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مقدمۀ شرکت »مشهدجوجه«
و  مدیریـت  آزمایـش  سـی ونهمین  و  سی وهشـتمین  نتایـج  طبـق 
شـمالی  کارولینـای  ایالتـی  دانشـگاه  در  تخم گـذار  مـرغ  بهـره وری 
آمریـکا کـه در نوامبـر 2011 و آوریـل 2015 منتشـر شـد، نژاد »شـیور 
سـفید« توانسـته اسـت بیشـترین میزان سـوددهی را در بین نژادهای 

آورد. به دسـت  سـفید  تخم گـذار  مـرغ  مختلـف 
یافتـه  بهبـود  به تازگـی  )واریتـه(  نـژاد  ایـن  ژنتیکـی  ویژگی هـای 
اسـت. مرغ هـای شـیور جدیـد عالوه بـر تعـداد تخم  مرغ هـای بسـیار 
زیـاد بـا وجـود مصـرف دان کـم، طـول عمـر عالـی و دورۀ تخم گـذاری 
بسـیار طوالنی تـر دارنـد و زودتـر بـه بلوغ می رسـند. آرام ترنـد و کیفیت 

پوسـته های آن هـا نیـز بـه میـزان چشـمگیری بهبـود یافتـه اسـت.
راهنمـای مدیریـت عمومـی شـیور را شـرکت ایـزا )ISA( تهیـه و 
از  دنیـا  سراسـر  در  تخم گـذار  مـرغ  دارنـدگان  و  اسـت  کـرده  تدویـن 
آن اسـتقبال کرده انـد. ایـن شـرکت صاحـب برندهـای شـیور، بونـز، 
دکالـب، بابکـوک، هایسـکس و ایـزا اسـت. اکنـون این راهنمـای مفید 
کـه دربرگیرنـدۀ نـکات دقیقـی دربـارۀ مدیریـت عمومـی و تغذیـۀ مرغ 
بـا  تخم گـذار در زمـان پـرورش و دورۀ تولیـد اسـت، ترجمـه شـده و 
تجربیـات به دسـت آمده در ایـران، به روزرسـانی شـده اسـت و خدمـت 
مرغـداران و همـکاران ارجمنـد تقدیـم می شـود. امیدواریـم توانسـته 

باشـیم خدمتـی کوچـک بـه مرغـداران عزیـز ایرانـی ارائـه کنیـم.
در پایـان، بـر خـود الزم می دانیـم از کوشـش های بی دریـغ آقـای 
دکتـر شـفیع آبادی کـه زحمـت ترجمـۀ ایـن کتـاب را عهـده دار بودنـد 
ایـن کتـاب همـکاری کردنـد،  تهیـۀ  آقـای دکتـر مهدیـزاده کـه در  و 
خـود  پیشـنهادهای  و  نظرهـا  می توانیـد  نیـز  شـما  کنیـم.  قدردانـی 
را درزمینـۀ مطالـب ایـن راهنمـا بـا شـرکت »مشـهدجوجه« در میـان 

بگذاریـد.
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)ISA( مقدمۀ ایزا
سـال ها سـرمایه گذاری های فـراوان درزمینـۀ تحقیقـات ژنتیکـی منجـر 
بـه تولیـد مرغـان تخم گذاری شـده اسـت کـه ویژگی هایی عالـی دارند؛ 
همچـون مانـدگاری زیـاد و تولیـد خوب و کیفیت مناسـب تخم مـرغ. به 
ایـن خصوصیـات مطلـوب ژنتیکـی، فقـط زمانـی می توان دسـت  یافت 
کـه مرغـان تخم گذار ازلحـاظ تغذیۀ باکیفیت و مناسـب بودن سـالن، در 
وضعیـت مطلوبـی باشـند و به رفتـار و راحتی آن ها توجه مسـتمر شـود. 
البتـه مدیریـت خـوب نبایـد تنهـا محـدود بـه این هـا باشـد. شـرط های 

دیگـری نیـز وجـود دارد کـه باید بـه آن ها توجـه کرد.
هـدف از ایـن راهنمای مدیریت، کمـک به تولیدکننـدگان به منظور 
دسـتیابی بـه بهتریـن نتایـج، در ازای سـرمایه گذاری آن هاسـت. ایـن 
هـدف زمانی محقق خواهد شـد که مرغان تخم گـذار در وضعیت خوبی 
پـرورش یابنـد. اطالعـات موجـود در ایـن راهنما بـر پایـۀ تجزیه وتحلیل 
نتایـج به دسـت آمده از تحقیقات گسـتردۀ علمی و نیـز حاصل تجربیات 

میدانی در سـالیان متمادی اسـت.
کامـاًل آگاهیـم که بسـیاری از مرغـداران، برنامه هـای مدیریتِی فـارم را 
براسـاس تجربیات خود و نیز با عواملی مانند نوع سالن، آب وهوا، وضعیت 
تغذیـه، وضعیـت بازار و... بهبود بخشـیده اند. مطمئن باشـید می توانید از 
تجربیـات خـود در کنـار مطالـب و توصیه های ایـن راهنما اسـتفاده کنید. 
عالوه برآن در مشـاوره با نمایندگان و کارشناسـان ما که از کمک به شـما به 

هـر طریقـی خوش حال خواهند شـد، تردیـدی به خـود راه ندهید.
مـا به طـور مسـتمر به دنبـال توسـعه و بهبـود برنامه هـای پرورشـی 
خـود هسـتیم و از راه کار هـای فنـی و عملـی شـما به گرمـی اسـتقبال 
می کنیـم. بنابرایـن لطفـًا نتایـج و پیشـنهاد های فنـی خود را به نشـانی 
کنیـد.  ارسـال   isa.technicalfieldresults@hendrix-genetics.com
همچنین در صورت درخواسـت، فایل های اکسـلی )excel( وجود دارد 
کـه نماینـدگان مـا می تواننـد با کمک آن هـا عملکرد گله هـا را پیگیری و 

نتایـج و اطالعـات حاصـل را ثبـت کنند.
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)ISA( تاریخچۀ شرکت ایزا
در اوایـل قرن بیسـتم، این شـرکِت پیشـرو در پرورش مرغـان تخم گذار 
قهـوه ای و سـفید و در هـر دو سیسـتم پـرورش سـنتی و سیسـتم های 

جایگزیـن و در وضعیـت آب وهوایی مختلف تشـکیل شـد.
هـدف مهـم مـا تولیـد سـودآور و مسـتمر، بـا افزایـش طـول عمـر 
مفیـد و اقتصـادِی مرغـان تخم گـذار اسـت. ایـن هـدف شـامل تولیـد 
و پـرورش مرغ هایـی اسـت کـه در هـر نسـل در طـول دورۀ طوالنی تـر، 
تخم مرغ هـای بیشـتری تولیـد کنـد؛ بـدون اینکـه سـالمتی و راحتـی 
مرغـان و کیفیـت تخم مـرغ تحـت تأثیـر قـرار گیـرد. در حـال حاضـر، 
مـا بزرگ تریـن ذخیـرۀ ژنـی خالـص از گله هـای »الیـن« در دنیـا را در 
اختیـار داریـم و به منظـور نیـل بـه هـدف خـود، به صـورت تنگاتنـگ با 
مراکـز علمـی و تحقیقاتـی جدیـد و پروژه هـای علمی تحقیقاتی زیادی 
مرغـداران  هرسـاله  کـه  پیشـرفت هایی  هسـتیم.  همـکاری  حـال  در 
درزمینـۀ برنامه هـای پرورشـی و تولیـدی به دسـت می آورنـد، بـه ما این 
اطمینـان را می دهـد کـه در سـال 2020 میـالدی به راحتـی بـه تولیـد 

500 تخم مـرِغ باکیفیـت بـه ازای هـر مـرغ دسـت یابیـم.
در کنـار گله هـای تجـاری، درزمینـۀ تولیـد و تأمیـن گله هـای مادر 
بـرای حـدود 300 نماینـدۀ خـود در سرتاسـر جهـان فعالیـم و روابـط 
تحـت  مـا  مرغ هـای  داریـم.  آن هـا  بـا  خوبـی  بسـیار  و  قـوی  تجـاری 
برندهایـی بـا نام های ایزا، بابکوک، شـیور، هایسـکس، بوونـز و دکالب 
 Hendrix Genetics در دسـترس اند. شـرکت ایـزا بخشـی از کمپانـی

اسـت کـه روی ژنتیـک انواعـی از حیوانـات کار می کنـد.
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اصالح گام به گام ژنتیک نژاد
شیـــور سفیـــد

عـدد           500 تولیـد  بـه  رسـیدن  هـدف  بـا 
تخـم مـرغ بـا کیفیـت، طـی یـک دوره 100 
هفته ای به ازای هر رس مرغ در سال 2020

دوره تخمگذاری : 18-90 هفتگی )سیکل اول(

ماندگاری                 95/3%
سن در %50 تولید )روز(                     143

پیک تولید                                                                                   96% 
میانگین وزن تخم مرغ  )گرم(                61/9 
تعداد تخم مرغ به ازای مرغ اولیه تخمگذاری                 409
مجموع وزن تخم مرغ به ازای مرغ اولیه تخمگذاری )کیلوگرم(        25/3
میانگین مصرف دان روزانه )گرم(                     103
ضریب تبدیل                   2/04
وزن  در سن 90 هفتگی )گرم(                  1700 
مقاومت پوسته               4000
ضریب هاف                    87

یادداشت

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
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اصالح گام به گام ژنتیک نژاد
شیـــور سفیـــد

عـدد           500 تولیـد  بـه  رسـیدن  هـدف  بـا 
تخـم مـرغ بـا کیفیـت، طـی یـک دوره 100 
هفته ای به ازای هر رس مرغ در سال 2020

دوره تخمگذاری : 18-90 هفتگی )سیکل اول(

ماندگاری                 95/3%
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سن

هفتگی
سن

روزانه

مرصف دان روزانه

به ازای هر رس مرغ

(گرم)

مجموع مرصف دان

به ازای هر مرغ 

(گرم)

وزن مرغ

(گرم)

قل
دا

ح

کرث
دا

ح

قل
دا

ح

کرث
دا

ح

قل
دا

ح

کرث
دا

ح

1 0-7 6 8 42 56 64 66

2 8-14 12 14 126 154 118 122

3 15-21 20 22 266 308 185 195

4 22-28 29 31 469 525 258 272

5 29-35 36 38 721 791 336 354

6 36-42 40 42 1001 1085 419 441

7 43-49 43 45 1302 1400 502 528

8 50-56 45 47 1617 1729 585 615

9 57-63 47 49 1946 2072 668 702

10 64-70 49 51 2289 2429 746 784

11 71-77 51 53 2646 2800 824 866

12 78-84 53 55 3017 3185 902 948

13 85-91 55 57 3402 3584 975 1025

14 92-98 57 59 3801 3997 1048 1102

15 99-105 60 62 4221 4431 1112 1169

16 106-112 64 66 4669 4893 1165 1225

17 113-119 70 72 5159 5397 1204 1266

18 120-126 77 79 5698 5950 1229 1292

ری
ذا

مگ
تخ

د 
رص

د

رغ
 م

زن
 و

زن
ن و

گی
یان

م

غ 
مر

م 
تخ
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جدول پرورش شیور سفید جدید

سن

هفتگی
سن 
روزانه

مصرف دان روزانه 
به ازای هر سر مرغ

)گرم(

مجموع مصرف دان
 به ازای هر مرغ 

)گرم(
وزن مرغ

)گرم(
قل

دا
ح

ثر
داک

ح

قل
دا

ح

ثر
داک

ح

قل
دا

ح

ثر
داک

ح

1 0-7 6 8 42 56 64 66

2 8-14 12 14 126 154 118 122

3 15-21 20 22 266 308 185 195

4 22-28 29 31 469 525 258 272

5 29-35 36 38 721 791 336 354

6 36-42 40 42 1001 1085 419 441

7 43-49 43 45 1302 1400 502 528

8 50-56 45 47 1617 1729 585 615

9 57-63 47 49 1946 2072 668 702

10 64-70 49 51 2289 2429 746 784

11 71-77 51 53 2646 2800 824 866

12 78-84 53 55 3017 3185 902 948

13 85-91 55 57 3402 3584 975 1025

14 92-98 57 59 3801 3997 1048 1102

15 99-105 60 62 4221 4431 1112 1169

16 106-112 64 66 4669 4893 1165 1225

17 113-119 70 72 5159 5397 1204 1266

18 120-126 77 79 5698 5950 1229 1292
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جدول تولید  شیور سفید جدید در سیستم قفس

به ازای مرغ موجود به ازای مرغ اول تخمگذاری

فته
ه

ری
گذا

خم
د ت

رص
د

زن
و

رم(
 )گ

رغ
م م

تخ
 

غ  
 مر

خم
ن ت

 وز
رانه

س
گرم

 /  
روز

هر 
در 

زانه
 رو

ان
ف د

صر
م

رم(
)گ

ل 
بدی

ب ت
ضری

گی
هفت

رانه
د س

ولی
ع ت

مو
مج

دد
/ ع

رغ 
م م

تخ
 

خم 
ن ت

 وز
وع

جم
م

رم(
لوگ

)کی
رغ 

م
فی

صر
ن م

 دا
مع

ج

کل
ل 

بدی
ب ت

ضری

ری
دگا

مان
صد 

در

رغ
ن م

وز
رم(

)گ

19 5.0 43.4 2.2 80 36.87 1.1 72.85 99.9 1315
20 27.0 46.2 12.5 85 6.81 2 0.1 1.7 16.60 99.8 1364
21 55.0 49.2 27.1 92 3.40 6 0.3 2.3 8.04 99.7 1443
22 81.0 51.4 41.6 95 2.28 12 0.6 3.0 5.16 99.6 1493
23 88.0 53.4 47.0 98 2.09 18 0.9 3.7 4.05 99.6 1532
24 91.5 54.3 49.7 100 2.01 24 1.3 4.4 3.49 99.5 1552
25 93.0 55.8 51.9 101 1.95 31 1.6 5.1 3.15 99.4 1567
26 94.0 56.9 53.5 103 1.93 37 2.0 5.8 2.92 99.4 1577
27 95.0 58.2 55.3 104 1.88 44 2.4 6.5 2.75 99.3 1587
28 95.5 58.7 56.1 105 1.87 50 2.8 7.3 2.63 99.2 1596
29 96.0 59.2 56.8 105 1.85 57 3.2 8.0 2.53 99.2 1603
30 96.0 59.6 57.2 105 1.84 64 3.6 8.7 2.45 99.1 1609
31 96.0 60.0 57.6 105 1.82 70 4.0 9.4 2.39 99.1 1616
32 96.0 60.3 57.9 105 1.81 77 4.4 10.2 2.34 99.0 1621
33 95.7 60.5 57.9 105 1.81 84 4.8 10.9 2.29 98.9 1626
34 95.4 60.7 57.9 105 1.81 90 5.2 11.6 2.25 98.9 1631
35 95.1 60.8 57.8 105 1.82 97 5.6 12.3 2.22 98.8 1633
36 94.8 60.9 57.7 105 1.82 103 6.0 13.1 2.20 98.8 1636
37 94.5 61.1 57.7 105 1.82 110 6.4 13.8 2.17 98.7 1637
38 94.2 61.2 57.7 105 1.82 117 6.8 14.5 2.15 98.6 1638
39 93.9 61.3 57.6 105 1.82 123 7.1 15.2 2.13 98.6 1640
40 93.6 61.4 57.5 105 1.83 129 7.5 16.0 2.12 98.5 1641
41 93.3 61.5 57.4 105 1.83 136 7.9 16.7 2.10 98.5 1642
42 92.9 61.7 57.3 105 1.83 142 8.3 17.4 2.09 98.4 1643
43 92.5 61.9 57.3 105 1.83 149 8.7 18.1 2.08 98.3 1644
44 92.1 62.1 57.2 105 1.84 155 9.1 18.9 2.07 98.3 1645
45 91.7 62.3 57.1 105 1.84 161 9.5 19.6 2.06 98.2 1647
46 91.2 62.4 56.9 106 1.86 168 9.9 20.3 2.05 98.2 1648
47 90.8 62.5 56.8 106 1.87 174 10.3 21.0 2.04 98.1 1649
48 90.3 62.6 56.5 106 1.88 180 10.7 21.8 2.04 98.0 1650
49 89.9 62.8 56.5 106 1.88 186 11.1 22.5 2.03 98.0 1651
50 89.4 62.9 56.2 106 1.89 192 11.5 23.2 2.03 97.9 1653
51 89.0 63.0 56.1 106 1.89 198 11.8 24.0 2.02 97.9 1654
52 88.5 63.1 55.8 106 1.90 204 12.2 24.7 2.02 97.8 1655
53 88.1 63.2 55.7 106 1.90 210 12.6 25.4 2.02 97.7 1656
54 87.6 63.2 55.4 106 1.91 216 13.0 26.1 2.01 97.7 1657
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به ازای مرغ موجود به ازای مرغ اول تخمگذاری

