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  مقدمه

بمنظور دسترسي به عملكرد بهتر گله هاي مادر و  Cobb500 واريتهاقدام شركت كاب در جهت بهسازي قابليتهاي 
ياز به برنامه هاي مديريتي گوشتي آن استمرار دارد، اگرچه دست يافتن به قابليتهاي ژنتيكي و تداوم توليد گله موجود، ن

  .خوب در محل پرورش و توليد دارد
در سراسر جهان باعث شده كه تجارب قابل توجه و گسترده اي از پرورش اين Cobb موفقيت گله هاي مادر و گوشتي 

براي راهنماي مديريت مرغ مادر . هاي مختلف پرورش كسب گردد رايط گوناگون آب و هوايي و سيستمنژاد در ش
نمايي شما در مديريت و برنامه ريزي گله تدوين شده است؛ مديريت بايد نيازهاي اوليه گله را تامين نموده و برنامه ها راه

  . كند كه حداكثر بهره وري از قابليتهاي نژادي را نيز حاصل نمايدرا به گونه اي تنظيم
مودهاي اين مجموعه را تعديل نماييد و در شما مي توانيد با توجه به شرايط منطقه اي و تجارب شخصي، بعضي از رهن

  .اين ارتباط گروه فني كاب آماده هرگونه راهنمايي مي باشند
مي باشند را نشان مي دهند و اين فقط فاكتورهاي اساسي كه در عملكرد گله موثر  Cobbراهنماي مديريت گله هاي 

 و مديريت گله هاي گوشتي، بولتنهاي فني و بخشي از سرويس اطالعات فني ما مي باشد كه شامل مديريت جوجه كشي
  .همچنين نمودارها و جداول فني عملكرد گله ها مي باشد

شما بايد از قوانين منطقه اي . توصيه هاي ما مبتني بر دانش روز و تجربياتي است كه در سراسر جهان كسب شده است
راهنماي مديريت مرغ .  كامال آگاه باشيداشد،كه ممكن است بر سياست مديريتي كه شما اتخاذ مي كنيد تاثيرگذار ب

 در حد يك مرجع بوده و بايستي با دانش و آگاهي كه از تجارب علمي و كارشناسي شما به دست Cobbمادر گوشتي 
  .آمده تكميل شود تا بتوانيد نتيجه بهتري از گروه توليدي كاب به دست آوريد

  
  
  

 2008        تجديد چاپ                                                                                                    
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  مديريت جوجه -1

   
  آماده سازي جهت پذيرش جوجه  1-1

  
  . بل از رسيدن جوجه ها به فارم است موفقيت پرورش، داشتن برنامه مديريتي موثر قرمز

 مي شود توصيه ميشود از افراد آموزش ديده و كساني كه در صورتيكه جوجه يكروزه از كشوري ديگر وارد •
  . ، تا جوجه ها هر چه سريعتر ترخيص گردندگاه مي باشند استفاده شوداز مقررات و قوانين محلي آَ

از تهويه  ، ضدعفوني شده و از وسايل نقليه اي كه تميز بودهفرودگاه بايد انتقال جوجه ها از جهت نقل و •
بايد هماهنگي هاي الزم در مورد زمان دريافت جوجه . است استفاده گردد رخوردارمناسب و كنترل دما ب
ها توزيع  در آشيانه كه جوجه ها هر چه سريعتر ، بطوري انتقال آنها به فارم به عمل آيديكروزه از گمرك و

  .)دبايد رعايت شو موارد فوق الذكر جهت جابجايي جوجه از جوجه كشي هاي داخلي به فارم نيز(شوند
ز جوجه از جدا بودن كامل جوجه هاي جوان ا .را به صورت تك سني پرورش دهيد هرفارم جوجه ها در •

برنامه بهداشتي مناسب  تمام خالي با يك -رش جوجه ها بايد درسيستم تمام پرپرو. هاي مسن تر اطمينان يابيد
  . داخل فارم مورد نظر فعاليت كنند كارگران فقط بايد در. انجام گيرد

جزئيات تميزكردن و . و ضدعفوني كنيد سايل مورد نياز دوره پرورش را قبل از رسيدن جوجه ها، تميزو •
داشته باشيد كه بايد برنامه هاي بيوسكوريتي هميشه  به ياد. آمده استراهنما  ادامه اين در مراحل ضدعفوني

  . شته شود از جوجه است به اجرا گذاتمام مدت سال و دوراني كه فارم نيز خالي و در
قرنطينه، برنامه هاي بهداشتي قابل اجرا، حصاركشي مطمئن، كاركنان آموزش ديده و ايد از فارم مادر ب •

 براي لوازم نقليه اي كه لزوماً بايد وارد .برخوردار باشد... دلسوز، سيستمهاي گرمايش و سرمايش مجهز و 
به دقت انجام گيرد و راننده به هيچ وجه از فارم شوند، مراحل تميزسازي و ضدعفوني تمام قسمتهاي ماشين 

ورود آنها به فارم نيز بايد   فقط مسئولين و پرسنل بايد اجازه ورود به فارم را داشته باشند و.ماشين پياده نشود
 از لباسهاي مخصوص است انجام پس از طي مراحل كامل بيوسكوريتي كه شامل دوش گرفتن و استفاده

 .  بسته باشد غير ضروري كامالبايد در مواقعدرب آشيانه ها نيز . شود

    
   طراحي براي جوجه ريزي2-1  

  
 كه دداشته باشي به ياد. تراكم جوجه ريزي با درنظر گرفتن شرايط محيطي و يا شرايط آب و هوايي منطقه اي تعيين ميگردد

  . قرار گيرد اختيار آنها ري درمرغها هستند و براي دستيابي به وزن مورد نظر بايد سطح بيشت از خروسها سنگين تر
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   كف توصيه شدهمساحت
  متر مربع به ازاي هر قطعه   تعداد جوجه در هر متر مربع 

  مرغ
  پرورش

  مساحت محل پرورش
  ) روز ابتدايي5(

03/0  30  

  6  16/0  پرورش در سالنهاي باز
  7  13/0  پرورش در سالنهاي بسته

      توليد
  85/3  25/0  توليد در سالن باز

  70/4  20/0  وليد در سالن تونليت
  25/5  18/0  اسلت

  خروس
  پرورش

  مساحت محل پرورش
  ) روز ابتدايي5(

03/0  30  

  5/3  27/0  پرورش در سالنهاي باز
  85/3  25/0  پرورش در سالنهاي بسته

  
 نتايج پرورش جداگانه اما به منظور دستيابي به بهترين.  هفتگي به طور جداگانه پرورش داده شوند6خروسها بايستي حداقل تا 

  . هفتگي توصيه مي شود20 – 21مرغ و خروس تا سن 
عداد ــــــــالزم است از ت بنابراين   باشد،تعداد جوجه تحويلي متفاوت جوجه ريزي ممكن است نوبت هر در  •

 در  قطعه خروس4 قطعه مرغ و 5-7 تراكم پيشنهادي براي دوران پرورش   .باشيدي داشته  آگاه هادقيق جوجه
 قطعه مرغ و خروس در هر متر مربع، تراكم توصيه شده گروه 5/4براي دوران توليد، . هر متر مربع مي باشد
 .توليدي كاب مي باشد

.  حرارت جلوگيري شوداتالف بپوشانيد تا از  سانتي متر10 بدون ضايعات به عمق تمام كف سالن را با پوشال  •
نقاط  در حرارت غيريكنواخت درجه ناهموار ايجاد بستر. نمائيدپوشال بستر را با چنگك يكنواخت و فشرده 

زير  مختلف بستر مي نمايد و باعث مي شود كه تعدادي از جوجه ها در داخل قسمت هاي ناهموار بستر و يا در
 . اين مرحله حساس مي كاهد وسائل جمع شوند و اين مسئله از دسترسي جوجه ها به آب و دان در

 
 گاز. ، گازها و گرماي ناشي از ضدعفوني كردن سالن را خارج نماييديه مناسبجه ها با تهوقبل از رسيدن جو  •

 . يكنواختي و كاهش ميزان رشد اوليه گردد فرمالين ميتواند باعث ايجاد مشكالت در
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باعث  اين كار. رسيدن جوجه ها گرم كنيد  ساعت قبل از48 تا 24هوايي سالن ها را  براساس شرايط آب و  •
با كنترل مرتب دستگاهها از .  جوجه ها درسالن مي گردد هنگام قراردادن دماي مناسب بستر در نان يافتن ازاطمي

 .  همه وسايل گرمازا اطمينان يابيدسالم بودن

 فداي  هرگز هواي تازه را.  از جوجه ريزي اطمينان حاصل كنيدروز قبل عملكرد درست تهويه حداقل از از  •
 . يدسالن نكنهزينه گرم كردن هواي 

 . ا را در نزديك دانخوري قرار دهيدآنه  پرنده فراهم نمائيد و100آبخوري اضافه براي هر  دو •

 د و دان  بايد قبل از رسيدن جوجه ها به فارم در منابع گرمازا  قرار گيردانخوري نبايد به طور مستقيم در نزديكي •
 .  پخش شده باشددانخوريها

از تازه بودن دان در دانخوريهاي كمكي اطمينان حاصل . يني دانخوري تهيه نماييد، يك س پرنده75به ازاي هر   •
 . ه استفاده از دان مانده را ندهيدكنيد و به جوجه ها اجاز

امكان پرورش جوجه هاي هم سن از گله هاي مختلف فراهم  درصورت امكان پن هايي درسالن ايجاد نماييد تا  •
 . ي گله كمك مي نمايدبهبود يكنواختشود، اين مسئله به 

 براي كمك به يافتن آب و. تفاده نماييدنزديكي منبع حرارتي اس نورجذب كننده براي نگه داشتن پرنده در  از •
  .  لوكس باشد20 -30  در هفته اول شدت نور بايد حدودادان

  نور 3-1
 لوكس باشد تا 20دت نور بايد حداقل ش . گيردرا به طور پيوسته در اختيار پرنده قرار   ساعت اول ورود جوجه ها نور48در 

  .  دان را به راحتي پيدا خواهند كرد مطمئن شويم كه جوجه ها آب و
ديريت برنامه نوري مراجعه ، م4العات بيشتر درباره نور به بخش براي اط. رورش مرغ مادر بايد ضد نور باشندتمام سالن هاي پ

  . نماييد
   كوتاه كردن نوك4-1

  .  الزم نمي باشد پرورش مي يابند معموال،ترل نورـل كنـط كامـيحت شراـمادري كه تهاي  وجه ها در گله ج نوك  كوتاه كردن 
در شرايط پرورش در سالن هاي باز و يا در وضعيتي كه شدت نور غيرقابل كنترل باشد، جهت كاهش حالت تهاجمي طيور  

طي كوتاه كردن نوك در حفظ جوجه ها از آسيب ديدگي  در چنين شراي.اه كردن نوك جوجه ها ضروري باشدممكن است كوت
   .و در نتيجه تضمين سالمت قطعي آنها نقش بسزايي خواهد داشت

 مرغها

ت كه باعث آسيب  هفتگي اندازه نوك مرغها را به دقت كنترل كنيد و مطمئن شويد كه رشد نوك آنها به حدي نيس18در سن 
است و يا  نوك هاي قاشقي شكل و طوطي مانند يا ديگر  ني كه خيلي بلندنوك پرندگا. رساندن به ساير طيور گله شود

  .   بايد در حد استاندارد اصالح شود، طيور را به آب و دان مشكل نمايدناهنجاريهاي نوك كه ممكن است دسترسي
  خروسها

تنها . درستي انجام گيرد ه دقت و، بايد كوتاه كردن نوك خروسها بي مناسب و حداكثر پتانسيل باروريجهت دستيابي به يكنواخت
و نوكهايي كه داراي رشد مجدد بوده   هفتگي به دقت كنترل كنيد18 سن در نوك پرندگان را .ناحيه كراتيني نوك را كوتاه كنيد



 

 

 

دوره  ، باعث كاهش آسيب به مرغها دركوتاه كردن نوك خروسها.وتاه شوند كوضعيت غيرطبيعي هستند بايد مجدداو يا داراي 
  . كمك مي نمايد موثر بودن جفتگيري  به  تگيري مي گردد و جف

   دوره رشد- 2
 

 
 

ــدن در درك و ــوان ايــن دوره را  تفهــيم منحنــي وزن ب ــسيار مهــم اســت و ميت ــه  دوره رشــد ب ــين .  قــسمت تقــسيم كــردســه ب اول
ــ   5-6دوره  ــه دســت آمــده در ايــن دوره در ادامــه زن ــدازه بــدن ب ــده تعيــين كننــده و دگي هفتگــي اســت كــه يكنــواختي و ان  پرن

 از افــزايش وزن  هفتگــي اســت كــه پرنــدگان بايــد تحــت برنامــه غــذايي دقيقــي قــرار گيرنــد تــا 6 -16دومــين دوره  .مهــم اســت
ــوگيري شــود  ــا جل ــد از . آنه ــاده شــدن     16ســومين دوره بع ــزايش رشــد جهــت آم ــه اف ــه ب ــن دوره گل  هفتگــي اســت كــه در اي

  . ن نياز دارداسب بدون در نظر گرفتن وضعيت وزن بدبراي رشد جنسي و رسيدن به يكنواختي من
  ) روزگي 14 تا 1(  ابتداي مرحله پرورش2 -1

كيفيت هوا توجه   حرارت و درجه آب و بايد به دان و در اين دوره . همترين دوره زندگي پرنده مي باشد، م روز اول پرورش14
، در چگونگي عملكرد گله در آينده موثر مي جه  در اين مرحلهوزيرا كه پرورش صحيح و تامين نيازهاي ج. خاصي مبذول گردد

  .باشد
  :  در اين مرحله

 . تازه بايد در دسترس جوجه ها باشددان وآب  •

 . د تا از صحت كار آنها مطمئن شويدمادر هاي مصنوعي و هيترها  بطور مرتب كنترل شون •

 Chick founts از آبخوريهاي كوچك يا .ددروزگي استفاده از آبخوريهاي كمكي توصيه ميگر7 يكروزگي تا از •
، عدم استفاده از سيني به جاي آبخوري از مشكالت ناشي از سيني جهت آبخوري استفاده نكنيد از .استفاده كنيد

 . قرار ندهيدنزديك منابع گرمازاآبخوريها را .  مي نمايدعفونتهاي پا جلوگيري

 .را محاسبه كنيد؛ كه اين كار بايد قبل از تخليه جوجه ها صورت گيردپن يا سالن هر  كارتن جوجه براي   مناسب  تعداد •
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حتي اگر خود اثرات استرسهاي اوليه . موفقيت دوره اوليه پرورش مي باشد روزگي پرنده معيار خوبي براي تعيين 7وزن  •
ثير واند باعث تأرا به صورت افزايش تلفات، نرسيدن به وزن هدف و يا ريز و درشت شدن جوجه ها نشان ندهد، مي ت

. ليل اصلي براي نرسيدن به وزن هدف، مصرف دان به ميزان ناكافي استد. توليد ميگردد دوره عملكرد گله در منفي بر
يا فضاي  ميزان دان ناكافي و.  دان كافي در هفته اول ضروري استاستفاده از دان كرامبلز با كيفيت مناسب براي خوردن

الزم است بدانيم كه جذب پروتئين . ، وزن و يكنواختي پرنده ميگرددبر ميزان خوردن دانث تاثير منفي كم دانخوري باع
 .  اثر ميگذارد توليد تخم مرغ، يكنواختي و نهايتاهفتگي بروزن 4ابتداي دوره به خصوص در  كافي در

ماي سالن احساس راحتي در د، جوجه ها را در سالن كنترل كنيد تا مطمئن شويد كه آنها  ساعت پس از تخليه كارتنها2 •
 .ميكنند

بررسي چينه دان يك روش مناسب براي تشخيص اين مطلب است كه آيا جوجه ها به مقدار كافي به آب و دان دسترسي  •
يا در صورتيكه جوجه ريزي در ساعات پاياني روز انجام گرفته، (  ساعت بعد از جوجه ريزي6 – 8. پيدا كرده اند يا خير

 عدد جوجه را به طور تصادفي انتخاب نموده و به آرامي محل چينه دان آنها را لمس 100، )يروز بعد از جوجه ريز
 چنانچه در مالمسه چينه دان را سفت و سخت احساس .در مالمسه، چينه دان بايستي نرم و قابل انعطاف باشد. كنيد

متسع باشد، يعني جوجه ها به اندازه كرديد، نشانه اين است كه جوجه آب كافي دريافت نكرده؛ و از طرفي اگر نرم و 
  .  درصد جوجه ها چينه دانشان پر و قابل انعطاف باشد95در مالمسه حداقل بايد . كافي دان دريافت نكرده اند

  
  
 50-60 در شرايطي كه رطوبت نسبي در سالن درجه حرارت مناسب براي جوجه هاي مادر

   درصد باشد
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  تخمگذاري آماده كردن پرنده براي 2 -2
  

هدف فراهم نمودن عضله واري سينه و ذخيره چربي كافي براي ادامه زندگي . در اين دوره افزايش وزن بدن پرنده ضروري است 
  :رعايت موارد زير در اين مرحله از اهميت ويژه اي برخوردار است . پرنده مي باشد

  
 .افزايش منظم ميزان دان به درستي انجام گيرد •

 . سن و شرايط مناسب صورت گيردتحريك نوري در  •

 .اندازه بدن مناسب پرنده را ايجاد كنيد •

 .عضله واري سينه و ذخيره چربي مناسب را براي پرنده فراهم كنيد •

 . از توقف و يا كاهش وزن جلوگيري كنيد •

  
 تيابي به توليد مناسبجهت دس. در صورتيكه پرنده فاقد شرايط مناسب بدني است بهتر است تحريك نوري را به تاخير بيندازيم

پاسخ پرنده به . بايد، ميزان دان و برنامه وزن را به درستي پيگيري كنيد تا در زمان تحريك نوري گله كامال يكنواخت باشد
بسيار مهم است كه اگر هنوز پرنده هاي زير وزن در گله وجود دارد . تحريك نوري بر اساس شرايط و وزن بدن پرنده است 

براي مشخص نمودن زمان تحريك نوري با توجه به متوسط وزن بدن طيور به ضميمه مديريت مرغ . انجام ندهيمتحريك نوري را 
بوده و وزن طيور بايد مناسب باشد تا مطمئن شويم كه شروع تحريك نوري با % 70يكنواختي گله بايد حداقل . مادر مراجعه نماييد

 گله و يا يكنواختي پايين تر از توصيه هاي نژاد است شروع تحريك نوري اگر متوسط وزن بدن. پاسخ مناسبي مواجه خواهد شد
  .را به تاخير بيندازيد

