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 مبسوط چکیده

مستقیم  هایهزینه ،خدمات، هازیرساخت مانند غیرمستقیم هایهزینه سهم شناخت با های دام و طیوربیماریناشی از  خسارت درکمقدمه و هدف: 
 وزیدیکوکس یماریب از یناش یمال انیز یابیارز قیتحق نیا از هدفبنابراین . ر و افزایش بازدهی اقتصادی خواهد شدسبب ارایه مدیریت بهتتلفات  پرورش و

 . بود و مرغان مادر گوشتی یگوشت مرغان پرورش یواحدها در
 النیگ استان درمزرعه(  0) یگوشت ادرم مرغ ومزرعه(  12) یگوشت مرغ پرورش یمزرعه 11 از قیتحق نیا در استفاده مورد اطالعات: هامواد و روش

ایط ربر اساس شبا اندکی تغییرات توسط ویلیامز های گوشتی از مدل طراحی شده جهت برآورد زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز در جوجه. شد یآورجمع
 .شداستفاده پرورشی در ایران 

 پرورش واحد کی و ایقطعه هزار 54 یگوشت مادر مرغ مزرعه کی در وزیدیکوکس از یناش انیز نیانگیم که داد نشان قیتحق نیا از حاصل جینتا: هایافته
 و بدن وزن کاهش تلفات، ،یتجار یگوشت مرغان پرورش یواحدها در. باشدیم الیر میلیون 555 و 223 برابر بیترتبه ایقطعه هزار 34 یگوشت مرغ
 نیشتریب یگوشت مادر مرغ مزارع در که است یحال در نیا. دادند اختصاص خود به وزیدیکوکس از یناش انیز در را اثر نیشتریب ییغذا لیتبد بیضر شیافزا

 کاهش درمان، ون،یناسیواکس با مرتبط عوامل وز،یدیکوکس از یناش تلفات از پس. بود درصد 01/30 معادل و تلفات به مربوط وزیدیکوکس از یناش انیز
 در . دادند اختصاص خود به را وزیدیکوکس از یناش انیز از درصد 37/0 و 81/7 ،31/14 ،15/22 بیترت به یدرآور جوجه کاهش و مرغ دتخمیتول

های کوچک . از طرفی در مرغداریاستهای بزرگ کمتر به علت کاهش هزینه سربار سهم زیان ناشی از تلفات نسبت به مرغداریهای کوچک مرغداری
 . ردیگر و با دقت بیشتری انجام میها در زمان درگیری گله بهتنحوه مدیریت مرغ

کاهش مشکالت  یها براکیوتیو پروب یاهیقارچ، گ یهاشامل عصاره یعیاستفاده از محصوالت طببا توجه به زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز : گیرینتیجه
ست تا تا مرغداران گوشتی و مادر گوشتی جهت عالوه بر آن در مناطقی که کوکسیدیوز شیوع بیشتری دارد الزم ا است.ضروری  وزیدیاز کوکس یناش

 کیتفک بر عالوه یآت قاتیتحق دربهتر است که پیشگیری از این بیماری به ترتیب داروهای کوکسیدیواستات و واکسیناسیون را در برنامه خود داشته باشند. 
 به مربوط شده یآور جمع هایداده االمکان یحت و شیافزا وزیدیکوکس از یناش یمال انیز محاسبه جهت یبررس مورد هایگله تعداد عفونت، منبع و نوع
  .باشد کشور مختلف هایمیاقل
 

  وزیدیکوکس ،ضرر اقتصادی ،یگوشت صنعت مرغ ،یریشگیپ: کلیدی هایواژه
 

 مقدمه
های گوشتی صنعتی از سرعت رشد باالتر، امروزه جوجه   

اقتصادی کارآیی استفاده از خوراک بهتر و راندمان تولید 
ها باالتری نسبت به اجداد خویش برخوردارند. این ویژگی

سبب شده است تا این پرندگان دارای مشکالت 
ایمیونولوژیکی و فیزیولوژیکی بیشتر و در نتیجه از شایستگی 

های محیطی را کمتری برخوردار باشند و توان مقابله با تنش
له (. بروز اختالالت مختلف از جم2،5نداشته باشند )

های گوشتی تنها در مرغو تلفات ناشی از آن کوکسیدیوز 
 (. 1،7) باشدبخشی از موارد مذکور می

 ایمریاهایی از جنس یاختهبه وسیله تککوکسیدیوز  بیماری   
شود که دارای سیر تکاملی مستقیم یعنی بدون تولید می

 مقاوم انتقال  سیتووسیله اوه ب باشد ومیزبان واسط می
در درون  ای در بدن میزبانتک یاختهاین انگل  .یابدمی

شود. هفت گونه عمده تکثیر می تلیال رودهاپیهای سلول
ایمریا  ،ایمریا آسرولینا ،ماگزیما ،نکاتریکسشامل  ایمریا

در طیور  ایمریا پری کوکس ،ایمریا میتیس ،ایمریا تنال ،برونتی
کروسکوپی نماید که به وسیله خصوصیات میایجاد بیماری می

برای . شوندو محل ترجیحی ایجاد جراحت تفکیک می
های  روشاز پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز و نکروز روده 

مواظبت دقیق از آسایش گله، واکسیناسیون ی از قبیل گوناگون
بیوتیکی و یا مصرف  با واکسن ضدکوکسیدیوز، درمان آنتی

 سال تا .(10،11،17شود )استفاده می موادی مانند یونوفورها
 واکسن گوشتی های مادرمرغ دهندگان پرورش فقط ،1993

الزم بذکر است که در حال  کردند.می دریافت کوکسیدیوز ضد
 شده، تضعیف هایاز واکسن استفاده با حاضر واکسیناسیون

های مرغ برای کوکسیداسیون ضد از پیشگیری غالب شکل
 از یاریبس در های مادر تخمگذار و گوشتیتخمگذار، مرغ

 در هنوز (. اگرچه واکسیناسیون14،11) باشدمی نقاط جهان
نیست، اما به طور کلی در  رایج چندان گوشتی هایمرغ تولید

شوند، نظیر هایی که در سیستم قفس نگهداری میانواع مرغ
های تخمگذار، شیوع کوکسیدیوز و هزینه مقابله با آن مرغ

