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مستجابی ابراهیم د  کتر

د رآورم، تحریر خود   برشته کاري زمینه با رابطه در را د رکشور کاربرد   ي علمی آموزش و واقعی درمورد تعاون مطلبی د  اشتم تمایل بود  که مدتی
در ها ، رسانه کشور از طراز اول مقامات خاطر هاي د    غد   غه و ها نگرانی ها، بحث از آگاهی با ً اخیرا اینکه تا ، موضوع بود   م مرتبط با پی مطلبی در
گرد ید. معلوم روشنی به اصل این اجراي د    ر میانی مد    یران متفاوت و مختلف سالیق و اساسی قانون 44 اصل اجراي د   ر الزم موفقیت عد م مورد
ضعف از آنهم که واقعی است همکاري مفهوم از متفاوت برد   اشتهاي از تقصیر این بلکه نیست مقصر تنهائی به مقامی هیچ گویا بخود     گفتم
تعاون واقعی و علمی شوند؟چگونه باید مقام نزد  یک باید  بهم متفاوت هاي برد  اشت این چگونه . شود ناشی می وکاربرد ي واقعی هاي آموزش
رسید ن با چگونه و نمائیم؟ پرهیز کاریها ند انم زیانهاي و ضرر باید از چگونه آنکه خالصه و گیرد ؟ خود قرار اصلی جایگاه جامعه د  ر د  ر آموزش و
د  ر را عملی و علمی بحث و نوشتن راه باید    ، که رسیم باین نتیجه می تفکر کمی با ؟ آئیم فائق مشکالت بر بتوانیم عملی وحد  ت علمی یک به
سالیق واقعی، جایگزین و تعاون همکاریها که است حالت این د  ر و گرد  ند می کامل ها آگاهی و ها واقعیت است که طریق از این ، گرفت پیش
نوشتن در ، هم ما چون چرا؟ هستیم، مقصرها این از یکی هر کدام شاید ما که رسیدم، احساس شد نتیجه این به وقتی خواهند  شد   . مختلف
و فرو رفته فکر به بود که رو این ایم، از کرد ه کوتاهی باشد  ، د   اشته را هرچند کوچکی اثرات است ممکن مباحث روشن کرد ن که شاید   د  ر آنچه

تد وین نمودم به شروع و آوري جمع د اشتم، آموزش و تعاون از بحث که اي پراکند  ه هاي یاد  د    اشت از تاملی بعد
د    اشتن نیاز واقعی، خدماتی... اقتصادي،اجتماعی،تعاونی،تولید ي و هاي زمینه درهمه به موفقیت رسیدن براي هستیم که یقین و باور باین همه

گرد  د   . نمی حاصل ناقصموفقیتی و تئوري هاي اساسآموزش بر یا این امر و ،بد  ون است اصولی بصورت کاربرد  ي و عملی علمی، کامل آموزش
شد   ه شروع مرد   م بین د ر عملی و ساد  ه بصورت و نانوشته بصورت بشري اجتماعات پید  ایش بد  و از که است مهمی مباحث از یکی تعاون
زمینه و و مکانی زمانی شرایط به بسته عشایري روستائی و سنتی، شهري، صنعتی، کشورها، اجتماعات د   ر تمامی قرنها، طی پس از نیز امروز و
تعاون علمی اصول از استفاد ه با پیشرفته حاالت ساد   ه تعاونی تا کامال حاالت از گوناگون بصور غیره و مصرفی، خد   ماتی تولید ي، هاي مختلف

دارند . فعالیت
نتایج که است شد  ه حکمفرما ازفعالیتها اي مجموعه بر تعاون واقعی جهان،روحیه صنعتی ازکشورهاي د  رخیلی گذشته، قرنهاي طول د   ر
گردید ه است. امور وتوسعه هرچه بیشتر رونق آمد اعضاءو د ر شد   ه،افزایش تمام قیمت ضایعات، کاهش تولید،کاهش آنافزایش عملی
نهایت باعث د ر کند   و پید ا رسوخ د   ر کارها واقعی تعاون روحیه که گرد  ید  ه سبب کشورها د  ر این کاربرد ي و عملی علمی، آموزش تد ریجی

است. شد   ه کارها به بخشید ن رونق و ها فعالیت ، ابتکارات شکوفائی
است، شد ه توجه تعاون به امر قد یم از خیلی هاي مختلف زمینه آنکه د ر علیرغم کشور ما د ر

باشد   ، می اسالم مبین د  ین اولیه هاي از توصیه یکی تعاون آنکه علیرغم و //
است. شده ویژه اي نیز توجه قانون اساسی د ر //

سازمان باتعاون ارتباط د   ر زیاد ي ونهاد هاي ها، سازمانها خانه وزارت تعاون، براي تقویت دولتی، درتشکیالت اخیر سال پنجاه د  ر آنکه با و
نشده حاصل مطلوب بنحو واقعی تعاون به اهد  اف ود  سترسی تعاون جهت ایجاد روحیه د  ر عملی پیشرفت متاسفانه هیچ اند  ولی شد  ه دهی
وزارتخانه حتی بشکل و کرد   ه است رشد پید   ا تشریفاتی و اداري هاي جنبه ، تعاون عملی و علمی ، واقعی جنبه هاي بیشتر بجاي بلکه است،

. است شده گم سیستم اد   اري البالي د ر تعاون واقعی مفهوم کرد  که استنباط راحتی به توان می است. د رآمد  ه
است. نشد    ه روشن ملموس کنندگان بطور مصرف و کنند گان تولید اند  رکاران، دست عظیمی از بخش براي تعاون واقعی و عملی مفهوم هنوز
ذکر تعاونی شان ثبت و رسم اسم و د   ر که شرکتهایی به دولتی هاي کمک ها و یارانه د اد   ن برخی د  ر بیشتر را د    ولتی، تعاون بخش -

است. ضعیف حد د  ر واقعی تعاون اهد اف کرد   ن پیاد   ه و تعاونی نمود   ن واقعی براي نظارتی و آموزشی اقد امات بینند   و می گرد  ید ه
تعاون اهد   اف واقعی و اصلی مسائل به د    ارند ، مورد توجه دولت از بیشتر چه هر تسهیالت گرفتن د    ید از بیشتر را تعاون بخش خصوصی، -

ندارند   . توجهی اعضاء انسجام و تشکل العاده فوق توان دارند  وبه عنایت کم خیلی
بد ون اینان که بینیم می شویم، می دقیق پیشرفته درکشورهاي تولیدي صنعتی بزرگ ازواحدهاي برخی کاري د رمکانیسم وقتی
بصورت و عمال ولی خود   ، اساسی قوانین د ر حتی و مورد تعاون د ر د ینی صریح د ستورات د اشتن بدون تعاون، امر د ر د  یرینه هاي زمینه د   اشتن
و حاصل اند کرد ه پیاد ه تولید   ي عمده د  ر واحد   هاي را واقعی تعاون مفهوم ، گرد ید ه سبب اند که رسید ه نتایجی به تجربی خود
ساده و تر ملموس موضوع و کنم بیان کشور تولید در با ارتباط د ر را بحث این شد  ن مرتبط آنکه براي اند. آورد ه بد     ست نیز مثبتی و ارزنده

د هیم: را ادامه بحث مثال عینی با یک است گرد د، بهتر طرح تر
توجه مورد کشورهاي پیشرفته از د ر یکی مجتمع یک د   ر را واقعی تعاونی نمود  ن مکانیسم اجرا و پرورش طیور صنعت د ربخش

تعاون واقعی اهد اف شد ن پیاد  ه

integrated system خدمات یکپارچه سیستم اجراي

تولید   بخش اصلی براي:حل مشکالت گزینه بهترین
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گرد   ند  : براحتی مشخص می کشورمان طیور صنعت تعاونی امر موجود   د  ر نواقص بحث معایب و این از و دهیم می قرار
از یکی د    ر فعال گوشتی مرغ قطعه میلیون حد   ود  50 ساالنه پرورش ظرفیت با گوشتی واحد   مرغد  اري 220 با تشکل : یک مثال
فیما منطقی همکاري تعاون، اعتماد، واقعی اهداف تعاون، روحیه تشکل، این در که گرفته بررسی قرار مورد اروپائی کشورهاي

گرد   د   . می اجرا کامال حساب شده بصورت عملی و اجرائی مکانیسم و بین
و واحد  نظافت یکروزه جوجه واحد  تامین از اعم خد   ماتی واحد هاي تمامی ، عضو مرغد اریهاي خد   ماتی از پشتیبانی تشکل بعنوان این
صادراتی، و بازرگانی د اخلی واحد ، بندي بسته و سرد  خانه واحد  کشتارگاهی ، د   امپزشکی خد مات واحد ، تهیه خوراك واحد ضدعفونی

د ارد. را ... و کامپیوتري و اد   اري مالی مد یریت واحد
نمایند  . می فعالیت هم با ارتباط د  ر و آهنگ هم ولی کامال مستقل تشکیالت و واحد  هابصورت مد یریت ازاین هریک

می باشند. واحد  ها همه اختیار د    ر ساعت به حتی و روز به مرغد  اریها تمام و اطالعات پرونده
د  یگر با آهنگ هم د  ارند و که اطالعاتی روي از خود   را کاري برنامه تشکیالت خود  کار، و مدیریت بصورت واحد   ها از یک هر

د   هند. می انجام کامل و دقیق بموقع، درست، ، مرغد   اري صاحب و واحدها
شروع خود   را کار بالفاصله ضد  عفونی و واحد نظافت آنروز شود  ، فرداي می تخلیه سالن و کشتار بارگیري براي مرغها مثال وقتی
تحویل و روزه یک جوجه بالفاصله کند   ، می اقد   ام تحویل به نسبت طیور خوراك تحویل و واحد  حمل کار این اتمام از پس کند    ، می
واحد ها، از یک هر پرورش د وره طول د ر کند ، می پیگیري را د رمانی بهد  اشتی کارهاي واحد  د امپزشکی شود ، می ریخته سالن در
از هر یک لزوم با مواقع گیرد و د  ر می بهره خد مات پشتیبانی همه مرغد اري از دهند  ، صاحب انجام می کارهاي مربوط بخود  را
کشتار آماده د وباره مرغها براي گرد   د وقتی تا رفع می د هد اطالع را آن موجود  باشد خاصی مشکل اگر و تماس گرفته واحدها
شده ارائه خد  مات هاي هزینه کسر از پس مربوط روز ، وجوه نرخ به بسته کشتار از گیرد    و پس می صورت حمل و بارگیري شدند  ،
واریز مرغد  ار حساب به شود    و مابقی می و پرد  اخت جمعی، محاسبه کاري وجد  ان و ها تعرفه باتوجه به واحد ها از یک هر توسط

شوند . می ارسال نیز مرتبط واحد  هاي و مرغد اري صاحب براي مربوطه حسابهاي صورت گردد   و می

د   هد: می نشان خود   را بخوبی زیر مثبت نکات اجرائی مکانیسم این با و تولید   کامل زنجیره این در
باال تهیه کیفیت با را مرغد    اري واحد هاي نیازهاي و خد  مات تمامی باالجبار روند ، می پیش هم با ، هم آهنگ مجموعه 1.چون
بهترین با طیور کیفیت، خوراك بهترین با جوجه آنکه نتیجه باشد، خود  می کار پاسخگوي و کنند   وهرواحد مسئول وتد   ارك می
شرایطی چنین د ر مسلمًا گردند  ، می ارائه وضع ترین شایسته به امور د   یگر و بهداشتی و د  امپزشکی خد مات ترکیب،

عاید می گردد   . نیز نتایج بهترین
طیورمی پرورش امر به فقط نیرو حداقل با خیال و آسایش با ، خاطر دغد غه هیچگونه مرغد اري بد    ون مد    یران و 2.صاحبان
افتد. می خود فعالیت توسعه بد نبال برد     و می کار خود   لذت از نماید  و می تر راحت را ایشان خد ماتی،کار پردازد وپشتیبانیهاي

نامرغوب و نامطلوب د    ان و جوجه گوشت، بین رفتن پول از کالهبرداري نظیر خطراتی و منفی عواقب گونه هر از 3.مرغد   ار
بهترین با یکسال ود ر طول ماند، می مصون د یگر مسائل خیلی و نامناسب د   رمان و بهد اشت تغذیه، استاند ارد  و خد   مات غیر
می مهم و ارزش با اقتصادي خیلی نظر از که نماید  می استفاد   ه پرورش سالن از روزه 42 د  وره هشت به راند    مان نزدیک

باشد.
باشد   و د  اشته تمام شده قیمت با مناسبترین تولید را است بهترین توانسته ، سازماندهی اصولی سایه د ر اي مجموعه چنین

نماید   . خود پید ا محصوالت براي را خوبی و بازار مطمئن نیز جهان کشورهاي از تعد  اد    زیاد   ي د ر د اخلی بازار بر عالوه
واحد  هاي د ر آنهائیکه یا کنند   و می مرغ تالش پرورش امر د  ر کسانی که از اعم مجموعه، این مختلف واحد هاي د ر فعال اعضاء
واحدها د یگر و مالی، کامپیوتري اد اري، خوراك، واحد کارخانه ونقل، د امپزشکی، حمل خد  مات بهد اشتی یکروزه، جوجه تولید
کار خوب مفاهیم د  یگر و کتاب د  رست و آهنگ، کارسالم، حساب کار هم واقعی اصلی و معنی تعاونی، ازمفهوم همه کنند ، می کار

د  اند  . می بخود   ش متعلق را مجموعه خوب کار نتیجه فرد   ي هر کنند  و می درك بخوبی را

وهمد   لی همکاري تعاون، واقعی مفهوم است این
اند   ازیم. می خود مان کشور طیورگوشتی پرورش صنعت د  رزمینه موجود  تعاونی وضع به اجمالی نظر

اند ، رسانده ثبت به بیشتر یا تعاونی و یک حد  اقل شهرستانی هر د  ر کشور، گوشتی د  ر صنعتی طیور د هندگان پرورش
نیز کشوري سطح د   ر اند  . رساند ه ثبت به و راتشکیل استان گوشتی مرغد  اران تعاونیهاي اتحاد یه تعاونیها، این هراستان مرکز د   ر
هاي اتحادیه و تعاونیها هاي اند عمد ه فعالیت رسید    ه ثبت به زمینه این د ر د یگر تشکل هاي برخی باز و سراسري هاي اتحادیه

کرد  . خالصه توان می ذیل بشرح را گوشتی مرغ د  هند    گان پرورش تعاونی
از پائین تر آن قیمت و خارج وارد   گرد ید   ه از حمایتی ارز با که از د   ولت طیور خوراك تهیه اولیه مواد گرفتن جهت 1-تالش د    ر
ها. ظرفیت نسبت به اعضاء تعاونی بین د  ر مواد این توزیع ( زیاد بود  ه خیلی تفاوت این گذشته سالهاي د ر ) باشد . آزاد    می بازار

تعاونی اعضاء به مرتبط سازمانهاي و اد  ارات هاي بخشنامه ها، العمل د  ستور ابالغ رسانی و اطالع - 2
تشکیل میگردد  . مختلف د   راد ارات تعاونی با ارتباط د   ر که جلساتی در هیئت مد  یره نمایندگان شرکت - 3

خیلی  موارد   ي د ر مقامات با مالقات یا و آمیز اعتراض هاي نامه نوشتن با بود   ه مرغد    اران ضرر به که مواردي برخی به اعتراض - 4
خیلی که مشابه امور د یگر و اعضاء از خرید مرغ و کشتارگاه کرد ن و د   ایر شهرستان، یک د ر د   امپزشکی د   اروخانه یک تاسیس معد   ود،

است. شده مواجه با شکست هم معموال و نبود  ه تعاون واقعی اهد اف د  رجهت هم موارد ناد ر همین متاسفانه و محد ود   بود   ه
بد هند  . انجام که رسد خدماتی بنظر نمی پشتیبانی و مورد تامین در حد  اقل قابل توجه دیگري و عمد ه کار ها، اتحادیه و تعاونیها
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حقیقت د  ر نگهد اشته، پا سر و کرد   ه حفظ اد اري و سراسري چید مان این با را موجود    هاي اتحاد یه و تعاونیها که آنچه
می این نظایر و د   ولت اي از یارانه قیمت با طیور اولیه خوراك مواد  از د    ولتی اعم تسهیالت گرفتن یعنی اول بند   همان
ن یکپارچه کرد جهت د ر ها اتحاد   یه و آنها اعضاء تعاونیها، د ربین د   یگري ارتباط و همد  لی همکاري، هیچ گرنه . و باشد

ند  ارند  . همد   یگر با تولید ي تولید  وامورات د  ر اتفاق و اتحاد  و جمعی مشکالت اصالح کارها،
نماید     ، می را راحتتر پرد   اخت ولتی د تسهیالت ، ارد د خود بد نبال تعاونی اسم  تشکلی که به د  ولت چون آنکه خالصه
کرد ه راگم جایگاه خود    میان این د    ر تعاون روح اصل ولی می رسند    ثبت به تعاونی عنوان تحت شرکتهائی بنابراین
روستاها، امور و تعاون وزارت تشکیل با تعاون، امر د ر اخیر سال پنجاه این د ر د   ولت اد اري صرفا د   خالتهاي است.شاید    
رئیس و پنج وزیر عضویت با جمهور و رئیس ریاست تشکیل شوراي عالی تعاون به اخیرا وزارت تعاون،( تعاون روستائی، سازمان
یگر تشکیالت ود است) شد  ه پیشنهاد  نیز تعاون اطاق تشکیل همچنین و شد  ه پیشنهاد  ریزي برنامه یریت سازمان مد
همکاریهاي و واقعی حالت تعاون از مجریان و گان کنند تولید مرد  م، بین د  ر تعاونی مسیر که اند ه سبب گرد    ید د  ولتی
است .ما نمی باخته رنگ بتد   ریج واقعی تعاون مفهوم اصلی و شد ه کشاند ه و د  ولتی اد  اري حالت به فیما بین بتد   ریج
و تولید ات بتوانیم همکاري و تعاون روحیه با که یم عالقمند بلکه هیم، بد سر تعاون شعار تعاون، چتر اسمی ر زیر د خواهیم

هیم. بد ارتقاء کیفی و نظر کمی از خود    را مات خد
سیستم کامل مجتمع یک د   رقالب طیور پرورش صنعت ، د  نیا پیشرفته کشورهاي اکثر د  ر شد  ، ذکر باال د   ر تشکلی که

است. نشد ه سیستمی طراحی چنین ما تاکنون کشور ر د میگیرد ، انجام (Integrated system ماتی( خد یکپارچه
هاي و منطقی کشور مناسب کاري نتایج از الگو گرفتن ، کشور طیور صنعت د   ر اخیر چهل سال د    ر زمان، تجارب حاصله جبر
خد ماتی یکپارچه بین سیستم شرایط با مناسب عملی و علمی تلفیق نیز ما کشور د ر سبب خواهند   شد   که مسائل خیلی و دیگر
و د  راز سالیان از طی پس که گرفت خواهد  صورت زمانی این بیاید   و بوجود  و همکاري تعاون روح integrated)و system)

برسند    . تعاونی زمینه د  ر باور باین همه کشور، طیور صنعت اند   رکاران د ست ، فکري نیروي گرفتن بکار و الزم تجارب اخذ
اگر یک  بخصوص خواهد     کرد  ، کمک امر این رسیدن زود  تر به شود  ، نوشته مطالبی و گرد    د بررسی و بحث زمینه ها این د  ر  هر چه
باین رسید  ن د  ر زود   تر این الگو بپردازد  مسلما امر باین کار بعنوان شروع کشور یا شهرستانهاي مناطق از یکی د ر گونه این تشکل
گرد ید د   ر مطرح طیورگوشتی پرورش صنعت د ر خد   مات، یکپارچگی و مورد تعاون د  ر که کرد  .آنچه خواهد توجهی شایان کمک زمان
زمینه د  ر د  یگر حتی و طیور، و د  ام فعالیتهاي د رتمامی عمال یکپارچه خد   مات وارائه واقعی تعاون والگوست، مثال حقیقت بعنوان

گیرد . عمل قرار و باید  مورد   توجه تواند و می صنعتی و تولید ي کشاورزي هاي
تامین ، د رمانی بهد  اشتی خد   مات تامین ، طیور خوراك تامین یکروزه، جوجه تامین از تخمگذار، مرغ پرورش واحد هاي د  ر
توانند   می همه و همه ...... و مرغ تخم پخش ،   تامین امکانات تخم مرغ فراوري خد    مات تامین ، مرغ تخم آوري جمع امکانات
حفظ ضمن گیرند    تا انجام متمرکز و حساب شد ه بطور اصولی و یکپارچه ، خد  مات ارائه سیستم و پیوسته بهم تعاونی بصورت

. گرد  د تامین نیز گان کنند سود مصرف حساب، بی گران واسطه متعد  د ستهاي د حذف با ، گان تولید  کنند بهره و سود
خیلی د  ر بطوریکه ، است کرد ن پیاد ه قابل بخوبی شیري گاود   اري هاي واحد  د ر وجهی بهترین به اصولی برنامه چنین
حمایت و براي خود    نباید   ، شیر تولید  کنند ه گاود  اران هاي تعاونی و ها اتحاد یه چرا ، شود  می عمل پیشرفته از کشورهاي

: واحد هاي د   اشتن ، باشند   ند   اشته اختیار د  ر و تولید   ، ایجاد   را کار اصلی اهرمهاي ، خود   اعضاء اصولی و رست د پشتیبانی
لبنی محصوالت فروش و توزیع ، شیر ،فراوري آوري شیر متمرکز جمع پاستوریزاسیون ، واحد   کارخانه

ترین مناسب با ارزند  ه خدمات این ارائه جنین منجمد   گاوبراي تلقیح اسپرم و  و توزیع نگهد  اري، ، تولید ، تهیه واحد  متمرکز
اتحاد    یه و تعاونی عضو ي گاود   اریها به قیمت و کیفیت

......... و د  اروخانه سمپاشی ، ضد عفونی ، کوبی مایه ، رمانی د خد مات ارائه براي د امپزشکی و بهد   اشت متمرکز واحد  
قیمت و کیفیت مناسنترین با عضو گاود  اریهاي به مهم مات خد این خد مات این د   اد   ن جهت

نیاز مورد هاي واحد   برخی و قیمت مناسب و کیفیت با انبوه و تد     ارك اعضاء نیاز به بسته علوفه تامین و تهیه واحد
فعال که هایی مجموعه شرایطی ، چنین د   ر . میباشند  شیري اران گاود تعاونی یا اتحاد  یه یک ضروري هاي فعالیت د   یگرهمه از
قیمت ن آورد پایین د  ر مسلما ام مینمایند  ، اقد نهاد   ه ها و خد مات تد  ارك به وسیعی نسبت ر حد د چون حد  اقل میگرد ند  ،
بهترین نیز ها نهاد  ه و خد  مات کیفیت برد  ن باال امر د   ر همین از با استفاد  ه ضمنا ، باشند   موفق میتوانند   ها نهاد  ه و خد   مات
حقیقت د ر ، گشت برخواهد اعضاء خود  به نیز واحد  ها این از سود هریک امر، نهایت د ر و باشند    د  اشته میتوانند را اقد ام

. خواهد    گرفت تعلق اتحاد  یه گاود   اران و تعاونی بخود  اعضاء نیز واسطه گران بیحساب ي سود  ها از بخشی که گفت میتوان
بره و ان گوساله پرواربند هاي اتحاد     یه و تعاونیها ر د تفاوت بامختصر و حالت همین با تفکر این ایش پید کار و شکل این

شوند . فعال و شکل گرفته می تواند بخوبی و رستی نیز بد
پیاد  ه ممکن نحو بهترین به را واقعی و مهم امر این ، توانند می عسل زنبور د    هند گان پرورش هاي اتحاد   یه و تعاونیها
یه اتحاد و تعاونی د   ر واقعی اتفاق  اتحاد   و این د  و برگرد خود   اعضاء به بحق ، اعضاء زحمات  از حاصل وسود  هاي کنند
مهم واقعا تولید   ات ، زنبور عسل پرورش بخش د ر مثال ، میگرد  ند تولید   ي ي فعالیت ها بیشتر  چه هر شکوفایی سبب ها
تعاونیها ، حالت این بگیرد  و.............د    ر رونق صاد  رات بازار یابد   و توسعه ......رشد  و و الرو ، زنبور زهر ، رویال ژله د   یگر نظیر

خواهند   بود  . زمینه ها د ر تمام 44 اجرایی اصل بازوي بهترین
وبس. است همین از این نوشته اصلی چون هد   ف . گیرند قرار مورد  توجه و کاربردي مثبت نکات ها نوشته این بامید    آنکه از

توجه گرد  د  .  بذل ها گفته گونه باید باین باالجبار ساله اند  از20 چشم برنامه د  ر شد    ه بینی پیش اهداف به براي رسید             ن
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تعاد                                        ل اسید                                         و باز

ــیم   ــد                                        یم (+Na) ، پتاس عناصر معد                                        نی تک ظرفیتی مانند                       س
ــتاز  ــه د                                        رهموس ــل توج  -CL) به علت اثرات قاب

h)ــر +K)وکل
h)

 (Strong  Ions) ــوي ــاي ق ــید                                  - باز  بد                                        ن به عنوان یونه اس
ــیم قلیایی کنند                                        ه  ــد                                        یم  و  پتاس ــوند                                        . یونهاي س ــناخته میش ش
(آلکالوژنیک) هستند                                         و باعث افزایشpH  مایعات بد                                        ن میشوند                                         
  pH ــید                                        ي کنند                                        ه است و سبب کاهش د                        ر حالی که  یون کلر اس
ــد                                        یم بیشتر د                                        ر مایعات خارج سلولی و  مایعات بد                                        ن می گرد                        د                                        . س
خون وجود                       د                        ارد                                         د                                        ر حالی که پتاسیم،کاتیون د                                        اخل سلولی ست.  
 (CL- 

h)ــد                                        یم و پتاسیم اضافی  از راه کلیه  یون کلر براي د                                        فع س
ــد                       ، بنابراین با افزایش نمک یا کلرید                                         پتاسیم  مورد                         نیاز می باش
ــره، میزان مصرف آب  افزایش می یابد                                        .  اثر تحریکی کلر  د                                        ر جی
ــد                                        یم  د                                        ر مصرف آب یا بعنوان یک آنیون همراه کاتیونهاي س
پتاسیم(Na) وK عملکرد                       آن شک و ترد                                        ید                                         است. احتماال تاثیر 
ــتگی د                                        ارد                                        .  د                              ر مطالعه اي کلرید                                          کلر به  میزان  مصرف آب  بس
ــد                                          ــر د                                        ر مقاد                                        یر0/15 د                                        رص آمونیوم(NH4CL) جهت تامین کل
ــد                                        ،  مصرف  (مقد                                        ار پایه)،25 /0و 0/35 د                                        رصد                                         به جیره افزود                                        ه ش
ــب از  102- 105  تا 114   ــا 28 روزگی به ترتی آب را د                                        ر 21 ت
ــتی افزایش د                                        اد                                         و رطوبت  میلی لیتر د                                        ر روز د                                        ر جوجه هاي گوش
مد                                        فوع را  از 72/2  به  74/3  تا  76/9  د                                        رصد                                         د                                        ر  14  تا  28  
ــد                                         به ترتیب 735 ، 741 و 741 گرم  روزگی باال برد                                        ، میزان رش

 (Zisman, 1986)                                         بود
ــاس میزان خصوصیات شیمیائی  ــماي خون براس pH  پالس
ــید                                        ها وبازهاي حل شد                                        ه د                                        ر آن تعیین میشود                                        . اسید                                        ها ، بازها  اس

به 3 د                                        سته تقسیم می گرد                        ند                      .              
H2Oو Co2 1. اسید                                        کربنیک حاصل از ترکیب

2. اسید                                        هاي قابل متابولیسم همچون اسید                              استیک واسید                                    الکتیک.
ــید                                        هاي معد                                        نی غیرقابل متابولیز (ثابت ) جذب  3. بازها و اس
ــطه و تهویه ریوي حذف نمی  ــم واس ــد                        ه از جیره   با متابولیس ش
ــوند                                         بلکه از راه اد                                        رار د                                        فع می گرد                        ند                                        و غلظت آن ها د                                        ر پالسما  ش

تحت کنترل خاص کلیه قرار د                                        ارد                                        .
ــید                                        ا ــولفوریک حاصل اکس ــکیل اسید                                        س   براي مثال تش

ــد                                          ــت  اما این واکنش طی رش ــین متیونین و سیستین اس س
ــید                                        هاي آمینه گوگرد                                         د                                        ار بیشتر به بافتها میروند                                         محد                                        ود                                          که اس
میگرد                                        د                                        . (Show , 1989)   بمنظور حفظ مقد                                        ار آنیون مطلوب 
ــورت  ــون بص ــات خ ــد                                        یم خون ، مقاد                                        یر کلروبیکربن د                                        ر برابر س
ــر  ــل تغییر می کنند                                        . بد                                        ین صورت که با افزایش مقد                                        ار کل متقاب

،مقد                                        ارHCo3  کاهش می یابد                                         و برعکس(شکل1)
ــاي  ــت ه ــار محد                                        ود                                        ی ــه جیره ،  د                                        ر کن افزود                                        ن کلر اضافی ب

تنظیم الکترولیت و  بیکربنات سـد                                     یم 
جیره جوجه هاي گوشتی و مرغان ماد                                     ر 

ــود                                         با افزود                                        ن   فیزیولوژیکی معین ، باعث افزایش کلر خون می ش
ــه  ــد                                    . افزود                                        ن  HCo3  ب ــه جیره کلر کاهش می یاب HCo3  ب
ــره  با افزایش  د                                        فع کلر از راه کلیه پرند                                        ه ،  باعث کاهش کلر  جی
ــود                                         .  بنتون  و همکاران  (1998) عنوان  نمود                        ند                              که  فعال میش
ــما  کاهش  د                                        فع +H  و باز جذب HCo3   از  افزایش کلرپالس
ــما  باعث  افزایش  کلیه  میگرد                                        د                                        . د                                        ر حالیکه  افزایش+Na  پالس
ــما  ــود                                        .  افزایش +K پالس د                                        فع+H   و  باز جذب  HCo3  می ش
ــر  ــب  کاهش باز  جذب HCo3   از کلیه ها میگرد                                        د                                        .  بناب موج
ــر  ــب  مذکور،  ارتباط الکترولیت ها  با همد                                        یگر  از قرار زی مطال

است :

• مقد                                              ار+ K و+H د                                          ر پالسما رابطه ي مستقیم د                        ارد                      . 
(مقد                                        ار K+ با pH رابطه ي عکس د                            ارد                      )

• میزان HCo3 با +Na پالسما رابطه مستقیم د                            ارد                                      .
• مقد                                        ارHCo3 با -CL پالسما رابطه معکوس د                           ارد                      .

ــد                                          ــر0/1  واح ــرن و لوي (1993) بیان کرد                                        ند                                         که به ازاي ه ب
ــش د                                        ر pH  (افزایش       0/2 تا  1/7  میلی اکی واالن د                                        ر  کاه

لیتر به مقد                                        ار +K   پالسما افزود                                        ه میشود                                        .
 PH  مهمترین سیستم بافري د                                        ر حفظ HCo3 سیستم

خون د                                        ر حد                                         طبیعی می باشد                                         که  عملکرد                                          آن بوسیله  ریه ها 
و کلیه ها تنظیم میشود                                        . با توجه به آن کهpH خون توسط  

سیستم بافري HCo3  تعیین می گرد                                        د                                         ، با معاد                                        له هند                                        رسون 
ها سلباخ بیان می شود                             .

(H+

د                                                        کتر رامین نجفی  D.V.M (متخصص بیماریهاي طیور و عضو هیئت علمی د           انشــگاه ارومیه)  
سید             محمد                              رضا حاجی اصغري (کارشناس علوم د                                    امی) 

(شکل1)
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PCo2  فشار نسبی د                                        ي اکسید                                         کربن است . 
بطور طبیعی نسبت               د                                        ر انسان        است که سبب 

ــود                                        .  (بنتون  و همکاران  ــود                                          pH  خون  تقریبا  7/4  ش می ش
(1998) فشارنسبی د                                   ي اکسید                                  کربن PCo2  با پتانسیومتري 
مستقیم قابل تعیین است (غلظت مرتبط با پتانسیل با استفاد                                        ه 

.(Nernst از معاد                                        له
بیکربنات سد                                        یم با استفاد                                        ه ازمعاد                                        له زیر ازPCo2محاسبه میشود                                        : 

 Log HCo3 =pH +Log  PCo2                            
 (بورگز و همکاران2003 )       

ــور  ــر بط ــه زی ــه( Zisman1986)   معاد                                        ل ــاس معاد                                        ل  براس
ــبه میزان  HCo3  خون د                                        ر طیور بیان  اختصاصی براي محاس

گرد                                        ید                                        ه است :
 HCo3- = antilog PH= 6.09 + Log (0.0282 x PCo2).
ــتن pH  وPCo2  میتوان بار اضافی موجود                                         د                                        رمایعات  با د                                        اش

سلولی را بصورت زیر محاسبه کرد                                         :
(بورگزوهمکاران2003)                                           

BEecf = HCo3 –24/8 +16/2 (PH – 7.4)H               
ــت یابی به بهترین نتایج د                                        ر طول شرایط استرس  بمنظور د                                        س
ــت که باز اضافی د                                        ر صفر یا  گرمائی یا د                                        ماي معتد                                        ل بهتر اس

نزد                                        یک به صفر حفظ گرد                                        د                                        . 
ــید                                         کربنیک قوي  سیستم  بافري HCo3  خون تا حد                                        ي اس
ــید                                         و  (H2Co3) وHCo3  را  بعنوان کونژوگه جفت هاي اس
باز مصرف می کند                                         و H2 Co3   د                                        ر واکنش آب با د                                        ي اکسید                                         

کربن برگشت پذیر است . 
Co2  خون  بطور منظم بین فاز هاي آبی و گازي د                                        ر ریه ها 
ــود                                        . اگر مرغ د                                        ر یک محیط معتد                                        ل باشد                                        . هنگامیکه    مباد                                        له میش
ــود                                        ، H2 Co3  که  مصرف  OH اضافی باید                                          جذب  خون ش
ــریعا از گاز  Co2 که  ــود                                          و به HCo3 تبد                                        یل میگرد                                        د                                          س میش
ــود                                         جایگزین میگرد                                        د                                        . البته  به مقد                                        ار زیاد                                        ي د                                        ر ریه ذخیره میش
Co2د                                        رنتیجه سوخت هوازي د                                        ر بافتها به خوبی حاصل میشود                                        . 
 Co2                                         د                                        رخون انعکاس وضعیت تولید  H2Co3  ــبت ثابت نس

h.                                        د                                        ربازد                                        م میباشد Co2 ــوخت وسازبافتی ومیزان د                                        فع د                                        رطول س
 (Lehninger , 1970)                                 HCo3

ــیمیائی خنثی د                                        ر مایعات خارج  بمنظور حفظ حالت الکتروش
ــلولی بد                                        ن مانند                                         پالسماي خون ،  سد                                        یم  با کلر  و د                                        ر مقاد                                        یر  س

کمتر با بیکربنات (-HCo3 )  باالنس میشود                                        .  
ــد                                        یم به جیره بمنظور  بنابراین افزود                                        ن نمک و بیکربنات س
ــیاري از  ــراي بس ــوص ب ــن ترکیبات د                                        ر خون ، بخص تقویت ای
ــت. مونجین  (1986)  بیان  فرآیند                                        هاي بد                                        ن حائز اهمیت اس
کرد                                         که بنظر میرسد                                         بیکربنات سد                                        یم یک ترکیب  بسیار مهمی  
ــهولت  pH  خون را تحت تاثیر قرار  ــد                                        یم بس ــد                                         چرا که س باش
ــت ) و بیکربنات  مفید                                          مید                                        هد                                        ، ( د                                        ر تعاد                                        ل یونهاي +H  موثراس
را تامین می کند                                        .د                                        امرون وهمکاران(1986)نتیجه گیري کرد                                        ند                                         
ــد                                        یم موجود                                         د                                       ر بیکربنات  سد                                        یم  به اند                                        ازه  سد                                        یم  موجود                                          که س
ــتی قابل د                                        سترس است. استفاد                                        ه  د                                        رنمک براي جوجه هاي گوش
ــد                                        یم، میزان تغییرپذیري را د                                        ر  ازد                                        ومنبع مختلف براي تامین س
ارزیابی هاي سد                                        یم کاهش مید                                        هد                            ومقاد                                        یرسد                                        یم جیره را نزد                                        یک 

به مقد                                        ار پیش بینی شد                                        ه نگه مید                                        ارد                                        .
ــتفاد                                        ه از مکمل بد                                        ون کلرور سد                                        یم  د                                        ر مرغان ماد                                        ر گوشتی،اس
ــکی کربنات (کربنات 3 ریشه اي)   مثل بیکربنات سد                                        یم یا سس

بهمراه نمک، د                                        ر تجارب فیلد                                        ي بسیاري از تولید                                         کنند                                        گان بزرگ 
د                                        ر آمریکا نشان د                                        اد                                        ه شد                                        ه است که منحنی هاي تولید                                         بخصوص 
ــود                                        . گارد                                        ینر و د                                        وار (1976) نتیجه  د                                        ر فاز پیک تولید                                         صاف میش
ــد                                        یم  هر  د                                        و  منابع خوبی  گرفتند                                         که کلرید                                         آمونیوم  و کلرید                                         س
ــتی تا 21  ــتارتر جوجه هاي گوش براي  تامین کلر د                                        ر غذاي اس

روزگی محسوب میشوند                                        .
ــاي  ــا آنیونه ــی +Ca2   و+Mg2    ی ــاي  د                                        و ظرفیت کاتیونه
ــط -1/8) مانند                                    ــفات ( با  ظرفیت متوس ــولفات(-So2 ) و  فس س
ــر  ــد                                       ود                             HPo4-           %20 و  تقریبا  HPo4-  %80 ، مهمترین  باف ح
ــلولی  کونژوگه  کنند                                        ه اسید                                         – باز) اثرات ضعیف تري  د                                        اخل  س

نسبت به یونهاي تک ظرفیتی د                                        ارند                                        .
ــیار باال  ــولفات بس ــیون جیره به اشتباه س گاهی د                                        ر فرموالس
ــتفاد                                        ه از بیش از20% کنجاله  کانوال د                                        ر جیره)   میشود                                         (مثل  اس
ــفات  بسیار باالئی به  جیره افزود                                        ه میشود                                        . ( افزود                                        ن مونو  یا  فس
ــیم  فسفات) که منجر به اسید                                        وز متابولیک  میگرد                                        د                                         که د                                        ر  کلس
ــکالتی د                                        ر استخوان  یا  کیفیت پوسته  تخم مرغ  نتیجه  آن مش
حاد                                        ث میشود                                        . سولفات اضافی ، اسید                                         سولفوریک تولید                                         می کند                                         
ــط محققین کنجاله کانوال د                                        ر  کاناد                                        ا گزارش گرد                                        ید                                        ه است   و توس
که  اسید                                         به مقاد                                        یري از کلسیم خون باند                                         متصل می شود                                         و آنرا 
ــکالت استخوانی مانند                                          از بد                                        ن خارج می کند                                         و منجر به بروز مش

خمید                                        گی پاها میشود                                        . 
ــفر و کمبود                                         آن د                                        ر بد                                        ن  ــد                                        یم اضافی باعث افزایش د                                        فع فس س

میشود                                        . 
چند                                        ین سال پیش یک زئولیت سنتتیک  A  (اتاکال)  حاوي 
ــد                                        یم ، بمنظور برد                                        اشت مقد                                        اري فسفر از  حد                                        ود                                          12/6  د                                        رصد                                         س
ــفر  مرغان تخمگذار و بهبود                                         کیفیت پوسته د                                        ر جیره هاي با فس

باال ساخته شد                                        ه است. 
ــفر کافی نیاز د                                        ارد                                         از  ــرایط استرس گرمائی ، مرغ به فس د                                        ر ش
آنجائیکه د                                        ر طول استرس گرمائی که مقاد                                        یر فسفرقابل د                                        سترس 
ــر  0/25   د                                        رصد                                          بود                                          10%  تلفات  گزارش گرد                                        ید                                       .  طبیعت  زی
ــید                                        ي فسفر ممکن است د                                        ر مقابله با آلکالوزیس تنفسی مفید                                          اس

باشد                                         (د                                        ر pH  باالي خون). 
ــیاري از جوانب ساختار سلولی و عملکرد                                         آنها تحت  اگرچه بس
ــا د                                        ر  ــر  pH  قرار می گیرد                                         اما فعالیت  کاتالیزوري آنزیم ه تاثی
ــت. هر گروه  از آنزیم ها  د                                        ر بد                                        ن  ــیار حساس  اس برابر pH  بس
ــوب  د                                        ر pH خاصی حد                                        اکثر  فعالیت خود                                         را د                                        ارند                                         که pH مطل

  pH  ــود                                         و فعالیت  این  آنزیم ها  د                                        ر هر طرف از گفته  میش
مطلوب به سرعت کاهش می یابد                                        . 

