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كيالت ها، تركيباتى هتروسيكليك هستند و يون هاى 
م هاى  زى در آن ها به دو يا تعداد بيشـترى از اـت فـل
گروههاى عامل فضايى بر روى يك ليگاند متصل 
است. پايدارترين تركيبات ساختارى از حلقه هاى 

5 و 6 عضوى تشكيل شدند.  
خصوصيات  طريق  از  فلز  بيولوژيكى  خصوصيات فعاليت  طريق  از  فلز  بيولوژيكى  فعاليت 
جدول  در  آنها  موقعيت  و  شيميايى  و  فيزيكى 
از  دوره چهارم  عناصر  تناوبى مشخص مى شود. 
 -d حضور  و  هستند  فعال  بيولوژيكى  لحاظ 
تشكيل  به  آنها  شديد  تمايل  موجب  ها  الكترون 

تركيبات فعال بيولوژيكى – كيالت مى شود . 
تشكيل كيالت ها طى عمل هضم در دستگاه گوارش تشكيل كيالت ها طى عمل هضم در دستگاه گوارش 
و   (Mo, Co, Mn, cu, Zn, Fe) فلزها  انتقال  ميان 
تركيبات آلى كه ساختمان آنها اتم هاى الكترون 
باشد،  مى  گوگرد  و  اكسيژن  نيتروژن،  دهنده 

صورت مى گيرد.  
هيبريداسيون  طريق  از  تركيبات  اين  هيبريداسيون تشكيل  طريق  از  تركيبات  اين  تشكيل 
الكترون ها از هردو منابع الكترونى ( فلز و آهن ) 
كه  گيرد  مى  صورت    S, P, D هاى  اوربيتال  در 

موجب ايجاد يك اوربيتال هيبريدى جديد مى گردد. 
و  نيتروژن  بر خالف  فلزات  و  ميان گوگرد  و پيوند  نيتروژن  بر خالف  فلزات  و  ميان گوگرد  پيوند 
قابليت  و  باشد  قوى  بسيار  تواند  مى  اكسيژن 
هضم  است.  كم  بسيار  ها  كيالت  يونيزاسيون 
براى  بخصوص  آنها  محصوالت  و  ها  پروتئين 
از  خاصى  ساختار  با  فلزاتى  با  كه  آمينه  اسيدهاى 
حلقه هاى پنج عضوى كيالت مى سازند، اهميت دارد. 
از جمله اين كيالت ها مى توان به يكى از نمك هاى توان به يكى از نمك هاى 
مس اشاره كرد(آبى رنگ) كه به خوبى كريستاله 
ماهيت  تعيين  و  جداسازى  در  اغلب  و  شود  مى 
اسـيدهاى آمـيـنه مـورد اسـتفاده قـرار مى گيرد 

(Huang و همكاران؛ 2009).  
تمامى خوراك هاى مورد استفاده در تغذيه طيور تمامى خوراك هاى مورد استفاده در تغذيه طيور 
حاوى مقادير مشخصى از كيالت ها هستند. اين 
مواد مانند پروتئين ها، اسيدهاى آمينه، پپتيدها، 
نشاسته و سلولز، اسيدهاى سيتريك و اكساليك و 

ساير تركيبات آلى مثل EDTA، خصوصيات كيالتى 
دارند و متابوليسم عناصر كم مصرف را تحت تأثير 
قرار مى دهند. يكى از مهمترين اثرات اين تركيبات 
نامحلول  از  جلوگيرى  و  محلول  تركيبات  تشكيل 

بودن فلز در محيط قليايى دستگاه گوارش است. 
كيالت ها مفيد ترين شكل تقابل ليگاند و فلز در كيالت ها مفيد ترين شكل تقابل ليگاند و فلز در 
موجودات زنده هستند. فعاليت فلز در آنها با توجه 
به حالت يونى تا  107-105  برابر افزايش مى يابد. 
از جمله مزاياى كيالت ها پايدارى فيزيكى باالى 
آنها است كه تفريق عناصر كم مصرف و ويتامين ها 
قابلت  و  كاهش  خوراك  اكسيداسيون  بهنگام  را 
هضم آنها را افزايش مى دهد. فلزات انتقالى عموماً 
تركيباتى هشت وجهى هستند، به جز ++CU كه CU كه 
يك هشـت وجهى درهم پيـچيده را تشـكيـل مى دهد 

و بدين ترتيب به حداكثر پايدارى دست مى يابد. 
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احتياجات مواد معدنى  
عناصر كم مصرف اغلب به چند دليل قادر به برآوردن نيازهاى پرندگان نيستند: 

تغيير استعداد ژنتيكى طيور (به سمت توليد حيواناتى با قابليت سود دهى باالتر)    -
سطوح پايين عناصر كم مصرف در خوراك    -

-سطح دانش برخى كارخانجات توليد خوراك در مورد اهميت عناصر كم مصرف در متابوليسم، توليد مثل، سالمت و توليد حيوانات  

   

  
بنابراين الزم است با افزودن مواد معدنى خوراك كاملى در بنابراين الزم است با افزودن مواد معدنى خوراك كاملى در 
اختيار پرندگان قرار گيرد. اهميت عناصر كم مصرف در جيره 
طى شصت سال اخير بخوبى شناخته شده است. امروزه ، 
افزودنى  بعنوان  معدنى  هاى  كيالت  دار  پروتئين  تركيبات 
غذايى مورد استفاده قرار مى گيرند، مواد معدنى و اسيدهاى 
آمينه يا اوليگوپپتيدها در اين تركيبات نسبت به منابع غير 

آلى بيشتر توسط حيوانات مورد استفاده قرار مى گيرند. 
احتياجات عنـاصر كم مصـرف، ماننـد ساير مواد مغذى احتياجات عنـاصر كم مصـرف، ماننـد ساير مواد مغذى 
در آزمايشـات مختـلف مشخص شده است. شاخص هاى 

   

  
اصلى درتعيين احتياجات،  سن، جنس، وزن بدن، ميزان 

توليد، نوع جيره و سطح خوراك مصرفى مى باشند. 
هرچند در سراسر جهان هنوز تفاوت هاى زيادى در ميزان هرچند در سراسر جهان هنوز تفاوت هاى زيادى در ميزان 
مقادير  خالصه  دارد.  وجود  مصرف  كم  عناصر  از  استفاده 
در  مختلف  نژادهاى  گوشتى  مرغهاى  براى  شده  توصيه 
جدول 1 آورده شده است. مقادير توصيه شده عناصر كم 
مصرف بر اساس منابع علمى مختلف، متفاوت است كه اين 
اختالف ناشى از مقادير مختلف اين عناصر در خاك هاى 

مختلف و بنابراين در گياهان و مواد خوراكى مى باشد. 

   
عالوه بر فراهم نمودن مقادير مناسب مواد معدنى براى 
طيور، الزم است كه تكنولوژى توليد مناسبى براى 
پرميكس هاى معدنى به كاربرده شود، مصرف ناكافى 
عناصر كم مصرف ممكن است بر ظهور استعداد ژنتيكى 

و سالمت طيور اثرات منفى داشته باشد. 
افزودن مقادير باالى بعضى عناصر كم مصرف، نسبت به احتياجات  

يا مقادير مجاز مى تواند عوارض مختلفى بهمراه داشته باشد و 
در نهايت ايجاد مسموميت كند. اين بخصوص در مورد فلزات 

سنگين (مثل سرب ، كادميم و جيوه) اهميت دارد. 
مسـئله اصلى در تعييـن غلظت بهـينه عناصر كم 
مصـرف برهم كنش آنها با يكديگر است همچنين افزايش 
در يك عنصر مى تواند موجب كمبود عنصر ديگر شود. 
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مواد غذايى طبيعى بهترين گزينه براى فراهم كردن احتياجات عناصر كم مصرف در حيوانات هستند، اشكال مختلف آنها در 
گياهان يافت مى شود و باالترين قابليت دسترسى را نسبت به ساير منابع دارند، مهمترين عناصر كم مصرف خوراك در 

جدول 2 نشان داده شده است.  

