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  مقدمه
در سالهاي اخير تغييرات زيادي در جوجه كشي ها ايجاد شده ، از آن جمله كامپيوتري شدن كنترل ماشين هـا و                     
همچنين اتوماتيك شدن بسياري از فعاليتهاي روزمره جوجه كشي ، بعالوه آگاهي در مورد نقـش جوجـه كـشي        

  .در كنترل بيماريها افزايش يافته است 
اط با گله هاي مادر گوشـتي از توليـد تخـم مـرغ تـا      ديريت جوجه كشي كه در ارتب   ماين مجموعه نكات اساسي     

تحويل جوجه مي باشد را شامل ميشود كه مسلماً با بهـره گيـري از تجـارب شخـصي نتـايج بهتـري را بـه دسـت                         
  جوجـه  و مـديريت Cobb 500در  اين  مجموعه  بـه  انـضمام راهنمـاي مـديريت مـرغ مـادر       .  خواهيد آورد 

  .ي توصيه هاي فني مربوط به پرورش گله مادر و توليد و تحويل جوجه گوشتي آمده است گوشت
توصيه هاي فني ما ، ماحصل اطالعات و تجارب به دست آمده از سراسر دنيا بوده و بايستي از قوانين محلي كـه                       

  .بر روشهاي مديريتي موثر مي باشند آگاه باشيد 
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  سير تكاملي نطفه در تخم مرغ
                                                                                                                               

 5روز 4روز 3روز 2روز  1روز  غيربارور

            
    نشانه اي عدم وجود* 

  از رشد
  عالئم رشد ظهور *
  

تي        سير تكامل باف* 
  .شودوضوح ديده ميب

  خونيظهور عروق * 

  ضربان قلب* 
  عروق خوني * 
 ديده مي شوند  وضوحب

  تجمع رنگدانه* 
  .در چشم   

 پيدايش آرنج و * 
  زانو

                                   
 10روز 9روز  8روز 7روز  6روز

      
   نوكپيدايش * 
  شروع حركات ارادي * 

   شروع رشد تاج* 
  

   .شيارهاي پرديده مي شوند* 
   از نظرنوك باال و پايين* 

   .شود طولي برابر مي  

 جنين كم كم شبيه پرنده    * 
  .ميشود

محـــل دهـــان مـــشخص  *
   .ميشود

  دندانك  كامالً   * 
  .شود مشخص مي   

 15روز 14روز 13روز 12روز  11روز

      
 . دندانه دار مـي شـود      تاج*
ــوح  * ــاي دم بوضـــ پرهـــ

  .مشاهده ميشود

انگشتان پـا كـامالً شـكل       *
   . استگرفته

 شوند يه ظاهر ميپرهاي اول*

  پيدايش كرك پرها*
 پوشــــيده شــــدن بــــدن بــــا *

  پرهاي نرم 

ــين و قــرار   * ــرخش جن چ
گرفتن سردر انتهاي بزرگ    

  تخم مرغ 

كشيدن معاء و احـشاء بـه       *
  داخل محوطه شكمي

  20روز  19روز  18روز  17روز  16 روز

  
 پرها به طور كامل بدن را *

  پوشش داده اند
آلبــومين تقريبــاً جــذب   *

  شده  
  

مــايع آمنيوتيــك كــاهش *
  يافته  

  سر بين پاها قرار گرفته *

  رشد جنين تقريباً كامل شده  *
كيسه زرده هنوز در خارج از بد*
  ست  سر در زير بال  را*
  

كيسه زرده به داخل بـدن      *
  كشيده شده 

ــامالً   * ــك ك ــايع آمنيوتي م
  جذب شده

جنين بيـشتر فـضاي تخـم      *
به غير  ( مرغ را اشغال كرده   

  )از كيسه هوايي 

كيسه زرده به طور كامل بـه       *
  . داخل بدن كشيده شده

  .جنين تبديل به جوجه شده*
در كيـــسه هـــوايي تـــنفس  ( 
  )كند مي
جنـــين پوســـته داخلـــي و   *
تخـم مـرغ را  نـوك         رجيخا

  .مي زند 
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  تي موفقعوامل موثر در – قابليت جوجه درآوري -1
اين عدد به صورت . دارد ميزان موفقيت هركارخانه جوجه كشي به تعداد جوجه درجه يك توليد شده آن واحد بستگي         

ه شـده بيـان ميـشود كـه بـه آن معمـوالً قابليـت جوجـه                  درصد جوجه خارج شده ا زتخم نسبت به كل تخم مرغ خوابانـد            
مـل  ابعـضي از ايـن عو     . وري تحت تاثير عوامل مختلفي قرار ميگيرد        معموالً قابليت جوجه درآ   . ميگردد  درآوري اطالق   

مثـال خـوبي اسـت كـه     ) بـاروري  ( نطفه داري . باشند ي مربوط به فارم مادر و تعدادي مربوط به كارخانه جوجه كشي م        
بـسياري از عوامـل ديگـر       . الً بستگي به فارم مادر دارد و كارخانه جوجه كشي نميتواند تغييـري در آن ايجـاد نمايـد                    كام

  .ميتوانند تحت تاثير هر دو قسمت قرار گيرند 
  

  عوامل كنترلي
  فارم     
  غذيه مادر     ت
  بيماري     
   آميزشي خروسهافعاليت     
  شكستگي تخم مرغ     
  ري صحيح مرغ و خروسوزنگي     
  اشت تخم مرغبهد     
  تخم مرغ) انبار كردن ( ذخيره      

  جوجه كشي     
  بهداشت     
  غرمتخم ) انباركردن ( ذخيره      
  شكستگي تخم مرغ     
  مديريت سترها و هچرها     
  جابجايي جوجه     

  

  .ارم و جوجه كشي همكاري نزديكي با يكديگر داشته باشند  تاثير زيادي در عملكرد جوجه كشي دارد و الزم است فدرارم ماف

  
  رغهاي نطفه دارموري تخم آ جوجه در-2

 عـالوه بـر   اسـت كـه  جاييكه كارخانه جوجه كشي نقشي در نطفه داري تخم مرغ ندارد، بنابراين بسيار مهـم                آناز  
ري آودرصـد جوجـه در   .  مشخص شود نيزوري تخم مرغهاي نطفه دار    آآوري ميزان جوجه در   قابليت جوجه در  

ري تخـم   آودرصـد جوجـه در    . تخم مرغهاي نطفه دار ، معيار براي بيان كارآيي ماشينهاي جوجه كشي ميباشـد               
  . به دست مي آيد 100مرغهاي نطفه دار از تقسيم درصد جوجه درآوري به درصد نطفه داري ضربدر عدد 

% 90يزان جوجه درآوري از تخم مرغهاي نطفـه دار برابـر بـا              م% 96و نطفه داري     % 4/86با جوجه درآوري    : بعنوان مثال   
  .مثالهاي زير بطور واضح محاسبه جوجه درآوري تخم مرغهاي نطفه دار را نشان ميدهد . ميگردد 

  
  جوجه درآوري تخم مرغهاي نطفه دار%   نطفه داري%   جوجه درآوري%   كارخانه جوجه كشي

A 86  97  66/88  
B 82  91  11/90  
C 84  94  36/89  
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 پايين ترين درصـد جوجـه درآوري را دارد ولـي درصـد جوجـه درآوري تخـم                   Bبا وجود اينكه كارخانه جوجه كشي       
ري توسـط نطفـه داري      آواين مسئه بـه خـاطر ايـن اسـت كـه درصـد جوجـه در                . مرغهاي نطفه دار آن بيشترين مي باشد        

جـه درآوري تخـم مرغهـاي خوابانـده شـده ،       دسـتگاه هـاي جوجـه كـشي در جو           ميزان كارآيي  محدود شده نه به علت    
حـداقل نطفـه داري     . ، داراي بهترين عملكرد توليد و با كيفيت جوجه مـشابه مـي باشـد                 Bبنابراين كارخانه جوجه كشي     

  .باشد  % 5/93و همچنين ميزان جوجه درآوري از تخم مرغهاي نطفه دار بايد حدود  % 7/96گله بايد 
  .ري استاندارد با توجه به سن گله مادر تعيين ميگردد ي و جوجه درآورميزان نطفه دا

  
  جوجه درآوري از تخم مرغهاي نطفه دار%   )هفته ( سن گله مادر 

33- 25  2/90 >  
50- 34  8/91 >  
68- 51  6/88 >  

  
  : مي باشد رمزاياي ثبت درصد جوجه درآوري تخم مرغهاي نطفه دار به شرح زي

  .جوجه كشي به طور جداگانه بررسي مي شود  مشكالت نطفه داري و كارخانه -1
  . به شما امكان مي دهد كه بر روي مشكل تمركز نماييد -2
  . منجر به اقدام سريع در جهت رفع مشكل مي گردد -3

  
   جوجه كشيهاي مديريت تخم مرغ-3

ماشـين   اباندن درجوجه درآوري مناسب با كيفيت مطلوب جوجه وقتي حاصل ميگردد كه تخم مرغ از زمان توليد تا خو                
تخم مرغ نطفه دار از تعداد زيادي سلول زنده تـشكيل شـده كـه بعـد از                  . جوجه كشي در شرايط مناسب نگهداري شود        

بهترين شرايط نگهداري ، تنها حفظ شده و بهتر نميگردد و در صورت عـدم               در  آن  آوري  تخمگذاري پتانسيل جوجه در   
  . يابد ي كاهش منگهداري در شرايط مطلوب اين قابليت به شدت

تخم مرغهاي بستر بايد بـه طـور        . آوري ميگردد   ر استفاده از تخم مرغهاي روي بستر موجب كاهش قابليت جوجه د           -1 
جداگانه از ساير تخم مرغها جمع آوري و بسته بندي گردند بطوريكه به راحتي قابل شناسايي باشند و اگر قرار است كه                      

  .د بايد به طور جداگانه در مورد آنها اقدام شود از آنها براي جوجه كشي استفاده شو
  . جهت پيشگيري از ايجاد تركهاي موئي همواره حمل و نقل تخم مرغها بايد با دقت انجام گيرد -2 
 تخم مرغهاي جوجه كشي بايد به دقت و در حالي كه انتهاي كوچك آنها به طرف پايين است در سيني هاي ستر و                      -3 

  . ر گيرند يا سيني هاي حمل قرا
در طي مراحل اوليه توليد ، وزن تخم مرغهـا را بـه دقـت كنتـرل و تخـم                    . تخم مرغها بايد به دقت درجه بندي شوند          -4 