ــد                                        ن  ــات ب ــلولها و مایع ــن کنترل بیولوژیکی  pH  س بنابرای
اهمیت اساسی د                                        ر تمام جوانب متابولیسم و عملکرد                                         سلولی د                                        ارد                                    

 .(Lehninger ,1970)

تنظیم الکترولیت جیره

“ الکترولیت ها “  ترکیبات محلول د                                        اراي کاتیونها و آنیونهائی 
ــی را  ــان الکتریک ــال جری ــتند                                         که به محلول خاصیت انتق هس
ــک  ــی ت ــن ترکیبات معد                                        ن ــد                                        .  افزود                                        نیهاي غذائی  که  ای مید                                        هن
ــت با اصطالح د                                        رست تر “  ظرفیتی را فراهم می کنند                                         ممکن اس
ــوند                                         ( اگرچه نمک ها  نمکهاي “ الکترولیت یا مکمل ها بیان ش
جامد                                              و الکترولیت ها مایع          مانند                                         الکترولیت هاي باتري اتومبیل 

می باشند                      ).
ــور  ــاي طی ــره  (DEB)  د                                        ر جیره ه ــم الکترولیت  جی تنظی

PH = 6.1+Log[HCo3- ] / 0.03 PCo2

HCo3
0/03PCo3
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گیرد که می کلرصورت و پتاسیم ، سد   یم کلی مقاد یر براساس
د  ر پتاسیم یا سد یم توانائی آید . می بد ست آزمایشگاه د  ر آنالیز با
خنثی د  ر کلر و ( OH) ــیل هید    روکس گروههاي ــازي خنثی س
بیان واالن اکی میلی اصطالح با (H+) هید    روژن یونهاي ــازي س
مولکولی وزن یا عناصر از هرکد  ام اتمی وزن واقع د    ر میشود     که
باشد . دارند       می که باري یا ظرفیت بهمراه مولکولها از کدام هر

ــی خنث واکنش د    ر اي که ماد ه واالن وزن اکی ، ــف تعری د   ر
فرمولی وزن از گرم یک با که است کند      وزنی می شرکت سازي
واکنش می ویا کند می ــرکت ش ، واکنش آن د      ر هید  روژن یون

.(Skoog and West ، 1974) د          هد
اکی میلی به Na+ K - CL-بعنوان DEB طیور، ــه تغذی د          ر
ــان بی جیره گرم د  ر100 واالن اکی میلی یابه د  رکیلوگرم واالن
DEB معموال ــتی گوش هاي ماد   روجوجه هاي جیره ــود     . میش
ــا 25 ت یا 10 کیلوگرم د  ر واالن ــی اک میلی  250 ــا ت 100 از

دارند  . mEq/100 gr
ــاوت متف ــر کل Na و ، Kــه د ر هائی ک ــره DEBجی ارزش
ایند    کسدو بخاطراینکه ــد   . ــتهمانباش ، ممکناس ــتند هس

د ارند     . معدنی ترکیبات از آنیون ویک کاتیون
ــاس براس DEB محاسبه د    ر متد اول فاکتورهاي 1 جد      ول

مید هد. را نشان جیره ظرفیتی تک مواد  معد   نی مقادیر
مقاد  یر ، تولید   مثل ــد  یا رش کاهش ــد   نه رش افزایش بمنظور

ــد  باش قبول قابل مقاد  یر د  ر باید  کلر و پتاسیم ، ــدیم س کلی
مقادیر تعیین ــند  . باش زیاد  سمی نه ــند  ، باش د   اشته کمبود نه
و ــتی گوش هاي جوجه د   ر جیره کلر و پتاسیم ، ــد   یم س مطلوب
اقتصاد ي د   غد غه ، عملکرد   بهتر به یابی دست براي ماد ر مرغان

برآورد    در که فاکتورهایی میگرد د   . ــوب محس تغذیه متخصصین

جیره د ر مغذي مواد کلی مقادیر ــاس براس دارند ، نقش DEB
مقاد  یر مواد  مغذي زیستی فراهم قابلیت د رواقع، اما باشند . می طیور
میشوندراتحت جذب جریان خون به از رود  ه که موادمغذي واقعی
جذب ,CL,K)ضریب Na)ظرفیتی تک .یونهاي قرارمید   هد تاثیر

ظرفیتی(S,Ca,Mg,P)د ارند    . دو یونهاي به نسبت بهتري
مواد         کلی مقاد  یر ــاس براس DEB ــبه محاس براي مثال یک
گوشتی جوجه ــتارتر اس پیش جیره یک د   ر ظرفیتی تک معد      نی
بیکربنات سدیم د     رصد و 0/25 کلر تا استفاد ه شده نمک از که

است: زیر صورت آید به بد   ست 0/3

0/28%x434/98        =121/79 mEq/Kg (Na)
h0/75% x255/74        = 191/80 mEq/Kg (K)
0/25%x -282/06        = -70/51 mEq/Kg (Cl)  

DEB = 243/08 mEq/Kg (24/3 mEq/100g)  

استفاد      ه مقاد یرمورد ــیم،از پتاس نظر از برزیلی سویاي کنجاله
بنابراین است. نشد    ه بیان آن د  لیل اگرچه ــت. کمتراس امریکا د   ر
مهم DEB دقیق محاسبه براي سویا کنجاله در پتاسیم آنالیز

باشد . می

Electrolyte Supplements الکترولیت هاي مکمل

مصرف قابلیت که بازار موجود در تجاري الکترولیت نمکهاي
بیکربنات نمک، د ارند   ، ماد ر مرغان و ــتی گوش هاي جوجه د    ر
، کلرید منیزیوم ،کلرید کلرید کلسیم ، ، کلراید آمونیوم ــدیم س
سد      یم و استات استات ( K2 Co3) ــیم پتاس و کربنات پتاسیم

میباشد . پتاسیم
نمک به ــاس ــویه حس س با گرفته صورت تحقیقات ــاس براس

کلراید          ، مید  هد افزایش را خون ــار فش نمک اینکه با رت. موش
میدهد   . کاهش آنرا پتاسیم

ــد    ند  با افزایش ش می تغذیه نمک مقادیرثابتی با که رت هایی
می عروقی محافظت ــار فش افزایش برابر د     ر K/Na ــبت نس
موشهایی حالیکه در شد   ند  .
را K/Na ثابتی از نسبت که
مقدار افزایش با ــتند        د اش
، آسیب عروقی ــار فش و نمک
د  رحالی یافت افزایش کلیوي
پاپیالي به جریان پالسما که
ــی یافت ــش م کاه ــوي کلی
که ــت اس ــواهدي ش نیز و
را فشارخون پتاسیم افزود   ن
فشار با انسانی بیماران د         ر
نمک کاهش از ــی ناش باالي

میدهد.
هرکد  ام د ر خون ــیم کلس
د   رگیر قلب عضله انقباضات از
پتاسیم که حالی د      ر ــت اس
تاثیر قلب عضله استراحت د    ر
ریتم در د و بنابراین هر د ارد ،
ــل د    خی قلب ضربان طبیعی

هستند.

است  mEq/100g فرمول تشخیص

[( جیره د     ر mg )  ( [(ظرفیت
به گرم وزن مولکولی یا اتمی

فاکتورسدیم
فاکتور
فاکتور

پتاسیم
کلراید
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د       ر پتاسیم تامین منبع بعنوان ( K2Co3)ــیم پتاس کربنات
میشود    . مصرفی پتاسیم حد   ود%10 تا گوشتی هاي جوجه

ــترس اس درمقاد  یر باال براي ( K2 Co3) ــیم پتاس کربنات
گاهی عملکرد گله . اما ــت اس گرفته قرار ارزیابی حرارتی مورد
د  ر غذا طعم به مربوط ــائل مس بخاطر احتماال مید  هد       کاهش را
آینده د    ر احتماال . پتاسیم کربنات از اند    ازه از بیش ــتفاد ه اس
وآمینواسید هاي پائین با پروتئین هاي جیره براي که شود ثابت
بجاي مقد       اري )که متیونین و تروئونین ، جیره(لیزین سنتتیک

مفید  باشد     . شوند بسیار می جایگزین سویا کنجاله از

گرمائی  استرس

ــتی گوش جوجه تولیدکننده ازشرکتهاي چهارم د   رحدود    یک
NaHCo3.)کربنات ــکی یاسس ــد  یم س ازبیکربنات د   رامریکا
میکنند  . ــتفاد    ه اس تابستان گرم ماههاي .NaCo3)د ر 2H2o
در بخوبی گرمائی استرس د    ر سد   یم بیکربنات ــودمند     ي س
بطور که مقادیري وجود این با است. گرد ید     ه ــتند مس مقاالت
0/22 میشود بنظر میرسد استفاده و هواي داغ آب د ر تجارتی
مید  هد       که ــان نش باشد   که جیره سدیم ــط متوس % یا 0/23
از گرمائی استرس د رطول شده استفاده سدیم بیکربنات میزان
گرفته صورت تحقیقات براساس ــت. اس تر پائین مطلوب مقد       ار
یا کلر % 0/25 و ــتر بیش یا %0/28 جیره د ر ــد یم س مقاد             یر
به دستیابی بمنظور سد   یم بیکربنات % 0/40 حداقل با بیشتر
پایانی رشد و هاي درد  وره گوشتی هاي درجوجه مطلوب نتایج

می باشد. هواي گرم آب و در
تعد   اد افزایش به منجر ــد    ید که ش گرمائی ــترس اس طول د ر
د    ماي و ( عمق تنفس کم ، ــریع س ، ــد    ید ش زد   ن له له تنفس (
د    ي از زیاد      ي مقاد   یر غیرطبیعی بطور ــود   ، میش باال رکتوم
میرود ــت د      س از و میشود     خارج خون از (Co2) اکسیدکربن
یابد      )HCo3 کاهش می کاهش PCo2 Co2یا (فشار نسبی
براساس یابد . می افزایش ــاعتی س 2 د وره د     ریک pHمی یابد و
در گرمائی استرس طول د ر ــتی گوش هاي عملکرد بهتر جوجه
نسبت Co3 تولید کنند   ه بافر _ سد یم بیکربنات از ــتفاد  ه اس
و جیره سدیم مقد   ار همان د  ر ( NaCo3) ــدیم س به کربنات

ــد           ش بالنا و گورمن ــط توس گیري نتیجه چنین ، DEB جیره
بیکربنات یون به متابولیکی ایجاد  نیاز باعث گرمائی استرس که

میشود  . ( HCo3-)
ــی ــیم ــوجگرمائ ــکم ــن تغذیهد   رطولی متخصصی لذا
دان یا و د رآب KCL یا NaHCo3 از کنند      و توانند د خالت
از بسیاري د  ر گرمائی استرس زیانبار اثرات کنند        ، ــتفاد   ه اس
از ــتفاد ه اس با گرم فصول طول د   ر یابد        . می موارد  کاهش
هاي جوجه زیاد     در تلفات از جلوگیري بمنظور سدیم بیکربنات
می گرم د   ر طول  فصل رشد   تحریک و سنگین  وزن  گوشتی
سد       یم تا کرد       . فرموله باال کافی حد  به را جیره DEB توان
بیشتري تاثیر غذا به نسبت آب راه از ــتفاد  ه اس د ر اي اند             ازه

.(Ross , 1979) د   ارد
ــتی ناد       رس د زهاي ها گله صاحبان گاهی که این علت به اما
از ــخصی مش مقدار کنندبهتر است استفاد ه می آب را از طریق
سدیم د رحد ود 11 شود .بیکربنات دان داد ه در سدیم بیکربنات

دارد. h(100°F) 37.8°c آب د   ر حاللیت درصد
حاضر حال د ر که ، بالناو د ریک د  کتر ــترالیائی اس محقق
تقریبا ــد    یم س بیکربنات با ــمند   ي  ارزش کار ، است بازنشسته

( 5.6g/l) آب د ر ــا ی د رصد  ) 2/53 تا ) د     ان در باال ــر مقاد   ی د     ر
متوسط(د   رمحد   وده گرمائی استرس در ــتی گوش هاي جوجه د ر

د      اد. انجام سانتیگراد) د  رجه 31 تا 30 دمایی
ــترالیا، اس د      ر کنند  که می ذکر (1998) همکاران و بنتون
ــتی گوش هاي جوجه هاي جیره د       ر NaHCo3 از ــتفاد     ه اس

د  رطی ــودکه میش وباعث ــت اس گردید ه د رصدمتد   اول 0/5 تا
د   اد    ند  که ــان نش آنها برسد. فروش وزن به زودتر روز ــتان2 تابس
بهتري به پاسخ گرمائی ــترس اس برابر د     ر گوشتی هاي جوجه
K2Co3 یا  Na2Co3 , KHCo3 NaHCo3 نسبت به

(2 (جدول مید هند.
ــترس کرد ند    که اس مشاهده (1985) همکاران Teeter و
که هفته 4 آربواکرز ــتی گوش هاي جوجه د    ر (c°32) گرمائی
از ( 7/411) باالتر خون pH توجهی قابل بطور میزد          ند ــه له ل
پرورش معتدل محیط در زد ند    یا نمی له له بود  ند  که ــی پرند گان

(3 (جدول ( 7 /304 ) یافتند   . می
د        ر ( مد   ت (طوالنی مزمن بصورت که ــتی گوش هاي جوجه
له له د    رطول متناوب گیرند  ،بطور می قرار گرمائی ــترس برابر اس
گرمائی استرس د  ر داشتند   ، ــی تنفس آلکالوز (Panting) زد   ن
می زنند له له مداوم گوشتی هاي جوجه ــدید    ) و ش کوتاه ) حاد
ــد    یم س د   رصد   بیکربنات 0/5 وجود با برند  . می رنج آلکالوز از و
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خون PH می زنند  ، ــتی که له له گوش هاي جوجه غذاي د      ر
د ریافت پایه که غذاي کنترل گروه خون  pH  ــد مانن (7/410)
استرس در سد   یم میدهد   بیکربنات ــان نش بود  که می کرد ند ،
ــترس اس ــود   تحت شرایط نمیش آلکالوزیس منجر به گرمائی
pH می زنند  ، له له پرند  گان تمام نیزهنگامیکه حاد   ــی گرمائ
بیکربنات از ــی که ــابه گروه مش (7/521) کنترل گروه خون
آلکالوزیس بدتر بنابراین بود. (7/528) کرد   ند    ــدیم تغذیه س
گرمایی استرس فاز طی ــید. بهبود   بخش گله عملکرد    و نگرد    ید 

میشد ند       تغذیه سدیم بابیکربنات که گوشتی هاي جوجه مزمن
مقابل 407 (444در آوردند  . بدست ــتري بیش د  رصد  وزن 9/1

(P>0.05 ، گرم
0/5 گردید ، ــروع ش روزگی 28 د     ر دیگري که آزمایش د    ر
بطور غذا در کلرید  آمونیوم %1 بعالوه ــد     یم س د   رصد  بیکربنات

امواج بد ترین از یکی ، ــتی گوش هاي جوجه جیره د        ر ــد  یم س
تا ــن 29 س د ر پرندگان هنگامیکه د  ر خودش تاریخ د  ر گرمائی

 ( (شکل2 افتاد. اتفاق بودند    ، 35 روزگی
د  رطول  بود     اما طبیعی تلفات گرمائی ــترس اس بعد از و قبل
د رصد    0/5 د   رمقادیر0/39یا ــدیم س بیکربنات گرمائی ــترس اس
( % 7/8- ــا 7/6 (تقریب داد. ــش کاه نصف را تا تلفات ــره ، جی
ترتیب به که مکمل 0/17یا%0/28 ، 0/06 مقاد   یر با ــه مقایس د        ر
ها جیره د   ر ــدیم س مقاد یر 13/5د رصد بود . و 14 ، تلفات14

ــورد    م در اطالعاتی ،0/22و0/25د رصد  بود . 0/19 ،0/16 ،0/13
میشود   که گیري نتیجه چنین . است نشد ه د  اد    ه کلر یا ــیم پتاس
تلفات کردن نصف براي ــدیم س حد  اقل0/4د   رصد  بیکربنات
0/39 و بین0/28 (د    قیقا ــت. الزم اس گرمائی ــترس اس طول د    ر
گرمائی،بیان استرس همکاران(2003)درآزمایش د  رصد )بورگزو
236mEqو /Kg وزن ــش افزای ــراي ب کرد      ندکهDEBمطلوب
221.5mE q/ Kgمتوسط بطور FCR 207 mE q/Kg براي
تحقیق در بود    ند . ــد یم س منابع نمک و سدیم میباشد .بیکربنات
شده د    اد    ه نشان 4 شـکل 2003)در همکاران و د یگري (بورگز
DEB تنظیم با استرس گرمائی اثر باز(pH) د  ر افزایش . ــت اس

شد. د   اشته نگاه صفر نزد  یک mEq / Kg در240

کوکسیدیوز

ــببافزایش ــتات،بیکربناتسد یمس عد   موجود کوکسیدیوس
%48 گرد  د می رود   ه عرضی برش د      ر ــپورزوئیتها تعد    اد  اس
به ماگزیما ــا ایمری افزایش   %68 ، ــروولینا آس ایمریا ــش افزای

د  اد. رخ کنترل گروه مقایسه با د  ر تلقیح دنبال
گرم میلی مقدار121 د  ر ــین موننس بعالوه سدیم بیکربنات با
تا آسروولینا ایمریا هاي ــپوروزئیت تعد اد     اس ، غذا کیلوگرم د        ر
د  ر ماگزیماي ایمریا و  تعداد      یابد می ــش افزای ــد      6/4 درص
موننسین با ــه مقایس یابد د  ر می افزایش تا %104 تکامل حال
قابل بطور سد      یم بیکربنات با ــین موننس اینکه تنهائی.بعلت به 
د  ر ــتی گوش هاي جوجه وعملکرد مانی بهبود   زند ه باعث توجهی
میشود بنظرمیرسد   که بیکربنات تنهائی به با موننسین ــه مقایس
بیش با یا و رود     ه مخاط ، ــید یا یا  کوکس یونوفور با ــد        یم س

بهبود      و ایمنی باعث افزایش که ، ــل د   ارد تد    اخ اینها از یکی از 
تد       اخل از میگردد.جد اي کوکسید  یا با چالنج نوع هر به مقاومت
که نر نیکوالس بوقلمون ترایال پن د   ر ــین موننس و ــد          یم س
در ــید   یا کوکس تلقیح بد  ون یا کوکسید  یا تلقیح بهمراه بستر د ر
شد  بیکربنات د   اد  ه نشان ــد   . ش انجام روزگی 14 د  ر پرند گان
0/25 مقد ار د ارد. بوقلمون عملکرد د ر اثرمفیدي جیره، ــد یم س
وزن توجهی قابل بطور موننسین بدون سد   یم بیکربنات د      رصد 
بهبود   بخشید  و روزگی 42 د   ر را غذائی تبد یل ضریب ــبت نس و
بد   ون کنترل گروه با مقایسه در روزگی 126 د  ر را تلفات میزان

د    اد . کاهش موننسین و سدیم بیکربنات
ــین موننس با بوقلمون هاي ــره )جی Hoogeet +al 2000)
ــات را تلف غذائی  و تبد یل میزان ، ــدن ب وزن  ( mg/ kg 99)
122 و روزگی 42 د   ر موننسین بد  ون هاي جیره با ــه مقایس د     ر
موننسین از ترکیبی حاوي هاي جیره ــید  . بخش بهبود        روزگی
با در مقایسه روزگی 126 و روزگی 42 د      ر ــدیم س بیکربنات و
، بد       ن وزن ، تنهائی به سد     یم بیکربنات یا تنهائی به ــین موننس

د     اشتند . بهتري تلفات و غذائی تبدیل میزان
در ــدیم س بیکربنات که است ــده ش د   اد ه نشان جد ول4 د ر

ــر براب د ر ــرم گ 594 ) % تا 34/4 را بد  ن وزن ــی توجه ــل قاب
7/276 تا 7/294 از را خون pH و د         اد افزایش ــرم) گ 442
ــی م له له که پرندگانی د      ر و زد   ند نمی له له که ــی د      رپرند گان
جوجه در pH 7/290) د اد   . کاهش 7/293 ــد    از7/381تا زد  ن
بیکربنات ( ــت اس معتد   ل د ماي با کنترل گروه ــتی هاي گوش
اما نگرفت قرار مورد    ارزیابی مطالعه این د   ر تنهائی به ــد     یم س
% 25/1 تا توجهی قابل بطور تنهائی به (% 1) ــد           آمونیوم کلری
ترکیب از که ــید . بهبود   بخش را گرم) وزن مقابل442 (553د   ر
له له عالیم فاقد ایی گله انتخاب بود . کمتر ــد   یم س با بیکربنات
جهت راهی باشدکه است ممکن گرمایی استرس طول زد ن د      ر
که مورد ــد باش مطلوب گرم هواي و د  رآب عملکرد نتاج بهبود

نگرفته است. بررسی قرار
ــزارش )گ Webster, Ca , ــی(1990 بریتانیای ــن محققی
بیکربنات مختلف مقادیر با پن د ر کارآزمایی طول د   ر ــه کرد  ند   ک

(شکل2)

(شکل4)
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ازکوکسید یوستات کد ام هر با گوشتی هاي عملکرد جوجه بهبود
ــتنتاج اس 5 د   رجد   ول . است بوده موثر ، یونوفورها ها بخصوص
ــد باش می موثر نمک اند   ازه به ــد  یم س بیکربنات که شد     ه است
تقویت د  ر سد   یم سولفات د  هد. نمی زیاد افزایش را بستر رطوبت و

ندارد    . اثري بستري رطوبت د  ر دارد    و کمتري اثر یونوفورها اثر
انجام از14ترایال کوکسیدیایی جراحات میزان ، د   رجـد   ول6
ــت اس شده بند   ي جمع یونوفورها ــد  یم و س بیکربنات با گرد  ید ه
ــد  یم س بیکربنات  %0/20 گردیده مقاد یر توصیه با ــا اساس و
د  ر جراحات میزان د    ر توجهی قابل بسیار اند  .کاهش گرفته انجام
افزودن بعلت ترایال د  ر %44/7 و درمان د       رصد د ر حدود   42

. است بود ه سد یم بیکربنات
ــاي ــویهه ــاس ــر(2001-1998)ب ــاياخی د        رکارآزمائیه
مورد   نیاز براي ــد  یم س بیکربنات مقد ار ، راس و کاب ــتی گوش
با ــه مقایس درصد       د   ر 0/3 صرفه به مقرون و عملکرد  مطلوب
جوجه هاي با اولیه مطالعات از اساسا که ــد باش د        رصد  می 0/2

است. شد      ه گیري نتیجه پترسون cχ گوشتی آربوراکرز
از ــتفاد ه اس د  ر ــه الش بهبود   وزن آخر مطالعات همچنین در
د ر چون ــت رسید  ه اس اثبات به د رصد   ) سد  یم (0/3 بیکربنات

میگردد       . الشه به آب جذب افزایش باعث چیلر
NaHCo3 کردند       که گزارش ، همکاران (2000) و هوگ
در ــیارگران) (بس KHCo3(  0/14درصد) یا (0/02د  رصد   )
تلفات غذائی یا تبدیل میزان بهبود  وزن، در تاثیر یکسانی جیره
ــتر بس ــین د    ریک موننس ــید یا الزالوس بهمراه روزگی 45 د  ر
شد ه گوشتی تلقیح جوجه هاي این ، کارآزمائی د  ر شد ه مصرف

د ارد . کوکسیدیال با
و شد ه مصرف ــتر بس روي د   ر روزگی 46 تا د  وم کارآزمائی د  ر
%40 د       رصد تا صفر از جیره KHCo3، ــیدیال کوکس با چالنج
دربهبود  عملکرد   بهمراه NaHCo3 اند ازه به به پارامتر، ــته بس
ایجاد   معضالت به منجر کوکسید یوز بود   . موثر ــین سالینومایس
زیاد      از استفاد      ه با میتوان میشود که بستر ــی خیس مربوط به
ــره جی به NaHCo3 افزود ن با یا قانونی مقاد     یر د ر یونوفورها

کرد. جلوگیري یونوفور کنار در
نشد          ه منتشر بررسی یک نتایج از ( Merrill 1993 ) مریل
گوشتی هاي جوجه غذاي د ر ــد   یم س بیکربنات مورد مصرف د     ر
به درصد     متداولترین مقد ار 0/2 که دریافت ــرقی ش اروپاي د  ر
آورد   ن پایین اصلی هد ف و ــد باش می د رصد نمک 0/1 همراه

است    . رطوبت بستر کاهش و جیره کلر میزان

سویا کنجاله از %25  بیش که جوجه هاي گوشتی هاي جیره
هرکدام از حد ود  %60 د ر باشد . می ماهی پود ر داراي ندارند    و

 NaHCo3 پودر ماهی بد ون هاي جیره را دارند. کلر و Na از
میشود   . استفاد    ه د رصد 0/4 حد  تا معمول بطور

Immune Response        ایمنی پاسخ

خون ــیت لنفوس به هتروفیل نسبت که است ــد      ه ش ثابت بخوبی
میگیرند قرار استرس گرمائی معرض که د  ر گوشتی هاي جوجه در
تواند      با می حالت این یابد     و می افزایش طبیعی غیر بطور ــوال معم
کیلوگرم د ر واالن اکی میلی 250 تا 220 حد      ود د ر DEB اصالح
کردند که گزارش (2003) همکاران و ــانتین تصحیح گردد. س
از ــتفاد   ه اس (mEq/Kg240,140,40)با DEB ــش(340 افزای با
ــیون ــالواکسیناس ــکNaHCo3،NH4CL،(Nacl)بهد  نب نم

میابد . افزایش نیوکاسل باد ي روزهاي7و21،تیترآنتی د ر باالسوتا

ماد ر مرغان

حال این با ــت اس گرفته صورت اند کی مورد  تحقیقات د       راین
ــکی د ر برخی موارد سس آمریکا د ر ــدیم جیره (یا س بیکربنات
ماد  ران و کاب ــویه س گوشتی ماد ران د ر گسترد   ه بطور کربنات)
، کیفیت بستر بهبود  کیفیت بمنظور الین سفید  هاي- لگهورن

تولید     تد      اوم و گرم) هواي و آب د ر (بخصوص مرغ تخم ــته پوس
سد    یم مقد  ار ثابت حفظ و تولید     ) پیک د ر بخصوص ) مرغ تخم

و  Nacl منبع د و از استفاد ه با مورد   نظر مقاد یر د ر آن و تامین
گیرد   . می صورت NaHCo3

ماد رگوشت خروسهاي و مرغها هاي جیره د     ر سد یم بیکربنات
میشود : 0/3درصد استفاده تا درصد مقادیر0/05 در ي

مرغان جیره )براي الکترولیتی باالنس ) DEB ، معمول بطور
تنظیم کیلوگرم د ر واالن اکی 200میلی تا حدود 180 د       ر ماد  ر
شود) می تنظیم باال بسیار گرمائی ــترس موارد  اس د ر ) میگردد       .

درحد ود   ــد  یم س و د    رصد 0/28 تا د  رصد حدود 0/2 در کلر ،
جیره باالي الکترولیتی باالنس ــد   . میباش د رصد 0/20 - 0/19    

تولید  به فعالیت ــت ممکن اس ــد یم س بیکربنات ــتفاده از اس با
متد    اول مقد ار ماد   ر هاي پولت د ر نماید . کمک ها خروس ــی مثل

ــد  0/3د  رصد)می باش 0/125 درصد (حداکثر  در حدود مصرف
گرمایی بخصوص ــترس اس طول د  ر مقد ار ــد   این میرس بنظر و
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از برخی ــود  . مفید   واقع ش هفتگی 20 18 تا هاي پولت د   ر
درصد       درحد  0/10 ــیم پتاس تامین منظور به تغذیه متخصصین
ــل وجود حد اق اطمینان از حصول جهت ماد ر د   ر هاي جیره د ر
یا  K2Co3 د     رصد  از 0/65 - یعنی0/60 جیره ــیم د   ر پتاس
مرگ ــند رم س طریق از بدین تا کنند ــتفاد ه می اس K2SO4

کنند  . جلوگیري ناگهانی
K2Co3 د  رصد 0/25 مقد ار نمود   ن اضافه که شد ه گزارش
میزان بیشتر، د    رصد  پتاسیم(K)یا 0/65 با مادر مرغان د   رجیره
پائین مقادیر میدهد   .  کاهش را مرگ ناگهانی ــندرم س بروز
ــندرممرگ ــتیکهد چار س ــیمد رخونمرغانماد رگوش پتاس

شود . می یافت گاهی ، می شوند تولیدي پیک د  ر ناگهانی

کلر و پتاسیم ، سد    یم

و بد    ن مایعات ــمز اس تنظیم د   ر مهمی نقش عنصر ــه س این
وظایف مورد بحث در دارند . بد ن در باز ــید _ اس تعاد ل حفظ

. است مشکل بقیه به توجه بد    ون عناصر این از هرکد     ام
 Na + K - Cl-ــاد ه ــولس فرم ــا ــبتعاد    لالکترولیتیب اغل

د    ر ــود   . میش تعریف جیره د رکیلوگرم واالن اکی میلی ــاس براس
میلی الکترولیتی 250 تعاد  ل میرسد  که از موارد بنظر بسیاري
طبیعی فیزیولوژیکی ــال اعم براي جیره کیلوگرم د     ر واالن اکی

اتفاق الکترولیتی تعاد   ل عد م ، واقع د    ر ــد . باش می مطلوب بد   ن
فیزیولوژیکی pH ، بد   ن بافري هاي ــتم سیس چون افتد    ، نمی

کنند. می حفظ حد طبیعی نزد  یک را بدن
در بد ي ــد    اثر میرس بنظر بد  ن بافري نیاز حاد ، ــرایط ش د ر

تشد ید   تولید  یا باعث گذارد   و می بد  ن دیگر فیزیولوژیکی شرایط
میگردد   . وخیم شرایط بالقوه

تعاد        ل و بد  ن آب حفظ ها الکترولیت اصلی نقش ــه از آنجائیک
نباید        کلر و پتاسیم ، سد     یم همچون عناصري به نیاز ، است یونی
کلی حائز تعادل که چرا گیرند  . قرار مورد  توجه بصورت انفرادي

. اهمیت است
تحت باز اسـید _ تعاد  ل بعنوان نیز الکترولیتی تعاد    ل

گیرد     : می قرار مهم فاکتور تاثیرسه

، جیره در الکترولیتها این نسبت و 1. تعادل
بد  ن د اخل تولید اسید د ر میزان .2

کلیوي کلیرانس میزان .3
بین تعاد ل کنند  که می تالش پرند گان ، ــرایط ش اغلب د  ر
بد   ن فیزیولوژیکی pH کنند   تا حفظ بد    ن را آنیونهاي و کاتیونها
به سمت اسید یا تغییر به منجر بد ن د   ر ــود. اگر شرایط ش حفظ

روند  تغییر بد ن طبیعی فیزیولوژیکی د  فاعی مکانیسم گرد د ، باز
برسد      . بد ن نرمال شرایط به تا است متابولیک
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اتفاق بند  رت خود بخودي الکترولیتی تعادل عدم ، ــع واق د  ر
اسمزي فشار بایستی تنظیمی هاي ــم مکانیس این می افتد       زیرا
تعاد    ل عد م بنابراین ایجاد کنند  . را مطلوب ــلولی س pH و
بعنوان گرد     د  . تعریف تري صحیح بصورت تواند می ــی الکترولیت
به ــید   ن رس افتد براي بد ن اتفاق د  ر ــتی بایس که مکانیسمهائی
هائی تعد  یل چنین حاد  ، ــرایط ش د   ر طبیعی فیزیولوژیکی  pH
ــتم سیس د ر سوئی میرسد  اثر بنظر تنظیمی هاي ــم مکانیس د  ر

ــد ید   تش تولید یا باعث ــد   و باش د  اشته دیگر فیزیولوژیکی هاي
شود  . می بالقوه کنند   ه تضعیف شرایط

ــی تنفس آلکالوز و ( TD) نی ــت درش ــکند  روپالزي د          یس
_ کاتیون این تعاد ل هستند. الکترولیتی عدم تعادل از مثالهایی
بد      ن الکترولیتی د ر تعاد ل اصلی مکانیسم که ــت اس جیره آنیون

.(Mongin می کند(1980 را فراهم پرند  گان
میکند. توصیف چنین آنیون سلولی را به کاتیون تعادل

PmEq(Na+ + K+ +Ca+++Mg2+)–mEg(CL-+ So4=

H2Po4-+Hpo4=)h

h(Mongin1980)نتیجـهگیرينمـود  کـهد   رواقـع

د   ارند     . نقش هموستاز در Cl ، K ، Naتنها

ــید             باز اس تعاد  ل حفظ د ر \CL- ، K+ ، Na+
h یونهاي

د    یگر یونهاي د  ارند . نقش بدن د  ر آب ــمزي اس ــار فش کنترل و
بارزي ،-Po4نیز نقش So4- ــا آنیونه +Ca2 و ،Mg2+ ــون همچ
در ها الکترولیت این تعاد ل دارند    . حیوان باز ــید - اس تعاد   ل د ر
میش سنجید       ه آنیونها به کاتیونها نسبت به توجه با معموال جیره
آنیون به کاتیون باالنس ــبت نس محاسبه د    ر مسائل از یکی ود      .

