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  مقدمه
      

اين نژاد، به منظور ارتقاء عملكرد در تمامي زمينه هاي توليـد جوجـه گوشـتي و     در راستاي بهبود ژنتيكيCobb   تالش شركت 
. با اين حال دسترسي به حداكثر توان ژنتيكي و تداوم توليد ، مـستلزم اعمـال مـديريت مطلـوب مـي باشـد                         . جوجه مادر ادامه دارد     

  . مديون تجربيات فراوان پرورش در شرايط متفاوت آب و هوايي است Cobbموفقيت جهاني 
مديريت عالوه بـر    .  به منظور كمك به پرورش دهندگان در جهت بهبود وضعيت مديريتي تهيه شده است              ،      اين كتابچه راهنما  

بعـضي از نكـات منـدرج در    . بـرداري نمايـد  توجه به نيازهاي اساسي گله مي بايست  بتواند از حداكثر توانايي ژنتيكي نژاد نيز بهره          
  . باشدCobb همراهي تيم فني با كتابچه راهنماي پرورش ممكن است نيازمند تعديل بر اساس تجربيات محلي شما و

      در كتابچه راهنماي پرورش ، بعضي نكات كليدي كه اغلب تاثير به سزايي در عملكرد گله دارند مورد توجه ويژه قرار گرفته 
 مي باشد كـه بايـستي بـه همـراه كتابچـه راهنمـاي جوجـه كـشي ،                    Cobb فني   - و اين نكات قسمتي از اطالعات تيم خدماتي        است

توصيه هاي ما بر اساس دانش و تجربيات علمي روز در . جزوات فني و فرمهاي مخصوص ثبت عملكرد ، مورد استفاده قرار  گيرد     
 برنامـه هـاي   همچنـين ثر باشـد و  كه مي تواند بر روي عملكرد گلـه مـؤ   قوانين محلي شما بايستي با توجه به . سطح جهاني مي باشد     

  . ، منطقي ترين گزينه را انتخاب نماييد Cobbمديريتي 
 بعنوان يك راهنما و مكمل مهارتهاي مديريتي شما مي باشـد، بطوريكـه مـي     Cobb      برنامه راهنماي مديريتي جوجه گوشتي 

  .دانش خود و راهنماي موجود بطور مداوم عملكرد خوبي از اين نژاد به دست آوريد توانيد با استفاده از 
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 (House Design)  طراحي سالن-1
  

  بسته  هاي متداول وسالن
 بايد در نظر گرفته شود اگر چـه در انتخـاب            هنگام انتخاب مناسب ترين نوع آشيانه و تجهيزات وابسته به آن عوامل متعددي                  

وسايل ، قيمت، تعيين كننده ترين نقش را دارد ولي فاكتورهائي نظير در دسترس بودن ، خـدمات پـس از فـروش و دوام وسـايل و               
 داشـته باشـد و   آشيانه طراحي شده عالوه بر دارا بودن توجيه اقتصادي ، بايد مانـدگاري بـاالئي نيـز          . تجهيزات نيز پر اهميت هستند      

  .بتواند شرايط محيطي قابل كنترلي را فراهم نمايد 
اولين اصل در طراحي و ساخت آشيانه مرغهاي گوشتي ، ساخت آنها در زمين هايي است كه زهكـشي خـوبي داشـته و همچنـين              

بي در گرم ترين ساعات روز،      به ديوارهاي جان   نور خورشيد   براي جلوگيري از تابش مستقيم      . بطور طبيعي داراي جريان هوا باشند       
  . غربي ساخت-بايد آشيانه را در راستاي شرقي

كنتـرل مناسـب دمـا باعـث       .  ساعت شبانه روز و خصوصاً در ساعات شب ميباشـد          24مسئله اساسي، حذف نوسانات دمايي در طول        
  . بهبود ضريب تبديل و سرعت رشد گله مي گردد 

 شود كه عالوه بر عايق بودن ، نور خورشيد را مـنعكس نمايـد و حـرارت                  در طراحي پوشش سقف بايد از موادي استفاده        •
  .آن را به داخل آشيانه منتقل نكند 

