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بسمه تعالی

پیام مدیر مسئول
امیدوار به آینده

در شرایطی که روزهای پایانی سال را ســپری می کنیم، در تحلیلی 

مندرج در روزنامه ایــران مورخ 97/12/06 اعالم گردیده اســت که 

قیمت گوشــت قرمز در مقایســه با بهمن ماه سال 1396 حدود 92 

درصد افزایش یافته است و گفته می شود که هزینه تمام شده هرکیلو 

گوشــت وارد شده از اســترالیا به فرودگاه امام تهران 5/8 یورو با ارز 

4200 تومان تمام می شود که با یک محاسبه سرانگشتی می بایست 

با قیمت 24360 تومان و با افزایش 10 تا 15 درصدی وارد شــبکه 

توزیع گردد، اما....

از سوی دیگر مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخمگذار از 

واردات تخم مرغ با مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت در شرایطی 

خبرداد که با وجود مازاد تولیــد این محصول پروتئینی، صادرات آن 

سوی همین وزارتخانه ممنوع اعالم شده است.

همه اینها در شرایطی است که بهای تخم مرغ که در ماه های گذشته 

با افزایش مواجه و به شــانه ای بیش از 20 هزار تومان رســیده بود، 

در هفته های اخیر با کاهش قیمت مواجــه گردیده، و در حال حاضر 

فعالیت  و  پولــت  پرورش  واحدهــای  مجدد  جوجه ریــزی  دلیل  به 

تولید تخم مرغ  بزرگ تخم مرغ و شــرایط مناســب،  تولیدکنندگان 

بیشــتر از نیاز داخلی بوده و بحمدا... شــرایط به گونه ای است که 

نیاز به بازگشایی بازارهای صادراتی در سال 98 اجتناب ناپذیر جلوه 

می نماید.

جا دارد که مســئولین محترم وزارت جهادکشــاورزی و ستاد تنظیم 

بازار به این نکته بســیار مهم توجه داشته باشند که در این بازه زمانی 

حدود 70 درصد افزایش هزینه های تولید به دلیل نوســانات نرخ ارز 

و دیگر مشــکالت ناشــی از حمل مواد اولیه به تولیدکنندگان زحمت 

کش این صنعت مهم و حیاتی کشــور تحمیل گردیده است و ضرورت 

دارد کــه در جهت ادامه رونــد تولید و دلگرمــی تولیدکنندگان تخم 

مرغ، بعنوان ارزان ترین پروتئین موردنیاز قشــر آســیب پذیر کشور، 

دســتگاههای محترم نظارتی با برنامه ریزی مــدون از تولیدکنندگان 

تخم مرغ در سال پیش رو حمایت واقعی بنمایند. انشاا...                                                                                                      

احترام با 

مسئول مدیر 
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صنعت  اخبــار  خالصه 
مرغداری در فصل زمستان
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واردات نهاده های دامی به بندر امام خمینی 20 درصد افزایش یافت
 بندرامام خمینی- ایرنا- معاون بندری و اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در اســتان خوزســتان گفت: تاکنون امسال واردات 
نهاده های دامی به این بندر رشــد 20 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است و این امر روند افزایشی در تامین 

نیاز بخش دام و طیور همچنان ادامه دارد.
ایرج مدیری روز سه شــنبه در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا افزود: آمارها بیانگر آن است که از ابتدای امسال تاکنون 10 

میلیون و 300 هزار تن نهاده های دامی وارد بندر امام)ره( شده و این رقم در حال افزایش است.
وی گفت: اکنون هفت فروند کشــتی حامل نهاده های دامی به ظرفیت 287 هزار تن در نوبــت تخلیه در این بندر قرار دارد که 6 فروند ذرت و یک فروند جو 

دامی است.
پیش از این »حمید ورناصری« مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام و طیور کشور، از ورود 17 فروند کشتی حامل نهاده های دامی وطیور خبر داده بود که 

چند محموله به بندر امام وارد شده است. 
وی تصریح کرد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم.

طبق آمارهای منتشر شده، سالیانه نزدیک به 9 میلیون تن انواع نهاده های دامی )ذرت، جو و کنجاله سویا( به ارزش سه میلیارد دالر وارد کشور می شود.

میزان تولید تخم مرغ در آذربایجان غربی پاسخگو نیست
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: 65 درصد تخم مرغ مصرفی استان وارداتی است.

کامیار داهیم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه 65 درصد تخم مرغ استان وارداتی و از آذربایجان شرقی وارد استان می شود، 
اظهار کرد: در حال حاضر 2 میلیون قطعه مرغ مادر و کمتر از یک میلیون مرغ تخم گذار در واحدهای پرورش مرغ استان وجود دارد که 

پاسخگوی نیاز بازار استان نیست.
وی با بیان اینکه جز چهار استا ن ردیف اول در پرورش مرغ گوشتی هستیم، خاطر نشان کرد: 800  واحد پرورش مرغ گوشتی در استان 

فعال است که ساالنه در شرایط ایدهال بیش از دو میلیون قطعه مرغ گوشتی را تولید می کنند.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 13  کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است، تصریح کرد: از آنجا که تعداد کشتارگاه های استان بسیار باالست 

این تعداد از کشتارگاه های استان با ظرفیت 40  درصد کار می کنند.

عرضه مرغ 11 هزار و 500 تومانی تا پایان نوروز ادامه دارد
بندر امام خمینی- ایرنا- مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: عرضه گوشت مرغ گرم به قیمت تنظیم بازاری 

11 هزار و 500 تومان تا پایان تعطیالت نوروز 98 ادامه خواهد یافت.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »حمید ورناصری« روز ســه شنبه که به صورت تلفنی با خبرنگاران اعزامی به بندر امام 
خمینی)ره( سخن می گفت، با تشریح برنامه های این شرکت برای تنظیم بازار محصوالت پروتئینی افزود: گوشت گوساله 
منجمد نیز برای گروه های هدف در نظر گرفته شده است که به زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بین این گروه ها 

که شامل کارگران، کارمندان دولت و تعدادی دیگر توزیع خواهد شد.
ورناصری با تاکید بر اینکه واردات گوشت منجمد برزیلی متوقف نشده است، یادآور شد: تعریف شبکه های توزیع جزو اختیارات ستاد تنظیم بازار و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است؛ بر این اساس وزارت صنعت موظف شد گروه های هدف را برای توزیع این محصول تعریف کند.
مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام در عین حال از تداوم روند توزیع گوشت از سایر راه ها از جمله به صورت اینترنتی خبر داد و گفت: هرچه میزان توزیع 

از این روش بسیار ناچیز است اما این در کنار سایر شبکه های توزیع مطرح بوده و تداوم خواهد یافت.
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ساالنه بیش از 80 هزار تن گوشت مرغ در آذربایجان شرقی تولید می شود
مهر- تبریز- رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ساالنه بیش از 80 هزار تن گوشت مرغ در آذربایجان 

شرقی تولید می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از برکات بزرگ و ارزشمند پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی، تشکیل نهاد مقدس جهادسازندگی است.
وی افزود: یکی از برکات بزرگ و ارزشمند پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، تشکیل نهاد مقدس جهادسازندگی است که 
در زمان خود فعالیت های چشمگیری در محیط های روستائی از جمله جوامع عشایری و روستائی در پرونده کاری خود ثبت کرده است، اقدامات عمرانی 
و زیربنائی همچون توسعه راههای روستائی، برق رســانی، آب شرب روستائی، برقدار کردن چاههای روستائی و آسفالت راههای روستائی از مهم ترین 

این فعالیت ها است.

توضیحاتی »شنیدنی« درباره وضع تولید و بازار مرغ
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصاویر منتشر شده از مرغ هایی را که گفته می شود به صورت غیرشرعی ذبح 

شده اند، نوعی شیطنت رسانه ای دانست.
به گزارش ایسنا، روزنامه شــهروند نوشت: در روزهای گذشــته تصاویری از مرغ های منجمدی در فضای مجازی دست به 
دســت چرخید که گفته می شود ذبح نشده اند؛ مرغ هایی که احتمال می رود وارداتی باشند و به صورت غیر شرعی و با استفاده 
از الکتریسیته ذبح شده باشــند. البته رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی این گفته را رد می کند و توضیحاتی 

شنیدنی درباره وضع تولید و بازار مرغ به »شهروند« می دهد.
برومند چهارآیین، رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشــتی در این باره به »شــهروند« می گوید: »در حال حاضر تمامی مرغ هایی که به صورت گرم یا 
منجمد عرضه می شود، تولید داخلی است که ذبح آنها زیر نظر مسئوالن فنی و بهداشتی کشتارگاه های طیور و تحت نظارت سازمان دامپزشکی و ناظر شرعی 

انجام می شود.«

تولید محصوالت کشاورزی کشور 4/6 برابر شده است
همدان - ایرنا - معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تولید محصوالت کشاورزی در کشور در چهل سال 

گذشته رشد چشمگیری داشته است، گفت: تولید محصوالت کشاورزی ایران 4/6 برابر شده است.
 به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماســبی روز سه شنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی همدان افزود: سال 56 
مجموع تولید محصوالت کشاورزی کشــور 26 میلیون تن بود در حالی که این میزان در سال 97 به بیش از 122 میلیون 

تن رسیده است.
وی با بیان اینکه روســتاییان نقش مهمی در تولید مواد غذایی کشــور دارند، اضافه کرد: 85 درصد از مایحتاج غذایی خانوارهای ایرانی در کشور تولید 

می شود.
طهماســبی با بیان اینکه باید با ایجاد شرایط زندگی خوب و توسعه پایدار مانع از مهاجرت روســتاییان به شهرها شد، ادامه داد: در سال 1356 جمعیت 

کشورمان 35 میلیون تن بود که 16 میلیون و 700 هزار تن از آنها در روستاها زندگی می کردند.
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119 شرکت برای واردات نهاده های دامی ارز دولتی گرفتند
رئیس انجمن خوراک دام و طیور با بیان اینکه 119 شــرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده های دریافت کرده اند،گفت:چند 

نرخی بودن ارز و اختصاص یارانه به واردات نتیجه ای جز فساد ندارد.
مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده های دامی و عدم تاثیر آن در کنترل 
نوســانات قیمت در بازار، گفت: این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. همیشه گفتیم که چند نرخی بودن ارز و پرداخت 
یارانه نتیجه ای جز فساد و رانت نداشته است. این اتفاقی است که نیم قرن قبل در کشورهای توسعه یافته تیجه خودش را 
نشان داده بود،اگر خوب بود در این کشورها ادامه می یافت.  البته دالیل متعددی وجود دارد که موجب شده نهاده های دامی به قیمتی باال به دست پرورش 

دهندگان و تولیدکنندگان خوراک دام برسد. 

موسسه تحقیقات رازی 94 ساله شد
معاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حوزه تولید واکسن دام و طیور در منطقه 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
به گزارش ایسنا، قاســم رضائیان زاده امروز سه شــنبه 18 دی ماه در مراسم ســالگرد نود و چهارمین سال تاسیس موسسه 
تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی اظهار کرد: اهمیت و جایگاه موسســه رازی در تامین امنیت و سالمت جمعیت دام و طیور 

کشور انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اواخر ســال 94 شاهد شیوع بیماری تب برفکی در کشور بودیم و این موسسه در شرایطی موفق به تولید و تامین واکسن تب برفکی 

شد که منطقه عشایری غرب کشور در کانون این بیماری قرار گرفته بود.

کمبودی در تولید گوشت و مرغ وجود ندارد
معاون وزیر جهاد کشاروزی اعالم کرد: هیچ کمبودی در محصوالت پروتئینی از جمله گوشت و مرغ وجود ندارد و سرانه مصرف 

گوشت مرغ به 29 کیلوگرم در سال جاری رسیده است.
به گزارش ایســنا، مرتضی رضایی در نشســت خبری که امروز )دوشنبه( در حاشــیه بازدید از چند واحد پرورش دام و طیور در 
شهرســتان ورامین برگزار شــد، اظهار کرد: وضعیت دامپروی ایران در این 4 دهه به گونه ای بوده است که به عنوان مثال در سال 
1375، دو میلیون و 620 هزار تن شیر تولید می شــد که در سال جاری، به 10 میلیون و 700 هزار تن یعنی4/1برابر آن سال ها 

رسیده است؛ همچنین تولید گوشت قرمز از 397 هزار تن در سال 1357 به 860 هزار تن رسیده است.
معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی همچنین درباره وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ در دهه های گذشــته گفت: میزان تولید گوشــت مرغ در سال ابتدای انقالب 
اسالمی، 160 هزار تن بود که امســال با رکوردشکنی مناسبی به 2 میلیون و 400 هزار تن یعنی 15 برابر آن سال ها رسیده است؛ همچنین در سال 1357، 160 
هزار تن تخم مرغ و 6000 تن عســل تولید می کردیم که میزان تولید آن ها در سال جاری، به ترتیب به 900 هزار تن و 88 هزار تن رسیده است که در تولید تخم مرغ 

5/6 برابر و در تولید عسل13/3 برابر رشد داشته ایم.
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تولید گوشت مرغ در واحد های طیور قزوین 5 برابر افزایش داشته است
قزوین- رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: طی 40 سال گذشته تولید مرغ در واحد های طیور گوشتی این استان 

بیش از 5 برابر افزایش داشته است .
فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده توسعه بخش های مختلف کشاورزی بویژه دام و طیور 

و کشاورزی طی این مدت رشد چشمگیری بویژه در زمینه تولید مواد پروتئینی  و محصوالت کشاورزی در استان  داشته است  .
به گفته وی در قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تولید گوشت مرغ در استان قزوین یازده هزار تن در سال بود، که تولید این 

محصول طی 40 سال گذشته با حمایت های دولت و تمایل سرمایه گذاری دراین بخش به بیش از 60 هزار تن در سال افزایش یافته است.
خمســه بیان کرد: همچنین طی مدت یادشده ظرفیت واحدهای طیور استان از دو میلیون و 550 هزار قطعه مرغ گوشتی به بیش از 10 میلیون قطعه رسیده است  

که طی 40 سال گذشته تولید و ظرفیت مرغداری های استان بین  4 تا 5  برابر افزایش داشته است.

چه کسانی پول مشوق صادراتی مرغداران را خورده اند؟
 صادرکننده نمونه ملی گفت: 50 میلیارد تومان مشوق صادراتی توسط صندوق ملی طیور هنوز پرداخت نشده است.

یوســف رمضانی، تولیدکننده و صادرکننده نمونه ملی مرغ با انتقاد از پرداخت نشدن مشوق صادراتی صادرکنندگان مرغ 
گفت: دولت در اواخر سال 93،  50 میلیارد تومان مشوق صادراتی مرغ را به وزارت جهاد کشاورزی داد که این وزارت خانه 

نیز پول را به حساب صندوق ملی طیور واریز کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون یک ریال از این پول به صادرکنندگان پرداخت نشــده اســت، اظهارکــرد: ده ها بار در این زمینه 

مصاحبه کردم، از وزیر جهاد و استانداران وقت بارها خواسته ام که طلب صادرکنندگان را پرداخت کنند اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
این صادرکننده نمونه ملی مرغ، میزان صادرات را در سال های 95 و 96 بیش از 12 هزار تن گوشت سفید اعالم کرد و گفت: به دلیل پرداخت نشدن مشوق 

صادراتی مرغ و نبود حمایت از صادرکنندگان امسال رغبتی برای صادرات نداشتم.

