
 

 

  
  
  

                                               
  
  

  »درون جھان -بوقلمون در دستگاه گوارش سالمتی«
  
  

  »پژوھشی زنجیره یکپارچھ بوقلمون زرین گستر پرتیکان-ترجمھ توسط کمیتھ علمی«
 

  
  :خالصھ

 .بهینه مواد مغذي ضروري استسالمت دستگاه گوارش در جهت تبدیل مواد غذایی به عناصر تشکیل دهنده آن براي جذب 
 و تاثیر تحت آنها آسایش و رفاه و عملکرد پرنده، سالمت مغذي، مواد جذب و هضم ببیند، آسیب گوارش دستگاه سالمت اگر

  .میگیرد قرار صدمه
 

 :روده ساکنان
 توسعه .میباشد) لور گوارشیف( ها ویروس و پروتوزوآ ،ها قارچ باکتریها، عمدتا از متنوعی جوامع حاوي ) GIT(دستگاه گوارشی 

 هستند ارتباط در هچ آغاز در آنها با که اشخاصی و خوراك محیط، از ها باکتري میشود، ایجاد هچ آغاز در جمعیت این اصلی
  .دارند نقش گوارش دستگاه ه فلورتوسع در شده ذکر موارد از یک هر .میشوند اخذ پرنده توسط

 
 :سالمت روده تعادل حفظ
 مواد جذب و هضم اگر .است ضروري گوارشی دستگاه سالمت حفظ پرنده، آسایش و رفاه سالمت، رشد، حفظ ، نگهداري براي

 تاثیر تحت را پرنده عملکرد و سالمت میتوانند باشد کرده رشد حد از بیش فلور گوارش  یا باشد دیده آسیب یا متعادل غیر مغذي
 .میگیرد قرار تاثیر تحت محیط و مدیریت نحوه طتوس داري معنی بطورفلور گوارش  تعادل . دهند قرار

  : تغذیھ
  .دهند قرار تاثیر تحت را روده همگی قادر هستند تعادل فلور گوارش فیزیکی کیفیت و اولیه مواد خوراك، تغییرات

 
  :)Brooding(جوجھ پایی

 که پرندگانی .است ضروري و زمال دوران این در مناسب شرایط تهیه ،فلور گوارش در این دوره توسعه از اطمینان براي 



 

 

 با مبارزه براي بیشتري ظرفیت داراي و هستند دارا را خوبی عملکرد با گوارشی دستگاه باشند، داشته را مناسبی جوجه پایی دوران
  .میباشد ضروري بسیار مناسب خوراك و آب به هنگام زود دسترسی .دارند را دورن بلوغ در چالشها

 
   :بیوسکیوریتی

 میشود، پرندگان در بیماري بروز باعث )پاتوژن( زا بیماري عوامل نشود، انجام مناسبی بطور کردن عفونی ضد و وشستش اگر
  .میدهند قرار تاثیر تحت را دستگاه گوارش توسعه و سالمت عوامل بیماري زا این بروز

 
   :خطر دوران

روبه رو میشوند مانند تغییر فرمول جیره یا  در طول یک دوره پرورش زمان هایی وجود دارند که پرندگان با چالشهایی
مناسب  شرایط مدیریت اگر و شود نوسان دچار و گیرد قرار تاثیر تحت میتواند فلور گوارش دوران، این طول در .واکسیناسیون

  .می افتد اتفاق فلورگوارش  کاهش نباشد
 

   :محیطی شرایط
  .باشد دستگاه گوارش سالمت مشوق یتواندم مناسب محیطی شرایط به پرندگان دسترسی تهویه، و دما
 

   :ھا مایکوتوکسین
  .کنند وارد آسیب دستگاه گوارش سالمت به میتوانند بیماریزا عوامل و مایکوتوکسینها

 
 :گیري نتیجه
 هوا، و آب مدیریت، نحوه .میباشدگله  مناسب سالمتی و عملکرد داشتن براي کلیدي نکته یک دستگاه گوارش سالمت حفظ
 دوران( پرندگان خوب مدیریت .دهند قرار تاثیر تحت را گوارش دستگاه سالمت میتوانند همه خوراکی اولیه مواد و یهابیمار

 و آسایش و رفاه پرنده، سالمت نتیجتا و دستگاه گوارش سالمت حفظ براي ) محیط و امنیت زیستی آب، خوراك، ،جوجه پایی
  .است ضروري و الزم آنها عملکرد

 
 :مقدمه

 مادر بوقلمونهاي براي هم و تجاري بوقلمونهاي براي هم مغذي موادبهینه  جذب براي آن اصلی اجزاي به خوراك موثر لتبدی
 .میباشد فیزیولوژي و ایمینولوژي میکروبیولوژي، تغذیه، شامل روده سالمت حفظ براي پیچیده و کلیدي نکات . میباشد حیاتی
 و اقتصادي تبدیل ضریب روي آوري زیان اثرات که میبیند آسیب نیز مغذي مواد جذب و هضم میبیند، آسیب روده سالمت وقتی