  .سيستم گرمايش بايد بتواند در سردترين حالت جوابگو باشد  •
 مينرايط دمايي مناسـب بـراي پرنـدگان تـأ         سيستم تهويه بايد به گونه اي طراحي شود كه اكسيژن كافي را توأم با حفظ ش                •

 .نمايد 

 . كف سالن يكسان باشد يسيستم نور دهي بايد به گونه اي طراحي شود كه توزيع نور در تمام •

  
  (Stocking Density)كم جوجه ريزيا تر1-1

تراكم گله تاثير بسزايي در عملكرد گله و همچنين رفاه طيور دارد ، بعبارت ديگـر بـا تـراكم مناسـب مـي تـوانيم بـه عملكـرد                                   
مقررات مربوط   به عواملي نظير وضعيت اقليمي ، نوع آشيانه ، وزن كشتار و               بايد جهت تعيين دقيق تراكم گله    .  يابيم   مطلوب دست 
همچنين تراكم نادرسـت  . انجامد  تراكم غير صحيح گله به مشكالت پا ، نزاع ، ضربديدگي و مرگ مي. توجه داشت به رفاه پرنده    

بدين منظور  . از راههاي دستيابي به تراكم مناسب ، خروج بخشي از گله در وزن كمتر است                 يكي. ه كيفيت بستر نيز لطمه مي زند      ب
. و وزن هدف جداگانه منظور مي گردد      در ابتداي پرورش تعداد زيادي پرنده در واحد سطح ريخته مي شود و براي كل جمعيت د                

 دسـتيابي بـه وزن   بـراي   فـضاي كـافي   ، باقيمانـده  ياه ه  براي پرند  درصد گله خارج ميشود و درنتيجه      20- 50در وزن هدف كمتر،     
  .هدف باالتر ايجادمي شود 

در مناطق آب و هوايي گرم ، جوجه ريزي با          .  در نقاط مختلف جهان معيارهاي مختلفي براي محاسبه تراكم به كارگرفته مي شود              
ر رابطه با تراكم سالن طبق توصيه هاي كلي ما  د  .  كيلوگرم وزن زنده در هر متر مربع به شرايط ايده آل نزديك تر است                30تراكم  

  :  مي باشد جدول مندرج
  
  



 

 

 

  حداكثر تراكم جوجه ريزي  تجهيزات  نوع تهويه  نوع سالن
  كيلوگرم در متر مربع30  هواكشهاي جابجا كننده هوا  طبيعي  باز
   كيلوگرم در متر مربع35   درجه60هواكشهاي ديوار جانبي با زاويه   فشار مثبت  باز
   كيلوگرم در متر مربع35  تجهيزات اروپايي  متقاطع  تهبس

   كيلوگرم در متر مربع39  مه پاش  تونلي  بسته
   كيلوگرم در مترمربع42  خنك كننده هاي تبخيري  تونلي  بسته

  
   نكات كليدي براي نصب پرده هاي سالن1-2

  . د تا روي لبه ديواره اطراف را بپوشاند سانتي متر بيشتر باش15براي جلوگيري از نشت هوا، درازاي پرده، از هر طرف  •
 سانتي متر نصب مي شود تا از نشت هـوا در بـاالي              25در باالترين نواحي بخش بيروني ساختمان، پرده كوچكي به ارتفاع            •

  . پرده محافظت بيشتري به عمل آورد
 كوچك هم در گوشه هاي پـرده        لبه آنها در جاي خود محكم شود و پرده هاي         ) پاكتي كردن (پرده ها بايد با دو ال كردن       •

 .اصلي به طور عمودي نصب مي شود تا از گوشه ها نشت هوا اتفاق نيافتد

  .پرده ها بايد داراي لبه دوزي سه اليه باشند •
  . قسمت پايين ديواره هاي پرده كامالً آب بندي شود، تا هوا به قسمت كف سالن وارد نشود •
  . ي كامل وجود دارد تا جلوي نشت هوا از كف گرفته شوددر بخش پاييني پرده ها نيز نياز به درزگير •
  .تمامي سوراخها و درزهاي ديوارهاي جانبي و پرده ها ي ورودي بايد به طور كامل گرفته شود  •
كارايي پرده ها در شرايطي كه به صورت اتوماتيك و با تغيير دما و سرعت بـاد بـاز و بـسته شـوند،  افـزايش پيـدا خواهـد                •