فته
ه

ری
گذا

خم
د ت

رص
د

زن
و

رم(
 )گ

رغ
م م

تخ
 

غ  
 مر

خم
ن ت

 وز
رانه

س
گرم

 /  
روز

هر 
در 

زانه
 رو

ان
ف د

صر
م

رم(
)گ

ل 
بدی

ب ت
ضری

گی
هفت

رانه
د س

ولی
ع ت

مو
مج

دد
/ ع

رغ 
م م

تخ
 

خم 
ن ت

 وز
وع

جم
م

رم(
لوگ

)کی
رغ 

م

فی
صر

ن م
 دا

مع
ج

کل
ل 

بدی
ب ت

ضری

ری
دگا

مان
صد 

در

رغ
ن م

وز
رم(

)گ

55 87.2 63.3 55.2 106 1.92 222 13.4 26.8 2.01 97.6 1659
56 86.7 63.3 54.9 106 1.93 228 13.7 27.6 2.01 97.6 1660
57 86.3 63.4 54.7 106 1.94 234 14.1 28.3 2.01 97.5 1661
58 85.8 63.4 54.4 106 1.95 240 14.5 29.0 2.00 97.4 1662
59 85.4 63.4 54.1 106 1.96 246 14.8 29.7 2.00 97.4 1663
60 84.9 63.5 53.9 106 1.97 252 15.2 30.5 2.00 97.3 1664
61 84.5 63.5 53.7 106 1.98 257 15.6 31.2 2.00 97.3 1666
62 84.0 63.6 53.4 106 1.98 263 15.9 31.9 2.00 97.2 1667
63 83.6 63.6 53.2 106 1.99 269 16.3 32.6 2.00 97.1 1668
64 83.1 63.7 52.9 106 2.00 274 16.7 33.3 2.00 97.1 1669
65 82.6 63.7 52.6 105 2.00 280 17.0 34.1 2.00 97.0 1670
66 82.2 63.8 52.4 105 2.00 286 17.4 34.8 2.00 97.0 1672
67 81.7 63.8 52.1 105 2.01 291 17.7 35.5 2.00 96.9 1673
68 81.3 63.8 51.9 105 2.02 297 18.1 36.2 2.00 96.8 1674
69 80.8 63.9 51.6 105 2.03 302 18.4 36.9 2.00 96.8 1675
70 80.4 63.9 51.4 105 2.04 308 18.8 37.6 2.00 96.7 1676
71 79.9 64.0 51.1 105 2.05 313 19.1 38.3 2.00 96.6 1677
72 79.5 64.0 50.9 105 2.06 318 19.5 39.0 2.00 96.6 1679
73 79.0 64.1 50.6 105 2.07 324 19.8 39.8 2.01 96.5 1680
74 78.6 64.1 50.4 105 2.08 329 20.2 40.5 2.01 96.4 1681
75 78.1 64.2 50.1 105 2.09 334 20.5 41.2 2.01 96.4 1682
76 77.7 64.2 49.9 105 2.10 340 20.8 41.9 2.01 96.3 1683
77 77.2 64.2 49.6 105 2.12 345 21.2 42.6 2.01 96.2 1685
78 76.8 64.3 49.4 105 2.13 350 21.5 43.3 2.01 96.1 1686
79 76.3 64.3 49.1 105 2.14 355 21.8 44.0 2.02 96.1 1687
80 75.9 64.4 48.9 105 2.15 360 22.2 44.7 2.02 96.0 1688
81 75.4 64.4 48.6 105 2.16 365 22.5 45.4 2.02 95.9 1689
82 75.0 64.4 48.3 105 2.17 370 22.8 46.1 2.02 95.9 1691
83 74.5 64.5 48.1 105 2.19 375 23.1 46.8 2.02 95.8 1692
84 74.0 64.5 47.7 105 2.20 380 23.4 47.5 2.03 95.7 1693
85 73.5 64.6 47.5 105 2.21 385 23.8 48.2 2.03 95.7 1694
86 73.0 64.6 47.2 105 2.23 390 24.1 48.9 2.03 95.6 1695
87 72.5 64.7 46.9 105 2.24 395 24.4 49.6 2.03 95.5 1696
88 72.0 64.7 46.6 105 2.25 400 24.7 50.3 2.04 95.4 1698
89 71.5 64.8 46.3 105 2.27 404 25.0 51.0 2.04 95.4 1699
90 71.0 64.8 46.0 105 2.28 409 25.3 51.7 2.04 95.3 1700
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دورۀ پرورش
1. دورۀ پرورش )0 تا 5هفتگی(

بـرای اینکـه جوجه هـا در دوران پـرورش به خوبـی رشـد کننـد، بسـیار 
حیاتـی اسـت کـه تمـام شـرایط در روزهـای آغازیـن مطلوب باشـد.

دورۀ زمانـی بیـن 1 روزگـی تـا تولیـد اولیـن تخم مـرغ، بـرای مـرِغ 
نـژاد تخم گـذار بسـیار حیاتـی و بحرانـی اسـت. در ایـن دوره ظرفیـت 
بـه  پـرورش  دورۀ  در  موفقیـت  می یابـد.  رشـد  مـرغ  فیزیولوژیکـی 
موفقیـت در دورۀ تخم گـذاری منجـر خواهـد شـد و ایـن امـر از زمـان 
رسـیدن جوجـه بـه سـالن آغاز می شـود. ثابت شـده اسـت که داشـتن 
تمـام اسـتانداردها و به کاربسـتن تمامـی برنامه ها در ایـن مقطع )دورۀ 

پـرورش(، بهتریـن عملکـرد را در مرحلـۀ تولیـد ایجـاد خواهـد کـرد.
در  وزن  کاهـش  بـه  5هفتگـی  تـا   4 در  رشـد  در  تأخیـر  هرگونـه 
16هفتگـی منجر خواهد شـد کـه بعدًا در عملکرد مـرغ در زمان تولید 
مؤثـر خواهـد بـود. این مسـئله قطعـًا روی میانگیـن وزن تخم مـرغ نیز 

اسـت.  مؤثر 
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لوازم و تجهیزات دورۀ پرورش

قفس هابستر

3 تا 05 تا 23 تا 05 تا 2سن)هفته(

)1
ه )

هوی
حداقل میزان تهویه ت

در ساعت به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدن

 0.7
مترمکعب

 0.7
مترمکعب

 0.7
مترمکعب

 0.7
مترمکعب

گله
کم 

30208045پرنده در مترمربعترا
سانتی مترمربع به 

125220ازای هر جوجه

آب
ن 

أمی
ت

آبخوری مخروطی یا 
کله قندی

یک آبخوری 
برای 75 

پرنده

یک آبخوری 
برای 75 

پرنده

آبخوری جوجه
یک آبخوری 

برای 75 
پرنده

یک 
آبخوری 
برای 80 
پرنده )2(

نیپل ها
یک نیپل 
برای 10 

پرنده

یک نیپل 
برای 10 

پرنده

یک نیپل 
برای 10 
پرنده )2(

یک نیپل 
برای 10 
پرنده )3(

ک
ورا

ن خ
أمی

ت

دانخوری بشقابی

یک 
دانخوری 
برای 50 

پرنده

)4(

دانخوری تراف
4 سانتی متر 

برای هر 
پرنده

4 سانتی متر 
برای هر 

پرنده

2 سانتی متر 
برای هر 

پرنده

4 سانتی متر 
برای هر 

پرنده

دانخوری مدور
35 پرنده 

یک 
دانخوری

35 پرنده 
یک 

دانخوری
)1( ارتباط بین میزان تهویه و دمای سالن را در نظر بگیرید.

)2( 1 عدد آبخورِی اضافه برای هر قفس در هفتۀ اول قرار دهید.
)3( مطمئن شوید که تمام جوجه ها حداقل به 2 نیپل دسترسی داشته باشند.

)4( صفحه هـای کاغـذی را در کـف قفـس، طـوری پهـن کنیـد که تـا 7 روز تمام شـوند. هر 
روز، صفحـۀ باالیـی را بردارید.
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نکات مهم 
•    حـذف آبخوری هـای کمکـی آغازیـن بایـد به تدریج انجام شـود 
تـا جوجه هـا به اسـتفاده از آبخوری هـای معمولِی سـالن عادت 

کنند.
•   کنتـرل میـزان مصـرف آب، مفیـد خواهـد بـود. بـرای حفـظ 
کیفیـت بسـتر الزم اسـت بـا کنتـرل و تنظیـم دقیـق آبخوری ها 

و نیپل هـا از نشـت آب جلوگیـری شـود.
•    در روزهـای اولیـه بعـد از ورود جوجه هـا، درجه حـرارت آب باید 

بیـن 25 تا 30 درجه سـانتی گراد باشـد.
•    آبخوری هـا در 2 هفتـۀ اول به طـور روزانـه و از هفتـۀ سـوم، یـک 

بـار در هفتـه باید شسـته و تمیز شـوند.
•    حتمـًا کنتـرل کنیـد کـه تمـام جوجه هـا و حتـی ضعیف ترها به 

دان و آب دسترسـی داشـته باشند.
•    اسـتفاده از نیپل هـای 360درجـه )قابل اسـتفاده از هر طرف( 
مهـم اسـت؛ به خصـوص زمانـی کـه جوجه هـا بـا اشـعۀ مـادون 

قرمـز، نوک چینـی شـده اند. 
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استاندارد های درجه حرارت و رطوبت محیط 

بـرای اینکـه مطمئـن شـوید لـوازم و محیط سـالن به اندازۀ کافـی برای 
ورود جوجه هـا گـرم شـده اند، توصیـه می کنیـم از 36 سـاعت قبـل، 
دمـای سـالن را افزایـش دهیـد؛ به طوری کـه دمـا بـه 31 تـا 33 درجـۀ 
سـانتی گراد برسـد. سـطح سـیمانی کف سـالن باید 30 درجه و سطح 
بسـتر 32 درجـه باشـد. بهتریـن راه بـرای اینکه بفهمیـد درجۀ حرارت 
سـالن در روزهـای اول مناسـب اسـت، ایـن اسـت کـه دمـای کلـوآک 
جوجه هـا را اندازه گیـری کنیـد. ایـن دمـا بایـد 40 درجـۀ سـانتی گراد 

یـا 104 درجـۀ فارنهایت باشـد.

سرد بودن کف سالن سبب کاهش دمای بدن جوجه در زمان 
استراحت خواهد شد.
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سن
رطوبت دما )سانتی گراد(

نسبی

مطلوب 
دمای هوای )قفس( 

درجه سانتی گراد
دمای هوای )بستر( 

درجه سانتی گراد

60 32 تا 35 31 تا 033 تا 3

60 31 تا 33 30 تا 432 تا 7

60 29 تا 31 28 تا 830 تا 14

50 27 تا 29 26 تا 1528 تا 21

50 25 تا 2427 تا 2226 تا 24

50 23 تا 2225 تا 2524 تا 28

50 20 تا 1923 تا 2921 تا 35

40 18 تا 1720 تا 19از 35 به بعد

نکات مهم 
•     توجـه بـه کاهـش دمـای بـدن جوجـه در اثر تماس با بسـتر، در 
روزهای نخسـت بسیار مهم اسـت؛ چون جوجه ها در هفتۀ اول 
توانایـی تأمیـن دمای بـدن خـود را ندارند در صورت سـردبودن 

بسـتر دمـای بدن آن ها کاسـته می شـود که خطرناک اسـت.
•    دما و رطوبت نسبی باید در تمام سالن یکنواخت باشد.

•     نحـوۀ پخش جوجه ها در سـالن، بهترین شـاخص بـرای ارزیابی 
دمـای سـالن اسـت. در سیسـتم بسـتر توجـه بـه نحـوۀ توزیـع 
جوجه هـا در هـر بخش )پن( یا در سرتاسـر سـالن بـرای مدیریت 

دمـای مناسـب سـالن بـه ما کمـک خواهـد کرد: 
•    اگـر جوجه هـا دور هـم جمـع شـده باشـند، دمـای سـالن 

خیلـی کم اسـت.
•   اگر جوجه ها از هم دور شـده باشـند و به سـمت دیوارهای 

سـالن بروند، دمای سـالن بسـیار زیاد است.
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برنامۀ نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد

بـرای تشـویق جوجه هـا بـه خـوردن دان و آب، بایـد در 3 تـا 4 روز اول، 
برنامـۀ نـوری حداکثـر ) 22 تا 23 سـاعت( همراه با شـدت بـاال )30 تا 

40 لوکس( باشـد.
به تدریـج کاهـش  بایـد  نـور  بسـته، شـدت  سـپس در سـالن های 
داده شـود تـا بـه 10 لوکـس در 15روزگـی برسـد. البتـه تنظیـم شـدت 

نـور بـه رفتـار جوجه هـا نیـز بسـتگی دارد.
نکتـه: یـک برنامـۀ نوری متنـاوب نیز بـرای 2 هفتۀ اول، می تـوان اجرا 
کـرد. بدیـن صـورت کـه در هـر 6 سـاعت، 4 سـاعت نـور و 2 سـاعت 
تاریکـی باشـد و ایـن برنامـه را 4 بـار در هـر 24 سـاعت تکـرار کنیـم. 
سـپس از هفتۀ سـوم به بعـد، برنامۀ نـورِی توصیه شـده را ادامه دهیم؛ 

به طوری کـه در هفتـۀ سـوم 18 سـاعت نـور باشـد. 
در برخی مناطق و تحت شرایط خاص این برنامه می تواند اجرا شود.
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برنامۀ نوری هفته های ابتدایی برای دریافت دان و رشد مطلوب

پرورش در سالن های بسته و نیمه بسته

شدت روشناییمدت روشنایی

20 تا 40 لوکس23 ساعت یا برنامۀ نوری متناوب1 تا 3 روز

15 تا 30 لوکس22 ساعت یا برنامۀ نوری متناوب4 تا 7 روز

10 تا 20 لوکس20 ساعت8 تا 14 روز

5 تا 10 لوکس18 ساعت15 تا 21 روز

5 تا 10 لوکس17 ساعت22 تا 28 روز

5 تا 10 لوکس16 ساعت29 تا 35 *روز

*  بعد از 35روزگی مدت روشنایی به تدریج کاسته شود تا به حدود 12 ساعت در 
10هفتگی برسد.