ن راه مقابله با کمتر برآورد شده است. در واقع بهتری
در حال انجام است استفاده از  1904کوکسیدیوز که از سال 

 (.1باشد )داروهای کوکسیدیواستات در ترکیب با جیره می
های در ارتباط با محاسبه زیان ناشی از کوکسیدیوز در مرغ   

گوشتی مطالعات مختلفی انجام شده است که از جمله آنها 
 ناشی از کوکسیدیوز در  توان به محاسبه زیان مالیمی
(، در صنعت طیور 18) 1993های گوشتی بریتانیا در سال مرغ

های گوشتی رومانی در (، در مرغ0) 2414هندوستان در سال 

کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشگاه علوم   
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 2418های گوشتی اندونزی در سال ( و در مرغ8) 2414سال 
ناشی از  خسارت یا اقتصادی و هزینه درک( اشاره نمود. 12)

 مانند غیرمستقیم هایهزینه سهم ناختش با دامی هایبیماری
مستقیم پرورش  هایهزینه همچنین و خدمات و هازیرساخت

 در مطالعات مختلف، زیان. است تلفات بسیار حائز اهمیت و
 اتیوپی، جمله از کشورهایی برای مالی ناشی از کوکسیدیوز

انگلیس با استفاده از مدل طراحی شده توسط  و رومانی هند،
ای ، اما تاکنون مطالعه(18) است شده برآورد  (1999) ویلیامز

 ورد زیان اقتصادی ناشی از کوکسیدیوز در آمبنی بر بر
های گوشتی ایران گزارش نشده است. لذا در این تحقیق مرغ

برای اولین بار در ایران به محاسبه زیان مالی ناشی از 
های مادر گوشتی مرغ های گوشتی وکوکسیدیوز در مرغ

 ته شد. پرداخ
 

 هامواد و روش
 اطالعات یآورجمع

جهت برآورد زیان مالی ناشی از و در این پژوهش    
توسط های گوشتی از مدل طراحی شده کوکسیدیوز در جوجه

برخی  با اندکی تغییرات که توسط 1999در سال  ویلیامز
تغییراتی که توسط . شدایجاد شده بود استفاده ( 3محققین )

 (1999ویلیامز )توسط طراحی شده دل این محققین در م
ایجاد شده بود شامل هزینه واکسیناسیون است که در مدل 

 ها که علیه کوکسیدیوز واکسینهجدید تنها برای بخشی از مرغ
. همچنین در مدل شدشوند هزینه آن در محاسبات لحاظ می

های بارور جدید هزینه کاهش تولید تخم مرغ، تنها به تخم
با توجه  1ی موجود در جدول پارامترها(. 3ت )اس شدهمحدود 

فرضی در نظر  ،به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط پرورش
های مورد استفاده برای ارزیابی زیان گرفته شده است. داده

 مالی ناشی از کوکسیدیوز از طریق ارتباطات شخصی با
و  مادر گوشتی هایمرغداریگوشتی و های مرغداری

ن دامپزشکی که در تشخیص و مدیریت همچنین متخصصا
در این  ها. هزینهشدحاصل کنند بیماری طیور فعالیت می

ست و در واقع میانگین ا ریال بیان شده تحقیق بر حسب
های تفاوت در شیوهبدلیل . باشندمی 1598قیمت در سال 

 های گوشتی تجاری وطول عمر، جوجهنیز مدیریتی و 
به طور جداگانه در نظر گرفته  مادر گوشتی هایهمچنین مرغ

های مربوط به داده ،د. جهت منظور نمودن شرایط واقعینشد
واحد پرورش مرغ  0ها به صورت پرسشنامه از تلفات و هزینه

واحد  12و  هزار قطعه 54با میانگین ظرفیت  مادر گوشتی
 درهزار قطعه  34با میانگین ظرفیت پرورش مرغ گوشتی 

میانگین آنها در مدل مورد نظر استفاده  و استان گیالن دریافت
سطح برای محاسبه زیان ناشی از کوکسیدیوز در  سپس. شد

و کل شد ها به مقیاس بزرگ بسط داده این داده ،کشور
جمعیت مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی پرورش داده شده در 

هدف از بسط دادن نتایج در نظر گرفته شد.  1598خالل سال 
عه مرغ گوشتی و مرغ مادر به محاسبات در حاصل از چند مزر

مقیاس ملی تنها دستیابی به برآوردی حدودی در سطح ملی 
بود این در حالی است که عوامل زیادی بر مقیاس ملی 

ماعی و جوی هر تتاثیرگذارند از جمله شرایط اقتصادی، اج
اطالعات مدیریتی و اقتصادی مورد توان نام برد. منطقه را می
 محاسبه زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز در نیاز برای 

نشان  1های مادر گوشتی در جدول های گوشتی و مرغجوجه
های ظرفیت فعال مرغالزم بذکر است که داده شده است. 

 ترتیب برابربه 1598مادر گوشتی در سال های مرغگوشتی و 
 (.5قطعه برآورد شده است ) 23992444و  574440444

 
 یگوشت مادر مرغ و یگوشت مرغ مزارع سطح از شده یآور جمع و مفروض یتیریمد و یاقتصاد اتیخصوص نیانگیم -1 جدول

Table 1. Mean assumed economic and managment characteristics collected from broiler and broiler breeder farms 
  میانگین  

