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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 های میکروبی در تولید خوراک حداقل سازی آلودگی •

 21 هاهای خالقانه در از بین بردن بیوفیلمروش •

  

 

 

  تغذيه

 31 نقش بتائین در تغذیه طیور  •

 45 ها بر کوکسیدیوز بررسی تاثیر مخلوط اسانس •

  

 

 

 

 مديريت و پرورش  

 

 55 های گوشتیای در برابر سندروم آسیت در جوجهتدابیر تغذیه •

 61 درآوری ضعیف بررسی دالیل پنهان جوجه •

 71 تر ی طوالنیهای تخمگذار برای چرخه تولیدمدیریت گله •
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 تولید خوراک  در های میکروبی سازی آلودگیحداقل 
 

 

 

 امیرحسین پورآباده   ترجمه و گردآوری:

 بهداشت خوراک دامتخصصی  دانشجوی دکتری  

 
 

 

 

 خوراک  بهچگونگی ورود آالینده ها  

و  هووا از باکتر ،یكروبوو یم هووا یآلووگ  

هووووا و  رفتووووه پووووا ک   هوووواروسیو

مختلووب بووه   هووااز راه ها،نیكگپگکسوو یما

 هنوو ه  لیو مووگا  پ ووك گریوو خووگراك  

از   ی. برخوو کنوو یم   ایوو پ  یخگراك  سترس

 هنوو ،  ر یرخ موو   یعوو یبه  گر  ب  رهایمس

  یپگل  ن ی ر  گل فرآ  گری   یکه برخ  یحال

و  ر اثر مگاجهه مووگا  اوو ایی بووا  گاموول 

 شگن .یم جا یا  آلگ  ی

مگجگ   ر خگراك  ر  رجووه    ها  ن هیآال

 ام   رفوواه و بهووره ور  ،یسالمت   ول براا
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م ووترك   تیوو  ارن ، با پگجووه بووه ماهخطر  

انسوواو و   نیزا بوو    موواریاز  گامل ب  یبرخ

نیز مخا ره آمیز سالمت انساو     برا  ، ام

 است.

 هاندهیها به عنوان آال کروبیم

 ( هازباویممگجگ ات )  قا رن   هاكروبیم

را آلووگ ه و اشوویا   اجسام    نیزن ه و همچن

 اقوو ام مووگثر   یوو از    یو بخ ن . به  نگاکن

 نیو پام   کنن  اویپگل  ،یستیز  تیامن   برا

از نظوور آلووگ ه را  ییمووگا  اوو ا ،کننوو  او

ماننوو   یخاصوو  هووا پوواپگ وبووگ و بووا 

مووگر  ها    نیكگپگکسیو ما  اسهیانتروباکتر

مصوور     هن .یپر  انجام م قیق  یبررس

کووه معمووگالت پظووت نظووارت  ییهووا باکتر

 ایسووووتریسووووالمگنال، لنظیوووور هسووووتن  

 ،زا موواریب یکلوو   ای یو اشر  تگ نزیمگنگس

  بوورا  خطوور پگانوو یم گانوواتیپگسووح ح

 انساو باش . همچنین و گاناتیح یسالمت

بایوو   قووت خووگراك    ایوو اولیه  مگا     پهیه   ر

وجگ    یاحتمال آلگ    همگارهه  چراکنمگ   

 نظیوور ترت اولیووهاز مووگا   ی ار . برخوو 

لووگ  ی بووه آ  مسووتع ،  بی تر از سایر مگا 

 را  مهوواجر  و  یپرن  او وح   هستن . ترت

 همچووگوزا     ماریبه  نگاو حامل  گامل ب

به خووگ  (  AIپرن  او )   آنفلگانزا  روسیو

م فگع این پرن  او از  ریق     .نکیج ب م

 مووگا  اوو اییبووه آلگ  ی انتقال  با ث  خگ   

کووه  وجووگ   ار  ینگرانوو   یوو . شووگن مووی

ویوووروس آنفلوووگانزا  شووو ه  م وووخ 

هم  ر موو فگع   یم ت  گالن   برا او  پرن 

مووا ه   مان  ار اسووت.  ییو هم  ر مگا  ا ا

پگلیوو  کارخانه آلگ ه می پگان  به   یخگراک

 آمووا ه  بووه خووگراك تیوو خووگراك و  ر نها

 یاب .  ه یگر را

با وجووگ  آ وواهی نسووبت بووه ایوون ریسوو ، 

خگراك   اولیهاز مگا   انباشت حجم زیا    

شوو  کلووزا بوو وو پگ  ایوو   ایمانن  ترت، سگ

 ر موووزارع و پووور از بر اشوووت  مظووواف 

 ریوو اساز ،  تخیره  مظصگالت و یا هنگام  

 کووهیزمووان ژهیوو امر به و  نی. استیمعمگل ن
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وجووگ  مناسوو    سوواز رهیوو تخ تیوو ظرف

 مظصگالتاز    ییحجم باالن اشته باش  و  

بی ووتر ب وو سرپگش مناس   پگ شووگن ، 

 هنوو ه  لیپمووام مووگا  پ ووك .اسووت رایوو 

 ر برابر   نهایی  خگراكهمچنین  خگراك و  

هسووتن .  ریپوو   یآسوو  ،و فسووا  یآلووگ  

  ووتریب نظیوور  انووه ترت  از مووگا  یبرخوو 

و   هسووتن ،  و ک وو   قارچ  با  آلگ  یمستع   

آلووگ  ی بووا   بووه  ینوو یپروپئبرخی منوواب     یا

حساسوویت سووالمگنال  نظیوور ییهووا بوواکتر

 . ارن 

  ووتریخطر ابووتال بووه سووالمگنال ب  با این که

مسووئله سوواز  پوواپگ وامووا پنهووا ایوون   ،است

آنفلووگانزا    گعی، شوو مثووال. به  نگاو  نیست

 هووا سووال  وویمتظوو ه  االتیا پرن  او  ر

 انتقووال  هووا راه      ساییشنامنجر به     یپ

 گریوو بووه   یاز پرنوو  او وح وو ویووروس 

مطوورش شوو  کووه از    پئگر  نی. اش    پجار

بووه  ووگر مووگثر   که پرن  او پجارییآنجا

 موونیا هووا  کنتوورل شوو ه و سالن ر  اخل 

 ی، احتموواالت خووگراك موو شووگن ار  میه نگ

  یوو و به  نگاو    ش هپر آلگ ه  پگان  راحت

بقووا   ،قوواتی موول کنوو . پظق راه انتقووال

را نیووز بووه اثبووات  خووگراك ر  روسیوو و

بووا   ،خووگراك  آلگ  یپر از    رسان ه است.

 سترسوووووی پرنووووو ه و پ، یوووووه از آو، 

  یپ وو  پگانوو یم روسیوو و  ریپوو  فگنت

 .یاب    سترشو  ر سراسر  له    هش 

 

 ندهیبه عنوان آال (سمومها )توکسین

برخووی اجووزا  پگانن  شووامل    یمها  آالین ه

 ،خووگراك  ام مووگا  اوو ایی و نیووز  بیعووی

 هووا پگکسووینو    1هووانووگالتیمانن   لگکگز

 هووا سوومیكروار انیشوو ه پگسووح م  یوو پگل

 باشن .

 رهیوو تخ  ای ر  گل فصل رش ، بر اشت و/

 یهووا موو    وو کمظصووگالت زرا ووی     ساز

 ام کاموول  خووگراكو  اووالت  نوو  روپگان

 گاموول   ریپظت پأثها  ک  رش   .  رش  کنن 

 
1 Glucosinolates 
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 یماننوو   مووا، ر گبووت و بارنوو   یطوو یمظ

 است. 

مگاجهه  انه است که    نیمعمگالت فرض بر ا

چنوو  روز   بوورا با ایوون  گاموول ها  االت

پگانوو    یموو   یاما آلووگ    ست،یمهم ن  چن او

منجوور  همچنووینو  فتوو یاپفاق ب  یسر  یلیخ

      و کووواه    امالت سوووالمت بوووه م وووك

 شگ .آو    وربهره

سمگم قارچی     نینگراو کنن ه پر

 : بارپن  از (ها نیكگپگکسیما)

 1  نیآفالپگکس •

 2گالنگل ین ی ئگکس •

 3نیسیفگمگن  •

 A  4نیاکراپگکس  •

 5زرالنگو  •

 

1 Aflatoxin 
2 Deoxynivalenol 
3 Fumonisin 

4 Ochratoxin A 

5 Zearalenone 

مناس  رش  ک   مظیطی    حیشرا  چنانچه

خطر   نییباش ، نظارت بر مظصگالت و پع

است.  حائز اهمیت  رایها بس  نیكگپگکسیما

 انووه )  DDGs ترت و اولیووه نظیوور مووگا  

 ی   هک  مظلگل   خ   حاو   ریاالت پقط

 سووگخت پگلیوو  صوونعت اصوولی فوورآور ه

 بووا یآلووگ  حسوواس بووه  ،(اسووت اپووانگل

انووگاع  قووارچ نیوو هسووتن . ا لگسیآسوو ر 

 پنهوواکه نووه     کنیم   یرا پگل  هانیآفالپگکس

بلكووه     ارن ،یم  یمنف  ریپأث   یگر   یبر پگل

 زیوو کنن ه نبوور سووالمت مصوور  پگاننوو یم

م خصات مجاز   ت،یبگ ارن .  ر نها  ریپأث

اسووت، کووه  نییهووا پووا نیآفالپگکسوو   بوورا

م اخلووه    اسووتراپژ   یک   را به    تیریم 

 کن . یم  لیمهم پب 

 

 ها ندهیمحافظت از خوراک در برابر آال

و    موواریب  بووروز  از  پی ووگیر   به منظووگر

 رهیوو زنج  ر یتسوو یز تیوو از امن پ ووتیبانی

ر ایووت  قیووق اصووگل به اشووت  ر   ییا ا
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خگراك ضوورور  اسووت بووه سه پگلی   پرو

 انتقالنظگه    ا ال ات  قیقی ازویژه آو که  

ا ی و مگا  ه ساز  مظصگالت زرو تخیر

ل کاموو به  ووگر اولیه پ كیل  هن ه خگراك 

همچنووین بووه  . سترس نیسووت و شفا   ر

 نووگاو یوو  اقوو ام پی ووگیرانه و یووا حتووی 

هووا    کنن هیضوو  فگن  پگاو ازمینی   رما

 گویاز فرمگالسوو   یبه  نگاو بخ   مرسگم

ج ا انووه  ه صووگرتبوو  نیخووگراك و همچنوو 

 فا ه نمگ .است

خوووگراك، حفاظوووت   هاکنن هیضووو  فگن

بووه   مجوو    ی ر برابر آلووگ    م ت  ی گالن

 گانوواتیبووه ح  هیوو و پ،   رهیحمل، تخ  هنگام

هووا  روش ر کووه    یحووال ر    کنن ،یارائه م

  پاب  فقح بوورا  ای   هی رمامانن   یكیزیف

خگراك را   ی، آلگ  هگپاک  یزمان  مقط    ی

 ر حووالی اسووت کووه  نیوو ا. کنوو یکنتوورل م

بووه   هیوو قبوول از پ، )خووگراك  مج      یآلگ  

رخ  ه .   یزمانممكن است  ر هر    (حیگاو

ن وو ه   یض   فووگن  یکه به  رست  یخگراک

مراحوول اصووگل به اشووتی  ر و یووا  باشوو 

بووه شوو ،  یت ن وو ه بالی  آو ر امختلب پگ

 است.  یآلگ    زیا   ارا  احتمال

 

 آلودگی خوراک با سالمونال

 ابوو   از سه راهعمگالت  م  مزارع پرورش  یگر

 ی( آلووگ  1: )شووگن آلووگ ه مووی سووالمگنال

( 3) ایوو و /  ،یطوو یمظ ی( آلووگ  2خووگراك، )

ایوون از   یوو هوور  موور . پخووماز راه انتقووال 

و   نوو   ار یموو  ریپأث گری گامل بر  گامل  

بوورا  مگفووق  . نوو ارپبووام متقابوول  ار  همبا  

م انقکنترل  و    ریس   سنج   هبرنام  بگ و

(  ر کوواه  پعوو ا  کوول HACCP)  یبظران

  هاسوومیكروار انیم ریسووالمگنالها و سووا

، (بووه صووفر   یپا ح  امكاو نز )  زا ماریب

بووه  نووگاو   موو کگرهر سووه  اموول    ستییبا

 ر نظر  رفته شووگن .   آلگ  ی  مناب  بالقگه

  یوو موو اوم پگل قابلیووت ، ظوور فوون آوراز ن

 نیپوور  بیضووع  ،  خگراك بوو وو سووالمگنال

مراحووول  ر کنتووورل سوووالمگنال  ر  لقوووهح
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است. ا وور قوورار پرورشی )قبل از ک تار(  

اسووت از  فگنووت سووالمگنال  ر پرنوو  او 

و خگراك   یطیمظ  یشگ ، آلگ     ریجلگ 

 کنترل شگ .   یبا زیبا سالمگنال ن

خووگراك  ه  پ ووكیل  هنوو   اولیهمگا     تیفیک

کووه   خووگراکی  رایز  ،مهم است  بسیار  گری 

 لووه و   تیوو فیبوور کشووگن ،  ، یه موویپبا آو  

 ریپووأث  پگلیوو  سالمت  گشت و پخم مر   

خگراك خووام   هیمگا  اول   تریب.    ار است

 ر   نیمنب  پووروپئ  ایو/   که به  نگاو انر 

منووابعی   ، نشووگ  یاسووتفا ه موو   گری   رهیج

  و ، پگلیوو هستن  که خارج از صنعت  یگر

 نیولوو ا نیبنووابرا   .نشگیم ازش و حمل  پر

پرنوو  او   یاز آلگ     ری ام مهم  ر جلگ 

 هن ه   لیمگا  پ ك  یفیکنترل ک  ، ر مزر ه

 است.  گریخگراك  

من ووا  فگنووت سووالمگنال  ر  یابیهنگام ر 

 پیسروپ نییانساو، پع  و به ویژه  گاناتیح

 یبه  نگاو مثال، به خگب  .استمهم    اریبس

پگانوو  از   یگنال موو سووالمکووه    روشن اسووت

 هن ه به خگراك کاموول   لیپ ك  اولیه  ا مگ

انتقووال   نیوو ا  زن ه منتقوول شووگ .  گریو به  

مظصگالت سووالمگنال    یمنجر به پگل  ی اه

شگ .   ی گشت و پخم مر ( م  یعنیمثبت )

سالمگنال    ها  پیاز اوقات سروپ   اریبس

 افووتی هنوو ه خووگراك    لیکه  ر مگا  پ ووك

 ازعموووگالت شوووگن  بوووا آنچوووه کوووه م یمووو 

 یموو   جوو ا  گریوو ش ه     فرآورمظصگالت  

سووا ه  ن،ی. بنووابراسووتین كسوواوی ، نشووگ

برنامووه  چنین پصگر شگ که    انگار  است

 نیاز بوو   کنترل سووالمگنال کووه صوورفات بوورا

، شگ ل میا مابر و سالمگنال  ر خگراك  

مگجووگ   ر   انووگاع سووالمگنالها ریسووا

  یوو کنوو .  کنتوورلنیز   گشت و پخم مر  را  

سوونج  ریسوو  و کنتوورل نقووام  برنامووه

 است.   ضرور ك ارچهی    1بظرانی

از   یووو خوووگراك با  یووو پگل  هاکارخانوووه

 شووو ههی»کنتووورل پگص  ها سوووتگرالعمل

 گر«یخگراك  ام و    پگلی    سالمگنال برا

 
1 HACCP; Hazard Analysis Critical 

Control point 
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  ام خووگراك صوونای کووه پگسووح انجموون 

 کنن .را  نبال  منت ر ش ه است،  1كایآمر

  بوورا  پگان کلی نمی  HACCPبرنامه    ی 

کارآم  خگراك    پگلی    کارخانه ها  پمامی

از نظوور   هر کارخانه خگراك    چراکه  ،باش 

م یریتی  ارا  شرایح خوواو و منظصوور 

ی  ر پمووامحووال،  نیوو . بووا ابووه فوور  اسووت

 یبرخوو خووگراك   یوو پگل  کارخانووه هووا

مگار  به   نیوجگ   ار ، و ا  ی نیزم ترکاپ

کموو  بووه حوو اقل رسووان و    برا  ی گر کل

 سوومیكروار انیم  بوواایی  نهخگراك    یآلگ  

مطوورش  ،زا ماننوو  سووالمگنال  موواریب  هووا

 :هستن 

 اول و مهمتووور از هموووه، مظووول •

خووگراك اسووت.  کارخانووه پگلیوو 

 یكروبوو یم یاز آلووگ    ری ووگیپ

 راحوووی و سووواختار  ر   یووو با

 .ر یمگر  پگجه قرار   ساتیپاس

 
1 AFIA; American Feed Industry 

Association 

 نقام   یهر کارخانه خگراك با ر   •

آو و    ییرا شناسا  یکنترل بظران

  گاموول  از نظوور کنتوورلرا  امنقوو 

 یبه  گر موونظم بررسوو   زابیمار 

 یآلووگ    بووروز ر صگرت    .نمگ 

 اتاقوو ام  جهت   برنامه ا  بایستی

فهرست  اشت.   ر نظر    یاصالح

  هووا رهیبا ج  یبا   مگجگ مگا   

کووه بووه آنهووا  مزار وویمخلووگم و 

مطابقووت   ،شووگ   ی ا ه موو   لیپظگ

  از نمگنووه هووا  ی ا ه شگ . بانك

 جووا یا   یوو ك باخووگراپگلی  شوو ه  

نیوواز بووه شووگ  پووا  ر صووگرت 

و   هیپجز   برا  ،یابیر   بررسی و

. نمگنووه   ر  سترس باشن  لیپظل

مهوور و مووگم   یوو خووگراك با  هووا

و خ وو    زیوو پم  یش ه و  ر مكان

 شگن .   نگه ار

مووگا  اولیووه پ ووكیل از   یوو هوور  •

خگراك مگر  اسووتفا ه  ر    هن ه
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خوواو  یخطوور آلووگ   کارخانووه،

  یوو خطوور باخگ  را  ار . مووگا  پر

به  قووت اربووال شووگن . بووه  ووگر 

نسبت   یگانیح   ها  نیپروپئ  ،یکل

   ارا یاهیوو    هووا نیبووه پووروپئ

 یاز آلوووگ    سوووطگش بووواالپر

پگ ر ضووایعات سالمگنال هستن .  

