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بیماری بروسلوز برای کارگران
کارخانه بسته بندی گوشت

رهنمون های الزم پیشگیری از

مقدمه
ممکن  که  است  بیماری  نوع  یک  بروسلوز 

است از حیوانات به انسان منتقل شود.
 اما در مورد انتقال آن از انسان به انسان هنوز به موردی برخورد نشده است. 
وقتی که وضعیت های شیوع بروسلوز توسط پزشکان گزارش می شود 
می بینیم که شیوع بیماری عمدتا توسط سهل انگاری دامپروران، 
کارکنان کشتارگاه و بسته بندی گوشت و گهگاه دامپزشکان رخ 
می دهد. به همین دلیل دقت ما بر روی ممارست در کار و بهداشت 

شخصی خوب در کار می باشد. 
نحوه شیوع بیماری

با لمس کردن دام و یا در حین  انسان  از دامها به  بروسلوز می تواند 
کشتار از سه طریق سرایت نماید : تماس ،خوردن و استنشاق 

مورد اول )تماس( از طریق تماس بریدگی یا زخم پوست با گوشت دام 
تازه ذبح شده صورت می گیرد،یا وقتی که مخاط بینی ، لب ها و چشم 

انسان با ذرات معلق مایعات بافتهای دام تماس می یابد.
سرایت از طریق خوردن ، ممکن است با نوشیدن شیر خام یا خوردن 
که  )پنیر(  دامی  لبنیات  مصرف  با  ویا  است  نپخته  که خوب  گوشتی 
دارای عامل بیماری می باشد صورت بگیرد. در کارخانجات بسته بندی 
ناخن  از راه دهان )خوردن(  بیماری  انتقال عامل  گوشت منابع اصلی 
با آن کار می  با دستی که  خایی کارگران،خوردن ویا کشیدن سیگار 

کنند و مرتبا با مایعات بافتی دام در تماس است،می باشند.
انتقال از طریق تنفس ممکن است با استنشاق هوای دارای قطرات مایع 

حاصل از بافتهای بدن صورت می گیرد.
عالئم عمده بیماری

عالئم گزارش شده بروسلوز در بیماران عبارتند از:
تب ، سردی ، دردهای مفصل ، عرق ، دردهای بدن ، ضعف ، کاهش- 

وزن ، سردرد ، بی اشتهایی و افسردگی 
ممارست های کاری

این رهنمود ها آزمایش همه گاوهای ماده پرورشی را در حراجی ها و 
کشتارگاهها و همچنین هرساله تست گاوهای شیری را الزم می بیند. 
بر روی  نشان گذاری  یا  و  از گوشها  یکی  بریدن  با  دامها سروپوزوتیو 

گوش از سایر دامها متمایز می شوند.
بروسال  برای  • گاوها دو تست لخته خون مثبت و تست چرخه شیر 

آبرتوس دارند.
مطالعات نشان می دهند که ریسک سرایت به کارگران با افزایش تراکم 

و تجمع ارگانیسم های بروسال در محل کار افزایش می یابد.
به همین دلیل ما توصیه می کنیم:

الی   20 از  کمتر  روزانه  باید  سروپوزوتیو  گاوهای  روزانه  کشتار   -1
25 راس باشد. زیرا کمتر از این تعداد تمرکز ارگانیسم های بروسلوز 
و  بود  نخواهند  کافی  بروسلوز  بیماری  ایجاد  برای  و  آورده  پایین  را 

همچنین شانس کمتری برای سرایت به کارگران خواهد بود.
2- گاوهای گله حاوی بروسلوزیس بایستی در پایان کار کشتار شوند. 
استراحت  زمان  در  بروسال  های  ارگانیسم  تقلیل  یا  و  انهدام  کارهای 

شیفت کاری صورت بگیرد.
3- بین دامهای سروپوزوتیو یک فضای الشه بایستی نگهداشته شود تا 

جایی که ذرات معلق در هوای بین دو فضا نتوانند انتقال یابند.
از گله سروپوزوتیو  یا گاوی  4- دست زدن به جنین گاو سروپوزوتیو 

بایستی خیلی کم انجام شود. 
5- رحم به طور کلی درآورده شود و قبل از این کار باز نشود.

6- غدد پستانی بدون برش در داخل درآورده شود و گره های لنفاوی 
باالی پستان دست نخورده و بدون برش بماند.

7- به هنگام کشتار گاو سروپوزوتیو یا گاودیگر از همان گله،کارگرانی 
استنشاق ذرات  برای  باالیی  که در جایگاه ذبح هستند دارای ریسک 
پخش شونده یا ریختن این مواد هستند ، بایستی عینک های حفاظ دار 
و یا عینک های ایمنی با محافظ جانبی به چشم بزنند و ماسک تنفسی 

برای جلوگیری از استنشاق ذرات معلق داشته باشد.
بهداشت شخصی

برای جلوگیری از انتقال توسط خوردن :
• خوردن، نوشیدن و سیگارکشیدن در محل کار مجاز نباشد.

• کارگران باید دستهای خود را قبل از ترک محل کار به طورکامل با 
آب و صابون بشویند.

کمک های اولیه
1– لوازم کمک های اولیه بایستی در محلی قرار بگیرد که در هنگام رخ 

دادن اتفاقی به سرعت و به سهولت در دسترس باشد.
هنگام  در  تا  قرارگیرد  مناسبی  جای  در  چشم  شستشوی  لوازم   –2
ریزش مواد به چشم ، مطمئن باشیم که به سرعت می توان اقدامات 

الزم را انجام داد.
3– درصورت برخورد خون،مدفوع و یامایعات بافتی دام به صورت ،به 
سرعت با مقادیر زیاد آب شستشو شود. در صورت وقوع جراحت چشم 

یا در صورت سوختگی ، انجام مراقبت های پزشکی ضروری است.
4– برش های ایجاد شده با چافو ، استخوان ، سوراخ ها ، خراشیدگی 
ها بی – درنگ گزارش شده و تحت اقدامات کمک های اولیه قرار گیرد. 
به هرحال وقتی که گاوهای سروپوزوتیو ذبح می شوند کمک های اولیه 

حتی در صورت ظهور کوچکترین زخم انجام شود.
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آبله یکی از بیماری های پرندگان است که سرعت انتشار آهسته ای 
دارد و از سالیان قبل وجود داشته ولی سبب مرگ و میر چندانی نمی 
شود، مگر آنکه دستگاه تنفسی با عوامل دیگری درگیر شود. بیماری 
در هر سن و هر موقعی می تواند ظاهر شود. عالئم آن بروز ندول روی 
پوست، غشاهای نکروتیک دیفتریک در دهان و قسمت فوقانی دستگاه 

تنفس می باشد. 
آبله توسط سویه ها یا تیپ های مختلف ویروسی می تواند ایجاد شود 

که از آن جمله: 
 Fowl pox virus

 canary pox virus
 Pigeon pox virus

و در برخی موارد turkey pox virus را می توان نام برد. 
هر سویه می تواند تعدادی از پرندگان را آلوده سازد. به طور طبیعی 
آبله در جوجه ها،( (ایجاد می گردد.fowl pox virus=f.pبوقلمون 
و دیگر طیور اهلی توسط ویروس آبله طیور)fowl pox( انتقال آبله 

به طور مستقیم و غیرمستقیم می باشد. 
شرایط  در  و  داشته  خشکی  به  زیادی  بسیار  مقاومت  آبله  ویروس 
مطلوب می تواند ماهها در آشیانه های آلوده زنده و فعال باقی بماند. 
این بیماری ممکن است توسط پشه های مختلف منتقل شود. پشه ها 
بعد از تماس با پرندگان آلوده به ویروس آبله، عامل بیماری را بیش 
از یک ماه در خود نگه می دارند و سپس توسط همان پشه ها، عامل 

بیماری بین گله های مختلف جا به جا می شود. 
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به علت انتشار ساده و آهسته آبله، درگیری گله ها بسیار 
زیاد بوده و دوره بیماری در طیور مختلف از 3 تا 5 هفته 
طول می کشد. طیور جوان مبتال، از نظر سیستم تنفسی 
و  خوردن  در  اختالالتی  باعث  و  بوده  درگیر  گوارشی  و 
تنفس می شود. این بیماری در طیور جوان سبب تاخیر 
در رشد و در طیور تخمگذار باعث افت تولید تخم مرغ 

می شود. این بیماری به دو شکل می تواند ظاهر شود: 
dry form= cutaneous pox1- شکل پوستی یا 

شکل خشک 
wet form= diphtheric pox2- شکل دیفتریک 

یا شکل مرطوب 
در شکل پوستی بیماری، ندولهایی به شکل زگیل تشکیل 
شده که سرانجام باعث دلمه شده و در نهایت بهبود می 
یابد. این زخم ها بیشتر در جاهایی از بدن که بدون پر 
بوده )همانند تاج، ریش، گوش، چشم و گاهی روی پاها( 

ظاهر می شود. 
در شکل مرطوب بیماری، بیشتر دهان و مجاری تنفسی 
این  موکوسی  غشای  که  شده  درگیر  نای(  و  )حنجره 

نواحی تخریب شده و ایجاد زخم می کند. 
تشخیص آبله در طیور سریع بوده و بر اساس تاریخچه 
در  را  بیماری  توان  می  مشخص  های  زخم  مشاهده  و 
گله شناسایی کرد. در برخی موارد تشخیص آزمایشگاهی 
یا مطالعه، نحوه سرایت و آلوده شدن  بافت و  بر اساس 
صورت می گیرد. این بیماری درمان ندارد و بهترین راه 
پیشگیری از آلوده شدن طیور، کنترل آن از طریق انجام 
می  ضدعفونی  انجام  و  روزانه  مدیریت  واکسیناسیون، 

باشد. 
بازار  در  بیماری  این  علیه  بر  موثر  واکسن  نوع  چندین 
نیست  ضروری  طیور  واکسیناسیون  معموال  دارد.  وجود 
قبال  آلودگی  یا  شده،  زیاد  ها  پشه  جمعیت  آنکه  مگر 

در  و  روزگی  یک  در  گوشتی  های  جوجه  باشد.  داده  رخ 
هفتگی   10 تا   6 در  بایستی  مادر  و  تخمگذار  مرغهای 
واکسیناسیون به روش تلقیح در بال با استفاده از سوزنهای 
دو شاخه شیاردار صورت گیرد. هرچند که استفاده از یکبار 
واکسیناسیون می تواند ایمنی دائمی در طیور ایجاد کند. 

نشانه ها : 
- وجود جوش و همچنین زخمهایی بر روی تاج و ریش . 
- ضایعات کازئوس بر روی دهان ، حلق و همچنین نای . 

- افسردگی . 
- کاهش اشتها . 
- کاهش رشد . 

- کاهش تولید تحم مرغ . 
نشانه های پس از مرگ : 

- بروز پاپول که تبدیل به وزیکل شده و سپس پوستول 
پدید می آید . 

- وجود زخمهای گسترده . 
- در فرم دیفتریک بیماری ، پالکهای کازئوس در دهان ، 

حلق ، نای و محوطه حفره بینی پدید می آید . 
اجسام   ( سیتوپالسمی  داخل  های  گنجیدگی  وجود   -
معاینات  در   ) بورل  اجسام   ( اصلی  اجسام  با   ) بولینگر 

میکروسکوپی . 
تشخیص : 

با توجه به تاریخچه بیماری و نشانه ها و ضایعات ، میتوان 
را  قطعی  تشخیص  اما   . یافت  دست  اولیه  تشخیص  به 
در  سلولی  داخل  گنجیدگیهای  بررسی  از  پس  بایستی 
مقاطع بدست آمده و همچنین جداسازی عامل بیماری ) 

تولید پوک در غشای کوریوآالنتوئیک ( ابراز کرد . 
توجه داشته باشید که این بیماری را بایستی از بیماریهایی 
چون تریکومونیازیس یا صدمات فیزیکی پوست جدا نمود . 

درمان : 
اما   . ندارد  بیماری وجود  این  برای  متاسفانه هیچ درمانی 
مفید  اند  نشده  درگیر  هنوز  که  پرندگانی  واکسیناسیون 
معمول  بطور   ، واکسیناسیون  نوع  این   . شد  خواهد  واقع 
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توسط سویه های ماکیان و با روش wingweb صورت می پذیرد . از 
سوی دیگر ، درصورتی که احتمال عفونت ثانویه وجود دارد ، استفاده 

از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف پیشنهاد میشود . 
پیشگیری : 

بروز  از  میتوان   ) قناری  بجز   ( پرندگان  واکسیناسیون  از  استفاده  با 
این بیماری جلوگیری کرد . این نوع واکسیناسیون در طیور صنعتی ، 
قبل از تولید پیشنهاد میشود . واکسیناسیون بوقلمونها در سن 2 تا 3 

ماهگی در ران پرنده صورت می گیرد . 
تاثیرات واکسن را نیز بایستی 7 تا 10 روز پس از واکسیناسیون بررسی 
ایمنی   ، گرفته  گزارشات صورت  طبق  بر  که  حالیست  در  این   . کرد 
بیماری  این  مختلف  ویروسی  های  سویه  میان  خوبی  بسیار  متقاطع 

وجود دارد .
استفاده  ایران مورد  بیماریهای طیور در  واکسنهایی که در پیشگیری 

قرار می گیرند :
مرغ اجداد گوشتی :

1-واکسن بیماری مارک 
2-واکسن بیماری نیوکاسل 
3-واکسن بیماری گامبورو 

4-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
5-واکسن بیماری الرنگوتراکئیت عفونی طیور 

6-واکسن بیماری آبله طیور 
7-واکسن بیماری آنسفالومیلیت 
8-واکسن بیماری کوریزای طیور 

9-واکسن بیماری سندروم کاهش تولید 
10-واکسن بیماری پاستورلوز یا وبای مرغان 

11-واکسن بیماری کوکسیدیوز طیور 
12-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور 

13-واکسن بیماری کشته علیه بیماری رئوویروسی در گله های اجداد
مرغ اجداد تخم گذار :

1-واکسن بیماری مارک 
2-واکسن بیماری نیوکاسل 
3-واکسن بیماری گامبورو 

4-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
5-واکسن بیماری الرنگوتراکئیت عفونی طیور 

6-واکسن بیماری آبله طیور 
7-واکسن بیماری آنسفالومیلیت 
8-واکسن بیماری کوریزای طیور 

9-واکسن بیماری سندروم کاهش تولید 
10-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور

مرغ مادر گوشتی :
1-واکسن بیماری مارک 

2-واکسن بیماری نیوکاسل 
3-واکسن بیماری گامبورو 

4-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
5-واکسن بیماری الرنگوتراکئیت عفونی طیور 

6-واکسن بیماری آبله طیور 
7-واکسن بیماری آنسفالومیلیت 
8-واکسن بیماری کوریزای طیور 

9-واکسن بیماری سندروم کاهش تولید 
10-واکسن بیماری پاستورلوز یا وبای مرغان 

11-واکسن بیماری کوکسیدیوز طیور 
12-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور

مرغ مادر تخم گذار :
1-واکسن بیماری مارک 

2-واکسن بیماری نیوکاسل 
3-واکسن بیماری گامبورو 

4-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
5-واکسن بیماری الرنگوتراکئیت عفونی طیور 

6-واکسن بیماری آبله طیور 
7-واکسن بیماری آنسفالومیلیت 
8-واکسن بیماری کوریزای طیور 

9-واکسن بیماری سندروم کاهش تولید 
10-واکسن بیماری کوکسیدیوز طیور

مرغ تخم گذار :
1-واکسن بیماری مارک 

2-واکسن بیماری نیوکاسل 
3-واکسن بیماری گامبورو 

4-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
5-واکسن بیماری الرنگوتراکئیت عفونی طیور 

6-واکسن بیماری آبله طیور 
7-واکسن بیماری آنسفالومیلیت 
8-واکسن بیماری کوریزای طیور 

9-واکسن بیماری سندروم کاهش تولید 
10-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور

مرغ گوشتی: 
1-واکسن بیماری نیوکاسل 
2-واکسن بیماری گامبورو 

3-واکسن بیماری برونشیت عفونی 
4-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور

طیور بومی :
1-واکسن بیماری نیوکاسل 

2-واکسن بیماری پاستورلوز یا وبای مرغان 
3-واکسن بیماری آنفلوانزای طیور

پرندگان زینتی :
1-واکسن بیماری نیوکاسل 
2-واکسن بیماری آبله طیور

: Warning اخطار
نباید  اند  شده  تهیه  باکتری  یا  ویروس  از  که  هایی  واکسن  1-کلیه 
نظر  از  سازنده  موسسه  دستورالعمل  برابر  دقیقا  و  حرارت  معرض  در 

نگهداری بکارگیری و روش واکسیناسیون بکار گرفته شوند. 
فاقد  که  داروهایی  و  بیولوژیک  مواد  و  ها  واکسن  کلیه  از مصرف   -2
برچسب و دستورالعمل موسسه سازنده و شماره تولید و تاریخ مصرف 

باشند باید اکیدا خودداری شود..

