسالم  حفظ کب ی  

منجربرره ست و  ر ه  یه عابود. کب  چرب  

 یی  زبرراالکاهش عملكرد تولی ی یا درص   

 می شود.  های دریه دومر تخم

     یجرراد کبرر  چرررب  خ ررر ،الش  صررلیچرر 

در ال حا ررر در حرر  چررر  کررهباشرر ، مرری

عو مررل لیرر  تجرراری تخررم مررر  مررز رب تو

وفررور برره  کبرر  چرررب پرنرر ه برره ء بررتال

 . منبررع  نرررژی بررر سررالمترنرر ود د ویرر 

کبرر  تاثیرگررذ ر  سررت، برره عنررو ن مثررال 

بررررر ی کبرررر  تشرررركیل لی رررروپروت ین  ز 

      لییرررر ها )چربرررری( کارآمرررر  و آسرررران

ی ژباشرر  در حررالی کرره حصررول  نرررمرری

هرررا و کربوهیررر ر ز هرررا/  ز پرررروت ین

نشاسرررته چرررالش بر نگیزترررر  سرررت. در 

نتیجررررررره یرررررررایگزینی بخشررررررری  ز 

برری یررا روغررن چر بررا ییرررهکربوهیرر ر ز 

کبرر  کمررک خو هرر   برره حفررظ سررالمت

نمررود. عو مررل دیگررری کرره ممكررن  سررت 

 ، بررتالء برره کبرر  چرررب شررودمنجربرره 

و  چرراقی، زیرراد ییررره نرررژی ، دمررای برراال

 نگهررر  ری پرنررر گان در قفررر سیسرررتم 

 باش . )ف الیت کمتر( می

کبرر  ر  ازیررابی  بتررو ن  مرریبا کمررک تغذیرره  

 ذکررر شرر ،. همرران ور کرره کرررد تحریررک

زینی بخشرری  ز کربوهیرر ر ز هررا بررا یایگ

تحرك و ف الیررت بیشررتر چربی یا روغن و 

در کبرر    ، برره کرراهش تجمررع چربرریهررامر 

هررا، ویتررامینکمررک خو هرر  کرررد. در بررین 

، فولیک  سی  12Bکولین یا بتا ین، ویتامین  

. کررولین بسرریار د رنرر ت   همی  Eو ویتامین  

 ی  ز مررو د ت و در طیو گستردهموثر  س

قابلیررت  هرچنرر مرری باشرر ، ویررود خررا  م

تو نرر  دسترسی کولین در مررو د خررا  مرری

ین یا بتا ین کولمكمل    نوسان د شته باش .

در ، همیشه مفی   ست و بنررابر ین در تولی 

گنجانرر ه شررود. بای     تخمگذ رغذ یی    ییره

 رنرر   مررا کولین و بتا ین وظایو مختلفی د

طور خاص در  رتباط بررا مو رروب کبرر  هب

ری  ز تجمع چربی توسررط با یلوگی،  چرب



 … عملكرد تولی ی ی بر ی حفظ های تغذیهکارر ه      

 1400تابستان  / 115شماره چكاوك/  فصلنامه                                                                           

 
82 

 فز یش کاربرد  سی های چرررب در کبرر  و 

وقوب موی  کاهش قال لسیتین،   نت  تحریک

 .شون میکب  چرب 

عو مررل مت رر دی ویررود د رد کرره مقرر  ر 

 کررولین و بتررا ین  فررزوده شرر ه ر  ت یررین 

خرراب شرر ه، طررول کننرر د مرراده خررا   نتمی

 ح ودو    مر دوره تولی ، و  یت سالمت  

 نتظررار برره عنررو ن بخشرری  ز    یمنی مررورد

  ن . ز آن یمله  ریسکم یریت  

که شیوب کبرر  چرررب  فررز یش در شر ی ی  

 18یافته،  فز یش مكمل کولین و بتررا ین  ز  

هفتگی به ب   شروب می شود. در خور ك 

مكمررل  کررولین مقرر  ر تخمگررذ رهررای مررر 

بررا حرر  قل   ppm  500-1000توصیه ش ه  

 باش . می  ppm  250م لر 

 

 لسیم و فسفراهمیت ک

به مهمترین دوره  پرور ،  دوره   ول  نیمه  

وره آمرراده سررازی پرنرر ه بررر ی د منظررور

 95 هفتگرری  11باشرر . در مرریتخمگررذ ری، 

طی  ست.   نجا  ش ه  رش   سكلتی  درص   

در   قوی   یجاد  سكلتی ین دوره به منظور  

 و فسررفر و نسرربتسرر وع کلسرریم  پرنرر ه،

        زیرررادی آنهرررا د ر ی  همیرررت مناسررر 

 . درست قبل  ز شروب تخمگذ ری، باشمی

بخررش  برره کلسرریم هررم بررر ی تشرركیلنیاز 

 پوسررته و هررم تولیرر   سررتخو ن  مرر والی

 10-14 ز . رودمرری فررز یش  روبهمر   تخم

 خررم مررر  تررا ولررین تتولیرر  روز قبررل  ز 

تغذیرره بررا   ،تخمگذ ری  درص   2رسی ن به  

 .شررودتوصیه میتخمگذ ری  -پیش ییره

سرری نیازهررای کلسرریمی برره دستر مررر   ین  

تولیرر  و  سررتخو ن     مرر والی  بر ی تشرركیل

تخم مر  کمک خو ه  نمود و    ولیه  پوسته

ییررره کررم کلسرریم ) ییرررهدوره گررذ ر  ز 

( ییره تولیرر )با کلسیم باال    ییره( به  رش 

اشن .  گررر بررر ی تولیرر  ری د شته بتمیمال

پوسته تخم مر ، س گ کلسیم کافی نباش  

و  نتقررال کلسرریم  ج  سرریب  در نتیجه منجر به

هررا برره سررمت پوسررته کلسیم  ز  سررتخو ن
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می شررود. در طرری چرخرره کامررل   مر تخم

 تخمگذ ری برره منظررور حصررول  سررتخو ن

و در نتیجه پوسته تخم مررر    و کامل  قوی

 کلسرریم گیررری  ز  سررتخو نهتر، بایرر   ز  ب

 .نمودیلوگیری  

ر  در طول دوره تولی  تخم مرر منبع کلسیم  

 همیررت د رد. ، رهدو نتهررای  در ویررژهبرره

 ساسا پوسته تخم مر  در طی ش  ی نرری 

هنگامی که پرن ه ها خو ب هستن  و ب ور 

، تشرركیل کنن ینم   ی مصرخور کف االنه  

ع کلسیم می بایست می شود. بنابر  ین منب

برره ( برروده و  مترررمیلی  2-4درشت ) ن  زه  

میررز ن تررا ضررم و یررذب شررون  همرری آر 

کمتر   هان ستخو  ز    بسیج کلسیمتجزیه و  

کرره   نمررود طمینرران حاصررل  بایستی  شود.  

