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فصلنامه علمى آموزشى 
    شماره 1 ، تابستان1392    

بررسى اثرات استفاده از مخمر 
ـاكارومايسس در جيره طيور  س

علل و راه هـاى جلوگيـرى از بـروز  
عارضه آسيت در جوجه هاى گوشتى  

امنيت زيستى  

تاثير مديريت تغذيه بر بروز رفتـار هاى 
پركنى و خودخورى  در مرغان تخمگذار 
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با توجه به رشد روز افزون صنعت پرورش با توجه به رشد روز افزون صنعت پرورش 
انساني  جوامع  تقاضاي  افزايش  و  طيور 
منبع  يك  عنوان  به  سفيد  گوشت  براي 
پروتئيني، و همچنين به دليل محدوديت 
رشد  محرك  آنتي بيوتيك هاي  از  استفاده 
مصرف در  دارويي  مقاومت  ايجاد  بدليل 
استفاده از  آنها،  باالي  و هزينه   كنندگان 
جايگزين هاي مناسب براي آنتي بيوتيكجايگزين هاي مناسب براي آنتي بيوتيك
 ها هم از نظر اقتصادي و هم از نظر بهبود 
اهميت  حائز  طيور،  توليدات  كيفيت 
امروزه  راستا،  اين  در  مي باشد.  زيادي 
گروهى از تركيبات طبيعي كه تحت عنوان 
كلى پروبيوتيك ها شناخته مي شوند، مورد 

توجه محققين قرار گرفته اند. 

پروبيوتيكها: 
واژه پروبيوتيك از دو كلمه يونانى (پرو) و واژه پروبيوتيك از دو كلمه يونانى (پرو) و 
منشاء  حيات)  (براى  معنى  به  (بيوتيك) 
براى  مختلفى  تعاريف  است.  گرفته 
جمله:  از  است  شده  ارائه  ها  پروبيوتيك 
توليد  ميكروارگانيسمى  توسط  كه  موادى 
را  شده و رشد ميكروارگانيسم هاى ديگر 
تحريك مى كنند، ويا پروبيوتيك ها را به 
عنوان ارگانيسم ها و موادى كه مى توانند عنوان ارگانيسم ها و موادى كه مى توانند 
قرار  تاثير  تحت  را  روده  ميكروبى  توازن 
اند.نحوه ى عملكرد  دهند، توصيف نموده 
پروبيوتيكها در دستگاه گوارش به درستى 
مشخص نبوده ولى محققان پيشنهاد كردند 
مكانيسمهايى  طريق  از  ها  پروبيوتيك  كه 
عملكرد  بهبود  و  رشد  افزايش  باعث 

مكانيسمها  اين  كه  شوند  مى  پرندگان 
عبارتند از: 

-  حفظ فلور ميكروبى طبيعى روده  
- اصالح متابوليسم بوسيله افزايش فعاليت    
فعاليت  كاهش  و  هضمى  آنزيمهاى 

آنزيمهاى باكتريايى و توليد آمونياك  
- بهبود مصرف و هضم خوراك 

- تحريك سيستم ايمنى - تحريك سيستم ايمنى 
پروبيوتيكهاى  مهمترين  و  رايجترين  از 
مخمر  طيور  تغذيه  در  استفاده  مورد 

ساكارومايسس يا مخمر نان مى باشد. 

مخمر ساكارومايسس: 
گونه  صدها  از  ساكارومايسسيكى  مخمر 
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مخمر ساكارومايسس: 

گونه  از صدها  يكى  گونه مخمر ساكارومايسس  از صدها  يكى  مخمر ساكارومايسس 
عنوان  با  كه  است  شده  شناسايى  مخمر 
علمى(Baking Yeast) يا خميرمايه نانوايى 
از  ساكارومايسس  شود.مخمر  مى  شناخته 
لحاظ بيولوژيكى حاوى مقادير ارزشمندى 
از پروتئين، ويتامين هاى گروه B، برخى از 
مواد معدنى كم مصرف حياتى و همچنين 
داراى تأثيرات  مثبتى نظير:  توانايى بهبود داراى تأثيرات  مثبتى نظير:  توانايى بهبود 
به  ابتالء  فسفر،كاهش  دسترسى  قابليت 
بازده  بهبود  و  خاص  بيماريهاى  برخى 
خوراك مى باشد. برخى از محققان گزارش 
و  اليگوساكاريد  مانان  كه  اند  نموده 
ديواره  در  موجود  فروكتواوليگوساكاريد 
مواد  بازجذب  افزايش  باعث  مخمر  سلولى 
معدنى و در نتيجه بهبود فرآيند معدنى شدن معدنى و در نتيجه بهبود فرآيند معدنى شدن 

استخوان در جوجه هاى گوشتى مى شود. 

استفاده از مخمر ساكارومايسس  
در جيره طيور: 

كه  نمودند  گزارش  همكاران  و  سلك 
استفاده از مخمر ساكارومايسس در جيره 
دارى  معنى  طور  به  گوشتى  هاى  جوجه 
همچنين  و  خوراك  مصرف  افزايش  باعث 
افزايش وزن بدن در حدود %2 طى 37 روز 

دوره پرورش شده است. 
حسينى در مطالعه اى از چهارسطح 0/5، ، 
0/1، 0/15 و 0/2 درصد مخـمر در جـيره   

در  كه  نمود  استفاده  گوشتى  هاى  جوجه 
پايان  آزمايش  تمامى جوجه هاى  تغذيه 
از  باالتر  عملكردى  داراى  مخمر  با  شده 
جوجه هاى گروه شاهد بوده و در اين ميان 
جوجه هاى تغذيه شده با جيره حاوى 0/2 
را  عملكرد  سطح  باالترين  مخمر  درصد 

نسبت به ساير گروه ها داشتند. 
محمودى  و  پرياد  ديگرى  مطالعه  محمودى در  و  پرياد  ديگرى  مطالعه  در 
دريافتند كه افزودن 1/5 يا 2درصد مخمر 
غلظت  دار  معنى  كاهش  باعث  جيره  به 
ترى-گليسيريد و كلسترول پالسما شده در 
طور  به  را  پالسما   HDL ميزان  كه  حالى 
در  همچنين  افزايش مى دهد؛  چشمگيرى 
كه  نمودند  مشاهده  محققان  مطالعه  اين 
جوجه هاى تغذيه شده با %1/5 مخمر به  مخمر به 
خوراك،  مصرف  نظر  از  دارى  معنى  طور 
ضريب تبديل خوراك و وزن بدن، باالتر از 
گروه شاهد و ديگر گروههاى تغذيه شده با 

سطوح مختلف مكمل مخمر بوده اند. 