منابع:
Poultry viral disease , avian pox

A Pocket Guide To Avian Disease
Mississippi state university

www.AlirezaGaeeni.Blogfa.Com
www.ardalan.id.ir

مترجمان :
مهندس احمد صالحی همدانی- کارشناس شرکت مرغ ماهان

مهندس مژده موسی نژاد- مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج
دکتر علی رضا گائنی



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

نقش تکنولوژی بر 
پیشرفت های عرصۀ تولید 

خوراک طیور

همانگونه که دیگر صنایع نیز بر تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تکیه می 
کنند ، صنعت تولید خوراک نیز به دنبال راهی برای از بین بردن فاصله 
موجود میان آزمایشگاه هاو محیط های پرورشی است. در همین راستا 

می توان به دستگاه های قابل حمل اشاره کرد.
افزایش تقاضای جهان برای گوشت ، فشار موجود بر کارخانه های تولید 

خوراک را برای بهره وری بیشتر افزایش داده است.
تولید   ، بوده  جمعیت  رشد  تقاضا  افزایش  این  اصلی  عامل  حالیکه  در 
کنندگان خوراک در میان نوسانات بازار مواد خام و افزایش قیمت مواد 

غذایی گرفتار شده اند. 
به  همچنان   ، خوراک  تولید  صنعت  اندرکاران  دست   ، این  بر  عالوه 
فعالیتهای خود در زمینه اثبات آزمایشهای بزرگ و گسترده تر ادامه می 
دهند. آن ها به این امر دست یافته اند که امروزه برای تولیدات خوراک 

در تناژ باال به کارخانجات تولیدی کمتری احتیاج است. 
توسعه صنعت تولید خوراک با عملکرد بهتر ، به اصالح عادات خوراک 
بهتر  عملکرد   . دارد  احتیاج  موجود  نژادهای  کیفیت  بهبود  یا  و  طیور 
تر  راه و روش های موثر  از  استفاده  برای  تقاضا  افزایش  به  کارخانجات 

منجر می شود. 
در این راستا می توان به اتوماتیک کردن بیشتر دستگاه ها و استفاده از 
فن آوری های جدید و تجزیه و تحلیل کامل داده ها و بهینه سازی مواد 
اولیه اشاره کرد. حدود 70 درصد از هزینه های تولید گوشت به هزینه 

های خوراک اختصاص دارد. 
امروزه تولید کنندگان خوراک به سرعت درحال مدرنیزه شدن هستند 
تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بسیار پیچیده و متنوع این صنعت باشند. 
یک  حدود  به  حاضر  حال  در  جهان  سطح  در  ترکیبی  خوراک  تولید 
 370 از  بیش  سالیانه  صنعت  این  درآمد  میزان  و  سال  در  تن  میلیون 

میلیارد دالر یا معادل 293 میلیارد یورو است.
در سطح تولید، این بازار بزرگ بسیار پیچیده است و مصرف کننده سطح 
متوسط نمیتواند دقت و سخت گیری موجود در روند تولید خوراک های 

تخصصی و متنوع ویژه دام و طیور را درک کند.  

دهنده  تشکیل  مواد  از  ای  گسترده  طیف  شامل  ترکیبی  های  خوراک 
میباشد – از 3 تا بیش از 30 ،من جمله مواد افزودنی – محصول نهایی 

تولیدی باید با دقت بسیاری ساخته شده باشد. 

نقش فن آوری
در طول دهه گذشته ، صنعت تولید خوراک به یک تکنولوژی پیشرفته 
مبدل شده است تا میزان دقت در فرآیند مخلوط کردن مواد غذایی را 

بهبود ببخشد.
امروزه استفاده از روش طیف سنجی )spectroscopy(  بسیار معمول 
است . در این روش از اشعه مادون قرمز برای تشخیص و تعیین مقدار 

مواد تشکیل دهنده مورد نیاز در سراسر این صنعت استفاده میشود. 
از  باید  بنابراین  شود.  می  تر  پیچیده  صنعت  این  گذرد  می  هرچه  اما 
تکنولوژی برای پشتیبانی  از این صنعت  بهره جست ، هرچند که هم 

اکنون نیز تکنولوژی نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. 
میان  خطوط  محو  برای  راهی  دنبال  به  خوراک  صنعت  آنجائیکه  از 
از  آزمایشگاه و مراکز پرورشی است  دستگاههای قابل حمل به یکی 

اجزاء مهم مورد استفاده در این صنعت بدل شده اند. 
از آن جائیکه میزان سود آوری این صنعت به هزینه مواد خام و کیفیت 
آن ها بستگی دارد ، تولید کنندگان به طور مداوم به دنبال یافتن فن 

آوری جدید هستند . 
دستگاه های قابل حمل که نتایج آن در آزمایشگاه ها قابل تجزیه و تحلیل 
است به عنوان یک مبحث مهم دراین صنعت شناخته شده که بسیاری از 
تولید کنندگان به دنبال ارائه و استفاده از این قبیل دستگاه ها هستند. 

با حذف مراحل انتقال نمونه های گرفته شده به آزمایشگاه های متمرکز 
و انجام آزمایش های الزم در محل کارخانجات ، تجزیه و تحلیل نتایج 
بدست آمده راحت تر و سریع تر صورت می گیرد. کاربرانی که در زمینه 
فن آوری و استفاده از تکنولوژی های مدرن تجارب چندانی ندارند نیز 
می توانند به راحتی و به سرعت با آموزش و تجربه کم به نتایج دقیق 

دسترسی پیدا کنند.

AllAboutFeed منبع : مجلۀ
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برنامه های کاربردی در تهیه مواد غذایی حیوانات خانگی
مورد ذیل به مزایای استفاده از روش طیف سنجی با دستگاه های قابل 

حمل تاکید دارد. 
 micro یکی از تولید کنندگان  مواد غذایی ایاالت متحده توانسته ابزار
ترتیب  بدین  و  داده  انتقال  نیاز  مورد  محل  به  را   PHAZIR AG
تجزیه و تحلیل سطح پروتئین در طول پروسه تولید را در محل انجام 

دهد. 
آنها  روی  بر  و  شده  بندی  طبقه  اولیه  مواد   ، ابزار  این  از  استفاده  با 
برچسب هایی تحت عنوان »قابل قبول« ، »باالتر از سطح قابل قبول« 
از جمله موارد اساسی  و »پایین تر از سطح قابل قبول« زده شد که 

مورد نیاز این صنعت است. 
با الحاق این قبیل برچسب ها برروی مواد ، خوراک های ترکیبی مورد 
نیاز با مشخصات دقیق تری تولید می شوند. تمامی مراحل به سرعت 
خواسته شده  مواد  تحویل  ترتیب  این  به  و  گیرد  می  انجام  محل  در 
هم  مواد  کیفیت  اینکه  بر  عالوه  شود  می  انجام  تاخیری  هیچ  بدون 

حفظ می گردد. 
های  دستگاه  از  استفاده  راستا  این  در  کاربردی  های  برنامه  جمله  از 
NIR قابل حمل می باشد زیرا عالوه بر تجزیه و تحلیل خوراک های 
ترکیبی، از این دستگاه برای اطمینان از کیفیت علوفه می توان بهره 

جست. 
همانگونه که این دستگاه های قابل حمل تحوالت بسیاری را در صنعت 
تولید خوراک دام به همراه داشته است، به همان اندازه در صنعت تولید 

مواد غذایی حیوانات خانگی نیز تأثیر گذار بوده است . 
حیوانات  غذایی  مواد  مؤسسه  از  شده  ارائه  آمار  آخرین  براساس 
خانگی)PFI(  ،خرید و فروش مواد غذایی گربه و سگ به تنهایی به 
سقف 19 میلیارد دالر معادل 15 میلیارد یورو در سال 2012 رسیده 

است. 
صنعت تولید غذای حیوانات خانگی با گذشت زمان به طور چشمگیری 
کیفیت  بر  قبل  از  بیشتر  کنندگان  امروزه مصرف   . است  کرده  تغییر 
مواد تشکیل دهنده توجه می کنند . بنابراین صنعت تولید مواد غذایی 
حیوانات خانگی باید بسیار کنترل شده رفتار کرده و به شدت برروی 

مواد تشکیل دهنده نظارت داشته باشد. 
بر  عالوه  باید  کنندگان  تولید   ، صنعت  بیشتر  هرچه  آوری  سود  برای 
کیفیت، به عمر مفید و دیگر متغیرهای مربوط به مواد مغذی توجه کنند. 

تجزیه و تحلیل رطوبت این قبیل محصوالت ، بخش مهمی از مراحل 
کار است و استفاده از ابزارهای قابل حمل ، نقش مهمی را در سراسر 

زنجیره تولید مواد غذایی حیوانات خانگی ایفا می کنند.
 از آنجائیکه این قبیل دستگاه ها قابلیت انجام تست در مراحل متعدد 
تعیین  و  ردیابی  قابلیت  امر  این   ، دارند  را  غذایی  مواد  تولید  و  تهیه 

کیفیت مواد تولیدی را آسان می سازد. 
انجام آزمایش های قبل و بعد در مراحل تولید به طور گسترده الزامی 
است تولید کنندگان می توانند بخش هایی که مشکل ساز هستند را 
به راحتی شناسایی کرده و قبل از رسیدن محصوالت به فروشگاه ها، 
نسبت به اصالح این موارد اقدام کنند. با توجه به افزایش بررسی های 
دقیق در این صنعت بسیار گسترده ، تولید کنندگان مواد غذایی برای 

حیوانات خانگی باید هشیارتر از قبل عمل کنند. 
کشف یک محصول درجه دو با کیفیت پایین ،توسط گروه های مصرف 
کننده می تواند چهره یک برند تجاری را به طور کامل تخریب کرده 

وسود آوری آن را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. 

دستیابی به سطوح جدیدی از رشد و ترقی
با نگاهی به تغییرات رخ داده در زمینه مواد مورد نیاز خوراک مصرفی 
حیوانات و یا استفاده از نژادهای جدید می توان از صنعت تولید خوراک 
، صنعتی پویا و روبه رشد یاد کرد. برنامه های تنظیم استاندارد های 
خوراک دام و طیور طوری در نظر گرفته شده که به نوعی یکنواختی 
در این صنعت منجر شده است . پیشگامان این صنعت انتظار می رود، 
به  نسبت  بخشیدن  دنبال سرعت  به  با دالیل گوناگونی که ذکر شد، 

استفاده از فن آوری های جدید در سراسر زنجیره تولید باشند. 
الزم به ذکر است که برای تولید کنندگان خوراک ، تقاضا برای بهره 
وری بیشتر و شفافیت عملکرد افزایش خواهد یافت. برای پیشی گرفتن 
از سایر رقبا اجتناب از مسائل هزینه ای رایج در زمینه کنترل کیفیت 
با تکنولوژی های مدرن من جمله دستگاه  و همچنین میزان تطبیق 
های قابل حمل NIR نقض مهمی را ایفا می کنند.دقت و بهره وری 
بیشتر در آزمایشگاه ها در  زمینه زنجیره تولید گسترده تر و افزایش 
نیز  اقتصاد جهانی  رشد  برروی  تولیدات،  زمینه  در  وری  بهره  و  دقت 

تاثیر گذار است. 
البته امروزه بیش از پیش، وجود مواد غذایی بی کیفیت و درجه دو در هر 

مرحله از چرخه تولید محصوالت غیرقابل اغماض است . 
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در دانمارک ، هلند ، امریکا
 کمیسیون بین المللی تخم مرغ ) IEC ( سازمان منحصر به فردی 
است که مسئولیت پیگیری تولید تخم مرغ در سراسر جهان , تجارت 
و الگوهای مصرف را به عهده دارد این سازمان اخیراً 50 مین سالگرد 

تأسیس خود را جشن گرفت . 
توسعه  و  صنعت  این  تاریخچه  بررسی  برای  خوبی  انگیزۀ  مراسم  این 
تجارت جهانی تخم مرغ در  50 سال گذشته براساس وضعیت و اطالعات 

مرغداری موجود از دانمارک ، هلند ، و ایاالت متحده را فراهم کرد.
میالدی   1964 سال  در   )  IEC  ( مرغ  تخم  المللی  بین  کمیسیون 
تأسیس  پنجاهمین سالگرد  از  تجلیل  برای  مراسمی که  تأسیس شد. 
این کمیسیون برگزار شد، فرصتی برای بررسی اجمالی توسعه صنعت 
تخم مرغ را فراهم کرد. اطالعات ارائه شده از چندین کشور جمع آوری 
شد تا بتواند توسعه و پیشرفت انجام شده را نمایش دهد. این اطالعات 
شامل دسته های تخم گذار , قیمت خوراک و تخم مرغ , هزینه های 

تولید و میزان سرانه مصرف بود.
متأسفانه بسیاری از کشورها تنها اطالعات 20 تا 30 سال گذشتۀ خود 
را در اختیار داشتند و تنها کشورهای هلند , ایاالت متحده و هلند داده 
های 50 سال گذشته خود را جمع آوری کرده بودند. این اطالعات به 
طور عمده به توسعه مرغداری ها اختصاص داشته و اطالعات مربوط 
به بخش بسته بندی  تخم مرغ و پردازش آن در دسترس نبود .این 
مقاله تنهابه بررسی 50 سال توسعۀ این بخش از سال 1962 تا 2012 

میالدی می پردازد .
. عملکرد  مرغ های تخم گذار در فارم ها

داده های ارائه شده از سوی دانمارک در سطح فارم ها از سال 1962 تا 
2012 میالدی در دسترس می باشد . اطالعات مربوط به میزان تولید 
تخم مرغ ،ضریب تبدیل غذایی ، و میزان مرگ و میر سال 1962 به 
به دست  اطالعات  برپایۀ  اطالعات  این   . است  موجود  مستند  صورت 
آمده از فارم های دانمارک است .الزم به ذکر است که سیستم های 
پرورشی مرغ تخم گذار در دانمارک در طول زمان تغییر کرده است . 

