
COBB 500COBB 500            مديريت جوجه گوشتی                        مديريت جوجه گوشتی            

COBB 500COBB 500مديريت جوجه گوشتی مديريت جوجه گوشتی 



 تواند     تواند    نمی نمی مديريت پرورش جوجه گوشتی در سال جديد               مديريت پرورش جوجه گوشتی در سال جديد               
مانند سالهای قبل باشد           مانند سالهای قبل باشد           



غذايی غذايی پيشرفت های ژنتيکی در بهبود ميزان ضريب تبديل    پيشرفت های ژنتيکی در بهبود ميزان ضريب تبديل    

 کاهش ساليانه ضريب تبديل برای رسيدن به وزن زنده    کاهش ساليانه ضريب تبديل برای رسيدن به وزن زنده   ٠٠//٢٢--  ٠٠//١١
 گرم گرم١٨٠٠١٨٠٠
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 COBB 500 COBB 500پيشرفت های ژنتيکی  پيشرفت های ژنتيکی  
روزگیروزگی  ۴٩۴٩ گرم افزايش ساليانه وزن در سن  گرم افزايش ساليانه وزن در سن ۶۵۶۵--۵۵۵۵
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تغييرات ژنتيکی مورد انتظار           تغييرات ژنتيکی مورد انتظار           

) )  سال   سال  ٢٢ تا     تا    ٣٣(( درصد  درصد ۵۵ تا     تا    ٨٨افزايش وزن                        افزايش وزن                        

) )  سال   سال  ۵۵طی   طی    (  ( ٠٠/ / ٠۵٠۵––    ٠٠/ / ١١کاهش ضريب تبديل غذايی             کاهش ضريب تبديل غذايی             

)      )       سال   سال  ۶۶ تا     تا    ۵۵طی  طی    %  (  %  (١١/ / ۵۵  ––    ١١/ / ٢٢افزايش گوشت سينه              افزايش گوشت سينه              



COBBCOBBنکات کليدی مديريت جوجه گوشتی  نکات کليدی مديريت جوجه گوشتی  

 هفته اول  هفته اول ٢٢ نکات کليدی در  نکات کليدی در --١١

 رشد سريع جوجه ها احتياج به تهويه مناسب و مصرف اکسيژن   رشد سريع جوجه ها احتياج به تهويه مناسب و مصرف اکسيژن  --٢٢
داردداردبيشتر  بيشتر  

ضروريستضروريست------ کمتر دان کمتر دانپروتيين پروتيين  ميزان  ميزان ------ تراکم کمتر جيره   تراکم کمتر جيره  ––  ٣٣



شغلشغل=  =  مرغداری  مرغداری  

کنيد  کنيد  برای کارتان برنامه ريزی         برای کارتان برنامه ريزی         
کنيد   کنيد   کارتان را ارزيابی       کارتان را ارزيابی       

هفتگی  هفتگی  وزن کشی جوجه ها در روز اول و سپس بطور              وزن کشی جوجه ها در روز اول و سپس بطور              

--١۶٠١۶٠ (  ( ۴۴  *    *  روزگی روزگی   ١١وزن در   وزن در   =  =  وزن در پايان هفته اول          وزن در پايان هفته اول          
) )  گرم  گرم ١٧٠١٧٠



 هفته اول  هفته اول ٢٢اهميت پرورش مناسب در    اهميت پرورش مناسب در    
اروپا  اروپا  نتايج يک بررسی در  نتايج يک بررسی در  

گوشتیگوشتی ميليون قطعه جوجه   ميليون قطعه جوجه  ٩٩//۵۵     تعداد       تعداد  
گرم گرم   ١۵٣١۵٣ / /٣٣==وزن هفته اول  وزن هفته اول  

گرم  گرم    ٢٠٢٣٢٠٢٣= = وزن کشتار وزن کشتار 
 هفته اول   هفته اول  ٢٢ پرورش مناسبتر در  پرورش مناسبتر در 

 ميليون قطعه جوجه گوشتی   ميليون قطعه جوجه گوشتی  ۵۵//۵۵    تعداد      تعداد  
)) گرم بيشتر گرم بيشتر٨٨//٣٣ ( (١۶١١۶١//۶۶= = وزن هفته اول  وزن هفته اول  

))در همان سن در همان سن (( گرم   گرم  ٢٠٨٠٢٠٨٠= = وزن کشتار وزن کشتار 
کشتار  کشتار   گرم افزايش وزن در زمان    گرم افزايش وزن در زمان   ۵٧۵٧= =  وزن بيشتر در هفته اول  وزن بيشتر در هفته اول ٨٨//٣٣
روزگی روزگی   ٧٧گرم افزايش در وزن   گرم افزايش در وزن     ١١

=                                       =                                       
 وزن در هنگام کشتار   وزن در هنگام کشتار  افزاشافزاش گرم  گرم ۶۶//٧٧                                                                            



مديريت جوجه گوشتی      مديريت جوجه گوشتی      

ريزیريزی جهت جوجه          جهت جوجه         فارم فارم آماده سازی  آماده سازی  
اول   اول    هفته   هفته  ٢٢مديريت    مديريت    

داندان          
آبآب          

حرارتحرارت     درجه      درجه 
تهويه تهويه           

      نور      نور



کاهش درصد بار آلودگی ميکربی                کاهش درصد بار آلودگی ميکربی                

% % ٩٠٩٠خارج کردن کود و شستشو                          خارج کردن کود و شستشو                          

 %  % ٧٧--۶۶ضدعفونی کردن                                    ضدعفونی کردن                                    

  %   % ٢٢--١١ پايانی                                              پايانی                                             گازدادنگازدادن



دالئل عملکرد ضعيف ضدعفونی کننده ها                  دالئل عملکرد ضعيف ضدعفونی کننده ها                  

کود کود  مواد آلی مانند       مواد آلی مانند      وحضور    وحضور    شستشوی نامناسب و ناقص              شستشوی نامناسب و ناقص              
انتخاب ضدعفونی کننده نامناسب                   انتخاب ضدعفونی کننده نامناسب                   

ها ها عدم تماس کافی ضدعفونی کننده ها با ميکروارگانيسم                          عدم تماس کافی ضدعفونی کننده ها با ميکروارگانيسم                          
خنثی شدن ضدعفونی کننده ها با مواد شيميائی                       خنثی شدن ضدعفونی کننده ها با مواد شيميائی                       

