
 

 ثٌبم خذا.

 

 رّػٌبیی در هزؽ هبدر گْػتی.

 

ًْػتَ زبكز خِت پبطخگْیی ثَ طْاالتی کَ ُوکبراى هستزم در ػول در ّازذُبی هزؽ 

 هبدرثب آًِب هْاخَ ُظتٌذ، تِیَ ّتذّیي ػذٍ. اهیذ ّارین هبثل اطتلبدٍ ػشیشاى ثبػذ.

 در ثبرٍ ًْیظٌذٍ.

دیپلن خْد را در رػتَ پزّرع میْر اس کبلح ُبرپز آداهض  4631آهبی پیتز لْیش در طبل 

خْد را در رػتَ ًْر Ph.D 4654اًگلظتبى دریبكت ًوْدًذ در اداهَ هْكن ػذًذ در طبل 

هْكن 8005هتٌبّة در هزؽ تخوگذار اس داًؼگبٍ ثزیظتْل کظت کٌٌذ ُّویٌطْر در طبل 

طبل تسوین رّی ًْر  82ؼگبٍ کْاسّالی آكزیوب  خٌْثی ثخبمزثَ اخذ دکتزای ػلْم اس داً

درهزؿذاری گؼتَ اطت. اّثؼٌْاى هؼبّر كٌی ثزای طَ کوپبًی اؿالذ ًژاد میْر اس خولَ 

( کبر کزدٍ اطت. دارای طخٌزاًیِبی 4640تب 4630ثوذت دٍ طبل ثزای ػزکت راص)

تدبری را در ًیْسلٌذ هتؼذد در پزّرع میْر ّهذتی ًیش هذیزیت كبرم خْخَ گْػتی  

ػبخَ اًگلظتبى ّهؼبّى طزدثیز هدلَ ػلْم هزؿذاری  ًّیش WPSAثؼِذٍ داػت.اّ دثیز 

هذیزیت ػلْم هزؿذاری اًگظتبى را ثؼِذٍ داػتَ.ُویٌطْرُوکبر تسویوبتی درداًؼگبٍ 

ثزیظتْل ّثؼٌْاى پزّكظْر ُویبر در داًؼگبٍ گْیلق کبًبدا هظْلیت داػتَ در زبل زبكز 

سویوبتی در داًؼگبٍ کْاسّال در آكزیوبی خٌْثی خبییکَ ػکض الؼول هزؽ هبدر ُوکبر ت

گْػتی ّخْخَ گْػتی ثَ ًْر تسوین ّ ثزطی هیؼْد هؼـْل اطت. پزّ كظْر پیتز دارای 

ثیغ ار ؿذ هوبلَ در هدالت ػلوی ُظتٌذ ّدر خیلی اس طویٌبر ُب ّکٌگزُبی خِبًی 

 زلْر داػتَ اطت.

 بکٌبری. ًبدر ػجذل سادٍ.تزخوَ ّتذّیي7 اطسن دری

 

 

 

 



 

 

 

 

:خالصو  

ًْردُی ثَ طبلٌِبی هزؽ هبدر گْػتی در گذػتَ ثب تْخَ ثَ امالػبت هب اس ًسٍْ ی ًْردُی ثَ هزؽ 

ُبی تخوگذار ؿْرت هی گزكت. در زبلی کَ تسویوبت اخیز ًؼبى دادٍ اطت کَ ایي رّع ُوْارٍ 

ر تْلیذ كـلی اسخْد ًؼبى هی دٌُذ. ایي ؿسیر ًوی ثبػذ سیزا هزؽ ُبی هبدر گْػتی ًْػی ركتب

ػبهل امالػبت ثَ رّس در هْرد ّاکٌغ هزؿِبی هبدر گْػتی در ثزاثز مْل رّس، ػذت ًْر هوبلَ 

 ّ ًْر كزاثٌلغ هی ثبػذ. ، رًگ ًْر

 

 نکات کلیدی:

  کبكی هیجبػذ طبػت 5مْل رّس کْتبٍ ثزای پزّرع كزّری اطت، ثَ مْر ایذٍ ئبل. 

 كزّری اطت 88 تب 80طبػت درمْل رّس ثیي ُلتَ ُبی  44زذاهل  طبػت ثَ 5تـییز ،

 طبػت كزاتز رّد. 41یب  41ًجبیذ اس  در دّرٍ تْلیذّلی ایي هوذار

  َدر  اس تخن در آهذٍ اًذ ّدر طب لٌِبی ثبس پزّرع دادٍ ػذٍ اًذ ًجبیذدر ثِبر  پزًذُبیی ک

 رّسُبی ثلٌذ در هؼزف ًْر دایوی هزار گیزًذ.

  30-10لْکض در دّراى پزّرع ّ 80-40ثزاثز  در زبل زبكز ًْرپیؼٌِبدیػذت 

 تْؿیَ هیگزدد.تْلیذ لْکض در دّراى 

 تولید نیست ، شدت نور در دوران  پرندگان به سالن به افزایش شدت نور هنگام انتقال احتیاجی

 می باشد.یل به تخمگذاری در النه ها تولید برای افزایش تما

 در  و ماورای بنفش مزایاییسفید مزیتی ندارد، نوع المپ و المپهای پیشرفته  استفاده از نور غیر

 د.ندوران تولید ندار

 

 

 



 مقدمو:

ایي هوبلَ ًتیدَ ی تسویوبت  دّرٍ ُبی ًْری هیجبػذ  کَ  در گلَ ُبی هبدر  طت آهذٍثیؼتز ًتبیح ثذ

در  8005تب  8000تْطن پیتز لْئیض ّ راة گْص  ثیي طبلِبی    455راص ّ 105گْػتی راص 

ذتب رّی هزؽ گلَ ُبی هبدر . ایي تسویوبت ػوًبتبل آكزیوبی خٌْثی اًدبم ػذٍ-سّلْداًؼگبٍ کْا

، ثب ایي ّخْد دادٍ ُبی ثْهلوْى، ثلذرچیي ّ میْر ػکبری هزاکش دیگز ًؼبى هی گْػتی اًسبم ػذٍ

ًتبیح ارائَ ػذٍ در  دّرٍ ُبی ًْری ثزای ُز دّ خٌض یکظبى اطت، ثٌبثزایي ّاکٌغ میْر ثَ دُذ 

پبطخِبی هؼبثِی ثَ  455ّ راص  105. راص ثزای گلَ ی هبدر گْػتی هؼتجز هیجبػذ. ایي تسوین

 ي هوبلَ ثزای ُز دّ ّاریتَهتذُبی ًْری ثَ کبر ركتَ دادٍ اًذ پض رّع پیؼٌِبدی ثَ کبر ركتَ در ای

 هبثل اطتلبدٍ اطت.

گْػتی ثَ ًْر ّخْد داػت ّ  درثبرٍ ی ّاکٌغ هزؿبى هبدر هطبلؼبت هسذّدی 8000ب هجل اس طبل ت

 ًْردُی ثَ هزؿبى تخوگذار ثْد. در زبلی کَ  اطبص تدبرة ػلوی ّ ػولی  آًِب ثزثزًبهَ ًْری 

هزؿبى گْػتی ثَ ػٌْاى ًویتْاى ثب هزؿبى هبدر ًبتبل  ًؼبى دادٍ کَ-تسویوبت داًؼگبٍ کْاسّلْ

در ثظیبری هْارد ثب آًِب هی ثبیظتی ُوبًٌذ ثْهلوْى ُبی ثزخْرد کزد. در زویوت  ثشرگتخوگذار

ثزخالف هزؿبى تخوگذار پیؼزكتَ ، کْچک ثزخْرد ػْد. ایي ثَ ایي دلیل اطت کَ هزؿبى هبدر 

هوبّهت ًْری اس خْد ًؼبى هی دٌُذ کَ ایي ًیبسهٌذ مزازی ّیژٍ طیظتن ُبی ًْردُی اطت. یک 

ّ تخوگذار تبثیز هتلبّت تسزیک  گْػتی هزؽ ُبی هبدرهثبل ثزخظتَ اس تلبّت پبطخِبی ًْری ثیي 

 6طبػت در سهبى  43-5( در زویوت یک اًتوبل اس 4ًْری در سهبى ثلْؽ خٌظی اطت. )ػکل 

کبهل خٌظی هزؿبى تخوگذار هی گزدد در زبلی کَ ُلتَ ای در ت 2-1ُلتگی هٌدز ثَ یک پیؼزكت 

ر هوبثل یک تـییز ثَ رّسُبی مْالًی در ُلتَ ای در هزؿبى هبدر هیگزدد. د 1ثبػث یک تبخیز 

ُلتَ  1تبثیز خشئی در سهبى ثلْؽ خٌظی هزؿِبی تخوگذار دارد ، ّلی ثبػث یک پیؼزكت  45ُلتَ 

 ای در هزؿبى هبدر هی گزدد.

