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بسمه تعالی
پیام اول

گروه تولیدی برکت بعنوان اولیــن و بزرگترین مجموعه تولید جوجه یکروزه 

تخمگذار، پولت و تخم مرغ خوراکی کشــور از سال 1345 فعالیت تولیدی خود 

را آغاز نموده است.

توجه به افزایش جمعیت و روند روبه رشــد این صنعت و نیاز روزافزون مردم به 

استفاده از منابع غنی پروتئینی سالم همچون تخم مرغ و مرغ، صاحبان این گروه 

عظیم تولیدی را برآن داشت تا با سرمایه گذاری در جهت گسترش و ارتقاء فنی و 

علمی مجموعه، گامی اساسی در راستای نوسازی و بازسازی زیر ساخت های 

نوین شــرکت را با ایجاد یک زنجیره کامل تولیــد )از جوجه یکروزه تخمگذار ، 

گوشتی، تولید تخم مرغ و گوشت مرغ تا عرضه به بازار مصرف( به اتمام برسانند.

گروه تولیدی برکت با توجه به تجارب ذی قیمت خود در پرورش واریته های 

مختلف و اطالع کامل از توانمندیها و کاستی های سایر نژادهای تخمگذار موجود 

در ایران، از ســال 1384 با همکاری کمپانــی LOHMANN آلمان، نمایندگی 

انحصاری نــژاد L.S.L را با احداث یک واحد مرغ اجــداد تخمگذار در زمینی به 

مســاحت 1000 هکتار اخذ و در شــرایط حاضر با احداث و تکمیل واحدهای 

پرورش پولت و تولید تخم مرغ، بعنــوان بزرگترین تولیدکننده جوجه تخمگذار، 

پولت و تخم مرغ خوراکی کشور، فعالیتهای تولیدی خود را ادامه میدهد.

مجموعه فعالیتهای تولیدی فوق الذکر در 12 شرکت فعال گروه تولیدی برکت، 

کارشناسان فنی مجموعه را برآن داشت تا با استفاده از توانمندیهای فنی و علمی 

خود نســبت به تهیه بولتن داخلی برکت اقدام نمایند که با آرزوی موفقیت های 

روزافزون در امر تولید، نخستین نشریه داخلی تقدیم می گردد.

                                                    

                                                                                            با احترام-  مدیرمسئول
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اخبار صنعت مرغداری
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رئیس سازمان دامپزشکی ایران:

محصوالت دامی ایران در 180 کشور دنیا مورد اعتماد است

دامپزشکی  سازمان  رئیس  اردبیل-  مهر- 

اینکه این ســازمان  بر  با تاکید  کشــور 

یکی از دســتگاههای موفق در تعامالت 

گفت:  اســت،  خارجی  کشــورهای  با 

ایران در 180  محصوالت دامی تولیدی 

کشور دنیا مورد اعتماد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج رئیس ســازمان دامپزشکی کشور 

ظهر پنجشنبه در شــورای اداری دامپزشکی اردبیل تصریح کرد: تنها 

دستگاهی که توانسته است با بازارهای ســایر کشورها تعامالت قابل 

توجهی داشته باشد تشکیالت دامپزشکی است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان دامپزشــکی درگاه ورود کاالهای تولیدی 

ایران به بازار سایر کشورها است، اضافه کرد: در سال گذشته 20 هزار و 

700 مجوز بهداشتی صادرات برای 69 کاال صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

سالیانه 70 هزارتن تخم مرغ دراستان قزوین تولید می شود

مهر- قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی 

سازمان جهاد کشــاورزی استان قزوین 

گفت: ســالیانه70 هزارتن تخم مرغ در 

اســتان قزوین تولید می شــود که 55 

هزارتن آن مازاد برمصرف داخلی استان 

است که می توان صادرکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور حاج سید جوادی روز چهارشنبه در 

جلسه مشترک با صادر کنندگان بخش دام و طیور استان اظهار کرد: این 

میزان ظرفیت تولید تخم مرغ در اســتان می تواند به50 درصد افزایش 

یابد بنابراین باید ازاین پتانســیل مستعد بیشتر استفاده شود تامیزان 

صادرات این محصول افزایش یابد.

نیوزیلند صادرات گوشت به ایران را از سر می گیرد

ایرنا - تهــران- نیوزیلند به عنــوان یکی از بزرگ تریــن صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی و دامپروری جهان 

در ماه جاری میــالدی و پس از یک دهه 

ایران  به  گوسفند  گوشت  صادرات  وقفه، 

را از سر می گیرد.

از رسانه های روز  ایرنا به نقل   به گزارش 

شنبه نیوزیلند، اولین محموله گوشت گوسفند شرکت »تیلور پیترسون« 

قرار است در آینده نزدیک وارد ایران شود.

تارنمای خبری »نیوز هــاب« بابیان این خبر می افزایــد: ایران دومین 

اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد و در دهه 1980 واردکننده 

یک چهارم گوشت گوسفند صادراتی نیوزیلند بوده است.

احیای روابط تجاری با نیوزیلند پس ازآن صورت می گیرد که »ناتان گای« 

وزیر صنایع پایه )کشــاورزی( این کشور در ســفر اخیر خود به ایران با 

مقام های مربوطه دیــدار و توافقنامه ای در خصوص محصوالت دامی 

امضاء کرده بود.

صادرات بیش از 3/۵ هزار تن خوراک طیور از خراسان جنوبی 

به افغانستان

ایســنا- مدیرکل دامپزشــکی خراسان 

جنوبــی از ارزآوری 2 میلیــون دالری 

صادرات خــوراک طیور از اســتان خبر 

داد و گفت: از ابتدای امســال 3775 تن 

خوراک طیور از خراسان جنوبی به کشور 

افغانستان صادر شد.

به گزارش ایســنا علیرضا رفیعی پور گفت: از ابتدای امســال صادرات 

خوراک طیور برای استان دو میلیون دالر ارزآوری داشته است.
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کشــاورزی  جهاد  ســازمان  دامی  تولیدات  بهبــود  معاون 

آذربایجان غربی

در  گوشــتی  مرغــداری  واحــد   712

آذربایجان غربی فعالیت می کند.

مهــر - ارومیه - معاون بهبــود تولیدات 

دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 

غربی گفت: این استان با دارا بودن 712 

واحد مرغداری و زنجیره های تولید محصوالت طیور از جایگاه خوبی در 

سطح کشور برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ســید فضل اله قریشی بعدازظهر سه شنبه در 

گردهمایی مسئولین مراکز جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: حمایت 

از زنجیره های تولید از مهمترین سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی 

است و در این راســتا باید تولیدکنندگان واحدهای پرورش مرغ گوشتی 

استان نیز با رعایت استانداردهای جهانی تولید مرغ در بین اوزان 1200 

تا 1800 کیلوگرم در مدت زمان پرورشــی 42 روز جهت دســت یابی به 

بازارهای جهانی و توسعه صادرات محصوالت تولیدی خود تالش کنند.

افزایش کیفیت واکســن های موسسه رازی با استفاده از آب 

قابل تزریق
مهر-کرج- سرپرست بخش تولید واکسن های 
ویروسی طیور موسســه رازی از راه اندازی 
دستگاه آب قابل تزریق شعبه این موسسه واقع 
در شیراز خبر داد که موجب افزایش کیفیت 

واکسن های تولیدی می شود.
به گــزارش خبرنــگار مهر، دکتــر مریم 
منصوریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی دستگاه 
آب قابل تزریق در موسسه رازی شعبه شیراز، اظهار کرد: در راستای دریافت 
مجوز از سازمان بهداشت جهانی و امکان صادرات واکسن، اقدام به راه اندازی 
دستگاه آب قابل تزریق کردیم که این مهم، تنها در موسسه رازی شعبه جنوب 

کشور )شیراز( وجود دارد.
سرپرست بخش تولید واکسن های ویروسی طیور موسسه رازی شعبه 
شیراز افزود: این دستگاه با ظرفیت750 لیتر در ساعت در تمام مراحل 
  PURE  WATER و  WFI تولید واکســن از شستشو تا فرموالسیون از آب

استفاده می کند که کیفیت محصول را به طور قابل توجهی باال می برد.

در گفتگو با مهر اعالم شد

طلسم صادراتی بعد از آنفلوانزا/ مرغ و تخم مرغ ایران بدون مشتری

مهر- دبیر کل کانون سراسر مرغ تخمگذار 

ایران بابیان اینکه بعد از حدود یک هفته 

از اعالم پاکی ایران از آنفلوانزای پرندگان 

متوقف  تخم مرغ  و  مــرغ  صادرات  هنوز 

است، گفت: ما مزیت قیمتی نداریم.

ســید فرزاد طالکش در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا با گذشت حدود یک 

هفتــه از اعالم پاکی ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صادرات مرغ و 

تخم مرغ از ســر گرفته شده است؟ اظهار داشت: خیر؛ ما هنوز مشتری 

نداریم.

وی اضافه کرد: درواقع هیچ مانع بهداشتی برای صادرات این محصوالت 

از کشــور وجود ندارد اما بحث این اســت که ما مزیت قیمتی نداریم و 

مشکلمان نرخ تخم مرغ تولیدی است که یارانه ندارد.

دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران تصریح کرد: قیمت تخم مرغ 

ما حدود 300 تومان نســبت به بازار عراق گران تر است و دولت باید با 

اختصاص یارانه این امر را پوشش دهد.
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شرکت طیور برکت: توانایی ها، شرایط کنونی و برنامه های آینده

بر اســاس پیش بینی های انجام شده توســط فائو، جمعیت جهان در 
سال های 2030 و 2050 به ترتیب به 8/3 و 9/3 میلیارد نفر خواهد رسید 
و این افزایش جمعیت عمدتًا در کشــورهای درحال توسعه اتفاق خواهد 
افتاد به صورتی که در ســال 2050، 80% جمعیت جهان در کشورهای 
درحال توســعه زندگی خواهند کرد. بر اساس همین پیش بینی ها تولید 
مواد غذایی برای این افزایش جمعیت و نیز افزایش مصرف سرانه باید 
70% افزایش یابد؛ مثاًل تولید تخم مرغ در سال 2015، 50/7 میلیون تن 
بوده اســت و پیش بینی می شود در سال 2030 به 69 میلیون تن برسد 

و متوسط مصرف سرانه در این کشورها به 8/9کیلوگرم افزایش یابد.
با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای درحال توسعه می باشد حتی 
اگر مشمول افزایش جمعیت مانند سایر کشــورهای این گروه نگردد، 
افزایش مصرف ســرانه تخم مرغ در آن اتفاق خواهد افتاد )12کیلوگرم 

در حال حاضر(.
 از طــرف دیگر با توجه بــه توانایی هایی که بــرای تولید محصوالت 
پروتئینی طیور )گوشــت مرغ و تخم مرغ( وجود دارد ایران می تواند به 
از تأمین کننده های این محصوالت در منطقه، برای کشــورهای  یکی 
مجاور مشمول این افزایش جمعیت و مصرف باشد. توان تولید تخم مرغ 
نطفه دار، جوجه یکروزه، پولت و نهایتًا گوشت مرغ و تخم مرغ مواردی 

هستند که می توان در این زمینه به آن ها پرداخت.
شــرکت طیور برکت حدود 5 دهه اســت که در زمینه تولید محصوالت 
فوق الذکر در حال فعالیت اســت و در این 5 دهه فعالیت، مجموعه ای از 
امکانات را فراهم و توانایی های فکری و تجربی قابل توجهی را اندوخته 
است که باعث شده تا زمینه باثباتی را برای ادامه تولیدات خود حتی در 
شــرایط اضطرار ایجاد کند و عالوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز 
بازار داخلی کشور، بتواند در زمینه تأمین نیاز کشورهای همجوار هم از 

امکانات و تجربیات خود بهره ببرد. 
در زیر به شرح بخشی از این امکانات و توانایی ها می پردازیم:

1. امکانات موجود شرکت برکت 
 مجموعه های مرغداری که مشتمل بر فارم های اجداد، مادر، پرورش 

پولت و تولید تخم مرغ می باشد.
 مجموعه کارخانه های ساخت دان، که از ظرفیت های باالیی برای این 

کار برخوردار هستند و دان موردنیاز کل مجموعه ها را فراهم می نمایند.
 مجموعه ای از سه جوجه کشی در مالکیت و یک جوجه کشی در اجاره 

که بسته به میزان تولید جوجه مورداستفاده قرار می گیرد.
 فرآوری و بسته بندی تخم مرغ در دو واحد.