ها ها بی اطالعی در نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده                    بی اطالعی در نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده                    
فارم  فارم  حضور پرندگان وحشی در          حضور پرندگان وحشی در          

حيوانات       حيوانات       آلودگی مجدد سالن ها توسط حشرات و انسانها و                      آلودگی مجدد سالن ها توسط حشرات و انسانها و                      



دالئل عملکرد ضعيف ضدعفونی کننده ها                  دالئل عملکرد ضعيف ضدعفونی کننده ها                  

    نجهيزات    نجهيزات     و    و   وسائل   وسائل   شستشوی نا کافی         شستشوی نا کافی         
فاصله کم بين تخليه سالن ها و جوجه ريزی                     فاصله کم بين تخليه سالن ها و جوجه ريزی                     

فارم فارم حضور طيور در     حضور طيور در     



بخوريد   بخوريد   اگر در آماده سازی شکست     اگر در آماده سازی شکست     
                 خودتان را برای شکست خوردن آماده کنيد                               خودتان را برای شکست خوردن آماده کنيد              



))روزروز١۴١۴--١١( ( مرحله اوليه پرورش       مرحله اوليه پرورش       

پرنده پرنده مهمترين مرحله زندگی        مهمترين مرحله زندگی        
ميباشد    ميباشد     سيستم ايمنی در حال تکامل                سيستم ايمنی در حال تکامل               --        

است  است   مادری در کيسه زرده    مادری در کيسه زرده   باديهای   باديهای            آنتی             آنتی    
نمايد   نمايد    پرنده نميتواند درجه حرارت بدن خود را تنظيم                     پرنده نميتواند درجه حرارت بدن خود را تنظيم                    --        
است  است   تبديل دان به گوشت مناسب                تبديل دان به گوشت مناسب               --        
 واکسيناسيون طيور جهت حفاظت طيور بر عليه                          واکسيناسيون طيور جهت حفاظت طيور بر عليه                         --        

       بيماريها در اين زمان شروع ميگردد                    بيماريها در اين زمان شروع ميگردد             



))روزروز١۴١۴--١١( ( مرحله اوليه پرورش       مرحله اوليه پرورش       

استرسهای زود هنگام باعث می شود که زمان کافی برای                    استرسهای زود هنگام باعث می شود که زمان کافی برای                    
بدهيم  بدهيم  دستيابی به توليد مناسب را از دست                دستيابی به توليد مناسب را از دست                

 هفته  هفته ٢٢عوارض ناشی از بروز آسيبهای وارده به گله در              عوارض ناشی از بروز آسيبهای وارده به گله در              
اول ممکن است در مراحل پايانی پرورش بروز يابد                    اول ممکن است در مراحل پايانی پرورش بروز يابد                    



شروع دوره پرورش    شروع دوره پرورش    

اجرای برنامه های مناسب در شروع پرورش موفقيت  در پايان اجرای برنامه های مناسب در شروع پرورش موفقيت  در پايان 
کندکنددوره را تضمين می  دوره را تضمين می  

هاهاآماده سازی سالن آماده سازی سالن 
بستربستر                          دمای                           دمای 

داندان                          دسترسی به آب و                           دسترسی به آب و 
جوجه ها را روز بعد از استقرار کنترل کنيد  جوجه ها را روز بعد از استقرار کنترل کنيد  



))١١( ( کنترل جوجه ها  کنترل جوجه ها  
ريزیريزیصبح بعد از جوجه   صبح بعد از جوجه   

: : کنترل کنيد کنترل کنيد 
د د                   با قرار دادن پای جوجه بر روی گردن و يا گونه خو                   با قرار دادن پای جوجه بر روی گردن و يا گونه خو 

کنيد  کنيد  درجه حرارت بستر را کنترل  درجه حرارت بستر را کنترل  
استاستاگر پای جوجه سرد اگر پای جوجه سرد               

استاست  سالن قبل از وارد شدن جوجه ها به خوبی گرم نشده     سالن قبل از وارد شدن جوجه ها به خوبی گرم نشده   
::نتيجه بستر سرد   نتيجه بستر سرد   

يابد يابد برداشت دان توسط جوجه کاهش می  برداشت دان توسط جوجه کاهش می                                            
يابديابد                     رشد کاهش می                      رشد کاهش می 

                     يکنواختی نامناسب می گردد                      يکنواختی نامناسب می گردد 



))٢٢( ( کنترل جوجه ها  کنترل جوجه ها  

کنيدکنيد قطعه جوجه را آزمايش     قطعه جوجه را آزمايش    ١٠٠١٠٠                        
ريزی  ريزی  صبح بعد از جوجه        صبح بعد از جوجه        

 دان بايد پر باشد                   دان بايد پر باشد                  چينه   چينه   %  %  ٩۵٩۵=  =           نتيجه خوب                 نتيجه خوب        
 دان پر و   دان پر و  چينه چينه  دان خالی  دان خالی چينه چينه 

نرمنرم
فقط آبفقط آب

 دان پر و   دان پر و  چينه چينه 
سفتسفت

فقط دانفقط دان

پرپر دان   دان  چينه چينه 

آب و دانآب و دان
٩۵٩۵%%



چگونه به عملکرد مناسب دست يابيم               چگونه به عملکرد مناسب دست يابيم               

دان  دان  مديريت   مديريت   
آب  آب  مديريت    مديريت    

دما دما مديريت تنظيم        مديريت تنظيم        
تهويه    تهويه    کيفيت هوا و       کيفيت هوا و       
مديريت نور     مديريت نور     



مديريت دان    مديريت دان    

اول اول  در هفته    در هفته   دانخوری دانخوری افزايش فضای    افزايش فضای    

بپوشانيد       بپوشانيد        کاغذی   کاغذی  رلهای رلهای از فضای پرورش را با       از فضای پرورش را با       % % ٢۵٢۵
بکيريد   بکيريد    گرم دان برای هر جوجه در نظر           گرم دان برای هر جوجه در نظر          ۵۵۵۵--۵٠۵٠

بکيريد   بکيريد    جوجه در نظر        جوجه در نظر       ١٠٠١٠٠ سينی برای هر      سينی برای هر     
                                    



جوجه ها بايد هر چه سريعتر به دان دست يابند      جوجه ها بايد هر چه سريعتر به دان دست يابند      