  .مرغهاي مناسب براي جوجه كشي انتخاب شوند 
  .تخم مرغها بايد در اتاق جداگانه اي كه حرارت و رطوبت آن قابل كنترل باشد نگهداري شوند -5 



 

 

 

انبار تخم مرغ بايـد نـسبت بـه ورود          . هداري و جابجايي تخم مرغها در فارم بايد هميشه تميز و مرتب باشد               اطاق نگ  -6  
و در از قبول گاريهاي كثيف حمل تخم مرغ از كارخانه جوجه كشي خودداري نموده        .كرم و حشرات قابل كنترل باشد       

  . استفاده از آنها مراقبت نماييد مهنگا
  :اين تخم مرغها عبارتند از . اي جوجه كشي بايد جدا و حذف شوند تخم مرغهاي نامناسب بر

   تخم مرغهاي كثيف-
   تخم مرغهاي تركدار-
  )بر اساس وزن مورد نظر كارخانه (  تخم مرغهاي كوچك -
   تخم مرغهاي خيلي بزرگ و يا دوزرده-
 است براي جوجه كـشي قابـل قبـول          تخم مرغهايي كه پوسته آنها داراي رنگهاي محتلفي       .  تخم مرغهاي پوسته نازك      -

  .هستند 
   تخم مرغهاي بد شكل و غيرطبيعي-

                
   تخم مرغ خيلي دراز     تخم مرغ خيلي گرد         تخم مرغ كثيف             تخم مرغ ترك دار               تخم مرغ خوني         

  

                       
    تخم مرغ طبيعي                         تخم مرغ خيلي كوچك و                تخم مرغ چروك دار                     رغ نوك زده تخم م

  تخم مرغ دوزرده                                                                                      
  

   تخم مرغنگهداري خصوص در كليدينكات  1-3
بـراي ذخيـره و     . م مرغها بايد در فارم جمع آوري شده و حداقل هفته اي دو بار به كارخانه جوجه كشي منتقل شوند                     تخ

 انبار كارخانـه   ووسائل حمل و نقل ،  انبار تخم مرغ در فارم   :نگهداري تخم مرغها سه محل وجود دارد كه عبارتنـد از            
حرارت و رطوبت كه منجر به عرق كردن تخم مرغ و يا گرم و              بمنظور جلوگيري از تغييرات شديد درجه        .جوجه كشي 

 ايـن سـه    دراز نظر درجـه حـرارت و رطوبـت      بسيار مهم است كه شرايط نگهداري        ،سرد شدن بيش از اندازه آن ميشود      
كاهش دما در زمـان انتقـال تخـم مـرغ از فـارم بـه انبـار ذخيـره تخـم مـرغ در                         . محل تا آنجا كه ممكن است مشابه باشد       

ارخانه جوجه كشي و نيز افزايش دما در مرحله انتقال تخم مرغها از انبار ذخيره كارخانه جوجـه كـشي بـه ماشـين سـتر           ك
  .بايد به طور ماليم صورت پذيرد 

 ٧



 

 

 

  
  )براي تخم مرغهاي تازه ( نمودار دماي تخم مرغ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دماي بدن مرغ

 درجه 40 -41
  سانتيگراد

  
  
  
  
  
  

                دستگاه ستر

 د درجه سانتيگرا5/37 – 8/37

  

  
  

  ي سالن مرغداري
 درجه 24 -2

  سانتيگراد

  *فارم مرغ درخيره تخم
 ه سانتيگراد
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  تخم مرغ نگهداري شرايط مطلوب 2-3
صـد  بين مدت زمان نگهداري تخم مرغ در انبار و درجه حرارت و رطوبت مناسـب جهـت بـه دسـت آوردن بهتـرين در                        

وري ارتباط وجود دارد ، هر چه مدت زمان نگهداري تخم مرغ بيشتر شـود ، الزم اسـت كـه درجـه حـرارت           آجوجه در 
  .انبار پايين تر باشد و بالعكس 

  دامنه دمايي مطلوب براي ذخيره تخم مرغ

  
  روز ذخيره

  
  تأثير طول مدت نگهداري تخم مرغ بر طول دوران جوجه كشي و ميزان هچ 3-3

  :لي ذخيره تخم مرغ عبارتنداز اثرات اص
به طور متوسط هر يك روز ذخيره كردن تخـم          .  طول مدت زمان جوجه كشي را افزايش ميدهد          ،ذخيره كردن  -1

اين مسئله بايد هنگام خوابانـدن تخـم     . مرغ باعث افزايش مدت زمان جوجه كشي به ميزان يك ساعت ميگردد             
در زمانهاي مختلـف  ) قديمي تر ( ه و تخم مرغهاي ذخيره شده      مرغها مورد توجه قرار گيرد تا تخم مرغهاي تاز        

  . نده شود اخواب
 6اين كـاهش بعـد از گذشـت    . وري با ذخيره كردن طوالني مدت تخم مرغ كاهش مي يابد           آقابليت جوجه در   -2

يـزان   درصـد از م    1تـا   /. 5 روز اول به ازاء هـر روز ،          6اول ذخيره كردن ، بيشتر ميشود به نحوي كه پس از             روز
 .جوجه درآوري كاسته مي شود 

 .يفيت جوجه و كاهش وزن آن مي گردد روز ، باعث تاثير منفي برك14ذخيره تخم مرغ به مدت بيش از  -3

گـاز كربنيـك از     .  در مدت نگهداري تخم مرغ در انبار ، تبادل گازي از طريق منافذ موجـود در پوسـته انجـام ميپـذيرد                       
 ساعت اول پس از توليد به سرعت كاهش مي يابد ، همچنـين قـسمتي از                 12خالل  تخم مرغ خارج شده و غلظت آن در         

ين كاهش آب و گازكربنيك به كاهش قابليـت جوجـه درآوري و پـاي      . آب تخم مرغ از طريق تبخير نيز از دست ميرود           
  .آمدن كيفيت جوجه منجر مي گردد

در بعـضي از    . كه كاهش وزن تخم مرغ به حداقل برسـد           شرايط نگهداري تخم مرغ در انبار بايد به نحوي باشد            ن بنابراي
اين عمل باعث افزايش ميـزان      . كارخانه ها از پوشش پالستيكي جهت پوشاندن گاريهاي حمل تخم مرغ استفاده ميشود              

جهـت جلـوگيري از تعريـق در        .  از خارج شدن گازكربنيك جلـوگيري مـي نمايـد             و هشدرطوبت در اطراف تخم مرغ      
 ٩
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 خيس شدن و در نتيجه رشد قارچها الزم است تخم مرغ ابتدا به ميزان كـافي خنـك و خـشك شـده و                  سطح تخم مرغ و   
 . سپس به وسيله پوشش پالستيكي پوشانده شود 

 
   چيدن تخم مرغ4-3

خوابانـدن در   از  به لحاظ جلوگيري از وارد آمدن شوك حرارتي به جنين و تعريق در سطح پوسته ، تخم مرغها بايد قبل                     
ريـان هـواي مـوثر و درجـه حـرارت      وجـود ج .  از انبار تخم مرغ خارج و كمي گرم شده و سـپس چيـده شـوند                ماشين ، 
جهت گرم كردن اوليه تخم مرغها ضروري است و اگر شـرايط مناسـب فـراهم نباشـد           ) درجه سانتيگراد    24-27(مناسب  

  .س گرفته ميشود ري شده و از عمل گرم كردن نتيجه معكوآوباعث تغييرات در مدت زمان جوجه در
 درجـه   25رغهـا بـه     م ساعت طول ميكشد تا درجه حرارت تخم         6حتي با وجود فراهم بودن جريان هواي كافي ، حداقل           

  : بنابراين توصيه ميشود . سانتيگراد برسد و چنانچه جريان هوا كافي نباشد اين مدت ممكن است تا دوبرابر افزايش يابد 
  .ريان داشته باشدجرغها مهواي كافي در اطراف تخم  
 . گرفته شودجهت پيش گرم كردن در نظر  ساعت 6-12حدود  

  
   مدت زمان جوجه كشي5-3

  :سه عامل در مدت زمان جوجه كشي موثر ميباشد 
درجـه حـرارت معمـوالً بـراي هـر كارخانـه             : )سـيون   انكوبا( رت در طول زمان جوجه كشي       درجه حرا  -1

با توجه به سن و اندازه تخـم مرغهـا بايـد            ن مناسب جهت تخليه     يدن به يك زما   جوجه كشي ثابت ولي براي رس     
  . تغييراتي در زمان چيدن تخم مرغها داه شود 

 روز  6 طول دوره جوجه كشي در تخـم مرغهـاي ذخيـره شـده بيـشتر اسـت و بـراي بـيش از                         :سن تخم مرغها     -2
 .د مرغ به ازاء هر روز ، مدت زمان جوجه كشي يك ساعت افزايش مي ياب ذخيره تخم

  طول دوره جوجه كشي در مورد تخم مرغهاي بزرگتر بيشتر است :اندازه تخم مرغها  -3

  راه اندازي سترها -4
د در طراحـي ماشـين هـاي        ن طول مدت زمان كار و هزينه هاي ثابت و جاري مي توا            ،كار مصرفي انرژي مصرفي، نيروي    

  :به شرح زير مي باشد شرايط فيزيكي مطلوب جهت رشد مناسب جنين . جوجه كشي موثر باشد 
  درجه حرارت مناسب 
  رطوبت مناسب  
  تبادل گازي كافي  
  چرخش منظم تخم مرغها 

  :ماشين هاي جوجه كشي تجارتي به سه دسته تقسيم ميشوند 
  ماشين هاي چند مرحله اي با راك ثابت 
  ماشين هاي چند مرحله اي با سيستم ترولي 
  ماشين هاي تك مرحله اي با سيستم ترولي 



 

 

 

 ١١

و وضعيت  ) مثالً يك يا دوبار در هفته       ( واقعي تخم مرغي كه در هر مرتبه چيده ميشود ، تناوب چيدن تخم مرغها               تعداد  
ماشـينها را   . چيدن تخم مرغها در داخل ماشين ، در ماشينهاي توليد شده توسط كارخانه هاي مختلف ، متفاوت ميباشـند                    

  . ه و آنها را تغيير نداد بايد طبق توصيه هاي سازندگان آنها راه اندازي نمود
   تهويه1-4

اين هواي تازه ، اكسيژن و مقـداري از رطوبـت   .  سترها معموالً هواي تازه را از اتاقي كه در آن قرار دارند مي گيرند   -1
همچنين گازكربنيك و حرارت اضافي توليد شده توسط تخم مرغهـا نيـز             . نسبي مورد نيار تخم مرغها را تامين مي نمايد          

