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 مقدمه

اشد. تمامی بهای گوشتی با توجه به نیاز بازار میهای جوجهاز سویه تولید کننده گستره وسیعیکمپانی آویاژن 

های گوشتی انتخاب مورد انتظار از جوجه های گله والد و خصوصیاتتولیدات این کمپانی بر اساس شاخصه

اند. اهداف مورد انتظار از جانب این کمپانی زمانی محقق خواهد شد که تمامی محصوالت تولیدی، قادر شده

ورد انتظار دهند. دستیابی به پتانسیل ژنتیکی م بروزباشند عملکرد باالیی به هنگام تغییرات شرایط محیطی از خود 

 باشد:وابسته به فاکتورهای مهمی است که به قرار ذیل می های گوشتیدر جوجه

های آنها اعم از تهویه، کیفیت ای که پرندگان و تمامی نیازمندیشرایط محیطی مدیریت شده، به گونه .1

 هوا، درجه حرارت و فضای کافی قادر به تامین باشند.

 .ندزننده سالمتی پرندگانبرهم ی کهعوامل پیشگیری، مقابله و درمان .2

تمامی ترکیبات مناسب مواد غذایی و حضور ای که های غذایی به گونهآوری تمامی نیازمندیفراهم .3

 آوری مناسب آب به همراه خوراک را پوشش دهد.فراهم

 توجه به خصوصیات رفتاری پرندگان به خصوص در ابتدای دوره پرورش. .4

ر حتی یکی از موارد ذکر شده به حالت غیر نرمال مواردی که در باال ذکر گردید مرتبط و همراه با یکدیگرند. اگ

 تامین گردد، عملکرد پرندگان دچار تغییر خواهد شد.
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 کننده رشد و کیفیت آنهاعوامل محدود - 1شکل 

  سالمت     

 

 

    تغذیه  ذخیره غذایی    

    

   درجه حرارت روشنایی    

 

   ذخیره آب تهویه    

 

  واکسیناسیون تراکم گله   

 

 عملکرد اقتصادی گله جوجه گوشتی متاثر و وابسته به نحوه مدیریت گله است:

 و خوراک سالم. ،افزایش تقاضای مشتری جهت تهیه گوشت با کیفیت 

 یش توانند رشد نمایند و به طور ویژه از پمیها بینیبیشتر از پیشهایی از جوجه گوشتی که نیاز به گله

 شده باشند. تعریف

 پذیری محصوالت نهایی.نیاز به حداقل تنوع در داخل گله و افزایش تنوع 

 های گوشتی.تقاضا برای بهبود رفتار جوجه 

 های گوشتی در جهت ضریب تبدیل غذاییاستفاده حداکثری از پتانسیل ژنتیکی قابل دسترس جوجه ،

 نرخ رشد و بازدهی گوشت.

 ر آسیت و سستی پاها.ها، نظیحداکثر اجتناب از بیماری 
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گردد، مدیریت آنها نیز همسو با این پیچیدگی تر میهای پرورش جوجه گوشتی پیچیدهکه سیستمهمچنان

 آوری هرچه بیشتر اطالعات است.گویی و فراهمنیازمند سطح باالیی از پاسخ

شامل مزرعه مرغ  های گوشتی تنها یک بخش از پروسه جامع تولید گوشت است. این روندمرحله رشد جوجه

 باشد.ها میها، واحد پرورش جوجه گوشتی، یکپارچگی واحد فروش و مشتریشدگی تخممادر، قابلیت هچ

پروسه کامل _های گوشتی تولید گوشت باکیفیت جوجه -2شکل   

 اهداف       عمل      محل

مادرمزرعه مرغ مادر                                            مدیریت گله   

هاآوری تخمجمع                                                                 

هاذخیره تخم                                                                 

انتقال                                                                 

آوریهچ                                               هاهچ تخم                                                                 

انکوباسیون )ستر(                                                                 

                                                                         تولید باالی جوجه با                                                                                                          

 کیفیت

ت جوجهابقای کیفی  

 گسترش اشتها                  

فارم پرورش جوجه                                                                                             گسترش عملکرد ایمنی  

                                                                                                                                                                                  اجازه جهت توسعه

                                                                                                                                                                                     سیستم قلبی و عروقی 

 و اسکلتی

 

 کشتارگاه                           کشتار                                                                

 فروش                                                               

 حمل جوجه یکروزه                نکات ریز مدیریتی  

 انتقال                                           

 محل پرورش                                           

 ضدعفونی                          مدیریت رشد     

 تخلیه                                           

                    تمیزکاری               انتقال                 
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 های عملکردی گله یا به معنای واقعی، وزن زنده، ضریب تبدیلهدف مدیریت جوجه گوشتی باید دستیابی به نیاز

یژه و ، یکنواختی و بازدهی گوشت باشد. دو هفته اول پرورش جوجه گوشتی حساس بوده و نیازمند توجهغذایی

است. حمل جوجه گوشتی، مادر مصنوعی و رشد اولیه مهمترین عوامل طی این دوره زمانی هستند. تولید جوجه 

اشد. به وابسته به قدم بعدی میباشد که عملکرد هر مرحلیک پروسه پی در پی می و موفقیت در این امر گوشتی

ای که منجر به بهبود هر ه شود به گونهجهت حصول حداکثر عملکرد رشد، هر مرحله باید حساس تشخیص داد

 نوع نیازی از جانب جوجه گردد.

های گوشتی بدین معناست که مدیر فارم باید دانش روشنی از فاکتورهای تاثیرگذار بر پیچیدگی پرورش جوجه

شته هد، دادکل پروسه تولید بالخص موضوعاتی که مستقیماً مدیریت گله را در داخل فارم تحت تاثیر قرار می

باشد. تغییرات ممکن است در هر مرحله از پرورش ضروری باشد، ممکن است این مرحله دستگاه هچ و یا فارم 

 پرورش جوجه باشد و یا اینکه در مرحله انتقال به کشتارگاه صورت پذیرد. 

خم ت. هچری در واقع مربوط به تفریخ وجود دارد پرنده در تولید جوجه گوشتی چندین مرحله رشد و توسعه

باشد. فارم جوجه گوشتی با امر پرورش جوجه سر و کار دارد. در روزه میکشی و تولید جوجه یکقابل جوجه

حل باشند. بین هر کدام از این مراهای بدن آن محور توسعه میمرحله کشتار نیز الشه جوجه گوشتی و باقی بافت

ترس برای پرنده همراه باشد. نکات مربوط به انتقال در یک فاز انتقال وجود دارد. این فاز باید با حداقل ایجاد اس

 امر تولید و پرورش جوجه گوشتی شامل:

 .ورود جوجه 

 .تخلیه، ذخیره و انتقال جوجه یکروزه 

 های جوان.توسعه اشتهای خوب در جوجه 

 ای به حالت سیستم اصلی.تغییر سیستم دانخوری و آبخوری از سیستم ذخیره 

  گوشتی به منظور تخلیه.برداشت و انتقال جوجه 

 تیم فنی انتقال جوجه کمپانی آویاژن با اهداف ذیل طراحی گردیده است:

 .توجه ویژه به رفتار جوجه گوشتی در تمام مراحل 

 .فهم و آگاهی از زنجیره تولید و فازهای انتقال 

 .توجه به کیفیت پایانی تولید از ابتدای شروع پروسه 
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 ه و محیط زیست آنهانیاز به مشاهده تغییرات در پرند. 

 مدیریت درست در جهت پاسخگویی به تغییرات دایمی مورد نیاز در پرنده. 

های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. های گوشتی هیچوقت مشابه هم نبوده و نیازمندیدو سالن پرورش جوجه

مدیریتی مورد نیاز در جهت های گوشتی باید نیازمندی پرنده را درک کرده و برنامه مدیر فارم پرورش جوجه

هایشان در جهت ها نیازمندیای که مطمئن گردد تک تک جوجهبه گونه، پاسخگویی به آنها را تشریح نماید

 حصول به عملکرد مناسب تامین گردد.
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 بخش اول
 

 مدیریت رشد
 اهداف:

وزن هدف و یکنواختی باال در گله را خوردن که  اجازه دسترسی به خوردن و دانتوسعه زودهنگام رفتار آب

 گردد.داده و موجب بروز رفتار مناسب در جوجه گوشتی می

 

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 روزه و عملکرد آنکیفیت جوجه یک 

 ورود جوجه 

 کنترل شرایط محیطی 

 مدیریت مادر مصنوعی 
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 مدیریت جوجه گوشتی

 اصول

ها هرچه سریعتر به فارم پرورش انتقال های گوشتی، نیاز است که جوجهجهت حصول بهترین عملکرد جوجه

شرایط محیطی الزم باید در سالن اعمال گردد تا ساعت قبل ورود جوجه  24یافته و مورد تغذیه واقع شوند. 

 بتواند پاسخگوی نیاز جوجه گوشتی باشد.

یابد که در آن شرایط زندگی از تغییر میای روز اول زندگی، شرایط پرورش جوجه گوشتی به گونه 11در طول 

ر باشد تغییحالت هچ شدن و تفریخ به شرایطی که در آن جوجه دارای محیطی تعریف شده برای زندگی می

تواند باعث کاهش عملکرد گله در هر دو حالت شکل حاظر و یابد. نقص و کمبود در شرایط محیطی میمی

و محرکاتی که سبب پاسخ به سوی آبخوری و بروز رفتار آب اکی سالم پایانی گردد. جوجه باید سریعاً با خور

د. چراکه دو عمل مذکور جهت حصول عملکرد باال در انتهای دوره و یا دان خوردن گردد، تیمار گرد خوردن

 ردد.گهای گوشتی از کیسه زرده تهیه میای جوجهباشد. طی مراحل آخر انکوباسیون، نیاز تغذیهبسیار ضروری می

ها از طریق خوراک آغازین )استارتر( که به دوحالت فیزیکی کرامپ شده و یا پلیت در داخل فارم پرورش، جوجه

های اتومات و تحت شرایط پرورشی که در آن کف سالن به وسیله رول کاغذی باشد از طریق دانخوریموجود می

ید )کیسه مرحله تغذیه با منبع چربی و فسفولیپ به عبارت دیگر یک فاز انتقال از شوند.پوشیده شده است تغذیه می

که خوراک وارد معده زرده( به منبع کربوهیدرات )ذرت و سویا( طی مراحل آغازین پرورش وجود دارد. همچنان

 ای به حالت بعد هچ تغییر خواهد کرد.گردد، باقیمانده کیسه زرده تحلیل رفته، و شرایط تغذیهجوجه می

های مادری و مواد مغذی مورد نیاز جهت بادیای از آنتیبرای جوجه یک روزه منبع غنیباقیمانده کیسه زرده 

سازد. جذب کیسه زرده وابسته به شروع مرحله رشد است. بنابراین رشد طی  روز اول دوره پرورش را فراهم می

باقیمانده کیسه زرده به رشد تا زمانی که جوجه شروع به غذا خوردن نکند به تعویق خواهد افتاد. عموماً جذب 

 3گرم در طول میلی 1ساعت صورت خواهد گرفت، که این امر ممکن است کمتر از  44طور سریع و در فاصله 

گرم کاهش وزن ناشی از عدم دسترسی به خوراک باعث کاهش  1روز نیز باشد. نتایج نشان داده است که هر 

 گردد.ایان دوره میگرم( در پ 1گرم )به ازای هر  7وزن الشه به میزان 
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پاشش خوراک بر روی سطح محل پرورش جوجه باعث کمک به جوجه در دستیابی هرچه سریعتر به خوراک و 

روز بر روی بستر ادامه یابد.  6الی  3شود پاشش خوراک به مدت گردد. توصیه میجذب زودتر کیسه زرده می

ی خوراک )از حالت کرامبل و یا مینی پلت به حالت تواند از عهده تغییر حالت فیزیکجوجه میدر سن ده روزگی 

پلت( برآید. بسیار حائز اهمیت است که تغییر حالت خوراک از هچ )کیسه زرده( به کرامبل و یا از کرامبل به پلت 

به راحتی و بدون ایجاد استرس انجام شود، به نحوی که عملکرد جوجه دچار تغییر نگردد. خوراک باید به راحتی 

واند تاین امر می های بشقاب موجود در کف سالن قابل دسترس باشد.های اتومات و یا سینیدانخوری از طریق

 از طریق تشویق به دان خوردن از سوی مدیر واحد صورت پذیرد.

از تغییر حالت خوراک را در این تواند فشار ناشی آوری خوراک پلت با کیفیت عالی در سن ده روزگی میفراهم

  د.سن کاهش ده

حیطی ماگر گله وارد شده به فارم بتواند از عهده فشار ناشی از این فازهای انتقال برآید بدون اینکه شرایط زیست

برابر وزن اولیه افزایش وزن گرفته  5تا  5/4پرورش، جوجه باید  7ای مانعی برای رشد باشد، در روز و یا تغذیه

 دار است.دهنده چگونگی وضعیت مدیریت مزرعهنشانباشد. وزن سن هفت روزگی بسیار مهم است، چراکه 

 کیفیت جوجه و عملکرد آن

جزئیاتی است که در خالل دوره تولید باید در نظر وابسته به توجه عملکرد نهایی جوجه گوشتی و سودآوری آن 

ها با نهایت دقت و تحویل گرفت. این جزئیات خود شامل مدیریت عالی سالمت گله والد، هچ شدن تخم

 برند. کیفیت جوجه ممکن است هرهایی است که از لحاظ یکنواختی و کیفیت در سطح باالیی به سر میجوجه

 مرحله از مراحل رشد را تحت تاثیر قرار دهد.

 سازیزمینه

پس از  ،دهیکیفیت جوجه نتیجه تاثیر متقابل بین دو عامل مدیریت گله مادر )سالمت والد بالخص( و خوراک

های گوشتی همراه با تغذیه صحیح و کارآمد توأم گردد باشد. اگر کیفیت باالیی از جوجهمدیریت انکوباسیون می

همچنانکه مدیریت گله طی هفت روز اول  دوره پرورش به صورت عالی انجام شود، مرگ و میر گله باید کمتر 

 الیی برخوردار باشد.ها باید از یکنواختی باو وزن نهایی تمام جوجه % 7/1از 
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 ریزی گردیده شده باشد. به این منظور که مطمئن گردیم های گوشتی باید از قبل طرحاستقرار گله جوجه

والد  یک گلهاستفاده از های والد به حداقل ممکن رسیده باشد. تفاوت در سن و یا سطح ایمنی بدن گله

ردن دو گله متفاوت غیرقابل اجتناب است، کباشد. اگر مخلوط آل میبرای هر گله جوجه گوشتی ایده

 بهتر است حداقل از لحاظ سن دو گله مشابه به یکدیگر باشند.

 ه هنگام ب های ایمنی سلولی(های والد باعث افزایش سطح ایمونوگلوبولین )فاکتورواکسیناسیون گله

کرد ری و بهبود عملداشتن جوجه گوشتی در برابر بیما بری گردیده که این امر سبب ایمن نگهتولک

 .های گوشتی(خونی ویروسی و رئوویروسی جوجه)از قبیل بیماری بورس عفونی، کم خواهد گردید

  یک جوجه با کیفیت باال باید پس از هچ تمیز و عاری از آلودگی باشد. ابتدا باید بایستد و سپس راه

بدفرمی، با کیسه زرده پر و منقبض و ناف برود، هوشیار و فعال باشد. باید عاری از هر گونه بدشکلی و 

 تمیز و خشک باشد. در برابر صدا باید واکنش نشان دهد.

 های گوشتی میتواند باعث بدتر شدن شرایط از طریق مدیریت نادرست مشکالت مربوط به کیفیت جوجه

 مادر مصنوعی گردد.

 هچر و سیستم انتقال باید اطمینان دهد که:

  های گوشتی به صورت دز و شکل صحیح تنظیم و تهیه گردد. تمامی جوجهواکسیناسیون صحیح برای 

 رل ای تاریک که شرایط محیطی آن کامال کنتها باید در منطقهبعد از تعیین جنسیت و واکسیناسیون، جوجه

 ها بتوانند بنشینند.شده باشد نگه داشته شوند، تا جوجه

 رایط محیطی در آنها کامالً کنترل شده است بارگیری ش های باری کهروزه به داخل کامیونهای یکجوجه

 (.1گردند )جدول شده و جهت انتقال به فارم پرورش آماده می

  با  وتخمین زده شده  شروع به بارگیری شود،قبل از آنکه زمان مورد انتظار جهت تحویل جوجه گوشتی

 دقت و سرعت هرچه ممکن در داخل فارم جای داده شوند.

 هچ باید هرچه سریعتر به آب و خوراک دسترسی پیدا کنند. ها پس ازجوجه 
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 حمل و انتقال جوجه _ای از شرایط بهینه خالصه - 1جدول 

 +درجه سانتیگراد24تا  22درجه حرارت محصور شده برابر  شرایط نگهداری جوجه 

 ( RH) درصد رطوبت نسبی 51حداقل 

 جوجه تعویض هوا1111مترمکعب/ 71/1

 

  +درجه سانتیگراد24تا  22درجه حرارت محصور شده برابر  انتقالشرایط  

  ++( برای مسافت حمل طوالنی RH) درصد رطوبت نسبی 51حداقل 

 جوجه تعویض هوا1111مترمکعب/ 71/1

 

 هانکته

درصد  41تا  71درجه سانتیگراد دما و  35تا  31این شرایط در محیط نگهداری و وسایل نقلیه باید در حدود 

 رطوبت نسبی باشد.

بسیار ضروری است که درجه حرارت براساس دمای واقعی بدن جوجه باشد. دما در نقطه هواکش باید  در  + 

 درجه سانتیگراد باشد. 41تا  33حدود 

های انتقال طوالنی همراه با تهویه خنک، مناطق با آب و هوای خشک و یا زمانی رطوبت باید در طول مسافت ++ 

  های تهویه برای مدت طوالنی عملیاتی هستند تهیه گردد. که فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

  تهیه نقشه اسکان جهت به حداقل رساندن تفاوت در سطح ایمنی و یا خصوصیات فیزیولوژیکی

 پرنده. بهتر است از یک گله مادر جوجه تهیه گردد.

  دهیدراتاسیون جوجه و یا نگهداری و انتقال جوجه گوشتی تحت شرایطی که به حداقل برساند

 های موجود را.دیگر استرس

 های گوشتی در حداقل زمان ممکن پس از هچ.در اختیار گذاردن آب و خوراک برای جوجه 

  .ابقای استاندارد باالیی از پاکیزگی و امنیت زیستی در داخل هچر و زمان انتقال 
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 ورود جوجه

 سازی فارم برای دوره بعدیآماده

ها را در یک سن همزمان داشته باشد )بهترین سیستم پرورش به صورت فارم پرورش باید توانایی مدیریت جوجه

ه گله جوجه کباشد(. برنامه واکسیناسیون و ضدعفونی بسیار حساس بوده و تاثیر آن زمانیتمام پر و تمام خالی می

یماری باشد. تحت این شرایط مشکالت مربوط به بگوشتی از مادرانی با سنین متفاوت تشکیل شده باشد کمتر می

 رخ خواهد داد و عملکرد گله به زیر خط استاندارد سقوط خواهد نمود.

باید قبل از رسیدن جوجه کامالً ضدعفونی گردد. سالن و فضای احاطه کننده به همراه تمام تجهیزات موجود 

ه حداقل زا( را به داخل گله بعوامل پاتوژنیک )بیماریای باشد که ورود همچنین سیستم مدیریت گله باید به گونه

 برساند. قبل از ورود کارگران، وسایل و تجهیزات به داخل فارم، باید کامالً ضد عفونی گردند.

 

 

 

 

 

 هامکان جوجه

توانند دمای بدن خود را کنترل نمایند )فقدان ترموریگوالتوری روز اول دوره پرورش نمی 14تا  12ها طی جوجه

سیستم در این سنین(. دمای بهینه بدن جوجه گوشتی در واقع باید مشتق شده از دمای بهینه محیط زیست باشد. 

ش سالن پرورباشد، بنابراین گرمایش تر از درجه حرارت سالن میدرجه حرارت در قسمت کف سالن بسیار مهم

 نکات کلیدی

 تهیه جوجه تحت شرایط امنیت زیستی باال و ضدعفونی محل پرورش. 

 سن برابر های باکنترل گسترش بیماری از طریق پرورش جوجه. 

 .پهن نمودن بستر به طور هموار 
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ساعت قبل از  24ورود جوجه بسیار امری ضروری است. دما و رطوبت نسبی باید برای مدت حداقل قبل از 

 ورود جوجه تخمین زده شده و اجرا گردد.

  های تجمع نظیر دانخوری و آبخوری گیری در محلد باشد )اندازهدرجه سانتیگرا 31دمای هوا در حدود

 صورت پذیرد(.

  درجه سانتیگراد باشد. 31تا  24درجه حرارت وسایل حمل و نقل در حدود 

  درصد باید باشد. 71تا  61رطوبت نسبی هوا حدود 

الن یکنواختی را در سراسر سعوامل مذکور باید به صورت منظم بررسی گردند تا اطمینان حاصل نماییم شرایط 

روزه، یک کنترل نهایی از وضعیت خوراک، آب قابل دسترس ایم. قبل از تحویل گرفتن جوجه یکاعمال نموده

ها باید قادر به نوشیدن و مصرف خوراک و چگونگی تقسیم آن در طول سالن باید انجام پذیرد. تمامی جوجه

 بالفاصله پس از اسکان در سالن باشند.

برابر با دهیدراتاسیون باالتر است. این امر منجر به  ،های حملماندن جوجه به مدت طوالنی در داخل کارتن باقی

مود باشد که نگردد که نتیجه آن تلفات باال طی ساعات اولیه و کاهش ضریب رشد میکاهش ذخایر آب بدن می

 توان در سن هفت روزگی و پایان رشد مشاهده نمود.آن را می

ها باید به سرعت داخل سالن جای داده شوند. این امر باید با مالیمت و آرامش کامل صورت پذیرد. جوجه

روزه باید از یک های خالی حمل جوجهخوراک و آب باید سریعاً در دسترس جوجه قرار گیرد و در پایان جعبه

 فارم حذف گردند.

ساعت به حال خود رها باشند تا بتوانند با شرایط  ها، بهتر است برای مدت زمان یک الی دوپس از رسیدن جوجه

جدید زندگی خود آشنا شوند. بعد از این مدت مدیر فارم باید به سالن مراجعه نموده و جوجه را از نظر دستیابی 

 به خوراک و آب زیر نظر بگیرد.

وشنایی با شدت ساعت ر 23شود یک برنامه نوری جامع که شامل طی هفت روز اول دوره پرورش پیشنهاد می

تجربه  رویی وپذیری با شرایط، روبهباشد برای جوجه در نظر گرفت. این امر به جوجه در انطباقلوکس  41تا  31

هایی که در ها و آبخوریآوری آب تازه و تمیز به همراه دانخوریدانخوری و آبخوری کمک خواهد نمود. فراهم

پرنده  12رورش امری حیاتی است.  خطوط نیپل باید به میزان اند طی ساعات اولیه پارتفاع مناسب نصب شده
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جوجه به  1111منبع تامین آب کوچک برای هر  6توان از به عالوه می چکان در نظر گرفته شود.برای هر قطره

 استفاده نمود. عنوان سیستم کمکی به خطوط نیپل

ل تواند به شکل فیزیکی کرامبرد. این خوراک میدر ابتدا خوراک باید به صورت آزادانه در اختیار جوجه قرار گی

های دانخوری ) یک عدد به ازای هر صد جوجه( بر روی سطح زمین قرار گیرد. و یا مینی پلت در داخل سینی

درصد خواهد گردید. این پاشش  25دهی به میزان پاشش خوراک بر روی سطح بستر باعث افزایش فضای خوراک

هایی که از دانخوری و یا آبخوری صورت گیرد. اگر ادغام جوجه ،ادر مصنوعیبهتر است در فضای اطراف م

باشد، بهتر است جهت حصول حداکثر عملکرد در اند امری اجتناب ناپذیر میهای مادر گوناگون گرفته شدهگله

های مقسم و یا توان از فنسداری شوند. برای این امر میگله و حفظ یکنواختی موجود، جدا از هم در سالن نگه

هفته  31هایی با سن زیر اند )گلههایی که از گله مادر جوان گرفته شدهجوجهکننده استفاده نمود. های جداتوری

یا به اصطالح جونیور( نیاز به مکانی با درجه حرارت باالتر و گرمتر دارند. این افزایش دما در حدود یک الی دو 

 . باشدمیاند هفته گرفته شده 51تا سن که از مادر هایی درجه نسبت به گله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 پیش گرمایش سالن و تخمین درجه حرارت و رطوبت نسبی قبل از ورود جوجه. 

