1 1

آرینها
بهداشتوپیشگیریازبیماری
راهنمای پرورش گله اجداد

Arian chicken

پـــــــرورش
راهــــنـــمای
ـمای پـ ـ ــرورش
راهن ـ ـ
آریـــــن
جوجهاجـــــــــداد
گلــــه
گوشتی آرین
Arian Broiler Breeding Guide

p r e v e n t i o n

d i s e a s e

a n d

H e a l t h

راهنمای پرورش مرغ مادر گوشتی آرین

2

فهرست مطالب
8

فصل اول

روشها ،برنامهها واقدامات بهداشتی

فصل دوم
پرورشاول
فصل
7
17
مدیریت

35

41

بهداشت و پیشگیری از بیماریها

فصل سوم

جداول ضمیمه

فصل دوم
تغــــــــــذیه

49

ریاستجمهوری
معاونتعلمی و فناوری

جمهوریاسالمیاریان

فصل سوم
وزارت جهاد کشاورزی

تابستان 99

ثبت اطالعات مـورد نیاز گله

برنامه ملی ارتقاء مر غ الین آرین
کارگروه آموزش ،تحقیق و توسعه
شورای راهبردی تحقیق و توسعه
الین آرین

فهرست

پيــش گفتــار 6 .....................................................................................................................
فصــل اول :روشهــا ،برنامههــا واقدامــات بهداشــتی 8 ...............................................................
برنامههای بهداشت پیشگیری از بیماریها 10.............................................................................
انتخــاب محــل مرغــداری 10 ...................................................................................................
اقدامــات بهداشــتی 10 .........................................................................................................
قرنطينــه 11 ........................................................................................................................
طراحــی قرنطینــه 11 ..........................................................................................................
آمادهسازی آشیانه (نظافت وضد عفونی) 12.............................................................................
برنامــه واکسيناســيون 12 .....................................................................................................
درمان و مصــرف دارو13 ........................................................................................................
کنتــرل ســامت گلــه 13 .......................................................................................................
کنترل آزمایشگاهی 14 .........................................................................................................
کنترل سرولوژیکی 14............................................................................................................
پیشگیری از بیماریها 15.......................................................................................................
نیوکاسل 15 .......................................................................................................................
مایکوپالســماها 15 .............................................................................................................
عفونتهای رئوویروسی 15 ....................................................................................................
ســالمونال 15 ....................................................................................................................
نکات مهم 16 ....................................................................................................................
فصــل دوم :مدیریــت پــرورش 17 ..........................................................................................
عملیاتضروریقبلازورودجوجه 18........................................................................................
میزانپرمنگناتوفرمالین 18..................................................................................................
پیشنهادات مفید 19 ...........................................................................................................
عملیات ضروری پس از ورود جوجه 19 ......................................................................................
اطالعات مفید و نکات مهم در پرورش گله اجداد 20 ................................................................
فضای پرورش 20 ...............................................................................................................
کنترل روزانه 20...................................................................................................................
آبخــوری 20......................................................................................................................
دانخــوری 20.....................................................................................................................
جمـعآوری تخممــرغ 21 .......................................................................................................
جایگاه (قسمتبندی) 21 ......................................................................................................
شرایط محیطی 22 .............................................................................................................
درجــه حــرارت 22 .............................................................................................................
رطوبــت 22........................................................................................................................
تهویــه 22...........................................................................................................................
گرمــا 23 .........................................................................................................................

سیستم خنککننده 23 ........................................................................................................
نحوه جمعآوری مرغ و خروسها در آشیانه 23 ..........................................................................
وزنکشــی 24......................................................................................................................
بهبود همشکلی گله 24.......................................................................................................
روش محاسبه همشکلی گله 25..............................................................................................
نوکچینــی 26.....................................................................................................................
رعایــت نــکات مهــم در نوکچینــی 27 ......................................................................................
حذف 28............................................................................................................................
مشخصات الینهای ( A، B، Cو  )Dاجدادآرین28......................................................................
نحــوه قــرار گرفتــن الینهــا در آشــیانهها 29.............................................................................
برنامهریزی برای تعداد الینهای مختلف گله اجداد 30..............................................................
انتخــاب  5تــا  6هفتگــی 31....................................................................................................
کارت نمونــه وزنکشــی32.....................................................................................................
تعداد پرنده در واحد سطح و تجهیزات مربوط به آشیانه 33.............................................................
برنامه درجه حرارت آشیانه در دوره پرورش 34...........................................................................
نســبت خــروس بــه مــرغ 34.............................................................................................
فصل سوم :جداول ضمیمه 35 ..............................................................................................
جدول برنامه روشنایی دوره پرورش مرغ 36............................................................................
جدول برنامه روشــنایی دوره تخمگزاری 36..............................................................................
جدول برنامه روشنایی دوره پرورش خروس 37........................................................................
جــدول احتیاجــات درجــه حــرارت (ســانتیگراد) و رطوبــت (درصــد) جوجههــا 37.............................
جدول احتیاجات انرژی و مواد مغذی و مواد معدنی 38............................................................
جدول ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز 39..........................................................................
جــدول وزن بــدن و مقــدار دان بــرای خــروس  1-20( Cهفتگــی) 40............................................
جــدول وزن بــدن و مقــدار دان بــرای مــرغ  1-20( Dهفتگــی) 40................................................
جــدول وزن بــدن و مقــدار دان بــرای خــروس  1-20( Aهفتگــی) 41...........................................
جــدول وزن بــدن و مقــدار دان بــرای مــرغ  1-20( Bهفتگــی) 41 ...............................................
جــدول وزن بــدن و مقــدار غــذا بــرای مــرغ  Bو خــروس 42...................................................... A
جــدول وزن بــدن و مقــدار غــذا بــرای مــرغ  Dو خــروس 43.......................................................C
جــدول تولیــد مــرغ ( Bبرحســب مــرغ در روز یــا 44...........................................................)HD
جدول تولید مرغ( Bبرحسب تعداد مرغ در شروع تخمگزاری یا45.......................................... .)HH
جــدول تولیــد مــرغ ( Dبرحســب مــرغ در روز یــا 46........................................................... )HD
جــدول تولیــد مــرغ ( Dبرحســب تعــداد مــرغ در شــروع تخمگــزاری یــا 47............................ )HH
جدول خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین Bدر دوره پرورش ( 1-20هفتگی) 48...........................
جدول خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Bدر دوره تولید (تا  64هفتگی) 48 .........................
جدول خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین Dدر دوره پرورش ( 1-20هفتگی) 49..........................
جدول خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Dدر دوره تولید (تا  64هفتگی) 49...........................

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

پیشگفتار

6

عملیــات ویــژه اســت کــه
پــرورش گلــه اجــداد شــامل
ِ
اجــرای صحیــح آنهــا در نتایــج تولیــد از نظــر کمــی و
کیفــی مؤثرهســتند .لــذا مرکــز پشــتیبانی طیــور بــا توجــه
بــه تجربیــات حاصــل از پــرورش گلههــای اجــداد آریــن در
ســالهای مختلــف ،ایــن راهنمــای پــرورش را بــرای ارائــه
خدمــات بــه پرورشدهنــدگان تهیــه نمودهاســت .بدیهــی
اســت کــه عملکــرد گلههــا در شــرایط مختلــف محیطــی
و مدیریتــی متفــاوت اســت .لــذا توصیــه میشــود
پیشــنهادات ارائهشــده در ایــن راهنمــا بــا شــرایط موجــود
در محــل پــرورش مطابقــت داده و اســتفاده شــوند.
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روشها ،برنامهها
فصل اول
و اقدامات بهداشتی
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راهنمای پرورش گله اجداد آرین

پیشگیری مقدم بر درمان و علم بهداشت ،شامل پیشگیری از بیماریها است .بنابراین ،برای حفظ

ســامتی گلــه اجــداد و نتایــج آنهــا ،رعایــت اصــول بهداشــتی از اهــم مســائل مدیریتــی اســت .مدیریت

عالــی و شــرایط بهینــه بهداشــتی از بــروز بســیاری از بیماریهــای طیــور جلوگیــری میکنــد .برنامهریــزی و

دارابــودن شــیوههای دقیــق بهداشــتی و رعایــت اصــول ذیــل در مزرعــه اجداد ،برای پیشــگیری از امراض
و پــرورش گلــه ســالم بــا بازده اقتصادی مناســب اســت:

رعایت فاصله مجاز بین مزارع پرورش گله اجداد و دیگر مزارع.
پرورش طیور همسن در یک مزرعه.

تهیه لباس کار مناسب برای کلیه کارکنان مزرعه و رعایت نظافت و بهداشت آنها.
استفاده از چکمه الستیکی و ضدعفونیکردن آنها قبل از ورود به داخل آشیانه
جلوگیری و مراقبت از ورود موش و پرندگان وحشی به داخل آشیانه

جلوگیــری از پــرورش و نگهــداری تــوأم ســایر طیــور (از قبیــل بوقلمــون ،اردک ،غــاز و غیــره) در یــک

مزرعــه

جمـعآوری تلفــات بهطــور مرتــب از آشــیانهها و ســوزاندن یــا دفنکــردن آنهــا در مکانــی دور از مزرعــه

یا آشــیانهها.

جلوگیری از ورود افراد متفرقه به مزرعه

استفاده از تانکر مخصوص برای حمل دان و استفاده از سیلوی دان در آشیانه

اســتفاده از تراشــه (پوشــال) چوبهای غیراشــباع ،تمیز ،خشــک و عاری از آلودگیهای قارچی برای

پوشش بستر

ایجــاد حوضچــه ضدعفونــی بــا ابعــاد و عمــق مناســب در مدخــل درب ورودی و ضدعفونیکردن کلیه

وســایل در ابتــداي ورود بــه مزرعه

اســتفاده از مــواد ضدعفونیکننــده مناســب بــرای ضدعفونــی ســطوح و وســایل بهمنظــور از بینبــردن

عوامل بیمــاریزا

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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برنامههای بهداشت و پیشگیری از بیماریها
انتخابمحلمرغداری

در پــرورش گلههــای اجــداد بــرای کســب نتایــج

مــورد نظــر و بازدهــی مطلــوب یکــی از مــوارد

مهــم ،انتخــاب محــل مزرعــه و طراحــی آن اســت.
بههنــگام احــداث یــک واحــد پــرورش گله اجــداد،

محــل مزرعــه بایــد بهنحــوی انتخــاب شــود کــه در
اطراف مزرعه ،واحدهای مرغداری ،جوجهکشــی،

کارخانه خوراک ،کشــتارگاه و ســایر اماکن مرتبط
بــا ایــن فعالیت نباشــد .چون بعضــی از بیماریها
مثــل نیوکاســل و برونشــیت از مســافتهای
بســیار دور و از طریــق هــوا بهراحتــی از یــک واحــد

بــه واحــدی دیگــر منتقــل میشــوند نمیتــوان

فاصلــه مناســب و مطمئــن بــرای احــداث مزرعــه
پیشــنهاد نمــود .بعضــی از عوامــل بیمــاریزا نیــز

مثــل مایکوپالســما ســپتیکوم ( )MGاز طریــق

تمــاس مســتقیم و توســط انســان و یــا مــواد
مختلــف منتقــل میشــوند.

اقداماتــی از قبیــل نصــب تــوری (حصارکشــی)،

درخـتکاری و دیوارکشــی میتوانــد از عبورومــرور
بیرویــه و بیاجــازه افــراد و یــا حیوانــات جلوگیــری
نماید.

ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای احــداث مــزارع

پــرورش طیــور بــرای رعایــت فواصــل ،ضوابــط

خاصــی را تدویــن نمــوده کــه در زمــان احــداث
مــزارع بایــد قانونــا ًرعایــت شــود.

