تِیَ ّ تذّیي :حغیٌی حغٌیبس
شغٌبى
پیشیٌَ کشبّسصی

پشّسػ هشغ
تبسیخچَء پشّسػ هشغ
مرغ حدود  ۰۵۵۵الی  ۰۰۵۵سال قبل از میالد در هندستان ٫سوماترا و جاوا اهلی شده است که برای مصارؾ ؼذایی ٫مذهبی و
جنگ انداختن و نمایش مورد استفاده قرار میگرفت .انسانهای اولیه با درست کردن النه و دادن دانه به در زنده ماندن به مرغ کمک
کرده است.
استفاده از گوشت و تخم مرغ به عنوان ؼذای انسان دارای تاریخچهء بسیار قدیمی دارد .نحوهء ذبح و آماده کردن مرغ برای مصارؾ
انسانی با پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری تؽییر کرده است ٫طوریکه امروز نحوهء کشتار و آماده کردن مرغ از نظر تجاری مصرؾ
گوشت و حفظ الصحهء عمومی حائز اهمیت است.
در ج وامعیکه دچار کمبود چراگاهای طبیعی هستند و از طرؾ دیگر به عللی از نظر مراتع مصنوعی محدودیت دارند ٫برای
تامین پروتـئین حیوانی کافی برای مصارؾ انسانی توسعهء هرچه بیشتر صنعت پرورش مرغ ضرورت انکار ناپذیری دارد .زیرا
پرورش مرغ احتیاج به چراگاه وسیع ندارد و میتوان در محیط محدود با استفاده از مازاد مواد ؼذائی ؼیر قابل استفاده برای انسان٫
مثل بقایای کارخانجات روؼن کشی ٫لبنیات سازی ٫مسلخ وؼیره ٫در مدت زمان کوتاهی تولید گوشت و تخم مرغ کافی در مرغ نمود.

جدول تولید گوشت مرغ در جهان و در بعضی از کشورها ( بر حسب تن )
نام کشور

سال ۱۹۹۱

امریکای شمالی ( کانادا و ایاالت متحد)

۱۷۵۲۰

امریکای التین

۳۹۰۳

 ۱۷کشور مشترک المنافع اروپایی

۳۷۲۳

سایر کشورهای اروپائی ؼربی

۱۹۳

اروپای شرقی

۱۹۲۰

اتحاد شوروی ( قبل از فروپاشی)

۳۸۲۵

خاور میانه

۱۷۱۹

آسیا

۳۲۹۵

استرالیا و نیوزلند

۸۹۱

دنیا

۳۲۱۸۹

جدول تولید تخم مرغ در جهان و قاره های مختلؾ در سال  ( ۱۹۹۱بر حسب ملیون)
اسم قاره

سال ۱۹۹۱

افریقا

۷۹۹۲۵

امریکای مرکزی و شمالی

۱۵۷۷۲۷

امریکای جنوبی

۸۱۱۲۷

آسیا

۷۳۲۵۸۸۵

اروپا

۱۷۳۲۱۷

اقیانوسیه ( استرالیا)

۸۷۹۸

جدول تولید تخم مرغ در برخی از کشورها طی سالهای مختلؾ  ( ۱۹۹۱ - ۱۹۲۱برحسب ملیون تخم مرغ)
کشور

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۰

۱۹۹۵

۱۹۹۱

افؽانستان

۷۰۲

۷۲۸

۷۲۸

۷۲۸

۷۲۸

ارجنتاین

۳۳۱۳

۰۱۷۲

۸۲۸۵

۰۵۹۲

۰۲۲۵

آسترالیا

۳۸۸۸

۳۰۲۱

۳۳۱۵

۳۳۵۵

۳۳۳۹

اتریش

۱۰۰۹

۱۲۵۹

۱۲۹۲

۱۳۹۵

۱۳۲۰

بلژیک  -لوکزامبورگ

۳۹۳۱

۳۷۳۲

۷۹۵۰

۳۵۵۵

۳۵۲۳

بلؽاریا

۱۲۵۲

۷۳۹۳

۷۹۵۰

۳۵۵۵

۳۵۲۳

کانادا

۰۲۲۳

۰۹۰۵

۰۳۳۳

۳۵۳۱

۰۳۷۵

چین

۸۳۵۵۵

۸۹۳۳۵

۲۲۳۵۵

۱۷۲۱۸۵

۱۳۷۲۵۵

فرانسه

۱۱۱۰۰

۱۰۱۲۵

۱۰۷۵۵

۱۸۲۲۳

۱۰۳۳۳

هند

۳۵۸۵

۱۵۲۲۳

۱۳۱۷۲

۷۳۳۷۵

۷۸۳۳۲۰

ایران

۱۱۸۵

۳۳۵۵

۸۸۵۵

۰۸۵۵

۰۰۳۵

عراق

۳۵۵

۹۸۱

۱۷۷۹

۱۵۵۵

۲۵۵

ایتالیا

۱۵۸۹۳

۱۱۲۲۹

۱۱۰۳۲

۱۷۰۳۰

۱۷۳۳۸

جاپان

۳۵۰۵۲

۳۳۳۵۵

۳۰۷۲۵

۳۹۲۰۵

۸۵۷۰۵

کویت

۳۱

۷۱۹

۷۲۳

۱۳۵

۱

لیبیا

۰۲

۷۷۲

۷۲۳

۳۱۲

۳۳۳

ناروی

۳۸۸

۲۲۱

۲۲۷

۲۹۳

۹۵۷

نیجبریه

۷۲۵۵

۸۲۸۵

۰۱۱۵

۰۵۵۵

۰۵۵۵

شوروی

۸۸۸۵۵

۳۹۲۵۷

۲۳۳۳۲

۲۱۵۲۵

۲۳۸۰۰

دعتَ ثٌذی هشغبى اص ًظش تْلیذ

دعتَء هشغبى گْشتی
درین نژاد مقصد اساسی تولید گوشت بوده و مرؼان شامل درین دسته قابلیت افزایش وزن بیشتری را دارند و در مدت کوتاه با ؼذای
کمتر رشد مینمایند.
کیفیت گوشت درین نژاد خیلی خوب است ولی از تظر تولید تخم مرغ دارای ارزش خوبی نمیباشند .معموال مرؼان این نژاد از نظر
هیکل درشت اندام میباشند مانند کورنیش  ٫ Cornishپولیموت روک  White Plymouth Rockو ساس اکس .Sussex

Cornish

Plymouth Rock

Sussex

دعتَء هشغبى تخوی
این مرؼان از نظر گوشت مورد نظر نیستند چون هیکل کوچک و وزن کمتر دارند ٫عالوه برین کیفیت گوشت آنها پائین است و لی
در تولید تخم مرغ دارای ارزش فراوان میباشند ٫ازین نگاه مقصد اساسی از نگاهداری این مرؼان به قصد تولید تخم مرغ میباشد.
میتوان لیگهورن  Leghornرا به نمائیندگی یکی ازین نژاد نام برد.

در عکس باال سو نٌع از لیگيٌرن ( سفید ٫سیاه ً سرخ ) دیده میشٌند.

گشٍّ هشغبى گْشتی ّ تخوی
نوع دیگری از نژاد مرغ وجود دارد که از نظر تولید هم ارزش گوشتی دارد و هم ارزشی تخمی و به هر دو مقصد پرورش می یابد.
این مرؼان هم دارای وزن خوب اند و هم دارای قابلیت خوب تخمگذاری میباشند ٫نیو هامشیر New Hampshire
مرؼان است که در تمام نقاط عالم به نظر میرسد و یکی از منتشرترین نوع این نژاد میباشد.

یکی ازین

گشّپ هشغبى صیٌتی ّ جٌگی
نژاد مرؼانی که درین دسته قرار می گیرند از نظر تولید گوشت و تخم مرغ اهمیتی ندارند و فقط از نظر زیبایی پرو بال و جنگیدن
دارای ارزش میباشند .یکی ازین نمونه ها نوع مرغ کلنگی است که در افؽانستان زیاد دیدع میشود.

مرغ کلنگی جنگی

تغزیَ علوی ّ عولی هشغ

هْاد الصم دس تغزیَ هشغ
موادیککه در تؽذیه مرغ اساسی و الزم شناخته شده اند عبارت اند از:
آب  ٫ Waterچربیها  ٫ Fatsامالح  ٫ Saltaمواد قندی یا نشائیستهء  ٫ Carbohydratesپروتئین ها  Proteinsو ویتامینها
.Vitamins
آب Water
شاید کمی خنده دار به نظر برسد که ما درینجا را در زمرهء مواد ؼذایی بحساب می آوریم ٫درست است که بسیار مشکل به نظر
میرسد که آدم آب را ؼذا بنامد .آب همانطوریکه برای سایر زنده حانها اهمیت حیاتی دارد ٫اهمیت آن در پرندگان بیشتر از هر حیوان
دیگر میباشد .مح رومیت از آب مرغ را زودتر از محرومیت از هر مواد دیگر از پای درمی آورد .مرؼان خانگی نسبت به سایر
حیوانات در مقابل کمبود آب حساس میباشند ٫چنانچه چند ساعت محرومیت از آب تولید مرغ را به سرعت پائین می آورد ٫هرگاه
تشنگی بیشتر از چند ساعت ادامه پیدا کند تولید در مرغ کال قطع میشود .یک روز محرومیت از آب باعث تلفات سنگین در گله مرغ
میشود .آب از نظر کیمیاوی از هایدروجن  Hydrogenو آکسیجن  Oxygeneبه تناسب  ۱و  ۷تشکیل گردیده است.
تقریبا  ۳۰فیصد وزن تخم مرغ و  ۰۰تا  ۲۰فیصد وزن بدن مرغ را آب تشکیل میدهد .وجود آب برای هضم و جذب ؼذا ٫انتقال ؼذا
از یک نقطه بدن ب نقطه دیگر و تنظیم حرارت بدن ضروری است .مقدار آب مورد لزوم برای طیور وابسته به عوامل مختلؾ فرق
میکند.
این عوامل عبارت اند از:
 .1مقدار ؼذایی که خورده میشود.
 .2حرارت و رطوبت محیطی.
 .3سن و وضع پرنده از نظر سالمت.
 .4ساختمان و کیفیت ؼذا ٫مقدار رطوبت ٫مقدار نمک و پروتئینها.
بطور کلی تناسب و ؼذای خورده شده در مرغ در حدود  ۷به  ۱و یا  ۳به  ۱است .وقتیکه هوا خشک و گرم باشد معموال مرؼها ۷
الی  ۳بار بیشتر از حالت معمول آب می نوشند .همچنان در وقت بیماری اؼلب ضرورت مرغ به آب بیشتر میشود .ارینرو باید
همیشه آب تمیز و پاک در دسترس مرغ باشد.

چشثیِب
چربیها از نظر ساختمان کیمیاوی بطور کلی از عناصری تشکیل یافته اند که در مواد هایدرو کاربن یافت میشوند ولی نسبت
هایدروجن به اکسیجن در آنها بیشتر است بعضی از چربیها شامل فاسفور ٫نایتروجن و سلفر نیز میباشند.
چربیها در مرغ در زیر پوست ٫اطراؾ سنگدان و روده ها قرار گرفته اند .چربیها در بدن به منزلهء یک منبع تولید انرژی عمل می
نمایند و چون مقدار اکسیجن آنها کمتر از مواد هایروکاربن است  ۷/۷۰بار بیشتر از مواد هایدروکاربن تولید انرژی مینمایند.

چربیها اؼلب در دانه های گیاهی وجود دارند و در اندامهای حیوانی نیز مقدار چربی وجود دارد ،در مرغ حدود  ۷۵ - ۱۲فیصد از
جگر را چربی تشکیل میدهد .میزان چربی موجود در جگر نظر به سن و نوع تؽذیه متفاوت است .ده فیصد از مرغ تازه از چربی
تشکیل شده است و قسمت اعظم این چربی در زرده تخم مرغ قرار میگیرد.
عمل دیگر چربی در بدن انتقال ویتامینهای قابل حل در چربی به بدن میباشد .چربیها در بدن در برابر اشعه تؽییر شکل میدهند و به
ویتامین دی  Dتبدیل میگردند .همچنان کاروتین  Caroteneکه یک پگمینت نباتی است در بدن مرغ تبدیل به ویتامین ای A
میشود.
امــالح
یک قسمت اعظم تخم مرغ را امالح تشکیل میدهد .همچنان در ترکیب استخوانها نیز مقدار زیاد امالح بکار رفته است .کمبود امالح
در بدن باعث اختالل و عوارض مختلؾ میگردد .ممهمترین این امالح که در تؽذیه مرغ باید از آنها استفاده شود عبارت اند از :
کلسیم

Calcium

فاسفور

Phosphorus

آهن

Iron - Ferro

سلفر

Sulphur

کلورین

Chlorine

منگنیز

Manganese

مس

Copper - Cuprum

کوبالت

Cobalt

آیودین

Iodine - Iodine

کلغین
کلسیم کاربونیت قسمت اصلی پوست تخم مرغ را تشکیل میدهد .امالح کلسیم ٫سودیم و پتاسیم دارای اهمیت مهم در فعالیت و حرکت
عضالت میباشند .همچنان در ساختمان استخوانها مقدار زیاد امالح مختلؾ بکار رفته است .کمبود کلسیم در وجود باعث اختالالت و
عوارض شدید میگردد .کلسیم ٫فاسفور و منگنیز به شکل امالح ؼیر عضوی در تشکیل شدن و رشد استخوان سهم زیاد دارند.
موجودیت کلسیم برای انعقاد و دلمه شدن خون یک عنصر ضروری محسوب میگردد.

فبعفْس
موجودیت فاسفور در بدن به مقصد فعالیتهای میتابولیکی مانند آزاد شدن انرژی ٫فعالیت انزایمهای مختلؾ بدن و تشکیل یافتن
ویتامینها ضروری میباشد .همچنان در ساختن استخوان ٫زرده تخم مرغ ٫ساختن حجرات عصبی و سایر بافتهای بدن سهم داشته و
بصورت فاسفات در خون زنده جانها نیز وجود دارد .چون فاسفور نیز به سهم خود یک عنصر ضروری در بدن میباشد بنا
مرؼداران همواره تالش نمایند تا نسبت کلسیم و فاسفور را در ؼذای طیور برقرار سازند.

آُي
آهن نیز یکی از عناصر بس مهم حساتی است که در وجود زنده جانها همواره وجود دارد و در بسیاری از موارد سهم خیلی مهم و
ارزنده را بازی میکند .آهن در تشکیل هیموگلوبین (  ) Hemoglobinکه یک ماده متشکل از آهن و مس میباشد و برای خون رنگ
سرخ میدهد ،سهم دارد .آهن اساس پراکسیداز کتاالز (  )Preoxidas - Catalaseدر بدن میباشد.

علفش
سلفر یا گوگرد یک عنصر مهم طبیعت میباشد و در ساختمان اکثریت از مواد سهم دارد .سلفر در وجود حیوانات نیز دارای سهم
بسزایی میباشد چه که در ساختن پروتئین بدن و ساختن زرده تخم مرغ دخالت دارد.

کلْسیي
کلورین عنصریست که در زندگی روزمره انسانها در موارد مختلؾ از آن استفاده به عمل می آید .کلورین با عناصر دیگر در طبیعت
به آسانی ترکیب نموده تشکیل انواع مختلؾ نمکها را مینماید .سهم این عنصر را نباید در وجود حیوانات و طیور نیز دست کم گرفت.
کلورین در تشکیل ترشح و ترشحات معده ( )Proventriculusخیلی ضروری میباشد .این ترشحات در هضم ؼذا به حیوانات و
مرغ کمک میکنند.

هٌگٌیض
منگنیز در شکل گیری طبیعی استخوان و در فعالیتهای دستگاه تولید مثل نقش زیادی دارد .در تولید و شکل گرفتن بدن جنین و رشد
چوچهء مرغ نیز اثر مهم دارد.