مهمترين دليل برای عدم دستيابی به وزن استاندارد و                     مهمترين دليل برای عدم دستيابی به وزن استاندارد و                     
  عدم مصرف کافی دان          عدم مصرف کافی دان        روزگی   روزگی     ٧٧يکنواختی ضعيف در            يکنواختی ضعيف در            

است  است  
ضروريست   ضروريست   مصرف کافی دان بری شروع خوب          مصرف کافی دان بری شروع خوب          

 جذب زرده و ترشح زرده به داخل روده بهتر انجام              جذب زرده و ترشح زرده به داخل روده بهتر انجام             --                
ميگيرد   ميگيرد   

چربی و     چربی و     %  %  ٢۵٢۵ .   .  پروتيين     پروتيين     %  %  ٢۵٢۵زرده محتوی     زرده محتوی                 (            (
آب و مقداری آنتی بادی است        آب و مقداری آنتی بادی است        % % ۵٠۵٠



 که دان خوردن را  که دان خوردن را هايیهايیکيسه زرده در جوجه     کيسه زرده در جوجه         
زودتر آغاز ميکنند زودتر جذب می شود زودتر آغاز ميکنند زودتر جذب می شود 



Antonio Mario Penz Junior



Viola, Penz and Ribeiro, 2003

Villi at one day of age

Antonio Mario Penz Junior



aa

200 x 450x

b
b

200 x 450x

بدون محدوديت

با محدوديت 

Viola, Penz y Ribeiro, 2003

Antonio Mario Penz Junior



جوجه ها بايد هر چه سريعتر به دان دست يابند      جوجه ها بايد هر چه سريعتر به دان دست يابند      

رشد اندامهای داخلی      رشد اندامهای داخلی      
ازاز مرتبه زودتر       مرتبه زودتر      ۵۵--٢٢روده ها و لوزالمعده     روده ها و لوزالمعده     . .  رشد  کبد   رشد  کبد  --      

ميباشد    ميباشد      رشدبدنرشدبدن            
رشد مناسب اندامهای داخلی برای هضم             رشد مناسب اندامهای داخلی برای هضم                                     ••

ميباشد    ميباشد    مواد غذائی الزم     مواد غذائی الزم     
دارددارد وزن طحال و بورس بستگی به وزن بدن                   وزن طحال و بورس بستگی به وزن بدن                  --      

ايمنيتايمنيت= =                                                                                                                       



NEVER ALLOW THIS!NEVER ALLOW THIS!



OR THISOR THIS

Antonio Mario Penz Junior



Antonio Mario Penz Junior



Antonio Mario Penz Junior



تغذيه داخل جنينی باعث رشد سريعتر سلولهای دستگاه                      تغذيه داخل جنينی باعث رشد سريعتر سلولهای دستگاه                      
گوارش می شود که موجب هضم و جذب بهتر مواد غذايی                    گوارش می شود که موجب هضم و جذب بهتر مواد غذايی                    

 و بهبود       و بهبود      هچهچو افزايش مقاومت در برابر استرسهای بعد از          و افزايش مقاومت در برابر استرسهای بعد از          
سالمت گله می گردد     سالمت گله می گردد     



کيفيت و مديريت آب          کيفيت و مديريت آب          

شود شود اغلب به مديريت آب توجه کمتری می                 اغلب به مديريت آب توجه کمتری می                 
دهددهد درصد وزن بدن را آب تشکيل می           درصد وزن بدن را آب تشکيل می          ۶٠۶٠--٧٠٧٠

 در نظر گرفتن      در نظر گرفتن     جوانتربا       جوانتربا       ميزان مصرف آب در جوجه های         ميزان مصرف آب در جوجه های         
باشد  باشد  وزن بدن بيش از جوجه های مسن تر می             وزن بدن بيش از جوجه های مسن تر می             

باشد  باشد   برابر دان می      برابر دان می     ٢٢ميزان مصرف آب تقريبا           ميزان مصرف آب تقريبا           
 آب قابل مشاهده نيست           آب قابل مشاهده نيست          پاکيزگی    پاکيزگی    در سيستم بسته       در سيستم بسته       

ضعف در مديريت آب باعث افزايش مرگ و مير، کاهش                  ضعف در مديريت آب باعث افزايش مرگ و مير، کاهش                  
يکنواختی و عملکرد نامناسب گله می شود                     يکنواختی و عملکرد نامناسب گله می شود                     



کيفيت و مديريت آب         کيفيت و مديريت آب         

پاکپاکآب آب 
رشد باکتری ها     رشد باکتری ها       ))روزگی روزگی     ١١--١۴١۴( ( برودينگ   برودينگ        در دمای دوره      در دمای دوره 

است  است  سريع  سريع  
                                

 دقيقه    دقيقه   ٢٠٢٠                هر باکتری توانايی تقسيم شدن در هر                             هر باکتری توانايی تقسيم شدن در هر             
دارددارديکبار را     يکبار را     

ميرسد  ميرسد   ميليون       ميليون      ٢٢ ساعت تعداد باکتری به           ساعت تعداد باکتری به          ٧٧                طی                  طی  
 پراکسيد هيدروژن     پراکسيد هيدروژن    ––    بيوفيلم      بيوفيلم                                      



کيفيت و مديريت آب         کيفيت و مديريت آب         

    کلرين کلرين  ، دی اکسيد    ، دی اکسيد   ارگانيکی     ارگانيکی     ، اسيدهای غير      ، اسيدهای غير      کلراين   کلراين   سرکه، سرکه، 
يديد بنفش و     بنفش و    ماورای  ماورای  ، اکسيژن ،      ، اکسيژن ،      

بشوييد    بشوييد    خطوط آب را هر روز با فشار         خطوط آب را هر روز با فشار         

    ppm ppm   ۶۶--۴۴ :  : آبرسانی   آبرسانی    در انتهای خطوط         در انتهای خطوط        کلراين  کلراين  سطح   سطح   
PH  PH     ۶۶--٧٧:  :  آب   آب    



ضد عفونی کردن آب      ضد عفونی کردن آب      
 تواند معجزه کند و  تواند معجزه کند و نمینمی يک ضدعفونی کننده خوبيست اما    يک ضدعفونی کننده خوبيست اما   کلرينکلرين

::تحت تاثير عوامل زير قرار می گيرد   تحت تاثير عوامل زير قرار می گيرد   
                --PHPH بهترين  ،  بهترين  ، PH    PH    ٧٧  --۴۴  
مانندمانندغلظت ، در غلظت پايين باکتريها زنده می  غلظت ، در غلظت پايين باکتريها زنده می  --
استاست درجه تاثير کم   درجه تاثير کم  ١٨١٨ درجه حرارت آب ، در کمتر از   درجه حرارت آب ، در کمتر از  --                