اقداماتبهداشتی

انســان یکــی از عوامــل مهــم انتقــال بســیاری از

بیماریهــا اســت .بــرای کاهــش انتقــال بيمــاري از

ايــن طريــق ،بایــد اقدامــات اکيــد از قبیــل تعویض
اجبــاری لبــاس و دوشگرفتــن بــه هنــگام ورود
افــراد بــه مزرعــه انجــام شــود.

بــرای کارکنــان مزرعــه ،نگهــداری هرنــوع پرنــده
در منــزل اکیــدا ًممنــوع اســت .ایــن افــراد بایــد

از رفتوآمــد بــه ســایر مرغداریهــا نیــز پرهیــز

نماینــد .انــواع وســایل نقلیــه و دیگــر تجهیــزات

کــه بــه مــزارع مختلــف رفتوآمــد میکننــد نیــز از
عوامــل دیگــر انتقــال بیماریهــا هســتند و بایــد از
تــردد ایــن وســایل نیــز جلوگیــری شــود.

آشــیانهها بایــد بهنحــوی طراحــی و عایقبنــدی

شــوند کــه هیــچ نــوع پرنــده و یــا حیــوان (ســگ ،

گربــه  )...امــکان ورود بــه آنهــا را نداشــته باشــد.

در ایــن مــورد حتــی حشــرات و دیگــر جانــوران

مــوذی هــم تهدیــدی بســیار جدی محســوب می-
شوند.

از بینبــردن و معدومنمــودن بهداشــتی تلفــات

در مزرعــه بســیار مهــم اســت .در مناطقــی کــه

آبوهــوای گــرم دارنــد می-تــوان از چــاه اســتفاده

نمــود .تلفــات در ایــن چاههــا بــه تدریــج متالشــی

میشــوند .بههنــگام حفــر چــاه بایــد بــه عمــق چاه
نســبت بــه ســطح آبهــای زیرزمینــی و تهویــه آن
(گازهــای ناشــی از پوســیدگی الشــه) و همچنیــن

پوشــش (درپــوش) چــاه توجــه نمــود.

از نظــر بهداشــتی و بهمنظــور اعمــال احتیــاط

الزم ،بــرای از بینبــردن تلفــات ،بهتریــن روش

نصــب کــوره الشهســوز و یــا سیســتمی اســت کــه
بتــوان در آن الشــهها را بهخوبــی ســوزانید.

بــرای حفــظ اصــول بهداشــتی در هــر نــوع واحد
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قــرار گیــرد .ایــن امــر ،بهخصــوص از نظــر کنتــرل

پــرورش یکســن اســت .بــه ایــن روش اصطالحــا ً

بیمــاری کوکســیدیوز و همچنیــن جلوگیــری از

گلــه یکســن در مزرعــه امکانپذیــر نباشــد ،بایــد

توصیــه میشــود کــه بههنــگام ورود بــه

 All in – All outگفتــه میشــود .اگــر نگهــداری

فاصلــهی آشــیانهها نســبت بــه هــم مناســب
باشــد و هــر گــروه ســنی در یــک آشــیانه نگهــداری
شــود .در ایــن حالــت ،الزم اســت کــه کارکنــان و

انتقــال اووســیتها بســیار مهــم اســت.

آشــیانه بهجــز تعویــض کفــش از روپــوش و کاله
نیــز اســتفاده شــود.

وســایل و تجهیــزات هــر آشــیانه مخصــوص آن

طراحیقرنطینه

وســایل بــه آشــیانهها کنتــرل شــوند .بــا توجــه بــه

حــاوی آب کامــا ًتمیــز تعبیــه شــود .بهتــر اســت

ســالن باشــد و رفتوآمــد افــراد و حمل-ونقــل

شــرایط و موقعیــت محــل میتــوان آشــیانههای
مختلــف بــا گروههــای ســنی متفــاوت را با تــوری از
هــم جــدا نمــود.

قرنطینه

در محــل درب ورودی حوضچــه ضدعفونــی

کــه حوضچــه را در محلــی تعبیــه نمــود کــه افــراد
بهراحتــی بــه آن دسترســی داشــته و قبــل از ورود

بــه اتــاق قرنطینــه ملــزم بــه عبــور از آن باشــند .در

ایــن مــورد توصیــه میشــود کــه حوضچه بتنــی در
محــل ورودی درب اتــاق قرنطینــه ســاخته شــود.

در واحدهــای مختلــف پــرورش طیــور ،بــرای

نصب رختآویز برای آویزکردن لباس افراد.

سابقه بیماری ،انتشار بیماری در منطقه ،تعداد

ضدعفونیکننــده ،بهنحویکــه افــراد قبــل از ورود

برقــراری قرنطینــه بــا توجــه بــه موقعیــت محــل،

رفتوآمدهــا و دیگــر عوامــل ،عملیــات قرنطینــه
بهروشهــاي مختلــف انجــام ميشــود.

نصب دستشــویی و شــیرِآب به همراه صابون

بــه اتــاق قرنطینــه یــا اتــاق ســرویس دس ـتهای

خــود را بشــویند.

بهطــور کلــی بهتریــن روش قرنطینــه ،اســتحمام

الزم اســت اتاق قرنطینه به دو قســمت آلوده

بــه مزرعــه اســت .احــداث اتــاق ســرویس در

بــرای ایــن کار میتــوان از تختــه چوبــی بهصــورت

همــراه بــا تعویــض لبــاس و کفــش در بــدو ورود

و پــاک بهنحــو کامــا ً مشــخص تقســیم شــود.

محــل ورودی آشــیانهها نیــز توصیــه میشــود .در
اتــاق قرنطینــه حتمــا ًبایــد دو نــوع فضــا یــا محــل،

نمــود کــه افــراد بــرای عبــور از بخــش آلــوده بــه

و تعویــض لبــاس و کفــش) و تمیــز (بعــد از

قــراردادن کفــش یــا چکمــه مخصــوص داخــل

وجــود داشــته باشــد .ايــن دو محــل بایــد کامــا ًو

بــرای جلوگیــری از هرگونــه اشــتباه میتوان کفش

کــه اصطالحــا ًآنهــا را آلــوده (قبــل از اســتحمام

اســتحمام و تعویــض لبــاس و کفــش) مینامنــد،
بهنحــو مشــخصی از هــم جــدا باشــند.

تعویــض کفــش بایــد بهطــور جــدی مــورد توجــه

دایــرهای کوتــاه در امتــداد عــرض اتــاق اســتفاده
بخــش پــاک مجبــور بــه عبــور از روی آن شــوند.

آشــیانه که قبال ًشســته و ضدعفونی شــده باشد.
یــا چکمــه مخصــوص آشــیانه را بــا رنگــی متفــاوت
و یــا عالمتــی واضــح مشــخص نمود.

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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قــراردادن کمــد لبــاس کــه بتــوان لبــاس کار
مخصوص آشــیانه را که الزاما ًتمیز و ضدعفونی

بیمــاریزای موجــود در محــل تعییــن نمــود.

آمادهسازی آشیانه (نظافت و ضدعفونی)

اســتفاده از گاز یــا بخــار فرمآلدئیــد اســت،که
اصطالحــا ً ایــن مرحلــه را دود دادن میگوینــد.

شدهاســت در آن جــای داد.

اولیــن اقــدام بعــد از ارســال گلــه بــه کشــتارگاه،

ضدعفونــی را برحســب نــوع باکتریهــا و عوامــل
آخریــن مرحلــه ضدعفونــی قبــل از جوجهریــزی،

ایــن عمــل در صورتــی میتوانــد موثــر باشــد

تخلیــه کلیــه وســایل و تجهیــزات غیرثابــت

کــه آشــیانه کامــا ًبســته بــوده و کلیــه منافــذ و

و جاروکــردن اســت .آشــیانه ،تجهیــزات و ادوات

اگــر در گلــه دوره قبــل بیمــاری کوکســیدیوز وجود

آشــیانه بــرای شستوشــو و ســپس تخلیــه کــود

ســوراخها مســدود شــده باشــند.

ثابــت آن ابتــدا بایــد در آب خیســانده شــده و

داشتهاســت ،بایــد یــک مرحله ضدعفونــی دیگر،

که از دســتگاهها یا پمپهایی که آب را با فشــار

ایــن ضدعفونــی بــا آهــک و ســولفاتآمونیوم

ســپس شســته شــوند .در این مرحله بهتر اســت
بــه بیــرون میفرســتند اســتفاده نمــود .اســتفاده
از مــواد پاککننــده و شــوینده نیــز بســیار موثــر

قبــل از نصــب تجهیــزات آشــیانه انجــام گیــرد.
امکانپذیــر اســت .بــه ایــن نحــو کــه بــرای هــر
 100مترمربــع از ســطح کــف آشــیانه 10 ،کیلوگــرم

اســت .در هنگام شستوشــو باید دقت کرد که

آهــک و  20کیلوگــرم ســولفاتآمونیوم را بایــد

که ابتدا ســقف و ســپس دیوارهها و کف شســته

نمــود و ســپس بــرای مقادیــر فــوق حــدود 100لیتــر

مراحــل کار از بــاال بــه پاییــن باشــد .بــه ایــن ترتیب
شــود .عمــل شستشــو در کلیــه محلهــا ،منافــذ،
زوایــا ،ورودی هواکشهــا و  ...بایــد بهخوبــی و بــا

دقــت و حوصلــه انجــام گیــرد.

بهطــور یکنواخــت بــر روی کــف آشــیانه پخــش
آب را بــر روی آن اســپری نمــود.

در صــورت نیــاز بــه ایــن مرحلــه ضدعفونــی،
ایــن عمــل ،بایــد قبــل از دو د دادن انجــام گیــرد.

اقــدام بعــدی ،انجــام اولیــن مرحلــه ضدعفونــی

بهعبــارت دیگــر مرحلــه دوددادن بایــد همیشــه

مــاده ضدعفونیکننــده محلــول در آب انجــام

توجه داشت که در حین اجرای مراحل مختلف
ضدعفونــی ،کارکنــان بایــد حتمــا ً از تجهیــزات

اســت .توصيــه ميشــود ايــن عمــل بهوســیله
شــود .بهتریــن نــوع ضدعفونــی در ایــن مرحلــه

فرمالیــن اســت کــه بــرای تهیــه محلــول آن از یــک
لیتــر فرمالیــن 40درصــد در  9لیتــر آب اســتفاده

آخریــن مرحلــه ضدعفونــی آشــیانه باشــد .بایــد

حفاظتــی نظیــر ماســک و غیــره اســتفاده نماینــد.

میشــود .پــس از تهیــه محلــول ضدعفونــی،

برنامهواکسیناسیون

همچنیــن آشــیانه اســپری نمــود.

شــرایط و موقعیــت محلــی بســتگی بــه عوامــل

میتــوان آن را بــر روی وســایل و تجهیــزات و
توصیــه میشــود کــه یــک آزمایش باکتریولوژیکی

انجــام شــود تــا بتــوان بهتریــن نــوع ترکیــب

تهیــه برنامــه واکسیناســیون بــا توجــه بــه

مختلفــی نظیــر ،چگونگــی شــیوع بیماریهــا،
نــوع بیماریهــای منطقــه ،موجودبــودن نــوع
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واکسـنها ،هزینههای اجرا و غیره دارد .بنابراین

اطمینان از انتخاب داروی صحیح.

و مشــخصی را پیشــنهاد نمــود .لیکــن میتــوان بــا

اطمینــان از زمــان صحیــح تجویــز و مصــرف

در مورد واکسیناسیون نمیتوان برنامه عمومی
کســب اطــاع از وضعیــت گلــه مولــد و همچنیــن

مشــاوره بــا دامپزشــکان اقــدام بــه تهیــه برنامــه

واکسیناســیون نمــود.

در مــورد واکسیناســیون بيــان دو مطلــب ضروری
اســت :

بایــد توجــه داشــت کــه فقــط طیوری کــه از نظر

ســامتی در شــرایط مطلــوب هســتند واکســینه
شوند.

اطمینان از مقدار صحیح دارو.

دارو.

اجتنــاب از تغییــرات ناگهانــی در طــرز عمــل و

نحــوه اجــرا.