استفاده از جايگزين هاي مناسب براي 

و  اقتصادي  نظر  از  هم  آنتي بيوتيك ها 

هم از نظر بهبود كيفيت توليدات طيور، 

حائز اهميت زيادي مي باشد. 
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در تحقيق ديگرى براى بررسى اثر افزودن 
مرغان  جيره  به  مخمرساكارومايسس 
تخمگذار نژاد هاى الين، محققان دريافتند 
كه مكمل سازى  جيره  با  سطوح 0/4  و  
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دار  معنى  افزايش  مخمرباعث  درصد   0/8
ضخامت  بهبود  همچنين  و  توليد  درصد 
پوسته تخم مرغها مى شود، كه نتايج آن 

در جدول 1 نشان داده شده است. 

در اين تحقيق مشاهده شد كه استفاده از 
دار  معنى  كاهش  باعث  جيره  در  مخمر 
مضر  ميكروارگانيسمهاى  از  برخى  حضور 
استافيلوكوكوس،  كالى،  اى  مانند: 
ميكروكوكوس، كمپيلوباكتر و كلستريديوم  

 پرفرژنس در محتويات دستگاه گوارش و 
محتويات   PH كاهش  باعث  همچنين 
ايلئوم مى شود كه نتايج آن در جدول 2 

نشان داده شده است. 
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در  بهبود  همكاران  و  ثير  مطالعه  يك  در 
ميزان توليد و وزن تخم بوقلمونهاى مادر 
تغذيه شده با جيره هاى حاوى سطوح كم 
گزارش  را  مخمر  با  شده  مكمل  و  فسفر 
بررسى  براى  كه  اى  مطالعه  نمودند.در 
اثرات مكمل سازى مخمر ساكارومايسس 
اندامهاى سيستم  اندام هاى احشايى و  بر 
ايمنى جوجه هاى گوشتى صورت گرفت،  ايمنى جوجه هاى گوشتى صورت گرفت،  

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مى شود مكمل سازى مخمر ساكارومايسس اثرات معنى 
دارى بر اندامهاى احشايى و ايمنى جوجه هاى گوشتى داشته است. 

محققان مشاهده نمودند كه مكمل سازى 
بر  دارى  معنى  اثرات  مخمر  با  ها  جيره 
روده  معده،  پيش  احشايى(  اندامهاى 
كوچك، كولون، سكوم) و اندامهاى ايمنى 
( طحال، بورس فابريسيوس و كيسه صفرا) 
داشته كه نتايج آن در جدول 3 نشان داده 

شده است. 
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اثرات  بررسى  براى  كه  ديگرى  تحقيق  در 
مكمل سازى مخمر بر مرغهاى تخمگذار نژاد 
گرفت،  صورت  نيجريه  كشور  در  هيپكو 
محققان  دريافتند كه  سطوح  مكمل سازى  

نتيجه گيرى : 

- همانطور كه نتايج تحقيقات فوق نشان مى دهد د 
مكمل سازى مخمر ساكارومايسس در جيره 
طيور گوشتى به طور معنى دارى باعث بهبود 
عملكرد رشد و ضريب تبديل غذايى شده كه 
به طور غير مستقيم باعث كاهش هزينه هاى 

پرورش مى شود. 
باعث  مخمر  مختلف  سطوح  از  استفاده  باعث -  مخمر  مختلف  سطوح  از  استفاده   -
تغييرات معنى دار جمعيت طبيعى ميكروبى 
روده و كاهش چشمگير باكتريهاى مضر ناحيه 
درگيريهاى  كاهش  نتيجه  در  و  كور  روده 

ميكروبى جوجه هاى گوشتى مى شود. 
- استفاده از مخمر در جيره طيور باعث بهبود اده از مخمر در جيره طيور باعث بهبود 
بازده استفاده از فسفر جيره مى شود كه اين 
امر باعث بهبود كيفيت پوسته تخم مرغها و 

استخوان هاى طيور مى شود. 

* حروف مشترك نشان دهنده تفاوت غير معنى دار در سطح خطاى 0/05 مى باشند. 

منابع : 
 1-Ayanwale.b.a; Kpe.M. 2006. The Effect Supplementing

 Saccharomycescerevisiae in the Diets on Egg Laying and

 Egg Quality Characteristics of Pullets. Poultry Science

 .5(8):759–763

 Hassanein. M; Soliman. K.2010.Effect of Probiotic Hassanein. M; Soliman. K.2010.Effect of Probiotic  2-

 (Saccharomycescerevisiae) Adding to Diets on Intestinal

 Micro flora and Performance of Hy-Layers Hens. Journal of

 .American Science6 (11): 159-169

Hosseini.s.m. 2011. Study on the Effects of Saccharomy- 3-

 cescerevisiae SC47 on Visceral and Immune Organs of

 .Broiler Chickens. Global Veterinarians 7(3): 297-300

 Hosseini.s.m. 2011. The Effect of Utilization of Different Hosseini.s.m. 2011. The Effect of Utilization of Different 4-

 Levels of Saccharomycescerevisiae on Broiler Chickens

 .Performance. Global Veterinaria6 (3): 233-306

Ferket, P. R., Parks, C. W and Grimes, J. L.2002. Ben- - 5-

efits of Dietary Antibiotic andMannanoligosaccharide Sup-

 plementation for Poultry. Multi-State Poultry Meeting, May
  .14-16, 2002

0/75 % بيشترين تاثير را بر واحد هاو، پوسته 
تخم مرغ و ضريب تبديل غذايى مرغها داشته 
داده  نشان  در جدول 4  آن  نتايج  كه  است 

شده است. 
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انجمن  در  دامى  رفاهى  قوانين  به  توجه  با 
اتحاديه اروپا، در سال 2012 تغييراتى اتخاذ 
ممنوعيت  به  توان  مى  آن جمله  از  كه  شد 
استفاده از قفس هاى معمول با سيستم رايج 
كه قادر به برآوردن نياز طيور نمى باشند اشاره 
ها  سيستم  اين  رسيد  مى  نظر  به  كرد،كه 
وكانى  پركنى  به  خطرابتال  افزايش  باعش 
باليسم مى شوند.پركنى در مرغان تخمگذار باليسم مى شوند.پركنى در مرغان تخمگذار 
در اثر عوامل مختلفى ايجاد مى شود كه از آن 
نظير  داخلى  عوامل  به  توان  مى  ميان 
مانند  خارجى  عوامل   ، ژنتيكى  فاكتورهاى 
عوامل  و  اى  تغذيه  و   محيطى  شرايط 
فيزيولوژيكى اشاره كرد، در اين مقاله تمركز 

بر روى عوامل تغذيه اى است. 

عوامل داخلى : 

تحقيقات  مبناى  بر  ژنتيكى:  استعداد   -
مسئول  كه  ژنهايى  وجود  احتمال   QTL1

بروز رفتار پركنى در طيور هستند وجود دارد، 
ميزان موروثى بودن اين رفتار بين 0/04 تا 
0/56گزارش شده كه بستگى به سن و روش 

بررسى دارد. 
ترس و استرس: يكى ازپيامدهاى ترس،  يكى ازپيامدهاى ترس،   -
تحريك  عامل  كه خود  است  استرس  ايجاد 
باعث  هيپوتاالموس  است،  هيپوتاالموس 
هورمون ترشح  و  قدامى  هيپوفيز  تحريك 

اين  و  شده  خون  داخل  به   ACTH2

هورمون در غدد فوق كليوى منجر به ترشح 
كورتيكوسترون  مى گردد  كه  نتيجه  آن  

    1. Quantitative Trait Loci

2. Adreno Corticotropin Hormone

عصبانيت  ايجاد  و  خوراك  مصرف  كاهش 
است كه باعث بروز پركنى مى شود. 