 ها از کارتن به صورت سریع و با حفظ آرامش کامل برای جوجه.سازی جوجهخارج 

 .در دسترس قرار دادن آب و خوراک برای جوجه بدون فوت وقت 

  و نصب تمامی تجهیزات وابسته به آب و خوراک.محاسبه میزان 

 ای که جوجه به آسانی به خوراک و آب قرار دادن تجهیزات طبق نقشه از قبل تعیین شده به گونه

 دسترسی داشته باشد.

 کننده آنها در طول سالن.قرار دادن مخازن خوراک و آب در نزدیکی تجهیزات تقسیم 

   ساعت جهت ایجاد آرامش و دسترسی به خوراک و  2الی  1تنها گذاشتن جوجه برای مدت زمان

 آب.

  ساعت و تنظیم مجدد آن در صورت  2الی  1بررسی آب، خوراک، دما و رطوبت نسبی بعد از

 نیاز.
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 ارزیابی ابتدایی از جوجه

ه این اند کگرسنه در ابتدای دوره پس از آنکه جوجه برای اولین بار با آبخوری و دانخوری آشنا شد، آنها بسیار

دان خود و تغذیه به بهترین وجه نماید. پس از ورود امر به معنای آن است که جوجه باید شروع به پر نمودن چینه

ساعت کارشناس فارم باید جهت ارزیابی میزان دسترسی جوجه به منابع آب و  24الی  4جوجه و طی مدت 

 توان از نحوه دسترسی جوجهبرآورد حالت آن میدان و س چینهدان اقدام نماید. با لمخوراک از طریق لمس چینه

منطقه متفاوت سالن  4عدد جوجه را از  41تا  31به آب و خوراک اطمینان حاصل نمود. برای این منظور 

ای مانند و نرمی داشته دان باید حالت ژلهگردد. طی این بررسی چینهدان آنها لمس میآوری نموده و چینهجمع

 تواندان پر باشد ولی شکل خوراک )کرامبل و یا پلت( در زیر دست حس گردد، می(. اگر چینه3)شکل باشد 

 4س از دان پحجم چینه نتیجه گرفت که جوجه قادر به دسترسی به آب به صورت عالی و بدون مشکل نیست.

 درصد پر باشد. 111الی  35ساعت بعد تحویل باید به میزان  24درصد و پس از  41ساعت باید به میزان 

 ساعت 24دان پس از چینه - 3شکل 

 
 نمایید.دانی خالی رامشاهده میدان پر و جوجه در سمت راست با چینهجوجه در سمت چپ با چینه
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 کنترل شرایط محیط زیست

 تعریف

به  دما و رطوبت نسبی باید اند.جهت توسعه و بهبود اشتهای جوجه دو عامل دما و رطوبت نسبی بسیار ضروری

بار در روز باید صورت پذیرد  2روز اول دوره حداقل به صورت  5که این امر برای  ،صورت منظم بررسی گردند

صب ها نهای مکانیزه باید در باالی سر جوجهو پس از آن به صورت روزانه. سنسورهای رطوبت و دما در سیستم

قت شود تا دهای معمول نیز استفاده میها از دماسنجبه همراه این سیستمگردند. جهت اطمینان از کارکرد صحیح 

 و صحت کارکرد سنسورهای اتومات مورد ارزیابی قرار گیرد.

 تهویه بدون ایجاد باد در طول دوره پرورش مورد نیاز است چرا که:

  .سبب باقی ماندن رطوبت نسبی و درجه حرارت در سطح بهینه خواهد شد 

 نظیر مند و کافی هوا به منظور جلوگیری از انباشت گازهای مضر تبادل رضایتCO )از منابع سوختی( 

2CO 3 وNH  . 

تخمین حداقل سطح نرخ تهویه برای روز اول تمرین بسیار خوبی است جهت اطمینان از تامین هوای تازه طی 

تواند منجر به باقی ماندن ها می، سالن و شرایط محیطی(. عملیاتی شدن فن4های مکرر و منظم )بخش دوره

 ها گردد.کیفیت برابری از هوا و درجه حرارت مناسب در باالی سر جوجه

اگر در مواقع خاص، مجبور به انتخاب هستید باید بدانید که باقی ماندن درجه حرارت سالن بر تهویه و تبادل هوا 

، لذا سرعت هوای موجود در سالن ندگردهای جوان در معرض باد سریعاً دچار لرزش میارجحیت دارد. جوجه

 متر بر ثانیه و یا حتی کمتر از این مقدار باشد.  15/1باید کمتر از 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 بررسی درجه حرارت و رطوبت نسبی به صورت منظم. 

 های اضافی.تهویه به منظور تهیه هوای تازه و حذف گاز 

 .)پرهیز از کشش جریان هوا )ایجاد باد 
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 نسبیرطوبت 

های با سیستم . سالندرصد( 41رطوبت نسبی در داخل هچر در پایان مدت انکوباسیون باال خواهد رفت )تقریباً 

خوری های سیستم آبهایی که نیپلهای تابشی( به خصوص در محلتمام گرمایش )گرمایش از کف و یا سیستم

تری های معمولیهایی که سیستماشند. سالندرصد داشته ب 25توانند رطوبت نسبی کمتر از اند مینصب گردیده

درصد خواهند بود )از طریق محصوالت فرعی  51اند دارای رطوبت نسبی باالتر از بر روی آنها نصب گردیده

های ای که دارای منابع باز هستند(. جهت محدود نمودن استرس بر روی جوجههای بشکهسوختی و آبخوری

 71تا  61روز اول پرورش باید در حدود  3اتور )ستر( سطح رطوبت نسبی در گوشتی در زمان انتقال از انکوب

 درصد باشد.

درصد طی هفته اول  51درصد رطوبت به پایینتر از های پرورش باید هر روز چک گردد. اگر رطوبت نسبی سالن

ها طی جوجه تواند خشک و گرد و خاک هوا زیاد گردد. دهیدراتاسیونپرورش اُفت نماید، شرایط محیطی می

گردد. اتخاذ عمل صحیح، های گوشتی میهفته اول منجر به ایجاد مشکالت تنفسی و تغییر عملکرد در جوجه

مه )باشند های اسپری فشار قوی میهایی که دارای نازلباشد. سالنبرگرداندن سریع رطوبت به حد نرمال می

ها استفاده نمایند. توانند از این نازلدن سالن میها( طی روزهای گرم و داغ جهت بهبود خنکی و سرد نموپاش

 ردد.گردد تامین گهایی که در پشت کارگر بارگذاری میپاشتواند از طریق مههمچنین رطوبت نسبی سالن می

 14درصد در سن  41یابد. رطوبت نسبی بیش از آل کاهش میکند رطوبت نسبی ایدهکه جوجه رشد میهمچنان

ای هنجر به خیسی بستر و مشکالت مرتبط با آن گردد. همزمان با افزایش وزن زنده جوجهتواند مروزگی می

 های حرارتی مورد بررسی قرار داد. و سیستمطریق تهویه توان از گوشتی سطح رطوبت نسبی را می

 رابطه متقابل بین رطوبت و درجه حرارت

ود سیستم تنفسی و پوست نسبت به محیط اطراف خ وسیلهتبخیر رطوبت به  تمامی حیوانات و جانداران از طریق

ک و خشها دهند. رطوبت نسبی باال منجر به تبخیر کمتر و افزایش درجه حرارت ظاهری جوجهگرما از دست می

گردد. درجه حرارت منجر به کاهش درجه حرارت ظاهری می، در حالیکه رطوبت نسبی پایین گرددمیشدن هوا 

 71تا  61تحت شرایطی که رطوبت نسبی در حدود  2های گوشتی در جدولهدف در سیستم پرورش جوجه

 درصد باشد نشان داده شده است.
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 درجه حرارت مورد انتظار در هوای خشک و درجه حرارت برابر با آن در دامنه متنوعی از رطوبت نسبی 2جدول 

 درجه حرارت در گستره رطوبت نسبی )%( اهداف سن )روز(

  آلایده  ینسب رطوبت درجه حرارت

41 51 61 71 41 

 1/27 2/23 4/31 2/33 1/36 61-71 31 روزهیک

3 24 71-61 7/33 2/31 3/24 3/27 1/26 

6 27 71-61 5/32 3/23 7/27 1/26 1/24 

9 26 71-61 3/31 6/24 7/26 1/25 1/23 

21 25 71-61 2/31 4/27 7/25 1/24 1/23 

21 24 71-61 1/23 4/26 4/24 1/23 1/22 

21 23 71-61 7/27 5/25 6/23 3/21 1/21 

12 22 71-61 3/26 7/24 7/22 3/21 1/21 

12 21 71-61 7/25 5/23 7/21 2/21 1/13 

12 21 71-61 4/24 7/22 7/21 3/13 1/14 

 منبع: دکتر مالکولم میتچل )دانشکده کشاورزی اسکاتیش( 

اگر رطوبت نسبی خارج از محدوده  باشد.درجه حرارت موثر میدهنده رابطه بین رطوبت نسبی و نشان 2جدول 

ر از تباشد، درجه حرارت موثر باید با توجه به اعداد داخل جدول تنظیم گردد. برای مثال اگر رطوبت نسبی پایین

باشد، ممکن است نیاز باشد که درجه حرارت هوا را افزایش دهیم. در تمامی مراحل رفتار جوجه باید  % 61

 ها درجه حرارت مناسبی را  تجربه خواهند نمود. سی گردد تا مطمئن شد که جوجهبرر
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 مدیریت مادر مصنوعی

 شود.شیوه اساسی جهت کنترل درجه حرارت سالن اعمال می 2تحت شرایط معمول 

 وانند تها می(: منبع گرما در داخل سالن بوده و به عبارت دیگر جوجهیهای تابشمادر مصنوعی )سیستم

از نقاط سرد دوری کرده، و نقاطی از سالن را که دمای آن نزدیک به نقطه آسایش پرنده است را انتخاب 

 کنند.

  :در این سیستم گرمایشی منبع گرما بزرگتر بوده و پهنای بیشتری را گسترش سیستم گرمایش کل سالن

هینه از لحاظ آسایش حرارتی را دهد لذا جوجه نسبت به سیستم قبلی کمتر قادر خواهد بود نقاط بمی

هایی از کل سالن و یا قسمت مشخصی از انتخاب نماید. گرمایش کل سالن اشاره دارد به موقعیت مکان

شود و هدف آن رسیدن به یک درجه حرارت در سالن و سالن که تنها به وسیله نیروی باد گرم، گرم می

 یا فضایی از سالن است. 

و گرمایش کل سالن هدف کلی تحریک اشتها و فعالیت جوجه در  )تابشی( عیدر هر دو سیستم مادر مصنو

 (.3سریعترین زمان ممکنه است )جدول 

 نکات کلیدی

 دهای سویه، مدیریت شرایط محیطی سالن باید به جهت دستیابی به وزن نهایی مطابق با استاندار

 درستی صورت پذیرد.

  مناسب.استفاده از رفتارشناسی حیوانات به منظور تخمین درجه حرارت 

 .استفاده از درجه حرارت جهت تخمین فعالیت و اشتها 

  درصد  51درصد برای سه روز اول دوره پرورش و رطوبت باالی  71تا  61رطوبت نسبی بین

 برای باقی روزها باید تامین گردد.

  61درصد افزایش  و یا به پایینتر از  71تنظیم نمودن درجه حرارت، اگر رطوبت نسبی به باالی 

 های گوشتی از لحاظ رفتاری گردد.سقوط نماید و منجر به تغییر پاسخ جوجه درصد
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 درجه حرارت سالن 3جدول 

درجه حرارت )گرمایش کل سالن(  سن )روز(

 )درجه سانتیگراد(

 درجه حرارت تابشی )درجه سانتیگراد(

 (Bمتر دورتر از لبه دستگاه ) 2 (Aلبه دستگاه )

 23 32 31 روزهیک

3 24 31 27 

6 27 24 25 

9 26 27 25 

21 25 26 25 

21 24 25 24 

21 23 24 24 

12 22 23 23 

12 21 22 22 

12 21 21 21 

 

  گرمایش تابشی

جوجه  1111نشان داده شده است، که عموماً برای  4یک نمونه از سیستم گرمایش تابشی و یا همرفتی در شکل 

قطعه ایجاد  41متر مربع( تراکمی در حدود  25) 5×5در یک فضای  هانماید. جوجهاول گرما تولید میدر روز 

ها و  ظرفیت گرمایش سالن نیز باید به همان نسبت ها و دانخوریکنند. اگر تراکم افزایش یابد شمار آبخوریمی

 افزایش یابد.
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 جوجه( 1111نمایی از سیستم گرمایش تابشی )به ازای  4شکل 

   

   

 

 نکته

درصد پوشش بستر                           61

دانخوری اتوماتیک                              

خطوط نیپل                                             

 های اضافیآبخوری

 

 

دهد که درجه حرارت در محدوده سیستم گرمایش تابشی به چه صورت نشان می 5، شکل 4براساس شکل 

باشد. درجه متر دورتر از لبه دستگاه( می 2) B)لبه دستگاه( و  Aخواهد بود. این شکل دربرگیرنده دو حرف 

  نشان داده شده است. 3حرارت نسبی وابسته به این سیستم در جدول 
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 لظت درجه حرارت در دو منطقه متفاوتشیب غ _سیستم گرمایش تابشی  5شکل 

 

  

 

                                                            نکته

A _  لبه

 دستگاه

B _ 2  متر

 دورتر از لبه

 

 

 های گرمایشیهای گوشتی در پاسخ به سیستمرفتار جوجه

ی درست است. بر اساس استفاده از سیستم گرمایش تابشرفتار جوجه بهترین شاخصه برای تخمین دمای بهینه و 

(. در این 6باشد )شکل ها در محدوده گرمایی مشخص کننده دمای بهینه در طول سالن مینحوه پراکنش جوجه

 شکل سیستم گرمایش به رنگ آبی روشن در مرکز دایره نشان داده شده است.

 

 

 

 

 منبع حرارتی
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 شیها در زیر سیستم گرمایپراکنش جوجه _ 6شکل 

 

 درجه حرارت صحیح و بهینه                                                              درجه حرارت خیلی زیاد

 

 افزایش کشش جریان هوا                                                                درجه حرارت خیلی کم
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 باشد.پرندگان تحت سیستم گرمایش تابشی میدهنده پراکنش درست عکس ذیل نشان

 ها در پراکنش درست سیستم گرمایش تابشیجوجه – 7شکل 

 

 

 سیستم گرمایش کل سالن

است  ممکن ،)برخالف سیستم تابشی( همچنین در این سیستم هیچگونه شیب غلظت دما در سالن وجود ندارد

واند تاستفاده گردد. منبع اصلی گرمایش در این سیستم میاز تعدادی منابع حرارتی دیگر جهت حصول اطمینان 

 اشد.بمستقیم و یا غیر مستقیم باشد )استفاده از هوای گرم(. تصویر ذیل دربرگیرنده این سیستم می
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 سیستم گرمایش کل سالن _ 4شکل 

 

 

 

 نکته

درصد پوشش بستر               61

دانخوری اتومات          

   خطوط نیپل    

 آبخوری اضافی

 

 نشان داده شده است. 3درجه حرارت بهینه در مورد این سیستم در سمت راست جدول 

 ها در سیستم گرمایش کل سالنرفتار جوجه

ت های متفاوها در رابطه با سیستم گرمایش کل سالن در درجه حرارتتوزیع جوجهچگونگی دهنده نشان 3شکل 

تایی از  31تا  21هایی به منظور استفاده از این سیستم، درجه حرارت صحیح از طریق فرم و شمایل گروه است.

 نشان داده شده است. 3ها در شکل جوجه
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 لفهای مختهای گوشتی به هنگام استفاده از سیستم گرمایش کل سالن در درجه حرارترفتار جوجه _ 3شکل 

 دمای زیاد                  دمای صحیح      دمای پایین            

 

ای باید به این موضوع نمود که بررسی و گردد، توجه ویژهزمانی که از این سیستم جهت گرمایش استفاده می

کنترل درجه حرارت سالن و رطوبت آن باید به صورت منظم و روزانه صورت پذیرد )رابطه متقابل درجه 

 ر دهید(.حرارت و رطوبت را مد نظر قرا

 یک نمونه از سیستم گرمایش کل سالن و چگونگی پراکنش جوجه در قالب عکس در ذیل آورده شده است.
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 پراکنش صحیح جوجه در سیستم گرمایش کل سالن _ 11شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

  درجه حرارت بسیار مهم است در امر پرورش صحیح جوجه گوشتی، لذا باید طبق استاندارد

 پیشنهاد شده تامین گردد.

 گیری گردد.درجه حرارت باید در باالی سر جوجه اندازه 

 ها و آسایش آنها باید از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.رفتار جوجه 
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 دومبخش 

 فراهم آوری آب و خوراک
 اهداف:

های مغذی مورد نیاز جوجهای که حاوی تمامی مواد تهیه یک برنامه غذایی تعریف شده به منظور ذخیره جیره

وده و نیاز آنها را در تمامی مراحل توسعه و رشد پوشش دهد. این امر منجر به بگوشتی به طور رضایت بخشی 

 گردد.افزایش بازدهی و سودآوری پرورش بدون ایجاد تاثیر سوء بر رفتار و آسایش پرنده می

ا، دهد خوراک و آب مصرفی رها تحت تاثیر قرار میسیستم آبخوری و دانخوری به کار گرفته شده و مدیریت آن

 و همچنین عملکرد و بازدهی پرنده را.

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 تهیه مواد مغذی 

 دهیبرنامه خوراک 

 شکل خوراک و کیفیت فیزیکی آن 

 خوراک تمام گندم 

 استرس  

 محیط زیست 

 کیفیت بستر 

 کیفیت آب 

 سیستم آبخوری 

 سیستم دانخوری 
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 آوری آب و خوراکفراهم

 اصول

 دهد. جهت دستیابی به عملکرد بهینه، جیرهترین بخش از هزینه کل تولید گوشت مرغ را تشکیل میخوراک عمده

جوجه باید به صورتی فرموله گردد که باالنس درستی از انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه، ویتامین، مینرال و 

بستگی به هدف تجاری خواهد دهی را در اختیار طیور قرار دهد. انتخاب برنامه خوراک اسیدهای چرب ضروری

به عنوان مثال ممکن است این هدف براساس حداکثر وزن زنده باشد و یا باالترین بازدهی از نظر داشت. 

 خصوصیات الشه.

ه نی آویاژن که احتیاجات سویهای تخصصی کمپاتوانید از کاتالوگدهی را میسطوح پیشنهادی و برنامه خوراک

 که شامل اطالعات بیشتری در رابطه با راس را برای تغذیه تهیه نموده استفاده نمایید

 دهی براساس گستره تولیدات و موقعیت بازار.انتخاب برنامه خوراک 

 ای از اسیدهای آمینه قابل هضم جیره براساس مرحله رشد، بازدهی عملکرد و سودآوری.سطوح بهینه 

 های گوشتی نر و ماده.رنامه خوراک جداگانه برای جوجهب 

 های گندم کامل.ای از خوراکضریب بهینه 

 ای مربوط به استرس حرارتی.احتیاجات تغذیه 

 دهی بسته به شرایط محیط زیست.راهنمایی جهت خوراک 

 مواد مغذیتهیه 

 انرژی

دارند. منابع کربوهیدرات از قبیل گندم، ذرت و منابع ها، بقاء و فعالیت نیاز ها به انرژی جهت رشد بافتجوجه

ها به صورت سطح انرژی در جیرهباشند. متنوع چربی و روغن از جمله منابع عمده انرژی در جیره طیور می

ا ه( انرژی قابل متابولیسم به عنوان انرژی قابل دسترس برای جوجهKcal/Kg( یا کیلوکالری )MJ/Kgمگاژول )

  شود.عنوان می
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 پروتئین

ای است که از هضم اسیدهای آمینه موجود در گیاهان خانواده گندمیان و یا کنجاله پروتئین خوراک ترکیب پیچیده

ماهیچه، بدن ) آید. اسیدهای آمینه جذب شده در جهت ساخت پروتئین بدن که قسمت اعظم بافتسویا بدست می

 گیرد.فاده قرار میدهد مورد استسیستم عصبی، پوست و پر( را تشکیل می

سطح پروتئین خام جیره نباید از روی مقدار و یا حتی کیفیت پروتئین سنجیده شود. کیفیت پروتئین جیره در واقع 

کاربرد سطوح باالی اسیدهای  .مورد ارزیابی قرار گیردپذیری اسیدهای آمینه ضروری باید از روی توازن و هضم

که عملکرد جوجه گوشتی و بازدهی تولید را از طریق بهبود پردرآوری افزایش  ،آمینه ضروری نشان داده است

 خواهد داد.

 مواد معدنی عمده

سطح بهینه مواد معدنی عمده به همراه توازن مناسب در جیره امری بسیار مهم برای کسب عملکرد باال در جوجه 

 باشد.می پتاسیم و کلرکلسیم، فسفر، سدیم، باشد. مواد معدنی عمده شامل گوشتی می

 کلسیم و فسفر

های گوشتی عوامل رشد، بازدهی خوراک، توسعه استخوان، سالمت پا، عملکرد کلسیم موجود در جیره جوجه

دهد. تهیه کلسیم در جیره با غلضتی مناسب و ذخیره آن در بهینه عصبی و سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می

فسفر نیز همانند کلسیم جهت گسترش سیستم اسکلتی و رشد بهینه های بدن بسیار امری حیاتی است. بافت

 جوجه گوشتی باید با فرم و کیفیتی مناسب تهیه گردد. 

  سدیم، پتاسیم و کلراید

هد ااند. کمبود مواد معدنی مذکور تحت تاثیر قرار خواین مواد معدنی جهت متابولیسم عمومی بدن مورد احتیاج

ها باعث افزایش آب مصرفی و خون را، همچنین سطوح اضافی این مینرال Phداد خوراک مصرفی، نرخ رشد و 

 شود. متعاقب آن کیفیت پایین و ضعیف بستر را باعث می
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 مصرفمواد معدنی و ویتامینی کم

ها اند. ذخیره کافی ویتامینها جهت صحت عملکرد متابولیکی بدن مورد احتیاجمصرف و ویتامینکممواد معدنی 

واند تمصرف بسته به میزان مصرف مواد مغذی، چگونگی تولید خوراک و شرایط محیطی میو عناصر معدنی کم

 تفاوت داشته باشد. 

براین ها در جیره باید اصالح گردد. بناها و تنوع گیاهان، سطح برخی از ویتامینبر اساس تفاوت در سطوح ویتامین

 گردد. ها بر اساس نوع غله مورد استفاده در جیره به صورت جداگانه بیان میویتامیناحتیاجات 

گیرند. پذیری اجزای خوراک مورد استفاده قرار میها در حال حاضر به صورت عمومی جهت بهبود هضمآنزیم

ه د معدنی باند شدها و مواهای خوراک، پروتئینهای خوراکی میزان دسترسی به کربوهیدراتبه طور کلی آنزیم

 موجود در جیره را افزایش خواهد داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه غذایی

 خوراک آغازین )استارتر(

روزگی است. تخمین اشتهای خوب، کسب حداکثر رشد  11تا  1به صورت عملی این خوراک در برگیرنده سن 

های توصیه شده روزگی از جمله اهدافی است که به منظور دستیابی به استاندارد 7اولیه و افزایش وزن باال در 

در استفاده از این خوراک مورد انتظار است. ضروری است که خوراک استارتر حداقل به توسط کمپانی راس 

 نکات کلیدی

 های آمینه قابل هضم در جیره جهت کسب حداکثر عملکرد در استفاده از سطوح پیشنهاد شده اسید

 گله.

