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 اهمیت پرورش طیور
 

 مقدمه
 وضعیت تغذیه بویژه تغذیه پروتئین توسط افراد آن جامعه است. ،امروزه یکی از معیارهای پیشرفت جوامع

هزینه و بار محیطی می باشد. حداقل  کیفیت و عملکرد و حداکثر وظیفه متخصصین علوم دامی تولید پروتئین با

ه ب ؛دناز مهمترین منابع پروتئینی در اغلب کشورها می باش )عمدتا گوشت و تخم مرغ( فرآورده های طیور

 تولید و مصرف آن در اغلب کشورها با سرعت روز افزون در حال افزایش است. طوریکه

 :است بررسی یور از دو جنبه قابلپرورش طاهمیت  

 بهداشتی و اقتصادی  

 

 یوراقتصادی پرورش طاهمیت 
  (Feed Conversion) تبدیل غذایی بضری -8

تخم  ول می تواند گوشت،صتولید کند. محول صگرم محایی که حیوان می خورد تا یک کیلومقدار غذ تعریف:

 (Feed efficiency)راندمان غذایی .کوچکتر باشد بهتر است باشد. ضریب تبدیل غذایی هر چه شیر یا مرغ و

   است. بر عکس ضریب تبدیل غذایی 
 مصرفیمقدار خوراک                                             مقدار محصول تولیدی                

     011 ×                                     FE =  FCR=                                                            

       مقدار محصول تولیدی                                             مقدار خوراک مصرفی                 

  

 ؛است 2حدود ضریب تبدیل غذایی تولید گوشت درجوجه های گوشتی 

                                                                                                       0111 

                                      % 05FE =                          2= FCR=                                                            

                                                                                                       2111 

 است. 6 -81 ضریب تبدیل در حالیکه در گاو های گوشتی 

و  2نیز می رسد در حالی که در کشور های پیشرفته زیر  5/2در ایران تا تولید گوشت مرغ   ضریب تبدیل 

 می باشد. 2/2ضریب تبدیل تخم مرغ نیز به طور میانگین حدود . است 6/8گاهی 

 (growth rate)سرعت رشد -2

گرم کیلو 5/2 تا روز 02گرمی در طی  01بسیار باالست به طوری که یک جوجه سرعت جوجه های گوشتی  

 برابر می شود. 61یعنی بیش از  می رسد





جوجه های گوشتی برای ... دوره پرورش و  تغذیه، بهداشتاصالح نژاد،  مدیریت، در اثر پیشرفت سالیانه

 . می یابد هر سال کاهشنیز تخمگذار نیمچه های سن بلوغ  رسیدن به یک وزن مشخص کاهش می یابد.

 (dressing percentage) الشه درصد -7

 مقداریور را الشه تشکیل می دهد. در صورتی که در گاو و گوسفند این طدرصد از وزن زنده   31-35حدود 

  .ذا افت الشه در طیور کمتر استلاست.  درصد 55-51

 الشه درصد   =وزن زنده  – خون و ...( و مثل پر )مجموع قسمتهای غیر قابل مصرف             

    

 سهولت پرورش -0

امروزه در ارتفاع منطقه است. جوجه های گوشتی( برای )بویژه  طیور پرورشمهمترین عامل محدود کننده  

در موثر عوامل محیطی  زیرا؛ دطیور به طور گسترده ای پرورش داده می شوندنیا یا سرد و مناطق گرم  اغلب

با بازده باال در واحد سطح می توان مقادیر قابل توجهی محصول ضمنا پرورش متراکم طیور قابل کنترل هستند. 

از هر گوشت  کیلوگرم 05 تا پرورش وعدد جوجه گوشتی  81می توان تا بستر  تولید کرد مثال در هر متر مربع

هم استفاده بهینه می شود. البته فضا یا در پرورش طیور تخمگذار عالوه بر سطح از  کرد و استحصالمتر مربع 

 .متر( 8011تفاع باال یک عامل مهم محدود کننده است )ارتفاع بیش از ار

 

 سهولت تغذیه طیور -5

اینکه حس بویایی و چشایی طیور ضعیف  ستفاده می شود. همچنین بدلیلا و کم حجم متراکممواد  از در طیور

مصرف مواد خوراکی آلوده ر اثر دیور را با هر غذایی می توان تغذیه نمود ولی امکان بروز مسمومیت ط .است

 .نیز باال می رود. مثل مسمومیت با کپک یا چربی های فاسد و..

 

 برگشت سریع سرمایه-6

 (ماه 2از  کمترجوجه گوشتی )به این سرعت صورت نمی گیرد در هیچ رشته کشاورزی برگشت سرمایه 

 

  پرورش طیور اهمیت بهداشتی 

 انسانعدم وجود بیماری های مشترک بین مرغ و  -1

)مهمترین بیماری مشترک  تعداد بیماری مشترک بین انسان و طیور در مقایسه با دام بسیار کمتر است. 

 ( و... است(.H5N1)انزاوو آنفل ، کمپلیوباکترسالمونال





 

 چون ماهیچه های مرغ وزن کمتری :قابلیت هضم گوشت مرغ نسبت به گوشت گاو و گوسفند باالست -2

د. نمی شوهضم تر دزوو لذا نرمترهستند ند و طی زمان کوتاهتری به وزن بازار می رسند نتحمل می کرا 

خشک تر می شود. چربی و کلسترول و هرچه دوره پرورش طوالنی تر باشد گوشت آب از دست داده 

پروتئین گوشت مرغ نیز باالتر  .استمسائل مربوط به کلسترول نیز کمتر  لذا گوشت مرغ هم کمتر است

 .است

 

 ترکیبات گوشت مرغ با گاو و گوسفند 8-8 جدول

 چربی پروتئین 

 2/81 3/81 گاو

 3/23 3/85 گوسفند

 6/82 2/21 مرغ

 

 

           
 در ایران دالیل ضرورت توسعه مرغداری

اشاره  در ذیل به آنها عالوه بر موارد ذکر شده دالیل دیگری نیز برای توسعه مرغداری در ایران وجود دارد که

 می شود:

میلیون نفر به جمعیت کشور  20، 8011که تا سال  است ین معنیه ابدرصدی  3/8افزایش رشد جمعیت  -

 .که نیاز به غذا دارند افزوده می شود





 پایین بودن سرانه مصرف سرانه پروتئین حیوانی و تولیدات طیور: -

 طبق نظرFAO  22الی که در بیشتر کشورهای دنیا گرم است در ح 83مصرف پروتئین حیوانی در ایران 

 گرم 01گرم و حتی باالتر از 

 کاهش تولید و مصرف گوشت قرمز -

  میلیون آن از مراتع استفاده می کنند در حالی که  17میلیون واحد دامی وجود دارد که  827در کشور    .       

 میلیون واحد است. 73مراتع  ظرفیت

  کیلوگرم کاهش یافته است. 1 به 81مصرف گوشت قرمز در دهه گذشته از 

 محدودیت در مصرف گوشت خوک -

 مزایای اقتصادی و بهداشتی -

 

 مشکالت صنعت مرغداری در ایران:

 وابستگی به واردات مواد اولیه از خارج:  -

 میلیون تن واردات 7/8میلیون تن مصرف سالیانه                     5/2ذرت  

 هزار تن واردات 311هزار تن مصرف سالیانه                         151سویا  

 

 باال بودن ضایعات تلفات -

 درصد 81در ایران                           درصد 7-5استاندارد تلفات جوجه گوشتی      

     82/2در ایران               (هفتگی 6وزن تا ) 1/8ضریب تبدیل      

     5/2در ایران  ( 2/2تخم مرغ)تولید    
                              

 ینگ صحیح پس از تولید:تعدم وجود مارک -

 درصد از کشتارگاهها سنتی هستند  51حداقل 

 عدم بسته بندی گوشت و تخم مرغ به میزان مناسب 

نوسان قیمت -  

مهندس علوم دامی و  7111هزار تکنسین، 5کارگر، هزار  65: در ایران عدم استفاده از متخصص و مدیرفنی -

 .دکتر دامپزشک متخصص طیور وجود دارد 8511

 





 جایگاه طیور در دنیای حیوانات
 

 ی شدن طیور :هلطبقه بندی و ا

 ده اند. شانسان انتخاب و اهلی  د که توسطنپرندگانی اطالق می شو همهره داران خونگرم هستند و ب ءطیور جز

 

  :طیور اهلی به صورت زیر می باشدطبقه بندی 

 

       )حیوانات(   Animalia                                     (kindom)سلسه

 

 )پرسلولی ها(     Metazoa                         (subkindom)زیر سلسه 

 

 )طنابداران(  Chordota                                     (phylum)شاخه 

 

 )مهره داران( Vertebrata                         (subphylum) زیر شاخه

 

 )پرندگان(         Aves                                               (class) رده

                           

 

 (اردکها، غازها و قوها) Anseriformes              )پرندگان شکار(  order          Galliformis))راسته

 

 )آناتیده(  Anatidae)فازیانیده(                               Phasianidae     (family)خانواده

 

     Gallus   Meleagris       Numida Coturnix                      Anas         Cairina        Anser      (genus)جنس

 

     gallus gallopavo   meleagris      japonica              platyrhynchos    moschata         anser   (speciecs)گونه

 )اردک مسکوی(            )غاز(    )اردک اهلی(                )مرغ خانگی(   )بوقلمون(      )مرغ مروارید(       )بلدرچین(                        مثال:

 

 

 





 تالقی هایی بین گونه های مختلف طیور داده شده است، همچون:

 ( که قادر به زیست بوده ولی عقیم می باشدmulesاردک اهلی                        هیبرید ) ×اردک مسکوی 

 می شوند.بارور که البته بارور نتولید تخم مرغهای                                بوقلمون ×مرغ خانگی  

R R ولی پس از مدت کوتاهی تلف می شوند.  می شوندتفریخ  تخمها                     مرغ مروارید ×مرغ خانگی 

 

حیوانی به خوبی  ت طیور در دنیاییاجداد وحشی مرغ اهلی هنوز وجود دارند به همین خاطر وضعیت و موقع

 است. شناخته شده

 دو اسم علمی برای مرغ استفاده می شود : 

   8-  Gallus gullus                                                     

  2-   Gallus domesticus  

  (Gallus gallus)سم علمی اولی به این معنا است که مرغ خانگی امروزی منحصرا از مرغ جنگلی قرمزا

اسم علمی دومی بیانگر این است که بیش از یک گونه وحشی در بوجود آمدن مرغ امروزی  بوجود آمده و

 در انتخاب یکی از اینها هنوز بین متخصصین اختالف وجود دارد. اند. با این وجود نقش داشته 

گونه در  چهارگونه از مرغ جنگلی وحشی وجود دارد که بسیار شبیه مرغ اهلی امروزی هستند این چهار 

 شامل: و وب شرقی آسیا زندگی می کنندجن

8-Gallus gallus  یاred jungle fowl  (مرغ جنگلی قرمز) 

2- G.sonnerati یاgrey fowl  (مرغ جنگلی خاکستری)  

7- G.laffayettei یاceylon fowl  (نمرغ جنگلی سیال)  

0- G.various یا fowl  green (مرغ جنگلی سبز)  

جد مرغهای اهلی بسیار شبیه به مرغ خانگی است وشکی نیست که این گونه  G.gallusاز بین این چهار گونه 

اند. شواهد در بوجود آمدن مرغ امروزی نقش داشته  نیز سایر گونه هااحتماال  ، با این وجودامروزی بوده است

ه اند وجود قطعی مبنی بر اینکه آیا سه گونه دیگر مرغ جنگلی در بوجود آمدن مرغ اهلی امروزی نقش داشت

 مه دارد. اندارد و بحثها هنوز اد

 

  :یا مرغ جنگلی قرمز G.gallusات خصوصی

مرغهای امروزی است و بسیار شبیه مرغهای اهلی امروزی است.  و منشاجد این گونه مهمترین و اصلی ترین 

 -قرمز  مرغهایگرم بوده است، رنگ پرها و الگوی رنگ آن مشابه  611گرم و وزن مرغها  8111خروسها وزن 





، تاج ساده و دندانه دار و دارای دو غبغب در زیر نوک هستند. (ای مانند لگهورن قهوه)تیره امروزی است 

 و Chickenمروزی صورت گرفته و تنها تالقیابا مرغ خانگی  و ی بین چهار گونه فوق با یکدیگریها تالقی

 Red jungle آوری در بقیه پایین بوده است.جواب مناسبی داده است و باروری و جوجه در 

ت زیادی در زمینه منشا مرغهای اهلی امروزی بدست آید ولی عابا استفاده از ژنتیک مولکولی ممکن است اطال 

بودن مرغهای امروزی هنوز بدون پاسخ مانده است. اگر  polyphyletic یاmonophyletic سوال مربوط به 

 ؛عنوان منشا مرغهای امروزی تاکید دارندبه تنهایی به  red jungle fowlچه شواهد موجود بیشتر بر نقش 

اطالعات مربوط به اهلی کردن طیور بر اساس مطالعت باستان شناسی، زبان شناسی، دست نوشته ها و... بوده 

ژنتیک مولکولی ممکن است و اطالعات بر اساس مطالعات بیولوژیکی بسیار کم است و پیشرفت در زمینه 

 د.نی شویافته های جدید یرها واست موجب تفس

و بیشتر برای تامین خوراک  بوده است. زیرا پستانداران هدف از اهلی کردن طیور کامال متفاوت با پستانداران 

تفریح و سرگرمی )همچون خروس  ،یاهلی می شدند ولی طیور در ابتدا برای اهداف مذهبی، تزئیننیروی کار 

 زمانهای طوالنی طیور برای تامین گوشت و تخم مرغ مورد استفاده قرارگرفتهبازی( استفاده می شدند و بعد از 

 اند. 

اهلی شده است اما جنوب شرقی آسیا  شمندان طیور بر این عقیده اند که مرغ در زمانهای بسیار دور درندا  

ان می باستان شناسی بدست آمده از چین نش های یافتهزمان و محل دقیق آن به خوبی مشخص نشده است. 

اهلی بر شواهد دیگری مبنی  البتهسال قبل از میالد صورت گرفته است  6111دهد که احتماال اهلی شدن طیور 

یش پسال قبل از میالد در چین وجود دارد و اکثر یافته ها بیانگر اهلی شدن طیور  0111تا 7111شدن طیور در 

سال قبل از  2511نشان می دهند که پیش از  مسیح می باشد. همچنین مطالعات سال قبل از میالد  2511از 

یق ایران صورت رو..(از ط یا انتقال مرغ به غرب )اروپا وجود داشته است. گسترش ومیالد مرغ اهلی در ایران 

 گرفته است. 

 

 

 وجود داشته است:شکل امروزی  رسیدن آن به وضعیت و مرحله در تکامل مرغ وچهار 
 

تغییرات در (، tamenessکه شامل انتخاب برای رام شدن ) :domestication یا  نمرحله اهلی نمود -8

 جثه بوده است.یا  رنگ و اندازه، شکل

یا  ای که موجب توسعه انواع منطقه مرحله گسترش و انتشار از محل و مرکز اهلی شدن به سایر نقاط -2

distinctive regional type .شد 





که مربوط به اواخر قرن نوزدهم میالدی است و زمانی  شیفتگی به مرغیا دوران hen craze era مرحله  -7

دولتمردان خرج زیادی ند. در این زمان ثروتمندان و اریته های امروزی شکل گرفتوو که تقریبا همه نژادهای 

 دادند.می در زمینه شکل و فرم پر و شکل بدن انجام نژاد مرغ برای اصالح 

 ت که تعداد محدودی از شرکتهای چند ملیتی اصالح نژاد را انجام می دهند واس زمان کنونی مرحله چهارم -0

 ه می کنند.دنژادهای تولیدی استفا از

 

لگهورن  برای تولید سویه های تجارتی استفاده می شود. بطوریکه اغلب از حال حاضر از نژادهای اندکیدر 

 های قهوه ای غرنژادهای دیگر برای تولید تخم م برخی ازو  و نژاد ردایلندرد سفید برای تولید تخم مرغ سفید 

امروزه اصالح نژاد  مورد استفاده قرار می گیرند.کورنیش سفید و پلیموت راک سفید برای تولید گوشت و از 

 شرکت(صورت می گیرد.  82طیور توسط تعداد محدودی شرکت اصالح نژاد )حدود 

 





 اصالح نژاد طیور
راک، ردایلندرد، ویاندوت، ساسکس، پلیموت سه نژادها بود. نژادهایی مثل قدم در اصالح نژاد مقای اولین

ی و برخی صفات دیگری رکورد برداری می کردند مثال تخمگذاراز لحاظ افزایش وزن یا  .کورنیشلگهورن و 

 ی دارد.تخمگذارکورنیش سرعت رشد بسیار باالیی دارد و لگهورن بیشتر خصوصیت می کردند که مالحظه 

 

 نژادها:انوع 

 نژادهای کنونی مرغ را می توان بر حسب منطقه جغرافیایی ویا تولید تقسیم بندی کرد : 

 

 :تقسیم بندی بر اساس منطقه جغرافیایی

انگلیسی و ، انه ایی، مدیتریآسیا شامل نژادهای بسته به اینکه مرغها از چه منطقه ای به دنیا معرفی شده اند
 هستند. آمریکایی

 .روی پای آنها پر وجود داردان بندی قوی ولی جمع و جور دارند، : بدنی بزرگ و استخونژاد آسیایی -8

گوش قرمز و تخم مرغ الله زرد است.  ،(Black langshanسیاه )ن النگش نژاد آنها به جزهمه  پوست بدن

ماهگی به سن بلوغ می رسند از جمله این  6های آنها با پوسته قهوه ای است. سرعت رشد بدن آنها کم و در 

 د.نو النگشان می باش( Chochin) ، کوشینBrahmaنژادها 

مدتا به بسیار خوب هستند، ع یاز لحاظ تخمگذار .از سایر نژاد ها کوچکتر هستند :نژاد های مدیترانه ای -2

، آنها لگهورن معروفترین از سفید تولید می کنند. همرغهای با پوست تخم بوده و سفید رنگ

Minorca،Spanish  ،Ancona  وآبی آندولسیBlue andolusian) ( می توان نام برد. را 

گوشت و هم  ند. هم از نظر تولیده احاصل شد ای و مدیترانه ییاز تالقی نژادهای آسیا :نژاد های آمریکایی -7

از جمله این نژادها پلیموت راک  می باشد.  ایتخم مرغ قهوه  ه، رنگ پوستتخم مرغ خوب هستند داز نظر تولی

(Plymuth rock)، تویاندونwyandotte، یلندردرداRhodeislande redونیوهمشایرNewhempshire 

 هستند.  

سفید است تخم  ،بدن همه آنها بجز کورنیش پوستگوشتی و سنگین هستند و: نژادهایی نژادهای انگلیسی -0

، ارپینگتون Cornishکورنیش می توان به از مهمترین آنها می کنند. دبا پوسته قهوه ای تولی یمرغهای

Orpingtonساسکس ، Susex پرو استرالوAustralorp  .می باشد 
 

 تقسیم بندی نژادها بر اساس تولید:

 





 نژادهای زینتی -1نژادهای دو منظوره   -3   نژادهای سنگین یا گوشتی -2  نژادهای سبک یا تخمگذار -8

 

جثه کوچک، استعداد تولید تخم مرغ زیاد، به علت جثه کوچک غذای آنها کم  :تخمگذارنژادهای سبک یا  -8

از مهمترین  است. از نظر جغرافیایی جزء نژادهای مدیترانه ای هستند. رنگ پوست تخم مرغشان سفید است.

 )ایتالیا( می باشند. آنکونا آنها لگهورن)ایتالیا( و

 دارند، از نظر تولید تخم مرغ ضعیف  ییوزن باالسرعت رشد و افزایش : نژادهای سنگین یا گوشتی -2

هستند. از نظر جغرافیایی طیور انگلیسی و آسیایی جزء نژادهای گوشتی هستند. رنگ پوست تخم مرغ آنها قهوه 

کورنیش)انگلیس( و پلیموت راک  ،، النگشان )چین()چین( کوشین ،)هند( آنها: براهما ای است. از مهمترین

 .هستند سفید )آمریکایی(

ادهای آمریکایی هستند و از آمیزش نژادهای آسیایی و مدیترانه ای ء نژعمدتا جز نژادهای دومنظوره: -7

هم از لحاظ تولید تخم مرغ قابل توجه هستند.  . هم از لحاظ گوشت ومی شوند لمدیترانه ای حاص آسیایی و

 )انگلیس( می باشد.سویاندوت)آمریکا( و ساسک، )آمریکا(ردایلندرداز مهمترین آنها 

این از نظر گوشت و تخم مرغ اهمیتی ندارند. بلکه مهم زیبایی پر، تاج و شکل بدن است.  :نژادهای زینتی -0

هستانی ،سیلکی وند. معروفترین آنها نژادهای لینتی تقسیم می شی( و زگروه بازی )خروس جنگنژادادها به دو 

silkie   و فریزلFrizzle .می باشند 
 نژاد تا کنون شناخته شده اند 211تقریبا 

 و مشخصات نژادها مشخصات نژادها 2-8جدول

 

 





 
در حال حاضر از هیچ یک از آنها به  ،، تخمگذار و دو منظوره توسعه یافتندنژادهای گوشتی در گذشته اگر چه

ی بر روی تعداد محدودی از نژاد اجرای برنامه های اصالح نژادبا  بلکه ،عنوان نژاد تجارتی استفاده نمی شود

  ها آمیخته هایی حاصل می شود که با نامهای تجارتی به بازار عرضه می گردند.

بود که تاثیر عمیقی بر پیشرفت و توسعه صنعت کنونی و رویداد مهم د شاهد در اوایل قرن بیستم اصالح نژاد

( جهت trapnestت النه تخمگذاری تله ای)ساخدیگری  و مندلییکی کشف قوانین وراثت  ،طیور گذاشت

رکورد برداری انفرادی دقیق از تولید تخم مرغ بود. مرغ خانگی به خاطر قابلیت تولید مثل باال یک مدل ایده آل 

عملکرد فردی  اساس امکان انتخاب بر trapnestو استفاده از  ی در حیوا نات بودلتیک مندژنبرای اثبات عملی 

 را فراهم نمود.

فروخته می شدند و تنها تعداد اندکی آمیخته های  pure breeds نژادهای خالص یا طیور ابتدا به صورت

اکثر گله های تخمگذار تجارتی به صورت نژادهای خالص  8251برای مثال تا سال  نژادی وجود داشت.

تقریبا تمام گله های تجارتی فروخته شده، آمیخته های سویه های  8261سال از فروخته می شدند در صورتیکه 

 قهوه ای بود. تخم مرغ دتولی یلگهورن برای تولید تخم مرغ سفید و یا آمیخته های سویه های داخل نژاد ها برا

تعداد تنها  ولی نژاد( 211ش یافتند)بیش از رتوسعه و گست یهمانطوریکه ذکر شد اگرچه نژادهای زیاد

 امروزی تی امروزی نقش داشته اند. جوجه های گوشتی تجار محدودی از آنها در بوجود آمدن گله های مدرن

مرغان  با در رابطه راک سفید بوجود آمده اند.مادری پلیموت  و الینهای رنیش سفیدوپدری ک الینهای عمدتا از

بازار هر دو نوع مرغ تخمگذار  نیاز کمپانی( جهت تامین 81اکثر کمپانی ها )در حال حاضر کمتر از  تخمگذار

یعنی مرغهای تولید کننده تخم مرغ با پوسته سفید و قهوه ای را تولید می کنند. در برخی کشور ها همچون 

بازار تخم مرغ انگلیس  امریکا، کانادا، ژاپن و آلمان بازار تخم مرغ پوسته سفید و در فرانسه ویاالت متحده ا

مرغهایی صورت می گیرد که از تالقی ا تولید تخم مرغهای پوسته سفید توسط وم. عمدارد پوسته قهوه ای رواج

ی که از یتوسط مرغها در صورتیکه تخم مرغ قهوه ای بوجود می آیند. لگهورن سفیدسویه های حاصل از 

بوجود  سساسک و مخطط راک تردایلندرد پلیمو تالقی سویه هایی از نژادهای دو منظوره و سویه هایی از نژاد

 هستند. colour sexپوسته قهوه ای با تمام گله های تولید کننده تخم مرغ یآمده اند تولید می شود. تقر

 

 ی تجارتی:تخمگذاراصالح نژاد مرغهای 

برای تولید   .است inbreedingجفتی یااولین قدم در اصالح نژاد طیور خالص سازی از طریق آمیزش خویش 

منظور گروهی از افراد را که دارای  استفاده می شود. برای این (لگهورن) از یک نژاد معموال تخمگذارمرغهای 





با هم آمیزش  نسل( 81-1) نسلخصوصیت بارزی از یک یا چند صفت )مثل تولید تخم مرغ ( هستند چندین 

  strain یاالین ( تا از لحاظ صفت یا صفات مورد نظر خالص شوند که بدین ترتیب inbreeding) می دهند

الین نگهداری می شود. پس از اینکه  61تا  تخمگذارمرغهای  حاصل می شود. در شرکت های اصالح نژاد

 Combining)نتیجه را بدهدالینهای خالص درست شدند بین الینها تالقی صورت می گیرد وتالقی که بهترین 

ability) به این نوع آمیخته گری .می کنند نسل آینده انتخابوالدین  به عنوانstrain crossing  .می گویند

 سویه ای می باشند. هدف از آمیخته گری بین 0یا 7القی استفاده می شود معموال تعداد الینهایی که برای ت

ین خالص موجب ایجاد پدید بین دو یا چند ال گری است. زیرا آمیخته الینها استفاده از خاصیت هتزوزیس

 و بهبود تولید خواهد شد. هتروزیس

 
                              





 مرغهای تخمگذار با پوسته قهوه ایشمایی از سیستم اصالح نژاد 

                
 

 :تخمگذاری امعیارهای انتخاب در اصالح نژاد مرغه

برای مثال وزن تخم  .تفاوت خواهد بودم های اصالحی بسته به شرایط منطقه هدفهای اصالح نژادی کمپانی

تر بازار خوبی ندارند )مثل  سنگینکشورها تخم مرغهای از بطوریکه در برخی ، مرغ را می توان عنوان کرد

نظر بوده و بازار خوبی  مد کشورهای آمریکای شمالی( درحالی که در برخی کشورها تخم مرغهای سنگین

  .کشور های اروپایی از مثل برخی دارند

ت پوسته وان مثال می توان به اهمیت کیفیتغییرات احتمالی در آینده است به  عن ،انتخاب اهداف دیگر درمعیار 

در گذشته و آینده اشاره کرد. بطوریکه تغییر سیستم جمع آوری تخم مرغ ها از حالت دستی به ماشینی و 

در اصالح نژاد باید اهمیت زیادی به کیفیت پوسته مکانیکی موجب افزایش میزان شکستگی پوسته شده و لذا 

موارد فوق می تواند منجر به سود ا از لحاظ ی بین سویه هکمتر بود. تغییرات جزئن آاهمیت  قبال درحالیکه داد

 دهی و تغییر قابل مالحظه ای در بازار شود. 
 





 :انتخاب ی مهممعیار هابرخی از 

 : مهمترین معیار انتخاب برای گله های تخمگذار است. در این زمینه عالوه بر تولیدتولید تخم مرغ -0

 Henردار هستند. و در رابطه با تلفاتاز اهمیت باالیی برخوغ جنسی و تلفات نیز وروزانه سن بل

House Production (HHP).معیار مناسبی است 

: انتخاب برای وزن تخم مرغ بسته به شرایط بازار فرق می کند. معموال نمونه برداری وزن تخم مرغ  -2

 31تا  61ورت می گیرد اگر چه ممکن است بینتخمگذاری ص 01تا 71برای وزن تخم مرغ از هفته 

نمونه برداری صورت بگیرد. معموال بهای تخم مرغهای بسیار بزرگ با بزرگ تفاوتی ندارد در هفته هم 

های بسیار بزرگ به عنوان یک تولید تخم مرغ صفتهزینه تولید آنها بیشتر است دراین صورت  کهحالی

 بشمار می آید.عدم مزیت 

 :مهم است تخمگذاربه دو دلیل در مرغهای  :وزن بدن -3

 ارتباط نزدیک آن با وزن تخم مرغ  -الف 

لذا با کاهش وزن هزینه  .)مرغهای سنگین نیاز نگهداری باالتری دارند(ارتباط آن با بازده خوراک  -ب 

خوراک نیز کاهش می یابد. وزن بدن مرغها معموال قبل از تولید)آغاز تولید( و دو یا سه مرتبه در طی دوره 

 تخمگذاروزن بدن مرغهای ذشت زمان و اجرای برنامه های اصالح نژادی با گ .گیری می شود تولید اندازه

 کاهش یافته است.

تخصصین اصالح نژاد فشار انتخاب م: اگر چه وراثت پذیری این صفت باالست ولی بلوغ جنسی -0

روز باشد دیگر  851تا  875ی تخمگذار)وقتی که سن اولین شدیدی بر این صفت اعمال نمی کنند 

روزگی بوده است که  861-831 ،8261در دهه سن تولید اولین تخم مرغ  .(نمی دهند ی انجامانتخاب

د هنگام به مرغ اجازه نمی دهد زو البته تولید .با فشار انتخاب بر بلوغ جنسی این سن کاهش یافته است

ی برای تولید ناکافکه اندازه و جثه مناسب تولید را کسب کند و همچنین ذخایر انرژی وکلسیم الزم 

 خواهد بود.

اثر  های اصالحی این صفت را در شاخص انتخاب لحاظ می کنند. در : برخی از کمپانیبازده خوراک -

بازده خوراک نیز بهبود یافته  ،انتخاب برای حداکثر تولید، تخم مرغهای درشت تر و مرغهای کوچکتر

 است.

 lymphoid leucosis مقاومت در برابر بیماریهایی همچون مارک و لوکوز لمفویید مقاومت به بیماریها: -

 بوده و انتخاب برای مقاومت در برابر چنین بیماریهایی می تواند مفید باشد. قابل توارث





این صفت اغلب در برنامه های اصالحی مد نظر قرار می گیرد.  :Viabilityیا  دنقدرت زنده مان -

وراثت پذیری این صفت بسیار پایین است البته این پارامتر پیچیده با برخی از ژنهای کشنده یا ژنهای 

 و یا مقاومت به بیماریها مرتبط است. R(major jeneRاصلی )

برای صفاتی مثل کرچی این صفت از گله (: با انتخاب behavioural  traits)ارترف به صفات مربوط -

های مدرن امروزی حذف شده است. صفاتی همچون کانی بالیسم نیز می تواند با اصالح نژاد برطرف 

همچنین عادت  .شود چرا که تفاوتهای ژنتیکی قابل توجهی بین سویه ها از نظر این صفت وجود دارد

 پذیری به قفس نیز از این صفات است. 

و بر اساس ر با توجه به اهمیتی که دارند در معادالت شاخص انتخاب گنجانده می شوند صفات مورد نظ

 شاخص انتخاب شدت اعمال می شود.

I= b1x1+b2x2+ …. 

 

                           

                            
 

 :کیفی تخم مرغصفات 

د ولی اهمیت آنها در اصالح نقرار داده نشودر داخل شاخص انتخاب اگرچه ممکن است صفات کیفی همیشه 

 بسیار زیاد است. تخمگذارمرغهای 

 شامل: که مد نظر متخصصین اصالح نژاد می باشد تخم مرغمهمترین صفات کیفی  





2=7/1-/0)هاستحکام پوست شامل: کیفیت پوسته -8
P(h ، و... می  ترکیب پوسته، شکل پوسته و رنگ پوسته

 باشد.

دت شوراثت پذیری باالیی دارد ولی  .اندازه گیری می شود وها معموال توسط واحدکیفیت آلبومن: که  -2

 .کنند و برخی مد نظر قرار نمی دهند توجه می به آن برخی کمپانی ها .انتخاب کمتر است

چون در بین غلظت رنگها پوسته قهوه ای مهم است مرغهای رنگ تخم مرغ: این صفت در تخم  -7

 دارد .تغییرات وجود  وواریانس 

 گوشتی در تخم مرغ. و عدم حضور لکه خونی -0

 

 معیارهای انتخاب در طیور گوشتی :

 همی که باید در انتخاب الینهای خالص مورد توجه قرار می گیرد:مصفات 

 مثل دتولی                                           صفات وابسته به رشد   

 تعداد تخم مرغ                سرعت رشد                                     

 اندازه تخم مرغ         وزن در سن معین                                     

 قابلیت جوجه در آوری           بازده غذایی                                           

 باروری                                                  همقدار گوشت سین

 میل جنسی  درصد الشه و اندازه جثه                                        

 سن و وزن بلوغ                                            ماندگاری              

 ماندگاری                عدم نقص در اسکلت                              

 رفتار تهاجمی  سرعت پر در آوری و رنگ پرها                               

 سازگاری به تنش حرارتی سازگاری به تنش حرارتی                                       

 

است و این بدان معنی است که با انتخاب ساده سنگین  6/1 تا  0/1وراثت پذیری صفات رشد باال و در دامنه 

میزان پیشرفت ژنتیکی سریع خواهد بود. و از طرف دیگر وراثت پذیری صفات تولید ، ترین پرنده ها در گله

 است. 2/1و  15/1مثلی پایین تر وحدود 

 





 
 

سته به رشد است. در ابتدای پدری بیشترین تاکید بر صفات وابالین های در برنامه های اصالح نژادی در 

مشکالت  گذشت زمان پیشرفت در زمینه انتخاب برای سرعت رشد باال خوب بود ولی با  ،اصالح نژاد

سریع و مشکالت مربوط به صفات تولیدمثل مانع این پیشرفت سریع شدند.  رشد سرعت از ی ناشیمتابولیک

اسکلتی تابع سرعت رشد هستند و پایه ژنتیکی ت الو اختال  SDS  ،ناهنجاریهای متابولیکی همچون آسیت

 دارند.

و بازده  سینه گوشت درصدطیور گوشتی تاکید فراوان بر خصوصیات الشه، در برنامه های جدید اصالح نژاد 

 مهم می باشد.  breast blisterزاویه سینه به دلیل تاثیر بر تاولهای سینه اندازه گیری  .غذایی می باشد

همبستگی منفی بین صفات رشد و صفات تولیدمثلی مانند تعداد تخم مرغ تولیدی و باروری وجود دارد. لذا در 

 تولید مثل توجه بیشتری داشت.مادری باید به مسایل الین های 

د. معموال انتخاب نرا بین کلیه صفات بر قرار نمای یدلبایست از لحاظ اقتصادی تعا میمتخصصین اصالح نژاد 

سال زودتر از ارائه جوجه های گوشتی به بازار صورت می گیرد لذا متخصصین  5 تا 0الینهای خالص در 

 breast meatمیزان گوشت سینه  امروزه باشند برای مثال اربینی روند آینده باز قادر به پیش اصالح باید

yield  آن نمی شد.سال پیش توجه زیادی به  81از اهمیت زیادی برخوردار است در حالیکه در 





حاصل می شوند یعنی جوجه های  way  cross-4 طرفه 0 بیشتر جوجه های گوشتی تجارتی از تالقی های

 الین مختلف منشا می گیرند. 0گوشتی از 

 و داداصالحی نژادی به ندرت صورت می گیرد و اغلب شرکتهای اصالح گله اجفروش الین توسط شرکتهای 

 یا گله مادر را عرضه می کنند. 