در اوایل دهه 60 میالدی، از النه های پرورش یک طبقه استفاده می 
شد و در اواخر دهه شصت این سیستم به تدریج به سیستم النه های 
چند طبقه تغییر پیدا کرد . از سال 1985 مرغ ها در قفس نگهداری 

می شدند . این اطالعات تولکی ها را در بر نگرفته است. 
 ، بوده  میزان عملکرد مرغ های تخم گذار 60 درصد  در دهه شصت 

پیشرفت قابل مالحظه ای در تولیدات تخم مرغ در دهۀ هفتاد و هشتاد 
مشاهده می شود که از 62 درصد در سال 1970 به 83 درصد در سال 

1990 و این میزان از 1991 تا 2012 میالدی به 92 درصد رسید. 
به طور متوسط افزایش عملکرد مرغ های تخمگذار از سال 1962 تا 
2012 میالدی ،در حدود سالیانه 0/67 درصد گزارش شده است. این 
بهبود عملکرد به علت استفاده از ژنتیک بهتر , بهبود تغذیه مرغ های 

تخم گذار و شیوه های پرورشی بهتر عنوان شده است . 
.کاهش ضریب تبدیل خوراک و مرگ و میر طیور 

ضریب تبدیل خوراک از 1962 تا 2012 به طرز چشمگیری تغییر پیدا 
کرد . در دهه 60 میالدی، ضریب تبدیل خوراک در فارم های دانمارک 
در حدود   5 / 3 در هر کیلوگرم بود : یعنی به ازای هر کیلوگرم تخم 
مرغ 5 / 3 کیلوگرم خوراک مورد نیاز بوده است. در سال های اخیر این 
میزان به 2 رسید و در سال 2012 این میزان دقیقا  96 / 1  گزارش 
شده است. افزایش تولید تخم مرغ دقیقاً به دلیل بهبود ضریب تبدیل 

خوراک در دهه هفتاد و هشتاد است . 
عالوه بر این با توجه به آمار ارائه شده از سال 1968 تا 2012 میالدی، 
ای  منتظره  غیر  طرز  به  میر  و  مرگ  میزان  دانمارکی  های  فارم  در 

کاهش پیدا کرد. 
اظهارات  بنابر  ندارد،  وجود   1968 تا   1962 سال  از  دقیقی  اطالعات 
کارشناسان دولتی رقم مرگ و میر حدود 20 درصد بوده است. از سال 
1968 به بعد میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده و به کمترین میزان 

تا دهه نود رسیده است . 
, میزان  بیماری های شایع میان طیور  از  ناشی  به مشکالت  توجه  با 
مرگ و میر دائماً در حال نوسان بوده و در سالهای اخیر به پایین تر از 

4 درصد رسیده است .
.نوسانات قیمت خوراک 

هزینه خوراک یکی از عوامل مهم در هزینه های تولید تخم مرغ است. 
قیمت خوراک های ارائه شده از میان 3 کشور جمع آوری شده است  .

در سال های 1973 تا 1984 میالدی ،قیمت خوراک  افزایش داشته 
و از  8 / 87 کرون دانمارک به  5 / 224 کرون در هر 100 کیلوگرم 
بازار مشترک را در  رسیده است . در این دوره اتحادیه اروپا سیاست 
پیش گرفت . بر طبق این تصمیمات قیمت مواد تشکیل دهنده خوراک 
 1992 سال  اوایل  شد.  تضمین  ای  واسطه  های  قیمت  به  توجه  با 

بررسی عملکرد پنجاه سالۀ 
صنعت تخم مرغ
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میالدی قیمت های واسطه ای غالت ودانه های خوراکی کاهش می 
یابد , در نتیجه قیمت خوراک مرغ نیز کاهش پیدا می کند. 

تأثیر قیمت  , قیمت خوراک غالت تحت  اروپا  اتحادیه  ترقی  زمان  از 
کرد  پیدا  افزایش  قیمت خوراک  از سال 2008  و  گرفت  قرار  جهانی 
و در سال 2012 قیمت خوراک دانمارک رکورد 229 کرون را در هر 

100 کیلو گرم  شکست. 
در هلند نیز روند افزایش قیمت خوراک تا حدی شبیه به دانمارک بود 
با این حال قیمت ها در هر 100 کیلوگرم به یورو گزارش شده است . تا 
قبل از 1980 قیمت خوراک فقط به مدت پنج سال در دسترس است 
.در هلند و از سال 1971 قیمت خوراک 5 / 21  یورو و باالترین قیمت 
گزارش شده و در سال 1983میالدی 2 / 32 یورو گزارش شده است .
 از سال 2008 افزایش قیمت خوراک آغاز شد و در سال2012به5/ 29 

یورو در هر 100 کیلو گرم رسید.
.عدم دخالت دولت 

پوند)453  هر 1000  در  دالر   100 متحده  ایاالت  در  خوراک  قیمت 
قیمت  که  است  آن  از  حاکی  ها  ش  گزار  و  شده  گزارش  کیلوگرم( 
خوراک به طور پیوسته در حال افزایش است .البته اوج افزایش قیمت 
در ایاالت متحده در آغاز دهه هشتاد اتفاق افتاد که همین امر ایاالت 

متحده را از دانمارک و هلند متمایز می سازد. 
افزایش قیمت خوراک در ایاالت متحده تحت تأثیر قیمت بازار جهانی 
دخالتی  گونه  هیچ  ،دولت  قیمت  افزایش  این  در  و  پیوسته  وقوع  به 

نداشته است.
قیمت خوراک به تدریج از 90 / 2 دالر در سال1962 به  8 دالر در 
از  افزایش قیمت که  این  ازا هر 100 کیلوگرم رسید.  به  سال 2006 
ابتدای سال 2006 روند صعودی به خود گرفته در سال 2008 به اوج 
خود یعنی 8 / 13 دالر و با رکودی بی سابقه در سال 2012 به 9 / 16 

دالر در هر 100 پوند رسید. 
.اختالف قیمت تخم مرغ 

قیمتهای تخم مرغ در این مقاله از میان سه کشور دانمارک , هلند و 
ایاالت متحده جمع آوری شده است.  در دهه شصت و هفتاد قیمت 
تخم مرغ افزایش داشته و از 8 / 2 کرون)واحد پول دانمارک( درسال 
سال  این  در  رسید.   1984 درسال  کرون   8  /  5 به  میالدی   1962
همچنین قیمت خوراک در باالترین سطح خود گزارش شده است . از 
سال 1984 قیمت تخم مرغ با کاهش نسبی مواجه شد و قیمت این 
محصول در طی این سال ها در نوسان بوده است . از سال 2008 قیمت 

تخم مرغ به دلیل افزایش قیمت خوراک , باال رفت .
در هلند قیمت تخم مرغ در یک دوره طوالنی بین 80% و 100 یورو 
در هر کیلوگرم متغییر بوده است . در سال  1981 قیمت تخم مرغ 
به باالترین سطح خود یعنی 16 / 1 یورو به ازاء هر کیلوگرم رسید. با 
وجود افت قیمت تخم مرغ ،نوسانات قیمت به طور منظم در این سال 

ها وجود داشته است . 
در سال های اخیر قیمت تخم مرغ به باالترین حد خود رسید و دلیل 
این امر را قانون ممنوعیت پرورش طیور در قفس های سنتی عنوان 
آلمان در سال 2009  میالدی و سپس  ابتدا  را  قانون  این  اند.  کرده 

اتحادیه اروپا در سال 2012 تصویب کردند.
از آنجا که هیچ محدوده قیمتی در این دوره پنجاه ساله در دسترس 

نمی باشد ، در هر دورۀ زمانی 2 قیمت متفاوت داده شده است.
اگرچه تفاوت قیمت در ایاالت متحده و جنوب کالیفرنیا وجود دارد ولی 
ما می توانیم براساس همین قیمتهای در دسترس قیمت تخم مرغ را 

در طول دوره پنجاه ساله تجربه و تحلیل کنیم . 
در دهه شصت قیمت تخم مرغ در فارم های پرورشی کالیفرنیا 30 دالر 
زمانی طوالنی مدت،  .در طول یک دوره  است  بوده  در هر دو جنین 

یعنی از سال 1973 تا 2005 میالدی قیمت تخم مرغ از 40 تا 60 
دالر در هر دوجین در نوسان بوده و از سال 2007 قیمت تخم مرغ به 

باالترین سطح خود رسید. 
.هزینه های تولید 

از آنجا که روشهای محاسبه هزینه های تولید متفاوت است واحدهای 
از  تولید  های  هزینه  2 کشور  برای  نیستند.  مقایسه  قابل  نیز  موجود 

1962تا 2012 ارائه شده است.
هزینه ها شامل هزینه های پولت , خوراک , هزینه های متغیر , هزینه 
های ثابت مرغداری و تجهیزات  است .در محاسبه هزینه ها , هزینه های 
کارگران مرغداری حساب نشده است و تا سال 2002 هزینه ها در هلند 
به واحد گیلدر گزارش شده است ولی در محاسبه های انجام شده گیلدر 

به یورو تبدیل شده و  هر  2 / 2  گیلدر یک یورو محاسبه شده است .
از سال 1962 تا 1980 هزینه های تولید بین 5 تا 6 یورو در هر 100 
تخم مرغ گزارش شده است . از سال 1983 هزینه های تولید با کاهش 
اجزاء اصلی هزینه های  از  پی در پی مواجه شد هزینه خوراک یکی 
تولید می باشد , و هرگونه تغییر قیمت خوراک مستقیما بر هزینه های 

تولید تأثیر می گذارد . 
از سال 2006 هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت خوراک , باال 

رفته است .
.قدرت خرید 

واضح است که از سال 1962 تا 2012 سطح رفاه و استاندارد زندگی 
در اروپا و ایاالت متحده باال رفته است , میزان دستمزد ساعتی کارگران 

این صنعت شاخص بسیار خوبی برای قضاوت در این امر است . 
اطالعات جمع آوری شده از دانمارک بیانگر این امر است که دستمزد 
یک ساعت کارگران در سال 1962 , 7 / 8  کرون  و در سال 1969 
این فرم 2 برابر شده وبه 6 / 18 کرون رسید و سپس با افزایش دو برابر 
در سال 1975 به 39 کرون و در سال 1983 به 83 و به همین ترتیب 

در سال 1997 به 161 کرون رسید.
کرون   269 کارگران  دستمزد  متوسط   میالدی،   2012 سال  در 
کارگران  دستمزد  برابر   31 رقم  این  که  بوده  ساعت  هر  در  دانمارک 

درسال 1992 است. 
در سال 1962 یک کارگر می توانست با دستمزد یک ساعت خود 49 
عدد تخم مرغ خریداری کند و در سال 2012 این میزان به 516 عدد 

رسید و این آمار بیانگر افزایش قدرت خرید تا سقف 10 برابر است . 
.الگوی مصرف 

داده های جمع آوری شده حکایت از آن دارد که مصرف سرانه تخم 
مرغ به طور گسترده ای در بین کشورهای مختلف، متفاوت است . به 
همین منظور مصرف سرانه هر سه کشور در سالهای 1962 تا 2012 

بازبینی شده است . 
مصرف سرانه تخم مرغ در دانمارک به نسبت دهه هفتاد و هشتاد , یک 

درجه افزایش داشته و به 230 عدد تخم مرغ رسیده است . 
در هلند , مصرف سرانه تخم مرغ بین سالهای 1962تا  1972 میالدی 
مقطعی  طور  به  سرانه  مصرف  هشتاد  دهه  در  و  است  یافته  کاهش 
بازگشت  قبل  روال  به  کوتاهی  مدت  از  بعد  ولی  کرد  پیدا  افزایش 
.کارشناسان دلیل این امر را بحث و  گفتگو پیرامون کلسترول موجود 
در تخم مرغ عنوان می کنند. از سال 1992 مصرف تخم مرغ به آرامی 
اما پیوسته افزایش پیدا کرد .در ایاالت متحده نیز مصرف سرانه تخم 

مرغ بین سالهای 1962 تا 1990 میالدی کاهش پیدا کرد . 
مصرف سرانه به طور متوسط 320 عدد تخم مرغ در سال 1962 و 234 
عدد در سال 1991 گزارش شده و از سال 2000 مصرف سرانه بین 

248 تا 258 عدد افزایش پیدا کرد. 
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فعال کردن سنسورهای کم هزینه
مدیریت جدید در مرغداری ها :

انواع تازه ی سامانه  پیشرفت در فناوری به پژوهشگران امکان توسعۀ 
های سنسورهای کم هزینه در مدیریت و فراوری مرغداری ها را می 
 »Georgia Tech« از موسسه ی پژوهشی Colin Usher دهد؛

شاخه ی فناوری در غذای فراوری شده در این باره گفتگو می کند.
پرهزینه  ربوتیک  های  سامانه  و  پیشرفته  اتوماسیون  و ساخت  توسعه 
هستند و دامنه ی قیمت های آن ها از 50 هزار دالر تا بیش از 500 
هزار دالر متفاوت است و بخش بزرگی از این هزینه ها به دلیل هزینه 
ی باالی سنسورهاست. برای اینکه شرکت های مرغداری توانایی اجرای 
مناسب این گونه سامانه ها را در کارخانه های فراوری داشته باشند، این 

هزینه ها باید به میزان چشمگیری پایین تر باشند.
راه حل  فناوری مشتریان چندین  در  تازه  پیشرفت های  خوشبختانه، 
دگرگونی  و  تغییر  این  است.  آورده  بازار  به  را  هزینه  کم  سنسورهای 
پویا به پژوهشگران موسسه ی پژوهشی »Georgia Tech« شاخه 
ی فناوری در غذای فراوری شده )FPTD( امکان داده انواع جدیدی 
از امکانات در ساخت سامانه های سنسوری پیشرفته برای مدیریت و 