 .اطمینان از وجود کیفیت باالی پروتئین مصرفی در خوراک 

  در خوراک.تهیه سطح و باالنس مناسبی از مواد معدنی پرمصرف 

  ،تصحیح سطح ویتامین و مواد معدنی موجود در جیره بسته به نوع اجزای غذایی مورد مصرف

 فرایند ساخت خوراک و شرایط محیطی.
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عموماً به واسطه پروتئین باال، دارای باالترین های استارتر ها قرار داده شود. خوراکروز در اختیار جوجه 11مدت 

 باشند.های طیور میقیمت در بین سایر خوراک

 تراکم مواد مغذی موجود در خوراک استارترجهت تخمین بهینه عملکرد رشد بسیار امری مهم و ضروری است.

 خوراک دوره رشد

تر مصرف خواهد شد. تغییر خوراک روز پس از خوراک استار 16تا  14خوراک دوره رشد در حقیقت به مدت 

اشد. بپلت یا کرامبل به حالت پلت میاز دوره استارتر به دوره رشد، شامل تغییر در شکل خوراک از حالت مینی

برحسب اندازه پلت تولید شده ممکن است ضروری باشد که خوراک تحویل داده شده در روز اول دوره رشد به 

)در برخی مواقع نیاز است که خوراک پلت شده را جهت جلوگیری از ایجاد صورت کرامبل و یا مینی پلت باشد 

  (.های خردکن به صورت کرامبل درآوردبا استفاده از دستگاه استرس در جوجه

های گوشتی به حالت دینامیکی ادامه داشته، همچنین نیازهای جوجه باید از طریق در طول این زمان رشد جوجه

جیره برآورده گردد. به منظور کسب ضریب تبدیل خوراک، خوراک مصرفی پایین و  تامین مواد مغذی کافی در

 آوری تراکم مناسب مواد مغذی، به خصوص انرژی و پرونئین در جیره بسیار ضروری است. رشد مناسب، فراهم

 خوراک پایانی

ای تنظیم گردد که هدف اصلی آن افزایش بازگشت سرمایه مالی دوره از پرورش باید به گونهخوراک طی این 

-گیرد. جوجهروز باید در اختیار طیور قرار  25بر اساس تولیدات، طی این دوره باشد. خوراک پایانی به مدت 

 داشته باشند.  2روزگی ممکن است نیاز به یک خوراک پایانی شماره  43یا  42های آماده کشتار، بعد از سنین 

 فاده از یک و یا دو خوراک پایانی وابسته است به:است

 .وزن کشتار 

 .طول دوره تولید 

 .طراحی برنامه خوراک 

گیری از برخی داروها طی این دوره اعمال خواهد گردید. به منظور استفاده ویژه از خوراک پایانی، دوره کناره

جهت کسب اطمینان از این موضوع که خطر ناشی از وجود  CLEAR TIMEخوراک دوره کارنس و یا 



37 

 

به حداقل رسیده است باید مورد استفاده قرار گیرد. طبق قانون موجود، زمان و های مقاوم میکروبی ماندهباقی

های مربوط پرورش که در داخل برگهدوره خوراک کارنس را از روی داروهای دامپزشکی مصرف شده طی دوره 

گردد. در طول دوره کارنس مواد مغذی جیره نباید کاهش ریزی میباشد پایهاطالعات دارویی موجود میبه ثبت 

 یابد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل خوراک و کیفیت فیزیکی خوراک

های گوشتی و کارایی خوراک استفاده شده در صورتی بهینه خواهد بود که خوراک استارتر به صورت رشد جوجه

بر اساس اندازه خوراک  .(4)جدول  به صورت پلت باشدپلت، و خوراک دوره رشد و پایانی کرامبل و یا مینی

های قبل ذکر گردید، ممکن است ضروری باشد که خوراک دوره رشد را به صورت همانگونه که در قسمت

 پلت در اختیار طیور قرار دهیم. کرامبل و یا مینی

داخل فارم پرورش، کیفیت ضعیف کرامبل و پلت خوراک مصرفی و عملکرد جوجه را کاهش خواهد داد. در 

 نهایت دقت باید به ار گرفته شود که از شکست خوراک پلت و یا کرامبل و تبدیل آن به خاکه جلوگیری گردد.

 

 

 نکات کلیدی

  روز مورد استفاده قرار  11طبق پیشنهادات صورت گرفته، بهتر است خوراک استارتر به مدت

د ر اساس سودآوری و عملکرگیرد. اتخاذ تصمیم در رابطه با فرموالسیون خوراک استارتر باید ب

 باشد.

 ای باشد که مطمئن گردید رشد دینامیکی جوجه طی این تهیه خوراک طی دوره رشد باید به گونه

 دوره را تضمین خواهد نمود.

 ریزی خوراک طی دوره پایانی باید بر اساس بازگشت سود مالی و سن پرنده صورت برنامه

 گیری بیش از اندازه از مواد مغذیباشد که منجر به کناره ایپذیرد، اما این بازگشت نباید به گونه

 پیشنهاد شده گردد.
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 شکل خوراک بر اساس سن جوجه گوشتی _ 4جدول 

 شکل و اندازه خوراک سن

 الک شده به صورت کرامب و یا مینی پلت روزگی 0-20

 متر قطر پلت یا استفاده از آسیاب درشتمیلی 5/3تا  2 روزگی 22-12

 متر قطر پلت یا استفاده از آسیاب درشتمیلی 5/3 روزگی تا کشتار 11

 

به طور کلی تحت شرایطی که کیفیت خوراک برابر باشد، خوراک پلت شده نسبت به خوراک آردی ترجیح داده 

، اجزای خوراک باید از نظر قرار گرفته استبه هر حال اگر استفاده از خوراک آردی در دستور کار خواهد شد. 

های آردی در صورتی که با برخی از منابع غنی چربی میکس گردند اندازه درشت و یکنواخت باشند. خوراک

 توانند از نظر کاهش گرد و غبار افزایش یکنواختی خوراک مفید واقع شوند.می

 

 

 

 

 

 

 های گندم کاملخوراک

درصد گندم )به جای ذرت( ممکن است باعث کاهش قیمت تمام شده  111های حاوی مقادیر باال و یا خوراک

خوراک گردند اما از طرف دیگر منجر به ورم نکروتیک روده، از دست دادن پرزهای روده و فقدان بازدهی ماهیچه 

سطح کل گندم مورد استفاده در جیره باید به دقت محاسبه گردد، سپس بر اساس سایز اجزای گردد. می سینه

جیره فرموله گردد. اگر سازگاری مناسبی برای جوجه گوشتی در رابطه با مصرف خوراک حاوی گندم وجود 

 نکات کلیدی

  باشد.دارای بعد منفی برروی عملکرد جوجه میکیفیت پایین خوراک از لحاظ ظاهر فیزیکی 

 .استفاده از خوراک کرامبل و یا پلت با کیفیت باال جهت کسب حداکثر عملکرد گله 

  در صورت استفاده از خوراک آردی، اطمینان از این موضوع که خوراک مورد استفاده درشتی

متر میلی 1نباید کمتر از  یکنواختی از اجزای خوراک دارد بسیار حائز اهمیت است. این درشتی

 باشد.
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ار یک باالنس نامناسبی نداشته باشد، عملکرد وزن زنده طیور دچار نقصان گردیده و از طرف دیگر خوراک دچ

ارائه شده  5از مواد مغذی خواهد گردید. ترکیب ایمن و مناسبی از گندم مورد استفاده در خوراک طبق جدول 

 است.

 ترکیب ایمن از گندم کامل در جیره جوجه گوشتی _ 5جدول 

 نرخ مصرف گندم جیره

 صفر استارتر

 +درصد  11افزایش تدریجی تا سقف  رشد

 +درصد  15افزایش تدریجی تا سقف  پایانی

یر است اگر همراه با افزایش گندم، تراکم مواد موجود در جیره و باالنس آنها مجدداً مورد ارزیابی پذافزایش مصرف گندم امکان  +

 قرار گیرد.

مشکالت روز قبل از کشتار به منظور جلوگیری از ایجاد  2باشند باید هایی که حاوی گندم کامل میخوراک

 احتمالی آلودگی ناشیه از پروسه تخلیه شکم در طی کشتار از جیره حذف گردند.

 

 

 

 

 خوراک و استرس گرمایی

ه دارند، در بپذیری باالیی که تجذیه اینس آن به همراه استفاده از اجزای خوراکیدقیق مواد مغذی و باال سطح

 حداقل رساندن استرس گرمایی در طیور منقش موثر و کارسازی دارند.

تهیه سطوح بهینه مواد مغذی در بافت خوراک کرامب و یا پلت انرژی افزوده شده برای مصرف خوراک را کاهش 

خواهد داد )به عبارت دیگر جوجه برای برداشت خوراک که تراکم باالیی از مواد مغذی را دربر دارد، انرژی 

این امر منجر به کاهش گرمای تولید شده به کمتری در هر بار مصرف وعده غذایی )میل( صرف خواهد نمود(. 

 نکته کلیدی

 دهنده آن به درستی باشند، اگر اجزای تشکیلهایی که حاوی رقت باالیی از گندم کامل میجیره

 تنظیم نگردند ممکن است منجر به کاهش عملکرد گردند.
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فرم  ی خواهد گردید.( و در نتیجه کاهش متابولیسم سلولHEAT INCREMENTهنگام مصرف خوراک )

مناسب خوراک، منجر به بهبود مقبولیت آن در نظر جوجه گردیده که این امر سبب جبران خوراک مصرفی طی 

 نمایند خواهد شد. هایی که جهت خنک نمودن حیوان محدودیت غذایی اعمال میدوره

طی روزهای گرم سال نشان ها( ها )نسبت به کربوهیدراتافزایش انرژی خوراک از طریق اعمال مصرف چربی

داده است که حرارت دفعی ناشی از مصرف خوراک و افزایش متابولیسم پس از صرف آن را کاهش خواهد داد. 

باشد. تهیه هوای خنک و های گوشتی میاین امر یک راهکار موثر جهت کاهش استرس گرمایی در بین جوجه

جمله اقدامات دیگر در راستای کاهش استرس گرمایی تهویه مطبوع، و همچنین کاهش نمک آب و یا خوراک از 

 باشد. می

های موجود در بازار به همراه خوراک و یا آب در کاهش استرس ها و الکترولیتاستراتژی استفاده از ویتامین

 محیطی به پرنده کمک خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 محیط زیست

توان از طریق به حداقل رساندن میزان پروتئین خام موجود در انتشار نیتروژن و آمونیاک در محیط سالن را می

پیشنهادی اسیدهای آمینه قابل هضم ای که سطوح خوراک کاهش داد. این امر از طریق فرموله کردن جیره به گونه

وان از طریق تنسبت به کاهش پروتئین خام جیره باالنس گردیده باشد محقق خواهد شد. میزان فسفر دفعی را می

 تغذیه پرنده نزدیک به سطح احتیاجات این عنصر و استفاده بیشتر از آنزیم فیتاز تصحیح نمود.

 نکته کلیدی

  ترس پذیر در کاهش تاثیر اسخوراکی تجزیهتهیه سطح بهینه مواد مغذی و استفاده بیشتر از اجزای

 حرارتی بر روی پرنده کمک خواهد نمود.

  شکل خوراک مورد استفاده و بهینه بودن آن استرس حرارتی را کاهش داده و اجازه رشد جبرانی

 در اثر کاهش خوراک مصرفی طی روزهای گرم سال را خواهد داد.

 رفیگسترش تهویه سالن و کاهش نمک موجود در آب مص 

 .اطمینان از در اختیار قرار دادن خوراک به پرنده طی ساعات خنک روز 
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 کیفیت بستر

ترس سطح پایین رطوبت بستر منجر به کاهش اسگذارد. و کیفیت آن مستقیماً  بر سالمت پرنده تاثیر می بستر

ا های مربوط به کف پگردد. بروز ناراحتیهای گوشتی میتنفسی  و آمونیاک موجود در اتمسفر در بین جوجه

 )فوت پد( اگر بستر از کیفیت باالیی برخوردار باشد کاهش خواهد یافت. 

ای هجهت ایجاد و پیگیری مدیریت مناسب بستر، سالمت جوجه و محیط زیست باید در نظر گرفته شود. استراتژی

 ای زیر به حفظ کیفیت خوب بستر کمک خواهد نمود:تغذیه

 .پرهیز از اعمال سطوح اضافی پروتئین خام در جیره 

 ی نجر به افزایش آب مصرفی و خیسپرهیز از سطوح باالی سدیم / پتاسیم، چراکه افزایش عوامل مذکور م

 بستر خواهد گردید.

 پذیری پایین یا سطح فیبر باال در جیره.اجتناب از کاربرد مواد مغذی با تجزیه 

  تهیه خوراک با کیفیت مناسب از نظر چربی و یا روغن موجود در آن، که این امر کمک به پرهیز از

 خواهد نمود. ای و کاهش خیسی بسترای و رودههای معدهناراحتی

 کیفیت آب

ترین جزء غذایی در زندگی جانداران است. هر گونه کاهش در آب مصرفی یا افزایش دفع آن، اثری آب مهم

 مانی جوجه دارد.دار بر قابلیت زندهمعنی

آب ذخیره شده به جهت مصرف جوجه گوشتی نباید حاوی مواد معدنی مازاد و آلودگی باکتریایی باشد. آب 

های گوشتی قرار گیرد، اما تهیه آب از منابع مورد استفاده جوجهتواند برای مصارف انسانی می ذخیره شده

 نکات کلیدی

 ای که سطح اسیدهای آمینه قابل هضم ضروری نسبت به سایر اجزای هفرموله نمودن جیره به گون

 جیره باالنس شده باشد منجر به کاهش نیتروژن )ازت( دفعی خواهد شد.

 دهی پرنده تواند از طریق خوراکفسفر دفعی و میزان آلودگی محیط زیست ناشی از آن می

 نزدیک به سطح احتیاجات کاهش یابد.
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شکل تواند منجر به ایجاد مهای جاری(، با کیفیت پایین میزیرزمینی غیر قابل اطمینان و یا منابع روباز )رودخانه

  گردند.

 موجود در آن مورد آزمایش قرار گیرد.( )سختی آبمنبع آب باید از نظر میزان نمک، نیترات و کلسیم 

در  های موجودگیری شده و از نظر میزان باکتریپس از شستشوی سالن و قبل از ورود جوجه، از آب باید نمونه

های موجود در عوامل مذکور مورد آزمایش قرار گیرد. های آشامیدنی و نوع باکتریمنبع، تانک ذخیره و نازل

 دهد.و مواد ارگانیک موجود در منبع آب را نشان میهای قابل قبول مواد معدنی حدت جدول ارائه شده در ذیل

 حداکثر غلضت مواد معدنی و مواد ارگانیک قابل قبول در منبع آب _ 6جدول  

یا  PPMغلضت قابل قبول ) مواد

 گرم/لیتر(میلی

 توضیحات

سطح باال باعث خیسی بستر و  1111-1 میزان کل مواد نامحلول

 گردد.کاهش عملکرد می

سطح باالتر باعث آلودگی آب  1 فرمکلی

 میگردد.

باشد،  51اگر سدیم باالتر از  251 کلراید

غلضت قابل قبول کلراید کمتر 

 (.21تر از خواهد بود )پایین

  51 سدیم

  71 نمک کلسیم )سختی(

pH 5/6 – 5/4  آب اسیدی باعث خوردگی

-یمتجهیزات و اختالل در سالمتی 

 گردد.

  خیلی ناچیز نیترات
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حداکثر سطح قابل قبول است. بیش  251-211 سولفات

از این مقدار خیسی بستر را در پی 

 دارد.

  311 پتاسیم

باالتر از این سطح منجر به تشدید  125-51 منیزیوم

 گردد.اثر سوء سولفات می

  31/1 آهن

  15/1 سرب

  11/5 روی

  15/1 منگنز

  15/1 مس

 

 اگر آب مصرفی از منابع زیر زمینی تهیه گردد ممکن است افزایش یابد.  6سطوح نشان داده شده در جدول 

های چاه به هر حال ممکن است دارای سطوح مازاد نیترات و یا جمعیت باکتریایی ها و یا حفرهآب از چشمه

باشد باید علت امر را تخمین و درصدد حل مشکل برآمد. هایی که شمار جمعیت باکتریایی باال میمکان باشد.

 ردد.هم در فارم پرورش و هم در کشتارگاه گ تولید بیولوژیکی تواند منجر به کاهش عملکردآلودگی باکتریایی می

 .(11)شکل  آب تمیز وارد شده به داخل فارم ممکن است در داخل فارم و یا محیط اطراف فارم آلوده گردد 

گردد، به خصوص در در سطح آبخوری منجر به کاهش جمعیت باکتریایی می PPM 5تا  3به میزان  کلرزنی آب

گردد. همچنین اشعه ماوراء بنفش نقش بسیار هایی که سیستم آبخوری از طریق منابع روباز حمایت میمکان

 موثری در کنترل آلودگی باکتریایی دارد.

ا ممکن ه)نمک(، و یا سختی باالیی داشته باشد منافذ نیپل و یا لوله اگر آب حاوی سطوح باالیی از آهن یا کلسیم

 41منفذ  شود فیلترهایی با قطرها گردیده و توصیه میاست بلوکه گردد. همچنین رسوب نیز باعث گرفتگی لوله

 ها قرار داده شود.میکرون در داخل لوله 61تا 
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منبع آب و یا آبخوری به صورت روباز در سطح سالن قرار هایی که در مکانها افزایش شمار باکتری _ 11شکل 

 گرفته است.

 

 نکته  

                                                                                    جمعیت کل                                                   

                               جمعیت هوازی                                                                                                                  

 اشریشیا کولی

 

 

 

 

 

 

 

 

روز اول  دوره شد                           روز اول پرورش                        پس از ضد عفونی      5  

ی
کتر

 با
مار

ش
ها

 

 نکات کلیدی

 تهیه آب تازه نامحدود با کیفیت باال و تمیز. 

 های معدنی و باکتریایی و اتخاذ عمل متناسب آزمایش آب به صورت منظم جهت بررسی آلودگی

 با آن به هنگام وقوع مشکل.
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 سیستم آبخوری

در اختیار جوجه قرار گیرد. ذخیره آب ناکافی چه در سطح مخزن و چه در سطح  روزآب باید به صورت شبانه

ماید نسازد. جهت اطمینان از اینکه گله مقادیر کافی آب مصرف مینیپل نتیجه خود را در کاهش رشد نمایان می

 یا خیر باید نسبت آب به خوراک مصرفی به صورت روزانه بررسی گردد.

های مانیتوری )خوراک و آب( جهت بررسی سالمت واند از طریق استفاده از سیستمتگیری مصرف آب میاندازه

 گله و دستیابی به عملکرد بهینه صورت پذیرد.

گراد پرندگان مقادیر کافی آب را مصرف خواهند نمود زمانی که، نسبت حجم درجه سانتی 21در درجه حرارت 

 آب )لیتر( به وزن خوراک مصرفی نزدیک به:

 4/1  ایهای استوانهبرای آبخوری 1به 

 6/1  ای بدون فنجانهای سیستم قطرهبرای آبخوری 1به 

 7/1  باشد. ای به همراه فنجانهای سیستم قطرهبرای آبخوری 1به 

های باال آب پرندگان در درجه حرارت تواند گسترده باشد.های آب میبا توجه به خوراک مصرفی نیازمندی

 5/6درجه سانتیگراد میزان مصرف آب به باالی  21ای که در درجه حرارت باالتر از گونهنوشند، به بیشتری می

ای در مناطق حاره درجه سانتیگراد( افزایش خواهد یافت. 21درصد )به ازای هر یک درجه سانتیگراد باالتر از 

 گردد.تر شدن افزایش درجه حرارت باعث دو برابر شدن آب مصرفی میطوالنی

ند باشگردد. مناطقی که دارای آب و هوای گرم میحرارت خیلی پایین و یا باال باعث کاهش مصرف آب میدرجه 

رسد از درجه حرارت پایین و خنکی خوبی برخوردار است، جهت اطمینان از اینکه آبی که به مصرف طیور می

این غایت رسید. مخازن ذخیره توان با افزایش جریان آب در طول خطوط آبخوری طی فواصل زمانی معین به می

ساعت  24ای طراحی گردند که ذخیره آل مخازن باید به گونهآب کافی باید در داخل فارم تهیه شود. به  طور ایده

 جوجه با حداکثر مصرف آب را بتوانند تهیه کنند. 

مصرف آب  نشان داده شده است. کاهش جزئی 7جه سانتیگراد در جدول در 21 دمایمیانگین مصرف آب در 

 زنگ خطری برای مشکالت بالقوه سالمتی و مسائل مربوط به تولید است.
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 جوجه در طول روز 1111درجه سانتیگراد به صورت لیتر به ازای هر  21مصرف آب در دمای  _ 7جدول 

سن پرنده 

 )روز(

 آویزآبخوری  آبخوری نیپل همراه با فنجان آبخوری نیپل بدون فنجان

 هر دو جنس ماده نر هر دو جنس ماده نر جنسهر دو  ماده نر

2 62 54 61 66 61 65 71 65 64 

22 112 111 116 113 117 112 126 113 113 

12 141 162 171 132 172 142 213 142 133 

11 251 224 237 267 234 252 243 252 266 

31 313 274 233 324 236 311 347 313 323 

21 351 321 336 372 341 357 334 361 374 

29 376 343 363 411 371 346 423 332 413 

16 346 365 374 411 344 334 434 411 421 

 

 های نیپلآبخوری

چکان نصب و بارگزاری گردند. عالوه بر این، تعدادی پرنده برای هر قطره 12های نیپل باید به تعداد آبخوری

جوجه( به منظور اطمینان از دریافت آب توسط جوجه برای  1111آبخوری برای  6آبخوری دارای مخزن نیز )هر 

 روز اول دوره نیز باید در نظر گرفت.  5تا  3

، شرایط آب و هوایی و طراحی در واقع تعداد پرنده ببه ازای هر نیپل، به نرخ و شدت جریان آب، سن تخلیه

باشد چراکه عملکرد بهینه گله در گرو این سالن بستگی دارد. خطوط آبخوری نیازمند به بررسی هر روزه می

 باشد.ها میبازرسی

در حالی  گردند،باشند منجر به هدر رفت و خیسی بیشتر بستر میای که دارای فشار قوی آب میخطوط آبخوری

 توانند منجر به کاهش مصرف آب و متعاقباً کاهش مصرف خوراک گردند.پایین میکه خطوط با فشار 
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خطوط آبخوری ابتدا باید در ارتفاع پایین نصب گردیده و در طول دوره رشد با توجه به سن پرنده ارتفاع آنها از 

وطی در حالی که خطسطح زمین افزایش یابد. خطوط با ارتفاع زیاد منجر به ایجاد مقاومت در مصرف آب گردیده، 

 شوند.باشند خیسی بستر را ناشی میکه دارای ارتفاع پایین می

های ابتدایی سالن بهتر است که خطوط آبخوری را در ارتفاع کمی باالتر از دیگر نقاط سالن قرار داد چرا قسمت

جوجه با سطح گردد. پشت ها به آبخوری  در سراسر سالن میتر جوجهکه این عمل منجر به دسترسی راحت

کند نیپل باید از درجه بسازد. همچنان که جوجه رشد می 45تا  35زمین در هنگام نوشیدن آب باید یک زاویه 

درجه باشد  45تا  75طریق وینچ باال رفته، تا جایی که در مراحل انتهایی پشت جوجه با سطح زمین دارای زاویه 

 ید کشش دهد.یا به عبارت دیگر جوجه جهت نوشیدن آب خود را با

 تنظیم ارتفاع آبخوری نیپل _ 12شکل 

 

 ای از آبخوری نیپلنمونه  _ 13شکل 

 



48 

 

 ای(های آویز )بشکهآبخوری

 41عدد جوجه در نظر گرفته شود ) 1111ای( باید برای هر عدد آبخوری آویز )بشکه 6در روز اول حداقل 

آبخوری  4یابد، حداقل مورد استفاده در فارم افزایش میها و مساحت سانتیمتر قطر دایره(. همچنان که  سن جوجه

ند در هر نقطه از سالن واقع شوند، توانها میجوجه باید در نظر گرفته شود. این آبخوری 1111ای برای هر بشکه

 متر باشد. 2اما فاصله جوجه تا آبخوری در هر نقطه از سالن نباید بیش از 

ها روز که تمامی جوجه 4تا  3ای در روز اول پس از گذشت ی و بشکههای کوچک دستاضافه نمودن آبخوری 

های اتوماتیک را دارا شدند باید متوقف گردد )با همان تعداد قبلی باید ادامه داد چراکه توانایی رسیدن به آبخوری

 وچکهای کبا افزایش آبخوری فضای کافی برای رشد جوجه از بین خواهد رفت(. حداقل نیازمندی آبخوری

 جوجه در جدول ذیل ارائه شده است. 1111برای تعداد 

 جوجه در روز اول اسکان جوجه 1111حداقل آبخوری مورد نیاز به ازای  _ 4جدول 

 جوجه 2000حداقل آبخوری مورد نیاز به ازای  نوع آبخوری

-ای یا زنگولهآویز )بشکه

 ای(

 سانتیمتر قطر(  41آبخوری ) 4

پرنده به ازای هر نیپل یا برای جوجه گوشتی  12جوجه ) 1111نیپل برای  43 نیپل

 جوجه( 1111نیپل به ازای  11تا  3کیلوگرم  3بیش از 

 

ها باید جهت بررسی ارتفاع به صورت روزانه بازرسی و در صورت نیاز تنظیم گردند. پایه و اساس هر آبخوری

یرد. جهت تفهیم آسانتر این موضوع به آبخوری آویز با قسمت پشت جوجه باید در یک راستای صاف قرار گ

 تصویر ذیل توجه نمایید.
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 ایارتفاع در آبخوری بشکه  _ 14شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم دانخوری

پلت در اختیار روز اول دوره پرورش باید به صورت کرامبل و یا مینی 11های پیشین به مدت خوراک طبق گفته

ود شهای خوراک و یا بر روی سطح زمین پخش گردد )پیشنهاد میجوجه قرار گیرد. در ابتدا خوراک باید در سینی

درصد بستر را پوششی از رول برای  61کنند حداقل هایی که از پوشال جهت پوشش بستر استفاده میدر فارم

 نکات کلیدی

  ساعته در اختیار جوجه باشد. 24آبخوری باید 

  روز اول دوره پرورش. 4تهیه ذخایری از آب برای 

 کافی مصرف آب بررسی گردد. نسبت خوراک به آب مصرفی باید روزانه جهت اطمینان از مقدار 

 د. یاباجازه دسترسی بیشتر به آب و تهیه آب خنک در روزهایی که درجه حرارت هوا افزایش می 

 های آویز در آب و هوای گرم جهت اطمینان از دسترسی به آب خنک.تهیه خطوط آبخوری 

 ها.تنظیم ارتفاع آبخوری 

 ها به منبع آب دسترسی دارند.ی جوجهتهیه فضای کافی آبخوری و اطمینان از اینکه تمام 
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چند روز اول دوره پرورش جهت پاشش خوراک بر روی آن در نظر بگیرند( تا به راحتی جوجه به دان دسترسی 

روی کاغذ رول( پوشیده شده  درصد از سطح سالن با خوراک )سینی و یا 25طبق یک اصل باید  داشته باشد.