 منبع مرغ مادر جوجه گوشتی خصوصیات
 Williams (1999) 071 02 پرورشطول دوره 

 مرغدار 74444 50444 قیمت جوجه یکروزه )ریال/جوجه(

 مرغدار 144444 123444 قیمت گوشت مرغ )ریال/کیلوگرم(

 مرغدار - 81444 قیمت هر کیلو مرغ زنده )ریال/کیلوگرم(

 مرغدار 51444 57844 هزینه تغذیه با وجود کوکسیدیوز )ریال/کیلوگرم(

 مرغدار 523444 - رو )ریال/لیتر(هزینه دا

 مرغدار 1 2 تلفات ناشی از کوکسیدیوز )%(

 مرغدار 0 12 تعداد گله های مد نظر

 مرغدار - 12 افزایش وزن روزانه )گرم/روز(

1/2 وزن بدن هنگام کشتار )کیلوگرم(  3/0  مرغدار 

83/1 ضریب تبدیل غذایی  مرغدار - 

 مرغدار - 2474 رم/جوجه(روزگی )گ 21مصرف خوراک پرنده تا 

 مرغدار - 5294 روزگی )گرم/پرنده( 53مصرف خوراک پرنده تا 

 Williams (1999) 13 13 هزینه سربار از کل هزینه ها )%(

 مرغدار 173 - های بارور به ازای هر پرندهتعداد تخم

 مرغدار 24444 - قیمت تخم مرغ بارور )ریال/تخم مرغ(

 Williams (1999) 1 - رغ )%(کاهش تخم به ازای هر م

 مرغدار 8 - هفتگی )کیلوگرم/مرغ( 11خوراک تجمعی مورد نیاز تا 

 مرغدار 3344 - هفتگی از سن )گرم/مرغ( 11مصرف خوراک مرغ تا 

 مرغدار 94 - )واکسن کوکسیدیوز( های واکسینه شده )%(مرغ

 مرغدار 2844 - هزینه واکسن به ازای هر مرغ )ریال/مرغ(

2/1 - ز واکسن به ازای هر مرغ )دوز/مرغ(دو  مرغدار 

 
 عباس صفریو  آبادعلی جوانروح علی، جواد احمدپناه
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های گوشتی طول دوره پرورش مرغاستاندارد به طور کلی 
روز در نظر  02که در این پژوهش  روز است 02-05تجاری 

این در حالی است که این عدد در واحدهای گرفته شد. 
روز  52مرغ گوشتی در ایران بسیار متفاوت بوده و از پرورش 

مادر گوشتی، طول  هایبرای مرغروز متغیر است.  33ضا تا بع
شامل  1هزینه سربارهفته در نظر گرفته شد.  18دوره پرورش، 

های مرتبط با گرمایش، برق، آب، نیروی کار و مدیریت، هزینه
شود، بهداشت به استثنای آنهایی که در جیره استفاده می

. این هزینه ندباشواکسیناسیون، تعمیرات، دامپزشکی و ... می
و به  98در سال جوجه و خوراک نمی شود. شامل هزینه 

ارزش بازار جوجه یک روزه، گوشت مرغ و صورت میانگین 
و  123444، 50444تخم مرغ نطفه دار به ترتیب برابر 

کوکسیدیوز در واحدهای . در ایران، واکسن ه استبود 24444
ارع مرغ شود و تنها در مزپرورش مرغ گوشتی استفاده نمی

 برابر 98در سال هزینه هر دوز واکسن مادر کاربرد دارد. 
های تجاری برای مرغخوراک کیلوگرم  3تا  0. بودریال  2844

های هزینهدور از انتظار نبود. روزه پرورش  02در دوره گوشتی 
سربار به صورت دقیق قابل حصول نیست و به طور کلی این 

پرورش یک جوجه گوشتی های درصد از کل هزینه 13هزینه، 
 (.18شود )در نظر گرفته می

 یاقتصاد مدل
 در این پژوهش برای اولین بار در کشور زیان مالی ناشی از   

های مادر های تجاری گوشتی و مرغکوکسیدیوز در مرغ
 1598گوشتی بر اساس اطالعات تولیدی و اقتصادی در سال 

 12گوشتی و  گله مرغ مادر 0. اطالعات مربوط به شدمحاسبه 
واحد پرورش مرغ گوشتی در استان گیالن در این تحقیق مد 
نظر قرار داده شد. جهت برآورد زیان اقتصادی ناشی از 

( 1999کوکسیدیوز از مدل طراحی شده توسط ویلیامز )
. الزم به ذکر است که تعدیالتی بر اساس شرایط شداستفاده 

ف محاسبه ایران در مدل مورد نظر اعمال شد که شامل حذ
های غیر بارور و حذفی بر اساس بلیک زیان ناشی از تخم مرغ

( و همچنین محاسبه زیان ناشی از کاهش 2424و همکاران )
جوجه درآوری بر اثر درگیری گله با کوکسیدیوز بودند که 

های اطالعات مربوط به معادالت آن در قسمت مواد و روش
 (. 1تحقیق به تفصیل ذکر شده است )

گوشتی به طور کلی پیشگیری از کوکسیدیوز با استفاده جوجه 
از پیشگیری دارویی و ایمن سازی با واکسیناسیون انجام می 

گوشتی معموالً های در بخش پرورش جوجهو شود. در ایران 
مادورامایسین ، دیکالزوریل و  اعم از پیشگیریداروهای از 

ک روزگی در خورا 53یک روزگی تا سن سالینومایسین از 
داروی  استفاده از  استفاده می شود. نحوه محاسبه هزینه

 :عبارت است از( 1)رابطه پیشگیری 
TCCP= N × CFR × MU × CM  (          (       1رابطه 

TCCP ،N ،MU  وCM  کل هزینه پیشگیری به ترتیب
 53کل خوراک مورد نیاز در ، های پرورشیتعداد مرغ، دارویی

 /ریال) هزینه دارو( و تن/کیلوگرم)ارو د)تن(،  پرورشدوره روز 
های شیوع کوکسیدیوز بالینی در جوجهباشند. ( میکیلوگرم

های گوشتی تجاری دقیقاً مشخص نیست. بر اساس داده
سن در  ی،پرورش هایگلهاز درصد  3تا  5موجود از پرسشنامه، 

شوند. بر اساس اطالعات هفتگی تا حدی درگیر می 5حدود 
با پیشگیری و استفاده از داروهای  به دست آمده،

 ،گرددبیماری در گله پیشگیری می ، از بروز اینضدکوکسیدیوز
درصد نیز تلفات  14 حدود اما زمانی که گله درگیر شود تا

با داروهایی مانند  در نتیجهممکن است رخ دهد که 
گردد. بنابراین کل گله درمان می ،دیکالزوریل و فری ککس

 :عبارت است از (2)رابطه  وییهزینه درمان دار
 ( 2رابطه )

TCCT= NTB × RW × 2 × [M1 + M2] × CM  
 

TCCT،NTB ،M1 ،  M2 وCM  درمانکل هزینه به ترتیب 
نیاز آبی هر مرغ   ،های درمان شدهتعداد مرغ، دارویی

داروهای مخلوط شده با آب در نیمه اول ، )لیتر/روز/مرغ(
مخلوط شده با آب در نیمه  داروهای، لیتر( /درمان )کیلوگرم

( کیلوگرم/ریال)هزینه دارو و  لیتر( /دوم درمان )کیلوگرم
خاص بسیار  میکروبارزیابی تلفات ناشی از یک هستند. 

