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 انسـان امروز به درستى بر این حقیقت واقف است که بدون علـم، زندگى اش 
یکنواخت و دشـوار مى شود. علـم در جایگاه سالحى براى هر کشـور است کـه عالوه 
بر پویـا نمودن جامعـه، دستـاوردى از جنس بى نیازى به دنبال دارد. در جهان 
روبه تحول و پیشرفت امروز جایی براي سکون و درنگ باقی نمانده است، همانطور 
که حوزه هاى مختلف دانش بـه سوى پیشرفت و ترقى پیش مى رود، دانش دامپرورى 
که یکی از اصلی ترین و مهم ترین اهداف آن فراهم کردن بخش عمده اى از نیازهاى 
تغذیـه اى جامعه و ایجاد امنیت غذائـی است از ایـن امر مستثنى نبوده و هرگونه 

غفلت در این زمینـه مستقیمـاً با اقتصاد جامعـه و غذاي مردم در ارتباط است. 
بهترین و برجسته ترین نژادهاي دام وقتی به دست افراد بى اطالع سپرده شوند و 
در شرایط نگهداري نامناسب و مدیریت ضعیف پرورش یابنـد، قبل از اینکه بتوانند 
خصوصیات ممتـاز نژادي خـود را ظاهر کنند از دایـره تولیـد خارج خواهنـد شـد. 
از این رو در راستاى آمیختن علم و عمل الزم است دانـش و دستاوردهاى روز دنیا 
در اختیار فعاالن این عرصه قرارگیرد. بخش عظیمى از پیشرفت ها در زمینه دانش 
دامپروري مرهون تحقیقات و پژوهش هاي انجام شده توسط محققین این رشته 
است. فصلنامه هاى علمى نقش انکارناپذیرى در فرآیند ثبت، نشر و ارتقاى سطح 
این پژوهش ها و نیز ایجاد بستر مناسب براى گسترش تعامل پویا میان پژوهشگران 
و فعاالن این عرصه داشته اند. با توجه به اینکه ایران عزیزمان در حال پیمودن مسیر 
پرپیچ و خم توسعه و تعالى است، فصلنامه علمى دانش دامپـرورى قصـد دارد با 
تأسى از تجربیات گذشته و با رویکردى جدیـد به فراخور تـوان و امکـان خویش، 

این کاروان را یاري نموده و روشنى بخش این مسیر سازنده باشد. 
از کلیه اساتید، دانشجویان و صاحب نظران اندیشمند در سراسر کشـور دعوت مى شود 
با ارسال مقاالت، نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود، دست اندرکاران نشریه را در 

ارتقاي کیفى نشریه یارى نمایند.

نیا َواآلِخَرِة َمَع الَجهلِ (بحاراالنوار، ج79، ص170) نیا َواآلِخَرِة َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ َخیُر الدُّ

︣د︋﹫︣  ︨﹟︨
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نویسنده:
دکتر عباس صانعى

معاون تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه پارسیان

اصطالح کیفیت پوستـه (Egg shell Quality ) بـه عنوان یک متـرادف براي استحکام پوستـه 
(Egg shell Strength ) مورداستفاده قرار می گیرد. شکستن پوسته تخم مرغ به استحکام پوسته و 
مقدار نیروي وارد بر آن بستگی دارد. توانایی پوسته تخم مرغ بـراي تحمل نیروهاي خارجی وارده 
بر استحکام اجزاء (Material Strength ) و  استحکام ساختمانـی (Structural Strength ) پوسته 
وابسته است. اندازه گیري استحکام اجزاي پوسته به دلیل شکل تخم مرغ و کشیدگی کروي و 
طبیعت شکننده مـواد پوستـه اي بـا روش هاي معمـول مشکل است. استحکـام ساختمانی به 
شکل، اندازه، ضخامت و نحوه توزیع پوسته بـر روي تخم مرغ وابسته است. متغیرهاي استحکام 

ساختمانی دامنه گسترده اي دارند. 

غ و  تاثیر  اجزای   ساختمانی  پوسته   برآن  استحکام  پوسته تخم مر



شکل  1      ساختمان میکروسکوپى غشاء پوسته تخم مرغ
شکل  2      ساختمان میکروسکوپى الیه هاي تکمه پستانی

پوسته تخم مرغ

نمودار 1      تاثیر اجزاي ساختمانی پوسته بر استحکام پوسته تخم مرغ

Micro structural1:  ریـز ساختارهایـى که بـا میکروسکوپ نورى قابل مشاهده هستنـد.

Ultra structural2: ساختار هاى فراساختمانى که توسط میکروسکوپ الکترونیکى قابل مشاهده هستند.

غشاهاى پوستهکوتیکولماتریکس آلىفراساختمانى2 ساختارهاى کوچک1

ضخامت ترکیبات  آلىترکیبات غیر آلى

خصوصیات ساختمانىخصوصیات مواد تشکیل دهنده

استحکام پوسته

اندازه،شکل و 
پوسته تخم مرغ

 براي مثال ضخامت پوسته در قسمت هاي مختلف یک تخم مرغ 
متغیر است. پوسته در انتهاي کوچک ضخیم ترین، در انتهاي 
پهن نازکترین و در قسمت استوایی در حد وسط ضخامت است. 
ارتباط بین استحکام ساختمانی و استحکام اجزایی به طور کامل 

مشخص نشده است. (نمودار 1)

الف: غشاء پوسته
 مشخص شـده که میـان خصوصیات غشاهـاي پوستـه تخم مرغ 
(شکل 1) و کیفیت هیچ ارتباطی وجود ندارد و غشاهاي پوسته 

هیچ تاثیري بـر استحکام پوستـه ندارنـد. همچنین بی تاثیـر 
بـودن غشاهاي پوسته بر استحکام پوسته در برابر شکستگی 
هنگامی که پوسته به طرف درون فشرده می شود تایید شده 
 (Stifness) است. غشاهاي پوسته در تخم مرغ هاي با خم شدگی
باالتر پوستـه، وزن کمتـري داشتند و همچنیـن وزن غشاهاي 

پوسته با مسن شدن مرغ کاهش می یابد .

ب: تکمه پستانی
تخـم مرغ هـایی کــه پوستـه آن ها در بـرابـر 
توزیع  دارنـد،  پایینـی  استحکام  شکنندگـی 
نامنظـم و غیریکنواختـی از رشتـه هاي پستانی 
بـر روي سطح غشاء کلسیم زدایی شده (بدون 
پوشش کلسیمی) داشته و این رشته ها تمایل به 
گروهی شـدن و تشکیـل دستـه ها را دارنـد. در 
تخم مرغ هاي با استحکام کم در برابر شکنندگی، 
تکمه هاي پستانـی بزرگ در هسته اي با اشکال 
نامنظـم مشاهده شده است. همچنیـن اجسام 
غشائی کلسیمی شده متعددي مشاهده شده اند 
که ممکن است رشته هاي پستانی بوده باشند که 
نتوانسته اند ساختمان مخروطی با سر مشخص را 
تشکیل دهند. رشته هاي پستانی منفرد تکمه هاي 
مخروطی شکل و باریک ایجاد می کنند. در حالیکه 
رشتـه هاي پستـانـی تجمع یافته (گروهی شده)    
(Clustered Cores) و تکمـه  پستانـی پهـن و 
دنـدان آسیایـی شکل (Molar- Like Knobs ) را 
به وجـود می آورنـد در پوستــه تخم مرغ هاي با 
استحکـام باال نسبت به پوستـه تخـم مـرغ با 
استحکـام پاییـن، تراکـم باالتـري از تکمه هاي 
پستانـی مشاهده می شود( شکل 2). ایـن نشان 
می دهد که کیفیت پوسته تخم مـرغ با دارا بـودن 
تکمه هاي پستانی کوچکتر و متراکم تر بهبود خواهد 
یافت. الیه پستانی پایه و اساس پوسته تخم مرغ 
است و هر ضعف یا ناهنجاري در این الیه منجر به 
کاهش کیفیت پوسته می شود. همچنین مشاهده 
شده که بیشتریـن تغییرات در ساختمان پوستـه 

تخم مرغ در الیه پستانی اتفاق می افتد.
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B شکل  6     ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى پستانک نوع   

شکل  3      ساختمان میکروسکوپى الیه نوك پستانى طبیعى

   شکل  4      ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى دیر ترکیبى در الیـه نوك پستـانـى

شکل  7      ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى 
حاشیه گذارى در پوسته

پستانک نوع A  : نوعی از پستانک ها که بین آن ها و رشته هاي 
غشاء پوسته تماسی وجود ندارد و یا تنها اثري جزئی از تماسشان بر 
جاي مانده است را پستانک  نوع A (یا اجسام پستانی) نامند (شکل 5). 
وقوع استثنایی یک پستانک نوع A تاثیر معنی داري بر استحکام 
پوسته ندارند. ولی تعداد زیاد آن هـا ممکن است منجـر به ضعف 

پوسته شود.