 
 :(SDS)سندرم مرگ ناگهانی یا 

هفتگی رخ می دهد و تمام جوجه ها تلف شده به  0 تا 7در خروسها شایع تر است و بیشترین تلفات در سن  

باشد. جوجه های تلف شده همگی چاق و چینه دان  درصد 2تا  5/8پشت می افتند. میزان تلفات ممکن است 

برای بروز این بیماری وجود ندارد. انرژی باال ، عدم تعادل الکترولیت  یو سنگدان آنها پر است. دالیل مشخص

( از نماییدمی جیره، میزان اسید الکتیک خون)جیره های آردی در مقایسه با پلت اسید الکتیک بیشتری تولید 

 .می باشند. SDS دالیل احتمالی

 
 :(Ascitesآسیت)

شود. مایع محوطه شکمی در واقع پالسمای تراوش این بیماری با جمع شدن آب در ناحیه شکم مشخص می 

شده از کبد است. به هر دلیلی که نیاز به اکسیژن بافتها افزایش یابد ضربان قلب نیز افزایش یافته در نتیجه کار 

 ماهیچه های بطن راست افزایش می یابد و سبب افزایش فشار خون سیاهرگی می شود.

از سطح دریا و درجه حرارت محیط بر بروز آسیب تاثیر می گذارند. عواملی همچون سرعت رشد باال، ارتفاع 

جیره ای با انرژی باالو پلت باعث آسیت می شوند. چربی های اضافی پرندگان باعث افزایش نیاز به اکسیژن 





می شود لذا میزان بروز آسیب را افزایش می دهد. آسیت ممکن است از مشکالت ثانویه ریکتز یا نرمی 

علت ضعف در دنده ها باشد. راههای پیشگیری شامل کاهش انرژی جیره، استفاده از برنامه  استخوان به

 محدودیت غذایی،  به حداقل رسانیدن آلودگی های سمی خوراک و محدود کردن سدیم جیره می باشد.

 و ریکتز می باشد.  Tibial Dyschondroplasia (TD)شایع ترین ناهنجاری استخوانی

 :صفات تک ژنی

برخی از کمپانیهای اصالح نژاد مرغهای لگهورن و مرغهای با تخم مرغ پوسته قهوه ای از صفات وابسته به  

 جنس جهت جدا سازی جنسها ی نر و ماده در زمان هچ استفاده می کنند.
 

 :  روشهای تعیین جنسیت

 

 

 

 

 

    
1- open sexing  یا vent sexing  :یا روش ژاپنی 

در این روش جوجه ها از طریق چشمی و مشاهده ای تعیین جنسیت می شوند. در روز اول بیضه نزدیک 

کلواک است اما با باال رفتن سن طناب بیضه کوتاه شده و بیضه به داخل  کشیده می شود؛ لذا فقط جوجه یک 

 شود. کنیم زیرا بیضه  از کلواک به داخل کشیده می   vent sexingروزه را می توانیم 

 روش ژاپنی دارای ایراداتی است:

 استرس زیادی به جوجه ها وارد می شود. -8 

 سرعت کار کم است.   -2 

 درصد اشتباه دارند(. 2اشتباه سکس وجود دارد )بهترین سکور ها  -7

2-Auto sexing .در این روش از روی ظاهر رنگ یا پر جوجه، نر یا ماده بودن جوجه را تشخیص می دهند :

 انجام می دهند. sex linked genesن عمل را با اصالح نژاد صفات وابسته به جنس ای

جفت آنها کروموزمهای غیر جنسی یا اتورزمی است و یک  71جفت کروموزم دارند که  72مرغ و خروس 

و در پرندگان نر   ZWکروموزم غیر برابر موسوم به  جفت آن کروموزم جنسی هستند که در پرندگان ماده دو

 روشهای تعیین جنسیت

open sexing یاvent 

sexing  

 یا روش ژاپنی

Auto sexing 

 color sexingروش    Feather sexingروش  





می باشد. این حالت در پستانداران بر عکس می باشد زیرا در پستانداران  ZZیا خروس دو کروموزم مشابه یا 

 نر ها هتروگامت هستند.

رنگ پر  در تعیین جنسییت استفاده از رنگ، رنگ جوجه نر و ماده دقیقا بر عکس: color sexingروش 

 والدین نر و ماده می باشد.  

                    را در نظر بگیرید:                                                                                                             sو مغلوب طالئی  Sژن غالب نقره ای 
    خروس طالیی               مرغ نقره ای                                                                               

                                           ss        ×        S- 

 

 

                                 Ss              s- 
    خروس نقره ای             مرغ طالیی                                                                              

                            
در حالیکه تعدادی از مراکز جدید اصالح نژاد الینهای گوشتی ویژگی تعیین جنسیت با استفاده از رنگ را 

 توسعه داده اند این روش در تولید سویه های تجارتی عمومیت ندارد.

توان برای تعیین جنسییت طیور گوشتی و از صفت سرعت رشد پرها نیز می  :Feather sexingروش 

 تخمگذار استفاده کرد این صفت وابسته به جنس است.

 برای رشد سریع پر وجود دارد.                                                                                  kبرای رشد آهسته پر و ژن مغلوب  Kژن غالب 





 خروس با پردرآوری سریع     مرغ با پردرآوری آهسته                                                                                                            

                                                                                K-             ×         kk 

                                                                                                 
                                                                                                              

                                                                                     k-                Kk           
 مرغ با پردرآوری سریع        خروس با پردرآوری آهسته                                                                          

 

 
 

        Dwarfismکوتولگی یا 

نشان داده می شود نیز از صفات وابسته جنس است.  dwکه به صورت  dwarfismژن مربوط به کوتولگی یا 

 Dw نسبت به ژن  dwمی کنند. ژن کوتولگی  dwarfتعدادی از شرکتهای اصالح نژادی تولید مرغ کوتوله یا 

                                                    مغلوب است.
 خروس کوتوله                مرغ معمولی                                                                            

                                                                          Dw-             ×        dwdw 

 

  

                                                                              dw-                 Dwdw 
 خروس معمولی           کوتوله      مرغ                                                                          

 مرغهای تخمگذار کوتوله خصوصیات زیر را دارند. 





 : مزایا 

سبکتر از مرغهای معمولی  درصد 25هفتگی  25-71در  سبکتر و درصد 5-81هفتگی  1در سن  (8

 رشد و کاهش فعالیت غدد تیروئید است. کاهش اندازه بدن به خاطر کاهش ترشح هورمونهستند. 

 کمتر از معمول است. درصد 81-21مصرف غذای آنها  (2

 فضای کمتری نیاز دارند. (7

 تلفات کمتری دارند. (0

 معایب: 

 درصد 81اندازه تخم مرغ کوچک است )اندازه تخم مرغ با وزن بدن رابطه عکس دارد( وزن تخم مرغ  (8

 کمتراز معمول  است.

 گوشت آخر دوره کمتر است. (2

 در حال حاضر سوددهی این گونه مرغها توجیه پذیر نیست.

کوتوله دارند. جثه  های اصالح نژادی الینهایی برای تولید مرغهای مادر گوشتی همچنین تعدادی از شرکت

کوچکتر از سایر پرنده های معمولی است  و قابلیت جوجه  درصد 71(  dwپرنده های حاوی ژن کوتولگی )

در آوری آنها نیز باالست. استفاده از مرغ های مادر کوتوله مزایایی را به همراه دارد. جثه این مرغها کوچکتر 

د(. همچنین در تاسیسات هم صرفه جویی می شود. این درص 81-85است لذا خوراک مصرفی آنها کمتر است)

پرنده ها به تنش حرارتی مقاوم تر هستند که این مقاومت ناشی از فعالیت کمتر غده تیروئید مرغهای کوتوله می 

غالب است نتاج گوشتی نر دارای جثه معمولی هستند.  dwنسبت به ژن کوتولگی Dwباشد. به دلیل اینکه ژن 

اندازه جثه جوجه های  درصد 23غلبه کامل ندارد و اندازه جثه نتایج گوشتی نر  dwژن  بر Dwالبته ژن 

  .گوشتی معمولی است

 

 

 
 خروس معمولی                  مرغ کوتوله                                                                          

                                                                          dw-             ×        DwDw 

 

  

                                                                              Dw-                 Dwdw 
 خروس معمولی         مرغ معمولی                                                                              





 فیزیولوژی
 

 حرارت بدن مرغ:

-3/08( است ولی عواملی که باعث تغییرات جزئی در حرارت بدن)08اگر چه حرارت بدن مرغ ثابت)حدود  

 ( می شوند شامل: 6/01

حرارت بدن هم تدریجا  ،علت کامل شدن پوشش بدنه روزگی و ب 21باال رفتن سن تا  : باسن مرغ .8

 باال می رود تا اینکه به حد طبیعی خود می رسد:

عالوه بر عدم پوشش کامل پر دلیل مهم پایین بودن دما در سنین اولیه این است که مرکز تنظیم دما 

 درجه است(. 72)دمای بدن در هیپوتاالموس هنوز تکامل نیافته است

درجه حرارت بدن خروس باالتر از  بطوریکه: حرارت بدن مرغ و خروس اندکی متفاوت است جنس .2

 (.باالنگهداری سوخت و ساز به دلیل  مرغ است )

 باالیی دارند.نگهداری نژادهای سبک بیشتر است چون سوخت و ساز  بدن نژاد: حرارت .7

حرارت بدن باال می رود  درجه حرارت بدن  ،تو فعالیگوارش  حرکات دستگاه در اثر مصرف غذا: .0

 می یابد. درجه افزایش افزایش 8ساعت بعد از مصرف غذا  5-7

است و در نتیجه حرارت تولیدی به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در  قفس کمتر از بستردر : فعالیت .5

  قفس کمتر است.

ساز پایه باال رفته و حرارت  ین سوخت وسبه هنگام پرریزی به علت ترشح هورمون تیروک ریزی:پر .6

 بدن افزایش می یابد.

ای زیرا فعالیت متابولیکی و ماهیچه مرغهای معمولی کمتر است به نسبتمرغهای کرچ  دمای بدن .3

 آنها کمتر است.

 باال دمای بدن طیور افزایش می یابد.  شدت نور در اثر .1

 د.در درجه حرارت باال دمای بدن مرغ افزایش می یاب :حرارت محیط .2

 (Feathers)رپَ

به  rachisپر از یک ریشه بنام کاالموس تشکیل شده است که یک ساقه بلند یا محور بنام راکیس ر: اجزای پَ

 آن متصل است.





 
                                  

 بدنبه حفاظت از صدمات فیزیکی   -8       اعمال پر:

 نگهداری حرارت بدنعایق مناسب برای   -2                  

 عضو پرواز  -7                  

 

 ()بدن جوجه های کوچک کرک پرها  -             پر:انواع 

 پرهای دائمی)شاهپرها، موی پرها، پوش پرها(  -             

 

  اگر چه تمام سطح بدن را پر می پوشاند ولی پر تنها در نقاط معینی از پوست به نام پتریالptrilla 

 کند. می رشد

 دتر شده و ساقه پر نمایان بلناز چند روزی  ساکثر جوجه ها هنگام تولد حاوی کرک پر هستند که پ

  شود. هفتگی تمام بدن از پر پوشیده می 5تا  0و می شود 

 برخی بر این  مرتبه) تولک رفتن(. هفتگی، قبل از بلوغ و سالی یک 1هفتگی،  5تا  0: زمانهای پرریزی

 هفتگی است . 1هفتگی و بعضی می گویند در  5-0که پرریزی اولیه در  عقیده اند

  وزن بدن را تشکیل می دهند. درصد (0-2) 6تا  0 پرها 

 





پرهای نواحی مختلف در ردیفهایی صورت می پرها به صورت یکنواخت تمام بدن را نمی پوشانند. اما رشد 

 5-6هفتگی، پشت  5تا  0تگی، گردن و شکم و ساق هف 0تا  7سینه  هفتگی، دم و 7تا  2گیرد. شانه و ران 

 هفتگی. 3تا  6هفتگی، بال و سر 

در آن زیاد است و اتصاالت سیستئین نام کراتین تشکیل شده و اسید آمینه ی بقابل هضم پر از پروتئینهای غیر

در دستگاه گوارشی تک معده ایها  پیوندهای دی سولفیدیبرای هضم الزم آنزیم د. دار فراوانی وجود گوگردی

 .آیند می کنندفرمعده ایها نمی توانند از پر خام استفاده  کنند لذا پر را  به همین دلیل تک .وجود ندارد

 : s-sساختمان سیستئین و سیستین و تشکیل کراس لینک

 

                       NH2                                                  NH2                                                   

                                                                      
        SH-CH2-C-COOH                              S-CH2-C-COOH 

                                H   

                       H                                                                                                       

                                                                                 NH2 
                                                                     S-CH2-C-COOH  

                                                                               H                                                 
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 فیزیکی                                   

 شیمیایی     پر                   یندآفر 

 بیولوژیکی                                    

 

 رطوبت و ... ،حرارت: فیزیکیفرایند 

یند می کنند. آفر پاسکال 621تا  213 درجه و  فشار 851دمای در  دقیقه 61تا  71در کشتارگاهها پر را به مدت

 پروتئین دارد. درصد 16که حدود  نام داردمحصول بدست آمده پودر پر 

اسیدهای ضروری همچون آرژنین، سیستئین، ایزولوسین آمینو حرارت دادن پر موجب کاهش زیست فراهمی

 کاهش می یابد. مشکالت خوش درصد 51وفنیل آالنین می شود. در نهایت قابلیت هضم پروتئین به حدود 

 خوراکی هم در هنگام استفاده از پودر پر وجود دارد.





 

 

 ویژگیهای پودر پر:

 فیزیکی:

 رنگ بسته به نحوه تهیه و رنگ پر از نخودی روشن تا قهوه ای روشن

 میلیمتری عبور کند 1/2کهای اندازه: باید از الَ

 شیمیایی:

 درصد 1حداکثر رطوبت: 

 درصد قابلیت هضم 32درصد با حداقل  31 پروتئین: درصدحداقل 

 درصد 5/0حداکثر چربی

 درصد 5/7حداکثر درصد خاکستر کل 

 درصد Ca 7/1حداکثر 

 درصد P 1/1حداکثر

به جیره طیور افزود. میزان لیزین، متیونین، هیستیدین و تریپتوفان پودر  درصد 7-0پودر پر را می توان به میزان 

 پر پایین است 

 .می باشدسولفیت در الکل( کردن اسیدها و بازهای ضعیف )سدیماضافه  شامل فرآیند شیمیایی:

 )کراتیناز(، پروتئاز افزودن :فرآیند بیولوژیکی

          به  (B. licheniformis)تخمیر پر توسط باسیلوس لیشنیفورمیس :کردن باسیلوس اضافه                        

 درجه موجب هیدرولیز پر می شود. 51روز در  5مدت                        . 

 

 تغییر رنگ پرها می گردد. مالنین ومشتقات آن باعث رنگ پرها تحت کنترل ژنتیک است. 

  رشد پرهاعوامل موثر بر  

 . نژادهای مختلف یکسان نیستبین نژاد: 

  .رشد پر در نژادهای تخمگذار بیشتر از نژادهای گوشتی و درماده ها بیشتر از نرهاست 

 .پرندگان پیر پر کمتری دارند  

 رطوبت، پروتئین و  ضمنا برای رشد پرها عالوه بر ژنتیک عوامل محیطی و تغذیه ای همچون

 .هستند اسیدهای آمینه و ..... مهم





   .کمبود متیونین یا سیستئین موجب مشکالت پر در آوری می شود 

  خونریزی در محل رویش پرها از مشخصات کمبود ویتامینE .و سلنیم است 

   به ویژه سم(2افزودن یونوفرها به جیره های کم پروتئین و انواع مایکوتوکسین ها فوزاریم-T  )

 بر رویش پرها اثر منفی می گذارد.

  .مواد ضد تیروئیدی رشد پرها را به تاخیر می اندازند 

   .ضعف پر در آوری ممکن است به دنبال عوامل عفونی یا جذب ناقص مواد مغذی ظاهر شود 

 

روزگی رشد پرها بسیار سریع است لذا تامین مواد مغذی مورد نیاز رشد پر  80تا  3در سن  

 زمان اهمیت باالیی دارد.در این 

 دقیقه 2( درجه به مدت 61) 51-11دمای آب  :پرکنی 

  پوست:
یا اپی درم و الیه طیور از سایر حیوانات نازکتر است. در پوست دو الیه وجود دارد الیه بیرونی پوست بدن 

 درونی یا درمیس.

 د. غبغب و الله گوش منشعب می شواج، ت یساز اپی درم پرها، فلسها و ناخنها بیرون می آیند و از درم 

 د داشت.ندر پوست طیور غده عرق وجود ندارد. لذا در شرایط استرس حرارتی مشکل خواه

 

گرفته و تنها غده ترشحی پرندگان است  بر روی ناحیه پشتی دم قرار Preen gland (Uropygial)غده پرین  

کند که پرنده آن را بوسیله منقار خود روی که به سطح بدن باز می شود این غده مومی چرب ترشح می 

 پرهایش پخش می کند این ماده پرهای پرنده را در مقابل آب غیر قابل نفوذ می کند.

 

 به ترتیب  ه می شود( و لیپوکروم )از غذا وارد بدن می شود(ختمالنین )توسط سلولهای بدن سا رنگیزهدو نوع  

 د.نموجب سیاه و زرد شدن پوست می شو

 و عدم وجود رنگدانه مالنین.الیه بیرونی پوست  رنگدانه های کارتنوئید دررنگ زرد پوست: 

 وجد رنگدانه مالنین در بخش بیرونی پوست. رنگ سیاه:

 مالنین در هر دو الیه پوست زیرین و زیرین. رنگ بسیار سیاه:

 رنگدانه سیاه فقط در الیه زیرین. پاهای آبی:





 ست زیرین و رنگ زرد در پوست زیرین. رنگ سیاه در پو سبز تیره:

 عدم وجود هردو دو نوع رنگدانه. سفید:

. شود در غذا بیشتر باشد رنگ زردتر میرنگدانه بستگی به جیره دارد هر چه  تخم مرغ رنگ زرد پوست و زرده

 عالقه است.در ایران رنگ پوست سفید مورد است.  ولی در ذرت فراوان گزانتوفیل کم مایلوو  جو، در گندم

 

 ( در کشتارگاهdowngrade carcassافت کیفیت الشه ها )از  5% .در کشتارگاه مهم است استحکام پوست

 مربوط به پارگی پوست است.

 عوامل موثر بر استحکام پوست:

 ها است استحکام پوست نرها بیشتر از ماده.  

  .با افزایش سن استحکام پوست افزایش می یابد 

 وت وجود دارداتف نیز بین سویه ها. 

   از لحاظ استحکام پوست اسید آمینه پرولین، روی، مس و ویتامینC  به دلیل نقش آنها در ساخته

 د. ننقش مهمی در استحکام پوست دار ژنشدن کال

  به عنوان  گلیسینتامین از طریق )احتماال افزایش پروتئین جیره هم موجب استحکام پوست می شود

 کالژن(.از جزئی 

  اسکلت:

 :داردعمده  استخوان دو وظیفه

 .نیاز استاسکلت برای نگهداری عضالت بدن و امکان حرکت  -8

 به عنوان منبع تامین کلسیم و فسفر است. -2

تم استخوانی طیور این سیکی از مهمترین خصوصیات سی .سیستم استخوانی درطیور سبک ولی محکم است

، استخوان جمجمهبا سیستم تنفسی ارتباط دارند. استخوانهای است که بیشتر استخوانهای آنها تو خالی است و 

 همگی به سیستم تنفسی متصل هستند.و خاجی  بازو، ترقوه و مهره های کمر





  
این است که حفره مغز استخوان آنها با مواد نرمی پوشیده می  طیور یکی دیگر از خصوصیات سیستم استخوانی

کم است به راحتی تامین کننده کلسیم برای تشکیل پوسته تخم مرغ  که در ساعاتی که دسترسی به کلسیمشوند 

، غجنا ، ران،استخوان درشت نینام دارند و شامل  (medullary)ی مدوالریاهستند این استخوانها استخوانه

و برخی از استخوانهای خاص دیگر هستند. این نوع استخوانها در خروسها و زند زبرین دنده ها، کتف، 

بالغ از استخوانهای مدوالری نیمچه  از استخوانهای درصد 82وجود ندارند. حدود  تخمگذارمرغهای غیر 

ی تشکیل استخوانهای مدوالری توسط هورمون استروژن تخمگذارروز قبل از  81تشکیل شده است. تقریبا 

 شود. شروع می

که برای ساختن پوسته نیاز نیست در استخوانهای مدوالری ذخیره می شود مصرفی  Caدر طول روز بخشی از 

 و هنگام شب مورد استفاده قرار می گیرد.

  استروژن باعث ذخیره شدنکلسیتونین وCa   در استخوانهای مدوالری و ویتامینD  و پاراتوژرن

 د. نیه آن می شوزباعث تج

  اگر منبعدر هنگام تشکیل پوسته Ca دقیقه غلظت 81 ضاز غذا یا استخوان تامین نشود در عرCa  

 د.پالسما به صفر می رس

  به دلیل اینکه شدت انتخاب بیشتری  بر روی افزایش رشد عضله صورت گرفته و توجه کمتری به

مشکل بزرگی محسوب اسکلت شده است ناهنجاریهای پا در سویه های امروزی با سرعت رشد باال 





از جوجه های گوشتی از مشکالت پا رنج می برند که از مهمترین مشکالت  درصد 1می شود. 

 ، ریکتز و... اشاره کرد. TDاسکلتی می توان به 

  

    سیستم ماهیچه ای:
 بدن طیور از سه نوعند:به طور کلی ماهیچه های 

 مرغ، بزرگترین ماهیچه بدن. قابل خوردن هم هستندهای ارادی مثل ماهیچه های سینه،ران و... که  ماهیچه .8

 ماهیچه سینه است.

 صاف یا غیر ارادی همچون ماهیچه های اطراف دستگاه گوارش، تنفسی،.. های ماهیچه .2

آن ایجاد تعادل در مرغ هنگامیکه روی  وظیفه که در پشت پا قرار دارد و gasterocnemusماهیچه  .7

 تراحت است.اب و در حال اسواشیایی نظیر چوب خ

عضالت سینه فقط به منظور بال زدنهای سریع و انفجاری جهت فرار از شکارچی و خطر مورد استفاده قرار می 

گیرند و برای این منظور خون رسانی ضعیف و تراکم اندکی از میتوکندریها الزم است، لذا این عضالت به 

 نیاز دارند لذا این عضالت روشن تر هستند.سرعت خسته می شوند. این عضالت به تراکم کمی از میوگلوبین 

 

خارج می شود و در صورتی که خونگیری به  خوناز حجم کل  درصد 05حدود از کشتار سگیری پخوندر اثر 

حسی الکتریکی سرعت خروج بیخوبی صورت نگیرد خون در عضله باقی مانده عضله قرمزتر می شود. جریان 

از بی  سثانیه پ 81-85ثانیه و بریدن سر  3به مدت   WA 815در  Hz 51خون را افزایش می دهد )حداقل 

 .(حسی به طوری که سرعت ضربان قلب بتواند به سطح طبیعی برگردد

می رسد این عمل باعث  8/6-0/6و ران به  6/5-2/5عضله کاهش یافته و در سینه به  pHاز کشتار  سپ

کشتار پرنده تحت تنش حاد باشد ممکن است ذخیره  نرمی گوشت می شود. اگر قبل از وافزایش ماندگاری 

  pH  سفت و تیره رنگ شود.گوشت خشک، برسد و  0/6گوشت به باالی  pHگلیکوژن ماهیچه خالی شود و 

 یه شود و بنابراین گوشت سفت و نا مطلوب می ماند.زاجازه نمی دهد پروتئین به میزان کافی در عضله تج باال

 درصد 5/8بیشتر از حاوی طعم گوشت طیور به سختی تغییر می کند. پرندگان تغذیه شده با جیره های  

ایجاد می کند. بر طعم گوشت اثر مطلوبی سیر  خواهند داشت. روغن بوی روغن ماهی گوشت باروغن ماهی 

است اثر ممکن فنولها ترکیبات شیمیایی که در محافظت چوب به کار می روند یا مواد ضد عفونی کننده حاوی 

 بدی در طعم گوشت بگذارند.

 





  دستگاه تنفسی
 دستگاه تنفسی شامل سه قسمت است:

)که در  عضو تولید صدا -5 نای -0حنجره  -7حلق  -2حفرات بینی  -8شامل  :مجاری تنفسی -الف

 )نایژه ها(برانش ها -6 محل انشعاب نای به دو نایژه می باشد(

ط آنها کم بوده و ادر مقایسه با پستانداران ششهای طیور کوچک و قابلیت انقباض و انبس :هاشش  -ب

 ه دیافرگم هستند.لفاقد عض

ه که با حفر می باشد درمنف هوایی به صورت جفت و یک کیسه هوایی کیسه 1: کیسه های هوایی -ج

 .از استخوانها در ارتباطند برخی

 

  اعمال کیسه های هوایی:

 ن بدن و کمک به امر پرواز سبک کرد -8

 کمک به امر تنفس -2

 کمک به کنترل حرارت بدن از طریق تبخیر آب -7 

شود پرنده می تواند زنده بماند زیرا قادر است هوا را از طریق مسدود اگر استخوان بازو قطع شود و نای پرنده 

 ، استخوان بازو و کیسه های هوایی به ششها برساند.حفره

خون باال  CO2 پرندگان توسط میزان دی اکسید کربن خون آنها تنظیم می شود و هر چه میزانمیزان تنفس 

بار در دقیقه است  21بار در دقیقه ودر خروس  76باشد تعداد تنفس هم زیاد می شود. سرعت تنفس در مرغ 

 تنفس در دقیقه( 25تا  85)در برخی منابع

کاهش می یابد. ( panting) زدنله له است که در هنگام  میلی لیتر 85حدود هر دم  حجم هوای ورودی در 

در هنگام له له زدن میزان هوای دمیده یا باز دمیده در یک دقیقه زیاد می شود چون تعداد تنفس در دقیقه ولی 

 زیاد می شود.

 

 فع ادرارید دستگاه
 .دارند و دو میزنای می باشد فع ادراری شامل دو کلیه که در زیر ریه ها و دو طرف ستون فقرات قراردستگاه د

 .)فضوالت(. در طیور ادرار و مدفوع با هم مخلوط می شوندوارد می شودکلواک توسط دو میزنای به  ادرار

ار سفید و بیشتر به خاطر اسید اوریک موجود در آن است که از متابولیسم پروتئین ها حاصل می ررنگ اد





ه کلواک به روده بزرگ جاری می گردد که آب و نمکهای از ادرار بعد از رسیدن بگردد. بخش عمده ای 

  موجود در ادرار می تواند مجددا جذب شود.

                                      

 
 و حسی  دستگاه عصبی

 : سیستم عصبی تقسیم بندی

 (PNSاعصاب محیطی) -( ، بCNSاعصاب مرکزی) -الف

 تقسیم بندی دیگر:

 ادراریغیر  -2ادراری  -8 

اعمالی نظیر تنظیم مصرف خوراک و آب، تنظیم  سیستم عصبی اعمال بدن را هماهنگ می کند. هیپوتاالموس

 .و رفتارهای تهاجمی و جنسی را کنترل می کند پیشینترشحات هورمونی غده هیپروفیز 

             ویتامینهای گروه ب نقش مهمی در فعالیت اعصاب به عهده دارند همچنین سم برخی از میکروبها   

 موجب از بین رفتن اعصاب  و فلجی می شود. Clostridium botulinumهمچون 

مرغ و بوقلمون قدرت بینایی و شنوایی خوبی دارند و مرغ قادر است رنگها را به خوبی تشخیص  

 دهد.

 )در برخی منابع تعداد بیشتر(پرز چشایی 20چشایی طیور ضعیف است برای مثال مرغ دارای حس  

 پرز چشایی در انسان می باشد. 2111با  در مقایسه

 حس بویایی هم در پرندگان رشد زیادی ندارد. 

 





 رفتار شناسی
در هر گروه از طیور افراد خاصی وجود دارند که بر طیور هم جنس دیگر در آن برتر هستند و این برتری در 

تا  1نتیجه جنگیدن، نوک زدن و دنبال کردن یکدیگر تا رسیدن به نظم اجتماعی است. ظهور نظم اجتماعی از

نظم اجتماعی در اثر هورمونهای هفتگی شروع می شود و تا بلوغ جنسی تکمیل می شود. لذا بوجود آمدن  81

 جنسی است و مرغها می توانند همدیگر را از طریق مشاهده سر و ضمایم سر بشناسند.

است افراد گله به افراد جدید حمله کرده و به آنها نوک  نبا وارد کردن مرغ یا خروسهای جدید به گله ممک

 ورت گیرد.  یشتر باید در تاریکی صببسیار مهم است و این مسئله . بزنند

نتایج د قطعه مرغ نگهداری می ش 6یک بررسی که بر روی مرغها تخمگذار که درهر قفس در  

 زیر به دست آمده است :

 تر است .ر هر قفس فقط یک مرغ بر دیگران برد .8

نظم نوک )در قفس نگهداری می شوند نظم اجتماعی به شکل نظم نوک زنیدر بین مرغهایی که  .2

بستر پوشال منتقل کنیم نظم نوک زنی بوجود می ر آنها را به بوجود نمی آید و اگ ( Peck orderزنی=

 آید.

می شود که این به خاطر کاهش فضای آبخوری و  افزایش تراکم مرغها در قفس باعث کاهش تولید .7

 دانخوری است تا تغییر در نظم اجتماعی. 

 .ژنتیک هم می تواند بر فعالیت های رفتاری پرنده اثر بگذارد

 

 (8222رفتار با حیوانات مزرعه انجمن مدافع ) پنج نوع آزادی در حیوانات مزرعه

گله های مادر گوشتی و حذف خوراک در برنامه  در خوراکرهایی از گرسنگی و تشنگی )محدودیت  .8

 تولک بردن( های

درجه  3توری سیمی کف قفسها )مشکالت پا ( شیب کف)شیب رهایی از عوامل ناراحت کننده ) .2

 مناسب است(

 ک چینی(نو)جراحت یا بیماری ، رهایی از درد .7

محدود شدن در قفس و عدم توانایی در انجام رفتارهای طبیعی مثل ) رفتارهای طبیعی آزادی انجام .0

 (کندن زمین و پاشیدن خاک

 (بار زدن از واحد پروش طیور و انتقال)رهایی از ترس و خطر .5

 





 دستگاه گردش خون

 751و برای نژادهای سبک  251بار در دقیقه )برای نژادهای سنگین  711ور حدود ضربان قلب در طی

از وزن یک  درصد 6-1وزن یک جوجه تازه از تخم خارج شده و  درصد 82خون در حدود  .استبار(

 دهد. یم را تشکیل پرنده بالغ

بیشتر  511111حدود در خروس متر مکعب و  میلیون درمیلی 5/7تا  5/2گلبولهای قرمز در مرغ تعداد 

  در میلیمتر مکعب است. 01111تا  25111پالکتها  و 71111سفید حدود تعداد گلبولهای  است.

 71و برای مرغ  درصد 01میلی لیتر خون برای خروس  811یا غلظت سلولهای خون در هماتوکریت 

 است . درصد

نفی بیشتر در نواحی گردن و بال قرار لهای ه نفی است. گرلهای ه و گرلنفی  شامل رگهای لنفاوی سیستم 

 کنند که خاصیت ضد میکروبی دارد.می  تولیدلنفاوی لنفوسیت دارند. گره های 

توسط  در بدن می شوند. لنفوسیتها و یا ماکروفاژهالنفوسیت ها و باکتریها موجب فعال شدن  ها ویروس

می شوند. حد اکثر اندازه و فعالیت ( تولید و برنامه ریزی  Tتیموس )سلولهای  و ( Bلهای وبورس )سل

هفتگی به مقدار اندکی  82الی  1هفته پس از خروج از تخم مرغ حاصل می شود و پس از سن  2بورس 

از مشکالت اساسی  (IBD) گامبورو به عنوان مثال از طریق  اولیه به بورسصدمات توسعه می یابد. 

های لنفاوی مهاجرت نموده و در آنجا تحریک آنتی  و گرهبه طحال   Bبهداشتی می باشد. سلولهای 

می گویند صورت می گیرد. غده تیموس در نواحی گردن  ایمنی هومورال که به آن بادیهاژنیکی آنتی 

تا زمان بلوغ جنسی تولید  Tولید می نماید. سلولهای را ت T هورمون سلولهایتاثیرپرنده واقع شده و تحت 

بیگانه خوار برای از بین بردن باکتریها و ویروسهای مهاجم انجام می ژهای ماکروفاشده و کار مشترکی با 

 نامیده می شود. ایمنی با واسطه سلولنوع فعالیت ایمنی، دهند این 

سد دفاعی علیه ایمنی هومورال )بورس( بهترین ایمنی بر علیه باکتریها و ایمنی با واسطه سلول 

 ست.ویروسها

 





 دستگاه گوارش
شاخی شکل هستند که و فک باالیی و پایینی طیور لب، کام نرم، گونه و دندان ندارند  :(Mouth)دهان

دهانشان را می پوشاند فک باال ثابت و فک پایین متحرک است. به دلیل اینکه کام نرم وجود ندارد پرنده 

ن خود جمع لذا هنگام نوشیدن آب را در دها .ایجاد کندخال نمی تواند هنگام آشامیدن آب در دهان خود 

 کرده و بعد با باال بردن سر خود باعث عبور آن به مری می شود و در این عمل بلعیدن در کار نیست.

لغزنده کرده  ورا لیز د در دهان ترشح می کند که غذا ومیلی لیتر بزاق از غدد بزاقی موج 85-21مرغ روزانه 

است که البته عمل هضم نشاسته را در چینه آمیالز  مقداریحاوی حرکت آن را تسهیل می کند . بزاق  و

موجود  الکتوباسیلهای زاست یاان آغاز می کند. اینکه نشاسته هضم شده در چینه دان حاصل از عمل آمیالد

باعث ترشح بزاق می شود به دلیل اینکه غذا پاراسمپاتیکی در چینه دان، هنوز مشخص نیست. تحریکات 

 .حس چشایی طیور بسیار ضعیف است در آنجا صورت نمی گیرد.طی می کند لذا هضم دهان را سریعا 

                               .

 
                        

 مری  قبل از اینکه  معده منتقل می کند. است که غذا را از دهان تا پیش ای لوله :(Osephagus)مری

کند.  وارد حفره شکمی شود چینه دان را تشکیل می دهد که بعنوان مکان موقتی ذخیره غذا عمل می

میکروبی موجود در چینه دان بر مواد خوراکی اثر هضمی اندکی می گذارند. و فلور آنزیمهای بزاق 

 برداشتن چینه دان اثری بر هضم ندارد.

مری قبل از اتصال به سنگدان بزرگ می شود که معده غده ای یا معده : (Proventriculus)پیش معده

کلریدریک و پپسین از اسیددر طیور لرید یک و پپسین را ترشح می کند. اسید کو نامیده می شودحقیقی 

  (Crop)دان دهان
  (Osephagus)مری

  (Proventriculus)پیش معده
  (Crop)دان چینه 

  (Gizzard)سنگدان

 روده کوچک

  (Ceca)روده های کور

 

  (Larg intestine)روده بزرگ

 پانکراس





سلولهای اصلی معده ترشح می شود در صورتیکه در سایر حیوانات پپسین از سلولهای اصلی و اسید کلرید 

 ریک از سلولهای جانبی ترشح می شود. غذا در پیش معده ذخیره نمی شود.