 با پرندگان و متفاوت خوراکی نیازهاي بیوتیکها، آنتی از استفاده قانون در اخیر تغییرات عالوه به .دارد بیماري بروز در شدن مستعد



 

 

 و دستگاه گوارش سالمت بررسی مقاله این هدفهاي .یکندم نمایان بهتر را گوارش دستگاه سالمت و عملکرد مفهوم بهتر عملکرد
  .میباشد بهینه دستگاه گوارش عملکرد نگهداري و توسعه در مهم کلیدي فاکتورهاي چهارچوب

 
 :آن عملکردهاي نحوه بررسی و دستگاه گوارش بازنگري

 و تبدیل دستگاه گوارش عملکرد ناولی .میشود ختم کلوآك به و شده شروع نوك از است خاص بسیار که پرنده گوارش لوله
 تقسیم قسمت پنج بهدستگاه گوارش  .قرار گیرد استفاده مورد و جذب پرنده توسط تا میباشد آن سازنده اجزاي به خوراك هضم

 و قولون سکوم،( بزرگ روده و )ایلئوم و ژوژنوم دئودنوم،( کوچک روده سنگدان، معده، پیش دان، چینه ،) 1شکل( میشود
  .)رکتوم

  

 



 

 

 :دان چینه
 .میگیرد قرار باکتریایی تخمیر فرآیند تاثیر تحت آنجا در و شده دان چینه وارد خوراکی مواد همه -
  .میباشد الکتوباسیل باکتري، اصلی گونه -
 

 :معده پیش
  .اسیدي دارد PH با محیطی و میکند ترشح آنزیم و اسید قسمت این سلول هاي پوششی - .

  
 :سنگدان

 .میباشد خوراك مکانیکی مهض براي محلی -
  .اسیدي دارد PH با محیطی -  .

 .میکند تنظیم را گوارش دستگاه از خوراکی مواد عبور نرخ -
 گوارش دستگاه از آن عبور سرعت و دارد کمی مکانیکی هضم به نیاز کیفیت بدون پلت یا ریز بافت با آردي خوراك -

 .باالست
  .است کمتر گوارش دستگاه از آنها عبور سرعت و دارند مکانیکی هضم به شتربی نیاز درشت خوراك اجزاي یا سخت پلت -
 

 :کوچک روده
 .میشوند مخلوط آنزیمها و صفراوي نمکهاي با کوچک روده به ورود از پس سنگدان هضمی مواد -
 .میباشد مغذي مواد جذب و شیمیایی هضم اصلی محل -
  .دارد وسیعی سطح میکروویلی و ویلی داشتن خاطر به قسمت این -
 

 :سکوم
 .میشکنند را هضم قابل غیر گیاهی مواد که میباشد باکتریایی وسیع جمعیت شامل -
  .میشود پر قولون محتویات توسط مجددا و میشود تخلیه ساعت 48 الی 24 هر -
 

 :قولون
 .میافتد اتفاق قسمت این در جذب و هضم حداقل -
 اسید با آنجا در و میروند کلوآك بسمت گرفته شکل مدفوع صورت به ندمیکن ترك را قولون هضمی مواد اینکه از پس -

 .میشوند دفع مقعد طریق از و میشوند مخلوط اوریک
 کوتاهی مدت براي و میشود چینهدان وارد خوراکی ماده .دارند خاصی نقش مغذي مواد جذب و هضم در مناطق این از یک هر
 در و میشود معده پیش وارد سپس خوراکی ماده .میگیرد صورت جزئی تخمیر ودموج باکتریهاي توسط و میشود ذخیره آنجا در



 

 

 شبیه سنگدان عملکرد .میشود سنگدان وارد سپس و میگردد مخلوط )میشود پروتئین هضم باعث که آنزیمی( پپسین و اسید با آنجا
 روده به سنگدان از خوراك ریز و کوچک اجزاي سپس د،میکن تبدیل کوچکتر اجزاي به را خوراك و میباشد آسیاب کارخانه
 از شده ترشح آنزیم و اسید با همزمان میکند، تبدیل کوچکتر اجزاي به را خوراك سنگدان حالیکه در .میشوند منتقل کوچک

 از پس کوچک روده در بتوانند تبدیل شود تا  کوچکتر پپتیدهاي به پروتئینها تا میدهد اجازه پروسه این .میکند مخلوط معده پیش
 پرندگان توسط و میشوند شکسته نیز چربیها و کربوهیدراتها کوچک روده داخل .شوند تبدیل جذب جهت آمینه اسیدهاي به هضم

 و چربیها پروتئینها، میرسد ایلئوم انتهاي به شده تولید کیموس زمانیکه نرمال، هضم پروسه طی .میکنند پیدا استفاده و جذب قابلیت
 پلی سلولز،( نظیر خوراك هضم قابل غیر مواد میماند باقی آنچه و کرده ترك را روده محیط جذب فرآیند طی شده هضم قندهاي