پستانک نوع B : اجسام کروي شکل کوچکی که در الیه پستانی 
پوسته تخم مرغ قرار دارند را پستانک نوع B نامند که ممکن است 
چسبنده یا مجزا از الیه غشائی باشند(شکل 6). این اجسام تمایل به 
ارتباط بین غشاهاي  هم گسیختگی الیه پستانی و کاهش مقدار 

پوسته و در نتیجه کاهش استحکام پوسته را دارند.

A شکل  5      ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى پستانک نوع

پستانک متالقی:  در حالت پستانک متالقی سرهاي پستانک ها براي 
تشکیل یک ناحیه پیوسته و یکنواخت با هم مرتبط می شوند. این 

مرتبط شدن احتماال ً ناحیه پوسته مربوط به خودش را متمرکز می کند.

حاشیه گذاري :  قرار گرفتن بلورهاي کلسیمی اضافی در اطراف و بین 
مخروط هاي پستانکی کامل شده حاشیه گذاري نامیده می شود. این 
حالت ممکن است استحکام پوسته را با افزایش ضخامت آن بهبود 

بخشد (شکل 7).

ناهنجارى هاى پستانى پوسته تخم مرغ:
ناهنجاري هاي الیه پستانى عبارتند از : زودترکیبی 
(Early Fusion) ،  دیرترکیبی (Late fusion)، پستانک 
نـوع     (Type A Mammillae )،  پستانک نـوع     
(Confluent Mammillae)پستانک متالقی،(Type B Mammillae)

حاشیه گذاري (Cuffing)،  شکل گیـري پستانکی 
(Alignment of Mammillae)،  اتصـال سر به مخروط 
(Cop to – Cone Contact) ، آراگونیت (Aragonite) ، بلورهاي 
مکعبی (Cubic) و سوراخ  شده (Pitting ) شکل شماره(3)   
نشان دهنده ساختار الیه نوك پستانی طبیعی در پوسته 
تخم مرغ با    استحکام مناسب می باشد. همین طور که  مشاهده  
می کنید  در  این  شکل تعداد تکمه هاي پستانی زیاد و کوچک 

بوده که از خصوصیات الیه پستانی طبیعی می باشد.

زود ترکیبی و دیرترکیبی : این دو ناهنجاري به 
زمانی که پستانک ها در طی تشکیل پوسته به 
اتصـال  برمی گردد.  می شوند  متصـل  هم 
پستانک ها به صورت زود هنگام (زودترکیبی) 
باالتر  استحکام  و  ضخامت  افزایش  موجب 
پوسته می گردد. دیرترکیبی موجب ایجـاد 
کانال هایی نسبتاً بزرگ بین پستانک ها می شود 
که این کانال ها کاهش استحکام پوسته را در 
پی دارند(شکل 4). به تعداد پستانک ها در واحد 
سطح تراکم پستانک ها گفته می شود . برخی 
از محققیـن بیـان داشته انـد که تراکم باالي 
پستانک ها موجب پوسته محکم تر می شود در 
حالیکه گروهی دیگر تراکم پایین پستانک ها 

را مطلوب می پندارند. 

AB
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   شکل 11    ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى الیه پستانکى سوراخ دار 

شکل  8      ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى شکل گیرى پستانکى

مکعب ها : بلورهاي مکعبی شکل و بدون رشدي که در فضاي بین 
پستانکی یافت می شود را مکعب ها (یا بلورهاي مکعبی) گوینـد  (شکل10) 
ایجاد سرهـاي مکعبـی شکل پستانک به وجود داشتن بلورهـاي 

مکعبی شکل در کنار سرهـاي پستانکی بستگی دارد.

سوراخ دار: وجود خوردگی، سایش و نقص در الیه پستانی و یا وجود 
یافته انـد  گسترش  پوسته  در  که  ریزي  یـا  سوزنـی  حفرات 
حفـره دار شـدن گویند (شکل 11) که باعث ایجاد نواحی ضعیف و در 

نتیجه کاهش استحکام پوسته می گردد .

ج: محجر
 الیه محجر بخش مهم کلسیمی شده پوستـه تخم مـرغ است این 
بخش از پوسته به میزان زیادي با استحکام پوسته مرتبط است. 
استحکام واقعی الیه محجر به پایداري الیه تکمه پستانی مرتبط 
است. ایـن استحکام به میـزان ارتباط ساختمانـی ستونی کلیست 
و تراکم کربنات کلسیم پوسته بستگی دارد. کاهش ضخامت الیـه 
محجر، به خاطر کاهش در مواد پوسته اي کلسیمی شده، پوسته را 
پایین  باکیفیت  تخم مرغ هاي  در  کرد.  خواهد  شکننده  و  ضعیف 
پوسته وجود خلل و فرج در الیه محجر یک مشخصه ساختمانی 
می باشد (شکل 12). کاهش ضخامت پوسته و افزایش خلل و فرج در 
الیـه محجـر ممکن است به وسیلـه چنـد عامل از جملـه: کمبـود 
ویتامین D، کمبود کلسیم جیره، افزایش درجه حرارت و رطوبت 
نسبی محیط، عوامل ژنتیکی، افزایش سن مرغ و حضور بقایاي آفت 

کش ها در غذا تحت تاثیر قرار گیرد. مقدارخم شوندگی 
و انعطاف پوسته با پهناي ستون هاي الیه محجر

شکل  10    ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى بلورهاى مکعبى

   شکل  9      ساختمان میکروسکوپى ناهنجارى آرگونیت

شکل گیري پستانکی : حالتی که پستانک ها به 
ظاهر مرتب شده و یک شیار طویل پیوسته 
بین مخروط ها حاصل می شود را شکل گیري 
پستانکی می نامند که احتماالً موجب تسهیل 

شکستگی پوسته می شود(شکل 8).

اتصال سر به مخروط: تصور می شود که اتصال 
سر به مخروط در استحکام پوسته مهم باشد. به 
گونه اي که وقتی تعداد زیادي از رئوس در ارتباط 
با مخروط هستند تماس بین غشاء هاي پوسته و 
خود پوسته افزایش یافته و منجر به تشکیل 

پوسته تخم مرغ مستحکم تر می شود.

آراگونیت : کربنات کلسیم به اشکال بلوري 
متعددي می توانند وجود داشته باشد که این 
واتریت  و  آراگونیت  کلیست،  شامل  اشکال 
می باشد که به ترتیب استحکام آن ها کاهش 
و قابلیت حل شدن آن ها را در آب افزایش 
پیدا می کند (شکل 9). کلیست عمدتا در پوسته 
تخم مرغ هاي خانگی یافت می شود در حالی 
که آراگونیت به تنهایی در پوسته تخم خزندگان 
تخم مرغ  پوسته  در  واتریت  بـا  و همـراه 
یافت می شود. محیطی که کربنات کلسیم در 
آن شکل می گیرد می تواند شکل بلور حاصله 

را تحت تاثیر قرار دهد.
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شکل 13    ساختمان میکروسکوپى کوتیکول و قسمت خارجى پوسته تخم مرغ

به طور کلی تحقیق در زمینه شناخت بیشتر 
ساختار میکروسکوپى پوسته تخم مرغ براي 
حـرکت سریع تـر به سمت پیشرفت هـاى  
اصالح نژادى و بهبود عملکرد الزامی است. 
استفاده از روش هاى علمى جدید و مدرن 
پوسته  نقایص ساختمانى  بـراى شناخت 
تخم مرغ نقش مؤثرى در یافتن عوامل بوجود 
آورنده و رفع سریع تر این نقایص ایفا مى کند. 
تحقیقـات انجـام شـده بـر روي ساختمان 
میکروسکوپی پوسته نیازمند انجام مطالعات 

جـامع تر و کامل تر در این زمینه است. 