عوامل هورمونى: ميزان بروز پركنى بر اثر   -
افزايش  با  كند،  مى  تغيير  هورمونى  عوامل 
استفاده از تركيبات استروژن و پروژسترون و 
يا جلوگيرى از ترشح تستوسترون مى توان 

پركنى را كاهش داد. 
از  از  در پولتهايى كه  تحريكات اجتماعى: در پولتهايى كه   -
لحاظ سازش اجتماعى ضعيف هستند  پركنى 
در مرغان تخمگذار بيشتر ديده مى شود ، به 
تعداد  توسط  ابتدا  پركنى  كه  نظر مى رسد 
بتدريج  ولى  مرغها شروع مى شود  از  كمى 
مانند كانى باليسم در تعداد بيشترى از مرغها 

شيوع مى يابد. 
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عوامل خارجى : 

شرايط نگهدارى (سالن) 
نوع و اندازه ذرات بستر: قطر،اندازه ونوع  قطر،اندازه ونوع   -
ماده كف بستر در ايجاد رفتار پركنى بسيار 
با افزايش قطر بستر بروز اين  مؤثر است، مثالً 
يك  كردن  فراهم  يابد.  مى  افزايش  هم  رفتار 
بستر مناسب براى مرغان تخمگذار باعث كاهش 

بروز رفتار پركنى و نوك زنى مى شود. 
: تراكم  تراكم  تعداد و تراكم مرغها در سالن   -
زياد در واحد سطح در محل پرورش مرغان 
تخمگذار باعث افزايش رفتار پركنى مى شود. 
نور  شدت  نور افزايش  شدت  افزايش   : نور  رنگ  و  شدت   -
مرغان  شود،  مى  زنى  نوك  افزايش  باعث 
تخمگذارى كه در شدت نور 3LUX پرورش 
يافته اند نسبت به مرغهاى پرورش يافته در 
شدت نور 30LUX ازلحاظ نوك زنى حدود 
20 برابر آرام ترو ميزان پركنى 2 تا 3 برابر 
كمترى دارند. اثر شدت نور در پولت ها نسبت 
آشكارتر  بسيار  بالغ  تخمگذار  مرغان  آشكارتر به  بسيار  بالغ  تخمگذار  مرغان  به 
است؛رنگ نور نيز ممكن است نقش مهمى در 
درك اجتماعى مرغان تخمگذار داشته باشد. 

تركيب جيره غذايى  
سطوح پروتئين و اسيدهاى آمينه:    -

در تحقيقات گذشته اثبات شده است كه جيره 
هاى داراى كمبود پروتئين باعث افزايش پركنى 
شوند،  مى  طيور  در  باليسم  كانى  همچنين  و 
كمبود يا  عدم  وجود  پروتئين  مخصوصاً  

مرغان  توليد  در  مهمى  نقش  متيونين 
مرغان  در  خصوص  به  دارد  تخمگذار 
مى  پرورش  سنتى  روش  به  كه  تخمگذارى 
يابند،افزودن مكمل هاى پروتئينى مانند كازئين 
، گالتين ، پودر جگر ، پودر خون ، كنجاله سويا 
و كنجاله كتان و ساير منابع به جيره هاى كم 
باعث  جيره  فيبر  و  فسفر  افزايش  و  پروتئين 

كاهش بروز رفتار پركنى مى شود. كاهش بروز رفتار پركنى مى شود. 
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كلريد روى يا 40ppm  اكسيد روى به جيره 
پولت ها باعث كاهش ناهنجاريهاى بال و پر از 
%20 به %5 گرديد، نياز روى در NRC به 

ميزان 40ppm ذكر شده است.  

آلومينيوم،  مانند  مصرف  كم  هاى  مكمل 
باريوم، كروم و مس هيچ اثرى بر شرايط بال 

و پر و بروز كانى باليسم نداشتند. 
سديم (Na) - در پرندگانى كه در جيره 1/3  
گرم سديم دريافت كرده بودند كانى باليسم 
هوشيارى  بدليل  احتماالً  كه  نشد  مشاهده 
بيشتر اين پرندگان نسبت به محيط اطراف 
سديم  NRCبراى  پيشنهادى  مقادير  است. 
اين رفتار در جيره  بروز  از  جهت جلوگيرى 
مرغان تخمگذار 1/5 گرم در كيلوگرم جيره 

است. است. 

محتواى انرژى جيره   -
ميزان انرژى جيره غذايى در بروز رفتار نوك 
زدن به پرها مؤثر است، افزايش انرژى جيره 
مرغان تخمگذار منجر به افزايش تلفات و 

كاهش سالمت بال و پرها مى گردد.   
جيره هاى غذايى با محتواى انرژى پايين جيره هاى غذايى با محتواى انرژى پايين 
باعث افزايش زمان غذا خوردن مى شوند و 
مى  باقى  زدن  نوك  براى  كمترى  زمان 
ماند، تفاوت در طول زمان خوردن غذا به 
حجم غذا بستگى دارد. با اين وجود تغيير 
و  فيبر، طول   ، پروتئين  موادغذايى،  ساير 
تعداد دفعات خوردن غذا،سرعت عبور غذا 
و تخليه روده نيز در بروز اين رفتار مؤثرند.  و تخليه روده نيز در بروز اين رفتار مؤثرند.  

كراتين  ساختن  در  كه  آمينواسيدهايى 
 : از  عبارتند  دارند  اساسى  نقش  پرها 
و  متيونين  سولفوره  آمينواسيدهاى 
ليزين، آرژنين و تريپتوفان.  سيستئين، 
كمبود اين اسيدهاى آمينه منجر به رشد 

نامناسب بال و پرها مى شود. 
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تركيب فيبر جيره   -
فيبر جهت حفظ عملكرد مطلوب و طبيعى فيبر جهت حفظ عملكرد مطلوب و طبيعى 
دستگاه گوارش و جلوگيرى از كانى باليسم 
در جيره مرغها استفاده مى شود. در آزمايشى 
در  123گرم  به   25 از  جيره  فيبر  افزايش 
كانى  و  زنى  نوك  كاهش  باعث  كيلوگرم 
باليسم و بهبود سالمت پرها گرديد. استفاده 
از فيبر نامحلول در جيره موجب صرف زمان 
بيشتر براى خوردن غذا و كاهش بروز رفتار بيشتر براى خوردن غذا و كاهش بروز رفتار 
كمترى  فيبر  كه  گروهى  به  نسبت  فوق 
دريافت كرده بودند، گرديد ؛ اثبات شده است از 
باالترى  نامحلول  فيبر  حاوى  يوالف  كه  آنجا 
نسبت به گندم است، در جيره پرندگان به ميزان 
رسد  مى  نظر  به  است.  نياز  مورد  بيشترى 
فيبرهاى محلول و نامحلول هر دو داراى اثرات 
باشند.  پركنى  بروزرفتار  كاهش  در  باشند. مثبت  پركنى  بروزرفتار  كاهش  در  مثبت 
اثر منابع و سطوح مختلف پيشنهاد مى شود 
NSP بر رفتار پركنى مورد بررسى قرار گيرد. 

