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مقدمه

در دهه هــای اخیــر، عملکــرد جوجه هــای گوشــتی 
ضریــب  و  رشــد  ســرعت  مهــِم  عامــل  دو  با توجه بــه 
تبدیــل غذایــی در مؤسســات اصــالح نــژاد طیــور بــه طــور 
ــش،  ــال پی ــل س ــت. چه ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای چش
ــک دوره  ــی ی ــتی دوکیلو گرم ــه گوش ــد جوج ــرای تولی ب
ــه  ــن مــدت ب ــون ای ــود؛ در حالی کــه هم اکن 63  روزه الزم ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــدود 42 روز کاه ح

جوجه هــای جدیــد بســیار حســاس اند؛ زیــرا در اصــالح 
نــژاد آن هــا بیش تــر بــه میــزان تولیــد گوشــت توجــه شــده 
و عواملــی ماننــد ســاختار اســکلتی مناســب بــرای تحمــل 
ــا  ــای پ ــوده اســت. ناهنجاری ه ــر مدنظــر ب ــاد کم ت وزِن زی
ــا و  ــد جوجه ه ــوان تولی ــش ت ــب کاه ــت موج ــن اس ممک
ــه  ــادی ب ــرر زی ــه، ض ــود. درنتیج ــه ش ــا از گل حــذف آن ه
ــه  ــتنامه ب ــن دس ــود.  در ای ــدگان وارد می ش پرورش دهن
ــته بندی و  ــتی و دس ــای گوش ــش در جوجه ه ــده لنگ پدی
ــر آن پرداختــه شــده اســت. در  ــر ب ــن عوامــل مؤث مهم تری
ــن  ــرای پیشــگیری از ای ــی ب ــی عمل ــز راهکارهای ــان نی پای

مشــکل ارائــه شــده اســت.
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تعریف لنگش
بـه هرگونـه نقـص یـا ناهنجـاری آشـکار یـا پنهـان در 
اندام هـای حرکتـی کـه مانـع گام برداشـتن طبیعـی پرنـده 

شـود، لنگـش می گوینـد )شـکل 1(.

شکل ۱- نمایی از چند جوجه دچار لنگش

ارزیابی کّمی لنگش
مشـکل حرکتـی جوجه هـا، امری کیفی اسـت و بسـختی 
بااین حـال،  کـرد.  بیـان  کّمـی  صـورت  بـه  را  آن  می تـوان 
پژوهشـگری در انگلسـتان بـرای اولیـن بـار تعیین نمـره گام 
)score gait( را بـرای اندازه گیـری تـوان راه رفتن جوجه های 
گوشـتی پیشـنهاد داده اسـت. در این روش، راه رفتن پرندگان 
بـه 6 دسـته متفـاوت تقسـیم می شـود کـه از حالـت طبیعی 
)نمـره صفـر( شـروع و تـا حالـت بـدون حرکـت )نمـره 5( 

ادامـه دارد )جـدول 1 و شـکل 2(. 
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سی

ش انگلی
جدول ۱- راهنمای تعیین نمره گام در جوجه های گوشتی به رو

نمره گام
شرح

صفر

ت زیر مرکز ثقل قرار 
پرنده به صورت کامال طبیعی و بدون هیچ مشکلی بنرمی و چابکی راه می رود. در زمان گذاشتن گام، پاها درس

ب گام بردارد. زمانی که پای پرنده روی زمین 
ت عق

ک پای خود نیز تعادل دارد و در صورت نیاز می تواند به سم
می گیرد. پرنده حتی روی ی

ت ها تا حدودی جمع می شود.
ت، انگش

نیس

1
ص داده می شود.

گاهی اندکی بی تعادلی در راه رفتن پرنده وجود دارد که بسختی تشخی

2
ک بازدارد. زمانی که پای 

ت بر سر خورا
ک سریع یا حتی رقاب

ت؛ ولی نه در حدی که پرنده را از تحر
ت آشکار اس

ص یا بی تعادلی در حرک
نق

ت صاف و جمع نشده باشد.
ت به حال

ت ها ممکن اس
ت، انگش

پرنده روی زمین نیس
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نمره گام
شرح

3
ک و شتاب او تأثیر منفی دارد. پرنده تا وقتی مجبور نشده، 

ت که بر تحر
ش آشکار یا بی تعادلی در گام برداشتن پرنده به گونه ای اس

لنگ

ک پای پرنده تا حدودی باز شود و خارج از مرکز ثقل بدن باشد.
ت موقع راه رفتن ی

نشستن را ترجیح می دهد. ممکن اس

4
ک فیزیکی، گام های اندکی 

ت بازمی دارد؛ به طوری که فقط در صورت اجبار و تحری
ص جدی موقع راه رفتن، پرنده را کامال از حرک

نق

ک پای پرنده کامال باز شود و خارج از مرکز ثقل بدن قرار گیرد.
ت موقع راه رفتن و نشستن، ی

برمی دارد و بالفاصله می نشیند. ممکن اس

5
ک بال ها اندکی 

ت به کم
ت. در صورت اجبار )واردشدن نیروی فیزیکی( ممکن اس

پرنده به هیچ وجه قادر به ایستادن یا گام برداشتن نیس

ک یا هر دو پای پرنده کامال باز شود و خارج از مرکز ثقل بدن قرار گیرد.
ت ی

سینه خیز برود. ممکن اس

سی
ش انگلی

ادامه جدول ۱- راهنمای تعیین نمره گام در جوجه های گوشتی به رو
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شکل ۲- چند نما از پرندگان دچار لنگش )باال سمت راست، نمره گام: ۲؛ 
باال سمت چپ، نمره گام: ۳؛ پایین سمت چپ، نمره گام: ۴؛ پایین سمت 

راست، نمره گام: ۵(.

در ســال های اخیــر تعــدادی از دانشــگاه های آمریکا روش 
ــه  ــد ک ــره گام ابداع کرده ان ــری نم ــرای اندازه گی ــاده تری ب س
ســه دســته دارد و همبســتگی خوبی بــا روش انگلیســی دارد. 
در ایــن روش تــوان راه رفتــن جوجه هــا در مســافت 5 فــوت 
ــره گام در  ــار نم ــوان معی ــر( به عن ــدود 1/5 مت ــته )ح پیوس

نظــر گرفتــه می شــود )جــدول 2(.
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نمره گام
ب

میزان آسی
شرح

صفر
پرنده سالم

ش تر گام متعادل بردارد.
ت 1/5 متر یا بی

پرنده قادر اس

1
ش جزئی

لنگ
ت.

ت آشکار اس
ش در هنگام حرک

ت حداقل 1/5 متر گام بردارد؛ ولی لنگ
پرنده قادر اس

2
ش شدید

لنگ
ت سینه خیز برود.