شکل12     تصویر سمت راست ساختمان میکروسکوپى الیه محجر مربوط به پوسته با استحکام
   پائین و تصویر سمت چپ نشان دهنده پوسته الیه محجر در پوسته با استحکام باال مى باشد

 تغییر کـرده و تخم مرغ هاي با ستون هاي بلوري عریض، مقدارخم 
شوندگی و انعطاف باالیـی دارنـد. پوسته تخم مرغ هاي با مقدار خم

 شوندگی و انعطاف پائین، ستون هاي محجر باریک بیشتري دارنـد. 
پیوستگی سریع تکمه هاي پستانی موجب کم شدن فضاي بین تکمه اي 
می گردد که این پدیده ممکن است بخش قابل مالحظه اي از استحکام 
پوسته تخم را موجب شود. همگام با کاهش کیفیت پوسته کاهش 
ضخامت کل پوسته و ضخامت الیه محجر پوسته مشاهـده می شود. 
بـراي تعیین کیفیت پوسته از تکنیک SEM استفاده می شود. بین 
محجر  الیه  و  دارد  وجود  ارتباط  آن  ضخامت  و  پوسته  استحکام 

بیشترین تاثیر را بر استحکام پوسته تخم مرغ دارد.

د: الیه بلوري سطحی و کوتیکول
الیه بلوري سطحی تاثیر کمی بر استحکام پوسته تخم مرغ دارد. 
وظیفه اصلی کوتیکول فقط حفظ محتویات تخم مرغ و جلوگیري از 
نفوذ میکروب ها به داخل تخم مرغ است ( شکل 13) و نتایج دیگر 
مطالعات نشان مى دهد که حذف کوتیکول اثر بر استحکام پوسته 

تخم مرغ ندارد.

مشاهده شـد کـه بیشتریـن تغییـرات در 
ساختمان پوسته تخم مرغ در الیه پستانی 
اتفاق می افتـد و حذف کوتیکـول اثـر بـر 
استحکام پوسته تخم مرغ نخواهد گذاشت.



حشـرات  : وتئیـن  پر جدید  منابع 
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دنیای خوراکی ها

بر اساس گزارشات مؤسسه تحقیقاتى سیاست بین المللى غذا در سه دهه آینده، جمعیت جهان 
شاهد یک افزایش دو میلیاردى خواهد بود! در حال حاضر تأمین غذاى این جمعیت یک مشکل 
اساسى قلمداد مى شود و نیاز به ایجاد سیستم هاى کشاورزى کامالً جدید دارد که در مقیاس وسیع 

بازدهى، کارآیى و سودآورى مطلوب را داشته باشند. 
تأمین غذاي سالم، کافى و باکیفیت همواره مسئله اي اساسى و مهم براى دستیابى به امنیت 
غذایى است. از سوي دیگر، رشد اقتصادي جامعه و افزایش سهم مصرف فرآورده هاي دامى در 
سبد غذایى خانـوار افزایش تقاضا براي این فرآورده ها را روزافزون کرده است،  بنابراین شناسایى 
چالش هاي پیش رو در تأمین تولیدات دامى براي برقراري امنیت غذایى از اهمیتى ویژه برخوردار 

است.

تدوین و ترجمه :
دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه پارسیان



بینى  پیش   (IFIF) المللى صنعت خوراك  بین  اتحادیه 
نمـوده که تولیدات صنعت دام و طیور تا سال 2050 دو برابر 
خواهد شد. یکى از مسائل پیش روى پرورش دهندگان 
دام و طیور محدودیت دسترسى به منابع مـواد اولیه 
معمول مورد استفاده در خوراك و افزایش هزینـه هاى 
تأمیـن آن ها و بـه ویـژه منـابع تأمیـن پروتئین است.

در تغذیـه طیـور، تأمیـن سطـوح دقیق پروتئیـن و 
اسیدهاى آمینه ضرورى براى رشد سریع در دوره کوتاه 
پرورش یک اصل مهم مدیریت تغذیه محسوب مى شود. 
بـه همین دلیل جیره هاى غذایى بر پایه کنجاله سویـا 
(به عنوان یکى از منابع اصلى تأمین پروتئین جیره) با 
اسیدهاى آمینه ضرورى متعادل مى شوند تا هرگونـه 
کمبود اسید آمینه ناشى از منبع پروتئین هاى گیاهـى 
جبـران شود. تولیـد سویـا بـا تخریب منابع طبیعى، 
فرسایش خاك، استفاده گسترده از سموم دفع آفات، از 
بین رفتن تنوع زیستى و افزایش تولید CO2 در ارتباط 
است. عالوه بر این در سال هاى اخیـر، افزایش قیمت 
سویا و محدودیت هاى تأمین آن به یکى از ابعاد مهم 
تهدید کننده پایدارى اقتصادى صنعت طیور، به ویژه در 

برخى از کشورهاى در حال توسعه تبدیل شده است.
از ایـن رو منابع پروتئین جایگزین با ارزش تغذیه اى 
مشابه به سرعت در حـال بررسى هستنـد تا فرآینـد 
تولید ایمن و پایدار در صنعت طیور در آینده تداوم یابد. 

 

استفـاده از حشـرات بـه عنـوان یکى از منـابع 
توجه  مورد  سالهاست  پروتئین  تأمین  جایگزین 
محققین دانـش تغذیه دام و طیـور قرار گرفته و 
این بخش در دنیا على رغم چالش هاى موجود به 

صنعتى در حال رشد تبدیل شده است.

استفاده از پروتئین حشرات در تولید خوراك و 
توسعـه سیستم هـاى کشـاورزى بـراى پرورش 
حشرات یکى از راهکارهاى مبارزه با چالش تأمین 
پروتئیـن محسوب مى شـود، سازمان خواربار و 
کشاورزى ملل متحد (فائو)  نیز استفاده از حشرات به 
عنوان غذاى انسان و خوراك دام را به عنوان ابزارى 

براى کاهش فقر توصیه مى کند.

امکان  زمینـه  این  در  گرفتـه  مطالعـات صورت 
جایگزینـى کامل یا جزئـى منـابع پروتئینى بـا 
حشرات را تأیید مى کند. تاکنون هیچ گونه عوارض 
منفى در رشد جوجه هاى تغذیه شده با حشرات 
گزارش نشده و اکثـر مقاالت نرخ رشد مشابه یـا 
حتى بهتر در جوجه ها را در مقایسه با کنجاله سویا 
و پودر ماهى بعنوان منابع پروتئین گزارش نموده اند. 
همچنین مطالعات صورت گرفته در چین نشان داده 
که گوشت جوجه هاى پرورش یافته در مزارعى بـا 
جمعیت بـاالى ملخ، خاصیت آنتـى اکسیدانـى 
باالتر و قابلیت نگهدارى طوالنى ترى داشته است. 
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             ارزش تـغذیـه اى حشـرات (%40-30 مـاده 
خشک و %60-40 ماده خشک پروتئین) شباهت زیادى 
با کنجاله سویا و پودر ماهى دارد و سطح اسیدهاى آمینه 
متیونین، سیستئین و لیزین در اکثر حشرات مورد مطالعه 
بوده است.  قابل قبول  براى استفاده در خوراك طیور 
بخش اصلى دیگر بدن اکثر حشرات، چربى است که از 
60-2/2 درصد متفاوت است. بر اساس اطالعات محدود 
قابل دسترس نتیجه گیرى شده که بطور کلى حشراِت ماده 
سطح چربى باالترى نسبت به حشراِت نر دارند. اسکلت 
باالیى فسفر و سطح  تمام حشرات حاوى سطح  بدن 
پایینى کلسیم است.در نتیجه نسبت کلسیم به فسفر 
دسترسى  قابلیت  اینکه  علیرغم  است.  یک  از  کمتر 
فسفـر در منـابع گیاهـى پایین است فسفر موجود در 
بدن حشرات %100 قابل استفاده است. اکثر حشرات منبع 
مناسبـى از عناصر معدنـى کم مصرف از جمله آهن، 
روى، مس، منگنز و سلنیوم هستند. هر چند مطالعات بر 
روى حشرات نشان داده تغییرات فصلى و تغییر مواد قابل 
دسترس براى حشرات در سطح و ترکیب مواد معدنى آن 
ها ارتباط دارد. انواع مختلفـى از حشرات بعنوان منبع 
غذایى براى حیوانات و انسان ها مورد استفاده  قرار مى 

گیرند.