  . وا خارج ميشود با ه
  .مرغ باشد   عدد تخم1000در ساعت براي هر )  CFM 8( متر مكعب 52/13 ميزان هواي وارده به سترها بايد -2
هـواي  .  همه سترها يك منبع تامين كننده رطوبت دارند كه ميتواند سطوح مختلـف رطوبـت نـسبي را كنتـرل نمايـد                        -3

ه سيستم تامين كننده رطوبـت ،       ه منظور جلوگيري از وارد شدن فشار زياد ب        وارده به سترها معموالً رطوبت كمي دارد و ب        
درجه حـرارت  . به رطوبت نسبي داخل ماشين نزديك شود   رطوبت آن    ه ماشين بايد كمي مرطوب شود تا        ي وارده ب  هوا

  . درجه سانتيگراد باشد 24-27هواي وارده به ستر بايد 
 ميزان هواي ورودي به سترها بايد طوري تنظـيم      اين. دار هواي ثابت دارند     رهاي چند مرحله اي احتياج به يك مق        ست -4

ميزان گاركزبنيـك در بيـشتر ماشـين هـاي بـا            . درصد تجاوز نكند    /. 4گردد كه مقدار گازكربنيك در داخل ستر از حد          
  .درصد مي باشد /. 3 –/. 4درصد و در ماشين هاي با ترولي در حد /. 2 –/. 3راك ثابت درحد 

  تنظيمات مناسب در تهويه جوجه كشي                                                       

  فضاها
ميزان تهويه متر مكعب 

 1000در ساعت براي 
  تخم مرغ

  درجه حرارت
فشار محيط در ارتباط با   %رطوبت نسبي   سانتي گراد

  )در آب ( جو 

 دقيقه هواي سالن 5هر   سالن دريافت تخم مرغ
   شودتخليه

  /. +01خنثي تا   65-60  19 -21
  /. +01خنثي تا   60-65  19 -21  38/3 سالن نگهداري تخم مرغ

  /.+015تا /.+ 02  55-62  24 -27  5/13  سالن ستر
  /.+005تا /. + 01  55-62  24 -27  7/28  سالن هچر

  خنثي  65-70  22-24  6/67  سالن نگهداري جوجه
دقيقه هواي /. 5هر   سالن تخليه جوجه

  ن تخليه شودسال
  -/. 015 تا –/. 025  70-65  24-22

دقيقه هواي /. 5هر   سالن شست وشو
  سالن تخليه شود

  -/. 015  تا –/. 025  70-65  24-22
  سالن نگهداري
  وسايل تميز

دقيقه هواي /. 5هر 
  سالن تخليه شود

  مثبت  طبيعي  24-22

 دقيقه هواي سالن 5هر   راهروها
  تخليه شود

  خنثي  طبيعي  24

  ) .ميلي متر آب /. 1016ميلي بار و /. 01 پاسكال ، 5/2= آب /. 01( ل فشار تبدي
  
  



 

 

 

  نمودار توليد حرارت توسط تخم مرغهاي خوابانده شده

  
   و دما، قابليت جوجه درآوريرابطه بين متوسط مدت زمان جوجه درآوري

  
  درجه حرارت كنترل 2-4

  .كند ن رشد و تكامل آن را تعيين ميدرجه حرارت ميزان متابوليسم جنين و در نتيجه ميزا
 جهت رسيدن به درصد بهينهدرجه حرارت . در ماشينهاي چند مرحله اي درجه حرارت بايد ثابت باقي بماند -1

ميزان حرارت بيشتر و . مي باشد به نوع ماشين متفاوت با توجهجوجه درآوري مطلوب و توليد جوجه با كيفيت مناسب 
 باعث رشد سريعتر و يا كندتر جنين و در نتيجه كاهش درصد جوجه ،كارخانه سازنده ماشينيا كمتر از ميزان توصيه 

  .درآوري ميگردد
 درجه حرارت مي تواند با توجه به مرحله رشد جنين و افزايش توليد حرارت  ،هاي تك مرحله اي ندر ماشي -2

  .ا زمان انتقال كاهش يابد به طوريكه حرارت در ابتدا بيشتر و به تدريج ت، متغير باشد،توسط آن

 ١٢



 

 

 

درجه حرارت داخل ماشين دچار ،نشودچيده  به طور صحيح اچنانچه تخم مرغه،در ماشينهاي چند مرحله اي-3
ي ماشين مثال اگر سترها بطور كامل پرنشده و بخشي از آنها خالي بماند ممكنست گرما،تغييرات عمده اي خواهد شد

چنانچه در هر ،مدت زمان جوجه كشي افزايش مي يابد و از طرف ديگر به درجه حرارت مناسب نرسد و در نتيجه 
در هر دو .سري بيش از اندازه تخم مرغ چيده شود موجب افزايش درجه حرارت دستگاه به ميزان بيش از حد ميگردد

  . كيفيت جوجه پائين مي آيد وحالت درصد جوجه درآوري
   رطوبت3-4

از طريق منافذ پوسته تخم مرغ تبخير مي شود وميزان رطوبتي كه تخم ه كشي آب تخم مرغها جدر طي دوره جو -1
رسيدن به براي . اين منافذ و ميزان رطوبت هواي سترها دارد بستگي به نوع و تعداد ،مرغ در ماشين از دست ميدهد
  .وزن خود را از دست بدهد%12روز در ستر بايد حدود 18يك تخم مرغ در طول  ،بهترين درصد جوجه درآوري

 و  با توجه به تفاوت ساختمان ،درصد وزني كه تخم مرغها از دست ميدهند ،در شرايط يكسان از نظر رطوبت-2
اين اختالف ناچيز بوده و تأثير  ،ي حاصله از گله هاي مادر گوشتيدر تخم مرغها. متفاوت است  پوسته آنهاتعداد منافذ

 و يا  اي تغذيه درصورتيكه افزايش سن گله، مشكالتلي به هر حالزيادي بر روي درصد جوجه درآوري ندارد و
 بايد رطوبت داخل ماشين را به نحوي تنظيم نمود  گشته،  موجب توليد تخم مرغهايي با پوسته ضعيفگله مادربيماري 

  .از كاهش جوجه درآوري و افت كيفيت جوجه جلوگيري شودكه 
  طبيعي تخم مرغها در طول انكوباسيوننمودار كاهش وزن 

  
  چرخش 4-4

اين عمل موجب جلوگيري از چسبيدن جنين به . دنه شوددر خالل زمان جوجه كشي تخم مرغها بايد چرخان-1
  .صوص در هفته اول شده و همچنين به رشد و تكامل غشاهاي جنيني كمك ميكندخب غشاء پوسته

واي كافي و خنك شدن به رسيدن ه،چرخش منظم تخم مرغ، با رشد بيشتر جنين و افزايش حرارت داخلي آن -2
  .تخم مرغ كمك ميكند

 ١٣
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   انتقال تخم مرغ-5
اين عمل به دو دليل انجام . تخم مرغها از ستر به سيني هاي هچر منتقل ميشوند، روز پس از خواباندن19يا 18
  : ميپذيرد
ر  در سيني هاي هچر تخم مرغها به پهلو خوابانده ميشوندو در نتيجه حركت جوجه و خروج آن راحت ت-الف

  .گردد مي
زيرا در هنگام خروج جوجه از  تخم مقدار زياد ي كرك توليد ميشود كه مي توانند  ، رعايت مسائل بهداشتي-ب

  .در نقاط مختلف كارخانه جوجه كشي پخش شده و موجب آلودگي گردند
يط غير مطلوب موجب قرار گرفتن جوجه ها در شرا علت انتقال خيلي زودتر و يا ديرتر از موعد تخم مرغها به هر

مسئله بايد در هرگونه تصميم گيري در مورد تغيير زمان اين . شده و در نتيجه درصد جوجه درآوري كاهش مي يابد
  ).روز19 تا18معموال (زمان انتقال بر اساس انواع مختلف ماشين ستر متفاوت مي باشد. انتقال مورد توجه قرار گيرد

ام گيرد تا از سرد شدن تخم مرغها و در نتيجه افزايش مدت زمان رعت انجل بايستي با ماليمت و به س عمل انتقا-1
 .جوجه كشي جلوگيري به عمل آيد 

 در هنگام انتقال مي توان تخم مرغهاي بدون نطفه و يا نطفه مرده و گنديده را به وسيله عمل نوربيني -2
(Candling)جدا نموده و شمارش كرد.  

پوسته خيلي شكننده وترد ،در مرحله انتقال،م پوسته در طول مدت جوجه كشي به دليل استفاده جنين از كلسي-3
 تكانهاي شديد تخم مرغ. ه عمل آيدبنابر اين در هنگام انتقال جهت جلوگيري از شكستگي بايد نهايت دقت ب،ميباشد

ك در اين مرحله  دهنده اتوماتياستفاده از وسائل انتقال. در اين مرحله باعث شكستگي و خونريزي داخلي ميگردد
  . تواند عمل انتقال را خيلي بهتر و آرام تر نسبت به انتقال دستي انجام دهدمي

 از شستن و خشك شدن سيني هاي هچر قبل از انتقال كامال مطمئن شويد زيرا خيس بودن سيني ها و در نتيجه -4
وده و قبل از انتقال جوجه هچر بايستي كامال خشك ب.سرد شدن تخم مرغها موجب كاهش جوجه درآوري ميگردد

  . دماي مناسبي داشته باشد
  . تخم مرغهاي گنديده و فاسدشده را در ظروف محتوي مواد ضدعفوني از بين ببريد -5
 جنين را در مقابل بيماري مارك و ساير بيماريها ،  در مرحله انتقال ميتوان از طريق تزريق داخل تخم مرغ-6

  .نده بايستي اقدام شودزساس توصيه ها ي كارخانه سادر اين مورد بر ا. واكسينه نمود
  

   فاكتورهاي موثر در اندازه جوجه-6
وزن تخم مرغ مي % 66 تا 68معموال وزن جوجه .  اندازه تخم مرغ فاكتور اصلي موثر در اندازه جوجه ميباشد-1
كه البته م وزن خواهند داشت  گر40، حدود  گرم60بنابر اين جوجه هاي حاصل از تخم مرغهايي با متوسط وزن ،باشد
  . گرم متغير است46 تا34 بين آنها هريك ازوزن 
 وزن تخم مرغ به علت تبخير آب در طول مدت جوجه كشي كاهش مي يابد كه اين عامل نيز در اختالف وزن -2

  .توليد شده اند موثر است) از نظر وزني(جوجه هايي كه از تخم مرغ هاي يكسان 



 