  .كرد
  .متر باشد/. 5يواره كوتاه پاييني، ارتفاع د •
 . متر بعد از ديوار  باشد 25/1سقف بايد )  سايه انداز(پيش آمدگي  •
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  (Insulation)  عايق بندي1-3
 روز ابتـدايي  14 سالن را ثابت نگه داريد كه اين مـسئله در  يبه منظور به حداكثر رساندن عملكرد گله، الزم است كه شرايط محيط      

 باعـث   ،  نوسانات  زياد دماي  سالن     .  ياد مي شود ، اهميت بيشتري دارد         broodingكه به اصطالح از آن به عنوان        دوران پرورش   
 باعث صرف انرژي اضـافي  ، بعالوه اينكه اين نوسانات دمايي. بروز استرس در جوجه ها و در نتيجه كاهش مصرف دان مي گردد           

  . به منظور حفظ دماي بدن در حد مطلوب خواهد شد 
يك سقف كه به درستي عايق بندي شده باشد ، . مهمترين  بخش مربوط  به عايق بندي  در  يك سالن مرغداري ، سقف آن است       

 خورشيد كه در داخل سـالن نفـوذ مـي كنـد كاسـته و درنتيجـه از گرمـازدگي جوجـه هـا                         يدر روزهاي گرم از ميزان گرماي تابش      
 مطلـوب   صرف شده براي حفظ دماي     انرژي    از   ن از اتالف حرارت سالن و در نتيجه       جلوگيري مي نمايد و در روزهاي سرد زمستا       

 روزگي جوجـه هـا اهميتـي دو چنـدان           0-14پرنده ها ، به ميزان قابل توجهي خواهد كاست كه هر دوي اين شرايط در زمان                 براي  
  . دارد

 باشـد  20-25ايق  مصرف شده در آن حـداقل   ماده  ع) R-Value( ضريب مقاومت   عايق بندي سقف بايستي به صورتي باشد كه       
  ) . نيز وابسته است منطقهكه اين ميزان به شرايط آب و هوايي ( 

اين ضريب بيشتر باشد ، توانايي       هر چه . واد مي باشد   اندازه گيري قابليت عايق بندي م       معياري براي  ) R-Value(ضريب مقاومت   
ر زمان انتخاب ماده عايق ، مهمترين نكته اي كه الزم است به آن توجـه كنيـد ،                   د.  ماده در عايق بندي سطوح بيشتر خواهد بود          آن

بندي به كـار     عايق   ي كه براي  در جدول زير ليست برخي از مواد      .  آن است نه ضخامت آن ماده        Rنسبت هزينه آن ماده به ضريب       
  .  مربوط به هركدام آورده شده است مقاومت و ضريب مي روند 

  
   سانتي متر5/2قاومت به ازاي هر ضريب م  ماده عايق

  3  )پلي استر خلل و فرج دار(صفحات يونوليت
  يا شيشهيسلولزپركننده هاي فضاي خالي از جنس الياف 

  2/3  )به صورت مايع در فضاهاي خالي تزريق مي شوند(

  2/3  پشم شيشه نمدي يا بالشتكي
  5   فشرده شده يا پرس شدهپلي استر

  6  )پلي اورتان(اسفنج 
 

U-Value   يا ضريبU           كننـده ميـزان     در واقع اين ضـريب تعيـين      . ، معياري براي اندازه گيري انتقال حرارت از ماده عايق مي باشد 
 مـاده تـا چـه حـد اجـازه          مشخص مي كند كه يك      Uضريب  . اتالف يا جذب حرارت غير تابشي توسط يك ماده عايق مي باشد             

