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 محیطی صحیحدوران نوزادی: ایجاد شرایط 

بدست آوردن یک شروع خوب، مهمترین زمان در سیکل تولید است. این موضوع باید با تهیه محیطی که مشوق 

های یکروزه در نتیجه سرما و گرمای بیش از باشد ایجاد گردد. عدم پیشرفت عمده در پولتمصرف آب و خوراک می

 شود.اخیر در رشد لوله گوارشی و سیستم ایمنی میودیت در مصرف زودهنگام، که باعث ایجاد تحد که باعث محد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. نشان داده شده است برای بدست آوردن بهترین نتیجه در زمان شروع گراد میسانتیدرجه 40الی  39.4ها مابین دمای بدن جوجه

 . (Dr vern Christensen, 2014های دمایی باشد )پرورش دمای سالن نزدیک همان محدوده

ها حرکت دمایی مناسبی داشته باشد، اجازه داده شود جوجهمحیط پرورش باید در سرتاسر فضایی که آب و خوراک وجود دارد توزیع 

 آزادانه داشته باشند تا نتایج مناسب گردد.

شروع خوب برای گله های دمایی مخصوص برای اطمینان از یک های با طراحی متفاوت، با پروفایلتواند از طریق سالناین موضوع می

 شود. کنند، کالفه شده و مصرف آب و دان آنها کم میهایی که گرمای بیش از حد دریافت میبه وقوع بپیوندد. پولت



گراد باشد و آنها جایی جهت سانتیدرجه 35افتد که دمای سرتاسر مناطقی که آب و خوراک توزیع شده بیش از این اتفاق زمانی می

 را نداشته باشند. فرار از این دما 

 تواند موضوع یکنواختی در این سو و آن سوی گله را تحت الشعاع قرار بدهد. این موضوع در طوالنی مدت اگر کنترل نشود می

 

 پرورشیمخصوص های رینگ

چک و هیترهای هایی کوگیرد. شامل رینگاستفاده از رینگ پرورش به طور عرف برای سالیان متمادی است که مورد استفاده قرار می

 توان دارند(.  but 30000یاد شده پرورش دوران نوزادی با سوخت گازی یا پروپان )به طور عرف هر کدام از هیترهای 

ها به وسیله گرمای تولید شده از اشعه مادون قرمز پوشانده شده است که در واقع واحد گرمایی نیز نامیده محیط فراهم شده برای جوجه

 ها در هر رینگ به فضای دسترسی به آب و خوراک در آن منطقه گرمایی مرتبط است.جوجهشود. تعداد می

ترین منطقه از شود )بیشترین فاصله از سمت دیوارها(، اما خارجیگیری میها اندازهبه طور نرمال دمای سالن در لبه کناری ردیف رینگ

-گراد میدرجه سانتی 30الی  29هایی دمای توصیه شده سالن نین سالنباشد. در اینچگرمای تولید شده توسط تشعشع مادون قرمز می

 31الی  29رویم به دمای ها پیش میگراد باشد و هر چه به سمت کنارهسانتیدرجه 42الی  40زیر هیترها باید باشد. رنج دمایی دقیقا 

 بستگی دارد. شویم و این موضوع به ارتفاع هیترها از سمت زمینگراد نزدیک میدرجه سانتی

گراد در بین فضایی که دان و آب توزیع شده، سانتیدرجه 35الی  32هیترها باید یک سیکل روشن و خاموش برای ایجاد دمایی ما بین 

 دهد که با حرکت به داخل یا بیرون حلقه هیترها منطقه راحت را پیدا کنند. ایجاد نماید. این موضوع به پرندگان اجازه می

توانند نقاط دمایی ایجاد کنند که عالوه بر نیاز های متناقضی دارند، میشوند یا سیکلمچنان در دمای باالیی تنظیم میهیترها که ه

 شود.گراد در زمان سیکل حرارتی شروع میسانتیدرجه 54الی  51دمای مستقیم زیر هیتر از پرندگان باشد. 

 

 پرورشیمخصوص  هایسالن

گیرند. این ها تحت یک منبع حرارتی قرار میشود، بدون در نظر گرفتن رینگ، جوجهبزرگ شناخته میسالن کامل، به عنوان سالن 

 گرفتند. ها پس از دوران نوزادی در صنعت طیور در آن قرار میروش الگویی بود که جوجه

 ه شده دمایی نزدیکتر است.باشد، دمای سرتاسر سالن در روش کل سالن به پروفایل توصیکل سالن پرورش از رینگ متفاوت می



کنند. به عبارت ها آزادانه حرکت کنند و دسترسی آسان به آب و خوراک در سرتاسر سالن پیدا میدهد جوجهاین موضوع اجازه می

 حلقه شده است. تبدیل به دیگر کل سالن 

نماید. هدف بهترین نتیجه را حاصل مییک سیستم حرارتی با پوشش وسیع تشعشعات مادون قرمز یا یک تعدادی هیترهای کوچک 

 شود. گیری میهای هیتر، بر اساس تیپ هیترهای دوران نوزادی اندازهترین لبه سالن یا در بین دستگاهدمایی به صورت نرمال در خارجی

ارتی و توزیع گرمای گراد داشته باشد، که این موضوع به منبع حرسانتیدرجه 33.3الی  31.1تواند رنجی بین دمای هدف سالن می

 مادون قرمز در سرتاسر کف سالن بستگی دارد. 

-ها و آبخوریگراد داشته باشد. دمای کف سالن، بین دانخوریسانتیدرجه 46الی  35نقطه گرمایی مادون قرمز باید رنجی در محدوده 

باشد که منبع ها باشد. بسیار مهم میعالیت جوجهگراد باشد تا مکانی برای تشویق خوب فسانتیدرجه 35الی  32.3ها باید در محدوده 

 کربن از سوخت گاز تامین نماید. اکسیدمادون قرمز فراوان داشته باشیم تا گرمای مورد نیاز را بدون تولید دیحرارتی با گرمای 

های رمای اضافی مشابه با رینگشود زیرا باعث تولید گسیکل با زمان طوالنی و حرارت با نقطه دمایی باال منجر به نتایج ضعیفی می

 نماید. انفرادی کوچک می

 

 نتیجه 

ریزی برای شرایط رایج رینگ انفرادی در برابر طرح کل سالن های توصیه شده اهداف دمایی سالن برای دوران جوجهلیست 1جدول 

 دهد. را نشان می

ریزی نیاز به دمای گرمی دارد، که باید شامل سرتاسر سالن برای نگهداری در شرایط راحت و توانید ببینید که کل سالن جوجهشما می

 حتی پراکنده بودن آنها بشود. 