بیش از 2500 مرغ در فیروزکوه تلف شد
تهران- ایرنا- رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه از تلف شدن بیش از 2 هزار و 500 قطعه مرغ گوشتی به علت کاهش اکسیژن در یک 

واحد مرغداری 10 هزار قطعه ای در این شهرستان خبر داد. 
جواد شــایان خواه روز سه شــنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا علت تلف شــدن این تعداد مرغ را ناشی از کاهش 
اکسیژن در واحد مذکور به دلیل غیرفعال بودن هواکش ها توسط کارگر واحد، عدم باالنس جیره غذایی و سو مدیریت واحد با توجه 

به عالئم بالینی و کلینیکی دانست.
وی افزود: پس از رفع موانع مذکور و تناسب جیره، تلفات سیر نزولی پیدا کردند.

این مقام مســئول در تشریح حادثه یادآور شــد: پس از دریافت گزارش تلفنی مالک مرغداری مبنی بر وقوع تلفات 2 هزار قطعه مرغ در کمتر از 12 ساعت، هیاتی 
متشکل از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان، مسئول مدیریت بحران فرمانداری، مسئول امور دام شهرستان، نماینده دادستان، نماینده نیروی انتظامی و مسئول 
صندوق بیمه کشــاورزی استان تهران به محل عزیمت کرده و پس از بررسی  های اولیه مبنی بر نحوه وقوع حادثه و علت تلفات غیر متعارف اقدام و تصمیمات الزم 

اتخاذ شد.
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توزیع نهاده های دامی بین تولیدکنندگان افزایش یافت
تهران- ایرنا- وزیر جهادکشاورزی با اعالم اینکه کاالهای اساسی مورد نیاز کشور تامین است، گفت: حجم توزیع نهاده های 

صنعت دام و طیور بین تولیدکنندگان افزایش یافت.
 به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، »محمود حجتی« در جلسه رئیس جمهوری با معاونان و مدیران ارشد این 
وزارتخانه افزود: در هفته گذشــته حدود 400 هزار تن نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور تامین و توزیع شده که این 

میزان یک و نیم برابر هفته قبل از آن بوده است.
وی ادامه داد: اکنون نهاده های صنعت دام و طیور به میزان کافی در بنادر کشــور وجود دارد و به شرکت های مباشر ابالغ شده که نسبت به توزیع نهاده های 

دام و طیور از محل ذخایر خود اقدام کنند.
وزیر جهادکشاورزی گفت: تولیدکنندگان نظر تامین نهاده ها اطمینان خاطر داشته باشند.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی و شرکت های مباشر دولتی در خصوص واردات نهاده های مورد نیاز اقدام کرده اند به جز یک شرکت  خصوصی که مشکل 
تامین منابع داشته، اکنون در حال رفع است و بقیه شرکت ها نیز مشکلی ندارند.

وزیر جهادکشــاورزی گفت: در دوره دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری بی ســابقه ای در حوزه آب، خاک و آبخیزداری صورت گرفته که در طول تاریخ 
بی سابقه بوده است که بی تردید آثار و ثمرات بلندمدتی برای کشور دارد.

2 میلیون قطعه مرغ با بیماری آنفلوانزا تلف شد
تهران - ایرنا- معاون توســعه بازرگانی و منابع وزارت جهادکشاورزی گفت: با وجود اینکه امســال 2 میلیون قطعه مرغ به علت 

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور از بین رفته، اما این بیماری کنترل شده است. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر مهرفرد روز دوشــنبه در همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت طیور 

افزود: اکنون شرایط کنترل این بیماری بهبود یافته است.
این مقام مسئول گفت: در سال هایی که آنفلوانزای مرغی در کشور نبود 100 هزار تن صادرات این محصول را داشتیم که شیوع 
این بیماری ضربه ای به این صنعت وارد کرد به گونه ای که ســال گذشــته 25 میلیون قطعه مرغ به علت این بیماری از بین رفت که این رقم حدود 40 درصد مرغ 

تخم گذار کشور را شامل می شود.
وی بر استفاده از فناوری های نوین در صنعت طیور تاکید کرد و گفت: این کار می تواند به توزیع صحیح محصوالت بینجامد و توزیع عادالنه ای را رقم بزند.

وی با بیان اینکه بخش تولید به کمک دانش ایجاد شده پیشرفت های خوبی در برخی بخش ها داشته است، ادامه داد: اما ناکار آمدی بخش توزیع مشکالت زیادی 
به همراه آورده است.

تولید 9 هزار تن تخم مرغ در اردبیل 35درصد اشتغال در بخش کشاورزی است
اردبیل - معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: طبق پیش بینی های انجام یافته در سال جاری 

میزان تولید تخم مرغ خوراکی در اردبیل به 9 هزار تن خواهد رسید.
نوبخت اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم این خبر تصریح کرد: با رایزنی و حمایت های انجام یافته تعداد شــش واحد مرغ 

تخمگذار صنعتی غیرفعال در استان اردبیل فعال سازی شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود در سال جاری میزان تولید شیر خام به بیش از 277 هزار تن ، گوشت قرمز 30 هزار تن، گوشت مرغ 

به 42 هزار تن و عسل به پنج هزار و 700 تن برسد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: میزان تولیدات دامی نه تنها نیاز استان در تولید گوشت قرمز، مرغ، شیر خام، عسل و جوجه 

یکروزه را تامین می کند بلکه مازاد بر نیاز استان نیز به سایر استان های کشور و حتی صادرات عسل وجوجه یکروزه گوشتی نیز صورت گرفته است.
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عوامل موثر در شکست واکسیناسیون

دکتر آریا نریمانی
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مه مقد
 واکسیناسیون در کنار اصول مدیریتی از جمله انتخاب صحیح جوجه، 
امنیت زیستی مناسب، تغذیه مطلوب و کیفیت پرورش مناسب، از ارکان 
اساسی جهت دســتیابی به یک دوره ی پرورش موفقیت آمیز می باشد. 
درواقع به امر واکسیناسیون باید با دید بیمه نگریست. همان طور که برای 
بیمه کردن هر کاالی ارزشمندی ما با پرداخت هزینه ای ناچیز از خسارات 
هنگفتی که ممکن است در آینده به ما تحمیل شود پیشگیری می کنیم، 
در مورد واکسیناسیون هم همین طور است. اگرچه واکسیناسیون ممکن 
است باعث صرف هزینه های مختلف چه از نظر ریالی و چه از نظر زمان 
و نیروی انسانی شود، اما استفاده اصولی از یک برنامه واکسیناسیون 
مناســب و اجرای صحیح آن می تواند از بسیاری از خسارات پیشگیری 
کند. البته این نکته را نباید دور از ذهن دانســت که موفقیت یک برنامه 
واکسیناســیون به عوامل متعددی بستگی دارد و نیازمند رعایت اصول 
مدیریتی قبل، بعد و حتی در حین انجام واکسیناســیون می باشــد. 
برای مثال چنان چه اصول صحیح انتخاب جوجه رعایت نشــده باشد، 
نمی توان از جوجه هایی که فاقد کیفیت مناسب می باشند انتظار داشت 
که پاسخ مطلوبی به واکسن ارائه دهند. هم چنین در مواردی که گله از 
بهداشت مناســبی اعم از قرنطینه و گندزدایی برخوردار نباشد، به دلیل 
بار میکروبی زیــاد و برهم خوردن تعادل بین ایمنی حاصل از واکســن 
و واکسیناســیون با نتیجه ی مورد انتظار همراه نخواهد بود. به تغذیه و میکروارگانیســم های وارد شــده به بدن، ایمنی ایجاد شده شکسته 

گله از چند روز قبل تا چند روز بعد از واکسیناســیون باید توجه ویژه ای 
داشــت چراکه برانگیختگی دســتگاه ایمنی متعاقب واکسیناسیون و 
پاسخ ایمنی مناسب علیه ویروس واکسن، نیازمند در اختیار داشتن مواد 
اولیه ای است که باید از طریق مواد غذایی دریافت شوند. در گله هایی که 
دچار فقر این مواد اولیه می باشند، نباید توقع داشت که واکسیناسیون 
نتیجه مورد انتظار ما را در پی داشــته باشد. عواملی مثل تهویه، نور، 
دما، رطوبت و ســایر عوامل دخیل در یک پرورش مناسب و با کیفیت، 
چنان چه به درستی مدیریت نشوند نه تنها به امر واکسیناسیون کمک 
نمی کنند بلکه می توانند با تاثیرات منفی و سرکوب کننده خود ) به دلیل 
تحمیل استرس به گله( واکسیناســیون را بی نتیجه نمایند. شکست 
واکسیناسیون دالیل متعددی دارد که در این نوشتار سعی می شود مهم 

ترین آن ها به صورت خالصه بیان شود.

نامناسب:  کیفیت  با  واکسن های  از  استفاده   .1
اغلب کارخانه های ســازنده واکســن دارای ضوابط نظارتی بســیار 
ســختگیرانه جهت کنترل کیفیت محصوالت خود می باشند. کیفیت 
نامناسب واکســن ها به زمان انتقال آن ها از کارخانه به شبکه های توزیع 
و از آنجا به مزرعه مربوط می شود. چنان چه اصول نگهداری از واکسن 
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و زنجیره سرد به درستی رعایت نشود و یا از تابیدن اشعه UV به واکسن 

ممانعت نشود، کیفیت واکسن کاهش می یابد.

2. خطا در روند آماده سازی واکسن: 
به طور مثال در تجویز واکســن از طریق آب آشامیدنی مهم ترین عامل، 
کیفیت آب مصرفی اســت. مســلما کیفیت آب از جهت عاری بودن از 
هرگونه مواد و عوامل آسیب رســان به ارگانیسم زنده واکسن مثل مواد 
ضدعفونی کننده از قبیل کلر هم چنین فلوئور، فلزات ســنگین، آهن، 
PH، سختی و شوری نامناسب برای تمامی روش های واکسیناسیون با 

واکسن های زنده اهمیت حیاتی دارد، اما از آن جا که در روش آشامیدنی 
مقادیر بیشــتری آب نیاز می باشد، امکان بیشــتری وجود دارد که از 
آب های نامناسب استفاده شود. هم چنین دمای آب جهت آماده سازی 
واکســن بسیار مهم می باشــد و دمای کم تر آب شرایط مناسب تری را 
جهت بقا طوالنی تر ارگانیسم زنده  واکسن قبل از مصرف توسط پرنده 
فراهم می کند. پس از محاســبه ی مقدار آب مورد نیاز، آن را به ظروف 
پالستیکی بزرگ مثل یک تشــت یا وان منتقل می نماییم. با چند روش 
می توان از تاثیر عوامل احتمالی آســیب رسان به ارگانیسم زنده  واکسن 
در آب کاســت. یکی از آن ها افزودن شیرخشک بدون چربی به آب است. 
شیرخشــک اطفال به دلیل داشتن چربی و غنی شــدن با آهن و تاثیر 
مخرب آهن بر روی ویروس واکسن برای این منظور مناسب نمی باشد. 
شیرخشــک می تواند به عنوان بافر،PH  آب را تا حدودی تعدیل کرده و 
ویروس را از تاثیرات مخــرب عوامل موجود در آب تا حدودی محافظت 
نماید. نکته دیگری که در حین آماده ســازی محلول واکسن باید به آن 
توجه شود، باز کردن درب ویال واکسن در داخل آبی است که شیرخشک  
به آن افزوده شده است چراکه واکسن های زنده لیوفیلیزه درصورتی که 
با هوا تماس پیدا کنند غیرفعال می شوند. سپس محلول را باید به آرامی 
توسط یک وســیله همزن که از جنس فلز نباشد خوب مخلوط کنیم تا 

همگن شود.

واکسیناسیون:  انجام  در  نامناسب  مدیریت   .3
در حین انجام واکسیناســیون نکات ظریفی وجــود دارد که عدم توجه 
به هرکدام از آن ها می تواند باعث شکســت واکسیناســیون شود. یکی 
از مهم ترین آن ها همان طور که پیشــتر به آن اشاره شــد، به کار بردن 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از گرم شــدن محلول واکسن می باشد. 
نکته دیگر مدیریت مصرف واکسن در مدت حدود 2-1/5 ساعت است. 
در مورد واکســن های کشته هم باید شــرایط به نحوی فراهم شود که 
تزریق واکسن در مدت 2 ساعت به اتمام برسد. عدم دقت واکسیناتورها 
در تجویز واکســن کشــته و تزریق آن در محل نادرست می تواند سبب 

شکست واکسن های زیرجلدی یا داخل عضالنی شود.

گله:  سالمت  وضعیت   .4
 Birna( عوامل عفونی متعــددی مثل ویروس مولد بیمــاری گامبورو
virus(، ویروس مولد بیماری مــارک )Herpes virus(، ویروس مولد 

بیماری کم خونی عفونی جوجه ها )Circo virus(، ویروس مولد بیماری 
لکوز لنفوئیــد )Retro virus( و... با تحت تاثیــر قرار دادن اندام های 
تولید کننده ایمنی باعث درجاتی از تضعیف سیستم ایمنی و در نتیجه 
شکست واکسیناسیون می شوند. هم چنین حضور مایکوتوکسین ها در 
مواد غذایی با تاثیرات ایمنوساپرسیو خود می توانند منجر به شکست 
واکسیناسیون شــوند. بنابراین قبل از واکسیناسیون گله ها ابتدا باید از 
عدم درگیری آن ها با هر عامل عفونی اطمینان حاصل کرد و سپس اقدام 

به واکسیناسیون نمود.

فقر غذایی:   .5
در میان مــواد مغذی که جهــت عملکرد صحیح سیســتم ایمنی به 
آن ها نیاز است شــاید پروتئین را بتوان مهم ترین آن ها دانست. در واقع 
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هیپوپروتئینمی )فقر پروتئین( باعث کاهش پاسخ دهی سیستم ایمنی 
می شــود چراکه آنتی بادی ها اجزای پروتئینی هستند که از اسیدهای 
آمینه  متعددی تشکیل شــده اند. در کنار لزوم برقراری تغذیه مناسب 
حاوی مقادیر کافی مواد مغذی مورد نیاز جهت عملکرد سیستم ایمنی، 
فقر غذایی با تحمیل اســترس به گله از مسیری دیگر هم باعث سرکوب 
سیستم ایمنی می شــود. در مواقعی که گله تحت استرس شدید قرار 
می گیرد، غدد آدرنال مواد استروئیدی ترشح می کنند که باعث سرکوب 

سیستم ایمنی می شود.

از آب و تنش گرمایی:  6. محرومیت 
به دنبال محرومیت از آب، پرندگان در معرض تنش گرمایی قرار می گیرند 
که نتیجه آن تولید مقادیر باالیی اســتروئید اســت که باعث سرکوب 

سیستم ایمنی می شود.

اثر مصرف داروها:  ایمنی در  7. فقر 
نشان داده شــده اســت که برخی از داروها با تضعیف سیستم ایمنی 
می توانند باعث شکســت واکسیناسیون شــوند. برخی از داروها مثل 
سیکلوفسفامید و سیکلوسپورین بعضا به همین منظور و به طور مثال 
در مطالعاتی که تضعیف عملکرد سیســتم ایمنی مورد نیاز است به کار 
برده می شــوند. اما داروهایی نیز وجود دارند که با اهداف دیگری مثال 
درمان عفونت های باکتریایی مورد اســتفاده قرار می گیرند و تضعیف 
ایمنی جز عوارض ثانویه آن ها به شمار می رود. سولفانامیدها از جمله 

این موارد می باشند.