مووگا     جووز   یو پگ ر پر با   یگر

 . نپرخطوور  ر نظوور  رفتووه شووگ

مظصووگالت االوو   نیوو اآلووگ  ی 

 ییهووا پیهموواو سووروپناشووی از 

 ووگر همزموواو بووه   هستن  که بووه

 ر  یآلووگ   جووا ی نووگاو  اموول ا

 یموو  ییشناسووا گریوو    لووه هووا 

 ر مووگر   یشووگن . سووگابق کوواف

از   ،اولیووهمووگا     ها   کنن ه  نیپام

  یوو با ،یفیکنترل ک   جمله  ا ه ها

 . شگ   نگه ار  تخیره و

شگ  کووه برخی مگاق  پگصیه می •

پرخطوور  ر   اولیهاستفا ه از مگا   

ر جیره ا ایی جگجووه هووا و  یووگ

 ر معوورض پوون  یووا مگلوو  بووه 

ح اقل برس . استفا ه از خگراك 

پووا   1پلت ش ه / کرامبل  ر سوون  

روز ی جگجه ها که مسووتع    14

به ابووتال بووه سووالمگنلگز هسووتن ، 

بای  مگر  پگجه قرار  یوور  زیوورا 

خگراك  ی فرآین  سوواخت پلووت، 

ر معوورض  مووا  بوواال کووه  ر  

سووالمگنال مووگثر اسووت،  نووابگ  

  یر .قرار می

برنامووه    ی   یخگراك باکارخانه   •

بووه    بوورا   کاربر   یستیز  یمنیا

 اشووته   یح اقل رسووان و آلووگ  

ایوون منووا ق حائوول  وجووگ   باش .  

از سوواز  پووا  امكاو را فووراهم مووی

بووه کارخانووه   متفرقووهورو  افرا   

. شووگ   ریخووگراك جلووگ  پگلیوو 

بووه  نووگاو   یوو با  کننوو  اویباز 

 ر نظر  رفته شووگن  ه  آلگ مناب   
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 مناسوو   یستیز  یمنیامات ااق   و

و    ر این خصووگو انجووام  یوور 

روکوو  و    روپووگش  الزم است پا

  مصر ، چكمووه هووا كباریکف   

 ر   و...    ش ه  ی فگنض   یكیالست

 .ر یآنها قرار   اریاخت

 یپرنوو  او وح وو جگنوو  او و  •

کارخانووه  وار  ایوو   یوو نز   یوو نبا

  کووه پرنوو ه شگن . مگا   خگراك

-  استفا ه میالنه سازها برا   

از مظگ ووه کارخانووه   یوو با کننوو 

شووگن  و جم  آور  و پاکساز   

نیووز بالقگه     النه ساز   مكاو ها

 شگن .  ح  

کنترل  وور  و ابووار  ر کارخانووه  •

کنتوورل سووالمگنال   خووگراك بوورا

ر  و ابار منبوو  است.     ضرور

سوووالمگنال  ر  یآلوووگ   یاصووول

 خگراك است.   یپگل  هاکارخانه

او کارکن  اسقرار و پر     الگگها  •

شووگ  کووه  ی راحوو    ووگر  یوو با

متقا   به ح اقل   یاحتمال آلگ  

که   یکارمن ان  ، به نظگ  کهبرس 

کار   هیمگا  اول  افتی ر منا ق  ر

اجووازه ورو  بووه   یوو کننوو  نبا یموو 

را  نهوواییخووگراك پگلیوو  منطقووه 

   اشووته باشوون  و بووالعكر. بوورا

ر ایوووت صوووظی  از  نووواویا م

  پووگاو از لبوواس هووا  ی، مبرنامه

 کر .  استفا هتلب مخ  یرنگ

 اولیووهمگا     هیو پخل  افتیمظل  ر •

مرپوو ، موونظم و  ز،یوو پم یسووتیبا

مناس  باشوو .  ر   یزهك     ارا

آلووگ ه بووه   اولیهکه مگا     یصگرپ

پرنوو  او   ایفضگالت جگن  او و/

آسووی  ناشووی از هوور  گنووه  ایوو 

ایوون کووه باشوو ، قبوول از  اتح وور

بایستی مر و  ا الم   شگن   هیپخل

از     ار   یاب  هیپخل   گ ال.  شگن 
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از مووگا   مانوو ه ا بوواقیهر گنووه 

پووگاو   یباش . چاله ها را موو   یبلق

پگن ( از مووگا    100کم )  ریبا مقا 

هووور روز  اویووو کوووم خطووور  ر پا

شوو ه  ابیشست گ  ا . ترت آسوو 

 ٪1پووا  0.5  پگنوو ( حوواو 100)

  ،یووو گنی)پروپ یآلووو    هااسوووی

پگانوو    یموو   زی( ن یفرم  ای   یاست

  پاکسوواز   برا   به  گر  وره ا

بووه   یاستفا ه شگ  پا خطر آلگ  

 نیوو از ا ی. مخلووگ  حوو اقل برسوو 

پگاو به  نووگاو  یم  زیرا ن   هایاس

 اضافه کوور   یینها   مكمل به ا ا

زنوو ه را    سووالمگنالها  شوومارپا  

 کاه   ه .

 ر  بایسوووتیپموووام موووگا  خوووام  •

و ضوووو  آب  زیوووو پم  لگهایسوووو 

 .شگن    نگه ار

 بووق برنامووه بایوو     هیوو نقل  حیوسا •

 یضووو  فگنو  یمووونظم بازرسووو 

شگن . زباله هووا، اح ووا  و الشووه 

 لیبووا هموواو وسووا  یوو ها هر ز نبا

مظصگل   ای  هیکه مگا  اول   اهینقل

کننوو ، حموول   یموو   منتقوولرا    نهایی

خووگراك بووه   لیوو پظگ   شگن . برا

  یووو با ی پنهووواپرورشووو  فوووارم

شووو ه  نیووویپع  هوووا گویکووواماز

 .استفا ه شگ 

پمیووز خووگراك   مظل نگهوو ار ر   •

  1تخیووره مخووازو نگووه  اشووتن

بووه  ووگر    یوو اسووت و با   ضرور

نظووارت  مووگر  بررسووی و موونظم

 یبه اشت ریا حی. شراقرار  یرن 

  یوو باو ریزش خگراك از مخازو  

 اصالش شگ . سریعا

-انتقال  هنوو ه، از جمله  زاتیپجه •

 سوواتی ر سرپاسر پأس   ی، با2ها

 م ووخ   شماره  ایبا حلقه رنگ  

 ر   یا وور آلووگ    نیشگن ، بنووابرا

 
1 Storage Bins 
2  Conveyors 
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 ، منطقوووه خووواو رخ  هووو   یووو 

پووگاو یمربگ ووه را موو  زاتیوو پجه

 کر .  یو ض  فگن ییشناسا

کوواه    بوورا  یوو با ییهوواروش •

آسوویاب    ها مووا  ر  انووه   یسر

از بووه کووار  رفتووه شووگ  پووا    ش ه

ر گبووووت  ر مخووووازو  پجموووو 

  آر  اووووووالت سووووووازرهیتخ

زیوورا مگجوو   ،شووگ   ریجلووگ 

و هوووا و قارچ هوووا رشووو  باکتر

افزای  احتمووال آلووگ  ی خگاهوو  

 ش .

انتقووال  هنوو هموونظم   شست ووگ •

بووا  2کف ووكیو  1هووا  مووارپیچی

   هایاسوو    پگن  ترت حاو  100

را بووه  یافقوو  یخطوور آلووگ   یآلوو 

 رسان . یح اقل م

 
1 screw conveyors  
2 boot-type conveyors 

و   3هووا  پووگزینباسووكگلسطگش   •

  بووه  ووگر  وره ا   یبا  كسرهایم

اولیووه کووه بووه و از مگا     یبازرس

 شگن .  زیچسبن ه پمها ج اره

ورو  بووه قبوول از   یوو نبا هووا پلووت •

هووا و سایر قسمت    ا یا اشکگلر ب

کووه  پلووت هوواییکننوو .     ایوو پماس پ

بووه   شووگن ریخته مووی  نیزم   رو

 ر   یآلووگ    ی نگاو منب  احتمووال

  یوو و نبا شووگن مووینظوور  رفتووه 

اضووافه   یی وباره به خگراك نهووا

 شگن .

کووه  4پجهیووزات افووزو و رواوون •

 پلووت  رو یچربوو  افووزو و  بوورا

بووه خووگبی   یوو ان ، باشوو ه  ی راح

  هووان ،  ر مكاومهر و مگم شووگ

از  وور  و ابووار اسووتفا ه    ووار

  براشگن .    زیشگن  و روزانه پم

 نیبوو هووا  انتقال  هنوو هکر و    زیپم

 
3 Batch scales 
4 Liquid fat coater 
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 رهیخو ت  پجهیزات افزو و چربی

 ابیترت آسوو  ،خووگراك  سوواز

  یوو با  یآلوو     هایاسوو    ش ه حاو

 روزانه استفا ه شگ .

 گویو کووام   ساز  رهیتخ  مخازو •

  بوورابووه  ووگر ج ا انووه    یوو ها با

و پلت اختصاو   اك کرامبلخگر

هوووا و مخوووزو نیووو  ا ه شوووگ . ا

و   یمرپ  بازرسوو    یها باگویکام

 شگن .  زیپم

 ایوو کووه بووه صووگرت فلووه    یخگراک •

 یموو   لیوو بووه مووزارع پظگ   ا  سهیک

سوویلگها و مخووازو  ر     یشگ  با

شوووگ . هووور   نگهووو ار پمیوووز 

خووگراك   سوویلگ و     یبا   مرا ار

 ازیوو  ر صووگرت ن اشته باش  پووا 

برنامووه ا   ر  فووهوقکووه  اینب وو  

بتووگاو   ،پرن  او اپفاق افتوو   هیپ، 

و  زیوو پم یرا بووه  رسووت سوویلگها

 .  نمگ   یض  فگن

که به  نووگاو  یگانیح  نیهر پروپئ •

 گریوو  ر خووگراك   ییمووا ه اوو ا

از   یوووو با شووووگ ،یاسووووتفا ه م

)پگلیوو  پووروپئین  ییهاکارخانووه

 پووامین حیووگانی/ پووگ ر موواهی( 

ها  به اشووتی و شگ  که پروپكل

ها  منظم بوورا  کنتوورل بازرسی

 ها را ر ایت کر ه باشن .  پاپگ و

 یآمگزشوو   برنامووه هووااجوورا   •

همووه کارکنوواو کارخانووه   بوورا

.  ر ضوورور  اسووتخووگراك  ام 

و بووا پگجووه   منظم  یفگاصل زمان

 برنامووه هووایی  به شرایح مگجگ ،

بووا   HACCPبهبگ  برنامه     برا

 م ارکت کارکناو واحوو  پگلیوو  

  . رش و بررسی شگ
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ها به سططح ب بططه شططك    یباکتر  یچسبندگ

 یژگطط یو. اسطط  یجهططا  ای دهیطط پد لمی فیطط ب

بقططا  ی بططرایاسططترا ژ  طط  ی یچسططبندگ

بیططط فیلم میكروبطططی ) .بشطططمار مطططی رو 

ساختاری از جامعه میكروب ها می باشططد 

ز ططده یططا که به ص رت متص  بططه سططح ب 

غیر ز ده یاف  می ش  د. این ساختارهای 

سه بعدی هم اره  ر  اخ  یططم مططا ریك  

پیچیده محص ر شده ا د.  شططكی  بیطط فیلم 

 ر هر  و ر ه باکتری هططای گططرب موبطط  و 

 . (هده می ش  گرب منفی مشا
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 طیز ططده ما ططدن  ر شططرا  یها بططرا  یباکتر

مقططدار که    یحیما ند شرا  یحی امسا د مح

 اری،  رجه حرارت بسطط پایین اس   ژنیاکس

غططیایی  ر محططیط وجطط   مطط ا     ایباالس   

سازگار شططده   لم«ی فی»ب   ی، با وضع دار 

ها به  نطط ان   لمی فی، بیعیطب  طیا د.  ر مح

 ی م  م  یبكرویم  یگ  ه ها  یبرا  یمخز 

 نیرا  ضططم  یحطط یمح  سطط یا ل زکنند و  ع

پططرورش  یکننططد. امططا  ر سططاختما ها یمطط 

 ی ائمطط  یمنبططآ آدطط  گ ، آ هططاطیطط ر و  اب

 اریحططیآ آ هططا بسطط بشمار می آیند، زیططرا  

 مشك  اس .

 

 پرورش سالندر  لمیوفیب

 ستمیبسته با اک س  یی، فضاپرورش  سادن

مطط ا    یغلظطط  بططاال   یبه  د  ایپ   یكروبیم

 ا یطط ط بطط  زجططه حططرارت بططاال و ر ر،  یآد

 یكروبطط یم  سططتمیاک س  یهططا  یژگیو  اس .

و گلططه   انیطط هططر ح 1ی  ططایكروبی  سططط م

بططه ططط ر    ا ططاتیمدف ع ح  ش  .  یم  نیی ع

 یمطط   یساختمان را غن  ی  ایكروبیمر ب م

 یهططططا هیبططططا سطططط  ژهیطططط ، بططططه وکنططططد

 
1 microbiota 

Enterococcus  ،coliformsو    ی، الکت باس

رش  ر  سططتگاه گطط ا  یکه همگطط   ل سیباس

  د.ش  یم اف ی  انیح

با طط  پططرورش    سططادن ر     ا اتیوج   ح

 یمطط   طیمحطط   ی ما و رط بطط  هطط ا  شیافزا

سططاختمان   یگرب بططه بططاال  یه ا  نیا  ش  .

هططا   سمیكروارگا یاز م  یاریرو  و بس  یم

 (bioaerosols)  هططا   آئروس یرا به شك  ب

،  مططاب نیبنططابرا کنططد. یبططا خطط   حمطط  مطط 

هططا   لمی فیسح ب ساختمان آد  ه شده و ب

   (.1د )شك    ش یم   ی شك
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 .سالن های پرورشدر  لمیوف یب لیو تشک هاوآئروسلیب -1شکل 
 

 

 لمیوفیو تکامل ب یریشکل گ

هسططتند   یا  دهیچیپ  یها ساختارها  لمی فیب

را  یقابطط   طط جه ییایطط باکتر رهیطط کططه  خ

 جمططآ  قیطط آ هططا از طر  هنططد. یمطط   ی شططك

ل مرحلططه هم که  ر ططط   یرو  یها  یباکتر

 یمططریمططا ه پل  ایطط   دیسططاکار  یپلطط   میطط   بل غ

کننططد،   ی(  رشططم مطط EPS)  1یخارج سططل د

 نیطط ا شطط  د. یمطط   یسططح ب  شططك یرو

از کا ططال  یشططبكه ا قیطط از طر  كیمططا ر

  ا ططد  ر آن گططر ش   یمطط   طیکه محطط   ییها

بططه   لمی فیطط ضططخام  ب  شطط  .  یکند،  فآ م

 
1.  Extracellular Polymeric Substance 

 یمنحنطط   .ابططدی  ی مطط   شیط ر  امحدو  افططزا

ی وضآ ثابت   میبه    یا زم  لمی فیاستقرار ب

جدا   زانی جمآ و م  زانیم  نیرسد که ب  یم

 عططا ل  طیآدطط  ه از محطط  یشططدن سططل دها

 (.2برقرار ش   )شك  

 بیوفیلم 

 وآئروسلیب

 رطوبت + میکروارگانیسم ها + مواد غذایی    



 ها بی فیلمبر ن  نیاز ب  ر خالقا ه  یهاروش           
 

 24 1400 اییزپ /116اره شمچكاوك/ مه صلناف                                                                             

 

 . لم یوفیدفع ب /لی از تشک ینمودار بخش -2شکل 

 

 

 ی ا حططد  لمی فیاز ب  ییجدا شدن قسم  ها

سادن  ما و رط ب   اخ     راتیی غ   یبه  د

بططه  جططدا شططدن هططا نیطط ا اسطط . پططرورش

م جطط    ر هطط ا  یهططا یاکترگسططترش بطط 

شطط   فشططار  یکنططد و با طط  مطط  یکمططم مطط 

 دیطط جد  یها  یو آد  گ  افتهی  شیافزا  ی ف  

 ش  . جا یا  ا اتیح ر  

 

 لمیوفیخواص ب

 ر  لمی فیطط ب میطط م جطط    ر  یهططایباکتر

 قیطط از طر EPSمخططا    كی رون مططا ر

یا کا ال هططای   یاز منافی و مجار  یشبكه ا

ل ار با  و  بططا   یقرارکه امكان بر  ا تشار

 یکنند، سازما ده  یسل دها را فراهم م  نیب

قسططم   یسططل دها (.3شطط  د )شططك   یمطط 

 کططه  ر  مططاس یی، آ هططالمی فیطط ب یرو طط یب

مقططدار   یآب هستند،  ارا  ایبا ه ا    مستقیم

و آب  ژنی، اکسطط یاز مطط ا  مغططی یشططتریب

 اسطط . ترآ هططا فعططاد سططمیو متاب د بطط  ه

 قیططط م جططط    ر قسطططم   م یهطططایباکتر

کططه  ر سططحم مشططترك بططا   یی، آ هالمی فیب

-micro   طیقرار  ار ططد،  ر شططرا  بانیپشت
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aerophilic  قططرار  ار ططد و   یهطط از  یبطط   ای

خام ش اس ،   ای  رفعالیآ ها غ  سمیمتاب د

ما دگار و مقاوب   ای  ژهیوط ر  به    نیبنابرا

 .هستند

 . یارتباط یبا کانال ها لمیوفی. ساختار ب3شکل 

 

 یها  گاهجایاز    یكییم زا  لمی فیب  ،نیبنابرا

مختلطط    یاس  که شام  گ  ه ها  یک چك

 یاز گ  ططه هططا  متفاو ی  یها  پیفن     یز  و

 نیطط ا سططجاب ا اسطط . كسططانی ییایطط باکتر

و بططرهمكنش بر  عططامالت  یكروبیجامعه م

 یهطططا سطططمیو مكا  یطططیهطططم افزاهطططای 

و  یمعمططار  اسطط . یمتكطط  1میهم سططتا 

 میطط مشططابه آ چططه  ر    لمی فیب  یسازما ده

قابطط    ی كططامل   یطط اهم  ش  ،  یم  اف یباف   

 کند. یم ر    جه آ ها را برجسته 

 واناتیبر سالمت ح لمیوفیب ریتاث

 
1. homeostatic mechanisms 
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  ا ند   یم  لمی فیم ج    ر ب  یها  یباکتر

یی که بططه ها  یاز باکتر  شتریبرابر ب  1000

و منفر  زیس  مططی کننططد جداگا ه    ص رت

بططه  و   یآ هططا بططه ططط ر کلطط   مقاوب باشططند.

