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      پیش گفتار
تأمیــن  مرغــداری،  واحدهــای  در  مدیریــت  اصــل  مهم تریــن 
کثــر تــوان ژنتیکــی  احتیاجــات اولیــه طیــور بــرای رســیدن بــه حدا
اســت. ایــن راهنمــا، بــرای ارائــه اطالعــات و راهنمایــی مرغــداران 
تهیــه شــده اســت. مطالــب ارائــه شــده شــرایط الزم بــرای تأمیــن 
پــرورش  دوره  در  را  آریــن  ســویه  گوشــتی  جوجه هــای  نیازهــای 
توضیـــ می دهــد. اطالعــات و آمــار ارائــه شــده در ایــن راهنمــا بــر 
کــه تحــت شــرایط محیطــی  گوشــتی اســت  گله هــای  اســاس عملکــرد 
و مدیریتــی مناســب حاصــل شــده اســت. بدیهــی اســت عملکــرد 
مدیریتــی  و  و موقعیت هــای مختلــف جغرافیایــی  شــرایط  در  گلــه 
عزیــز  پرورش دهنــدگان  بــه  بنابرایــن  باشــد؛  متفــاوت  می توانــد 
کــه اطالعــات ارائــه شــده را به عنــوان راهنمــا در  توصیــه می شــود 
نظــر داشــته و متناســب بــا شــرایط و موقعیــت خــود برنامه ریــزی و 

اجــرا نماینــد.

غ ایرانی آرین مر
I r a n  A r i a n  c h i c k e n



غ ایرانی آرین مر
I r a n  A r i a n  c h i c k e n
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انتخاب محل مرغداری  
کم باشد. این مطلب  کم واحدهای مرغداری  که در اطراف آن ترا گوشتی باید به نحوی انتخاب شود  ع  محل مزار
و دیگر  کشتارگاه ها  ک،  کارخانه های ساخت خورا کز جوجه کشی،  مرا در مورد  بلکه  ع مرغداری  مزار در مورد  نه فقط 

کن مرتبط با این فعالیت نیز صادق است. اما
به درستی نمی توان فاصله دقیق و مطمئن برای احداث واحدهای مختلف مرغداری پیشنهاد نمود، چون بعضی از 
گامبورو و آنفلوانزا( از مسافت های بسیار دور و از طریق هوا به راحتی از یک  بیماری ها )نظیر نیوکاسل و برونشیت، 
واحد به واحدی دیگر منتقل می شوند. بعضی از عوامل بیماری زا نیز )نظیر مایکوپالسما( از طریق تماس مستقیم و 
توسط انسان و یا مواد مختلف منتقل می شوند. اقداماتی از قبیل نصب توری )حصارکشی(، درخت کاری و دیوارکشی 

می تواند از عبور و مرور بی رویه و بی اجازه افراد و یا حیوانات جلوگیری نماید.
کشور در مورد تعیین فاصله مرغداری ها ضوابط و آئین نامه های خاصی  کتاب نظام دامپروری  که در  الزم به ذکر است 
گرفته شود. برخی از آنها شامل  به  که قبل از تأسیس هر واحد مرغداری باید به دقت مطالعه و در نظر  موجود است 

موارد ذیل است:
گرفتن جهت وزش باد، تابش نور خورشید و وجود موانع طبیعی )کوه، درخت و ...(     در نظر 

گازوئیل گاز و یا      ارتباط جاده ای و دسترسی به آب، برق، 
    عدم وجود برکه ها و آبگیرها در نزدیکی مزرعه

کشتارگاه، محل دفن زباله، محل نگهداری      عدم وجود مناطق با احتمال خطر زیاد در نزدیکی مزرعه )مانند 
کود و...( پرندگان اهلی، جاده عبور ماشین حمل طیور و 

آشيانه و عوامل مؤثر در طراحی آن
گله ها داشته باشند. برای مثال،  کردن یک محیط راحت را برای  آشیانه ها باید امکانات و تجهیزات الزم برای فراهم 
دمای مناسب برای پرورش جوجه ها بین 33 درجه سانتی گراد )برای جوجه های یک روزه( و 21 درجه سانتی گراد 
)برای جوجه ها و پرندگان بالغ( متغیر است و درصد رطوبت مطلوب نیز بین 70-60 درصد است؛ بنابراین در طراحی 
گاهی به این دو مطلب، تجهیزات الزم را باید پیش بینی نمود تا بتوان شرایط موردنظر را فراهم  و ساخت آشیانه با آ
کرد. به طورکلی در ساخت آشیانه، با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی باید چهار عامل عایق بندی، تهویه، منابع 

گیرد. گرمایش و سرمایش مورد توجه قرار 

طراحی آشيانه
کف آشیانه بتونی، صاف و هموار، غیرقابل نفوذ و عاری از هرگونه  که  با توجه به دالیل بهداشتی، توصیه می شود 
ترک و منفذ باشد. در ساخت آشیانه ها باید سیستم زه کشی نیز پیش بینی شود. کف آشیانه باید شیب دار باشد. میزان 
گرفته می شود. الزم است در هر آشیانه درب های بزرگ و اصطالحًا ماشین رو  شیب یک سانتی متر در هر متر در نظر 
کتور و  گله و یا دیگر موارد بارگیری بتوان به راحتی از وسایل نقلیه مانند ترا کود یا حمل  نصب نمود تا در هنگام تخلیه 

بهداشت و پیشگیری ازبیماری ها 9
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کردن  کار شستشو و تمیز  غیره استفاده نمود. احداث جاده های صاف و آسفالته در اطراف مزرعه و پیرامون آشیانه ها، 
گله را آسان تر می کند. سطـ دیوارها و سقف آشیانه  باید صاف و غیر قابل نفوذ باشد.  کود و تخلیه  و همچنین انتقال 
ع مانعی که موجب جلوگیری از جریان آزاد هوا در طول سقف و یا به سمت  در ساخت آشیانه باید از به وجودآمدن هر نو
کار، احداث سیستم آبخوری  کمک به نیروی  کف آشیانه شود، ممانعت شود. امروزه در یک مرغداری پیشرفته برای 
اتوماتیک )آویز و غیره( و همچنین سیستم دانخوری اتوماتیک بسیار ضروری است. باید دقت نمود که سقف آشیانه 

باید توانایی وزن این تجهیزات را داشته باشد.
گاز  کنتورهای آب، برق و  که تجهیزات برقی تمام نقاط آشیانه در مقابل آب عایق بندی و ضدآب باشند.  الزم است 
کلیه آمار و ارقام، الزم است  که به راحتی بتوان آن ها را رؤیت نمود. همچنین به منظور ثبت  باید در محلی نصب شوند 
کنترل وضعیت  کوچک در اتاق سرویس،  محل و وسایل الزم را در اتاق سرویس پیش بینی نمود. وجود یک پنجره 
گرمایش و  تهویه، سرمایش،  تأمین میزان  و  احتیاط  به منظور رعایت  به ورود، میسر می سازد.  نیاز  را بدون  آشیانه 

روشنایی مطلوب در تمام مدت پرورش توصیه می شود مزرعه مجهز به یک سیستم برق اضطراری باشد.

اقدامات بهداشتی
کاهش این امکان، اقداماتی از قبیل  چون انسان یکی از عوامل مهم انتقال بسیاری از بیماری ها است می توان برای 
گیرد. باید توجه داشت این  کامل به هنگام ورود افراد به مزرعه انجام  کفش ها، لباس و استحمام  تعویض اجباری 
ع مختلف رفت وآمد می کنند انجام شود  که با توجه به شغل خود به مزار اقدامات بهداشتی مخصوصًا در مورد افرادی 

کارکنان امور خدماتی(.  کسیناتورها و  )نظیر دامپزشکان، وا
ع است. این افراد باید از رفت وآمد به  کیدًا ممنو کارکنان مرغداری ها، نگهداری انواع طیور و پرندگان در منزل ا برای 
با شدت  را  بهداشتی  اقدامات  نباشد می توان  کنتر ل ها ممکن  این  نمایند. درصورتی که  پرهیز  نیز  سایر مرغداری ها 
از  نیز  ع مختلف رفت وآمد می کنند،  که به مزار نقلیه و دیگر تجهیزات  انواع وسایل  بیشتری به مرحله اجرا درآورد. 

که قبل از ورود به مرغداری، باید ضدعفونی شوند. عوامل دیگر انتقال بیماری ها هستند 
گربه، جوندگان و ...( امکان  که هیچ پرنده و یا حیوانی )سگ،  آشیانه ها باید به نحوی طراحی و عایق بندی شوند 
ورود نداشته باشند. در این مورد حتی حشرات و دیگر جانوران موذی هم خطر بسیار جدی محسوب می شوند. ازنظر 
بهداشتی، معدوم نمودن تلفات در مزرعه با روش مناسب بسیار حائز اهمیت است. برای از بین بردن تلفات، بهترین 
که بتوان در آن الشه ها و تلفات را سوزانید. استفاده از بستر مناسب و  کوره الشه سوز و یا روشی است  روش، نصب 

کپک در آشیانه نیز از موارد بسیار مهم و قابل توجه است. چ و  ع آلودگی به قار عاری از هر نو
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یزی آماده سازی آشيانه ها برای جوجه ر
پس از اتمام دوره پرورش، برنامه مناسب برای شستشو، ضدعفونی و آماده سازی آشیانه اجرا می شود. اصواًل توجه 

کسب سود بیشتر مؤثر است. در این زمان رعایت موارد ذیل الزامی است: کافی به آماده سازی آشیانه در  دقیق و 
نکات مهم

که برای آماده سازی آشیانه بر عهده دارند، حائز اهمیت است. کارکنان از مسئولیتی  کامل      توجیه 
کار باید با شدت و دقت بیشتری انجام شود. گله قبلی به بیماری عفونی و مسری مبتال شده، مراحل  گر      ا

ک سازی مناسب  و دقیق، وجود یک برنامه جامع با جزئیات و زمان بندی مشخص، دفعات اجرا و      به منظور پا
تجهیزات و وسایل موردنیاز در هنگام تخلیه مزرعه و یا قبل از آن ضروری است. در این برنامه باید مواردی مانند کنترل 
و از بین بردن حشرات که در قسمت های چوبی و یا محل های دیگر مخفی شده اند، در نظر گرفته شود. همچنین تمام 

ک شود. کش ها، لبه های دیوار و ... با استفاده از برس پا گردوغبار و تارهای احتمالی عنکبوت از روی محور هوا
از  استفاده می شودکه الزم است پس  تریلی های مخصوص  و  کامیون  از  کود  و  ج نمودن بستر  به منظور خار     
خ های ماشین ها در موقع خروج از سالن برس زده و ضدعفونی شوند. مواد بستر و  بارگیری و پوشانیدن بار آن ها، چر
کمپوست(  کیلومتری دورتر از مزرعه برای فروش یا دفن )تولید  کود نیز به محلی خاص حداقل با فاصله 1/5 الی 2 
کود دوره قبل هرگز نباید ذخیره، انبار و یا در زمین های زراعی اطراف  که بستر و  و... منتقل شوند. نکته مهم آن است 

مزرعه پخش شوند.
    برای انجام شستشو ابتدا برق سالن قطع و شستشو به منظور حذف بقایای آلودگی از سالن با استفاده از آب 
ک کننده انجام می گیرد و در ادامه مجددًا سالن و وسایل با آب تمیز تحت فشار آب کشی  تحت فشار همراه با محلول پا