ت. ممکن اس
ت 1/5 متر نیس

پرنده قادر به گام برداشتن در مساف

ش آمریکایی
جدول ۲- راهنمای تعیین نمره گام در جوجه های گوشتی به رو
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دیسکوندروپالزی استخوان درشت نی

از  یکــی  درشــت نی  اســتخوان  دیســکوندروپالزی 
رایج تریــن مشــکالت اســتخوان در جوجــه گوشــتی اســت 
کــه باعــث درد مفصــل و مشــکل حرکتــی می شــود 
و بــا عوامــل بیمــاری زا )عفونــی( گســترش می یابــد. 
ــاِد  ــن بیمــاری احتمــاالً ســرعت رشــد زی ــی ای ــل اصل دلی
ــکلتی  ــتقامت اس ــن وزن و اس ــوازن بی ــوِد ت ــا و نب جوجه ه
ــیم در  ــوب کلس ــرعت رس ــت و س ــرا ظرفی ــت؛ زی آن هاس
ــی درشــت نی(  ــژه در قســمت های باالی اســتخوان ران )بوی
غضروفــی  بخــش  رشــد  ســرعت  از  کم تــر  به مراتــب 

ــکل 3(. ــت )ش آن اس

ــکل  ــب تغییرش ــت موج ــن اس ــکوندروپالزی ممک دیس
ــاری  ــن بیم ــود. ای ــدن آن ش ــاق و زاویه دارش ــتخوان س اس
معمــوالً از چهارهفتگــی بــه بعــد دیــده می شــود و حــدود 
ــی  ــد. گاه ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــد گل 30 درص
ــی ســنگینی وزن  ــد؛ ول ــروز نمی کن ــر بالینــی ای ب ــچ اث هی
ــه،  ــب درد و درنتیج ــا موج ــر روی پ ــار آن ب ــدن و فش ب

ــود. ــه می ش ــد گل ــتها و تولی ــش اش کاه
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شکل ۳- نمایی از استخوان ران جوجه گوشتی. نمونه سمت چپ 
سالم است؛ زیرا دو سر درشت نی کاماًل استخوانی شده است. 
استخوان سمت راست دچار عارضه دیسکوندروپالزی است؛ 

زیرا قسمت باالیی درشت نی غضروفی مانده است.
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ی
راهکار پیشنهاد

شگیری از این عارضه، این راهکارها
برای پی

 توصیه می شود:
ش؛

ب در ابتدای دوره پرور
- اجرای برنامه غذایی مناس

ب؛
-اجرای برنامه نوری مناس

سیم در جیره غذایی؛
ت به کل

سب
سفر ن

ش میزان ف
- کاه

ک بــرای اطمینــان از نبــود ســمومی ماننــد زیرالنــون کــه از قــارچ 
-آزمــون خــورا

ــود.
ــوم تولید می ش

ــه گرامیناری
ــم گون

فوزاری
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عوامل بروز لنگش در جوجه های گوشتی

ناهنجــاری یــا لنگــش پــای جوجه هــای گوشــتی 
ــود  ــه وج ــف ب ــل مختل ــر عوام ــت تأثی ــت تح ــن اس ممک
آیــد؛ ازجملــه عوامــل ژنتیکــی، تغذیــه گلــه مــادر، وضعیــت 
ــی،  ــای محیط ــی، تنش ه ــای عفون ــی، بیماری ه جوجه کش
صدمــات فیزیکــی و وضعیــت ســنی پرنــدگان. شــاید 
ــای  ــترش ناهنجاری ه ــل گس ــن عام ــن و مهم تری جدیدتری
ــد جوجــه گوشــتی، ســرعت رشــد  ــا در ســویه های جدی پ
ــا  ــکلتی حرکتی جوجه ه ــتم اس ــر سیس ــر آن ب ــاد و اث زی
ــا بیشــتر  ــود رشــد جوجه ه ــه بهب باشــد. بدیهــی اســت ک
بــه صــورت تولیــد گوشــت اســت )جــدول 3(؛ درحالی کــه 
اســتخوان آن هــا بــه همــان انــدازه رشــد نمی کنــد و 
درنتیجــه، مســتعد لنگــش می شــوند. ناهنجاری هــای 
اســکلتی تــوأم بــا درد یــا کارنکــردِن صحیــح اندام هاســت و 
پیامــد آن، گرســنگی و افزایــش تلفــات و درنتیجــه، کاهــش 
ــه  ــت الش ــش کیفی ــدن و کاه ــت دادن آب ب ــد و ازدس رش
ــدگان  ــا ســه درصــد پرن اســت. در گله هــای گوشــتی دو ت
ــری از  ــد بیش ت ــا درص ــد؛ ام ــش دارن ــکار لنگ ــم آش عالئ
ــد. ــدام حرکتــی دچارن ــی ان ــواع پنهــان ناتوان ــه ان آن هــا ب
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جدول ۳- میانگین وزن جوجه های گوشتی ۵۶روزه از شصت سال 
پیش تاکنون

سال 
)میالدی(

 2015 1978 1957

905 42021800 وزن )گرم(

کمبود تغذیه ای

کمبــود مــواد مغــذی )بویــژه برخــی ویتامین هــا و 
مواد معدنــی( در مــرغ مــادر موجــب لنگــش جوجــه 
می شــود. برخــی از مهم تریــن مــواد مغــذی موردنیــاز 

جوجــه در ادامــه بررســی می شــود.

ویتامین ها

D3 ویتامین

کمبـود ایـن ویتامین در کنار کمبــود یـا متعادل نبودن 
نــسبت کــلسیم بـه فسـفر جیـره، سـبب بیمـاری ریکتـز 
)Rickets( می شـود. ایـن بیمـاری عمدتـاً در جوجه هـای 
در حـال رشـد مشـاهده شـده و از عالئـم آن می تـوان بـه 
اسـتخوان های نـرم و السـتیک مانند، منقـار نـرم و خمیـده، 
سـتون فقـرات خمیـده، پاهای قوسی شـکل و ضخیم شـدن 
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صفحه رشـد استخوانی اشـاره کرد )شـکل 4(. به دلیل نقش 
حیاتـی ویتامین D3 در جذب کلسـیم و فسـفر، کمبود آن، 

جـذب ایـن امـالح ضـروری را نیـز دچـار اشـکال می کند.

اســتفاده زیــاد )بیش تــر از 4 درصــد( از پیــه )دنبــه( 
موجــب تشــکیل صابون هــای غیر محلــول و اختــالل 
در دسترســی ویتامیــنD3 می شــود. وجــود ســموم 
ــین  ــین و اُکراتوکس ــد آفالتوکس ــره مانن ــی در جی قارچ
از تشــکیل شــکل فعــال ویتامیــن D3 و جــذب آن 

. می کنــد نعت  مما

شکل ۴- تصویر سمت چپ: نرمی شدید و الستیک مانند شدن  استخوان  
در  بیماری  ریکتز

تصویر سمت راست: بخشی از برش عرضی استخوان  پرنده مبتال به 
ریکتز )راست( که به دلیل معدنی شدن ناکافی استخوان، صفحه رشد 

آن ضخیم شده است. 
تصویر وسط: برش عرضی استخوان پرنده سالم
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E ویتامین