عــدم اســتفاده از داروهــای متضــاد بــا هــم

()Antagonistic

کنترلسالمتگله

بــرای بررســی وضعیــت گلــه از نظــر ســامتی و

کلیــه آمــار و اطالعــات هر واکسیناســیون نظیر

همچنیــن تعییــن میــزان مصونیــت و ایمنی گله،

شــماره ســریال واکســن ،روش واکسیناســیون و

حــرکات پرندههــا بســیار مهــم و ضــروری اســت.

تاریــخ ،نــوع واکســن ،دُز واکســن ،تعــداد پرنــده،

نــام واکســیناتور ثبــت شــود.

درمان و مصرف دارو

بهطــور کلــی اســتفاده از آنتیبیوتیکهــا و دیگــر
داروهــا بــرای جلوگیــری از کاهــش مقاومــت بــدن

در برابــر فشــار میکروبهــا و باکتریهــا بایــد تــا
حــد امــکان محــدود باشــد .داروهــای مهــم بایــد

انجــام آزمایشهــای معمولــی و مشــاهده رفتــار و
بهعنــوان مثــال:

تغییــرات ناگهانــی در رفتــار گلــه و یــا تغییــر در

مقــدار مصــرف آب و غــذا ممکــن اســت حاکــی از

بــروز بیمــاری باشــد.

میــزان تلفــات گلــه بایــد بهدقــت تحــت نظــر
باشــد و حتمــا ًبایــد آمــار و ارقــام مربــوط بــه تلفات
را بهطــور جداگانــه بــرای هــر آشــیانه ثبــت نمــود.

همیشــه در دســترس باشــند و در اکثــر مــوارد

کالبدگشــایی تلفــات بایــد بهطــور مرتــب انجــام

اســت.

نمونهگیری خون و انجام آزمایشهای مربوط

بهترین روش تجویز دارو از طریق آب آشامیدنی

شود.

بــرای جلوگیــری از باقیمانــدن و رســوب

بــه آن میتوانــد نتایــج واکسیناســون و همچنیــن

مصــرف بیرویــه داروهــا خــودداری شــود .ایــن امر

بــا انجــام آزمایشهــای میکروبــی و ویروســی

آنتیبیوتیکهــا در بافــت عضالنــی پرنــده از
در صرفهجویــی و کاهــش هزینههــا نیــز بســیار
موثــر اســت ولــی بــه هــر حــال در مــواردی کــه
مصــرف داروهــا ضــروری اســت بایــد مــوارد زیــر

مــورد توجــه دقیــق قــرار گیــرد:

احتمــال بــروز بیماریهــا را بهخوبــی نشــان دهــد.

بــر روی نمونههــا ،بهخوبــی میتــوان از وضعیــت
ســامت گلــه اطــاع حاصــل نمــود.

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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کنترلآزمایشگاهی
بررسی های باکتریولوژیکی و ویروسی

کنترلسرولوژیکی

ایــن امــر هنگامــی میســر میشــود کــه پرنــدگان

کنتــرل ســرولوژیکی منظــم گلــه در بررســی نتایــج

بایــد تحــت شــرایط بهداشــتی گرفتــه شــده تــا

بیمــاری هــم میتوانــد در تشــخیص بیمــاری

بــرای ایــن منظــور کشــتار شــوند .نمونههــا

از آلودگیهــای حاصــل کــه از طریــق محیــط
آزمایشــگاهی ایجاد شــده و ممکن اســت ســبب
تشــخیص اشــتباه شــود جلوگیــری بهعمــل آیــد.

اگــر نمونههــای کشــت دادهشــده از پرندههایــی

واکسیناســیون بســیار مفیــد اســت و در مــوارد

کمــک نمایــد .توصیــه میشــود ایمنــی (میــزان
آنتیبادیهــا) گلــه اجــداد اندازهگیــری شــود .ســه
دلیــل مهــم بــرای ایــن کار وجــود دارد:

 )1مهمتریــن دلیــل ایــن اســت کــه اطمینــان

کــه بــه مــرگ طبیعــی تلــف شــدهاند تهیــه شــود،
باکتــری  E.COLiتقریبــا ً در همــه مــوارد جــدا

طریــق تخممــرغ در گلههــای اجــداد وجود نــدارد.

ایــن باکتــری پــس از مــرگ بالفاصلــه بــه تمــام

کــه مشــخصکننده ســطح ایمنــی جوجههــای

خواهــد شــد .ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه

حاصــل شــود هیــچ نــوع بیمــاری قابــل انتقــال از

 )2ســطح آنتیبــادی موجــود در گلههــای اجــداد

قســمتهای بــدن مهاجــرت میکنــد .لــذا
جداکــردن  E.COLiاز الشــه لزومــا ً بــه معنــی

نیوکاســل و گامبــورو) حائــز اهمیــت اســت.

باشــد.

مختلــف ســرولوژیکی انجــام شــود تــا اطالعــات

نقــش ایــن باکتــری در بیمــاری یــا مــرگ نمیتوانــد

تولید شدهاست (به-خصوص در مقابل بیماری

 )3همچنیــن الزم اســت کــه آزمایشهــای

عمومــی کافــی راجــع بــه گله اجداد موجود باشــد.
بــا ایــن دالیــل بایــد آزمایشهــای خونــی بهطــور
مکــرر انجــام شــود.
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پیشگیری از بیماریها
نیوکاسل

در شــرایط مزرعــه ،واکسیناســیون بــرای کنتــرل
موثــر بیمــاری نیوکاســل کافــی نیســت و بایــد بــا
بهداشــت خوب همراه باشــد .در شرایط مدیریت

نامطلــوب و تراکــم بیــش از حــد و تهویه نامناســب
و وجود عفونتهای باکتریایی ،حتی خفیفترین
ســویههای واکس ـنزده نیــز میتوانــد ســبب بــروز

بیمــاری شــود کــه از نظــر شــدت شــبیه بــه بیمــاری
حاصــل از ویــروس حــاد نیوکاســل اســت.

مایکوپالسماها

رعایــت اصــول امنیتزیســتی ،اعمــال مدیریــت

مناســب درگلههــای مولــد تخمگــزار ،عــدم
تولکبــردن گلــه مولــد بــه دلیــل مخاطــرات
بهداشتی و افزایش امکان آلودهشدن و عفونت

گلــه بــا اجــرام بیمــاریزا و پــرورش جوجههــای

یــکروزه عــاری از عوامــل بیمــاریزا و رعایــت

اصول بهداشــتی و قرنطینهای واحدهای پرورش
مولــد در کشــور از مهمتریــن راه کارهــای کنتــرل و
پیشــگیری از بیماریهــا هســتند.

عفونتهایرئوویروسی

بــرای پیشــگیری از عفونتهــای رئــو ویــروس بایــد
عوامــل زیــر مــورد توجــه باشــد:

 -برنامههــای پرورشــی و مدیریتــی صحیــح و

مناســب در طــول دوره پــرورش

 اجرای کامل برنامههاي امنیتزیستی-برنامههای واکسیناسیون مناسب

قابــل ذکــر اســت کــه رئــو ویروسهــای طیــور

در کلیــه مناطــق در طبیعــت یافــت میشــوند.
مقاومــت ذاتــی رئــو ویروسهــا و همچنیــن

پــرورش متراکــم و مــدرن طیــور امــر ریشــهکنی
ایــن ویروسهــا را بــا مشــکل مواجــه کردهاســت.

رئــو ویروسهــا در مقابــل شــرایط نامناســب

فیزیکوشــیمیائی بســیار مقــاوم هســتند امــا

مقاومــت آنهــا نســبت بــه شــرایط  PHکــم،
زیــاد اســت .ایــن ویروسهــا شــباهت زیــادی بــه
ویروس عامل بیماری گامبورو داشته و در مقابل

بســیاری از ضدعفونیکنندههــای معمــول مقــاوم

هســتند .لــذا ایــن ویروسهــا در محیطهــای
آلــوده بــرای مدتهــای نســبتا ً طوالنــی باقــی
میماننــد ،بهطوریکــه در مــواردی ،عفونتزايــي
آنهــا تــا مــدت یــک ســال در محیــط آلــوده و در

حرارت معمولی نيز مشــاهده شدهاســت .عموما ً
ویروسهــا بــا اتانــول  70درصــد ،یــد آلــی 0/5

درصــد و محلــول پراکســید هیــدروژن  5درصــد

غیرفعــال میشــوند.

سالمونال

بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری ســالمونال ،عــاوه

بــر رعایــت ضوابــط بهداشــتی و اقدامــات
امنیتزیســتی ،بایــد ســایر اقدامــات نظیــر مــوارد
زیــر نیــز مــورد توجــه قــرار گیرنــد:
واکسیناسیون
حذف رقابتی

استفاده از اسیدهای ارگانیک
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اســتفاده از اســیدهای چــرب بــا زنجیــر کوتــاه و

از ورود پرنــدگان وحشــی ،مــوش و دیگــر

مبارزه با حشرات و حیوانات موذی

بعد از پایان هر دوره پرورش ،کود موجود در

یــا پروبیوتیکها

جانــوران مــوذی بــه مزرعــه جلوگیــری شــود.

بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری در طیــور اســتفاده از

آشــیانه به طور کامل خارج شــود.

زیــرا ایــن امــر باعــث ایجــاد مقاومــت بــه ایــن

از آب فــراوان و مــواد پاککننــده اســتفاده شــود.

آنتیبیوتیکهــا بــه هیچوجــه توصیــه نمیشــود.

عامــل بیمــاریزا میشــود .در حــال حاضــر ایــن
امــر بــه عنــوان یــک مســئله جــدی مطــرح اســت
زیــرا احتمــال انتقــال ســالمونالی مقــاوم از طریــق
مصــرف گوشــت مــرغ بــه انســان وجــود دارد.

نکات مهم

در شستشــوی آشــیانه ،تجهیــزات و وســایل،

مراحــل مختلــف ضدعفونــی بهطــور کامــل و با

دقــت انجام شــود.

در انجــام مراحــل مختلــف ضدعفونــی حتما ًاز

تجهیــزات ایمنــی مثــل ماســک و عینک اســتفاده

شود.

در تنظیم برنامه واکسیناسیون حتما ًبا افراد

مزرعــه نبایــد نزدیــک ســایرمزارع و اماکــن

متخصص مشورت شود.

از رفتوآمــد افــراد متفرقــه بــه مزرعــه اکیــدا ً

کپک اســتفاده شود.

مربــوط بــه ایــن فعالیــت بنــا شــود.
جلوگیــری شــود.

از پــرورش و نگهــداری ســایر طیــور در مزرعــه
اکیــدا ًخــودداری شــود.
کارکنــان بایــد از نگهــداری طیــور مختلــف در
منــازل خــود اکیــدا ً خــودداری کننــد.
سیستم قرنطینه کامال ًرعايت شود.

بــرای کلیــه کارکنــان لبــاس کار وکفــش تمیــز

فراهــم شــود کــه فقــط در داخــل مزرعــه از آن

اســتفاده کننــد.

بــرای کلیــه بازدیدکننــدگان ،دامپزشــک

وتعمیــرکاران ،لبــاس کار و روپــوش تمیــز و
همچنیــن کفــش کار تهیــه شــود.
تلفات مرتبا ًسوزانده و یا دفن شوند.

از ورود وســایل نقلیــه حمــل الشــه و زبالــه و

ضایعــات بــه مزرعــه جلوگیــری شــود.

از بســتر مناســب و عاری از آلودگی به قارچ و
به رفتار پرندهها و مقدار مصرف آب و غذای

آنها توجه شــود.

از النهســازی پرنــدگان وحشــی در محــدوده

قرنطینــه آشــیانهها جلوگیــری شــود.

بــرای حمــل دان از کامیــون و یــا وســیله نقلیــه

مخصــوص اســتفاده و بــرای نگهــداری دان از

ســیلوهای جانبــی اســتفاده شــود.