باشد و گرنه فعالیت جوجه جهت باشد که این موضوع صرفنظر از تامین دمای کافی میباید تاکید بشود که نیاز به تعویض هوا می

 یابد.مصرف خوراک کاهش می

 گیرد، قبل از ورود جوجه باید دمای مورد نیاز آنها تامین بشود. نظر از اینکه کدام روش مورد استفاده قرار میصرف

ریزی شامل ایجاد سالنی تمیز و ضدعفونی شده و همچنین ایجاد خطوط آب و تغذیه سالم با عملکرد صحیح و جوجهموضوعات قبل از 

 باشد. ریزی میاحل جوجهها و مشاهده دقیق مرکالیبراسیون دستگاه

 



 

 

 

 

 

 

 : توصیه هدف دمای سالن برای دوران نوزادی در سیستم تک رینگ یا کل سالن1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیوتیکتولید محصوالت بوقلمون بدون مصرف آنتی

جهان است که پرورش دهندگان ها، هدف معمول سرتاسر بیوتیکبدون مصرف آنتیتولید محصوالت بوقلمون 

باشد. مدت طوالنی است که بیوتیکی در حال ازدیاد میباشد، زیرا تمرکز بر مقاومت آنتیدر حال افزایش می

بیوتیک به عنوان راهی سریع و آسان برای حل مسایل تولید یا مربوط به مدیریت به جای مقابله با استفاده از آنتی

بیوتیک ی پرندگان برای حذف نیاز آنها به آنتیدالیل اساسی وجود دارد. هدف صنعت باید توسعه شرایط محیط

ها و مدیریت بهتر و یک اتحاد تواند به وسیله توسعه و پیشرفت در تاسیسات و آموزشباشد. این موضوع تنها می

 کامل بدست آید.

 

مادر، امنیت زیستی، سالمتی باشد که شامل: سالمتی گله ترتیب برای بدست آوردن چنین هدفی نیاز به تعدادی فاکتور مهم میبدین 

 باشد. گله، سالمتی روده، کیفیت آب و مدیریت محیط می

 

 سالمتی گله مادر

-های مادر سالمی که خوب و باالنس تغذیه میاند، گلههایی باشد که واکسیناسیون خوبی دریافت کردهها از گلهتامین جوجهئ منشا

و شود بتوانند مقاومت داشته باشند ز مشکالت اولیه که در دوران نوزادی ایجاد میها در برابر بروشوند بسیار ضروری هست تا جوجه

 باشد.بیوتیک مهم و ضروری میتوسعه خوب و باالنس فلور مناسب داشته باشند که این موضوعات برای تولید محصوالت بدون آنتی

 

 امنیت زیستی

های عفونی بسیار الزم است که به وسیله جلوگیری از معرفی و حضور بیماریای باید برقرار شود. یک برنامه بیوسکیوریتی سختگیرانه

 نظیر عواملی مانند مایکوپالسما از سالمتی گله محافظت نماییم.

باشد. موارد ها مورد نیاز میها داخل و بین گلهیک برنامه موثر جهت شناسایی منابع بیماری و استقرار برنامه پیشگیری شیوع این پاتوژن

 باشد. لی شامل محرومیت و مهار میعم

اند و همچنین پرسنلی برای بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه و تجهیزاتی که در سایر واحدهای پرورشی استفاده شدهمحرومیت برای مثال 

و سایر ها، کنترل جوندگان و حشرات و ورود پرندگان وحشی که در واحدهای پرورشی فعالیت دارند. مهار شامل قرنطینه سالن



هاییکه به طور باشد. نصب دوش جهت استحمام در بدو ورود به مزرعه و همچنین استفاده از لباسهای پرورشی میحیوانات به سالن

 گیرد. استاندارد مورد استفاده قرار می

وبی داشته باشیم. با این وجود، ریزی توجه داشته باشیم تا بتوانیم به طور قاطع عملکرد خبسیار ارزشمند است که به فاصله بین دو جوجه

چند روز استراحت نماید. این زمان به ها تحت شرایط خشک، تمیز، ضدعفونی و خالی بسیار مهم است که توجه کنیم سالن بوقلمون

 ای بستگی دارد.مشکالت سالمتی و موقعیت منطقه

 

 امنیت زیستی

باشد. مدیریت بستر ال کنترل کوکسیدیوزیس و آنتریت نکروتیک میبیوتیک معمومهمترین موضوعات در طول زمان تولید بدون آنتی

 نماید. کند. عدم دسترسی به واکسن کوکسیدیوز این موضوع را مشکل میو تراکم گله در این رابطه نقش موثری ایفا می

-ز برنامه واکسیناسیون شایستههای طیف ویروسی و باکتریایی باید اها جهت جلوگیری از یکسری بیماریبر اساس منطقه و وضعیت گله

اند و معموال هدفشان های اتوژنی که اختصاصا برای فرآیند خاصی طراحی شدهای استفاده کرد. در صورت لزوم، استفاده از واکسن

بسیار مفید و های معمول تواند مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار برای به حداقل رساندن صدمات پاتوژنهای باکتریایی است، میعفونت

 موثر هستند.

 

 سالمتی روده و خوراک

باشند. برای ها نیز موثر میها، فاکتورهای بسیاری بر سالمتی روده اثرگذار هستند و نتیجتا بر عملکرد و حساسیت به عفونتدر بوقلمون

فیزیکی خوراک، عدم دسترسی  ای، شامل فرمهضم اپتیمم بسیار ضروری است که کیفیت خوراک مناسب باشد. فاکتورهای ضد تغذیه

 کنند.ها نقش کلیدی در کاهش سالمتی روده ایفا میبه خوراک در نتیجه تراکم باال، اجزای مغذی خوراک و مایکوتوکسین

ها را منع کند. سطوح خطر بیوتیک نیازمند بخشی است که پرهیز از سطوح بیش از حد مجاز مایکوتوکسینهای تولید بدون آنتیبرنامه

 تواند افزایش یابد. برخی مناطق میدر 

های گر باشند و در صورت نیاز برنامهمایکوتوکسین خوراک را نظارههای تولیدکنندگان باید جهت وجود یا عدم وجود آلودگی

 تواند زیان را افزایش دهد و باعث آسیب توسطهای آسیب دیده و شرایطی که میمدیریت مایکوتوکسین را مدیریت کنند. دانه

 حشرات گردد باید به حداقل برسد.