چند نکتۀ کلیدی برای شروع خوب پرورش جوجۀ یک روزه:
•    قبـل از رسـیدن جوجه هـا تمام لوله های آب را با فشـار بشـویید 
و تخلیـه کنیـد. سـپس مطمئـن شـوید کـه هیـچ اثـری از مـواد 

ضدعفونی کننـده در آن هـا باقـی نمانده اسـت.
•    نیپـل هـا و سـایر آبخوری هـا را مرتبـًا بررسـی کنیـد و مطمئـن 
شـوید کـه در ارتفاع مناسـب قـرار گرفتـه باشـند و آبخوری های 
مـدور بایـد در کـف سـالن و نیپل هـا در سـطح چشـم جوجه هـا 
قـرار داشـته باشـند؛ به طوری که جوجه هـا بتوانند بـه آب کافی 
دسترسـی داشـته باشـند. بـرای جوجه هـا فشـار آب نیپل هـا را 
طـوری تنظیـم کنیـد تا قطرۀ آب ایجاد شـود )کاهش فشـار آب 

در لوله هـا(. 
•    در زیـر نیپل هـا یـک صفحـۀ کاغـذ پهـن کنیـد تـا جوجه هـا را 
روی  نیـز  اضافـه  دان  مقـداری  کنـد.  جـذب  خـود  به سـمت 

بریزیـد.  جوجه هـا  مخصـوص  کاغذ هـای 

در 48 تـا 72 سـاعت اولیـه بعد از ورود جوجـه ارتفاع نیپل ها 
بایـد در سـطح چشـم جوجه هـا باشـد )تصویـر١(، سـپس از 
روز چهـارم ارتفـاع نیپل هـا بایـد بـاال بـرود )تصویـر٢( طوری 

کـه پرنـده با زاویـه 45 درجـه آب بنوشـد )تصویر3(.



دورۀ پرورش

19

•    کنتـرل پربـودن چینـه دان جوجه هـا در طول 24 سـاعت اولیه 
پـس از ورود آن ها بـه روش زیر:

61224ساعت بعد از ورود جوجه  ها
7585100درصد جوجه های با چینه دان ُپر

•    زمانـی دان توزیـع کنیـد کـه مطمئـن شـوید جوجه هـا به اندازۀ 
کافی آب نوشـیده اند و مایع بدن خـود را تأمین کرده اند )تقریبًا 
2 سـاعت بعـد از اسـکان جوجه هـا در سـالن(؛ به خصـوص اگر 

زمانـی طوالنـی در راه بوده اند.
•    بـرای اینکـه آب تـازه و با دمای مناسـب در اختیار جوجه ها قرار 
گیـرد، درسـت قبـل از رسـیدن آن هـا، لوله هـا را تخلیـه کنیـد؛ 

خصوصـًا در مناطـق با آب وهـوای گرم.
رعایـت نـکات فـوق بـه شـما کمـک خواهـد کـرد تـا بـه اهـداف زیـر 

برسـید:
•    شروع خوب، با تلفات کم در 2 هفتۀ اول.

•    رشد بدنی مناسب، همراه با یک سیستم ایمنی خوب.
•    یکنواختِی متناسب، از همان آغاز کار.
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توانایـی  )ایجـاد  16هفتگـی  تـا   5 بیـن  دورۀ   .2
تخم گـذاری( دورۀ  بـرای 

بعـد از شـروعی خـوب در چنـد هفتـۀ اول، هـدف از پرورش در سـنین 
بیـن 5 تـا 16هفتگـی، آماده کـردن جوجه هـا بـرای تولیـد تخم مرغ در 

آینـده اسـت. بنابرایـن در ایـن دوره بایـد نکات زیـر را هدف قـرار داد:
•    رشد اسکلتی مناسب.

•    وزن مناسب بدن مطابق با جدول استاندارد.

•    یکنواختی خوب در گله )بیش از 80درصد(.
•    رشد مناسب دستگاه گوارش.

برای رسیدن به اهداف فوق، کارهای زیر را باید انجام دهید:
خـود.  گلـۀ  بـرای  مناسـب  و  صحیـح  تراکمـی  انتخاب کـردن    •
سـالن. امکانـات  و  فضـا  اسـتاندارد بودن  و  مناسـب  همچنیـن 

•    داشتن برنامۀ نورِی خوب و مناسب با نوع سالِن پرورش؛
•    انجام برنامۀ نوک چینی صحیح توسط افراد آموزش دیده.

•    مدیریت  خوب برنامۀ تغذیه و روش  های انجام آن.
•    اجرای کامل موارد ایمنِی زیستی.
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تراکم و تجهیزات مناسب سالن

قفس هابستر

10 تا 517 تا 1010 تا 517 تا 10سن)هفته(

)1
ه )

هوی
حداقل میزان ت

تهویه در ساعت 
به ازای هر 

کیلوگرم وزن بدن

 4
مترمکعب

 4
مترمکعب

 4
مترمکعب

  4
مترمکعب

گله
کم 

ترا

پرنده در 
15101510مترمربع

پرنده در 
مترمربع )آب و 

هوای گرم(
129129

سانتی مترمربع 
200350به ازای هر پرنده

آب
ن 

أمی
ت

آبخوری 
مخروطی یا 

کله قندی

یک 
آبخوری 

برای 
100پرنده

یک 
آبخوری 

برای 
100پرنده

آبخوری 
مخروطی یا 

کله قندی )آب و 
هوای گرم(

یک 
آبخوری 
برای 75 

پرنده

یک 
آبخوری 
برای 75 

پرنده

نیپل ها
یک نیپل 
برای 9 

پرنده

یک نیپل 
برای 8 

پرنده

یک نیپل 
برای 10 
پرنده)2(

یک نیپل 
برای 10 
پرنده)2(

ان
ن د

أمی
ت

دانخوری 
بشقابی

یک 
دانخوری 
برای 25 

پرنده

یک 
دانخوری 
برای 23 

پرنده

یک 
دانخوری 
برای 25 

پرنده

یک 
دانخوری 
برای 23 

پرنده

دانخوری تراف
5 سانتی متر 

برای هر 
پرنده

7 سانتی متر 
برای هر 

پرنده

4 سانتی متر 
برای هر 

پرنده

6 سانتی متر 
برای هر 

پرنده
)1( ارتباط بین میزان تهویه و دمای سالن را در نظر بگیرید.

)2( مطمئن شوید که تمام جوجه ها حداقل به 2 نیپل دسترسی دارند.
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پیگیری گله با کنترل هفتگی رشد جوجه ها 

را  واقعـی گلـه، ضـروری اسـت وزن  تکامـل  و  از رشـد  آگاهـی  بـرای 
به صـورت هفتگـی کنتـرل کنیـد. همچنیـن هرچـه زودتر مشـکالت را 

بیابیـد، زودتـر می توانیـد آن هـا را اصـالح کنیـد.
نحوۀ انجام صحیح وزن گیری از گله:

•    هر هفته 100 پرنده را جداگانه وزن کشی کنید. 
•    در سیسـتم پـرورش قفـس، هـر هفتـه 10 پرنـده جداگانـه از 
هـر قفس وزن کشـی کنید )این قفـس را عالمت گـذاری کنید( 
قفس هـا  از همیـن  مرتبـًا  وزن کشـی  و صحـت  دقـت  بـرای  و 

وزن گیـری انجـام گـردد.
•    بـا اسـتفاده از تـرازوی دیجیتالـی که یکنواختی را نیز محاسـبه 

می کنـد، مرغ هـا را جداگانـه توزیـن نمایید.
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•   کنتـرل یکنواختـی گلـه: هنگامـی یـک گلـه یکنواخت اسـت که 
از میانگیـن  80% از وزن هـا در محـدوده ی بیـن 10 ± درصـد 

باشـند. 

اهداف کلی از کنترل وزن و رشد در دورۀ پرورش 

•    تولیـد گلـه ای یکنواخـت همراه با وزن مناسـب و مطابق با سـن 
مدنظـر در زمان بلوغ جنسـی.

•    به دسـت آوردن وزن مناسـب در سن 4هفتگی به منظور اطمینان 
از رشـد اسکلت بدن.

•    داشـتن رشـد مداوم بین سـنین 4 تا 16هفتگی همراه با رشـد 
و توسـعۀ خوب دسـتگاه گوارش.

اهداف کنترل وزن در دورۀ تولید 

تولیـد،  پیـک  و  بیـن 5درصـد  فاصلـۀ  در  اینکـه  از  اطمینـان     •
وزن بـدن در نـژاد تخم گـذار سـفید 250 تـا300 گـرم افزایـش 
می یابـد. بـه همیـن دلیـل کنتـرل هفتگـی وزن از هفتـۀ اول تـا 
هفتـۀ 30 ضـروری اسـت و پـس از آن، حداقـل ماهـی یـک بـار 

بایـد انجـام گیـرد.
•    کنتـرل میـزان مصـرف دان در سـالن نمی توانـد شـما را از رشـد 
خـوب گلـه مطمئـن سـازد؛ زیـرا نیـاز پرنده ها بـه دان براسـاس 

موقعیت هـای زیـر متفاوت اسـت:
سطح انرژی دان  •

دمای سالن  •
وضعیت سالمت گله  •
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نوک چینی؛ عملیاتی دقیق و ظریف
معمواًل به دو دلیل عمل نوک چینی صورت می گیرد:

•    پیشگیری از پرخواری و کانی بالیسم 
•    پیشگیری از هدررفتن دان 

افـراد  بایـد  فقـط  و  اسـت  حسـاس  و  دقیـق  عملیاتـی  نوک چینـی 
آموزش دیـده آن را انجـام دهنـد. اگـر ایـن عمـل به طور صحیـح انجام 
نگیـرد، ممکن اسـت خـوردن و آشـامیدن جوجه ها را با مشـکل مواجه 

کنـد و درنتیجـه گلـه ای بـا یکنواختـی کـم بـه وجـود آید.
سن نوک چینی 

تمـام  بایـد  فنـی،  توصیه هـای  رعایـت  عالوه بـر  نوک چینـی  کار  در 
قوانیـن و مقـررات مربـوط به حقـوق حیوانـات نیز رعایت شـود. تعیین 
سـن مناسـب بـرای نوک چینـی معمـواًل بـه سیسـتم سـالن و قوانیـن و 
مقـررات منطقـه ای بسـتگی دارد. امـا به طورکلـی می تـوان از الگـوی 

زیـر اسـتفاده کرد:
•    بـرای تولیـد در سـالن های بسـته و بـا سیسـتم قفس که شـدت 
نـور مصنوعـی نیـز کـم اسـت، نوک چینـی بایـد در 1روزگـی یـا 

بیـن 7 تـا 10روزگـی انجام شـود.
•    بـرای تولیـد در سـالن های بـاز کـه مرغ ها در معـرض نور طبیعی 
تـا  بـار نوک چینـی در 7  قـرار می گیرنـد، یـک  زیـاد  بـا شـدت 
و کانی بالیسـم  از پرخـواری  به طورکامـل  10روزگـی نمی توانـد 
این گونـه مواقـع عمـل نوک چینـی  آن هـا جلوگیـری کنـد. در 
بایـد 2 بـار صـورت گیـرد: یـک بـار به طـور مختصـر در 10روزگی 
و سـپس بـار دوم بیـن 8 تـا 10هفتگـی. درصورتی کـه قوانیـن و 

مقـررات منطقـه ای اجـازه چنیـن کاری را بدهـد.
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نکات مهم در حین عملیات نوک چینی 

•    شـخص نوک چیـن بایـد راحـت نشسـته باشـد؛ زیـرا در ایـن 
شـد. خواهنـد  بریـده  مشـابه  به صـورت  نوک هـا  تمـام  حالـت، 
•    در ایـن کار نبایـد عجلـه داشـت؛ چراکـه سـرعت زیـاد )تعـداد 
بـاال در دقیقـه( احتمـال اشـتباه و  یکنواخت نبـودن را به دنبال 

داشـت. خواهد 
خـود  مناسـب  زمـان  در  بایـد  نوک چیـن  دسـتگاه  تیغه هـای    •
تعویـض شـوند. حداکثـر تعـداد پیشنهادشـده بـرای هـر تیغه، 

5هـزار جوجـه اسـت.
•    مطمئن شوید در حین کار، زبان جوجه ها نمی سوزد.

•    افـزودن ویتامیـن K3 و مولتی ویتامیـن و الکترولیت هـا بـه دان 
از 48 سـاعت قبـل تا 48 سـاعت بعد از عمـل نوک چینی، برای 
جلوگیـری از خون ریـزی نوک هـای بریده شـده مفیـد خواهـد 

بود.
نکات مهم بعد از عملیات نوک چینی 

•    سـطح آب را در آبخوری های معمولی افزایش دهید. همچنین 
در سیسـتم نیپـل، فشـار آب را در لوله هـا کـم کنید تـا جوجه ها 

به راحتی آب بنوشـند.
•    مطمئـن شـوید کـه عمـق دان در دانخوری هـا کافـی اسـت. تـا 
یـک هفتـه پـس از نوک چینـی، هیـچ گاه دانخوری هـا را خالـی 

نگـه ندارید.
دوبـاره تأکیـد می کنیـم که نوک چینی عملی بسـیار دقیق و حسـاس و 
مهـم اسـت که بایـد به طـور صحیح انجـام شـود. نوک چینِی نامناسـب 
می توانـد مانـدگاری و یکنواختـی گلـه را کاهـش دهـد و درنتیجـه بـر 

عملکـرد کلـی گلـه تأثیر منفـی بگذارد.
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اصول کلی در برنامۀ نوری دورۀ پرورش
ایـن  و  حسـاس اند  روشـنایی  شـدت  و  مـدت  تغییـرات  بـه  جوجه هـا 
مسـئله در سـن بلـوغ جنسـی آن هـا مؤثـر خواهـد بـود. عالوه برایـن، 
اسـت.  روز  مـدت طـول  تأثیـر  تحـت  زیـادی  میـزان  بـه  دان  مصـرف 
بنابرایـن برنامه هـای نـوری اهـداف مختلفـی را دنبـال می کننـد. ایـن 
برنامه هـا در دورۀ پـرورش بـه مـا اجـازه می دهنـد تـا رشـد جوجه هـا را 
تحریـک و همچنیـن بلـوغ جنسـی آن هـا را کنتـرل کنیـم. برنامه هـای 

نـوری بـرای رسـیدن بـه اهـداف زیـر مهـم اسـت:
•    داشـتن وزن مناسـب و توصیه شـده در 5درصـد تولیـد، مطابـق 

بـا جدول اسـتاندارد.
بـا  تولیـد مطابـق  ابتـدای  از  •   داشـتن وزن مناسـب تخم مـرغ 

اسـتاندارد. جـدول  در  هـدف  وزن هـای 
•    داشتن تولید مطلوب و ایده آل.