به رانندگان وسایل نقلیه مختلف اجازه ورود

به محوطه مزرعه داده نشــود.

در کلیــه مراحــل دوره پــرورش و در هــر

زمینــهای ،آمــار و ارقــام بهدقــت ثبــت شــود.
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عملیات ضروری قبل از ورود جوجه

خارجکردن کود دوره پرورش قبل و تمیزکردن

آشیانه.

شستشــوی کامــل داخــل و خــارج آشــیانهها بــا

آب فشــار قــوی.

شستشــوی کــف و دیوارهــای آشــیانه بــا مــواد

ضدعفونیکننــده بــا طیــف وســیع.

شستشــوی لولههــای آبخــوری بــا مــواد

ضدعفونیکننــده کــه بایــد پــس از ضدعفونــی بــا

آب معمولــی نیــز شســته شــوند.
شعلهگرفتن کف و دیوارها.

سمپاشــی علیــه حشــرات از قبیــل سوســک

و کنــه بــا حشــرهکشهای مناســب .در هنــگام
سمپاشی حتما ًاز ماسک بینی و دهان استفاده
شــود.

ضدعفونــی آشــیانهها بــا گاز فرمالدئیــد.

بــرای ایــن عمــل الزم اســت ابتــدا مــکان مــورد

ضدعفونــی کامــا ًمســدود شــود و هیــچ منفــذی
در آن وجــود نداشــته باشــد.

میزانپرمنگناتوفرمالین

بــرای هــر مترمکعــب فضــای آشــیانه 40

میلیلیتر(ســانتیمترمکعب) فرمالیــن 40درصــد
 20 +گــرم پرمنگناتپتاســیم اســتفاده میشــود.

بایــد توجــه داشــت هنــگام ضدعفونــی ،رطوبــت

نســبی آشــیانه حــدود  75درصــد و دمــا  25درجــه

ســانتیگراد ( )˚ Cباشــد.
توجه

بــرای ضدعفونــی بــا گاز فرمالدئیــد از ظــروف

ســفالی بــا حجــم کافــی اســتفاده شــود (حداقــل

پنــج برابــر حجــم فرمالیــن و پرمنگنــات)

ابتــدا بایــد پرمنگنــات داخــل ظــرف ریختــه و

ســپس فرمالیــن بــر روی آن اضافــه شــود .عمــل

معکــوس باعــث انفجــار میشــود.
حتما ًاز ماسک ضد گاز استفاده شود.

ســعی شــود حتــی المقــدور از ظــروف بیشــتری

بــرای ضدعفونــی اســتفاده شــود تــا نتیجــه عمــل
مؤثرتــر باشــد.

نظافــت و ضدعفونــی اطــراف آشــیانهها

و محوطــه :ابتــدا بایــد کلیــه قســمتها بــا

شــعلهپخشکن ســوزانده شــود بهطوری-کــه
هیــچ آثــاری از کــود ،پــر و پوشــال و بقایــای مــواد

زائد گله قبل در محل نباشــد .ســپس با محلول

مناســب ضدعفونــی و آهکپاشــی شــود.

بســتر :وجــود بســتر مناســب از نظــر حفــظ

حــرارت بســیار مهــم اســت .بســتر میتوانــد از

مــواد مختلــف تهیــه شــود کــه در ایــران عمدتــا ً

از پوشــال چــوب اســتفاده میشــود .در صــورت
اســتفاده از پوســته غــات یــا خــاکاره در ســه روز
اول زندگــی جوجههــا ،حتمــا ً از کاغــذ فشــنگی
اســتفاده شــود.

روشــنایی :المپهــا ،ادوات روشــنایی و

ترموســتاتها بازدیــد شــود.

بــرای تأمیــن حــرارت بــا توجــه بــه منطقــه و

ســوخت موجــود ،میتــوان از منابــع مختلــف

گرمــازا اســتفاده نمــود .نحــوه توزیــع جوجههــا

در آشــیانه ،وضعیــت درجــه حــرارت بــرای آنــان
را نشــان میدهــد .در صــورت اســتفاده از مــادر
مصنوعــی بهتــر اســت  1تــا  1/5متــر اطــراف آن

حفــاظ تعبیــه گــردد .ایــن حفــاظ ،کــه از پراکندگــی
جوجههــا جلوگیــری مینمایــد ،میتوانــد در
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ســن  10روزگــی آن را جمــعآوری شــود .ظرفیــت

مــادر مصنوعــی بســتگی بــه کارخانــه ســازنده
دارد و معمــوال ًبــرای  500قطعــه جوجــه طراحــی

شــدهاند .بــرای کنتــرل حــرارت مــادر مصنوعــی،
بایــد زیــر هریــک از آنهــا در ارتفــاع  30ســانتیمتر

یــک عــدد دماســنج نصــب شــود .بــرای کنتــرل
نوســانات حرارتی آشــیانهها توصیه میشــود یک
عــدد دماســنج حداقل-حداکثــر در ابتــدا ،وســط و

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

پیشنهاداتمفید

بهتــر اســت ابتــدا آب در دســترس جوجههــا

قــرار گرفتــه و ســپس نســبت بــه دادن دان اقــدام
شــود.

اضافهنمــودن شــکر بــه نســبت  5درصــد

بــه آب آشــامیدنی در روز اول بهمنظــور بــه

حداقلرســاندن تنــش ناشــی از حملونقــل در

انتهــای هــر آشــیانه نصــب و درجه حرارت آشــیانه

مســافتهای دور مفیــد اســت.

شــود.

عملیات ضروری پس از ورود جوجه

بهطــور مرتــب و روزانــه در کارت مخصــوص ثبــت
قــراردادن آبخــوری جوجــه یــکروزه :هــر

در کوتاهتریــن زمــان بایــد درپــوش کارتنهــای

بــرای  100قطعــه جوجــه در نظــر گرفتــه میشــود.

بســتر توزیــع شــوند .بایــد توزیــع جوجههــا را از

آبخــوری حــدود  4-5لیتــر گنجایــش داشــته و
توصیــه میشــود کــه از آبخوریهــای کوچکتــر

بــه تعــداد بیشــتر (بــرای 50-60قطعــه جوجــه یک

آبخــوری) اســتفاده شــود.

قــراردادن دانخــوری جوجــه یـکروزه :ایــن نوع

حمــل جوجــه برداشــته شــده و جوجههــا بــر روی

انتهــای آشــیانه شــروع نمــود .کارتنهــا بهنحــوی
تخلیــه شــوند کــه جوجههــا در نزدیکــی آبخــوری

و دانخــوری قــرار گیرنــد.

پــس از خارجکــردن جوجههــا از داخــل کارتــن

دانخوری باید  0/23-0/25مترمربع مســاحت و

بایــد کارتنهــای خالــی از آشــیانه خــارج و در

پــس از قــراردادن وســایل فــوق و اطمینــان از

در هنــگام تخلیــه جوجــه بــرای جلوگیــری از

ارتفاع آن حدود  4ســانتیمتر باشــد.

محلــی دورتــر از آشــیانهها ســوزانده شــوند.

کار دســتگاههای گرمکننــده و وســایل روشــنایی

مخلوطشــدن جوجههــای الینهــای مختلــف

و کلیــه لــوازم داخلــی آن بــا گاز فرمالدئیــد

جوجههــای الینهــای مختلــف بهدقــت کنتــرل

بایــد  48ســاعت قبــل از ورود جوجــه ،آشــیانهها

ضدعفونــی شــده ،ســپس بهوســیله هواکــش،
هــوای آشــیانهها تخلیــه و تهویــه گــردد.

قبــل از ورود جوجــه بایــد شــدت روشــنایی را

بایــد عالمــت روی کارتنهــا و عالمــت مشــخصه
شــوند.

درجه حرارت و رطوبت مجددا ًکنترل شود.

کمــک بــه جوجههــای ضعیف برای یافتــن دان

حداکثــر نمــوده و درجــه حــرارت نیــز کنتــرل شــود،

و آب و مراقبت از آنها

(درجــه حــرارت  18-20درجــه ســانتیگراد مناســب

شــده و آشــیانه بــرای اســتراحت جوجههــا تــرک

آبخوریهــا نیــز بایــد بــا آب تــازه پــر و آمــاده باشــد
اســت).

ســعی شــود کــه مــوارد فــوق بــه ســرعت انجــام

گــردد.

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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رفتار جوجهها در روز اول بستگی کامل به شرایط آشیانه دارد ،بهطوریکه :

 اگــر جوجههــا بــا نشــاط و شــاداب مشــغول برداشــتن دانــه بــوده و بهطــور یکنواخــت در ســطحآشــیانه پخش شــده باشــند ،درجه حرارت مناســب اســت.

 -اگــر جوجههــا داخــل هــم رفتــه و یکجــا جمــع شــده باشــند درجه حرارت کم اســت و بایدگرمای

کافــی تأمین گردد.

 اگــر جوجههــا بــا بالهــای افتــاده و درحــال نفـسزدن ،بــا دهــان بــاز بهطــور ردیفــی بهدنبــال هــمدر کنارههــا و مجــاور دیــوار آشــیانه قــرار گرفتــه باشــند ،درجــه حــرارت زیــاد بــوده و بایــد گرمــای

آشــیانه کاهــش یابــد.

اطالعات مفید و نکات مهم در پرورش گله اجداد
فضای پرورش

تعــداد جوجههــا در مترمربــع بســتگی بــه شــرایط

مدیریــت ،الینهــای مختلــف گلــه اجــداد ،ســن
پرنــده ،وضــع آبوهــوا ،موقعیــت و تجهیــزات
آشــیانهها ،تهویــه و  . . .دارد.

کنترلروزانه

بــرای اجــرای مدیریــت صحیــح و بهداشــتی

میبایــد مــوارد زیــر را بهطــور روزانــه و بســیار دقیق

کنتــرل نمــود.

وضع سالمتی گله

توزیع و پخش پرندهها در آشیانه
درجه حرارت

رطوبت

چگونگی تهویه

حــذف پرندههــای ضعیــف که قادر به رســاندن

خود به آب و دان نیستند.
وضعیت آب و دان

روشنایی

وضعیت مدفوع

تلفات

آبخوری
تمیزکــردن

آبخوریهــا

بایــد

بهصــورت

روزانــه انجــام شــود .از روز چهــارم میتــوان از

آبخوریهــای اتوماتیــک اســتفاده نمــود ،ولــی
آبخــوری دســتی نیــز بایــد یکی دو روز در آشــیانه
باقــی بمانــد تــا جوجههــا بــه آبخــوری اتوماتیــک

عــادت نماینــد.

رعایــت ارتفــاع آبخوریهــا از ســطح بســتر و
میــزان آب آنهــا بــا توجــه بــه ســن و جثــه پرنــده

الزامــی اســت .بــا در نظــر داشــتن ایــن نکتــه

از ریــزش آب و خیسشــدن بســتر جلوگیــری
میشــود.

دانخوری

در ســه روز اول پــرورش از دانخــوری دســتی

اســتفاده میشــود که باید دو نوبت در روز و یک
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نوبــت در شــب دان در دانخــوری ریختــه شــود

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

بهطوریکــه در طــول شــب در دانخــوری دان

 5نوبــت جمــعآوری شــود .پوشــال داخــل النــه
تخمگــزاری بایــد مرتبــا ًتعویــض شــود .معمــوال ً

نبایــد بیشــتر از یــک ســانتیمتر باشــد و بایــد هــر

نظــر گرفتــه میشــود .بهطــور مثــال اگــر النــه

آن از پوشــال و مدفــوع اقــدام نمــود.

کفایــت میکنــد .النههــا بایــد یــک تــا دو هفتــه

وجــود داشــته باشــد .ارتفــاع دان در دانخــوری
بــار قبــل از ریختــن دان نســبت بــه تمیــز نمــودن

بــرای هــر  5قطعــه مــرغ یــک دریچــه النــه در
تخمگــزاری  10دریچــهای باشــد بــرای  50مــرغ

از روز هفتــم دانخــوری اتوماتیــک بــه همــراه

قبــل از شــروع تخمگــزاری در آشــیانه قــرار گیــرد.