فراوری مرغداری ها کشف کنند.
بازی  ی  کننده  کنترل  هزینه،  کم  سنسور  یک  ها  مثال  این  از  یکی 
ویدیویی Nintendo Wii است که از سرعت سنج ها و زاویه سنج 
هایی استفاده می کند که بر اساس نمونه های اصلی پیشرفته در سامانه 
 141-USAF C همچون  نظامی  هواپیماهای  اینرسی  ناوبری  های 
طراحی شده اند. یک کنترل کننده ی 30 دالری اکنون حاوی همان 
سنسورهایی است که پیش از این هزاران دالر قیمت داشتند )که البته 

همیشه دقت در آن قربانی می شده است(.
دالر   10 قیمت  به  هایی  بسته  در  توان  می  را  سنسورها  این  امروزه 
 Kinect خریداری کرد . مایکروسافت با بیرون دادن سنسورهایی به نام
به قیمت 199 دالر معادله ها را تغییر داده است. این وسیله در اصل 
برای استفاده در سامانه های بازی ویدیویی ایکس باکس 360 طراحی 
و ساخته شده بود اما تقریبا بالفاصله هکرها آن را تغییر داده تا بتواند با 

کامپیوترها نیز کار کند.
 Kinect به سرعت جامعه ای از سازندگان نرم افزار پدید آمد که از
برای اجرای کارهایی از اسکن های ساده ی سه بعدی گرفته تا سنجش 
هایی پیشرفته برای روبات ها استفاده می کردند. با شناسایی قابلیت 
های این وسیله، مایکروسافت یک سنسور Kinect برای کامپیوترهای 
بازرگانی  گواهینامه ی  یک  و  افزاری  نرم  کیت  یک  با  همراه  رومیزی 
کارکردهای  ویدیویی،  های  بازی  در  اصلی  نقش  از  بیرون  تا  ساخت 

بازرگانی آن را توسعه بخشد.
سنسور Kinect از یک رهیافت ساختاری نوری برای تولید تصویر سه 
بعدی بهره می گیرد. این امر با به کارگیری یک پراژکتور برای تاباندن 
دید  میدان  در  موجود  اشیای  به  قرمز(  )مادون  فروسرخ  نور  الگوهای 
سنسور امکان پذیر می گردد. سپس این الگو، که بسیار همانند الگوی 
استتاری است، فراوری شده و تغییرشکل های شناسایی شده در الگو به 

Kinect امکان ساخت یک تصویر سه بعدی را می دهند.
در اوایل امسال، مایکروسافت نسل دوم سنسورهای Kinect خود را 
رونمایی کرد، Kinect دوبل شده نسخه ی دوم. Kinect ن2 نسل 
 424×512 دارای  که  است   )TOF( زماِن-پرواز  های  دوربین  بعدی 
تیم  مقایسه،  در   . دارد  دالر  با 199  برابر  ای  هزینه  و  وضوح  پیکسل 
پژوهشی اف پی تی دی یک دوربین زماِن-پرواز با وضوح 320×240 

پیکسل را در سال 2010 به قیمت 8000 دالر خریداری کرد!
این پیشرفت باعث کاهش در هزینه ها به میزان 97 درصد شد ! عموما 
یک دوربین زماِن-پرواز به وسیله ی مدوله کردن یک منبع نور و محاسبه 

ی زمان مورد نیاز برای بازتاب نور از شی به سنسور کار می کند.
فاصله بر اساس سرعت نور به دست می آید . نور از اشیای دورتر با فاصله 
ی زمانی بیشتری به سنسور باز می گردد تا اشیایی که نزدیک تر به 
آن هستند . تصویربرداری زماِن-پرواز نسبت به رهیافت ساختاری نوری 
مزایایی در توانایی سنسور برای عملکرد موثر در محیط های بدون نور 

یکنواخت یا پیوسته دارد.
هم   )FPTD( شده  فراوری  غذای  در  فناوری  بخش  پژوهشگران 
سنسورهای Kinect و هم دوربین زماِن-پرواز به طور کامل آزمایش 
کاربردهای  و  کرده  را مشخص  و دقت هر سنسور  ها  قابلیت  تا  کرده 
بالقوه آن در فراوری مرغداری ها را بیازمایند. آنچه گروه پژوهشگران 
دریافته اند این است که سنسورهای کم هزینه ی Kinect جایگزین 
هایی واقعا قابل اتکا با دقت و عملکردی یکسان با سنسورهای بسیار 

گران قیمت تر است.
انجام پژوهش های کنونی با به کارگیری سنسورهای 

Kinect
هم اکنون، سنسورهای Kinect عمدتا در دو گونه از پروژه ها استفاده 
 Advanced Sensing and( ی زیادی دارند: سنجش پیشرفته
ی  پروژه  خانگی.  های  روبات  کردن  بهینه  و  رشد  و   )Grasping
سنجش و چنگ زدن پیشرفته شامل ایجاد الگوریتم هایی است برای 
سنجش خودکار بخش های بدن مرغ ها همچون بال ها، سینه ها، پاها، 
ران ها و غیره و کشف جاها و موقعیت هایی بر روی بدن مرغ ها که 
چنگک ها و دستگاه های خودکار بتوانند آن قسمت ها را بگیرند و روی 

آن ها کار کنند.
پژوهشگران داده های نمونه را از یک پرنده ی گرفته شده با تسمه و 
پرنده های کشتار شده گردآوری کرده اند. یک نقطه ی سه بعدی نمونه 
ی ابری از یک پرنده در شکل زیر نمایش داده شده است. برای پروژه 
ی Growout House Robotics، سنسور Kinect بر روی یک 

ربات زمینی متحرک نصب می شود.
اخیرا این روبات در یک سالن آزمایشی به کار گرفته شده که در آن 
اند.  بوده  گردآوری شده  رشد  در کل چرخه ی  بعدی  سه  های  داده 
پژوهشگران در نظر دارند تا از داده های اتوماسیون استفاده کرده که به 
روبات اجازه می دهد به صورت خودکار در یک سالن از میان مرغ ها 
ناوبری کرده و راه خود را پیدا کند . همچنین این پژوهشگران در حال 

برای  هایی  شیوه  کشف 
های  ویژگی  تشخیص 
اساس  بر  ها  مرغ  رشد 
بعدی  سه  های  داده 

هستند.
در شکل باال یک تصویر سه بعدی نمونه که از این آزمون گرفته شده، 
نمایش داده شده است. سنسورهایی که پیش از این اجزای بسیار گران 
بسیار  اکنون  اند  بوده  اتوماسیون  و  رباتی  های  سامانه  ی  پرهزینه  و 
اقتصادی تر اند. پژوهشگران امیدوارند که این روش فرصت هایی تازه 
و  تولید  تر در کل مسیر زنجیره ی  ایجاد سامانه های پیشرفته  برای 

فراوری مرغ ها فرا راه آن ها بگذارد.
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زیست فراهمی منابع آلی و غیر آلی روی در

 جوجه های گوشتی نر
مترجم: مهندس احسان پوالدی

کارشناس ارشد تغذیه طیور

جدول 1 - طرح آزمایشی

چکیده
موضوع مطالعه حاضر، تعیین زیست فراهمی یک منبع آلی روی )availa-Zn( در مقایسه با سولفات روی در جیره جوجه های گوشتی بود. در 
مجموع 480 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در 48 قفس )10 پرنده در هر قفس( به صورت تصادفی به 9 تیمار اختصاص داده شدند. در 
سن 3 روزگی، تعداد پرنده ها در هر قفس به 8 قطعه کاهش داده شد. پرنده ها با جیره های پایه گندم- ذرت- سویا )حاوی 33/5 میلی گرم روی 
در کیلوگرم( و سطوح مختلف مکمل روی )0، 5، 10، 15، 20 و 40 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره از منبع سولفات روی و سطوح 0، 5، 10 
و 15 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره از منبع آلی( تغذیه شدند. عملکرد تولید و محتوای روی درشت نی مورد اندازه گیری قرار گرفت. تا سن 
21 روزگی تفاوت معنی داری بین منابع مختلف روی از نظر عملکرد تولید وجود نداشت. با افزایش سطوح روی، میزان روی درشت نی بصورت 
خطی افزایش یافت. ارزش زیستی نسبی روی آلی 1/6 در مقایسه با منبع معدنی )1( بدست آمد. در جیره های عملی جوجه های گوشتی، منبع 

آلی روی زیست فراهمی باالتری از منبع غیر آلی دارد.
مقدمه

روی یک عنصر ضروری کم مصرف است که بعنوان کوفاکتور در بسیاری از آنزیم ها وجود داشته و در ساخت پروتئین، متابولیسم کربوهیدرات و 
انرژی و تعداد زیادی از واکنش های بیوشیمیایی دخالت دارد. روی در سنتز DNA و RNA، رشد و ترمیم بافتها، معدنی شدن استخوان و لخته 
شدن خون دارای نقش می باشد . با توجه به نقش محوری آن، کمبود روی منجر به تغییرات فیزیکی متعددی شامل ضایعات پوستی، کاهش 

رشد، ضعف استخوان ها و مفاصل، پر درآوری ضعیف و کاهش ایمنی در مقابل بیماری های عفونی می گردد. 
نیاز جوجه ها به روی در ابتدا 30 میلی گرم در کیلوگرم جیره تعیین شد   اما تحقیقات بعدی باعث شد این میزان توسط NRC )1994( به 
40 میلی گرم افزایش یابد. همانگونه که توسط سلیم و همکاران خالصه شده، استفاده از مکمل روی تا حد 30 الی 50 میلی گرم در کیلوگرم 
جیره عمدتاً مصرف خوراک و افزایش وزن و بازدهی خوراک را بهبود بخشید، در حالیکه اثرات سطوح باالتر روی در جیره ثبات کمتری داشت. 
روی معموالً به صورت منابع غیر آلی شامل سولفات، کلرید و اکسید روی و یا یکی از اشکال آلی به صورت کمپلکس های اسید آمینه، پروتئین و 
کربوهیدرات به جیره طیور اضافه می گردد. ارزش تغذیه ای منابع معدنی به غلظت موجود در جیره، اثرات متقابل )بعنوان مثال با کلسیم(، مقدار 
عنصر جذب شده، زیست فراهمی عنصر و یا ترکیبی از این عوامل بستگی دارد . در سالهای اخیر، منابع آلی روی به دلیل زیست فراهمی باالتر آنها 
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند ، اگرچه بعضی مطالعات حاکی از تفاوت جزئی و یا عدم تفاوت بین زیست فراهمی منابع آلی و غیر آلی روی می 
باشند . ترکیب جیره نیز می تواند زیست فراهمی را تحت تأثیر قرار دهد. مهمترین عامل شناخته شده که در کاهش زیست فراهمی روی نقش 
دارد، فیتات می باشد که در اغلب دانه های کامل وجود دارد. افزودن فیتاز به جیره جهت تجزیه فیتات، یک عمل رایج می باشد. مقادیر دقیق 
زیست فراهمی منابع مختلف آلی و غیر آلی روی جهت اطمینان از استفاده سطوح کافی مکمل روی در جیره جوجه های گوشتی اهمیت دارد. 

این مطالعه جهت تعیین زیست فراهمی یک منبع آلی روی )Availa-Zn( در مقابل یک منبع غیر آلی )سولفات روی( انجام گردید.
مواد و روش ها

پرنده ها و جایگاه 
در مجموع 480 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 جهت تعیین زیست فراهمی دو منبع آلی و غیر آلی روی مورد استفاده قرار گرفتند. 
مطالعه با 9 تیمار جیره ای شامل جیره بدون مکمل روی، جیره های حاوی سطوح 0، 5، 10، 15، 20 و 40 میلی گرم روی در کیلوگرم از منبع 
سولفات روی و جیره های حاوی سطوح 0، 5، 10 و 15 میلی گرم روی در کیلوگرم از منبع آلی روی انجام گردید )جدول 1(. هر تیمار شامل 5 
)سولفات روی( و 6 تکرار )روی آلی( بود. بر اساس وزن بدن، جوجه های با میانگین وزن مشابه به هر تکرار اختصاص یافته و تا پایان آزمایش )21 

از فوالد ضد زنگ  روزگی( در قفس های ساخته شده 
پرورش داده شدند. در سن 3 روزگی، تعداد پرنده ها در 
هر قفس به 8 عدد کاهش داده شد. درجه حرارت سالن 
ابتدای  در  گراد  سانتی  درجه   32 از  تدریجی  بصورت 
دوره به میزان تقریبی 0/5 درجه سانتی گراد در هر روز 
کاهش داده شد تا در پایان آزمایش به 24 درجه سانتی 
تمام مدت  در  آزاد  بصورت  آب  و  رسید. خوراک  گراد 
مقررات  و  شد  داده  قرار  ها  جوجه  اختیار  در  آزمایش 

مربوط به رفاه آنها رعایت گردید.
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عملکرد تولید

قرار  گیری  اندازه  مورد   21 و   3  ،0 روز  در  قفس  هر  های  پرنده  وزن 

گرفت. مصرف خوراک به ازاء هر قفس از 3 تا 21 روزگی اندازه گیری 

و ضریب تبدیل غذایی نیز در همین دوره محاسبه گردید. تلفات از 0 تا 

21 روزگی ثبت گردید.

آنالیز آماری

قبل از آنالیز آماری، داده های باالتر از 2/5 انحراف استاندارد حذف شدند 

و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Genstat )ویرایش 14( 

با روش GLM آنالیز گردیدند.

نتایج

نتایج مربوط به محتوای خاکستر و روی درشت نی در جدول 3 نشان 

داده شده است. محتوای خاکستر درشت نی بین 456 و 464 گرم بر 

کیلوگرم ماده خشک بدون چربی متغیر بود که این میزان طبیعی می 

 .)0,05>p( باشد. این مقادیر تحت تأثیر تیمارهای جیره ای قرار نگرفت

اگرچه، محتوای روی درخاکستر درشت نی پرنده هایی که با جیره های 

حاوی حداقل 15 میلی گرم در کیلوگرم روی از منبع سولفات روی و یا 

حداقل 10 میلی گرم در کیلو گرم روی از منبع آلی تغذیه شده بودند، 

برای منبع آلی   .)0,05<p( بود از گروه شاهد  باالتر  بطور معنی داری 

ای  جیره  افزایش سطوح  با  نی  درشت  در  روی  محتوای  افزایش  روی، 

مشاهده گردید. 