هظ
مقدار کمی از مس از نظر قابل استفاده شدن با آهن در ساختن هیموگلوبین خون شریک میباشد ٫مس همچنان یک کاتالیزور خوب
است که سبب بسیاری از اکسیداسیونها میشود.

کْثبلت
کوبالت نیز بنوبهء خود در بدن ارزش مهم دارد ٫کوبالت به شکل ویتامین  B12برای تقویت و رسیدن کرویات سرخ خون در بدن
فعالیت میکند.

آیْدیي
آیودین در وهله اول شاید بی ارزش و یا کم ارزش به نظر برسد ولی اصال چنین نیست .هریک از عناصر کیمیاوی که در بدن
فعالیت دارند دارای ارزش و اهمیت خودشان میباشند .شاید شما گاهی کسی را دید ه باشید که دارای جاؼور باشد .پس آیا از خودتان
نپرسیده اید که علت بروز جاؼور در بدن چیست؟ اگر شما بگوئید که قلت آیودین ٫حدس مشا کال بحاست .بنا حوجودیت کم آیودین
در بدن برای فعالیت طبیعی ؼدهء تایراید کمک میکند و از بروز جاؼور جلوگیری میکند.

هْاد قٌذی یب ًشبئغتَ ایCarbohydrates -
قسمت بزرگ گ یاهان و دانه های گیاهان از مواد قندی و نشائسته ای تشکیل شده است در ترکیب کیمیاوی این مواد کاربن ٫هایدروجن
و اکیسجن سهم اساسی را دارند ،نسبت هایدروجن و اکسجن درین مواد همان نسبتی است که در آب میباشد (  ۷و H2O ). ( .)۱
مواد هایدروکاربن قسمت اعظم جیرهء مرغ را تشکیل میدهد .مواد هایدروکاربن در طبیعت به گونه های مختلؾ یافت میشوند ٫ولی
بطور کلی این دسته از مواد ؼذائی شامل یک عده ترکیبات فزیکی ؼیر متشابه هستند که از نظر کالسیک آنها را به طریق زیر طبقه
بندی میکنند:


قندهای یک قیمته  Mono Saccharidesمثل پنتوزها Pentoses



قندهای دوقیمته  Di Sachridesمانند مالتوز Maltose



قندهای سه قیمته  Tri Sacchoridesنظیر رافینوز Raffinose



قندهای چندین قیمته  Poly Sacchoridesاز قبیل نشائسته و گلیکوجن  Glycogenو سلولوز Cellulose

پشّتئیٌـِـبProtiens -
در ترکیب کیمیاوی پروتئینها نایتروجن  ٫کاربن ٫هایدروجن ٫اکسیجن و سلفر شامل میباشند .در عدهء از پروتئینها عالوه بر عناصر
باال فاسفور هم وجود دارد .مشخص کننده پورتئینها موجوویت نایتروجن میباشد ٫بطور متوسط  ۱۳فیصد پروتئین را نایتروجن تشکیل
میدهد .این درصد کامال دقیق و معیار نیست بلکه یک عدد متوسط میباشد ٫چرا که مقدار نایتروجن در برخی از پروتئینها  ٪ ۱۳/۸و
بعضی هم دارای مقدار بیشتر نایتروجن میباشند مثال تا . ٪ ۱۹/۳
پروتئینها از ترکیبات سادهء بنام امینو اسید  Aminoacidsتشکیل گردیده اند ٫تعداد امیون اسیدهائیکه تا کنون شناخته شده اند ۳۰
عدد میباشند و ساختمان  ۷۸ - ۷۳عدد آنها بصورت کل شناخته شده است و مطالعه در مورد بقیه امینو اسیدها هنوز ادامه دارد .هر
پروتئین از تعداد امینو اسیدها ساخته شده است ٫امکان ندارد که تمام امینو اسیدها در یک پروتئین جمع شده باشند .امینواسیدهائیکه تا
کنون شناخته شده اند عبارت اند از:
االنین
آرجنین
اسپارتیک اسید
سیستین
گلوتامیک اسید

Alanin
Argienine
Aspartic Acide
Systine
Glutamic Acide

گلیسین
هستیدین
هیدروکسی گلوتامیک
هیدروکسی پرولین
ایدوگروگوئی
ایزولوسین

Glycin
Histidine
Hydroxyglutamic
Hydroxyproline
Idogorgoic
Iso Leucine

لوسین

leucine

لیزین

Lysine

میتی یونین

Methionine

نورلیوسین

Norleucine

فنیل االن

Phenylalanine

پرولین

Proline

سرین

Serine

ترونین

Threonin

تیروکسین

Thyroxine

تریپتوفان

Thyropthaphan

تیروزین

Tyrosine

والین

Valine

از نظر تؽذیه مرغ امینو اسیدها را به سه دسته تقسیم میکنند:
دسته ایکه مرؼها در تؽذیه احتیاجی به آنها ندارند مانند  Hydroxyproline٫ Aspartic acide ٫ Alanineو Serine.
دسته ایکه در بعضی از موارد مثال در هنگام جمع آوری تخم مرغ و چوچه کشی مورد احتیاج مرغ میباشند و این دسته عبارت اند
از :تیروزین ٫پرولین ٫گلوتامیک اسید ٫گلسین و سیستئین.
پروتئینها از منشاء و منبع بدو دستهء بزرگ تقسیم میشوند:
پروتئینهای گیاهی  Plantprotienکه منشاء آنها گیاهان میباشند.
پروتئینهای حیوانی  Animalprotiensاین نوع پروتئین از نامش پیداست که ومنبع اصلی آنها مواد و محصوالت حیوانی میباشد.

در تؽذیهء مرغ ارزش پروتئین بسته به تعداد امینواسیدهای اساسی موجود درآن میباشد ولی بطور کلی پرووتئینهای گیاهی از نظر
تؽذیه کمتر از پروتئین حیوانی ارزش دارد .برای کشؾ علت این امر مطالعات زیاد انجام گرفته است .در طی این مطالعات در سال
 ۱۹۸۲بوجود عاملی که در پروتئین حیوانی است پی برده بودند که در رشد تاثیر میکند و سبب افزایش آن میگردد .این عامل را
 A.P.Fیا  Animal Protien Factorنام نهادند .در سالهای اخیر مطالعات جدید نشان داده است که این عامل همان ویتامین B12
میباشد که پروتئینهای حیوانی منبع خوب آن میاشند ولی پروتئینهای گیاه بر عکس ازین نظر بسیار فقیر میباشند.
در سالهای اخیر عالوه بر عامل ذکر شده به عوامل دیگری در پروتئینهای حیوانی پی برده اند که در چوچه های مرغ رشد را سریع
میکند .ساختمان کیمیاوی این عامل یا عوامل هنوز به درستی شناخته نشده است ولی اثر آن در ازدیاد رشد ثابت شده است ازینرو
آنرد عامل ناشناختهء رشد  U.G.Fیا  Unidentified Growth Factorنام نهاده اند.
بدین ت رتیب وجود این عامل در پروتئین حیوانی سبب شده است که مزیت خاصی برای پروتئینهای حیوانی در تؽذیهء مرغ قائل شوند
بادر نظر گرفتن این امتیاز استفاده از پروتئین حیوانی در فرمول ؼذائی مرغ ضروری است ولی چون قیمت پروتئین حیوانی بمراتب
بیشتر از پروتئین گیاهی است و ازینرو در فرمولهای ؼذائی حداقل مورد احتیاج مرغ را از نظر پروتئین های حیوانی هیچوقت شبیه
هم نیستند و بطور کلی هر پروتئین ممکن است حاوی یک یا چند امینو اسید اساسی باشد برای تامین و تهیهء تمام امینواسید های
ضروری در فرمول ؼذائی مرغ باید چند پروتئین مختلؾ را با هم یکجا (  ) Combinationکرد تا جیره از نظر امینواسید و
ارزش ؼذائی کامل گردد.
اهمیت پروتئینها از نظر تؽذیه توسط بسیاری از اعمال آنها در اعضاء حیوانی مشخص میشوند .قسمت مهم خون و عضالت و
حجرات و پوست و استخوانها و باالخره ناخن و پر را پروتئینها میسازند .عالوه بر آن قسمت اضافی پروتئین در وجود باعث تولید
انرژی میگردد ولی اینگونه انرژی برای کسانیکه به پرورش مرغ اشتؽال دارند از نظر اقتصادی گران میباشد.

ّیتبهیٌِبVitamins -
فرمولهای مواد ؼذایی دارای مقدار مناسب پروتئین ٫چربی ٫امالح و مواد قندی به تنهایی نیمتوانند که رشد مناسب مرغ را تکمیل
کنند .مطالعات دامنه دار دانشمندان در سالهای اخیر نشانداده که مرغ نیز مانند سایر زنده جانها به ویتامین نیاز دارد .مقدار از ویتامین
برای بقای حیات ٫سالمت و مقدار دیگر آن برای مقاصد تولید در مرغ به مصرؾ میرسد .در سالهای آخر راجع به ترکیب کیمیاوی و
میکانیسم و نوع عملکرد ویتامینها در بدن زنده مطالعات زیاد انجام یافته است طوریکه حاال دیگر انسان قادر است که مقدار زیاد آنها
را بصورت کیمیاوی و مصنوعی در البراتورها بسازد .ویتامینهای مهمی که امروز بشر با آنها سرو کار دارد عبارت اند از:
ویتامین  ،Vitamin Aویتامین  ، Vitamin Cویتامین  ،Vitamin Dویتامین  ، Vitamin Kویتامین  ،Vitamin Eویتامین
( Vitamin B ( B- Complaxو ویتامینها بنوبه بدو دسته بزرگ تقسیم میشوند:
ویتامینهای قابل حل در چربی
ویتامینهای قابل حل در آب.

ّیتبهیي Vitamin- A -
این ویتامین در مرؼها دارای ارزش فراوان میباشند ،برای بقای بدن و سالمتی طیور الزم دانسته شده است همچنان در تنظیم فعالیت
بدن و بافتهای عصبی نیز مفید میباشد .کمبود این ویتامین در مرؼان سبب کندی رشد ٫پائین آمدن تولید و ضعؾ خاصیت چوچه کشی
میشود .ویتامین  Aمعموال در موادی یافت میشود که دارای منشاء حیوانی باشند ٫در زرده تخم مرغ ٫جگر ٫چربی شکم مرغ ٫در
جگر ماهی به مقدار زیاد وجود دارد .در گیاهان موادی وجود دارد که آنرا پرو ویتامین میگویند این مواد در بدن موجودات باعث
تولید ویتامین  Aمیشود .پیگمنتهای کاروتنوئید (  ) Carotinoidpigmentو الفا و بتا و گاما کاروتین ( Alpha, Beta and Gama
 ) Carotenو کریپتوگزاتین  Cryptoxatinو آفابین  Aphabinازین جمله میباشند.
برگ سبز درختان و سبزیجات مثل کرم ٫رشقه ٫شبدر ٫کچالو و بخصوص زردک منابع خوب این پیگمنتها میباشند.
واحد بین المللی ویتامین  Aاینگونه (  ) I.Uنمایش داده میشود و محفؾ  InternationalUnitمیباشد.
یک واحد بین المللی عبارت از ویتامین  Aفعالیکه از  ۳میکروگرام بتاکاروتین در شرایط خاصی تشکیل شده باشد .این واحد کامال با
واحد (  ) U.S.Pامریکائی که مخفؾ  United State Pharmacopiaاست مساوی میباشد .این واحد بیولوژیکی مساوی به ۵/۳۸
میکروگرام ویتامین  Aاست.
ویتامین  Aو پروویوتامین  Aبزودی در اثر اکسیدایز از بین میروند .حرارت ٫نور و در کنار چربیها قرار گرفتن و برخی از
امالحهای فلزی باعث از بین بردن خاصیت این ویتامین میگردند ٫در البراتورها توسط انتی اکسیدایزهای مصنوعی تا چایی ازین امر
جلوگیری بعمل می آید .ویتامین  Eنیز سبب دوام عمل این ویتامین میگردد.

ّیتبهیي D– Vitamin -
ویتامین در رشد عادی بدن بخصوص استخوان و تولید تخم مرغ و قابلیت چوچه کشی مرغ قابل اهمیت میباشد .کمبود این ویتامین در
چوچه های مرغ باعث بروز علتی بنام ریکتز  Rechitsمی گردد ٫قلت این ویتامین در مرؼان بالػ نیز بی تاثیر نمیباشد ٫در آنها نیز
تولید تخم را کاهش داده و باعث رکود چوچه کشی میگردد .اگر ویتامین  Dبیش از حد کافی وارد بدن گردد باعث رسوب کلسیم
گردیده و گاهی در بدن بافتها را بشکل استخوانی در می آورد.
ویتامین  Dبصورت آزاد در طبیعت یاقت نمیشود بلکه در برخی از روؼنها و زردی تخم مرغ و مقدار کمی در برخی از دانه های
گیاهان مواد بنام پرو ویتامین  D Previtamin- -وجود دارد .این مواد بخودی خود قادر نیستند که به ویتامین دی در بدن تبدیل
شوند ٫باید باید انرژی خارجی مانند شعاع ماورای بنفش و یا اشعه ایکس و یا جریان قوی الترناتیو روی آنها اثر کند .در مرؼان
همواره این عمل در زیر جلد و پوست ( تاج ٫ریش و ساق پا) انجام می گیرد.
در شرایط عادی ویتامین دی داری ثبات کافی و پایدار است ولی اگر مواد ؼذایی به مدت زیادی ذخیره گردد ممکن است ویتامین دی
آن از بین برود .همچنین تماس و نزدیکی با بعضی امالح مانند سلفورها ٫پودر استخوان ٫نمک ٫چونه و قند ممکن ویتامین دی را
بزودی از بین ببرند .ویتامین دی دارای انواع مختلؾ میباشند بعضی ازین انواع مانند  D3در پرندگان دارای تاثیرات بیشتر میباشند.
واحد ویتامین  Dبر اساس واحد بین المللی طیور (  ) International Chick Unitیا (  ) I.C.Uاست و برابر به  ۰/۵کلسیفرول
میباشد.

ّیتبهیي E
ویتامین  Eبرای عمل طبیعی دستگاه تولید مثل ضروری است و همچنین در خاصیت چوچه کشی تخم مرغ نیز موثر میباشد .کمبود
این ویتامین در مرغ سبب کوچک شدن بیضه های خروس میگردد .در مرؼان جوان سبب یک نوع عارضه بنام اسفالوماالسیا تؽذیه
  Encephalalomalacia Nutritionalمیگردد.منبع خوب ویتامین  Eؼالبا گیاهان میباشند .مقدار کم این ویتامین در محصوالت حیوانی مانند شیر ٫تخم مرغ ٫گوشت و ماهی میتوان
یافت .ویتامین  Eقابلیت منحل شدن در چربی را داشته و در طبیعت به مقدار زیاد یافت میشود .در علفهای سبز و جوانه بعضی از
ؼله حات زیاد یافت میشود .ویتامین  Eبصورت عادی پایدار بوده ولی بعضی از چربیهای ترش آنرا از بین میبرند .همواره تالش
گردد تا از افزودن ؼذاهای ترش شده در جیره مرغ خودداری گردد .واحد اندازه گیری ویتامین  Eمیکروگرام در واحد میباشد.

ّیتبهیي K
ویتامین  Kدر وجود به عنوان عامل ضد خونریزی  Hemorragiشناخته شده است .در هنگام قلت این ویتامین در بدن پروترومبین
 Prottrombinحاوی خون کم شده و زمان انعقاد یا بسته شدن خون به درازا میکشد .در مرغ کمبود این ویتامین باعث خونریزی
زیر جلدی و کم شدن رشد میگردد .ویتامین  Kدر مقابل حرارت معمولی دارای ثبات و پایداری خوب بوده ولی توسط الکل و نور
بزودی از بین میرود.