 برره ویررژهمررر   تخررم  بر ی تشكیل پوسررته  

تخمگذ ری، بیشررترین کلسرریم   دوره نتهای  

 نررهو  تامین گرددتفاده  ز خور ك  مورد  س

که منجربرره بهبررود کیفیررت   !ها ز  ستخو ن

 .  شودم مر  پوسته تخ

 

خوراک نیازمند مادیریت   مناسبترکیب  

 می باشد صحیح

خررور ك نیرراز برره مرر یریت صحیگ    کی تر

ینرران حاصررل  طمصحیگ خور ك د رد تررا  

که مو د مغذی مورد نیرراز در زمرران   شود

کرره ن. بررا  یرر مناس  در دستری می باشن 

 دورههررا در  نیازهای کلسیمی بر ی پرنرر ه

 تفرراوز  زیررادی تررا حرر  ،ترررطرروالنی تولیرر 

مرر یریت ش ه  ست که     ما مشخ ،  ن  رد

مفیرر   نیررک تغذیررهتكتوسررط    عادز پررذیری

حفررظ  یهررترس  که نظر میهبوده  ست. ب

در   ویژهبهکیفیت مناس  پوسته تخم مر   

طرروالنی تررر، تكنیررک  لیرر تو دوره نتهررای 

 همیررت د شررته خود تغذیه  بیشتر  ز  تغذیه  

 باش .  

 ی سودمن  بررر ی کیفیررت یک تكنیک تغذیه

مررو د فررر هم آوردن  پوسررته تخررم مررر ،

ل تخررم مررر  بررا تشرركی  همسررو  الز   مغذی

. در طرری صرربگ نیرراز برره  نرررژی،  سررت

ر بررر ی تشرركیل زرده و پررروت ین و فسررف
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بیشتر  ست در حالی که  ستخو ن    توس ه

 طررولتشرركیل پوسررته تخررم مررر  در    یبر 

نیاز به کلسیم بیشتر ظهر   زب     غل   ،ش 

 باش . می

 بررا تررو نمرری یازه دهرر    فار گر م یریت 

تررامین مررو د مغررذی مناسرر  در زمرران 

دو نرروب   نمودن  ر همناس  چه  ز طریر فم

نامیرر ه    یمرحلررهمختلو تغذیه که تغذیرره  

 ر  ه کلسیم درشت   می شود یا چه توسط

هررا کمررک برره پرنرر ه  غاز شرر آدر    ماز دو  

.  ین  مر  سررتفاده کلسرریم  ز خررور ك نمود

 کلسرررریم  ز  تررررامینر  برررره حرررر  کثر و 

 ها ر  به ح  قل خو ه  رسان . ستخو ن 

عرر    ر بررردن تكنیررک کرراه برر  دیگررر، رو 

 رها زخالی بودن فیرر  طمینان   ست.    تغذیه

، برره ساعت(  1-1.5در میانه روز )به م ز  

 نتهای   مصر  خور ك در فز یش    منظور

خرررور ك صررربحگاهی .  همیرررت د ردروز، 

   ر  در بر روز نه    مصر   درص   40ح ود  

 60که حرر ود  ظهر،   زگیرد. خور ك ب  می

روز نرره صرررفی مقرر  ر خررور ك م درصرر 

اعت قبل  ست، می تو ن   ز شش یا هفت س

ب   مورد تغذیه قر ر  ز لحظه خاموشی به  

 .گیرد

 

 خالصه

بررا در نظررر  سرری های آمینرره کررافی )  بایرر 

 مصررر   وتخررم مررر   روز نه  توده  گرفتن  

تی یكنررو خو  فر هم شررود،    (و ق ی خور ك

و برره منظررور   م نظر قر ر د شته باش گله  

 سرری های آمینرره لی،  رسی ن برره نتررایج عررا

 .فر هم گردد  کت ورینیازهای  تر  ز ح   باال

با تویرره برره  نرررژی مررورد  نرژی    باالن 

 کنترررلو نگهرر  ری    تولیرر نیاز بر ی رش ،  

 .ددرگ

غررذ یی،   ییرهدر  به منظور م یریت  نرژی  

ور ك و وزن خرر   مصررر بر  نظارز مكرر  

 ین، برره عالوه برررب ن  روری می باش .  

طوالنی تررر   دورهت در  منظور  یجاد موفقی

 هفتگرری، 100تولیرر  در همرره رو  هررا تررا 
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 دورهسرر وع  نرررژی نزدیررک برره  نتهررای 

تولی  کرراهش یابرر  و مصررر  خررور ك بررا 

 ،ییررره درای غیرمحلررول  فررزودن فیبرهرر 

 کنترل شود.

تررال    روی سالمت کب  تمرکز شود وبر  

تررامین  در  ثرررشود که  ز  یجاد کب  چرب، 

ی  ز امین  نرررژ نرژی  ز چربی به یررای ترر 

مقادیر   ودننممكمل  نیز  کربوهی ر ز ها و  

کافی ویتامین ها بر ی کمک به تولی  تخررم 

،  یتناب شود. عالوه پوستهتشكیل  مر  و  

 ین،  طمینان حاصل شود که به منظور بر  

  ز کلسرریم بسرریج برره حرر  قل رسرران ن 

منجررر برره دسررتیابی برره هررا کرره  سررتخو ن

 ذخیررره،  می شود  قوی   ستخو ن م والری

در  نتهررای دوره پرررور    یژهبه وکلسیم،  

در سرر گ صررحیحی   (،تولیرر پرریش    ییره  )

 می باش .  

، ترررطرروالنی  دورهبر ی تولی  تخم مر  در  

مررو د مغررذی برره زمان در دستری بررودن  

منظور حفظ عملكرد بسیار حیرراتی  سررت. 

کرره کلسرریم   نمررود طمینان حاصل  ی  ستیبا

در طرررول تولیررر  تخرررم مرررر  در لحظررره 

یكاسیون با  ر  ه مق  ر کافی کلسرریم کلسیف

، قابررل کنرر حاللیررت پررذیری درشررت و 

 .  دستری می باش 
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Estella Leentfaar, (2020). Feed strategies to keep your birds productive 

up to 100 weeks of age.  International Poultry Production • Volume 28 

Number 6. 



                                                                        

                                                                                            

 87 1400تابستان  / 115شماره چكاوك/ فصلنامه      

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 کشیگذار بر کاهش وزن تخم مرغ طی جوجهتاثیر  عوامل 
 

 

 

 

  

 نسیم چنگایی دکتر  :مترجم

 سرمایه گذاری کشاورزی کوثرشرکت  

 

 

شههیط م مههلرا  دهها  ارون بههه رههلر  لهه  

ار ط كلبههاتلر بههیطد رشههه بندنههه  نههد  

گیچههه طیلههد  .  طسهه سیطسی  نان  كسان  

و ررلبهه  مهها  محل   قههم مسههتقدم  ار ا

و م  تلط ه بطههلر   با د م   نهط كلباتلر  

یابل تل ن  ط  منطقه طد بههه منطقههه ا  ههی 

 . باشه متفاوت

ط كلباتلر مهه  تلط ههه تهها دی   خار  محدم  

 وب ههرطرا      ااد بی فیط نههه  ل ههه   هه 
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تا دی ررلب  طتمسفی بههی  دفدهه   ل ههه و 

طسههتیطت د هههاد ط بههاا بنتههی   شههیط م 

آن رط ك ار ممكههه  بهههیطد رشهههه  نهههد  

 ضیورد م   نه.  