ابطططر   امططط  ضطططد بر  ر یروش اصطططل

 ی شططان مطط  یشططتریمقاومطط  ب یوبطط ركیم

 :ییایمیو ش  یكیزیمقاوم  ف (1)   هند:

شططده    شططان  ا ه  4که  ر شططك     هما ح ر

( EPS)  لمی فیطط ب  یمخططاط   كیاس ، مططا ر

  ملكر   ار  از جمله: نیچند

بططه  نطط ان فرآهم آور ن حفاظی   •

 .یكیزیما آ ف  می

  قش یم فیلترایفای   •

مططا آ   میطط بططه  نطط ان   م  کر ن   •

شالت کننده ضططد   میادكترواستا 

 .یكروبیم

از  فططططط   مططططط ا   یریجلططططط گ •

کننطططده بطططه مرکطططز  یضطططد ف  

 .لمی فیب

 

   :یکروم زوم یمقاوم  اضاف (2)

هططا  لمی فیطط هططا  ر ب یکططه بططاکتر یهنگططام

 ر برابططر مطط ا   آ هططاهسططتند، مقاومطط  

 دیطط    اس .  شتریب  اریکننده بس  یضد ف  

 یا  ژهیطط ومقاومطط     یبه ژ هططا  یابی ست  آن

 دهایپالسطططططم اسططططط  کطططططه   سطططططط

( ییپالسططما  یپر  یا  رهی ا  ی)کروم زومها

 ش  د. یمنتق  م

 نیب  یپلها  قیاز طر  دهایپالسم،  لمی فی ر ب

قابطط  ا تقططال هسططتند   هططایباکتر  نیب  یسل د

مقاوم  به  س  آمططده   نی(. بنابرا5)شك   

 یا تقططال افقطط   قی  ا د به سر   از طر  یم

پیططدا گسترش    ییایباکتر  یبه همه گ  ه ها

 .کند
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 . لمیوفیب EPS حفاظتینقش  -4کل ش

 

 

 یگونه ها نی را ب دهایو انتقال پالسم یکه امکان ارتباط سلول یتوپالسم یس  نیب یهاپل -5شکل 

 کند. یفراهم م یمختلف باکتر
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 ها لمیوفیب یکیولوژیدمیاپ  یامدهایپ

 یمتعططد   ییایطط باکتر  یها  گ  ه ها و جن 

 یمطط    ا ططاتی ر ح ف  طط     جططا یبا   اه  ک

 آدطط  گی  یشطط  د و ممكططن اسطط  پتا سطط 

 داشططته   انیطط ا سططان و ح نیبطط  یمشططترک

 هنططد.    ی شططك  لمی فیطط   ا نططد ب  ی، مباشند

 از  م  ه ها  بار ند از:  یبرخ

 سادم  ال ✓

 ل باکتریکمپ ✓

✓ E. COLI 

 س  وم  اس ✓

 ل ک كیاستاف ✓

 استرپت ک ك ✓

 

 یتراک، مقاومطط  بطط یها فشار  ف    لمی فیب

 یضططد  فطط    ،ها  می  یب  ی تها  ر برابر آ

 شیرا افططزا  زبانیم  یمنیکننده ها و پاسخ ا

 بیطط فیلم  ر  ،سططادن پططرورش ر     هند.  یم

و   هیطط محبطط ع،  ه   هیطط سططح ب،  ه   یآد  گ

منجر به شططك  گیططری   آب،    آی  ز  ستمیس

حططال،  نیطط بططا ا .مططی شطط  بططزر   یمشططكل

بططه   ییایطط باکتر  یگ  ططه هططا  نیطط از ا  ی عدا 

 ایطط  ف  طط   جططا یآ هططا  ر ا یی ا ططا   یطط  د

 آی ر ا سططان،  ر صططنا ییغططیا  یمسططم م

 یم  ری س   أث  نیی ر پایی، خص صا  غیا

  یطط هططا بططه  د لمی فیطط ب نیبنططابرا گیار ططد.

و  طی ر ا تشططططار  ر محطططط  ییشططططان  ا ا

مططداوب   یدیطط ،  هدمحیط هططااستعمار ا  اع  

 .محسطط ب مططی شطط  د  یستیز   یامن  یبرا

 امسططا د از   طیاشرمقاوم  آ ها  ر برابر  

 یروشططهایطط  مقاومطط   ر برابططر ا طط اع قب

، اوضاع سادن های پرورش ر    یضد ف  

 کند. یم  وخیم  ررا  

 

 Huvepharmaیی از راه حل ها

بططدون شكسططتن  یضططد ف   ی ططالش بططرا

و   نیبهتططر  ؛ بنابرایناس   دهیفا  یب  لمی فیب

شكسططتن  یروش بططرا نی ططر یاقتصططا 

 ا  مطط    رجنطط  یططا اسططتفا ه از  لمی فیطط ب

،   یب  از مرحلططه ضططد ف  ق  اس .  ندهیش 

 میکر ن با    زیمرحله  م  میالزب اس  که  

 ی ا هططم رسطط بات آدطط   گیر ا جاب    ندهیش 

  یمططا ر شططتریقابطط  مشططاهده و هططم ب
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را حطط  کططر ه   لمی فیب  1یدیساکار  یاگزوپل

 دیببر  نیو از ب

  یریمططد نیروش و قطط ا  نیطط از ا متابعطط 

 ی ف اثططر ضططد  شیافططزا، یسططتیز یمنطط یا

سططح ب را قبطط  از   یدطط  گکننده و کاهش آ

 را  ر سططاختمانجدیططد گلططه  گیططریقططرار 

 قی، از طرHuvepharma  کند.  یم  نی ضم

و سططالم   یستیز  یمنی خصص خ    ر ا

از محصططط الت  ی، مجم  طططه ا  ا طططاتیح

کننططده   آورا ططه و  یو ضططد ف   ندهیشطط 

ارائه   یاز آد  گ  یریجل گ  یکارآمد را برا

  Huvepharma دهنیهططر شطط   هططد. یمطط 
و  یخططاد  ر  امططدار یازهططایالً بططا  کططام

  یوسططا ی ظاف  و ضد ف    یبرا  نیهمچن

 حم  و  ق  محابق   ار : زاتی جه  ای هی قل

▪ DT Foamبططرای کالس  نی: بهتر

هططا  لمی فیطط بشكسططتن مقاومطط  

 .یمزارع مرغدارمخص د 

▪ DT Smart پططاك کننططده بططدون :

آب و  ید دطططه هطططا یکططط  بطططرا

 .ای  هی غی یها  ستمیس

 
1. exopolysaccharidic 

▪ DT Moveروسیطط کننده و : پاك 

 .یکش و ضد باکتر
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 تغذیه طیوردر  نینقش بتائ 
 

 

 

 

 امیرحسین پورآباده  :یورو گردآ  ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 

 

 بتائین یكی از اجزای مهم در تغذیههه ویههور

است که می تواند عملكرد تولیههد را بهدههود 

بخشههد و جههای زین کههردا دا بهها دی ههر 

و متههونین دهندگاا گروه متیل مثل کولین  

به ویژه تحت شرایط استرس گرمههایی بههه 

 پرنده کمک می کند.  

اسههت کههه   یکاربرد  یماده مغذ  کی  نیبتائ

خههوراك در  یمعمههو ب بههه عنههواا افزودنهه 

دهنههده واا  عمههدتاب بههه عنهه   وانهها  یح  هیتغذ

 شود.  یاستفاده م  متیل



 تغذیه ویور در  نینقش بتائ            
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مندع اصلی بتائین که تا بحال در دسترس 

ت. بهها اس  شدهبوده از چغندرقند گرفته می

این وجود ثابت شده  بتائین هیدروکلرایههد 

کریستالی مناسب نیز می تواند این کار را 

به خوبی انجام دهد. این محصول در تمام 

وههول سههال در دسههترس اسههت و  رفیههت 

تولید دا جدا از میزاا محصول چغندرقند 

است. عالوه بر این  این محصول از لحاظ 

  ست.اقتصادی نیز مقروا به صرفه ا

بتائین ماده غذایی با عملكرد شناخته شده 

اسههت  کههه در گذشههته بههه وههور عمههده بههه 

( anhydrousعنههواا بتههائین بههدوا د   

مههورد اسههتفاده قههرار مههی گرفههت کههه از 

چغندرقند استخراج می شد. امروزه بتائین 

بههه عنههواا بتههائین هیدروکلرایههد بههه وههور 

مصنوعی موجود می باشد. تحقیقا  ثابت 

های این فههردورده ز ویژگیه ات ککرده اس

مغذی به عنههواا مندههع بتههائین در صههنعت 

تر  قابههل در خوراك  بهره برداری باصرفه

     دسهههترس بهههودا در تمهههام وهههول سهههال 

باشد. بههه هرحههال  بایههد مراقدههت هههای می

 زم انجام ب یرد چراکه خاصیت رووبههت 

گیری بتائین ممكن است استفاده دا را در 

حههدود کنههد و ا می رکارخانجا  مواد غذای

  .همیشه در دسترس نداشد

 

 جذب و متابولیسم

بتائین در دئودونوم »دوازدهه« جذ  مههی 

شود. مطالعا  بر روی انساا نشههاا مههی 

دهد که جذ  و توزیههع دا سههریع بههوده و 

ساعت   2الی    1پیک افزایش در سرم خوا  

پهها از مصههر  مههی باشههد. بتههائین در 

 ( جذ  می شههود و(GITدست اه گوارش  

توانههد در سههط  از دا مههی  ¾ن حال  عی  در

گوارش دروا سلولی بههاقی بمانههد. تجمههع 

یا   CL-داخل سلولی از وریق انتقال فعال  
+NA  و غیرفعههال )+NAهههای ( سیسههتم

 از وریههقانتقال صور  می گیههرد. بتههائین  

متابولیسم حذ  می شود ولی از بدا دفع 

    سهههری از گهههردد  از وریهههق یهههکنمهههی
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یوا( سهه رانا متیالتهه مههی  دنزیهای  واکنش

که در میتوکندری های کدد و کلیه رخ مههی 

دهههد کاتههابولیزه مههی شههود. نقههش اصههلی 

فیزیولوژیک بتائین به عنههواا اسههمولیته و 

 دهنده ی متیل  ترانا متیالسیوا( است. 

حتدههاس انقش بتائین در اسمولیته  افزایش 

  بنهههابراین از  د  دروا سهههلولی اسهههت

ل بر غیرفعابرادر  لی  های دورا سلودنزیم

سههازهای اسههمزی حفا ههت مههی کنههد. بههه 

عنههواا دهنههده متیههل  بتههائین در چرخههه 

متیونین  بطور عمده در کدد( شههرکت مههی 

کنههد و مههی توانههد بیشههتر در واکنشهههای 

یوا بههرای سههنتز مههواد سهه ترانسههل متیال

و کراتین اسههتفاده   نتییضروری مثل کارن

هههای داخلههی شود. بتائین در دی ههر ارگههاا

     ه و قلههب( یخیههرهکدههد  کلیهه  ده  رودا بهه 

شود و دنها را حفههو و باعههز افههزایش می

 شود. عملكرد دنها می

 

BIOLOGICAL EQUIVALENCE               هم ارزی بیولوژیکی 

 

- 

( Zwitterionبتهههائین یهههک واسهههطه   -

عنواا تههری همتابولیسمی است هم چنین ب

متیههل گالیسههین شههناخته شههده اسههت. کههه 

درقند کشف شههد و ولین بار در چغنبرای ا

نیههز در سایر گیاهاا و حیوانهها  دریههایی  

چغندرقنههد  حههاوی سههطو   وجههود دارد.

بتائین است که در محلول غلههیو   ی ازبا ی

(. 116000mg/kgشههده دا وجههود دارد  

امههروزه  بتههائین در چنههدین فههرم خههال  

   مونوفسههفا  و درد  بههدوا وجههود دا

 بتائین هیدروکلراید(.  

هههای ونی و روشنظههر از شههكل یهه    صر

تولیههد  اسههتخراج ودیعههی در برابههر سههنتز 

شههیمیایی( منههابع مختلههف بتههائین دنههالیز 
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مشابهی دارنههد. بههدین ترتیههب کههه پهها از 

وههور هعدههور از معههده هههر دو مولكههول بهه 

وههور مهه ثر بهههشههوند  یكسههاا ثابههت مههی

فعالیههت هههای بیولههوژیكی یهها تفههاوتی در 

 لراید و بتائینعملكردی بین بتائین هیدروک

( بههههه عنههههواا anhydrous  بههههدوا د 

 افزودنی در غذا وجود ندارد.  

 

 بتائین در تولید طیور

ای بتههائین در ویههور توسههط اثههرا  تغذیههه

گزارش شد. نتههایق قابلیههت ه ههم   محققاا

مواد مغذی  عملكرد حیواا  متابولیسههم و 

عملكرد    بهدود در بازده  شه بدوا چربی

از مزایههای شههتار ک هههایحیههواا و ویژگههی

در استفاده از بتائین بههه عنههواا افزودنههی  

اسههت. مطالعهها  موجههود در ایههن  جیههره

بررسی که در واقع با دید خههاع علمههی و 

ی همههراه بودنههد  انجههام های حیوانواکنش

هههای عمههل شد و در نتیجههه یكههی از حالههت

بتائین  دهنده متیل و یا اسمولیته( کههه هههر 

وسههیله  هبهه د  دو تحت تأثیر قرار مههی گیرنهه 

افههزایش میههزاا دی ههر دهنههدگاا متیههل در 

غذایی و ح ور هر کدام از استرس   جیره

ی هههالاسههمزی و متههابولیكی اسههت. مكمهه 

غذایی بتائین ممكههن اسههت نیههاز بههه دی ههر 

ونین و کههولین یهه های متیل از قدیل متدهنده

را کاهش دهههد. بههه هههر حههال ایههن برنامههه 

 وههور عملههی درهکههه بهه تئههوری قدههل از ایههن

ود نیههاز بههه بررسههی نعت اسههتفاده شهه صهه 

ونین و یهه ثههر نههاچیز متبیشتری دارد. ایههن ا

ورکامل بررسی شده اسههت. بههه وهکولین ب

های گوشتی جوجه  نظر می رسد که جیره

ونین استفاده می یکه در دا از بتائین و مت

تهههواا دا دو را بههها یكهههدی ر مهههی  شهههود

 80الههی    30جای زین نمود. عالوه بههر ایههن  

ونین مكمل را می تواا بدوا یمتدرصد از  

ملكههرد بهها بتههائین هیچ اثر منفی بههر روی ع

جههای زین کههرد. روش جههای زینی نسههدی 

و   Vandersklisو   Lensingتوسههههههط 
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Cresswell   مورد بررسی قرار گرفت. هر

دو دزمههایش از لحههاظ بیههو اکووا نسههی 

 تعههادل زیسههتی( بههین بتههائین و کههولین/ 

 ردونین در جوجههه هههای گوشههتی مههویهه مت

کههه ایههن  بررسی قههرار گرفههت  باتوجههه بههه

وههور کامههل جههای زین شههد و هلین بهه وکهه 

درصههد نیازهههای  30الههی  25ونین تهها یهه مت

در ایههن محههدوده از    روزانه کههاهش یافههت

جای زینی تفاوتی در عملكرد جوجههه هههای 

 گوشتی مشاهده نشد.  

 

مدر    و عملکدرد  تولیدددر    نیبتائتاثیر  

 تخمگذار

اسههت کههه   یبردارک  یماده مغذ  کی  نیبتائ

خههوراك در  یمعمههو ب بههه عنههواا افزودنهه 

دهنههده عمههدتاب بههه عنههواا    وانهها  یح  هیتغذ

 یچههه نقشهه   نیشود. بتههائیاستفاده م  متیل

توانههد   یمههرت تخم ههذار مهه   ییغذا  میدر رژ

 دارد؟  یداشته باشد و چه اثرات

بههه  مقهها  اسههت کههه در  یدهه یترک نیبتههائ

شناخته شده   osmolyte  تیعنواا اسمول

 یبههازده یههن مفهههوم افههزایشبههه ا. اسههت

بههه   یانههرژ  یازهههایکههاهش ن  یبرا  یسلول

و تهها حههد تههواا    توانههدیمدام  کههه    گونه ای

 یازهههاین.  تولید داشته باشههدخود   رفیت  

از مواد   جیره حیوااتواا در    یرا م  نیکول

 مابیستقتواند م  یم  نیکرد. بتائ  نیتام  اولیه  

خود را بههه چرخههه  لیمت  یاز گروه ها  یكی

 نیکههه کههول  یکند  در حال  وارد  وایسالیمت

 لیتدههد  کیهه بههه    برای اهدا یههه گههروه متیههل 

در  یتوکنههدریدر م یمرحلههه ا 2 یمهه یدنز

 دارد. ازین  یکدد یسلول ها

در   لیهه به عنواا دهنههده مت  نیبتائ  ن یبنابرا

کاردمههدتر خواهههد بههود.   نیبا کههول  سهیمقا

قادر بههه نفههوی   نیبتائ  یاضاف  یمولكول ها

 یسههلول  یكپارچ یحفو    یبه سلول ها برا

و هموسههتاز   نی(  ساختار پههروتئی روده ا

روده و   یهاسلول  یكپارچ یهستند. حفو  

ه ههم  تیهه قابلاسههاس و  هیهه پا داسههالمت 
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بهها تر  دیهه و تول مانههدگاری ی مههواد مغههذ

 است.