 

گزارشات بسیارى در موردسطح مواد مغذى حشرات 
در نشریات مختلف تغذیه انسانى و خوراك دام و 

طیور به چاپ رسیده است. 
تاکنون اکثر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه 
مگس   ،(Black soldier fly)سیاه سرباز  مگس  از 
 ،(Mealworm)میلورم کـرم   ،(Housefly)خانگى
 ،(Silkworm pupae)ابریشم کرم  خشک  شفیره 
 ،(Grasshopper)ملخ  ،(Earthworm)خاکى کرم 
جیرجیرك(Cricket)، ملخ مهاجر(Locus t) و الرو 
پروانه (Cirina forda) در جیره هاى غذایى استفاده 

نموده اند. 
این  مختلف  هاى  گونه  تغذیه اى  خصوصیات 
حشرات و اثرات آن ها بر عملکرد طیور متفاوت 
است، بـراى مطالعه بیشتـر در ایـن خصـوص در 
شماره هاى آتى نشریـه دانش دامپرورى با مـا همراه 

باشید.

منابع :
 1-IPIFF: Promoting Insects for Human Consumption
& Animal Feed
 2-https://www.allaboutfeed.net/3 major challenges .for the
insect protein sector, 2018



دفع  دان  زنده  در جوجه ھای گوشتی 

چکیده
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سندرم عبور خوراك در جوجه هاى گوشتى، به صورت عبور مواد مغذى در مدفوع به دلیل هضم 
و یا جذب نامناسب در روده ها تعریف مى شود. علت این سندرم مى تواند ناتوانى پرنده براى هضم 
یا جذب خوراك یا هردو باشد. هنگام بررسى مشکل باید توجه داشت که عبور مواد مغذى هضم 
نشده در مدفوع مى تواند ناشى از یک عامل به تنهایى یا ترکیبى از عوامل باشد. اغلب اوقات، 
مرغداران کیفیت خوراك را مسبب این مشکل مى دانند. ولـى فقـدان یکنواختى مشکل در 
مرغدارى  ها نشان دهنده این است که عوامل بیشترى مى توانند دخیل باشند. عواملى کـه باعث 
دفـع دان زنده مى شونـد شامل تنش گرمایى نمک جیره، عوامل باکتریایى و ویروسى، عوامل 
ضد تغذیه اى، کیفیت آب، کیفیت بستر و شرایط محیطى هستند.  ارزیابى اصـول پایه مدیریت 

مى تواند نقش مهمى در جلوگیرى از مشکل ایفا کند. 

ترجمه :
 دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه پارسیان 
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سالمتى روده براى حفظ کارآمدى و پایدارى عملکرد 
دستگاه گوارش ضرورى است. دستگاه گوارش عملکردهاى 
گوارشـى، جذبى، متابولیکى، ایمنـى زایـى و ترشـح 
هورمونى دارد. یعنى اختالل در سالمتى روده مى تواند 
یک تا چند عملکرد عمومى را تحت تاثیر قراردهد. 
به دلیل نقش کلیدى دستگاه گوارش در تولیدات دامى، 
نقش هاى فیزیولوژیکى دستگاه گوارش پرندگان و نتایج 
مقاالت  و  توجه ده ها تحقیق  احتمالى، مورد  تغییرات 
دستگاه  سالمت  که  نیست  شکى  است.  بوده  مرورى 
گوارش طیور براى به حد مطلوب رسیدن قابلیت هضم، 
به حداقل رسیدن دفع مواد مغذى و در نتیجه کاهش 
یافتن اثرات محیط زیستى آمونیاك، بوها و سایر گازهاى 
منتشر شده همراه با سالمتى و آسایش ضرورى است 
(Edgar, 2019). تولید مرغ گوشتى با سرعت رشد و بازده 
مشکالت  با  غالبا  ژنتیک  بهبود  طریق  از  باال  خوراك 
گوارشى مانند عبور خوراك هضم نشده یا سندرم عبور 
خوراك بـا اختالل در عملکرد دستگـاه گوارش همراه 
است. عوامل زیادى سرعت عبـور خوراك از دستگـاه 
گوارش را در پرندگـان تحت تـاثیر قرار مى دهـد مانند 
زمـان تماس مواد غذایـى با آنزیم هاى گوارشى، سطح 
جذب و جمعیت میکروبى. مشاهدات اصلى همان طور 
کـه شکل (1) نشان مى دهد، حضور ذرات درشت ذرت، 
رطوبت بیش از حـد، رنگ سبـز مشخص بـا موکوس 

نارنجى رنگ و مدفوع قوام نیافته است. 
جوجه هـاى متاثـر رنگ پریـده بوده، ضریب تبدیـل 
یکنواخت  گلـه  و  دارند  کمترى  بدن  وزن  و  نامناسب 
نیست. جراحاتى عمدتا در پیش دان، سنگدان و روده 
 (Bharat, et. Al. 2019) .کوچـک مشاهـده مى شـود
دفع دان زنده یا دقیق تـر، عبور خوراك  هضم نشـده در  

مدفوعپرندگان، شیوع زیادى بین گله ها دارد. 
حاضر  حال  در  مشکل  این  شدت  و  شیوع 
است.  شده  کمتـر  خیلـى  قبـل  به  نسبت 
جوجـه هاى درگیر، ضریب تبدیل نامناسب و 
افزایش وزن کمترى داشتند و  یکنواختى گله 
در  را  جراحاتـى  کالبدگشایـى،  بود.  متغیر 
چینـه دان و سنگدان نشان مى داد و همچنین 
داشت.  وجود  نیز  کوچک  روده  در  جراحات 
گمان مى رفت کـه مشکل ناشـى از سمـوم 
نـاشناختـه و یـا بـه دلیـل کیفیت پـاییـن 

 .(Rebel, et al. 2006) غالت است
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   شکل 1

عملکرد طبیعى روده ها عمدتا بستگى به حضور جمعیت 
میکروبى متناسب داشته و عدم توازن در فلور میکروبى 
عامل بیمارى خواهد بود. بیمارى هاى عفونى و تغذیه اى 
زیادى، باعث جراحت دستگاه گوارش مى شود. براى مثال، 
آنفوالنزاى پرندگان، بیمارى نیوکاسل، کمبود ویتامین A و 
هیستومونیازیس (بیمارى سرسیاه) همگى قادر به ایجاد 
چنیـن تغییراتـى هستند. آنفوالنزا و نیوکاسل بـاعث 
التهاب روده با خـون ریـزى موضعى و نکروز مى شود. 
هیستومونیازیس غالبا همراه با جراحات شدید در سکوم 
است. کمبود ویتامین A باعث جراحاتى در چینه دان و 
مرى مى شود. باید در نظر داشت که بیشتر بیمارى هاى 
عفونى باعث حداقل یک اسهال موقت یا عبور مدفوع با 
رطوبت زیاد مى شود. طى مراحل اولیه اغلب بیمارى  هاى 
عفونى مانند برونشیت عفونى، الرنکوتراشیت عفونى، 
انسفالومیلیت پرندگان و... ، طیور دچار اسهال مى شوند. 
جراحتـى در دستگاه گوارش ناشـى از این بیمارى هاى 
عفونى وجود ندارد. به طور واضح، بیمارى هایى که در باال 
شرح داده شد، کامال متفاوت از سندرم عبور خوراك است 
و شامل اسهال به عنـوان تنها بخش بروز بالینى شـان 
هستند. این اطالعات به این دلیل ارائه شد که خاطر نشان 
شود عبور خوراك یک واژه عمومى است و مرتبط با یک 
بیمارى خاص نیست ولى طى بیمارى هاى زیادى روى 
مى دهد. عبور خوراك، ناشى از برخى اختالالت در هضم 
و جذب مواد مغذى بوده و هرچند دالیل مى تواند متعدد 
باشد، بروز بالینى در جوجه هاى گوشتى، به طور ساده عبور 
.(Bharat, et. Al. 2019) خوراك یا دفع دان زنده است

