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بسمه تعالی

مراقبت بیشتر

واردات واکســن ســویه  H5N8آنفلوآنزا طیور از کمپانی آلمانی
 Boehringer Ingelheimو توزیع آن تحت کنترل کمیته سه جانبهای
متشکل از معاونت بهداشتی ســازمان دامپزشکی ،شرکت وارد کننده و
اتحادیه تخمگذار میهن درصــدر اخبار مهم مرغداری قرار گرفته و مهم
تر آنکه بموجب مندرجات موجود در ســایت کمپانی مذکور ،این شرکت
داروئی با تولید بالغ بر  150بیلیون دز واکسن درسال در زمینه پیشگیری
از  20بیماری مختلف طیور و پایش سطح ایمنی آنها اقدام بسیار موثری
در جلوگیری و کنترل بیماریهای طیور در سطح جهان ایفا نموده است.
در شــرایط حاضر ،آنچه که در جوجه ریــزی و انتقال پولت در مناطق
اصلی ابتــا به  AIکه با تلفات بالغ بر  25میلیــون قطعه مرغ تخمگذار
مواجه بوده اند بسیار مهم است ،اعمال شرایط سخت قرنطینه ،برنامه
واکسیناسیون حساب شده و پیشگیری بسیار دقیق از بیماری مذکور با
کنترل دقیق هرگونه رفت و آمد و ترافیک ،اعم از حمل مواد اولیه و سایر
ملزومات مورد نیاز دوره پرورش تا رسیدن به مرحله تولید میباشد.
پژوهشــگران صنعت طیور در این مهم به یقین رسیده اند که با ورود
به مرحله سیکل اول تولید و نزدیک شــدن به پیک تولید ،گله مرغان
تخمگذار در شــدیدترین شرایط اســترس قرار گرفته و اعمال قانون
 Free rangeدر بســیاری از کشورهای پیشــرفته جهان و حفظ رفاه
مرغان تخمگذار میتواند در این ارتباط باشد.
با احترام
مدیر مسئول
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خالصه اخبــار صنعت
مرغداری در فصل بهار
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شرایط صادرات محصوالت مرتبط به دامپزشکی اعالم شد

تهران -ایرنا -سازمان دامپزشکی کشور جزئیات شــرایط صادرات محصوالت مرتبط با این سازمان شامل انواع فرآورده
های خام دامی ،محصوالت لبنی و پروئینی و همچنین دام زنده را اعالم کرد.

به گزارش روز شــنبه ایرنا از وزارت جهادکشــاورزی ،با توجه به موضوعات مطرح شــده در جلسه شورای مدیران کل

دامپزشــکی استان های کشور مقرر شد که صادرات محصوالت مرتبط با ســازمان دامپزشکی کشور از واحدهای مجاز
دارای پروانه بهداشتی به چهار شکل انجام شود.

بر این اســاس صادرات به مقصد کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به طور صرف باید برای واحدهای دارای کد «ای ســی» ( )ECبا رعایت قوانین ملی و
مصوبات شورای اتحادیه اروپا گواهی بهداشتی دامپزشکی صادر شود.

بررسی های نشــان می دهد از ســال  1376تاکنون بیش از  43محصول صادراتی ایران از جمله دوغ ،ماست کم چرب و کنسرو ماهی موفق به دریافت
گواهی نامه ای سی شده اند؛ این بدان معناست که کیفیت این محصوالت با استانداردهای اروپایی مطابقت دارد.

بر اساس تصمیم سازمان دامپزشکی در حوزه صادرات به مقصد کشور های عضو اتحادیه اوراسیا نیز الزم است که صادرات به طور صرف به واحدهایی
که فهرست آنها در وب سایت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی منتشر شده ،گواهی بهداشتی دامپزشکی صادر شود.
 2400کیلوگرم آالیش غیربهداشتی طیور در اراک کشف شد

اراک  -ایرنا  -رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اراک گفت 2 :هزار و  400کیلوگرم آالیش غیربهداشتی طیور در شبانه روز
اخیر در این شهرستان کشف و ضبط شد.

محمدرضا جوانمرد روز چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :این آالیش های غیر بهداشــتی در راستای اجرای طرح

نظارت بهداشــتی فرآورده های دام و طیور ویژه ماه مبارک رمضان از واحدهای تولید و عرضه مواد خام دامی کشف و با

دستور مقام قضایی معدوم شد.

وی ادامه داد :چهار گروه ثابت و ســیار در طرح نظارت بهداشتی فرآورده های دام طیور ویژه ماه مبارک رمضان وظیفه نظارت و بازرسی بر تولید ،توزیع و

عرضه فرآوردههای خام دامی در واحدهای کشتارگاههای دام و طیور ،سردخانهها ،مراکز بستهبندی ،خودروهای حمل و مراکز عرضه را برعهده دارند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اراک گفت :این طرح با هدف تضمین کیفیت و سالمت مواد غذایی در سطح این شهرستان انجام می شود.

ظرفیت جوجه ریزی در ساوه  2میلیون قطعه است

ســاوه  -ایرنا  -رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ســاوه گفت :ظرفیت جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صنعتی این

شهرستان  2میلیون قطعه در سال است.

دکتر داود سرمدی روز چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :با این ظرفیت جوجه ریزی ،ساالنه  11هزار تن گوشت در
ساوه تولید و روانه بازار مصرف می شود.

وی تصریح کرد 270 :هزار راس دام سبک و سنگین در پنج واحد دامداری صنعتی ،و نیز واحدهای سنتی و روستایی این شهرستان وجود دارد که از این
تعداد 210 ،هزار راس دام سبک و  60هزار راس نیز دام سنگین (گاو و گوساله) است.

وی در خصوص بیماری آنفلوانزای پرندگان نیز اظهار کرد :در ســه ماه اخیر با کنترل های کارشناســان دامپزشــکی ،موردی از این بیماری در سطح

شهرستان مشاهده نشد.

به گفته رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوه حدود  37قصابی 43 ،واحد عرضه مرغ و ماهی و نیز  89باب رستوران و کبابی در سطح شهرستان ساوه
به طور مرتب از سوی این اداره مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند تا محصولی سالم و بهداشتی به شهروندان عرضه شود.
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 65هزار تن مرغ امسال در قزوین تولید می شود

قزوین-ایرنا-مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت :براســاس برنامه ریزی های انجام شده 65 ،هزار تن
گوشت مرغ سال جاری در استان تولید خواهد شد.

حمیدرضا عزتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :ظرفیت اسمی استان قزوین در خصوص تولید گوشت

مرغ ساالنه  85هزار تن است.

وی اظهار کرد :در صورت افزایش تقاضا و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان در بازار به لحاظ قیمت ،ظرفیت باقی مانده

در حوزه تولید گوشت مرغ استان فعال خواهد شد.

این مسئول یادآور شد 50 :درصد تولید گوشت مرغ در قزوین مصرف مردم استان است و سایر نیز به استان های همجوار صادر می شود.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین گفت :در سال جاری  60هزار تن تخم در استان تولید خواهد شد.

وی با اشــاره به شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در برخی مرغداری های اســتان قزوین طی سال گذشته و معدوم سازی طیور موجود در آنها توسط
کارشناسان دامپزشکی،گفت :در حال حاضر واحدهای خسارت دیده بازیابی شده و در فرایند تولید فعال هستند.
اعالم آخرین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گیالن

مدیر کل دامپزشکی گیالن گفت :در سال جدید برنامه پایش و مراقبت فعال بیماری در جمعیت طیور بومی و صنعتی کما

فیالسابق ادامه دارد.

به گزارش ایسنا ،دکتر «سهراب عاقبتی» در رابطه با وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان گفت :در سال

گذشته با اجرای مناسب و به موقع برنامههای پیشــگیری و کنترل بیماری که از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و کنترل
بیماری در استان و شهرستانها ،حمایت مسئوالن استان ،همکاری و هماهنگی مناسب ادارات و نهادها ،استفاده از همه

امکانات موجود و آمادهباش نیروهای دامپزشــکی و تشدید اقدامات بهداشتی  -قرنطینهای در مناطق اطراف کانونهای تأیید شده بیماری انجام گرفت،
بیماری به نحو مطلوب کنترل شد.

وی افزود:همچنین از اشاعه و انتقال آن به طیور صنعتی استان ممانعت به عمل آمد.
رئیس سازمان دامپزشکی؛

آغاز صادرات مرغ به افغانستان/شکار پرندگان وحشی ممنوع است

رئیس سازمان دامپزشــکی با بیان اینکه پرونده صادرات اسب ایران به اروپا تقریبا نهایی شده است ،از آغاز صادرات مرغ

ایران به افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا رفیعی پور در نشســتی خبری اظهار داشت :سازمان دامپزشکی در حوزه رصد ،پایش و

شناسایی مرغداری های کشور اقدامات زیادی را انجام داده و مرغداری هایی که تشخیص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد

پرندگان در آنها قطعی شد ،حتما باید معدوم و پاکسازی شوند.

وی با اشاره به اینکه در ســال  76 ،96واحد مرغداری در استان قم و  40واحد در استان البرز به عنوان کانون بیماری آنفلوآنزای پرندگان شناسایی شد،
گفت :این واحدها بدون اجازه ســتاد استان که کار ممیزی و پایش واحدها را انجام می دهد؛ اجازه جوجه ریزی ندارد و این کار به ما کمک می کند تا ادامه
حیات ویروس را قطع کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشــور در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ساماندهی ،معدوم سازی و عقیم سازی کود مرغی اشاره کرد و گفت :در این

حوزه دستورالعمل واحدی نداشتیم که این دستورالعمل امسال تدوین و ابالغ شده ،همچنین با نیروی انتظامی توافقنامه ای امضاء کردیم که امیدواریم

همکاری ها بحث ساماندهی کود مرغی را که به عنوان پاشنه آشیل بیماری آنفلوآنزای پرندگان مطرح است ،به سرانجام برسانیم.

5

نشریه برکت ،بهار 1397

5

تراکم هشت برابری واحدهای مرغداری در قم نسبت به میانگین کشوری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت :تراکم واحدهای مرغداری در استان قم ،هشت برابر میانگین

کشوری است و به همین دلیل امکان صدور مجوز جدید برای احداث مرغداری وجود ندارد.

به گزارش ایسنا ،حسین علی بیگی بیان کرد :در سال های گذشته واحدهای مرغداری در قم با رشد زیادی ایجاد شد و به
همین علت خطر انتقال بیماری های طیور میان مرغداری ها افزایش یافت.

وی افزود :در این شــرایط صدور مجوزهای جدید برای تاســیس مرغداری در قم لغو شــد و به جای آن اصالح ساختار

مرغداری ها و بهینه سازی فضاهای تولید مرغ و تخم مرغ در استان مورد توجه قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی قم عنوان کرد :از آنجایی که قم در محل تردد دام و طیور کشور است ،بسیاری از مرغداری های

استان در معرض تهدید انتقال بیماری های خطرناکی چون آنفلوآنزای پرندگان هستند که تاکنون خسارت های سنگینی را به این بخش وارد کرده است.