موجود   مواد   معد نی جذب میزان موجود د ر ــکار آش اختالف
ــره جی به مکمل بصورت که مواد    معد نی و جیره ــواد اولیه م د      ر

می باشند. افزوده میشود،
که به آنچه است ممکن جیره یونی تعاد  ل محاسبه بنابراین ،
ــد، نباش کند  نزد    یک می د ریافت آنیونها و کاتیونها تجویز با بد ن
د ارند   د     ر بدن ــکلتی اس ساختار د ر بارزي نقش فسفر و ــیم کلس

د     ارد  . نقش ها پروتئین سنتز در سولفور حالیکه
وکاتالیزوري را بعهد   ه ساختمانی،الکتروشیمیائی نقش منیزیوم
هم مولکول ساختمان در که آهن همچون دیگر د   ارد    .مواد معد نی

دارند . واحد ي دارد،کارکرد   اهمیت دارد ودرتنفس نقش
ید       در ساخت و د  ارد نقش B12 ویتامین کبالت در ترکیب
مواد   معد    نی از برخی کند . می ــرکت ش ــین تیروکس هورمون
مواد     معد نی دیگر فعالیت و جذب با ومولیبد نوم ــیم کلس مانند
در ــی مهم فاکتور همدیگر با مواد معد نی تد اخل تد اخل د  ارند  .
مواد  معد    نی، تعاد ل عد م ــود زیرا ش می ــوب محس حیوان تغذیه
از برخی ــخیص تش در است ، ــاد ه کمبود س از یک متفاوت که

است. اهمیت حائز اي تغذیه اختالالت
ــند  ، باش ــته ــتريداش معدنیاگرجذب بیش مواد برخیاز

باشند  سمی ،می تواند ــلنیوم ، فلور ، س مس در مورد بخصوص
موثر د    فع به قادر پرند  ه د  ارند و تجمعی ــمی س اثرات فلو مس و

نیست. مواد این
باعث  ها بافت مواد د    ر این تجمع زمان ــت گذش با بنابراین
ــار انتش جذب، در ــمومیتمیگرد د .تد اخلمواد معدنی مس
بعنوان مواد    این مطالعه پیچید   گی افزایش باعث ــم متابولیس و
از کربنات تولید   یونهاي به قادر میگرد  د .مرغها ضروري مواد  مغذي
ند      ارند   . را جیره به کرد    ن اضافه به نیاز هستندو استات یا گلوکز

مواد معد       نی متقابل اثرات و عمومی ساز و سوخت

ــه ــدوظیف ــاچن ــروريحد  اقلیکی تمامیمواد معد   نیض
CL+وK+ ،Na+نظیر دارند  .عناصري ها ــلول د  رس کاتالیزوري
باز ــید    - اس تعاد ل حفظ جهت ــیمیائی یک وظیفه الکتروش

د ارند    . بد ن د ر شده توزیع آب اسمزي کنترل و
آنیونهاي و Mg++2 ، Ca+2 کاتیونهاي نظیر د            یگري عناصر
ــاز ــید       - ب اس وضعیت د  ر ــی مهم نقش ــز نی Po4- و So4-

معموال جیره در ها الکترولیت این ــب مناس تعاد ل د  ارند     . حیوان
ــود ، سنجید  ه میش ها آنیون مقابل د   ر کاتیونها نظر گرفتن با در
بازي یا ــیدي اس نوع از تواند   اثري می آنها تعاد    ل بطوریکه عد م
ــبهتعاد لکاتیون محاس ــکالت  د    ر یکیازمش ــد   . ــتهباش د   اش
مکمل و عناصر این طبیعی منابع بین مشخص اختالف آنیون، -
آنها جذب میزان لحاظ از جیره د ر ــتفاد ه مورد اس معد      نی هاي
حد ي به است اي ممکن جیره تعادل باشد .بنابراین محاسبه می
کند ، د       ریافت  می آنیونها و کاتیونها از منبعی بد ن  بعنوان ــه ک

نباشد. نزدیک

ها توصیه گیریها و نتیجه

جیره الکترولیتی باالنس و جیره ــد    یم س بیکربنات فواید         
اند    ، شد  ه واقع کوکسید  یوز معرض د ر که هاي جوجه (DEB )
گرمائی شامل استرس یا یونوفور از ــتفاد  ه اس هنگام د      ر بخصوص
در ــاد     ي ب ــی تیترآنت ، غذایی تبد   یل میزان ، گیري وزن ــود بهب
و سینه تولید   گوشت تولید  الشه، بستر، کیفیت واکسیناسیون ،
و کوکسیدیوز از ناشی جراحات کاهش و جذبی آب کردن خنک
جهت سد یم بیکربنات شده مقدارتوصیه حد اقل باشد . می تلفات
که یونوفور یک تقویت جهت اساسا ) کوکسید    یوز از ــگیري پیش
د رصد می 0/3 کرد    ) ــتفاد ه اس جزئی یا کمتر مقاد یر در میتوان
جوجه د  ر ــد     . باش می د  رصد 0/4 گرمایی استرس براي ــد و باش
است، کافی ومعموال ــت متغیراس جیره K ، مقد    ار گوشتی هاي

د رصد  0/28 به ترتیب حد اقل ــتی بایس کلر و سد  یم مقادیر اما
و (Prestarter) ــازي آغ پیش هاي جیره ــد در 0/25  د     رص و
د   رصد   بیکربنات 0/3 ــد   (با باش زمان هر در (Starter) آغازین

. د  رحد  نیاز) کلرید  آمونیوم یا نمک و سدیم
ــد با رش طول د      ر روزگی 28 از پس ، گرمایی ــترس اس د  ر
کلرید یا نمک بعالوه ــدیم س د رصد  بیکربنات ــتفاده از 0/4 اس
و ــد یم د رصد   س 0/28 حد    اقل مقادیر ، نیاز درصورت آمونیوم

کرد   . تامین میتوان را د رصد   کلر 0/25
ــد یم بیکربنات س د    رصد 0/3 از ــتفاده اس ، خنک هواي د ر
0/224 حد د ر ــد  یم س کمتر ومقاد  یر یونوفوز همراه به د  رحد نیاز
که ــود ش می تخمین زد     ه ) CL 0/20 د    رصد و Na  د  رصد
ــراي ب ــی، ــايپایان د   رجیرهه ــرمطلوبتامیننگرد  د) مقاد      ی

. است بستر موثر کیفیت و از کوکسید  یوز پیشگیري
ــکالت مش از ــگیري پیش بمنظور که ــت بهتر اس ، من بنظر
الکترولیت تنظیم و از بیکربنات سد یم استفاده گرمایی استرس
KCL از ــتفاد ه اس به ــبت نس کافی) CL (با حد         باال جیره د   ر
رفته ــت د  س از K جایگزینی هد ف با آب د   ر بعد     ا یا جیره د  ر
براي CL تامین و بافتی ــلولهاي س تغییر نفوذپذیري بد        ن د راثر
اند    ازه همان به کلرید    پتاسیم (اگرچه است بهتر آلکالوزیس رفع
کاهش ، آب جذب د  ارد   : متفاوتی اثر مکانیسم اما ــت مفید       اس

آلکالوزیس فرونشاند  ن و کورتیکوسترون

پی
را

تت
ولی

تر
لک

   ا
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ها 3)پروبیوتیک
چند       از اختالطی واحد    یا ــت کش تعریف نظر از ها پروبیوتیک
خود    مستقیم تاثیر که بود ه زند    ه بیماریزاي غیر میکروارگانیسم
گوارش ــتگاه دس د  اخلی میکروفلور بهبود وضعیت طریق را از
ــته د رد   س موثر هاي نمایند.پروبیوتیک می اعمال میزبان برروي

میشوند   : بند ي کالسه زیر هاي
(1)گونههـايکلونیـزهشـونده(colonizing)همانند   

انتروکوکها. و استرپتوکوکها، الکتوباسیلها
(non-colonizing) شـوند ه غیرکلونیزه هاي (2)گونه
منبعاین باسـیلوسها. مانند      ساکارومیسـسسرویسیهو
طبیعی و زند    ه پاتوژن غیر میکروارگانیسمهاي از محصوالت

است.
 :(competitive exclusion = CE) ــی رقابت ــت ممانع
میکروفلور با یکروزه هاي جوجه د  رمان معنی به است اصطالحی
بیماریزا. میکروارگانیسمهاي برابر د  ر مقاوم کلونیهاي از حاصل
CE(که د رمانی ــیوه ش د ر پروبیوتیک ها مد  اوم کاربرد جهت
به نیاز است) ــناخته ناش باکتریهاي از ــامل مخلوطی ش ــتر بیش
به ــیدن رس جهت د ر باالتر، سنین د  ر بیشتر از د زهاي استفاده

د ارد  . وجود مطلوب پاسخ
ــگاههاي آزمایش د ر شمار بی آزمایشات از آمد     ه ــت بد س نتایج
ــم میکروارگانیس ــه گون هر از عاري ــد     گان پرن روي بر ــف مختل
از عاري و خاص هاي ــم میکروارگانیس عاري از ,(germfree)
پیچید    ه اکولوژیکی اطالعات بیانگر معمول هاي میکروارگانیسم
بر لوکالیزه نرمال میکروفلور ــد . باش می لوله گوارش موجود    د ر
ــی را مجراي گوارش آزاد   د ر یا و گوارش ــتگاه د  س اپیتلیوم روي

کرد : بند     ي طبقه مختلف گروه سه د ر میتوان
هایی بر باکتري مشـتمل ، اصلی(%90<) غالب (1)گروه

بیفید وباکتریوم الکتوباسیلوس و باکتریویید   ها همانند
،(<accompanying) (5%) همـراه (2)میکروفلـور
گرم مثبت هاي انترکوکسی و E.coli باکتري بر مشتمل
(3)فلـورباقیمانـد ه(1%)(residual>)مشـتملبـر

ها. و استافیلوکوك چون کلستریدیاها هایی باکتري

جمعیت از کل حدود  %10 که تقریبا ــت اس ذکر ــایان ش
است. شد ه مشخص گوارش د ستگاه میکروفلور

ــد   رش ثابت تعاد  ل یک د  ر گوارش د  ستگاه باکتریهاي جمعیت
جمله از است. ــته وابس اي عد   ید  ه عوامل به خود که می نمایند    ،
ــتقرار اس محل نمود  : ــاره اش موارد ذیل به می توان عوامل این
teransit)گذر رود  ه،زمان مخاط ــالمت گوارش،س مجراي د  ر
ــرد    ه فش ــد چند  عامله س با رود ه میکروفلور کیموس. time )از
آناتومیک ویژه ــاختار س بر ــتمل سد   مش ــت. این اس مواجه اي
تغییرات ایمونولوژیک و رود ه هاي ــلول س د   یواره فیزیولوژیک و
ــه ک ــت اس رود  ه (Immunological modification)
آسیب باکتریهاي مقابل د ر پرند ه مقاومت افزایش باعث مجموعا
ــاله مس این شوند . می ( entropathogenic)اي رود  ه ــان رس
ــی د   اراي اثربخش محتمال پروبیوتیکها که ــت اس مشخص کامال
ــتقرار) شد  ن(اس کلونیزه جمله باشند  از می ــابهی مش بیولوژیک
ــخصیاز ــعمش موض د ر (in-situproliferation)ــر وتکثی
زیر ــیوه ش به آنها مکانیزم ــپتورها). رس (محل گوارش ــتگاه د      س

میشود : خالصه
، ارگانیک کوتاه چرب (اسید  هاي بخصوص تولید   متابولیتهاي -

ضد     باکتریایی) فعالیت علیه اي واسطه متابولیتهاي ، H2O2
شد   ن کلونیزه برابر د  ر مقاومت رقابتی، باکتریایی(ممانعت تقابل -

زا. هاي بیماري مقابل باکتري الکتوباسیل د ر مثال بعنوان
ایمنی.  د  ستگاه اختصاصی غیر وتحریک - تجمع

ــورد ــهايد رم ــلمالحض ــمقاب ــوارد  مه ــال1992م د رس
وسالمت بازد ه راستاي د  ر پرند گان گوارش د ستگاه فلورمیکروبی
فلور د   ر تعادل عد   م گونه هر گرد ید . نشان خاطر ــترحیوانات بیش
مخرب میکروبی فلور یا و پاتوژنها استقرار به میتواند منجر رود      ه
اغلب اما زیاد است، بسیار پروبیوتیکها ومبهم فواید   گسترده شود   .
آن عمد  ه د    الیل که ــد  . باش می متناقض مطبوعات د ر آنها بازتاب
رود  ه غلظت ) اي گونه ماندگاري و طبیعت و د   ز از: ــت عبارتس
مراحل شبیه کارخانه د  ر پروسس هنگام د   ر خوب پاید  اري ،( اي
باالنس مانند: پرند  گان فیزیولوژیکی اي،گوناگونی روده پروسس
ویژگی و (lactobacilli vs coliforms) میکروفلور طبیعی

یوسفینســب(د   انشــجویانســالآخر گرد   آوريوترجمه:مجید     جمشــید یانوامیررضا
.D.V.M.PHD باســامی محمد رضا د کتر نظر زیر مشهد ) فرد  وسی د انشگاه د     امپزشــکی

مشهد) فرد وسی دانشگاه د امپزشکی د انشکد ه (استاد یار

بیوتیکهاي آنتی جایگزینی
رشد د ر محرك
طیور   پرورش
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د    اراي آل باید ایده پروبیوتیک اپیتلیال. ــلولی س ــپتورهاي رس
آنزیمهاي و صفراوي نمکهاي ــید یته، اس برابر د  ر پاید    ار مقاومت
به عنوان مصرف جهت مورد  نظر باکتري ــد   . باش ــی گوارش
د ر ــا ــی بیوتیکه د ربرابرآنت مقاومت توان باید ازنظر پروبیوتیک

(3 شماره (جد ول گیرد. ارزیابی قرار مورد نیز رود ه محیط
وجود ــیلوسها باس و ــیلها تعد اد      يپروبیوتیکمانند  الکتوباس
جوان پرندگان د   ر دارند، مخصوصا بر بازده مثبتی تاثیر د ارند که
قرار فشار تحت مضر محیطی عوامل توسط که زمانی بخصوص و
تهیه د  رمورد وجود این با رطوبت). کاهش نتیجه در (مثال د  ارند
اثرات بر مبتنی ــاتی اغلب گزارش ــترپتوککها  اس با پروبیوتیکها
رسد استفاده از نظرمی به وجود د ارد . رشد    پرندگان بازد  ه مضر در
تکثیر و جمعیت کاستن باعث تنها ــید   وفیلوس اس اکتوباسیلوس
مهار نه ــالمونال و و س E.coli مانند بیماریزاي رود ه باکتري هاي
یک (E. faecium) ــیوم فس انتروکوك پروبیوتیک میشود    . آنها
متابولیکی فعالیت ایجاد میکند  که را مثبت فید  بک ــم مکانیس
طبیعی بازد      ه بر تاثیر بد   ون الکتات، تشکیل با را ها الکتوباسیل
هاي جوجه که د  اد نشان آمد ه بد  ست نتایج نماید. می تحریک
ــبند     گی ــشچس ــثکاه ــالمونالباع Broilactمقاومعلیهس

انرژي متابولیزابل میشود     . میزان افزایش و ایلیال (ویسکوزیته)

ها بیوتیک پره (4
ــذي مواد      مغ هضم قابل غیر ــزا اج بیوتیکها تعریف پره ــق طب
ــاك الیگوس باشند    . می رود  ه میکروفلور روي بر انتخابی تاثیر با
ــا پروبیوتیکه به ــته وابس هاي مولفه ترین اصلی (OS)ــا ارید     ه
که بوده متفاوت ــاکارید ها الیگوس از ــتفاد   ه اس بازد    ه هستند  .
مثل: ــاکارید    ها الیگوس د  هنده ــکیل تش هگزوزهاي مبناي بر
ــه به د       رج و همچنین ــت اس گاالکتوز و مانوز ، فروکتوز گلوکز،
است. وابسته است، 2تا20 بین که منوساکارید ها ــد     ن ش پلیمره
ــن منبع عمومی مهمتری ( Grain legumes ــبز( س بقوالت
و ــتاکیوز اس رافینوز، مانند : هستند  . ــاکارید ها الیگوس طبیعی و
ــتقیم مس بطور یا سنتتیک ــاکارید هاي verbascose. الیگوس
تجزیه یا از آید و می ــت بد س ــاکارید ها س د  ي ــد   ن ش پلیمره از
ــاکارید الیگوس میشود   . حاصل میکروبی ــلولهاي س و سبزیجات
و arabinoxylan , arabinogalactoside : ــد مانن      هایی
لوبیا ــته پوس ساکارید  هاي ازپلی rhamnogalacturorose
حد  ود     %3-5 آیند .(با می ــت بدس ها میوه انواع و (soybean)

(3 شماره (جد ول

گاالکتوالیگوساکارید)
مفید       تاثیرات هستند  که غذا هضم قابل غیر اجزا بیوتیکها پره
ــک تحری ــا ی ــد    و رش تحریک انتخابی با میزبان روي بر خود    را
ــی م انجام اي رود ه تعد اد محدود میکروفلور متابولیکی فعالیت

.Lactobacillus sp و Bifidobacteria : د      هند   مثل
و (FOS) فروکتوالیگوساکارید   ها اینولین، از متشکل هایی الیه
د   یواره از ــتق (مش (mannan-oligosaccharides (MOS
د  اخلی ــی گوارش که نه با آنزیمهاي )(جد  ول4) مخمرها سلولی
عنوان به ــوند میش جذب میزبان ــط توس ــوند ونه میش تجزیه
از طریق آنها مکانیزم عمل ــتند . مفید هس بیوتیکی پره عوامل
اجزا ــح ترش ،( زنجیر کوتاه چرب pH (تولید    اسید هاي کاهش

ایمنی. محرکهاي bacteriocin-type و
ــور ــهبط ــاکارید هاک ــوس ــد  ونالیگ ــجمتضاد  يباویاب نتای
ــت.( اس گرد  ید ه ــود  حاصل ش می مشاهد  ه غذا اجزا د ر طبیعی
واضحی توضیح ولی .( رافینوز ــري س ــاکارید هاي الگوس مانند      :
با وجود   ند  ارد   . ها جوجه رژیم د ر آنها مقدار تعیین و تاثیر ــراي ب
ضد تغذیه اجزا د یگر ــبیه ش میتواند در غذا آنها مقدار حال این

ــت اس ممکن آنها مفید اثرات کاهش ــد. غذایی باش رژیم اي
باشد      . خلفی رود ه د  ر اختصاصی غیر تخمیري پروسس به مربوط
فعالیت یا ــد  و رش ــوند  باعث تحریک میش هضم وقتی اجزا این

تواند      می ــود  که ش می باکتریها مختلف هاي گونه متابولیکی
شود  . مضر مفید   و باکتریهاي شامل

ــنهاد ات پیش به ــنتتیکمنجر مواد  س از ــتآمد    ه نتایجبدس
هاي مفید الیه مانند FOS و اینولین . ــت اس گرد  ید       ه مفیدي
د   اراي MOS آنجاییکه از کند    . می عمل میکروارگانیسمها براي
ــالمونال س و (E. coli) کوالي اي فیمبریاي براي هایی گیرند       ه
ــی م هضمی جریان با باکتریها این حذف به منجر ــتند       که هس
ــتگاه د  س د     اخل ــی موکوس رسپتورهاي به آنها اتصال از ــود و ش
هاي گونه گونه ها، این مقابل د ر جلوگیري میکند   . ــی گوارش
ندارد را  1 نوع فیمبریاي ــپرس اکس ــتریدیا توانایی  کلس
و تجمع ــتند  مانند  : هس مکانیزمهاي د یگري د اراي نتیجه د ر    و
aggregation/'cleaning-up by)اتصال ــط توس پاکسازي
یک اینولین تخمیر ایمنی. ــخهاي پاس ــان نوس attaching')و
باکتري همانند د   و ــت د رس است. Bifidobacteria مشخصه
ــات حی .Streptococcaceaeو Enterobacteiaceae
ــاختار س و (1) دزاژ کنش میان بر هم یک برآیندي از باکتریها
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هاي گونه (2) و ــاکاریدها اولیگوس ــیمیایی ش
خویشا یک نظر (در نهایی تکثیر باکتریایی مورد
در ها ــخ است. پاس ساختاري- عملکردي) وندي
حیوانات (تحقیقات در ــده ش انجام هاي بررسی
الکتوز ــکل3).همچنین ش ) بود   . متنوع ( مید   انی
ــی د اخل وجود الکتاز عدم صورت د ر ماکیان د ر
تخمیر شود. مطرح بیوتیک پره بعنوان تواند می
ــه ب را تواند الکتوز می خلفی رود   ه ــی د ر میکروب
موجبات و نمود ه تبد یل تبد یل ــید  الکتیک اس
ــه نتیج در نماید   . فراهم را اي روده pH کاهش
موریوم تیفی ــالمونال س و ازد    یاد کلستریدیوم از

کند  . می جلوگیري
تحقیقات تواند د ر می آیند ه د ر که اي ــیوه ش
ــاناز ــتفاد  ههمزم ــرد  اس ــرارگی مورد   توجهق
'synbiotics' بعنوان بیوتیکها و پره پروبیوتیکها

بیوتیکها پره و پروبیوتیکها از ــی مخلوط تعریف طبق که ــت اس
مجراي موجود  د  ر میکروبهاي زیستی بهبود ابقاء طریق از که بود ه
عمل ــوند   .این ش می موجب را مفید    ي اثرات میزبان براي گوارش
ــمی افزایشفعالیتمتابولیس یا ــد   و ــطتحریکرش میتواند     توس
پرنده حاصل ــالمتی س انتخابی مفید براي چندباکتري یا یک
قرار موردتوجه تحقیقات د   ر آیند  ه میتواند د ر که د یگري حل راه گرد  د  .
اسیدهاي همراه بیوتیکها پره یا و پروبیوتیکها از توام گیرداستفاد     ه

باشد       . symbiotic بعنوان ( pH بر موثر ) ارگانیک

اتریک روغنهاي و گیاهان (5
ــوره  ــد چندمنظ مفی ترکیبات د   اراي گیاهان از تعد اد زیاد  ي
ــک بیولوژی فعال ترکیبات ــی برخ به مربوط ــند       که باش می اي
ــی ــو(Bio-active)م ــواد    بایواکتی ــوانم ــتعن د   رآنهاتح
ــاي ــته متابولی ــا اینترکیباتفعالبیولوژیکعمد   ت ــد   . باش
به توان می رابطه این بارز د  ر مثال هاي از ــند  . باش می ثانویه
،(mono-and Sesquiterpene ،Steroids)ــا ترپنوئید  ه
ــا آلکالوئید    ه و ــا گالیکوزید  ه ، (tannins)ــاتفنولیک ترکیب
نمود. ــاره اش الکتونها) و اترها کتونها، ، آلد     هیدها (مانند: الکلها،
بد  لی د   ارد  که وجود گیاهان موثره مواد میزان د  ر فراوانی تفاوت
گیاه، بیولوژیکی(نوع فاکتورهاي ــد   : تواند باش می موارد   ذیل ل
ــه پروس به مربوط فاکتورهاي ، محصول) وضعیت ــد      ، رش محل
ــات ثب تقطیر، گیري/ عصاره ــی( د    اروی گیاهان فرآوري تولید    و
ترکیبات انبار سازي و ذخیره وضعیت ــتخرجه) و مس ترکیبات
اصلی چالش زمان). و ــیژن فشاراکس گرما، ــد     ه( نور، ش فراوري
ها توصیه اعتبار ــنجی س کمیت و ــایی شناس خصوص این د       ر
و مواد   مغذي جذب میزان بهبود مد  عی که ــت اس وعملیاتی
ــتند. هس آن سالمتی وضع و حیوان فیزیولوژي ــد ن مطلوبترش
گیاه یک د     ر مختلف ترکیبات ــینرژیک س اثرات امکان ــطه بواس
یک اجزاء از یک کد   ام که ــد نباش ــخص مش است واحد     ممکن
ــی د     اخلی گوارش آنزیمهاي محرك عنوان به گیاه اتریک روغن
کنند  ه تنظیم و یا اختصاصی بیوتیک آنتی ــید  ان یا اکس یا آنتی
نماید   .البته می (Immunomudolator)عمل ایمنی سیستم
ــط میتواند  توس ــد   ه ش مشاهد ه اثر ــتیفراموشکرد  که نبایس

پذیرد    . صورت اي ناشناخته عامل
اثرات د هند  ه نشان وآزمایشگاهی تجربی عد ید  ه قرائن شواهد و
برخی کنند ه ممانعت غلظت حداقل با in-vitro ضد میکروبی
باشن می بیماریزا اختصاصی هاي باکتري برخی علیه بر گیاهان

E.coli ،Salmonella    ضد عامل قوي یک سیر مثال بعنوان د  .
sp. ، Campylobacter sp، Staphylococcus aureus
اسید   است الکتیک وباکتریهاي ، Clostridum perfringens
"ماد  ه ــب با برچس گیاهی هاي عصاره تولید  کنند   گان چه اگر .
توان را نمی آنها اثرات قانونی هاي محد   ودیت به واسطه غذایی"
فلفل و (ginger)زنجبیل براي باکتریایی نمود   . فعالیت آنتی انکار
(p-cymene یا cumin)ــبز س زیره براي (pepper)ضعیف و
carvacrol،)ــی کوه ــه پون ، (lialol،coriander) ــنیز گش ،
ــم ,مری  (cineol،rosemary)ــی کوه ــل اکلی ، (oregano
ــط متوس (thymol،thyme) ــن آویش ، (cineol، sage)گلی
allylisothio)ــرد  ل خ ، (eugenol،clove)ــک ــرايمیخ ب و
cinnamaldehyde،) ــن ) ،دارچی cyanate ، mustard

است. شد      ه ثبت قوي (allicin ، garlic)سیر و (cinnamon
کوهی ــه پون ارگانیک ــاي روغنه ــاي ه ــه مولف ــن تری ــی اصل
ــند   . (2%)میباش ــول تیم و ــرول(%80-60) carvacrolکارواک
ــلولی میکروبها د یواره س متابولیسم طریق توقف از carvacrol
ــی ــتاصل ــد  .فعالی ــیکن ــود     رااعمالم ــراتضد    باکتریاییخ اث
ــتن شکس از که است آلیسین توسط ــیر س موجود د ر ضد       میکروبی
موجب ــود     و ش می حاصل alliinase ــط توس allicinمولکول
ــود. طیف میش قارچها و مخمرها و باکتریها از رشدبسیاري توقف
بد لیل اثر این ــولفوناتها) تیوس عنوان تحت مواد ( این عمل وسیع

. است میکروبی آنزیمهاي موجود د    ر -SH محتواي مواد   بر
تاثیرات اتریک) روغن نوع یک ) Crina با ــد        ه ش تهیه رژیم
، digesta viscosity ــت: اس ــته د     اش ها جوجه بر را د      لخواه
ــتریدیوم کلس اي رود  ه محتواي و sticky dropping  د رصد
بر یک آزمایش آمد  ه در ــت بد س نتایج حیوان. بازد ه و پرفرنجنز
تاثیر و Crina باعث flomycin که د  اد نشان ها جوجه روي
هضم افزایش ــق طری از MEn-content ــم بر رژی ــخصی مش
ــاید  بد   ي ش چربی هضم قد   رت افزایش ــود . میش غذا هاي چربی
کونژوگه توسط ایلیوم میکروفلور کاهش شود   که ــیر تفس گونه ن
ترکیب از ــتفاد  ه اس پذیرد  . می صورت صفراوي نمکهاي ــد   ن ش
خود فعالیت معد  ه و د    ان چینه ، غذا د  ر (که ارگانیک ــیدهاي اس
انتهایی ــمتهاي قس د  ر روغنهاي اتري (که و کنند ) می را حفظ

است. هستند) پیشنهاد شد ه فعال رود ه
گروه د  ر گیاهی اتحاد  یه اروپا بیشتر مکملهاي مقررات اساس بر
قرار حیوانات غذاي د ر که مواد طبیعی کلیه اند . گرفته ــرار ق C
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مکملهاي مورد این د ر باشند . مصرف د ارند  باید فاقد  محدود یت
حقیقت تولید د  ر نیستند  . اي شد ه ــناخته ش قانون تحت گیاهی
بازده استاند ارد شوند و محصوالت دیگر باید همانند گیاهی ات
قرار ــت مورد   تس غذایی ورود  به زنجیره از قبل آنها ــالمتی س و
ــیهاي بررس ــط باید توس کیفیت نهایی معیار حال هر د   ر گیرد   .
اي مجموعه تنها گیاهان مورد بیشتر د ر شود  . تعیین ــیمیایی ش
فیزیولوژیکی ــینرژیک س مورد تاثیرات منفرد د ر ــتند   ات مس از

باشد . موجود  می آنها

(Immunostimulants) ایمنی محرکهاي (6
ــاي ه ــویه س از طیور صنعت د ر ــروزه ام اقتصاد  ي، د      الیل به
می ــتفاد    ه اس ــتر بیش تولید   محصول قابلیت با فنوتیپی خاص
در اختالل د اراي اثر عوامل ژنوتیپی د ر ــت اس ممکن ــود. که ش
و مطلوب ایمنی سیستم یک حال این با باشند     . ایمنی پاسخهاي
در است. الزامی موفق براي تولید مطلوب و ایمنی پاسخ حداکثر
سالمتی وضعیت شود    که می حاصل کیفیت وقتی این حقیقت
انرژي از باالیی میزان حال هر د ر ــد . باش حد  باالیی د ر پرند      گان
د   ارود  رمانی بر و ــیون واکسیناس مانند ــگیرانه پیش عوامل صرف

ایجاد    و ــالمتی س حال این با ــود     . میش عفونی بیماریهاي علیه
تامین ــت بهد     اش و واکسیناسیون توسط تنها ایمنی ــخهاي پاس

براي ــب مناس تغذیه به نیاز میزان همان به بلکه ــود       ، ش نمی
میتواند زایی ایمنی فعالیت که د انست باید وجود    د ارد . پرندگان
همانند  د   خالت گرد د تغییر ــتخوش د س اي تغذیه عوامل توسط
یا و ــباع اش چرب ــید  هاي اس ویتامینها، مینرالها ، چون عواملی
علیه بر حیوانات حفاظت ــاکارید ها). موارد (مانند الیگوس د     یگر

ــود      ش می انجام لوکوسیتها) ) WBC ــط توس ــی ویروس عوامل
د    ر که ــیمیایی بیوش فاکتورهاي از تعد  اد  ي ــط توس عمل این که
فاکتورهاي خونی). ) گیرد می دارد   صورت قرار ــان بافتی آب می
(immunocompetent) ــی زای ایمنی قابلیت با ــلولهاي س
ــی اختصاص ــر غی و اختصاصی ژنهاي آنتی علیه ــر می توانند      ب
ــر غی ژنهاي ــی آنت علیه کنند  ه مقاومت ــلولهاي س نمایند    . عمل
ــتند    که هس ترومبوسیتها و نوتروفیلها ــیتها، فاگوس اختصاصی،
. د    فاعی) اول ــوند  .(خط میش باعث را ذاتی ایمنی ــخهاي پاس
(خط (antigen-specific) ژن ــی آنت ــی ــلولهاي اختصاص س
در دو ــلولی) غیر س و ــلولی س د   فاع بر ــتمل مش د فاعی د وم
ها T-cell و ها B-cell ــوند  : میش بند ي طبقه جمعیت عمد     ه
ــط توس اختصاصی ــاي ژنه آنتی .( ــا ه Helper cell      ــد مانن )
ــلولهاي س تیموس کنند   . می عمل سلول سطحی ــپتورهاي رس
T-cellبه سلولهاي سپس می کند   و تکثیر را T-cellها بنیاد    ي
ــته وایس لنفاوي بافتهاي و مانند طحال لنفاوي ثانویه ارگانهاي
ارگانهاي د  ر ایمنی پاسخهاي کنند  .اولین می مهاجرت مخاط به
اختصاصی غیر عوامل توسط عفونت ــود  . میش ظاهر ثانویه لنفی
ایمنی ــتم سیس بر موضعی بطور ــود  که ش ایجاد  می اي پیچید      ه
عوامل تاثیر میتواند تحت ایمنی ــخهاي پاس می گذارند و تاثیر

شوند . تغییر دستخوش اي تغذیه
سرعت و نوع کنند ه n-6تعیین تا n-3 چرب اسید هاي نسبت
ها Accessory cell و ــیتها لوکوس د  ر eicosanoid     تولید
فعالیت د  ر مثال میشوند ایمنی پاسخهاي تعدیل باعث هستند و
)و staphylococcus aureus ــه علی بر IL1 ) ــا ماکروفاژه
تاثیرات د اراي غذایی محدودیتهاي فیزیولوژیکی. دیگر ــرات تاثی
ــی م ( E.tenella و E.coli) ــت عفون علیه ــد       حفاظتی بر مفی
ــید اس ــید  ونیک آراش متابولیتهاي د ر کاهش بواسطه که باشند
OH-1،25 همچنین میشود . ایمنی پاسخهاي د ر نوسان باعث
همراه با ایمنی ــخ پاس کنند   گی تنظیم خاصیت د   اراي Vit D3
هاي سیتوکین ترشح و تمایز منوسیتها لنفوسیتها, تکثیر تنظیم
Vit     میرسد نظر به باشد   . می (typical cytokines) تیپیک
ایمنی سیستم بر مشترك ــپتورهاي رس با و Vit D        همانند A
موثرند  . ایمنی قد       رت د ر هم Se و vit E بعالوه گذارند  . می اثر
خود         باعث اکسید انی آنتی خاصیت خاطر Seبه و vit Eهچنین

ــوند   میش آن سالمت افزایش و حیوان بر وارد  ه ــترس اس کاهش
ــخهاي ایمنی پاس د   ر تاثیر باعث L-Carnitine حاوي رژیم .
از حد    ود     %75 ــود . ش می ها جوجه ــد رش و Ig total به مربوط
رود  ه لنفاوي د   ر بافت ( بد  ن وزن %3 بد  ن ( ایمنی ــلولهاي س
از اتصال مواد این . ( IgA هاي آنتی باد  ي ) است. متمرکز شد ه
می ــموم جلوگیري س جذب همچنین و رود ه جد    ار به باکتریها
مسمومیت طریق از را میتوانند   باکتریها لنفوسیتها بعالوه کنند     .
ــد    م ع ــا ی کاهشو با ــنببرند     . بی از (cytotoxicity)ــلولی س
می غذا پروفیالکتیک د ر داروهاي و بیوتیکها آنتی از ــتفاد ه اس
آورد . عمل به بیشتري تحقیق ایمنی بر مورد      موارد موثر در توان
همراه به را امید   بخشی تاثیرات شد ه انجام تحقیقات راستا این د    ر
هاي M-cell د   اشتن با موکوسی لنفاوي هاي بافت است. د   اشته
نقش ماکرومولکولها و زا عفونت اجرام حذف د ر کنند      ه فاگوسیت
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glucan- از گروه یک ایمنی، بر تاثیر این مثالهاي از یکی د      ارند    .
منوسیتها، توسط هد ف سلولهاي شناسایی باعث هستند  که ها β
Natural) طبیعی  کشند    ه هاي سلول و نوتروفیلها ماکروفاژها ،
شکل4و5 میشوند      ( غشایی ــپتورهاي رس طریق از (killer cell
β-1،3/1،6-glucanــتفاد هاز ــوب اس ــراتمطل ــاتاث ). مطالع
ــواناز ــتحی ــرايمحافظ ب ــلولیمخمر) ــتقاز د      یوارهس (مش
افزایش باعث ترکیب ــان میدهد. این نش ــها را میکروارگانیس
التهابی پیش ي سایتوکاینها فعالیت کاهش میشود  که  IgA     تولید
ــا ماکروفاژه زمان تحریک در ــه ک را ( IL-6،IL-1،TNF-α)
ساختاري باکتریها اجزاي د ارد . LPSs تولید  میشوند،د ربر توسط
ــینهمخواند  ه اند   وتوکس (LPSs)که ــاکارید  ها مثللیپوپلیس
حال هر د  ر شدید   میشوند . ایمنی ایجاد پاسخهاي میشوند باعث
کاهش ، التهاب،تب باعث و بود  ه ــیک توکس العاد  ه مواد    فوق این
اهمیت بسیارحائز نکته میشوند  .این حیوانات بازد  ه وکاهش اشتها
الیگوساکارید     هاي د  ر ایمنی برسیستم تحریکی فعالیت که است
ــاخه ش )با وضعیت β-1،3/1،6-glocan (مثلMOS و مختلف
از ــتفاده ــاید اس ش ــیاريدارد   . مولکولاینمواد ارتباطبس د  ر ها
د     ر ایجاد شد  ه استرس بر شد ن چیره براي راهی ایمنی محرکهاي
عملکرد  سیستم تنظیم به منجر باشد  که ایمنی ــرکوب س زمان
سیستم بر بیولوژیکی تاثیر مقد   ار گرد د. نرمال ــطح س د    ر ایمنی

د ارد       ایمنوگلوبولینها کالس و ها ــایتوکاین س به بستگی ایمنی
شوند      . می کمپلمان سیستم به مربوط که

شد   ه انجام سایرآزمایشات (7
د    و د  ر نیازها این است. چند گانه عواملی مرهون عمومی سالمتی
جلوگیري ، حیوان مختلف ارگانهاي گله (سالمتی سالمتی جنبه
حیوانات(مثل بازد  ه )و اي رود   ه میکروفلور ــناخت ش از زخمها،
و آب و بستر وضعیت گله، یکنواختی وزن، افزایش ورود     ي، غذاي