  

  
  چربي كافي موجود روي استخوان عانه                                     عدم وجود چربي كافي در ناحيه                             

  از تحريك نوري                                                                       خارجي استخوان عانه قبل                 
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   هفتگي20 تا 16 افزايش وزن بدن مرغها در سن 3-2
 

  هفتگي از نظر افزايش وزن بدن در حد16 -20براي توليد حداكثر تخم مرغ و تداوم توليد مناسب الزم است كه مرغها در سن 
  . مطلوب باشند

اين بدين معني است كه مرغها بايد عضله . تركيب بدني مرغها در زمان تحريك نوري به اندازه وزن بدن پرنده حائز اهميت است 
 هفتگي به راحتي به عضله واري 16 -20به طور طبيعي پرندگان در سن . واري سينه و ذخيره چربي كافي را در اين زمان داشته باشند

  . ه مي رسند اما اين بمعني به دست آوردن ذخيره چربي كافي نمي باشدمناسب سين
از نشانه .  هفتگي افزايش وزن مناسب را داشته باشند20 تا 16بمنظور دستيابي به ذخيره چربي كافي، مرغها بايد در دوره حساس 

 140( هفتگي20تا )  روزگي112( هفتگي16 درصدي وزن بدن مرغها از 33 – 35هاي يك مديريت خوب مي تواند افزايش 
 140درصورتيكه گله بعد از (  هفتگي تا اولين تحريك نوري16همچنين مي توان افزايش وزن بدن مرغها را از . باشد) روزگي
اين افزايش ميزان وزن بدن مي بايست . محاسبه و به عنوان راهنما به كار برد) تحت تحريك نوري قرار بگيرد) هفتگي20(روزگي

  .   درصد باشد45 – 50بين 
. ، اولين تحريك نوري وابسته به سن نيست بلكه بستگي به وزن بدن داردCobbدر يك جمع بندي بايد گفت كه در خط توليد 

  و 80يكنواختي وزن بدن تعيين كننده يكنواختي بلوغ جنسي گله است كه باعث دستيابي به توليد مناسب و تداوم توليد در بيش از 
  .   درصد است70

  
   مرحله پشتيباني و حمايت از طيور2 -4

   
ز نظر عضله واري سينه خيلي مهم است طيور در اين مرحله ا. رل وزن و عضله واري سينه مي باشداين مرحله كنت  اصلي درهدف

مشخص  عضله واري سينه بهتر در سنين مختلف هر قدر تعداد پرنده اي كه مورد سنجش قرار ميگيرد بيشتر باشد . كنترل شوند
با در نظر گرفتن سن، از نظر عضله  گله  درصد85حداقل (وضعيت حساس نوري ، تنها راه رسيدن به نتايج مطلوب  در. ميشود

  .، در مرحله پشتيباني مي باشد، وزن كردن به تعداد مناسب).واري سينه در وضعيت مناسب باشند
   

  امتيازدهي براي عضله واري سينه و ذخيره چربي 
  . است كمتر از حد مطلوبسينه كامالله واري عض -1
 . ترين سن گوشت واريدر پايين عضله واري سينه بهترين  -2

 هفته هاي اوليه  - عضله واري سينه در مدت آماده سازي براي تخم گذاري -3

  هفته هاي پاياني - عضله واري سينه در مدت آماده سازي براي تخم گذاري -4

 ان تحريك نوري و در زم4 براي هفته  عضله سينه مناسبشكل -5

 .ميزان مناسب گوشت واري عضله سينه در طول دوره توليد -6

  .عضله واري سينه خيلي بيشتر از حد مطلوب -7
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    مديريت دان-3
   

   دوره رشد3 - 1
له چنانچه به وزن هدف رسيده باشيم، از اين مرح مي باشد و   به صورت آزادو خروسها در مرغها پرورشهفته اولمصرف دان در 

 روزگي، ميزان دان به تدريج افزايش يابد 28 و 25، 21، 17، 14، 10به بعد دان روزانه بايد توزين شده و با توجه به نتايج وزنكشي 
 هفته، به منظور جبران افزايش وزن 1 هفتگي از وزن هدف خارج نشويم؛ مسلماً ثابت نگه داشتن ميزان دان به مدت بيش از 4تا در 

 در حاليكه پرندگان سهميه دان روزانه خود را دليل موجهي وجود ندارد كه. برهم خوردن يكنواختي ميشودناخواسته، باعث 
در جدول زير تنها ميزان مصرف دان با توجه به سن و به شرط درست و كامل (  ساعت باشد8 روشنايي بيش از مصرف كرده اند،

 هفته اول به وزن استاندارد نرسند توصيه ميشود مدت زمان بيشتري 4 اگر خروسها در طي. .)بودن اجزاء دان نشان داده شده است
، ما براي دستيابي به بهترين نتيجه هفتگي جدا از مرغها پرورش يابند ا6خروسها بايد حداقل تا . رار گيردجيره آزاد در اختيار آنها ق

   . ميگردد هفتگي توصيه21 تا 20دوره پرورش تا سن  پرورش جداگانه مرغها و خروسها در
  

سن به 
  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  روز

دان مرغ 
 5/34  34 5/33  33 5/32  32  31  30  28  26  22  18  14  8  )گرم(

دان 
خروس 

  )گرم(
10  17  19  24  27  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

  
به .  اطمينان يابيدكمكيدان اين زه بودن از تا.  قطعه جوجه منظور گردد75 هر يازاه ول يك سيني دانخوري بدر روز ا •

 .مانده را ندهيد دان  پرندگان اجازه استفاده از

 سانتي متر و پس از آن 5هفتگي 5پرنده تا دوره اي كه محدوديت دان اعمال نمي شود فضاي دانخوري ناوداني براي هر  در •
استفاده زودهنگام از دانخوري . تر برسد سانتي م18 و در خروسها به 15 سانتي متر اضافه شود تا براي مرغها به 1هفته اي 

. استفاده از گريل جلوي ورود پرندگان به داخل دانخوري را مي گيرد. ناوداني باعث ريز و درشت شدن پرندگان ميشود
دانخوري بشقابي طبق توصيه سازنده عمل كنيد ولي همواره با چشم دان خوردن پرنده ها را تحت نظر داشته براي استفاده از 

  .يد كه جوجه بدون دانخوري و دانخوري بدون جوجه وجود نداشته باشدباش

 الزم است كه همواره به دنبال روشهاي كم هزينه بهبود بخشيدن به وضعيت توزيع . دقيقه باشد3ع دان بايد كمتر از زمان توزي •
؛ يا به خطوط به سيستم دانخوري افزودبراي مثال، به منظور افزايش نقاط توزيع دان، مي توان تعدادي هاپر كمكي . دان باشيد
. اضافه كرد تا فضاي دانخوري افزايش يافته و پرنده هاي بيشتري به طور همزمان دان بخورند)چه زنجيري و چه بشقابي(دانخوري

ود تغذيه با كه از آن جمله، توزيع اولين دان در تاريكي و يا استفاده از متتوان در نظر داشت ساير روشهاي توزيع دان را نيز مي
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هريك از اين روشها، باعث ايجاد آرامش بيشتر در سطح گله و در نتيجه تراكم كمتر در محل دانخوري .  مي باشد"نور عالمتي"
   .و يكنواختي بيشتر گله خواهد شد

د براي بايد بر اساس وزنگيري پرندگان در هفته هاي قبل و تغييرات در جيره هاي متفاوت دوران رشافزايش دان هفتگي  •
 . ماندن در محدوده وزن هدف باشد

 
   روش تغذيه آلترناتيو2-3

  . استفاده گردد) جايگزين(ط خاص بهتر است از برنامه تغذيه آلترناتيويدر تحت شرا . شوند روز تغذيه پرندگان بايد هر
  برنامه تغذيه يكروز درميان

 روز 2 روزگي در يك روز، دان 140 روزگي تا 28 يا 21 اين روش ميزان دان بر اساس برنامه توصيه شده بوده ليكن از در
ميان در هنگاميكه محدوديت سيستم دانخوري وجود  تغذيه يك روز در .مصرف و در روز بعد جو و يا صدف داده مي شود 

 دان دسترسي مدت زمان بيشتري تمام ميشود و طيور ضعيف و ترسو نيز مي توانند به دارد سودمند مي باشد ، در اينصورت دان در
  . پيدا كنند

  )برنامه دان مرغها  (8-9هفته : مثال 
   

 قطعه / گرم دان106 يكشنبه 

 بدون دان   دوشنبه 

 قطعه/ گرم دان106  سه شنبه

 بدون دان  چهارشنبه

 قطعه/ گرم دان106  پنجشنبه 

 بدون دان    جمعه

 قطعه / گرم دان106  شنبه

 بدون دان  يكشنبه

 
برنامه تغذيه  براي مثال اگر ميزان دان در.  نبايد بيش از ميزان دان پيك شودميان ميزان دان هرگز در كروزبرنامه تغذيه ي در

هر قطعه نزديك شد، گله بايد به دقت از نظر وجود ) گرم دان روزانه77و يا ( گرم دان براي هر قطعه 154ميان به  در يكروز
  .  اجرا شود5-2 و يا 4-3امه تغذيه ترل شود و برنكن) feed impaction(عالئم مربوط به دان اضافي 

  
   روز 5 روز در طي 7   توزيع دان 5-2مه  اـبرن

روزهاي مخصوص   هفته در هر  روز و تغذيه يك روز درميان كه در اين برنامه طيور در اين برنامه تركيبي است بين تغذيه هر
 كمتر از ميزان جيره در تغذيه يك روز در ،روز اكثر جيره هر پرنده دردر اين برنامه مقدار حد. را دريافت مي نمايند جيره خود
  .  ميان است 
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   هفته 8-9 در مرغهاي 5-2محاسبه برنامه تغذيه : مثال 
  . مي باشد  گرم53×7=371 روزه 7 گرم و مصرف دان 53ميزان دان روزانه مرغها 

 74وزانه دان دراين روش برابراست با  روز مصرف شود بنابراين مصرف ر5 گرم بايد درمدت 371ميزان 
   371 ÷5= 74:                گرم

  
  

 قطعه/  گرم 74 يكشنبه

 قطعه/  گرم 74  دو شنبه

 بدون دان  سه شنبه

 قطعه/  گرم 74  چهارشنبه

  گرم هر قطعه74  پنجشنبه

 قطعه/  گرم 74  جمعه

 بدون دان  شنبه

 قطعه/  گرم 74  يكشنبه
 
 
 

   نوري مديريت برنامه-4
 

مورد برنامه هاي نوري كارآمد در  پاراگراف هاي زير توصيه هاي اساسي در در. ه ها به نور موضوع پيچيده اي استپاسخ جوج
برنامه نور داده شود در  اساس شرايط منطقه اي و نوع سالنها ممكن است الزم شود تغييراتي در بر.  آمده استCobbگله هاي 

  .ايران مشورت نماييد  درCobbبا مدير فني موارد اين 
  . مرغهاي مادرگوشتي به افزايش طول روز در زمان  مناسب پاسخ داده و به توليد ميرسند

  : مختلف به شرح ذيل مي باشد برنامه هاي نوري براي سه وضعيت 
  

  سالنهاي بسته   توليد در–پرورش درسالنهاي بسته 
  

  سالنهاي باز  توليد در–پرورش درسالنهاي بسته 
  
  درسالنهاي باز    توليد–رورش درسالنهاي باز پ
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   سالنهاي پرورشي بسته1-4
  

د بايد زماني كه چراغها خاموش هستن شدت نور در سالنهاي ضد نور در. نور باشد پرورش گله هاي مادر بايد در سالنهاي ضد
  .  لوكس  باشد5/0كمتر از 

ز را به اطي كه باعث عبور نور به داخل سالن ميگردند ميتوان سالنهاي بابا استفاده از پرده هاي سياه رنگ مناسب و بستن تمام نق
سپس بايد با تعبيه هواكش مناسب تهويه كافي را تامين نموده و از نفوذ نور از طريق هواده و هواكش به . سالنهاي بسته تبديل نمود

  .سالن به روش مناسب جلوگيري شودداخل 
  

  د در سالنهاي بسته تولي–سالنهاي بسته   پرورش در2-4
  
   .بنابراين يك  برنامه  پرورشي ميتواند براي كليه گله ها بكارگرفته شود. باشد  تحت كنترل  بايد  كامال سالنهاي  بسته نور در

 ساعت در روز تقليل مي يابد  سني كه درآن طول 8ساعت نور شروع و ظرف دو تا سه هفته به  24 روشنايي در جوجه ها با •
 . ي به ميزان رشد جوجه ها دارد ساعت ميرسد بستگ8لن به روشنايي سا

 .  ساعت در روز باقي مي ماند8) وز  ر140(  هفتگي 20مدت زمان روشنايي تا  •

بسيار مهم است كه اگر هنوز . تماس حاصل فرمائيددر ايران  Cobbبا خدمات فني  ،برنامه نوري دراعمال هرگونه تغيير جهت 
  .دارد، تحريك نوري را به تاخير بيندازيد  سالن وجودتعدادي طيور زير وزن در
  مه هاي نوري توصيه شده براي پرورش و توليد در سالنهاي بسته اـبرن

  
  

 )روز(سن )هفته(سن 
  روشنايي 

 )ساعت ( 
  ت نور شد

 )لوكس(
  شدت نور

 ) كندل-فوت( 

 21 تا 1 3 تا 1
  ساعت در يكروزگي و كاهش تدريجي تا24

  روزگي14-21 در ساعت 8 بهرسيدن

 20بيش از (حداكثر نورروزه 2-0
پس شدت نور را كاهش س،)لوكس

 لوكس 20روزگي به 7داده تا در 
 .برسد

 2بيش از (نور روزه حداكثر 2-0
، سپس شدت نور را )فوت كندل

 2 روزگي به 7كاهش داده تا در 
 .فوت كندل برسد

20-3 140-21 8 10-5 1-5/0 

21-20 147-140 11 60-40 6-4 

22-21 154-147 13 60-40 6-4 

23-22 161-154 14 60-40 6-4 

60-23  420-161 15 60-40 6-4 

با توجه به ( هفتگي21 با توجه به شرايط محيطي و پرورشي در ايران، تحريك نوري گله هاي مادر معموالً زودتر از حدود سني •
  . پيشنهاد نمي شود) وزني-شرايط     بدني

  



 

 

 

   توليد در سالنهاي باز–لنهاي بسته  پرورش در سا3-4
 ساعت 8 هفتگي به 3 تا 2 ساعته شروع و به تدريج كاهش داد، بطوريكه در 24نوردهي در جوجه هاي يكروزه را بايد با نور 

مدت زمان روشنايي تا . مصرف دان توسط جوجه ها دارد ساعت ميرسد بستگي به ميزان 8سني كه در آن طول روشنايي به . برسد
  . ساعت خواهد بود8 ، وقتي كه گامهاي افزايش نور آغاز ميشود، هفتگي20

طور يكنواخت نور بايد به .لوكس باشد كه نور اضافي مصنوعي را نيز شامل ميشود  80-100در طول دوران توليد شدت نور بايد 
  .در سالن توزيع گردد

   سالن هاي بازبرنامه توصيه شده نوري براي پرورش در سالن هاي بسته و توليد در
 

  

  

 )لوكس(شدت نور  )ساعت(نور   )روز(سن 

 هفتگي با وزن 21از سن يكروزگي تا 
   گرم2420بدن 

 ساعت در يكروزگي و كاهش 24
-21در  ساعت 8تدريجي تا رسيدن به 

   روزگي14

و ) لوكس20بيش از ( روزه حداكثرنور2-0
 20-30كاهش تدريجي شدت نور به 

   روزگي7لوكس در 
  5 -10  8   انتقال– هفتگي 21

  طبيعي  13  انتقال
  )لوكس100تا 80حداقل (

  طبيعي   14  7  + انتقال
  )لوكس100 تا80حداقل (

  طبيعي   H.D( 15(توليد % 5
  )لوكس100 تا 80حداقل(

  طبيعي   H.D( 16(توليد % 50
  )لوكس100تا 80حداقل (

  
  توليد در سالنهاي باز– پرورش در سالن هاي باز 4-4

اين سيستم استفاده  مناطق از برخي از حال در به هر .توصيه نميشود سالنهاي باز  پرورش در500Cobbر در مرغ ماد
با توجه به طول  پنجره دار سالنهاي باز در . داراي كارايي خوبي است اين سيستم  طول روز طبيعي كم باشد در تغيير اگر . ميشود

اري مي ـما را يــ شCobb 500ورد سرويس فني ـته شود كه در اين مـرفله در نظرگـامه  مخصوص بايد براي هر گـروز، برن
  . كند

برنامه نوري در زمان توليد . پرندگان در طي دوره پرورش تا زمان تحريك نوري ميتوانند نور طبيعي را در هر فصلي دريافت كنند
بيعي مي افزاييد ميزان روشنايي را در شروع و موقعيكه به طول روز ط. روزگي تعيين ميگردد140با توجه به طول روز طبيعي در 

  اضافه نماييد تا مطمئن شويد كه طول روز مورد نظر تامين شده است   خاتمه نور روز
  .  لوكس باشد تا از تحريك موثر نوري مطمئن شويم 80 -100شدت نور در مرحله توليد بايد 

 16



 

 

 

   هفتگي20طبيعي در برنامه نوري توصيه شده براي سالنهاي باز براساس طول روز 
طول روز  برنامه نوردهي

  طبيعي
 روزگي133در

  روزگي161  روزگي154  روزگي147 روزگي140  روزگي133

 17 17 17 17 طبيعي  15

 17 17 17 16 طبيعي  14

 17 17 16 15 طبيعي  13

 17 16 15 14 طبيعي  12

 17 16 15 14 طبيعي  11

 16 15 14 13 طبيعي  10

 15 14 13 12 طبيعي  9

  
  مديريت آب-5

 
بايد شرايط مناسب جهت دسترسي آسان طيور به آب تازه و تميز فراهم شود تا پرندگان به ميزان مناسب دان بخورند و از رشد 

  . كافي برخوردار شوند 
تهيه  پرنده يك آبخوري زنگوله اي 80به تعداد هر. مهمترين سيستم هاي آبخوري سيستم هاي زنگوله اي و نيپل ميباشند  •

 .  متر جهت يافتن آب حركت كند 3پرنده نبايد بيش از .  پرنده يك نيپل بايد در نظر گرفته شود 10 تا 8به ازاي هر . نماييد 

از دسترسي پرندگان از يكروزگي به سيستم .  عدد آبخوري كمكي منظور نمائيد دوبه ازاي هر صد پرنده در طي هفته اول  •
 . ييد اصلي آبخوري اطمينان حاصل نما