یکــی از اثــرات کمبــود ویتامیــن E در خــوراک، بیمــاری 
ــال  ــت. احتم ــه )encephalomalacia( اس ــه دیوان جوج
ــر و در  ــتی بیش ت ــای گوش ــاری در نژاده ــن بیم ــوع ای وق
ــاً  ــه عمدت ــه ک ــن عارض ــت. ای ــر  مرغ هاس ــا دو براب خروس ه
ــا نداشــتن  در جوجه هــای 2 تــا 4 هفتــه ای دیده می شــود، ب
تعــادل هنــگام راه رفتــن، افتــادن بــه پشــت در حال بــال زدن، 
ــه خــارج،  ــای کشــیده ب ــا پاه ــو ب ــه پهل ــی ب ــادن ناگهان افت
ــا  ــن ی ــه پایی ــر ب ــوردن س ــت ها و پیچ خ ــردن انگش جمع ک
ــدی و تحلیــل  ــورم زیرجل ــو همــراه اســت )شــکل 5(. ت پهل
ــود ویتامیــن E اســت کــه  ــی از دیگــر عــوارض کمب عضالن
ــتفاده از  ــن اس ــد. همچنی ــوار می کن ــده را دش ــن پرن راه رفت

توصیه های کاربردی
ــل  ــکان، تحلی ــورت ام ــق و در ص ــبه دقی ۱(  محاس

ــره ــن D۳ جی ــفر و ویتامی ــیم و فس ــزان کلس می
ــن  ــل ویتامی ــی از مکم ــدار کاف ــردن مق ۲(  فراهم ک
D۳ در خــوراک )۴۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ واحــد بین المللــی 

ــره( ــرم جی ــه ازای هر کیلوگ ب
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روغن هــای غیراشــباع )گیاهــی یــا دریایــی( فاســد یــا نزدیک 
ــود در  ــن E موج ــن ویتامی ــبب ازبین رفت ــدن س ــه فاسدش ب

ــدن می شــود. ــر ویتامیــن E ب ــب ذخای ــز تخری ــره و نی جی

شــکل ۵- تصاویری از عوارض ظاهری بیماری جوجه دیوانه 
)E ویتامین  )کمبود 
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ی
ی کاربرد

توصیه ها

۱(  مقــدار ویتامیــن E افزوده شــده در هــر کیلوگــرم جیــره جوجه هــای گوشــتی بایــد بیــن ۵۵ تــا 
۸۰ واحــد بین المللــی باشــد.

ش روغــن غیراشــباع )گیاهــی یــا دریایــی( در جیــره غذایــی، 
ک درصــد افزایــ

۲( بــه ازای هــر یــ
ــد.

ش دهی
ــ

ــی افزای
ــد بین الملل

ــزان ۳۰ واح
ــن E را به می

ت ویتامی
ــ

غلظ

ش از ۴ 
ت ســاز را بیــ

ک دس
ک جوجه هــا را بــرای دوره زمانــی کوتــاه آمــاده کنیــد )خــورا

۳( خــورا
ــد(.

ــه نگه نداری
هفت

C>( نگهداری نکنید.
ص روغن ها و ویتامین ها را در مکان گرم )۲۵°

۴( مواد خوراکی و بخصو

ت ســازی کــه بخوبــی مخلــوط 
ک دس

ت به خــورا
ســب

ت ن
ک هــای آمــاده و باکیفیــ

۵( اســتفاده از خورا
ت دارد.

ت، ارجحیــ
ســ

ت آن نی
شــده یــا اطمینانی بــه ســالم

ن



20

B ویتامین های گروه

ویتامین B۱ )تیامین(

تــورم سراســری  تیامیــن ســبب عارضــه  کمبــود 
اعصــاب )polyneuritis( و اختــالل در فعالیــت مغــز 
ــج ماهیچــه ای از انگشــت ها  ــن بیمــاری، فل می شــود. در ای
ــد.  ــه می یاب ــردن ادام ــال وگ ــا و ب ــا پاه ــود و ت شروع می ش
مدتــی بعــد پرنــده توانایــی راه رفتــن را از دســت می دهــد 
و می نشــیند. عالمــت آشــکار ایــن بیمــاری، عقب کشــیدن 
بــه حالــت جســت وجوی ســتاره )ســتاره نگری(  ســر 
در  اســت  ممکــن  بیمــاری  ایــن   .)6 )شــکل  اســت 
بالــغ دیــده شــود.  جوجه هــای جــوان یــا مرغ هــای 
ــای  ــی مرغ ه ــره غذای ــن در جی ــل تیامی ــتفاده از مکم اس
ــودکه  ــث می ش ــرم(، باع ــت میلی گرم در کیلوگ ــادر )هش م

ــود. ــر ش ــک روزه دو براب ــه ی ــن در جوج ــره تیامی ذخی
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شکل ۶- حالت ستاره نگری همراه با فلجی در پرندگان مبتال به 
کمبود تیامین

توصیه کاربردی
                                                   میزان توصیه شده مکمل تیامین در جیره جوجه های 
. گوشتی، ۲/۲ تا ۳/۲ میلی گرم در هر کیلوگرم است
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ویتامین B۲ )ریبوفالوین(

کمبـود ریبوفالویـن در جیـره سـبب بزرگ شـدن عصب 
سـیاتیک، تحلیل رفتـن ماهیچه هـای پـا، خمیدگـی ناخـن 
فلجـی می شـود )شـکل 7(.  نهایـت  به طـرف داخـل و در 
هسـتند،  ریبـوفالویــن  کمبـود  دچـار  کـه  جوجه هایـی 
نمی تواننـد حــرکت کننـد؛ مگـر اینکـه بـه زور وادارشـان 
کننـد. حرکـت مختصـر و کـم آن هـا غالبـاً روی مفصل ها و 

بال هاسـت. به کمک 

شکل ۷- فلجی توأم با جمع شدن پنجه به داخل در پرندگان مبتال به 
کمبود ریبوفالوین
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ویتامین B۳ )نیاسین یا اسید نیکوتینیک(

بــه  منجــر  غذایــی،  جیــره  در  نیاســین  کمبــود 
ــف  ــردرآوری ضعی ــا، پ ــی پ ــل و خمیدگ ــدن مفص بزرگ ش
ــا می شــود )شــکل 8(.  ــه ســر و پ ــورم پوســت در ناحی و ت
 )perosis( ــس ــا پروزی ــین ب ــود نیاس ــی کمب ــاوت اصل تف
ــن  ــه ای ــای جوج ــن در پ ــز و کولی ــود منگن ــی از کمب ناش
اســت کــه هنــگام کمبــود نیاســین، تانــدون آشــیل بنــدرت 

ــود. ــارج می ش ــود خ ــل خ از مفص

شکل ۸- بزرگ شدن و خمیدگی مفصل پا در جوجه  تغذیه شده با 
جیره ای که نیاسین آن کم بوده است )به پای راست توجه کنید(
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ویتامین B۶ )پیریدوکسین(

جوجه هــای جــوان دچــار کمبــود پیریدوکســین، هنگام 
ــوند.  ــا می ش ــی پ ــرکات عصب ــنج و ح ــار تش ــن دچ راه رفت
در ایــن حالــت، جوجــه بــی اراده راه مــی رود. بال هــا 
ــدن  ــی دارد. طوالنی ش ــرکات نامنظم ــت و ح ــزان اس آوی
ــس  ــه پروزی ــت منجر ب ــن اس ــن ممک ــن ویتامی ــود ای کمب
)جابه جایی قســمت انتهایــی ســاق پــا( شــود کــه در 
ــر  ــا ه ــک ی ــود و ی ــج می ش ــا فل ــی از پاه ــوالً یک آن معم
دو انگشــت میانــی در اولیــن مفصــل به ســمت داخــل 

برمی گــردد )شــکل 9(.