 مطلوبرطوبت  رفتن  از دست

 تخهه   مههان ط م ههخش شهههه طسهه   ههه 

    هه   ل ههه رو  هبههههمد  تهها گههرطرد

ط  ارصههه    10.5  -12.5تخ  مههیغ ههها بههد   

  ط  اسهه  رط )ررلبهه   ولدههه خههلاو ن ط

بدم طگی تخ  میغ ها بیطد مهت   اهنه.   م

بهههه  0.5ط  هفهه  رو  یخدههیه شههل ه    

 شلا.  واه م طفز   اهم ررلب 

بالفاصله بعه ط  تخهه  گههرطرد  تخهه  مههیغ 

هههلط    لچههک ار  طتایههکخنک م  شههلا   

. بهها گرشهه  گدههیاشكل م باالد تخ  میغ  

 و سهها د یخدههیه اوره رههل  ار مههان  

بهها ط  بههد  رفههت  ررلبهه  ط           ل ه

بزرگتههی مهه    ری ق پلسته  طتایههک هههلط  

 . 1  شكل)  شلا

 

 جوجه کشیروز  18و  14، 7مورد انتظار پس از تخم گذاری و  اییاتاقک هو. اندازه 1 شکل
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ررلب  طرمدنههان مهه     اف     اس  رفت ط

ار ملیعدهه  اهههه  ههه  ل ههه مهه  تلط ههه 

مناسب  بیطد خیوج ط  تخ   ییطر گدههیا و 

 حبههد   حاصل به ط هط ه  اف   هلططتایک  

  ط   پلسته  شهن  شكسته  محض  بهتا    شلا

  ل ه  هاده  ر طتایک هلط      غ اد  ری ق

 به رلر  امل ط  هلط پی شل ه.  

   ˂10.5)     ررلب   ههاف   باشههه  طف طگی  

-مهه  دفد   ل ه ار معیض خطی یههیطر  

 ل ه ههها ار ط هه  عملكیا  . ار  تدبه  گدیا

شیط م ار مقا سه با  ل ه ها    ه حب  

ط  ررلب  رط ار ر  اوره  ل ه   مناسب 

طفهه  ه  شههیوب بهه    ط ههه      ط  اسهه  اطاه

  .   نهم 

ررلبهه  مهه  بدم ط  حه     اهمار مقابل   

 و اهدهرطتاسههدلن  تلط ه منبی به  هه  آبهه 

تخ  میغ هاد ار حا  طگی   ل ه ها شلا.  

بد ههتی   ار ر  اوره  ل ه      آ ما م

آب    ˂12.5)    اهم و ن ملرا ط تظارط   

طفزط م ررلب    ممك  طس ط  اس  اهنه   

  لبهه  اهد هههاد ررط  طسهه ی بهها طسههتفااه

 شلا.  مفده وطیع 

 هن هها سههیا      قاط   للگدید ط ه منظلر  ب

  اه ررلبههه  ههههاد طسههه ید ط  طسهههتفااه

هاد  لتاه و مكههیر تههی د   یان  طس ید  

 ا. لشم اطاه  

 

از   رطوبدت    روشی برای انددازه گیدری

 دست رفته

 :1مرحله 

سدن  تخهه     هایبل ط  ییطر اطان تخ  میغ  

طا تخهه  مههیغ ههها میغ ها و ن شلا و تعههه

بهههیطد م،ههها   ار   . 2 شهههكل) بههه  گیاا

تخهه  مههیغ  150اسههت اه  و ن سههدن  و 

 .طس   گی   9900
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 وزن سینی به همراه تخم مرغ ها قبل از چیدن در هچر  -2شکل

 

 :2مرحله 

هن ا  ط تقا   طبتهط تخ  میغ هاد آللاه  هها 

دن  اوباره سهه تیك خلراه حرف شل ه و  

ه با تخ  مههیغ ههها و ن شههلا. بعههه ط  همیط

 . ار 3  شكلخال  و ن شلا)  ط تقا   سدن 

ط   م،ا   او تخ  میغ یبههل ط  و ن  ههیان 

تخ  میغ به   148بیاطشته م  شل ه  و ن  

طسهه .   گههی   8803.2طضافه سدن  بیطبی با  

 طس .  گی   900و ن سدن  خال  

 د  ههک بهه ها ندسهه   طغلهه   با و ههلاد  ههه

و    دهه   تنههلب تی كسان باشنهاطرطد و ن  

  معنهه     هه طبههه  ار بد  تخ  میغ ها     چ ال

. سهه د   كسان   ها ندطس   ه و ن همه س

  طس   ه ط  و ن وطیع  دضیور     بنابیط

چدهههه شهههه  ه تخ  میغ ههها ار آن     ندس

 .! ا  ل    و ن فیض ه    طستفااه شلا  ط ه
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ال وزن شود و سپس سینی بدون تخم . سینی همراه با تخم مرغ ها به هنگام انتق3شکل 

 . مرغ ها وزن شود

 

 :3ه مرحل

با طستفااه ط  و ن  ب  شهه تخ  مههیغ ههها 

بههه هن هها  چدهههن ار به عههالوه سههدن  ههها  

  مدههها  د  و ن تخههه  مهههیغ ار اسهههت اه

 گیاا.  است اه محاسبه م 

 

= مدا  د  و ن طولده تخ     150)  / تعهطا تخ  میغ ها  گی   900)  و ن سدن  –گی    9900)  و ن  ل است اه)

 گی     60) میغ
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 خالصه شهه طس .  1 هو    ار 1-5میطحل محاسبات 

 ات رطوبمحاسبه تلف -1جدول 

 
 

 :4مرحله 

بهها طسههتفااه ط  و ن  بهه  ط تقهها     هن ا   ار

  شهه تخ  مههیغ ههها بههه عههالوه سههدن  ههها

 مدا  د  و ن تخ  مههیغ بههه هن هها  ط تقهها 

 شلا. م   محاسبه 18)رو   

 

   148)  گی    / تعهطا تخ  میغ ها  900)  و ن سدن   –گی      8803.2) تقا و ن  ل تخ  میغ به هن ا  ط 

گی    53.4)  = مدا  د  و ن تخ  میغ به هن ا  ط تقا   
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 :5مرحله 

 ط تقا ار  مان   با طستفااه ط  مدا  د  و ن

  و و ن تخ  میغ چدهه شهه ار است اه  ,

و ن  ا )ررلب   ط  اس  رفته به صلرت 

   ارصه محاسبه م  گیاا.