دکتر محمد زاهد شیخ عباسی
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2. توان تجربی، فکری و عملی

با توجه به اشــتغال مجموعه ای از دامپزشکان، کارشناسان دامپروری، 
تکنیسین ها و سایر پرسنل شــاغل در این واحدها در طی این دهه ها در 
سطوح مختلف کاری و در فارم های با ویژگی های مختلف و محصوالت 
متفاوت، شرکت طیور برکت از توانایی های کاملی برای پرداختن به امر 

تولید برخوردار است که در زمینه های زیر قابل بیان می باشد:

 نماینده انحصاری شــرکت Lohmann Tierzucht آلمان: واردکردن 
گله اجداد، تولید جوجه یکروزه مادر نژاد L.S.L در ایران و عرضه جوجه 

یکروزه تجاری تخمگذار این نژاد به بازار ایران.

 تولید محصوالت با استانداردهای بهداشــتی : در این زمینه با توجه 
به استانداردهای تعیین شــده از طرف سازمان دامپزشکی و نیز سازمان 
بهداشــت جهانی حیوانات )OIE(، جوجه های یکــروزه مادر تخمگذار 
و تجاری تخمگذار قابل رقابت با ســایر محصوالت مشــابه داخلی و 

منطقه ای را تولید و به بازار عرضه می نماید.

  تولید پولت تخمگذار از نژاد  L.S.L با کیفیت مناســب بهداشتی طبق 
ضوابط سازمان دامپزشکی   و وزن و یکنواختی عالی بر اساس ویژگی های 

نژادی و خواست صنعت مرغداری ایران.

  تولید تخم مرغ خوراکی منطبق بر ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی.

فعالیت های شرکت طیور برکت و آینده 
با توجه به آنچه در راستای توانایی ها، امکانات و تجربیات شرکت برکت 
توضیح داده شد، این شرکت در سه زمینه زیر می تواند فعالیت های خود 
را گســترش و عمق دهد تا بتواند با توجه به افزایش نیاز به تولید مواد 

غذایی در آینده، در کشور و منطقه نقش خود را به خوبی ایفا کند.

 در کنار تأمین تولیدات موردنیاز بازار داخلــی، با توجه به قابل رقابت 
مشابه  محصوالت  ســایر  با  شرکت  این  تولیدی  محصوالت  بودن 
در حال تولیــد در منطقه ازنظر کیفیت بهداشــتی و تولیدی، تالش در 
جهت دســتیابی به بازارهایی در کشورهای منطقه با توجه به آنچه در 

مقدمه مبنی بر افزایش جمعیت و مصرف ذکر شد، در برنامه ریزی های 
آینده شرکت قرار خواهد گرفت.

 با عنایت به بهبودهای ژنتیکی مداومی که در کمپانی های تولیدکننده 
نژادهای مرغ تخمگذار در حال انجام اســت و متعاقب آن ضرورت های 
جدیدی بــرای مدیریت آن هــا در زمینه های کنترل و پیشــگیری از 
بیماری ها، تغذیه، تهویه، برنامه های نوری و ...پیش می آید و دستیابی 
به عملکرد تولیدی مطابق پتانسیل ژنتیکی آن ها موکول به اطالع و درک 
درست از این نیازهای جدید مدیریتی است، شرکت برکت در این زمینه 
جهت به روز رسانی دانش مرغداری در بخش تخمگذار صنعت مرغداری 
رسالتی خاص قائل است، لذا تصمیم دارد به طورجدی در این عرصه به 
فعالیت هایی در زمینه اطالع رسانی بپردازد که تدارک سایت اینترنتی و 
نشر این نشریه در کنار سایر اقدامات مانند گردهمایی و برگزاری سمینار 
و..... در این راستا در آینده جزء فعالیت های شرکت قرار خواهد گرفت.

 شــرکت طیور برکت در زمینه کارهای تحقیقاتی، علمی و فعالیت های 
آموزشــی آماده همکاری با همه ارگان ها، دانشگاه ها و افرادی است که 
می توانند به اعتالء و به روزرســانی دانش مرغداری در کشــور بپردازند 
با این هدف که بتــوان به حداکثر بهره وری از فعالیــت مرتبط با تولید 

تخم مرغ دست یافت .
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L.S.L آشنایی با مرغ تخمگذار نژاد

شرکت طیور برکت با سابقه نیم قرن فعالیت خود در زمینه تولید جوجه 
یکروزه تخمگذار و گوشــتی در ایران و از بزرگترین شرکت های فعال که 
سهم عمده ای در تولید را داشته، با هدف ارتقاء سطح کیفی محصوالت 
خود و با توجه به اســتقبال مصرف کننــدگان از نژادهای پر تولید و در 
پاسخ به نیاز کشور با توجه به تجارب سال های گذشته در زمینه پرورش 
سویه های مختلف نژاد لگهورن شامل هایســکس، دکالب، بابکوک، 
های الین، بونز و اطالع کامل از توانمندیها و کاســتی های آنها، در سال 

1384 اقدام به وارد نمودن نژاد L.S.L از کشور آلمان نموده است. 
نژاد L.S.L نتیجه آخرین تحقیقات علمی شــرکت LOHMANN آلمان 
بوده که با هدف بهبود ضریب تبدیل، ماندگاری بهتر و تولید افزون تر به 
بازار معرفی گردیده و به دالیل مذکور این نژاد توانســته است با تکیه بر 
ظرفیت ژنتیکی خود و عملکرد باالی تولید در مدت زمان کوتاهی با جلب 
رضایت مرغداران ســهم قابل توجهی از بازار تولید تخم مرغ ایران را به 

خود اختصاص دهد. 
اکنون شــرکت طیور برکت با بهره گیری از نیم قرن تجربیات خود طی 
ســالها پرورش گله های مختلف نژاد لگهورن و انتخــاب بهترین ها، 
آمادگی خود را جهــت عرضه جوجه یکروزه مــادر تخمگذار و جوجه 
یکروزه تجاری و پولت تخمگذار ســه ماهه L.S.L با کیفیت عالی اعالم 

می نماید.

97%حداکثر تولید )پیک تولید(1

9/5-9 کیلوگرموزن هرکارتن تخم مرغ در شروع تولید2

380-370 عددتعداد تخم مرغ سرانه در 14 ماه تولید3

420-410 عددتعداد تخم مرغ سرانه در 16 ماه تولید 4

27-25 کیلوگرموزن تخم مرغ سرانه در 16 ماه تولید5

2/1-2ضریب تبدیل دان به تخم مرغ6

25 هفتهتوان ماندگاری گله در پیک تولید7

عالیمقاومت پوسته8
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1- باال بودن میزان تولید تخم مرغ 

این نژاد توانســته با ماندگاری طوالنی در پیک تولید و عرضه 415 تا 
420 عدد تخم مرغ یا 25 تا 26 کیلوگرم وزن به ازای هر قطعه مرغ طی 
16 ماه تولید، از کلیه رقبای خود پیشی گرفته و رکوردهای جدیدی را در 
صنعت تخمگذار از خود بجای گذارد. مقایسه میزان تولید L.S.L با سایر 

نژادها در نمودار شماره 1 دیده می شود:

L.S.L 2- ضریب تبدیل عالی در نژاد
ضریب تبدیل دان به تخم مرغ یــا F.C.R )میزان مصرف دان برای تولید 
یک کیلوگرم تخم مرغ( در مرغ تخمگذار L.S.L معادل 2 تا 2/1 می باشد و 
این بدان معنا است که این نژاد در مقایسه با سایر نژادها درازای دریافت 

میزان دان مساوی، تعداد تخم مرغ بیشتری تولید می کند.

نمودارشماره 2 این مقایسه را نشان می دهد: 

3- سازگاری مرغ تخمگذار L.S.L با شرایط اقلیمی ایران 
این نژاد با تکیه بر ویژگی های ژنتیکی خود با شرایط مختلف آب و هوایی 

به ویژه شرایط اکولوژی منطقه خاورمیانه سازگاری کامل دارد. 
بالغ بر 85 درصد جوجه یکروزه کشــورهای منطقــه خاورمیانه نظیر 
 L.S.L کویت، سودان، یمن، عربســتان، اردن، قطر، مصر و عراق از نژاد
تأمین می شود. نمودارشماره 3 نشــان دهندۀ حوزۀ بازار نژاد L.S.L در 

میان کشورهای خاورمیانه می باشد. 

 L.S.L 4- استحکام خوب پوسته تخم مرغ نژاد
پوســته تخم مرغ نژاد L.S.L با مقاومتی معــادل 40 نیوتن به صورت 
ژنتیکی دارای ســاختاری بســیار مقاوم در برابر ضربه بوده و این امر 
موجب می شود تا ضمن کاهش شکســتگی و دورریز تخم مرغ در حین 
جابجایی از مبدأ به مقصد، میزان محصول قابل فروش در مقایســه با 

سایر نژادها، افزایش چشمگیری داشته باشد. 
درصد شکســتگی تخم مرغ در نژاد L.S.L به هنگام تولید، جمع آوری و 
بســته بندی 1 تا 1/5 درصد کمتر از ســایر نژادها بوده، که این، مزیت 
قابل مالحظه L.S.L را در داشــتن ضخامت مطلوب و اســتحکام خوب 

پوسته تخم مرغ نشان می دهد.