آبخوريهاي نيپل بايد طبق توصيه هاي كارخانه سازنده تنظيم . آبخوريهاي نيپل داراي سيستم بهداشتي مناسبتري هستند  •
 . گردد
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  و ياهسطل و برس هاي مورد استفاده بايد به وسيله تركيبات كلر. ميان شسته شوند آبخوريهاي زنگوله اي بايد حداقل يك روز در •
 . ضدعفوني شوندچهارتايي آمونيم 

تا از آلودگي آب با باكتريهايي كه از طريق هوا منتقل ميشود و يا ساير عوامل آلوده كننده .  مخزن آب بايد داراي در پوش باشدسطح •
 . آب جلوگيري گردد

شت پرنده تنظيم ، ارتفاع آبخوري زنگوله اي بايد با پ رفتن آب و ريختن آن بر روي بستر هفتگي جهت جلوگيري از به هدر4بعد از  •
 . فاع بايد به طور مرتب انجام گيردتنظيم ارت. گردد

، هرگونه ه را به طور صحيح ارزيابي نمائيمميزان مصرف آب بايد روزانه در ساعات معيني اندازه گيري شود تا بتوانيم وضعيت سالمتي گل
. مصرفي باشدميزان دان  ، وضعيت سالمتي گله واز سيستم تواند متاثر از نشت آب تغييرات در ميزان مصرف آب بايد پيگيري شود كه مي

 2  تا6/1  درجه سانتيگراد، مصرف آب طيور معموال21دماي  در. لين علت وجود يك مشكل در گله استكاهش مصرف آب اغلب او
 برابر 2به بيش از آب ميتواند دماي باال مصرف  در.  صدق مي كنداين ميزان در مورد جيره آزاد و جيره كنترل شده. برابر دان مصرفي است

در سيستم آبخوري نيز اتفاق به دليل اشكال در فرمول دان يا نشت  مصرف آب زياد ميتواند. ) درجه سانتيگراد30بيش از (مصرف دان برسد
  .بيفتد

   :مثالي براي محاسبه آب مصرفي
  .8/1 × 60  =108 گرم ا روز مصرف ميكند آب مصرفي تقريبيك   گرم دان را در60 در زماني كه پرنده 

  . ر براي هر پرنده ليت108/0 ليتر آب است اين ميزان برابر است با 1از آنجائيكه يك كيلو گرم آب برابر با 
   پرندگان  و كنترل وزن بدنكشي وزن -6

ا كنترل ميزان  هدف ب رسيدن به وزن. و يكنواختي مناسب است وزن استاندارد ، پرورش پرندگان درهدف از كنترل وزن پرندگان
تعيين ميشود و در دوره ) نگهداري(بدن و نيازهاي پايه  دوره پرورش بر اساس وزن  ميزان دان در. دان امكان پذير است
  .سه فاكتور درصد توليد، وزن تخم مرغ و مدت زمان اتمام دان مي باشدتخمگذاري بر اساس 

  .  استن كشي دقيق هفتگي امكان پذيرتعيين ميزان دان تنها با وز
  .  درصد جمعيت پرندگان را وزن كنيد1-2 پرنده را در هر پن يا 60 -100، براي اندازه گيري وزن بدن

در هفته هاي بعد وزن كشي در يك روز و .  پرنده با هم وزن مي شوند10و يا  روزگي وزن كشي گروهي انجام ميشود 14 و 7در 
د  وزن كشي بايد در روز بدون دان انجام پذيرد و اگر تغذيه به صورت  هفته بطور انفرادي انجام ميگير دردر زمان مشخصي

  . ن كار صورت پذيردروزانه است قبل از توزيع دان اي
  :وزن كشي به نكات زير توجه نماييدبراي اطمينان از عملكرد صحيح 

كنترل  را شدن مناسب ترازوبطور منظم كاليبره .  گرم باشد+ 20تقسيمات آن   كيلوگرم و5 ظرفيت ترازوي وزن كشي بايد -1
 . ثبت وزن سودمند مي باشد ترازوي الكترونيك جهت وزن كشي انفرادي گله و استفاده از .كنيد

 . در هر پن تقريبا صد پرنده را جمع كنيد -2

  ..)درحين وزنكشي حذف كنيد خطاي هاي سكس را(پن بسته شده وزن كنيد در همه پرندگان حتي پرندگان كوچك را -3

 .از جدول زير وزن بدن را ثبت كنيده با استفاد -4

 . وزن بدن پرندگان را محاسبه كنيدمتوسط -5

 . را در جدول مناسبي رسم كنيدمتوسط وزن بدن -6

 .  دان روزهاي آينده را تعيين كنيدميزان -7
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 . هرگز ميزان دان را كاهش ندهيد. ، مقدار دان بايد يا ثابت بماند يا افزايش يابددر طي دوره رشد -8

 طبيعي كاهش مي باروري بطور تداوم توليد تخم مرغ و اطمينان از دان جهت كنترل وزن بدن و  توليد مقدارپيك از بعد -9
جزئيات شيوه كاهش دان ممكن است از گله اي به گله ديگر متفاوت باشد و در اين مورد مي بايست با تيم فني كاب . يابد

  .مشورت نماييد
   تجزيه و تحليل وزن بدن 1-6

  .الي از ثبت وزن بدن مي باشدير مثجدول ز
  جدول ثبت وزن بدن

تعداد 
  گرم                      پرنده

                                              460    
                                              480    
1                                            × 500    
3                                        × × × 520    
5                                    × × × × × 540  

15                × × × × × × × × × × × × × × × 560  
20      × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 580  

  كمتر%  10
  از وزن  هدف

  وزن هدف  600 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× ××  23
17            × × × × × × × × × × × × × × × × × 620    
10                          × × × × × × × × × × 640  
4                                      × × × × 660  

  بيش%  10حدود 
  از  وزن  هدف

2                                          × × 680    
                                              700    
                                              720    
  

 /  / تاريخ

  روز35 سن

 ــ شماره سالن و يا پن

 ــ تعداد طيور هر پن

 100 تعداد طيور وزن شده

 )600(  )گرم( زن هدفو

 )595(  )گرم( ميانگين وزن 

 6  ضريب پراكندگي

 %90   متوسط وزن+% 10درصد طيور در فاصله 

  كشي شده در جدول باال  متوسط وزن طيور وزن
   گرم 59500= پرنده  وزن كل صد

  گرم ٥٩٥= وزن آل تقسيم بر تعداد وزنكشي شده=پرنده  وزن بدن هريانگينم
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  يكنواختي 
  ) CV(راكندگي ضريب پ

  
ط طبيعي يدر شرا. دن و ضريب پراكندگي وزن بدن باشد، انحراف از استاندارد وزن بمتوسط وزن بدن بيانگر پراكندگي ميتواند

ضريب پراكندگي سنجش مقايسه اي  .ميگيرند متوسط وزن بدن قرار استاندارد ازانحراف   +2 گله بين طيور از% 95 تقريبا
اف از ميانگين استاندارد مي ات يكنواختي دوره رشد پرنده را بيان مي نمايد و همچنين بيانگر درصد انحرپراكندگي است كه تغيير

  .  انحراف از استاندارد بيانگر ميزان پراكندگي در محدوده ميزان متوسط مي باشد. باشد
  

  %) CV(درصد ضريب پراكندگي=100×)گرم(متوسط وزن بدن)/گرم(ميزان انحراف از استاندارد
  

  . را نشان ميدهد)%CV(توجه به درصد پراكندگيبا)+%10(جدول زير ميزان يكنواختي گله
 درصد پراكندگي درصد يكنواختي 

4/95 5 

4/90 6 

7/84 7 

8/78 8 

3/73 9 

3/68 10 

7/63  11 

2/58  12 

8/55  13 

0/52  14 

5/49  15 

8/46  16 

  
 

  چگونگي حفظ يكنواختي -7
 بيشتر از يك گله غيريكنواخت خت مادر آسانتر بوده و همچنين تعداد جوجه توليدي گله يك دست نيزمديريت يك گله يكنوا

  .ت استيكنواختي خوب، نتيجه توجه دقيق به جزئيا. است
  
  : فاكتورهاي معمول كه باعث غيريكنواختي وزن مي شوند1-7
  

 وجود گاز فرمالدئيد در سالن ها در هنگام وارد شدن جوجه ها  •

  كه مادرانشان سنين مختلف دارند  كردن جوجه هاييمخلوط •
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 اگر به طور استاندرد صورت نگيرد اصالح نوك  •

 دماي بسيار باال  •

 توزيع نامناسب دان  •

 تغذيه نادرست و يا تفاوت اندازه ذرات دان •

 over stocking  تراكم باال •

 آب ناكافي  •

 ميزان باال يا پايين انرژي  •

 نور كم در هنگام خوردن دان  •

 ارتفاع نامناسب دانخوري  •

 زمان تغذيه غير منظم  •

 تعداد نادرست پرنده يا جابه جايي پرندگان در پن ها  •

 بيماري يا آلودگيهاي انگلي •
  

  )GRADING( درجه بندي كردن طيور 7 -2
  

ان توجهي به حفظ يكنواختي گله كمك شايدرجه بندي كردن جوجه ها بر اساس وزن بدن، درصورتيكه به درستي انجام شود، 
 درصد جوجه هاي سبك وزن را جدا كرده و آنها را در يك پن جداگانه قرار دهيد تا با توجه 20 – 25براي اين منظور . مي كند

ممكن است به يك درجه بندي تكميلي هم در آخر .  روزگي درجه بندي شوند35خروسها بايد بعد از . به نيازشان تغذيه شوند
تيكه درجه صوردر درصورتيكه درجه بندي، به همراه وزن بدن، بر اساس عضله واري و تركيب بدن نيز .مرحله پشتيباني نياز باشد

  .بندي عالوه بر وزن بدن براساس عضله واري و تركيب بدن نيز صورت گيرد، بهترين نتايج را به همراه خواهد داشت
    

   رفع نقص در كنترل وزن بدن7 -3
  

هرگونه عمل اصالحي براي اين گله ها بايد براساس اهداف داراز . زن استاندارد نباشندله ها درحد وگاهي ممكن است كه گ
  .ستوار باشد و نه اهداف كوتاه مدتمدت ا

   هنگام تحريك نوري برسند افزايش وزن مناسب در طوري تنظيم شود كه مرغها به شرايط بدني و بايد ،گله ميزان رشد
نمودارهاي صفحه هاي بعدي آمده  متفاوت در   وضعيت چهارمجدد وزن گله در  ح مثالهايي از راهكارهاي مختلف جهت اصال

  .است 
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  انتقال گله از فارم پرورش به فارم توليد-8

 
 

انتقال براي .  تعيين ميگرددبرنامه نوري وزن بدن و ، دسترس توجه به امكانات در با فارم پرورش به فارم توليد سن انتقال گله از
براي جزئيات اين كار بايد برنامه داشت و جا . پرنده بسيار استرس زا است و بايد تالش شود كه جابجايي به آرامي صورت گيرد 

  .  پرندگان بايد به دقت انجام گيردبه جايي
اختيار فارم توليد  اطالعات دوره پرورش بايد در. تبادل نظر داشته باشندتوليد با هم  انتقال ، الزم است مديران پرورش و قبل از
ميزان دان مصرفي، زمان خوردن  شدت نور، ،، برنامه نوريوزن بدن بيماريها، شامل جزئيات نظير اين اطالعات بايد گيرند قرار
واند به مديريت فارم ، مصرف آب و ديگر اطالعات مفيدي كه ميتتعداد پرنده جا به جا شده برنامه واكسيناسيون، درمانها، ،دان

  . باشد توليد در اين دوره كمك نمايد
زمان استفاده از  ميزان دان اضافي و .قرارگيرد طيور اختيار انتقال ، مقداري دان اضافي در از بعد گاهي اوقات الزم است كه قبل و

دست دادن  هنگام انتقال دچار از در ربسيار مهم است كه مطمئن شويم طيو .دارد توليد فاصله فارم پرورش و آن بستگي به فصل و
  دان دسترسي پيدا كنند   رسيدن به سالن به آب و بالفاصله پس از بايد طيور. يكنواختي نميگردند يا وزن و

  : نكات زير بايد مد نظر قرار گيردزمان انتقال در
  

ته قبل از انتقال بايد  هفبدين منظور يك. له آمادگي داشته باشندجهت پذيرش گسالنهاي تخمگذاري بايد كامال  •
 . نه هاي تخمگذاري راه اندازي شوند، آبخوريها و الدانخوريها

 .  روزانه تعداد كافي تجهيزات تميز و ضدعفوني شده را در سالنها بصورت يكنواخت توزيع نماييد •

 .  قبل از انتقال مرغها انجام گيرد روز2-3به گزيني نهايي خروسها و انتقال آنها بايد  •

 . هستند  قبل از انتقال حذف نماييدها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرند و مرغهايي را كه داراي مشكل مرغ •

 . منتقل كنيد) به جز در فصول سرد (شب و يا صبح زود  پرندگان را در •

 آنها به آب و دان مهدسترسي ه از امكان  مشاهده و چينه دان آنها را بررسي كنيد تا  از نزديك  طيور را   ،انتقال بعد از •
 . اطمينان يابيد

  
  

  . به استفاده از تمام سطح اسلت تشويق نماييد  به طور متناوب در سالن راه رفته و پرندگان را
 .سانتيمتر توصيه ميگردد  45 ارتفاع اسلت 
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   دوره توليد-9
 

   تجهيزات مورد نياز1-9
 ،   در آب و هواي سرد.رايط مختلف آب و هوايي داشته باشدسيستم تهويه بايد توانايي ايجاد دماي مناسب را در ش •
 دقيقه 5  دقيقه يكبار هواي سالن را عوض كند و فن خروجي بايد هر8 كه بتواند هر به حدي باشد ظرفيت فن ها بايد 

سيستم تهويه دماي مورد نياز باالتر رفت ، فن هاي  اگردرجه حرارت از. ده دقيقه دو دقيقه خاموش باشد هر يك دقيقه يا
  . مورد نظر برسد، به حد مطلوب  دما تا عوض كنند را هوا دقيقه يكبار  5 هر بتوانند بايد حداكثر

 مرغ يك 12 سانتيمتر فضاي دانخوري براي هر مرغ تهيه كنيد و يا براي هر 15در سيستم دانخوري زنجيري حداقل  •
 .  دقيقه اطمينان يابيد3از دانخوري بشقابي در نظر بگيريد تا از توزيع دان در كمتر 

اگر از .  پرنده يك نيپل منظور گردد8 تا 6در مزارع مرغ مادر بهتر است از سيستم آبخوري نيپل استفاده شود به ازاي هر  •
.   پرنده يك آبخوري زنگوله اي بايد منظور شود100 تا 80سيستم آبخوري زنگوله اي استفاده ميشود به ازاي هر 

 متري النه هاي تخمگذاري قرار گيرد تا پرندگان به تخمگذاري در النه ها تشويق 1فاصله  در خطوط آبخوري بايد
  . شوند

 پرنده در متر مربع درنظر 50النه هاي مكانيكي مشترك را براي  هر.  پرنده يك النه دستي منظور شود4به ازاي هر  •
 . بگيريد

، شدت نور در سالن هاي باز.  لوكس باشد60  تا40ايد بين نور ب شدت ) فاقد پنجره ( در سالن هايي با سيستم بسته  •
 . تمام سيستم ها بايد يكنواخت باشدتوزيع نور در .  لوكس باشد100 تا 80 نور طبيعي هنگام كاهش مصنوعي بايد در

    تغذيه مرغها از زمان تحريك نوري تا پيك توليد2-9
، بعد از تحريك نوري. تحريك نوري تا پيك توليد مي باشدع از نظر تغذيه اي حساس ترين دوره زندگي مرغ مادر، شرو •

يك برنامه مديريتي موفق مشخص . ، رشد و تكامل سيستم تناسلي به كار ميگيرندمرغها دان مصرفي را جهت نگه داري
 . كه سهم هر يك از موارد فوق چه ميزان بايد منظور گردد ميكند

اگر مرغها با شرايط خوب بدني  .ان بر اساس  وزن بدن تعيين ميشودد) ارينشانه گذ(ز زمان تحريك نوري تا شروع توليدا •
گرم   6 تا 4در هر افزايش  ( .به زمان تحريك نوري برسند در زمان تحريك نوري به افزايش دان كمتري احتياج دارند

 .) نوبتدرهر

 : وليد باعث ميگردداز زمان تحريك نوري تا شروع ت) Conservative(اجراي برنامه تغديه اي متعادل  •

ه وضعيت مناسبي به سرنمي برند و در نتيجه ب نظرشرايط عمومي در پرندگاني كه از به خصوص در وزن مرغ كنترل شود •
در اين پرندگان دان اختصاص داده شده براي آنها، بيشتر صرف افزايش وزن . تحريك نوري پاسخ مناسب نميدهند

 . خواهد شد تا رشد تناسلي

 خم مرغكنترل وزن ت •

 ) حمالت قلبي، كبد چرب و غيره  ،)SDS(پس، سندرم مرگ ناگهاني پروال: مير در اوايل توليد به علت كاهش مرگ و •
 



 

 

 

  وضعيت تلفات هفتگي 
 

برنامه غذايي   گله يك شركت اروپايي با برنامه غذايي متفاوت  را نشان ميدهد در12 گله از 2منحني زير روند تلفات بعد از تحريك نوري 
مرگ ومير بيشتري تا زمان شروع توليد ايجاد شده و تاثيرات منفي طوالني مدتي را در طول زندگي پرنده   ) aggressive (يره زياد ج

  . بهمراه داشته است 
  
  

  
  
  

Aggressive 
  )زياد(

Conservative 
)متعادل(  

  )روز/پرنده/گرم( دان
  

  زمان تحريك نوري 102 104
  توليد% 5 128 141
  پيك توليد 162 170

  
  

بررسي  با. و نوشيدن آنها اطمينان حاصل كنيدبررسي چينه دان آن ها از خوردن  پرندگان را مشاهده و لمس كنيد و با •
 2 تا 1گيري بايد از وزن. مرغها را هر هفته وزن كنيد .كنيد، شرايط آنان را ارزيابي )fleshing(سينه واري عضله و گوشت

 اما توجه به اين نكته نيز ضروري به نظر ميرسد كه هرچه تعداد وزنكشي شده كمتر باشد، عدد .ددرصد از جمعيت سالن باش
بدست آمده از حقيقت دورتر است و همچنين هرچه يكنواختي گله كمتر باشد، الزم است كه تعداد پرندگان بيشتري را 