ممکن است چندین نوع عفونت به طور  که راچدشوار است، 
همزمان باعث مرگ یک پرنده شود. کوکسیدیوز معموالً 

(. ما 15دهد )رخ می عفونی سبور بیماری و سالمونالهمراه با 
درصد گله از شکل بالینی کوکسیدیوز  3کنیم که فرض می

گردند. درصد آنها به دلیل بیماری تلف می 2 برند و رنج می
اما میانگین  ،ممکن است این مقدار بیشتر و یا کمتر دیده شود

ایم. بنابراین زیان ناشی از تلفات درصد در نظر گرفته 2آن را 
 : عبارت است از( 5)رابطه 

LM = BD × [VC + CCF + OC]                 (5 هرابط) 
LM ،BD ،VC ،CCF  وOC زیان ناشی از تلفاتترتیب به ،

 یهزینه تجمعی خوراک مصرف، های تلف شدهتعداد مرغ
  هزینه سربارو  روزگی 21 سن مرغ درهر قطعه توسط 

ر ظنهالزم ب کوکسیدیوزاز برآورد زیان مالی  تجهباشند. می
. شودها نیز برآورد گیری مرغکاهش وزنمی رسد که میزان 

در واقع ارزیابی تأثیر کوکسیدیوز بر افزایش وزن یک مرغ 
 84فرض شده است که در این تحقیق بسیار دشوار است. 

های گوشتی از نوع تحت بالینی درصد از گله جوجه
لوگرمی از کی 1/4کوکسیدیوز رنج می برند و هر پرنده کاهش 

(. بنابراین کل زیان 1نماید )وزن زنده نهایی را تجربه می
 : عبارت است از( 0)رابطه ناشی از کاهش وزن 

   ( 0رابطه )

TLRBG = [(N × RI) - No] × RBW × RM 
TLRBG ،N ،RI ،No ،RBW  وRM کل زیان ترتیب به

میزان ، های پرورشیتعداد مرغ، ناشی از کاهش وزن بدن
های تلف تعداد جوجه، کل تحت بالینی کوکسیدیوزوقوع ش

کاهش وزن بر اساس ، شده ناشی از نوع بالینی کوکسیدیوز
تبدیل  ضریبباشند. می گوشت مرغ و قیمت کیلوگرم
( یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی است FCR)2خوراک

مرغ که در سراسر جهان برای برآورد سود/ زیان در صنعت 
فرض اینطور شود. در این مطالعه، ما یگوشتی استفاده م

افزایش  1/4به میزان  FCR ،هامرغدرصد  84کردیم که در 
 هایاستاندارد برای مرغ FCR (.  اگرچه میزان18) یافته است

دیل مرغ گوشتی در باست اما میانگین ضریب ت 73/1گوشتی 
متغیر بوده که در تحقیق  2تا  7/1ای بین  در دامنهایران 

1 - Overhead cost                                                                                                                          2- Feed Conversion Ration (FCR) 

 
 عباس صفریو  آبادعلی جوانروح علی، جواد احمدپناه
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. بنابراین زیان ناشی از افزایش در نظر گرفته شد 83/1حاضر 
 :عبارت است از( 3)رابطه ضریب تبدیل غذایی 

 ( 3رابطه )
TLIFCR = (N – No) × LW × DifFCR × CF 

                                           

TLIFCR ،N ،No ،LW ،DifFCR  وCF کل ترتیب به
های تعداد مرغ، ییزیان ناشی از افزایش ضریب تبدیل غذا

وزن ، های تلف شدهتعداد مرغ، درگیر تحت بالینی کوکسیدیوز
های تحت تاثیر بیماری اختالف ضریب تبدیل در مرغ، زنده

)ریال/کیلوگرم(  گوشتی هایهزینه تغذیه جوجهو  قرار گرفته
 بودند.
 مادر گوشتی هایمرغ

ر ترین پارامترهای اقتصادی در نظر گرفته شده دعمده   
هزینه  شامل های مادر گوشتیرابطه با کوکسیدیوز در مرغ

های درمان دارویی، کاهش تولید تخم واکسیناسیون، هزینه
 مادر هایدر مرغ. روش عمومی مدیریت استمرغ و تلفات 

قفس است، اما در برخی موارد پرورش در سیستم  گوشتی
در سیستم  ها را، مرغهفته اول 11دهندگان برای پرورش

به سیستم قفس منتقل  آنها را و سپس کنندستر نگهداری میب
شوند و مدل ها واکسینه می. در این موارد، مرغنمایندمی

 به شرح زیر است:( 1)رابطه محاسبه 
CVs = NBV × CV                    (                 1رابطه )

CVs ،NBV  وCV تعداد ، هزینه واکسیناسیونترتیب به
در ایران بودند.  هزینه هر دوز واکسنو  های واکسینه شدهمرغ
مادر گوشتی در هر دو سیستم قفس و بستر  هایمرغ

های مادر یابند. در مزارعی که مرغنگهداری و پرورش می
است تا  الزمشوند گوشتی در سیستم بستر نگهداری می

پیشگیری دارویی انجام گردد. در این موارد، تغذیه دارویی با 
هفتگی فراهم شود.  11 سن یوز باید تاداروهای ضدکوکسید

مدل مورد استفاده جهت محاسبه هزینه پیشگیری دارویی در 
 است: حصولقابل  7از رابطه گوشتی مادر  هایمرغ

 (7 رابطه)
TCCPm= Nm × CFRm × MUm × CMm 
  

TCCPm ،Nm ،CFRm ،Mum  وCMm کل ترتیب به
کل ، یهای مادر پرورشتعداد مرغ، هزینه پیشگیری دارویی

)تن(،  پرورش از دوره هفتگی 11 تا سن خوراک مورد نیاز
هزینه و  داروهای مورد استفاده به صورت کیلوگرم در تن

مادر های رگیری گلهباشند. د( میکیلوگرم/ریال)داروها 
های گوشتی با کوکسیدیوز امری غیر معمول نیست و در هفته