مقایسه میزان تولید نژاد های گوناگون تخمگذار
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مقایسه ضریب تبدیل نژاد های گوناگون تخمگذار
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بیماری های طیور در ایران:  گذشته، حال و آینده

چکیده
شناسایی رســمی بیماری های طیور در ایران از سال 1329 که اولین 
بیماری، رسمًا شــناخته شده، شروع می شــود. در این سال به دنبال 
گزارش یکســری تلفات در مرغان بومی در تبریز، آقای دکتر سهراب از 
موسسه رازی، با نمونه گیری و انجام جداسازی عامل بیماری، ویروس 

بیماری نیوکاسل را جدا نموده و بیماری تشخیص داده شد.
با شــروع مرغداری صنعتی و گسترش این صنعت و ارتباطات جهانی از 
نظر واردات مرغ و تخم مرغ و جوجه از کشورهای مختلف، بیماری های 
گوناگون در ایران شــیوع یافت که با تراکم هرچه بیشتر طیور در واحد 
سطح در مرغداری ها و تراکم مرغداری ها در منطقه، افزایش بیماری ها 

و احتمال تغییر شکل بیماری ها را به وجود آورد.
امــروزه می توان گفت که تمــام بیماری های مهم موجــود در دنیا در 
ماکیان، در ایران نیز وجود دارد که درجه اهمیت اقتصادی آن ها متفاوت 

می باشد. این بیماری ها را می توان در چند گروه تقسیم بندی نمود.
1- کمبود ویتامین ها و مواد معدنی که به علت اســتفاده از مکمل های 
ویتامینی معدنی کمتر از گذشته مشاهده می شود. مگر در شرایط کمبود 
یا عدم تعادل کلســیم و فســفر و ویتامینD  در جیره غذایی در مرغان 
  Eتخمگــذار با مصرف بیش از اندازه کلرور ســدیم و یا کمبود ویتامین

بدنبال مصرف اسیدهای چرب فاسد در مرغان گوشتی.
2- بیماری های باکتریایی متعددی از گذشــته تــا حال در مرغداری ها 
شایع می باشند که در شــرایطی، بعضی از بیماری ها کمتر دیده شده و 
گاهی بعضی از آن ها بیشتر دیده می شــوند. برای مثال مایکوپالسما 
گالی سپتیکم نسبت به گذشــته کمتر دیده می شود ولی بیماری های 
دیگر باکتریایی در بعضی شــرایط بروز می نماید. آلودگی به سالمونال 
آنتریتیدیــس در گله مرغ مادر یا اجداد باعث بیمار شــدن تعداد زیادی 

جوجه گوشتی، تخمگذار و انتشار بیماری می گردد.
3- بیماری های ویروســی که از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم می باشند 
با گذشت زمان و افزایش تراکم جوجه ریزی ها به خصوص بیماری های 
ویروسی تنفســی از اهمیت فوق العاده برخوردار شــده اند. بسیاری 
از بیماری های ویروســی از ابتدای پرورش طیور موجب خســارت در 
مرغداری ها بــوده اند و تعدادی از این بیماری ها در دو ســه دهه اخیر 
نیز اهمیت بیشــتری پیدا کرده اند. مثل بیماری گامبورو و رینوتراکئیت 
عفونی و کم خونی ویروســی، ولی تعدادی از بیماری ها از گذشــته تا 
حال وجود داشــته و دارای اهمیت اقتصادی و گاهًا بهداشتی بوده ولی 
اهمیت بیشتر آن ها در تغییر چهره دادن و تغییرات ژنتیکی است که یک 
بیماری را با اشــکال جدید و تلفات مختلف به وجود می آورند و از این 

دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد )استاد دانشگاه تهران(
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میان بیماری برونشیت عفونی و آنفلوآنزا مهم ترین آن ها هستند که به 

همین دالیل مبارزه و پیشگیری با آن ها مشکل می باشد.
4- بیماری های انگلی و قارچی: انگل های خارجی و مایت ها، هنوز دارای 
اهمیت خاص بوده ولی آلودگی به کرم های مختلف، امروزه بسیار کم و 
محدود می باشد. انگل کوکسیدیوز همچنان در گذشته و حال از اهمیت 
خاصی برخوردار است. عفونت به قارچ ها به خصوص آسپرژیلوز که در 
گذشته زیاد بود، امروزه بسیار کمتر دیده می شود. به طور کلی می توان 
گفت به علت تغییر ساختار ژنتیکی بعضی از ویروس های مولد بیماری و 
همچنین به علت تراکم بیش از اندازه مرغداری ها، عدم دقت در قرنطینه 
و پیشگیری و کهنه شدن واحدهای مرغداری، نمی توان امید داشت که 
در آینده از اهمیت بیماری ها کاسته شود و گاهًا بیماری های نوظهور نیز 

اضافه خواهند شد.

مقدمه
صنعت طیور در ایران بیش از 60 سال قدمت دارد و امروزه جزء بزرگترین 
صنایع کشــور محســوب می شــود. در مورد تولید گوشت مرغ، سه 
شــرکت اقدام به ورود جوجه یکروزه اجداد از خارج از کشور نموده اند و 

جوجه های مادر گوشتی را در اختیار پرورش دهندگان قرار می دهند.
در ایران ســالیانه حدود 11 میلیون قطعه مرغ مادر گوشتی در 1700 
واحد مرغ مادر پرورش می یابد. از این تعداد مرغ مادر، سالیانه حدود یک 
میلیارد و صد میلیون جوجه گوشتی در 115 واحد جوجه گوشتی تولید 
می شــود که میزان تولید گوشت مرغ به 2 میلیون تن می رسد و ایران را 
جزء هفت کشور تولید کننده گوشت مرغ قرار داده است. مصرف سرانه 
گوشت مرغ در ایران 25 کیلوگرم تخمین زده می شود که 8 برابر مصرف 
قبل از انقالب اســالمی بوده و دو برابر مصرف جهانی است. این میزان 
گوشــت مرغ در 18 هزار واحد پرورش جوجه گوشتی تولید می شود که 
این تعداد قبل از انقالب اسالمی 11 هزار واحد بوده است ولی باید در نظر 

داشت تعدادی از این واحد ها هم اکنون غیرفعال می باشند.
جهت تولید تخم مرغ، دو فارم آمیختــه جوجه اجداد تخم گذار وجود 
دارد که جوجه یکــروزه اجــداد را از خارج از کشــور وارد می نمایند. 
آمیخته های دیگر توسط ورود جوجه مادر تخمگذار از خارج کشور می 
باشــد. مجموعًا از حدود 600 تا 650 هزار مرغ مادر تخمگذار در سال، 
تعداد 40 تا 45 میلیون قطعه جوجه تخمگذار تولید می گردد. 1500 
واحد مرغ تخمگذار، سالیانه 900 هزار تا یک میلیون تخم مرغ تولید می 
کنند که امروزه مصرف ســرانه تخم مرغ در سال 11 کیلوگرم می باشد 
که قبل از انقالب اســالمی 4 کیلوگرم بوده است. میزان تولید نسبت به 
قبل از انقالب 4 برابر شــده است و باید در نظر داشت که بیش از نیمی از 

واحد های مرغ تخمگذار احتیاج به بازسازی کامل دارند.

پرورش این تعداد مرغ و جوجه در کشور همراه با افزایش بیماری ها بوده 
که نیاز به اقدامات بهداشتی کامل تری دارند.

بیمــاری های طیور در کشــور را می توان به بیمــاری های حاصله از 
باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها و عوارض تغذیه ای، ویتامینی، 

مواد معدنی و بیماری های محیطی تقسیم نمود.

بیماری های مهم حاصله از باکتری ها عبارتند از:
ســالمونلوز، کلــی باســیلوز و بیمــاری های دیگــر حاصل از 
 )MG(زرده، مایکوپالســما گالی سپتیکم عفونت  باســیل  ها،  کلی 
بیماری های  اورنیتوباکتریوم،  کریزا،  پاســتورلوز،   ،)MS(ســینویه و 
حاصله از بیهوازی ها، کمپیلوباکترها که بیشتر اهمیت بهداشت انسانی 
دارند و بیماری هایی مانند ســل، پســیتاکوز که در ایران بخصوص در 

مرغداری های صنعتی نادر می باشند.

سالمونال پولوروم از ســالمونالهای بی حرکت بوده که آخرین گزارش 
بیماری حاصله از آن، در ســال 1364 توسط دکتر بزرگمهری و طالبی 
بوده است. گهگاه مواردی از سالمونال گالیناروم نیز در مرغان تخمگذار و 

به میزان کم تر در مرغان مادر مشاهده می شود.
از ســالمونالهای متحرک که انواع مختلف آن در ایران گزارش شــده 
اســت )دکتر بزرگمهری 1976( ســالمونال آنتریتیدیس از مهم ترین 
آن ها می باشد که بیشترین وقوع را دارد. اولین گزارش آن در سال 1382 
توسط دکتر بزرگمهری انجام شده که یک واگیری شدید در جوجه های 
گوشتی حاصله از مادران آلوده ایجاد نمود که هنوز بسیاری از گله های 
گوشتی از طریق مادران آلوده تولید می شــوند و مواردی از بیماری در 

مرغان تخم گذار نیز دیده می شود.
اولین گزارش رسمی پاستورلوز در ایران در سال 1351 )دکتر بزرگمهری 
و افنان( در یــک گله مرغ مادر گوشــتی بود که با انتشــار در بعضی 
مرغداری های مادر گوشــتی و تخمگذار، خسارات فراوانی وارد نمود و 
سپس کاهش یافت بطوری که امروزه موارد محدودی از آن در مرغان بالغ 
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دیده می شود )کلیدری، بزرگمهری، طباطبایی 1382(. 

بیماری کریزا در مرغان مادر و تخمگــذار در اوایل تخمگذاری تا قبل از 
شروع واکسیناســیون در دهه هفتاد بسیار دیده می شد ولی با استفاده 
از واکسن، بیماری کنترل شــده و امروزه فقط در گله هایی که شکست 

واکسن به هر علت دارند دیده می شود.
مایکوپالســما )MG( از بیماری های مهم تنفسی باکتریایی بوده که در 
گذشته وقوع آن بسیار زیاد بوده و خســارات فراوانی را به مرغداری ها 
وارد می نمود ولی از حدود 15 ســال پیش که مبــارزه برعلیه آن بنابر 
دستورالعمل سازمان دامپزشــکی شروع گردید، حذف اختیاری مرغان 
مادر آلوده تا حد زیادی باعث کنترل بیماری شــده است. وجود بیماری 
حتی در بوقلمون ها نیز نشــان داده شده اســت )رمضانی، پوربخش، 

چرخکار، بزرگمهری 1386(. 
بیماری های حاصله ازMS  که از گذشــته وجود داشت و در سال 1390 
نیز جداسازی گردید )غفوری، بزرگمهری، کریمی و همکاران( امروزه با 

استفاده از واکسن در مرغان مادر، موارد آن کاهش زیادی یافته است.
بیماری حاصله از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گذشته تشخیص داده 
نشده و تقریبا از 15 ســال قبل جداسازی گردید )اسدپور، بزرگمهری، 

پوربخش، بنائی 1386(.

بیماری هــای دیگر حاصله از باکتری های بیهــوازی و گرم مثبت، در 
مواردیکه شرایط فراهم باشد، از گذشته تا به حال مشاهده می گردند.