هر چه ميـزان ايـن ضـريب در مـاده اي كمتـر باشـد ،                 .  ميباشد  /.  2 – 2/1 معموالً  بين      Uضريب  .   از خود مي دهد      ارعبور گرما   
  .  مي باشدR در واقع بر عكس ضريب Uضريب . مقاومت آن در برابر گرما بيشتر بوده و ارزش عايق بندي آن ماده بيشتر است 

اسـتفاده از  . مي باشد /. 05 مورد نياز براي آن Uريب  و ض 20 مورد نياز براي ماده عايقي كه در سقف به كار مي رود ،               Rضريب    
 ، كـاهش  نفـوذ  اشـعه هـاي  تابـشي خورشـيد و جلـوگيري از          اعث كاهش هزينه هاي گرم كـردن  آشـيانه         ماده اي با اين شرايط ب     

  .انقباض سقف مي گردد 



 

 

 

  (Brooding Chamber))گي روز1-14( پرورش مديريت شروع 1-4
 ضعيف ، به منظور كاهش نوسانات دمايي ، مي توان از نصب يك چادر كوچك در داخل سالن در سالنهاي با عايق بندي  

اين چادر كوچك عبارت است از يك سقف كاذب كه از لبه شيرواني يك طرف سالن بـه طـرف ديگـر      . كمك گرفت   
. تـر مـي نمايـد       نقش اين سقف در كاهش اتالف حرارت چشمگير بوده و كنترل دماي سالن را سهل                . كشيده شده است    

اين پرده داخلي بايستي فضاي بين كـف تـا          .  متر از پرده خارج سالن،  نصب گردد        1الزم است  يك پرده داخلي با فاصله         
  .سقف كاذب را به طور كامل بپوشاند 

 است  كمترين جريان هوا در سطح جوجه ها در اين سن ممكن          .  اين پرده داخلي فقط بايد از بخش بااليي باز و بسته شود             
  .مي توان از اين پرده داخلي براي تهويه سالن در روزهاي ابتدايي پرورش استفاده نمود . باعث سرماخوردن آنها شود 

   روز ابتدايي دوره پرورش14سقف كاذب و پرده هاي 
  

  
  

  (Equipments) تجهيزات1-5
  (Drinker Systems)  سيستمهاي آبخوري1-5-1

اگـر پرنـده آب كـافي       .  مي باشـد   ازنكات اساسي درپرورش   با شدت جريان كافي براي پرندگان     فراهم نمودن آب تميز ، خنك و        
معموالً در پرورش طيـور گوشـتي       . ثير قرار مي گيرد و در عملكرد پرنده اثر منفي مي گذارد           أمصرف نكند مصرف دان نيز تحت ت      

  .از سيستم هاي آبخوري باز و بسته استفاده مي شود 
 (Bell or Cup Drinkers (Open Systems)))سيستم آبخوري باز( ي يا فنجانيآبخوريهاي زنگوله ا
 اما مـشكالتي از قبيـل كيفيـت بـستر و بهداشـت آب كـه در رابطـه بـا ايـن           ،كم هزينه تر است، بازآبخوري  با اينكه  نصب سيستم  

 بـاز    پرورشـي   در سيـستمهاي   بكيزگي آ حفـظ پـا   . سيستم مطرح است از هزينه كمتر نصب و راه اندازي اين سيستم مهمتر هستند               
 خواهد داشت كه     وجود د و نياز به پاكيزه سازي روزانه كل سيستم        ن آب مي شو   شدنمشكل تر است چرا كه پرنده ها باعث آلوده          

 وضعيت  بستر  بهتـرين  معيـار  بـراي  ارزيـابي  صـحت                  . م به هدر رفتن آب بيشتر خواهد شد        بيشتر و ه   ي نيروي كارگر  مندهم نياز 
خوري نشان دهنده نصب آبخوري در ارتفاع پايين تر از حـد   بستر خيس در زير آب    .  تنظيم  فشار  آب  در سيستم آبخوري مي باشد          

