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 مقدمه 

اداره کــردن موفــق هــر واحد مرغــداری صنعتــی پرورش 
جوجــه گوشــتی بــه ســه عامــل مهــم برنامه ریــزی، نظــم 
ــه  ــرل بســتگی دارد. به منظــور دســتیابی ب در اجــرا و کنت
ــاال بایــد بــه ایــن عوامــل به طــور دقیــق توجــه  بازدهــی ب
کــرد. جوجه هــای گوشــتی کــه امــروزه در واحدهــای 
ــاد و  ــد زی ــرعت رش ــوند، س ــرورش داده می ش ــی پ صنعت
حساســیت های خاصــی دارنــد. بنابرایــن مدیریــت پــرورش 

آنهــا بــا گذشــته متفــاوت اســت.
ــای  ــی و بهبوده ــرفت های ژنتیک ــر پیش ــال حاض در ح
بازدهــی  و  رشــد  افزایــش ســرعت  باعــث  تغذیــه ای 
خــوراك در جوجه هــای گوشــتی شــده اســت. بــرای 
مثــال جوجه هایــی گوشــتی در ســال 1950 در مــدت 14 
هفتــه بــه وزن 2 کیلوگــرم می رســیدند و بــه بــازار عرضــه 
ــرای رســیدن  ــاز ب ــورد نی ــان م ــروزه زم ــا ام می شــدند. ام
ــه  ــتی ب ــی گوش ــرم در جوجه های ــده 2 کیلوگ ــه وزن زن ب
37 روز رســیده اســت. جــدول 1 میــزان پیشــرفت ژنتیکــی 
ــده یک ســویه جوجــه گوشــتی را در ســال  صفــت وزن زن
ــی  ــل غذای ــب تبدی ــد. ضری ــان می ده 1957 و 2001 نش
ــه ترتیــب  در ســن 42 روزگــی در ســال 1957 و 2001 ب

ــود. 1/92 و 1/62 ب
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ت
صف

ب روز در سال 1957
سن برحس

ب روز در سال 2001
سن برحس

21
42

56
70

84
21

42
56

70
84

وزن زنده )گرم(
176

539
809

1117
1430

743
2672

3946
4808

5520

جدول 1- مقایسه تغییرات وزن زنده بین سال های 1957 و 2001 )هاون استین، 2003(.

ش دهنـده جوجه هـای گوشـتی در ایاالت متحـده آمریکا از سـال 1997 
در بررسـی عملکـرد واحدهـای پرور

ب 
ش در هر سـال به ترتی

ب تبدیل غذایـی و طول روزهـای دوره پرور
ت کـه ضری

تـا 2001 نتایـج نشـان داده اسـ
ش یافته 

ت؛ درحالی کـه وزن زنده پایـان دوره در هر سـال 1/7 درصـد افزای
ش یافتـه اسـ

1/4 و 1/5 درصـد کاهـ
ش 

ت. شـکل 1 میـزان رشـد وزن زنـده جوجـه گوشـتی را از 50 سـال گذشـته تاکنون نشـان می دهـد. افزای
اسـ

ك در جوجه هایی گوشـتی 
ش برای وزن زیـاد و بهبود بازدهـی خورا

ت رشـد، کوتاه شـدن طـول دوره پـرور
سـرع

ت 
ش جوجه هایی گوشـتی حساسـی

ث بروز ناهنجـاری متابولیکـی زیادی شـود. بنابرایـن پرور
ت باعـ

ممکـن اسـ
ت کارآمد نیـاز دارد.

زیـادی داشـته و بـه مدیری
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شکل 1- میزان رشد وزن زنده جوجه گوشتی از 50 سال 
گذشته تاکنون

اهمیـت و ضـرورت آمـوزش مسـتمر در صنعت 

پـرورش جوجه هـای گوشـتی

از  یکــی  گوشــتی  مــرغ  پــرورش  مــا  کشــور  در 
ــاورزی  ــه از کش ــت ک ــاورزی اس ــم کش ــای مه زیربخش ه
معیشــتی و ســنتی فاصلــه گرفتــه اســت. ایــن صنعــت بــا 
جــذب ســرمایه های فــراوان و به کارگیــری فناوری هــا 
ــژه ای در تولیــد و اشــتغال  ــگاه وی ــات موجــود، جای و امکان
در بخــش کشــاورزی به دســت آورده اســت. بــا توجــه 
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ــرغ،  ــت م ــای گوش ــش تقاض ــت و افزای ــد جمعی ــه رش ب
ــه  ــورت گرفت ــور ص ــی در کش ــرمایه گذاری های فراوان س
ــتی از  ــی گوش ــرورش جوجه های ــال حاضــر پ اســت. در ح
حالــت تفننــی و معیشــتی قدیــم بــه صنعتــی عظیــم و پویا 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
از  یکـی  گوشـتی  جوجه هـای  پـرورش  مـزارع 
کسـب وکارهای بسـیار حسـاس اسـت و بـرای بازدهـی باال 
بـه نیـروی انسـانی ماهـر نیـاز دارد. جوجه های گوشـتی در 
مـدت کوتـاه 40 تـا 45 روز بـه بـازار ارائـه می شـوند و در 
ایـن مـدت کوتـاه مرغـداران بایـد درباره مسـائل مربـوط به 
آشـیانه، تغذیـه، مدیریـت و بهداشـت دانـش کافـی داشـته 
باشـند و ایـن امر فقـط با آمـوزش حاصل می شـود. به علت 
یافته هـای  آخریـن  از  بهره گرفتـن  بـرای  ناکافـی  دانـش 
مختلـف  بخش هـای  در  توانمنـد  افـراد  کمبـود  و  علمـی 
صنعـت طیـور، بـازده تولیـد در ایـران به مراتـب کم تـر از 

اسـتانداردهای پذیرفتـه اسـت.
نتایــج حاصــل از پژوهش هــا در 24 کشــور نشــان 
ــراد  ــد جوابگــوی نیازهــای اف می دهــد آموزشــی کــه بتوان
ــش  ــمی، در افزای ــمی و غیررس ــورت رس ــه دو ص ــد ب باش
ــن  ــزایی دارد. ای ــر بس ــد تأثی ــاد درآم ــراد و ایج ــی اف کارای
ــر  ــا و تکثی ــرای بق ــه ب ــا زمین ــوارد باعــث شــده اســت ت م
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ــد:  ــم آی ــور فراه ــردار طی ــاری زا و واگی ــل بیم ــب عوام اغل
بهداشــتی  اســتانداردهای  و  ضوابــط  رعایت نکــردن 
در واحدهــای دامــداری، اجران کــردن کامــل ضوابــط 
ــور،  ــل آوری طی ــتارگاهی و عم ــز کش ــتی در مراک بهداش
نبــود سیســتم مــورد اعتمــاد مرغــداران در تولیــد خــوراك 
ــات در  ــات و تلف ــا ضایع ــور، برخــورد نامناســب ب دام و طی
ــران  ــن مدی ــر. بنابرای ــوارد دیگ ــی م ــا و برخ ــر واحده اکث
ــا  ــن واحده ــران شــاغل در ای ــداری و کارگ ــای مرغ واحده
بایــد دربــاره پــرورش جوجه هــای گوشــتی اطالعــات 
ــد و  ــه رش ــه ب ــا توج ــن ب ــند. همچنی ــته باش ــی داش کاف
ــازار  ــود در ب ــتی موج ــویه های گوش ــی س پیشــرفت ژنتیک
الزم اســت کــه دانــش و اطالعــات ایــن افــراد بــه روز باشــد. 
بنابرایــن به منظــور بهره بــرداری مناســب و افزایــش بــازده 
ــرای  ــتمر ب ــای دوره ای و مس ــزاری آموزش ه ــد، برگ تولی
ــی ضــروری اســت. ــتگاه های متول ــراد توســط دس ــن اف ای

ــای  ــرورش جوجه ه ــای پ ــکان واحده ــا مال ــران ی مدی
ــای  ــان آموزش ه ــتمر خودش ــور مس ــد به ط ــتی بای گوش

ــد. ــال دهن ــود انتق ــروی کار خ ــه نی ــد و ب الزم را ببینن
کارگــران نیــز مکلف انــد آموزش هــای دریافتــی را 
ــات الزم را از  ــام توضیح ــورت ابه ــد و در ص ــه کار گیرن ب

ــد. ــا بخواهن کارفرم
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 ضوابط بهداشتی جایگاه های طیور گوشتی 

تأســیس  1- رعایــت ضوابــط نظــام دامپــروری در 
ــه  ــل فاصل ــال حداق ــرای مث ــت. ب ــی اس ــداری الزام مرغ
ــر  ــداری دیگ ــا مرغ ــداری گوشــتی ت ــر واحــد مرغ ــن ه بی
1 کیلومتــر، مــزارع مــرغ مــادر 2 کیلومتــر، مــرغ اجــداد 3 

ــت. ــر اس کیلومت
ــد  ــداری نبای ــاختمان مرغ ــداث س ــل اح ــن مح 2- زمی
ــرا در  ــد؛ زی ــع باش ــی مرتف ــا خیل ــر ی ــت و رطوبت گی پس
ــتن  ــک نگه داش ــی و خش ــل زهکش ــیب دار عم ــاط ش نق
ــز  ــع نی ــل مرتف ــت. مح ــت اس ــاط پس ــر از نق ــن بهت زمی
ــت و در  ــمی اس ــای موس ــان باده ــرض جری ــب در مع اغل
تابســتان گــرم و زمســتان ســرد اســت، ضمــن اینکــه تهویه 

ــن مناطــق مشــکل اســت. در ای
ــر  ــد، بهت ــرم نباش ــاد گ ــه زی ــوای منطق ــر آب وه 3- اگ
ــرا در  ــد؛ زی ــدون درخــت باش ــداری ب ــه مرغ اســت محوط
ایــن صــورت بــاد بهتــر مــی وزد و تهویــه طبیعــی بــه نحــو 
ــر  ــیر و بادگی ــق گرمس ــود. در مناط ــام می ش ــل انج کام
می تــوان از درخــت اســتفاده کــرد. در ایــن صــورت، بایــد 
درختــان بلنــد باشــند و در ضلــع جنوبی ســاختمان کاشــته 
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ــی  ــای پایین ــاخ وبرگ بخش ه ــد ش ــن بای ــوند. همچنی ش
ــد و  ــا را نگیرن ــوی پنجره ه ــا جل ــود ت ــاه ش ــان کوت درخت

ــع تهویــه و نوردهــی طبیعــی نشــوند )شــکل 2(. مان

شکل 2- درخت کاری اطراف سالن در مناطق گرم

4- بــه منظــور جلوگیــری از ورود حیوانــات و افــراد 
ــراف  ــداری، بایســتی اط ــه مرغ ــه داخــل محوط ــه ب متفرق

ــود. ــی ش ــداری حصارکش مرغ
مبــادی  در  ضدعفونــی  حوضچه هــای  وجــود   -5

.)3 )شــکل  اســت  ضــروری  مرغــداری  مجموعــه 
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شکل 3- ضدعفونی چکمه

مراجعه کننــدگان  ورود  از  جلوگیــری  به منظــور   -6
ــد  ــرورش، بای ــالن های پ ــه س ــه محوط ــداری ب ــد مرغ واح
ــدای ورودی  ــر اداری و ســرویس های بهداشــتی در ابت دفت

ــداری احــداث شــوند. مرغ
ــاز  ــالم موردنی ــی اق ــرای ضدعفون ــب ب ــاق مناس 7- ات

ــود. ــه ش ــر گرفت ــدأ ورودی در نظ ــد در مب واح
8- فاصلــه بیــن ســالن ها بیــن 10 تــا 15 متــر و فاصلــه 
ــدازه عــرض ســالن ها  ــل به ان ــا از حصــار اطــراف حداق آنه

باشــد و کم تــر از 12 متــر نباشــد.
ــداری  ــه مرغ ــارج از محوط ــگ در خ 9- احــداث پارکین
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به منظــور جلوگیــری از ورود خودروهــای متفرقــه ضــروری 
اســت.

10- ســطوح داخلــی و خارجــی همــه ســالن ها و 
تأسیســات و همچنیــن محوطــه مرغــداری )تــا شــعاع 12 
ــا  متــری( بایــد قابــل شست وشــو و ضدعفونــی کــردن و ت

ــعله دادن باشــد. ــل ش ــاع مناســب قاب ارتف
11- ســالن ها و ســایر تأسیســات بایــد بــه نحــوی 
ــات  ــایر حیوان ــدگان و س ــوذ جون ــه از نف ســاخته شــوند ک
ــدگان  ــری از ورود پرن ــور جلوگی ــود. به منظ ــری ش جلوگی
ــذ ورود و  ــا و مناف ــی پنجره ه ــر روی تمام ــوری ب ــب ت نص
خــروج هــوای ســالن های مرغــداری و ســایر تأسیســات از 

ــاردان الزم اســت. ــه انب جمل
12- محوطــه مرغــداری )بیــن ســالن ها و اطــراف 
ــل  ــد قاب ــری بای ــعاع 12 مت ــا ش ــرورش( ت ــالن های پ س
شست وشــو و ضدعفونــی کــردن و شــعله دادن باشــد.

و  کــور  نقــاط  نبایــد  مرغــداری  محوطــه   -13
کنترل نشــدنی داشــته باشــد. همچنیــن نبایــد تأسیســات 
ــوده  ــتعمل و فرس ــایل مس ــد وس ــی مانن ــی و ضایعات اضاف

ــد. ــته باش داش
14- چــاه فاضــالب و چــاه تلفــات بایــد موقعیــت 
مناســب و فاصلــه الزم را از منابــع آب و شــبکه آب رســانی 
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ــند. ــته باش داش
15- وجــود موتــور بــرق اضطــراری در واحدهایــی کــه از 
شــبکه بــرق سراســری اســتفاده می کننــد، ضــرروی اســت.

16- کــوره الشه ســوز )شــکل 4( و چــاه تلفــات در 
دســترس حیوانــات نباشــد و بــا درنظرگرفتــن جهــت 
ــود،  ــداث ش ــالن ها اح ــه از س ــن نقط ــاد در دورتری وزش ب
به نحوی کــه در بهداشــت منطقــه و واحــد مرغــداری 

ــد. ــته باش ــی نداش ــر منف تأثی

شکل 4- کوره الشه سوز
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17- اتــاق کالبدگشــایی نزدیــک بــه محــل دفــع تلفــات 
تأســیس شــود و قابــل شست وشــو و ضدعفونــی باشــد.

ــر در  ــات دیگ ــا و حیوان ــایر پرنده ه ــه داری س 18- نگ
ــت. ــوع اس ــداری ممن ــه مرغ محوط

کارکنــان،  بــرای  هســتند  ملــزم  مرغــداران   -19
بازدیدکننــدگان و واکســیناتورها لبــاس کار مناســب، کاله، 

ــد. ــه کنن ــک تهی ــه و ماس چکم
20- تمامــی کارگــران مرغــداری بایــد کارت بهداشــت از 
شــبکه های بهداشــت و درمــان داشــته باشــند و در طــول 
ــداری خــارج نشــوند؛ در  ــکان از مرغ ــرورش تاحدام دوره پ
غیــر ایــن صــورت پــس از برگشــت، لباس هــا را تعویــض و 

ــد. ــار دوش بگیرن به اجب
واگیــر  بیماری هــای  21- در صــورت شــیوع نیافتن 
در مرغداری هــای منطقــه و شــرایط عــادی، حداقــل 
ــود  ــه ک ــان تخلی ــدی از زم ــزی بع ــن جوجه ری ــه بی فاصل
15 روز اســت. در شــرایط غیرعــادی )شــیوع بیماری هــا(، 
بیش تــری  مرغداری هــای  کــه  مناطقــی  در  به ویــژه 
ــر  ــا از یکدیگ ــه آنه ــد و فاصل ــود دارن ــدوده وج در آن مح
زیــاد نیســت، بــا توجــه بــه نــوع بیمــاری فاصلــه بیــن دو 

ــود. ــتعالم ش ــکی اس ــبکه دام پزش ــزی از ش جوجه ری
به طــور  از کارت اطالعــات پرورشــی  اســتفاده   -22
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ــن کارت  ــود. ای ــه می ش ــالن توصی ــر س ــرای ه ــزا ب مج
بایــد حــاوی عناویــن، تاریــخ، تعــداد جوجه ریــزی، تاریــخ 
جوجه ریــزی، تلفــات روزانــه، واکسیناســیون، دان مصرفــی 
ــه  ــالن و هم ــت س ــا و رطوب ــی، دم ــه، داروی مصرف روزان
ــاز  مســائل مدیریتــی باشــد. جــدول 2 اطالعــات مــورد نی
روزانــه ســالن پــرورش جوجــه گوشــتی واحــد مرغــداری را 

نشــان می دهــد.
ــی  ــورت اختصاص ــد به ص ــی بای ــد پرورش ــر واح 23- ه
را  ســالن ها  شست وشــوی  و  آماده ســازی  تجهیــزات 
ــت  ــپ تح ــعله افکن، پم ــمپاش و ش ــتگاه س ــل دس از قبی
فشــار و... داشــته باشــد. شــکل 5 انــواع ســمپاش دســتی، 
پشــتی موتــوری، موتــوری فرغونــی و پشــتی برقــی مــورد 

ــد. ــان می ده ــداری را نش ــای مرغ ــتفاده در واحده اس
 24- نصــب کنتــور آب در مبــدأ ورودی آب بــه هــر ســالن 

به منظــور ثبــت میــزان مصــرف آب روزانــه ضــروری اســت.
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شکل 5- انواع سمپاش مورد استفاده در مرغداری
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 اصول بهداشت جوجه های گوشتی 

پیشــگیری، بهتریــن و اقتصادی تریــن روش کنتــرل 
بیماری هــا در جوجه هــای گوشــتی اســت. بــا اعمــال 
برنامــه امنیــت زیســتی، رعایــت اصول بهداشــتی و اســتفاده 
ــا  ــروز بیماری ه ــوان از ب ــب می ت ــیون مناس از واکسیناس
پیشــگیری کــرد. امنیــت زیســتی در واقــع بــه مجموعــه ای 
از اقدمــات محدودکننــده رشــد و تکثیــر عوامــل بیمــاری زا 
ــه می شــود. در صــورت توجه نکــردن  ــا گفت در مرغداری ه
بــه آن، عــالوه بــر ضررهــای اقتصادی بــه مرغدار بر ســالمت 
ــتی  ــت زیس ــذارد. امنی ــوئی می گ ــر س ــز تأثی ــه نی جامع
زیربنــای موفقیــت در پــرورش طیــور اســت. امــروزه بــدون 
ــودهای  ــوان س ــتی نمی ت ــول بهداش ــه اص ــی ب ــه کاف توج
ــت  ــت آورد. به جرئ ــور به دس ــرورش طی ــاری از راه پ سرش
ــران هماننــد ســایر  ــوان گفــت کــه صنعــت طیــور ای می ت
ــری از  ــا و جلوگی ــرل بیماری ه ــز کنت ــی ج ــورها، راه کش
ــرای  ــر از طریــق ایجــاد زمینــه مناســب ب ضایعــات بیش ت

ــدارد. ــت زیســتی ن ــای امنی طراحــی و اجــرای برنامه ه
متأســفانه در حــال حاضــر در ایــران بیــش از هــر چیــز 
ــت  ــد دانس ــا بای ــود؛ ام ــتفاده می ش ــن و دارو اس از واکس
کــه ایــن مــواد ســهم مشــخصی در کنتــرل بیمــاری 
ــول  ــت اص ــتی رعای ــای گوش ــرورش جوجه ه ــد. در پ دارن
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ــن اصــل  ــه ای ــه ب ــدون توج بهداشــت ضــروری اســت و ب
ــت محــال و غیرممکــن اســت.  ــه موفقی ــم دســتیابی ب مه
یکــی از مــوارد رعایــت اصــول بهداشــت مســئله ضدعفونــی 

ــت. ــده اس ــب ضدعفونی کنن ــواد مناس ــتفاده از م و اس

 خصوصیات مواد ضدعفونی کننده 

ــد از رشــد و نمــو میکروب هــا و  هــر جســمی کــه بتوان
ســایر عوامــل بیمــاری زا )باکتری هــا، ویروس هــا، قارچ هــا 
و تک یاخته هــا( در داخــل یــا در روی ســطح بــدن و 
ــاده ضدعفونی کننــده  محیــط زندگــی جلوگیــری کنــد، م
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــه م ــان تهی ــده می شــود. در زم نامی
نکاتــی را بایــد در نظــر گرفــت، از قبیــل قیمــت، طیــف اثر، 
میــزان فعالیــت در حضــور مــواد آلــی، ســمیت، مانــدگاری، 
اثــر خورندگــی، حاللیــت، زمــان و دمــای اثرگــذاری. مــواد 
ــوند،  ــتفاده نمی ش ــردن اس ــرای تمیزک ــده ب ضدعفونی کنن

ــد. ــن می برن ــم ها را از بی ــه میکروارگانیس بلک
مــواد ضدعفونی کننــده زمانــی مؤثــر خواهنــد بــود کــه 
ــز  ــاًل تمی ــد، کام ــه کار می رون ــر روی آن ب ــه ب ــطحی ک س
ــی را  ــواد ضدعفون ــی م ــی تمام ــی اثربخش ــواد آل ــد. م باش
ــد. مــواد آلــی از طریــق  ــه میــزان زیــادی از بیــن می برن ب
ایجــاد پوشــش در اطــراف عوامــل بیمــاری زا و جلوگیــری 
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ــا تشــکیل پیوندهــای  ــا آنهــا، ب ــی ب از تمــاس مــاده ضدعفون
شــیمیایی بــا مــواد ضدعفونــی و غیرفعال کــردن آنهــا یــا انجام 
واکنــش شــیمیایی و خنثی کــردن مــاده ضدعفونــی، موجــب 
کم اثــر شــدن یــا بی اثــر شــدن مــواد ضدعفونــی می شــوند.

تمــام مــواد ضدعفونی کننــده کــه در مرغــداری اســتفاده 
می شــود، بایــد ویژگی هــای زیــر را داشــته باشــند:

1- ضدعفونی کننده قوی باشد.
2- به راحتی در دسترس باشد و خیلی گران نباشد.

3- بوی زننده نداشته باشد.
4- باعث زنگ زدن و ازبین رفتن وسایل نشود.

5- برای انسان و حیوانات سمی نباشد.
6- تحت تأثیر مواد آلی نباشد.

7- قابلیت نفوذ در مواد و شکاف ها را داشته باشد.

 انواع مواد ضدعفونی کننده 

مــوادی کــه بــرای ضدعفونــی در پــرورش طیــور بــه کار 
مــی رود، معمــوالً بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:

1- ضدعفونی کننده های طبیعی؛
2- ضدعفونی کننده های فیزیکی؛

3- ضدعفونی کننده های شیمیایی.
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1- ضدعفونی کننده های طبیعی
ــه ضدعفونی کننده هــای  ــور خورشــید و ســرما از جمل ن
ــود.  ــتفاده می ش ــداری اس ــه در مرغ ــتند ک ــی هس طبیع
نــور  به خصــوص  آفتــاب،  نــور  برابــر  در  میکروب هــا 
مســتقیم آن، بــه میــزان زیــادی فعالیــت خــود را از دســت 
ــف اشــعه خورشــید،  ــد. در بیــن طیف هــای مختل می دهن
و  میکروب هــا  می شــود  باعــث  ماوراءبنفــش  اشــعه 
ــن  ــاب ارزان تری ــن رو آفت ــد. ازای ــن برون ــا از بی باکتری ه
و در دســترس ترین و شــاید بهتریــن ضدعفونی کننــده 
باشــد. ســرما و بــرودت اثــر ضدعفونــی و کشــندگی قــوی 
ــا  ــو آنه ــط رشــد و نم ــه فق ــدارد، بلک ــا ن ــرای میکروب ه ب
را بــه تعویــق می انــدازد و درنتیجــه، بــرای نگــه داری 
ــود. ــتفاده می ش ــردخانه ها اس ــرغ در س ــت و تخم م گوش

2- ضدعفونی کننده های فیزیکی
بهتریــن ضدعفونی کننــده فیزیکــی حــرارت اســت کــه 
بــه دو صــورت خشــک و مرطــوب اســتفاده می شــود. 
به وســیله  شــعله دادن  به صــورت  خشــک  حــرارت  از 
ــن  ــث ازبین رفت ــه باع ــود ک ــتفاده می ش ــعله افکن اس ش
می شــود.  انگل هــا  تخــم  و  بیمــاری زا  میکروب هــای 
ــای  ــر از ضدعفونی کننده ه ــی دیگ ــوب یک ــرارت مرط ح
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مــاده  بهتریــن  جــوش  آب  بخــار  اســت.  فیزیکــی 
ــوش  ــرارت آب ج ــی رود. ح ــمار م ــده به ش ضدعفونی کنن
ــرارت  ــن ح ــت و در ای ــه اس ــش از 100 درج ــوالً بی معم

ــت دارد. ــاب مقاوم ــی ت ــا انگل ــروب ی ــر میک کم ت

3- ضدعفونی کننده های شیمیایی 
ضدعفونی کننده های شـیمیایی عبارت انـد از فرمالدئید، 
ترکیبـات چهارتایـی آمونیـوم، مـواد فنلـی، مـواد یـدی و 

کلریدی.
ــه  ــت ک ــف اس ــل مختل ــع عوام ــواد تاب ــن م ــر ای  تأثی

از: عبارت انــد  خالصــه  به طــور 
1- غلظــت خــود مــواد: خاصیــت ضدعفونی کننــده 
ــاد می شــود.  ــا زی ــم ی ــا درجــه غلظــت آن ک ــاده ب ــر م ه

ــود. ــت ش ــد رعای ــازنده بای ــه س ــه کارخان ــن توصی بنابرای
افزایـش  سـبب  حـرارت  افزایـش  معمـوالً  حـرارت:   -2
اثـر مـاده ضدعفونی کننـده می شـود. ازایـن رو توأم کـردن 
داشـت.  خواهـد  بهتـری  اثـر  ضدعفونـی  مـواد  و  حـرارت 
به عبارت دیگـر در زمـان ضدعفونی کـردن بـا افزایش دمای 

افزایـش می یابـد. محیـط تأثیـر مـاده ضدعفونی کننـده 
ــا محیــط  3- مــدت مجــاورت مــاده ضدعفونی کننــده ب
ــوده  ــطح آل ــی روی س ــاده ضدعفون ــدر م ــر چق ــوده: ه آل
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ــت.  ــد داش ــری خواه ــر بهت ــد، اث ــری بمان ــدت بیش ت م
کــه  دارد  وجــود  ضدعفونی کننــده ای  مــاده  کم تــر 

ــرد. ــن بب ــروب را از بی ــه میک بالفاصل
4- میــزان آلودگــی محیــط: اثــر مــواد ضدعفونی کننــده 
ــر  ــد، کم ت ــف باش ــوده و کثی ــاد آل ــه زی ــی ک در محیط
اســت. لــذا قبــل از اســتفاده بایــد میــزان آلودگــی و 
کثافــات وســایل یــا ســطوح مــورد ضدعفونــی تاحدامــکان 

ــد. کاهــش یاب

 آماده کردن سالن  مرغداری به منظور  ورود  جوجه  

آماده ســازی نامناســب ســالن پــرورش جوجــه گوشــتی 
باعــث عملکــرد ضعیــف گلــه می شــود. قبــل از ورود 
ــازی  ــرای پاك س ــی ب ــه کامل ــد برنام ــتی بای ــه گوش جوج
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــه ب ــردن مزرع ــب و ضدعفونی ک مناس
شــود. عفونــت و بیمــاری همیشــه یکــی از معضــالت مهــم 
در صنعــت مرغــداری هســتند. به طــور معمــول ضدعفونــی 
ــت،  ــط اس ــاری زا در محی ــل بیم ــودی عوام ــی ناب ــه معن ب
پاك ســازی  معنــای  بــه  پاك ســازی1  درحالی کــه 
ســالن ها و محوطــه مرغــداری از بقایــای کــود، پــر، 
الشــه و ســایر مــواد آلوده کننــده از دوره قبــل اســت. 