دانخوریهــای بشــقابی جمــعآوری شــده و از

النههــای تخمگــزاری بــرروی بســتر باعــث

بــا توجــه بــه لــزوم پخــش یکنواخــت دان در

حــدود زیــادی تخمگــزاری روی بســتر کاهــش

اتوماتیــک در آشــیانههای بــا طــول  40متــر بایــد

ریــل و ســبد مخصــوص جمــع-آوری تخممــرغ

دانخــوری دســتی اســتفاده شــود و از روز دهــم
دانخــوری اتوماتیــک اســتفاده گــردد.

آشــیانهها ،ســرعت حرکــت زنجیــر دانخــوری
حــدود  12متــر در دقیقــه و در آشــیانههای بــا
طــول بیــش از  40متــر ایــن ســرعت بایــد  18متــر

در شــروع تخمگــزاری قــراردادن تعــدادی از
عادتکــردن مرغهــا بــه النــه شــده و تــا
مییابــد .بهتــر اســت هــر آشــیانه مجهــز بــه
باشــد .تخممرغهــای روی بســتر نیــز بایــد
در اولیــن فرصــت جمــعآوری شــده و در

در دقیقــه باشــد .در ایــن آشــیانهها میتــوان بــرای
تســریع در توزیــع دان کــه نهایتــا ًموجــب بهبــود

جمــعآوری ،بایــد تخممرغهــا ضدعفونــی شــده

(هاپــر) اضافــه اســتفاده نمــود.

تخممــرغ نگ ـهداری گــردد .توصیــه میگــردد کــه

یکنواختــی گلــه میشــود از مخــازن کمکــی دان

شــانههای جداگانــه چیــده شــوند .پــس از عمــل
و در شــرایط مناســب حــرارت و رطوبــت در انبــار

فضــای الزم دانخــوری بــه نحــو زیــر در نظر گرفته

تخممرغهای کثیف ،شکســته ،بدقواره ،دو زرده

در پــرورش تــوأم مــرغ و خــروس و یــا مــرغ

چیــده شــوند .ارتفــاع النههــای تخمگــزاری از روی

منظور شــود .در صورتیکه از دانخوری بشــقابی

و دریچههــای تخمگــزاری بــه طــول و عــرض  30و

میشــود:

بهتنهایــی ،پانزده ســانتیمتر طــول برای هر قطعه

(بــه قطــر 40ســانتیمتر) اســتفاده میشــود بــرای
 14قطعــه پرنــده یــک دانخــوری بشــقابی در
نظرگرفتــه میشــود.

جمعآوریتخممرغ

در هــر شــبانهروز تخممرغهــا بایــد حداقــل

و پوســته ضعیــف در حیــن جم ـعآوری جداگانــه
بســتر تــا ردیــف پاییــن النه حداکثر  40ســانتیمتر

عمــق  38ســانتیمتر باشــد.

جایگاه(قسمتبندی)

بــه تجربــه ثابــت شدهاســت تقســیم آشــیانه بــه
ک نتایج بهتری در همشــکلي
قســمتهای کوچ 

گلــه داشــته و هرچقــدر کــه مســاحت جایگاههــا

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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کوچکتــر باشــد ،نتیجــه بهتــر اســت .در ایــن

هــر آشــیانه اســت .در ایــن روش ایــن امــکان

پیشــنهاد میگــردد .در صــورت اســتفاده از ایــن

ســه قســمت دلخــواه تقســیم و بهعنــوان مثــال

روش جایگاههــای 500

الــی  1000قطعــهای

وجــود دارد کــه بــا حداقــل دو دیــواره آشــیانه بــه

روش بایــد توجــه داشــت کــه تعــداد پرنــده در

محــل پــرورش خروسهــا را از مرغهــا جــدا نمــود.

در غیــر اینصــورت اختــاف وزن باعــث بــروز عدم

در آشــیانهها به ســهولت امکانپذیر باشــد .قابل

جایگاههــای مختلــف تــا حــد امــکان برابــر باشــد.

طراحــی بایــد بــه نحــوی باشــد کــه جابهجایــی آن

یکنواختــی شــده کــه در عملکــرد گله تاثیر ســوء

توجــه اســت کــه ایــن قســمتبندیها بایــد دارای

روش دیگــر اســتفاده از دیــواره جداکننــده در

جابهجایــی و مخلوطشــدن پرندههــا میشــود.

دارد.

ارتفــاع مناســب باشــد ،در غیــر این صــورت باعث

شرایط محیطی
درجه حرارت

تغییــرات در درجــه حــرارت بایــد بهتدریــج انجــام

گیــرد .در ســه هفتــه اول زندگــی جوجه،کاهــش
درجــه حــرارت روزانــه نبایــد بیشــتر از یــک درجــه

ســانتیگراد باشــد در هــر حــال نوســانات درجــه
حــرارت در طــول روز بیــش از  5درجــه ســانتیگراد

خطرنــاک اســت .در ضمــن حداقــل هــوای مــورد

نیــاز پرندههــا در شــرایطی کــه حــرارت آشــیانه بــه

کمتــر از حــد مــورد نیــاز برســد بایــد تأمیــن گــردد.

رطوبت

میــزان رطوبــت نســبی در داخــل آشــیانه بایــد
حــدود  60تــا  70درصــد باشــد .حداکثــر غلظــت

گازهــای موجــود در آشــیانه عبــارت اســت از :

الــف) آمونیــاک ( 0/005 :)NH3مترمکعــب در
 1000مترمکعــب

ب) انیدرید کربنیک ( 3/5 :)CO2مترمکعب در

 1000مترمکعب

ج) هیــدروژن ســولفوره ( 0/01 :)SH2مترمکعــب



در  1000مترمکعــب

تهویه

یکــی از مهمتریــن مــوارد قابــل توجــه در
آشــیانههای پــرورش طیــور ،مناسـببودن تهویــه

اســت .یــک آشــیانه بــا تهویــه مناســب ،مدیریــت
در ســطح مطلوب را تضمین میکند .روشهای

مختلفــی بــرای تهویــه آشــیانهها موجود اســت اما

بایــد توجــه نمــود تهویــه بــه هــر روشــی کــه باشــد
بهطور مطلوب هوای پاک را وارد آشــیانه و هوای
آلــوده را خــارج نمایــد .ورود و یــا خــروج حدود 5-7

مترمکعب هوا در ساعت برای هر کیلوگرم وزن

زنــده توصیــه میگــردد.

ســرعت هــوا نبایــد بیشــتر از  0/2متــر در ثانیــه
( 12متــر در دقیقــه) در بــاالی ســر پرندههــا
باشــد .دریچههــای هــوا بایــد به-طــور یکنواخــت
تعبیــه گــردد .ارتفــاع مناســب هوادههــا 1-1/5
متــر از کــف آشــیانه و ارتفــاع هواکشهــا 60-70

ســانتیمتر از کف آشــیانه میباشــد .برای هر 1000
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مترمکعــب هــوا در ســاعت معــادل  0/3مترمربع
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گرما
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تغذیــه آنهــا خــودداری شــود.

قبــل از رانــدن و گرفتــن پرنــدگان محــل تجمــع

آنهــا مشــخص شــود.

در صــورت امــکان همــان محلــی کــه پرنــدگان

بــرای تامیــن گرمــا در داخــل آشــیانهها در

بیشــتر جمــع شــدهاند بهعنــوان محــل تجمــع

 60-90کیلوکالــری بــرای هــر مترمکعــب از فضــای

در مســیر رانــدن جوجههــا بــه طــرف محــل

صورتیکــه از کــوره هــوای گــرم اســتفاده میشــود

آشــیانه در نظر گرفته شــود .در صورتیکه ازســایر

منابــع حرارتــی ماننــد رادیاتــور یــا مــادر مصنوعــی
اســتفاده میشــود باید به مشــخصات ارائهشــده
توســط ســازنده دســتگاه توجــه نمــود.

سیستمخنککننده

انتخــاب شــود.

تجمــع موانــع و اشــیاء مختلــف وجــود نداشــته

باشــد.

در هــر مرحلــه فقــط بخشــی از گلــه رانــده

شــود و از رانــدن همــه پرنــدگان در یــک مرحلــه

خــودداری شــود.

در موقــع جمــعآوری و رانــدن پرنــدگان از

در مناطق با حرارت بیش از 30درجه سانتیگراد

ترســاندن آنهــا از طریــق ســروصدا و یــا هجــوم

خنککننــده توصیــه میشــود .نحــوه عمــل

میــزان حرکــت جوجههــا در نظرگرفتــه شــود

(˚ )Cو رطوبــت نســبی کــم ،اســتفاده از سیســتم
بســتگی بــه منطقــه و سیســتمهای مختلــف

دارد .در صورتیکــه رطوبــت نســبی در منطقــه
زیاد و اســتفاده از سیســتم خنککننده تبخیری

ممکــن نیســت آشــیانههای بــاز توصیه میگــردد.

نحــوه جمـعآوری مرغهــا و خروسهــا
در آشیانه

توصیــه میشــود در مــوارد انتخــاب ،وزنکشــی،

ناگهانــی خــودداری شــود.

و ســعی شــود حرکــت افــراد بــا آنهــا مطابقــت
داشــته باشــد.

پرندگانــی کــه آهســته و درگلــه جلــوی حرکــت

میکننــد و ناتــوان هســتند بایــد بــا دو دســت
گرفتــه و بــه محــل تجمــع منتقــل شــوند.

پرندگانی که از توری یا سیکل جمعآوریکننده

بیــرون میپرنــد بعــد از جمــعآوری بــه داخــل

ســیکل منتقــل شــوند.

واکسیناســیون و یــا حملونقــل پرندههــا ،کــه بــه

از جمعشــدن و رویهمریختــن پرنــدگان

میباشــد مــوارد زیــر رعایــت شــود:

در هنــگام انتقــال در صورتیکــه مســافت

هــر ترتیــب نیــاز بــه جمــعآوری و گرفتــن آنهــا

جلوگیــری شــود.

از تــوری یــا پردههــای مخصــوص رانــدن

بیشــتر از  50متر اســت از قفس اســتفاده شــود.

حــدود شــش ســاعت قبــل از جمــعآوری از

روز) ،فشــار و تنــش ناشــی از رانــدن يــا حملونقــل

پرنــدگان اســتفاده شــود.

بــا انتخــاب زمــان مناســب (مواقــع خنکتــر

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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کاهــش ميیابــد .ســعی شــود در هنــگام تغذیــه و

ثبت شــود.

جم ـعآوری پرنــدگان خــودداری شــود.

ســبکتر یــا ســنگینتر میتــوان تفــاوت بیــن

یــا در هنگامیکــه حــرارت محیــط زیــاد اســت از

وزنکشی

بــا تغییــر میــزان جیــره ســرانه بــرای پرنــدگان

میانگیــن گلــه و وزن مــورد نظــر را کاهــش داده و
همشــکلی گلــه را بهتــر نمــود.

آمــار حاصــل از وزنکشــی ،اطالعــات و

در هنــگام تجزیــه و تحلیــل عملکــرد گلــه،

در مــورد تعییــن میــزان جیــره غذایــی میباشــد.