 ه ، و چنانچه بستر زير آبخوري زيادتوزيع نامساوي آب در آبخوريها مي باشد     متعارف ، فشار جريان آب باالتر از حد مطلوب و يا            
  .ن آب در داخل آبخوريها خيلي پايين است ايشاندهنده اين اصل باشد كه فشار جر ناز حد خشك باشد ، ممكن است

  ٨



 

 

 

  ٩

  :توصيه هايي در رابطه با نصب  
  . سانتي متر فضا به ازاي هر پرنده در سيستم آبخوري زنگوله اي در نظر گرفته شود /. 6الزم است كه حداقل  •
   .پخش شودن اي به طور يكسا  زنگولههايآبخوريسطح  آب بايستي درتمام •

  :توصيه هايي در رابطه با مديريت سيستم آبخوري 
  .  باشند ند،ها در شرايطي كه به صورت عادي ايستاده اه ارتفاع آبخوريهاي زنگوله اي يا فنجاني بايد هم سطح پشت پرند •
  .  شود  را همگام با رشد پرنده ها افزايش داده تا از آلوده شدن آب توسط آنها جلوگيريارتفاع آبخوريها •
يـن ميـزان بـه تـدريج      باشـد ولـي ا  سانتي متر/. 5ي ها به ميزان آبخور پرورش، ارتفاع آب تا لبه   الزم است كه در روز اول      •

حدوداً به اندازه ناخن انگـشت      ( برسد  سانتي متر  25/1 روزگي به    7 فاصله آب تا لبه آبخوري بعد از         افزايش يافته بطوريكه  
  ) .شصت

  (Nipple System(Closed Systems)))يستم هاي  بستهس(  نيپلسيستم سرپستانكي
  :به  طور معمول از دو نوع سيستم سر پستانكي استفاده مي شود

 80-90 در اين نوع از آبخوري باال و  جريان يافته آبحجم )high flow nipple drinkers( باال فشارآبخوريهاي سرپستانكي با 
تم به طور پيوسته در انتهاي سر پستانك وجود دارد و زير آن فنجاني تعبيه شده اسـت كـه            در سيس  آب مي باشد؛ ميلي ليتر در دقيقه     

 پرنده يك سـر پـستانك       12 براي هر    ،  به طور معمول در اين نوع سيستم آبخوري        . ورت نشت ، آب در آن جمع خواهد شد        در ص 
  . شود مي در نظر گرفته 

. ميلي ليتـر در دقيقـه اسـت       50-60 در اين آبخوريها ، حجم آب : )low flow drinkers( فشار پايينآبخوريهاي سرپستانكي با 
تعداد .  فنجان جمع كننده آب وجود ندارد و با فشار نوك پرنده به سرپستانك جريان آب برقرار مي گردد  ،   در اين سيستم   معموالً

  .دباشمي عدد1 پرنده ،10سرپستانك توصيه شده براي اين نوع از آبخوري ، براي هر
  :نيپلتوصيه هايي در ارتباط با نصب 

 تنظـيم    فـشار    مين كننـده  ن تنظيم كننده و يا به كمك پمـپ تـأ          فشار آب در سيستم سرپستانكي بايستي يا توسط يك مخز          •
  . گردد 

در سالنهايي كه كف آنها شيب دار است بايد يك تنظيم كننده شيب با توجـه بـه توصـيه هـاي كارخانـه توليـد كننـده در                •
سـاير روشـها بـراي يكنواخـت كـردن فـشار آب در              .  تا فشار آب را در همه جاي سالن يكنواخت نمايد            شودصب  سالن ن 
، تنظيم كننده هاي فشار و يا خنثـي كننـده هـاي    ) split lines(لوله هاي انشعابي:  سالن عبارتند از استفاده از ي نقاطتمام

 .شيب 

 و فاصله سرپستانكها    راه نرود  متر   3نده براي دسترسي به آب بيش از        سيستم آبخوري بايستي به گونه اي نصب شود كه پر          •
 .  سانتي متر باشد 35از هم حداكثر 

 
  :توصيه هايي در ارتباط با مديريت اين نوع آبخوريها 

 .چون سيستم آبخوري سرپستانكي يك سيستم بسته است، احتمال آلودگي آب در آن به اندازه سيستمهاي باز نيست •