شفافيتشفافيت--  
 زمان در معرض قرار گرفتن ، اگر کم باشد ميکروبها زنده  زمان در معرض قرار گرفتن ، اگر کم باشد ميکروبها زنده --                
مانند مانند می می 
کنندهکننده شرايط و مدت نگه داری ضدعفونی   شرايط و مدت نگه داری ضدعفونی  --                
مصرف ماده ضدعفونی کننده به معنای ضدعفونی موثر آب  مصرف ماده ضدعفونی کننده به معنای ضدعفونی موثر آب  --                

نيست   نيست   



مديريت کنترل دما         مديريت کنترل دما         

کنيد  کنيد   ساعت قبل از جوجه ريزی گرم              ساعت قبل از جوجه ريزی گرم             ٢۴٢۴--۴٨۴٨سالن ها را    سالن ها را    
دارددارد بستگی       بستگی      گرمايشی  گرمايشی  دمای مناسب بستر به نوع سيستم               دمای مناسب بستر به نوع سيستم               

درجه  درجه    ٣٢٣٢ :   :  هيتر  هيتر                  
درجهدرجه    ۴٠۴٠:  :          مادر مصنوعی             مادر مصنوعی     

oo  گرددگردد بايد در باالی سر جوجه تنظيم                 بايد در باالی سر جوجه تنظيم                دماسنج  دماسنج
oo                قبل از وارد شدن جوجه ها دمای بستر را با  دما سنج                قبل از وارد شدن جوجه ها دمای بستر را با  دما سنج

 بنفش کنترل کنيد         بنفش کنترل کنيد        ماورای  ماورای  



INFRA RED GUNINFRA RED GUN



Litter TemperatureLitter Temperature



Litter Temperature TrialLitter Temperature Trial
4.5 million chickens 4.5 million chickens -- HollandHolland

Floor Temp Floor Temp °°CC FCRFCR ADG ADG -- GramsGrams
20 20 °°CC 1.521.52 50.0g50.0g
22 22 °°CC 1.511.51 50.6g50.6g
24 24 °°CC 1.501.50 51.2g51.2g
26 26 °°CC 1.491.49 51.8g51.8g
28 28 °°CC 1.481.48 52.4g52.4g
30 30 °°CC 1.471.47 53.0g53.0g
32 32 °°CC 1.461.46 53.6g53.6g

Diff 12 Diff 12 °°CC --0.060.06 --3.6g3.6g



جوجه ها به شما چه می گويند        جوجه ها به شما چه می گويند        

:  :  اگر دمای سالن زياد است       اگر دمای سالن زياد است       
 افتاده ، ساکت بوده و دور ديوار             افتاده ، ساکت بوده و دور ديوار            بالشان   بالشان    می زنند ،     می زنند ،    لهله    له     له 

ميشوند    ميشوند    جمع  جمع  
oo             اگر دمای سالن پايين است             اگر دمای سالن پايين است::

هستند  هستند      دور منبع گرمايی جمع شده و پر سر و صدا               دور منبع گرمايی جمع شده و پر سر و صدا           
oo        در دمای مناسب سالن        در دمای مناسب سالن : :

    جوجه ها پخش بوده ، رفتارهای متفاوتی دارند                   جوجه ها پخش بوده ، رفتارهای متفاوتی دارند               



Too Cold



Too Hot



Comfort Zone

40°C

32°C



درجه حرارت مناسب در هفته اول      درجه حرارت مناسب در هفته اول      

سنسن
))روزروز((

١١٢٢٣٣۴۴۵۵۶۶٧٧

٣۴٣۴٣۴٣۴٣٣٣٣٣٣٣٣٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢دمادما



TEMPERATURE GUIDE BASED ON BODY WEIGHT

  
WT (g) 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

42 33 32.5 32 29.5 29 27 
175 32 31 31 29 28 26.5 
486 30 30 29.5 28.5 27 25.5 
931 28 28 27.5 26.5 26 25 

1,467 26 25 25 24 23.5 22.5 
2,049 23 23 22.5 22 21 20.5 
2,634 20 20 19.5 18.5 17.5 16 
3,177 18 17.5 17 16 15 14 
4,064 14 13.5 13 12 11 10 

 



Thermo Neutral ZoneThermo Neutral Zone
TNZ=31.896TNZ=31.896--(4.625XBWT(kg))(4.625XBWT(kg))
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 در خارج از دمای مناسب قرار      در خارج از دمای مناسب قرار     هائيکههائيکهجوجه  جوجه  
ميگيرندميگيرند

استاستدمای سالن خيلی پائين  دمای سالن خيلی پائين  
ميشودميشود انرژی صرف گرم کردن  انرژی صرف گرم کردن --                          
ميشودميشود انرژی از دان تامين  انرژی از دان تامين --                          
ميشودميشود اکسيژن بيشتری صرف    اکسيژن بيشتری صرف   --                          
ميشودميشود ضريب تبديل بيشتر    ضريب تبديل بيشتر   --                          

oo  استاست دمای سالن خيلی باال   دمای سالن خيلی باال
 کنند   کنند  راخنکراخنک ميزنند تا خود   ميزنند تا خود  لهله جوجه ها له   جوجه ها له  --                          
 انرژی از دان تامين ميشود    انرژی از دان تامين ميشود   --                            
ميشودميشود اکسيژن بيشتری صرف    اکسيژن بيشتری صرف   --                          
ميشودميشود ضريب تبديل بيشتر    ضريب تبديل بيشتر   --                          

                                                      



دمای مناسب      دمای مناسب      

 ميکند      ميکند     احساس  احساس   را که پرنده   را که پرنده  ئی ئی دما  دما  
با  با  مرتبط است     مرتبط است     

هوا هوا  درجه حرارت    درجه حرارت   --          
 رطوبت     رطوبت    --          
 سرعت جريان هوا        سرعت جريان هوا       --          