جوجه ریزی در خراسان شمالی  27درصد افزایش یافت

بجنورد -ایرنا -رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی خراسان

شــمالی گفت :از ابتدای امســال تاکنون یک میلیون و  853هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال گذسته حدود  27درصد رشد داشته است.

دکتر فرزین حســینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و

 636هزار قطعه جوجه ریزی در خراسان شمالی انجام شده بود.

رییس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت :این تعداد جوجه ریزی در سال
جاری در  52درصد از واحد مرغداریهای استان انجام شده است.

وی اضافه کرد :پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری بیش از هشت میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری خراسان شمالی انجام شود.
حسینی اظهارداشت :در حال حاضر  104واحد مرغداری در خراسان شمالی وجود دارد.
 14میلیون قطعه طیور در زنجان بیمه شدند

زنجان  -ایرنا  -معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشــاورزی اســتان زنجان گفت :در هشــت ماه (از مهر سال گذشته
تاکنون) از ســال زراعی جاری بیش از  14میلیون قطعه طیور در این استان بیمه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 12درصد رشد دارد.

رامین موسی خانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :در هشت ماهه گذشته از سال زراعی  96 - 97در استان

زنجان  14میلیون و  30هزار و  550قطعه طیور تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

به گفته وی ،طی ســال زراعی  ،95 -96در این استان  12میلیون و  516هزار و  844قطعه طیور تحت پوشش خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی
بود.

معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشــاورزی استان زنجان اعالم کرد :در سال زراعی  95 - 96میزان غرامت پرداخت شده به صاحبانطیور استان 40
میلیارد ریال بود.

موسی خانی خاطرنشان کرد :در استان زنجان  12محصول دام و طیور تحت پوشش صندوق بیمه قرار دارند.

به گفته وی ،بیمه یکی از راهکارهای جبران بخشــی از خسارت به شمار می رود و جزو اصول بیمه است ،چرا که اگر بیمه  100درصد ارزش دام خسارت

دیده را پرداخت کند در این صورت مرغداران تمایلی به رعایت اصول مدیریت ریســک (پیشگیری) از جمله واکسیناسیون ،تغذیه و دیگر موارد را نخواهد
داشت.
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ورود ستاد تنظیم بازار ،معامله ای برد برد در بازار مرغ

ســاری -ایرنا -مرغداران مازندران با وجود ورود اداره پشتیبانی امور دام برای خرید مرغ مازاد برمصرف ،نسبت به کاهش

قیمت مرغ معترض هستند اما ورود ســتاد تنظیم بازار به این بخش می تواند در واقع معامله مثبت برای تولید کنندگان و
مصرف کنندگان باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،دســت اندرکاران اقتصادی می گویند اگرچه کمبود و یا افزایش قیمت نهاده های دامی به ویژه

ذرت و سویا به عنوان مهمترین مواد اولیه پس از تامین جوجه یک روزه در هزینه تمام شده تولید مرغ نقش مستقیمی دارد

 ،اما به طور یقین ورود ستاد تنظیم بازار برای خرید تولید مازاد بر مصرف ،معامله برد برد محسوب می شود.

پشــتیبانی امور دام جهاد کشــاورزی مازندران از  2هفته پیش همزمان با اعتراض مرغداران روزانه 200تن مرغ مــازاد برمصرف را با قیمت مورد توافق
اتحادیه ها ،خریداری و در انبار ذخیره سازی می کند.

اســتارت اعتراض به افزایش قیمت نهاده های دامی بویژه ذرت و سویا و همچنین کاهش قیمت مرغ ،هفتم خرداد ماه با تجمع شماری از مرغداران مقابل

نهاد ریاست جمهوری زده شده است و آنان حمایت دولت از این قشر را با افزایش قیمت مرغ متناسب با رشد نرخ نهاده های دامی خواستار شده بودند.

بررسی ها نشان می دهد ادامه اعتراض مرغداران فقط برای کاهش میزان سود مورد نظرشان است چراکه پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم مرغ زنده را پنج
هزارو 100تومان خریداری می کند که این رقم کمی بیشتر از هزینه تولید است.

در گفتگو با مهر اعالم شد؛

ارائه ٤راهکار به دولت برای تنظیم بازارنهادهها

یک مقام مســئول گفت :برای تنظیم بازار نهادهها ،دولت مبلغ  ٤٠٠تومان را به جای واردکنندگان به صندوق حمایت از

دامپروری وصندوق حمایت از طیور و یاصندوق حمایت ازتوسعه کارخانجات خوراک دام تخصیص دهد.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که دالیل نابه سامانی گسترده بازار نهاده ها چیست،

گفت :قبل از هر چیز به این حقیقت تلخ و ناگوار باید اعتراف کرد که وضع اقتصاد صنایع دام ،طیور و آبزیان کشور بیش از

آن چه در تصور بگنجد ،نامســاعد بوده و این بخش ،بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است؛ بنابراین از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناک و
زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن در پیش چشم مسئوالن و سیاستگذاران

اقتصادی ،ناچیز است.

وی اضافه کرد :بخشخصوصی افزایش قیمت نهاده های دامی را از ماهها قبل پیش بینی کرده و به اطالع سیاستگذاران اقتصادی کشور رسانده بودیم؛
اما امروز مهمترین دالیل افزایش قیمت نهاده های دامی و مواد اولیه تولید خوراک دام ،فاکتورهای فراملی است.

مرغ گران میشود!؟

اظهارات یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر احتمال افزایش قیمت مرغ از اخبار اقتصادی قابل توجه امروز بود.

به گزارش ایسنا ،بازار گوشت مرغ با نوسانات بسیاری در ماههای اخیر مواجه شده است که مرغداران دلیل آن را نوسانات

و افزایش قیمت خوراک دام و طیور به دلیل افزایش نرخهای جهانی و نوسانات نرخ ارز در داخل کشور میدانند و معتقدند
که با وجود قیمتهای جدید آنها همچنان متضرر هستند.

در این شرایط امروز مسعود بصیری  -مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین ،توزیع ،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد

کشاورزی -اظهار کرده که "هزینههای تولید گوشت مرغ افزایش یافته به همین سبب سقف و کف جدیدی برای دامنه قیمتی گوشت مرغ مورد محاسبه
قرار گرفته و آنالیز جدید قیمت وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده است".
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ضرورت اصالح ساختار اجرائی و برنامهریزی دولتی و
بخش خصوصی برای حل مشكالت مرغداری
دكتر مرادعلی زهری
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چكیده

با توجه به اینكه بخش عمده پروتئیــن حیوانی مورد مصرف مردم در

ایران از تولیدات طیور تأمین میشــود و با توجه به ضرورت گســترش

صنعــت مرغداری در آینده اصالح ســاختار اجرائــی و برنامهریزی و
آموزشی و پژوهشــی موجود برای حل تنگناهای این صنعت ضروری

میباشد ،لذا در این راســتا طرح زیر پیشنهاد میشود كه بطور فشرده

شامل بخشهای زیر است:

 - 1تغییر ساختار دستگاههای دولتی ،شامل:

 - 1-1تمركــز تصمیمگیری و برنامهریزی در یــك واحد ویژه در وزارت
جهاد كشاورزی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

 - 1-2تعیین شرح وظایف و مسئولیتها و برنامهریزیهای كالن وزارت
جهاد كشاورزی در صنعت مرغداری.

 -1-3واگذاری بخشی از اختیارات دولت به بخش خصوصی.
 -2تغییر ساختار بخش خصوصی و تعاونی شامل:

 - 1-2تشویق و پشتیبانی از مؤسســههای مرغداری بزرگ كه توانائی

تولید بهینه را دارا میباشــند و با مدیریت علمی و فناوریهای روز اداره
میشوند.

 - 2-2تشویق و پشتیبانی از تولید تلفیقی ( )integrationهماهنگ در
صنعت مرغداری و گسترش اینگونه تشكیالت در كشور.

 - 3-2تشویق و پشــتیبانی از تعاونیهای مرغداری و واگذاری بخشی
از اختیارات دولتی به این بخش (برای نمونــه تعاونی مرغداران مركز-
تعاونی مرغداران قم).

 - 4-2تشكیل تعاونیهای منطقهای -شهرســتانی -استانی ،مركزی

و اتحادیه تعاونی مرغداری كشــور در زنجیرههــای مختلف صنعت
مرغداری)poultry union( .

 - 5-2تعیین گستره و اندازه اقتصادی مرغداری و تشویق و پشتیبانی از

مرغداریهای خصوصی كه در مقیاس اقتصادی فعالیت دارند و به مرور

حذف مرغداریهای كوچك و غیراقتصادی كه با مدیریت ضعیف و غیر
فنی و غیر بهداشتی بكار مشغول هستند.

 - 3تغییر ساختار برنامههای آموزشی و تحقیقاتی مرغداری
شامل :

 - 1-3اصالح ساختار سرفصل دروس و مطالب مربوط به اهمیت تولیدات
طیور در دروس دانشگاهی و افزایش واحدهای عملی.

 - 2-3گسترش تربیت كاردان و تكنســینهای مرغداری با توجه به نیاز
صنعت مرغداری كشور.

 - 3-3تربیت كارگران كارآزموده و ماهر برای اســتخدام در مرغداریها
بجای كارگران معمولی و بیسواد وبیانگیزه.
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 - 4-3تشــكیل دورههای بازآمــوزی برای كارشناســان مرغداری در
دانشگاههای مختلف كشور.

 - 5-3تشــكیل كنگره ،سمینار و نمایشــگاههای مربوط به مرغداری

ســالیانه در كشور و پیشبینی تســهیالت و امكانات الزم برای شركت
متخصصان علوم طیور در اینگونه مجامع علمی كه در خارج از كشــور

برگزار میشود.

 - 6-3تمركــز برنامههــا و زمینههــای تحقیقاتی در مؤسســههای

تحقیقاتی ،دانشگاهی و غیردانشگاهی بر پایه نیازها و اولویتهای مورد
نظر مرغداریهای كشــور و بومی كردن اینگونه تحقیقات بر پایه نیاز

كشــتارگاه صنعتی و چندصد كشتارگاه ســنتی در ایران وجود دارد كه

جوجههای گوشتی را كشتار و پس از فرآوری روانه بازار میكنند.

 - 4زنجیره كارخانههــای تولید غذای طیور :در این كارخانهها

غذای ساخته شــده و آماده برای مصرف طیور بهینهسازی و در اختیار
مرغداران قرار داده میشــود .شــمار این كارخانهها بنابه آمار مختلف

 210 -151واحد گزارش داده شــده كه ظرفیت اسمی آنها بالغ بر 4 /5
میلیون تن در یك شیفت كاری است.