جدول 2- ترکیب جیره پایه بدون مکمل روی

جیره های آزمایشی
جوجه ها در 3 روز اول با جیره پایه گندم- ذرت- سویا به صورت پلت تغذیه گردیدند. جیره 
پایه حاوی 33/5 میلی گرم در کیلو گرم روی بود )جدول 2(. جیره های آزمایشی با افزودن 
سطوح مختلف روی از منابع معدنی و آلی ساخته شدند. تمام جیره ها حاوی سطوح مواد 
 )2007 ,CVB( مغذی برابر یا باالتر از نیازهای جوجه گوشتی مطابق با استانداردهای داچ
بودند. بعد از 3 روزگی، جوجه ها با جیره های آزمایشی پلت شده تا پایان دوره آزمایش 

)21 روزگی( تغذیه شدند. 
آنالیز خوراک

قبل از تهیه جیره، سطوح روی در اقالم اصلی شامل ذرت، سویا، گندم، مونوکلسیم فسفات 
و نیز مکمل های روی  و سپس سطوح روی در هر کدام از جیره های آزمایشی، مورد آنالیز 
قرار گرفت. عالوه بر این، جیره پایه از نظر رطوبت، خاکستر، پروتئین خام، کلسیم و فسفر 

آنالیز گردید.
نمونه های درشت نی

در پایان آزمایش )21 روزگی(، 4 پرنده از هر قفس با تزریق درون قلبی T61 معدوم شده و 
درشت نی راست و چپ مربوط به هر تکرار خارج شده و درشت نی هر طرف با هم ترکیب 
گردید. نمونه ترکیب شده 4 درشت نی به ازاء هر قفس به مدت 20 دقیقه اتوکالو و از 
بافتهای نرم پاکسازی گردید. سپس نمونه ها در دمای 103 درجه سانتی گراد به مدت 24 
ساعت خشک و بعد از آن در دمای 550 درجه سانتی گراد تبدیل به خاکستر شده و نهایتاً 

میزان روی در خاکستر مورد اندازه گیری قرار گرفت.

شکل 1- شیب خطی سولفات روی و روی آلی

جدول 3- اثر منابع  و سطوح مختلف 
روی بر خاکستر و میزان روی 
درشت نی جوجه های گوشتی
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زیست فراهمی منابع روی

محتوای روی در خاکستر درشت نی جهت محاسبه زیست فراهمی نسبی 
روی آلی در مقایسه با سولفات روی مورد استفاده قرار گرفت. هر دو منبع 
روی پاسخ خطی به باالترین سطح مکمل نشان دادند )p>0,05(. ضریب 
آلی در شکل 1 نشان داده شده است.  شیب خطی سولفات روی و روی 
شیب بیشتر نشان دهنده زیست فراهمی بیشتر می باشد. شیب سولفات 
روی و روی آلی به ترتیب 1/21 و 1/99 می باشد که نشان دهنده زیست 

فراهمی نسبی 164% برای روی آلی نسبت به سولفات روی می باشد.

عملکرد تولید
نتایج مربوط به مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جدول 5 ارائه شده است. ضریب 
تبدیل غذایی در پرندگانی که 5 میلی گرم در کیلوگرم روی آلی استفاده کردند به دلیل افزایش قابل 
توجه مصرف خوراک بطور معنی داری باالتر از سایر تیمارها بود )p>0,05(. مصرف خوراک و افزایش 
وزن بطور معنی داری تحت تأثیر سطوح و منبع روی جیره قرار نگرفت. مصرف خوراک از 3 تا 21 
روزگی بین 2151 تا 2811 گرم به ازاء هر پرنده و افزایش وزن بین تیمارهای جیره ای بین 847 و 878 
گرم متغیر بود. گروه شاهد عملکرد نسبتاً بهتری داشت. تنها افزودن 15 یا 20 میلی گرم در کیلوگرم 
سولفات روی منجر به افزایش وزن عددی و افزودن 20 میلی گرم سولفات روی باعث کاهش عددی 
ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد گردید. تلفات بین 0 تا 8/3 درصد بوده و تفاوت معنی داری 

بین تیمارها وجود نداشت )داده ها نشان داده نشده(.

بحث
در این مطالعه، اثر سولفات روی و یک منبع آلی روی بر میزان روی درشت نی جوجه های گوشتی تا سن 21 روزگی مورد مقایسه قرار 
گرفت. منبع آلی روی بطور معنی داری زیست فراهمی باالتری از سولفات روی داشت. زیست فراهمی روی آلی تقریباً 64 درصد باالتر 
از سولفات روی بود. این نتایج با نتایج بدست آمده از چندین آزمایش دیگر مطابقت دارد. کائو و همکاران تفاوت های کمتری در زیست 
فراهمی سولفات روی و منبع آلی روی را با استفاده از جیره پایه حاوی 58 یا 100 میلی گرم در کیلوگرم روی مشاهده نمودند. زیست 
فراهمی باالتر نشان می دهد که روی بیشتری از منبع آلی نسبت به منابع غیر آلی، جذب و در بافت استخوانی ذخیره می گردد. صرفنظر 
از منبع روی، عملکرد تولید به جز در مورد ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر استفاده از مکمل روی قرار نگرفت که این موضوع با مطالعات 

دیگر مطابقت دارد.
در یک مطالعه، با استفاده از جیره های حاوی فیتاز و مکمل روی تا حد 40 میلی گرم بر کیلو گرم برای مدت 24 روز، صرفنظر از سطح 
فیتاز، افزایش وزن باالتر و بهبود ضریب تبدیل در پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی مکمل روی مشاهده گردید. مدت زمان کوتاه 
تر مطالعه حاضر می تواند بیانگر این مطلب باشد که احتماالً عدم پاسخ به مکمل روی مربوط به کافی نبودن طول دوره آزمایش جهت 

تخلیه ذخایر روی در پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد مکمل روی می باشد.
اگرچه عملکرد تولید توسط مکمل روی بهبود نیافت، ارتباط روشنی بین غلظت روی جیره و محتوای روی در خاکستر درشت نی می تواند 

وجود داشته باشد. این مسئله ثابت می کند که سطح روی در گروه شاهد کمتر از نیاز حیوان برای حداکثر ذخیره روی بود. 
روی در واکنش های بیوشیمیایی زیادی دخالت داشته و تحقیقات آتی در مورد اثرات زیست فراهمی باالتر بر پوست )التهاب پوست کف 
پا، التیام زخم( یا ایمنی می تواند جالب توجه باشد. قباًل نشان داده شده که روی آلی جیره در افزایش غلظت روی موجود در پوست  
موثرتر بوده و کیفیت پوست را بهبود می دهد، هرچند این موضوع ارتباط مستقیمی با مشکالت عملی از قبیل التهاب پوست کف پا نداشت
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 افالتوکسین 
آفالتوکسین ها گروهی وابسته به مایکوتوکسین ها هستند که سمی بوده و 
معموال در جیره  طیور یافت می شوند . مایکوتوکسین ها مواد سمی هستند 
که در گونه هایی خاص از قارچ ، در طول متابولیسم اجزائ ماده غذایی 
ترشح شده و باعث بروز عوارضی در دام ها و طیور می گردند . خوشبختانه 
از 10000 گونه قارچی تنها حدود 50 گونه تولید مایکوتوکسین می نمایند 
. مایکو توکسین ها ی قارچی مسئول ضررهای مالی زیادی هستند که 
و  بر می گیرد  را در  از محصوالت کشاورزی  خسارت آن طیف وسیعی 
زیرا   ، نیز وجود دارد  احتمال گسترش آن در میان زنجیره غذایی بشر 
  M1 سم آفالتوکسین می تواند از طریق شیر دام ها با نوع آفالتوکسین
که در واقع همان B1  است به مصرف کنندگان منتقل گردد و باعث 
جهش و موتاسیون در سلول های کبدی شده و احتمال سرطان را زیاد 
نماید . در میان 200 نوع از مایکوتوکسین های شناسایی شده که یکی 
از مهمترین آنها آفالتوکسین می باشد توسط قارچ اسپرژیلوس مربوط به 
گونه آسپرژیلوس پاراسیتیوس  ترشح می گردد که این سم پس از رسیدن 
به کبد منجر به تخریب سلول های کبدی شد ه و آنها را از بین می برد 
بنابر این می تواند عوارضی چون تخریب کبد در طیور و گاو های شیری 
را ایجاد نماید . این سم باعث کاهش رشد و تولید ، افت در راندمان تبدیل 
غذایی ، کاهش تولید تخم مرغ ، نقص سیستم ایمنی و ضرر های شدید 
اقتصادی می شود . بیماری آفالتوکسین در کشور ما ، خصوصا در نواحی 
گرم و مرطوب و در مواد خوراکی که دارای مواد پرانرژی  و پروتئین نسبتا 
پائینی هستند مانند ذرت ، نخود ، پنبه دانه و کنجاله بادام زمینی که 

تشویق کننده رشد قارچی اند دیده می شود .
طبقه بندی آفالتوکسین ها :

 G )G1  و ) M2 , M ) M1 ،  ) B2 , B) B1 افالتوکسین ها بصورت
, G2 ( و زیر نوع های وابسته به آن موجوداند که می توان با کروماتو 
 1 B از مشتقات  M2 و   M1 . گرافیک فلورسنت آنها را متمایز نمود
هستند و دوره وقوع نسبتا کوتاهی دارند . B1 نسبت به سایرین بارزتر پیدا 
شده و میزان سمیت آن بیشتر از انواع دیگر می باشد ، از این رو در مورد 

حد مجاز باید مورد ارزیابی قرار گیرد .
چگونگی رشد ونمو آفالتوکسین درخوراک:

حمله قارچی و تولید آفالتوکسین در غذا ممکن است در طول مدت قبل 
از برداشت محصول و یا بعد از آن در سطح مزرعه ، در طول مدت ذخیره  
، حمل و نقل ، در جریان فراوری مواد خوراکی و همچنین در ظرف های 
خوراک دهی صورت پذیرد که سبب کاهش ارزش غذایی مواد خوراکی می 
گردد و در اثر صدمه به ترکیبات نیتروژنی لیپیدی موجود در خوراک ، می 
تواند مقدار پروتئین ، انرژی و ویتامین های خوراک را کاهش دهد . دمای 
باال ) قارچ در دمای کمتر از 7,5 درجه سانتی گراد و بیشتر از 49 درجه 
سانتی گراد قادر به رشد نمی باشد ( رطوبت ) در اجزای جیره نباید بیش 
از 14,5 درصد باشد ( و باران های غیر فصلی ، برخی از فاکتور هایی هستد 
که در مناطق استوایی باعث رشد قارچ و تولید سم آفالتوکسین می شوند 
. افزایش میزان رطوبت از 8 به 12 درصد در غالت ممکن است منجر به 
تقویت رشد و نمو قارچی شود .آفالتوکسین ها اغلب در اجزای خوراک دام 
ها ترشح می شوند ، اما در ذرت آسیاب شده ، نواله پنبه دانه ، نواله نارگیل 
بیشتر رایج است . عموما شیرابه آفتابگردان ، شیرابه منداب ، کنجاله سویا 

و سبوس برنج چربی زدایی شده میزان کمتری از آفالتوکسینها
 را شامل می باشند  .

میزان حساسیت طیور به آفالتوکسین :
آفالتوکسیکوز  به  بیشتری  حساسیت  شدت  ها  اردک   ، طیور  میان  در 
دارند، زیرا آنزیم های میکروزومی کبدی که آفالتوکسین ها را متابولیزه به 

محصالت مضر می نمایند، باعث مسمومیت حاد می گردند.
عموما گرو های سنی جوان نسبت به گله های بالغ ، حساس تر می باشند 
، اما هیچ تنوعی در گونه ها و نژاد ها ی آنان وجود ندارد . گروه بوقلمون و 
جوجه اردک ها نسبت به آفالتوکسیکوز حساسیت بیشتری دارند ، جوجه 
های گوشتی حساس تر از جوجه های تخمگذار و نیز جوجه خروس ها از 

ماده ها مستعد تر هستند .
عوارض آفالتوکسین در طیور :

اساسا آفالتوکسین ها سم کبد می باشند که به غده های گوارشی  و کبد صدمه 
می رسانند ، عالوه براین آنها تضعیف کننده سیستم ایمنی نیز می باشند .

اثرات جانبی آفالتوکسین ها شامل :
·کاهش راندمان تولید گوشت و تخم مرغ وافزایش اسیب پذیری دربرابر 

بیماری ها
·کاهش میزان رشد کیفیت الشه

·کاهش وزن تخم مرغ تولیدی
 ، بروز کوکسیدوز  احتمال  افزایش  به  ایمنی که منجر  ·تضعیف سیستم 

عفونت خون حاصل از کلی باسیل ها و بیماری سالمونال می شود
·کاهش تیتر آنتی بادی خون و عدم پاسخ مناسب به واکسیناسیون

·افت مصرف خوراک و یا توقف کامل آن
·افزایش بروز مشکالت پا

·سندرم افتادگی بال
·افزایش مرگ و میر

سطح ایمنی برای آفالتو کسین :
مقدار  به  وابسته  خطری  و  ایمنی  سطح  هیچ   ، متخصصین  نظر  طبق 
آفالتوکسین ها در غذا وجود ندارد . موسسه دارو خوراک ) FDA ( ایالت 
متحده حداکثر سطح مجاز آفالتو کسین را تا PPB 20 ) قسمت در 
میلیون ( تنظیم نموده است . سطح ایمنی برای افالتوکسین از یک فرم به 
فرم دیگر متفاوت می باشد و منجر به تنوع در شرایط مدیریتی و شیوع 

بیماری  می گردد .
با  کسین  آفالتو  تعامل  وسیله  به  همچنین  مسمومیت 

موارد زیر ایجاد می شود:
1. پاتوژن ها 

2. شرایط محیطی 
3. تنوع ژنتیکی

4. وضعیت تغذیه ای
استراتژی هایی برای کاهش اثر آفالتوکسین :

پیش گیری ، اولین خط دفاعی در کاهش آلو دگی قارچی ) کپک ( و تولید 
آفالتوکسین می باشد که شامل :

پرورش گیاهی مقاوم جهت مقاومت در مقابل کپک

 توضیحات تکمیلی؛
Aflatoxin
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برداشت محصول در زمان مناسب ) با درصد رطوبت پائین تر ( ، نقل و 
انتقال صحیح و ذخیره سازی مطلوب جهت کا هش آ لودگی

دقت در خشک نمودن غالت جهت پائین نگه داشتن سطوح رطوبت
سم زدایی غالت با استفاده از تکنیک تفکیک و تمیز کردن موثر

عدم ذخیره سازی خوراک های آماده سازی شده برای مصرف بیش از یک هفته
ضد عفونی و تمییز نمودن ظرو ف  خوراک دهی

جداسازی مواد مغذی آلوده که اولین قدم برای مقابله با آفالتو کسیدوز ها 
به حساب می آید

خطر  کاهش  جهت  دقیق  های  روش  گیری  بکار  و  گیری  نمونه 
مایکوتوکسیکوز امری ضروری می باشد . چندین روش برای جداسازی 
و تخمین آفالتوکسین ها در اجزائ مواد غذایی و خوراک در دسترس می 

باشد که مهمترین آنها عبارتند از :
I.روش TLC ، تشخیص الیه ها ی نازک با توجه به سرعت مواد رنگی