تواند به دستگاه گوارش آسیب برساند و های باکتریایی آب و خوراک میآلودگی های فاسد باید عودت داده شوند.ها و روغنچربی

دسترسی به مواد شود متعاقبا های التهابی گردد و همچنین باعث کوتاه شدن زمان عبور مواد هضمی از لوله گوارش نیز میمنجر به پاسخ

 شود. مغذی کم می

تواند منجر به خیسی بستر و سرمادهی پرندگان و بروز مشکالتی در روده کنترل ضعیف محیط، خصوصا مدیریت ضعیف تهویه می

 تواند باعث اسهال گردد. اسهال در پرندگان تخمگذار باعثپرندگان که باعث بدتر شدن بستر و کاهش سالمتی روده و در نهایت می

های بالشتک پا گردد. بستر خیس همچنین باعث ایجاد زخمکشی میهای جوجهکثیفی تخم و مورد قبول نبودن آنها توسط کارخانه

 گردد. می

 

 کیفیت آب

آید و وقتی شود اگر چه یک ماده مغذی حیاتی به حساب میهای تولیدی بوقلمون نادیده در نظر گرفته میاغلب کیفیت آب در سیستم

تواند به پرنده آسیب برساند. از طرف دیگر ها زیاد باشد میها، مخمرها و قارچهای مضر آلوده باشد یا به طور کلی تعداد باکترینپاتوژ

، نیاز است که ما به خاطر بسپاریم بوقلمون در طول مدت زندگی دو برابر مقدار دان مصرفی آب شودبه کیفیت خوراک توجه بسیار می

 کند. مصرف می

ها بسیار حایز اهمیت های آب و آبخوریحتی اگر کیفیت منبع اصلی آب مورد استفاده خوب باشد، تنظیم، نظافت و ضدعفونی لوله

تواند ای باید روزانه نیز انجام شود. این موضوع به خاطر وجود باکتری، قارچ یا مخمر است که میاست که عالوه بر انجام بین دوره

توانند شرایط قابل قبولی برای ها میها یا واکسنسیستم آب مستقر نماید. برخی محصوالت افزودنی نظیر ویتامینسریعا بیوفیلمی را در 

 ایجاد بیوفیلم داشته باشند. 

 آل باید از ساخت بیوفیلم در آغاز امر پس ازیابد. به طور ایدهرود سالمتی بهبود یافته و مرگ و میر کاهش میوقتی بیوفیلم از بین می

 ریزی جلوگیری بعمل آید.نظافت خطوط آب بین دو جوجه

ها در آب مصرفی حیواناتی کنندهها و سیستم آبخوری حایز اهمیت است. مصرف ضدعفونییک برنامه ضدعفونی روزانه برای پرنده

شوند مجاز گردیده میهایی که توسط آب تولید شوند جهت جلوگیری از بوجود آمدن پاتوژنکه به عنوان خوراک انسان محسوب می

 است.

ها به مزه و طعم حساس هستند و به باشد به ذهن بسپاریم که بوقلمونهای ضدعفونی متنوعی باید مورد استفاده قرار گیرد. الزم میروش

 توانند مصرف آب را کاهش بدهند. عنوان یک پاسخ به طعم و مزه بد می



 محیط

ای که متناسب بیوتیک بوقلمون الزم و ضروری است. هر پرندهگله برای تولید بدون آنتیها با تراکم پایین شرایط محیطی خوب سالن

تر تحت تاثیر قرار گیرد و سالمتیش دربرابر مشکالت بیشتحت استرس قرار می سنش تجربه صحیحی از محیط خودش نداشته باشد

 گیرد. می

مهم است تا رقابت بین پرندگان پیش نیاید. استرس ی کافی بسیار در طول دوران نوزادی برای مثال تهیه فضای دانخوری و آبخور

تواند اثرات تحریکی روی روده داشته باشد، صدمات بیشتر باعث از بین رفتن میصدمات منفی روی الگوی مصرف خوراک که 

 شود. ها میسالمتی روده و مزمن شدن بیماری

گرمایی و یا سرمایی و ایجاد تهویه صحیح برای جلوگیری از صدمات گازها و نگهداری و کنترل دقیق دما برای جلوگیری از استرس 

 رطوبت اضافی و تهیه اکسیژن مناسب و کمک به ایجاد شرایط راحت و تغذیه مناسب، الزم و ضروریست.

د و غبار و خشکی کنند. هدف تهیه بستر با شرایط خوب و عاری از گرها زندگی خود را در تماس نزدیک با بستر سپری میبوقلمون

-باشد تا از بروز مشکالت نظیر مشکالت تنفسی جلوگیری به عمل آید. سطوح باالی آمونیوم در هوا باعث افزایش آسیب به بافتمی

 شود.ها میهای مسیر عبور هوا و بنابراین افزایش حساسیت به عفونت

 

 گیرینتیجه

بیوتیکی ن یک گزینه عملی وجود دارد که اگر صنعت بسمت تولیدات بدون آنتیبیوتیک به عنواهای متمادی استفاده از آنتیبرای سال

های موجود در بیوتیک واقعا مطلب جدیدی برای سیستمپیش برود نیاز است تغییراتی در صنعت به وقوع بپیوندد. تولیدات بدون آنتی

ن باشیم هیچ منطقه متروکه جهت ایجاد تغییرات وجود و باید مطمئحال حاضر کشور نیست، اما نیازمند دقت و توجه به جزئیات دارد 

های اصالح شده و عملی استفاده گردد. داشتن رویکردهای های خاص دائما بازبینی گردد و در صورت لزوم از روشندارد. روش

 شود. عملی نسبت به انفعالی باعث پیشرفت در بدست آوردن نتایج دلخواه می

 

 

 

 



 های بوقلمونتنظیم صحیح ارتفاع آبخوری

حلقه "میرندعادات قدیمی سخت می"رسد ضرب المثلی داشته باشند که های زیگیتی به نظر میشرکت سیستم

باز بود. ای های زنگولههای اخیر، اعتقاد واقعی به آبخوریصحیح در بخش بوقلمون از صنعت طیور، تا سال

آبخوری باز را ادامه دادند، مدت مدیدی بعد های بسیاری از پرورش دهندگان بوقلمون استفاده از سیستم

-ها، رفتارهای عصبیهای بسته تغییر دادند زیرا بوقلمونهای آبخوری را به سیستمپرورش دهندگان طیور سیستم

 شان با ضعف هماهنگی چشم و نوک، همراه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T- Maxهای بوقلمون ها و آشامیدن از آبخوریفعالیت بوقلمون

 

 



ای برای تامین های ماشهتوانند به آنها آسیب برسانند و پینها میهای تیپ نیپل معمولی راه حل مناسبی نیست زیرا بوقلمونآبخوری

 رسد.ها، حیات و پروسه آبخوری کوچک به نظر میهدف مورد نظر، فعالیت

-های بسته میتر و یک طراحی کامل جدید شبیه آبخوریبهرحال، این مشکالت به صورت حل نشده وجود دارند با توسعه متریال قوی

 توان راهی برای حل این مشکل پیدا کرد. 