روش خوراك دهى 
روش غذادهى در دوره پرورش   -

رشد دستگاه گوارش در زمان پرورش كه منجر 
به حجم مناسب هضم در روده مى گردد داراى 
كانى  و  پركنى  رفتار  بروز  در  زيادى  اهميت 
حجم  است.  تخمگذارى  دوران  در  باليسم 
دستگاه گوارش با خوردن ذرات درشت در جيره 
به نظر مى  يابد، همچنين  افزايش مى  غذايى 
پرورش  از گندم كامل در زمان  استفاده  رسد 
باعث افزايش ظرفيت هضمى مرغان تخمگذار باعث افزايش ظرفيت هضمى مرغان تخمگذار 

در دوره تخمگذارى شود. 
1. Non strach poly sacharide

 اگرچه روش تغذيه در دوران پرورش اهميت 
آيند  پى  تحقيقات  بايد در  ولى  دارد  زيادى 

مورد بررسى بيشتر قرار گيرد.  
فرم و شكل خوراك مصرفى   -

شكل فيزيكى جيره، از قبيل آردى، مخلوط و شكل فيزيكى جيره، از قبيل آردى، مخلوط و 
پلت و اندازه ذرات خردشده در جيره آردى 
نيز بر رفتار پركنى مؤثرند كه احتماال ًناشى از 
اختالف در زمان مصرف غذاست. در مرغان 
تخمگذارى كه از خوراك درشت خرد شده 
استفاده مى كردند در مقايسه با مرغهايى كه 
از خوراك آردى استفاده مى كردند نوك زنى 
بيشتر مشاهده شد، همچنين با كاهش اندازه بيشتر مشاهده شد، همچنين با كاهش اندازه 
يافت  افزايش  خوراك  مصرف  زمان  ذرات، 
(پلت 100 دقيقه، مخلوط 154 دقيقه، آردى 
با  نيز  زدن  نوك  دفعات  دقيقه).تعداد   234
از  افزايش يافت،استفاده  اندازه ذرات  كاهش 
جيره هاى پلت منجر به نوك زنى دو برابر به 
تعداد دفعات و زمان مصرف  پرها و كاهش 
خوراك و در نتيجه افزايش بروز رفتار پركنى خوراك و در نتيجه افزايش بروز رفتار پركنى 
نسبت به گروهى كه از جيره آردى استفاده 

كرده بودند گرديد؛  

صرف  باعث  كه  اى  تغذيه  هاى  روش 
زمان بيشتر در تغذيه مرغان تخمگذار 
شوند مى توانند با ارضاء نيازهاى رفتارى 
مربوط به مرغان تخمگذار باعث كاهش 

بروز رفتار فوق شوند. 
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محدوديت خوراك دهى   -
ارتباط  بر  مبنى  شواهدى  ارتباط هيچگونه  بر  مبنى  شواهدى  هيچگونه 
به  پرندگان  زدن  نوك  با  غذايى  محدوديت 
غير  يا  پرخاشگرانه  بصورت  يكديگر 
پرخاشگرانه وجود ندارد؛ از اينرو زمان صرف 
تواند  مى  غذايى  مواد  مصرف  براى  شده 
جايگزين زمانى باشد كه آنها به كارى غير از 
رسد  مى  نظر  به  پردازند.  مى  غذا  خوردن 
مؤثر  زدن  نوك  رفتار  بر  غذا  مصرف  مؤثر ميزان  زدن  نوك  رفتار  بر  غذا  مصرف  ميزان 
زدن  نوك  هرچه  كه  ترتيب  اين  به  باشد، 
را صرف  كمترى  زمان  ها  مرغ  باشد  بيشتر 
اثرات  وجود  اين  با  كنند.  مى  غذا  خوردن 
متفاوتى در مورد محدوديت غذايى در رفتار 

نوك زدن مشاهده شده است. 
مصرف خوراك فيبرى   -

باعث  است  ممكن  خشبى  هاى  مكمل 
مرغهايى  پركنى شوند،  رفتار  بروز  كاهش 
كه از مواد خشبى استفاده كرده بودند در 
را  پر  و  بال  شرايط  بهترين  هفتگى   54
بدليل  سلولزى  مواد  از  داشتند،استفاده 
 PH تخمير بيشتر در سكوم باعث كاهش
اثرات  شود.  مى  روده  از  قسمت  اين  در 
استفاده از مواد سلولزى را مى توان با كاهش استفاده از مواد سلولزى را مى توان با كاهش 
حجم غذا و افزايش محتواى فيبر در جيره 
رسد  مى  نظر  به  بخشيد.  بهبود  غذايى 
استفاده از مواد سلولزى در مرغان تخمگذار 
روش مناسبى براى كاهش بروز رفتار پركنى 
باشد، رابطه ميان استفاده از مواد سلولزى و 

رفتار پركنى هنوز مشخص نيست. 

نتيجه گيرى  
عوامل تغذيه اى ممكن است بصورت مثبت 
اثراتى  پرها  به  زدن  نوك  رفتار  بر  منفى  يا 
تخمگذار  مرغان  در  مخصوصاً  باشند  داشته 

كه مورد بحث اين مقاله است.  

بروز  به  منجر  كه  اى  تغذيه  بروز كمبودهاى  به  منجر  كه  اى  تغذيه  كمبودهاى 
اين رفتار مى شوند عبارتند از : كمبود 
پروتئين ، اسيدآمينه يا مواد معدنى كه 
رفتار  بروز  افزايش  باعث  است  ممكن 

پركنى يا كانى باليسم شوند. 

برآوردن نيازهاى تغذيه اى باعث كاهش رفتار برآوردن نيازهاى تغذيه اى باعث كاهش رفتار 
مى  تخمگذار  مرغان  در  پرها  به  زدن  نوك 
شود، افزايش زمان صرف شده براى مصرف 
غذا يا مواد  خشـبى (سلـولزى)  در جيـره 
در  رفتار  اين  بروز  كاهش  باعث  تواند  در مى  رفتار  اين  بروز  كاهش  باعث  تواند  مى 
غذايى  هاى  جيره  شود.  تخمگذار  مرغان 
آردى يا مخلوط،جيره هاى كم انرژى، جيره 
خشبى  مواد  و  نامحلول  فيبر  حاوى  هاى 
(سلولزى)، موجب صرف زمان بيشترى براى 
تخمگذار                  مرغان  در  غذا  خوردن 
روى  بر  بيشتر  تحقيقات  شوند.انجام  مى 
فيبر  انرژى،  سطوح  اثرات  ميان  فيبر تعامل  انرژى،  سطوح  اثرات  ميان  تعامل 
نامحلول و اندازه ذرات غذايى، فيبر محلول، 
كه  غذا  عبور  سرعت  ميزان  و  تغذيه  زمان 
هستند،  مرتبط  پركنى  رفتار  با  همگى 

پيشنهاد مى شود. 