 باشد.

 دهنده باید پسهای اتوماتیک و یا عوض نمودن نحوه دسترسی به خوراک  و وسایل خوراکاستفاده از دانخوری

 روز اول )زمانی که جوجه تمایل به استفاده از سیستم غذاخوری را نشان داد( صورت پذیرد. 3از 

 شود، توجه ویژه باید به مسئلهآن جهت بهبود نرخ رشد استفاده می هایی که دوره روشنایی و برنامه زمانیمکان

 دهی معطوف گردد چراکه رقابت بر سر خوراک پیش نیاید.فضای خوراک

در حقیقت تهیه جیره برای پرندگان بستگی به وزن زنده، سن تخلیه و کشتار، شرایط آب و هوایی، نوع سالن و 

افی نرخ رشد را کاهش داده و از دالیل بالقوه عدم یکنواختی در گله ناک دارد. فضای خوراکتجهیزات مصرفی 

نمایند )سطح مورد استفاده از دانخوری به ازای هر پرنده( هایی که از دانخوری استفاده میباشد. شمار جوجهمی

 بسته به وزن زنده در زمان کشتار و سیستم دانخوری طراحی شده متفاوت است. 

 اتومات برای هر پرنده به قرار ذیل است: دهیاساس سیستم خوراک

  :پرنده به ازای هر بشقاب )برای پرندگان بزرگتر کمتر خواهد بود(. 41تا  45دانخوری بشقابی 

  پرنده(. 41متر طول برای  1سانتیمتر برای یک پرنده )هر  5/2دانخوری زنجیری: هر 

 پرنده به ازای هر بشکه(. 71سانتیمتر قطر ) 34ای: های دارای هاپر یا لولهدانخوری 

ای که استفاده خواهد گردید باید مطمئن شد که دانخوری در جهت کاهش هدررفت خوراک از هر نوع دانخوری

تنظیم گردیده است. همانند آبخوری آویز، دانخوری نیز کف آن باید با قسمت پشت جوجه در یک امتداد صاف 

-یگردد اما ارتفاع دانخورفرد تنظیم میی آویز و بشقابی به وسیله ها(. ارتفاع دانخوری15قرار داشته باشد )شکل 

 گیرد.دهنده از طریق وینچ صورت میای و دارای انتقالهای لوله
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 ارتفاع دانخوری _ 15شکل 

 

مر ممکن گردد. این اتنظیم نامناسب دانخوری منجر به هدررفت بیشتر خوراک و افزایش ضریب تبدیل غذایی می

 ر به اشاعه آلودگی ناشی از مصرف خوراک موجود بر روی بستر گردد.است منج

عمل سودمندی خواهد بود که در طول روز حداقل یک بار به جوجه اجازه  دهیهای خوراکدر تمامی سیستم

نماید(. این عمل باعث  سفیددهیم تا کامالً دانخوری را از نظر وجود خوراک خالی گرداند )در اصطالح مرغداران 

 گردد.کاهش هدرروی خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی می

هداری . نگهاپر دارد ، چرا که تنها نیاز به تنظیمهای زنجیری بسیار آسانتر استتنظیم عمق خوراک در دانخوری

ای این مزیت ههای سینی و لولگردد. دانخوریهای زنجیری سبب کاهش بروز مشکالت پا میبا دقت دانخوری

را دارند که اگر به صورت اتومات پر گردند، در مدت زمان کوتاهی خوراک را در اختیار طیور قرار خواهند داد 

تری را نیاز دارند تا بتوانند خوراک را به تمامی سطح سالن برسانند. های زنجیری مدت زمان طوالنیامما دانخوری

های ناشی از رقابت بر سر خوراک اهش عملکرد و افزایش آسیبتوزیع ناهموار خوراک در سطح سالن سبب ک

 گردد. می
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 نکات کلیدی

 روز  3های اضافی به مدت تکمیل سیستم دانخوری از طریق استفاده از سطح کاغذ و یا سینی

 .اول دوره پرورش

 .تدارک دانخوری کافی بر اساس تعداد جوجه موجود در سالن 

  ازای هر پرنده در صورتی که مدت زمان دوره نوری و الگوی آن افزایش فضای دانخوری به

 تغییر کرده باشد تا از ایجاد رقابت بر سر دانخوری ممانعت به عمل آید.

  تنظیم ارتفاع دانخوری به صورت روزانه بر اساس شاخص پشت پرنده  و سطح زیرین

 دانخوری.



53 

 

 سومبخش 

 اصول سالمت و امنیت زیستی

 

 اهداف:

های ناخواسته در های طیور و یا عفونتبیماریسازی و یا پیشگیری از عملکرد گله از طریق حداقلافزایش 

 های گوشتی. طول مدت پرورش. امنیت زیستی پرورش خوب و بهبود رفتار جوجه

 

 

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 امنیت زیستی 

 واکسیناسیون 

 آشکارسازی بیماری 

 تشخیص و درمان بیماری 
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 اصول سالمت و امنیت زیستی

ی ااهمیت را در طی دوره پرورش جوجه گوشتی دارد. سطح پایین سالمت گله تاثیر منفی باالترینسالمت پرنده 

مان مانی و پروسه دربر روی تولید و مدیریت گله دارد که شامل نرخ رشد، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت زنده

 است.

ای که از کیفیت و سالمت باالیی برخوردار است باشد. جوجه روزهجوجه یک شروع دوره پرورش باید با تهیه

ن آل یک گله والد در سالباید از گله والدی انتخاب گردد که سطح سالمت باال و معینی داشته و به صورت ایده

 پرورش مرغ مادر وجود داشته باشد.

 برنامه کنترل بیماری در داخل فارم پرورش شامل:

  بیماریپیشگیری از 

 .کشف سریع عوامل ضد سالمتی و بیماری 

 باشد.درمان و تشخیص بیماری می 

به منظور تشخیص زود هنگام و مداخله هدفمند الزم است که تمامی پارامترهای تولید به صورت منظم بررسی 

رتبط و های مگردند. مداخله زود هنگام در امر کنترل بیماری کمک خواهد نمود به امر پیشگیری از بیماری

 موفقیت امر پرورش گله.

، وزن بدن در (DOA)1پارامترهای تولید که در باال ذکر گردید شامل تعداد جوجه مرده در هنگام ورود جوجه 

روزگی، تلفات روزانه و هفتگی، مصرف آب، افزایش وزن روزانه و بازدهی ضریب تبدیل خوراک که باید با  7

مانی ز روزه مورد مقایسه قرار گیرد.ردهای کمپانی تولید کننده جوجه یکدقت کامل برآورد گردیده و با استاندا

رامترهای تولید صورت پذیرفت و مشخص گردید که دستیابی به اهداف تخمین زده شده ناموفق که بررسی پا

بوده است، تحقیق جامعی پیرامون مشکل موجود و درمان از طریق واکسیناسیون یا بهبود شرایط مدیریت صورت 

پذیرد. امنیت زیستی و واکسیناسیون هر دو اموری جدایی ناپذیر در مدیریت موفق سالمت گله است. این دو در 

اند به صورتی که امنیت زیستی پیشگیری خواهد نمود از ورود بیماری به گله و واقع دو روی یک سکه

 واکسیناسیون خاتمه خواهد داد به بیماری.

                                                 
1 - Dead On Arrival 
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 امنیت زیستی

ستی ریزی برنامه امنیت زینماید. زمان طرحزا پیشگیری میهای بیماریرشد انفجاری ارگانیسمامنیت زیستی از 

 جزء باید مورد توجه قرار گیرد: 3

  :با  هایهای زنده ایزوله باشد. سالنفارم پرورش باید در محلی باشد که از نظر سایر طیور و گلهمکان

 های زندهها و محدود نمودن استفاده از واکسنپاتوژنسن ساخت کم و مشابه کارایی باالتری در حذف 

 دارند.

 ی گردد ای طراحطراحی سالن: حصارکشی به منظور پیشگیری از دستیابی غیرمجاز. سالن باید به گونه

که منجر به کاهش جریان ترافیک، آسان شدن ضدعفونی و تمیزکاری و محیطی نامناسب برای پرندگان 

 و جانوران موذی باشد.

 ها، خوراک، تجهیزات و حیوانات دیگر به ند عمل: پروسه پرورش باید از نظر کنترل جابجایی انسانرو

 ها از کارایی باالیی برخوردار باشد.داخل فارم جهت پیشگیری و رویارویی با بیماری

 دهد.تصویر ذیل برخی از عوامل بالقوه در ایجاد خطر بیماری را نشان می

 ده در رابطه با بیماریعوامل خطر دهن _ 16شکل 

 

 

 

 

جوجه                    

خوراک                    

 سالن              

 جوندگان          

آب                

پرندگان 

 وحشی     

 پرندگان دیگر

 انسان

 بستر

 حشرات

 هچر

 وسایل و تجهیزات

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واکسیناسیون

-جدول مندرج در ذیل برخی از مهمترین فاکتورهای ضروری جهت موفقیت در امر واکسیناسیون را نشان می

 دهد.

 

 

 نکات کلیدی

 محدود نمودن بازدید از فارم. 

 و تهیه تجهیزات ضروری برای بازدید کننده. تخمین 

 هایی در مورد ورود به فارم، شامل عوض نمودن سالن و پوشش پا برای کارمندان قرار دادن پروتوکل

 ها.و بازدیدکننده

 های مخصوص در ابتدای ورودی هر سالن.بار مصرف و یا پوتینتهیه پوشش پای یک 

 به داخل فارم قبل از ضدعفونی. عدم اجازه ورود به تجهیزات و یا وسایل 

 .تمامی وسایل موتوری باید قبل از ورود به فارم تمیز گردند 

 .تخمین شویتده مورد نیاز و ابزارهایی برای شستشو و ضدعفونی سالن 

 .تخمین شوینده مناسب و ابزار عمل فراخور آن جهت مدیریت بستر و انهدام آن 

 ن کافی جهت تمیز نمودن فارم  بین دو دوره.های حامل از طریق تامین زماکاهش پاتوژن 

 .تهیه شوینده مناسب و ابزار عمل مناسب جهت بهداشت خوراک، انتقال و تحویل آن 

  تهیه شوینده مناسب و ابزار عمل مناسب جهت مدیریت آب و مراعات اصول بهداشتی در رابطه با

 آن.

 .تهیه یک برنامه کنترل جامع 

 دن پرندگان مرده )تلفات(.تیه ابزار عمل جهت از بین بر 
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 آمیز بودن برنامه واکسیناسیونفاکتورهای مورد نیاز در جهت موفقیت _ 3جدول 

 کارائی واکسیناسیون واکسیناسیوناجرای  طراحی برنامه واکسیناسیون

ای هواکسیناسیون باید بر اساس توصیه

ای دامپزشکی و قوانین محلی و منطقه

های آزمایشگاهی و بوده و از طریق تست

 سطح سالمتی مورد ارزیابی قرار گیرد

های کمپانی سازنده پیگیری توصیه

 محصول جهت حمل و روش مصرف

ل دامپزشکی قبهای مطالبه نمودن توصیه

از واکسیناسیون پرندگان بیمار یا تحت 

 استرس

تک و یا دوگانه بودن واکسن باید به دقت  

و بر اساس سطح سالمت گله و سن 

 صورت پذیرد

تمیز نمودن متناوب سالن و بازدهی آن از  تهیه، حمل و اجرای صحیح واکسیناسیون

طریق جابجایی بستر جدید و تازه و 

 ها در محیط زیستکاهش حجم پاتوژن

نتیجه واکسیناسیون باید به صورت 

سازی گسترش سطح ایمنی و حداقل

عوامل بالقوه ناسازگار و تاثیرات آنها 

 باشد

باقی گذاشتن گزارشات 

 واکسیناسیون

-در نظر گرفتن زمان مناسب بین دو گله

ها نموده که ریزی کمک به کاهش پاتوژن

ا ردهد عملکرد گله تحت تاثیر قرار می

هایی که مجدد از بستر استفاده در مکان

 کنندمی

ه های مادر باید ببرنامه پیشگیری در گله

صورت مناسب و یکنواخت صورت 

-ادیبپذیرد تا سطح قابل قبولی از آنتی

 های عفونی طیهای موثر در برابر بیماری

 هفته اول زندگی جوجه فراهم آید

ود شزمانی که از واکسن زنده استفاده می

یک پایدار کننده واکسن نظیر استفاده از 

شیر خشک و یا پودر بدون چربی در آب 

قبل از واکسیناسیون باعث خنثی شدن 

گردد. کلر باعث تغییر در سطح کلر می

-تیتر واکسن و یا غیر فعال شدن آن می

 گردد

بازرسی منظم حمل واکسن، روش اجرا 

و پاسخ پس از آن امری حیاتی است 

تغییرات بوجود آمده و بهبود  جهت کنترل

 عملکرد

های مادری ممکن است بادیآنتی

مزاحمت ایجاد کنند در پاسخ به 

ها. سطح واکسیسناسیون برخی سویه

های مادری با افزایش سن گله بادیآنتی

 مادر کاهش پیدا خواهد نمود

تهویه و واکسیناسیون باید قبل از  

واکسیناسیون بهینه باشد به خصوص 

که واکسن در بدن جوجه در حال  زمانی

 واکنش است
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 سازی بیماریآشکار

موضوع است که چه چیز را از یک جوجه در یک سن تشخیص بیماری نیازمند دانشی جامع پیرامون این 

بخصوص انتظار داریم و چه چیز برای جوجه در این سن نابهنجار است. زمانی که مشکل خاصی در سالمتی گله 

توجه  های دامپزشکیا انتظار این مشکل را داریم بهتر است در سریعترین زمان ممکن به توصیه آید وبوجود می

 نماییم. 

شخیص بیماری بیشترین دقت باید بر روی باکتری و یا ویروسی باشد که در گله مبتال باعث بیماری در زمان ت

تواند علت پدید آمدن زننده سالمتی دارای تنوع وسیعی بوده، لذا هر عاملی میشده است. در واقع عوامل برهم

ند. های سالم بدست آیت از جوجههای غیرپاتوژنیک ممکن اسها و یا ویروسآن باشد. جمعیت کثیری از باکتری

های زنده گله آوری نمونه از جوجههای گوشتی نیازمند رکوردبرداری منظم و جمعادامه بهبود سالمت گله جوجه

 باشد.در سراسر پروسه تولید می

 نکات کلیدی

 ت ضعیف ها و مدیریتواند باعث ایمن نگه داشتن گله در مقابل بیماریواکسیناسیون به تنهایی نمی

 گله باشد.

 های دامپزشک گسترش و تدوین یافته و با مدیریت برنامه واکسیناسیون باید به همراه توصیه

 فارم مورد استفاده قرار گیرد.کارشناس 

  واکسیناسیون زمانی دارای تاثیر بیشتری خواهد بود که عامل بالقوه بیماری کاهش یافته و امنیت

 زیستی به خوبی اعمال گردد و یک برنامه مدون مدیریتی وجود داشته باشد.

 زی گردد.ریبازار پایههای موجود در های منطقه و واکسنبرنامه واکسیناسیون باید بر اساس بیماری 

 .هر پرنده باید دز کافی واکسن را دریافت نماید 

 ای اوالد هبرنامه واکسیناسیون گله والد باید بر اساس یک برنامه مناسب برای حفظ ایمنی جوجه

 ریزی گردد.  در درازمدت پایه
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هایی که آخرین دستاورد محققین در رابطه با پرورش، های محلی و ملی یعنی مکانهمچنین حضور در کنگره

روز کرده و آمادگی الزم جهت گردد، کارشناس فارم خود را بهمدیریت، سالمت و باقی پارامترهای تولید ارائه می

بینی را بدست آورد. وجود اهداف سیستماتیک زمانی که مسائل و مشکالت مربوط مقابله با شرایط غیر قابل پیش

 یابی نماید. بتواند عیب آید به مدیر کمک خواهد نمود تا بهتربه سالمت گله پیش می

 به این عوامل حتماً توجه نمایید:

 آلودگی و توکسین موجود در  -محتوای مواد مغذی -دلپذیری -توزیع -مصرف -آوریخوراک: فراهم

 آن.

 یکنواختی در پرتودهی و شدت. -روشنایی: مناسب بودن جهت رشد و توسعه بدن 

 بستر عمق -توکسین و آلودگی -موجود در بسترمیزان پاتوژن  -سطح آمونیاک -بستر: سطح رطوبت- 

 توزیع بستر. -مواد استفاده شده در ساخت

 موانع  -آوری هوای خنک و خوبفراهم -دما -رطوبت -آلودگی و توکسین موجود در آن -هوا: سرعت

 موجود بر سر راه تهویه.

 موجود و مصرف.سطح پاتوژن  -آوریفراهم -هاافزودنی -سیتیآلودگی و توکسی -آب: منبع 

 محدود کردن تجهیزات. -محدود کردن موانع -آوری آبراهم -آوری خوراکفراهم -فضا: تراکم گله 

  )تمیزکاری و  -کنترل دوره قبل -مراعات اصول بهداشتی: بهداشت محیط و محل )داخل و خارج سالن

 ضدعفونی جایگاه.

 .ایمنی: امنیت زیستی 

و  های مرتبط با سالمتی گلهشناسی تلفات و پارامترجسته، عوامل و سببای از نکات برنمونه 11و  11جداول 

هایی را در جهت کشف روش عمل و استفاده موثر از اهداف به منظور دهد. همچنین راهکیفیت آن را ارائه می

 کند.یابی سالمت گله پیشنهاد میعیب
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 روزگی دوره پرورش 7تا  1حل مسائل رایج در فاز  _ 11جدول 

 علل محتمل کشف مشاهده

 کیفیت ضعیف جوجه:
افزایش تلفات در زمان ورود جوجه 

(D.O.A ) 

 رفتار کند و کسل جوجه

 عملکرد عمومی جوجه:

 بند ناف معلوم

 سرخی تاج و غبغب

 دارسیاه پاخطوط چین

ناپدید شدن،تغییر رنگ و یا بدبو شدن 

 کیسه زرده یا بند ناف

خوراک، مراعات اصول بهداشتی، 

 و آب هوا
 تامین گله سالم و مرحله بهداشت

 حمل، ذخیره، انتقال بهداشتی تخم

بهداشت هچ، انکوباسیون )ستر( و 

 مدیریت پروسه گسترش هچ

 حمل و انتقال

نامناسب بودن جیره، منبع گله، هچ و 

 تجهیزات

پارامترهای نادرست جهت ذخیره تخم، 

رطوبت نسبی، درجه حرارت و 

 تجهیزات، مدیریت

از دست دادن نامناسب رطوبت در زمان 

 انکوباسیون 

زمان دهیدراتاسیون سبب افزایش 

هچ یا تاخیر در حذف جوجه از گسترش 

 شودهچ می

 روزگی( 4تا  1جوجه کوچک )
 

و  آب ،، هواروشناییخوراک، 

 فضا
ساعت پس از  24دان پر جوجه چینه

 تحویل

آوری و قابلیت دسترسی به خوراک فراهم

 و آب 

 راحتی گله و رفتار آنها

 

ها از نظر پر درصد جوجه 35کمتر بودن 

 دان پس از تحویلبودن چینه

 های ضعیفجوجه

 دانخوری و آبخوری نامناسب

 سطح نامناسب آب و خواک

 محل تجهیزات

 درجه حرارت و محیط زیست نامناسب

 های چاق و کوچکجوجه

 7تا  4جوجه کوچک در سنین 

 روزگی

، آب، ، هواروشناییخوراک، 

بستر، بهداشت، امنیت زیستی و 

 فضا
 مرحله دهیدراتاسیون جوجه

 شرایط سالن

 کیفیت خوراک و دسترسی به آن 

 زمان بین دو درگیری در گله

 

 تنوع در گله والد

 دهیدراتاسیون جوجه

 کیفیت ضعیف خوراک

 کیفیت ضعیف شرایط سالن

 ضدعفونی و شستشوی نامناسب

 بیماری

 امنیت زیستی ضعیف

 عدم رعایت بهداشت
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 روزگی 7حل مسائل رایج پس از  _ 11جدول 

 علل محتمل کشف مشاهده

 :بیماری
 متابولیک 

 باکتریایی

 ویروسی

 قارچی

 پروتوزوآها

 انگلی

 توکسینی

 

 

 

 استرس

، آب، ، هواروشناییخوراک، 

بستر، بهداشت، امنیت زیستی و 

 فضا
 بهداشت فارم پرورش

 های واگیر منطقهخطرات بیماری

 استراتژی پیشگیری

 واکسیناسیون و بیماری

 منبع و کیفیت خوراک

 روشنایی و تهویه

 

 زاعوامل بالقوه استرس

 درجه حرارت

 مدیریت

های مربوط به عوامل بازدارنده بیماری

 ایمنی

 شرایط ضعیف محیط زیست

 امنیت زیستی ضعیف

 خطرات باالی بیماری

 شرایط محیط زیست ضعیف

 امنیت زیستی ضعیف

 خطرات باالی بیماری

 ایمنی ضعیف در برابر بیماری

نامناسب یا اجرای ضعیف پیشگیری در 

 هابرابر بیماری

 کیفیت ضعیف خوراک

 ذخیره نامناسب خوراک

 زیاد بودن یا ناکافی بودن روشنایی 

 زیاد بودن یا ناکافی بودن تهویه

 مدیریت ناکافی فارم

 تجهیزات نامناسب

 پرندهآسایش و رفتار نامناسب 

شمار باالی تلفات پس از ورود به 

 کشتارگاه
 نرخ باالی آلودگی محیط

، آب، ، هواروشناییخوراک، 

بستر، بهداشت، امنیت زیستی و 

 فضا
ثبت رکوردهای گله و اطالعات سطح 

 سالمت گله

تاریخچه گله در طول رشد پایانی )از 

 قبیل خوراک، آب(

پتانسیل تجهیزات از نظر در معرض خطر 

 فرسایش قرار گرفتن در داخل فارم و یا

تجربه و سطح آموزش انفرادی در رفتار 

با پرنده شرایط در طول زمان برداشت و 

 حمل پرنده )هوا و تجهیزات(

 
 میزان سالمتی در طول انتهای دوره

 تاریخچه مدیریت 

رخدادهایی که سالمت جوجه و رفتار 

 آنها را به خطر انداخته است

ان و خدمه در طول رفتار نامناسب کارگر

 انتقال

شرایط نامناسب )آب و هوا یا تجهیزات 

مربوطه( در طول حمل جوجه و انتقال به 

 کشتارگاه 
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 تشخیص بیماری

 تشخیص مشکالت سالمتی دربرگیرنده چند قدم است.