1- Sanitation
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ــازی و  ــداری، پاك س ــالن مرغ ــردن س ــور از آماده ک منظ
ضدعفونی کــردن تمــام قســمت های مرغــداری اســت، 
انگل هــا  ویروس هــا،  باکتری هــا،  تعــداد  به طوری کــه 
ــر  ــه ب ــد ک ــش یابن ــدر کاه ــده آن ق ــرات باقی مان و حش
روی ســالمتی جوجه هــا تأثیــری نداشــته باشــند و باعــث 
بیمــاری نشــوند. شــکل های 6، 7، 8 و 9 بــه ترتیــب 
ــو  ــردن، شست وش ــری، تمیزک ــف گردگی ــل مختل مراح
را  مرغــداری  تجهیــزات  و  و ضدعفونی کــردن ســالن 

می دهنــد. نشــان 

شکل 6- گردگیری تجهیزات سالن مرغداری
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شکل 7- تمیزکردن سالن مرغداری

شکل 8- شست وشوی سالن مرغداری
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شکل 9- ضدعفونی کردن سالن مرغداری

رعایــت نکات زیــر در انجــام پاکســازی و ضدعفونی 
بســیار حائــز اهمیت اســت:

الف( پاک سازی
از  را  مرغــداری  در  قابل انتقــال  تمامــی وســایل   -1
ســالن خــارج کنیــد و آنهــا را بــا بــرس کامــاًل تمیــز کنیــد 

ــد. ــال دهی ــه ای انتق ــمت جداگان ــه قس ــویید و ب و بش
2- تمامـی خوراك، بسـتر و کود باقی مانـده از دوره قبلی 

را از سـالن خـارج کنید و به محل مناسـب انتقال دهید.
ــف و  ــا، ک ــقف، دیواره ــم از س ــطوح اع ــی س 3- تمام
ــری  ــی گردگی ــه را بخوب ــایل تهوی ــا و وس ــا و دره پنجره ه



32

به طوری کــه هیچ گونــه  تمیــز کنیــد )شــکل 10(،  و 
ــد. ــته باش ــود نداش ــالن وج ــی در س کثافات

شکل 10- عملیات گردگیری هواکش ها

ــی  ــوی( تمام ــار ق ــا فش ــرم )ب ــتفاده از آب گ ــا اس 4- ب
ــی و  ــطوح داخل ــف، س ــل ک ــالن ها از قبی ــمت های س قس
خارجــی دیوارهــای ســالن، پشــت بــام و ســایر تأسیســات 
)کارخانــه تهیــه دان، انبارهــا، دفتــر کار، اتــاق نگهبانــی و...( 

ــد. ــو کنی ــداری را شست وش مرغ
ــی  ــواد آل ــده م ــده و باقی مان ــواد پاك کنن ــی م 5- تمام

ــا آبکشــی کردن بزداییــد. را از ســطوح مدنظــر ب
6- شــعله دادن کــف، دیوارهــا و محوطــه مرغــداری 

انجــام گیــرد )شــکل 11(. به وســیله شــعله افکن 
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شکل 11- شعله دادن محوطه مرغداری

ــراف  ــالن و اط ــوذی در س ــه حشــرات م 7- درصورتی ک
آن وجــود داشــته باشــد، آنجــا را سمپاشــی کنیــد.

ب( ضدعفونی
1- ســالن را بــا روش هایــی از قبیــل اســپری، پاشــیدن 

و... بــا اســتفاده از مــاده مناســب ضدعفونــی کنیــد.
2- اجــازه دهیــد مــاده ضدعفونــی مــورد اســتفاده کامــاًل 

ــود. خشک ش
3- به منظــور حصــول نتیجــه مطلــوب، مجــدداً از مــاده 
ــازه  ــار اج ــن ب ــرای دومی ــد و ب ــتفاده کنی ــی اس ضدعفون

دهیــد خشــک شــود.
4- به منظــور ممانعــت از ایجــاد مقاومــت میکروبــی بهتــر 
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اســت هــر بــار از مــاده ضدعفونــی متفاوتــی اســتفاده شــود.
5- بســتر را کــه از مــواد مرغــوب تهیــه شــده اســت، در 

ســالن پهــن کنیــد.
ــاز  ــورد نی ــزات م 6- آبخــوری، دانخــوری و ســایر تجهی
ــی،  را کــه قبــاًل در خــارج از ســالن کامــاًل تمیــز، ضدعفون

ــد. ــالن کنی ــده اند، وارد س ــک ش ــی و خش آبکش
ــل  ــزات داخ ــوازم و تجهی ــی ل ــه تمام ــد از اینک 7- بع
ــوی گازی  ــده ق ــواد ضدعفونی کنن ــد، از م ــالن را چیدی س
مثــل فرمالیــن 40 درصــد و پرمنگنــات پتاســیم بــه نســبت 
ــه ازای هــر  40سی ســی فرمالیــن و 20 گــرم پرمنگنــات ب
ــده  ــن ضدعفونی کنن ــر ای ــد. اث ــتفاده کنی ــب اس ــر مکع مت
زمانــی بســیار مؤثــر خواهــد بــود کــه حــرارت ســالن حدود 
27 درجــه و رطوبــت بیــن 60 تــا 70 درصــد باشــد. معموالً 
ابتــدا پرمنگنــات را بــه نســبت مورد نیــاز در ظروف ســفالی 
ــه آن  ــم و ب ــش می کنی ــالن پخ ــطح س ــی در س ــا لعاب ی
ــا  ــه دره ــپس هم ــم. س ــه می کنی ــن اضاف ــول فرمالی محل
و پنجره هــا و منافــذ را کاًل می بندیــم و بــه مــدت 24 
ســاعت آنهــا را بســته نگــه می داریــم. بعــد از 24 ســاعت 

ــی خــارج شــود. ــا گازهــای اضاف ــم ت ــاز می کنی ــا را ب آنه
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 تهیه سویه مناسب جوجه یک روزه 

سـویه های مختلف جوجه گوشـتی مربوط به شرکت های 
مختلـف در کشـور وجـود دارد. امـروزه شـرکت های فراوانی 
در زمینـه تولیـد جوجه هایـی گوشـتی فعالیـت می کننـد و 
بـا یکدیگـر رقابـت می کننـد. ایـن شـرکت ها بـرای جلـب 
مشـتری و فـروش هرچـه بیش تـر محصـول خـود به منظور 
بهبـود میـزان رشـد و بازدهـی غذایـی باالتر و کیفیـت برتر 
الشـه، سـاختار ژنتیکـی جوجه هایـی تولیدشـده را تغییـر 
می دهنـد. آزمایش های متعـددی درخصوص مقایسـه توان 
تولیـدی )وزن، مصـرف خـوراك، ضریـب تبدیـل و تلفـات( 
سـویه های مختلـف جوجـه گوشـتی موجـود در کشـور بـا 
یکدیگـر توسـط مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی صورت گرفته 
اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط آزمایـش و سـویه های مـورد 
مطالعـه نتایـج متناقضـی گـزارش شـده اسـت. در بعضـی 
از ایـن گزارش هـای منتشرشـده یـک سـویه برتـر بـوده، 
درحالیکـه در آزمایـش دیگـر سـویه دیگـر برتر بوده اسـت. 
جـدول 3 مقایسـه عملکـرد شـش سـویه مختلـف جوجـه 
نشـان دهنده  تحقیـق  نتایـج  می دهـد.  نشـان  را  گوشـتی 
یکسـان بودن شـاخص تولیـد در ایـن سویه هاسـت. جداول 
4 و 5 مقایسـه وزن زنـده و ضریب تبدیل غذایی پنج سـویه 

مختلـف جوجـه گوشـتی را نشـان می دهـد.
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ش سویه مختل
جدول 3- مقایسه عملکرد ش

ت گــذاری شــده اند، اختــالف آنهــا از نظــر آمــاری بــا یکدیگــر 
میانگین هایــی کــه در هــر ســتون بــا حــروف متفــاوت التیــن عالم

ت  
معنــی دار اســ

سویه 
ی

گوشت
وزن اولیه

)گرم(

ی
وزن پایان

)گرم(

ش وزن
افزای

)گرم(

ک 
خورا

ی
مصرف

)گرم(
ل

ب تبدی
ضری

ت 
تلفا

)درصد(
ی 

کارای
تولید

آریورکرز
۳۹/۳ b± ۰/۳۲

۲۰۴۴ c± ۱۴/۹
 ۲۰۰۴  c ±۱۳/۹

۳۱۸۶ c±۲۷/۳
۱/۵۸۹ ab ± ۰/۰۰۹

۱/۸ ± ۱/۱
۳۰۰۷

آرین
۳۹/۵ b± ۱/۴۸

۲۰۲۵ bc± ۱۰/۱
۲۰۲۵ bc± ۱۴/۳

۳۴۴۲ b ± ۲۱/۸
۱/۷۱۰ a± ۰/۰۰۷

۱/۹± ۱/۲
۲۹۳۶

س
را

۴۰/۱ b± ۱/۰۲
۲۰۸۲ b± ۲۱/۹۸

۲۰۴۲ b± ۱۹/۷
۳۱۲۴ c ±۳۱/۲

۱/۵۲۳ ab ± ۰/۰۰۸
۱/۵ ± ۱/۳۵

۳۱۹۱

پ
کا

۴۴/۵ a± ۰/۳۳
۲۳۱۴ a± ۱۹/۸

۲۱۷۰ a± ۱۵/۴۱
۳۳۴۲ c ±۲۹/۱

۱/۵۰۴ ab ± ۰/۰۰۸
۳/۲ ± ۳/۱

۳۳۱۳

لوهمن
۴۳/۶ a± ۰/۴۸

۲۱۰۴ a± ۲۴/۳
۲۱۵۰ a ± ۲۶/۳

۳۵۰۴ a ± ۳۰/۳
۱/۶۳۱ b ± ۰/۰۰۴

۲/۱ ± ۰/۹۲
۳۰۰۸

هوبارد
۳۹/۵ b± ۱/۳۳

۲۰۰۵ c± ۸/۱۲
۲۰۰۵ c± ۱۴/۲

۳۵۳۰ a ± ۱۹/۲
۱/۷۶۲ a ± ۰/۰۰۵

۲/۹ ±۲/۱
۲۶۳۳

.)p<0.0/5(
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ف جوجه گوشتی تجاری )منصور بهمنی و همکاران، 1393(

جدول 4- مقایسه وزن زنده پنج سویه مختل

ی
سویه گوشت

ی
وزن زنده 28 روزگ

ی
وزن زنده 42 روزگ

ی
وزن زنده 45 روزگ

پ 
ب )گرم( 

ف )گرم( 
ال

)گرم(
پ 

ب )گرم( 
ف )گرم( 

ال
)درصد(

پ 
ب )گرم( 

ف )گرم( 
ال

)درصد(
آربراکرز

۸۰/۹۱ ۹۹۹/۵ * ۱۲۳۴
۷۳/۸۴ ۱۸۱۶/۷* ۲۴۵۹

۸۳/۶۳ ۲۲۶۳/۶ * ۲۷۰۵

آرین
۸۴/۸۵ ۹۱۷/۴ * ۱۰۸۰

۸۴/۶۵ ۱۷۷۳/۰ * ۲۰۲۸
۹۷/۱۲ ۲۱۷۳/۶ * ۲۲۳۶

لوهمن
۷۳/۷۳ ۹۳۷/۶ * ۱۲۷۰

۷۳/۰۰ ۱۷۷۳/۵ * ۲۴۲۸
۸۵/۱۳ ۲۲۷۷/۴ * ۲۶۷۴

پ
کا

۶۴/۱۹ ۹۴۲/۳ * ۱۴۶۷
۷۲/۸۳ ۱۹۱۹/۳ * ۲۶۳۳

۷۹/۸۲ ۲۲۹۵/۵ * ۲۸۷۴

س
را

۶۷/۰۲ ۹۴۷/۳ * ۱۴۱۲
۶۹/۳۸ ۱۸۴۱/۰ * ۲۶۵۲

 
۷۶/۶۳ ۲۲۳۷/۵ * ۲۹۱۸

ش بینی شده در دفترچه های راهنمای سویه ها )مورد انتظار(
ف= رکوردهای پی

ال
ش )مشاهده شده(

ت آمده در شرایط آزمای
ب= رکوردهای به دس

پ= درصد تطابق )همسانی( با دفترچه های راهنمای سویه ها
ت.

* به معنای تفاوت معنی داری با دفترچه های راهنماس
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ب تبدیل غذایی پنج سویه مختل
جدول 5- مقایسه ضری

ی
سویه گوشت

ی 1 تا 28 
ل غذای

ب تبدی
ضری

ی
روزگ

ی 1 تا 42 
ل غذای

ب تبدی
ضری

ی
روزگ

ی 1 تا 45 
ل غذای

ب تبدی
ضری

ی
روزگ

پ )گرم(
ب )گرم( 

ف )گرم( 
ال

پ )گرم(
ب )گرم( 

ف )گرم( 
ال

پ )گرم(
ب )گرم( 

ف )گرم( 
ال

آربراکرز
۹۵/۲۷ ۱/۴۱ ۱/۴۸

۱۰۶/۷۷ ۱/۸۵ ۱/۷۳
۱۱۳/۱۲ ۲/۰۲ ۱/۷۹

آرین
۱۱۵/۶۰ ۱/۶۳ ۱/۴۱

۱۰۸/۰۲ ۱/۸۸ ۱/۷۴
۱۱۸/۷۹ ۲/۱۵ ۱/۸۱۲

لوهمن
۹۹/۳ ۱/۴۴ ۱/۴۵

۱۰۰/۵۷ ۱/۷۵ ۱/۷۴
۱۰۰/۰۰ ۱/۷۸ ۱/۷۸

پ
کا

۱۰۰/۲۷ ۱/۴۵ ۱/۴۴۶
۹۶/۵۱ ۱/۷۰ ۱/۷۶

۹۹/۳۹ ۱/۸۱ ۱/۸۲۱
س

را
۱۰۴/۵۱ ۱/۵۵ ۱/۴۸۳

۱۰۱ ۱/۷۹ ۱/۷۶
۱۰۵/۰۸ ۱/۹۱ ۱/۸۲

ش بینی شده در دفترچه های راهنمای سویه ها )مورد انتظار(
ف= رکوردهای پی

ال

ش )مشاهده شده(
ت آمده در شرایط آزمای

ب= رکوردهای به دس

پ= درصد تطابق )همسانی( با دفترچه های راهنما.
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ــف  ــویه مختل ــج س ــا پن ــور م ــر در کش ــال حاض در ح
ــارد  ــن، راس، کاب و هوب ــرز، آری ــتی آربورایک ــه گوش جوج
وجــود دارد. نویســنده و همــکاران در تحقیقــی عملکــرد این 
ــد.  ــه کردن ــی و مقایس ــالم بررس ــتان ای ــویه ها را در اس س
ــای  ــرورش مرغ ه ــزارع پ ــق از م ــن تحقی ــام ای ــرای انج ب
ــه دار  ــرغ نطف ــویه ها تخم م ــن س ــاً همســن ای ــادر تقریب م
تهیــه و در شــرایط یکســان هــچ شــدند. جوجه هــای 
هچ شــده در شــرایط مدیریتــی و تغذیــه ای یکســان و 
ــه شــرایط مرغــداران منطقــه مطالعــه شــدند.  ــا توجــه ب ب
نتایــج اولیــه نشــان داد کــه عملکــرد ایــن ســویه ها در ایــن 
شــرایط آزمایشــی بــا یکدیگــر اختــالف معنــی داری ندارنــد 
و تقریبــاً یکســان بودنــد. بــا توجــه بــه نتایــج گزارش هــای 
منتشرشــده و در حــال اجــرا جوجــه یــک روزه بنیــان 
اصلــی و ســنگ بنــای دوره پــرورش اســت و بــدون داشــتن 
جوجــه درجــه 1 توقــع بازدهــی بــاال تحــت هــر شــرایطی 
غیرممکــن اســت )شــکل 12(؛ امــا بــه نظــر می رســد کــه 
نــوع ســویه جوجــه گوشــتی بــا توجــه بــه شــرایط پرورشــی 
ــد  ــازده تولی ــش ب ــا در افزای ــای م ــی مرغداری ه و مدیریت

چنــدان مؤثــر نیســت.
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شکل 12. جوجه یک روزه

 حمل و نقل جوجه یک روزه

بعــد از انتخــاب جوجه هــای ســالم، نحــوه انتقــال آنهــا 
ــژه ای برخــوردار اســت.  ــت وی ــرورش از اهمی ــالن پ ــه س ب
ــوص  ــین مخص ــیله ماش ــد به وس ــا بای ــن جوجه ه بنابرای
ــب  ــرایط مناس ــت ش ــا رعای ــک روزه و ب ــه ی ــل جوج حم
بهداشــتی )شست وشــو و ضدعفونــی تمامــی ســطوح اتــاق 
ــت،  ــا، رطوب ــی )دم ــا( و محیط ــل جوجه ه ــداره حم دوج
ــی  ــد پرورش ــه واح ــن ب ــان ممک ــن زم ــه( در کم تری تهوی

منتقــل شــوند.
از  پــس  غــذا  و  آب  بــه  دسترسی نداشــتن جوجــه 
ــیت های  ــداد آنتروس ــش تع ــبب کاه ــم، س ــروج از تخ خ
ســلول های روده ای در دســترس بــرای رشــد پرزهــای 
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روده ای می شــود. کاهــش تعــداد ســلول های روده ای 
منجــر می شــود ســطح جــذب پرزهــای روده کاهــش 
ــد. کاهــش  ــت روده کاهــش می یاب ــت فعالی ــد و درنهای یاب
ــت  ــش ظرفی ــث کاه ــای روده، باع ــذب پرزه ــت ج ظرفی
ــش  ــه کاه ــت ب ــود و درنهای ــی می ش ــواد غذای ــذب م ج
رشــد منجــر می شــود. ایــن اتفــاق درخصــوص گله هایــی 
کــه از کارخانه هــای جوجه کشــی مســافت زیــادی را 
ــتی  ــه گوش ــرورش جوج ــزارع پ ــه م ــا ب ــد ت ــی می کنن ط
ــد،  ــوان دارن ــادر ج ــه م ــی ک ــوص گله های ــند، به خص برس

بیش تــر اســت.
جوجــه پــس از خــروج از تخــم )دســتگاه هچــر( هرچــه 
ســریع تر بــه دان و آب دسترســی داشــته باشــد، عملکــرد 
ــی کــه در  ــا از آنجای ــود. ام ــان دوره آن بهتــر خواهــد ب پای
کشــور مــا مــزارع مــرغ مــادر و کارخانه هــای جوجه کشــی 
جــدا از مــزارع پــرورش جوجــه گوشــتی هســتند، ناگزیــر 
مــدت زمانــی طــول می کشــد تــا جوجه گوشــتی یــک روزه 
ــدن  ــان مان ــب ترین زم ــود. مناس ــرورش ش ــالن پ وارد س
جوجــه گوشــتی یــک روزه در کارخانــه جوجه کشــی پــس 
از خــروج از تخــم و تفکیــک از نظــر درجه بنــدی و انتقــال 
ــه  ــد درج ــدت بای ــن م ــاعت اســت. در ای ــن 4 س ــه کارت ب
ــت  ــن حال ــانتی گراد )در ای ــه س ــط 24 درج ــرارت محی ح
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دمــای داخــل کارتــن جوجــه 30 درجــه ســانتی گراد 
خواهــد بــود( و رطوبــت 70 تــا 75 درصــد باشــد. همچنیــن 

ــد تاریــک باشــد. ــاق نگــه داری جوجه هــای بای ات
بایــد تجهیــزات  نقــل جوجه هــا  و  وســیله حمــل 
ــا 25 درجــه  ــای مناســب 20 ت ــرای تأمیــن دم ــی را ب کاف
ســانتی گراد، رطوبــت 70 تــا 75 درصــد و حداقــل گــردش 
ــته  ــه داش ــل جوج ــاق حم ــه در ات ــر ثانی ــر ب ــوا 0/8 مت ه
ــه درســتی در داخــل  ــد ب ــا بای باشــد. جعبه هــای جوجه ه
ــرای  کامیــون چیــده شــوند، به طوری کــه فضــای کافــی ب
ــد. در  ــود باش ــا موج ــاز جعبه ه ــورد نی ــوای م ــراری ه برق
زمــان بارگیــری یــا تخلیــه جوجه هــا، کارتن هــای جوجــه 
یــک روزه را نبایــد بیــش از 4 ردیــف روی هــم چیــد. تعــداد 
ــد از  ــن در فصــول ســرد نبای جوجه هــای داخــل هــر کارت
ــد. در فصــول گــرم تعــداد جوجــه  100 قطعــه تجــاوز کن

داخــل هــر کارتــن بایــد حداکثــر 80 قطعــه باشــد.
پرورش دهنــده بایــد زمــان ورود جوجه هــا را بــه ســالن 
ــه  ــا کارخان ــی الزم را ب ــل از آن هماهنگ ــد و قب ــن کن معی
ــه  ــا تخلی ــری ی ــان بارگی جوجه کشــی انجــام دهــد. در زم
جوجه هــا از ماشــین بایــد موتــور کامیــون خامــوش باشــد؛ 
ــروز عــوارض  زیــرا تجمــع گازهــای خروجــی اگــزوز ســبب ب

تنفســی و حتــی خفگــی جوجه هــا می شــود.
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 کیفیت جوجه یک روزه 

داشــتن  پــرورش،  موفقیــت در دوره  بنــای  ســنگ 
جوجــه یــک روزه باکیفیــت اســت. یــک جوجــه نامناســب 
ــان، ســرمایه و زحمتــی کــه  ــه زم پاســخ گویی مناســبی ب
ــت.  ــد داش ــود، نخواه ــرف آن می ش ــرورش ص ــول پ در ط
جوجه هــا بایــد از گلــه مــادر ســالم تهیــه شــوند. ســالمت 
ــای  ــد جوجه ه ــرای تولی ــل ب ــن عام ــادر مهم تری ــه م گل
بیماری زاســت.  عوامــل  از  عــاری  و  ســالم  گوشــتی 
ــادر از نظــر  ــه م ــی گل ــل غذای ــای کام تأمین نشــدن نیازه
پروتئیــن، اســید آمینــه، لیپیــد، کربوهیــدرات، ویتامین هــا 
ــبب  ــی س ــره غذای ــودن جی ــس نب ــی و باالن ــواد معدن و م
ــا  ــف می شــود. برخــی بیماری ه ــی ضعی ــد جوجه های تولی
و آلودگی هــا از طریــق جوجه کشــی انتشــار می یابنــد. 
ــل  ــت کام ــا از رعای ــه جوجه ه ــل از تهی ــد قب ــن بای بنابرای
اصــول بهداشــتی، ضدعفونــی صحیــح و قرنطینــه در 
ــرد. ــل ک ــان حاص ــی اطمین ــف جوجه کش ــل مختل مراح

ــن  ــا مس ــوان ی ــادر ج ــای م ــه از گله ه ــی ک جوجه های
ــرای  تهیــه شــده باشــند، نمی تواننــد عملکــرد مناســبی ب
بایــد  تهیه شــده  باشــند. جوجه هــای  داشــته  تولیــد 
عــاری از عوامــل بیمــاری زا باشــند؛ زیــرا هــر گونــه عفونــت 
ــالمت و  ــر روی س ــک روزه ب ــای ی ــی در جوجه ه باکتریای
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ــذارد و  ــی می گ ــر منف ــان دوره تأثی ــا در پای ــرد آنه عملک
حتــی باعــث تلفــات نیــز خواهــد شــد. بنابرایــن پیش بینــی 
ظهــور کامــل پتانســیل ژنتیکــی در زمینــه رشــد و کارایــی 
ــاری از  ــه ع ــه گل ــر اســت ک ــرایطی امکان پذی ــط در ش فق

هــر گونــه عوامــل بیمــاری زا باشــد.

 مشخصات جوجه یک روزه باکیفیت 

ــد  ــرورش بای ــالن پ ــه س ــگام ورود ب ــا در هن - جوجه ه
ــز و خشــک باشــند. تمی

ــده را  ــدن پرن ــام ب ــد تم ــرم بای ــای ن ــرك و پره - ک
ــند. ــراق باش ــن و ب ــد روش ــم ها بای ــد و چش ــانده باش پوش
- بــدن آنهــا بدشــکل و زخــم نباشــد، بویــژه نــاف بایــد 
ــه بقایــای  کامــاًل بســته، تمیــز و خشــک باشــد و هیچ گون
ــی در اطــراف آن خشــک  ــا غشــاهای جنین کیســه زرده ی
ــکل 14  ــاف و ش ــد ن ــت بن ــکل 13 عفون ــد. ش ــده باش نش
ــد. ــان می ده ــه را نش ــه زرده در جوج ــدن کیس بزرگ ش
لمــس  دســت  در  کــه  هنگامــی  جوجه هــا  بــدن 
می شــود، بایــد توپــر باشــد؛ ولــی ایــن حالــت نبایــد ناشــی 
از ورم باشــد. همچنیــن اســتخوان ها نبایــد در هنــگام 

ــند. ــته باش ــیار برجس ــه بس ــس جوج لم
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شکل 13- عفونت بند ناف جوجه

شکل 14- عفونت کیسه زرده در جوجه
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ــته  ــبی داش ــی مناس ــی وزن ــا وزن و پراکندگ - جوجه ه
باشــند. بــا توجــه بــه ســن گلــه مــادر وزن جوجه یــک روزه 
متغیــر اســت؛ امــا وزن 42 گــرم می توانــد معیــار مناســبی 

از میانگیــن وزن جوجــه یــک روزه باشــد.
 مــرگ و میــر اولیــه در جوجه هایــی کــه از تخم مرغ هــای 
ــر از جوجه هایــی اســت  ــه دنیــا می آینــد، بیش ت کوچــک ب

کــه از تخم مرغ هــای بــزرگ بیــرون می آینــد.