توصیه های کاربردی
 ۱( میزان توصیه شده مکمل نیاسین در جیره جوجه های

گوشتی بین۴۰ تا ۶۵ میلی گرم در هر کیلوگرم است
 ۲( میزان توصیه شده مکمل ریبوفالوین در جیره

 جوجه های گوشتی بین ۵/۴ تا ۸/۶ میلی گرم
در هر کیلوگرم است

.

.
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شکل۹-فلجیدرجوجهدچارکمبودپیريدوکسین

ویتامین B۵ )اسید پانتوتنیک(

از جملـه عـوارض کمبود اسـید پانتوتنیک، شاخی شـدن 
و شـکاف پوسـت کـف پـا و ایجاد زوایـد زگیل ماننـد در کف 
باکتریایـی  بـه عفونت هـای  اغلـب  ایـن مشـکالت  پاسـت. 

منجـر می شـود )شـکل 10(.

شکل ۱۰- زواید زگیل مانند در انگشتان و کف پای جوجه  دچار کمبود 
اسید پانتوتنیک دیده می شود.
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ویتامین B۷ )بیوتین(

اثــر کمبــود ایــن ویتامیــن در جیــره غذایی بــر اندام های 
حرکتــی، مشــابه کمبــود اســید پانتوتنیــک اســت و عمدتــاً 
شــامل تــورم و فلسی شــدن کــف پــا و جابه جایــی قســمت 
انتهایــی ســاق پــا )پروزیــس( می شــود )شــکل 11(. 
اســتفاده از مقــدار زیــاد کنجالــه ســویا کــه باعــث خیســی 
ــود  ــش دارد. وج ــرات نق ــن اث ــروز ای ــود، در ب ــتر می ش بس
مقــدار کافــی بیوتیــن در جیــره و مدیریــت مناســب بســتر 
)رطوبــت کم تــر از 25 درصــد(، در پیشــگیری از ایــن 

عــوارض مؤثــر اســت.

توصیه های کاربردی
 ۱( میزان توصیه شده مکمل پیریدوکسین

 درجیره جوجه گوشتی، ۲/۲ تا ۵/۴ میلی گرم
در هر کیلوگرم است

 ۲( میزان توصیه شده مکمل اسید پانتوتنیک در جیره
جوجه گوشتی، ۱۵ تا ۲۰ میلی گرم در هر کیلوگرم است

.

.
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شکل۱۱-تورموفلسیشدنکفپایجوجهدچارکمبودبیوتین

ویتامین B9 )اسید فولیک یا فوالسین(

ــس  ــروز پروزی ــز در ب ــن نی ــن ویتامی ــود شــدید ای کمب
ــت  ــش دارد. در حال ــا( نق ــی پ ــل خرگوش ــکلی مفص )بدش
کمبــود، استخوان ســازی دچــار اختــالل می شــود و پرنــده 
ــکل 12(.  ــد )ش ــدا می کن ــف پی ــور و ضعی ــری رنج ظاه
مقــدار زیــاد پروتئیــن )بیــش از 20 درصــد( و نیــز مقــدار 
ناکافــی ترکیباتــی ماننــد ســرین، ویتامیــن B12، متیونین، 
بتائیــن و کولیــن در جیــره غذایــی، نیــاز بــه اســید فولیــک 

ــد. ــش می ده را افزای
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شکل ۱۲- دو نمونه پرنده دچار کمبود اسید فولیک
 )به وضعیت پاها توجه کنید(
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ویتامین B۱۲ )کوباالمین(

بنــدرت  کــه  ویتامیــن  ایــن  کمبــود  عالئــم 
ــس  ــالت ران و پروزی ــل عض ــامل تحلی ــد، ش بروز می کن
ــدار  ــا( اســت. مق ــاق پ ــی س ــی قســمت انتهای )جابه جای
ویتامیــن B12 الزم بــرای جوجه هــای گوشــتی، حداقــل 
15 برابــر کم تــر از بقیــه  مــواد مغــذی اســت. ایــن 
ــدک  ــی ان ــات متابولیک ــل احتیاج ــاالً به دلی ــر احتم ام
)هرچند بســیار مهــم( و نیــز ســاخت کوباالمیــن در 
انتهــای لولــه گــوارش پرنــده اســت. این نیــاز انــدک بویژه 
در جیره هــای بــا پروتئیــن زیــاد )بیش از 22 درصــد( یــا 
دچــار کمبــود حاشــیه ای متیونیــن یــا کولیــن یــا بتائیــن 
ــن شــود. ــی تأمی ــق مکمــل ویتامین ــاً ازطری ــد حتم بای

توصیه های کاربردی
 ۱( میزان توصیه شده مکمل بیوتین در جیره جوجه
گوشتی، ۰/۱۵ تا ۰/۳ میلی گرم در هر کیلوگرم است

 ۲( میزان توصیه شده مکمل اسید فولیک در
 جیره غذایی جوجه گوشتی امروزی، بین ۱/۶ تا

.۲/۲ میلی گرم در هر کیلوگرم است

.
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کولین

کولین به همراه منگنز و اسـید فولیک و اسید نیکوتینیک 
جوجه هـای  در  پروزیـس  از  پیشـگیری  بـرای  بیوتیـن  و 
گوشـتی ضـروری اسـت. مقـدار کولیـن موردنیـاز به نسـبت 
دیگـر ویتامین ها چشـمگیر اسـت. کولین همراه بـا متیونین 
منبـع مهمـی بـرای تأمیـن گروه های متیـل موردنیـاز برای 
سوخت و سـاز اسـت. آشـکارترین نشـانه کمبود این ویتامین، 
پروزیـس اسـت کـه در آن مفصل خرگوشـی یک یـا دو پای 
پرنـده به طـرف خـارج برمی گـردد و تانـدون آشـیل جابه جا 

و متـورم می شـود )شـکل 13(.

شــکل۱۳ - پرنده دچار پروزیس )دررفتگی مفصل خرگوشی( 
ناشی از کمبود کولین
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C ویتامین

اسـتفاده از مکمل ویتامین C، سـبب استحکام استخوان و 
پیشـگیری از یکـی از رایج ترین ناهنجاری هـای حرکتی طیور 

به اسـم دیسـکوندروپالزی استخوان درشـت نی می شود.

توصیه  کاربردی
استفاده از ۱۰۰ میلی گرم مکمل ویتامین C در هر کیلوگرم 

جیره غذایی برای  جوجه ها توصیه می شود.

توصیه های کاربردی
۱(   میزان توصیه شده مکمل کوباالمین در جیره جوجه های 
گوشتی، بین ۰/۰۱۱ تا ۰/۰۱۷ میلی گرم در هر کیلوگرم است.