 

 

تخليه هچر و ماندن در جوجه كشي تا ارسال به فارم پرورشي در وزن جوجه ،جوجه از تخم  طول زمان درآمدن -3
موثر است و البته مدت زماني كه جوجه در هچر مي ماند بر روي وزن جوجه بسيار موثر تر از زمان ماندن در اطاق 

ت به هچر درجه حرارت پائين هداري جوجه كشي و ماشين حمل نسبانتظار و يا ماشين حمل مي باشد زيرا كه اطاق نگ
  .تري دارند

  وزن نسبي جوجه ها

  
  

   راه اندازي هچرها-7
. ، دو بار در هفته هچ دارند، يعني هر ماشين هچر دو بار در هفته پر و خالي مي شوداغلب كارخانه هاي جوجه كشي

سالن جوجه كشي ونحوه . دشده و آماده اجراي هچ بعدي باشنته و ضدعفوني سهچرها بايد كامال ش ،بعد از هر هچ
  .شستشو و ضدعفوني آنها ساده باشدتعبيه دستگاهها در آن بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه 

  
   تهويه ورطوبت7 -1

از لحظه انتقال تا . متر مكعب در ساعت مي باشد7/28 عدد تخم مرغ 1000هواي تازه مورد نياز براي هچر براي هر 
را  ، زيعامل بسيار مهمي در هچر استرطوبت . شابه ستر باشدم و رطوبت در داخل هچر بايد جريان هوا،زمان نوك زدن

وقتي .  غشاء هاي پوسته نرم باقي مانده و موجب خروج بهتر و راحت تر جوجه از تخم ميگردد ،با تامين رطوبت كافي
مرطوب باال رفتن درجه حرارت  باعث رطوبت داخل هچر باال مي رود كه،كه جوجه ها شروع به نوك زدن مي كنند

رطوبت اضافي مورد نياز ازطريق نازلهاي اسپري كننده .رها بايد اين حالت حفظ شودمي شود در اين لحظه با تنظيم دمپ
جهت افزايش توزيع هوا و خشك شدن جوجه ها دمپرها بايد باز ،چند ساعت قبل از تخليه جوجه ها . آب تامين ميشود

  .باشند
  

  ت درجه حرار2-7
هچر كمي پايين تر از درجه  درجه حرارت  معموال،جه حرارتربيش از حد دافزايش به منظور جلوگيري از احتمال 

  .حرارت ستر مي باشد
  

 ١۵
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   تخليه جوجه و مراحل بعد از آن-8
در اين حالت . جوجه ها را بايد زماني از هچر تخليه نمود كه اكثر آنها از تخم درآمده و كامال خشك شده باشند

  .هنوز داراي كمي رطوبت در ناحيه پشت گردن خود مي باشند%) 5حدود (عموال درصد كمي از جوجه ها م
اشتباهي كه در كارخانه هاي جوجه كشي خيلي معمول مي باشد اين است كه اجازه مي دهند جوجه ها بيش از 

ي كه موجب دهيدراته شدن جوجه عوامل. اندازه در هچر مانده و بدين ترتيب باعث دهيدراته شدن جوجه ها مي شوند
محاسبه غلط در مورد زمان چيدن تخم مرغهاي غير هم سن و يا از دست دادن آب بيش از :ها ميگردند عبارتند از 

آماده نبودن جهت (در صورتيكه حالت نارس بودن جوجه ها مشاهده گردد . اندازه تخم مرغ در طول زمان جوجه كشي
ن است علت آن سرد شدن تخم مرغها در زمان جوجه كشي و در نتيجه عقب افتادن ممك) تخليه در زمان تعيين شده

در مواقع تخليه بايد جوجه ها از خرده پوسته ها جدا شده و سپس جوجه هاي درجه يك و وازدها . رشد جنين بوده باشد
  .  داخل كارتن هاي مخصوص ريخته شود، پس از شمارش،از هم تفكيك گشته

عمدتا از طريق سرعت پردرآوري در جوجه هاي گوشتي و همچنين از طريق مقعد جوجه تعيين جنسيت  •
 .در گله هاي مادر صورت ميگيرد

 . صورت مي گيردواكسيناسيون به روش اسپري و يا تزريق به طريق دستي و يا اتو ماتيك •
 اصالح نوك •

قرار گرفته تا از سرد  ) رطوبتاز نظر حرارت و(  يك اطاق تحت كنترلدر در خالل عمليات فوق جوجه ها بايد -1
. از تراكم آنها در جعبه ها و نوارهاي نقاله بايد جلوگيري گردد. و گرم شدن بيش از اندازه آنها ممانعت به عمل آيد 

 درجه 23حرات معموال .  بايد رطوبت اطاق نگهداري جوجه كامال تحت كنترل باشد،جهت جلوگيري از كاهش وزن
  .  درصد براي اطاق تعيين جنسيت مناسب مي باشد65 تا 70 سانتيگراد و رطوبت نسبي

ئي جوجه ها مي تواند به طريق  عمليات بعد از تخليه و جابجا، جهت بهبود كيفيت كار و كاهش تعداد كارگر-2
  .  ماتيك انجام شوداتو

ماتيك بايد از اتورت استفاده از وسائل  در سيستم دستي بايد از رفتار خشن با جوجه خودداري گردد و در صو-3
  .درست و منظم كار كردن اين وسائل مطمئن شد

كليه سطوح و قسمتهايي كه جوجه ها با آنها در تماس مي .  تمام وسائل بايد پس از هر بار هچ كامال شسته شوند-4
  .باشند مثل نوارهاي نقاله و سبدها و غيره بايد كامال قابل شستشو باشند

  طريق پرهاي بال تعيين جنسيت جوجه ها از 1-8
 مي توانند در يكروزگي از طريق سرعت رشد پرهاي بال همانطور كه در زير ،جوجه هاي گوشتي با پردرآوري كند

 الگوي رشد پرها در مرغ و خروس ،مرغها و خروسهاي با پردرآوري سريعدر . نشان داده شده تعيين جنسيت شوند
  .ن پذير نمي باشداي بال امكاين جنسيت از طريق پرهيكسان بوده و در نتيجه تعي

   ابتدا بال را مانند يك باد بزن باز كنيد-1
پرهاي يف باالئي بنام رد و تحتاني بنام پرهاي )A(زيرين  رديف ، به پرهاي مفصل خارجي بال نگاه كنيد-2

  .  ناميده ميشوندفوقاني
  . مرغ است جوجه،  باشندپرهاي فوقانيبلند تر از ) زيرين(تحتاني وقتي كه پرهاي -3
  .خروس است   جوجه، باشندپرهاي فوقاني برابر و يا كوتاه تر از تحتاني وقتي كه پرهاي -4



 

 

 

  

 پرهاي تحتاني

 پرهاي فوقاني

طول پرهاي فوقاني هميشه كوتاه تر از 
 پرهاي تحتاني  است 

طول پرهاي فوقاني برابر 
 پرهاي تحتاني و يا بلند تر است 

طول پرهاي فوقاني و 
  پرهاي تحتاني يكسان

 است

در زمان خروج 
جوجه از تخم ، 
پرهاي كوتاه و 

طول پرهاي 
 تا 2/1فوقاني 

 پرهاي 4/3

طول پرهاي 
فوقاني كمي 

بلند تر از پرهاي 
 تحتاني  است 

چند ساعت بعد از 
هچ طول پرها بلند 
تر ميشود ولي هنوز 

طول پرهاي 
 4/3 تا 2/1فوقاني 

ول پرهاي ط
 تحتاني ميباشد

طول پرهاي 
فوقاني خيلي بلند 

تر از پرهاي تحتاني 
 است 
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  (The Hatch Window) پنجره هچ 2-8
Hatch Windowتعدادجوجه هاي از تخم بيرون آمده بعد از انتقال تخم مرغها از ستر به هچر مي باشد  بيانگر .  

 در آنها افزايش )از دست دادن آب بدن (اسيونت احتمال بروز دهيدرا ،زود از تخم بيرون بياينداگر جوجه ها خيلي 
. مي گرددرد ضعيف گله گوشتي ك روزگي و عمل14 تا 7 به افزايش تلفات منجر ،دهيداتاسون در سنين پايين. مي يابد

ثرات آن به صورت قابليت پايين جوجه  ا ،طرف ديگر چنانچه جوجه ها خيلي ديرتر از موعد از تخم خارج شونداز 
افزايش تخم هاي نوك زده و تخم مرغهاي هچ نشده حاوي جنين زنده بروز ،  كاهش كيفيت جوجه توليديي،درآور

  .خواهد كرد
  :عواملي كه منجر به هچ زودتر از موعد مي شوند عبارتند از

 .از خواباندنقبل يش گرم كردن طوالني مدت تخم مرغها پ  •

 افزايش طول مدت انكوباسيون . ن تخم مرغها خيلي زودتر از موعد مقرر  خواباند •

  ستر و هچر دما و رطوبت نامناسب ماشين •

  وجود نقاط با دماي باال در ستر و هچر •

  تهويه نامناسب •

 . مي باشدارخانه جوجه كشي تاثير گذاركه بر روي درجه حرارت محيط كدما فصلي  تغييرات  •

 ي تخم مرغ نطفه دار در هچر قرار دادن تعداد زياد •

   اندازه تخم مرغ •
  :عواملي كه منجر به هچ دير هنگام يا با تاخير مي شوند عبارتند از

 خواباندن ديرتر از موعد مقرر تخم مرغها •

  ستر وهچردما و رطوبت نامناسب ماشين •

 تهويه نامناسب  •

 .مي باشدجه حرارت محيط كارخانه تاثير گذار كه بر روي دردما  فصلي تغييرات  •

 .تخم مرغهايي كه به مدت طوالني ذخيره شده اند •

 .تخم مرغهايي كه در دماهاي پايين ذخيره شده اند •

 روش چيدمان غير اصولي در ماشينهاي جوجه كشي چند مرحله اي  •

 مشكالت باروري و بيماري  •

  
  



 

 

 

  

 پايين وسط باال مطلوب هچ%

  ساعت
  .ايين ستر قرار داشته و بعد به هچر منتقل شدندنشاندهنده تخم مرغهايي است كه در باال، وسط و پ ، نمودار خطي باال 

 ساعت قبل از اين 13كل هچ نيز تا % 75 ساعت قبل از  بيرون آوردن سيني ها و بيش از 23هچ كل % 25در شرايط طبيعي، بايد حداكثر 
  .   زمان اتفاق بيافتد

  

  