صنعت مرغداری كشور و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مراكز آموزش عالی

 - 5زنجیــره بازاریابــی و بازار :در این قســمت شــمار زیادی

به آن.

در سراسر كشور وجود دارد كه متأسفانه هنوز آمار درستی از شمار آنها

و تحقیقاتی یا بخش خصوصی و تعاونیهای مرغداری و صنایع وابسته

مقدمه

مؤسسههای فرآوری و بستهبندی و فروشگاههای عرضه تولیدات طیور
تعیین و ارائه نشده است.

تولیدات طیور از نظر تغذیه انسان در ایران یكی از محصوالت راهبردی در

 - 6زنجیره دامپزشــكی و تولید و توزیع داروهای طیور :در

با طبیعت متفاوت تشكیل میشود كه به طور فشرده زنجیرههای آن به

متخصص طیور به طور خصوصی فعالیت دارند و هم چنین مؤسســه

 -1زنجیره تهیه و تولید جوجه یكروزه :در این قســمت اصول

در تولید و ســاخت شماری از واكســنهای طیور ،شماری در حدود 70

بهرهگیری قرار میگیرد .در این بخش مزارع الین ،مرغ اجداد ،مرغ مادر

طیور در سراسر كشــور فعالیت دارند و شماری از شركتها نیز در واردات

رشته كشاورزی بشمار میرود .این رشته تولیدی از زنجیرههای مختلف
قرار زیر است.

اصالح نژاد و زیست فناوری و صنعت و فناوری به گونه گستردهای مورد
و كارخانههایجوجهكشی قرار گرفته از نظر آماری در وضعیت كنونی در

ایران یک تشــكیالت الین ،ده مزرعه مرغ اجداد گوشتی و دو مزرعه مرغ
اجداد تخمگذار 250 ،مزرعه مرغ مــادر و در حدود  115واحد كارخانه

جوجهكشی وجود دارد ،كه در مجموع در این بخش بیش از یک میلیارد

و دویســت میلیون جوجه گوشتی و تخمگذار یکروزه تولید و در اختیار

تولید كنندگان گوشت مرغ و تخممرغ قرار داده میشود.

 - 2زنجیره پرورش و نگاهداری طیور :در این قســمت مزارع مرغ
گوشتی و مزارع مرغ تخمگذار قرار دارد كه در آنها گوشت مرغ و تخممرغ
تولید و روانه بازار میشود.

بر حسب منابع مختلف هم اكنون در ایران بین  22تا 24هزار مزرعه تولید

گوشــت مرغ و  1500مزرعه تولید تخممرغ با ابعاد مختلف وجود دارد

كه تولیدات خود را در طی سال به كشتارگاه ارسال و سپس به بازارهای
مصرف داخلی عرضه میكنند .بنابه آمار ارائه شــده در ســال گذشته

رقمی در حدود  1/6میلیون تن گوشــت مرغ و  750هزار تن تخممرغ در
ایران تولید و مصرف شده است.

 - 3زنجیره كشتارگاههای طیور :بنابه آمار نیمه رسمی شمار 100

10

این بخش سازمان دامپزشكی كشور و هم چنین شماری از دامپزشكان

تحقیقات واكســن و سرم سازی رازی وابسته به وزارت جهاد كشاورزی
كارخانه كوچك و بزرگ در زمینه تولید داروهای طیور و مكملهای غذایی
دارو و واكسن از خارج فعال هستند.
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 - 7زنجیره كارخانههای ســاخت تجهیزات مرغداری :بر پایه

برخی آمارها  108مؤسســه بزرگ و كوچك داخلی و خارجی در زمینه

تولید ماشینها و وسائل و تجهیزات خودكار و دستی مربوط به صنعت
مرغداری در ایران وجود دارد كــه برخی از آنها تولیدات خود را حتی به
خارج صادر میكنند.

 - 8شبكه آموزش و تحقیقات مرغداری :بر پایه برخی آمارها هم

اكنون در كشور بیش از  14دانشكده دامپزشكی دولتی و آزاد و بیش از 22

گروه علوم دامی در دانشكدههای كشاورزی به تربیت دكتر دامپزشک،

كاردان ،كارشناس ،كارشناس ارشــد و دكترای علوم دامی فعال هستند

كه ســالیانه در حدود  300نفر دامپزشک و  500نفر دكتر ،كارشناس و
كاردان علوم دامی تربیت و روانه بازار كار مینمایند .به اضافه شــماری

مؤسسههایتحقیقاتی كه در زمینه طیور فعالیت دارند.

مشخص شود.

 - 3-1با توجه به گســتردگی زنجیره تولیدات طیور در كشــور

دخالت ســازمانهای دولتــی مربوطه در همه امــور مرغداری

غیرمنطقــی و حتی غیرممكن اســت .از اینرو مانند بیشــتر

 - 9با توجه به گسترش چشمگیر زنجیرههای تولیدات طیور

كشورهای پیشــرفته جهان وظیفه دولت باید برنامهریزیهای

و بخش خصوصی مربوط به این بخش تغییرات بنیادی و متناســب با

تعاونی باشد.

در سالهای اخیر متأسفانه در ساختارهای اجرایی و برنامهریزی دولتی

گسترش آن انجام نگرفته است (زهری  ، 1388آذروش  .) 1388از اینرو
تنگناها و مسائل پرشماری در این رشــته تولیدی به وجود آمده است

كه هر ساله در مقاطع خاص ســبب بروز بحرانهای زیادی از نظر تولید

كننده و مصرف كننده و جامعه میشود (  .) 1،3،4،9،10،11از اینرو

برای حل تنگناهای مرغداری كشــور ضرورت اصالح ساختار اجرایی و

برنامهریزی دولتی و بخش خصوصی به قرار زیر پیشنهاد میشود:
- 1تغییر ساختار دستگاههای دولتی

كالن و پشــتیبانی از تولید و نظارت و هدایت بخش خصوصی و
از اینرو دولت باید ملزم باشد كه بســیاری از كارهای اجرایی و

تصمیمگیــری را به بخش خصوصی و تعاونــی واگذار نماید و

اصل آزادسازی و خصوصی سازی را به طور كامل رعایت نماید.

 - 4-1وظیفه اصلی دولت برای گسترش و ارتقاء تولیدات طیور

باید تدوین و اجــرای برنامهریزیهای كالن مانند ریشــهكنی

بیماریهای طیور ،بررســی نیازها و تحقیقات مربوط به تغذیه
طیور و یافتن راهحل علمی ،و اصالح بازاریابی و آموزش مدیریت

علمی و عملی به تولیدكنندگان و پشتیبانی از مرغداران در هنگام

هم اكنون شماری از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف بدون هماهنگی

بروز دشواری و بحران و امثال آن باشد ( .)2،5،6،9،12

در حالی كه رفع تنگناهای پرشــمار صنعت مرغــداری نیاز به تمركز و

 - 2تغییر ساختار بخش خصوصی و تعاونی

با هم در امر تولیدات طیور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند
هماهنگی در تصمیم گیری و اجرا دارد .در این مورد راهحلهای زیر باید
مورد عمل قرار گیرد:

در همه كشــورهایی كــه دارای صنعت مرغداری بزرگ هســتند همه

فعالیتهــا و برنامهریزیهای تولیدی توســط بخــش خصوصی و

 - 1-1همه تصمیمگیریها و برنامهریزیها در مراحل مختلف زنجیره

تعاونیها انجام میشــود و تشكیالت دولتی تنها در برنامهریزی كالن و

جهان متولی صنعت مرغداری وزارت كشاورزی (وزارت جهاد كشاورزی)

اینرو برای حل مسائل مرغداری و تنگناهای آن باید وضع موجود تغییر

مرغداری باید در یك وزارتخانه متمركز شود .امروزه در همه كشورهای
میباشد.

اساسی و آموزش و تحقیقات و نظارت و پشتیبانی از تولید میپردازد .از

یافته و امور تولید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود .در این راستا

 -2-1همــه ســازمانهای موجــود در وزارت جهاد كشــاورزی كه

پیشنهادهای زیر باید مورد توجه و اجراء قرار گیرد.

كمیته عالی برنامه ریزی و اجرایی و با هماهنگی كامل به امور مربوط به

دسته جمعی و هماهنگ شده هدایت شود به این منظور باید مانند بیشتر

تصمیمگیرنده در مورد صنعت طیور هســتند بایــد تحت مدیریت یك
تولیدات طیور پرداخته و به طور دقیق حدود اختیارات و مسئولیت آنها

 - 2-1بخش خصوصی بجای تکروی و تولیــد انفرادی باید به تولید
کشورها تولید دستهجمعی یا  integrationمورد عمل قرار گیرد .دولت
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را به بخش تعاونی واگذار كند .با گسترش تعاونیهای واقعی در كشور،

ستاد برنامهریزی و سیاستگذاری دســتگاههای اجرایی دولتی قادر

خواهند بود برنامههای تدوین شده خود را توسط اتحادیه تعاونیها در
همه كشــور به مورد اجراء درآورند .بدین ترتیب امور تولید به تعاونیها
واگذار شــده و امور زیربنایی ،برنامهریزی كالن و سیاستهای نظارتی و

گسترش در سرلوحه وظایف دولتی قرار گیرد ( .)5،12،13

 -3تغییر ساختار برنامههای آموزشی و تحقیقاتی مرغداری

از نظر علمی و عملی صنعت مرغداری ایران دچار كمبود نیروی انسانی

كارآزموده و آشــنا با پیشــرفتهای جهان امروز است و همین امر سبب
شده اســت كه پســماندها در مراحل مختلف در این بخش تولید باال

باشد .از سوی دیگر برنامههای آموزشی و تحقیقاتی كه بیشتر توسط
دانشگاهها و مراكز آموزشی دولتی و غیردولتی ارائه میشود از نظر كمی
و كیفی و هم چنین در ســطوح مختلف تربیت نیروی انسانی ،ناكافی و

دارای كیفیت پایین است كه ضرورت تغییرات ساختاری در برنامههای

باید با تشــویق و  integrationمنظور باید مانند بیشتر كشورها روش

آموزشی و تحقیقاتی آنها وجود دارد.

به مرور جانشین روش تولید انفرادی كند و در این راه تولید دسته جمعی

 -1-3هم اكنون برنامههای آموزشی در مورد تولیدات طیور در دانشگاهها

تولید دسته جمعی یا هدایت تولید كنندگان روش تولید دسته جمعی را
را مورد پشتیبانی ویژه خود قرار دهد.