در تشخیص یک بیماری و نقشه اجرای استراتژی کنترل، مهم است که بخاطر داشته باشید تشخیص بهتر ناشی 

 که نتیجه آن ایجاد کنترل عمل موثر خواهد بود. از کشف و شهود بیشتر است

 تشخیص اولیه بیماری بسیار مهم خواهد بود. 

تواند به عنوان شاخصی در جهت تشخیص به کار برده باشد که میهایی میجدول ارائه شده در ذیل شامل راه

 شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 آگاهی از انتظارات و میزان خطای ناشی از انحراف از این انتظارات. 

 .مشاهده، کشف، تشخیص و عمل 

 .استفاده از یک هدف سیستماتیک در نیل به اهداف 
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 هایی از بیماریتشخیص نشانه_  12جدول 

تجربیات مشاهدات به وسیله 

 شخصی در داخل فارم

 اطالعات و آنالیز گزارشات فارم و آزمایشگاه

 تلفات روزانه و هفتگی سرکشی روزانه به فارم ارزیابی روزانه رفتار پرنده

عملکرد پرنده )پردرآوری، اندازه، 

 یکنواختی و رنگ(

آزمایشات روتین پس از مرگ از 

 های مریض و سالممرغ

 مصرف آب و خوراک

تغییرات شرایط محیطی )تغییر 

کیفیت بستر، گرما و سرما و 

 استرس ناشی از آنها، تهویه(

های مناسب بر آوری نمونهجمع

اساس اندازه، انتخاب مناسب 

آنالیزهای ثانویه و آزمایشات پس از 

 مرگ

 گرایشات مربوط به درجه حرارت

از ) هاهای کلینیکی بیمارینشانه

قبیل اختالالت تنفسی یا 

دیسترس تنفسی، کسلی و 

تورفتگی جوجه، وضعیت مدفوع 

 و صدای جوجه(

آزمایشات میکروبی معمول از فارم، 

خوراک، بستر، پرنده و دیگر موارد 

 مقتضی

تلفات ناگهانی پس از ورود به 

داخل سالن یا پس از رسیدن به 

 کشتارگاه

آزمایشات تشخیص صحیح و  یکنواختی گله

 مناسب خونی

 قوانین کشتار

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 مشاهدات روزانه. 

 .رکوردبرداری صحیح 

 هابررسی سیستماتیک بیماری 
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 چهارمبخش 

 

 سالن و محیط زیست

 اهداف

ایجاد محیطی برای زیست پرنده که اجازه کسب حداکثر عملکرد را در نرخ رشد، یکنواختی، کارایی خوراک و 

 داده، در حالی که سالمت و رفتار پرنده به خطر نیفتد. بازدهی آن را

 

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 سالن و سیستم تهویه 

 سیستم تهویه حداقلی 

 سیستم تهویه انتقالی 

 سیستم تهویه تونلی 

 سیستم خنک کننده تبخیری 

 های گوشتیروشنایی برای جوجه 

 مدیریت بستر 

 تراکم گله 
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 زیست سالن و محیط

 

 سالن و محیط زیست مربوط به اصول

کنترل محیط زیست پرنده از طریق کنترل تهویه در واقع همان اصل کنترل محیط زیست است. ضروری است که 

ی اهوای تازه در واقع نیازمندیمنبع خوبی از هوای پاک و سالم را به صورت پایدار در اختیار پرنده قرار دهیم. 

دوره پرورش باید برای جوجه تامین شود چرا که امری ضروری در رابطه با سالمت پرنده است که در تمام طول 

 باشد. و کسب حداکثر پتانسیل در امر عملکرد می

در طول دوره کند که درجه حرارت داخل سالن در محدوده حرارتی آسایش پرنده باقی بماند. تهویه کمک می

ترین موضوع پرورش طی این دوره است، اما پس از آن و بهینه اصلیآغازین پرورش نگهداری پرنده در دمای 

ردد. گهای مذکور میهای رشد و پایانی این خنکی پرنده است که تبدیل به موضوع اساسی طی دورهدر طی دوره

هویه تسالن و سیستم تهویه مورد استفاده بستگی به شرایط جوی دارد اما تمامی مواردی که تاثیر بسزایی بر روی 

دارد باید در جهتی باشد که حذف کننده مازاد گرما و رطوبت ، توسعه دهنده اکسیژن و بهبود دهنده کیفیت هوا 

  از طریق حذف گازهای مضر باشد.

کنند در سطح بازار موجود ، رطوبت نسبی و درجه حرارت را بررسی میCO2سنسورهایی که سطح آمونیاک، 

ا اکسیژن هزمان با رشد جوجهتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. هماتومات میبوده و جهت تکمیل سیستم تهویه 

ش یابد. اشتعال از طریق تجهیزات مربوط به گرمایمصرفی و گازهای تولیدی دفعی  به همراه تبخیر آب افزایش می

  گردد.باعث افزایش گازهای دفعی در سالن می

 هوا

باشد. و تبخیر آب می CO2 ،COکننده هوا در داخل محیط زیست سالن گرد و غبار، آمونیاک، ترین آلودهعمده 

کرد پرنده عملدر زمان افزایش، این عوامل منجر به تخریب سیستم تنفسی، کاهش بازدهی تنفس و کاهش بازدهی 

 گردد.می
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کشد )آسیت، بیماری مربوط به ادامه در معرض آلودگی قرار گرفتن و افزایش رطوبت هوا ماشه بیماری را می

(، تنظیم درجه حرارت را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر باعث کاهش کیفیت بستر CRDسیستم تنفسی یا 

 گردد.می

 های رایج در محیط سالنتاثیر برخی از آلوده کننده _ 13جدول 

 شود.احساس می PPM 10از طریق حس بویایی در غلظت باالتر از  آمونیاک

>20 PPM کند.مایع شش را تخریب می 

>10 PPM  های تنفسیپذیری در برابر بیماریافزایش آسیب. 

>10 PPM .کاهش نرخ رشد 

 منجر به آسیت و در سطوح باالتر مهلک و کشنده است. PPM 351< کربن دی اکسید

 است.و در سطوح باالتر مهلک گیری باعث کاهش ظرفیت اکسیژن PPM 111 کربن مونو اکسید

 های تنفسی.آسیب به دستگاه تنفسی و افزایش استعداد ابتال به بیماری گرد و غبار

 71درجه سانتیگراد و باالتر به همراه  23همراه با درجه حرارت تاثیر بسزایی دارد. در  رطوبت

 دهد. درصد رطوبت نسبی، رشد را تحت تاثیر قرار می

 

 

 

 آب

تم گردد. این آب باید از طریق سیسکه از طریق دستگاه تنفسی وارد محیط می کنندها مقداری آب تولید میجوجه

نوشد که از کیلوگرم آب در طول دوره پرورش می 5/7کیلوگرمی در حدود  5/2تهویه حذف گردد. یک جوجه 

جوجه  1111شود. این شاخص برای کیلوگرم آن به داخل اتمسفر سالن بازگردانده می 7/5این مقدار در حدود 

گر ا . این آب بارگذاری شده در محیط سالن باید از طریق سیستم تهویه حذف گردد.باشدتن آب می 57برابر 

 یابد. مصرف آب به هر دلیلی آفزایش یابد نیازمندی جهت حذف رطوبت نیز به همان نسبت افزایش می
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 استرس گرمایی

انتیگراد است. زمانی که درجه حرارت محیط درجه س 41های گوشتی در حدود درجه حرارت طبیعی بدن جوجه

اند. افزایش زمان ها در حقیقت وارد استرس گرمایی شدهرسد جوجهدرجه سانتیگراد می 35زیست به باالی 

. این شکل نشان داده شده است 17تابش، درجه حرارت و افزایش استرس گرمایی و تاثیرات آن در شکل شماره 

 گردد. ت محیط، میزان تابش و رابطه این دو برمیدر واقع به ارتباط درجه حرار

 ارتباط بین درجه حرارت محیط زیست، زمان تابش و درجه حرارت بدن  _ 17شکل 

 نکته 

                                                                                                مرز تلف شدن   

 دمای محیط زیست )سانتیگراد(

گیرد: دفع حرارت محسوس و غیر محسوس. در بین ها از دو طریق صورت میتنظیم درجه حرارت بدن جوجه

اده که ممکن است از سانتیگراد دفع درجه حرارت محسوس رخ ددرجه حرارت  25تا  13درجه حرارت بین 

درجه  31طریق همرفتی و یا تشعشع به هوای سرد محیط صورت پذیرد. زمانی که درجه حرارت به باالی 

ا هیابد دفع گرما از طریق نامحسوس رخ داده که این امر از طریق تبخیر آب از سطح ششسانتیگراد افزایش می

راه از دست دادن گرما و درجه حرارت  2گیرد. ارتباط بین مرغ و افزایش نرخ تنفسی صورت می له زدنو یا له

 نشان داده شده است.  14محیط زیست در جدول 

د(
گرا

انتی
)س

ن 
بد

ت 
رار

 ح
جه

در
 

 ساعات تابش

س در دقیقه
 نرخ تنف
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 های گوشتیاز دست دادن گرما در جوجه _ 14جدول 

 درجه حرارت محیط زیست
 درصد از دست دادن گرما

 نامحسوس )تبخیر( محسوس )تشعشع و همرفتی(

11°C 77 23 

30°C 74 26 

31°C 11 31 

خواه از طریق تبخیر دهد که پرنده کنترل درجه حرارت بدن خود را طی یک روند انرژینفس نفس زدن اجازه می

های هوایی انجام دهد. در شرایط رطوبت باال نفس نفس زدن دارای تاثیر و آب از سطح دستگاه تنفسی و کیسه

هایی که درجه حرارت باال بوده و این شرایط برای مدت طوالنی در سالن حاکم مکانباشد. در بازدهی کمتری می

باشد، و از طرف دیگر رطوبت نیز همراه با دما باال باشد، نفس نفس زدن ممکن است جهت کنترل دمای بدن 

 باشد که بر جوجه حاکم است.نامناسب باشد. این شرایط همان استرس حرارتی می

شود درجه حرارت وارد شده به محیط از جانب پرنده افزایش وارد شرایط استرس گرمایی میزمانی که جوجه 

رود، طی این شرایط میزان ، و از طرف دیگر نرخ پمپاژ قلب و میزان متابولیسم همزمان با آن باال میپیدا کرده

ثر ناشی از این عوامل و اکند. این عوامل یا به عبارت دیگر استرس فیزیولوژیکی اکسیژن خون کاهش پیدا می

 تواند کشنده باشد. متقابل آنها می

دهنده این باشد که دمای سالن یا محیط تواند نشاناگر پرنده در حال نفس نفس زدن مشاهده گردد این امر می

 خارج ساز سالن باال بوده و یکنواختی پخش هوا برهم خورده است. 

 راهکارهایی جهت کاهش استرس حرارتی:

  تراکم گلهکاهش 

 دهیاطمینان از خنکی و برودت موردنیاز جوجه، کاهش نمک آب در تمام مدت خوراک 

  تا متر بر ثانیه 2افزایش جریان هوا در باالی سر پرنده به 

 کاهش تاثیرات گرمای تابشی از جانب خورشید 

  تراکم گلهکاهش اثرات افزایش درجه حرارت از طریق جدا نمودن جنس نر و ماده و در نتیجه کاهش 
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 سالن و سیستم تهویه

 نوع پایه از سیستم تهویه وجود دارد: طبیعی و مصنوعی. 2

 تواند:ها( که می)باز گذاشتن پنجره طبیعی

  بدون کمک مکانیکی 

 .همراه با کمک مکانیکی باشد 

 تواند:)کنترل شرایط محیط زیست سالن( که می مصنوعی

 حداقلی 

 انتقالی 

 تونلی 

 پدهای تبخیری 

 ساز باشد.پاش و رطوبتمه 

 

 

 ها(ها )اینلتتهویه طبیعی: باز گزاردن پنجره

(. 14باشد )شکل ها و یا درها میهای موجود در اطراف سالن، درپوشتهویه طبیعی مربوط به باز گذاشتن پرده

ود در موج ایجاد پدیده همرفتی گرمایهای موجود در اطراف سالن به منظور تهویه طبیعی شامل باز کردن اینلت

 باشد.سالن به خارج از سالن می

 ها باز شده و اجازه ورودشود پردهباشند. زمانی که هوا گرم میترین شکل تهویه طبیعی میهای جداری رایجپرده

به منظور عدم جریان هوای سرد به  هاشود پردهشود، از طرف دیگر زمانی که هوا سرد میهوای بیرون داده می

 شوند. داخل بسته می
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 یک مثال از تهویه طبیعی _ 14شکل 

 

ای مطلوب باشد تا به گونهساعته شرایط محیط زیست می 24تهویه جداری )با اینلت یا پرده( نیازمند مدیریت 

های جداری به منظور تصحیح برای عواملی نظیر درجه حرارت، و تنظیم پردهکنترل گردد. بررسی مداوم شرایط 

ها و تهویه طبیعی سالن در حال حاظر باد به طور روزانه مورد نیاز است. باز کردن جداره رطوبت، سرغت و مسیر

های بزرگ نیازمند کنترل شرایط محیط زیست سالن که شامل ارائه شرایط کمتر رایج است چرا که مدیریت گله

 باشد. مانی، نرخ رشد، ضریب تبدیل مطلوب خوراک و راحتی پرنده است میبهتر زنده

های جداری حجم بزرگی از هوای بیرون وارد سالن شده که این امر تساوی شرایط داخل در زمان باز بودن پرده

های جداری تنها زمانی که درجه حرارت خارج سالن نزدیک به درجه و خارج سالن را به همراه دارد. پرده

 ه سرعت باد خارج سالن و توانایی وخل سالن باشد کارساز است. نرخ تهویه در این سیستم وابسته بحرارت دا

ها ایجاد درآب و هوای گرم و داغ با حداقل سرعت باد، فن  باشد.ها در بهبود موثر چرخش هوا میهمیاری فن

 ها، چرا که اینسازها باید مورد استفاده قرار گیرند به همراه فنها و یا رطوبتپاشکنند. مهباد سرد و خنک می

 گردد.یر ثانویه در سطح سرما میعمل باعث ایجاد تاث

ها در سطح کوچکی باز هستند، هوای سنگین خارج با حداقل سرعت وارد سرد، زمانی که پرده در آب و هوای 

مشابه  هایگردد. در زمانکند که باعث ایجاد سرما و خیسی بستر میشده و سریعاً به سمت کف سالن سقوط می

در آب و هوای تواند منجر به شناوری درجه حرارت بیشتر گردد. می  شودهوای گرمی که از سالن خارج می
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کند. در آب و هوای ها به درهم آمیختن هوای سرد ورودی با هوای گرم داخل سالن کمک میسرد چرخش فن

های جداری که کل این مجموعه به وسیله ها مورد نیاز است به همراه فنها و پردهسرد عملکرد اتوماتیک پنجره

 شوند.ایمرهای مجهز به ترموستات عملیاتی میت

  تهویه مصنوعی: کنترل شرایط محیط زیست سالن

د. کنترل باشترین روش تهویه مورد استفاده جهت کنترل شرایط محیط زیست سالن میتهویه فشار منفی رایج

دد. گردر داخل سالن میبهتر نرخ مبادله جریان هوا و تهیه الگوهای جریان باد باعث ایجاد یکنواختی شرایط 

های الکتریکی به منظور کشش هوای خارج از سالن به داخل و در نتیجه ایجاد سیستم تهویه فشار منفی از فن

(. در واقع این سیستم باعث ایجاد قسمتی از خالء )فشار منفی 13گیرد )شکل فشار منفی مورد استفاده قرار می

های کناری و کنترل عبور هوای خارج و یا جریان آن از طریق پنجره که نتیجه آنیا ساکن( در داخل سالن شده 

گردد از طریق میزان خالئی که در داخل سالن وجود دارد سرعت هوایی که وارد سالن می باشد.این چرخش می

های ورود هوا وجود ها و مساحت پنجرهشود. در این چرخش یک نوع عملکرد متقابل از ظرفیت فنتعیین می

 .دارد

 یک مثال از تهویه فشار منفی _ 13شکل 

   

عملکرد وکلید رسیدن به فشار منفی درست و صحیح و یا فشار ساکن، تطبیق اندازه واحدهای جداری با شمار 

ر های جداری و میزان باز شدن آنها و شماهای کنترل مکانیکی به طور خودکار تنظیم پنجرهباشد. سیستممی هافن

ق توان از طریکند. میزان فشار داخل سالن را میعملیاتی شوند را به طور خودکار کنترل میهایی که باید فن
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اند بدست آورد. همچنان که شوند و یا بر روی دیوار سالن نصب شدههایی که با دست حمل میفشارسنج

از به عملیاتی د زمانی که نیها  بایکنند، نرخ تهویه باید افزایش یابد. کنترل اتوماتیک فنهای گوشتی رشد میجوجه

باشد آغاز گردد. تمامی موارد ذکر شده از طریق تجهیز سالن با سنسورهای درجه حرارت و یا شدن آنها می

 اند.اند قابل دسترسها قرار داده شدههایی که در مرکز سالن در باالی سر جوجهترموستات

 شود:روش متفاوت عملیاتی می 3تهویه فشار منفی بر طبق نیاز پرنده به تهویه در 

 تهویه حداقلی 

 تهویه انتقالی یا ساکن 

 تهویه تونلی 

 گیرد، یک ژنراتور جهت مواقع اورژانسی مورد نیاز است.بر اساس هر سیستمی که مورد استفاده قرار می

 سیستم تهویه حداقلی:

گیرد. هدف از کاربرد رار میاین سیستم جهت مناطق دارای آب و هوای خنک و پرندگان جوان مورد استفاده ق

آوری هوای تازه و حذف گازهای مانده در سالن، حذف بهینه مازاد رطوبت و گازهای مضر این سیستم فراهم

 باشد در حالیکه درجه حرارت بهینه در داخل سالن حفظ گردد.می

 درجه حرارت:

جوجه آورده شده است. میانگین و قسمت مدیریت  1های گوشتی در بخش های درجه حرارتی جوجهنیازمندی

درجه سانتیگراد در روز  21درجه سانتیگراد در روز اول تا حدود  31ها از حدود درجه حرارتی مورد نیاز جوجه

شود(.البته درجه حرارت واقعی و موثر ممکن است بر اساس باشد )پس از آن تا زمان کشتار ثابت میمی 27

 از اعداد و ارقام موجود در این کاتالوگ باشد. ها متفاوت شرایط جوی و رفتار جوجه

 تهویه:

 دهد.جوجه در داخل سالن نشان می 21111حداقل نرخ تهویه را برای  15جدول 
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 جوجه( 21111حداقل نرخ تهویه )به ازای  _ 15جدول 

سن پرنده 

 )روز(

مترمکعب در ساعت به ازای هر 

 پرنده

 کل تهویه مورد نیاز در ساعت

1-7 16/1 3211 

4-14 42/1 4411 

15-21 53/1 11411 

22-24 44/1 16411 

23-35 33/1 14611 

36-42 14/1 23611 

43-43 35/1 27111 

51-56 52/1 31411 

کلید موفقیت تهویه حداقلی ایجاد خالء جزئی )فشارمنفی( است در حالیکه هوا با سرعت مطمئن وارد سالن 

ورودی با هوای گرم در باالی سر جوجه درهم آمیخته شود، ارجحیت دارد بر شود. این اطمینان که هوای می

 بهها سرعت هوای ورودی باید از طریق تمامی پنجره سقوط مستقیم هوا بر روی سر جوجه و خنک شدن آنها.

 صورت یکنواخت و با جریان یکسان صورت بپذیرد. 

کنند یا درجه ها رشد میده شده است. همچنان که جوجهزمان الزم برای این نوع تهویه و محاسبه آن در ذیل آور

ها باید مجدداً کالیبره گردد تا اطمینان حاصل شود که بر اساس یابد، تایمر فنحرارت هوای خارج افزایش می

شود. به ازای هر یک درجه نیاز پرنده و طبق تغییر شرایط جوی همچنان تهویه مناسب سن جوجه فراهم می

 ها مجدداً تنظیم گردند.یر در درجه حرارت محیط باید ترموستاتسانتیگراد تغی

 ها:محاسبه به منظور تهویه حداقلی و مدت زمان عملیاتی شدن فن

ته های ذیل باید به کار گرفها به منظور تامین تهویه حداقلی، قدمجهت تعیین فاصله زمانی عملیاتی شدن فن

 شوند:
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  نرخ دقیق تهویه ممکن است با توصیه شده است.  7به دست آوردن نرخ تهویه حداقلی که در بخش

توجه به نژاد و جنس تفاوت داشته باشد. برای هر سالن مرغداری با توجه به کمپانی تولید کننده جوجه 

یه تهوون های فنی اطالعات تخصصی پیرامروزه و محیط پرورش و استفاده از ارائه دهنده سرویسیک

+ ارائه شده است. 16تا  -1های بین برای درجه حرارت 7نرخ تهویه در بخش  و نرخ آن به دست آورد.

و برعکس  تر یک کاهش جزئی در نرخ تهویه ممکن است مورد نیاز باشدهای پاییندر درجه حرارت

 یابد.های باالتر مسلماً این نرخ افزایش میبرای درجه حرارت

  :محاسبه کل نرخ تهویه مورد نیاز برای هر سالن )کل مترمکعب برای هر سالن در ساعت( برابر است با 

 شمار پرندگان موجود در سالن ×کل تهویه حداقلی = نرخ تهویه حداقلی به ازای هر پرنده 

 ها برابر است با:محاسبه درصد مدت زمان فعالیت فن 

ها = درصد مدت زمان فعالیت فن
وردم نیاز کل تهویه 

هایفن مورد استفاده ا ظرفیت کل 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 های جوان در زمان شب و یا تهویه زمستانه مورد استفاده واقع تهویه حداقلی در واقع برای جوج

 شود.می

  ضروری است که تهویه در داخل سالن بدون توجه به درجه حرارت بیرون سالن جهت تهیه

دفعی و رطوبت مازاد تهیه گردد )طی زمستان هم جدای از سرمای هوای تازه و حذف گازهای 

 بیرون سالن به تهویه جهت ورود هوای تازه و خروج هوای مانده در داخل سالن نیاز است(.