)

پس از جذب ، سرنوشت ماده معدنى بستگى به اسيد آمينه يا پيتيدى دارد كه به آن متصل است، از آنجا كه سيستم هاى آنزيمى و 
بافتهاى مختلف احتياجات متفاوتى به اسيدهاى آمينه دارند، اتصال مواد معدنى به اسيدهاى آمينه يا پيتيدها در كيالت هاى سنتتيك 

احتمال اينكه عناصر كم مصرف مربوطه به بافت يا سيستم آنزيمى خاصى منتقل شود را افزايش مى دهد( جدول 3). 
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كيالت هاى سنتتيك :  
در  مصرف  كم  عناصر  كه  داده  نشان  تحقيقات 
تركيبات  يا  با كيالت ها  به مرور  آلى،  تركيبات غير 
EDTA  كه در بازار بعنوان افزودنى خوراكى موجود 
هستند، جايگزين مى شوند. كارآيى اين تركيبات به 

ثابت پايدارى كيالت ها بستگى دارد . 
اجزاى  ثابت  از  باالتر  تركيب  پايدارى  ثابت  اجزاى چنانچه  ثابت  از  باالتر  تركيب  پايدارى  ثابت  چنانچه 
خوراك و پايين تر از ثابت هاى تركيب در بافت هاى 
هاى  بود.كيالت  خواهد  مؤثر  كيالت  باشد،  حيوانات 
عملى  لحاظ  از  و  دارند  باالترى  پايدارى  ثابت  اوليه 
بدون استفاده اند. كيالت هاى جديد از تركيبات طبيعى 
تشكيل شدند كه در بدن و موادخوراكى يافت مى شوند 
و پروتـئين ها، پيـتيدها و ليگاند هاى اسـيدهاى آمينه  

براى سنتز آنها مورد استفاده قرار مى گيرند . 
كيالت هاى سنتيتك براى جذب بايد با بدن سازگارى 
داشته باشند و پايدارى آنها در PH خاصى حفظ شود. 
در بسيارى از مطالعات اثبات شده كه افزودن سطوح 
عملكرد  بر  مثبتى  اثرات  آلى  معدنى  مواد  تر  پايين 

توليدى جوجه هاى گوشتى داشته است(جدول4). 
در حال حاضر، مهمترين كيالت هاى مورد استفاده ، در حال حاضر، مهمترين كيالت هاى مورد استفاده ، 
كيالت هاى آهن، روى،مس، منگنز و كبالت هستند و 
با  كه  كنند  مى  تأييد  را  نظريه  اين  آزمايشات  نتايج 
استفاده از كيالت ها در جيره هضم و جذب عناصر كم 
مصرف افزايش  مى يابد كه افزايش رشد، بهبود كارآيى 
توليد مثلى حيوانات وكيفيت گوشت را بهمراه دارند. 

عالوه بر جوجه هاى گوشتى، مواد معدنى آلى در جيره مرغ هاى تخم گذار و گله هاى اجداد نيز مورد استفاده قرار 
مى گيرند و نقش قابل توجهى در بهبود عملكرد طيور دارند (جداول 5 و 6).  
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نتايج  
بر اساس اطالعات  ارائه شده مى توان نتيجه گرفت كه استفاده از اشكال كيالت شده مواد معدنى در تغذيه 
طيور بعنوان جايگزينى براى منابع غيرآلى مفيد است و استفاده از آنها در سطوح پايين تر و با اثرات مثبت بر 
عملكرد همراه است. از آنجا كه سطح آگاهى از اشكال كيالت مواد معدنى در مقايسه با اشكال غير آلى در جيره 

حيوانات هنوز بسيار محدود است انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه توصيه مى شود. 

Reference: 
“Chelating forms of microelements in poultry nutrition“Chelating forms of microelements in poultry nutrition”V.S. Stanacev et. al.,March 2014.
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حسن كرباليى، مرغـدار روسـتاى مزرعه نو شهرسـتان آشتيان، 45 ساله و داراى 30 سال تجربه در 
 صنعـت مرغـدارى مى باشـد، وى در حال حاضـر داراى يك سالن 10000 قـطعه اى پرورش مرغ 
 گوشتى است، در يك بعد از ظهر تابستانى در دفتر شخصى ايشان با وى به گفت و گو نشستيم . . . 

  
فعاليت شما در اين صنعت چگونه آغاز شد؟  

از سال 57 مشـغول  مرغـدارى هستم و با تالش شبانه روزى سعى در توليد با كيفيت دارم، در حال حاضر 
 پسـرم نيز به اين شغل مشـغول شده ،البته در يك سالن اجاره اى كار مى كند. امروزه شرايط توليد نسـبت بت 
 به گذشـته كمى سخت تر شده است، من كليه امور مربوط به مرغـدارى را خودم انجام مى دهم و بر تمام 

 مراحل توليد نظارت كامل دارم البته در مرغدارى كارگر دارم اما كنترل همه كارها بر عهده خودم است. 

وضعيت مزارع توليدى در منطقه شما چگونه است؟ 
با كاهـش فواصل مرغـدارى ها، در حال حاضر مرغدارى هاى زيادترى در كنار هم مشغول فعاليت هستند. در روستاى  مزرعه نو تعداد 

مرغدارى به 30 عدد مرغدارى گوشتى و 3 مرغدارى فعال تخمگذار رسيده است.  

در دوران پرورشى خود با بيمارى يا تلفات شديد روبرو شده ايد؟ 
بله درگير برونشيت يا آنفلوانزا هم شده ام اما با رعايت مسائلى از قبيل اصول ضدعفونى، واكسيناسيون به موقع و تجهيز مرغدارى با بله درگير برونشيت يا آنفلوانزا هم شده ام اما با رعايت مسائلى از قبيل اصول ضدعفونى، واكسيناسيون به موقع و تجهيز مرغدارى با 
اين مشكالت مقابله كرده ام، يكى از داليل موفقيت من در اين امر اين است كه خودم ناظر كليه امـور هسـتم و كارها رو به دست 
كارگر نمى سـپارم و همه چيز را خودم كنـترل مى كنم. البته برخى مسائل هم دست ما نيست بطور مثال دانى كه در برخى انبارها 
ذخيره شده و سپس به مرغدارى حمل مى شود در شرايط بدى نگهدارى مى شود و دان با كيفيت تحويل مرغدار نمى گردد. برخى 

مواقع ذرتى را تخليه كرده ايم كه كپك زده بوده و يا پر از فضوالت كبوتر بوده و مرغ را درگير نيوكاسل كرده است. 

بازار در موفقيت شما چه نقشى دارد و راهكار موفقيت در اين صنعت را چه مى دانيد؟ 
بازار صد درصد نقش اساسى دارد. اگر بازار خوبى داشته باشيم موفقيت و بهره ورى باالست چون گوشت مرغ از كاالهاى مورد مصرف بازار صد درصد نقش اساسى دارد. اگر بازار خوبى داشته باشيم موفقيت و بهره ورى باالست چون گوشت مرغ از كاالهاى مورد مصرف 
روزانه همه اقشار جامعه است، با رونق توليد در اين بخش اشتغال زايى موثرى هم صورت خواهد گرفت. در سال 57 اگر قيمت جوجه 
را 4 تومان اعالم مى كردند تا فروردين سال بعد همين قيمت پايدار بود و نوسان چندانى در قيمت نهاده ها وجود نداشت يعنى  مى 
توانستيم براى يكسال خود برنامه ريزى كنيم و مى دانستيم اگر پرورش دهيم سود هم مى بريم .اما شرايط كنونى براى پرورش اصالً 
مناسب نيست. من در سال 89 با 11000 قطعه جوجه ريزى و حتى 6000 قطعه تلفات در مرغدارى، بدليل وجود بازار مناسب با 
5000 قطعه باقيمانده سود بردم اما اكنون در مزرعه خودم و پسرم كه مجموعا 23000 قطعه جوجه ريزى و هيچ گونه تلفاتى هم 
نداشتيم سوددهى چندانى نداشته ايم. در مزرعه خودم با مصرف 60 تن دان، 31 تن و 800 كيلوگرم گوشت عمل آمده است اما  كيلوگرم گوشت عمل آمده است اما 

سود مالى  نداشته است، يكى ديگر از داليل بحران هاى موجود ناشى از كمبود نقدينگى هم هست. 

 .

پاى صحبت مرغدار... 
گفتگو با جناب آقاى حسن كرباليى حسنى مرغدار موفق استان مركزى 
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چشم انداز اين صنعت را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  
متأسفانه با وضعيت فعلى من چشم انداز خوبى را تصور نمى كنم مگر اين كه دست واسطه ها از اين صنعت كوتاه شود و 

مرغدار با نقدينگى خودش كار كند تغيير قيمت نهاده ها نيز مرغدار را با آسيب هاى زيادى مواجه مى كند.  

