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چکیده

در م�ورد می�زان تلفات در واحد های پرورش جوجه گوش�تی و عل�ل آن در ایران اطالعات محدودی موجود اس�ت.
در مطالع�ه حاض�ر ، ،میزان تلف�ات ،علل آن و تاثیر وضعیت ش�رایط محیطی ،مدیریتی و بهداش�تی بر میزان تلفات
جوجه ها گوش�تی در طول دوره پرورش ارزیابی ش�د .کلیه پرونده های مش�مول پرداخت غرامت ،ارجاعی به ش�عب
صندوق بیمه بانک کش�اورزی واقع در شهرس�تان مش�هد در س�ال  178( 1389پرونده) مورد بررس�ی قرار گرفت.
اطالعاتی شامل تعداد جوجه ریزی و تاریخ آن ،وزن و نژاد جوجه یک روزه ،وضعیت جوجه ها از نظر Mycoplasma
 ،galisepticumتعداد و علت تلفات و نیز اطالعات مربوط به مسایل بهداشتی و مدیریتی مزارع پرورش ثبت گردید.
ارتباط عوامل مدیریتی با میزان تلفات ،توس�ط آزمون رگرس�یون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت .میانگین تلفات در
گله های مش�مول پرداخت غرامت بیمه  23/5درصد ( )CI: 21.1-25.9 95%محاس�به شد .شایعترین علت تلفات در
پرونده های مورد بررس�ی بیماری آنفوالنزا ( )A1و به دنبال آن نیوکاس�ل ( )NDب�ود .وضعیت حوضچه ضدعفونی و
فصل جوجه ریزی با میزان مرگ و میر رابطه ي معنی داری داش�ت .مزارعی که دارای حوضچه ي فعال بودند به طور
متوس�ط به میزان  5/7درصد تلفات کم تری از مزارعی داشتند که فاقد حوضچه ي فعال بودند )P=0/024(.همچنین
مدل رگرس�یون نش�ان داد که میزان تلفات در فصل تابس�تان و پاییز به ترتیب به میزان  10/4و  7/2درصد بیش تر
از فصل زمس�تان بود ( .)P>0/05توجه به مس�ایل محیطی و مدیریتی و تالش در جهت بهبود آن می تواند تلفات در
واحدهای پرورش جوجه گوشتی را کاهش دهد.
كلمات کلیدی :جوجه گوشتی ،تلفات ،عوامل خطر ،بیمه ،بیماری ،مشهد.

  (پژوهشوسازندگی)
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Limited information exists on mortality rates and it’s causes on Iranian broiler farms. In the present study, Mortality rate, etiology and risk factors associated with mortality rate in broiler flocks, were evaluated.178 folders
related to the mortality of broilers which were covered by the national insurance program for broilers in Mashhad,
from 21 March 2011 to 20 March 2012, were investigated. For each case, number and breed of chicks, season of
raising, number of death during the entire grow out period and it’s causes, and management factors were recorded.
The average of mortality rate in broiler flocks which were inclusive of insurance payment was 23.5% (95%CI:
21.1-25.9%). Most important causes of death were avian influenza and Newcastle disease, respectively. Linear
regression analysis revealed that season of raising and presence of disinfectant pool are related to the mortality
rate. Flocks which were raised in summer and Autumn experienced 10.4 and 7.2% greater mortality rate than
those were raised in winter. Also, farms which used disinfectant pool had 5.7% lower mortality rate than farm did
not. Control of environmental effects and improvement of management techniques could prevent disease occurrence and reduce economic losses.
Key words: Broiler, Mortality, Risk factors, Insurance, Disease, Mashhad

