روش پيشنهادى جهت توليد مرغ سبز در مرغدارى هاى كشور
٢
مرضيه سرگلزايى ،*١منا حسينى
 .١مسئول فنى داروخانه كمره خمين ،شهرستان خمين ،استان مركزى.
 .٢مسئول فنى بهداشتى كشتارگاه دام اعتماد ،شهرستان زاهدان ،استان سيستان و بلوچستان.
msargolzaie92@gmail.com
مقدمه :امروزه توليد مرغ سبز )مرغ گوشتى كه در كل دوره آنتيبيوتيك مصرف نكرده باشد( ،به علت كاهش هزينههاى درمانى و سﻼمت بيشتر
محصول براى استفاده انسان ،بسيار اهميت دارد .توليد اين گونه ،از بسيارى از مقاومتهاى دارويى در انسان نيز پيشگيرى ميكند.روش كار :پژوهش
ذيل كه در يكى از مرغداريهاى گوشتى شهرستان خمين از استان مركزى انجام شد ،روش مفيدى جهت ارزيابى شد :تمام درزهاى سالن كامل
بسته شده و راههاى هوايى با فنسهاى ريزى پوشانده شده تا از ورود حيوانات خارجى جلوگيرى شود .كارگران مرغدارى قبل از ورود و بعد از خروج
از سالنها ،ضدعفونى ميشوند .در روز آخر دوره كه مرغهاى سالن تخليه شدند ،روى كود موجود در بستر ،مكتوميل ريخته ميشود و يك روز به همان
حالت ميماند تا آلودگى احتمالى بستر ،از بين برود .كود از داخل سالن جمع آورى و سالن كام ً
ﻼ جارو شده تا از هرگونه آلودگى ماكروسكوپى عارى
شود؛ سپس سالن ابتدا با آب ساده شستشو و بعد از آن ،از شوينده هاى شيميايى مانند شيفت يا فارمواش و سپس ،ضدعفونيهاى شيميايى براى
ضدعفونى محيط استفاده شد كه در هر دوره ،نوع ضدعفونى تغيير ميكند تا ميكروبهاى محيط به يك نمونه ضدعفونى مقاوم نشود .به عنوان آخرين
ضدعفونى ،از فرمالكس استفاده شد .در نهايت ،وسايل مخصوص سالنهاى مرغدارى جايگذارى و با پمپ سمپاش ،ضدعفونى نهايى انجام شده و
جوجهريزى انجام گرديد .از روز ابتداى ورود جوجه ها ،از مكملهاى تقويتى همانند ويتامينها و ويتاسپرين و به خصوص اسيدآمينه و ب كمپلكس
استفاده شد )از اين مكمل ها به صورت روتين تا  ٢٥روزگى داده شد( .جهت تعيين زمان مناسب واكسيناسيون ،به صورت مرتب تيتر سنجش ميشود
و نمونه به آزمايشگاه ارسال ميشود .بحث و نتيجه گيرى:در اين حالت ،هزينه هاى داروهاى مكمل و ضدعفونيها به مراتب بسيار كمتر از هزينه
داروهاى درمانى ميباشد و ميتواند راهكارى مناسب براى سيستم مرغدارى و سﻼمت انسانى باشد.
كلمات كليدى :خمين ،مرغدارى ،شوينده ،ضدعفونى ،مكمل.

١٣٤

دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

بررسى آناتوميكى مغز ماهى ديسكاس )(Symphysodon
*٢
رضا آقائى ،١سينا جمالى،٢سيد مجتبى حسينى كاكلكى
 .١استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسﻼمى،شبستر
.٢دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى ،شبستر
Email:sinajamali1997@yahoo.com
مقدمه :ماهى ديسكاس از ماهيان آب شيرين و از رده شعاع باله ها و بومى رودخانه آمازون است .دو دستگاه عصبى و هورمونى هدايت و يكپارچه
سازى بدن را برعهده دارند .مغز شامل مغز قدامي يا پروسن سفالون ،مغز مياني يا مزن سفالون و مغز خلفي يا رومبن سفالون است و سپس تمايز
حاصل ميكند .پس از تمايز پنج بخش مغز به ترتيب ،شامل تلن سفالون ،داين انسفالون ،مزن سفالون ،متن سفالون و ميلن سفالون بوده كه مورد
بررسى قرار ميگيرد .روش كار :تعداد  ٥ماهى ديسكاس از يك مركز ماهيان آكواريومى در تبريز خريدارى شد .سپس سرها جدا شده و جمجمه با
دقت برداشته مى شود تا مغز از حفره مغزى خارج شود .مغز را در بافر فرمالين  ٪٤به همراه  CaCO3قرار داده و پس از  ٢٤ساعت نمونه ها
را در الكل  ٪٧٠قرار داده و با استفاده از يك لوپ به بررسى ساختار ها مى پردازيم .بحث :يك جفت مركز بويايى اوليه بنام پياز هاى بويايى در
جلوى تلن سفالون قرار دارد .قسمت خلفى مغز قدامى دى انسفالون را تشكيل داده كه حاوى بطن سوم است .قسمت برجسته متن سفالون مخچه
را تشكيل مى دهد كه در قسمت خلفى لوب بينايى قرار دارد و حالت يك تكه دارد .لوب هاى بينايى در باﻻ و طرفين قرار گرفته و توسعه يافته
هستند .تلن سفالون يا لوب هاى مغز در جلوى لوب بينايى و خلف لوب هاى بويايى قرار گرفته و به نسبت لوب هاى بينايى كوچك هستند .بخش
قدامى بصل النخاع حجيم تر از بخش خلفى بوده و از انتهاى خلفى مخچه شروع مى شود.
كلمات كليدى :ديسكاس ،آناتوميكى ،مغز