هزینه دهد. محاسبه دوره پرورش پرندگان رخ می 0و  5
مصرف آب انجام میزان تواند بر اساس دارویی در این دوره می

 هایدرصد از کل جمعیت مرغ 3 شود. ما فرض کردیم که
دهند. میانگین مادر گوشتی شکل بالینی بیماری را نشان می

لیتر به ازای  234دوره پرورش سوم  هفته یمصرف آب در ط
درمانی همانند  برنامه دارو. باشدپرنده در روز می 1444هر 
شود. لذا مدل محاسبه های گوشتی تجاری دنبال میمرغ

 : عبارت است از
 (8رابطه )

TCCTm= NTBm × RWm × 2 × [M1m + M2m] × 
CMm  

TCCTm ،NTBm ،RWm ،M1m ،M2m  وCMm  به
نیاز ، های درمان شدهتعداد مرغی، درماندارو کل هزینه ترتیب 

های مخلوط شده با آب در دارو، آبی هر مرغ )لیتر/روز/مرغ(
داروهای مخلوط شده با آب در ، لیتر( 13نیمه اول درمان )
/لیتر( را نشان ریال)هزینه دارو و  لیتر( 13نیمه دوم درمان )

توان در نظر در فرم تحت بالینی کوکسیدیوز میدهند. می
تخم مرغ به عدد حداقل یک کاهش هر پرنده بازاء گرفت که 

. مدل مورد نظر برای محاسبه (18ارد )وجود ددلیل پاتوژن 
های مادر گوشتی به زیان ناشی از کاهش تولید تخم در مرغ

 : عبارت است از( 9)رابطه دلیل کوکسیدیوز 
TLEP = [NEH × CEH]                      (       9رابطه ) 

TLEP ،NEH  ،NET  وCET کل زیان ناشی از ترتیب به
و  های بارور کاهش یافتهتخمتعداد مرغ،  تخم کاهش تولید

فرض بر این است که باشند. می بارورمرغ تخم عدد قیمت هر 
 74در صورت درگیری گله و در آن برهه زمانی میانگین تولید 

درصد از کل گله، شکل بالینی بیماری را  3درصد باشد و 
قطعه هستند  1344های درگیر برابر نشان دهند. لذا تعداد مرغ

درصد تولید و کاهش یک تخم مرغ به ازای  74که با فرض 
یابد. تخم بارور کاهش می 1434هر قطعه مرغ مادر تعداد 

های مذکور الزم به ذکر است که با توجه به ارزیابی که از گله
 5که نرخ جوجه درآوری حدود  شدصورت گرفت مالحظه 
دهد که این مهم در محاسبات مدل درصد کاهش نشان می

( لحاظ نشده است، اما در این بررسی 18وسط )مورد استفاده ت
ما اقدام به محاسبه زیان ناشی از کاهش جوجه درآوری نیز 

ای با هزار قطعه 54نمودیم. در یک مزرعه مرغ مادر گوشتی 
درصد  74درصد مرغ پای تولید و میانگین  93منظور نمودن 

 73گردد. با در نظر گرفتن تخم تولید می 19934تعداد  ،تولید
های تفریخ شده برابر درصد جوجه درآوری تعداد جوجه

درصد کاهش  5و همچنین با احتساب  شدحاصل  10915
رود که از طریق جوجه از بین می 009جوجه درآوری تعداد 

زیان ناشی از جوجه دراوری قابل ( 14)رابطه معادله زیر 
 محاسبه است:

TLCH= Nch × Cch                             (   14رابطه ) 
  

TLCH،Nch   وCch  ،شامل زیان ناشی از جوجه درآوری
های از دست رفته و قیمت هر جوجه یکروزه تعداد جوجه

 یدر طهای مادر مرغدرصد  3فرض بر این است که هستند. 
اند و از دوره پرورش به فرم بالینی مبتال شده 0یا  5هفته 

 گرددفرض می نیز جمعیت تحت تأثیر فرم بالینی کوکسیدیوز
شوند، هر چند در برخی موارد، میدرصد تلف  1 تقریباً که

درصد نیز دیده شده است که این امر  14میزان تلفات تا 
ممکن است ناشی از سوء مدیریت یا شیوع بیماری در منطقه 

درصد  3/4باشد. در این تحقیق به طور کلی میانگین تلفات 
مادر گوشتی های در نظر گرفته شد، چرا که در مرغ

گردد و لذا درگیری به ندرت واکسیناسیون در گله انجام می
زیان کل تلفات  11بنابراین با استفاده از رابطه  .افتداتفاق می

مادر گوشتی قابل استحصال  هایناشی از کوکسیدیوز در مرغ
 است:

 (11رابطه )
LM = BDL × [VCL + CFL + VCBB + CFLB + 
OC]  
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LM ،BDL ،VCL ،CFL ،VCBB ،BDLB، CFLB  و
OC مادر گوشتی هایزیان ناشی از تلفات در مرغترتیب به ،

قیمت جوجه یکروزه مادر ، های مادر تلف شدهتعداد مرغ
در طول دوره تولید،  مادر گوشتی مرغقطعه  هرگوشتی، قیمت 

باشند. سربار می هزینهو  هزینه تغذیه هر مرغ مادر گوشتی
جهت محاسبه زیان ناشی از کلیه روابط ریاضی ذکر شده 

نوشته شد  Excelهای مختلف در محیط کوکسیدیوز در بخش
و با وارد نمودن میانگین عوامل اقتصادی و مدیریتی، زیان 

های پرورش مرغ مادر گوشتی ناشی از کوکسیدیوز در سیستم
 .شدو جوجه گوشتی برآورد 

 
 بحث و جینتا
 در جریان در مناطق مختلف دنیا که صنعت مرغداری    
ها مخصوصا کوکسیدیوز در یماریباشد زیان ناشی از بمی

است. این در حالی است که  شدهسطح مزرعه و ملی برآورد 
ای در ایران در این موضوع انجام نشده تاکنون هیچ مطالعه

است و لذا در این تحقیق زیان ناشی از کوکسیدیوز در سطح 
میانگین وزن . مزارع مرغ گوشتی و مادر گوشتی بررسی شد