گاز آمونیاک در سالن:  باالی  8. مقادیر 
جهت ممانعــت از ورود عوامل بیمــاری زا به بدن و ایجــاد عفونت، 
از مهم ترین  مکانیسم های دفاعی ساختاری متعددی وجود دارد. یکی 
آن ها سیستم موکوسی- مژه ای اســت. سطح داخلی مجاری تنفسی 
پرندگان پیش از ورود به ریه ها، از سلول های استوانه ای مژه دار فراوانی 
پوشیده شــده اســت و در البه الی آن ها به تناوب سلول های ترشحی 
مخاطی مســتقر شده اند. ترشح مســتمر مخاط توسط این سلول ها 
موجب می شــود که سطح سلول های پوششی همواره از یک الیه نازک 
مخاط پوشیده شود. این الیه چســبناک بوده و اجرام خارجی که وارد 
مجاری تنفســی می شود را به دام می اندازد. ســپس حرکت مژه ها به 
ســمت خارج موجب هدایت این اجرام به دام افتاده به بیرون از دستگاه 
تنفس می شود. مقادیر باالی گاز آمونیاک در سالن باعث فلج شدن و از 
کار افتادن مژه ها و در نتیجه افزایش حساسیت به بیماری هایی می شود 

که راه اصلی ورود آن ها دستگاه تنفس می باشد.

مادری:  ایمنی   .9
وضعیت ایمنی گله مادر هم در شکســت واکسیناســیون نقش دارد. 
درصورتی که گله مادر، جوجه هایی با تیتر آنتی بادی مادری باال تولید 
کند، واکسیناســیون جوجه ها در طی 2 هفته اول زندگی ممکن اســت 
منجر به خنثی شدن واکسن شود. بنابراین در تعیین زمان واکسیناسیون 
پرندگان جوان با واکسن های زنده باید به حضور یا عدم حضور آنتی  بادی 

مادری توجه کرد.

واریانت ها در مزرعه:  10. حضور 
مشاهده شده اســت که واکسن های موثر علیه ســویه های کالسیک 

ویروس تاثیر زیادی علیه واریانت های بیماری زا ندارند.

اینترفرانس:  پدیده ی   .11
اینترفرانس بین دو واکسن باعث شکســت واکسیناسیون می شود. به 
طور مثال بین واکسن های زنده برونشیت عفونی و نیوکاسل اینترفرانس 
به ضرر نیوکاســل وجود دارد. بنابراین هیچ گاه نباید واکسن های زنده 
مونوواالن برونشیت عفونی و نیوکاســل را همزمان با هم استفاده کرد 
چراکه سیستم ایمنی برعلیه ویروس واکسینال نیوکاسل پاسخ مناسب 

را نمی دهد و منجر به شکست واکسیناسیون علیه نیوکاسل می شود.

منابع:
1. راهنمای بیماری های طیور، جــی ال وگاد، مترجمین: دکتر محمد 

حسن بزرگمهری فرد، دکتر ریما مرشد، دکتر حسین حسینی
2. مدیریت پیشگیری از بیماری های طیور، دکتر اوستا صدرزاده

3. Gary D. Butcher and Richard D. Miles, VACCINE FAILURE 
IN POULTRY: Factors to Consider, www.edis.ifas.ufl.edu( 
UNIVERSITY OF FLORIDA)
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کیفیت آب مورد مصرف طیور

دکتر محمد زاهد شیخ عباسی
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مه  مقد
آب مایع مغذی بســیار مهمی برای طیور است. عالوه براهمیت آن به 
عنوان یک ماده مغذی، باعث نرم شدن مواد غذایی و تسهیل عبور آنها 
در بدن شــده، در هضم و جذب و خنک کردن بدن از راه تبخیر از ریه و 
کیســه های هوایی نقش مهمی ایفا می کند. آب در دفع مواد زائد بدن 
و لغزنــده کردن مفاصل نقش مهمــی دارد ،همچنین بخش مهمی از 
خون را تشکیل می دهد و محیط ضروری برای واکنش های شیمیایی 

مربوط به تشکیل گوشت و تخم مرغ است. 
اگر چه آب به عنــوان ماده مغذی مهمی مورد توجه می باشــد، ولی 
تعیین میزان واقعی نیاز به آن مشکل است . تحت شرایط نرمال میزان 
آب مصرفی مرغ با وزن و میزان مصرف دان مرتبط می باشد و دو برابر 
آن خواهد بود. در شــرایطی که پرنده تحت شرایط استرس حرارتی 
قرار دارد، میزان مصرف آب ممکن اســت به راحتی به 4 برابر حالت 

نرمال برسد. جدول زیر میزان نیاز طیور مختلف را به مصرف آب نشان 
می دهد: 

 مصرف تقریبی آب برای طیور)لیتر به ازای هر100 پرنده در 
روز( در دمای20 درجه سانتی گراد

میزان آب مصرفی پرندگان براســاس  لیتر در دقیقه ارزیابی می شود . 
یک ســالن معمول 150 متری، 7/5 لیتر آب در دقیقه نیاز دارد و یک 
مجموعه 5 ســالنه 75 لیتر آب در دقیقه مصرف خواهد کرد. این آب 

فقط برای مصرف جوجه های گوشتی مورد نیاز خواهد بود .

32  oC  هوای گرم درجه حرارت نرمال محیطی 

انواع طیور

پرنده بالغ شده پرنده بالغ شده  متوسط )رشد(

20  لیتر 13 لیتر 10  لیتر  پولت تخمگذار

25  لیتر 16 لیتر 14  لیتر پولت مادر

40  لیتر 21 لیتر مرغ تخمگذار

60  لیتر 30 لیتر
مرغ مادر 

گوشتی

50  لیتر 25 لیتر 16 لیتر نیمچه گوشتی

60  لیتر 30 لیتر 20 لیتر خروس گوشتی 

100 لیتر 55 لیتر 29 لیتر
بوقلمون 
گوشتی 

120 لیتر 64 لیتر 38 لیتر
بوقلمون ماده 

سنگین

180 لیتر 100 لیتر 55 لیتر
بوقلمون نر 

سنگین
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مرغداری: در  مصرفی  آب  کیفیت  ارزیابی 
وقتی که آب ظاهری شــفاف و طعمی مناســب دارد قضاوت در مورد 
کیفیت آن ظاهرا ســاده به نظر می رسد . اما درواقع قضاوت واقعی در 
مورد کیفیت آب بدون ارزیابی آزمایشگاهی غیر ممکن است . تجربیات 
فارمی بیانگر این مسئله اســت که تفاوت های غیر قابل مشاهده آب 
یک فارم با فارم دیگر یا یک چاه با چاه دیگر در یک مجموعه، می تواند 

باعث عملکرد های تولیدی متفاوت قابل توجهی  گردد. 
آب مورد مصرف طیور باید شــفاف، بدون طعم، بو و رنگ باشــد. در 
مشــاهده معمول رنگ قهوه ای مایل به قرمز ممکن است بیانگر وجود 
آهن در آب باشــد. در حالیکه رنگ آبی نشان دهنده وجود مس در آب 
اســت. وجود هیدروژن سولفات را می توان با استشمام بوی تخم مرغ 
گندیده از آب تشــخیص داد. اگر آهن و هیدروژن سولفات در آب وجود 
داشته باشد، رنگ آن سیاه خواهد بود )به دلیل تشکیل سولفات آهن(. 
طعم آب بوسیله میزان ســدیم آن تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین 

طعم گس معموال با وجود ترکیبات آهن یا منگنز همراه می باشد.
کیفیت آب برعملکرد تولید اثر مســتقیم یا غیر مســتقیم دارد .آب 
با کیفیت نامناســب باعث کاهش رشــد و تولید تخم مرغ می شود. 
همچنین ممکن اســت باعث کاهش کیفیت تخم مرغ شود . به عنوان 
مثال ضریب تبدیل بطورمســتقیم تحت تاثیر غلظت سولفات و مس 

موجود در آب قــرار می گیرد و توان زنده مانــی گله تا حدودی تحت 
تاثیر پتاسیم، سدیم و کلسیم آب می باشد. وزن بدن هم بطور مستقیم 
تحت تاثیر سختی آب و مقدار اکسیژن محلول درآب قرار دارد. مقدار 
باکتری های آب )Total bacteria( و اسیدیته )PH( کمتر از 6 اثر منفی 
بر وزن بدن خواهند داشــت. درحالی که چندین عامل می توانند باعث 
کیفیت ناچیز آب شــوند، تداخل عوامل مختلف بر یکدیگر در ایجاد 
کیفیت نامناسب آب و مشــکالت مربوط به مصرف آن در مرغداری از 

اثر هرکدام به تنهایی  اهمیت بیشتری دارد.
جدول صفحه بعد، لیست استاندارد های الزم برای کیفیت آب مصرفی 

مرغداری را بطور خالصه نشان می دهد:
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مالحظه سطوح حداکثر مورد قبول
سطوح میانگین مورد 

قبول
آلودگی یا عامل  موجود در آب

0/میلی لیتر مطلوب می باشد
0/میلی لیتر مطلوب می باشد

100/میلی لیتر
50/میلی لیتر

0/میلی لیتر
0/میلی لیتر

باکتری 
(Total bacteria) باکتری کل

باکتری کلی فرم

سطوح 20-3 میلی گرم /لیتر عملکرد را تحت تاثیر 
قرار می دهد.

45-25 میلی گرم/ لیتر
4 میلی گرم/ لیتر

10 میلی گرم/لیتر
0/4 میلی گرم/لیتر

ترکیبات نیتروژن
نیترات

نیتریت
PH کمتر از 6 مطلوب نیست سطوح کمتر از 6/3 

باعث کاهش عملکرد می شود.
---- 6/8-7 PH

سختی کمتر از 60 آب سبک و بیشتر از 180 آب 
خیلی سنگین می باشد.

---- 60-180 سختی کل 

ســطوح کلراید کمتر از 14 میلی گــرم در لیتراگر 
سطح سدیم بیشــتر از 50 میلی گرم باشد ممکن 

است خطرناک باشد. لیتر گرم/  250میلی 
60 میلی گرم /لیتر
14 میلی گرم/لیتر

مواد شیمیایی طبیعی  آب
کلسیم 
کلراید 

مقادیر بیشتر در آب باعث ایجاد بو و مزه نامطبوع 
می گردد.

0/6 میلی گرم/ لیتر 0/002 میلی گرم/لیتر مس

مقادیر بیشــتر باعث ایجاد بو و مــزه نامطبوع 
می گردد.

0/3 میلی گرم / لیتر 0/2 میلی گرم /لیتر آهن

مقادیر بیشتر سمی است. 0/2 میلی گرم/ لیتر ---- سرب

مقادیر باال اثر ملین دارد. ســطوح بیشــتر از 50 
میلی گرم اگر همراه ســطوح باالی کلراید باشد، 

ممکن است بر عملکرد اثر منفی بگذارد.
125 میلی گرم/ لیتر 14میلی گرم/لیتر منیزیوم

سطوح بیشتر از 50 میلی گرم در لیتر اگر همراه با 
سطوح باالی کلراید یا سولفات باشد ممکن است 

بر عملکرد اثر منفی بگذارد .
------ 32میلی گرم / لیتر سدیم 

از  سطوح باال اثر ملین کننده دارد . سطوح بیشتر 
50 میلی گرم در لیتر اگر همراه با ســطوح باالی 
عملکرد  بر  است  ممکن  باشــد  کلراید  یا  منیزیوم 

تولیدی اثر منفی بگذارد.

250میلی گرم/ لیتر 125میلی گرم/لیتر سولفات

سطوح باالتر سمی می باشد. 1/5میلی گرم/ لیتر ----- روی
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با کتری های موجود در آب: 
وجود میکروارگانیسم ها در آب نتیجه آلوده شدن بوسیله مواد معدنی 
ارگانیک بیرون از آب می باشد و می تواند باعث عملکرد ضعیف تولیدی 
گردد. وجود باکتری های کلی فرم در آب عموما ناشی از آلوده شدن آن 
توســط مدفوع موجود در آب های هرز سطحی و یا چاه های فاضالب 
اســت. مطلوب آن است که آب آشــامیدنی طیور محتوی باکتری ها 

نباشد و مقادیر قابل اندازه گیری آن صفر باشد.
اولین قدم برای حذف آلودگی از آب، مشــخص کردن منبع و منشــا 
آلودگی آن در چاه و یا در سیســتم توزیع آن است. نمونه گیری از آب 
برای ارزیابی آلودگی آب باید در وضعیت اســتریل انجام شود و الزم 
اســت تا از منبع آب و نقاط مهم سیســتم آبرســانی برای تعیین هر 

مشکلی نمونه برداری انجام شود.
افزودن کلــر )کلرینه کردن( یا فیلتر کــردن آب می تواند باعث حذف 
با کتری ها در آب شود. افزودن ماده کلر دار مانند سدیم هیپوکلراید به 
چاه های آبی که به خوبی نفوذ ناپذیر شده اند ممکن است باعث حذف 
آلودگی گردد. اگر کلرینه کردن مداوم آب ضروری به نظر می رسد باید 
به تدریج دوز آن افزایش یابــد. باقیمانده حدود ppm 2-5 در انتهای 
آب مصرفی پیشنهاد می شود. کلرینه کردن باید ابتدا با دوز کم شروع 
شود و همزمان ارزیابی میزان آلودگی صورت پذیرد و مقادیر تا زمانی 
که آلودگی به حد رضایت بخش برسد ادامه یابد. اصالح طوالنی مدت 
ممکن اســت نیازمند ایجاد نفوذ ناپذیری و بازسازی مجدد چاه آب 
گردد. باقی مانده کلر در آب کلرینه شــده توســط کیت ویژه ارزیابی 

می شود.