کف سالن باقی نمانده و حتمًا خشک شود. می شود. دقت شود آب مازاد در 
و  کش ها  هوا نصب  محل  گیرد:  صورت  بیشتری  دقت  با  ذیل  مکان های  ضدعفونی  و  شستشو  است  الزم      
کت های خروجی هوا، لبه های سالن و باالی تیرها موجود در سالن، سیستم  شبکه های نصب شده بر بروی آن ها، دا

هواده ها، مسیر رفت وآمدها، مسیر و سیستم فاضالب آب ها.
    سیستم های دانخوری اعم از تراف ها، زنجیرها، مخازن اصلی، هاپرها و لوله های رابط ابتدا به خوبی تخلیه و 

برس زده و سپس شستشو و ضدعفونی می شوند.
    الزم است تمام مخازن و لوله ها اصلی و فرعی از آب خالی و رسوب زدایی و ضدعفونی شوند و سپس با آب تمیز 

کیزه به خوبی شستشو شوند. و پا
و  شده  انجام  ترک خوردگی ها  و  شکاف ها  درزها،  گرفتن  از  اعم  سالن  الزم  تعمیرات  کلیه  که  است  ضروری      

خرابی های ایجاد شده به خوبی تعمیر و معایب بر طرف شوند.
و  سالن  کف  و  بیرون  افکنی  شعله  گیاهی،  پوشش  بردن  بین  از  با  همراه  سالن  خارجی  محوطه  کردن  تمیز      

آهک پاشی در اطراف سالن ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
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ح ذیل است: به طور خالصه مراحل ضدعفونی آشیانه به شر
ج نمودن دان باقی مانده دوره قبل 1- جمع آوری و خار

کود کنترل آلودگی  2- سم پاشی بستر جهت 
3- باز نمودن وسایل و تجهیزات سالن و بیرون بردن آن ها از سالن

کود با چادر پوشیده شوند( کود موجود در سالن )کامیون های حمل  4- جمع آوری و حمل 
ج از آشیانه( 5- شستشو با آب فشار قوی )داخل و خار

6-تعمیر و نگهداری قسمت های آسیب دیده آشیانه مرغداری
7- شستشوی لوازم و تجهیزات

ع ک سازی محوطه مزار 8- پا
9- ضدعفونی آشیانه ها و محوطه با ماده مناسب )مانند فرمالین(

کاماًل در دسترس باشد( 10- شعله دهی )وسایل اطفاء حریق 
کل آشیانه 11- سم پاشی 

12- ضدعفونی آشیانه  با یک ضدعفونی کننده وسیع الطیف
کیلوگرم  کف آشیانه، 10  کوکسیدیوز( برای 100 مترمربع  13- سولفات پاشی آشیانه ها )در مناطق پرخطر از لحاظ 

کردن 100 لیتر آب به آن محلول پاشی شود. کیلوگرم سولفات آمونیوم با هم مخلوط و سپس با اضافه  آهک و 20 
14-آهک پاشی محوطه اطراف آشیانه ها

15-نصب تجهیزات شستشو شده و ضدعفونی شده در داخل آشیانه ها
16-پوشال ریزی در داخل سالن

کارکنان کمدها و لباس های  کردن  17-شستشو و ضدعفونی 
گاز با بخار فرمالدئید و یا با استفاده از اسپری فرمالین 18-دود دهی به صورت 

ح زیر عمل می شود: برای دود دادن به شر
الف( افزایش رطوبت نسبی به 80-70 درصد

گرما بیشتر می شود. گرمای آشیانه به 24 درجه سانتی گراد. چون میزان تأثیر فرمالدئید در  ب( افزایش 
ج( شستشوی تمام سطوح و یا قرار دادن ظرف های آب در داخل آشیانه باعث افزایش رطوبت نسبی و در نتیجه بهتر  

گاز فرمالدئید می شود. کردن  عمل 
د( آشیانه باید تا مدت 24 ساعت پس از گاز دادن بسته بماند، در این صورت گاز در تمام نقاط آشیانه به طور یکنواخت 

منتشر می شود.
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نکات مهم در دود دادن
کافی استفاده شود )حداقل پنج برابر حجم   گاز فرمالدئید از ظروف فلزی یا سفالی با حجم      برای ضدعفونی با 

فرمالین و پرمنگنات(.
    ابتدا پرمنگنات داخل ظرف ریخته و سپس فرمالین بر روی آن ریخته شود. درصورتی که این عمل برعکس 

انجام شود، باعث انفجار خواهد شد.
گاز و سایر تجهیزات ایمنی استفاده شود.     حتمًا از ماسک ضد 

یزی آشيانه آماده  شده برای جوجه ر
کارکنان مزرعه آماده سازی قرنطینه و اتاق های 

کردن کمدهای لباس، شستشو و ضدعفونی محوطه داخل با مواد ضدعفونی کننده وسیع الطیف، شستشو  شامل تمیز 
و ضدعفونی حمام و دوش ها است.

آماده سازی محل ساخت دان و انبار دان
 در مزارعی که دارای انبار ذخیره دان هستند، باید از آلوده شدن دان باقی مانده احتمالی دوره قبل در دوره آماده سازی 
جلوگیری شود. حتی المقدور سعی شود مواد اولیه دان در سیلوهای سربسته نگه داری شود. هم زمان با آماده سازی 
بیماری  دچار  گله  قبل  دوره  در  درصورتی که  شود.  ضدعفونی  و  شستشو  نظافت،  نیز  دان  ساخت  محل  مزرعه، 
کنترل شود،  عفونی شده باشد، دان باقیمانده باید حتمًا معدوم شود.کیفیت بهداشتی و شیمیایی آب  و دان مزرعه 
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میزان سختی آب، آلودگی احتمالی و ترکیب شیمیایی آب و اقالم دان توسط آزمایشگاه های معتبر بررسی شود. 

قرنطينه 
کفش در بدو ورود به مزرعه است. در محل قرنطینه حتمًا  بهترین روش قرنطینه، استحمام همراه با تعویض لباس و 
کفش  کفش و بعد از استحمام و تعویض لباس و  باید شامل دو قسمت مربوط به قبل از استحمام و تعویض لباس و 
کاماًل و به نحو مشخص از هم جدا باشند. برای این منظور می توان از تخته های چوبی،  باشد. این دو قسمت باید 
کوتاه در عرض اتاق استفاده نمود تا افراد برای عبور از بخش آلوده به غیرآلوده مجبور به عبور  به صورت دیوارهای 

از روی آن باشند.
    تعویض کفش باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از نظر کنترل بیماری ها بسیار مهم است.

کاله و ماسک نیز استفاده شود. کار،  کفش از لباس  که برای ورود به آشیانه، به جز تعویض      توصیه می شود 
    یکی از نکات بسیار مهم در زمینه رعایت بهداشت، قرار دادن حوضچه و یا تشت محتوی آن به همراه ماده 
که افراد  که حوضچه یا تشت را در محلی قرار داد  ضدعفونی کننده مناسب در محل درب ورودی است. بهتر است 
که  به راحتی به آن دسترسی داشته و قبل از ورود به مزرعه ملزم به عبور از آن باشند. در این مورد توصیه می شود 

کوچک بتونی، در محل ورودی مزرعه ساخته شود. حوضچه 
آشیانه  به  ورود  از  قبل  افراد  به نحوی که  کننده،  ضدعفونی  صابون  همراه  به  شیرآب،  و  دستشویی  نصب      

دست های خود را بشویند.
که قباًل شسته و ضدعفونی شده باشد، الزامی است.     قرار دادن کفش یا چکمه مخصوص برای ورود به آشیانه ای 

کفش یا چکمه مخصوص آشیانه ها را با رنگی متفاوت و یا عالمتی واضـ      برای جلوگیری از بروز اشتباه می توان 
مشخص نمود.

کمدهای مناسب  که الزامًا تمیز و ضدعفونی شده هستند، باید از  کار داخل آشیانه      برای نگهداری لباس های 
استفاده نمود.

واکسيناسيون 
با توجه به شرایط و موقعیت محلی و توصیه های دامپزشک مزرعه بستگی به عوامل  کسیناسیون  برنامه وا تهیه 
کسیناسیون نمی توان برنامه  ع بیماری ها، هزینه های اجرا و ... دارد؛ بنابراین در مورد وا مختلف نظیر چگونگی شیو
گله اجداد و همچنین مشاوره با  کسب اطالع از وضعیت  عمومی و مشخصی را پیشنهاد نمود. در این مورد می توان با 

کسیناسیون نمود. دامپزشکان منطقه اقدام به تهیه برنامه وا
کسیناسیون نکات قابل توجه در مورد وا

گله از نظر سالمتی در شرایط مطلوب باشد. کسیناسیون باید      در زمان وا
کسن،  کسن، تعداد، شماره سریال وا ع وا کسیناسیون باید ثبت شود )نظیر تاریخ، نو کلیه آمار و اطالعات هر وا     

کسیناسیون(. روش وا
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کسن. گله و رعایت دوز وا کسن در      اطمینان از یکنواختی دریافت وا
کسیناسیون به میزان یک در هزار     استفاده از مولتی ویتامین محلول در آب چهار ساعت قبل و بعد از وا

دارو
به طورکلی استفاده از آنتی بیوتیک ها و دیگر داروها به منظور جلوگیری از مقاوم شدن عوامل بیماری زا در برابر آن ها، باید تا 
حد امکان محدود شود. با رعایت کردن این امر در صورت بروز بیماری و ضرورت مصرف دارو، نتیجه آن برای مهار بیماری 
گوشت شده و می تواند برای  که مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باعث ذخیره آن ها در  بهتر خواهد بود. باید توجه داشت 

مصرف کننده نیز مضر باشد. بدیهی است مصرف بی رویه داروها باعث افزایش هزینه های تولید نیز خواهد شد.
گیرد: گله دچار بیماری است، باید موارد زیر مورد توجه قرار  گر  ا

    مشاوره با دامپزشک مزرعه
    اطمینان از مقدار و روش صحیـ مصرف دارو

    اطمینان از زمان صحیـ مصرف دارو
    اجتناب از تغییرات در طرز عمل، نحوه اجرا و قطع نابهنگام دارو

کنترل سالمت گله
گله،  گله و مشاهده رفتار و حرکات طیور و همچنین برای بررسی مقدار ایمنی  برای بررسی وضعیت سالمت 

نمونه گیری خون و انجام آزمایش های سرمی بسیار ضروری است.
گله نکات مهم در تعیین وضعیت سالمت 

گله و یا تغییر در مقدار مصرف آب و غذا می تواند عالمت بروز یک بیماری باشد. گهانی در رفتار      تغییرات نا
گله و همچنین روند تغییرات آن باید به دقت تحت نظر باشد. الزم است آمار و ارقام مربوط به      تعداد تلفات 

گانه برای هر آشیانه ثبت شود. تلفات، به طور جدا
کالبدگشایی تلفات باید همواره انجام شده و نتایج آن ثبت شود.     

کسیناسیون ها و همچنین امکان بروز      نمونه گیری خون و انجام آزمایش های مربوط به آن می تواند نتایج وا
بیماری ها را به خوبی نشان دهد.