 

 نکات کلیدی:

  داػت. درػت درًظز  هزؿِبی تخوگذارآًِب را ًجبیذگْػتی هزؿِبی هبدردر ثزخْرد ثب 

  دٌُذ ّ ثٌبثزایي  هزؿِبی تخوگذار، هوبّهت ًْری اس خْد ًؼبى هیهزؿِبی هبدر ثزخالف

 کزد.ثب آًِب ثؼٌْاى گلَ هْلذ ثـْرت كـلی ثزخْرد ثبیذ 



 

هزؿِبی هبدر % تْلیذ در20طبػت ثزای طي  43ثَ  طبػت  5 تبثیز طي اًتوبل اسهذت ًْر :1ضکل 

 ّتخوگذار

 

 نٌری چیست؟ مقاًمت

ًبهیذٍ ًْری هوبّهت کَ  ی اًذػزایط تبثغكـلی ُظتٌذ ّ ی، توبهی پزًذگبى اُلی هْلذ ُبیکلثطْر 

در طبل اّلغ یب ٌُگبهی  را زیْاى جیؼی اطت کَ در ػذیذ تزیي زبلت یک پذیذٍ ی مهیؼْد ّ ایي 

ایي ػزاین ثزای ُز دّ خٌض .كزسًذع ًجبػذ اس تْلیذ ثبس هیذاردکَ ػزاین هظبػذی ثزای پزّرع 

 لیذٌُگبم خْخَ گیزی اس خْد هوبّهتاس سهبى تْكـلی  کٌٌذٍ تْلیذ ًز ّهبدٍ یکظبى اطت. پزًذگبى 

هبدر ثَ پبطخگْیی رّس ثلٌذی(  ُوبًٌذ) الت بًْخْاًی(؛ کَ در ایي ز ًْری ًؼبى هی دٌُذ)ّاکٌغ

 تب سهبًیکَ کَ در ثزاثز دّرٍ ُبی ًْری ًزهبل)ُؼت طبػت( خٌظی ثَ تسزیکبت ًْری ًوی ثبػٌذ

در ظتبى هی اكتذ. در زویوت،اگز پزًذُب هزار ثگیزًذ)ُوبًٌذ رّس کْتبٍ( هبًٌذ اتلبهی کَ در سه

ی ثَ هززلَ ی رّس ًْر هوبّهتیب هجل اساس ثیي ركتي ٍّ ػًْذ رّسُبی مْالًی پزّرع داد

کبُغ هی  مجیؼتٌب تخوگذاری آًِبثَ مْر هبثل تْخِی ػوت اكتبدٍ ّ آًِب تکبهل خٌظی ثلٌذاًتلبل یبثٌذ

اطت، زتی اگزتظزیغ در ّسى پزًذگبى  ًْری سّد ٌُگبم تسزیک  (. ایي ًتیدَ ی 8)ػکل یبثذ 

( در میْر ّزؼی 1.)ػکل ثبػذتْؿیَ ػذٍ ثزای تسزیک ًْری ًزهبل ثَ ّسى  گیزی خِت رطیذى

هبٍ پض اس رّسُبی کْتبٍ اتلبم هی اكتذ. در زبلیکَ،  8ًْری  ثْهلوْى ُبی ثب تـذیَ آساد هوبّهتّ 

هبٍ  2تب آًِب ًْری  ًویؼًْذ، سهبى ّاکٌغآساد پزّرع دادٍ تـذیَ ْى هزؿبى هبدر گْػتی ثزّع چ

 پض اس رّسُبی کْتبٍ اتلبم هی اكتذ.

 سن تحریک نوری به هفته

  

ر وتقدم به هفته
خی

 تا

 مرغ مادر

 تاخیر مرغ تخمگذار

 تقدم

 تقدم



 

طبػت ّ  5(، پزّرع دادٍ ػذٍ در طبػت )     43در تخوگذاری هزؿبى هبدر کَ ُویؼَ : 2ضکل 

طبػت  5پزّرع دادٍ ػذٍ در  (،یب    ًْری)هوبّهت کَ دارای  40طبػت در ُلتَ  43خبثدبیی ثَ 

 پض اس زظبطیت ًْری )    ( 80طبػت در ُلتَ  43ّ خبثدبیی ثَ 

 

 

 8.4طبػت ّ تسزیک ًْری در ّسى هتْطن  5تخوگذاری هزؽ هبدر پزّرع دادٍ ػذٍ در : 3ضکل 

 ُلتگی )    ( 80ُلتگی )    (یب  42کیلْگزم در 

 

تْطؼَ  یبكتَ  ًْری در هزؽ ثبلؾ هوبّهت  ، ی  ًْر تسزیکثؼذ اس هزار گزكتي مْالًی در هؼزف 

هکبًیشم هظئْل هزؽ ثبلؾ(. ایٌطْر ثَ ًظز هیزطذ کَ ّاکٌغ  اس کبر هی اكتذ )  ّ طیظتن تْلیذ هثل 

صد تولید
ر
 د

  02در هفته  61ساعت به  8انتقال شده از 

ساعت نور ثابت 61  

 61ساعت به  8انتقال شده از

62درهفته  

 سن به هفته

 

صد تولید
ر 

 د

 سن به هفته

02تحریک نوری در هفته   

61تحریک نوری درهفته   



. ػالٍّ ثز ایي، ، ػجیَ اًتوبل ثَ رّسُبی مْالًی ػول هیکٌذ آؿبس ثلْؽ خٌظی، ُوبًٌذ  هطغ تْلیذ

در هزؽ ثبلؾ  هزؽ ًْخْاى ثیؼتز ػْد  َ ُز چَ سهبى پزاکٌذگی زظب طیتػْاُذ ًؼبى هی دُذ ک

 ًؼبى هی دٌُذ کَ طزیؼتز یب ػذیذ تز زظب طیت د.در ًوًَْ ُبییزظب طیت سّدتز ایدبد هی گزد

کَ ثلْؽ خٌظی هی ثبػذ  2تب  1ًْری هزؽ ثبلؾ در هبٍ  هتهوبّ وبًٌذ کجک یب هزهبّل، ػزّع ُ

ٌُگبهی کَ یک گًَْ پزًذٍ ػزاین هؼبثِی ًؼبى دُذ ، ُوبًٌذ  .هیبثذ کبُغ تْلیذ تب ثِبر  اداهَ

ّاکٌغ هزؽ هبدر یب ثْهلوْى، كـل تْلیذ هثل هتؼبهجب اهشایغ هی یبثذ، ُز چٌذ کَ ایي دّرٍ ثَ 

 ( ُوچٌیي اختالف سیبدی در  تْلیذ 1ؽ تخوگذار هی ثبػذ. ) ػکل هزاتت کْتبٍ تز اسكـل تْلیذ هز

، ػلی الخـْؽ در ًیوَ ی دّم چزخَ ی تخن گذاری، ثؼلی ُزیک اس اػلبی گلَ ّخْد دارد

هزؽ ُب یک دّرٍ هکث گذرا در تْلیذ خْاٌُذ داػت ّ ُوچٌیي ثؼلی خزّص ُب هْهتب ًبثبرّر هی 

ز هذرى ، ثَ خبمگلَ ُبی تخن گذار  ثبهی هی هبًٌذ. در هوبثل ػًْذ در زبلی کَ ثویَ گلَ ُوچٌبى هْلذ

تخوگذاری اس خْد ًؼبى  هبٍ  48ثؼذ اس ، ػالئن کوتزی اس کبُغ تْلیذ ًْری هوبّهت  ػذم ثزّس 

 .(1) ػکل را دارًذ%.50 ٌُذ، ّتْلیذ ثبالتز اسهیذ

 

 

( ّ کجک     تخوگذار)    (، هزؽ هبدر )    (، ثْهلوْى )ثزای هزؽ  ًزهبل تْلیذ تخن ًوْدار: 4ضکل 

    () 

 

دّرٍ تخوگذاری ل تْلیذ ػبلی یک پزًذٍ ًظجت ثَ ثویَ گلَ ایي اطت کَ  اّ دارای یکی اس دالی

تؼذاد  ، ّ ثٌبثزایي  كؼبراًتخبة ثزاطبص تزی اطتیذ کْتبٍ ّ ّتْهق تْل مْالًی تز ) كـل تْلیذ(

صد تولید
ر
 د

تولیدهفته های   

 مرغ تخمگذار

 مرغ مادر

     لمونبو ق

   

 کبک



در هزؿبى ًْری  هوبّهتطبل گذػتَ  ّاهؼب هْخت زذف  20تخن هزؽ در هزؽ تخوگذار در مْل 

در طْیَ ُبی گْػتی ) ّ  اًتخبة ثزای تؼذاد تخن  در. در هوبثل، طختگیزی کوتزتخوگذار ػذٍ 

خْد ًؼبى هی دٌُذ،  ُز چٌذ ًظجی،  ًْری اس هوبّهتي هؼٌی اطت کَ آًِب ُوچٌبى ثْهلوْى ُب( ثذی

 .را دارا هیجبػٌذپبییٌتزی  لذا تْلیذ

 نکات کلیدی: 

    اكشایغ كـل تْلیذ هی ػْد.اطت کَ ثبػث ًْری یک پذیذٍ ی مجیؼی هوبّهت 

 در اثتذای سًذگی ّاکٌؼی ثَ مْل رّس  هزؽ هبدر گْػتی زظبص ثَ ًْرتْلیذ هیگزدد ّ 

 ًؼبى ًوی دٌُذ.