 سنگدان یا معده عضالنی بین پیش معده و روده کوچک قرار دارد ترشحی ندارد :(Gizzard)سنگدان

دارای دو جفت عضله قوی است که نیروی زیادی تولید می کند و مخاط بسیار ضخیمی دارد که سطح آن 

بطور دائم فاسد و کنده می شود. سنگهایی که توسط پرنده خورده می شود به خرد شدن غذا کمک می کند 

صورتی که از غذاهای آسیاب شده استفاده شود به خرد شدن در سنگدان نیازی نیست. وقتی ذرات ولی در 

شدند طی چند دقیقه سنگدان را ترک می کنند ولی ذرات درشت تر چند ساعت کوچکتر به سنگدان وارد 

ن قادر ماهیچه سنگدان بوقلمو .انقباض در سنگدان رخ می دهد 0-5در سنگدان می مانند. در هر دقیقه 

اسیدیته سنگدان کمی باالتر از پیش معده  کیلوگرم فشار دارد بشکند. 35است یک گردو را که احتیاج به 

 است.

ترشح می کند و  (Koilin)ساکاریدی موسوم به کویلین  پلی -سنگدان ماده ای پروتئینیموکوس  الیه زیر

برای روند  ساینده موده و سطحیدیواره را از صدمات حفظ ن نبه صورت جامد در آمدو پس از ترشح 

دقیقه  5/88تا  7زبر در مدت دقیقه و مواد غذایی  5تا  8خرد کردن ایجاد می کند. مواد غذایی نرم پس از 

 بعد از خوردن به سنگدان می رسند.

  (Small intestine) روده کوچک

روده کوچک در یک مرغ بالغ روده کوچک را می توان به سه قسمت دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم تقسیم کرد. 

دئودنوم یا دوازدهه به دو قسمت پایین رونده و باال رونده تقسیم می شود که در  .متر طول دارد 5/8حدود 

تریپسین، کیمو بین این دو قسمت پانکراس یا لوزالمعده قرار دارد. لوزالمعده آنزیمهای آمیالز، لیپاز، 

 تا کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین را هضم کنند.را ترشح می کند تریپسین، االستاز و ... 

به اسیدهای آمینه، پپتیدها آنزیمهای ترشح شده از دیواره روده باعث تکمیل مراحل هضم یعنی شکستن 

 به قندهای ساده ترکه قابل جذب هستند می شود.و مالتوز ساکاروز مانند  یییدهادی ساکار

از نشاسته غالت وقتی که به قسمت  درصد 61-31هضم اکثر کربوهیدراتها در ژژنوم صورت می گیرد. 

به انتهای ایلئوم تبدیل شده اند و وقتی که مواد هضمی  می رسند به مونو و دی ساکارید پروکسیمال ایلئوم

ه است و در دهان برای پروتئین اولین محل هضم پیش معد .از آن هضم شده است درصد 25می رسند تا 

 و چینه دان هضم صورت نمی گیرد.

تخمیر سانتی متر دارند. روده کور محل  81تا  85یک جفت هستند طولی حدود  :(Ceca)روده های کور

و آمونیاک محصول  برخی ویتامینها ،تاهکوزنجیرمواد غذایی هضم نشده است و اسیدهای چرب باکتریایی 





های کور شکالتی رنگ و چسناک روده خون می شوند. مواد داخل هستند که جذب جریان  تخمیراین 

اشتباه گرفت. باکتریها گرم  کوکسیدیوزهستند که هر روز چندین بار تخلیه می شوند و لذا نباید این را با 

 سکوم است از  جذب می شود. اسیدهای آمینه هم ممکن  سکومبی هوازی هستند آب هم از و مثبت 

 آن بسیار ناچیز است.جذب شوند ولی مقدار 

 :(Larg intestine) روده بزرگ

از انتهای روده کوچک شروع شده  بوده آن دو برابر قطر روده بزرگ قطر .سانتیمتر است 81کوتاه و حدود 

بدن پرنده نقش دارد. در حفظ تعادل آب در ک ادامه می یابد. روده بزرگ محل جذب آب است و او تا کلو

هم در روده کوچک و هم در روده بزرگ وجود دودی معکوس مستقیم حرکات دودی عالوه بر حرکات 

 دارد.

مشترکی برای مدفوع، ادرار و ترشحات تولید محل بزرگ قرار گرفته و کلواک در قسمت انتهایی روده 

گردد و رنگ سفید مدفوع به خاطر رسوب اسید  وط میلمثلی است . ادرار به کلواک ریخته و با مدفوع مخ

 در ادرار است. اوریک 

 26تا  86دقیقه به سکومها می رسند و تمام غذای خورده شده پس از  851مواد غذایی خورده شده پس از 

 د.نساعت از دستگاه گوارش خارج می شو

 

 است. طحالشامل لوزالمعده، کبد، کیسه صفرا و  ضمایم دستگاه گوارشی:

لوزالمعده)سه بین دو قسمت دوازدهه قرار دارد و ترشحات آن از طریق مجاری  :(Pancreas)لوزالمعده

می ریزد. ترشحات لوزالمعده عالوه بر خنثی کردن اسیدیته حاصل از ترشحات معده  هرا( به دوازدهمج

 ند.ندارد به هضم مواد مغذی کمک می کهم  آنزیمهایی

کردن چربی و کمک به هضم  امولسیون در (bile)محل متابولیسم و سم زدائی است صفرا :(Liver)کبد

 چربیها نقش دارد. رنگ سبز مدفوع به خاطر صفراست. 

 ذخیره گلبولهای سفید و قرمز است.  و محلد ا نداردر هضم غذ ینقش :(Spleenطحال)

 

  :هورمون ساز دغد
لوزالمعده ی، جزایر النگرهانس وکلیفوق  دغدغده پینه آل،  ،هیپوفیز، هیپوتاالموستیروئید، بیضه، تخمدان، 

 و...





 وفیز پیشینپروالکتین هورمون کرچی از هیپ

 

 :در طیور باید باال باشد هضم موادچرا قابلیت 

به  8در گوسفند  0به  8بدن به طول دستگاه گوارش  کوتاهتر است )نسبت طول یطول دستگاه گوارش (8

23  ) 

 .سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش سریع است (2

 گانیسم های دستگاه گوارش کم وکمکی به هضم نمی کنند. میکروار فعالیت (7

 

 

 

 درصد قسمتهای مختلف الشه:

درصد محتویات الشه از 

 وزن زنده

جوجه 

 گوشتی

مرغ 

 تخمگذار
 بوقلمون

اردک 

 معمولی
 غاز

 2/32 2/38 2/31 5/66 3/37 الشه شکم خالی
 7/70 1/21 7/58 8/73 3/02 گوشت خوراکی
 6/26 8/22 6/88 3/86 86 خوراکیسایر قسمتهای 

      کل گوشت الشه درصد
 8/73 0/78 71 5/78 5/77 گوشت سینه

 1/21 1/22 2/78 6/73 2/73 گوشت ساق ران
 70/7 8/71 72 1/71 1/21 گوشت بال و باقی قسمتها

 





 دستگاه تولید مثلو فیزیولوژی تشریح 

 
 مان و ترکیب شیمیایی تخم مرغ : تساخ 

ته تناسلی در حیوانات خمرغ است و از پر زرده ترین تشکیالت یاجنسی گامت یا سلول  ،تخم مرغ

بوجود آمدن تخم مرغ بوجود آوردن جوجه  یو یکی از شگفتیهای عالم طبیعت است. علت اصل تخمگذار

باال  و تولید نسل و بقا مرغ بوده است. ولی باید در نظر داشت که تخم مرغ با داشتن یک پروتئین با کیفیت

و تعادل مناسب و قابلیت دسترسی باالی اسیدهای آمینه یکی از کاملترین منابع غذایی حیوانی برای انسان 

اهمیت  طبیعت آن را به مناسبترین و عالیترین وجه ممکن بسته بندی نموده است. که به شمار می آید

 جه کشی می باشد.خوراکی و تخم مرغهای قابل جو تولید تخم مرغطیور  تولیدمثل دراساسی 
  

 زرده آلبومن تخم مرغ بدون پوسته تخم مرغ با پوسته ترکیب

 3/01 2/13 6/37 6/65 آب

 6/86 6/81 1/82 8/82 پروتئین

 6/72 ---- 1/88 5/81 چربی

 15/8 2/1 8 2/1 کربوهیدرات

 15/8 6/1 1/1 2/81 خاکستر

 
 

 :خصوصیات یک تخم مرغ استاندارد 

                   ، 2/0سانتی متر، عرض  3/5طول ، 12/8سانتی متر مکعب، وزن مخصوص  87گرم، حجم 3/56وزن  

، اندیس سانتی متر مربع 61مساحت کل  ،سانتیمتر 3/87محیط دایره کوچک  سانتی متر،3/85محیط دایره بزرگ 

              مطلوب شکل

 =Shape Index(SI) طول/عرض() ×811                                                                         





 
 ساختمان تخم مرغ: 

 ل می دهد.یشکتاز وزن کل تخم مرغ را  درصد 2-82متخلخل است که حدود و سخت  یپوشش پوسته:

 8درصد(، فسفات کلسیم )8%( از کربنات کلسیم و بقیه از کربنات منیزیم )20حدودقسمت اعظم آن )

کربنات کلسیم  درصد rose 21درصد( تشکیل شده است ) در منبع  0درصد( و مواد آلی )بیشتر پروتئین()

  .(PوMg  مقادیر اندکیوپروتئین  درصد 2و 

 
و که بعضی از گازها )دی اکسید کربن( ست منافذی ا دارایسخت این غشاء  ،علیرغم استحکام نسبی

تقریبا  منافذد. تعداد نند از آن عبور کننتوا میخاصی میکرو ارگانیسم ها تحت  شرایط رطوبت و گاهی 

 میکرو متر است.  21تقریبا  منافذ و قطرات 3511

  در تخم بوقلمون متغییر است و 05/1در تخم بلدرچین تا  ،میلی متر 87/1ضخامت پوسته از. 

  میلی متر است و در انتهای باریکتر تخم مرغ بیشتر است. 75/1پوسته ضخامت ضخامت متوسط 

 





  ساختمان پوسته
 قسمتهای مختلف پوسته به ترتیب از خارج به داخل شامل:

پوسته را به طور غیر یکنواختی می پوشاند این غشا به که روی غشاء نازکی است  :(cuticle)کوتیکول -1

نوعی مکانیسم دفاعی جهت پیشگیری از ورود باکتریها عمل می کند ولی گازها می توانند از آن عنوان 

 از بین می رود و تخم مرغ را مستعد به آلودگی می کند. یا شستشو CO2با عبور کنند. این ماده در اثر تماس 

میکرون و به  1/82تا  5/1جنس آن مرکب از پروتئین، پلی ساکارید و لیپید است. ضخامت کوتیکول 

 .است میکرون 81متوسط 

میکرون، زیر کوتیکول و روی الیه  5 آن خامتض :(surface crystal layer)الیه کریستالی سطحی -2

 محجر قرار دارد.

 :(palisade layer)الیه محجر یا اسفنجی یا نرده ای -7

ضخامت  میکرون 211یابد حدود از باالی الیه مخروطی شروع می شود و تا زیر کریستال سطحی ادامه می 

 دارد و عمدتا از ستونهای کلسیتی چند وجهی تشکیل شده است. 

 (mamilary knob layer or cone layer))تکمه پستانی(الیه مخروطی  -0

ساعت  5میکرومتر است این الیه در  881قطر این الیه حدود  روی غشای خارجی پوسته ساخته می شود. 

 اول آهکی شدن ساخته می شود. 

شدن کلسیفیه خارجی پوسته قرار گرفته اند و به عنوان جایگاههای اولیه در غشاء  رشته های پستانی:

 د.نمواد آلی پوسته را تشکیل می دهنسبت  ح هستند. رشته های پستانی باالترینرمط

: غشاهای پوسته داخلی و خارجی از رشته های پروتئین تشکیل (shell membrane)پوستهغشای  -5

از وزن  درصد 6/1می گویند. این دو غشاء  دارند که به آن اووکراتین و ساختمانی شبیه کراتین شده اند

 تخم مرغ را تشکیل می دهند.

 ساخته می شوند.بر روی تخم مرغ   Isthmusیا  غشاهای پوسته در طی عبور از تنگه

 به اضافه موکوپلی ساکارید است. پروتئین ی از الیه های پروتئینیر: ماده زمینه شامل یکس(matrix)ماده زمینه

در الیه  (OC-17) اوکلیدینبه شناسایی شده اند که به عنوان مثال می توان  مختلفی در پوسته تخم مرغ های

 اووترانسفرین در ناحیه اسفنجی اشاره کرد که همه این پروتئین هامحجر، اووآلبومین در الیه مخروطی و های 

 پوسته نقش دارند.در ساختن ساختمان سه بعدی 





  اتاقک غشاهای پوسته )دو غشا( در انتهای پهن تخم مرغ از هم جدا می شوند و یک فضای خالی(

محافظت می هم غشاها تخم مرغ را از نفوذ باکتری ها ایجاد می گردد. این  ( Aircellهوای یا 

ضخامت مجموع دو غشا  .کنند. حجم اتاقک هوایی با افزایش زمان ذخیره تخم مرغ زیاد می شود

  میلی متر است. 12/1تا  18/1بین 

 5/22 از مواد معدنی تخم مرغ در پوسته مستقر است.   درصد 

 (Albumen) سفیده
و بقیه  از آلبومین آب و درصد 13 از وزن کل تخم مرغ را تشکیل می دهد. درصد 61تقریبا سفیده یا آلبومن 

 آلبومین می شود( تشکیل شده است.اووتقریبا از پروتئین )که اساسا شامل 

 آلبومین از سه الیه تشکیل شده است 

 سفیده رقیق خارجی -الف

 سفیده غلیظ)که قسمت اعظم سفیده را تشکیل می دهد( -ب

 سفیده رقیق داخلی -ج

 مارپیچی که زرده را در وسط تخم مرغ نگه می دارد.دو طناب : عبارتست از (Chalaza)زرده بند یا شاالژ

و به الیه  از الیه سفیده غلیظ منشا می گیردزرده(  یشاالژ در هر دو انتها )انتهای طول

متراکم است. و اطراف غشا  همنتهی می گردد که یک الیه بسیار نازک از سفید (chalaziferous)شاالزیفروس

 که احاطه کننده زرده می باشد را می پوشاند. (vitelline membrane)ویتلین 

آنها را تشکیل می  درصد 25تا از آنها بیش از  3مختلف تشکیل شده است که تنها پروتئین نوع  01سفیده از 

 درصد(، اووترانسفرین و... 50ن،)اووآلبومی دهند. مثل

 :(Yolk) زرده

. زرده درصد است 51آب آن حدودرغ را تشکیل می دهد. مقدار م از وزن کل تخم درصد 77تا  71زرده 

)پر رنگ تر( و زرده سفید )زرده کم رنگ تر( زرد له غشا ویتلین احاطه می گردد. زرده از دو قسمت زردهیسبو

 متحدالمرکز یک در میان قرار گرفته اند.که به صورت الیه های 

وزن مخصوص زرده سفید کمتر از زرده زرد است. زرده سفید از داخل زرده زرد خارج و در یک انتها 

که همیشه در باالی زرده زاینده را بوجود می آورد  یا دیسک germinal disc یا  Blastodiscبالستودیسک 

باالی رشد جنین در دمای  .میلی متر( 7-0شود) می این دیسک کمی بزرگ  رور شودقرار دارد. اگر تخم مرغ با

 . درجه سانتی گراد شروع می شود 23





 
 

 دستگاه تولید مثلی مرغ:
 :و مراحل تشکیل چگونگی تخم مرغ یساختمان دستگاه تولید مثل 

 دستگاه تولید مثل مرغ شامل:

 -5 (Isthms)تنگه  -1 (Magnumماگنوم ) -3 (Infandibulum)شیپور -2 (Ovary)تخمدان -1

  (Vaginaواژن )-6 (Uterus)رحم

 
     تخمدان:





تخمدان راست  تخم، ولی پیش از خروج جوجه ازدر دوران جنینی دو تخمدان و دو اویداکت وجود دارد 

. اما تخمدان و اویداکت چپ فعال باقی می ماند تحلیل رفته و به صورت یک عضو رشد نیافته باقی می ماند

تخمدان یک توده کامل از فولیکولهای کوچک است که هر کدام حاوی تخمک  ،پیش از بلوغ و تولید تخم مرغ

 8/1هزار( در این زمان وزن تخمدان کمتر از  7111د تعداد فولیکولها به چندین هزار می رسد )بیش از نمی باش

فولیکولها به  هدر طول عمر مرغ هم وزن بدن هم می رسد. درصد 7ی پس از بلوغ به وزن بدن است ول درصد

ی وجود ندارد. یک تخمگذارای بین تعداد فولیکولهای تخمدان و میزان طهبشوند و راتخم مرغ بالغ تبدیل نمی

 81لیکول تا برای مثال یک فومی کند. پیدا  ناگهانی ی افزایش وزنتخمگذارروز قبل از  1-81فولیکول طی 

میلیمتر است و پس  5تا  0و قطر آن وزن داشته  میلی گرم 811روز قبل از پاره شدن یا تخمک اندازی حدود 

 تر می رسد.ممیلی  01و قطر آن به  گرم 81 -21از این مدت به سرعت رشد کرده و وزن آن به 

 گروه فولیکولی وجود دارد: 1در تخمدان فعال 

1- Small white fillicles (SWF)  

2-(LWF)Larg White Follicles 

7- Small Yellow Follicles(SYF) 

0-  Yellow Yolky Follicles(F1,F2,..F6) 

 
 

د تخمدان راست شروع به رشد وش هاگر بعلت بیماری تخمدان چپ از بین برود یا توسط عمل جراحی برداشت

می کند که ممکن است به بیضه، بیضه تخمدان یا تخمدان تبدیل شود. و در صورتیکه تخمدان راست به بیضه 

 دهد.می مرغ خصوصیات خروس را از خود نشان تخمدان تبدیل شود  -یا بیضه





 .ی تخمدان آغاز می شودروز قبل از تولید اولین تخم مرغ فعالیتهای هورمون 88در حدود  تشکیل زرده:

وفیز قدامی یا پیشین ترشح شده و باعث افزایش اندازه فولیکولهای تخمدانی می شود. در از هیپ FSHهورمون 

و سایر استروئیدهای جنسی ترشح می شوند )از سلولهای  وژسترونپراثر فعالیت تخمدان هورمونهای استروژن 

نها و تشکیل استخوانهای مدوالری، تحریک مواد پروتئینی و زا(. استروژن باعث رشد استخواوتیکا و گرانول

انویه جنسی همچون ثصفات و بروز اکت دافزایش اندازه اوی ،در کبد (vitellogenin ،VLDL)چربی زرده

در ... می شود. پروژسترون ترشح شده از تخمدان روی فاکتورهای آزاد کننده هورمون  و بزرگ شدن تاج

آزاد شدن این عمل باعث  .می شودقدامی  فیزواز هیپ LHباعث آزاد شدن هورمون و اثر گذاشته هیپوتاالموس 

 نظر می رسد.اویداکت ضروری بزرده از تخمدان می شود. پروژسترون همچنین برای عمل صحیح 

 پروژسترون   FSH      GnRHوLH حل شدن دیواره فولیکول از محل استیگما

محلی بر روی زرده است که در آن رگهای خونی وجود ندارند و تخمک اندازی از آن ناحیه صورت  استیگما

در صورتی که از محل دیگری تخمک اندازی صورت گیرد ممکن است لکه خونی بر روی زرده  و می گیرد

 مالحظه شود.

 

 

  عوامل موثر بر اندازه زرده:
زرده تخم مرغ بیش از مقدار )زرده می شود. اندازه یش و پروتئین جیره باعث افزا افزایش میزان چربی -8

  (.آلبولین بر اندازه تخم مرغ اثر می گذارد

 کالچ زرده بزرگتری خواهد داشت.دوره  اولین تخم مرغ -2

از وزن تخم مرغ را  درصد 71-75مرغهای پیر و در  درصد 25تا  22سن: در مرغهای جوان زرده  -7

 تشکیل می دهد.

 :(Ovulation)اندازی تخمک
اندازی و بافتهای فولیکولی توانایی کافی برای تخمک شد وقتی که در داخل تخمک به اندازه کافی زرده ذخیره 

تخمک جهت آماده شدن برای باروری بالغ می شود و این فرآیند تحت اثر سرژ نوکلئوس پیدا کردند هسته یا 

LH  ساعت  21تا  22صورت می گیرد. زمان بین دو تخمک اندازی اندازی ساعت قبل از تخمک  6و تقریبا

 است. 

  بلوغ( می گذراند.اندازی اثر بسیار مهمی بر اولین تخمک  نوریمحدودیت غذایی و برنامه( 





بعلت عدم باالنس مکانیزم هورمونی، تخمک گذاری نامنظم است و در اغلب در طی اولین هفته تخمک گذاری 

اندازی به هفته تخمک دومین و سومین تخم مرغ گذاشته می شود ولی در  0تا  2موارد در هفته اول فقط 

 د.حداکثر خود می رس

   مجرای تخم یا اویداکت:
پو  ،خارجیو ای داخلی هده تخم مرغ، غشااویداکت مجرایی است که زرده از آن عبور می کند و طی آن سفی

 تیکول روی آن را می پوشانند. اویداکت شامل قسمتهای زیر می باشد.کووه ست

 : Infandibulum))اینفاندیبولوم -8

سانتی متر است و پس از تخمک گذاری، زرده توسط شیپور گرفته شده و بوسیله  2طول این قسمت حدود 

دقیقه است.  85زمانی که زرده در این قسمت می ماند مدت انقباضات آن به قسمتهای بعدی منتقل می شود. 

 شیپور محل لقاح اسپرم با تخمک است.

ی به داخل حفره تخمگذارو احتمال حرکات شیپور را کم کرده برونشیت و  لبرخی از امراض مثل نیوکاس

ونه مرغها ظاهر یک مرغ نگای د.شوشکمی را افزایش می دهند که ممکن است جذب شده یا باعث عفونت 

 را دارند.تخمگذار 

 

 : (Magnum) ماگنوم -2

ساعت طول می کشد تا تخم مرغ از  7سانتی متر طول دارد و  77طوالنی ترین قسمت اویداکت است و حدود 

 تخم مرغ ساخته می شود. هآلبومین یا سفیداین بخش در آن بگذرد. 

 :تنگهیا  (Isthmus) ایسموس -7

دقیقه در این قسمت می ماند. در این قسمت غشاهای داخلی  35و تخم حدود طول دارد سانتی متر  81حدود 

تخم مرغ شکل می گیرند و شکل نهایی تخم مرغ نیز در این قسمت مشخص می شود. پوسته و خارجی 

داخلی است( این دو الیه بسیار به هم نزدیک هستند اما در انتهای پهن  غشا سه برابر)ضخامت غشای خارجی 

ک اتاق و اتاقک هوایی را تشکیل می دهند. هنگامی که تخم مرغ گذاشته می شودتخم مرغ از هم جدا شده 

سانتی متر می رسد. با گذشت  1/8قطر آن به  هوایی نداردولی بالفاصله پس از تخمگذاری اتاقک تشکیل و

زمان آب محتوی تخم مرغ تبخیر می شود و اتاقک هوایی بزرگتر می شود. غشاهای پوسته به عنوان سدی در 

 مقابل نفوذ میکروارگانیسم عمل می کنند.

  (uterus) رحم -0





ساعت در رحم می ماند تا پوسته آهکی تخم مرغ  21تا  81متر طول دارد و تخم مرغ حدود سانتی  82-81

  ساخته شود.

 فیرینورپوقهوه ای به نام او ای در رحم رنگیزهای تولید می کنند  در مرغهایی که پوسته قهوه    

(ooporphyrin) پوسته ترشح می شود. روی بر  

سانتی متر طول اثر است در این ناحیه کوتیکول روی پوسته  82حدود بعد از رحم قرار گرفته و : واژن -5

 دقیقه است.  8ه را پر می کند. زمان باقی ماندن تخم در این قسمت حدود تپوس فذترشح می شود که تمام منا

کند و در  میکرو ارگانیسم ها عمل مینفوذ به عنوان یک حفاظ در مقابل  )از جنس گلیکوپروتئین(کوتیکول

 رفته و احتمال آلودگی باال می رود.شستن تخم مرغ این الیه از بین  صورت

و پس از آن به مدت یک یا  )کالچ(شامل دوره های متوالی است که مرغ تخم می گذارد سیکل تخمگذاری:

          ×××××-×××-- ××××.                                     )اسکیپ(چند روز تخمگذاری متوقف می شود

 ؟دوره باز چیست 

 ؟؟

 

 طریقه ساخته شدن پوسته تخم مرغ:

         

CO2 

متابولیکی  CO2 

CO2 

CaCO3 

HCO3- 
 





گرم می باشد. این کلسیم باید از طریق جیره تامین شود ولی با  2-2/2پوسته یک تخم مرغ حدود  کلسیم مقدار

توجه به اینکه مرغ در ساعات تاریکی که زمان اصلی تشکیل پوسته است غذا نمی خورد لذا بایستی کلسیم را 

که این عمل با  ذخیره گرم( 0/1تا  2/1)در بدن ذخیره کند تا درهنگام تشکیل پوسته مورد استفاده قرار گیرد

Ca در برداشت کلسیم از استخوان نقش ایفا می پاراتورمون گیرد. هورمون در استخوانهای مدوالری صورت می

 ی آغاز می شود.تخمگذارقبل از شروع  روز 81-80از استروژن کند. عمل تشکیل استخوانهای مدوالری توسط 

از س فی خواهد بود و پتخم مرغ کا 6 تا 5 برای تولید استخوانهاکلسیم  داده شودکلسیم اگر به مرغ جیره فاقد 

ی متوقف می شود. قدرت نگهداری کلسیم توسط مرغ با افزایش تخمگذارآن پوسته به تدریج نازک شده و 

   ت محیط کاهش می یابد.ارسن و باال رفتن حر

در  15/7تا  1/7طی دوره پیک و حدود  Caگرم  6/7تا  55/7در یافت روزانه  هایالینمعموال برای هر مرغ 

ی معموال تخمگذارآخر تامین می کند. البته معموال در یک سوم مراحل بعدی کیفیت بهینه پوسته و اسکلت را 

 اضافی در نظر می گیرند. Ca درصد 5/1

نوع  و شدت و )یک سوم آخر تخمگذاری(که با مشکالت پوسته مواجه هستند بسته به سنمرغهایی بطور کلی 

 اضافی در روز در نظر می گیرند. Caگرم  8تا  5/1مشکالت پوسته حدود 

 عوامل موثر بر کیفیت پوسته:
است که  درصد 6-1میزان تخم مرغهای شکسته از نقطه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده حدود  اهمیت:

 دور از انتظار نیست. درصد 2با دانش امروزی رسانیدن این مقدار به 

 پوسته ضخیم تر باشد استحکام آن نیز بیشتر خواهد بود )البته این رابطه ممکن است مستقیم نباشد(. هر چه

 : کیفیت پوسته عوامل موثر

با افزایش سن پوسته تخم مرغ ضعیفتر می شود زیرا اندازه تخم مرغ افزایش می یابد ثانیا میزان  سن: (1

 نگهداری و ابقا و قابلیت جذب کلسیم در بدن کاهش می یابد.

د بهتر از تخم مرغهایی نکیفیت پوسته تخم مرغهایی که بعد از ظهر گذاشته می شو ی:تخمگذارزمان  (2

د کمتر از ن)البته وزن تخم مرغهایی که در بعد از ظهر گذاشته می شو است که صبح گذاشته می شود

 د(نتخم مرغهایی است که در صبح گذاشته می شو

برای تشکیل تخم  C، منیزیم، منگنز و ویتامنD3)و نسبت بین آنها(، ویتامین Pو Caمقادیرکافی  تغذیه: (3

از استخوان و مانع جذب  Caمرغهای دارای پوسته ضخیم الزم است. )فسفر باالی خون مانع برداشت 

Ca )می شود. 

  درجه حرارت محیط: (1





 :می شود کیفیت پوسته افزایش حرارت محیط از طرق مختلف باعث کاهش 

 مصرف خوراک و در نتیجه مصرف کلسیم کاهش می یابد ، اوال

افزایش مصرف آب، دفع ادرار باال رفته و در نتیجه مقدار بیشتری یون بی کربنات از بدن دفع بعلت  ثانیا 

  می شود،

کافی برای ساخته شدن   CO2بیشتری دفع می گردد و در نتیجه  CO2سرعت تنفس زیاد می شود و ثالثا

 یون کربنات جهت تشکیل کربنات کلسیم وجود نداشته و پوسته نازک می شود.

ضخامت پوسته  کاهش برخی از بیماریها مانند نیوکاسل و برونشیت عفونی باعث بیماریهای خاص: (5

 د.نمی گرد

 بموجسولفانامیدها به سبب کاهش فعالیت آنزیم کربنیک آنهیدراز برخی از داروها مثل  داروها: (6

 )آمپرولیوم، نیکاربازین، موننسین و...(کاهش ضخامت پوسته می گردند. 

در مخاط غدد پوسته ساز سبب آنهیدراز شور از طریق کاهش فعالیت آنزیم کربنیک  آب شوری آب: (7

در آب از  Cویتامین گرم  8کاهش یونهای بی کربنات در این غدد می شود. در این حالت افزودن 

 شدت عارضه می کاهد.

)از کپک فوزاریوم( به خاطر قدرت ترکیب  zearalenoneترکیباتی مثل زیرالنون مایکوتوکسین ها:   (8

 واحد بین المللی  711تجویز  این حالتموجب کاهش کیفیت پوسته می شوند. در  D3شدن با ویتامین

D3 روز متوالی توصیه می شود. 7محلول در آب به مدت 

 با)ف صد درکلسیم( و یا پو درصد 71با کربنات کلسیم ) هجیر Caمنبع مهم  : Caاندازه ذرات منبع  (9

صدف بجای از ت و یا استفاده اافزایش اندازه ذر تخمگذارمرغهای در  می باشد. (کلسیم  71-72

 داشته است. بر روی کیفیت پوسته کربنات اکثرا اثر مثبتی 

  بزرگتر بودن اندازه ذرات، عمدتا سبب باقی ماندن بیشتر آنها در قسمت ابتدائی دستگاه گوارش می

)این عمل بویژه در تاریکی حائز اهمیت  کلسیم آهسته تر رها می شود شود بنابراین ذرات بزرگ

 است(.

 CO2در اثر افزایش دما و سرعت تنفس و دفع  آنیون یا تعادل الکترولیتی جیره: -تعادل کاتیون  (11

به  5/3تا  2/3خون از  pHبه سرعت تغییر می کند و مرغ باز بدن  -تعادل الکترولیتی یا تعادل اسید

کربنات زیادی دفع می شود در نتیجه پوسته مشکل پیدا ، در این حالت یونهای بیافزایش می یابد 3/3

جلوی اسیدوز حاصل از تشکیل  تا می کند. در حالت طبیعی بی کربنات از کلیه جذب می شود

CaCo3 کردن خون با  فربرای باحال اگر شرایط خون اسیدی تر باشد بیکربنات  شود. فر و خنثیبا





برای کیفیت  NaH CO3نمک با  یک سومابت می کند )جایگزینی رق CaCO3شرکت در ساختمان 

 .پوسته مناسب خواهد بود(

گرم  5/8درجه به ازاء هر واحد افزایش دما  71تا  81دمای بین لگهورن در مرغهای  تغذیه نیمه شب: (11

گرم  0تا  5/2مصرف روزانه خوراک   درجه 71 خوراک کاهش می یابد در حرارت باالتر ازمصرف 

 5درصد زیر استاندارد و اندازه و یا تولید تخم مرغ  85در دمای باال خوراک مصرفی کاهش می یابد. 

ساعت  8المپها به مدت  ،سه ساعت پس از خاموشیدر تغذیه نیمه شب  تر می باشد.درصد پایین

 د.نباید روشن باشهم ها feeder و در این هنگام روشن می شوند 





 اختالالت در روند تخمگذاری

  اختالل عمل اینفاندیبولوم : در حالت طبیعی

 تخمگذاری داخلی -8

 دو زرده -2 

 لکه خون و گوشت -7 

 بدون زرده -0

 تخم مرغ داخل تخم مرغ )استرس و برگشتن تخم مرغ( -5 

 تخم مرغهای بدون پوسته )فشار حاصل از سیمهای قفس( -6 

 

 اندازه تخم مرغ: 

 تخم مرغهای بسیار بزرگ یا کوچک هم بازار پسندی ندارند و هم مناسب جوجه کشی نیستند.

تخم مرغهای بسیار بزرگ باعث پروالپس می شوند. تخم مرغهای بسیار بزرگ ممکن است دو زرده باشند و 

 شکستگی باالیی دارند.

ست با تعداد تخم مرغهای تولیدی ضربدر متوسط وزن برابر ا (Egg massتولیدی) مرغ تخم وزن یا تودهکل 

 تخمها.

 Egg mass  پس از اینکه گله به اوج یا پیک تولید خود رسید، به اوج می رسد و پس از آن بتدریج کاهش می

 یابد.

            Pتولید روز تخم مرغ=  درصد     Wمیانگین وزن تخم مرغ به گرم =  EM=P×W   برای هر مرغ:

 ایران: تقسیم بندی موسسه استاندارد بر اساس

  گرم 55تخم مرغهای ریز کمتر از  

 گرم  55 -65تخم مرغهای متوسط بین 

 گرم وزن دارند.  65تخم مرغهای  درشت بیش از و 

 کیلویی (،  87یا  5/82 تا کیلو 1کارتن از وزن )

 عوامل موثر بر اندازه تخم مرغ:





وزن تخم مرغ مربوط  درصد 55تر هستند.  مرغهای تولیدی سنگیندر نژادهای سنگین تر تخم  نژاد: -8

 آن مربوط به شرایط محیطی و نگهداری است. درصد 05 توارث وبه 

بین وزن بدن هنگام بلوغ و وزن تخم مرغ رابطه مثبتی وجود دارد و هر چه وزن بدن بیشتر  وزن بدن: -2

غذایی می  نوری و محدودیت ه از برنامهباشد وزن تخم مرغهای تولیدی بیشترخواهد بود.)با استفاد

 هفته به تعویق انداخت(. 7تا  2توان سن بلوغ را 

ماهگی( وزن تخم مرغها، نیز باال می رود و بعد تقریبا  82با باال رفتن سن تا زمان رشد فیزیکی ) سن: -7

 ثابت می ماند.

 آنها نیز بیشتر است. مرغانی که تولید سالیانه بیشتری دارند اندازه تخم مرغ تولید سالیانه: -0

در یک سیکل تخمگذاری اولین تخم مرغ بزرگتر بوده و به تدریج کاهش می یابد.  سیکل تخمگذاری: -5

 تر از تخم مرغهای بعد از ظهر هستند. تخم مرغهای صبح سنگین

به خاطر اثر گرما بر مصرف ) با افزایش دمای محیط اندازه تخم مرغ کوچک می شوددمای محیط:  -6

کاهش می  درصد 5/1درجه به ازاء هر درجه افزایش دما وزن تخم مرغ  20باالی  یدما در (خوراک

 یابد.

  D، متیونین، پروتئین، انرژی و ویتامین لینولئیکچون اسید هم عوامل تغذیه ای -3

بعضی از داروها مثل داروهای ضد کو کسیدوز و یا ضد انگل باعث کوچک  مصرف بعضی از داروها: -1

 د.نشدن تخم مرغ می شو

 

 :(egg specific gravity)وزن مخصوص تخم مرغ
وزن مخصوص با ضخامت پوسته ارتباط مستقیم دارد. هر چه وزن مخصوص تخم مرغ بیشتر باشد پوسته تخم 

برای آزمایش محلولهای با وزن مخصوص متفاوت ساخته و تخم مرغها را در داخل آن  تر است. مرغ ضخیم

 معموال تخم مرغهای با پوسته نازک شناور می مانند. شناور می سازند و به آنها امتیاز داده می شود.

است. نمایانگر کیفیت خوب پوسته  5امتیاز بیش از معموال تخم مرغهای با پوسته نازک شناور می مانند. 