 .میباشد )غیرو و نشاستهاي غیر ساکارید
 باکتریهاي توسط در آنجا و میشوند سکومها وارد که بخشی یا میشوند دفع مدفوع عنوان به که بخشی دارند، سرنوشت دو مواد این

 جذب پرنده توسط مازاد مغذي مواد عنوان به که میکنند ویتامینها و زنجیر کوتاه چرب اسیدهاي آلی، اياسیده تولید موجود
 .میشوند

 2 شکل در میتوان که دارند مدفوعی و سکومی دفعی مواد نامهاي با دفعی ماده تیپ دو بوقلمونها جذب و هضم پروسه پایان در
  .نمودمشاهده 

 
 :مدیریت کلیدي نکات

 .میباشد مغذي مواد جذب و هضم مسوولگوارش دستگاه  -
 .میبیند آسیب هپرند آسایش و رفاه و پرنده عملکرد خوراك، جذب و هضم ببیند، آسیبدستگاه گوارش  عملکرد اگر -

شکل  این -باشد اوریک اسید سفید کالهک با بی مصرف مواد حاوي جامد نیمه شکلی گرد و باید )چپ( مدفوعی دفع :2 شکل
 رنگ داراي باید )راست( سکومی دفع .شود چک خوراك اجزاي و موکوس چربی، آب، نظیر طبیعی غیر موارد براي ایدب مدفوع 

  .باشد گاز از عاري و یکنواخت شکل و تیره



 

 

  
  .میباشد مالحظه قابل کوچک روده )راست( میکروویلی و )چپ( ویلی از الکترونی میکروگرافی :3 شکل

 
 :کشف براي نیجها - دستگاه گوارش ساکنان

دستگاه  میکروبیوتاي ،دستگاه گوارش  فلور مفید، باکتریهاي :میشوند بیان مختلفی نامهاي با روده میکروارگانیسمهاي جامعه
 .میباشند ویروسی و پروتوزوآ قارچی، باکتریایی، عمدتاشامل  متنوعی جمعیت ،دستگاه گوارش  میکروبیوم وگوارش 

 مدارك اند، کرده ایجاددستگاه گوارش  در موجود باکتریایی هاي گونه از دقیقی تصویر DNA هپای بر پیشرفته تکنولوژیهاي -
 اخیر مطالعات .اند نشده بندي طبقه و شناسائی دقیقا که استدستگاه گوارش  در باکتري زیادي تعداد وجود دهنده نشان زیادي

 .است شده کلونیزه آنجا در باکتري گونه 800 الی 600 که میزنند تخمین پرندگان گوارش دستگاه هدف با طیور بر متمرکز
 گذر و کمتر تحمل شرایط که مناطقی بینی، پیش قابل طور به و است متفاوت گوارش دستگاه طول در میکروبیوتا تنوع و فراوانی
 .میباشند باکتریها از کمتري تعداد حاوي دارند رادستگاه گوارش  محتواي سریعتر



 

 

 از غالبافلور دستگاه گوارش  تکامل توسعه کلی طور به میباشند، رشد حال در جنیندستگاه گوارش  در هاباکتری اینکه وجود با
 24 در چینهدان .میباشد هچ از پس زمان در آنها با مرتبط پرسنل و خوراك محیط، از برگرفته باکتریها و میشود آغاز هچ زمان

 .میشود کلونیزه باکتریها با غالب طور به سکوم و ایلئوم هچ از پس روز یک .میشود کلونیزه هچ از پس اولیه ساعت
 به میشوند گوارش دستگاه وارد که باکتریهایی اولین .میشود برابر ده بزرگ و کوچک روده در باکتري میزان هچ از پس روز سه

 پیشگام باکتریایی جامعه ترکیب .میشوند کلونیزه و تکثیر روده محیط در سرعت به سپس و میشوند منظور پیشگام باکتریهاي عنوان
 باکتریایی بالغ جامعه تا است نیاز زمان هفته دوازده الی هشت .میشوند باعث را اکسیژن سطوح افت و روده توسعه تغییرات سلسله
 و آب با موضوع این که باشد مناسب پرورشی شرایط باید رندهپدستگاه گوارش  پایداري جهت دوره این طول در اما .بگیرد شکل

  .میشود حادث کیفیت با خوراك
 

 :مدیریت کلیدي نکات
 آغاز هچ زمان ازدستگاه گوارش  فلور  تکامل و توسعه .میباشد ویروسها و پروتوزوآ قارچ، باکتري، از متفاوتی رنج شامل روده

 میشود،
دستگاه گوارش  فلور ملتکا و توسعه در شده ذکر محیط سه از یک هر .میشوند گرفته اشخاص و خوراك محیط، از باکتریها

 .دارند نقش
 و کرده جزئی تخمیر را خوراك کربوهیدارتهاي باکتریها این .میباشد الکتوباسیل باکتریهاي از وسیعی جمعیت جایگاه دان چینه