ّیتبهیي  Cیب Ascorbic Acid
ویتامین  Cیا تیزاب اسکوربک  ٫ Ascorbic acideاکثریت دانشمندان کیمیای حیاتی را عقیده برین است که پرندگان قادر اند که
این ویتامین را در بدن خود بسازند ازین رو در جیرهء ؼذایی مرؼان نیازی به افزودن این ویتامین دیده نمیشود .در سالهای اخیر
تجربه در ساحهء مرؼداری نشان داده است که هرگاه در جیرهء مرؼان مقدار کم ویتامین  Cافزوده شود سبب تحریک رشد در چوچه
های جوان میگردد .ویتامین  Cدر انساج حیوانات به مقدار کافی پیدا میشود .ویتامین مذکور یکی از ویتامینهای حل شونده در آب
میباشد ٫پودر رشقه و سایر علوفهء سبز باعث تولید بیشتر ویتامین سی در بدن طیور میشود .در مواقع هوای گرم افزودن ویتامین سی
در جیرهء طیور خالی از مفاد نیست.

ّیتبهیي ثی Vitamin B- complex
زیر نام این ویتامین ٫ویتامینهائی طبقه بندی میشوند که در جیرهء طیور دارای اهمیت بسا مهم میباشند ٫و عبارت اند از:


ویتامین  B1یا Thiamin

ویتامین  B1یا  Thiaminبرای بقای بدن و رشد مرغ ضروری میباشد برای فعالیت خوبتر گوارش نیز خالی از مفاد نمیباشد.
این ویتامین بصورت آزاد و وافر در طبیعت یافت میشود ٫تقریبا تمام گیاهان و ؼصروفهای حیوانات حاوی این ویتامین
میباشند .جوانه های ؼله جات و خمیرمایه ٫دانه ؼالت ٫سبزیجات ٫تخم مرغ ٫گوشت و شیر منبع اصلی این ویتامین بحساب
میروند .طیور قادر به ذخیرهء زیاد این ویتامین در بدن نیستند بنأ الزم است در جیرهء طیور افزوده شود.


ریبوفالوین Riboflavin

ریبوفالوین برای رشد ٫اعمال حیاتی سیستم عصبی بخصوص سیستم اصلی عصب ریفرال  Peripheralو همچینین میتابولیزم
کاربوهایدریتها و چربیها و پروتئینها ضروری است .همچنین در تولید مرغ و شکل گرفتن جنین و خاصیت چوچه کشی مرغ الزم
دانسته شده است ٫در ترکیب بعضی از انزایمها و کوانزایم  Co - enzymو مانند یک کتالیزور در عمل اکسیداسیون سلولها دخالت
دارد .این ویت امین در طبیعت هم بصورت آزاد و هم بصورت ترکیب با سلفوریک اسید یافت میشود .این ویتامین چندان میل به حل
شدن در آب را اندارد ولی اکثرا این را در زمرهء ویتامینهای حل شونده در آب به حساب در می آورند .تمام بافتهای گیاهی و حیوانی
دارای ریبوفالوین میباشند .منابع عمدهء این ویتامین جگر ٫خمیرمایه و سایر مواد تخمری (  ) Fermantationشیرخشک و دیگر
محصوالت شیری میباشند .این ویتامین در مقابل حرارت از بین میرود ولی در مقابل اکسیداسیون و عمل تیزابها و الکلها مقاوم
میباشد.


ویتامین  B3فالیک اسید Folic acid

فالیک اسید برای رشد و تشکیل یافتن طبیعی پرهای مرغ و جلوگیری از یک نوع کم خونی که بنام Macroyotic
 Hyperchromic Anemiaدر مرغ ضروری میباشد .این ویتامین در تخم مرغ ٫جگر ٫طحال (تلی) ٫ماهی ٫و دوغ و سایر لبنیات
وجود دارد Folic acid .در مقابل حرارت بزودی از بین میرود.


اینوزیتول Inositol

طبق آزمایشاتیکه صورت گرفته است ازدیاد اینوزیتول  Inositolدر جیرهء مرغ باعث ازدیاد رشد چوچه میگردد و در ضمن
کمبود ویتامین  Eرا نیز مکمل میکند .افزودن آن در جیره از بیماری آنسفالوماالسیا نیز جلوگیری میکند .ویتامین مذکور در تمان
انسجاج نباتات یافت میشود و در آب بخوبی قابل حل میباشد.


پانتوتنیک اسید Pantothenic acid

 acid Pantothenicبرای فعالیت عادی بدن بخصوص انساج و پوست الزم است .در تمام انساج نباتی ٫خمیرتراش ٫دانه های
ؼله ٫پسته و شیر خشک بی چربی و پودر رشقه وجود دارد .حرارت و در مجاورت الکل و اسید قرار گرفتن باعث از بین رفتن ای
ماده میگردند. .ویتامین یاد شده قابل حل شدن در آب را دارد.


ویتامین ـ Citrin acid - p

این ویتامین در شیره و انساج بسیاری از نباتات وجود دارد .نقش این ویتامین هنوز بدرستی در طیور مشخص نشده است.


پریدوکسین Pyridixin

این ویتامین که بنام  Vit.B6معروؾ است جرء ویتامینهای قابل حل در آب بوده برای حفظ اشتها بصورت طبیعی و رشد جسمانی
طیور الزم است .این ویتامین از ن ظر میتابولیسم پروتئین حائز اهمیت بوده و قلت آن در ؼذای مرغ سبب اختالل در میتابولیزم
تریپتوفان میشود .ویتامین  B6در جوانه ؼالت و بخصوص پوست آنها ٫در جگر ٫در گوشت و جگر ماهی ٫در شیر و تخم مرغ و
برگ سبزیجات وجود دارد .در مقابل حرارت و تیزابها مقاوم ولی در مقابل نور و اکسیداسیون بزودی از بین میرود.


پارا امینو بنزوئیک اسید Para amino benzoic acid

عمل این مواد در مرغ هنوز بدستی شناخته نشده است ٫افزودن آن در جیره سبب تسریع رشد در چوچه مرؼان میگردد .در تمام
گیاهان و اندام حیوانات بمقدار کافی پیدا میشود.



بیوتین H - Biotin -

ویتامین  Hبرای خاصیت چوچه کشی و جلوگیری از عارضهء  Perosisو یک نوع تورم پوستی بنام  Dermatosisاثر دارد و
در ؼذای مرغ خیلی ضروری میباشد .سفیدی تخم مرغ دارای یک نوع ماده ایست که بنام آویدین  Avidinاست که ماده مذکور
بزودی با یوتین ترکیب کرده آنرا بی اثر و ؼیر فعال میسازد .در صورت قلت آن در وجود مرغ میتوان آنرا بصورت مصنوعی با
افزودن سفیدی تخم مرغ تکمیل نمود .ویتامین  Hبصورت وافر در گیاهان و بمقدار کم در اندام حیوانات نیز یافت میشود .این ویتامین
در مقابل تیزاب ٫حرارت و الکل خیلی با مقاومت میباشد.


کوبال امین یا ویتامین Cabalamins B12

ویتامین  B12برای رشد خاصیت چوچه کشی مرؼان و جلوگیری از خراشیدن سنگدان مرغ و وضع عادی خون ضروری میباشد.
تجربیات اخیر در ساحهء پرورش مرغ ثابت ساخته که این ویتامین در مرغ سبب افزایش استفاده از امینواسید ها توسط مرغ میگردد
و نیز در مراحل مختلؾ در میتابولیسم پروتئینها دخالت میکند و سبب افزایش استفاده از آنها میگردد.
از سوی دیگر تاثیرات ویتامینهای دیگر دستهء  Bدر مرغ بستگی به وجود ویتامین  B12دارد و اخیرا ثابت شده است که
ویتامین  B12در انتقال پانتوتنیک اسید از جگر به سایر اعضای بدن طیور کمک میرساند .قلت ویتامین  B12در مرغ باعث سبب
کمبود رشد در چوچه ها و کاهش تولید مرغ میگردد .این ویتامین در مواد ؼذایی که منشاء حیوانی دارند مانند شیر ٫گوشت٫
مواد تخمری و مدفوع حیوانات و پرندگان یافت میشود .ویتامین  B12از جمله ویتامنیهائی است که در آب قابلیت حل شدن را دارند.

چگًَْ هْاد غزایی ثشای طیْس اًتخبة گشدد
در انتخاب مواد ؼذائی برای مرغ سعی گردد تا چهار اصل عمده در نظر گرفته شوند:
 -۱طعم ؼذا - ۷ ،نسبت انرژی با پروتئین - ۳ ،ضریب هضم مواد ؼذائی  Digestible Nutient Totalو - ۸فرمول ؼذائی.
مرؼداران همواره تالش نمایند تا در مورد انتخاب مواد ؼذائی مسئلهء صحت و اقتصاد را در نظر بگیرند ٫هیچگاه موادی را انتخاب
نکنند که از نظر اقتصادی گران باشد ٫هموارده ؼذا را برای مرغ طور جیره بندی نمایند که دارای قیمت مناسب و قابلیت هضم آن
خوب باشد و برای سالمتی مرؼان که در مقابل بیماریها خیلی حساس اند مفید باشد.
مواد ؼذائی مرغ را میتوان با انتخاب ؼالت در جیره تکافو کرد ولی برخی از مواد یا ؼالت هستند که موجودیت آنها در جیرهء مرغ
حتمی میباشد ٫مثال عالوه نمودن جواری در جیره نهایت ضروری است چراکه جواری سرشار از ویتامین  Aبوده و این ویتامین یکی
از موادی است که نه تنها مرغ بلکه تمام زندجانها بدان اشد نیاز دارند.
اضافه کردن کنجاره پنبه دانه از حد معمول در جیره سبب مسمومیت در پرنده میگردد بنا استفاده از آن باید محدویت داشته باشد.
پودر رشقه که حاوی مقدار زیاد ویتامین  ٫ Aریبوفالوین و ویتامین  Eو پانتوتنیک اسید است افزودن آن در جیره خیلی ضروری و
حتمی میباشد .انتخاب پروتئینهای حیوانی در جیرهء مرغ حتمی است ولی نسبت گرانی میشود از موادی استفاده کرد که دارای مقدار
بیشتر پروتئین باشند.

جدول میزان مناسب فیصد مورد استفاده مواد اولیه در جیره مرؼان

مواد اولیه

قبل
چوچه های تخمی گذاری

از

چوچه گوشتی چوچه گوشتی چوچه گوشتی
تخم مرحله اول تخم
مرحله دوم نژاد سنگین
چوچه گوشتی مرحله اول
گذاری

منابع اول انرژی را
جو

20

45

50

0

10

10

15

گندم

20

50

50

60

60

60

60

ارزن

20

30

30

30

30

35

35

برنج

25

30

30

30

30

35

35

سبوس

5

5

منابع پروتئین گیاهی
کنجاره پنبه دانه

5

10

0

5

10

10

10

کنجاره افتاب پرست

5

5

5

5

5

5

5

منابع پروتئین حیوانی
پودر ماهی

10

10

5

12

10

10

10

پودر گوشت

2

5

5

0

3

3

3

پودر گوشت و
استخوان

2

5

5

0

3

3

3

پودر شیر خشک

5

5

5

5

5

5

5

پودر خون

2

2

2

2

2

2

2

چربی

3

3

3

3

5

5

5

چربی گاو

3

3

3

3

5

5

5

متییونین

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

لیزین

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ًغجت اًشژی ثَ پشّتئیي
در تؽذیه مرغ باید همواره نسبت انرژی به پروتئین در نظر گرفته شود.
جدول نسبت انرژی به پروتئین طبق * ) ( G.F.Combs
انرژی
سن

میتابولیسم

انرژی پرودوکتیو

چوچه کبابی الی  ۰هفتگی

132 - 143

92,4 - 99

چوچه کبابی بعد از  ۰هفتگی

151,8 - 165

105,6 - 116,6

چوچه تخمی  ۲هفته

138 - 145

96 - 101

چوچه تخمی  ۱۲ - ۲هفته

169 - 189

118 - 132

مرؼهای تخمی با  ٪ ۰۵تولید

202 - 206

140 - 145

مرؼهای تخمی با  ٪ ۲۵تولید

184 - 191

129 - 134

مرؼهای تخمی با  ٪ ۹۵تولید

176 - 182

123 - 127

کیلو کالوری در یک کیلوگرام تقسیم بر فیصد پروتئین

(*)
kcalper kg

-------------percent protien

C
=

----P

ضشیت ُضن هْاد غزایی Total digestible nutrients
در طیور معموال ادرار و مدفوع با دفع میگردد .ازینرو تعیین خاصیت هضم مواد اولیه در مرغ مشکل است .دانشمندان یک جدول
تقریبی را برای تعیین خاصیت هضم مواد ؼذایی در طیور تعیین کرده اند که تقریبا قابل قبول واقع گردیده است .این جدول تا حدودی
میتواند یک رهنمای خوب برای تعیین خاصیت هضم مواد ؼذایی در طیور باشد .در مورد تعیین خاصیت هضم مواد ؼذا باید توجه
داشت که نخست از همه ضریب هضمی مواد ؼذایی وابسته به ترکیب کیمیاوی مواد میاشد .ازینرو در وهله اول باید ساختمان مواد
ؼذایی هر محل را مورد مطالعه قرار داد و بعد با استفاده از جدولیکه برای تعیین ضریب خاصیت هضمی مواد در کتایهای تؽذیه
تهیه شده است استفاده کرد.
بطور مثال اگر ارزن را با جواری مقایسه کنیم ٫چون هردو ارزن و جواری دارای خاصیت هضمی مساوی اند اما چون ارزن نسبت
به جواری ارزانتر است ٫پس باید ارزن را بجای جواری در جیره قرار داد .اگر گندم را با جواری در نظر بگیریم ضریب هضمی
گندم کمتر از جواری است و اگر قیمت آنها نزدیک به هم باشد باید جواری را ترجیح داد که اقتصادی تر میباشد.
در جدول زیر ضریب هضمی یکعده از مواد که در جیره مرغ بیشتر مورد استفاده دارند آورده میشود.
مواد اولیه
جو

فیصد ضریب کل
۳۲

جواری

۲۵

سبوس جواری

۷۳

برنج

۲۸

پوست برنج

۰۲

گندم

۲۳

سبوس گندم

۸۱

رشقه تر

۱۸

پودر خون

۲۸

شیرخشک

۲۷

ارزن

۲۱

پودر ماهی

۳۹

پودر گوشت

۲۵

کنجاره آفتاب پرست

۸۸

رشقه خشک

۳۳

چگًْگی اعتفبدٍ اص غزا دس طیْس
اعتفبدٍ اص غزا ثشای سشذ
یک قسمت از ؼذای خورده شده در طیور صرؾ رشد میگردد .رشد در طیور مانند سایر حیوانات وابسته به عوامل مختلؾ میباشد٫
مانند ٫نژاد ٫وضع جیرهء ؼذائی  ٫مقدار ؼذا و آخر هم شرایط محیطی.
سرعت رشد در بعضی از پرندگان سریعتر است نسبت به دیگری ٫مثال رشد مرؼابی سریعتر است نسبت به مرغ خانگی و یا رشد
در خروس سریعتر است نسبت به ماکیان .جیرهء مناسب در مرؼان باعث سرعت رشد میگردد .اما اگر در یک جیره یک و یا چند
مادهء اساسی کم باشند رشد در مرؼان بطی بوده و حتی کال نا محسوس میباشد .هر قدر پرنده جوانتر باشد رشد ونیز در آن سریعتر
است و ؼذاییکه میخورد بیشتر آن در رشد بدن بکار میرود و وزن بدن افزایش می یابد .در ابتدا این رشد خیلی سریع است ولی بعدها
با گذشت زمان کاهش می یابد زمانیکه وزن مرغ به مرحله نهایی رسید دیگر مصرؾ ؼذا ثابت می ماند و ؼذا فقط برای نگاهداری
وزن و بقای مرغ مصرؾ میگردد.
رشد مرغ وابسته به نژاد میباشد برخی از مرؼان به سرعت رشد میکنند و برخی دیگر بسیار بطی ٫سویهء رشد در مرؼان بومی
افؽانستان خیلی بطی است .شرایط محیط مانند رطوبت ٫درجهء حرارت ٫طرز تؽذیه و طرز نگهداری نیز بر رشد مرغ دارای
تاثیرات فراوان میباشند .بدین ترتیب سویهء رشد در مرغ از یک فارم مرؼذاری به فارم دیگر در صورتیکه شرایط محیطی و فرمول
ؼذا یکی نباشد فرق میکند.
استفاده از غذا برای تولید تخم مرغ
در مرؼهای جوانی که تازه شروع به تخم گذاری کرده اند ٫قسمت کمی از ؼذای خورده شده صرؾ رشد و بقیه صرؾ نگاهدار بدن
و تولید تخم مرغ میگردد .در مرؼهای مسنتر مقدار ؼذای صرؾ نگاهداری بدن و مقدار دیگر صرؾ تولید تخم مرغ میشود ٫در
هنگام پر ریزی مرؼان یک قسمت از وزن بدن را از دست میدهند ٫درین وقت یک قسمت دیگر جهت آن صرؾ میشود تا دوباره
همان وزن از دست دادهء خود را بدست آورند.
مطالعات اخیر توسط دانشمندان امریکایی در عرصهء پرورش مرغ نشانداده است که مرغ یک قسمت ؼذا را صرؾ رشد و وزن
منماید ٫هنگامیکه وزن آن تکمیل گردید حدود  ۸۵گرام ؼذای خورده شده صرؾ ساختن تخم مرغ میگردد .اگر دو مرغ دارای وزن
مساوی باشند و انکه تولید تخم آن آن بیشتر باشد به ؼذای بیشتر نیاز دارد نسبت به آنکه تولید آن کمتر است .مثال یکی ازین دو مرغ