 های کالیبره شده عملیاتی گردند.سنجتهویه حداقلی باید از طریق زمان 
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 سیستم تهویه انتقالی

ریزی شده است. این اصل تهویه که شامل دمای خارجی و سن پرنده است پایه 2پایه سیستم تهویه انتقالی بر 

 دارای هوای گرم و یا سرد باشد قابل اجرا است.سیستم در مناطقی که 

-رجهدباشد، سیستم تهویه انتقالی بر اساس می اجرا_زمانهایی که سیستم تهویه حداقلی بر اساس مکان

که نرخ جابجایی زیادی از هوا نسبت به جابجایی کم مورد نیاز باشد باشد. تهویه انتقالی زمانی می اجرا_حرارت

 یحداقلسنج سیستم تهویه قابل اجرا است. هر زمانی که سنسورهای درجه حرارت تغییری را نشان دهند، زمان

د، اما کنعمل می حداقلیتهویه از طریق مسیری مشابه با  انتقالیگردد. تهویه ها را باعث میحفظ عملکرد فن

 کنند. های با ظرفیت بزرگتر ظرفیت بیشتری از تبادل هوا را ایجاد میفن

اشد. در سیستم بگرهای فشار منفی میها( به کنترلهای جداری )اینلتموفقیت تهویه انتقالی نیازمند پیوستن پنجره

ی تواند حذف گردد. معموالً تهویه انتقالی زمانسالن میحرارت بدون تغییر در سیستم تهویه از داخل  تونلیتهویه 

تر نباشد مورد درجه باالتر و یا پایین 6که درجه حرارت خارج از سالن از درجه حرارت بهینه سالن بیش از 

درجه اختالف داشته و باالتر  6گیرد. اگر درجه حرارت خارج از سالن از دمای بهینه سالن بیش از استفاده قرار می

ین زمانی که تهویه تونلی قادر به انجام اها در سیستم تهویه انتقالی نخواهند توانست برودت کافی را اشد، فنب

های مورد استفاده در مسیر تر باشد، فندرجه پایین 6کار است تهیه نماید. اگر دمای خارج از سالن از دمای بهینه 

 د.برنها باال میتهویه انتقالی خطر لرزش را در جوجه

  

  

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 زی شده ریباشد که بر اساس دمای خارج و سن پرنده پایهتهویه انتقالی یک سیستم گردش دما می

 است.

 گیرد.تهویه انتقالی زمانی که افزایش جزئی در تبادل هوا نیاز باشد مورد استفاده قرار می 

  درجه ±6به طور کلی تهویه انتقالی ممکن است زمانی که درجه حرارت خارج از سالن از 

 باالتر نباشد مورد استفاده قرار گیرد. سانتیگراد دمای بهینه سالن
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 تهویه تونلی

 دهند.ها را در منطقه آسایش حرارتی قرار میتهویه تونلی در آب و هوای گرم و خشک جوجه

سانتیمتر فن برای  122نماید. هر ها میحداکثر مبادله هوا، پدیده سرما و ایجاد باد در باالی سر جوجهتهویه تونلی 

 °Cهفته این نسبت به  4کند. برای پرندگان باالی ایجاد می C° 4/1 هفته سن باد سردی در حدو 4پرندگان زیر 

نزل یابد. این نرخ تدرجه حرارت موثر تنزل می کند،کند. همچنان که سرعت هوا افزایش پیدا میتنزل پیدا می 7/1

 C° 32باشد. بنابراین طی زمانی که دمای خارج سالن تر میهای مسنبرابر جوجه 2های جوان برای جوجه

هفته سن( درجه حرارتی  4های جوان )شود جوجهمتر بر ثانیه در داخل سالن سبب می 1باشد، سرعت هوای می

درجه متر بر ثانیه افزایش یابد، پرندگان مذکور  5/2کنند. اگر سرعت هوا به حدود  را احساس C° 23در حدود 

دهد. در درجه سانتیگراد سقوط دما را نشان می 7نمایند که در حدود احساس می C° 22حرارت را در حدود 

 باشد. ( میC° 4هفته سن( این سقوط دما در حدود نصف رقم قبلی) 7تر )عوض برای یک پرنده مسن

اده از باشد. اگر سالن تنها به جهت استفرفتار پرندگان بهترین راه جهت دستیابی به نقطه آسایش پرندگان می

اید مورد های جوان بسیستم تهویه تونلی طراحی شده باشد، بنابراین یک اخطار قابل توجه که در رابطه با جوجه

تر سرعت حقیقی هوا باید در های جواناست. برای جوجه توجه قرار گیرد، مستعد بودن آنها به تاثیر باد سرد

های تونلی در زمانی که آب و هوا گرم است پرندگان تمایل متر بر ثانیه یا کمتر از آن باشد. در سالن 15/1حدود 

هایی که جریان درستی از هوا در آن جریان داشته در سالن ها جابجا شوند.دارند به قسمت باالی ورودی اینلت

اشد تفاوت درجه حرارت بین اینلت و خروجی نباید زیاد باشد. سالنی که مشکل جابجایی پرندگان را دارد ب

روزگی مشکل جابجایی  21متر تا سن  31های جابجایی با فاصله میانگین بهینه تولید نخواهد داشت. نصب نرده

  دهد. پرندگان را کاهش می
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 سیستم سرمای تبخیری

افزایش سرعت جریان هوا در سیستم تهویه تونلی به معنای وجود شرایط مناسب جهت اضافه نمودن سیستم 

ونلی بازدهی تهویه تباشد. سرما ساز تبخیری جهت بهبود شرایط زیست در هوای گرم و باال بردن تبخیری می

ر شود. دگیرد. در این سیستم از تبخیر آب جهت کاهش درجه حرارت سالن استفاده میمورد استفاده قرار می

 ه کاهش درجه حرارت استهای درجه حرارت سالن نسبت بواقع این سیستم بهترین ابزار برای تهیه نیازمندی

 باشد. زا میکه در حال حاضر بسیار استرس

 تبخیری تاثیرگذار است شامل:فاکتور اساسی که بر سرما ساز  3

 درجه حرارت بیرون سالن 

 رطوبت نسبی هوای بیرون 

 بازدهی تبخیر ساز 

 است. ساز یا مه پاشسیستم ابتدایی سرما ساز تبخیری شامل پد سلولزی همراه با تهویه تونلی و رطوبت  2

 پد سلولوزی همراه با تهویه تونلی

( انجام عمل 21سیستم پد سلولوزی از طریق کشیدن هوای خارج سالن به داخل صفحات سلولوزی )شکل 

تاثیر پد سلولوزی سرما و کنترل سرعت جریان هوای محیط زیست در زمانی است که درجه حرارت  2نماید. می

 نکات کلیدی

  مناطقی که دارای آب و هوای گرم و داغ و یا مناطقی که در آن به طور معمول تهویه تونلی برای

 گیرد.یابند مورد استفاده قرار میپرندگان درشت پرورش می

 شود.سرما از طریق سرعت جریان باالی هوا ایجاد می 

 .استفاده از رفتارشناسی پرندگان جهت دستیابی به شرایط محیط زیست صحیح 

 های جوان به کار گرفته شود چرا که مستعد لرزش از طریق باد هستند.جوجه دقت باید در مورد 

 های جابجایی باید مورد توجه قرار گیرد. بارگذاری و نصب نرده 
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تواند از طریق اطمینان از رسد است. افزایش بیش از اندازه رطوبت سالن میراد میدرجه سانتیگ 23به باالی 

درجه سانتیگراد در  27سیستم مه پاش/ پد سلولوزی و عملکرد دقیق آن در هنگامی که درجه حرارت کمتر از 

 ای باشد که رطوبت آن به طور طبیعی باالست کاهش یابد. نواحی

 سیستم کولینگ پد به همراه سیستم تهویه تونلی _ 21شکل 

 مه و رطوبت ساز

های مه پاش که در مسیر ورود هوا قرار دارد باعث سرد سیستم مه پاش هوای گرم را داخل کرده و از طریق نازل

مه ساز باید در نزدیکی ورودی هوا ساخته شده تا بتواند سبب افزایش نرخ تبخیر شود.  گردد.خطوطشدن هوا می

 افزایش خطوط تبخیر ساز باید در امتداد سالن صورت پذیرد.

 

 

 

 

 جریان هوا

 هوای خنک ورودی به سالن

 آب

 آب جهت چرخش دوباره

 هوای گرم

 پد تبخیر ساز
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 ای از سیستم مه پاشنمونه _ 21شکل 

 

 ساز وجود دارد:نوع سیستم مه 3

  :میکرون. 311حدود  اتمسفر فشار: اندازه ذرات تا 14تا  7سیستم فشار پایین 

  :میکرون. 15الی  11اتمسفرفشار: اندازه ذرات تا حدود  41تا  24سیستم فشار باال 

  :میکرون. 5اتمسفر فشار: اندازه ذرات تا حدود  63تا  44سیستم سوپر فشار باال 

ردد. سیستم گتواند سبب خیسی بستر تر اگر رطوبت سالن باال باشد میسیستم فشار پایین با اندازه ذرات درشت

ات رساند. اندازه ذرفشار باال باقیمانده رطوبت سالن را در شرایطی که خارج از حد استاندارد باشد به حداقل می

در صورتی که خوب باشد به کاهش خیسی بستر که به خصوص در اوایل دوره پرورش بسیار مهم است به 

 رساند.حداقل می
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 های گوشتیروشنایی و نور برای جوجه

های نوری پیچیده قابلیت کسب موفقیت را ندارند. برنامه نوری قابلیت اجرای آسان آن است. برنامهویژگی یک 

های نوری قانونی است که باید قبل از شروع برنامه از جانب کارشناس اتخاذ شده باشد. نور در واقع نیازمندی

 رابطه وجود دارد: جنبه مهم در این 4گوشتی است.  تکنیک مدیریتی مهمی در امر تولید جوجه

 )طول موج )رنگ 

 شدت جریان 

 دوره روشنایی 

 های تناوبی(توزیع نور )برنامه 

 باشند.دوره روشنایی و توزیع آن دارای اثر متقابل می

های گوشتی جهت تداوم ضروری نوردهی مورد استفاده برنامه روشنایی توسط بسیاری از پرورش دهندگان جوجه

تا  31باشد که پس از یک دوره تاریکی کوتاه مدت )شامل دوره روشنایی بلند مدت میگیرد. این سیستم قرار می

و  دهد تا با شرایط تاریکی آشنا شدهدقیقه( قرار گرفته است. این دوره کوتاه مدت تاریکی به پرنده اجازه می 61

م دهد.  برنامه نوری مداوتوانایی مدیریت زمانی مواقعی که سیستم برق رسانی خراب گردیده است را به آنها می

 شد اما این عمل درست نبوده است.در گذشته جهت کمک به حداکثر افزایش وزن روزانه به کار گرفته می

 نکات کلیدی

 ها و خطوط اینلت.سازها، تبخیر کندهها، مه نگهداری فن 

 گیرد تا ارتقاع دهد سیستم تهویه تونلی را.تبخیر ساز مورد استفاده قرار می 

 2 .نوع سیستم تبخیر ساز وجود دارد: پد سلولوزی و رطوبت / مه ساز 

  رسد از طریق عبور آب از درجه سانتیگراد می 23پد سلولوزی زمانی که درجه حرارت به باالی

 گردد.ل سیستم پد و عبور همزمان هوای گرم به داخل پد باعث سرد شدن هوا میداخ

 د. گردسیستم مه پاش با ورود هوا و تبخیر آب پمپ شده به داخل مه پاش سبب خنکی هوا می

 گردد.سیستم فشار قوی باعث کاهش باقیمانده رطوبت می
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در معرض تاریکی قرار گرفتن تحت تاثیر قرار خواهد داد تولید پرنده، سالمت، فعالیت هرمونی، نرخ متابولیک، 

 ر جوجه را.تولید گرما، متابولیسم، فیزیولوژی و رفتا

 اطالعات پائین تایید کننده اثرات در معرض تاریکی قرار گرفتن است:

 اگرچه ممکن است بعداً رشد جبرانی پرندگان را قادر سازد تا وزنی برابر با میانگین  کاهش رشد اولیه(

 کاهشهایی که دارای وزن بازار به دست آورند، اما نباید مدت زمان تاریکی افزایش یابد(. برای جوجه

کیلوگرم( رشد جبرانی امکان ندارد به وزنی که از طریق تاریکی از دست رفته  611/1وزن هستند )زیر 

 است، دست پیدا کند.

  بهبود بازدهی خوراک از طریق کاهش متابولیسم در طول تاریکی و یا تغییر منحنی رشد )مقعرتر شدن

 منحنی(.

 بهبود سالمت پرنده از طریق کاهش مرگ ناگهانی (2SDS)های اسکلتی.آسیت و ناهنجاری 

 : تحت تاثیر قرار دادن بازدهی الشه با 

 کاهش نسبت گوشت سینه 

 افزایش نسبت قسمت پا 

 بینی )بیشتر، کمتر، بدون تاثیر( در چربی محوطه بطنییک تغییر غیر قابل پیش 

جریان ثابت باشند. نرخ رشد های نوری باید بر مبنای برنامه روز بلند تهیه و دارای یک شدت تمامی برنامه

های بنفش تا سبز( نسبت به نانومتر باشد )رنگ 561تا  415های گوشتی زمانی که طول موج تابش بین جوجه

 نانومتر یا پهنای طیف سفید رنگ بهتر خواهد بود.  635باالی 

مصرف  عالیتلوکس پس از آن، ف 11تا  5روزگی و  7تا  1لوکس از  41تا  31یک شدت جریان نوری بین 

ا هخوراک و رشد را بهبود خواهد بخشید. شدت نور باید به صورت یکنواخت باشد )استفاده از انعکاس دهنده

 شود(.در باالی منبع نوری باعث پخش یکنواخت می

(. این EC/43/2117های نوری  بر اساس راهنمای تدوین شده تعیین شده است )در اتحادیه اروپا، نیازمندی 

لوکس در طی دوره روشنایی است باید در طول تمام سنین رعایت  21پیمان که در آن شدت جریان نور حداقل 

                                                 
2 - Sudden Death Syndrome 
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لوکس در طول دوره  4/1یابی به کیفیت مناسبی از تاریکی، شدت نور باید به حدود کمتر از جهت دستگردد. 

های تهویه و درهای ورودی ورود نور از خالل اینلت، فنتاریکی برسد. در طول دوره تاریکی باید مراقبت از عدم 

 به کار گرفته شود. 

تمامی پرندگان باید به صورت برابر به خوراک آزاد و بدون محدودیت جهت تغذیه مناسب و آب به محض 

ها توانایی باالیی در تطبیق ثسمت خوراک و آب(. جوجه 2روشن شدن منابع نوری دسترسی داشته باشند )بخش 

ساعت روشنایی  12تا  24رفتار خود در پاسخ به کاهش طول روز دارند. به عنوان مثال یک تغییر در طول روز از 

روز  4روز اول خواهد شد.  3درصد در طول  41تا  31در ابتدا باعث کاهش مصرف خوراک جوجه به میزان 

های روشنایی وراک را در دورهها الگوی مصرف خرسد. جوجهدرصد می 11پس از آن کاهش خوراک مصرفی به 

 دهند. دان  در خالل دوره تاریکی مورد انتظار تغییر میاز طریق پر شدگی چینه

های فرستاده شده به کشتارگاه در سنین جوانی زمان کمتری جهت سازش رفتارهای خوردن و آشامیدن جوجه

وند دارند. شباالتر به کشتارگاه فرستاده میهایی که در سنین خود جهت پاسخ به دوره تاریکی نسبت به جوجه

د بیشتر شونهایی که در سنین جوانی به کشتارگاه فرستاده میتاثیرات ناشی از تاریکی در عملکرد زنده جوجه

 شود . نمایان می

 دهد.های نوری را بر مبنای وزن هدف در هنگام کشتار ارائه میجدول ذیل برنامه

 های نوری توصیه شده جهت کسب حداکثر عملکرد زنده دوره شدت نور پایه و _ 16جدول 

وزن در هنگام 

 کشتار

شدت نور  سن )روز(

 )لوکس(

 طول مدت روز )ساعت(

 1/1کمتر از 

 کیلوگرم

 ساعت تاریکی 1+ساعت روشنایی 23 31-41 1-7

 ++ساعت تاریکی 4ساعت روشنایی+ 21 11-5 +روز قبل کشتار 3-4

 1/1بیشتر از 

 کیلوگرم

 ساعت تاریکی 1ساعت روشنایی+ 23 31-41 1-7

 ساعت تاریکی 6ساعت روشنایی+ 14 11-5 روز قبل کشتار 3-4
 ساعت تاریکی اعمال شود. 1ساعت روشنایی و  23روز قبل از کشتار باید  3برای حداقل  +
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 4ساعت تاریکی وجود داشته که به تر است به صورت متوالی یعنی هر  6طبق استانداردهای رفتارشناسی اروپا حداقل نیاز به   ++

 ساعت تاریکی در گله اعمال گردد. 1ساعت 

ند. کهای گوشتی را پیشنهاد نمیهای نوری پیوسته برای کل دوره زندگی جوجهکمپانی آویاژن استفاده از برنامه

بینی گردد. عدم رعایت و در نظر گرفتن این روزگی باید پیش 7ساعت تاریکی بعد از سن  4حداقل مدت زمان 

 دوره منجر به:

 رفتارهای خوراکی و آبخوری ناهنجار در طول زندگی جوجه 

 عملکرد بیولوژیکی تحت نرمال 

 رفتار نابهنجار جوجه 

ل شرایط محیط زیست در دسترس نباشد دوره بدون نور هایی که ظرفیت کنتردر شرایط آب و هوای گرم و مکان

ه پرندگان برای مثال، زمانی کشود. مصنوعی باید در نظر گرفته شود چرا که این امر آرامش بیشتر پرنده را سبب می

یابند، به جهت عدم کنترل شرایط محیط زیست، باشد پرورش میهایی که دیوارهای جداری آن باز میدر سالن

ید برای مدت زمانی که درجه حرارت در طول روز باال بوده و استرس حرارتی وجود دارد حذف گردد. خوراک با

از طرف دیگر در طول شب مداومت نوری اعمال کرده تا جبران کاهش مصرف خوراک طی ساعات گرم را سبب 

 شود.

 زمانی مجزا جهت استراحت هایبا دورههای گوشتی به صورت الگویی از روشنایی و تاریکی در کل راحتی جوجه

 گردد. و فعالیت پرنده تعریف می

وزانه های منظم رها و هضم به صورت ریتمهای فیزیولوژیکی مهم از قبیل سخت شدن استخوانشماری از فعالیت

ای از روشنایی و تاریکی اجازه خواهد داد که جوجه تجربه کند الگوی قابل مشاهده است. بنابراین تعریف چرخه

 عی رشد و توسعه را تحت شرایط طبیعی.طبی

کشد )ریتم پر ساعت طول می 4های گوشتی حدوداً متعاقب غذا خوردن، زمان تقریبی تحرکات معده در جوجه

ساعت ممکن است سبب بروز  6ساعت است(. بنابراین طیف تاریکی بیش از  4ساعت به  4و خالی شدن معده 

ای همنبع نوری گردد. این امر ممکن است منجر به افزایش ناهنجاریرفتار پرخاشگرانه به هنگام روشن کردن 

 پوستی، رفتار اعتراض گونه و کاهش نمره بدن در هنگام کشتار گردد.
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 تواند منجر به:ساعت می 4افزایش تاریکی بیش از 

 

 کاهش بازدهی گوشت سینه 

 .افزایش بازدهی رشد پا گردد 

 ا که سعی در تولید گوشت لخم دارد.این پدیده برای پرورش دهنده مهم است چر

 هایهای نوری متناوب اصالح گردد. یک برنامه متناوب شامل بلوکتواند از طریق اعمال برنامهپخش نور می

گردد. ساعت تکرار می 24های تاریکی و روشنایی بوده که در خالل ای است که دربردارنده هردوی دورهزمانی

های گوشتی )دوره کوتاه خوراک دهی( است های غذایی مجزا به جوجهدادن وعدهسودمندی این برنامه در قرار 

گردد )دوره تاریکی(، این عمل بازدهی استفاده از تری برای عمل هضم پیگیری میکه به وسیله دوره طوالنی

 خوراک )ضریب تبدیل خوراک( را بهبود خواهد بخشید.

شه شود در بهبود سالمت پا و کیفیت الروشنایی و تاریکی تصور میافزایش فعالیت از طریق الگوهای منظمی از 

)کاهش شاخص سوختگی مفصل مفصل خرگوشی و سوختگی سینه( سودمند باشد. اگر برنامه نوری متناوب 

برنامه طراحی و ضمانت اجرایی داشته  تر نمودنسانهایی جهت آگیرد بهتر است پروتوکلمورد استفاده قرار می

 باشد.

 های نوری وابسته به تولیدات طیور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت از طریق:تاثیر برنامه وسعت

 تر برنامه در بهبود سالمت پرنده موثرتر است(.زمان کاربرد برنامه )کاربرد هرچه سریع 

 .سن بازار پسندی 

 .)خوراک )تاثیر محدودیت فضای دانخوری بسیار بدتر از افزایش طول دوره تاریکی است 

 هایی که دارای رشد سریع هستند های نوری بر روی سالمتی پرندهنرخ رشد پرنده )فشار ناشی از برنامه

 های غذایی هستند بیشتر است(.نسبت به پرندگانی که دچار محدودیت

رسنت ئوچندین نوع منبع نوری در امر پرورش جوجه گوشتی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد که شامل فلو

کند اما از لحاظ انرژی بازدهی خوبی ای گستره طیف خوبی را ارائه میای( است. منبع نور رشته)رشتهو تابان 
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 های جاریای )با لومن باالتر به ازای وات( کمک به کاهش هزینهندارد. اگرچه در بعضی مواقع منبع نور رشته

 خواهد نمود.

ند. منابع کای تولید میر نور بیشتر نسبت به منبع رشتهبراب 5تا  3به ازای هر وات مصرف  منبع نوری فلوئورسنت

زینه کند که از این طریق مازاد هداری را  در میزان هزینه الکتریسیته و برق ایجاد مینوری فلوئورسنت ذخیره معنی

ه د بها جهت حداکثر تاثیر نور بایها و بازتاب کنندههای المپدهد. حبابها را پوشش میبارگذاری این المپ

 طور منظم تمیز گردند. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت بستر

-انتخاب مواد مورد استفاده برای بستر میمسائل اقتصادی و در دسترس بودن بودن مواد اولیه عوامل موثر بر 

 باشند. بستر باید تامین کننده:

 قابلیت جذب خوب 

 زیست هضم پذیری 

 راحتی پرنده 

 سطح پائین غبار و ذرات 

 نکات کلیدی

 .نگهداری آسان 

 .مداوم و یا روشنایی نزدیک به مداوم بهینه نیست 

  لوکس( و یک ساعت تاریکی داشته  41تا  31ساعت روشنایی ) 23روزگی جوجه باید  7تا سن

 باشد.

  هرگز بیشتر از باشد ساعت یا بیشتر سودمند می 4روزگی یک دوره تاریکی از حدود  7پس از(

 ساعت نشود(. 6

 های بازار دارد.ساعات تاریکی انتخاب شده بستگی به شرایط و نیازمندی 

 باشد.های نوری میهای زیادی از مدیریت تولید دارای اثر متقابل با برنامهجنبه 
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  عاری از آلودگی 

 .در دسترس بودن از نظر منبع زیستی باشد 

سانتیمتر عمق داشته باشد.  11تا  4مواد حاوی ذرات براده چوب نرم باید به طور هموار پخش گشته و حدود 

توان زمانی که دسترسی درجه سانتیگراد( عمق بستر را می 31تا  24هایی که دمای بستر درست و دقیق است )مکان

بتن کردن کف ارجحیت دارد بر بستر زمین، چرا که قابل شستشو بوده و  به بستر امر مهمی است، کاهش داد.

اجازه مدیریت بستر را به صورت موثرتر خواهد داد. خصوصیات برخی از مواد رایج مورد استفاده به عنوان بستر 

 در ذیل نشان داده شده است.

 خصوصیات برخی از مواد رایج بستر  _ 17جدول 

 خصوصیات ماده

نشینی عالی مواد معلق. امکان آلودگی با توکسین و جذب خوب و ته چوب پوشال سفید

 های کپک(.دیگر ترکیبات شیمیایی )وجود لکه

کاه گندم ارجحیت دارد. امکان آلودگی با کودهای شیمیایی، قارچ و  کاه خرد شده

با پوشال سفید  51-51مایکوتوکسین. بهترین حالت مصرف به صورت 

 چوب است.

امکان مدیریت سخت در شرایط مرطوب. کاغذ براق مناسب این کار  کاغذذرات 

 نیست.

جاذب نیست. بهتر است با مواد دیگر میکس گردد. ممکن است جوجه  کاه و کلش

 آنها را قورت دهد.