  . ن و يكنواختي گله را محاسبه كنيدبد  متوسط وزن . وزنكشي نمود

 28
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.  بايد براساس توليد  روزانه باشد، ميزان دان بر اساس وزن بدن تعيين ميگردد و سپس افزايش دان درصد توليد5ر تا از صف •
% 5اين برنامه مي تواند با كسر دان واقعي در .  درصد رسيد برنامه تغذيه اي براي توليد بايد درنظر گرفت 5وقتي توليد به 

  . ميزان افزايش دان را محاسبه كنيد درصد توليد تخم مرغ 5ايش هر با افز .توليد از دان پيك به دست آيد
ما ميزان دان پيك بستگي به ميزان انرژي و شكل دان دارد ا. وليد روزانه تخم مرغ داده مي شود درصد ت65-70دان پيك در  •

دان پلت يا  روز و در گرم براي هر قطعه مرغ در هر168، دان پيك در حدود درصورتيكه دان به صورت آردي باشد عمال
 در. براي هر قطعه مرغ را تامين نمايدروز  هر  كيلو كالري انرژي در458-460دان پيك بايد .  گرم منظور گردد162كرامبلز 

تفاوتهاي  دمايي در سالن ها در ميزان دان روزانه .    گرم مي باشد25هر قطعه  مرغ  ءبازادوره پيك ميزان پروتئين روزانه 
نياز باشد  ممكن است  . درجه سانتيگراد باشد25 تا 15شرايط ايده ال بايد بين  دماي سالن در. شدپرنده موثر مي بامورد نياز 

 .كه ميزان دان در خارج از اين دامنه دمايي تنظيم گردد
  
 

 محاسبه دان براساس ميزان توليد

 مرغ/ گرم دان  
 130 توليد روزانه%5ميزان دان تا

 166 حداكثر دان

 36 اضافه شوديزان داني كه بايدم

 6 تعداد دفعات افزايش دان
اضافه افزايش توليد%10ه بايد به ازاء هرميزان داني ك

 6  شود

   
  

 وزن بيشتر از استاندارد وزن  استاندارد
 مرغ/ گرم  مرغ/ گرم   )HD(توليدروزانه

5% 130 130 

15% 136 133 

25% 142 136 

35% 148 142 

45% 154 150 

55%  160 160 

65%  166 166 

 
  . مشورت نماييدCobb با سرويس فني  جهت دريافت اطالعات بيشتر در مورد دان پيك و كاهش دان •
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رل و تغييرات ايجاد هر محموله دان را كنت. ، از تغييرات در فرموالسيون دان پرهيز نماييدجهت اطمينان از تداوم عملكرد •
 در صورت   كيلوگرم دان را در جاي خنك و تاريك نگهداري نماييد و1-2 محموله از هر.  گزارش نماييدشده را سريعا

 .بروز مشكل آن را آزمايش نماييد

 .  كنترل شود بررسي و هفته  هر سيستم وزن كشي بايد .ضرروي است دقيق براي وزن كردن دان  يك روش مناسب و •

  . براساس تعداد مرغ در شروع توليداخل سالن محاسبه كرد و نه بايد براساس تعداد مرغ موجود در د  روزانه را ميزان دان •

اگر زمان مصرف دان به طور ناگهاني تغييركند .  ساعت باشد3 تا 5/2ان بايد حدود دردوره پيك توليد زمان تمام كردن د •
 .  باشد كه بايد به سرعت بررسي شودميتواند نشانگر بروز مشكلي درگله

و كلسيم بيشتر مي باشد را ميتوان در حوالي هفته كمتر،  و پروتئيناراي ميزان اسيدهاي چرب  كه د،دان مرحله دوم توليد •
 . اختيار پرنده قرار داد  در40

باروري مفيد  بعدازظهرها ممكن است جهت تداوم  قطعه پرنده در گرم دانه غالت به ازاء هر  5 پاشيدن روزانه حداكثر •
   .باشد

ميزان يد ، دانخوريهاي زنجيري فرسوده را كنترل كندرهنگام تميزكردن دانخوريها. كنيداز به هدر رفتن دان جلوگيري  •
 . د يك سوم از ارتفاع دانخوري باشدارتفاع دان دردانخوريهاي زنجيري بايد حدو

سيستم . دان اضافي بايد در محاسبات جيره منظور گردد. حضور كارگر مسئول سالن توزيع شودهنگام  دان بايد در •
 . توزيع كامل دان بايد فعال باشد وري تادانخ

 تخليه و تميز شوند و همچنين در مرحله توليد نيز حداقل درهنگام تغييرفرم دان بايد كامالهاپرها و سيلوهاي ذخيره دان  •
 .تخليه شوند تا كيفيت دان حفظ شود  يكبار بايد كامالماهي

  
  يدشروع توليد تا پيك تولاز بدن  وزن  ميزان افزايش 3-9

  
 آيا دان كافي براي رسيدن به حداكثر ،مهمترين فاكتور كه بتوان دريافت .وزن مرغها ميتواند بيانگر آنچه كه در گله ميگذرد باشد
  . وزن بدن ميباشد، توليد با ذخيره چربي مناسب دريافت شده است يا خير

  .پيك توليد است  وزن بدن و برنامه تغذيه دردوره پرورش تعيين كننده ميزان يكنواختي گله،
منظور از . براي گله به دست شما خواهد داداندازه گيري وزن مرغها از زمان تخمگذاري تا شروع پيك توليد، محك خوبي 

 درصد توليد مي باشد كه در اين بازه نيز وزنكشي به صورت هفتگي انجام مي 3 درصد تا 5/0زمان بين شروع تخمگذاري، مدت 
 درصدي 18 – 20يك افزايش ) از شروع تخمگذاري تا پيك توليد(مطلوب بايستي در اين بازه زمانيدر شرايط عادي و . گيرد

 درصد باشد، ممكن است الزم باشد كه حداكثر ميزان دان 18 درصورتيكه افزايش وزن گله زير .در وزن مرغها ايجاد گردد
 درصد در اين بازه زماني، نشاندهنده اين مطلب 20باالي افزايش وزن . مصرفي را به مدت طوالني تري در سطح گله توزيع نماييد

   . است كه مرغها، دان بيشتري از ميزان نيازشان دريافت مي كنند و كاهش ميزان دان را مي توان شروع كرد
 مرغها ن درصد وز5/0-3مي گيرد كه با متوسط توليد هفتگي   درصد وقتي مورد استفاده قرار 20 تا 18افزايش وزن بدن به ميزان 

 درصد بيشتر شد متوسط وزن بدن را ميتوان با هفته قبل 3اگر در هفته اول توليد، درصد توليد از .  گرم باشد3100 و 2800بين 
 درصد تا پيك توليد 20 گرم آغاز گرديد پرندگان به افزايش وزن بيش از 2800وزن پايين تر از  اگر توليد گله در. محاسبه كرد
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 گرم آغاز كرد 3100وزن باالتر از  اگر گله توليد را در. وانند ذخيره چربي كافي جهت تداوم توليد داشته باشنداحتياج دارند تا بت
  .ه چربي كافي براي توليد را دارندزيرا مرغها ذخير.  درصد داشته باشد18وزني كمتر از گله ميتواند افزايش 

  
  : تجزيه و تحليل وضعيت سه گله 

  
 3گله  2گله )البا وضعيت نرم(1گله 

  افزايش وزن بدن سن
20- 18% 

  دان
 گرم

  توليد
 درصد

  وزن بدن به حد كافي
 افزايش نداشته

 وزن بدن بيش از حد افزايش داشته

24  2900 125 2 2900 2900 

25  )100 (+3000 135 17 )50 (+2950 )200 (+3100 

26  )100(+3100 150 38 )60 (+3010 )200 (+3300 

27  )100 (+3200 165 55 

28  )100 (+3300 165 70 

29  3380 165 79 

30  )18(%3440 165 82 

31  )20(%3480 164 84 

افزايش دان بايد زودتر صورت 
گيرد تا ذخيره چربي بيشتري 

 غيراينصورت ايجاد شود و در
 .پيك توليد كمترميشود

در سنين پايين تر . دان زياد داده شده
 كه افزايش وقتي. ميزان دان تنظيم شود

،  ميتوان شروع رسيد% 20وزن بدن  به 
 .به كاهش دان نمود 

  
، وزن بدن، ميزان دان و درصد ت جهت پيگيري عملكرد گله شامل سنهمانطوركه درجدول مشاهده مي شود مهمترين اطالعا

مدير توليد با توجه به وزن در . شدبامي ات داده شده فقط بعنوان يك راهنماـاطالع. توجه به زمان افزايش نور مي باشدتوليد با 
  . را براي دوران توليد به دست آوردشروع توليد بايد وزن بدن را درپيك توليد محاسبه كند و وزن استانداردي 

  كاهش دان/  تغذيه پس از پيك توليد 4-9
مرغها . نها منتقل شده استاجدادشان  به آمرغها براي توليد جوجه هاي گوشتي با عملكرد عالي حامل ژنهايي هستند كه از  •

ادامه زندگي آنها مي  ميتوانند به راحتي افزايش وزن پيدا كنند كه باعث ايجاد اشكال در تداوم توليد و ميزان باروري در
به طور معمول پيك توليد زماني است كه . تغذيه گله بعد از پيك توليد بايد دقت فراوان مبذول گردد بنابراين در. شود

ملكرد مناسب اين زمان كاهش ميزان دان بمنظور ايجاد ع  روز متوالي افزايش نداشته باشد در5 روزانه در متوسط توليد
 . مرغها بسيار مهم است

اين ميزان كاهش . رنده و پس از آن  يك گرم مي باشد گرم براي هر پ2-5/2اولين كاهش دان در اولين هفته به طور معمول  •
كاهش هفتگي دان به طور معمول يك گرم در هفته است  بطوريكه جيره روزانه در . كرار شودتواند در هفته بعد نيز تدان مي

 .  درصد از ميزان دان پيك كمتر باشد 14انتهاي دوره به ميزان 

  : كاهش دان دخالت دارندين برنامهيچندين فاكتور درتع
گله اثر منفي خواهد   به شدت برتوليدهنگام ميزان دان وقتي گله پيك توليدخوبي داردكاهش زود :يكسطح توليد پ •

ضعيفي دارد كاهش ميزان دان  در مقابل اگرگله پيك توليد . به مواد مغذي دارد نياز داشت زيراكه پرنده جهت تداوم توليد
  . آن را تبديل به افزايش وزن ميكندزيرا پرنده به ميزان دان بااليي احتياج نداشته و سريعتر انجام گيرد بايد
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روز تغذيه ميشود كم كردن دان در مقايسه با گله اي /مرغ/ كيلوكالري470 -480اي باانرژي  وقتي گله:ان پيكميزان د •
  . زودتر انجام گيرد روز دريافت ميكند ميتواند سريعتر و/مرغ/ كيلوكالري450 تا 440كه تنها 

 و دان كاهش نيابد  يادي داشته باشداگر گله  افزايش وزن ز. وزن مناسب در اين دوره ضروري استپيگيري : وزن مرغها •
اگر گله اي افزايش وزن نداشته و يا حتي كاهش وزن داشته باشد به منظور تداوم . ه دچار افزايش وزن سريع خواهد شدگل

 . خم مرغ بايد ميزان دان اضافه شودتوليد ت

يط و ميزان بدن ، شرا تركيب  طي دوره با وزن كشي براي تعيين تغييرات در بررسي وضعيت بدني مرغها در
  .ذخيره چربي ضروري است

 رجوع 41به صفحه (توده تخم مرغ از حاصلضرب توليد روزانه در متوسط وزن تخم مرغها بدست مي آيد :توده تخم مرغ •
 با اينكه ممكن است گله پيك توليد را گذرانده باشد، سايز تخم مرغ مي تواند رو به افزايش بوده كه در اين شرايط،). شود

  . مرغها نيازمند ميزان كافي دان خواهند بود
تا ) كرامبل(5/1) پاك كردن كامل دان از دانخوريها(براي تمام كردن  دان زمان ايده آل : زمان تمام كردن دان •

  .   مي باشد )آردي(ساعت3
 دريافت نمي كند و ياز خود رااگر گله اي دان را در زمان كمتر از زمان فوق تمام ميكند بدين معني است كه مواد غذايي مورد ن

 4 تا 5/3از طرف ديگر وقتي زمان اتمام دان بيش از . توليد  اثر منفي بگذارد كه ميتواند بر) كاهش دادن دان.(مرغ گرسنه است
در اين حالت . فزايش وزن و غيريكنواختي مي شونداادي دريافت كرده و پرندگان سريعا دچار ساعت باشد گله ميزان دان زي

  . ش دان بايد سريعتر صورت گيردكاه
  : ان تمام كردن دان موثرند كه شاملزم  فاكتورهاي متعددي بر:توجه 

  )/ ...كرامبلز/ پلت ( فيزيكي دان فرم -1
 مواد اوليه  -2

 درجه حرارت آشيانه  -3

 ) نيپل يا زنجيري(سيستم آبخوري  -4

 سيستم دانخوري و سرعت توزيع دان  -5

 بيماريهاي احتمالي  -6

  هامديريت خروس-10
رمز موفقيت در به دست آوردن باروري خوب از نژادهاي مادر گوشتي امروزي داشتن برنامه خوب تغذيه اي و مديريتي  •

عضله سينه را  است كه به سيستم تناسلي خروسها اجازه رشد مناسب داده و همچنين ظرفيت ژنتيكي رشد و ذخيره چربي در
  . كنترل مي كند

 هفتگي حداقل 30خروسها تا سن . ارتباط با باروري گله مي باشد مهمترين عاملي است كه در، به تنهايي رشد خروسها نمودار •
  . دو هفته يكبار وزن كشي شوند آن نيز هر بايد به طور هفتگي وزن شوند و بعد از
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   پرورش1-10
آن ها مرتبط مي باشد  ه باآيند ، تكامل مناسب اندامها و اسكلت كه باروري گله دريكنواختي وزني گله بايد در دوره رشد در •

براي به دست آوردن بهترين . بسيار مهم است كه خروسها در هرهفته به وزن استاندارد برسند. دقت فراوان مبذول گردد
 .ايد به طور جداگانه پرورش يابند هفتگي ب20، مرغها و خروسها در دوران پرورش و تا سن هنتيج

 هفته اول پرورش 4 و مدت زمان روشنايي بايد به حد كافي باشد بطوريكه دروكس ـ ل20درسالنهاي بسته شدت نور حداقل  •
 .خود را مصرف كنند برنامه ريزي شده  خروسها بتوانند ميزان دان 

خروسهاي سنگين تر . دوران بعدي زندگي خروس است  هفته اول پرورش تعيين كننده اندازه بدن در16 تكامل وزن بدن در •
يلي نزديك به وزن  هفتگي خ16 تا 4بدين جهت الزم است كه وزن خروسها از . تر مي باشندراي اندازه بدني بزرگدا

دوران   هفتگي و سپس كنترل وزن آنها در4 تا 3، يك راه جداكردن خروسهاي سنگين به صورت چشمي در استاندارد باشد
 . پرورش مي باشد

يزيكي مثل نوك و پنجه پاي خم شده، ستون فقرات غير عات ف هفتگي همه خروسها را كنترل كنيد و آنهائيكه داراي ضاي8در  •
 . ير طبيعي مي باشند را حذف نماييد، چشم و نوك غطبيعي

 وضعيت هايي در فارم كه باعث ايجاد نتايج مثبت مي گردد

 كنترل شديد وزن خروسها
كنترل مناسب وزن خروسهاي 
 سنگين تر دردوران توليد

ه توليد از وزن باال كه درمرحل خروسهاي با
 نظر وزني به خوبي كنترل نشده اند

 مصرف كنيد% 12-13دان با پروتئين   ميليمتر45-46عرض گريل   ميليمتر45-46عرض گريل 

  درآيد )v(تا اينكه عضله سينه به شكل  ميليمتر60ارتفاع گريل   ميليمتر60ارتفاع گريل 
 :نتيجه  :نتيجه :نتيجه 

 باروري و تداوم باروري قابل قبول وري باالتداوم بار  تداوم باروري باال

جهت توزيع يكنواخت تعداد مرغ براي هر قطعه خروس درمرحله توليد و همچنين كنترل اندازه بدن خروسها، يكنواختي  •
مرحله توليد، اگر اكثريت خروسها داراي  سيستم اسلت در در. يب بدني مناسب بسيار مهم مي باشدوزني خروسها به همراه ترك

در سيستم بستر . ميزان باروري نيز باال خواهد بود كالت پا كمتر خواهد بود و درنتيجهوزني نزديك به وزن استاندارد باشند، مش
تر تا زمانيكه اندازه عضله سينه آنها بزرگ نمي باشد كه خود باعث ايجاد بي ثباتي و بروز مشكالت ـخروسهاي با وزن بيش

 .  در گله مورد استفاده قرار گيرندآنها مي گردد مي توانند مربوط به جوجه درآوري در

 خروسها را تشويق نماييد تا دان بخورند، اين مسئله به حفظ يكنواختي و تكامل سيستم تناسلي  هفتگي دائما16بعد از  •
و يكنواختي  هفتگي باعث كوچكي 21تا 18، از يا افت وزن و يا حتي ايستايي رشدهر نوع استرس شديد و . كمك مي كند

  . له مي شودــد گـوليـه داري در طول دوران تـاهش نطفـوجه درآوري و كـه جـكمتر بيضه در خروسها و كاهش اولي
 : زير بايد توجه شودمواردوقتي خروسها از سالن پرورش به سالن توليد منتقل مي شوند ، به   •

وارد كنيد تا زودتر به سيستم دانخوري خود عادت  روز زودتر از مرغها به سالن توليد 3 – 5بهتر است خروسها را  •
 .كرده و در نتيجه از ميزان دان دزدي كاسته و به كنترل وزني بهتري دست پيدا كنيد

  .برسد% 7-11زمان انتقال به  خروسها را به نحوي انتخاب كنيد كه نسبت خروس به مرغ در •
 .  يافته بوده و هيچ مشكل ظاهري نداشته باشندتنها خروسهاي سالمي را انتخاب كنيد كه داراي اسكلت تكامل •



 

 

 

سنگين   مي باشد كه با حذف خروسهاي سبك و هدف داشتن جمعيتي از خروسها با ميانگين متوسط وزن استاندارد •
  .). مناسب مي باشند Spikingخروسهاي سنگين براي ( مي گردد امكان پذير

، زيرا كه خروسها تجمع بيشتري دارند و ممكن است %9بت خروس به مرغ در سيستم اسلت هفتگي نس 23در سن  •
توصيه مي شود  حذف خروسهاي ضعيف و % 11حالت تهاجمي درآنها گردد و در سيستم بستر  باعث ايجاد