گله اطالع  از وضعیت سالمت  بر روی نمونه ها، می توان به خوبی  آزمایش های میکروبی و ویروسی  انجام  با      
حاصل نمود.

يت گله مدیر
اقدامات الزم در زمان جوجه ریزی

فقط جوجه های هم سن در مزرعه پرورش داده شود و از پرورش جوجه های غیر هم سن و یا جوجه ریزی با      
فاصله های زمانی متفاوت خودداری شود.
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    در زمانی که جوجه ها در جعبه های مخصوص حمل هستند، توصیه می شود درجه حرارت داخل آن از 25 درجه 
سانتی گراد تجاوز ننماید.

کثر پنج جعبه(.     جعبه های حاوی جوجه ها را نباید به تعداد زیاد روی هم قرار داد )حدا
ع وقت از جعبه ها خارج نمود )شکل 1(. بهتر است آن ها را در اطراف آبخوری ها تخلیه نمود.     جوجه ها را باید در اسر

    دمای مناسب سالن در 48 ساعت اول 33 درجه سانتی گراد است. در طی این مدت و روزهای بعد، از نوسان 
دما ممانعت شود )جدول 1(.

    شدت نور در چند روز اول باید حداقل 30 لوکس باشد. برای تأمین این مقدار شدت نور، یک المپ 60 وات به 
کف آشیانه مورد نیاز است )جدول 1(. ازای هر 10 مترمربع سطـ آشیانه با ارتفاع 2 متر از 

شدت نور )لوکس(رطوبت نسبی )درصد(دما )سانتی گراد(سن )روز(

حداقل 30 لوکس3-033-3260-50

7-330-2960-5020-10

14-828-2760-5020-10

27-1526-2465-5515-10

35-2922-2070-5015-10

10-5015-1970-3521 به باال
  

شکل 1- عملیات جوجه ریزی در سالن

جدول 1  میزان دما، رطوبت و شدت نور سالن
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کاهش فعالیت تغذیه ای و وزن جوجه ها خواهد شد. کاهش زودهنگام طول روشنایی در هفته اول سبب      

    شدت نور در سرتاسر سالن باید یکنواخت باشد.
که جوجه ها به راحتی به آنها دسترسی داشته و در      آبخوری ها باید با آب تازه و تمیز پر شده و به نحوی باشند 

ضمن سرریز نشوند.
    دان مرحله آغازین باید در ظروف دانخوری آماده باشد.

اول،  روز  چند  در  اصل  یک  به عنوان  شوند.  داده  قرار  هم  از  متری   1/5 فاصله های  با  باید  غذا  و  آب  ظروف     
که باشد باید در فاصله 70 سانتی متری خود یک آبخوری و یا دان خوری را مشاهده  جوجه در هر قسمت از آشیانه 
کند. شکل های 2 تا 4 نحوه قرارگیری آبخوری و دان خوری در داخل سالن را در سیستم های مختلف دان خوری و 

آبخوری نشان می دهند.

شکل 2 – نحوه قرار دادن آبخوری و دان خوری در سیستم غیر اتوماتیک

شکل 3– نحوه قرار دادن آبخوری و دان خوری در سیستم دان خوری تراف زنجیری
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که از مسافت دور آورده شده اند و مدت زمان زیادی در راه بوده اند در آبخوری ها      توصیه شود برای جوجه هایی 
الکترولیت محلول در آب ریخته شده و دان نیز حتمًا در ورود جوجه در سالن باشد.

    با توجه به اینکه جوجه ها توانایی تنظیم دمای بدن خود را ندارند توصیه می شود دمای کف سالن )ارتفاع بدن 
جوجه ها( طبق جدول 1 در سنین مختلف تنظیم شود.

کیفیت هوا جلوگیری شود. کاهش دما و  ع عارضه آسیت می شود. لذا از  کاهش دما و تهویه نامناسب سبب شیو     
    رطوبت نسبی )به خصوص در چند هفته اول پرورش( باید بیشتر از 60 درصد باشد.

    جوجه ها وادار به حرکت شوند تا برای خوردن دان تحریک شوند )به ویژه در 48 ساعت اول پرورش(.
از  می شود  توصیه  لذا  دارد.  تأثیر  بسیار  گله  عملکرد  بهبود  و  ماندگاری  در  جوجه ها  گوارش  دستگاه  سالمتی      
ک  گوارش و افزایش راندمان بهره وری خورا روش های مناسب تغذیه ای جهت بهبود فلور میکروبی و بافت دستگاه 

استفاده شود.

کيفيت جوجه ها
گیرد. معمواًل جوجه ها حدود شش ساعت پس از ورود، آرام  کنترل قرار  بعد از انتقال جوجه ها باید رفتار آنها تحت 
می گیرند. جوجه های یک روزه باید سرحال، فعال و سرزنده باشند. موارد غیرطبیعی )نظیر جوجه های دارای نقص 
کرده و از بسته بودن آنها مطمئن شد. جوجه ها  کور( را باید حذف نمود. ناف جوجه ها را باید بررسی  کج و  پا، منقار 
حتی االمکان باید از مادرهای با سن یکسان تهیه شوند و از نظر وزن باید یکنواخت باشند. توصیه می شود حداقل 200 

شکل 4 - نحوه قرار دادن آبخوری و دان خوری در سیستم آبخوری نیپل
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گله، جوجه هایی با جثه کوچک تر یافت می شوند که نیاز به مراقبت و توجه  جوجه به طور تصادفی وزن شوند. در بین 
بیشتر دارند، این مراقبت ها شامل موارد زیر است:

کوچک تر را باید از سایر جوجه ها جدا نمود.     جوجه های ضعیف و 
    تعداد ظروف آبخوری و دانخوری برای آنها از حد معمول بیشتر باشد.

    ازدحام بیش از حد در اطراف آبخوری و دان خوری برای جوجه ها زیان آور است.

بستر مناسب و شرايط آن
غ گوشتی موضوع مهمی است. این بستر باید به نحوی باشد که ضمن فراهم  بستر و وضعیت آن در آشیانه های پرورش مر
نمودن جایگاهی نرم و راحت برای جوجه کیفیت خوبی داشته، خشک و بدون گردوخاک باشد. جنس، نوع و کیفیت بستر 

باید به نحوی باشد که منجر به ایجاد نقص و ضایعات در اندام ها و قسمت های مختلف نشود )جدول 2(.
کف آشیانه است و رطوبت را به خود جذب می نماید. ضخامت بستر در تابستان باید 3 تا  در واقع بستر عایقی برای 
کمتر باشد. یک  گرم و خشک می تواند  گرفته شود. این ضخامت در نواحی  5 و در زمستان 5 تا 8 سانتی متر در نظر 
ع آلودگی باشد. با افزایش سن جوجه، بستر به دالیل زیر مرطوب  کپک، مواد اضافی و هر نو بستر خوب باید عاری از 

که عبارتند از: کلوخه می شود  و 
    تعداد بیش از حد پرنده در واحد سطـ

    رطوبت زیاد
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    تهویه نامناسب
    وجود بیش از حد چربی، نمک و مواد غیرقابل هضم در جیره غذایی

کم بودن بیش از حد(     متعادل نبودن درجه حرارت )زیاد یا 
کوکسیدیوز( گامبورو و      بروز بعضی از بیماری ها )مانند 

    اشکال در عملکرد آبخوری ها
کلوخه شده از اقدامات مؤثری  کردن، به هم زدن و یا تعویض بسترهای خیس و  گرم  در هرحال بهبود روش تهویه، 
کلی اعمال یک مدیریت خوب در داشتن یک بستر  که در صورت خیس شدن بستر می توان انجام داد. به طور  است 

کنترل آب وهوای آشیانه تأثیر بسیار زیاد در سالمت پرندگان و در نتیجه سودآوری دارد. مناسب و 

حداقل ضخامت یا حجمنوع بستر

2- 3 سانتی مترتراشه های چوب

ک اره خشک 2-3 سانتی مترخا

کلش  کیلوگرم در هر مترمربعکاه و  یک 

4-5 سانتی مترپوسته برنج و پوست آفتابگردان

يت بستر توصيه های کليدی در مورد مدیر
از 35 درصد( برای آسایش  زیاد بستر )بیش  ایده آل حدود 35-25 درصد باشد. رطوبت  - رطوبت بستر در شرایط 

ک بستر منجر شود. پرنده مخاطره آمیز است و می تواند به تاول های سینه، صدمات پوستی و افزایش میزان آمونیا
ک با روش های ممکن  گردوخا کاهش  که رطوبت بستر پایین تر از 20 درصد برسد، باید رطوبت سالن را جهت  - زمانی 

افزایش داد. 
کلرید منیزیم اضافه  شود. - جهت جلوگیری از خشکی زیاد بستر، 

پا،  زخم های  مگس ها،  به ویژه  حشرات  مشکل  بستر،  خیسی  از  جلوگیری  و  تهویه  گرمایشی،  سیستم  تنظیم  با   -
کاهش دهید. سوزش های پوستی و تاول های سینه ای را 

ــاك و  ــگاه پ ــد از جای ــاد داشــته باشــد، بای ــار زی گردوغب ــا  کپک زدگــی بدهــد، بســیار خیــس باشــد و ی ــه بــوی  ک - بســتری 
ج شــود. خــار

جدول 2- راهنمای بستر و ضخامت آن با توجه به منطقه پرورش
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کشتار )در آشیانه های صنعتی( جدول 3- تعداد در واحد سطـ برحسب وزن 

حذف
بهتر است در روزهای اول جوجه های بسیار ضعیف، غیرطبیعی و یا مریض، حذف و معدوم شوند. نگهداری این 
تأثیر  تولید  زمان  در  ضعیف  جوجه های  وجود  می شوند.  محسوب  گله  کل  برای  خطری  و  نبوده  صحیـ  جوجه ها 
کمتر از استاندارد خواهد بود؛ بنابراین باید عمل حذف در طول  گله ها  گله دارد و عملکرد این  نامطلوبی برکیفیت الشه 

دوره پرورش ادامه یابد.

تراکم جوجه در هر مترمربع
کم جوجه ها به شرایط داخلی آشیانه )نظیر تهویه، درجه حرارت، تعداد دانخوری و آبخوری، سن و وزن پرنده در  ترا

کشتار( بستگی دارد. زمان 
کم بیش از حد،  کیفیت محصول نهایی دارد. ترا تعداد پرنده در واحد سطـ، تأثیر زیادی بر عملکرد، یکنواختی و 
کمتر پرنده در واحد سطـ  فشار محیطی بر پرنده را افزایش داده و آسایش آن را دچار خطر می سازد. از طرفی تعداد 
باعث زیان های اقتصادی خواهد شد. وضعیت کیفی آشیانه و امکان کنترل شرایط محیطی، در تعیین تعداد در واحد 
گله نیز به نسبت افزایش یابد و  کم باید فضای دان خوری و آبخوری در دسترس  گله نقش دارد. با زیاد شدن ترا سطـ 
کیفیت بستر،  کم بیش از حد، رشد و ماندگاری پرنده ها،  کیفیت هوا و بستر به عمل آید. ترا کافی برای حفظ  مراقبت 

کیفیت الشه می  شود. کاهش  کاهش داده و همچنین سبب  سالمتی پا و ... را 
کم توصیه شده برای جوجه ها بین 10 تا 13 قطعه بوده و  در واحدهای سنتی و نیمه صنعتی پرورش جوجه گوشتی، ترا
کم توصیه شده  گوشت در هر مترمربع است. در سالن های مجهز، ترا کیلوگرم  کثر وزن تولیدی در این سالن ها 30  حدا
گوشت در  کیلوگرم  کثر وزن تولیدی در این سالن ها 40 تا 42  می تواند تا 16 قطعه در هر مترمربع افزایش یافته و حدا

هر مترمربع است )جدول 3(.