 میکنند الکتیک اسید تولید PH توجهی قابل جمعیت و است اسیدي شدیدا نیز معده پیش شرایط .میکند اسیدي را چینهدان محیط
 چهانتروکوکسی، اگر میباشد الکتوباسیل عمدتا کوچک روده باکتریایی جمعیت .میباشد چینهدان آن منشا که دارد الکتوباسیل که
  .شود یافت میتوانند اوقات گاهی باکتریدیوم فوزو و باکتریا پروپیونی کلستریدیا، کوالي، اي
 

 سکوم .مییابد ثبات هفتگی دو سن در کلی طور به اما د میشودزیا پرنده سن افزایش با همراه کوچک روده باکتریایی جمعیت
 به سکومها پرنده زندگی اوایل .شوند کلونیزه آهسته رشد با تخمیري باکتریهاي میدهد اجازه که است بیشتري پایداري بای محیط
 به میشوند ثابت سکومها محیط هفتگی سه الی دو از اما میشوند، اشغال انتروکوکسی و کلیفرمها الکتوباسیل، توسط غالب طور

 و بیفیدوباکتریا یوباکتریا، باکتریوایدس، با پیشگام گونههاي مرحله این در .هستند ساکن فلور همین نیز بلوغ زمان در طوریکه
  .میشوند جایگزین و اشغال کلستریدیا

 
 :دستگاه گوارشفلور  نقش
 خوراك اجزاي و باکتریایی سلولهاي روده، محیط ،)پرنده( بانمیز سلولهاي بین چندگانه متقابل اثرات گوارش دستگاه داخل
 )شد خواهد بحث ادامه در( دارد تاکید میزبان رفاه و سالمتی در فلور دستگاه گوارش مهم نقش بر متقابل اثرات این .دارد وجود

 حفاظتی شکل ستگاه گوارشفلور د باکتریایی جمعیت .است نشده درك کامل طور به هنوز دستاورد این دقیق روش که چند هر
 اصل این .دارندرا  پرفرنژس کلستریدیوم و باکتر کمپیلو سالمونال، مانند بیماریزا یا مفید کمتر هاي-باکتري رشد برابر در روده



 

 

 سلولهاي روي اتصال قابل سایتهاي با غالب میکروبیوتاي همزیستی که میکند پیشنهاد تئوري این .است رقابتی حذف به مشهور،
 .میشود زا بیماري عوامل شدن کلونیزه و اتصال براي اختیار کاهش باعث دهرو

 آنتیمیکروبیال اجزاي و آلی اسیدهاي فرار، چرب اسیدهاي شامل اجزائی ترشح به قادر میکروبیوتا که اینست دیگر هدف مکانیسم
 نشان میکروب بدون حیوانات از استفاده با طالعاتم .میشود مفید کمتر باکتریهاي رشد از مانع که میباشد )باکتریوسین نظیر( طبیعی
 ایمنی سیستم مفید باکتریهاي که میشود تصور .است مهم بسیار ایمنی سیستم توسعه و تحریک در روده میکروبیوتاي که میدهد

دستگاه گوارش ور فل .بدهد زا بیماري عوامل به را پاسخ سریعترین بتواند تا میدهد قرار باش آماده حالت در رادستگاه گوارش 
 .میباشد ایمنی سیستم بلوغ و درتوسعه مهمی فاکتور شامل همچنین
 کمتر بافتهایشان ایمنی و میدهند نشان بیماري به بیشتري استعداد است شده آسیب دچار آنها فلور دستگاه گوارش که حیواناتی

 موثر میزبان رشد سرعت در میتوانند ،ور دستگاه گوارش فل ایمنی، سیستم تحریک و بیماریها برابر در حفاظت براي بعالوه .میباشد
 را آنها هضم توانایی پرندگان که هضم قابل غیر گیاهی فیبر تخمیر طریق از اضافی مغذي مواد تولید وسیله به امر این که باشند

  .میکند بروز ندارند
 

 :دستگاه گوارشسالمت  در تعادل
 .میباشد جیره اجزاي ودستگاه گوارش  محیط ،فلور دستگاه گوارش  میزبان، بین ظریف باالنس نگهداري به متکی روده سالمتی

 .گیرد قرار تاثیر تحت پرنده محیط و خوراك کیفیت پرنده، مدیریت نظیر فاکتورهایی توسط میتواند دار معنی طور به باالنس این
 در نظمی بی یک اگر .میپذیرد ورتص مغذي اجزاي جذب و خوراك کامل هضم باشددستگاه گوارش مناسب  سالمت وقتی

عدم تعادل در دستگاه  ایجاد و بد جذب باعث میتواند مغذي مواد ناقص جذب و هضم فتد،بی اتفاق روده طبیعی هاي پروسه
 قرار خطر معرض دردستگاه گوارش  سالمت بیافتد، اتفاقدستگاه گوارش  محیط در تعادل عدم گونه هر اگر .گوارش شود