 

 یتجار  شیآزما

به   فری رنق  ستمیس  کیدر     یهفت   21در  

 کیهه هههای تخم ههذار لههوهمن  دو گروه مههرت

 500ppmکههه شههامل    شههاهد  ییغههذا  جیره

جیهههره  ایههه و درصهههد  60 دیههه کلر نیکهههول

 نییبتههااز   ppm 348بهها  نیکههول نی زیجهها

. داده شههد  (Beta-Key   %95  دیدروکلرایه

  بتههائین ppm348بهها جههای زینی کامههل 

 درصههد  60  دیکلر  نیکول ppm  500معادل  

از  كسههاای یمولكههولادیر مقهه بههه ترتیههب  

 ئههه راا (نیبتههائ ایهه   کههولین ل یهه متمولكههول 

 .شودیم

کههه در سههن   نشههاا داد  دزمایش  یداده ها

از شههرو  پهها  هفتههه 38 ایهه  یهفت هه  59

 مههرت  قطعههه  در هرتولید    نیان یم  ش یدزما

 افتهههیبهدههود    مههرتتخههمعدد    3.4   تخم ذار

در مجمههو    د یهه تولعملكههرد  است. از نظههر  

شههد کههه در   دیتول  اضافه  مرت  تخم  60396

 شود. یمشاهده م 1شكل  
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تغییههری در شههرایط   هیچ گونه  هدرحالی ک

  (نیافههزودا بتههائایجاد ن ردید  به غیههر از 

بتههایین متحههده  افههزودا  ا  یهه در بههازار ا

 348دا بههها   ینی زیو جهههاهیدروکلرایهههد 

ppm    مجمو  منجر در    دیکلر  نیکولمكمل

قطعههه مههرت تخم ههذار  20000 تولیههد گلههه 

 .شد  6:1حداقل   هیبازگشت سرمامنجر به 

 

بر رطوبت بستر و مدر  و  بتائین ریتاث

 ریم

پههرورش   تیریدر مههد   ههریمهههم د  شاخ 

 تیهه رووبت بستر اسههت. بهدههود قابل  ویور 

 نیبا بتائ  ایروده  یهاه م و رشد سلول

 نیهه مههرتدط اسههت. ا  بههه جیههره  اضافه شده

و در در روده  د   حفههو  عوامل بههه بهدههود  

 شههود.  یکنترل مدفو  نسدت داده م  جهینت

بسههتر را  تیهه فیرووبههت بسههتر ک شیافههزا

از ی  دهههد و منجههر بههه مشههكالت  یکاهش م

 شیافههزا اك یهه سههط  دمون شیجملههه افههزا

-یمهه   فیهه کث  یمشكال  پا و تخم مرت ههها

ه ههم   تیهه قابلبهدود  با    نیمكمل بتائشود.  

تواند بر رووبت بسههتر   یم  زین  یمواد مغذ

 ب ذارد.  ریتأث

بستر در هههر   یهانمونه   دزمایشدر وول  

 55و  45  35 یهادر هفتهههههه سهههههالندو 

شههد. اگرچههه همههانطور کههه در  یدورجمههع

رووبههت بسههتر   شود یمشاهده م  1جدول  

 نیشههد  افههزودا بتههائ تیریمههد یبههه خههوب

 زاایهه را بههه م  بسههتر  رووبت   دیدروکلرایه

کاهش داد. (درصد  3از    شیب   یقابل توجه

 یبههه جهها  دیهه دروکلرایه  نیاستفاده از بتههائ

کههه   ییهههاسههالندر    ژهیبه و  د یاکلر  نیکول

   دارنههد بههه کنتههرل رووبههت بیشههتری ازیهه ن

 تواند مفید واقع گردد.می
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 هفتگی )درصد(  55و  45، 35رطوبت بستر در سنین  -1جدول 

 مكمل شده با بتائین گروه  شاهد گروه  سن گله

 17.43±0.3 18.2 ±0.11 هفت ی    35

 18.05±0.2 21.9 ±0.1 هفت ی  45

 16.26±0.1 19.46±0.11 هفت ی  55

 

 ده مانی با تر و کاهش تلفهها  اززنقابلیت  

. موفقیت در گلههه اسههت  یدیکلی  ها  یژگیو

     مشههاهده  2وههور کههه در جههدول  همههاا

 1.98گله را تهها    تلفا دمار    نیشود  بتائیم

 .ددا کاهش  درصد

 

 هفتگی  59تلفات در  -2جدول 

 گروه مكمل شده با بتایین گروه شاهد

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 

20018/1089 5.58 19991/707 3.6 

 

 

 خوراکیتخم مر   تیفیبهبود ک

  یقههو تیاسههمول کیهه بههه عنههواا  نیبتههائ

 هههایمقابلههه بهها اسههترس دررا  وانهها یح

 یبههرا  معمول و دائههماتفاق    کیکه    یطیمح

اسههت    دیهه تولپیههک    در  های تخم ههذار  مرت

 یدل  دا یها ترک  تیاسمول.  سازدمقاوم می

رین مهمتهه کم هسههتند کههه    یبا وزا مولكول

 سلول ها اسههت.  یكپارچ یحفو    نقش دنها
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 یکههه خههواع اسههمز  اسههت  نیهه فرض بر ا

موجههب و  شودیم رهیدر تخمک یخ  نیبتائ

مههرتدط   نیو پههروتئ  یسلول  بیتخر  کاهش  

 35  یدر هفته ها  شود.میتخمک    تیفیک  با

از هههر مههرت  تخمعدد    40  در مجمو   45و  

 یریهه انههدازه گ یو بههرا یجمههع دور سههالن

 نیرتفا  دلدومو ا  واحد هاووزا تخم مرت   

  55فرستاده شههد. در هفتههه    دزمایش اهبه  

قدههل از   شههدهیدورجمع  یهههااز تخم  یمین

 یریگو انههدازه نیارتفا  دلدههوم  یریگاندازه

 یروز در دمهها  7بههه مههد     نیدلدوم  ارتفا 

 شدند.  یاتاق ن هدار

 یمشههاهده مهه  3همههانطور کههه در جههدول 

در   ئینشود  وزا تخم مرت با افزودا بتهها

 شیافههزا  یبه وههور قابههل تههوجه  ت یهف  45

 نی. نشههاا داده شههده اسههت کههه بتههائافتی

شود  یمنیز اندازه تخم مرت    شیباعز افزا

ه م   تیقابل  بهدود  لیکه ممكن است به دل

بهتههر   یو بههازده  نیونیو جذ  مت  نیپروتئ

 نیبا کههول  سهیدر مقا  لیمت  ندهبه عنواا ده

 خههام  نیپههروتئ یمحتوا  49باشد. در هفته  

 با این وجههود  یافتکاهش  دزمایشی  جیره  

 55هفتههه    ایههن گههروه در  وزا تخم مرت در

 ناشههی ازکههه  بههود شههاهدمشههابه گههروه 

 بود.   نیبتائح ور  

روز   7و واحد هاو پهها از    نیدلدوم  ارتفا 

بههه   اتههاق یدر دمههاتخههم مههرت  ین هههدار

حال    نیقرار گرفت. با ا  ریوضو  تحت تأث

 نیلدومارتفا  د  یجهبه وور قابل تو  نیبتائ

بهدود   یساز  رهیرا پا از یخ  وو واحد ها

 یدیهه ابههزار کلمی تواند یک    نی. بتائدیبخش

مههرت در تخم  یسههلول  بیهه کاهش تخر  یبرا

 یتریمههد  وههو ن  یها را براو تخمباشد  

 تازه ن ه دارد.
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 هفتگی 55و  45، 35م مر  در سنین خکیفی تهای شاخص -3جدول 

 هفت ی  55 یهفت   45 هفت ی  35 

   a0.53±61.13 b 570. ±62.9 وزا تخم مرت  گرم(: جیره کنترل 

وزا تخم مرت  گرم(: جیره مكمههل 

 با بتائین

a 0.63 ±62  a 40.6 ±64.46   

 a 0.15 ±7.48  a 170. ±6.55  b3.7±0.13 ارتفا  دلدومین: جیره کنترل

ارتفهها  دلدههومین: جیههره مكمههل بهها 

 بتائین

a 0.14 ±7.46  a 140. ±6.67  a4.24±024 

 a 0.83 ±85.8  a 00.1 ±79.35  b52.35±1.82 واحد هاو : جیره کنترل

 a 870. ±85.41  a 860. ±79.21  a57.79±2.54 واحد هاو : جیره مكمل با بتائین

a,b-  هستند دارای اختال  دماری    متفاو ای هر ردیف با حرو   همیان ینp<0.05). 

 .نددش یاتاق ن هدار ی روز در دما 7به مد  یی که ها تخم مرت نیومدلدو هاو   یواحدها -*

 

  تولیدکننده یبرا دیابزار مف کی نیبتائ

   درصههد 95 دیهه دروکلرایهمكمههل بتههائین  

 دیهه کلر نیکههولتمههامی  نی زیتوانههد جههایمهه 

ای تخم ههذار ههه جیره مههرت  اضافه شده در  

بههه  نیبتههائ ییکههه کههارا یی. از دنجههاگههردد

بهها   سهههیدر مقا  لیهه متوه  دهنههده گههرعنواا  

مههازاد موجههود   نیاست  بتههائ  شتریب  نیکول

و   داده  شیرا افزا  یسلول  یی  کاراجیرهدر  

 کمههک ههها  تولیههدی مههرتبه بهدههود عملكههرد  

و رووبههت  ریهه مههرو و م هشکند. با کههایم

 یبههرا دیهه ابههزار مف کیهه  نیبسههتر  بتههائ

 یزنههدگ  تیهه بهدههود قابل  یبرا  دکنندگاایتول

 میتنظهه   ییکارا  شیااست. با افز  هامرت  یکل

ممكههن بههه جیههره    نیبتههائافههزودا     یمزاس

در  نیپههروتئ بیهه اسههت باعههز کههاهش تخر

تخم   تیفیک  نیبتائ  نیتخم مرت شود  بنابرا
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مانههدگاری دا را و    یدهمرت را بهدود بخشهه 

 کند.وو نی تر می

 

تدداثیر بتددائین بددر اسددتخکان اسددتخوا  

 های تخمگذارمر 

 کیهه بههه وههور گسههترده بههه عنههواا  نیبتههائ

 وریهه وجیههره هههای خههوراك در  یافزودنهه 

معتقدنههد   کارشناسههااشود و    یاستفاده م

بهدههود  ی بههرایمكملبه عنواا  تواند    یکه م

تخم ههذار   یاسههتخواا در مههرت ههها  تیفیک

 باشد.

 تیهه فینشههاا داده اسههت کههه ک قهها یتحق

 نیاز بتههائ کههه  تخم ذار  یاستخواا مرت ها

باعز   نیهمچن  سود می برند با تر بوده و

اسههكلت  ریخیههره سههازی کلسههیم د بهدههود

 گردد.میدنها 

کههه انتخهها    شههدمطالعه  مشخ     کیدر  

سههازی   رهییخ  قابلیتبا    ییمرت ها  یكیژنت

بخههش شههدا  مینرالیههزه  م یکلسهه بهها ی 

 تیهه فیتوانههد کیمهه  (اسههتخواامههدو ی 

و این قابلیت   بهدود بخشد  زیاستخواا را ن

نتیكی به عنواا یكی از معیارهای انتخا  ژ

 .ته شههده اسههتال  نژاد در نظر گرفدر اص

 یم  زیزماا بلوت ن  ده انافتیدر  متخصصاا

توانههد در اسههتحكام اسههتخواا ههها نقههش 

کههه   یداشته باشد  اما که مقدار تخم مرغهه 

 تیهه فیبههر ک یریکنههد تههاث  یم  دیمرت تول  کی

نههدارد. محققههاا م سسههه  مههرتاسههتخواا 

Roslin  ایههن   که    یکر کردند  ندورویدر اد

متخصصههاا  بههراید نهه انتو یمهه  ههها افتهههی

 یبههرا  یریهه گ  میدر تصم  وریو  صال  نژادا

 .مفید باشند  و اصال  نژاد   پرورش

 

  نیبتائمکمل  ریتاث

اثههرا  بههه دندههال نتههایق قدلههی  دانشههمنداا

ممكن داد    یکه نشاا م  یا  هیتغذ   مداخال

 تیهه فیبههر کرا داشههته باشههد  یاسههت نقشهه 

از   هههامههرتکردند.    یاستخواا مرت   بررس

 م ههذاریگی تا پایاا دوره تخسن یک روز

 ریمقههاد  یحاو  جیره دزمایشی  4یكی از  با  
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 یشههدند. نمونههه ههها  هیهه تغذ   نیمختلف بتائ

 خههوا و اسههتخواا در مراحههل مختلههف 

اجزای تشههكیل .  ندشد  یجمع دوردزمایش  

 مههورد دنههالیز قههرار گرفتنههد .دهنده خههوا  

و  كههایها بهها اشههعه اخواااسههت همچنههین

 یبررسهه مههورد    سنجش خمیدگی  شیدزما

 قرار گرفتند.

اسههتحكام    ییغههذا  میدر رژ  نیافزودا بتائ

تخم ههذار بههدوا   یاستخواا را در مرت ها

تخههم مههرت بهدههود   تیهه فیک  ای  دیبر تول  ریتأث

 نیعملكرد استفاده از بتههائ  یای. مزادیبخش

 رهیهه خههوراك در ج  یافزودنهه   کیبه عنواا  

 نیهه شناخته شده است. با ا  یبه خوب  وریو

 نیههه تفاده از ااسههه  یحهههال  درك چ هههون 

از جنده هههای  یکاهش ن ران  یبرا  یافزودن

بهدههود  قیهه گههذار از ورتخم یهههامرترفههاه 

 ایهه   تیهه فیبر ک  ریبدوا تأث  استخواا   تیفیک

قابههل توجههه   شههرفتیپ  کیهه مرت   تخم  دیتول

 جلههوه  شههتریرا ب نیبتههائ یایهه و مزا اسههت

 دهد.می

 سالمت استخوا  

 ییکه مههرت ههها  همرتدط نشاا داد  ا مطالع

 تیهه فیگذارنههد  ک  یتخههم مهه   یادیتعداد زکه  

ایههن   قیدهند. نتا  یاستخواا را از دست نم

دانشهه اه علههوم  یبهها همكههار مطالعهها 

و  لههوهمنسههوئد  شههرکت  یکشههاورز

  منتشر شده است  ایدانش اه گرانادا اسپان

 شیدزمهها قیهه اسههتحكام اسههتخواا از ور

 ییایمیشهه  بیهه و ترک كههای  اشههعه اخمههش

 شد.  یریاندازه گ

مقههدار  ایهه دیقا  ایههن بههود کههه  هد  از تحق

 یشههده توسههط مههرت ههها  دیهه تخم مههرت تول

 هههایدر معههرض دسههیبتخم ذار دنههها را  

 ایهه دهههد  قههرار مههی  یو شكسههت   یاستخوان

 . انشد  افتیدر یا جهینت چیاما ه  ر یخ

مینرالههه شههرو  بلههوت و مشخ  شده کههه  

کههه   اسههتخواابخههش مههدو ری  شههدا

تخم ههذار اسههت  بههر   یمخصوع مرت ههها

گههذارد.   یمهه   ریتههأثپرنده    ستخواا  ا  تیفیک

محققههاا پیشههنهاد کردنههد متخصصههاا 
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  یكهه یتوانند از عوامههل ژنت  یم  اصال  نژاد

بههر   یرگههذاریتأث  یبههرا  یتیریو مد  یطیمح

اسههكلت  تیهه فیبهدههود ک یصههفا  بههرا نیهه ا

 تخم ذار استفاده کنند. یهامرت
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 اسانس ها بر کوکسیدیوز بررسی تاثیر مخلوط 
 

 

 

 

  دکتر نسیم چنگایی  :ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 

 

 

بااه تلاات اروپااا  اتحادیااه 2006در سااا  

روبه رشد جامعه نسبت به اثاارا  نگرانی  

 مقاومت آنتی بیوتیكی بر سالمت جامعااه 

نااوا  ت بااهرا مصاارآ آنتاای بیوتیاا   ااا 

در خااااوراك ( AGPsمحاااارك رشااااد  

 .کرداتالم حیوانا  ممنوع 

بساایاری از ملااعااا  بااه مقاوماات آنتاای 

ایجاد شده توسااب برخاای سااویه بیوتیكی  

بی اثر شااد  یااا تقلیاا  به      ای باکتریایی

تاااثیر آنتاای بیوتیاا   ااای مرسااوم   یافتن
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 ااای معمااو  آاااودگیمورد استفاده برای  

بر این  نگرانی   اشاره دارند. تالوه  جامعه

آنتاای   یمقاادار  باقی ماند د امكا   در مور

 منااابح حیااوانی نگیاار گوشااتبیوتیاا  در 

 وجود داشت.  

باتث کا ش   محدودیت و ممنوتیت  ااین  

ی ماازارع توایاادتملكاارد  غیرقاب  اجتنااا   

ظهور برخاای بیماااری نیز  و    پرورشی دام

تی  تورم نكروتی  روده  نكرو   ا از قبی 

سااتی ار ساخت بایآشكکه  شد.  انتریتیس(  

جایگزین باارای رشااد و ترکیباتی  به دنبا   

بدو  اینكه   حیوانا  مواد غذا بود سالمت  

 فتد.  اسالمت تموم به خلر بی

 

 عنوان جایگزینبه ها  اسانس

فااراری  سااتند کااه از ترکیبااا    ا  اسانس

استخراج   ی شدیدمعلر  گیا انی با خواص

گرچه آنها به تازگی بااه تنااوا  می شوند.  