بدن در پایان دوره پرورش، نرخ ضریب تبدیل غذایی و نرخ 
واحد پرورش  12تلفات بر اساس اطالعات جمع آوری شده از 

 83/1گرم،  5294مرغ گوشتی مورد بررسی به ترتیب برابر 
 (. کمترین 1)جدول  شددرصد برآورد  2/3و )بدون واحد( 

 

 24تی با ظرفیت میانگین وزن بدن در واحد پرورش مرغ گوش
هزار قطعه و باالترین میانگین وزن زنده در پایان دوره پرورش 
با سن پرورش یکسان از واحدی با ظرفیت متوسط مالحظه 
شد. این در حالی است که بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط 

هزار  04به واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت متوسط 
نوع  کیها همه سالنکه در  نیبا توجه به اای بود. قطعه

وجود  یکسانی یکیژنت لیپرورش داده شده است و پتانس هیسو
د. باش یتیریمد طیاز شرا یتوانند ناشیها متفاوت نیداشت ا

ای از زیان ناشی از کوکسیدیوز به تلفات ناشی از بخش عمده
درصد(. بعد از زیان ناشی از تلفات،  22/03باشد )آن مربوط می

بیشترین مقدار به زیان ناشی از کاهش نرخ رشد اختصاص 
است. همچنین پس  شدهدرصد برآورد  15/21یافت که برابر 

از زیان ناشی از کاهش نرخ رشد، به ترتیب هزینه ناشی از 
درمان، پیشگیری و در نهایت افزایش ضریب تبدیل غذایی 

، تصویر سمت راست(. بیشترین مقدار 1اشتند )شکل قرار د
های زیان ناشی از کوکسیدیوز به زیان ناشی از تلفات در مرغ

درصد بود. پس از  01/30مادر گوشتی مربوط بود که معادل 
تلفات ناشی از کوکسیدیوز، پارامترهای مرتبط با واکسیناسیون، 

 ر درمان، کاهش تولیدتخم مرغ و کاهش جوجه درآوری د
، 31/14، 15/22های بعدی قرار داشتند که به ترتیب برابر رده
، تصویر سمت 1درصد محاسبه شدند )شکل  37/0و  81/7

 چپ(.
 

   
های مادر گوشتی )سمت های گوشتی )سمت راست( و مرغپارامترهای مختلف از زیان ناشی از کوکسیدیوز در جوجه)درصد( سهم  -1شکل 
به ترتیب هزینه پیشگیری دارویی، درمان دارویی، تلفات، کاهش وزن و افزایش ضریب  TLIFCRو  TCCP ،TCCT ،LM ،TLRBGچپ( )

ترتیب هزینه واکسیناسیون، پیشگیری، درمان، کاهش تولید تخم، به LMMو  CV ،TCCPM ،TLEP ،TLHتبدیل غذایی، و همچنین 
 کاهش جوجه درآوری و تلفات هستند(

Figure 1. Contribution (percent) of different parameters from losses due to coccidiosis in broilers (right) and broiler 
breeders (left) (TCCP, TCCT, LM, TLRBG and TLIFCR, are the cost of prevention, treatment, mortality, weight loss 

and increased feed conversion ratio, respectively; Also CV, TCCPM, TLEP, TLH and LMM are the cost of 
vaccination, prevention, treatment, reduced egg production, and reduced hatching and mortality, respectively) 
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 1598جوجه گوشتی در سال واحد پرورش مرغ مادر و  11ناشی از کوکسیدیوز بر اساس اطالعات )ریال( زیان اقتصادی  -2جدول 
Table 2. Economic losses (Rials) due to Coccidiosis based on information from 16 broiler and broiler breeder farms  
              in 2020 

 دالر آمریکا مرغ مادر دالر آمریکا جوجه گوشتی پارامترهای اقتصادی
58/111 21751234 داروییهزینه پیشگیری   - - 

21/158 55134444 داروییدرمان   53144444 23/101  
44/023 142444444 تلفات  181724444 11/737  

44/513 73144444 - - واکسیناسیون  
12/245 08734444 کاهش وزن بدن  - - 

02/11 10702444 افزایش ضریب تبدیل غذایی  - - 
53/149 21234444 - - کاهش تولید تخم  

14/15 13211444 - - رآوریکاهش جوجه د  
43/959 223575234 کل  555951444 04/1591  

 . ()سایت اعالم نرخ ارز بانک مرکزی ریال در نظر گرفته شده است 204444حدود  دالرال ایران است و هر یواحد پول بر اساس ر
 

 1598مرغ مادر و جوجه گوشتی فعال ایران در سال ناشی از کوکسیدیوز بر اساس اطالعات واحدهای پرورش  )ریال( زیان اقتصادی -5جدول 
Table 3. Economic losses (Rials) due to Coccidiosis based on information from active capacity of broiler and broiler  
              breeder farms of Iran in 2020 

 دالر آمریکا رمرغ ماد دالر آمریکا جوجه گوشتی پارامترهای اقتصادی
03/820222 197815588344 هزینه پیشگیری دارویی  - - 

43/1422151 203512132444 درمان دارویی  54014104444 121711 
44/5103450 730848114444 تلفات  133195455144 10/101157  

 545204 72777144444 - - واکسیناسیون
23/1345101 514735944444 کاهش وزن بدن  - - 

91/030309 149491979514 ایش ضریب تبدیل غذاییافز  - - 
 81223 19090444444 - - کاهش تولید تخم

 33255 15233924444 - - کاهش جوجه درآوری
11/1909485 1117784479814 کل  291151195144 10/1215401  

 )سایت اعالم نرخ ارز بانک مرکزی(. استریال در نظر گرفته شده  204444حدود  دالرال ایران است و هر یواحد پول بر اساس ر
 

نتایج حاصل از برآورد زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز شامل 
های ناشی از کاهش وزن بدن، افزایش ضریب تبدیل زیان

غذایی، کاهش تولید تخم مرغ، تلفات ناشی از کوکسیدیوز، 
هزینه ناشی از پیشگیری از بیماری و در نهایت هزینه ناشی از 

های مادر های گوشتی و مرغکوکسیدیوز در جوجه درمان
است. به طور متوسط برای یک  شدهارائه  2گوشتی در جدول 