 ) کرومانوگرافی (
II.روش تشخیص مایع با قابلیت باال ) کروماتوگرفی HPLC ( برای اندازه 
گیری دقیق انواع آفالتوکسین در نهاده های جیره غذایی طیور . سیسستم 
HPLC پیشرفته ترین سیستم روش شناسایی مواد در حد بسسیار اندک 
)  ppt , ppb ( در حال حاضر تنها روش مورد قبول آزمایشگاهی رفرانس 
بین المللی برای اندازه گیری دقیق سموم در مواد و جیره غذایی همچون 
سموم خطرناک انواع افالتوکسین در مواد غذایی و جیره طیور است که 
با استفاده از این سیستم میزان آلودگی مواد اولیه جیره غذایی طیوربه 

آفالتوکسین قابل اندازه گیری می باشد
III.کروماتوگرافی با ستون کوچک

IV.افالتوکسی سنج
V.روش ELISA یا جذب ایمنی آنزیم های اتصال دهنده . روش الیزا 
رایج ترین روش های تشخیص غربالگری سرولوژی برای تعیین تیتر آنتی 
بادی مادری ، آنتی بادی استحصالی واکسن و تیتر عفونت با عوامل مختلف 
ویروسی و باکتریایی در نمونه های فارمی در سراسر جهان می باشد . در 
این روش این امکان فراهم می آید که اوال بدون نیاز به جداسازی عامل 
بیماریزا تا حد زیادی به بروز عفونت با عامل پاتوژن بصورت کلینیکال یا 
از  استحصال شده  بادی  آنتی  تیتر  ثانیا  برد  ساب کلینیکال در گله پی 
واکسیناسیون را ارزیابی نمود و ثالثا از تیتر آنتی بادی مادری جوجه ها 

بطور دقیق اطالع حاصل نمود
) SAM(  تکنیک جاذب انتخابی ستون کوچک.VI

در میان این روش ها ، روش های HPLC  ،  ELISA  و  SAM  معتبر 
تر می باشند و دقت ELISA  تستی مناسب تر در این زمینه می باشد ، از 
این جهت که ساده تر ، دقیق تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر بوده 

و همچنین می توان دسترسی سریع و مناسب به آن داشت .
روش هایی برای کنترل رشد قارچی و آلودگی آفالتوکسین :

رشد قارچی در غذا و اجزای غذایی را می توان با ترکیب های قارچ کش 
عالوه بر رشد هایی که قبال اشاره شد محدود نمود .

اسد   ، استیک  اسید  های  نمک  مختلف  کش  قارچ  ترکیبات  میان  از 
پروپیونیک ، اسید فرمیک و اسید بنزو ئیک متداولترین آنها می باشند که 

در کنترل رشد قارچ نتیجه خوبی می دهند .
ماده شیمیایی که اکنون در بازار ایران هم وجود دارد پروپیونات کلسیم است 
این ماده دارای خاصیت ضد قارچی خوبی است که به تعداد 1 الی 4 کیلو گرم 
به هر تن غذای طیور اضافه می شود. این ماده بر روی سالمونال نیز موثر است .
آفالتوکسین ها را نمی توان کامال حذف نمود ، اما فرد به جهت اینکه منجر 

به ضرر های اقتصادی نشود ، باید سطوح آن را کاهش داد.
زیر  موارد  زدایی  سم  مختلف  های  روش  میان  در 

دارای کاربر د های عملی هستند :

1.در معرض نورخورشید قرار دادن
2. استفاده از جاذب های سم ،هیدرات آلومینو سیلسکات سدیم کلسیم    

) HSCAS  ()زئولیت (
با  نمودن  مخلوط  دیگر  عبارت  به   ، کردن  رقیق  تکنیک  از  استفاده   .3
خوراک با کیفیت خوب جهت پایین آوردن سطح آفالتوکسین در حد مجاز

4. مخلوط نمودن با آمونیاک
5. تعدیل سازی جیره ای

6. افزلیش متیونین و میزان سلنیوم خوراک
B – Complex و K  ، E ، D  ، A 7. افزیش ویتامین های

8. استفاده از دارو های مقوی برای کبد در میان روش های پیشنهادی و 
استفاده از مخلو ط های مهار کننده ی قارچی و متصل شونده به سم ها 

متداولتر و از نظر اقتصادی و عملی روشی ماندنی تر می باشند .
راهنمای عملی جهت انتخاب مخلو ط های مهار کننده قارچی برای سم 

زدایی و محدود نمودن رشد قارچ :
باید شامل نمک های اسید آلی باشند که :

طیف وسیعی از فعالیت های چند میکروبی را شامل شوند
خورندگی و فاسد شوندگی نداشته باشند

عامل انتشار و تفکیک باالیی داشته باشند
فراریت پایینی داشته باشند

محافظت کننده ارزش مواد غذایی در غذا باشند
باید دارای متصل شونده هایی به سم باشند که :

آنها  به خاطر عملکرد فیزیو شیمیایی خاص  اتصال مطلوب مکان ها  از 
اطمینان حاصل شود

گوارش  لوله  مختلف  های   PH در   ها  توکسین  مایکو  با  ثابت  ترکیب 
تشکیل دهد تا ترکیبات سمی در طول عبور از دستگاه گوارش آزاد نشوند

دزاژ مطلوب
تعیین و تنظیم مقدار دز مطلوب متصل شوند سم ) زئولیت ( اغلب مهم 
می باشند زیرا تماس با اجزا را بین انتشار مایکوتوکسین ها با زئو لیت ها در 
خوراک حتمی کرده تا در روده از سم زدایی مناسب اطمینان حاصل شود .

نتیجه گیری :
از پتانسیل باالی گله، کاهش سطح مصونیت بخصوص  برای بخورداری 
فعالیت های  باید  باشند  آفالتوکسین می  آلودگی  از  ناشی  در طیور که 
مدیریتی صورت پذیرد تا مطمئن شویم خوراک مرغوبی برای گله فراهم 

شده است .
سم  به  آن  آلودگی  میزان  باید  ذرت  خصوصا  غالت  واردات  مورد  در 
آفالتوکسین در مبداء ، داخل کشتی ، مقصد و انبار ها مرتبا کنترل و اندازه 
گیری گردد . بهترین راه ، کنترل رطوبت در داخل انبار کشتی و طی مسیر 
می باشد . برخی از عوارض وجود آفالتوکسین در جیره غذایی عبارتنداز : 
کاهش وزن ، بی اشتهایی ، کاهش تولید تخم ، خونریزی داخلی ، کاهش 
جوجه در آوری به علت مسمومیت جنین ، ضعف سیستم ایمنی و افزایش 
آسیب پذیری نسبت به انواع استرس های محیطی و میکروبی که بر حسب 

میزان آلودگی سم در جیره طیور عوارض فوق تغییر می نماید .
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پایش وزن تخم مرغ و جوجه تولیدی

مترجم:عثمان مرادی - کارشناس ارشد علوم دامی
)مدیر تولید فارم های مادر گوشتی کشت و صنعت فدک(

افت وزن تخم مرغ تا 18 روزگی جوجه کشی

     بطور متوسط حدود 10000 منفذروی محیط پوسته ی تخم مرغ 
وجود دارد؛ بطوریکه از طریق این منافذ تبادل گازهای اکسژن و دی 
اکسید کربن بین هوای داخل انکوباتور و جنین در حال رشد، انجام 
این  از طریق  نیز  می شود. همچنین، آب محتویات داخل تخم مرغ 
منافذ تلف می شود؛ از اینرو الزم است تا مقدار کل آب اتالفی تخم 
از دهیدراته شدن جنین در طول دوره جوجه  مرغ جهت جلوگیری 
کشی تحت کنترل قرار گیرد. این کار، بیشتر از طریق پایش میزان 
افت وزن تخم مرغ در طول دوره جوجه کشی امکان پذیر است. افت 
در  مذکور  منافذ  طریق  از  آب  اتالف  به  مربوط  تنها  مرغ  تخم  وزن 

پوسته می باشد.
که  است  داده  نشان  پرندگان  های  گونه  تمامی  بین  در  مشاهدات 
زمان  تا  کشی  جوجه  شروع  ی  لحظه  از  مرغ  تخم  وزن  افت  میزان 
نوک زدن جوجه به پوسته )تقریبا زمان انتقال تخم مرغ ها به هچری 
تنها  باشد.  می  تازه  مرغ  تخم  وزن  درصد   12 ها( حدود  ماکیان  در 
دستگاه  رطوبت  مرغ،تغییر  تخم  وزن  افت  بر  تاثیر  جهت  ممکن  راه 
تنها  میزان جوجه درآوری،  و  باشد. کیفیت جوجه  جوجه کشی می 
شروع  لحظه  از  مرغ  تخم  وزن  افت  میزان  که  است  مطلوب  زمانی 
خواباندن در ستر تا نوک زدن جوجه به پوسته ) زمان انتقال(، حدود 
تخم  وزن  از  اطالعی  معموال  کشی،  جوجه  کارخانجات  باشد.   %12
مرغ های تازه تولید شده  ندارند، اما می توانند وزن تخم مرغ ها را 
اگر تخم مرغ های  باشند.  از خوابانیدن در ستر داشته  درست پیش 
قابل جوجه کشی بطور کوتاه مدت )تا 6 روز(، تحت شرایط مناسب 
در انبار ذخیره و نگهداری شوند، افت وزن تخم مرغ به 11,5 درصد 
کاهش می یابد. افت وزن مناسب به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ 
انبار  و  ذخیره  طی  در  مرغ  تخم  وزن  افت  طریق  از  شده  خوابانیده 

تعیین می شود.   
کل  توزین  از  استفاده  با  بایستی  مرغ،  تخم  وزن  افت  درصد       
سینی های حاوی تخم مرغ محاسبه شود. استفاده از ترازوهای دقیق 
الکترونیکی که نسبتا ارزان هستند، جهت تعیین افت وزن تخم مرغ 

در  که  است  پرارزش  روش  یک  ها،  ستر  تمامی  مختلف  مناطق  در 
فارم(  )انبار  دریافتی  های  مرغ  تخم  مناسب  رطوبتی  شرایط  کنترل 
عنوان  به  روش  این  از  ی  استفاده  کند.  می  کمک  هچری  مدیر  به 
های  سیستم  و  رطوبت  های  برنامه  کنترل  مدیریتی،برای  ابزار  یک 
کنترل رطوبت در تمامی ستر هایی که در حال کار کردن می باشند، 

ضروری می باشد. 

)Chick Yeild(  پایش بازده وزنی جوجه تولیدی•

وزن  با  شان  متقابل  ارتباط  و  تولیدی  های  جوجه  وزن  پایش       
)Chick Yeild(، یک  تفریخ می شوند  آنها  از  تخم مزغ هایی که 
ابزار مدیریتی دیگر در هچری هی می باشد. برای این کار بهتر است  
بکار  مرغ  تخم  وزن  افت  پایش  منظور  به  که  هایی  سینی  همان  از 
توزین  سپس  و  شمارش  مستلزم  تکنیک،  شود.این  استفاده  میرفت 
گروهی  جوجه های درجه یک حاصله از یک سینی هچر می باشد.      
Chick Yeild، عبارت است از متوسط وزن جوجه تولیدی درجه 
یک، تقسیم بر متوسط وزن تخم مرغ های تازه، ضربدر 100 . یک 
کیفیت  بهترین  ارزیابی  برای   ،  Chick Yeild آل  ایده  استاندارد 
جوجه 67% وزن تخم مرغ های تازه یا 67,5 %وزن تخم مرغ های 
اگر  باشد.  می  باشند(  شده  ذخیره  مدت  کوتاه  بطور  )که  شده  ست 
میزان افت وزن تخم مرغ تا زمان نوک زدن جوجه به پوسته درست 
Chick Yeild کمتر از 66% وزن تخم مرغ های  اما درصد  باشد، 
تازه باشد، نشان دهنده ی طوالنی شدن طول دوره ی جوجه کشی 
تخم  نمودن  دیرتر ست  از طریق  بایستی  این مشکل  بنابراین  است؛ 
از هچر  حل شود.کاهش  بیرون کشیدن جوجه ها  یا زودتر  مرغ ها 
زمان  در  3 ساعت  افزایش حدود  معادل   ،  Chick Yeild هر %1 

هچ می باشد.
     اگر زمان انتقال جوجه ها از جوجه کشی تا مرغداری طوالنی باشد 
یا اینکه تحت شرایط گرمایی باال به مرغداری انتقال یابند، الزم است 
که  Chick Yeild از طریق افزایش رطوبت دستگاه و یا برداشت 

زودهنگام تر جوجه ها از هچر، به 70-69 درصد افزایش یابد.   
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کنترل تولید مثل درگاو شیریکنترل تولید مثل درگاو شیری

مقدمه:
هورمون رشد که هورمون سوماتوتروپیک یا سوماتوتروپین )bst( نیز 
آمینه  اسید  تا 196  بین 178  مختلف  های  گونه  ٬در  میشود  نامیده 
داشته و با تاثیر گذاری بر روی همه ی سلول های بدن به ویژه استخوان 
و ماهیچه ٬برای ادامه ی رشد خطی بدن الزم است . این هورمون از 
قسمت قدامی غده ی هیپوفیز ترشح میشود وحدود 30 تا 40 درصد 
را  رشد  هورمون  که  هستند  سوماتوتروپ  نوع  از  ناحیه  این  سلولهای 
ترشح میکنند . ترشح زیاد این هورمون پیش از بلوغ موجب رشد بیش 
از اندازه استخوانها شده و حالت ژیگانتریزم را به وجود می آورد ٬ در 
حالی که ترشح زیاد پس از بلوغ باعث ناهنجاری های آکرومگالی که با 
پهن شدن استخوانها همراه است ٬خواهد شد و کمبود آن طی دوران 
ابتدایی زندگی باعث بروز ناهنجاریهایی در رشد و کوتولگی می شود .