توصيه براى تازه واردهاى اين صنعت: 
با تمام استرس، گرفتارى و مشغله اى كه دارد شغل خوبى است البته اگر نقدينگى هم داشته باشند! حمايت دولت در اين زمينه بسيار 

تأثير گذار است. بطور مثال از بخش توسعه كشاورزى وام 7 درصد گرفتم كه حصار كشى و تجهيز مرغدارى را انجام دادم. 

از چه زمان با گروه توليدى سپاهان دانه و محصوالت آنها آشنا شديد؟ از چه زمان با گروه توليدى سپاهان دانه و محصوالت آنها آشنا شديد؟ 
من اولين مرغدارى بودم كه در اين منطقه با اين گروه شروع به كار كردم و مدت 3 سال است كه از محصوالت سپاهان دانه 

استفاده مى كنم در كل از محصوالت رضايت دارم. 

از كدام محصول سپاهان دانه استفاده مى كنيد؟ 
خودم و پسرم در هر دو مزرعه از كنسانتره 2.5 درصد استفاده مى كنيم .البته من كنسانتره 5 درصد هم استفاده كردم و راضى بودم. 

بخش علمى شركت، راهنمايى هاى بسيار خوبى در زمينه برنامه هاى روشنايى و تغذيه در اختيارمان قرار داده است. 

تا چه حد با خدمات تخصصى پس از فروش و همكارى كارشناسان يا پرورش دهندگان آشنا هستيد و براى بهبود تا چه حد با خدمات تخصصى پس از فروش و همكارى كارشناسان يا پرورش دهندگان آشنا هستيد و براى بهبود 
كيفى اينگونه خدمات چه پيشنهاداتى داريد؟ 

از آغاز زمان جوجه ريزى پيگير هستند. حتى با آزمايشات دقيق آب مزرعه به ما آگاهى مى دهند كه كنسانتره با نمك يا از آغاز زمان جوجه ريزى پيگير هستند. حتى با آزمايشات دقيق آب مزرعه به ما آگاهى مى دهند كه كنسانتره با نمك يا 
بدون نمك استفاده كنيم. مباحث كارشناسى خوبى مطرح مى كند  و هميشه با ما در تماس هستند هفته اى يك بار از ما 
وزن كشى مى خواهند و مشاوره هاى الزم را ارائه مى دهند. تبادل اطالعاتى كه در اين زمينه صورت  مى گيرد بسيار مفيد 
است، من دو سال است كه سيستم مدار بسته را در مرغدارى نصب كرده ام در ابتدا اطالعى در اين مورد نداشتم و ادعايى 
هم ندارم كه از سال 57 مرغدار هستم و دائماً از مسائل كارشناسى بهره برده ام، بطور مثال استفاده از برنامه خاموشى را با 

تأكيد و راهنمايى كارشناسان سپاهان دانه در سالن اجرا نمودم.  

مزيت هاى گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه را چگونه ارزيابى مى فرماييد؟ 
در كالس هاى آموزشى برگزار شده توسط شركت راهكارهاى بسيار جالبى ارائه مى شود و مباحث خوبى مطرح مى شود، در كالس هاى آموزشى برگزار شده توسط شركت راهكارهاى بسيار جالبى ارائه مى شود و مباحث خوبى مطرح مى شود، 
تبادل اطالعاتى كه در اين زمينه صورت مى گيرد براى مرغداران بسيار مفيد است، در اين كالسها نظرات مرغداران نيز گرفته 

مى شود و راهنمايى هاى الزم به آنها ارائه مى شود. 

انتظارات شما از سپاهان دانه ؟ 
كيفيت از همه چيز مهم تر است، انتظار من از سپاهان دانه حفظ كيفيت باالى محصوالت است. 

آرزوى  و  سپاسگزارم  بينهايت  داديد  قرار  ما  اختيار  در  را  ارزشمندتان  وقت  اينكه  از  حضرتعالى  از  پايان  در 
موفقيت و پيشرفت روز افزون حضرتعالى را دارم.  



 فصلنامه داخلى گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه   

برگردان به فارسى: مهشيد ابراهيم نژاد 
دانشجوى دكتراى تخصصى فيزيولوژى دامپزشكى 

  /  9  /







   /  12  /

تركيبات:    
مورد  انسان  خوراك  بعنوان  پيش  ها  مدت  از  مورد اسپيرولينا  انسان  خوراك  بعنوان  پيش  ها  مدت  از  اسپيرولينا 
استفاده بوده است، اسپيرولينا منبع مناسبى از پروتئين ها 
 ،  B12) ويتامين  جمله  از   ) ها  ويتامين   ،(  %  60-70)
اسيدهاى آمينه ضرورى (2/75-1/30 %ماده خشك ميتونين 
و 4/63-2/60 % ماده خشك ليزين)، مواد معدنى، اسيدهاى 
چرب ضرورى ( از جمله گاما لينولنيك اسيد) و تركيبات 
همكاران؛  و   Holman)باشد مى  قوى  اكسيدانى  آنتى 
2012) از لحاظ ارزش تغذيه اى، اسپيرولينا و كلرال تشابه ) از لحاظ ارزش تغذيه اى، اسپيرولينا و كلرال تشابه 
ميزان  به  اسپيرولينا  پروتئين  سطح  البته  دارند،  زيادى 
از  كمى باالتر است. كلرال  بدليل دارا بودن سطح بااليى 
رنگ دانه هاى لوتئين خواص آنتى اكسيدانى دارد و بطور 
ليپيدها كه در پالسماى خون روى  از اكسيداسيون  ويژه 
مى دهد جلوگيرى مى كند، در حاليكه اسپيروليناها فاقد 

لوتئين هستند. 

كلرال:     
محيط  تغيير  با  است  ممكن  كلرال  متابوليك  محيط مسيرهاى  تغيير  با  است  ممكن  كلرال  متابوليك  مسيرهاى 
ممكن  خاصى  شرايط  در  مثال  بعنوان  يابد،  تغيير  كشت 
قابليت  با  كه  شود  توليد  ازسلنيوم  غنى  كلرالى  است 
معدنى  ماده  يك  كمتربعنوان  سميت  و  باالتر  دسترسى 
مى تواند در جيره هاى طيور  بجاى سلنيوم–   ضرورى– 
روده  ميكروبى  فلور  كلى  بطور  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
نقش مهمى در حفظ سالمت طيور ايفا مى كند، افزودن 
تنوع  افزايش  موجب  هاى طيور  به جيره  ولگاريس  تنوع كلرال  افزايش  موجب  هاى طيور  به جيره  ولگاريس  كلرال 
ميكـروبى دستگاه گوارش به خصوص در سـكوم مى گردد  
براى  كه  مطالعاتى  اكثر  و همكاران 2009)    Janczyk)
تعيين سطح استفاده از كلرال در جيره ها صورت گرفته از 
طريق روش آب كشت بوده، براساس اين مطالعات سطح 
استفاده ازجلبك كلرال درخوراك طيور به ميزان حداكثر

10% پيشنهاد مى شود. 

اسپيرولينا:      
تحقيقات نشان داده كه در صورت افزودن اسپيرولينا در تحقيقات نشان داده كه در صورت افزودن اسپيرولينا در 
معدنى-  هاى  پرميكس  از  استفاده  به  نياز  طيور  خوراك 
 Venkatraman)ويتامينه تا حد زيادى كاهش مى يابد
هاى  جيره  كه  هايى  جوجه  بعالوه  ؛1994)  همكاران  و 
مكمل شده با اسپيرو لينا را دريافت كرده بودند سالم تر بودند 
كه اين مى تواند ناشى از بهبود عملكرد سيستم ايمنى باشد. 
سطوح توصيه شده استفاده از اسپيرولينا در جيره هاى طيور 
10-5 % است (Toyomizu و همكاران؛ 2001) استفاده از  استفاده از 
سطوح باالتر ممكن است موجب كاهش عملكرد رشد شود. 
در مرغان تخم گذار نيز مشاهده شده افزودن اسپيرولينا در 
جيره كل محتواى كلسترول تخم مرغ را كاهش و سطوح 
و   Sujatha)دهد مى  افزايش  را   3 امگا  چرب  اسيدهاى 

همكاران؛2011).  



دكتر روزبه شباك 
كارشناس اداره كل دامپزشكى استان مركزى 
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ضد عفونى سالن :                                                                 
در حال حاضر و با توجه به پرورش متراكم در گله هاى در حال حاضر و با توجه به پرورش متراكم در گله هاى 
در  نمايد  ادعا  كه  است  اى  دهنده  پرورش  ،كمتر  طيور 
دوره قبل دچار بيمارى نشده يا گله وى با تلفات و كاهش 
توليد همراه نشده است.بويژه كه با شروع فصل تابستان به 
شدت عوارض و چرخش بيماريها در گله هاى طيور افزوده 
مى شود .بنابراين تالش جهت كاهش بار آلودگى سالن و 
از چشمگيرترين  قبل  دوره  بيماريزا  عوامل  بردن  بين  از 

فعاليت هاى پرورش دهندگان طيور به شمار مى رود. فعاليت هاى پرورش دهندگان طيور به شمار مى رود. 