 مدیریت پرورش جوجه های گوشتی

ــای  ــرورش جوجه ه ــرغ، جوجه کشــی و پ ــد تخم م تولی
گوشــتی ترکیبــی از علــم و هنــر اســت. مدیریــت مرغــداری 
بایــد تــالش کنــد تــا اطالعــات و نــکات مدیریتــی کاربردی 
ــان در  ــی کارکن ــه تمام ــوم ب ــاده و مفه ــی س ــه زبان را ب
رده هــای مختلــف انتقــال دهــد. کارکنــان مرغــداری بایــد 
ــاوت  ــود تف ــوند. وج ــاب ش ــراد انتخ ــن اف ــان بهتری از می
ــی،  ــرایط محیط ــر ش ــه از نظ ــی ک ــرد مزرعه های در عملک
تغذیــه، برنامه هــای واکسیناســیون کامــاًل مشــابه هســتند، 
ــت.  ــب نیس ــدان عجی ــد، چن ــی دارن ــت متفاوت ــا مدیری ام
آمــوزش صحیــح و اطــالع از آخریــن اطالعــات در دســترس 
به منظــور  بیماری هــای طیــور،  و  پــرورش  زمینــه  در 
ــیار  ــری بس ــور ام ــرورش طی ــی پ ــی و عمل ــت علم مدیری
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ضــروری اســت.
کّمــی  افزایــش  علی رغــم  گذشــته  ســال های  در 
رشــد  متعــددی  دالیــل  بــه  مرغــداری  واحدهــای 
چشــمگیری در کیفیــت محصــوالت ایــن زیربخــش ایجــاد 
ــا  ــوان از این ه ــل می ت ــن دالی ــه ای ــت. از جمل ــده اس نش
نــام بــرد: اســتفاده نکردن کارآمــد از منابــع مربــوط، 
ــد  ــنتی تولی ــیوه های س ــری ش ــت، به کارگی ــف مدیری ضع

ــداری. ــازل نگه ــت ن و کیفی
از نظــر دانــش و تجربــه حرفــه ای، بهره بــرداران صنعــت 

مرغــداری کشــور را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد:
1- دســته اول مرغدارانــی کــه قبــل از احــداث مرغداری 
در واحدهــای دیگــر کار کرده انــد و تجربــه مزرعــه ای 

دارنــد.
2- دســته دوم مرغدارانــی کــه قبــل از احــداث مرغداری 
ــا  ــون و خط ــورت آزم ــته اند و به ص ــرورش نداش ــه پ تجرب

ــد. ــاد گرفته ان ــوارد را ی م
در بیش تــر مواقــع معمــوالً عملکــرد گــروه اول از گــروه 
ــروه  ــروه اول را از گ ــداران گ ــه مرغ ــت. آنچ ــر اس دوم بهت
دوم متمایــز می کنــد، یادگیــری و آمــوزش اســت. بهتریــن 
مراحــل  قدم به قــدم  آمــوزش  یادگیــری،  بــرای  روش 

ــت. ــتی اس ــای گوش ــرورش جوجه ه پ
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 خالصه وظایف روزانه کارگران مرغداری

ــا دوش گرفتــن و تعویــض لبــاس  1- شــروع کار بایــد ب
باشــد. کارگــران قبــل از ورود بــه مزرعــه بایــد لبــاس خــود 
را تعویــض کــرده و از روپــوش و چکمــه و کاله کار در تمــام 
ــد. ــد، اســتفاده کنن ــداری کار می کنن ــه در مرغ ــی ک مدت

2- کنتــرل در ورودی، جلوگیــری از ورود افــراد متفرقــه، 
ــام و مشــخصات  ــا ن ــه ب ــه مزرع ــراد مجــاز ب ــت ورود اف ثب
ــای  ــت و آمده ــری از رف ــاعت ورود و خــروج و جلوگی و س

غیرضــروری.
ــدار  ــرق، مق ــور ب 3- بررســی سیســتم برق رســانی، موت

ــر. ــک دفت ــد آن در ی ــای ســوخته و قی المپ ه
ــت  ــی وضعی ــالن، بررس ــرارت س ــه ح ــم درج 4- تنظی
ــوا در  ــدا، وســط و انتهــای ســالن و ســرعت ه ــا در ابت دم

ــالن. کل س
5- بررســی وضعیــت تهویــه، وضعیــت هواکش هــا از 
نظــر تســمه، دینــام و پره هــا و هماهنگــی بــا مســئول واحــد 
ــدت  ــش و م ــداد هواک ــا )تع ــن بودن هواکش ه ــاره روش درب

ــی دارد(. ــت خاص ــل دوره اهمی ــن بودن در اوای ــان روش زم
6- تنظیــم ورودی هــوا کــه میــزان آن بســته بــه فصــل 
ــد  ــوص بای ــن خص ــت. در ای ــاوت اس ــا متف ــرما و گرم س

ــی واحــد مشــاوره شــود. ــا مســئول فن ــب ب مرت
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ــای دان  ــه جوجه ه ــد ب ــه بای ــی 6 مرتب 7- روزی 4 ال
داده شــود و روزی یــک مرتبــه بایــد دانخــوری کامــاًل 

ــود. ــی ش خال
8- مقدار مصرف آب در 24 ســاعت ثبت شــود. سیســتم 
آب رســانی، آب انبــار یــا آب چــاه و طــول خــط آب رســانی 
)نیپــل( بررســی شــود و آبخوری هایــی کــه آب آنهــا قطــع 
شــده اســت، اصــالح شــوند. همچنیــن شست وشــو و 
ــام  ــب انج ــور مرت ــد به ط ــا بای ــردن آبخوری ه ضدعفونی ک
شــود. شــکل 15 سیســتم آبخــوری پســتانکی یــا نیپــل را 

ــد. ــان می ده نش

شکل 15- سیستم آبخوری نیپل
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ــود  ــار موج ــل و بیم ــای کس ــردن جوجه ه 9- جمع ک
در ســالن پــرورش و اعــالم تلفــات غیرعــادی بــه مســئول 

یــا مدیــر فنــی فــارم.
10- جمع کــردن تلفــات در کیســه های پالســتیکی در 

ســالن و انتقــال آن بــه چــاه تلفــات یــا کــوره الشه ســوز.
11– نظافــت ســالن و مزرعــه، جمــع آوری و تمیزکــردن 
ــعله افکنی  ــا ش ــی ی ــه و ضدعفون ــورت روزان ــه به ص محوط

هــر 3 روز یــک بــار.
ــود را  ــالن خ ــت س ــد وضعی ــداری بای ــر مرغ 12– کارگ

ــد. ــزارش کن ــداری گ ــئول مرغ ــه مس ــب ب ــور مرت به ط
ــه  ــاع دانخــوری و آبخــوری نســبت ب ــم ارتف 13– تنظی

ــا. ــد جوجه ه ــن و رش س
14– خشــک نــگاه داشــتن بســتر )بــرای خشــک نــگاه 
داشــتن بســتر بایــد بــا گرم کــردن ســالن و تهویــه هــوا از 

رطوبــت زیــاد جلوگیــری کــرد(.
15– کنتــرل مرتــب و مراقبــت سیســتم های گرمایشــی، 

سرمایشــی، تهویــه، روشــنایی و دســتگاه های تهیــه دان.
ــان مشــخص  ــک زم ــد در ی ــر ســالن بای ــر ه 16- کارگ
ــی  ــن دان( بررس ــس از ریخت ــاعت پ ــوالً 1 س از روز )معم
ــالن  ــر س ــن کار در ه ــرای ای ــد. ب ــام ده ــه دان را انج چین
ــه دان  ــت چین ــرد و وضعی ــه را بگی ــه جوج ــا 50 قطع 3 ت
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ــه دان  ــت چین ــی وضعی ــکل 16 بررس ــد. ش ــی کن را بررس
بــه  ورود  از  پــس  در ســاعت های مختلــف  جوجه هــا 

ــد. ــان می ده ــرورش را نش ــالن پ س

شکل 16- بررسی وضعیت پربودن چینه دان جوجه

17- کنتــرل دمــای بــدن جوجه هــا: کارگــر ســالن بایــد 
صبــح روز بعــد از جوجه ریــزی )روز دوم جوجه ریــزی( 
بــا قــرار دادن پــای جوجــه بــر روی گــردن یــا گونــه خــود 
درجــه حــرارت بســتر را کنتــرل کنــد. درصورتی کــه قبــل 
ــی  ــه اقدام ــود. چ ــده ب ــرم نش ــوب گ ــا خ از ورود جوجه ه

بایــد انجــام شــود.
18– کنتـرل حوضچه هـای ضدعفونی کننده ورودی های 
مرغـداری از نظـر غلظت ماده ضدعفونی کننـده و مقدار آب.

ــرف دان، آب و دارو  ــات، مص ــداد تلف ــت تع 19- یادداش
ــه. ــری جداگان در دفت
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 مراقبت های روز اول ورود جوجه 

ــی  ــت بررس ــد به دق ــالن بای ــا، س ــل از ورود جوجه ه قب
شــود. پــس از شــروعی ضعیــف، زمــان کمــی بــرای جبــران 
ــدود  ــی آن در ح ــدت زندگ ــه م ــتی ک ــه گوش ــد جوج رش
1000 ســاعت اســت، وجــود دارد. بنابرایــن هر ســاعت 0/1 
ــک دوره  ــرد. در ی ــر می گی ــی جوجــه را در ب درصــد زندگ
24 ســاعته بــا شــرایط نامناســب عــالوه بــر عــوارض ثانویــه، 

2/4 درصــد عملکــرد از دســت مــی رود.
یــک روزه  جوجه هــای  بالــغ،  پرنــدگان  برخــالف 
ــد  ــک ح ــود را در ی ــدن خ ــای ب ــی دم ــد به خوب نمی توانن
ثابــت نگــه دارنــد. بنابرایــن دمــای بــدن آنهــا تحــت تأثیــر 
دمــای محیــط قــرار می گیــرد. در مرحلــه جنینــی و چنــد 
ــدگان  ــچ(، پرن ــم )ه ــدن از تخ ــرون آم ــد از بی روز اول بع
خونســرد هســتند و هماننــد خزنــدگان، دمــای بــدن آنهــا 
تحــت تأثیــر درجــه حــرارت محیــط اطرافشــان اســت. در 
واقــع جوجــه به علــت تکامل نیافتــن سیســتم تنظیــم 
دمــای بــدن نمی توانــد تــا ســن دو هفتگــی دمــای 
ــی  ــی تنظیــم کنــد. اگــر ســالن خیل ــدن خــود را به خوب ب
ســرد باشــد، دمــای بــدن جوجــه نیــز کــم می شــود کــه 
می توانــد بــه رشــد جوجــه آســیب وارد کنــد و حساســیت 
آنهــا را بــه بیمــاری افزایــش دهــد. اگــر هــوای ســالن خیلی 



53  اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی

گــرم باشــد، دمــای بــدن جوجــه نیــز بــاال مــی رود و ســبب 
ــه  ــک روزه ب ــه ی ــود. جوج ــدن می ش ــت دادن آب ب ازدس

ــای ســالن بســیار حســاس اســت. ســردبودن دم
بــرای کســب حداکثــر عملکــرد تولیــدی پرنــده، دمــای 
ــه  ــدود 29 درج ــد ح ــزی بای ــگام جوجه ری ــتر در هن بس
ــای  ــر از دم ــی مهم ت ــای کــف خیل ســانتی گراد باشــد. دم
هواســت. جوجــه یــک روزه حــدود 5 ســانتی متر قــد دارد 
و دمــای هــوا در ایــن ارتفــاع متأثــر از دمــای کــف اســت. 
ــده اند،  ــرم نش ــزی گ ــل از جوجه ری ــه قب ــالن هایی ک س
ــه  ــود ک ــت ش ــا یاف ــف آنه ــی روی ک ــت نقاط ــن اس ممک
ــوای  ــای ه ــانتی گراد از دم ــه س ــدود 5 درج ــای آن ح دم
ارتفــاع حــدود یــک متــر کم تــر باشــد. حتــی در بهتریــن 
ســالن های مرغــداری نیــز دمــای بســتر حــدود 1 تــا 1/5 
درجــه ســانتی گراد پایین تــر از دمــای هــوای ارتفــاع یــک 

متــری اســت.
ــا  ــد، جوجه ه ــرد باش ــتر س ــا بس ــالن ی ــای س ــر دم اگ
ــح و  ــال آن فعالیــت صحی ــه دنب دچــار اســترس شــده و ب
ــن  ــود. ای ــل می ش ــه مخت ــی جوج مناســب سیســتم ایمن
مســئله باعــث افزایــش حساســیت جوجــه بــه عفونــت کلی 
باســیلی یــا عفونــت بــا ســایر باکتری هــا و افزایــش تلفــات 

در هفتــه اول می شــود.
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ــد  ــه بای ــایش جوج ــن آس ــه در تأمی ــری ک ــل دیگ عام
بــه آن توجــه کــرد، رطوبــت بســتر اســت. بســتر مرطــوب 
ــه روی  ــی ک ــت و جوجه های ــک اس ــتر خش ــردتر از بس س
ــه روی  ــن اســت ک ــد ای بســتر مرطــوب می نشــینند، مانن
یــک پــد تبخیــری بــزرگ نشســته باشــند. بــا تبخیرشــدن 
ــود و  ــر می ش ــرف تبخی ــتر ص ــرارت بس ــتر، ح آب از بس
موجــب سردشــدن دمــای بســتر و کاهــش دمــا می شــود. 
از  بایــد  ســرمایی  اســترس  به حداقل رســانیدن  بــرای 
مرطوب شــدن بســتر قبــل از اســتفاده در ســالن مرغــداری 
جــداً پرهیــز کــرد و در صــورت مرطوب بــودن بســتر، بایــد 
ــزی را  ــل از جوجه ری ــالن قب ــردن س ــان گرم ک ــدت زم م

ــر کــرد. دو براب
ــه  ــی هرچ ــی در روز اول، دسترس ــم و حیات ــه مه نکت
ــتن  ــت. دسترسی نداش ــه آب و دان اس ــا ب ــر جوجه ه زودت
ــای روده  ــث کاهــش پرزه ــه باع ــای اولی ــذا در روزه ــه غ ب
و کاهــش ترشــح آنزیم هــای دســتگاه گــوارش )روده( 
ــا مصــرف غــذا فعالیــت آنزیم هــا و رشــد روده  می شــود. ب
ــه در روز اول باعــث جــذب بهتــر  ــر می شــود. تغذی بیش ت
ــود.  ــده می ش ــذی در پرن ــواد مغ ــذب م ــود ج زرده و بهب
تغذیــه روز اول بــا آرد ذرت بــه دلیــل فقــر پروتئیــن باعــث 
بنابرایــن  بــدن می شــود.  بافت هــای  نارســایی رشــد 
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ــه  ــه ورود جوج ــاعات اولی ــان س ــود در هم ــه می ش توصی
ــی اســتفاده شــود. ــه ســالن از دان اصل ب

در شــرایط ایدئــال، جوجه هــا بایــد در کم تــر از هشــت 
ســاعت پــس از بیرون آمــدن از تخــم )هــچ( بــه آب و 
خــوراك دسترســی داشــته باشــند. تأخیرهــای طوالنی تــر 
ــیون(  ــدن )دهیدراتاس ــد آب ب ــش از ح ــدن بی ــه کم ش ب
ــدن  ــد وزن ب ــدود 85 درص ــود. ح ــر می ش ــه منج جوج
ــده از آب تشــکیل شــده اســت.  ــا آم ــه دنی ــازه ب جوجــه ت
جوجــه بــا ازدســت دادن 10 درصــد آب بــدن از گلــه 
ــدن  ــا ازدســت دادن 20 درصــد آب ب ــود و ب حــذف می ش
ــدار  ــه مق ــه ب ــریع جوج ــن دسترســی س ــرد. بنابرای می می

ــم اســت. ــی آب مه کاف
تقریبــاً 24 ســاعت پــس از جوجه ریــزی حــدود 80 
درصــد، 48 ســاعت بعــد حــدود 90 درصــد و 72 ســاعت 
ــر  ــه دان پ ــد چین ــا بای ــد جوجه ه ــدود 100 درص ــد ح بع
داشــته باشــند؛ در غیــر این صــورت بایــد بررســی شــود چه 
ــی مصــرف  ــا دان کاف ــث شــده اســت جوجه ه ــی باع عامل
نکننــد. چینــه دان جوجه هــا بایــد در هنــگام لمس کــردن 
ــرم و منعطــف باشــد. چینــه دان ســفت نشــان می دهــد  ن
ــه اســت.  ــرار نگرفت ــا ق ــار جوجه ه ــی در اختی کــه آب کاف
بنابرایــن الزم اســت به ســرعت میــزان دسترســی پرنده هــا 
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بــه آب در ســالن بررســی شــود. چینــه دان متــورم و 
ــی شــل نشــان می دهــد کــه پرنده هــا  متســع )پهــن(، ول
ــدازه کافــی دان دریافــت نکرده انــد و در ایــن شــرایط  به ان
ــترس  ــت در دس ــریع تر وضعی ــه س ــه هرچ ــت ک الزم اس

بــودن دان در ســالن بررســی شــود.
ــتگاه  ــای اول، دس ــردن دان در روزه ــر مصرف نک در اث
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــود و فعالی ــک نمی ش ــوارش تحری گ
نیــز مختــل می شــود و چــون جوجه هــا هیچ گونــه 
ــردن  ــرای جبران ک ــد، ب ــت نمی کنن ــی دریاف کربوهیدرات
ــای  ــرژی از باقی مانده ه ــد جــذب ان ــت نیازمن ــن وضعی ای
کیســه زرده می شــوند. در واقــع به منظــور تأمیــن انــرژی 
مــورد نیــاز جوجــه، مــواد موجــود در زرده دفــع نمی شــوند 
و در کیســه زرده باقــی می ماننــد. ایــن حالــت باعــث 
ــب  ــه زرده و موج ــت کیس ــروز عفون ــال ب ــش احتم افزای
کاهــش جــذب پادتن هــای )آنتی بادی هــای( مــادری 

موجــود در زرده می شــود.
تخــم  از  تــازه  جوجه هــای  در  تشــنگی  مکانیســم 
خارج شــده کامــاًل توســعه یافته نیســت و تــا زمانــی 
ــک  ــد، تشــنگی تحری ــذا مصــرف نکرده ان ــا غ ــه پرنده ه ک
ــا  ــنگی ب ــه تش ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــود. ای نمی ش
مصــرف مــواد مغــذی و انــرژی زا تحریــک می شــود. 
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ــه  ــذا در ســاعات اولی ــه غ ــا ب ــن دسترســی جوجه ه بنابرای
ــت. ــم اس ــیار مه ــوب بس ــد مطل ــه رش ــیدن ب ــرای رس ب

دســتگاه گــوارش جوجــه بعــد از خــروج از تخــم نابالــغ 
ــام  ــتگی انج ــذا از روده به آهس ــذب غ ــب ج ــت و اغل اس
می شــود. بــا توقــف مــواد مغــذی در لولــه گــوارش 
میکروارگانیســم هایی کــه از محیــط و به خصــوص همــراه 
ــار از  ــب و سرش ــط مناس ــده اند، از محی ــت ش ــذا دریاف غ
مــواد غذایــی بهــره کافــی می برنــد و موجــب عفونت هــای 

ــوند. ــه می ش ــر در جوج ــرگ و می ــن و م مزم
به طــور کلــی هرچــه دسترســی جوجه هــا پــس از 
ــب  ــد، موج ــریع تر باش ــذا س ــه آب و غ ــم ب ــروج از تخ خ
احتمــال  شــود،  جــذب  ســریع تر  زرده  می شــود 
ــت  ــدن از دس ــد و آب ب ــش یاب ــف کاه ــای مختل عفونت ه
ــای  ــدن، پادتن ه ــظ وزن ب ــه حف ــن درنتیج ــرود. بنابرای ن
مــادری کارایــی بهتــر و درنهایــت عملکــرد بهتــری خواهــد 

ــت. داش
کارتن هــای حمــل جوجــه مســئله ای مهــم در روز 
ــه ســالن مرغــداری اســت. کارتن هــای  اول ورود جوجــه ب
ــا  ــه جوجه ه ــس از تخلی ــه پ ــد بالفاصل ــه بای ــل جوج حم
بــه خــارج ســالن منتقــل و در محیــط مناســبی بــا رعایــت 
ــکل های 17 و 18(.  ــوند )ش ــوزانده ش ــی س ــائل ایمن مس
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ایــن کارتن هــا را به هیچ وجــه نبایــد در ســالن نگــه 
داشــت؛ زیــرا میکروب هــای موجــود در بیــن الیه هــای ایــن 
کارتن هــا در محیــط ســالن بخوبــی رشــد می کننــد و باعــث 
بــروز بیمــاری از جملــه چســبندگی عفونــی مقعــد می شــود.

شکل 17- استفاده از کارتن های حمل جوجه در سالن
 به عنوان گارد

شکل 18- سوزاندن کارتن های حمل جوجه یک روزه
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 نـکات درخور توجـه در اولیـن روز ورود جوجه 
بـه مرغداری   

1- هماهنگــی الزم بــا راننــده ماشــین حمــل جوجــه و 
دادن آدرس دقیــق محــل مرغــداری بــه او و اطــالع دقیــق 

از ســاعت ورود جوجــه.
ــل از  ــه قب ــل جوج ــون حم ــردن کامی 2- ضدعفونی ک

ــکل 19(. ــداری )ش ــه مرغ ــه محوط ورود ب

شکل 19- ضدعفونی کردن ماشین حمل جوجه

3- هدایــت کامیــون تــا در ســالن، بررســی کیفــی 
ســریع تر  هرچــه  انتقــال  و  جوجه هــا  و  کارتن هــا 

پــرورش. بــه ســالن  جوجه هــا 
ــا 33  ــد 32 ت ــرورش در ح ــالن پ ــای س ــم دم 4- تنظی

درجــه ســانتی گراد.
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ــالن  ــل س ــد در داخ ــه بای ــل جوج ــای حم 5- کارتن ه
شــوند.  چیــده  دانخوری هــا  و  آبخوری هــا  نزدیــک  و 
ــالن  ــدای س ــمت ابت ــه س ــالن ب ــر س ــا را از آخ کارتن ه

ــکل 20(. ــد )ش بچینی

شکل 20- چیدن کارتن های جوجه در سالن

ــا در  ــام کارتن ه ــدن تم ــد از چی ــه بع ــد دقیق 6- چن
ســالن، شــروع بــه بازکــردن در کارتن هــا از انتهــای 
ــه در  ــد. درصورتی ک ــدای ســالن کنی ــه طــرف ابت ســالن ب
ــه واکسیناســیون، در یک روزگــی واکســن به صــورت  برنام
اســپری وجــود داشــته باشــد، قبــل از تخلیــه جوجه هــای 

ــام داد. ــیون را انج ــوان واکسیناس ــن می ت از کارت
7- در اوایــل دوره پــرورش نیــاز بــه اســتفاده از کل 
ســطح ســالن نیســت و اختصــاص 30 درصــد ســطح ســالن 
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ــه جوجــه کافــی اســت. ب
8- نیــم ســاعت قبــل از ورود جوجه هــا بایــد آب 
آشــامیدنی حــاوی 5 کیلوگــرم شــکر در 100 لیتــر آب در 
ســالن تهیــه شــود؛ چــون اســتفاده بیش تــر از شــکر باعــث 

ــود. ــهال می ش اس
9- در لحظــه ورود جوجــه از دان اصلــی اســتفاده شــود 
ــریع تر  ــا هرچــه س ــتفاده نشــود. جوجه ه و از آرد ذرت اس

دان و آب بخورنــد، عملکــرد بهتــری خواهنــد داشــت.
10- به منظــور تأمیــن رطوبــت الزم، آب پاشــی در راهــرو 
و دیوارهــای ســالن انجــام گیــرد. در زمــان آب پاشــی بایــد 

مواظــب بــود کــه رطوبــت بــاال نــرود و آب جــاری نشــود.
ــس از  ــاعت پ ــار س ــا چه ــض آب آبخوری ه 11- تعوی
ــاعت  ــش س ــا ش ــرد. دانخوری ه ــام گی ــزی انج جوجه ری

ــوند. ــر ش ــه مجــدداً پ ــس از ورود جوج پ
12- در شــب اول ورود جوجه هــا حتمــاً کارگــر در 
ســالن حضــور داشــته باشــد و در صــورت تلف شــدن، 
جوجه هــا به ســرعت بــه خــارج ســالن منتقــل و شــمارش 

ــکل 21(. ــوند )ش ش
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شکل 21- حضور کارگران در سالن در 24 ساعت اول ورود جوجه

 واکسیناسیون جوجه های گوشتی

روش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  واکسیناســیون 
پیشــگیری از بیماری هــای طیــور اســت کــه به طــور 
ــود. در  ــتفاده می ش ــور از آن اس ــت طی ــترده در صنع گس
ایــن صنعــت هزینــه پیشــگیری بســیار ارزان تــر از درمــان 
اســت و واکسیناســیون موفــق تــا حــدود زیــادی درگیــری 
گلــه بــه بیماری هــای مختلــف را کاهــش می دهــد و نیــاز 
بــه مصــرف دارو را بــه کم تریــن میــزان ممکــن می رســاند. 
ــای  ــی در جوجه ه ــل توســعه نیافتن دســتگاه ایمن ــه دلی ب
جــوان ایمن ســاختن جوجه هــا در برابــر عوامــل بیمــاری زا 
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از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــا اســتفاده از 
به طــور  جوجه هــای  واکسیناســیون،  صحیــح  برنامــه 
می شــوند.  واکســینه  بیماری هــا  برابــر  در  یکنواخــت 
ــا برنامــه  برنامــه واکسیناســیون در جوجه هــای گوشــتی ب
ــه  ــادر و شــرایط محیطــی منطق ــه م واکسیناســیون در گل
مرتبــط اســت. در گله هــای مــادر بایــد ســطوح یکنواختــی 
از پادتــن مــادری فراهــم آورده شــود و زمان تجویز واکســن 
ــا  ــم شــود ت ــر اســاس آن تنظی ــای گوشــتی ب در جوجه ه
بتــوان از اثربخشــی واکســن مطمئــن شــد. حفاظــت پرنــده 
ــورو  ــژه گامب ــا به وی ــادری در بیماری ه ــن م ــط پادت توس
ــادری  ــن م ــی پادت ــز اهمیــت اســت، به طوری کــه حت حائ
می توانــد بعضــی از ســویه های واکســن را غیرفعــال کنــد.
پــرورش  صنعــت  در  اســتفاده  مــورد  واکســن های 
ــه دو  ــواد تشــکیل دهنده ب جوجه هــای گوشــتی از نظــر م
گــروه واکســن زنــده و واکســن کشــته تقســیم می شــوند:
1- واکســن زنــده تخفیــف حدت یافتــه یــا اصالح شــده 
ــر در  ــه تکثی ــادر ب ــتفاده در آن ق ــورد اس ــروب م ــه میک ک

بــدن میزبــان اســت؛
2- واکســن غیرفعال شــده )کشــته( کــه میکــروب مــورد 

اســتفاده در آن قــادر بــه تکثیــر در بــدن میزبان نیســت.
ــا  ــتی ب ــور گوش ــیون طی ــنهادی واکسیناس ــه پیش برنام
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توجــه بــه میــزان تیتــر )میانگیــن ســطح پادتــن( مــادری، 
اداره  توصیه هــای  و  منطقــه  در  بیماری هــا  شــیوع 
ــاً در  ــه حتم ــد ک ــت کنی ــت. دق ــاوت اس ــکی متف دام پزش
چهــار روز ابتدایــی تیتــر گامبــورو و برونشــیت و نیوکاســل 
و آنفلوانــزا را از گلــه بگیریــد تــا برنامــه واکسیناســیونتان بر 
اســاس تیتــر بــا ســطح اطمینــان باالتــر و حفاظــت بهتــر 
ــه  ــه ای از برنام ــرا شــود. جــدول 6 نمون ــزی و اج برنامه ری
ــد.  ــان می ده ــتی را نش ــای گوش ــیون جوجه ه واکسیناس
ایــن جــدول فقــط نوعــی برنامــه واکسیناســیون اســت کــه 
در زمــان اجــرای یــک پــروژه تحقیقاتــی اجــرا شــده اســت 
ــود. ــه نمی ش ــر توصی ــق دیگ ــرای مناط ــه ب و به هیچ وج

جدول 6- برنامه واکسیناسیون پیشنهادی در طول دوره پرورش

سن نوع واکسن
)روز(

روش واکسیناسیون

اسپری1برونشیت

)B1( قطره چشمی7نیوکاسل

تزریقی7دوگانه نیوکاسل+آنفلوانزا

آشامیدنی12گامبورو

آشامیدنی17برونشیت

قطره چشمی22نیوکاسل السوتا

آشامیدنی28گامبورو
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 نکات ضروری در انجام واکسیناسیون

- حتمــاً گلــه در روز اول بــه روش اســپری و در روز 14 
بــه روش قطــره چشــمی علیــه بیمــاری برونشــیت عفونــی 
ــا 12  ــای 6 ت ــن روزه ــیون بی ــود. واکسیناس ــینه ش واکس
ــی را  ــد و ایمن ــته باش ــی داش ــر منف ــد تأثی ــی می توان حت

کاهــش دهــد.
ــزار  ــر 10ه ــه ازای ه ــزی ب ــا 3 جوجه ری - در روز 1 ت
قطعــه 10 تــا 15 قطعــه جوجــه به طــور تصادفــی انتخــاب 
ــن  ــر پادت ــرای مشخص شــدن تیت ــری شــود و ب و خون گی
علیــه ویــروس نیوکاســل و گامبــورو بــه آزمایشــگاه معتبــر 
فرســتاده شــود. جــواب آزمایــش را در اختیــار دام پزشــک 
مزرعــه قــرار دهیــد تــا بتوانــد به دقت زمــان واکسیناســیون 

نیوکاســل و گامبــورو را مشــخص کنــد.
ــی  ــیون از مولت ــل از واکسیناس ــاعت قب ــا 48 س - 24 ت
ویتامیــن + اســید آمینــه و 24 ســاعت بعد از واکسیناســیون 

از مولتــی ویتامیــن + الکترولیــت اســتفاده شــود.
ــا 3  ــالن 2 ت ــرارت س ــه ح ــیون درج ــد از واکسیناس - بع
درجــه ســانتی گراد بــه مــدت 24 ســاعت افزایــش داده شــود.