در سال  ۱۳۵تخم بگذارد و دیگری در سال  ۱۵۵تخم مرغ بگذارد ٫پس مرغ اولی به  ۸۵گرام ؼذای اضافی نسبت به مرغ دومی که
در سال  ۱۵۵تخم مرغ میدهد نیاز دارد.
هرچه وزن تخم مرغ بیشتر باشد به همان اندازه مرغ به ؼذای اضافی برای بقای وزن نیاز دارد .مرؼانداران باید تالش کنند از
پرورش مرؼان تخمی نژاد سنگین وزن خودداری کنند ٫مرؼانی را ؼرض تولید تخم مرغ پرورش نمایند که وزن آنها کم باشد ٫هر
قدر وزن مرغ تخمی کمتر باشد نگاهداری آن مقرون به اقتصاد میباشد .تجربه ثابت ساخته است که مقدار ؼذائیکه یک مرغ برای
تولید یک عدد تخم مرغ به مصرؾ میرساند همیشه کمتر از ؼذایی است که برای بقای بدن الزم است.
از جانب دیگر مرؼان جوان در ازای خوردن یک کیلوگرام ؼذا ٫تخم بیشتر میگذارند نسبت به مرؼان مسنتر ازین رو امروزه در
مرؼداریهای جدید فقط از مرغ برای یکسال جهت تخمگذاری استفاده میکنند .زیرا مرؼها در سال دوم تخمگذاری احتیاج به مقدار
بیشتری ؼذا برای تولید یک تخم مرغ دارند ٫بنا نگاهداری آنها چندان اقتصادی نیست.

اعتفبدٍ اص غزا ثشای تْلیذ هثل
دستگاه تولید مثل در طیور از چندین با با سایر حیوانات متفاوت است:
اوال عمل دستگاه تولید مثل در طیور سریعتر از سایر حیوانات میباشد.
دوم جنین در خارج از بدن مادر رشد میکند و هیچگونه رابطهء از نظر تؽذیه بین جنین و مادر وجود ندارد ٫همچنان در مرحله اول
زندگی ؼذا توسط مادر تهیه نمیشود .در حالیکه در سایر حیوانات جنین مستقیما توسط مادر تؽذیه میشود و در ابتدای زندگی توسط
مادر انجام میگیرد .جنین در طی رشد مستقیما از مواد ؼذائی داخل تخم مرغ و چوچه در روزهای اول زندگی خود از مواد ذخیره
ایکه در بدن او قرار دارد تؽذیه میکند .از جانب دیگر وقتی که تخم مرغ نطفه دار توسط مرغ گذارده شد مواد ؼذایی دخیره برای
جنین ثابت است مگر اینکه بعضی عوامل فزیکی یا محیطی درین امر تآثیر کنند .بدین ترتیب نقش جیره ؼذایی مرغ در تولید مثل
روشن میشود.
بصور کلی از سه راه جیره ؼذایی در تولید مثل طیور موثر واقع میشود:
 .1تآثیر در دستگاه تولید اسپرم ( بیضه ها) در نتیجهء کیفیت و کمیت اسپرم بهتر می شود و میتواند تعداد بیشتر تخم مرغ را
نطفه دار کند.
 .2تاثیر در دستگاه تولید تخم مرغ ٫مواد ؼذایی ممکن است در دستگاه تولید مرغ اثر کند و مرغ را وادار به گذاردن تعداد
بیشتر تخم مرغ کند.
 .3ممکن است مواد ؼذایی در ترکیبات تخم مرغ مانند امالح و ویتامینها اثر کند واضع است که این امر در خاصیت چوچه
درآوری تخم مرغ موثر خواهد بود.

اثش جیشٍء غزایی دس خشّط
کمبود بعضی از امالح و ویتامینها سبب کاهش کیفیت و کمیت اسپرم خروس میشود درین مورد کمبود ویتامین  Aو  Eبیش از
دیگران موثر است .آزمایشهای انجام شده نشان داده است که خروسها محرومیت و یا کمبود ویتامین  Aو  Eرا میتوانند تا مدتی تحمل
کنند ولی این امر ممکن منجر به عقیمی آنها گردد.
همچنین پروتئینها نیز در فعالیت جنسی خروس موثر است خروسهائی که تنها با پروتئین گیاهی تؽذیه میشوند کمتر جفتگیری میکنند
در مقایسه با آنهائیکه در جیره شان مقدار پروتئین حیوانی شامل باشد.
اثر ؼذا در تولید تخم مرغ
آزمایشات مختلؾ نشانداده است که جیرهء ؼذایی اثر قراوانی در تولید تخم مرغ دارد .کمبود یک و یا چند ماده ؼذایی اصلی در جیره
سبب کاهش تولید تخم مرغ میگردد و یا گاهی باعث قطع تولید میگردد ,Ca, Mn .پروتئنیها و ویتامینها  Aو  Dو ریبوفالوین و
کولین بیش از دیگران درین امر موثر هستند .اگر کلسیم در فرمول مواد ؼذایی به اندازه کافی نیاشد پوست تخم مرغ نازک میشود و
تولید تخم مرغ کم میشود ٫اگر این کمبود خیلی زیاد باشد حتی سبب قطع تولید میگردد.

اثش غزا دس تشکیت تخن هشغ
ترکیبات تخم مرغ بستگی به جیرهء ؼذایی مرغ دارد .مقدار ویتامین ٫مقدار چربی و پروتئین موجود در تخم مرغ بستگی به مقدار این
مواد در جیرهء ؼذایی مرغ دارد .شاید بعضی از مواد دیگر مانند آیودین نیز در اثر افزودن در جیره در ترکیب تخم مرغ شامل
گردند و یا اگر کلسیم و منگنیز در جیره کم باشند در ترکیب تخم مرغ نیز کمبود آنها مشهود خواهد بود.
عناصر دیگری نیز هستند زمانیکه در جیره مرغ افزوده شدند مدتی بعد در ترکیب تخم مرغ ظاهر میگردند .این عناصر عبارت اند
از:
سلینیوم  ٫ Seliniumبرومین  Bromineو بنزوئیک اسید  Benzoicacidو برخی تر پیگمنتهای گیاهی مانند گزانتوفیل
Xanthophyllو کاپ سانتین Capsanthin

اثش غزا دس خبصیت چْچَ دس آّسی
آزمایشات مکرر نشان داده اند که کلسیم در خاصیت چوچه درآوری تخم مرغ اثر به سزائی دارد و کمبود این ماده باعث تقلیل و یا از
بین رفتن خاصیت چوچه درآوری میگردد .همچنان ازذیاد کلسیم در جیره نیز دارای اثرات معکوس میباشد .موجودیت کلسیم در جیره
وابسته به مقدار فاسفور میباشد وقتی که کلسیم افزایش یابد فاسفور نیز باید افزایش یابد .منگنیز هم در خاصیت چوچه درآوری خالی
از مفاد نیست .یکی دیگر از مرکبات که در خاصیت چوچه درآوری تخم مرغ موثر میباشد نمک طعام است .کمبود نمک طعام در
ؼذای مرغ باعث اختالل در سالمتی و همچنان کم شدن تولید و سبب اختالل در خاصیت چوچه درآوری آن میگردد.

ًغجت چشثی ّ هْاد قٌذی دس خبصیت چْچَ دسآّسی
تجارب در فارمهای مرؼداری ثابت ساخته اند که چربیها در خاصیت چوچه درآوری دارای اثرات مثبت میباشند ولی بعضی از
چربیها مانند روؼن پنبه دانه دارای اثرات منفی در چوچه دراوری میباشند.

قندها اثر چندانی در خاصیت چوچه درآوری ندارند .آزمایشها نشان داده اند که افزایش گندم در فرمول ؼذایی بیشتر از چهار نوع ؼله
( جو ٫جواری ٫ارزن و برنج ) دیگر که مورد استفاده قرار میگیرند در چوچه درآوری دارای اثر مناسب میباشد.
جدول فیصدی ترکیبات کیمیاوی مواد اولیه
مواد اولیه

ماده خشک

پروتئین خام

چربی فایبر

کلسیم

فاسفور

انرژی میتابولیزم در یک کیلوگرام

منابع پروتئین گیاهی
کنجاره پنبه دانه

93

42

1.5

0.15 12.5

0.98

1892

کنجاره آفتاب پرست

93

47

2.5

11

0.25

0.6

2200

کنجاره کنجد

93

47.5

1.7

9

0.09

0.36

2068

منابع پروتئین حیوانی
پورد ماهی

91

62

10

1

5

3

2741

پودر گوشت

94

55

6

13

8

4

2310

پودر گوشت و استخوان

92

45

8.5

2

11.5

5.3

1782

پودر خون

91

84

1

1

0.28

0.28

2684

شیر خشک

94

33

0.9

0.2

1.3

1

2508

بقایای کشتارگاه طیور

95

60

13

2.5

4

1.7

3003

چربی حیوانی

98

8184

مواد اولیه متفرقه
رشقه

90

15

1.5

30

1.4

0.2

660

سبوس گندم

89

15

2.7

11

0.14

1.17

1265

سبوس برنج

91

13

13

12.9 13.3

0.08

1958

منابع معدنی *

پودر استخوان

95

12

4

12

26

880

13

منابع انرژی زا
جو

89

12

2

6

0.05

0.4

2640

گندم

89

12.5

1.8

2.7

0.05

0.4

3080

جواری

87

9

3.9

2.7

0.02

0.29

3432

ارزن

89

9

2.9

2.3

0.03

0.28

3265

برنج

89

8

1.7

9

0.09

0.36

2673

تعداد منابع معدنی نيایت زیاد است اما درینجا فقط انيایی آمده اند کو عالقو مندان پرًرش مرغ در افغانستان بدان دسترسی
داشتو باشند.
جدًل فیصدی امینٌاسیدىا در مٌاد اًلیو مٌرد استفاده طیٌر
مواد اولیه

آرژنین

لیسیتین

ایزولوسین

لیزین

میتی یونین

سیستیئن

تراونین

تراپتوفان

منابع پرووتئین گیاهی
کنجاره پنبه دانه

4.49

1.87

1.35

1.7

0.52

0.72

1.12

0.47

کنجاره آفتاب پرست

3.1

1.84

2.4

1.52

1.35

0.63

1.35

0.65

کنجاره کنجد

5

4.4

0

1.37

1.48

0.62

1.71

0.82

منابع پروتئین حیوانی
پودر ماهی

3.62

4.1

2.63

4.67

1.67

1.03

2.34

0.62

پودر گوشت

3.59

7.7

1.78

2.65

0.75

0.67

1.73

0.33

پودر گوشت و استخوان

2.85

5.77

1.38

2.25

0.54

0.52

1.33

0.27

پودر خون

2.35

2.67

1.07

4.5

0.65

1

3.38

0.75

شیر خشک

1.1

بقایای کشتارگاه طیور

3.84

2.64

2.1

2.3

0.95

0.42

2.33

2.6

1

0.95

0.45
1.83

0.46

منابع انرژی زا
جو

0.75

0.36

0.45

0.4

0.18

0.29

0.4

0.13

گندم

0.55

0.62

0.48

0.35

0.16

0.19

0.25

0.19

جواری

0.52

0.3

0.36

0.26

0.18

0.167

0.39

0.09

ارزن

0.28

0.3

0.46

0.2

0.12

0.14

0.4

0.1

برنج

0.7

0.8

0.38

0.3

0.17

0.1

0.24

0.1

مواد اولیه متفرقه
رشقه

0.63

0.6

0.6

0.63

0.20

0.28

0.6

0.18

سبوس گندم

0.62

0.65

0.39

0.27

0.11

1.15

0.24

0.17

سبوس برنج

0.99

0.99

0.56

0.54

0.22

0.09

0.5

0.22

منابع معدنی
پودر استخوان

1.7

0.9

0.2

0.1

0.05

اصْل چْچَ کشی
برای ازدیاد نسل در طیور طبیعت ؼریزهء مخصوصی بنام کرکی یا کرچی ( )  Broodinessدر ماکیان به ودیعه گذاشته است که
برخی از دانشمندان آنرا ؼریزه یا حس مادری یا مادرشدن میخوانند .به حکم این ؼریزه ماکیان آمادهء خوابیدن روی تخم مرغ
میگردد و یا آماده میگردد که مادر شود .خاصیت کرکی فقط مخصوص مرؼان خانگی نیست ٫این ؼریزه در پرندگان وحشی هم
وجود دارد .کرکی در پرندگان وحشی فقط در بهادر به مشاهده میرسد ٫در بهار پرنده تخم میگذارد و کرک میشود و در بهار و گاهی
هم در اوایل تابستان چوچه میکشد .در وقت کرکی ماکیان از تخم گذاری می ماند در گوشه ی منزوی میشود و صداهای مخصوص
می کشد و باالخره عالقه وافری به خوابیدن روی تخم نشان میدهد که آنرا " کور کرکی" میگویند ٫درین موقع ماکیان گاهی از ؼذا
خوردن هم میماند.