در این راستا الزم به تغییرات پیشنهادی زیر است:

و مراكز عالی آموزشی كشور همان برنامههای چند دهه گذشته میباشد

 - 2-2تولیــد به روش تعاونی باید هر چه بیشــتر مورد پشــتیبانی و

و همراه با گسترش چشمگیر مرغداری در ایران و گسترش فوقالعاده این

كارایی و آگاهی الزم در مورد مســئولیتهای خود نیســتند .بنابراین

پروتئین حیوانی مورد مصرف در ایران از تولیدات طیور تأمین میشود

توجه قرار گیرد .متأســفانه بیشتر تعاونیهای موجود در كشور دارای

پیشــنهاد میشــود ضمن فراهم نمودن آگاهیهای الزم و امكانات و
اختیارات كافی برای بخش تعاونی ،مرغداران را تشویق به عضویت در

تعاونیهای مربوطه نمایند .برای نیل به این هدف مرغداران بســته به
نوع فعالیتهای خود میتوانند در تعاونیهای تولید كنندگان گوشــت

مرغ ،تعاونیهای تولیدكننده تخممرغ ،تعاونیهای تولید كننده جوجه
یکروزه ،تعاونیهای تولیــد كننده غذا و مكمل و داروهای طیور و مانند
آنها عضویت پیدا كنند.

علم در جهان هماهنگی الزم را ندارد .با وجود اینكه اكنون  60درصد از كل

شــمار دروس و واحدهای مربوط به طیور در دانشكدههای دامپزشكی و
گروههای آموزشی علوم دامی در دانشكدههای كشاورزی دانشگاههای

كشــور پایینتر از ده درصد دروس میباشد و از سویی سرفصل دروس

و مطالب تدریس شــده طبق روال چند دهه گذشته است از اینرو بیشتر
دانش آموختگان پس از آغاز به كار اطالعات و كارایی الزم را ندارند .از اینرو
كمتر مورد پذیرش بخش خصوصی قرار میگیرند بیشتر مرغداریهای

ایران با مدیریتهای ســنتی و بدون اطالعات به روز اداره میشــوند .در

 - 3-2تعاونیهای مربوط به تولیدات طیور باید از نظر ســازمانی دارای

حالی كه همان طــور كه در مقدمه این گزارش آمده هم اكنون بیش از 14

تعاونیهای منطقهای ،تعاونیهای اســتانی و ســرانجام تعاونیهای

كشور وجود داشته و سالیانه رقمی بیش از  300دكتر دامپزشک و 500

هماهنگی كلــی بین تعاونیهای زنجیرههــای مختلف تولید طیور در

از سوی دیگر

مراحل زیر باشند:

مركزی و كشــوری ،و در نهایت اتحادیه تعاونیهای كه مسئولیت آن

 union Poultryمرغداری كشور كشورها میباشد.

دانشكده دامپزشكی و  22گروه علوم دامی در دانشكدههای كشاورزی

نفر دكتر و كارشناس علوم دامی و كاردان تربیت و روانه بازار مینمایند.
بیشتر ســركارگران و كارگران مرغداری بدون كمترین اطالعات در مورد

 - 4-2تشــكیالت دولتــی باید با آمــوزش الزم و پشــتیبانی ویژه از

حرفه خود هستند و حتی بســیاری از آنان بیسواد بوده و حتی به زبان

پروانه ،قیمتگذاری ،سیاســتهای صادراتی و واردات نهادههای تولید

دكتر و مهندس ،از نظر هرم آموزشــی در ســطوح پایین برای آموزش

تعاونیهای مرغداری بخش عمــدهای از اختیارات خود را مانند صدور
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همچنین مراجع ترویجی با چاپ نشــریههای فنی به زبان ساده سطح

آگاهیهای عملی سركارگران و كارگران را به طور مستمر افزایش دهند.

 - 6-3دانشــگاهها ملزم به تشــكیل دورههای بازآموزی ادواری حین
خدمت با همكاری بخش خصوصی و تعاونیها برای ردههای شــغلی
كاردان به باال باشند.

- 7-3دولت و بخش خصوصی هر ساله با تشكیل كنگرهها و سمینارها
و نمایشگاهها در مركز و استانها و همچنین فراهم نمودن امكان شركت

كارشناسان و مرغداران در كنگرهها و سمینارها و نمایشگاههای خارجی

و بینالمللی به ارتقاء مرغداری و آشــنایی دســت اندركاران با آخرین

یافتهها علمی و نوآوریهای فناوری در این رشته كمک نماید.

 - 8-3برای حل مسائل مرغداری ،مراكز تحقیقاتی دانشگاهی و مراكز

تحقیقاتی وابسته به دولت باید دارای ارتباط تنگاتنگ با بخش تولیدی،

هیچگونه تشــكیالت و برنامهریزی وجود نــدارد .از اینرو باید هر چه

خصوصی و تعاونی باشند و برنامهها و زمینههای تحقیقاتی خود را با

ســاختاری در برنامههای آموزشی كشــور برای تأمین نیروی انسانی

اختیار صنعت قرار دهند و بخش تولیدی نیز باید در این راستا از نظر مالی

زودتر به موازات و هماهنگ با گســترش صنعت مرغداری در ایران تغییر
كارآزموده و كارا در سطوح مختلف انجام شود.

 - 3-2آموزش عالی كشور با توجه به نیازهای واقعی كشور به كارشناسان

علوم دامی به جای گســترش غیرمنطقی و توجه به كمیت ،به كیفیت

آموزش آنان پرداخته و بضاعت علمــی و عملی آنان را افزایش دهد .از
اینرو با تغییرات اساسی در سرفصل دروس و شمار واحدهای مربوط به

طیور و همراه كردن واحدهای نظری با واحدهای عملی ،ارتقاء ســطح
علمی و كارایی آنان را افزایش دهد.

 - 3-3در صورت امكان مانند بسیاری از كشورها (هلند ،انگلیس ،آمریكا
و هند  )....مبادرت به تأسیس گروههای علوم مرغداری مستقل نماید

شآموختگان آنها با معلومات و تجربیات كافی وارد بازار كار شوند
تا دان 

و كارایی خود را نشــان دهند و دولت نیز با تدوین مقررات مرغداریها

را ملزم به اســتخدام آنان نموده و یا در صورت گرایش به كار مستقل از

نظر مالی و همچنین اخذ پروانه فعالیت در رشــتههای مختلف صنعت
مرغداری امتیازات ویژهای برای آنان در نظر گیرد.

- 4-3برای تربیت تكنســین و سركارگر مرغداری و صنایع مربوط به آن،

وزارت جهاد كشــاورزی هر ساله مبادرت به تشكیل دورههای  6ماهه تا
دو ســاله نماید .این مراكز باید در مراكز استانهایی كه قطب مرغداری

هستند به صورت شبانهروزی تشكیل شود و آموزش دیدگان این دورهها
از مزیــت اســتخدام و كار در مرغداریها و صنایــع جنبی صنعت طیور
برخوردار باشند.

 - 5-3برای تربیت كارگران مرغداری هر ساله بسته به نیاز از طرف وزارت
كار یا وزارت جهاد كشاورزی دورههای كوتاه مدت تشكیل شود و كارگران

آموزش دیده ،جانشــین كارگران بیســواد و مهاجران افغانی شوند.

توجه به نیازها و اولویتهای مورد نظر آنها گزینش نموده و نتایج آنرا در
و معنوی قسمتی از بودجه تحقیقات را بعهده بگیرد ( .)5،6،11،12
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طبــق توصیه دفترچه راهنمای مرغ تخمگــذار ال اس ال از پایان 8

این نوشــتار به تفصیل به آن پرداخته شد و تقریبا نصف رشد پایه

گرم پرورش پولتهای این نژاد از نظر تغذیه ای وارد مرحله تازه ای

نباید از دســت برود و همه موارد طبق نیاز فیزیولوژیک تهیه و تامین

هفتگی با میانگین وزنی  620گرم و یا در محدوده وزنی  600تا 640

ای پولت در این دوران شکل میگیرد  ،لذا در این دوره هیچ فرصتی

خواهد شــد که توجه به آن در موفقیت دوران تولید ،برای دستیابی

گردد .بنابراین جیره استارتر هرچه غنیتر باشد (گرانتر) بهتر است

 .نکته مهم برای شــروع این دوره از پرورش پولــت توجه به وزن و

متعاقب آن جیره رشد مصرف میشــود که در مورد قیمت تمام شده

به عملکرد تولیدی متناســب با پتانسیل ژنتیکی بســیار با اهمیت است

و نباید در مورد قیمت تمام شده آن بحث شود .

میانگین وزنی و یکنواختی گله است نه سن گله  ،به عبارت دیگر این

آن هم نباید حساسیت زیاد به خرج داد .میزان دان مصرفی تا پایان

شده دســت یافته باشد .بهتر اســت از هفته اول با مدیریت صحیح

ثبت شده است.

حداکثر تا پایان  9هفتگی به وزن تعیین شــده نزدیک شده و یا دست

و از نظر تغذیــهای مدیریت خاص خــود را الزم دارد .در این دوره

دوره باید زمانی شــروع گردد که گله از نظر وزنی به استاندارد تعیین

تغذیه ،وزن کشی و مهیا سازی شــرایط محیطی مناسب ،پولتها
یابند.

هفته هشــتم  1675گرم در دفترچه راهنمای واریته ال اس ال الیت
 .2دورانی که رشــد روزانه و هفتگی بدن به تدریــج کاهش مییابد
میتوان حداکثــر صرفه جویی را در مورد قیمت تمام شــده دان به

اجرا گذاشــت .میزان دان مصرفی تا پایــان هفته  16طبق دفترچه

منحنی دوران رشد و توسعه بدن در دوران پرورش

راهنما  3625گرم میباشــد و دان ایــن دوران ،دان Developer

نامیده میشــود .مقدار این دان تقریبا نصف دان کل دوران پرورش

را تشکیل میدهد ،بنابراین نقش بســیار مهمی در قیمت تمام شده
پولت دارد.

نکته بســیار مهمی که در مــورد این مرحلــه از دوران پرورش باید

مطرح شود این اســت که می توان گفت که مدیریت (تغذیهای) اکثر

واریتههای تخمگذار تا پایان  8-9هفتگی مشــابه است .مهمترین

تفاو تهای مدیریتی بخصوص در زمینه تغذیه ،به بعد از این ســن
بر میگردد .بــرای واریته ال اس ال پیــروی از مدیریت تغذیهای

طبق توصیه دفترچه راهنما بسیار با اهمیت است و عدم توجه به آن

میتواند تاثیرات بســیار سویی بر دوران تولید داشته باشد .در واقع
چنانچه گله در این دوره بر اســاس رو شهای مدیریتی پیشنهادی

سایر واریتهها تغذیه شــود ممکن است منجر به پرورش پولتهایی
با وزن باال شــده و در آنها تجمع بافت چربی اتفاق بیافتد که تاثیرات

بســیار ســویی بر پیک تولید و بعد از آن خواهد داشــت و گلههای

حاصله معموال ممکن اســت دچاربلــوغ زودرس ،پروالپس و افت

تولید بعد از پیک ( )Post Peak Dipشــوند .همچنین تلفات دوران

مرحله کند شدن رشد بدن

تشکیل  ٪50اسکلت

تولید معروف به  Egg Pritonitisافزایش مییابد.