باکتری E.coli که از ســروتیپ های بیماریزای  متعددی تشکیل شده 
است و در همه مرغداری ها پراکنده می باشد، بیماری متعدد سپتی سمی 
و موضعی در مرغان گوشــتی و حتی تخمگذار و مادر ایجاد می نماید. 
از اهمیت بیماری های حاصله از ایــن باکتری در طول دوران مرغداری 
به شــکل صنعتی هیچگاه کاسته نشده است. بیماری های متعدد کلی 
باســیلوز، عفونت زرده، سپتی سمی در مرغان بالغ، برونشیت، عفونت 
مفاصل، چشم و پوست توســط این باکتری ایجاد می گردد که باعث 

تلفات و خسارات فراوانی می گردد. از آن جا که برای تشدید این بیماری، 
عوامل متعددی از جمله ویروس های تنفسی، مایکوپالسما ها، مدیریت 
سالن ها از نظر تهویه، میزان گاز آمونیاک،CO2 ، عدم وجود رطوبت کافی 
که آمیخته های جدید نیاز مبرم بــه آن دارند، ویتامین ها و عدم رعایت 
اصول امنیت زیستی نقش دارند، بنابراین جهت کاهش خسارات ناشی 
از این بیمــاری ها، کنترل و بهبود عوامل نامبرده می تواند نتیجه مثبت 
داشته باشد. کلی باسیلوز از مهم ترین بیماری های ناشی از این باکتری 
به شکل سپتی ســمی با عوارض پریکاردیت، پریتونیت، پری هپاتیت و 
تورم کیسه های هوائی می باشد که باعث تلفات، عدم رشد و حذف الشه 
در کشتارگاه و خسارت فراوان است.)بزرگمهری، مدرس گیالنی 1358( 
عفونــت زرده نیز که در اثر آلودگی تخم مــرغ و هچری با این باکتری و 
دیگر باکتریهای روده ای بوجود می آید، باعث کاهش جوجه درآوری و 

تلفات در هفته اول زندگی و در کل دوره پرورش می باشد.

بیماریهای مهم حاصله از ویروسها عبارتند از:
بیماری نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، الرنگو تراکئیت، آبله، کم خونی 
عفونی، گامبورو، آنســفالومیلیت، مارك، لکوز، بیماریهای حاصله از 

آدنو ویروسها و رئو ویروسها، رینو تراکئیت عفونی، کم خونی عفونی.
 بیماری نیوکاســل از ابتدای صنعت مرغــداری و حتی قبل از آن باعث 
تلفات و خسارات شــدیدی در طیور می گردید و اولین بار توسط دکتر 
سهراب در ســال 1329 در مرغ های بومی تشخیص داده شد. تاکنون 
نمیتوان گفت با وجود واکسیناسیون های مختلف با واکسن های زنده و 
کشته از خسارات حاصله از آن کاسته شده است. مطالعات زیادی روی 

این ویروس انجام یافته است ) فتحی، بزرگمهری و همکاران 1387 (
بیماری برونشیت عفونی نیز از ابتدای شکل گیری صنعت مرغداری به 
فرم تنفسی وجود داشته است.  اولین گزارش آن در سال 1372 توسط 
آقای دکتر آقاخان بوده که سروتیپ ماساچوست را جداسازی نمود.  در 
سال 1375 سویه های B/793، 4/91 و سویه آنتروتروئیك حاد توسط 
وصفی، بزرگمهری گزارش شده است. سویه های واریانت متعددی در 

سال 2011 توسط وصفی، بزرگمهری و رفیعی گزارش شده است.
در سال  2013 ســویه QX برونشیت عفونی در ایران گزارش شده که در 
گذشــته وجود نداشته اســت ) بزرگمهری، چرخکار، حسینی( که این 
ویروس تروپیســم به دستگاه تولید مثل داشــته و در صورت درگیری 
جوجه تخمگذار قبل از ســه هفتگی آثار آن بر اویداکت شــامل تحلیل 
قسمتی از اویداکت و کیستی شــدن قسمت دیگر می گردد که در دوران 
تولید، این گونه مرغان با داشــتن ظاهر یك مرغ تخمگذار، تولید تخم 
مرغ نداشــته و زرده در محوطه بطنی جمع می گردد و با جمع شدن مایع 
در کیســت موجود، انتهای شکم بزرگ و آویزان و به مرغ تظاهر پنگوئن 
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می دهد و در الشه کیســت های بزرگ آبکی مشاهده می شود. واریانت 
دیگری که در سال 2014 گزارش گردید بنام واریانت 2 تمایل به کلیه ها 
داشته و باعث نقرس احشایی و لیتیازس در مرغان تخمگذار و گوشتی و 

تلفات زیاد می گردد.
واکسن اختصاصی در ایران بر علیه این سویه وجود نداشته ولی بعضی 
از محققین و همکاران در سال 2015 نشان دادند که استفاده از واکسن 
H 120 در یکروزگــی و CR 88 در 14 روزگــی 60% تا 80%  بر علیه آنها 
ایمنی ایجاد می نماینــد و مطالعات در ایران نیز ایــن میزان ایمنی را 

72/9% تا 80% تخمین زده است. 
بیماری آنفلوآنزا از بیماریهایی اســت که در سالیان اخیر اهمیت فراوان 
پیدا کرده است. تا قبل از اولین تشخیص وقوع بیماری با ویروس آنفلوآنزا 
تحت تیپ H 9N1 توســط وصفی و بزرگمهری در ســالهای 1377 و 
1381 گزارشــی از شــیوع بیماری در ایران نبوده است. به علت اینکه 
 HA ویروس این بیماری در طیور در سطح خود دارای گلیکو پروتئین های
و NA بوده و تاکنون 16گلیکو پروتئین HA و 9 گلیکوپروتئین  NA از این 
ویروس ها شــناخته شده است، بنابراین تحت تیپ های متعددی از این 
ویروس ها وجود دارد که این مسئله اهمیت فوق العاده ای به این ویروس 
و بیماری زائی آن داده است.  بطوریکه ایمنی متقاطع بین تحت تیپ ها 

ایجاد نشده و مبارزه با آن بسیار مشــکل و از طرفی تغییرات نقطه ای 
دریفت و تغییرات حاصله در اثر نوترکیبی و ایجاد شــیفت ویروسی نیز 
به مشکالت در راه کنترل این ویروس افزوده است. منبع اصلی ویروس، 
پرندگان مهاجر آبزی می باشــند که کشور ایران نیز در کانال پروازی این 
پرندگان قرار دارد و بنابرایــن ورود انواع این ویروس ها در طیور صنعتی 

ایران همه ساله محتمل است. 
تحت تیــپ هــای H 2 ،H 7 ،H  8 ،H 9 ،H 10 توســط فریدونی و 
بزرگمهری در ســال 2005 از پرندگان مهاجر آبزی گزارش شده و تحت 
تیپ هــایH5N8 ،H5N1 نیز در گله های طیور صنعتی با آزمایشــات 

مولکولی مشخص گردیده اند.
ســویه های بیماریزای با حدت باالی این ویــروس )HPAI( تاکنون در 
طیور در تحت ســروتیپ های H 7 ،H 5 قرار گرفته اند و به همین دلیل 
تشــخیص این ویروس در گله ها چه بصورتHP  یا کم حدت LP باعث 
حــذف کل گله و مواد موجود در مرغــداری و از بین بردن کلیه طیور در 
فاصله یك کیلومتری و تحت نظر قــرار دادن کلیه طیور تا فاصله 10 
کیلومتری و آزمایش مرتب طبق مقررات  FDA,WHO انجام می پذیرد. 
در این مناطق مقررات منع خــروج طیور و محصوالت آنها و از بین بردن 
کودهای آلوده اجرا می گــردد. واگیری های با حدت باال )HP( در ایران 
با سویه H5N1 در ســال 1384و واگیری های سالهای بعد در اثر این 
تحت تیپ و واگیری H5N8 سال جاری )1395( موجب خسارت و ضرر 
اقتصادی فراوان به صنعت مرغداری بخاطر معدوم ســازی مبتالیان و 
اطراف آن و کاهش مصرف محصوالت گوشــت مرغ و تخم مرغ بخاطر 
ترس از انتقال بیماری به انسان بخصوص در زمان هایی که گزارشاتی از 
تلفات انسانی H5N1 در واگیری سال 2000  و سالهای بعد انتشار یافت 

وارد نموده است.
بیماریهایی ویروســی مانند آبلــه مرغان، الرنگــو تراکئیت عفونی و 
آنســفالومیلیت از ابتدای صنعت مرغداری در ایران وجود داشــته و 
هنوز هم در صورت عدم مصرف واکســن امکان بــروز آن وجود دارد که 
گهــگاه مواجهه با ایــن بیماری ها صورت می گیرد و همیشــه باید به 
موقع واکسیناســیون گله ها انجام پذیرد. حتی ممکن اســت با وجود 
واکسیناسیون، بیماریهای آبله و الرنگو تراکئیت مزمنی در بعضی گله 

ها که خوب واکسینه نشده اند اتفاق افتد.
بیماری کم خونی از زمان گزارش آن توســط محقق ژاپنی بنام یاسا در 
ســال 1979 و وجود آن در تخم مرغ های SPF و ورود آن توسط انواع 
واکســن  های ساخته شــده بر روی تخم مرغ، در سطح جهانی پخش 

گردید و در ایران هم وارد شد.  )پایان نامه 1374(
در ایران نیز به علت مقاومت زیاد ویروس به عوامل فیزیکی و شیمیایی، 
با درگیــری هر واحد مرغداری،  از بین بــردن آن در مرغداری عمال غیر 
ممکن اســت و می توان گفت که ویروس در تمام مرغداریها وجود دارد. 
بنابراین با واکسیناســیون گله های مادر و ایجاد جوجه مقاوم با ایمنی 
پاســیو حاصله از مادران واکســینه، می توان تا پایان سن حساسیت 
به بیماری )4-3 هفته( از ابتالی آنها بــه بیماری جلوگیری نموده و از 

خسارات حاصله پیشگیری نمود. 
بیماری گامبورو از ســال 1962 که در آمریکا تشــخیص داده شد و به 
عنوان یك بیماری ایمونوساپرسیو شــناخته شد، به نظر می رسد که 
هم زمان در سراسر جهان پخش گردید و در سال 1381 توسط قریشی، 
حاجیان، بزرگمهری با آزمایشــات مولکولی حضور آن نشان داده شد. 
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این شــکل بیماری با یك بار واکسن با سویه های خفیف پیشگیری می 
گردید تــا اینکه از دهه نود موجی از بیماری در اثر موتاســیون ویروس 
ایجاد شد و شــکل حاد بیماری از اروپا و هم چنین ایران گزارش شد که 
دیگر با واکسن های قبلی پیشــگیری نمی گردید و تلفات 60%  تا 70 % 
در جوجه ها بخصوص نژاد ســبك تا سن6 هفته به گله وارد می شد.  با 
استفاده از واکسن های با حدت بیشتر و واکسن های کشته، شکل حاد 
این بیماری کنترل گردیده و امروزه بصورت کالســیك با تلفات کمتر که 

بیشتر ایمونوساپرسیو است، دیده می شوند.
از بیماری های حاصله از آدنو ویروس ها میتوان به سندروم کاهش تخم 
مرغ اشاره نمود. شــناخت این بیماری  از حدود 40 سال قبل در هلند 
بوده و در ایران نیز در ســال1376 توسط بزرگمهری با آزمایش سرمی
HI  تشــخیص داده شده است . قبل از اســتفاده از واکسن کشته علیه 

بیمــاری، کاهش زیاد تخم مرغ و لمبه اندازی در ابتدای تولید و در ادامه 
دیده می شود. امروزه با واکسیناسیون به وسیله واکسن کشته، بیماری 
کاماًل کنتــرل می گردد .بیماری دیگری از این دســته ویروس ها، تورم 
کبد عفونی است که در سال 1375 توســط بزرگمهری گزارش گردید. 
این بیماری بیشتر طیورگوشــتی و تخمگذار را زیر سنین 7 هفته مبتال 
می نمود. عالئم بیماری که بیشــتر در حضور عوامل ایمونوساپرسیو 
تشــدید می شود عبارتند از:  کم خونی شــدید با PCV  زیر 28 درصد و 
تورم شدید کبد همراه با خونریزی. با اقدامات انجام شده در مورد بهبود 
سیســتم دفاعی بدن و جلوگیری از بیماریها و عوامل ایمونوساپرسیو، 
این بیماری رو به کاهش اســت ولی در ســالیان اخیر مجددا حاالتی از 
این بیماری بخصوص در جوجه های گوشــتی کمتر از 5-4 هفته باعث 
تلفات و خسارات ســنگین می گردد. )حسینی، بزرگمهری، چرخکار، 