وجود       هم دیگري تغذیه به آیند  .موارد    وابسته می نظر به مهم ( هوا
صنعت در مواد  مصرفی ترین عمومی از ــتاتها ــید    یواس کوکس د  ارد  .
Eimeria sp. Shuttle زند    گی ــیکل س سبب به ــتند   و طیور هس
ــط توس ساد    گی به را ــید   یوز کوکس علیه محافظت و کنترل امکان
د      ر مثال ) د  اروها این بد   ون آورند   . می فراهم اي تغذیه هاي برنامه
ــه قرار گرفت موردهجوم پرندگان د ارویی) مصرف زمان منع طول
فرصت و کنند می پید   ا نکروتیک آنتریت براي استعد   اد  بیشتري
از بتایین میشود     .  فراهم .Clostridium sp براي عمل مناسبی
مورد     انتروسیتها د ر osmolyte ترکیب یک عنوان به اثرش طریق
ــاي زیانه کاهش ــتات جهت کوکسیدیواس توانایی باعث افزایش
اثر ــود . ش می Eimeria هاي گونه ــط توس کوچک رود       ه بر وارد  ه
سالمت روده آنزیمهاست، عملکرد   بر تاثیرآنها بخاطر فلزات کمبود 
ارگانیک ــهاي کمپلکس میتواندتوسط مناسب ایمنی ــخ و پاس اي
ــتر جذب بیش عمل به ــته وابس اثر این بهبود       یابد  که حاوي روي
د ر ــت. اس ارگانیک غیر ازمنابع ارگانیک لیگاند  منابع کمپلکس-
جوجه باکتریایی ایلیوم جمعیت بر چربیها تاثیر مستقیم حال هر
بین (1)باکتري معکوس وابستگی اینجا د  ر می باشد   که واضح ها
اشباع د  رجات به که چربی( جذب و(2) کوچک روده موجود   د      ر
د   ارد   ) بستگی n-6 و n-3چرب اسیدهاي بین وباالنس امولسیون

دارد      . د  نبال به را اي روده ایمنی پاسخهاي بر مسقیم غیر تاثیر
رژیم غذایی ساختار تاثیر تحت پرند گان سنگد   ان بعالوه تکامل
می تاثیر آن ترشحات بر گوارشی دستگاه فلور که د     ارد  .باید گفت قرار
آسیاب نشده گند     م از استفاد  ه .(Eimeria sp و باکتریها ) گذارد 
رشدآنها تاثیري بر شاید   مستقیما ها جوجه غذاي موادخشبی د  ر ویا
وضعیت ــاید  یک آنها ش بد  ن به ورود ي آب کاهش د ر نگذارد  ولی
ــس ایجاد کند     .مراحل پروس را تري ثبات با ــالمتی س و خطرتر بی
بهتر براي مفید   ي ــاید  ابزار ش حرارتی کوتاه زمان یک د  ر غذا
ــالمونال س آلود  گی کنترل باشد  مثال غذا بهد  اشتی وضعیت شد ن
حیوانات ــالمتی س افزایش جهت آمد ه بعمل تحقیقات گرد    د .د ر
اي تغذیه غیر د  یگر عوامل حیوانی، تولید ات مد   رن سیستمهاي د   ر
خوب واحد سطح، هواي تراکم در وجود د  ارد. طیور مهم د ر محیطی
محیط، د       ماي مطلوب، O2 و NH3 ، CO2 مناسب سطوح شامل
رطوبت، (وضعیت ــد ه ش متولد   تازه هاي جوجه نگهد اري کیفیت
ــامل (ش سالمتی مراحل و آمونیاك) تولید  گاز باکتریایی، فعالیت
مطالعات هستند . العاده فوق اهمیت تولد)د   اراي زمان د ر سالمتی
مانندمینرالهاي خوراکی غیر مکملهاي مطلوب اثرات د هند    ه نشان
ــیکالتهاي آلمینوس و (bentonite) ها بنتونیت مثل رس خاك
را متغییر) ظرفیت با NH4(کاتیون

هید    راته(Clinoptilolite)و+
د    ارد . می بیان عملی سطح د  ر

موجب هاي تجاري د  ر گله پاتوژن علیه عوامل واکسیناسیون بر
گرد     د. می ــی جوجه کش قابل و خوراکی مرغهاي تخم تولید
Salmonella enteritidis علیه واکسیناسیون بر مثال بعنوان
است بوجود  آورد ه مختلف کشورهاي د ر اي عمد ه ــکالت مش که
با ــت. اس بود      ه آن خسارات کنترل براي ــبی بسیار مناس راهکار
مختلف پاتوژنهاي براي تولید شده هاي واکسن قیمت حال این
محصوالت تولیدکنند ه کارخانجات . ــت اس دیگر اي خود مساله
همت ــی ژنتیکی مهندس از حاصل تولیدواکسنهاي بر بیولوژیک
به محصوالت این از ــیاري بس هنوز چه اگر اند . گمارد         ه ــیاري بس

نرسید ه اند. تجاري تولید 
محد  ود  یتهاي جهت د   ر ــنی روش بسیار اند از چشم حال هر د ر
بیماري د  رگیریهاي رشد، کاهند ه هاي سندرم بواسطه اقتصاد ي
ــی چگونگ تولید     و کاهش جزایی، قوانین ومیر، افزایش ــرگ م و
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تغییرات از اگر ند ارد  . وجود بازار قیمتهاي و ــرمایه س ــت برگش
ترکیبات اقتصاد    ي ــازد ه ب نظرکنیم صرف غذا قیمتهاي ناگهانی
به طیور صنعت د  ر ــتفاده مورد اس مواد ــایر س ــد  و رش محرك
براي د ان تن هر ازاء به یورو 2-3 است: ــد   ه ش ذیل عنوان شرح
یورو 4-7 ــید      ها، اس براي د  ان تن هر ازاء به یورو 3-12 آنزیمها،
تن هر ازاء به یورو 9-17 پروبیوتیکها، ــراي ب تن د     ان هر به ازاء
براي د ان تن هر ازاء ایمنی، 15-2 یورو به محرکهاي براي د ان
گیاهان براي دان تن هر ازاء به یورو 3-25 ــاکارید ها، الیگوس
ــورو ی 2-4 2-1و ــاي ه بارقم ــه مقایس اتریک (د    ر ــاي روغنه و
ــی و خوراک بیوتیکهاي آنتی براي ترتیب به د     ان تن هر ــه ازاء ب

محصول). و دز نوع به بسته کوکسید یوستات ها
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امیررضا آقاي نازنینمان همکار د وســت و گذشــت نابهنگام د   ر
گلهاي و گلی از بوم و مرز این صالح فرزند   ان نسب یکی از یوسفی
بد ین فرو برد  . ژرف غم د  ر ما را زمین ایران د انش نوشــکوفاي
د   امپزشــکی جامعه و بستگان و خانواد    ه به را ضایعه این وســیله

باد   . جاود انه و سبز یادش . نماییم می عرض تسلیت

       ((گروه د                        اروسازي کیمیافام)) 
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تاریخچه
د      ربسـیاري ازقسـمتهايآسـیايجنوبشـرقیکه
، اسـت شـد  ه آند  میک حاد طیور فوق آنفلوانزاي بیماري
حتـی و منطقه ناحیه ، یـک د  ر H5 N1 انتشـار ویروس
از مهاجرت ناشـی بیشـتر المللی بین مرزهاي از خـارج
گلـه فضوالت حتی و محصوالت انتقال و نقل و پرنـد      گان

باشد   . می طیور هاي
اهلی طیور و ارد ك جمله از پرند  ه- نوع “چند  ین” نقش
آن شـیوع و بیشتر گسـترش موجب بیماري انتقال د      ر -
عفونت حد اقل د  ر ، اهلی هاي مورد   ارد ك . در است شد ه
برخی د ر که شـد  ه د اده نشان د ر آزمایشگاه تجربی هاي
موارد  مـیتوانند   حاملویـروسبـد  ونهیـچعالئمـی
مورد        اردك د ر ولی ( 2005 رامیرز – اسـتورم باشـند. (
د  ر روسـیه د ر وجود د ارد. شواهد  محد ودي وحشی هاي
بود ند      شـد   ه اعالم مثبت زند ه اردك چهار ، 2005 سـال
د   ر2مورد دیگر نشـد  و شناسائی آنها در نورامینید از ولی
چین، د     ر (OIE) تایید  نگردیـد . H5 N1 بیماریزائی نیز
روي بر ( 2003 – 2005 ) سـاله 3 د  قیق مطالعه یک د          ر
نمونه 12865 گرفتن با همراه که وحشـی آبی پرند         گان
ظاهر % )  به 0/047) پرند ه 6 د  ر بود   ، کلوآك  و مد فوع از
(H5 N1 حاد   طیور( فوق آنفلوانزاي ویروس مهاجر سالم
و 2004 – 2005 زمستان موارد د    ر این همه بود    که مثبت
بود . افتاده اتفاق Jianxi ایالت Poyang د ریاچـه د   ر
ارد     ك نوع متاسـفانه این مطالعه د   ر همکاران) و Chen )
تعیین شـیوه برد  اري و نمونه شـیوه ، آن گرفتن روش ،
د ر تاکنون که د اشت توجه باید نشد . ارائه پرند ه سـالمت
شمالی وافریقاي د  راروپا وحشی پرند  گان از برد اري نمونه
به پرند  ه هیچ حجم وسیعی صورت گرفته ، د ر که وشرقی

نبود     ه است. مثبت H5 N1 سالمی ظاهر

( کیمیا فام R&D گروه (عضو ..D.V.M عرب کاظم منوچهر :  د        کتر ترجمه

انتشـار و خطر ماهی پرورش
(H5 N1) پرندگان آنفلوانزاي

اول) (بخش

انتشـار و خطر ماهی پرورش
(H5 N1) پرندگان آنفلوانزاي

اول) (بخش

ــن ای ، اهلی هاي ارد   ك ــش نق بر روي ــتر مطالعه بیش براي
قرار ــتفاده مورد     اس مزارع آفات کنترل جهت تناوب به پرند گان
اردك ، برنج مزارع ــت برد    اش از پس که صورت گرفتند، بد   ین
هاي د انه و حلزون ها ، هرز هاي علف از تا ــد       ه ش رها آنها ها د ر
ــراي ب ــا ــهارد  كه گل ــد  هوضایعاتد  یگرتغذیهکنند . باقیمان
ــد ند      . ش می جابجا کیلومتر صدها تا اوقات گاهی عمل این انجام

( FAO 2005)
د   ر و ــتخرها اس نزد   یکی به بارها روز طول د  ر ها گله این
د        ر و ه شد ه اند بازگرد مزرعه به ــب ش هنگام و رفته ها یاچه
(FAO 2005). ــد گرفتن می قرار مزرعه گان پرند ــار بقیه کن
ــود       وج و ــی مرغ ــزاي آنفلوان ــیوع ش بین اینکه ــه ب توجه ــا ب
ــیا ارتباطی آس ــرق ش جنوب مناطق از ــیاري بس د      ر ها تاالب
که شد گمان این تقویت موجب مطالعه این ــت، د      اش وجود 

. ــند باش ویروس می ــترش گس مسوول وحشی آبی گان پرند
از (H5 N1) ــور ــاد    طی ح فوق آنفلوانزاي 2005 ــال د       رس
غرب و ــمال ش ــمت س به ــیا آس ــرق ش خود        در جنوب کانون
قزاقستان، جنوب چین، مغولستان، کشورهاي و ــترش یافت گس
ــال س اوایل د ر . برگرفت د  ر را شرقی اروپاي آن بعد از و ــیه روس
خاور مرکزي، اروپاي به و یافته اد   امه بیماري ــترش گس 2006

رسید    . هند وستان و افریقا ، میانه
ویروس عنوان انتشار اصلی د  لیل ــی وحش پرند    گان مهاجرت

.(FAO) گرد ید
که از وحشی– پرند  گان مرگ چون شواهد  ي پایه بر این اد  عا
د  ر طول و فصل مهاجرت د ر – است ــد ه ش جد  ا (H5 N1) آنها
شیوع بیماري محل نزدیکی به توجه با دارد    . قرار ــیرهاي آن مس
می بیشتر آن احتمال اجساد    ، این شد ن پید  ا با مناطق برخی د     ر
در غاز) و ارد ك پرند گان ( مورد  مرگ OIE در گزارش د  ر شود.
تماس طریق از پرندگان این به ویروس که شد عنوان قزاقستان

. است شده منتقل باز آبگیرهاي د  ر وحشی هاي اردك با
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ترکیه ، د ر رومانی (H5 N1)حاد  طیور آنفلوانزاي فوق وقوع
تاالبها با نزد یک ارتباط د ر 2005همگی اکتبر د ر ــی و کرواس
ــت د الل ــوع، زمانوق ــاطمکانیبههمراه اینارتب ــت. اس بود  ه
ــیبري س از ــی وحش آبی پرند   گان مهاجرت که ــت این د    اش بر
شیوع بار 2 است. اما آورد  ه ــرقی ش اروپاي به را ویروس جنوبی،
صد ا بی قوي تعداد     ي  مرگ موجب ــی که کرواس بیماري در
ــی مزارع پروش ماه در هر  د   و ــد  ، ) گرد ی Cygnus olor)

.(OIE افتاد (گزارش اتفاق
Manyas دریاچه( نزد یکی د ر نیز درترکیه بیماري ــیوع ش
ــري د  اراي اهمیت ماهیگی ــه ک ــت پیوس بوقوع Kus Lake)
Airk-) باشد می کپور ماهی کاهش به رو ذخایر د        اراي و بود ه
ــتخر اس تعداد   زیاد   ي نیز رومانی د ر .( Colacoglu 2005
ــاي ه د     ریاچه طبیعت د  ر و مصنوعی) ) ماهی پرورش ــزارع و م
د    لتاي اطراف در متعد  د  بویژه آبگیرهاي و تاالبها ــیرین، ش آب
موارد شیوع بیشتر Euro)که Fish وجود       دارد (2000 د انوب

است. د    اد  ه رخ مناطق این در مرغی آنفلوانزاي

کود مرغی د   ر صربستان روند . بکار استخر سازي آب غنی جهت بعد ا
پرورش ماهی استخرهاي سازي غنی جهت و شد  ه تجاري تولید      
وارد اتی کود  ها از این ــمتی ــت که قس براین اس بکار میرود. اعتقاد 

. باشد   مشخص نمی آن منشاء حاضر ر حال د  است ولی
شیوع کنترل د    ر که کروات ــمند د  انش Vladimir Savic
د   ر را عالئم قوها برخی نمود که عنوان ، ــت د   اش نقش آنفلوانزا
د ر آبی پرند    گان ــایر س و د   ادند می نشان محل ــید ن به رس روز
از قبل قوها که گرفت نتیجه نبودند وبنابراین آلود   ه ماهی استخر
و وحشی پرند گان از تعد اد ي مرگ اند  .ارتباط شده آلود  ه رسید ن
مورد د      ر تحقیق این انجام به منجر ماهی پرورش مزارع نزدیکی

گرد  ید   . مرغی آنفلوانزاي انتشار در ماهی پرورش نقش
بویژه ــی وحش ازپرندگان تعداد   ي تلفات سال2006 د   رابتد اي

باشند   می بیماري حساس به ــد بنظرمیرس که – صد ا بی قوهاي
میانه خاور و مرکزي ، ــرقی ش از اروپاي ــیعی وس محد  وده د       ر –
را قادرند   ویروس آلود ه میداد پرند گان ــان نش بوقوع پیوست که
این جابجائی کنند  . اگر چه جابجا از مرزهاي بین المللی ــر فرات
نگرفت صورت فصل مهاجرت و د ر مهاجرتی نبود ــیر مس ها یک
د ریاي سردسیر مناطق از پرند گان پراکند گی د هنده نشان ولی
ــترد         ه گس بطور قبل ماه چند    ین از H5 N1 که جائی _ ــیاه س
موارد گزارش همه باشد    . می بیماري گسترش و _ وجود د  اشت

. است بالینی بود  ه بیمار یا مرد ه پرند  گان از  H5 N1 شد  ه

H5 N1 حاد     طیور فوق آنفلوانزاي از ناشی تلفات مهمترین
Ehrel د   ریاچه و چین د ر Qinghai د    ریاچه د    ر ، ــیا آس د   ر
پرند گان بد  لیل Qinghai د  ریاچه د   اد . روي ــتان مغولس د ر
مرکزي اینکه ضمن ــت اس توریستی یک محل آن موجود        د   ر

میشود    . محسوب نیز ژئومورفولوژي تحقیقات براي
سال در Foggin باشد   و می ماهیان از کپور پر دریاچه این
ــاحل س د     ر ایالتی ماهی فرآوري کارخانه یک حضور از 2000
آن د ر بزرگ ماهیگیري قایق تعد ادي فعالیت و د ریاچه ــی جنوب
رفته پائین دریاچه این آب سطح ــتم بیس قرن طول د  ر د  اد     . خبر
د   ر کوچکی هاي د    ریاچه نیز و کوچک ایجاد   جزایر به منجر ــه ک

( Wikipedia 2005) است. شد  ه اصلی د    ریاچه اطراف
کشاورزي پتانسیل 1990 د  هه اوایل و 1980 د     هه اواخر د    ر
بومی منطقه مرد   م شد   و ــناخته ش د ریاچه اطراف این مناطق
از وجود برخی شد  ند  . محصول برداشت و ــاورزي کش عالقمند به
رشد   سریع موجب آنها فرآورد   ه هاي جانبی نیز و محصوالت این

گرد ید . دامپروري صنعت
جزء و ارد      ك ماهی و اصلی ــمتهاي قس جمله از طیور پرورش

مورد    نیز ماهی پرورش .(Tacon بود     ند    (1990 فرعی قسمتهاي
و کوچک هاي د ریاچه د ر نیز و د ریاچه د ر هم و گرفت قرار توجه
ماهی غذاي تولید   آن کارخانه شد و د رپی اجراء اطراف استخرهاي
ماهی پرورش صنعت رشد   ( Edwards 1991) گرد    ید  احد       اث
مکمل هاي تهیه استخرها، مانند کود  دهی هایی پد یده بروز منجر به
بین ماهی انتقال و ، نقل ها ضایعات آشپزخانه حاوي ماهی غذائی
سایر محصوالت و طیور “ پر از“ استفاد  ه اصلی، د      ریاچه استخرها و

ــه گل از قو 15 ــی، پرورشماهیکرواس ــزارع م ــکاز هری د        ر
تلف بودند  ، رسید     ه محل به اکتبر حدود 19 که بزرگتري هاي
Balatan دریاچه محل د ر قوها این از یکی تصاد      فا شد    ند  .
نشده حاد    طیور گزارش فوق آنفلوانزاي که مجارستان(د ر محلی
قو13 همان بود و شد    ه گذاري نشانه سپتامبر 9 تاریخ د ر بود    )
همین بود. سالم ظاهرا شد   و مجد دادیده محل همان د    ر بعد روز
Grudnjak)ماهی پرورش مزرعه د ر اکتبر د   ر تاریخ 19 پرند   ه
گله میان د   ر و ــد     ش یافت مرد   ه ــی) ،کراوس ( Orahovica،
ــائی شناس گرد      نی  خود     حلقه روي از   قو د      اراي1500
چه پرنده نبود   که مشخص دقیقا OIE گزارش روي از گرد ید  .
بود . افتاد      ه روز همان د   ر اتفاق این احتماال ولی است مرد ه زمانی
شد   . جد    ا پرند ه این از H5 N1 حاد طیور فوق آنفلوانزاي ویروس
کرواسی آلوده به در این بود  که پرند ه د هند ه این حوادث نشان
از هائی تود ه  Paul Tout ، 2004 پائیز است. د      ر شد ه ویروس
مشاهد ه را - شد  ه تلف هاي پرند   ه جمله از مرغد  اري– ضایعات
شمال ) Varazdinد   ر ماهی پرورش مزارع نزد یکی د    ر نمود  که
تا د اشتند   قرار هوا معرض در و بود   ند شده شرقی کرواسی)ریخته

توانند  ظاهر سالم می هاي اهلی به  اردك
مورد  ارد ك هاي د ر باشند ولی حامل ویروس

د ارد . وجود محد ود ي شواهد وحشی
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فرعی د                               ر تهیه غذاي ماهی و بویژه وارد                                 کرد                               ن این غذاها از استانهاي 
.(Tacon 1990)                                د                               یگر گرد                               ید

اگرچه اطالعات کمتري د                               ر مورد                                د                               ریاچه Ehrel ، استفاد                               ه هاي 
آن وجمعیت پرند                               ه و ماهی د                               ر آن وجود                                د                               ارد                                ولی یک گزارش تائید                                
نشد                               ه از شکار د                               ر محل د                               ریاچه به کمک مرغابی هاي وارد                               اتی از 
ــفر هیات اعزامی  WCS به  چین حکایت می کند                               . البته د                               ر س

منطقه صحت این گزارش مورد                                ترد                               ید                                قرار گرفت.

2-  ارتباط بین پرورش ماهی با طیور
د                               ر د                               و د                               هه گذشته د                               ر آسیاي جنوب شرقی د                               ر کنار رشد                                زیاد                                
ــترش فراوانی یافته  ــت پرورش طیور ،آبزي پروري نیز گس صنع
ــت (Little  &  Edwards 2003). د                               ر بسیاري از مناطق  اس
جنوب شرق  آسیا  ارتباط نزد                               یکی  بین  پرورش طیور و ماهی 
ــیوه هائی چون “ پرورش چند                                گونه ماهی“ یا  “  وجود                                د                               ارد                               .د                               رش
ــاورزي“ که اهمیت تجاري نیز د                               ارند                               ،  پرورش ماهی د                               ر کنار کش
ــیوه ها د                               ر  ارتباط بین پرند                               ه و ماهی وجود                                د                               ارد                               . برخی از این ش

 .( FAO  2001)                               چین  1700  سال قد                               مت د                               ارند
 این شیوه ها د                               ر مورد                                ماهیان گرمابی بازد                               هی بیشتري د                               ارند                                
ــتان به 32-25 د                               رجه سانتیگراد                                 ولی د                               رمناطقی که د                               ما د                               ر تابس
  Little  &  Edwards)  .                               ــند ــد                                نیز  قابل اجراء می باش میرس
2003) روش هاي مشابهی د                               ر مجارستان و آلمان قبل از جنگ 

  .( FAO 2003)                                جهانی د                               وم آزمایش شد
ــیوه ها  از محصوالت فرعی پرورش د                               ام و طیور و  د                               ر این ش
ــاورزي جهت تغذیه ماهی و غنی سازي  گاهی از محصوالت کش
ــتفاد                               ه می شود                               .  این کار  موجب  افزایش  آب پرورش ماهی  اس
ــد                               ه  و از طرف  د                               یگر  برخی  ضایعات  بازد                               هی  پرورش  ماهی ش

پرورش د                               ام و طیور مورد                                استفاد                               ه قرار می گیرند                               .
ــوك  ــور و خ ــرورش ،طی ــهاي پ عالوه براین د                               ر برخی روش
ــوند                                 ــتخرهاي ماهی نگهد                               اري می ش د                               ر قفس هائی د                               ر باالي اس
بطوري که فضوالت و  مازاد                                غذاي آنها به د                               اخل استخر اند                               اخته 
ــته ارد                               ك ها را به  ــود                               ، ضمن اینکه اغلب د                               ر طول روز د                               س می ش

ــتخر انتقال مید                               هند                                تا هم از  د                               اخل اس
حلزون  _  و سایر بی مهرگان ناخواسته 
ــم  ــد                                و ه ــتخر ماهی _  تغذیه کنن اس
ــتخر  مد                               فوع آنها موجب غنی سازي اس
ــتم هاي د                               یگري نیز وجود گرد                               د                               . سیس

ــتخر پرورش                                  د                               ارند                                که د                               ر  آنها یا اس
ــی جهت کشاورزي  ماهی بطور چرخش
ــتفاد                               ه  قرار می گیرد                                و یا  نیز مورد                                 اس
ــت برنج جهت  از شالیزار پس از برد                               اش

پرورش ماهی استفاد                               ه میگرد                               د                               .
ــواع  ــیاري از ان ــه بس ــود                                اینک با وج
ــور جهت  ــی و طی ــوام ماه ــرورش ت پ
ــد                               ه  برآورد                               ن نیازهاي محلی طراحی ش
ــترد                               ه  است ولی روشهاي آن انتشار گس

  Little  &  Edwards )  .                               اي د                               ارد
ــی  ــرورش توام ارد                               ك و ماه 2005 )  پ
ــتر مورد                                توجه قرار گرفت چرا که  بیش
ــرورش  ــتم پ ارد                               ك ها براحتی با سیس
ــتخر جهت  ماهی سازگار شد                               ه و د                               ر اس
ــازي آب بکار  ــات و غنی س ــرل آف کنت
ــه  ــاز ب ــود                                 نی ــد                               ون اینکه خ میروند                                 ب

ــیوه هم د                               ر  ــند                               .  این ش ــته باش هزینه و  تجهیزات  اضافی  د                               اش
سیستم هاي گرمایی ( Little  &  Edwards  2005 ) و نیز 
ــد                                ــتم هاي فصلی د                               ر اروپاي شرقی قابل اجراء می باش د                               ر سیس

.(Woynarovich  1979)
افزایش میزان پرورش طیور بصورت صنعتی و بومی منجر به 
ــت مرغ د                               ر آسیاي جنوب شرقی شد                               . د                               ر کنار  افزایش تولید                                گوش
ــتفاد                               ه از کود                                مرغی جهت غنی سازي استخرهاي پرورش  آن اس
ــاي میوه نیز افزایش یافت  ــاورزي و باغه ماهی ، زمین هاي کش

   ( Little  &  Edwards  2005)
ــویق کشاورزان  ــیوه هاي پرورش توام موجب تش ــعه ش توس
ــتاها جهت بازگرد                               اند                               ن مجد                               د                                فضوالت به چرخه مصرف  د                               ر روس
ــال 2005   د                               ر محل خود                                شد                                ولی  Little  و Edwards د                               ر س
ــیرهائی  را ( بویژه د                               ر شمال شرقی تایلند                               )  مشاهد                               ه نمود                               ند                                 مس
ــطح گسترد                               ه تري پخش  که فضوالت طیور  از طریق  آنها د                               ر س
ــد                               . د                               ر اینجا خطر انتشار ویروس آنفلوانزاي مرغی از مزارع  می ش
ــتائی افزایش می یافت زیرا د                               ر  این مزارع بیوسکیوریتی د                               ر  روس
حد                               اقل خود                                وجود                                د                               اشت و شرایط براي حرکت و انتشار ویروس 
ــا بود                             (FAO  2005 ). هر چند                                 د                               ر  مرغد                               اریهاي صنعتی  مهی
بد                               لیل وجود                                سطوح باالتر بیوسکیوریتی شیوع آنفلوانزاي مرغی 
ــیوع بیماري د                               ر  کمتر رخ  د                               اد                               ه  بود                                ولی اخیرا موارد                                زیاد                               ي از ش
مرغد                               اریهاي صنعتی بزرگ د                               ر جنوب شرق آسیا، سیبري ، اروپا 

و آفریقا  گزارش شد                               ه است .
د                               ر جـد                               ول زیر راههاي مختلف ارتبـاط بیـن پـرورش 
ماهی و طیور و پراکند                               گی جغرافیائی اجراي این روشـها 
ذکر شـد                               ه  است : ( توضیح :   این جد                               ول جامع نمی باشد                                

و از برخی کشورها نام برد                               ه شد                               ه است )
مطالعات زیاد                               ي د                               ر مورد                                نقش کود                                مرغی د                               ر افزایش بازد                               هی 

پرورش ماهی صورت گرفته است.
   (Satapornvanit1995،Engle&Skladany 1992)
کود                               مرغی یک ترکیب کامل و حاوي غنی سازهاي معد                               نی و آلی 
بود                               ه و د                               رصورت مصرف آن ، نیاز به مکمل هاي شیمیائی وجود                                

نوع فعالیت کشورهاي انجام د                               هند                               ه 

پرورش توام طیور و ماهی (قفس پرند                               گان بر 
روي استخر ساخته می شود                               )

هند                                _  تایلند                               

کود                                مرغی جهت غنی سازي آب  از  استفاد                               ه 
استخر پرورش ماهی

هند                                ، اند                               ونزي ، تایلند                                ، 
بنگالد                               ش، ویتنام ، صربستان ،  

کرواسی ،  آمریکا

استفاد                               ه از کود                                مرغی و گاوي جهت غنی سازي هند                               

استفاد                               ه از کود                                مرغی خشک شد                               ه د                               ر غذاي ماهی  آمریکا

پرورش توام ماهی و ارد                               ك هند                                ، نپال ، تایوان ، هنگ 
کنگ ، ویتنام ، فیلیپین ، ان

د                               ونزي، روسیه ، مجارستان،  
آلمان ، چک ، لهستان

استفاد                               ه از محصوالت طیور ( مانند                                پر)  آمریکا
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کوچک پروش مراکز از ابتدا کود د     ر این .(FAO ند    ارد (2003
کود      واحد ه از استفاد ه به منجر تقاضا افزایش ــد ولی میش تامین
Satapornvanit) ــد خارجی)گردی منابع ) بزرگ اي صنعتی
کود    هاي حرکت ــعت وس افزایش روید  اد     موجب این .( 1995
را مرغی آنفلوانزاي ویروس انتشار ــیل پتانس خود شد    که مرغی
صربستان در کود      ها نوع این که مطلب این د اشت.کشف بهمراه
این بود    ند  ، گرفته قرار مورد   استفاد ه 2005 – 2006 ــال س د   ر

نمود    . آشکار بیشتر را خطر
مید هد. انجام زیاد   ي کارهاي ماهی ــتخر اس د ر مرغی کود
میگیرد       . قرار ماهی مورد      تغذیه ــتقیما مس آن اجزاء از برخی
پالنکتونهاو تولید    فیتو ــش افزای موجب همچنین  کود  مرغی
ماهی غذاي خود   اینها  که ــود می ش زئوپالنکتونها  در آب
(منبع آبی( گیاهان نمو و رشد اینکه ضمن میگرد    ند   . ــوب محس
ــن بنابرای ــود        . میش تحریک نیز ( ماهیهاي  گیاهخوار غذائی
ــتم سیس د  ر هم ماهی پرورش ــتخر اس به کود         مرغی افزود ن
ــتم  پرورش سیس در و هم کپور) مانند    ) یک گونه پرورش

باشد. مفید می ماهی چندگونه
در ارد  ك و ماهی توام پرورش مید  هد   که ــان جد ول نش
پرورش نوع این مزایاي ــت. اس مرسوم جهان از نقاط ــیاري بس
و تنان نرم از آن ،تغذیه ویژه مراقبت ارد ك به عد       م نیاز ــامل ش
سطح و کف د       هی )،هوا ماهی اي تغذیه رقباي ) ها قورباغه بچه
آب غنی سازي و شناکرد    ن و رفتن شیرجه طریق استخر از آب

باشد  . می ارد کها مد  فوع طریق از
جنوب ــیاي آس د ر غذاي محبوب یک ارد ك ــت ضمنا گوش
فاکتور یک  " اردکها  باید توجه داشت که است ولی  ــرقی ش

می باشند ". مرغی آنفلوانزاي در اپید  میولوژي مهم خطر
(Gilbert et al 2005 , Hulse- Post et al 2005)

کود   مرغی فروش به  1992 د   ر سال Engle و Skladany
مرغد اري بستر پود  ر و پر پود ر خون، تولید پود  ر نیز تایلند و در

کرد     ند. گزارش را کشور این در
ــور طی فرعی محصوالت بود که نکته این بیانگر گزارش ــن ای
ومیزان حجم به ــوند ولی ش می عرضه د   رتایلند زیاد   ي به میزان

کند  که می ــاره اش گزارش این ضمنا بود   . ــد  ه نش اي ــاره اش آن
پر پود ر مصرف به اشاره اي آن د ر ــت زیرا نیس کامل باال جد ول

است. نشد ه شرقی جنوب آسیاي د ر

ماهیها جابجائی -3
ــرورش ــه پ توج و جلب اروپا ــی د  ر ماه پرورش ــترش گس با
گونه چند توام پرورش ) Polyculture ــیوه  ش به د  هند       گان

وارد    جدید         ماهی هاي گونه ( متفاوت غذائی عاد  ات با ــی ماه
شدند  . قاره این

Polyculture شیوه داد    که گزارش 1976 سال د    ر Sinha
مورد    توجه نیز اسرائیل و روسیه کشورهاي هند  د    ر و چین عالوه بر
پرورشی شیوه د     ر این که هائی گونه از ــت. برخی اس گرفته قرار
مانند د    ارند آسیائی منشاء  گیرند       می قرار استفاد ه مورد
کپور ( Ctenopharyngodon Idellus ) ــفید         س آمور
ــی ماه و (Hypophthalmichthys Molitrix)اي ــره نق
میانی سالهاي د  ر که ( Aristichthys  Nobilis) ــرگند  ه س
شوروي مرکزي مناطق و اروپا به ــیع وس در مقاد  یر 1960 د       هه
حال حاضر د  ر ماهیها انتقال و نقل این شد          ند. ــابق وارد  س

گیرد       . می صورت حجمی چه با نیست مشخص
بار ) یک اسلوونی وزارت محیط زیست ) Andrej Bibie
ــلوونی اس مرز ) Mura رودخانه ماهیهائی جد  ید د ر از حضور
این داد که منشاء نشان بیشتر بررسی داد . خبر  ( ــی کرواس و
کرواسی Daruvar منطقه د ر ماهی تکثیر استخرهاي ماهیها
ــوق آنفلوانزاي ف اثر د   ر ــو ق تعد  ادي قبل چند  وقت که محلی -
نیز ماهی تکثیر استخرهاي است.آب حاد        مرده  بودند-  بوده 

بود    . آمد    ه Mura رود خانه به ماهیها این همراه
                                        پایان قسمت اول

 
Reference:
Feare C.J:Fish farming and the risk of spread of
avian influenza. Bird life international organization,
March 2006
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 (PHD) د                                  کتر جفري. اس. استیونسون
بخش علوم د                                  امی د                                  انشگاه ایالتی کانزاس
D.V.M ترجمه :د                                                   کتر حسن شجاعی مهر 

راهکارهاي  مفید                                     براي  بهبود                                     باروري  
د                                  ر گله هاي گاو شیري 

الف) د                              وره انتظار اختیاري

ب ) د                              وره تلقیح فعال

پ ) بارد                              اري و د                              وره خشکی  

شکل یک :    سه بخش بزرگ یک د                              وره زایمانی گاو شیري

 الف) د                              وره انتظار اختیاري ممکن اسـت شامل انجام سیکل فحلی با تغییر د                              ر رشـد                               فولیکولی و تحلیل جسم زرد                               
د                              ر آماد                              ه سازي براي تلقیح مصنوعی باشد                              .

ب )د                              وره تلقیح مصنوعی فعال که متعاقب اولین تلقیحی بد                              ون باروري می باشد                               که  شامل عالئم فحلی ، همزمانی 
فحلی ، اووالسیون  ( تخمگذاري )  یا هر د                              و است     .

پ )آبسـتنی و د                              وره خشـکی متعاقب باروري که از مرگ جنینی و سـقط محفوظ ماند                              ه اسـت و به ترمیم وضعیت 
جسمی گاو و آماد                              ه سازي د                              وره آبستنی براي زایمان نیاز می باشد                       .

ی  
مای

ما

 شکل زیر خالصه اي از آنچه را که گفته شد                                بیان می کند                               :

    زایمان 
  آماد                              ه سازي گاوها براي اولین تلقیح همزمانی فحلی یا اووالسیون...............................................

                    باروري هد                              فد                              ار
                                                                   باروري هد                              فد                              ار تعد                              یل شد                              ه

                                                                           اوسینک
                    پرسینک  +  اوسینک

    اولین تلقیح
  عالئم فحلی  ( عالئم روي د                              م گاو)............................................................................................

                                                         همزمانی مجد                              د                       گاوهائی که وضعیت آبستنی آنها نامشخص است.
                              د                              وباره همزمانی مجد                              د                       گاوهاي باز 

    آبستنی
  حفظ آبستنی.......................................................................................................................