 بازدهی واحد های،رخداد بیماریها و تلفات ناشی از بروز بیماری در گله
 جهت.)11 ،7 ،6( پرورش جوجه گوش��تی را تحت تاثیر قرار می دهند
حمایت از صنعت پرورش طیور و جبران خسارت پرورش دهندگانی که
 آغار به1373دچار خس��ارت می گردند صندوق بیمه کشاورزی در سال
 امروزه تمامی جوجه هایی ک��ه از واحد های پرورش جوجه.کار نم��ود
. تحت پوش��ش بیم��ه قرار دارند،یک روزه تحویل مرغداران می ش��ود
، سيل:خس��ارت هاي ناش��ي از س��وانح طبيعي و حوادث قهري از قبيل
: زلزله و آتش س��وزي غير عمدي و بيماري ها ش��امل، صاعقه،توف��ان
، لوكوز، مارك، سالمونلوز، مايكوپالسموز، آنفلوانزا، برونش��يت،نيوكاسل
 پاستورلوز و خسارت هاي ناشي، كوكسيديوز، الرینگوتراكئيت،گامبورو
از حذف كانون آلوده بنا به تش��خيص و اعالم رسمي سازمان دامپزشكي
 مرغدار.)1( تحت پوشش خدمات طرح بيمه فراگير طيور هستند،كشور
در صورتی که در طول دوره پرورش با این گونه خسارت ها مواجه شود
 صندوق بیمه کش��اورزی بر اس��اس.می تواند درخواس��ت غرامت نماید
نتایج آزمایش��گاه و گزارش دامپزش��ک گله و پرسش��نامه ای که توسط
 اقدام، تکمیل می شود،کارش��ناس بیمه در مورد شرایط مدیریتی واحد
ب��ه پرداخت غرامت به مرغ��دار می نماید (هر چه ش��رایط مدیریتی از
 در صد کمتری از خسارت،شرایط استاندارد فاصله بیشتری داشته باشد

)  (پژوهشوسازندگی

مقدمه

.افزایش جمعیت انس��انی نیاز به منابع غذایی را افزایش داده اس��ت
از آنجاییکه گوش��ت طی��ور به عنوان یک منب��ع پروتئینی غنی و ارزان
. انسان به سمت تولید صنعتی آن گام برداشته است،شناخته شده است
 میلیون تن55  کل گوش��ت طیور تولید شده در حدود1995 در س��ال
 درصد به حدود45  تولید با رشد حدود2005  در حالی که در سال،بود
ً در ایران نیز این صنعت تقریبا.)10( میلیون تن رسیده است80 بیش از
 به بعد رونق گرفت و روز به روز صنعتی تر گردیده1330 از س��ال های
، طوریکه طبق آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی کشور.است
1666000  میزان تولید گوشت مرغ در ایران به بیشتر از1389 در سال
.)2( تن رسیده است
عوام��ل متعددی پرورش صنعتی و متراکم طیور را تحت تاثیر قرار
 بیماری ها از جمله مهم ترین عواملی هس��تند که از طریق.م��ی دهند
.ایجاد مرگ و میر بر بازدهی و س��ودآوری گله های گوش��تی اثر دارند
 آنفوالنزا و برونش��یت از جمله، گامبورو،بیم��اری هایی مانند نیوکاس��ل
 در.)4( بیم��اری های مهم عامل تلفات در گله های گوش��تی هس��تند
 عوامل مدیریتی و محیطی،سیس��تم های متراکم پرورش طیور گوشتی
با تاثیر مس��تقیم بر رش��د جوجه های گوش��تی و نیز با اث��ر بر احتمال
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مرغدار جبران خواهد ش��د) .در ایران جز یک مطالعه ،بررس��ی دیگری
روی میزان تلفات گله های گوش��تی و علل آن انجام نش��ده اس��ت .در
مطالعه حاضر ،با اس��تفاده از اطالعات موج��ود در پرونده های صندوق
بیمه کش��اورزی ،وضعیت ش��رایط مدیریتی و بهداشتی ،میزان تلفات و
علل آن در گله های مشمول پرداخت غرامت و همچنین شرایط محیطی
و مدیریتی موثر بر میزان تلفات جوجه ها گوشتی در طول دوره پرورش
در شهرستان مشهد و حومه ،که یکی از قطب های پرورش مرغ گوشتی
است ،مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش کار