 باعث مغذي مواد کم جذب نباشدبهینه  جذب و هضم وقتی .بدهد قرار تاثیر تحت را پرنده عملکرد و سالمت اندمیتو که میگیرد
 بعالوه .میافتد اتفاق میکروبی جمعیت حد از بیش رشد آن نتیجه در که میشود مغذي مواد به باکتریایی جمعیت دسترسی افزایش

فلور و تغییر مسیر  جمعیت حد از بیش رشد باعث که میشود سکومها به چربیها و قندها پروتئینها، عبور باعث ترتیب به جذب عدم
  .میشودباکتري هاي مفید تخمیري 

  
 :مدیریت کلیدي نکات

 :گیرد قرار تاثیر تحت ذیل فاکتورهاي توسط میتواند فلور دستگاه گوارش باالنس
 دستگاه گوارش ضعیف توسعه -
 خوراکی تغییرات -
 اولیه مواد و خوراك کیفیت -
 مایکوتوکسینها -
 امنیت زیستی -



 

 

 )تهویه و دما(محیط -
 پرنده جوجه یابی دوره شرایط -
 )واکسیناسیون استراتژیهاي و کوکسیدیوز خوب کنترل از اطمینان( عفونت -
 آب کیفیت -

فلور  بر خوراك شکل و ذيمغ مواد تراکم اولیه، ماده نوع در تغییرات .است فلور دستگاه گوارش روي موثر فاکتور مهمترین جیره
 بود، خواهد متفاوت آنها ترکیبات نهایتا میشودکه جیره تغییرات دچار زندگی طول در بوقلمون گله .است موثر دستگاه گوارش

در صورت تعدیل میکروبی در خوراك   .گیرد قرار روده میکروبیوتاي اختیار در متفاوتی مغذي مواد میشود باعث موضوع این
 بر دیگر عوامل اینکه مگر است نتیجه بدون معموال تعادل عدم این .فلور دستگاه گوارش را میتوان به حداقل رساند جدید تغییرات

 حایز بسیار سنگدان عملکرد روي خوراك فرم و شکل .باشد داشته وجود تغذیه تغییر زمان دردستگاه گوارش  سالمت روي
 این اگر .شود کوچک روده به سنگدان از خوراك سریع عبور باعث یتواندم بد کیفیت با پلت یا ریز بسیار ذرات .است اهمیت

 روده وارد پروتئین کل باشد نداشته وجود پپسین و اسید تاثیر تحت پروتئین شدن شکسته براي کافی زمان که شود باعث اتفاق
 جذب میافتد اتفاق این وقتی .ندارد را پروتئین کل هضم توانایی کوچک روده زیرا است آور زیان بسیار که میشود کوچک
 موارد در و باکتریایی اختالل خطر موضوعات این دوي هر مییابد، افزایش روده در ویسکوزیته و میشود اختالل دچار پروتئین

 باعث میتواند صدف و سنگریزه کامل، گندم شده، خرد ذرت از استفاده .شود ختم روده نکروز به موضوع است ممکن شدید
 .شود بهبود مخلوط کردن مواد غذایی براي سنگدان تحریک
 بر منفی اثرات مدت طوالنی در میشود نامیده باکتریایی اختالل که ها سکوم و کوچک روده هاي جمعیت در باکتریایی تغییرات

 اجزاي( ودمیش متفاوتی متابولیتهاي تولید به منتج سکوم باکتریهاي فعالیت .)شود مشاهده ذیل چوب چهار( میگذارد خود میزبان
 تولید آمینهاي از عبارتند متابولیتها این از برخی .)میکنند هضم را مغذي مواد آنها که میافتد اتفاق زمانی باکتریها توسط شده تولید
 .میشود روده تحریک نتیجه در و روده سوزش باعث تولید میشوند و آمینه اسیدهاي متابولیسم نتیجه درکه  شده

 .میشود مغذي مواد کمتر جذب باعث باکتریها این فعالیت و مییابد افزایش باکتریایی اختالل زمان در خاصی باکتریهاي حضور
 بیشتر جذب تا میشوند متصل جیره چربی به که صفراوي اسیدهاي کردن فعال غیر وسیله به میتوانند باکتریها برخی مثال، براي

 مواد جذب باعث که سطحی بدهند، کاهش را ویلیها سطح میتوانند دیگر باکتریهاي .بدهند کاهش را چربیها جذب پذیرد، صورت
 معمول غیر طور به گوشت تولید براي خود نیازهاي تامین جهت پرندگان میابد، کاهش مغذي مواد جذب وقتی.میشود مغذي

  .ودمیش مرطوب بستر و خوراك عبور روده، از غذا سریع عبور باعث موضوع این .میدهند افزایش را خوراك مصرف
 

 :مدیریت کلیدي نکات
 باعث نتیجتا که است فلور دستگاه گوارش در تعادل عدم یک .است ثانویه سندرم یک اما نیست، خاصی بیماري باکتریایی اختالل
 وزن کاهش و بد تبدیل ضریب بروز باعث میباشدکه مغذي مواد ضعیف جذب آن نتایج از یکی .میشود به دستگاه گوارش آسیب