۲(  حداقل میزان کولین در هر کیلوگرم جیره جوجه های 
گوشتی باید بین ۱۵۵۰ تا ۱۷۰۰ میلی گرم باشد.
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عناصر معدنی

کلسیم و فسفر

ــا در  ــتن آن ه ــا تعادل نداش ــر ی ــن دو عنص ــود ای کمب
جیــره غذایــی در کنــار کمبــود ویتامیــن D3، ســبب 
بــروز بیمــاری ریکتــز می شــود کــه در بخــش مربــوط بــه 
ویتامیــن D3 دربــاره آن توضیــح داده شــد. کمبود کلســیم 
ــن  ــفر همچنی ــه فس ــیم ب ــبت کلس ــتن نس ــا تعادل نداش ی
دیســکوندروپالزی  ماننــد  عوارضــی  ســبب  می توانــد 
ــل  ــدن مفاص ــزرگ و دردناک ش ــت نی و ب ــتخوان درش اس
و بدشــکلی اســتخوان ها شــود کــه همگــی لنگــش را 
به دنبــال دارد. در جــدول 4 مقــدار کلســیم و فســفر 
جوجه هــای  رشــد  مختلــف  مراحــل  در  توصیه شــده 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــتی نش گوش
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ماده معدنی

ک(
)گرم در هر تن خورا

دوره زمانی

آغازین

)1 تا 10روزگی(

رشد

)11 تا 24روزگی(

پایانی اول

)25 تا 39روزگی(

پایانی دوم

)40روزگی تا پایان(

کلسیم
9600

8700
7800

7500

س
فسفر در دستر

4800
4350

3900
3750 ف رشد جوجه گوشتی

ک( در دوره های مختل
سفر مورد نیاز )گرم در هر تن خورا

سیم و ف
جدول ۴- مقدار کل
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سدیم و پتاسیم و کلر )الکترولیت ها(

کمبـود هریـک از ایـن عناصـر )الکترولیت هـا( در جیـره 
غذایـی به تنهایـی سـبب عوارضـی همچـون نرمـی اسـتخوان 
)کمبود سـدیم( و ضعف عضالت )کمبود پتاسـیم( و بی تعادلی 
در راه رفتن )کمبود کلر( می شـود. مقـدار موردنیاز هریک از این 
عناصـر در جـدول 5 آمده اسـت. در جیره های غذایـی امروزی، 
تعـادل بیـن ایـن سـه عنصـر )تعـادل الکترولیتـی( نیز بسـیار 

مورد توجـه قـرار گرفتـه کـه از فرمـول زیر محاسبه می شـود:

توصیه های کاربردی
۱( حفظ نسبت مناسب کلسیم به فسفر در جیره 

)۲ به ۱( مهم است.
۲(  تأمین اجزای معدنی جیره مانند پودر صدف و 

دی کلسیم فسفات )DCP( و سنگ آهک از منابع مطمئن 
و باکیفیت، در پیشگیری از ریکتز حائزاهمیت است.

۳(  استفاده از آنزیم فیتاز به میزان حداقل ۶۰۰ واحد 
درهر کیلوگرم جیره ضروری است.

) Na+ +  K+ -  Cl - ( = )تعادل الکترولیتی )میلی اکی واالن در کیلوگرم جیره
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ماده معدنی

ک(
)گرم در هر تن خورا

دوره زمانی

آغازین

)1 تا 10روزگی(

رشد

)11 تا 24روزگی(

پایانی

)25روزگی تا پایان(

سدیم
1600 تا 2300

1600 تا 2300
1600 تا 2000

پتاسیم
4000 تا 10000

4000 تا 9000
4000 تا 9000

کلر
1600 تا 2300

1600 تا 2300
1600 تا 2300

ش جوجه گوشتی
ک( در پرور

جدول ۵- مقدار سدیم و پتاسیم و کلر مورد نیاز )گرم در هر تن خورا
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روی

جوجه هــای  در  روی  کمبــود  عالئــم  از  برخــی 
جــوان شــامل تعویــق رشــد و کوتــاه و ضخیم شــدن 
اســتخوان های پــا و بزرگ شــدن مفصــل خرگوشــی و 
ــاز  ــدار روی موردنی ــورم پوســت پاســت )شــکل 14(. مق ت
و عالئــم کمبــود آن تحــت تأثیــر نــوع مــواد مغــذی جیــره 
ــی در  ــفر فیتات ــود فس ــه، وج ــرای نمون ــرد. ب ــرار می گی ق
ــا روی و کاهــش توانایــی جــذب،  جیــره به دلیــل اتصــال ب

ــد. ــش می ده ــر را افزای ــن عنص ــه ای ــاز ب نی

توصیه کاربردی
برای پیشگیری از شیوع ناهنجاری اندام های حرکتی 

)بویژه دیسکوندروپالزی استخوان درشت نی(، 
توصیه می شود تعادل الکترولیتی جیره غذایی در دوره 
آغازین حداقل ۲۵۳ میلی اکی واالن در هر کیلوگرم باشد.
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توصیه کاربردی

۱(   در جیره های رایج ذرت-سویا، افزودن حداقل ۶۰ تا ۱۱۰ 
میلی گرم مکمل روی در هر کیلوگرم توصیه می شود.

۲(  با استفاده از آنزیم فیتاز )۶۰۰ واحد در هر کیلوگرم جیره( 
می توان میزان مکمل روی را به ۱۰ میلی گرم 

در هر کیلوگرم جیره کاهش داد.

۳(   امروزه اســتفاده از منابع روی آلی 
)مانند روی-متیونین( به دلیل دسترســی بهتر 

نســبت به منابع معدنی توصیه می شود.

شکل ۱۴- بزرگ شدن مفصل خرگوشی و تورم پوست پا در نتیجه 
کمبود روی در جیره
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مس

مــس بــرای شــکل گیری اســتخوان و بویــژه غضــروف 
الزم اســت. بیــن ســاختار غضروفــی پرنــدگان مبتــال 
بــه دیســکندروپالزی اســتخوان درشــت نی و کمبــود 
مــس ارتبــاط وجــود دارد. مصــرف 2 تــا 4 هفتــه از 
جیــره غذایــی کــه میــزان مــس کمــی دارد، ســبب 
تــرد و شکننده شــدن اســتخوان و ایجــاد لنگــش در 
روی  میــزان  زیادبــودن  می شــود.  جوجه های گوشــتی 
ــاز  ــس موردنی ــزان م ــی، می ــره غذای ــدن در جی ــا مولیب ی

جوجــه را افزایــش می دهــد.

توصیه کاربردی
افزودن حداقل ۱۶ میلی گرم مکمل مس به هر کیلوگرم 

جیره غذایی جوجه های گوشتی توصیه می شود. 
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منگنز

مهمــی  نقــش  طیــور  استخوان ســازی  در  منگنــز 
ــت.  ــدن اس ــز ب ــع منگن ــن منب ــتخوان غنی تری دارد و اس
ــی،  ــره غذای ــز در جی ــود منگن ــت کمب ــکارترین عالم آش
ــر  ــدن و تغیی ــا بزرگ ش ــه ب ــت ک ــس اس ــه پروزی عارض
ــز  ــف و نی ــن اســتخوان درشــت نی و ک شــکل مفصــل بی
خمیدگــی و ضخیــم و کوتاه شــدن اســتخوان های پــا 

ــکل 15(. ــت )ش ــراه اس هم

شکل ۱۵- پروزیس در پرنده دچار کمبود منگنز

بیــان شــد،  قبــل  همان طــور کــه در بخش هــای 
ــن،  ــود کولی ــه کمب ــت در نتیج ــن اس ــه ممک ــن عارض ای
بیوتیــن، اســید فولیــک یــا پیریدوکســین نیــز بــروز کنــد. 
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توصیه کاربردی
میزان توصیه شده مکمل منگنز در جیره جوجه های 

گوشتی، ۶۰ تا ۱۲۰ میلی گرم در هر کیلوگرم است.