به روشی طراحی شدند که آب در طول پروسه مصرف به داخل ظرف متحرک سفتی تراوش  Ziggityشرکت  T-Maxهای آبخوری

 زدگی گردد.و مقدار مازادی ندارد که باعث کپک شودشود، در حالیکه دقیقا مقدار مورد نیاز مصرف به داخل آن تراوش میمی

 دهد. ها از طریق آب را کاهش میها در ارتباط با شیوع بیماریمشکالت بوقلمون T-Maxهای استفاده از آبخوری

شود و باید لبه ظرف آبخوری متحرک گیری مخصوص براحتی باعث تنظیم ارتفاع خطوط آبخوری متناسب سن مییک وسیله اندازه

 متناسب با سن بوقلمون از نظر ارتفاع تنظیم گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ای باز با ریخت و پاش های زنگولهکنی ظرف آب یک مهاجرت بزرگ از آبخوریتر شدن و خود تمیزسیستم به وسیله بسیار کوچک

 باشد. فراوان و سطوح بیشتر جهت درگیر شدن با بیوفیلم داشته است که بسیار نمایانگر می

-Tهای ای، نقطه مقابل آبخوریهای تیپ زنگولهیابد. با آبخوریشود و کیفیت بستر بهبود مینشت بسیار کم می T-Maxعالوه با، ب

Max توانند سریعا رشد کنند و به پرندگان آسیب ها میکند که میکروارگانیسمبستر به طور دائم خیس است، که محیطی ایجاد می

ها انرژی دریافتی خود را صرف و شود زیرا پرندگان برای پیشگیری از ابتال به بیماریرشد پرندگان متوقف میبرسانند یا برای همیشه 

 کنند. مصرف می

های مذکور در باال اگر در پرورش و مدیریت بوقلمون پیشرفت بزرگی است بر اساس گفته T-Maxهای بهرحال، استفاده از آبخوری

-ها از بین میبرای پرورش و مدیریت بوقلمونن تنظیم ارتفاع استفاده کنیم سریعا تالش پرورش دهنده ای بدوهای زنگولهاز آبخوری

 ها تنظیم شود.ای با ارتفاع پشت بوقلمونهای زنگولهرود حتی اگر ارتفاع آبخوری

-Tگیرد. دلیل اینست که میها قرار لبه آبخوری در سرتاسر سیکل پرورش باالتر از پشت )کمر( بوقلمون T-Maxهای با آبخوری

Max ها طراحی شده است.دقیقا با توجه به رفتارهای بوقلمون 

کنند سپس سر را هایی که به وسیله نوک تهیه میتوانند بلع داشته باشند. آنها آب را به وسیله اسکوپها مانند سایر ماکیان نمیبوقلمون

ها ای برای نوشیدن آب بوقلمونرود. در یک آبخوری زنگولهسیستم گوارشی پیش میو آب به وسیله نیروی جاذبه بسمت برند باال می

 دان بواسطه نیروی جاذبه برود. دهند آب به داخل چینهبرند یا اجازه میگیرند و سپس برای بلع سرشان را باال میتر میسرشان را پایین

رای بلع باید باال بیایند و برای برطرف شدن تشنگی این کار را باید تکرار برای گرفتن و دریافت آب پرندگان باید پایین بروند و سپس ب

شود و بستر را کنند. این باال، پایین، باال، پایین و حرکات تکراری بدین معنی است که آب از اطراف نوک پرندگان ریخت و پاش می

 کنند.خیس و خیلی خیس می

 های ایستاده با سر کشیده همراستا باشد. آبخوری باید همیشه حداقل با نوک بوقلمون، لبه فعال  Max-s T,Ziggityهای با آبخوری

برند هایشان اسکوپی از آب برمیدارند و سرشان را باال میبرند، توسط نوکزمان نوشیدن آب آنها سر خود را به باالی لبه آبخوری می

ند به واسطه نیروی جاذبه آب فروبرده شود. به وسیله نوشیدن آب به این دهاند و اجازه میدر حالیکه هنوز جلوی ظرف آبخوری ایستاده

های بدین معنی که اگر احتمال ریزش آب از کناره -افتدسر و نوک در جلوی ظرف آبخوری باقیمانده و نوشیدن اتفاق می -روش

 ریزد. ریزد و روی بستر نمیها وجود داشته باشد در ظرف مینوک

 

 



 ش آبکمترین ریخت و پا

و حفظ وضعیت نوشیدن ایستاده به معنی روش مفید و موثر نوشیدن آب است که ریخت و پاش  T-Maxهای نتیجه استفاده از آبخوری

شود و عملکرد آنها توسعه ها فراهم میشود، محیط بهتری برای بوقلمونماند، آمونیوم کمتر تولید میکند. بستر خشک میرا کم می

 یابد. می

-ابزار مفیدی جهت اندازه Ziggityباشد. سیستم آبخوری ترین فاکتور در رسیدن به نتایج خوب و مفید میارتفاع آبخوری مهمزیرا 

-گیرد و ارتفاع دقیقا تنظیم مینماید. که بسادگی بین زمین و خطوط آبخوری قرار میگیری ارتفاع پرندگان و جنسیت و سن تنظیم می

 گردد. 

های همچنین پالستیک Ziggityف دارد یک طرف برای پرندگان نر بالغ و یک طرف برای پرندگان ماده بالغ، ابزار نامبرده دوطر

 گیری نیاز دارید. نماید. همه شما به یک نوار اندازهاند را نیز پیشنهاد میبندی شدهمتر و اینچ درجهدستی را که بر اساس واحدهای سانتی

های آبخوری در طیور را پیدا کرده است که نقش مهمی در توسعه بهترین روش عملی سیستم  Ziggity Systemبا گذشت زمان، 

 کند. تولیدات طیور ایفا می

 گردد.خواهیم کمک کنیم نه تنها به واسطه تامین این ابزار بلکه توضیح دلیل انجام خوب آن که باعث ارتقا تولید میبا این تالش، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاپروتئینی و لیزین در بوقلمونتطبیق نیازهای 

های ژنتیکی های اخیر افزایش یافته که عمدتا به دلیل پیشرفتها در دههپتانسیل عملکرد میانگین رشد بوقلمون

باشد، افزایش وزن روزانه بوده است. در متون فرانسوی، تولید تجاری، که عمدتا مختص نژادهای متوسط می

 رسیده است. 2016به یکصد و بیست و یک گرم در روز در سال  1990هشتاد گرم در روز در سال 

 25باشد در حالیکه کیلوگرم می 15.3روزگی  130، نشان داده شده است، میانگین وزن بوقلمون نر تجاری فرانسوی در سن 1در شکل 

 (.data drawn from aviperf techna data baseکیلوگرم بوده است ) 10روزگی  106سال قبل در سن 

های بوقلمون باید کامال با حداکثر نیاز آنها منطبق های تهیه شده در جیرهبنابراین، بر این اساس، با این ارزیابی، پروتئین و اسید آمینه

 باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Aviperf data base. مرکز تجاری فرانسه )2016الی  1992های : وزن زنده بوقلمون نر در بازه سال1شکل 

 

 آل پروتئین مفهوم ایده

های تجاری بر این مساله خصوصا نیاز به تامین اسیدهای آمینه دارد. در جیرهپروتئین مفهوم خوبی در اثر اصلی روی عملکرد رشد دارد، 

آمینه باشند. ترئونین، والین و ایزولوسین به ترتیب اسیدهای های محدود کننده میآمینهپایه ذرت، کنجاله سویا لیزین و متیونین اسید

 ها دارد. های متغیر اثرات بزرگی در رشد بوقلمونآمینهباشند. بعالوه، ارتباط بین اسیدمحدود کننده بعدی می



تواند تواند اثرات آنتاگونیستی داشته باشد که میها میآمینهبه عبارت دیگر، مصرف زیاد از یک اسید آمینه بدون توجه به سایر اسید

 رشد را محدود نماید. 