جيره هاى غذايى آردى يا مخلوط،جيره 
فيبر  حاوى  هاى  جيره  انرژى،  كم  هاى 
(سلولزى)،  خشبى  مواد  و  نامحلول 
موجب صرف زمان بيشترى براى خوردن 

غذا در مرغان تخمگذارمى شوند. 
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مقدمه 
آسيت يك عارضه متابوليكى است كه بيشتر آسيت يك عارضه متابوليكى است كه بيشتر 
در جوجه هايى با سرعت رشد باال بوجود مى 
آيد. در گذشته سرعت رشد به گونه اى كه 
امروزه مورد توجه قرار مى گيردحائز اهميت 
نبوده است و به همين دليل اين عارضه در 
جدى  مشكالت  از  يكى  اخير  دهه  دو  طى 
صنعت طيور محسوب مى شود. اين بيمارى 
نامناسب حاصل  تغذيه  و  مديريت  از  نامناسب حاصل بيشتر  تغذيه  و  مديريت  از  بيشتر 
اين عارضه تجمع  مى شود. مشخصه اصلى 
غير طبيعى مايعات شفاف در محوطه بطنى 
يا اِدِم (Edema) است و به همين دليل به 
 Water Belly يا   شكم  آوردگى  آب  آن 
Syndrome نيز گفته مى شود. اين بيمارى 
اغلب در جنس نر  و در سنين 5-4 هفتگى 
بين  تلفاتى  وقوع  موجب  و  دهد  مى  بين روى  تلفاتى  وقوع  موجب  و  دهد  مى  روى 
12-5 درصد و در شرايط بحرانى حتى تا 25 
بروز  باعث  تواند  مى  كه  شود  مى  درصد 
پرورش  صنعت  به  توجهى  قابل  خسارات 

طيور گردد. 

تاريخچه عارضه آسيت 
اين عارضه اولين بار در سال 1946 در گله هاى 
بوقلمون آمريكا و در جوجه هاى گوشتى كه در 
يافتند  مى  پرورش  بوليوى  كشور  ارتفاعات 
گزارش شد. در ابتدا چون اين عارضه اغلب در 
مناطقى با ارتفاع بيش از 1400 متر از سطح 
دريا مشاهده مى شد آن را بيمارى ارتفاعات باال  
ناميدند.   High altitude Disease

قطعه  ميليارد  ساالنه1  پرورش  احتمال  با 
تلفات  وقوع  در كشور وسن  گوشتى  جوجه 
ناشى از سندرم آسيت كه در 6-4 هفتگى با 
ميانگين وزن 2-1 كيلوگرم رخ مى دهد، و با 
(ساالنه  درصد   1-5 تلفات  احتمالى  درصد 
50-10 ميليون قطعه)، خسارت هاى وارده 
ناشى از آن به صنعت طيور ايران، ساالنه بين 
35 تا 350 ميليارد تومان برآورد مى شود.      ميليارد تومان برآورد مى شود.     

عالئم عارضه آسيت  
افسردگى و بى حالى پرنده، جمع شدن مايع  
سرمى در محوطه شكم، پر خونى عضالت، 
افزايش تنفس و له له زدن، تورم كبد وكليه 
بطن  بخصوص  قلب  شدن  بزرگ  ها، 
هموگلوبين  و  هماتوكريت  راست،افزايش 
خون،كاهش رشد، قرمز شدن پوست شكم و 
اِدِم زير جلدى،از دست رفتن درخشش پرهاو 

در نهايت بروز سكته. در نهايت بروز سكته. 
جوجه هاى مبتال اكثراً به حالت خوابيده به 

پشت مى ميرند.  
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روند شكل گيرى آسيت 
پرنده  اسكلتى  عضالت  طبيعى  حالت  پرنده در  اسكلتى  عضالت  طبيعى  حالت  در 
متناسب با ظرفيت ششها تكامل مى يابد و قلب 
مى تواند به راحتى خون مورد نياز را به اندام ها 
بافت  طيور  ژنتيكى  انتخاب  در  كند.  منتقل 
عضالنى بدون تناسب با ديگر اعضاى بدن رشد 
به  اين حالت توده هاى عضالنى  مى كند. در 
خون بيشترى نياز دارند و در پاسخ به اين نياز 
افزايش مى  به خصوص در ششها  افزايش مى فشار خون  به خصوص در ششها  فشار خون 
يابد. اين حالت فشار زيادى را بر روى بطن راست 
وارد مى آورد و باعث هايپرتروفى بافت قلب مى 
شود. به تدريج دريچه راست قلب ضخيم شده و 
موجب نارسايى و برگشت خون از بطن راست به 
دهليز راست مى شود و سبب بزرگى قلب مى 
گردد . همزمان يك فشار برگشتى نيز در وريدها 
وجود دارد و اين فشار در كبد باعث نشت پالسما وجود دارد و اين فشار در كبد باعث نشت پالسما 
از كبد به فضاى صفاقى مى گردد و سبب غلظت 
خون و بزرگ شدن كبد مى شود. اين حالت 
كاهش  و  ها  ريه  در  فشار خون  كاهش  باعث 
بافت ها مى گردد.  سطح اكسيژن در خون و 
نرسيدن اكسيژن كافى به بافت ها،موجب سيانوز 

پوست و بافت ها مى گردد.  
علل بروز آسيت علل بروز آسيت 

سرما  معرض  در  طيور  گرفتن  قرار   -1
حتى به مدت كوتاه در ابتداى دوره پرورش 
و يا دماى پايين دستگاه جوجه كشى باعث 
القاء آسيت خواهد شد.كاهش دما موجب 
افزايش سوخت و ساز و توليد انرژى اضافى 

و افزايش مصرف اكسيژن مى گردد.  