فضوالت طبیعى :

فضوالت با خوراك هضم نشده :

فضوالت با خوراك هضم نشده و موکوس نارنجى  :

فضوالت آبکى با خوراك هضم نشده و فضوالت نارنجى : 
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تنش گرمایى: وقتى جوجه هاى گوشتى دچار تنش گرمایى 
مى شوند، مصرف آب در تالش براى خنک شدن افزایش مى یابد. 
بیشتر این آب، در مدفوع دفع مى شود و منجر به مدفوع خیس 
تغییرات فیزیکى در  و بى قوام مى شود. در پى تنش گرمایى، 
دیواره روده مى تواند با مطالعات بافت شناسى طى 48 ساعت 
تشخیص داده شده و براى حداقل 3 روز مشاهده شود. تغییرات 

شامل کاهش در طول پُرزها و سطح جذبى است. 

مصـرف نمک جیـره: وقتى مصرف نمک افزایش مى یابد، 
جوجه هـا آب بیشترى براى کمک به خارج سازى نمک مصرف 
مى کنند؛ این باعث مى شود پرندگان آب زیادى از طریق مدفوع، 
دفع کنند. دریافت نمک اضافه مى تواند ناشى از اشتباه در مخلوط 
کردن خـوراك، در نظر نگرفتن نمک موجـود در بـرخى اقالم 
غذایـى ماننـد پودر ماهى یـا سطح نمک آب نوشیدنـى هنگام 

تنظیم باشد.

کوکسیدیوز: آسیب به دیواره روده در اثر کوکسیدیوز بالینى و 
تحت بالینـى مى تواند باعث عبـور مواد مغذى هضم نشـده در 
مدفوع به خصوص در طیور جوان تر شود. دفع دان زنده معموال 
مرتبط با گونه هاى اشرشیاکلى اسروولینا و اشرشیاکلى ماکسیما 
است. یک برنامه نظارتى کوکسیدیوز همراه با برنامه کنترل شامل 
ضدکوکسیدیوز مؤثر براى اطمینان یافتن از اینکه کوکسیدیوز به 

دیواره روده و جذب مواد مغذى آسیب نمى زند، توصیه مى گردد.
آسکاریدها و سستودها (کرم هاى نوارى): انگل هاى روده 
مىتوانند به دستگاه گوارش آسیب برسانند و باعث عبور خوراك 
هضم نشده در مدفوع شوند. هجوم خفیف آسکارید کافى است 
تـا باعث آسیب و عبـور خوراك شود در حالـى که عفونت زیاد 
سستود، قبل از اینکه افت عمکلرد مشاهده شود، روى مى دهد. 

عفونت هاى ویروسى: تعدادى از ویروس ها در 
شامل  ایـن ها  دارند.  نقش  زنـده  دان  دفع 
رئوویـروس، کالیسى ویـروس، آدنوویـروس، 
پـاروویروس، اینتروویـروس، کرونـاویروس، 
توگاویروس و غیـره است. مسبوق به سابقه، 
رئوویروس به عنوان عامل ویروسى اصلى دفع 
دان زنده یا سندرم سوءجذب بوده است. با 
این حال، اکنون مشخص است که این ویروس 
نقش چشمگیرى در عبور خوراك در جوجه هاى 
گوشتى ایفــا نمى کنـد. برخى محققان این 
ویروس را به عنوان "پایه تحقیق در مورد یک 
بیمارى" توصیف کرده اند زیرا به طور اشتباه 
عامل بسیارى از سندرم هـا در طیـور در نظر 
گرفتـه مى شود. عفونت رئوویـروس مسئول 
آرتـریت ویروسى بوده و واکسیناسیون براى 

کنترل این بیمارى توصیه مى شود. 

باکتریایى  عفونت  باکتریایى:  هاى  عفونت 
غالبا بعد از عفونت ویروسى یا کوکسیدیوزى 
از  مؤثر  استفاده  با  پیشگیرى  روى مى دهد. 
محـرك هــاى رشـد، کنتـرل عفونت هاى 
کوکسیدیوزى، تقویت سالمتى سیستم ایمنى 
و ایمنى زیستى جامع و شیوه هاى بهداشتى 
حاصل مى شود. روده ها محل زیست جمعیت 
زیادى از باکترى ها هستند که براى عملکرد 
طبیعى روده ضرورى است. عدم تعادل در این 

جمعیت میکروبى منجر به بیمارى مى شود.
یک عفونت باکتریایـى خـاص در دستگـاه 
گوارش که شیـوع آن در سال هـاى اخیـر رو 
بـه افزایش است، تورم روده نکروزى است که 

در اثر کلستریدیوم   پرفرینژنز
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ایجاد مى شود. این باکترى در محیط رایج است و بخشى از فلور 
طبیعى دستگاه گوارش طیور در نظر گرفته مى شود. با این حال، 
بروز بیمارى مرتبط با این باکترى در سال هاى اخیر روبه وفور است. 
تعدادى از عوامل پیش زمینه اى شناخته شده شامل موارد زیر 

مى باشد :
      آسیب به دستگاه گوارش از کوکسیدیوز 

         قرارگیرى در معرض سطح بسیار باالیى از ارگانیسم در جایگاه طیور
      تغییرات جیره اى شامل pH و ویسکوزیته 

      جیره هاى با انرژى باال
      برنامه هاى خوراك دهى محدود شده

      تراکم باال
      اشباع شدن بستر یا مدیریت ضعیف بستر

      تغییرات در شکل فیزیکى خوراك (آردى یا پلت) طى دوره رشد
      تغذیه برخى پروتئین هاى حیوانى

سناریوى ایجاد تورم روده نکروزى به صورت زیر است: 
عفونت با اشرشیاکلى اسروولینا باعث آسیب به مخاط روده 
مى شود که این آسیب باعث کاهش عبور روده اى مواد هضمى 
مى شود. ایـن مسالـه اجـازه رشـد بیش از حـد کلستریدیـوم 
پرفرینژنز را به دلیل کاهش جریان طبیعى محتویات دستگاه 
گوارش مى دهد و در نتیجه تورم روده نکروزى روى مى دهـد. 
افزایش چشمگیـر در شیوع تورم روده نکروزى براى بسیارى از 
تولیـد کنندگان جـاى نگرانى دارد. در برخى نواحى، نشان داده 
شده که وقتى شرایط مانند رطوبت و pH مطلوب است، سطح این 
باکترى در خاك خیلى باال است (بیش از 600000 اسپور در هر 
گرم خاك).  فرآورى چنین شرایطى باید شامل پاك سازى کامل 
و کاربرد نمک به میزان 30 کیلوگرم به ازاى هر 100 مترمربع باشد. 
بعد از 2 تا 3 روز وقتى نمک در خاك حل شد، بستر قرار مى گیرد. 
سطح باالى نمک، محیط نامطلوبى براى باکترى ها ایجاد مى کند 
و تعداد آن هـا به میزان زیادى کاهش خواهد یافت. این فرآورى 

خاك شاید الزم باشد تکرار شود. 