باال انتشار هچ مطلوب  پايين وسط

  ساعت
تعداد جوجه هايي . ز بيرون آوردن سيني ها را نشان مي دهد ساعت قبل ا23تعداد صحيح جوجه هاي هچ شده در طول نمودار فوق 

  .كه در هر سيني هچ ميشوند بايد در تمام ماشين يكسان باشد
  

   از بين بردن ضايعات كارخانه جوجه كشي-9
از تخم مرغها فاقد نطفه و يا داراي جنين %15 حدود ،% 85در يك كارخانه جوجه كشي با متوسط جوجه درآوري 

دسته از تخم مرغها به همراه پوسته هاي تخم مرغهاي باقيمانده پس از خروج جوجه ها و اين . باشندف شده ميلت
در . همچنين تخم مرغهاي نوك زده و جوجه هاي وازده به عنوان ضايعات كارخانه جوجه كشي محسوب ميشوند 

هاي جوجه كشي به دليل احتمال انتقال برخي از كشورها استفاده از اين مواد در كارخانجات تهيه پودر مازاد كارخانه 
از آنجاييكه مضرات استفاده از پودر ضايعات جوجه كشي بيش از مزاياي آن  .مل بيماريزا ممنوع اعالم شده استعوا

  . است، لذا در اغلب كارخانجات جوجه كشي ضايعات مذكور را منهدم مي كنند

 ١٩
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يد به منظور از بين بردن هرگونه جنين خارج نشده خردو  تخم مرغهاي هچ نشده باقيمانده در سيني هاي هچر با-1
تخم مرغهاي نوك زده و جوجه هاي وازده نيز به وسيله گاز دي اكسيد كربن و يا هر وسيله مجاز ديگري . پرس شوند

  .بايد در جوجه كشي معدوم شوند
ن مخصوص منتقل شوند و يا  به يك تريلي و يا مخز(auger)وسيله اوگرم مواد پرس شده و ضايعات بايد ب تما-2

اين مواد با توجه به موقعيت و قوانين محلي بايستي معدوم . توسط پمپ مكش وارد مخازن سرپوشيده مخصوص گردند 
  .شوند

   حمل و نقل جوجه- 10
  . در زمان حمل جوجه از كارخانه به فارم پرورشي محيط اطراف جوجه بايد كامال تحت كنترل باشد

 متر مكعب در 34 جوجه در هواي زمستان 1000 تهويه حداقل مورد نياز براي تامين اكسيژن كافي به ازاي هر -1
تمام كاميونهاي حمل بايد به سيستم گرم كننده كمكي يا تامين جريان .ساعت و در تابستان دو برابر اين ميزان مي باشد

 درجه سانتيگراد 30اگر در تابستان درجه حرارت از . اشندهواي تازه كافي بمنظور گرم كردن و يا خنك كردن مجهز ب
  . تجاوز نمايد بايد از سيستم هاي خنك كننده استفاده شود

 كاميون حمل جوجه بايد مجهز به وسائل نشان دهنده درجه حرارت در قسمت بار باشد تا راننده بتواند ميزان -2
  . هواي ورودي را جهت خنك كردن جوجه ها تنظيم نمايد

 درجه سانتيگراد و درجه حرارت داخل ماشين حدود 32 درجه حرارت در داخل جعبه هاي جوجه بايد حدود -3
 درجه حرات داخل كاميون ،اگر از جعبه هاي پالستيكي جهت حمل جوجه استفاده ميشود.  درجه سانتيگراد باشد24

  . درجه سانتيگراد باشد20حمل بايد حدود 
 احتمال گرمازدگي يا ،ستيكي براي حمل جوجه در مقايسه با جعبه هاي مقوايي  استفاده از جعبه هاي پال-4

 بنابر اين در موقع حمل با جعبه هاي پالستيكي بايد از مجهز بودن كاميون به ،سرمازدگي جوجه ها را بيشتر مي كند
  . وسائل گرم كننده و خنك كننده مطمئن بود

به طوريكه فضاي كافي جهت برقراري هواي ،ميون چيده شده  جعبه هاي جوجه بايد به درستي در داخل كا-5
بعد از چيده شدن هر رديف از جعبه ها بايد به وسيله يك ميله كه به طور عرضي در . مورد نياز بين جعبه ها موجود باشد

 جلوگيري كاميون نصب مي شود جعبه ها را مهار كرد تا از هر گونه حركت اضافي و يا افتادن آنها در طول زمان حمل
  .به عمل آيد 

    مي توان كاميون را با پرده پالستيكي كه در پشت كاميون نصب مي شود مجهز نمود تا در زمان بارگيري -6
  . گرماي داخل كاميون حفظ شود،جوجه ها

ش رانندگان بايد هر روز با لباس و كف.  رانندگان كاميونهاي حمل جوجه بايد تعليم ديده و وظيفه شناس باشند-7
ترجيح داده ميشود كه راننده ها در . تميز به سر كارآمده و براي بارگيري روپوش و چكمه خود را تعويض نمايند 

  .هنگام تحويل جوجه وارد سالنهاي پرورشي فارم مربوطه نشوند
، شستشو و  به وسيله آب و مواد ضد عفوني كننده، كاميونهاي حمل بايد بعد از هر سرويس تحويل جوجه-8
 بايد داراي يك دستگاه اسپري ، اگر كاميون در يك سرويس به دو فارم مختلف جوجه تحويل دهد.شوندفوني ضدع

  . ماده ضدعفوني بر روي چرخهاي كاميون اسپري شودكننده مواد ضد عفوني كننده باشد كه در فواصل بين دو فارم
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ي عودت داده ميشوند بايد جهت  در صورتي كه جعبه هاي جوجه از فارم پرورشي به كارخانه جوجه كش-9
  .جلوگيري از احتمال انتقال هر گونه آلودگي به دقت شسته و ضدعفوني گردند

  
  ر جوجه كشي ها تاثير ارتفاع ب- 11

كارخانه هاي جوجه كشي كه در ارتفاعات باال . در بسياري از كشورها پرورش طيور در نقاط مرتفع انجام ميگيرد
 متر بيشتر محسوس 800وجه درآوري كمتري ميباشند كه اين مسئله در ارتفاع بيش از  داراي درصد ج،اند واقع شده

 هواي ورودي به ،در ارتفاع باال.  فشارنسبي اكسيژن و رطوبت مطلق كاهش مي يابد، فشار هوا،با افزايش ارتفاع . است 
شي كه داراي سيستم كنترل دماو  ماشينهاي جوجه ك.سالنها سردتر و خشك تر از مناطق نزديك به سطح دريا مي باشد

مشكالت جوجه درآوري در ارتفاعات باال به علت . ت باال به خوبي عمل نمي كنندارطوبت نامناسب هستند در ارتفاع
  .كاهش ميزان اكسيژن موجود در هوا و افزايش از دست دادن رطوبت از تخم مرغها مي باشد

 
  

 يزان در دسترس بودن اكسيژن م1-11
ش  با كاه،باشد% 20بوده و ميزان آن در سالن ستر و هچر نبايد كمتر از  % 6/21ن در هواي تازه هميشه ميزان اكسيژ

يژن ورودي به ماشين در يك حجم معين از هوا كاهش مي يابد و كاهش فشار موجب سفشار هوا در ارتفاعات ميزان اك
  .ها ميرسدپائين آمدن سطح اكسيژن خون شده و در نتيجه اكسيژن كمتري به بافت

   
   آب كمبود2-11

 مقدار بيشتري از آب تخم مرغ از ، در ارتفاعات باال به علت كاهش رطوبت هوا و افزايش تبخير از طريق منافذ پوسته
سترها بايد طوري تنظيم شوند كه تخم .  تبادل گازي در پوسته تخم مرغ در ارتفاعات باال بسيار مهم ميباشد.دست ميرود

  . كاهش وزن نداشته باشند% 12روز نگهداري در ستر بيش از  18مرغها در طول 
  

  نهاي جوجه كشيي نگهداري ماش- 12
 اهميت وجود يك برنامه منظم و قاطع جهت نگهداري و ، با گسترش و مكانيزه شدن كارخانه هاي جوجه كشي

  : پيشنهادات در اين زمينه به شرح زير ميباشد.حفاظت ماشينها بيشتر احساس ميگردد
 منظور تنظيم يك برنامه منظم در زمينه سرويس و نگهداري ماشينها دفترچه راهنماي ماشينها را از كارخانه به -1

 . سازنده دريافت كنيد

 .طبق توصيه هاي كارخانه سازنده با استفاده از تجارب شخصي عمل نمائيد -2

 .ير شودسترهاي چند مرحله اي حداقل سالي يك مرتبه بايد كامال بازديد و نظافت و تعم -3

افي جهت ود نبودن زمان كافي در بين دو هچ متوالي موجب ميشود كه زمان كجاستفاده زياد از هچرها و مو -4
 براي جلوگيري از اين عمل بايد كارخانه داراي يك هچر اضافي باشد تا در ، شودسرويس و تعمير هچر فراهم ن

 . صورت لزوم بتوان هچرها را سرويس وتعمير نمود
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كه بطور مرتب مورد استفاده قرار مي گيرند بايد هميشه در انبار موجود بوده و ليستي از قطعات قطعات يدكي  -5
 . مورد نياز جهت خريد تهيه شود

كارگراني كه با سترها و هچرها كار ميكنند بايد آموزش ديده و با نحوه كار ماشينها آشنا باشند تا در صورت  -6
 .نمايندوقوع هرگونه خرابي بتوانند به خوبي عمل 

استفاده از محافظ ها و كليدهاي ايمني و . رعايت اقدامات امنيتي بر طبق مقررات كارخانه ضروري است -7
 .همچنين رعايت مقررات ايمني از طرف پرسنل الزامي است

  
  و حفاظت ماشين هانگهداري چگونگي 1-12

 كاليبره كردن ترمومتر و هيدرومتر ماشين ها  -

 رومترسالن ها كاليبره كردن ترمومترو هيد -

 كنترل ميزان از دست دادن رطوبت -

 كنترل نوك زدن -

 )فاصله زماني بين خروج اولين جوجه و آخرين جوجه(كنترل ميزان پراكندگي هچ  -

 تائيد دستيابي به نتايج مورد انتظار -

 تبادل اطالعات بين مديريت و پرسنل فني جوجه كشي -
 

   اتوماتيك كردن كارخانه هاي جوجه كشي- 13
 تمايل به استفاده از وسايل ،ه به افزايش حجم كارخانه هاي جوجه كشي و بهاي باالي نيروي كاربا توج -1