خااوراك مااورد اسااتفاده قاارار فزودناای ا

امااا بساایاری از ملااعااا  در   گرفتااه انااد

ای مورد تاثیر مثبت آنها بر سااالمت روده

 حیوانا  مواد غااذا   توایدی   ایشاخصو  

 اند.  قبال به اتفاق نگر رسیده

و تواید   تغذیهدر     ا  اسانسکاربرد  ا میت  

به تلاات خااواص متعاادد آنهااا از حیوانا   

  یباااکتری  آنتاای اکساایدان  دضقبی  اثرا   

  ضد ااتها   ضد اسها  و ضااد یضد انگل

بنااابر ایاان قااار   در حااا  افاازایش اساات. 

 AGPsجایگزینی ملرح باارای   ا    اسانس

 می باشند. 

اثاار    ااااسانسیكی از جااب ترین خواص  

زیست فعااا  تناصر  بین آنها و     م افزایی

ترکیااب آنهااا به ایاان معناای کااه     آنها است

ماا  ماایاات انفرادی موثرتر تنسبت به ح

 کند.

 اسااانس رااثاارا  نهااایی  اار  اار تنصاار 

 بااا یحااا   ترک  نیر تد  و  کندمیمشخص  

را بااه   یخواص متفاوت  ی  اسانسمختلف  

 . مراه خوا د داشت
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 ا بااا اسانساز    ترکیبی   این آزمایشبرای  

 دآ به دساات آورد  مخلااووی مااوثر از 

 اسانس  ا و ترکیبا  زیست فعا  آنها بااه

  انتخا  آنها  م افزایی   منگور بهینه کرد 

 .ندشد

پونااه کااو ی   ا ماننااد  از اسانس  یمخلوو

سیر یا زنجبی  و برخی از تناصر اصاالی 

مجزا از قبی  تیمو   کارواکرو  و به وور  

 سیناماادئید تشكی  شد.

ضااد  ا اثاار  ااای باارو  تناایوی آزمایش

  د نااده یتناصر تشكی مهمترین  یایباکتر

. ه اسااتشااد ااا مشااخص  ایاان اسااانس

موجااود بااین سینرژیسااتی  اثرا    مچنین  

قرار تایید  نیز مورد  برخی از این ترکیبا   

 .گرفته است

 ی ااسانس  اکثر ترکیبا وی ی  آزمایش 

در براباار  ا اسااتفاده در آزمایشاا مااورد 

 ای مختلف  فعاایت آنتی بیااوتیكی باکتری

اجاازای تشااكی  در مقایسه بااا    رابیشتری  

بهتاارین نشا  دادند.    آنهااز    د نده  ر ی 

باااا اساااتفاده از  باکتریاییضااادنتاااای  

150ppm ساااااایناماادئید  تیمااااااو    از

 حااداق    MIC=50با  کارواکرو  و میخ   

اشریشاایا کلاای   غلگاات بااازدارنگی( تلیااه

بااه   ساامونال ا  کلستریدیوم پرفاارینجنس

کااارواکرو  و  ساایناماادئید ترکیاابدنبااا  

 حاص  گردید.

تایید می کند که فعاایاات عه  نتیجه این ملاا

و   ااا اسااانساز ضااد باکتریااایی برخاای 

صااور  هترکیبااا  آنهااا  نگااامی کااه باا 

مااورد اسااتفاده قاارار ماای گیرنااد    مخلوط

 یابد.افزایش می

د ند که ممكن نشا  مینیز  ملااعا  دیگر  

اص ضااد خااو ااا    اسااانساست برخاای از  

پتانساای      درادامااه  .باشندداشته   م  انگلی  

یاا  ه  تلیاا    ااای روغناایانسسااز    یترکیب

صاانعت ویااور    در  بیماااری زاتام  مهاام  

ایمریااا تاانال تاماا  بیماااری کوکساایدیوز 

 .شودبررسی می
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 (Eimeria tenellaآیمریا تنال )

Eimeria tenella  یكی از پروتوزوآ ااای

دیوز در کوکسیتام  ایجاد  وشناخته شده  

بیماااری انگلاای   است که ی ویور   ای  گله

یشترین خسااارا  موجب ب  احتماالبوده و  

 . است  پرورش ویور صنعتاقتصادی در  

تواملی کااه موجااب ایجاااد بیماااری   دربین

زا بیماااری Eimeria tenellaماای شااوند  

سااكوم باشااد کااه تماادتا باار  می  ترین آنها

 تلفااا  باااالپرنده تاثیر گذاشااته و موجااب  

 شود.می

بااه  نییپااا ی اااغلگت  در  فارمانگ  در    نیا

 بی  امااا در شاارا دوشاا راحتاای یافاات ماای

 د د اا یقاارار نماا   ریتحت تأث  پرنده را  یتاد

از  ییغلگاااات باااااال افااااتیدر چراکااااه

  است.  آاودگی  یاصل ریمس   استیاووس

این انگ   نگامی که سیستم ایمناای پرنااده 

 ضااایعهشااروع بااه ایجاااد  تضعیف گردد   

کرده و تكثیر می شود که باتث شااده کااه 

بااه   حیوا  مبتال مقدار زیادی اووساایت را

و در نتیجه پرندگانی که تا   کندبیرو  دفح  

آ  زما  ساام بودند را تحاات تاااثیر قاارار 

 د د.  می

 بااا وجااود کااا ش رشااد در ساال  گلااه 

آاااوده  جراحااا  قاباا    پرنگا بسیاری از  

د نااد. ایاان حاااات ای را نشا  نمیمشا ده

-مینامیده  تفونت تحت بااینی یا خاموش

 شود.  

که دارد    بسیار  یتا محاات از آنجایی  این  

آاااودگی  میاازا  تشااخیصقادر به   مرغدار

اقتصااادی شدید     ایزیا   و  نیستواقعی  

 آورد.به بار میرا  

 

 آزمایش تجربی

 یاا تاااثیر واقعاای    ابیااااااارزیبه منگااور  

-بر جوجه   ااسانساص از  اااااترکیب خ

و مقایساااه آ  باااا  ی گوشاااتیاااااااا 

            اااااا کاااااه  مچنااااایناپونینااااااااس

ای وبیعی بااا خااواص ضااد ااااا ودنیافز

اشند و در تغذیااه حیااوا  اااااااابمی  انگلی
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آزمایش ی   گیرند   مورد استفاده قرار می

 وراحی گردید.  درو  تنی

ناار   یقلعه جوجااه گوشاات  180در مجموع  

 قلعااه ای  15  یروزه که به گااروه  ااا   ی

روز در چهااار   42شدند  بااه مااد     میتقس

قاارار شااتند  اد ر کدام سه تكرار   که  ماریت

جوجه  ااای در روز چهارد م    .داده شدند

اووساایت  8500 بااا  4و  3  2تیمار ااای 

تلقی  شدند. تیمار ااا بااه شاارح   ایمریا تنال

 زیر بودند:

T1) منفاای   شااا دNC  تلقاای  یااا (: باادو

 مواد افزودنی.

T2) مثبااات   شاااا دPC:) tenella. .E  +

NC. 

T3)  PC  +  کیلااوگرم   1  بااه میاازا   اسانس

 .در تن

T4) PC  1باااه میااازا  + سااااپونین  اااا 

 .کیلوگرم در تن

 فاات روز به منگور تعیین سااالمت روده   

گااروه جوجه از  ر  قلعه    15   پس از تلقی 

مشااا ده روزگاای باارای  21در  آزمایشاای

کشاااتار و    ساااكوم( ایضاااایعا  روده

  بااه روزگاای  28در  .شاادند کاابدگشااایی

اووساایت در محتااوای   شمار  تعیینمنگور  

 کشااتار قلعااه جوجااه دیگاار 15سااكوم  

 شدند.

 ااای شاااخص سااایر تااالوه باار ایاان 

نیاااز وااای آزماااایش  توایاااد تملكاااردی

: میااانگین شاادند  شااام رکوردبرداری می

(  متوسب ADFIمصرآ روزانه خوراك  

تباادی   ضااریب(  ADGافاازایش روزانااه  

 ( و وز  نهایی.FCRخوراك  

 

 نتایج

  (.روزگی 21ایمریا تنال )  ضایعات •

مقیااا  ایمریا تنال وبق  ایعا  ناشی از  ض

 جراحااا جانسو  و رید بسته بااه شااد   

 شوند داده مینشا     4تا    0از    ایدر دامنه

 (تدم وجود ضایعا    صفر  از شاخص  که

 بیشااترین ضااایعا ( را   4  تا شاخص تدد
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نتااای  بااین  مقایسااهباارای . در باار دارد

ضااایعه د شاااخص   میااانگین تاادتیمار ااا

به دساات آمااده    ایدادهبا    برای  ر تیمار

 گردیاادمحاساابه  الشااه  بعااد از بازرساای

 (. 1 شك   

 

 
 . Johnson & Reid مقیاسبر اساس  21در روز  E. tenellaاز  یناش عاتیشدت ضا نیانگ یم -1شکل 

 

 مانلور کااه انتگااار ماای رفاات  در گااروه 

 ااا در جوجااهمنفاای کااه تلقیحاای  شااا د

مشااا ده ای  صور  نگرفت   اایض ضااایعه

نتااای    آاااوده  ااایگااروهدر مااورد شااد. ن

 ای گوشتی در  اار نشا  دادند که جوجه

مثباات و تیمااار شااده بااا  شااا ددو گااروه 

براباار   تددی یكسانی  ساپونین  ا میانگین

 داشتند.      2.07 با

که با اسانس  ااا از سوی دیگر  حیواناتی  

را   1.67میااانگین تاادد  وور  هب   تیمار شدند

  ااا ظرفیااتانساساا نشا  دادند  در نتیجه  

را نشااا  %    19.3تا  شد  ضایعا   کا ش  

 .  دادند
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هار گارم موتاوا  در  اووسیت هاا   •

 (.28روز ) سکوم

تعااداد تعیااین  ااای بااه دساات آمااده داده

نشااا  داد    سااكومدر محتوای     ااووسیت

بااا (  opgاووسیت    میزا   کا شامكا   که  

 ااا  اسااانس  مخلااووی ازمكم     استفاده از

در     ز شااا د منفاایحتی به سلوح کمتاار ا

  ساال  1,286   وجود دارد ا  جیره جوجه

 (.ایمریا  زایبیماریغیر  

 ا اسانسترکیب  جوجه  ای تیمار شده با  

بااا تعااداد شا د مثبت  گروه  در مقایسه با  

-ه( باا اووسیت در  ر گرم سكوم  10,753

 تعااداد    (P≤0.05) وااور معناای داری

 546در محتوای سااكوم    یکمتراووسیت  

قادر بااه و مكم  اسانس  داشتند    (اووسیت

 .شااد  درصااد    94.92تا     ااووسیتکا ش  

ی گرچااه اسااانس  ااا مقاادار اووساایت  ااا

  % کااا ش دادنااد 80.55را باایش از سكوم  

گااروه ساااپونین بااا   تفاو  بین نتااای   اما  

و گااروه مخلااوط اووساایت  2808تعااداد 

 2نتااای  در شااك     .معنی دار نبوداسانس   

   اند.نشا  داده شده

 

  .روزگی( 0-42تولید ) ها شاخص •

ه شااده ئاا ارا 1در جاادو  آزمااایش نتااای  

 ااا تیمار شده با اسااانس   ایجوجه  است.

 3,037g  ) در انتهااای بااد  را    بهترین وز

  اااییجوجااهکه نسبت به  داشتند  آزمایش  

 ااا تیمااار شااده بودنااد کااه بااا ساااپونین

 2,804g)    رونااد وزناای بهتااری را نشااا

داری باارای شااا د عنیتفاو  م یض    دادند.

( 2,982g( و شااا د مثباات  2,976gمنفاای  

   .(3 شك   مشا ده نشداز نگر ور  بد   
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 .28روز  روده در   ( در موتواopgدر هر گرم )  ستیاووس -2شکل 

 

 

 
 .(42روز )  آزمایش ادر انتهها وزن بدن جوجه -3شکل 
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ضریب تباادی  در مورد    یقاب  توجه   ینتا

ی  اااجوجهبه دست آمد  که در آ     غذایی

( 1.46  یبهتاار FCR  یمنفاا  شااا د گااروه

( و 1.55مثباات   شااا د مااارینساابت بااه ت

 درحاااای کااه( داشااتند  1.61  نیساااپون

 ماااریت   ااایجوجااه  بااا  یدار  یتفاو  معناا 

 (.1.53  شده با اسانس وجود نداشت

معناای  داده اایض  ADFIو  ADGباارای 

 امااا باارای  اار دو  داری وجااود نداشاات

کااه   نشااا  داد  تغییر  سیر  شاخص مذکور

تیمااار بااا اسااانس  ااا  درنتااای  بهتااری 

 .حاص  گردیده است

    

 

 روزگی(  0-42تولید ) ها شاخص -1جدول 

شاااخص هااا  

 تولید

شاهد  

 منفی

شاهد  

 مثبت

ساپونین  اسانس ها 

 ها 

SEM P 

 ab976.2 ab982.2 a037.3 b804.2 56.2 0.0817 وز   گرم(

ADG   در  گرم 

 روز(

ab7.69 ab9.69 a2.71 b6.65 1.34 0.0817 

ADFI   گرم در 

 روز(

b5.101 a1.108 a8.108 ab9.105 1.65 0.0513 

FCR  a46.1 bc55.1 ab53.1 c61.1 0.025 0.0126 
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 اسانس  مكم   گروه  سهیمقا   مورد او در  

 بی به ترت  ADG   نیساپونمكم     گروهبا  

 ی. بااراگزارش شد گرم( 65.6گرم و   71.2

ADFIنسبت بااه   یبهتر   ی  اسانس  ا نتا

 بیاا به دساات آوردنااد  بااه ترت  یمنف  شا د

 گرم(.  101.5گرم و    108.8

 

 نتیجه گیر 

 ارزیااابی مااوردنتااای  مشااا ده شااده در 

 سااكوماووساایت  ااا در محتااوای تعااداد 

ترکیب اسانس  ا قااادر بااه نشا  دادند که  

 یكی از  م اتبه تنوا   آیمریا تنال    مقابله با

  ویااور ااای صاانعت یبیمااارمهمتاارین 

 . باشدمیوز  ودکوکسی

  ماننااد کااا ش کلی نتای با در نگر گرفتن  

  ااایبهبااود شاااخصو   شااد  ضااایعا 

کااه کنااد  ایاان آزمااایش تاییااد ماای   یتواید

و   فواید چندگانه داشتهاسانس  ا  مخلوط  

بهبااود سااالمت موجااب  در سلوح مختلف  

 تملكاااارد تجاااااری  مچنااااینای و روده

 .گرددمیتی  ی گوش اجوجهدر

 

 

 

 

 

 

Reference: 

Canal, B,Puyalto, M. (2021). Investigating the effect of an essential oils 

blend on coccidiosis. International poultry production. 
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های آسیت در جوجهسندروم ای در برابر  تغذیه  تدابیر

 گوشتی 

 
 

 

 دکتر علی چیذری  :و گردآوری ترجمه

 رکت سرمایه گذاری کشارزی کوثرش

 

 

طیییور در سیییت یییت ا ییابو ماییا و یك  آ

 است که  اعث تلفییاج جوجییه دییا شیی ه و

ن نیییز  ییه اییی را     یشیی یزیان دییای مییا    

حساسیییت جوجییه   زد.اسصنعت وارد م 

 ه سن روم آسیت  ا افزایشدای گوشا   

اناخییاژ تنایكیی  و   تییود ترذیییه  ییرای 

آن ییا  یشییار  ضریب تت یل و میییزان رشیی 

آسیییت نای ییه عملكییرد نییا     ش ه است.

 لب و سیسام گردش  ییون اسییت کییه در 
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اثر ع م تعادو  ین اکسیژن فرادم شیی ه و 

اکسیژن مورد نیاز  رای  افییت دییای  یی ن 

ای اد ن رش  سریع  در جوجه دای  ا میزا

ع م تعادو  ین اکسیییژن فییرادم د.  م  شو

 ش ه و اکسیژن مییورد نیییاز  ییرای سییویه

دای  ا میزان رش  سریع و ضریب تتیی یل 

عنوان علت عم ه آسیت مطییر  غذای   اال  

شیی ه اسییت. اییین عیی م تعییادو  ییه وسیییله 

فاکاوردییای  یرونیی  و یییا درونیی  ای ییاد 

شود. اناخاژ جوجه دییای گوشییا   ییا م 

 ییاال دمییراه  ییا ترییییراج میییزان رشیی  

آنیییاتومیك ی فیزیو یییوتیی ماا و ییییت و 

فعا یییت   ماننیی دمییاتو وتیك     دایشا  

و دورمون تیروئی ی فشار جزئ  اکسیییژن  

دی اکسییی  کییر ن در ری دییای  ییون ی 

گیرن ه دای  اا آدرتنیییت  لتیی  و سییطو  

دماتوکریت  ییا دییم  ییرای مسییاع  نمییودن 

 .جوجه  ه آسیت د یل دسان 

عامل ای اد م  شود که  چن   آسیت توسط

شامل محیطی ترذیه و فاکاوردای تنایكیی  

 ه جوجییه دییای م   اش . این سن رم فقط 

محیی ود ارتفاعییاج  ییاال  نگه داری ش ه در  

 لكه در گله دییای  کییه در سییط    شودینم 

دریا نگه داری م  شییون  نیییز دییی ه شیی ه 

دییای اسییت. سییویه دییای میی رن جوجییه

تییر از  درصیی  سییریع 6 تقریتییاگوشییا  

سییاو پیییش پییرورش  40دییای  کییه جوجه  

 ه وزن  ییازار میی  رسیین .   یداده م  ش ن 

در حا   کییه درصیی   لییب و شییش دییا در 

کییادش ای م رن  زمان کشاار در جوجه د

وزن نسییت   لییب و  زیییادی یافاییه اسییت.