EFFECTIVE EFFECTIVE 
TEMPERATURE CHARTTEMPERATURE CHART

Temp °C %RH 0.0m/s 0.5m/s 1.1m/s 1.5m/s 2.0m/s 2.5m/s
35 50 35 32 27 24 23 22
35 70 38 35 31 29 26 24
32 50 32 29 26 24 23 21
32 70 36 33 29 27 26 23
29 50 29 27 24 23 21 20
29 70 32 30 27 26 24 23
27 50 27 24 22 21 19 18
27 70 28 26 24 23 21 19
24 50 24 23 21 20 18 16
24 70 26 24 23 22 20 19
21 50 21 19 18 18 17 16
21 70 23 21 19 19 18 17



EXAMPLE: EXAMPLE: Effective Temp Drop Effective Temp Drop 
Conventional Tunnel House @ Conventional Tunnel House @ 

2929°°C toC to 3232°°CC

Air speed M/SAir speed M/S 7 DAYS7 DAYS 28 DAYS28 DAYS 49 DAYS49 DAYS

0.5 0.5 --2.32.3°° CC --1.21.2°°CC
1.0 1.0 --6.76.7°° CC --2.82.8°°CC --1.21.2°°CC
1.5 1.5 --12.312.3°° CC --5.65.6°°CC --2.32.3°°CC
2.0 2.0 --8.48.4°°CC --3.93.9°°CC
2.5 2.5 --1010°°CC --5.65.6°°CC



AIR SPEED TOO HIGH!!AIR SPEED TOO HIGH!!

AGE: 8 DAYSAGE: 8 DAYS
AIR SPEED: 2.30M/SAIR SPEED: 2.30M/S



کيفيت هوا و تهويه       کيفيت هوا و تهويه       
                   چرا تهويه ميکنيم ؟                    چرا تهويه ميکنيم ؟ 

کنيم کنيم  هوای تازه تهيه  هوای تازه تهيه --          
مضرمضر جابجائی گاز های    جابجائی گاز های   --          

کربنکربن          دی اکسيد            دی اکسيد  ••
آمونياک  آمونياک                      ••
آبآب                    ••
کربنکربن  منوکسيدمنوکسيد                    ••

) ) کنترل درجه حرارتکنترل درجه حرارت( (  خارج کردن گرما  خارج کردن گرما --        
کنيم کنيم  هوا را خنک   هوا را خنک  --        
          



تهويه   تهويه       اهميتاهميت

) ) اآسيژن  اآسيژن  ( (  تازه  تازه هواي هواي     تهيه  تهيه  
مضر مضر   گازهاي گازهاي     آردنآردنخارج   خارج   

آربن  آربن    اآسيد اآسيد   ديدي  --                            
آمونياك      آمونياك        --                            
آب آب   --                            
آربن آربن   منواآسيد     منواآسيد       --                            

oo   درجه حرارت   درجه حرارت  آنترل   آنترل   (  (   گرما   گرما  آردنآردنخارج   خارج  ( (
oo  هوا  هوا آردنآردن    خنك  خنك 



تهويه   تهويه   راز راز 
آنيمآنيم به آن توجه   به آن توجه  بايدبايد  هميشههميشه  آهآه  چيز چيز چهار چهار 
اآسيژناآسيژن. . ١١                      
هواهوا  جريانجريانسرعت سرعت . . ٢٢                      
حرارتحرارتدرجه درجه . . ٣٣                      
نسبي نسبي رطوبت رطوبت . . ۴۴                      

oo مشترآندمشترآند نقطه  نقطه يكيك  دارايدارايهمه موارد فوق همه موارد فوق
oo ؟ ؟ چيست چيست   نكتهنكتهآن آن

ببينيمببينيم آنها را  آنها را نميتوانيمنميتوانيم                                    
آردآرد  گيريگيري آنها را اندازه  آنها را اندازه بايدبايد                                      



InstrumentsInstruments





تهويه   تهويه     آنترل  آنترل  

دارددارد در بازار وجود     در بازار وجود    آهآه  اياي    تهويه   تهويه         آننده  آننده    آنترل   آنترل         بهترين    بهترين    

“ “ مرغدار مرغدار ” ”                                   



تهويه   تهويه     آنترل  آنترل  

  دربازاردربازار  آهآه  سنسوريسنسوري  بهترينبهترين
استاستموجود  موجود  

                                                          

  جوجهجوجه



  ديد   ديد    و    و   شنيد  شنيد    بايد    بايد    آنچه در سالن   آنچه در سالن   
هستند هستند  از جوجه ها در حال دان خوردن   از جوجه ها در حال دان خوردن  تعداديتعدادي  هميشههميشه

هستند هستند  از جوجه ها در حال آب خوردن    از جوجه ها در حال آب خوردن   تعداديتعدادي  هميشههميشه

هستند  هستند   از جوجه ها در حال استراحت   از جوجه ها در حال استراحت  تعداديتعدادي  هميشههميشه

هستند هستند   آردنآردن  بازيبازي از جوجه ها در حال   از جوجه ها در حال  تعداديتعدادي  هميشههميشه

 هستند  هستند آردنآردن از جوجه ها در حال سر و صدا   از جوجه ها در حال سر و صدا  تعداديتعدادي  هميشههميشه



CO2CO2  ميزانميزان

است  است    PPMPPM    ۴٠٠۴٠٠ در هوا    در هوا   CO2CO2سطح   سطح   
 با    با   اآسيژن   اآسيژن    برابر آسانتر از        برابر آسانتر از       بيست   بيست     CO/CO2CO/CO2گاز  گاز  

ميشود   ميشود       ترآيب  ترآيب      هموگلوبين      هموگلوبين      
 CO2 CO2 نامناسب سطح            نامناسب سطح           تهويه   تهويه    مناسب سالن اما           مناسب سالن اما          دماي دماي با داشتن    با داشتن    

رسيدرسيد خواهد    خواهد   ٧٠٠٠٧٠٠٠PPMPPMبه  به  
    بهترين    بهترين        ٢۵٠٠٢۵٠٠(( نگه دارد   نگه دارد   ٣٠٠٠٣٠٠٠PPM PPM    زيرزير را  را CO2CO2سطح   سطح   
) ) است است 



CO2CO2    باالي  باالي   سطح   سطح  تاثيرات    تاثيرات    

ها ها  جوجه       جوجه      فعاليت   فعاليت     آاهشآاهش
دهيدراسيون   دهيدراسيون     افزايش  افزايش    --                
 در  در گيري گيري  وزن   وزن  آاهش آاهش  باعث       باعث      آهآه مصرف دان    مصرف دان   آاهش آاهش   --                

است   است   هفته اول   هفته اول   
oo  آسيت    آسيت     وقوع   وقوع  افزايش  افزايش