 کبهال ثَ ًْر ُلتَ رّس کْتبٍ  دارد تب  80یب  46َ ثًیبسگْػتی ثبلؾ هؼوْال  هزؽ هبدر

 .ّاکٌغ دُذ

 تجذیل ثَ هزؿبى    گْػتی ّهتی در هؼزف رّسُبی مْالًی هزار هی گیزًذ هزؽ هبدر

 ًْری هیؼًْذ. هوبّهت  ثبلؾ ثب 

 

 .پرًرش مدت نٌردر دًره

 40تب  3ًْری ثیي  طبلٌِبی ثظتَ در دّرٍ پزّرعی کَ در تسویوبت ًؼبى هی دُذ هزؿبى هبدر

 تسزیک ًْری  80كْت کٌذل( هی ثیٌٌذ  ّهٌی کَ در ُلتَ  8.2لْکض )  82توزیجی  ذت ػ طبػت ثب

پزًذگبًی پزّرع  تکبهل خٌظی در هی ػًْذ. ایي ثَ ایي خبمز اطت کَ ثبلؾ  ػًْذدر طي یکظبى

تسزیک  هْخت اًتوبل  ثَ رّسُبی مْالًی تز لی ّ  کٌذ تزثْدٍیبكتَ در دّرٍ ُبی ًْری کْتبُتز 

طٌبریْی ػکض ایي زبلت هزثْم ثَ پزًذگبًی هی ثبػذ کَ اًتظبر هی رّد؛  ثیؼتزی هیگزددًْری 

طبػتَ پزّرع هی یبثٌذ. ثب ایي ّخْد ایي یبكتَ ُب ثذیي هؼٌی ًیظت کَ  40یب  6دردّرٍ ُبی ًْری 

ًی هی تبثیزات یکظبطبػتَ یب کوتز  40ْل رّس مْل رّس در سهبى پزّرع ثی اُویت اطت ّلی م

ًْری یکظبى  هوبّهت در ًتیدَ هٌدز ثَ تْسیغُظتٌذّب دّرٍ  ًْری ثی اثز گذارًذ سیزا ایٌِ

هیگزدًذ. ػزاین کبهال هتلبّتی ثزای هزؽ ُبی هبدر در پزّرع ثب مْل رّس ثیغ درپزًذگبى خْاى 

ٌُگبهی پزًذگبى ایي ، مْالًی تزػذٍ خْاى ًْری در پزًذگبى  طبػت اتلبم هی اكتذ7 هوبّهت 40اس 

تکبهل خٌظی ثَ  هیشاى کوتزی تسزیک ػذٍ ّثب اكشایغ مْل رّس کَ تسزیک ًْری هی ػًْذ 

. )ػکل ثَ هوذار هبثل تْخِی کن هیگزددتخوگذاری ل تْخِی ثَ تبخیز هی اكتذ ّ در ًتیدَ هیشاى هبث

2) 



ّرٍ درطبلٌِبی ثظتَ کَ تْطن آّیبژى ثزای د ْرً طبػت5آكزیوبی خٌْثی هذت تسویوبت وچٌیيُ

تلبدٍ ثزای پزّرع ، ایي تْؿیَ هبثل اط اطت هْرد تبییذ هزار دادٍ هزؿبى هبدرتْؿیَ ػذٍپزّرع 

 مجیؼیثب مْالًیتزیي مْل رّس  ثزاثز ثبس ثب ًْردر طبلٌِبی ّ اًذ ػذٍکَ درثِبر تْلیذ  پزًذگبًی

 مْل رّسُبی تخوگذار ثب تـذیَ آساد ّهتیکَ د. درزبلیکَ پزّرع پْلت ْؼهیؼًْذ ًویپزّرع دادٍ 

ثبػث ثلْؽ سّدرص ، اكشایغ خطز اثتال ثَ پزّالپض ّ کبُغ اًذاسٍ تخن  در زبل اكشایغ اطت

كتذ سیزا ثلْؽ خٌظی آًِب دردر گْػتی اتلبم ًوی ا هبدر هیؼْد، ایي ػْاهت ًبهطلْة ثزای هزؿِبی

. ػالٍّ ثزایي، مجن هؼبُذات هزؿبى ثب ثزًبهَ ی ًْریًَ  اطت ثب رژین ؿذایی  هززلَ اّل

ّ هجل اس ایٌکَ ثَ رّس ُبی  ًْری در دّراى  پزّرعهوبّهت   پبطخ ثَ سهٌذ آهبدگیگْػتی ًیبهبدر

. مْل رّس ثلٌذ در دّراى پزّرع هْخت ثبیذ داػتَ ثبػٌذ  را مْالًی ّاکٌغ هثجت ًؼبى دٌُذ

 (2) ػکل  خ ثَ ّاکٌغ ًْری هیگزدد.آُظتَ ػذى پبط

 

 

 40طبػت )    ( یب  5طبػت )    (،  3اس  اًتوبلهبدر گْػتی ثب  تْلیذ تخن هزؽ در هزؽ :5ضکل 

 ()     مْل دّرٍ طبػت ًْر 43در  هذاّم ام ّ 80طبػت در ُلتَ ی  43( ثَ    طبػت ) 

در دّرٍ ی  طبػت  41ثْدى هذت ًْر یب ثبثت  ثَ اكشایغ، کبُغ یک تسوین درثبرٍ ی پبطخ

( 3رّس اس ُن ثبلؾ ػذٍ اًذ )ػکل  1ًؼبى دادٍ اطت کَ توبهی گلَ ُب ثب كبؿلَ در هزؽ هبدرپزّرع 

 ( °10طبػت ) مْالًیتزیي مْل رّس مجیؼی در ػزف خـزاكیبیی  41ّ گلَ ی پزّرع یبكتَ در 

را تدزثَ  ثی اثزسیزا آًِب ُزگش مْل رّس  کوتزهیگذارًذ ن تخػذد  40ُلتَ تؼذاد  30در هذت 

دلیل .َ اًذداػت ًْری هوبّهت  ثلْؽ سّدتز   ّ در دّراى طبػت( 40ًکزدٍ اًذ ) کوتز یب هظبّی 
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ایي اطت کَ ُیچ کذام اس گلَ ُب  ثزای چٌیي ثزًبهَ ُبی ًْری هتلبدهؼبثِت ثلْؽ خٌظی دیز ٌُگبم 

طي  در ًْری دُی اس ثیي ركتي هوبّهت رّسُبی کْتبٍ کبكی را تدزثَ ًکزدٍ اًذ کَ ثبػث طزػت

طبػت مْل رّس ّ  5ًْخْاًی ػْد؛ امالػبت هؼبثَ اس تسویوبت دیگزثزای پزّرع پزًذگبى ثب 

زای طبلٌِبی ثبس كذ ًْر زل ؿسیر ثًؼبى دادٍ ػذٍ اطت. ثذّى ػک راٍ  3تبخیز ثلْؽ در ػکل 

ذگبى در رّسُبی کْتبٍ پزّرع داد.راٍ زل رادیکبل پزً ثتْاى ِبطت کَ)طبلي ثظتَ( کزدى آً

ثزًبهَ ی ؿذایی ّ ایدبد اهکبى رػذ  ت تدذیذ ًظز دردیگزٌُگبهی کَ اهکبى ثظتَ کزدى طبتي ًیظ

تبخیز در تکبهل ًْری ّ کبُغ  تکبهل زظبطیتایي ثبػث تظزیغ  طزیؼتز در كبس پزّرع اطت؛

( ثب ایي 4ام هیؼْد.)ػکل  80گزم ّسى طٌگیٌتزدر ُلتَ ی  400ثَ اسای ُز  رّس 8خٌظی زذّدا 

زبل ایي هٌطوی ثَ ًظز ًویزطذ کَ ایي رّع اس ًظز اهتـبدی در ػزاین آة ّ ُْایی كؼلی ثب ُشیٌَ 

سهٌذ هْاد ؿذایی ُبی ثبالی هْاد ؿذایی هوکي ثبػذ سیزا هزؿبى هبدر ثب اكشایغ طزػت رػذ ًیب

 تب سهبى تْلیذ ُظتٌذ. یثیؼتز

 نکات کلیدی:

 پزّرع یبثٌذ، ثَ مْر یب کوتز طبػت  40هؼبدل  گْػتی هیجبیظتی در رّػٌبییهزؿبى هبدر

 ًْریطبػت ، ثزای اس ثیي ركتي طزیغ هوبّهت  5ل آ ایذٍ

 بسکَ گبهی کَ در طبلٌِبی ثپزّرع یبیٌذ، زتی ٌُ زؿبى هبدر ًجبیذ در رّسُبی ثلٌذه

آًِب ثَ  پزّرع هی یبیٌذ، در ؿیز ایي ؿْرت ثلْؽ خٌظیدارًذ مْل رّس مجیؼی  اكشایغ

 بدٍ ّ تؼذاد تخن هزؽ تْلیذی کبُغ هی یبثذاكت تبخیز 

 