- واکسیناسیون در ساعات گرم روز انجام نشود.
ــت  ــوند و تح ــار می ش ــدگان بیم ــه پرن ــی ک - هنگام
ــرد. ــام نگی ــیون انج ــد، واکسیناس ــرار می گیرن ــان ق درم
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ــامیدنی  ــورت آش ــه به ص ــن هایی ک ــوص واکس - درخص
ــز از  ــوند، هرگ ــتفاده می ش ــپری اس و قطــره چشــمی و اس
وســایل فلــزی اســتفاده نشــود. همه ظــروف و وســایل حمل 
و توزیــع واکســن بایــد پالســتیکی باشــد و از آغشــته کردن 

آنهــا بــا مــواد ضدعفونی کننــد خــودداری شــود.
ــن ها  ــه داری واکس ــل و نگ ــرد را در حم ــره س - زنجی
جــدی بگیریــد. یعنــی حمــل و نقــل واکســن ها در داخــل 

ــد. ــرد باش ــک های س فالس

 روش های معمول واکسیناسیون

1- روش قطره چشمی1؛
2- روش تزریق زیر جلد یا داخل عضالنی2؛ 

3- روش آشامیدنی3؛ 
4- روش اسپری یا روش آئروسل4؛

ــق  ــیون از طری ــال5 )واکسیناس ــوج ب ــح در نس 5- تلقی
ــن  ــز واکس ــی تجوی ــور روش اصل ــال طی ــت ب ــوذ در باف نف
ــا  ــا اســتفاده از ســوزن دو تیغــه ب آبلــه طیــور اســت کــه ب

1. Drop Eye 
2. Injection Intra Muscular or Subcutaneous
3. Water Drinking
4. Spray or Aerosole 
5. Web Wing 
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ــه، واکســن در دو  ــر روی هــر تیغ ــک شــیار ب ــودن ی دارا ب
ــود(. ــح می ش ــه تلقی نقط

نکات کلیدی در واکسیناسیون به روش
 قطره چشمی

1- حـاّلل واکسـن بایـد آب معدنـی یا سـرم فیزیولوژیک 
باشد.

ــه ازای  ــی ب ــا 35 سی س ــی 30 ت ــدار آب مصرف 2- مق
ــد. ــن باش ــر 1000 دوز واکس ه

ــد محاســبه شــود  ــل از اضافه کــردن واکســن بای 3- قب
ــره  ــد قط ــکان چن ــا قطره چ ــا 10 سی ســی آب ب ــه 5 ت ک
تولیــد می کنــد. چــون هــر قطــره مســاوی یــک دوز اســت، 
بعــد بــه تعــداد قطــرات می تــوان آب مــورد نیــاز را 

محاســبه کــرد.
4- واکســن را بــه میــزان مــورد نیــاز یــک ســاعت کاری 

تهیــه کنیــد تــا از گرم شــدن واکســن ممانعــت شــود.
5- سیستم تهویه و گرمایش را باز نگه دارید.

تقسـیم بندی  کوچـک  گروه هـای  در  را  جوجه هـا   -6
کنیـد تـا از ازدحـام بیـش از حـد جوجه ها جلوگیری شـود.
7- در هنــگام واکسیناســیون جوجــه را طــوری بگیریــد 
ــه  ــاًل ب ــه یــک طــرف باشــد و یــک چشــم کام کــه ســر ب
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طــرف بــاال قــرار گیــرد )شــکل 22(. قطره چــکان را کامــاًل 
ــر  ــرای ه ــد. ب ــه از آن بچکانی ــا فاصل ــر چشــم و ب عمــود ب
جوجــه یــک قطــره اســتفاده کنیــد. بعــد از چکانــدن قطــره 

چنــد ثانیــه صبــر کنیــد تــا قطــره کامــاًل جــذب شــود.

شکل 22- واکسیناسیون به روش قطره چشمی
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ــه روش  ــیون ب ــدی در واکسیناس ــکات کلی  ن
تزریقــی

ــل  ــته، )نیوکاس ــن های کش ــق واکس ــان تزری 1- در زم
تزریقــی( شیشــه واکســن 12 ســاعت قبــل در دمــای اتــاق 
20 تــا 25 درجــه قــرار داده شــود تــا روانــی مایــع واکســن 

افزایــش یابــد.
2- از ســرنگ های اتوماتیــک بــرای تنظیــم دوز واکســن 

و تزریــق اســتفاده شــود.
ــم  ــزات بســیار مه ــب تجهی ــش مرت 3- بررســی و آزمای
ــا از تزریــق دوز مناســب اطمینــان حاصــل شــود.  اســت ت
ســر ســوزن ها به طــور مرتــب تعویــض شــوند، مثــاًل 

ــار. ــک ب ــور ی ــر 200 طی ــرای ه ب
4- ســرنگ اتوماتیــک را قبــل از واکسیناســیون امتحــان 
ــود.  ــان حاصــل ش ــی اطمین ــت دوز تزریق ــا از دق ــد ت کنی
ــق  ــم تزری ــر روی حج ــرنگ را ب ــدا س ــن کار ابت ــرای ای ب
ــه  ــق آب در بدن ــا 20 تزری ــد و 10 ت ــم کنی ــوب تنظی مطل
ــد  ــدرج انجــام دهی ــه م ــا لول ــار مصــرف ی ــک ب ســرنگ ی

ــکل 23(. )ش
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شکل 23- آماده سازی واکسن تزریقی
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ــده  ــن کشته ش ــرای واکس ــی ب ــوزن انتخاب ــر س 5- س
بایــد بــه ابعــاد 1 در 15 میلی متر انتخــاب شــده و بعــد از 

هــر 500 تــا 1000 تزریــق تعویــض شــود.
6- واکسیناسـیون بدون عجله انجام شـود؛ زیرا عجله باعث 

ایجاد اسـترس و کاهش کیفیت واکسیناسیون می شود.
ــر  ــردن به صــورت زی ــده گ ــد در قاع ــق می توان 7- تزری
جلــدی یــا داخــل عضالنــی در ســینه یــا ران انجــام شــود 

)شــکل 24(.

شکل 24- واکسیناسیون به روش تزریقی

8- تزریــق داخــل عضالنــی بایــد در ناحیــه گوشــتی دور 
ــطح  ــر س ــود ب ــورت عم ــود و به ص ــام ش ــتخوان انج از اس

پوســت باشــد.
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9- در صــورت فــرو رفتــن ســوزن بــه بــدن واکســیناتور 
حتمــاً ناحیــه بــا آب و صابــون و مــواد ضدعفونــی موجــود 

کامــاًل شســته و بــه پزشــک مراجعــه شــود.
ــینه  ــزاز واکس ــه ک ــد علی ــیناتورها بای ــه واکس 10- هم

ــوند. ش

ــه روش  ــیون ب ــدی در واکسیناس ــکات کلی  ن
ــامیدنی آش

ــر  ــیون براب ــرای واکسیناس ــاز ب ــورد نی ــزان آب م 1- می
یک پنجــم آب مصرفــی روز قبــل از واکسیناســیون اســت. 
امکان پذیــر  اندازه گیــری آب مصرفــی روز قبــل  اگــر 
نباشــد، یــک لیتــر آب بــه ازای هــر روز از ســن گلــه بــرای 

ــه جوجــه اســتفاده شــود. 1000 قطع
ــزار  ــرای 10ه ــاز ب ــورد نی ــزان آب م ــال می ــرای مث ب
ــا 150  ــر اســت ب ــی براب ــه جوجــه در ســن 15 روزگ قطع
ــرای  ــر آب ب ــه 15 لیت ــه ســن 15 روز ب ــا توجــه ب ــر. ب لیت
1000 قطعــه نیــاز اســت و چــون 10هــزار قطعــه جوجــه 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــر آب م ــا 15 لیت ــود دارد، 10 ت وج
ــش  ــر افزای ــا 2 براب ــزان 1/5 ت ــن می ــرم ای در فصــول گ

می یابــد.
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2- اگــر آب کلرزنــی می شــود، پمــپ کلــر را 48 ســاعت 
قبــل از واکسیناســیون خامــوش و 12 تــا 24 ســاعت بعــد 

روشــن کنیــد.
3- بــرای خنثی ســازی کلــر آب از شــیر خشــک بــدون 
ــدیم )16  ــولفات س ــا تیوس ــر( ی ــرم در لیت ــی ) 2/5گ چرب
ــد از زدن  ــد بع ــود. بای ــتفاده ش ــر( اس ــرم در لیت میلی گ
ــن را  ــپس واکس ــرد، س ــر ک ــه صب ــک 10 دقیق ــیر خش ش

ــرد )شــکل 25(. ــه ک اضاف

شکل 25- واکسیناسیون به روش آشامیدنی
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ــروف  ــط از ظ ــع آن فق ــن و توزی ــه واکس ــرای تهی 4- ب
ــود. ــتفاده ش ــتیکی اس پالس

5- قبل از واکسیناسیون یک تا دو ساعت آب قطع شود.
ــوا،  ــا ه ــن ب ــاس واکس ــری از تم ــور جلوگی 6- به منظ

ــود. ــاز ش ــر آب ب ــن زی ــه واکس شیش
7- حجــم آب مصرفــی بایــد حداقــل ظــرف مــدت 1/5 

و حداکثــر 3 ســاعت مصــرف شــود.
8- بهتــر اســت از آب شــرب عمومــی کــه امالح ســنگین 

کم تــری دارد برای واکسیناســیون اســتفاده شــود.
ــم  ــی نی ــر ط ــت و حداکث ــرع وق ــن را در اس 9- واکس

ــد. ــع کنی ــاعت توزی س

ــه روش  ــیون ب ــدی در واکسیناس ــکات کلی  ن
اســپری

   1- در روش اســپری از ســرم فیزیولــوژی یــا آب شــرب 
بــدون کلر اســتفاده شــود.

2- کلرزنــی آب بایــد 24 ســاعت قبــل و بعــد از تجویــز 
واکســن متوقــف شــود. یکــی از راه هــای کاهــش کلــر آب، 
ــا 3 روز در  ــدت 2 ت ــه م ــوا ب ــرض ه ــراردادن آب در مع ق

ــت. ــانتی گراد اس ــه س ــرارت 30 درج ــه ح درج
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3- مقــدار آب مصرفــی در ایــن روش 0/3 تــا 0/5 لیتــر 
ــک روزه در  ــه ی ــه جوج ــر 1000 قطع ــه ازای ه ــالل ب ح
جعبــه و 0/5 تــا 1 لیتــر حــالل بــه ازای هــر 1000 قطعــه 

جوجــه روی بســتر اســت.
ــه درون  ــر آب را ب ــن 5 میلی لیت ــه واکس ــرای تهی 4- ب
شیشــه واکســن تزریــق کنیــد و بــه خوبــی تــکان دهیــد. 
ــردن  ــرای مخلوط ک ــوان ب ــم می ت ــرنگ ه ــتون س از پیس

اســتفاده کــرد.
5- ســر ســوزن را حتمــاً جــدا و واکســن را در ظــرف آب 

مخصــوص اسپری شــده خالــی کنیــد.
6- تمــام سیســتم تهویــه و حرارتــی را خامــوش کنیــد 
و همــه خروجی هــای هــوا را ببندیــد و کمــی هــم شــدت 

نــور را کاهــش دهیــد.
7- از فاصلــه تقریبــاً 30 ســانتی متری واکســن را بــر روی 
ــا 5  ــته 3 ت ــه بس ــد و در جعب ــپری کنی ــا اس ــر جوجه ه س
دقیقــه نگــه داریــد )شــکل 26(. تمامــی جوجه هــا را 2 بــار 

اســپری کنیــد.
ــه و  ــتم تهوی ــد سیس ــه بع ــا 30 دقیق ــدود 15 ت 8- ح

ــد. ــه برگردانی ــت اولی ــه حال ــا را ب ــی و چراغ ه گرمای
9- وســایل اســپری را بــا آب فــراوان بشــویید و بگذاریــد 
تــا خشــک شــود. تمــام وســایل بایــد از خــاك و نــور دور 
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نگــه داشــته شــوند.
ــک  ــته و خش ــا آب شس ــپری ب ــایل اس ــام وس 10- تم

ــود. ــته ش ــه داش ــور دور نگ ــاك و ن ــود و از خ ش
ــوی  ــرای شست وش ــی ب ــواد ضدعفون ــز از م 11- هرگ
وســایل اســتفاده نکنیــد و بایــد از وســایل اســپری کامــاًل 

پالســتیکی اســتفاده شــود.
12- بــرای جلوگیــری از تأثیــرات ســوء واکســن بــر روی 
ــه مایکوپالســما از قطــرات درشــت تر  ــوده ب جوجه هــای آل

در اســپری اســتفاده شــود.

شکل 26- واکسیناسیون به روش اسپری
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ــه روش  ــیون ب ــدی در واکسیناس ــکات کلی  ن
تلقیــح

در ایــن روش، کــه بیش تــر علیــه بیمــاری آبلــه بــه کار 
ــک ســوزن دو شــاخ  ــا اســتفاده از ی مــی رود، واکســن را ب
کــه در داخــل محلــول واکســن فــرو بــرده شــده اســت، در 
ســطح داخلــی بــال )مثلــث بــال( تلقیــح می کننــد. بــرای 
ــه  ــه کارخان ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــردن، از حالل رقیق ک
ــرای 1000 دوز  ــر ب ــوالً 10 میلی لیت ــت. معم ــاخته اس س
ــح  ــی تلقی ــکل 27 چگونگ ــود. ش ــتفاده می ش ــن اس واکس

ــد. ــه را نشــان می ده واکســن آبل

شکل 27- واکسیناسیون به روش تلقیح در زیر بال
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ــتی  ــه گوش ــن های جوج ــن واکس مهم تری
ــد داخل تولی

تعــداد 13 نــوع واکســن طیــور )گوشــتی و تخم گــذار( 
در کشــور مصــرف می شــود کــه مؤسســه تحقیقــات 
ــن ها  ــن واکس ــوع از ای ــازی رازی 10 ن ــن و سرم س واکس
از  تعــدادی  تصویــر   28 شــکل  می کنــد.  تولیــد  را 
واکســن هایی را نشــان می دهــد کــه در جوجه هــای 

گوشــتی اســتفاده می شــود.
ــن تولیدکننــده واکســن های طیــور در  ــران بزرگ تری ای
منطقــه خاورمیانــه اســت و مؤسســه رازی ظرفیــت تولیــد 
ــور را دارد.  ــاز کش ــورد نی ــور م ــت طی ــن های باکیفی واکس
ــه در  ــه رازی ک ــدی مؤسس ــن های تولی ــدادی از واکس تع
ــوند،  ــتفاده می ش ــتی اس ــای گوش ــیون جوجه ه واکسیناس

در جــدول 7 آورده شــده اســت.
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شکل 28- تعدادی از واکسن های جوجه گوشتی تولید داخل
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نام واکس
ن

ت واکس
ترکیبا

ل و 
شک

نوع
ی 

ط ها
توصیه و احتیا
الزم

ط 
شرای

ی
نگه دار

بسته 
ی

بند
ف

نحوه مصر

س 
بور

عفونی
)گامبورو(

س 
۱- ویرو

س 
ت بور

اینترمدیی
عفونی )گامبورو( 

،IB
D071IR سویه

۲- هر دوز واکسن 
دارای حداقل عیار 
 EID50 5/2 10

س
ویرو

واکسن زنده 
ف 

تخفی
ت یافته  

حد
ت 

به صور
لیوفیلیزه 

ت.
اس

ک 
۱- واکسن از سن ی

هفتگی به بعد تجویز شود.
۲- نیاز به استفاده از واکسن 
ت 

س وضعی
یادآور بر اسا

بیماری در منطقه.
۳- با هیچ واکسنی مخلوط 

نشود.
۴- فاصله زمانی مایه کوبی 
ت 

ت، رعای
دو واکسن متفاو
شود.

دمای ۲ تا 
۸ درجه 

سانتی گراد 
و دور از نور. 
در این شرایط 

واکسن تا ۱۴ ماه 
س از تولید قابل 

پ
ت.

ف اس
مصر

در 
ویال های 
۱۰۰۰ و 
 ۲۰۰۰

دوزی با 
ب 

برچس
ت

مشخصا

۱-قطره چشمی، 
۲-آشامیدنی، 

۳-اسپری

آنفلوانزای 
روغنی 

)H
9N

2(

پ غیر فعال 
۱- سروتی

شده آنفلوانزای طیور 
H( با منشأ 

9N
2(

بومی
۲- ماده محافظ 
و یاور روغنی 

)ISA70(

کشته 
ت 

به صور
روغنی

۱- قراردادن چند دقیقه 
ویال واکسن در بیرون 
از یخچال قبل از شروع 

مایه کوبی
ت شرایط استریل 

۲- رعای
در موقع تزریق

در دمای ۲ 
تا ۸ درجه 

سانتی گراد و 
دور از نور. در 
این شرایط تا ۲ 

س از تولید 
سال پ

قابل نگهداری 
ت

اس

در ویال 
-های ۲۵۰ 
میلی لیتری 

همراه با 
ب 

برچس
ت

مشخصا

به ازای هر قطعه 
مرغ، ۰/۲ میلی لیتر 

ت زیرجلدی 
به صور
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ن
نام واکس

ن
ت واکس

ترکیبا
ل و نوع

شک
ی 

ط ها
توصیه و احتیا
الزم

ط 
شرای

ی
نگه دار

ی
بسته بند

ف
نحوه مصر

واکسن 
ت 

برونشی
عفونی 

طیور سویه 
H

-120

س بسیار 
محتوی ویرو

ت داده 
ف حد

تخفی
ت عفونی 

شده برونشی
 H

سویه 120-
ت 

پ ماساچوس
سروتی

ت داده شده در 
کش

SPF تخم مرغ

ف 
زنده تخفی

ت یافته 
حد

ت 
به صور

لیوفیلیزه

ک از 
۱- با هیچ ی

واکسن های زنده دیگر 
مخلوط نشود.

ت فاصله زمانی 
۲- رعای

ت.
دو واکسن متفاو

ف و 
ض خفی

۳- عوار
زودگذر تنفسی پرندگانی 

ت 
با مایکوپالسما مثب

ت بهداشتی 
و مدیری

ناکارآمد

دمای ۴ تا 
۸ درجه 

سانتی گراد 
و دور از نور. 
در این شرایط 
واکسن تا ۱۴ 

س از 
ماه پ

تاریخ تولید 
ف 

قابل مصر
ت.

اس

در 
ویال های 
۱۰۰۰ و 
 ۲۰۰۰

دوزی با 
ب 

برچس
ت

مشخصا

۱-قطره چشمی، 
۲-آشامیدنی، 

۳-اسپری

واکسن 
دوگانه 

 H
120-B

1
)نیوکاسل 

 + B
1

ت(
برونشی

س 
حاوی ویرو

لنتوژن نیوکاسل 
سویه B۱ و 

ف 
س تخفی

ویرو
ت داده شده 

حد
ت عفونی 

برونشی
پ 

H سروتی
-120(

ت(-
ماساچوس

ف 
زنده تخفی

ت یافته 
حد

ت 
به صور

لیوفیلیزه

ف و 
ض بسیار خفی

عوار
زودگذر تنفسی پرندگانی 

که از نظر مایکوپالسما 
ت هستند و گله هایی 

مثب
ت بهداشتی 

که مدیری
ناکارآمد دارند.

در دمای ۲ 
تا ۸ درجه 
سانتی گراد

در 
ویال های 

 ۲۰۰۰
دوزی با 
ب 

برچس
ت

مشخصا

۱-قطره چشمی، 
۲-آشامیدنی، 

۳-اسپری

ادامه جدول 7- خصوصیات تعدادی از واکسن های مورد استفاده در واکسیناسیون جوجه های گوشتی
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نام واک
سن

ت واک
ترکیبا

شکل و نوع
توصیه و 

احتیاط های الزم
ط 

شرای
نگه داری

سته بندی
ب

ف
نحوه مصر

 واکسن 
دوگانه 

نیوکاسل و 
آنفلوانزا

پ غیر 
حاوی سروتی

فعال شده آنفلوانزای 
 )H

9N
طیور )2

با منشأ بومی و 
پ غیر فعال 

سروتی
شده نیوکاسل 

V(، ماده محافظ 
4(

و یاور روغنی 
ت.

ISA(  اس
70(

کشته به صورت 
روغنی 

)برای پیشگیری 
از 

بیمارینیوکاسل 
و انفلوانزای 

H( طیور 
9N

2(
ت.

اس

مشاهده بقایای 
واکسن برای مدت 

کوتاه در محل 
ض 

تزریق از عوار
ت.

جانبی اس

دمای 2 تا 
8 درجه 

سانتی گراد و 
دور از نور

در ویال های 
 250

میلی لیتری 
همراه با 
ب 

برچس
مشخصات

تزریق به صورت 
زیرجلدی در 
ناحیه گردن

نیوکاسل 
روغنی

این واکسن حاوی 
پ غیرفعال 

سروتی
شده نیوکاسل 

V( با منشأ بومی، 
4(

ماده محافظ و یاور 
  )ISA

روغنی )70
ت.

اس

کشته به صورت 
روغنی

مشاهده بقایای 
واکسن برای مدت 

کوتاه در محل 
ض 

تزریق از عوار
ت.

جانبی اس

دمای 2 تا 
8 درجه 

سانتی گراد و 
دور از نور

در ویال های 
 250

میلی لیتری 
همراه با 
ب 

برچس
مشخصات

تزریق 0/2 
میلی لیتر 
به صورت 

زیرجلدی در 
ناحیه گردن
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سن
نام واک

سن
ت واک

ترکیبا
شکل و نوع

توصیه و 
احتیاط های الزم

ط 
شرای

نگه داری
سته بندی

ب
ف

نحوه مصر

نیوکاسل 
B

سویه 1
این واکسن محتوی 

س لنتوژن 
ویرو

 B
نیوکاسل سویه 1

ت داده شده در 
کش

 SPF تخم مرغ های
ت.

جنین دار اس

ف 
زنده تخفی

حدت یافته 
به صورت 
لیوفیلیزه

ف 
ض بسیار خفی

عوار
و زودگذر تنفسی 

پرندگانی که از نظر 
ت 

مایکوپالسما مثب
هستند و گله هایی 

ت 
که مدیری

بهداشتی ناکارآمد 
دارند.

دمای 4 تا 
8 درجه 

سانتی گراد و 
دور از نور

در ویال های 
2000 و 

4000 دوزی 
ب 

با برچس
مشخصات

1-قطره چشمی 
2-آشامیدنی، 

3-اسپری

نیوکاسل 
سویه السوتا

این واکسن محتوی 
س لنتوژن 

ویرو
نیوکاسل سویه 
ت 

السوتا، کش
داده شده در 

 SPF تخم مرغ های
ت.

جنین دار اس

ف 
زنده تخفی

حدت یافته 
به صورت 
لیوفیلیزه

ف 
ض بسیار خفی

عوار
و زودگذر تنفسی 

پرندگانی که از نظر 
ت 

مایکوپالسما مثب
هستند و گله هایی 

ت 
که مدیری

بهداشتی ناکارآمد 
دارند.

دمای 4 تا 
8 درجه 

سانتی گراد و 
دور از نور

در ویال های 
2000 و 

4000 دوزی 
ب 

با برچس
مشخصات

1-قطره چشمی، 
2-آشامیدنی، 

3-اسپری

ادامه جدول 7- خصوصیات تعدادی از واکسن های مورد استفاده در واکسیناسیون جوجه های گوشتی
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 هفـت نکتـه مهم و کلیـدی درخصـوص انواع 
واکسـن ها

ــواع واکســن ها  ــه درخصــوص ان ــور توج ــه درخ 1- نکت
ــمی  ــع رس ــبکه توزی ــد از ش ــن بای ــه واکس ــت ک ــن اس ای

ــه شــده باشــد. تهی
از مایه کوبــی از ســالمت گلــه اطمینــان  2- قبــل 

ــود. ــل ش حاص
3- تاحدامــکان انجــام واکسیناســیون به طــور همزمــان 

در همــه پرنــدگان یــک گلــه انجــام گیــرد.
ــن  ــان ممک ــن زم ــده در کوتاه تری ــن آماده ش 4- واکس

مصــرف شــود.
ــور مســتقیم خورشــید  5- هرگــز واکســن در معــرض ن

یــا حــرارت قــرار گرفتــه نشــود.
ــخ  ــس از انقضــای تاری ــوع واکســن پ ــر ن 6- مصــرف ه

ــت. ــوع اس ــرف آن ممن مص
ــده  ــاز ش ــه ب ــی ک ــا ویال های ــی ی ــای خال 7- ویال ه
ــل  ــور کام ــی به ط ــته( ول ــا کش ــده ی ــن زن ــت )واکس اس
مصــرف نشــده اند، بایــد بــه شــیوه مناســب معــدوم شــوند.
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 تراکم گله جوجه های گوشتی

به منظــور دســتیابی بــه حداکثــر پتانســیل رشــد 
جوجه هــای گوشــتی بایــد شــرایط محیطــی مطلــوب 

ــود. ــن ش تأمی
عواملـی کـه باعـث کاهـش عملکـرد جوجه های 

گوشـتی می شـود:
1- افزایش دما؛

2- کیفیت و تبادل نامناسب هوا؛
3- کاهش تبادل حرارتی بدن؛

4- افزایش غلظت آمونیاك؛
5- دسترسی کم به خوراك و آب.

ــر میــزان بازدهــی جوجه هــای  ــر ب یکــی از عوامــل مؤث
گوشــتی تراکــم گلــه در واحــد ســطح اســت. به نظــر 
می رســد بــا افزایــش میــزان تراکــم گلــه در واحــد ســطح، 
میــزان تولیــد افزایــش خواهــد یافــت و ایــن روش پــرورش 
ــل  ــد از قبی ــای تولی ــش هزینه ه ــای کاه ــی از ابزاره یک
ــد  ــی بای ــت؛ ول ــزات اس ــوخت و تجهی ــر، س ــه کارگ هزین
توجــه کــرد کــه بــاال بــودن میــزان تراکــم گلــه در واحــد 
ســطح بــه عوامــل بســیاری ماننــد قوانیــن رفــاه حیوانــات 
کشــورهای مختلــف، نــوع بهره بــرداری، ســن کشــتار، 
ــدون  ــرورش بســتگی دارد و ب ــیانه و فصــل پ سیســتم آش
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توجــه بــه جنبه هــای مختلــف پــرورش ممکــن اســت بــه 
ــرات  ــا و مشــکالت، تأثی ــل ایجــاد برخــی محدودیت ه دلی
ــی  ــد نهای ــزان تولی ــه و می ــی گل ــازده کل ــر ب ــی ب نامطلوب

داشــته باشــد.
تراکم گله به دو روش تعریف می شود:

روش اول بــر اســاس تعــداد طیــور بــه ازای واحــد ســطح 
یــا میــزان ســطح بــرای هــر پرنــده اســت.