با خوراك  مرتبط  مایکوتوکسین  از 200  بیش  قارچى:  سموم 
شناسایى شده است. مثال هاى رایج شامل اکراتوکسین A است 

کـه بـاعث افزایـش آسیب روده مـى شـود. 
آفالتوکسین باعث آسیب کبد، انسداد مجارى 
صفـرا و کاهش سطح صفـرا در قسمت هـاى 
پایین تر روده مى  شود در نتیجه جذب چربى 
کاهش مى یابـد. تریکوتسن (T2) مرتبط بـا 
جراحـات در حفره هـاى دهـان، پیش دان، 
سنگدان و روده ها است. این سم بسیار خورنده 
است و باعث سوختگى محل هایى مى شود که 
با آن تماس پیدا مى کند. منابع آلودگى براى 
سموم قارچى شامل غالت کپک زده، سطل هاى 
خوراك کثیف و تجهیزات انتقال خوراك آلوده 
است. مهم است که از رشد کپک در خوراك با 
خرید تنها غالت با کیفیت و انبـاردارى تحت 
شرایط منـاسب، جلوگیرى کـرد. قارچ کش 
را هم مى توان به غالت براى محدود کردن رشد 
با  این حال، به غالت  با  کپک ها اضافه کرد. 
سطح باالتـر سموم قارچـى بایـد توکسین 
بایندر اضافه کرد و با غالت با کیفیت بهتر آن ها 

را مخلوط کرد تا اثرات منفى کاهش یابد. 
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عوامل ضد تغذیـه اى:  برخى محققـان بیـان کرده انـد که 
بازدارنـده تریپسین موجود در کنجاله سویا ارتباط مستقیم با 
عبور خوراك هضم نشده دارد. به طور مشابه، اقالم خوراکى مانند 
گندم، جو، چاودار یا کاساوا غالبا باعث دفع بیش از حد آب به 
 (NSP) دلیل داشتن پلى ساکاریدهاى غیر نشاسته اى محلول
 ،NSP مى شود. مواد گوارشى تولید شـده توسط سطوح باالى
باکترى هاى مضر مانند کلستریدیوم  شرایط مطلوبى را براى 

پرفرنژنیس ایجاد مى کنند. 

تانـن ها: سطوح سمـى تانن هـا در خـوراك باعث ادم مـرى و 
دستگـاه گـوارش، زخم با خون ریزى، نکروز و پوسته پوسته 
شـدن الیه مخاطـى، ترشح زیاد موسین و ضخیم شدن دیواره 
به عبور خوراك هضم  این آسیب منجر  چینه دان مى شوند. 
نشده مى شود. اسید تانیک در الیه پوششى غالت به خصوص 
سویه هایى از سورگوم وجود دارد. حضور تانن در غالت به نفع 
توسط  غالت  مصرف  تانن،  باالتر  سطح  زیرا  است  کشاورزان 
پرندگان وحشى را طى تولید در مزرعه کاهش مى دهد. البته، 
باعث بدخوراکى و امتناع از مصرف در مرغدارى، وقتى سطح آن 

خیلى باال باشد، خواهد شد.

 

آمین هاى بیوژنیک: این ترکیبات در سطح 
کـم در دام ها، گیاهـان و میکروارگانیسـم ها 
وجود دارنـد. در سطح باالتر سمـى هستند. 
آمین هاى بیوژنیک باعث مشکالت بیشترى 
در فصول گـرم، وقتى تجزیـه میکروبى اسید 
آمینه هاى آزاد، پروتئین هاى جیره  و   فرآورده هاى 
دامـى افزایش مى یابد، خواهند شد. جراحات 
مرتبط بـا تغذیـه سطوح سمـى آمین هـاى 
بیوژنیـک شـامل بزرگ شـدن پیـش دان، 
فرسایش سنگدان، پوسته پوستـه شدن الیه 
پوششى روده، افزایش وزن و ضریب تبدیـل 
خـوراك ضعیف، اختالل در پـاسخ ایمنـى و 

اسهال است.

گیزروزین: این سم در پودر ماهى که بیـش 
ازحـد فرآورى شده، تولید مى شود. تاثیرى 
مشابه با آمین بیوژنیک، هیستامین، در تولید 
زیاد اسید هیدروکلریک در پیش دان داشته و 
باعث فرسایش سنگدان مى شود. تنها از طریق 
تغذیه پودر ماهى با کیفیت و به خوبى فرآورى 

شده از مسمومیت جلوگیرى خواهد شد. 

چربى هاى فاسد: تغذیه چربى هاى فاسد به 
جوجه هاى گوشتـى عامـل متـداول عبـور 
خوراك هضم نشده، به خصوص در آب و هواى 
گرم تــر که احتمـال فساد چربـى به دلیل 
نگهـدارى نـامناسب بیشتـر است، مى باشد. 
جراحات شامل التهـاب پیش دان، فرسـایش 
سنگدان و التهـاب روده است. رونـد به این 
صورت است که چربى اقالم غذایى و ترکیبات 
چربـى محلول اکسیده شده و رادیکال هـاى 

آزاد یا مولکول هاى اکسیژن



/ 18 / Journal of Animal Science

واکنش پذیر مانند رادیکال سوپراکساید (O2)،  هیدروژن پراکساید 
(H2O2) و رادیکال هیدروکسیل (HO) تولید مى شود. این ترکیبات 

باعث اختالل در ایمنى، رشد ضعیف، ضریب تبدیل نامناسب و 
فرسایش سنگدان مى شوند. 

کیفیت آب: ترکیب بدن جوجه هاى گوشتى از 60 درصد آب 
تشکیل شده است. ضرورى است که جوجه ها آب با کیفیت کافى 
بنوشند تا احتیاجات بدنشان تامین شود. در بسیارى از مزارع، 
کیفیت آب، اولویت ندارد و مصرف آب با کیفیت پایین منجر 
به آسیب به دستگاه گوارش و جذب ناکافى مواد مغذى شده و 
عبور سریع خوراك را به همراه دارد. براى کاهش اثرات آلودگى 
باکتریایى، بسیار مهم است که به آب کلر زده شود (1 تا ppm 3 کلر 
آزاد در آبـى که پرنـده مصرف مى کنـد، وجود داشتـه باشد). 
استفاده ازآبخورى هاى نوع بسته توصیه مى شود. اگـر آبخـورى 
زنگولـه اى استفـاده مى شـود، بایـد به طـور مرتب تمیـز و 

ضد عفونى شود. 

کیفیت بستر و شرایط محیطى: بستر، نخستین ماده اى است که 
جوجه قبل از مصرف آب و دان، ممکن است مصرف کند. بنابراین 
مهم است که اطمینان یابیم بستر کیفیت خوبى دارد، عارى از مواد 
خارجى بوده و تازه است. اگر بستر با کیفیت براى گله جدید در 
دسترس نیست، حداقل بستر با کیفیت بهتر براى جوجه هاى تازه 
وارد در هفته اول فراهم نمایید. مصرف بستر آلوده باعث آسیب 
بـه دستگاه گوارش گله هاى جوان شده و نیز منجر به جذب 
ضعیف مواد مغذى مى شود. دمـا و رطوبت باال در جایگاه طیور 
نیـز مصرف آب و میـزان رطوبت مـواد دفعـى را افزایـش 

 .(Butcher, et al. 2008).خواهد داد

تشخیص سریع عامل دفع دان زنده و انجام 
اقدامات درمانـى قبـل از حاد شـدن مشکل 
اهمیت زیـادى دارد. استفــاده منظـم از 
افزودنى هـاى کاربـردى (اسیـدهاى آلـى، 
بیوتیک) نقش مهمـى در  آنزیم هـا و پرى 
جلوگیـرى از تجمع میکروارگانیسم هـا ایفا 
مى کند. اسیدبوتیریک محافظت شده محرك 
رشد عالى است زیرا عملکرد را بهبود مى دهد، 
مشکالت سالمتى دستگاه گوارش کـه توسط 
باکترى ها ایجاد شده را برطرف کرده، بازسازى 
نواحى نکروز شده را افزایـش مى دهد. نظارت 
دقیـق بـر تـاثیـرگـذارى برنـامـه مدیریت 
ضدباکتریایى گام دیگرى است که باید در نظر 
گرفت. در شرایطى که مشکل تحت بالینى در 
سطح گله تداوم یابد، برنامه ضد باکتریایى با 
تغییـر ضد کوکسیدیوز یا واکسیناسیون باید 
مورد بازنگرى قرار گیـرد تا مدیریت بیمـارى 
بهبود یابـد. به کیفیت غالت، سویا و چربى 
باید توجه کرد. افزودن آنزیم جهت جلوگیرى 
از عدم هضم خوراك و ایجـاد سوبستـرا بـراى 
میکروارگانیسم هـاى بیمارى زا کمک کننـده 
خواهد بود. اصالح جیره و افزودن آنزیم هـاى 
اگزوژنوس به جیره هاى بر پایه گندم، جو، جو 
دو سر یا چاودار، سطح NSP را کاهش داده و 
خطر تورم روده نکروزى در گله تغذیه شده با 
این غالت را کاهش مى دهد. به حداقل رساندن 
یا چـاودار در  سطح پودر ماهى، گندم، جو 
جیره به جلوگیرى از این وضعیت کمک مى کند. 
همچنین استفاده از خوراك با کیفیت باال و تمیز و 
ضد عفونى کردن روزانه تجهیزات خوراك دهى 
اهمیت دارد؛ باقـى مانده هـاى کیکى شده 
و کپک زده خوراك باید تمیز شود. استفاده از 
توکسین  بایندر براى جلوگیرى از رشد کپک 