 

گی   ا   /    53.4)  مدا  د  و ن تخ  میغ به هن ا  ط تقا   –گی      60)  ولده تخ  میغن طو   مدا  د )

    11)  )ررلب   ط  اس  رفته  = ارصه و ن  100  × گی     60)  مدا  د  و ن طولده تخ  میغ

 

عوامل تاثیرگدذار بدر کداهز وزن تخدم 

 مرغ

 ضخامت پوسته

  دضخام  پلسههته بههی تبههاا  ررلبهه  بهه 

. گههرطر طسهه   یدتا   مدحغ و متخ  میاطخل  

منافر عبلر  ههیاه و   ق ط  ری ه ررلب  با

هیچههه وطرا محدم بدیو   تخ  میغ شلا. 

 د ههتیدتههی باشههه   مههان ب   دپلسته ضخ

    . بنههابیطبیطد خیوج ررلب  ال   طسهه 

 م س  گله   تخ  ها بهون طفههزط  م با طفزط

  تههی مهه    دمتناس  ار و ن پلسته  سههن 

شههل ه و   تههی مهه    هها كا  شل ه  پلسته ههه 

  تی ط  تخ  مههیغ خههارج مهه ررلب  رطح   

 شلا.

 

 یفشار جزئ

هههلطد    ط تلسههم حبمهه  ف ههار  ز هه 

مل لا ار طتمسفی  ه به سط  تخهه  مههیغ 

و ار   شههلا  مهه   ط باا   ف ار وطرا م   نه

  تدبه تح  تا دی طرتفاب ییطر م  گدیا.  

هههلط ار طرتفاعههات بههاالتی چ ههال   متههید 

   اهم ف ار  ز ا  شلمل   م اطرا و  

ط  پلسههته تخهه  ررلب  رطح  تههی    وافته   

 خارج شلا. میغ  
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 تعداد منافذ پوسته تخم مرغ

همچند  تعهطا منافر پلسته تخهه  مههیغ بههه 

علهه  تلط هها   پی هههگان ار تخددههی تخلخههل 

پلسته میغ  تح  تا دی طرتفاع  طسهه   ههه 

 تخ  میغ ار آن گرطشته م  شلا.

ت بههاالتی تخهه  مههیغ ههها    ههه ار طرتفاعهها

ب  به تخ  میغ ها   ل ه  سرطشته م  شگ

 ه ار سط  ار ا گرطشته م  شل ه منافههر 

 تلفههات متههید اطر ههه   ههیط تبههاا  گهها د/ 

ررلب  با  اهم ف ار  ز هه  رطحهه  تههی 

 صلرت م  گدیا.  

هن ام   ه تخ  میغ ها    ه ار طرتفاعات 

بههاالتی گرطشههته شهههه ط ههه ار سههط  ار هها 

 ل هههه   ههه  شهههل ه ار رهههل  اوره 

ط كلباسههدلن بههیطد  بههیطن   سههب  بههه 

ه ررلبهه   متههید شیط م معمل    دهها  بهه 

 اطر ه.

بیان تخ  میغ ههها    به منظلر  ل ه    

سههط  ار هها بههه ط  منههارق  ههه  طرتفههاب ط  

 طرتفاب باالتی تلصده  م  شلا.  

 

   شرایط محیطی

محههدم ل ههه   هه  شههامل   اوره  محدم  

بیطد م،ا   ط كلبا تلرد  ههه تخهه  )  ارو  

 محههدمم  شل ه   و تفی  خ میغ ها ار آن 

هی او بد ههتی   تهها دی رط    ه  بدیو   طس 

 اطر ه.   تخ  میغ  ررلب   اهمبی  

 بخههارآب ط  ری ههق غ ههاد  دمههه تههیطوطد

ط  ری ههق و پهها ط  آن     پلسته تخهه  مههیغ

محههدم منافر پلسته عبلر م   نههه و وطرا  

 م  شلا.

)طشباب  ارون تخ  مههیغ ار   ررلب   سب 

ار  همد ههه حفههم مهه  شههلا و  100حههه 

هیچههه ط هه  طس .  پا د  تی  محدم خار    

طختالف بد تی باشه ررلب  ط  تخهه  مههیغ 

 . 4  شكل) سی ع تی خارج م  شلا
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 . تخم مرغ رطوبت افتو محیط . رطوبت 4شکل 

 

 

 محیط انکوباتور

حاود تخهه  مههیغ    سنط كلباتلرهاد چنه  

 ه ار میطحل مختلف  ل ههه   هستنه  ها  

 ه بیخ   دا منه سههطل      م  باشنه  

بههههاالد ط سههههد ن هسههههتنه. بنههههابیط   

مهههطو  بطههلر  سههن ط كلباتلرهههاد چنههه 

 تنل ه م  شل ه.

ط    هها  ز ن  مهههطو  هههلط بههه ط هه  معنهه  

و بهها هههلطد   حههرف شههههطس   ه ررلب   

  خ ک  ا  ز   شهه  ار  تدبههه ط  اسهه 

 سههن اطان ررلب  ار ط كلباتلرهاد چنه  

  بد ههتی سههن سب  به ط كلباتلرهاد تههک  

   سههنتههک  بیخ  ط كلباتلرههها )م  باشه.  

بطلر  امل  سب  بههه هههلط غدییابههل  فههلی 

  هستنه و تنل ه ار آ نا مسهوا طس .

ط   شههیط م بههیطد ت،بدهه  امهها ار شههیوب 

م   ه  نههد  ل ه      عن  هن ااوره  

ت شههه هط  اسههاه  لبهه  ار میطحههل طولدههه
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طسهه   حساس م  باشه  بسههدار سههلامنه 

ررلبهه    تلفههاتط   به آن معن  طسهه   ههه  

 بعهها بحیط   تی م  شلا.

 تلسههممهه  تلط ههه  تلفات ررههلبت   طفزط م  

 طفزط م  قطهههتلسم  و  ا     واهن ا  ه  لتن

ام ی)ررلبهه   ن  اسههت اه حاصههل   تنظد 

 شلا.

 

 

 محیط خارجی 

اد بههی ابدیو هه  تهها دی بسههدار   هه  محههدم

ط كلباتلرههها اطرا و   عیضه شهه بههلطد  

  ههااد طهمدهه     محدطهه   تخددههیطتسنبم  

  ZONEمنههارق )بههه با تل ه  محدم  .  اطرا

  ههلر بسههدار  آب و هههلط   و طیلههد  هههی

  .5 شكل) طس متفاوت 

 
 مناطق مختلف آب و هوایی جهان  -5شکل 
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 لرهاد وطیههع ار منههارق گیمسههدید و  

ارق هسههتنه  نهه  دمه گیمسدید گیمتههی   م

ار حال   ه آ نا    ههه ار منطقههه معتههه  

م  باشنه بد تی   تخددههی شههیط م/ فصههل 

طغلهه  مهه     فصل  تخددیطت  اطر ه. ط  رط  ها  

 دا   ل ههه   هه  رط شیط م ملرا  تلط نه  

   اهنه.  تخددی

 

 مناطق آب و هوایی

 قطبی:مناطق  

ط   منارق ار ر  بد تی سا  سههیا بههای  

و طسهه    لتههاه    نم  ما نه. بنار و تابسههتا

ررلب  م  تلط ه بطههلر یابههل مالحظههه طد 

 متخدی باشه طما بطلر  ل     طس . 