ــد  ــور در واح ــرم وزن طی ــای کیلوگ ــر مبن روش دوم ب
ــا  ــان ب ــورهای جه ــم در کش ــن تراک ــت. میانگی ــطح اس س
توجــه بــه شــرایط مختلــف پــرورش متفــاوت اســت. بــرای 
ــه 40  ــی در فرانس ــن 42 روزگ ــزان در س ــن می ــال ای مث
کیلوگــرم در مترمربــع، ســوئد 30 تــا 36 کیلوگــرم در 
ــع  ــا 35 کیلوگــرم در مترمرب ــع و در انگلیــس 32 ت مترمرب
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه تراکــم و تعــداد جوجه ریــزی 
ــر اســاس مســاحت ســالن انجــام نمی شــود، بلکــه  تنهــا ب
ــت و  ــالن، مدیری ــه س ــتم های تهوی ــد سیس ــی مانن عوامل

ــد. ــن مســئله نقشــی اساســی دارن ــز در ای ــزات نی تجهی
در مطالعــه ای بــرای دســتیابی بــه بهتریــن میــزان 
بازدهــی، دوره پــرورش بــا 18 قطعــه جوجــه در هــر 
مترمربــع آغــاز شــد و در پایــان ســن 6 هفتگــی، بــا 
خارج کــردن بخشــی از گلــه و کاهــش تراکــم آن تــا 
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ســطح 14 قطعــه در هــر مترمربــع، امــکان رشــد جبرانــی 
ــد. ــم ش ــه فراه ــراد گل ــایر اف ــرای س ــر ب بیش ت

ــدت  ــاری به م ــویه تج ــک س ــتی ی ــای گوش جوجه ه
49 روز به منظــور بررســی تعــداد جوجــه در هــر مترمربــع 
مطالعــه شــدند. ســه تراکــم 8/66 و 10/41 و 13/36 قطعــه 
ــوط  ــع مطالعــه شــد. جــدول 8 نتایــج مرب در یــک مترمرب
بــه وزن زنــده، وزن الشــه، مصــرف خــوراك، ضریــب تبدیل 
ــن مطالعــه را  ــی، درصــد تلفــات و شــاخص تولیــد ای غذای

ــد. ــان می ده نش
ــد، از  ــادی داری ــای زی ــع گرم ــه توق ــی ک ــی فصل در ط
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــز کنی ــاال پرهی ــم ب ــا تراک ــزی ب جوجه ری
ــر اســاس  ــزی تنهــا ب اســت کــه تراکــم و تعــداد جوجه ری
ــد  ــی مانن ــه عوامل ــود، بلک ــام نمی ش ــالن انج ــاحت س مس
سیســتم های تهویــه ســالن، مدیریــت و تجهیــزات نیــز در 

ــد. ــن مســئله نقــش اساســی دارن ای
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جدول 8- اثر تراکم های مختل

تعداد جوجه در مترمربع
8/66 قطعه در 1 

مترمربع

10/41 قطعه در 1 

مترمربع

13/36 قطعه در 1 

مترمربع

وزن زنده )گرم(
2618

2476
2665

وزن الشه )گرم(
1952

1746
1999

ك )گرم(
مصرف خورا

6408
5535

5448

ب تبدیل غذایی
ضری

2/49
2/28

2/09

تلفات )درصد(
9

12/5
16/8

ص تولید
شاخ

214
197

211
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 هوای سالن های پرورش طیور 

ــالمت و  ــر روی س ــور ب ــرورش طی ــالن های پ ــوای س ه
آســایش حیــوان تأثیــر فراوانــی دارد. بــه علــت متابولیســم 
ــی  ــدار کاف ــه مق ــور ضــروری اســت اکســیژن ب ــاالی طی ب
در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد. وجــود بعضــی گازهــای 
ســمی کــه به وســیله حیــوان، وســایل گرم کننــده و 
ــث  ــز باع ــوند نی ــد می ش ــالن تولی ــم های س میکروارگانیس
ــور  ــود. به ط ــرگ آن می ش ــی م ــوان و حت ــی حی ناراحت
عمــده ایــن گازهــا شــامل دی اکســید کربــن، منــو اکســید 
کربــن، متــان، ســولفید هیــدروژن و آمونیــاك اســت. 
ــک از  ــر ی ــمی بودن ه ــت س ــاز و غلظ ــد مج ــدول 9 ح ج

ــد. ــان می ده ــالن نش ــا را در س ــن گازه ای

جدول 9- مقدار حد مجاز و کشنده گازها در سالن های
 پرورش طیور

مقدار کشنده حد مجاز )درصد(   نوع گاز
)درصد(

کم تر از 6-اکسیژن

130دی اکسید کربن
0/00250/05آمونیاك

45متان

0/0040/05سولفید هیدروژن
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گاز آمونیاک

ــرورش  ــالن های پ ــود در س ــمی موج ــن گاز س مهم تری
طیــور آمونیــاك اســت. آمونیــاك از تجزیــه اســید اوریــک 
ــیله  ــور به وس ــوع طی ــروژن مدف ــواد دارای نیت ــایر م و س
عوامــل  می شــود.  تولیــد  بســتر  میکروارگانیســم های 
متعــددی باعــث افزایــش تولیــد آمونیــاك در ســالن 
می شــود: افزایــش دفــع مــواد حــاوی نیتــروژن به وســیله 
ــود  ــط، وج ــای محی ــتر، گرم ــت بس ــش رطوب ــور، افزای طی
بســتر.  بــودن  قلیایــی  و  بســتر  در  میکروارگانیســم ها 
افزایــش تراکــم گاز آمونیــاك در ســالن باعــث حالــت تهــوع 
ــور آســیب  ــه طی و ســوزش چشــم کارگــران می شــود و ب
ــمت در  ــاس قس ــر اس ــاك ب ــزان گاز آمونی ــاند. می می رس
ــری آن  ــرای اندازه گی ــود و ب ــان می ش ــون )ppm( بی میلی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرف اســتفاده می شــود. ب ــای مع از کاغذه
کــه آنهــا را مرطــوب می کننــد و در ســالن نگــه می دارنــد. 
تغییــر رنــگ آن از نارنجــی تــا آبــی بیانگــر میــزان غلظــت 
آمونیــاك در ســالن اســت. جــدول 10 غلظت هــای مختلــف 

ــد. ــان می ده ــی از آن را نش ــوارض ناش ــاك و ع آمونی
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جدول 10- غلظت های مختلف آمونیاك در هوای سالن های 
پرورش و عوارض ناشی از آن بر روی پرندگان

غلظت آمونیاک )قسمت در 
)ppm عوارضمیلیون

غیرقابل حس15

قابل حس20-25

تحریک و سوزش چشم ها30-50

عوارض تنفسی و کاهش رشد و 50-100
تولید

تاول روی سینه100-500

مرگ پرندهبیش تر از 500

ــت  ــه غلظ ــت ک ــروری اس ــدول ض ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــر  ــون بیش ت ــمت در میلی ــالن از 25 قس ــاك در س آمونی
نشــود. شــکل 29 آمــاس ایجادشــده روی پلــک خــروس را 
کــه بــه دلیــل ســطوح بــاالی آمونیــاك در ســالن مرغــداری 

ــد. ــان می ده ــت، نش ــده اس ــاد ش ایج
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شکل 29- آماس ایجادشده روی پلک توسط سطوح باالی 
آمونیاك در سالن

بــرای کاهــش غلظــت گاز آمونیــاك در ســالن می تــوان 
مــوارد زیــر را رعایــت کــرد.

- افزایش تهویه سالن؛
- تعویض بستر و خشک نگه داشتن آن؛

ــروژن و  ــن، نیت ــع پروتئی ــره و کاهــش دف ــم جی - تنظی
آب به وســیله طیــور؛

ــن کار  ــرای ای ــر از 7: ب ــه کم ت ــتر ب ــش pH بس - کاه
می تــوان از 2 لیتــر اســید فســفریک یــا 1 کیلوگــرم ســوپر 
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فســفات بــرای هــر مترمربــع بســتر اســتفاده کــرد.

 خصوصیات بستر پرورش جوجه گوشتی

ــرورش مــرغ گوشــتی  بســتر و وضعیــت آن در ســالن پ
موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد در طــی دوره پــرورش بــه 
آن توجــه کــرد. بســتر مــورد اســتفاده بایــد خشــک، نــرم، 
بــدون گــرد و خــاك و همچنیــن بــدون آلودگی هــای 
ــوع کیفیــت بســتر  ــی و قارچــی باشــد. جنــس و ن میکروب
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه نقــص پــا، ایجــاد مشــکل 
در راه رفتــن جوجــه، ضایعــات پوســتی و ســینه ای و 

ــده منجــر نشــود. ــت مشــکالت تنفســی پرن درنهای
ــد از: تراشــه چــوب )3  ــی بســتر عبارت ان ــواع معمول  ان
تــا 5 کیلوگــرم در هــر مترمربــع(، کاه )2/5 تــا 4 کیلوگــرم 
ــرم در  ــا 6 کیلوگ ــج )4 ت ــته برن ــع(، پوس ــر مترمرب در ه
ــد  ــتر بای ــواد بس ــای ذرت. م ــه و خرده ه ــع( ماس مترمرب
به طــور یکنواخــت و بــه عمــق حــدود 5 تــا 8 ســانتی متر 
ــش  ــودن پخ ــود. یکنواخت نب ــش ش ــالن پخ ــطح س در س
ــع دسترســی جوجه هــای  بســتر موجــب محدودیــت و مان
باعــث  همچنیــن  می شــود.  دان  و  آب  بــه  یــک روزه 
به هم خــوردن یکنواختــی گلــه می شــود. مــواد بســتر 
ــه ای مناســب تهیــه شــوند. پوشــال مرطــوب  ــد از محل بای
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)بخصــوص تراشــه چــوب( و کپــک زده ســبب شــیوع 
ــدگان  ــود. پرن ــپرژیلوس( می ش ــی )آس ــای قارچ بیماری ه
وحشــی یــا جونــدگان نباید بــه منبع مواد بســتر دسترســی 
داشــته باشــند. چــون ممکــن اســت باعــث شــیوع آلودگــی 
ســالمونال یــا ســایر عوامــل بیمــاری زا در مرغــداری شــوند. 
در طــی دوره پــرورش بایــد بــه کیفیــت بســتر توجــه کافــی 
ــری  ــتر جلوگی ــدن بس ــدن و تخته ش ــرد و از مرطوب ش ک
شــود. بســتر مرطــوب و نامناســب ســبب شــیوع بیمــاری 
ــاول  کوکســیدیوز، شــیوع ســوختگی مفصــل خرگوشــی، ت
ســینه، افــت کیفیــت الشــه و افزایــش گاز آمونیــاك 
می شــود. بســتر بــا کیفیــت خــوب دارای 20 تــا 30 

ــت اســت. درصــد رطوب
به طــور کلــی مشــخصات  بســتر خــوب عبــارت  

اســت از:
1- سبک وزن باشد؛

2- اندازه ذرات آن متوسط باشد؛
3- خشک باشد، همچنین سریعاً خشک شود؛

4- نرم و راحت و قابل فشرده شدن باشد؛
5- قابلیت جذب باالیی داشته باشد؛

6- ارزان باشد؛
7- قابلیت انتقال حرارتی آن پایین باشد؛
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8- عاری از فساد و زنگ باشد؛
9- قابل تجزیه در محیط باشد؛

ــم  ــی از آن ک ــار ناش ــرد و غب ــت و گ ــز و راح 10- تمی
باشــد؛

11- به عنوان کود قابل فروش باشد.

ــرورش  ــالن پ ــب س ــرارت مناس ــه ح  درج
ــتی  ــه گوش جوج

ــی از  ــتی یک ــای گوش ــرورش جوجه ه ــول دوره پ در ط
عوامــل مؤثــر در بازدهــی تولیــد میــزان دمای محیط اســت. 
ــا  ــدن جوجه ه ــده از ب ــرارت دفع ش ــن ح ــه بی درصورتی ک
و دمــای محیــط تعــادل برقــرار نشــود، جوجه هــا شــرایطی 
بحرانــی را تجربــه خواهنــد کــرد. بنابرایــن کنتــرل و تنظیم 
دمــای بــدن جوجه هــا در هــر دو حالــت کاهــش و افزایــش 
دمــای محیــط هزینه بــر اســت. در دمــای پاییــن جوجه هــا 
ــرارت  ــد ح ــا تولی ــا ب ــد ت ــرف می کنن ــری مص دان بیش ت
بیش تــر بــا ســرمای محیــط مقابلــه کننــد و در دمــای بــاال 
ــرارت  ــش ح ــا کاه ــا ب ــد ت ــرف می کنن ــری مص دان کم ت
ــر  ــد. ه ــه کنن ــط مقابل ــاالی محی ــای ب ــا دم ــدن خــود ب ب
دوی ایــن مــوارد باعــث کاهــش بازدهــی تولیــد می شــود. 
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ــا  ــر از 29 ت ــد )کم ت ــرد باش ــتر س ــالن و بس ــف س ــر ک اگ
30 درجــه ســانتی گراد(، حتــی اگــر دمــای ســالن در حــد 
ــادی را از  ــدگان حــرارت زی ــوب و مناســب باشــد، پرن مطل
ــی  ــن وقت ــد. همچنی ــت می دهن ــان از دس ــق پاهایش طری
روی زمیــن می خوابنــد، بخــش زیــادی از بدنشــان بــا کــف 
ــش  ــرعت کاه ــدن بس ــای ب ــت و دم ــاس اس ــالن در تم س
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــن واضــح اســت ک ــد. بنابرای می یاب
افــت دمــای بــدن در جوجه هــای یــک روزه، تنهــا تنظیــم 
ــز  ــتر نی ــف و بس ــای ک ــی نیســت و دم ــالن کاف ــای س دم
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن موضــوع شــبیه 
حالتــی اســت کــه انســان بــا پــای برهنــه بــر روی زمیــن 

ســرد قــدم بزنــد.
بـرای تنظیم دمـای بسـتر جوجه ها اقدامـات زیر 

ضروری اسـت:
ــدن جوجه هــا  ــه ب ــد باتوجه ب - دماهــای اشاره شــده بای

ــود. تنظیم ش
- ارتفــاع دماســنج از بســتر حــدود 5 تــا 10 ســانتی متر 

. شد با
ــرار داده  ــنج ق ــا 5 دماس ــل 3 ت ــالن حداق ــر س - در ه
ــالن، وســط و  ــدای س ــد در ابت ــنج ها بای ــن دماس ــود. ای ش
انتهــای آن قــرار بگیــرد و قبــل از قــراردادن دماســنج ها از 



97  اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی

صحــت کار آنهــا اطمینــان حاصــل شــود.
- درجــه حــرارت بــا رطوبت نســبی ارتبــاط دارد و هرچه 
ــر  ــه حــرارت بیش ت ــاز ب ــن باشــد، نی ــت نســبی پایی رطوب
ــای  ــه حرارت ه ــه از درج ــرد ک ــه ک ــد توج ــود. بای می ش
ــاب شــود؛  ــرای جوجــه گوشــتی اجتن ــا 35 ب ــاالی 33 ت ب

ــرای جوجه هــا بســیار مضــر اســت. ــرا ب زی
دمــای مــورد نیــاز در گرم کــردن کل ســالن بــرای 
ــه  ــف ب ــرورش جوجه هــای گوشــتی در هفته هــای مختل پ

ــود. ــه می ش ــدول 11 توصی ــر در ج ــرح زی ش

جدول 11- مقدار دمای مناسب سالن پرورش جوجه گوشتی 
در طول دوره پرورش

 
دما )درجه سانتی گراد(سن جوجه

32-133-2 روزگی

31-332-5 روزگی

630-7 روزگی

27-29هفته دوم

25-27هفته سوم

22-24هفته چهارم

20-22هفته پنجم به بعد



98

مدیریـت هـوای گـرم در پـرورش جوجه هـای 

گوشـتی    

جوجه هــای گوشــتی بــرای دســتیابی مجــدد بــه تــوازن 
ــا محیــط اطــراف خــود، در طــی اســترس های  ــی ب حرارت
گرمایــی، تغییــرات رفتــاری و فیزیولوژیک متعــددی از خود 
ــه  ــا ب ــش جوجه ه ــن واکن ــاید اولی ــد. ش ــان می دهن نش
هــوای گــرم، کاهــش تحــرك بدنــی و ایســتادن یا نشســتن 

ــا آبخوری هــا باشــد. ــار دیوارهــا ی در کن
ــه  ــا ب ــود ی ــی تشــدید ش ــه اســترس گرمای درصورتی ک
ــانتی گراد  ــه س ــط از 30 درج ــای محی ــر دم ــی دیگ عبارت
بیش تــر باشــد، سیســتم های خنک کننــده تبخیــری 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــال می شــود. ب ــا فع ــدن جوجه ه در ب
طیــور در ســطح پوســت خــود غــدد عرقــی ندارنــد، تنهــا 
راه تبخیــر آب، از طریــق دهــان و مجــاری تنفســی خواهــد 
بــود. در ایــن شــرایط تعــداد تنفــس جوجــه از 25 بــار در 
دقیقــه تــا 10 برابــر افزایــش یافتــه و بــه 250 بــار در دقیقه 
ــت دادن  ــد. ازدس ــه می زنن ــالح له ل ــه اصط ــد و ب می رس
حــرارت به صــورت گفته شــده انــرژی زیــادی مصــرف 
می کنــد، به طوری کــه تبخیــر هــر میلی لیتــر آب در 
ــرف  ــد. مص ــرف می کن ــرژی مص ــری ان ــدود 540 کال ح
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ــد  ــی تولی ــش بازده ــث کاه ــتقیم باع ــور مس ــرژی به ط ان
ــط،  ــت محی ــود. رطوب ــی می ش ــترس گرمای ــی اس در ط
ــه  ــد. ب ــش می ده ــر را کاه ــق تبخی ــدن از طری خنک ش
ــگام  ــاال در هن ــت ب ــل در صــورت وجــود رطوب ــن دلی همی
ــود. ــر خواهــد ب ــار مخــرب آن بیش ت ــی آث اســترس گرمای

جوجه هــای گوشــتی در طــی اســترس گرمایــی مصــرف 
دان خــود را کاهــش می دهنــد. در ایــن صــورت بــه دلیــل 
ــم(  ــاز )متابولیس ــوخت و س ــل از س ــرژی حاص ــش ان کاه
ــرای تحمــل اســترس  مــواد غذایــی شــرایط مســاعدتری ب
ــش  ــر کاه ــرف دیگ ــا از ط ــود؛ ام ــم می ش ــی فراه گرمای
ــواد الزم  ــت م ــش دریاف ــث کاه ــع باع ــرف دان به طب مص

ــود. ــد می ش ــرای رش ب
روش ها و راهکارهای مقابله با استرس گرمایی

ــه دادن آن  ــز ادام ــدی ســقف و نی ــق عایق بن 1- از طری
حداقــل بــه طــول یــک متــر از طرفیــن می تــوان مقــداری 

از گرمــای ســالن پــرورش را کاهــش داد.
ــس  ــاب را منعک ــور آفت ــه ن ــوادی ک ــتفاده از م 2- اس
ــوان از  ــالن می ت ــقف س ــی س ــطح بیرون ــد. در س می کنن
ــگ  ــه رن ــوان آن را ب ــا می ت ــرد ی ــتفاده ک ــواد اس ــن م ای
روشــن رنگ آمیــزی کــرد و بدیــن طریــق از شــدت 

ــود. ــته می ش ــالن کاس ــل س ــای داخ گرم
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3- در طــی فصلــی کــه توقــع گرمــای زیــادی داریــد، از 
جوجه ریــزی بــا تراکــم بــاال پرهیــز کنیــد.

4- بــا توجــه بــه کاهــش برداشــت دان در طــی اســترس 
گرمایــی، شــرایط الزم بــرای جبــران ایــن مســئله و توزیــع 
مناســب و گســترده تر دان در طــی ســاعات خنــک و نیــز 
روشــنایی کافــی به منظــور تحریــک برداشــت دان در شــب 

را فراهــم کنیــد.
ــق  ــن طری ــا از ای ــر برســد ت ــه حداکث ــد ب ــه بای 5- تهوی
عــالوه بــر خنک کــردن بــدن طیــور بــا اســتفاده از جریــان 
هــوا، گاز آمونیــاك و رطوبت و دی اکســید کربن تولیدشــده 
ــت  ــه رطوب ــرایطی ک ــود. در ش ــارج ش ــالن خ ــز از س نی
محیــط زیــر 70 درصــد باشــد می تــوان از الیه هــای 
ــواده  ــای ه ــردن ســالن در پنجره ه ــرای خنک ک پوشــال ب

اســتفاده کــرد.
ــردن  ــق باالب ــا از طری ــل از اوج گرم ــک ســاعت قب 6- ی
ــف  ــرف دان را متوق ــع آوری دان، مص ــا جم ــا ی دانخوری ه
کنیــد. بعــد از افــت دمــای محیــط می تــوان ایــن کاهــش 
ــا و  ــداد دانخوری ه ــاد تع ــق ازدی ــت دان را از طری برداش
ــرد. ــران ک ــنایی جب ــد روش ــی مانن ــتفاده از محرك های اس
7- آب خنــک و کافــی بــرای جوجه هایــی کــه در 
شــرایط اســترس گرمایــی هســتند، بســیار ضــروری اســت. 
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ــر  ــاد تعــداد آبخوری هــا بســیار مؤث در ایــن خصــوص ازدی
اســت. طیــور در دوران گرمــا تمایــل کم تــری بــه تحــرك 
دارنــد و بایــد آبخوری هــا در کم تریــن فاصلــه از آنهــا 
ــه برهم خــوردن  ــا توجــه ب ــد. از ســوی دیگــر ب قــرار بگیرن
ــزودن  ــی، اف ــا در طــی اســترس گرمای ــوازن الکترولیت ه ت

ــت. ــر اس ــه آب مؤث ــا ب الکترولیت ه
ــد  ــیم، کلری ــات پتاس ــد بی کربن ــالح مانن ــی ام 8- بعض
ــق آب  ــم از طری ــد آمونی ــدیم و کلری ــد س ــیم، کلری پتاس

ــت. ــد اس ــی مفی ــترس گرمای ــرایط اس ــی در ش مصرف
ــد.  ــش یاب ــد افزای ــذی در دان بای ــواد مغ ــت م 9- غلظ
ــاد پروتئیــن جیــره گزینــه مناســبی  ــن شــرایط ازدی در ای
ــره  ــذی جی ــواد مغ ــایر م ــزان س ــد می ــه بای ــت، بلک نیس

ــد. ــش یاب افزای
ــی  ــزان چرب ــاد می ــق ازدی ــرژی از طری ــاد ان 10- ازدی
و  ویتامین هــا  میــزان  اســت.  امکان پذیــر  جیــره  در 
مــواد معدنــی جیــره بایــد بــر اســاس حجــم دان مصرفــی 

جوجه هــا مجــدداً محاســبه شــود.
 C ــن ــد ویتامی ــترس مانن ــد اس ــواد ض ــزودن م 11- اف
و بتائیــن بــه جیــره در طــی دوران اســترس گرمایــی نیــز 

ــود. ــه می ش توصی
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 رطوبت در سالن های پرورش طیور 

کنتــرل رطوبــت در ســالن های پــرورش طیــور اهمیــت 
زیــادی دارد؛ زیــرا کاهــش رطوبــت ســالن باعــث افزایــش 
گــرد و خــاك در ســالن می شــود. همچنیــن افزایــش 
ــع  ــی دف ــا، کاهــش توانای ــت باعــث رشــد میکروب ه رطوب
حــرارت حیــوان، کاهــش ظرفیــت تنفــس طیــور و در کل 
ناراحتــی حیــوان می شــود. در ســالن های مرغــداری 
به جــز اوایــل دوره پــرورش معمــوالً مشــکل کمبــود 
ــکلی  ــن مش ــه چنی ــد. درصورتی ک ــش نمی آی ــت پی رطوب
وجــود داشــته باشــد بــا آب پاشــی کردن یــا تبخیــر آب بــا 
دســتگاه های مه پــاش می تــوان رطوبــت را بــاال بــرد؛ 
ــت  ــودن رطوب ــاد ب ــوالً مشــکل زی ــق معم ــن طری ــا بدی ام

ــکل 30(. ــود دارد )ش وج
رطوبــت مناســب هــوای ســالن بــه دمــای هــوا و شــرایط 
پرنــده بســتگی دارد و در حــدود 60 تــا 70 درصــد اســت. 
رطوبــت مناســب بســتر بــرای جوجه هایــی در حــال 
رشــد 20 تــا 40 درصــد و بــرای پرنــدگان بالــغ 10 تــا 30 
ــوا  ــت ه ــه داری بخــار آب رطوب ــی نگ درصــد اســت. توانای
در دماهــای مختلــف متفــاوت اســت و هرچــه دمــای هــوا 
ــر  ــد شــد. ه ــر خواه ــی بیش ت ــن توانای ــر باشــد، ای بیش ت
ــا  ــوا ب ــا ه ــد ی ــدا کن ــش پی ــوا کاه ــرارت ه ــه ح گاه درج
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ــود در  ــار آب موج ــد، بخ ــدا کن ــاس پی ــردی تم ــم س جس
ــن موضــوع  ــا ای ــد. ام ــع آزاد می کن خــود را به صــورت مای
ــث  ــون باع ــت؛ چ ــب نیس ــداری مناس ــالن های مرغ در س
ــن  ــود. بنابرای ــطوح می ش ــط و س ــت محی ــش رطوب افزای
بــا  کلــی  به طــور  بایــد  طیــور  پــرورش  ســالن های 
مصالحــی ســاخته شــوند کــه حــرارت در ســطوح داخلــی 
ــکیل  ــث تش ــا باع ــرود ت ــر ن ــبنم پایین ت ــه ش ــا از نقط آنه
قطــرات آب در ســقف یــا دیوارهــای ســالن نشــود. در ایــن 
خصــوص مــواد بــا قابلیــت جــذب حــرارت بــاال مثــل فلزات 
ــواد ســیاه رنگ مناســب نیســت. به منظــور جلوگیــری  و م
ــد و  ــق می کنن ــقف را عای ــا و س ــکل، دیواره ــن مش از ای
ســطح داخلــی آنهــا را بــا مــواد عایــق و دارای رنــگ روشــن 
ــد. ــرم می کنن ــالن را گ ــوای س ــانند و ه ــراق می پوش و ب

شکل 30- افزایش رطوبت سالن پرورش توسط دستگاه مه پاش
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 عوامل و منشأ رطوبت سالن
1- هــوای ســالن: کاهــش دمــای هــوا و تشــکیل شــبنم 
در ســطوح ســالن ســبب باالرفتــن رطوبــت می شــود کــه 
بــرای رفــع ایــن مشــکل می تــوان ضمــن اســتفاده از مــواد 

عایــق، دمــای ســالن را افزایــش داد.
2- نفــوذ رطوبــت از کــف ســالن: بــرای جلوگیــری از آن 

می تــوان کــف ســالن را عایــق کاری رطوبتــی کــرد.
ــب  3- ریختــن آب از آبخــوری: الزم اســت به طــور مرت

ــوند. ــرل ش ــا کنت آبخوری ه
4- تنفس: دفع آب به وسیله تبخیر تنفسی.

ــدار حــدود دو  ــن مق ــوع: ای ــع آب به وســیله مدف 5- دف
برابــر مصــرف خــوراك در روز اســت و بــه عوامــل متعــددی 

بســتگی دارد.

 عوامـل افزایـش مصرف و دفـع آب در طیور و 
افزایش رطوبت سـالن  

1- هوای گرم؛ 
2- باال بودن نمک جیره؛

3- باال بودن پروتئین جیره؛
4- باال بودن الیاف خام جیره؛
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5- پایین بودن انرژی جیره؛
6- باال بودن مواد محلول در آب؛
7- وجود میکروارگانیسم در آب؛

8- اسهال طیور.