گیرد از طرف دیگر روابط بین سایر اسیدهای آمینه ضروری به )نقطه رفرنس( مورد استفاده قرار میمعموال، لیزین به عنوان اسید آمینه 

ارتباطات این مفهوم با دقت بیشتر برای باالنس دقیق آل پروتئین. این هست مفهوم ایدهکند. درصد لیزین با توجه به سن را بیان می

شود. سهم خوراک نباید بیش از اندازه یا کم باشد باشد در نظر گرفته میآمینه ضروری مورد نیاز که مناسب نیاز حیوانات میاسیدهای 

 و نباید با تامین یا هدف انرژی باشد.

 د. گیرآل پروتئین سرتاسر سیکل رشد حیوانات را در بر مییابد، پذیرفته شده که ایدهها با سن تغییر میسینتیک بافت

نیازهای حیوانات به دلیل ژنتیک یا سایر مسایل در حال افزایش است، بدین مفهوم است که تهیه خوراک با باالنس اسیدهای آمینه 

 باشد. ضروری بر اساس لیزین ضروری می

 

 کاهش پروتئین خام

بیاید که این موضوع باعث بهبود پروتئین شود پروتئین خام جیره پایین فرموالسیون خوراک بر اساس مفهوم ایده آل پروتئین باعث می

شود. در واقع سطوح باالی پروتئین باعث ایجاد بستر مرطوب، موضوعات جدی نظیر، زخم بالشتک، تاول عضله سینه و عملکرد می

 شود. ضعیف می

 یط زیست بهتر است. تر و برای محکاهش پروتئین خام جیره به وسیله فرموالسیون بر اساس نیازهای اسیدهای آمینه اقتصادی

 Techna, saintدر سطح مزرعه طراحی شد )برای ارزیابی اثر پروتئین خام و سطح لیزین در عملکرد بوقلمون یک آزمایشی 

symphorien, france2016). 

-بوقلموندر این آزمایش، هدف آزمون بدین صورت بود که دو سطح لیزین با دو سطح متفاوت پروتئین ترکیب گردید و در پرورش 

مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهایی نظیر مصرف خوراک، رشد و مصرف آب در طول دوره استارت تا رشد )تا  BUT6های نر 

 روزگی( مورد محاسبه قرار گرفت. 48سن 

ز فرموالسیون تنظیم گردید، سپس با نتایج حاصل ا nutritional s, Technaسطوح باالی پروتئین و لیزین بر اساس استانداردهای 

 22.43تا  24.57روزگی میانگین پروتئین در هر گروه از  48پایین پروتئین و لیزین مورد مقایسه قرار گرفت. از سن صفر الی سطوح 

 (.2درصد بود )شکل  1.31و  1.41درصد متغیر بوده است. دو سطح لیزین قابل هضم به ترتیب 



 

 

 

 

از سن یک الی چهل و هشت  BUT6های نر شده با دو سطح متفاوت پروتئین در بوقلمون: تاثیر دو سطح متفاوت لیزین باند 2شکل 

 روزگی

 

 روزگی نشان داده شده است.  48ها در قسمت افزایش یافت به وضوح اثر مثبت روی وزن بوقلمون 0.1وقتی سطوح لیزین قابل هضم 

 Kg vs 3.393 3.649باشند )دار میدهنده افزایش وزن بدن معنیهای تغذیه شده با سطوح باالی لیزین به طور روشن نشان بوقلمون

Kg p=0.000) ( 74.6افزایش وزن روزانه باالتر g/d vs 69.3 g/d, p=0.000) ( 119.7افزایش مصرف خوراک روزانهg/d 

vs 113.1g/d, p=0.007( و ضریب تبدیل خوراک کمتر )1.6vs 1.63, p=0.006.) 

ماری روی وزن ندارد یا روی افزایش وزن روزانه که این موضوع نشان دهنده کاهش آماری در ضریب اگر چه سطوح پروتئین اثر آ

 (.1.61vs 1.63 p=0.07باشد )تبدیل خوراک می

حاوی لیزین و پروتئین در پایان آزمایش آب بیشتری مصرف کردند، این موضوع های های تغذیه شده با سطوح باالی جیرهبوقلمون

 روزگی اثر منفی نداشت.  48ک از سن یک الی روی مصرف خورا

روزگی بهترین عملکرد را به دست آوردند، این موضوع نشان دهنده  48گروه تغذیه شده با سطوح باالی لیزین و پروتئین در سن 

 های تغذیه شده با پروتئین پایین اپتیمم نیست. اسیدهای آمینه به لیزین در گروههای نسبتاینست که 

 باشد. با آزمایشات کار در مزرعه می Technaای ها تایید کننده جالب و مرتبط استانداردهای تغذیهیافتهاین 

بعالوه در این آزمایشات، ما باید به خاطر داشته باشیم که اسیدهای آمینه مورد نیاز معموال بر اساس موضوع و سودبخشی به تهیه کننده 

 باشد. متفاوت می

 با موضوعات خاصی برابر باشد. یون اپتیمم و موضوع تغذیه باید بنابراین، فرموالس

 



 تهویه تابستانی و بدست آوردن عملکرد خوب

تواند های باز میها در سالنهای متفاوت وابسته به سال، عملکرد اقتصادی و تکنیکی بوقلمونهر تابستان، با شدت

گراد و درجه سانتی 24باشد، اما حتی فقط از تلفات زیاد میزیاد بیان کننده کاهش یابد، البته، نتایج برای گرمای 

درصد تولید گوشت پدیده  2کیلو وزن زنده و  2بیشتر، شروع به دیدن کاهش عملکرد هستیم. از دست دادن 

 یابد.مانی کاهش مییابد و زندهنادری نیست و ضریب تبدیل خوراک افزایش می

درجه فارنهایت(. در بین رنج دمایی بیان شده،  75الی  55باشد )گراد میدرجه سانتی 24لی ا 13های بالغ بین منطقه راحت بوقلمون

 بینیم. اپتیمم نتیجه را می

 

 

 

 

 

 

 

 باشندهای بازشونده سالن بهترین راه برای افزایش تهویه میدرب

 

 باد سرد

تونلی تکنولوژی بسیار موثر مورد استفاده در ساختمان استفاده از سرعت باد روش بسیار خوبی برای سرد کردن پرندگان است. تهویه 

 شود.ها و پرندگان را دفع میپرندگان است که بدین وسیله حرارت از ساختمان

متر بر ثانیه  3الی  2ها باشد. بسیار مهم است که فنها و جهت سالن میهای طیور وابسته به قدرت خروجی فنسرعت هوا در آشیانه

(400- 600 ft/ minبچرخند. به دنبال حضور عالیم ذیل توصیه می )ها را افزایش دهید: دمای باال، رطوبت باال، شود که سرعت فن

 باالی گله یا بستر مرطوب. های سن باال، حیوانات بزرگ، تراکم پرنده



هوای اینلت دارد. فشار استاتیک ها و بنابراین سرعت هوا، وابستگی به فشار استاتیک سالن دارد. که وابستگی به راندمان خروجی فن

ها یا نگهداری ضعیف، موانعی های پد کولینگ، سن فنتواند توسط فاکتورهای متعدد دیگر نیز کاهش یابد، مثل استفاده از سلولمی

 ها نیز موثر هستند. مانند دمپرهای سبک باال و پایین دستی فن

سمت تقسیم کند. اگر آن کاورها ضروری نیستند بر حسب مورد در گرمای تواند قدرت فن را بدو قبرخی کاورهای سبک بیرونی می

 توانند حذف شوند. شدید می

 نکته اضافی اینست که سطح مقطع ساختمان جهت افزایش سرعت جریان باد کاهش یابد.