 .میگردد نیز مرطوب بستر باعث باشد شدید باکتریایی اختالل اگر .میشود زنده



 

 

 سکومی دفع و آبکی مدفوع تولید وسیله به کلی طور به اما است وابسته آن شدت به باکتریایی اختالل انواع
 .میباشد محتویات آبکی در روده و روده دیواره شدن ضخیم مرگ از پس هاي نشانه .میشود مشخص حبابدار

 ایجاد خوراك تغییرات به پاسخ یا کوکسیدیوز ویروسی، و باکتریایی درگیریهاي محیطی، استرسهاي از میتواند اکتریاییب اختالل
 یا آلی اسیدهاي مانند جایگزین روشهاي از است بهتر بهرحال میشود، درمان آنتیمیکروبیال داروهاي توسط باکتریایی اختالل .شود

 .هستیم متعادل نا روده به مظنون که زمانی همانند شود، استفاده پروبیوتیکها
 و است ضروري امري آن شناسایی بنابراین -یابد بروز مجددا است ممکن نشود شناسایی باکتریاي اختالل اصلی و اولیه علت اگر

 .شود برطرف بایددستگاه گوارش  به آسیب عامل
 رويدستگاه گوارش  مشکالت و صدمه آنگاه باشد ندیده آسیب ایمنی سیستم و باشد یافته توسعه درستی بهدستگاه گوارش  اگر

 و شدند از تخم خارج پرندگان اینکه از پس .بدهد کاهش را آن و باشد موثر میتواند  )خوراك تبدیل ضریب و ( پرندگان رشد
 دوران مدیریت و بهداشت ،امنیت زیستی .استدستگاه گوارش  بلوغ نهایی مرحله واقع در نکردند پیدا خوراك و آب به دسترسی

 سریع بلوغ بواسطه زندگی اول هفته دو طول در .است سالم دستگاه گوارش ایجاد و پولتها سالمتی براي کلیدي نکات جوجه پایی
 تعیین جدي طور به رشدي فاز این از پس پرزها طول میافتد، اتفاقدستگاه گوارش  در سریع بلوغ روده، پرزهاي سریع رشد بهمراه
 روده در کوتاهتر پرزهاي ایجاد باعث ببیند آسیب نوزادي دوران طول در پرزها رشد اگر .میباشد بلوغ زمان در هاپرز طول کننده

 آب و خوراك مصرف واسطه به نوزادي دوران صحیح مدیریت با پرزها اپتیمم رشد.میبیند آسیب پرندگان عملکرد و گردید بالغ
 و روده توسعه دارند خوبی نوزادي دوران که پولتهایی که است شده اهدهمش مزرعهاي مطالعات در .میشود ایجاد کیفیت با

 .ارندد بیشتري ظرفیت و توانایی چالشها با مواجه در اینها و دارند بهتري عملکرد
 آب کیفیت و نظارت در اشتباه میباشد، حیاتی بسیار روده سالمتی براي مدت طوالنی در آب لوله خطوط مدیریت و آب کیفیت
 آب منابع یا خانگی آب( آب منبع با مرتبط آب مدیریت استراتژیهاي .باشد مضر پرندگان عملکرد و سالمتی براي میتواند مزرعه
 سالم آب تهیه براي مراحل کنترل ذیل در شده ذکر چوب چهار .میباشد آب معدنی مواد سطوح و آب PHآّب،  سختی،)روباز
  .میباشد  پرندگان جهت

 
 :آب کیفیت

  آب مدیریت عمومی و کلی پروتکل -1
 ریزي جوجه دو بین بودن تمیز از کافی اطمینان 

   .شود انجام آن تخلیه سپس و ساعت 72 الی 24 براي آب لوله خطوط در هیدروژن پراکسیدبیوفیلم  حذف - 
  در تساع 24 مدت براي را )لیمو جوهر( سیتریک اسید میباشد، ضعیف اسید یک با PH=5 به رسیدن هدف(شاخص  حذف -
 .)نمایید تخلیه آنرا سپس و دهید قرار آب لوله خطوط 

 پرنده رسیدن از قبل -2
 .کنید استفاده آب بشکههاي و سطل قندیها، کله در کننده سفید محلول از -
 .نمایید راتخلیه کننده سفید محلول پرندهها، رسیدن از قبل -



 

 

 گله زندگی طول در-3
  نمایید استفاده آب در PPM 8 کلرین اکسید دي یا پی پی ام 4ا ت 2کلرین  از ( بهداشتی اصول مطابق -

  نمایید استفاده PH= 5.5-7 به رسیدن جهت آب کننده اسیدي از - 
 .)میشود تولید نیز هفتگی 6 در بیوفیلم (  بین ببرید از را بیوفیلم ریزي جوجه دو بین  -

 به کمک میتواند و میباشد روده سالمتی جهت مداوم اي ایهپ اي شاخصه محتویات غلظت روده، دیواره قوام وده،ر سطح رنگ
  .کند مشکالت و معضالت شناسایی