آب، درجه حرات آب و تخم مرغ یکسان باشد 1/73آب نمک هستند. بشکه های پالستیکی با حجم  حلولهام

 عدد تخم مرغ از محلول با وزن مخصوص کم به بزرگ می ریزیم. 51
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 یفیت تخم مرغ:کمباحث مرتبط با 

  رنگ زرده:

مصرف کنندگان تمایل دارند که تخم مرغ مصرفی شان دارای رنگ زرده مناسبی باشد. در صورتی که رنگ 

 باشد تخم مرغ به عنوان درجه یک از نظر رنگ شناخته می شود. 1تا  3رش معادل 

 ذرت رنگ ایجاد می کند. درصد 21علوفه سبز خشک شده می تواند به اندازه  درصدیک به عنوان راهنما 

 گرم گزانتوفیل به ازاء هر تن خوراک سبب ایجاد رنگ زرده مناسبی می کند. 1تا  3معموال 

 

 

 





 شدرجه بندی بر اساس واحد رَ

 
 

باعث کاهش رنگ زرده  Aبرخی مواد اکسید کننده مثل مواد معدنی و اسیدهای چرب و مقادیر باالی ویتامین 

 زرده های کم رنگ می شود.توکسین هم باعث تولید فالآ د. دمای باال، کوکسیدوز و آلودگی خوراک بانمی شو

 زیادی باعث افزایش رنگ زرده می شوند. Eآنتی اکسیدانها و ویتامین 

فلفل  همیشه بهار)بیوگلد با ایجاد رنگ زرد( و گیاهی )بیشتر گلبرگ گلسنتتیک امروزه از مواد رنگدانه 

            )کانتازانیتن، سیترانازانیتن(  نیز استفاده می شود.و شیمیایی  ()بیوکاپس با ایجاد رنگ قرمز(قرمز
   کیفیت سفیده:

 غلیظ تر باشد کیفیت سفیده بهتر است و در ارتفاع بیشتری می ایستد.قدر سفیده چهر 

بیان  (Haugh unit)وها واحدد و کیفیت آن بر اساس وشمی توسط دستگاهی اندازه گیری آلبومن ارتفاع 

 می شود که فرمول آن به صورت زیر می باشد.

HU= 100 log (H+7.57 – 1.7W P

0.37
P)                 =وزن تخم مرغW               ارتفاع سفیدهH= 

 کاهش می یابد. وها واحدهر چه سن مرغ باال می رود و می باشد  11-811حدود واحدهاو بین 

 می باشد. 18هفتگی  31و در  22هفتگی  72در  وواحد ها

  لکلسترو

عروقی انسان وجود دارد. -بحث های زیادی درباره رابطه بین میزان کلسترول مصرفی و بیماری های قلبی 

کشورهایی که  . درقلب دلیل یک چهارم از موارد مرگ و میر در بیشتر کشورهای صنعتی است کرونربیماری 

کمتر است. از طرف دیگر در مورد باال  8-2پایین تر است شیوع بیماری قلبی %  درصد 8مصرف کلسترول 





عقیده بر این است که مقدار کلسترول جیره هنوز بحث وجود دارد و رفتن کلسترول خون در اثر میزان باالی 

 کلسترول جیره اثر کمتری بر کلسترول خون دارد.

روز بررسی میزان افزایش غلظت کلسترول پالسما به ازاء مصرف یک گرم کلسترول در  866نتایج  بر اساس

کلسترول مفید( ) HDLوسهم 182/1 ()کلسترول بد LDLکه از این میزان سهم  می باشد 127/1برابر 

ن دو ثابت می باشد. اگر چه میزان هر دو نوع کلسترول افزایش یافته ولی نسبت بین ای mg/dl 110/1برابر

باقی مانده است و لذا خطر بیماریهای قلبی عروقی بسیار کمتر است و مهمترین عامل تعیین کننده احتمال بروز 

عدد  HDLبه  LDLآزمایش نسبت  ایندر  می باشد که تغییر نمی کند. HDLبه  LDLبیماریهای قلبی نسبت 

 و ثابت بود. 63/7

  گرم می باشد و میزان مصرف روزانه کلسترول در  میلی 211کلسترول هر تخم مرغ حدود میزان

 میلی گرم می باشد. 051کشورهای توسعه یافته 

  افراد هر جمعیت به کلسترول حساسیت بیشتری دارند میزان کلسترول  درصد 21طبق آمار حدود

 میزان کلسترول خون آنها در اثر مصرف کلسترول نسبت به گروه معمولی و حساسیت بیشتری دارند

 ( بیشتر ) سه برابر( افزایش می یابد. 11)%      

افراد جامعه  درصد 21)یک عدد تخم مرغ ( در روز در  میلی گرم کلسترول در روز 211بنابراین مصرف 

 mg/dl 7 افراد جامعه تنها موجب درصد  11و در  mg/dl 1 موجب افزایش کلسترول پالسما به میزان

بر بیماریهای قلبی دارد و مشکل استفاده از تخم مرغ به خاطر کلسترول  لذا تخم مرغ تاثیر ناچیزی خواهد شد.

 کم رنگ شده است.

  برای افزایش هوش  و کولین )از لیسیتین( برای بیماریهای چشمی و آب مرواریدلوتئین و زئاگزانتین زرده

 .و حافظه مفید است

 

شرکت در ساختمان غشاهای سلولی و پیش ماده هورمونهای جنسی، غده فوق کلیوی،  اعمال کلسترول:

چون جنین قادر به ساخت کلسترول نیست لذا از )ضروری برای بقای جنین  صفراوی،و اسیدهای  D3ویتامین 

 .(تخم مرغ استفاده می کند





  تخم مرغ:کلسترول  کاهش
وزن مرغ، میزان انرژی جیره و چربی بر روی  آمیز نبوده است.انتخاب ژنتیکی برای کاهش کلسترول موفقیت  

البته کاهش انرژی  کلسترول تخم مرغ اثر دارند. تاثیر انرژی و وزن به خاطر اثر آنها بر وزن تخم مرغ است.

 باعث کاهش تولید هم می شود.

 :باعث کاهش کلسترول تخم مرغ می شود به طرق زیر فیبر جیره

 کاهش جذب کلسترول -

 صال با نمک های صفراوی در دستگاه گوارشات -

 افزایش دفع استرول از طریق مدفوع -

 کاهش کلسترول است.  جهتماده خوراکی فیبری ترین یونجه موثر 

 زیادی همراه نبوده است.کاهش کلسترول تخم مرغ از طریق ژنتیکی و تغذیه ای با موفقیت 

 ترکیب اسید های چرب تخم مرغ: 

بودن چربی های  عتخم مرغ در رابطه با سالمتی انسان مهم است. تغییر میزان اشبا عاشبامیزان اسیدهای چرب  

زرده بسیار آسانتر از کلسترول آن است. تغذیه مرغ با اسیدهای چرب غیر اشباع باال، میزان اسیدهای چرب غیر 

صرفی در انسان دو اسید اشباع تخم مرغ را به نحو مطلوبی افزایش می دهد. از بین اسیدهای چرب غیر اشباع م

که بطور  اسید ایکوزاپنتانوئیک ه شاملچرب از نظر بیماریهای قلبی عروقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ک

که بیماران با  ( می باشدw ,7 :81 -7اسید لینولنیک )دومین اسید چرب  و معمول در روغن ماهی وجود دارد

کننده  متسع است که PGEعارضه قلبی میزان کمتری از این اسید چرب را دارند. این اسید چرب پیش ساز 

 سرخرگهای کرونر قلب و یکی از ممانعت کننده های به هم چسبسدن پالکتها می باشد.

ذا مصرف تخم مرغ با مقادیر با توجه به اینکه در جیره غذایی معمول انسان میزان اسید لینولنیک کم می باشد ل

بذر کتان یکی از مواد خوراکی غنی از این اسید چرب می باشد که باالی این اسید چرب می تواند مفید باشد. 

 لینولنیک تخم مرغ به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.با مصرف آن میزان اسید 

 افزایش ویتامین های تخم مرغ 
ر ویتامین های تخم مرغ بیشتر از سایر اثرات می باشد و برای ویتامین های اثر میزان ویتامین های خوراک ب

 مختلف متفاوت می باشد.

 NRCطبقه بندی ویتامین ها از نظر بازده انتقال آنها از جیره به تخم مرغ )در هنگامی که ویتامین ها در سطح 

 داده شود(. NRCیا دو برابر مقدار 





  Aویتامین ( درصد 61-11خیلی زیاد          )

  B12، پنتونیک، بیوتین،  B3ریبو فالوین  ویتامین (درصد 51تا  01زیاد                 )

  E , D3  ویتامین ( 25تا 85متوسط             )

  وین              فال ، تیامین و ریبو K1   ویتامین(   5-81کم                  )

 رنگ زرده تخم مرغ:
 تخم مرغ تمایل دارند که تخم مرغ مصرفی شان دارای رنگ زرده مناسبی باشد.مصرف کننده گان 

کربن بوده و  01تنوئیدها )گزانتوفیل ها و کاروتن ها( رنگهای طبیعی زرد، قرمز و نارنجی هستند که دارای رکا

قویت سیستم الوه بر ایجاد رنگیزه نقشهای دیگری همچون تکاروتنوئید عواحد ایزوپرن تشکیل شده اند.  1از 

ایمنی، خواص آنتی اکسیدنی و غیره را دارند. رنگدانه های موجود در مواد خوراکی از دو طریق تامین می شود 

از طریق رنگدانه های با منشا طبیعی یا مصنوعی یا  -2از طریق گزانتوفیل موجود در مواد خام جیره غذایی  -8

 ترکیبی از این دو نوع رنگدانه.

پودر شبدر و پودر یونجه منابع تامین کننده رنگدانه برای طیور هستند. به عنوان راهنما یک ذرت، گلوتن ذرت، 

 ذرت رنگ ایجاد کند. درصد 21علوفه سبز خشک شده می تواند به اندازه  درصد

در بعضی از کشورها افزودن رنگدانه های مصنوعی به جیره طیور مجاز نمی باشد. برای مثال در آمریکا استفاده 

و فلفل کانتازانیتن و از رنگدانه های طبیعی می توان به رنگدانه موجود در گلبرگ گل همیشه بهار )لوتیین( 

 قرمز )کپسانتین( اشاره نمود.

 از عوامل موثر رنگ زرده می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 کاهش ترشح صفرا باعث کاهش جذب کاتنوئیدها می شود. -8

 باعث کاهش رنگ زرده می شود. Aمقدار زیاد پر اکسید و مواد اکسید کننده و مقادیر باالیی ویتامین  -2

 افزایش سطح کلسیم جیره موجب کاهش رنگ زرده می شود. -7

 مایکوتوکسین ها اثر معکوسی در رنگ پذیری زرده می شود. -0

ستگاه گوارشی و کاهش جذب باعث آسیب دین دبیماریهایی از قبیل سالمونال، نیوکاسل و کوکسیدوز  -5

 کارتنوئیدها می شوند.

درجه سانتی گراد برسد ساختمان شیمیایی  25در هنگام پلت نمودن اگر درجه حرارت به بیش از  -6

 رنگدانه آسیب می بیند.

 باعث افزایش رنگ زرده می شود.  Eآنتی اکسیدانها و ویتامین  -3

 وجود داشته باشد. از نظر رنگ زرده ممکن است تفاوتژنتیک: بین نژادها  -1





 چربیها، جذب و ذخیره اکسی کارتئوئید در زرده بوسیله افزودن چربی افزایش می یابد. -2

 تریتکاله وجود باعث کاهش رنگ زرده می شود.مواد خوراکی همچون سبوس،  - 81  

بر اساس روشهای  مختلفی برای اندازه گیری رنگ زرده تخم مرغ وجود دارد. که در اکثر روشها تعیین زرد 

 مقایسه چشمی صورت می گیرد از بین این روشها می توان به:

رش به  1تا 3رنگ بندی شده اند )رنگ زرده با واحد  85تا  8( که از شماره Rhoshشابلنهای رنگی رش ) -8

 را ترجیح می دهند. 88-80درجه عنوان درجه یک شناخته می شود( اکثر مصرف کننده گان 

تقسیم بندی  81تا  8استفاده از دی کرومات پتاسیم( که از  )(  NEPAور و تخم مرغ )استاندارد انجمن طی -2

 5مناسب است. برای شیرینی پذی رنگ  7و  2رنگ تیره است. و درجات  81رنگ روشن  8شده و شماره 

 مناسب است.

 به ازاء هر گرم زرده تولید می کند. بتاکاروتن مقدارکه رنگ زرده را بر اساس  AOACروش  -7

 زانتوفیل است.که مزیت اثر در تعیین مقدار ترکیبات گ HPLCروش  -0

 به عنوان رنگدانه زرد بیو کاپس به عنوان رنگدانه قرمز اشاره کرد کهبیوگلد از رنگدانه های طبیعی می توان به 

 شود. از گل همیشه بهار و بیوکاپس از فلفل قرمز گرفته می بیوگلد

 





 





 
 

 

 

 

 

 





 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 جوجه کشی

www.ansci.umn.edu/poultry/resources/hatchery.htm 

 

 در موسسات جوجه کشی تخم مرغهای نطفه دار به جوجه های یکروزه تبدیل می شوند.

 باروری و تلقیح مصنوعی:
لیتر است( ولی پس از چند بار ملیارد در میلی  0سی سی حجم دارد )غلظت اسپرم  8اولین مایع منی خروس 

 سی سی و کمتر می رسد. 5/1جفت گیری این مقدار به 

 بار جفت گیری می کند. 71تا  81یک خروس ممکن است روزانه 

-واژنینام دارد. پس از جفت گیری اسپرمها فورا در فضای  (Phallus)فالوسعضو جفت گیری خروس 

ی اینفاندیبولوم ذخیره می شود. اگر تخم مرغ در اویداکت غدد ذخیره اسپرماتوزئید درحرکت کرده و  رحمی

دقیقه این مسافت را طی می کند. در پانزدهمین دقیقه پس از تخمک گذاری چندین  71نباشد اسپرم در مدت 

 7-0 و ه حرکت می کنندزرداسپرم از غدد ذخیره به طرف ناحیه پیش هسته یا پرونوکلئوس واقع بر سطح 

 Rه و تنها یکی از آنها با سلول تخمک متحد شده و سلول تخم یا زایگوت را می سازند.اسپرم وارد زرده شد

اسپرماتوزوا  21تر است غدد ذخیرة اسپرم آنها حاوی بیش از  هایی که طول مدت باروری آنها طوالنی مرغ

گرم  2تا  8فقط  یکاز بلوغ کامالً کوچک هستند و هر ها قرار دارند و پیش ها در نزدیکی کلیه بیضه Rباشد می

 ههفتگی افزایش شدید در انداز 81ن ها دارند و در حدود س ها وضعیتی مشابه تخمدان در مرغ وزن دارند. بیضه

 هشوند. تولید روزان سادگی دیده میگرم وزن دارد و ب 21تا  85شود بطوریکه بیضة خروس بالغ  آنها ایجاد می

برخی برآوردها نشان می دهد که باروری به  .وزن بیضه است میلیون به ازای هر گرم از 811اسپرم در حدود 

شود. متأسفانه غالباً انتخاب فیزیکی چنین  های موجود در گله حاصل می  درصد خروس 61وسیله کمتر از 

بدون کارایی هستند.  ، های ابتدا و انتهای سلسله مراتب اجتماعی  هایی امکان پذیر نیست زیرا خروس  خروس

های ابتدای سلسله مراتب   وچک در انتهای سلسله مراتب اجتماعی، بدلیل ناتوانی و خروسهای ک  خروس

های غالب بدلیل روش جفتگیری غلط ) و فعالیت زیاد ( کارایی ندارند. احتماالً   اجتماعی یا خروس

 82سن  توانند از ها می  بخش عمدة باروری در گله هستند. خروس هکنندهای متوسط در گله تأمین   خروس

هایی ندرتاً زنده است و بلوغ   هفتگی منوط به اندازة بدن و برنامة نوری منی تولید کنند. اما اسپرم چنین خروس

 شود. هفتگی حاصل نمی 81مؤثر حداقل تا سن 
 

هفته، باروری به مقادیر کمتری وجود خواهد داشت و پس از چهار تا  0اگر خروسها را از گله حذف کنیم تا 

 که از حذف خروسها می گذرد این کاهش باروری سرعت می گیرد.پنج روز 





 

اسپرم گیری از خروسها با ماساژ ناحیه نرم شکم در زیر استخوانهای لگنی صورت می گیرد و  تلقیح مصنوعی:

میلی  15/1در لوله باریک جمع آوری می شود. سپس منی را با رقیق کننده های خاص رقیق کرده و حدود 

سانتی متر اویداکت وارد می کنند.  5تا  5/2( از منی را در عمق ممیلیون اسپر 211تا  851 ودحد حاوی)لیتر 

 روز تکرار شود.  3تا  5تلقیح مصنوعی باید هر 

بار در هفته اسپرم گیری می شود. معموال اسپرم گیری در صبح و تلقیح مرغها در شب  7از خروسها حدود 

 صورت می گیرد.

 261تا  211خروس اسپرم گیری کرده و  805نیاز به شخصی است که در هر ساعت از برای تلقیح مصنوعی 

 مرغ توسط یک فرد در هر ساعت تلقیح گردد.

مرغ یک خروس الزم است ولی با تلقیح  81در جفت گیری طبیعی برای هر  تعداد خروس برای مرغها:

خروس  8در حال حاضر نسبت Rاست.مرغ در هفته کافی  851تا  811مصنوعی یک خروس برای بارور کردن 

 شد عمومیت یافته است. سال پیش توصیه می 81تا  5که حدود  81به  8یا  1به  8مرغ به جای  82به 

 نکته :

 سلول دارد. 8111تخم مرغ بارور هنگام خارج شدن از بدن مرغ حدود 

Rیابد.  ها کاهش می  نزاع خروسهای حاوی سطوح باالی آمینو اسید تریپتوفان  به طور تجربی با مصرف جیره

برسد اثر  35/1درصد است، اگر سطح تریپتوفان به بیش از  2/1های مادر  سطح طبیعی تریپتوفان در جیرة مرغ

واسطة  یک (. تریپتوفان به عنوان ها دارد ها دارد ) اگرچه اثر مهیج بر روی مرغ  آرامش بخش بر روی خروس

رسد بیشترین اثر تریپتوفان در کاهش  . به نظر می، عمل می کند می گذارد عصبی )سروتونین( که بر رفتار تأثیر

ها در زمان مصرف دان در هنگام صبح باشد. متأسفانه در شرایط حاضر تریپتوفان بسیار گران است   نزاع خروس

 و چنین درمانی به طور معمول غیر اقتصادی است.

 

 : مزایا و معایب تلقیح مصنوعی

از مرغهای مادر گوشتی بوسیله تلقیح مصنوعی بارور می شوند که البته در قفس نگهداری میی   درصد 5/1فقط 

 شوند و شامل مرغهای مادر کوتوله اند. 

  : در زیر مزایا و معایب استفاده از تلقیح مصنوعی آورده شده است

 

 





 مزایا:
 های تمیزتر تخم مرغ 

 باروری بهتر 

 کاهش مصرف خوراک 

 کمتر  خروس 

 های ممتاز  بیشتر از خروس استفادة 

 های غیر تخمگذار حذف مرغ 

 افزایش تعداد پرنده در هر متر مربع نسبت به فضای بستر 

 های کوتوله استفادة مؤثر از مرغ 

 : معایب
 باال هاولی ههزین 

 نیروی کار باال ههزین 

 آموزش تکنسین تلقیح مصنوعی 

 مشکالت تخصیص خوراک در پی مرگ و میر 

 جراحات کف پا 

 جنینی قبل از خروج تخم مرغ از بدن: رشد

درصد از کل زمان الزم برای رشد جنین در اویداکت صورت می گیرد. به عبارتی برای مرغ یک  5/0حدود 

 روز در ستر و هچر و یا زیر مرغ صورت می گیرد. 28روز از کل زمان انکوباسیون در بدن مرغ مادر و 

 

 رشد جنینی قبل از تخمگذاری:

 دقیقه بعد از تخمک اندازی یکی شدن دو گامت و تشکیل زایگوت . 85 اینفاندیبولوم: -8

ساعت بعد زایگوت وارد تنگه شده و اولین تقسیم سلولی صورت می گیرد . هنگام خروج از تنگه  5 -2

 سلولی است. 1و ورود به رحم جنین 

شده سلولهای بالستودیسک سلول دارد و در طی تقسیمات انجام  256ساعت در رحم جنین  0بعد از  -7

 شکل می گیرند.

سپس بالستودرم به دو الیه رشد می یابد و گاستروالسیون انجام می گیرد که الیه باالیی اکتودرم و الیه پایینی 

 بالفاصله الیه مزودرم بین دو الیه فوق بوجود می آید. اندودرم است.





 نگالها و پوست.دستگاه عصبی، بخشی از چشم، پرها، منقار، چ از اکتودرم:

 اسکلت، عضالت، دستگاه گردش خون، دستگاه تناسلی و دستگاه ادراری. از مزودرم:

 دستگاه تنفسی و غدد مترشحه دستگاه گوارشی بوجود می آیند. از اندودرم:

در تخم مرغ گذاشته شده جنین تا اواخر مرحله گاستروال رشد کرده است و در این زمان رشد جنینی متوقف 

 تا در انکوباتور قرار گیرد.می شود 

 

 رشد غشاهای جنینی:
 که در اطراف جنینی وجود دارند شامل:غشاهای جنینی 

این غشا آنزیمی ترشح میکند که محتویات زرده را بشکل محلول و قابل جذب برای رشد جنین  :کیسه زرده

از تخم مرغ جهت تامین نیاز  در می آورد. کیسه زرده و محتویات باقیمانده آن بالفاصله پیش از خروج جوجه

 غذایی موقت جوجه تازه به دنیا آمده وارد بدن جوجه می شود.

کیسه آمنیوتیک به رشد جنین کمک می کند و در این کیسه مایع سیالی وجود دارد که جنین در آن  آمنیون:

 .باشدشناور است و به عنوان محافظ جنین از ضربات خارجی می 

 82تم گردش خون عمل می کند و از روز سوم جنین شروع به تشکیل و در روز : به عنوان سیسآالنتوئیس

 از پوسته( می باشد. Caتنفس، دفع و گوارش) هضم آلبومین و جذب : جنین تکمیل می شود. اعمال آن شامل

 

 متا بولیسم جنین:

روز اول، چربی در اواخر انکوباسیون و کربو هیدرات و پروتئین در اواسط رشد  0کربوهیدراتها در  :منبع انرژی

 به عنوان منبع انرژی استفاده می شوند.

 در دوران جنینی از پوسته و در جوجه تازه هچ شده از زرده تامین می شود. :منبع کلسیم

  





 : مراحل رشد جنینی
 ، ستون فقرات، اعصاب، سر چشمروز اول: ظهور لوله های اولیه

 روز دوم: تشکیل قلب، گوش و شروع ضربان قلب 

 روز سوم: تشکیل بینی، پاها، بالها

 روز چهارم: تشکیل زبان

 روز پنجم: تشکیل دستگاه تناسلی و متمایز شدن جنسیت

 روز ششم: شکل گرفتن منقار و پنجه ها 

 روز هفتم: تشکیل پرها

 روز دهم: سخت شدن منقار

 روز سیزدهم: پنجه ها، فلس ها شروع به رشد می کنند

 روز چهار دهم: جنین چرخش کرده و موقعیت اصلی خود را به دست می آورد 

 روز شانزدهم: سفیده جذب می شود و تنها زرده منبع غذایی برای رشد جنین

 روز هفدهم: مایع آمینوی شروع به کاهش می کند 

 بدنی می شود روز نوردهم: کیسه زرده وارد حفره

 روز بیستم: جنین فضای تخم مرغ را پر می کند و پوسته سوراخ می شود 

 روز بیست و یکم: خارج شدن جوجه از تخم

 

 احداث ساختمان جوجه کشی
که از طریق تخم مرغ  آلوده به جوجه منتقل می شوند   SPو  MS, MG برای پیشگیری از آلودگی به

انهای جوجه کشی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای احداث جوجه بهداشت و رعایت نحوه ایجاد ساختم

 کشی باید به نکات زیر توجه نمود:

 .آب و هوای منطقه معتدل باشد 

  متری و ترجیحا تا یک کیلومتری مرغداری وجود  511از مراکز پرورش طیور دور باشد )حداقل تا شعاع

 نداشته باشد(.

  متر تاثیرگذار است(. 8111باشد ) زیاد نباشد() بیشتر از ارتفاع منطقه از سطح دریا مناسب 

 .ساختمان جوجه کشی باید قابلیت توسعه داشته باشد 





  از مصالح ساختمانی مقاوم استفاده شود و قابلیت شستن با فشار زیاد آب را داشته باشد و در مقابل مواد

 ضد عفونی کننده هم مقاوم باشد.

  قطر فاضالبها حداقلمجاری فاضالب و زهکشی مناسب و( کافی وجود داشته باشدcm 85.) 

 (تا در هنگام پاکسازی به خوبی  7سانتیمتر در هر  5/1شیب مناسب در جوجه کشی وجود داشته باشد )متر

 زهکشی شود.

  کف جوجه کشی فاقد درز و بر آمدگی باشد تا از تکان خوردن تخم مرغها هنگام حمل و نقل جلوگیری

 شود.

 ر مقابل ورود آب مقاوم و ضد آب باشند.وسایل برقی د 

  سیستم تهویه و خروج هوا باید طوری باشد که انتقال عوامل بیماری زا از طریق هوا را ندهد. و جریان

 باید همیشه از مکانهای تمیز به مکانهای آلوده صورت گیرد.

  مسیر حرکت کنند و ساختمان باید طوری طراحی شود که تخم مرغها، کارکنان و هوای ورودی در یک

برگشتی وجود نداشته باشد و بین مراحل انتهایی )آلوده( و مراحل ابتدایی )تمیز( امکان تماس وجود نداشته 

 باشد.

 .جوجه کشی را در ارتفاع )مثال نیم متری( احداث کنید تا امکان تخلیه و حمل جوجه راحت باشد 

 

 متر( 0-5متر باشد ) 8/7توصیه می شود  :ارتفاع سقف

 فاقد خلل و فرج ، مقاوم به فشار باالی آب و مواد ضد عفونی کننده. دیوارها:

متر پهنا، درب ها دو لته یا دو لنگه باشند و به دو طرف باز و بسته   8/2متر ارتفاع و  0/2ترجیحا  :درب ها

 ضربه گیر هم داشته باشند. ،شوند

 متر باشد. 7هر سانتی متر در  5/1بیشتر  از بتن مسلح و صاف و بدون خلل و فرج، شیب کف نباید کف:

در  ایعاتض و ریزی سانتی متر باشد( مقدار آب 85باید متعدد و قطر زیادی داشته باشند)حداقل  :فاضالبها

 زیادی دارند.فاضالبها اهمیت  زیاد است  لذا جوجه کشی

 .لیتر است  7111مرغ روزانه تخم  811111به ازاء هر  حدودا  آب مصرفی زیاد و

 

 :قسمتهای مختلف جوجه کشی  





 (اتاق دودFumigation room:)  حتی االمکان کوچک باشد تا مواد ضد عفونی کمتری

(. این اتاق باید دارای هواکش برای خروج گاز  X7دقیقه با غلظت  21استفاده شود.)گاز دهی بمدت 

 باشد برای رطوبت و دما نیز وسیله الزم است.

 اتاق درجه بندی تخم مرغ 

 متر ،  5/2)دما و رطوبت مهم( ارتفاع  : اتاق نگهداری تخم مرغهاR  82دیوارها ،R  86سقف . 

 روز. 7روز و در هچر  81در ستر : سالن ماشینهای ستروهچر 

  اتاق جوجهChick room :  خدمات شامل واکسیناسیون قرار دادن درکارتن، شمارش، حذف

 ، تعیین جنسیت و ...2جوجه های درجه 

 Wash room یا اتاق شستشو 

  حمام، دفتر، اتاق ابزار، سالن غذاخوری، اتاق ژنراتور برق اضطراری، آزمایشگاه

 کوچک، اتاق کنترل الکتریکی، اتاق استراحت، اتاق ذخیره کارتن و ...........
 قسمتهای مختلف جوجه کشی:  شمای کلی از

 حمام   اتاق شستشو

 

 

اتاق درجه بندی 

و نگهداری 

 جوجه

 

 

 

 ستر هچر
 اتاق ذخیره 

 تخم مرغ

اتاق درجه بندی و 

 چیدن تخم مرغها

 

اتاق 

 دود

 





 :ابعاد قسمت های مختلف جوجه کشی

 بار یا بیشتر( 6معموال دو بار هچ در هفته صورت می گیرد)در جوجه کشی های بزرگ  

 تخم مرغ8111به ازاء هر     

 هچر)متر مربع( -ستر 

 شده در جوجه هچ 8111به ازاء هر 

 هر هچ)متر مربع( 

 72/8 82/1 اتاق دریافت تخم مرغ

 27/1 17/1 اتاق ذخیره تخم مرغها

 32/2 73/1 اتاق نگهداری جوجه ها

 55/1 13/1 اتاق شستشو

 02/1 13/1 اتاق ذخیره

 5/1  اتاق دود

 

 فضای الزم برای سترها و هچرها طبق توصیه شرکت سازنده می باشد. 

 برای هر قسمت از جوجه کشی حرارت و رطوبت و تهویه مختص خود نیاز است. 

 

 درجه حرارت و رطوبت در سالنهای مختلف جوجه کشی:

  
Pدرجه حرارت) 

o
PC) رطوبت نسبی (RH% ) 

 35 7/81 سالن نگهداری تخم مرغ

 51 20 سالن ستر و هچر

 65 20 سالن نگهداری جوجه

 61-35 6/85-28 سالن شستشو

 65-31 6/85 راهروها

 





 تجهیزات جوجه کشی

 تجهزات عمومی: -الف
 : اگر آب امالح داشته باشد در نازل های رطوبت ساز رسوب می کند.سخت گیر آب -8

: جهت آب مورد نیاز حمام، شستشوی وسایل و دستگاهها و کف وسابل گرم کردن آب یا آبگرمکن -2

 و....... )مصرف باالست(.

کامیونهای حمل و نقل تخم مرغها، گاریهای چرخ دار برای حمل کارتن های : وسایل حمل و نقل -7

 جوجه و تخم مرغ در داخل جوجه کشی.

تخم مرغها در جوجه کشی درجه بندی می شوند. دستگاههایی وجود  وسایل درجه بندی تخم مرغ: -0

زند و جوجه در  دارند که بر اساس وزن کار می کنند. تکانهای این دستگاهها به تخم مرغها صدمه می

 آوری را پایین و شکستگی را باال می برد.

 سعی کنید تخم مرغهای جوجه کشی را شستشو ندهید چون : دستگاههای شستشوی تخم مرغ: -5

 جابجایی تخم مرغها و امکان شکستگی باال می رود. -الف

 بیاید. ممکن است آب آلوده از منافذ به داخل تخم مرغ نفوذ  کند و جوجه در آوری پایین-ب

 الیه کوتیکول که مهمترین الیه محافط است شسته شده و جوجه در آوری پایین می آید. -ج

 هزینه باال می رود. -د 

بهتر است تخم مرغهای کثیف با سمباده یا برس ساییده شود و در صورتی شستشو دهید که امکان تمیز 

 کردن با برس نباشد.

سسات جوجه کشی باید ژنراتور برق داشته باشند تا در تمام مو ژنراتور برق ) موتور اضطراری(: -6

 موقع  لزوم از طریق تامین برق اضطراری :

 تهویه انجام شود. -الف

 دما و رطوبت تامین شود. -ب

a. .دستگاه هچر بویژه به تغییر شرایط محیطی حساس است 

 .دستگاههای تولید رطوبت و حرارت -7

 .پمپهای فشار آب برای شستشو -8

 

 .برای واکسیناسیون همچون مارک سرنگهای تزریق -9





 (دستگاههای قطع سیخک پا، تاج، نوک، بال و .... )برای مادرها و در مورد نرها -81

 وسایل تست مایکوپالسما و سالمونال. -88

 وسایل اختصاصی: -ب 
 .ماشین های ستر 

  که ظرفیت شان یک ششم ظرفیت ستر است.:ماشینهای هچر
 در سالن مرغداری: ی جوجه کشیحفظ کیفیت تخم مرغها

 .جلوگیری از تخمگذاری بر روی بستر و کثیف شدن تخم مرغها و جلوگیری از شکستگی تخم مرغها

 

 جلوگیری از تخمگذاری بر روی بستر:

 (cm05النه های تخمگذاری ارتفاع مناسبی داشته باشند ) -8

استفاده برای تولید تخم مرغ در تخم مرغ اولیه تعیین کننده محل مورد  6تا  5محل بر گزیدن برای تولید 

 سراسر دوره است.

 تعویض بستر: بستر داخل النه ها باید تمیز و پاکیزه باشند. -2

 

 شرایط بستر مناسب جهت تخمگذاری:

دارای خلل و فرج برای خنک شدن  -0عاری از گرد و غبار    -7با دوام          -2جاذب رطوبت        -8

 ارزان بودن -6کیفیت مناسب           -5سریع تخم مرغ        

 پوشال نجاری، خاک اره، شلتوک برنج، کاه ، ماسه و ... مثال:

شده که خود باعث سوزش آمونیاک ) اگر فضوالت زیاد جمع شده و بستر خیس شود باعث باال رفتن درصد 

 چشم و متعاقب ان افزایش تخم گذاری روی بستر را خواهیم داشت.

 ی: خاکستری بهتر از سیاه و قهوه ای.رنگ النه تخمگذار -7

 قطعه مرغ یک النه منظور می شود ) اگر النه کافی نباشد  0تعداد النه ها: تعداد مناسب به ازاء  -0

 تخمگذاری روی بستر (

 

 درصد 81تعداد مناسب مرغ به خروس  -5

  
  





 مرغ 811تعداد خروس به ازاء  هفته

82 81-5/2 

22-21 2-5/1 

71 5/1-1 

01 5/3-3 

51-05 3-5/6 

61 5/6-6 

 منظور نمودن چوب پرش در النه های تخمگذاری. -6

 درصد 71بار )در هر جمع آوری نباید بیش از  6بار و در شرایط گرما  0جمع آوری تخم مرغ: حداقل  -3

 کل تولید تخم مرغ جمع آوری شود(.

 شانه( 6هم قرار گرفته شود )کمتر از  سر پهن تخم مرغ باید به طرف باال باشد، شانه های بیشتری نباید روی

  تخم مرغها در مجاور دانخوری تولید شوند بیانگر این است که زمان خوراک دادن  درصداگر بیشتر از یک

 بسیار دیر است چون تمایل پرنده به جستجو برای دان بیشتر از تمایل برای النه است.

روز قبل از تولید 81-80گذاشته شوند. )النه های تخمگذاری پیش از شروع تخمگذاری داخل سالن  -1

 اولین تخم مرغ(.