برنامۀ نوری و رشد 

در  تعیین کننـده ای  نقـش  رشـد،  در  تأثیـر  عالوه بـر  نـوری  برنامـۀ 
دارد: زیـر  اساسـی  فعالیت هـای 

•    رشد پیش روندۀ دستگاه گوارش.
•    عادت کـردن تدریجـی سـاعت بـدن؛ بدیـن معنـی کـه پرنده به 

مصـرف آب و دان قبـل از خاموشـی عـادت کند.
•    سـازگاری بـا زمـان دریافت نکـردن انـرژی در زمـان خاموشـی؛ 

به خصـوص هنگامـی کـه خاموشـی طوالنـی اسـت.
مشـاهده و بررسـی رفتـار مرغ هـا در خـوردن آب و دان نشـان می دهد 
کـه آن هـا در 2 زمـان، بیشـترین خـوراک را دارنـد: یکـی در حـدود 2 
تـا 3 سـاعت قبـل از شـروع خاموشـی اسـت و دیگـری بالفاصلـه بعـد 
از روشـنایی. چینـه دان در ایـن دو زمـان همچـون یـک مخـزن عمـل 
ابتـدای  همـان  از  تاریکـی  دورۀ  بـه  جوجه هـا  عـادت دادن  می کنـد. 
پـرورش، بـرای رشـد ظرفیت چینـه دان که نقـش ذخیره کننـدۀ دان را 
دارد، از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت. البته مقدار دان ذخیره شـدۀ 

در چینـه دان بـرای تأمیـن انـرژی در زمـان تاریکـی کافـی نیسـت.
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کنترل بلوغ جنسی 
یکـی از اهـداف برنامه هـای نـوری، کنتـرل سـن و وزن مـرغ در زمـان 
آغـاز تخم گـذاری اسـت و مهم تـر از همـه، جلوگیـری از تأثیـر منفـی 
کمتریـن  تأثیـر  حتـی  آن هاسـت.  بـر  روزانـه  طبیعـی  نـور  تغییـرات 

تغییـرات طـول روز را نیـز نبایـد دسـت کم گرفـت.
تأثیر وزن بدن در بلوغ جنسی 

•    مرغ هایـی کـه بـدون توجـه بـه زمـان تحریـک نـوری بـه وزن الزم 
)میانگین 1300 تا 1350( رسـیده اند، شـروع به تولید خواهند 
تـا زمـان رسـیدن  را  نـوری  بنابرایـن الزم اسـت تحریـک  کـرد. 

مرغ هـای ضعیـف بـه وزن مناسـب بـه تأخیـر انداخـت.
•    تغییـرات در طـول روشـنایی به طورقطـع در بلـوغ جنسـی تأثیـر 
می گـذارد. تحت شـرایطی، پاسـخ پرنده به تحریک نـوری را حتی 
می توانیم از هفتۀ ششـم مشـاهده کنیم؛ اگرچه در سـن بین 10 

تـا 12هفتگـی پولت ها بیشـتر تحـت تأثیر قـرار می گیرند.
•    مطابـق بـا برنامـۀ نـورِی استفاده شـده در دورۀ پـرورش، سـّنی از 
مـرغ کـه راندمان تخم گذاری در آن به 50درصد می رسـد، شـاید 

تـا 6 هفته متغیر شـود.
•    تحریک نوری، وزن مرغ را در زمان بلوغ جنسـی و بعد از آن تغییر 
خواهـد داد؛ درنتیجـه وزن تخم مرغ که مسـتقیمًا بـه وزن بدن در 

زمـان تولید اولین تخم مرغ بسـتگی دارد، تغییـر خواهد کرد.
•    اگـر یـک هفتـه زودتـر تحریـک نـوری را آغاز کنیـم، وزن بـدن در 
زمـان بلـوغ جنسـی حـدود 75 گـرم کمتـر خواهـد بـود. در این 
حالـت تعـداد تخم مـرغ بیشـتر خواهد شـد؛ ولـی وزن تخم مرغ 
حـدود 1 گـرم کاهـش خواهـد یافـت. بنابرایـن به نظر نمی رسـد 
وزن کلـی تولیـد تخم مـرغ گلـه با تغییرات در سـن بلوغ جنسـی 
تغییـر کنـد. بـه همیـن دلیل بهتـر اسـت زمـان تحریک نـوری را 

براسـاس وزن بـدن تعییـن کنیـد تا سـن پرنده.
•    درصورتی کـه گلـه از تولیـد جوجـه روزهـای مختلـف )متفـاوت( 
باشـد، تحریـک نـوری گلـه بایـد براسـاس جوان تریـن سـن یـا 

کمتریـن وزن انجـام گیـرد.
•    در زماِن دادن تحریک نوری، برای افزایش طول مدت روشـنایی 

باید از صبح شـروع کنیم.
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شدت نور در زمان پرورش 

اصواًل شدت نور مناسب در عمل و براساس عوامل زیر تعیین می شود:
•    نور الزم برای اینکه جوجه ها را بتوان به خوبی بررسی کرد.

•    میزان تاریکی سالن و مقدار نوری که از بیرون نفوذ می کند.
•    شدت نوری که در دورۀ تولید استفاده خواهد شد.

برنامه هـای نـوری بایـد بـا نـوع سـالن دورۀ پـرورش )بسـته یـا بـاز(، 
وضعیـت تولیـد، آب وهـوا و وزن تخم مـرِغ بازارپسـند مطابقـت داشـته 

باشـند.
هنگامـی کـه پرورش در سـالن های بسـته و تاریک انجام می شـود 
و بعـدًا قـرار اسـت تولیـد در سـالن های بـاز باشـد، ضـروری اسـت کـه 
شـدت نـور را در تمـام مـدت پـرورش، بـاال نـگاه داشـت تـا گلـه را از 
تأثیـرات منفـی افزایـش ناگهانـی شـدت نـور در زمـان بعـد از انتقـال 
حفـظ کـرد. برنامه هـای نـورِی ارائه شـده در نمـودار صفحـۀ بعـد فقـط 
یـک راهنمـا هسـتند و بایـد آن هـا را بـا موقعیـت واقعـی فارم پـرورش و 
تجربیـات و عملکرد هـای قبلی که به دسـت آورده ایـد، مطابقت دهید. 
دو نکتـۀ ضـروری بـرای اینکـه وزن تخم مرغ ها مطابق بـا وزن های 
هـدف )جدول اسـتاندارد( باشـد و تولید کلـی گله افزایـش پیدا کند: 
•    رسـیدن بـه وزن توصیه شـده و اسـتاندارد در زمـان تحریـک 

گله. نـوری 
•    رسیدن به وزن هدف و پیشنهاد شده در 5درصد تولید.
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دورۀ تولید
انتقـال پولت هـا از سـالن پـرورش بـه سـالن تولید، اسـترس زیـادی به 
آن هـا وارد می کنـد. اگـر انتقـال همـراه بـا تغییـر در عوامـل محیطـی 
)دمـا و رطوبـت( و تجهیـزات باشـد، قطعـًا این اسـترس بیشـتر خواهد 
بـود. اصـواًل انتقـال بایـد در سـریع ترین زمـان ممکـن صـورت گیـرد و 
ظـرف یـک روز بـه پایـان برسـد. مطمئـن باشـید کـه هنـگام انتقـال، 
سـالن تولیـد تمیـز و ضدعفونـی شـده اسـت و دمـای آن حداقـل 17 

درجـۀ سـانتی گراد اسـت.
سـپس دقـت نماییـد کـه بعـد از انتقـال تـا رسـیدن بـه پیـک تولید 
افزایـش سـریع میـزان مصـرف دان  تأمیـن مـوارد زیـر،  بـه منظـور  و 

ضـروری اسـت: 
•    تأمیـن نیازهـای پولـت بـرای رشـد و رسـیدن بـه وزن مـرغ بالـغ 

)افزایـش وزن حـدود 30درصـد(؛
•    تأمین نیازهای مرغ برای رسیدن به پیک تولید؛

•    تأمین نیازهای مرغ برای افزایش سریع وزن تخم مرغ.
سن انتقال

پیشـنهاد می کنیـم عمـل انتقـال پولت هـا بـه سـالن تولیـد، حداکثـر 
تـا 16هفتگـی صـورت گیـرد. در 15 هفتگـی نیـز مناسـب اسـت؛ امـا 
هیـچ گاه نبایـد بعـد از 17 هفتگی انجام شـود. به دلیل اسـترس زیادی 
کـه در زمـان انتقـال و بالفاصلـه بعـد از آن بـه پولت هـا وارد می شـود، 

نـکات زیـر را پیشـنهاد می کنیـم: 
•    بسـیار مهـم اسـت کـه پولت هـا قبـل از تولیـِد اولیـن تخم مـرغ 
منتقـل شـوند؛ زیـرا بیشـترین رشـد دسـتگاه تولیدمثـل یعنـی 
تخمـدان و لولۀ رحـم )اویدوکت( در 10 روز قبـل از تولیِد اولین 

تخم مـرغ صـورت می پذیـرد؛
•    بـه منظـور کسـب نتیجـۀ مناسـب، واکسـن های الزم، حداقـل 

یـک هفتـه قبـل از انتقـال، داده شـود؛
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•   اگـر گلـه بـه انگل زدایـی نیـاز دارد، بهتریـن زمانـش روز قبـل از 
انتقـال اسـت؛ البتـه بـه نـوع داروی ضد انـگل بسـتگی دارد؛

•    تأخیـر در انتقـال یـا انتقـال در زمـان طوالنی غالبـًا باعث تأخیر 
در شـروع تخم گـذاری و نیز تلفات زیـاد و افزایش تخم مرغ های 

بسـتر در سیسـتم های غیرقفس می شود.
نکات مهم در بارگیری و حمل پولت ها

رعایـت نـکات زیـر اسـترس بـر پرنده هـا را در زمـان بارگیـری و انتقال، 
کاهش خواهـد داد:

•    دسـتگاه گـوارش جوجه هـا در زمان بارگیری باید خالی باشـد؛ 
ولـی باید تا زمان بارگیری به آب تازه دسترسـی داشـته باشـند؛
•    بـرای حمـل جوجه هـا، بسـته بـه وضعیـت آب وهوایـی منطقه، 

بهتریـن زمـاِن روز یـا شـب را انتخـاب کنید؛
•   قفس هـای حمـل، لـوازم، کامیون هـا و... بایـد کامـاًل تمیـز و 

ضدعفونـی شـده باشـند؛
اطـراف قفس هـا  به راحتـی  تـازه  کـه هـوای  •   مطمئـن شـوید 
جریـان دارد؛ امـا پولت هـا را بایـد از جریـان هـوای مسـتقیم 
دور کنیـد. قفس هـا نبایـد بیـش از ظرفیـت بارگیـری شـوند؛ 
به خصـوص در آب وهـوای گـرم و حمل ونقـل در مسـافت های 

طوالنـی؛
•    از توقف های غیرضروری در زمان حمل پولت ها خودداری کنید.

بـا  پولت هـا  سـریع  سـازگاری  بـرای  روشـنایی  ابـزار  از  اسـتفاده 
جدیـد  محیـط 

بـه  پولت هـا  رسـیدن  از  بعـد  بالفاصلـه  زیـر  فنـی  نـکات  به کارگیـری 
سـالن تولیـد و به منظـور کمـک بـه سـازگاری آن هـا بـا محیـط جدیـد، 
به خصـوص در سیسـتم های قفـس و نیپـل از اهمیت زیـادی برخوردار 

: ست ا
•    تنهـا در روز اول بعـد از انتقـال، پولت هـا بایـد 22 تا 23 سـاعت 

روشنایی داشـته باشند؛
•    مـدت روشـنایی بایـد مطابـق با آنچـه در دورۀ پرورش اسـتفاده 

می شـده اسـت، برنامه ریـزی شـود؛
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•    شـدت نـور را مـدت 4 تـا 7 روز افزایش دهید تا به پولت ها کمک 
کنیـد که در تاریک ترین قفس هـا، نیپل ها را پیدا کنند؛

اسـت،  عـادی شـده  آب  کـه مطمئـن شـدید مصـرف  زمانـی    •
به تدریـج شـدت نـور را کاهش دهیـد. نور شـدیِد بیـش از 7 روز 
ممکـن اسـت بـه عارضـۀ نوک زنـی و کانی بالیسـم منجـر شـود.

تشویق پولت ها برای مصرف آب 

در طـول عمـل انتقـال ممکن اسـت پولت هـا آب بدن خود را از دسـت 
بدهنـد. براسـاس وضعیـت آب وهوایـی، میـزان از دسـت دادن آب بین 
0/3 درصـد و 0/5 درصـد بـه ازای هـر سـاعت، خواهـد بـود. بنابرایـن 
زیـر  فعالیت هـای  به کاربسـتن  بـا  آب  نوشـیدن  بـرای  آن هـا  تشـویق 

اهمیـت زیـادی دارد:
•    پولت هـا بایـد قبـل از خـوردن دان، آب بنوشـند. نبـود دان در 
دانخوری هـا، بـه آن هـا کمـک می کنـد تـا نیپل هـا را راحت تـر 

کنند؛ پیـدا 
•    مطمئـن شـوید کـه لوله هـای آب قبـل از رسـیدن پولت ها تمیز 

شـده باشند؛
•    مطمئن شوید سیستم آبخوری به درستی کار می کند؛

•    بـرای توزیـع دان 3 تـا 4 سـاعت صبـر کنیـد و مطمئـن شـوید 
از خـوردن دان، آب نوشـیده اند؛ پولت هـا قبـل 

یافته انـد،  پـرورش  نیپـل  بـدون  سـالن های  در  پولت هـا  اگـر    •
و  لوله هـا کاهـش دهیـد  اول در  روز  بـرای چنـد  را  فشـار آب 
اجـازه دهیـد آب در نیپل هـا و فنجانک هـا بچکـد و قطـرۀ آب 
در سـر آن هـا دیـده شـود. همچنیـن کارگرهـا نیپل هـا را مرتبًا 

تحریـک کننـد؛
•    اگـر قـرار اسـت در سـالن تولیـد از نیپـل اسـتفاده شـود، بهتـر 

اسـت در سـالن پـرورش نیـز اسـتفاده شـود؛
•    کنتـرل میـزان مصـرف روزانۀ آب از بیشـترین اهمیت برخوردار 

است.
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تغذیه به منظور تأمین نیازهای فیزیولوژیکی

حـدود 2 هفتـه قبـل از اینکـه اولیـن تخم مـرغ گذاشـته شـود، بدنـۀ 
اسـتخوان که محل ذخیرۀ کلسـیم برای اسـتفاده در زمان تخم گذاری 
و تشـکیل پوسـته اسـت، رشـد می کنـد. بنابرایـن اسـتفاده از جیـرۀ 
پیش تخم گـذاری کـه کلسـیم و فسـفر کافـی دارد، بـرای تشـکیل ایـن 
قسـمت از اسـتخوان الزم اسـت. ایـن جیـره بایـد بـه محـض رسـیدن 
تولیـد بـه 2-5درصـد، بـه جیـرۀ تخم گـذاری تغییـر کنـد تـا اسـتخوان 

خالـی از مـواد معدنی نشـود.
بنابرایـن بایـد از یـک جیرۀ تخم گـذاری اولیه که حاوی اسـیدهای 
آمینـۀ بیشـتری اسـت )یعنـی 7درصـد بیشـتر از جیـرۀ بعـد از پیـک( 
اسـتفاده شـود. ایـن جیـره بایـد نیـاز مـرغ را بـرای تولیـد اولیه و رشـد 