مرغ کرک یا کرچ با حرارت بدن خود تخم مرغ را گرم میکند و حرارت مناسب را برای رشد جنین داخل تخم فراهم میسازد ٫در
بدن مرغ رطوبتیکه وجود دارد نمیگذارد که رطوبت داخل تمخ ضایع گردد و تخم خشک گردد .ماکیان طبق همان ؼریزه طبیعی
تخمها را در هرچند ساعت یک بار میچرخاند و در ضمن تهویه الزم را برای آنها مهیا میکند .ماکیان با این عمل خود زمینهء رشد
را برای جنین مهیا میسازد.
سابقا چوچه کشی بیشتر توسط مرغ بصورت طبیعی انجام میشد ولی در سالهای اخیر با ازذیاد جمیعت و نیاز به طیور چوچه کشی
طبیعی متروک شده و بجای آن از چوچه کشی مصنوعی استفاده میشود.
چوچه کشی مصنوعی دارای امتیازات و مزایای ؼیر قابل تردیدی بر چوچه کشی طبیعی است زیرا:
اوال  -مرؼدار احتیاج به مرغ کرک ندارد و در همه حال و در هر فصل از سال میتواند عمل چ.چه کشی را انجام دهد.
دوم  -از تعداد بی شمار تخم مرغ به مقصد چوچه کشی در آن واحد استفاده کرد.
سوم  -بیماری و خطر آلودگی را میتوان بخوبی کنترل کرد .این مزایا باعث شده اند که امروز در تمام دنیا از ماشی چوچه کشی
استفاده شود و چوچه کشی طبیعی متروک گردد.
نا کفته نباید گذاشت که در برخی از کشور چوچه کشی طبیعی هنوز هم ادامه دارد ٫برخی از مرؼداران در از فیل مرغ در چوچه
کشی طبیعی استفاده مینمایند .فیل مرغ را گاهی بنام انکوبیشن (  )Incubationیاد میکنند .میتوان بیست و حتی در برخی موارد تا
 ۸۵بیضه تخم مرغ را زیر سینهء فیل مرغ گذاشت تا عمل چوچه کشی را انجام دهد .فیل مرغ توانایی کشیدن تا سی بیضه تخم مرغ
را دارد ٫در صورتیکه بیشتر از بیضه باشد احتمال کم وجود دارد که فیل مرغ قادر باشد تا همه را چوچه بکشد.
اگر به تاریخ تمدن بشری نظر انداخته شود انسان از دیر زمان باز به فکر چوچه کشی مصنوعی بوده است .در چین قدیم چینها
تخمهای مرغ را در زیر حرارت زؼال قرار میدادند .یک قرن قبل از میالد مسیح در چین برای این منظور از کود اسپ استفاده
میکردند که حرارت حاصله از تخمیرات سبب تولید گرما و رشد جنین میشده است.
چینیها درین مورد از خود طبیعت و مرؼان الهام گرفتند .بدین ترتیب که در طبیعت بعضی از پرندگان تخم خود را در گلهای گرم و
برخی دیگر در مواد عضوی میگذارند بر اثر تخمیر حرارت تولید شده و محیط برای رشد جنین مساعد میگردد.
در اآسترالیا پرنده ای بنام  Leipoa Pcellataوجود دارد که النهء خود را از مواد عضوی در گل و ریگ بنا میکند .تخم خود
را نیز در همین مکان میگذارد .بعدا بر اثر تخمیر تولید حرارت الزم برای رشد جنین میشود بدین ترتیب پس از طی مدت الزم
چوچه ها از تخم خارج میشوند.
بعد از چینیها دومین قومیکه از چوچه کشی مصنوعی استفاده نمودند مصریها بودند .مصریهای تخمهای مرغ را در اتاقهای پایه دار
قرار میدادند و حرارتی که بوسیلهء آتش زیر آن تهیه میشد اتاق را گرم میکرد .این اتاقها اکثرا از خشت پخته ساخته میشدند و مقدار
زیاد تخم مرغ در زیر آنها قرار میگرفت ٫معموال برای هر دو چوچه سه دانه تخم مرغ خابانده میشد و چوچه های تولید شده به
صاحب تخم مرغ تحویل داده میشدند.

اولین کسیکه پایهء چوچه کشی را بر مبنای امروز ریخت رآمور  Reamourدر سال  ۱۲۰۵میالدی بود .بعدا مرد انگلیسی بنام
 John Championدر سال  ۱۲۲۵بوسیلهء فرستادن هوای گرم در اتاقی که تخمهای مرغ خوابیده بودند به چوچه کشی مصنوعی
مبادرت ورزید.
در سال  ۱۲۲۲میالدی یک فزیکدان فرانسوی  Bonnemanاز حرارت آب گرم که بوسیله دیگ تولید میشد برای چوچه کشی
استفاده کرد و همین امر مبنای ساختن ماشینهای چوچه کشی جدید گردید.
در امریکا اولین ماشین چوچه کشی در سال  ۱۲۸۸میالدی توسط  Charlis Cyphersساخته شد که بوسیلهء هوا کار میکرد ٫در
سال  ۱۹۱۲دکتر اسمیت  Dr.S.B. Smithماشین چوچه کشی را طبق اصول جدید ساخت.
در سال  ۱۹۷۳میالدی اولین ماشین چوچه کشی برقی توسط کمپنی پترسایم امریکا ساخته و به بازار فرستاده شد که مورد استقبال
زیاد پرورش کنندگان طیور قرار گرفت.
سپس کمپنیهای دیگر در سراسر دنیا به ساختن انواع مختلؾ ماشین چوچه کشی مبادرت ورزیدند که از همه مهمتر کمپانیهای روبینس
 Robinsو جیمز وی و پترسایم بلژیک وؼیره میباشند.
در سالهای آخر به موازات پیشرفت علم و تخنیک در شیوه ساختن ماشینهای چوچه کشی نیز تؽییرات وتحوالت زیاد بوجود آمد
بطوریکه انواع مختلؾ ماشینهای چوچه کشی با سیستمهای گوناگون و ظرفیتهای مختلؾ به بازار آمده است .در امریکا و اروپا
کابینهای بزرگی را بصورت ماشین چوچه کشی در آورده اند که از یک طرؾ صدها هزار تخم مرغ وارد و از طرؾ دیگر صدها
هزار چوچه خارج میگردد .از نظر پیشرفت در چوچه کشی مصنوعی باید متذکر شد که در سال  ۱۹۱۲میالدی امریکا فقط
 ۷۰۵عدد چوچه را از طریق چوچه کشی مصنوعی بدست آورد  ٫در حالیکه در سال پ ۹۸۳میالدی تعداد  ۱۵۱۱۷پایه ماشین
چوچه کشی در امریکا فعالیت داشتند درین اواخر این رقم صد چند گردیده است.

اًتخبة تخن هشغ ثشای چْچَ کشی
به مقصد چوچه کشی نمیتوان از هر تخم مرغ استفاده کرد ٫تخم مرغ که به منظور چوچه کشی از آن استفاده میشود باید دارای شرایط
بخصوصی باشد و این شرایط عبارت اند از:




نطفه داری ) ( Fertility
خاصیت چوچه درآوری Hatchability
شکل ظاهری تخم مرغ برای چوچه کشی

ًطفَ داسی
عْاهل هْثش دس ًطفَ داسی
از برخورد اسپرماتوزوئید و اوول در قسمتی از تخمدان که بنام شیپور یاد میشود تخم مرغ نطفه دار تشکیل میشود.
عواملیکه در میزان نطفه داری تخم مرغ موثر اند عبارت اند از:


عوامل مربوط به خروس




عوامل مربوط ره مرغ
عوامل مربوط به مرؼدار

عْاهل هشثْط ثَ خشّط
عي خشّط
استفاده از خروسهای خیلی جوان و خروسهاس مسن فیصد نطفه داری تخم مرغ را پائین می آورد .خود این امر بستگی به نژاد٫
تؽذیه ٫محیط جؽرافیایی و فصل سال دارد.
در نژادها سبک تخمی مانند لکهورن بیضه های خروسهای جوان در  ۳ - ۰ماهگی شروع به ترشح اسپرم میکنند .در سال اول قدرت
بارور کردن خروس در صورتیکه درست تؽذیه شوند خوب میباشد ٫ولی در سال دوم کاهش می یابد .در آب و هوای گرم گاهی
خروسها در  ۳ماه که برای جفتگیری از انها استفاده شد خاصیت بارور کردن خود را از دست میدهند ازینرو در نقاط گرمسیر بهتر
است که بعد از  ۲ - ۳ماه که از خروس در گله استفاده شد آنها را جمع آوری و حروسهای جوانتر را جانشین آنها ساخت در مناطق
معتدل و سردسیر تا یک سال نیز میتوان از خروسها استفاده کرد.

ّضع عالهت ّ تغزیَ
هر قدر خروس سالم تر و شرایط جسمی آن بهتر باشد خاصیت نطفه داری در بین مرؼان زیادتر میباشد .خروسهای که دچار کمبود
ویتامینهای بخصوص  Aو  Eباشند قابلیت باروری در آنها خود بخود کاهش می یابد .ازینرو از خروسهای باید استفاده کرد که از
نظر سالمت و از نظر ظاهر قابل توجه باشند.

فصل
بسته به فصل و شرایط آب و هوا تؽییراتی در تولید اسپرم خروسها بوجود می اید .هوای سرد اؼلب سبب کاهش خاصیت باروری در
خروسها میگردد و هوای گرم نیز همین اثر را دارد .در فصل گرم بخصوص در نقاط گرمسیر تمایالت جنسی خروسها کاهش می
یابد و به جفتگیری رؼبتی نشان نمیدهند .ازینرو فیصد نطفه داری در گله بطور محسوسی کاهش مییابد.
د رنقاط گرم مرؼداران در تابستان برای جمع آوری تخم مرغ چوچه کشی در صورت اجبار تعداد خروسها را باید اضافه نمود.
مناطقیکه دارای هوای سرد اند گاهی در زمستان ریش و تاج خروسهای نژاد لکهورن را یخ میزند و این خود سبب کاهش و یا قطع
شدن فعالیت جنسی خروسها میگردد .همچنان نور و روشنایی نیز در تولید اسپرم موثر میباشد .بدین ترتیب نور ٫روشنایی و هوای
مناسب سبب تحریک ؼدهء هیپوفیز میشود و آنرا وادار به ترشح هورمون مینماید این هورمونها بروی بیضه ها اثر میکند و سبب
افزایش ترشح آنها میگردد.

اثش تْاسث
فقط عوامل محیطی نیست که در تولید اسپرم موثز باشند ٫بلکه عوامل دیگری از قبیل توارث و جنتیک نیز در آن موثر میباشند .در
برخی از خروسها خاصیت باروری کمتر است نسبت با گروه دیگر .در نژاد کورنیش این مسئله بروشنی دیده میشود .خروسهای این
نژاد نسبت سنگینی جثه به جفتگیری چندان میل ندارند و تمایالت جنسی در آنها بسیار کم است ٫از بابت این مشکل در فارمهای
بزرگ مرؼداری از روش القاح مصنوعی استفاده میشود .معموال درین نژاد تعداد مرؼی که در اختیار یک خروس میگذارند خیلی کم
است .در نژاد کورنیش تناسب خروس و ماکیان  ۱بر  ۰ -۳میباشد یعنی به ازای هر  ۳تا  ۰ماکیان یک خروس در نظر می گیرند.

عْاهل هشثْط ثَ هبکیبى

عي
خاصیت نطفه داری در ماکیان مربوط به سن است .در مرؼهای خیلی جوان و خیلی مین خاصیت نطفه داری کم است از سوی دیگر
خود موضوع سن بیشتر به نژاد فرق میکند.
نژادهای سبک مانند لکهورن در سنین پائینتر و نژادهای سنگین در سنین باال به حداکثریت خاصیت باروری خود میرسند.

هقذاس تْلیذ
هر چقدر مقدار تولید در یک مرغ بیشتر باشد میزان نطفه داری تخم مرغ نیز بیشتر است .علت این امر نیز بی توضیح روشن است
زیرا مرؼیکه از نظر تولید از وشؽیت خوبی برخوردار باشد نمایانگر آن است که اعمال فیزیولوژیکی بدن او بخوبی انجام میگیرد.
ازینرو از نظر تمایالت جنسی در شریط خوبی قرار داشته و میتواند به آسانی تولید مقدار کافی تخم مرغ نطفه دار را نماید .میزان
نطفه داری تخم مرغ به اندازه تخم مرغ نیز ارتباط دارد .مرؼهاییکه نو به تخم گذاری شروع میکنند معموال اندازهء تخم آنها کوچک
میباشد ٫درینصورت میزان نطفه داری نیز پائین میباشد.

عْاهل هشثْط ثَ هشغذاسی

ًغجت ثیي هبکیبى ّ خشّط
اگر مرؼداران تعداد ماکیان و خروس را بصورت اتفاقی نگهداری کنند از نظر نطفه داری تخم مرغ دیر یا زود دچار مشکالت
فراوان خواهند شد.
برای اینکه از جفتگیری نتیجه مناسب بدست آید باید نسبت صحیحی بین مرغ و خروس برقرار باشد .این نسبت بستگی به عواملی از
قیبل نژاد و شرایط محیطی دارد .در نژاد سبک چون از نظر فعالیت جنسی فعالتر هستند به تعداد خروس کمتر نیاز دارد اما در نژاد
سنگین بر عکس تعداد بیشتر خروس را باید درنظر گرفت .در نژادهای سبک مانند لکهورن که نژاد تخمی است به ازای هر ۱۰
ماکیان یک خروس را در گله رها میکنند .اگر شرایط نگهداری خوب باشد و هوا هم معتدل و گوارا باشد این تناسب را میتوان تا به
 ۱بر  ۷۵هم بلند برد.

در نژادهای سنگین در ازای هر  ۱۵مرغ یک خروس الزم میباشد ٫در نژادهاییکه به مقصد دو بهره ( گوشت و تخم ) از آنها استفاده
به عمل می آید میتوان در گله در ازای  ۱۷مرغ یک خروس را رها کرد .در نقاط گرم و بخصوص گرمسیر باید تعداد بیشتر
خروس را در نظر گرفت.

سّشِبی جفتگیشی
روشهای مختلفی برای جفتگیری در طیور وجود دارد که نرؼداران مطابث میل و سلیقهء خود یکی را انتخاب میکنند .روشهای
گوناگون حفتگیری در میزان نطفه داری تاثیر فراوانی دارد.
جفتگیری افراد همخون  Inbreedingباعث کم شدن بنیه و افزایش مرگ و میر و کاهش فیصد باروری میگردد.
بر عکس جفتگیری به طریقهء آمیخته گری یا  Cross breedingسبب افزایش بنیه و باال رفتن درصد نطفه داری میگردد .از نظر
عملی جفتگیری به طریقهء زیر صورت می گیرد:

جفتگیشی گلَ ای Flock mating
درین طریقه تعداد خروسها را در گله رها کرده و اجازه میدهند که آنها بطور آزاد در گله جفتگیری کنند که این طریقه بیشتر در
مزازع تجارتی متداول است.
با این طریقه کیفیت خروسها را نمیتوان از نظر باروری مشخص کرد .درصد باوری درین روش بستگی به تعداد خروس دارد.

جفتگیشی الًَ ای Pen mating
این شیوهء از جفتگیری بیشتر در فارمهای اصالح نژاد متداول است .معموال تعداد  ۱۵ماکیان و یک خروس را برای این منظور در
نظر می گیرند .برای اینکه رکورد تخم گذاری مرؼها را معلوم کرد از طریقهء استفاده میشود که آنرا النه های تله ای یا Trep
 nestیاد میکنند ٫درینصورت تخم هر مرغ معلوم میشود و نمبر خروس و ماکیان را بروی هر تخم مرغ ثبت میکنند .تخمهای هر
مرغ را به طریقه خاصی در ماشین چوچه کشی قرار میدهند به طوریکه چوچه های هر پدر و مادر مشخص گردد .با این طریق
میتوان قدرت بارور کردن هر خروس و توان تولید هر ماکیان را بخوبی مشخص کرد.

خبصیت چْچَ کشی Hatchability
معموال از تمام تخمهای نطفه دار چوچه بوجود نمی آید ٫همیشه تمام تخمهای نطفه دار قادر به تولید چوچه نیستند درینصورت میتوان
گفت که اینگونه تخمها فاقد خاصیت چوچه کشی میباشند .ازینرو کافی نیست که فقط متوجه نطفه داری تخمهای مرغ بود بلکه تخمهای
مرغ که به مقصد چوچه کشی از آنها استفاده به عمل می آید دارای خاصیت چوچه کشی نیز باشند .عواملی که در خاصیت چوچه
کشی موثر اند عبارت امند از :

سن ٫سالمت مرغ و خروس ٫فصل ٫تؽذیه و اثر توارث.