کیانی 2016(
دســته دیگر از ویروس ها که بیماری های متعددی ایجاد می نمایند، 
رئو ویروس ها هستند که به دو بیماری که مهمترین آنها می باشند توجه 
می گردد. بیماری سندرم عدم جذب از سال 1978 از هلند گزارش گردید 
و در دهه شصت در ایران، عالئم کاهش رشد در گله در اثر تاثیر ویروس بر 
روی روده ها و جلوگیری از جذب مواد غذایی و اسهال را پدید آورد. ولی 
دخالت همراه بعضی باکتریها نیز بر شــدت این عدم رشد می افزاید. با 
واکسیناسیون این ویروس )2408( همراه با ویروس های دیگر این دسته 
از  ویروس ها و جلوگیری از رشد باکتریهای مضر روده ای، این بیماری 

امروزه کنترل شده است.
تورم مفصل عفونی ویروســی حاصله از رئو ویــروس ها نیز باعث ورم 
مفصل بخصوص مفصل خرگوشــی و تورم اوتار و حتی پارگی اوتار در 
نژاد ســنگین در مرغان مادر گوشتی و جوجه های گوشتی می گردد. با 
استفاده از واکسن های زنده و کشته بنام S 1133 همراه با ویروس های 

ایجاد کننده سندروم عدم جذب، این شکل بیماری مدتها کنترل شده بود 
ولی امروزه با تغییر ژنتیکی ویروس تولید کننده این بیماری و کاهش اثر 
واکســنهای قدیمی، بروز این بیماری بیشتر شده است. )حسینی، ح. 

بزرگمهری، م. چرخکار، س. 2016(.
یکی از بیماری های توموری ویروســی، بیماری مارك می باشد که به 
شــکل کالسیك و احشائی از ســال 1907 درمجارستان شناخته شده 
و در ایران با شــروع مرغداری به شــکل صنعتی، بیماری بخصوص در 
نژادهای سبك، تلفات سنگین تا 70% در سنین 4-3 ماهگی ایجاد می  کند. 
با ساخت واکســن بوقلمونی در دهه هفتاد میالدی و مصرف آن، این 
بیماری در ســطح جهان برای مدتها کنترل گردید ولی با موتاســیون و 
تغییر حدت ویروس در دهه 90 میالدی، دیگر این واکسن بوقلمون قادر 
به جلوگیری از بیماری نبوده و دوباره تلفات زیاد در واکسینه ها مشاهده 

شد. )محمدی،کیوانفر، همت زاده، بزرگمهری، 1384(
در نهایت ساخت واکســن های دوگانه از مخلوط ویروس بوقلمونی و 
مرغی و مصرف آن توانسته تا امروز بیماری را کنترل نماید، مگر در موارد 

خطای واکسن و واکسیناسیون.
بیماری توموری ویروســی دیگر لکوز لمفوئید می باشــد که در مرغان 

بالغ تلفات نــه چندان زیاد ولی کاهش تولید تــا 12% در گله ایجاد می 
نماید. برای این بیماری به دالیل گوناگون واکســنی تولید نشده است و 
توانسته اند با ایجاد گله های مقاوم ژنتیکی در برابر بیماری، این بیماری 

را کنترل نمایند.  
در سال 1988 تحت تیپ دیگری از این ویروس بنام ویروس لکوز J باعث 
ایجاد جراحات و تومورهای میلوئیــدی و تلفات در مرغان بالغ گردید 
) بزرگمهری، رجبی، پیغمبری 1386 (. با شــناخت این تحت تیپ و 
ایجاد گله های مقاوم ژنتیکی، از انتشــار این شکل بیماری نیز به مقدار 

وسیعی کاسته شده است.
رینو تراکئیت عفونی از بیماریهای تنفسی می باشد که در سالیان اخیر 
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در ایران نیز تشــخیص داده شده است. این ویروس در مادران گوشتی و 
هم چنین در جوجه های گوشتی، تورم سر و صورت که همزمان آلودگی 

باکتریها نیز دیده می شود ایجاد می نماید. 
بر علیه این ویروس و بیماری حاصله، واکســنهای کشته و زنده تولید 
شــده که تا اندازه ای میتواند در پیشگیری بیماری موثر باشد ولی هنوز 

حاالتی از بیماری دیده می شود.

بیماریهای حاصله از انگل ها
بیماری حاصله از کرمها به علت رعایت شدید اصول بهداشتی و استفاده 
از ضد انگل و از بین بردن میزبانان واســط، بندرت مشاهده می شود ولی 
آلودگی بــا انگل های خارجی بخصوص مایت ها کــه از قبل زیاد بود، 
امروزه نیز به صورت مشکل بزرگی گله های بالغ را حتی در مرغداریهای 
صنعتی تخمگذار درگیر می نماید. به علت مقاوم شــدن این حشرات به 
حشره کش ها خیلی زود مبارزه با این انگل مشکل گردیده است. گاهی 
تعداد این انگل ها آنقدر زیاد می شود که عالوه بر کم خونی شدید و مرگ 
مرغ، کاهش تولید تخم مرغ و کثیف و خونی شدن و بد منظره شدن سطح 

تخم مرغ را نیز باعث می شود. 
بیماری انگلی حاصله از تك یاخته بنام کوکسیدیوز که در اثر ایمریاهای 
مختلــف بوجود می آید، از ابتدای شــکل گیری مرغداری به شــکل 
صنعتی مشکل زا بوده و به دلیل ایجاد زخم، تورم و خونریزی در داخل 
روده ها باعث تلفات می گردیده اســت که به همین علت داروهای ضد 
کوکســیدیوزی کوکسیدیواستات جهت پیشگیری تولید شده و در دان، 
بخصوص در جوجه های گوشتی همراه با جیره غذایی برای تمام دوران 
زندگی مصرف می گردد ولی از آنجا که اکثر این کوکسیدیواســتات ها 
برای جنین سمی می باشند، مصرف آن در مرغان مادر انجام نشده و در 
صورت درگیری به این بیماری دچار خسارت و تلفات سنگین می گردند. 

امروزه با مصرف واکســن بخصوص در گله های مرغ مادر به مقدار زیاد 
این بیماری پیشگیری شده اســت. گونه های متعدد ایمریا توسط 
) چرخکار، بزرگمهری، رهبری، کریمی، طباطبایی 1386 ( گزارش شده 

است.

بیماریهای حاصله از قارچ ها
بیماریهــای متعدد قارچی در اثر قارچ هــای مختلف در ایران دیده می 
شود )خسروی، بزرگمهری، بخشی زاده 1386( مهمترین این بیماریها 
آســپرژیلوز در اثر آسپرژیلوس فومیگاتوس می باشد که چه در کارخانه 
جوجه کشــی و یا درمرغداری، جوجه های گوشــتی و تخمگذار را در 

ابتدای زندگی با عوارض تنفسی تلف می نماید.
 شیوع این بیماری همزمان با شروع صنعتی مرغداری ) 1356( در ایران 
بوده است و زمانی که رعایت اصول بهداشتی چه در مرغداری در داخل 
ســالن و یا زمان جمع آوری تخم مرغ یا حمل آن و یا در کارخانه جوجه 

کشی کاهش یابد، این بیماری باعث تلفات و خسارات فراوان می گردد.

اختالالت و عوارض حاصله از کمبود ویتامینها و مواد معدنی
از عــوارض کمبود ویتامیــن ها می توان به عــوارض حاصله از کمبود 
ویتامین هایA,B,D  بخصوص در گذشــته در دوران جنگ تحمیلی به 
علت شرایط خاص و نبود این مواد به میزان کافی اشاره کرد. ولی با بهتر 
شدن وضعیت وجود این ویتامین ها از این نظر مشکلی وجود ندارد و با 
اســتفاده از مکمل های ویتامینی، کمبودها جبران می گردد ولی گاهی 
مثال مصرف روغن های فاسد باعث بروز کمبود ویتامین E به علت از بین 
رفتن یا عدم جذب ویتامین در گله های گوشتی کمتر از 5 هفته می شود. 
از عوارض کمبود مواد معدنی میتوان به کمبود کلسیم و فسفر و یا عدم 
تعادل آنها در جیره غذایی اشــاره کرد که گاهی به علت استاندارد نبودن 
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دی کلسیم فســفات های موجود در بازار و یا وجود شن زیاد در صدف 
دریایی و نداشتن میزان دقیق کلسیم و هم چنین با افزایش سن در مرغان 
تخمگذار که نیاز به کلســیم و ویتامین D بیشتر می شود، رخ می دهد. 
عالئم کمبود کلسیم،  نرمی اســتخوان و یا پوسته نرم و نازك تخم مرغ 

می باشد که با تصحیح جیره، عوارض مربوطه برطرف میشود.
از بیماریهای مدیریتی و متابولیکی، به عارضه آسیت باید توجه نمود. 
این عارضه با ضعف عضالت بطن راســت و افزایش فشار خون و تجمع 
مایعات در حفره شــکمی و پرده قلب همراه است. کم بودن اکسیژن در 
دوران اولیه زندگی یا در دوران جنینی بخصوص در فصول ســرد سال و 
در ارتفاعات که فشــار اکسیژن کم است و هم چنین عدم تعادل بین رشد 
بدن و افزایش کم حجم قفسه سینه که به ریه ها اجازه باز شدن بیشتر را 

نمی دهد، از عوامل بوجود آمدن این عارضه می باشند.
با پیشــرفت علم ژنتیك و افزایش سرعت رشــد، این عارضه مشکالت 
بیشــتری را ایجاد می نماید، ولی با مطالعات انجام شــده با کم کردن 
سرعت رشد بدن در ســه هفته اول زندگی، کاهش انرژی و پروتئین دان 
در این مدت، استفاده از زمان تاریکی بیشتر و کنترل جریان هوا و رطوبت  
تا اندازه ای از عوارض این بیماری کاســته شده اســت. ) حسن زاده، 

بزرگمهری 1380 (
با توضیحات مختصر ارائه شــده می تــوان نتیجه گرفت که 
تقریبا تمام بیماری های مهم عفونی در مرغداریهای صنعتی 
ایران وجــود دارد و نمی توان گفت که پاکســازی از بیماری 
خاصی تاکنون انجام یافته اســت فقط گاهی در شــرایطی 
بعضی از این بیماریها کاهش یافته و دوباره شدت می گیرد. با 
در نظر گرفتن عوامل زیر نمی توان انتظار داشت که در آینده 
نزدیك از عوارض بیماریها کاسته شود و حتی ممکن است به 
علت بعضی تغییرات در ویروس های مختلف مثل برونشــیت 
و یا آنفلوآنزا و یا تغییر حدت بعضــی دیگر از ویروس ها یا 
باکتری ها شــدت بیشــتری از بیماریها دیده شود  و بروز 

بیماریهای نو پدید دور از انتظار نمی باشد.