بـدن و توسـعۀ دسـتگاه تولیدمثـل تأمیـن کند.
تشویق مرغ ها برای مصرف دان 

از شـروع تخم گـذاری تـا زمـان پیـک تولیـد، مصـرف دان بایـد حـدود 
40درصـد افزایـش یابـد تا بـه مرغ ایـن امـکان را بدهد که نیـاز خود را 
بـرای تولیـد تخم مرغ و همچنین رشـد بـدن تأمین کند. بـرای تحریک 

اشـتهای مـرغ و مصـرف دان بیشـتر، نکته های زیـر را بـه کار ببرید:
•    دمـای هـوا را در زمـان شـروع تولیـد تـا حـد ممکـن بـه دمایـی 
عـادت  آن  بـه  پـرورش  دوران  در  پولت هـا  کـه  کنیـد  نزدیـک 
داشـته اند. در زمـان آغـاز تولیـد، رشـد بـدن در دمـای بیـش از 
24 درجـۀ سـانتی گراد کاهـش می یابـد و اگـر دمـا از 28 درجۀ 
به شـدت کاهـش  بـدن  بیشـتر بشـود، رشـد  سـانتی گراد هـم 

خواهـد یافـت؛
•    تغییـرات دمـای سـالن را بـه حداقـل برسـانید و از ایجـاد کوران 

هـوا جلوگیـری کنید؛
•    مـدت روشـنایی را به گونـه ای تنظیـم کنیـد کـه در 50درصـد 

تولیـد،  بـه حـدود 14 سـاعت رسـیده باشـد؛
•    تـا زمانـی کـه وزن بـدن مرغ هـا بـه وزن هـدف برسـد، از روش 
تغذیۀ شـبانه اسـتفاده کنید و اجازه دهید مقدار بیشـتری دان 
مصـرف کننـد. در ایـن روش از 1/5 تـا 2 سـاعت نـور مکمل در 

نیمه شـب اسـتفاده کنید؛
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•    برنامۀ روشـنایی شـبانه بخشـی از برنامۀ روشنایی رایج نیست و 
نباید از سـاعات روشـنایی روز کم شود؛

تجهیـزات سـالن  بـا  متناسـب  را  دان  توزیـع  دفعـات  تعـداد      •
محـدود کنیـد تـا از مصـرف انتخابـی اجـزای دان و نیـز رقابـت 
بـرای دریافـت اجـزای درشـت دان کـه می توانـد باعـث عـدم 

یکنواختـی در گلـه شـود، جلوگیـری کنیـد؛
•    زمـان تغذیـه را طـوری برنامه ریـزی کنیـد تـا 60درصـد مصـرف 
دان،  در 6 سـاعت آخر روشـنایی باشـد و در اواسط روز به مدت 
2 تـا 3 سـاعت دانخوری هـا خالـی باشـند. این برنامـه از تجمع 
ذرات ریـز دان )ریزمغذی هـا مثـل: مکمـل معدنـی و ویتامینه( 
آثـار منفـی آن در مصـرف دان  از  در دانخوری هـا و درنتیجـه 

جلوگیـری می کنـد؛
•    از دان دورۀ تخم گـذاری، بـا آسـیاب مناسـب، اسـتفاده کنیـد؛ 
به طوری کـه 80 درصـد ذرات دان، قطرشـان بیـن 0/5 و 3/2 

باشـد. میلی متر 
کنترل فاکتورهای محیطی و تولیدمثلی

کنتـرل دقیـق فاکتورهـای زیـر کمـک می کنـد تا پیشـرفت واقعـی گلۀ 
خـود را در ایـن مرحلـۀ بحرانـی )مرحلـۀ تولیـد( زیر نظـر بگیرید:

•    مصرف روزانۀ دان؛
•    مصرف روزانۀ آب و نسبت مصرف آب به دان؛

•    میزان دما )حداقل و حداکثر( و رطوبت نسبی به طور روزانه؛
•    افزایـش وزن بـدن به صـورت هفتگـی تـا زمـان پیـک تولیـد، بـا 

وزن کشـی مرغ هـا تـا 35 هفتگـی؛
•    افزایش وزن تخم مرغ، به طور روزانه در هفته های اول تولید.
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اصول کلی برنامه های نوری در دورۀ تولید
برنامـۀ نـوری به همـان اندازه کـه در دوران پـرورش روی میزان مصرف 
اسـت.  چشـمگیر  تأثیـر  ایـن  نیـز  تولیـد  دورۀ  در  اسـت،  مؤثـر  دان 
زمـان  تغییـر طـول  بـه  مـدت عمرشـان  تمـام  در  عالوه برایـن، طیـور 

حسـاس اند.  روشـنایی 
اهداف برنامۀ نوری در دوران تولید عبارت اند از: 

•    تشویق و تحریک رشد بدنی در ابتدای تولید تخم مرغ؛
•    مقابله با آثار مضر کاهش طول طبیعی روز؛

•    حفظ ماندگاری گله از طریق مدیریت شدت نور؛
•    بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ.

شدت نور در دورۀ تولید

شـدت نـور الزم بـرای مرغ هـا در دورۀ تولید کم اسـت. همچنـان که در 
بحـث دورۀ پـرورش اشـاره شـد، توصیه می کنیـم در چنـد روز اول بعد 
از انتقـال، شـدت نـور را مقـداری افزایـش دهیـد تـا بـه پولت هـا کمک 
کنیـد، محیـط جدیـد اطـراف خـود را سـریع تر بشناسـند و به راحتـی 
دانخـوری و آبخوری هـا را پیـدا کننـد. سـپس شـدت نور بایـد به تدریج 
کاهـش داده شـود؛ به نحوی کـه در سـطح دانخـوری و در تاریک تریـن 
قسـمت سـالن تولیـد، یعنـی بیـن دو المـپ متوالـی، کمتـر از 0/5 
لوکـس نباشـد. در دورۀ پـرورش نیـز شـدت نـور نبایـد از 10 لوکـس 
بیشـتر شـود )بـه اسـتثنای هفتۀ اول که شـدت نور تا 40 تـا 50 لوکس 

هـم در نظـر گرفتـه می شـود(.
باعـث  و  می دهـد  افزایـش  را  مـرغ  فعالیـت  نـور،  زیـاد  شـدت 

شـد. خواهـد  َپرخـواری 
چگونه کیفیت پوسته را بهبود ببخشیم؟

ذخیـرۀ کلسـیم در دسـتگاه گـوارش در طـول شـب و مصـرف کلسـیم 
قابل هضـم در طـول روز، بـرای افزایـش کیفیت پوسـته بسـیار ضروری 

اسـت. بعـد از انتقـال پولت هـا توصیـه می کنیـم:
•    طـوری برنامه ریـزی کنید که مرغ ها بیشـترین دان را در 4 سـاعت 
پایان روز  مصرف کنند. ) یعنی طی 4 سـاعت قبل از خاموشـی(؛
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•    برنامـۀ تغذیـه را طـوری مدیریـت کنید کـه دانخوری ها حدود 2 
تـا 3 سـاعت در میانـۀ روز خالـی باشـند تا بدین وسـیله مصرف 

دان در بعدازظهـر افزایـش یابد.
•    مطمئـن شـوید کـه حداقـل 50درصـد کلسـیم دان، ذراتـی 
به انـدازۀ 2 تـا 4 میلی متـر و سـختی کافـی دارنـد؛ به نحوی کـه 
در داِن آمـاده مشـهود باشـد. ایـن مسـئله باعـث می شـود تـا 
به انـدازۀ کافـی کلسـیم در سـنگدان باقـی بمانـد و بـرای نیـاز 

مـرغ در زمـان تاریکـی ذخیـره شـود؛
•    50درصـد کلسـیم دان را نیـز از شـکل پـودری و بـا قابلیـت 
حـل بـاال تهیـه کنید تـا بعد از شـروع روشـنایی، مصـرف کند و 

به سـرعت هضـم شـود و بـه بـدن مـرغ برسـد.
نکتۀ مهم 

در  تأخیـر  باعـث  گرمـا  فشـار  تابسـتان،  و  سـال  گـرم  روزهـای  در 
حـال  در  مرغ هـا  کـه  زمانـی  مخصوصـًا  می شـود؛  تخم گـذاری 
میـزان  تـا  می شـود  باعـث  ایـن حالـت  باشـند.   )Panting( له لـه زدن 
عمـل  درنتیجـه  و  یابـد  کاهـش  خـون  بی کربنـات  و  دی اکسـیدکربن 
تخم گـذاری بـا تأخیـر صـورت گیـرد. در چنیـن مواقعـی باید بکوشـید 
کـه بیشـترین دان را در روشـنایی نیمه شـب و صبـح زود بـه مرغ هـا 

تـا مقـدار تولیـد و کیفیـت پوسـته حفـظ شـود. بدهیـد 

تطبیق وزن تخم مرغ با تقاضای بازار

تخم مـرغ  انـدازۀ  تـا  هسـتند  آن   دنبـال  بـه  تخم مـرغ  تولیدکننـدگان 
تولیـدی خـود را با نیاز بازار هماهنگ و نهایتـًا رضایت مصرف کنندگان 

را جلـب کننـد. عوامـل تأثیرگـذار در انـدازۀ تخم مـرغ عبارت انـد از:
•    عوامل ژنتیکی؛

•    وزن بـدن در زمـان بلـوغ جنسـی؛ بـه عبارت دیگـر در زمـان 
تولیـدی؛  تخم مـرغ  اولیـن 

•    مصـرف دان و رشـد بدنـی، از زمـان شـروع تولیـد تا رسـیدن به 
وزن بدنـی مرغ بالـغ )حـدود 28هفتگی(؛

•    جیره غذایی؛
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آب، مهمترین منبع غذایی 
آب بحرانی تریـن و حیاتی تریـن مـادۀ غذایـی بـرای طیـور محسـوب 
می  شـود. بنابرایـن کنتـرل روزانـۀ میـزان مصـرف آب، بسـیار مهـم و 

اساسـی اسـت. 

کیفیت آب

کیفیـت مناسـب آب مصرفـی در پـرورش بسـیار مهـم اسـت. پرنـدگان 
همیشـه باید آب در دسـترس داشـته باشـند. این آب باید تازه و شفاف 
باشـد. مـزه و بـوی آب شـاخص هایی بـرای ارزیابـی کیفیـت هسـتند؛ 
ولـی بـه نظـر می رسـد بـرای پرنـدگان اهمیت کمتری داشـته باشـند. 

جزئیات کیفیت آب

پارامتر
طیور

غیرقابل استفادهکیفیت خوب

PH8/5 9> و 4<5 تا

mg/l 10>2/0<آمونیوم

mg/l 1/0>0/1<نیتریت

mg/l 200>100<نیترات

mg/l 2000>250<کلراید

mg/l 1500>800<سدیم

mg/l 250>150<سولفات

mg/l 2/5>0/5<آهن

mg/l 2/0>1/0<منگنز

25>20<"محتوای سنگ آهک/گچ"

mg/l "200>50<"مادۀ آلی اکسیدپذیر

H2Sغیرقابل تعیینغیرقابل تعیین

cfu/ml 100>100<باکتری های کلی فورم

cfu/ml 100000>100000<شمارش کلی میکروب
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کنترل و پایش کیفیت آب

ارزش آنالیـز هـر چیـزی به این بسـتگی دارد که در چه زمانـی و از کجا و 
چگونـه عمـل نمونه بـرداری صورت گرفته اسـت. مثاًل درزمینـۀ آب، اگر 
نمونـه از ابتـدای ورود بـه سـالن یا از انتهای سیسـتم تهیه شـده باشـد، 
کیفیـت متفاوتـی خواهد داشـت. نکتـه ای که نبایـد فراموش کـرد، این 
اسـت کـه نتیجـۀ آزمایـش فقـط بـه زمـان نمونه بـرداری مربـوط اسـت و 

هرگـز تضمین کننـدۀ کیفیـت آن در مواقـع دیگـر نخواهد بود.
زمانـی کـه آب از خود مرغداری تأمین می شـود، الزم اسـت 2 بار در 
سـال نمونه بـرداری شـود. یـک بـار در آخر زمسـتان و بـار دوم در انتهای 
اسـتفاده  آب  اصلـی  منبـع  یـک  از  کـه  مرغداری هایـی  در  تابسـتان. 
می کننـد، مثـل آب شـهری، یـک بـار نمونه بـرداری و آزمایـش در سـال 

اسـت. کافی 
مصرف آب

میـزان مصـرف آب بـه دمـای محیـط بسـتگی دارد. در دمـای بیـش از 
25 درجـۀ سـانتی گراد، میـزان مصـرف آب افزایـش می یابـد تـا پرنـده 
بتوانـد دمـای بـدن را خـود را ثابـت نـگاه دارد. )از طریـق دفـع رطوبت 

) تنفسی
در واقـع میـزان واقعـی مصـرف آب بـه دمـا و رطوبـت نسـبی هـوای 
محیـط بسـتگی دارد. جـدول زیـر نسـبت بیـن مصـرف آب و دان را 

می دهـد: نشـان  سـالن  دمـای  براسـاس 

نسبت مصرف آب به دان براساس دما در دورۀ پرورش و تولید

تولیدپرورشدما

151/61/70 درجۀ سانتی گراد

201/71/80 درجۀ سانتی گراد

252/32/10 درجۀ سانتی گراد

303/03/10 درجۀ سانتی گراد

در هـوای گـرم، تأمین آب سـرد برای پرندگان ضروری اسـت؛ زیرا قدرت 
بـاروری و تولیـد مـرغ را بهبـود می بخشـد. همچنیـن بسـیار مهم اسـت 

کـه منبـع آب مرغـداری را از نور مسـتقیم خورشـید محافظت کنیم.
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تغـذیـــه
دوران پرورش

همـان طـور کـه می دانیـد در چنـد هفتـۀ اول زندگـی، جوجه هـا قـادر 
نیسـتند کمبـود انـرژی دان را با مصرف بیشـتر جبران کننـد؛ بنابراین 
هرگونـه افزایـش در سـطح انـرژی دان، بـه افزایـش میـزان رشـد منجر 
خواهـد شـد. از طـرف دیگـر، زمانـی کـه دان به صـورت کرامبـل داده 
پولت هـا  وزن  درنتیجـه  می شـود؛  بیشـتر  مصـرف  میـزان  می شـود، 

افزایـش پیـدا می کنـد.
بعـد از 10هفتگـی، پولت هـا قادرند میزان انـرژی دریافتی خـود را با 
تغییر میزان مصرف دان، براسـاس سـطح انرژی آن تنظیم کنند. در این 
سـن هـدف پرورش دهنـده بایـد افزایش مصـرف دان باشـد؛ به طوری که 
در چنـد هفتـۀ اول تخم گـذاری، ایـن افزایـش حـدود 40درصـد باشـد. 
بنابرایـن در سـن بیـن 10 تـا 17 هفتـه بایـد از داِن بـا انـرژی کـم و فیبـر 
فـراوان اسـتفاده کـرد تـا دسـتگاه گوارش آن ها رشـد و توسـعه پیـدا کند. 
هرگونـه تأخیر در رشـد )کمبود وزن( در چند هفتـۀ اول زندگی، به کمبود 
وزن در 17هفتگـی منجر می شـود که متعاقـب آن تولید کاهش می یابد. 
بنابرایـن پیشـنهاد می کنیـم در 4 تا 5 هفتـۀ اول از یک دان اسـتارتِر قوی 