بســیار مفیــد اســت .بــه طــور کلــی ،افزایــش

راهنماییهــای الزم مدیریتــی بــرای تصمیمگیری
در هنــگام وزنکشــی نــکات زیــر بــه دقــت رعایــت

شــود:

استفاده از نمودار وزن بدن و اطالعات همشکلی
وزن بایــد تدریجــی باشــد .ایــن امــر بهخصــوص

بایــد در فاصلــه ســنی 20تــا  35هفتگــی رعایــت

وزنکشــی مرغهــا از هفتــه ســوم و وزنکشــی

شــود .کاهــش وزن بــدن بهخصــوص در شــروع

جمــعآوری پرنــدگان بــه وســیله تــوری یــا

بســیار زیــانآور اســت .دقــت شــود کــه در ایــن

کلیــه پرنــدگان جمعآوریشــده بهصــورت

توصیــه میشــود گلــه تــا ســن  25هفتگــی هــر

یــک زمــان ثابــت در هفتــه بــرای وزنکشــی

دو هفتــه یــک بــار و بعــد از  29هفتگــی هــر مــاه

در طــی دوره پــرورش وزنکشــی قبــل از

تغذیــه میشــوند بایــد بــه تعــداد پنــج درصــد از

در دوره تخمگــزاری ایــن عمــل  6تــا  8ســاعت

شــوند.

نمونهگیــری از مرغهــا و یــا خروسهــا بــرای

بهبودهمشکلیگله

حــدود ســه درصــد گلــه و حداقــل 50قطعــه در

مقایســه میانگیــن وزن گلــه بــا وزن مــورد نظــر

پــس از انجــام وزنکشــی رعایــت نــکات زیــر

بــا میانگیــن وزن گلــه اســت .درصــد پرنــدگان کــه

پــس از وزنکشــی میانگیــن وزن و همشــکلی

گلــه اســت همشــکلی ( )Uniformityنامیــده

میانگیــن حاصــل روی منحنــی مربوط به رشــد

کنــد کــه  80درصــد از پرنــدگان در ایــن محــدوده

خروسهــا پــس از انتخــاب شــروع شــود.
پردههــای مخصــوص انجــام شــود.
انفــرادی وزنکشــی شــوند.
انتخــاب شــود.

غــذادادن انجــام گیــرد.

پــس از تخلیــه انجــام شــود.

وزنکشــی بهصــورت کامــا ًتصادفــی انجام شــود.
هر جایگاه وزنکشــی شــود.
توصیــه میگــردد :

گلــه محاســبه شــود.

تخمگــزاری و قبــل از حداکثــر تولیــد تخممــرغ
مرحلــه وزن گلــه کاهــش نداشــته باشــد.

هفتــه وزن شــود .بعــد از ایــن ســن وزنکشــی هــر
یــک بــار انجــام شــود .خروسهایــی کــه جداگانــه

کل خروسهــا و هــر دو هفتــه یکبــار وزنکشــی

یکی از امور مهم مدیریتی در پرورش گله اجداد،

(اســتاندارد) و مقایســه وزنهای انفرادی پرندگان

وزن آنهــا در دامنــه  10درصــد از میانگیــن وزن

میشــود .یــک مدیــر مزرعــه بایــد بهنحــوی عمــل
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باشند.

بهطــور کلــی مزایــای یــک گلــه همشــکل را
میتــوان بهصــورت زیــر خالصــه نمــود:

مدیریت گلههای همشکل سادهتر است.

در گلههای همشــکل اوج تولید ( )peakبهتر

است.

بهرهدهی گلههای همشکل بیشتر است.

دالئــل عمــده عــدم همشــکلی گلــه را میتــوان
بهصــورت زیــر بیــان نمــود:

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

نمــود تــا وزن آنهــا بــه تدریــج بــه وزن میانگیــن

گلــه نزدیــک شــود .ایــن عمــل یعنــی انتخــاب

جوجههــای ضعیــف و گروهبنــدی ()Grading
بایــد قبــل از ســن 10هفتگــی انجــام گیــرد.

روشمحاسبههمشکلیگله

بهطــور معمــول در صــورت وجــود همشــکلی

مطلــوب و قابــل قبــول وزن ۸۰درصــد پرنــدگان

وزنکشیشــده در دامنــه  ۱۰درصــد از میانگیــن

کمبــودن بیــش از حــد درجه حــرارت در هنگام

وزن گلــه اســت.

عدم نوکچینی صحیح.

در ســن  ۱۴ماهگی معادل  1350گرم باشــد باید

ورود جوجههــا و یــا خشکشــدن آب بــدن.
نامناسببودن سیستم توزیع دان.

مثــال  :اگــر میانگیــن وزن تعــداد  ۱۰۰قطعــه مــرغ

وزن 80قطعــه از ایــن پرنــدگان در دامنــه حداقــل

کمبــود فضــای دانخــوری نســبت بــه تعــداد

 ۱۲۱۵و حداکثر  ۱۴۸۵گرم باشــند.

عــدم توزیــع یکنواخــت پرنــدگان در جایگاهها

اســت پــس:

جوجههــا.

یا قســمتبندیهای مختلف آشــیانه.

نامناســببودن برنامههــای محدودیــت

غذایــی.

خوب مخلوطنشدن دان.
تنش و بیماریها.

در صورتیکــه همشــکلی گلــه مناســب نباشــد

بایــد علــت را مشــخص و برطــرف کــرد .در حــدود
 3هفتگــی ممکــن اســت تعــدادی از جوجههــا

ضعیــف و ســبک باشــند ،در ایــن صــورت ایــن
جوجههــا را بایــد جــدا نمــوده و بــرای مدتــی بــا
غــذای بیشــتر تغذیــه نمــود .در ایــن حالــت وزن

چــون 10درصــد میانگیــن وزن گلــه  135گــرم
1350-135=1215

1350+135=1485

یــک روش دیگــر بــرای تعییــن همشــکلی در گلــه
محاســبه ضریــب تغییــرات ( )CVبــا اســتفاده از
فرمــول زیــر اســت.

وزن دامنه*100
=CV
وزن میانگین*F

در ایــن فرمــول دامنــه وزن ،تفــاوت حداقــل

و حداکثــر وزن پرنــدگان توزیــن شدهاســت.
همچنيــن ،ضریــب  Fعــدد ثابتــي اســت کــه بــرای

تعــداد نمونههــای انتخابشــده مختلف متفاوت

آنهــا بایــد بهســرعت بــه طــرف وزن مــورد نظــر

اســت.

مرغهــا یــا خروسهــای ســبکتر و ضعیــف بایــد

جوجه  494گرم و کمترین وزن  260و بیشترین

تغییر کند .در سنین بیشتر نیز در صورت وجود

آنهــا را جــدا نمــوده و بــا غــذای بیشــتری تغذیــه

مثــال :اگــر درگلــهای میانگیــن وزن  100قطعــه
آن  600گــرم باشــد .ضریــب تغییــرات ایــن گلــه بــه

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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شــرح زیــر محاســبه میشــود:

گرم600-260= 340

 13/7درصد =

100*340

494*5.02

=CV

هرچــه ایــن عــدد کوچکتــر باشــد همشــکلی گله
بهتر اســت .مقادیر  Fبر حســب تعداد نمونه در

جــدول  1-2ارائــه شدهاســت.

تعداد نمونه وزنکشی شده

F

تعداد نمونه وزنکشی شده

F

10

3/80

60

4/64

15

3/54

65

4/70

20

3/73

70

4/76

25

3/94

75

4/81

30

4/09

80

4/87

35

4/20

85

4/90

40

4/30

90

4/94

45

4/40

95

4/98

50

4/50

100

5/02

55

4/57

105

5/03

جدول  -1-2اندازه نمونه و مقادیر F

یــک روش دیگــر بــرای محاســبه ضریــب تغییرات

وزنــی (ســبک و طبیعــی) و بــرای ضریــب تغییــرات

يــا  50پرنــده از هــر جایــگاه ،بهطــور تصادفــی و

طبیعی و ســنگین) تقســیم و مدیریت مربوط به

ایــن اســت کــه حداقــل  3درصــد از کل پرنــدگان

انفــرادی وزنکشــی و ســپس از فرمــول زیــر
اســتفاده شــود:

* 100

معیار انحراف

وزن میانگین

=CV

بیشــتر از  ،12جمعیــت بــه  3گــروه وزنــی (ســبک،
هــر گــروه بــرای اســتانداردکردن وزن اعمال شــود.

نوکچینی

عمــل نــوکزدن در پرنــدگان یــک امــر طبیعــی

چنانچه ضریب تغییرات کمتر از  10باشد نیازی

اســت .امــا بعضــی مواقــع ایــن کار بهصــورت

جمعیــت نیســت .توصیــه میشــود بــرای ضریــب

ممکــن اســت باعــث مــرگ گــردد .عواملــی کــه

بــه گروهبنــدی پرندههــا بــرای همشــکلکردن
تغییــرات بیــن 10تــا  ،12جمعیــت بــه دو گــروه

غیرطبیعــی انجــام میشــود کــه در ایــن حالــت

باعــث ایــن پدیــده غیرطبیعــی میگــردد ،عبارتنــد
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از:

روشنایی بیش از حد
حرارت زیاد

گرد و غبار آشیانه

بعضی نارساییهای گوارشی
سوزش اطراف مقعد

کمبودهای تغذیهای
تراکم بیش از حد

کمبود فضای دانهخوری

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

بالفاصله پس از نوکچینی غذا خوردن شــروع
میشــود و ایــن امــر باعــث تســریع و تســهیل در
بهبــودی زخــم ناشــی از نوکچینــی میشــود.

حــرارت تیغــه بایــد مناســب باشــد و بهتــر

اســت کــه حــدود  4تــا  5میلیمتــر آن کامال ًقرمز

باشــد.

بــرای جلوگیــری از قطــع ســخت و نامناســب

نــوک بایــد تیغــه کامــا ًدر کنــار نوکگیر به نرمی
حرکــت داده شــود.

بــرای جلوگیــری از عــوارض نــوکزدن عــاوه بــر

بــرای نوکچینــی حتمــا ً از قالــب نوکگیــر

ایــن اســت کــه پرندههــا نوکچینــی شــوند .البتــه

باالیی چیده شــده و نوک پایین ســوزانده شــود.
بهتــر اســت قالــب نوکگیــر مرتبــا ًبــا کاغــذ

مشــخصنمودن علــت و رفــع آن ،بهتریــن کار

نوکچینــی بایــد بــه طــور صحیــح انجــام شــود،
زیــرا گلـهای کــه نوکچینــی آن خــوب انجام نشــود

دچــار مشــکالتی نظیــر افزایــش درصــد حــذف،

کاهــش رشــد ،عــدم همشــکلی وزنــی و کاهــش
تولیــد تخممــرغ و در نتیجــه کاهــش بــازده

اقتصــادی میشــود.

رعایت نکات مهم در نوکچینی

بهتــر اســت در صــورت لــزوم نوکچینــی

مرغهــای الیــن  Bدر فاصلــه ســنی  3تــا 8

روزگــی و خروسهــای الیــن هــای Aو  Cبعــد از

انتخــاب انجــام شــود.

اســتفاده شــود .بهتــر اســت یکســوم نــوک

ســمباده بســیار نــرم تمیــز شــود.

تیغــه نوکچیــن بایــد در حیــن عملیــات کامال ً

تمیز و تیز باقی بماند ،بدین منظور بهتر است

بعــد از هــر  2تــا  3هــزار جوجــه تیغــه نوکچیــن
عوض شــود.

توجــه شــود کــه هــر دو نــوک بــاال و پاییــن در

یــک زمــان قطــع شــوند و نــوک باالیــی از نــوک

پایینــی بلندتــر نباشــد.

بــرای جلوگیــری از خونریــزی محــل زخــم

ســوزانیده شــود.

نــوک جوجههایــی کــه تــازه نوکچینــی

توصیــه میشــود نوکچینــی در زمانــی کــه

شــدهاند دردنــاک اســت .بنابرایــن بایــد غــذا و

بهتــر اســت حــرارت داخــل آشــیانه در زمــان

کــه ارتفــاع دان در دانخــوری  2تــا  3ســانتیمتر

هــوا خنکتــر اســت انجــام شــود.

آب کافــی در اختیــار آن-هــا باشــد .توجــه شــود

نوکچینی از  25درجه ســانتیگراد (˚ )Cبیشــتر

باشــد .مصــرف ویتامیــن  K3میتوانــد اثــر

اگــر جوجههــا حداقــل بــه مــدت یک نیمـهروز

بدیــن منظــور میتــوان یــک گــرم از این ویتامین

نباشد.