یک مشکل معمول در آب قسمت جنوب شرقی آمریکا، وجود مقادیر 
باالی آهن اســت. همزمان به دلیل اینکه باکتری ها از آهن آب تغذیه 
می کنند، باعث تشکیل الیه لجنی قرمز- قهوه ای رنگ می شود که در 
فیلترها، آبخوری ها و نازل ها قابل مشــاهده است. مشکالت ایجاد 
شده متوسط ناشــی از آهن و باکتری ها را می توان به وسیله "شوک 
کلرینه کردن" برطرف نمود و به این صورت انجام می گیرد که در فاصله 
دو گله ریزی، مقدار زیادی کلر غلیظ به چاه تزریق می شود سپس آب 
محتوی کلر در تمام لوله های مســیر آبرسانی چرخانده می شود. در 
شرایطی که مشکالت مربوط به باکتری های آب آهن دار وجود داشته 
باشــد، مصرف مداوم کلر در آب بوسیله دستگاه ویژه انجام می گیرد. 
کلر نه تنها باکتری ها را از بین می برد بلکه به عنوان یک ماده اکسیداز 
می باشد، به این معنا که موادی مثل آهن و منگنز را با اکسیژن ترکیب 
کرده و در مســیر، از محلول جدا شده و تشــکیل یک رسوب سفت را 
خواهند داد. به دلیل وجود این واکنش یک فیلتر شــنی باید در مسیر 
آب بعد از دستگاه کلر زن نصب گردد تا مواد معدنی را از آب جدا سازد. 
کلرینه کردن آب هم چنین باعث از بین رفتن سایر باکتری ها می شود، 
بنابراین اســتفاده از آن در آب هایی که آهن و یا باکتری های مصرف 

کننده آهن ندارد هم باید مد نظر قرار گیرد.
استفاده از ضد عفونی کننده های بر پایه ید برای از بین بردن و کنترل 
باکتری ها نیز موثر است. این ترکیبات باقیمانده بیشتری در آب ایجاد 
می کنند اما گرانتر از کلر می باشند. الزم است اطمینان حاصل کنید که 
از مواد بی ضرر استفاده کرده و به میزان مجاز در آب اضافه می شود و 
نیز برای وســایل توزیع کننده آب ضرر نداشته باشند. همچنین حتما 
قبل از استفاده از واکســن ها و دارو ها )در صورتیکه با داروها ناسازگار 

بوده و یا آن ها را بی اثر می کنند( آن ها را استفاده نکنید.
ترکیبات نیتروژن دار در آب: 

نیترات ها )NO3( در مرحله آخر تجزیه مواد ارگانیک بوجود می آیند. 
وجود آنها در آب معموال نشان دهنده آلوده شدن بوسیله  آب های هرز 
ســطحی محتوی کودها و یا مواد دفعی حاصل از انسان و حیوانات 
می باشد. نیترات ها محلول هســتند و به همین دلیل همراه آب های 
هرز سطحی وارد چاه های آب شده و یا از طریق نفوذ در خاک وارد آب 
می شــوند. نیترات ها با منابعی مانند مواد دفعی از فاضالب انسان و 
کشاورزی  محصوالت  باقیمانده  )اوره(،  دار  نیتروژن  کود های  حیوان، 
و فاضالب های صنعتی می توانند در چاه های آب مســافت زیادی را 
همراه آب آنها طی کنند. نیتریت )NO2( ترکیب خاصی است که هنگام 

تجزیه مواد ارگانیک در مرحله میانی تشکیل می شود.
ســمیت نیترات ها  )NO3(برای طیور متفاوت است و بستگی به سن 
آنها دارد. طیور جوان تر حســاس تر و طیور مســن تر قدرت تحمل 
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بیشــتری را دارند. کارهای تحقیقاتی انجــام گرفته با نیمچه های 
گوشتی مشخص کرده است که سطوح باالتر از 20 میلی گرم در لیتر 
می تواند اثر منفی بر وزن، ضریب تبدیل یا عملکرد کلی گله داشــته 
باشــد. ســطوح بین 20-3 میلی گرم در لیتر به نظر می رسد که بر 
عملکرد موثر باشد. نیتریت ها )NO2( در سطوح بسیار کمتر، سمی تر 
از نیترات ها هســتند، غلظت های کمتر از 1 میلی گرم آن ها می تواند 

اثر سمیت داشته باشد. 
نیترات هــا به خودی خود ســمی نیســتند. بعد از خورده شــدن، 
توســط میکروارگانیســم های روده طیور به فرم ســمی از نیتریت 
تبدیل می  شــوند. به محض ورود به جریان خون عمومی، نیتریت با 
هموگلوبین بطور مستحکمی پیوند می یابد و در نتیجه ظرفیت حمل 
اکسیژن خون کاهش می یابد. مسمومیت مزمن نیترات ها باعث کاهش 
رشد، بی اشتهایی و تعادل ضعیف می گردد. مطالعه کنندگان دریافتند 
که مقادیر کم 5-3 میلی گرم در لیتر نیتریت نیتروژن باعث کاهش رشد 

پرندگان گوشتی می گردد.
تکنیک های جدید در حفر چاه بوســیله دریل باعث بهبود در کاهش 
آلودگی چاه ها نســبت به چاه های قدیمی شد. اگر نیترات یا نیتریت 
در چاه زیاد اســت و شما نمی توانید منابع آنها را حذف کنید، چاه های 
جدید را با اســتفاده از روش دریل کردن حفر کنیــد و عمق چاه های 

قدیمی را افزایش داده و نفوذ ناپذیر کنید.

نیترات ماده ای با حاللیت بســیار باال می باشــد که به سادگی در آب 
حل می شــود و حذف آن بسیار دشوار می باشد. درمان نیترات بسیار 
پیچیده و گران است. سه روش کاهش دهنده یا حذف کننده نیترات به 

شرح زیر است:
  حذف مواد معدنی بوسیله تقطیر آب یا استفاده از روش اسمز

  تبادل یونی
  مخلوط کردن

حذف مواد معدنــی آب )Demineralization(: این کار نیترات و 
سایر مواد معدنی را از آب حذف می کند. تقطیر کردن یک روش قدیمی 

بوده و روشی  موثر برای حذف مواد معدنی است. 
روش های تقطیر را می توان به سه صورت زیر انجام داد:

1- آب جوشانیده می شود.
2- بخار حاصل جمع آوری می شود.

3- بخار بر روی یک سطح سرد جمع شده و به داخل آب برمی گردد.
نیترات و سایر مواد معدنی در تانک باقی مانده و تغلیظ می شود.

اســمز معکوس )Revers osmosis(: ایــن روش از راه های دیگر 
حذف مواد معدنی آب می باشــد. این روش باعث کاهش مواد معدنی 
آب می شــود ولی به طور کامل آنها را حذف نمی کند. در روش اســمز 
معکوس آب تحت فشار قرار می گیرد و از یک غشاء )فیلتر( عبور داده 
می شــود که نیترات و مواد معدنی را خارج می کند. نصف تا دوسوم 
ازآب زیر غشاء به عنوان آب حذفی باقی می ماند. میزان آب درمان شده 
و نسبت آن با آب حذف شده بستگی به میزان فشاری دارد که استفاده 
می شود. فشار کمتر باعث حذف آب بیشتری می شود. سیستم هایی 
که آب بیشــتری را درمان می کنند از فشاری بیشتر از psi 150 بهره 
می برند. سیســتم های خانگی که از حدود psi 35-45  برای تصفیه 
آب اســتفاده می کنند باعث درمان نســبی آب از این نظر می شوند. 
بقیه آب حاصل از سیستم های خانگی وارد فاضالب ها می شود. این 
سیستم ها در خانه و در زیر سینک آشپز خانه و یا در گوشه ای از آشپز 

خانه نصب می شوند.
هر دو روش و سیستم های حذف مواد معدنی از آب، انرژی بر و نیازمند 
نگهداری هستند. هم چنین میزان آب حاصل از آنها ممکن است برای 
مصرف خانواده کافی باشــد اما در حجم زیــاد و برای مصرف طیور 

کافی نمی باشد. 
نوع دوم درمان آب برای حذف نیترات، تبادل یونی است. در تبادل یونی 
با وارد کردن مواد دیگر، آن ها جایگزین نیترات در آب می شوند به طور 
مثال کلراید جایگزین نیترات می شــود. واحد تبادل کننده یونی یک 
تانک محتوی ماده پایه محتوی دانه های رزین مخصوص می باشــد 
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که توسط کلراید شارژ می شــود. به محض اینکه آب محتوی نیترات 
در تانک مذکــور جریان می یابد، رزین عمل تبــادل یونی و جایگزین 
کردن کلراید به جای نیترات را انجام خواهد داد. در نتیجه کل کلراید 
جایگزین نیترات می شود. رزین را بعدا با شستشوی معکوس بوسیله 
محلول برین (Sodium chloride) مجددا شارژ کرده و مورد استفاده 

مجدد قرار می دهند.
به دلیل اینکه در این روش می توان حجم زیادی از آب را درمان نموده 
و مورد اســتفاده قرار داد، به سایر روش های حذف مواد معدنی برای 
تامین آب حیوانات  ترجیح داده می شود. با این وجود دراین سیستم 
هم اشــکاالتی وجود دارد. اول اینکه دانه هــای رزین عالوه بر اینکه 
باعث تبادل یونی با نیترات می شــوند با سولفات ها هم اینکار را می 
کنند درنتیجه اگر آب محتوی سولفات ها هم باشد ظرفیت رزین برای 
کاهش نیترات کم می شود. دوم اینکه رزین ممکن است باعث شود آب 
حالت خورندگی پیدا کند. به همین دلیل آب باید از یک سیستم خنثی 
کننده عبور داده شود و سپس وارد واحد تبادل یونی گردد و سوم اینکه 
آب ناشی از شستشــوی معکوس که محتوی مقادیر زیادی از نیترات 
هســتند، باید به خوبی حذف گردد تا به مسیر آب مصرفی بر نگردد و 

باعث آلودگی مجدد آب چاه نشود.

ســومین و روش بســیار معمول برای کاهش نیترات رقیق 
کردن آب محتوی نیترات می باشد. 

اینکار با مخلوط کردن این آب با آبی انجام می شود که محتوی مقدار 
کم تری از نیترات است. مخلوط کردن این دو نوع آب باعث تولید آبی 
می شود که محتوی مقدار کمتری نیترات می باشد. آب تهیه شده به 
این روش برای مصرف نوزادان حیوانات قابل اســتفاده نیست اما در 

حیوانات بزرگتر قابل استفاده می باشد.
برای حذف کل نیترات موجود در آب راه ســاده ای وجود ندارد. گرچه 
می توان به جوشاندن، سبک کردن بوســیله فیلتر به عنوان راههای 
خالص کننده آب هم فکر کرد. هیچکــدام از راههای فوق نیترات ها را 
بطور کامل از آب حذف نمی کنند. جوشــاندن آب خطرناک ترین روش 

است چراکه باعث تغلیظ نیترات می شود.

:PH

اســیدی بودن یا قلیایی بودن آب بوســیله اندازه گیری PH ارزیابی 
می گردد.   Ph=7 بیانگر آب خنثی می باشــد، کمتر از 7 اسیدی شدن 

آب و بیشتر از آن قلیایی بودن آب را نشان می دهد. 
ph کمتر از7 باعث ایجاد طعم نامناســب و نیــز خورندگی آب برای 

 ph .فلزات شده و ممکن اســت باعث اثر منفی بر عملکرد پرنده گردد

باال نیز مورد قبول نیســت زیرا بیانگر وجود کلسیم و منیزیوم زیاد در 
آب است که باعث انســداد مسیر آب در لوله ها می شود. طیور، آب با 

ph متمایل به اسیدی را بهتر از قلیایی ترجیح می دهند.

:)Hardness( سختی آب
ســختی آب به مقدار مواد معدنی محلول مانند کلسیم و منیزیوم به 
فرم های بیکربنات یا سولفات در آب اطالق می شود و با میزان کربنات 
کلســیم آب بیان می شــود. این وضعیت میزان تمایل این مواد برای 
رســوب دادن به صورت الیه های سفت و ســخت در جداره لوله ها و 
سیستم توزیع آب را نشــان می دهد. سختی آب تا زمانی که تعدادی 
از یون ها در حد ســمی در آن موجود نیست برای سالمت گله مشکل 

آفرین نمی باشد. 
مقادیر باالی منیزیوم سولفات )MgSo4( ممکن است موجب افزایش 
مصرف آب، بستر خیس و کاهش تولید شود. آهن، آلومینیوم و روی 
نیز می توانند باهم باعث ایجاد سختی آب شوند و اگر مقدارشان بیش 

از حد معمول است الزم است تا مورد توجه قرار گیرند. 
سختی بســیار باالی آب ممکن است کفایت اثر موارد قابل مصرف در 
آب  مانند واکســن ها، داروها، ویتامین ها و مواد ضد عفونی کننده را 

کاهش دهد.
ســختی آب نباید با شوری )Salinity( اشتباه شــود. آب ممکن است 
خیلی سبک باشــد و محتوی مقادیر کمی از کلســیم و منیزیوم باشد 
اما ارزش نمک دار بودن آن به دلیل میزان ســدیم نمکی محلول در آن باال 
باشد. میزان سختی بیشتر چاههای آب کمتر از 2000 میلی گرم در لیتر 

می باشد، اما در مناطق خشک ممکن است بیشتر از این مقدار باشد. 
گاهی ممکن است ســختی آب به صورت Grain per gallon گزارش 
شــود که در این صورت هر Grain 1   با 17/1 میلی گرم در لیتر برابر 

خواهد بود.
سختی آب به صورت زیر دسته بندی می شود:

محدوده سختی آب 
)میلی گرم در لیتر(

توضیحات

 آب سبک60   - 0

 آب با سختی متوسط120 -61

  آب سنگین با سختی باال121-180

خیلی سنگین با سختی بسیار باال بیش از 180 
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:)Salinity( شوری آب
شــوری به میزان نمک حل شــده در آب اطالق می گردد. آنیون هایی 
)یون هایــی که بار منفی دارند(  که به طــور معمول در آب وجود دارند 
عبارتند از : کربنات ها، سولفات ها، نیترات، کلراید، فسفات و فلوراید. 
کاتیون ها )یون های با بار مثبت( شــامل کلســیم، منیزیوم، سدیم و 

پتاسیم می شوند.
شــوری آب را به صورت )TDS( یا )TSS( بیان کرده و بر اساس قسمت 
در میلیون )PPM( که برابر بــا میلی گرم در لیتر یا میکروگرم در میلی 
لیتر اســت بیان می شود. شوری آب را می توان براساس میزان هدایت 
جریان الکتریکی که بر اساس میکرو اهم بیان می شود هم تعریف کرد. 
شــوری آب به خودی خود هیچ چیز در باره آنچه در آب موجود است 
بیان نمی کند اما این ممکن اســت از اهمیت حیاتی بر خوردار باشد. 
بنابراین وقتی شــوری آب افزایش می یابد بایــد آب را از نظر میزان 

آنیون ها آزمایش و تجزیه کرد. 
اندازه گیری کل مواد قابل حــل TDS (Total dissolved solids) یا 
شــوری بیانگر معین کردن میزان یون های غیرارگانیک محلول در آب 
است. نمک های کلســیم، منیزیوم و سدیم  ترکیب های اولیه ایجاد 
کننده TDS هســتند. میزان باالی TDS، یافته بســیار معمول آلوده 
کننده های مسئول برای ایجاد اثرات مضر در تولید محصوالت طیور 

هستند.

جدول زیر میزان TDS  با غلظت های مختلف و ســودمندی آنها برای 
طیور را نشان می دهد:

(PPM( TDS

شوری آب قسمت در میلیون
مالحظات 

میزان کمتر از 1000
این آب ها مشکل عمده ای برای 
هیچ دســته ای از طیور ایجاد 

نمی کنند.

میزان 1000-2999

این آب ها برای همه دسته های 
ممکن  باشد.  مناسب  باید  طیور 
اســت باعث آبکی شدن مدفوع 
گردد)بخصــوص در مقادیــر 
باال( اما بر سالمت و عملکرد اثر 

نمی گذارد.

میزان 3000-4999
نامناسب  طیور  برای  آب ها  این 

هستند. 

میزان 5000- 4999

و  نیستند  مناســب  آب ها  این 
قبیل  از  مشکالتی  ایجاد  باعث 
و  تولید  کاهش  رشــد،  کاهش 

افزایش مرگ و میر می شود.

میزان 10000- 7000

به هیچ  بــرای طیور  این آب ها 
عنوان مناسب نیستند  اما برای 
سایر حیوانات ممکن است قابل 

استفاده باشند.

میزان بیشتر از 10000
نوع  هیچ  برای  نباید  آب ها  این   

حیوانی مصرف گردد.

:)Mineral contaminants( با مواد معدنی  آلودگی 
موارد زیادی از مــواد معدنی بطور معمول در آب آشــامیدنی یافت 
می شود. بطور عادی آن ها در غلظت های کم یافت می شوند و مشکل 

خاصی ایجاد نمی کنند. 
غلظت باالی ســولفات ها می توانند همراه با منیزیوم موجب تشکیل 
سولفات منیزیوم (Epsom salt)  و یا با سدیم تواما موجب اثر ملین و 
بستر خیس شود. مقادیر باالی کلر و سدیم موجب مصرف باالی آب 
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و افزایش رطوبت بستر می گردد. مقادیر باالی سولفات ممکن است با 
میزان جذب روده ای سایر مواد معدنی مانند مس تداخل داشته باشد.