کلی��ه پرونده های مش��مول پرداخت غرامت ،ارجاعی به  4ش��عبه
(مش��هد ،طوس ،حافظ و طرقبه  -شاندیز) صندوق بیمه بانک کشاورزی
واقع در شهرس��تان مشهد ،در س��ال  178( 1389پرونده) مورد بررسی
ق��رار گرفت .اطالعاتی ش��امل تع��داد جوجه ریزی و تاری��خ آن ،وزن و
نژاد جوجه یک روزه ،وضعی��ت جوجه ها از نظر ،M. galisepticum
تع��داد تلفات ،علت یا علل تلفات (بر اس��اس گزارش دامپزش��ک گله و
کارش��ناس بیمه) ،تاریخ ش��روع تلفات و نیز اطالعات مربوط به مسایل
بهداش��تی و مدیریتی ،بر اساس پرسشنامه موجود در پرونده که توسط
کارش��ناس بیمه تکمیل می گردد ،ش��امل وضعیت حوضچه ضد عفونی
فعال ،امکانات قرنطینه ای ،حصار کشی ،تراکم ،نفوذ ناپذیر بودن سالن و
انبار دان به پرندگان و جوندگان ،کوره الشه سوز یا چاه تلفات ،سیستم
برق اضطراری ،سیستم تهویه ،سیستم حرارت مرکزی (هیتر) و سیستم
خنک کننده استخراج شد و در فرمهایی ثبت گردید.
آنالیز آماری

آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  19انجام
ش��د .میانگین و حدود اطمین��ان  95درصد برای می��زان تلفات در هر
دوره ي جوجه ریزی گزارش ش��د .ارتباط فاکتورهای مدیریتی با میزان
تلفات ،توس��ط آزمون رگرس��یون خطی مورد ارزیابی ق��رار گرفت .ابتدا
توس��ط آزمون های تک متغیره رابطه هر یک از متغیر های مس��تقل با
متغیر وابس��ته ي مورد مطالعه ي ما (میزان مرگ و میر) بررسی گردید
و متغیر های مس��تقلی که با ( )p>0/02با میزان تلفات رابطه داش��تند
وارد آزمون چند متغیره ش��دند .جهت انتخاب متغيرهاي مس��تقلي كه
ب��ا می��زان مرگ و میر رابطه ي معنی دار داش��تند از روش رگرس��یون
خطی با رهيافت  Backward stepwiseاس��تفاده شد .ابتدا همه ي
متغیرهای مس��تقل وارد مدل شدند .س��پس متغيرهاي مستقلي كه از
لحاظ آماري معني دار نبودند يكي يكي از مدل برداشته شدند تا جايي
كه ضريب رگرس��يون تخمين زده ش��ده براي هم��ه ي متغيرهاي باقي
مانده با ( )P>0/05معني دار باشد.

نتایج

در مجموع ،در واحد هایی که مش��مول دریافت خس��ارت ش��دند،
 706722قطعه پرنده تلف ش��دند .میانگین تلفات در گله های مشمول
پرداخ��ت غرام��ت بیم��ه  23/5درص��د ( )CI: 21.1-25.9% 95%ب��ا
دامنه ای بی��ن  2/7تا  90/4درصد بود .علت تمام موارد تلفات در دوره

  (پژوهشوسازندگی)