ــره  ــفر جی ــیم و فس ــزان کلس ــش می ــا افزای ــس ب پروزی
غذایــی شــدت می یابد کــه علتــش کاهــش جــذب منگنــز 
ــفر در روده  ــیم و فس ــط کلس ــوب یافتن توس ــل رس به دلی
اختــالل  جــوان  جوجه هــای  در  منگنــز  اســت.کمبود 
ــه نشــانه اش خیرگــی  ــد ک ــی )فلجــی( ایجــاد می کن عصب
به طــرف آســمان اســت؛ مشــابه آنچــه در کمبــود تیامیــن 

رخ می دهــد )شــکل 16(.

شکل ۱۶- حالت ستاره نگری در جوجه دچار کمبود منگنز
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سلنیوم

کمبـود سـلنیوم کـه در سوخت و سـاز اسـتخوان و بلـوغ 
تراکـم  کاهـش  سـبب  دارد،  نقـش  غضروفـی  سـلول های 
می شـود.  زیرپوسـتی  تـورم  و  اسـتخوان  در  مواد معدنـی 
افـزودن ایـن مکمـل بـه جیـره غذایـی بویـژه در صـورت 
کمبـود متیونیـن و سیسـتئین یـا ویتامین E اهمیـت دارد. 
مقـدار مکمـل سـلنیوم موردنیاز جوجه های گوشـتی بسـیار 
ناچیـز )در حـدود 0/3 میلی گـرم در هـر کیلوگرم جیـره( 
اسـت )نیازمندی هـای سـویه راس، 2014( و نـوع آلـی آن 

)سـلنو-متیونین( نیـز در بـازار موجـود اسـت.

پروتئین و اسیدهای آمینه

ــی معمــوالً  ــره غذای ــن خــام جی ــدار پروتئی کاهــش مق
ــردن ســرعت رشــد، ســبب کاهــش شــیوع  ــق کم ک ازطری
لنگــش می شــود؛ هرچنــد کــه ایــن کاهــش عملکــرد 
ــره  ــه جی ــیدهای آمین ــدار اس ــزودن مق ــس از اف ــی پ حت
جبران نمی شــود. ازســوی دیگــر، افزایــش ســطح اســیدهای 
ــدار توصیه شــده(  ــر از مق ــره )20 درصــد بیش ت ــه جی آمین
ــد  ــش فراین ــث کاه ــیم باع ــی کلس ــدار کاف ــار مق در کن
معدنی شــدن اســتخوان می شــود و افزایــش میــزان کلســیم 
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توصیه کاربردی
۱( برای دستیابی به سرعت رشد مناسب و استحکام 

استخوان ها تأمین پروتئین و اسیدهای آمینه موردنیاز 
را در کل دوره پرورش جدی بگیرید.

۲( در صورتی که کلسیم در جیره به میزان کافی 
تأمین شده باشد، از افزایش سطح اسیدهای آمینه 

جیره )بویژه متیونین( بپرهیزید.

ــودن  ــورت زیادب ــده( در ص ــدار توصیه ش ــد مق )150 درص
مقــدار اســیدهای آمینــه )120 درصد مقدار توصیه شــده( 
کمکــی بــه بهبــود اســتحکام اســتخوان درشــت نی نمی کند.

همچنیــن کمبــود والیــن در جیــره جوجه های گوشــتی، 
ســبب افزایــش مشــکالت حرکتــی می شــود. ایــن پدیــده 
هیدروکســی پرولین  دســترس پذیری  کاهــش  به دلیــل 
ــزان  ــش می ــد. افزای ــیم رخ می ده ــع کلس ــش دف و افزای
اســیدهای آمینــه گوگــرددار )متیونیــن و سیســتئین( 
در جیــره طیــور بــا تأثیــر منفــی بــر سوخت و ســاز 
ــا  ــن ویتامین ه ــه ای ــاز ب ــین، نی ــید فولیک و پیریدوکس اس

را افزایــش می دهــد.
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چربی

اســتفاده از روغــن ســویا یــا چربــی طیــور در جیــره 
ــتحکام  ــبب اس ــی س ــن ماه ــا روغ ــی در مقایســه ب غذای
می شــود.  گوشــتی  جوجه هــای  اســتخوان  بیش تــر 
ــای  ــاالً نشــان دهنده حساســیت جوجه ه ــر احتم ــن ام ای
)ســه درصد(  زیــاد  مقــدار  وجــود  بــه  گوشــتی 

چربی هــای غیراشــباع در جیــره اســت.

سموم قارچی

و  آفالتوکســین ها  ماننــد  قارچــی  ســموم  وجــود 
شــکنندگی  ســبب  غذایــی  جیــره  در  اُکراتوکســین ها 
جــذب  و  سوخت و ســاز  بــر  و  می شــود  اســتخوان ها 
ــون  ــی همچ ــموم قارچ ــی دارد. س ــر منف ــن D3 اث ویتامی
زیرالنــون و دئوکســی نیوالنون )DON( در بــروز ناهنجــاری 
اســتخوان  دیســکوندروپالزی  مثــل  طیــور  حرکتــی 
درشــت نی و ریکتــز نقــش دارد. حــد مجــاز ایــن ســموم در 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 6 نش ــوراک در ج خ
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جدول ۶ – حد مجاز برخی سموم قارچی در خوراک

اثر مدیریت مرغداری ها در لنگش جوجه

هـر تغییـر مدیریتـی کـه موجـب تغییـر سـرعت رشـد 
جوجه هـا شـود، بـر ناهنجـاری پـا مؤثـر اسـت. از جملـه 
می تـوان بـه مدیریت جیـره غذایی و خوراک دهـی، مدیریت 

نـور، تراکـم سـالن، مدیریـت بهداشـت و... اشـاره کرد.

مدیریت جیره غذایی و خوراک دهی

یکنواخت نبـودن و مخلوط کـردن ناکافـی اجـزای جیـره 
عمـودی  میکسـرهای  از  اسـتفاده  هنـگام  بویـژه  غذایـی 

نام سم
حد مجاز )میلی گرم در 

کیلوگرم(

0/02آفالتوکسین

A 0/1اُکراتوکسین

0/25زیرالنون*

)DON( 5دئوکسی نیوالنون

* به علــت نبــود اطالعــات دربــاره طیــور، از داده هــای مربــوط بــه 
خــوک اســتفاده شــد.
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)شـکل 17( می توانـد باعـث کمبـود مـواد مغـذی )همچـون 
فسـفر، کلسـیم، روی، منگنز و...( و درنتیجه، مشـکالتی مانند 
لنگش شـود. این اتفاق ممکن اسـت حتی در حالتی رخ  دهد 
کـه ایـن مـواد به مقـدار کافـی در فرمـول جیره غذایـی لحاظ 

شـده اند.