 
  روده سالمتی شاخصهاي:  4 شکل

  
  
  
 تا دیواره با روده صورتی سطح .میباشد ایلئوم و ژوژنوم سپس باال در دئودنوم که میباشد سالم روده دهنده نشان چپ سمت شکل 

 مناسب هضم خوب شاخص رنگ، و محتویات عبور .میباشد مناسب عضله قوام شاخص و دهنده نشان خودش روي خورده
 .میباشد

 قوام میباشد، ملتهب روده سطح دهنده نشان اینجا .است دیگر پرندگان در ضعیف سالمتی با روده دهنده نشان راست سمت تصاویر
 هضم و روده ضعیف سالمتی شاخصهاي موارد این تمام .مشاهده میشود اضافی آب با موکوسی محتویات و میباشد ضعیف روده

  .میباشد دیده آسیب
  
 



 

 

 :دستگاه گوارش سالمتی کننده تامین افزودنیهاي
 در و خوراك آب، به میتوانند محصوالت این کنند، تضمین را دستگاه گوارش سالمتی میتوانند که هستند محصوالت تعدادي

 متغیر بسیار دستگاه گوارش سالمتی به مربوط هاي افزودنی .شوند اضافه خوراك روي مزرعه در یا شوند اضافه آردي خوراك
 سالمتی، با مرتبط محصوالت برخی .است کرده دشوار را آنها انتخاب موضوع این .میباشد متفاوت عملکردشان نحوه و است

 مانع برخی و بهتر هضم باعث برخی ،میدهند توسعه را روده بافتهاي محرکها برخی میکنند، تحریک یا تامین یا را مفید باکتریهاي
 به مربوط مشکالت که است مهم بسیار بگیریم، آنها مصرف به تصمیم میخواهیم وقتی بنابراین .میشوند عوامل بیماري زا رشد از

 محصوالت این .دارد را مشکالت آن کردن برطرف توانایی محصول آن که باشیم مطمئن و شود بررسی دستگاه گوارش سالمتی
 این تشخیص مهم .میشوند استفاده آنتیبیوتیک کاهش هدفمند هاي برنامه در آنها و میشوند نامیده ها آنتیبیوتیک جایگزین باغل

 هدف یک از بخشی عنوان به .شود استفاده جایگزین هاي-استراتژي و شود جلوگیري ها آنتیبیوتیک مصرف از که است موضوع
 زندگی مختلف دوران در توجهی قابل میزان به را روده نیازهاي براي حل راه که است محصول یک مدیریت هدف استراتژیک،

 .کند برطرف پرندگان
 تجمعات باال بردن هدف توسعه مرحله طول در ).5  شکل( نگهداري و عبور ،ایجاد دارد، برجسته مرحله سه دستگاه گوارش

ت به دوره زمانی که در آن نوساناتی در محیط دستگاه گوارش انفعال مربوط اس. میباشد ایمنی توسعه و بافت تحریک و ییباکتریا
 باعث میتواند وقایع این .در پاسخ به فاکتورهاي ناگهانی مانند تغییرات خوراك، واکسیناسیون و جابجایی پرندگان صورت میگیرد

 که دارد اي دوره به اشاره نگهداري مرحله .شود باکتریها حد از بیش رشد و جذب عدم خطر افزایش و روده محیط در تغییرات
 پاتوژنی چالشهاي یا مدیریت دلیل به دیدن صدمه خطر هنوز بنابراین است، رسیده تعادل به و شده متوقف دستگاه گوارش توسعه
  .است مهم بسیار روده بافتهاي از حفاظت و حمایت بنابراین دارد، وجود

  
  نگهداري

  
  دستگاه گوارش -
  میکروفیلور گوارشی -
  یکپارچگی دستگاه گوارش توسعه -
  

اطمینان از حمایت هموستازي 
  روده

  عبور
  
  تغییرات خوراك -
  واکسیناسیون -
  محیط -
  جابجایی پرندگان-
  

جلوگیري از کاهش جذب مواد 
مغذي و جلوگیري از رشد باکتري 

  .هاي کمتر مفید میباشند

  توسعه
  
  بافت هاي دستگاه گوارش  -
  ایمنی دستگاه گوارش -
  روبی دستگاه گوارشفلور میک -
  

تنظیم دستگاه گوارش براي 
  زندگی پرنده

  
فهمیدن نیازهاي دستگاه گوارش در مراحل مختلفی از زندگی پرنده و اهداف اصلی که سالمت دستگاه گوارش را تامین :  5 شکل

  .میکنند



 

 

 :گیري نتیجه
 تمام در تبدیل ضریب و رشد ینبهتر آوردن بدست در کلیدي نکته خوب، دستگاه گوارش سالمت باالنس نگهداري

 مدارك .کردند تالش روده ایمنی و دستگاه گوارش عملکرد ، دستگاه گوارشفلور  درك براي محققین از بسیاري .خوراکهاست
 انواع طیور، تولیدات در مناطق تنوع .است اي پیچیده محیط دستگاه گوارش که اینست دهنده نشان که دارد وجود بسیاري