مطالع��ه بیم��اری ها بودند .خصوصی��ات جمعیت م��ورد مطالعه از نظر
متغیرهای مستقل و میانگین و انحراف معیار میزان تلفات برای هر یک
از سطوح متغیر های مستقل ،در جدول  1آمده است.
بس��یاری از پرونده ه��ای مورد بررس��ی از نظر امکانات و ش��رایط
مدیریت��ی در وضعیت مناس��بی نبودند .از مجموع گل��ه هایی که دچار
خس��ارت و مش��مول پرداخت غرامت ش��ده بودند 36( 64 ،درصد) گله
فاقد حصار کشی 41/6( 74 ،درصد) گله فاقد حوضچه ضد عفونی فعال،
 70/2( 125درصد) گله فاقد کوره الشه سوز یا چاه تلفات80/3( 143 ،
درصد) گله فاقد انبار دان استاندارد و غیر قابل نفوذ نسبت به پرندگان و
جوندگان و 28/1( 50درصد) گله حتی فاقد سالن استاندارد و غیر قابل
نفوذ نسبت به پرندگان و جوندگان بودند.
از  178پرونده بررس��ی ش��ده ،در  78پرونده فقط یک بیماری  ،در
 96م��ورد  2ن��وع بیماری و در  4پرونده  3بیماری به عنوان علت تلفات
ذکر ش��ده بود (تصویر  .)1ش��ایعترین علت تلفات در پرونده های مورد
بررس��ی بیماری آنفوالنزا ( )A1و به دنبال آن نیوکاسل ( )NDبود .در
 119پرونده ،بیماری آنفوالنزا ،در  88پرونده ،بیماری نیوکاس��ل ،در 32
پرونده ،بیماری برونش��یت ( ،)IBدر  40پرونده ،بیماری مزمن تنفس��ی
( ،)CRDدر  2پرون��ده ،بیماری گامب��ورو ( )IBDو در  1پرونده ،کلی
باس��یلوز ( )Colibacillosisبه عنوان تنها علت یا حداقل یکی از علل
تلفات معرفی شده بود.
بررس��ی اثر متغیرهای مس��تقل مورد مطالعه بر میزان مرگ و میر
توس��ط آزمون رگرس��یون خطی نش��ان داد که از میان تمام متغیرهای
مستقل ،وضعیت حوضچه ضد عفونی و فصل جوجه ریزی با میزان مرگ
و میر رابطه ي معنی داری داش��ت .مزارعی که دارای حوضچه ي فعال
بودند به طور متوس��ط به میزان  5/7درصد تلف��ات کم تری از مزارعی
داش��تند که فاقد حوضچه ي فعال بودن��د )P=0/024( .هم چنین مدل
رگرسیون نشان داد که میزان تلفات در فصل تابستان و پاییز به ترتیب
به میزان  10/4و  7/2درصد بیش تر از فصل زمس��تان بود)P>0/05( .
(جدول )2

بحث

ای��ن مطالعه تصویری از میزان تلفات و علل عمده آن و نیز وضعیت
ش��اخص های مدیریتی و بهداشتی در واحد های پرورش طیور مشمول
پرداخت غرامت در شمال شرق کشور ترسیم نمود.
طبق اطالعات بدست آمده حدود  240واحد پرورش مرغ گوشتی در
محدوده مورد مطالعه ،تحت پوشش صندوق بیمه بانک کشاورزی هستند
که در  1200دوره پرورش��ی در سال 8000000 ،قطعه جوجه ریزی را
انجام می دهند ( .)3مطالعه حاضر نش��ان م��ی دهد که در 14/8درصد
دوره ه��ای پرورش تلفات ناش��ی از بیماری رخ می دهد طوریکه گله ها
مشمول پرداخت غرامت می شوند .در مجموع ،در واحدهایی که مشمول
دریافت خس��ارت شدند 706722 ،پرنده ( 8/75درصد کل جوجه ریزی
در منطقه مطالعه در یکس��ال) تلف شدند که از نظر اقتصادی رقم قابل
توجهی را ش��امل می شود .نتیجه مطالعه حاضر با نتایج Beshashati
و هم��کاران ( )2010ک��ه تلف��ات در جمعیت طیور گوش��تی را در کل
کش��ور و به تفکیک اس��تان ها گزارش کردند ،همخوان��ی دارد ( .)4در
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جدول  -1خصوصیات جمعیت مورد مطالعه از نظر متغیر های مستقل مورد بررسی و میانگین و انحراف معیار میزان تلفات برای هر یک از سطوح متغیر های مستقل