فاصله بين جوجه ريزى :   -
از  سالن  داشتن  نگه  خالى  يا  استراحت  دوره  ايحاد 
قبل  دوره  بيماريزاى  عوامل  كاهش  عوامل  مهمترين 
در  ويروسى  عوامل  برخى  كه  بدانيد  است  است.جالب 
مرغدارى  محيط  در  طوالنى  ماندگارى  محيطى  شرايط 
دارند. بطور مثال برخى تحقيقات نشان مى دهد كه ويروس 
اين  برونشيت تا 56 روز در سالن مرغدارى زنده مى ماند. 
خالى نگه داشتن اگر چه به تنهايى كافى نيست و بايستى 
از عوامل مختلف گندزدا نيز بهره گرفت .اما عامل مهمى از عوامل مختلف گندزدا نيز بهره گرفت .اما عامل مهمى 
در جهت كاهش بار ميكروبى سالن و بويژه محيط خارج 
سالن به شمار مى رود. در شرايط مرغدارى كشور، يقينا 
ضد عفونى محيط خارج سالن بسيار مشكل و يا در برخى 
موارد به علت ساختار نامناسب مرغدارى (واحد هاى بدون 
و  ترين  راحت  پس  است.  ممكن  غير  سيمانى)  پوشش 
اصولى ترين راه يعنى خالى نگه داشتن سالن عامل مهمى 
بود.سازمان  خواهد  سالن  خارج  محيط  عفونى  ضد  بود.سازمان در  خواهد  سالن  خارج  محيط  عفونى  ضد  در 
دامپزشكى كشور نيز در اين خصوص حداقل هايى را قائل 
شده است و براى سالن هايى كه با بيماريهاى ويروسى از 
حداقل  شوند.  مى  مواجه  و....  برونشيت،نيوكاسل  جمله 
زمان يك ماه را براى فاصله بين دو جوجه ريزى توصيه 
و  منطقه  شرايط  به  توجه  با  فاصله  اين  البته  نمايد.  مى 

آلودگى آن قابل تغيير است. 
گندزدايى سالن نيز كه از اصول آماده سازى واحد هاى 
بحث خواهد شد  ادامه  در  و  رود  به شمار مى  مرغدارى 
با برنامه صورت گيرد .در غير اين  بايستى گام به گام و 

صورت دست يابى به هدف غير ممكن خواهد بود. 

سمپاشى سالن :         -
و  بستر  بودن كف  بدليل گرم  از سالن  گله  از خروج  و پس  بستر  بودن كف  بدليل گرم  از سالن  گله  از خروج  پس 
وجود سوسك ها و حشرات مزاحم ،سمپاشى سالن و بويژه 

                                                   
سالن  شدن  سرد  گيرد.با  مى  قرار  اول  درجه  در  بستر  سالن   شدن  سرد  گيرد.با  مى  قرار  اول  درجه  در  بستر   
سوسك ها و حشرات بداخل مخفيگاه خود رفته و سمپاشى 
ناقل  حشرات  و  ها  سوسك  از  بود.بسيارى  نخواهد  موثر 
خواهند  جديد  دوره  براى  بيماريزا  اجرام  مكانيكى 
اثربخشى  براى  مناسب  زمان  اختصاص  و  بود.سمپاشى 
سموم از راهكارهاى مناسب امنيت زيستى به شمار مى رود. 

جداسازى و خروج قطعات و تجهيزات :   -

در اين مرحله آبخورى و دانخورى ها جدا شده و به خارج از در اين مرحله آبخورى و دانخورى ها جدا شده و به خارج از 
سالن هدايت مى شوند تا نسبت به شستشوى آنها اقدام شود. 
اين كار بايستى توسط آب گرم و يك ماده شوينده همراه با 
اين  روى  بر  باقيمانده  اجرام  تمام  تا  باشد  كشيدن  برس 
تجهيزات پاك گردند. گاهى در صورت رسوبات باقى مانده در 
طول دوره پرورش بر روى آبخورى ها ،الزم است از مواد جرم 
زدا بهره گرفت. پس از آن مرحله ضد عفونى آبخورى ها انجام 
مى شود كه توسط تركيبات 4 تايى آمونيوم با غوطه ور سازى  تايى آمونيوم با غوطه ور سازى 
انجام مى شود. پس از تميز كردن و جرم زدايى  تجهيزات 
مانند ابخورى ها در يك ظرف بزرگ حاوى مواد ضد عفونى 
كننده حداقل براى يك ساعت غوطه ور مى گردند. نكته قابل 
توجه اين است كه هر ماده ضد عفونى كننده داراى خواص و 
باشد و در آماده سازى و  ويژگى هاى منحصر به خود مى 
دستورالعمل  به  بايستى  كننده  عفونى  ضد  ماده  مصرف 
كارخانه سازنده توجه نمود. تغيير ماده ضد عفونى در هر دوره كارخانه سازنده توجه نمود. تغيير ماده ضد عفونى در هر دوره 
و  با حدت  بيماريزا  اجرام  كه  است.چرا  الزامى  نيز  پرورشى 
شدت گوناگون ظاهر مى شوند و استفاده از يك نوع خاص 
ضد عفونى كننده سبب ايجاد مقاومت شده و اثر بخشى آن را 
كاهش مى دهد.بطور مثال اگر گله در دوره پيش دچار عارضه 
است  شده  آنفلوانزا  يا  ،گامبورو  نيوكاسل  همچون  ويروسى 
.استفاده از ضد عفونى كننده اى با طيف اثر وسيع توصيه مى 
عفونى  ضد  براى  نيز  كننده  اكسيد  و  دار  يد  عفونى شود.تركيبات  ضد  براى  نيز  كننده  اكسيد  و  دار  يد  شود.تركيبات 
مناسب مى باشند. در مورد وسايل و تجهيزات فلزى بايستى 
به اثر خورندگى برخى مواد ضد عفونى توجه داشت و پس از 
ضد عفونى ،آبكشى صورت گيرد.در پايان وسايل ضدعفونى 
شده در يك انبار تميز كه پيش تر ضد عفونى شده است .قرار 
ورود  از  بايستى  نيز  وسايل  نگهدارى  شوند.انبار  مى  داده 
جوندگان ،حشرات و.... محفوظ باشد . ضد عفونى ،گندزدايى 
آن،  در  تميز  قرار گرفتن وسايل  از  پيش  انبار  پاشى  آن، و سم  در  تميز  قرار گرفتن وسايل  از  پيش  انبار  پاشى  و سم 

همانند سالن پرورشى از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
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دان باقيمانده از دوره قبل:   -
يكى از نكات قابل توجه در آماده سازى سالن به شمار مى رود. 
از نظر مديريت مرغدارى بايستى به گونه اى رفتار شود نظر مديريت مرغدارى بايستى به گونه اى رفتار شود 
كه دان مصرفى مختص همان دوره باشد و به دوره بعد 
انتقال نيابد.اما گاهى در داخل انبار نگهدارى مواد اوليه 
هاى  كيسه  يا  و  فسفات  كلسيم  ،دى  متيونين  كيسه 
شود.گاهى  مى  ديده  ويتامين  يا  و  مكمل  شده  مصرف 
بدليل وجود بيمارى در دوره قبل ، سويا و ذرت هنوز در 
انبـار باقى مانده است . اغلب انـبارهاى مرغدارى شرايط  

   

تخليه كود:   -
بسيارى از پرورش دهندگان بر اين باورند كه بالفاصله پس بسيارى از پرورش دهندگان بر اين باورند كه بالفاصله پس 
از  اما حمل كود  تخليه گردد.  نيز  ، كود  بارگيرى طيور  از 
اهميت خاصى برخوردار است . اگر به حمل اين ماده توجه 
ويژه صورت گيرد بسيارى از مشكالت مرغدارى قابل حل 
خواهد بود. زيرا اين ماده حاوى  اجرام بيماريزاى گوناگون 
متناسب با درجه سالمت و يا بيمارى حيوان مى باشد .تصور 
نماييد مرغدار بدون در نظر گرفتن شرايط بهداشتى و دپوى 
كود در داخل سالن اقدام به بارگيرى نمايد.حمل اين فراورده كود در داخل سالن اقدام به بارگيرى نمايد.حمل اين فراورده 
آلوده سبب انتشار بسيارى از عوامل ويروسى خواهد شد و 
بيماريزا وجود خواهد  بقاى عامل  نيز  حتى در دوره بعدى 