                                                                                ترمیم وضعیت بد                              ن
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هدفد   ار باروري ( الف
شد    ه تعدیل هد فد ار باروري ( ب

تخمگذاري -  تزریق  GnRH  موجب اووسینک ( پ
براي سـازي آماد    ه هنگام در د  رصد  گاوها 50 از بیش د   ر

شود      . زرد  می جسم تحلیل براي PGF2x
تزریق د              و تجویز - اووسینک + پرسینک ( ت
اووسینک برنامه آغاز د  ر میشود موجب پروستاگالند  ین
زرد  د       ر جسـم اواسـط تا اوایل مرحله بین گاوها %70

باشند   فحلی سیکل

باروري براي شد   ه ریزي برنامه روش چهار : د  و شکل

ویژگیها

اووسینک اووسینک  + پرسینک

درصدبدون
د اخل پروژسترون

واژنی

با د رصد
د اخل پروژسترون

واژنی

 درصدبدون
د اخل پروژسترون

واژنی

با د رصد
د اخل پروژسترون

واژنی

56 روز د ر آبستنی میزان

PG  با زرد جسم  + سیکل    بد ون
PG با زرد بد ون جسم سیکل + بدون   

PG  زرد     با جسم +    با سیکل
PG زرد    با جسم بد  ون + سیکل با   

Ü 39 ( 57)
18 ( 37)

41 (175)
20 ( 47)

37  ( 46)
34 ( 41)

44 ( 180)
40 ( 46)

32 روز د ر آبستنی میزان 36/9 ( 176) 54/2 (181 )
74 روز د ر آبستنی میزان 27/8 ( 177) 47 (180)

29 روز د ر آبستنی میزان 36/3 ( 91) 59/3 ( 91)
57 روز د ر آبستنی میزان 19/8 ( 91) 45/1 ( 91 )
29 روز د ر آبستنی میزان 42/9 ( 154) 32 (150) 48/4 (153) 45/1 (157)

40 -45 روزهاي در آبستنی میزان 37 (415) 43 (414)
روزهاي 40-45 در میزان آبستنی

( اول شکم اول ( شیرواري 20/1 38/2

( د وم شکم د وم ( شیرواري 27/5 22/3

از بزرگتر PG از تزریق جسـم زرد  قبل داشتن بد ون شد ه استفاد ه واژنی داخل پروژسـترون گاوهائیکه براي آبسـتنی (1) میزان
(P<0.05)

( P<0.05) از براي گاوهاي پرسینک بزرگتر آبستنی میزان (2)
( P<0.05) از بزرگتر شد   ه استفاد  ه واژنی د اخل پروژسترون که گاوهائی براي آبستنی (3 میزان

(P<0.05) از بزرگتر واژنی د اخل پروژسترون از استفاد ه بد   ون پرسینک گاوهاي میزان آبستنی (4)
(P<0.05) از بزرگتر واژنی د    اخل پروژسترون با د رمان بد   ون اووسینک + پرسینک گاوهاي میزان آبستنی (5)
(P<0.05) از بزرگتر شیرد اري دوره اولین د  ر واژنی داخل پروژسترون با شده درمان گاوهاي میزان آبستنی (6)

باشد        . می گاو راس 57 بین د     ر %39 منظور Ü

یک جد ول
آزادکنند     ه پروژسترون د      اخل با همراه یا و به تنهائی + اوسینک پرسنیک روش با اووسـینک روش مقایسـه

: شیري گاوهاي شیرواري د وره د   ر واژنی

یی
اما

م
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روش
برنامه

هدفد ار باروري هدفد ار باروري
شده تعدیل

اووسینک + پرسینک
اووسینک

آسانی Ü Ü

بیشترین میزان باروري Ü Ü

بیشترین میزان آبستنی Ü Ü

گله اند ازه Ü Ü Ü Ü

فحلی عالئم بد  ون Ü Ü

د   رمانی برنامه زمان کوتاهترین Ü Ü

زرد  جسم تحلیل و رشد  فولیکول همزمانی Ü Ü Ü

عالئم فحلی بد ون تلقیح بند ي زمان Ü Ü

شد ه تلقیح تعد   اد گاو بر تقسیم تعد اد  آبستنی (1)
باشد . شده استفاد   ه شده بند  ي زمان تلقیح هنگامیکه شد ه د  رمان تعد اد گاو بر تقسیم آبستنی تعد اد (2)

باشد        . مساوي آبستنی میزان با میزان باروري نتیجه باشد      د  ر %100 اجباري تلقیح میزان و

واژنی : د اخل پروژسترون آزاد کنند  ه  -
انجام مطالعاتی شیري هاي گله د ر ــینک پرس + اوسینک برنامه یا اوسینک بهمراه برنامه واژنی د اخل ــترون د     ر مورد کاربرد     پروژس
ــت اس ــته ند   اش واحد ي نتایج مطالعات این ولی است گرفته انجام کارهائی آبستنی میزان افزایش د    ر آن مورد     نقش د ر و ــت اس ــد    ه ش

یک). شماره (جد  ول
پروژسترون با گاوها ، آنها براي اوسینک برنامه اجراي از قبل اند و بود   ه فحلی سیکل د   اراي گاوها که موارد ي د    ر گزارشها، برخی د     ر
آبستنی میزان بیشترین اند   ، زرد د اشته جسم ، ــد     ه ش زد  ه PG ــینک اوس برنامه د ر که هم هنگامی اند    و ــد ه ش د رمان واژنی د       اخل

اند . داشته را
ــترون پروژس د   یگر گزارشهاي د   ر اند   . بهبود  یافته واژنی د  اخل پروژسترون از استفاد ه با اول ــکم ش گاوهاي تنها ــها گزارش برخی د  ر

است. شد ه منتج آبستنی میزان کاهش به واژنی د اخل
ــود      ، ش همراه واژنی د اخل با پروژسترون اوسینک برنامه هنگامیکه ــتروس آنس گاوهاي ــد    د ر میرس بنظر ها گزارش از مجموع ولی

نماید  . تایید  می را فرضیه این ولی هرچند  ضعیف هم اخیر نتایج یابد   . بهبود  می آبستنی میزان

گوناگون هاي برنامه مزایاي -

برنامه بهترین ها روش این د ر است. شد       ه د اد     ه شرح باروري هاي روش از گوناگون برنامه 4 مزایاي از اي خالصه 2 شماره جد  ول د     ر
نوع بیان هر گله کارکنان توسط آن انجام براي ، روش یک بهتر د رك ممکنست براي باشد . شما آسان و ــاد       ه اجرا س براي که ــت اینس

گرد   د. انجام آسانی گله به برنامه د     ر این تلف شود   و گاوها جابجائی براي کمتري زمان ببرید   . تا بکار تري ساده
گاوهاي شیروار د ر آمد      ه بد ست نتایج د    ر ولی . است شد  ه مقایسه هم با کمتر تاکنون شیري هاي گله د ر باروري هاي مختلف روش
کمتري نتیجه اوسینک ها تلیسه د   ر اما اند د اشته یکسانی آبستنی ــینک میزان اوس روش با باروري و ــد ه هد  فمند  ش باروري د     و روش

. است د  اشته
بود ه بهتر مراتب به ــنتی س روشهاي به نسبت تولید   مثلی کارائی ( ــینک اوس روش و ــد ه هد فمند    ش باروري ) برنامه د       و هر د ر ولی

است . یافته کاهش هورمونی تزریقات از استفاد   ه عد   م با مقایسه د ر روشها این د    ر باز و روزهاي
شرایط د  ر این روشها د         ر آبستنی و ارزیابی میزان ــها روش آیا کارائی این که ــت اس این هم با ها روش این ــه مهم در مقایس نکته ولی
روشها این د ر چون است بیشتر میگرد     د ، اجراء اجباري تلقیح که روشهائی د   ر آبستنی میزان ؟ است شد ه انجام واحد ي زمان و مشابه
هد     فمند  شد  ه زمان قابل باروري برنامه د ر میشود  . محسوب مهم بخش یک تلقیح ها برنامه این همه در شود و می تلقیح حتما انجام
فحلی شناسائی براي گله کارکنان مهارت برنامه این د    ر و است فحلی عالئم به وابسته ــود   و می ش صرف تزریقات براي ــتري بیش توجه

دارد      . اهمیت بسیار ضعیف هاي فحلی تشخیص و
بیشتر است. نیز شد ه تعد   یل هد   فدار و هدفد    ار باروري هاي برنامه د  ر موفقیت ، باشد بیشتر یابی فحل د ر هرچه د  قت
و نماید می تضمین را ها روش این موفقیت د  ارد    که تزریقات بند ي زمان د  ر برنامه د  قت به زیادي بستگی ها روش برخی محدود       یت
نماید. می پیچید  ه بسیار را شوند مساله درمان یک روش یاحتی مختلف باید با روشهاي که گله د ر چند  گروه گرفتن قرار هم درکنار
باید      بطور نمایم. گروه بند ي هم، هفته د   و هر و نماییم اجرا گله بخواهیم د ر را ــینک پرس + ــینک اوس برنامه یک فقط براي مثال اگر

یی
اما

م

دو جدول
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و نمائیم تزریق را مختلف گروه 3 همزمان
گاوهاي آبستنی تشخیص بعد  از اگر تازه
ــد، باش منفی آبستنی نتیجه شد    ه د رمان

باید   مجزا گروههاي د ر مجد  د ا گاوها این
پیچیده را این خود  کار ــوند که ش د رمان

نماید  . می تر
اجرا گله در که ــی هر روش د ر بنابراین
منظمی برنامه باید  یک شود   کارکنان می
ــند   تا باش د  اشته گله د ر آن اجراي براي
سوي از گرد  د . عملی ــتی آن برنامه بدرس
بیشتر باز، گاوهاي ها برنامه این د ر د     یگر
ــته د    اش آبستنی جایگزین هاي از تلیسه
ــود میش بزرگتر گله وقتی همچنین اند.
کاهش یابی فحل د ر فحلی عالئم کارآئی
رکتال روش ــی با فحل ــخیص تش و یافته

خواهد شد . میسر
ــل ــرشفح پ با گاوهائیکه زیرا تعد    اد
رکتال در آنچه ــوند نسبت به ش می یابی
است، ــیار کمتر بس شوند  ، شناسائی می
ــی خوب وضعیت ــه ک هائی گله د     ر بویژه
همه گاوها و ندارند ــتی بهد  اش از نظر

اند . کثیف
ــی ــیخوب ــهمد    یریت ــههائیک د  رگل
ــکال اش دچار آنها د    ر یابی فحل ند  ارند  و
انجام می ــی معمول و تلقیح بطور ــت اس
نتایج تلقیح و باروري هاي برنامه ــود      ، ش
نتایج این رود می احتمال خوبی ند ارد    و
ــه ــولد   ر گل ــهايمعم ــا باروش روشه

باشد . ند اشته چند انی تفاوت

یی
اما

م

هزینه هاي برنامه هاي باروري -

شد ه گزارش گله دو د      ر که اخیر مطالعه در . است گرفته انجام باال د ر د    اد   ه شد  ه شرح روشهاي تاثیر و ها مورد هزینه د  ر مطالعاتی
است. نشد ه انجام کاري د   یگر نیمه د  ر و گرفته تلقیح صورت فحلی عالئم بعد    از و شد  ه اجرا اوسینک برنامه گله هر از نیمی د ر

: اول گله د   ر
به آبستنی هزینه گله، د     وم نیمه با مقایسه د  ر ولی شد    ه مواجه فحلی ضعیف عالئم با شد ، اجرا برنامه اوسینک که گله از نیمی د    ر

یافت. کاهش چشمگیري نحو

: گله د وم د ر
بود. بیشتر اند     کی آبستنی هزینه گله د     وم نیمه با مقایسه د  ر بود    ولی بهتر فحلی عالئم شد    ، انجام اوسینک برنامه که از گله نیمی در

د   و فاکتور این برگزید    ه گاوهاي د   رآمد   از کاهش و گاوها طوالنی باز هاي د   وره به مربوط بررسی این د  ر باروري هاي هزینه بیشترین
محاسبه گرد       ید.   %68 و  %83 ترتیب به باروري هاي هزینه کل در

ــرآورد  ب ــاروري ــاي ب ه برنامه روي کنترلی ــهاي روش و ها تلقیح صحیح برنامه د     ر انجام توانائی فاکتورهاي ــی بررس این د ر ــه البت
نگردید.

ــبه محاس باروري هاي برنامه اجراي حین د ر مختلف فصول د ر گاو راس هر از ــتی ــود برگش س د      یگر ــد ه ش ــازي س مد ل مطالعه د    ر
عالئم ــاهده مش بعد  از تلقیح با ــتان تابس و زمستان د  ر اوسینک روش ، است شد  ه انجام فلورید ا د ر که ــی بررس د    ر این ــت اس گرد  ید ه

. است شد ه مقایسه فحلی
اجباري تلقیح و است بود ه بیشتر زمستان به نسبت تابستان طی در اوسینک روش د ر د  اد   سود  برگشتی نشان آمد    ه بد    ست نتیجه

است. د اشته بیشتري سودآوري د ارند       ، ضعیفی فحلی عالئم که شیري هاي گله نظر اقتصادي براي اوسینک از د ر
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واژنی د اروئی: اسباب داخل شکل

یک د ر را پروژسترون Cue-Mate: د اروئی خصوصیات
وارد خون جریان به د اخل واژن طریق مخاط از شده کنترل حد
Gn ــون هورم ــازي کاهش آزاد س موجب این عمل کند  . ــی م
بلوغ از و ــد ه قد امی ش هیپوفیز از  LH آن ــب متعاق RH و
ــتروس اس ــیکل س طریق این کند  و از می ممانعت ها فولیکول
خونی ــطح ــیله س وس این درآورد  ن از پس نماید . می کنترل را
فولیکول بلوغ که موجب یافته کاهش 6 ساعت د ر ــترون پروژس

شد  . خواهد گذاري تخمک و فحلی رفتارهاي ، ها

Cue-Mate هاي غالف کیومیـت : د رمانی هاي غالف
پروژسترون / ــیلیکون س ماتریکس یک در ــترون حاوي پروژس
آبشش ــکل بش ها بفرد این غالف طراحی منحصر ــند . باش می
کمترین و کرد ه آزاد را پروژسترون بیشترین تا میشود موجب

گذارد. بجا می استفاد  ه از پس باقیماند ه را

گاو : گونه هدف

اسـترادیول : Cue-Mate بهمـراه اسـتفاد ه مـوارد
( آنالوگ هاي آن یا ) F2α  بنزوات ویا پروسـتاگالند   ین

میرود : ذیل بکار درمانی اثرات دستیابی به براي
گاوهاي  ــک جهت تحری ــترون پروژس 6 روزه درمان ــک ی

فحلی و ایجاد چرخه آنستروس
جهت  ــالم س گاوهاي د ر ــترون پروژس روزه 7 د رمان یک
ــتفاده فحلی اس و ایجاد همزمانی ها ــوغ فولیکول بل از ــت ممانع
ساعت فحلی 48-96  ــود تا میش ــد ه موجب ش توصیه روش به
گاوها اکثریت ــود البته ش ایجاد ــیله وس این کردن از خارج پس

داد. خواهند نشان را فحلی عالئم ساعت بعد 48-72
که در حیواناتی پالسما را ــترون پروژس سطح Cue-Mate
حد اقل براي و برد باال می میزان کافی به د  ارند ، معمولی تغذیه
د   ر ــان این زم که ــود ش می ها فولیکول بلوغ مانع ــک هفته ی

است. افزایش قابل خاص شرایط
  Cue – Mate با روزد رمان آنستروس6 گاوهاي   براي د رمان

بنزوات استراد  یول mg 1 آن متعاقب و
با  ــان درم روز هفت گاوها د ر ــتروس اس همزمانی ــراي   ب
هنگام د  ر بنزوات ــتراد   یول اس mg 2 بهمراه Cue – Mate
خارج هنگام د  ر  F2α پروستاگالندین یک د وز و شروع درمان

وسیله. کرد ن
که  ــت اس موارد ي د  ر Cue – Mate تخصصی ــتفاد ه اس
ممانعت جهت شود یا آغاز ــترون پروژس با فحلی کرد ن همزمان

رود . بکار ها فولیکول بلوغ از
اجرا میباشد . مشاور قابل نظر دامپزشکی با برنامه ها  سایر

د هند ه کردن گاوهاي و همزمان استروس همزمانی براي
ــیله بوس Cue-Mate را : جنین انتقـال جهت گیرنـد ه و
ــترادیول اس  2mg قرار د هید . واژن اش د  اخل ویژه ــور اپلیکات
ــد. کنی گاوتزریق به Cue-Mateقراردادن ــگام هن در بنزوات
F2α گاو پروستاگالندین به و هشتم د رآورد ه روز در وسیله را

کیومیت                                   
روش جدید پروژسترون داخل واژنی یک

CUE- MATE
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تزریق نمائید.پس آن سازند ه کارخانه توصیه آن) رابه آنالوگ (یا
د رآورد ن بعداز ساعت 24 بنزوات ــترادیول اس گرم میلی 1 ازآن
این (آنستروس) سیکل بد ون گاوهاي د ر نمائید . تزریق ــیله وس
د هید . انجام Cue-Mate د رآوردن بعد از ــاعت س 48 را تزریق

نمائید . تلقیح را حیوان فحلی مشاهد ه با

اپلیکاتور از استفاده با آنسـتروس : درمان حیوانات براي
د هید اجازه د اده و قرار واژن را داخل Cue-Mate ، مناسب
1 ( 7 روز بعد ( ــاعت س 24 و د رآورده آنرا ــپس س بماند . روز 6

نمائید. تزریق بنزوات استراد یول میلیگرم
را یابی د هند  . فحل می ــخ بعد پاس روز 2-4 ــتر گاوها بیش
اگر و کرده ــت تس را د وباره حیوان صورت نیاز در د هید . انجام

کنید . درمان مجد دا نشد ، فحل

بد جسمی ــرایط ش د  ر که حیواناتی د ر : مصرف موارد عد م
استفاده نشود . طبیعی دارند ، غیر واژن یا بیماري هستند یا

ناراحتی ــب موج آن ــه که تعبی جثه ــک ــات کوچ حیوان در
نشود. استفاده میگردد،

ــتفاده اس زایمان ــس از پ روز 21 تا  ــتروس آنس ــا گاوه در
نشود.

می د  ید ه ــد رت بن موضعی تخریش عالئم جانبی: عـوارض
از پس این عارضه دهد. است رخ ممکن واژنی شوند ولی ترشح

یابد. خود بخود بهبود می آن درآورد ن

شکل، جناقی بد  نه یک Cue-Mate  از : اسـتفاد ه روش
ــکیل تش انتهائی ــمت قس یک و تعویض قابل درمانی غالف د و
مورد نیاز اپلیکاتور یک واژن داخل آن تعبیه براي ــت. ــد ه اس ش
ظرف یک و کنند  ه ضدعفونی ماده حاوي ــطل س ــد  . یک میباش

باشد . د سترس باید در نیز لوبریکنت حاوي
ــک کم قرار د هید به اپلیکاتور ــل د اخ و را خم کرده ــیله وس
را در ــور اپلیکات ــد. د اری نگه ــده ش خم حالت به آنرا ــتان انگش
د اخل از اسباب را قسمت انتهایی د اشته و عمود ي نگه وضعیت

رد کنید . بد نه سوراخ
هاي اپلیکاتور و فک کرد ه ــود نصب جاي خ د ر را ها غالف
نوك دهید . حرکت سمت جلو به را دارید . بد نه نگه ــته را بس
را واژن ــه د هان کنید . ــته آغش لوبریکنت ماد ه ــا ب ــور را اپلیکات
داخل به را اپلیکاتور و کرده ــک خش نرم و تمیز ــتمال د س با
حرکت ــاال ب ــمت س به مالیم بطور ابتدا در وارد نمائید . ــرج ف
ــه ناحی از اپلیکاتور ــوك ــد تا ن وارد واژن نمائی ــپس و س داد ه
با محل در این ــد. کن ــور عب Vestibular Constriction
اپلیکاتور و آزاد کرد ه را  فشنگی اپلیکاتور کیومیت داد ن فشار
از گیرد و قرار ــیله باید در وضعیت افقی وس این آورید . را د  ر

ــد . ــرون  نزن بی ــرج ــه ف ناحی
را و اپلیکاتور کرد ه ــاك را پ روي اپلیکاتور ــحات ترش هرگونه

نمائید . ضدعفونی کامال بعدي گاو در استفاده براي
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ــم محک را Cue – Mate ــی  انتهائ ــمت قس : در آورد  ن
فرج د ر میان ــا ه که غالف ــید . هنگامی بکش عقب وبه ــه گرفت
. د رآورد را آنها آرامی به و کرد ه کم را باید  فشار شد ند ، پدیدار

: هدف گونه جهت ویژه هشد ارهاي
تغذیه د اراي و ــف ضعی بد نی ــرایط ش داراي بیمار، حیوانات
د  رمان ضعیفی به پاسخ است ممکن سایر موارد مشابه و ناکافی

بدهند.

نباید  جهت درمان ــگام هن د ر حیوانات : مصرف منع زمان
غالف از درآوردن مورد کشتار قرار گیرند. تنها پس انسان تغذیه

فرستاد. کشتار جهت را گاو میتوان
ندارد. مورد شیر محدودیت مصرف در

د ماي و ــک خش مکان د ر : نگهد اري جهت خاص احتیاط
شود  . نگهد  اري 30ْْC زیر

Cue–Mateدرآورد ن ضدعفونیبراياستفاد ه مجد د:پس از
بهتر شستشو دهید  .براي ــو شستش تمیز آب با آنرا از واژن گاو،
کنید. شستشو استفاد ه د اخل سطل فشار با آب از شلنگ، است
ها نکند وغالف کف سطل دیگر آب ــود  که انجام ش باید طوري

کامال آنرا ــطل س داخل ساولون با بعد ــد . باش موکوس از عاري
بند سپس داد  ه، ــو شستش تمیز آب با مجدد ا و نمایید ــو شستش
ــه جداگان طور به غالفها را و ــه بدن کرده جد  ا را ــا غالفه ــا و انته
ــا ی و ــیل%2  (سانوس ضد عفونی ــول در محل ــاعت بمدت یک س

. د هید قرار ( %2 هیپوکلریت
د ر و نمود ه ــوار س بر بد  نه را غالفها کرده، آنرا خشک ــپس س
د ر محل از نور آفتاب د ور ــد ه ش ــیل س پالستیکی هاي ــه کیس

مجدد آماده باشد. استفاد  ه براي دهید تا قرار و خنک خشک
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پرورش د وره د   اروئی هزینه از اي عمده بخش طیور صنعت د ر کمیاب عناصر و الکترولیتها ، مواد  معدنی ، ها ویتامین از ــتفاد ه اس
ترکیب انتخاب در را د هند  گان پرورش و ، کلینیسینها د  اروها این ترکیب و ــیون فرموالس نوع زیاد د  ر تنوع جهت به د اد ه و ــکیل تش را

. است نمود ه وسواس دچار حد ود ي تا مورد نیاز
نحوه صحیح از اطمینان و  گله نیاز با مناسب ترکیب انتخاب اول ، در د رجه شود گرفته نظر باید  د ر این میان د  ر چه که آن
لحاظ از چه و آن مقد  ار بخصوص مواد موثره ترکیب لحاظ از چه از فرموالسـیون اطالع همچنین باشـد . می آن مصرف

میرسد . بنظر ضروري کننده و مصرف کننده تجویز براي ، د ارو نهائی شکل د ر جانبی مواد و موثره مواد کامل بود ن همگون
که داشته موثره مواد مقدار و نوع ترکیب د ر اي عمده تفاوتهاي اسم در یکنواختی کشور علیرغم داروئی بازار د ر متد  اول ترکیبات
بیشتري بررسی و بحث درمورد آن است الزم و مانده د وره طیور د هند گان پرورش و د ید  کلینیسینها از مهم میرسد  این موضوع بنظر
مورد استفاد ه طیور صنعت د ر د  اروئی مختلف ــکال اش و مختلف نامهاي با ویتامین مولتی ترکیب ــت سالهاس مثال بطور صورت پذیرد.

برد  . پی مقد ار ویتامینها د  ر چند  برابر تا چند د رصد از عمده تفاوتهاي میتوان به آن روي لیبل به با مراجعه گیرد  که می قرار
ویتامینهاي و بود  ه آن قیمت ویتامینها، خرید انواع اصلی براي مالك میشود  که شنید ه فن صاحبان تفاوتها ،از این علیرغم متاسفانه

هستند . روبرو بیشتري اقبال با تر ارزان
کنند  ه ذهن مصرف موجب انحراف مواد موثره مقد ار و نوع از اطالع بد  ون اقالم قیمت این د ر تفاوت که ــت د ر اینجاس اصلی بحث
ــزان می ــت. نیس ــب گله مناس نیاز برطرف کرد ن براي که میگرد د انتخاب د  اروئی ترکیب ــه ، هزین د ر جوئی صرفه فرض ــه ب ــده و ش

است: زیر شرح به ویتامین مقاد یر حداکثر و حداقل نظر از بازار د  ر شده ارائه ویتامینه محلولهاي موجود د ر ویتامینهاي

ند ارد. بیشتري تفصیل و تشریح به و نیازي بود ه آشکار کامال دارو د و ترکیب در تفاوت چشمگیر میگرد د  که مشاهده
مساوي  مقدار تواند د ر می حداکثر ترکیب از استفاد ه که شویم می متوجه مصرف لحاظ از حداقل و حداکثر ترکیب د و  د رمقایسه
حد اقل ، H د ر ترکیب و B 12 ویتامین عد م وجود اینکه ضمن برساند . به گله ویتامین بیشتر یا و 3-1/5 برابر حد اقل بین با ترکیب

خود  مشابه ترکیب از ارزانتر ویتامین یک ترکیب اینکه فرض به سپس گرد  د . می فیزیولوژیک طیور صحیح عملکرد د ر نقصان موجب
د و ترکیب اگر هر و د اد ه افزایش برابر د و تا مصرف را ها ویتامین علت کمبود میزان به بلکه نداد ه کاهش را هزینه مرغد ار نه تنها است

می گرد د .  آن از ناشی عوارض و بروز کمبود ویتامین موجب تر ضعیف د اروي مصرف شو ند  ، مساوي به صورت

نتیجه گیري
یکسان نامهاي هیچگاه و نبود ه آنها مواد موثره مساوي بود ن ترکیب به معناي یکسان نامهاي با ها ویتامین مختلف تعد د ترکیبات
مصرف یک آنچه بود ه د ارو موثره آن میزان مواد کند  ، می تعیین را د ارو یک قیمت ــد. آنچه باش کاال قیمت کننده تواند  توجیه نمی

! ! د ارو و نه قیمت باشد می گله نیاز میزان توجیه می کند، را د  ارو
د ر ترکیباتی که از ــتفاد ه اس اما ، ــت نیس ــی بررس قابل فوریت به بیوتیک مانند  ترکیبات آنتی گله د  ر ویتامینها ــی اثربخش اگرچه
شد  ید رفتن باال و کمبود ها انواع بروز موجب پرورش طول د وره د ر  ، ــد باش کم یا و ند اشته ــب تناس ویتامین مقاد یر آنها ــیون فرموالس

میگرد  د . د ارویی مصرف و پرورش هزینه
نمائید  . د قت لیبل بر روي مقاد یر آن و مواد  موثره به ابتد اء آنها و بررسی قیمت ها خرید ویتامین از قبل پس

ویتامین محلولهاي موجود د ر ویتامینهاي میزان به کنون تا آیا
اید ؟ کرد ه توجه

چیست؟ شما براي ویتامین محلول انتخاب معیارهاي

هاي ویتامین مولتی ترکیب
موجود 

در ویتامین مقد ار حداکثر
بازار موجود د ر محلولهاي

ویتامین مقدار حداقل
بازار موجود د ر محلولهاي د ر

حد اکثر نسبت چند برابر
است بیشتر حداقل به

 برابر 

%450 10000             5/5 برابر                                       55000
%2400 25000                             1000             25 برابر            
    15                                    5             3  برابر                 %200
      4                             1/5             2/6 برابر               %166
       3                                 2              1/5 برابر                  %50
    30                                  10              3 برابر                  %200
     10                                 4              2/5 برابر               %150
       2                             1/5              1/3 برابر                %33

مقایسه        غیرقابل مقایسه                              غیرقابل      0/02                        ند      ارد         
غیرقابل مقایسه        غیرقابل مقایسه    ند  ارد                           0/01     

A
D3

B2

B12

B3

B5

B6

B1

E

IU/ml                                 IU/ml                                ویتامین 
IU/ml                                  IU/ml                                 ویتامین

mg/ml                                  mg/ml                                 ویتامین
mg/ml                   mg/ml                            ویتامین
mg/ml                                  mg/ml                                 ویتامین
mg/ml                                  mg/ml                                 ویتامین
mg/ml                                 mg/ml                                 ویتامین
mg/ml                                  mg/ml                                 ویتامین

mg/ml ویتامین                                
   mg/ml                              بیوتین

ها
ین

تام
وی

چند درصدحداکثر نسبت
است بیشتر حداقل به

%

کسـریها و زیادي ها ، تفاوت ها مقایسـه
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حاوي اي - کیمیالویت لیتر هر
گرم میلی کارنیتین                          10000 ال
گرم ویتامین                             10000  میلی
ویتامین                             10000  میکروگرم
گرم سوربیتول                            80000  میلی
گرم منیزیم                              18000 میلی

گرم کلسیم                              5500 میلی

بد  ن در کارنیتین ال- نقش
شکمی. چربی میزان کاهش -

ها. مرغ تخم کیفیت و وزن افزایش -
د رآوري. جوجه و د رصد  هچ افزایش -

زند  گی اول چند روز د  ر جوجه ماند ن زند   ه شانس افزایش -
میر. و مرگ وکاهش

زا ــترس اس برابر عوامل در بد ن و مقاومت ایمنی – افزایش
بیماریزا. و

بد   ن د ر E ویتامین نقش
ایمنی و میزان مقاومت افزایش -

ــاز س و سوخت در د  خالت و ــلولی اکسید اسیون س تنظیم -
ها چربی و ها کربوهید   رات
باروري میزان افزایش -

بد   ن د ر B12 ویتامین نقش
بد  ن د  ر سوخت و ساز هاي واکنش د ر شرکت -

ها چربی ساز و سوخت د ر د   خالت -
ها پروتئین ساخت د ر د  خالت -

خون قرمز هاي سلول ساخت در د   خالت -
بد  ن د ر سوربیتول نقش

انرژي به قند ها عمل تبدیل اصالح -
و ــمی مواد س د     فع   افزایش  و ها - اصالح عملکرد   کلیه

دارویی هاي باقیماند ه
مواد سمی د فع عملکرد کبد  و اصالح -

اشتها میزان افزایش -
ایمنی سیستم تحریک -

هضم بهبود -
بد   ن د ر کلسیم نقش

عصبی و عضالنی هاي عملکرد سلول د    خالت در -
خون انعقاد مکانیسم د  ر د خالت -

سلولی د  اخل هاي فعالیت تنظیم -
ها تخم مرغ پوسته و ها استخوان ساختمان شرکت د    ر -

بد  ن د ر منیزیم نقش
بد ن سلول هاي د  یواره عملکرد تنظیم دخالت د ر -

بد ن د ر زایی انرژي هاي واکنش د ر دخالت -
ها استخوان ساختمان د ر د خالت -

E
B12

B – کیمیالویت مصرف مزایاي
گوشتی هاي جوجه

ال- ــزودن گله، اف ــت تقوی جهت روزه یک هاي ــه د رجوج -
د  ر کارنیتین ال– ــد. باش ضروري می غذایی جیره به کارنیتین
چربی بهینه از ــتفاده مطلوب و اس روزه امکان یک هاي جوجه

کند . می فراهم را زرد ه باقیماند ه موجود  د  ر هاي
افزایش به نیاز ــه موارد  یک د ر جیره به ال-کارنیتین افزود   ن -
واکسیناسیون، نقل، و حمل استرس مانند وجود   د ارد ، متابولیسم

مفید دارد   . اثر سرما یا فعالیت
موجب گوشتی جوجه هاي د ر E – تجویزکیمیالویت

غذایی. تبد یل ضریب بهبود رشد   و
سمی. هاي متابولیت رفع به کمک کبد   و کار تنظیم

بهبود هضم. دستگاه گوارش و تحریک
ایمنی. سیستم تقویت و تحریک

گرد    د . می تولید   انرژي و ها چربی متابولیسم افزایش
ها. بیماري نقاهت د وره د ر بهبود  سریعتر

تخمگذار هاي مرغ
تخمگذارموجب ال-کارنیتیند  رمرغان تجویز شد  ه انجام د رمطالعات

شود. آنها می وزن وافزایش ها مرغ بهبودکیفیت تخم
موجب تخمگذار E در طیور تجویزکیمیالویت –

احشاء امعاء و د   ر ها چربی تجمع جلوگیري از
ها مسمومیت د رمان د ر تسریع

ها بیماري نقاهت د  وره د ر بهبود  سریعتر
ها مرغ تخم بهبود   کیفیت

ماد ر طیور
غلظت افزایش ماد  ر ، مرغان جیره د ر E کیمیالویت – مصرف
نمو و رشد خود روي د  ارد  که بهمراه مرغ تخم زرد ه د  ر ماده این
ماند    ن زند ه میزان همچنین د    اشت. خواهد مطلوب اثر جنین
و میر مرگ د رصد و یافته افزایش زند  گی اول روز جوجه د  رچند

یابد  . می کاهش
موجب ماد   ر طیور د  ر E – تجویزکیمیالویت

غذایی تبد یل ضریب کاهش
یبوست چرب و کبد سندرم پیشگیري از

احشاء امعاء و د  ر چربی تجمع جلوگیري از
جوجه  د ر تلفات کاهش و باکیفیت هاي د رصد   جوجه  افزایش

روزه یک هاي
موارد مصرف بهترین

بیماري هنگام د   ر اول، هفته د  ر : گوشـتی هاي جوجه د   ر
بیماري نقاهت د وره د  ر و

ــت نقاه د  وره تخمگذاري، هنگام د ر : تخمگـذار مرغ هاي
واکسیناسیون هنگام د  ر و بیماري

نقاهت بیماري د  وره تخمگذاري، هنگام د  ر : ماد ر هاي  مرغ
واکسیناسیون. د ر هنگام و

مقدمه
و عفونی هاي مختلف بیماري بروز موارد د   ر گله مد یریت هسـتند ، د  رگیر آن با مرغداران مهمی که مشـکالت و مسـائل از یکی
حد  ود زیاد   ي تا ،E کیمیالویت ترکیب اسـتفاد   ه از با شود  . می گله وزن افت و اشتها تولید   ، کاهش باعث باشـد که می ها مسـمومیت
و همچنین خاصیـت E کیمیالویـت دهند  ه عملکرد مواد  تشـکیل توجه به با نمود. مقابله مطلوبی نحو به مشـکالت این با توان مـی
و پرانـرژي غذاهـاي دادن تولید   و افزایش بـه نیاز موارد در یا و عفونی مختلف هاي بیماري از بـروز مواد بعد این بیـن سینرژیسـم
شرایط تولید و سرعت گله به پیک به و نمود   ه جدید هماهنگ شرایط با را گله توان می سرعت به استفاد ه از این ترکیب با پرکالري

رساند . مطلوب

نماید. می را کوتاه بیماري نقاهت د  وره که د ارویی
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حاوي فورت Cکیمیاویت خوراکی هرلیتر محلول
میلی گرم ویتامین                  150000  

المللی 10200000 واحد           بین ویتامین 
المللی 2000000  واحد           بین ویتامین    

میلی گرم ویتامین                    4000  
   

بد  ن د ر C ویتامین نقش
و ــا بیماري ه مواقع بروز د ر ــد ن ب ایمنی ــتم سیس تقویت -

محیطی. هاي استرس
بد ن. د ر ها الکترولیت تعاد ل تنظیم -

ها کلیه در D3 ویتامین مشارکت در ساخت -

گوشتی هاي گله د  ر C ویتامین اثرات میزان آزمایش یک د  ر
استرس، کاهش میزان و میر و مرگ رشد   ، افزایش میزان نظر از
در .(Vanthana & et al ــرار گرفتند(2002 ق آزمایش مورد
gr23/3± وزن ــتی با گوش روزه یک هاي آزمایش جوجه ــن ای
.( A, B and C شدند  (گروه بند ي تقسیم گروه سه 49/44 د   ر
Cویتامین گرم میلی 40 و 20 ، صفر ترتیب به گروه سه این د  ر
د   اده آب طریق از هفته 6 مد  ت به پرند   ه هر ازاي به روز ــر ه د ر

د  اد که نشان نتایج شد .
گروه ،د  ر A (01/0 ± 22/2) د  رگروه تبد  یل ضریب میزان

باشد  . می C گروه(01/0±04/2) د  ر و B (01/0± 11/2)
 A ، گروه 9/8 د ر گوشتی جوجه هاي د ر میر و میزان مرگ  

باشد. د رصد می C 2/2 گروه در B د  رصد  و 6/5 گروه در د رصد  ،
گله د    اد ه  به C ویتامین مقد ار که بیشترین C گروه در  
یافته کاهش گرمایی استرس از ناشی عوارض میزان بود    ، ــد  ه ش

بود   ها گروه ــایر س از ــتر بیش C گله تولید  د   ر میزان همچنین و
.(1 (نمودار

مقدمه
بروز واکسیناسیون، سرما، مانند گرما، مختلف حاالت از ناشـی استرس بروز طیور هاي گله موجود د ر مشکالت و مسـائل از یکی
گله د  ر صحیح مد   یریت عد  م صورت د   ر حاالت این د ر باشـد  . می گله سـطح د ر نور برنامه و آب غذایی، رژیم ناگهانی تغییر بیماري،

شود  . وارد گله جبران ناپذیري به و زیاد خسارات است ممکن
ویتامین این C د  ارد    و د رصد ویتامین ایران می باشد که 15 در شد ه AD3EC عرضه محلول تنها فورت - C-کیمیاویت ترکیب
مواقع باشـد  د ر می د  ارا که ویژگیهایی علت خصوصیات و به C کند  . ویتامین می ایفا ناشـی از اسـترس اثرات کاهش در نقش مهمی
د  ر گله ایجاد  شد ه مشـکالت و عوارض میزان کاهش باعث توجهی قابل میزان به گوناگون هاي مانند اسـترس حاالتی و بروز بیماري

باشد   . می ها خاص کلینیسین علت مورد توجه به همین شود   و می طیور هاي

د   ر کاهش C ویتامین مثبت اثرات مختلف، منابع آن عالوه بر
رشد  میزان افزایش و میر و مرگ میزان کاهش ــترس، اس میزان

است. گرفته قرار اثبات و مورد  بررسی گله

بد  ن د ر A ویتامین نقش
و بد  ن هاي اند   ام مخاطی و ــی هاي پوشش بافت از حفاظت -

زا بیماري نفوذ عوامل از جلوگیري
بینایی هاي سلول و ها رشد استخوان د  ر د  خالت -

گله باروري میزان افزایش -
ها بیماري مقابل د  ر طیور مقاومت میزان افزایش -

بد  ن د ر D ویتامین نقش
ها کلیه و ها رود  ه از فسفر و کلسیم جذب -

تقاضاي افزایش مواقع د  ر ها استخوان از ــیم کلس فراخوانی -
بیولوژیک

تخم ــته پوس مانند تشکیل ــیون روند  کلیسیفیکاس تنظیم -
ها. استخوان نمو رشد   و و مرغ

ایمنی سیستم تقویت -

بد   ن د ر E ویتامین نقش
ایمنی و میزان مقاومت افزایش -

ــاز س و سوخت در د  خالت و ــلولی ــیون س اکسید اس تنظیم -
ها چربی و ها کربوهید   رات
باروري میزان افزایش -

کیمیا-C- فورت مزایاي مصرف

گوشتی طیور
در ــور طی باالي تراکم ــه علت ب ــتی گوش مرغ گله هاي د ر -
ــی وارد م گله ــه فراوانی ب هاي محیطی ــترس اس ــالن س د  اخل
از ــی ناش هاي استرس گرمایی، هاي ــترس اس جمله از ــود   ، ش
مختلف ــاي بیماري ه ــی از ناش هاي ــترس ــیون، اس واکسیناس
نتیجه تغییر ناگهانی در ــده ش ایجاد هاي ــترس اس همچنین و
به توجه با فورت - C- کیمیاویت ترکیب نوري. و غذایی برنامه
بسیار ها ــترس این اس کاهش د  ر C ویتامین توجه مقاد  یر قابل
یا تولید و در میزان ایجاد  ي نوسانات می تواند از باشد و می موثر

نماید  . جلوگیري د  ر گله تغییرات نتیجه این د ر بیماري بروز

گوشـتی هاي گلـه د ر فورت -C-کیمیاویـت تجویـز
موجب

بیماریهاي و محیطی هاي ــترس اس برابر د  ر مقاومت افزایش
عفونی

اول هفته د  ر تلفات میزان کاهش

C
A
D3

E

که آزمایشی گروه سه رشد  در میزان نمود ار : نمود ار1
است شد  ه اضافه آنها هاي جیره به Cویتامین

طیور. پرورش د  وره هاي استرس کنترل براي د  ارویی
ت

ور
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C
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از بیماري پس نقاهت د وره کاهش و د رمان به افزایش پاسخ
گوشتی. طیور در پا موارد بدشکلی از پیشگیري

تخمگذار طیور
هاي ــترس اس میزان کاهش بر ــالوه ع تخمگذار ــور د  ر طی -
به فورت – C-کیمیا واکسیناسیون، و د مایی تغییرات از ــی ناش
خستگی میزان کاهش باعث آن موجود  د ر C ویتامین ــطه واس
ــث باع ترکیب ــن ای آن بر عالوه ــود. ش می د  اخل قفس ــور طی
تولید  تخم موارد و پا ــتگی مانند شکس ــکالتی مش بروز کاهش
تولید  گله میزان افزایش باعث و شد ه شکسته، پوسته هاي مرغ

گردد. می

تخمگـذار هاي د ر گله فـورت -C-کیمیاویت تجویـز
موجب

ــس  قف د ر ــه طیوري ک د ر ــتگی خس ــوارد بروز ــش م کاه
شوند. می نگهداري

بیماري  و محیطی هاي استرس برابر د ر مقاومت افزایش  
عفونی هاي

از ــس پ ــت نقاه دوره ــش کاه و د رمان ــه ــخ ب پاس افزایش
بیماري.