گرســنه باشــند بهتــر اســت ،زیــرا در ایــن صــورت

مثبــت در تســریع انعقــاد خــون داشــته باشــد.

را در 10لیتــر آب مخلــوط نمــوده در اختیــار

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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جوجههــا قــرار داد.

اســتخوانبندی ،ســر ،چینــهدان ،پاهــا و یــا

از واکسیناســیون و نقــل و انتقــال جوجههــا

محوطــه بطنــی و شــکم باشــد .لــذا مــوارد زیــر

شــود .دقــت شــود کــه عمــل نوکچینــی بهآرامی

مرغهــا و خروسهــای بســیار ضعیــف را بایــد

مراتــب پراهمیتتــر از کمیــت اســت .ســعی

مرغهــا و خروسهایــی کــه تعییــن جنــس

بــه مــدت  10روز پــس از نوکچینــی خــودداری

صــورت گیــرد .در ایــن عمــل کیفیــت کار بــه
شــود کــه در فواصــل مشــخصی مســئولین ایــن
کار اســتراحت کــرده و مجــددا ًمشــغول بــه کار

شــوند.

بایــد در نظــر گرفتــه شــود:
حــذف نمود.

آنهــا اشــتباه بــوده پــس از بــروز صفــات ثانویــه

جنســی مشــخص و حــذف شــوند.

ایــن مــرغ و خروسهــا بــا توجــه بــه عــدم قطــع

تــاج و عالمــت ویــژه قطــع ناخــن مشــخص

حذف

بــرای داشــتن گلــه ســالم و یکدســت ،مرغهــا
و خروسهــا بــا نقایــص فیزیکــی بایــد حــذف

شــوند .ایــن نقایــص ممکــن اســت مربــوط بــه

میشــوند.

در دوره تولیــد مرغهــای غیــر تخمگــزار از گله

حذف شــوند.

مشخصات الینهای ( A، B،Cو  )Dاجداد آرین

-1عالمت ویژه قطع ناخن:

شکل  -1-2عالیم قطع ناخن در الین مختلف آرین

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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-2خصوصیاتفنوتیپی:
الین

پر درآوری

رنگ پر

رنگ پوست

رنگ ساق پا

نوع تاج

A

زود

سفید

زرد

زرد

ساده

B

زود

سفید

زرد

زرد

ساده

C

زود

سفید

زرد

زرد

ساده

D

دیر

سفید

زرد

زرد

ساده

جدول -2-2خصوصیات فنوتیپی مختلف الین های آرین

 -3خــروس گلــه مــادر از تالقــی خــروس  Aبــا مــرغ  Bو مــرغ گلــه مــادر از تالقــی خــروس  Cبــا مــرغ D

تولیــد مــی گردد (شــکل )2-2

شکل  - 2-2چگونگی تالقی الین پدری و مادری الین های آرین

توضیــح  -جوجههــای نــر و مــاده حاصــل از آمیــزش خــروس Cو مــرغ Dبهترتیــب دیــر پــر درآور و زود
پــر درآور مــی باشــند.در کارخانــه جوجهکشــی جوجــه خروسهــا حــذف و جوجــه مرغهــا بــه عنــوان

مــرغ مــادر بــرای مرغــدار ارســال میشــود.

زود پــر درآور :دریــک روزگــی پرهــای پوششــی کوتاهتــر از پرهــای اولیــه اســت و در ده روزگــی پرهــای

دم رشــد کردهاســت.

دیــر پــر درآور :در یــک روزگــی پرهــای پوششــی بلندتــر یــا مســاوی پرهــای اولیــه اســت و در ده روزگــی

پرهــای دم رشــد نکــرده و یــا رشــد آن کمتــر اســت.

نحوه قرارگرفتن الینها در آشیانهها

بــرای پــرورش گلــه اجــداد بایــد فضــای پــرورش را تــا قبــل از مخلوطنمــودن مــرغ و خروسهــا بــه 4

قســمت تقســیم نمــود .نســبت فضــای مربــوط بــه هــر الیــن در زمــان قبــل و بعــد از انتخــاب اولیــه

متفــاوت اســت .در دوره تولیــد نیــاز بــه دو محوطــه مجــزا اســت کــه حــدود 25-30درصــد از فضــای

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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آشــیانهها بــرای الیــن پــدری و  75درصــد بــرای الیــن مــادری میباشــد .توصیــه میشــود بــه دلیــل

تفــاوت برنامههــای مدیریتــی الینهــای مختلــف در دوره پــرورش( ،بهخصــوص برنامــه نــوری) تا ســن

 21هفتگــی الینهــای  A، B، Cو  Dدر آشــیانههای مجــزا پــرورش یابنــد .ضــروري اســت تمهیــدات

الزم بــرای جلوگیــری از مخلوطشــدن الینهــای مختلــف در طــی دوره پــرورش و تولیــد در نظــر گرفته
شــود .در شــکل  3-2تقســیم بندی و ابعاد مورد اســتفاده در دوره پرورش و تولید ارائه شدهاســت.

شکل  -3-2نحوه قرار دادن الینهای پدری و مادری در آشیانهها

برنامهریزی برای تعداد الینهای مختلف گله اجداد

یک مثال از نسبت الینهای مختلف و تعداد پرنده در هر الین در جدول  3-2ارائه شدهاست.
الین

A

B

C

D

جمع

تعداد در یک روزگی

2700

3200

3000

10000

18900

تعداد بعد از انتخاب

450

3000

1410

9400

14260

تعداد در  20هفتگی

300

2800

990

9000

13090

جدول  - 3-2نسبت الین های مختلف و تعداد پرنده در هر الین
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مثــال بــرای محاســبه تعــداد هــر الیــن و برنامــه جایگزینــی :هــدف :تولیــد  600000قطعــه جوجــه یـکروزه
مــادر در ســال  ،فاصلــه جایگزینــی گلــه اجــداد  17 :هفتــه

سرانه تولید مرغ  40 : Dقطعه جوجه یکروزه مرغ مادر

محاسبات:

600000 ÷ 40=15000

تعداد مرغ الین  Dدر زمان شروع تولید (در سال) :

( 52هفته) ÷( 68 ÷15000هفته)

تعداد مرغ  Dدر هر دوره=19600 :

19600 ÷ 4 = 4900

تعداد مرغ  Dدر هر گله:

4900 × 0/32 =1568

تعداد مرغ  Bدر هر گله:

539

تعــداد خــروس  Cدر هــر گلــه:

تعــداد خــروس  Aدر هــر گلــه:

انتخاب  5تا  6هفتگی

انتخــاب بایــد در ســنی انجــام شــود کــه میانگیــن وزن
معــادل وزن زنــده جوجههــای گوشــتی در هنــگام
ارســال بــه بــازار باشــد .انتخــاب بایــد توســط پرســنل

مجــرب و آمــوزش دیــده انجــام شــود .در انتخــاب
اولویــت اول بــا وزن بــدن و پــس از آن نقایــص پــا و پــر

( )Defectsو شــکل بدن ( )Conformationاســت.

البتــه شــدت انتخــاب و صفــات مــورد نظــر بــر حســب
اهداف تولید محصول نهایی (جوجه گوشتی) توسط

بخــش ژنتیــک و اصــاح الیــن مرکــز پشــتیبانی طیــور
تعییــن مــی گــردد .تــا قبــل از انتخــاب ،خروسهــای

 Cو  Aبهطــور مجــزا و طبــق برنامــه نــوری ارائهشــده
و بهصــورت تغذیــه آزاد ( )Full Feedبــا اســتفاده از

جیــره پیـشدان پرورش مییابند .حدود  6-8ســاعت
قبــل از انتخــاب ،پرندههــا نبایــد بــه دان دسترســی

داشــته باشــند .بـرای انتخــاب بــا توجه به تعــداد پرنده

موجــود ،ابتــدا براســاس جدولــی کــه در آن شــدت
انتخــاب بــر روی صفحــات مختلــف مشــخص شــده

اســت تعــدادی کــه در هــر مرحلــه بایــد انتخــاب شــود

مشــخص میشــود .ســپس یک نمونه ( 100قطعه) از
ی شــده و براســاس میانگین
الین مورد نظر وزنکشـ 

172

آن ،حد انتخاب (وزن مورد نظر) مشــخص میشــود.

البتــه بـرای جلوگیــری از بروز اشــتباه وزنهــای  20و 40

گــرم کمتــر از حــد انتخاب به عنوان ذخیــره درجه یک
و دو نگهداری میشوند .در صورتیکه تعداد انتخاب

شــدهها به حد مورد نظر نرســد از آنها اســتفاده می
شــود .بایــد توجــه نمــود کــه میــزان موفقیــت در ایــن

مرحلــه بســتگی بــه صحیحبــودن نمونهگیــری دارد.
بعــد از ایــن مرحلــه و پایــان انتخــاب براســاس وزن در

مرحله بعد انتخاب براســاس نقایص پا و پر و شــکل

بــدن صــورت میگیــرد .بـرای توضیــح روش عمــل یک
بــرگ وزنکشــی در صفحــه بعــد ارائــه شدهاســت.

انتخاب در الین  Cیک روز بعد از الین  Aصورت

میگیرد.

پــس از انتخــاب ،محدودیــت غذایــی بهمنظــور

رسیدن به وزن مناسب در  20هفتگی اجرا میشود.

انتخــاب توســط افـراد ماهــر و آموزشدیــده انجــام

شــود.

از نوکچینــی خروسهــا قبــل از انتخــاب خــودداری

گردد.

از درجهبنــدی جوجــه خروسهــا بــرای افزایــش

یکنواختــی وزن تــا قبــل از انتخــاب خــودداری شــود.

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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کارت نمونه وزنکشی

نمونهای از شکل کارت وزنکشی الینها در شکل  4-2نشان داده شده است.

شکل  - 4-2نمونهای از شکل کارت وزنکشی الینها

راهنمای پرورش گله اجداد آرین

33

تعداد پرنده در واحد سطح و تجهیزات مربوط به آشیانه
دوره پرورش (هفته)

الین

()0-7

()8-20

دوره تولید (هفته)
()21-65

تراکم
مرغ در هر مترمربع

10

 5-7الین D

 4-5الینD

خروس در هر مترمربع

10

3-4

--

 4-6الین B

 3-4الین B

آب خوری
قطعه برای هرآبخوری گرد

100

60-75

60-75

قطعه برای هرسانتیمتر آبخوری ناودانی

1

3

3

قطعه برای هر آبخوری پستانکی (نیپل)

7

7

7

دان خوری
قطعه برای هردانخوری گرد با قطر  35سانتیمتر

20

12-15

15

قطعه برای هر سانتیمتر دانخوری ناودانی

9

15

15

النه تخم گزاری
قطعه برای هرالنه انفرادی

-

-

جدول  - 4-2تعداد پرندهها در واحد سطح و تجهیزات آشیانهها

5
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برنامه درجه حرارت آشیانه در دوره پرورش
سن (روز) دمای آشیانه درصورت عدم استفاده
از مادر مصنوعی (سانتیگراد)

دمای آشیانه درصورت استفاده از مادر مصنوعی
دما در زیر مادر مصنوعی (سانتیگراد) دمای فضای آشیانه

1

31-32

30-31

28

2

30-31

29-30

27

3-7

28-29

28-29

26

7-14

26-27

26-27

24

14-21

24-25

24-25

23

21-28

22-23

22-23

21

28-35

20-21

20-21

20

 36به بعد

20

20

20

جدول  - 5-2برنامه درجه حرارت آشیانهها در دوره پرورش

در هر هفته  2درجه سانتیگراد حرارت کاهش یافته و نهایتا ًدر  15-18درجه سانتیگراد ثابت شود.