 بار در روز( 6-1تخم مرغهای گذاشته شده روی بستر سریعا جمع شوند ) اوایل دوره  -2

 تهویه مناسب داخل النه ها با ایجاد سوراخ در دو طرف النه. -81

 شناسایی مرغهای کرچ و از بین بردن عادت کرچی در آنها. -88

 

 جمع آوری شدهد عفونی تخم مرغهای ض
ارگانیسم می باشد که درحضور حرارت و  711-511تعداد ارگانیسم های موجود بر روی تخم مرغ تازه  

رطوبت کافی مقادیر این میکروارگانیسم به طور قابل توجهی افزایش می یابند. تعداد میکروارگانیسم هایی 

 ود به صورت زیر می باشد:که از زمان برداشت تخم مرغ از النه روی پوسته آنها یافت می ش

a.  ارگانیسم، 7111 – 7011تخم مرغهای تمیز 

b.  ارگانیسم، 21111تا  25111تخم مرغهای کثیف 

c.  071111تا  721111تخم مرغهای خیلی کثیف  





یکی از مهمترین دالیل آلوده کننده تخم مرغ مدفوع است. زمانیکه دمای بیرون سردتر از دمای تخم مرغ  

باشد محتویات داخل تخم مرغ شروع به سرد شدن می کند و بالفاصله بعد از تخمگذاری یک مکش به 

 طرف داخل بوجود می آید که باکتریها وارد تخم مرغ می شوند.

 نمودن آنها با کاغذ سمباده ای یا فرچه است. بهترین راه برای تمیز

ساعت( پس از جمع آوری باید ضد عفونی شوند گاز دادن  8-2دقیقه ) 71در مزارع مرغ مادر تخم مرغها 

 دقیقه(.  21به مدت  x 7با گاز فرمالدئید ارجح ترین روش بشمار می رود)به غلظت 

 % = گاز فرمالدئید + خاکستر37پرمنگنات + فرمالین 

 متر مکعب .  1/2فرمالین به ازاء  cc 01گرم پرمنگنات +  x8 :21 غلظت

x 2 ... دو برابر  و 

Pتاثیر گاز فرمالدئید در حضور حرارت و رطوبت افزایش می یابد چنانچه حرارت محل بخار دادن کمتر از

 

o
PC 20 (23-20 و رطوبت نسبی کمتر از )باشد به نتیجه مطلوب نمی رسیم. درصد 35 

 گاز بسیار سمی و سوزاننده مخاطات است. این

 بریزید.آن حتما اول پرمنگنات را در ظرف ریخته و سپس فرمالین را روی  نکته : 

 راهنما برای گاز دادن:

 زمان)دقیقه( غلظت بخار 

 X3 21 تخم مرغ قابل جوجه کشی بال فاصله پس از تخم گذاری

 X2 21 تخم مرغهای داخل ستر)فقط در روز اول(

 X1 3 جوجه های داخل هچر

 X2 31وX1 سالن انکو باتور

 X3 31 هچر)بین هچرها(

 X3 31 %سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

 X3 31 سالن شستشو

 X3 31 کارتن های جوجه 

 X5 21 کامیون ها

 

 از میکرو ارگانیسم های روی پوسته را می کشد. درصد 22تا  23گاز فرمالدئید 





گاهی ضد عفونی تخم مرغهای جوجه کشی از طریق اسپری مواد ضد عفونی کننده یا غوطه ور کردن آنها 

در مواد ضد عفونی نیز صورت می گیرد. تخم مرغهای جوجه کشی را می توان توسط محلول هیپوکلریت 

Pدر دمای آب ppm 511با غلظت 

o
PC 7/07  دقیقه شستشو داد. 2-7به مدت 

 .ppm 211کیبات  چهارتایی آمونیوم با غلظت یا استفاده از تر

 

 شرایط اتاق نگهداری تخم مرغ:
Pدرجه حرارت بستگی به زمان نگهداری دارد ولی عمدتا دما 

o
PC81  می باشد. درصد 35و رطوبت 

 حمل ونقل تخم مرغهای جوجه کشی:
Pدرجه حرارت داخل اتاق حمل کامیون

o
PC 81  درصد 31-11و رطوبت نسبی آن. 

 انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی:
سعی کنید تخم مرغهای تمیز را برای جوجه کشی انتخاب کنید و احتماال اگر کثیفی بر روی تخم مرغ 

است آن را با برس یا سمباده تمیز نمایید. شستشوی تخم مرغها جایز نیست مگر اینکه چاره ای جز این 

 نداشته باشید.

زرده، تخم مرغهای بد شکل و تخم  چک، خیلی بزرگ یا دوتخم مرغهای ترک دار، کثیف، خیلی کو

یا درجه بندی تخم مرغ جدا کنید)دما و رطوبت اتاق  gradingمرغهای با پوسته ضعیف را در هنگام 

Pدرجه بندی به ترتیب 

o
PC20  درصد(. میزان جوجه در آوری در این تخم مرغها بسیار پایین می باشد. 51و 

 

 
 





( و برای نژادهای  31تا  51گرم )  55-65قابل جوجه کشی برای نژادهای گوشتی وزن مناسب تخم مرغ 

گرم تغییر در وزن جوجه  5/1گرم می باشد. )هر یک گرم در اندازه تخم مرغ موجب  55-61تخمگذار 

 روز می شود. 02گرم تغییر در وزن بدن جوجه گوشتی  5-81یک روزه و 

 

 وثر بر آن: شرایط اتاق نگهدای تخم مرغ و عوامل م

 
Pهمانطوریکه گفته شد دمای 

o
PC 81  درصد شرایط مناسب است اما شرایط فوق بستگی به زمان  35و رطوبت

 انبار کردن دارد )گراف(. عمدتا برای زمان نگهداری طوالنی تر دمای پایین تر در نظر می گیرند.

                       

 

 

 اثرات مهم ذخیره کردن:  
مرغ زمان انکوباسیون را افزایش می دهد بطوریکه به ازاء هر روز افزایش در مدت ذخیره ذخیره تخم  -8

ساعت افزایش می یابد. لذا در زمان ست کردن تخم مرغ تخم مرغهای  8تخم مرغ زمان انکوباسیون 

 کهنه با تخم مرغهای تازه باید جداگانه ست شوند.

روز ذخیره به ازاء هر روز  6اهش می یابد. پس از با افزایش زمان نگهداری تخم مرغ جوجه درآوری ک -2

 کاهش می یابد. درصد 5/8تا  5/1جوجه در آوری  درصدذخیره بیشتر، 

a.  روز می باشد. 0حداکثر زمان نگهداری قابل توصیه 





کیفیت جوجه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و وزن جوجه های بدست آمده از تخم مرغهایی که بیش از  -7

 ذخیره شده اند کاهش خواهد یافت. روز یا بیشتر 80

از دست دادن دی اکسید کربن و رطوبت از تخم مرغ در طی نگهداری تخم مرغ موجب کاهش جوجه در 

 آوری و کیفیت جوجه می شود.

  

در صورتیکه تخم مرغ از یک محیط سرد به محیط گرم )از سرد خانه به ستر(  عرق کردن تخم مرغ:

ث افزایش استعداد به آلودگی می شود لذا تخم مرغها را نباید بال فاصله از وارد شود عرق می کند که باع

 سرد خانه به ستر وارد کرد.

 ست کردن یا چیدن تخم مرغها در ماشین جوجه کشی:
به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی تخم مرغها نباید بالفاصله از اتاق نگهداری به داخل دستگاه 

ستر منتقل شوند بلکه باید قبل از چیدن در ستر در سالن انکوباتور گرم شوند که به این عمل پیش گرم 

 می گویند. Prewarmingکردن یا 

می باشد. جریان مناسب هوا نیز در شرایط پیش گرم درجه سانتی گراد  20-23دمای مناسب پیش گرم 

 55-65ساعت می باشد )بسته به جریان هوا( رطوبت نسبی محیط پیش گرم  6-82الزم است. زمان الزم 

 درصد در نظر گرفته می شود.

  دمای داخل ستر بر اساس دماسنج خشکP

o
PF 111-5/98(111-99 یا )درجه فارنهایت( )

باشد(.درجه  ±3/1اریانس نباید بیشتر از ودرجه سانتیگراد می باشد.)( 2/37-8/37) 5/37حدود 

P) درصد 61سانتی گراد و رطوبت نسبی 

o
PF 86-83.) 

 روز در ستر باقی می مانند. 18تخم مرغها به مدت 

 عوامل موثر بر طول دوره انکوباسیون:
باشد. ولی جهت دستیابی به دمای انکوباسیون معموال مختص دستگاه مربوطه می دمای انکوباسیون:  -8

یک زمان مناسب برای خارج کردن جوجه ها می توان زمان چیدن تخم مرغ ها را در دستگاه متناسب 

با سن و اندازه تخم مرغها اصالح نمود. با کاهش درجه حرارت انکوباتور زمان انکوباسیون افزایش می 

 یابد.





انکوباسیون افزایش می یابد اگر تخم مرغها  با افزایش زمان ذخیره تخم مرغ زمان سن تخم مرغها: -2

ساعت افزایش  8روز ذخیره شوند به ازاء هر روز ذخیره اضافی تخم مرغ زمان انکوباسیون  6بیش از 

 می یابد.

تخم مرغهای بزرگتر زمان انکوباسیون بیشتری الزم دارند. )برای تخم مرغهای بیشتر  اندازه تخم مرغ: -7

 دقیقه افزایش می یابد(. 71گرم افزایش وزن تخم مرغ طول انکوباسیون  5/2گرم به ازاء هر  51از 

 

 تخم مرغهای تولید شده در فصلهای گرمتر نسبت به فصول سردتر دوره انکوباسیون کوتاهتری دارند. -0

 تخم مرغهای با پوسته ضخیم تر دوره طوالنی تری دارند. -5

 انکوباسیون را طوالنی تر می کند.بیماریهای خاص و استرسهای وارده به گله مادر دوره  -6

 دوره انکوباسیون می شود. افزایش رطوبت انکوباتور باعث طوالنی تر شدن -3

 

تقسیم می  (Multistage)مرحله ای و چند (Single stage)سیستم های انکوباسیون به انواع تک مرحله ای

 شوند:

جوجه کشی که هر گرم در یک مرحله  در سیستمهای چند مرحله ای همواره چندین رده سنی از تخم مرغهای

سن( ولی در درجه حرارت و رطوبت برای همه یکسان است.  6از رشد جنین می باشند خوابانیده می شود )

در ایران اغلب سیستمها از این نوع است مثل جیمز وی. در سیستمهای چند مرحله ای، گاریهای حاوی تخم 

شوند و از طرف دیگر تخم مرغ هایی که طول مدت جوجه  مرغهای تازه تر در طول ماشین حرکت داده می

 کشی آنها تمام شده خارج می شود. سیستم های چند مرحله ای نسبتا ارزان و کار با آنها راحت است.

در سیستمهای تک مرحله ای کیفیت جوجه های تولیدی خوب، طول عمر دستگاهها بیشتر و ظرفیت گرم  

سیستمهای تک مرحله ای می توان دما و رطوبت را بر اساس مراحل رشد کنندگی دستگاهها بیشتر است. در 

جنینی تغییر داد. قدرت تهویه در سیستمهای تک مرحله ای باید زیاد باشد چون در اواخر جوجه کشی گرمای 

 زیادی تولید می شود.

 





 
 

 ی تعداد دفعات ست کردن تخم مرغ در جوجه کشی های متوسط دو بار در هفته در جوجه کش

 بار و یا بیشتر در هفته است. 6های بزرگ تا 

 مدیریت ستر یا انکوباتور:

 گانه زیر می باشد: 1شرایط فیزیکی مطلوب برای جنس تحت تاثیر عوامل 

 دما        -1

 رطوبت         -2

 تهویه یا تبادل گازها    -3

 چرخش تخم مرغها -1

جوجه در آوری و یا غیر طبیعی شدن جوجه ها می هر گونه نوسان در حرارت ماشین باعث کاهش  حرارت:

شود. اثرات سوء کاهش حرارت به مراتب بیشتر از اثرات حرارت بیشتر از حد است به عنوان مثال در صورتی 

درجه بماند تلفات بسیار شدیدی صورت می گیرد. دمای دستگاههای مختلف  02ساعت در  7که دما به مدت 

ست کمی متفاوت باشد و دمای بیشتر و کمتر از آن موجب کاهش جوجه در آوری بنابر توصیه کمپانیها ممکن ا

 و کاهش کیفیت جوجه می شود.

در ماشینهای چند مرحله ای دما باید ثابت بماند. در ماشینهای تک مرحله ای دما می تواند از زیاد به کم در طی 

 انکو باسیون تغییر کند.

Pدرجه(}3/1-1ماشینهای ستر است)حدودحرارت درماشینهای هچرمقداری کمتر از 

o
PF 99-98یاP

o
PC2/37-7/36{ . 





سه روز آخر بایستی از تبخیر شدید آب جلوگیری به عمل آید. در حرارت باال مرگ و میرجنینی بیشتر و در

پوست جنینهای تلف شده اغلب پر خون و قرمز است و بسیاری از جوجه ها زودتر از موعد خارج می شوند. 

انکوباسیون باعث خروج نامنظم جوجه ها و تاخیر در هچ می شود و ناف جوجه ها به خوبی  کاهش دمای

 بسته نمی شود و عفونت ناف زیاد می شود.

 
در طی انکوباسیون از طریق پرزهای موجود در پوسته تخم مرغ رطوبت از تخم مرغ از دست می رود.  رطوبت:

میزان از دست دادن رطوبت بستگی به تعداد و اندازه پرزها دارد. بهترین جوجه درآوری زمانی حاصل می شود 

 هند.از وزن خود را از دست بد درصد 12روز اول انکوباسیون  81که تخم مرغها در طی 

 
 

افزایش رطوبت انکوباتور طول دوره جوجه کشی را زیاد می کند و جوجه های بزرگتر و محوطه بطنی نرمتر و 

 ضعیف تر تولید می شود. نوسان در رطوبت باعث کوچک شدن جوجه ها و بروز حاالت غیر طبیعی می شود.





و کرک پرهای کوتاه، جوجه ها جوجه های کوچک، کوتاه قد، پف کرده و رنگ پریده  رطوبت پایین موجب:

 خشک و به هم چسبیده. 

جنین تلف شده همراه با مقداری مواد چسبناک در اطراف نوک، شکم جوجه ها بزرگ، و  رطوبت باال باعث:

 وجود کرک پرهای چسبناک.

توصیه می شود. تا از هیدراته شدن جوجه ها جلوگیری   65-35و در داخل هچر  درصد 61رطوبت در ستر  

 د.شو

% جوجه در 81به صورت سر پهن به طرف باال )اگر سر باریک باال باشد  وضعیت قرار  چرخش تخم مرغها:

کیفیت جوجه ها پایین می آید( تخم مرغها باید در طول انکوباسیون در ستر چرخش  درصد 01آوری کاهش و 

توسعه غشاهای جنینی کمک داده شوند این عمل از چسبیدن جنین به غشاهای پوسته جلوگیری می کند و به 

 می کند.

با توجه به اینکه حرارت تولیدی جنینی با رشد آن افزایش می یابد چرخش منظم به جریان هوا و خنک شدن 

 درجه چرخش صورت گیرد. 21تخم مرغ کمک می کنند. در ستر هر ساعت یا هر سه ساعت باید 

تولیدی نیز باید دفع شود، همچنین حرارت  برای رشد جنین اکسیژن الزم است و دی اکسید کربن تهویه:

 تولیدی توسط تخم مرغها و جوجه ها نیز باید دفع شود  لذا نیاز به تهویه می باشد.

از میزان جوجه در آوری  درصد 5کاهش در غلظت اکسیژن  درصد 8% است. به ازاء 28غلظت اکسیژن الزم 

 ژن موجب کاهش جوجه در آوری می شود. کاسته می شود. افزایش ارتفاع به دلیل کاهش فشار اکسی

 باشد. درصد 0/1گاز کربنیک در ماشینهای جوجه کشی نباید بیشتر از 

eggs8111/mPیا     eggs8111CFM/5میزان تهویه باید حداقل 

3
P/hr1/5 

eggs8111/mPیا   8111CFM/85میزان تهویه در هچر تخم مرغ 

3
P/min02/1 

 

 یا ترانسفر:انتقال تخم مرغها از ستر به هچر 
 روز صورت می گیرد و به دو دلیل ترانسفر صورت می گیرد: 82یا  81انتقال تخم مرغها پس از 

 تخم مرغها به پهلو خوابیده شوند تا امکان حرکت آزادانه به جوجه داده شده و جوجه بتواند هچ شود. -8

را در جوجه کشی منتقل  در هنگام هچ مقادیر قابل توجهی پوش پر تولید می شود که می تواند آلودگی -2

 کند.

از تخم مرغها بتدریج  درصد 8زمان انتقال تخم مرغها عالوه بر تعداد روزها، زمانی است که جنین حدود 

 شروع به نوک زدن به پوسته بکنند.





انتقال باید به سرعت و با مالیمت صورت گیرد تا از سرد شدن تخم مرغها جلوگیری به عمل آید در این 

تخم مرغها شکننده تر است زیرا جنین مقداری از کلسیم پوسته را برداشته است لذا در هنگام  مرحله پوسته

 جابجایی باید مراقب بوده سبد های هچر و خود هچری را قبال به خوبی شستشو و ضد عفونی نمایید. 

جوجه ها از دستگاه هچر وقتی است که اغلب آنها خشک شده باشند پوش پرهای آنها باد  کردنخارج زمان  

% آنها خشک شده باشند اگر بیشتر در هچر بمانند دهیدراته می شوند وقتی که سبز هستند هنوز  25کرده و و 

 آماده نیست.

 : Chick sizeعوامل موثر بر اندازه جوجه 
ر وزن از وزن تخم مرغ است لذا اگ درصد 66-61جوجه  زنست. ومهمترین عامل ا :اندازه تخم مرغ -8

گرم  06تا  70د. وزن جوجه ها معموال بین شگرم خواهد  01گرم باشد وزن جوجه  61تخم مرغ 

و جوجه های  2درجه  یگرم 01جوجه های  ،گرم درجه یک 01متغییر می باشد. جوجه های باالتر از 

 محسوب می شوند. 7گرمی درجه  76

 (بیشتر نیز هر چه بیشتر افت وزن) :ن بین هچ و تحویل جوجهزما -2

در هنگام خارج کردن جوجه معموال جوجه های ضعیف، فلج و آنهایی که دارای ورم ناف و یا مقعد چسبیده 

 0تایی به  811)چسبندگی مقعد( هستند دور ریخته می شوند و جوجه های سالم به فروش می رسند )کارتن 

درصد جوجه  8 -2ممکن است کمتر ریخته شود. بعضی از موسسات)اجداد( در تابستان  که تایی 25قسمت 

اضافه می دهند(. در هنگام جداسازی و درجه بندی جوجه ها، ممکن است عمل تعیین جنسیت، واکسیناسیون، 

 صورت گیرد. نوک چینی و قطع بال )تخمگذار بستر( یا قطع تاج و....

Pید دمای اتاق جوجه باید جوجه با

o
PC27  باشد. جوجه ها را به آرامی درجه بندی و  درصد 65-31و رطوبت

 حمل و نقل نمایید تا آسیبی به آنها نرسد بعد از انجام هچ تمام تجهیزات و وسایل هچ را تمییز نمائید.

 ویژگیهای یک جوجه خوب:

  
 جوجه هوشیار، فعال و سر زنده بوده و به خوبی بتواند بایستد. -8

 سته و عالئمی از زخم و ورم دیده نشود.ناف کامال ب -2

 کرکها خشک و نرم. -7

 پاهای صاف و شفاف. -0

 کلواک طبیعی و سالم. -5

 شکم نرم. -6





 پنجه های سالم و فاقد هر گونه پیچ خوردگی یا جمع شدگی. -3

 چشمهای براق. -1

 دهیدراته نباشد. -2

 

 دفع ضایعات جوجه کشی:
از تخم مرغها نابارور یا حاوی جنینهای مرده هستند. همچنین تخم  85 درصد 15با احتساب جوجه در آوری 

مرغهای هچ شده نیز پوسته شان باقی مانده که همه آنها ضایعات جوجه کشی را تشکیل می دهند و باید دفع 

تولید شود که البته بیشتر جوجه کشی ها ضایعات را   hatchery by-productشوند که ممکن است از آنها 

 می کنند.دفع 

 به چهار طریق ضایعات را از بین می برند:
 درجه 611سوزانیدن در کوره  -8

 که خوراک طیور است. hatchery by-productتبدیل به  -2

 متر. 2دفن کردن ضایعات توسط بیل مکانیکی در چاله هایی به عمق  -7

 دفع از طریق فاضالب. -0

 
 

 نقل جوجه: و حمل

 

oدمای اطراف جوجه ها در جعبه باید 
C 72  جعبه های که معموال اگر دمای کامیون برای باشد

o پالستیکی
C 20  و برای کارتنo

C 21 .باشد این دما تامین می شود 

 

 

 ارتفاع و جوجه کشی:
 

متر کاهش قدرت جوجه در آوری به خاطر ارتفاع ناچیز است ولی وقتی ارتفاع بیش  361در ارتفاعات کمتر از 

 متر گردد کاهش قدرت جوجه در آوری از نظر اقتصادی زیاد خواهد شد. 8163از 





بیشترین علت کاهش جوجه در آوری در ارتفاعات باال فشار پایین اکسیژن و از دست رفتن زیاد رطوبت از 

 تخم مرغهاست.

                              

 باروری:

 
 کمبود ویتامینA,E  ی می شود.و پروتئین جیره باعث کاهش بارور 

 

 .در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم تاثیر می پذیرد 

 

 

 .درمرغها و خروسهای خیلی جوان و خیلی مسن درصد نطفه داری کم است 

 

 معموال در روز هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد. (:Candlingنوربینی)

شکسته و زرده را از بین برده پوسته یا کف دست روزگی تخم مرغها را  3تا  5قبل از قرار دادن در دستگاه و یا 

می چرخانند. در تخم بارور صفحه رویانی به صورت برجسته و به رنگ سفید و یا کمی روشن تر از رنگ 

زرده اطراف آن است در تخم مرغ غیر بارور صفحه رویان مشخص است اما فاقد عالئم ذکر شده می باشد. 

 غ باید مورد بررسی قرار گیرد.تخم مر 61برای هرگله مادر حداقل 

 روزگی نیز نوربینی صورت می گیرد. 3در 

تخم مرغها را می توان بعد از خروج جوجه از تخم مرغ نیز مورد بررسی قرار داد و سن دقیق تلفات جنینی را 

 مشخص نمود.

تا  1، 3تا  8ترتیب مربوط به به طور متداول تلفات جنینی به تلفات اولیه، میانی وانتهایی تقسیم می شوند که به 

 روزگی را شامل شود. 28تا  85و  80

 

بیشترین تلفات جنینی در روزهای اولیه و اواخر جوجه کشی رخ می دهد. یکی از کارهای  تلفات جنینی:

یا مشکل یابی می  troubleshootingقابل توصیه بررسی دلیل هچ نشدن تخم مرغ است که به این عمل 

 شود.





 
 

 دم جوجه در آوری:دالیل ع

 

 درصد 3 تخم مرغهای غیر بارور

 درصد 2 هفته اول

  درصد 8 هفته وسط

 درصد 5 هفته آخر

  درصد 8 (rotتخم مرغهای شکسته و فاسد)

  درصد 8 حذف جوجه های وازده

  درصد 17 8جوجه های هچ شده درجه 

اوایل جوجه کشی می تواند مربوط به حمل و عالوه بر شرایط نا مناسب جوجه کشی، افزایش تلفات جنینی در 

 (  و سموم جیره باشد.Pre-incubationنقل، مدیریت نامناسب تخم مرغ، شرایط نگهداری)

روزگی( معموال پایین می باشد و افزایش تلفات دراین دوره را می  1-81تلفات در اواسط دوره جوجه کشی)

 مواد معدنی نسبت داد. توان به مشکالت تغذیه ای بویژه کمبود ویتامین و

تلفات در اواخر دوره جنینی بیشتر مربوط به شرایط جوجه کشی همچون چرخش تخم مرغها )اگر جنین های 

قرار گیرند( همچنین نوسانات حرارت و رطوبت ... می باشد لذا malposition مرده در وضعیت نا مناسب

 آلودگی قارچی همچون آسپرژیلوس نیز موثر هستند.درب ماشینها را نباید زیاد باز و بسته کرد. همچنین 





 

 یا به طور خالصه:

 

 دوره های بحرانی) تلفات باال(:

         
 روزگی :جنین در این روزها قادر نیست خود را با شرایط فیزیولوژیک و بیوشیمیایی وفق دهد. 0-2

 

 روزگی:  کمبود عناصر غذایی بویژه ویتامینها و مواد معدنی. 80-88

  

 .روزگی:  به علت نوسانات حرارت رطوبت در ماشین جوجه کشی است 28-83

 

 : نظافت موسسات جوجه کشی

  
 نظافت ماشینهای ستر و هچر: -8

 

 الف: ابتدا تمام سینی ها و راکها را از ماشین ها خارج نمایید.

 ب: با جارو برقی قوی داخل ماشین ها را تمیز کنید.

 ماشینها را با مایع های شوینده و برسهای زبر بشویید.ج: محوطه کف، سقف و اطراف 

 د: ماشینهای تمیز را با مواد ضد عفونی کنید.

 ه: سینی ها و راکها را ابتدا شسته و سپس ضد عفونی کنید.

ضدعفونی  x7و با گاز فرمالید غلظت شسته شده   سینی هایو: ماشینهای ستر و هچر را همراه با راکها و 

 نمایید.

 

 محل نگهداری جوجه ها: نظافت -2

 

 الف: با جارو برقی قوی تمام کف را تمیز کنید.





 و محیط را بشوئید و برس بکشید. ب: دیوارها و زمین

 ج: محیط تمیز را با سمپاش و محلولهای ضد عفونی کنید.

 د: وسایل و ادوات را ابتدا بشوئید و سپس ضد عفونی کنید. 

 ضد عفونی کنید. x 7الید با غلظت ه: محیط و وسایل را با هم با گاز فرم

 

 نظافت وسایل جوجه کشی : -7

 

وسایل جوجه کشی شامل سینی و راکها باید ابتدا شستشوی کامل شوند سپس در محلول ضدعفونی غوطه ور 

 شوند بعد به ماشین منتقل شوند.

 

نظافت اتاق: شامل جمع آوری و خارج نمودن تمام اضافات و ضایعات شستشوی کف و دیوارها و  -0

  x7سپس ضد عفونی آنها و باالخره گاز فرمالید 

 

 موفقیت در جوجه کشی: هایمعیار

 
معیار موفقیت در جوجه کشی بستگی به تعداد جوجه های درجه یک تولید شده توسط آن جوجه کشی دارد. 

ی از کل تخم مرغهای خوابانیده شده )انکوبیت شده( بیان می شود که معموال به درصداین تعداد بر اساس 

 موسوم است. hatchabilityجوجه درآوری 

قرار دارد که برخی از این عوامل در فارم مادر و بقیه عوامل مربوط جوجه در آوری تحت تاثیر عوامل مختلفی 

 به جوجه کشی هستند .

 باروری یک مثال خوبی از عاملی است که در فارم موثر است و هچری یا جوجه کشی قادر به تغییر آن نیست.

  





 عواملی که باید در فارم و جوجه کشی کنترل شوند 

 جوجه کشی فارم

 sanitationضد عفونی تغذیه گله مادر

 ذخیره تخم مرغ بیماری

 Egg  damage ناباوری

Egg damage )مدیریت جوجه کشی )سترها و هچرها 

 chick handlingمدیریت و حمل و نقل  ضد عفونی تخم مرغ

  egg storageانبار و ذخیره تخم مرغ

 

دارد ضرورت دارد که فارم مادر با جوجه کشی با توجه به اینکه فارم مادر اثر بسیار مهمی بر نتایج جوجه کشی 

 ارتباط کاری نزدیکتری داشته باشند.
 

Hatch of Fertile: 

 

به دلیل اینکه هچری یا جوجه کشی هیچ اثری بر باروری ندارد لذا مهم است که عالوه بر جوجه در آوری، هچ  

 تخم مرغهای بارور نیز سنجیده می شود

         

 Hatch of frtile=(hatchمرغهای بارور/ درصد)درصد تخم ×111  

 





 را نشان می دهد. Hatch of frtileمثال زیر اهمیت ارزش محاسبه 

 

 

 

 
 .را دارد Hatch of fertileرا دارد بیشترین  hatch درصدکمترین  Bاگر چه جوجه کشی 

 و این به دلیل اثر باروری بوده و نه به خاطر اثر جوجه کشی 

 باشد. درصد 20هچ تخم مرغهای بارور باید  درصدو  5/25باروری باید حداقل  درصددر زمان پیک تولید 

Hatch of fertile 

(%) 

Breeder age 

(week) 

> 90.2 25 to 33 

>91.8 34 to 50 

>88.6 51to 58 

 

 مزایای تعیین و اندازه گیری هچ تخم مرغهای بارور شامل: 
 

 مشکالت باروری و جوجه درآوری جدا می شود -8

 بر اساس آن می تواند بر روی مشکل تمرکز کنید -2

 تسریع در حل مشکل -7

 

a. ( .درصد 66-61معموال وزن جوجه دوسوم وزن تخم مرغ است) 

b.  ،مقدار تولید تخم مرغ، سن گله، سالمتی گله، درجه اثر گله مادر در زمان جوجه کشی: نور، توارث

 ساعت 85-86حرارت محیط ، تغذیه و نسبت بین مرغ و خروس نور الزم 

 مرغانی که از نظر خاصیت جوجه در آوری خوب هستند این ضعف را به جوجه های خود نیز منتقل می کنند.

  ود.جوجه در آوری هم باال می ر درصدتولید باال باشد  درصدهر چه 

Hatch of frtile % Fertile % Hatch % جوجه کشی 

66/11 23 16 A 

88/21 28 12 B 

76/12 20 10 C 





 درجه سانتی گراد است. 81-20درجه حرارت مناسب برای پروش گله های مادر بین 

 

 
 

 جایگاه طیور و کنترل شرایط محیطی

 

جایگاهی مناسب است که   تولید و بهره کافی بدون جایگاه مناسب برای پرورش طیور امکان پذیر نخواهد بود.

بتواند شرایط ایده آل را برای رشد مطلوب، افزایش تولید تخم مرغ، نطفه داری و جوجه در آوری تخم 

مرغهای جوجه کشی و تولید اقتصادی و با حداقل بار محیطی فراهم نماید. )حداکثر عملکرد و کیفیت و 

 حداقل هزینه و بار محیطی(.

 انواع سالنهای مرغداری:

 ( windowless or blackout housingنهای بسته یا بدون پنجره )سال -1

 (Brown out or open side)سالنهای باز -2

  سالنهای بسته:

در این سالنها شرایط محیطی مطابق نیاز پرنده فراهم می شود. علیرغم اینکه قسمت عمده سالنها در دنیا از نوع 

پرده دار یا باز هستند ولی تمایل به ایجاد سالنهای بسته بیشتر شده است. مزیت عمده سالنهای بسته کنترل کامل 

هزینه ساخت سالنهای بسته بیشتر از سالنهای  برنامه نوری و صرفه جویی نسبی در مصرف خوراک می باشد.

 پرده دار است. در این سالنها نور مورد نیاز طیور صرفا از طریق المپها تامین می شود. عرض سالنها عمدتا  

متر می باشد و در صورتی که کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد بویژه در امر تهویه ممکن است مشکل  80-82

متر(.  21ر سانهای بسته امروزی عرض سالنها ممکن است بیشتر از این مقدار هم باشد)حتیبوجود آید اگرچه د

 طول سالنهای پرورش طیور استاندار نیست و بستگی به مشخصات زمین دارد ولی عمدتا طول سالنها بین

 متر متغیر می باشد. 851-61





 
 

                                      ارتفاع سالن:        

 )متر( راس )متر( دیوارها   

 5/0 0/2 ارتفاع سالن در مناطق گرمسیر

 0 2/2 معتدل

 5/7 2 سردسیر

 

  متر در نظر  7/7و راس  7/2به طور کلی  امروزه برای مرغهای گوشتی و مادر سالنهای با ارتفاع دیوار

 گرفته می شود

  طبقه  0برای سالن تخمگذار با قفس در سالنهای با قفس چند طبقه، ارتفاع بیشتر است. برای مثال

 متر باشد. 6/2ارتفاع دیوار باید حداقل 

 متر جهت عبور وسایل نقلیه. 2-7متر )برای پرسنل(  8-2/8متر، عرض دربها  2-5/2ارتفاع دربها  درب ها: 

 ( cm05برای پی ساختمان از پی بتونی، یلوک سیمانی یا آجر استفاده می شود. ) عمق پی 

 کف سالنها: 

 کف خاکی: از نظر بهداشتی نامناسب وضد عفونی آنها مشکل است. -8

کف چوبی: ارزان تمام می شود. به دلیل جذب رطوبت باعث مرطوب شدن بیش از حد جایگاه می  -2

 شوند. 





سانتیمتر(، دارای  81کف سیمانی: گران ولی مناسب و قابل شستشو و ضد عفونی)ضخامت حدود  -7

سانتی متر بلندتر از زمینهای  21-71طرف کانال فاضالب. سالنهای مرغداری باید % به 8-2شیب مالیم 

 اطراف ساخته شوند تا آب وارد سالنها نشود.

 سالنهای پنجره دار:

این سالنها مشابه سالنهای بسته می باشند با این تفاوت که دارای پنجره هایی در یک یا هر دو دیوار جانبی 

شید برای روشنایی سالن در ساعات روز استفاده می شود. این سالنها دارای لبه هستند و از نور طبیعی خور

یا پیشانی هستند تا هم ایجاد سایه کرده و هم جلوی باران را بگیرد. همانند سالنهای بسته، تهویه در این 

ی از پنجره ها در ضلع جنوب درصد 35سالنها به صورت مکانیکی توسط هواکشها صورت می گیرد. حدود 

 سالن کار گذاشته می شوند.

 81)یک بیستم( کف است و در مناطق گرمسیر ممکن است به 21/8یا  درصد 5مساحت پنجره ها حدود 

سانتی متر در طول سالن(  71-51کف افزایش یابد. عرض پنجره ها بهتر است کم باشد ) 81/8یا  درصد

 که از باال به پایین باز شوند. تا هوا به طور یکنواخت وارد سالن شود. پنجره ها بهتر است 

باشد که در اینصورت می توان هم  Shutterممکن است محل ورودی هوا یا پنجره دارای کرکره یا 

 سرعت هوا و هم جهت جریان هوا را تنظیم کرد.

 

 سالنهای باز پرده دار:

 





زیرا به علت رطوبت زیاد این سالنها بویژه برای مناطق گرمسیری و شرجی )مثل شمال ایران( مناسب است 

 هوا نمی توان از تبخیر آب برای خنک کردن سالن استفاده کرد. )در ایران تعداد این سالنها کم می باشد(.

( از mm 25در این سالنها دیواره جانبی کامال و یا بخشی از آن باز است و با استفاده از توری )چشمه 

شود. ممکن است در دیواره های جانبی سالن ی میورورد حشرات، جوندگان و پرندگان وحشی جلوگیر

از پرده ای از جنس برزنت یا پالستیک برای محافظت طیور از سرما و وزش بادهای شدید در فصول سرد 

استفاده شود. این پرده ها با سیم بکسل و چرخ دنده هایی که در یک انتهای سالن تعبیه می شوند باز و 

می توان با توجه به درجه حرارت و شرایط محیطی باز یا بسته نمود. ارتفاع  بسته می شوند. این پرده ها را

)دو سوم(ار تفاع دیوار می باشد. البته برای طیور مسن، طیور  7/2)یک دوم( تا 2/8قسمت باز دیوار جانبی 

 25-71در قفس و مناطق گرمسیر ممکن است تمام دیوار جانبی سالن باز باشد. معموال قسمت باز از 

سانتی متر  61-11انتی متری کف شروع می شود البته بسته به سردی هوا می توان این مقدار را به س

 افزایش داد.

 81این سالنها باید در جهت باد ساخته شوند تا از جریان باد بهره کافی برده شود عرض این سالنها معموال 

ا سالنهای عریض تر جریان هوای متر است زیر 87متر در نظر گرفته می شود. و بیشترین عرض ممکن 

 ضعیفتری خواهند داشت.