دا ممكن است  ه عنییوان فاکاوردییای شش

مشارکت کنن ه  رای توانای  پرنیی ه  ییرای 

تنفس  تعیین کنن ه  اش . ان ام دادن نیاز  

شش دای پرن ه دمییواره  ییادر  ییه تیی مین 

جوجه دییا اکسیژن کاف   رای رش  سریع  

نیسییت و اگییر رشیی  شییش دییای پرنیی ه 

ه  ا    یی ن کییم  اشیی ی کمتییود    نستت دا

 .دد اکسیژن و  ه دنتاو آن آسیت رخ م 
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ترییییراج در میییزان دماتوکریییتی فشییار 

جزییی  اکسیییژن و دی اکسییی  کییر ن و 

ملكرد انیی وکرین م ییل فعا یییت دورمییون ع

ننیی ه تیروئی  مكانیسم دییای م ییم تنکیییم ک

میزان ماا و یت در زمان جنین  و توسعه 

تیروئییی  در رش  دسییان . نقییش دورمییون  

تنکیم ماا و یسییم از طریییو تنوتییی  دییای 

مافاوج جوجه دای شرایط محیط  مافاوج 

م ل کم ش ن دمای محیطی تفییاوج  رنامییه 

ا  ارتفییاب  ییاال میی  توانیی  دای نوری و ح

 .ظادر شود

    مشییخ  شیی ه اسییت کییه  ییا تعیی ادی از

ای میاوان از و ییوب و یییا کاردای ترذیهراه

 یی ون   ش ج سن رم آسیت کاست. آسیتی

کییه راه حییل  طعیی  و روشیین داشییاه آن

 ج ان   مشكل   ه عنوان یتدمچنان   اش ی  

-تعیی ادی از راهاست.  ییا اییین حییاوی     ا  

ای وجییود دییای ترذیییهکاردا و دسییاكاری

 در سییط  مییزارب  دارد که  ییا اعمییاو آن ییا

در گلییه را  تییوان میییزان شیییوب آسیییت  م 

دای گوشا  کادش داد. گرچهی دمه جوجه

این تیی ا یر  ییا رانیی مان یكسییان و در یییت 

کننیی ی  سییاه  ییه شیی ج و کییار نمیی زمییان 

ترکیت  از   یدر فارم  درمیزان و وب آسیت  

اییین ه کییادش  توان   کار  اص م چن  راه

 نمای .مشكل کمت  

یییا    ییروز  کناییرو   ییرای  پیشگیرانه  ا  اماج

 گوشییا  دییایجوجییه در آسیییت شیییوب

کییه   ترذیییه   رنامه  کردن  مح ود   ر  معموال

 کلیی  وضییعیت افییزایش و رشیی  نییرخ  ییا

 اش ی مامرکز شیی ه سبمت گله مرتتط م 

 است.

ادامه ف رسا  از ا یی اماج الزم کییه  ییر در  

 رای کییادش آسیییت اساس ت ا یر ت ر    

 ییه طییور   ان یدر سط  ج ان شنا اه ش ه

 گردد: بصه  یان م 

 

 کاهش مصرف خوراک -1

شیینا اه شیی ه ت  یراین رادكار موثرترین  

 ه ویییژه در   آسیت  و وب  در کادش میزان  



 آسیت سن روم ای در  را ر ترذیه ت ا یر       

 
 

 

 1400 زپایی / 116شماره  چكاوك/ فصلنامه                                                                               

 
58 

دفاه نخست پییرورش میی   اشیی . طتییو   2

زمییان شییروب اییین  یماخصصییاننکییر 

مح ودیت و نیز میی ج زمییان آن مافییاوج 

            یییر کارشناسیییان  میییا  یشیییاراسیییتی ا

تییا کییارگیری روش محیی ودیت غییذای   ییه

 پایان دفاه اوو اتفاق نکر دارن .

 

جیرر  ا    مرحلهتغییر سریعتر   -2

 پایانی: -آغا ین به رشد

تر در دای  ا تراکم پایین ا این روش جیره

-ا ایییار پرنیی ه   ییرار میی سنین کمار در  

 دشکییا   ییا  تییوان  دمین نای ه را م گیرد.  

 در تمام  جیییره  مرذی  مواد  کل   محاوای  

 اییین امییا آوردی دسییت  ییه پرورشیی  دییای

تیی ارکاج  میی یریت  ییه کماییر نیییاز روش

 دارد.   وراك

 

 تغذیه یک رو  در میان -3

که  رای اجییرا  رای جوجه  دشوار     روش

-توصیییه میی دم ط  در م ج سنین او یه 

 گرددی ترذیه یكروز در میان است.   اییرین

در موا ییع   اسییت کییه  روشیی   و مفی ترین  

آی . تییا یر کار م درگیری ش ی  آسیت  ه

ناشیی  از  جوجییه حاصییل شیی ه در رشیی 

مح ودیت مصرف  ییوراك در اییین روش 

توسط رش  جتران  پرن ه جتییران  وادیی  

 تاه این  ضیه  سییاگ   ییه میییزان گردی . ا

 ش ج کادش مصرف  وراك دارد.

 

جیر  های آردی در مقایسه برا  -4

 پلت:

آردیی  ه ویژه  ا افزایش مبیییم   دایجیره

فیتری میاوان   ه منکور کادش غیرمسییاقیم 

مصییرف  ییوراك اسییافاده شییون ی  یی ون 

محیی ودیت مصییرف  ییوراك از طریییو 

 م یریت ترذیه.

 

 Eو Cویتامین  -5

میییزان   Cمطا عاج نشان داده که ویاامین  

نقییش   کییهدرحا  دد ی  آسیت را کادش م 
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وشیین در اییین میییان چنیی ان ر E ویاامین 

طور کلیی ی توسییعه و   تییود نیست. اما  ه  

نشییان داده جیییره  شرایط آنا  اکسییی ان   

است که میاوان  موجب کییادش آسیییت در 

دییا پرن ه گردد؛  ه ویژه دنگام  که جوجه

چر یی  حییاوی سییطو   ییاالی دای   ا جیره

 شون .ترذیه م 

 کربنات سدیمبی -6

کر نییاج سیی یم در افزودن یت درصیی   یی 

توان  و وب ی گوشا  م دا وراك جوجه

آسیت را کادش ددیی ی امییا افییزودن دمییین 

دییا  اعییث شییامی ن  جوجییهآمق ار در آژ  

شییود. تییر شیی ن آسیییت در گلییه میی و یم

تن ییا افییزایش کییاری در اییین راه نییا راین 

جیییره پیشیین اد   صوصیییاج  لیییای  در

 گردد.م 

 هاکوکسیدیوستات -7

سییافاده از امطا عاج نشان داده اسییت کییه 

دییا در  ییوراك موجییب  یوسییااجکوکسی

گییردد. تخفیف نیم  از مشكبج آسیت م 

     ییییییه ویییییییژه دنگییییییام  کییییییه از 

دای مخالییف در یییت گلییه کوکسی یوسااج

  ه صورج چر ش  اسافاده گردد.

 

 استیل سالسیلیک اسید -8

اسی  سا یسیلیت  ییه طییور وسیییع افزودن  

در آژ آشامی ن  نشان داده اسییت کییه در 

   را تخفیییف ر یی  مییوارد شیی ج آسیییت 

 دد .م 

 پروتئین جیر  -9

 4دای   ییا پییروتکین کماییر  تییا  ترذیه جیره

اکسیییژن را  ییه  توان  نیاز  درص  کمار( م 

کییادش  رای کاتا و یسم پروتکین اضییاف   

ددیی  و  یی  یل ارتتییاه عارضییه آسیییت  ییا 

کمتود اکسیژن مورد نیازی این امر  سیییار 

 است.  و ضروری م م

 رژنینآ -10

ای یش آرتنییین جیییرهافییزارس    ه نکر م 

 در کادش عوارض آسیت مفی  وا ع شود.

این اسی آمینه تامین اکسیییژن  ییافا  را از 



 آسیت سن روم ای در  را ر ترذیه ت ا یر       

 
 

 

 1400 زپایی / 116شماره  چكاوك/ فصلنامه                                                                               

 
60 

امییا ددیی .  ساب عروق افییزایش میی طریو ات

اییین سییناایت    فییرمی   ایسا  توجییه داشییت

 اسی آمینه  سیار گران است.
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ماننددر  ،جوجدده کشدد مددریریت واهددر ای 

بددر اسددا  تولیددری،    واهر ایبسیاری از  

بددر ایدد  .  گیددر صددورم مدد ریددزی  برنامه

 ددای  دده شددره  ر تعددرا  جوجددهاسددا  

طور کددامد  قیدد  هب توانم   را  بعرمراهل  

، ندددا یاسددنانرار   از آگددا  . ز تخمددی  

و   کشدد واهددر ای جوجددهتجربه معمددو   

ی  کدده از تخددم مددر   ددامیزان  ه پیشددی   

انددر،   شرهیتام  یكسان  )مزارع ما ر(  منابع

کدده     ددررا به مریر  چری مدد اجازه    ای 
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بدده خددوب  را  پنانسیل تولیری واهر خددو   

مور  اننظار  ر   تعرا  جوجه  تخمی  ز ه و

ا میت   امر  ای  .کنربعری را پیش بین    ه  

میزان تولیر یک واهر   چرا که ار ،  زیا ی  

مدد  بایسددت بددا س ارشددام کشدد  جوجدده

 مطابقت  اشنه باشرجوجه گوشن     مزارع

و  ر تامی  جوجدده یكددروزه  ر  ددر  وره 

انحراف  از سوی موسسدده جوجدده کشدد  

 .  ایجا  نشو 

-جوجددههندد   ر بهنددری    ،  با ایدد  وجددو

غددافلریر ات اقددام  نیز ممك  اسددت   ا  کش 

. فددرک کنیددر  ر یددک ها ث شو ای  کننره

 ای نط دده  ار از من ددع مر تخمکه     چری

 ریافددت  ر و  شددرهشددناخنه شددره تددامی  

تخددم مددر ، هخیددره سددازی، ضددر   ددون ، 

 مددریرین برنامدده  ،   آما ه سازی تخم مددر

طددور غیددر هبدد  ،شرهای نیز اجرا تث یت شره

 .  بیافنرضعی   ات اق   های  مننظره

قابددل طددور  هبدد که  )ضعیف     رآوریجوجه

، معمددوال  ور از اننظددار باشددر( تددوجه 

تعددرا  کمنددر ترکی   از  و اثر من   است:  

 ای تولیددر شددره و کی یددت ضددعیف جوجه

کش  مور   ر جوجه ر  و    ، اای  جوجه

تواننر ای  مشكدم م مشكل ساز  سننر.  

تددوان  ر واقددع مدد اما    ،رنباش   ث زیان  با

 .برطرف نمو آنها را 

 شایع ا  کش    ر ای  مور  جوجهسواالت

ه چیزی چچه ات اق  افنا ؟     سننر از ق یل:

تددوان با ث شكست شر و چرا؟ چطور م 

که ای  مشكدم  وبدداره ات دداق   رمطمئ  ش

 افنر؟نم 

به منظور پاسخ به ای  سددواالم، نیدداز بدده 

ی  نخسددن  و  استجزئیام  ی  با  ق بررس   

 مسنلزم جمع آوری اطد ام است.  گام

 ؟چقدر استمشکل   دامنه

ننیجه ضعیف فقط محددرو  بدده  ممك  است

 از  چددری باشددر. یدداخددا   بخددشیددک 

 از ق یددل   چددریبخش فیزیكدد   مربوط به  

فقددط یددا    ،یا  چر  سنرسال ، ماشی  آالم،  

و  روش تكنیكدد  یددا ،بخش  از یک  سنراه
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 ضعف لیل   ا  مر تخمهمل  یون  شایر کام

   باشر.کش   ر جوجه

، اتصددا  بددرق، ،  وای ورو یممك  است  

، خنک کننددره آی یددا شددایر  ا  کننرهکننر   

 ارو ددای : مددا ر  گله مر برخ   وامل  ر  

سددال  ، مشكل  فندد   ر   ما ر  گله  مصرف 

ر اخیددد  اسدددکایكین بیمددداری، ، پدددرورش

بدده    وامددل  ای    الیل  یرر، ...یا     اخرو 

 کنر.  کمک م   للتشخیص  

 یره چه تصویری   ه    و  کنرلین    ر زمان

 ؟ شو م 

، بایر شرشناسای      لیل اصل  نرام  که  

شناسددای   بددرای. نمو جزئیام را بررس  

رشددر جنددی   ر کددرام   انسددت لددت، بایددر 

ایدد   لیددل مرهلدده منوقددف شددره اسددت. 

 ر نقددص یددا و  ر بدداروری افددت  ضددعف،

 رچنددر افددت  ؟تاسدد ه بددو ت ددریخ قابلیددت 

 ددا تقری ددا شریر  ر قابلیددت بدداروری تخددم

فنددر، معمددوال ااگر ایدد  ات دداق بینا ر است.  

آن  لددت را مدد   انددر و اثددرام    فارممریر  

ا امه خوا ر  اشت. هن  اگر  مدده    امرم

خارج شددونر، بدداروری   سال از   ا  خرو 

کددا ش   بیش از یددک   ندده  و ط   به ترریج

 یابر.  م 

،  رآوریجوجدده     شکددا لت محنمددل تددر  

تاثیر برخ   وامل فیزیك  مدد  باشددر کدده 

 ددر شددو .  با ث مرگ زو ر  جنین  مدد 

یک از  وامل فیزیك  موثر بر رشر جنددی ، 

 کشدد جوجددهنقش من اوت  را  ر مراهددل  

زمددان  کدده اکثددر   تشددخیصر.  نکنبازی م 

بدده تعیددی   قیدد   ا آسیب م  بیننددر، جنی 

 کمک م  کنر.   لت اصل  آسیب،

تددوان بددر اسددا  شددخیص را مدد   تناولی

که   تقری   مرگ جنین   رنظر گرفت  زمان

 یك  از موار  زیر باشر:  توانرم 

یها جوجهه ششه   مرگ و میر قبل از   •

 .جوجه شش ط  روزهای نخست 

سدد    شیافزا  ای  یاهیتغذ  کم و از آنجا که  

و   کننددرپیشددرفت مدد بدده تددرریج    ما ر  گله

ه است کبعیر  اثرام ناگهان  کمنری  ارنر،  
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مرگ و میر   شریر لیل افزایش    ای   وامل،

 لددت محنمددل تددر  ر.نباشدد  طدد  ایدد   وران

مسددمومیت ناشدد  از وجددو    ،مرگ و میددر

 ارو دددا )بدددرای مثدددا  نیكاربدددازی (  ر 

تازهخوراك مایكوتوکسی  ای  آلو گ    ،-

خددوراك بددا مددوا  اولیدده ، یا اسددن ا ه از   ا

و  نا رسددت مددیك تاریخ مصرف گذشنه، 

 ر صورم  ریافت ای    باشر.م ف   یا ناکا

اهنمدداال تحددت تدداثیر قددرار کل گله   وامل،  

مخددازن و  ر گرچدده ممكدد  اسددت گیددر . 

رشددر   ماننددرمشددكل     سیلو ای نرهددراری،

اثددر  یمدداریب کیها   وعیشرخ   ر.   قارچ

بددا   ی ددا  بددهمرم  ار  و  ر  مدده     طوالن

قابددل   ) سنه  ای تخم مر (،  منشاء مشابه

توانددر بدده مدد  یرددر   نمااه  مشا ره است.

تغییددر روش و یددا  فندد و مسددائل تكنیكدد  

و   مربوط باشددرهمل و نقل تخم مر    ای  

برای رفع ای  نواقص ا ما  کننددر   قیدد  

 ضروری است.

ان ددار تخددم    رگونه تغییر شرایط ا ددم از :

، سیسدددنم ضدددر  ون   ر فدددارم، مدددر 

همددل و نقددل وضعیت فن  کامیون تحویل،  

و شایط مسیر گرم    طوالن  مرم  ر  وای

و ...   جا ه پر  ست انددراز  نامسا ر اننقا  )

 مسنلزم توجه خا  است. ( 

زونهددای شدد اف  ر تعرا   افزایش ناگهان   

که اهنماال فقط  ر همددل و نقددل   -کنرلین 

نیاز به بررسدد  بیشددنر   -ه استقابل توج

ه  ار . آیا تخم مر   ا  رگددز بددارور بددو 

 سنر   ر  یریقرارگآیا جنی   ا ق ل از  نر؟  ا

به  لت همددل و نقددل نامناسددب یددا هخیددره 

ا بعددرا  ر نر؟ یددا آیددا آنهدد ه اسازی بر، مر 

ه مددر   جوجدده کشدد ط  روز ای نخست  

 نر؟ ا

به منظور تمایز  قی  بی  مرگ زو   نرام 

ایدد  ، م  بایسددت  نابارور  مر   ای  تخم  و

ت كیک مان اوایل  وره    ر   و موضوع را  

ننقددا  رددام ا ر  نای  موضددوع    اگر    نمو .
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نخوا ددر   ا نمددا انجام شددو ، ننیجدده قابددل  

 بو .

آزمایش تددازگ  یددا تشخیص مشكل،    برای

) ر  رلین کندد بدداروری تخددم مددر  توسددط 

نخسددت، مراهل   مان    هراقل نمونه  ا(  ر

یا هن  باز کر ن تخم مر   ا بدفاصددله و  

توانر م یر واقع شو . م نیز    ،بعر از اننقا 

ی   ا را  ه بو ن جنزنره یا مر  اقرام اخیر،

مرهلدده امددا مدد  توانددر   ،ثابت نخوا ر کددر 

طددو    سدداز . اگددر    مشددخصرشر آنها را  

طوالن  و  ر  مای بدداال   ،زمان اننقا مرم  

انجام شو ، جنی   ا از مرهله بهینه   ور 

و  یرددر نمدد  تددوان آنهددا را هخیددره  کددر ه

ص حه جنین  نس ت به شرایط ایددره .  نمو 

طدد  و جنی     ر شرآ  بسیار بزرگنر خوا 

 مر .   رخوا  روز ای نخست جوجه کش 

گ و میر جنی   ر ط  روز ای نخست مر

نمدد  توانددر ناشدد  از تهویدده   جوجه کشدد 

ناکاف  یا رطوبت بیش از هر باال یا پددایی  

باشر. جنی   ددا بدده منظددور رشددر  ر ایدد  

مرهلدده، فقددط نیدداز بدده  رجدده هددرارم و 

بطددور بددالقوه چددرخش مناسددب  ارنددر. 