 

طبػت )     ( یب مْل  5تْلیذ تخن هزؽ ثزای هزؿبى هبدر پزّرع یبكتَ در سهبى ثبثت  :6ضکل 

 41مْل رّس ثیي طبػت)     ( یب کبُغ  41ّ  40طبػت )     (،ثب اكشایغ مْل رّس ثیي  41رّس 

 ام 80طبػت در ُلتَ ی  43(، ّطپض تـییز ثَ طبػت )      40ّ 
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 1.4کیلْگزم )    (یب  8.4تْلیذ تخن هزؽ ثزای هزؿبى هبدر رػذ یبكتَ ثب ّسى هتْطن  :7ضکل 

طبػت هجل اس تـییز ثَ  41ثَ 40کَ در دّراى پزّرع  مْل رّس  اس    80کیلْگزم)    (درُلتَ ی 

 اكزایغ داػتَ ُلتگی 80طبػت در  43

 سن تحریک نٌری

ذ ٌُگبهی کَ در تسزیک ًْری ّاکٌغ ًوی دُ لتگی ثَُ 80تب هجل اس گْػی هبدر یک گلَ ی هزؽ 

كْت  40تب  4لْکض ) 400تب  40ثیي  ثب ػذت ًْری طبػتَ در طبلٌِبی ثظتَ 5ْری دّرٍ ُبی ً

هجل  ب . اگز آًِدار پیؼٌِبدی تْطن آّیبژى ثبػذهؼبثَ ًوْ ّ ًوْدار رػذ آى ّرع دادٍ ػذٍ( پزکٌذل

ي ركتي هوبّهت ًْری در کل ذ ، یؼٌی هجل اس اس ثیدٍ ػًْداثلٌذ اًتوبل   ثَ رّسُبی ُلتگی  80اس 

، در زبلی کَ آًِبیی کَ ثَ ًْر کٌغ دٌُذٍ ثَ ًْر تکبهل خٌظی طزیغ خْاٌُذ داػتپزًذگبى ّاگلَ 

آى یک . ًتیدَ ٍ اكتبدخْاُذثَ تؼْین  آًِب ّاکٌغ ًوی دٌُذ ) ٌُْس هوبّم ًْری ُظتٌذ( تکبهل خٌظی

.  خوگذاری کوتز اس زذ هطلْة خْاُذ داػت ت خْاُذ ثْد،کَ پیک اس ًظز خٌظی  گلَ ًبُوبٌُگ

گْػتی رػذ  هبدر ثزای هزؿبى 5دادٍ ُبی ػکل طخت هیجبػذ ظز تـذیَ هذیزیت چٌیي گلَ یی اسً

تب خبییکَ پزًذگبى ًؼبى هی دُذ.  اس هْػذ را ؼوْل تبثیز ثذ تسزیک ًْری سّدتزیبكتَ در ػزاین ه

اّلیي تخن  ّ  پزًذُب، ُلتَ سّد تز ثبلؾ ػذًذ 2ام  84ی در ُلتَ ی ًاًتوبل یبكتَ ثَ رّسُبی مْال

 وبهی پزًذگبًی کَ در دّرٍ پزّرع ُؼت طبػتت ، تْلیذ کزدًذ ثب پزا کٌذگی پٌح ُلتَ ای هزؽ را

ُلتگی تٌِب  41در  .تسزیک ًْری ثَ ثلْؽ خٌظی رطیذٍ ثْدًذ ًْر هجل استسزیک ًْر دیذٍ ثْدًذ

كت در ثلْؽ  ػذ، ّلی خذی تز اس آى پزاکٌذگی ّطیغ تزی در تْلیذ اّلیي تخن ُلتَ پیؼز 8هٌدز ثَ 

ی مْالًی تز . ٌُگبهی کَ پزًذگبى ثَ رّسُبثلْؽ داػتٌذ دراس گلَ   تبخیزهزؽ هؼبُذٍ ػذ ّ ثخؼی 

ّطیغ % گلَ ّاکٌغ ًْری داػتٌذ، ثلْؽ كزدی ثَ مْر 2ُلتگی هٌتول  ػذًذ، کوتز اس  40در 

 .داػتٌذخٌظی غ اس ًیوی اس پزًذگبى  تبخیز در ثلْؽ ثی ّ ذپزاکٌذٍ  ػ



 
 

کیلْگزم در  8.4گْػتی پزّرع یبكتَ ثب ّسى هتْطن هب درتکبهل ثلْؽ خٌظی در هزؿبى  :8ضکل 

طبػت یب هٌتول ػذٍ ثَ رّسُبی مْالًی در  5در  هبًذٍ ثذّى تسزیک ًْریُلتگی ّ ثبهی  80

 ُلتگی 82یب  84،41،40

 

 ایدبد هی کٌذ کَ ؿیز اس ُوبٌُگی درتْلیذ  ُلتگی یب دیزتز گلَ ای 81تبخیز تسزیک ًْری در  

خْاُذ داػت ) ػکل  ػذم تبخیز در تکبهل خٌظی، تب خیزػذیذ در ثلْؽ خٌظیّ هزؽ ُب  اّلیي تخن

 هزؽ هی ػْد. ایي ثَ دلیل ارتجبمبت ّ اكشایغ ّسى تخن( ّ در ًتیدَ ثبػث کبُغ در کل تْلیذ5

ّ هتْطن ّسى تخن هزؽ ُبی هبثل خْخَ کؼی ، کل تخن هزؽ ُب،  ثلْؽ خٌظی در ًشدیک ثیي طي

ک ( ثزای ُز ی6)ػکل ػذد کبُغ یبكتَ 1تب 8تخن هزؿِب ثبػذ7 تؼذاد  ُلتگی هی 30تخن هزؿِب تب 

. ٌُگبهی (40گزم اكشایغ هی یبثذ) ػکل  0.4% تْلیذ ّسى هتْطن تخن هزؿِب تب 20ُلتَ تبخیز در 

ثیؼتزی ثزای رطیذى  لی سّد یب خیلی دیز تبخیز هیکٌذ داىکَ ثلْؽ خٌظی ثَ ػلت تسزیک ًْری خی

هْرد ًیبس اطت کَ ُوزاٍ ثب کبُغ تؼذاد تخن هزؽ  ثبػث اكزایغ كزیت اری گلَ تخوگذ ػزّع ثَ

 ذ.تجذیل تخن هزؿِب خْاُذ ػ
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 عتسا 8ثابت 

    

هفته 62  



 

تسویوبت اس ُلتَ ، دادٍ ُب 30تْلیذی در % تخوگذاری ثز کل تخن هزؿِبی 20 تبثیز طي  :9ضکل 

 ثذطت آهذٍ کْاسّلْ ًبتبلاًدبم ػذٍ در داًؼگبٍ 

 

تسویوبت  ُلتَ . دادٍ ُب اس 30هتْطن تخن هزؿِب در  % تخوگذاری ثزّسى20تبثیز طي  :10ضکل 

 گزكتَ ػذٍ اًدبم ػذٍ در داًؼگبٍ کْاسّلْ ًبتبل

 

 88تب  80ًبتبل ًؼبى هی دُذ پزًذگبى هی ثبیظتی ثیي -کْاسّلْیبكتَ ُب ی تسویوبت در داًؼگبٍ 

 ُلتگی تسزیک ًْری ػًْذ.
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% تولید به هفته12سن در   



 نکات کلیدی:

 ُلتگی( تکبهل خٌظی  80تب  46گْػتی هجل اس ّاکٌغ ًْری ) هبدر تسزیک ًْری هزؿبى

 را ثَ تؼْین هی اًذاسد.

 ُلتگی تسزیک ًْری ػًْذ. 88تب  80گْػتی هی ثبیظتی ثیي  هبدر هزؿبى 

  هی ػْد. تْلیذ% 20طي ُلتَ ثبػث تبخیز  88تبخیز در تسزیک ًْری ثؼذ اس 

 

 زمان تحریک نٌریر ًزن بدن د

در ػذت ًْر ثیي  اتلبم هیبكتذ کَ پزًذگبى در طبلٌِبی ثظتَهوبّهت ًْری ّهتی  ركتي ًظجی ثیياس

زذاهل طٌی کَ گلَ هزؿبى  اطت ّ ُویٌطْرهتٌبطت ثب رػذ کَ ػًْذلْکض پزّرع دادٍ  400ّ  40

آًِب ثظتگی دارد؛ رػذ طزیؼتز هبدر گْػتی ثَ مْر هْكن تسزیک ًْری هی ػًْذ ثَ ّسى ثذى 

( ثب ایي ّخْد، ُیچ 44هی ػْد.)ػکل را هْخت تسزیک دیزتز  اخبسٍ تسزیک سّدتز ّ رػذ کٌذ تز

رّسُبی ثلٌذ هٌتول ػْد ،کَ  ثَثبػٌذ هجل اس ایٌکَ کل پزًذگبى گلَ آهبدٍ ّاکٌغ ثَ ًْر گلَ ای ًجبیذ

ثبػذ.  ،  ًجبیذ سّدتز اس ُلتَ ثیظت ایي ثزای گلَ ُبی هزؿبى هبدرگْػتی هزطْم ثب ّسى هطلْة

، زذاهل طي تسزیک ًْری هیجبیظتی ثَ ر آّیبژى تلبّت هسظْطی داردٌُگبهی کَ رػذ گلَ ثب ًوْدا

، ّ ُلتگی ثَ تؼْین ثیبكتذ  80در  ّسى کوتز اس اطتبًذارد گزم 400رّس ثزای ُز  1اًذاسٍ ی 

ّسى ثیؼتز تسزیک ًْر سّد تز ثبیذ سّدتز ػزّع گزم  400رّس ثزای ُز  1ثَ اًذاسٍ ی  ُویٌطْر

ُلتگی ثَ تسزیک ًْری ّاکٌغ  80ثب ّخْد ایٌکَ هوکي اطت هزؿبى هبدر گْػتی هجل اس  گزدد. 