ها سرعت جریان هوا در سالن های سیرکوالسیون جهت افزایشباشد که فنهای باز با پرده، بسیار آسان، ارزان و موثر میدر ساختمان

 متر مربع از سطح ساختمان بسیار موثر است.  200متر مکعب بر ساعت به ازای هر  000/40اضافه شود. قراردادن یک فن با قدرت 

 ها را باز کنیم. توانیم دربکشی باشد جهت افزایش تهویه میها و فضای بیرونی فنسزمانیکه بین پرنده

 

 کنندههای خنک سیستم

کند با خشک کردن آنها خنک های مرطوب عبور میکولینگ پد همراه است. زمانیکه هوا از ما بین سلول -تهویه تونلی اغلب با سیستم

بیشترین راندمان  -باشد. هواخشک کننده بخش بیرونی پدهاهای پرورش طیور میشود. این سیستم موثرترین سیستم در سالنمی

 سرمایشی را دارد. 

شود. این روش نسبت به پدکولینگ راندمان کمتری تم مه پاش پر فشار نیز به منظور خنک کردن محیط پایین هوا نیز استفاده میسیس

 باشد. ها و نگهداری آنها نیز آسانتر میباشد. به خصوص در زمان ایجاد سالندارد، اما نصب آن آسانتر می

-سانتیدرجه 28توان از جریان یا سرعت هوا استفاده کرد و زمانیکه دمای هوا به راد میگسانتیدرجه 24در وهله اول تا رسیدن دما به 

 های پدکولینگ یا مه پاش استفاده کرد. توان از سیستمرسد میگراد می

 

 رطوبت نسبی

باشد. ها بیشتر میانسانکند، زیرا حساسیت آنها نسبت به رطوبت نسبی نقش بسیار مهمی در ایجاد شرایط راحت برای پرندگان بازی می

 دهد و وقتی سرد باشد احساس خنکی دارد. باشد احساس گرما میوجود بخار آب در هوا وقتی که گرم می



یابد و در چنین شرایطی باید هوا توسط پدهای خنک کننده سرد شود و یا زمانیکه رطوبت افزایش میابد، نفس نفس زدن نیز افزایش می

 مه پاش کاهش یابد. 

 (. RH>60%>%40تر رطوبت کاهش یابد )هدف چنین شرایطی الزم است هر چه سریع در

 های سیرکوالتور ایجاد کننده جریان هوای قوی روی پرندگانفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم پدهای خنک کننده برای خنک کردن موثر

 

 سایر فاکتورها

تواند به راحتی آنها صدمه بزند. اطراف پرندگان که میتواند بسیار موثر باشد به خصوص روی دمای تراکم گله: تراکم می -

شود که با کاهش تعداد شود. توصیه میدرصد حرارت توسط طیور تولید می 80های طیور بیش از عالوه بر این، در سالن

 پرندگان میزان تهویه را کاهش بدهیم. 

تواند شود میی که تبدیل به کمپوست میشود، کودمدیریت بستر: رطوبت بستر باعث افزایش سطوح رطوبت سالن می -

 حرارت را افزایش دهد. 



باشد و باید تغذیه: اگر ضریب تبدیل خوراک افزایش یابد متوجه باشید که یک راه جبران استفاده از خوراک متراکم می -

تواند به مدیریت ره میها در جیها افزایش یابد. استفاده از الکترولیتانرژی از طریق افزایش روغن نسبت به کربوهیدرات

 رات دمای باال کمک کند. ثفیزیکی ا

 در طول روزهای خیلی گرم موارد کمی وجود دارد تا بتوانیم استرس گرمایی را کنترل کنیم:

-کند و پرندگان میکاهش یا حذف خوراک در طول گرمترین دوره از روز و روشن کردن سالن در شب که دما افت می -

 توانند آب و دان بخورند. 

 ساعت در میانه شب از یک خوراک مختصر استفاده نمایید.  3الی  2تر، در صورت بروز گرما، برای برای یک مدت طوالنی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اثر فرم خوراک بر عملکرد بوقلمون

( راهنمای مشخصات مورد نیاز جهت بدست آوردن عملکرد اپتیمم را اریه کرده ATLشرکت آویاژن بوقلمون )

است. بهرحال، برای اینکه پرندگان بتوانند به تراکم مواد خوراکی پاسخ بدهند باید بتوانند مقدار موردنظر را 

 دریافت کنند. 

 

داری باشد. فرم خوراک اثر معنیبسیار پر اهمیت میباشد، محیط و مدیریت دو فاکتور فاکتورهای زیادی بر مصرف خوراک موثر می

 تواند اثرات منفی بر مصرف خوراک داشته باشد. بر مصرف خوراک دارد و کرامبل ضعیف یا کیفیت آردی پلت می

 ( انجام1994در سال )  Nimeyاثر کیفیت فیزیکی خوراک روی عملکرد پرنده به خوبی به اثبات رسیده است، کارهایی که توسط 

-( بوقلمون1989در سال ) Brewerدرصد بهبود عملکرد بوده است،  5شد ثابت کرد که حتی پیشرفت متعادل در کیفیت پلت منتج به 

 بوده است.  2.71و  2.61درصد آردینگی تغذیه نمود و نتیجه ضریب تبدیل خوراک به ترتیب  50و  10های حاوی ها را با جیره

 

 های خوراکارزیابی فرم

های متفاوت خوراک در شرکت بوقلمون آویاژن انگلیس بررسی شد. این موضوع شامل ارزیابی ذرات ریز خوراک و اثر فرمآزمایش 

ها بر اساس های خوب و ضعیف تغذیه شدند. جیرهها و پلتباشد که از یک الی بیست هفتگی با کرامبلمی BUT6تغذیه پرندگان نر 

یی تهیه گردید. جیره شروع کرامبل با کیفیت خوب و های تغذیهبوقلمون آویاژن و برنامهیی توصیه شده شرکت اختصاصات تغذیه

 تهیه گردید.  50:  50به صورت ضعیف بود. پلت با کیفیت ضعیف به وسیله چکش خرد کننده پلت ریز و اختالط آن با پلت سالم 

آید. نتایج نشان دهنده افت شود به نظر میمزرعه تهیه میمخلوط خوراک آردی با پلت از لحاظ فرم فیزیکی همانند خوراکی که در 