متر مناسب است در این صورت  7متر و در شرایط هوای گرم  0/2ارتفاع از کف تا لبه سقف سالن حداقل 

متر می باشد. کف های بتونی بهترین کف ها  811گردش هوا بهتر صورت می گیرد. طول آشیانه ها معموال 

متر باشد و طوری طراحی شود که از برخورد مستقیم نور  8سقف باید حداقل  می باشند. سایبان در لبه

بعد از ظهر جلوگیری کند. درختانی که در کنار سالن کاشته  0صبح تا  1خورشید به کف بستر بین ساعت 

متری هرس شوند تا شاج و برگ آنها مانع از جریان هوا نشوند، در غیر  2می شوند باید تا ارتفاع 

 کاهش دهند. درصد 71می توانند جریان هوا را تا  اینصورت

زمانیکه دیواره سالن پرده دار توسط پرده ها یا پالستیک بسته می شوند تهویه بوسیله هواکشهایی که قاعده 

 انتهایی سالن قرار گرفته اند صورت می گیرد این هواکشها بسیار قوی هستند.

  جه در نظر گرفته می شود.در 81 -85برای سالنهای بسته شیب سقف معموال 





 
 سایر اشکال سالنها:

 

 

 

در هنگام ساخت سالنها جهت کاهش اتالف حرارتی از طریق سقف، دیوارها و پایه ساختمان از  عایق بندی:

موارد عایق ساز استفاده می شود. عایق بندی باعث می شود که حداقل اتالف حرارتی از سالن در زمستان و 

 ابستان صورت می گیرد. مقاومت مواد در انتقال حرارت را ارزش مقاومتیحداقل ورود گرما در ت

می گویند. مجموع ارزش مقاومتی مصالح بکار رفته نشان دهنده کل ارزش مقاومتی  Resistant valueیا 

 دیوار یا سقف می باشد.

The R-value is a measure of thermal resistance. The SI units for thermal resistance are K·m²/W. 

R-values are commonly used to characterize thermal insulation materials in buildings. In this 

context, the unit is often written as RSI (for R-value Système International), and a specific value 

such as 5.53 may be indicated as RSI–5.53, but may also simply be written as R5.53. One tenth 

of an RSI is called a tog. 

Some countries use a non-SI definition: R = ft²·°F·h/Btu. Values using this definition are often 

written as R–31.4 (corresponding to RSI–5.53 above), although this form is also used in 

countries where SI measures are more universally accepted (e.g., New Zealand). 

The conversion between the two is 1 ft²·°F·h/Btu ≈ 0.1761 K·m²/W, or 1 K·m²/W ≈ 5.67446 

ft²·°F·h/Btu. 

R-values can be calculated from thermal conductivity, k, and the thickness of the material, t: R = 

t/k. Thus, for 100 mm thickness, it is possible to calculate that a fiberglass blanket has a value of 

2, whereas aerogel has a value of 5.9. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/SI
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://en.wikipedia.org/wiki/Metre
http://en.wikipedia.org/wiki/Watt
http://en.wikipedia.org/wiki/Building_insulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Building
http://en.wikipedia.org/wiki/Tog_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/SI
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_%28unit_of_length%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://en.wikipedia.org/wiki/Hour
http://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conductivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiberglass
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel




 

 تفاوت آب و هوایی:مورد نیاز برای دیوار و سقف تحت شرایط م Rمیزان 
                                       

                                                                       

                                                                                                                                              

 

 

 

 

  به طور کلیR   88  برای دیوار وR  82 .برای سقف توصیه می شود 

زیرا این مواد حرارت را به سرعت منتقل می  مواد متراکمی همچون چوب، آهن و بتن عایق ضعیفی هستند

 کنند. عایق های خوب عایق هایی هستند که هوا را درون خود نگه می دارند و مواد سبکی هستند.

مواد عایق ممکن است برای جوندگان و حشرات جذابیت داشته باشند و یا قابل اشتعال باشند لذا ممکن        

 اد ضد احتراق به آنها افزوده شود.است به آنها پوشش داده شود یا مو

 

 برخی از مصالح ساختمانی   Rارزش 

 Rمیزان مقاومت یا  ضخامت به سانتی متر 

 3/7 5/2 آجر

 0 5/2 چوب

 3/7 5/2 پشم شیشه

 22/2 5/2 خاک اره

 77/2 1/8 الیه هوا )افقی(

 28/1 1/8 الیه هوا )عمودی(

 17/1 7/1 سیمان

 68/1  شیشه

 5/7 5/2 پلی استیرن

 6/6 5/2 پلی یورتان

 R ارزش   

 دیوار سقف 

 2( 2) 0( 1) آب وهوای گرم

 5/2 1 معتدل

 1-81( 21) 82-80( 71) سرد





 

 انواع بستر:

اگر چه کف سالنها معموال از سیمان یا بتون است اما انواع مختلف بستر در سالنهای مختلف مرغداری استفاده 

 :می شود که شامل

  Litter houseالف: سالنها با بستر پوشال 

  Slat litter houseب: سالنهای با بستر پوشال و نرده 

  Slat houseج: سالنهای یا بستر تمام نرده 

معموال پوشال نجاری و یا انواع دیگر بستر در کف سالن پخش می  سالنهای با بستر پوشال: -8

 شود.)تراشه چوب، کاه خرد شده، خرده های کاغذ، پوسته غالت، خاک اره، ماسه( 

 از ویژگیهای بستر مناسب 

  ،جاذب رطوبت 

  ،ایجاد گرد و خاک کم 

 از مواد آلوده کننده و کپک زدگی و مواد زائد، عاری 

  .ارزان و قابل دسترس بودن آن می باشد 

 
               





سانتی متر می باشد که در مواقع لزوم می توان  5-1بستر باید به طور یکنواخت پخش شود. عمق مناسب بستر  

-0کیلوگرم در هر متر مربع ( )بستر کاه گندم  5/8-0سانتی متر افزایش داد. )پوشال نجاری  81عمق آن را تا 

 کیلوگرم در متر مکعب( در تابستان کمتر و در زمستان بیشتر. 5/2

درصد حفظ شود. مهمترین مشکل در رطوبت باالی بستر بروز بیماری  21-71رطوبت پوشال باید بین 

باال رفتن گاز بر کوکسیدوز است. ضمنا در صورتیکه کیفیت بستر نامناسب باشد و رطوبت باال باشد علوه 

یز افزایش می یابد.. آمونیک در سالن، میزان سوختگیهای سینه، پا و مشکالت کوکسیدوز و کپک زدگی و .. ن

 دالیل رطوبت باال و کیفیت نامناسب بستر شامل:

 ،شکل آبخوریها و تنظیم آنها 

   ،تهویه نامناسب 

  ،رطوبت باالی سالن 

  ،زیاد بودن نمک یا پروتئین جیره 

  ،وجود بیماری و بروز اسهال 

  ،تراکم باالی گله 

 ...کیفیت بد چربی یا فساد چربی و 

 

: در این سالنها معموال دو سوم از سالن اسکلت یا نرده )از جنس آهن پوشال و نردهسالنهای با بستر  -2

یا چوب یا پالستیک فشرده( و یک سوم آن از بستر پوشال تشکیل شده است. این سالنها برای گله 

های مادر بویژه گله های مادر گوشتی بکار می روند. به طور معمولی کف نرده ای در دو طرف سالن 

سانتی  51در یک سوم میانی قرار می گیرد. ممکن است نرده در وسط هم باشد. ارتفاع نرده ها  و بستر

سانتی متر( می باشد. باید در ارتفاع توری نصب کرد تا طیور به زیر نرده ها نروند.  61متر)حداکثر 

ها در طول  سانتی متر است جهت نرده 5/2سانتی متر عرض دارند و فاصله آنها از هم  5/2-5نرده ها 

سالن است. دانخوریها و آبخوریها روی نرده نصب می شوند تا مدت توقف روی نرده ها بیشتر و 

فضوالت در این قسمت تولید شود. بهداشت در این سالنها بهتر است، به خاطر پرشی که مرغها انجام 

تراکم در واحد  می دهند زیاد چاق نمی شوند و باروری باالست. نیروی انسانی کمتری الزم است و

بیشتر(. ساخت و نگهداری این سالنها هزینه بر  درصد 21سطح برای نگهداری مرغها بیشتر است)

  است.

 .در سالنهای جدید با النه تخمگذاری اتوماتیک معموال اسلت در دو طرف النه قرار می گیرد 





 
ه تشکیل شده است و در این سالنها سالنهای با بستر تمام نرده: در این سالنها بستر تماما از اسلت یا نرد -7

افزایش داد. اینگونه سالنها بسیار بهداشتی هستند و طیور با فضوالت  درصد 51تراکم را می توان تا 

پیدا تماس ندارد و گرد و خاکی وجود ندارد و به کارگر کمتری هم نیاز است. این سالنها زیاد رواج 

 نکرده اند.

 
: در حال حاضر بیشتر برای پرورش نیمچه های تخمگذار و گله  (cage houses)سالنهای قفس دار -0

های تخمگذار تجارتی استفاده می شود. ولی در آینده ممکن است جوجه های گوشتی و گله های 

 مادر نیز در داخل قفسها صورت گیرد.

 

 





 
روی کف سیستم گودال عمیق: در این سیستم زیر سالن یک گودال قرار دارد و مرغها در قفس یا بر  -5

تمام نرده پرورش می یابند و کود مرغها در دوره پرورش به گودال زیر می ریزد گودال جمع آوری 

 متر ارتفاع دارد پس از جمع آوری یک دوره کود گودال جمع آوری می شود. 2تا  1/8کود حدود 

 

 
 

 

 شرایط محیطی 
درجه است. طیور بدلیل فعالیتهای ماهیچه ای و متابولیکی بطور مداوم حرارت  08دمای بدن طیور حدود  دما:

تولید می کنند و حرارت تولید شده باید از بدن دفع شود. روشهای مختلفی برای دفع حرارت از بدن وجود 

 دارد.





 : که می تواند بوسیله کالریمتر اندازه گیری شود که خود شامل sensible heatگرمای محسوس یا  -8

 (Radiationتابش) -الف

 (Conductionانتقال) -ب

 (Convectionجابجایی) -ج

  این گرما باعث افزایش حرارت محیطی می شود 

 .این گرما در اثر فعالیت عضالنی و متابولیکی طیور در اثر مصرف غذا می باشد 

 : Latent heatمحسوس یا گرمای نهان یا غیر  -2

گرمایی است که برای تبخیر آب تنفسی مورد نیاز است و این عمل عمدتا در مجرای تنفسی رخ می دهد. 

 کالری گرما نیاز دارد. 533برای اینکه یک گرم آب از حالت مایع به بخار تبدیل شود به 

ن بیشتر بوسیله محسوس و در  درجه باشد تنظیم کاهش حرارت بد 3/26زمانیکه درجه حرارت محیط زیر 

 کاهش حرارت بیشتر بوسیله تبخیر آب از دستگاه تنفسی صورت می گیرد. 3/26درجه حرارت باالی 

  از کل حرارت تولیدی توسط روش محسوس دفع می شود. درصد 35درجه  28در دمای 

 

رت می تواند با تابش گرما عمدتا از بدن پرنده به محیط اطراف ساتع می شود. همچنین جریان حرا تابش:

مستقیم خورشید به سمت پرنده باشد. در صورت عدم وجود عایق حرارتی در سقف، دمای آشیانه در اثر تابش 

درجه افزایش یابد. سطوح سفید، اشعه را منعکس می کنند لذا از رنگ سفید  5-81در یک روز آفتابی می تواند 

هایی که در جهت شرق به غرب قرار گرفته اند میزان حرارت برای سقف آشیانه می توان استفاده کرد. آشیانه 

دریافتی شان به حداقل می رسد. و در آشیانه های شمال به جنوب در صبح قسمت شرقی و بعد از ظهر قسمت 

 غربی بیشتر گرم می شود لذا پرنده ها به سمت خنک تر آشیانه حرکت می کنند.

 
درجه سانتیگراد است منتقل می   08گرما از پرنده به شیئی که با آن تماس دارد و دمایش پایین تر از  تماس:

تر است به علت تبخیر در بستر، شود. در شرایط اوج تنش گرمایی و بویژه در نقاطی از سالن که بستر مرطوب

 گرما ممکن است از بستر به پرنده منتقل شود.





میلی متر( الیه هایی را در اطراف بدن پرنده تشکیل می دهد که دمای  8-2ده )بین هوای مجاور پرن جابجایی:

درجه سانتی گراد الیه هوای مجاور بدن پرنده  71آن بسیار نزدیک به دمای بدن پرنده است برای مثال در دمای 

ارت از بدن پرنده درجه سانتی گراد می باشد و با حرکت پرنده، الیه هوای پرنده از بین رفته و حر 72حدود 

دفع می شود. لذا با به حرکت در آوردن هوای مجاور پرنده می توان اثر خنک کنندگی ایجاد نمود. این خنک 

درجه مفید خواهد بود. وقتی که دمای هوا به دمای این الیه نزدیک می  72کنندگی جریان هوا فقط تا دمای 

 شود اثر خنک کنندگی از بین می رود.

  می باشد. برای مثال سرعت  2دفع حرارت بوسیله جابجایی متناسب با سرعت هوا  بتوان به طور کلی

 برابر افزایش می یابد. 0متر در دقیقه، اثر خنک کنندگی هوا را  5متر در دقیقه در مقایسه با  81هوای 

 

  :(Evaporation)تبخیر

دارند اما پرندگان از طریق له له زدن و دفع پرنده ها عرق نمی کنند لذا این مکانیسم خنک کردن را در اختیار ن

درجه تبخیر بهترین راه دفع حرارت  21رطوبت از طریق هوای بازدم گرما را از دست می دهند. در دمای باالی 

 پرنده است.

کاهش می یابد همچنین تجمع  درصد 81زمانیکه پرنده های بالغ سر را زیر بال قرار می دهند اتالف حرارت 

ی اتالف حرارت می شود. پرندگان با انداختن بال و عدم تماس با یکدیگر تا درصد 81وجب کاهش پرنده ها م

 از دفع حرارت از بدن خود را افزایش می دهند. درصد 1

از حجم هوای  درصد 11در اثر له له زدن جریان هوا به کیسه های هوایی افزایش می یابد )کیسه های هوایی 

د( لذا پرندگان چاق به دلیل پایین بودن حجم موثر کیسه های هوایی به تنش دمی و بازدمی را دارا هستن

 تر هستند. حرارتی مستعد

 .از طریق دفع مدفوع و تولید تخم مرغ هم مقداری از حرارت بدن دفع می گردد 

 

 مکانیسم تنظیم حرارت بدن:

( بدون اینکه حرارتی توسط بدن تولید شود درجه physical regulation zoneدر ناحیه تنظیم فیزیکی )

حرارت آن ثابت می ماند در این محدوده در هنگام گرم یا سرد شدن بدن با تنظیم جریان خون به سطح یا 

عمق، بدن دما را کنترل می کند لذا حرارتی توسط بدن برای تنظیم دما تولید نمی شود اگر درجه حرارت از 

کمتر شود بدن برای ثابت نگه داشتن حرارت بدن  .lower critical tempبحرانی نقطه پایینی درجه حرارت 

باید حرارت تولید کند این افزایش در تولید حرارت از طریق افزایش مصرف ذخیره چربی بدن صورت می 





 گیرد به این ناحیه که کنترل درجه حرارت بدن با افزایش مصرف خوراک و متابولیسم بیشتر امکان پذیر است

ناحیه تنظیم شیمیایی می گویند این افزایش تولید حرارت توسط بدن حدی دارد و بیشتر از آن حرارت بدن نیز 

کاهش خواهد یافت و در نهایت مرغ از سرما تلف می شود. اگر دما باالتر برود مرغ از طریق انبساط و انقباض 

به دفع حرارت می کند. و بعد از آن با له له زدن رگها قادر به تنظیم حرارت نخواهد بود لذا با له له زدن شروع 

نیز دمای بدن را نمی تواند کنترل کند و دمای بدن افزایش می یابد و فعالیت آنزیمها مختل وسرانجام مرغ در 

اثر گرما تلف می شود. لذا دمای مناسب در سالن باید در محدوده تنظیم فیزیکی باشد تا حداقل تولید حرارت 

 ثابت بماند. دمای بدن مرغ

  72درجه می باشد. البته در هفته اول دمای مناسب حدود  20تا  81دمای مناسب مورد نیاز مرغ بین 

درجه برسد و پس از  21-20درجه کاهش می یابد تا به  2درجه می باشد پس از آن معموال هر هفته دما 

 آن ثابت می ماند.

  ها خواهند مرد. درجه سانتی گراد برسد پرنده 01اگر دمای محیط به 

  درجه تاج وریش پرنده ها یخ  -2درجه هم تعداد اندکی پرنده زنده می مانند در دمای  -81در دمای

 می زند.

  در صورتیکه رطوبت هوا در حد متوسط باشد اگر حرارت محیط بهc22  درجه  برسد پرنده شروع به

 له له زدن می کند.

 ر شرایط محیطی گرم مرغ برای جلوگیری از افزایش در اثر مصرف غذا حرارت تولید می شود لذا د

 حرارت تولید مصرف خوراک خود را کاهش می دهد.

  در هوای گرم برای اینکه پرنده حرارت کمتری تولید کند تحرک کمتری انجام می دهد  لذا حرکت به

 سوی مصرف غذا و جفت گیری کم می شود.  

 

 راههای مقابله با استرس گرمایی:
  در ساعت خنک روز و افزایش تحریک مصرف خوراک.خوراک دهی 

 ( افزایش سرعت جریان هواm/s7 در باالی سطح پرندگان ) 

 خشک نگه داشتن بستر جهت جلوگیری از افزایش رطوبت نسبی 

 % ظرفیت( درصد 11کاهش تراکم گله )در تابستان 

 استفاده از سیستمهای خنک کننده پوشال یا مه پاش 

 وش خوراک کردن جیرهتحریک مصرف خوراک با خ 





 خوراک به صورت کرامبل تغییر ساختار 

 رعایت جهت مناسب سالن مرغداری که باید شرق به غرب باشد 

  خنک نگه داشتن آب 

 استفاده از رنگهای روشن برای سقف و دیوارهای سالن 

 آبپاشی سقف و محوطه سالن 

  تغییر سطح انرژی جیره: اگر چه با افزایش انرژی مصرف خوراک کاهش می یابد ولی این عمل در 

 دما ی باال به دقت صورت نمی گیرد.

  استفاده از چربی به دلیلHI .پایین اثر مهمی در کاهش تنش حرارتی و افزایش انرژی جیره داد 

  تغییر سطحCP جیره  : به دلیل اینکهHI درموقع تنش حرارتی افزودن درصد  باالیی دارد لذاCP  به

منظور متعادل کردن جیره در زمان کاهش خوراک مناسب نیست بلکه افزودن اسیدهای آمینه ضروری و 

 باالنس کردن آنها مهمتر است.

  افزودن ویتامینC (gr/ton 851الکترولیت ها شامل ،)NH4Cl (1/1  ،)درصدKCl(5/1 

 درصد( 8/1-8درصد(،جوش شیرین)

  وبترط
بت سالن مرغداری باید کنترل شود. اگر رطوبت پایین باشد ممکن است موجب دهیدراته شدن جوجه رطو

ها و افزایش گرد وخاک سالن شود و اگر رطوبت سالن بیش از حد باشد موجب کاهش توانایی دفع 

رطوبت در سالن حرارت توسط پرنده، افزایش رطوبت بستر و کاهش ظرفیت تنفسی پرنده می شود. منابع 

 رطوبت مدفوع، بخارات تنفسی و آبخوریها هستند.

گاهی درهوای گرم به علت باال بودن رطوبت حالت شرجی پیش می آید که در چنین شرایط تنفس طیور 

دچار مشکل می شود زیرا پرنده قادر به دفع حرارت بدن از طریق تبخیر تنفسی نیست. شاید دفع رطوبت 

د زیرا با افزایش ظرفیت سیستم تهویه می توان رطوبت را از سالن خارج نمود ولی در تابستان مشکل نباش

در زمستان به دلیل پایین بودن قدرت نگهداری رطوبت هوای سرد و مشکل بودن افزایش سرعت تهویه 

 ممکن است رطوبت آشیانه و بستر باال برود.

اخل سالن است زیرا با افزایش دمای هوا مهمترین راه دفع رطوبت از سالن در زمستان گرم کردن هوای د

 قدرت جذب رطوبت هوا افزایش می یابد.

 درصد 51باشد چنانچه رطوبت به زیر  درصد 65-31روز اول ورود جوجه باید حدود  7رطوبت نسبی در 

برسد جوجه ها دهیدراته می شوند و پس از آن رطوبت مناسب هوای سالن بسته به دمای هوا و شرایط 





 01-61است. برای جوجه های تخمگذار در بستر و قفس رطوبت نسبی  درصد 61-31حدود  پرنده در

 توصیه شده است. درصد

 درصد 81-71و برای پرندگان بالغ  درصد 21-01رطوبت مناسب بستر برای جوجه های در حال رشد 

 است.

 برای کاهش رطوبت سالن:

 کنترل تهویه سالن -8

می  درصدی قدرت جذب هوا 5ه  افزایش دما موجب افزایش درج 5/1) افزایش قدرت گرم کننده ها -2

 شود(.

 زیر و رو کردن پوشال) هفته ای یکمرتبه در ساعات گرم روز( و ریختن پوشال تازه -7

 جلوگیری از اسهال و مصرف زیاد آب -0

 و .... -5

 هوای سالن
می شود. آلودگی در اثر رشد و فعالیت طیور گازهایی تولید می شود که موجب تغییر کیفیت هوای سالن 

های عمده شامل گرد و غبار، آمونیاک، دی اکسید کربن، منوکسید کربن، سولفید هیدروژن، بخار آب زیاد 

 و متان می باشد.

این مواد بویژه گرد و غبار و آمونیاک از دو طریق بر روی پرنده اثر می گذارند یکی اثر مستقیم مضر بر 

است که منجر به بیماری و کاهش قدرت تنفسی پرنده می شود و روی ریه ها و ایجاد ضایعات در ریه ها 

دیگری واکنش این مواد با اکسیژن و کاهش میزان اکسیژن دریافتی توسط پرنده که مشکالتی همچون 

 آسیت را به دنبال خواهد داشت.

 حد مجاز گازها:

 Co2  > ppm 7111 

 ppm25   <آمونیاک   

 %0     <متان   

H2S   >   110/1 

بوی بد سالنهای مرغداری عمدتا بخاطر وجود گاز آمونیاک است، بخصوص وقتی که با  مونیاک:آ

 85ppmرطوبت سالن توام باشد. خوشبختانه انسان می تواند مقدار کم آمونیاک را تشخیص دهد. غلظت 





-7آن موجب سوزش شدید چشمها طی  ppm 01-51آمونیاک توسط انسان قابل تشخیص است و میزان 

باشد می تواند سبب سوزش مجاری  ppm25دقیقه می شود. در صورتیکه میزان آمونیاک بیشتر از  2

 تنفسی پرنده ها و مستعد کردن آنها به سایر عفونتها شود.

کسید آمونیاک از تجزیه اسید اوریک ادرار و مدفوع بوجود می آید و در اثر ترکیب با آب تولید هیدرو

 آمونیوم می کند که بسیار سوزاننده است.
NH3+H2O                   NH4OH        

اگر غلظت آمونیاک باال باشد زمانیکه طیور بر روی بستر استراحت می کنند موجب سوختن سینه و مفصل 

 خرگوشی در آنها می شود.

 راههای کاستن آمونیاک:

  و...(کاهش رطوبت بستر)تعویض بستر مرطوب 

  کاهشPH  بدار یا زئولیتآبستر با افزودن سولفات آهن، اسید فسفریک 

 تهویه مناسب 

 یری از دفع زیاد آمونیاک از طریق مواردی همچون کاهش سطح پروتئین جیره، پلی ساکاریدهای وگجل

 و... غیر نشاسته ای)استفاده از آنزیم(

 تنظیم ارتفاع آبخوریها و آب درون آبخوریها 

 

 و غبار:ذرات گرد 

میلی گرم در متر  2-5بیشتر ذرات گرد و غبار از پر و پوست پرندگان کنده می شوند. میانگین ذرات 

 مکعب می باشدکه بیش از آن می تواند موجب بروز مشکالت تنفسی در طیور و پرسنل شوند.

موجب سوزش ریه ذرات گرد وغبار می توانند باکتریها و ویروسها را حمل کنند. ضمنا با جذب آمونیاک 

 ها می شوند.

  

 





 (Ventilation)تهویه
 

تهویه سالنها به منظور تامین اکسیژن، دفع رطوبت، آمونیاک، گردوخاک و تنظیم حرارت سالن صورت می 

 گیرد.

 تهویه ممکن به صورت های زیر باشد:

 تهویه فشار منفی: -الف

و به دلیل ایجاد خال از طرف دیگر هوا وارد در این نوع تهویه هوا از یک طرف توسط هواکش ها خارج شده 

 می شود. همچنین میزان هوای خروجی بیشتر از هوای ورودی است.

 تهویه فشار مثبت: -ب

 در این سیستم هوای تمیز توسط فن وارد سالن شده و از طرف دیگر هوای کثیف خارج می شود.

 تهویه با فشار مساوی: -ج

 ورودی و خروجی برابر است.در این نوع تهویه میزان هوای 

 

 امروزه معموال از تهویه با فشار منفی استفاده می شود زیرا.

 در این روش گردو خاک ایجاد نمی شود. -8

 تعداد هواکش کمتری استفاده می شود. -2

 کنترل تهویه بهتر صورت می گیرد. -7

 

 اشد.در تقسیم بندی دیگر ممکن است تهویه به صورت عرضی، تونلی یا سقفی یا مضاعف ب

 

متر باشد و سرعت جریان هوا بیش از میزان مورد نیاز تامین  61در تهویه تونلی اگر طول سالن بیش از 

 شود می توان ورودی هوا را در مرکز سالن و هواکشها را در دو انتها یا برعکس، نصب کرد.

                         





                            
متر است می توان از تهویه  82و یا سالنهای با عرض غیر استاندارد و بیشتر از  برای مناطق بسیار گرم

 سقفی استفاده نمود. برای مناطق سردسیر نیز می توان از این سیستم استفاده کرد.

                      

 
  سانتی متری و هوادهی ها در  61-31در حالت معمول توصیه می شود که هواکشها در ارتفاع

 سانتی متری از کف نصب شوند. 821ارتفاع 

 

 

 محاسبه هوای مورد نیاز
)فوت CFM 12/1به طور کلی میزان هوای مورد نیاز به ازاء هر پوند وزن زنده و هر درجه فارنهایت طیور 

 مکعب در دقیقه(می باشد.

 





 
 میزان هوای مورد نیاز، برای حداکثر دما و حداکثر وزن زنده در نظرگرفته می شود. 

 

قطعه ای با  81111پوند( و ظرفیت 5/5کیلوگرم ) 5/2برای مثال برای یک مرغداری گوشتی باوزن 

F 811(oحداکثر دمای 
c3/73: ) 

 01111×0/0=  00111 (پوند)کل وزن زنده    

 12/1×)دما(811×)وزن(CFM 881111=55111هوای مورد نیاز 

 :طبق راهنمای پرورشی راس 

 

یرای هر پرنده توصیه  CFM 6-3هفته  81( و بیش از C 75)F21هایالین: برای دمای بیرون  تخمگذار

 کرده است.

      بر اساس سرعت جریان هوا محاسبه شود.) بحث بهتر است میزان هوای مورد نیاز  سیرگرم مناطق در

 در کالس(

 محاسبه تعداد هواکش مورد نیاز:

برای این منظور هوای مورد نیاز محاسبه شده را تقسیم بر قدرت یا ظرفیت هواکش می کنیم. هواکشهایی 

که در مرغداریها بکار می روند دارای قدرتهای متفاوت ولی مشخص هستند. قدرت آنها را ممکن است 

درت کمتر از یا متر مکعب در ساعت بیان کنند که البته برای مرغداری هواکشهای با ق CFMبراساس 

5111  CFM  متر معموال  2/1کمتر استفاده می شود. هواکشهای با قطرCFM 81111 (CMM 215  و )

 ( تهویه دارند.CMM 151)CFM   71111قدرت  0/8هواکشهای بزرگتر با قطر 

 اسمی آنهاست. درصد 11-15ظرفیت هواکش ها 

 

 تهویه تونلی





ه کمتری بوجود می آید. در تهویه تونلی سرعت جریان موجب کنترل بهتر روشنایی می شود و فضای مرد

بر سر مرغها( و لذا اثر خنک کنندگی آن بیشتر است. معموال از هواکشها با متر در دقیقه  811) هوا باالتر

 سانتی متر و ارتفاع هوادهی  11-821سانتی متری در ارتفاع  811- 801قطر 

 متر از کف استفاده می شود. 2/8 -5/8

 

 

 مورد نیاز ورودی هوا: مساحت
(یک اینچ مربع یا  CFM 0متر مکعب( هوای خروجی در دقیقه)  887/1فوت مکعب ) 0برای تامین هر 

سانتی متر مربع دریچه یا پنجره ورود هوا در نظر می گیرند. دریچه های ورود هوا با عرض  5/6حدود 

 متری توصیه می شود. 3-81( و با طول cm 61کم)حدود 

سانتی متر  1اینچ یا  25/8رگیر یا پوشال جلوی دریچه های ورود هوا نصب شود این مقدار به چنانچه نو

مربع افزایش می یابد. حتی االمکان ورودی های هوا در ارتفاع باال قرار گیرند. می توان کرکره 

تغییر سانتی متر روی دریچه های هوا نصب کرد این کرکره ها عالوه بر  5-81( با عرض shutterهایی)

 سرعت جریان هوای ورودی مقدار هوا را نیز در تابستان و زمستان تنظیم می کنند.

 .باعث بهبود هوا می گردد یا نورگیری برای هواکش و اتاق تهویه در قسمت هواده Ductاستفاده از 

 

  تهویه طبیعی:

د هوا ایجاد می شود. در این تهویه نباید پنجره ها مقابل هم قرار گیرند در غیر اینصورت کوران شدی

معموال پنجره های جنوبی در نزدیک کف )یک متری کف( و پنجره های شمالی را نزدیک سقف )نیم 

 متری سقف( در نظر می گیرند. در تهویه طبیعی نسبت ورود هوا به خروج آن نباید کمتر از یک دوم باشد.

 استفاده می شود. VERبرای ارزیابی کارایی هواکشها از معیار 

 که هر چه مقدار آن بیشتر باشد بازده هواکش بهتر است.                                            

 
 





 

 
 

 

 خنک کردن سالنهای پرورش طیور:

باشد تنها با تهویه سالن نمی توان محیط راحتی   C o  22در صورتیکه دمای هوای بیرون سالن بیشتر از

 برای مرغها فراهم نمود لذا باید از سیستم خنک کننده استفاده نمود.

 سیستم های خنک کننده شامل:

که در این سیستم هوای گرم بیرون از میان پوشال مرطوب عبور می کند، پوشال:  -سیستم هواکش -8

دمای هوا کاهش می یابد. با دانستن دمای هوای بیرون  حرارت آن موجب تبخیر آب پوشال می شود و

 رطوبت نسبی آن می توان میزان افت دمای حاصل از سیستم پوشال را محاسبه کرد . درصدو 

باشد این نوع خنک کننده بی اثر خواهد بود. و اگر رطوبت  درصد 811اگر رطوبت هوای خارج از آشیانه 

درجه بوسیله خنک کننده تبخیری  85-21ر تئوری دمای هوا باشد از نظ درصد 21نسبی هوای ورودی 

می باشد امکان خنک کردن هوا  درصد 61-31کاهش می یابد ولی در اغلب شرایط که رطوبت نسبی بین 

 5% باشد پتانسیل خنک کردن هوا به میزان  35درجه وجود دارد و در صورتیکه بیش از  1-81به میزان 

 افزایش در رطوبت نسبی است. درصد 5درجه وجود دارد. هر درجه کاهش دما معادل 

می  chilling effect یکی دیگر از راههای خنک کردن طیور افزایش جریان هواست که به این عمل

 گویند.

oدرجه در مرغ های مادر بالغ ) 22استفاده از جریان باالی هوا اثر خنک کنندگی جریان هوا دمای 
C ) 

oاثر خنک کنندگی ) m/minسرعت هوا 
C ) 





85 5/1 

71 8 

05 2 

61 7 

35 0 

21 5 

815 6 

بدست می آید. طی عبور هوای خنک  851 سطح پوشال از تقسیم میزان خروجی هوا در دقیقه بر عدد ثابت

سانتی گراد )در  23در صورتیکه دمای سالن به  .درجه باشد 5/0از سالن افزایش دمای آن نباید بیش از 

o بعضی منابع
C 25 .رسید بهتر است سیستم پوشال قطع شود ) 

 مت آب باید به طور یکنواخت جریان داشته باشد و همه قسمتهای پوشال خیس باشد ) ضخا

 سانتی متر بسته به نوع پوشال متغییر می باشد(. 5/2-85پوشال ممکن از 

 

در این روش هوای ورودی از طریق یک کالهک که در آن مه پاش با  :استفاده از سیستم مه پاش -2

فشار قوی نصب گردیده مرطوب می شود و همزمان با این عمل درجه حرارت های ورودی کاهش 

 اتمسفر(  51-61میکرون)فشار  81-85که آب را به صورت ذراتی به قطر حدود  می یابد

 





 

 
 

 .استفاده از فیلتر های رسوب گیر برای این سیستم )بسته به سختی آب( ضروری می باشد 

در این روش از آب  درجه می تواند دمای سالن را پایین بیاورد( 5آب پاشی بر روی آشیانه )تا   -7

 استفاده می شود.پاشهای گردان 

 

 سیستمهای گرم کننده

 

 یکی از فاکتورهای مهم پرورش طیور تامین نیاز حرارتی آنها می باشد.

 انواع مولد های حرارت :

مادرهای مصنوعی نفتی، گازی، برقی، المپهای اشعه مادون قرمز، انواع بخاریها، سیستمهای مولد هوای گرم 

)شوفاژها( و منابع انرژی اساسا شامل گازوئیل، نفت سفید، گاز، برق می )هیتر(، دستگاههای حرارت مرکزی 

 باشد.

هفتگی جوجه ها استفاده می شود. مادر مصنوعی معموال با طناب یا  7-0از مادر های مصنوعی حداکثر تا سن  

سالن خارج کابل به سقف آویزان می شود تا بتوان آن را باال یا پایین برد و در صورت عدم نیاز آن را از 

 511-351متر قطر دارند. اکثر مادرهای مصنوعی نوع چتردار ظرفیتی حدود  5/8-0/2نمود.مادرهای گازی 

 متر می باشد. 5/1قطعه جوجه دارند. مادرها معموال دردوردیف در سالن نصب می شود. و ارتفاع آنها از کف 

متری( از لبه مادر مصنوعی به طور دایره  8سانتی متری)حداکثر  11-21اطراف مادر مصنوعی حصار در فاصله 

متر  5/1ای نصب می کنند و با بزرگ شدن جوجه ها حصار را نبز بزرگتر می کنند. ارتفاع این حصار حدود 

 می باشد. ممکن است زیر مادر مصنوعی المپ استفاده می شود.

 المپ و حفاظ به مدت یک هفته کافی است.





 لن تولید و هوای گرم توسط کانال به داخل هدایت می شود.معموال حرارت در خارج سا ها:هیتر

 ترموستاتهایی وجود دارند که کار هیتر را کنترل می کند ترموستاتها داخل سالن نصب می شوند.