 خوب   خوب  هوايهوايمشخصات    مشخصات    

%19.6<%19.6<                                                                                اآسيژن  اآسيژن  
%0.3>%0.3>                                                                آربن آربن   اآسيد اآسيد   ديدي

10PPM<10PPM>                                                                  آربن آربن   منواآسيد     منواآسيد     
10PPM<10PPM>                                                                                    آمونياك     آمونياك     

mg/m<3.4 mg/m³³ 3.4>گرد و غبار                                       گرد و غبار                                       
يابد  يابد      افزايشافزايش  بايد   بايد       حداقلي  حداقلي      تهويه   تهويه    نباشد      نباشد     تنظيم    تنظيم        فاآتورها    فاآتورها        اين  اين  اگر اگر     

%65%65--45><45><                                                                      نسبي   نسبي   رطوبت    رطوبت    
 باشد                باشد               آم آم     زندگيزندگي روز اول    روز اول   ١۴١۴سرعت عبور هوا در      سرعت عبور هوا در      



چيست چيست     نسبي نسبي رطوبت   رطوبت   

هوا  هوا   آب در   آب در  نگهداري  نگهداري      ظرفيت  ظرفيت    =    =  نسبي   نسبي   رطوبت    رطوبت    



What Is Relative Humidity?What Is Relative Humidity?

RH = Water Holding Capacity of  Air.RH = Water Holding Capacity of  Air.
IF Dry Bulb Temp IF Dry Bulb Temp ≈≈ Dew Point Dew Point -- THEN THEN 

CONDENSATION ON COLD SURFACESCONDENSATION ON COLD SURFACES
Dew Point Is Reached = Air holds Max. Moisture Dew Point Is Reached = Air holds Max. Moisture 
OR Saturated OR Saturated –– Floors, Walls & Drinkers get wet.Floors, Walls & Drinkers get wet.

Heated Air EXPANDS Heated Air EXPANDS –– Moisture Holding Moisture Holding 
Capacity Capacity Increases.  Increases.  

TEMP = RH Decreases.TEMP = RH Decreases.
TEMP = RH Increases.TEMP = RH Increases.



نسبي  نسبي   از رطوبت    از رطوبت   مثالي   مثالي   

درجه درجه   ١١١١ دما تا     دما تا    افزايش  افزايش    

 آب توسط هوا       آب توسط هوا      نگهداري  نگهداري    ظرفيت   ظرفيت   دو برابر شدن   دو برابر شدن   



 خارج    خارج   بايد  بايد   از سالن     از سالن    روزگي روزگي     ۴٢۴٢ در  در آهآه    آبي آبي   ميزان   ميزان   --مثال   مثال   
شود شود 

توليد توليد / / مصرف آب مصرف آب 
-- 0 0سنسن 42 Days42 Days
Kg2 Kg 2وزنوزن

2.002.00غذاييغذايي  تبديل  تبديل    ضريب ضريب 
 Kg 4 Kg 4    مصرفيمصرفي دان  دان آلآل

liters (1.75 X Feed)7 liters (1.75 X Feed) 7مصرفيمصرفي آب  آب ميزانميزان
liters (25%)1.5 liters (25%) 1.5آب حفظ شده           آب حفظ شده           
liters5.5 liters 5.5آب دفع شده            آب دفع شده            

Per 10,000 birdsPer 10,000 birds55,000 liters55,000 liters



؟ ؟ چيست چيست  حداقل   حداقل  تهويه  تهويه  

 از درجه   از درجه  آمتر آمتر   ويا  ويا   در حد  در حد بايد  بايد   درجه حرارت سالن        درجه حرارت سالن       هميشه  هميشه  
.. شده باشد    شده باشد   توصيه   توصيه   حرارت   حرارت   

.. شود  شود آنترل   آنترل    هوا در سالن       هوا در سالن      آيفيت  آيفيت    
.  .   شود   شود  تامين   تامين    پرنده   پرنده  نياز  نياز   مورد     مورد    اآسيژن  اآسيژن  

..آنند  آنند      آارآار  دقيقه دقيقه   ١١ بمدت     بمدت    دقيقه دقيقه   ۵۵ ها در هر  ها در هر تهويه    تهويه    



 حداقل   حداقل  تهويه   تهويه       احتياجات  احتياجات  

 سالن    سالن   هواي هواي  بار    بار   يك يك     دقيقه دقيقه   ٨٨ حداقل در هر   حداقل در هر  --  مرحله اول     مرحله اول     
 درصد   درصد  ٢٠٢٠    بايستي    بايستي        هواآشها   هواآشها    شود و     شود و    تعويض    تعويض        بايد  بايد    آامل   آامل   بطور   بطور   

..اوقات روشن باشد         اوقات روشن باشد         
  بايد  بايد   سالن     سالن    هواي هواي   يكبار   يكبار       دقيقه دقيقه   ۵۵ در هر  در هر حداآثر  حداآثر    ––مرحله دوم     مرحله دوم     

.. روشن باشد      روشن باشد     دايما  دايما    هواآشها   هواآشها    شود و     شود و    تعويض    تعويض    



 شود؟  شود؟ مي مي حجم هوا چگونه محاسبه     حجم هوا چگونه محاسبه     

نصف اختالف         نصف اختالف         )+ ( )+ ( ديوارآناري   ديوارآناري     ارتفاع  ارتفاع  = (= (متوسط ارتفاع     متوسط ارتفاع     
))آناري آناري   ديوار  ديوار  ارتفاع تاج سالن با         ارتفاع تاج سالن با         

:  :  مثال از نحوه محاسبه حجم سالن                 مثال از نحوه محاسبه حجم سالن                 
 ارتفاع    ارتفاع   -- متر   متر  ١٣٫٧١٣٫٧ عرض سالن       عرض سالن      -- متر    متر   ١٢٢١٢٢طول سالن      طول سالن      
متر  متر      ٣٫۵٧٣٫۵٧ ارتفاع تاج سالن         ارتفاع تاج سالن        –– متر     متر    ٢٫۴٣٢٫۴٣  ديوارآناري    ديوارآناري    
: : حجم سالن        حجم سالن        
)              )              ٢٫۴٣٢٫۴٣++١١//٢٢))٣٫۵٧٣٫۵٧--٢٫۴٣٢٫۴٣*(*(١٢٢١٢٢**١٣٫٧١٣٫٧==۵٠١۴۵٠١۴متر مكعبمتر مكعب