درصد افت وزن بدن داشته است. ضریب  12.3باشد، تیمار دان ضعیف نسبت به گروه کنترل هفتگی می 20داری در وزن بدن معنی

 درصد نسبت به گروه کنترل بدتر شده بود. 36تبدیل خوراکی در بیست هفتگی 

درصد کاهش داشت. این اثر روی  7.5هفتگی ارزیابی شد، در تیمار خوراک ضعیف تولید گوشت سینه  تولید گوشت سینه در بیست

عضله سینه بسیار با فرم خوراک و توسعه فیزیولوژیکی متناسب با سن مرتبط است، پرندگان تغذیه شده با فرم خوراک ضعیف نسبت به 

 فتگی داشتند و تولید عضله سینه افزایش نداشت. فرم خوراک مناسب تکامل فیزیولوژیکی کمتری در سن بیست ه



ای روی ضریب تبدیل خوراک داشت. اثر فرم خوراک به روی عملکرد بسیار واضح و آشکار بود، به خصوص اثر بزرگ و غیر منتظره

فرم فیزیکی مناسبی تغذیه هایی که با با فرم فیزیکی ضعیف خوراک نسبت به پرندههای تغذیه شده ها نشان دهنده اینست که پرندهداده

 شود. کنند که به وزن زنده تبدیل نمیداری خوراک بیشتری مصرف میشوند به طور معنیمی

ضایعات و ریخت و پاش خوراک مدرکی بر خوراک پلت با کیفیت پایین است، اگر چه ضایعات و ریخت و پاش خوراک در برخی 

پذیر دیگر آید. تفسیر امکانکافی در تفاوت ضریب تبدیل خوراکی به حساب نمیباشد، این مورد سطحی است و بحد ها مدرک میپن

 برای درجه اثر روی ضریب تبدیل خوراک ممکنه با مهیا کردن خوراک ضعیف از نظر فیزیکی مرتبط باشد. 

وسه آسیاب خوراک دار است و همچنین توسعه و افزایش پودر شدن در طول پرمقدار مواد آردی داخل خوراک ضعیف بسیار معنی

-های آردی نیز قابل تشخیص میها و خوراکهایی در مقایسه بین پلتممکنه ایجاد شود زمانیکه فرم خوراک فقیر باشد چنین ارزیابی

 باشد. 

-باشد و نتایج بدست آمده تقویت کننده اهیت فرم فیزیکی خوراک میگر فرم فیزیکی خوراک میبا اینحال، عمل آوری ضعیف بیان

 شد که باید به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد. با

شود که در آن فرم کرامبل و پلت از نظر دوام مورد ارزیابی ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک معموال توسط الک مخصوص انجام می

های استارتر در رهشود. جدول یک نشان دهنده پروفایل سایز هدف اجزای جیشناسایی می PDIگیرند و تحت عنوان شاخص قرار می

 باشد. فرم کرامبل می

 

 

 

 : پروفایل سایز اجزای کرامبل1جدول 

 

( باشند، هدف گذاری برای تولید خوراک با کمتر از mm 1>شوند باید شامل مقادیر حداقلی از اجزای ریز )محصوالتی که پلت می

 باشد. سالم میای( به عنوان تولید دان پلت ده درصد آردینگی )ارزیابی نونه مزرعه

ها سفتی بیش از ارزیابی سفتی پلت توسط وسایل مخصوص در آزمایشگاه کارخانه نظیر هولمن تستر یا تیومبلینگ تستر. برای بیشتر پلت

 درصد را درنظر دارد.  90



باشد که نشان یباشد که یک روش تهاجمی مها شامل قرار دادن یک نمونه خوراک در وسایل مخصوص آزمایشگاهی میاین ارزیابی

خوراک متوجه شود که آیا فرم فیزیکی دهد که کارخانه سازنده باشد. این روش اجازه میدهنده مشکالت فیزیکی خوراک مزرعه می

 باشد. باشد یا اینکه مقدار آردینگی آن زیاد میخوراک تولیدی مناسب می

ای خوراک شاخص خوبی جهت چگونگی تهیه ارزیابی مزرعه ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک تنها نباید در کارخانه انجام شود،

 شود. ها برداشت میهایی که بطور مستقیم از ظروف خوراک خوری پرندهباشد، بخصوص نمونهها میخوراک برای پرنده

ت اجرای این گیری بطور مستقیم انجام گردد در این صورتواند در مزرعه توسط یک الک دستی انجام شود و نمونهاین موضوع می

 شود. روش در کلیه مزارع امکان پذیر می

جهت پیشرفت کیفیت فیزیکی ضعیف خوراک انجام دهند، وجود دارد. توانند هایی که کارخانجات میمراحل متعدد و فعالیت

Behnke  دریافتند که تر مناطق های متفاوت ساخت خوراک بر سفتی پلت را مورد ارزیابی قرار داد، بیشاثر روش 1994در سال

 5تواند موثر باشد بعنوان مثال حتی افزودن های پلت سازی و بهرحال تغییراتی در فرموالسیون میآسیاب کردن، عمل آوری و روش

 تواند در بهبود کیفیت ساخت پلت موثر باشد. دار میدرصد گندم به طور معنی

نکته کلیدی اینست که کیفیت ضعیف فیزیکی خوراک مورد قبول نیست و این بدین معنی است که باید جهت ساخت پلت مناسب 

 تالش گردد. 

 

 

 

 

 پلت سالم                                                      آرد                                                                   مخلوط پلت و آرد       

 

 نتیجه

 گیرد. داری دارد، شاید بیش از آنچه به طور آشکار مورد ارزیابی قرار میبر عملکرد بوقلمون اثر معنیکیفیت فیزیکی خوراک 

 دهد. دهد، بلکه کلیه مسایل مربوط به تولید را بهبود میای را بهبود نمیاپتیمم کردن فرم فیزیکی خوراک تنها عملکرد مزرعه



ارتباط کیفیت فیزیکی خوراک بین مزرعه و کارخانه برای اطمینان از اینکه نیازهای پرندگان امروزی فهمیده و تامین گشته بسیار حیاتی 

 است. 