کشتار )کیلوگرم( تعداد پرنده در یک مترمربعمیانگین وزن 

38 تا 140

25 تا 1/526

20 تا 1/822

17 تا 219

14 تا 2/516
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يت دانخوری مدیر
ارتفاع دان در  گرفته می شود )شکل 7(.  در هفته اول برای هر 70-60 قطعه جوجه، یک سینی دانخوری در نظر 
از  پرنده  افزایش سن  با  باشد.  باید پخش شده  و دان در سطـ دانخوری  بوده  از 1/5 سانتی متر  نباید بیش  سینی 
گرد آویز )با قطر 33  دانخوری های ناودانی )دستی و یا اتوماتیک( استفاده می شود. در صورت استفاده از دانخوری 

گرفته شود. سانتی متر( باید به ازای هر 45 تا 55 قطعه پرنده یک دانخوری در نظر 

کم مناسب جوجه در سالن مرغداری شکل 5 - ترا

کافی در آشیانه وجود داشته باشند شکل 7- دانخوری ها باید به تعداد 
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کم، ولی در دفعات زیاد توزیع شود تا اشتهای جوجه ها در هر بار توزیع دان تحریک شود. از ریختن  دان باید به مقدار 
باقی مانده دان بر روی بستر پس از نظافت سینی باید خودداری شود.

گر شروع پرورش  گله در پایان دوره پرورش دارد. در واقع ا تغذیه جوجه پس از خروج از تخم تأثیر زیادی بر عملکرد 
گله از نظر ضریب  گله از نظر وزن یکنواخت می شود بلکه عملکرد  گله ای با تغذیه و مدیریت مناسب توأم باشد، نه تنها 

تبدیل غذایی نیز مطلوب خواهد بود.
ک پرندگان است.  بررسی مقدار پر بودن چینه دان پرنده ها در ابتدای دوره پرورش معیار مناسبی برای مقدار مصرف خورا
تقریبًا 24 ساعت پس از جوجه ریزی، چینه دان حدود 80 درصد جوجه ها باید پر باشند. همچنین 48 ساعت پس از 
جوجه ریزی، چینه دان حدود 95 درصد و 72 ساعت بعد، چینه دان حدود 100 درصد جوجه ها پر باید باشند )شکل 8(. 

کافی دان توسط جوجه ها شده است. در غیر این صورت، باید بررسی نمود که چه عاملی باعث عدم مصرف 

کافی تأمین نمود تا رشد و ضریب تبدیل غذایی مناسب حاصل شود )جدول 4(.  برای پرنده باید فضای دانخوری 
همچنین برای دسترسی مطلوب پرنده به دان باید ارتفاع لبه دانخوری هم طراز با پشت پرنده باشد. نامناسب بودن 
که در این حالت ضریب تبدیل غذایی نیز افزایش خواهد یافت. در  ارتفاع دانخوری باعث افزایش پرت دان می شود 

کتریایی نیز بیشتر می شود. ج از دان  خوری احتمال آلودگی قارچی و با صورت مصرف دان خار

ک در روزهای اول پرورش شکل 8- نحوه بررسی مصرف خورا
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اندازهنوع دانخوری

5-3 سانتی متر برای هر پرندهدانخوری ناودانی )تراف(

گرد )قطر 33 سانتی متر( 55-45 پرنده برای هر دانخوریدانخوری 

تأمين آب
گوشتی همیشه باید به آب تازه و تمیز دسترسی داشته باشند. منبع تأمین آب مصرفی مرغداری ممکن  جوجه های 
است چاه، استخر ذخیره آب و یا در مواردی آب لوله کشی عمومی باشد؛ ولی به هرحال آب باید در یک منبع و یا تانک 

بزرگ ذخیره شود. به منظور تأمین فشار آب الزم، تانک آب را می توان در محلی مرتفع مستقر نمود.
کوچک در مسیر آب نصب شود. این  برای اضافه نمودن ویتامین های محلول در آب باید برای هر آشیانه یک منبع 
که به وسیله  کاماًل قابل شستشو و ضدعفونی باشد. انتقال آب باید به نحوی باشد  که  منبع باید از موادی ساخته شود 
که در هر  گردد. توصیه می شود  توزیع  آبخوری ها  تمام  به طور مساوی در  و  راحتی  به  یا توسط پمپ  و  ثقل  نیروی 
کنتور نصب شود تا به سادگی بتوان مصرف آب را در زمان دلخواه ثبت نمود. نسبت مصرف آب به دان  شبکه آب 
که در شرایط عادی 1/7 -1/6 به 1 است، یکی از شاخص های مهم در بررسی دمای سالن، وضعیت سالمت و تغذیه 
گر مصرف آب به طور  گله، میزان مصرف آب نیز افزایش می یابد. ا گله است. در شرایط طبیعی با افزایش سن و رشد 
کاهش یا افزایش یابد یکی از موارد فوق دچار اشکال شده است؛ بنابراین با ثبت دقیق میزان مصرف آب،  گهانی  نا

مشکل سریعًا قابل تشخیص است.
تغییر  می یابد.  افزایش  آب  مصرف  جیره،  نمک  میزان  افزایش  با  همچنین  و  گرم  هوای  در  که  داشت  توجه  باید 
که  کاهش می یابد. در مواردی  که در این حالت عمومًا مصرف  مصرف آب ممکن است ناشی از بروز بیماری نیز باشد 
که رشد و  گرم است تأمین آب خنک باعث افزایش مصرف آن و مصرف دان می شود. این عمل باعث می شود  هوا 
که سیستم آب رسانی حتی االمکان در معرض تابش  گله مناسب باشد. در ضمن باید مراقب بود  ضریب تبدیل غذایی 
مستقیم آفتاب نباشد. منبع آب باید همیشه تمیز باشد و به همین دلیل هرچند وقت یک بار باید آب آن را تخلیه و 
کیفیت آب مصرفی حداقل دو بار در سال آزمایش شود و درصورتی که  به خوبی شستشو و تمیز نمود. توصیه می شود 

که میزان سدیم جیره به مقدار مناسب تنظیم شود )جدول 5(. آب مورد استفاده شور باشد، الزم است 

جدول 4- فضای دانخوری موردنیاز پرندگان
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توضیحات کثر مقدار قابل قبول حدا ترکیب

کتری مطلوب است. عدم وجود با 100 عدد در سانتی متر مکعب کتری ها  کل با

کلی فرم مطلوب است. عدم وجود  50 عدد در سانتی متر مکعب کلی فرم ها

- 25 میلی گرم در لیتر نیترات

- 4 میلی گرم در لیتر نیتریت

کمتر 6/3  کمتر از 6 مطلوب نیست. مقادیر   pH
کاهش عملکرد شود. ممکن است باعث 

6/5-7/5 pH

سطوح سختی آب در دامنه 200-100 مناسب بوده و در 
کثر تا 1000 قابل قبول است. ج از این دامنه حدا خار

180 کل سختی 

درصورتی که سطـ سدیم آب بیش از 50 میلی گرم در 
لیتر باشد، زیان آور است.

250 میلی گرم در لیتر کلر

مقادیر بیشتر باعث طعم تلخ آب می شود. 0/06 میلی گرم در لیتر مس

مقادیر بیشتر باعث بو و طعم بد آب می شود. 0/3 میلی گرم در لیتر آهن

مقادیر بیشتر سمی است. 0/02 میلی گرم در لیتر سرب

مقادیر بیشتر دارای اثر ملین است. همچنین مقادیر 
بیش از 50 میلی گرم در لیتر درصورتی که مقدار سولفات 

آب زیاد باشد ممکن است بر عملکرد تأثیر بگذارد.
125 میلی گرم در لیتر منیزیم

کلرید  مقادیر بیشتر به همراه سطـ باالی سولفات یا 
ممکن است بر روی عملکرد تأثیر داشته باشد. 50 میلی گرم در لیتر سدیم

مقادیر بیشتر ملین است. مقادیر بیشتر از 50 
کلراید  میلی گرم در لیتر به همراه مقدار زیاد منیزیم و 

ممکن است بر روی عملکرد پرنده تأثیر بگذارد.
250 میلی گرم در لیتر سولفات

مقادیر بیشتر سمی است. روی 1/5 میلی گرم در لیتر

کیفیت آب آشامیدنی طیور جدول 5- استانداردهای 
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آبخوری
که سطـ آب در آبخوری ها به  آبخوری ها باید به طور منظم شستشو شده و تمیز نگه داشته شوند. باید مراقب بود 
گله بسیار زیان آور است.  که برای سالمت  که سرریز نشود. در غیر این صورت بستر خیس می شود  نحوی تنظیم شود 

غ ها تنظیم نمود )شکل  9(. گله، باید ارتفاع آبخوری ها را متناسب با ارتفاع شانه مر همراه با رشد 

تعداد آبخوری
گرفته می شود. کله قندی )با ظرفیت 4  لیتر(، برای هر80 جوجه یک عدد در نظر      در صورت استفاده از آبخوری 
گرفته می شود.     در صورت استفاده از آبخوری پستانکی )نیپل( برای هر  12-8  جوجه یک عدد پستانک در نظر 
    در صورت استفاده از آبخوری گرد آویز )به قطر 33 سانتی متر( برای هر 100-80 جوجه یک عدد در نظر گرفته می شود.
میزان مصرف آب جوجه ها در دمای 21 درجه سانتی گراد به ازای هر هزار پرنده در روز در سنین مختلف در جدول 6 

آمده است.

شکل 9- نحوه تنظیم درست ارتفاع آب خوری نیپل در سنین مختلف
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آبخوری نیپل گرد آویزکله قندی          ردیف

غ و خروسسن )روز( غ و خروسمخلوط مر غ و خروسمخلوط مر مخلوط مر

7626669

14109116123

21169180190

28237241255

35270286303

42307326345

49330350370
کیلوگرم دانمیزان دریافت کیلوگرم دان1/6 لیتر به ازای هر  کیلوگرم دان 1/7 لیتر به ازای هر  1/8 لیتر به ازای هر 

مقدار مصرف آب در شرایط آب وهوای متفاوت، متغیر است. با باال رفتن دمای هوا از 21 درجه سانتی گراد به ازای یک درجه 
افزایش دما مصرف آب، 6/5 درصد افزایش می یابد. ارقام جدول باال برای دمای متوسط )25-20 درجه سانتی گراد( بوده و 

با تغییر درجه حرارت محیط، ترکیبات جیره، سرعت رشد و نوع تجهیزات داخل آشیانه مقداری تغییر می کند.
گله دمای موردنیاز 

گله متفاوت است. برای دستیابی به عملکرد مناسب الزم است در هر سنی  با توجه به سن  دمای مطلوب آشیانه 
کنترل دما در آشیانه های پرورش جوجه  کلی از دو روش برای  دمای مناسب در آشیانه تأمین شود )جدول 7(. به طور 

گوشتی استفاده می شود:
کمتر از مقدار توصیه شده کردن آشیانه با دمای  گرم  1( استفاده از مادر مصنوعی و 

گرم و ...( کوره  هوای  کل آشیانه با دمای زیادتر )هیتر،  کردن  گرم   )2

جدول 6- مصرف آب )لیتر( در دمای 21 درجه سانتی گراد به ازای هر هزار پرنده در روز

کنش جوجه ها در دماهای مختلف سالن شکل 10- نحوه پرا
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کردن گرم  جدول 7- دمای موردنیاز جوجه ها در سنین مختلف در دو روش 

دما )سانتی گراد(

لبه مادر مصنوعیآشیانهسن )روز(

کل آشیانه ها رفتار جوجه ها در سیستم حرارت دهی 
در این روش جوجه ها بیشتر در محل هایی تجمع می کنند که دمای آن قسمت مطابق با احتیاجات آنها است )شکل 10(.