ًؼبى هی دُذ کَ ُیچ هشیت  ّلْ ًبتبلدٌُذ یبكتَ ُبی زبؿل اس تسویوبت اًدبم ػذٍ در داًؼگبٍ کْاس

ّخْد  اس هْػذ پیؼٌِبدی آّیبژى ثزای تسزیک ًْری ّخْد ًذارد. ثب ثزای رػذ طزیؼتزاهتـبدیی 

ثبػث تسزیک ًْری سّدتز ، پیؼزكت تکبهل خٌظی ّ اكشایغ تؼذاد کل تخن هزؽ رػذ طزیؼتز ایٌکَ 

َ ثَ هززلَ ی ی رطبًذى گلی ثزا(، داى سیبد1ػْد)ػکل  ُبی تْلیذی در طي هزثْمَ هی

 د ّ تؼذاد تخن هزؽ ُبیّثشرگتزی تْلیذ هی ػْؿیز ػبدی  تخوگذاری السم اطت، تخن هزؽ ُبی

د کوتزی  تخن هزؽ  هبثل خْخَ کؼی تْلیذ هی ػْد ّ كزیت خْاُذ ثْد، ثٌبثزایي تؼذاثظتز ثیؼتز

آّیبژى ثزای رػذ  کَ تْؿیٌَیي ًؼبى هی دٌُذ هی یبثذ. تسویوبت آكزیوبی خٌْثی ُوچ تجذیل اكشایغ

زذ هطلْة اطت، ثب ایي  ُلتگی 80کیلْگزم در  8.8تب  8پزًذگبى ثزای رطیذى ثَ ّسى هطلْة ثیي 

گزم ثزای گلَ ُبی ثب ّسى کوتز ثَ تؼْین  400رّس ثَ اسای ُز  8ثَ اًذاسٍ ی ّخْد ثلْؽ خٌظی 

ام  80ثب ّسى ثبالتز در ُلتَ ی  گزم ثزای گلَ ُبی 400رّس ثَ اسای ُز  8هی اكتذ ّ ثَ اًذاسٍ ی 



در اس ثیي اس هوذار پیؼٌِبدی آّیبژى تظزیغ  تظزیغ هی گزدد. تٌِب دلیل هوکي ثزای رػذ طزیؼتز

ب هوبّهت ًْری ًْخْاًی اطت ٌُگبهی کَ پزًذگبى در رّسُبی مْالًی پزّرع دادٍ هیؼًْذ یركتي 

ًْر مجیؼی هزار هی  ٌُگبهی کَ پزًذگبًی کَ در ثِبرثذًیب آهذٍ اًذ ّدر هؼزف اكشایغ یب کبُغ 

هبثل کوتز هزؽ  تخن تؼذاددر ثزاثز تبخیز در ثلْؽ ّ  ُشیٌَ ثبالی داى گیزًذ. ایي تـوین ثب ایي ّخْد 

 .تْخیر اطت

 

 نکات کلیدی:

  تسزیک ًْری ػًْذ.کیلْگزم  8.8ّ  8هزؿبى هبدر گْػتی هی ثبیظتی در ّسى 

   بى ثیؼتزی ثزای ّاکٌغ ًْری السم دارًذ، ّثبیذ سهکن رػذ یبكتَ هزؿبى هبدر گْػتی 

 .% تْلیذ آًِبػوت هی اكتذ20، ّ طي آًِب ثب تبخیز ؿْرت گیزدتسزیک ًْری 

  هی دٌُذ، ّ هوکي اطت در ًؼبى هزؿبى هبدر گْػتی ثب رػذ طزیغ طزیؼتز ثَ ًْر ّاکٌغ

 % آًِبسّدتز20ًؼبى دٌُذ ّ ثٌبثزایي طي تْلیذطي پبییي تزی ثَ تسزیک ًْری ّاکٌغ 

 .را دارًذ  ثیؼتزی ثزای رطیذى ثَ ثلْؽ خٌظی اتلبم ثیبكتذ، ّلی ًیبسهٌذ داى

 

ثلْؽ خٌظی ثزای هزؿبى هبدر گْػتی ثب تسزیک ًْری در  در هتْطن طي :11ضکل 

کیلْگزم  8.46(، قرمسکیلْگزم ) 4.64ُلتَ ّ ثب ّسى هتْطن  82ّ  41طٌیي هختلق ثیي 

ُلتگی. دایزٍ ُب ًؼبى دٌُذٍ پب ییي تزیي طٌی اطت  80( در آبیکیلْگزم ) 8.21( یب سیاه)

 .ادٍد هثجت کَ گلَ ثَ تسزیک ًْری ّاکٌغ 
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ه هفتهبساعت نور  61سن انتقال به   



 دًره تٌلیددر ٌر ن مدت

 کَ در یک دّرٍ ی مجیؼی )دٍ طبػت ّهتیکَدرؿذ هی رطذ،  20ر ثَ تْلیذ طٌی کَ در آى گلَ هبد

ثَ ُن  ػذیذ  ثظتگی هٌتول هی ػْد ثلٌذ هذتػْد ّ ثَ دّرٍ ی ًْری یب کوتز( پزّرع دادٍ هی  ًْر

تسزیک ًْری در  کَ ایي تـیزات اػوبل هی ػْد دارد. تبثیزات طيطٌی   ًْری خذیذ ُّن دّرٍ ی 

اػالى  ُلتگی 88تب  80ي هٌبطت ثیي ط آى ًتیدَ گیزی ی هْرد ثزرطی هزار گزكت کَ هظوت هجل

 ًْری کَ در ًظز گزكتي ایٌکَ توبم پزًذگبى گلَ در ایي طي ثَ ًْر زظبص هی ػًْذ، هیشاى ػذ. ثب

 هیؼْد در یک گزاف ثَ ًبم ًوْدار زظبطیت دّرٍ ُبی ًْری ثَ ًوبیغثبػث رػذ خٌظی هی ػْد 

 يتْلیذ اّلی امالػبتاس ایي ًوْدار ّهؼبُذٍ ًوْد.  48ایي ًوْدار را هی تْاى در ػکل  در آّرد. 

هی تْاى ًتیدَ گیزی کزد کَ دّرٍ ُبی ًْری را هی تْاى ثَ دّ کالص  41ن هزؽ در ػکل تخ

هؼخؾ ثب تْخَ ثَ تْاًبیی آًِب در رػذ خٌظی میْر توظین ًوْد7 دّرٍ ی ًْری مجیؼی کَ ثَ دّرٍ 

ی رّسُبی کْتبٍ هؼزّف اطت ّ تبثیز اًذکی ثز تکبهل خٌظی دارد، ّ دّرٍ ی ًْری تسزیکی کَ 

ة تکبهل خٌظی هی ػْد. کْتبُتزیي دّرٍ ی ًْری کَ ثَ مْر هبثل هالزظَ ای ثبػث ثبػث ػتب

ثسزاًی ًبهیذٍ هی ػْد کَ در آى مْل رّس ثَ هبگشیون خْد  مْل رّسد، آؿبس رػذ خٌظی هی ػْ

طبػت ثزای پزًذگبًی کَ در  41ّ  44هی رطذ. در ػول، پذیزكتَ ػذٍ اطت کَ ایي دّرٍ ثَ تزتیت 

. دّرٍ هیگیزًذسزیک ًْری هزار ُلتگی تست ت 80ّ در  دادٍ ػذٍ اًذ پزّرع  طبػتَ 5دّرٍ ی 

ُبی ًْری مْالًی تز اس دّرٍ ی ثسزاًی ّلی کْتبٍ تز اس دّرٍ ی هبگشیون ثبػث تظزیغ تکبهل 

خلیق ًبهیذٍ هی ػًْذ. ًْری ثَ ُویي دلیل دّرٍ ی تسزیک  هی ػًْذ ّلی ًَ ثَ مْر کبهل خٌظی 

تْلیذ تخن درؿذ  20طي هْثز ثْدى ثزثیبًگز ایي ّاهؼیت اطت کَ ػالٍّ ثز  41امالػبت ػکل 