 راه هـای کاهـش رطوبت اضافی در سـالن های 
پـرورش طیور

ــالن  ــی س ــت اضاف ــروج رطوب ــی در خ ــل اصل ــه عام س
هــوای تــازه، گرمــا و حرکــت هواســت. تهویــه نقــش اصلــی 
و اساســی در خــروج رطوبــت اضافــی از ســالن دارد؛ امــا بــا 
ــت  ــوان مقــدار رطوب ــر می ت ــه زی اســتفاده از اصــول ده گان

ســالن را کاهــش داد:
1- پــس از اتمــام دوره جوجه ریــزی کــود را فــوری 
تخلیــه کنیــد. عمــل خالی کــردن ســریع بســتر ایــن 
اجــازه را بــه بســتر خواهــد داد تــا تحــت تأثیــر هــوا بــرای 

ــود. ــک ش ــاًل خش ــد کام دوره بع
2- ســالن را گــرم نگــه داریــد. گــرم نگــه داشــتن ســالن 
ــت  ــاد رطوب ــت، از ایج ــه در آن نیس ــه جوج ــی ک در زمان

بســتر جلوگیــری خواهــد کــرد.
ــن  ــالن )بی ــودن س ــی ب ــان خال ــا را در زم 3- هواکش ه
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ــر  ــوا در سرتاس ــت ه ــد. حرک ــه داری ــن نگ دو دوره( روش
ــر، امــا مفیــد بــرای حــذف  بســتر یکــی از راه هــای زمان ب
ــتن  ــه داش ــن نگ ــا روش ــن ب ــود. بنابرای ــد ب ــت خواه رطوب
ــد  ــازه بدهی ــالن اج ــودن س ــی ب ــان خال ــا در زم هواکش ه

ــود. ــارج ش ــتر خ ــل از بس ــور کام ــت به ط رطوب
4- جلــوی درزهــای ســالن را کــه موجــب نشــت هــوای 
ــز  ــما نی ــاالً ش ــد. احتم ــود، بگیری ــل می ش ــه داخ ــرد ب س
متوجــه ایــن امــر شــده اید کــه کلوخه شــدن بســتر، 
بیش تــر در مناطــق ســرد رخ می دهــد؛ زیــرا هــوای ســرد 

ــود. ــتر می ش ــت از بس ــال رطوب ــع انتق مان
5- در زمــان گرمــا دادن اولیــه قبــل از ورود جوجــه بــه 

ســالن، هواکش هــا را روشــن کنیــد.
6- سیسـتم های آبخـوری را تنظیـم و تمیـز کنیـد. بـاال 
بـودن بیـش از حد ارتفـاع آبخوری ها یا باال بودن فشـار آب 

در آنهـا باعـث افزایش رطوبت سـالن خواهد شـد.
7- تهویــه مناســب در تمــام نقــاط ســاکن بــا اســتفاده 
ــورت  ــالن ص ــول س ــر ط ــا در سراس ــان هواکش ه از جری

گیــرد.
8- رطوبت نسبی را کنترل کنید.

9- از تفــاوت روز و شــب اســتفاده کنیــد. زمــان کارکــرد 
ــه  ــرا درج ــد؛ زی ــش دهی ــول روز افزای ــا را در ط هواکش ه
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حــرارت و رطوبــت نســبی خــارج ســالن در طــول روز 
ــود. ــد ب ــب خواه ــر از ش بیش ت

10- زمــان کارکــرد هواکش هــا را دســت ودل بازانه 
افزایــش دهیــد. از آنجایــی کــه عمــل تهویــه بــرای حــذف 
ــه  ــاج ب ــورت احتی ــت، در ص ــان اس ــد زم ــت نیازمن رطوب
ــای  ــا ج ــا را ت ــرد هواکش ه ــان کارک ــر، زم ــه بیش ت تهوی

ــد. ــش دهی ممکــن افزای

 تهویه سالن های جوجه های گوشتی 

ــرای جوجــه  ــی از اکســیژن ب ــازه و غن ــوای ت ــن ه تأمی
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــروری و حیات ــئله ای ض ــتی مس گوش
ــالن های  ــی در س ــم مدیریت ــل مه ــی از عوام ــه یک تهوی
ــرورش  ــی پ ــالن های صنعت ــت. در س ــور اس ــرورش طی پ
ــده در ســالن نگــه داری  ــادی پرن جوجه گوشــتی تعــداد زی
ــی  ــه اکســیژن فراوان ــالن ها ب ــن س ــن ای ــوند. بنابرای می ش
نیــاز دارنــد و ازایــن رو گازهــای مضــر تولیدشــده بایــد دفــع 
شــوند. اســتفاده از تهویــه مناســب عــالوه بر تأمین اکســیژن، 
گازهــای مضــر تولیدشــده را نیــز از ســالن خــارج می کنــد.

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی هواس ــروج مکانیک ــه خ تهوی
بــه تعویــض هــوای درون ســالن بــا هــوای بیــرون از 
ــا  ــمت هواده ه ــامل دو قس ــد و ش ــه می گوین ــالن تهوی س
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و هواکش هاســت. هواده هــا و هواکش هــا بایــد مکمــل 
همدیگــر باشــند و هــوا بایــد براحتــی اجــازه ورود به ســالن 

ــد. ــته باش ــروج از آن را داش و خ
حرکــت هــوا بایــد در تمــام نقــاط ســالن یکنواخت باشــد 
و جریــان هــوا نیــز بــه یــک ســمت باشــد. در تهویــه هــوا 
ــه چهــار عامــل مهــم توجــه شــود:  ــه بایــد ب به طــور روزان
ــبی.  ــت نس ــا و رطوب ــوا، دم ــان ه ــرعت جری ــیژن، س اکس
ــدام از  ــه هیچ ک ــت ک ــن اس ــه ای ــور توج ــه درخ ــا نکت ام
ــزار  ــدون اب ــی ب ــتند، یعن ــت نیس ــل قابل رؤی ــن عوام ای
ــوان آنهــا را اندازه گیــری کــرد. بنابرایــن الزم اســت  نمی ت
کــه بــا اســتفاده از وســایلی ماننــد رطوبت ســنج، دماســنج 

ــوند. ــری ش ــنج اندازه گی و بادس

ــرورش  ــالن های پ ــه س ــتم های تهوی  سیس
طیــور 

برحســب مکانیســم، سیســتم های تهویــه بــه انــواع زیــر 
تقســیم می شــوند:

از  نــوع تهویــه  ایــن  1- تهویــه طبیعــی )آزاد(: در 
نیروهــای طبیعــی و آزاد نظیــر صعــود هــوای گــرم و 
ــان  ــن جری ــرد و همچنی ــوای س ــا ه ــدن آن ب جایگزین ش
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ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــتفاده می ش ــاد( اس ــوا )ب ــی ه طبیع
هــوای آلــوده و کثیــف ســالن بــه خــارج هدایــت می شــود. 
به منظــور تهویــه معمــوالً از دریچه هــای ســقفی یــا پنجــره 
ــد  ــه نبای ــوع تهوی ــن ن ــد. در ای در ســالن اســتفاده می کنن
ــه روی هــم باشــند. ایــن  پنجره هــای دو طــرف ســالن روب
ــرورش  ــاد و پ ــا عــرض زی ــرای ســالن های ب ــه ب روش تهوی
صنعتــی طیــور چنــدان مناســب و کارآمــد نیســت و کم تــر 

از آن اســتفاده می شــود.
ــوع  ــن ن ــاوی: در ای ــار مس ــا فش ــی ب ــه مصنوع 2- تهوی
ــا  ــیله هواکش ه ــر دو به وس ــوا ه ــروج ه ــه ورود و خ تهوی

ــود. ــام می ش انج
3- تهویــه مصنوعــی بــا فشــار مثبــت )دمنــده(: در ایــن 
سیســتم هــوای تمیــز به وســیله هواکش هــا به طــور 
مســتقیم بــه داخــل ســالن هدایــت می شــود. در اثــر ایــن 
عمــل نوعــی فشــار مثبــت ولــی خفیــف ایجــاد می شــود. 
بــا ایــن روش از ایجــاد کــوران در اثــر وجــود منافــذ 
ــت  ــف حرک ــکان توق ــود و ام ــری می ش ــی جلوگی احتمال

ــی رود. ــن م ــوا در ســالن از بی ه
4- تهویــه مصنوعــی بــا فشــار منفــی )مکنــده(: در ایــن 
ــا صــورت  ــالن از راه هواکش ه ــوای س ــروج ه سیســتم، خ
ــالن،  ــل س ــوای داخ ــار ه ــش فش ــر کاه ــرد و در اث می گی
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ــه درون ســالن مکیــده می شــود. به منظــور  ــازه ب هــوای ت
ــوای  ــد ه ــن سیســتم بای ــا در ای ــر هواکش ه ــرد بهت عملک
ــود  ــوا وارد ش ــای ورود ه ــق دریچه ه ــط از طری ورودی فق
و نبایــد منافــذ دیگــری در ســالن وجــود داشــته باشــد. از 
طرفــی بایــد راه هــای ورود هــوا طــوری تعبیــه شــود کــه 
ــته  ــود نداش ــوا وج ــان ه ــیر جری ــی در مس ــچ گاه مانع هی
باشــد. مزیــت ایــن سیســتم ایــن اســت کــه هــوای آلــوده و 
کثیــف می توانــد براحتــی از ســالن خــارج شــود و فرصــت 
نفــوذ بــه قســمت های مختلــف و محوطــه مجــاور را پیــدا 
ــا  ــه چــون هواکش ه ــن اســت ک ــب آن ای ــی عی ــد. ول نکن
ــتند،  ــاس هس ــالن در تم ــوای س ــا ه ــتقیم ب ــور مس به ط
ــی  ــان بهره ده ــدت زم ــش م ــدن و کاه ــکان کثیف ش ام

آنهــا وجــود دارد.

 روش های تهویه سالن های پرورش طیور

بــا توجــه بــه نــوع ســالن و شــرایط اقلیمــی روش هــای 
تهویــه بــه شــرح زیــر وجــود دارد:

ــه، هواکش هــا و  ــن روش تهوی ــه عرضــی: در ای 1- تهوی
ــه  ــوند و ب ــب می ش ــالن نص ــی س ــوار طول ــا در دی هواده ه
ــرد  ــام می گی ــی انج ــورت عرض ــه به ص ــب تهوی ــن ترتی ای
ــا  ــالن های ب ــب س ــه، مناس ــن روش تهوی ــکل 31(. ای )ش
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عــرض 8 تــا 12 متــر اســت؛ زیــرا اگــر عــرض ســالن از 12 
متــر بیش تــر باشــد، امــکان تهویــه مناســب ســالن مقــدور 
ــا و  ــن روش ضــروری اســت هواکش ه ــود. در ای نخواهــد ب
ــا نقطــه کــور و کــوران  ــه روی هــم نباشــد ت هواده هــا روب

ــد. ــود نیای ــوا به وج ه

شکل 31- تهویه عرضی در سالن مرغداری

2- تهویــه طولــی: در ایــن روش دریچه هــای ورود 
منتهی الیــه  در  ســالن  طــرف  یــک  انتهــای  در  هــوا 
ــالن  ــر س ــای دیگ ــا در انته ــی و هواکش ه ــای طول دیواره
ــد )شــکل 32(.  ــرار دارن ــی ق ــای طول ــه دیواره در منتهی الی
ــر از 60  ــول کم ت ــا ط ــالن های ب ــه در س ــوع تهوی ــن ن ای
بیش تــر  ســالن  طــول  چنانچــه  قابل اجراســت.  متــر 
باشــد، می تــوان هواکش هــا را در دو انتهــای ســالن و 
ــس  ــا برعک ــالن ی ــط س ــوا را در وس ــای ورود ه دریچه ه
ــه هواکش هــا و هواده هــا  نصــب کــرد. در هــر حــال فاصل
نبایــد بیــش از 60 متــر باشــد. اگــر طــول ســالن بیش تــر 
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ــه  ــا فاصل ــا ب ــا و هواده ه ــد، ضــروری اســت هواکش ه باش
ــوند. ــب ش ــمت نص ــد قس ــده در چن ذکرش

شکل 32- تهویه طولی در سالن مرغداری

3- تهویــه ســقفی: در ایــن روش می تــوان دریچه هــای 
ورود یــا خــروج هــوا را در ســقف و دیوارهــا در نظــر گرفــت. 
ــا  ــرد ی ــیار س ــای بس ــرای منطقه ه ــه ب ــوع تهوی ــن ن ای
بســیار گــرم یــا ســالن های بــا عــرض بیش تــر از 12 متــر 
مناســب اســت. در منطقه هــای گرمســیر بایــد هواکش هــا 
را در ســقف در نظــر گرفــت تــا هــوای گــرم ســقف را کــه 
بــه علــت ســبکی بــه قســمت بــاال صعــود می کنــد، بــر اثــر 

واکنــش هواکش هــا بــر روی طیــور جریــان پیــدا کنــد.
ــام  ــه ن ــی ب ــوان کانال های ــت: می ت ــن ج ــه ف 4- تهوی
فــن جــت در ارتفــاع 30 ســانتی متری از ســقف در مرکــز 
ــتیک  ــوالً از پالس ــا معم ــن کانال ه ــرد. ای ــب ک ــالن نص س
یــا ورقــه آهــن گالوانیــزه بــه شــکل اســتوانه و بــه قطــر 50 
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تــا 100 ســانتی متر ســاخته می شــوند و ســوراخ هایی 
ــد.  ــه دارن ــراف بدن ــانتی متر در اط ــا 20 س ــر 5 ت ــه قط ب
انتهــای ایــن کانــال بســته اســت و در ابتــدای آن یــک فــن 
ــال هدایــت می کنــد  ــه داخــل کان قــوی، هــوا را بشــدت ب
تــا هــوای دمیده شــده از ســوراخ های کانــال به طــرف 
کــف ســالن خــارج شــود و باعــث جریــان هــوای گــرم زیــر 
ســقف به طــرف پاییــن شــود. مزیــت ایــن روش ایــن اســت 
ــرم،  ــوای ورودی را گ ــزوم، ه ــورت ل ــوان در ص ــه می ت ک
ــا مرطــوب کــرد. همچنیــن تهویــه در  ســرد، ضدعفونــی ی

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــورت یکنواخ ــالن به ص کل س
امــروزه در بیش تــر مرغداری هــا از سیســتم تهویــه 
ــه  ــتم تهوی ــود. در سیس ــتفاده می ش ــی اس ــار منف ــا فش ب
ســالن های پــرورش مــوارد زیــر به عنــوان نکاتــی الزم 
بــرای بازدهــی بــاالی سیســتم تهویــه پیشــنهاد می شــود:
1- میــزان هــوای الزم بــر اســاس وزن زنــده پایــان دوره، 
حداکثــر گرمــای محیــط و وضعیــت رطوبــت در طول ســال 

در نظــر گرفتــه شــود تــا هــوای مــورد نیــاز تأمیــن شــود.
2- ســرعت جریــان هــوا در ســالن حداکثــر 0/2 متــر در 

ثانیــه باشــد.
3- نحــوه ورود هــوا به نحــوی تنظیــم شــود کــه ضمــن 
ــت بنــد 1 و 2 از ایجــاد کــوران در ســالن جلوگیــری  رعای
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ــد. ــل آی به عم
5- هواکش ها حفاظ قابل کنترل داشته باشند.

هواکش هــا  از  هــوا  خروجــی  محــل  زیــر  در   -6
حوضچه هــای مناســب حــاوی آب و مــاده ضدعفونــی 
ــود. ــه ش ــار تعبی ــرد و غب ــش گ ــری از پخ ــرای جلوگی ب

7- حداکثــر هــوای مــورد نیــاز در سیســتم تهویــه فشــار 
منفــی 4 تــا 7 مترمکعــب در ســاعت بــرای هــر کیلوگــرم 
وزن زنــده اســت. در ایــن سیســتم به منظــور تخلیــه 1000 
مترمکعــب هــوا در ســاعت، ســطحی برابــر بــا 0/3 مترمربــع 

هــواده الزم اســت.

 دریچه های ورودی هوا

بســیاری از افــراد اعتقــاد دارنــد هواکش ها رکن اساســی 
ــتباه  ــوری اش ــن تص ــا ای ــتند. ام ــه هس ــتم های تهوی سیس
ــری را  ــش مهم ت ــوا نق ــای ورودی ه ــرا دریچه ه ــت؛ زی اس
ــای ورودی  ــد. دریچه ه ــا می کنن ــه ایف ــتم تهوی در سیس
هــوا شــکل و کیفیــت جابه جایــی هــوای ســالن را تعییــن 
می کننــد؛ زیــرا هــوای ورودی توســط ایــن دریچه هــا وارد 
می شــود )شــکل 33(. وجــود هواکش هــای مناســب بســیار 
مهــم اســت؛ امــا هواکش هــا فقــط هــوای داخــل ســالن را 
ــده  ــوای جابه جاش ــم ه ــزان و حج ــد و می ــارج می کنن خ
ــوای ورودی  ــع ه ــوه توزی ــد. نح ــن می کنن ــالن را تعیی س
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ــیار  ــب بس ــه مناس ــاد تهوی ــم آن در ایج ــالن و حج ــه س ب
ــه  ــود در تهوی ــکالت موج ــن مش ــت دارد و بیش تری اهمی
ــتفاده  ــا اس ــد. ب ــود می آی ــا به وج ــن ج ــی از همی مکانیک
از هواکش هــا می تــوان حجــم ورودی هــوا را تعییــن 
ــت  ــوان کیفی ــای ورودی، می ت ــیله دریچه ه ــرد و به وس ک
ــرد. طراحــی مناســب  ــن ک ــوا را در ســالن تعیی ــان ه جری
فن هــا و دریچه هــای ورودی هــوا در ســالن پــرورش، ایــن 
امــکان را به وجــود مــی آورد کــه در فصــول مختلــف ســال 
بــا توجــه بــه گرمــا و ســرمای هــوا فشــار منفــی متناســبی 
را در ســالن ایجــاد کنیــم کــه درنهایــت در کیفیــت هــوای 
ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــالن بس ــع آن در س ــوه توزی ورودی و نح
مثــالً در فصــول ســرد ســال عــدم ریــزش هــوای ســرد بر ســر 
جوجه هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در تابســتان 

افزایــش ســرعت هــوا در ســطح پرنــدگان اهمیــت دارد.

شکل 33- دریچه های ورود هوا
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 مشکالت تهویه در فصل زمستان 

ــی در ســالن های  ــن مشــکالت مدیریت یکــی از مهم تری
ــیر  ــق سردس ــر مناط ــتی در بیش ت ــه گوش ــرورش جوج پ
کشــور مســئله تهویــه در فصــل زمســتان اســت. مرغــداران 
در فصــل زمســتان بــه علــت صرفه جویــی در مصــرف 
ــا  ــا ی ــالن، هواده ه ــردن س ــرای گرم ک ــل ب ــا گازوئی گاز ی
ــز  ــا را نی ــد و هواکش ه ــاز می کنن ــر ب ــا را کم ت پنجره ه
کم تــر روشــن می کننــد. البتــه تعــداد زیــادی از مرغــداران 
ایــن کار را بــه دلیــل تــرس از مشــکل ســرماخوردگی 
جوجه هــا انجــام می دهنــد. ایــن کار باعــث می شــود 
ــه نشــود و اکســیژن در ســالن  ــوای داخــل ســالن تخلی ه
کاهــش یابــد. ازایــن رو باعــث می شــود بیماری هــای 
تنفســی و ناهنجــاری آســیت در جوجه گوشــتی به وجــود 
ــه توجــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــرم بای ــداران محت ــذا مرغ ــد. ل آی
کننــد کــه ضمــن رعایــت دمــای مناســب ســالن در ســنین 
مختلــف و جلوگیــری از کــوران هــوا چنــدان نگــران 
بیش تریــن  نباشــند؛ چــون  ســرماخوردگی جوجه هــا 
مشــکل ســرماخوردگی در 2 الــی 3 هفتــه اول ســن 

ــت. ــردرآوری اس ــل از پ ــای و قب جوجه ه
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 برنامه نوری سالن پرورش جوجه گوشتی

نــور یکــی از عوامل محیطــی بســیار تأثیرگذار بــر عملکرد 
ــای  ــرورش جوجه ه ــژه در پ ــب بوی ــه اغل ــت ک ــور اس طی

ــود. ــی می ش ــدان کم توجه ــتی ب گوش
به طــور کلــی در صنعــت مرغداری بــا کمــک راهکارهای 
مدیریتــی مناســب )ماننــد اســتفاده از یــک برنامــه نــوری 
پرســود،  و  مــداوم(  نــوری  برنامــه  به جــای  مطلــوب 
ــی کاهــش داد.  ــزان مصــرف خــوراك را اندک ــوان می می ت
درنتیجــه، هزینــه خــوراك نیــز مقــداری کاهــش خواهــد 
ــه  ــور توج ــیع درخ ــطح وس ــدار در س ــن مق ــه ای ــت ک یاف
ــنایی  ــاعات روش ــردن س ــن محدودک ــود. همچنی ــد ب خواه
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــرق کم ــرف ب ــی در مص ــه صرفه جوی ب
ــتی  ــای گوش ــادی در جوجه ه ــی اقتص ــن بازده بیش تری
تحــت برنامــه نــوری متنــاوب به دســت می آیــد. بــا توجــه 
ــرای  ــی ب ــی چندان ــار مال ــه ب ــن برنام ــه اینکــه اعمــال ای ب
واحدهــای پــرورش جوجــه گوشــتی نــدارد و بــا اســتفاده از 
یــک دســتگاه تایمــر ســاده قابلیــت اجرایــی دارد، اســتفاده 
ــه  ــنایی: س ــاعت روش ــک س ــاوب )ی ــوری متن ــه ن از برنام

ــود. ــه می ش ــی( توصی ــاعت تاریک س
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 نــکات درخــور توجــه در اســتفاده از برنامــه 
نــوری متنــاوب 

1- یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد در اجــرای برنامــه 
خاموشــی بــدان توجــه کــرد، آب و غــذا و ظرفیــت مــکان 
پــرورش پرنــدگان اســت. در هیچکــدام از مــوارد ذکرشــده 

نبایــد محدودیــت وجــود داشــته باشــد.
ــی  ــه نورده ــرای برنام ــه در اج ــته توج ــه شایس 2- نکت
ــگام  ــه هن ــت جوجه هاســت؛ چراک ــش فعالی ــاوب افزای متن
تاریکــی،  دوره  طــی  از  پــس  چراغ هــا  روشن شــدن 
ــرای خــوردن و آشــامیدن فعالیــت  ــا ب ــا و خروس ه مرغ ه
ــه و در  ــن برنام ــرای ای ــا اج ــن ب ــد. بنابرای ــادی می کنن زی
ــرد و  ــاد گ ــی، از ایج ــا و آب و دان کاف ــود فض ــورت وج ص
ــم  ــر روی ه ــا ب ــار و ســروصدا و هجــوم آوردن جوجه ه غب

جلوگیــری به عمــل می آیــد.
ــر اســت  ــی بهت ــا 14 روزگ ــور از ســن 7 ت 3- شــدت ن
ــه 10  ــد ب ــا 30 لوکــس باشــد و پــس از آن بای بیــن 20 ت
لوکــس کاهــش یابــد. ســپس بــا افزایــش مجــدد بــه 20 تــا 

30 لوکــس برســد.
4- آســان ترین راه بــرای کاهــش شــدت نــور در ســالن 

اســتفاده از دیمــر )کنترل کننــده ولتــاژ( اســت.
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ــز  ــب تمی ــد مرت ــا بای ــای آنه ــا و حباب ه 5- المپ ه
شــوند. وجــود گــرد و غبــار بیــش از حــد المــپ می توانــد 
ــا  ــد. المپ ه ــور بکاه ــر ن ــدت و تأثی ــد از ش ــا 70 درص ت
ــد  ــوخته بای ــای س ــده و المپ ه ــرل ش ــاً کنت ــد مرتب بای
مرتبــاً تعویــض شــوند. معمــوالً المپ هــا در دو ردیــف بــه 
فاصلــه حــدود 3/5 متــر از یکدیگــر و در ارتفــاع 2/2 تــا 2/5 

ــوند. ــب می ش ــف نص ــر از ک مت
ــور در هــر ســالن پــرورش  6- مــدت، شــدت و محــل ن
مــرغ گوشــتی می توانــد اثــر مســتقیم روی عملکــرد 
ــظ و  ــی حف ــور کل ــد. به ط ــته باش ــی داش ــی نهای و بازده
نگــه داری شــدت نــور بــه میــزان حداقــل 0/5 فــوت کنــدل 
ــس( در  ــدل )10 لوک ــوت کن ــر 1 ف ــس( و حداکث )5 لوک
ــادی  ــت زی ــات اهمی ــر اوق ــرغ در بیش ت ــدن م ــطح ب س
دارد. البتــه بــه اســتثنای چنــد روز اول کــه جوجــه بــرای 
پیداکــردن راحــت آب و دان بــه نــور بیش تــری نیــاز دارد، 
اگــر از واحــد وات اســتفاه شــود، بــرای هــر مترمربــع 0/75 

ــور نیــاز اســت. ــا 1 وات ن ت

 آب آشامیدنی

ــده آب  ــود زن ــر موج ــرای ه ــذی ب ــاده مغ ــن م مهم تری
ــت.  ــه آب اس ــدن جوج ــد وزن ب ــدود 70 درص ــت. ح اس
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تهیــه و تأمیــن آب ســالم و بهداشــتی باعــث افزایــش 
بازدهــی تولیــدی در مــزارع پــرورش جوجه هــای گوشــتی 
می شــود. کاهــش مصــرف آب باعــث کاهــش مصــرف دان و 
رشــد می شــود. عملکــرد جوجــه گوشــتی در مزارعــی کــه 
آب آلــوده دارنــد، تقریبــاً همیشــه زیــر میانگیــن اســت. در 
بیش تــر مــزارع پــرورش طیــور بــه کیفیــت آب آشــامیدنی 
ــا  ــن آب آنه ــع تأمی ــه از منب ــی ک توجــه نمی شــود. مزارع
غیــر از شــبکه آب سراســری )شــهری یــا روســتایی( باشــد 

ــد. ــام دهن ــب انج ــور مرت ــای آب را به ط ــد آزمایش ه بای

 کیفیت آب آشامیدنی 

ــوالً  ــداری معم ــک مرغ ــی ی ــن آب مصرف ــع تأمی منب
ــات،  ــق، دســتی(، چشــمه، قن ــق، نیمه عمی آب چــاه )عمی
مخــزن به صــورت اســتخر یــا آب لوله کشــی عمومــی 
تأمیــن فشــار آب الزم و همچنیــن  اســت. به منظــور 
ــاز  ــالن نی ــر س ــی، ه ــواد تقویت ــا و م ــردن داروه اضافه ک
بــه یــک منبــع ذخیــره آب دارد. ظرفیــت ایــن منبــع بــه 
ظرفیــت جوجه ریــزی ســالن بســتگی دارد. نتایــج حاصــل 
ــه از  ــی ک ــق نشــان داده اســت مرغداری های ــک تحقی از ی
ــایر  ــا س ــه ب ــد، در مقایس ــتفاده می کنن ــی اس آب لوله کش
ــدول 12  ــد. ج ــری دارن ــات کم ت ــن آب تلف ــع تأمی مناب
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ــد. ــان می ده ــور را نش ــامیدنی طی ــتانداردهای آب آش اس
سیســتم آب آشــامیدنی ســالن بایــد کنتور داشــته باشــد 
تــا به ســادگی بتــوان مصــرف آن را در زمــان دلخــواه ثبــت 
ــه خــوراك در شــرایط عــادی  کــرد. نســبت مصــرف آب ب
ــم در  ــاخص های مه ــی از ش ــت. یک ــه 1 اس ــا 2 ب 1/5 ت
بررســی وضعیــت ســالمت گلــه، کنتــرل آب وهوای آشــیانه 
ــالن  ــره آب س ــع ذخی ــت. منب ــه اس ــه گل ــت تغذی و وضعی
ــاب  ــور آفت ــش مســتقیم ن ــه دور از تاب ــد ب ــکان بای تاحدام
ــد  ــن هرچن ــد. همچنی ــز باش ــه تمی ــرد و همیش ــرار بگی ق
ــزن را  ــرد و مخ ــه ک ــد آب آن را تخلی ــار بای ــک ب ــت ی وق
بخوبــی شســت و تمیــز کــرد. توصیــه می شــود به منظــور 
ــال  ــار در س ــل دو ب ــی حداق ــت، آب مصرف ــی کیفی بررس

آزمایــش شــود.
اگــر دمــای آب کم تــر از 5 درجــه یــا باالتــر از 30 
ــش  ــرف آب کاه ــزان مص ــد، می ــانتی گراد باش ــه س درج
می یابــد. دمــای مناســب آب بیــن 15 تــا 21 درجــه 

اســت. ســانتی گراد 
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جدول 12- استانداردهای کیفی

ب
ترکی

حداکثر سطح قابل قبول
ت

توضیحا

باکتری کل
مقدار 100 کلونی در میلی لیتر

ت.
مقدار صفر کلونی در میلی لیتر مطلوب اس

کلی فرم ها
مقدار 50 کلونی در میلی لیتر

ت.
مقدار صفر کلونی در میلی لیتر مطلوب اس

نیترات
25 میلی گرم در لیتر

ت.
ب و باالتر از این برای پرنده مضر اس

مقدار 10 میلی گرم در لیتر مناس

pH
6/7 تا 8/5

ش عمکرد می شود.
ث کاه

ت و باع
ش تر از 8 مطلوب نیس

pH کم تر از 6 و بی

سختی کل
ت در میلیون

180 قسم
ت و در خارج از این 

ب اس
سطوح سختی آب در دامنه 60 تا 180 مناس

ت.
ب نیس

دامنه مناس

کلرید
250 میلی گرم در لیتر

ت زیان آور باشد.
ش از  50 میلی گرم در هر لیتر ممکن اس

سطح کلراید آب بی

س
م

0/06 میلی گرم در لیتر
ث طعم تلخ آب می شود.