)شـبیه دان جوجه گوشـتی( اسـتفاده شود.
شکل ارائۀ دان

رشـد  نیـز  و  آن  ارائـۀ  نحـوۀ  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  دان  مصـرف  میـزان 
دسـتگاه گـوارش دارد. مصـرف دان کرامبـل، آسـان تر اسـت و رشـد 
بـدن را نیـز افزایـش می دهـد و درنهایـت باعـث بهبـود ضریـب تبدیـل 
می شـود. البتـه نبایـد فرامـوش کنیـد کـه کیفیـت دان تأثیـر بسـزایی 
کـم  دان  کیفیـت  اگـر  کـه  معنـی  بدیـن  داشـت؛  خواهـد  نتیجـه  در 
باشـد، باعـث به هم چسـبیدن ذرات آن در دانخـوری می شـود و نتیجـۀ 
معکـوس می دهـد. به طورکلـی پیشـنهاد می کنیم در 4 تـا 5 هفتۀ اول 
از دان کرامبـل و پـس از آن از دان آردی بـا ذرات مناسـب اسـتفاده 
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تـا  بیـن 0/5  دان  تـا 80درصـد ذرات  کـه 75  بدیـن صـورت  کنیـد. 
از 0/5 میلی متـر حداکثـر  3/2 میلی متـر باشـند. )ذرات کوچک تـر 

میلی متـر حداکثـر 10درصـد( از 3/2  بزرگ تـر  ذرات  و  15درصـد 

جدول نیازمندی های تغذیه ای در دورۀ رشد،
 دمای مابین 18 و 24 درجۀ سانتی گراد

مابین 18 
و 24 درجۀ  
سانتی گراد

پیش از پرورشرشداستارترجیره
تخم گذاری

واحدها
0 تا 4 هفته 

)1 تا 28 
روز(

4 تا 10 
هفته )28 
تا 70 روز(

10 تا 16 
هفته )70 تا 

112 روز(

112 روز تا

2درصد 
تخم گذاری

انرژی قابل 
 متابولیسم

کیلوکالری 
به کیلوگرم

2950 تا 
2975

2850 تا 
287527502750

مگاژول به 
کیلوگرم

12/3 تا 
12/4

11/9 تا 
12/011/511/5

پروتئین 
20/5191616/8درصدخام

0/520/450/330/40درصدمتیونین
متیونین + 
0/860/760/600/67درصدسیستین

1/160/980/740/80درصدلیزین
0/780/660/500/56درصدترئونین

0/2170/1940/1680/181درصدتریپتوفان

ادامه جدول در صفحه بعد
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ادامۀ جدول نیازمندی های تغذیه ای در دورۀ رشد،
دمای مابین 18 و 24 درجۀ سانتی گراد

مابین 18 
و 24 درجۀ  
سانتی گراد

پیش از پرورشرشداستارترجیره
تخم گذاری

0 تا 4 هفته واحدها
)1 تا 28 روز(

4 تا 10 
هفته )28 تا 

70 روز(

10 تا 16 هفته 
)70 تا 112 

روز(

112 روز 
تا 2درصد 
تخم گذاری

اسیدهای آمینۀ قابل هضم

متیونین 
0/480/410/300/38درصدقابل هضم

متیونین + 
سیستین 
قابل هضم

0/780/660/530/60درصد

لیزین 
1/000/850/640/71درصدقابل هضم

ترئونین 
0/670/570/430/48درصدقابل هضم

تریپتوفان 
0/1860/1660/1450/155درصدقابل هضم

مواد معدنی اصلی

1/05 تا درصدکلسیم
1/10

0/90 تا 
1/10

0/90 تا 
)1( 1/00

2/0 تا 
)1( 2/10

فسفر قابل 
0/480/420/360/45درصد دسترسی

0/150/150/150/15درصدحداقل کلر
حداقل 

0/160/160/160/16درصدسدیم

)1( به منظـور اجتنـاب از افـت مصـرف غـذا، 50درصـد از کلسـیم بایـد بـه 
شـکل گرانولـی باشـد )ذرات بـا قطـر 2 تـا 4 میلی متـر(.
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جدول نیازمندی های تغذیه ای در دورۀ رشد،
 دمای باالی 24 درجۀ سانتی گراد

باالی 
24 درجۀ  
سانتی گراد

پیش از پولترشداستارترجیره
تخم گذاری

0 تا 5 هفتهواحدها
)1 تا 35 روز(

5 تا 10هفته
)35 تا 70 روز(

10 تا 16 هفته 
)70 تا 112 

روز(

112 روز تا
2درصد 

تخم گذاری

انرژی 
قابل 

 متابولیسم

کیلوکالری 
به کیلوگرم

2950 تا 
2975

2850 تا 
287527502750

مگاژول به 
کیلوگرم

12/3 تا 
12/4

11/9 تا 
12/011/511/5

پروتئین 
20/52016/817/5درصدخام

0/520/470/350/42درصدمتیونین

متیونین + 
0/860/800/630/70درصدسیستین

1/161/030/780/84درصدلیزین

0/780/690/530/59درصدترئونین

0/2170/2070/1750/190درصدتریپتوفان

اسیدهای آمینۀ قابل هضم

متیونین 
0/480/430/320/40درصدقابل هضم

متیونین + 
سیستین 
قابل هضم

0/780/690/560/63درصد

لیزین 
1/000/890/670/74درصدقابل هضم

ترئونین 
0/670/610/450/50درصدقابل هضم

تریپتوفان 
0/1950/1750/1520/163درصدقابل هضم

ادامه جدول در صفحه بعد
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ادامۀ جدول نیازمندی های تغذیه ای در دورۀ رشد،
 دمای باالی 24 درجۀ سانتی گراد

باالی 
24 درجۀ  
سانتی گراد

پیش از پولترشداستارترجیره
تخم گذاری

0 تا 5 هفتهواحدها
)1 تا 35 روز(

5 تا 10هفته
)35 تا 70 روز(

10 تا 16 هفته 
)70 تا 112 

روز(

112 روز تا
2درصد 

تخم گذاری

مواد معدنی اصلی

1/05 تا درصدکلسیم
1/10

0/95 تا 
1/10

0/95 تا 
)1( 1/05

2/1 تا 
)1( 2/2

فسفر قابل 
0/480/440/380/47درصد دسترسی

حداقل 
0/160/160/160/16درصدکلر

حداقل 
0/170/170/170/17درصدسدیم

)1( به منظـور اجتنـاب از افـت مصـرف غـذا، 50درصد از کلسـیم باید به شـکل 
گرانولـی باشـد )ذرات بـا قطر 2 تـا 4 میلی متر(.
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دورۀ تولید
اصول اولیه در تغذیه

 ازآنجایی کـه پرنـدگان بـه تغییـرات زیـاد مـواد تشـکیل دهنده و بافـت 
)انـدازۀ ذرات( دان حسـاس اند و واکنـش خـود را بـه  شـکل تغییـرات 
تولیـد نشـان می دهنـد، لـذا توصیـه می گـردد از تغییـر ناگهانـی در 

نهاده هـای اولیـه )جیـره( پرهیـز نماییـد.
نیـاز طیـور بـه اسـیدهای آمینه، بـه وضعیت تولیـد گله و اسـتمرار 
آن بسـتگی دارد. مقادیـر پیشنهاد شـدۀ اسـیدهای آمینه کـه در ادامه 
روز  در  تخم مـرغ  گـرم   60 تولیـد  میانگیـن  براسـاس  آمـد،  خواهـد 
اسـت. در 50هفتگـی، وزن تولیـد سـرانۀ تخم مـرغ )درصـد تولیـد × 
میانگیـن وزن تخم مـرغ( در حـدود 58 گـرم اسـت. درحالی کـه پـس 
از آن و در دورۀ 50 تـا 65 هفتگـی بسـیاری از مرغ هـا، تخم مرغ هایـی 
بـا وزن بیـش از 60 گـرم را تولیـد می کننـد. بـه همیـن دلیـل پـس از 
50هفتگـی، کاهـش سـطح اسـیدهای آمینـه بـدون اینکـه تأثیـری بر 
میـزان تولیـد داشـته باشـد، کاری دشـوار اسـت. کاهـش اسـیدهای 
آمینـه ابتـدا وزن تخم مرغ هـا را کاهـش می دهـد و سـپس در حـدود 
4 یـا 5 هفتـۀ بعـد میـزان تخم گـذاری را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد. 

تغذیۀ پیش از تخم گذاری )از 16 هفته تا 2درصد تولید(

بافـت متراکم اسـتخوان که جایگاه ذخیرۀ کلسـیم اسـت، مدتی پیش 
از اولیـن تخم گـذاری رشـد می کنـد. کل کلسـیم موجـود در این بافت 
در حـدود 1/5 تـا 2 گـرم اسـت. بنابرایـن وجـود دان پیش تخم گذاری 
کـه کلسـیم بیشـتری دارد، به منظـور ذخیرۀ کلسـیم در ایـن بافت الزم 
اسـت و باید از حدود 16هفتگی اسـتفاده شـود. ویژگی هـای این دان 
شـبیه دان تخم گـذاِر 1 اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه سـطح کلسـیم آن 

کمتـر و حـدود 2/2 تا 2درصد اسـت.
فرامـوش نکنیدکـه از دان پیش تخم گـذاری در زمـان مناسـب 
بـه 2درصـد تخم گـذاری،  از رسـیدن  قبـل  و  اسـتفاده کنیـد  آن 
آن را بـه دان تخم گـذار 1 تغییـر دهیـد. اگـر ایـن تغییـر دان دیرتـر 
انجـام شـود، طیـوری کـه زودتـر بـه تخـم آمده انـد، روزانـه در حـدود 
1/8 گـرم کلسـیم دریافـت می کننـد؛ درحالی که آن ها باید پوسـته ای 
بـا 2 گـرم کلسـیم تولیـد کننـد. ازیـن رو ممکن اسـت برای چنـد روزی 
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تخم گـذاری را متوقـف کننـد یـا تخم مرغ هایـی بـدون پوسـته )لمبـه( 
تولیـد کننـد. چنیـن مرغ هایـی بعـدًا در پایـان دورۀ تخم گـذاری بـه 
عارضـۀ خسـتگی مرغـان تخم گـذار در قفـس دچـار می شـوند یا حتی 

ممکـن اسـت بـه پوکـی اسـتخوان مبتال شـوند.
اسـتفاده از جیـرۀ تخم گـذار 1 به جـای جیـرۀ پیش تخم گـذاری، 
ایـن مسـائل را کاهـش خواهـد داد. درهرحـال، اگـر در دان از سـنگ 
آهـک )کربنـات کلسـیم( بـا ذرات 2 تـا 4 میلی متـری اسـتفاده شـده 
باشـد، می تـوان جیـرۀ تخم گـذار 1 را از 16 هفتگـی نیز اسـتفاده کرد. 
دلیـل اصلـی اسـتفاده از جیـرۀ پیش تخم گـذاری، ازبین بـردن خطـر 
کاهـش مصـرف دان در زمانـی اسـت کـه کربنـات کلسـیم به صـورت 
پـودر اسـتفاده می شـود. دوبـاره می گوییـم که فرامـوش نکنیـد از دان 
تخم گـذار 1 پیـش از رسـیدن بـه 2درصد تخم گـذاری اسـتفاده کنید.

دان تخم گذار 1 )18 تا 28 هفته(

دان تخم گـذار 1 بایـد نیـاز مـرغ به اسـیدهای آمینـه را به منظـور تولید 
و همچنیـن رشـد تأمیـن کنـد؛ درحالی که مصـرف دان در ایـن مقطع 
پاییـن اسـت. در ابتـدای تخم گـذاری، مصـرف دان کمتـر اسـت؛ زیرا 
هنـوز مرغ هـا بـه وزن بدنی زمـان بلوغ نرسـیده اند. می دانیم که رشـد 
بـدن تـا پایـان 28هفتگـی به طورکامـل بـه پایان نمی رسـد؛ ازایـن رو از 

نظراحتیـاج بـه پروتئیـن، نیاز رشـد بـه نیـاز تولید، اضافه می شـود.
در عمـل، بدیـن نتیجـه رسـیده ایم کـه افزایشـی حـدود 6درصـد 
در میـزان اسـید های آمینـۀ دان در سـنین بیـن 18 تـا 28 هفتگـی، 
باتوجه بـه میـزان مصـرف دانـی کـه پـس از 28هفتگـی وجـود دارد، 
یـک ضـرورت اسـت. این جیـره، باید تـا زمانی کـه مصـرف دان به حد 
معمـول می رسـد یـا تخم مـرغ بـا میانگیـِن وزن 60 تا 61 گرم به دسـت 
می آیـد یـا به طورکلی تا حـدود 28 هفته، اسـتفاده شـود. بدین منظور 
در آغـاز تخم گـذاری کـه انـدازۀ تخم مرغ هـا کوچک اسـت، می توان با 
افـزودن روغـن باکیفیـت، سـایز تخم مرغ هـا را افزایـش داد. البتـه باید 
دقـت شـود کـه وزن تخم مـرغ متناسـب بـا وزن و رشـد مرغ هـا افزایش 

پیـدا کند.
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دان تخم گذار 2

مصـرف ایـن دان بایـد از 26 تـا 28 هفتگـی شـروع و تـا 50 هفتگـی 
یـا تـا پایـان تخم گـذاری ادامـه یابـد. در صـورت امـکان، بایـد میـزان 
سـنگ آهـک را در 50 هفتگـی افزایـش داد تـا درصـد تخم مرغ هـای 
واَزد )شکسـته و لمبـه( کاهـش یابـد. مرغ های تخم گذار به اسـیدهای 
آمینـه و مـواد معدنـی نیـاز روزانـه دارنـد؛ درنتیجـه درصد مـواد مغذی 
در دان بایـد برحسـب میـزان مصـرف دان روزانـه، محاسـبه شـود. در 
واقـع میـزان مصـرف دان به انـرژی الزم و دمـای محیط بسـتگی دارد.

دان تخم گذار 3
نیاز به اسیدهای آمینه 

کاهـش  تخم گـذاری  دورۀ  کل  در  آمینـه  اسـیدهای  بـه  مـرغ  نیـاز 
نمی یابـد. باتوجه بـه ایـن مطلـب، بهتریـن نتایـج از لحـاظ اقتصادی و 
ضریـب تبدیـل دان، زمانـی به دسـت می آیـد که بتـوان سـطح دریافت 
اسـیدهای آمینـه را حفظ کرد. هرگونه کمبودی در دریافت اسـیدهای 
آمینـه، باعـث کاهـش عملکـرد گلـه خواهـد شـد؛ )کاهـش در میـزان 
تخم گـذاری و میانگیـن وزن تخم مـرغ (. بنابرایـن اگـر بـه هـر دلیلـی 
میـزان اسـیدهای آمینـۀ دان کاهـش یابـد، هـم سـبب کاهـش درصـد 
تولیـد و هـم انـدازه تخم مـرغ خواهـد شـد و ازطرفـی ایـن کار سـبب 
اسـتفاده از ذخایـر پروتئینـی بـدن پرنـده خواهـد شـد کـه می توانـد 
عوارضـی همچـون کاهـش وزن و َپرریـزی را بـه دنبـال داشـته باشـد. 
 تـداوم در تخم گـذاری در ایـن نـژاد به طـور درخـور توجهی اصالح 

شـده اسـت )35 تـا 40 هفته تولیـد بیش از 90درصـد در ایران(.

وزن تخم مرغ 
وزن  می تـوان  دان،  در  انـرژی  سـطح  و  روغـن  درصـد  کاهـش  بـا 

داشـت.  نگـه  ثابـت  را  تخم مرغ هـا 

کیفیت پوسته 
وزن پوسـته متناسـب بـا سـن گلـه در طـول دورۀ تخم گـذاری افزایـش 
افزایـش درصـد  بعـد،  بـه  از 50 هفتگـی  بـه همیـن دلیـل،  می یابـد. 