 

 مناطق معتدل:

با    ط   منارق با اطشت  چنار فصل متما ز

ررلب  و ار ه حیطرت فلق طلعااه پهها د  

  بسههتانار  مستان تهها بههدم ط  حههه ار تا

 رط اطر ه.  تنلببد تی    

 مناطق نیمه گرمسیری:

بدابان هاد   تی   منارق وخ ک     طیلد  ط  

اما ار رل  رو  باال خلطهه  نان هستنه.  

بلا طما ار ش  سقلط مهه   نههه. ررلبهه  

 ار تما  رل  سا  پا د  بای  م  ما ه. 

 

 طق گرمسیری:امن

 زا ک تههی     ار طمتهطا خم طستلط   منارق

به خلرشده هستنه و بنابی ط هه  ار منارق  

ه و نهه  تما  رههل  سهها  گههی  بههای  مهه  ما

 .  اطر ه    ررلب  باال  وبارطن معملال  

آمی كههاد   ههلرهاد رق شههامل اط هه  منهه 

می زد  آفی قاد می زد و آسداد  نههلب 

ط  اسهه     ههلطح شیی  م  باشه. ار ط    

ررلب  ار رهه  اوره  ل ههه   هه     رفت 

 بسههدار سههخ  تههیق ا  ههی  ار سب  به منهه 

 .طتفاق م  طفته

 

 خالصه

بی بههه نط  اس  اطان  ا اف  ررلب  ه  م

 ل ههه ههها بههه     ههیطم  شلا )   اهم ه 
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و ههه   شههل ه. ط  تخهه  خههارج مهه  سههخت 

منبی به  قصههان ار عملكههیا  ل ههه مهه  

هن ام   ه  ل ه ههها  هههی چنههه بههه شلا )

سخت   ملفههق بههه خههیوج شههل ه بمحههض 

بهه  بهه  حهها  و  سههال  پههیور وروا بههه 

 . م  ما نه  تحیك

 ههاهم ررلبهه  شههامل علطمههل مههل ی ار 

 ههار  ز هه  و تعهههطا فضههخام  پلسههته  

همچنههد  محههدم منافر پلسههته مهه  باشههه.  

 قههم هچههید    ط   ط كلباتلر و محدم خارج

ررلب  با د مهه    ط  اس  رفت منم  ار  

  ننه.  

ار  سههن اوره  ل ه     تههک    ار طوط ل

عهها ق  سههن چنههه هههاد  اسههت اه  مقا سه با

امههاد بنهد ط كلباتلر م  تلط ه بهها ط بههاا  

ررلبهه  رط   اتفهه تل    كنلطخ  تی و  اب  تی

  اهم اهه.  

بد تی ررلبهه    تلفاتبیطد  بیطن   دا  به  

. مهه  باشهههسههتی اوره  دمههه او   ار رهه 

ام ی تنظد   تنل ه  واتی و  ا طفزط م  قطه  

م  تلط ه به طفزط م ط  اس  اطان ررلب  

بههی محدم بدیو   تهها دی   ههااد   مک  نه.  

طسهه   طحاره  یاه  رط    هلط    ه ط كلباتلر

 اطرا.

طیلدمهه  منههارق  تنههلبظههلر  بههیطن نبههه م

 دهها  بههه شههیط م  ل ههه   هه  مختلههف  

  باشه. ار منههارق  بهها ررلبهه  متفاوت م

هههلطد  ط كلبههاتلر بههه مههه ی   تامد   باال   

 ا  ی  طد   دا  خلطهه اطش . ار مقاله  و  ه

ط  هههاد بندنههه سهها د یطت دبههی طسههت  دههز

  منههارق میرههلبررلبهه  ار   اس  رفههت 

 .شهخلطهه  تمی ز  

 

 

Reference: 

Jason Cormick (2021). Factors affecting weight loss of eggs during 

incubation. International Hatchery Practice. Volume 35 Number 6. 
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در  های تخمگذارمرغ در ییتنش گرما کارهای مقابله با راه

 گرم  مناطق

 

 

  

 امیر وفایی  :مترجم

 دانش آموخته کارشناسی پرورش طیور

 

 
بوور گلووه   یقابل تووو    ریتواند تأث  یم  گرما

 یداشووته باشوودا امووا اقوودامات  تخمگذار  یها

حفوو   یتوووان بوورا یو ووود دارد  ووه موو 

تخووم موورغ   با ثبات  دیلمرغ ها و توسالمت  

 هوووا در ی ووه دمووا یانجوواد داده هنگووام

 دیوو با  مرغووداران  ابدای  یم  شیتابستان افزا

 نیوو ا  ریدر غ  اباشند  گی الزد را داشتهآماد

 موورغ و  متخوو   دیوو صورت شاهد  وواهش تول

ب ینه   یدما  خواهند بودهتلفات گله    شیافزا

تا   18  نیب  وریط  طیمح  و محدوده آسایش



 ههه ییتنش گرما  ارهای مقابله با  هرا         
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 نایوو استه بوواالتر از ا  گرادیانتدر ه س  24

عدد و ووود غوودد عوور  و   لیپرندگان به دل

 یدموواقادر به حف   پوشش  امل پر بدنا  

( گوورادیدر ه سانت 6ه41بدن خود )  یعیطب

از حوود  طیمحوو  ی ووه دمووا  یه هنگووامنیستند

 زین  غبدن مر  یرودا دما  یآل باالتر م  دهیا

 ووه منجوور بووه  وواهش  ابوودی یموو  شیافووزا

در وووه  26-32نبووویمصووورو خووووراك )

 35بوواالی  )  یی(ا اسووترگ گرموواگرادیسانت

افتادن (ا نفس نفس زدنا  گرادیدر ه سانت

( و گرادیدر ه سانت  35  بیش از)  بر بستر

 ی( موو گوورادیدر ه سانت  38  بیش ازمرگ )

 هشود

منجوور بووه  ییتوونش گرمووا تیریموود عوودد

و  شووودیم  تخم مرغ  دیتول  فیعملكرد ضع

تر و ن مسنبه خاطر داشت  ه پرندگا  دیبا

تر و نسووبت بووه پرنوودگان  وووان  ترنیسنگ

 ییاسوووترگ گرموووا در برابووورتر سوووب 

را  ییتر هسووتنده اسووترگ گرموواحسوواگ

 پرنووده  ووه در آن  طیمحوو   رییبا تغ  توانیم

  رده تیریمد  داشویم  ینگ دار

 یبووه راحتوو  توانیخاص را م  فا تور  چ ار

حاصوول شووود  ووه   نانی رد تا اطم  تیریمد

توور ردگ یهاول ماهار در طگذتخم  یهامرغ

 دیوو تووا حوود امكووان راحووت هسووتند و تول

 شامل:ه  ابدییمرغ  اهش نمتخم

 

 سالن  تیریمد •

 آب  تیریمد •

 (مكمل سازی)   خوراكمدیریت   •

 یعموم  تیریمد •

 