اثر متابولیک هورمون رشد :
از جمله اثرات متا بولیک می توان به ذکر موارد زیر اکتفا نمود : 

با  را  اثر  که  بدن  کلیه سلولهای  در  پروتئین  میزان سنتز  افزایش   -1
افزایش در سرعت انتقال اسیدهای آمینه به سلول بدن اعمال می کند 

وموجب افزایش سنتز پروتئین ونگهداری ازت در بدن میشود . 
2- افزایش فراخوانی اسیدها ی چرب از بافت چربی ٬ افزایش اسیدهای 
تولید  برای  اسیدهای چرب  از  استفاده  افزایش  و  آزاد در خون  چرب 

انرِژی
سبب  هورمون  بدن.این  سراسر  در  گلوکز  مصرف  میزان  کاهش   -3
٬به  میگردد  نیز  گلوکز خون  میزان  افزایش  و  در الشه  کاهش چربی 
این ترتیب در واقع هورمون رشد پروتئین های بدن را افزایش میدهد 
می  راحفظ  ها  کربوهیدرات  و  رساند  می  مصرف  به  را  چربی  ٬ذخایر 
کند . دراین مقاله مشخص خواهد شد که روش های مختلف نوردهی 
مصنوعی به همراه تزریق هورمون رشد )سوماتوتروپین گاوی(بر روی 
٬چربی  شیر  تولید  افزایش  در  تواند  می  حد  چه  تا  شیری  گاوهای 
تصحیح شده )fcm( ٬ پروتئین و الکتوز شیر نقش داشته باشد . در 
از لحاظ شیر  آزمایشی به مدت 140 روز بر روی 40 گاو شیری که 
دهی )dim( با هم برابر بوده و بیشتر از 70 روز از تولید شیر آنها می 
گذشت ٬با استفاده از 4 گروه آزمایشی که شامل : دوره ی روشنایی 
روزانه ی طبیعی روشنایی روزانه ی طبیعی به همراه تزریق عضالنی 
روزانه 14 میلی گرم هورمون ٬روشنایی طوالنی )18 ساعت روشنایی و 
6 ساعت تاریکی مطلقاز 5 صبح لغایت 23( ٬روشنایی طوالنی به همراه 
تزریق عضالنی روزانه 14میلی گرم هورمون بود٬انجام شد ٬ مشخص 

مقابل  در  تاریکی  ساعت   6 روشنایی  ساعت   18 از  استفاده  که  شد 
حالت معمول روشنایی میتواند به مقدار 1/9 کیلو گرم در روز ٬فاکتور 
تصحیح چربی شیر را افزایش دهد . این در حالی است که استفاده از 
ساعت های بیشتر روشنایی طی روز به همراه تزریق هورمون می تواند 
فاکتور تصحیح شیر را تا 7/7 کیلوگرم در روز افزایش دهد. تولید شیر 
بیشتر و تداوم شیر دهی از جمله راههای رسیدن به آن ٬ استفاده از 
اثر تحریکی ترشح شیر )شیر سازی ( از تزریق هورمون می تواند باشد 
. در این مقاله مشخص شد که استفاده از روشنایی طوالنی نسبت به 
روشنایی طبیعی میتواند شیر را در 8 تا 10 درصد در گاوها افزایش 
تزریق 14  و  روزانه  بار دوشش   3 های  روش  ترکیب  از  بیش  و  دهد 
تولید شیر  افزایش  افزایش  )تروپست(٬سبب  میلی گرم هورمون رشد 
خواهد شد . به طوری که در سایر کتابها و مقاالت نیز به این موضوع 
اشاره شده است که تزریق هورمون به گاوهای شیر ده سبب افزایش 
تولید شیر شده و استفاده از این هورمون به همراه پروالکتین جهت 
رشد پستانها ٬ضروری است وتداوم شیر دهی در گاو نیز بیشتر به این 
افزایش ماده خشک مصرفی )dmi( در گروه   . هورمون وابسته است 
هایی که از 18 ساعت روشنایی در روز استفاده می کردند نسبت به 
روشنایی معمولی مقدار 800 گرم در روز بود و در همین شرایط به 
 2 تا  مصرفی  ماده ی خشک  ٬مقدار  رشد  هورمون  از  استفاده  همراه 

کیلوگرم در روز افزایش داشت .
مطلب فوق میتواند یکی از دالیل افزایش در تولید شیر ٬متعاقب مصرف 
خوراک بیشتر باشد . در حال حاضر نتایج آزمایشها نشان میدهد که 
به  کدام  هر  بیشتر  روزانه ی  روشنایی  یا طول  و  هورمون  از  استفاده 
تنهایی می تواند منجر به تولید بیشتر شیر شود ولی از ترکیب این دو 
روش با هم نتایج بهتری حاصل میشود . استفاده از هورمون رشد با جا 
به جایی ذخیره ی انرژی در بدن گاوها٬به افزایش شیر کمک میکند و 
هر گونه کاهش در باالنس انرژی را توسط افزایش در مصرف ماده ی 

خشک جبران میکند . 
همچنین در کل روش های مورد استفاده ی آزمایشی ٬تفاوتی از نظر 

آماری در الکتوز و پروتئین شیر مشاهده نمی شود .
نتیجه :

مستقل  طور  به  رشد  هورمون  طوالنی  روشنایی  ی  دوره  از  استفاده 
سبب افزایش در تولید شیر گاوهای شیر ده بود. نتایج مطالعات کنونی 
پیشنهاد کرد که ترکیبی از روشهای فوق به همراه 3 بار دوشش روزانه 
تاثیر به سزایی روی تولید شیر ٬تحریک وترشح شیر و افزایش در ماده 

ی خشک مصرفی داشته است

www.dairycattle.blogfa.com
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 آماده سازی سالن جهت ورود جوجه 
جهت ورود جوجه باید سالن را بعد از شستشو با آب و با استفاده از فرمالین ضد عفونی نموده و سپس 1/3 سطح 
سالن با استفاده از پالستیک یا برزنت جدا گردد . پوشال جهت بستر و یا روزنامه در سطح سالن پهن گردد و سپس 

آبخوریهای دستی و سینی های دانخوری را به میزان مورد نیاز در سطح مورد نظر پخش نمود .
با استفاده از فرمالین و پرمنگنات باید سالن گاز داده شود و بعد از 24 ساعت هوای سالن توسط هواکش تخلیه شود به 
نحوی که سالن از گاز تخلیه گردد . حرارت سالن را حدود 25 درجه سانتیگراد تنظیم گردد و از قرار گرفتن آبخوری 

و یا دانخوری در نزدیک منبع حرارتی جلوگیری شود .
در 12 ساعت اولیه ورود جوجه بهتر است از آرد ذرت جهت تغذیه جوجه ها استفاده گردد و سعی شود جوجه ها 
حرکت داده شوند . همچنین جهت پخش بهتر دان از ته کارتن نیز استفاده میشود . الزم به ذکر است برای جلوگیری 

از آبریزی باید پوشال بطور یکنواخت در سالن پخش گردد تا ایجاد ناهمواری مخصوصا در زیر آبخوریها ننماید .
از تجمع جوجه ها در یک محل باید جلوگیری شود . بهترین روش تنظیم حرارت و جلوگیری از ایجاد کوران است 

بدین صورت پخش جوجه ها یکنواخت میگردد .
برای جلوگیری از بروز بیماری و ایجاد گله یکنواخت باید از روش پرورش تک سنی استفاده شود .

 تخلیه جوجه باید بطور یکنواخت در سطح سالن پخش گردد و امکان دسترسی جوجه به آب و دان باید کنترل شود .
 حرارت سالن بعد از تخلیه جوجه باید حدود 35 الی 36 درجه سانتی گراد تنظیم گردد .

تنظیم حرارت و رطوبت و تهویه :
دمای سالن را باید بمرور کاهش داد و در پایان هفته اول به 31 درجه سانتیگراد رساند و سپس هر هفته 2 درجه آنرا 

کم نمود  از رفتار جوجه برای تعیین مناسب بودن دما استفاده میشود . دما و رطوبت بطور مکرر باید بررسی گردد .
 در سه روز اول دوره پرورش رطوبت باالی 70 درصد و بقیه دوره 50 درصد در نظر گرفته شود .

 کاهش دما و رطوبت سالن میتواند باعث ضعف در عملکرد و کاهش یکنواختی گله شود .
 همزمان با تنظیم دمای سالن ٬ رطوبت آن نیز با استفاده از مه پاش سالن باید کنترل گردد و نیز با استفاده از هواکش 

های هوای سالن را از وجود گرد و خاک و گازهای سمی پاک نمود .
نور دهی :

میزان نور مورد نیاز دو روز اول 100 لوکس است و سپس آن را باید 50 لوکس رساند . توصیه شده است که در پرورش 
بوقلمون گوشتی از برنامه خاموشی استفاده گردد .

شدت نور باید در سالن یکنواخت باشد و کاهش زود هنگام طول روشنایی در هفته اول فعالیت تغذیه ای و وزن را 
کم خواهد کرد .

مدیریت پرورش :
هدف از پرورش امکان دستیابی هر گله به وزن مطلوب و مورد نظر با حفظ ویژگیهای کیفی آن است . جهت رسیدن 

به این هدف توجه به نکات زیر ضروری است :
•پرورش جداگانه جنسهای مختلف به یکنواختی گله کمک می نماید ٬رعایت تراکم گله نیز به یکنواختی آن کمک میکند .

بطور مکرر هر هفته باید وزن کشی بطور تصادفی در سالن انجام گیرد و وزن جوجه را با وزن مطلوب مورد نظر مقایسه 
گردد . وزن مطلوب جوجه در نژادهای مختلف متفاوت بوده و برای این منظور باید وزن توصیه شده توسط کارخانه 

تولید کننده جوجه را در نظر گرفت.
جهت کنترل رشد در حد کمتر از حد اکثر پتانسیل وزن گیری روزانه بعد از هفته اول تا تکامل اولیه سیستم اسکلتی٬ 
ایمنی و قلبی و ریوی میتوان از تعدیل رشد استفاده کرد . در این راستا برنامه های محدودیت غذایی و نوری قابل 

اجرا هستند .
مصرف روزانه دان باید کنترل و توزین گردد و امکان دسترسی یکسان گله به دان باید فراهم گردد . پرت دان و هدر 
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رفتن آن بسیار مهم است و جهت جلوگیری از آن باید دانخوریها مرتباً  تنظیم گردد و البته نوک چینی نیز در این مورد اثر مثبت دارد .

مدیریت قبل از کشتار :
حفظ مرغوبیت بو قلمون در زمان بارگیری و حمل ان به کشتار گاه بسیار مهم است .جهت جلوگیری از موجود از موجود بودن باقیمانده 
داروئی در گوشت ٬کوکسیدویو استات چهار روز قبل از کشتار قطع شود .از تغذیه با ذرت آسیاب نشده پرهیز گردد و سه ساعت قبل از 

کشتار از مصرف دان جلوگیری شود .
برنامه محدودیت نوری را میتوان یک هفته قبل از کشتار قطع کرد .

در موقع بارگیری بوقلمون نور سالن باید قطع شود و در صورت امکان از توری جهت محدود کردن گله استفاده شود .
در زمان حمل نیز به فضای الزم جهت هر بوقلمون باید توجه نمود و حتی االمکان از حمل بوقلمون هایی غیر هم وزن در یک قفسه 

جلوگیری شود .
تغذیه :

گرد آوری طیفی از جیره های متعادل که نیاز تغذیه ای بوقلمون گوشتی را در همه مراحل رشد تامین نماید و بازده و سوددهی را به حد 
اکثر برساند بسیار مهم و ضروری است . جیره ضمن برآورده کردن نیازهای بوقلمون به انرژی ٬پروتئین ٬اسیدهای آمینه ٬مواد معدنی 
و ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری باید قیمت مناسب نیز داشته باشد . دان همواره باید تازه و از نظر ترکیبات متعادل باشد . تنوع 

مواد غذایی در جیره حائز اهمیت است . در جدول شماره 6 احتیاجات غذایی بوقلمون گوشتی در سنین مختلف آمده است .
جدول در فایل پیوست

هفته اول و دوم به میزان ویتامین D3 جیره بسیار توجه شود و مصرف 1000 واحد بین الملل به ازای هر جوجه در روز از ویتامین D3به 
منظور پیشگیری از بروز مشکالت ناشی از ریکتزیا یا نرمی استخوان در سنین باالتر توصیه میشود .:

کیفیت جوجه:
جوجه یک روزه را باید از محل معتبر تهیه نمود و تمامی اطالعات بهداشتی در مورد جوجه و گله مادر را از محل تهیه جوجه باید کسب نمود .

برای رعایت امنیت زیستی گله باید به موارد توجه نمود :
•پرورش گله تک سن

•استفاده از لباس کار و چکمه بکارگیری حوضچه ضد عفونی هنگام ورود
•جلوگیری از رفت و آمد به واحد های دیگر

•استفاده از مواد اولیه غذایی سالم و تازه )از واحد های دیگر پرورش طیور حتی االمکان دان تهیه نشود
•جلوگیری از ورود پرندگان به انباردان و عایق بودن سقف انبار و جلوگیری از رطوبت زیاد در انبار دان 

باید توجه داشت .
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 لیپیدها در تغذیه 

لیپیدها
گروهی از موادند که در بافت های حیوانی و گیاهی وجود دارند در آب 
نامحلول، در حالل های بنزین، اتروکلروفرم حل می شوند که شامل دو 

دسته چربی ها و لیپوییدها می شوند .
لیپوییدها از نظر تغذیه حیوانی به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 - صمغها   - کاروتنوییدها   - استروییدها   - سربروزیدها   - فسفاتیدها 
مومها که دارای اثرات متفاوتی در تغذیه می باشند و تا حدودی دارای 
اهمیت هستند ولی از نظر تولید انرژی بی اهمیت هستند.                                    

چربی ها
به علت دارا بودن انرژی زیاد و خاصیت ذخیره مهمترین منبع تولید 
انرژی برای نبات و حیوان هستند، ولی اگر بیش از حد وارد بدن شوند 
به صورت چربی در نقاط مختلف بدن ذخیره  می شوند. محل های 
ذخیره چربی بیشتر در زیر جلد اطراف کلیه ها و روده و به مقدار کم 

درون ماهیچه ها ذخیره می شود.        
اسیدهای چرب به دو دسته تقسیم می شوند:

اشباع - غیر اشباع

اسیدهای چرب اشباع شامل:
اسید بوتریک، اسید کاپروییک، اسید کاپریلیک، اسید کاپریک، اسید 

الرویک، اسید میرستیک، اسید پالمتیک، اسیداستئاریک

اسیدهای چرب غیر اشباع:
اسید اولئیک: بیش از سی درصد کل اسید چرب را در اکثر لیپیدها 

شامل می شود.
اسید لینولئیک: در روغن دانه های انگور و قهوه و روغن خوک یافت 

می شود.
اسید لینولنیک: در دانه های خشخاش و کتان و روغن بعضی ماهی 

ها یافت می شود.
اسید آراشیدونیک: در روغن کبد خوک یافت می شود.                                                                                
آن  در  که  است  متعادل  چربی  یک  کره  حیوانی  های  چربی  بین  در 
در  شوند  می  یافت  نیز  مولکول  کوچک  شده  اشباع  چرب  اسیدهای 
حالی که این گونه اسیدها در پیه گاو و چربی خوک یافت نمی شوند. 

هیدرولیز چربی ها در طبیعت تحت تاثیر آنزیم هایی که مجموعاً لیپاز 
خاطر  به  بیشتر  ها  چربی  حیاتی  اهمیت  گیرد.  می  انجام  دارند  نام 

خاصیت ذخیره شدن آنهاست .

اهمیت چربی ذخیره با توجه به دالیل زیر است:
- تامین انرژی در مواقع کمبود
- عایق بودن برای حرارت بدن

- ذخیره ویتامین های محلول در چربی
خصوص  به  چربی  در  محلول  های  ویتامین  جذب  ها  چربی  مصرف 
ویتامین )آ( را تسهیل می کنند. مثال در مرغ تخمگذار با افزایش چربی 

از 7% به 4 %جذب کاروتین از 20% به 60% افزایش یافته است.