ارتفـاع سيـستم آبخـوري بايـد     به عنوان يك اصل كلي ، . نيپل بر اساس قد پرنده و فشار آب تنظيم مي شوند            آبخوريهاي   •
ب  به گونه اي تنظيم شود كه براي دسترسي به آب ، پرنده زياده از حد بلند و يا خم نشود و در تمام طول مـدت آ               همواره

 .  زمين باشدخوردن، پاهاي پرنده بايد كامالً روي
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 تنظيم فشار آب سازنده،   كارخانه، با توجه به توصيه)stand pipes(سيستم  آبخوري  مجهز  به لوله هاي ايستاده برا ي  •
 .گيرد سانتي متر صورت 5ايد در ارتفاع ب

چرا كه آلـودگي آب در      . جهت دستيابي به حداكثر عملكرد پرنده ، استفاده از يك سيستم آبخوري بسته توصيه ميگردد                 •
 بعـالوه در صـورت اسـتفاده از سيـستم       ، بسيار كمتر از سيستم باز بوده و ميـزان اتـالف آب نيـز حـداقل اسـت                  سيستم بسته 

 اما   به تميز كردن روزانه آنها نيست،         پاكيزه سازي روزانه سيستم ضروري است اما در سيستمهاي بسته نيازي           آبخوري باز، 
 همه سرپستانكها اطمينان حاصل شود ز درست كاركردن الزم است كه سرعت جريان آب را به طور منظم چك كرده و ا

 
  (Water Meters) كنتورهاي آب1-5-2

بررسي ميزان مصرف آب با استفاده از كنتور آب مي تواند معيار خوبي بـراي بررسـي ميـزان مـصرف دان باشـد زيـرا ، ميـزان                                  
ايـد ماننـد لولـه توزيـع آب باشـد تـا از جريـان كـافي آب                 اندازه كنتـور آب ب    . مصرف آب و دان در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند         

ح  گلـه را بطـور صـحي       گيري شود تا بتوانيم وضعيت سـالمت      ميزان مصرف آب بايد روزانه در ساعات معيني اندازه          . مطمئن باشيم   
، وضـعيت سـالمت     تم تواند متأثر از نشت آب از سيـس         در ميزان مصرف آب بايد پيگيري شود كه مي         هرگونه تغيير . ارزيابي نماييم 

  .كاهش مصرف آب اغلب اولين علت وجود يك مشكل در گله است . گله و ميزان دان مصرفي باشد 
ثير دمـاي محـيط، كيفيـت دان و سـالمت           صرف دان بوده ولي مي توانـد تحـت تـأ           برابر ميزان م   2 تا   6/1 ميزان مصرف آب حدوداً   

  .پرنده، تغيير كند
 . افزايش مي يابد%  6 ، ميزان مصرف آب C32- 20°حرارت سالن از به ازاي هر يك درجه افزايش درجه  •

 .مي يابد افزايش % 5 ، ميزان مصرف آب C 38-32°به ازاي هر يك درجه افزايش درجه حرارت سالن از •

 . كاهش مي يابد % 23/1، ميزان مصرف دان  C 20°ه افزايش درجه حرارت سالن از به ازاي هر يك درج •

  
  محيط و نسبت مصرف آب  و دانارتباط بين دماي 

  
  نسبت مصرف آب به دان   ) °c(دماي محيط 

  7/1 : 1   درجه سانتيگراد 4
  2 : 1   درجه سانتيگراد20
  5/2 :1   درجه سانتيگراد26
  5 : 1   درجه سانتيگراد37

  
  (Water Storage Tanks) ذخيره آبخازن م1-5-3

 بتوانـد   ظرفيـت مخـازن ذخيـره آب      اگر  . تعبيه شود ذخيره آب به ميزان كافي       خازن م  براي مواقع بحراني،   بايستي در مرغداري  
 تعـداد  بـا توجـه بـه   ظرفيـت ذخيـره آب را     (آل خواهد بـود     ه  تامين كند ، ايد   ) هنگام اوج مصرف    (  ساعت را    48آب مصرفي   