داشت. پس بهترين روش تخليه و حمل كود چيست ؟ 
كمى  بستر  سطح  كود،  آورى  جمع  جهت  كار  ابتداى  در 
مرطوب شـود تا از ايجاد گرد و خاك داخل سالن جلوگيرى  

بعمل آيد. كود هر سالن در 2 نقطه يا حداكثر در سه محل 
تجمع يابد. و ارجيحا بر روى آن پالستيك كشيده شود. اين 
كار سبب مى شود حرارت توليد شده توسط كود سبب غير 
فعال سازى و از بين بردن اجرام بيماريزا گردد. راه ديگر پس 
از جمع اورى كود در داخل سالن ، روشن نمودن هيتر ها 
سبب ايحاد تغييرات شيميايى در كود مى شود . كود نيز 
طبق قوانين سازمان دامپزشكى كشور بايستى پس از اخذ 
مجوز و با ماشين هاى ويژه حمل گردد. پس از خروج كود از مجوز و با ماشين هاى ويژه حمل گردد. پس از خروج كود از 
سالن نوبت به تميز كردن كف و ديوارها با كاردك است تا  
در صورتى كه اجرام و آلودگى ها به كف يا سطوح چسبيده 
است بخوبى تراشيده و تميز شود و در نهايت جاروكشى سالن 
صورت گرفته و بقاياى كود از سالن خارج شود.تميز نمودن 

پنجره ها و هواكش ها نيز در همين مرحله انجام مى شود.  

نامناسبى دارند و در برخى از اين نهاده ها از جمله ذرت 
بويژه در كناره هاى ديوار كپك زدگى مشاهده مى شود. 

اگر چنين هم نباشد .دان دوره قبل قابل استفاده براى 
دوره جديد نمى باشد و بايستى مرغدار از آن چشم پوشى 
خارج  خود  واحد  ار  دامدارى  مصارف  جهت  يا  و  نموده 
يا  و  دان  ،مصرف  قبل  دوره  شرايط  بهترين  نمايد.در 

سوياى باقيمانده از پرورش نيز توصيه نمى گردد. 
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شستشو با آب گرم پر فشار :   -
پس از كاردك كشى هم هنوز اجرام به سطوح چسبيده پس از كاردك كشى هم هنوز اجرام به سطوح چسبيده 
است .بهترين راه استفاده از آب گرم پرفشار است  تا گرد 
اگر   . گردند  پاك  سطوح  از  باقيماده  اجرام  و  غبار  و 
نباشد  دسترس  در  پرفشار  آب  توليد  جهت  كارواش 
.استفاده از آب معمولى همراه با جارو توصيه مى شود. 

البته كار كمى مشكل تر است  
استفاده از يك شوينده : 

بايستى  شوينده  يك  از  استفاده   ، جارو  و  آب  از  بايستى پس  شوينده  يك  از  استفاده   ، جارو  و  آب  از  پس 
پودرهاى   از  توان  مى  مورد حتى  اين  در  گيرد.  صورت 
لباس شويى نيز بهره گرفت .البته امروزه استفاده از كف 
پاش ها نيز توصيه مى شود كه پودر شوينده را بصورت 
بر  از كف  پاشد.استفاده  آورده و در محيط مى  كف در 
پودر  تركيب  افزايد.همچنبن  مى  ها  شوينده  كارايى 
سطوح  نمودن  تميز  در  بهترى  اثر  گرم  آب  با  شوينده 
مواد  باقيمانده  بردن  بين  از  كار  اين  از  مواد دارد.هدف  باقيمانده  بردن  بين  از  كار  اين  از  دارد.هدف 
اين  اگر  است.  اجرام  كلى  بطور  و  ها  ،چربى  پروتئينى 
مرحله  در  نگردند.  پاك  بخوبى  ها  باقيمانده  و  سطوح 

بعدى يعنى ضد عفونى بى تاثير خواهد بود. 
نيم ساعت در مجاورت آب  به مدت  بهتر است  سطوح 
گرم و شوينده قرار گيرند و سپس شستشو گردند تا اثر 
بخشى شوينده بهتر صورت گيرد.شوينده ها مانند پودر 
ماشين لباسشويى با تخريب پوشش ليپيدى بسيارى از 
ويروس ها ،سبب تخريب و بى اثر شدن آنها حتى قبل از 
استفاده از ضد عفونى كننده ها مى گردند.شستشو بايستى 
به سمت شيب سالن صورت گيرد و هيچ نقطه اى بدور 
نيز  شستشو  از  باقيمانده  آب  نماند.  باقى  شستشو  نيز از  شستشو  از  باقيمانده  آب  نماند.  باقى  شستشو  از 
بايستى توسط جارو به سمت آبراه يا مجارى خروجى آب 
هدايت شوند. باقى گذاشتن آب در قسمت هايى از سالن 

،تجمع اجرام بيماريزا را بدنبال دارد. 
توجه : در هنگام شستشو به كابل ها و تابلو هاى برق 
نيز توجه نماييد . اين قسمت ها نياز به بادگيرى دارند 

كه در ادامه بحث به اين موارد اشاره مى شود. 
سقف سالن پرورش :   -

نگه  دور  عفونى  عمليات ضد  نگاه  از  سالن  نگه اغلب سقف  دور  عفونى  عمليات ضد  نگاه  از  سالن  اغلب سقف 
ديگر  مراحل  از  سقف  گيرى  باد  شود.  مى  داشته 
حالت سقف  اين  رود.در  مى  شمار  به  سالن  شستشوى 
بادگيرى شده و همزمان با آن گرد و غبار ريخته شده در 
سطوح زمين شستشو مى گردد. در مورد تابلوى برق ، 
هيتر ها و وسايل و تجهيزاتى كه قابل شستشو نيستند 

.بادگيرى از اساسى ترين كارها به شمار مى رود.  

منبع آب:   -
در برخى مزارع دو منبع آب يكى اصلى و ديگرى براى هر در برخى مزارع دو منبع آب يكى اصلى و ديگرى براى هر 
سالن طراحى شده است. ابتدا هر دو منبع به دقت تميز و 
اليروبى شده و مجارى خروجى هر دو منبع آب به دقت تميز 
مى گردند. پس از اين مرحله نيز استفاده از يك ضد عفونى 
كننده قـوى جهت مـنبع آب و مجـارى آبـرسانى توصـيه 
مى شود. جهت اين كار ماده ضد عفونى مانند ويركن اس يا 
سانوسيل را داخل منبع ريخته و اجازه مى دهند تا آب از 
به  اتصال  محل  به  به و  اتصال  محل  به  يابد. و  جريان  مجارى  بداخـل  مـنبع 
آبخورى ها برسد . سپس حداقل 2 تا 4 ساعت زمان كافى به 
جاى  بر  را  خود  اثر  تا  دهند  مى  كننده  عفونى  ضد 
عفونى  ضد  ماده  تا  نموده  باز  را  آب  مجارى  گذارد.سپس 
كننده خارج گردد. پس از آن مجارى و منبع با آب پر فشار 
مجددا شستشو داده مى شوند .آب خروجى از منابع آب كه 
در سالن رها مى گرددد .بايستى به آبراه هدايت شوند. در 
پايان سالن بايستى خشك گردد تا مرحله بعدى قابل انجام باشد    

شعله دهى كف و ديوارها :    -
پس  از اطمينان از خشك بودن سالن شعله دهى صورت 
مى گيرد. استفاده از شعله افكن دستى با توليد حرارت 
فراوان، از انتهاى سالن به سمت در ورودى با دقت شروع 
و  داده  را شعله  ديوارها  ابتدا  كنيم.  افكنى مى  به شعله 
سپس كف شعله داده مى شود. بايستى به دقت كار انجام 
شود تا برخى اجرام باقيمانده بر سطح بخوبى شعله داده 
شوند.بدين منظور پشت به در ورودى سالن نشسته و با 
حركت دست به چپ و راست سطحى به عرض 1 تا 1/5 1/5 

متر شعله داده مى شود. 
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استفاده از مواد ضد عفونى كننده:    -