مرحلــه حیاتی تشــکیل
ارگانهای تولیــد مثلی ،و
انتقــال از مرحله پرورش به
تولید

آینده به بحث گذاشته خواهد شد.

با نگاهی به منحنی رشد (منحنی شماره  ) 1میتوان دوران پرورش را

مراحل مختلف رشد با توجه به وزن پولت

به 3مرحله تقسیم کرد:

 .1رشــد ارگانهای تامین کننده و دریافت کننده که در قســمت دوم

 .3مرحله بلوغ جنسی و مصرف دان پیش تخمگذاری که در شماره

با توجه به منحنی شماره  2افزایش وزنی گله در محدود ههای سنی

مختلف متفاوت است:

 -1محدوده وزنی از جوجه یــک روزه (حدود  32-35گرم ) تا 600
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گرم که رشد وزنی روزانه و هفتگی سریع است و اهداف بسیار مهمی

را دنبال میکند که در نوشــتار قسمت دوم در این نشریه بیان شد.

اهداف تعیین شده این مرحله از دوران پرورش :

 -1توسعه دستگاه گوارش

 -2محدوده وزنــی  600گرم تا  1020-1050گرم که رشــد وزنی

در این مرحله رشــد بدن کند می شــود و نیازی بــه افزایش وزن

این نوشتار بر روی آن بحث خواهد شد.

ویژگیهای زیر برخوردار باشد:

روزانه و هفتگی کند میشــود .اهداف این مرحله متفاوت است و در

زیاد روزانه و هفتگی نیســت ،جیره مصرفــی در این مرحله باید از

 -3از محــدوده وزنــی  1020-1050گرم به بعد که روند رشــد و

آمینو اسیدها در فرموالســیون جیره رقیق شده لذا پروتئین خام

آن خواهیم پرداخت.

فیبــر نامحلول جیره تا  5-6درصد افزایش مییابد .اســتفاده از

افزایش وزن روزانه و هفتگی را پیش رو خواهیم داشــت و در آینده به

کمتری مورد نیاز است.

کنجاله آفتابگردان یا کلزا که فیبر نامحلول دارند توصیه میشــود.
انرژی جیره کماکان در حد باالیی در نظر گرفته میشود.

روزانه یکبار دانخوریها باید توســط پولتها کامال خالی شود،

یعنی مواد نرم دان مصرف گردد.
توسعه دهنده رشد دهنده

منحنی شماره()2

افزایش ضریب تبدیل:

از مهم ترین ویژگیهای این مرحله ،افزایش ضریب تبدیل اســت.

در جدول زیر مقایســهای میان ضریب تبدیل  8هفته اول و  8هفته

دوم زندگی انجام گرفته است که به خوبی بیانگر کند شدن روند رشد

پولت در این مرحله است.

محدوده سنی

افزایش وزن پولت

مصرف دان

ضریب تبدیل

0-8

 600گرم

 1650گرم

2/75

9-16

 560گرم

 3625گرم

6/5

18

** استارتر

* نوع جیره

 9-16هفتگی

 1-8هفتگی  1-3هفتگی

مواد مغذی

2750-2800

2750-2800

2900

انرژی قابل متابولیسم Kal

11/4

11/4

12

مگاژول

14/5

18/5

20

پروتئین خام٪

0/34

0/40

0/48

متیونین٪

0/28

0/33

0/39

متیونین قابل هضم٪

0/60

0/70

0/83

متیونین  +سیستین٪

0/50

0/57

0/68

م  +س قابل هضم٪

0/65

1/00

1/2

لیزن

0/53

0/82

0/98

لیزن قابل هضم٪

0/53

0/75

0/89

والین٪

0/46

0/64

0/76

والین قابل هضم٪

0/16

0/21

0/23

تریپتوفان٪

0/13

0/17

0/19

تریپتوفان قابل هضم٪

0/50

0/70

0/8

ترئونین٪

0/40

0/57

0/65

ترئونین قابل هضم٪

0/60

0/75

0/83

ایزولوسین٪

0/50

0/62

0/68

ایزولوسین قابل هضم٪
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به  50درصد رشــد خود میرسد و در پایان  15هفتگی به  95درصد

این رشد دست مییابد  .دستیابی به رشــد و یکنواختی اسکلتی در

هفته  15برای شــروع یکنواخت تولید و یکنواختی مناســب بلوغ
بســیار ضروری اســت .در این مرحله تامین کامل کلسیم و فسفر
جیره و رعایت نســبت آنها و الکترولیتهــا از یک طرف و نیز توجه
به اندازه دانههای کربنات کلســیم ( 0/2میلیمتر و کمتر ) از اهمیت
خاصی برخوردار است.

توجه به این نکته مهم ضروری اســت که بعد از  15هفتگی به هیچ

وجه و تحت هیچ فرمــول دانی ،نمیتوان تغییــری در چهارچوب
اســکلتی بوجود آمده ایجاد کرد و کوتاهیهای انجام گرفته قبل در

زمینــه مدیریت گله از جمله مدیریت تغذیهای را جبران کرد.

رشد اسکلت در دوران پرورش

تا سن  ۶هفتگی٪50 /

مصرف این دان در این مقطع سنی ،ضمن اینکه باعث کند شدن رشد

تا سن  15هفتگی٪95 /

پولت میشــود ،باعث افزایش ظرفیت چینهدان یا در واقع افزایش

مصرف ســرانه پولتها نیز میگردد و از طرف دیگر مصرف این نوع
دان باعث افزایش توان هضمی و جذب مواد غذایی میگردد.

درواقع تالش برای توسعه دســتگاه گوارش پولت در زمینه دریافت و
هضم و جذب دان ،با مصرف ایــن نوع دان به نتیجه مطلوب خواهد

رسید.

امکان پــرورش پولت با

اسکلت بزرگتر بعد از این سن

غیرممکن است

این افزایــش ظرفیت در دریافــت دان در مرحله بســیار حیاتی و

حساس بعد از بلوغ جنســی که گله در حال افزایش تولید به سمت
پیک تولید است و هنوز به بلوغ جســمی کامل نرسیده است بسیار
کارایی داشته و باعث خواهد شد که مرغ بالغ شده به سرعت مصرف
خود را افزایش داده ،و به نیازهای مواد مغذی خود در جهت افزایش

تولید و وزن دســت یابد و ضمن دستیابی به پیک تولید عالی و تداوم

مناسب آن ،پتانســیل ژنتیکی خود را به منصه ظهور برساند.
 -2رشد اسکلتی

همانگونه که می دانیم اسکلت اســتخوانی درپولت ها تا  6هفتگی

َ -3پر ریزی طبیعی در این مرحله :
َپرریــزی طبیعی پولتها در این مرحلــه در  2نوبت  9-11هفتگی و

 12-16هفتگی اتفاق میافتد .مرحله اول َپرریزی بر اثر رشــد نرمال

و مطابق نیاز ژنتیکی در  8هفته اول و پر ریزی دوم بر اثر رشد طبیعی

در این مرحله خواهد بود .وقوع َپرریزی در این مرحله بیانگر رشــد

مناسب گله و تاخیر در آن بیانگر رشــد غیر نرمال میباشد .بنابراین

توجه به تغذیه متناســب با نیاز فیزیولوژیک گله باید پیگیری گردد
تا َپرریزی نرمال در زمان مناسب اتفاق بیافتد.
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سنین مختلف َپرریزی نرمال در دوران پرورش
هفته سوم :ریزش کرک َپرها و جایگزینی با َپرهای اصلی

هفته :9-11دومین َپرریزی نسبی ناشی از رشد نرمال

هفته:12-16سومین َپرریزی نسبی ناشی از رشد نرمال

-6ایمن سازی گله :

در طول ایــن مرحله و تا پایــان دوران پرورش ،الزم اســت برنامه

واکسیناســیون گله و ایمن ســازی آن در مقابل بیمــاری ها برای
دوران پرورش و تولید ادامه یافته وبه اتمام رسیده باشد تا گله آماده

ورود به مرحله بعدی که کامل شــدن بلوغ جنســی است گردد .در

پایان این مرحله ارزیابی وضعیت بهداشــتی گله از نظر آلودگی به
مایکوپالسماها و ســالمونالها و میزان ایمنی بر علیه بیماری های
ویروســی نیوکاسل ،برونشــیت عفونی و آنفلوانزا( )H9N2انجام
گرفته تا در صورت نیاز قبل از ورود بــه مرحله تولید ،اقدامات الزم

صورت گیرد.

نتیجهگیری:

در پایان این مرحله و با اجرای مدیریت صحیح پرورشــی،

گله پولت باید از نظر رشــد بدن و یکنواختی اســکلتی در
وضعیت مناسبی قرار داشته باشد و از اشتهای خوبی برای
مصرف دان برخوردار بوده و ایمنی مناسبی را برای مقابله

با بیماریها در ادامه دوران پرورش و تولید دارا باشد.

نشانه مناســب :وجود َپر بر روی بستر نشانه مناسب رشد نرمال
گله است

 -4برنامه نوردهی :

در این مرحله کاهــش تدریجی طول مدت روشــنایی یا در مراحل
پایانی خود قرار دارد و یا اینکه طول مدت روشنایی ثابت نگه داشته

میشــود .شــدت نور باید در حد  5لوکس نگهداری شده و در حدی
باشــد که مصرف دان وآب به راحتی توســط پولت ها انجام شود و

کارگران هم قادر به مشــاهده پولتها و تلفات احتمالی آن ها باشند.

-5درجه حرارت :

در این مرحله تنظیم درجه حرارت ســالن در محدوده 18-22درجه

ســانتیگراد بدون کوران هوا در فصول ســرد باعث مصرف بیشتر
دان خواهد شــد .در فصول گرم با کاهش دمای محیطی و مقابله با

اســترس حرارتی باید از کاهش مصرف دان جلوگیری شود ،تا گله
بتواند به اهداف خود در این زمینه دست یابد .
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روشنائی در صنعت طیور
مهندس کامیار رجیعی
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مقدمه:

روشــنایی ،به طرز قابل توجهی میزان تولیــدات مرغدار یها را

تحت تاثیر قرار میدهد .روشــنایی نامناسب در طول دوره پرورش

جوجه و تولید تخم مرغ میتواند اثــر منفی بر عملکرد مرغداری
داشته و به کاهش ســود مرغداری منجر شود .اصوال پرورش در

ســالنهای مرغداری با آنکه از نظر مصرف انــرژی کارآمدتر از
سیستمهای سنتی هســتند اما نیاز به منابع نور مصنوعی دارند.

در این مقاله ســعی گردیده بطور خالصه اشار های به موارد ذیل

گردد :

ماهیت نور  ،طیف نور  ،تعاریف اســتاندارد روشــنائی ،مقایسه

چشم انســان و طیور  ،مقایســه انواع المپهای مورد استفاده
در مرغدار یهــا  ،جایگزینی المپ هــای  LEDبجای المپهای
موجود در صنعت طیور.