ایغ رّساًَ تب پیک تْلیذ را ًیش شدر ؿذ اكمیْر ثَ آى هٌتول ػذٍ اًذ ، دّرٍ ی ًْریی کَ هزؽ 

سیزا هْخت  هیگزدد رػذ تْلیذ ثب ػیت تٌذک ًْری ثیؼتز ثبػث . تسزیتست تبثیز هزار هیذُذ 

 . گزددهی یکٌْاختی ثیؼتز



 

َ اًذ ّ داػ ًْر طبػت 5بی هبدر کَ در دّرٍ ی پزّرع پیؼزكت در تکبهل خٌظی هزؿِ :12ضکل 

 80( در نطانو ىای قرمس( ّ یب دّرٍ ی ًْری تسزیک ) نطانو ىای سیاهثَ دّرٍ ی ًْری مجیؼی )

 . خن آثی ًوْدار زظبطیت ثَ ًْر هی ثبػذ.ػذٍ اًذطبلگی هٌتول 
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 حداکثر مدت نور به ساعت



طبػتَ کَ ثَ دّرٍ ی  5تْلیذ هزؿِبی هبدر تست پزّرع در دّرٍ ی ًْری درؿذ  :13 ضکل

ُلتگی  80( در نطانو ىای قرمس) ًْریدّرٍ ی تسزیک  ثَ (  ّ یبنطانو ىای سیاهًْری مجیؼی ) 

 .ػذٍ اًذهٌتول 

 

 ر گزكتي ثبػث ایدبد هتْخَ ػذین کَ در هؼزف رّسُبی مْالًی هزا هوبّهت ًْری ثخغدر 

هی ػْد. ثب ایي زبل، اگز هزؿِبی هبدر گْػتی ثَ دّرٍ ای کْتبُتز اس دّرٍ ی هوبّهت  زذاکثز 

ًْری هبگشیون هٌتول ػًْذ کَ ُوبى دّرٍ ی تسزیک خلیق هی ثبػذ، ثبػث تبخیز در ثزّس ایي 

طبػتَ در  48یب  44هزؿِبیی کَ ثَ دّرٍ ی لذا تذاّم تخوگذاری هی ػْد. زبلت ّ در ًتیدَ ثِجْد 

 43هی ػًْذ ثَ مْر کلی  هیشاى تْلیذ ثیؼتزی ًظجت ثَ هزؿِبیی کَ ثَ دّرٍ ی ُلتگی هٌتول  80

ُلتَ هی ػْد.  30هزؽ در  تخن 40الی  2( هٌتول ػذٍ اًذ دارًذ کَ ثبػث اكشایغ 41طبػتَ )ػکل 

خِت  ذ در دّرٍ تْلی آى ثیؼتز ّ اكشایغ   هوذار کن ثب  اػوبل تـییزات در مْل رّػٌبیی ازتوبال

یب اكشایغ، . هتبطلبًَ ، ثذّى در ًظز گزكتي سهبى ؿْرت هیگزدتبخیز  بثثزخْرد ثب تبثیز هٌلی آى 

ثبػث کبُغ هیشاى تخوگذاری اس مزین طزیؼتز ّ ویکٌذدرطت ػول ً ثزًبهَة آى ایي تٌبّ ّهوذار 

ایي  اًدبم ػذٍ  ی خٌْثیکَ در آكزیوب بتیآؿبس ػذى  دّرٍ ی هوبّهت ًْری هی ػْد. ثب ایٌکَ  تسویوی

ثب ُلتگی را  84یب  80را در طبػت  48یب  44طبػت ثَ  5را کَ اًتوبل اس  Aviagenًظزیَ ی 

طبػت ّیب  42را پؼتیجبًی هی کٌذ ّلی پیؼٌِبد اكشایغ ایي سهبى ثَ ّسى گلَ ّیکٌْاختی تْخَ ثَ 

ژی ًْردُی تٌِب ثبػث ًوی کٌذ. ایي اطتزات تبییذکَ ططر تْلیذ کبكی ًیظت را  طبػت را ٌُگبهی 43

هزؽ هی ػْد سیزا پزًذگبًی کَ مْالًی تز در هؼزف ًْردُی هزار هی  تخن در تْلیذ طزیغ کبُغ

گیزًذ طزیؼب در ثزاثز ًْر هوبّم هی ػًْذ ّ اًزژی ثیؼتزی در مْل رّس هـزف هی کٌٌذ ) ُز 

دطتزص ثزای درؿذ اًزژی ثیؼتز ّ کبُغ اًزژی هبثل  4یک طبػت ًْر ثیؼتز ثبػث هـزف 

 طتَ هی ػْد کَ هٌدز ثَ کبُغ تْلیذ هی ػْد(. ًْردُی مْالًی تز ُوچٌیي ثبػث کبُغ کیلیت پْ

 خْاُذ ػذ.در آّری خْخَ 

طبػتَ ًگِذاری هی ػًْذ، ػولکزد ثِتزی ًظجت ثَ  48یب  44هزؿِبی هبدری کَ در دّرٍ ی 

ب ایي زبل در چٌیي ًْر (.  ث41طبػتَ ًگِذاری هی ػًْذ دارًذ)ػکل  43هزؿِبیی کَ در دّرٍ ی 

ث ( کَ ثبػ42، تخوگذاری هؼوْال هجل اس رّػي ػذى الهپِب ػزّع هی ػْد )ػکل ْتبٍدُی ک

ثزای  اطت طبػت سهبى هٌبطجی 48یب  44 َ ًظز هیزطذد. ثگزداكشایغ تخوگذاری رّی ثظتز هی 

اطت ثزای تزی طبػت مْل سهبى ثِ 41یب  41ّلی  ی کَ در هلض ًگِذاری هی ػًْذ هزؿِبی

، ُظتٌذِش ثَ الًَ ُبی اتْهبتیک ًگِذاری هی ػًْذ. در ّازذُبیی کَ هد ثظتزهزؿِبیی کَ رّی 

طبػت هجل اس ًْر طبلي رّػي هی ػًْذ کَ ثَ ًظز راٍ زل هٌبطیت  8داخل الًَ  کن ًْر چزاؿِبی



ثَ  KwaZulu-Natalاخیز در داًؼگبٍ  بترّی ثظتز هی ثبػذ.تسویوتخوگذاری هؼگل  ثزای 

در دّرٍ  طبػت هی پزداسد تب ثِتزیي سهبى ًْردُی را  41ّ  44ثزرطی دّرٍ ُبی ًْردُی ثیي 

 ثَ دطت آّرد. تْلیذ را 

 نکات کلیدی

  طبػتَ  43طبػت( ثبػث تْلیذ ثِتزی ًظجت ثَ دّرٍ ی  48ّ  44) هالینتسزیک ًْری

 هی ػْد.

  .ًْردُی مْالًی تز ثبػث کبُغ کیلیت پْطتَ هی ػْد 

 طبػت ثبػذ تب تخوگذاری پیغ اس ػزّع رّػٌبیی  48بى ًْردُی ثبیذ ثیؼتز اس مْل سه

 ػزّع ًؼْد کَ ًکتَ ی هِوی ثزای هزؿِبیی اطت کَ رّی سهیي ًگِذاری هی ػًْذ. 

 

 

ثَ  طبػت ًْر 5کیلْگزم کَ اس  8.8 ثب ّسى هزؽ هبدر گْػتیتْلیذ ثزای ثزای هٌسٌی   :14ضکل 

 ُلتگی هٌتول ػذٍ اًذ. 80( طبػت در •)43( ّ •)48(، •) 44
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در طبػتَ  43 تب  5ػزّع رّػٌبیی می ًْردُی هجل اس ی تْلیذ ػذٍ تخن هزؿِب  درؿذ : 15ضکل 

 هزؽ هبدر گْػتی

 

 ناگيانی ً یا مرحلو بو مرحلو افسایص

طبػت  48یب  44ثزًبهَ ی اكشایغ مْل ًْردُی ثزای هزؿِبی هبدر گْػتی ُوْارٍ ثب اكشایغ ثَ 

دهیوَ ّ یب یک طبػت اكشّدٍ هی ػْد تب هبگشیون ثَ  10اؿبس هی ػْد ّ پض اس آى ُز دكؼَ ثَ هیشاى 

اطت تب طبػت ثزطذ. ثب ایي زبل ایي اكشایغ هززلَ ثَ هززلَ ثیؼتز ثَ ًلغ تْلیذ کٌٌذٍ  43یب  42

ّ ثْهلوْى ًتْاًظتَ اًذ طْدهٌذی ایي  گْػتیهبدرتخوگذار ّ هزؽ، سیزا تسویوبت رّی هزؿِبی 

مْل ًْردُی  یک هززلَ ایثکٌٌذ. در زبلی کَ اكشایغ رّع را ًظجت ثَ اكشایغ ًبگِبًی را اثجبت 

در تْلیذ تخن هزؽ ّ هیشاى پیک ثبالتزی هی ػْد در زبلی کَ اكشایغ هززلَ هوذاری اكشایغ  ثبػث

ای هؼوْال پبیذاری ثِتزی دارد کَ ثبػث هی ػْد تلبّت سیبدی در تْلیذ کلی ثیي ایي  دّ رّع 

 (. 43ّخْد ًذاػتَ ثبػذ )ػکل 
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 نکات کلیدی:

 در هیشاى  اكشایغ یکجبرٍ ی ًْردُی ًتیدَ ی هؼبثِی ثب اكشایغ هززلَ ای ًْردُی

 تْلیذ دارد.