سطوح باالتر باع
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ب
ترکی

حداکثر سطح قابل قبول
ت

توضیحا

آهن
0/3 میلی گرم در لیتر

ث بو و طعم بد آب می شود.
سطوح باالتر باع

سرب
0/02 میلی گرم در لیتر

ت.
سطوح باالتر سمی اس

منیزیم
125 میلی گرم در لیتر

ش از 50 میلی گرم در لیتر درصورتی که 
ت. سطوح بی

سطوح باالتر ملین کننده اس
ت بر روی عملکرد تأثیر بگذارد.

سطح سولفات آب باال باشد، ممکن اس

سدیم
50 میلی گرم در لیتر

سطوح باالی 50 میلی گرم در لیتر به همراه سطح باالی سولفات یا کلراید 
ت بر روی عملکرد تأثیر بگذارد.

ممکن اس

سولفات
250 میلی گرم در لیتر

سطوح باالتر اثر ملین کننده دارد. سطوح باالی  50 میلی گرم در لیتر به همراه 
ت بر روی عملکرد پرنده تأثیر بگذارد.

سطح باالی منیزیم و کلراید ممکن اس

روی
1/5 میلی گرم در لیتر

ت.
سطوح باالتر سمی اس

ت آب آشامیدنی طیور
ادامه جدول 12- استانداردهای کیفی
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 سیسـتم های آب رسـانی سـالن های پـرورش 
جوجه هـای گوشـتی 

سیسـتم آب رسـانی در طیـور بـه دو نـوع بـاز یا 
بسـته طبقـه بنـدی می شـوند:

1- سیستم آب رسانی بسته
ــتم هایی  ــته سیس ــانی بس ــتم آب رس ــور از سیس منظ
اســت کــه آب بــا محیــط بیــرون در تمــاس نیســت. نمونــه 

ــت. ــل اس ــانی نیپ ــتم آب رس ــتم ها، سیس ــن سیس ای

2- سیستم آب رسانی باز
سیســتم هایی  بــه  بــاز  آب رســانی  سیســتم های 
ــاس  ــرون در تم ــط بی ــا محی ــه آب ب ــود ک ــالق می ش اط
یــا  تــراف  سیســتم  سیســتم ها  ایــن  نمونــه  اســت. 
ــتم های  ــه از سیس ــی ک ــت. پرورش دهندگان ــی اس ناودان
ــد به طــور معمــول در  آب رســانی بســته اســتفاده می کنن
مقایســه بــا کســانی کــه از سیســتم آبخــوری بــاز اســتفاده 
ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــتند. عل ــر هس ــد، موفق ت می کنن
سیســتم های آب رســانی بســته، از آلودگــی آب بــا عوامــل 
ــانی  ــود. سیســتم های آب رس ــری می ش ــاری زا جلوگی بیم
ــاز ســبب ایجــاد مشــکالت جــدی در وضعیــت ســالمت  ب
پرنــده می شــوند؛ زیــرا کنتــرل و پــاك نگــه داشــتن ایــن 
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سیســتم ها مشــکل اســت. همچنیــن ایــن سیســتم ســبب 
ــود. ــر می ش ــده دیگ ــه پرن ــده ای ب ــی از پرن ــال آلودگ انتق

 انـواع آبخوری های مورد اسـتفاده در پرورش 
جوجه های گوشـتی 

1- آبخوری های دستی کله قندی
بـرای جوجه هـای جـوان از این نـوع آبخوری ها اسـتفاده 
می شـود کـه توسـط کارگـر قابل کنتـرل باشـد. بنابرایـن 
و  شست وشـو  خالی کـردن،  پرکـردن،  عملیـات  تمامـی 

ضدعفونـی آنهـا را نیـروی کارگـر انجـام می دهـد.

2- آبخوری های اتوماتیک قطره ای )نیپل(
ــب  ــد نص ــوری بای ــک آبخ ــده ی ــر 12 پرن ــه ازای ه ب
شــود. البتــه در 3 تــا 4 روز اول بــه ازای هــر 1000 پرنــده 
ــد نصــب شــود. تعــداد دقیــق  6 آبخــوری اضافــی هــم بای
ــن  ــار آب، س ــزان فش ــه می ــوری ب ــر آبخ ــرای ه ــده ب پرن
زمــان فــروش مــرغ، آب وهــوا و طراحــی مرغــداری بســتگی 

دارد )شــکل 34(.
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شکل 34- سیستم آبخوری اتوماتیک قطره ای )نیپل(

3- آبخوری هـای اتوماتیک سـیفونی یا پالسـون 
)آبخـوری زنگوله ای(

ــا قطــر 40 ســانتی متر  ــه ای ب ــداد 8 آبخــوری زنگول تع
بــه ازای هــر 1000 قطعــه جوجــه الزم اســت )شــکل 34(. 
ــانتی متر  ــر 33 س ــه قط ــرد ب ــای گ درخصــوص آبخوری ه
ــت.  ــدد الزم اس ــک ع ــه ی ــا 100 جوج ــر 80 ت ــرای ه ب
ــالن  ــد به طــور مســتقیم در طــول س ــا بای ــن آبخوری ه ای
ــر  ــه ه ــالن فاصل ــول س ــه در ط ــوند، به طوری ک ــب ش نص
ــن 7  ــا س ــد. ت ــر نباش ــر از 2 مت ــوری بیش ت ــرغ از آبخ م
ــد از 0/6  ــوری بای ــه آبخ ــطح آب از لب ــی س ــا 10 روزگ ت
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ســانتی متر پایین تــر باشــد. بعــد از ســن 10 روزگــی 
ارتفــاع آب در آبخوری هــا بایــد 0/6 ســانتی متر باشــد. 
ــِم  ــه بررســی شــده و از روز هجده ــد روزان ــا بای آبخوری ه
پــرورش ارتفــاع آبخــوری بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه کف 
ــکل 35(. ــد )ش ــا باش ــت جوجه ه ــطح پش ــوری همس آبخ

شکل 35- آبخوری اتوماتیک سیفونی یا پالسون

4- آبخوری های اتوماتیک فنجانی

 15 تــا   5 کــه  هســتند  کوچکــی  آبخوری هــای 
ســانتی متر قطــر و 2/5 تــا 7/6 ســانتی متر عمــق دارنــد و 
ــر اســاس روشــی کــه آب در داخــل آنهــا وارد می شــود،  ب
ــوند. ــه ای تقســیم می ش ــق و ماش ــف معل ــواع مختل ــه ان ب
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در اســتفاده از سیســتم های بســته آبخــوری نکتــه مهــم 
ــاع آبخــوری و فشــار درون آنهاســت. به طــور  ــم ارتف تنظی
معمــول بایــد خطــوط آبخــوری بــه گونــه ای تنظیــم 
ــا 55 درجــه  ــه 50 ت ــا زاوی ــی ب ــا گردن ــور ب ــا طی شــوند ت
ــا ایــن زاویــه تمامــی آبــی کــه از آبخــوری  آب بنوشــند. ب
ــمت  ــه س ــود، ب ــارج می ش ــده خ ــوك زدن پرن ــیله ن به وس
پرنــده هدایــت می شــود و روی بســتر نمی ریــزد. در 
ــاع آبخــوری  ــد ارتف ــاد، بای ــد زی ــرعت رش ــا س ــدگان ب پرن
به صــورت روزانــه تنظیــم شــود. شــکل 36 زاویــه و ارتفــاع 
ــاع نامناســب  ــه و ارتف مناســب آبخــوری و شــکل 37 زاوی

ــد. ــان می دهن ــوری را نش آبخ
در تنظیم فشـار آب درون این آبخوری ها نیز باید شـرایط 
بسـتر را در نظر گرفت. بسـتر مرطوب زیر آبخوری ها بیانگر 
ایـن اسـت کـه فشـار آبخوری هـا زیـاد اسـت، به طوری کـه 
پرنـده نمی توانـد تمامی آنهـا را مصرف کند. در این شـرایط 
بایـد آنقـدر فشـار آب را کـم کرد که بسـتر زیـر آبخوری ها 

شـروع به خشک شـدن کند.
ــن  ــانگر ای ــاك نش ــرد و خ ــر از گ ــک و پ ــتر خش بس
ــی  ــی دسترس ــه آب کاف ــد ب ــده نمی توان ــه پرن ــت ک اس
داشــته باشــد و ایــن امــر منجــر بــه کاهــش دریافــت غــذا 
و کاهــش وزن گیــری می شــود. درصورتی کــه منطقــه 
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زیــر آبخــوری کامــاًل خشــک شــود، فشــار آب را بایــد تــا 5 
ســانتی متر )2 اینــچ( افزایــش داد، بــه گونــه ای کــه کمــی 
نمناکــی در زیــر آن مشــاهده شــود، ســپس ایــن افزایــش 

فشــار متوقــف شــود.
ــامیدنی  ــیون، آب آش ــان واکسیناس ــتثنای زم ــه اس ب
ــر در  ــزان کل ــد. می ــرزده باش ــی کل ــزان کاف ــه می ــد ب بای
آبخوری هــای  در   1  ppm بایــد  آبخوری هــا  ســطح 
 3  ppm و  پالســون  آبخوری هــای  در   2  ppm نیپــل، 
در آبخوری هــای تــراف باشــد. به طــور کلــی از نظــر 
ــک  ــوری کوچ ــر آبخ ــداد زیادت ــتفاده از تع ــی اس مدیریت

ــت. ــزرگ اس ــوری ب ــم آبخ ــداد ک ــر از تع بهت

شکل 36- زاویه و ارتفاع مناسب آبخوری
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شکل 37- زاویه و ارتفاع نامناسب آبخوری 

 تغذیه جوجه های گوشتی

از  هــدف اصلــی تغذیــه طیــور حداکثــر اســتفاده 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت. ب ــدی اس ــی تولی ــیل ژنتیک پتانس
ــه  ــی )ک ــای کامل ــا جیره ه ــور ب ــد طی ــیل، بای ــن پتانس ای
ــه  ــا توج ــده ب ــذی شناخته ش ــواد مغ ــات م ــام احتیاج تم
ــد و ســطح عملکــرد را تأمیــن  ــوع تولی ــه، ســن، ن ــه گون ب
ــد در  ــرعت رش ــم س ــمت اعظ ــوند. قس ــه ش ــد( تغذی کنن
جوجه هایــی گوشــتی مربــوط بــه اشــتهای زیــاد آنهاســت. 
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ــه  ــتند ک ــادر هس ــی ق ــای حیوان ــی از گونه ه ــداد کم تع
10 درصــد وزن بدنشــان خــوراك مصــرف کننــد؛ امــا 
جوجه هــای گوشــتی امــروزه ایــن توانایــی را دارنــد. اشــتها 
بســتگی بــه احتیاجــات حیــوان بــه مــواد مغــذی و میــزان 
ــرورش دارد. شــکل 38  مــواد مغــذی خــوراك و شــرایط پ
ــه نشــان می دهــد. جوجه هــای گوشــتی را در حــال تغذی
ــروزه جوجه هــای گوشــتی از نظــر ژنتیکــی ســرعت  ام
رشــد بســیار زیــادی دارنــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه حداکثر 
پتانســیل ســرعت رشــد بــه شــرایط محیطــی مطلوبــی نیاز 
دارنــد. در میــان شــرایط محیطــی، تغذیه یکــی از مهم ترین 
و مؤثریــن آنهاســت؛ زیــرا بــدون داشــتن برنامــه تغذیــه ای 
مناســب، جوجه هــا بــه حداکثــر ســرعت رشــد خــود 
ــای  ــب در جوجه ه ــه مناس ــه تغذی ــید. برنام ــد رس نخواهن
گوشــتی عــالوه بــر اینکــه باعــث ســرعت رشــد مناســب و 
ــرورش می شــود،  ــان دوره پ ــوب در پای ــت وزن مطل درنهای

از نظــر اقتصــادی نیــز اهمیــت زیــادی دارد.
ــی از  ــذی یک ــواد مغ ــداد م جوجــه گوشــتی از نظــر تع
مشکل پســندترین حیوانــات اســت و نیــاز بــه حداقــل 40 
ــه مقــدار کافــی و  ــد ب مــاده مغــذی ضــروری دارد کــه بای
نســبت مناســب به منظــور ایجــاد حداکثــر رشــد در جیــره 
آنهــا موجــود باشــد. جوجــه گوشــتی نیازمنــد 13 ویتامین، 
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ــی، 13 اســید آمینــه و یــک اســید  ــا 16 مــاده معدن 13 ت
چــرب ضــروری اســت. بنابرایــن جیــره مــرغ گوشــتی بایــد 
ــرژی،  ــب از ان ــی متناس ــه تعادل ــود ک ــم ش ــوری تنظی ط
ــروری،  ــرب ض ــیدهای چ ــه، اس ــیدهای آمین ــن، اس پروتئی

ــد. ــته باش ــا را داش ــی و ویتامین ه ــواد معدن م
ــادل  ــب و متع ــی مناس ــای غذای ــم جیره ه ــرای تنظی ب

ــت ســه نکتــه ضــروری اســت: رعای
* اول اینکــه شــخص بایــد از مــواد مغــذی مــورد نیــاز 
پرنــده ای کــه از ایــن جیــره تغذیــه خواهــد کــرد، آگاهــی 
داشــته باشــد تــا بدیــن وســیله مشــخص کنــد کــدام مــواد 

مغــذی بایــد توســط جیــره تأمیــن شــود.
* دوم اینکــه چــون مــواد مغــذی از طریــق مــواد 
خوراکــی مختلفــی تأمیــن خواهنــد شــد، آگاهــی داشــتن 
ــز  ــی نی ــواد خوراک ــود در م ــذی موج ــواد مغ ــدار م از مق

ــت. ــروری اس ض
* سـوم اینکـه پـس از طـی مراحل فوق نوبت به نوشـتن 
جیـره ای بـا حداقل قیمت فرا می رسـد که مسـتلزم آگاهی 

از قیمـت مـواد خوراکی موجود در بازار اسـت.
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شکل 38- جوجه های گوشتی در حال تغذیه

 اهمیــت اقتصــادی تغذیــه  در پــرورش 
جوجــه گوشــتی 

عمــده  بخــش  گوشــتی  جوجه هــای  پــرورش  در 
ــی  ــه خــوراك اســت. خــوراك به تنهای ــوط ب هزینه هــا مرب
بیــش از 65 درصــد هزینه هــای تولیــد را بــه خــود 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــن می ت ــد. بنابرای ــاص می ده اختص
مــواد خوراکــی ارزان قیمــت بــر اســاس شــرایط منطقــه و 
ــرم  ــر کیلوگ ــای مناســب، قیمــت ه ــتفاده از افزودنی ه اس
ــه  ــده جوج ــداران پرورش دهن ــش داد. مرغ ــره را کاه جی
ــادی  ــدی و اقتص ــت تولی ــر فعالی ــد ه ــز مانن ــتی نی گوش
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ــه  ــد ک ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــد ب ــی می توانن زمان
ــه  ــادی مقرون به صرف ــر اقتص ــا از نظ ــدی آنه ــد تولی واح
ــه  ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــدار ب ــر مرغ ــن ه ــد. بنابرای باش
ســودی اســت کــه بتوانــد در واحــد تولیــدی خــود فعالیتش 
را ادامــه دهــد. بــرای افزایــش درآمــد در مرغــداری معمــوالً 
ــد و  ــی تولی ــش بازده ــد، افزای ــش تولی ــل افزای ــه عام س
کاهــش هزینــه وجــود دارد. بیــش از 65 درصــد هزینه های 
تولیــد را خــوراك بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن 
بــا بهره گیــری از اصــول علمــی و عملــی تغذیــه می تــوان 
ضمــن کاهــش هزینه هــای تولیــد، بازدهــی تولیــد را نیــز 

ــش داد. افزای
ــه  ــرورش جوج ــد پ ــد در واح ــه تولی ــن هزین بیش تری
گوشــتی تغذیــه اســت. بنابرایــن در میــان اقــالم هزینــه ای، 
ــد  ــزان درآم ــر می ــری ب ــل دیگ ــر عام ــش از ه ــه بی تغذی
مرغــدار تأثیــر دارد. متأســفانه بــه دلیــل اینکــه اثــر 
اشــتباه های تغذیــه ای مثــل برخــی عوامــل ماننــد تلفــات 
و هزینه هــای دارو و درمــان ملمــوس نیســت، عامــل 
تغذیــه از چشــم مرغــداران پنهــان می مانــد. بنابرایــن 
تهیــه جیره هــای غذایــی کــه تمــام مــواد مغــذی و 
معدنــی مــورد نیــاز جوجــه را بــا مقــدار مناســب و 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــاده حائ ــد، فوق الع ــن کن ــادل تأمی متع
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ــا تهیــه جیره هــای متناســب  جوجه هــای گوشــتی تنهــا ب
ــه حداکثــر پتانســیل تولیــدی خــود خواهنــد  و متعــادل ب
رســید. درصورتی کــه جیره هــای غذایــی متناســب و 
متعــادل نباشــند، باعــث بــاال رفتــن ضریــب تبدیــل غذایــی 
می شــوند. بــه عبــارت دیگــر بازدهــی تبدیــل خــوراك بــه 
وزن زنــده کاهــش می یابــد. بــرای مثــال اگــر بــا اســتفاده از 
جیــره غذایــی متناســب و متعــادل بتوانیــم ضریــب تبدیــل 
غذایــی را فقــط به انــدازه 0/1 )در صــورت بــاال بــودن 
ضریــب تبدیــل غذایــی کاهــش بیش تــر هــم امکان پذیــر 
اســت( کاهــش دهیــم، یعنــی یــک مــرغ 2/5 کیلوگرمــی 
مقــدار 250 گــرم دان کم تــری مصــرف کــرده اســت. 
ــه  ــه ای ک ــزار قطع ــداری 40ه ــک مرغ ــرای ی ــم ب ــن رق ای
ــرض اینکــه  ــا ف ــد و ب ــزی می کن ــار جوجه ری در ســال 5 ب
قیمــت هــر کیلوگــرم دان 1400 تومــان باشــد، ســاالنه در 
حــدود 70 میلیــون تومــان صرفه جویــی بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. در شــرایط فعلــی کــه ضریــب تبدیــل غذایــی در 
ــت،  ــتی باالس ــه گوش ــرورش جوج ــای پ ــر واحده بیش ت
ــز  ــن نی ــر از ای ــی بیش ت ــاالنه حت ــی س ــدار صرفه جوی مق

می توانــد باشــد.
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 مواد خوراکی در تغذیه جوجه های گوشتی 

در دهه هــای گذشــته مــواد اصلــی تشــکیل دهنده 
ــه ذرت،  ــامل دان ــتی ش ــای گوش ــی جوجه ه ــره غذای جی
کنجالــه ســویا و پــودر ماهــی بــود؛ امــا امــروزه در تغذیــه 
ــتفاده  ــری اس ــبت بیش ت ــی به نس ــواد خوراک ــور از م طی
ــور  ــه طی ــده در تغذی ــی استفاده ش ــواد خوراک ــود. م می ش

را می تــوان به صــورت زیــر دســته بندی کــرد:
1- منابــع تأمین کننــده انــرژی شــامل دانــه ذرت، دانــه 
ــدم، جــو، محصــوالت  ــه گن ــدم، محصــوالت فرعــی دان گن

ــا و... . ــی، مالس ه ــج، محصــوالت فرعــی نانوای فرعــی برن
کنجالــه  شــامل  گیاهــی  پروتئین هــای  منابــع   -2
ســویا، کنجالــه کلــزا، کنجالــه گلوتــن ذرت، کنجالــه تخــم 
ــه  ــد، کنجال ــه کنج ــی، کنجال ــادام زمین ــه ب ــه، کنجال پنب

ــان و... . ــه کت ــا، دان ــردان، باقاله آفتابگ
3- منابــع پروتئین هــای حیوانــی شــامل پــودر گوشــت، 
ــر،  ــودر پ ــور، پ ــودر محصــوالت فرعــی طی ــودر ماهــی، پ پ

پــودر خــون و... .
و  روغن هــا  شــامل  چربی هــا  و  روغن هــا   -4

صنعتــی. و  حیوانــی  گیاهــی،  چربی هــای 
ــام،  ــک طع ــامل نم ــی ش ــواد معدن ــای م 5- مکمل ه
ســنگ های آهکــی، صــدف، کلســیم فســفات ها و... .
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6- اسیدهای آمینه مصنوعی )متیونین، لیزین(.
7- مکمل های ویتامینه.

گیاهـان  آنتی بیوتیک هـا،  )آنزیم هـا،  افزودنی هـا   -8
دارویـی، پروبیوتیک ها، پریبیوتیک ها، کوکسـیدیو اسـتات ها، 
توکسـین  پلـت چسـبان ها، ضدقارچ هـا،  آنتی اکسـیدان ها، 

بایندرهـا و... .

 دانخوری 

ــوری  ــوع دانخ ــر ن ــه ازای ه ــا ب ــداد پرنده ه تع
از: عبارت انــد 

- دانخــوری هــای دســتی ناودانــی: 10 ســانتی متر 
ــه؛ ــر جوج ــرای ه ب

یــک  بشــکه ای(:  )مــدور  اســتوانه ای  دانخــوری   -
دانخــوری بــا قطــر 38 ســانتی متر بــه ازای هــر 70 پرنــده؛

- دانخوری هــای اتوماتیــک لولــه ای بشــقابی )حلزونــی(: 
ــر 65  ــه ازای ه ــانتی متر ب ــا قطــر 33 س ــک دانخــوری ب ی

پرنــده؛
ناودانــی زنجیــری: 2/5  اتوماتیــک  - دانخوری هــای 
ــوری  ــر دانخ ــک مت ــا ی ــده ی ــر پرن ــه ازای ه ــانتی متر ب س

ــکل 39(. ــده )ش ــه ازای 80 پرن ب
ــای  ــدار فض ــخیص دادن مق ــرای تش ــه ب ــار پذیرفت معی
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ــا  ــه جوجه ه ــن اســت ک مناســب دانخــوری و آبخــوری ای
ــد. ــر نمانن ــامیدن منتظ ــوردن و آش ــع خ در مواق

شکل 39- دانخوری زنجیری

ــرورش  ــای پ ــه واحده ــت تغذی ــی وضعی  ارزیاب
جوجه گوشــتی 

ــرد  ــی عملک ــور ارزیاب ــی به منظ ــروژه ای تحقیقات در پ
ــات شــیمیایی و  ــرورش جوجه گوشــتی ترکیب واحدهــای پ
معدنــی جیره هــای پیــش دان )جیــره آغازیــن( و پــس دان 
)جیــره رشــدی( تعــداد 30 واحــد مرغداری هــای صنعتــی 
 AOAC روش هــای  از  اســتفاده  بــا  گوشــتی  جوجــه 
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)1990( در آزمایشــگاه اندازه گیــری شــد. میانگیــن میــزان 
ــته،  ــام، نشاس ــاف خ ــام، الی ــن خ ــک، پروتئی ــاده خش م
ــی خــام، خاکســتر خــام، کلســیم  ــول، چرب ــای محل قنده
و فســفر در جیره هــای پیــش دان بــه ترتیــب 90/72، 
 0/49 و   1/11  ،7/7  ،2/65  ،2/95  ،41/06  ،4/28  ،22/06
ــس دان 90/85، 19/58، 4/11، 39/93،  ــای پ و در جیره ه
2/71، 2/53، 6/62، 1/08 و 0/51 درصــد بــود. میــزان 
ــش دان  ــده در دوره پی ــم محاسبه ش ــرژی قابل متابولیس ان
و پــس دان بــه ترتیــب 2712/87 و 2568/73 کیلوکالــری 

ــود. در هــر کیلوگــرم خــوراك ب
جــداول 13 و 14 مقایســه میــزان پروتئیــن خــام، 
ــبت  ــیم و نس ــده، کلس ــم محاسبه ش ــرژی قابل متابولیس ان
ــس دان  ــش دان و پ ــای پی ــن جیره ه ــه پروتئی ــرژی ب ان
بــا مقادیــر اســتاندارد NRC نشــان  را  ایــن تحقیــق 
می دهــد. جــداول اســتاندارد )NRC)1994 میــزان انــرژی 
ــی جوجه هــای گوشــتی را در  قابل متابولیســم جیــره غذای
دوره هــای آغازیــن، رشــد و پایانــی 3200 کیلوکالــری بــر 
ــه حاضــر  ــا در مطالع ــرده اســت؛ ام ــرم پیشــنهاد ک کیلوگ
از  کم تــر  برآوردشــده  قابل متابولیســم  انــرژی  میــزان 
ــاری  ــا از نظــر آم ــالف آنه ــتاندارد NRC و اخت ــر اس مقادی

ــود. ــی دار )P>0/01( ب معن
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نکتــه درخــور توجــه افزایــش پروتئیــن خــام بــا توجــه 
بــه کمبــود انــرژی قابل متابولیســم اســت. میانگیــن 
انرژی قابل متابولیســم جیره هــای پیــش دان و پــس دان 
 NRC )1994( ــتاندارد ــر اس ــر از مقادی ــا کم ت در نمونه ه
بــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه این ســطوح انــرژی و اســتاندارد 
)NRC )1994 بایســتی میــزان پروتئیــن خــام نمونه هــای 
ــب 19/5 و  ــه ترتی ــا ب ــن جیره ه ــس دان ای ــش دان و پ پی
16/05 درصــد باشــد. در مقایســه بــا ســطح پروتئیــن خــام 
ــن میــزان در جیره هــای پیــش دان و پــس دان  موجــود ای

ــت. ــر اس ــد بیش ت ــب 2/56 و 3/53 درص ــه ترتی ب
افزایـش پروتئیـن خـام جیره هـای غذایـی نمونه هـای 
انـرژی  پاییـن  تراکـم  بـا  مقایسـه  در  مطالعـه  مـورد 
قابل متابولیسـم را می تـوان بـا نسـبت انـرژی بـه پروتئیـن 
بهتـر تفسـیر کرد. جداول اسـتاندارد )NRC)1994  نسـبت 
انـرژی بـه پروتئیـن در جیره هـای آغازیـن و رشـدی را بـه 
ترتیـب 139/13 و 160 گـزارش کرده اسـت، درحالی که در 
جیره هـای غذایـی واحدهـای مـورد مطالعـه، میانگیـن این 
نسـبت ها در پیـش دان و پـس دان بـه ترتیـب 124/31 و 
133/81 بـوده اسـت که در مقایسـه بـا اسـتاندارد )1994( 
NRC در هـر دو مرحلـه پایین تـر اسـت و ایـن اختـالف از 

.)P>0/01( نظـر آمـاری بسـیار معنـی دار اسـت



141  اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی

ش دان با دوره آغازین 0 تا 3 هفتگی
جدول 13- مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی نمونه های پی
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R

C( جداول استاندارد 

ردیف
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2712/87
3200

17/03
٭٭

3
کلسیم )%(

1/11
1

1/83
N

s

4
ت انرژی به پروتئین

نسب
124/31

139/13
5/98
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٭، ٭٭و ns به ترتی
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س دان با دوره رشد 4 تا 6 هفتگی 

جدول 14- مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی نمونه های پ
)N
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 نکات مهم و کلیدی در تغذیه کاربردی طیور

1- جیره هــای غذایــی بایــد بــر اســاس حداقــل قیمــت، 
شــرایط محیطــی، خوراك هــای محلــی و وزن نهایــی 

تهیــه شــوند.
2- کمبــود ویتامیــن و مــواد معدنــی در جیــره به طــور 
ــد.  ــر دارن ــوراك تأثی ــرف خ ــدار مص ــر مق ــتقیم ب غیرمس
ــرای  ــده ب ــک پرن ــا تحری ــی، ب ــواد معدن ــی م ــش جزئ کاه
بیش تــر به دســت آوردن آن، احتمــاالً موجــب افزایــش 
مصــرف خــوراك خواهــد شــد. برعکــس اســتفاده از مقادیــر 
ــث  ــره باع ــی در جی ــواد معدن ــن و م ــد ویتامی ــش از ح بی
بدمزه کــردن دان شــده و موجــب می شــود پرنــده از 

ــد. ــاب کن خــوردن خــوراك اجتن
ــش  ــب افزای ــک موج ــدازه نم ــش از ان ــرف بی 3- مص

مصــرف آب و کاهــش مصــرف خــوراك می شــود.
ــرژی مهم تریــن بخــش جیــره  4- از لحــاظ کمــی، ان
غذایــی )غیــر از آب( حیوانــات را به خــود اختصــاص 
حیوانــات  غذایــی  اســتانداردهای  تمــام  و  می دهــد 
ــورد  ــرژی م ــر اســاس ان ــا ب ــرای فرموله کــردن جیره ه ب

نیــاز پایه گــذاری شــده اند.
5- در مــرغ گوشــتی، میــزان انــرژی جیــره تأثیــر زیادی 
ــه  ــل ب ــدگان تمای ــوراك دارد. پرن ــرف خ ــدار مص روی مق
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ــد.  ــمی دارن ــای متابولیس ــد نیازه ــوراك در ح ــرف خ مص
بنابرایــن بــا کاهــش میــزان انــرژی جیــره، مصــرف خــوراك 
تــا زمانــی کــه از طریــق انبســاط دســتگاه گوارشــی مصرف 

ــد. ــش می یاب خــوراك محــدود شــود، افزای
6- در خوراك هـای پرانـرژی ممکـن اسـت 50 تـا 80 
درصـد از مجموع خوراك از موادی تشـکیل شـده باشـد که 
مصـرف آنهـا اصـوالً به منظـور تأمین انـرژی جیره اسـت. به 
همیـن دلیـل از نظـر اقتصـادی نیـز به مقـدار انـرژی جیره 
اغلـب به عنـوان مهم تریـن عامـل در کاهش قیمـت خوراك 

بـرای تولیـد گوشـت توجه می شـود.
7- جیره هایـی کـه از نظر مواد مغـذی و بخصوص انرژی 
و پروتئیـن متعادل باشـند، حداقل اتـالف حرارتی و حداکثر 

بازدهی اسـتفاده از انرژی را بـرای حیوان دارند.
ــش  ــث افزای ــره باع ــن جی ــطوح پروتئی ــش س 8- افزای
ــود،  ــه می ش ــی الش ــش چرب ــت و کاه ــن و رطوب پروتئی
عــالوه بــر ایــن تراکــم اســیدهای آمینــه جیره غذایــی نیــز 

ــذارد. ــر می گ ــی تأثی ــل غذای ــب تبدی ــر روی ضری ب
ــا  9- کاهــش رشــد اولیــن عالمــت کمبــود پروتئیــن ی

کاهــش یکــی از اســیدهای آمینــه ضــروری اســت.
10- مـالس دارای پتاسـیم سرشـاری اسـت )2/5 تا 3/5 
درصـد( کـه اثـر ملین کنندگـی دارد و اسـتفاده بیـش از 4 
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درصـد آن در جیـره باعـث افزایش رطوبت بسـتر می شـود.
11- اضافه کــردن چربــی بــه جیــره غذایــی باعــث 
ــن  ــد. ای ــود یاب ــوراك بهب ــی خ ــت فیزیک ــود وضعی می ش
ــی و  ــواد خوراک ــزا و م ــبندگی اج ــت چس ــه عل ــود ب بهب
کاهــش ماهیــت گــرد و غبــاری جیــره صــورت می گیــرد.