درشرايط نور مداوم و تغذيه آزاد كه به   -2
طيور اجازه مى دهد مقدار غذاى بيشترى 
مصرف كنند، ميزان رشد افزايش يافته و منجر 

به بروز آسيت مى گردد.  
3- افزايش سديم جيره بخصوص در مرحله 
باعث  خون  فشار  و  حجم  افزايش  رشد،با 
افزايش احتمال بروز آسيت در طيور مى شود. 
نر  بروز آسيت در جوجه هاى  احتمال  نر   بروز آسيت در جوجه هاى  احتمال   -4
كه از گله هاى مادر جوان حدود 28 هفتگى 
ايجاد مى شوند بيشتر است، اين حالت به 
اعضاى  بالطبع  و  جثه  بودن  كوچك  دليل 
داخلى بدن بخصوص ششها بوجود مى آيد.  
در ارتفاعات باال كه فشار اكسيژن پايين   -5

است احتمال بروز آسيت بيشتر است. 
افزايش سرعت رشد موجب افزايش نياز  افزايش سرعت رشد موجب افزايش نياز    -6
به اكسيژن و افزايش وقوع آسيت مى گردد.  
مانند   ) آلودگى  يا  عفونت  گونه  هر   -7
بيمارى برونشيت، آسپرژيلوس، CRD ) كه 
اثر  ها  شش  و  قلب  سالمت  وضعيت  بر 
را  آسيت  بروز  احتمال  تواند  مى  بگذارد 

افزايش دهد.  
استفاده از دان پلت به دليل دارا بودن  استفاده از دان پلت به دليل دارا بودن    -8
آردى  دان  به  نسبت  انرژى  مقاديرباالتر 

احتمال بروز آسيت را افزايش مى دهد. 
استفاده از پودر ماهى با هيستامين باال   -9
بروز  تشديد  موجب  تواند  مى  جيره  در 

آسيت شود. 
وجود پروتئين اضافى در جيره به دليل جود پروتئين اضافى در جيره به دليل   -10
افزايش نياز به اكسيژن در اثر كاتابوليسم،باعث 

افزايش بروز آسيت خواهد شد.  
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در  زياد  وخاك  گرد  و  آمونياك  وجود    -11
به  وروداكسيژن  كاهش  باعث  مرغدارى  سالن 

بدن وافزايش احتمال بروز آسيت خواهدشد. 
تراكم باالى گله مى تواند احتمال بروز    -12

آسيت را به مراتب افزايش دهد. 
13- كمبود ويتامين E و سلنيوم  

14- وجود مايكوتوكسين ها در جيره مى تواند  وجود مايكوتوكسين ها در جيره مى تواند 
بروز آسيت را تشديد نمايد. 

15- تهويه نامناسب در سالن (در فصل زمستان 
بيشتر روى مى دهد) 

16- بعضى نژادها مانند كاب بيشتر از راس به 
آسيت حساسند.  

راهكارهاى كاهش آسيت 
تامين دماى سالن در حد متناسب بويژه  بويژه   -1

طى دو هفته اول پرورش 
استفاده از دان آردى بجاى دان پلت شده   -2

پروش جوجه هاى گوشتى در نقاطى كه   -3
نقاط كم   ) از سطح دريا  از 1200 متر  كمتر 

ارتفاع) ارتفاع دارند.  
هاى  با جيره  گوشتى  هاى  تغذيه جوجه  هاى   با جيره  گوشتى  هاى  تغذيه جوجه   -4

متعادل از لحاظ پروتئين و كم انرژى  
جيره  سديم  ميزان  داشتن  نگه  متعادل   -5

غذايى 
غذايى  محدوديت  برنامه  از  استفاده   -6
(گرسنگى بعد از دادن هر وعده خوراك در روز) 

بويژه قبل از 30 روزگى 
واقعى  مداوم  خاموشى  برنامه  از  استفاده  واقعى   مداوم  خاموشى  برنامه  از  استفاده   -7
مطابق با نژاد به منظور كاهش مصرف خوراك 

به  توجه  با  ها  جوجه  تراكم  كاهش   -8
ظرفيت سالن 

كاهش گرد و غبار و گاز آمونياك در هواى   -9
سالن (تهويه مناسب). 

افزودن ويتامين هاىC و E به جيره غذايى    -10
11-  استفاده از سركه طبيعى در آب آشاميدنى طيور 

به ميزان 50-25 ميلى ليتر بازاى هر 100 پرنده .  
12-  رقيق كردن جيره هاى غذايى متراكم بوسيله 

مواد حجيم و كم انرژى مانند سبوس گندم . 
13- استفاده از نژادهايى كه بطور ژنتيكى كمتر دچار فاده از نژادهايى كه بطور ژنتيكى كمتر دچار 

آسيت مى شوند و سرعت رشد ماليمى دارند . 

نتيجه گيرى 
سندرم آسيت به عنوان يكى از مشكالت جدى جدى 
صنعت پرورش طيور گوشتى در جهان مطرح 
با  از روشهاى كاربردى بسيارى كه  است،امروزه 
بهره گيرى از آنها بتوان تا حدود زيادى زيان ناشى 
از سندرم آسيت را جبران نمود استفاده مى شود. 
از جمله اين روش ها مى توان به استفاده از برنامه 
هاى نورى متناوب و محدوديت هاى غذايى در 

طى دوره پرورش اشاره كرد.      طى دوره پرورش اشاره كرد.      
منابع  
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گوشتى با استفاده از مدل تجربى ترى يدوتيرونين، مجله دانشكده دامپزشكى دانشگاه 

تهران، دوره 54، صفحه 43-50. 
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5 – Albers, G.A.A., Fankenhuis, M. 1990. Ascites, a high altitude 
disease in the lowlands. Poultry Misset 2, 24-25.
6- Buys, N., Buyse, J., Hassanzadeh, M., Decuypere, E., 1998. 6- Buys, N., Buyse, J., Hassanzadeh, M., Decuypere, E., 1998. 
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the endocrine system. Poultry Science 77, 54-61.
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سالمتى پرنده عامل بسیار مهمى در تولید 
روز  در  گله  مى باشد.  جوجه ها  عملکرد  و 
مناسبى  کیفیت  از  و  سالم  باید  اول 
بیمارى  برنامه هاى کنترل  باشد.  برخوردار 
بیمارى،  از  ممانعت  شامل  مرغدارى  در 
تحت  و  درمان  بیمارى،  سریع  تشخیص 
کنترل گرفتن آن مى باشد. مشاهده منظم 
سریع  تشخیص  براى  تولید  سریع فراسنجه هاى  تشخیص  براى  تولید  فراسنجه هاى 
بیمارى حیاتى است، فراسنجه هاى تولید،  
بدو  در  پرنده  میر  و  مرگ  میزان  همانند 
ورود، وزن هفت روزگى، مرگ و میر روزانه 
و هفتگى، مصرف آب، متوسط افزایش وزن 
بطور  باید  غذایى  تبدیل  ضریب  و  روزانه 
ارائه شده  مقادیر  با  و  بررسى شده  مرتب 
توسط شرکت تولید جوجه و کاتالوگ هاى توسط شرکت تولید جوجه و کاتالوگ هاى 
و  زیستى  امنیت  شوند،  مقایسه  موجود 
ناپذیر در  تفکیک  عامل  واکسیناسیون دو 

مدیریت بهداشت مى باشند. 
امنيت زيستى2  

از  امنیت زیستی در مرغداري، مجموعه اي 
تکثیر  و  رشد  محدودکننده ى  اقدامات 
مرغداري در  بیماریزا  میکروارگانیسم هاي 
 هاست که در صورت عدم توجه، این شاخه
 ى مهم صنایع غذایی را به سمت نابودي 
می کشاند. در ارتباط با بحث امنیت زیستى 

باید به نکات ذیل توجه نمود: 
الف)طراحی مناسب ساختمان مرغداري: : 
امنیت با  مرتبط  اساسی  اقدامات  از  یکی 
در  مرغداري  احداث  و  طراحی   زیستی، 

زمین و جایگاه مناسب است.      