وجود مقادیــر باالی منیزیوم فقط در حضور مقادیر زیاد ســولفات 
مشــکل زا است که باعث تولید ســولفات منیزیوم می شود. تشکیل 
رسوب در لوله های مســیر توزیع آب بر اثر وجود همزمان سولفات، 

منیزیوم و یا کلسیم اتفاق می افتد.
ســطوح باالی آهن ممکن است زمینه ساز رشد باکتری ها گردد که در 
نهایت به اســهال ختم شود. ترکیب فروس )ferrous(  بر اثر مجاورت 
آب حاوی آهن با هوا تشکیل می شودو درنهایت به هیدرواکسید فریک 

تبدیل شده که به آن آب زنگ زده می گویند.
از دیگر آلوده کننده های آب می توان به حشــره کش ها، علف کش ها، 
پساب صنعتی، مشتقات نفتی و فلزات سنگین مانند سرب یا کادمیوم 
اشاره کرد. تعیین و تشــخیص اینگونه آلوده کننده ها از راه آزمایش 

بسیار مشکل و هزینه بر می باشد.

:)Turbidity( تیرگی وکدورت آب 
بطور معمول کدورت و تیرگی آب ناشــی از تعلیق مــوادی مانند ِگل 
و لجــن، کالی )Clay(، جلبک یا مواد ارگانیک موجود در آن اســت. 
ســطوح کدورت بیش از 5 قسمت در میلیون )PPM( موجب عدم گوارا 
بودن آب برای نوشــیدن می شود و بیانگر ایجاد آلودگی های سطحی 
اســت. آب های کدر و تیره را می توان با فیلتر کردن شــفاف نموده و 
آلوده کننده های موجود در آن را پاک کرد تا از انســداد لوله ها توسط 

آن ها جلوگیری شود.

آب: مدیریت 
  تست قابلیت هدایت آب: 

هر فارم باید آب چاه یا چاه های مورد اســتفاده خود را آزمایش کند. 
کیفیت آب می تواند به دنبال بارندگی های شدید  یا خشکسالی تغییر 
کند و انجام آزمایشات بیشــتر آب در این دوره، باعث ایجاد اطمینان 
می شود که لوله های آب حجم کافی از آن را برای مصرف طیور و خنک 

کنندها توزیع می کنند.
  فیلترها را باید بطور منظم تغییر داد: 

مواد رسوب کننده و دیگر رســوبات می توانند باعث چکه کردن آب از 
نیپل ها شده و بر کیفیت بســتر اثر منفی بگذارند. فیلترهای پر شده 
از مواد فیلترشــده باعث محدودیت در جریان آب بــه آبخوری ها و 
سیتم خنک کننده می شوند. در بعضی موارد فیلترهای معمول مورد 
استفاده ممکن اســت کافی نباشــند بطور مثال درآب هایی که آهن 

زیادی دارند باید روش های دیگری از درمان آب را پیگیری نمود.

  جرم گیری لوله ها:
جرم گیــری لوله ها با هدایت آب پرفشــار به داخــل لوله ها انجام 
می شــود. جرم گیری لوله ها در فواصل میــان ورود گله های جدید، 
هم چنین بعد از اســتفاده از داروها، ویتامین ها و سایر مواد شیمیایی 

ضروری می باشد.
  اقدام ضروری قبل از درمان آب:

قبل از انجام هر اقدامی تحت عنوان درمان آب، با مسئولین منطقه ای 
مشورت شود تا این اقدامات با توجه به ویژگی های آب منطقه موجب 
واکنشــهای شیمیایی نامناســب نشده و باعث انســداد یا تخریب 

سیستم توزیع آب فارم نشود.

درمان آب:
روش های مختلفی برای از بین بردن ناخالصی هایی که بر کیفیت آب 

اثر منفی می گذارد در دسترس می باشد که عبارتند از:
کلرینه کردن آب:

اضافه کردن کلر به آب یکی از رایج ترین روش های درمان آب اســت. 
اینکار بــرای از بین بردن آلودگی های میکروبــی آب انجام می گیرد 
و بطور موثری باعــث از بین رفتن باکتری های آب می شــود. کلر را 
می توان از طریق یک دستگاه داخلی به سیستم اضافه نمود. پیشنهاد 
PPM درآب دورترین آبخوری وجود  عمومی این است که غلظت 2-3 
داشته باشد. اندازه گیری میزان کلر را می توان توسط کیت انجام داد.
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سبک کننده های آب:
وسایل الزم برای سختی گیری آب وجود دارند تا آب های سنگین را با 
خارج ســاختن مواد معدنی آن ها به آب های سبک تبدیل کنند. بیشتر 
آن ها به صــورت تبادل یونی عمل می کنند تــا بطور موثری یون های 
کلســیم و منیزیوم را خارج و یون سدیم را جایگزین کنند. با این عمل 
TDS  آب به دلیل افزایش یون ســدیم افزایــش پیدا می کند که ممکن 

اســت به مقادیرغیرقابل قبول برسد. طیور معموال به افزایش سطوح 
ســدیم در آب حساس هســتند بنابراین باید در زمینه استفاده از این 

وسایل هم با دقت و احتیاط عمل کرد.
پلی فسفات ها:

برای  اولیه  پلی فســفات ها ترکیبات شــیمیایی هســتند که بطور 
جلوگیری از تشــکیل رسوبات در سیســتم های آب رسانی استفاده 
می  شــوند. عمل آنها باعث حل آســان تر مواد معدنــی آلوده کننده 

می شود.
وسایل الکتریکی/آهن ربایی:

وســایل الکتریکی یا آهن ربایی به وســیله تغییر بار الکتریکی باعث 
حفظ رسوبات در مایعات می شوند.

  راهنمای مورد استفاده برای کلرینه کردن آب:
  در شــرایط اســترس حرارتی آب مرغ های آماده برای کشتار را 

نکنید. کلرینه 
  میزان باقیمانده کلر در داخل آبخوری اواســط سالن باید حداقل 

1PPM  باشد.

  هنگام اســتفاده از واکســن ها از کلرینه کردن آب خودداری کنید 
چراکه ویروس واکسن را خواهد کشت.

  کلر باعث اســیدی شدن آب می شــود بنابراین ممکن است باعث 
اکسیده شدن مواد پالستیکی شود.

درجه حرارت آب:
درجــه حرارت آب مصرفی بــرای پرندگان بالغ بایــد حدود 10-15 
درجه سانتی گراد باشــد. برخی تحقیقات نشان داده است که دمای 
25 درجه ســانتی گراد باعث کاهش تلفات در جوجه ها می شــود. 
درجه حرارت بیش از 30 درجه ســانتی گراد باعث کاهش مصرف آب 
می شود. پرندگان از مصرف آب با دمای بیش از 44 درجه سانتی گراد 

خودداری خواهند کرد.

منابع:

1. Adapted from T.A.Carter and R.E.Sneed,Drinking 
water guideline for poultry,.Poultry Science and 
Technology Guide No.42,North Carolina State University
2. Source :National Research Council .1974, 
Nutrient and toxic substances in water for livestock and 
poultry . National Academy of Science . Washington,DS
3. UK AG Extention kentucky poultry federation .
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اثر پروبیوتیک ها بر عملکرد طیور صنعتی )قسمت دوم(

 دکتر سپهر مظفری جوین
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* آنتی  به یونانی به معنای "ضد" و بیوز به معنای "زندگی" است

چیست؟ پروبیوتیک 

مقدمه و تاریخچه
کلمه پروبیوتیک منشأ یونانی دارد. پرو به یونانی به معنی "برای" و بیوز 
به معنای "زندگی" است. بنابراین پروبیوتیک مکملی  است که زندگی را 
به پیش می برد و درست برعکس آنتی بیوتیک* است که ضد زندگی عمل 

می کند.
طی سالیان متمادِی همراه با به کارگیری این واژه، معنی آن نیز همواره 
در حال تغییر بوده اســت. واژه  پروبیوتیک نخستین بار در سال 1965 
توسط لیلی )Lilly(  و اســتیل ول )Stillwell( برای مواد مترشحه به 
وسیله میکروارگانیسم هایی به کار گرفته شد که موجب تحریک رشد در 
میکرو ارگانیسم های دیگر می شــدند. به کارگیری این واژه با این معنی 
تداوم نیافت و اسپرتی )Sperti( در سال 1971 از این واژه تحت عنوان 
عصاره های بافتی که موجب تحریک رشد میکروبی می شود، یاد نمود. 
پارکر در ســال 1974 تعریف دیگری را ارائه نمود. مطابق این تعریف، 
پروبیوتیک ها، ارگانیسم ها یا موادی هستند که در تعادل میکروبی روده 
تاثیر می گذارند. این تعریف، به کارگیری پروبیوتیک ها را به میکرو فلور 
روده مرتبط می سازد و به کارگیری کلمه مواد یا ترکیبات مفهوم وسیعی 
به آنها می بخشد که حتی آنتی بیوتیک ها را نیز فرا می گیرد. اما فولر در 
سال 1989 تعریف جامع تری را ارائه نمود: پروبیوتیک ها، مکمل های 
غذایی میکروبی هســتند کــه از طریق بهبود تعــادل میکروبی روده، 
تأثیرات ســودمندی روی میزبان دارند. این تعریــف جدید، بر ماهیت 
زنده پروبیوتیک هــا تاکید دارد، به عبارت دیگــر پروبیوتیک به معنای 
مکمل غذایی میکروبی زنده اســت و دارو نیست، بلکه کشت مخلوطی 
از میکروارگانیسم های زنده است که با بهبود شرایط میکروفلور طبیعی 

روده ها به پرنده کمک می کند.
پس از آن، اداره دارو و خوراک آمریکا )FDA( در ســال 1989، اصطالح 
جای  به  را   )Direct-fed microbials( میکروبــی  مســتقیم  تغذیه  
پروبیوتیک به کار برد و کارخانجات ســازنده این نوع مکمل ها ملزم به 
نوشــتن  DFM بر روی محصوالتشان شــدند. DFM به هر گونه منبع 
میکرو ارگانیسم های زنده طبیعی اعم از باکتری ها، قارچ و مخمر اطالق 

می شود. 
 در واقع از آنجایی که  میکروارگانیســم های طبیعی به کار گرفته شــده 
در این نوع مکمل ها ممکن اســت عالوه بر باکتری شامل قارچ و مخمر 
نیز باشــند، از واژه ی DFM استفاده می شــود؛ با این وجود، محققان 
به پروبیوتیک ها، در نقــش مقادیر انتخابی و تغلیظ شــده ی زنده از 
باکتری های اسید الکتیک مانند الکتوباسیل ها و استرپتوکوک ها توجه 

می کنند. 

 اگرچه شــناخت واژه پروبیوتیک به عنوان مکمل غذایی فقط از ســال 
1974 به بعد بوده اســت اما تاریخچه بکارگیــری این نوع مکمل های 
غذایی میکروبی به هزاران ســال قبل باز می گردد. احتمااًل نخســتین 
غذای حاوی میکروارگانیســم های زنده، شــیر تخمیر شده بوده است 
که در بخش عهد عتیق انجیل نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مصرف 
شیر تخمیر شده به اشکال مختلف تا به حال ادامه یافته است. در آغاز 
قرن حاضر، تأثیرات سودمند ماســت، به صورت علمی توجیه گردیده 
است. مچنیکوف )Metchnikoff( که در انستیتو پاستور در پاریس کار 
می کرد نقش مهم و اساســی در این امر داشت. او همواره بر این مطلب 
تاکید داشــت که میکروفلور قسمت تحتانی دستگاه گوارش بر سالمتی 
بزرگســاالن تأثیرات نامطلوبی دارد. آنقدر به این امر اعتقاد داشت که 
حتی جزء طرفداران برداشــت روده بزرگ از طریق انجام عمل جراحی 
بود؛ اما پس از اینکه فهمید کشــاورزان بلغاری که مقدار زیادی شــیر 
تخمیر شده می نوشــند، عمر طوالنی دارند به این شیوه درمانِی دارای 
عوارض بســیار کمتر، معتقد گردید. او کامال اطمینان داشت که این دو 

مشاهده به شکلی با هم مرتبط هستند. 
زمانی که امکان بررســی کشت های خالص میکروبی به دست آمد، او بر 
مصرف شیر تخمیر شده توسط سویه ای از الکتوباسیل ها تاکید نمود. 
کارهای تحقیقاتی اولیه با ســویه ای تحت عنوان "باســیل بلغاری" 
انجام گرفت. این سویه تقریبا به طور کامل مشابه ارگانیسمی بوده که 
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بولگاریکوس1"  "الکتوباسیلوس  سپس  و  بولگاریکوس"  "باسیلوس  بعدا 
نامیده شد. امروزه الکتوباسیلوِس عامل تخمیر ماست، الکتوباسیلوس 
دلبروکــی2 تحت گونــه بولگاریکــوس نامیده می شــود و به همراه 
"استرپتوکوکوس سالیواریوس3" تحت گونه "ترموفیلوس"، ماده ای را 

تولید می کند که ما آن را ماست می نامیم.
با توجه به این یافته ها مچنیکف در ســال 1907 کتابی به زبان فرانسه 
تحت عنوان Essais Optimistes به رشــته تحریر درآورد. او در این 
کتاب به بحث و بررسی پیرامون منابع فلسفی دینی، ادبی و علوم مربوط 

به پدیده پیری پرداخت. 
ترجمه انگلیســی کتاب وی تحت عنوان طویل ســازی عمر انســان 
منتشــر گردیده اســت. کارهای مچنیکف را عامل تولد پروبیوتیک ها 
)میکروب هایی که با هدف بهبود وضع ســالمتی مصرف می شوند( می 
دانند. در زمینه اثرات پروبیوتیک ها در طیور نیز، اولین بار مشــاهدات 
مچنیکف در ســال 1907 بر روی قرقاول های بلغاری شــناخته شد؛ 
بطوریکه او  متوجه شــد که مصرف مقادیر زیادی شــیر تخمیر شده 
حاوی الکتوباسیل اســیدوفیلوس4، موجب افزایش طول عمر قرقاول 

می شود. 
 )Louden Douglas( در ســال 1911 نیز با چاپ کتاب لودن داگالس
تحت عنوان باسیل طوالنی کننده عمر، پروبیوتیک ها مجدداً مورد توجه 
قرار گرفتند. در این کتاب نیز نویسنده بر ارتباط میان مصرف شیر های 

تخمیر شده و طول عمر انسان تأکید نموده است. 
با آغــاز جنگ جهانی اول و مرگ مچنیکوف در ســال 1916 از عالقه و 
توجه موجود در خصوص پروبیوتیک ها کاسته شد اما پس از اتمام جنگ 
و در دهه ی 1920 توجهات به ســوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به 

عنوان مکمل غذایی معطوف گردید.
رتگر)Rettger( و همکارانش در دانشــگاه ییل)Yale( نشــان دادند که 
باسیلوس بولگاریکوس در دستگاه گوارش انسان زنده باقی نمی ماند و به 
جای آن، از اشــکال روده ایی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهره گرفتند 

به ویژه در بیماران مبتال به یبوست های مزمن که به حالت طبیعی خود 
بازگشتند.

با بروز جنگ جهانی دوم بار دیگر پروبیوتیک ها به بوته فراموشی سپرده 
شــدند و فقط پس از خاتمه جنگ بود که بار دیگر توجهات به این نوع 

مکمل ها معطوف گردید این امر علل مختلفی داشت که عبارت بود از:

الف( کشف آنتی بیوتیک های افزایش دهنده رشد که موجب تحقیق در 
خصوص نحوه عمل آن ها و در نتیجه تالش در جهت مشــخص نمودن 

فلور میکروبی موجود در دستگاه گوارش گردید.