هضم چربی ها
اما  تنها مکان هضم چربی هاست.  باریک  در حیوانات تک معده روده 
در نشخوار کنندگان تری گلیسریدهای موجود درغذا در شکمبه توسط 
ها  باکتری  توسط  اسیدها  این  شوند،  می  هیدرولیز  ها  باکتری  لیپاز 
هیدروژنه شده اول به اسید چرب بایک اتصال دو گانه و باالخره به اسید 
تولید  این مرحله  اسیدهای چربی که در  تبدیل می شوند.  استئاریک 
می شوند معموال در چربی شیر و چربی بدن حیوان نشخوارکننده به 
کار گرفته می شوند. بر خالف اسیدهای چرب با زنجیر کوتاه اسیدهای 
چربی که دارای زنجیر طویل کربن هستند، از شکمبه جذب نشده و به 
هنگام رسیدن به روده کوچک عمدتاً به صورت اشباع مورد استفاده قرار 
می گیرند. به هرحال چربی خوراک در حیوانات تک معده ای اثری بر 
روی چربی بدن می گذارد، در حالی که در حیوانات نشخوارکننده این 
طور نیست زیرا که عمده اسید چرب در چربی بدن آنها اسید استئاریک 
است که از هیدروژنه شدن اسیدهای چرب غیر اشباع بدست می آید. 
بنابراین می توان چربی های قابل مصرف در تغذیه نشخوارکنندگان را 
طوری عمل آورد که از حمله میکروبی در شکمبه مصون مانده و در عین 
حال توسط آنزیم های گوارشی هیدرولیز و از روده کوچک جذب شوند.

جذب چربی ها
حاصل نهایی هضم چربی در روده باریک به شکل میسل های مخلوط 
بوده که نحوه دقیق جذب آنها مشخص نیست، چنین پیشنهاد شده که 

دام و طیور
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میسل ها از طریق جذب غیرفعال و یا احتماالً بلع سلولی به شکل اولیه 
با زنجیر کوتاه و متوسط مانند اسیدهای  اما اسیدهای  جذب می شوند، 
موجود در کره برای جذب نیازی به امالح صفراوی و یا تشکیل میسل را 
ندارند و می توانند به سرعت و به طور مستقیم از مجرای داخل روده به 
جریان خون سیاهرگی کبدی وارد شوند. ورود این اسیدها به خون بستگی 
به حضور سدیم و در جهت خالف غلظت بوده بنابراین از طریق جذب فعال 
صورت می گیرد. در طیور جذب چربی از طریق مجاری لنفاوی ناچیز بوده 
و بخش عمده چربی به صورت لیپوپروتئین های سبک و به طور مستقیم 

به جریان خون سیاهرگ کبدی وارد می شود.
چربی ذخیره

- تقریبا 50% از چربی ذخیره در زیر جلد و تحت عنوان چربی زیر جلدی 
یافت می شود و بقیه در اطراف اعضای مختلف مانند کلیه ها ماهیچه ها 
و روده. در ترکیب چربی در بدن عمدتا تری گلیسریدها شرکت دارند و از 
اسیدهای چرب بخصوص اسید پالمتیک اسید استئاریک و اسید اولئیک 

نمایندگی دارند.
- عموما چربی هایی که در نزدیکی سطح بدن قرار دارند، دارای عدد یدی 
اگر  حال  بدن،  داخل  های  چربی  تا  تراند  نرم  بنابراین  هستند،  بیشتری 
مقداری چربی ذخیره از محل ذخیره خود برای اهداف انرژی خواه خارج 
و به مصرف برسد به جای چربی ذخیره که مصرف شده فقط آب ذخیره 

می شود.
- ترکیب اسیدهای چربی که در سازندگی چربی ذخیره حیوانات تک معده 
ای به کار می روند می تواند به شدت تحت تاثیر چربی خوراک قرار گیرد 

که این امر جهت بازاریابی دارای اهمیت خاصی می باشد.
- کربوهیدرات ها در بدن حیوان نسبت به اکثر چربی های نباتی چربی 

سفت تری تولید می کنند.
- چنین نتیجه گیری می شود که با تغذیه آن دسته از مواد خوراکی که 
دارای اسیدهای چرب غیر اشباع به مقدار زیاد باشند می توان چربی نرم 

به دست آورد. 
- چربی سفت را فقط موقعی می توان تولید کرد که انسان از قدرت تحرک 
را  از کشتار حیوان  الی 4 هفته قبل  استفاده کرده و در 2  سریع چربی 
به وسیله جیره هایی که دارای اسیدهای چرب اشباعی بیشتری هستند 

تغذیه کرد.

حد مجاز چربی

حد مجاز مقدار چربی مصرفی را به طور کلی برای گاو 

و سایر حیوانات شیرده 5% و برای خوک 5 تا %10 

می باشد. ولی در اینجا هم طبیعتاً نوع چربی خود عامل 

تعیین کننده است، برای مثال مصرف مواد خوراکی که 

در چربی آنها اسیدهای چرب غیر اشباع زیاد است، در 

کاهش می  را  مقدار چربی شیر  گاوهای شیری  تغذیه 

در  دانه ذرت  و  مثال مصرف سیلوی ذرت  )برای  دهد 

تغذیه گاوهای شیری(. اصوالً با مصرف اسیدهای چرب 

غیراشباع احتیاج حیوان به ویتامین شدیداً افزایش می 

یابد بنابراین افزودن ویتامین به خوراک ضروری است. 

مقادیر زیاد چربی با اسیدهای کوتاه زنجیر بروز عارضه 

کتوز را مساعد می کند.
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موقعیت آبشـخور در 
محیط گــاوداری

انجمن مهندسین کشاورزی 
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سالن  خروجی  درب  در  آبشخور  قرارگرفتن   -1
شیردوشی:

همانطوری که می دانیم، شیر دارای بیش از 87 درصد آب می باشد، 
یعنی گاو در زمانی که شیردوشی اش تمام می شود، مقدار بسیار زیادی 
آب از دست داده است، بنابراین فوق العاده تشنه است و به مقدار بسیار 
زیادی آب احتیاج دارد، حال اگر محل قرار گرفتن آبشخور در خروجی 
سالن شیردوشی باشد، پس از خارج شدن از سالن شیردوشی شروع به 
نوشیدن آب می کند، و پس از آن به پای آخور رفته و خوراک مورد 
نیازخود را مصرف می نماید. در این حالت گاو می تواند بیشترین میزان 

خوراک مورد نیاز خود را مصرف نماید.
باید حتما رعایت کرد، میزان فضای کافی  این زمینه  از نکاتی که در 
برای آبشخور است، اگر آبشخور در محیط گاوداری دوطرفه باشد، یعنی 
گاو بتواند از هر دو طرف برای آبخوری استفاده نماید، بهتر است که 
نظر  در  متر  سانتی  گاو 30  راس  هر  ازای  به  آبشخور  هر طرف  طول 
طول  است  بهتر  کند،  می  استفاده  آبشخور  یک  از  اگر  و  شود  گرفته 
عمق  گرفته شود.  نظر  در  متر  سانتی  گاو 60  راس  هر  برای  آبشخور 
آبشخور نیز باید بین 40 - 30 سانتی متر باشد تا هر لحظه آب تازه 
آبشخور  باالی  باشد.  آبشخور در حال گردش  بتواند در داخل  و سالم 
سایه بان در نظر بگیرید تا کثافات هوا به داخل آب ریخته نشود، باالی 
آبشخور از یک المپ مهتابی استفاده نمایید، چون گاو موجودی کنجکاو 
بوده و به مواد براق عالقه زیادی دارد، به همین دلیلی به سمت آبشخور 

کشیده می شود.
از  و  بگیرید  نظر  در  زیاد  را  آبشخور  عرض  است  بهتر  روش  این  در 
تا  درب خروجی سالن شیردوشی تا حدود 6 متر فاصله داشته باشد، 
فضای کافی برای خروج گاوها از سالن شیردوشی وجود داشته باشد و 
باعث ازدحام در سالن شیردوشی نشود. دلیل در نظرگرفتن آبشخورهای 
وسیع به این دلیل است که گاوها بتوانند از هر دوطرف آبشخور به طور 

همزمان استفاده نمایند.
نکته: اگر از جایگاه های فری استال استفاده می کنید، در نظر گرفتن 

8 سانتی متر فضا برای هر راس کفایت می کند.
2- قرار گرفتن آبشخور در وسط بهاربند:

به عنوان آبشخور استفاده می کنید، سعی کنید  بهاربند  از وسط  اگر 
نیز به همان نسبت  را  ابعاد آبشخور  بهاربند،  به تراکم گاوها در  بسته 
در نظر بگیرید تا از تراکم گاوها جلوگیری شود و نیز گاوهای ترسو و 
ریزجثه بتوانند آب مورد نیاز خود را استفاده نمایند. این روش بیشتر 
در مواقعی کاربرد دارد که قرار است گاوها به صورت طوالنی مدت و در 

هوای گرم و زیر نورخورشید در محیط بهاربند باقی بمانند.
3- قرار گرفتن آبشخور در داخل سالن شیردوشی:

بسیاری از گاوداران گزارش کرده اند تامین آب در داخل سالن شیردوشی 
باعث تشویق گاوها برای ورود به داخل سالن می شود و تا هنگامی که 
گاوها شیردوشی می شوند، آب مورد نیاز خود را نیز دریافت می کنند، 
این عمل باعث می شود که گاو در مدت زمان 7 - 5 دقیقه ای که 
نماید.  را تحمل  پاهایش  بر روی  شیردوشی می شود، وزن زیاد خود 
در این روش بهتر است که لوله ای PVC به قطر 30 سانتی متر را به 
دونیم تقسیم کرده و بر روی نرده های جلویی گاوها در شیردوش نصب 

کرد و یک جریان دائم آب را برای مصرف دام ها فراهم نمود.
نکات استفاده از آب در محیط  گاوداری

- از آب ولرم به جای آب خیلی سرد و یا خیلی گرم استفاده نمایید 
از  نماید. استفاده  نیاز خود را استفاده  تا گاو حداکثر میزان آب مورد 
صفحات خنک کننده پلت کولر می تواند در کف آبشخور به این مورد 
برای گاوها  از یخ آب در فصل زمستان  نماید. هیچ گاه  زیادی  کمک 

استفاده ننمایید.

- گاو حداکثر آب خود را ظرف 4 ساعت اولیه پس از هر شیردوشی 
استفاده می نماید، بنابراین دقت نمایید که گاوها آب مورد نیاز خود را 

دریافت کرده باشند.
- اگر گاوها در محیط داخل گاوداری گروه بندی شده اند، بهتر است 
برای هر گروه از گاوها دو آبشخور در نظر گرفت تا از رقابت بین گاوها 
جلوگیری نمود. برای هر گروه حداقل 4 متر طول برای هر آبشخور در 
نظر بگیرید )بهتر است که طول هر طرف آبشخور به ازای هر راس گاو 
30 سانتی متر در نظر گرفته شود و اگر از یک آبشخور استفاده می 
کند، بهتر است طول آبشخور برای هر راس گاو 60 سانتی متر در نظر 

گرفته شود(.
- آب کثیف و بدبو برای گاوها مضراست و باعث ایجاد عفونت در بدن 
آنها و درگیر کردن گاوها به ورم پستان می شود، بنابراین از آب تمیز 

استفاده نمایید.
- سطح آبشخور را صاف و صیقلی در نظر بگیرید تا بتوان به راحتی هر 

چندمدت یکبار آن را کامال تمیز نمود.
یکبار،  روز  بهتر است هر 14  دارد  آبشخور مشکل رشد جلبک  اگر   -

مقدار 90 گرم کلر به هر 1200 لیتر آب آشامیدنی اضافه کنید.
- اگر مخزن آب قبال پر از جلبک شده است، آن را ابتدا تخلیه نمایید، 
به  خانگی  محلول سفیدکننده  فنجان  یک  با  را  آبشخور  داخل  سپس 
از پرکردن مجدد  ازای هر 20 لیتر آب به خوبی شستشو دهید. قبل 
اثر مواد شستشو دهنده  تا  ابتدا آن را به طور کامل بشویید  آبشخور، 

پاک شود.
آبشخور،  از رشد جلبک در داخل  راه های جلوگیری  از  دیگر  یکی   -

استفاده از نورهای ماوراء بنفش است.
- آبشخور را هر چند مدت یک بار کامل تخلیه نمایید، این عمل باعث 

جلوگیری از رشد جلبک و کثاقات در داخل آبشخور می شود.
- برای آبشخور یک خروجی آب در نظر بگیرید که متصل به سیستم 
فاضالب گاوداری باشد، تا از آن راه، آب کثیف خارج شده و آب تمیز را 

به داخل آبشخور وارد نمایید.
- عمق آبشخور را 30 سانتی متر در نظر بگیرید تا جریان آب سالم و تمیز 
به طور دائم در داخل آبشخور در جریان باشد. عرض آبشخور را زیاد در 

نظر بگیرید، تا از تراکم گاوها در اطراف آبشخور، جلوگیری شود.
- باالی آبشخور را سایه بان بزنید تا از ریزش نزوالت جوی و کثافات 

هوا به داخل آب جلوگیری نمایید.
- در باالی آبشخور یک المپ مهتابی و یا یک المپ کم مصرف نصب 
به سمت  آب  نوشیدن  برای  را  گاو  و  شده  براق  آب  تا سطح  نمایید، 

خودش جذب نماید.
بستر  لجن،  ایجاد  سبب  آب  سرریز  که  مناطقی  آمدن  وجود  به  از   -
مرطوب و یا کثیف شدن گاوها و خطر بروز ورم پستان شده جلوگیری 
کنید، به همین منظور بهتر است یک سکوی بتونی با عرض 3 متر در 

اطراف آبخوری تعبیه نمایید.
از شیردوشی مقدار  تا پس  نمایید  را کنترل  - میزان فشار آبشخورها 
کافی آب در هنگام اوج مصرف وجود داشته باشد. منبع اصلی بایستی 
بتواند در هر دقیقه 40 لیتر آب را تامین و پاسخگوی نیاز گاو و میزان 
ذخیره آب باشد. آبشخور در گله های کوچکتر، 30 - 10 درصد مخزن 
آب ظرفیت دارد و می تواند بدون استفاده از پمپ نیاز محدود آب را 

تامین کند.
- در صورتی که منبع آب و فشار مخزن نتواند جریان آب مورد نیاز را 
در اوج مصرف آب تامین کند، بایستی یک منبع آب متوسط تعبیه شود.

- در صورتی که آب شرب گاوها مشکل زا باشد، کیفیت آب مصرفی را 
ارزیابی قراردهید، در هنگام اضافه کردن مواد ضدعفونی کننده  مورد 

مثل کلر، به تعادل آنیونی-کاتیونی آن دقت نمایید.
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