 مناسب نیست. امکان آلودگی و قورت دادن هست. خاک اره

کاه پلت شده فراوری شده 

 )شیمیایی(

 رالعمل کمپانی سازنده.استفاده تحت دستو

شود. عمق زیاد آن باعث در مناطق خشک در طبقات بتنی استفاده می ماسه و شن

 گردد. نیاز به مدیریت خوب دارد.ممانعت از جابجایی پرنده می

 توان آن را استفاده کرد.با موفقیت باال می کودگیاهی با خز پوشانده شده
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بسیار امری ضروری است که بستر را در طی دوره پرورش خشک و گسترده نگاه داشت. اگر بستر به صورت 

 یابد.خیلی خیس باشد تنزل ارزش الشه افزایش میکیک پف کرده و یا اینکه 

 ترین دالیل بستر نامرغوب در ذیل ذکر گردیده است.عمده

 دالیل کیفیت پائین بستر _ 22شکل 

                                    

 

 

 

 

 

 

 کیفیت پائین بستر

کیفیت پائین مواد تشکیل دهنده بستر یا عمق 

 ناکافی

 

 رطوبت باال

 آماس روده طی بیماری

 کیفیت پائین چربی

 طراحی آبخوری و تنظیمات آن

 تهویه ضعیف

 نمک باال و پروتئین جیره

 تراکم باالی گله
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 تراکم گله

تصمیم در رابطه با تراکم گله به شرایط اقتصادی و قوانین مربوط به رعایت حقوق حیوانات )استاندارد اروپا( 

 دهد.یتحت تاثیر قرار م بستگی دارد. تراکم گله رفتار پرنده، عملکرد طیور، یکنواختی و کیفیت تولید را

افزایش تراکم گله منجر به افزایش فشار زیست محیطی بر روی جوجه گوشتی، تغییر در رفتار پرنده و کاهش 

 گردد.سودآوری پرورش می

و سیستم کنترل شرایط زیست محیطی، بهترین تراکم گله را تعیین خواهند نمود. اگر تراکم افزایش  کیفیت سالن

 ی دانخوری و آبخوریدر دسترس نیز باید همگام با آن تنظیم گردد.یابد تهویه، فضا

 باشد:مساحت مورد نیاز برای هر پرنده وابسته به عوامل ذیل می

 .وزن بدن مورد نظر در سن کشتار 

 .آب و هوای منطقه 

 نکات کلیدی

 ها از آسیب و تهیه پوشش گرم و خشک برای بستر از طریق استفاده از ایمن نگه داشتن جوجه

 .مواد با کیفیت باال و مرغوب

 گردند.ای که سبب خیسی بستر میاجتناب از مصرف باالی مواد مغذی 

 .اطمینان از تهویه کافی و پرهیز از رطوبت باال 

  بستر بر اساس حداکثر جذب رطوبت، تمیز و پاکیزه بودن.انتخاب مواد متشکله 

 .بستر باید به سهولت در دسترس بوده و از منابع قابل دسترس رایگان تهیه گردد 

 ها.زا و پاتوژناستفاده از بستر تازه برای هر دوره جهت جلوگیری از برگشت عوامل بیماری 

 و از دسترس پرندگان وحشی و آسیب  ذخیره بستر باید به صورت ایمن از آلودگی بوده باشد

 ناشی از آب و هوا دور باشد.
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 .)نوع و سیستم سالن و تجهیزات آن )به خصوص تهویه 

 .قوانین محلی و ملی 

 اهینامه آنها.کیفیت ضمانت تجهیزات و گو 

-باشد. یک راهنمای ساده، نیازمندیمی  2Kg/mدر برخی مناطق جهان قوانین تراکم گله به طور ساده و بر اساس 

 باشد. های مورد تایید از اتحادیه اروپا می

عیین تهای گوشتی تدوین شده از سوی اتحادیه اروپا در اروپا تراکم گله بر اساس راهنمای رفاه و آسایش جوجه

 گردد.می

 33 کیلوگرم بر متر مربع 

 33 کیلوگرم بر متر مربع 

 42 کیلو گرم بر متر مربع 

رفتار استاندارد به تهیه خوراک و آب کافی، شرایط آب و هوایی قابل تحمل و خوب و حداقل فوت پد در گله 

 بستگی دارد.

یک تمرین توصیه شده، بر پایه پرورش گله، شمارش تعداد پرندگان و یا توده آنها در یک ناحیه از طبقه است.  

 یک نمونه از احتیاجات فضا طبق استانداردهای کشور آمریکا در پایین نشان داده شده است. 

 تراکم گله مورد نظر بر طبق تعداد پرنده و وزن آنها )توصیه آمریکا( _ 14جدول 

 ( بر متر مربعKgوزن پرنده ) پرنده بر متر مربع (Kgوزن زنده بدن )

36/2 5/21 2/23 

11/2 4/15 1/24 

12/1 7/12 4/24 

23/1 1/12 7/32 

21/3 4/11 3/34 

63/3 4/3 1/34 
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 تراکم گله در آب و هوای گرم

گردد. تغییرات مورد محدود میدر شرایط آب و هوای گرم، تراکم گله مورد استفاده به درجه حرارت و رطوبت 

 نظر طی این دوره باید بر اساس شرایط سالن و تجهیزات قابل استفاده باشد. 

 یک نمونه از تراکم گله مورد استفاده در شرایط آب و هوای گرم به قرار زیر است: 

 در سالن دارای شرایط کنترل محیط زیست:

  کیلوگرم بر مترمربع تا زمان کشتار. 31حداکثر 

 های جدار باز و با کنترل ضعیف محیط زیست:ر سالند

  کیلوگرم بر مترمربع تا سن کشتار. 25تا  21حداکثر 

  کیلوگرم بر مترمربع. 14تا  16در اوقات گرم سال حداکثر 

 های جدار باز و بدون کنترل شرایط محیط زیست:در سالن

 پرورش یابند.لوگرم کی 3ها تا وزن بیش از شود پرندگان در این سالنپیشنهاد نمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 خواهد کشتار گردد.تنظیم تراکم گله بر اساس وزن و سنی که گله می 

 های موجود در سالن و وضعیت آب و هوا.هماهنگی تراکم گله با سیستم 

 توان طی روزهای گرم سال نزدیک به دمای کاهش تراکم گله در صورتی که دمای سالن را نمی

 بهینه نگاه داشت.

 .تنظیم تهویه، دانخوری و آبخوری و فضای آنها در صورت افزایش تراکم گله 

 ها به منظور تعهد کیفیت استاندارد محصوالت.پیروی از قوانین محلی و نیازمندی 
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 پنجمبخش 

 

 بررسی وزن زنده، یکنواختی و عملکرد

 اهداف

اطمینان از اینکه پایان دوره تعریف شده از جانب دسترسی به عملکرد خوبی از وزن زنده همسو با اهداف، و 

 مدیریت فارم در جهت پیشبرد این اهداف باشد.

 

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 بینی وزن زندهپیش 

 (% CV)یکنواختی گله  

 های سکس شده )تعیین جنس شده(پرورش جنس 
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 اصول

عملکرد مناسبی جهت نزدیک شدن به اهداف پرورش سودآوری بستگی به پرورش حداکثری پرندگانی دارد که 

دهند دارد. مدیریت رشد بستگی دارد به دانش گذشته، حال و عملکرد رشد در آینده. این از خود نشان می

 تواند تنها از طریق محاسبه دقیق خصوصیات رشد به دست آید.های مناسب میالعملمعلومات و عکس

 بینی وزن زندهپیش

ریزی سن مناسب کشتار ( برای هر گله جهت برنامهCVدرباره وزن زنده و ضریب تغییرات آن )اطالعات دقیق 

 باشد. و اطمینان از حداکثر شمار پرندگانی که نزدیک به وزن مطلوب کشتار شوند ضروری می

و   2تر از بیشبینی افزایش وزن زنده گردد، پیشتر مییابد و سن کشتار نزدیکهمچنان که نرخ رشد افزایش می

ایی هبینی وزن دقیق گله در سن کشتار نیازمند شمار بزرگی از پرندهروز دقت کمی دارد. تخمین دقیق و پیش 3

 گیری گردد.روز قبل( نمونه 3تا  2عدد( به صورت کامالً تصادفی نزدیک به سن کشتار ) 111است که )بیش از 

گیری وزن زنده و تعریف دقیقی از ضریب تغییرات گله را ندازهگیری، اجدول پائین تعداد مورد نیاز جهت نمونه

 دهد.نشان می

 شمار پرندگان در یک نمونه جهت تخمین دقیق وزن زنده و یکنواختی گله _ 13جدول 

 ++شمار پرندگان وزن شده  +یکنواختی گله 

 61 (=CV % 1یکنواخت )

 36 (=CV % 20یکنواختی متوسط )

 134 ( =CV % 21یکنواختی ضعیف )

دهنده تنوع . افزایش این عدد نشان 111یعنی اختالف استاندارد / میانگین وزن بدن * گیری شدهبه صورت ضریب تغییرات اندازه +

 بیشتر در گله است.

توجه  23درصد گله در این گستره )به شکل  35درصد از میانگین گله و وجود حداقل  2 ±تخمین وزن زنده به صورت اختالف   ++

 نمایید(.
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گیر خودکار که در نقاط معینی از سالن نصب توان از طریق ترازوهای دستی و یا ترازوهای وزنپرندگان را می

ا گیری و یکند بر خطای اندازهاند وزن نمود. تغییرات غیرقابل انتظار در وزن زنده ممکن است داللت گردیده

-ازهاندگیری باید به صورت منظم جهت تکرارپذیری دقت چک شود. زمان استفاده از روش کار نادرست. اندازه

های برابری از بار در هفته تکرار گردد. در یک حالت عالی، نمونه 3گیری دستی پرندگان، این امر باید حداقل 

 نطقه متفاوت در هر سالن گرفته شود. م 2لحاظ تعداد پرندگان باید از 

رنده هایی که پمکانچنین و هم د زیادی از پرندگان جمع شدهگیری اتوماتیک باید در جایی که تعداسیستم وزن

ین پرندگان نر بزرگ و سنگگیری انتخاب گردد. برای مدت طوالنی به صورت انفرادی باقی خواهد ماند برای وزن

گیر اتوماتیک وزن نمود البته بعضاً عنوان شده است که استفاده از این ترازوها در های وزنرا بهتر است با سیستم

های قرائت از روی ترازو شود.گیری میانگین گله به سمت پائین میرابطه با پرندگان نر و بزرگ باعث سمت

ب نرخ یکنواختی گیری کامل در طول روز( جهت کساتومات باید به صورت منظم )شمار تعداد دفعات وزن

های حاصل از ترازوهای اتومات یک بار با درست و صحیح انجام پذیرد. جهت آزمون صحت و سقم داده

عبیه ها تگیری صورت پذیرد. اخیراً سیستمی از ترازوهای دیجیتال و اتومات در سالنترازوهای دستی نیز وزن

حاصل از آن را به یک سرور مرکزی واقع در دفتر های به صورت خودکار مرغ را وزن نموده و دادهشده است که 

   د.ها باشنماید. تخمین غیرواقعی وزن بدن ممکن است ناشی از کوچک بودن اندازه نمونهفارم پرورش ارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 .شمار پرندگان وزن شده باید به اندازه کافی بزرگ باشد 

 دون گیری به باشند )انتخاب پرنده جهت وزندهنده وضعیت کلی گلپرندگان وزن شده باید نشان

 هیچگونه قصد قبلی(.

 .ترازوهای مورد استفاده باید دقیق و کالیبره باشند 

 گیری شوند چرا که این امر سبب افزایش پرندگان باید به صورت مکرر و با دقت کافی وزن

 گردد.بینی دقیق وزن زنده در زمان کشتار میاطمینان از جهت پیش
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 (% CVیکنواختی گله )

های گوشتی باید به صورت یک توزیع نرمال باشد. تنوع در جمعیت )گله( به وسیله ضریب وزن زنده جوجه

ردد. گشود تعریف میکه به صورت انحراف معیار استاندارد از میانگین گله نمایش داده می( CVتنوع یا تغییرات )

 باشند. کمتر از  می CVهای یکنواخت دارای که گلهباالیی هستند در حالی CVهای متنوع دارای گله

باالتری  CVهای تازه هچ شده )هر دو جنس( دارای باشد. جوجههر جنس دارای توزیع نرمالی از وزن زنده می

 .(23اند )شکل هایی هستند که تعیین جنسیت شدهبه گله

 توزیع وزن زنده در یک گله تازه هچ شده _ 23شکل 

دهد. وزن گله تک جنسیتی نشان می 3( برای CVتوزیع وزن بدن را در سطوح متفاوتی از یکنواختی ) 24شکل 

تواند گله می 3رسد توزیع وزن در هر به نظر میشده است.  گرم در نظر گرفته 1311ها هدف در تمامی این گله
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 وزن زنده )گرم(
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ماده          
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کننده تنوع کمتر در گله و شمار بیشتر پرندگانی است که به وزن هدف کمتر بیان CVمتفاوت از دیگری باشد. 

 اند.رسیده

  های جوجه گوشتی تعیین جنسیت شدهتاثیر انحراف از معیار در وزن زنده گله _ 24شکل 

 

ر در دهنده تنوع کمتباشند که این خود نشاندارای پهنای باند کمتری میاند پرندگانی که به وزن مناسب رسیده

 % 4گرم مورد نیاز باشد، حتی اگر ضریب تغییرات حدود  2111تا  1411گله است. بنابراین اگر گروه وزن زنده 

(. جهت فهم بهتر این اصول از تنوع زیستی، 25اند )شکل پرندگان به وزن مطلوب رسیده % 54باشد تنها حدود 

 ت.در فرایند پرورش در ذیل آورده شده اس CVنمودار بر پایه تاثیر 
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 وزن زنده )گرم(

 نکته
CV= 4%    

CV= %01

CV=  %12  

گله:جزئیات   

 تعیین جنسیت شده )نر یا ماده(

گرم1311 = میانگین وزن زنده  
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 های وزنیبر نسبت پرندگان دارای وزن زنده مناسب در گروه CVتاثیر %   _ 25شکل 
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 وزن زنده )گرم(

CV= 4%    

CV= %01

CV=  %12  

 نکته

 نکات کلیدی

 رسند.آل ببه وزن هدف ایدهتوانند های با یکنواختی باال وجود دارند، بهتر میپرندگانی که در گله 

  تنوع باعث افزایشCV دهد سودآوری گله و در گله شده که این افزایش تحت تاثیر قرار می

 بازدهی دوره پرورش را.

 شود.تنوع پائین گله از طریق بررسی و مدیریت یکنواختی گله حادث می 

 گله( های یکنواختCV بیشتر قابل پیش )غیر یکنواخت.های اند تا گلهبینیپائین 
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 های تعیین جنسیت شدهرشد در گله

ینی هستند. برسند بسته به میانگین گله از روی ضریب تغییرات گله قابل پیششمار پرندگانی که به وزن هدف می

ند به اهایی که تک جنسیتی شدهتواند از طریق رشد در جمعیتپیگیری این موضوع که بهبود در یکنواختی می

 توانند تعیین جنسیت شوند. های خاص پر میها با استفاده از شاخصهدهنده کمک بسزایی نماید. گلهپرورش

ای نر و هتواند به صورت انفجاری افزایش بیابد، اگر جنسیتهای تعیین جنسیت شده میمیانگین رشد در گله

توان از طریق تهیه خوراک، نور و تراکم می های جدا از هم پرورش یابند. هر دو جنس نر و ماده راماده در سالن

 مورد نیاز برای هر جنس با بازدهی باالتر مدیریت نمود.

ا هتر رشد نموده، بازدهی الشه بهتری داشته و چربی محوطه بطنی آنها نسبت به مادهها سریعنرها نسبت به ماده

رد بیشترین روش موهای متفاوت به کار گرفت. توان برای جنسکمتر است. یک برنامه خوراک متفاوت را می

دهی استفاده از یک برنامه واحد برای هر دو جنس است، اما باید در نظر گرفت که در استفاده در برنامه خوراک

روزگی(. پیشنهاد شده است  25جنس ماده خوراک پایانی باید زودتر به آن داده شود نسبت به جنس نر )قبل از 

ای باشد که از گسترش اولیه بدن جوجه اطمینان حاصل نمائیم. اده از خوراک استارتر به اندازهکه طول دوره استف

ر تها از طریق اصالح برنامه نوری در زمان کشتار و فرستادن آنها با یک وزن سنگینپرورش نرها نسبت به ماده

ی هاهای تعیین جنسیت شده در سالنهایی که گلهها سودمندی بهتری را به همراه دارد. در مکاننسبت به ماده

یابند، با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست رایج و منبع کافی خوراک، دقت کافی باید نمود که مجزا پرورش می

ای باشد که باعث ایجاد محدودیت برای جنس دیگر نکند. به عبارت دیگر مدیریت رشد برای هر جنس به گونه

 تفاوت است. مدیریت جنس نر با ماده کامالً م

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 .حداقل تنوع گله از طریق بررسی و مدیریت یکنواختی گله 

 شود.دهنده میپرورش جداگانه هر جنس موجب کاهش تنوع و سودآوری بیشتر برای پرورش 
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 ششمبخش 

 

 مدیریت قبل کشتار

 اهداف

به کشتارگاه منتقل شده و اطمینان از ها تحت شرایط بهینه مدیریت فاز نهایی پروسه تولید که در آن جوجه

ای که رفتار پرنده تحت تاثیر قرار ها با حداکثر استاندارد به گونههای این پروسه و برآورده شدن آننیازمندی

 نگیرد.

 محتوا شماره صفحات

 اصول 

 سازی جهت برداشتآماده 

 گرفتن جوجه و برداشت 

 کشتار 

 

 

 

 

 



99 

 

 مدیریت قبل کشتار

 اصول

تواند به صورت بالقوه از طریق مدیریت روش کار در انتهای شوند میکیفیت پرندگانی که جهت فروش آماده می

ز رفتار هایی اها تحت تاثیر قرار گیرد. توجه به جنبهها و انتقال آندوره پرورش، نحوه گرفتن و رفتار با جوجه

سودمند خواهد بود بلکه این توجه، کیفیت گوشت آنها را نه تنها سودمند برای خود پرنده پرندگان طی این دوره 

دهد. شرایط رشد طی دوره، بازدهی الشه و همچنین شاخص افت الشه را تحت تاثیر قرار نیز تحت تاثیر قرار می

های میکروبی و کاهش حجم مواد گوارش خواهد داد در حالی که مدیریت مناسب خوراک باعث حذف آلودگی

واند تگردد )حذف گندم چند روز قبل کشتار(. برداشت نامناسب جوجه میده طی زمان کشتار مییافته در داخل رو

 خسارت وارده به جوجه را از طریق کوفتگی و کبودی، شکستن بال و خونریزی داخلی افزایش دهد.

رداشت، ب های تولیدی، توجه به مدیریت محیط زیست و رفتار با آنها در طولجهت حصول کیفیت باال در جوجه

  حمل بین سالن پرورش و سیستم انتقال و رفتار طی انتقال به کشتارگاه مورد نیاز است.

در طول دوره قبل از کشتار یک کاهش وزن جزئی در رابطه با ممنوعیت مصرف غذا جهت از بین رفتن محتویات 

واند تمحدودیت خوراک افزایش نیابد میتاثیر این کاهش وزن از طریق اطمینان از اینکه دوره معده رخ خواهد داد. 

 حداقل گردد. 

ساعت محدودیت غذا داده شوند، وارد فاز دهیدراتاسیون خواهند شد،  11پرندگان زمانی که برای مدت بیش از 

یش پرندگان زمانی که بهای گوشتی تغییر کرده و بازدهی الشه کاهش خواهد یافت. طی این پروسه رفتار جوجه

وزن  % 5/1ممنوعیت مصرف خوراک دریافت کنند به ازای هر یک ساعت افزایش این مدت زمان ساعت  11از 

تا  % 75/1ساعت تجاوز نماید، کاهش وزن الشه به حدود  12الشه کاهش خواهد یافت. اگر این مدت زمان از 

 باشد.رسد. باید توجه نمود که این کاهش وزن غیرقابل برگشت میوزن بدن در ساعت می % 1

 سازی برای برداشتآماده

 نور
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است. موضوعی اساسی  ،آوری و برداشت آرامش داشته باشداطمینان از اینکه پرنده در طول مدت زمان جمع

ای و تولید بیشتر اسید الکتیک در بدن بوده، که این امر افزایش تحرک جوجه منجر به افزایش فعالیت ماهیچه

روز  3لوکس را در  21ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا میزان نور  گردد. راهنمایسبب کاهش کیفیت گوشت می

اند. در دهای گوشتی )توجه شود که قبل از تخلیه این شدت مورد نیاز است( الزم میقبل از اولین تخلیه جوجه

 گردد. لوکس ارائه می 11تا  5ساعت و با شدتی برابر  23هنگام تخلیه طول مدت روشنایی 

 خوراک

( برای مدت کافی قبل از کشتار در اختیار جوجه گوشتی Withdrawalقبل کشتار خوراکی با عنوان ) طی دوره

حذف گیرد.  برخی مواد مغذی موجود در این خوراک تقلیل یافته و هدف از ارائه این خوراک به جوجه قرار می

باشد. از نظر قانونی خوراک یمانده آن در داخل گوشت جوجه مپزشکی و باقیریسک خطر برخی از داروهای دام

قبل کشتار باید از نظر وجود کوکسیدیواستات و داروهای تجویز شده که شرح استفاده و مقدار آن در داخل 

های روند تولید موجود است بررسی دقیق گردد )عدم وجود کوکسیدیواستات(. زمانی که برنامه تخلیه جزئی برگه

های نزدیک به هم( ممکن است استفاده از برنامه خوراک قبل کشتار وتیو یا بخش بخش مورد استفاده باشد )خل

 تری ادامه یابد.برای مدت طوالنی

ساعت قبل از کشتار مورد انتظار از برنامه تولید حذف نمود. این امر منجر به کاهش  11تا  4توان خوراک را می

ساعته در واقع شامل زمان  11این دوره گردد. آلودگی در طی روند کشتار و تمیزتر انجام شدن تخلیه شکم می

باشد. اگر مدت زمان ممنوعیت مصرف خوراک بیش از الزم برای برداشت، انتقال و مدت زمان حمل جوجه می

ابد یهای بدن جذب شده و در محوطه دستگاه گوارش تجمع میساعت ذکر شده افزایش یابد، آب از طریق بافت

های حاصل از مدفوع نیز افزایش گردد. همچنین آلودگیالشه و افت آن می که این امر سبب کاهش بازدهی

 یابد. می

مانند یک نشانه از بدون خوراک ماندن جوجه هایی که جهت کشتار منتظر میوقوع اسهال آبکی از طرف جوجه

ده یق در ناحیه رودر این رابطه شامل مایع زرد رنگ رقهای دیگر باشد. البته برخی نشانهبرای مدت طوالنی می

باشد. اگر جیره تمام گندم به عنوان خوراک قبل کشتار مورد استفاده قرار معده میکوچک، بستر، سنگدان و پیش

 گردد.  و یا جایگزین قبل از کشتار )به منظور حذف دانه کامل در معده( حذف روز 2گیرد، باید به طور کامل می
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 آب 

اعمال گردد و تنها در مواقعی که واقعاً ضروری باشد که آب  زمان کشتار بایددسترسی بدون محدودیت به آب تا 

ی های آشامیدنی و تشنه بودن جوجه برای ساعاتدر دسترس پرنده نباشد باید حذف گردد )نظیر استفاده از واکسن

 قبل از استفاده از آب(. 

 دسترسی به آب از طریق

 استفاده از چندین خط آبخوری 

 های جدا کنندهها به داخل قفسجداسازی جوجه 

 تر گردد.های فردی طوالنیحذف تدریجی آبخوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برداشت

 رددگگردد. بیشترین عللی که منجر به افت الشه طی کشتار میگرفتن و حمل پرندگان منجر به ایجاد استرس می

دهد. گرفتن پرنده باید به دقت گردند رخ میپرندگان برداشت شده و حمل میدر واقع طی دوره، زمانی که 

تبط ها و عملیات مرناظر باید  در تمامی مراحل برداشت حضور فیزیکی داشته باشد. حمل جوجه صورت پذیرد و

 نکات کلیدی

  استفاده از خوراک فاقد مواد دامپزشکی ) خصوصاً کوکسیدیواستات( برای اطمینان از عدم وجود

 باقیمانده در گوشت.