دان اختصاص داده  .به طورمرتب انجام گيرد اسكلتي بايد و خروسهايي با مشكالت پا يا خروسهاي خيلي بزرگ و
   .سط خروسهاي ديگرخورده شده و باعث افزايش وزن آنها مي شودشده براي خروسهاي ضعيف تو

. خروسهاي سبك به سالن مرغهاي سبك منتقل شوند درصورت امكان خروسهاي سنگين به سالن مرغهاي سنگين و •
خروس و اختالف وزني  بسيار مهم است كه از هماهنگي مناسب بلوغ جنسي مرغ و) تناسب وزني رعايت شود(

 40پس از   گرم و500-600حدود هفتگي بايد  40تا 20اختالف وزن مرغ وخروس از .مئن شويممناسب آنها مط
به هرحال ممكن است كه وزن خروسها درمرحله توليد پايين تر باشد و  +%) 23-25( گرم باشد 800-900هفتگي 

  . خوبي بوده اندمرغها مي باشد داراي عملكرد  از بيشتر% 20بسياري از گله ها كه وزن خروسهاي گله حدود
   روند تغذيه و وزن خروسها در دوران توليد2-10

زني و ميزان فعاليت آنها حفظ ميزان توزيع دان براي هر قطعه خروس بايد به حدي باشد كه تا حد امكان يكنواختي و •
 . شود

ها ايد خروسها به دان مرغدر اين سيستم نب. دوران توليد اكيدا توصيه مي شود درخروسها جداگانهتغذيه سيستم استفاده از •
و  )Grill( .، شبكه هاي فلزي نصب ميگردد معمول برروي دانخوريهاي ناودانيبطور. دسترسي داشته باشند يا بالعكس

  و60به ترتيب  گريل بايدو عرض ارتفاع . ظر گرفته مي شود نيك خط دانخوري بشقابي و يا زنجيري براي خروسها در
  . ميليمتر باشد50-55 ارتفاع بايد Roller و يا Plankدرسيستم .  ميليمتر باشد45

  
  

  اختالف روش تغذيه اختصاصي مرغها
   در سمت راستRoller barگريل درسمت چپ و 

  
  
 
ارتفاع دانخوري خروسها را طوري تنظيم نماييد كه غير قابل . اهميت مي باشد نيز با عدم دسترسي مرغها به دان خروسها  •

نوسانات و  دانخوري خروسها بايد از نظر وزني سنگين شود تا از .ل استفاده براي خروسها باشددسترس براي مرغها و قاب
هنگام دان خوردن حداقل  خروسها در الزم است كه ارتفاع دانخوري خروسها با توجه به رفتار. حركت آنها جلوگيري شود

 . تنظيم شود هفتگي 30هفته اي يكبار تا 
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خروسها اگر تاج بطور كامل و يا بخشي از آن چيده شود به محدود كردن دسترسي . چيده نشوده ميشود كه تاج خروسها توصي •
خروسها  تا رشد كامل تاج به  هر حال جداسازي  تغذيه مرغها و . دوران توليد كمك مي كند دربه دانخوري مرغها 

 .ر  مهم مي باشد اين  مسئله  بسيابه خاطر سپردن . پذير نمي باشدهفتگي امكان )26 -27(خروسها

 مخصوص خود را ي دانخوريهاالزم است خروسها سريعا . ي باشدرمز موفقيت در تغذيه جداگانه مرغ و خروس آموزش م •
ورش و توليد استفاده زمان پر بهترين گزينه اين است كه از يك نوع دانخوري در .ايي و دان اختصاصي خود را بخورندشناس
 :اينصورت درغير .شود

، تعدادي مرحله توليد با دانخوري بشقابي  در زمان پرورش  با سيستم دانخوري زنجيري تغذيه مي شوند و دراگر خروسها •
دراين صورت خروسها ياد مي . آنها بريزيد دانخوري بشقابي را در سالنهاي پرورشي قرار دهيد و به طور دستي مقداري دان در

 . ناسايي نمايندز بعنوان دانخوري شگيرند كه دانخوري بشقابي را ني

 ادــقل شوند يــد منتـالن توليـها به ســاين صورت آنها قبل از اينكه مرغ  در. نماييد منتقل   روز زود تر 2-3خروسها را  •
 . دانخوريهاي مخصوص خود دان بخورندمي گيرند كه از 

 . روسها قبل از دانخوري مرغها باشدشروع به كار دانخوري خ •

الزم است كه وزن ، توصيه ميشود گرم افزايش دان 3-5در هر نوبت ، ) هفتگي30(دن  به وزن خروس بالغياز زمان انتقال تا  رس •
كه دان براي چند توجه به وزنكشي هفتگي ممكن است  با . و ميزان افزايش دان با توجه به وزن تنظيم گرددهدهفتگي كنترل ش
 دان اضافي ، انتقالاگر خروسها بعد از. باشد ن دان مرغها، كه در اين صورت ممكن است علت آن دزديدهفته ثابت بماند
 به ميزان انرژي بيشتري جهت حفظ وزن بدن نياز داشته و به طور بدن آنها بزرگتر مي شود و نتيجتا، اندازه دريافت نمايند

چنين خروسهايي  . مي شود و مشكالت مربوط به جفتگيري در آنها بيشتر معمول تمايل آنها به فعاليت و حركت كم مي شود
 هفتگي آماده تحريك نوري مي باشند خواهند بود و  بلوغ جنسي 20داراي بيضه هاي كوچكتر با مقايسه با خروسهايي كه در 

 .دوران توليد داشته باشد آنها به تاخير مي افتد كه مي تواند تاثير منفي برروي ميزان باروري آنها در

دني خوبي نگه داشت  به شرطي كه ميزان دان اختصاص يافته روزانه براي هر خروس خروسهاي بالغ را مي توان در شرايط ب •
دان بايد صورتيكه از دان كرامبلز استفاده شود ميزان در.  پروتئين خام باشد گرم 17-18 كيلو كالري انرژي و 360-380حاوي 

  . نمي شوند  اضافه وزن ر جنسي فعال باشند به راحتي دچارخروسهايي كه از نظ. منظور شود گرم كمتر 5
 هفتگي بايد ميزان افزايش دان كم 28-30 . هفتگي دان اختصاص داده شده بايد براساس روند افزايش وزن باشد 30بعد از  •

 تا وزن مناسب بدن حفظ شود و خروسها فعال باقي يمباشافزايش دان داشته ه ميزان كمي بتوليد طي دوران  باشد بطوريكه در
روش اسلت و به  اين مقدار افزايش دان به خصوص در)، يك تا دو گرم دان خروسها اضافه شود هفته يك بار3-4هر .(بمانند

خروسها را سطح دلخواه مي توان  دان  ،  براي  حفظ وزن بدن دراستثنائا.  مي باشد   مهمي بسيار   هفتگ40خصوص بعد از 
 . باشد)هفته  گرم در 1-2(ايد جزيي، اما هميشه ميزان كاهش بكاهش داد

 10 تا5( براي كنترل اين ازدياد وزن، كم كردن ميزان دان ه، يك را هفتگي خيلي سريع زياد شود28-29 اگر وزن خروسها در •
 فوريت ، اين عمل بايد به تر به وزن واقعي خروس نزديك شويممي باشد تا هر چه سريع) نوبت هر  گرم در5، اما نه بيش از گرم

 . انجام شودسها خيلي سنگين شوند و قبل از اين كه خرو

استاندارد . بيضه ها كامل ميشود داشته باشندپس ازتحريك نوري كه رشد هفته اول   4 مثبت خوبي در رشد كه خروسها مطمئن شويد •
Cobbهفتگي نبايد 30وزن خروسها در ( اوائل توليد سبك نگه داشته شوند   طوري طراحي شده است كه خروسها در 



 

 

 

 هفتگي حداكثر 64 هفتگي تا زمان حذف بايد از يك رشد مثبتي برخوردار باشند بطوريكه در 30واز.) تجاوز كند گرم4000از
 هفتگي افزايش وزن 30نتايج درعمل نشان داده است كه بدترين هچ مربوط به گله هايي بوده كه تا  . گرم  برسند4900به وزن 

بسياري از اين گله  در .خوبي نداشته اند رم بوده و بعد از آن نيز رشد گ4500–4600( هفتگي30داشته بطوريكه وزن آنها در
 .دست بدهند وزن از نبايد خروسها دوران توليد در .داده اند دست ، خروسهايي وجود دارد كه شرايط مناسب بدني را ازها

  
 . مي گردد باعث كاهش فوري در كيفيت اسپرم   بدن  كاهش مقدار كمي از وزن

شكل .( شكل سينه آنهابيشترمسطح ميشود متناسب  با  سنگين شدن خروسها،   كيلوگرم شود5/5نبايد بيش از وزن خروسها  •
 . كه نتيجه آن جفتگيري ناكارآمد مي باشد ) 1شماره

رچه ـ شكل به مدت هVهدف داشتن يك سينه . لمس سينه خروس راه خوبي براي ارزيابي وضعيت سينه خروس است  •
 . ضالت سينه همواره بايد سفت باشندع. شتر مي باشدــبي

صنعت مرغداري ، جيره  در. خروس شرايط تغذيه خروسها را با جيره مخصوص فراهم مي كند سيستم تغذيه جداگانه مرغ و •
باروري را نشان  نمي گيرد ولي نتايج تحقيقات فارمي بهبود در مخصوص خروسها هنوز در سطح گسترده اي مورد استفاده قرار

كه اين مسئله به كنترل وزن بدن و رشد عضالت سينه % 11-13حد  پايين آوردن سطح پروتئين جيره تا  به خصوص باداده است
و خروسها جدا از  سيستم تغذيه اي مرغها“ استفاده از جيره مخصوص خروسها ، بسيار مهم است كه كامال با. كمك مي كند 

 .يكديگر باشد 

  
  

   )Spiking(له  اضافه كردن خروس جوان به گ3-10
افه مي ـله مسن تر اضـوان به گـروس جـران آن خــمايد كه جهت جبـه درآوري افت مي نـ هفتگي جوج45 بعد از معموال
.  هفتگي شروع مي شود35-40ها به جفتگيري است كه معموال بعد از افت جوجه درآوري به علت كاهش عالقه خروس. نمايند

مديريت ضعيف (ميشود، كم شدن  كارائي  جفتگيري      هفتگي شروع 55ل بعد از كاهش كيفيت اسپرم كه به طور معمو
به مرغ در گله  و همچنين تلفات خروسها كه باعث كاهش نسبت خروس )مشكالت در نواحي مختلف پا و غيرهخروسها و ايجاد 

  . ميگردد
  : چگونگي وارد كردن خروس جوان به گله

، به طور جداگانه دريك پن نگهداري نماييد و يا خروسهاي اضافي ه گله هاي مسن ترزمان انتقال ب تا خروسهاي اضافي را •
 . در پن جداگانه اي نگهداري نماييدرا به گله مسن مورد نظر منتقل و تا زمان مخلوط كردن با گله 

 .  درصد خروسهاي موجود، خروس جوان به گله اضافه شود20حداقل  •
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 8/3-4ن و ـته سـ هف25ها بايد حداقل ـخروس.ب و فاقد هرگونه نقص بدني باشند خروسهاي جوان بايد داراي كيفيت خو •
 .از نظر جنسي بالغ باشند كيلوگرم وزن و

افزودن خروس جوان به گله باعث افزايش . عث كاهش نسبت خروس به مرغ مي شود حذف مرتب خروسهاي ضعيف با •
 . اين نسبت ميگردد

 مي شود كه ميزان خروس گله كه به علت خارج   باعث) هفتگي35-40(گله خروس جوان به اضافه كردن زود هنگام  •
 و اختالط مرغها و برسد كه باعث بهبود پذيرش% 9-10رسيده به % 7-8كردن خروسهاي حذفي كاهش داشته و به 

 .خروسها مي شود

 فعاليت Spikingا كه مي تواند مفيد باشد زير    Spikingاز  بعد) روز/پرنده/ گرم2-3(افزايش ميزان كمي دان  •
، ميزان جفتگيري خروسهاي مسن گله همانند  هفته4حداقل به مدت (هدزمينه جفتگيري افزايش مي د خروسها را در

 .)  هفته مي گردد30خروس 

برنامه ريزي   Spikingبراي . ال شودـگي اعمـ هفت40 در قبل از Spikingبهترين نتيجه زماني به دست مي آيد كه برنامه  •
 .  و جهت اجراي آن منتظر كاهش جوجه درآوري گله نشويدكنيد

بالفاصله پس از پيك توليد و زمانيكه مرغها آمادگي زيادي جهت پذيرش خروسها دارند نتيجه ، Spikingاغلب از  •
 . خوبي به دست آمده است 

ند ا شده Spiked هفته 8-10، اما گله هايي كه دو بار به فاصله  در طول زندگي گله كافي استSpikingيكبار  معموال  •
 . اندنيز نتايج خوبي را نشان داده 

  نتايج مورد انتظار 
فزايش  باعث اSpiking. گله مي باشد هفته بعد از اضافه كردن خروس جوان به 2-3  معموال Spikingحداكثر پاسخ به  •

 . درصد مي گردد2 -3جوجه درآوري به ميزان 

• Spikingيابد  هفته ادامه مي6-8فزايش فعاليت جفتگيري درآنها ميشودكه به مدت  باعث تحريك خروسهاي پير و ا . 

 همچنين اگر خروسها در .افزايش يابد يكديگر نزاع خروسها با  ممكن است تحريك پذيري وSpiking هفته پس ازدو •
 . بدست تلفات خروسها كمي افزايش ياممكن ا زمان وارد شدن به گله داراي قدرت كافي جهت رقابت باشند

• Spikingشودينم...) ، اختالط ضعيف آنها والي خروسهاوزن با(ي كه از قبل در گله وجود داشته  باعث حل مشكالت  . 

 . وسهاي اصلي گله بسيار خطرناك استعدم توجه و دقت كافي به خر •

گهداري شده  هفتگي آنها به مدت بيشتري جدا از مرغ ن23بعد از . ط خوب مشكل استيحفظ خروسهاي اضافي در شرا •
 خروس در هر متر مربع 3(مطمئن شويد كه تراكم پن خروسها پايين باشد . ر با شرايط طبيعي زندگي آنها استاند كه مغاي

 .  باشدو تعداد آبخوري و دانخوري به ميزان كافي) 

 ضافه شده، مي تواند از نظره اگله جوان تازكه از ابتدا به سالن توليد وارد شده بودند، به همراه ي يخروسهاتمامي نگهداري  •
، داد زيادي خروس در گله وجود دارد، زيرا كه در زمانيكه تعسط مرغها مشكالت جدي ايجاد نمايدپذيرش خروسها تو

 .تگيري بيش از حد هم صورت مي گيردجف

 . جوان ميباشدتقال آلودگي از فارماحتمال ان ترس از  ،س جوان به گله در بعضي از فارمهاعلت اصلي اضافه نكردن خرو •

  



 

 

 

  spikingنكات فني و بهداشتي در 
 . باشند)يك گله(خروسها بايد از يك منبع •

 .  روز قبل از انتقال بايد آزمايشات سرمي از خروسها به عمل آيد 5-7حداكثر  •

 آزمايش ط با منشاء محيو سالمونالهاي AI(،  TRT(آنفوالنزا مانند بيماريها مايكوپالسماها و ساير نظر از خروسها بايد •
 .كنترل شوند) پاستورال(م بيماري يو هر نوع عال) كرمها و كنه ها( همچنين بايد از نظر انگلهاي خارجي  .شوند

ز انتقال خروسها حصول نتيجه قطعي ا تا و تكرارشود مشكوك آزمايشات بايد يا نمونه مثبت و درصورت وجود •
 .بايدخودداري شود

، حداقل تماس با ديگر پرندگان را داشته كه خروسها در مسير حركت مه ريزي گرددطوري برنا بايد زمان انتقال خروسها •
   .له نقليه سرپوشيده استفاده شوددرصورت امكان از وسي وسيله نقليه مخصوص حمل و از .باشند

4-10 Intra Spiking  
• Intra Spikingكردن خروس جوان به گله بدون داخل  ، بين سالنهاي يك فارم وخروسها % 25-30 به معني جابه جايي

 . همانند اضافه كردن خروس جوان به گله ميگردد، رقابت ايجاد كه باعث تحريك فعاليت جفتگيري و ميباشد

، حتي جابه جايي خروسها هفته نتايج بهتري به دست مي آيد 45 در سنين كمتر از ، از جابه جايي خروسهاSpikingهمانند  •
  .يج بهتري ايجاد نمايدي تواند نتا هفته م40-48در سنين 

.  هفته مي باشد6-8يش مي يابد و طول دوام آن معموال بعد از جابه جايي خروسها ميزان جفتگيري به ميزان چشمگيري افزا •
همچنين بلوغ  مزيت ديگر آن اين است كه خروسهايي كه بين سالنها جابه جا مي شوند با خروسهاي اصلي سالن هم وزن بوده و

 . اشته و تعويض آنها باعث افزايش جفتگيري مي گرددجنسي هم زماني د

 دوام جوجه درآوري تا حدي بهبود مي يابد با ولي ، رآوري به طور زيادي باال نمي رودجوجه د از تعويض خروسها بعد •
 .  درصد جوجه درآوري  افزايش مي يابد1-5/1دوباره  خروسها  معموال روش جابجايي 

  . زيستي استمنيتمسائل ا نظر از نكته مهم آن كاهش خطر آسان است و برندارد، جابجايي خروسها هزينه اي در
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 48 و 40در سن Intra Spiking   هفتگي و يا40 شده در spike نشده ، spikeجدول باال ميزان جوجه درآوري در يك گله 
   . نشده استوزن در آنها به خوبي كنترلدر رابطه با گله هايي است كه   وهفتگي را نشان ميدهد

  ثبت اطالعات -11
  .عات به طور صحيح و دقيق مي باشد ثبت اطال Cobbيك بخش اساسي در مديريت مرغ مادر 

 اطالعات بايد دقيق و به ميزان دان براساس درصد توليد، وزن بدن، وزن تخم مرغ و زمان اتمام دان ميباشد، بنابراين،، براي مثال
  .  به توليد خوبي دست يابيمحيح اتخاذ نموده و نتيجتاتي صروز باشد تا بتوان تصميمات مديري