منطقه  بادهاي  در جهت  باید  سالن  منطقه طول  بادهاي  در جهت  باید  سالن  طول 
باشد تا از ایجاد کوران و عدم تعادل دما و 
تبادالت  وحداقل  شود  جلوگیري  رطوبت 
باشد.  داشته  را  بیرون  محیط  با  حرارتی 
مسیر عبور در مرغداري باید یک طرفه و از 
سالن مرغ هاي جوان به سمت مرغ هاي پیر 
به سمت  آلودگی کمتر  با  از مکان هایى  و 
باشد،و مرتباً ضدعفونی  آلوده تر  باشد،و مرتباً ضدعفونی مکان هاي  آلوده تر  مکان هاي 

شود.  
ب)کنترل منابع شیوع بیماري و استفاده از 
معموال  مناسب:بیماري   ضدعفونی  روش 
طریق  از  مرغدارى،  در  افراد  تردد  توسط 
باد،  حشرات،  وحشی،  پرندگان  جوندگان، 
طور  به  که  تجهیزاتی  و  و...،وسایل  آب 
صحیح، پاك و ضدعفونی نشده اند منتقل 
مى شود. یکی از روش هاي مهم و اساسی 
بیماري،  شیوع  و  ظهور  کنترل  بیماري، جهت  شیوع  و  ظهور  کنترل  جهت 
است  تجهیزات  و  سالن  کردن  ضدعفونی 
که هزینه ى آن در مقابل درمان بیماري یا 
بسیار  مرغداري  در  میر  و  مرگ  خسارت 

اندك است. 
کننده ى  ضدعفونی  مواد  از  استفاده  ج) 
و  گردشى  صورت  به  مرغداري  در  رایج 

تناوبى. 
موارد  اولیه  و  اساسى  اصول  رعایت  د) 

بهداشتى شامل: 
خریدجوجه از یک محل مطمئن و تحت   

نظارت متخصصین مربوطه. 
به  منطقه  جغرافیایی  شرایط  به  توجه  به   منطقه  جغرافیایی  شرایط  به  توجه   
و  حرارت  درجه  تنظیم  و  تعادل  منظور 

رطوبت سالن ها و تهویه مناسب. 

  1.  D.O.A= dead on arrival
  2.  Biosecurity
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و  تغذیه اي  نیازهاي  و  شرایط  به  توجه   
در سالن اساس سن  بر  نگهداري جوجه ها 
 هاي مختلف (طیور جوان نسبت به بیماري
 ها حساس ترند و مقاومت کمترى دارند). 
پیروي از اصول برنامه همه پر، همه خالی1    
جلوگیرى از تراکم بیش از اندازه گله در  جلوگیرى از تراکم بیش از اندازه گله در    

واحد سطح 
ضد  و  کامل  پاکسازي  بستر،  تعویض   
بین هر  عفونی اصولی جایگاه و وسایل در 

دوره پرورش. 
تأمین آب سالم و کافی و انجام تست هاي  تأمین آب سالم و کافی و انجام تست هاي    
آزمایشگاهی براي آب منطقه و ضد عفونی 

آن در صورت لزوم. 
براي  واکسیناسیون  دقیق  برنامه  اجراي   
هر گله با توجه به توصیه هاي مراجع رسمی 

در هر استان یا منطقه. 
کنترل انگل هاي داخلی و خارجی.   

کنترل جانوران موذي و پرندگان وحشی  کنترل جانوران موذي و پرندگان وحشی    
و جلوگیرى از ورود آنان به داخل سالن. 

عامل  گله،  در  بیماري  بروز  صورت  در   
بیماري باید به سرعت تشخیص داده شود. 
معدوم سازي طیور تلف شده به روش هاي  معدوم سازي طیور تلف شده به روش هاي    
مدفون  الشه سوزي،  کوره ى  در  سوزاندن 
پوشاندن  و  زمین  مناسب  عمق  در  سازي 

الشه ها با آهک. 
سابقه  بهداشتی،  گزارشات  دقیق  ثبت  سابقه   بهداشتی،  گزارشات  دقیق  ثبت   
بیماري ها  با  گله  درگیري  واکسیناسیون، 
کلیه  و  شده  انجام  که  درمان هایى 
رخدادهاى مهمى که در طول دوره پرورش 

اتفاق افتاده است. 
واکسیناسیون  

واكسيناسيون2  

به منظور جلوگیرى و یا به حداقل رساندن 
تأثیرات یک بیمارى خاص انجام مى گیرد، 

تکنیک هاى استفاده از واکسنها: 
آشامیدنى   •

اسپرى (در یکروزگى و یا بر روى پرندگان اسپرى (در یکروزگى و یا بر روى پرندگان   •
حاضر در سالن) 
قطره چشمى   •

سوراخ کردن (تلقیح)   •
تزریقى ( داخل ماهیچه ایى یا زیرجلدى)   •

تزریق داخل جنینى3  •
روش آشامیدنى4    -

نظر  از  روش  ساده ترین  و  نظر اقتصادى ترین  از  روش  ساده ترین  و  اقتصادى ترین 
بکارگیرى تجهیزات و نیروى کار مى باشد و 
و  گامبورو  مانند  زنده  واکسن هاى  براى 
ویروس،  هدف  بافت  که  آنسفالومیلیت 
است.  مناسبى  روش  است  گوارش  دستگاه 
البته در این روش احتمال خطا باال بوده و 
تعداد پرندگان واکسن نخورده مى تواند زیاد 
باشد. نکاتى که در این روش باید مورد توجه باشد. نکاتى که در این روش باید مورد توجه 

قرار گیرندبه شرح زیر است: 
بسته به شرایط آب و هوایى و سن طیور،   
مى قطع  ساعت  سه  تا  دو  مدت  به  را  آب 

 کنند. 
آب مورد استفاده براى واکسیناسیون نباید   
مواد  سایر  و  کلر  دارویى،  مواد  حاوى 

ضدعفونى کننده باشد. 
آب مورداستفاده براى هر1000 دُز واکسن   
هوایى  و  آب  شرایط  و  پرنده  به سن  بسته 
ممکن است از 50-15  لیترمتغیرباشد. 

1.  All in All out
2. vaccination
3. In ovo injection
4. oral
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براى حفاظت از ویروس هاى واکسن و رفع   
بقایاى احتمالى مواد پاك کننده و یون هاى 
فلزات سنگین،نیم ساعت قبل از حل کردن 
اضافه   خشک  شیر  آب،%1-3  در  واکسن 

شود. 
زنگوله آبخورى،  لوله هاى  مسیر  شستن  زنگوله  آبخورى،  لوله هاى  مسیر  شستن   
 هاى آبخورى و...، بسیار ضرورى است. 