منجددر بدده   معیوی  ما مدد  توانددرسنسور  

آسیب جری شو  اما  ر  سنراه مجهز به 

موضددع  بددیش از یددک سنسددور ایدد  اثددر 

 خوا ر بو .  

چرخش )خصوصا  ر طدد  روز ددای    رم

( یددا چددرخش ندداقص نخست جوجه کشدد 

)جای  کدده زاویدده چددرخش کدداف  نیسددت( 

  رآوریموجب کا ش  ر قابلیددت جوجدده  

   م جنیننا نجاری  ای  افزایش تعرا   و  

 شو  که  ر  نرام شكسن  تخم مر   ددای

مشهو  است. اهنماال ایدد   نیز نشره ت ریخ

 واقددب فندد  نیددز فقددط  کم و کاسن   ددای  

موضع   ارنر و بنابر ای  تنهددا بخشدد  از 

 محموله را تحت تاثیر قرار م    نر.  

مرگ و میر در روزههای پایهان  جوجهه 

 شش :

 تل ددامافددزایش ناگهددان  و بددیش از هددر 

کشدد  فرآینددر جوجدده اواسددط  ر  جنیندد 
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غیددر  افددتبیشددنری  نددا ر اسددت.  تقری ددا

 ناشددد  از ، رآوریجوجددده مننظدددره  ر 

اما ممك    اواخر  وران جنین  است،تل ام  

ریشه  ر مشكدت   اشنه باشددر کدده است  

پروسدده  ر ابنددرای تددر هندد  خیلدد  ق ددل

 ایجا  شره باشنر.   کش جوجه

  ر یک س    رگرو   آن  م  تل ام  وجو   

بددا   اغلددب  کدده  کشدد جوجددهمراهل پایددان   

نیددز   واز  ضددعیف و ی دداجوجددهتولیددر 

اشدداره مشددنرك  بدده مشددكل     ؛است مراه  

 سدد تا    طور موفقیت آمیزهب   اجنی .   ار 

انددر، بدده ایدد  مشخص  ر ها  رشددر بددو ه

بدده انددرازه کدداف  کدده شددرایط ق لدد   معندد 

بدده یك دداره پدد  از   . امااستبو ه    مناسب

ناگهان بدده  ،  ای  رشرط  یک  وره طوالن

انع مدد ایدد   واقع   ر    .کنرم     برخور مانع

 توانر باشر؟چه م 

محنمددل  ر ایدد  بددی    سناریو ای مخنل دد 

که توسط پوسنه    سننر. جنی   ای بزرگ

  ر سنی  بدداالمحصور شره انر،  تخم مر   

بدده گرمددای بدداال و  (جوجدده کشدد اواخددر )

قطددع .   سددننرتهویه ناکاف  بسیار هسا   

برای مرم طوالن  شایع تری   لددت   هتهوی

افددزایش مددرگ و میددر جنددی   ر مراهددل 

م  ددوای تددازه و  دد   ،باشر. تهویهم   پایان 

نیدداز کنر. فرا م م جنی   یابرخنک را  م  

بدده  ،گدد روز10 زبعددر اجنددی   ر به تهویه  

یابر و  ر ط  روز ددای سر ت افزایش م 

 رسر. م   ا دبه هر  کش جوجهپایان  

کم و  اکسیدن به سریع تددری  س    ای  ر  

ل م  شو .  نرام  ی رت  نین  امل مرگ ج

، از  سددنیم ه ضددعیف   الیل  که به  ن ا   

آی تاریخچه     قی بررس   به بعر    15روز  

،  ار   زیددا ی  ا میددت  منطقدده  اقلیمو    و  وا

زیددرا بدده اهنمددا  هن  سا ت بدده سددا ت،  

لددت را  ر  ددیم  مسددئله خددوا یم  زیددا  

 ضروری است  ،زئ بررس  نكام ج.  یافت

 30)هندد     زیرا هن  وق ه ای نس نا کوتدداه

جددری بدده رونددر مدد  توانددر آسددیب   قیقه(  

 .  یرکش  وار  نماجوجه



 پنهان جوجه  رآوری ضعیف  الیل بررس                                                                                    
 
 

 

 1400 پاییز /116شماره چكاوك/  فصلنامه       

 

67 

 ر  ، ددای تلددف شددرهجنددی ی  رصددر بدداال

 ای  با ظا ری مرطددوی  مددراه بددا پوسنه

ای از کددا ش ، نشددانهکوچددک  اتاقک  وای 

.  ر هقیقددت، اسددتناکاف  وزن تخددم مددر  

مدد  خ ردد   نددو      ،  میددر  ای  نوع مددرگ و

بسددیار  اتاقددک  ددوای باشددر: از آنجددا کدده 

 رون مح ظه "، جنی   ا  کوچک م  باشنر

. بدده منظددور "مدد  شددونر خ ددهپوسددنه 

زو  و  کاف   کننر   جلوگیری از ای  ات اق،  

 نرام ت خیر ا میت  ار  تا از کا ش وزن 

نهای  تخم مر   ر هددر مطلددوی، اطمینددان 

 هاصل شو .  

کدده برنامدده کشدد   وجددهجاگر  ر  سددنراه  

 ر هددا  اجددرا اسددت،  کشدد جوجدده مددنظم

 بایددر  رطوبت نس   از کننر  خارج شددو ،

 یددب وجددو  به  ن ا  نشت اهنمال  آی یا 

کدده منجربدده  بددو  کننرلدد سنسددور  ر 

تنظیم شددره   مقراررطوبت بیش از  افزایش  

کدددداربر  نا رسددددت برخدددد  از . اسددددت

غلظت نا رسددت(   مثد ا )ضر  ون  کننره

ست منجر به مسرو  شرن روزندده ممك  ا

شو  کدده بدده نوبدده خددو    تخم ای پوسنه  

مانع ت ا   گاز و ت خیر آی خوا ددر شددر و 

     مخندددل  اتاقددک  ددوای  ر ننیجدده رشددر 

 شو .  م 

از  ،کشدد جوجددهپروسدده  طددو  ر  مددا 

 مددا   برخور ار است. ی  ا میت بسیار زیا

 - رو  مل مدد  کنددروماننر پرا  گاز  ر خ

بیشددنر )خیلدد  بدداال( شددار  ر صددورم ف

فرآینر ای منابولیك  را تسریع م  کنددر و 

ی ( سر ت ی ر صورم فشار کم )خیل  پا

  مددا  مطلددوی امنه  آنها را کا ش م    ر.  

توانر به سا گ  بنابر ای   ما م کم است،  

گرمای بیش از هر منجددر شو .    کم و زیا 

هن  مدد  ،  به ضعیف شرن جوجه  ا شره

. تلددف کنددر تخددم  رون ر را توانددر جنددی  

شددرایط جوجدده  ددای ت ددریخ شددره تحددت 

بددرای کامددل کددر ن نامطلوی  مددای ، نیددز  

و ضددعیف خسددنه  بیش از هددر    ،فراینر  ه

 ر  ر ننیجه بسیاری از آنهددا    خوا نر بو .
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 نرددام خددروج   ل ومانره  زنره    تخمرون   

 رونر.  از بی  م از تخم 

را    جنددی رجه هرارم خیل  پددایی  رشددر  

را به تاخیر م  انددراز  و   ،  ههکر آ سنه  

جنی   ا را برای  ه بیش از هددر    مچنی 

 ا کوچک  ا و جوجهجنی کنر.  ضعیف م 

افنددر. خوا نر شددر و رشددر بدده تعویدد  مدد 

 سنسددور  کدده  الزم اسددتورم وقددوع   رص

 ما و  ملكر  خنک کننره بررس  شددو  و 

 تهویه از سر گرفنه شو .

ی نابجدددددا بسدددددیاری از جندددددی   دددددا

(malposition)  کدده  از آن  ارنددرنشددان

بدده نحددوی قددرار ممك  است تخم مر   ددا  

بدده طددرف بدداال   شددانگیرنر کدده سددر باریك

 یددر   ندد ایدد  چنیاگرچه جنی   ددای  .  باشر

اما ممك  است که مشكدم   شونر،تلف م 

نشددام   کشدد جوجهاز  مان روز ای او   

بریرنر.  لت  یرر ممك  است ای  باشر که 

 کنر.  سیسنم چرخش به خوب  کار نم 

 

 ؟ستر در هچر یامرگ و میر 

بددا کی یددت پددایی  اغلددب  ننایج ضعیف  دده  

جوجدده  چر اثرام    جوجه  مراه است.  ر

و تاثیر شرایط  چر، ترکیب   سنر ر    کش 

 ر مددور   دده مدد  شددونر.  مضددا فو 

ضددعیف، سددوا  اساسدد  ایدد  اسددت کدده: 

مشكل  که با ث  دده ضددعیف شددره کجددا 

ه  ر هددال  کدد یا  ر  چددر؟  سنر   ر  است؟  

 تقویت کننره یكریرر  م   واملممك  است  

 ر بسددیاری   سنرباشنر، اهنماال مشكدم  

که فقددط مرر ای   ،شونراز  چر ا ظا ر م 

 معیوی باشر. سنریک بخش از  

اطد ام    ه نشرهشكسن  تخم مر   ای  

  ددر. بسددیاری از بیشددنری را ارائدده مدد 

 ر طدد  خددروج از پوسددنه   ای  کدده  جوجه

 ،میرنرم پوسنه  ز سطح  ایا بیرون      رون

تددوان بدده  مشددكل را مدد     نر کهم   نشان

 روز ددای پایددان  ر  چر یافت.    سنرجای  

قددرار  ر  چر   ا  که تخم مر جوجه کش   

 ددا بددزرگ جنددی   .نددرابسیار مهم  گیرنر،م 
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 نیدداز ددوای تددازه و خنددک بدده  سددننر و 

ی  مددایه بسیار کددم بددا  ارنر. تهو  بیشنری

 .استناك  سنراه خطر تغیر یكنواخ

ای سدددر   ر نشدددت آی )ایجدددا  منطقددده

(، انسددرا  من ددع آی سددر  سیسددنم  سنراه

سنسددور ای معیددوی، وجددو   خنک کننره،  

مسرو  شرن  ریچدده تهویدده،  شددرار ای 

چدده چدده تصددا ف ،  -نا یددره گرفندده شددره

 مردد    -اطدددعیا از روی  رم  و     اشن ا 

 سننر که  ر ابنددرا بایددر بررسدد  موار ی  

 شونر.  

و مددرگ و    دداجوجددهر یكنواخت  غیکی یت  

اهنمدداال بدده مسددائل    سنراه،   ر  میر جنی

وط مربدد  ( ددوا گددر ش)اخددند   ر تهویدده 

شو .  مچنی  ممك  است به  لت قرار م 

 ددای همددل جع دده/ سددین گرفن  نامناسب  

گاری چرخرار روی  بر،  جوجه یا تخم مر 

فشددار  ددوای ورو ی و یا تنظیمددام   باشر.

 باشر.  اشن اه   خروج 

   بدده مددا " تل ددامر نهایددت، جوجدده  ددا و  

چدده بددو ه اسددت. کدده مشددكل  "گوینددرمدد 

معموال  دئم  ماننر شددكم  ددای بددزرگ و 

بسددنه نشددره   بنددر نددافس ت که اغلددب بددا  

، نشددان   نددره مشددكدم اسددت مددراه 

 باشنر. رطوبن  م 

-تخمناف خشک است یا مرطوی؟ پوسنه  

؟ اسددت ر چه ارت ا   سددوراخ شددره    مر 

و خسنه بددا لكدده  ددای   عیفضی  جوجه  ا

پا ددای منددورم و قرمز باالی منقددار آنهددا،  

و کددرك  ددای کوتدداه روی   ارای النهددای

بایددر که  سر،  مه نشانه  ای  از ای  است  

آیا م  تددوان آثدداری .   ما را بررس  نمو 

از خون را  رون پوسنه  ا مشا ره کر ؟ 

؟ پوسنه  ا استرطوبت پوسنه  ا چرونه  

 ددای جوجدده ر ؟ یددا کثیددف  سددننرتمیددز 

ممكدد  اسددت مشددكل چددرخش  -چسدد ناك

 وجو   اشنه باشر؟
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جلددوگیری   برای  هکسواالم زیا ی  سننر  

کننره  ه، م  بایست از تكرار ننایج ناامیر  

 به آنها پاسخ  ا ه شو .

 :ات اق افنا اگر  ه ضعی   

سازی کنیر: کرام   بوم را  مشكل   •

بخددش از جوجدده کشدد  و کددرام 

 مرهله از فرآینر؟

م را تجزیه و تحلیددل کنیددر و  دئ •

زمینددده فنددد  اهنمدددال  آنهدددا را 

 شناسای  کنیر.

را    جنین  تل ام بیش از هر  زمان •

شناسدددای  کدددر ه و آن را بدددا 

  الیل مرت ط کنیر.محنمل تری   

اگر مرگ و میددر زو ر  وجددو   •

 ر میان  فارم ما ربا    آن را  ، ار 

 برذاریر.

خددددو  را روا  و روش  ددددای  •

  کنیر که آیا بازبین  کنیر. بررس

 چیزی  ر آنجا تغییر کر ه اسددت

 یا خیر.

یک برنامه انكوباسیون موفدد  را  •

 خیل  سریع تغییر نر یر.

بددده منظدددور اجنندددای از تكدددرار  •

طور هرا ب   اه سنرا  سایرمشكل،  

 پیشریرانه بررس  نماییر.  

 

 

 

 

Reference: 

Maciej Kolanczyk (2021). Investigating the reasons behind a  poor hatch. 

International Hatchery Practice. 
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 تر تخمگذار برای چرخه تولیدی طوالنی ایهمدیریت گله
 

 

 

 نسیم چنگاییدکتر    :ترجمه

 شرکت سرمایه گذاری کشارزی کوثر

 

 

 

   تولیددکعملكددر  هدداد  ر جرونددک کنددون  

به سمت طددوین  شددکد   تخمگذارهای  مرغ

چرخدده تولیددک پددیو مدد  رو  کدده امكدداد 

بر هزینه تولیک   هات  زینه پولکاهو تاثیر ه

. بدده منرددور آور تخم مرغ را فددراهم مدد   

های اصل  چالو ست یافتن به این هکف، 

 ر شرایط   مرغ های تخمگذار   ر نگهکاری

و کیفیددت   تولیددک  یبایحفظ سطح    ،مناسب

     خددوپ پوسددته تخددم مددرغ تددا انتهددای گلدده

 . باشنکم 
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Novogen  شددرکت پددرور  بدده عنددواد

ایددن ، همیشدده  رتخمگددذا  مددا رمددرغ     هنکه

تحقیددو و توسدد ه ها را  ر برنامدده  ویژگ 

خدددو   ر اولویدددت ادددرار  ا ه اسدددت تدددا 

انترارات تولیککننکگاد تخم مرغ بددرآور ه 

بالف دد  بددا ایددن وجددو ، بدده منرددور  شددو .

مددرغ هددای ژنتیكدد   تددواد بددالقوهسدداختن 

بایددک مددکیریت و ت ذیدده گلدده از  تخمگددذار

شددرایط نز یک تحت نرر ارار گرفته و بددا  

 سازگار شو .    بوم 

 کیفیت مطلوب پولت

از   یكدد   ب  مشخص شکه اسددت کددهبه خو

مددرغ هددای  یاب  گلدده ستاصل     هایجنبه

-تضمین کیفیت پولت  ،به موفقیت  تخمگذار

 ر طدد   وره پددرور  مدد    باشددک.مدد   ها

ها برای مرغبایست به رشک گله و آما گ   

ات زیر توجدده ر ر راستای مالحتخمگذای  

زیسددت ، شددرایط یددت امنزیددا ی شددو   

هددا و مددنرم پرنددکه توزینپرور ، مطلوپ  

 مکیریت بلوغ جنس . 

 امنیت زیستی  •

امنیت زیست  بددرای بکسددت آور د پولددت 

که بددرای تولیددک  ر بهتددرین شددرایط   های 

ایددن آما ه م  باشنک امری اساس  اسددت.  

شام  اجتناپ از هر گونه خطر آلو گ  یددا 

عفوندددت و اسدددتفا ه از ندددوع  برنامددده 

ار بددا شددرایط محلدد  کسیناسیود سازگوا

این امر مکیریت گلدده را تسددهی  مدد  است.  

کنک و اجازه م   هک که کیفیت پولت بهینه 

 .  گر  

 یپرورش طیشرا •

م  بایست که به هنگام   نژا یهای  توصیه

و چگددونگ  مددکیریت ت یددین تددراکم پرنددکه 

و   هدد خوراكبرنامه های  مراح  مختلف  

بایددک ایددن  ر .مور  توجه ارار گیدد    ه نور

ال م  اسددتفا ه ها به عنواد  سددتورتوصیه

بددا توجدده شونک؛ ممكن است یزم باشک که 

به شرایط محل ، وزد بکد گله و ت ییددرات 

  ر یكنواخت  تطبیو  ا ه شونک.  
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علدد  و  رنددکهپبدده منرددور توسدد ه رشددک 

، توصددیه شددکه مددرغاشددتهای  الخصددو 

یددک  وره روزانه  ز چهار هفتگ   است که ا

 انخوری هددا   صرف  اد،  ر اطع مبه منرو

مصددرف   ،ایددن تمددرین  .بماننددکخال  بدداا   

سددریع خددوراك روزاندده را  ر طدد   وره 

پرور  تحریک نمو ه کدده بدده نوبدده خددو  

هددا  ر مددرغت ذیدده بددرای  ناسددبم ظرفیددت

بدده  کنددک.ایجا  مدد تخمگذاری  وره ابتکای  

 اجزای غددذای منرور جلوگیری از انتخاپ  

تددا حددک بایست  م ها  خوراك توسط پرنکه

 کدداهوهددای  اد  توزیع کننکهامكاد ت کا   

 .  کیاب

 

 

 شرایط و اقلیم های متفاوت و سن پرنده  تراکم توصیه شده تحت -1جدول 

)پرنده در سیستم بستر/ النه  

 ر متر مربع(ه

متر  هر قفس )پرنده درسیستم 

 مربع( 

 گرم  معتدل  گرم  معتدل  اقلیم

 45 50 25 30  و هفته اول 

 30 40 15-12 15 فتگ  ه 5 تا 2

گ  تا زماد  هفت 5ب ک از  

 انتقال

12-14 8-10 25 20 
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 هاوزن کردن منظم پرنده •

خو    اسكلتهفتگ     7-8 ر حکو     هاپولت

آینددکه  هددای تخمگددذارمددرغرا بدده عنددواد 

این افددزایو وزد بنددابر انددک،توسدد ه  ا ه

 ر حقیقددت اولیدده آنهددا یددروری اسددت. 