 شوفاژ برای مرغهای قفس تولید می شود .

 سنجیده می شود.  BTUظرفیت دستگاههای گرمایی با واحد کیلو کالری یا واحد

 Kcal 261/7BTU=8    

: برای تامین این دما 7x82x 811برای یک سالنC 75محاسبه ظرفیت حرارتی برای حداکثر تولید حرارت 

 کیلوکالری برای هر متر مکعب فضا الزم است.  01-11به منبع حرارتی با قدرت 

286111=61 × 7611=7×82×811  
 

طیور بویژه جوجه های گوشتی صورت گرفته در چند دهه اخیر پیشرفتهای قابل مالحظه ای در زمینه عملکرد 

است که این امر ناشی از بهبود عوامل مدیریتی، تغذیه ای، ژنتیکی، بهداشتی و بکار گیری تکنولوژی در صنعت 

های مدرن امروزی باید با نگاهی تازه و متفاوت باشد. جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی سویهطیور می

توان به حداکثر عملکرد و بازده دست یافت که بتوان تمام نیازهای پرنده را زمانی می به صنعت طیور نگریست.

به طور دقیق تامین نمود. یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر میزان تولید و بازده مجتمع های پرورش طیور 

استفاده از باشد. افزایش روز افزون هزینه های نیروی انسانی و انرژی اهمیت تاسیسات و تجهیزات می

 تکنولوژی در تاسیسات و تجهیزات مدرن را چندین برابر نموده است.

مهمترین تفاوت سرمایه گذاری بین صنعت طیور و سایر بخش های کشاورزی هزینه باالی تاسیسات و 

سال گذشته دستیابی به اندازه مناسب سالنهای مرغداری از لحاظ  51باشد. طی تجهیزات در بخش طیور می

اقتصادی مهمترین بحث تولید کنندگان و سازندگان سالنهای طیور بوده است. تاریخ صنعت مرغداری نشان 

داده است همیشه مرغدارانی که سالنهای بزرگ داشته اند جز موفق ترین افراد صنعت بوده اند. واقعیت این 

یابد. در حال حاضر اکثر سالنهای میاست که با افزایش ابعاد سالنها، هزینه تولید به ازاء هر متر مربع کاهش 

در  811شوند. اگر چه سالنهایی با ابعاد متر ساخته می 81تا  82متر و عرض بین  851مرغداری مدرن به طول 

 متر نیز ساخته شده اند. 28

  





 نمونه ای ازسالنهای مدرن

   
                          

شوند با این حال استفاده از آنها بستگی به کاهش هزینه تولید میهرچند سالنهای بزرگ موجب افزایش بازده و 

عواملی همچون بکارگیری تجهیزات پیشرفته جهت فراهم نمودن نیازهای مرغ، مالحظات کارشناسی و 

 مهندسی هنگام ساخت سالنها، سیستم های گرمایشی و تهویه مورد استفاده و امکان مدیریت این سالنها دارد. 

خود سالن تنها بخشی از کل هزینه است و سایرهزینه های مربوطه نیز از اهمیت زیادی هزینه ساخت 

برخوردارند. جهت مشخص شدن این موضوع بهتر است مقایسه ای را بین دو فارم انجام دهیم. یکی از فارم ها 

 8111سالن  سالن که با مساحت هر 0متر مربع و فارم دیگر دارای  8211سالن با مساحت هر سالن  6دارای 

سیستم دانخوری و  6سیستم کنترل و تجهیزات برق، آب و سوخت،  6باشد. برای فارم اول به متر مربع می

 6گروه هواکش جهت تهویه تونلی،  6تابلو کنترل به همراه حس گرها،  6سیلوی ذخیره دان،  6آبخوری و

ری نیاز است. در صورتیکه برای فارم سیستم خنک کننده تبخی 6دستگاه باز و بسته نمودن ورودیهای هوا و 

باشد. نکته مهم این است که تعداد و میزان دستگاهها و سیستم هایی سری از موارد فوق مورد نیاز می 0دوم، 

که ذکر شد در سالنهای بزرگتر در مقایسه با سالنهای کوچکتر تفاوت چندانی ندارد و این یکی از دالیل احداث 

باشد. اگر سالنها با فاصله و جدا از هم ساخته شوند هزینه جاده سازی برای زرگ میسالنهای مدرن در ابعاد ب

 آنها نیز قابل مالحظه خواهد بود.
 

 مالحظات تهویه ای و گرمایشی

باشد. اکثر یک مسئله مهم دیگر در زمینه احداث سالنهای بزرگتر توجه به تهویه و سیستم گرمایشی سالنها می

باشند تا در فصول سرد متر می 61به صورت تونلی ساخته میشوند دارای طول کمتر از  سالنهایی که در ایران

سالنها دارای هوای یکنواختی باشند. با این وجود در این سالنها نیز هنوز هوای سالن یکنواخت نیست زیرا در 

هد بود، ضمن اینکه قسمت ورودی هوا )پد( دما پایین و در انتهای دیگر سالن) قسمت خروجی هوا( باالتر خوا

از نظر آلودگی در محل ورود هوا یعنی ابتدای سالن معموال هوای تمیز و در قسمت خروجی، هوای آلوده با 





درجه سانتی گراد  5تواند بیش از گاز باال خواهیم داشت. در این سیستم اختالف دما در دو قسمت سالن می

درجه باشد. در صورتیکه طول سالن بیشتر از  2متر ازباشد در حالی که در شرایط مطلوب این مقدار باید ک

شود البته همانطوریکه ذکر شد این مشکل اغلب در فصول سرد بوجود مقدار مذکور باشد شرایط وخیم تر می

آید. به عبارت دیگر سیستمهای تونلی موجود در کشور فقط برای حداکثر تهویه )البته نه به طور کامل( می

( بایستی سیستم دیگری را بکار Minimum ventilationهت تامین حداقل تهویه )باشند و جمناسب می

( و 2( روی دیوار طولی)شکلinlets Airگرفت. بدین منظور در سالنهای بزرگ از دریچه های ورود هوا)

 شود.هواکشهای حداقل روی سقف یا دیوار طولی استفاده می

 

 در دیوار جانبی سالننمونه دریچه ورود هوا و نحوه قرار گرفتن آن 

    
 

در هوای سرد سیستم تهویه تونلی از کار افتاده و هواکش های حداقل بهمراه دریچه های ورود هوا  عمل 

کنند و نیاز به تکنولوژی دهند. دریچه های ورود هوا بر اساس فشار استاتیک سالن کار میتهویه را انجام می

 باالیی دارند.

استفاده از ورودیهای هوا و با تنظیم فشار منفی سالن، سرعت و مسیر جریان هوا درسالن قابل در این سیستم با 

شود هوای گرم نزدیک سقف بر تنظیم است. به علت اینکه هوای ورودی با هوای گرم نزدیک سقف ترکیب می

افزایش دمای  گردد. همینطور باروی سر پرنده ها منتقل شده و در نتیجه در مصرف سوخت صرفه جویی می

یابد و بدین ترتیب هوای ورودی قابلیت نگهداری رطوبت آن افزایش یافته و رطوبت نسبی هوا کاهش می

 .شودموجب کاهش رطوبت بستر می





  
 طریقه مخلوط شدن هوای سرد با هوای گرم در تهویه حداقل

       
 

درجه گرمتر از هوای نزدیک کف  5الزم به یاد آوری است که دمای هوای نزدیک سقف ممکن است بیش از  

 سالن باشد

 (.0)شکل
 تفاوت دمای قسمتهای مختلف سالن مرغداری -1شکل                             

                          
 

بزرگ حل شده و در عین حال در مصرف سوخت نیز ین ترتیب مشکل تهویه در فصول سرد در سالنهای بد

 صرفه جویی شده است.

تردیدی وجود ندارد که سویه های گوشتی امروزی نسبت به گذشته به استرس گرمایی حساسیت بیشتری از 

دهند و این به خاطر سرعت رشد باالی این جوجه ها است. به دلیل مصرف خوراک و میزان خود نشان می

شود. پایین بودن نسبت سطح به حجم بدن درجوجه تولید میین جوجه ها حرارت بیشتری عضله بیشتر در ا

  های گوشتی امروزی امکان دفع حرارت تولیدی به محیط اطرف را با مشکل مواجه کرده است.

کاهش عملکرد و افزایش تلفات ناشی از استرس گرمایی در فصول گرم بویژه در شرایط آب و هوایی گرمسیر 

تا  2گرم و افزایش ضریب تبدیل به میزان  211باشد. کاهش وزن بدن به میزان ما امری اجتناب ناپذیر میکشور 

 درصد در فصول گرم نسبت به سایر فصول دور از انتظار نیست. 7





اگر چه راههای مختلفی همچون محدودیت غذایی، تغییر روشهای خوراک دهی، دستکاری جیره، استفاده از 

به خوراک و آب آشامیدنی و ... جهت کاهش اثر استرس گرمایی وجود دارد با این حال اکثر این مواد افزودنی 

 روشها با کاهش عملکرد همراه هستند.

باشد. یکی از راههای موثر جهت کاهش استرس گرمایی استفاده از سیستم تهویه و خنک کننده مناسب می

 باشند.درجه سانتیگراد می 21تا  1لن به میزان مدرن قادر به کاهش دمای سا سیستمهای تهویه تونلی

 نمونه ای از تهویه تونلی

 
 

باشند. شوند دارای تهویه تونلی میدرصد سالنهای جدید که در کشورهای پیشرفته ساخته می 11امروزه بیش از 

ایجاد هوای یکنواخت تاثیر سیستم تونلی بر عملکرد طیور به دلیل کنترل بهتر شرایط محیطی)از قبیل نور و...(، 

 (.8در سرتاسر سالن و افزایش سرعت جریان هوا قابل توجیه است)جدول
 

 1997مقایسه اثر نوع سالن )سالنهای با تهویه تونلی با سالنهای سنتی( بر عملکرد جوجه های گوشتی در تابستان 

 درصد تلفات ضریب تبدیل وزن بدن)کیلوگرم( نوع سالن

 6/7 18/2 27/3 تونلی

 9/8 21/2 11/3 سنتی

   

 81تا  7تواند به میزان سیستم خنک کننده تبخیری)پد یا مه پاش( بسته به رطوبت محیط و کار کرد صحیح می

درجه سانتی گراد دمای سالن را پایین بیاورد و پرنده را خنک کند. بعالوه در صورتیکه تهویه تونلی به طور 

متر در ثانیه ایجاد نماید  و این جریان هوا  7تا  5/2تواند سرعت جریان هوا ی صحیحی طراحی شود می

درجه پرنده را خنک نماید بدون اینکه دمای دماسنج پایین بیاید )دمای موثر یا  81تا  5میتواند به میزان 

Effective temperature)  





 درجه سانتیگراد 5/29کسان اثر خنک کنندگی جریان هوا بر عملکرد جوجه های گوشتی در دمای ی 

 
از طریق میزان هوای ورودی  -2از طریق تعداد هواکش  -8برای تنظیم سرعت جریان هوا سه راه وجود دارد 

 سطح مقطع سالن. -7

متر  811متر با  61( میزان هواکش مورد نیاز برای سالنm/s 5/2جالب اینکه برای ایجاد جریان هوای باال )

 .(6)شکلباشدبه همین خاطر استفاده از سالنهای بزرگتر مقرون به صرفه تر میطول به یک اندازه است. 

 

 تاثیر طول سالن بر سرعت جریان هوا
 

 
ر شده( به دو برابر لذا در صورت کاهش طول سالن و برای داشتن سرعت جریان هوای یکسان)در مثال ذک

 یعنی هزینه مضاعف!  هواکش و دو برابر پد سلولزی نیاز است....

 

 مالحظات مدیریتی:





-از لحاظ مدیریتی برای یک مرغدار کنترل و مدیریت تعداد سالنهای کمتر بهتر از تعداد سالن های بیشتر می

سلولزی، کنترل جوندگان و پاکسازی اطراف باشد. جمع آوری تلفات، تنظیم هواکش ها، کنترل کارایی پد های 

سالن، تخلیه کود، نگهداری سالن، تخلیه جوجه، تحویل دان، بازدید از سالنها توسط کارشناس و دامپزشک تنها 

 شود.بخشی از این تفاوتها را شامل می

 

 مالحظات مهندسی در ساخت سالنها

بات و کارشناسی بیشتر نیاز دارند. برای این به طور معمول سالنهای بزرگتر جهت احداث به طراحی، محاس

سالنها باید شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، جهت باد و ... توجه بیشتری نمود. برای طراحی و ساخت اینگونه 

سالنها افراد طراح و ناظر باید تخصص و صالحیت  مهندسی ساخت سالنها را داشته باشند و به تمام جزئیات 

داشته و به جزئیات مرتبط با سالنهای مرغداری هم تسلط کافی داشته باشند. در صورتی ساختمان سازی احاطه 

که اغلب در گذشته اینگونه موارد رعایت نشده است. حتی اگر طرح و نقشه مناسبی برای سالن ارائه شود ولی 

وارده به نظارت کافی صورت نگیرد مشکل همچنان پابرجاست. پی ریزی ساختمان، ستونها، محاسبه فشار 

سقف، عایق بندی مناسب، ضخامت دیوار سقف و کف، جهت قرار گرفتن سالنها، ابعاد سالن، ارتفاع دیوارها، 

شیب سقف، طریقه اتصال دیوار به سقف، چگونگی ایجاد سقف کاذب، مواد مورد استفاده برای ساخت و عایق 

ت که در هنگام ساخت سالنها باید مد نظر بندی و جلوگیری از تعریق یا ایجاد شبنم برخی از موارد مهمی اس

 قرار گیرد. 

 

 نتیجه گیری
 .احداث سالنهای مدرن و بزرگ مرغداری از لحاظ اقتصادی و فنی قابل توجیه است 

  یکی از معضالت در صنعت مرغداری کشور است که نیاز به ارائه  تهویه سالنهادر حال حاضر کنترل

 باشد.سیستم صحیح تهویه می

  کنترل کامل شرایط محیطی در سالنهای مدرن، امکان افزایش ظرفیت نیز وجود دارد.به دلیل 

  در مرغداری مورد توجه  تکنولوژی و اتوماسیوناستفاده از  هزینه نیروی انسانیبه دلیل باال بودن

بیشتری قرار گرفته است، استفاده از هیترهای اتوماتیک، سیستم تهویه اتوماتیک، استفاده از دانخوریها و 





آبخوریهای اتوماتیک بجای استفاده از کله قندی و سینی دانخوری از روز اول پرورش جوجه معمول 

 شده است 

 وز کاهش یافته و در مقابل نقش تکنسین های آموزش روز به ر کارگر در مرغداری مدرن استفاده از

جوجه گوشتی به طور  1111)در یک سالن گوشتی مدرن به ازاء هر دیده  پررنگ ترخواهد شد

 دقیقه کار روزانه نیاز است!(.  6تا  1میانگین تنها به 

 معضل صنعت مرغداری در سالهای آتی خواهد بود. سوخت هزینه 

 خواهد شد. عیین سود یا زیان مرغداری پررنگ تردر ت مدیریت در آینده نقش 

 

 متر  121×12نمونه یک سالن  -7شکل 

    





 نور و روشنایی

 
از هیپوفیز موجب بروز فعالیت  FSH,LHنور با اثر بر هیپوتاالموس و در نهایت افزایش ترشح هورمونهای 

باعث افزایش رشد فولیکولهای  FSHموجب تخمک گذاری و هورمون  LHتولید مثلی می شود. هورمون 

 تخمدان می شود.

نانومتر از طیف نوری را مشاهده کند که این حالت در  311تا  011چشم انسان قادر است طول موجهای بین 

 مورد طیور نیز صادق است.

 طیور طیف های قرمز، نارنجی و زرد را بهتر می بینند ولی در نور آبی قادر به تشخیص نیستند.

  

 های شدت نور(:دی مرتبط با نور )واحواژه ها

  

شدت روشنایی در صفحه قائمی که به فاصله یک متر از شمع استاندارد قرار گرفته و نور شمع عمود  لوکس:

 بر صفحه می تابد.

 

عبارت است از شدت تابش نور در هر نقطه ای از سطح داخلی کره ای فرضی به شعاع یک فوت  فوت کندل:

سانتی متر( در صورتی که در مرکز آن منبع نوری به قدرت روشنایی یک شمع استاندارد وجود داشته  10/71)

 باشد.

متر  73/1به ازاء هر لوکس( نور،   81لوکس می باشد. و برای تولید یک فوت کندل ) 81فوت کندل حدود  8

متری قرار  8/2-0/2مربع کف سالن مقدار یک وات در نظر گرفته می شود. به شرطی که المپ ها در ارتفاع 

 گرفته و دارای انعکاس دهنده خوب باشند.

 

 انواع المپهای روشنایی مورد استفاده:

 

عت است. در سالنهای پرورش طیور سا 8111تا  351عمر طبیعی این المپها  المپهای معمولی با رشته تنگستن:

 واتی استفاده می شود. این المپها بیشتر از بقیه انواع المپها مصرف و کاربرد دارند. 61یا  01اغلب از المپهای 

 





برابر المپ سفید است و برای روشنایی سفید استفاده می شود  7-0کارایی آنها  المپهای فلورسنت )مهتابی(:

درجه نور  5/85برابر المپهای معمولی است. در درجه حرارت پایین تر از  81فید آنها هزینه آنها بیشتر، عمر م

 تولیدی آنها کاهش می یابد.

در جوجه ها ایجاد کنند و همچنین ممکن است نور یکنواختی تولید  ممکن است این المپها عارضه بینایی

 نکنند.

 

ی است و در سالنهای با سقف کوتاه توصیه نمی : کارایی آنها در حد المپ مهتابالمپهای گازی )جیوه ای(

شود. عیب آنها این است که پس از چند ساعت روشنایی خاموش می شوند و چند دقیقه طول می کشد تا 

 دوباره روشن شوند.

 واژه های طول روز بحرانی، طول روز اشباع، طول روز معمولی ، انحراف نوری نسبی و مطلق مرور شوند. 

 

 ر سه عامل مهم مدت، شدت و رنگ نور مد نظر است.در رابطه با نو

  

در رابطه با رنگ نور، رنگ سفید بهترین رنگ است. به دلیل تمایل طیور به رنگ قرمز تجهیزات سالن را به 

رنگ قرمز می سازند. طیور در نور آبی و سبز آرامش بیشتری از خود نشان می دهند لذا لباس پرسنل بهتر است 

 تخاب شوند.از این رنگها ان

 در هنگام جمع آوری و گرفتن مرغها جهت کشتار بهتر است از یک یا چند المپ آبی رنگ استفاده شود.

 جهت جلوگیری از بروز و یا شیوع کانیبالیسم بهتر است از نور قرمز استفاده شود.

 

 





 

ردیف و به صورت زیگزاگ در  0یا  7متر است. المپها معموال در  8/2-0/2ارتفاع مناسب المپها  نصب المپها:

)نصف( فاصله المپها از همدیگر است. فاصله بین المپها 2/8سالن نصب می شوند. فاصله المپ از دیوار حدود 

 درصد 51اند شدت نور را تا سانتی متر( می تو25- 71برابر ارتفاع دیوار است. انعکاس دهنده نور)به قطر 5/8

 افزایش دهد.

 تمییز کردن المپها هر هفته یا دو هفته 

  تنظیم شدت نور توسط دیمر صورت می گیرد. شدت نور را می توان توسط دستگاه نور سنج

luxmeter سنجید.  

      Watt/m
 فوت کندل 8لوکس  =  81=   3/2 2

 کف در نظر گرفته می شود. 21/8سرد سیر  و 85/8ل دمعت ،81/8گرمسیر  برای مناطق ت پنجرهحمسا

 

 برنامه نوری جوجه های گوشتی:

  .ساعت 20لوکس مدت  21اقل ساعت اول شدت حد 01جه های گوشتی در جو

  .ساعت خاموشی 8ساعت روشنایی  27 و لوکس 81-21نور به شدت روزگی کاهش تدریجی  28تا 

 .ساعت خاموشی 8نایی و ساعت روش 27 ولوکس  81روزگی تا کشتار  28

و کاهش شدت بعد از آن جهت کاهش  در روزهای اول شدت باال برای یافتن دان و آب توسط جوجه ها

 تحرک و افزایش بازده خوراک ، الزم است.

 

 :در جوجه های گوشتی بر نامه نوری متناوب

  

 مزایا:

 

 کنند. دا میفرصت طوالنی برای هضم پیجوجه ها چون  ،افزایش بازده خوراک (8

 بهبود وضعیت  یا کاهش افت الشه ) مثل سوختگی مفصل و سینه (  (2

 .کاهش انرژی نگهداری (7

  .صرفه جویی در انرژی برق (0

 می کنند.خوب عمل  استرس گرماییدر زمان  (5





 

 باید افزایش داد.و دانخوری را  در هنگام استفاده از برنامه نوری متناوب سطح آبخوری 

 به کاتالوگ راس رجوع شود.  :لامث  

 برنامه نوری گله های تخمگذار تجارتی:  

 

  .لوکس مداوم 81ساعت اول  01 -8

  .ساعت 85لوکس مدت  5از روز سوم تا هفته سوم شدت  -2

  .ساعت 81 -82مدت  لوکس 5هفتگی شدت  81تا  7 -7

ساعت افزایش دهید  8 را  زمان نور کیلوگرم، 23/8هفتگی در صورت رسیدن وزن به  81در سن  -0

 نور شدت .ساعت برسانید 86-83دقیقه مدت نور را افزایش دهید تا به  71پس از آن هر هفته  

 کامل شود. یک برنامه نوریپلوکس( بهتر است تا زمان  21-81)

 در زمان تولید هیچ موقع شدت یا مدت نور را کاهش ندهید.

  تالوگ هایالین مراجعه کنید.به کابه  و یا باز برای سالنهای پرورش بسته  
 

 بونز: سویه مثال برنامه نوری نیمچه تخمگذار

 

 لوکس روشنایی)ساعت( 

 21 27 نه روز اول

3-0 22 21-81 

80-1 21 81 

28-80 81 5 

21-22 80 5 

75-21 82 5 

02-76 81 5 

 5 1 07-8071وزن 

 

 





 :برنامه نوری متناوب در گله های تخمگذار تجارتی

 

 کاتالوگ هایالین مراجعه کنید.به 

 

 برنامه نوری مرغهای مادر:

 

برای تحریک  .هفتگی 21ساعت تا سن  1-82به  روزروز اول سپس کاهش طول  2-7نور دائم برای 

 کیلوگرم باید باشد. 8/2وزن  حداقلو هفته  21سن حداقل 

 

 لوکس 71-01 ساعت 20 روزگی 7-1

28-7 81 01-71 

801-28 81-1 21-81 

 71بیش از  82 803-801

ساعت روشنایی در هفته  8افزایش 

 ساعت 80-86تا تا رسیدن به

 لوکس 61-71 86-80





 کابمثال برنامه نوری مرغ مادر گوشتی سویه 

 
 

 برنامه نوری اهمرال(Ahmeral)  : 

ساعت روزانه باشد چرخه اهمرال نامیده می  20دورهای روشنایی خاموشی که مدت آنها غیراز حد طبیعی 

ساعت  80. برای مثال چرخه د را هماهنگ کنندخوتوانند ساعته می  28-71 با دامنهشود و پرندگان 

مرتبه  6هفته  ایجاد می کند که درساعته  21ل با روزهای همرااساعت تاریکی یک چرخه  80 روشنایی و

 تکرار می شود.

 

 مزایای این روش:

  بهبود کیفیت پوسته. (8

 .بهبود بازده غذایی (2

 افزایش اندازه تخم مرغ. (7

 بهبود باروری. (0

 به وجود آمدن ساعتهای غیر معمول کاری است.آن بهبود جوجه در آوری می باشد اما مشکل  (5

 

 





 تجهیزات مرغداری 
  

 دانخوری :

 :اولیه -1

دانخوری، کارتن، روزنامه )که موجب سروصدا، جلب توجه شده و از صدمه به پا جلوگیری مثل سینی 

 روزگی استفاده می شود. 81تا  3می کند( می باشد که معموال تا سن 

 
 

 دائمی -2

 

 : دائمی دستی -1-2

 

این اندازه و ابعاد شان بسته به سن طیور متغیر می باشد. جنس  (:handle trough feeders)ناودانی

 نوع از دانخوری ها از ورق گالوانیزه می باشد

  

سانتی  21-01دارای یک مخزن استوانه ای به قطر  (:handle pan feeders)ای یااستوانه بشقابی

سانتی متر و در زیر این استوانه یک کفه قرار دارد. که ارتفاع دان داخل کفه  61( و ارتفاع cm77متر)





دانخوریها از سقف آویزان هستند و ارتفاعشان قابل تنظیم است. ارتفاع دان نباید این  قابل تنظیم است.

 بیشتر از یک سوم داخل کفه باشد زیرا باعث پرت دان خواهد شد.

                                                                                      
 هفته پرورش باشد. 3ان در کل د درصد 7-6نکته: پرت دان ممکن است 

 درصد. 81وقتی که دو سوم دانخوری پر باشد ، پرت دان 

 درصد. 7وقتی که نصف دانخوری پر باشد ، پرت دان  

 از لبه  درصد 8وقتی که کمتر از نصف دانخوری پر باشد ،  

 دانخوری می ریزد.  

 

 اتوماتیک : دائمی دانخوریهای -2-2 

:در این نوع دانخوری ، دان از طریق زنجیر از مخزن (Automatic trough feeder) اتوماتیک زنجیری  

یا هاپر به سرتاسر سالن فرستاده می شود. در این روش مشکالتی نیز وجود دارد مانند گیر کردن پای پرندگان 

ی ، ایجاد شوک در زنجیر ، الوده کردن دان با فضوالت ، که البته این مشکالت را می توان با نصب توری سیم

 الکتریکی و ... ، حل نمود.

 

          

                                                       





 
، دان توسط زنجیر یا مارپیچ )اوگر( از درون ناودان یا لوله در در این نوع دانخوری اتوماتیک بشقابی:

مساوی بشقابهایی نصب شده اند که در باالی انها سراسر سالن فرستاده میشود. در طول لوله و در فواصل 

سوراخی تعبیه شده است. هنگامی که دان از لوله به هر بشقاب می رسد از سوراخ رد شده و به داخل 

 بشقاب ریخته می شود.

                              
 

برای داخل قفس   : واگن دان روی ریل حرکت می کند این سیستم rolley feeder دانخوریهای واگنی

 معمول است.

: مشابه دانخوری نوع بشقابی می باشد با این تفاوت که در این نوع  tube feeder دانخوریهای لوله ای

دانخوری ، دان از ارتفاعی معین توسط لوله به داخل سطل های دانخوری ریخته می شود و سطل ها به 

 ترتیب پر می شوند.

 

 

 دانخوریهای مورد نیاز :

  
 : جوجه های گوشتی

 

 قطعه 811تا  31برای :  سینی 

 

 قطعه  65-31: یک بشقاب برای اتوماتیک بشقابی

                           





 

 
 سانتی متر برای هر جوجه 5:  دانخوری زنجیری

  

                                      

 
 

 

 یک عدد جوجه 55برای هر :  33دانخوری دستی گرد آویز با قطر 

 ارتفاع دانخوری باید هم سطح با پشت جوجه باشد. نکته :

 

 مرغ تخمگذار:

 پرورش در بستر             پرورش در هر قفس                                                    

 سانتیمتر برای هر پرنده 1برای هر پرنده                  cm 5                      یمچه هایالین    ن     

     دانخوریهای بشقابی                                                                     

 به ازاء هر پرنده   cm 1تولید                                         
 

 مادر گوشتی:

 

 هفتگی 28-60 هفتگی   3-21 هفتگی 6-1 

 85 85 5/3 به ازائ هر پرنده( cmتراف)

 81 3 0 پرنده( 811دانخوری گرد)به ازاء 

                                                                                                 





 : تغذیه جداگانه مرغ و خروس

به دلیل تفاوت نیاز و ترکیب دان مرغ و خروس، دان مرغ و خروس باید به طور جداگانه در اختیار آنها  

قرار گیرد. به این منظور از شبکه دانخوری یا گریل بر روی دانخوری مرغ استفاده می شود. با توجه به 

 مرغ خواهد شد. گریل مانع از دسترسی خروس به دان ،ه سر خروس بزرگتر از مرغ می باشداینک

البته امروزه دانخوری های بشقابی به این منظور وجود دارد که در آن بر اساس اندازه سر مرغ شبکه 

 دانخوری تنظیم می شود. 

 
 

 

 
 

  در سالنهای بزرگ از یک هاپر کمکی نیز استفاده می شود. نکته :





 متر می باشد. 3زمان رسیدن به دان حداکثر 

 دقیقه تمامی مرغ ها باید به دان دسترسی داشته باشند. 5مادر ، درعرض در سالن های مرغ 

 

 
 

 آبخوری

 : دستی -1

 ناودانی 

 بشقابی

 





 اتوماتیک : -2
 

 ناودانی 

 (bell drinker)سیفونی یا زنگوله ای 

 نیپل یا چکه ای یا پستانکی

 فنجانی یا کاپ

 خرطومی و ...

 

 

 
 





 
 

 

-05سطح آبخوریها باید با پشت طیور تنظیم شود.زاویه نیپل از سر و پشت جوجه با زمین در سنین اولیه 

 درجه می رسد.  35-15درجه و با رشد آن به  75

 

 
 

پر باشد نه بیشتر. معموال در چند روز اول )هفته اول( از آبخوری کله قندی  7/8آب داخل آبخوریها حدود 

 11-811زنگوله ای برای  جوجه بکار می رود. آبخوریهای سیفونی یا 811رای حدود استفاده می شود که ب

 پرنده یک عدد استفاده می شود. 31جوجه گوشتی و برای مرغ مادر گوشتی به ازاء هر 

  





  فضای آبخوری مورد نیاز 

 (cmطول آبخوری)     

 2 طیور گوشتی

 5/2 مادر گوشتی

 5/3 تخمگذار

 5/2 پولت تخمگذار

 5/8 نیمچه مادر گوشتی

 

 : تعداد قطعه به ازاء عدد آبخوری 

 

 فنجانی نیپل 

 81-82 81-82 طیور گوشتی

 81 81 مادر گوشتی

 1 1 تخمگذار

 1 1 پولت تخمگذار

 85 85 نیمچه مادر گوشتی

 

 بخوری ها هر روز باید شسته و ضدعفونی شوند.آنکته : 

   

  





 

 
                    

 
 

یک یا دو روز قبل از کاهش مصرف خوراک، مصرف آب  در موارد بیماری یا استرس، عمدتاً آب:کنتور 

کاهش می یابد لذا بهتر است میزان مصرف آب روزانه ثبت و مورد ارزیابی قرار گیرد. و این آمارها می 

م آب وجود  تواند اخطار اولیه از مشکالت بالقوه موجود در گله باشد. یا ممکن است آب ریزی در سیست

 داشته باشد.

 
 





 
 

 نکات :

 در هنگام انتقال پولتها از سالن پرورش به سالن تخمگذاری باید مراقب بود تا به نیپل عادت کنند. (8

 متر باشد. 2فاصله آبخوریها از هم نباید بیشتر از  (2

 متر باشد.  2فاصله دانخوریها هم نباید بیشتر از  (7

 متر حرکت کنند. 2بیشتر از پرنده ها برای رسیدن به آب نباید  (0

 

 : (laying nest)النه های تخمگذاری

النه در  5-3طبقه ساخته می شوند)در هر طبقه معموال  5ویا  7، 2النه ها در  ازآهن گالوانیزه ساخته می شوند.

 عرض در cm71هر طرف(.مدخل النه ها گرد یا مربع و یا مثلث با قاعده منحنی می باشد.ابعاد هر النه تقریبا 

cm25  ارتفاع وcm 75  عمق می باشد.سقف النه ها به صورت شیب دار)جهت جلوگیری از نشستن

 مرغها(می باشد. جهت تهویه بهتر سوراخهایی در دیواره النه ها ایجاد می کنند. 

 سانتیمتر می باشد. در داخل النه ها بهتر است نور نفوذ نکند. 51-61ارتفاع النه ها از زمین 

 از نرده طبقه باالتر جلوتر است. cm 81ش نرده پر

 مرغ مادر یک النه تخمگذاری در نظر گرفته می شود. 0به ازا 

 النه ها باید در جای دنج،تاریک و عمود بر طول سالن کار گذاشته شود.





 
 

 
 

ستفاده می در سالنهای مدرن مرغ مادر یا اجداد گوشتی به جای النه های سنتی مذکور از النه های اتوماتیک ا

 شود.

 
 





افزایش می  درصد 21تا  81تخمگذاری روی بستر و در شرایط نامناسب به  درصد 2در حالت طبیعی 

 یابد.

 

 :(perch) چوب خواب

سانتی  7جهت تشویق رفتار مناسب مرغها برای استفاده از النه های تخمگذاری بویژه طبقه دوم النه به میزان  

هفتگی( در سالن پرورش از  6-0روزگی) 02تا  21پرندگان از سن  درصد 21متر برای هر پرنده معادل استفاده 

 چوب پرش استفاده می شود.

 

النه هستند که به محض ورود مرغ به داخل آن درب آن بسته می : نوعی (trap nest)تله های تخمگذاری

 شود. و پس از ثبت تولید و مشخصات بوسیله کارگر آزاد می شود.

 

:(Beak Trimming)نوک چینی 

 در جوجه های مادر و تخمگذار تجارتی صورت می گیرد برای جوجه های گوشتی مرسوم نیست.

 دالیل اصل نوک چینی :

 کانی بالیسم  جلوگیری از عارضه -8

 جلوگیری ریخت و پاش دان -2

 بهبود یکنواختی وزن -7

 

 دالیل کانی بالیسم :

 تراکم باالی طیور .8

 گرم بودن هوا      .2

 تهویه نامناسب .7

 . شدت باالی نور) رنگ قرمز(0

 استرس و تنش  و ترساندن  .5

 لیتر آب( 811گرم نمک در  211) درمان  کمبود نمک .6

 کمبود پروتئین و متیونین  .3

 چینی عدم نوک .1





 سویه و ژنتیک)مانند سویه بونز و یا سویه های قهوه ای(  .2

 . کمبود فضای ابخوری و دانخوری81

 . محدودیت غذایی و بیکاری طیور در قفس و ...88

   

قطع نوک بوسیله نوک چین برقی صورت می گیرد. انگشت شست را پشت گردن و سبابه را زیر گلوی 

 نوک پایین چیده می شود. 7/8نوک باال و  7/2شود.  جوجه گرفته تا زبان قدری عقب کشیده

 تر، نوک چینی از باال و پایین انجام می شود.ممیلی  0یا سه میلیمتر جلوتر از بینی بسته به سن 

 

                
 
 
 
 
The proper size hole should be selected to provide the width of 2 mm between the nostrils and the 
cauterizing ring. The proper size hole will depend both on size and age of chicks. 
 

 81و در صورت نیاز و عدم نوک چینی مناسب مجددا در سن روزگی می باشد. 3-81سن مناسب نوک چینی 

 هفتگی هنگام انتقال جوجه ها صورت می گیرد.

 

 نکات 
 ساعت می باشد.پرنده در  351-111سرعت نوک چینی  (8

 ارتفاع دستگاه طوری است که در مقابل سینه اپراتور قرار می گیرد. (2

 داده شود.   Kساعت قبل از نوک چینی ویتامین 01 (7

 عمق آبخوریها و دانخوریها تا چند روز پس از نوک چینی زیاد شود. (0

 جوجه های ضعیف و مریض را جدا کنید. (5

 به آرامی کار را انجام دهید. (6

 و گرما این کار را انجام دهید. در دمای باال (3

 





 قفسهای پروش طیور    
 معموال برای مرغهای تخمگذار تجارتی و و پولتهای تخمگذار بکار می روند.