نور چیست؟

نور شکل خاصی از انرژی است.

ماهیت های زیادی برای نور تعریف شــده است از جمله ماهیت

فوتو نها ذرات بنیادی هســتند که خودشان حاوی جرمی نیستند
و هیچ بار الکتریکی ندارند.

الکترو نها در یک اتم بــرای پرش از یک مدار پائیــن به باال باید

انرژی بگیرند و به عکس وقتی از یــک مدار باال به پائین میافتند،
انرژی آزاد میکنند که این انرژی بهشــکل فوتون آزاد میشود.

نور مرئی بخش کوچکی از محدوده تشعشــعات الکترو مغناطیسی
میباشــد که چشم انسان به آن حساس اســت .وجه تمایز نور با

ســایر تشعشــات الکتر ومغناطیســی فقط طول موج میباشد.

ســرعت انتشــار امواج الکتر ومغناطیســی در خالء مســتقل از

فرکانس حدود ( km/s 300/000ســرعت نور ) میباشــد .طول

موج نور مرئی بین  380nmو 1( 780nmنانومتر = )10 -9 mقرار
دارد.

طیف نور:

نور سفید خورشــید از امواج الکترو مغناطیسی با طول موجهای
متفاوتی تشکیل شده اســت .اگر نوار باریکی از نورخورشید را از

یک منشور شیشــهای گذارنده و پرتوهای خروجی آ نرا روی یک

ذ رهای ،ماهیــت موجــی ،ماهیــت الکترومغناطیــس و ماهیت

کو انتومی .

انرژی نورانی بصــورت ذرات کوچک و مجزا از هــم بنام فوتون

تولید یا جذ ب میشود.
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تخته تصویر کنیم ،یک طیف رنگی قابل دیدن ایجاد میشــود که
در رنگین کمان هم دید هاید.

هر رنگ متناظر با طول موج کام ً
ال مشــخصی است .

واحد سنجش شــدت روشــنایی لومن بر متر مربع خواهد بود که
نامگذاری لوکس ( )Luxبرای آن متدوال است.

امــواج نور قرمز رنگ ) (> 600 nmبلند تــر از امواج نور آبی رنگ

) (< 450 nmمیباشــند .اختالط تمام امواج نوری در چشم ،نور

سفید را ایجاد مینمایند.

مهمترین تعاریف علمی نور:
شار نوری (: )ф

تــوان الکتریکی دریافتــی یک المپ توســط فرآیندهای مختلف
فیزیکی به توان تابشی تبدیل میشود.

شــار نوری ،برحســب وات بیان نمیشــود ،بلکه بر حسب لومن
( )Lmبیان میشود .شــار نوری ،کل نوری است که المپ به تمام

جهات فضا منتشر میسازد.
شدت روشنایی (:)E

شار نوری منتشر شــده از یک منبع نور روی سطح بیرونی اشیاء

محیط مــا میتابد .برای توصیف میزان نور تابیده شــده به یک

سطح مقدار شار نوری را بر مساحت یک ســطح تقسیم میکنند.
E =ф/A

]A[m 2

درخشندگی (:)L

وقتی نور روی ســطحی تابیده شود شــدت روشنایی در آن محل

شار نوری

ایجاده شــده و بســته به جنس ســطح ،کما بیش ،نوری از آن

منعکس میشود .ســطح مورد نظر اکنون خود ،همانند یک منبع

نور عمل کرده و شــار نوری را در جهات مختلف پخش میکند.

این شدت نور روی سطح دیده شــده را درخشندگی مینامند و آن

را با  Lنمایش داده و واحد آن کندال بر متر مربع میباشــد()cd/m2

درخشــندگی تنها کمیتی است که توســط سیستم عصبی چشم
احساس میشود.

چشم انسان به نور واکنش نشــان میدهد .هنگامی که به چیزی
می نگریــم ،در واقع نور بازتا ب یافته از آن جســم به چشــم ما

میرســد و باعث دیده شــدن آن شیء میشــود .به عنوان مثال

هنگامــی که المپی را در یک اتاق روشــن میکنیم ،تمام اشــیاء
موجود در آن اتاق نور ،دریافت کرده از المپ را به اطراف از جمله

چشــم ما منعکس کرده و باعث رویت جسم میشوند.

* نکته  :بــا توجه به موارد ذکر شــده باال و بر خــاف تعاریف

عامیانه ،نام نوری که از منابع روشــنائی خارج میشــود شــار
نوری ( با واحد ســنجش لومن) ،بازتاب نوری که از سطح منعکس
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میگردد بنام شدت روشنائی ( با واحد سنجش لوکس) و نوری که

از سطح منعکس گردیده و به چشم ما میرسد بنام درخشندگی ( با واحد

سنجش کندال بر متر مربع) میباشند.

میلیون ســلول مخروطی وجود دارد که با آن بیــش از  1میلیون

رنگ قابل دیدن هستند.

این ســلولها نیز به  3نوع تقسیم میشــوند که هر کدام به طول

موج خاصی از نور حساسیت نشان میدهند:
قرمز  -سبز و آبی

از ترکیب این رنگ ها مغز قادر به دیدن رنگ ها میباشــد.

اجســام رنگی فقط وقتی به صورت رنگی دیده میشــوند که در
طیف منبع نور تابیده شــده به آنها ،تمام رنگها موجود باشند.

چشم انسان :

سلو لهای چشــم در انتهای شــبکیه قرار دارند و جریان الکترو

مغناطیســی نور را به پیام عصبی تبدیل و از طریق اعصا ب بینائی
به مغز منتقل میکنند که به دو بخش اصلی تقســیم میشوند:

الف  -سلو لهای استوانهای :که در نور ضعیف تحریک شده و
به مغز توانائی دید در تاریکی را میدهند و به رنگها حساســیتی

نشــان نمیدهند تعداد آنها در حدود  120میلیون شبکه میباشد.

طیف نوری قابل رویت چشم انسان

با توجه به منحنی روبرو میتوان گفت چشــم انسان به رنگ سبز

حساسیت بیشتری دارد.

طول موج تقریبی ســه رنگ اولیه ذکر شده عبارتند از:
قرمز  700 :نانومتر
سبز  ۵55 :نانومتر

آبی  ۴50 :نانومتر

وقتی هر ســه ســلول مخروطی بطور همزمان تحریک شوند مغز

نور سفید را ثبت میکند.
ب -ســلول های مخروطی :که به مغز توانائی دیدن رنگ ها و

جزئیات ظریف اشــیاء را میدهند و در چشــم انسان بیش از 6/5

مقایسه طیف بینایی انسان  ،طیور و طیف روز

در مقایســه با انســان ،پرندگان چشــمهای بزرگتری دارند ،به

گونهای که وزن دو چشــم در پرند هها ازوزن مغز آنها بیشتر است.
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ساختار پهن چشــمها در طیور موجب شده که عملکرد آنها مشابه

است (  545تا  575نانومتر) اتفاق میافتد.

گرفتن چشمها در دو ســمت جانبی سر ،شرایطی را ایجاد میکند

نسبت به انســان به رنگهای متفاو تتری دریافت کنند اما میزان

چشمهای بســیار بزرگ و دارای حداقل وزن و حجم باشند .قرار

که پرند هها دید دو چشــمی متمرکز اندک ،ولی دید تک چشــمی

گسترد های داشته باشند.

این مســئله منجر خواهد شــد که طیور نور بعضــی از المپها را

دریافت روشنایی بیشــتر با توجه به نوع المپ متغیر خواهد بود.

اگرچه طیور به طور معمول دوربین یا نزدیک بین نیســتند ،اما در

محدوده پایین دید تا حد زیادی نزدیک بین هســتند و این حالت
این امــکان را به پرنده میدهد تا اجســام نزدیک و دور را به طور

همزمان در کانون دید داشته باشد.

این ویژگی ،قابلیت مفیدی اســت که به پرنــده اجازه میدهد در
حالی که مشغول جســت و جوی خوراک است ،حالت آماده باش

را نیز داشته باشد.

عالوه بر ســه نوع سلول مخروطی چشم انسان ،طیور نوع دیگری

با توجه به مطالب ذکر شــده به نظر میرســد کــه لوکس ()Lux
برای توصیف دقیق شدت روشــنایی در آشیانههای طیور مناسب

نیست .

بر اساس اســتاندار دهای بین المللی ،شدت روشنایی برای طیور

با معیاری بنام ســی لوکس (  )CLuxیا گالی لوکس ()GalliLux
نامیده میشوند.

جدول زیر مقایســهای را بر اســاس پارامترهای ذکر شده نشان

میدهد:

از ســلو لهای مخروطی را نیز دارا هســتند که حداکثر حساسیت
آن در  415نانومتر اســت و این نوع ســلو لهای مخروطی امکان

تشخیص تشعشــعات زیر  400نانومتر را به پرنده میدهند.

این بدان معنی اســت که طیور خارج از محدوده فرابنفش قادر به

دیدن هســتند در نتیجه به نظر میرســد طیور رنگها را متفاوت با
انسان درک میکنند.

اوج حساسیت چشم طیور در قسمتی از طیف که با انسان یکسان
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منبع نور

میزان تشعشع
(متر مربع/وات)

نسبت شدت
طیور
انسان
روشنایی طیور
(لوکس) (گالی لوکس)
به انسان

المپ رشته ای  15وات

0/03

5/6

8/1

1/45

المپ فلورسنت سفید گرم

0/28

120/8

147/2

1/22

المپ فلورسنت سفید
سرد

0/3

نور آفتاب در ظهر
تابستان و آسمان بدون ابر

487

120/8

159/1

163/560 100/000

1/32

1/64
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چندیــن جنبه مهم نور مصنوعی بــرای تولیدکنندگان مرغ و تخم
مرغ وجود دارند ،که حائز اهمیت بســیاری هستند:
 .1طیف نور یا طول موج (:)wavelength
توزیع طول موجهای نور.

 .2فوتو پریودیک (:)photoperiod

تعداد ساعات روشــنایی و تاریکی در یک دوره  24ساعته.

 .3شدت نور (:) intensity

مقدار کلی توان روشنایی تولید شده.

طیور به گونهای متفاوت نســبت به انســانها نــور را میبینند و

نســبت به نور آبی و قرمز واکنش بیشتری از خود نشان میدهند
متابولیــک ،تکثیر و شــکل گیری اســتخوان ضروری

هستند را تنظیم و آغاز میکند.

سه ناحیه کلیدی حســاس به نور (غدد درون ریز) در طیور عبارتند

از:

 )1شبکیه ( )Retina
 )2غده پینه آل ( )Pineal Gland
 )3هیپوتاالموس ( )Hypothalamus
-1دریافت شبکها ی:

نور از چند مســیر به مغز میرســد و باعث تغییــرات رفتاری و
فعالیت جنسی طیور میشود .مســیر اول ومشخص ترین مسیر
از راه چشم اســت که امکان دیدن را برای پرنده فراهم میکند.