 (یمرغدار طیمح مدیریت سالن) تنظیم 

 یتوووان در آب و هوووا یرا موو  یاقوودامات

گرمووا   ریبه حداقل رساندن تأث  یگرمتر برا

 انجاد داد:ها مرغبر  

 

در  دیوو با یمرغوودار طووول سووالن •

باشوود و  یغربوو -ی  ووت شوورق

حووداقل تووا   سووتییسقف با  عرض

سووالن بیرووتر   پ نووایاز  متر    5ه1

 تووابشتووا از    امتداد داشووته باشوود

بوواران  ورود آب آفتاب و  میمستق

شوده سووقف سوووله بووا    لوگیری

 ایپوشش بازتابنده چسبانده     ی

روش   نیب توورمعموال  ه  شودرنگ  

اسووت  ووه سووقف را بووا آهوو    نیا
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 یموو در ایوون صووورت  ه   رد  دیسف

در ووه  2را تووا   سووالن  یدما  وانت

 دها اهش د  گرادیسانت

بووا مووواد توان  می  را    سالن  سقف •

و شوولتوكا    گنددا  مانند  اه  قیعا

 ههه پوشانده

در سطح توان  میرا    ییها  چهیدر •

گوورد از  یتا هوا   رد  جادیسقف ا

خنوو  از   یهوا  و  آن خارج شود  

وارد  ی ووانب یدهانووه هووا قیوو رط

 شوده  یمرغدار سالن

آبپوواش تعبیه    ا  سالنخارج از    در •

نیووز  موو   ننووده سووقف    یرو  بر

 یدر هوووا  استفاده از آن وواه  است

داخوول   یگرد باعووک  وواهش دمووا

 شوده یم سالن

محافظووت از پرنوودگان در  یبوورا •

 یباد گرد م  میمستق  انیبرابر  ر

یا گونی   ی انب  یپرده هااز  توان  

 گووونی هوواییه  نموداستفاده   نفی  

 یرا م  در برابر باد قرار دارند ه  

توووان مرطوووب نگووه داشووت تووا 

را احسوواگ   یخنك  میپرندگان نس

توانوود  یروش موو  نیوو  ننده اتخاذ ا

 گوورادیسووانت در ه 3-2دما را تا 

  اهش دهده

مووه  ایداخوول سووالن مرغوودار در •

در را پووایین آورده و پوواش هووا 

تووا دمووا   شوند  نصبسطح پرنده  

از   یری لوووگ  یه بووراابوودیهش   ا

شوودن پرنوودگانا بسووتر و  سیخوو 

ستی در ووه مووه پوواش یخوراك با

 هدر ریزترین حالت خود باشد

در  بلنوود نیووزدرختووان   اشووت •

توانوود بووه  یاطووراو مزرعووه موو 

  م   نده  یتابر ی اهش گرما

 

 آب  تیریمد

گووردا  و ووه هووا   یطول هوووا  در •

بوودن   یزنند تا دما  ینفس نفس م

منجوور   نیا  خود را  اهش دهند و

از حوود   شیبه از دست دادن آب ب

 دیوو با  نیشووودا بنووابرا  یمعمول م

فوووووراوان در  یدنیآب آشوووووام

بووا دقووت   دیوو دسترگ باشدا اما با

سووه   به نحوی  ووه    شود  تیریمد
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تووا چ ووار برابوور مقوودار معمووول 

 هگردد نیروزانه تام

تر تابستانا گرد  یهاطول ماه  در •

طور  امل بهنباید    مخزن آب  را  

در طووول الزد اسووت  و   وورداپوور 

آب  تووا  مرتووب تخلیووه گوورددروز 

ه در صووورت مخووزن گوورد نرووود

بووا ب توور اسووت  امكانا مخووزن را  

مرطوووب   گونی های نخی و  نفی

پوشووش    یوو و آن را بووا    پوشاند

 هنمودبازتابنده رنگ 

همووواره در طووول  دیوو پرنوودگان با •

 یبوووه آب خنووو  دسترسووو  روز

 داشته باشنده

نموو  بووه پرنوودگان باعووک  دادن •

شوووده  یمصوورو آب موو   یوو حرت

 تیوو حفوو  تعووادل الكترول یبوورا

را  یدنیپرنووووودگانا آب آشوووووام

درصوود نموو  و  2ه0بووا بایسووتی 

مو ووود   یتجووار  یهووا  تیالكترول

 ه رد  لی( تكمتریدر ل  گرد 1-2)

را   یتریسوو  دیو اسوو  C نیتووامیو •

اضووافه   یدنیبه آب آشام  توانیم

حاموول   یدنیآب آشووام  رایوو  ردا ز

در  هوووانیتامیو یبووورا یخووووب

 C  نیتووامیبستان استه مكمل وتا

از افووزودن  دتریوو آب مف قیوو از طر

 استه خوراكآن به  

 

 خوراک سازی  مکمل

 ووه مصوورو خوووراك   ییآنجا  از •

در طوووول  تخمگوووذار یهوووامرغ

 ابووداییتوور  وواهش مگرد  یهاماه

 هیوو مكموول تغذ یهووارهیبووا   دیوو با

موورغ  وواهش تخم دیوو شوند تووا تول

 هابدین

پوور   مرغ های تخمگذار  یره های •

 نی( و پروتئی)از نظر چرب  یانرژ

درصوود  متوور از حوود   3تووا    2 م )

 نوووهیآم یدهایمعموووول( بوووا اسووو 

( نیونیو مت  نیزی)از نظر ل  متوازن

 ووردن مكموول  دهنده  یم  حیتر را  

 یره از نظر انرژی تن ا بایوود بووا 

انجوواد شووود و   یچرب  استفاده از

 ارزش در نظر گوورفتن  ریموارد ز

 :دندار  را
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 یخووورا  یژدرصوود انوور 10-15 •