  .اتوماتيك در قسمتهايي از كارخانه كه نياز به نيروي كار زياد تري دارد بيشتر احساس ميشود 
 احتساب بدون(به طور كلي در كارخانه هاي غير اتوماتيك به ازاي توليد هر يك ميليون جوجه در سال -2

 ميليون جوجه در سال يك نفر پرسنل در نظر گرفته 2يك نفر و در كارخانه هاي اتوماتيك جهت توليد هر ) رانندگان
 .ميشود

 .ماشينها و وسائل اتوماتيك به منظور اهداف زير به كار مي روند -3

a .درجه بندي تخم مرغ قبل از چيدن در ستر  
b . ي از ستر به هچرگز رو18كندلينگ و انتقال تخم مرغ در  
c .اجراي واكسيناسون داخل تخم مرغ  
d .جداسازي جوجه ها از ضايعات  
e .شمارش جوجه  
f . تجويز واكسن و كارتن زدن جوجه ها ،اسپري   

g .انتقال مواد زائد جوجه كشي  
سيت جوجه در و تعيين جن باالبرها و وسائلي كه با درجه بندي ، نوارهاي نقاله،به انواع وسائل ذكر شده در باال

  .ند نيز اضافه ميشودارتباط هست
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بسياري از اين وسائل خيلي گران بوده و استفاده از آنها فقط در كارخانه هاي بسيار بزرگ با توليد باال توجيه  -4
 كارخانه هاي جوجه كشي كوچكتر نيز مي توانند از وسائل ارزانتر مانند ماشينهاي ،معهذا. اقتصادي دارد

كش و درجه بندي جوجه كه باعث صرفه جويي در نيروي كار و مصارف جانبي ديگر انتقال از طريق م
  .ميشوند استفاده نمايند

  :بازده مثبت استفاده از اين گونه وسائل به شرح زير مي باشد -5
a. حمل و نقل آرامتر تخم مرغ ها و در نتيجه كاهش ميزان شكستگي 

b. دقت بيشتر در واكسناسيون جوجه ها 

c. ش جوجه هادقت بيشتر در شمار 

d. خستگي كمتر پرسنل و در نتيجه بهتر كار كردن آنها در طول شيفت كاري 

وقتي تصميم به استفاده از اين گونه وسايل گرفته مي شود بايد وسايلي را انتخاب نمود كه شست و شو و ضد عفوني 
 نبايد باعث انتقال آلودگي  تخم مرغ و ماشين ويا وسيله جابجايي جوجه ها. به سرعت و موثر انجام شود،آنها راحت 

  .بين تخم مرغها و يا بين جوجه ها گردند
  

   طراحي كارخانه جوجه كشي- 14
كارخانه هاي . دي مطلوب مي باشداا بازده اقتصامات احداث يك كارخانه جوجه كشي بطراحي مناسب از الز

بايد استانداردهاي بهداشتي در آنها در  لذا در هنگام طراحي ، حلقه اي از زنجيره غذايي را تشكيل ميدهند، جوجه كشي
  . نظرگرفته شود

 محيط مناسبي را جهت ،شرائطي كه در ماشين هاي جوجه كشي جهت رشد و تكامل هر چه بهتر جنين فراهم ميشود
ح خارجي تخم مرغها بايد عاري از آلودگي بوده و همچنين تمام طبنابر اين س. رشد ميكربها و قارچها ايجاد مي كند 

  . شستشو و ضد عفوني شوندبايد طوري طراحي شوند كه براحتيئل و ماشين هاي جوجه كشي وسا
   ساختمان1-14

  :كارخانه ها ي جوجه كشي بايد داراي خصوصيات زير باشند
چنين  صاف و عاري ازخلل وفرج بوده و هم، ديوار و كف كارخانه جوجه كشي بايد داراي استحكام كافي-1

 ،ديوارها بايد از حداقل زوايا و اتصاالت كه مانع شستشوي موثر ميشوند. ز كردن باشندل تميفاضالبها به راحتي قاب
پوشش هاي مذكور بر پوشش هاي . اپوكسي استفاده شودمان و يا پوشش ي از س،براي پوشش كف . برخوردار باشند

  . سنتي و قديمي ارجح مي باشند
كليه فاضالبها به خصوص در هچرها و . اضالب باشددر تمام سالنهاي جوجه كشي شيب كف بايد به طرف ف

قسمتهائي كه جوجه تخليه مي شود بايد داراي توري و وسائل مخصوص گرفتن قطعات درشت پوسته هاي تخم مرغ و 
سيستم فاضالب بايد طوري طراحي شود كه بتواند مقادير . باشند تا از انسداد فاضالبها جلوگيري شودساير مواد زائد 

  .را به چاهك مربوطه منتقل نمايد و مواد زائد زيادي آب
 اقدامات بهداشتي در مورد تخم مرغها و جوجه ها و وسائل و تجهيزات در تمام قسمتهاي كارخانه بايد -2

  .برقرارباشد
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 به نحوي كه آلودگي از طريق كركهاي جوجه كه در تمام نقاط ،قسمتهاي تميز و كثيف در كارخانه بايد جدا بوده
سيستم تهويه و ورود و خروج هوا .  منتقل نگردد،ه و حتي روي لباسهاي كارگران و وسائل نيز پخش ميشوندكارخان

سيستم تهويه نيز . بايد طوري تنظيم گردد كه هميشه جريان هوا در كارخانه از قسمت سترها به هچرها باشد و برعكس
 قابليت ،ستيكي انتقال هوا كه در مقايسه با كانالهاي فلزيتوصيه مي شود از كانالهاي پال. بايد به طور متوالي تميز شود 

  .تميز كردن باالتري دارند استفاده شود
   براي ستر و هچر)Plenum( تعبيه پلنوم2-14

 اكنون بشكل موفقيت آميزي ،با توجه به معرفي هواكشهاي دور متغير و وسيله اي جهت كنترل و اندازه گيري فشار
  . يا انكوباتور را به فضاي كنترل شده پلنوم تخليه كردمي توان هواي خروجي هچر

  :مزايا 
  :ساخت پلنوم هچر يا انكوباتور داراي چندين مزيت است 

زيرا ديگر .  تغيير كند، سنتي طراحي مي شد T نقشه ساختمان جوجه كشي مي تواند نسبت به آنچه كه شكل - 1
  .ندارندجوجه كشي ها نيازي به ديواره خارجي جهت تخليه هوا 

  . كنترل مي كند رامي شودح هوا از هچرها و انكوباتورها شرايط جوي مختلف كه مانع از خروج صحي - 2      
كرد صحيح دستگاه ها  نظارت و تنظيم مناسب كانال ها براي عمل،تمام زحماتي كه جهت متعادل كردن  -3

 . حذف مي شودت،صورت مي پذيرف

نده كانالها وجه كشي كمك مي كند و مدت زماني كه جهت شستشوي خسته كنبه شستشو و بهداشت موثر ج - 4  
 . كاهش مي دهدرا شدتوسط كارگران صرف مي

 .د حذف مي كنديا كاهش ميده،پراكندگي كرك پرهاي جوجه ها را به فضاي اطراف-5
  ساخت و راه اندازي

كننده هاي فشار ارائه اي دور متغير و كنترل در ادامه راهنماي مرحله به مرحله ساخت پلنوم با استفاده از هواكش ه
  :مي شود

  سترها
 متر مكعب در ساعت حجم هوا ضرب 850 يا cfm 500  كل تعداد دستگاهها را در عدد،براي پلنوم دستگاه ستر

 و پلنوم ستر بايد در باالي دستگاهها. در محفظه پلنوم بدست آيد)00/0( الزم براي حفظ فشار خنثي cfmكنيد تا ميزان 
هواي خروجي بايد به . بنحوي نصب شود كه تمام سطح سترها را پوشش دهد تا به دفع گرما از دستگاهها كمك كند

  .منطقه اي دور از ورودي هاي هوا تخليه شود
  
  

  هچرها
 متر 850يا cfm 500 در عدد ، كل دستگاههارا كه تماما توسط يك پلنوم كنترل مي شود،براي پلنوم دستگاه هچر

نسبت به هواي بيرون ) 00/0(ه ازاي هر دستگاه ضرب كنيد تا ظرفيت هواكشي كه جهت حفظ فشار خنثي مكعب ب
  .  بدست آيد،مورد نياز است 
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اگر . پلنوم هچر بايد در پشت دستگاهها و در سطح زمين قرار گيرد و هواي خروجي را به فضاي بيرون تخليه كند
 بايد هواي ،لوي هواكش تخليه پلنوم در محفظه پلنوم باز مي شودهواي تخليه شده توسط دستگاه هچر مستقيما ج

هواي خروجي در محيط خارج بايد دور از ورودي هواي تازه به ماشين . ودشخروجي دستگاه به سمت زمين برگردانده 
  .تخليه شود

بر روي  اگر هواكشي ،تمامي هواكش هاي كنترل فشار بايد داراي دمپر باشد تا بازگشت هوا صورت نگيرد
ير در توانايي هواكش ينصب شود تا اثرات دود كش باعث تغ حتما بايد پائين دود كش دمپر ،دودكش نصب مي شود
  .جهت كنترل فشار نگردد

  :دو محل بعنوان گزينه پيشنهاد مي شود. را در جاي مناسب نصب كنيد) سنسورها(و سيستم كنترل فشار ها  لوله -1
 ،به اين منطقه ) . بيشتر اين محل توصيه مي شود(از پلنوم تا قسمت خارجي ساختمان  اندازه گيري فشار –الف     

  .نقطه برگشت جوي گفته مي شود
در چنين حالتي بايد به اندازه اي كه فشار اتاقك دستگاه ( اندازه گيري فشار از پلنوم تاهچر يا انكوباتور–ب      

  .لنوم نسبت به محيط بيرون فشار خنثي داشته باشد فشار پلنوم منفي باشد تا از مجموع پ،مثبت است
از ساختمان جوجه كشي خارج شود يا نبايد بيشتر )  متر7/7(فوت 25 نبايد بيش از "اسنسوره"لوله هاي حسگر فشار 

يرون  كه از جوجه كشي به بpvcاز اين ميزان براي حسگر استفاده شود مگر اينكه اندازه لوله ها افزايش يابد و يا به لوله 
  .  وصل گردد،كشيده شده است

همچنين خود پلنوم . رد هچر ها يا انكوباتورها مشخص شود حسگرها بايد با رهگيري و ثبت عملكمحل صحيح اين 
 بيرون كامال ايزوله باشد تا از اشتباه ك طرف و از طرف ديگر نسبت به محيطبايد نسبت به اتاقك ستر و هچر از ي