تدده اول، عملكددر  کمبددو  وزد  ر چنددک هف

گوندده کدده  ر همددادکنک.  م   تولیک را مخت 

. بخو اعرم نشاد  ا ه شکه است  2شك   

ها تا سن هشددت ها و انکام، ماهیچهاسكلت

 شونک. هفتگ  تكمی  م 

منرم اطمیندداد حاصدد    هفتگ   از رشک  اگر

 ونشو ، خطر تجمددع ایدداف  چربدد  بددکد 

وجددو  و انددکام  ن عضددال ف ناکددا تددو ه

که ابدد  از . توصیه م  شو   خواهک  اشت

هفتگ  تمرکز بددر افددزایو وزد بددکد   8-7

 مرغ های تخمگذارپولت ها باشک تا کیفیت  

 مطلوپ بمانک.    ،گلهیک  تول تا انتهای

مدد  شددو  کدده بدده منرددور  توصددیه اکیددکا

بر تكام  رشددک و تطددابو مددکیریت   نرارت

ت ذیه بر اسدداآ آد، پولددت همچنین  گله و  

 ر    كنواختیک.  طور هفتگ  وزد شونهها ب

با هکف رسیکد به بیو بایست  م   نیز  گله

شدددو .   رنردددر گرفتددده صدددک ر 80از 

یكندددواخت  بدددای بددده تخمگدددذاری بدددای و 

مانکگاری آد و همچنین یكنواخت  مناسب 

 کنک.   وزد تخم مرغ کمک م ر   

 

 مدیریت بلوغ جنسی •

وزد بکد شاخص  اصل  است کدده بددرای 

ت یددین سددن  ر مرحلدده تحریددک نددوری 

بسددیاری از مطال ددات . شددو مدد اسددتفا ه 

 هنگددامهددا که وزد بکد پولت  انکنشاد  ا ه

بلوغ جنس  بر وزد تخم مددرغ آنهددا تدداثیر 

گرم  وزد بکد بین   100گذار . تفاوت  م 

گددذار د تخم مرغ تاثیر  گرم بر وز  1تا    0.7

مددرغ تخددمهکف  این ت یین وزد  . بنابرتسا

بسددیار مهددم   ،اب  از شروع تحریک نددوری

 ست. ا

،   یدد یفیكنددواخت  بددا  هددای ر مور  گله

انجددام تحریددک نددوری زو  هنگددام ممكددن 
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ی نابددال  است که موجب تحریک پولت هددا

هددای مددرغ  نبددال آد تخددمهشددو ، کدده بدد 

بیشددتر مسددت ک گذارنددک و  تددری مدد کوچک

که   های همچنین پولتشونک.  م پرویپس  

-مدد شروع به تخمگذاری    تر از موعکزو 

بدده مصددرف لیددک تمایدد  ،  ر طدد  توکننددک

    خدددو   ارندددک.  ر نتیجددده چندددین  ذخدددایر

تددری خواهنددک کوتدداه تولیکهای ،  وره مرغ

  و تددر متواددف تخمگددذاری را ز  اشددت و

 ننک.کم 

 

 

 
 ساعت  24در طول مرغان تغذیه برنامه  -1شکل 
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 رشد پولت بر حسب سن پرنده  -2شکل 

 

 مدیریت کیفیت تخم مرغ

 مرغمدیریت اندازه تخم  •

 هددایمرغ با انکازهحفظ کیفیت مطلوپ تخم

تددری کوچک و متوسط که پوسددته سددخت

تددر اسددت. بدده علددت نیدداز بدده راحددت  ، ارنک

کلسیفیكاسددیود، حفددظ   رایب  مازا کلسیم  

تددا انتهددای کیفیت تخددم مددرغ هددای بددزر   

. کباشدد ر مدد تچرخه طوین  تولیک  شددوار

 ر تولیددک، تنهددا راه تنرددیم وزد   ر نتیجدده

 اطددالع ازاست و    از طریو ت ذیه  ،تخم مرغ

خواهددک کمتددری    تر کارای مسن  که گلهاین

  اشت. 
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 اندازه گیری استحکام تخم مرغ

 

 ای عبارتند از:تغذیه  اصلیابزارهای 

 :چربیانرژی و  ➢

ا كدد  بدد ارتبددان نز یم ددذی ایددن  و مددا ه 

 مثبتدد  بددر وزد و تدداثیر   ارنددکهددم 

 ر  ژهبددده ویددد . ذارندددکگمددد  مدددرغ خدددمت

تولیددک بدده منرددور کمددک بدده  وره روع شدد 

مفیدددک  ،مدددرغتخدددم وزدافدددزایو سدددریع 

هددای مددرغتخددمپددس از آد اگددر  شنک.  بام 

باشددنک، بدده  تددر مددور   رخواسددتبددزر 

بدده چربدد  افددزو د رسددک کدده مدد    نرددر 

 ،نسددبت بدده انددرژی ایددافه شددکهخوراك،  

 . اشته باشکی  بیشتری  آکار
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همچنین از آنجا که انرژی خیلدد  زیددا   ر 

غذای  م  توانک منجددر بدده چدداا   ر   رهجی

ریسددک افددزو د چربدد  پرنددکه هددا شددو ، 

همدداد با  و    آلایکه ر شرایط  کمتری  ار .  

 %1فراهم کر د حددکاا     ،بل ا  سطح انرژی

 باشک. م   وپمطل وراك ر خروغن  

 (:AAپروتئین و اسیدهای آمینه) ➢

وزد تخم مرغ را   ،جیره  پروتئین  %1ت ییر  

بددر اسدداآ  ا ه )  کهدد  ت ییر مدد   %1.65تا  

هددای اصددل  اسیک آمینه(.  Novogenهای  

موثر بر وزد تخم مددرغ متیددونین و لیددزین 

سطوح آنها به آهسددتگ   ر هستنک. کاهو 

 پکیددکهتوانددک فورمویسددیود خددوراك مدد  

افددزایو وزد تخددم مددرغ  ر طدد  تولیددک را 

 کاهو  هک.  

بددای و   تولیددکپیددک  یاب  به  منرور  ستبه  

تخم مرغ  ر شروع   افزایو سریع  ر وزد

 رویپیشددنها  مدد  شددو  کدده تخمگددذاری 

پددس از آد، سددرمایه گددذاری شددو .  ت ذیه  

فرمددول خددوراك را   یسدداز  نهیتواد به   م

نددرژی، کدداهو مصددرف ا  ،هکف  آغاز کر .

پروتئین و اسیک آمینه )خصوصا متیونین( 

 های بددزر مرغتخم  تولیکاجتناپ از    برای

 است. 

میددزاد  ر لیددزین و متیددونین از آنجددا کدده 

 خالددت  ارنددک،  نیددز تولیددک تخددم ) رصددک(

یرورت  ار  که هددر  و اسددیک آمیندده بدده 

 ر غیددر ایددن  ،فددراهم شددونکانددکازه کدداف  

تددر متواددف توانددک سددریعتولیک م صورت  

 و یددک ت امدد  بددین  همددواره    ت ذیددهشو .  

هددای خددوراك و نتددای  مددور  عام  هزینه

بدده شددرایط هددر مزرعدده  و اسددت انترددار

 بستگ   ار .  

 کیفیت پوسته تخم مرغ ➢

و توسدد ه   سددیك  تولیددک  طددوین  شددکدبا  

هددای اتوماتیددک جمددع آوری تخددم سیسددتم

اهمیددت کیفیددت پوسددته تخددم مددرغ  ،مددرغ

ژنتیكدد    رفتپیش.  کر ه است  بیشتری پیکا

اابددد  تدددوجه   ر ایدددن زمینددده توسدددط 

Novogen  .گرچددده انجدددام شدددکه اسدددت
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هددای ت ذیدده کلیددک تحقددو و تكنیددک  هاجیره

بخشیکد به پتانسی  این پیشرفت ژنتیكدد  

 هستنک.  

اساسا کیفیت پوسته تخم مرغ به توانددای  

 ر طدد    جیددرهمرغ  ر استفا ه از کلسددیم  

  از شددب تشددكی  پوسددته، ی ندد  کمدد  ابدد 

 جیددره ار .  بسددتگ   ،  تخمگددذاریهنگام تا  

کیفیددت   ،غذای  مناسب  ر ط   وره تولیددک

-مددرغ را بهبددو  مدد   و رنگ پوسددته تخددم

م دددکن  )  مینرالیزاسدددیوداز بخشدددک و 

 کنک.جلوگیری م استخواد (  ز ای 

نحددوه   بددا توجدده بددهکیفیت کلسیم موجو   

بدده عنددواد مثددال )  ارائه ایددن مددا ه م ددکن 

و محتددوای   جیددره ر    ذرات  رشت(  ،پو ر

 شو .  کلسیم خوراك ت یین م 

کلسددیم   کربنددات  مددور  نیدداز  مقکارحکاا   

مكمدد  برای جددذپ    متر(میل   5-2 رشت )

 یزم است تددا(  میلیمتر  ˂0.2پو ر کربنات )

 ر سراسددر شددب بطددور پیوسددته کلسددیم 

  .  گر  تامین

 ،هفتگدد  45پس از  افزایو محتوای کلسیم  

بدده ) کلسددیم به بیشتر نیاز  تامینبه منرور  

و  ( لیدد  انددکازه هددای بزرگتددر تخددم مددرغ

بددا )کیفیددت پوسددته  جبراد کدداهو طبی دد   

ای برخور ار اهمیت ویژهاز  ،  (نافزایو س

 است.

میددزاد   همچنین کیفیت پوسته تخم مرغ به

بدده منرددور حاللیددت کلسددیم بسددتگ   ار . 

 کلسددیم،   مناسددب  میددزاد ابقددا  ستیاب  به  

مددور  بایسددت کلسددیم کددم محلددول مدد 

 ایدد   ا یدد ز   لیخ  تیحاللاستفا ه ارار گیر .  

تخددم   پوسددته  تیدد فیبددر ک  ،میکلسکم     لیخ

 گذار . م  فمن  ریتأث  مرغ

با این وجو  مرغ های  که کلسیفیكاسددیود 

آغدداز  هنگددامآنهددا کامدد  نشددکه اسددت 

کلسددیم خیلدد  سددریع   تددامینبدده    روشنای 

این حفددظ بنددابر.  نددک ار  نیاز  بسیار محلول

 جیددرهمقکاری کلسددیم بدده شددك  پددو ر  ر 

که به مقددکار کدداف  از اینغذای  و اطمیناد  
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 ر صددبح هنگددام روشددنای   ر  سددترآ 

 اهمیت  ار .   ،باشکم 

توزیع خوراك نیز تاثیر مهمدد  بددر کیفیددت 

مددرغ هددا  ر صددورت امكدداد  پوسته  ار .  

نیدداز ویددژه   نمددو د  فبرطربه منرور  بایک  

% از جیره خددو   60بیو از   ،م  خو کلسی

ط  شو ساعت اب  از خامو  شددکد را  

. مقکار کمدد  از ایددن ف کننکرمصچراغ ها  

   خیره م  شو .ذکلسیم  ر سنگکاد 

آنجا کدده مددرغ هددا  ر طدد  شددب ) وره از  

خورنددک، کیفیددت نمدد   ادکلسیفیكاسددیود( 

سددیم باایمانددکه  ر پوسددته بدده مقددکار کل

بسددتگ   سددتگاه گددوار   ر پایدداد روز 

  ار .  

 ر شرایط چالو برانگیز، به منرور بهبو  

رو   یگر تشویو مرغ هددا   ،کیفیت پوسته

به مصرف کلسیم  ر نیمه شب مدد  باشددک 

م  که مقررات محل  اجددازه  هنددک هنگاکه  

با استفا ه از نور ه  نیمه شددب ایددن کددار 

 انجام م  شو . 

 

 
 اندازه ذرات کربنات کلسیم
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 تخمگذارهای مرغشرایط بهینه 

 سالمت روده •

از طریو رو ه را    موا  م ذی   تمامپرنکه  

 یددس .  ر مددوار  کنددکخددو   ریافددت مدد 

) عدددکم تدددوازد  ر جم یدددت  1یسبیدددوز

، جددذپ 2یددا رو ه نشددت  رو ه( میكروبدد 

ك کدداهو یافتدده و بنددابر ایددن مددوا  خددورا

توانددک بددر م امر  این  .  کشون فع م  ذی  م

تولیک یا کیفیت تخم مرغ اثر منف  بگددذار . 

ور منرم کیفیت مکفوع، طهاهمیت  ار  که ب

، باشددکمدد ای از سددالمت رو ه کدده نشددانه

از نرر موا  م ذی، مازا  یا بررس  شو .  

)اما عمکتا مازا ( انرژی و پددروتئین کمبو   

مدد  توانددک منجددر بدده اخددتالیت رو ه ای، 

بددرای مثددال افددزایو تخمیددر، شددو . تنهددا 

اسدددتفا ه از مقدددکار مناسدددب اندددرژی و 

د از اوجددب اطمیندد پروتئین، بکود افران، م

 شو . تولیک مناسب م 

 
1 dysbiosis 
2 leaky gut 

 سالمت کبدی •

کبددک  ر تشددكی  تخددم مددرغ خصوصددا  ر 

ود زر ه چربددد   ر  ر ذخیدددره و تجمدددع

نقو  ار . اگر هددیر روغددن یددا چربدد   ر 

غذای  وجو  نکاشته باشک، کبک آنهددا   جیره

کنددک. ایددن مدد   سددنتز  ها  کربوهیکراترا از  

که کبک مسددتقیما   ایچرب ک نسبت به  نفرای

 ،مدد  کنددک تولیددکآزا  از اسددیکهای چددرپ 

 باشک.تر م سخت

بددکود ویدد یت مناسددب کبددکی چرخدده 

از نرر .  باشکم ن  طوین  تولیک امكاد پذیر

یددا چربدد  روغددن  پیشنها  م  شو   ت ذیه  

شددو  و   گنجددا هغددذای     جیددره ر  حکاال   

تیمار حفاظددت از کبددک انجددام طور منرم  هب

 کدداف  مقددکارعددالوه بددر ایددن، بایددک شددو . 

ا ه اددرار کددولین  ر خددوراك مددور  اسددتف

 گیر .  

-هبدد کدده بتائین نیز تضمین  است برای این

کددولین و لیك   بوفیت متددااز ظر  کام طور  

     .استفا ه گرمتیونین  
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 خوراک بهینهمصرف  •

پرنکگاد سالم با اشددتهای مانکگاری بایی  

( اسددتفا ه از ذخددایر)عددکم نیدداز بدده  خوپ  

 است.   ست یافتن 

بدده علددت جددذپ مصرف مناسددب خددوراك  

آمینه، چرب  پروتئین، انرژی، اسیک  بیشتر  

نددرت تولیددک بیشددتری را م  توانک  و غیره،  

کدده اددبال ذکددر شددک،   مایددک. همددانطورنالقا   

طدد   وره اشددتهای پرنددکه    توسدد ه  شروع

تا پرنکه اددا ر  ار    ی  زیا  پرور  اهمیت

افددزایو   بددرایتخمگذاری    شروع   ر  باشک

آمددا گ   اشددته   خددوراك،  مصددرفع  سری

 .  باشک

، تنردددیم ارائددده خدددوراك مددد   ر تولیدددک

مقددکار توانددک ابددزاری سددو منک باشددک. 

ب  کدده خددوراك مصددرف شددکه از انتخددا

نشدددات  (انتخددداپ ذرات) پرندددکه  اشدددته

 ر خددوراك  مصددرف میددزاد . گیددرمدد 

 مدددرتبط  آدبدددا چگدددونگ  ارائددده  طیدددور

ذرات مصددددرف طیددددور  باشددددک.مدددد 

مدددو را آر ی یدددا  اد تدددر از  رشدددت

  هنک. ترجیح م 

اك بددیو از حددک خددوربه این ترتیب، ارائدده  

ممكددن اسددت کدده منجددر بدده  ریددز )آر ی(

خو  مدد  کاهو مصرف خوراك شو  که  

 نبال  اشددته هرا ب  موا  م ذی  کمبو توانک  

 باشک.  

ارائه خوراك، امكاد مددکیریت    ه عا تبا  

مصرف خوراك و به  نبال آد جذپ موا  

 پرنددکه،  هددای مددور  نیدداز ن وم ذی و افز

 گر  .  فراهم م 

مانددکگاری امكاد  شو  تا  امر باعث م این  

 ر مددرغ تخددممطلددوپ و کیفیددت  مرغبایی  

 .  آیکفراهم تر تولیک  طوین چرخه 

 

 گیرینتیجه

افددزایو اابدد    ،مکاومژنتیك     هایپیشرفت

تولیک و هم   از نرر میزادای را هم  مالحره

 کیفیت تخم مرغ ایجا  نمو ه استاز جنبه  

ی امكدداد نگهددکاری گلدده هدداامددر ایددن و 
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ی تددرطددوین   هددای وره  تخمگذار را برای

 .  آور م فراهم 

پتانسددی  بدده ک بتواندد  کدده پرنددکهبددرای آد

پارامترهددای بایک همدده    ،کبرسخو   ژنتیك   

 یگر ماننک مکیریت، ت ذیه، امنیددت زیسددت  

اددرار نرددارت  و  کنتددرل  تحددت  پیشگیری    و

  شنک. اشته با
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