مفید خواهد بود.  
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تشخیص عامل یا عوامل خاص عبور غذا در یک 
گله ممکن است سخت باشد، زیرا عوامل پیچیده 
زیادى باید در نظر گرفته شود. در برخى موارد، 
چندین عامل دخیل است و توانایـى پرنده براى 
هضم و جذب خوراك را محدود مى کند و همچنین 
منجر به دفع دان زنده  مى شـود. ارزیابى عوامل، 
نیاز به بررسى کامل طیور درگیر، بررسى حضور 
انگل هـاى روده اى، کشت میکروبـى، جداسـازى 
ویروس، بافت شناسى و آزمایشات تشخیص سم 
دارد. این امکانات تشخیصى در بسیارى از مزارع 
وجود ندارد. بنابراین، تشخیص علت مشکل غالبا 
مبتنى بر مشاهدات ظاهرى است. مشخص است 
که روش هـاى مدیریتى مى تواند نقش مهمى در 
جلوگیرى از مشکل ایفا کند. عبور خوراك هضم 
نشده به طور مستقیم شاخص هاى اقتصادى مهم 
گله هاى گوشتى، ضریب تبدیل خوراك و وزن 
بدن را تحت تاثیر قرار مى دهد.  وقتى دفع دان 
زنده در یک گله مشاهده شد، ارزیابى اصول پایه 
مدیریت، مى تواند کارآمدتریـن روش بـراى حل 

 .(Butcher, et al. 2008) مشکل باشد
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اینترنت اشیاء1 (IoT)  یکى از تکنولوژى هاى نوین در صنعت فناورى اطالعات است که ابعاد فنى، اجتماعى و 
اقتصادى گسترده اى را شامل مى شود. به کمک این تکنولوژى کلیه صنایع، کاالها، خودروها، تجهیزات، 
حسگرها و ... ، بدون دخالت انسان و از طریق اینترنت به یکدیگر اتصال و قابلیت آدرس دهى و کنترل پذیرى 
مى یابند تا دنیایى که در آن زندگى مى کنیم را متحول کنند. پیش بینى ها نشان مى دهد تا سال 2025 در حدود 

100 میلیارد شئ متصل به اینترنت خواهیم داشت و این فناورى اقتصاد جهان را دگرگون خواهد ساخت. 

با افزایش جمعیت جهان تقاضا براى تولیدات طیور افزایش مى یابد یکى از راهکارهاى ممکن براى برآورد این 
تقاضا استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره ورى تولید است بنابراین به کارگیرى سیستم هاى مدیریت 
هوشمند در افزایش سطح تولید و آسایش پرندگان، تشخیص سریع بیمارى ها و همچنین کاهش هزینه هاى 

پرورش نقش مهمى ایفا مى کند.

طیور ورش  پر صنعت  در  اشیاء“  اینترنت  تکنولوژی"  کاربردھای  به  نگاھی 

مـــزارع هوشمنـد

IOT BASED
SMART MANAGEMENT
OF POULTRY FARM

تدوین و ترجمه:
دپارتمان تحقیق و توسعه گروه بین المللى سپاهان دانه پارسیان
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سیستم هاى مدیریت هوشمند طیور شامل فناورى هاى مرتبط با 
پرورش دقیق نظیر حسگرهاى هوشمند، اتوماسیون فرآیند و 

پلت فرم هاى تصمیم سازى بر مبناى داده است. 
حسگرهاى هوشمند اطالعات و داده هاى پارامترهاى مختلف را 
در زمان واقعى2 جمع آورى مى کنند. براى بهترین استفاده از این 
اطالعات ابزارهـاى آنالیـز ابرداده ها باید بیشتـر مورد توجـه 
پرورش دهنـدگان قرار گیرد. داده هاى جمـع آورى شده از طریق 
شبکه بـى سیـم به یک پایگاه مرکـزى (معموالً پایگاه ابرى) 

ارسال مى شوند. 
فناورى اینترنت اشیاء و برنامه هاى کاربردى مبتنى بر آن امکان 
برقرارى ارتباط بین حسگرهاى موجود در مزرعه، دستگاه ها و 
تجهیزات را فراهـم مى آورد و منجـر به تسهیـل اتوماسیـون 
فرآیندهاى مختلف در مزارع پرورشى و در نهایت ایجاد ارزش 

افزوده براى پرورش دهنده و مصرف کننده مى شود. 
اولین سیستم مبتنى بر این فناورى به شکل یک دستگاه فروش 
کوکاکوال با قابلیت گزارش موجودى و دماى نوشیدنى از طریق 
اینترنت عرضه گردید، اینترنت اشیاء اکنون به صورت یک فن 
آورى تکامل یافته، شامل برنامه هایى که داده هاى مربوط به دما، 
رطوبت، کیفیت هوا، بستر و حتى شیوع بیمارى را در سالن هاى 

پرورشى جمع آورى مى کنند تکامل یافته است.

شرکت هـاى پیشرو در تکنولوژى همواره در 
حال معرفى حسگرهاى جدید با قابلیت اتصال 
در زمان واقعى براى صنعت طیور هستند. این 
حسگرهاى از راه دور، داده هاى مهم محیط 
نظیر سطح CO2، غلظت آمونیاك، مصرف آب، 
دماى آب، مصرف خوراك، وضعیت نور، نرخ 
جریـان هوا، وزن پرنـدگان و نرخ تلفات را 
بطور زنـده نمایش مى دهند. این سازندگـان 
همچنین سنسورهایى را طراحـى کرده اند که 
قادر به نظارت بر شرایط تجهیزات و سرعت 
رشـد پرندگـان و همچنین شرایط محیطى 
 ... و  باد  و جهت  دما، رطوبت، سرعت  مانند 
هستند. با تجزیـه و تحلیل این اطالعات در 
واحدهاى پرورش طیور مى توانیم تصمیمات را 
کنیـم.  اتخـاذ  واقعى  داده هـاى  براسـاس 
اینترنت اشیاء مزایایى براى مرغداران جوان و 
جدید نیز دارد. در گذشته، موفقیت مبتنى بر 
تجربه بود اما اکنون با استفاده از این فناورى 
موفقیت و تصمیم گیرى از طریق تحلیل داده ها 

قابل دستیابى است.
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مثال :
پس از دریافت داده هاى مربوط به دما، نتایج با محدوده از پیش 
تعیین شده مقایسه مى شـود. اگر دما بیشتر/پایین تـر از حـد 
آستانه باشد، اعالن هشدار فعال شده و به پرورش دهنـده و 

پایگاه ابرى داده پیام ارسال مى شود.
براى شناسایى عامل ایجاد تغییر، پردازنده متغیرها را جستجو و 
تنظیمـات الزم را اعمال مى کنـد و مجدداً پیام خودکار تغییر 
وضعیت به کشاورز و نیز براى ذخیره سازى در سوابق به پایگاه 

داده ارسال مى شود.