  .يتي بر اساس ثبت اطالعات زير استتصميمات روزانه مدير
  ش ورپر

  توليد 

  روزانه
 

 هفتگي

 وزن بدن  تلفات كل

 يكنواختي  حذفي ها

   دان
   درجه حرارت
   مصرف آب

   زمان تمام كردن دان

  روزانه
 

  هفتگي
 

 وزن بدن تلفات كل

 يكنواختي حذفي ها

    دان
  درجه حرارت
  مصرف آب

  زمان تمام كردن دان
   تعداد كل تخم مرغ
   وزن تخم مرغ

   تعداد تخم مرغ قابل جوجه كشي
   تخم مرغ بستري

   باروري
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يس فني كاب شما مي توانيد به منظور دريافت نسخه هاي نمودارها براي جمع آوري و ثبت اطالعات مربوط به گله خود با سرو
  .در ايران تماس بگيريد

   توزين تخم مرغ -12
تجزيه و .  توزين روزانه نمونه هايي از تخم مرغ داراي مزاياي قابل توجهي از آن جمله روند افزايش وزن تخم مرغ مي باشد

  . ز بروز مشكالت در گله سودمند استتحليل روند افزايش وزن در چگونگي عملكرد گله و نشانه هاي اوليه اي ا
ه هاي برنام در شرايطي است كه Cobb، وزن تخم مرغ مورد انتظار از گله مادر ان داده شده استوزن تخم مرغ كه در جدول نش
  .  و مقدار دان رعايت شده باشد دان، فرمولتوصيه شده در مورد وزن بدن

ه پس از جمع آوري الفاصلـو ترك دار را باي دوزرده ــم مرغهــز تخـروز به ج  تخم مرغ از توليد وسط هر90، حداقل همه روزه
  . وزن نماييد

 بررسي شده و مشكالت عمده اي است كه بايد فورا، شاخص دقيق و سريع روي يك جدول ترسيم شود هنگاميكه وزن روزانه بر
  . مرتفع گردد

  
    و باالي وزنتخم مرغهاي زير وزنعوامل مؤثر در پيدايش 

 
 تغذيه با ميزان دان كمتر •

 با دان حاوي انرژي و پروتئين كمتغذيه  •

 توزيع ناكافي آب  •

 بيماري •

 درجه حرارت باالي آشيانه •

 طيور زير وزن  •

  
  تخم مرغهاي باالي وزن 

 
  تغذيه با ميزان دان زياد •
  دان حاوي انرژي و پروتئين زياد  تغذيه با •
 طيور باالي وزن  •

د كه تخم تحريك نوري باعث ميشو تاخير در. اردذـمي گرـاثم مرغ ـوزن بدن مرغ درزمان تحريك نوري برروي وزن تخ
  . در بقيه دوران نيز درشت تر گردندمرغهاي اوليه و احتماال

 به جزوه هاي ضميمه مديريت مرغ Avian48 يا Cobb500ائم از  به منظور اطالع از وزن استاندارد تخم مرغ براي هر نژادي،
  .مادر مراجعه نماييد
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   جابه جايي تخم مرغ-13
   جمع آوري تخم مرغ1-13

ن توليد تا زمان جوجه درآوري و كيفيت مطلوب جوجه زماني حاصل مي شود كه جابه جايي و نگهداري تخم مرغ از زما
به خاطر داشته باشيد كه تخم مرغ نطفه دار از تعداد زيادي سلول زنده تشكيل شده است . ط مناسب انجام شودخواباندن در شراي

ط مطلوب پتانسيل جوجه درآوري آن فقط حفظ مي شود و در صورت عدم نگهداري اينگهداري در شركه بعد از تخمگذاري و 
  . اين پتانسيل به شدت كاهش مي يابد ،مطلوب
يگر هرچه د ديزا النه هاي تخمگذاري هميشه بايد داراي پوشال تميز باشند، هرگونه فضوالت، تخم مرغ شكسته و مواد •

درمراحل اوليه تخمگذاري پولت ها تمايل دارند كه . خارج و با پوشال تميز جايگزين شوند سريعتر بايد از تله تخمگذاري
 .  اين عادت به زودي فراموش مي شودبا برهم زدن پوشالها آنها را بيرون بريزند ولي

 . اقل رساندن تخم مرغهاي بستري است راه رفتن مكرر در شروع توليد روش خوبي براي به حد •

روي بستر و يا گوشه و كنار سالن جهت  ي كه به دنبال يافتن محلي دري باعث به هم زدن آرامش مرغهاراه رفتن در گله •
 . مي نمايد    به رفتن به تله هاي تخمگذاري تشويق ذاري مي باشند مي گردد و آنهاراتخمگ

ش نوبت تخم مرغها  انه شروز زمان پيك توليد در توصيه ميشود .راجمع آوري نمائيد نوبت تخم مرغها 4 حداقل روزانه •
 . جمع آوري شوند

 ستر باشد، اگر تخم شابهـ، ممكن است مالـرم سـول گــخصوص در فصــدرجه حرارت داخل النه هاي تخمگذاري ب •
ر ، قبل از خواباندن تخم مرغها، رشد جنيني شروع مي شود كه باعث ايجاد تلفات دمرغها مرتبا جمع آوري و خنك نشوند

 .  كاهش جوجه درآوري مي گرددجه كشي و نهايتامراحل اوليه جو

نه جمع آوري تخم مرغها از النه هاي اتوماتيك نيز بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه از پديده رشد اوليه جنين درال •
 . تخمگذاري جلوگيري به عمل آيد

تحت هيچ .  گرددبه كارگيري تخم مرغهاي روي بستر باعث كاهش جوجه درآوري و كاهش كيفيت جوجه ها مي •
آنها بايد به طور جداگانه جمع . ذاشته شده در النه ها مخلوط شوندگونه تخم مرغها نبايد با تخم مرغهاي گ طي اينيشرا

ا براي جوجه كشي ــت كه از آنهـر الزم اسـشند و اگــتي قابل تشخيص باــبطوريكه به راح. بسته بندي شوند آوري و
 .مورد آنها عمل شود انه در، بايد بطور جداگاستفاده شود

 . قبل و بعد از هر نوبت جمع آوري و همچنين قبل و بعد از جابجايي تخم مرغهاي بستري دستها را بشوييد •

جمع آوري تخم مرغها بايد در سبدهاي .  نمايدي پيشگيري مييدقت در جابجايي تخم مرغها از ايجاد تركهاي مو •
لي ياز سبدها و يا وسا. سه رديف روي هم گذارده و حمل شودخم مرغ بايد در شانه هاي ت. يا مقوايي باشد پالستيكي و

  . ر و يا آلوده شوند استفاده نكنيدكه باعث مي شود كه تخم مرغها ترك دا
، ياد در روي ميز تخم مرغ جمع شوند  اجازه ندهيد كه تخم مرغهاي جمع آوري شده در سيستم اتوماتيك به صورت ز •

روي ميز  ي تنظيم نماييد كه جمع آوري تخم مرغها به نحوي باشد كه از انباشته شدن آنها درسرعت دستگاه را طور
 . جلوگيري شود
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   درجه بندي تخم مرغ2-13
تخم  .جوجه كشي جلوگيري شود از وارد آمدن آسيب به تخم مرغ   درجه بندي تخم مرغها را به دقت و به آرامي انجام دهيد تا

  : غها عبارتند ازمر، اين تخم وجه كشي را حذف نماييدناسب جهت جمرغ هاي نام
 تخم مرغهاي كثيف براساس سياست شركت   •

 تخم مرغهاي ترك دار  •

  گرم و يا كمتر از وزن مورد نظر كارخانه 50تخم مرغهاي كمتر از   •

 زرده  تخم مرغهاي خيلي بزرگ و يا دو  •

 تخم مرغهاي بد شكل   •

 . خم مرغهاي جوجه كشي نگهداري شوندتخم مرغهاي مرجوعي بايد جدا از ت  •

تر و يا سيني تخم مرغهاي جوجه كشي بايد به دقت و درحاليكه انتهاي كوچك آنها به طرف پايين است در سيني ها ي س  •
 . هاي حمل قرار گيرند

 .تخم مرغ بايد تميز نگه داشته شوداطاق نگهداري  •

ره تخم ، اطاق ذخياولين مرحله خنك كردن تخم مرغ. نترل باشدود حشرات و آفات قابل كانبار تخم مرغ بايد از نظر ور •
 .دميزان درجه حرارت آن بايد كمتر از آشيانه و بيشتر از انبار نگهداري تخم مرغ باش. مرغ است كه بايد خنك باشد

  
   بهداشت تخم مرغ3-13
رمالدئيد توصيه مي شود ولي براي ف استفاده از گاز. ط صحيح مفيد مي باشديضدعفوني تخم مرغهاي جوجه كشي تحت شرا

درجه  تمامي روشهاي ضدعفوني در غلظت مناسب و.  تماس حاصل نماييدCobb جايگزين ديگر با خدمات فني يروشها
به خاطر داشته باشيد كه تخم مرغهاي كثيف بيش از . حرارت و همچنين كاربرد صحيح ماده ضدعفوني مي توانند موثر باشند

  . ميزان كارائي ماده ضدعفوني مي كاهندتخم مرغهاي تميز از 
  

   ذخيره تخم مرغ4-13
  

، بايد شرايطي ايجاد شود كه تخم مرغها به تدريج خنك در اطاق نگهداري تخم مرغ در فارمقبل از قراردادن تخم مرغها 
 اطاق جداگانه اي انبار نگهداري تخم مرغ در فارم بايد.) جهت نگهداري تخم مرغ رجوع شودمطلوب ط يبه جدول شرا.(شوند

بايد در تمام رطوبت نسبي انبار نگهداري تخم مرغ . را فراهم نمود) جدول پيوست (ط الزم براي نگهداري يباشد كه بتوان شرا
  .  مراجعه شودCobbبراي نگهداري طوالني مدت تخم مرغ جوجه كشي به راهنماي مديريت جوجه كشي . باشد% 75اوقات 

روز،  درجه حرارت را سه بار در. ه حرارت و رطوبت نسبي را در انبار نگهداري تخم مرغ ثبت نماييدميزان حداقل و حداكثر درج
  . ، وسط روز و عصر بخوانيد و ثبت نماييدصبح

روند عرق مي كنند كه اغلب در هنگام انتقال تخم مرغها از فارم به جوجه  تري ميــزمانيكه تخم مرغهاي سرد به محيط گرم
دما و رطوبت محل نگهداري تخم مرغهايي كه قرار است ر ـاين اماز شگيري ـهت پيـج. راهم مي شودـسب فناـكشي شرايط م



 

 

 

 اين كار با كشيدن نايلون در انبار ذخيره تخم . ساعت به دما و رطوبت كاميون حمل تخم مرغ نزديك گردد3-4ارسال شود، براي 
   .مرغ و جدا كردن آن از ساير تخم مرغها عملي است

  
  

  نكات كليدي نگهداري تخم مرغ جوجه كشي
 نوع 3انتقال از فارم تا جوجه كشي، تخم مرغ بايستي براي . ي دو بار به جوجه كشي منتقل شوندتخم مرغها بايد حداقل هفته ا
ز  بمنظور جلوگيري ا.انبار كارخانه جوجه كشيو ل حمل و نقل يوسا،  مرغ در فارمانبار تخم :شرايط محيطي را تحمل كند

، يكسان كردن سرد شدن بيش از اندازه آن مي شود تغييرات درجه حرارت و رطوبت كه منجر به عرق كردن تخم مرغ و يا گرم و
  .ين سه محل بسيار مهم و ضروري استا شرايط در

م مرغ در مطالعات جديد نشان داده كه، خنك كردن تدريجي تخم مرغها از لحظه خارج شدن از بدن مرغ تا رسيدن به انبار تخ
 از اين مرحله به بعد بايد تخم مرغها را تا رسيدن به دماي .جوجه كشي، كه خنك ترين مرحله است، موثر به نظر مي رسد

اين تغييرات دمايي بتيد تحت يك الگوي . انكوباتور گرم كرد تا قبل از ست شدن به دماي مطلوب موجود در انكوباتور برسند
ب كه از زمان تخم گذاري به خنك ترين نقطه و از آن به بعد با توجه به يك الگوي ثابت، دما ثابت انجام گيرد؛ به اين ترتي

بيشتر زودهنگام جنيني و توليد نوسانات دمايي در زمان نگهداري تخم مرغ، منجر به تلفات . افزايش مي يابد تا به انكوباتور برسد
   . جوجه هاي با كيفيت پايين تر از حد انتظار خواهد شد

14- Biosecurityدر فارم   
 مرحله به شرح زير مي 3بيوسكوريتي شامل . در تمام قسمتهاي مرغداري الزم است كه نكات بهداشتي به طور دقيق  رعايت شود

  :باشد
يعني اينكه محل مرغداري در مسير رفت و آمد يا نزديك ساير مرغداريها و يا در ارتفاع يا گودي يا در مسير : نظري -1

  .طق آلوده نباشدباد از منا
طراحي و نقشه كشي و اجراي ساختمان و برنامه ها به نحوي باشد كه اجراي برنامه هاي بهداشتي را ممكن : ساختاري -2

 .ساخته و حداقل رفت و آمد و هزينه ها را در بر داشته باشد
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 در صورت ورود اين  كه شامل اعمالي است كه منجر به كاهش ورود عوامل بيماريزا به داخل فارم ميشود و:عملي -3
   .عوامل، جلوي گسترش آن را ميگيرد

  .تمامي كاركنان فارم بايستي نسبت به اهميت رعايت برنامه هاي بيوسكوريتي در فارم، توجيه شوند •
 .يدپاك و مناسب را جهت احداث فارم انتخاب نماييك منطقه  •

 متر 600يانه هائي با سنين مختلف نبايد كمتر از فارم بايستي داراي گله هاي يك سن باشد و به طور كلي فاصله بين آش •
 در صورتيكه جوجه ريزي همسن برايتان مقدور نيست، بهتر است طوري برنامه ريزي كنيد تا كار را از گله جوانتر .باشد

  .آغاز و به گله مسن تر خاتمه دهيد

دقت كنيد كه تنها . وانات جلوگيري شود نقليه و حيوسايل ورود افراد غيرمجاز، هرفارم بايد طوري محصور شود كه از •
 .ضروري بايستي اجازه ورود به فارم را داشته باشندافراد 

 متر قابل شستشو بوده و فاضالب آن به درون 3 اطراف سالن به فاصله حداقل ي باشند وه ها بايد داراي كف سيمانآشيان •
 . چاه مخصوص فاضالب هدايت شود

ه فارم ورود ب نوع وسيله نقليه قبل از ارم شوند و سيلوها بايد از خارج فارم پر شوند هركاميونهاي حمل دان نبايد داخل ف •
 . بايد شستشو و ضدعفوني شود

از آنجايي كه .  تميز بپوشند لباسد دوش گرفته و به فارم وارد شوند بايكنان فارم و ساير افراديكه الزم استتمام كار •
يتي خطرآفرين باشند، الزم است كه همواره تميز و ضدعفوني شده و طوري تجهيزات دوشها ممكن است از نظر بيوسكور

 .تقسيم كردطراحي شوند كه بتوان آنها را به دو منطقه تميز و غير تميز 

لباس كارگران بايد داراي رنگهاي مختلف باشد تا بتوان جابجايي كارگران بين فارمهاي مختلف و گروههاي سني مختلف  •
 .را كنترل نمود

 .  هاي سالموناليي كنترل شوندكارگران بايستي بطور مرتب براي عفونتهمه  •

 .بايستي گواهي سالمتي خود را ارائه دهند ، مادر فارم همه كاركنان قبل از اشتغال در •

 .  نبايد در فارم مادر نگهداري شود، حيوانات اهلي و يا حيوانات خانگيهيچ نوع پرنده •

 . د پرندگان وحشي، حيوانات موذي و حشرات غيرقابل نفوذ باشددر برابر وروتمام ساختمانها بايد  •

بسيار مهم است كه هميشه محيط فارم تميز و .  اجرا شود و ساير جانوران موذيد حشراتپيوسته برنامه كنترل عدم وجو •
 مقاومت نسبت به به طور متناوب استفاده نماييد تا از ايجاد طعمه هاي مختلفي را. ل و لوازم متفرقه باشديخالي از وسا

  . تميز شود به سرعتبايدضايعات دان . داطمينان حاصل كني  و ساير جانوران موذيتحشرا

   برنامه هاي ضدعفوني فارم مادر1-14
بطوريكه با كود  ديوارها به كف هدايت كنيد  سقف و از سالن را در موجود غبار و گرد ل،يخارج كردن وسا پس از •

  .خارج شوند
 .قليه پوشش دار خارج نماييد با وسيله نكود را از سالن •

، هواكش ها و سطوح سيماني سالن توجه  هوا تمام سطوح سالن را با فشار آب تميز نماييد بايد به ورودي هاي •
 . مخصوص شود
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سقف سالن ها و فاضالبها را شستشو و از . ودي هوا را با فشار آب تميز كنيدور سطوح خارجي و شافت هواكش ها و •
فقط منبع آلودگي باقي مانده بلكه باعث از بين رفتن سقف نيز  در غيراينصورت نه . ات پاك نماييدئد وكثافمواد زا
 .ميگردد

تمام لوازم و تجهيزات قابل انتقال را بايد به خارج از سالن منتقل و در داخل  يك  تانك و يا مخـزن آب تـميز غوطه  •
لوازم از آلودگي و مواد زايد پاك شد بايد در محلول ضدعفوني كننده هنگاميكه . ور و سپس با فشار آب تميز نماييد

از ضدعفوني كننده هاي تاييد شده . كه در غلظت مناسب برابر دستور كارخانه سازنده تهيه شده غوطه ور گردند
 . استفاده نماييد

سپس سيلو وانبارهاي ذخيره دان را از منطقه خارج نماييد و  سيلوها را كيسه زده و ، دان باقي مانده درپايان دوره در •
ك بودن كامل آن  قبل از پر كردن مجدد سيلو و انبار ذخيره دان، از خش.به روش مناسب ضدعفوني نماييد تميز و

  . اطمينان حاصل كنيد

همچنين . ني كننده با فشار ضدعفوني نماييدآب و مواد ضدعفو ، داخل سالن را بازدودن فضوالت پس از شستشو و •
 . نيز بايد ضدعفوني شوند هافاضالب ش ها وهواك

خالي نماييد بطوري كه  و سيستم آبرساني را چندين بار با فشار آب پر آب داخل لوله ها وتانك ها را خارج و لوله ها و •
 پاك شوند و سپس تمام سيستم را با محلول ضدعفوني كننده ضدعفوني و پس از آن سيستم لذكر كامالمجاري فوق ا

روي واكسن هاي واد ضدعفوني كننده كه ممكن است ذرات م تمام داده تا مطمئن شويد را با آب تميز شستشوآبرساني 
 . شده اندبگذارد از سيستم آبرساني زدوده  زنده اثر

همچنين توصيه مي شود  . ضدعفوني تاييد شده اسپري نماييدديوارهاي آن را با ماده ف وـپس از خشك شدن سالن، ك •
 . متري را نيز با محلول ضدعفوني كننده اسپري نماييد6ن تا فاصله كه اطراف سال