عي
اگر در فارمهای چوچه کشی از مرؼها و خروسهای بسیار جوان و مسن استفاده گردد نتیجهء خوبی بدست نمی اید .خاصیت چوچه
کشی در سال دوم کمی کاهش می یابد و در سال سوم این کاهش بیشتر میشود .طبق تحقیاتیکه در دانشگاه میسوری صورت گرفته
نتیجهء چوچه کشی در سنین مختلؾ و در نژاد مختلؾ چنین میباشد:
جدول مقایسه چوچه کشی در مرؼهای یکساله و دو ساله
نژاد

فیصد چوچه کشی در مرؼهای یک ساله

فیصد چوچه کشی در مرؼهای دو ساله

لکهورن

۲۳

۲۰

ردایاندرد

۲۹

۲۱

پلیموت روک ابلق

۲۰

۳۷

پلیموت روک سفید

۲۳

۳۱

آزمایش دیگریکه در کنزاس در امریکا صورت گرفته اثر سن را در کیفیت باروری را در نژادهای مختلؾ نشان میدهد.
جدول اثر سن در خاصیت چوچه کشی در نژادهای مختلؾ
فیصد چوچه کشی در سال فیصد چوچه کشی در سال فیصد چوچه کشی در سال فیصد چوچه کشی در سال

نژاد

لــکـهورن سفـید
پلیموت
سفـید

روک

اول

دوم

سوم

چهارم

۲۰

۳۳

۲۵

-

-

۲۰

۲۷

۳۱

عالهت هشغ ّ خشّط
هرچه مرغ و خروس از نظز جسمی سالمت باشند نتیجه چوجه کشی خوبتر میباشد .تخمهای نطفه دار از مرغ و خروس ناسالم از
نظر جسمی بدست آید خاصیت چوچه کشی آن خیلی کم و یا کال صفر میباشد .ازینرو از خروس و ماکیانی برای چوچه کشی استفاده
شود که از جسمی سالم و دارای ظاهر خوب باشند.

فصل
تؽییرات حرارت مثل گرما و سرمای شدید عالوه بر اینکه نطفه داری را کم میکند خاصیت چوچه کشی را نیز کاهش میدهد .به این
سبب چوچه کشی در تابستان در برخی از مناطق افؽانستان بخصوص گرمسیر کاهش می یابد.

تغزیَ
در پستانداران جنین در داخل رحم مادر رشد میکند و رابطهء مستقیمی از نظر تؽذیه بین جنین و مادر وجود دارد ازین رو در طی
مرحله رشد تؽذیه جنین تابع مادر است در صورتیکه در مرغ جنین در داخل تخم مرغ رشد میکند و هیچگونه رابطهء با مادر خود
ندارد ازینرو جنین باید تمام مواد مورد نیازش را در محیط بستهء تخم آناده داشته باشد.
از طرؾ دیگر رشد جنین در داخل تخم مرغ بسیار سریع است و از طرؾ دیگر مواد را به بسیار سرعت تبدیل به انساج مینماید.
اگر تخم مرفی که جنین در آن رشد میکند فاقد مواد الزم باشد جنین نمیتواند احتیاجات خود را در مراحل مختلؾ رشد تامین کند .در
نتیجه در مرحلهء از رشد تکامل جنین توقؾ میکند و از بین میرود .درینصورت چنین تخمی فاقد خاصیت چوچه کشی است .مسئله
تؽذیه در مرغ و خروس از نظر چوچه کشی خیلی مهم است ازین سبب برای آنعده از مرؼان که به هدؾ چوچه گشی از تخمهایشان
استفاده میشود فرمول ؼذایی مخصوصی در نظر گرفته شده است که باید حاوی تمام مواد الزم و مورد نیاز جنین در آن باشد.

ّیتبهیٌِب Vitamins
وجود ویتامین  Aو  Dو در تخم مرغ به مقدار کافی در خاصیت چوچه کشی دارای تاثیرات محسوس میباشد .کیفیت پوست تخم مرغ
به مقدار کلسیم و ویتامین  Dارتباط دارد .ازینرو هرچه پوست تخم مرغ بهتر یاشد خاصیت چوچه کشی نیز بهتر میباشد زیرا جنین
کلسیم مورد نیاز استخوانهای خود را از پوست تخم مرغ میگیرد .اگر پوست تخم مرغ خوب نباشد در اثر حرارت که ماشین چوچه
کشی تولید میکند مایع آن تبخیر گریده در نتیجه رشد جنین متوقؾ میگردد .ویتامینهای دسته  B- Complexهم در رشد جنین دارای
تاثیرات خوب میباشند و میزان تلفات را در روزهای اول کاهش میدهند .ویتامینهای  Kو  Eو همچنین امالح مانند کلسیم ٫منگنیز٫
فاسفور و آهن نیز برای رشد جنین در داخل تخم مرغ ضروری میباشند.
اقرات توارث
چنانچه اگر عوامل محیطی کامال مراعات گردد باز هم مشاهده شده است که در خاصیت چوچه کشی افراد مختلؾ یک گله اختالؾ و
تفاوت وجود دارد .مطالعات اخیر ثابت کرده است که این خاصیت در طیور ارثی و تابع قانون توارث میباشد مرؼهاییکه از نظر
خاصیت چوچه کشی خوب هستند میتوان ند این خاصیت را به اوالد خود منتقل کنند .بنابر این با انتخاب فامیلهاییکه از نظر تولید و
خاصیت چوچه کشی خوب هستند یک گله خوب مرغ را تشکیل داد که همه طرفه مفید واقع گردد .وجود بعضی جنهای کشنده (
 ) Lethal gensدر کاهش خاصیت چوچه کشی برخی از نژاد تاثیر گذار میباشتد.
این جنها در شرایط قرینه یا هتروزیگوت  Heterozygutبدون اثر ولی با شرایط قرینه  Homozygutبرای جنین کشنده
میباشد مطالعات سالهای اخیر نشان داده است که حداقل  ۱۹جن کشنده در طیور وجود دارد که باعث مرگ و میر در جنین میگردد.
وجود این جنها دست کم در  ۳نژاد گزارش داده شده است.

امروز موضوع مطالعه در مورد این جنهای کشنده بخصوص در مزارع اصالح نژاد اهمیت فراوانی کسب کرده است و متخصصین
این رشته سعی میکنند که به سرعت این فامیلها را شناسایی کرده و از گله دور کنند.
جفتگری بین هم خونها بدون انتخاب دقیق از نظر افزایش خاصیت چوچه کشی اؼلب ممکن است سبب بروز جنهای کشنده شود و
خاصیت چوچه کشی را تقلیل دهد .اگر جفنگیری همخونی با ممارست و دقت انجام گردد میتوان ازین امر جلوگیری به عمل آورد
ولی بطور کلی مصئون ماندن از بروز جنهای کشنده و افزایش خاصیت چوچه کشی از روشهای آمیخته گری  Crossbreedingو
جفتگیری بین تیره های همخون  Line breedingمیتوان استفاده نمود.

رخیشٍ ّ ًگبُذاسی تخن هشغ چْچَ کشی
در تخم مرغ نطفه دار سلول زنده وجود دارد و عالوه بر آن تمام مواد مورد نیاز جنین هم در تخم مرغ موجود میباشد .اگر تخم
مرغ چوچه کشی در شرایط نا مناسب نگاهداری شود ممکن است جنین از بین برود یا مواد ؼذائی که در طی رشد باید در اختیار
جنین گذاشته شود دچار فساد گردد .ازینرو الزم است تا تخم مرغ چوچه کشی تا حد امکان در شرایط مناسب نگاهداری شود تا به
زندگی جنین داخل آن صدمهء وارد نگردد .مسئلهء نگاهداری تخم مرغ حائز اهمیت است و در چوچه کشی نیز دارای نقش مهم
میباشد .برای اینکه از تولید تخم مرغ تا زمانیکه در ماشین چوچه کشی قرار میگرد به حیات جنین داخل تخم مرغ لطمهء نرسد نکات
زیر را جدا مراعات کرد:
حرارت مناسب ٫رطوبت مناسب ٫گرداندن تخم و نگهداری تخم مرغ.

حشاست هٌبعت
نطفه به محض تشکیل شروع به تقسیم و رشد میکند بطوریکه پیش ازینکه تخم مرغ گذاشته شود در حرارت مناسب بدن مرغ مراحل
اولیه جنین و لوله های جنینی تشکیل میگردد .درین مرحله نطفه دارای هزاران سلول میباشد .بعد ازینکه تخم مرغ گداشته شد چون
حرارت محیط خارج پائینتر از درجه حرارت بدن مرغ است و برای رشد جنین مساعد نیست انقسام جنین متوقؾ میشود و رشد جنین
به حالت ساکن در می آید یا بهتر بگویم که از رشد باز می ماند .توقؾ رشد درین مرحله لطمهء به زندگی جنین وارد نمی کند و جنین
تا مدتی میتواند خاصیت حیاتی خود را حفظ کند و به عبارهء دیگر به حالت خواب در می آید .در شرایط مناسب حرارت در ماشین
چوچه کشی تولید و یا در گرمی تابستان و یا در اثر گرمی حرارت خانه جنین از خواب بیدار شده دوباره شروع به فعالیت میکند٫
اگر شرایط درین مرحله مساعد نباشد جنین بعد از مدتی نابود میشود .تخمهای چوچه کشی نباید زیاد نگهداری شوند چه خاصیت
حیاتی آنها از بین میرود .بهترین شرایط برای نگاهداری تخمهای چوچه کشی  ۱۰ - ۱۵درجه سانتی گراد میباشد و مدت نگاهداری
هم الی  ۱۵روز کافی میبشاشد .حرارت باالتر از  ۷۵درجه سانتی گراد برای نگهداری تخمهای چوچه کشی اصال قابل پذیرش نیست.
در هنگام تابستان که هوا گرم است تخمهاییکه به مقصد چوچه کشی نگهداری میشوند باید بزودی از النه کشیده شوند و در یخچال و
یا جای سرد دیگری گذاشته شوند.

سطْثت هٌبعت
اگر تخم مرغ چوچه کشی در محیط خشک قرار گیرد رطوبت تخم مرغ تبخیر و به مرور رطوبت داخلی آن هم کم میشود ازینرو برای اینکه ار
تبخیر رطوبت تخم مرغ جلوگیری به عمل آید باید تخم مرغ را در محیطی نگهداری کرد که دارای رطوبت کافی باشد .انبارخانه هاییکه تخم مرغ
در انها ذخیره میشود دارای حرارت تا  ٪ ۲۵ - ۲۵میباشند تا از تبخیر حرارت تخم مرغ جلو گیری به عمل آید.

گشداًذى تخن هشغ
هرگاه تخم مرغ در یک جا تا مدتی ساکن بماند زردی آن به مرور حرکت میکند در مجاورت پوست قرار می گیرد .سلول زنده که
در تخم قرار دارد نیز با زردی به سوی پوست حرکت میکند و به مرور زمان از رطوبت آن کم میشود و در نتیجه خاصیت حیاتی آن
از بین میرود .ازین رو باید مرتب جهت تخم مرغ را تؽییر داد ٫هرگاه مدت نگهداری کم ( بیشتر از یک هفته نباشد) باشد احتیاجی به
گرداندن تخم مرغ دیده نیست .اگر مدت نگاهداری بیشتر از یک هفته باشد باید مرتب روز جند بار جهت تخم مرغ را تؽییر داد .در
انبارهای بزرگ گرداندن تخم مرغ بصورت اتوماتیک توسط ماشین صورت می گیرد .ولی در انبارهای کوچک این عمل توسط
انسان صورت می گیرد .در وقت نگهداری قسمت پهن تخم مرغ باید بطرؾ باال باشد.
طول مدتیکه میتوان تخم مرغ چوچه کشی را نگهداری کرد وابسته به شرایط محیطی میباشد .بر طبق مطالعاتی که در دانشگاه
میسوری صورت گرفته ثابت گردیده که در یحچال معمولی در حرارت صفر الی  ۸درجه میتوان تخمهای چوچه کشی را الی مدت ۳
روز بدون اینکه در خاصیت چوچه کشی آن تؽییری رونما گردد نگهداری کرد .مطالعات دانشگاه مذبور هشدار میدهد که هرگاه
تخمهای چوچه کشی در حرارت  ۲درجه سانتی گراد تا  ۱۰رزو نگاهداری گردد کاهش محسوس در خاصیت چوچه کشی دیده
میشود .ازین رو هرچه زودتر تخمها را برای چوچه کشی بکار برند دارای نتایج بهتر خواهد بود .خلص تخمهای چوچه کشی نباید
بیشتر از یک هفته یا ده روز نگهداری شوند.

این مقاله توسط جناب دکتر احمد فاطمی در مجله چکاوک نوشته شده و من آنرا ؼرض استفاده عالقمندان برگزیدم و بدون تصرؾ
درینجا آوردم .امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد .با اؼتنام فرصت از جناب دکتر اظهار سپاس مینمایم.
داروهای موثر در درمان بیماریهای باکتریایی طیور

طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماریهای باکتریایی مبتال میگردند طبیعت خاص پرورش طیور که به تعداد زیاد و بصورت
متراکم پرورش داده می شوند امکان بررسی و رسیدگی به وضعیت تک تک آنها را ؼیر ممکن می سازد بدین لحاظ هنگام شیوع
بیماری در گله امکان درمان و کنترل آن به ویژه در صورت مسری بودن بیماری کم است و می تواند تمام گله را در زمان کوتاهی
درمعرض خطر تا حد نابودی قرار دهد حتی در صورتی که بتوان بیماری را کنترل کرد عالوه بر مرگ و میر کاهش رشد و در
نتیجه تولید  ،هزینه زیادی نیز به منظور خرید دارو به مرؼدار تحمیل می شود شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که تهیه دارو
بخش عمده ای ازهزینه مرؼداری را به خود اختصاص می دهد از این رو پیشگیری از بیماری بر درمان به ویژه در بیماریهای
طیور تقدم دارد بدین منظور باید اصول صحیح پرورش طیور همچون انتخاب جوجه سالم  ،تؽذیه مناسب  ،شرایط النه و تراکم
مناسب آن  ،نگهداری جوجه های همسن  ،معدوم کردن الشه های طیور بیمار و پیشگیری از ورود آلودگیهای مختلؾ به مرؼداری و
استفاده از مواد ضد عفونی مناسب در مواقع الزم رعایت شود را دیگر پیشگیری از وقوع بیشتر بیماری ها که باید همگام با مسایل
فوق صورت گیرد واکسینه کردن طیور است که باید طبق برنامه زمان بندی شده در مورد هر بیماری انجام شود اما علی رؼم
رعایت موارد فوق به منظور کاهش عالیم و عوارض بیماریها استفاده از داروها و آنتی بیوتیکها اجتناب ناپذیر می باشد در ؼیر
اینصورت بیماری قادرست تاحد نابودی تمام گله پیشرفت نماید از این روست که استفاه از داروها و مواد شیمیایی مطرح می گردد .