حسگرهاى مبتنى بر اینترنت اشیاء براى تشخیص سریع بیمارى 
توسط محققین کمیته تحقیقاتى سالمت طیور در دانشگاه گلف3 
وارد بازار شده اند، امکان نظارت همزمان بر صدا، تصویر و سایر 
شاخص ها به تولید کنندگان اجازه مى دهد به طور مداوم گله را از 

نظر نشانه هاى بیمارى تحت مراقبت قرار دهند.
حسگرها بر اساس تشخیص تغییر در فنوتیپ به عنوان یکى از 
عوارض بیمارى عفونى عمل مى کنند که این تغییر مى تواند ایجاد 
صداى خس خس در مورد بیمارى تنفسى یا کاهش فعالیت در اثر 

تغییر الگوى حرکت و یا تغییرات در دماى بدن باشد.
با پیدایش فناورى اینترنت اشیاء توانایى این ابزارها براى عملکرد 
کارامد به میزان زیادى افزایش یافته است، انتقـال داده ها در زمان 

واقعـى مرغداران را قـادر مى سـازد شیوع 
احتمالى بیمارى را خیلى سریع تشخیص و به 
آن واکنش نشان بدهند که با کاهش مصرف 
آنتى بیوتیک بـراى درمان بیمـارى در آینده 

همراه خواهد بود.

با نظارت دقیق بر وضعیت سالمت پرندگان و 
تشخیص به موقع ناهنجارى هاى موجود در هر 
مرحلـه از فرآینـد پرورش مى تـوان از وقوع 
آسیب هاى بزرگ جلوگیرى نمود. این فناورى 
بـه تـولیـدکنندگـان در مدیـریت تولیـد، 
پیش بینى و بهبود عملکرد و افزایش پایدار 

بازده پرورش کمک مى کند.

بـا استفاده از تجهیـزات مبتنـى بر فنـاورى 
اینترنت اشیاء در آینـده اى نزدیک مى تـوان 
فرآیندهاى مختلف پرورش از جمله  مدیریت 
تغذیـه، مدیریت شرایط محیطـى، مدیریت 
انرژى، مدیریت سالمت و … را در سالن هـا به 

صورت خودکار اجرا نمـود.

محققین این بخش در حال پیش برد ایده اى 
هستنـد که پرورش دهندگـان به کمک آن 
بتوانند اطالعات جمع آورى شده را پردازش و 
استفاده کنند.  یک پایگاه سرویس ابرى مستقر 
در مزرعـه بـراى مرغداران تهیـه مى شـود و 

جمع آورى، ذخیره و سرویس 
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فعال سازى داده ها توسط آن انجام مى گیرد.
پرورش دهندگـان نیز مى آموزنـد که چطور کالن داده هـا را 
مدیریت کنند همانطـور که قبالً مدیریت حیوانـات خود را یـاد 

گرفته بودند.  
با این روش اطالعات خصوصى کسب و کار بدون نیاز به اینکه در 
اختیار دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتى قرار گیرد توسط کشاورزان 

کنترل مى شود و ارزش این اطالعات محفوظ مى ماند. 

کاربرد تجهیزات مبتنى بر فناورى اینترنت اشیاء در آینده بسیار 
نزدیک در مزارع (و به ویژه در مزارع بزرگ تر) رایج تر خواهد شد. 
برآورد شده تولیدات طیور در جهان تا سال 2050 باید 120 درصد 
افزایش داشته باشد، براى برآوردن این تقاضا، الزم است نسبت 
شاخص هاى تولید بهبود یابد. فن آورى اینترنت اشیاء به پرورش 
دهندگان ایـن امکان را مى دهـد کـه در خصـوص شاخص  هاى 

 عملکردى مهم نظیر ضریب تبدیل و کنترل 
بیمـارى، تصمیمـات بهتـرى بگیرنـد و بـر 
شاخص هاى کلیدى مؤثر بر بهبود تولید نظارت 
کنند تا پاسخگوى نیازهاى روزافزون جمعیت 

جهانى در این زمینه باشند.
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          با توجه به فعل و انفعاالت بازارهاى جهانی، رشد قابل مالحظه جمعیت و تقاضا براى غذا و محدودیت هاي موجود در 
بخش نهاده هاى کشاورزي، صنعت پرورش طیور و به تبع پرورش دهندگان با چالش ها، آسیب ها و تهدیدات فراوانى 
مواجه شده اند؛ منابع پروتئین دومین جزء مهم تشکیل دهنده خوراك طیور هستند که عموماً توسط مواد محدودى در صنعت 
مرغدارى تجارى تأمین مى شوند. این منابع در نقاط محدودى در دنیا کشت مى شوند و به طور کلى گران تر از منابع انرژى هستند 
دانه سویا یا کلزا منابع رایج اصلى پروتئین هستند و به ندرت بصورت دانه کامل تغذیه مى شوند بلکه بقایاى باقى مانده پس از استخراج 

روغن شکل اصلى مورد استفاده در صنعت طیور است. 
در حال حاضر بسیارى از کشورهایى که تولید کننده سویا یا کلزا نیستند براى حمایت از صنعت دامپرورى خود در جستجوى منابع 

جایگزین پروتئین هستند.
مواد بسیارى وجود دارند که اثرات استفاده از آن ها بعنوان منبع پروتئین در خوراك طیور مورد بررسى قرار گرفته است از جمله:

    فرآورده هاى فرعى غالت                                      گلوتن غالت                        فرآورده هاى فرعى کارخانجات صنایع غذایى
    کنجاله بذرکتان                                             کنجاله کنجد                     کنجاله آفتابگردان

    کنجاله نارگیل                                               کنجاله بادام زمینى              کنجاله هسته نخل     
    جلبک ها و گیاهان آبزى                                       محصوالت جانبى صنعت طیور مانند پودرخون، پودر پر و پودر گوشت واستخوان 

    حشرات                                                       و ... 
که البته همگى باید از لحاظ آنالیز ارزش تغذیه اى، وجود عوامل ضد تغذیه اى، روش هاى فرآورى و امکان دستیابى در مقیاس 

صنعتى توسط محققین کشور مورد بررسى قرار گیرند.  
استفاده از این منابع کمتر رایج در تغذیـه طیور مى تواند افزایش بهره ورى و کاهش وابستگى به واردات را براى پـرورش دهندگـان به 

همراه داشته باشد.

وتئین  پر منـابع  برای  ھایی  جایگزیـن  ع  نو چه  شما  ایـران  کشور  گستـرده  اقلیمی  و  زیستی  ع  تنو به  توجه  با        
شناسید؟ می  طیـور  و  دام  خوراک  در  استفاده  قابلیت  با 

نشریه دانش دامپرورى با هدف برقرارى تعامل بیشتر با گروه هاى مختلف مخاطبین برگزار مى کند : 

پیشنهاد شما چیست...؟!

               عالقمندان مى توانید پاسخ هاى خود را به همراه مشخصات تماس از طریق سامانـه پیامکـى نشریـه 
بـه شمـاره 200005080 و یـا آدرس الکتـرونیکـى mag@sepahandaneh.ir بـراى مـا ارسال فرمایید.

mailto:mag@sepahandaneh.ir


کنسانتره 2/5% گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخم گذار

کنسانتره 2/5% دو مرحله ای گلوبال ویژه دوره تولید مرغ تخم گذار

     کاهش استرس دوره حداکثر تولید

      استمرار روند تولید حداکثر اقتصادی

     جلوگیری از بروز اثرات جانبی ناشی از کمبودهای تغذیه ای در دوره حداکثر تولید
نظیر فلجی، اختالل در کیفیت پوسته و نیز ناهنجاریهای اسکلتی و ضعف عضالنی

و حفظ ذخایر گلیکوژن ماهیچه سینه

    فراهم آوردن امکان دسترسی به اهداف پرورش دهنده از جمله تولید مطلوب و 
استمرار حداکثر تولید اقتصادی

       سطوح مناسب و متعادل انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی جهت دستیابی
به احتیاجات دوره پرورش مرغ تخمگذار

      رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده

     نسبت مناسب کلسیم به فسفر جهت ذخیره سازی مناسب کلسیم در بدن پرنده 
و تقویت ذخیره کلسیم برای پیشگیری از بروز ناهنجاری های اسکلتی و ضعف

عضالنی و ایجاد راندمان مناسب در دوران تولید
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