آلودگى حداكثر  گونه  هر  از  پاك  و  تميز  در سطوح  كننده  عفونى  مواد ضد  آلودگى حداكثر اغلب  گونه  هر  از  پاك  و  تميز  در سطوح  كننده  عفونى  مواد ضد  اغلب 
كارايى دارد.اگر تمام مراحل قبلى بخوبى انجام شده باشد. استفاده از مواد ضد عفونى 
كننده با نتيجه مطلوب همراه خواهد شد.در بكارگيرى مواد ضد عفونى كننده نيز 
بايستى به طيف اثر آنها توجه نمود.ماده گندزدا بايستى بر روى تمام اجرام بيماريزا 
مورد  و آب  باشد.البته دماى سطوح  موثر  ها  انگل  وتخم  ،ويروس  باكترى  قبيل  از 
مصرف نيز بايستى به حدى باشد تا حداكثر كارايى ماده ضد عفونى كننده را در بر  
داشته باشد.در سطوح خشن كه قابليت جذب بااليى دارند .قابليت نفوذ ضد عفونى 
كننده  عفونى  ضد  ماده  بر  تاثير   ، باال  آب  سختى  يا   دارد  زيادى  اهميت  كننده كننده  عفونى  ضد  ماده  بر  تاثير   ، باال  آب  سختى  يا   دارد  زيادى  اهميت  كننده 
دارد.تركيباتى مانند ويركن s يا سانوسيل در آب هاى سخت عملكرد خوبى دارند. 
همچنين در هنگام استفده از ضد عفونى كننده ها بايستى به درجه حرارت محيط 
و زمان در تماس نيز توجه نمود.هر چه دماى سالن باالتر باشد اثر بخشى مواد ضد 
عفونى كننده بهتر است. اين حالت در زمستان و در سالن هاى سرد بايستى مورد 
توجه قرار گيرد. بويژه سطوح سيمانى و سرد نيازمند گرم شدن دارند تا پس از آن 
ماده گند زدا بهره الزم را داشته باشد. همچنين در سردى هوا الزم است دماى آب 
گرم  سانتيگراد  درجه  گرم   سانتيگراد  درجه   35 حداكثر  نيز  كننده  عفونى  ضد  ماده  براى  استفاده  قابل 
شود.در سرماى هوا اگر قابليت گرم كردن سطوح وجود ندارد بايستى بر غلظت ماده 
ضد عفونى افزود و يا مدت در تماس آن را زياد كرد. عالوه بر اين بسته بودن پنجره ها و 
درهاى سالن به منظور حفظ حرارت و رطوبت سالن به هنگام استفاده از مواد ضد 

عفونى كننده موثرتر خواهد بود. 
انسان مضر  تنفس  براى سالمت دستگاه  اكثرا  زدا كه  مواد گند  از  استفاده  انسان مضر هنگام  تنفس  براى سالمت دستگاه  اكثرا  زدا كه  مواد گند  از  استفاده  هنگام 
هستند.استفاده از ماسك هاى محافظ ضرورى است. توجه  به دستورالعمل كارخانه 
سازنده در تمامى مواد و با باالترين غلظت پيشنهادى توصيه مى گردد.مواد گند زدا 
بايد  سطوح  .البته  نمود  انجام  سطوح  روى  بر  درشت  قطره  با  اسپرى  بايستى  را  
مرطوب باشند. براى هر مترمربع سطح 300تا نيم ليتر ماده ضد عفونى كننده مورد 
نياز است.اگر ديوارها و سقف سالن هم به اين محاسبه افزوده شود 2.5 برابر سطح 

نيز ماده ضد عفونى كننده مورد نياز است. 
پايدارى اغلب مواد ضد عفونى كننده متفاوت است. اما محلول هاى گندزدا بايستى پايدارى اغلب مواد ضد عفونى كننده متفاوت است. اما محلول هاى گندزدا بايستى 
در زمان تهيه ،رقيق سازى و مصرف گردند.زمان تماس مواد گندزدا با محيط بسيار 
مهم است .بنابراين جهت انجام عمليات ضد عفونى موفق ،حداقل به 30 دقيقه زمان 
تماس احتياج  داريم . پس از آن كه تمامى سطوح ممكن توسط ماده ضد عفونى 
اسپرى و مرطوب گرديد ،مدتى سالن را در همين حال رها نمده و پس از اطمينان 

از خشك شدن كامل كف ،مرحله بعدى آغاز مى گردد. 
پخش نمودن بستر: بستر مناسب و به ميزان كافى به سالن منتقل و پخش مى شود. پخش نمودن بستر: بستر مناسب و به ميزان كافى به سالن منتقل و پخش مى شود. 
بايستى دقت نمود كه بطور يكنواخت تمامى كف سالن توسط بستر مناسب پوشانده 
شود. بستر مناسب منظور پوشال است و رول كاغذ به تنهايى بستر محسوب نمى شود. 
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ورود تجهيزات بداخل سالن:   -
و  دانخورى  قبيل  از  متحرك  تجهيزات  و تمام  دانخورى  قبيل  از  متحرك  تجهيزات  تمام 
آبخورى به سالن منتقل شده و در جاى خود 
انبار  نصب مى گردد. اين وسايل كه قبال در 
سالن  به  است  شده  خشك  و  عفونى  ضد 
منتقل مى گردند. البته اگر از ضد عفونى انها 
به مدت يك ساعت  .مجددا  نداريم  اطمينان 
در محلول ضد عفونى غوطه ور شده و پس از 
آبكشى ،خشك شده و به سالن منتقل مى گردند. آبكشى ،خشك شده و به سالن منتقل مى گردند. 

مرحله آخر، دود دادن:   -
معمولترين روش گندزدايى در مرحله پايانى 
مى  انجام  فرمالين  و  پتاسيم  پرمنگنات  توسط 
شود. براى دست يابى به بهترين نتيجه بايستى 
ميزان پرمنگنات پتاسيم و فرمالين مورد نياز را 
فرمول  معمولترين  نمود.  محاسبه  بدرستى 
مخلوط سازى 7 گرم پرمنگنات پتاسيم با 14 
ميلى ليتر فرمالين براى هر مترمكعب است. پس 
از محاسبه حجم سالن  بر حسب مترمكعب كه از محاسبه حجم سالن  بر حسب مترمكعب كه 
ارتفاع آن بدست  و  از حاصلضرب طول، عرض 
پرمنگنات  و  فرمالين  ميزان  سپس  آيد.  مى 
و  نموده  محاسبه  مكعب  متر  هر  براى  پتاسيم 
مسدود  البته  نماييد.  مى  دهى  بخار  به  اقدام 
است  ضرورى  نيز  سالن  منافظ  تمام  نمودن 
.همچنين دماى مطلوب را با استفاده از تجهيزات 
دود  عمليات  شروع  از  پيش  بايستى  دود گرمايشى  عمليات  شروع  از  پيش  بايستى  گرمايشى 
دهى بكار گرفت و دما را به 25 درجه سانتيگراد 
رساند.هر چه سالن گرم تر باشد گندزدايى بهتر 
نيز  سالن  رطوبت  تامين  البته  شود.  مى  انجام 
اساسى است كه بايستى مه پاش را روشن نمود 
يا اگر هنوز از چهارشاخ استفاده مى شود .ظروف 
بر  رطوبت  تامين  و  تبخير  را جهت  آب  حاوى 
روى آنها قرار داد يا اقدام به آب پاشى و خيس روى آنها قرار داد يا اقدام به آب پاشى و خيس 
نمودن سالن نمود.جهت مخلوط نمودن فرمالين 
و پرمنگنات ظروف سفالى يا فلزى مناسب است. 
ظروف پالستيكى در برابر حرارت مقاوتى ندارند. 
دسترس  در  ظروف  معمولترين  سفالى  گلدان 
و  فرمالين  برابر حجم  بايستى 10  هستند. ظرف 
پرمنگنات پتاسيم گنجايش داشته باشند تا از سرريز 

شدن مخلوط در هنگام واكنش اجتناب شود. شدن مخلوط در هنگام واكنش اجتناب شود. 

در  فرضى  نوار  دو  دادن:  گاز  طريقه 
طول سالن به فاصله 4 متر در نظر مى گيريم. 