 درجه 21سپس سالن را گرم و به . ل را نصب نماييديوسا ، كف آن را با پوشال پوشانده وپس از خشك شدن سالن •
قبل از  ساعت 48حداقل ) به مبحث ضدعفوني مراجعه شود(. گاز فرمالدئيد سالن را دود دهيدسانتيگراد رسانده و با

 . ورود گله جديد سالن بهمراه پوشال و تجهيزات بايد دود داده شود

 .  ساعت گاز فرمالدئيد را خنثي و دربها را باز و به طور كامل تهويه نمائيد24پس از  •

 . ض لباس نيز شستشو و ضدعفوني شوند، انباردان و اطاق تعويتخم مرغاطاق  •

در اين صورت الزم است از روشهاي . حشره كش نيز استفاده شود از يك  د ممكن است الزم شودردر بعضي موا •
  .  ه توسط كارخانه سازنده پيروي شودتوصيه شد
  : به خاطربسپاريد 

 . ح بهداشت گله خود را بيمه نماييدارتقاء سط با •

 . ه باشندمحيط خارج شد اضافي بايستي از و ديزا ضدعفوني تمام مواد قبل از .ضدعفوني به تنهايي كافي نمي باشد •

 .به حداقل قابل قبول رساند كاهش و را ولي ميتوان سطح اجرام بيماريزا نميباشد استرليزه كردن سالن امكان پذير •

  .  را به طور خيلي جدي اعمال نماييد و ديگر جانوران موذي نظير موشسياست كنترل حشرات •
  . ا هميشه بسته نگه دارید، دربها ر جانوران موذيمجدد حشرات و سایربمنظور جلوگيري ازورود  •
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  ضدعفوني مرحله به مرحله
 .طيور تخليه نماييد صورت امكان محوطه را از در سالن ها و •

 .مواد مذكور را به فاصله دور از منطقه منتقل نماييد مواد آلي پاك و سالن ها و محوطه اطراف را از •

 . دتمام وسايل و تجهيزات قابل حمل را به خارج از سالن منتقل نمايي •

 .فشار شستشو كنيدتمام سطوح داخلي را با مواد پاك كننده قوي تحت  •

 . ب و انگلهاي طيور استفاده نماييدو، ميكرروي ويروس از مواد ضدعفوني كننده موثر بر •

 . فارمهايي كه حشرات وجود دارند از حشره كش موثر استفاده كنيد در •

 . سالن را با گاز فرمالدئيد ضدعفوني كنيد •

  .  سالن را دود دهيدر سالن و قبل از ورود جوجه مجددانصب تجهيزات و پوشال ريزي دبعد از  •
   دود دادن2-14

 شرايط محيطي اثر زيادي در. سيع مورد استفاده قرار گرفته استسالهاست كه فرمالدئيد بعنوان ضدعفوني كننده قوي در سطح و
  : نيددادن به شرح زير عمل ك براي دود. دادن دارد راندمان دود

  .برسانيد% 70-80رطوبت نسبي سالن را افزايش و به  -1
 . درجه سانتيگراد برسانيد زيرا كه ضريب اثر بخشي فرمالدئيد در گرما بيشتر ميشود21گرماي سالن را به  -2

 بهتر عمل  باعث افزايش رطوبت نسبي ونتيجتاداخل سالن  و يا قراردادن ظرفهاي آب درخيس كردن نواحي بدون پوشال -3
 . گاز فرمالدئيد ميگرددكردن

در اين صورت گاز درتمام نقاط سالن به طور يكنواخت  . ساعت پس از گازدادن بسته بماند24سالن بايد تا مدت  -4
 .منتشرميگردد

  دادن  روش دود3-14
  فرمالين و پرمنگنات پتاسيم 

ين ــالــ، يك ليتر فرمالدئيد مي گرددراي ايجاد گاز فرمدر اين روش ايجاد واكنش شديد شيميايي موجب توليد گرماي كافي ب
سانتي مترمكعب 40( .يدــاسيم مصرف نمايـگنات پتــين و دو قسمت پرمنـالـمت فرمـبت سه قســسـضا به نـكعب فـتر مـ م25براي 

 ليتر 2/1واكنش شديد شيميايي هيچگاه بيش از به خاطر ) فضاي سالن گرم پرمنگنات پتاسيم به ازاء هر مترمكعب6/26 فرمالين و
بيش از يك سوم (د كه دو سوم ارتفاع آن خالي باشدعمق ظرف مورد استفاده بايد به حدي باش. ظرف نريزيد هر فرمالين را در

   .)نكنيد تا از سررفتن و ريختن فرمالين به بيرون جلوگيري شود ظرف را از فرمالين پر
. رمالين درظروف چوبي و يا مواد آتش زاي ديگر خودداري نماييداز ريختن ف.رظروف لعابي و يا فلزي ريخته شودفرمالين بايد د

  .ابتدا بايد حجم سالن محاسبه گردد
   :با  متر برابر5/3×  متر10×  متر 55سالني به ابعاد   براي مثال حجم 

  
 760ظرف  هر در. است ظرف  نياز 60 كيلوگرم پتاسيم و 36/45و  ليتر فرمالين 2/68 دود دادن به براي كه  است متر مكعب1705

 درو سپس از انتهاي سالن سريعا .) نفر انجام شوديمني بهتر است اين عمل به وسيله دوجهت حفظ ا(گرم پرمنگنات پتاسيم ريخته
  .هنگام عمل بايد از ماسك استفاده شود در . ليتر فرمالين بريزيد2/1ظرف  هر
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  پارافرمالدئيد جامد 
درجه  218پودر پارافرمالدئيد را حرارت داده و به . باشدمي   اسبي براي ايجاد گاز فرمالين، روش منگرم كردن پارافرمالدئيد جامد

اين روش ميتواند به صورت .  مترمكعب فضا كفايت مي كند200كيلو پارافرمالدئيد جامد براي يك  معموال. سانتيگراد برسانيد
  . تمام اتوماتيك انجام شود

  بخار فرمالين 
 سي سي 28 سي سي فرمالين و 28به نسبت مساوي و اسپري آن روش مناسبي جهت ضدعفوني مي باشد و مخلوط فرمالين و آب 

ممكن است براي هر سالن به بيش از يك . روسل مورد نياز ميباشدآئو دستگاه مخصوص توليد   متر مكعب فضاهرآب به ازاء 
 به بيرون از سالن منتقل و جهت استفاده مجدد درخارج از دستگاه اسپري كننده نياز باشد و يا با ايجاد روش مناسب دستگاه را

  . نماييدسالن پر 
  : احتياط 

طرناك ـــان و دام خـالمت انسـفرمالدئيد هر دو براي س محلول فرمالين و گاز
  .، عينك و دستكش استفاده نمايندعاملين بايد از لباس مناسب، ماسك. شندمي با

  ما كنترل سالمونال و مايكوپالس4-14
نانچه ، بدون ايجاد عوارض بيماري مي توانند باقي مانده و چشرايط عادي مايكوپالسماها درطيورمشخص شده است كه تحت 
 ريشه كني اين عوامل با. ميكروارگانيسم ها ميتوانند فعال گردند) بعنوان مثال در زمان بيماري. (طيور تحت استرس قرار گيرند

  . ب تري خواهيد داشتا عملكرد مطلو، مسلممخفي از گله
 از نظر مايكوپالسما ها آزمايش شده و از نظر آنتي بادي برعليه ي اجدادي هستند كه مرتبا از گله هاCobbهمه گله هاي مادر 
  .  منفي بوده اندM. synoviae و مايكوپالسما سينويه M.gallisepticumكم تيمايكوپالسما گالي سپ

  .  رعايت شودماري موارد زير بايستيجهت كنترل بي
 .شستشو و ضدعفوني موثر مطمئن شويم داراي كف سيماني باشند تا از تمام سالنها بايد •

كاركنان فارم فقط بايد به فارمي كه مسئول آن هستند وارد شده و از . فقط كاركنان فارم بايد بتوانند به سالنها وارد شوند •
 .رفتن به فارم هاي ديگر خودداري نمايند

  .د ازسالنهاي مختلف همه كاركنان بايد دوش گرفته و تعويض لباس نماينددرفاصله بازدي •
 . لباس كامل و چكمه براي بازديدكنندگان بايد تهيه شود •

بون و صا  ،ظرف مخصوص شستشوي دست ،ضدعفوني، برس براي تميزكردن كفشورودي هرسالن بايستي حوضچه  در •
 . حوله كاغذي تدارك ديده شود

 .لوگيري شودورود افراد غير مسئول ج ازيد بسته باشد تا تمام سالنها بادرب •

م و يفارم را با عال وجود افرادي در ،وجود دارد به وسيله افراد سويه هاي سالمونال از آنجائيكه احتمال انتقال بعضي از •
 . ع داده شود بايد به مديريت فارم سريعا اطالبه كار در سالن پرورش يابخش تدارك دان، قبل از شروع عوارض گوارشي
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   واكسيناسيون4-14
، درمعرض قراردادن طيور با روش معمول ايجاد ايمني.  مي باشد، جلوگيري از ضايعات ناشي از بيمارياكسيناسيونهدف از و

ه برنامه واكسيناسيون بايد به نحوي باشد ك. سوش فيلد و ايجاد مصونيت مي باشداز  عوامل بيماريزا و يا با بيماريزايي كمتر
. واكسيناسيون باعث ايجاد استرس در گله ميگردد .گله رخ دهد كه ضايعات اقتصادي آن به حداقل برسد عفونت درسني از

توصيه برنامه .  درهنگام واكسيناسيون به عمل آيدبنابراين بايد مراقبت به خصوص درجهت كمك به كاهش اين استرسها
با دامپزشكان محلي متخصص طيور خود كه در جريان . نمي باشدامكان پذير ه نقاط دنيا اختصاصي واكسيناسيون براي طيور هم

  . بيماريهاي منطقه اي ميباشند مشورت نمائيد
 . فقط طيور سالم را واكسينه نمائيد •

 .گله را به حداقل برسانيد اتخاذ تدابير مديريتي استرس واكسيناسيون در با •

اخت حالل و روش مصرف واكسن برابر دستورالعمل كارخانه در مورد س دستورالعمل مصرف واكسن را بخوانيد و •
 . سازنده واكسن عمل نمائيد

 . يد در محل تميز و امني قرار گيرديخچال واكسن با •

 .واكسن تاريخ مصرف گذشته را مصرف نكنيد •

نور  معرض گرما و درجه حرارت توصيه شده توسط كارخانه سازنده نگهداري و همچنين واكسن را در واكسن را در •
 . مستقيم خورشيد قرار ندهيد

 . واكسن را رقيق نكنيد. مصرف كنيدكامل واكسن را  دز •

 . شيشه هاي بازشده را براي مصرف بعدي نگه نداريد •

 .شيشه هاي خالي واكسن را به طريق صحيح معدوم نمائيد تا از انتشار ويروس واكسن جلوگيري شود •

 .كسن را به خوبي تكان دهيدقبل از مصرف و همچنين در حين مصرف شيشه وا •

 . ي سوزنها درهنگام كار مطمئن شويد دز تعويض نمائيد تا از تيز500سوزنها را براي هر  •

ه واكسن كامل دريافت نكرده پرنده اي ك يكي از اعضاء گروه واكسيناسيون بايد مسئول كنترل صحيح واكسن باشد هر •
  . بايد واكسينه شودمجددا

ز واكسيناسيون و كنترل  زخمي ها، و تلفات ل بعد اييد مسئول نظافت و استرليزه كردن وسايك كارمند خوب و دقيق با •
 . باشد

 . از سالمتي و ميزان آنتي بادي گله براساس اصول كلي آگاه شويد •

  
   درمان5-14

  
پيشگيري  بااجراي يك برنامه . ي  ميباشد بيمار كنترل پيشگيري  بهترين و اقتصادي ترين روش

به هرحال با اتخاذ تدابير پيشگيري هم ممكن است گله . واكسيناسيون مناسب اعمال ميشودر باموث)Biosecurity(يبيوسكوريت
  .اين صورت بسيار مهم است كه سريعا چاره انديشي نمائيم بيمار شود و در
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 و لذا از تشخيص صحيح داروها و آنتي بيوتيكها فقط گران نيستند بلكه آنها ميتوانند خصوصيات  بيماري را مغشوش ساخته
 ، مي توان به طور اطمينان بخشي در مبارزه باصحيح و يا زمان بندي مناسب درمانبا استفاده از دارو به طور  .جلوگيري نمايند
  . ق آمديمشكل بيماري فا

 اين جهت هميشه براي بعضي از بيماريها ممكن است درمان موثري وجود نداشته باشد و يا ممكن است درمان اقتصادي نباشد به
، داروي موثر برعليه سال تا با انجام آزمونهاي حساسيت پرنده كه عاليم تيپيك بيماري را نشان ميدهند را به آزمايشگاه ار8-6

  . عوامل بيماري زا مشخص شود
   آب6-14

 باشد توصيه ppm 3000كل مواد جامد غيرمحلول در آب نبايد بيش از . عاري از عوامل بيماريزا باشد آب بايد تميز، خنك و
از كلر .  باشدppm  1000   و ميزان نمك كمتر ازppm 20آب بايد كمتر از )  سختي (و منيزيم  كلسيم   نمكهاي  ميشود كه

مانند كلي باسيلوز،   مي شوند  منتشر طريق آب  از  كه  بيماريهايي را  كلر. ميتوان استفاده كرد بهداشتي كردن آب  جهت 
  .لوله آب جلوگيري مي نمايد را كنترل و همچنين از تشكيل جلبكها در وكسيديوزسالمونلوز و ك
ت آب بايد هر سه ماه يكبار آزمايش شود تا در صورت نياز نسب.  براي ضدعفوني آب توصيه مي شودppm 10-5كلر به ميزان 

  . به درمان به موقع آن اقدام شود
   كنترل جوندگان و ناقلين7-14

 تعدادي از عوامل بيماريزا  مي توانند ناقل سالمونال و پاستورال و آنها. قال بيماري به افراد و حيوانات مي گردندجوندگان باعث انت
. مير آنها شوند  تاسيسات و سيستم برق رساني صدمه و باعث آسيب به طيور و مرگ ووبعالوه آنها مي توانند به ساختمان  .گردند

. ، شكافهاي ديوار و غيره ممكن است به سالن وارد شوند ديوار و نقاط باز اطراف لوله هاراخمانند سو، جوندگان از هر محل بازي
  .  ميليمتر مي توانند عبور كنند35 ميلي متر و موشهاي صحرايي از فضائي به حدود 20موشهاي كوچك از فضاهايي به كوچكي 

 د كردن النه گزيني جوندگان و دسترسي آنها به دان ويك برنامه موثر كنترل جوندگان مجموعه اقداماتي است كه موجب محدو
  . آب ميگردد

  . اقداماتي كه الزم است انجام شود به شرح زير مي باشد
  .اضافي و فضوالت از اطراف سالن هاحذف مخفي گاه جوندگان به وسيله انتقال تمام مواد  •
 .تمام رستني ها بايد كوتاه و يا حذف شوند •

 .يديموش نما دي سالن ها را ضدتا آنجا كه ممكن است ورو •

 .به طريق مناسب و به سرعت نسبت به خارج كردن طيور مرده اقدام نمائيد •

 .  جمع آوري نمائيدرسانيد و دان ريخته شده را سريعا  ضايعات دان را به حداقل ب •

 هاي چوبي كف انبار قرار ختهكيسه هاي دان را درروي ت. محوطه انباردان را تميز و دان را به طور مناسب نگهداري كنيد •
 .دهيد

 .برقراري محلهاي ثابت طعمه گذاري با طعمه تازه درتمام طول سال ايجاد و •

 .انعقادي به طور چرخشي استفاده شود داروهاي مختلف ضد با يك برنامه منظم از •

 .از تله درجايي كه كارايي مناسب دارد استفاده كنيد •
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  Cobb 500ضميمه مديريت مرغ مادر  -15
  

  مقدمه 
 شما را در جهت برنامه ريزي هاي مديريتي Cobb به همراه راهنماي مديريت مرغ مادر Cobb 500ضميمه مديريت مرغ مادر 
  . الزم راهنمايي مي نمايد

، به گله مي بايست به منظور دستيابي به حداكثر توانايي هاي ژنتيكي ي اساسي گله توجه نمايد، بلكه مديريت نه تنها بايد به نيازها
  .  شده باشدخوبي تنظيم و برنامه ريزي

اما الزم است كه اين كتابچه را تنها به عنوان يك راهنما استفاده .ي ما مبني بر دانش روز و تجربيات كاربردي مي باشدتوصيه ها
 و در صورت نياز .كرده و همواره با توجه به تجربيات محلي خودتان در رابطه با مديريت صحيح فارم خود، تصميم گيري نماييد

  .تماس حاصل كنيد) مجتمع كشت و صنعت سبزدشت(به هرگونه راهنمايي ديگر، شما مي توانيد با تيم فني شركت كاب در ايران
   2008      تجديد چاپ                                                                                                

  
  
  

 مادر عملكرد گله 
  

  هفته  سن در زمان حذف گله
 روز

60  
420 

65  
455 

  هفته  توليد% 5سن در زمان 
 روز

24  
168 

24  
168 

 H.H(   7/163 9/179(كل تخم مرغ 

 7/172 1/157   ) گرم50حداقل ( )H.H(تخم مرغ قابل جوجه كشي 

 90 90     %پيك جوجه درآوري

 1/85 8/85   % كل  جوجه درآوري

 H.H(   8/134 147( به ازاء هر مرغ تعداد جوجه گوشتي

 3/93 8/93   % هفتگي  24در ماندگاري 

      سالن باز    سالن بسته                                       

                                             01/3               90/2         )كيلوگرم( هفتگي24وزن هر مرغ در 

                                                04/4               95/3         )كيلوگرم( هفتگي65 در وزن هر مرغ

  
                                                                                      

  
  



 

 

 

  پرورش مرغ در سالنهاي بسته
 )%(افزايش وزن بدن )گرم( وزن بدن هفته روز  

0    
7 1 160  

14 2 280 75 

21 3 400 43 

28  4 520 30 

35  5 620 19 

42  6 720 16 

49  7 820 14 

56  8 920 12 

63  9 1020 11 

70  10 1105 8 

77  11 1190 8 

84  12 1280 8 

91  13 1365 7 

98  14 1450 6 

105  15 1530 6 

112  16 1610 5 

119  17 1745 8 

126  18 1880 8 

133  19 2015 7 

140  20 2150 7 

147  21 2410 12 

154  22 2575 7 

161  23 2735 6 

168  24 2900 6 

175  25 3000 3 

182  26 3100 3 

189  27 3200 3 

196  28 3300 3 

203  29 3380 2 

210  30  3440 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
و همچنين توصيه هاي تغذيه  Cobb500مديريت مرغ مادر براي توصيه هاي كلي در رابطه با مديريت گله، به راهنماي  •