بعضی از این عوامل عبارتند از:
 مرزهای طوالنی خاکی با کشورهای همسایه و عدم وجود 

قرنطینه الزم
 ورود گرد و غبار از کشورهای همسایه

 ورود گهگاه مرغ و تخم مرغ از خارج از کشور
 استفاده از دارو و مواد بیولوژیك که گاهی فاقد کارایی الزم 

می باشند.
 وابستگی زیاد این صنعت به خارج از کشور

 عدم امکان برنامه ریزی جهت ریشه کنی هر یك از بیماریها
 تراکم بیش از حد مرغداری ها در منطقه

 قدیمی بودن ساختار مرغداری ها و نیاز به بازسازی
 عدم هماهنگی آموزش دانشگاه ها با نیاز صنعت

 ســلیقه ای عمل کــردن و تصمیم گیــری و برنامه ریزی 
مسئولین مرغداری ها

و دالیل بیشمار دیگری که چشــم انداز کاهش بیماریها را در 
وضعیت روشن قرار نمی دهد.

منابع
 بررســی ســالمونال پولوروم گالینارم در واحدهای پرورش مرغ مادر 

گوشتی )بزرگمهری، طالبی(. 
 بررســی آلودگی گله های طیور گوشــتی اطراف تهران به سالمونال 

آنتریتیدیس. مجله دانشکده دامپزشکی تهران 1382)م بزرگمهری(.
 یك مورد واگیری وبای طیور- م.ح. بزرگمهری، م افنان، نامه دانشکده 

دامپزشکی تهران 1351،3،28.
 جداســازی و شناسایی پاستورال مولتوسیدا در گله های مرغان مادر. 
غ کلیدری، م. بزرگمهری، م. حسن طباطبایی. مجله علوم دامپزشکی 

تهران. 1383,59.
 جداسازی و شناســایی مولکولی MS از بوقلمون. م رضایی، ع. پور 
بخش، س. چرخکار، م.بزرگمهری. مجله علوم دامپزشکی. 2، 1388.
 PCR. ایران به روش MS تشخیص تفریقی اولیه تعدادی از جدایه های 

ع. غفوری، م. بزرگمهری،  وکریمی، ن. شیرازی. 1390.
 مقایسه روشهای جداسازی، ســرولوژیکی و مولکولی در تشخیص 
ویروس نیوکاســل. ف. هفشــجانی، م. بزرگمهری، ع. پور بخش، م. 

شوشتری. مجله علوم دامپزشکی ایران. 4، 1387.
 جداسازی و شناسایی ویروس برونشیت طیور در سالهای 1379-1376از 
مرغداریهای صنعتی. م . وصفی مرندی، م. بزرگمهری، مجله دانشــکده 
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دامپزشکی تهران، 56، 3، 1380.

 تشــخیص بیماری  ILT در مرغداریهای تخمگذار مشــهد پایان نامه 
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شرکت رفاه گستران پیروز

شــرکت رفاه گســتران پیروز به عنوان بزرگترین واحد مرغداری 
تخمگذار متمرکز در خاورمیانه با تولیــد روزانه معادل 60 تن تخم مرغ 
خوراکی و همچنین اشتغال 350 نفر بصورت مستقیم یکی از قطب های 

مهم تولید تخم مرغ استان قزوین محسوب می گردد.
این شرکت در سال 1353 در زمینی به مســاحت 105هکتار تأسیس 
شــد که شــامل 36 ســالن تولید با ظرفیت  1/280/000 قطعه مرغ 
تخمگذار، 8 ســالن پرورش پولت با ظرفیــت 400000 قطعه در هر 
دوره و دیگر تأسیســات مرتبط ازجمله کارخانــه تولید دان، انبارهای 
نگهداری تخم مرغ، ســاختمان های اداری، آزمایشــگاه، کارگاه برق، 
انبار کاال، رستوران و... می باشد. همچنین  کارگاه تأسیسات، مسجد، 
40 هکتار از زمین های شرکت به باغات میوه و 25 هکتار به فضای سبز 

اختصاص یافته که به صورت قطره ای و بارانی آبیاری می شود.
با توجه به قدمت و ســابقه شرکت، در ســال 1386 در کلیه بخش ها 

بازسازی اساسی صورت گرفت. 
با توجه به اینکه در ســالیان اخیر، مصرف تخم مرغ بسته بندی شــده 
در بازار از استقبال عمومی برخوردار شــده، شرکت رفاه گستران نیز با 
برند کاوک و بسته بندی های متفاوت ســهم عمده ای را در بازار به خود 

اختصاص داده است.
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کیفیت تخم مرغ شامل طیف وسیعی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
می شود که با یکدیگر ارتباط داشته و درنهایت کیفیت تخم مرغ را تعیین 

می کنند. این عوامل عبارت اند از: 
1( کیفیت پوسته 

2( کیفیت آلبومین 
3( مواد مغذی 

4( فقدان نقایصی مانند لکه های خونی 
5( رنگ زرده 

6( اندازه تخم مرغ
 اغلب این موارد می توانند تحت تأثیر نحوه ی تغذیه پرنده و روابط بین 

مواد مغذی جیره قرار گیرند.

کیفیت پوسته تخم مرغ
تخم مرغ های با پوســته ســفید یا قهوه ای در مناطق مختلف از ارزش 
متفاوتی برخوردارند. رنگ پوسته به میزان رنگ دانه هایی بستگی دارد 
که در مراحل نهایی آهکی شدن پوسته، از غدد پوسته ساز ترشح می شود 
و معمواًل مســتقل از تغذیه پرنده می باشد. رنگ پوسته هیچ تأثیری بر 
روی ترکیب مواد مغذی تخم مرغ ندارد. اســتفاده از ضد کوکســیدیوز 

نیکاربازین همواره باعث کاهش تولید رنگدانه در تخم مرغ های با پوسته 
قهوه ای می شود. هم چنین اســتفاده از مقادیر زیادی از آنتی بیوتیک 
کلرتتراســایکلین باعث ایجاد رنگ زرد در تخم مرغ های با پوسته سفید 
می شود. ضخامت پوســته تخم مرغ مهم ترین عامل در بررسی کیفیت 
پوسته اســت که برخی مواد مغذی ازجمله کلسیم، فسفر و ویتامین 
D3 در آن نقش دارند. وقتی کیفیت پوســته تخم مرغ ازلحاظ ضخامت 

کاهش می یابد، معمواًل از مقادیر بیشتری کلسیم، ویتامین D3 یا هردو 
استفاده می شــود؛ اما باید در نظر داشت که استفاده از مقادیر اضافی 
از این مواد مغذی به ویژه کلســیم، باعث رسوب کلسیم بر روی پوسته 
می شود. وجود کلسیم اضافی بر روی پوسته ی تخم مرغ باعث کاهش 
ارزش آن می شــود و عالوه بر آن، زمینه را جهت ورود باکتری ها به داخل 

تخم مرغ فراهم می کند.

کیفیت آلبومین
کیفیت تخم مرغ تا حد زیادی بستگی به ساختار آلبومین دارد. پروتئین 
موجود در آلبومین تخم مرغ که باعث ساختار ژل مانند آلبومین می شود، 
اووموسین )Ovomucin( نام دارد. همبستگی مثبتی بین واحد هاف1   و 

میزان اووموسین تخم مرغ های تازه وجود دارد.

تغذیه و کیفیت تخم مرغ

 1 واحدی است که با اندازه گیری ارتفاع آلبومین تخم مرغ، کیفیت آلبومین را مشخص می 
کند و با قدرت جوجه درآوری تخم مرغ رابطه مستقیم دارد.

دکتر آریا نریمانی
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وجــود وانادیم در جیره، موجــب کاهش کیفیت آلبومین می شــود. 
خوراندن کلرید آمونیوم منجر به افزایش میزان آلبومین و غلظت سفیده 
تخم مرغ می شود. در واقع تغذیه مرغ ها با جیره ای حاوی کلرید آمونیوم 
و میزان اووموســین تخم مرغ می شود. تأثیر  باعث افزایش واحد هاف 
  PHکلرید آمونیوم تا حدودی می تواند از طریق ایجاد تغییرات جزئی در
تخم مرغ باشد. هرچند استفاده از کلرید آمونیوم در جیره می تواند باعث 
بهبود کیفیت آلبومین شود، اما از سویی دیگر باعث کاهش PH  خون و 

ضخامت پوسته تخم مرغ می گردد.

نقایص تخم مرغ ناشی از مشکالت تغذیه ای
لکه های خونی یکی از مهم ترین نقایص تخم مرغ ها می باشــد که باعث 
کاهش ارزش اقتصادی آن ها می شود. این نقص معمواًل به صورت لخته 
یا دلمه های خونی در سطح زرده دیده می شود که ناشی از پارگی عروق 
خونی کوچکی اســت که هنگام آزاد شدن فولیکول ایجاد می شود. این 
لکه ها ممکن است بسیار کوچک باشــند یا این که به قدری بزرگ باشند 
که باعث تغییر رنــگ کل محتویات تخم مرغ شــوند. هرچند لکه های 
خونــی تأثیر زیادی بــر ارزش غذایی تخم مرغ نمی گذارنــد، اما ازنظر 

مصرف کنندگان، وجود این لکه ها ناخوشایند می باشد.

عامل تغذیه ای اصلی که باعث تشکیل لکه های خونی می شود، 
A می باشــد که معمواًل باعــث افزایش قابل توجه  کمبود ویتامین 
میزان این لکه هــا در تخم مرغ می گردد. مقدار ویتامین A موردنیاز برای 
به حداقل رســاندن این نوع لکه ها، معمواًل همان مقدار موردنیاز برای 
 A دســت یابی به حداکثر تولید است؛ بنابراین به نظر نمی رسد ویتامین
بیشتری نسبت به حد طبیعی نیاز باشد تا میزان این لکه ها کاهش یابد. 
مقادیر زیادی پودر یونجه هم در جیره مرغ های تخم گذار باعث افزایش 

لکه های خونی می شود.