عدد  يك  فرضى  نوار  اين  از  متر    4 هر  در 
پرمنگنات  كل  .مقدار  دهيم  مى  قرار  گلدان 
تعداد  به  را  محاسبه شده  فرمالين  و  پتاسيم 
گلدان  هر  ميزان  تا  كرده  تقسيم  ها  گلدان 

مشخص شود. 
نكته قابل توجه: ابتدا پرمنگنات پتاسيم را  ابتدا پرمنگنات پتاسيم را 
داخل ظروف ريخته و سپس فرمالين محاسبه 
شده را روى آن مى ريزند. عكس اين حالت 
و  سر  به  فرمالين  پاشيدن  و  انفجار  باعث 

صورت كارگر مى شود. 
در  كارگران  جهت  امنيتى  مسائل  در رعايت  كارگران  جهت  امنيتى  مسائل  رعايت 
پرمنگنات  روى  بر  فرمالين  ريختن  هنگام 
الزامى است .استفاده از ماسك هاى شيميايى 

،دستكش و محافظ چشم توصيه مى شود. 
استفاده از فرمالين به تنهايى براى دود دادن استفاده از فرمالين به تنهايى براى دود دادن 
همچون  اى  فراورده  بكارگيرى  يا  و  سالن 
فرمالكس نيز جهت دود دهى مناسب است . 
بهتر  بخشى  اثر  جهت  كدام  هر  از  استفاده 
نيازمند محاسبه دقيق و شرايط سالن دارد. در 
سالن هاى درگير با بيمارى با حداكثر غلظت 
و  دهى  دود  اتمام  از  پس  شود.  مى  توصيه 
هوادهى  سالن  بايستى  جوجه  ورود  از  هوادهى پيش  سالن  بايستى  جوجه  ورود  از  پيش 
شود تا اثرات سوء فرمالين و بخارات سوزاننده 
در  فرمالين  باقيمانده  گردد.  تخليه  سالن  از 
سالن به دستگاه تنفس جوجه ها آسيب مى رساند. 
زدايى  گند  و  پاكسازى  به  توجه   : انبار دان 
دوره  مهم  مسائل  جمله  از  نيز  دان  انبار 
بايستى  دان  انبار  رود.  به شمار مى  پرورشى 
پرورشى جديد بطور كامل تخليه  براى دوره 
ابتدا سم  نظافت سالن  برنامه  شده و همانند 
پاشى ، طعمه گذارى ، جارو كشى ، شستشو 
و گند زدايى گردد. در مورد آسياب و ميكسر 
نهايت  در  و  انجام شود  بادگيرى  بايستى  نهايت نيز  در  و  انجام شود  بادگيرى  بايستى  نيز 
با  منافذ  نمودن  مسدود  از  پس  نيز  انبار 
پرمنگنات پتاسيم و فرمالين با محاسبه حجم 
سالن دود دهى شود. اغلب انبار ها  محل ورود 

پرندگان و وجود جوندگان است .  
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اگر منافذ بخوبى مسدود گردند و بصورت دوره اى و حين 
پرورش نيز از طعمه گذارى استفاده شود . اين مشكالت تا 
حد زيادى رفع خواهد شد. بسيارى از پرندگان از جمله 
يا  و  شوند  مى  ديده  ها  سالن  داخل  كه  هايى  گنجشك 
جوندگان عالوه بر مصرف دان موجود در انبار عامل انتقال 

بيمارى به دوره بعد خواهند بود . 

گندزدايى محوطه و ساير اماكن موجود : گند زدايى  : گند زدايى 
انجام  بايستى  مناسب  ريزى  برنامه  يك  با  نيز  محوطه 
از   عارى  و  باشد  كور  نقاط  فاقد  بايستى  شود.محوطه 
ضايعات و وسايل فرسوده در محوطه باشد. اطراف سالن ها 
بايستى بتون ريزى شده باشد تا امكان ضد عفونى و شعله 
در  اغلب  باشد.  داشته  وجود  خارجى  سطوح  در  دادن 
دارند.  گازوئيل  نگهدارى  مخازن  كه  هايى  سالن  محوطه 
كه  بود  خواهد  قبل  دوره  پر  و  كود  تجمع  براى  كه محلى  بود  خواهد  قبل  دوره  پر  و  كود  تجمع  براى  محلى 

بايستى به اين نكته توجه كافى داشته باشيم.  
خاكى   هاى  محوطه  مانند  شستشو  قابل  غير  سطوح 
اتاق  مانند  ديگر  فضاهاى  گردند.  پاشى  آهك  بايستى 
كالبد  اتاق  بهداشتى  هاى  ،سرويس  ورودى  قرنطينه 
و  توجه  مورد  بايستى  نيز   ( موجود  صورت  (در  گشايى 

گندزدايى دوره اى قرار گيرند. 

                                        برگرفته از كتاب مديريت پيشگيرى از بيماريهاى طيور  
                                                                                 تاليف اوستا صدرزاده 
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برگردان به فارسى: مهشيد ابراهيم نژاد 
دانشجوى دكتراى تخصصى فيزيولوژى دامپزشكى 
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كوكسيديوز يك بيمارى انگلى است كه توسط پروتوزوآهاى 
ترين  از شايع  يكى  ايجاد مى شود، كوكسيديوز  ايمريا  گونه 
بيمارى هاى دستگاه گوارش در طيور است كه عمدتاً بدليل 
همه گير بودن و اثرات منفى شديدى كه بر بازدهى اقتصادى 
در صنعت طيور وارد مى آورد، در سالهاى اخير بسيار مورد 
توجه قرار گرفته است. عفونت در جوجه ها از طريق خوردن 
ـاد  ـا ايج مـري ك يا تعـداد بيشـترى از هفت گـونه مـهم اـي ـي
 ، ،(E. acervulina) اسرولينا  ايمريا  از:  عـبارتنـد  شـودكه  مى 
 ،(E. brunette) ايمريا برونتى ،(Eimeria tenella) ايمريا تنال
 ،(E. maxima) ايمريا ماكسيما ،(E. necatrix) ايمريا نكاتريس
  .(E. praecox)و ايمريا پراكوكس (E. mitis) ايمـريا ميتيـس

هر يك از اين گونه ها با توجه به ميزان شيوع، محل عفونت، هر يك از اين گونه ها با توجه به ميزان شيوع، محل عفونت، 
بيمارى زايى و قدرت ايمنى زايى ويژگيهاى خاص خـود را 
دارد. تمامى اين گـونه ها در سلولهاى اپى تليال مخاط روده 
تكثير مى شوند و اثرات پاتولوژيكى مختلفى از تخريب موضعى 
سدهاى مخاطى و بافت هاى زمينه گرفته تا اثرات سيستميك 
مانند كم خونى، ضعف و بى حالى، اسهال و حتى مرگ را 

بهمراه دارند(Vermeulen و همكاران؛ 2001).  
روش معمول پيشگيرى از بيمارى كوكسيديوز استفاده منظم روش معمول پيشگيرى از بيمارى كوكسيديوز استفاده منظم 
مقاومت  افزايش  است.  خوراكى  هاى  كوكسيديواستات  از 
دارويى سويه هاى ايمريا و گسترش توجهات عموم به باقى 
مانده هاى دارويى در توليدات طيور عوامل اصلى گسترش و 
اجراى روشهاى جايگزين براى كنترل كوكسيديوز مى باشند. 
ايجاد مصونيت مى كنند و عفونت  اووسيت هاى كوكسيديا 
مى شود  آنها  هومولوگ  هاى  توالى  به  مقاومت  موجب  اوليه 
بنابراين آن دسته از واكسن ها كه موجب مواجهه پرنده با تعداد بنابراين آن دسته از واكسن ها كه موجب مواجهه پرنده با تعداد 
عليه  بر  ايمنى  سيـستم  تحـريك  براى  اووسـيت  كمتـرى 

عفونت هاى احتمالى مى شوند، بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. 
ـلى واكسن هايى كه در جـوجه هاى جوان استفاده  بطـور ك
مى شوند پس از دو يا سه عفونت متوالى با يك سويه واكسن 
ايمريا، ايمنى اختصاصى كامل مختص به گونه ايجاد مى كنند. 
بسته به مشخصات سويه، واكسن هاى زنده ضد كوكسيديوز 
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Coccidiosis
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نتايج  
استفاده از واكسن هاى ضد كوكسيديوز راه حل مناسبى براى كنترل كوكسيديوز محسوب مى شود اما تضعيف عملكرد ناشى از  از 
واكسيناسيون موجب نارضايتى گسترده در استفاده از آنها در مرغ هاى گوشتى گرديده است بنابراين روش هايى كه اين اثرات را 
كاهـش يا بهـبود بخشد بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. تغذيه يكى از راهكارهاى مناسب براى اين منظور محسوب مى شود كه 
مى تواند اثرات مفيدى بر فلور ميكروبى روده، حفظ تماميت روده، بهبود قابليت هضم و جذب مواد مغذى و تحريك سيستم ايمنى 
اعمال كند. سطوح مناسب پروتئين در جيره اى كه بالفاصله پس از واكسيناسيون داده مى شود بسيار اهميت دارد، همچنين اثرات 
مثبت پروبيوتيك ها، سلولهاى مخمر، عصاره هاى قارچى يا گياهى با خصوصيات تحريك سيستم ايمنى نيز به اثبات رسيده است. 
بعضى از افزودنى هاى خوراكى كه بهنگام عفونت كلينيكى يا تحت كلينيكى با كوكسيديوز مؤثر بوده اند در صورت استفاده به همراه بعضى از افزودنى هاى خوراكى كه بهنگام عفونت كلينيكى يا تحت كلينيكى با كوكسيديوز مؤثر بوده اند در صورت استفاده به همراه 
واكسن هاى ضد كوكسيديوز بى تأثير مى شـوند. بايد به اين نكـته توجه شـود كه كسب ايمنى از طريق واكسن هاى زنـده ضد 
كوكسيديوز نيازمند دو يا سه عفونت متوالى با اووسيت هاى واكسن است، عواملى با خصوصيات ضد كوكسيديوز موجب اختالل در 