 اضافه سالم دستگاه گوارش ایجاد جهت موضوع پیچیدگی به اولیه مواد و بیماري چالشهاي منطقه، هواي و آب ها، مدیریت
 که میافتد اتفاق پرندگان خوب مدیریت طریق از سالم دستگاه گوارش نگهداري و توسعه که است روشن وضوح به اما میکند،
 .یشودم مناسب عملکرد و آسایش و رفاه سالم، پرنده نگهداري باعث

  :ذیل شکل

 



 

 

 تهویه
 .میباشد الزم مناسب تهویه بنابراین است، الزم پرنده سالمتی براي تازه هواي  -

 .شود رطوبت و آمونیاك کربن، اکسید دي تجمع به منتج میتواند تهویه اختالالت - 
 .میخورد هم بر بستر کیفیت نشود دفع اضافی رطوبت اگر  -
  .شود پا کف ضعیف سالمتی و دستگاه گوارش ناراحتی باعث میتواند فوق موضوع نتیجه در  -

 
 زیستی امنیت

 .میکند بیمار را پرندهاي هر ضعیف زیستی امنیت  -
 رعایت توسط میتواند موضوع این شوند، وارد بوقلمون به تصادفی طور به میتوانند دستگاه گوارش عوامل بیماري زاي از تعدادي  -

 :یابد کاهش ذیل موارد
 .سالنها بین آن تعویض یا سالن ورودي عفونی ضد محلول در چکمه ردنب فرو —
 .موذي حشرات کنترل —
 .خوراك انبار و سالن بداخل وحشی پرندگان ورود از جلوگیري—
 .خوراك مناسب ذخیره—

 .قبلی دوره میکروبهاي معرض در گرفتن قرار از جلوگیري /کردن محدود  -
 .کردن عفونی دض و تمیز از مناسب اطمینان  -
 .هستند عفونی ضد و تمیز آبخوري سیستم به مربوط تجهیزات سایر و خطوط اینکه از اطمینان  -
  .میدهند کاهش را بیماري بروز شانس فوق موارد رعایت  -

 
 دما

 .شود پرندهها ناراحتی باعث میتواند مناسبنا دماي -
 .دهد قرار تاثیر تحت را خوراك مصرف میتواند دما -
 .باشد رسان آسیب دستگاه گوارش به میتواند ماي نامناسبد -
  .افتد می اتفاق مسن پرندگان در خوراك بد تبدیل ضریب و دستگاه گوارش ضعیف عملکرد نتیجتا -

 
 جوجه پایی / دستگاه گوارش زودهنگام سالمتی

 .میباشد امکان حد تا دستگاه گوارش توسعه افزایش کلیدي موضوع -
 .میباشد مناسب تبدیل ضریب آوردن بدست براي روده توانایی در پیشرفت یک این -
 .دارند مساعدي و مناسب شرایط جوجه پایی دوران در پرندهها که شود حاصل اطمینان باید -
 .باشد رسان آسیب ایمنی سیستم و دستگاه گوارش توسعه به میتواند بهینه سطح از کمتر مدیریت -



 

 

 .میباشد بسیار ناراحتی احساس ناکارآمد دستگاه گوارش یک نتیجه -
 .میباشد حیاتی بسیار دستگاه گوارش تکامل و توسعه براي خوراك و آب به هنگام زود دسترسی -
  .میباشد دستگاه گوارش فلور و بافت بلوغ به آسیب باعث خوراك و آب به جوجهها دیرهنگام دسترسی -

 
 خوراك

 .هستند موثر دستگاه گوارشفلور  باالنس روي خوراکی اولیه مواد و خوراك تغییرات -
 خود متابولیک نیازهاي تا دارد بیشتري غذاي به نیاز پرنده زیرا میشود، تیدیل ضعیف تبدیل ضریب به فقیر خوراك یتکیف -

 .کند برآورده را
 .میشود دستگاه گوارش عملکرد و سالمتی به صدمه باعث سنگدان، ضعیف توسعه -
 مناسب مغذي مواد سایر و پروتئین هضم روي موضوع این دارد، سنگدان از باالیی عبور سرعت بسیار، ریز ذرات با جیره -

 .نیست
  .شوند پایین وري بهره یا عفونت باعث میتوانند نهایت در که شوند روده بافت به صدمه باعث میتوانند مایکوتوکسینها -

 
 شدید چالش هاي دوره

 :است ناپذیر اجتناب ها چالش آن که دارد وجود طیور پرورش طول در وقایعی -
 واکسیناسیون

 خوراك یراتتغی
 پرندگان جابجایی

 .بیافتد اتفاق باکتریوزیس دیس سندرم موارد برخی در و باشد داشته نوسان میتواند روده میکروبیوتاي دوران این طول در -
 .کند حفظ را دستگاه گوارش سالمتی میتواند که میباشد پروبیوتیک از استفاده دوران این در کلیدي راهکار یک -