متغیر

منطقه

نژاد

فصل

حصارکشی

حوضچه فعال

امکانات قرنطينه

کوره ي الشه سوز یا چاه تلفات

وضعیت انبار دان

وضعیت سالن

سیستم برق اضطراری

سیستم تهویه ،حرارت مرکزی و خنک کننده

وضعیت جوجه ها از نظر مایکوپالسما گالیناروم

تراكم واحدها
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سطوح متغیر

تعداد پرونده های مورد بررسی

%

میانگین میزان تلفات%

انحراف معیار

مشهد

62

34/8

23

17

طرقبه -شانديز

31

17/4

20

11

طوس

49

27/5

23

17

حافظ

35

20/2

25

17

راس

164

92/1

23

16

كاپ

10

5/6

25

9

آرين

2

1/1

36

3

بهار

28

15/7

23

16

تابستان

44

24/7

27

18

پاييز

62

34/8

24

17

زمستان

44

24/7

17

11

دارد

114

64

22

16

ندارد

64

36

26

16

وجود

104

58/4

21

16

عدم وجود

74

41/6

26

16

وجود

168

94/4

19

16

عدم وجود

10

5/6

23

10

وجود

53

29/8

24

17

عدم وجود

125

70/2

22

12

استاندارد

35

19/7

20

16

غیر استاندارد

143

80/3

24

16

استاندارد

128

71/9

23

16

غیر استاندارد

50

28/1

24

15

وجود

95

53/4

22

17

عدم وجود

83

46/6

24

15

استاندارد

171

96/1

23

16

غیر استاندارد

7

3/9

23

9

منفی

175

98/3

23

16

مثبت

3

1/7

17

7

استاندارد

144

80/9

23

16

غیر استاندارد

34

19/1

22

16

  (پژوهشوسازندگی)

میزان تلفات و عوامل ...

جدول  -2مدل رگرسیون خطی مشخص کننده عوامل موثر بر میزان تلفات در گله های مشمول پرداخت غرامت بیمه ( 178پرونده)

سطوح متغیر

متغیر

ضریب رگرسیون ()ß

خطای معیار ()SEM

0/208

0/028

ثابت

وضعیت حوضچه فعال

عدم وجود

0

وجود

-0/057

زمستان

0

0/025

p-value

0/024

بهار

0/057

0/039

0/147

تابستان

0/104

0/035

0/003

پاییز

0/072

0/032

0/026

مطالعات مشابه در کشورهای نروژ ،کانادا استرالیا و نیجریه میزان تلفات
در واحدهای پرورش جوجه های گوش��تی به ترتیب  4/16 ،3/8 ،2/9و
 10/4در صد گزارش شد ( .)9 ، 8 ،7 ،5نتایج مطالعه حاضر و مطالعه ای
که توسط  Bashashatiو همکاران ( )2010در ایران انجام شد نشان
می دهد میزان مرگ و میر در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی در
ایران باالتر از کش��ورهای توسعه یافته مانند کانادا و نروژ است .متوسط
میزان تلفات در گله های مش��مول غرام��ت 23/5 ،درصد بود و در تمام
م��وارد ،بیماری ه��ای مختلف به عنوان علت تلفات ،ثبت ش��ده بود که
نش��ان می دهد در صورت ایجاد بیماری به طور میانگین نزدیک به یک
چهارم جمعیت گله از دس��ت خواهد رفت .این مطلب ،اهمیت اقدامات
کنترلی و بهداش��تی ب��رای جلوگیری از رخداد بیم��اری در واحد های
پرورش جوجه گوشتی را مشخص می نماید.
مهم ترین بیماری مس��بب مرگ و میر در گل��ه ها در منطقه مورد
مطالع��ه آنفوالنزا بود که با نتایج  Bashashatiو همکاران ( )2010در
مطالعه ای روی علل مرگ و میر جوجه های گوشتی در کشور مطابقت
دارد ( )4و نشان می دهد آنفوالنزا یکی از مشکالت مهم صنعت پرورش
جوجه گوشتی در سالهای اخیر بوده است .پس از آنفوالنزا ،نیوکاسل به
عنوان دومین عامل تلفات در منطقه مورد مطالعه مطرح است که نشان
می دهد علی رغم پوشش واکسیناسیون گسترده ،این بیماری به عنوان
یکی از مه��م ترین بیماری های گریبان گی��ر واحدهای پرورش جوجه
گوش��تی در منطقه شمال ش��رق کش��ور ،همچنان تلفات باالیی ایجاد
می کند .در مطالعه حاضر بر اس��اس اطالعات پرونده های بیمه تنها در
مورد یک گله ،کلی باسیلوز به عنوان علت تلفات ذکر شده بود در حالی
که کمپلکس های کلی باس��یلوز در نس��بت باالیی از تلفات نقش دارند.
گ��زارش پایین این بیماری می تواند به دلیل دقت ناکافی کارشناس��ان
بیمه ،تهیه گزارش در پایان دوره بیماری جهت احتساب حداکثر تلفات
و کاه��ش عالمت های بیماری ،عفونت ه��ای همزمان ،یا نحوه پرداخت
غرامت (پذیرش راحت تر بیماری های خاص مثل آنفوالنزا و نیوکاسل به