کلسـیم را در جیـره پیشـنهاد می کنیـم.
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سطح انرژی در طی دورۀ تولید )در ایران(

معمـواًل سـطح انـرژی در دورۀ تولیـد بیـن 2500 تـا 2800 کیلوکالری 
تعـداد  بـر  دان  انـرژی  سـطح  کاهـش  می شـود.  گرفتـه  نظـر  در 
1درصـد(؛  از  )کمتـر  دارد  اندکـی  تأثیـر  تولیدشـده  تخم مرغ هـای 
درحالی کـه وزن تخم مـرغ بـه نسـبت کاهـش سـطح انـرژی دان کـم 
می شـود. بـا کاهـش سـطح انـرژی دان بـه میـزان 100 کیلوکالـری، 
یـا 0/3 گـرم تخمیـن  کاهـش وزن تخم مـرغ در حـدود 0/5 درصـد 
زده می شـود. هنگامـی  کـه دان رقیـق می شـود؛ یعنـی سـطح انـرژی 
و پروتئیـن کاهـش می یابـد، احتمـال افزایش نیافتـن سـریع مصـرف 
دان وجـود دارد و معمـواًل هفته هـا زمـان الزم اسـت تـا مرغ هـا میـزان 

دهنـد. افزایـش  به تدریـج  را  مصرفشـان 
آثار مفید اضافه کردن فیبرهای نامحلول در جیرۀ غذایی

برخـی مطالعـات نشـان داده انـد کـه فیبرهـای نامحلـوِل دان )به ویـژه 
لیگنیـن(، بـر کیفیـت پرهـا و کاهـش میـزان مرگ ومیـر مؤثرنـد. ایـن 
فیبرهـا انـدازۀ سـنگدان را افزایـش می دهنـد و قابلیت هضم نشاسـته 
را بهبـود می بخشـند و بـا کاهـش نیاز بـه خوردن پـر، َپرکنـی را محدود 
می کننـد. یکـی از منابـع مهـم فیبرهـای نامحلـول )لیگنیـن( کنجالـۀ 

اسـت. آفتابگردان 
بنابرایـن میـزان مناسـب فیبـر در جیـرۀ غذایـی آثـار مفیدی بـه دنبال 

خواهـد داشـت، ازجمله:
1. افزایش اندازۀ سنگدان و بهبود عملکرد آن. 

2. کاهش اندازۀ ذرات دان در دستگاه گوارش. 
 3. تنظیم و افزایش حرکات دستگاه گوارش.

اسـیدکلریدریک،  ترشـح  شـامل  گوارشـی  ترشـحات  افزایـش   .4
درون ریـز. آنزیم هـای  و  صفـراوی  اسـیدهای 

 5. تنظیم فرآیند هضم و جذب.
 6. کاهش عملکرد باکتری های مضر در دستگاه گوارش.

باتوجه بـه نـکات بـاال، حداقلـی از فیبرهـای نامحلـول یـا     •
لیگنیـن بیـن 4 تا 5درصد، برای جلوگیری از کانی بالیسـم 

و بهبـود قابلیـت هضـم دان ضـروری اسـت.
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تأثیر دانه بندی دان

مصـرف دان تـا حـد زیـادی بـه دانه بنـدی آن بسـتگی دارد. جوجه هـا 
دانـه  خوارنـد و رغبـت زیادی بـه خوردن دانـۀ غالت دارند. ایـن دانه ها 
اثـر  در  نوک هـا  بسته شـدن  باعـث  و  می شـوند  برداشـته  به راحتـی 
چسـبندگی نمی شـوند. یـک مـرغ همیشـه تمایـل دارد کـه ذرات ریـز 
دان را رهـا کنـد و ذرات درشـت را بخـورد. زمانـی کـه دان به صـورت 
بسـیار ریـز آسـیاب شـده باشـد، میـزان مصـرف آن تـا حـدود 4 گـرم 
کاهـش می یابـد و ایـن امـر بـه کاهـش وزن تخم مـرغ تولیـدی منجـر 
می شـود. ازطرفـی مصرف دان بسـیار ریـز باعث افزایـش مصرف آب و 
آبکی شـدن مدفـوع و در نتیجـه افزایـش تخم مـرغ کثیف خواهد شـد.

توصیه های کاربردی

در آغـاز تخم گـذاری، بهتـر اسـت مرغ ها را بـرای مصـرف دان تحریک 
دسـت  بازارپسـند  اندازه هـای  بـا  تخم مرغ هایـی  بـه  سـریعًا  و  کنیـد 
یابیـد. بـرای این منظـور، از جیره ای اسـتفاده کنید که غنـی از چربی 
)1/5 تـا 2/5درصـد( و بـا حداقـل فیبـر نامحلـول باشـد. پـس از پیک 
تولیـد، سـطح انـرژی به تدریـج کاهش می یابد و فیبر بیشـتر می شـود. 
ایـن عمـل به کارآیی مناسـب انرژی منجر می شـود و پوشـش مناسـب 

پرهـا حفظ خواهد شـد.
پروتئین ایده آل و نیاز های اسیدآمینه ای در مرغان تخم گذار

اصطـالح پروتئیـن ایـده آل، بیان کننـدۀ نیـاز اسـیدآمینه ای طیور 
روش  ایـن  می باشـد.در  لیزیـن  بـه  آن هـا  نیـاز  از  درصـدی  به عنـوان 
جیـره نویسـی تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه بایـد تعادلـی بیـن اسـیدهای 
آمینـۀ مختلـف وجـود داشـته باشـد تـا بتـوان نیاز هـای طیور را بـه این 
اسـید ها، بـه بهترین شـکلی تأمیـن کرد. این مسـئله همچنیـن بیانگر 
این مطلب اسـت که سـطوح بـاالی پروتئین و اسـیدهای آمینه تأثیری 
منفـی بـر عملکـرد طیـور دارنـد. در ایـن روش، جیره نویـس بایـد بـه 
مقـدار اسـیدآمینه های ضـروری زیـر نیز توجـه کافی بکنـد: متیونین، 

لیزیـن، سیسـتئین، ترئونیـن تریپتوفـان، ایزولوسـین و والیـن.
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تعیین نیاز  پروتئینی 

هـرگاه جیره هـا باتوجه بـه برآورده شـدن نیاز پرنـده به هر 7 اسـیدآمینۀ 
ضـروری کـه قبالآمده اسـت، فرمول بنـدی می شـوند، دیگر بـه تعیین 
مقـدار حداقـل پروتئیـن نیازی نیسـت ؛ بدین معنی کـه در نظر گرفتن 
نیـاز طیـور به اسـیدهای آمینۀ محدودکننـده )7 اسـیدآمینه( در زمان 
فرمـول بنـدی کافـی اسـت. اززمانـی کـه نمی تـوان تمـام اسـید های 
یـک  نظرگرفتـن  در  کـرد،  لحـاظ  جیره نویسـی  در  را  ضـروری  آمینـۀ 
حداقـل میـزان پروتئیـن به منظـور کاهـش خطـر کمبـود اسـید های 
آمینـه الزم اسـت. در واقـع تأمیـن اسـیدهای آمینـۀ ضـروری از درصـد 

پروتئیـن مهم تـر اسـت.
توصیه هایـی دربـارۀ اسـیدآمینه های الزم برای مرغ هـای تخم گذار 

تجاری

به جـای محدودیـت پروتئینـی، می تـوان فرمول بنـدی جیـرۀ  مرغ های 
تخم گـذار را بـا در نظـر گرفتـن میـزان ایزولوسـین و والیـن به عنـوان 
اسـیدآمینه هاِی محدودکننـده  انجـام داد. درصورتی که این امر میسـر 
نباشـد، می تـوان از شـاخص حداقـل پروتئیـِن الزم اسـتفاده کـرد کـه 
بـرای جیره هـای حـاوی پـودر گوشـت و اسـتخوان )MBM( یـا بـدون 
پـودر  کیفیـت  ثابت نبـودن  به دلیـل  البتـه  شـده اند.  ارائـه  آن هـا 
گوشـت و اسـتخوان و خطـر آلودگـی آن هـا، توصیـه می کنیـم از 

ایـن مـواد در جیـره اسـتفاده  نکنیـد.
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میانگین مصرف دان
105110115120125بر حسب گرم در روز

از 2درصد تخم گذاری تا 28 هفتگی

پروتئین بدون پودر 
گوشت و استخوان، 

درصد
 18.2(
تا 18/7(

)17/7 تا 
)18/2

)17/2 تا 
)17/7

)16/7 تا 
)17/2

 16/2(
تا 16/7(

پروتئین با پودر 
گوشت و استخوان، 

درصد
 19/5(
تا 20(

)18/9 تا 
)19/4

)18/2 تا 
)18/8

)17/9 تا 
)18/1

 17/4(
تا 17/8(

کل اسیدهای آمینه، درصد

0/910/870/830/800/77لیزین

0/460/440/420/410/39متیونین

0/770/740/710/680/65متیونین + سیستین

0/210/2000/1920/1840/176تریپتوفان

0/660/630/600/580/56ترئونین

0/800/770/730/700/67ایزولوسین

0/860/820/790/760/73والین

اسیدهای آمینۀ قابل هضم، درصد

0/810/780/740/710/68لیزین

0/440/420/400/380/37متیونین

0/700/660/640/610/59متیونین + سیستین

0/1820/1730/1660/1590/153تریپتوفان

0/570/540/520/490/47ترئونین

0/730/700/670/640/61ایزولوسین

0/780/750/710/680/66والین
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میانگین مصرف دان
105110115120125بر حسب گرم در روز

از 28 هفتگی تا پایان تخم گذاری

پروتئین بدون پودر 
گوشت و استخوان، 

درصد
)17/4 تا 

)17/9
)16/9 تا 

)17/4
)16/4 تا 

)16/9
)15/9 تا 

)16/4
 15/4(
تا 15/9(

پروتئین با پودر 
گوشت و استخوان، 

درصد
)18/7 تا 

)19/2
)18/1 تا 

)18/6
)17/6 تا 

)18/1
)17/1 تا 

)17/6
 16/6(
تا 17/1(

کل اسیدهای آمینه، درصد

0/860/820/790/750/72لیزین

0/440/420/400/380/37متیونین

0/730/700/680/640/61متیونین + سیستین

0/1980/1890/1810/1730/166تریپتوفان

0/620/600/570/550/52ترئونین

0/760/720/690/660/64ایزولوسین

0/810/780/740/710/68والین

اسیدهای آمینۀ قابل هضم، درصد

0/770/730/700/670/64لیزین

0/410/400/380/360/35متیونین

0/660/630/600/580/55متیونین + سیستین

0/1700/1620/1550/1480/142تریپتوفان

0/530/510/490/470/45ترئونین

0/690/660/630/600/58ایزولوسین

0/740/700/670/650/62والین
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کلسیم و اندازۀ ذرات آن
در  )کلسیفیکاسـیون(  تخم مـرغ  پوسـتۀ  روی  کلسـیم  رسـوب  عمـل 
حـدود 12 سـاعت زمـان الزم دارد و معمـواًل 2 تـا 2/5 سـاعت قبـل از 
تخم گـذاری تکمیـل می شـود. کیفیـت پوسـتۀ تخم مرغ تا حـد زیادی 
بـه مقـدار کلسـیم موجـود در دسـتگاه گوارش در طول شـب بسـتگی 
دارد. عالوه بـرآن نحـوۀ ارائـۀ کربنات کلسـیم به مرغ هم تأثیر بسـزایی 

در کیفیـت پوسـته دارد.
رسـوب کلسـیم پوسـته در اصـل در طـول شـب تحقـق می یابـد. 
آغـاز  از  پـس  مدتـی  سـفید،  تخم گـذار  مرغ هـای  از  زیـادی  درصـد 

می سـازند. متوقـف  را  پوسـته  در  کلسـیم  رسـوب  روشـنایی، 
روند جذب کلسیم

در زمـان تشـکیل پوسـته، مـرغ از کلسـیم موجـود در دسـتگاه گـوارش 
خـود اسـتفاده می کنـد کـه اسـیدکلریدریک ترشح شـده در پیش معده، 
آن را حـل کرده اسـت. انقباضات منظم سـنگدان باعث انتقال کلسـیم 
بـه روده می شـود. زمانـی کـه مقـدار کلسـیم قابـل جـذب در دسـتگاه 
گـوارش کافـی نباشـد، بـدن از کلسـیم ذخیره شـده در اسـتخوان های 
مجبـور  کـه  مرغ هایـی  اسـت  شـده  ثابـت  می کنـد.  اسـتفاده  خـود 
می شـوند کلسـیم مـورد نیـاز خـود بـرای تولیـد تخم مـرغ را از ذخایـر 
اسـتخوانی تأمیـن کننـد، پوسـته هایی باکیفیـت کـم تولیـد می کننـد. 
کنـد  پوسته سـاز،  کار غـدد  اول شـروع  در 5 سـاعت  پوسـته  تشـکیل 
اسـت؛ ولـی تقریبـًا بعـد از10 سـاعت ، میـزان تشـکیل پوسـته سـریع و 
خطـی می شـود. به همیـن دلیل، افزایش میزان کلسـیم قابل دسـترس 

در انتهـای شـب باعـث بهبـود کیفیـت پوسـته می شـود.
ذرات بزرگ کلسیم و کیفیت پوسته 

اسـتفاده از ذرات درشـت کلسـیم کـه حاللیـت پایینـی داشـته باشـند، 
باعـث خواهـد شـد تـا در انتهای زمـان تاریکی، کلسـیم قابل دسـترس 
بیشـتری در دسـتگاه گـوارش وجـود داشـته باشـد. عالوه برایـن میـزان 
کلسـیم قابـل جـذب در آغـاز تشـکیل پوسـته کـه نیـاز کمتـری بـه آن 
اسـت، کاهـش و در پایـان تاریکـی کـه نیـاز به آن بیشـتر اسـت، افزایش 
خواهـد یافـت. مهمتریـن عامـل در ایـن فراینـد، حاّللیـت اسـت؛ زیـرا 
هرچـه قابلیـت حـل کمتـر باشـد، مانـدگاری کلسـیم بیشـتر و درنتیجه 
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کیفیـت پوسـته بهتـر خواهـد شـد. درصورتی کـه انـدازۀ ذرات کربنـات 
کلسـیم، مناسـب و حاللیت آن ها کم باشـد، اسـتفاده از صدف دریایی 
ضـروری نیسـت؛ در غیـر ایـن صـورت اسـتفادۀ آن مفیـد خواهـد بـود. 
صدف هـای معدنـی اغلـب نرم انـد و سـریعتر حـل می شـوند؛ ازیـن رو 
بـا وجـود دارابـودن درصـد کلسـیم بیشـتر نسـبت بـه صـدف دریایـی، 

جایگزیـن مناسـبی بـرای حـذف کامـل صـدف دریایـی نیسـتند.
اهمیت فرم محلول کلسیم

با شـروع روشـنایی، آن دسـته از مرغ هایی که تشـکیل پوسـته را به پایان 
نرسـانده اند، بایـد بـه پـودر کلسـیم کـه سـریع حـل و جـذب می شـود، 
دسترسـی داشـته باشـند. از زمـان جـذب ایـن نـوع کلسـیم تـا زمانی که 
در سـاختن پوسـته شـرکت کند، کمتر از 30 دقیقه طول خواهد کشـید.
توصیـۀ مـا: نـژاد شـیور، سـاختن پوسـتۀ تخم مـرغ خـود را مدتی پس 
از آغـاز روشـنایی، بـه اتمـام می رسـاند؛ درنتیجـه 50درصـد کلسـیم 
بعـد از خارج شـدن از میکسـر بایـد ذراتـی بـه قطـر 2 تـا 4 میلی متـر و 