ب( از ســال ها پیش فناوری های بهینه برای پــرورش حیوانات عاری 
از میکروب شــناخته شــده بود. برای نخستین بار پاســتور بود که از 
نقش این حیوانات در تحقیقات پرده برداشــت و در سال 1895 نوتال 
)Nuttall( و تیرفلــدر )Thierfelder( خوکچه هندی عاری از هرگونه 
میکروارگانیســمی را پرورش دادند، اما این فناوری از سال 1950 برای 
تمام گروه های تحقیقاتی در سطح دنیا به ویژه در سوئد، آمریکا، ژاپن و 

انگلستان به کار گرفته شد.
به کارگیری این فناوری نظریه اولیه مچنیکف را مورد تایید قرار داد که 
میکروفلور دستگاه گوارش بر سالمتی میزبان تاثیر منفی دارد به طوری 
که موش های پرورش داده شــده به صورت عاری از هرگونه میکروب از 

عمر نسبتا طوالنی تری برخوردار بودند. 
حال این سوال پیش می آید که آیا به طور کل، میکروفلور دستگاه گوارش 
اثر زیان باری بر سالمت میزبان دارد؟ باید به این مطلب توجه داشت که 
میکروفلور دستگاه گوارش در صورت تعادل بین میکروب های بیماری زا و 
غیر بیماری زا می تواند تاثیرات مثبتی بر تغذیه میزبان داشــته باشد؛ از 
جمله می توان به تولید ویتامین ها و حذف و تجزیه مواد خشبی اشاره 
نمود، همچنین در تحقیقات بعدی به نقــش میکروفلور در حفاظت از 
حیوان در برابر بیماری ها پی برده شد. این مطالعات بر این نظریه تاکید 
نمود که وجود تمام باکتری های موجود در دستگاه گوارش برای حفظ و 

بقای سالمتی حیوان کامال ضروری می باشد.
برای تأکیــد و ترویج این نظریه، گروه بن هــوف )Bohnhoff( و  فرتر 
)Freter( در ســال 1950 نشــان دادند که خوراندن آنتی بیوتیک ها 
به حیوانات آزمایشگاهی ممکن اســت موجب شود که در برابر ابتال به 
عفونت های ناشی از سالمونال، شیگال و ویبریو از حساسیت بیش تری 

برخوردار گردند. 
همین طور مشخص شــد که مصرف آنتی بیوتیک ها در جیره طیور نیز 
موجب افزایش حساســیت این حیوانات در برابر تجمع سالمونال ها در 
دســتگاه گوارش می گردد و یا درمان آنتی بیوتیکی در انســان می تواند 

Lactobacillus bulgaricus 4              Streptococcus salivarius  3                   Lactobacillus delbruecki 2                  Lactobacillus bulgaricus 1
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موجب بروز موارد اســهال ناشی از کلســتریدیوم دیفیسیل5  گردد.  
احیای میکروفلور دســتگاه گوارش از طریق تجویز سوسپانسیون های 
تهیه شده از مدفوع برای درمان این موارد به طور آزمایشی و با موفقیت 

به کار گرفته شده است.
در ســال 1978 یکی از محکم ترین موارد حاکــی از نقش میکروفلور 
 )Carter(  دســتگاه گوارش در مقاومت بر علیه بیماری ها توسط کارتر
و  کالینز )Collins( ارائه گردید. آنها نشان دادند که خوکچه های هندی 
عاری از میکروب به دنبال مصرف 10 ســلول ســالمونال انتریتیدیس6 
بیمار شــده و می میرند در حالی که برای کشتن یک حیوان معمولی با 

میکروفلور کامل دستگاه گوارش به  109 سلول نیاز می باشد.
بنابراین بدون شــک، حیوانات جمعیتی از میکروارگانیسم ها را در روده 
خود دارند که آن ها را در برابر بیماری ها حفاظت و مراقبت می نماید. اگر 
این مسئله حقیقت دارد دیگر چه نیازی به مصرف پروبیوتیک هاست؟ 
الزم به ذکر اســت که در حاالت معمولی نیازی به مصرف پروبیوتیک ها 
نیست. در طبیعت، نوزاد حیوانات و جوجه ی پرندگان، فلور محافظت 
کننده را از مادر و محیط خود دریافــت می کند، با این وجود روش های 
امروزی مراقبت در حین و پس از زایمان و یا روش های جوجه کشــی در 
طیور صنعتی، در جهت محدود ســازی تماس با مادر و فرآوری غذاها 
و محیط های غیر طبیعی اســت؛ درنتیجه تعــدادی از اجزای طبیعی 
میکروفلور دســتگاه گوارش جوجه ها و نوزادان و عامل ایجاد مقاومت 
در برابــر بیماری ها دیگر موجود نمی باشــند. از طــرف دیگر، ترکیب 
میکروفلور در بزرگساالن و بالغین نیز تحت تأثیر جیره غذایی، داروهای 
ضد باکتریایی و استرس قرار می گیرد که سبب کاهش بار میکروبی مفید 
دســتگاه گوارش و افزایش بار میکروبی بیماری زا می شود. به کارگیری 
مکمل های پروبیوتیکی در جهت جبران این کمبود ها اســت؛ بنابراین 
مصرف این ترکیبات موجب پدید آمدن اثر جدیدی نمی گردد که در حالت 
طبیعی وجود ندارد بلکــه صرفًا قابلیت حفاظت کنندگی خود را به طور 

کامل احیا می کند.
در واقــع اثرات حفاظت کنندگی در پیشــگیری از عفونت های روده ای 
بسیار کارآمد هستند ولی شــکل و قدرت آن می تواند تحت تأثیر عوامل 
خارجی تغییر نمایــد. درمان با آنتی بیوتیک ها می تواند موجب نابودی 
آن ها شــده و به اختالالت روده ای بسیار شــدیدی منجر گردد. جیره 
غذایی نیز می تواند موجب نابودی باکتری های بومی و غالب در دستگاه 

گوارش گردد. 
تاثیرات حفاظت کنندگی، عامل حفظ برخی از ســویه های باکتریایی 
در ســطح پایین به میزان اندک است. هنگامی که تعادل دستگاه گوارش 
ایجاد شــد، تعداد اندکی از گونه های باکتریایی نسبت به سایر گونه ها 
غالب می گردند و جمعیت باکتری های غالب 1011 × 5  تا 1011 باکتری 

در هر گرم مدفوع می رسد.
امروزه پروبیوتیک ها جایگاه مهمی در صنعت طیور دارند؛ زیرا استفاده 
مــداوم از آنتی بیوتیک ها در تغذیه طیور ســبب حضور بقایای آنها در 
فرآورده های طیور و افزایش مقاومت دارویی باکتری ها برای انسان شده 
است. درواقع در بسیاری از کشــورها، به علت نگرانی عمومی ناشی از 
اثرات احتمالی پس مانده های آنتی بیوتیکی و یا بروز گونه های باکتری 
مقاوم به دارو، اســتفاده از آنتی بیوتیک ها، ممنوع شده است )جین و 
همکاران، 1991(. پژوهشــگران بر این باورند که، باکتری هاِی دارای 
توان مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها، هنگام حضور در دستگاه گوارِش 
بدن حیوان، این مقاومت را کســب نموده انــد. درواقع انتقال ژن ها بین 
گونه های باکتریایی می تواند در دســتگاه گوارش رخ دهد و بیان ژن های 
باکتریایی در دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف تغییر 
می یابد. ایفال دوان و همکاران )1981( نشــان دادنــد که انتقال ژن ها، 
عالوه بر سویه های باکتریایی متعلق به گونه های مشابه، می تواند بین 
گونه های غیر مشابه نیز رخ دهد. همچنین نشان دادند یک سویه دارای 
پالسمید که عامل مقاومت در برابر 14 نوع آنتی بیوتیک است می تواند 
این پالسمید را به ســویه ای از اشریشیا کلی انتقال دهد. نتیجه چنین 
پدیده ای آن است که سویه ی اشریشیا کلی، در برابر 14 آنتی بیوتیک 
مقاوم خواهد بود. چنین ســویه های مقاومی، سپس از طریق غذا یا در 
اثر تماس مســتقیم با حیوان یا مواد دفعی از حیوان، به انســان انتقال 

می یابند. 
با شــناخت جامعه از تاثیــرات جانبی و نامطلــوب آنتی بیوتیک ها، 
به کارگیــری پروبیوتیک ها به عنوان عوامل درمانــی و افزایش دهنده 
رشد گســترش یافت. ایده ی اســتفاده از پروبیوتیک ها بر این واقعیت 
استوار است که چنانچه به هنگام تنش، بیماری و یا در زمان تولد، تعداد 
کافی از باکتری های اســید الکتیک، به کانال گوارش پرنده وارد شوند، 
مزاحمت  های میکروبی گوارشی به حداقل رسیده و یا بر طرف می گردد. 
عالوه بر این، میکروب های پروبیوتیکی وارد شده به محیط گوارش، برای 
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عملکرد بهتر و قابلیت بقای بیــش تر، به تکثیر و حفظ طیف میکروبی 
مطلوب مجرای روده ای در کانال گوارش کمک خواهند کرد.

تغذیه طیور با کشــت های الکتوباســیل ها چه به صورت خالص و چه 
مخلوط با ســایر باکتری ها، آثار مثبتی خواهد داشت. در جوجه های 
گوشــتی، پروبیوتیک ها، وزن گیری و ضریب تبدیــل غذایی را بهبود 
می بخشند و تلفات را کاهش می دهند. در گله های تخم گذار، مکمل های 
پروبیوتیکی، ســبب بهبود تولید تخم مرغ و تبدیالت غذایی می شوند. 
اندازه، وزن، وزن ســفیده و زرده تخم مرغ افزایش پیدا می کند، کیفیت 
آلبومین بهتر می شــود، غلظت کلسترول زرده کاهش پیدا می کند و وزن 

گیری مرغ بهتر می شود.

پروبیوتیک ها عمل  مکانیسم  و  عملکردها 
الف( بهبود ســالمت دســتگاه گوارش از طریــق حفظ فلور 

میکروبی مطلوب
روده های پرندگان ســالم عملکرد خوبی دارد که برای تبدیالت غذایی 
بهینه بــه منظور نگه داری و رشــد پرنده یا تولیــد اهمیت دارد. یک 
مشــخصه مهم مجاری روده ای ســالم، تعادل مناسب بین جمعیت 
باکتریایی آن اســت. باکتری های اســید الکتیک در سراســر مجاری 
گوارشــی حضور دارند و در بعضی از قسمت ها، ارگانیسم های اصلی 
به شمار می روند. زمانی که پرنده با شرایط پرتنش مانند درجه حرارت و 
رطوبت باال، تغییر جیره، استفاده از آنتی بیوتیک ها، حمل و نقل و غیره 
روبه رو می شــود، این وضعیت در روده به هم می ریزد. تغذیه مداوم با 
پروبیوتیک ها، میکروفلور مفید را در وضعیت ســالمت حفظ و عملکرد 
مناســب روده ها را تضمین می کند. پروبیوتیک ها برای رسیدن به این 

منظور از دو طریق زیر عمل می کنند:

)Competitive exclusion( 1. حذف رقابتی
حذف رقابتی، رقابت بین باکتری های مفید و مضر در اشغال محل های 

اتصال بر روی سلول های مجاری روده ای )انتروسیت های( پرنده است. 
اتصال، برای رشــد ارگانیسم و کاهش میزان برداشت آن ها از محل های 
اختصاصی در مجاری گوارشــی، ضروری اســت. اخراج باکتری ها از 
محیط روده در نتیجه جابه جایــی محتویات روده در اثر امواج طبیعی 
انقباضات روده ای صورت می گیرد. این بدان معنی اســت که هر باکتری 
که اول محل اتصال را اشــغال کند، دیگری را حــذف خواهد کرد. اگر 
ارگانیســم های مفید موجود در پروبیوتیک، اول به روده برسند اجازه 
نخواهند داد که ارگانیسم های بیماری زا محل های اتصال را اشغال کنند 

و بدین ترتیب از شیوع بیماری ممانعت می شود.
بدین ترتیب، روزهای اول پس از خروج جوجه از تخم، به لحاظ شــکل 
گیری طیف میکروبی کانال گوارش، دوره ای بحرانی محسوب می شود. 
این حساسیت، از فقدان تقریبا کامل میکروب، در لوله معدی-روده ای، 
در زمان تفریخ، ناشی می شود. در واقع، مجرای گوارشی جوجه تازه از 
تخم بیرون آمده، تقریبا فاقد میکروب است. طی چند ساعت اول پس از 
تفریخ، ممکن است باکتری های گوناگونی از جمله استرپتوکوکسی ها، 
انتروباکتری ها و کلستریدیوم های مدفوعی در کانال گوارش یافت شوند. 
جمعیت میکروبی کانال گوارش، تقریبًا بعد از دو هفته به پایداری نهایی 

خود می رسد.
تجویز خوراکی سوسپانســیون محتویات سکوم یا مدفوع بدست آمده 
از جوجه های بالغ به جوجه های تازه تفریخ شــده، مقاومت آن ها را در 
مقابل عفونت خوراکی ســالمونال باال می برد )نورمی و رانتاال، 1973(. 
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تلقیح دهانی جوجه هــای یک روزه با اســتفاده از محلول محتویات 
طبیعی روده پرندگان بالغ و ســالم )رقت 10 به 1(، یک روز قبل از آلوده 
سازی آزمایشی آن ها به سالمونال انتریتیدیس، منجر به عاری بودن 77 
درصد جوجه ها از آلودگی، در مقایســه با صد در صد وجود آلودگی در 
گروه شاهد شــد. چنین مصونیتی، عمدتا حاصل رقابت مستقیم فلور 
میکروبی بومی کانال گوارش با ســالمونال، برای اشــغال جایگاه های 

اتصال، در مخاط کانال گوارش می باشد.
بابا و همکاران )1991(، جوجه های استریل )عاری از هرگونه میکروب 
در بدو تولد( را با اشریشــیاکلی Escherichia coli، الکتوباســیل و یا 
مخلوطی از هر دو آلوده نمودند و ســپس از راه دهان آن ها را با سالمونال 

تیفی موریوم7  تلقیح کردند. 
آن ها دریافتند که مخلوط هر دو میکروب، در جلوگیری از تکثیر و غالب 
شدن ســالمونال تیفی موریوم مؤثرتر از اشریشیاکلی یا الکتوباسیل به 

تنهایی، عمل می کند.
اتصال  به محل هــای  برای چســبیدن  پاتوژن ها  با  الکتوباســیل ها 
روی ســطوح روده ای رقابت می کنند. بیش ترین میزان رشــد و تکثیر 
ارگانیســم ها در روده جوجه ها )جایگزینی و رشد( بین 72- 48 ساعت 
بعــد از درمان با پروبیوتیک صورت می گیرد. پوشــیده شــدن دیواره 
روده ها به وســیله الیه ای متراکم از میکروفلور، نقش مهمی در شروع 
محافظت جوجه ها در مقابل پاتوژن هایی چون ســالمونال، اشریشیا 
و کمپیلوباکتر ژژو نی9 بازی می کند.  کلی، کلســتریدیوم پرفرینژنس8 
این نشان می دهد که رقابت مســتقیم برای محل های اتصال، احتمااًل 

عملکرد اولیه حذف رقابتی است.