  . ) محاسبه مي كنندآب مورد نياز براي سيستم خنك كننده تبخيري بعالوه ميزان ،پرنده ها
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  :ثال زير ، راهنمايي براي محاسبه آب مورد نياز يك مرغداري مي باشد م
  سالن  مساحت متر مربع2300اي هر  مخزن برظرفيت •
   ليتر در دقيقه آب آشاميدني 40 •
   ليتر در دقيقه مه پاشها 30 •
  )پد (  خنك كننده ها 2×  ليتر در دقيقه 15 •

   ليتر100= كل آب مورد نياز 
  در دقيقه

مين آب مـورد نيـاز      به اندازه اي باشد كه عـالوه بـر تـأ           ذخيره بايد    مخزنمين آب، چاه يا تانكر ذخيره است، ظرفيت         أ منبع ت  چنانچه
  .را نيز فراهم نمايد ) پد يا مه پاش (  خنك كننده هايپرنده بتواند آب مورد نياز سيستم

در سـايه  در آب و هواي گرم ، منبع ذخيره آب سالن را بايـد  .  پاكيزه سازي نمودايد در فاصله دو جوجه ريزي كامالً منابع آب را ب   
دمـاي مناسـب بـراي      .  مي آيـد    پايين ي جوجه ها باالتر از حد معمول باشد، ميزان مصرف آب           دماي آب آشاميدن   چون اگر قرارداد  

  .  درجه سانتيگراد مي باشد 10-14 بين پرنده،  يآب  مصرف
  (Feeding Systems) دانخوري هاي سيستم1-5-4

اگر فضاي دانخوري كافي نباشـد  . صرف نظر از نوع دانخوري ، فضاي دانخوري اختصاص يافته به هر قطعه پرنده بسيار مهم است               
نحوه توزيع دان و نزديكي دانخوري ها به پرنـدگان  از      .  در نتيجه يكنواختي گله نا مناسب مي شود        سرعت رشد محدود مي شود و     

در تمام سيستم هاي دانخوري بايد دسـتگاه هـا بـا هـدف فـراهم نمـودن                  . دان مصرفي هدف مي باشد      نكات كليدي در دستيابي به      
  .، تنظيم شوند  دان اتالف ميزانحجم كافي دان با كمترين

   (Automatic Feeder Pans))آويز( اتوماتيك  هاي بشقابي دانخوري)الف 
   . منظور گردد سانتي متر 33 پرنده يك بشقاب با قطر 60-70به ازاي هر توصيه مي شود  •
  .الزم است كه در روزهاي ابتدايي پرورش ، اين بشقابها از دان لبريز باشند  •

دانخوريهاي بشقابي مانع حركت آزاد پرنده در سالن نمي شوند ، ريخت وپاش دان در آنها كم است و باعث بهبود ضريب تبـديل                        
  . غذايي مي شوند 

  . ، دانخوري را كج نمايند ، نشاندهنده ارتفاع باالي دانخوري مي باشد اگر پرنده ها براي دسترسي به دان 
  خطوط دانخوري   عرض سالن 

   خط2   متر8/12تا 
   خط3   متر13 -15
   خط4   متر16 -20
   خط5   متر21 -25

       (Automated Chain Feeders)زنجيري اتوماتيكهاي دانخوري ) ب 
 در زمان محاسبه فضاي دانخوري هر دو طرف زنجير         .منظور گردد  متر فضاي دانخوري      سانتي 5/2به ازاي هر پرنده ،      بايد   •

  .را بايستي مد نظر داشت 
  . با پشت پرنده هم سطح باشد دانخوري بايدلبه باالي  •
 .بايستي به طور دائم ترافها، زواياي آنها و ميزان كشش زنجيرها را كنترل نمود •

 .ا از ريخت و پاش دان جلوگيري شودد ته، تنظيم گرد شد هاپرها تعبيه كشوهايي كه جلويارتفاع دان بايد با •
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    (Feed Storage Bins)سيلوهاي ذخيره دان) ج
 .  باشد  در اواخر دوره پرورش روز دان پرنده ها5ظرفيت سيلوي ذخيره دان بايد برابر مصرف  •