50درصـد دیگـر به صـورت پـودر باشـد.
پیشنهادهایی درزمینۀ میزان مواد معدنی و چربی در دان

پیشنهادشـده  جـدول  از  می توانیـد  زیـر  راهنمایی هـای  باتوجه بـه 
کنیـد:  اسـتفاده 

از 17 تا نیاز روزانه
28هفتگی

از 28 تا 
50هفتگی

پس از 
50هفتگی

فسفر مورد نیاز میلی گرم )اگر 
50درصد کلسیم درشت باشد.(

430380340

فسفر مورد نیاز میلی گرم )اگر همۀ 
کلسیم به شکل پودر باشد.(

470420380

4/3 تا 4/14/6 تا 3/94/3 تا 4/1کل کلسیم )گرم(
180180180حداقل سدیم )میلی گرم(

170 تا 170260 تا 170260 تا 260حداقل و حداکثر کلر )میلی گرم(
0/5 تا 11/5 تا 1.52 تا 2.5چربی )حداقل و حداکثر( )درصد(

برای جلوگیری از َپرکنی و بهبود قابلیت فیبر
هضم دان، حداقلی از فیبر درشت یا 
لیگنین ضروری است. )4 تا 5درصد(
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 مزایای استفاده از روغن های باکیفیت:
چـرب  اسـیدهای  از  غنـی  سـویا  به ویـژه  گیاهـی  روغن هـای   •  
ازایـن رو  می  بخشـد؛  بهبـود  را  تخم مـرغ  وزن  غیراشـباع، 
باتوجه بـه تقاضـای بازار، به مقـدار 1.5 تـا 2.5 درصد می توان 
از آن در جیـره اسـتفاده کـرد. بـرای جلوگیـری از بزرگ شـدن 
بیـش از انـدازۀ تخم مـرغ و عـوارض ناشـی از آن در اواخـر دورۀ 

تخم گـذاری، مقـدار روغـن را کاهـش دهیـد.
افزودن حداقل 0.5 درصد روغن باکیفیت در جیره: 

•    باعث چسـبیدن مکمل ها و ریزمغذی های پودری شـکل موجود 
در جیـرۀ طیـور بـه ذرات درشـت دان شـده و مانع از خـروج آن ها 

به صـورت گردوغبار خواهد شـد.
•    موجب افزایش خوش خوراکی دان می شود.

 )K.E.D.A( باعث افزایش جذب ویتامین های محلول در چربی    •
خواهد شد.

•    باید دقت شـود که روغن باکیفیت اسـتفاده شـود و مخلوط کردن 
روغـن بـا دان، یکنواخت باشـد؛ در غیر این صورت ممکن اسـت 
بخشـی از ذرات دان بـه شـکل تـوده ای به بدنۀ میکسـر و مارپیچ 

چسـبیده و در اثر حرارت دچار اکسیداسـیون و فسـاد شود.
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میزان مواد معدنی الزم در جیره بر اساس مقدار مصرف روزانۀ 
داِن مرغ تخم گذار شیور سفید

میانگین  مصرف دان 
105110115120125برحسب گرم بر روز

از 2درصد تخم گذاری تا 28هفتگی
فسفر مورد نیاز )هنگامی 

که 50درصد کلسیم درشت 
است(

0/410/390/370/350/34

فسفر مورد نیاز )هنگامی 
0/450/430/410/390/37که کلسیم پودری است(

3/9 تا کل کلسیم درصد
4/1

 3/8
تا4/0

3/6 تا 
3/8

3/4 تا 
3/6

3/3 تا 
3/5

0/180/170/160/160/15حداقل سدیم درصد
کلر )حداقل- حداکثر( 

درصد
0/17 تا 

0/26
0/16 تا 

0/25
0/16 تا 

0/24
0/15 تا 

0/23
0/15 تا 

0/22
از 28 هفتگی تا 50هفتگی

فسفر مورد نیاز درصد 
)هنگامی که 50درصد 

کلسیم درشت است(
0/360/340/330/320/31

فسفر مورد نیاز درصد 
)هنگامی که کلسیم پودری 

است(
0/400/380/370/350/34

3/9 تا کل کلسیم درصد
4/1

3/7 تا 
3/9

3/6 تا 
3/8

3/4 تا 
3/6

3/3 تا 
3/5

0/170/160/160/150/14حداقل سدیم درصد
کلر )حداقل- حداکثر( 

درصد
0/16 تا 

0/25
0/16 تا 

0/24
0/15 تا 

0/23
0/14 تا 

0/22
0/14 تا 

0/21
از 50 هفتگی تا پایان دورۀ تخم گذاری

فسفر مورد نیاز درصد 
)هنگامی که 50درصد 

کلسیم درشت است(
0/320/300/290/280/27

فسفر مورد نیاز درصد 
)هنگامی که کلسیم پودری 

است(
0/360/340/330/320/30

4/1 تا کل کلسیم درصد
4/3

3/9 تا 
4/3

3/8 تا 
4/0

3/6 تا 
3/8

3/5 تا 
3/7

0/170/160/160/150/14حداقل سدیم درصد
کلر )حداقل- حداکثر( 

درصد
0/16 تا 

0/25
0/16 تا 

0/24
0/15 تا 

0/23
0/14 تا 

0/22
0/14 تا 

0/21
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نحوۀ ارائۀ دان برای مرغان تخم گذار تجاری
اهمیت اندازۀ ذرات دان

پرنـدگان دانه خوارنـد و تغذیـۀ آن هـا بـه نحـوۀ ارائـۀ دان بسـتگی دارد. 
مخلوط نشـدن  از  ناشـی  مشـکالت  دان،  اولیـۀ  مـواد  آسـیاب کردن 
صحیـح اجـزا و انـدازۀ نامناسـب ذرات و همچنیـن جداشـدن آن ها در 
ترکیـب جیـره را حـل کـرده اسـت؛ امـا اگـر جیره هـا به صـورت خیلـی 
ریـز درآمـده باشـند، غالبـًا میـزان مصـرف دان را به طور جـدی کاهش 
می دهنـد. بـا ارائـۀ دان به صـورت کرامبـل یا پلـت می توان از بـروز این 
مشـکل پیشـگیری کـرد. درحقیقـت، خـوردن آسـان داِن پلت شـده و 
درنتیجـه کاهـش زمـان تغذیه، باعث می شـود کـه مرغان مـواد غذایی 

بیشـتری دریافـت کننـد و رشدشـان سـریع تر شـود.
باوجـود مزیت فوق اما در عمل، مشـکل تهیۀ دان کرامبل باکیفیت و 
چنـد مشـکل فنی دیگـر، امکان اسـتفاده از این نـوع دان در مرغداری ها 

را محـدود نموده اسـت. برخی از این مشـکالت عبارت اند از: 
در  دان  توزیـع  در سیسـتم  کرامبـل  دان  تکه هـای  •    شکسـتن 

مرغـداری؛
•    تجمع و چسبیدن ذرات غذایی ریز در دانخوری ها؛

•    کاهـش کیفیـت پوسـته به دلیـل اسـتفاده نکردن از سـنگ آهک 
دانه ای؛

•    َپرخواری  بیشتر به دلیل زمان تغذیۀ کوتاه تر؛
•    افزایش هزینۀ تولید.

اگـر در زمـان تخم گـذاری از دان پلـت اسـتفاده می شـود، بـرای حفظ 
کیفیـت پوسـتۀ تخم مـرغ، نکات زیـر را رعایـت کنید:

•    اسـتفاده از کربنـات کلسـیم دانـه ای که با قطـر ذرات دان تنظیم 
شـده باشد.

•    اضافه کـردن مقـداری کربنات کلسـیم به دان، پـس از پلت کردن 
بـه ازای هـر مـرغ، توزیع 3 تا 4 گرم کربنات کلسـیم دانـه ای )2 تا 
4 میلی متـر( بـه هنـگام بعدازظهر در سـالن )3 تا 4 سـاعت قبل 

از خاموشی(.
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دان آردی با بافت مناسب

در طـی دورۀ رشـد )به اسـتثنای 4 یـا 5 هفتـۀ ابتدایـی کـه جیـره بهتر 
اسـت به صـورت کرامبـل باشـد( انـدازۀ مناسـب ذرات غذایـی باعـث 
رشـد مطلـوب جوجـه  و دسـتگاه گـوارش مـی شـود. در طـی دورۀ 
تخم گـذاری، دانـی کـه بافـت خوبـی دارد، باعـث مصـرف بیشـتر و بـه 
دنبـال آن تولیـد باالتـر و افزایـش رشـد خواهـد شـد. در مناطـق گـرم، 
داِن بـا بافـت مناسـب )دان بـا ذرات درشـت تر یـا کرامبـل( می توانـد 
میـزان کاهـش مصـرف ناشـی از گرمـای تابسـتان را جبـران کنـد. بـه 
همیـن دلیل اسـت که پیشـنهاد می کنیـم 75 تا 80درصـد ذرات دان، 

بیـن 0/5 تـا 3/2 میلی متـر باشـند؛ یعنـی: 
•    ذرات کمتر از 0/5 میلی متر: حداکثر 15درصد؛
•    ذرات بیش از 3/2 میلی متر: حداکثر10درصد.

یـا   4 سـن  از  پـس  رشـد،  دورۀ  جیره هـای  بـرای  توصیه هـا  ایـن   
5 هفتگی انـد. کیفیـت ایـن نـوع دان درصورتی کـه ذرات ریـز بـه هـم 
طریـق  از  را  کار  ایـن  می تـوان  ازایـن رو  می شـود؛  بیشـتر  بچسـبند، 

داد. انجـام  روغـن  2/5درصـد  تـا   1/5 افـزودن 
انتخاب مواد اولیه

نکنیـد.  انتخـاب  هسـتند،  پـودری  و  نـرم  خیلـی  کـه  اولیـه ای  مـواد 
نیـاز ندارنـد، آسـیاب  بـه آسیاب شـدن  افزودنـی کـه  همچنیـن مـواد 
نکنیـد. اگـر جیـره، پروتئین حیوانـی نـدارد، 60 تا 70درصـد کربنات 
کلسـیم را بایـد به صـورت دانه هـای 2 تـا 4 میلی متـری فراهـم کـرد. 
هنگامی که از پروتئین حیوانی در جیره اسـتفاده شـده باشـد، نسـبت 
بخـش کربنات کلسـیم دانه ای بایـد تا 80درصد افزایش یابد. فسـفات  
نیـز بایـد به صـورت ریزدانـه )Micro-granules( تأمیـن شـود. توصیه 
می شـود حتمًا از دی کلسـیم فسـفات )DCP( یا مونو کلسـیم فسـفات 
)MCP( بـا کیفیت مطلوب )فسـفر قابل جذب باالتر( اسـتفاده شـود.
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بـرای اسـتفاده از مکمـل، توصیـۀ جدی می کنیـم کـه پرورش دهندگان 
و مرغـداران محتـرم حتمـًا از مکمل مخصوص این نـژاد که اختصاصات 
آن در جـدول زیـر آمـده اسـت، اسـتفاده کننـد. )میـزان الزم آن با سـایر 

نژادهـا متفاوت اسـت(

ترکیب پیشنهادی برای مکمل معدنی و ویتامینۀ مرغ های تخم گذار شیور سفید

برای مرغ های تخم گذار تجاری

دورۀ رشد
دورۀ 

تخم گذاری 0تا 10 
هفتگی

10هفتگی 
تا 2درصد 
تخم گذاری

عناصر کمیاب اضافه شده )Trace elements(، میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 
از دان

)Mn( منگنزppm606070
)Zn( رویppm606060
)Fe( آهنppm606060

)I( یدppm111
)Cu( مسppm868

)Se( سلنیومppm0/250/250/25
)Co( کبالتppm0/250/150/15

ویتامین های اضافه شده به ازای هر کیلوگرم از دان برحسب IU یا میلی گرم
A ویتامینIU130001000010000

D3 ویتامینIU300020002500
E 302520میلی گرمویتامین

K3 333میلی گرمویتامین
2/522میلی گرمویتامین B1 )تیامین(

755میلی گرمویتامین B2 )ریبوفالوین(
555میلی گرمویتامین B6 )پیریدوکسین(

 B12 ویتامین
0/030/020/015میلی گرم)سیانوکوباالمین(

اسیدنیکوتینیک 
604040میلی گرمB3)نیاسین(

)B5(151212میلی گرماسیدپانتوتنیک
)B9(110/75میلی گرماسید فولیک

)B7(0/20/20/05میلی گرمبیوتین
400250200میلی گرمکولین

ویتامین C در آب وهوای 
100میلی گرمگرم یا طی تابستان

آنتی اکسیدان بیفزایید
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در مناطقـی کـه دان به صـورت خـوراک حرارت دیـده )پلـت( اسـتفاده 
می شـود، احتمـااًل مقادیـر بیشـتری از برخـی ویتامین هـا مـورد نیـاز 

بود: خواهـد 

ترکیب پیشنهادی برای مکمل  ویتامینۀ مرغ های تخم گذار شیور سفید برای 
خوراک پلت )حرارت دیده(

برای مرغ های تخم گذار تجاری

دورۀ رشد
دورۀ 

تخم گذاری 0تا 10 
هفتگی

10هفتگی 
تا 2درصد 
تخم گذاری

ویتامین های اضافه شده به ازای هر کیلوگرم از دان برحسب IU یا میلی گرم
A ویتامینIU150001150011500

D3 ویتامینIU320021502650
E 31.526.521میلی گرمویتامین

K3 555میلی گرمویتامین
32.52.5میلی گرمویتامین B1 )تیامین(

755میلی گرمویتامین B2 )ریبوفالوین(
5.55.55.5میلی گرمویتامین B6 )پیریدوکسین(

 B12 ویتامین
0.0350.0250.020میلی گرم)سیانوکوباالمین(

 B3اسیدنیکوتینیک
664444میلی گرم)نیاسین(

)B5(1713.513.5میلی گرماسیدپانتوتنیک
)B9(1.151.150.85میلی گرماسید فولیک

)B7(0.20.20.05میلی گرمبیوتین
400250200میلی گرمکولین
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مخلوط کردن

عناصـر کمیـاب و ویتامین هـا بایـد پیـش از اینکه بـه مواد اولیـه افزوده 
شـوند، به خوبـی مخلـوط شـوند. پیش مخلوط ها ابتـدا باید بـا حداقل 

3 کیلوگرم دان، میکس شـده سـپس در میکسـر اضافه شـوند. 
سمی بودن برخی مواد معدنی

حداکثـر میـزان مجـاز مـواد معدنـی مختلـف را می تـوان به صـورت زیر 
زد: تخمین 

ppm 2000پتاسیم

5000ppmمنیزیم

5000ppmسدیم

5000ppmکلر

500ppmآهن

1000ppmمنگنز

2000ppmروی

ppm 300 تا 500 مس

ppm 10سلنیوم

ppm 300 تا 500 ید

ppm 10 به دلیل آلودگی ناشی از سنگ فسفاتوانادیوم

مؤفق باشید