 .اي براي مرحله پس از پيك مراجعه نماييد
 .وزنهاي ارائه شده، نتايج وزنكشي در پايان هفته هستند •

 51

 به بعد و يا زمانيكه تغذيه روزانه شروع 21از هفته . در روزهاي بدون دان صورت گرفته است20 تا 1وزنكشي از هفته  •
  . ساعت بعد از خورده شدن كامل دان توسط پرنده ها انجام داد2 را مي توان حداقل شد، وزنكشي
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  پرورش مرغ در سالنهاي باز
 %افزايش وزن بدن )گرم( وزن بدن هفته روز
0    
7 1 160  

14 2 285 78 

21 3 410 44 

28  4 540 32 

35  5 645 19 

42  6 750 16 

49  7 850 13 

56  8 950 12 

63  9 1050 11 

70  10 1160 10 

77  11 1250 8 

84  12 1335 7 

91  13 1420 6 

98  14 1505 6 

105  15 1590 6 

112  16 1680 6 

119  17 1790 7 

126  18 1930 8 

133  19 2090 8 

140  20 2250 8 

147  21 2510 12 

154  22 2675 7 

161  23 2845 6 

168  24 3010 6 

175  25 3105 3 

182  26 3200 3 

189  27 3290 3 

196  28 3385 3 

203  29 3480 3 

210  30  3570 3 

و همچنين توصيه هاي تغذيه  Cobb500براي توصيه هاي كلي در رابطه با مديريت گله، به راهنماي مديريت مرغ مادر  •
 .اي براي مرحله پس از پيك مراجعه نماييد

 .وزنهاي ارائه شده، نتايج وزنكشي در پايان هفته هستند •
 به بعد و يا زمانيكه تغذيه روزانه شروع 21از هفته . در روزهاي بدون دان صورت گرفته است20 تا 1وزنكشي از هفته  •

  . ساعت بعد از خورده شدن كامل دان توسط پرنده ها انجام داد2شد، وزنكشي را مي توان حداقل 
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  وزن بدن خروس
 %افزايش وزن بدن  )گرم( وزن بدن هفته روز
0    
7 1 150  

14 2 330 120 

21 3 520 58 

28  4 690 33 

35  5 840 22 

42  6 1000 19 

49  7 1140 14 

56  8 1270 11 

63  9 1400 10 

70  10 1520 9 

77  11 1650 9 

84  12 1780 8 

91  13 1920 8 

98  14 2060 7 

105  15 2210 7 

112  16 2350 6 

119  17 2500 6 

126  18 2640 6 

133  19 2800 6 

140  20 2960 6 

147  21 3250 10 

154  22 3355 3 

161  23 3470 3 

168  24 3590 3 

175  25 3700 3 

182  26 3790 2 

189  27 3880 2 

196  28 3960 2 

203  29 4030 2 

210  30  4090 1 

 توصيه هاي تغذيه و همچنين Cobb500براي توصيه هاي كلي در رابطه با مديريت گله، به راهنماي مديريت مرغ مادر  •
 .اي براي مرحله پس از پيك مراجعه نماييد

 .وزنهاي ارائه شده، نتايج وزنكشي در پايان هفته هستند •
 به بعد و يا زمانيكه تغذيه روزانه شروع 21از هفته . در روزهاي بدون دان صورت گرفته است20 تا 1وزنكشي از هفته  •

  .خورده شدن كامل دان توسط پرنده ها انجام داد ساعت بعد از 2شد، وزنكشي را مي توان حداقل 
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  وزن طيور بالغ
 )گرم (وزن بدن  خروس )گرم(وزن مرغ  سالن باز )گرم(وزن مرغ  سالن بسته سن

30 3440 3570 4090 

31 3460 3595 4140 

32 3480 3615 4180 

33 3500 3635 4210 

34 3520 3655 4235 

35 3540 3675 4260 

36 3560 3695 4285 

37 3580 3715 4310 

38  3600 3735 4335 

39  3620 3755 4360 

40  3640 3770 4385 

41  3660 3785 4410 

42  3675 3800 4435 

43  3690 3815 4460 

44  3705 3830 4485 

45  3720 3845 4510 

46  3735 3860 4535 

47  3750 3875 4560 

48  3765 3890 4585 

49  3780 3905 4610 

50  3795 3915 4635 

51  3810 3925 4660 

52  3820 3935 4685 

53  3830 3945 4710 

54  3840 3955 4735 

55  3850 3965 4760 

56  3860 3975 4785 

57  3870 3985 4810 

58  3880 3995 4835 

59  3890 4005 4860 

60  3900 4015 4885 

61  3910 4020 4910 

62  3920 4025 4935 

63  3930 4030 4960 

64  3940 4035 4985 

65  3950 4040 5010 
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  عملكرد گله مادر
 سن
  هفته

  توليد
%  (HW) 

 تخم مرغ قابل
 %HW)(جوجه كشي

 %تلفات
   تخم مرغ جوجه كشيكل% 

 )هفتگي(توليدشده
  كل تخم مرغ

(HH) 
  كل تخم مرغ قابل

  (HH) كشيجوجه 
هچ 
 %هفتگي

  تعدادجوجه
(HH) 

24  5  2  2/0  40  3/0  1/0  72  1/0  
25  15  3/11  1/0  75  4/1  9/0  78  7/0  
26  35  8/29  3/0  85  8/3  3  80  4/2  
27  60  2/55  9/0  92  8  8/6  82  5/5  
28  78  3/73  3/1  94  4/13  9/11  84  8/9  
29  5/82  2/79  4/1  96  19  3/17  85  4/14  
30  5/83  81  6/1  97  8/24  9/22  86  2/19  
31  5/83  81  8/1  97  5/30  5/28  87  24  
32  83  5/80  05/2  97  2/36  34  88  9/28  
33  82  5/79  3/2  97  8/41  4/39  89  7/33  
34  81  6/78  55/2  97  3/47  7/44  90  5/38  
35  80  6/77  8/2  97  7/52  50  8/89  2/43  
36  79  2/76  3  5/96  1/58  2/55  5/89  9/47  
37  78  3/75  2/3  5/96  4/63  3/60  3/89  4/52  
38  77  3/74  4/3  5/96  6/68  3/65  89  9/56  
39  76  3/73  6/3  5/96  7/73  2/70  8/88  2/61  
40  75  4/72  8/3  5/96  7/78  1/75  5/88  5/65  
41  74  4/71  4  5/96  7/83  9/79  3/88  8/69  
42  73  4/70  15/4  5/96  6/88  6/84  88  9/73  
43  72  5/69  3/4  5/96  4/93  2/89  8/87  78  
44  71  5/68  45/4  5/96  1/98  8/93  5/87  82  
45  70  6/67  6/4  5/96  8/102  3/98  87  9/85  
46  69  6/66  75/4  5/96  4/107  7/102  5/86  8/89  
47  68  6/65  9/4  5/96  9/111  1/107  86  5/93  
48  67  7/64  5  5/96  3/116  4/111  5/85  2/97  
49  66  7/63  1/5  5/96  7/120  6/115  85  8/100  
50  65  7/62  2/5  5/96  125  8/119  5/84  3/104  
51  64  8/61  3/5  5/96  3/129  8/123  84  7/107  
52  63  8/60  4/5  5/96  4/133  9/127  5/83  1/111  
53  62  8/59  5/5  5/96  5/137  8/131  83  3/114  
54  8/60  6/58  6/5  5/96  5/141  7/135  5/82  5/117  
55  5/59  4/57  7/5  5/96  4/145  5/139  82  6/120  
56  3/58  2/56  8/5  5/96  3/149  2/143  5/81  6/123  
57  57  55  9/5  5/96  153  8/146  81  6/126  
58  8/55  8/53  6  5/96  7/156  3/150  5/80  4/129  
59  5/54  6/52  10/6  5/96  2/160  8/153  80  2/132  
60  3/53  4/51  2/6  5/96  7/163  1/157  5/79  8/134  
61  52  2/50  3/6  5/96  1/167  4/160  79  4/137  
62  8/50  49  4/6  5/96  5/170  6/163  5/78  0/140  
63  5/49  8/47  5/6  5/96  7/173  7/166  8/77  4/142  
64  3/48  6/46  6/6  5/96  8/176  8/169  77  7/144  
65  47  4/45  7/6  5/96  9/179  7/172  3/76  147  
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  نطفه داري و جوجه درآوري گله مادردرصد 
جوجه درآوري%    سن   )HH(/تعداد جوجه جوجه درآوري تخم مرغهاي نطفه دار%  نطفه داري%  

 مجموع هفتگي مجموع هفتگي مجموع هفتگي مجموع هفتگي  )هفته(
24 72 72 88 88 8/81 8/81 1/0 1/0 

25 78 1/77  90 7/89 7/86 9/85 61/0 7/0 

26 80 1/79  93 92 86 86 66/1 4/2 

27 82 7/80  94 1/93 2/87 7/86 13/3 5/5 

28 84 1/82  95 8/93 4/88 4/87 25/4 8/9 

29 85 83 95 2/94 5/89 88 64/4 4/14 

30 86 7/83  96 7/94 6/89 4/88 79/4 2/19 

31 87 4/84  5/96 95 2/90 8/88 83/4 24 

32 88 85 5/96 3/95 2/91 2/89 85/4 9/28 

33 89 5/85  7/96 5/95 92 6/89 83/4 7/33 

34 90 1/86  7/96 6/95 1/93 1/90 81/4 5/38 

35 8/89  4/86  7/96 8/95 8/92 4/90 73/4 2/43 

36 5/89  7/86  7/96 9/95 6/92 6/90 62/4 9/47 

37 3/89  9/86  6/96 9/95 4/92 8/90 54/4 4/52 

38 89 1/87  6/96 96 1/92 9/90 46/4 9/56 

39 8/88  2/87  5/96 96 92 9/90 38/4 2/61 

40 5/88  3/87  5/96 96 7/91 91 30/4 5/65 

41 3/88  4/87  4/96 1/96 5/91 91 23/4 8/69 

42 88 4/87  2/96 1/96 5/91 1/91 15/4 9/73 

43 8/87  4/87  2/96 1/96 2/91 1/91 08/4 0/78 

44 5/87  4/87  1/96 1/96 1/91 1/91 4 82 

45 87 4/87  1/96 1/96 5/90 91 92/3 9/85 

46 5/86  4/87  96 1/96 1/90 91 83/3 8/89 

47 86 3/87  7/95 1/96 9/89 91 75/3 5/93 

48 5/85  2/87  5/95 96 5/89 9/90 67/3 2/97 

49 85 2/87  3/95 96 2/89 8/90 59/3 8/100 

50 5/84  1/87  95 96 9/88 8/90 51/3 3/104 

51 84 87 7/94 9/95 7/88 7/90 43/3 7/107 

52 5/83  9/86  5/94 9/95 4/88 6/90 35/3 1/111 

53 83 7/86  2/94 8/95 1/88 5/90 28/3 3/114 

54 5/82  6/86  94 8/95 8/87 5/90 19/3 5/117 

55 82 5/86  8/93 7/95 4/87 4/90 10/3 6/120 

56 5/81  4/86  2/93 7/95 4/87 3/90 01/3 6/123 

57 81 2/86  93 6/95 1/87 2/90 93/2 6/126 

58  5/80  1/86  92 5/95 5/87 2/90 84/2 4/129 

59  80 86 5/91 4/95 4/87 1/90 76/2 2/132 

60  5/79  8/85  3/90 3/95 88 1/90 68/2 8/134 

61  79 7/85  90 2/95 8/87 90 59/2 4/137 

62  5/78  5/85  89 1/95 2/88 90 51/2 140 

63  8/77  4/85  5/88 9/94 9/87 9/89 43/2 4/142 

64  77 2/85  87 8/94 5/88 9/89 34/2 7/144 

65  3/76  1/85  87 7/94 6/87 9/89 25/2 147 
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  وزن تخم مرغ 
 )مگر( وزن  )هفته(سن 

24  5/48  
25  9/49  
26  3/51  
27  7/52  
28  2/54  
29  1/56  
30  2/57  
31  3/58  
32  9/58  
33  7/59  
34  7/60  
35  4/61  
36  7/61  
37  5/62  
38  7/62  
39  2/63  
40  7/63  
41  3/64  
42  7/64  
43  1/65  
44  5/65  
45  9/65  
46  3/66  
47  7/66  
48  0/67  
49  4/67  
50  8/67  
51  1/68  
52  4/68  
53  7/68  
54  8/68  
55  9/68  
56  69  
57  1/69  
58  9/68  
59  69  
60  2/69  
61  3/69  
62  4/69  
63  5/69  
64  7/69  
65  8/69  
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  )ليزين/ آمينواسيد هايبا توجه به نسبت (سطح پيشنهادي آمينواسيد قابل هضم
  خروس  توليد  )پيش ازتوليد(رشد  آغازين  مرحله

   روز155باالي    روز155باالي   29 - 154  0 -28  )روز(سن
  100  100  100  100  ليزين
  50  47  45  44  متيونين

  90  86  85  75  سيس+ مت 
  29  25  25  22  تريپتوفان
  93  75  83  70  ترئونين

  100  90  100  105  ينينآرژ
  75  80  75  67  والين

  83  76  83  70  ايزولوسين
  120  112  130  118  لوسين

  35  34  33  32  هيستيدين
  65  66  65  65  ل آالنينفني

  120  120  120  115  ت+ ف 
  )كيلوگرم انرژي قابل متابوليسم/ كيلوكالري1000به ازاي (% سطح مواد مغذي پيشنهادي

  مرحله
 )روز(سن

 واحدها
  شروع

42–0  
  رشد

119-43 
  پيش توليد

154-120 
  1توليد

280-155 
  2توليد

 بعدبه  281
  خروس

  به بعد155

  717/4 240/5 590/5 590/5 600/5 630/6 %  خامپروتئين

 326/0 119/1 048/1 524/0 383/0 358/0 %  كلسيم

 163/0 139/0 157/0 157/0 156/0 160/0 % فسفر متوسط

 218/0 209/0 227/0 227/0 232/0 215/0 %  پتاسيم

 069/0 066/0 066/0 066/0 075/0 067/0 %  سديم

 069/0 066/0 066/0 066/0 075/0 067/0 %  كلر

 --- 349/0 454/0 419/0 430/0 436/0 %  اسيد لينولئيك

قابل  %  آمينواسيد
 هضم

 كل
قابل 
 هضم

 كل
قابل 
 هضم

 كل
قابل 
 هضم

 كل
قابل 
 هضم

 كل
قابل 
 هضم

 كل

 175/0 152/0 255/0 225/0 262/0 230/0 260/0 220/0 230/0 190/0 359/0 322/0 %  ليزين

 088/0 076/0 103/0 106/0 123/0 108/0 117/0 099/0 104/0 086/0 158/0 142/0 %  متيونين

 158/0 137/0 189/0 194/0 225/0 198/0 221/0 187/0 196/0 162/0 269/0 242/0 %  سيس+ مت 

 051/0 044/0 055/0 056/0 066/0 058/0 065/0 055/0 058/0 048/0 079/0 071/0 %  تريپتوفان

 165/0 141/0 167/0 169/0 199/0 173/0 216/0 183/0 191/0 158/0 251/0 225/0 %  ترئونين

 175/0 152/0 198/0 203/0 236/0 207/0 260/0 220/0 230/0 190/0 377/0 338/0 %  آرژينين

 131/0 114/0 176/0 180/0 210/0 184/0 195/0 165/0 173/0 143/0 241/0 216/0 %  والين

 145/0 126/0 167/0 171/0 199/0 175/0 216/0 183/0 191/0 158/0 251/0 225/0 %  ايزولوسين

  210/0  182/0  246/0  252/0  293/0  258/0  338/0  286/0 299/0 247/0  424/0  380/0 %  لوسين

  061/0  053/0  075/0  077/0  089/0  078/0  086/0  073/0 076/0 063/0  115/0  103/0 %  هيستيدين

  114/0  099/0  145/0  149/0  173/0  152/0  169/0  143/0 150/0 124/0  233/0  209/0 %  فنيل آالنين

  210/0  182/0  264/0  270/0  314/0  276/0  312/0  264/0 276/0 228/0  413/0  370/0 %  ت+ ف 
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             :  كيلوكالري2860براي محاسبه ميزان پروتئين خام جيره آغازين، با فرض جيره اي با انرژي : مثال
                 CP 96/18= %630/6×860/2     

  
  ويتامين ها وعناصر كمياب

  مرحله
  
 )روز(سن

 واحدها درهر تن
  شروع

  
28–0  

  رشد
  

119 - 29    

  توليد/ پيش توليد
  

  به بعد120
  Aويتامين 

  ) ذرت بر پايهجيره(
 12 10 10 ميليون واحد بين المللي

   A ويتامين      
  )گندمبر پايه جيره ( 

 13 11 11 ميليون واحد بين المللي

  3  3  3  ميليون واحد بين المللي   D3ويتامين 
 50-100 45-50 75-80 هزار واحد بين المللي    Eويتامين 

 6 3 3 گرم    Kويتامين 

 5/2-5/3 2 2 گرم )تيامين  (B1ويتامين 

 10-16 5-7 5-8 گرم )ريبوفالوين (B2 ويتامين

  B 5 ويتامين
 )اسيد پنتوتنيك(

 25 8-10 8-12 گرم

    B3ويتامين 
 )نياسين(

 40 20-35 20-40 گرم

 6 3 3 گرم  )پيريدوكسين  (B6ويتامين 

   B10ويتامين 
  )اسيد فوليك(

 4 1 5/1 گرم

 35-40 20 25 ميلي گرم  )سيانوكوباالمين (B12ويتامين 

  H ويتامين
  )جيره بر پايه ذرت(

 300 250 250 ميلي گرم

  H ويتامين
  )جيره بر پايه گندم(

  375  300  300  ميلي گرم

  Cن ويتامي
  )اسكوربيك اسيد(

  50  25  25  گرم

 250-450 200-300 300-350 گرم  كولين

      عناصر كمياب
 120 100 100 گرم  منگنز

 110 120 100 گرم  روي

 40-55 20-50 20-50 گرم  آهن

 10-15 10-15 10-15 گرم  مس

 2 5/0 5/1 گرم  يد

 3/0 3/0 3/0 گرم  سلنيوم
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