لزوم استفاده از داروها
به هنگام ظهور بیماری در گله به منظور کمک به برگشت طیور به وضعیت طبیعی و نیز کمک به کنترل بیماریهایی که وجود آنها
درگله محرز شده باشد استفاده از دارو الزم است به ویژه آن که با گسترش صنعت مرؼداری و ایجاد واحدهای مرؼداری در
مجاورت یکدیگر و رفت و آمدهای بی روی ه و ؼیر اصولی و نیز عدم رعایت موارد بهداشتی که از هچری شروع و تا ورود جوجه
به مرؼداری و تا پایان دوره همچنان تداوم پیدا میکند مرؼدار را وادار می سازد که از بیم از دست دادن سرمایه خود از دارو به
میزان زیاد استفاده نماید حال این سوال مطرح است که چه نوع دارو به چه مقدار و چه مدت و از کدام راه بایدجهت درمان یک
بیماری به کار گرفته شود پاسخ یکسان به این سوال امکان پذیر نیست و به نوع بیماری  ،شدت آن  ،وضعیت عمومی گله ،
بیماریهای قبلی آن  ،شرایط اپیدمیولوژیک  ،مدیریت و تواناییهای علمی و عملی مرؼدار بستگی دارد در یک پاسخ کلی می توان این
گونه اظهار نظر کردکه معموال مقادیر توصیه شده داروها جهت مقابله با عفونت کافی می باشد در صورتی که دارو به میزان کمتر
مورد مصرؾ قرار گیرد موجب عدم بهبودی گله و ماندگاری بیماری خواهد شد که افت تولید را به همراه خواهد داشت ازطرؾ
دیگر مقادیر بیش از حد آن نیز عوارض ؼیر قابل جبرانی را در پی دارد چرا که عالوه بر تحمیل هزینه اضافی به مرؼدار  ،با تجمع
در بدن طیور همانند سم عمل کرده و بامتاثر ساختن اعمال فیزیولوژیک  ،عالوه بر ایجاد اثرات نامطلوب که گاهی به مرگ پرنده
منجر می شود مقادیری از آن درگو شت و تخم مرغ تجمع یافته و سالمت مصرؾ کنندگان را به خطر جدی مواجه می سازد از این
رو ضرورت تام دارد که مرؼداران جهت پیشگیری از خطرات ناشی از تجمع باقیمانده های دارویی درگوشت و تخم مرغ  ،فاصله
زمانی بین قطع دارو و کشتار طیور را رعایت نمایند .

راههای استفاده از دارو
روش عمده تجویز دارو در طیور از راه ؼذا و اب می باشد تزریق و تجویز به طریق آئروسل نیز گاهی انجام می شود .

درمان همراه آب  :درمان با آب به دلیل سهولت انجام آن و نیز موثر بودن بیشتر دارو  ،انجام می شود بدین منظور دارو درآب حل و
به صورت محلول در می آید این روش تجویز بسیار ساده است ووسایل مورد نیاز در دسترس می باشند درمناطق با آب و هوای
معتدل مصرؾ آب در طیور نسبت به ؼذا  2/5برابر است لذا از این طریق دارو نسبتا سریع دریافت شده و مقدار آن نیز باال خواهد
بود .
درمان همراه ؼذا  :داروهای ؼیر محلول باید ه مراه با ؼذا تجویز شوند از معایت تجویز دارو همراه با ؼذا نیاز به ؼلظت باالی دارو
است که به علت اختاللی است که مواد معدنی و آلی موجود درجیره ؼذایی در جذب دارو ایجاد میکنند اما نظر به معین بودن مقدار
مصرؾ ؼذا درمقایسه آب در هنگام درمان همراه آب تعیین مقدار دارو راحت تر انجام میشود که هم باعث صرفه جویی درمصرؾ
دارو بشده و هم ازبروز عوراض آن جلوگیری می کند ولی باید توجه داشت دربیماریهایی که به علت وجود تب و عوارض گوارشی
مصرؾ ؼذا کاهش یافته یا قطع می شود راه ؼذایی اصوال نتیجه بخش نبوده و از راه آب آشامیدنی به علت وجود عطش  ،دارو
سریعتر به بدن می رسد .
درمان به وسیله تزریق  :از نظر اثربخشی سریعترین و موفقیت آمیز ترین راه تجویز دارو  ،راه تزریق است مثال این مورد عفونت
هموفیلوس و پاستورال در طیور تخمگذار می باشد که با تزریق آموکسی سیلین صورت می گیرد و با درمان به وسیله آب دنبال می
شود اما صرؾ وقت بسیار و نیاز به کارگر و وسایل ضروری از قبیل سرنگ  ،سوزن و  ...و همچنین عوارض آن همچون بروز
استرس در طیور انجام آن را ؼیراقتصادی و بی فایده می سازد .
درمان توسط آئروسل  :امروزه تجویز دارو به طریق آئروسل  ،یا اسپری بسیار کم صورت می گیرد زیرا به علت ناکافی رسیدن
آنتی بیوتیک به محل عفونت و نیاز به جریان آرام و مالیم هوا در درمان عفونتهای تنفسی به ویژه ناشی از  E.coliموفقیت آمیز
نبوده است همچنین ممکن است به واسطه استنشاق داروها خطراتی را برای عامل در برداشته باشد .

الؾ – نیتروفورانها
نیتروفورانها ترکیباتی هستند که واجد اثر ضد باکتریایی برتعداد زیادی از باکتریهای گرم مثبت و برخی از باکتریهای گرم منفی می
باشند برحسب ؼلظت مورد استفاده ممکن است باکتریسید یا باکتریوستات باشند نحوه اثر انها به خوبی شناخته نشده است ترکیبات این
دسته شام ل نیتروفورازون  ،نیتروفورانتوئین  ،فورازولیدون و فورا لتادون می باشند که همراه آب و دانه مورداستفاده قرار می گیرند
به علت اینکه نیتروفورانها در آب به خوبی حل نمی شوند بیشتر به صورت مخلوط با ؼذا تجویز میگردند زمان قطع دارو تا ارسال
به کشتارگاه  5روز می باشد فورازولیدون را در پولت های گله مادر با سن بیش از  14هفته و مرؼان تخمگذار نباید مصرؾ کرد
از نیتروفورانها در درمان عفونتهای ناشی از سالمونال تیفی موریوم بسیار استفاده شده است بدین منظور از فورازولیدون به مقدار
 0/04درصد درؼذا و به مدت  10-14روز در درمان تیفوئید طیور ناشی از سالمونال گالیناروم  ،پلوروم و همچنین کلی باسیلوز
استفاده می شود این دارو با مقدار  0/011 – 0/022درصد و به مدت  14روز در ؼذا به عنوان یک رژیم پیشگیری کننده از
عفونتهای سالمونالیی و عفونت های حاد وتحت حاد استرپتوکوکی و نیز تورم روده قرحه ای و نکروتیک ناشی از کلستریدیومها و
کمپیلوباکتریوزیس محسوب می گردد این دارو دردرمان عفونتهای سالمونالیی از کلرامفنیکل یا سولفامرازین موثرتر عمل میکند از
فورالتادون به مقدار  0/04درصد درؼذا در درمان جوجه های مبتال به سالمونال گالیناروم و تیفی موریوم و همچنین کنترل سینوویت
عفونی با موفقیت استفاده شده است .

ب – پنی سیلین ها
پنی سیلین ها جز آنتی بیوتیک های بتاالکتام بوده که از نظر ساختمان شیمیایی  ،نحوه اثر  ،خواص فارماکولوژیک و اثرات بالینی با
هم مشترک می باشند پنی سیلینها به چهار دسته تقسیم می شوند دسته اول پنی سیلینهای محدود الطیؾ حساس به بتاالکتاماز هستند که
شامل بنزیل پنی سیلین  Gدر اشکال آبی و روؼنی جهت تزریق عمومی ونیز پنی سیلین های مقاوم به اسید است که به صورت
خوراکی مصرؾ می شوند این دسته از پنی سیلین ها بر باکتریهای گرم مثبت موثر بوده و اثر انها بر باکتریهای گرم منفی ناچیز
است .
دسته دوم پنی سیلین های محدود الطیؾ مقاوم به پنی سیلیناز نظیر اکساسیلین خوراکی و زفیسیلین تزریقی می باشند که بر باکتریهای
گرم مثبت کمتر از پنی سیلین  Gموثرند و بر باکتریهای گرم منفی تقریبا اثر ندارند.
دسته سوم پنی سیلینهای وسیع الطیؾ حساس به بتاالکتاماز نظیر آمپی سیلین و آموکسی سیلین می باشند که هم برباکتریهای گرم مثبت
و هم بر باکتریهای گرم منفی موثر بوده و به صورت خوراکی و عمومی مصرؾ می شوند .
دسته چهارم پنی سیلین های وسیع الطیؾ حساس به بتاالکتاماز همچون کربنی سیلین و تیکارسیلین می باشند که به آنها نسل جدیدتر
پنی سیلین ها اطالق می گردد و واجد طیؾ وسیعتری هستند .
در طیور پنی سیلینها را همراه با آب یا ؼذا و یا به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می دهند درجوجه ها پنی سیلین  Gقبل از
شروع هضم اسیدی جذب می شود از آموکسی سیلین تزریقی در درمان هموفیلوس یا پاستورلوز استفاده می گردد و جذب روده ای
کمی دارد زیرا تجویز دارو در آب یا ؼذا پایداری آن را متاثر می کند  .از پنی سیلین و آمپی سیلین در درمان عفونتهای ناشی از
کلستریدیاها نظیر تورم روده نکروتیک به مقدار  0/02درصد در ؼذا و درماتیت گانکرونوز و نیز عفونتهای استرپتوکوکی و
استافیلوکوکی و اسپیروکتوزیس به علت انتقال بیماری توسط کنه ها  ،استفاده از حشره کشها نیز ضرورت دارد در بیماری
اریزوپالس ناشی از اریزوپلوتریکس اینسیدیوزا تجویز دارو در اب و ؼذا بی فایده است اماهنگام احتمال شیوع بیماری به منظور
پیشگیری از آن  10واحد پنی سیلین به مدت  4تا  5روز در یک گالن آب تجویز میگردد اما جهت درمان طیور مبتال به محض
تشخیص قطعی  ،از پنی سیلین پتاسیم یا سدیم به طریق عضالنی و به میزان تقریبی  10000واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ویا
 11000واحد پنی سیلین پروکائین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن همراه با دز کافی باکترین اریزوپالس استفاده می کنند در صورتی
که طیور ظرؾ مدت کوتاهی به کشتارگاه ارسال می شوند درمان با تزریق ترکیبی از پنی سیلین پروکائین و پنی سیلین بنزاتین در
پشت و پایین گردن به طریق عضالنی یا زیرجلدی انجام می شود که بیماری را به خوبی کنترل می کنند این طریق درمانی به ویژه
در طیور گوشتی بامشکالتی همچون وارد امدن استرس به پرنده و ایجاد آبسه استریل در محل تزریق همراه است در صورتی که تا
کشتار دوهفته فرصت باشد پنی سیلین را همراه با یک دز واکسن اریزوپالس ؼیر فعال مورد استفاده قرار می دهند در صورت شیوع
سریع بیماری حتما باید از ترکیبات سریع االثر بهره جست به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری باید از تماس طیور باخوک یا
گوسفند جلوگیری به عمل آورد و موشهای صحرایی و سوری راهم تحت کنترل قرار داد  .از آمپی سیلین در پیشگیری ازسالمونالز
ودرمان کلی باسیلوز استفاده می شود در درمان عفونت پاستورالمولتی سیدای مقاوم به سولفانامیدها از تزریق عضالنی پنی سیلین
استفاده میکنند از ترکیب پنی سیلین با استرپتومایسین یا دی هیدرواسترپتومایسین به صورت عضالنی در درمان پاستورلوز با موفقیت
استفاده شده است .

ج -تتراسیکلینها
تتراسیکلینها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که نحوه اثر ضد باکتریایی انها یکسان می باشد اما به لحاظ طیؾ اثر و
فارماکوکینتیک قدری با هم متفاوتند اکسی تتراسیکلین و کلرتتراسیکلین دارای منشا طبیعی بوده لیکن تتراسیکلین  ،مینوسیکلین و
داکسی سیکلین نیمه سنتتیک هستند تتراسیکلینها را بر اساس زمان دفع به سه دسته کوتاه اثر متوسط االثر و طویل االثر تقسیم می
نمایند تتراسیکلینها بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و بیهوازی  ،مایکوپالسما  ،ریکتزیا  ،کالمیدیا و حتی بعضی ازتک
یاخته ها موثر می باشند داکسی سیکلین و مینوسیکلین قابلیت حل بیشتری در چربی دارند لذا بیش از سایر ترکیبات این گروه قادر به
نفوذ به باکتریهای نظیر استافیلوکوک اورئوس هستند امالح کلسیم  ،آهن  ،منیزیم و سدیم جذب تتراسیکلینها را از دستگاه گوارش
کاهش می دهند  .کلرتتراسیکلین به شکل محلول در آب و یا مخلوط با ؼذا مصرؾ می شود وقابل تزریق نیست جذب روده ای ان
متوسط و تا حدی نیز ضد کوکسیدیوز می باشد مقدار بیش از 100گرم در هر تن ؼذا برای طیور تخمگذار توصیه نمی شود
درجوجه ها در باالی این دارو بیش از  5روز نباید مورد استفاده قرار گیرد فاصله زمانی بین قطع دارو و ارسال به کشتارگاه یک
روزاست  .اکسی تتراسیکلین به شکل محلول در آب و یا مخلوط درؼذا و همچنین تزریقی مصرؾ می شود تزریق آن ممکن است
باعث ایجاد عوارض جلدی شود مقدار بیش از  200گرم در هر تن ؼذا نباید در جیره طیور تخمگذار مصرؾ شود در صورتی که
هنگام استفاده ازاکسی تتراسیکلین میزان کلسیم جیره را کاهش دهند بیش از  5روز نباید مورد مصرؾ قرار گیرند فاصله زمانی قطع
دارو تا ارسال به کشتارگاه هنگام مصرؾ در ؼذا  3روز می باشد از اکسی تتراسیکلین و کلراتتراسیکلین به میزان  600گرم در 5
لیتر اب و به مدت  5روز در پیشگیری و درمان کلی باسیلوز استفاده می شود کلراتتراسیکلین و اکسی تتراسیکلین به مقدار 0/02
درصد درؼذا و آب جهت کنترل تورم روده قرحه ای و نکروتیک ودرماتیتهای ناشی ازکلستریدیاها موثر می باشند مصرؾ
کلراتتراسیکلین به همین مقدار درؼذا مگر و میر جوجه های مبتال به پولوروم رامتوقؾ ساخته است از اکسی تترا سیکلین ،
کلراتتراسیکلین و تتراسیکیلین دردرمان عفونتهای استافیلوکوکی و استرپتوکوکی با نتایج خوب استفاده شده است الزم به تذکر است که
موارد مزمن و پیشرفته عفونتهای استرپتوکوکی به خوبی به درمان پاسخ نمی دهند افزودن  200میلی گرم اکسی تتراسیکلین به ازای
هر کیلوگرم وزنبدن به ؼذا به مدت  2روز و یا  1گرم اکسی تتراسیکلین به یک گالن آب در همان مدت جهت درمان اسپیروکتوزیس
استفاده شده است از کلراتتراسیکلین به مقدار  0/04درصددرؼذا و آب و همچنین تزریق عضالنی در درمان عفونتهای حاد
پاستورلوز ناشی از پاستورال مولتی سیدا استفاده می شود بوقلمونهای مبتال به بوردتلوزیس با  1/8گرم تتراسیکلین هیدروکلراید و
واحد پنی سیلین  Gپتاسیم در یک گالن آب به مدت دوروز با موفقیت درمان شده اند درمان با آئروسل اکسی تتراسیکلین نیز با
موفقیت نسبی همراه بوده است در موارد شدید عفونتهای مایکوپالسمایی که به اکسی تتراسیکلین و کلراتتراسیکلین حساس باشند ابتدا
آنتی بیوتیک را تزریق و سپس درمان را با افزودن  200گزم در هر تن ؼذا به مدت  5-7روز ادامه میدهند افزودن  0/5درصد
اسید ترفنالیک و گاهی کاهش کلسیم جیره توان دارو راباال می برد هر چند مصرؾ این اسید هنوز فاقد مجوز  FDAاست در موارد
خفیؾ بیماری معموال تجویز اکسی تتراسیکلین و یا کلراتتراسیکلین به مقدار  100-200گرم درهر تن آب یا ؼذا به مدت یک هفته
کفایت می کند به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری سینوویت عفونی جوجه ها ازکلراتتراسیکلین به مقدار  50-100گرم در تن
ؼذا به طور مستمر استفاده میکنند به دنبال وقوع عفونت مقدار دارو تا  200گرم در هر تن افزایش می یابد ازکلراتتراسیکلین جهت
درمان کالمیدیوزیس بوقلمونها به مقدار  200-400گرم درهر تن ؼذا به مدت  2تا  3هفته استفاده می کنند چنین روش درمانی
کاهش وزن را متوقؾ می کند و بوقلمونها بدون ایجاد خطر برای مصرؾ کننده قابل ارسال به بازار می باشند اما دوروز قبل از
کشتار باید به بوقلمونها ؼذای فاقد دارو داده شود همچنین قبل از ارسال به کشتار گاه می توان نسبت به معاینه آنها توسط دامپزشک

اقدام کرد و از  1تا  2درصدانها نسبت به سرولوژی به عمل اورد نکته دیگر آن که از نگهداری بوقلمونها برای دوره بعد خودداری
شود و بعد از قطع دارو به کشتارگاه ارسال گردند همچنین باید مواظب بودکه حرارت ایجاد شده هنگام تهیه پلت  ،باعث از بین رفتن
کلراتتراسیکلین نشود و ؼلظت موثر دارو کاهش نیابد ضمن آن که باید از افزودن مکمل کلسیم به پلت ها خودداری شود زیرا با
اتصال به کلراتتراسیکلین باعث کاهش اثر دارو می شود از سوسپانسیون خوراکی کلسیم به مقدار  20میلی گرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن دوبار در روز دردرمان کالمیدیوزیس پرندگان خانگی استفاده می شود .