2. تولید اسید و کاهش pH  دستگاه گوارش: 
تاثیر منفی، تقابــل و ضدیت باکتری های اســید الکتیک با گونه های 
باکتری غیر مفید کانال گوارش، با محصوالت نهایی حاصل از متابولیسم 
آن ها ارتباط دارد. باکتری های اســیدالکتیک، با تولید مقادیر زیادی از 
اسیدهای آلی، همچون اسید استیک و اسیدالکتیک، pH روده را کاهش 

می دهند )فاکس، 1998(. 
اسیدهای آلی، برای میکروب های نامطلوب موجود در روده، سمی بوده 
و از رشد بسیاری از ارگانیســم ها از جمله باکتری های گرم منفی ایجاد 
کننده بیماری جلوگیری می کنند. فعالیت این اســیدها به pH بستگی 
دارد. به موازات کاهش pH، این ســمیت، چند برابر می شود. چرا که، 
اشکال غیریونیزه )غیرقابل تجزیه( این اســیدها، بهتر به درون دیواره 
ســلولی باکتری ها نفوذ می کنند و موجب متالشی شدن آن می شوند. 
لذا، اثر ضدیت )آنتاگونیستی( الکتو باســیل بر انتروباکتر و سالمونال، 

ناشی از تولید اسیدالکتیک است. 

3. ترشح مواد مشابه آنتی بیوتیک ها:
از  هستند  قادر  الکتوباســیل(  های  )گونه  اســیدالکتیک  باکتری های 
رشــد باکتری های پاتوژن )بیماری زا( جلوگیری کننــد. این فعالیت 
آنتاگونیستی باکتری های اسیدالکتیک، نسبت به باکتری های بیماری 

زا را می توان تا حدودی با تولید مواد باکتری کش مرتبط دانست.
و  از رشد گونه های ســالمونال، استافیلوکوک10  گونه های الکتوباسیل 
اشریشیا کلی، شیگال11، پروتئوس12، کلبسیال13، سودوموناس14 و غیره 
که از پاتوژن های مهم مجاری روده ای در طیور هستند، ممانعت به عمل 
می آورند. باکتری های اســیدالکتیک با تولید چندین ماده باکتریوسید 
)از بین برنــده باکتری ها( میکروارگانیســم های پاتوژن را می کشــند 
)ممانعت رقابتی(. این مواد شــامل باکتریوســین ها، الکتوســیدین، 
پراکســید هیدروژن، لیزوزیم، الکتوفرین، الکتو پراکسیداز، اسیدولین 
و اسیدوفیلین هســتند. به نظر می رسد که پراکســید هیدروژن تولید 

 Staphylococcus  10           Campylobacter jejuni  9           Clostridium perfringens 8                  Salmonella typhimurium  7
Pseudomonas  14          Klebsiella  13           Proteus  12                  Shigella  11
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شده توســط برخی از گونه های الکتوباسیل، مسئول بخشی از این اثر 
متقابل آنتاگونیستی است، چون این ماده در محیط های با pH پایین، 
دارای فعالیت میکروب کشــی قوی تری اســت )گیلیلند، 1990(. در 
حال حاضر اعتقاد بر این است که فعالیت ضدباکتریایی الکتوباسیلوس 
اسیدوفیلوس مربوط به ترکیب عواملی مانند اسیدها، پراکسید هیدروژن 

و باکتریوسین هاست.
 تولیــد مواد باکتریوســید، محدود به باکتری ها نمی شــود و مخمر 
را که  اولیگوساکارید   - نیز، متابولیت مانان  ساکارومایسز ســرویزیه15 

آنتاگونیست ارگانیسم های بیماری زاست آزاد می کند.

4. تجزیه ی نمک های صفراوی: 
نمک های صفراوی ترشــح شــده به درون مجرای معدی - روده ای، 

موجب امولسیون چربی های جیره می شوند. 
اکثر باکتری های تولید کننده اســیدالکتیک، توانایی تجزیه اسیدهای 
صفراوی به اشکال آزاد، همچون اسید کولیک، اسید دی اکسی کولیک 
و اسید تارو کولیک )taurocolic acid( را دارند. این اسیدهای آزاد، در 

مقایسه با شــکل ترکیبی خود، قابلیت بازدارندگی بیشتری دارند و لذا 
در مقابله با باکتری های بی هــوازی و باکتری های هوازی گرم مثبت، 
مؤثرتر می باشــند. این فرآینِد تجزیه اســیدهای صفراوی به وسیله 
باکتری هــای پروبیوتیک، ماهیت ضدمیکروبــی آن ها و تولید ترکیبات 
ضدمیکروبی )اسیدولین و رئوترین( را افزایش می دهد و منجر به کاهش 
بیش تر جمعیت باکتری های زیان آور در لوله گوارش می شود )جووان و 

همکاران، 1991(.
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استفاده از پودر حشرات به عنوان منبع پروتئینی در 
تغذیه طیور و آبزیان )قسمت اول(

مهندس حسین ناجی
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مقدمه
افزایش جمعیت در سراسر کره زمین، انسان را با کمبود منابع غذایی روبرو کرده 
و در این میان فقر پروتئین به گونه ای اساســی محققین را برای یافتن منابع 
جدید در تنگنا قرار داده است. موضوع تهیه خوراک دام، طیور و آبزیان به یکی 
از دغدغه  های اصلی صاحبان این گونه صنایع تبدیل شده است. چرا که عمدتًا 

از منابع گیاهی استفاده می شود که محدودیت های خاصی را ایجاد می کند.
با عنایت به این مطلب که در دهه اخیر تولیدات پروتئین حیوانی مانند گوشت 
طیور و ماهی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران گسترش چشمگیری 
داشــته اســت، بدین ترتیب تولید خوراک مورد نیاز این حیوانات نیز رشد 
روزافزونی داشته اســت. برای تامین پروتئین مورد نیاز از منابع گیاهی و 
حیوانی استفاده می شــود و گاهًا منابعی هستند که بصورت مشترک 

می توانند مورد مصرف حیوان و انسان قرار گیرند.
طبق تخمین سازمان فائو 10 درصد از کل ماهی تولید شده در جهان صرف 
تولید پودر ماهی می گــردد. بخش اعظم جیره غذایی ماهی را پودر ماهی 
تشکیل می دهد و نیز منابع پروتئین گیاهی و حیوانی در خوراک طیور نقش 

مهمی در قیمت تمام شده محصول دارد.
فلــذا با توجه به جمیع مــوارد فوق الذکر باید گزینه هــای جایگزین و یا 
بهگزین را بررســی و انتخاب نمود که می توان بــه جلبک ها، عدس آبی، 
پودر حشــرات، فرآورده های فرعی کارخانجات محصوالت صنایع غذایی 

و گیاهان لگومینوز)باقال، نخود، لوبیا( اشاره کرد.

چالش های تولید و واردات نهاده های دامی در ایران
1. وابستگی شدید به واردات

2. نوسان نرخ نهاده در فصول مختلف بدلیل وابستگی شدید به نرخ ارز
3. محدودیت شرایط اقلیمی در رابطه با کشت ذرت، گندم و دانه های روغنی

4. کمبود آب در ایران
5. نیاز غالت به آب زیاد در زمان کاشت

بنابراین یافتن منابع جدید پروتئین که ارزش غذایی قابل قبول وهزینه کمتری 
داشته باشد همیشه مد نظر بوده است و حشرات می توانند بخشی از غذای 
9 میلیارد جمعیت جهان در ســال 2050 را تشکیل دهند. افزایش تولید غذا 
باعث افزایش فشار بر آب، خاک و انرژی می شود. حشرات می توانند جهت 
تامین پروتئین مورد مصرف طیور و آبزیان مورد اســتفاده قرار گیرند که با 
غذای انســان رقابت نمی کنند. حشرات یکی از خوراک های طبیعی پرندگان 
بوده و پروتئین حاصل از حشرات یکی از منابع قابل توجه می باشد. حشراتی 
مانند ملخ، کرم، مگس، کرم ابریشــم و بسیاری دیگر می توانند بدین منظور 

مورد استفاده قرار گیرند.
حشرات توانایی تولید 200 برابر پروتئین بیشتر در مقایسه با سویا در هر هکتار 
دارند که به خاک حاصلخیز هم نیاز ندارند. عالوه بر این، حشــرات با استفاده 

از مواد مغذی موجود در ضایعــات، آن ها را تبدیل به منبع پروتئین با کیفیت 
می کنند. تکنولوژی تولید حشرات و استفاده از آن ها در خوراک به چرخه عرضه 

محصوالت طیور و آبزیان و پرورش پایدار طیور و آبزیان کمک می کند.
حشرات عمدتًا در مرحله الرو و یا شفیره به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
مورد استفاده قرار می گیرند و بصورت سنتی و صنعتی قابل تولید می باشند. 
حشرات بر روی ضایعات گوناگونی که به وفور در دسترس می باشند، قابلیت 

رشد دارند. 
 بررسی ها نشان می دهد که از ســال 2003 به بعد، سازمان خوار و بار جهانی 
)FAO( بطور جدی بر روی موضوع اســتفاده از حشرات در تغذیه انسان و دام 

متمرکز شده است. 
حشرات خوراکی دارای مواد مغذی با کیفیت از قبیل اسیدهای آمینه، ویتامین ها 
و چربی می باشند. در کشور زامبیا نوعی کرم را به عنوان ماده خوراکی استفاده 
می کنند )Ghaly 2009(. در غرب آفریقا حشرات از قدیم برای تغذیه انسان و 

(Riggi et all.2013; kenos et all 2014).طیور مورد استفاده بوده است
تفکیــک تغذیه با پروتئین حشــرات در پرورش طیــور و ماهی موجب 
می شود که بازچرخ مواد افزایش یافته و نیز از آلودگی محیط جلوگیری 

(Khusro et all 2012).بعمل آید
البته پتانسیل ضایعات گوناگون برای تولید حشــره، ارزش غذایی حشره و 
جنبه های بهداشــتی از جمله موضوعات الزم برای بررســی کشت و تولید 

حشرات می باشد.

منابع:
1- Khusro M., Andrew N.& Nicholas A.(2012) Insects as Poultry 
feed: a scoping study for poultry production systems in 
Australia. World's poultry science Journal 66,435-46
2-  Van Huis A.(2013) potential of insects as food and feed in 
assuring food security. Annual Review of Entomology 56,563-83
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تخم مرغ، معجزه ای برای کاهش وزن 
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تخم مرغ یکی از بهترین انتخاب ها برای کاهش وزن سالم است. تخم 
مرغ سرشار از چربی های سالم، پروتئین های عضله ساز و امالح و 

ویتامین هاست و کمک تان می کند به شیوه ای سالم وزن کم کنید.
شاید شنیده باشــید که محققان و متخصصین تغذیه اعتراف کردند که 
در مورد تخم مرغ اشــتباه می کرده اند و تخم مرغ منجر به بیماری قلبی 
نمی شود و در واقع برای سالمتی بســیار هم مفید است. تخم مرغ یکی 
از بهترین انتخاب ها برای کاهش وزن ســالم اســت. تخم مرغ سرشار از 
چربی های ســالم، پروتئین های عضله ســاز و امالح و ویتامین هاست و 

کمک تان می کند به شیوه ای سالم وزن کم کنید.
 

تخم مرغ کم کالریست
همه می دانند که کاهش کالری روزانه بهترین راه ِ الغر شدن است. نکته  اصلی 
این اســت که غذاهایی بخورید که بدون اینکه کالری زیادی وارد بدن تان کنند 
سیرتان کنند. بیشتر اسنک ها باالی 100 کالری انرژی دارند اما یک تخم مرغ 
بزرگ فقط 80 کالری دارد. تخم مرغ سالم تر از اسنک های بسته بندی شده 
است و زرده ی آن به طرز شــگفت انگیزی مغذیست. از آنجایی که یک وعده  
غذایی که از تخم مرغ تهیه می شود معموال از سه تخم مرغ تشکیل شده است، 
شما کمی بیشتر از 240 کالری دریافت خواهید کرد و اگر سبزیجات هم مصرف 
کنید به 300 کالری هم می رسد. اما یادتان باشد نیمرو کردن تخم مرغ با روغن یا 

کره می تواند 50 کالری به آن اضافه کند.

طوالنی تر سیر نگه تان می دارد
تخم مرغ به دلیل پروتئین زیادی که دارد نه تنها بســیار مغذی اســت بلکه 
کمک تان می کند مدت طوالنی تری سیر بمانید. غذاهایی که پروتئین فراوانی 
دارند در دسته  بسیار سیر کننده ها قرار می گیرند. یعنی اشتهای تان را کنترل 
کرده و احتمال اینکه ســراغ اســنک خوردن بروید کم می کنند. غذاهایی که 

پروتئین کمی دارند چندان سیر و راضی تان نمی کنند.
مطالعات گوناگونی نشــان داده اند افرادی که وعده های غذایی شان به اندازه 
تخم مرغ کالری داشت اما پروتئین شان کمتر بود نسبت به آنهایی که غذاهای 
پرپروتئین مانند تخم مرغ مصرف می کرده اند، کمتر احساس سیری و رضایت 
داشتند. احساس سیری و رضایت از غذا باعث می شود با حذف تمایل به اسنک 
خوردن، 60 درصد کالری کمتری دریافت کنید و تمایل تان به اســنک خوری 

پیش از خواب هم 50 درصد کمتر شود.

متابولیسم تان را سرعت می دهد
تخم مرغ، میزان متناسبی از آمینواسیدها را داراست و به همین خاطر بدن شما 
می تواند به طور موثر از این پروتئین ها برای سوخت و ساز استفاده کند. تخم 
مرغ به دلیل خاصیت گرمازایی، انرژی الزم برای تجزیه ی غذا را در اختیار بدن 

می گذارد و خوردن غذاهای پروتئین دار می تواند ســرعت سوخت و ساز را به 
اندازه ی 80 تا 100 کالری در روز باال ببرد. بنابراین خاصیت گرمازایی تخم مرغ 

می تواند کالری سوزی بدن تان را افزایش بدهد.

روزتان را خوب شروع کنید
صبحانه ای که شامل تخم مرغ باشد بهترین انتخاب برای آنهایی است که قصد 
کاهش وزن دارند و پژوهش ها نشان داده زنان چاقی که برای صبحانه تخم مرغ 
می خورده اند بیشتر از آنهایی که صبحانه شان شامل تخم مرغ نبوده است وزن 
کم کرده بودند. ضمنا افرادی که تخم مرغ خورده بودند بیشتر احساس سیری 

می کردند و روز بعد کالری کمتری دریافت کرده بودند.
مطالعه ای که روی مردها انجام شــد نیز همین نتایج را در برداشت. کاهش 
دریافت کالری به مدت 24 ساعت بعد از خوردن تخم مرغ برای صبحانه قابل 
مشاهده بوده است. در واقع خوردن تخم مرغ برای صبحانه باعث 65 درصد 
کاهش وزن بیشــتر طی دوره  دو ماهه شده بود. ضمنا خوردن تخم مرغ برای 
صبحانه باعث می شود سطح قند خون و در نتیجه واکنش بدن به انسولین ثابت 

بماند. تخم مرغ، هورمون اشتها را که گرلین نام دارد سرکوب می کند.
تخم مرغ دردسترس است و به راحتی آماده خوردن می شود

تخم مــرغ را به راحتی می توانید به رژیم غذایــی روزانه تان اضافه کنید. در 
بیشتر فروشگاهها تخم مرغ موجود است و گرانقیمت نیست و در عرض چند 
دقیقه برای خوردن آماده می شود. می توانید تخم مرغ را نیمرو یا آبپز کنید و 
یا با آن املت تهیه کنید و هر جوری که دوســت دارید طعم دارش کنید. املت 
صبحانه ای که با دو تخم مرغ درست شده و حاوی سبزیجات هم باشد، یکی 

از بهترین راههای تهیه یک صبحانه  سالم و کمک به کاهش وزن است.