شکل ۱۷ - نمونه ای از میکسر عمودی )چپ( و افقی )راست(

 هرگونــه تغییــر ناگهانــی و برنامه ریزی نشــده در فرمــول 
جیــره غذایــی، مثــاًل کم کــردن )ســهوی یا عمدی( بخشــی 
ــا ذرت، ممکــن اســت  ــه ســویا و جایگزینــی آن ب از کنجال
ســبب برهم خــوردن تعــادل مــواد مغــذی و درنتیجــه، بــروز 
کمبود هــای تغذیــه ای مربــوط بــه لنگــش شــود. بــه همیــن 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــای مختلف ــگران راهکاره ــل، پژوهش دلی
وضعیــت پــا در جوجه هــای گوشــتی پیشــنهاد کرده اند 

ــا اشاره می شــود: ــه برخــی از آن ه ــر ب ــه در زی ک
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• اِعمـال محدودیـت خوراکی )7 تا 14روزگی، در سـطح 
75 درصـد مصرف اختیـاری جوجه ها( سـبب کاهش لنگش 
در ادامـه دوره پـرورش می شـود؛ امـا محدودیـت شـدیدتر، 

خـود موجب اسـترس و کاهـش عملکرد می شـود.

• روش کاربـردِی دیگـر، خوراک دهـی وعـده ای اسـت. بـه 
ایـن منظـور، فقط 3 یـا 4 وعـده خوراکـی در روز در اختیار جوجه 
گذاشته می شـود. ایـن روش موجـب کاهش لنگش و سـوختگی 
مفصل خرگوشی و دیسکوندروپالزی استخوان درشت نی می شود.

• اسـتفاده از اسـیدهای آلی مانند اسـید سـیتریک در جیره 
غذایـی، می توانـد دسترسـی بـه عناصـر معدنـی موردنیـاز بـرای 
استخوان ها )مانند کلسـیم، منیزیوم، منگنز، روی( را افزایش دهد.

مدیریت نور و اعمال تاریکی

برنامــه نوردهــی ســالن از اجــزای مهم مدیریــت پرورش 
ــی در  ــردن نورده ــه و متناوب ک ــور روزان ــش ن ــت. کاه اس
مرغداری هــای گوشــتی موجــب کاهــش تلفــات و افزایــش 
رشــد اولیــه جوجه هــا می شــود و خســارات ناشــی از 
ــی  ــزان تاریک ــد. می ــش می ده ــا را کاه ــای پ ناهنجاری ه
روزانــه در انــواع برنامه هــای نــوری، متفــاوت و بیــن صفــر 
تــا 12 ســاعت اســت. در جــدول 7، مثالــی از برنامــه نــوری 



47 لنگش در جوجه های گوشتی... 

ــا  ــده ب ــالمت پرن ــایش و س ــود آس ــرای بهب ــنهادی ب پیش
حفــظ عملکــرد مناســب آمــده اســت.

جدول ۷ – برنامه نوری پیشنهادشــده برای افزایش رفاه و سالمت 
در جوجه گوشتی*

* تغییــر برنامــه نــوری بایــد بــه صــورت تدریجــی و در یــک دوره 

زمانــی ۲ تــا ۳روزه انجــام گیــرد.

تراکم جوجه

ــرورش در ســالمت جوجه هــا و شــیوع  تراکــم ســالن پ
ــتر  ــم بیش ــه تراک ــی دارد. هر چ ــر مهم ــا اث ــش آن ه لنگ
ــش  ــده کاه ــر پرن ــه ازای ه ــترس ب ــای در دس ــد، فض باش
ــری  ــت کم ت ــت و فعالی ــکان حرک ــا ام ــد و جوجه ه می یاب
ــا کاهــش  ــان خــون در پ ــن، جری ــد داشــت. بنابرای خواهن

سن )روز(
شدت نور 
)لوکس(

مدت روشنایی 
)ساعت(

مدت تاریکی 
)ساعت(

0 تا 231 تا 3024 تا 140 تا 7

8 تا 
زمان کشتار

4 تا 177 تا 520 تا 10
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ــود. ــر می ش ــاری بیش ت ــروز ناهنج ــال ب ــد و احتم می یاب

مدیریت بهداشت، 
مصرف آنتی بیوتیک و مکمل های جایگزین

رعایـت اصول بهداشـتی و مصرف آنتی بیوتیـک هنگام بروز 
بیماری هـای عفونـی )با تجویز دام پزشـک( موجـب ازبین رفتن 
میکـروب و کاهـش عـوارض بیماری هـای عفونـی مرتبـط با پا 
می شـود. ازآنجاکـه مصـرف آنتی بیوتیک در صورت سـالم بودن 
گله توصیه نمی شود، استفاده از پروبیوتیک ها و سین بیوتیک ها 
روش جایگزین مناسبی اسـت برای پیشگیری از ناهنجاری های 

پا کـه بر اثر میکـروب در میـان طیور ایجاد می شـود.

توصیه کاربردی
به طور کلی، تراکم بیش تر از ۳9 کیلوگرم وزن زنده در 
هر متر مربع باعث افزایش تلفات و ناهنجاری های جدی 
پا می شود. در مناطق گرمسیر بهتر است تراکم گله از 

۳۰ کیلوگرم وزن زنده در هر متر مربع تجاوز نکند.
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مدیریت جوجه کشی و انتقال جوجه

ایجــاد  باعــث  جوجه کشــی  در  رطوبــت  کمبــود 
ــدن  ــه ب ــته ب ــف و چســبیدن غشــاهای پوس جوجــه ضعی
و بــروز مشــکالت پــا می شــود. کنتــرل دقیــق دمــا، 
ــث  ــرد باع ــیون س ــاب از انکوباس ــت و اجتن ــه، رطوب تهوی
رشــد مناســب اســتخوان جنیــن در حــال رشــد و تقــارن 
ــای  ــت ها و انحن ــی انگش ــش پیچیدگ ــا و کاه ــد دو پ رش
ــیژن در  ــود اکس ــد و کمب ــای بیش ازح ــود. گرم ــا می ش پ
چهــار روز آخــر جوجه کشــی مانــع رشــد مناســب و ســبب 
نامتقارن شــدن اســتخوان های پــا می شــود. همچنیــن 
ــت  ــداری مهم اس ــه مرغ ــی ب ــه از جوجه کش ــال جوج انتق
و هرگونــه اســترس محیطــی ماننــد گرمــا یــا حتــی 
اســتفاده از کارتن هــای انتقالــی کــه ســطحی بســیار صــاف 
و صیقلــی دارنــد، موجــب عوارضــی همچــون پیچ خوردگــی 

و انحنای پــا می شــود )شــکل 18(.
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شکل ۱۸- نمونه پیچ خوردگی پا در جوجه یک روزه که ممکن است 

ناشی از استرس حمل و نقل باشد.