د -آمینوگلیکوزیدها
این دسته ازباکتریها عمدتا باکتریسید هستند که از نظر ساختمان شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی  ،فارماکولوژیکی و سم شناسی
مشترک بوده و به سه دسته تقسیم می شوند .

الؾ – آمینوگلیکوزید های محدود الطیؾ  :این گروه شامل استرپتومایسین و دی هیدرواسترپتومایسین می باشد که عمدتا برباکتریهای
گرم منفی اثر می نمایند در طیور استرپتومایسین به شکل محلول درآب و یا مخلوط در ؼذا و همچنین تزریقی مصرؾ می شود
تزریق مقادیر زیاد آن سمی بوده و در طیور ایجاد خواب آلودگی می کند دارو جذب روده ای ندارد زمان الزم جهت قطع دارو تا
اعزام به کشتارگاه در سولفات استرپتومایسین و سولفات دی هیدوراسترپتومایسین تزریقی  30روز و در مورد سولفات
استرپتومایسین در آب  4روز است .

ب – آمینوگلیکوزیدهای وسیع الطیؾ  :نظیر نئومایسین  ،جنتامایسین  ،توبرامایسین  ،کانامایسین و آمیکاسین دارای طیؾ وسیعتری
نسبت به استرپتومایسین می باشند که بر اکثریت باکتریهای گرم مثبت همچون باکتریهای گرم منفی اثر می نمایند جنتامایسین به شکل
تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد و جذب روده ای آن بسیار ناچیز است سولفات نئومایسین به شکل محلول در آب و یا مخلوط در
ؼذا مورد استفاده قرار می گیرد .

ج -آمینوگلیکوزیدهای متفرقه  :دراین دسته آپرامایسین را میتوان نام برد که ساختمان شیمیایی آن با آمینوگلیکوزیدها قدری متفاوت اما
در مجموع مشابه انها است آنتی بیوتیک دیگر این دسته اسپکتینومایسین است که ساختمان آن با سایر آمینوگلیکوزیدها فرق می کند
اما نحوه اثر ان یکسان بوده و بیشتر باکتریوستات است تا باکتریوسید  .اسپکتینومایسین از دستگاه گوارش به سختی جذب شده اما به
دنبال تجویز عضالنی سریعا جذب می شود اسپکتینومایسین به صورت محلول تزریقی در نیمچه ها و جوجه ها مورد استفاده قرار
می گیرد در صورت مصرؾ اسپکتینومایسین دی هیدروکلرایدپنتاهیدرات درآب به  5روز قطع دارو قبل از ارسال به کشتارگاه نیاز
می باشد به منظور جلوگیری از ابتالی جوجه ها به پولوروم از آپرامایسین یه مقدار  150-225میلی گرم در یک لیتر آب آشامیدنی
به مدت  5روز استفاده می شود جنتامایسین و اسپکتینومایسین تزریقی نیز جهت درمان عفونتهای پاراتیفوئید ناشی از سالمونالتیفی
موریوم مورداستفاده قرار می گیرند از تزریق  2میلی گرم جنتامایسین و یا  1-2میلی گرم اسپکتینومایسین به هر پرنده در درمان

نیمچه های  1-3روزه بوقلمون مبتال به سالمونال آریزونا نیز استفاده شده است از استرپتومایسین به مقدار 1گرم در یک گالن آب و یا
 60گرم در یک تن ؼذا و یا تزریق جهت پیشگیری و درمان توزم روده قرحه ای استفاده می شود همچنین استرپتومایسین به مقدار
1گرم در یک گالن آب در کاهش مرگ و میر ناشی از بوتولیسم به کارگرفته شده است تزریق  5میلی گرم ناشی از بوتولیسم به
کارگرفته شده است تزریق  5میلی گرم اسپکتینومایسین به هز نیمچه عفونت تنفسی ناشی از اشریشیا کلی را کنترل کرده است
همچنین تزریق عضالنی  55میلی گرم سولفات دی هیدرواسترپتومایسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  ،هپاتیت عفونی طیور را به
خوبی درمان نموده است بسیاری از سویه های مایکوپالسماگالی سپتیکم نسبت به استرپتومایسین حساس می باشند در موارد شدید ابتدا
آنتی بیوتیک را به طریق عضالنی تزریق کرده و سپس درمان را با تجویز دارو در ؼذا به مدت  5-7روز ادامه میدهند در موارد
خفیؾ بیماری تجویز ازراه ؼذا یا آب کافی است در مراحل بسیار اولیه بیماری تزریق عضالنی  200میلیگرم استرپتومایسین به هر
پرنده در درمان عفونت ناشی از مایکوپالسما بسیار موثر می باشد از جنتامایسین به مقدار  100تا  ppm 400همراه با مواد ضد
عفونی کننده نظیر ترکیبات چهارظرفیتی آمونیم به مقدار  ppm250جهت ؼوطه ور سازی تخمهای بوقلمون به منظور کاهش
آلوگیهای مایکوپالسمایی استفاده می شود  .به منظور کنترل عفونتهای استافیلوکوکی از استرپتومایسین استفاده می شود همچنین از
نئومایسین  ،کانامایسین  ،استرپتومایسین و جنتامایسین جهت درمان کلی باسیلوز برهموفیلوس پاراگالیناروم عامل بیماری کوریزای
عفونی می باشند که دردرمان بیماری استفاده می شود .

ه -سولفانامیدها
علی رؼم وجود انتی بیوتیک ها  ،سولفانامیدها پرمصرؾ ترین داروهای ضد باکتریایی در دامپزشکی محسوب می شوند سولفانامیدها
باکتریوستات بوده و باکتریها را از بین نمی برند اثر سینرژیست سولفانامیدها با تری متوپریم بر وسعت و توان درمانی این داروها
افزوده است سولفانامیدها برحسب فراورده دارویی ازراههای مختلفی تجویز می شوند سولفانامیدها را می توان همراه با آب یا ؼذا به
منظور مکمل رشد در دامهای مولد ؼذا مصرؾ نمود سولفانامیدها به ویژه در درمان بیماریهای سالمونالیی طیور بسیار موثر می
باشند ودر برگیرنده ترکیباتی چون سولفاکلوپرازین  ،سولفادی متوکسین و اورمتوپریم  ،سولفامتوکسی پیریدازین  ،سولمتازین ،
سولفاتیازول و سولفاکینوکسالین می باشند اکثر سولفانامیدها به ویژه سولفاکینوکسالین باعث کاهش تولید تخم مرغ در اوج تولید می
شوند همچنین از دیگر عوارض این داروها خونریزی داخلی است سولفا دی متوکسین معموال همراه با اورمتوپریم به کار میرود که
اثر آن را تشدید میکند سولفاتیازول  ،سولفانامید ضعیفی است و بیشتر جهت درمان کوریزای عفونی طیور مصرؾ می شود زمان
قطع دارو تا ارسال به کشتارگاه درمورد سولفادی متوکسین در هنگام تجویز درآب  5روز ودر مورد سولفاکینوکسالین  10روز می
باشد سولفامرازین به مقدار  5درصد درؼذا در درمان بیماری پولوروم موثر می باشد سولفادیازین  ،سولفامتازین وسولفامرازین در
پیشگیری از مرگ و میر جوجه های مبتال به پولوروم دارای اثری برابر بوده و می توان با افزودن  0/75درصد درؼذا به مدت 5
روز نسبت به پیشگیری از بیماری اقدام کرد از سولفاکینوکسالین درؼذا به مقدار  0/1درصد به مدت  2-3روز دیگر و از ترکیب
محلول درآب آن به میزان  0/04درصد به مدت  2-3روز و تکرار آن در صورت لزوم به منظور درمان تیفوئید ناشی از
سالمونالگالیناروم استفاده شده است جهت درمان بیماری سولفاتیازول  ،سولفامرازین  ،سولفادیازین و سولفامتازین نیز مورد استفاده
قرار گرفته است عفونت پاستورال آناتیپستیفر با تجویز سولفادیمیدین سدیم به مقدار  3060گرم به ازای  100پرنده به مدت  3روز
قابل درمان است همچنین با استفاده از ترکیب تری متوپریم و سولفادیازین به مدت  3تا  5روز به میزان  1میلی لیتر دارو در  4لیتر
آب در مراحل اولیه بیماری را درمان کرده اند تجویز  ppm125سولفاکینوکسالین در ؼذا همراه با رعایت موارد بهداشتی در

پیشگیری از بیماری موثر می باشد از سولفاکینوکسالین به میزان  0/1- 0/5درصد در ؼذا در پیشگیری از بیماری وبا در جوجه ها
استفاده شده است همین دارو به مقدار  0/025درآب به مدت  5-7روز نتایج خوبی را درکنترل مرگ و میر بوقلمونها در برداشته
است سولفامرازین سدیم  %20در آب یا  0/4درصد درؼذا  ،مرگ و میر ناشی از بیماری وبا در جوجه ها را تحت کنترل درآورده
است .

و – ماکرولیدها
آنتی بیوتیکهایی هستند که برباکتریهای گرم و مثبت بیشتر از باکتریهای گرم و منفی موثر می باشند همچنین واجد اثر برمایکوپالسما
و ریکتزیا می باشند ماکرولیدها را احتماال نباید با کلرامفنیکل یا لینکوزامیدها مصرؾ نمود زیرا بر سرنحوه عمل باهم رقابت میکنند
دارو را بیشتر به صورت تزریقی و همراه با آب و گاهی ؼذا مورد مصرؾ قرار می دهند در صورتی که پرنده را تشنه نگه دارند
تجویز داور در آب با نتایج بهتری همراه است در صورت تزریق ؼالبا تحریک حادث می شود تایلوزین و اریترومایسین را به شکل
محلول درآب یا مخلوط درؼذا و همچنین تزریقی مورد استفاده قرار می دهند زمان قطع داور درصورت مصرؾ درؼذا  5روز می
باشد از اریترومایسین به میزان  0/02درصد درؼذا جهت درمان تورم روده نکروتیک با نتایج خوب استفاده شده است .از تایلوزین
به میزان  ppm 300-1000همراه با ضد عفونی کننده هایی نظیر ترکیبات چهارظرفیتی آمونیم جهت ؼوطه ورسازی تخمها استفاده
می ش ود که درکاهش موارد وقوع عفونتهای کیسه های هوایی  ،افزایش جوجه درآوری و کاهش موارد وقوع بد شکلی اسکلتی موثر
بوده است تجویز اریترومایسین درآب و ؼذا جهت درمان کوریزای عفونی  ،کمپلیوباکتریوزیس  ،درماتیت گانگرنوز و عفونت های
استرپتوکوکی موثر می باشد .

ز -لینکوزامیدها
لینکوزامیدها اثر ضد باکتریایی خود را با توقؾ سنتز پروتئین اعمال می کنند این آنتی بیوتیک ها برحسب ؼلظت  ،باکتریوستات یا
باکتریوسید می باشند اثر انها در  PHقلیایی افزایش می یابد لینکومایسین ازدستگاه گوارش به طور کامل جذب نمی شود و جذب
روده ای آن بسیار کم است مواد ؼذایی درجذب دارو چندان موثر نیستند جذب دارو ازراه عضالنی خوب است لینکوزامیدها را نباید
با انتی بیوتیکها باکتریسید و ماکرولیدها مصرؾ نمود لینکومایسین به شکل محلول درآب و مخلوط درؼذا مصرؾ می شود از
لینکومایسین به میزان  2-10گرم به ازی هر 900کیلوگرم ؼذا در درمان تورم روده نکروتیک استفاده می شود موثرترین دارو
دراین ارتباط تجویز توام لینکومایسین و اسپکتینومایسین درآب آشامیدنی است ترکیب لینکومایسین و اسپکتینومایسین به نسبت  1به 2
و در مجموع  2گرم دریک گالن اب به مدت  10روز توزم کیسه های هوایی ناشی از مایکوپالسما مله اگریدیس را کاهش داده و
باعث افزایش وزن می شود .

ح – سایر آنتی بیوتیک ها

باسیتراسین را به شکل محلول در اب و یا مخلوط درؼذا مورد مصرؾ قرار می دهند جذب روده ای نداشته و در آنتریت نکروتیک
بیشتر مصرؾ می شود باسیتراسین به مقدار  100میلی گرم در یک گالن آب جهت پیشگیری و  200-400میلی گرم درهمان مقدار
آب در درمان تورم روده نکروتیک استفاده می شود از همین دارو به مقدار  0/02 -0/05درصد درؼذا جهت پیشگیری و – 0/1
 0/5درصد جهت درمان بیماری فوق استفاده می شود باسیتراسین به مقدار  0/005- 0/01درصددرؼذا جهت درمان تورم روده
قرحه ای به کار می رود همچنین از باستیراسین درآب یا ؼذا جهت درمان درماتیتهای کلستریدیایی استفاده می شود هرچند به علت
چند عاملی بودن بیماری درمان کامال موفقیت آمیز نیست اشریشیا کلی  ،سالمونال  ،پاستورالمولتی سیدا و استافیلوکوک در طیور
حساسیت باالیی نسبت به فلومکوئین دارنددر این ارتباط تجویز  25میلی گرم در لیتر اثر پیشگیری کننده بر ضد بیماریهای ایجاد شده
توسط ارگانیسم فوق دارد .
ط -سایر داروها
رزرپین به میزان  0/0001درصد درؼذا به مدت  3تا  5روز و یا  0/00002درصد به مدت  4تا  6هفته باعث کاهش فشار خون
و کنترل پارگی آئورت می شود همچنین جهت کنترل این عارضه از  0/025درصد اسید استیل سالیسیلیک درآب یا ؼذا استفاده می
کنند پاره ای مطالعات حکایت از آن دارد که موارد وقوع این عارضه در بوقلمونها با افزودن  ppm240مس به جیره کاهش می
یابد نیمچه های مبتال به بوتولیسم با سلنیت سدیم و ویتامین های  D3 ، Eو  Aدرمان می گردند از سولفات مس جهت درمان درماتیت
گانگونوز با موفقیت استفاده شده است .به منظور کاهش مرگ ومیر در بیماری قلب گرد نیمچه ها طی  10روزبعد از خروج از تخم
روزانه  2/5میلی گرم استات کورتیزون تجویز می شود از آمانتادین هیدروکلراید در درمان آنفلوانزای بلدرچین  ،بوقلمون و جوجه
ها استفاده می شود تجو یز ریما نتادین درآب  ،مرگ و میر ناشی از آنفلوانزای را کاهش می دهد در حال حاضر استفاده از این دارو
در طیور مورد مصرؾ انسان فاقد مجوز است به منظور کاهش اثرات عفونت باکتریایی و مایکوپالسمایی همزمان تجویز آنتی
بیوتیک نیز صورت می گیرد .
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