ــگام  هن تخمگذار هاي د  ر گله پا ــتگی موارد  شکس کاهش  
و تماس. و نقل حمل

نازك. پوسته و شکسته هاي مرغ تعد  اد  تخم کاهش

ماد   ر مرغ هاي گله

گله ــت میزان مقاوم افزایش بر عالوه مرغ ماد ر هاي ــه گل د  ر
ــرغ م تعد  اد  تخم کاهش ــث باع محیطی هاي ــترس اس برابر د   ر
تخم پیک تولید   و به گله نازك، رساند  ن پوسته و ــته شکس هاي
میزان مقاومت و افزایش د رمان به میزان پاسخ و افزایش گذاري

گردد  . می گله

موجب ماد ر هاي گله د   ر فورت -C-کیمیاویت تجویز
نازك. پوسته و شکسته هاي مرغ تعد  اد   تخم کاهش

روزه. یک هاي جوجه د  ر تلفات کاهش
د   رآوري. جوجه و باروري افزایش

ــاري بیم و محیطی هاي ــترس اس برابر مقاومت د  ر ــش افزای
عفونی هاي

هنگام حمل تخمگذار هاي گله د  ر پا کاهش موارد  شکستگی
نقل و تماس. و

کیمیا-C-فورت مصرف زمان بهترین
ــال س فصول گرم ــب، د  ر ترکی این ــات به خصوصی توجه ــا ب
ــزان می افزایش مواقع د ر ــی)، گرمای ــترس اس احتمال (افزایش
در ــن همچنی و ــا ه مرغ تخم کیفیت کاهش مواقع د  ر ــد، تولی
عفونی هاي بیماري بروز احتمال یا و گله د   ر بیماري موارد  بروز

د  هد. می را پاسخ و نتیجه بهترین ترکیب این از استفاده

توجه قابل

رایـگان منظم دریافت کیمیافـام جهت فصلنامه محترم عالقمند ان و گرامـی همـکاران

برسانید  . مجله د فتر به اطالع را خود و کد  پستی نشانی تغییر در هرگونه ، فصلنامه

د  یباجی شـمالی نبش – خیابان فرمانیه – تهران نشـانی به و نمود   ه پر را ذیل فرم لطفا

فرمایید   . ارسال  22283196-9317 کد    پستی 187 پالك

 

شغل    تحصیلی                            مدرك نام و نام خانواد       گی                           

نشانی د        قیق پستی                                                                   کد         پستی  

 تلفن                                                تلفن همراه 

فورت - C-کیمیاویتKIMIAVIT -C-FORTE
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هند                              122 ،000 ،000

نیجریه 48 ،000 ،000

سود                             ان 42 ،000 ،000

ایران 25 ، 700 ، 000

اتیوپی 13 ،000 ،000

ش 
ار

گز

 تعد                             اد                              گوسفند                               و بره به راس

هند                              198 ،000 ،000
برزیل 197 ،000 ،000
امریکا 95 ،000 ،000

آرژانتین 56 ،000 ،000
اتیوپی 42 ،000 ،000
سود                             ان 39 ،000 ،000

مکزیک 31 ،000 ،000
استرالیا 26 ،000 ،000

کلمبیا 21 ،000 ،000
فرانسه 19 ،000 ،000
تانزانیا 17 ،000 ،000
ونزوئال 16 ،000 ،000
نیجریه 14 ،000 ،000

کاناد                             ا 14 ،000 ،000
آلمان 13 ،000 ،000

اند                             ونزي 11 ،000 ،000
نیوزلند                              9 ،800 ،000

ترکیه 9 ،000 ،000
ایران 8 ،900 ،000

فیلیپین 3 ، 996 ،000 ،000
مصر 800 ،000 ،000
نروژ 600 ،000 ،000

شیلی 547 ،000 ،000
نیوزلند                              481 ،000 ،000
تایلند                              294 ،000 ،000
کلمبیا 190 ،000 ،000

انگلیس 189 ،000 ،000
کاناد                             ا 119 ،000 ،000

اکراین  99 ،000 ،000
مکزیک 84 ،000 ،000

ایران 83 ،000 ،000

 میزان صید                              ماهی به کیلوگرم

تانزانیا 49 ،000 ،000
اتیوپی 4 ، 601 ،000
ترکیه 4 ، 197 ،000

آرژانتین 3 ،000 ،000
امریکا 2 ،500 ،000
اسپانیا 2 ،464 ،000

تاجیکستان 2 ،290 ،000
ایران 2 ، 008 ،000

 تعد                             اد                              کند                             وهاي زنبورعسل

 پرند                             گان پرورشی به قطعه د                             رسال

امریکا 1 ،620 ،000 ،000
برزیل 710 ،000 ،000
ایران 668 ،000 ،000

اند                             ونزي 583 ،000 ،000
هند                              489 ،000 ،000

استرالیا 99 ،000 ،000
هند                              57 ،000 ،000
ایران 53 ، 900 ،000

سود                             ان  48 ،000 ،000
نیوزلند                              40 ،000 ،000
انگلیس 33 ،000 ،000
نیجریه 30 ،000 ،000
اسپانیا 23 ،000 ،000
ترکیه 22 ،000 ،000

مراکش 16 ،000 ،000

 تعد                             اد                              گاو و گوساله به راس

 صید                              میگو به کیلوگرم

تایلند                              264 ،000 ،000
فیلیپین 50 ،000 ،000

ایران 5 ،900 ،000

 تعد                             اد                              بز  و بزغاله به راس 

OIE  مروري برگزارش  

 Office که از جمله فرانسوي World  Organisation   for  Animal  Health سازمان جهانی بهد                             اشت حیوانات
International des Epizooties بصورت مخفف به   OIE  مشهور است ،  ساالنه گزارشی از آمار انواع د                             ام و طیور ، 
آبزیان و زنبور عسل کشورهاي جهان و گزارش انواع بیماریهاي موجود                              د                             ر کشورها چاپ و منتشر می نماید                              د                             ر این شماره 
ــورها و شرح بیماریهاي مهم براي OIE  و بیماریهاي گزارش  ــل برخی کش آمار تعد                             اد                              انواع د                             ام و طیور ، آبزیان و زنبور عس

شد                             ه از ایران د                             ر سال 2004 میالد                            ي می آید                             که به نظر می آید                             براي اطالع د                             امپزشکان مفید                             می باشد                            . 

تهیه و تنظیم : محمد                             مهد                             ي هفت جواهریان 

    Office International des Epizooties 
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ویژه پرسش طرح فراخوان
مد یران  و کلینیک بخش د  امپزشـکان
سراسرکشور طیور و د  ام پرورش فارمهاي

 D.V.M باسامی محمد رضا : د کتر  جواب
مشهد) د   انشگاه طیور بیماریهاي بخش (استاد یار

فامقصد د اردبینکلینیسـینهايد  امپزشـک نشریهکیمیا
رشـته اساتید و فارمهاي پرورشـی با متخصصین مد یران و
د امپزشکان نماید   تا برقرار ارتباط دامپزشـکی مختلف هاي
آن با که را مسـایلی و بتوانند  مشـکالت فارمها و مد       یران
بخش هر خبره و متخصص کارشناسـان هسـتند    با مواجه
رشته جهت هر تجربه اسـاتید   با تجربیات از نمایند   و مطرح

مند  شوند  . خود بهره مشکل رفع
نشـانی فرمانیه(شـهید بد ینمنظورشـمامیتوانید با
مجله د  فتر 187 پالك - د  یباجی شـمالی نبش - لواسـانی)
تمـاس 22823157 تلفـن با یا مکاتبه نمایید   و فـام کیمیا

بگیرید.
د         ر آن متخصصین با فام کیمیا مجله که مختلفی بخشـهاي
مطرح ارتباطمیباشـد وشـمامیتوانید  سـواالتخود را

: باشد می زیر موارد شامل نمایید
طیور بیماریهاي -1

طیور پرورش -2
اجد   اد  و ماد  ر هاي گله مدیریت -3

بزرگ د امهاي بیماریهاي -4
بزرگ د امهاي جراحی و مامایی -5

میگو و ماهی بیماریهاي -6
کوچک د امهاي بیماریهاي -7

ها بیوتیک آنتی -8
ماکروالمانها و ،میکروالمانها ویتامینها -9

کوکسید یوزها ضد -10
مکملها افزودنیهاو -11

12- ضد عفونی ها
د امپزشکی د اروهاي فرموالسیون -13

دامپزشکی داروهاي اثر تداخل -14
د ام و انسان مشترك بین بیماریهاي عمومی و بهد  اشت -15

ها و واکسیناسیون واکسن -16
تعد   اد     ي شـماره هر در انتخاب برحسـب فام کیمیا فصلنامه
منتشر و چاپ متخصصین جوابهاي با را سواالت رسـید    ه از
مشکل آن با نیز همکاران سـایر صورتیکه د ر خواهد       کرد ،تا

باشد . راه گشا آنها هستند  براي مواجه

استان تهران. طیور : کلینیسین سوال
ELISA براي و فنی نتایج تسـت علمـی تفسـیر
گوشـتی، گله هاي واکسیناسـیون برنامـه تنظیـم

است؟ چگونه گامبور بیماري د ر ماد  ر و تخمگذار

چگونگی پیرامون کیمیافام فصلنامه شماره این ــوال س ظاهرا
ــیون واکسیناس برنامه تنظیم جهت االیزا ــت تس از ــتفاد    ه اس
ــاد ر م ــاريو تج ــذار ــتی،تخمگ نیمچههايگوش در گامبورو
این به ــوال س که خواهم می اجازه عزیز خوانندگان از ــد       . میباش
ــن بهتری گامبورو ــکل مش با مقابله براي یابد      که ــورت تغییر ص
بحث انتهاي در خواهد که تالش ــد ؟ می تواند  باش چه راهکار
نماید    . د    ریافت روشنی به خود را ــئوال س پاسخ محترم پرسشگر
خوانندگان باشد     که طوري سئوال به پاسخ که است شده ــعی س
ــث را بح ــد بتوانن نیز عزیز مرغد اران جمله از ــک د   امپزش غیر
نگارنده باور به ــاد ه بسیار س زبانی ــخ به پاس یعنی نمایند   . د نبال
واحد به ــتی بهداش در ارائه خدمات ــک دامپزش توفیق اول قد م
الزمه ــد. باش می محترم مرغدار جانبه همه همکاري مرغد اري
تصور مرغد      ار محترم که ــت اس این نیز و کمال تمام همکاري

باشد   . د اشته موضوع از روشنی

واقعیتها  برخی از ست ضروري فوق سواالت به د      ادن پاسخ از پیش
نماییم. مرور آن از حاصل بیماري و گامبورو مورد  ویروس د      ر

برابر ــیار مقاوم د    ر بس ویروس یک گامبورو بیماري ویروس
ــش پوش فقد     ان به مستقیما مقاومت این ــت. اس محیطی عوامل
آن ــد . باش می مرتبط ویروس ــاء(envelop)د  راین غش خارجی
ــبت غشاء خارجی باشند  نس این که د  اراي ویروس ها از ــته د   س
ــاس حس بسیار کنند ه ضد عفونی و (د  ترژنت) ــویند  ه مواد  ش به
میزبان سلول از و چربی بود   ه جنس غشاء از این باشند   زیرا می
به ند    ارد  و را ــاء غش این گامبورو ویروس گیرد. می ــمه سرچش
بد ین ــد      . این باش می مقاوم ــیار بس هاي ویروس همین دلیل از
مرغد      ار ضد عفونی و سازي پاك عملیات گونه هر که است معنی
ویروس حذف به باشد  منجر نشد ه اصولی انجام صورت به که ي

نخواهد شد   . مرغد اري د ر سالن محیط از

سخ
 پا

شو
س

پر
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جمله ناقلین مکانیکی از تواند توسط ویروس گامبورو می
سمپاشی عد      م لذا یابد  . انتقال نیز ... و صحرایی موش و سوسک
اصولی مبارزه عد     م همچنین و ــک سوس حشرات و امحاء جهت
ــک، دامپزش زحمات تواند تمام می جوند گان دیگر و با موش

نماید. خنثی را مرغد  ار تولید  و مدیر

کشور هاي مرغد      اري غالب بر حاکم عملی و عینی شرایط
بیماریزا ــا ویروس گامبورو ب مواجهه اثبات که ــت اس این بیانگر
حذف اینکه نه البته باشد    . نمی د  شواري کار ما مزارع شرایط د    ر
و محال امري کشور هاي مرغد   اري محیطی ــرایط ش د    ر ویروس
از صحیح ــتفاد ه اس و بیوسکیوریتی اصول رعایت باشد    . نشد  نی
را ــد ار مرغ تواند می موثر کنند  ه ضد  عفونی و کننده ــواد پاك م
کم یا عد  م این موضوع عینی مصد اق کمک نماید . زمینه این د  ر

باشد. می ماد  ر مرغان سطح د   ر گامبورو بیماري مشکل بودن
 

برنامه از پیشنهاد یک قبل یک د  امپزشک همین دلیل به
را فوق ــاي ه موقعیت حتما ــورو گامب علیه ــر ب ــیون واکسیناس
شرایط د  ر ــیون واکسیناس برنامه بهترین مطمئنا بگیرد   . نظر د  ر
موفقیت احتمال از مزرعه ــد ید در ش ــی ویروس بار با مواجهه

خواهد بود . برخورد ار کمتري

ــارزه مب توفیق د  ر ــر ــیار موث بس پارامترهاي از یکی د  یگر
د رصد پراکند   گی ــد. میباش ماد ران تیتر وضعیت با گامبورو
تیتر اهمیتش میانگین از شـاید گله CV د   رصد     یا تیتر
پایین زمان تیتر ــرایط ش د    ر توان می که چرا باشـد   . بیشـتر
باال، وجود   پراکند گی ولی آورد  . جلوتر را ــن واکس اولین د  ریافت
چالش با را ــیون واکسیناس برنامه تیتر باالي میانگین ــم  علیرغ
ــاس حس که ــت اس امرآن این د  لیل خواهد نمود . مواجه جد      ي
بعبارتی خواهد شد  . مطرح تري پریود   طوالنی یک د ر گله بود ن
بیشتري ضرورت واکسیناسیون تکرار موثر واکسیناسیون جهت
از ــی بخش تنها ــنی س مقطع هر د   ر که چرا نماید    ، می طلب را
ــور د   ارد  . منظ ــیالزمرا ــرآمادگ ــیونموث گلهبرايواکسیناس
و نموده آن عبور ــن بتواند از واکس که حد  ي تیتر به ــید ن رس
ــت نیس عملی ــا اساس ــرایط ش این د ر نماید  . القاء را ایمنی الزم
را ــیون واکسیناس تعداد د  فعات ــود که ش توصیه مرغد ار به که
ــرایط ش ــن ای به مواجه عدم براي روش بهترین ــد   . افزایش د    ه
در درصد        میباشد . 30 از تر پایین CV با تیتر یکنواختی درصد
تزریقی اجباري واکسیناسیون توصیه که راستاست همین
و شـد  ه تلقی جد ي ماد  ر مرغان تولید  د ر شـروع از قبل
ضمنا د  ارد . قرار کشـور د  امپزشکی متولیان مورد نظارت
طبیعی مواجهه بواسطه تولید نیز د  وران طول د ر ماد   ر هاي گله
باالیی هاي تیتر و شد   ه ــینه واکس نیز طبیعی ویروس بصورت با
ــد       . نماین می خود   منتقل هاي ــه جوج به مرغ تخم ــق طری از را
ــد  ه ش خرید اري جوجه هاي د ر شناسنامه ــد ه ش ثبت تیترهاي
تیتر باال تیترهاي لزوما این ــد. باش می واقعیت این ــانگر نیز نش
CV) غیر یکنواخت ولی باال تیتر نخواهند  بود . هاي یکنواختی
عامل یک حتی نبود   ه و برخورد ار باالیی ارزش از (%30 از باالتر

باشد . می گامبورو واکسیناسیون شکست در موثر

که ــت اس آن بهتر تیتر تعیین منظور به گیري خون  براي
ــذب ج از پس یعنی روزگی 4 از ــر باالت ــنین س د      ر گیري خون
ــورو ضد گامب پادتن حاوي زرده زیرا ــرد. گی صورت کامل زرد ه

وارد خون جریان به تیتر این روزگی 4 ــن س تا بتد       ریج و بوده
زندگی روز اول 3 در ــت که تیتر اس د لیل همین به ــود. ش می
پایین نمی تیترش پاد تن چند روزه عمر ــه رغم نیم علی جوجه
می کم خون د   ر پاد     تن تیتر از که ــبت نس همان به چون آید   .
زرده موجود  د   ر هاي پاد  تن توسط معاد ل نسبتی با تقریبا ــود ش
گرد   د   دیگر چنین جذب کامال زرده که زمانی ــود . ش می جبران
ــري گی ــون خ که ــت اس بهتر لذا نخواهد یافت. وضعیتی اد      امه
ــن ای گیرد      . صورت زرد  ه ــل کام جذب از پس تیتر ــراي تعیین ب
طراح براي رو پیش د   ر چالش از واضحی ــیماي س ــیون تیتراس

نماید    . می ترسیم را واکسیناسیون برنامه

سیسـتم د  و نوع ذاتی، د  فاعی هاي سیسـتم عالوه بر  
وجود د ارد     : بد ن د ر بیماریها با مقابله براي اختصاصی ایمنی
پاد تن با واسـطه د   فاع سیستم یا د فاع همورال 1- سیسـتم
موضعی مطرح د فاع و عمومی همورال د    فاع به د وصورت که

(CMI) واسطه سلولی با 2- سیستم د  فاع است

دفاعی روشهاي از چند   شیوه یا یک بیماریها از یک هر در
پایه بر گامبورو عمد تا بیماري د ر د فاع می نماید  . عمل شد ه ذکر
از برخی د ر د  ر حالیکه باشد . می بصورت عمومی هومورال د  فاع
جراحات از محافظت د   ر مثال باشد . نمی گونه این بیماریها د   یگر
د فاع بد     ن د فاع اصلی وظیفه ــیت برونش بیماري در ــی تنفس
ناي، بینی، مخاطات جمله از تنفس د ستگاه د    ر همورال موضعی
د      ر بد ن د فاع براي طرفی از باشد . می .. و ها ــینوس س ملتحمه،
ــیت) برونش عفونی بیماري نفروز ــوي (فرم کلی جراحات مقابل
ــذار تخمگ و ــاد ر ــانم مرغ ــتم تولیدمثلد ر وجراحات سیس
روز 10 تا ــن 7 س د ر ها جوجه که ــرایطی ش د   ر (بویژه تجاري
کافی پادتن فاقد طرفی از و ــد ه ش بیماري د رگیر زند گی اول
تخمگذار کاذب تولید  مرغان خطر ــند  (بخصوص باش می ماد   ري
را بیماري با مقابله اصلی وظیفه همورال د فاع ــتم سیس یا ماد     ر)

د ارد . عهده بر
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ــتفاد   ه مورد اس االیزا کیت  
بوته د  ر  خود   را اعتبار ــتی  بایس
داد             ه ــان نش عمل و آزمایش
را االیزا تست که فرد   ي ــد     . باش
ــتی  مجرب بایس د   هد می انجام
تکنیکی نکات ــد      بتوان و بود       ه
آزمایش هنگام   د   ر را   ــف ظری
د  ر ــکال اش موارد   نماید  .  رعایت
د  ر ــد و بشناس بفهمد  ، را آزمایش
غیر نتایج ــد. اگر باش توانا آنها رفع
ــرار را تک آزمایش ــند رس می نظر به ــول معق
ــور مجب ــح صحی ــخ پاس ابالغ براي نماید         .
به نماید. ــتفاد   ه خود اس مالی منابع نباشد از

ــد         باش ــته د اش را کافی مالی امنیت عبارتی
ــرار تک را آن آزمایش خطاي صورت ــه د      ر  ک
ــتی بهد  اش که  نرخ  خد مات ماد امی نماید.
ــال س د   ر  ده ــگاهی و   آزمایش د  امپزشکی
می توان چطور ــده نش افزوده ریالی ــته گذش
ــا ب ــا د   رآزمایشحتم ــتکهخطا انتظار د  اش
امن نا بازار این در باشد . همراه آزمایش تکرار
را د امپزشکان کثیر جمع که صد یق ــکان د    امپزش براي اقتصادي
نخواسته خداي انتظارد اشت که توان شودچگونه می می ــامل ش
بنگاه یک نیز آزمایشگاه نپذیرد. صورت ــی کم فروش هیچگونه
خیریه بنگاه یک د   ر تنها باشد . باید   سود  آور و ــت اس اقتصاد    ي
ــد  . نباش عمل مالك نسبی بصورت است سود      ممکن که ــد باش می
صورت سیلی با که وجود د ارند آزمایشگاهی د   امپزشکان بسیار چه
شان وظایف د   قیق اجراي ضامن تنها اند و د    اشته نگه سرخ خود  را
روش این مد  ت د راز د    ر مطمئنا ــد  . باش می آنان اي تعهد   حرفه
ــته د اش را د رك مد یر  تولید این اگر مرغدار  و د هد. نمی جواب
واقعی هزینه پرد    اخت و فوق مشکل رفع د ر د      رجاتی به ــد  که باش
مطمئنا نماید       ، مشارکت پیش، سال 10 مصوب نرخ نه ــات، آزمایش
بد  ون بود    . خواهند برخوردار بیشتري اعتبار از د ریافتی هاي ــخ پاس
مهمی از توفیق بخش االیزا صحیح پاسخ ترد    یدیک و شک هرگونه

باشد. گامبورو می بر علیه بیماري برنامه واکسیناسیون در

براي آزمایشـگاه به ارسـالی نمونه تعد    اد بایسـتی
تعد   اد گله اگر حتی باشـد   . نمونه 18 حداقل االیزا تسـت
ده از تر بزرگ واحد  هاي باشد .در ( قطعه هزار 5 اند کی(مثال
ــک ی قطعه هزار هر ازاء گله باید به جمعیت ــه ب ــته بس نیز هزار
اهمیت حائز بسیار موضوع این ــود. ش تعد   اد افزود ه به این نمونه
یک توانید موضوع می این بیشتر چه هر براي د     رك ــد. می باش
باشد . می قطعه شما30هزار گله د  هید.مثال انجام ساد  ه آزمایش
ــج نمایید      . نتای ــذاري نامگ 35 تا یک ــماره ش از را نمونه 35
آنالیز یکبار نمایید . ارزیابی ذیل بصورت را خود ــگاهی آزمایش
درصد  پراکند    گی)نتایج10 و هند سی و حسابی (میانگین کامل
یکبار اول، نمونه با20 یکبار را کار این د     هید. انجام را اول نمونه
نمونه 35 با نیز یکبار و اول نمونه 30 با یکبار و اول نمونه 25 با
نمونه کامل آنالیز که ــد خواهید   ش متوجه براحتی د    هید . انجام

باشد  بیشتر تعداد نمونه ها چه هر متفاوت خواهد بود. چقد ر ها
د  ید   ه موارد ي ــیار بس چه خواهد بود   . تر نزدیک واقعیت به نتایج
10 تا 8 (مثال نمونه تعداد  اند  کی آزمایش با مرغد ار می شود   که

نماید  . دریافت نیز صحیحی پاسخ د ارد  که انتظار نمونه)
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سیستم گامبورو مقابل د ر فرآیند د فاع د   ر
اگر ــد      . باش می مؤثر نیز سلولی ــطه با واس ایمنی
ــل ــوزد رمراح ــوردهن ــاتد راینم چهاطالع

ــرایط ــتکهد رش ــاند  اد هاس ــد   .مطالعاتنش ابتد  اییمیباش
فیزیکی حذف ــرایط ش د   ر یا و بد ن د ر باد   ي آنتی حضور عد    م
بورس شیمیایی تخریب یا زند  گی) ابتد اي د ر بورس ــتن (برد    اش
فرآیند  دفاع و ــیوس فابریس بورس که داروهایی از ــتفاده (اس
د      ر گامبورو ــن واکس مصرف اند    ازد) می کار از کامال را همورال
را جوجه سلولی واسطه با ایمنی مکانیسم تواند     با می ها جوجه
مطلب این محافظت نماید  . گامبورو با ویروس چالش ــل مقاب د   ر
چه به ــلولی س ــطه واس با ایمنی جایگاه طبیعی ــرایط د      ر ش که
با بخصوص ــت. اس بر همگان پوشید ه ــد کماکان باش می میزان
ــتم د      فاع همورال سیس حذف یا تخریب که واقعیت این به توجه
ــن ای ــرح ط یابد  . قصد   از نمی هرگز عینیت مزرعه ــرایط ش د    ر
د      فاع و گامبورو بیماري از ما د    رك و فهم که ــت اس این موضوع
د یگر از مو باریک تر نکته هزار ند  ارد. را الزم کفایت هنوز ــدن ب

باشند. می پژوهش نیازمند د   ارد  که وجود

به ــه اصلی گامبورو وظیف ــا ب مقابله ــراي ب ــه ــم ک گفتی
ــد    و باش می ــطه پاد  تن واس با د  فاع یا همورال ایمنی عهد  ه
پاد    تن کارآیی نیز طرفی از ــوند   و ش می ــوب محس فرع مابقی
کش خط ــط توس اگر لذا ــت. اس العاد    ه فوق بیماري مقابل د       ر
از ــت گرف اند       ازه توان به را ها ــه جوج تیتر میزان  ــبی مناس
خط کش مناسب خواهد شد . این مشکالت کاسته از بسیاري
سطح تست این باشد    . (ELISA)می االیزا تست آزمایشگاهی
ــت نیس بد  (البته  . نماید می گیري اند ازه همورال را پاد  تن
د       ارد وجود   رابطه این د ر تري ــب مناس کش خط که بد انیم
است. شد      ه نامگذاري (SN) سرمی سازي خنثی تست بنام که
و آن به سرعت انجام ولی ــت اس تست االیزا بهتر از ــت این تس
ه عهد به اصلی بار لذا باشد  . نمی میسر ها ــگاه آزمایش همه د ر

ــد    . میباش ــتاالیزا تس
ــت  تس که ــت اس این گامبورو مورد بیماري د    ر مثبت نکته
خون را توصیف ر د ها پاد  تن وضعیت خوبی به ــزا می تواند االی
براي خوبی ــت د     س عصاي عنوان به تواند      می لذا نماید   .
مثبتی پد ید ه وجود مانند    هر این با نماید   . عمل ــک د  امپزش

ارد       . د همراه به نیز را ضعف نکات ــري یک س
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نمونه واکسیناسـیون، د  ر توفیق د یگر شاخص یک  
می باشـند معرف گله که سـالم هاي جوجه از برد اري
هرگز ناسـالم و ضعیف هاي جوجه از خون گیري باشـد      .
برخی د ر حتی موضوع، این متاسفانه نخواهد  بود   . گله معرف

گرد   د. نمی رعایت بد   رستی نیز بزرگ واحدهاي

ــیون برنامه واکسیناس د ر توفیق مهم د یگر ــاخص ش  یک
ــن واکس ــد  .کیفیت باش می ــن خود  واکس بحث گامبورو، علیه بر
تعد    اد  گله با متناسب مصرفی د    وز میزان بایستی باشد. باال بایستی

تعد  اد    آشامید  نی هاي واکسن (مثال باشد. واکسیناسیون طریقه و
طریقه د   وز باشد  یا...) 1/5 پرند  ه هر ازاء است به بهتر مصرفی د  وز
واکسیناسیونهایی باشد  . می موارد  مهم جمله از نیز واکسیناسیون
نماید ، می دریافت را واکسن انفرادي بصورت پرنده هر آنها که در

باشند    . می عمومی واکسیناسیون از طریق بهتر

ــطح س از سرد بایستی زنجیره حفظ و نگهد اري ــرایط ش
این یافتن عینیت ــد   . باش مناسب جوجه د   ریافت زمان تولید    تا
هر د     وز ــن واکس سالمت جهت آنکه مگر ــت نیس ممکن موضوع
تولید  تا زمان زمان از ــن واکس بعبارتی شود . بیمه نیز ــن واکس
برخورد   ار اي بیمه پشتوانه از نهایی کنند   ه مصرف توسط مصرف
سرد  بواسطه زنجیره رعایت (عدم د لیل هر به و گاه هر ــد تا باش
ــد      با باش ــوال س زیر ــن واکس کیفیت (.. یا برق ــته ناخواس قطع

نماید      می تعریف ــور کش ــکی د   امپزش متولی که کاري و ــاز س
این ضمانت اجرایی گردد  . حذف مصرف از چرخه ــن آن واکس
ــن یا واکس د وز هر اگر فرض به . ــت واکسنهاس بود ن بیمه عمل

ــد   باش بیمه ــی برآورد کارشناس اساس بر ــن دوز واکس هزار هر
ــوال س زیر آن کیفیت که ــن واکس تعد  ادي سازي معدوم د      یگر
ــرد خانه س کلیه شرایط این د ر نخواهد بود . ــواري د    ش باشد کار
مناطق اي ــرد   خانه س ــن، واکس حمل مرکزي، کامیونهاي هاي
گذار ــروط بیمه ش ــطه بواس ــیون مراکز واکسیناس یخچالهاي و
د   ر ــر تغیی ــه گون هر ــد که خواهند     ش هایی مجهزبه ترموگراف
نمایند . می ثبت ــال س از لحظه هر د    ر نگهداري واکسن شرایط
از نخواهند   بود که مجاز د  یگر واکسیناسیون ترتیب مراکز بد  ین
نمایند    ، استفاد  ه واکسنها نگهد اري براي ــتعمل مس هاي یخچال
ــت که س بد     یهی پذیرد  . نمی را ــاله مس این گذار بیمه که چرا
تعریف ــکی د امپزش متولی توسط شوند  ه بیمه و گذار حق بیمه

خواهد شد.

بقایاي فقد     ان مواد  آلی، امالح، نظر از مصرفی آب کیفیت
ــاخصهاي ش د یگر از نیز کلر مثل آب د  ر کنند ه مواد ضد      عفونی
اس باشند . می رو گامبو واکسیناسیون بر علیه برنامه در توفیق
موارد محافظ یا چربی کم خشک ــیر ش ترکیباتی چون از تفاد ه
میتوانند کمک واکسیناسیون هنگام د  ر آشامید نی آب د   ر د یگر

باشند . واکسیناسیون برنامه صحیح اجرایی د ر موثري

ــازي  آماد     ه س زمان از معقول زمانی فاصله و رعایت اعمال
فاکتورهاي موثر از نیز ه پرند ــط توس آن مصرف تا ــن واکس
مقد    مات رعایت با ــد   . باش می ــیون واکسیناس برنامه کارایی
طراحی براي االیزا تیتر از ه ــتفاد اس کارایی می توان به فوق

بود  . امید وار ــیون واکسیناس برنامه

مورد     توجه ــتی بایس که د   یگري مهم ــیار بس از نکات یکی
از نظر گامبورو ــیون واکسیناس اند   ك پذیري گیرد   انعطاف قرار
ــت. اس د یگر بیماریها با مقایسه د ر ــن واکس تجویز زمان تعیین
از ــیون واکسیناس مناسب پیشنهاد  زمان براي ــک یعنی د    امپزش
به مراجعه با بایستی حتما باشد و برخورد  نمی زیاد    ي اختیارات
د    ر انعطاف میزان نماید   . تنظیم خود   را برنامه گله، تیتر وضعیت
ــن مصرف نمود     ن س پیش و پس و ــیون واکسیناس زمان تعیین
و ــل نیوکاس و برونشیت مثل د یگر مورد  بیماریهاي د    ر ــن واکس
این بیماریها از یک هر چه اگر ــد . نمی باش گامبورو ــابه مش ...