عنوان خسارات مشمول پرداخت غرامت) در مورد بیماری های مختلف
باشد.
وضعیت ضعی��ف واحد های م��ورد مطالعه از نظ��ر ضروریات اولیه
بهداش��تی مانند حصارکشی ،حوضچه ضدعفونی فعال و کوره الشه سوز
یا چاه تلفات ،ضرورت آموزش پرورش دهندگان ،تشویق و حمایت های
مال��ی از آنها جهت بهبود وضعیت بهداش��تی مزارع پرورش��ی را نش��ان
می دهد .نتایج آزمون رگرسیون خطی رابطه فصل جوجه ریزی و وجود
حوضچه ضدعفونی فعال را با میزان تلفات در گله ها ی مشمول پرداخت
غرامت نش��ان داد .باال بودن میزان تلفات در فصل تابستان می تواند به
علت کاهش رطوبت سالن و افزایش احتمال گسترش عفونت هنگام بروز
بیماری  ،بخصوص بیماری های تنفسی ،و در نهایت ایجاد تلفات بیشتر
در گله باش��د .همچنین باال بودن میزان تلفات در فصل پاییز نس��بت به
فصل زمس��تان می تواند ناشی نوسانات دمایی ش��دید در این فصل در
منطقه مورد مطالعه و اس��ترس متعاقب آن در جوجه ها باشد که سبب
می ش��ود در صورت رخداد بیماری ،تلفات بیش��تری ایجاد گردد (.)11
باالت��ر بودن میزان تلف��ات در گله های فاقد حوضچ��ه ضدعفونی فعال
اهمیت این ساختار ساده بهداشتی را مشخص می نماید و نشان می دهد
پاتوژن های خارجی می تواند توس��ط افراد و ماشین آالتی که به محیط
مرغ��داری وارد می ش��وند به گله معرفی گردند و س��بب تلفات در گله
شوند .تلفات باال هنگام بروز بیماری و شناسایی بیماری های آنفوالنزا و
نیوکاس��ل به عنوان عوامل اصلی مرگ و میر ،لزوم توجه بیش��تر به این
دو بیماری و یافتن راه کاری جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و کاهش
تلفات ناشی از آنها را نشان می دهد .همچنین توجه به مسایل محیطی
و مدیریت��ی و ت�لاش در جهت بهبود آن می توان��د تلفات در واحدهای
پرورش جوجه گوش��تی و در نتیجه هزینه ش��رکت های بیمه را کاهش
ده��د .بنابراین این ش��رکت ها قادر خواهند ب��ود خدمات خود را با نرخ
پایین تری ارایه دهند که س��بب می ش��ود قیمت تمام ش��ده محصول
نهایی کاهش یابد.
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، وضعیت توزیع علت تلفات در پرونده های که یک-1 شکل
دو یا سه عامل به عنوان دلیل تلفات ذکر شده است
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