رنگ زرده
استفاده از نیکاربازین باعث لکه دار شدن زرده می شود. هم چنین لکه دار 
شدن زرده هنگام اســتفاده از داروهای ضد کرم مثل پیپرازین در جیره 

طیور گزارش شده است.
روغــن پنبه دانه حاوی دو ماده اســت که هردو باعــث کاهش کیفیت 
تخم مرغ می شوند. هنگام اســتفاده از روغن پنبه دانه، اسیدهای چرب 
 )Sterculic( و استرکولیک )Malvalic( سیکلوپروپن شــامل مالوالیک
اســید باعث صورتی شدن سفیده تخم مرغ می شــوند. مقادیر کمی از 
گوســیپول موجود در روغن پنبه دانه می تواند باعث ایجاد رنگ ســبز 
متمایل به آبی در زرده و ایجاد لکه در آن شود. تأثیر گوسیپول به ویژه در 
تخم مرغ هایی دیده می شود که تا چند روز پس از تولید، انبار می شوند؛ 
بنابراین هیچ یــک از روغن های پنبه و کنجاله هــای آن نباید در جیره 
مرغ های تخم گذار استفاده شوند مگر این که مشخص شده باشد کنجاله 

پنبه دانه موردنظر، حاوی مقادیر کمی گوسیپول است.
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اندازه تخم مرغ
اندازه تخم مرغ توســط عوامل زیادی تعیین می شــود که عبارت اند از: 
ژنتیک، سن، وجود برخی داروها و برخی مواد مغذی. مهم ترین عوامل 
تغذیه ای مؤثر بر اندازه تخم مرغ عبارتند از: میزان پروتئین، اســیدهای 
آمینه و اسید لینولئیک موجود در جیره. ازآنجایی که حدود نیمی از ماده 
خشک تخم مرغ را پروتئین تشکیل می دهد، تأمین اسیدهای آمینه جهت 
ساخت پروتئین و تولید تخم مرغ ضروری است. درصورتی که مقدار یکی 
از اسیدهای آمینه کم باشد، پروتئینی که حاوی آن اسیدآمینه باشد، به 
مقدار کافی ساخته نمی شــود. این امر باعث کاهش اندازه تخم مرغ یا 

توقف کامل تولید آن می شود.
کاهش اندازه تخم مرغ می تواند ناشــی از کمبود اسید لینولئیک باشد. 
معمواًل میزان اســید لینولئیک در جیره های حاوی مقادیر کمی ذرت و 
بدون چربی، کم خواهد بود. وقتی به جیره این پرندگان موادی ازجمله 

جو، گندم یا مایلو اضافه شود، اندازه تخم مرغ افزایش می یابد.
نشان داده شده اســت هنگامی که در جیره از 8-5 درصد کنجاله کانوال 
استفاده شود، اندازه تخم مرغ 2-1 گرم کاهش می یابد که می تواند ناشی 

از کاهش جزئی در مصرف دان باشد.
وجود نیکاربازین در جیره طیور باعــث کاهش قابل توجه وزن تخم مرغ 

می شود که ناشــی از کاهش اندازه زرده اســت. وجود مقادیر زیادی 
گوســیپول باعث توقف تولید تخم مرغ در برخــی طیور و کاهش اندازه 
تخم مرغ در ســایرین می گردد. اســتفاده از غالتی که با گازهایی چون 
تتراکلرید کربن و دی برومید اتیلن ضدعفونی شــده اند، باعث کاهش 

قابل مالحظه ای در وزن تخم مرغ می شود.
تحقیقــات متعددی ثابت کرده اند که پرندگان هم ســن، معمواًل دارای 
اندازه تخم مرغ یکســانی هستند؛ بنابراین درصورتی که بلوغ جنسی در 
دوره پرورش نیمچه ها به تأخیر افتد، اولین تخم این دســته از پرندگان 
بزرگ تر از اولین تخم پرندگانی خواهد بود که در ســنین جوان تر به بلوغ 

می رسند.
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شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید
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واحد فرآوری و صنایع تبدیلی شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید با 
حضور دکتر همتی استاندار قزوین، مهندس متقی رئیس سازمان جهاد 
استان، مهندس رحمانی  نقیبی مدیرکل دامپزشــکی  کشاورزی، دکتر 
فرماندار آبیک و جمعی از مسئوالن شهرستانی و استانی، به بهره برداری 
رســید. در همین رابطه مهندس برجســته مدیر واحد فرآوری و صنایع 
تبدیلی شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید در مصاحبه اختصاصی 
با رایحه مهر اظهار داشــت: شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید یکی 
از بزرگترین و باسابقه ترین مزارع پرورش مرغ تخمگذار در استان قزوین 
محسوب می شود. وی افزود این واحد تولیدی از سال 1354 در زمینی 
به مســاحت 75 هکتار با ظرفیت )945000 قطعه مرغ تخمگذار در هر 
دوره و تولید 18000 تن تخم مرغ در ســال و پرورش 315000 قطعه 
پولت در هر دوره پرورش( در منطقه یانس آباد شهرستان آبیک تأسیس 
گردید. از ســال 1381 واحد مذکور با نام جدید حافظان جاوید به گروه 
تولیدی برکت پیوســت و در حال حاضر یکــی از موفق ترین واحدهای 

تولیدکننده تخم مرغ در سطح کشور به شمار می آید. 
مهندس برجســته تصریح کرد: در راستای موفقیت های بدست آمده و 
با بکارگیری متخصصین امر کشــاورزی، موفق به احداث اولین واحد 
فرآوری کود آلی )مرغی( با هدف پیشــروی به سوی کشاورزی ارگانیک 

در این واحد شده ایم. 
وی در ادامه اظهار داشت: افتتاح واحد فرآوری و صنایع تبدیلی شرکت 
کشت و صنعت حافظان جاوید که برای اولین بار صورت میگیرد، با هدف 
فــرآوری فضوالت مرغی و تبدیل آن به کود آلی اجرا می گردد و ما با این 
ایده گام بلندی در راســتای سیاست های ســازمان دامپزشکی، جهاد 

کشاورزی و محیط زیست بر می داریم.
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واحد فرآوری و صنایع تبدیلی شرکت کشت و صنعت حافظان جاوید 
 این واحد با در نظر گرفتن سیاســت های داخلی شرکت در جهت بهبود 
و تغییر وضعیــت در جمع آوری فضوالت مرغــی و دپوی محصول در 
محوطه باز، کاهش آلودگی های زیست محیطی و انتقال بیماری ها و در 
راستای استانداردهای تعریف شده سازمان دامپزشکی، محیط زیست 
و بهداشت محیط توانسته، پروژه واحد فرآوری و صنایع تبدیلی را در 3 

فاز طراحی و اجرایی نماید:

فاز اول:
 رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ســازمان های محیط زیســت– 

بهداشت محیط و دامپزشکی
 اصالح در جمع آوری فضوالت مرغی از ســالن ها و انتقال آن به محل 

واحد فرآوری
 راه اندازی خط تولید و تبدیل فضــوالت مرغی به کود آلی پودری با 
دانه بندی و بســته بندی در کیســه های 2 الیه که این موضوع ضمن 
جلوگیری از پخش کود در محوطه بــاز و ایجاد ارزش افزوده در قیمت 

تمام شــده پس از اجرای فاز دوم، امکان انبارداری کود در بسته بندی و 
عرضه آن را همزمان با فصل مصرف کشاورزی ایجاد می نماید.

 اخذ تمامی مجوزات قانونی از ســازمان های جهاد کشاورزی )جواز 
تأسیس- پروانه بهره برداری(، دامپزشکی )پروانه بهداشتی محصول(، 

محیط زیست )تائیدیه زیست محیطی( و...

فاز دوم:
تولید کود مرغی گرانوله و پلت 

امروز نیاز کشاورزی پایدار به افزایش ماده آلی در خاک می باشد که کود 
مرغــی جزو غنی ترین و پرمصرف ترین تأمیــن کننده ماده آلی و دیگر 
عناصر غذایی در کشاورزی می باشــد و به همین منظور واحد فرآوری 
و صنایع تبدیلی شرکت کشــت و صنعت حافظان جاوید با توجه به نیاز 
بخــش زراعت به کود مرغی گرانوله و در بخــش باغبانی به کود مرغی 
پلت، بر آن شــده اســت تا با راه اندازی خط گرانول و پلت بتواند ضمن 
تأمین نیاز کشاورزان پیشــرو کشور و تأمین سبد کاال، سهم بیشتری از 

بازار را به خود اختصاص دهد.

واحد فرآوری و صنایع تبدیلی شــرکت کشت و 
صنعت حافظان جاوید
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) واحد فرآوری در حال احداث و راه اندازی فاز دوم پروژه می باشد (

فاز سوم:
تولید کود مرغی مایع و راه اندازی خط بیوگاز 

با پیشــرفت تکنولوژی و روش های نوین مصــرف کود با آبیاری تحت 
فشار، شرکت کشــت و صنعت حافظان جاوید در نظر دارد با استفاده 
از کارشناســان مجرب، تولید کود آلی مرغی مایع غنی شده را بصورت 
تخصصی برای انواع محصوالت کشــاورزی در سبد کاالی خود قرار 
دهــد و در روند تولید این نوع کود می توان با احــداث و راه اندازی خط 

بیوگاز نسبت به تأمین بخشی از انرژی گاز و برق مرغداری اقدام نماید.
ویروسی،  باکتریایی،  بیماری های  عوامل  مســتحضرید  که  همانطور 
قارچی، انگلی به علت درگیری مســتقیم دســتگاه گوارش و یا خروج 
ترشحات تنفســی و غیره در کود جمع آوری شده و در بستر به فراوانی 
وجود دارند. با رهاســازی کود آلوده و با وجود مــواد غذایی و رطوبت 
در کود، عالوه بر بوی نامســاعد و تجمع حشــرات، شرایط مساعدی 
برای تکثیر و تداوم عوامل بیماریزا در خارج از بدن مهیا می شــود و این 
عوامل توســط آب، باد، پرندگان و ... به سایر نقاط منتقل شده و باعث 
ایجاد خطر برای پرندگان و انســان ها میشــوند. برخی از پاتوژن های 
معمول موجود در کود شــامل باکتری های کمپیلوباکتر، ســالمونال، 
اشریشــیاکولی و ویروس آنفلوانزا می باشند. کود مرغی یکی از عوامل 
تهدید کننده در گســترش بیماری های طیور در ایران می باشد و در سال 
1377 متهم اصلی گســترش بیماری آنفلوانزای پرندگان از قزوین به 
سایر نقاط کشور بوده است. امیدواریم بتوانیم با یاری خداوند متعال در 
راستای اهداف و سیاستهای این شرکت در جهت حفظ سالمت جامعه و 

شکوفایی کشاورزی ارگانیک گامی مثبت برداریم. 
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واقعیت های تخم مرغ
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داده است. به خود اختصاص  را  یازدهم  930/000 تن تخم مرغ در ســال، مقام  تولید  با  ایران  *
Source: Adapted from national data reports
www.wattagnet.com
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مصرف کنندگان تخم مــرغ، تازه بودن آن را مهــم ترین مالک و معیار 
کیفیــت تخم مرغ در نظر مــی گیرند، "تازگی" به معنــای کوتاه بودن 
مدت نگهداری تا زمان مصرف آن اســت و معموال به وسیله ی اندازه ی 
اتاقک هوایی یا واحد هاف1 ســنجیده می شود. اتاقک هوایی به دلیل 
ســهولت اندازه گیری آن، به عنوان مهم ترین معیار بررسی تازگی تخم 
مرغ شــمرده شده اســت. میزان افت وزن نیز ممکن است برای بررسی 
کیفیت تخم مرغ درنظر گرفته شــود اما تعیین کردن آن تحت شــرایط 

تجربی دشوار اســت. آگاهی از مقدار افت وزن ممکن در حین نگهداری، 
از نقطه نظر بازاریابی بســیار مهم است. زیرا درجه بندی تخم مرغ ها 
بالفاصله بعد از تخمگذاری انجام می شــود و ممکن است هنگامی 
که به دســت مصرف کننده می    رســد، وزن آن کم تر از مقداری باشد 
که روی بسته بندی یا کارتن درج شده است. اطالعات کنونی نشان می 
دهد زمانی که تخم مرغ ها در دمای پایین نگهداری می شــوند، میزان 
افت وزن، ناچیز اســت اما اگر در مکان سرد نگهداری نشوند، این میزان 
به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. کاهش وزن و افزایش اندازه ی 
اتاقک هوایی به وسیله ی انتشار آب از طریق پوسته ی تخم مرغ ایجاد 
می شود. میزان نفوذپذیری پوســته ی تخم مرغ بستگی به ضخامت 

پوسته، تعداد منافذ و کیفیت کوتیکول دارد.
 از آنجایی که ضخامت پوســته، با افزایش ســن مرغ و وزن تخم مرغ، 
کاهش می یابد، لذا عواملی که در باال ذکر شــد به عنوان علل افت وزن 
و افزایش اندازه ی اتاقک هوایی مطرح می شــود. با افزایش سن مرغ، 

ضخامت پوسته ی تخم مرغ به طور قابل توجهی کاهش می یابد 
)جدول 3(.

تاثیرشرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ 
Michael Grashorn, University of Hohenheim, Germany
Co-authors A. Juergens and W. Bessei

ترجمه: دکتر سپهر مظفری جوین 

 تازگــی تخم مرغ ها بــه عنوان مهم ترین مــالک کیفیت 
تخم مرغ توســط مصرف کنندگان درنظر گرفته می شود. 
اطالعات این مطالعه توســط ا. جورگنز )A. Juergens( به 
عنوان بخشــی از پایان نامه فوق لیســانس جمع آوری و 
برای  نگهداری  زمان  مدت  و  دما  اثرات  اســت.  شده  آنالیز 
مرغان تخمگذار )با تخم مرغ سفید رنگ( در سنین مختلف 
مورد بررســی قرار گرفتــه و برای پیش بینــی تغییرات 

شود. می  استفاده  مرغ  تخم  کیفیت  معیارهای 

 1 واحدی است که با اندازه گیری ارتفاع آلبومین تخم مرغ، کیفیت آلبومین را مشخص می 
کند و با قدرت جوجه درآوری تخم مرغ رابطه مستقیم دارد.
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مدت زمان نگهداری نیز روی ضخامت پوســته تاثیــر منفی دارد. این 
تاثیر در سایر آزمایش های نگهداری تخم مرغ نیز مشاهده شده است.
(Ramos et al., 2010; Maciel et al.,2011)   و ممکن اســت از طریق 

کوچک شدن غشــای داخلی تخم مرغ و یا کوتیکول ایجاد شود. با این 
وجود میزان تغییرات ضخامت پوسته بســیار کم بود و حتی در مرغ با 
سن 65 هفته، ضخامت پوســته هنوز بیش تر از 400 میکرون بود. در 
آزمایشات دیگر ( Batkowska et al., 2014) ضخامت پوسته ی نازک تر 
حتی در مرغ های جوان تر گزارش شده است. در آزمایش کنونی، سن مرغ 
تاثیر قابل توجهی را روی افت وزن و اندازه ی اتاقک هوایی نشان نداد که 
این در تضاد با سایر مطالعات اســت (e.g. Bozkurt and Tekerli, 2009) و 
احتماال به این علت اســت که تخم مرغ های با کالس وزنی یکسان مورد 
استفاده قرار گرفته است و اثر ســن و وزن تخم مرغ باهم درنظر گرفته 
نشده است. اندازه ی اتاقک هوایی یک معیار کلیدی در تعیین تازگی تخم 
مرغ است. براساس قوانین و مقررات بازاریابی اتحادیه ی اروپا، اندازه ی 
اتاقک هوایی تخم مرغ های با درجه ی A باید کم تر از 6 میلی متر باشد. 
در فروشگاه، تنها 7 درصد تخم مرغ ها مجاز هستند که اندازه ی اتاقک 

هوایشان بیش تر از 6 میلی متر باشد. همچنین از نظر مقررات، پذیرفته 
شده اســت که اندازه ی اتاقک هوایی و سایر مالک های کیفیت، در طی 
28 روز نگهداری تخم مرغ ها، به طور قابل توجهی تغییر نخواهند کرد، 
با این حال، همانطور که نتایج ما نشان می دهد، در طی 28 روز نگهداری 
تخم مرغ ها، اندازه ی اتاقک هوایی تنها زمانی کوچک باقی می ماند که 
آن ها در دمای 6 درجه ی ســانتی گراد نگهداری شوند اما در دماهای  
15 و 22 درجه سانتی گراد به سرعت افزایش پیدا می کند. زمانی که در 
دمای 22 درجه ی ســانتی گراد )دمای اتاق(  نگهداری شوند، متوسط 
اندازه ی اتاقــک هوایی، بعد از 3 هفته نگهداری، از 6 میلی متر بیش تر 

می شود )شکل 2(.
 (nominal regression) با اســتفاده از روش های رگرسیون اســمی
می توان درصد افزایش یافته ی تخم مرغ های با اندازه ی اتاقک هوایی 
بیش تر از 6 میلی متر را تخمین زد. در طــی 28 روز نگهداری در 22 درجه 
ی ســانتی گراد، انتظار می رود که بیش تر از 10 درصد تخم مرغ ها، اندازه 
ی اتاقک هوایی بزرگتر از 6 میلی متر داشــته باشند. واحد هاف به عنوان 
معیاری برای کیفیت داخلی و تازگی تخم مــرغ، از طریق پایداری زنجیره 
 (Acker and Ternes, 1994 ). های پروتئین آلبومین، تعیین می شــود
 pH،از طریق منافذ پوســته عبور می کند co2 در طول نگهــداری، گاز
آلبومیــن افزایش می یابد، ظرفیت تشــکیل کمپلکس ovomucine  و 
لیزوزیم و ویســکوزیته ی ) قوام (  آلبومین و واحد هاف کاهش می یابد. 
در مطالعه ی کنونی، زمانی که تخم مرغ ها در دمای 6 درجه ی ســانتی 

جدول 3 - ضخامت پوســته ی تخم مرغ با تغییر سن مرغ و مدت 
نگهداری زمان 

شکل 2 - رگرســیون خطی افت وزن ) g ( در واکنش به مدت زمان 
) 6 ، 15 و 22 درجه ی سانتی گراد( نگهداری) روز( و دما 
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گراد نگهداری شــدند، در سرتاسر آزمایش، واحد هاف نزدیک به مقدار 
70 باقی ماند.  این مقدار اگرچه قابل قبول است اما برای تخم مرغ تازه، 
کمی پایین است. واحد هاف با افزایش مدت زمان نگهداری در دمای 15 
و 22 درجه ی سانتی گراد به ســرعت کاهش می یابد. شیب رگرسیون 
در شــکل 3 نشــان می دهد که اثر منفی مدت زمان نگهداری در دمای 
22 درجه ی ســانتی گراد بر روی واحد هاف حتی بیش تر از افت وزن و 

اندازه ی اتاقک هوایی است.
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شــکل 3 - رگرســیون خطی اندازه ی اتاقک هوایی )ACS.MM( در 
پاسخ به مدت نگهداری ) روز( و )دما 6 ، 15 و 22 درجه ی سانتی گراد(

کاهش واحد هاف همچنین می تواند به عنوان نشــانه ی کاهش فعالیت 
لیزوزیم در نظر گرفته شــود که به عنوان یــک عامل مهم در محافظت 
محتویات تخم مرغ علیه آلودگی های میکروبی شناخته می شود. مدت 
و دمایی که تخم مرغ ها در آن نگهداری می شوند، عوامل اصلی تاثیرگذار 
بر کیفیت داخلی تخم مرغ ها می باشند و البته اثر متقابل قابل توجهی 
نیز بین این دو عامل وجود دارد. اگــر تخم مرغ ها در دمای 6 درجه ی 
ســانتی گراد، طی 28 روز نگهداری شوند، میزان تغییرات در وزن، واحد 
هاف و اندازه ی اتاقک هوایی زیاد نیست اما در دمای 15 و22 درجه ی 

سانتی گراد، افت سریع کیفیت وجود دارد.
 در دماهای باال، واحد هاف ســریع تر از انــدازه ی اتاقک هوایی تغییر 
می کند. با افزایش سن مرغ، کاهش قابل توجهی در ضخامت پوسته ی 
تخم مرغ وجود دارد. اگر تخم مرغ ها در دمای 20درجه ی سانتی گراد 
تا 17 روز و در دمای 6 درجه ی ســانتی گراد تا 25 روز نگهداری شوند، 
تنها 10 درصد آن ها احتمال دارد که اندازه ی اتاقک هوایی شان بیش تر 
از 6 میلی متر شــود. زمانی که عوامل دیگر از قبیل بیماری و تغذیه ی 
ناکافی به کیفیت پوســته لطمه می زنند، تنزل کیفیت تخم مرغ ممکن 
است سریع تر شود. بنابراین تا زمانی که تخم مرغ ها فروخته نشده اند 
یا در مدت زمان کوتاهی مورد مصرف قرار نگرفته اند، ســرد نگه داشتن 

آن ها از ابتدای نگهداری توصیه می شود.
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در دوازدهمین جشنواره قهرمانان صنعت نشــان قهرمان قهرمانان به 
همسر آتش نشان فداکار، امید عباسی که در راه نجات جان یک دختر به 
شهادت رسید، اعطا شد. به راستی که قهرمان قهرمانان در سال 95 کسی 
نیست جز آتش نشانان فداکار و باغیرت ایران زمین. در همین همایش از 
شرکت تولیدی طیور برکت تقدیر شد و تندیس قهرمان صنعت به شرکت 

اعطا شد.
در این مراســم که با حضور جمعی از قهرمانان صنایع مختلف کشور، 
اعضای محترم شورای شهر، آقای هاشــمی، استاندار استان تهران و 
اصحاب رسانه برگزار شد، شرکت تولیدی طیور برکت موفق به دریافت 

تندیس قهرمان صنعت گردید.

ایران کد چیست؟  
به اســتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایــران و ماده 97 قانون تجــارت الکترونیکی مصــوب 1382، وزارت 
بازرگانی موظف شده است نســبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کاال 
و خدمات شناسه کاال و خدمات )شامل تأمین و توسعه بستر اطالعاتی 
زنجیره تأمین ملی کاال، استانداردها، روش ها، ابزار و دستورالعمل های 
طبقه بندی و کدگذاری کاال جهت دســتیابی به زبان مشترک ملی کاال و 
اطالعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین سازوکار الزم برای طبقه بندی 
و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه - پرتال - اطالع رسانی ملی کاال 

و خدمات( اقدام نماید. 
طرح پیشنهادی کد ملی که توسط مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات 
ایران به هیئت وزیران ارائه گردیده بود در نامه شــماره 116225 / ت / 
35818 ه مورخ 12 / 9 / 1385 به تصویب رسیده و اجرای آن به مرکز 

ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران ابالغ شده است.
هدف از راه اندازی کد ملی 

این طرح باهدف کمک به شــکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد، ایجاد  
امکان عرضه مستقیم کاال، تحقق تأمین حداکثر نیازها از منابع داخلی، 
ایجاد شفافیت اقتصادی، سالمت اقتصادی و حل معضل قاچاق کاال 

در کشور اجرا می شود.
در این راستا، شرکت کشــت و صنعت حافظان جاوید موفق به دریافت 
ایران کد درزمینه ی تخم مرغ تجارتی بسته بندی کارتن 6 شانه ای 180 

عددی بانام تجارتی حافظان جاوید گردیده است.

اخبار داخلی



41

بولتن داخلی، بهار 1396 1



1بولتن داخلی،بهار 1396

42

 BAREKAT
 Group

THE EXCLUSIVE AGENT OF LOHMANN TIERZUCHT(L.S.L)

تهران ، خیابان آفریقا ، باالتر از میرداماد، 
برج آناهیتا ، طبقه 4 ، واحد 406

تلفن:021-88783307
تلفکس: 021-88889641

..................................................................................

www.barekatgroup.com

info@barekatgroup.com