بسیاری از پاســخهای رفتاری و بیولوژیکی تابع دریافت نور از شبکیه
هستند.

در نتیجه طیور نور المپهای رشــتهای را نســبت به المپهای

-2دریافت پینه آلی:

 10تا  20درصد متفاو تتر درک میکنند.

نیم کرههای مخ و مخچه قرار گرفته اســت بر خالف انسان مشتمل بر

کل جامعــه علمی روی اثرات فیزیولوژیــک پایه نور بر

روشنایی بیشتر از  4لوکس ( یا حدود  5/7گالی لوکس) باشد نور به طور

الف -دید نور برای جســتجوی آب و غــذا یک ضرورت

تولید و آزاد شدن سروتونین و مالتونین را تنظیم مینماید.

ب -نور ،سیکل شبانه روزی را در بربگیرد.

اســترس حاد ،بیماریهای ویروســی ،پیری یــا معالجه دارویی

فلورســنت حتی زمانی که نورسنج شدت مشابهی را نشان میدهد

روی طیور بر سر موارد ذیل توافق نظر دارند:

است.

ج -نور ،آزاد ســازی چندیــن هورمون کــه درتنظیم

در پرندگان غده پینه آل در قسمت باالی مغز در فضایی سه وجهی بین

ساعت بیولوژیک شبانهروزی و گیرندههای نوری است .زمانی که شدت
مستقیم از جمجمه و بافتهای آن عبور می کند و به پینه آل میرسد که
مالتونین پاســخ ایمنی را تقویت میکنــد و وضعیتهایی را که از

ناشی میشوند را خنثی میکند.
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 -3دریافت غده هیپوتاالموس

در واقع نور ،توســط بخشــی از مغز بنام هیپوتاالموس نیز جذ ب

میشــود و موجب ترشــح هورمو نها و کنترل بخشی از سیستم

عصبی که مســئول تنظیــم خودبخودی بدن نظیر دما ،فشــار

میشــود به عنوان مثال ،از آنجائی که مر غهای کور فاقد شــبکیه

هســتند لذا آنها فقط توســط این غده تحریک می شوند و شروع
به تخمگذاری میکنند.

منا بع :

 کتا ب مهندسی روشــنائی  :تالیف دکتر حسن کلهر -کتاب نوردهی در طیور  :تالیف Morris, Trevor

-The use of light-emitting diodes (LED) in commercial
layer production.
- A Study of LED Lighting in North Carolina Poultry
Houses.
- The effects of lighting conditions on the behavior
of laying hens.
- THE SCIENCE OF POULTRY LIGHTING.
- BENEFITS OF THE LED COLOR SPECTRUM
خو ن ،تشنگی و گرسنگی و چرخه خواب و بیداری است میشود.
نور به طور مســتقیم هیپوتاالموس را تحریــک میکند ،وقتی نور

توسط شبکیه چشــم حس میشــود موجب مهار تولید مثل نیز
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تاثیر ژنتیک و عوامل محیطی بر روی مقاومت
پوسته تخم مرغ
ترجمه :دکتر آریا نریمانی
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مقدمه:

مرغ هــای تخم گذار امروزی و هم چنین مــرغ های مادر ،قابلیت

در اغلب موارد ،در انتهای دوره تولید ،کیفیت پوسته تخم مرغ به

تجاری به طور مشــخص در یک ســیکل تولید  12ماهه ،بیشتر

اقتصادی فراوانی به پرورش دهندگان و کارخانجات جوجهکشــی

عملکــرد گلههــای تخمگذار تجاری ،ســن نگهــداری گلهها را

میکنند شــرایط را طوری مدیریت کنند تا تخممر غهای برگشتی

تولید تعداد باالیی تخم مرغ را دارا میباشــند .مر غهای تخم گذار

از  330عدد تخم مــرغ تولید میکنند .اغلب جداول اســتاندارد

بیشــتر از  80هفته بیان کرد هاند در صورتی کــه امروزه خیلی از

طــور قابل مالحظهای افت میکند که منجــر به تحمیل ضررهای
میشــود .در عمل برخــی از مزارع پرورش مــرغ تخمگذار تالش

در محــدوده کمتــر از  %5حفظ شــود درحالی که ســایر مزارع

گلههای تخمگذار تجاری ،تا حدود  100هفته و یا حتی بیشــتر

دارای بیشتر از  %10تخم مرغ شکســته و دارای تر کهای مویی

مدت زمان بیشــتری جهت ســیکلهای تولید طوالنیتر نگهداری

اســت که عوامل متعددی در حفظ کیفیت پوسته تخممرغ در حد

هم نگهداری میشــوند .در آینده نزدیک ،گلههای تخمگذار برای

خواهند شــد که ایــن مهم نیازمنــد توجه و مراقبت بیشــتر در

همــهی بخشها به منظور حفظ کیفیتی قابل قبول برای پوســته

میباشند .این گستره وســیع تغییرات ،نشان دهنده این موضوع
مطلو ب نقش دارند.

تخممرغ در حوالی پایان دوره تخم گذاری میباشــد .بزر گترین

چالش اغلب تولیدکنندگان تخم مــرغ و پرورش دهندگان گلههای
مادر ،حفظ کیفیت مطلو ب پوســته تخممرغ میباشد.
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تخممر غهایی که متعلق به شــرکتهای درجهبندی و بستهبندی

تخم مرغ بود هاند ،نشــان دهنــده تغییرات معنــا داری در تخم

مر غهای برگشــتی در گلههای پرورشــی مختلف بوده اســت.
امروزه این موضوع به خوبی درک شــده اســت که با افزایش سن

مرغ ،معموال کیفیت پوســته تخم مرغ افــت میکند ،اگرچه همه

ســویههای تخم گذار افت یکســانی را در مقاومت پوسته نشان
نمیدهند .شــیوه های مدیریتی که بوســیله پــرورش دهندگان
اعمال میشود مانند برنامه نوری و جیره غذایی از اهمیت خاصی
برخوردارند .هم چنین الزم اســت تا توجه ویژ های به جمع آوری

و حمل و نقل تخــم مرغ بعد از تولید مبذول گردد .پیشــگیری از
اســترس گرمایی در آب و هوای گرم یکــی از عوامل پر اهمیت در

عوامل موثر بر روی مقاومت پوسته تخم مرغ:

حفــظ تولید و کیفیــت تخممرغ در حد مطلو ب اســت .تصحیح
شــرایط اقلیمی مزرعه و کنترل آن به همراه حمایت بوسیله جیره

طیف وســیعی از عوامل متفاوت تاثیرگذار بر روی شــکل گیری

غذایی مناســب ،کمک شــایانی به بهبود کیفیت پوسته تخممرغ

مرغ در برابر هر آســیبی بعــد از تولید آن وجــود دارد .انتخاب

بیمار یها بوســیله طراحی یک برنامه واکسیناســیون مناسب و

پوســته تخم مرغ در بدن مــرغ و در نتیجه امــکان مقاومت تخم
یک ســویه مناســب (ژنتیک) یک فاکتور بســیار مهم و حیاتی
میباشــد .ارزیابیهای متعدد در سرتاسر جهان و مقایسه آ نها با
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خواهد کرد .ســامت یــک گله ،مســتلزم محافظــت در برابر

هم چنین برقراری امنیت زیســتی فراگیر میباشــد .بسیاری از
بیمار یهای رایج مانند برونشــیت عفونی ،بیماری نیوکاســل و
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عفونت با مایکوپالســما ممکن اســت باعث کاهش تولید و تاثیر
سوء بر روی مقاومت پوســته تخممرغ شوند .حصول اطمینان از
کارایی و ســالم بودن تجهیزات و قفسها نیز در پیشگیری از نوک
زدن به تخم مر غها بعد از تولید مهم اســت .عوامل مرتبط با قفس

(بســتر) ،صحت عملکرد نوارهای حمل تخم مرغ ،آشــیانهها با

بستر مناسب و اســتفاده از دســتگا ههای مناسب درجه بندی و

بســته بندی تخم مرغ ،از عوامل دخیل در حفظ کیفیت پوســته

میباشــند .در نهایت ،تنظیم یک جیره غذایی مناسب که حاوی
کلیهی مواد مغــذی به میزان کافی بوده و پاســخگوی نیازهای
پرنده در طول مراحل مختلف زندگی آن است ،ضروری بوده تا به

مرغ اجازه دهــد تخم مر غهای خوبی تولید کند که قابلیت بســته
بندی را داشــته باشند .در این مقاله فقط در مورد دو عامل اصلی

و مهم که بــر روی مقاومت پوســته تاثیر گذار میباشــند بحث
خواهد شــد .عامل اول ژنتیک اســت که مطالعات زیادی بر روی

آن انجام شــده تا کیفیت پوســته تخممرغ بهبود یابد .عامل دوم
تغذیه بوده و در این مقاله بیان شــده است که چگونه متخصصین
تغذیه می توانند کمک کنند تا تخم مر غهایی با پوســته مستحکم

تر تولید شوند.

 .1ژنتیک:

شــرکتهای پیشــرو در تولید مر غهای تخم گذار مولد ،سا لهای

متمادی در جهت انتخا ب ســویههای مناســب از لحاظ ژنتیکی
به منظــور بهبود تولیــد و راندمــان تولید تالش کردنــد .البته
ویژگیهای کیفی تخممرغ از ســوی آ نها مورد غفلت قرار نگرفته

و همواره به آ نها توجه شــده اســت .امروزه در سطح الینهای

پرورشــی ،تعداد زیادی از صفات مناسب بوجود آمده است .تمام

این صفات که به اصطالح ((شــاخص)) نامیده میشوند ،باید در

پرندگان مولد بررسی شده و انتخاب شــوند تا به نسل بعد منتقل

شوند .

 .2تغذیه:

مقایســه صفــات کیفی مربــوط به پوســته تخم مــرغ که در
هلند انجــام پذیرفت ،گســتره وســیعی از تغییــرات را در بین

تولیدکننــدگان خوراک طیور مشــخص نمود .بــا وجود این که
همه شــرکتهای تولیدکننده مرغ های مولد ،توصیههای غذایی
را برای ســویههای خود منتشــر کرد هاند اما معموال هر شرکت

تولیدکننده خوراک ،براســاس دســتورالعمل مخصوص به خود

جیر هها را طراحی میکند.

جهت طراحــی یک جیره ی غذایــی که به پرنده اجــازه دهد تا

تخممرغ با پوســته قوی تولید کند ،چندین عامل مهم نیاز اســت
تا در نظر گرفته شوند.

الف) شرایط آب و هوایی گرم:

در اقلیم گرم جایی که اســترس گرمایی تاثیــر عمد های بر روی
تولید و مقاومت پوسته دارد ،الزم است اقداماتی در جهت حمایت
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مرغان تخمگذار انجام شود .در اســترس گرمایی ،متعاقب همراه

افزایــش تخممر غهای شکســته در قیاس با جیــره حاوی ذرات

شــدن کاهش دریافت مواد مغــذی با آلکالوز تنفســی (به دنبال

درشت منبع کلسیم خواهد شد.