توان ای میهزار قطعه 34واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 
متصور شد که عددی چشمگیر  ریالمیلیون  223 زیانی بالغ بر

است چرا که اگر این مورد را در مقیاس گسترده بررسی 
 نماید. م، مقدار زیادی جلوه مینمائی

زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز بر اساس یک ارز خارجی 
شامل دالر ایاالت متحده آمریکا نیز محاسبه و کل زیان ناشی 

 هزار  34از کوکسیدیوز در یک واحد مرغداری گوشتی 
. همانطور که در جدول شددالر محاسبه  959ای حدود قطعه

ا در نظر گرفتن ظرفیت فعال بشود  نیز مشاهده می 5
 0میلیون و  574های گوشتی در کل کشور که برابر مرغداری

هزار قطعه جوجه گوشتی بود کل زیان ناشی از کوکسیدیوز 
 909میلیون و  1که معادل  شدمیلیارد ریال برآورد  1117برابر 

 هزار دالر است.
 2نتایج حاصل از محاسبه زیان ناشی از کوکسیدیوز در جدول 

هزار  54است. کل زیان ناشی از کوکسیدیوز در گله  شدهارایه 
هزار ریال  951میلیون و  555ای مادر گوشتی معادل قطعه

. با منظور نمودن ظرفیت فعال مزارع مرغ مادر شدبرآورد 
هزار قطعه در سال  992میلیون و  23گوشتی در کشور که 

ال در یک ری میلیون 291بود زیان ناشی از کوکسیدیوز  1598

دوره پرورش برآورد شد که این زیان بر مبنای دالر ایاالت 
 دالر برآورد شد. میلیون  2/1متحده آمریکا برابر 

های تجاری نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مرغ
گوشتی، کاهش نرخ رشد و نرخ تلفات بیشترین سهم از زیان 

دهند. این یمالی ناشی از کوکسیدیوز را به خود اختصاص م
 های گزارش شده توسط برخی محققین در نتایج با یافته

(. باال بودن 0) داشتهای گوشتی هندوستان نیز مطابقت مرغ
در این سهم تلفات در زیان اقتصادی ناشی از کوکسیدیوز 

های گوشتی رومانی های گزارش شده در مرغبا داده تحقیق
چک به علت کاهش های کو(. در مرغداری8مطابقت دارد )نیز 

های پرورش سهم هزینه سربار ناشی از صنعتی نبودن سالن
های بزرگ کمتر است. زیان ناشی از تلفات نسبت به مرغداری

ها در های کوچک نحوه مدیریت مرغاز طرفی در مرغداری
 گردد. درزمان درگیری گله بهتر و با دقت بیشتری انجام می

 متوسط طور به سیدیوزکوک کوچک، مقیاس با هاییمرغداری
درصد  04/8 بزرگ با مقیاس مزارعی در درصد و 81/11

 .(11است ) وجود داشته بیماری کنترل برای هزینه بیشتر
های بزرگ دارای احتماال به دلیلی است که در مرغداری

سیستم اتوماتیک بوده و کنترل روی گله بیشتر است که 
ی را فراهم همین عامل موجب کاهش تلفات ناشی از بیمار

 ایجاد دلیل به هاکوکسیدیواستات زمان، گذشت آورده است. با
های اند. بنابراین سویهشده اثرتر کم دارو، برابر در مقاومت

اند در خالل دوره پروش که مقاومت دارویی پیدا نموده آیمریا
آورند بروز نموده و موجبات زیان اقتصادی گله را فراهم می

(13 .) 

 
 عباس صفریو  آبادعلی جوانروح علی، جواد احمدپناه

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
13

.3
5.

17
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

18
62

2.
14

01
.1

3.
35

.1
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/rap.13.35.176
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.35.11.7
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1213-en.html


 182.......................... .............................................................................................................................ی گوشت هایمرغ در وزیدیکوکس از یناش یالم انیز برآورد

 

فاده از داروی پیشگیری در جیره در مزارع مرغ در ایران است
های مربوط به آن صفر مادر چندان مرسوم نیست و لذا هزینه

در نظر گرفته شد. این در حالی است که نحوه پیشگیری در 
های مادر گوشتی ایران بر مبنای واکسیناسیون گله است. مرغ

شوند و لذا منطقی است که بر در سیستم بستر نگهداری می
علیه کوکسیدیوز واکسیناسیون انجام گیرد. بنابراین با انجام 
واکسیناسیون احتمال درگیری گله پایین آمده، به طوری که 

درصد تلفات مشاهده شده است.  3/4در صورت درگیری تنها 
شود به ازای هر قطعه هنگامی که گله مرغ مادر درگیر می

میزان یک مرغ در آن برهه زمانی کاهش تولید تخم مرغ به 
(. نکته قابل توجه کاهش 18رسد )عدد منطقی به نظر می

های جوجه درآوری به دنبال درگیری گله است که در مدل
طراحی شده جهت محاسبه زیان ناشی از کوکسیدیوز به آن 

(. بر اساس اطالعات گزارش شده 1،18اشاره نشده است )
وری گله مرغ مادر گوشتی، میانگین کاهش جوجه درآ 0توسط 

درصد تخمین زده شد که زیانی  5هنگام درگیری گله حدود 
هزار ریال را به دنبال دارد. در مدل  211میلیون و  13معادل 

طراحی شده زیان ناشی از تلفات در مرغ مادر را به صورت 
زیان ناشی از تلف شدن مرغ، هزینه خرید جوجه مادر گوشتی 

ولید )بسته به و هزینه تغذیه مرغ در طول دوره پرورش و ت
توان به (. می18باشد )شود( میزمانی که مرغ مادر تلف می

زیان ناشی از تلفات در مرغ مادر مقادیر پیش بینی شده ناشی 
از کاهش تخم مرغ تولیدی و نرخ جوجه درآوری تا پایان دوره 
را نیز اضافه نمود چرا که تولید پیش بینی شده بر اساس مرغ 

وره بوده و لذا حذف مرغ در دوره پرورش پای تولید تا پایان د
و تولید موجب کاهش تولید تخم بارور و در نهایت کاهش 

ای که در گردد. در مطالعهجوجه درآوری کل گله می
هندوستان انجام شده است هزینه پیشگیری از کوکسیدیوز به 
صورت مصرف دان در جیره محاسبه شده است اما در ایران 