چرخه زندگى انگلى مى شوند و مى توانند بر كارآيى سيستم  ايمنى در پيشگيرى از كوكسيديوز اثر منفى داشته باشند. 
درخاتمه، اطالعات ارائه شده در اين مطالعه نشان مى دهد استفاده از افزودنى هاى خوراكى با خصوصيات تحريك سيستم ايمنى و درخاتمه، اطالعات ارائه شده در اين مطالعه نشان مى دهد استفاده از افزودنى هاى خوراكى با خصوصيات تحريك سيستم ايمنى و 
نيز سطح مناسب پروتئين در جيره مى تواند اثرات مفيدى بر مرغ هاى گوشتى واكسينه شده عليه كوكسيديوز داشته باشد، هرچند 
براى غلبه بر نارضايتى موجود در استفاده از واكسنهاى ضد كوكسيديوز در مرغهاى گوشتى و شناسايى راه حل هايى كه بطور مؤثر 
موجب حصول ايمنى در پرندگان واكسينه شده و همچنين جلوگيرى از تضعيف عملكرد ناشى از واكسيناسيون مى شوند بايد 

مطالعات بيشترى صورت گيرد.     

Reference: 
“Nutrition as a modulatory factor of the efficacy of live anticoccidial vaccines in broiler chickens” A. Arczewska-wlosek et. al., March 2014.
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حسـن  ك گرديد 
مصاحبه با مرغدار نمونه شهرستان كاشان كه موفق به توليد مرغ بدون آنتى بيوتي
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نگارنده: مهندس عباس صانعى 
كارشناس ارشد تغذيه طيور 
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در حال حاضر صنعت پرورش طيور دستورالعمل هاى مناسبى براى دماى سالن، كيفيت هوا و تراكم گله دارد، با اين وجود 
بروز يك مشكل مى تواند در سيستم هاى كنترل اختالل ايجاد كند. به همين دليل رفتار گله اهميت زيادى دارد، بعنوان 
مثال حس گرهاى دمايى سالن ممكن است بگويند كه همه چيز عالى است اما رفتار پرندگان به شما نشان دهد كه هواى 
سالن بسيار گرم يا نامطلوب است. با استفاده از اين فن آورى در صورت تشخيص سطح باالى حرارت در سالن سيستم بطور 
خودكار دما را كاهش خواهد داد. يكى از مشكالت اين تيم تحقيقاتى در پردازش صدا، روش برداشت صداهاى پرندگان در 

محيط هاى پر سر و صدا است. بهنگام پردازش سيگنال، صداى مورد نظر بايد از سر و صداى محيط تفكيك شود. 
اين مسئله مانند اين است كه شما تالش كنيد بفهميد مردم در يك رستوران چه مى گويند در حاليكه تمام آن چيزى كه اين مسئله مانند اين است كه شما تالش كنيد بفهميد مردم در يك رستوران چه مى گويند در حاليكه تمام آن چيزى كه 

شما مى شنويد صداى زمزمه صدها نفر از مشتريان است.  
چندين نظريه براى استخراج صداى طيور از ساير صداها مطرح شده، براى رمز گشايى صداهاى جمعيت طيور اندرسون و 
همكاران، در حال استخراج ويژگيهاى خاصى از صدا از جمله سرعت، حجم، اوج و ساير خصوصيات آن مى باشد. با استفاده 
از يك كامپيوتر الگوهاى پيچيده داده ها تشخيص و تصميم گيرى بر اساس آن الگوها صورت مى گيرد. براى آناليز ويژگيهاى 
استخراج شده و تعيين اينكه كدام خصوصيات ممكن است مفاهيم خاصى را برسانند استفاده مى كنند. با رمز گشايى اين 

صداها مى توان انواع مختلف استرس در پرندگان بعنوان مثال تغييرات دمايى معنى دار را بطور دقيق پيش بينى كرد. 
عالوه بر اين، آناليز صداى طيور مى تواند موجب صرفه جويى در هزينه تجهيزات شود بعنوان مثال حس گرهاى فعلى سطح عالوه بر اين، آناليز صداى طيور مى تواند موجب صرفه جويى در هزينه تجهيزات شود بعنوان مثال حس گرهاى فعلى سطح 
آمونياك در سالن بسيار گران هستند و طول عمر كوتاه دارند اگر يك سيستم متشكل از چند ميكروفون و يك الگوريتم 

كامپيوترى بتواند سطوح مناسب آمونياك را تشخيص دهد مى توان هزينه ها را كاهش داد. 
پارامترهاى اندازه گيرى صدا شامل: فركانس (Hz)، شدت (dB)، بسامد، آمپليتود (V)، زمان (S) مى باشد. 
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يك واحد پردازش كه الفاظ صوتى طيور را در سالن ضبط كند و به سيگنالهاى معنى دار تبديل كند 
به پرورش دهندگان فرصت عملكرد سريع و به موقع براى مقابله با استرس را مى دهد. 

مطالعات بر روى مرغهاى تخمگذار نشان داده كه صداى پرندگان مى تواند شاخص قابل اعتمادى براى مطالعات بر روى مرغهاى تخمگذار نشان داده كه صداى پرندگان مى تواند شاخص قابل اعتمادى براى 
پيش بينى شكل خاصى از استرس باشد و الگوهاى صدايى مختلف مى توانند مرتبط با استرس هاى 
مختلف باشند. در حال حاضر تنها راه اندازه گيرى مستقيم سطح استرس گرفتن نمونه خون و آناليز 
سطح شاخص هاى استرس نظير كورتيزول و آدرنالين است. مشكل ديگر فاصله زمانى ميان عوامل 
آغازگر استرس و نتايج تست هاى خونى كلينيكى است. كاهش سطح استرس در گله هاى تجارى 
بلكه  پرندگان  رفاه  بهبود  بر  اثر  بدليل  تنها  نه  دارد  زيادى  اهميت  گوشتى  و  تخمگذار  مرغهاى 
همچنين بدليل اينكه استرس بعنوان دشمن اصلى بازدهى مناسب توليد شناخته شده است، استرس 
مزمن توليد تخم مرغ، رشد و بازده گوشت را كاهش مى دهد و موجب كاهش عملكرد سيستم ايمنى مزمن توليد تخم مرغ، رشد و بازده گوشت را كاهش مى دهد و موجب كاهش عملكرد سيستم ايمنى 
مى شود. به همين دليل آناليز الفاظ صوتى جوجه ها بدليل غير تهاجمى بودن و اينكه اطالعات 

سريع و دقيقى را از استرس فراهم مى كند مفيد است. 
قدم بعدى اين گروه تحقيقاتى طراحى يك "جعبه سياه" در سالنهاى طيور است كه به پرورش  در سالنهاى طيور است كه به پرورش 
دهندگان اجازه مى دهد بر پرندگان از راه دور نظارت كنند و آواهاى صوتى مربوط به استرس را 
تشخيص دهند و نوع استرس را تعيين و عملكرد مناسب را در سريعترين زمان انجام دهند اين نوع 
نظارت مى تواند به كاهش استرس گله كمك كند و آسايش و رفاه آنها را بهبود بخشد. عالوه بر اين 
از طريق افزايش بازده توليد گوشت و تخم مرغ و كاهش سطح استرس در گله هاى طيور منافع 

زيادى را براى پرورش دهندگان و در نهايت مصرف كنندگان بهمراه خواهد داشت. 

در صورت وجود هر گونه سؤال در مورد  اين مقاله با بخش علمى شركت سپاهان دانه تماس حاصل فرماييد. 
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