کف سالن پهن نموده و از منبع حرارت دور می شوند.  گرم جوجه ها نفس نفس زده، بال هایشان را  در دمای بسیار 
در دمای بسیار سرد جوجه ها مضطرب و پرسروصدا بوده و روی هم انباشته می شوند. در دمای مناسب و مطلوب، 

کف آشیانه پخش شده و راحت و آرام هستند. کنده، در  جوجه ها به طور یکنواخت پرا
کرده و فقط در یک طرف جمع  از رفتن به تمام قسمت های آشیانه اجتناب  کوران هوا، جوجه ها  در صورت وجود 

که جوجه ها به طرف انسان جذب شده اند یا از چیزی ترسیده اند.  می شوند و نمی توان تشخیص داد 

کردن گرم  کل آشیانهمادر مصنوعیروش 

دما)سانتی گراد(سن)روز(

12631132

32530330

62429629

92428928

1223271227

1523261526

1823251825

2123242124

2422232423

2722222722

22تا انتهای دوره2222تا انتهای دوره

دمای موردنیاز، باید در سطـ بدن جوجه ها تأمین شود؛ بنابراین دماسنج ها را باید در ارتفاع 20 سانتی متری سطـ 
کنار ترموستات ها و در وسط سالن نصب شود.  کثر در  زمین نصب نمود. توصیه می شود یک دماسنج حداقل- حد ا
کنترل هرچه دقیق تر دمای سالن، باید تعدادی دماسنج  معمولی در نقاط مختلف سالن نصب شوند. همچنین جهت 
مشاهده رفتار جوجه ها و همچنین نحوه توزیع آنها وضعیت دمای محیط را نشان می دهد. با رشد جوجه ها باید دما 
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کاهش یافته و میزان تهویه افزایش یابد. ایجاد تعادل بین این دو عامل )دما و تهویه( در فصول سرد نکته بسیار 
گرما در داخل  گرفت. توزیع  مهمی است. تنظیم هوا و درجه حرارت را باید از طریق عملی و با آزمایش و تجربه فرا
گرم، سریع و یکنواخت نباشد، ممکن است قسمت هایی از آشیانه بسیار  گر توزیع هوای  آشیانه نیز بسیار مهم است. ا
گرم و قسمت های دیگر سرد باشد؛ اما به هرحال حتی در صورت توزیع یکنواخت حرارت نیز، نحوه توزیع جوجه ها 

کنترل دما و وضعیت آشیانه است. شاخص بسیار خوبی برای 
    سروصدای زیاد جوجه ها، یکی از عالئم نامناسب بودن دمای آشیانه است.

گیرند، دوره پرورش را خوب شروع  گرم قرار      درصورتی که جوجه ها در دو روز اول دوره پرورش در معرض هوای 
کند شدن پر درآوری می شود. ک، افت رشد و  کاهش مصرف خورا نکرده و این امر باعث 

    همراه با تأمین دما، حفظ رطوبت به مقدار 70-60 درصد بسیار اهمیت دارد.

تأمين دمای مورد نياز گله
گازی و غیره  گرم، مشعل با سوخت های مختلف، مادر  کوره هوای  گله به روش های مختلف نظیر  دمای موردنیاز 

تأمین می شود )جدول 8(.

حرارت )کیلوکالری(مقدارنوع سوخت

17560 مترمکعبگاز طبیعی

8600یک لیترگازوئیل

 )LPG(کیلوگرمگاز پروپان 12000یک 

کیلووات ساعتبرق  1860

میزان انرژی و سوخت مصرفی به عوامل زیر بستگی دارد:
کارآیی تجهیزات و تأسیسات آشیانه کردن آشیانه و  گرم  1( روش 

ح و ابعاد( و نحوه عایق کاری ع آشیانه )طر 2( نو
ج آشیانه و میزان رطوبت نسبی هوا 3( تفاوت دمای داخل و خار

4( سن جوجه ها
ع تهویه 5( نو

جدول 8- تولید حرارت توسط منابع مختلف
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رطوبت نسبی آشيانه
در  نسبی  رطوبت  ولی  است.  درصد  حدود 80  جوجه کشی  ماشین های  در  جوجه کشی  دوره  پایان  در  نسبی  رطوبت 
کل آشیانه استفاده می کنند، در حدود 50-25 درصد است.  کردن  گرم  که از مادر مصنوعی و یا روش  بیشتر آشیانه ها 
کاهش رطوبت در زمان انتقال پرنده از جوجه کشی به آشیانه ها  که برای جلوگیری از تنش ناشی از  باید توجه داشت 
کاهش آب بدن  کم بودن درصد رطوبت نسبی محیط سبب  باید رطوبت نسبی آشیانه حدود 70-60 درصد باشد. 
گله  یکنواختی  کاهش  موجب  و  داشته  پرندگان  عملکرد  بر  منفی  اثر  امر  این  )دهیدراتاسیون(.  می شود  جوجه ها 
می شود. لذا رطوبت مناسب )به خصوص در هفته اول پرورش( باید به طور منظم و با استفاده از روش ها یا تجهیزات 

مناسب )مانند مه پاش و...( تأمین شود )شکل 11(.

نکات ضروری برای تأمين رطوبت
1( برای تأمین رطوبت در هفته اول پرورش می توان از نازل های مه پاش استفاده نمود. همچنین پاشیدن آب بر روی 
کوچک تر  دیواره های آشیانه و قسمت های بدون جوجه و نیز استفاده از آبخوری های بزرگ تر به همراه آبخوری های 

از ابتدای دوره پرورش مؤثر است.
گردوغبار حداقل باشد. که ضمن تهویه مناسب و حفظ رطوبت آشیانه، مقدار  2( در دوره رشد باید توجه نمود 

شکل 11- سیستم خنک کننده مه پاش در داخل آشیانه به منظور تأمین رطوبت
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تهويه
که دفع  کسیژن نیاز دارد. لذا باید در آشیانه شرایطی فراهم شود  غ نیز مشابه هر موجود زنده ای برای بقای خود به ا مر

گردوغبار به سهولت ممکن باشد. ک و همچنین  کربنیک، آمونیا گاز  گازهای زائد مانند 
اهداف تهویه

کافی نبودن تهویه سبب مرطوب شدن بستر،  تهویه در سالن های مرغداری عاملی بسیار مهم و اساسی است. 
کاهش بازده )راندمان( تولید می شود. ک در سالن، تعویق رشد و  افزایش درجه حرارت، استنشاق بوی آمونیا

مهم ترین اهداف تهویه عبارتند:
کافی برای تنفس )بیش از 19/6 درصد(، کسیژن  - تأمین ا

کردن بهتر آب و تعادل در میزان رطوبت )رطوبت نسبی 70 درصد(، ج  - خار
کمتر از 10 پی پی ام(، ک )رسیدن به  کردن آمونیا ج  - خار

کمتر از 0/3 درصد یا 3000 پی پی ام(، کسیدکربن )رسیدن به  کردن دی ا ج  - خار
کل هوای سالن دو در هزار است(، کثر مقدار مجاز آن در حجم  گاز انیدرید سولفور )حدا کردن  ج  - خار

کردن هوای ورودی با هوای داخل سالن، کنترل درجه حرارت از طریق مخلوط   -
- تخلیه ذرات و مواد مضر و بیماری زا،

کمتر از 10 پی پی ام(  کردن مونوکسیدکربن )رسیدن به  ج  -خار
کمتر از 3/4 میلی گرم در مترمکعب( گردوغبار )رسیدن به  کردن  ج  - خار

انواع سیستم های تهویه
انواع سیستم های تهویه در شکل 12 نشان داده شده است.

 

شکل 12- شکل شماتیک انواع سیستم های تهویه
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تهویه طبیعی
گرم سبک تر از هوای سرد است. به همین دلیل همیشه به طرف باال حرکت می کند و از میان درزها، سوراخ ها  هوای 
گردوغبار و  کش ها و ورودی های هوا به راحتی عبور می کند و با خود بخار هوا،  و منفذها و همچنین از پنجره ها، هوا
ج می شود، هوا وارد و جایگزین آن می گردد. در این روش  که هوا خار ج می سازد. به همان حجم  ک را خار گاز آمونیا
ورودی های هوا در واقع همان دیوارهای باز جانبی یا پنجره های آشیانه و یا دیگر منافذ هستند. برای بستن ورودی های 
هوا می توان از پرده و یا ورقه های پی وی سی و دیگر انواع آن استفاده نمود. بهتر است که ورودی های هوا در تمام امتداد 
گر عمل جابجایی هوا به کندی و با سرعت کم انجام شود، ممکن است درجه حرارت آشیانه  طول آشیانه نصب شوند. ا
ج آشیانه  زیاد شود. به همین دلیل روش تهویه طبیعی برای کنترل دمای آشیانه کافی نیست. در مواردی که رطوبت خار

زیاد باشد، برای جلوگیری از مرطوب شدن بستر باید سرعت تهویه را تا حد ممکن افزایش داد.
کند شود. برای برطرف  کم باشد ممکن است جریان تهویه  گر شدت باد  در این روش باد نقش بسیار مهمی دارد. ا
کاذب نیز در این زمینه مؤثر  گرفت. ایجاد سقف  کمتر از 12 متر در نظر  کردن یا کاهش این مشکل عرض آشیانه را باید 
کرکره های جهت دهنده جریان هوا نیز در محل ورودی ها به نحوی که بتوان مسیر هوا را به دلخواه  است. استفاده از 
کنترل برای ورود هوا با توجه به نیاز پرنده، فصل و دیگر عوامل، امر بسیار  کلی  تغییر داد، بسیار مناسب است. به طور 

کنترل را می توان به صورت دستی و یا اتوماتیک انجام داد. مهمی است. این 
تهویه مصنوعی

کنترل می شود. در این روش هوای تازه و مطلوب  کش ها  مقدار جابجایی هوا در روش تهویه مصنوعی به وسیله هوا
گر در  کلی ا کنترل شده برای آشیانه تأمین شده و در ضمن می توان تعداد پرنده در واحد سطـ را افزایش داد. به طور  و 
طراحی مرغداری صنعتی به کیفیت تهویه توجه نشود، تولید مناسب حتی از بهترین الین های تجاری نیز ممکن نیست.