  .ك جلوگيري شودحسگر در خواندن فشار اتاق
  : پلنوم بايد با دقت ساخته شود-2

 درجه از باالي دستگاهها تا ديواره سالن بصورت شيبدار ساخته 45 سقف پلنوم بايد با زاويه اي نزديك به -الف      
  .شود تا شستشوي آن تسهيل گردد

  .يش يابد افزاي تا روشناي، نواري از چراغهاي ضد آب را بصورت افقي نصب كنيد –ب       
 هواكش دور متغير را تا جائيكه امكان دارد در ارتفاع باال نصب كنيد تا كرك پرهاي جوجه ها بر روي –پ       

  . زمين نشست كند
  .ر نصب كنيد هواكش را به دور از خروجي هاي هچ–ت       
  . در هر پلنوم يك زهكش تعبيه كنيد تا شستشوي آن آسانتر گردد–ث       
و اين . در پشت هچرها يك ناوداني به همراه يك جعبه محافظ براي پانل هاي عمودي پلونوم تهيه كنيد–ج       

 ناوداني بايد با يك . براحتي باالي هچرها را شستشو كند،باعث مي شودكارگري كه شستشوي سالن را بر عهده دارد
ت زهكش جهت انتقال ناودان به زهكش استفاده شيب ماليم به سمت انتهاي ديوار هدايت شود و اگر نياز بود از اتصاال

  .شود
  :فشار سنج اضافي جهت رهگيري فشار تعبيه كنيد-3



 

 

 

مي توان يك وسيله سنجش فشار در هرپلنوم نصب كرد تا فشاري كه توسط كنترل كننده هاي هواكش دور متغير 
ت مستقيم در كنار كنترل كننده هواكش  فشار سنج را بصور. توسط اين وسيله نيز اندازه گيري شود،دريافت مي گردد 

  .نصب كنيد تا باز خواني مقايسه اي آنها امكانپذير باشد
احداث خروجي پلنوم در جوجه كشي داراي مزاياي متعددي است وبه بهبود مديريت و كيفيت به طور خالصه، 

  . هواي خروجي بسيار كمك مي كند
ه كشي و يا در بازسازي جوجه كشي هاي قديمي جهت بهبود اين پديده بايد در ساختمانهاي جديد االحداث جوج

 . مديريت مد نظر قرار گيرد

  
  خروجي پلنوم

 ٢۶

  

  

 

 سقف

 هچر

  : مورد نيازتجهيزات
A –هواكش دور متغير كه به هود ضد باد و دمپر ضد بازگشت هوا مجهز است .  

Ab     – دمپر ضد بازگشت هوا   
Ac    -هود ضد باد   

B-محفظه پلنوم   
-cوا ورودي ه  
D-هواي تخليه شده به محفظه پلنوم   
E- درجه45 زاويه   
F-هواي خارج شده به محيط بيرون   
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   محل جوجه كشي3-14
 هزينه هاي ،انتخاب محل جوجه كشي بصورت اجتناب نا پذيري به خطر درگيري بيماريها در مناطق پر تراكم طيور 

  .اني و شبكه اصلي حمل و نقل بستگي دارد در دسترس بودن نيروي انس،حمل و نقل تخم مرغ و جوجه 
  زنگ خطر و موتور برق اضطراريسيستم 

ي بايد داراي موتور برق اضطراري با قدرت كافي باشند تا هنگام قطع برق لطمه اي جوجه كشكارخانه هاي  تمام -1
   .به فعاليت كارخانه وارد نشود

گونه اشكال فني به صدا درآيد، براي كارخانه وجود سيستم زنگ خطر كه در مواقع قطع برق يا بروز هر -2
  .وجود اين سيستم باعث حضور سريع و به موقع پرسنل ورفع اشكال موجود مي گردد.ضروري است

 تمام ماشينهاي جوجه كشي بايد داراي يك زنگ خطر اضافي باشند تا در هنگام افزايش و يا كاهش درجه -3
به خصوص در هچرها كه بروز هرگونه تغييرات كوچك در حرارت باعث حرارت به موقع به صدا درآيد، اين سيستم 

  .كاهش شديد جوجه درآوري خواهد شد، بسيار ضروري است
   

   بهداشت كارخانه جوجه كشي- 15
 و نتايج آن به وسيله انجام ، جهت كنترل آلودگي در كارخانه جوجه كشي بايد يك برنامه بهداشتي اعمال -1

  . ارزيابي شود) استفاده از پليت و سواب آگار(ربي آزمايشات استاندار ميك
  :ساير منابع آلوده كننده عبارتند از،  ر تخم مرغهاي آلوده و كركهاي جوجه عالوه ب-2

 وسائل مختلف ، حيواناتي مانند موش و ساير جوندگان و پرندگان وحشي و حشرات،كارگران و افراد بازديد كننده 
  يني ها وگاريهاي حمل تخم مرغ س،مانند جعبه هاي حمل جوجه 

 بهتر است براي كارگران قسمتهاي مختلف.  تمام كارگران و بازديد كنندگان بايد از لباس مناسب استفاده نمايند -3
اين عمل به جلوگيري از حركتهاي . از لباسهايي با رنگهاي مختلف استفاده شود) بخشهاي تميز و كثيف(جوجه كشي 

  .جلوگيري از انتقال آلودگيها كمك زيادي مي كندغير بهداشتي كارگران و 
براي مثال هچرها .  بايد تمام مواد آلي را شسته و تميز كرد، قبل از به كارگيري هرگونه مواد ضد عفوني كننده -4

  . به خوبي با آب و مواد پاك كننده شسته شوند ،بايد قبل از ضد عفوني شدن 
اين گونه مواد هميشه بي . ق دستورالعمل كارخانه سازنده مصرف گردند مواد ضد عفوني كننده بايد دقيقا طب-5

  .خطر نبوده واكثرا سمي مي باشند و بايد به دقت حمل و به كار گرفته شود
.  نگهداري و استفاده از مواد ضد عفوني كننده آشنا باشند،كاركنان كارخانه بايد به خوبي با نحوه حمل  -6

سرپرست . نده دريافت و بر طبق توصيه هاي كارخانه عمل شوداد را از كارخانه سازن گونه موهمواره طريقه مصرف اي
كارخانه جوجه كشي بايد از جنبه هاي بهداشتي و اقدامات ايمني در باره كاربرد اين مواد به خوبي مطلع بوده و مطمئن 

ه استفاده از مواد ضدعفوني الزامي  لذا آموزش كاركنان در مورد نحو،باشد كه كليه كاركنان نيز به آنها عمل ميكنند
 . است

 .آگاهي از ليست مواد ضد عفوني كننده مجاز در هر كشور ضروري است -7

  . ماده ضد عفوني كننده موثرتر را مصرف نمائيد، با انجام آزمايش حساست -8
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  خصوصيات مواد ضد عفوني كننده شيميايي مورد استفاده در كارخانه هاي جوجه كشي

 در خصوصيات مواد  فرمالدئيد
هنگام استفاده در 

  حالت معمولي

هيپوكلريت  
  يامواد كلره

تركيبات 
چهارتائي 
  آمونيوم

  
  گاز  فنل ها

  
  محلول

  

  
  مواد يددار

  
  گلوتار آلدئيد

  
  اسيدپراستيك 

  باكتري كشي

  اسپور كشي

  قارچ كشي

  ويروس كشي

سميت براي انسان 

  و حيوان

  واكنش بامواد آلي

  پاك كنندگي

  رنگ بري

  خورندگي

  هزينه

+  

+  

 +-  

 +-  

 +-  

  

-  
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-  
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             +اثر مثبت   
        - اثر منفي  

-+خاصيت متغير   
   آمار ثبت- 16

  : آمار هاي كارخانه جوجه كشي با سه هدف تهيه ميشوند-1
 . به اتخاذ تصميمات روزانه و هفتگي مديريت كمك ميكند •

 .جريان ورود تخم مرغ و خروج جوجه از كارخانه را تنظيم ميكند •

 .به اتخاذ تصميمات كلي در مورد سيستم كارخانه نيز كمك ميكند •

  . دو زمينه كلي بايد آمارگيري انجام پذيرد جهت دستيابي به اهداف فوق در -2
           در صد، همچنين آمار مربوط به بازدهي ماشينها مثل درصد باروري ،آمار مربوط به گله هاي مادر •

  ....م مرغهاي فاسد و غيره تخ،عداد جوجه هاي وازده ت ،جوجه درآوري 
  : ورقه هاي آمارگيري بايد داراي خصوصيات زير باشند-3
 .ردن آنها آسان باشدپرك •

 .تفسير آنها ساده باشد •



 

 

 

 .كنترل صحت آنها ساده باشد •

 .مقايسه آن با نتايج مورد انتظار آسان باشد •

 در اداره ماشينهاي جوجه كشي و يافتن اختالفهاي موجود بين آمارهاي ، تجزيه و تحليل آمارها و نتايج آن -4
  .ميكندجوجه كشي واقعي و نتايج مورد انتظار كمك زيادي به سرپرست 

 مشكالت موجود را به خوبي مشخص كرده و در نتيجه ميتوان اين اشكاالت ،  مرور آمارهاي گله بعد از هر هچ-5
  .را در مراحل اوليه رفع نمود

  . آمار جداگانه هر ماشين را نيز ميتوان با استفاده از وسائل كامپيوتري ثبت نمود -6
  . اطالعات الزم جهت ارزيابي جوجه كشي را فراهم مي نمايد،  يك گزارش مناسب از وضعيت جنين-7
  . ساده نگه داشتن آنهاست ،مهمترين جعبه ثبت اطالعات و تجزيه و تحليل آنها -8

  ت بر طرف كردن مشكال-17
 بايستي تخم مرغهاي هچ نشده مورد آزمايش قرار گرفته و علت ،جهت بررسي علل پائين بودن جوجه درآوري

  :نكات اصلي كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ل پوسته مشخص شودمرگ جنين در داخ
  اندازه تخم مرغ و كيفيت پوسته -1
  ه هوائي  فضاي كيس-2
  طرز قرار گرفتن جنين داخل تخم مرغ -3
  ر طبيعي يحاالت غ -4
  اختالت تغذيه اي  -5
   عدم مصرف سفيده -6
  سن جنين -7

   را نشان مي دهدطبيعيلفات جوجه در يك گله نمودار زير چگونگي توزيع سن جنين و ميزان ت
  تجزيه و تحليل كندلينگ

  روزه15-21                روزه                           8-14                                     روزه           7-1     
  )مرحله سوم(         دير هنگام                   رحله دوم       م                             )مرحله اول(    زودهنگام 