 مْل ًْردُی ثبػث اكشایغ پیک تْلیذ هی ػْد ّلی اكشایغ هززلَ ای  یکجبرٍ اكشایغ

 ثبػث ایدبد پبیذاری ثبالتز تْلیذ هی ػْد. 

 

 

 46طبػت در  43ثَ  5یکجبرٍ اكشایغ ًْردُی اس  کَ ثَ تْلیذ هزؿِبی هبدرٌسٌی ه :16لضک

 ثَُلتگی ثَ مْر هززلَ ای  81ب طي ّ ت بػت ػزّعط 48ثب ( ّ هزؿِبیی کَ •داػتَ اًذ )ُلتگی 

 (•طبػت رطیذٍ اًذ ) 43

 نٌردىی:  ضدت

ارتلبع طز لْکض در  42تسویوبت ًؼبى دادٍ اطت کَ ًْردُی ثَ هزؿِبی هبدر گْػتی ثب ػذت 

هی ػْد. ثب ایي زبل ثزای در دّراى تْلیذ ثبػث ػولکزد ثبالی پزًذگبى پزّرع پزًذگبى در دّراى 

( ّ ًیش ثزای هبگشیون کزدى تْلیذ کلی تخن 44ثِیٌَ طبسی سهبى تکبهل خٌظی  ّ پیک تْلیذ )ػکل 

لْکض  40-2لْکض ثبػذ کَ ثظیبر ػجیَ  4(، السم ًیظت کَ ػذت رّػٌبیی ثبالی 45هزؽ )ػکل 

در ًْری پبطخ ثَ تسزیک  تخن گذار  هزؿِبی هثل. ػالٍّ ثز ایي، اطتار ثزای هزؿِبی تخوگذ

ػذت ًْر سیبد ى هؼٌی اطت کَ اُویتی ًذارد اطت. ایي ثذا دّرٍ پزّرع  اس هظتول  ی تْلیذدّرٍ 

 سن به هفته
صد تولید.

ر 
 د



 لْکض 4ػًْذ ػذت ًْر هی هٌتول تْلیذ طب لٌِبی هزؿِب ثَ کَ ّهتی  ػْد، کن ػْد ّ یب ثبثت ثوبًذ. 

، یبكتَ ُب ُوچٌیي درطتی ایي هظبلَ را کَ ػذت ًْر ّ مْل رّس ثزای هزؿِبی یب ثبالتز در ثبػذ

ثبػث تسزیک تکبهل ّ هدوْػَ اكشایغ مْل رّس ّػذت ًْرهبدر گْػتی ثبیذ ُوشهبى اكشایغ داد 

 خٌظی آًِب هی گزدد، را سیز طْال هی ثزد.

کض ثزای اكشایغ کبرایی در لْ 4ثب ایٌکَ تسویوبت ًؼبى دادٍ اًذ کَ ًیبسی ثَ ػذت ًْر ثیؼتز اس 

 82دّراى تْلیذ ًیظت، تسویوی در آكزیوبی خٌْثی ًؼبى دادٍ اطت کَ هزؿِبیی کَ در هؼزف ًْر 

لْکض ثْدٍ اًذ رّی ثظتز تخن گذاری کزدٍ  20لْکض ثْدٍ اًذ ثیؼتز اس هزؿِبیی کَ تست ػذت ًْر 

گِذاری هی ػًْذ، کَ هؼوْال ُن اًذ. ایي ًؼبى دٌُذٍ ی ایي هطلت اطت کَ ّهتی هزؿِب رّی ثظتز ً

لْکض ثبػذ  4ایٌگًَْ اطت، ػذت ًْر ثبیذ ثَ مْر هبثل هالزظَ ای ثیؼتز اس ػذت ًْر ثیْلْژیکی 

. ثٌبثز ایي تْؿیَ ُبی اخیز یبثذاكشایغ   خن هزؽ خْخَ کؼین گذاری رّی ثظتز را کبُغ ّ تتب تخ

Aviagen لْکض ّ در  80الی  40ثیي  عکَ ػذت ًْر در دّرٍ ی پزّر کَ زبکی اس ایي اطت

رّی کَ لْکض ثبػذ ثَ ًظز تْؿیَ ی درطتی ثزای هزؿِبی  30الی  10دّراى تْلیذ ثیي 

. ثب ایي زبل، تسویوبت، ایي هظبلَ را کَ هیشاى تْلیذ ثب اكشایغ ػذت ًْر  ًگِذاری هیؼًْذ اطتثظتز

 لْکض اكشایغ خْاُذ یبكت را رد هی ًوبیذ 420الی  400تب 

 

 1هتـییز ثیي  ثب ػذت ًْرطبػت  48ثَ  5اس هبدر گْػتی کَ تْلیذ ثزای هزؿِبی درؿذ : 17ضکل 

 .اًتوبل یبكتَ اًذُلتگی  80ْکض در ل 410الی 
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اتلبم ًوی اكتذ در هلظی ُظتٌذ طیظتن دارای ی کَرّی ثظتز در طبلٌِبی گذاریاس آًدبیی کَ تخو

الی  10هـزف اًزژی الکتزیکی ؿزكَ خْیی ًوْدٍ ّ ّ ػذت ًْر را ثَ سیز ًتیدَ هی تْاى در 

لْکض کَ ثزای طبلٌِبی ثذّى هلض تْؿیَ هیؼْد رطبًذ. ثب ایي زبل ُوچٌبى ثبیذ اطتبًذاردُبی  30

هزثْم ثَ آطبیغ هزؿِب را رػبیت ًوْد. ایي هوزرات تـزیر هی کٌٌذ کَ ػذت ًْر ثبیذ ثَ گًَْ ای 

خْد  تْاًٌذ ُوذیگز را ثَ مْر ّاكر ثجیٌٌذ تب ثتْاًٌذ تـْیز درطتی اس امزافثبػذ کَ هزؿِب ث

اى تْلیذ در كؼبلیت ًزهبلی داػتَ ثبػٌذ. در ًتیدَ هیشاى ػذت رّػٌبیی در دّر داػتَ ثبػٌذ ّ ثتْاًٌذ

 تْؿیَ هیگزدد.لْکض  80زذاهل  طبلٌِبی هلض دار 

 نکات کلیدی:

  پزّرع ثبػث ثِیٌَ طبسی تکبهل خٌظی ّ در ًتیدَ لْکض در دّراى  42زذاهل ػذت ًْر

 اكشایغ تْلیذ تخن هزؽ هی ػْد.

 .هیشاى زظبطیت ثَ ًْر در دّراى تْلیذ هظتول اس دّراى پزّرع اطت 

  پیک کَ ، ثزای رطیذى ثَ طي ثلْؽ هٌبطت تْؿیَ هیگزدد لْکض در دّراى تْلیذ 4زذاهل

لْکض ثزای هزؿِبیی کَ رّی  30لی ا 10تْلیذ ّ هیشاى تْلیذ را اكشایغ هی دُذ ّلی 

 تخن گذاری ثز رّی ثظتز تْؿیَ هی ػْد.  گِذاری هی ػًْذ ثزای کن ػذى سهیي ً

  30الی  10هزؿِبیی کَ در هلض ًگِذاری هی ػًْذ را هی تْاى در ػذت ًْر کوتز اس 

لْکض  80ًجبیذ کوتز اس ثخبمز ركبٍ پزًذگبى لْکض ًیش ًگِذاری ًوْد ّلی ایي هیشاى 

 ذ. ثبػ

  



 

آًِب  هذت رّػٌبییکَ  هبدر گْػتی ُلتگی ثزای هزؿِبی 30تْلیذی تب  تخن هزؽتؼذاد   :18ضکل 

طبػت اكشایغ  48ثَ  5اس ُلتگی  88الی  80در لْکض  200الی  4ػذت ًْرُبی هختلق ثیي  ثب

 یبكتَ  

 نٌر )طٌل مٌج(

ثز زظبطیت هزؿِبی هبدر گْػتی ثَ رًگ ًْر )مْل هْج( هْخْد ًوی ثبػذ.  گشارػی هجٌی

ثؼلی اس تْلیذ کٌٌذٍ ُبی الهپ ادػب هی کٌٌذ کَ الهپِبی كلْرّطٌت هزهش ثَ مْر هْثزی ثز تْلیذ 

تخن هزؽ ّ کیلیت پْطتَ تبثیز هی گذارًذ. الٌتَ ایي ادػب پؼتْاًَ ی ػلوی ًذاػتَ ّ ظبُزا ثز اطبص 