  تاریکی( جهت پرهیز ساعت  1ساعت روشنایی +  23روز آخر دوره پرورش ) 3روشنایی باال ظرف

 از وجود مشکل در هنگام بارگیری.

 ها به منظور اطمینان از پاک شدن محفظه گوارش پرندگان حذف مناسب خوراک از دسترس جوجه

 های ناشی از پر بودن دستگاه گوارش در طول انتقال.قبل از کشتار، و آلودگی

  روز قبل از کشتار. 2حذف کل گندم از جیره 

 ها هر آنچه قدر که ممکن است.خوریتاخیر در حذف آب 
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های مربوط به این کار باید با دقت صورت گیرد که این امر از طریق با آن نظیر برداشت با ماشین و چنگک

ندن کوفتگی، آید. کاهش فعالیت پرندگان جهت به حداقل رساهای شخصی به دست میآموزش و صالحیت

 ها نیاز است. خراشیدگی پوست و دیگر زخم

 باشد.  % 1/1تلفات طی برداشت و انتقال نباید بیش از 

 ها مورد نیاز است را عملیاتمحاسبه زمانی که جهت گرفتن، انتقال و شروع برداشت بر طبق زمان کشتار جوجه

جوجه که مورد نیاز است جهت انتقال پرندگان حمل گویند. محاسبه شمار جعبه حمل و وسایل قبل برداشت می

 باشد. از اعمال رایج قبل کشتار می

 های مورد نیاز(، از نظر تمیزمطمئن شدن از تمامی تجهیزات مورد نیاز )شامل وسیله نقلیه، جعبه، فنس و توری

 ت موجبهای شکسته شده یا خسارت دیده ممکن اسبودن، ضدعفونی بودن و داشتن مرغوبیت خوب. جعبه

  آزار و اذیت پرنده گردد.

تعمیر و مسطح نمودن زمینی که مدخل سالن مرغداری است )و یا هر جاده ثانویه که به منظور حمل مرغ مورد 

حمل  هایگیرد(، به منظور اطمینان از این که خروجی خوبی با حداکثر استاندارد برای کامیوناستفاده قرار می

جلوگیری نماید.  ها طی حمل جوجهاین امر ممکن است از کوفتگی و آسیب بالجوجه بارگذاری گردیده است. 

ه های بو جایگزینی آن با بستر خشک از سالن مرغداری، که ممکن است از تالشحذف هر نوع بستر مرطوب 

ا طریق وینچ، حذف آنه متری از 2عمل آمده جهت برداشت ممانعت نماید. باال بردن تمامی تجهیزات تا ارتفاع 

 از سالن و یا تغییر موقعیت آنها به منظور جلوگیری از سد معبر شدن برای پرنده و یا پرسنل.

های معمولی( با فضای بیشتر، جهت جلوگیری از های جداکننده )توریها به داخل برخی قفسجدا کردن پرنده

 جریان نور در طول مدتتجمع غیر ضروری و اجازه دسترسی بیشتر به آب آشامیدنی برای پرنده. کاهش شدت 

شود، سایر اوقات روز ترجیح داده میبرداشت جوجه جهت کاهش استرس. برای برداشت شب هنگام که به 

ای شدت نور در داخل سالن باید به حداقل ممکن کاهش یابد. در تمامی موارد شدت جریان نور باید به اندازه

ترین خشبپرسنل واحد پرورش بدهد. نور آبی بهترین و رضایتباشد که اجازه برداشت کامالً ایمن و با دقت را به 

ید که آباشد. بهترین نتایج در رابطه با برداشت و پروسه بعد از آن زمانی به دست مینور برای عمل برداشت می

های ورودی به جوجه اجازه نشستن و حداقل مزاحمت داده شود )اعمال تاریکی(. استفاده از پرده در مدخل

 کمک خواهد نمود زمانی که برداشت در طول روز است موثر واقع شود.  سالن،
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هد. دها تهویه و کنترل ترموستاتیکی محیط زیست را تحت تاثیر قرار میباز گذاشتن درها و تغییر محل جوجه

ان نسیستم تهویه باید در طول زمان برداشت از طریق حضور دائمی ناظر و کارشناس فارم بررسی گردیده تا اطمی

ای و گرمهای ناشی از استرس حرارتی نماید و  از آسیبمیرا تجربه  برداشتحاصل نمود جوجه فقط استرس 

  انباشته در سالن محفوظ مانده است.

 نحوه گرفتن جوجه

پا جهت  2غضروف باالی بال )شانک( گرفته شود )برعکس شرایط موجود در ایران که از  2جوجه باید از ناحیه 

مانی که شود. زگردد(. این کار منجر به کاهش استرس تنفسی، آزار و اذیت و صدمه پرنده میاده میبرداشت استف

ای، جنگ و دعوای جوجه با یکدیگر کمتر شده و ممکن شود، فعالیت ماهیچهبال گرفته می 2جوجه از ناحیه 

های ا یا اتاقکهبه دقت به داخل جعبه ها بایدپرندهاست منجر به تغییر نتیجه در راستای بهبود عملکرد الشه گردد. 

ای ههای معمول نسبت به قفسها منجر به کاهش دیسترس تنفسی و خسارتحمل بارگذاری گردند. این اتاقک

 گردد.معمولی می

ش از اندازه تواند نتیجه پر کردن بیها نباید بیش از اندازه پر گردند. افزایش دما، استرس و تلفات میقفس یا اتاقک

های گوشتی به ازای هر قفس  یا اتاقک باید در هنگامی که های برداشت باشد. شمار جوجهها و یا اتاقکفسق

 درجه حرارت محیط باالست کاهش یابد. 

تواند منجر به افزایش استرس و خسارت وارده به تجهیزات نامناسب و یا دستورالعمل نابجا جهت برداشت می

ها باید از نظر سرعت ( مورد استفاده در برداشت پرنده26مکانیکی )شکل  های گوشتی گردد. تجهیزاتجوجه

ز نماید. هرگهای احتمالی به جوجه گوشتی ممانعت میکارکرد کالیبره گردند چراکه این عمل از استرس و زیان

 ها جهت وارد شدن به داخل تجهیزات برداشت نگردید. تنظیم مناسب ورودیموجب تجمع و یا اجبار جوجه

ها منجر به کاهش خسارت وارده به جوجه ها و یا اتاقکمسیر تجهیزات برداشت از طریق باز کردن مدخل قفس

 گردد.گوشتی می
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 مثالی از تجهیزات مکانیکی برداشت _ 26شکل 

  

 انتقال

که آماده های محلی و یا قوانین موجود صورت پذیرد. در طول مدت زمانی زمان انتقال باید بر طبق راهنمایی

ها به سالن کشتار برسند، محافظت مناسب از آنها در مقابل عوامل مضر ضروری است. تهویه شویم تا جوجهمی

ی ای طراحگرمای مازاد و یا سرما باید در زمان مورد نیاز استفاده گردند. تجهیزات مورد استفاده باید به گونه

ه هایی کند. استرس پرندگان در زمان استفاده از حمل کنندهگردند که پرنده را از خطرات احتمالی ایمن نگه دار

 رسد. دارای سیستم تهویه مناسب هستند به حداقل ممکن می

ها و حفظ چرخش هوا در حالی که بارگیری در حال انجام است در آب و هوای گرم، توجه به استفاده از فن

فضای خالی جهت عبور هوا وجود داشته باشد. در قفس  2سانتیمتر بین هر  11باشد. حداقل باید ضروری می

 باشد.ها جهت خنک کردن پرنده موثر و کارآمد میپاش و یا فن حالت انتظار برای کشتار، استفاده از مه

استرس گرمایی زمانیکه وسیله انتقال ساکن است به خصوص در آب و هوای گرم یا اینکه تهویه در دسترس 

ای طراحی گردد که ماشین حمل جوجه سریعاً قشه جابجایی جوجه باید به گونهنباشد گسترش خواهد یافت. ن

فارم را ترک نموده و راننده ترمزهای کوتاه مدت داشته باشد )توقف(. تخلیه در محل تجمع واقع در سالن کشتار 

 باشد. یاز میرد نباید بدون تاخیر صورت پذیرد. تخمین و تهیه تهویه در زمانی که تاخیر غیرقابل اجتناب است مو
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 . بهتر است گهگاهیها باشددر آب و هوای سرد بارگیر باید دارای پوششی جهت به حداقل رساندن لرزش جوجه

 راحتی و رفتار جوجه در طول انتقال بررسی گردد.

 تخلیه و تحویل

وامل و یا سایر ع های تعبیه شده برای حفظ جوجه از سرما و گرمادر محل کشتارگاه، کامیون باید در زیر پوشش

جوی پارک گردد. وجود ابزارآالت نگهداری خوب در سالن کشتار، تهیه تهویه مورد نیاز و درجه حرارت کنترل 

  شده جهت راحتی و بروز رفتار آرامش از جانب پرنده مورد نیاز است.

ها در طول مدت زمانی که درجه حرارت باال محل نگهداری باید مجهز به نور، فن تهویه و مه ساز باشد. مه پاش

توانند مورد استفاده قرار گیرند. در آب و هوای خیلی به منظور تهویه میباشد  % 71میزان رطوبت کمتر از  بوده و

ها اسپری نموده و ایجاد نوعی تبخیر نمود. در شرایط تابستان مطمئن شوید تمامی توان به داخل فنگرم آب را می

 .ها در محوطه نگهداری قادر به عملیاتی شدن باشنده پاشها و مفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

 .تهیه وسایل برداشت مناسب 

 ند.کگیرد، به کاهش استرس کمک میدر جریان گذاشتن تهویه طی زمانی که برداشت صورت می 

 .تهیه راهنمای برداشت و رفتار با پرنده جهت به حداقل رساندن آسیب وارده به جوجه 

  ا هیا باال بردن موانع نظیر دانخوری یا آبخوری قبل از شروع برداشت و استفاده از مقسمحذف و

 های بزرگ برای پرهیز از آسیب وارده به جوجه در اثر ازدحام و شلوغی.در سالن

 سازی استرس.کاهش نور و شدت آن قبل از برداشت جهت آرام نگه داشتن جوجه و حداقل 

 هر جعبه و  یا اتاقک برداشت بر اساس وزن پرنده و جلوگیری از  های داخلتنظیم شمار پرنده

 گرمای محصور شده.

 .نقشه جابجایی و پذیرش پرندگان 

 .بررسی رفتار پرنده طی حمل و انتقال 
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 کشتار

اثیر تآمیز تعداد زیادی پرنده که از کیفیت خوب الشه و بازدهی باالبرخوردار هستند، وابسته به تولید موفقیت

دهد که عمل پرورش و متقابل رشد، برداشت و عمل کشتار دارد. ارتباط موثر بین فارم و کشتارگاه اجازه می

 سازی محوطه بطنی را تحتتواند بازدهی عمل کشتار، پرکنی و تهیکشتار موثر واقع شود. مدیریت فارم می

 تاثیر قرار دهد. 

ه ای باید ب، خسارت به الشه و افت آن، توجه ویژهت گورشیجهت به حداقل رساندن آلودگی ناشی از محتویا

 موارد ذیل معطوف گردد:

 کیفیت بستر 

 تراکم گله 

 زمان محدودیت خوراک 

 شیوه برداشت 

 زمان انتقال 

  زمان حمل و نگهداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات کلیدی

  .تمیز نمودن پرندگان جهت کشتار 

  به حداقل رساندن سوختگی مفصلتداوم کیفیت خوب بستر از نظر عمق و شرایط کیفی جهت 

 خرگوشی و دیگر مشکالت کیفیت الشه.

 هایی نظیر خراشیدگی پوست ممکن است تحت شرایط تراکم باالی گله یا زمانی که آسیب

 دانخوری و آبخوری و فضای آن ناکافی باشد افزایش یابد. 

 گردد.کشتار تحت شرایط بهینه و کنترل شده باعث آرام ماندن پرندگان می 

 حداقل انتقال و زمان نگهداری جهت کاهش استرس و دهیدراتاسیون 
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 هفتمبخش 

 

 ضمایم
 

 محتوا شماره صفحات

 ضمیمه یک: ثبت تولید 

 : محاسبه بازدهیضمیمه دو  

 ضمیمه سه: تعیین جنسیت از روی پر 

 ضمیمه چهار: حل مشکالت رایج 
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 : ثبت تولید2ضمیمه 

گزارشات و آنالیز آن امری ضروری جهت تعیین تاثیر تغییر در خوراک، مدیریت، محیط زیست و ثبت نمودن 

باشد. ثبت دقیق تولید جهت مدیریت موثر، تخمین خطرات، کنترل سیستم و پاسخ فعال به سطح سالمت می

 مشکالت پیش رو امری الزم و ضروری است. 

نده، ضریب خوراک مصرفی و تلفات( جهت بهبود عملکرد و به های حاصل از تولید )وزن زآنالیز و تفسیر داده

روز شدن مرغدار ضروری است. سندسازی تخمین روند، ثبت، آنالیز و بررسی سیستم تمرینات خوبی است در 

  (.SOP)3هایی از استاندارد عملامر پرورش جوجه گوشتی جهت داشتن پروتوکل

 گوشتیها در تولید جوجه ثبت نیازمندی _ 21جدول 

 توضیحات ثبت مشاهدات

 روزهشمار جوجه یک تهیه جوجه

 گله مادر و سن آن

 روز و تاریخ رسیدن

 کیفیت جوجه

 وزن زنده، یکنواختی

های مرده در زمان شمار جوجه

 رسیدن

 روزانه تلفات

 هفتگی

 تجمعی

 ثبت بر اساس جنسیت

 ها و دلیل آنثبت وازده

 ثبت افزایش تلفات

 نمره جراحات حاصل از

کوکسیدیوز و مشخص کردن سطح 

 چالش حاصل از آن

تاریخ، اندازه، شمار دفعات  پزشکی

 مصرف

 بر اساس دستورالعمل دامپزشکی

 تاریخ واکسیناسیون واکسیناسیون

 نوع واکسن

ثبت هرگونه عمل غیرقابل انتظار و 

 پاسخ به آن

                                                 
3 - standard operating protocols 
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 شمار دفعات مصرف

 تاریخ انقضاء

 میانگین وزن زنده هفتگی وزن زنده

 (% CVیکنواختی هفتگی )

 بینی وزن کشتارهایی که پیشزمان

هایی که رشد بر اساس و یا مکان

شود، تکرار بیشتر نور اصالح می

 ها مورد نیاز استگیریاندازه

 تاریخ تحویل خوراک

 میزان

 تاریخ شروع خوراک فاقد دارو

 نوع خوراک

محاسبه دقیق خوراک مصرف شده 

و تعیین  FCRگیری جهت اندازه

قیمت تمام شده جوجه گوشتی 

 مورد نیاز است

 مصرف روزانه آب

 نسبت آب به خوراک مصرفی

 کیفیت آب

 میزان کلریزاسیون آب

مصرف روزانه در شکل گراف 

 ترجیحاً به ازای هر سالن

 درجه حرارت حداقل روزانه محیط زیست

 درجه حرارت حداکثر روزانه

 درجه حرارت خارج سالن

 بستر

نقطه مکانی باید بررسی چندین 

 گردد به خصوص در سطح بستر.

سیستم اتومات باید هر روز چک 

 گردد.

، CO2رکورد برداری معمول از 

NH3  و یا حداقل سطح مشاهده

 شده از عوامل مذکور

 رطوبت نسبی روزانه و کیفیت هوا

های حذف شده، شمار جوجه حذفیات

 تاریخ و زمان حذف

 

 کیفیت الشه اطالعات از سالن کشتار

 بازرسی سالمت
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 ترکیب الشه

 نوع و درصد افت

قبل از ضدعفونی، سالمونال،  هامیزان کل باکتری تمیز کردن خارج

نیاز به  E.COLIاسترپتوکوک و 

 بررسی دارند

  ثبت زمان بازدید روزانه بازرسی سالن

 

 درجه حرارت عمل

2درجه حرارت عمل به صورت حداقل درجه حرارت سالن به اضافه 
حداقل و حداکثر درجه تفاوت بین  ⁄3

هایی که درجه حرارت روزانه افت و خیز باالیی دارد این شاخص بسیار گردد. در مکانحرارت سالن تعریف می

 مهمی است.

 مثال:

 درجه سانتیگراد 16حداقل درجه حرارت سالن=

 درجه سانتیگراد 24سالن=  حداکثردرجه حرارت

 24=16 {+2
 ({ = درجه حرارت عمل16-24*)⁄3

 کاریعایق  

گردد را بیان کرده و به صورت وات/ این امر را  که چطور یک ماده ساختمانی منجر به انتقال حرارت می Uواحد 

مناسب بودن یک عایق را از لحاظ ماده ساختمانی  Rشود. ارزش نرخ کیلومترمربع/ درجه سانتیگراد تعریف می

 ردد.گباشد. این واحد بر اساس کیلومتر مربع/ وات تعریف میبهترین عایق می Rدهد، باالترین ارزش نشان می

 توان استفاده نمود:های مورد نیاز در یک سالن از فرمول ذیل میجهت محاسبه شمار المپ

شمار المپ = 
 مساحت سالن(𝑀2)∗حداکثر لوکس مورد نیاز

𝐾 میزان وات المپ∗فاکتور
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 هاالمپ Kمیزان وات و فاکتور  _ 22جدول 

 Kفاکتور  قدرت المپ )وات(

21 4/3 

11 2/4 

20 6/4 

60 1/5 

200 1/6 

 

 : محاسبه بازدهی 1ضمیمه 

 (PEFفاکتور بازدهی تولید )

وزن زنده(𝐾𝐺)∗زنده مانی

𝐹𝐶𝑅∗سن در روز
*111 

 مثال:

42سن=  

2625وزن زنده=   

  = 351PEF                                                                                                  % 41/2تلفات= 

75/1ضریب تبدیل=   

 

دهد. این محاسبه بر اساس افزایش وزن روزانه استوار نکته: ارزش باالتر بهترین عملکرد تکنیکی را نشان می

 است. 
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 : تعیین جنسیت از روی پر3ضمیمه 

های تازه هچ شده به آسانی قابل روزه ممکن است از روی پرهای جوجهتشخیص نر یا ماده بودن جوجه یک

رهای اهمیت است که پ شوند توجه به این نکته حائزاجرا باشد. در پرهایی که جهت تعیین جنسیت استفاده می

های نر دارای پرهایی هستند که رشد آنها کندتر است. نوع با رشد سریعتر مربوط به جنس ماده بوده و جوجه

ها )الیه باالیی( و پر پرها )الیه زیرین( که در قسمت جنسیت از طریق مشاهده و تشخیص رابطه بین پوش

 گردد. خارجی نیمه بال موجود هست مشخص می

ا پر هست. تصویر ذیل رتر از پوشهای نر با رشد آهسته پر، پر پرها دارای اندازه طول مشابه و یا کوتاهجهدر جو

 ببنید: 

 سویه راس نرهای جنس رشد پرهای بال در جوجه _ 27شکل 

 

 طول پرها برابر
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 لندتر از پرهای پائینیپرهای باالیی ب

 پرها هستند. به تصویر ذیل توجه نمایید:تر از پوشطوالنیهای ماده با رشد سریع پر، پر پرها در جوجه

 های جنس ماده سویه راسرشد پرهای بال در جوجه _ 24شکل 

 

 پرهاتر از پوشپرهای باالیی )پر پرها( کوتاه

 



114 

 

 : حل مشکالت رایج2ضمیمه 

 حل مشکالت _ 24جدول 

 اتخاذ عملو  هانشانه علل ممکن مشکل

 تلفات باالی زودهنگام 

 در هفته اول( % 2)بیش از 

ها و دستگاه هچ پاکیزگی تخم کیفیت پائین جوجه

 جوجه، بررسی انتقال جوجه

 تنظیم مجدد مادر مصنوعی مصنوعی مادر نامناسب شرایط

شده و  های تلفآوری جوجهجمع بیماری

 های دامپزشکدریافت توصیه

-گیری و دستیابی به یک چینهاندازه اشتها

 دان پر

های متابولیکی )آسیت، بیماری روزگی( 2تلفات باال )پس از 

 سندرم مرگ ناگهانی(

کنترل نرخ تهویه، فرمول خوراک و 

 تهویه هچ

 پرهیز از نرخ رشد اولیه باال

 تخمین علت )پس از مرگ( های عفونیبیماری

های دامپزشک در دریافت توصیه

 مورد داروها

 کنترل مصرف آب

 Dکنترل کلسیم، فسفر و ویتامین  مشکالت پا

 در سطح جیره

استفاده از برنامه نوری جهت 

 افزایش فعالیت جوجه

ری آوبررسی جیره استارتر و فراهم تغذیه رشد اولیه کم و یکنواختی

آن و مواد مغذی موجود در آن به 

 همراه کیفیت فیزیکی
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-بررسی منبع آب )کیفیت و فراهم

 آوری آن(

-روند هچ: پاکیزگی تخم بررسی کیفیت جوجه

مرغ، انبار، شرایط انکوباسیون 

)ستر(، زمان هچ، زمان انتقال و 

 شرایط

بررسی درجه حرارت و رطوبت  شرایط محیط زیست

نسبی، طول روز، کیفیت هوا، 

CO2 آلودگی و حداقل نرخ ،

 تهویه

انگیزاننده ضعیف برای اشتها و  اشتها

-نسبت پایین پرندگان دارای چینه

 پر دان

بررسی مواد مغذی خوراک، مواد  مصرف مواد مغذی پائین رشد پایانی کم و یکنواختی

مغذی، کیفیت فیزیکی و فرمول 

جیره، خوراک مصرفی و دسترسی 

 به آن

 افزایش اولیه محدودیت خوراکی

 برنامه نوری خیلی محدود 

 مشاهده تلفات باال های عفونیبیماری

تهویه، تراکم گله،  بررسی: نرخ شرایط محیط زیست

درجه حرارت سالن و قابلیت 

 دسترسی به آب و خوراک

 پائین بودن کیفیت چربی جیره مواد غذایی کیفیت ضعیف بستر

 افزایش نمک در جیره

 افزایش پروتئین در جیره
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 عمق ناکافی بستر در شروع محیط زیست

 مواد بستر نامناسب

آن طراحی آبخوری و تنظیمات 

 ها(زیرنیپل )هدر روی آب در

 رطوبت خیلی باال

 تراکم باالی گله

 تهویه ناکافی و نامناسب

های آماس روده، دریافت توصیه های عفونیبیماری

 دامپزشکی

 مشاهده رشد اولیه و رشد پایانی رشد پائین ضریب تبدیل خوراک نامناسب

 مشاهده تلفات باال تلفات باال

دانخوری و اجازه بررسی تنظیمات  هدر روی خوراک 

بار در  2دادن به پرنده تا حداقل 

 روز دانخوری را تمیز نماید

بررسی پائین نبودن بیش از اندازه  محیط زیست

 دما

 مشاهده تلفات باال بیماری عفونی

 بررسی فرمول خوراک و کیفیت آن مواد مغذی

بررسی نبود درجه حرارت بسیار  محیط زیست  پوشش ضعیف پرها

 در سالنباال 

 بررسی نسبت متیونین و سیستئین مواد مغذی

 و باالنس آنها

 افت الشه

 مشاهده تلفات باال آسیت

 بررسی تراکم گله سوختگی و آبله )مفصل خرگوشی(

 بررسی کیفیت بستر
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افزایش فعالیت پرنده )برنامه نوری 

 و رابطه آن با دانخوری(

هنگام بررسی مراحل حمل در  شکستگی و کوفتگی

 گیری و برداشتوزن

 

 افزایش نور خراشیدگی پوست

گیری بررسی حمل در هنگام وزن

 و برداشت

 خوراک و آب به دسترسی بررسی

های بافتی )ماهیچه سبز و بیماری

 ای(میوپاتی ماهیچه

گیری و توزیع غیریکنواخت وزن

 خوراک

بررسی باالنس جیره غذایی و نبود  افزایش چربی

 حرارت باال در سالندرجه 
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 و تنظیم: مهندس جواد محمدی ترجمه

 آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانش            

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 