تهویه با ایجاد فشار منفی  
کش  هوا می شود.  استفاده  متفاوت  ظرفیت های  با  الکتریکی  کش های  هوا از  آشیانه  در  منفی  فشار  با  تهویه  برای 
از  تازه  آشیانه و ورود هوای  ایجاد فشار منفی در داخل  باعث  بیرون  آشیانه به محیط  کردن هوای داخل  ج  با خار
محل های ورود هوا به آشیانه می شود. برای استفاده از روش تهویه با فشار منفی توجه به نکات ذیل ضروری است:
کش ها باشد. گرفتن ورودی هوا باید متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت هوا ع، اندازه و محل قرار  1( نو

گرم  کوره هوای  گرم از طریق  2( در شرایط آب وهوای سرد، استفاده از تهویه فشار منفی همراه با تأمین هوای تازه و 
و مادر مصنوعی الزامی است.

3(  در هوای سرد این روش برای تأمین حداقل احتیاجات تهویه موردنیاز پرنده که 0/4 مترمکعب هوا در ساعت برای 
ج و هوای  ک خار گردو غبار، آمونیا کربن،  کسید  کیلوگرم وزن زنده است تنظیم می شود. در نتیجه رطوبت، دی ا هر 

کسیژن برای پرنده وارد می شود.  کافی ا تازه و دارای مقدار 
کیلوگرم وزن زنده است. کثر هوای مورد نیاز در این روش تهویه 7-5 متر مکعب در ساعت برای هر  4( حدا

5( برای تأمین فشار هوای مناسب در داخل آشیانه باید ابعاد ورودی هوا )هواده( متناسب با ظرفیت هواکش باشد. برای خروج 
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ـ هواده موردنیاز 0/3 مترمربع است. به عنوان مثال برای یک هواکش با قطر یک متر و با ظرفیت  1000 مترمکعب هوا، سط
خروج 22000 مترمکعب در ساعت مساحت هواده موردنیاز برابر است با:

تهویه تونلی
و  آشیانه  ابتدای  در  هواده ها  روش،  این  در   .)13 )شکل  می شود  استفاده  گرم  هوایی  و  آب  شرایط  در  تهویه  ع  نو این 
ج می شود. در طراحی روش تهویه  کرده و سپس خار کش ها در انتهای دیگر قرار دارند و هوا در طول آشیانه حرکت  هوا

تونلی توجه به نکات ذیل ضروری است:
گرم مناسب است.  کمتر از 30 درجه سانتی گراد در داخل آشیانه در هوای      روش تهویه تونلی برای تأمین دمای 
کند. این جریان هوا باعث خنک  در این روش جریان هوا باید با سرعت 120 متر بر دقیقه از روی سر پرندگان عبور 

کردن پرندگان به مقدار 7-5 درجه سانتی گراد می شود.

    در شرایط هوای گرم و خشک می توان از روش های تبخیر آب شامل مه پاش و یا پوشال )pad cooling( برای خنک 
کردن پرندگان استفاده نمود. برای کارایی و عملکرد بهتر پد کولینگ ها توصیه می شود سیستم خنک کننده تبخیری در زیر 

سایه بان و به دور از معرض تابش آفتاب قرار داده شوند )شکل 14(.
کش موردنیاز در روش تهویه تونلی از فرمول زیر استفاده می شود: برای محاسبه تعداد هوا

گر عرض آشیانه ای 12 و میانگین ارتفاع 3 متر باشد و سرعت    به عنوان مثال، ا
کش معادل 567 مترمکعب در دقیقه  هوا 120 متر در دقیقه و ظرفیت هر هوا
کش موردنیاز برای این آشیانه به این طریق محاسبه می شود:   باشد، تعداد هوا
در  گرم  و  سرد  هوای  شرایط  در  تهویه  احتیاجات  مقدار  کثر  حدا و  حداقل 

جدول 9 ارائه شده است. 

شکل 13 - تهویه تونلی

شکل 14- خنک کننده تبخیری
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گرم( کثر مقدار تهویه )هوای  حدا

کیلوگرم در یک ساعت( )7 مترمکعب برای هر 

حداقل مقدار تهویه )هوای سرد(

کیلوگرم در یک ساعت(  )0/4 مترمکعب برای هر 

وزن بدن پرنده 

)کیلوگرم( 

3500 200 0/5

7000 400 1

10500 600 1/5

14000 800 2

گله با 10000 قطعه پرنده و میانگین وزن 0/5کیلوگرم در هوای سرد حداقل تهویه موردنیاز  به عنوان مثال، برای یک 
برابر است با:

کولینگ :  یک مثال برای برآورد سطـ هواده موردنیاز یا 
کش ها به عنوان ورودی هوا در  کش با قطر 140 سانتی متر باید 4 برابر مساحت هوا برای یک آشیانه دارای 4 عدد هوا

گرفته شود.  نظر 
کش )متر مربع(                                              مساحت یک هوا

کش )مترمربع(                       مساحت 4 هوا
مساحت هواده موردنیاز )مترمربع(                               

چون هواده ها )کولینگ( به صورت قرینه در انتهای دیوار طولی قرار می گیرند پس:
مساحت هواده مورد نیاز در هر طرف )متر مربع(                                                        

گرفته باشد، طول هواده )متر( برابر  گر دیواره طولی سه متر ارتفاع داشته باشد و هواده در ارتفاع دو متری دیوار قرار  ا
است با:                    

    
مشکالت ناشی از تهویه و راه حل های آن در جدول 10 ارائه شده است.

جدول 9 - احتیاجات تهویه برای 1000 قطعه پرنده
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راه حل های ممکن  عوامل مؤثر در بروز مشکالت  مشکالت 

کرده و با یک دماسنج  ترموستات را برای دمای مناسب و بیشتر تنظیم 
کنید. کالیبره  سالم آن ها را 

کالیبره  کم تنظیم شده و یا اصاًل  ترموستات ها برای دمای خیلی 
نشده اند.

آشیانه

خیلی سرد است

کرد. ج ایزوله  آشیانه را باید به طور مناسب نسبت به محیط خار آشیانه به طور مناسب عایق بندی )ایزوله( نشده است.

گرم زیر سقف  که امکان اختالط هوای  کرد  جریان هوا را باید طوری ایجاد 
با هوای ورودی فراهم شود و هوای با دمای مناسب در سطـ بدن پرنده 

گردد. تأمین 
هوا در قسمت باالی آشیانه و سطـ زیر سقف بدون حرکت 

کف آشیانه قرارگرفته است. بوده و هوای سرد در 

کاهش داده، برنامه تهویه در  ابعاد محل های ورودی هوا )هواده( را 
کنید. هوای سرد را اجرا 

کم، بیش از  ممکن است هواده ها در شرایط تهویه ای خیلی 
اندازه باز باشند.

راه ها و منافذ ورود هوا به داخل آشیانه را ببندید. نفوذ فراوان هوا به داخل آشیانه

کش ها و یا افزایش ابعاد هواده کاهش دور هوا مقدار بسیار زیاد تهویه در آشیانه

که پرنده ها در معرض  ترموستات را در داخل آشیانه و در محلی قرار دهید 
آن شرایط هوایی هستند.

ترموستات در جای نامناسبی مانند دیواره بیرونی آشیانه و یا 
محل خروج هوای خنک تعبیه شده است.

آشیانه

گرم است خیلی 

کنید. کش ها  و حفاظ پشت آنها را بررسی  کلیه هوا کار نکرده و یا حفاظ  کش ها  ممکن است تعدادی از هوا
کش ها بسته باشد. پشت هوا

کش ها را تمیز نمایید. کلیه هوا کمتر از  گرفتگی، هوا را با سرعتی  کش ها به علت  ممکن است هوا
کنند. ج می  که ظرفیت دارند از آشیانه خار آنچه 

هواده ها را به آرامی باز و تمیز نمایید. گرفته باشند. ممکن است ورودی های هوا بسته و یا 

که هوا با سرعت 300 متر در دقیقه در  هواده ها را تا حدی ببندید 
حرکت باشد. تنظیم بد هواده ها

کد و  وجود هوای را
بدون حرکت در 

آشیانه

کش ها حجم  کرده و با افزایش تعداد دور هوا کش ها را تمیز  هوا
هوای خروجی را افزایش دهید. کوچک باشند. کش ها خیلی  ممکن است هوا

کش ها را روشن  کاهش داده و هم زمان هوا حجم هوای ورودی را 
کنید. کرده و یا دورشان را زیاد 

که باعث جلوگیری از اختالف  وجود سوراخ ها یا منافذ ورود هوا 
کافی در  ج آشیانه می شود و تهویه نا فشار مناسب هوای داخل و خار

گرم است. زمانی که آشیانه خیلی 

گرم نباشد، توانایی  که در داخل آشیانه در جریان است  گر هوایی  ا
کاهش  انتقال رطوبت را ندارد؛ بنابراین باید حجم هوای در جریان را با 
کرده و یا سرعت جریان هوا را با حفظ دور  کم  کش های روشن  تعداد هوا

کاهش داد. کم هواده ها  کش ها و بازکردن  هوا
که آشیانه خیلی سرد است. تهویه خیلی زیاد در زمانی 

رطوبت زیاد

محل های ورود یا ریزش آب را ببندید.در آشیانه ریزش یا ورود آب در آشیانه: چکیدن آب تنها از یک قسمت 
می تواند روزانه 80 لیتر آب را وارد فضای آشیانه نماید.

کوره های  گازهای تولید شده در اثر احتراق در  که  کرد  باید توجه 
گرم کننده هوا مستقیمًا به بیرون از آشیانه هدایت شود.

گرم کننده هوا )هیتر(  کوره های  کردن و روشن بودن  کار  هنگام 
که  که یکی از آن ها بخارآب بوده  گازهای زیادی تولید می شود 

باعث افزایش رطوبت آشیانه می شود.

کش ها در حالی که ورودی هوا ثابت  تهویه را با افزایش تعداد دور هوا
است، افزایش دهید. کافی تهویه نا

افزایش مقدار 
آمونیاك و مدفوع 

آبکی

کاهش هوای ورودی یا افزایش  افزایش سرعت جریان هوا از طریق 
کش ها حجم هوای خروجی با افزایش تعداد دور هوا کاهش مقدار تهویه

کش ها در دمای  کنید تا هوا کم تنظیم  ترموستات را برای دمای 
کنند. پایین تر عمل  ترموستات برای دمای زیاد تنظیم شده است.

وجود التهاب روده ای در جوجه ها محتمل است. همچنین مقدار نمک 
کنید. جیره را بررسی  ع شل و آبکی مدفو

جدول 10- بررسی مشکالت ناشی از تهویه و راه حل های پیشنهادی



36فصل اول

مشکالت عمومی و مهم جوجه ها در اوایل دوره پرورش و راه کارهای مقابله با آنها در جدول 11 ارائه شده است.