طبل پیغ تْطن هبالرد ثب ًْر ُبی تک رًگ اًدبم دادٍ اطت ثٌب ػذٍ اطت. ًْرُبی  20 تسویوی کَ

طبمغ ػذٍ اس الهپِبی كلْرّطٌت رًگی  دارای میق ّطیؼی هی ثبػذ ّ ثظیبر كزاتز اس ًْرُبی 

تک رًگ هی ثبػذ، ثٌبثز ایي هی تْاى گلت کَ ُیچ هذرکی هجٌی ثز ایٌکَ ًْرُبی كلْرّطٌت 

ًظجت ًْر طلیذ دارًذ هْخْد ًیظت. زظبطیت ثَ ًْر الهپِبی ال ای دی  رًگی ثزتزی خبؿی

ًوْد. ثب ایي زبل  ثزطیػتی ْرًگی کَ دارای میق ثبریکی هی ثبػٌذ را ثبیذ در هزؿِبی هبدر گ

ثبیذ ثَ یبد داػت کَ ًْر طلیذ ػبهل توبم رًگِب ی ًْری اس خولَ هزهشهی ػْد ّ در ًتیدَ ًیبسی ثَ 

 40هزهش خِت تبهیي ًْر هزهش ًیظت، هخـْؿب در هْرد الهپِبی رػتَ ای کَ تؼْیق آى ثب ًْر 

 هی کٌٌذ. غ ر هزهش طبمدرؿذ ًْ

 شدت نور در تولید
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ثجیٌیذ ) مْل هْج  را تبثغ هسذّدٍ هبّرای ثٌلغ اس ثخؼی اس  ثزػکض هب، هزؿِب هبدر ُظتٌذ کَ

 اًؼکبص دارای کْتبٍ تز اس ًْر(. ثب ایٌکَ ثبل ّ پز هزؿِب ثَ ًظز هب طلیذ یکذطت هی ثبػذ ّلی

د ُوذیگز را تؼخیؾ دٌُذ. کَ پزًذگبى را هبدر هی طبسُظتٌذ اػؼَ ی هبّرای ثٌلغاسهتلبّتی 

اطتلبدٍ هی کٌٌذ ّلی تبثیز آى  خزّصب اس ایي هبثلیت ثزای اًتخبة ت ػذٍ اطت کَ هزؿِثبث ُویٌطْر

ثز هیشاى ثبرّری تٌِب زذص ّ گوبى اطت. ًْر هبّرای ثٌلغ تٌِب تبثیز ثظیبر کوی ثز هظوتی اس 

هـش کَ كؼبلیت خٌظی را کٌتزل هی کٌذ دارد) ُیپْتبالهْص( ّ در ًتیدَ ثَ ًظز هی رطذ کَ ایي 

تبثیز را در  زذاهل ّ ػول هیکٌذ پبطخ ُبی ركتبری ثزای تسزیک چؼن ثز رّی ػجکیَ اػؼَ ػوذتب

دادٍ ُبی تسویوی کَ اخیزا در آكزیوبی خٌْثی ثَ پبیبى رطیذٍ اطت ًیش ایي  .دارد ػولکزد تْلیذ هثلی

 (.46هظبلَ را تبئیذ هی ًوبیذ )ػکل 

 

( یب طلیذ ّ هبدّى •) كلْرّطٌت  ثب الهپ ُلتگی کَ تست ًْر طلیذ 24 تبتْلیذ  درؿذ  :19ضکل 

 لْکض 82( در •) ثب الهپ هؼوْلیثٌلغ 

 نکات کلیدی:

 ُیچ هذرکی هجٌی ثز تبثیز رًگ ًْر ثز ػولکزد هزؽ هبدر گْػتی هْخْد ًیظت 

 ًذارد خٌظی ًْر هبّرای ثٌلغ تٌِب ثزای ػٌبطبیی ثَ کبر هی رّد ّ تبثیزی ثز ػولکزد 
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 منبع نٌری) نٌع المپ(

تْلیذ هثل در هزؿبى هبدر دایوی ُیچگًَْ ػبُذ ػلوی هجٌی ثز تبثیز هظتوین هٌجغ ًْری ثز ػولکزد 

 گْػتی ّخْد ًذارد.

 

 نکتو کلیدی:

 ُیچ هذرکی ثزای اطتلبدٍ اس ًْع خبؿی اس الهپ ّخْد ًذارد 

 

 

 ات فصلی در سالنيای بازتاثیر

) هلوت ثَ ػًْذ   پزّرع دادٍ هیکَ در ثِبر تْلیذ ػذٍ اًذ ّدر طبلٌِبی ثبس  هزؿبى هبدر گْػتی

 كـلی ّ دیزتزاس گلَ ُبی  اس هزؿبى كـلی دارًذگلَ ُبی خبرج اس كـل(  تْلیذ تخن هزؽ کوتزی 

اؿلی  ّ در ثِبر ثَ ثلْؽ خٌظی هی رطٌذ ثبلؾ هی ػًْذ. دلیل کَ در تبثظتبى ّ پبییش تْلیذ ػذٍ اًذ

پزّرع ًذارًذ کَ ُیچ تدزثَ ای اس رّسُبی کْتبٍ در سهبى  کَ پزًذگبى تْلیذ ػذٍ در ثِبرایي اطت 

ُب هی  هوبّهت ًْری، تبخیز در ثلْؽ خٌظی ّ در ًتیدَ کبُغ تؼذاد تخن ایي ثبػث اس ثیي ركتي

رّسُبی  ّ ایدبد پزدُبی هٍِْ ایثب  ی ثبسطبلٌِب درػْد.پزّرع گلَ ُبی تْلیذ ػذٍ در ثِبر

کَ در تبثظتبى یب  کْتبٍ ثبػث ثِجْد ػولکزد هی ػْد، ّلی ایي ُوچٌبى ثَ خْثی گلَ ُبیی هـٌْػی

ّ رّسُبی کْتبٍ ّاهؼی را در سهبى پزّرع تدزثَ کزدٍ اًذ ًوی ثبػذ. ثٌبثزایي  پبییش تْلیذ ػذٍ اًذ

ذٍ اًذ هی ثبیظتی ثَ ػبین ثٌذی ًْری طبلٌِبیی کَ در ػزكِبی خـزاكیبیی ثب ًْطبًبت كـلی ّاهغ ػ

 تْخَ ّیژٍ ای کزد.

 

 نکات کلیدی

 ػولکزد پبییٌتزی ًظجت  در طبلٌِبی ثبس تْلیذ ػذٍ در ثِبر هزؿبى هبدر گْػتی

کَ در  ًذ،  ثَ ایي ػلت داری کَ در هْاهغ دیگز طبل تْلیذ ػذٍ اًذ ثَ پزًذگبً

 سهبى پزّرع رّسُبی کْتبٍ را تدزثَ ًکزدٍ اًذ.



  رّسُبی ًْر هـٌْػی در  ثبس ثب پزدٍ ّ طبلٌِبیکَ در  هزؿبى هبدر گْػتی

اس ػولکزدػبى اس تـییزات كـلی آطیت  کوتزی کْتبُتز ًگِذاری هی ػًْذ 

 هیجیٌٌذ. پزًذگبًی کَ در طبلٌِبی ثبس ًگِذاری هی ػْد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مقاًمت نٌری در 

 سن بلٌغ
 تخوگذاری هی ػْدػزایطی کَ ثبػث تظزیغ در کبُغ تْلیذتخن هزؽ در پبیبى كـل 

 طبػت 81هذت سهبى رّػٌبیی در مْل  طٌل رًز

 هتزادف ثب ػذت رّػٌبیی ایلٌمیننس

مقاًمت نٌری 

 نٌجٌانان

؛ هزؿبى هبدر رع ثَ رّسُبی مْالًی پزًذٍ در سهبى پزّ ػذم ّاکٌغ 

 ثب هوبّهت ًْری ثذًیب هی آیٌذ گْػتی

 لْکض اًذاسٍ گیزی هی ػْدّازذ پزًذٍ ثَ  هؼوْال ثب الی طزهیشاى رّػٌبیی ًْر،  ضدت نٌر

 طبػت( 44یب ثیؼتز اسهظبّی  هیؼْد )  ک خٌظییسزیکَ هْخت تمْل رّس رًز بلند

 ثبػث تسزیک ثلْؽ خٌظی ًوی ػْدطبػت(  40رّسیکَ) کوتز یب هظبّی مْل  رًز خنثی

 طبػت81هذت سهبى تبریکی در مْل  ضب

 هتزادف مْل رّس هیجبػذ دًره ی نٌری

 هتزادف تْلیذ هثل كـلی م تْاًبیی ثَ پبطخگْیی ثَ  تسزیک ًْریػذ مقاًمت نٌری

 اًتوبل اس رّسُبی کْتبٍ ثَ رّسُبی ثلٌذ ثزای تظزیغ ثلْؽ خٌظی تحریک نٌری

 در سهبى پزّرع،مْل رّس خٌثی اس ًظز خٌظی  رًز کٌتاه

رًز تحریکی/دًره 

 ی نٌری
 هتزادف رّس مْالًی

 ًاژه نامو

 