نسبت خروس به مرغ

در ســن  20-22هفتگــی پــس از مشخصشــدن تعــداد دقیــق مرغهــا ،بایــد خروسهــا بــا مرغهــا
مخلــوط شــوند .قبــل از ایــن مرحلــه الزم اســت خروسهــای ضعیــف و دارای عیــوب ظاهــری حــذف

گردنــد .اگــر از روش تغذیــه جداگانــه مــرغ و خــروس اســتفاده میشــود نســبت مــرغ بــه خــروس مطابــق

جــدول  6-2توصیــه میگــردد.

کنتــرل وزن خروسهــا موضــوع بســیار مهمــی اســت و وزن آنهــا بایــد مطابــق اســتاندارد باشــد.

بنابرایــن در طــول دوره تولیــد بــرای جلوگیــری از کاهــش قــدرت بــاروری در گلــه ،خروسهــای ســنگین بــا
خروسهــای جــوان و بــا وزن اســتاندارد تعویــض و جایگزیــن شــوند.

نحــوه مدیریــت در هــر مزرعــه عامــل تعیینکننــده در نســبت خــروس بــه مــرغ اســت .بنابرايــن ،مدیر

هــر مزرعــه بــا توجــه بــه شــرایط میتوانــد در ایــن مــورد تصمیمگیــری نمایــد.
سن

تعداد خروس  Aو  Cبرای هر 100

(هفته)

تعداد خروس  Aو  Cبرای هر 100
مرغ Bو D

سن

(هفته)

مرغ Bو D

20

10

40

8/5

25

9/5

50

8

30

9

60

8

35

فصل سوم جـــــداول ضمـــــیمه
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جدول  -1-3برنامه روشنایی دوره پرورش-مرغ*
سن (روز)

طول روشنايی (ساعت)

شدت روشنايی (لوکس)

روز اول

23

25

روز دوم

22

15

روز سوم

21

10

روز چهارم

20

5

روز پنجم

19

5

روز ششم

18

5

روز هفتم

17

5

روز هشتم

16

5

روز نهم

14

5

روز دهم

12

5

روز یازدهم

10

5

روز دوازدهم

8

5

*برای آشیانه بدون پنجره

جدول  -2-3برنامه روشنایی دوره تخم گزاری *
سن (روز)

طول روشنايی (ساعت)

شدت روشنايی (لوکس)

 22روز اول هفته

9

10

 22هفته روز سوم

10

10

 22هفته روز پنجم

11

15

23

12

15

24

13

20

64 -25

14

25

*برای آشیانه بدون پنجره
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جدول  - 3-3برنامه روشنایی دوره پرورش-خروس*
سن (روز)

طول روشنايی (ساعت)

شدت روشنايی (وات بر مترمربع)

1

23

25

2

23

20

3

23

15

4

23

10

5

23

10

6-21

8

5

*برای آشیانه بدون پنجره

انتخاب خروسها در هفته  5انجام میشود.

جدول  -4-3احتیاجات درجه حرارت (سانتیگراد) و رطوبت (درصد) جوجهها
سن (روز)

در روش استفاده از مادر مصنوعی

در روش گرم کردن کل سالن

آشیانه

زیر مادر مصنوعی

1

26

32

32

3

25

30

30

6

24

30

30

9

24

29

29

12

23

28

28

15

23

27

27

18

23

26

26

21

23

25

25

24

23

24

24

27

22

23

23

بیشتر از  30روز

22

22

22

رطوبت نسبی داخل آشیانه باید  60-70درصد باشد.

راهنمای پرورش گله اجداد آرین
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جدول -5-3احتياجات انرژی و مواد مغذی و مواد معدنی
 0-10روز

 11-21روز

 22-119روز

 120-154روز  155-235روز بیشتر از 236

بیشتر از 22

پيشدان يك

پيشدان دو

رشد

2800

2700

2600

2600-2650

(درصد) پروتئين خام

20-21

18 -19

14

14 – 15

14 – 15

كلسيم (درصد)

1/00

1/00

0/9

1/3

3/05

3/2

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/50

0/45

0/42

0/38

0/38

0/35

0/40

ليزين قابل جذب (درصد)

1/10

0/95

0/50

0/58

0/61

0/59

0/44

متيونين قابل جذب (درصد)

0/46

0/40

0/28

0/33

0/35

0/35

0/20

متيونين-سيستين

0/85

0/73

0/46

0/55

0/59

0/59

0/40

ترئونين قابل جذب (درصد)

0/73

0/64

0/40

0/45

0/48

0/46

0/38

تريپتوفان قابل جذب (درصد)

0/20

0/17

0/13

0/14

0/14

0/14

0/11

آرژينين قابل جذب (درصد)

1/17

1/05

0/63

0/72

0/85

0/84

0/53

والين قابل جذب (درصد)

0/84

0/74

0/43

0/48

0/58

0/55

0/37

ايزولوسين قابل جذب (درصد)

0/74

0/66

0/39

0/44

0/54

0/51

0/35

سديم (درصد)

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/20

0/16-0/20

0/16-0/20

0/16-0/20

كلر (درصد)

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

0/16-0/23

پتاسيم (درصد)

0/70

0/65

0/60

0/60

0/60

0/60

0/60

اسيدلينولئيك(درصد)

1/30

1/25

1/00

1/30

1/40

1/25

1/00

انرژي قابل متابوليسم

(کیلوکالری بر کیلوگرم)

قابل جذب (درصد)

قبل از تخم

مرحله اول

روز مرحله

2700

2700

2800-2900

13/5 – 14

12 - 13
0/82

گزاری

توليد

دوم توليد

هفته

خروس
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جدول  -6-3ویتامین ها ومواد مغذی مورد نیاز
 0-10روز

 11-21روز

 22-119روز

 120-154روز  155-235روز بیشتر از 236

بیشتر از 22

پيشدان يك

پيشدان دو

رشد

ويتامين (Aواحد بینالمللی)

12000

11000

11000

12000

ويتامين ( Dواحد بینالمللی)

4500

3500

3500

3750

3750

ويتامين ( Eواحد بینالمللی)

60

60

60

100

100

100

ويتامين ( Kمیلیگرم)

3

3

3

5/5

5/5

5/5

5/5

ويتامين ( B1میلیگرم)

3

3

2

3

3

3

3

ويتامين ( B2میلیگرم)

8

8

7

15

15

15

15

ويتامين ( B6میلیگرم)

4

3

3

5

5

5

5

ويتامين ( B12میلیگرم)

30

20

20

35

35

35

35

بيوتين(میلیگرم)

150

100

100

300

300

300

300

كولين(میلیگرم)

900

900

800

1000

1000

1000

1000

اسيد فوليك (میلیگرم)

1/7

1/5

1/5

2/5

2/5

2/5

2/5

اسيدنيكوتينيك(میلیگرم)

45

30

30

55

55

55

55

اسيد پانتوتنيك (میلیگرم)

15

12

12

16

16

16

16

منگنز ()ppm

120

120

120

120

120

120

120

روي ()ppm

100

100

100

110

110

110

110

آهن ()ppm

50

50

50

55

55

55

55

مس ()ppm

16

16

16

10

10

10

10

يد ()ppm

1/25

1/25

1/25

2

2

2

2

سلنيوم ()ppm

0/30

0/30

0/30

0/35

0/35

0/35

0/35

كوبالت ()ppm

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

آنتياكسيدان ()ppm

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

احتیاجات بر اساس جیره های بر پایه ذرت و سویا است.

 :Ppmقسمت در میلیون قسمت

قبل از تخم

مرحله اول

روز مرحله

12000

12000

12000

3750

3750
100

گزاری

توليد

دوم توليد

هفته

خروس
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جدول - 7-3وزن بدن و مقدار دان برای خروس  1-20( Cهفتگی)
سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم) سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم)
1

آزاد

11

1990

72

2

آزاد

12

2085

74

3

آزاد

13

2180

76

4

آزاد

14

2275

79

5

1480

60

15

2375

82

6

1560

62

16

2475

85

7

1640

64

17

2580

88

8

1725

66

18

2685

92

9

1810

68

19

2795

96

10

1900

70

20

2905

100

وزنکشی قبل از تغذیه انجام گرفتهاست.

جدول -8-3وزن بدن و مقدار دان برای مرغ  1-20( Dهفتگی)
سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم) سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم)
1

130

20

11

1185

52

2

230

24

12

1285

54

3

350

31

13

1385

56

4

470

38

14

1485

59

5

585

42

15

1595

62

6

695

44

16

1705

66

7

795

46

17

1825

70

8

890

47

18

1945

75

9

985

48

19

2065

80

10

1085

50

20

2185

85

وزنکشی قبل از تغذیه انجام گرفتهاست.
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جدول -9-3وزن بدن و مقدار دان برای خروس  1-20( Aهفتگی)
سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم) سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم)
1

آزاد

11

2273

75

2

آزاد

12

2368

77

3

آزاد

13

2463

79

4

آزاد

14

2558

81

5

1763

65

15

2658

84

6

1843

66

16

2758

87

7

1923

67

17

2863

90

8

2008

69

18

2968

94

9

2093

71

19

3078

98

10

2183

73

20

3188

102

وزنکشی قبل از تغذیه انجام گرفتهاست.

جدول  -10-3وزن بدن و مقدار دان برای مرغ  1-20( Bهفتگی)
سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم) سن (هفته) وزن بدن (گرم) مقدار دان روزانه (گرم)
1

140

20

11

1270

59

2

270

25

12

1370

62

3

400

32

13

1470

65

4

530

39

14

1580

68

5

660

44

15

1690

72

6

770

48

16

1800

76

7

870

50

17

1920

81

8

970

52

18

2040

86

9

1070

54

19

2160

91

10

1170

56

20

2280

96

وزنکشی قبل از تغذیه انجام گرفتهاست.
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جدول  -17-3خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Bدر دوره پرورش
( 1-20هفتگی)
غذای مصرفی برای هر مرغ (گرم)

8200

غذای مصرفی برای هرخروس (گرم)

-

وزن بدن مرغ در  20هفتگی (گرم)

2280

وزن بدن خروس در  20هفتگی (گرم)

3188

حذف و تلفات

حداکثر 3درصد

جدول  -18-3خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Bدر دوره تولید
(تا 64هفتگی)
سن شروع تولید (هفته)

24-25

سن حداکثرتولید (هفته)

32

حداکثرتولید(درصد)

71

تعداد کل تولید تخممرغ ()HH

133/6

تعداد کل تخممرغ قابل جوجهکشی ()HH

125/6

درصد جوجه درآوری

78/8

تعداد جوجه قابل فروش از هر مرغ ()HH

99

وزن زنده مرغ در پایان دوره (گرم)

3755

وزن زنده خروس در پایان دوره (گرم)

5073

کل غذای مصرفی هر مرغ ( 21-64هفتگی) (کیلوگرم)

43/6

میانگین درصد تلفات هفتگی

0/47
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جدول  -19-3خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Dدر دوره پرورش
( 1-20هفتگی)
غذای مصرفی برای هر مرغ (گرم)

7343

غذای مصرفی برای هرخروس (گرم)

-

وزن بدن مرغ در  20هفتگی (گرم)

2185

وزن بدن خروس در  20هفتگی (گرم)

2905

حذف و تلفات

حداکثر 3درصد

جدول  -20-3خالصه اطالعات و عملکرد مرغ آرین الین  Dدر دوره تولید
(تا 64هفتگی)
سن شروع تولید (هفته)

23-24

سن حداکثرتولید (هفته)

31

حداکثرتولید(درصد)

82

تعداد کل تولید تخممرغ ()HH

160/7

تعداد کل تخممرغ قابل جوجهکشی ()HH

150/6

درصد جوجه درآوری

79/7

تعداد جوجه قابل فروش از هر مرغ ()HH

120/1

وزن زنده مرغ در پایان دوره (گرم)

3660

وزن زنده خروس در پایان دوره (گرم)

4790

کل غذای مصرفی هر مرغ ( 21-64هفتگی) (کیلوگرم)

44

میانگین درصد تلفات هفتگی

0/39
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