      هواآشهاهواآشهانحوه محاسبه    نحوه محاسبه    
: :  حداقل حداقلتهويهتهويهمرحله اول محاسبه مرحله اول محاسبه 

در در (( فن فنتهويهتهويه  ظرفيتظرفيت÷÷) ) mm³³( ( تهويهتهويهحجم  حجم   =  = ٨٨÷÷حجم سالن  حجم سالن  
اولاول مرحله  مرحله برايبراي  نيازنيازتعداد فن مورد تعداد فن مورد ) =) =دقيقهدقيقه
: : مثالمثال
١٫٢١٫٢==۵٢٧۵٢٧÷÷۶٣۶۶٣۶==٨٨÷÷۵٠١۴۵٠١۴

:: حداقل حداقلتهويهتهويهمرحله دوم محاسبه مرحله دوم محاسبه 
در در (( فن فنتهويهتهويه  ظرفيتظرفيت÷÷) ) mm³³( ( تهويهتهويهحجم  حجم   =  = ۵۵÷÷حجم سالن  حجم سالن  

دومدوم مرحله  مرحله برايبراي  نيازنيازتعداد فن مورد تعداد فن مورد ) =) =دقيقهدقيقه
::مثالمثال
١٫٩١٫٩==۵٢٧۵١٠٠٢١٠٠٢÷÷٢٧ = =۵۵÷÷۵٠١۴۵٠١۴



 هوا    هوا   ورودي  ورودي  محاسبه سرعت و سطح          محاسبه سرعت و سطح          

HOUSE WIDTH DETERMINES PRESSURE DROP AT INLETHOUSE WIDTH DETERMINES PRESSURE DROP AT INLET

سرعت هوا  سرعت هوا  عرض سالن   عرض سالن    هوا  هوا وروديوروديسرعت سرعت فشار هوا فشار هوا 
PASCALPASCALSQ INSQ INMMM/SM/S

8              1 SQ.IN. 4.0  CFM      8              1 SQ.IN. 4.0  CFM      10.4 M10.4 M 3.56 M/S3.56 M/S
10             1 SQ.IN. 4.5CFM        10             1 SQ.IN. 4.5CFM        10.9 M10.9 M 4.06 M/S4.06 M/S

4.57 M/S4.57 M/S12.2 M12.2 M1 SQ.IN. 5.0  CFM1 SQ.IN. 5.0  CFM12             12             
15             1 SQ.IN. 5.5CFM        15             1 SQ.IN. 5.5CFM        13.7 M13.7 M 5.08 M/S5.08 M/S
25             1 SQ.IN. 6.0CFM        25             1 SQ.IN. 6.0CFM        15.2 M15.2 M 5.59 M/S5.59 M/S
50             1 SQ.IN. 6.5CFM        50             1 SQ.IN. 6.5CFM        18.3 M18.3 M 6.10 M/S6.10 M/S

** 144 square inches in one square foot** 144 square inches in one square foot



گرما 

 هواي
سرد 
بيرون

هزينه   آاهش    هوا و  مساوي   ،پخش  وخشك پرنده ،بستر گرم راحتي

بيابد   افزايش خواهد مي هميشه  دما 

هواي   
آثيف



 هوا  هوا وروديورودي  ناحيه ناحيه  در  در پايينيپاييني  هوايهواي  بافشاربافشار  عرضيعرضي  تهويهتهويه

گرما

 هواي  
سرد

 هواي  
سرد

فن روشن  
است 

 پرنده،برروي پنجره  سرماي ،استرس ومرطوب بسترسرد
 ها  هزينه  افزايش موجود،حرارتي انرژي از نكردن مصرف 



گرما

 سردهواي 

 در سطح بستراآسيژن آمبود  ها،   هزينه  افزايش باال، آمونياك  بستر سرد ،

فن 
روشن 
است 

 گرمهواي  

 رسد نمي تازه هرگز به بستر   هواي 

وروديورودي  ناحيهناحيه هوا در  هوا در باالي باالي   فشارمنفي فشارمنفي  با  با عرضيعرضي  تهويهتهويه





TJP2155 INLET

INLET PRESSURE .055

HOUSE PRESSURE .075



نوري  نوري    هاي  هاي  برنامه     برنامه     

 در صد  در صد ۶۴۶۴ مداوم،جوجه ها           مداوم،جوجه ها          روشنايي    روشنايي     در  در --
. . نشينند   نشينند       ميمي را  را ازروز ازروز ))ساعت    ساعت    ١۵٫٣۶١۵٫٣۶((

    يك يك  درصد از زمان نشستن جوجه ها،             درصد از زمان نشستن جوجه ها،            ۶٠۶٠ مداوم     مداوم    روشنايي    روشنايي    در در --
).).ساعت در روز   ساعت در روز   ٩٫٢٩٫٢( (  است   است  دقيقه دقيقه   يك يك  از  از آمتر  آمتر      يا يا     دقيقهدقيقه

 در صد از زمان نشستن جوجه ها             در صد از زمان نشستن جوجه ها            ۴۴ مداوم تنها         مداوم تنها        روشنايي    روشنايي     در  در --
).).دقيقه در روز  دقيقه در روز  ٣٧٣٧( (  است   است  دقيقه دقيقه   ٣٣ از   از  بيش بيش 

 به    به   آهآه است     است    هايي هايي  مزاحمت جوجه           مزاحمت جوجه          بدليل  بدليل   زمان     زمان    اين  اين   بودن     بودن    آوتاه    آوتاه    --
.. روند  روند مي مي سمت آب و دان      سمت آب و دان      



مصرفي مصرفي   اآسيژناآسيژن

 خود     خود    زندگيزندگي گرم، در طول      گرم، در طول     آيلو  آيلو      ٣٫۴٣٫۴    باوزن   باوزن    جوجه     جوجه    --
.  .  آند آند   مي مي  مصرف    مصرف   اآسيژن  اآسيژن  ليتر    ليتر    ٢۵٠٠٢۵٠٠

 حرارت    حرارت   توليد   توليد     افزايش  افزايش   و   و  اآسيژن    اآسيژن     مصرف   مصرف  افزايش  افزايش  با   با   --
    متابوليكي       متابوليكي         شرايط  شرايط   و  و افزايش  افزايش      غذايي غذايي     تبديل   تبديل       ضريب  ضريب  ، ، 