 .شوند) نوربيني ( روزو در زمان هچ كنترل 10-12تخم مرغها در سن  •

 .سن جنين در زمان مرگ مشخص شود •

 .مجددا گله و ماشينهاي جوجه كشي كنترل شود •

 .تخم مرغهاي گله در جوجه كشي ديگر كنترل شود •

 .اولي كنترل شودتخم مرغهاي گله ديگر در جوجه كشي  •

 .آلودگي قارچي كنترل شود •

 . مرحله مرگ جنين مشخص شود،با توجه به نمودار باال  •

  
 

 ٢٩
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  علل اصلي عدم جوجه در آوري تخم مرغها1-17

   نگهداري تخم مرغ-
   تغذيه گله مادر-
  )سن گله( عدم باروري واقعي -
   بيماريها-
   آلودگيهاي ميكربي و قارچي-
   علل ژنتيكي-
  پوسته و بد شكل بودن تخم مرغ شكستگي -

   مشكالت جوجه كشي-    
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   مراحل تكامل جنيني2-17
  

  علل احتمالي تلفات  مراحل رشد
  سرو ته چيدن تخم مرغ •  باروري پايين •  
  حمل و نقل خشن تخم مرغ •  شرايط نامناسب قبل از جوجه كشي •  

  شروع رشد و نمو بافتها –روز اول         زمان ناكافي استراحت تخم مرغ قبل ازخواباندن  •  گازدادن غلط •
  چيدن خشن تخم مرغ  •  چرخش نامناسب •

  تخم مرغهاي آلوده  •  حرارت نامناسب •  
  مسموميت هاي دارويي و غذايي •  رطوبت نامناسب •  
   •  تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ  •  باروري پايين •  
   و نقل خشن تخم مرغحمل •  شرايط نامناسب قبل از جوجه كشي •  

  زمان ناكافي استراحت تخم مرغ قبل از خواباندن •  گازدادن غلط •   رشد واضح بافتها-روز دوم         
  چيدن خشن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •   ظهور عروق خوني -                      

  تخم مرغهاي آلوده  •  حرارت نامناسب •  
  ي مسموميت هاي دارويي و غذاي •  رطوبت نامناسب •  
   •  تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ  •  باروري پايين •  
  حمل و نقل خشن تخم مرغ •  شرايط نامناسب قبل از جوجه كشي •  

  زمان ناكافي استراحت تخم مرغ قبل از خواباندن •  گازدادن غلط •   تپش قلب-روز سوم       
  م مرغچيدن خشن تخ •  چرخش نامناسب •   عروق خوني به وضوح-                   

  تخم مرغهاي آلوده  •  حرارت نامناسب •                        ديده مي شوند  
  مسموميت هاي دارويي و غذايي  •  رطوبت نامناسب •  
   •  تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ •  حرارت نامناسب •  تجمع رنگدانه در چشم -روزچهارم    
  تخم مرغهاي آلوده  •  رطوبت نامناسب •  
  مسموميت هاي دارويي و غذايي  •  تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ •  حرارت نامناسب •   پيدايش آرنج و زانو-روز پنجم          
  تخم مرغهاي آلوده  •  رطوبت نامناسب •  
  مسموميت هاي دارويي و غذايي  •  تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  مناسبچرخش نا •  

  چيدن خشن تخم مرغ •  حرارت نامناسب •   پيدايش منقار-روز ششم        
  تخم مرغهاي آلوده  •  رطوبت نامناسب •   شروع حركات ارادي-                     

  مسموميت هاي دارويي و غذايي  •  تهويه نامناسب •                          جنين 



 

 

 

 ٣٢

  ي تلفاتعلل احتمال  راحل رشدم
  سرو ته چيدن تخم مرغ  •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ •  حرارت نامناسب •   شروع رشد تاج -روز هفتم    
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •   دندانك شروع  به-                   

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  .                      ظاهر شدن مي كند 
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •   شيارهاي پر ظاهر ميشوند   -روز هشتم     
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •   نوك باال و پايين از نظر-                     

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  مناسبتهويه نا •  .                      طول برابر هستند 
    سرو ته چيدن تخم مرغ  •  
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •   جنين شبيه پرنده به نظر ميرسد -روز نهم  
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •   محل سوراخ مخصوص دهان -               

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •                    مشخص مي شود 
    سرو ته چيدن تخم مرغ  •  
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •   دندانك كامالً مشخص  است-روز دهم   
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •  ده مي شود  ناخن انگشتان دي-                

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  
    سرو ته چيدن تخم مرغ  •  
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •  . تاج دندانه دار ميشود -روز يازدهم   
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •  . پرهاي دم آشكار ميشوند -                     

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  
    سرو ته چيدن تخم مرغ  •  
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب •  

  غ چيدن خشن تخم مر •  حرارت نامناسب •  انگشتان كامالً شكل گرفته اند -روزدوازدهم    
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •  . پرهاي اوليه ظاهر ميشوند -                       

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  
    سرو ته چيدن تخم مرغ  •  
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  علل احتمالي تلفات  مراحل رشد
  استراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم مرغ •  چرخش نامناسب  •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •   پيدايش پوشش بدن -     روز سيزدهم 
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •   پوشش بدن با پرهاي نرم-                         

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  
    سرو ته چيدن تخم مرغ •  
  رغاستراحت ناكافي قبل از خواباندن تخم م •  چرخش نامناسب  •  

  چيدن خشن تخم مرغ  •  حرارت نامناسب •   چرخش جنين به طوريكه سر -روز چهاردهم   
  تخم مرغهاي آلوده •  رطوبت نامناسب •                         به طرف انتهاي بزرگ تخم مرغ

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  تهويه نامناسب •  .                        قرار گيرد 
    رغسرو ته چيدن تخم م •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  چرخش نامناسب  •  

  تخم مرغهاي آلوده •  حرارت نامناسب •   كشيده شدن امعاء و احشاء-روز پانزدهم    
  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  رطوبت نامناسب •                            به داخل محوطه شكمي 

    تهويه نامناسب •  
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  چرخش نامناسب  •  ن را  پرها به طور كامل بد-روز شانزدهم   

  تخم مرغهاي آلوده •  حرارت نامناسب •  .                          پوشش مي دهند 
  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  رطوبت نامناسب •   آلبومين  تقريباً  جذب-                      

    تهويه نامناسب •  .                          شده است 
  سر و ته چيدن تخم مرغ •  چرخش نامناسب  •   مايع  آمينونيك  كاهش -روز هفدهم    

  تخم مرغهاي آلوده •  حرارت نامناسب •  .                         يافته است 
  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •  رطوبت نامناسب •  . سر بين پاها قرار دارد -                    

    تهويه نامناسب •   
ر در طول هچ زياد  شده درب هچ •  

  .است 
  چرخش نامناسب  •

  حرارت نامناسب •  انتقال خشن •   رشد جنين تقريباً كامل-روز هجدهم   
  رطوبت نامناسب •  ترك تخم مرغها به هنگام انتقال •  .                            شده است 

  تهويه نامناسب •  يني ها انتقال رطوبت در هچر و س •   كيسه زرده هنوز در خارج از -                       
  سرو ته چيدن تخم مرغ •  انتقال طوالني مدت •  .                           جنين قرار دارد 

  تخم مرغهاي آلوده  •     سر در  زير بال راست است -                       
  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •    
درب هچر در طول هچ زياد  باز  •  

  .شده است 
  ش نامناسب چرخ •

  حرارت نامناسب •  انتقال خشن •   كيسه زرده به داخل بدن-روز نوزدهم    
  رطوبت نامناسب •  ترك تخم مرغها به هنگام انتقال •  .                          كشيده شده است 

  سبتهويه نامنا •  رطوبت در هچر و سيني ها انتقال  •   مايع آمينونيك كامالً جذب -                       
  سرو ته چيدن تخم مرغ •  انتقال طوالني مدت •  .                          شده است 

  تخم مرغهاي آلوده  •    
  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •    
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  علل احتمالي تلفات  مراحل رشد

  چرخش نامناسب  •  .درب هچر در طول هچ زياد  شده است  •  
  حرارت نامناسب •  تقال خشنان •   كيسه زرده به  داخل بدن -روز بيستم        

  رطوبت نامناسب •  ترك تخم مرغها به هنگام انتقال •  .                          شده است 
  تهويه نامناسب •  رطوبت در هچر و سيني ها انتقال  •   جنين تبديل به جوجه شده -                       

  سرو ته چيدن تخم مرغ •   طوالني مدتانتقال •  ) تنفس در كيسه هوايي                           ( 
  تخم مرغهاي آلوده  •                             جنين پوسته داخلي و خارجي 

  مسموميت هاي غذايي و دارويي  •    .                        تخم مرغ را نوك ميزند 
  
  
  

  تشخيص مشكالت جوجه درآوري

  روزگي 1 -19نين باال بودن درجه حرارت در س •  جوجه درآوري زودهنگام

  كوچك بودن تخم مرغها •

  جوجه درآوري دير هنگام

   روزگي 1-19پايين بودن درجه حرارت و يا رطوبت در سنين  •
  انبار كردن طوالني مدت تخم مرغها  •
  بزرگ بودن تخم مرغها •
  پايين بودن حرارت در هچر •

  جوجه هاي چسبناك

   روزگي20-21باال بودن درجه حرارت در سمني  •
  ن سن تخم مرغها و شرايط نگهداري آنهاباال بود •
  وجود تخم مرغهاي شكسته در سيني هچر •
  عدم چرخش كافي •

  حاالت غير طبيعي
  سر وته چيدن تخم مرغها  •
  وجود تخم مرغهاي بد شكل  •
  عدم چرخش كافي  •

  فلج بودن جوجه ها
   روزگي 1-19باال بودن درجه حرارت در سنين  •
  سن گله مادر  •
  ته اول جوجه كشي جابجايي تخم مرغ در هف •

  جوجه هاي غير طبيعي

  ارثي و يا عفونتهاي ويروسي:                           منقار متقاطع  •
 درجه حرارت باال و يا عدم رعايت مسائل ايمني در زمان حمل و نقل:                          نداشتن چشم  •

 تغذيه :                 جوجه با گردن كج  •

 درجه حرارت و تغذيه:                    ها خميدگي پنجه  •

   صاف بودن سيني هاي هچر                  :          بازشدن پاها  •
  



 

 

 

  
  

  بي و  رطوبت مطلق را نشان مي دهدنمودار زير رابطه بين دماي خشك ، مرطوب ، رطوبت نس
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  نمودار تبديل واحدهاي متريك
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