های کسیناسیون علیه کوکسیدیوز در گلهبا توجه به اینکه وا
ها مرسوم شود، لذا استفاده از کوکسیدیواستاتمادر انجام می

(. در این پژوهش بخش اعظم زیان ناشی از 0نیست )
های مادر گوشتی مربوط به تلفات بوده کوکسیدیوز در مرغ
مطابقت ندارد  به دست آمده در هندوستاناست که با نتایج 

 بوده باال ایران در گوشتی مادر جوجه قیمت ینکها (. نظر به0)
 بوده متغیر ریال هزار 144 تا 344 بین 98 سال در مقدار این و

هزینه ناشی  بودن باال دالیل از یکی عامل این احتماالْ است،
است. بعد از تلفات، هزینه  در گله بوده بروز کوکسیدیوز از

بر زیان ناشی  واکسیناسیون در این پژوهش بیشترین تاثیر را
های مادر گوشتی داشت که با نتایج از کوکسیدیوز در مرغ

نیز در تطابق بوده  زیان ناشی از کوکسیدیوز در هندوستان

(. آنها اعالم نمودند که هزینه واکسیناسیون بیشترین 0است )
 های گوشتی دارد.اثر را بر زیان ناشی از کوکسیدیوز در مرغ

تواند به یمصول مدیریتی و رعایت ااگرچه پرورش خوب 
اقدامات اما کمک کند،  وزیدیکاهش خطر انتقال کوکس

از  یبرخ. است یضرور یماریکنترل کامل ب یبرا بیشتری
است استوار  یدیضد کوکس باتیترک جادیبر ا شتریها بتالش

مرحله را هدف قرار دهند به دو  نیتریعفون نکهیا یکه به جا
 ییهاکنند )مرحلهیحمله مانگل  یجنس ریو غ یمرحله جنس

در حال حاضر عالقه به  افتد(.یاتفاق م زبانیکه در داخل م
 یهاوجود دارد که شامل عصاره یعیاستفاده از محصوالت طب

از  یکاهش مشکالت ناش یها براکیوتیو پروب یاهیقارچ، گ
عنوان به یعیطب باتیترک نیاز ا یاریبس است. وزیدیکوکس
 ستمیس کیثرات مختلف که شامل تحربا ا ییغذا یهامکمل

 بیو آس یدانیاکسیو آنت یضد التهاب یهاتی، فعالیمنیا
 .(15) شودیاست، استفاده م یتوپالسمیس
 

 گیری کلینتیجه

های در این تحقیق زیان مالی ناشی از کوکسیدیوز در مرغ    
های گوشتی در مرغ مادر گوشتی و مرع گوشتی بررسی شد.

وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل  تجاری، تلفات، کاهش
و در مرغ مادر بیشترین زیان ناشی از کوکسیدیوز غذایی 

مرغ تخم مربوط به تلفات، واکسیناسیون، درمان، کاهش تولید
بیشترین تاثیر را بر زیان ناشی از و کاهش جوجه درآوری 

عواملی  ،پارامترهای مدیریتیعالوه بر کوکسیدیوز داشتند. 
 سبب افزایشها رویی به کوکسیدیواستاتمقاومت دا مانند

. در مطالعه حاضر تفکیک شوندمیتلفات ناشی از کوکسیدیوز 
هنگام محاسبه زیان مالی در  آیمریاهای مختلف برای سویه

در گله رخ داده  آیمریانظر گرفته نشد و فرض شد همه انواع 
است. در مطالعات بعدی عالوه بر تفکیک نوع عفونت، تعداد 

ای مورد بررسی جهت محاسبه زیان مالی ناشی از هگله
آوری های جمعکوکسیدیوز افزایش یافته و حتی المکان داده

 شودپیشنهاد میهای مختلف ایران باشد. شده مربوط به اقلیم
زیان مالی ناشی از آن  جهت پیشگیری از کوکسیدیوز و متعاقباً

با ها اتهای گوشتی برنامه استفاده از کوکسیدیواستدر مرغ
های مادر گوشتی برنامه و در مرغنسبت و ترکیب مناسب 

 واکسیناسیون به طور منظم مورد توجه قرار گیرد. 

بدین وسیله از مرغداران محترم استان گیالن جهت      
مشارکت در جمع آوری اطالعات مراتب سپاس و قدردانی 

 داریم.خود را اعالم می
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Understanding the losses caused by animal and poultry diseases 
is important by recognizing the share of indirect costs such as infrastructure and services as well 
as the direct costs of breeding and losses to improve the economic efficiency and proper 
managment. Therefore, the aim of current study was to estimate the financial losses due to 
coccidiosis in broiler and broiler breeder farms.  
Material and Methods: Collected data was from 16 broilers (12 farms) and broiler breeders’ (4 
farms) farms in Gilan province. Williams model was used to calculate the economic losses of 
coccidiosis with a few changes based on Irans’ breeding systems. 
Results: The results of this study showed that the average loss due to coccidiosis in a broiler 
farm with 50,000 pieces of broiler and a broiler breeder farm with 30,000 active capacities was 
estimated about 225 and 333 million Rials, respectively. In commercial broiler farms, losses 
from mortality, reduced weight gain and increased feed conversion ratio had the greatest impact 
on coccidiosis losses. However, in the broiler breeder farm, the highest loss due to coccidiosis 
was related to losses from mortality (54.41%). After mortality, the parameters of vaccination, 
treatment, reduced egg production and reduced hatchability accounted for 22.63, 10.51, 7.86 
and 4.57% of total losses, respectively. In small farms, due to the reduction of overhead costs, 
losses due to mortality is less than large farms. On the other hand, the management is more 
accurate in small farms than large farms. 
Conclusion: Due to the financial losses associated to coccidiosis, using natural products 
including fungal, plant extracts and probiotics is necessary to reduce the problems from 
coccidiosis. In addition, where coccidiosis is more prevalent it is necessary to have coccidiostats 
and vaccinations in the management programs. It is convenient that for the future research, in 
addition to the segregation of type and source of infection, the number of herds studied to 
calculate financial loss due to Coccidiosis muse be increased, also the collected data should be 
related to different climates of the country. 
 
Keywords: Broiler industry, Coccidiosis, Economic losses, Prevention 
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