زمانى  فاصله  در  باید  واکسن  محلول  زمانى   فاصله  در  باید  واکسن  محلول   
نوع  به  بستگى  که  شود  مصرف  مناسب 
 1-2 بین  ارتباط  این  در  دارد،  واکسن 
ساعت در مورد واکسن نیوکاسل و حداکثر 
پیشنهاد  گامبورو  واکسن  براى  ساعت   4

شده است. 
روش اسپرى:   -

در این روش از واکسن هاى زنده در سنین در این روش از واکسن هاى زنده در سنین 
مختلف استفاده مى شود.نکاتى که در این روش 

باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از : 
بهتر است در فصول گرم اسپرى در ساعت اول   
صبح و یا شب که هوا خنک تر است انجام شود. 
توصیه مى شود مخزن واکسن دستگاه اسپرى از   

جنس پالستیک انتخاب شود. 
تجهیزات بکار رفته در عملیات اسپرى و آماده  تجهیزات بکار رفته در عملیات اسپرى و آماده    
سازى محلول واکسن باید اختصاصى باشند. 

مثل  هواده  سیستم هاى  اسپرى،  هنگام  در    
هیترها و هواکش ها خاموش، پنجره ها بسته و نور 

سالن به حداقل برسد. 
مقدار آب مورد نیاز براى هر 1000 دُز واکسن به   
نوع و سن گله و دستگاه اسپرى بستگى دارد. 
یکروزه  یکروزه  جوجه  براى هر 1000 جوجه  کلى  بطور 
مى نظر  در  آب  میلى لیتر  الى 500   300
 گیرند. در مرغ هاى مسن نیز آب مصرفى به 

500 میلى لیتر مى رسد. 
بین  باید  واکسن  در  پراکنده  ذرات   
180-80 میکرون قطر داشته باشند.  

براى تجویز واکسن ها بخصوص برونشیت  براى تجویز واکسن ها بخصوص برونشیت    
H120 در سن یکروزگى از روش اسپرى 
در داخل کارتن جوجه استفاده مى شود. 

 20-30 ارتفاع  از  اسپرى  است  بهتر 
سانتیمترى انجام شود و جوجه ها 10 تا 15 
دقیقه بعد از آن در داخل کارتن باقى بمانند. 
رطوبت توصیه شده در سالن هنگام اسپرى    

حدود 75 درصد  است .  
غبار حاصل از انجام عملیات اسپرى باید به   

طور یکنواخت در سالن پخش شود. 
روش تزريقى :  روش تزريقى : -   -

این روش براى واکسن هاى کشته و روغنى و این روش براى واکسن هاى کشته و روغنى و 
مارك  نظیر  زنده  واکسن هاى  بعضى 
این واکسنها  ونیوکاسل بکار مى رود. معموالً 
در  دُزى  یا1000   500 هاى  بطرى  در 
دسترس هستند که با استفاده از سرنگ هاى 
خودکار قابل تنظیم مى توان جمعیت زیادى 
مشخص  زمان  مدت  در  را  پرندگان  از 
واکسینه نمود.الزم است 7-4 ساعت قبل از  ساعت قبل از 
شروع واکسیناسیون، واکسن ها را از یخچال 
گرم  کمى  محیط  دماى  در  تا  نموده  خارج 
کلیه  باید  واکسیناسیون  انجام  از  شوند.قبل 
بخش هاى سرنگ اتوماتیک، لوله هاى رابط و 
کننده شسته  مواد ضدعفونى  توسط  مخزن 
براى  الزم  دُز  میزان  ازآب  استفاده  وبا  شده 
بخشى  اثر  گردد.براى  محاسبه  بخشى تزریق  اثر  گردد.براى  محاسبه  تزریق 
بهترتوصیه مى شود ظرف حاوى واکسن قبل 
داده  تکان  آرامى  به  کار  خالل  در  و 
جریان  جهت  مناسب  دماى  شود.حداقل 
رابط   لوله هاى  در  واکسن  محلول  یافتن 
این حال  با  و  بوده  سانتیگراد  21-15درجه 
بهتر است دماى محلول واکسن تزریقى بین 

25-20 درجه سانتیگراد باشد. باشد. 
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روش قطره چشمى :    -
مانند  زنده  واکسن هاى  براى  روش  مانند این  زنده  واکسن هاى  براى  روش  این 
الرنگوتراکئیت  و  برونشیت  نیوکاسل، 
دُز   1000 هر  روش  این  در  دارد.  کاربرد 
واکسن را در 28-22 میلى لیتر آب مقطر 
استریل حل کرده  و سپس یک قطره در 
چشم راست یا چپ پرنده مى چکانند. 
روش تلقيح در نسوج بال:    -

آبله  واکسن  تلقیح  براى  بیشتر  روش  آبله ین  واکسن  تلقیح  براى  بیشتر  روش  این 
بکار مى رود. سوزن ها داراى دو تیغه بوده  
که روى هر یک از تیغه ها یک شیار وجود  
نقطه  باعث مى شود واکسن در دو  و  دارد 
تلقیح شود. براى رقیق کردن آن از 11 میلى
 لیتر آب مقطرو 1 میلى لیتر گلیسرین براى 
 هر 1000 دُز واکسن استفاده مى شود،سوزن 

نكات كليدى: 
واکسیناسیون به تنهایى نمى تواند در برابر بیمارى ها و مدیریت ضعیف از گله محافظت کند.   
برنامه هاى واکسیناسیون براى جوجه ها باید با مشاوره  دامپزشک مزرعه تهیه و تنظیم گردد.   
برنامه هاى واکسیناسیون باید بر اساس بیمارى هاى محلى و همچنین واکسن هاى موجود   

تنظیم شوند. 
هر پرنده باید مقدار دُز واکسن مورد نیاز را دریافت کند.   

 باید به اندازه کافى در محلول واکسن فرو رود 
تا شیارهاى آن کامالً پر شود. 

-   روش داخل جنينى :  

در این روش واکسن معموالًدر زمان انتقال در این روش واکسن معموالًدر زمان انتقال 
روزگى)   18) هچر  به  ستر  از  مرغ  تخم 
داخل  به  مخصوص  دستگاه  توسط 
روش  این  مى شود.  تزریق  کوریوآالنتوئیک 
تاکنون براى واکسن هاى مارك، نیوکاسل و 
گامبورو در جهان به ثبت رسیده است. در 
داخل  تزریق  جهت  روش  این  حاضر  حال 
مانند  مغذى  مواد  از  برخى  مانند جنینى  مغذى  مواد  از  برخى  جنینى 
کربوهیدرات ها یا برخى اسیدهاى آمینه نیز 
در سطوح تحقیقاتى مورد استفاده مى گیرد.  
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