 دار ندارد. گذاری معنیهای متعددی در کارخانه جهت بهبود کیفیت فیزیکی خوراک وجود دارد، که برخی از آنها نیاز به سرمایهروش

 باشد. دهد که تولید دان پلت عاری از مشکل میظارت فرم فیزیکی خوراک در مزرعه و کارخانه به طور دایم اطمینان مین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های بوقلمونهای قارچی در گلهعفونت

باشد. بدین ترتیب های بوقلمون آسپرژیلوس و کاندیدیازیس میهای قارچی معمول در گلهمهمترین عفونت

پیشرفت، آنها نیازمند مشارکت فاکتورهایی دارند، همانند شرایط نامناسب موثر بر رفاه و آسایش پرندگان،  برای

هایی که ها یا مشارکت عفونتفقدان ویتامینها با اسپور قارچ، استفاده از مواد بستری قارچی، آلودگی دانخوری

 شود. باعث تضعیف سیستم ایمنی می

 

 آسپرژیلوس

 های آسپرژیلوس عبارتند از: آسپرژیلوس فومیگاتوس، فالووس، نیجر و نیدوالنسایجاد کننده

 باشد. ها آسپرژیلوس میها در بین جوجه بوقلمونیکی از خطرناکترین بیماری -

 کند. ها در دو هفته اول زندگی رشد میآسپرژیلوس معموال در جوجه -

 باشد. به اسپورهای قارچی مرتبط میها یا پرورش در یک محیط آلوده بروز بیماری با هچ جوجه -

های شان تقریبا توسط بیماری آسیب پذیر هستند و اما ممکنه این اتفاق در پرندههای جوان در طول دوران پرورشپرنده -

 تر هم اتفاق بیافتد. مسن

ود. وقتی به بخش ش)ارگانیسم( میاسپورهای قارچی در طول دوران پرورشی از طریق لوله تنفسی وارد بدن موجود زنده  -

 کنند. شوند، اسپورها جوانه میزنند و آنجا به سیکل چرخشی دست پیدا میپرابرونش و اپیتلیوم عروق هوایی وارد می

 باشد. های مشخصی دارد و اسباب افزایش تلفات غیر قابل کنترل و ناگهانی نیز میبیماری معموال نشانه -

 باشد.ها میله زدن فراوان، کشیدن گردن و بستن چشمآ، لههای مایکوزیس عبارتند از: دیس پونهنشانه -

های های قارچی سفید رنگ در بافت ریه یا کیسهآمدگیهای اصلی پس از مرگ انفرادی یا چندگانه به صورت برزخم -

 باشد.هوایی می

 باشد. قابل تشخیص میهای قارچی در مغز همچنین افزایش فشار خون در لوله تنفسی فوقانی و تحتانی و کانون زخم -

-های قارچی سطح قرنیه چشم به خوبی قابل تشخیص میآمدگیهای بینی و برهای نکروتیک در توربینزخمگاهی اوقات  -

 باشد. 

 در مورد این بیماری پیشگیری نسبت به درمان ارجحیت دارد.  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای(های نر دو هفته)بوقلمونهای هوایی های پنیری به دلیل آسپرژیلوزیس در کیسهبرآمدگی

 

 کاندیدیازیس

کاندیدا آلبیکن، کروسی، تروپیکالیس و اغلب به عنوان یک عفونت قارچی  -شود: انواع مخمراین بیماری توسط موارد ذیل ایجاد می

 شود. معرفی می

 . باشندهفته مستعد بیمار شدن می 14الی  11های در سه هفته اول و سنین اغلب جوجه بوقلمون -

 شود. مصرف از دانخوری، آب و آبخوری یا بستر آلوده به بالستوسپورها ایجاد میعفونت ناشی از غذا و نتایج بروز  -

های طوالنی شود درمانهای آن میمهمترین فاکتور که باعث تشویق پخش اسپورهای قارچی در ارگانیسم و پیشرفت نشانه -

 بیوتیک است. مدت با آنتی

 شوند. دان و پیش معده تجمیع میحفره و پیرامون نوک، مری، چینهاسپورها عمدتا در  -

های باالیی های قارچی ممکنه به الیههای ذکر شده پخش شوند و رشتهتوانند در سطح ارگانها میتحت شرایط مناسب قارچ -

 اپیتلیوم کشیده شوند. 



 باشد. پزودو در سطح اپیتلیوم مینتیجه آخرین مفاهیم پاتولوژی وجود پوشش خاکستری و زرد در غشای  -

های غیر اختصاصی، مثل از دست دادن اشتها، مهار رشد، کاهش فعالیت یا ژولیده شدن پرها به طور معمول در درجات نشانه -

 شود. مختلف بیماری مشاهده می

 اهده هستند. دان پاندولی، کشیدن گردن و نوک یا دهان باز و عالیم عصبی گاهی اوقات به خوبی قابل مشچینه -

باشد که ترجیحا در دان میباشد موکوسی پوشاننده معموال چینهمخلوطی از پوشش زرد یا سفید که ضخیم و محکم نیز می -

باشند و وقتی این پوشش های پس از مرگ مییابند و قابل مشاهده هستند، البته اینها نشانههای استقرار قارچ توسعه میسایت

 باشند. ا به طور وسیع قابل روئیت میهشود، زخمبرداشته می

های قارچی همانند سایر موضوعات مربوط به سالمتی باید تمرکز به پیشگیری داشت زیرا ها از نظر عفونتدر مدیریت گله -

 درمان در خیلی از مواقع سخت و بی تاثیر است. 

باشد. بهرحال، از نکات بهداشتی در مزرعه میها پیروی موکد بهترین راه حل ممکن برای حفاظت پرندگان در برابر عفونت -

 توان از ترکیبات گیاهی بهره برد. در زمان پیشگیری بخوبی زمان درمان، می

شود: قارچ زدایی توسط ترکیبات گیاهی و یدید پتاسیم و استفاده از در عمل کارهایی که با نتایج مثبت روبرو می -

Mintamix  که ترکیبی از ویتامینA باشد. گیاهی می و محصوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نر(سطح چینه دان چروکیده و پوشیده شده با توده گسترده پزودوممبرانس سفید )هفته هشت بوقلمون -کاندیدیازیس



 پیشگیری

 های ذکر شده در ذیل را دنبال کرد: توان برنامهجهت پیشگیری می

 3ساعت، در طول دوران درمان که  12لیتر آب آشامیدنی برای مدت  1000لیتر در میلی 200مواد ضدقارچ خوراکی بمیزان استفاده از 

 باشد. تواند از هفته اول زندگی پرندگان آغاز شود که مسیر اجرای برنامه خطوط آبخوری میباشد میروز می 5الی 

لیتر آب گرم  10در  Mintamixیتر لمیلی 200پیشگیری در برابر آسپرژیلوس )اقدامات اضافی(: استفاده از ماده ضد قارچ به میزان 

 باشد. می

 باشد. بار در هفته می 3الی  2دفعات اجرا: 

 پرنده از اسپری استفاده کنیم. هفته ابتدای زندگی  2طول دوره درمان: در 

 

 در زمان شیوع بیماری

تواند به کاهش مشکالت بر حسب توصیه کارخانه سازنده دوددهی شود. استفاده از مواد ضد قارچ می Enilconazolها باید با سالن

 کمک نماید. 

 ساعت استفاده کنیم.  12لیتر برای مدت  1000لیتر در میلی 200از مواد ضدقارچ آشامیدنی به میزان 

 تواند از طریق خطوط آبخوری شروع بشود. عالیم می روز طول دوره درمان است که از زمان آغاز مشاهده 5طول دوره درمان: 

های توان ما بین استفاده از برنامهرا مورد استفاده قرار داد، می Enilconazolتوان روزانه شیوع آسپرژیلوس )اقدامات اضافی(: اگر نمی

 را اسپری کرد.  Enilconazolفوق 

 