دارند. خود   را خاص زمانی هاي محدودیت

واکسیناسیون  زمان تعیین جهت متعد   دي  فاکتورهاي
: از جمله می باشند د خیل گامبورو 

تیتر ( GMT ــی( هند   س و ( AMP) ــابی حس میانگین
ــر ــلتیت ــهحد  اق ــابید  رمواردیکهفاصل گامبورو. میانگینحس
ــرایط ش این د  ر باشد . نمی کارا زیاد ست ــیار بس تیتر حد   اکثر و

کافی ست. میانگین هند سی

تعیین عد     م صورت توانند  د ر می نیز باال ــیار بس تیترهاي  
ــته د اش منفی اثر واکسیناسیون توفیق د   ر ــیون زمان واکسیناس
وجود عمومی تصور این مختلف ــات گزارش ــاس بر اس ــند. باش
زنده ــن واکس طرفی توانند   از می باال ماد   ري تیترهاي د ارد    که
ــم ک ــز نی ماد   ري تیتر میزان د  یگر طرفی از و ــی نمایند خنث را
نشان تخمگذار مرغان جد ید   د ر گزارشات برخی مقابل د ر شود   .
(انتشار مزرعه در گامبورو ویروس روزانه مواجهه که ــت اس د   اد  ه
مادري جوجه تیتر است نبوده قادر مرغد اریها) سالن ویروس در
صورت د     ر د هد. کاهش د اري معنی صورت به را تخمگذار ــاي ه
تدوین د    ر را ــک تواند  د امپزش می موضوع این آکادمیک صحت
بعد    ي ــطور س د ر بگذارد . مختار واکسیناسیون موفق یک برنامه

خواهد شد    . اشاره موضوع این به

ــراي مؤثر ب فاکتورهاي از نیز جوجه د ر پاد    تن ــه عمر نیم
مد    ت عمر نیمه از منظور ــد     . باش می واکسیناسیون زمان تعیین
ــت دهد       که د س از را خود فعالیت از نیمی تیتر که ــت س زمانی
ــتی گوش هاي جوجه ــد ). د  ر باش می log2 یک معاد  ل معموال
هاي پاد تن عمر نیمه باالتر ــم متابولیس رشد  و سرعت ــطه بواس
هاي جوجه د ر روز، 3/5 تا 3 حدود   ا ــتی گوش جوجه د      ر ماد  ري
مادر و تخمگذار هاي جوجه در و روز 4/5 حد   ود    ا ــتی گوش مادر
د   ر اختیار الیزا تیتر اطالعاتی که با ــد   . باش می روز 5/5 تخمگذار
پادتن عمر به نیمه توجه با توان می می د     هد، قرار ــک د امپزش
بعد ي واکسنهاي صورت لزوم د ر و اولین واکسن زمان ماد ر هاي

نمود  . مشخص را

یکـید     یگـرازپارامترهايمهمبـرايتنظیـم زمـان
یا تیترقابلعبورمیباشـد  . واکسیناسـیونتیترشـکنند    ه
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واکسیناسیون  توفیق د ر شاخص یک  
است سالم جوجه هاي از نمونه برد  اري گامبورو

جوجه از گیري باشند خون گله معرف که
نخواهد بود     . گله معرف ناسالم و ضعیف
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ــن می تواند                             از آن  ــکنند                            ه تیتري ست که ویروس واکس تیتر ش
ــی  ــل اصل ــیوس  که مح ــور نماید                       و خود                             را به بورس فابرس عب
ــن می تواند                            اثر خود                              ــت برساند                            .  واکس تکثیر ویروس واکسن اس
ــن موثر نخواهد                             بود                            .  را اعمال نماید                            ، د                            ر غیر این صورت واکس
تیتر شکنند                            ه براي واکسنهاي مختلف متفاوت است. واکسنهاي 
ــط    ــور اساسا واکسنهاي با حد                            ت متوس تجاري رایج د                            ر بازار کش
ــنهاي  ــند                            . اخیرا واکس (اینترمد                            یت intermediate) می باش
ــرف  ــازه مص ــاال ( اینترمد                            یت پالس) اج ــط به ب با حد                            ت متوس
ــبی نیز همراه بود                            ه اند                            .  ــور را پید                            ا نمود                            ه و با موفقیت نس د                            ر کش
ــی از  ویروس و آنتی باد                            یهاي  واکسنهایی که به شکل کمپلکس
ــند                             نیز به صنعت طیور معرفی شد                            ه است.  ضد                             ویروسی می باش
ــنها را تجربه ننمود                            ه، ولی از نظر  ــخصه این واکس نگارند                            ه به ش
ــبی  د                            ارد                            .  ــنایی نس ــنها آش تئوریک با نتایج برخی از این واکس
میزان تیتر شـکنند                            ه (یا تیتر قابل عبور ) براي واکسنهاي 
با حد                            ت  متوسـط ( اینترمد                            یت) رقم 125 یا  کمتر ( معاد                            ل 
یاکمتر از log2 6) و میزان تیتر شـکنند                            ه براي واکسنهاي 
با حد                            ت متوسط به باال( اینترمد                            یت پالس) 500 یا کمتر (مع

ــنهاي با حد                            ت پایین  اد                            ل یا کمتر از log2 8) می باشد                            . واکس
 (hot=هات) ــیار باال ( مایلد                            = mild) و  واکسنهاي با حد                            ت بس
ــتند                        یا هنوز اجازه  ــایع نیس ــن کشور ش گامبورو د                            ر بازار واکس

ــنها از نوع متوسط  مصرف را پید                            ا ننمود                            ه اند                            . عمد                            ه حد                            ت واکس
ــط به باال مجوز  ــنهاي با حد                            ت متوس ــت ، ولی اخیرا واکس اس

مصرف را پید                            ا نمود                            ه اند                            .
ــر  ــد                             مگ ــال نمای ــن گامبورو نمی تواند                             اثر خود                             را اعم واکس
ــتر  ــیون و آنالیز ریاضی تیترهاي ثبت شد                            ه بربس این با تیتراس
ــروس و میزبان همراه گرد                            د                            .  تیترهاي  د                            انش کافی  بیولوژي وی
ماد                            ري د                            ر جوجه هاي یکروزه عموما باال می باشد                            . این تیترها تا 
ــوند                            .این کاهش تیتر میتواند                              ــته می ش 3 هفتگی به تد                            ریج کاس
ــک  ــاس  نماید                             .  هنر   یک   فرد                               د                            امپزش بتد                            ریج  گله  را  حس
ــتی این باشد                             که بد                            اند                             د                            ر چه مقطعی و چند                             د                            رصد                             از گله  بایس
به تیتري به قابلیت پذیرش واکسن رسید                            ه اند                            .خطري که وجود                             
ــت ، زمانی که  تیتر عیارش کم می شود                             حضور و بار  د                            ارد                             اینس
ــنگین  ویروس  بیماریزا د                            ر محیط زند                            گی ، گله ممکن است  س
ــن گله را  د                            رگیر بیماري نماید                            . بر اساس  پیش از  ویروس واکس
ــق ریاضی و د                            انش بیولوژي برخی از متخصصان فرمولهایی  منط
را یافته اند                              که  بر  اساس آن می توان د                            ر  صورت د                            اشتن تیتر 
د                            قیق،تعد                            اد                             نمونه هاي خون گیري شد                            ه و مشخص بود                            ن زمان 
ــن را پیش بینی نمود                             .  یکی از  خون گیري، زمان مصرف واکس
ــد                            .  بهترین فرمولهاي ریاضی روش د                            ونتر (Deventer) می باش
ــاس  بر خالف فرمول (kouwenhoven) که میانگین تیتر اس

محاسبات است، د                            ر فرمول د                            ونتر عالوه بر میانگین تیتر، قابلیت 
ــن را پید                            ا کرد                            ه  تعیین د                            رصد                            ي از گله که آماد                            گی د                            ریافت واکس
ــاس تجربیات کلینیکی فرمول د                            ونتر رقم  ــند                             را د                            ارد                            . بر اس باش
ــت که حد                            اقل 75% آماد                            گی  ــنهاد                            ي اولیه تعیین زمانی س پیش

مصرف واکسن را پید                            ا نمود                            ه باشد                            .
ــد                              ــرایطی ست که قرار بر این گذاشته شد                            ه باش  این براي ش
که یکبار واکسیناسیون انجام شود                            . د                            ر صورتی که خطر بیماري 
ــتفاد                            ه از این  ــد                             می توان با اس ــد                             یا بار ویروسی باال باش زیاد                             باش
ــیون را بیش از یک بار توصیه  فرمول تعد                            اد                             د                            فعات واکسیناس
ــن اول را د                            ر شرایطی که %25  نمود                            . به فرض می خواهیم واکس
ــن د                            وم را نیز د                            ر  ــد                             تجویز نماییم و واکس گله حساس شد                            ه باش
ــند                            . براحتی  زمانی اعمال نماییم که 75% گله حساس شد                            ه باش
ــتفاد                            ه از این فرمول زمان انجام واکسیناسیون را  می توانیم با اس

تعیین نماییم. 
نکته مهم است که خون گیري براي تعیین میزان تیتر ماد                            ري 
ــا 10 روزگی و براي جوجه هاي  ــتی 5 ت براي جوجه هاي گوش
تخمگذار یا ماد                            ر نیز تا سن 12-10 روزگی پیشنهاد                             مناسبی می 
ــند                            . البته شرط این موضوع آگاهی از سطح ایمنی گله ماد                            ر،  باش
ــاوي اطالعات مربوط به تیتر  ــژه توجه به کارت جوجه که ح بوی
است، می باشد                            . د                            ر صورتیکه نمونه برد                            اري جهت تیتراسیون د                            ر 
ــنینی زیر 5 روزگی ضرورت د                            ارد                            ، بایستی بسته به سن خون  س
گیري به تعد                            اد                             روزهاي انتظار جهت تجویز اولین واکسیناسیون 
افزود                            ه گرد                            د                            . با توجه به آزاد                             شد                            ن پاد                            تن از زرد                            ه عمال تا سن 4 
ــی تیتر گامبورو کاهش نمی نماید                            . از روز چهارم به بعد                             د                            ر  روزگ
ــن کاهش می یابد                            .  هر نیمه عمر ، یک الی د                            و log تیتر واکس
ــتر تشریح نمود                             . فرض  با یک مثال می توان این موضوع را بیش
کنید                             خون گیري از یک گله د                            ر سن 2 روزگی انجام شد                            ه است. 
ــد                              ــن 13 روزگی تیترش به حد                            ي می رس با فرض این گله د                            ر س
ــن می تواند                             اثر خود                             را اعمال نماید                            . چون خون گیري  که واکس
ــت 2 روز د                            یگر را براي زمان  ــد                            ه ، الزم اس د                            ر 2 روزگی انجام ش
اولین واکسن اضافه نمود                            ه و زمان اولین واکسن را تا 15 روزگی 

به تعویق اند                            اخت.

ــه با فرمولهاي پیشین از ویژگیهاي    فرمول د                            ونتر د                            ر مقایس
ــد                            .این فرمول می تواند                             به راحتی د                            ر  بیشتري بر خورد                            ار می باش
ــتی ، تخمگذار و ماد                            ر بخوبی بکار گرفته شود                            .  جوجه هاي گوش
ــتري براي تعیین زمان واکسیناسیون د                            ر  این فرمول قابلیت بیش
ــد                             پراکند                            گی زیاد                             تیتر گله را  موارد                             غیر یک نواختی گله و د                            رص
ــد                            . ضمنا این فرمول می تواند                             براي تماما واکسنهاي  د                            ارا می باش

تجاري با حد                            ت متوسط و متوسط به باال اعمال شود                            .

ــاس فرمول د                            ونتر نرم افراز ها و برنامه هایی طراحی    بر اس
ــد                            ه که به د                            امپزشک این اجازه را   می د                            هد                             که با وارد                             نمود                            ن  ش
ــت آمد                            ه د                            ر جد                            ول خود                       و همچنین  تک تک تیترهاي به د                            س
ــن خون گیري به صورت خود                            کار محاسبات الزم  وارد                             نمود                            ن س
ــیون را تعیین نماید                            . د                            ر جد                            ول  ــن واکسیناس را انجام د                            اد                            ه و س
ــماره 1 نمونه اي از آنالیز تیتر االیزا و زمان تعیین شد                            ه براي  ش
واکسیناسیون نمایش د                            اد                            ه شد                            ه است.  با جا به جایی ارقام تیتر 
ــن  ــن خون گیري و د                            رصد                             آماد                            گی گله براي پذیرش واکس و س
ــد                            . این برنامه  ــخص خواهد                             ش ــن اولین و د                            ومین واکسن مش س
ــتفاد                            ه از فرمول د                            ونتر و نرم افزار  ــاد                            ه با اس کامپیوتري بسیار س

اکسل طراحی شد                            ه است.

 یکی از پارامترهاي مهم براي تنظیم زمان 
واکسیناسیون تیترشکنند                            ه با تیترقابل عبور 
می باشد                           میزان تیتر شکنند                            ه براي واکسنهاي 

باحد                            ت متوسط رقم 125 می باشد                          .
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وضعیت و صالحد ید  اساس بر  تواند   می ــک د     امپزش  
ــاده ــت آم ــبت%20و%75جمعی ــیتیترد      رگلهنس پراکند گ

برساند. د     ر 80% تیتر 40% رقم به واکسن را دریافت
اي قطعه چند    هزار جمعیت که ــت اس ناپذیري انکار واقعیت
نمی آید. پایین همزمان طور به همگی ــالن یک س د         ر موجود
رخ د  یرتر و زود   تر تیترگاهی کاهش ماد  ري تیتر میزان به ــته بس

ــند  برس آماد  گی این به گله تمام صبرنمود    که توان می دهد .نمی
اساس بر که باشیم مجبور می لذا انجام شود  . ــیون تا واکسیناس
نظر نقطه از نماییم. تنظیم را زمانی خود برنامه گله د     رصدي از
د ستور کار د     ر ــیون واکسیناس بار یک صرفا که صورتی د ر عملی
گله 75% باشد که زمانی واکسیناسیون باشد   شاید    بهترین سن
دو صورتی که ــند  . در باش د اشته را ــن واکس آماد گی د  ریافت
متفاوت سنی مقطع توان باشد  می مورد  نظر ــیون واکسیناس بار
واکسیناسیون مثال گرفت. نظر در واکسیناسیون اعمال براي را
ــب مناس ــن س به گله 20% مثال زمانی انتخاب نمود  که اول را
مثال نمود که اعمال زمانی را د  وم واکسیناسیون باشند    . ــید  ه رس

ــد      باش این بر قرار اگر یا باشند رسید     ه مناسب ــن س به گله 75%
د    وم اول، واکسن توان می شود        انجام واکسیناسیون بار سه که
50% ،25% ترتیب به نمود  که انتخاب زمانی ترتیب به را سوم و
اولین د    ر است بد یهی باشند . رسید  ه مناسب ــن س به گله 80% و
(جمعا 50%) گله د یگر 25% واکسن د   ومین د ر و ــن 25% واکس
واکسینه (80% (جمعا گله د      یگر 30% نیز واکسن ــومین س د    ر و
باشیم د اشته توجه بایستی نیز گله مابقی مورد 20% د      ر ــوند . ش
هاي قبلی واکسیناسیون د     ر که  هایی جوجه از ــته د     س که آن
از و نموده تکثیر را ویروس خود  بورس د   ر اند    ، شده ــینه واکس
جوجه هاي از ــد ه ش د  فع ویروس نمایند  . می د فع مد  فوع طریق
می را واکسینه گله درصد باقیماند  ه طبیعی به طور ــینه واکس

نمایند.
تنظیم برنامه ــل حاوي راهنماي فایل  اکس یک  تـوجه:

توانند  از می متقاضیان ــد . میباش ــترس د ر د س گامبورو واکسن
نمایند      . تقاضا برنامه این از نسخه یک عمومی روابط

 راهنماي تنظیم برنامه واکسن گامبورو
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فقد   ان آن  بطوریکه است زند   ه موجودات د هند ه محیط زیست تشکیل و سازند   ه ترکیبات از  آب یکی
گردد      . می زیست رفتن بین از سبب

ــم، متابولیس د  ر مواد مختلف بعنوان حالل بد ن د ر مهمی د اراي وظایف ماد  ه ترین حیاتی بعنوان آب
باشد. می بیوشیمیایی انفعاالت و فعل د ر نقش ترین اصلی مواد و نیز سهولت انتقال مواد     زائد   و دفع

کاربرد   هاي و بود      ه و حیاتی مطرح مهم فاکتور یک بعنوان طیور پرورش صنعت د  ر آب اساس این بر
شیمیایی فیزیکی، نظر از آب کیفی مشخصات به توجه و کافی مقد  ار به آب تامین بنابراین د        ارد   . مختلفی

د       ارد  . مهمی نقش گله بازدهی افزایش به کمک و آن از مناسب گیري بهره در میکروبی و
توانند       می طیور دهد    . می ــکیل تش آب را تخم مرغ وزن و66% بالغ طیور وزن جوجه،60-55% وزن 80%
بد   هند   د ست از را بد   ن آب اگر10% صورتیکه د ر بد هند د    ست از خود   را بد ن پروتئین و50% بدن چربی 90%

حتمی است. مرگ بد  ن آب د    اد ن20% د ست از با و ایجاد  شده آنها براي شرایط خطرناکی
ــزات تجهی از ــیاري بس کنند   . می مصرف آب ــورد    نیاز م غذاي وزن برابر 2 تا تقریبا 1/6 ــا ه ــه جوج
آب مصرف زمانیکه در د   ارند. را روزانه مصرف گیري اند    ازه قابلیت ها مرغداري در الکترونیکی ــی کنترل

وجود د  ارد    . اي بالقوه مشکل کند، می تغییر ناگهانی بطور
مصرف مقد ار از طریق بررسی میتوان را مرغد اري سالن انتهاي و ابتد    ا پراکند گی طیور د   ر یکنواختی
ــد  . باش می بیشتر است، ــتر بیش پرند   گان که تراکم ــالن س از اي محوطه آب د  ر مصرف کرد. تعیین آب
آب غذا و براي رقابت ــند  ، باش ــده نش پخش ــالن س انتهاي و ابتد     ا د ر یکنواخت بطور ها پرند   ه که زمانی

یابد  . می کاهش گله بازده شود  و می بیشتر
کاهش و مصرف غذا کاهش وزن، کاهش باعث مشخص بطور مصرفی آب میزان 15-%10 از کاهش

شود. می گوشتی طیور د  ر غذایی تبدیل
مصرفی آب خصوص د   ر مفیدي اطالعات جد اگانه چند  بخش د ر که ــت اس شده ــعی س ذیل مقاله د    ر
بهره بهترین بتوان شود    تا عنوان آن مختلف مورد مصارف د ر کلید   ي نکات و طیور پرورش فارمهاي د    ر

گرفت. را
کیفیت د  ر فاکتورهاي موثر نیز آب و مصرف د ر فاکتورهاي موثر به بررسی قسـمت این د  ر

پرد   ازیم. می آب شیمیایی
گذارد: می آب تاثیر روي مصرف فاکتور چندین

فارم هاي  زیستی امنیت د    ر  نقش آب
( اول (بخش طیور پرورش

B.S زمرد   یان :شیرین وترجمه گرد آوري
فام) کیمیا گروه R&D عضو) 

ب 
آ
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سن گله  
رود       . می باال سن افزایش با آب مصرف

طیور   وزن
میزان  کند      اما می مصرف ــتري بیش آب تر ــنگین س طیور

یابد     . می کاهش وزن هرکیلوگرم ازاي به mlبراساس مصرف

گونه طیور جنس و
بر مصرف آب نیز گله سالمت و گله د     ریافتی وزن بینی پیش

گذارد  . می اثر

پرند ه   فعالیت
طیور به نسبت شد ید  تنفسی عالیم فعال با پرندگان مقایسه، د    ر

آب کمتري د       ارند. مصرف تر، مالیم تنفسی عالیم با خوابیده

محیط   د ماي
ــیاز ــیرود   .یک ــاالم ــاب ــاافزایشد  م ــرفآبطیور ب مص
از ــا گرم حذف بدن د  ماي تنظیم براي پرندگان اصلی ــاي راهه
نفس نفس طی د   ر ــی تنفس سیستم طریق از آب تبخیر با بد    ن

است. (panting)زد ن
جایگزینی به نیاز رود     و می د ست از آب طیور، تنفس طی د    ر

باشد   . می بد  ن د ر آب تعاد  ل حفظ براي آب
3 حتی یا 2 است ممکن گرمایی استرس حین د       ر آب مصرف
د رجه هر د   ر د     ما افزایش با ها جوجه د ر آب مصرف ــود  . ش برابر
%7 حد ود  ا گراد) ــانتی س درجه حد ود 0/5 معادل فارنهایت (

یابد  . می افزایش
ــه ک بود ه ــور مح این اخیر تالش در حول تحقیقات ــر اکث د  ر

نمایند      . مقابله گرمایی استرس مشکل با آب توسط
کلرید  ــد   یم، ــتکهاضافهکرد نکلرید س اس ــده مشخصش
آشامید    نی آب به اکسید کربن د    ي یا ــیم پتاس سولفات پتاسیم،
آب افزایش دریافت مقد  ار کمی ــود که ش باعث می ها جوجه

کاهش یابد. بد ن و د ماي یابد
متوالی گله 7 روي (Georgia ــگاه د   انش (د ر بررسی یک د      ر
ــی بررس خوراك و آب مصرف رابطه مرغداري صنعتی د       ر یک
آب مصرف د ما، افزایش با شد    که مشخص بررسی این د    ر ــد  . ش

یابد      . می افزایش خوراك کیلوگرم هر مصرف ازاي به

آب د ماي
و آب ــرد      د ر س آب مصرف اثر ــی بررس براي زیادي مطالعات
آب د  ماي مطالعات این اغلب د ر ــت. ــد ه اس ش انجام هواي گرم

شد . گذار تخم و گوشتی هاي جوجه بهبود  بازد   ه باعث
ــد     مفی پرند   گان ــد ن ب د ماي از کمتر د ماي با آبی مصرف هر
گرم د ماي پخش براي کمکی تواند می مصرفی آب ــد. میباش
آب روزانه د ریافت مفید  بود  ن از حاکی هایی گزارش باشد . بد  ن

وجود د  ارد. ( 13c°) سرد
ــتان تابس طول د ر طیور براي آب مصنوعی ــرد  کرد     ن س
ــوان ــی ت ــیتمهید اتیم امابرخ ــد  . احتماالاقتصاد ينمیباش
د  ر زیرزمین آنها تعبیه و یا کرد   ن لوله ها ایزوله مثال ــت. بکاربس

حرارت کاهش نگیرد  . ــتقیم آفتاب قرار مس تابش معرض که د  ر
ــان نش توجهی قابل تواند    تفاوت می ــد  ، باش کم که هم هرچقد    ر

دهد.

ها الکترولیت
به از پرورش دهند  گان بسیاري دوره استرس گرمایی طول د ر
الکترولیت کنند      . می اضافه ها الکترولیت شامل هائی مکمل آب
یافت خون د ر را آنها میتوان ــتند  که هس خاصی مواد  معد     نی

باشند      . می رشد   مهم و طبیعی سلول عملیات براي و
تنظیم پید     است، وظیفه آنها اسم از که ها همانطور الکترولیت
از اعصاب الکتریکی سیگنالهاي هد ایت با عضله و عملیات عصب
باز ــید  - اس براي تعادل د ارند. الکترولیتها همچنین را عضالت به
الکترولیت برخی ــند   . باش می مهم آن ــیالیت س حفظ و خون
ــد  یم ــاملس ــوند     ش یافتمیش ــمايخون پالس هائیکه در
،(Cl) ،کلر (Mg) منیزیوم و (Ca) کلسیم ،(K) پتاسیم ،(Na)

باشند       . می (SO4) سولفات و (HCO3) بیکربنات
د ر بد     ن از شد  ه موارد  خارج تنها نه ها الکترولیت کرد ن اضافه
مصرف تحریک بلکه باعث کند  ، می تامین گرمایی را استرس حین

یابد . کاهش می گرمائی بعلت استرس میر و مرگ و میشود   آب

ب 
آ

 ، (Fe)آهن شد  ه انجام مطالعات  براساس
آب د        ر pH و (No3) نیترات ،(Mn) منیزیوم

د  ارد. اثر طیور بازد   ه روي آشامیدنی

خوراك
و  جانبی ماهی ــول محص نوع پروتئین، اصلی منبع ــاس براس

باشد    . گذار تاثیر آب مصرف تواند     روي می خوراك انرژي، میزان

(نورد  هی)  روشنایی  برنامه
میتواند   که ــت اس محیطی فاکتورهاي از د یگر یکی روشنائی
از ــه ک ــی عملیات د  ر د هد. قرار تاثیر تحت را ــرف آب طیور مص
ــخص مش آب مصرف پیک استفاده میشود دو ــنائی روش برنامه

گیرد   . قرار تواند   مورد توجه می که است
د       رست پیک د  ومین و است روشنایی ــروع ش از پس اول پیک
ــاعت حدود     یک س آب مصرف است. (غروب) ــی خاموش قبل از
ــان نش این کند     که می کاهش به شروع ــی عمال خاموش قبل از
بینی پیش را تاریکی دوره ــروع ش طیور که ــت این اس د      هند   ه
هرچه کلی بطور کند   . می کاهش به شروع سالن فعالیت و کرد   ه

کنند   . می مصرفی بیشتري آب باشند   ، تر فعال طیور

ها آبخوري نگهد اري
ــرف ــحمص رويبرآورد  صحی ــبآبخوريها نگهد   اريمناس
یا و ــد     ه مسدود ش د اشته، نشتی که آبخوریهایی آب موثر است.
از تخمین ، مانع گرفته قرار نامناسب ارتفاع که د     ر آبخوري هایی

شود    . می آب مصرف صحیح

آب کیفیت
نیز از جمله طیور ــامید ن آش براي ــترس د  س د   ر آب کیفیت

آب مصرف د  ر موثر فاکتورهاي
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ــط توس آب مصرف در موثر فاکتورهاي
است. طیور

ترکیبی از ملکولهاي آنجایی که آب از
ــت. اس (H2O) ــیژن اکس و هید     روژن

ــیاري از حاوي بس و ــت اس کلی یکی حالل
د ریافت راه تنها میباشد  . ترکیبات و موادمعد   نی

یا تقطیر و روشهاي از ــتفاد  ه اس یک آب خالص
و ــده برايحذفمواد معد  نیحلش ــها روش د  یگر

بست. بکار ترکیبات د   یگر
طیور ــامید     ن آش براي خالص آب به نیازي چه اگر

نمود . مصرف نمیتوان هم را آلوده بسیار آب باشد ولی نمی
متغیر طبیعی ــی بطور جغرافیای منطقه ــاس آب براس ترکیبات
ــت اس وارد  شوند   ممکن چاه د اخل به سطحی آبهاي اگر است.
به را آب هاي باید  نمونه فارمها تمامی ــوند   . ش آب آلود   گی باعث

شود    مشخص آب کیفیت نمایند     تا ارسال معتبر آزمایشگاههاي
شود . آب انجام سازي بهینه براي اقد امات ضروري تا

آب د     ارد  . آب کیفیت به ــتگی بس مرغداریها تمامی عملیات
موثر طیور بازد   هی و هضم د   ر ــت اس ممکن با کیفیت نامناسب
میتواند آب د   ر خطوط د ارو و ــن واکس توزیع و بخشی اثر باشد.

یابد     . کاهش آب ضعیف کیفیت براساس
ــزاتآب ــرايتجهی ــکالتیب ــد  مش ــايآبمیتوان آلود     گیه
را مصرف موجود براي آب میتواند مقد    ار امر این ــاد  کند  که ایج
پاشی مه یا تبخیري سرد کننده سیستمهاي یا و محد     ود کرد   ه

دهد    . قرار تاثیر تحت را
ــد     ــاريرويرش ــرات زیانب ــیتواند  اث کاهشمصرفآبم
تواند  باعث می آب نامناسب باشد .کیفیت ــته د اش تکثیر طیور و
آبکی باعث ــود  که سالن ش داخل به نیپل ها از آب کرد   ن چکه
. ــود میش تولید  آمونیاك افزایش به منجر و ــد ه ش بستر ــد  ن ش
میتواند باعث کاهش آمونیاك باالي مقد  ار و ــتر بد بس کیفیت
مواد   موجود    در برخی ــمیت س ــود . ش پذیري زیست و بازد هی
گیرد . قرار مورد توجه طیور دهند گان پرورش ــط توس آب باید
باشد فاکتورهائی باید   شامل آب کیفیت به مربوط استاند ارد  هاي
موثر آب سیستمهاي داخل مواد جامد در تشکیل و مزه روي که

از: عبارتند فاکتورها این باشد. می

رنگ
است. آلود    گی مقد    ار افزایش د رآبنشانگر رنگی آببیرنگاستوهر

بو و مزه
وجود  دلیل به ــتن مزه داش ــد . و مزه باش بو بدون باید آب

است. آب د ر مختلف نمکهاي

 کدورت 
مد ت د   ر ــتایی ایس از پس و ــته د  اش تمیز ظاهري باید آب
توجه فابل ــد .البته باش ــته نداش ــوبی رس و نشینی ته مشخص
بود  ن آب ــب ــانه مناس نش تنهایی به آب بود ن شفاف که ــت اس
غلظتهاي آب حاوي که است ممکن ــد    زیرا باش نمی طیور براي

باشد    . آب د  ر محلول عناصر از باالیی
می معلق شکل به شن و مواد      آلی و الي و گل مثل وجود    ذرات

میتواند کد ر آب ــود    . ش دید ه کد ر و ابري ــود که آب ش باعث تواند
ــی پاش مه نازلهاي ــوب د  ر رس تشکیل و نیپلها ــتی د  ر نش باعث

شود.

pH 
سنجش ــود      . با ش می آب مصرف افزایش باعث آب باالي pH
7 خنثی آورد . بد   ست را آب بود   ن قلیائی یا اسید ي می توان pH
pH قلیائی است. بهترین 7 از باالتر و اسید     ي 7 از کمتر و است

. است 6/5 - 8/5 بین طیور مصرفی آشامید    نی آب براي
آب pHباید به ــود میش اضافه آب به د ارو که مواقعی د   ر
ــب مناس 7 6 و بین pH اکثر د  اروها براي اي نمود  . ویژه توجه
بهترین حد    ود  8 pH ــولفات س حاوي داروهاي مثال براي است.
اغلب ــد  . باش 5.5 -7 باید  بین pH د  امنه تایلوزین براي ــت. اس
براي مصرف مناسب مقد  ار از تر پایین ــیار بس pH مقد  ار مواقع
و ایجاد پالك باعث آب پایین pH آن بر عالوه باشد       . می د اروها

شود. می آبرسانی سیستم د  ر خوردگی
ــد      باش می آب د   ر محلول CO2 د   اراي پایین pH آب با
ــید     اس (اسید هید روکلریک، معد نی ــید هاي اس حاوي یا اینکه و
با pH  موارد  باید این د ر میباشد  . اسید نیتریک) و ــولفوریک س
با ــود.آب ش تنظیم سد یم)، (بیکربنات شیرین جوش از استفاده

ــید   اس باشد     . زیاد می مقد  ار به منیزیم و ــیم کلس داراي باال pH
براي توان می را ــرکه) (س اسید  استیک یا (آبلیمو) و ــیتریک س

نمود  . استفاد ه pH کاهش

سختی
ــیم کلس ــده مثل ش حل معد نی مواد غلظت ــختی به س

مواد        این میگرد د. بر ــولفات س یا کربنات بی ــکل بش منیزیوم و
ــدن ش پوسته پوسته گیري شکل و ایجاد     رسوبات باعث معدنی

میشود. آب سیستمهاي در
د    ر خاصی یونهاي اینکه ند    ارد مگر طیور براي ضرري ــختی س

وجود  داشته باشند. آب در مقادیر سمی
را کنند ه مواد ضد    عفونی و صابون بخشی تواند اثر می سختی

ب 
آ

موثر فاکتورهـاي
آب کیفیت د  ر
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باشد . د اشته تداخل د اروها عملکرد برخی با و د هد کاهش
توجهی قابل بطور منیزیم 100ppm تا که ــد      ه ش ــخص مش
ــل مفص ورم ــاري بیم افزایش میدهد اما را خوراك ــی بخش اثر
مید    هد   . افزایش نیز را تیبا ــتخوان اس ــدن ش کوتاه و خرگوشی

ندارد       . سویی اثر هیچ 100ppm تا کلسیم غلظت
د   ر توجهی قابل کاهش که است د   اد  ه ــان نش تحقیقات برخی
مقد    ار به ــیم کلس که زمانی در مرغ تولید   تخم نیز و آب مصرف

وجود د ارد  ایجاد     ــامیدنی آش آب د ر الکتات فرم به 200ppm
مقدار وقتی حتی مرغ تخم پوسته کیفیت حال هر د        ر شود. می
سخت آب که زمانی یافت.د  ر بهبود بود ، % 3/75 رژیم د   ر کلسیم
راحتی مناسب می توان به تجهیزات با بروز مشکل می شود   ، باعت

نمود     . اجرا را آب سازي بهینه
ــد ه ــختیگیريش ــد یمآبس ــود کهمقد  ارس توصیهمیش
ماهی، پودر مصرف مقد    ار روي بر است ممکن زیرا شود. بررسی
که توسط نمکی یا و نانوائی محصوالت فلوئور)، بد      ون فسفات (

بگذارد  . میرود    اثر بکار غذایی رژیم د  ر تغذیه متخصصین
د اروها از برخی بخشی اثر گیرد  که قرار باید  مورد   توجه نکته این
بنابراین یابد . می کاهش سختی افزایش با (مانند انروفلوکساسین)

د        ارد. اي ویژه اهمیت مناسب سختی با آب از استفاده

شوري
موجو آنیونهاي نامند . می ــوري ش را آب د     ر ــد ه ش حل نمک
فلوراید و ــفات فس کلراید  ، نیترات، سولفات، کربنات، ــامل: د  ش
ــد   . باش می پتاسیم و سد    یم منیزیوم، ــیم، شامل:کلس کاتیونها و
شد     ه مواد جامد  حل کل مقد  ار عنوان تحت است ممکن شوري
ــا و ی ppm ــد واح با (TSS) مواد جامد کل مقد ار ــا ی (TDS)
µS/m یا umhos/cm واحد الکتریکی(EC) با هد ایت اساس بر

ــختبا آبس ترکیببا د ر (مخصوصا باال ــود   .مقادیر ش ــنجید     ه س
ــود     ش می بازد ه کاهش و مد   فوع ــد  ن ش آبکی باعث باال) ــولفات س

 (TSS)جامد مواد کل  مقدار
ــکل ــمبش ــد  ه ــواد جام ــد ارم ــد   ارکلمواد جامد ،مق مق
مقد       ار کند. می ــخص مش را محلول بشکل هم و ــیون سوسپانس
روي اما ند ارد . اثري طیور ــالمت س بر ــتقیما مس مواد  جامد کل
روي ــر ام ــن ای ــه دارد  ک منفی آب اثرات توضیع و ــزات تجهی

می گذارد. اثر بازدهی گله

 (TDS) شد ه حل جامد مواد کل  مقد ار
سد      یم و منیزیوم کلسیم، مثل آلی غیر یونهاي براي مقیاسی
آب آلود     ه کرد ن مواد د ر این باالي غلظت ــت. اس آب در محلول
از ــد  حیوان باش باال آن مقد ار که صورتی د ر رایج است. ــیار بس
شد   ه باید مواد  جامد حل کل مقد ار کند  . می امتناع خوردن آن

باشد   . mg/l از3000 کمتر

سختی نظر از آب انواع بند  ي د سته : جد      ول1

آب سختی Mg/l
0-60 سبک

61-120 متوسط

121-180 سخت

بیشتر از180 سخت خیلی

Source:Analysis of Water quality for Livestock,.Utah state University
Extension Animal Health, fact sheet, 1997

الکتریکی هد ایت
ــت. ــوريآباس ــنجشش ــیبرايس هد      ایتالکتریکیروش

باشد. می مناسب 5000 از کمتر الکتریکی هدایت

ها   باکتري
با ــطحی س آب آلود  گی ــانگر نش مقد  اري هر د  ر باکتریها
ــوند . کلر زدن می ش ضعیف بازدهی باعث ــد و باش مواد آلی می
بصورت آبخوریها ضد عفونی و ــازي پاکس کنار د ر یا فیلتراسیون

شود   . می انجام روتین

آب شوري
µS/m(EC) درجه توضیحات

کمتر از 1500 عالی استفاد ه قابل

5000-1500 بسیار
مناسب

مد فوع باعث ها، گونه تمام براي استفاد ه قابل
میشود  . موقت آبکی

8000-5000 نامناسب
براي طیور

و د  اد  ه افزایش را تلفات شد   ه، آبکی مدفوع باعث اغلب
بوقلمون) (خصوصا د  ر کاهش مید هد. رشد را

11000-8000 نامناسب
براي طیور طیور براي نامناسب

16000-1100
مصرف
بسیار
محدود

طیور براي نامناسب

از بیشتر
16000

توصیه
نمیشود نمیشود  . توصیه شرایطی هیچ د ر آن مصرف

Source:Water quality for livestock and poultry, FAO Corporated Document
Repository, water quality for agriculture, www.fao.org

شوري نظر از آب راهنماي :2 جد      ول

جامد محلول مواد کل مقد ار
(mg/L یا ppm) توضیحات

ppm 1000 کمتر از
(umhos/cm 1670)

بر طیور اثر سویی عالی- هیچ
ندارد.

ppm 1000-2999
(umhos/cm 1670-5008)

سبب  - طیور مصرف مناسب براي
مد فوع خفیف موقت و شد ن آبکی
و بازدهی سالمت روي اما شود، می

ندارد  . اثري طیور

ppm 3000-4999
(umhos/cm 5010-8348)

سبب نامناسب براي طیور- آب
و تلفات افزایش مد فوع، شد  ن آبکی

شود . رشد  می کاهش

ppm 5000-6999
(umhos/cm 8350-11688)

باعث طیور– براي مصرف قابل غیر
تولید و کاهش رشد، کاهش

شود   . می تلفات افزایش

ppm 7000-10000
(umhos/cm 8350-11688) طیور براي مصرف قابل غیر

ppm 10000 از بیشتر
(umhos/cm 16700)

مصرف شرایطی هیچ نباید    تحت
شود.

ppm 35000
(umhos/cm 58450) نمک آب

Source:Analysis of Water quality for Livestock,.Utah state
University Extension Animal Health, fact sheet, 1997

مواد  جامد    محلول کل مقد ار اثر : 3 جد              ول
طیور آشامید نی آب (شوري)د ر

ب 
آ
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سمی   ترکیبات
مثل عناصري خواهد  بود  اما متفاوت ترکیب نوع ــاس براس مقاد  یر
آسیب از شوند  تا حفظ 1ppmباید  زیر آرسنیک و ــلنیوم سرب،س

شود     . جلوگیري د رالشه وجود  باقیماند ه نیز و طیور سالمت به

آب  موجود د  ر معد نی وترکیبات  عناصر

:(Fe+2 یا  Fe+3 ) آهن -
آب خواهد  زد    و زنگ باشد  ، تماس د ر که هرچه با آهن اغلب
ــت که اس کرد    ه مشخص ــت.تحقیقات آنهاس رایج ترین از یکی
برخی در ند    ارد اما اثري طیور ــالمت س روي آب موجود د ر آهن
که آید می د  ر ــید  آهن اکس جامد  مثل ــکل ذرات ش موارد به