البته مرغهای مادر گوشتی )برای تلقیح مصنوعی و..(، مرغهای مادر تخمگذار و جوجه های گوشتی هم ممکن 

 بندرت صورت می گیرد.است در قفس پرورش پیدا کنند که این عمل 

 
 مزایای قفس: 

 تراکم در سطح سالن باال می رود. -8

 بروز بیماریهای انتقالی از طریق مدفوع کاهش می یابد )مثل کوکسیدز ( -2

 تخم مرغها تمیزتر هستند. -7

 هزینه گرم کردن سالن کمتر است. -0

 صرفه جویی در هزینه بستر. -5

 بستر.گرد و خاک کم به علت نبود  -6

 مرغها کم تولید به سرعت شناخته می شوند. -3

 کرچی کمتر دیده می شود. -1

 طیور به طور یکنواخت در سالن پخش می شوند. -2

 هر قفس دانخوری و آبخوری مربوط به خود را دارد. -81

 انرژی نگهداری کمتر است. -88

 معایب: 

 سرمایه گذاری اولیه باال  -8

 ید.آعارضه خستگی مرغان در قفس و شکنندگی استخوان بوجود می  -2

 مرغها حساس تر و ترسوتر می شوند. -7

درجه( 3شیب دار) cm0 x5/2و...، سوراخهای کف  51x61یا  05x05ابعاد معمول قفسهای تخمگذار  -0

 ( cm 31)عرض راهرو سرویس 





 

 

 
 

 

 

 

 





 
 

 سایر تجهیزات:

  میکسرها افقی و عمودی 

  :چکشی -7سنگی   -2غلتکی    -8آسیابها 

 دستگاه پلت زن 

 الشه سوز 

 تجهیزات واکسیناسیون 

 سمپاش 

 شعله افکن 

 گاهتجهیزات کشتار 

  وری کودآتجهیزات جمع 

 و ...

 

 وزن کشی 
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی مدیریت گله اندازه گیری وزن بدن می باشد. برای هر سویه تجاری 

بسته به سن و وضعیت تولیدی راهنمای وزن وجود دارد که تا حد امکان باید به این وزن رسید. وزنهای 

از مهمترین معیارهای  ارائه شده معموال به صورت استاندارد پایان هفته می باشند که دستیابی به آنها

 مدیریت است. هر گونه تغییرات غیر منتظره در وزن بدن باید در مورد بررسی قرار گیرد. 





جوجه های گوشتی هر چه زودتر به وزن قابل عرضه به بازار برسند بازده بیشتری خواهند داشت چون 

یر داد تا اینکه بتوان بازده خوراک احتیاجات نگهداری آنها کاهش می یابد. البته می توان الگوی رشد را تغی

را افزایش داد. اگر بتوان سرعت رشد جوجه ها را در سنین اولیه کنترل کرد سپس آنها قادر خواهند بود با 

 رشد به تعویق افتاده را جبران کنند.Compensatory) یا  catch upاستفاده از پدیده رشد جبرانی )

 ه های گوشتی باید در سنین اولیه از محدودیت غذایی استفاده کرد.لذا برای اجرای برنامه جبرانی در جوج

پرنده های با سرعت رشد بسیار باال ممکن است با مشکالت اسکلتی و متابولیکی مواجه شوند. سرعت 

 رشد را می توان با برنامه های نوری یا محدودیت کیفی یا کمی خوراک کنترل کرد.

 دستی یا اتوماتیک استفاده شود. برای وزن کشی ممکن است از ترازوهای

 

مرتبه از حداقل دو قسمت از هر سالن و هر  روز یا حداقل هر هفته یک 5هر  جوجه های گوشتیبرای 

 8پرنده را وزن کشی می کنند. در سن هفت روزگی جوجه گوشتی باید از ترازوی با دقت  51-35گروه 

و از سه بخش آشیانه باشد. وزن متوسط کمتر از جوجه  51-61گرم استفاده کرد و کوچکترین حجم نمونه 

 گرم در این سن نشان دهنده نقص در مدیریت است. 801

 

هفتگی پرنده ها باید حداقل هفته ای یک مرتبه بهتر است وزن کشی در روز  01تا سن  مرغهای مادربرای 

 هفته یکبار. 0تا  2هفتگی به بعد  01از  و زمان مشخص و یکسان و بعد از ظهرها صورت گیرد.

بهترین زمان وزن کشی بعد از ظهر. در صورت اجرای برنامه یک روز در میان وزن کشی در روز بدون دان 

در صفر،  ساعت پس از تغذیه وزن کشی صورت گیرد. 0-6صورت می گیرد. و در برنامه هر روز ترجیحا 

برای وزن  ومان. دقت ترازپرنده همز81-21دسته جمعی و شامل  هفتگی هفتگی توزین به صورت 2و  8

گرم باشد. از سن سه هفتگی توزین باید انفرادی باشد به صورت هفتگی تعداد نمونه وزن  ± 21کشی باید

قطعه باشد. نمونه ای از سه محل مجزا  51و صرف نظر از اندازه گله نباید کمتر از  درصد 2کشی باید 

میانگین در بدو مخلوط شدن  5خروسها با وزن حدود %  درصد 21-71صورت گیرد.)وزن کشی خروسها 

 عالمت دارها در هر نمونه گیری توزین شوند(. 21عالمت گذاری و نیمی از %

 

پرنده باید وزن کشی  811تجاری نیز باید وزن کشی مرتب صورت گیرد و حداقل مرغهای تخمگذار در 

کرار شود تا گله به پیک برسد و در دوره هفتگی شروع و هر دو هفته ت 5شود. وزن کشی باید از سن 

 تولید هر دو ماه یکبار.





 

یکنواختی وزن بدن به اندازه خود وزن بدن اهمیت دارد. اکثر مدیران یکنواختی  :بدن یکنواختی وزن

درصد بهبود در  8را به عنوان استاندارد قبول دارند. عقیده بر این است که هر  15±85یا % %81±11

 بدن معادل یک تخم مرغ اضافی به ازاء هر مرغ مادر است.یکنواختی وزن 

 

 عوامل موثر بر کاهش یکنواختی: 

 پایین بودن سرعت توزیع دادن  -8

 پایین آب نیپل هاود فضایی و دانخوری و آبخوری یا فشار بکم -2

 تفکیک اجزاء دان -7

 ارتفاع نا مناسب آبخوری و دانخوری -0

 نوک چینی  -5

 ابتال به بیماری -6

 اندازه گلهبزرگ بودن  -3

 متغییرهای موثر بر شرایط محیطی )مثل تهویه، نور..( -1

 

 افزایش سرعت پخش دانراههای افزایش یکنواختی: -8

 افزایش فضای دانخوری -2

 متری( 81-85پن بندی سالن) -7

 پخش دان در تاریکی -0

 باال بردن دانخوری ها قبل از پخش دان -5

 تغذیه یک روز در میان -6

 

 کاهش غیر قابل توجیه تخم مرغ:

 

 تولید تخم مرغ شوند شامل:غیر قابل باعث کاهش  ممکن است عواملی که

 





 خطا در ارزیابی وضعیت تولید -8

 کاهش تولید ناشی از عوامل محیطی، مدیریتی و تغذیه ای -2

 کاهش تولید ناشی از عوامل بیماری -7

 همزمان شدن کالچها -0

 

 تغییر دما، فشار و جریان هواعوامل محیطی و مدیریتی : -8

 خرابی سیستم آبخوریقطع آب و  -2

 تغییر در یکنواختی خوراک و نرسیدن دان به هم یا اشتباه در میکس کردن خوراک -7

 وارد کردن یک تنش ناگهانی ناشی از بازدید کننده ها، پرنده های وحشی و.. -0

 آلودگی به کنه -5

 گر و..هرگونه تغییر در اعمال روزمره همچون زمان جمع آوری تخم مرغها، زمان تغذیه و تعویض کار -6

معدنی ند اما مواد نبروز می ک سریعاَ Pو Ca، پروتئین، نمک ،کمبودهای انرژیکمبودهای مواد مغذی:  -3

 ( اثر می گذارند. D3 ویتامین روز )به استثنای 3کمیاب و ویتامین های محلول در چربی در طی بیشتر از 

 

 در مرغهای تخمگذار تجاری: Force moltingتولک بری اجباری یا 
بری در حقیقت دادن استراحت به گله است. دوره های تولید در مرغهای تخمگذار ممکن است یک  تولک

و به سه  two cycleو تولید دو دوره ای Single-cycleیا چند دوره باشد. که به تولید یک دوره ای 

 می گویند. Three cycleدوره ای 

هفتگی و تولید سه دوره ای  881دوره ای تا سن  هفتگی، تولید دو 11تولید یک دوره ای معموال تا سن 

 هفتگی آغاز می شود(. 21هفتگی طول می کشد )تولید ازحدود  801حدودا تا 

سن  از گله ها تولک می روند و در ایران نیز اکثرا گله ها را تولک می برند. درصد 35در آمریکا حدود 

 درصد 22-20دوره پس از تولک بری حدود  هفتگی می باشد و میزان تولید در 65-31مناسب تولک بری 

درصد کمتر از دوره اول خواهد  3-81تولید دوره اول خواهد بود. به عبارت دیگر تولید پیک دوره دوم 

 هفتگی خواهد بود. 01-05بود یا تولید، تلفات و کیفیت پوسته پس از تولک بردن مشابه سن 





مگر اینکه تولید گله به خاطر مشکالت مدیریتی )و نه به باید گله های سالم و با تولید خوب را تولک برد 

خاطر مشکالت فیزیولوژیکی پایین باشد( که در اینصورت ممکن است تولید گله پس از تولک بری بهبود 

 پیدا کند.

 درصد 2-5/2تداوم تولید در مرحله دوم پایین تر از مرحله اول است. مثال اگر افت تولید در مرحله اول 

 خواهد بود. درصد 5/2-7شد در مرحله بعدی در ماه با

 

 دالیل تولک بری:

 پایین بودن قیمت تخم مرغ و تقاضای پایین بازار -8

 کمبود پولت در بازار )به علت بیماری یا...( -2

 پیش بینی بازار تخم مرغ در آینده  -7

 قیمت مناسب خوراک  -0

 عدم استطاعت مالی برای جایگزین کردن گله -5

 مرغهای درشتتقاضای بازار برای تخم  -6

 جهت بهبود کیفیت پوسته -3

 

 





 الین(: هایروش معمول تولک بری )راهنمای 
 روشهای مختلفی برای تولک بردن وجود دارد که معمولترین آن روش حذف دان و گرسنگی می باشد. 

 نمونه ای برنامه تولک بری در زیر آمده است: 
 مرغ قبل از شروع کار: 811وزن کشی از 

 برنامه                                                                       وز    ر      

 ساعت 20% و افزایش نور به  5-25/5جیره  Caروز قبل از قطع دان   ......        افزایش  0-7

 صف(              ساعت )کاهش شدت نور به ن82........                     حذف دان، کاهش نور به                8

 71( وقتی که وزن گله 8یا بیشتر       ......                     از سر گیری مصرف دان)جیره تولکی شماره 6

 کاهش پیدا  کرده باشد. درصد                                            .

 2جیره لکی شماره  ساعت و تغییر جیره به 87 ........                       افزایش زمان روشنایی به         28

 درصد تولید. 5در زمان                                           .

ساعت در هر روز  5/1ساعت )به دنبال آن  5/1..............                افزایش زمان نور به مدت          21

 ساعت( 83-86تا رسیدن به                                        . 

 ..........                       از سر گیری برنامه نوری نرمال         75

 تغییر جیره به فرمول پیک. 51.........                          در تولید %    02

 

درصد در روز باشد اگر باال رفت باید  2/1د بیش از تلفات در دوره تولک بری)زمان گرسنگی( نبای

برابر، در هفته  2تلفات در هفته اول لک  محدودیت را خفیف تر کرد )یک روز در میان(. به عبارت دیگر

 همانند قبل از لک می شود. 0برابر در هفته سوم مشابه هفته اول و در هفته  2دوم دوباره 

 ش کالیفرنیایی )برای مناطق گرم( می باشد.از روشهای دیگر تولک بری همچون رو

گرم به  21-01هنگام از سر گیری مصرف خوراک نباید خوراک را به طور آزاد در اختیار گله گذاشت بلکه 

 مدت دو روز و بعد خوراک به مرور افزوده می شود.

 

 6-81معموالحدود می باشد که  25-71معیار از سرگیری خوراک در برنامه تولک بری افت وزن به میزان %

 روز طول می کشد.

 بهتر است در چند روز اول گرسنگی از کربنات به عنوان منبع کلسیمی استفاده شود.

 





 7-5درصد به مدت  2به میزان   ZNO2روشهای مالیم تر و بدون حذف دان همچون تغذیه اکسید روی 

درصد، استفاده 8/1-0/1آلومینیوم درصد( پایین، 11/1)Naپایین،  Ca( ، جیره های با ppm 5111روز، ید)

از هورمون به عنوان روشهای کیفی جهت تولک بردن مرغها در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته اند که 

 البته در عمل استقبال زیادی از آنها نشده است.

 

ود که بیشتر در مرغهای تخمگذار تجارتی و از تجمع بیشتر از حد چربی در کبد بوج سندرم کبد چرب:

سبب تجمع  B12می آید. انرژی باال، پروتئین کم، عدم تعادل در مواد مغذی و ... کمبود کولین، متیونین، 

 چربی در کبد می شوند.

 در صورت بروز کبد چرب توصیه می شود موارد زیر رعایت شود:

 

 استفاده از چربی به جای بخشی از کربوهیدرات به عنوان منبع انرژی)تنش کمتری به کبد(   -8

 جایگزینی گندم و جو به جای ذرت -2

 استفاده از غذاهای فیبری -7

 میلی گرم در کیلوگرم اتوکسی کوئین( 851استفاده از آنتی اکسیدانها) -0

 ...               B12میلی گرم 7گرم کولین در تن،  511گرم در تن سولفات مس،  61استفاده از 

 

 ویژگیهای یک مرغ تخمگذار خوب:
 وضع ظاهری قوی و سرحال -8

 کشیدگی پاها -2

هفته بعد از  2رنگ نوک و پا: هر چه سفیدتر باشد دلیل بر تخمگذاری بهتر است. زردی در دور چشم  -7

ود. در صورتیکه هفته از تخمگذاری طول می کشد تا نوک سفید ش  1تا  0تخمگذاری سفید می شود. 

نوک رنگ خود را از انتها به نوک از دست می  هفته تخم نگذاشته است، 0نوک کامال زرد باشد مرغ 

ماه پس از شروع تخمگذاری ساق کامال بیرنگ شده است)ابتدا جلو و  6تا  2در رابطه با ساق پا  دهد.

مخرج شروع شده و به  بعد پشت ساق(. وقتی که مرغ تخمگذاری را قطع کند رنگی شدن از قسمت

 ساق ختم می شود.

                                         





 
 

 تاج و غبغب بزرگ و قرمز  -0

 سینه عمیق و با طول و عرض مناسب -5

 نحوه ایستادن )موازی با زمین( -6

 انگشت( 0فاصله استخوانهای لگن از جناغ سینه )بیشتر از  -3

 از سه انگشتفاصله بین استخوانهای لگن )عمودی( بیشتر  -1

 مقعد مرطوب و گرم و باز و بسته شدن آن زیاد -2

 پرهای مرغ غیر تخمگذار شفاف و نرم ولی پرهای مرغ تخمگذار فرسوده، پژمرده و فاقد شفافیت( -81

 وزن استاندارد یا کمی کمتر  -88

 
 





A. Normal wing showing primary feathers (1 to 10), axial feather (x), and secondary 

feathers (right).  

B. Wing of a slow molter at 6 weeks. Primary feather 1 is fully grown. Feather 2 is 4 weeks 

old, 3 is 2 weeks old, and 4 has just appeared. Other primaries have not been dropped.  

C. Wing of a fast molter at 6 weeks. All primaries have been dropped. Feathers 1 to 3 are 

fully grown; 4 to 7 (which were dropped in a group) are 4 weeks old; 8 to 10 are 2 weeks 

old.  

D. Wing of a fast molter at 8 weeks. Feathers 1 to 7 are fully grown; 8 to 10 are two-thirds 

grown. Hen completed molt at 10 weeks.  

 

هفته پس از شروع  05هفته و 71هفته پس از شروع تولید ،  85-21مان حذف مرغهای غیر تخمگذار: ز

 تولید.

 مرغهای غیر تخمگذار، بیمار، پرریز، کانی بالیسمی، پروالپس)بیرون زدگی کلواک( و .... حذف می شوند. 

 

نور شدید، دمای باالی سالن، نوک چینی نامناسب، چربی اضافی بدن، تحریک نوری  :دالیل پروالپس

 زود هنگام، پروتئین یا اسید آمینه زیاد       بزرگ شدن تخم مرغ.

 

: بر عملکرد گله اثر زیادی دارد، شرایط محیطی، فضای آبخوری و دانخوری و  (Bird densityتراکم )

سب گله تاثیر دارند، وزن نهایی مورد نیاز، فصل و اقلیم پرورش )دما( و عوامل دیگری بر تعیین تراکم منا

 سیستم آشیانه و تجهیزات همگی بر میزان تراکم اثر دارند.

 

Kg/m: حداکثر یتجوجه گوش
قطعه در  85کیلوگرم   2/2)کیلوگرم در متر مربع( یا برای وزن نهایی 70 2

 قطعه به ازاء هر متر مربع(. 81-87قطعه در هر متر مربع )در ایران 87کیلو  5/2هر متر مربع و برای 

 

سانتی متر مربع )قفس( و سیستم بستر به  781: در سیستم قفس به ازاء هر پرنده   تخمگذار تجارتی پولت

 سانتی متر مربع. 271زاء هر پرنده ا

 

 سانتیمتر مربع به ازاء هر پرنده)سیستم آمریکایی( 751: مرغ تخمگذار تجارتی

 

 )سویه راس(:یتمرغ مادر گوش





  

 هفته 21-60 هفته21-1

 مرغ در متر مربع 3-0

 خروس در متر مربع0-7

 پرنده در متر مربع 5/5-5/7

 

 : مادر تخمگذار

 سانتی متر مربع به ازاء هر پرنده 711هفته:     1-1    

 سانتی متر مربع به ازاء هر پرنده 1111هفته:  81-1    

 سانتی متر مربع به ازاء هر پرنده 0055 هفته: 01<     

 

قبل از کشتار( دان مصرفی قطع می شود)در ایران  1-82ساعت قبل از جمع آوری)حدود  0-6: کشتار مرغ

 می باشد. وزن زنده درصد 2/1گیرد(. افت وزن به ازاء هر ساعت این کار بندرت صورت می 

 قطع شود. تاستاوروز قبل از کشتار کوکسید 5 

 

 معموال هر یک ماه صورت می گیرد. MSو   MGنکته: تست 

 گوشتی:نکته: شاخص تولید اروپایی برای ارزیابی عملکرد جوجه های  

 درصد زنده مانی ×میانگین وزن بدن                                                       

 شاخص تولید =   

 سن )روز( ×   ضریب تبدیل خوراک                                                      

         هر چه بیشتر باشد بهتر است.شاخص تولید  

 مخلوط کردن خروسها:

 هفتگی انجام داد. 81-27را می توان در سن  مخلوط کردن

 هفتگی مخلوط کرد. 20هفتگی و بقیه را در  27در  2هفتگی % 22خروسها را در  5می توان %

 





 نسبت مخلوط سازی:

 

 مرغ 811تعداد خروس % هفته

82 81-5/2 

21-22 2-5/1 

71 5/1-1 

75 1-5/3 

01 5/3-3 

51-05 3-5/6 

61 5/6-6 

 

 آب: 

حساسترین ماده مورد نیاز حیوان می باشد. هر چه مرغ پیر می شود چربی بدن زیاد و آب بدن کم می 

 شود.

 منابع آب مورد نیاز مرغ: آشامیدنی، متابولیک، همراه مواد غذایی.

 

 : با افزایش سن مصرف آب پرنده زیاد ولی به ازاء هر واحد وزن کاهش می یابد.آشامیدنی

ان دو برابر خوراک آب مصرف می کنند. ولی با افزایش دما این مقدار به میزان قابل در دمای معتدل پرندگ

 مالحظه ای زیاد می شود.

 ساعات پیک مصرف آب در مرغان تخمگذار بعد از تخمگذاری  و قبل از خاموشی است.

  

 درصد از آب مورد نیاز بدن را تامین می کند. 3-1آب همراه خوراک: 

 

 آب متابولیک:

گرم  5/1و  6/1گرم و هر گرم پروتئین و کربوهیدرات به ترتیب  2/8در اثر سوخت و ساز هر گرم چربی 

گرم آب تولید می شود با مصرف روزانه  ME 80/1آب تولید می شود. به طور کلی به ازاء هر کیلو کالری 

 می شود.درصد از کل آب مصرفی روزانه( تولید  85گرم آب متابولیک ) 02کیلو کالری  711





 درصد از آب مورد نیاز را تامین می کند. 21لذا آب خوراک + آب متابولیک 

 رطوبت دارد. درصد 11و مرغهای تخگذار  61-31فضوالت مرغهای گوشتی 

روز  25-71درصد کاهش و  71اگر مرغها به مدت یک شبانه روز به آب دسترسی نداشته باشند تولید 

 مان نیاز خواهد بود.جهت برگشتن تولید به حالت عادی ز

 

: اجرای نوعی محدودیت آب به عنوان بخشی از برنامة یدر مرغهای مادر گوشت کنترل مصرف آب

شود، معمول است. در  هایی که محدودیت غذایی بر آنها اعمال می ها و جوجه خروس مدیریتی در نیمچه

 2دقیقه تا  71محدودیت در مدت ها غذای خود را بسته به سن و روش  برنامة محدودیت غذایی پرنده

ها فرصت کافی برای مصرف بیش از حد آب تا حد سیری  کنند که در این صورت پرنده ساعت مصرف می

هایی که به طور آزاد به  های مختلف متفاوت است. پرنده کنند. میزان مصرف آب بین سویه فیزیکی را پیدا می

یست که اجرای نوعی برنامة محدودیت آب به بهبود تری دارند. شکی ن آب دسترسی دارند بستر مرطوب

های  کند. اگرچه از برنامه و حفظ کیفیت کف پا کمک می های روده ر، جلوگیری از رشد انگلکیفیت بست

ها روزانه  شود ولی یک برنامة جامع قطعی وجود ندارد. در صورتیکه نیمچه متنوع محدودیت آب استفاده می

کنند، گرچه معموالً زمانی بیشتر از این مدت  ته باشند به طور طبیعی رشد میدقیقه به آب دسترسی داش 71

ساعت قبل از مصرف خوراک به ویژه در تغذیة  8تا  5/1رسد دسترسی به آب  شود. به نظر می توصیه می

 ها یک روز در میان منطقی باشد. دلیل آن پیشگیری از بروز نوعی سندرم مرگ ناگهانی در تعدادی از پرنده

است که چینه دان منبسط شدة آنها پر از دان خشک است. گرچه علت اصلی مرگ مشخص نیست ولی 

احتماالً مصرف ناگهانی مقدار زیاد دان به عنوان یک اسفنج برای مایعات بدن عمل کرده و تعادل الکترولیتی 

زیع دان این مشکل را حل رسد در اختیار گذاشتن آب قبل از تو طبیعی بدن مرغ را به هم می زند. به نظر می

 .دهد های عمومی جهت دسترسی به آب را ارائه می توصیه 8کند. جدول 

 ها خروس  ها و جوجه پیشنهاد زمان دسترسی به آب در دورة پرورش برای نیمچه

 روز بدون دان روز دان 

 بعد از ظهر صبح بعد از ظهر صبح 

تغذیة یک روز 

 در میان

 ساعت 8 ساعت8 ساعت 8 قبل از شروع دان ساعت 8ساعت، شروع  7تا  2

 - - ساعت 8 ساعت قبل از توزیع دان 8ساعت، شروع  2 تغذیة هر روز

  





این مقادیر بایستی فقط به عنوان یک راهنما مورد توجه قرار گیرند. در زمان تنش گرمایی شیوع بیماری و یا 

دسترسی به آب افزایش یابد. در روش محدودیت یک ها و مواردی از این قبیل، باید مدت  زمان انتقال پرنده

کنند ) به دلیل بیکاری یا  ها در روز بدون دان، آب بیشتری مصرف می روز در میان، به دلیل اینکه پرنده

ارضای نیاز فیزیکی ( لذا شدت محدودیت آب در این روز باید افزایش یابد، معهذا بر اساس مطالعات انجام 

رسد تمایل زیادی به  کنند و به نظر می ب مورد نیاز خود را در روز دان مصرف میها بیشتر آ شده نیمچه

 (. 2مصرف آب در روز بدون دان نداشته باشند ) جدول 

 

لیتر/ هزار ای آنها یک روز در میان یا هر روز و دسترسی آنها به آب آزاد یا محدود بوده است )  هایی که برنامة تغذیه مصرف آب در پرنده

 ( / روزپرنده

  های با محدودیت یک روز در میان پرنده  

تغذیة هر روز، دسترسی آزاد به  دسترسی آزاد به آب روز دان  در  آب محدودیت محدودیت هر روز آب  

 آب

 215 237 826 822  روز دان

 283 73 822 822  دان  روز بدون

 288 855 868 853  میانگین

 

  

شوند و به طور دائم به آب دسترسی داشته باشند الگوی  صورت هر روز تغذیه میها به  در صورتیکه پرنده

ها به طور دائم به  توان مشاهده کرد. در برنامة تغذیة یک روز در میان اگر نیمچه ثابتی از مصرف آب را می

، کنند آب دسترسی داشته باشند به طور شگفت انگیزی در روز بدون خوراک،  آب بسیار کمی مصرف می

گیرد. بنابراین مصرف بسیار باالی آب در روز  ها بیشترین مصرف آب در روز دان صورت می در این پرنده

شود که نیاز به اجرای برنامة محدودیت آب  ( باعث افزایش رطوبت بستر می 5-21گرم، جدول  237دان ) 

نامة یک روز در میان باید در دهد که بیشترین تأکید بر محدودیت آب در بر ها نشان می باشد. این داده می

 روز دان صورت گیرد.





شاید چنین نتایجی به دلیل همبستگی باالی مصرف آب و دان، چندان تعجب آور نباشد. راهنمای  

آمده است. مصرف آب در روزهای دان، تحت تأثیر نمک جیره نیز قرار  7ها در جدول  مصرف آب نیمچه

 ینطور نیست.گیرد در صورتیکه در روز بدون دان ا می

 

 ای یک روز در میان ها در برنامة تغذیه مصرف روزانة آب توسط نیمچه

o سن به هفته
C 21 o

C 35 

0 31 805 

6 815 835 

1 885 822 

81 871 221 

82 805 201 

80 861 231 

86 835 221 

81 821 721 

21 215 705 

 

 





 کیفیت آب آشامیدنی طیور
 آب آشاميدني طيورجدول ويژگيهاي بهداشتي -4

 ميزان حداكثر ميزان مناسب 

 0555 ميلي گرم در ليتر TDS 055-055مواد جامد محلول در آب    

 055 ميلي گرم در ليتر CaCo3 055سختي كل بر حسب 

 واحد 00 واحد 0 كدورت

 055 ميلي گرم در ليتر 055 قلياييت كل

PH 
0/8-7 0/6-9 

 005 ميلي گرم در ليتر 055 كلرور

 05 ميلي گرم در ليتر  50 نيترات

 550/5 صفر ميلي گرم در ليتر نيتريت

 005 ميلي گرم در ليتر 055 سولفات

 5 ميلي گرم در ليتر 0/5 آهن

 005 ميلي گرم در ليتر 70 -055 كلسيم

 5 ميلي گرم در ليتر 50/5 مس

 500 ميلي گرم در ليتر 05-05 منيزيوم

 5/5 ليترميلي گرم در  50/5 منگنز

 ميلي گرم در ليتر 0/5 صفر آلومينيوم

 0 ميلي گرم در ليتر 0 روي

 5 ميلي گرم در ليتر 56/5 فلورايد

  ميلي گرم در ليتر 550/5 جيوه

  ميلي گرم در ليتر 50/5 سرب

 ميلي گرم در ليتر 0/5 صفر آمونياك

 055 ميلي گرم در ليتر 055 سديم

 صفر صفر كادميوم

 50/5 ميلي گرم در ليتر 50/5 سولفورههيدروژن 

 ميلي گرم در ليتر  095 - نمك  )در دوران رشد(

 ميلي گرم در ليتر 5555 - نمك )در دوران تخمگذاري(

 ميلي گرم در ليتر  055 - بيكربنات

 در هر ميلي ليتر 555 در هر ميلي ليتر 5-55 تعداد كل ميكربها

 صفر صفر كلي فرم مدفوعي

 صفر صفر سالمونال

 صفر صفر استرپتركوك مدفوعي

 صفر صفر استافيلوكوك بيماريزا

 





متری  85نکته: برای جلوگیری از النه سازی و ورود جوندگان و حیوانات وحشی، مانع رویش علف تا 

 اطراف سالنها شوید.

 

 روش پاکسازی و ضد عفونی سالن:

 خارج نمودن کود و بستر از سالن و مزرعه  -8

 خارج نمودن دان و تمام وسایل غیر ثابت همچون آبخوری و دانخوری  -2

 جارو، تمییز نمودن و شستشوی سالن و تجهیزات با آب تمیز -7

 در صورت نیاز قبل از پاکسازی می توان از حشره کش استفاده کرد -5

 شستشوی سالن و تجهیزات با ضد عفونی  -6

ه از مرگ موش) درب و منافذ سالن ها باید بسته هفته و استفاد 2خالی نگه داشتن سالن به مدت  -3

 باشد(

 ضد عفونی نمودن داخل لوله ها  -1

 تعمیرات سالن و تجهیزات  -2

 ضد عفونی سالن و تجهیزات قبل و بعد از نصب مجدد -81

 پخش بستر و نصب تجهیزات -88

 X7گاز دهی  -82

 

  دمای آب در هنگام رسیدن جوجهO
C 25 

  .به آرامی بین جوجه ها قدم برنید تا به محیط جدید عادت و به سمت آبخوری و دانخوری بروند 

  اتمسفر. 8/1تا  15/1فشار استاتیک در سالن در حد 

پروبیوتیکها: باکتریهایی هستند که مانع از استقرارمیکروارگانیسم های بیماریزا در دستگاه گوارش می شود. 

 شود و....باعث اسیدی کردن روده می 

 

 دوره های پرورش طیور:

 

Brooding :6-1 هفتگی 

 





GrowingGrowing: 6 211روزگی)با وزن حدود 21هفتگی تا تخمگذاری)در ایران پولتها را در سن 

 گرم انتقال می دهند.(

 

Laying: دوره تخمگذاری 

 

 بیماری های متابولیکی

 

 : (Metabolic Diseases) بیماری های متابولیک

 

های متابولیک، ارگان های داخلی بدن و رشد آنها را مورد تاثیر قرار می دهد و موجب از بین رفتن بیماری 

پرندگان اصلی این عارضه بوقلمون ها و مرغ های  .قسمت زیادی از مرغ های اقتصادی و خانگی می شود

  .گوشتی هستند. بیشترین ضرر این بیماری کاهش در اندازه رشد است
 

 

ریوی، سندرم مرگ ناگهانی و  -بیماری های متابولیکی عبارتند از، بی نظمی در سیستم قلبی دو نوع مهم از

آسیت می باشد. یک نوعی از بیماری لنگش پا، اثبات شده است که وابسته به اختالالت متابولیکی است. این 

اند در اثر کاهش اختالالت متابولیکی می تواند به طور قابل توجهی در کاهش رشد موثر باشد. که می تو

خوردن غذا باشد. برای مثال، حظور غذا فقط در مدت روشنایی روز )بعد از سن یک هفتگی(.غذاهایی که کمتر 

کامل می شوند سبب می شوند که جذب مواد غذایی کمتر شده و به دنبال آن کاهش رشد مرغ یا جوحه را در 

با جیره جوجه تخم گذار تفاوت های زیادی با هم  پی دارد. ذکر این نکته الزامی است که جیره جوجه گوشتی

  .دارند، ونمی توان آنها را به جای یکدیگر به گله داد

روش دیگر در کاهش رشد جوجه ها استفاده از مدیریت نور دهی است که از لحاظ تجاری موفقیت آمیز بوده 

اده می شود کاهش می دهد )بعد از است. این برنامه نور دهی تعداد ساعت های نور را در روز که به پرنده د

ساعت می رساند و  1تا6ساعت در روز به  20( برنامه های که هم اکنون هستندزمان نور دهی را از 3تا  5روز 

 0به دنبال آن به صورت هفتگی نور را افزایش می دهند. برای جوجه های گوشتی این افزایش به طور تقریبی 

ساعت در هفته. این برنامه ها تقریبا برای بزرگ  2رای بوقلموی ها تقریبا ساعت در هفته افزایش می یابد و ب

کردن گله های کوچک غیر عملی هستند. نگه داشتن نور دهی در طی ساعت های نور طبیعی روز یا در 





. البته به اعتقاد مرده ها داردساعت در روز کمک زیادی به کاهش تعداد زمین گیری ها و یا  82تا  1محدوده 

 . نده این روش برای جوجه های تخم گذار است نه برای جوجه های گوشتیب
 

 :(Sudden Death Syndrome) سندرم مرگ ناگهانی
 

جوجه ها و بوقلمون هایی که از سندرم ناگهانی مرگ تلف می شوند اغلب موارد به صورت به پشت افتاده می 

ظهور هیچ گونه نشانی تلف می شوند، مستقیما بعد از یک میرند و در هیچ زمانی به جلو نمی افتند. آنها بدون 

  .تشنج می میرند. آنها معموال پرندگانی درشت و در اغلب موارد خروس ها هستند

چرا اینکه پرندگان می میرند هنوز مشخص نیست، اما این مشخص شده است که در همه آنها بی نظمی در 

از یک هفتگی شروع شده و حد اکثر تا حول و هوش  سرخرگ ششی وجود داشته است. در گله های گوشتی

هفته سوم ادامه دارد. رشد سریع یکی از دلیل های آن است. رشد آهسته تر کمک خواهد کرد تلفات کمتری 

  .داشته باشیم

 

 :(Ascites and Heart Failure) کار آمدی قلبآسیت و نا
 

مع شدن مایعات در بطن پرنده بوجود می آید. آسیت در هنگام بروز فشار بر روی سیستم سرخرگ ریوی و ج

در چندین مورد شانه ها و چنگال های آبی رنگ یافت شده است. تنفس آنها بدون صدا و با دهان باز است و 

همچنین پرهای آنها ژولیده و موج دار است. این پرندگان ممکن است بدون هیچ نشانه بارزی بمیرند. پرندگانی 

  .نده می مانند محکوم به ذبح شدن هستند زیرا نگه داشتن آنها اقتصادی نیستهم که در این بیماری ز
 

خیلی از موارد ممکن است منجر به گسترش آسیت شود. این بیماری با رشد سریع و دمای سرد در طی جوجه 

  .کشی، ارتفاع زیاد از زمین، نمک بیش از حد در جیره غذایی و یا فاکتور های ژنتیکی تحرک می شود
 

اتاق جوجه پیشگیری از این بیماری شامل، جلوگیریاز رشد سریع پرنده ها، اطمینان از هوای گرم و مناسب در 

همچنین مهم است انبار غالت هم دارای تهویه مناسب باشد  از لحاظ مقدار سدیم کشی و کنترل کیفیت آب

 .آسیت شودچرا که آمونیاک می تواند سبب آسیب به بافت ریه و ایجاد استعداد بروز 