اقدام مناسب  علل احتمالی  مشکالت 

غ، مدیریت  مدیریت مناسب در نگهداری و بهداشت تخم مر
مناسب در طول مدت عملیات جوجه کشی و پس از آن تا زمان 

تحویل، حمل و نقل جوجه ها تحت شرایط مطلوب 
کیفیت نامطلوب 

جوجه 
زیاد بودن تلفات در 

اعمال مدیریت صحیـ در ابتدای دوره پرورش هفته اول دوره پرورش  نامطلوب بودن 
شرایط پرورش 

کالبدگشایی جوجه های تلف شده و مشورت با دامپزشک  بیماری 

رعایت شرایط اصولی پرورش در روزهای اولیه، بازبینی 
فرمول جیره غذایی به منظور تأمین احتیاجات جوجه ها  فقر غذایی 

زیاد بودن تلفات از روز 
هفتم به بعد 

کلسیم، فسفر و ویتامین D3 جیره، حفظ درجه  کنترل مقدار 
حرارت مناسب و به کارگیری تدابیر الزم در شرایط تنش 

گرمایی
مشکالت پا 

مشورت با دامپزشک برای اجرای صحیـ برنامه 
کالبدگشایی، تجویز دارو و اعمال روش های  کسیناسیون،  وا

مناسب قرنطینه 

بیماری های 
مختلف 

برنامه روشنایی 
گرفته می شود. شدت نور در هفته اول حداقل 30  گوشتی 23 ساعت نور در شبانه روز در نظر  معمواًل برای جوجه های 
که طیور در آن راحت و آرام  کاهش شدت نور باید تا حدی باشد  کاهش می یابد. این  لوکس و از هفته دوم به تدریج 

گیرد.  باشند و مصرف آب و دان به سهولت انجام 
چگونگی روشنایی 

که شدت  یکی از مهم ترین معیارهای روشنایی، شدت آن است. در یک آشیانه باید این امکان وجود داشته باشد 
شدت  داد.  تغییر  سوم(  هفته  از  )بعد  لوکس   7 تا   5 به  پرورش(  اول  روزهای  )در  لوکس   30 حداقل  از  را  روشنایی 

روشنایی را می توان با نورسنج )لوکس متر( اندازه گیری نمود. 
با توجه به جنس دیوارها و سقف آشیانه از نظر بازتاب نور و همچنین ارتفاع آن، تأسیسات روشنایی را باید به نحوی 
کف آشیانه 75 وات نور المپ های معمولی تابیده شود و المپ ها در ارتفاع 2  که به ازای هر 20 مترمربع از  نصب نمود 
متری زمین باشند. توزیع نور در آشیانه باید یکنواخت بوده و المپ ها به نحوی آویزان شوند که جریان های تند ناشی 

جدول شماره 11 - مشکالت عمومی و مهم جوجه ها در اوایل دوره پرورش
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از حرکت هوا )کوران هوا( بر روشنایی تأثیر نداشته باشد. 
که نور از آنها  کش ها در آن قرار دارد )خروجی های هوا(، باید به نحوی باشند  که هوا ورودی های هوا و محل هایی 
کنترل و تنظیم شدت نور و همچنین طول مدت روشنایی می  توان از دستگاه های دیمر و تایمر  عبور نکند. به منظور 

استفاده نمود.

برنامه خاموشی 
کنترل بروز بیماری های متابولیکی )نظیر آسیت، سکته و مشکالت پا(  اجرای برنامه خاموشی، یک روش مؤثر برای 
گوشتی است. برای این منظور چند برنامه خاموشی مناسب با توجه به شرایط پرورش دهندگان در  در جوجه های 

جداول 12 تا 14 آمده است.
نکته: امروزه در واحدهای پیشرفته از المپ هایی با رنگ سبز و آبی و زرد جهت آرامش هر چه بیشتر طیور استفاده 
که طول موج آبی در حداقل دامنه نور مرئی قرار دارد توصیه می شود در سن یک الی 10 روزگی و برای  می شود. از آنجا 

رسیدن به آبخوری و دانخوری از نور سبز و زرد و در ادامه از ترکیب نور سبز و آبی و زرد تا پایان دوره استفاده شود.
 مزایای استفاده از این ترکیب نوری:

1( افزایش رشد 
کاهش استرس  )2

3( بهبود ضریب تبدیل
کانیبالیسم و تلفات ناشی از آن  کاهش بروز   )4

ساعت خاموشی  سن 

1ساعت  هفته اول 

8 ساعت  هفته دوم 

7 ساعت  هفته سوم 

6 ساعت  هفته چهارم 

5 ساعت  کشتار  هفته پنجم تا زمان 

جدول 12 – نمونه اول برنامه خاموشی
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میزان نور)وات در هر مترمربع(شدت نور )لوکس(تاریکی )ساعت(روشنایی )ساعت(سن )روز(

204صفر0-324

4-7186153

8-141410102

15-2216851

23-2818451

کشتار  2922251 الی 

میزان نور)وات در هر مترمربع(شدت نور )لوکس(تاریکی )ساعت(روشنایی )ساعت(سن )روز(

0-5231204

6-7204204

8-10186204

11-2016810-152-3

21-281865-101-2

29-3518-204-651

35-4220-222-451

کشتار  4222251 تا 

نکات: 
گرم باشد.  که باشند، باید بیشتر از 160  1(  در زمان شروع برنامه خاموشی، میانگین وزن جوجه ها در هر سنی 

2(  ساعات خاموشی به صورت پیوسته باشد. 
که ارتفاع از سطـ دریا زیاد است و احتمال بروز سندرم آسیب بیشتر است، مدیریت تغذیه و  3(  در مناطق جغرافیایی 

کارشناس باتجربه برنامه ریزی شود.  ساعات خاموشی با توجه به نظر 

جدول 13 – نمونه دوم برنامه خاموشی

جدول 14 – نمونه سوم برنامه خاموشی
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اقدامات الزم قبل از آماده کردن گله برای کشتار 
کارخانه های سازنده دارو مدت  کشتارگاه باید مصرف دارو متوقف شود. معمواًل  گله به      از چند روز قبل از ارسال 

کشتار را مشخص می نمایند.  منع مصرف دارو قبل از 
کشتارگاه قطع شود.  گله 6-8 ساعت قبل از ارسال به  که دان      توصیه می شود 

گله باشد. قبل از اقدام به بارگیری طیور و ارسال به  که تا قبل از شروع بارگیری، آب در اختیار      توصیه می شود 
که آبخوری ها و دانخوری ها از سر راه برداشته شوند.  کشتارگاه بهتر است 

گله در ساعات خنک  کردن  کار آماده  کاهش داد یا از نور آبی استفاده نمود و      در موقع جمع آوری باید شدت نور را 
گیرد.  شبانه روز انجام 

گرفته و جمع آوری نمود.      عمل جمع آوری باید به آرامی انجام شده، پرنده ها را باید از قسمت پاها 
گله می تواند با یک بارگیری نامطلوب به دلیل ضرب دیدگی،  که عملکرد بسیار خوب یک  باید توجه داشت      

گیرد.  شکستگی بال، پا و ... و در نهایت افت زیاد الشه، تحت تأثیر قرار 
که قفس های مخصوص حمل بیش از حد پر نشود. همچنین قفس ها را باید      در موقع بارگیری باید دقت نمود 
کافی و مناسب وجود داشته باشد. در زمان حمل باید طیور را در مقابل شرایط  که امکان تهویه  به نحوی قرار داد 
کلی درصورتی که جمع آوری،  گرم محافظت نمود. به طور  یا هوای خیلی  باران و  نامساعد آب و هوایی نظیر برف، 

کیفیت الشه خواهد داشت.  بارگیری و حمل به صورت مطلوب انجام نگیرد، اثرات بسیار نامطلوبی در 

عوامل مؤثر در کاهش عملکرد و بروز بیماری و حذف در گله 
کپک زده و ...(  کیفیت نامطلوب پوشال )پوشال خیس، تراشه های تیز،      

    تهویه نامطلوب و ضعیف
کنترل درجه حرارت     عدم 

    زیاد بودن تعداد جوجه در واحد سطـ
کمبود آبخوری و دانخوری و یا نامناسب قرار دادن آن در آشیانه      

کنترل صحیـ بیماری ها و قرنطینه.     عدم 
کسیناسیون و غیره  گرفتن و جمع آوری در زمان وا     بی دقتی در 

ع جیره      نحوه  تغذیه و نو
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تغذيه
کیفیت مواد اولیه دان، می توان با ارسال نمونه به آزمایشگاه ترکیب شیمیایی آنها را مشخص  با توجه به متغیر بودن 
گیرد، در غیر این صورت ممکن  ک صورت  کیفیت مواد اولیه خورا نمود. تنظیم فرمول جیره غذایی باید با توجه به 
است جیره از لحاظ انرژی و مواد مغذی تنظیم نباشد. توصیه می شود در این زمینه از مشاوره متخصصین تغذیه 

استفاده شود. 
crum- که در هفته اول، دان به صورت پلت خرد شده  )شود  برای استفاده بهینه از مواد غذایی در جیره پیشنهاد می 

ble( و یا پلت با قطر 1/8 میلی متر استفاده شود. پس از آن به صورت پلت )pellet( با قطر 2 تا 3/5 میلی متر و در 
کیفیت و ارزش غذایی آن )تا 10 درصد( درصد افزایش  هفته آخر با قطر 4/5 میلی متر استفاده شود. پلت نمودن دان، 
از مزایای دیگر پلت شدن جیره،  گله زودتر به وزن موردنظر می رسد.  با مصرف دان پلت،  می دهد، به عبارت دیگر 

کاهش بار میکروبی آن است.  کاهش ریخت وپاش و ضایع شدن دان و 
دان  کردن  وزن  طریق  از  کار  این  است.  دان  مصرف  به  مربوط  اطالعات  ثبت  طیور،  تغذیه  در  ضروری  اقدامات  از 

مصرفی قابل اجرا است. 
گله سبب کاهش مصرف دان می شود که این امر به عوامل زیر بستگی دارد:  کلی کاهش اشتها در  به عنوان یک قاعده 

    بروز بیماری 
    ضعف مدیریت پرورش )تهویه، دما و ...( 

کیفیت نامناسب مواد اولیه دان      
    عدم توازن مواد مغذی جیره 

کنترل مناسب عوامل محیطی     عدم 
نگهداری دان

که  باشد  به اندازه ای  باید  این مخزن  آشیانه است.  برای هر  از مخزن  استفاده  نگهداری دان،  برای  مناسب  روش 
کثر تا یک هفته، دان مورد نیاز آشیانه را در آن ذخیره نمود. مخزن مربوطه باید به راحتی قابل بازدید  بتوان برای حدا
گر دان در  و شستشو باشد. برای حمل دان، داشتن وسیله نقلیه مخصوص برای هر واحد مرغداری توصیه می شود. ا
کیسه های دان را به دلیل امکان جذب  گرفت.  کیسه نگهداری و حمل می شود باید محل مناسبی را برای آن در نظر 

رطوبت، نباید مستقیمًا بر روی زمین قرارداد و باید دور از دسترس جانوران و حیوانات موذی باشند. 
مقدار نیاز به انرژی  و مواد مغذی 

گله، مرحله تولید و شرایط محیطی و مدیریتی، متفاوت است؛ بنابراین فرمول  ترکیب جیره با توجه به سن و وزن 
گیرد )جداول 15 تا 19(. برای این امر باید  گله قرار  که مواد مغذی موردنیاز در اختیار  دان باید به نحوی تنظیم شود 

ک تنظیم شود. گله فرمول خورا کیفیت مواد اولیه دان موجود باشد تا با توجه به میزان احتیاج  کافی از  اطالعات 
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36 تا 45 روزگی 15 تا 24 روزگی 25 تا 35 روزگی مواد مغذی 1 تا  14روزگی