 راتدیوو  ه معموووالت توسووط  ربوه

شووود   یم  نیها تأم  نیها و پروتئ

درصوود روغوون /   2-1بووا    باید    را

 ه رد  نیگزی ا یاهیگ  یچرب

درصووود سوووبوگ بووورن   20-25 •

بوودون روغوون بووا سووبوگ بوورن  

نه   نیه اگردد  نیگزی ا  روغن دار

 نوود  ووه خوووراك یم  نیتن ا تضم

اسووتا بلكووه از   یسرشار از چرب

 زیوو شوودن خوووراك ن  گرد و غبووار

 ند و باعک خوووش   یم  یری لوگ

تن ووا  شوووده  یمنیز  طعم شدن آن  

تووازه   دار  از سبوگ برن  روغوون

 یری لوووگ  یو بوورا  شوداستفاده  

هفته    یفقط    اآنشدن    دیا ساز  

 هگردد  رهیروز ذخ  10تا 

را بووا  مرغووان تخمگووذار هیوو تغذ •

مطابق با خوراك   نهیآم  یدهایاس

-DLه شوووود لیووو تكم یمصووورف

methionine نیونیووووو بوووووا مت 

 نیآنووالوگ و بتووا  لیدرو سوو یه

 هشود  نیگزی ا

 4از    ییغووذا  میوو رژ  می لسوو   زانیم •

داده   شیدرصد افووزا  5درصد به  

 هشود

پوسته   تیفی م  به حف     برای •

درصوود نموو   50تا   40تخم مرغا  

 نوواتبكریبووا ب  یوورهمو ووود در 

 هشود نیگزی ا  میسد

 یو معوودن  هنیتامیو  یها  كسیپرم •

 نیتووامیبووه و  ژهیوو با تو ووه و  دیبا

درصوود  25تووا  Eو  Aا C یهووا

 هابدی  شیافزا

 نیماننووود سووو  ییهوووا یافزودنووو   •

هوواا   یوو وتیتوبیهوواا ف  یوو وتیب

 زیوو و د سووتروز ن  فایرهووا  یدیاس

توانوود بووه  وواهش اسووترگ  یموو 

  م   نده ییگرما

 یبوووه پرنووودگان در زموووان هوووا •

  یوو ه داده شووودمرووخغ غووذا 

 هیوو در سوواعات اول  دیبا  دانسود  

صوووبحا و  5توووا  4روزا سووواعت 

بعوود از ر وورا از ر وور تووا  یمووابق

 وواهش  یداده شوووده بوورا 13:00

و در   به هنگاد تغذیه  یبدن  تیفعال
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حاصل از آن   گرماییتنش    جهینت

در ر پرنوودگانا  ووم  ووردن نووور  ب

اسووته خوووراك   دیمف  هیتغذ  زمان

شوووده در  دهووم  درهایوو در ف دیوو با

ترا پرندگان بووا گرد  یهاطول ماه

 توانوودیه م وو    نندیم  هیبزا  تغذ

 ایشدن در دانخور   یمنجر به  

 شوده  دیرشد  پ  و  اهش تول

خوووب  نوودریبا نیكوتو سوو یما   ی •

اضووافه  وریوو بووه خوووراك ط دیوو با

 شوده

 

 

 یعموم  تیریمد

دماسوون  حووداقل تووا حوودا  ر    ی •

 یدر داخوول سووالن مرغوودار دیوو با

دمووا در   راتییوو شود تا تغ  زانیآو

شوده استفاده   یطول روز بررس

وا سنا  ندن   ایارو  از هر گونه د

منقار و هرگونه حر ت پرنوودگان 

در سوواعات خنوو  توور روز  دیوو با

 زیانجووواد شووووده هنگووواد تجوووو

آب  یادیوو مقوودار ز دیوو داروهوواا با

 نیو همچنووو  نیریخنووو  و شووو 

و ووود داشووته   تیوو فیخوراك با  

ضوود   یحالا داروها  نیباشده با ا

و بووه   اطیوو با احت  دیبا  الیدی و س

گوورد توور   یدر هوووا  یطور انتخاب

 یموو   یبرخوو   رایوو استفاده شوندا ز

 دیروودرا ت  ییتوانند استرگ گرما

  ننده

 

 

 

 

 

Reference: 

Eevuri T, R and R., Putturu (2016). Heat stress strategies for layers in hot 

climates. WATTAgNet.com  

 

https://www.wattagnet.com/authors/2324-eevuri-tirupathi-reddy
https://www.wattagnet.com/authors/2510-putturu-ramya
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 روزه به مزرعه  کی یها جوجه نهیحمل و نقل به  یدینکات کل 
 

 

 

 

 چیذری  علی دکتر  :مترجم

 سرمایه گذاری کشاورزی کوثرشرکت  

 

 

زللل ه من للر بلل ر   والللا یحمللو و ل للو ح

رفللاه   جللهیشود که در لت  یم  یاسترس تل 

کلله   یدهلل ه هنمللام  یرا کاهش ملل   والا یح

 کیلل شللول      یج ملل راز هچر خللا  جوجه ها

کننلل  تللا بلله  یکنترل ش ه را ترك م  طیمح

و سپس حمو و منت و شول    یاتاق لمه ار

 طیمعللرش شللراایللم مرحللله در کلله در 

متفاو  و کنترل لش ه قرار   اریبس  یطیمح

 .رل یگ یم
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 ایلل فصو  ملل   و/  ه یل ل  لهی  لوع وسمسیر

در طللول هللر   هیو تع اد تخل  الت المسافت  

در لظر گرفته    یه باهستن  ک  یلسفر عوام

توالنلل  بلله طللور قابللو  یملل  رایلل شللول   ز

 جللادیمتفللاو  باشللن  و باعلل  ا یتللوجه

داخلللو  یطللل یمح طیدر شلللرا ی اریللل لاپا

 هشول  ونیکام

 

 در حمل و نقل یاصل  یچالش ها

عملل ه حمللو و ل للو جوجلله در  شللك  م

بلله   یلل ت ر سللت یس یدارا یهللا ونیکللام

و  اربلل  لللریداخللو تر یحرارتلل  یلللاهممول

شللوده  یمربللوم ملل  یفهللوا لاکللاگللرد  

مشللك    جوجلله هللا  میلل علل وه بللر ا

 یولللو ی یف یهسللتن  کلله دارا یوالللاتیح

حمللو در معللرش   میلابالغ هستن  و در ح

 قرار دارل ه  یادیز یچالش ها

ب ن   یحفظ دما   هاچالش  میاز مهمتر  یكی

 ریاسللت کلله بلله شلل   تحللت تللا جوجلله 

 داجلل یباعلل  ااسللت کلله    یمی اقلیر  طیشرا

مللی شللود  آن    بللر  یمیمسللت   ینفلل ا را  م

ه بللا ریلل استرس و مر  و م   یک  آب  :مالن 

و  قابللو مشللاه ه ریلل غ ا حللال  ا للر میلل ا

موجللا ایللم لتللای  تواللل     یملل    یلمست ی   

به عنوان مثال کاهش وزن   لامطلوب باش ه

بر وزن زرده و   ریحمو و ل و  تأ   لدر طو

از مللواردی   یمنلل یکللاهش ا  ایلل رش  جوجه  

 هلام برده می توان  هستن  ک

 

 یدینقاط کنترل کل

مشللاه ه خواهیلل    مطالا ذیودر    م یبنابرا

ل للام   قیلل از طر   یتللوال  یکه چموله م  کرد

 نلل یفرآ میا ایآ   یکن  یکنترل مختلف بررس

در ه  یللا خیللر  الجام شلل ه اسللت  یبه درست

از تمللام  یللل یو تحل هیلل تج   یلل   مللا باابتلل ا

 قیلل موجللود  هلل  از طر یاط عللا  لظللارت

 سللایرو ه     ونیکام  شمن های هو  الهسام

نلل  یش ه در طول فرآ  یاط عا  جمر آور

  یتللوال یملل  قیلل طر میلل ه از ا یالجللام دهلل 

 : یکن  یابیارز
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و   ه یتهو ی ها ست یس ییکارا •