مدیریت بستر

اســتفاده از مــواد نامناســب و پــرورش جوجــه روی 
ســطح صــاف و لغزنــده )بتنــی( بویــژه در روزهــای اول دوره 
پــرورش باعــث لنگــش زیــاد در جوجه هــا می شــود. بســتر 
خیــس یکــی از عوامــل اصلــی ســوختگی مفصل خرگوشــی 
در   )dermatitis  pad-Foot( پــا  کــف  ِدرماتیــت  و 
جوجه هــای گوشــتی اســت. درماتیــت بیمــاری  اســت کــه 
ــن  ــطح زمی ــا س ــور ب ــای طی ــاس پ ــل تم ــر در مح بیش ت
ــی دارد )شــکل 19(: ــات مختلف ــود و درج مشــاهده می ش
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• درجـه صفر: بـدون ضایعات یا دارای ضایعات سـطحی 
و تغییـر رنگ بسـیار جزئی در مسـاحت اندک؛

• درجـه یـک: ضایعـه خفیـف، تغییـر رنـگ کـف پـا در 
تیره رنـگ؛ برجسـتگی های  وسـیع،  سـطح 

احتمـال  دلمـه،  و  دو: ضایعـه شـدید، زخـم  • درجـه 
پـا. تـورم کـف  بـا  خون ریـزی همـراه 

در  پـا  کـف  درماتیـت  عارضـه  مختلـف  درجـات   -  ۱9 شـکل 
جوجه گوشـتی ) الـف: درجـه صفـر    ب: درجـه یـک    ج: درجـه دو (

بالف

ج
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مدیریت دما و استرس گرمایی

دمــا عاملــی اثرگــذار در شــیوع ناهنجاری هــای اســکلتی 
ــش در  ــه لنگ ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــتی اس ــای گوش جوجه ه
می شــود.  بیش تــر  )تابســتان(  ســال  گــرم  ماه هــای 
اســترس گرمایــی )دمــا و رطوبــت نامناســب(، بــر جــذب و 
مانــدگاری مــواد معدنــی در ســاختار اســتخوان اثــر منفــی 
ــوده اســتخوان و اســتحکام  ــت، حجــم ت ــن حال دارد. در ای
ــث  ــن باع ــی همچنی ــترس گرمای ــد. اس ــش می یاب آن کاه
ــای  ــر باکتری ه ــد و تکثی ــرای رش ــط ب ــدن محی مساعدش
ــی  ــای عفون ــش بیماری ه ــه افزای ــود و ب ــاری زا می ش بیم
ــود.  ــر می ش ــه منج ــی جوج ــای حرکت ــا اندام ه ــط ب مرتب
جــدول 8 نشــان دهنده دمــای توصیه شــده در ســنین 
ــت نســبی 50 درصــد در  ــا فــرض تأمیــن رطوب ــف ب مختل

ســالن اســت.
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جدول ۸ – دمای توصیه شده )°C( برای پرورش جوجه های گوشتی 

در سنین مختلف

* ایــن داده هــا بــا فــرض تأمیــن رطوبــت نســبی 50 درصــد در ســالن 

پــرورش ارائــه شــده اســت.

)°C( دما سن )روز(

۳۳/۲ ۱

۳۱/۲ ۳

۲۹/۹ ۶

۲8/۶ ۹

۲۷/8 ۱۲

۲۶/8 ۱۵

۲۵/۵ ۱8

۲۴/۷ ۲۱

۲۳/۵ ۲۴

۲۲/۷ ۲۷تاپايان
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سن مرغ

ــن  ــت راه رفت ــادی در وضعی ــت زی ــده اهمی ــن پرن س
ــن، وزن  ــش س ــا افزای ــرا ب ــا دارد؛ زی ــکالت پ ــروز مش و ب
ــار  ــود فش ــث می ش ــن باع ــود و ای ــاد می ش ــا زی جوجه ه
بیش تــری بــر ســاختار نســبتاً ثابــت اســکلت پــا وارد شــود 
کــه تحمــل محــدودی دارد. همان طــور کــه پیــش از ایــن 
ــد  ــی می توان ــت خوراک ــال محدودی ــد، اِعم ــه ش ــز گفت نی
ــده باشــد. ــن پدی ــرای پیشــگیری از ای ــکار مناســبی ب راه

خالصه مطالب

لنگـش در جوجه هـای گوشـتی مشـکل پیچیده ای 
اسـت کـه تحت تأثیـر عوامـل گوناگونی قـرار می گیرد. 
در  صورت گرفتـه  ژنتیکـی  اصالحـات  کـه  هرچنـد 
دهه هـای اخیـر )بـرای ایجـاد جوجه هایـی بـا سـرعت 
رشـد  زیاد( نقـش مؤثـری در شـیوع لنگـش داشـته، 
عوامـل دیگـری نیـز در ایجـاد و گسـترش ایـن پدیـده 
تأثیـر دارد. در ایـن دسـت نامه ابتدا بـه معرفی لنگش و 
شـیوه های ارزیابـی کّمـی آن پرداختـه شـد و در ادامه، 
برخـی از مهم تریـن عوامل تغذیـه ای و مدیریتی مرتبط 
بـا لنگـش بررسی شـد. ازآنجاکـه پیشـگیری از لنگـش 
اسـت،  آن  درمـان  از  کم هزینه تـر  و  آسـان تر  بسـیار 
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توجـه دقیق بـه تأمیـن نیازهـای تغذیـه ای جوجه های 
گوشـتی )بویـژه درخصـوص ویتامین ها و مـواد معدنی( 
بـا درنظرگرفتـن راهنمـای پـرورش هـر سـویه ضروری 
به نظر می رسـد. همچنیـن اصالح روش هـای مدیریتی 
و به کارگیـری یافته هـای جدیـد در پـرورش جوجه های 
حداقـل  یـا  ریشـه کنی  بـه  شـایانی  کمـک  گوشـتی، 

کاهـش لنگـش می کنـد.

مهم تریـن راهکارهـای تغذیـه ای و مدیریتـی کنترل 
لنگـش کارهـای زیـر را شـامل می شـود: خریـد جوجه 
باکیفیـت و حـذف جوجه هـای وازده )لنـگ( در طـول 
آزمایشـگاهی  بررسـی  ابتدایـی،  روز   7 بویـژه  و  دوره 
مغـذی  مـواد  میـزان  ازنظـر  جیـره  خوراکـی  اجـزای 
)بویژه مواد معدنـی و ویتامین ها(، بررسـی آزمایشـگاهی 
منابـع معدنی جیره )سـنگ آهک، دی  کلسـیم فسـفات 
یـا پـودر صـدف( ازنظـر میـزان کلسـیم و فسـفر، دقت 
در تأمیـن مقـدار کافـی از مـواد معدنـی و ویتامین هـا 
در هنـگام جیره نویسـی، دقـت در مخلوط کـردن جیـره 
غذایـی و اطمینان از مخلوط و یکنواخت شـدن مناسـب 
آن، اسـتفاده از توکسـین بایندرهای مناسب برای جذب 
سـموم قارچی، استفاده از بسـتر )پوشال یا تراشه چوب( 
مناسـب و خشک نگه داشـتن آن در طـول دوره، اِعمال 
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برنامه نوری مناسـب که سـاعات تاریکی در آن به میزان 
کافـی لحـاظ شـده باشـد، ایجـاد تحـرک در گلـه طی 
سـاعات روشـنایی، تقویت سیسـتم ایمنی و پیشـگیری 
افزودنی هایـی  از  اسـتفاده  بـا  عفونـی  بیماری هـای  از 
ماننـد پروبیوتیـک ، تنظیـم دمـا و رطوبـت سـالن برای 
پیشـگیری از اسـترس مطابق توصیـه راهنمای پرورش، 
حفـظ تراکـم گله در سـطح حداکثـر 39 کیلوگرم وزن 

زنـده )14 پرنـده( در متـر مربع.
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