3025 3025 2950 2870 انرژی قابل متابولیسم 
کیلوگرم( )کیلوکالری در هر 

0/93 0/98 1/07 1/18 لیزین قابل هضم
)درصد(

0/78 0/78 0/87 0/96 کلسیم
)درصد(

0/39 0/39 0/44 0/48 فسفر قابل دسترس
)درصد(

0/16-0/20 0/16-0/20 0/16-0/20 0/16-0/20 سدیم
)درصد(

0/16-0/23 0/16-0/23 0/16-0/23 0/16-0/23 کلر
)درصد(

0/40-0/85 0/40-0/85 0/40-0/85 0/40-0/85 پتاسیم 
)درصد(

169-179 159-168 144-151 128-133 نسبت انرژی به پروتئین

36 تا 45 روزگی 15 تا 24 روزگی 25 تا 35 روزگی مواد مغذی 1 تا  14روزگی

100 100 100 100 لیزین

78 77 76 75 متیونین+ سیستین

68 68 67 66 ترئونین

17 17 16 16 تریپتوفان

108 108 108 108 آرژنین

78 78 77 76 والین

68 68 68 67 ایزولوسین

کی واالن در کیلوگرم جیره باشد. کی واالن در کیلوگرم و از سن 24 روزگی به بعد حداقل 200 میلی ا * توصیه می شود تعادل الکترولیتی جیره تا سن 23 روزگی، حداقل 220 میلی ا

گوشتی آرین جدول 15- احتیاجات غذایی جوجه های 

گوشتی آرین* جدول 16- نسبت بین اسیدهای آمینه و لیزین )قابل هضم( در جیره جوجه های 
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گوشتی آرین جدول 17- احتیاجات غذایی جوجه های 

35 تا 42 روزگی 25 تا 35 روزگی 15 تا 24 روزگی 1 تا  14روزگی مواد مغذی

3025 3025 2950 2870 انرژی قابل متابولیسم
کیلوگرم( )کیلوکالری در هر 

17-18 18-19 19/5-20/5 21/5-22/5 پروتئین خام )درصد(

0/78 0/78 0/87 0/96 کلسیم )درصد(

0/39 0/39 0/44 0/48 فسفر قابل دسترس )درصد(

1/04 1/10 1/20 1/33 کل )درصد( لیزین 

0/93 0/98 1/07 1/18 لیزین قابل هضم )درصد(

0/45 0/47 0/51 0/57 کل )درصد( متیونین 

0/41 0/43 0/47 0/52 متیونین قابل هضم )درصد(

0/82 0/85 0/92 1 کل )درصد( متیونین+ سیستین 

0/72 0/75 0/81 0/88 متیونین+ سیستین قابل هضم )درصد(

0/72 0/76 0/82 0/89 کل )درصد( ترئونین 

0/63 0/66 0/72 0/78 ترئونین قابل هضم )درصد(

0/83 0/87 0/94 1/03 کل )درصد( والین 

0/72 0/76 0/82 0/90 والین قابل هضم )درصد(

0/72 0/76 0/83 0/90 کل )درصد( ایزولوسین 

0/63 0/66 0/73 0/79 ایزولوسین قابل هضم )درصد(

0/18 0/19 0/20 0/22 کل )درصد( تریپتوفان 

0/16 0/16 0/17 0/19 تریپتوفان قابل هضم )درصد(

1/12 1/18 1/28 1/41 کل )درصد( آرژنین 

1 1/06 1/15 1/27 آرژنین قابل هضم )درصد(

1/14 1/18 1/28 1/42 کل )درصد( لوسین 

1 1/05 1/15 1/27 لوسین قابل هضم )درصد(

0/16-0/20 0/16-0/20 0/16-0/20 0/16-0/20 سدیم )درصد(

0/16-0/23 0/16-0/23 0/16-0/23 0/16-0/23 کلر )درصد(

0/40-0/85 0/40-0/85 0/40-0/85 0/40-0/85 پتاسیم )درصد(

1 1/10 1/25 1/40 اسید لینولئیک )درصد(
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35 تا 42 روزگی 25 تا 35 روزگی 15 تا 24 روزگی 1 تا  14روزگی ویتامین و مواد معدنی افزودنی
کیلوگرم جیره  در هر 

9000 9000 10000 10000 ویتامین A )واحد بین المللی(

4000 4000 4500 5000 ویتامین D3 )واحد بین المللی(

50 60 70 80 ویتامین  E)واحد بین المللی(

2/2 2/7 3 3/2 ویتامین   K)میلی گرم(

2/2 2/5 3 3/2 ویتامین B1 )میلی گرم(

5/5 5/5 6/5 8 ویتامین B2 )میلی گرم(

2 3 3 4 ویتامین B6 )میلی گرم(

0/013 0/013 0/018 0/02 ویتامین B12 )میلی گرم(

0/15 0/18 0/20 0/20 بیوتین  )میلی گرم(

1500 1500 1600 1700 کولین )میلی گرم(

1/6 1/9 2 2/2 اسید فولیک  )میلی گرم(

45 50 65 65 اسید نیکوتینیک )میلی گرم(

15 15 18 20 اسید پانتوتنیک )میلی گرم(

120 120 120 120 )ppm( منگنز 

100 100 100 100 )ppm( روی 

40 40 45 50  )ppm( آهن

16 16 16 16  )ppm( مس

1/25 1/25 1/25 1/25   )ppm( ید

0/3 0/3 0/3 0/3 )ppm( سلنیوم

ppm: قسمت در میلیون 
گندم در جیره الزم است  *در جدول فوق، احتیاجات بر اساس جیره های بر پایه ذرت و سویا تنظیم شده است. در صورت استفاده از 

کلی، در شرایط ایجاد استرس و  که سطـ ویتامین A جیره به میزان 1000 واحد و همچنین میزان بیوتین جیره افزایش یابد. به طور 
موارد غیر قابل پیش بینی با نظر متخصصین جیره نویسی می توان سطوح ویتامین ها را به میزان 5 تا 10 درصد افزایش داد.

گوشتی آرین* جدول 18- احتیاجات ویتامین و مواد معدنی جوجه های 
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مقدار ویتامین ها و مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره مقدار ویتامین ها و مواد معدنی در هر کیلوگرم  جیره

2 اسید فولیک  )میلی گرم( 10000 ویتامین A )واحد بین المللی(

45 اسید نیکوتینیک )میلی گرم( 4000 ویتامین D3 )واحد بین المللی(

15 اسید پانتوتنیک )میلی گرم( 50 ویتامین  E)واحد بین المللی(

120 )ppm( 2/7 منگنز ویتامین   K)میلی گرم(

100 )ppm( روی 2/7 ویتامین B1 )میلی گرم(

40  )ppm( آهن 6/5 ویتامین B2 )میلی گرم(

16 )ppm( مس 3 ویتامین B6 )میلی گرم(

1/25  )ppm( ید 0/018 ویتامین B12 )میلی گرم(

0/3 )ppm( سلنیوم 0/18 بیوتین  )میلی گرم(

1300 کولین )میلی گرم(

* توصیه می شود مقدار مصرف مکمل در سن 1 تا 14 روزگی به میزان 20 درصد افزایش یابد.

توصيه هایی در مورد خوراك دادن 
ک  دسترسی به غذا در ساعات اولیه ورود جوجه، برای رسیدن به رشد مطلوب مهم است. عدم دسترسی به خورا
بدن  مقاومت  کاهش  باعث  روده  پرزهای  رشد  عدم  و  شده  کسیناسیون  وا به  ایمنی  سیستم  پاسخ  تضعیف  سبب 
اتخاذ روش های مناسب و  با  که  گله می شود. به همین دلیل توصیه می شود  ُافت عملکرد  و  بیماری ها  به  نسبت 

برنامه ریزی صحیـ برای نوبت های توزیع دان، زمینه مناسب جهت تحریک اشتهای جوجه ها فراهم آید.

گوشتی آرین در  مکمل تک مرحله ای* گرم جیره جوجه های  کیلو  جدول 19-  ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز در هر 



ثبت اطالعات
مـورد نياز گله
R e c o r d  t h e  i n f o r m a t i o n

r e q u i r e d  b y  t h e  h e r d
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رکوردگيری گله های گوشتی
کلیه مراحل پرورش است. در پایان هر دوره، رکوردهای حاصل را  یکی از اقدامات بسیار مهم، ثبت آمار و ارقام در 
می توان با مقادیر مورد انتظار مقایسه نمود. توصیه می شود که عالوه بر ثبت اطالعات کلی، یک نسخه از جدول ثبت 

آمار در محل مناسبی در هر آشیانه نصب شود. 
گوشتی می تواند شامل موارد زیر باشد:  گله  کلی اطالعات مربوط به هر  به طور 

کسیناسیون و دارو      برنامه وا
    برنامه نور )روشنایی(
ک )دان(      برنامه خورا

    وزن کشی )سرعت رشد(
    مصرف دان 

    مصرف آب )نسبت مصرف آب به دان( 
    تلفات و حذف 

    تهویه 
    دما 

    رطوبت نسبی
    وسایل و تجهیزات مصرفی

    هزینه ها
کود     

کلیه این اطالعات باید به طور دقیق ثبت شده و در پایان هر دوره تجزیه وتحلیل شود.
 

شاخص توليد )عدد توليد(
گوشتی را نشان می دهد، شاخص تولید یا عدد تولید نامیده می شود. محاسبه  که عملکرد پرورش جوجه های  عددی 

شاخص تولید از رابطه زیر انجام می شود:
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مثال : 
ح زیر باشد:  فرض می شود در پایان یک دوره پرورش رکوردهای حاصل به شر

کیلوگرم  میانگین وزن زنده :                  1/8 
تعداد روزهای پرورش :           35 روز 

درصد تلفات و حذف:               3 درصد، در نتیجه، ماندگاری : 97 درصد 
ضریب تبدیل غذایی:                   1/7

شاخص تولید :                          
گله است.  شاخص تولید بیشتر نماینده عملکرد بهتر 

جداول بررسی عملکرد گله های گوشتی
گوشتی آرین استفاده از جداول 20 تا 25 توصیه می شود. گله های  برای بررسی و ثبت عملکرد 

کل قیمت  قیمت واحد ع نـــــــــــو وزن تاریـــخ

کل: قیمت  کل: وزن 

جدول 20- مصرف دان
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کشتارگاه جدول 21-  تحویل به 

گله جدول 22- خالصه عملکرد 

درآمد قیمت واحد وزن )کیلوگرم( تعداد تاریخ

جمع

کل )درصد( حذف تلفات 

کشتارگاه غ تحویل شده به  میانگین وزن مر

تعداد روزهای پرورش

دان مصرف شده

ضریب تبدیل غذایی

تعداد پرنده در مترمربع

میانگین وزن در مترمربع

کیلوگرم وزن زنده میانگین قیمت برای هر 

شاخص تولید
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گله جدول 23- بررسی اقتصادی 

ریال هزینه ریال درآمد

جوجه غ فروش مر

دان کود

کسن دارو و وا سایر

پوشال

آب

برق

سوخت

کار نیروی 

سایر

کل هزینه کل درآمد

سود یا  زیان:

مالحظات:
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گله جدول 24- ثبت آمار روزانه 
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غ و خروس( گوشتی آرین )میانگین مر جدول 25- عملکرد جوجه 

ضریب تبدیل غذایی وزن بدن )گرم( دان مصرفی )گرم( سن )هفته(

0/83 163 135 1

1/23 423 522 2

1/38 805 1108 3

1/52 1360 2064 4

1/66 1970 3270 5

1/81 2570 4652 6
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