 در زمان     در زمان    اآسيژن    اآسيژن     مصرف   مصرف  آاهش آاهش  باعث     باعث    نوري  نوري    هايهاي برنامه     برنامه    --
هاست  هاست  استراحت جوجه          استراحت جوجه          



 ؟  ؟ نوري نوري   هاي  هاي  چرا برنامه    چرا برنامه    

.. است     است    نزديكنزديك پرنده    پرنده   طبيعي   طبيعي    به حالت        به حالت       خاموشي    خاموشي      قدريقدري--
    مي مي  بهبود     بهبود    عروقي   عروقي   ––    قلبي  قلبي   و   و  استخاني      استخاني        سيستم    سيستم        تكامل   تكامل   رشد و  رشد و  --

٠٠يابد   يابد   
استراحت    استراحت     در هنگام      در هنگام     انرژي انرژي حفظ  حفظ  --
 برنامه    برنامه   دارايداراي  آه آه   پرندگاني    پرندگاني     در  در فسفاتاز    فسفاتاز        آلكالين     آلكالين         آنزيم  آنزيم  سطح   سطح   --

  تكامل    تكامل     رشد و   رشد و  براي  براي      آنزيم  آنزيم      اين  اين   هستند باال تر است       هستند باال تر است      نوري  نوري  
. .  است  است ضروري  ضروري  استخوانها        استخوانها        

 بهتر      بهتر     تكامل   تكامل    باعث      باعث     مالتونين      مالتونين       و سطح باال تر         و سطح باال تر        آمترآمتراسترس   استرس   --
.. گردد گرددمي مي  بدن    بدن   ايمني   ايمني     سيستم    سيستم    



                      
وخوابيدن      وخوابيدن                   خوردن                 خوردن    

 =                                 =                                
                                  گوشت                                     گوشت   



شدت نور   شدت نور   

  ٢٠٢٠    بايد  بايد  حداقل شدت نور در زمان وارد شدن جوجه ها               حداقل شدت نور در زمان وارد شدن جوجه ها               --
. .  باشد  باشد لوآس  لوآس  

.. دارد داردبهتري  بهتري    تاثيرات     تاثيرات     ))لوآس  لوآس      ۶٠۶٠((شدت نور باال تر       شدت نور باال تر       --
.. شود  شود توزيع  توزيع   در سالن    در سالن   يكنواخت       يكنواخت        بطور     بطور    بايد  بايد  نور   نور   --
. . دهيم دهيم   ميمي  آاهش آاهش   لوآس  لوآس      ۵۵ شدت نور را به      شدت نور را به     روزگي روزگي     ٧٧بعد از  بعد از  --



نوري  نوري   برنامه      برنامه     اجراياجراي

.. اجرا شود   اجرا شود  آزمايشي   آزمايشي     بصورت   بصورت     بايد  بايد   ابتدا    ابتدا   نوري  نوري  هر برنامه   هر برنامه   --
 گرم     گرم    ۴٠۴٠ از  از آمتر  آمتر      هايتان    هايتان     وزن جوجه        وزن جوجه       افزايش  افزايش  اگر متوسط    اگر متوسط    --

..نكنيد    نكنيد     استفاده    استفاده   نوري نوري است از برنامه      است از برنامه      
.. باشد    باشد   مي مي  ساعت     ساعت    ٢۴٢۴ در روز اول      در روز اول     روشنايي    روشنايي    طول    طول    --
.. اعمال شود      اعمال شود     خاموشي    خاموشي     ساعت      ساعت     يك يك در روز دوم   در روز دوم   --
.. ساعت مشخص شروع شود          ساعت مشخص شروع شود         يكيك در  در بايد  بايد      خاموشي    خاموشي    --
    ١۶٠١۶٠تا  تا  ١۵٠١۵٠ جوجه به وزن          جوجه به وزن         آهآه    زماني  زماني   را در  را در نوري  نوري    محدوديت    محدوديت    --

).).برسانيد    برسانيد     ساعت      ساعت     ۴۴ را به    را به   خاموشي    خاموشي     ( (آنيد  آنيد   اعمال      اعمال     رسيدرسيدگرم  گرم  



نوري  نوري   برنامه      برنامه     اجراياجراي

. . برسانيد   برسانيد    ساعت      ساعت     ٣٣ را به   را به  خاموشي    خاموشي        آشتار آشتار  روز قبل از      روز قبل از     ١۵١۵--
. . برسانيد   برسانيد    ساعت      ساعت     ٢٢ را به   را به  خاموشي    خاموشي        آشتار آشتار  روز قبل از     روز قبل از    ١٠١٠  --
. . برسانيد   برسانيد    ساعت     ساعت    ١١ را به    را به   خاموشي    خاموشي      آشتار  آشتار   روز قبل از      روز قبل از     ۶۶  --
 به طور مرتب      به طور مرتب     نوري  نوري   برنامه      برنامه     تنظيم    تنظيم     را به منظور      را به منظور     آشي آشي وزن   وزن   --

..دهيددهيدانجام      انجام      
،بر مصرف     ،بر مصرف     تاريكي    تاريكي     مرحله    مرحله   آاهشآاهش گرم ،   گرم ،  وهواي  وهواي  در آب  در آب  --

. .  روزانه موثر است      روزانه موثر است     خوراك  خوراك  



 مطالب     مطالب    چكيده  چكيده  
سازيسازيآماده آماده --

.. به اتمام برسد  به اتمام برسد بايدبايد ساعت قبل از ورود جوجه ها   ساعت قبل از ورود جوجه ها  ٢۴٢۴        
جوجه جوجه شروع پرورش شروع پرورش --

.. محدود شود  محدود شود ضعيفضعيف  مديريتمديريت با  با نبايدنبايد جوجه   جوجه  عملكردعملكرد        
آشيآشيوزن وزن --

.. دهد دهدميمي رشد را به شما نشان  رشد را به شما نشان وضعيت وضعيت  ، ،آشيآشي    وزن     وزن 
  بهينهبهينه پرورش  پرورش محيطمحيطحفظ حفظ --

..سازيدسازيد فراهم  فراهم هايتانهايتان جوجه  جوجه برايبراي را  را شرايطشرايط  بهترينبهترين  هميشههميشه        
جيرهجيرهاصالح  اصالح  --

..نيست نيست   نيازنياز باال  باال تراآمتراآم با  با هاييهايي  جيرهجيره        
                        



THANK YOUTHANK YOU
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