شود. د   ر تجهیزات مشکل بروز میتواند منجر به
و انس درنیپل ها نشتی بروز میتواند  باعث این ذرات کوچک
شرایط این از هرکدام شود   . پاشی مه نازلهاي باز ــمتهاي د    اد قس
باکتریهاي ــد . باش د اشته طیور پرورش در منفی میتواند  اثرات
غلظت محتوي آبهاي د   ر ــترش گس به تمایل ــتر بیش خوار آهن
ــد ه باعث بیو فیلم ایجاد ش ــد و رش ــکیل تش د ارند . آهن باالي
میشود. بیماریزا عوامل گسترش و آبخوریها هاي انسداد      نیپل

آن حد اکثر و ــت اس 0.2mg/l از کمتر آهن ــب مناس مقد  ار
ــش ــثافزای باع 5mg/l از ــر باالت مقد ا ــد     . 0.5mg/l میباش
ــامید   نی آش آب سولفونامید د ر د  اروهاي و ــیکلین مصرف تتراس

شود . می
د ستگاهها د ر مشکالتی بروز باعث 3 mg/lاز باالتر مقاد یر در
آب د   ر واکسن از استفاد ه د ر زمان شود   . می آبرسانی تجهیزات و
تداخل واکسنها پاید اري با مانند  آهن فلزي نمکهاي آشامیدنی،
هر ازاي به توان می ویروسی واکسنهاي از محافظت براي د      ارد   .
کرد          .آب اضافه آب به چرخ پس ــیر ش لیتر 2 تا 1 آب 10 لیتر
آب است و د      ر وجود  آهن نشانه اي قهوه به متمایل با رنگ قرمز

شود  . می آب د   ر فلزي ایجاد   طعم باعث نیز

(Na) سد یم -
خیس بستر باعث ببرد   و باال را آب میتواند     مصرف باال غلظت د    ر
مقدار بود ن باال صورت د  ر باشد . می مد  ر سد یم باالي مقاد  یر گردد .
کلر و (50mg/l از (باالتر سولفاتها مقاد  یر باالي با ــد      یم همزمان س

گرد د     . می طیور بازدهی افت باعث (14mg/l از (باالتر

(k)پتاسیم -
د ارد   . آب د  ر سدیم مشابه اثرات پتاسیم

 (Cl)کلر -
مصرف ــود و میش آب مصرف افزایش باعث باال مقاد      یر د   ر
باشد  و باعث می ــهل مس آن بر عالوه مید  هد    . را کاهش خوراك
اثرات بد  ن ــم روي متابولیس آن عالوه بر شود . می خیس ــتر بس
در آب ــولفاتها س باالي غلظت گذار تخم دارد     . در مرغهاي سوء

شود. می مرغ تخم کیفیت افت باعث آشامید نی

 (Ca)کلسیم -
ــت. نیس مضر طیور براي مستقیم بطور ــیم کلس باالي مقد       ار
ــدازه ــشازان ــکیلبی باعثتش 600ppm ــر از ــرباالت مقاد ی

شود . آب انسد  اد جریان باعث تواند می و شد  ه رسوبات

(Mg)منیزیوم -
است، باال ــولفات س زمانیکه مقد   ار تنها د ر منیزیوم باالي مقد   ار
تشکیل نمک باعث د  و این ترکیب میشود   زیرا باعث ایجاد  مشکل

د   ارد    . ضد  یبوستی اثرات و شده ( منیزیم (سولفات EPSON

(Mn)منگنز -
در ــی منف ــرات اث تنهائی به ــن همانند   آه حالیکه منگنز د ر
کند که باعث ایجاد جامد ي تواند ذرات می ند ارد، سالمت طیور
تغییر آن باعث بر عالوه شود. ها پاش و انسد اد    مه ها نیپل نشت

شود   . می آب د   ر تلخ) (طعم طعم

(Cu)مس -
غلظت باالي د  ر است. آب د  ر وجود   مس نشانه آبی با رنگ آب
ــود    . ش می آب د     ر فلزي طعم بروز و ــد   ن ش تلخ باعث ppm 1
می شود . استخوانها باعت بهبود وضعیت فسفر با در ترکیب مس
بیش مولیبد   ن مقد  ار که زمانی د  ر وجود مس از ناشی ــکالت مش

کند . می وجود د  ارد   بروز آن کمبود یا و است اند ازه از

(Ar)ارسنیک -
می باالتر مقاد یر ــد  . باش 0.02mg/l  می مجاز مقد ار حد  اکثر
خوراك رشد    د ر (مانند  محرك بیوتیک آنتی ــابه تواند اثرات مش
امکان عنصر این بود ن تجمعی بعلت ــد   . باش ــته د   اش طیور)

وجود د   ارد   . مرگ نهایت در و مزمن مسمومیت

(Cd)کادمیوم -
سمی بسیار کاد میوم است. 0.05mg/l مجاز مقد      ار حد  اکثر

تولید  توقف باعث طیور غذایی رژیم د  ر باال مقاد    یر ــد . باش می
شود   . می مرغ تخم

(Pb)سرب -
افزایش با طیور د  ر ــت. اس طبیعی غیر آب د     ر ــرب وجود    س

یابد  . می کاهش مرغ تولید تخم مقد  ار سرب مصرف

(Hg)جیوه -
ppm مقاد    یر با حاد  شود . مسمومیت باعث است جیوه ممکن

شود  . می شروع طیور د  ر تلفات 5

(SO4-2) سولفاتها -
ــت غلظ در وجود  دارد. کم غلظتهاي د ر یا و ندارد وجود اغلب
مد     فوع ــدن ش آبکی باعث د ارند    و طیور روي ــهل مس اثر هاي باال
داشته اثر مس جذب میتواند د  ر همچنین باال سولفات شوند . می
منیزیوم باالي مقاد یر کنار د   ر مخصوصا آنها باالي مقاد  یر ــد  . باش
ــولفات آهن س باالي غلظت ــود   . ش می نیپلها د   ر ــتی نش باعث
مقد   ار ــود   و ش می آب د   ر تلخ ایجاد  مزه باعث منگنز ــولفات س و
باالي تخم گذار غلظت مرغهاي د هد.در را کاهش می آب مصرف
شود . می تخم مرغ کیفیت افت باعث آشامید   نی د  ر آب سولفاتها

(PO2-3)فسفاتها -
گیري فسفات اند ازه قابل وجود  مقادیر معموال وجود ند  ارند و
غلظت گذار تخم مرغهاي د ر ــت. اس باکتریایی آلود   گی ــانگر نش
مرغ تخم کیفیت افت باعث ــامید نی آش د   رآب ــفاتها فس باالي

میشود.

ب 
آ
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(H2S)هید روژن سولفید -
آب گند  یدگی ــانگر وجود  نش صورت د  ر و ند ارند  معموالوجود
مرغ تخم شبیه بوي آب حالت این ــود.د  ر ش نباید     مصرف و است

د هد. شد ه می فاسد

 (NO3-) نیترات -
ــن دارد که ای باکتریائی آلود گی وجود بر د اللت آب د ر ــرات نیت
که مزارعی از عبوري ــطحی س آبهاي ــبب س به میتواند آلود       گی
باشد. چاه روي مناسب وجود د رپوش عد   م یا اند و شد ه کودد    هی
ــتهائی اش کم ــد  ضعیف، رش باعث مزمن نیترات ــمومیت مس
ویتامین ــی اثربخش کاهش و ــف ضعی ــوازن ت ــتهائی)، بی اش (یا
در تفاوتی ــت که اس داد  ه ــان نش تحقیقات برخی میشود.البته A
600ppm غلظت با نیترات مقد     ار با ــتی گوش هاي جوجه بازد    هی
آب بررسی براي خوب ــاخص ش یک نیترات حضور وجود       ند ارد.

باشد    . می باکتري نظر از

(NO2-) ها نیتریت -
طیور د ر ــاخته می شوند اما س نیتراتها از روده د ر ها نیتریت
ــود. تولید  میش محد ود  ي مقدار حیوانات دیگر ــه با مقایس د ر
حمل ظرفیت ها نیتریت ــد  زیرا باش کنترل باید   تحت آن مقد     ار

میدهند    . کاهش را خون اکسیژن

(NH4)آمونیاك -
2mg/lاز باالتر مقد   ار ــت. اس  1mg/l مجاز غلظت حد  اکثر

د      ارد . ها جوجه خصوصا طیور براي جدي خطرات
کـم مقاد     یر د ر حتی آمونیاك و نیتریت نیترات، اگـر *
از باشـند  باید آب وجود داشـته آب د ر بصورت همزمان

شود . بررسی مدفوع با وجود آلودگی نظر

محلول  - اکسیژن
د   ارد   ویا محلول ــیژن اکس مقدارکمی طبیعی زمینی آب زیر
سطحی نفوذآبهاي احتمال نشانگر ازصفر باالتر اصال ند    ارد.غلظت

باشد . می

- فلوراید 
ــتخوان اس نرمی باعث 40ppm از ــتر فلوراید بیش مقد      ار
منیزیوم ، (Fe)آهن که ــت اس داد  ه ــان نش ــود     .مطالعات میش
بازد       ه روي ــامید  نی آش آب د  ر pH و (No3) نیترات ،(Mn)
مقاد  یر که ــت اس آن بیانگر مطالعات این نتایج د ارد      . اثر طیور

ند  ارد         اثر ــتی گوش طیور ــالمت س روي Mn، No3 و feباالي
منجر نهایت د    ر که د  ارد ــوء س اثرات خطوط آبرسانی روي بلکه
میتواند منجر آب ــب نامناس شود .کیفیت می به کاهش بازدهی
خوار) آهن ــد باکتریهاي (مثل رش ــد میکروبی رش افزایش به

شود  . بیوفیلم وتشکیل

ب 
آ

طیور براي آشامید  نی کیفیت آب راهنماي :4 جد  ول

توضیحات غلظت حد اکثر
قابل قبول

مقدار
میانگین خصوصیات یا آلود   گی

باکتریها

 0 CFU/ 100  ml مطلوب است 100/ ml 0/ ml باکتریها کلی شمارش

 0 CFU/ 100  ml مطلوب است 50/ ml 0/ ml فرمی  کلی  باکتریهاي

ترکیبات نیتروژن

د   ارد  منفی اثر بازدهی مقادیر mg/l          روي 10 mg/l 10 mg/l نیترات 

4 mg/l 0.4 mg/l نیتریت

سختی و اسید  یته

دهد      . می کاهش را بازد    هی 6.3 از کمتر باشد.مقاد    یر نمی مطلوب 6 از کمتر pH 6.8-8.0 6.8-7.5 pH

است سخت 180 خیلی باالتر از و است سبک طبیعی غیر بطور از 60 کمتر سختی 110 60-180 کل سختی

طبیعی ترکیبات

----- 60 mg/l کلسیم

باشد. می باشد     مضر 50mg/l از باالتر سدیم مقد ار که د    ر صورتی 14mg/l از کمتر مقاد یر 250 mg/l 14 mg/l کلر

کنند. ایجاد    می طعم کمی باالتر مقاد یر  0.6 mg/l 0.002 mg/l مس

کنند بد ایجاد     می طعم و بو باالتر مقاد  یر 0.3 mg/l 0.2 mg/l آهن

است. سمی باالتر مقاد  یر 0.02 mg/l ---- سرب

سولفات اگر مقد ار 50mg/l از باالتر مقاد  یر باشد  و می مسهل باالتر مقاد یر
گذارد . باشد  روي بازدهی اثر می باال 125 mg/l 14 mg/l منیزیوم

روي باال باشد کلر سولفات و مقاد یر که صورتی از 50mg/lدر باالتر مقادیر
گذارد. بازد هی اثر می ----- 32 mg/l سدیم

و منیزیوم مقد ار اگر 50mg/l از باالتر مقاد  یر باشد    و می مسهل باالتر مقاد یر
گذارد  . می بازد هی اثر باشد   روي باال کلر 250 mg/l 125 mg/l سولفات

است سمی باالتر مقاد  یر ----- 1.5 mg/l روي
Source: Poultry Drinking Water Primer, e university of Georgia, Cooperative Extension, Extension
Poultry Scientists,2006.

20-3
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طیور آشامید نی آب د  ر شیمیایی ترکیبات اثر :5 جد ول

ب 
آ

اثر (mg/l)مقدار شیمیایی ترکیبات

بازد هی کاهش 50
14

سدیم
  کلر 

بازد هی کاهش 50
50

سد یم
سولفات

بازد هی کاهش 50
50

سولفات
منیزیوم

اثر بد ون 200
باالتر یا 500

سدیم
بیکربنات

بازد هی کاهش 20 بیشتر از نیترات                         
                             

بازد هی 68 کاهش
50

منیزیوم
سولفات

Source:Water quality and sanitation,
Center of Excellence for Poultry Science University of Arkansas
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 D.V.M د                        کتر یلد                        ا تمد                        ن ،D.V.M د                        کتر منوچهر کاظم عرب 
(اعضاي گروه R&D شرکت کیمیا فام)  

تحقیقات جد                                                 ید                                                  د                                                 ر د                                                 امپزشکی

ویتامین D3 د                             ر ماد                             رهاي گوشتی

 D3 ــی میزان تاثیرات ویتامین ــن مطالعه آمریکایی (Pouit.sci.84 1058-1068) جهت بررس ای
ــکالت استخوانی پا د                             ر نسل حاصل از آن ها و نیز بررسی  د                             ر جیره گله ماد                             ر برروي بازد                             هی و نیز مش
تاثیرات افزود                             ن مکمل هاي حاوي D3 به جیره ماد                             رها صورت گرفت. جوجه هاي ماد                             رانی که با جیره 
ــترین  ــد                             ه بود                             ند                             ، بیشترین وزن گیري را د                             اشتند                              و جوجه هایی که بیش باالي ویتامین D3 تغذیه ش
میزان D3 را د                             ریافت کرد                             ه بود                             ند                             ، باالترین رشد                              بد                             ن و نیز باالترین وزن خاکستر استخوان Tibia و 

نیز کمترین میزان ابتال به د                             یسکند                             روپالزي و ریکتزیاي مربوط به کمبود                              کلسیم را د                             اشتند                             .

ــت ارزان قیمت  ــمند                    ان د                    ر د                    انشگاه کلراد                    و و مرکز کنترل و پیشگیري بیماریها (CDC) تس د                    انش
ــت که اجازه  ــخیص یکی از ژنهاي ویروس اس "gene chip" را بوجود                     آورد                    ه اند                     که مبناي آن تش
ــهاي آنفلونزا از جمله H5N1   را می د                    هد                    . محققین Mchip  را جهت  ــریع ویروس ــایی س شناس
ــان و  ــال د                    ر مناطق مختلف جغرافیایی از انس ــایی H5N1  د                    ر نمونه هایی که د                    ر طول 3 س شناس
حیوانات گرفته و جمع آوري شد                    ه بود                     بکار برد                    ند                    . د                    ر این آزمایشات از 24 مورد                    ي که H5N1  جد                    ا 
ــمند                    ان ارائه  ــد                    ه بود                     ، Mcip   د                    ر 21 مورد                     اطالعات کاملی از تیپ و تحت تیپ ویروس به د                    انش ش
ــد                    . محققین بر این باورند                     که Mchip امتیاز مهمی  د                    اد                     و هیچ مورد                     مثبت کاذبی نیز گزارش نش
ــتها د                    ارد                     زیرا مبناي آن ژنی است که کم تر از ژنهایی که د                    ر تستهاي د                    یگر مورد                      ــبت به د                    یگر تس نس
استفاد                    ه قرار می گیرند                     د                    چار موتاسیول می شود                     . د                    ر نتیجه Mchip  با تغییرات ویروس کم ترنیاز 

به تجد                    ید                     نظر پید                    ا می کند                    . 

 H5N1 براي آماد                    گی د                    ر برابر  WHO طرح

1      فاز inter-pandemic                                          خطر کم بروز بیماري د                    ر انسان 
2     ویروس جد                    ید                     د                    ر حیوانات بد                    ون موارد                     انسانی          خطر بیشتر بروز بیماري د                    ر انسان 

3     هشد                    ار پاند                    می                                                      انتقال انسان به انسان اتفاق نیفتاد                    ه یابصورت خیلی محد                    ود                     
4     ویروس جد                    ید                     با توانایی ایجاد                     بیماري د                    ر انسان        افزایش وقوع انتقال انسان به انسان 

5                                                                             انتقال از انسان به انسان به میزان قابل توجه 
6     پاند                    می                                                                     انتقال موثر و  مد                    اوم از انسان به انسان 

محققین WHO  معتقد                    ند                     که جهان به پاند                    می آنفلوانزا نزد                    یک می شود                    . 
Ref:
WHO web site.

p a n d e m i c

کی
ش

پز
د                                                 ام

ت 
یقا

حق
ت

تست هاي ارزان عفونت H5N1   را به سرعت و به د                    رستی نشان می د                    هند                     

آنفلوانزاي فوق حاد                     پرند                    گان د                    ر مرحله 3 هشد                    ار پاند                    می 

                                                                                              Ref:
                             National Institute of  Health news,U.S Department

 of Health and human Services Services . November 14-2006

                 Ref:R
                              
   
(lnternational poultry production , volume 14 , Number 2,1          (2006)

                        

                      

(lnternational dairy topics , volume 5 , Number 2,1              (2006)
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پذیرش مقاله د                                                    ر فصلنامه کیمیا فام  

فصلنامه کیمیا فام از متخصصین د                                                    ر رشـته هاي د                                                    امپزشـکی ، د                                                    اروسـازي 
و پزشکی د                                                    ر بخش هاي مختلف زیر مقاله می پذیرد                                         : 

-  بیماریهاي طیور ، تغذیه و مد                                                    یریت پرورش 
-  بیماریهاي د                                                    امها بزرگ ،تغذیه و مد                                                    یریت پرورش 

-  بیماریهاي آبزیان ، تغذیه ، سیستم هاي تکثیر پرورش 
-  زنبور عسل 

-  د                                                    اروهاي د                                                    امپزشکی و مواد                                                  افزود                                                    نی خوراك 
-  ضد                                                  عفونی و بیوسکیوریتی 

-  د                                                    اروسازي و فرموالسیون د                                                    اروها 
-  پزشکی و بیماریهاي مشترك بین انسان و د                                                    ام 
-  نقد                                                  مربوط به مقاالت صنفی، خبري ، اجتماعی 

-  تازه هاي علمی و تحقیقات جد                                                    ید                                                  د                                                    ر زمینه د                                                    امپزشکی، د                                                    اروسازي و پزشکی 

توجه :
- مقاالت می تواند                                                     به صورت تحلیلی ، تحقیقی یا ترجمه با قید                                                     مشخصات کامل منبع 

ارایه شود                                                 .
- مقاالت باید                                                  روي د                                                 یسک یاCD د                                                    ر محیط Word تهیه وارسال شود                                                 . 

- مقاالت با ارایه شکل ، نمود                                                    ار و جد                                                 ول که د                                                    ر محیط Word تهیه می شود                                                  د                                                    ر 
اولویت است.

- فصلنامه مجاز به تلخیص مقاالت می باشد                                                 . 
- فصلنامه، صحت و سقم مقاالت را به عهد                                                    ه نویسند                                                    ه گان می گذارد                                                  و هیچ گونه 

مسوولیتی د                                                    ر قبال آن نخواهد                                                  د                                                    اشت.

نشانی د                                                فتر مجله : تهران -  فرمانیه -  نبش د                                                    یباجی شمالی  
22283196 پــالك 187           تلفــن : 22289317-

تلفن هاي فصلنامه : 22824657-60 (021)  
فکس : 22815817 (021)

WWW.Kimiafaamgroup.comصند                                                  وق پستی :13185-731
info@kimiafaamgroup.comKIMIAFAAM
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میلیونها پرند         ه مهاجر ، سالیانه د         ر مسیرهاي معین بطور مرتب و مد         اوم و با تبعیت از قوانین خاص مهاجرت د         ر رفت و برگشت هستند          
و این تکرار ، تکرار قرنهاست و حاال حاال هم تکرار خواهد          شد         .

نه از تکرار این مهاجرت ها میتوان جلوگیري کرد          ، نه مسیرهاي این مهاجرتها را میتوان بطور کامل تغییر د         اد         ،  نه از عاري بود         ن 
آنها به آلود         گیهاي ویروس آنفلوانزا میتوان اطمینان حاصل کرد          ، و نه خیلی سواالت ریز و د         رشت د         یگر را که با شرایط حاصله از 
عوامل مختلف و متفاوت ، طبیعی میتوان براحتی روشن کرد           آنچه که مسلم است حد         اقل باور وجود          ویروس انفلوانزا فوق حاد          د         ر 
بد         ن بخشی از پرند         گان مهاجر است ، ورود          احتمالی ویروس از طریق پرند         گان نیز به کشورمان محرز است ، آلود         گی احتمالی مناطق 
اطراق مهاجرین به ویروس ، آلود         گی احتمالی برخی از پرند         گان بومی به این ویروس و احتمال بروز بیماري د         ر بخشی از پرند         گان 
بومی نیز از موارد          روشن موضوع می باشد          ، شکنند         ه بود         ن شرایط بهد         اشتی بد         لیل کم توجهی هاي غیر عمد         ي روستائیان و د         یگر هم 
میهنان و د         ست اند         رکاران صنعت طیور کشور میتواند          احتمال سرایت ویروس به واحد         هاي صنعتی پرورش طیور از مرحله شک به 
یقین تبد         یل کند          و خد         اي ناکرد         ه بروز احتمالی د         ر افراد          را به د         نبال د         اشته باشد         . د         ر چنین شرایطی ، باتوجه به حساسیت فوق العاد         ه 
موضوع ، الزم است بد         ون ایجاد          جو تشویق باید          هوشیاري علمی و د         ائمی بکار بسته شود         . تالش د         ر جهت پیشگیري ، اعمال ضوابط 
بهد         اشتی ، ضد         عفونی هاي مد         اوم ، گسترد         ه و همه جانبه و پیگیري برنامه هاي بهد         اشتی قرنطینه اي از ضرورت هاي اصلی د         ر شرایط 
جاري می باشد          ، تمامی این امور باید          با هوشیاري و خونسرد         ي برنامه ریزي ، اجراء و نظارت گرد         ند          ، پشتوانه اجرائی این امور همکاري 
و هماهنگی بخش مرد         می است. براي جلب این همکاري ضروریست مسائل بصورت آموزشی کاربرد         ي به اطالع د         ست اند         رکاران 
مرد         می رساند         ه شود          ، بخش مهم این آموزش ، طرح و توجیه لزوم پیشگیري و ضرورت اقد         امات بهد         اشتی قبل از وقوع بیماري و رفع 

هر گونه نگرانیهاي بیمورد          می باشد         .
بکار گیري رسانه هاي جمعی براي آموزش اصول پیشگیري عد         م تشویش عمومی بطور جد         ي ، ضروري بنظر میرسد          ، به افکار عمومی 
باید          طوري آموزش د         اد          ه شود          که افراد          به این باور برسند          که اگر چنانچه اقد         امات بهد         اشتی و قرنطینه اي رعایت گرد         د          ،  مشکلی ایجاد          
نخواهد          شد         . بجاي ایجاد          جو ترس و وحشت باید          آموزش نحوه پیشگیري و بهد         اشت به افکار عمومی براي تقویت روحی جمعی و براي 

تضمین اجرائی اقد         امات بهد         اشتی و قرنطینه د         اد         ه شود         .

لک لک ها وپرند   گان مهاجر بازهم د         ر
 تکرار رفت و آمد         هاي همیشگی هستند          

ما باید    هوشیار باشیم

   FDA      به تائید    Selzentry ( Maraviroc ) کمپانی فایزر موفق گرد    ید     د    اروي جد    ید     اید    ز را با نام 
 ( سازمان د    ارو  و غذاي آمریکا ) برساند    . این  موضوع  روز  د    وشنبه  6  اگوست 2007  ( 15  مرد   اد   86 ) 

توسط مسئولین این کمپانی د    اروسازي اعالم گرد    ید    .
این د    ارو با مسد    ود     کرد    ن مسیر ورود     ویروس به گلبولهاي سفید     خون موجب  حفظ و د   ر نتیجه  افزایش

تعد    اد     سلولهاي T  بیماران مبتال به  HIV  که تحت د    رمان می باشند     ، میگرد    د    .
این د    اروي خوراکی اولین د    ارو از گروه جد    ید     د    اروهاي  HIV  د    ر10  سال گذشته می باشد    . این گروه بنام

 آنتاگونستیهاي  CCR5   نامید    ه شد    ه  که باعث  توقف  ویروس د    ر خارج سطح  سلولها  شد    ه د    ر حالیکه 
سایر د    اروهاي خوراکی اثر خود    را د    ر د    اخل سلول ایجاد     می کنند    .

این د    ارو از اواسط سپتامبر د    ر د    اروخانه ها قابل عرضه می باشد    .
 .2007Scoutnews,
Medicine  Net. com 

د    اروي جد    ید     د    رمان اید    ز تائید     گرد    ید     
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عمودي:

آورند     ه باز -2 اسب د  ر مفاصل د    رگیري و عفونت با بیماري -1
بیماري -3 ها فرنگی لفظ در نازك و باریک – د     هند     ه بازگشت ،
ــا ه فرنگی د     ر لفظ میخ – ها مایکوباکتریوم عاملی از ــا ب زئونوز

ــد          کنی وارد را ( م – ــروف(پ ح – ــکوپ ــزايمیکروس اج از –
اد    بیات در را) (من – د ربد    ن ــتخوانی اس – ــلوار ش ــتک خش -4
عصبی ــلول س اتصال محل – ــگاهی آزمایش 5- از ظروف قد      یم

مواد     رسید        ن واسطه که مایعی -6 ها سگ از نژاد ي - عضله به
ریخته هم به (پاد        ) – است ها سلول و خون به اکسیژن و غذایی
ــب عص ــهورترین مش مخفف -7 تیروئید   ي عنصر به ــوط مرب –
– خودکار رد     یف هم ژن وارد    کنید – را ( کوگ ) – کلمه گردنی
فرنگی (هنوز) -9 مخاطی حسی بی -8 – فرنگی شد         ه ــروته س
کلید  حل مشکالت به پندار بعضی ها جغد  – – ــه چرکی – آبس
آزمایشهاي از گوشت- زرد  ي تعیین براي ــی آزمایش -10 است
براي واحدي -11 بد   ن  فیزیولوژي افت حالتی از – ــکی د  امپزش
ــود       - 12- حروف ش می گفته زار برنج به – لثه چرك – طول
ــی خاطر راحت به باز وارد کنید - ــب ــه ترتی ب ) را م –ك – ت )
حرف ــه س و حرف واردکنید  - یک را م ) – ز – (ت ــما حروف ش
براي ي وسیله – خشکی تنومند حیوانات از – عد    د    فوتبال -13
حاوي که ترکیبی هر برعکس 14- - سن وسایل و ابزار جاسازي
شکلی تغییر -15 است- بیماریهاي از ــد    – باش (co) یک گروه

شود    . انجام زند  ه سیستم یک توسط که

(D.V.M) م جعفرزاده د کتر حسن- طراح:
شرقی آذربایجان د  امپزشکی کل اد اره کارشناس

شماره5جدول

4 شماره جد ول جواب
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فقی:  ا

نخاع و مغز التهاب مشخصه با اسب ــی ویروس 1- بیماري
ــا ه ورزش از د     ار– آب و ــازه ت ریه3- ــاي و ن به ــوط مرب -2
کپه -4 ــت اس نشده هنوز کور مایع – ــکلی از د اروهاي – ش
می نباتات مصرف ــه که ب فضوالت حیوان ریخته – ــم ه به
بیماري براي تکمیلی آزمایشهاي از -5 اند  ازه ، قالب ــد       - رس
بیماري -6 گرمازا ــیله وس – خونی بیماریهاي از ــلوز- بروس
نیست خشک -7 پرچم – پوستی هاي بیماري از – سل شبه
د       ر بعضی ــریع س آزمایش براي اي ــیله وس – منفی قطب –
خونی ــاري عفونی بیم نوعی حرفی8- تکرار – ــا ه بیماري
آخرش اگر – ــرمازا س و گرمازا سیستم نشخوارکنند      گان9-
که خون از ــی – بخش ــت آنزیم هاس از کنیم اضافه ــن ) (ری
سازها10- از ماند - می خونی بر جاي انعقاد سلولهاي از پس
سلول -11 نابینا – نجیب حیوان – د     ریایی جانور بزرگترین
خود  حروف چهارچوب12- بیماري وبا – د یگر نام – عصبی
ضمیر -13 اروپایی صورت – بیهود  ه ــخن )–س پ و– (ي–

واحد   – معد   ه و د  هان رابط لوله مفرد  - ــخص ش ــوم س
بیماري -15 د امپزشکی د اروهاي از -14 شاکی ساز عسل–

وسر. د  ستها د ر رعشه ظاهري مشخصه با
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ــانهاي جستجوگر و کنجکاو را به خود     مشغول کرد    ه است که : تمامی آنچه را که پیامبران راستین به  ــش ذهن انس ازد    یرباز این پرس
بشر نوید     د    اد    ه اند     ، چگونه و چه هنگام و بد    ست تواناي چه کسی د    ر سراسر گیتی محقق میشود     ؟

این پرسش به شیوه هاي گوناگون بوسیله اد    یان الهی پاسخ گفته میشود    ، اما عنصر مشترکی که د    ر همه پاسخها وجود     د    ارد     ،  این 
است که انسانی واال از تبار پاکان که همان انبیاء و اولیاء الهی هستند     د    ر مقطعی حساس از تاریخ بشریت با پشتیبانی الهی و به فرمان 
خد    ا د    ست به اقد    امی فراگیر و همه جانبه می زند     که بر اساس آن عد    ل و د    اد     را بشکل راستین د    ر مرزهاي کمال آن تحقق می بخشد     و 

جامعه اي نمونه را برقرار ساخته که براساس آن اهد    اف بلند     اد    یان الهی را د    ر گستره زمین و د    نیا بصورت عملی استوار میسازد    .
ــاس این اند    یشه بر مبناي نگرش قرآنی است. وعد    ه قرآن این است که عاقبت  ــالم این فراز مرد     را مهد    ي نامید    ه اند    . اس د    ر مکتب اس
ــت و روزگاري چند     حتما" باورمند    ان و متقیان وارثان حق زمین خواهند     بود    .   این وعد    ه را نه تنها قرآن که تورات  از آنان صالحان اس

موسی (علیه السالم) و زبور د    اود    (علیه السالم) نیز د    اد    ه اند    .  ماجرا را قرآن نیز چنین بیان می کند     :

ولقد     کتبا فی زبور بعد    الذکر ان االرض یرثها عباد    ي الصالحون  ( سوره انبیاء  /  آیه   105  )
بد    رستیکه د    ر زبور پس از بازگویی د    ر تورات نگاشتیم که زمین را بند    گان صالح من به ارث خواهند     برد    .

ــلمان تفسیر و بیان عمیق تري  ــت و از همان روزگار نخستین مس ــترد    ه تر د    ر آیات خود     بیان کرد    ه اس قرآن د    امنه این وعد    ه را گس
را از پیامبر خد    ا (صلی اهللا علیه و آله)  د    ر مورد     این آیات می خواستند     . به همین د    لیل پیامبر به توصیف و تبیین این وعد    ه قطعی و 
ــلمانان هم اکنون مطرح است .  ــالمی این بیانات را نقل کرد    ه اند     و بعنوان باور عمومی مس حتمی الهی پرد    اختند    . تمامی فرقه هاي اس

اساس بیانات پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) واهل بیت گرامش (علیه السالم) و باورد    اشت مسلمان این است که :
1) منجی آخرین نامش مهد    ي است .

2) مهد    ي از فرزند    ان پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)  است .
3) مهد    ي از فرزند    ان فاطمه(سالم اهللا علیها) و علی (علیه السالم)  است.
4) مهد    ي از د    ود    مان اهل بیت و از نسل امام حسین(علیه السالم) است.

5) مهد    ي پس از مد    تی بلند     از عمر و بعد     از پنهان زیستی (غیبت ) طوالنی ظهور می کند    .
6) خد    ا د    رد    وران پنهان زیستی طوالنی به انسانها مهلت مید    هد    اما آنان باسوءرفتار،د    ورانی پر ازظلم وجور را د    رگیتی برپا می کنند    .

7) مهد    ي پس از د    وران سخت ظلم و جور جهان را پر از عد    ل و د    اد     می کند    .
ــت و د    ر تمامی د    وران غیبت د    ر میان بشر بصورت پنهان زند    گی می  ــالم) زند    ه اس ــت اینکه مهد    ي (علیه الس 8) و مهمترین باورد    اش

کند     و باورمند    ان د    ین را حتی د    ر این د    وران سخت تنها نمی گذارد    .
9) د    ر د    ورن غیبت اگرچه او پنهان است اما مومنان و صالحان ارتباط معنوي با وي د    اشته، یاوري و عنایات او را د    رك کرد    ه، و یاد    ش 

را گرامی و براي ظهور او د    عا و تالش می کنند    .
ــري تالش می کند     زیرا ظلم  ــت که منتظر مصلح عد    الت گستر خود     نیز د    ر جهت اصالح خویش و جامعه بش ــاس اس 10) براین اس
گستر نمی تواند     منتظر ظهور عد    الت باشد     . جامعه اي که د    ر انتظار عد    ل است از خود     شروع کرد    ه و عد    ل را باید     د    ر وجود     خود     بارور 
نماید    . به تعبیر د    یگر انتظار مهد    ي (علیه السالم) به مفهوم مهیا شد    ن است و فراهم کرد    ن زمینه هاي عد    ل گستري است تا آن وجود     

مقد    س بیاید     و هد    ف نهایی را برقرار سازد     . 
ــت به د    عا بر مید    اریم که خد    ا هرچه زود    تر ظهورش و فرجش را مقرر کند     زیرا آمد    نش نوید     جهانی  به امید     ظهور او همه وقت د    س

است نمونه پر از عد    ل و د    اد     و امنیت و سالمتی و شکوفائی، همان که بشر د    یرزمانی است د    ر آرزوي آن بسر می برد    .
و آخرین سخن آنکه پیامبر خد    ا (صلی اهللا علیه و آله) فرمود    ند     :

آیا شما را به ظهور مهد    ي مژد    ه و بشارت بد    هم ؟
ــیم میکند     و د    لهاي پیروان د    ین محمد      ــتم پر از عد    ل و د    اد     می کند     . اموال و ثروتها را بطور صحیح تقس  زمین را پس از جور و س

(صلی اهللا علیه و آله) راپر از بی نیازي سازد     و عد    التش فراگیر شود     .

                                                                                                           مد    رك: معجم امام مهد    ي علیه السالم، ح 1 ، ص 95
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شعر: سید       ه مهسا مستجابی 

مهد         یـا   باز تویی، عطرگلـی د         ر ورقـم  
همـه ویران توام ، عطر گل نرگـس بـاغ  

منزل راز و نیازم، د         ل سرگشـتهء زار   
مسـتم از عطرتپش هاي گل و ابر بهار 
همه گل هاي بهار،مست د         ل عطر وجود        
تو گل ناز سـخن،محرم اسـرار کهن  
نـم اشـک هنـرم   خلوتـی ناز بکن با
مهد          یا خلوت من عطر د         ل آراي تو هست 

امام مهد         ي (عج ا...)

تو همان عشـق د         ل پرتو اشک سـحرم 
د         ل پروانهء غمگین زتو گیرد          چه سراغ 
تو بتاز  اي تپش اشـک گل شـبنم یار 
گل و پروانه همه  منتظر اسـب سـوار 
نازنین باز بیا بر تپش اشـک سـرود        
حزن و انـد         وه زد         ا، از د         ل پروانهء من  
تو  بیا  بر ورقم اي نم اشـک سـخنم 
شعر من هر  تپشی د         ر  هوس ناز تو هست

د        ر این  د        ریاي طوفانی ،  پریشـان نامه   بگسسـتی

نوازند        ه  تویی ،  سرمست  و عاشق   برگل  خوشرنگ

مثال عاشـق رعنا، وچـون  بلبـل نوایـی خـوش 

نکـرد       ي   بـاورم  هرگز    بپـا خیـز  اي    گل   نرگـس

همی  سـجاد        ه ات  گسـتر،   بیا  د        ر  خلوتی  بهتر 

بیـا     امیـد           پروانـه  ،   گل   زیبـا   و   د        رد        انـه

بیا خلوت بکن با  د        ل د        می آسـود        ه د        ر سـاحل

زتو شـرمم به جان آمد       نفس هایم قلم سـاید       

تو اي عاشـق ترین طناز، نفس د       اري زعطریاس 

زتو مهري به د       ل د       ارم، سـوار اشـک گلزارم 

نسـیم  سـاحل  عشـقی ، که  با پروانه  بنشسـتی 

بیا باوربکن مسـتی ، ز عطر و  بـوي  ایـن گلبـرگ

د       راین خلوت سـراچند       ي گذر د       ارد هوایی خوش 

عد        الت  را بگسـتر که تویی سـرور د        ر این مجلس

بیا بـر باوري زیبا ، بگـو  نجـواي خـود، مهتـر

نـه ز  گلخا مثـال نرگـس   زیبـا ،  بیـا  بـر  نـا

نظر کن اي نفس هاي ، نسـیم پاك این سـاحل

زشـوق   عاشـقی   هر   د       م  نفس  هایم  قلم د       ارد       

بیا  د       ر  شـاهرگهامان   قلم  د       ارد         د       لی  وسـواس 

کجایـی    اي   برازنـد       ه،  به   عطـر   نـاز  گفتـارم 

 بیا د        ر  منزل  جانان ،  شکوه عزت سبحان             بخوان اي بلبل هستی،  سرود       ناز خوش الحان
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