منبع:
 alivebynature



38

نشریه برکت، زمستان 1397

8

سوسک بستر و روش های مقابله با آن 

مهندس جمشید رشوند 
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سوســک بســتر با نام التین  Darkling Beetle  از دســته حشرات و از 
انگلهای خارجی بوده که از آن ها به عنوان سوسک تاریکی نیز یاد می شود. 
مراحل ابتدایی زندگی سوسک بستر مانند سایر حشرات شامل: تخم، الرو، 
شفیرگی و سوسک بالغ بوده که مکان های تاریک، مرطوب و دور از دسترس 
را جهت تخمگذاری انتخاب کرده و با تخمگذاری و طی نمودن چرخه تکامل 

تا مرحله سوسک بالغ جمعیت خود را به بیشترین تعداد افزایش می دهند.
از مهمترین شرایط محیطی رشد و تکثیر سوسک بستر می توان به مواردی 
مانند دما، رطوبت، تاریکی و در دسترس بودن غذا اشاره نمود. در واحد های 
پرورش طیور معمـواًل دان آمـاده موجـود در سیستم دانـخوری هـا مـورد 

تـغذیه آن ها قرار می گیرد.
دسترســی به آب و رطوبت در چرخه زندگی این حشره بسیار ضروری بوده 
به گونه ای که گذر از مرحله الرو و ورود به مرحله شفیرگی در حضور رطوبت 
میسر خواهد بود. الرو حشره، جهت تامین رطوبت خود حتی از رطـــوبت 
مـدفوع و تلفات پرندگان داخل سالن استفاده و خود را به مرحله شفیرگی 

وارد می کند.
سوســک بســتر به شــدت از نور فراری بوده و تغذیه و تخمگذاری آن در 
محل های تـــاریک انجام می پذیرد. این گـــونه از سوسک قابلیت پرواز 
داشــته و در مواقع بروز خطر، به حالت ســکون در آمده و تا زمان رفع خطر 

کاماًل بی حرکت می ماند. 
نکته حائز اهمیت اینکه در آزمایشات اجرایی صورت گرفته، مشاهده گردید 
که حشره بالغ در برابر ســم cypermethrin کاماًل آسیب پذیر می باشد در 
حالی که الرو آن در برابر سم مقاومت بیشتر و آسیـب پذیری کمتری از خود 

نـشان می دهد.
این حشره به گاز فرمالین مقاوم بوده و معمواًل بوسیله پوشال یا مواد اولیه 
دان بــه واحد های پرورش طیور راه پیدا می کننــد و برای زنده ماندن از بتن، 
اجسام پلیمری، کاغذ، پوشال خشک، بقایای کود مرغی و دان تغذیه کرده 
و در زمان تاریکی از طریق گیرنده های صوتی موجود در ســر خود با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند و زندگی آن ها غالبًا به صورت گروهی می باشد.

روشهای مبارزه و کاهش جمعیت سوسک بستر 
در مواقع حضور طیور در سالن، امکان مبارزه شیمیایی، اسـپری گــازوئیل، 
شعــله دهی یا استفـــاده از  گرمای مستقیم بر روی سوسـک ها وجود 
ندارد و کنتـرل جـــمعیت آن ها بسیار دشوار می باشد. لذا روش های مذکور 

در زمان آماده سازی و خالی بودن سالن از پـرنده تـوصیه می گردد.

 در زمان حضور پرندگان، اســتفاده از روش های مکانیکی مانند مکنده های 
هوا )جارو برقی های کم صدا (جهت جمع آوری سوســک و الرو ها در محل 
تجمع، تله گذاری از طــــریق تعبیه ظرف های حاوی گازوئیل و یا پشـم 

شیشه های آغشتـه به آب در بخـشهای مختلف سالـن و محصور کردن 
آن ها به منظور جلوگیــری از نزدیکی مرغ ها به ظرفهای مذکور و یا نظافت 
دستی می تواند بعنوان راهکارهای مناسب و ایمن جهت کاهش و کنترل آن ها 

موثر واقع شود.
استفاده از سموم از نوع مواد آلـــی که حـتی در حـضور پرندگان نیز قابل 
اجرا می باشد با رضایت نسبی همرا بوده است که با صرف هزینه های زیادی 
همراه خواهد بود. انتقال مکانیکی پوشــال و یــا کودهای محل های مورد 
تجمع الروها به خارج از سالن و معــدم سازی آن ها نیز از روشـهای مؤثـر 

کـاهش جمعیت این حشرات می باشد.
 موضوع حائز اهمیت و نگران کننده در خصوص سوســک های مذکور این 
اســت که آن ها می توانند در انتقال عوامل بیماری زا در بین پرندگان سالن و 
حتی گله های بعدی نقش مؤثر و مخربی ایجاد نمایند. تحقیقات نشــان 
داده است که سوسک بستر، به عنوان مخزن بسیاری از میکروارگانیسم های 
بیماری زا مانند اشریشیاکلی، سالمونال تیفی موریوم، کمپیلوباکترژژونی و 
عوامل ویروســی مختلفی مانند ویروس آبله ماکیان، ویروس لکوز، ویروس 
بیماری مارک، ویروس بیماری نیوکاســل، ویــروس آنفلوانزای پرندگان و 
ویروس بیماری بورس عفونی شناخته شده است. به عالوه، سوسک بستر 

میزبان واسط بسیاری از کرم ها نیز می باشد.
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اهمیت بیو سکیوریتی خروج)Exit Biosecurity( در 
کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور 

دکتر بیژن آذری
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در یک تعریف عام، بیو ســکیوریتی در واحد های مرغداری  به مجموع 
اقداماتــی اطالق می گردد کــه از ورود عوامل بیمــاری زا )ویروس ها، 
باکتری ها، قارچ ها، تک یاخته ها، انگل ها(، جوندگان و پرندگان وحشی و 
تماس آن ها  با طیور در مزرعه جلوگیری می کند. درواقع بیوسکیوریتی را 
می توان اینگونه تعریف کرد: کلیه تدابیری که از ورود عوامل تهدیدکننده 

سالمت طیور جلوگیری می نماید. 
همانطور که مالحظه می شــود در تعریف بیوســکیوریتی تمام تمرکز 
بر این راستا اســت که از ورود عوامل بیماری زا به واحد های غیر آلوده 
جلوگیری شود. اما زمانی که واحد پرورشی به بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان آلوده شود، چه اقداماتی باید انجام پذیرد تا ویروس مولد 
بیماری از واحد های آلوده خارج نشــده و در منطقه پخش نشود؟ این 

مقوله تحت عنوان "بیوسکیوریتی خروج" بحث می شود. 

بیوسکیوریتی ورود:
اقدامات پیشــگیرانه  از بیوســکیوریتی ورود، اجرای صحیح  منظور 
به منظور جلوگیــری از ورود عوامل بیمــاری زا از جمله ویروس مولد 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به مرغداری می باشد. این اقدامات شامل 
ضد عفونی تجهیزات و ماشــین آالت، لباس های کار و کفش ها، دوش 
گرفتن پرسنل در بدو ورود، جلوگیری از ورود وسایل غیر ضروری توسط 
افراد به مزرعه، مبارزه با جوندگان، ســگ، گربه و حشــرات، محصور 
نمودن محیط اطراف مرغداری، قطع یا به حداقل رســاندن وســایل 
مشترک با ســایر مرغداری ها، اعمال قوانین سختگیرانه برای پرسنل 
به منظور عدم نگهداری پرندگان خانگی در منزل، عدم مراجعه پرســنل 
به بازارهای فروش پرندگان و ســایر واحدهای مرغداری و کشتارگاه ها و 
... می باشد. ضروری است تا اصول بیوسکیوریتی به صورت ادواری به 

پرسنل آموزش داده شود.

بیوسکیوریتی خروج:
در واحدهای پرورشی که آلودگی به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
تایید می شود، به بیوسکیوریتی باید از زاویه ای دیگر نگریست. در این 
واحدها باید اقدامات الزم جهت جلوگیری از خروج بیماری از واحد آلوده 
صورت گیرد که تحت عنوان "بیوســکیوریتی خروج" شناخته می شود. 
درواقع به محض اینکه آلودگی مزرعــه به ویروس آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان تایید شــد، اجرای اقدامات مربوط به بیوســکیوریتی، شکل 
معکوس بــه خود می گیرد. در این صورت محیــط بیرون پاک و محیط 
داخل مزرعه آلوده در نظر گرفته می شــود. لذا تمام تالش ها باید بر این 
راستا متمرکز شــود که از خروج ویروس از داخل مزرعه جلوگیری شود 
و به صورت فرضی، یک تور امنیت زیســتی بر روی واحد آلوده کشیده 

شــود. در واحد آلوده، از زمان تایید آلودگی تا پایان معدوم سازی و پاک 
سازی مزرعه، اقدامات الزم جهت بیوسکیوریتی باید به صورت معکوس 

اجرا شود.

مواردی که الزم است تا در بیوسکیوریتی خروج رعایت گردد را می توان 
به صورت زیر خالصه کرد:

الف. به محض مشــاهده تلفات غیر متعارف و یا بروز شرایطی که الزم 
اســت تا اداره کل دامپزشــکی از مزرعه نمونه بــرداری کند، برقراری 
قرنطینه موقت الزامی می باشــد )این امر با اســتقرار نماینده شبکه 
دامپزشــکی شهرســتان مربوطه در محل ورود و خروج مزرعه انجام 

می پذیرد(.
ب. تردد پرســنل مهم ترین عامل در انتقال مکانیکی ویروس می باشد. 
بدین منظور الزم اســت تمامی افرادی که قصد خروج از مزرعه را دارند، 

دوش گرفته و وسایل همراه آن ها به صورت اصولی ضدعفونی گردد. 
ج. کلیه وسایل خروجی از مزرعه باید ضدعفونی شوند.

بعــد از انجام نمونه گیری و در صورت تاییــد آلودگی مزرعه به ویروس 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تمام تالش بر این امر متمرکز خواهد شد 
که اجازه ندهیم تحت هیچ شــرایطی آلودگی از این مزرعه خارج شود. 
نحوه اجرای این اقدامات بر عهده تیمی متشکل از مسئولین بهداشتی 
مزرعه آلوده و مزارع همجوار و با محوریت نمایندگان سازمان دامپزشکی 

خواهد بود. این اقدامات عبارتند از:
1. تمامی افرادی که قصد خروج از مزرعه را دارند، الزم اســت تا دوش 
گرفته و کلیه وســایل همراه آن ها ضدعفونی شود. درصورت صالحدید 
مدیر مزرعه، الزم اســت تا به تمامی پرســنلی که عدم حضور کوتاه 
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مدت آن ها به فعالیت شرکت آســیب وارد نمی کند و یا پرسنلی که مقیم 
مناطق روســتایی بوده و به صورت غیر مستقیم با طیور بومی در ارتباط 
می باشند، مرخصی داده شود. به هر میزان که رفت و آمد به مزرعه کم تر 

شود، کنترل شرایط راحت تر خواهد بود. 
 2. اطراف مزرعه به طور کامل آهک پاشی شده و از نوارهای مخصوص 

قرنطینه استفاده گردد. 
3. در صورت وجود سگ و گربه در مزرعه، تیمی از کارگران مامورجمع آوری 

آن ها گردند. 
4. مبارزه با موش هم باید توسط تیم مذکور انجام پذیرد. 

5. الزم اســت تا پرندگان وحشــی و آزاد پرواز، در مدت معدوم سازی و 
پاکسازی مزرعه از محوطه سالن ها دور نگهداشته شده و هر عاملی که 
موجب جلب توجه این پرندگان می شــود )اعم از آب و دان( سریعا جمع 

آوری گردد. 
6. در فصول فعالیت مگس ها، الزم است تا مبارزه علیه آن ها تداوم یابد 

چراکه این حشرات در انتقال مکانیکی عوامل بیماری زا نقش دارند. 
7. عالوه بر سالن هایی که عملیات معدوم سازی در آن ها انجام می شود، 
الزم اســت ماشــین های حمل طیور تا گودال های معدوم ســازی نیز 

ضدعفونی شوند.
8. کارگرانی که مسئول معدوم سازی می باشند، باید بطور کامل توجیه 
شــوند که نقش مهمی در انتقال بیماری دارند. به همین دلیل الزم است 
ترجیحا تا پایان عملیات معدوم ســازی، در مزرعه بیتوته کنند و بعد از 
اتمام معدوم ســازی، زیر نظر مسئول بهداشــت مزرعه، دوش گرفته و 

لباس های کار آن ها سوزانده شود. 
9. شــرایط جوی در زمان معدوم سازی، نقش مهمی در انتقال ویروس 
دارد. به طوری که بــارش باران باعث کاهش پخش ویروس می شــود 
درصورتی که وزش بــاد می تواند ویروس آنفلوانزا را در مســافت های 
طوالنی پخش کند. ترجیحا الزم است تا در هنگام وزش بادهای شدید، 
کار معدوم سازی متوقف شود. )الزم به توضیح است که احتمال انتقال 
ویروس آنفلوانزا از راه هوا، کم تر از راه های انتقال مکانیکی می باشد اما 

وزش بادهای شدید احتمال انتقال ویروس را افزایش می دهد.(
10. کود واحد هــای آلوده، نقش مهمی در پخــش ویروس در محیط 
دارد. در صورت وجود دستگاه کود خشک کن در کنار سالن ها، می توان 
کود خروجی از هر سالن را بالفاصله خشــک کرده و داخل کیسه های 

مخصوص ریخته و درب آن ها دوخته شود. 
11. بعد از اتمام عملیات معدوم ســازی، نوبت به پاکســازی و آماده 
ساختن سالن ها می رسد که از اهمیت فراوانی برخوردار است و هرگونه 
اهمال و ســهل انگاری در این امر، می تواند منجر به پخش ویروس در 
محیط شود. حرارت دادن سالن های خالی شده، نقش مهمی در از بین 

بردن ویروس به جا مانده در سالن ها دارد.
بعد از اتمام عملیات معدوم سازی، هنوز هم آلودگی در مزرعه وجود دارد 
و الزم اســت تا این مرحله مدیریت شــود. تمامی افرادی که در مزرعه 
مشغول عملیات معدوم سازی می باشند، قابلیت انتقال آلودگی به خارج 
از مزرعه را دارا می باشند. بعد از تایید آلودگی مزرعه به آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان، به دلیل فشار روانی که به مدیران و پرسنل وارد می شود، 
معموال نظام بیوســکیوریتی واحد از هم گسســته می شود و به همین 
دلیل احتمال انتقال آلودگی به مزارع همجوار افزایش می یابد. بنابراین 

مدیریت بحران در این موارد، از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.

منابع:
1. J.L. Vegad.2015,Poultry Diseases A Guide For Farmers 
And Poultry Professionals.
2. David E. Swayne.14th Edition, Diseases of poultry.

3. بیماری های طیور و مدیریت مزارع مادر، دکتر اوستا صدرزاده، چاپ 
اول 1395 
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گرامی محققان   و  دانشجویان  اساتید، 

 با اهدا سالم و احترام به استحضار می رســاند واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی برکت 
از سال 96 اقدام به چاپ نشــریه مرغداری نموده است که بصورت فصلنامه منتشر می شود.  
این مجله علمی پژوهشــی، همزمان با چاپ شــماره ششم، از شــما دعوت به عمل می آورد 
تا در ارائه مقاالت  اصیل پژوهشــی منطبــق با فرمت  و حوزه هــای تخصصی مجله ما را 
یاری نمایید. مقاالت پس از بررســی و نهایی شدن فرآیند انتشــار در نشریه چاپ خواهند 
شــد.  لذا از اســاتید و محققان گرامی دعوت می شــود تا مقاالت خود را در قالب فرمت  و 
حوزه  های مجله از طریق articles@barekatgroup.com و یا ُکد پســتی 1917643353 

فرمایند. ارسال 
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