 مط وع  هیتهو

مناسا  ونیطرح کام ایلوع  اگر •

 .باش 

 .هوا مناسا باش   یتج   اگر •

  ن یرفتار رالن ه در طول فرآ اگر •

 باش ه حیصح

 ن ویا در کاممد

در لظللر گرفللت    یلل کلله با  یمریمه  د  لكته

 میلل ها استه ا  ونیش ه در کام   یتنظ  یدما

و   هیلل تهو  سللت یس  یش ه بللرا  مییتع  یدما

 یملل   یخنک کنن ه بسته بلله عوامللو مختلفلل 

  مست و از آب هرچن توال  متفاو  باش ه  

 یهللاو تعلل اد جوجلله رونیلل ب یو هللوا

 زهاجللا   یلل با  هیلل ل ل  لهیشلل ه  وسلل   یریبارگ

شلل ه کللار   میللیتع  یهمللان دمللاده  که با  

 هالجام شود

بسته به    یبا   یل طه تنظ  یحال  دما  میبا ا

  تعلل اد هللاجع لله  در    مواد مللورد اسللتفاده

)تراک ( و ال ازه جوجه جوجه ها در جع ه  

 میآخر  میها اص ح شوده در لظر گرفتم ا

  یل طلله تنظلل   یدمللا  قیلل فاکتور هنمللام تط 

 یدسته هللا  یجوجه ها  رایدشوار است  ز

اللل ازه( معمللور  در طللول  رییلل مختلللف )ت 

 شول ه یم  یریو ل و با ه  بارگ  موح
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 واناتیبر ح یرفاه مبتن یهاشاخص

با توجه به دو لكته ذکللر شلل ه در   میهمچن

بللر  یرفاه م تنلل  یشاخص ها  یابیبار  ارز

از   یاسللته برخلل   تیحائ  اهم   یل  والا یح

 :ذکر ش ه است  ریآلها به شرح ز

 

 کلواک  یدما

 ییشللاخص هللا  کلواكدما و ه  رفتار     ه

را در   ی لل یدق  اریهستن  کلله اط عللا  بسلل 

 نلل یفرآ  میلل مورد رفاه جوجه ها در طول ا

 1جلل ول    رابطه  میادهن ه در    یبه دست م

 یطلل یمح  طیاز شرا  یبه عنوان دستورالعمل

جوجه ها ارائه ش ه است تللا   یمناسا برا

را در مح وده   کلواك  یرفتار راحت و دما

( لشللان گرادیدرجه سالت  40-5ه40)  نهیبه

 ده ه

 

 رفتار جوجه

شللرح رفتللار مللورد التظللار    2جلل ول در 

کلله در معللرش   ییبسته به دمللاها  جوجه  

 هکنی مشاه ه می  رل یگیم  آن قرار

 

 

 روزه. کیحمل و نقل جوجه  یبرا یطیمح ستیز یها هی. توص1جدول 

 محل بارگیری  داخل جعبه  

 28-26 33-30 گراد(  سالتیرجه حرار  )د

 55-40 60-50 رطوبت لس ی )درص (

 1500 - ( ppmدی اکسی  کربم )
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 ه رندیگیم که در معرض آن قرار  ییتظار جوجه بسته به دما. شرح رفتار مورد ان2 لجدو

  دمای محیط

 گراد( سانتی)

دمای کلواک  

 )سانتی گراد( 

 جهرفتار جو

 رند یم یشوند و م یم  هوشیاز جوجه ها ب یاریبس 45-44 درجه  42بیشتر از 

 بلند یصداها د،ینفس نفس زدن شد 42بیش از  40

 ع یمنقار باز، نفس نفس زدن سر ،یتنفس سترسید 41-42 38

 شوند یشوند، جوجه ها در جعبه پخش م یبال ها باز م 41-40.5 34بیشتر از 

 آرام و  یعاد 40-40.5 30-33

 م یمال یآوازها ،یفاقغوغا کردن ات 39.5-40 28-30

 طرف جعبه قرار دارند  کیشوند و در  یم ک یجوجه ها به هم نزد 39.5بیش از  24بیشتر از 

 چشمان بسته ن،ییبه پا زانیآو سر –و قوز کردن  یافتادگ  34 15از  شتربی

 

 

 وزن بدن

از دیمللر شللاخص   بلل ن  وزنت یلل در لها

 هللای قابللو بررسللی و توجلله مللی باشلل ه

تا شش سللاعت حمللو   یتگوش  یجوجه ها

گللرم در هللر   1توالن  به طور متوسط    یم

کللاهش وزن   میلل جوجه از دسللت ب هنلل ه ا

بلله   رزممعمور  با کاهش آب همراه استه  

گللرم   5-4از    شی  کاهش وزن بلل ذکر است

تواللل  باعلل  مشللك    یملل   وجللهدر هر ج

 الن  مر  جوجه ها شودهم  یج 
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 صهالخ

حمللو و   نلل یفرآ  نكهیا   ییتأ  یبرا  ان یدر پا

 یابیلل ارز  یلل   باشللودالجام    یل و به درست

 : یریدر لظر بم  ریداده ها را در موارد ز

را   یاتاق لمهلل ار  یطیمح  طیشرا •

 . ینک  یابیارز

را در ل ام مختلللف   کلواك  یدما •

و  یریلل اللل ازه گ یاتللاق لمهلل ار

 . یکن  یابیارز

وزن جوجه در اتاق   یریگ  ال ازه •

 یلمه ار

 یمه ارجوجه را در اتاق ل  رفتار •

 . یمشاه ه کن

 میدر حلل   یطیمح  طیشرا  یابیارز •

 حمو  

 یدمللا یابیلل و ارز یریلل گ اللل ازه •

 .هیجوجه ها در هنمام تخل  کلواك

  للت وزن جوجلله   و  یریگ  ال ازه •

 یبلللرا - هیللل هلللا در هنملللام تخل

کللاهش وزن در طللول  یابیلل ارز

 .حمو و ل و

رفتللار جوجلله هللا در هنمللام  بلله •

 . یتوجه کن  هیتخل

را  هیلل خلهنمللام ت ریلل و م مللر  •

 . یکن  یابیو ارز ادداشتی

رصلل  د 100 ریلل زمللان توز ملل   •

 یابیلل جوجه ها را مشللاه ه و ارز

 . یکن

 یابیللللل و ارز یریللللل گ الللللل ازه •

 میالمیلل مالن  م    یتول  یپارامترها

    و (AWG) وزن شیافلل ا

FCR    طول هفت روز اولدر. 

تللوان  یلكللا  ملل  میلل ا یتمللام یابیلل ارز بللا

بلله   حمللو  نلل یاز فرآ  ی لل یدق  اریبس  ریتصو

مشللك     ایلل   انیلل ز  میدست آورد و همچن

 را به آن مرت ط کرده یاحتمال
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جعبه  یرنگ ی. مربع هایانبو ج  یمرکز یها فیبرجسته کردن رد ون،یکام ییهوا ی. نما1شکل 

نشان داده شده   زین CO2کاوشگر  تی دهند. موقع یرا نشان م RHدما و  یبا پروب ها ییها

 است. 

 

 

 

کند.  یرا در داخل ظرف برجسته م RH یهاپروب دما و  عیکه توز ونیکام یجانب ی. نما2شکل 

 هستندنشان دهنده جعبه ها ه یرنگ یمربع ها
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