ــرای افزایــش  ــواع مختلــف چربی هــا ب 12- امــروزه از ان
انــرژی جیــره غذایــی در تغذیــه طیــور اســتفاده می شــود.
13- چربی هــای اشباع شــده حیوانــی و چربی هــای 
ــی هســتند کــه در  ــع عمــده چرب گیاهــی و روغن هــا مناب
ــی  ــی هضــم چرب ــور اســتفاده می شــوند. توانای ــه طی تغذی
در جوجه هــای جــوان محــدود اســت. قابلیــت هضــم 
ــا افزایــش ســن جوجه هــای گوشــتی افزایــش  چربی هــا ب
می یابــد و در ســن 20 تــا 43 روزگــی ممکــن اســت 

ــد. ــته باش ــدار را داش ــن مق بیش تری
14- قارچ هـا، مخمرها و باکتری هـا از عوامل آلوده کننده 

خوراك هستند.
مــدت  نگــه داری،  محــل  نامناســب  شــرایط   -15
ــول  ــت محص ــل از برداش ــرایط قب ــه داری و ش ــان نگ زم
بویــژه  غــالت  آلودگــی  احتمــال  می شــود  موجــب 
توســط  تولیدشــده  )ســم  مایکوتوکســین ها  بــه  ذرت 
قارچ هــا( افزایــش یابــد. از مهم تریــن تأثیــرات منفــی 
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ــی و  ــتم ایمن ــف سیس ــور، تضعی ــر طی ــین ها ب مایکوتوکس
ــت. ــهال اس اس

ــرارت 10  ــه ح ــش از 13 درصــد، درج ــت بی 16- رطوب
ــرایط  ــا 8، ش ــن 4 ت ــانتی گراد و pH بی ــه س ــا 40 درج ت
مناســبی بــرای رشــد کپک هاســت. همچنیــن پلت کــردن 
خــوراك موجــب توقــف رشــد کپــک نمی شــود و فقــط در 

ــد. ــر ایجــاد می کن رشــد کپــک تأخی
بیش تریــن  حیوانــی،  پروتئین هــای  منابــع   -17

احتمــال آلودگــی بــه ســالمونال را دارنــد.
18- ممکــن اســت ســالمونال در یــک گلــه توســط منابع 
مختلــف از محیط زیســت وارد شــود؛ امــا بــه خــوراك مــرغ 
ــت.  ــده اس ــه ش ــه توج ــی همیش ــون اصل ــوان مظن به عن
ــال  ــرای انتق ــوه ای ب ــل عمــده و بالق ــن خــوراك ناق بنابرای

ــود. ــوب می ش ــور محس ــدن طی ــه ب ــم ها ب میکروارگانیس
از مــوارد تشــخیص ســالمونال در  19- در بســیاری 
آزمایشــگاه امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن فقــدان ســالمونال 
ــای  ــه معن ــگاه ب ــه آزمایش ــالی ب ــوراك ارس ــه خ در نمون

ــت. ــالمونال نیس ــوراك از س ــودن خ ــاری ب ع
20- جیره هــای غذایــی جوجه هــای گوشــتی بهتــر 
اســت بــا توجــه بــه کاتالــوگ پرورشــی آنهــا تنظیم شــود. به 
عبــارت دیگــر نیــاز جوجــه به مــواد مغــذی کــه در کاتالوگ 
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پرورشــی بیــان شــده اســت، بایســتی تأمیــن شــود.
ــاد  ــن ایج ــن ضم ــت پایی ــا کیفی ــای ب 21- پروتئین ه
اســترس متابولیکــی، هضــم و جــذب کامــل ندارنــد و دفــع 
ــا آبکی کــردن  ــر اســت و ب مقادیــر هضم نشــده آن، انرژی ب

ــت بســتر را افزایــش می دهنــد. ــوع، رطوب مدف
22- اســتفاده از خــوراك بــا کیفیت پاییــن موجب کاهش 
رشــد، افزایــش ضریــب تبدیــل، کیفیــت بــد الشــه، کاهــش 

ســطح ایمنــی و افزایــش طــول دوره پــرورش می شــود.
دلیــل  بــه  ســویا  در  ضدتغذیــه ای  عوامــل   -23
حرارت نــدادن کافــی ســویا در کارخانــه خــوراك می تواننــد 

ــند. ــذار باش ــه تأثیرگ ــیدهای آمین ــذب اس ــر روی ج ب
23- حــرارت بیــش از حــد در طــی فراینــد تولیــد 
دانه هــای روغنــی )ســویا( ممکــن اســت موجــب کاهــش 
ــد  ــه بع ــن و در درج ــه لیزی ــید آمین ــم اس ــت هض قابلی

ــود. ــتئین ش سیس
در  غیرنشاســته ای  پلی ســاکاریدهای  وجــود   -24
خــوراك، موجــب افزایــش دفــع اســیدهای آمینه می شــود.

ــد  ــام نیازمن ــن خ ــای پروتئی ــور گوشــتی به ج 25- طی
میــزان معینــی از اســیدهای آمینــه هســتند.

ــن  ــتئین، ترئونی ــن، متیونین+سیس ــن، متیونی 26- لیزی
مهم تریــن اســید آمینه هایــی هســتند کــه در تغذیــه 
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طیــور بدان هــا توجــه می شــود.
27- در جیـره حـاوی پـودر گوشـت، محدودیـت اسـید 
آمینـه بـر پایه تریپتوفان و اسـیدهای آمینه گوگرددار اسـت.

ــول،  ــش ط ــث افزای ــره باع ــن جی ــش ترئونی 28- افزای
ــن باعــث  عــرض و عمــق پُرزهــای روده می شــود. همچنی

ــد. ــش یاب ــذی افزای ــواد مغ ــذب م ــود ج می ش
29- اسـیدهای آمینـه جذب شـده مـازاد بـر نیـاز پرنـده 
در بـدن می سـوزد و نیتـروژن آن دفـع می شـود. بنابرایـن 
بـا متعادل کـردن اسـیدهای آمینـه دفع نیتروژن بـه حداقل 

رسـیده و سـودآوری بـه حداکثر می رسـد.
30- عامــل ممانعت کننده تریپســین، از عوامل ضدتغذیه ای 

سویاست.
قادرنــد  گنــدم  در  موجــود  آرابینوزایالن هــای   -31
ــب  ــد و موج ــذب کنن ــود آب ج ــر وزن خ ــدود 10 براب ح
کاهــش هضــم و جــذب مــواد مغــذی شــوند. بنابرایــن در 
ــن مســئله در نظــر  ــره ای ــدم در جی ــتفاده از گن ــان اس زم

ــود. ــه ش گرفت
32- کمبود بیوتین موجب عارضه کبد چرب می شود.

ــرای  ــدم ب ــود در گن ــن موج ــم بیوتی ــت هض 33- قابلی
ــن اســت. ــور بســیار پایی طی

34- اســتفاده از پــودر ماهــی بــا کیفیــت پاییــن، موجب 
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کمبــود تیامیــن در طیــور جــوان می شــود.
35- اســتفاده از داروی ضــد کوکســی دیوزآمپرولیوم در 
گله هــای جــوان می توانــد موجــب کمبــود تیامیــن شــود.
ــا  36- کمبــود سیســتئین موجــب رشــدنکردن پرهــا ی

ــود. ــزی می ش پرری
 K ــن ــس ویتامی ــد پرمیک ــاه از تولی ــه 6 م 37- چنانچ
گذشــته باشــد، میــزان ویتامیــن K بــه کم تــر از 10 

ــید. ــد رس ــد خواه درص
38- همیشـه کم شـدن سـرعت عبـور مـواد غذایـی از 
دسـتگاه گـوارش بـه معنـای افزایـش قابلیت هضم نیسـت.

ــین ها،  ــه مایکوتوکس ــه ب ــی گل ــورت آلودگ 39- در ص
ــن ضــروری اســت. ــه متیونی ــزودن اســید آمین اف

40- مهم تریــن مــواد معدنــی مــورد نیــاز طیــور، 
کلســیم و فســفر اســت.

41- تعــادل الکترولیت هــا )ســدیم، پتاســیم و کلــر( در 
مــرغ گوشــتی مهــم اســت.

42- درصورتی کــه دوســوم دانخوری هــا از دان پــر 
ــد  ــدود 10 درص ــوراك در ح ــدر روی خ ــزان ه ــد، می باش
ــزان  ــن می ــد، ای ــر باش ــا پ ــف دانخوری ه ــر نص ــت. اگ اس
ــف  ــر از نص ــه کم ت ــی ک ــد و هنگام ــد می رس ــه 3 درص ب
ــد  ــه 1 درصــد خواه ــم ب ــن رق ــد، ای ــر باش ــا پ دانخوری ه
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ــداری  ــل مق ــرف داخ ــا به ط ــه دانخوری ه ــر لب ــید. اگ رس
ــالف دان  ــمگیر ات ــش چش ــث کاه ــد، باع ــده باش ــم ش خ

ــد شــد. خواه
از پــرت دان و تحریــک  43- به منظــور جلوگیــری 
ــر در  ــات بیش ت ــه دفع ــی ب ــر ول ــد دان کم ت ــا بای جوجه ه

ــود. ــع ش ــا توزی دانخوری ه
44- راه رفتـن آرام در بیـن جوجه هـا بـرای تشـویق آنها 
بـه مصـرف دان و آب، 2 تـا 3 بار در روز، تـا چند روز پس از 

جوجه ریـزی، نتایـج مثبتی بـه همراه خواهد داشـت.
ــی  ــای اول دسترس ــه روزه ــی ک ــوالً گله های 45- معم
ــری  ــه بیش ت ــات اولی ــد، تلف ــه آب و دان ندارن ــبی ب مناس

ــد داشــت. خواهن
46- دان بایــد به صــورت یکنواخــت در دانخوری هــا 
توزیــع شــود. توزیــع غیریکنواخــت دان بــه کاهــش عملکرد 
و افزایــش ضایعــات خراشــیدگی ناشــی از رقابــت بــر روی 

ــود. ــر می ش ــا منج دانخوری ه
47- دانخــوری ناکافــی موجــب کاهــش میــزان رشــد و 

ــه می شــود. ــودن گل یکنواخــت نب
شــود،  تنظیــم  مرتــب  دانخــوری  ارتفــاع   -48
ــطح  ــوری همس ــف دانخ ــا ک ــده ب ــت پرن ــه پش به نحوی ک
باشــد. تنظیــم نامناســب دانخوری هــا باعــث افزایــش 
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ضایعــات دان و باالرفتــن ضریــب تبدیــل غذایــی می شــود. 
ــاری زا توســط  در صــورت مصــرف دان حــاوی اجــرام بیم
ــی  ــی باکتریای ــال خطــر آلودگ ــای گوشــتی احتم جوجه ه

ــد. ــد ش ــر خواه بیش ت
ــا 14  ــد ت ــوری بای ــقاب های دانخ ــا بش ــا ی 49- تراف ه
روزگــی، روی کــف بســتر قــرار گیرنــد تــا همــه جوجه هــا 
ــند و الزم نباشــد  ــته باش ــه دان دسترســی داش ــی ب براحت
بــرای خــوردن دان از دانخــوری بــاال برونــد. از 14 روزگی به 
ــج  ــا رشــد جوجه هــا، دانخوری هــا را بتدری بعــد همــگام ب
ــوری  ــراف دانخ ــه ت ــواره لب ــه هم ــد، به طوری ک ــاال ببری ب

ــده باشــد. ــا پشــت پرن هم ســطح ب
50- جوجه هـا در مراحـل اولیـه پـرورش برای دسـتیابی 

بـه آب و دان نبایـد بیـش از یـک متر را طـی کنند.
ــه آب  ــکان دسترســی ب ــی از نظــر ام ــرل نهای 51- کنت
ــل  ــل از تحوی ــالن، قب ــل س ــا در داخ ــع آنه و دان و توزی

ــرد. ــام گی ــا انج جوجه ه
ــه  ــداری ب ــالن مرغ ــتر س ــای بس ــودن دم ــرد ب 52- س
کاهــش مصــرف خــوراك، کاهــش رشــد و یکنواخــت 

نبــودن گلــه منجــر می شــود.
ــس  ــه پ ــور بالفاصل ــط طی ــوراك توس ــرف خ 53- مص
از بیرون آمــدن از تخــم، موجــب افزایــش وزن بــدن و 
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افزایــش وزن روده هــا می شــود.
54- دادن خــوراك در اولیــن فرصــت و به محــض ورود 
جوجه هــا، موجــب تســریع حــرکات روده ای، افزایــش 
فشــار فیزیکــی بــر کیســه زرده و افزایــش تســهیل جــذب 
کیســه زرده از طریــق ســاقه کیســه زرده می شــود و 
میــزان ابتــال بــه عفونــت کیســه زرده را کاهــش می دهــد.
ــروق  ــاض ع ــب انقب ــا، موج ــترس در جوجه ه 55- اس
خونــی اطــراف کیســه زرده می شــود کــه ایــن امــر مانــع 
از  )آنتی بادی هــا(  پادتن هــا  و  مغــذی  مــواد  جــذب 
ــد. ــش می ده ــا را افزای ــود و عفونت ه ــه زرده می ش کیس
ــه  ــع اســترس و تحریــک ب ــرژی الزم، رف 56- تأمیــن ان
مصــرف غــذا، از جملــه اقداماتــی اســت کــه در 8 ســاعت 

ــرار گیــرد. ــد مدنظــر ق اول ورود جوجــه بای
57- اهمیــت هفتــه اول پــرورش، در ســرعت بخشــیدن 
ــر  ــه رشــد ســاختاری، مصــرف خــوراك و کســب حداکث ب
ــرم  ــک گ ــر ی ــت. ه ــد اس ــرعت رش ــی س ــیل ژنتیک پتانس
افزایــش وزن در هفتــه اول، معــادل 6 گــرم افزایــش وزن در 

انتهــای دوره اســت.
ــدار  ــن مق ــم بیش تری ــدن از تخ ــس از بیرون آم 58- پ
می شــود.  روده هــا  رشــد  صــرف  انــرژی  و  پروتئیــن 
ــس از  ــا 10 روز اول پ ــا در 6 ت ــد روده ه ــن رش بیش تری
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ــای روده،  ــاع پرزه ــد. ارتف ــدن از تخــم رخ می ده بیرون آم
ــه 200  در 48 ســاعت اول پــس از بیرون آمــدن از تخــم ب

درصــد می رســد.
ــدرت  ــت، ق ــا پل ــرم کرامبــل ی ــا ف ــده ب ــه پرن 59- تغذی
ــور اســت  ــده مجب ــذا پرن ــرد. ل ــده می گی انتخــاب را از پرن
تمــام محتویــات خــوراك را بــه مصــرف برســاند. بنابرایــن 
ــز  ــردن ذرات ری ــت و مصرف نک ــات درش ــاب قطع از انتخ
کــه عمدتــاً ویتامین هــا، مــواد معدنــی و اســیدهای آمینــه 

ــود. ــری می ش ــتند، جلوگی هس
60- در تغذیــه بــا کرامبــل یــا پلــت، ســرعت عبــور غــذا 
ــزان  ــن رو می ــود. ازای ــر می ش ــوارش کندت ــتگاه گ از دس

ــد. ــش می یاب ــذب افزای ج
ــا پلــت حــرکات دودی دســتگاه گــوارش  ــه ب 61- تغذی
ــر می شــود. ــازده خــوراك بهت ــذا ب ــد. ل ــش می ده را افزای
62- پلت بــودن دان بــه حفــظ کیفیــت مــواد خوراکــی 
اجــزای  فشرده شــدن  دلیــل  بــه  و  می کنــد  کمــک 
ــر  ــوا کم ت ــا ه ــاس اجــزای خــوراك ب خــوراك، ســطح تم
می شــود. بنابرایــن دان پلت شــده را می تــوان مــدت 

ــرد. ــه داری ک ــری نگ ــان بیش ت زم
63- خــوراك زبــر در مقایســه بــا خــوراك نــرم موجــب 
افزایــش فعالیــت انقباضــی دســتگاه گــوارش، رشــد بهتــر 
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ــود. ــر کیســه زرده می ش ــنگدان و جــذب بهت س
ازطریــق  جوجه هــا  خــوراك  مصــرف  میــزان   -64
ــه دان ســفت  ــود. چین ــه دان بررســی می ش ــت چین وضعی
و ســخت بــه معنــای وجــود خــوراك و نبــود آب بــه میــزان 
ــه معنــای وجــود  ــی ب کافــی، و چینــه دان متســع و پاندول

ــود خــوراك اســت. آب و نب

 اختالل های متابولیکی 

امــروزه در گله هــای جوجــه گوشــتی تعــداد 15 الــی 20 
اختــالل متابولیکــی وجــود دارد کــه از میــان آنهــا می تــوان 
از اینهــا نــام بــرد: فرســایش ســنگدان، قلــب گــرد، پارگــی 
ــش  ــی پی ــس، هایپرتروف ــتگی قف ــندروم خس ــورت، س آئ
ــد و  ــه کب ــرب، عارض ــد چ ــزی کب ــه خونری ــده، عارض مع
کلیــه چــرب، نقــرس و ســنگ های کلیــوی، عارضــه پرنــده 
ــا،  ــادل الکترولیت ه ــدم تع ــکلتی، ع ــالالت اس ــرب، اخت چ
عارضــه ســوختگی ســینه، اســترس های گرمایــی، عارضــه 
ــی از  ــالالت متابولیک ــن اخت ــیت. ای ــی و آس ــرگ ناگهان م
ــت  ــن صنع ــه ای ــادی ب ــارت های زی ــادی خس ــر اقتص نظ
ــن  ــک از ای ــر ی ــتعدکننده ه ــل مس ــد. عوام وارد می کنن
اختالل هــا می توانــد اختصاصــی باشــد؛ ولــی به طــور 
کلــی افزایــش تولیــد از جملــه ســرعت رشــد زیــاد، افزایش 
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ــرورش در همــه  بازدهــی خــوراك و کاهــش طــول دوره پ
ــت. ــترك اس ــی مش ــا عامل ــن ناهنجاری ه ای

ناهنجــاری متابولیکــی آســیت یکــی از مهم تریــن 
اختالل هــای متابولیکــی جوجه هــای گوشــتی اســت. 
امــروزه در بســیاری از کشــورهای جهــان آســیت بــه 
نگرانــی عمــده ای بــرای صنعــت طیــور تبدیل شــده اســت. 
ناهنجــاری متابولیکــی آســیت در گله هــای جوجه گوشــتی 
فعلــی کــه توانایــی رســیدن بــه حداکثــر پتانســیل ژنتیکــی 
ــاری  ــن ناهنج ــود. ای ــده می ش ــد، دی ــریع را دارن ــد س رش
سلســله وقایعــی اســت کــه در آن اکســیژن مــورد نیــاز برای 
نگــه داری و رشــد ســریع توســط سیســتم قلبی عروقــی و 
ریــوی به انــدازه کافــی تأمیــن نمی شــود. عوامــل مختلــف 
ژنتیکــی، محیطــی و مدیریتــی )دمــا، ارتفــاع، تهویــه، نــور، 
شــرایط جوجه کشــی، بهداشــت، بیماری هــا و تغذیــه( 
ــر هســتند.  ــروز آســیت مؤث ــا در ب ــل آنه ــرات متقاب و تأثی
میــزان تلفــات ناشــی از آســیت در گله هــای جوجــه 
ــت  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــا 8 درص ــی 5 ت ــتی معمول گوش
و می توانــد در جوجه هــای ســنگین تر بــه 20 تــا 30 
ــش از 50  ــروزه بی ــی ام ــور کل ــد. به ط ــز برس ــد نی درص
ــای  ــی در جوجه ه ــای غیرعفون ــات بیماری ه ــد تلف درص

ــه آســیت اســت )شــکل 40(. ــوط ب گوشــتی مرب
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شکل 40- تلفات مشکوك به آسیت

تلفــات ناشــی از آســیت را می تــوان بــا اســتفاده از 
ــود  ــدون وج ــه زدن ب ــخیص داد: له ل ــی تش ــم بالین عالئ
ــی  ــکم، پرخون ــه ش ــت ناحی ــاع پوس ــی، اتس ــش حرارت تن
ــی و ژولیدگــی پرهــا  ســیاه رگ های ناحیــه شــکم، بی حال
ــم کالبدگشــایی یعنــی تجمــع مایــع در  )شــکل 41(، عالئ
ــد و روده هــا )شــکل های  ــی کب محوطــه شــکمی و پرخون
ــامه  ــع آبش ــم مای ــش حج ــی افزای ــم قلب 42 و 43( و عالئ
ــت  ــن راس ــژه بط ــب بوی ــاط قل ــی و انبس ــب، هایپرتروف قل

)44 و 45(.
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شکل 41- اتساع و پرخونی ناحیه شکم

شکل 42- تجمع مایع فیبرینی در شکم
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شکل 43- پرخونی کبد

شکل 44- بزرگ شدن بطن راست قلب
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 45- هایپرتروفی بطن راست در جوجه گوشتی 
تلف شده از آسیت

 کاهش سن کشتار

ــود  ــر در بهب ــل مؤث ــی از عوام ــرغ یک ــتار م ــن کش س
شــاخص های اقتصــادی تولیــد اســت. مــرغ بــاالی 2 
ــت.  ــی اس ــدگان ایران ــند مصرف کنن ــورد پس ــرم م کیلوگ
ــد  ــب خری ــی وزن مناس ــورهای اروپای ــه در کش درحالی ک
مــرغ 1/2 تــا 1/3 کیلوگــرم اســت. کشــتار جوجــه گوشــتی 
در ســن کــم باعــث می شــود بیش تریــن بهــره از ســرعت 
ــت  ــود و درنهای ــرده ش ــان ب ــن زم ــده در کم تری ــد پرن رش
هزینــه تولیــد کاهــش می یابــد و مصرف کننــده نیــز 
بیش تــر  می کنــد.  خریــداری  باکیفیت تــری  گوشــت 
ــن آگاه  ــرغ در ســنین پایی ــای کشــتار م ــداران از مزای مرغ
ــای  ــه )هزینه ه ــای اولی ــل هزینه ه ــه دالی ــا ب ــتند؛ ام هس
ــالن، واکسیناســیون و...  ــک روزه، آماده ســازی س جوجــه ی
ــت  ــاص قیم ــت( و اختص ــت اس ــی ثاب ــر وزن ــرای ه ــه ب ک
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کشــتارگاه ها  در  درشــت تر  مرغ هــای  بــه  بیش تــر 
بــه  باالتــر  ســنین  در  را  مرغ هــا  می دهنــد  ترجیــح 

ــد. ــل دهن ــتارگاه تحوی کش
ــرای  ــتند ب ــد هس ــز عالقه من ــداران نی ــفانه مرغ متأس
افزایــش محصــول تولیــدی مرغ هــا را بــا وزن بــاال عرضــه 
ــرای کاهــش  ــز ب ــر کشــتارگاه ها نی ــد و از طــرف دیگ کنن
میــزان افــت، بــه خریــد مرغ هــای بــا ســنین بــاال و 
ــت احتمــال تجمــع  ــن حال ــد. در ای ــل دارن ــاد تمای وزن زی
ــی  ــود. یک ــر می ش ــا بیش ت ــی در مرغ ه ــده داروی باقی مان
ــش از  ــران وزن بی ــرغ در ای ــت م ــادرات گوش ــع ص از موان
ــد  ــر درص ــه از نظ ــن الش ــت پایی ــتاندارد و کیفی ــد اس ح
ــنین  ــرغ در س ــتار م ــای کش ــه مزای ــت. از جمل ــی اس چرب

ــرد: ــام ب ــر را ن ــوارد زی ــوان م ــم می ت ک
1- افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی در سال؛

2- کاهش ریسک ابتال به بیماری ها؛
3- بهبود ضریب تبدیل غذایی؛

4- افزایش تراکم پرورش در واحد سطح؛
5- رونــق واحدهــای پــرورش مــرغ مــادر )تولیدکننــده 

جوجــه یــک روزه(؛
6- بهبود کیفیت گوشت مرغ تولیدی؛

7- افزایش ماندگاری الشه در سردخانه؛



161  اصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی

8- افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد؛
9- نزدیک شــدن صنعــت طیــور بــه اســتانداردهای 

ــی. جهان
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