قرار میگیرد .در چنین شــرایطی افزودن  2 -3کیلوگرم ســدیم

ج) برنامه غذایی مرحلهای:

تنفس ســریع پرنده) ،تشــکیل پوســته تخممرغ در معرض خطر

بیکربنات در یک تن جیره ،باعــث بهبود آلکالوز و کمک به تقویت
پوســته تخم مرغ میگردد .عناصر مهمــی از جمله روی ،مس،
کــروم و منگنز نقش مهمی را در تشــکیل پوســته تخممرغ ایفا
میکنند که الزم اســت تا این عناصر در شــرایط استرس گرمایی
افزایش یابنــد .درنهایت ترکیب ویتامین های  Cو  Eبه پرنده کمک
میکند تا بر شرایط اســترس گرمایی غلبه کند.
ب) تامین کلسیم:

در طول دوره تولید ،به طور طبیعی وزن تخممر غها افزایش مییابد

و بعد از پیک تولید که در محدوده ســن  25هفتگی قابل دسترس

میباشــد ،میزان تولید روند کاهش را در پیش میگیرد .به منظور
رفع نیاز پرنده بــه مواد مغذی در طول مراحل مختلف زندگی ،یک

برنامه غذایی مرحلهای خاص طراحی میشــود .پایه و اســاس
چنین برنامهای ،افزایش کلســیم در طول زمان اســت که هدف از
انجام این اقدام دو چیز میباشــد .با افزایش ســن پرنده ،میزان

جذب کلســیم کاهش مییابد که ما با این اقدام درصدد جبران آن

اغلب تولیدکنندگان از ســنگ آهــک و یا صدف بــه عنوان منبع

بر میآئیم .هم چنین این اقدام مــا باعث افزایش اندازه تخممرغ

جمله میزان حاللیت کلســیم ،اولین و مهم ترین موضوع ،اندازه

شویم ،ســطح فسفر قابل دســترس به تدریج کاهش مییابد .در

اصلی کربنات کلسیم اســتفاده میکنند .در کنار عوامل مهمی از

صحیح ذرات منبع کلســیم میباشد .به خصوص این که الزم است
تا ذرات درشــت به میزان کافی خرد شده باشند .یک جیره غذایی

که حاوی مقادیر بیش از حد ذرات ریز و متوســط باشــد ،باعث
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نیز خواهد شــد .هرچه بــه انتهای دوره تخمگــذاری نزدیکتر
پرندگانی که متعاقب افزایش ســن ،تمایــل آ نها به مصرف دان
افزایش مییابد ،ســطح پروتئین (اســیدهای آمینه قابل هضم)

کاهش مییابد .ســطح متیونین جیره ،بــر روی وزن تخممر غها
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تاثیر مســتقیم دارد هــم چنین کاهش ســطح متیونین به همراه
میزان پروتئین جیره ،به منظــور جلوگیری از تولید تخممر غهای

خیلی بزرگ که مستعد شکســته شدن و ترک برداشتن میباشند،

انجام میشــود .در طــول دوره تخمگذاری الزم اســت تا هرچه

زودتر یک برنامــه غذایی مرحلهای بکار گرفته شــود تا از تولید
تخممر غهای بــا اندازه خیلی بزرگ پیشــگیری شــود .مرغان

تخمگذار ،میزان غــذای روزانه دریافتی خــود را با میزان انرژی

که به آن نیازمند میباشــند تطبیق میدهنــد .عالوه بر این الزم

اســت تا از افزایش دریافت روزانهی دان پیشگیری شود .مصرف

بیش از حد دان ممکن اســت منجر به تولید تخم مر غهای با اندازه
خیلی بزرگ شود .در شــرایط فیلد معموال در طول برنامه غذایی

مرحلهای ،از ســطح ثابتی از انرژی در جیره اســتفاده میشود.

فرم فعــال ویتامیــن )1,25-Hydroxycholecalciferol)D3

جهت تشــکیل پوســته تخممرغ در اویداکت ،ضروری می باشد.
ویتامین  D3طــی دو مرحله در کبد و کلیهها بــه فرم فعال خود
تبدیل می شــود .پرندگانــی که دچار عارضه ســندرم کبد چرب
بوده و یا دچار آســیب کلیوی شــد هاند ،به میزان کمتری از فرم

فعال ویتامین  D3بهر همند می شــوند .به همین دلیل الزم اســت
تا اقدامات الزم در جهت حفظ ســامت کبد انجام شود چراکه کبد

حتی در گلههای با سن باال ،در تولید پوســته تخم مرغ با کیفیت
مطلوب مشارکت دارد.

خال صه :

مرغان تخم گذار و مادر دارای پتانســیل ژنتیکی الزم جهت تولید

باال میباشــند .به منظور تولید تخممر غهایــی که قابلیت فروش

و جوجه کشــی دارند ،مقاومت پوســته تخممرغ بســیار مهم و

حیاتی اســت .هم ژنتیک و هم جیــره غذایی تنظیم شــده ،در
حفظ کیفیت پوســته تخممرغ در حد مطلــو ب نقش مهمی را ایفا

میکنند .متخصصین ژنتیک موفق شــده انــد تا با اقدامات خود
کمک کنند دور ههــای تولید طوالنیتر با کیفیت مطلو ب پوســته

تخممرغ تــا انتهای دوره تخمگذاری توام باشــد .در حال حاضر
تجهیزات ویژ های طراحی شــده اند که با ارزیابی پوسته تخممرغ،

مر غهایــی که تخممر غهای با پوســته قوی تولیــد میکنند را از

مر غهای مولد تخم مرغ با پوســته ضعیف با دقــت از هم تفکیک

میکنند .متخصصین تغذیــه در اقلیمهای گرم ،چالش مضاعفی
را متحمل میشــوند .به منظــور حفظ تولید تخــم مر غهای با

کیفیت مطلو ب ،نیاز اســت تا مقادیر بیشــتری از ریز مغذ یها،
ویتامینهای  Cو  Eو ســدیم بیکربنات به جیر هها افزوده شــود.

بــه منظور حفظ عملکــرد گله ،یک به اصطــاح ((برنامه غذایی
مرحله ای)) همراه بــا جیر ههای غذایی متفــاوت در طول دوره

تولیــد ضروری میباشــد .اهداف اصلی از چنیــن اقدامی حفظ

کیفیــت مطلو ب پوســته تخم مرغ ،کنترل انــدازه تخممرغ و هم
چنین تنظیم مواد مغذی دریافتی جهت پاســخگویی به نیازهای
اصلی و حقیقی پرنده به این مواد اســت .در طول مدت زمان شکل

گیری پوسته تخممرغ ،جهت تداوم دریافت کلسیم ،حضور ذرات

درشت ســنگ آهک ضروری اســت .همچنین به منظور تشکیل

پوســته تخممرغ ،تبدیل ویتامین  D3بــه فرم فعال خود در کبد و
کلیه ها ضروری است.

منبع :
Poultry news 1/2017
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حقایق تخم مرغ

چربی غیر اشــباع دارای چند

پیوند مضاعف % 1/7
چربی اشباع شده %3/2

به طور میانگین

چربی غیر اشباع دارای

یک پیوند مضاعف %4/4

هر فرد در هر سال
 182تخم مرغ

ویتامین ها ،مواد معدنی
و نمک %0/9

پروتئین %12/5

مصرف میکند.

آب %75/1

هر تخم مرغ به

یک مرغ به طور

طور متوسط 78

متوسط هر

کالری دارد.

سال  259تخم
میگذارد.

وزن هر تخم مرغ

 140عدد تخم

به طور متوسط58

بلدرچین برابر با

گرم است.

یک تخم متوسط
شترمرغ است.

Sources: www.nutritionandeggs.co.uk
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شرکت گسترش مرغ و جوجه البرز
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این واحد مرغ مادر در شهرســتان آبیک استان قزوین در زمینی به

ســاختمان قرنطینه مرکزی با مســاحت حدود  650مترمربع

مساحت حدود  42هکتار قرار داشــته و مشتمل است بر فارمهای

شــامل رختکن ،دوش ،نشــیمن ،دفتر و سایر قســمتهای مورد

مدیریت اداری و کارگری  -انبارها ،باسکول و نگهبانی که با توجه

مــکان افرادی که ضرورت ورود به داخل فارمها را دارند بایســتی

پرورش مرغ مــادر ،کارخانه تولید خوراک طیور ،ســاختمانهای
به رعایت اصول فنــی مرغداری در باقیمانــده زمین از فضاهای
سبز شامل اشــجار ،خیابان کشی و غیره استفاده گردیده است.

نیاز بود ،کــه در جنوب محموعــه واقع گردیده اســت و در این

کلیه تشــریفات مربوط به قرنطینه را رعایت نموده و با پوشــیدن

واحد مرغداری مشــتمل بر  4فارم میباشــد که در هر فارم 6

ســالن نگهداری مرغ مادر با مســاحت حدود  26500مترمربع با

تجهیزات سیلوی سرسالن تراف دانخوری ،آبخوریهای پالسون،

سیســتمهای هوادهی و هواکشی با اســتفاده از  Pad Coolingو
سیستم گرمایشی با اســتفاده از هیترهای کابینتی تامین گردیده
اســت.هر فارم مجهز به انبار تخم مرغ ،اتاق گاز و دفتر مســئول

فنی میباشد.

ســاختمان اداری و مدیریــت واحد در قســمت جنو ب غربی

بصــورت کامــا مســتقل و در جهت حفــظ قرنطینــه واحد،
دیوارکشــی گردیده و هیچگونه ارتباطی مابین قســمت اداری و
فارمهای واحد برقرار نمیباشد.

بنای احداثی اداری شــامل ،دفتر مدیریت ،حسابداری ،اتاق

میهمان ،بخش دامپزشکی با سرویســهای بهداشتی الزم بوده و
به لحــاظ رعایت اصول قرنطینه ورود کلیــه مراجعان و میهمانان

بــه محوطه اصلی مرغداری با حفظ تمهیدات بهداشــتی (دوش،
تعویض کامل لباســها و کفش) در صورت لزوم صورت میگیرد.
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لباسهای مخصوص وارد فارم گردند.

در قســمت جنوبی این ســاختمان بخش ذخیره تخم مرغهای

تولیدی قرار دارد کــه با آزمایش های الزم نطفــه دار بودن آنها

محرز گردیده و ســپس به کارخانه جوجه کشی حمل میگردد.
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به لحاظ رعایت کامل موازین بهداشــتی و در جهت جلوگیری

از انتقــال بیمار یهای متــداول ماکیان بین فارمهــا ،فضاهای

ســبز شــامل انواع درختان مثمر و غیر مثمر تحت عنوان مناطق
قرنطینه ایجاد گردیده است.
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