 . ضد آب باشند به منظور كاهش احتمال رشد كپك ها و باكتريها ، ضروري است كه سيلوها  •

 بـه  تغييـر سـريع دان  لـزوم   دو سيلوي ذخيره دان منظور شود تا در شرايط اضطراري مثل  سالنپيشنهاد ميگردد كه براي هر     •
 .  با مشكل مواجه نشويد و يا رعايت زمان پرهيز از مصرف دارو در دانرورت دارو درماني سريع دردان علت ض

  .يز شوند بين دو دوره جوجه ريزي تم بايدسيلوها •

  (Heating System)  سيستمهاي گرمايشي1-5-5
 در كـل  ي از نظـر دمـاي محـيط و دمـاي كـف       شرايط يكـسان   الزم است كه   ،ثر رساندن عملكرد پرندگان يك گله      حداك جهت به 

و ميـزان  ظرفيت گرمايشي سالن را با توجه به دماي محيط ، عـايق بنـدي سـقف                 . ايجاد شود آشيانه پرورش براي جوجه هاي جوان       
  .درزگيري منافذ سالن تعيين مي نمايند 

 ظرفيت گرمايي مورد نياز براي آب و        ، )20=  مقاومتضريب  با  ماده عايق    (مناسب سقف در يك سالن با عايق بندي        : توصيه ها 
 بـه   ان، معموالً در زمست  و در شرايط آب و هوايي كه دما        ، هر مترمكعب از حجم سالن     به ازاي كيلووات ساعت   /. 05هواي معتدل ،    

  .خواهد بود  حجم سالن  متر مكعببه ازاي هركيلو وات ساعت /. 1 زير صفر مي رسد، 
   :سيستمهاي گرمايشي موجود عبارتند از 

 الزم است كه اين هيترهـا را در بخـشي از سـالن نـصب نماييـد كـه              :هيترهايي كه هوا را با فشار بيرون مي دهند           •
 در وسـط سـالن      ايجاد نمايـد؛ كـه معمـوالً       را در حد مطلوب      كه امكان گرم كردن هوا    باشد  جابجايي هوا كم و در حدي       

 متر از كف نصب شوند تا هـيچ گـرد و خـاكي در               4/1 –5/1اين هيترها بايستي در ارتفاع      . چنين شرايطي حكم فرما است    
 چون امكان گـرم كـردن       هرگز نبايد در محل دريچه ورودي نصب كرد       را    هيترهاي فشاري   . سطح جوجه ها ايجاد نكنند    

هوايي كه با سرعت جريان دارد، براي اين نوع از هيترها وجود ندارد و نصب آنها در محل ورودي باعث باال رفتن ميـزان                        
 . گرددرف انرژي و هزينه گرمايش سالن ميمص

ه منظـور   گرمازاهاي پن كيكي و يا گرمازاهاي تشعشعي ب        :منطقه اي   / مادرهاي مصنوعي يا گرمازاهاي تشعشعي     •
مـي دهـد كـه    ه اجازه   از اين سيستمهاي گرمايشي به جوج     استفاده  . ي روند اي مرغداري به كار م    گرم كردن بستر در سالنه    

 . آب و دان بايد نزديك به يكديگر باشند.  پيدا كندخود محلي را كه در آن احساس راحتي مي كنند،

مـي شـود         يي كه زيـر كـف سـالن تعبيـه     غ در لوله ها در  اين  سيستم  گرمايش،  آب دا       :گرماده هاي  زيرزميني      •
 .، بستر و فضاي سالن مبادله مي شود ان يافته و گرما بين كف گرم سالنجري

عشعي بـه عنـوان منبـع اوليـه     گرماده تش. م از حرارت زاهاي تشعشعي و هيترهاي متداول پيشنهاد شده است           أ استفاده تو  :توصيه ها   
. يي پرورش كاربرد دارد و هيترها حرارت مازاد و كمكي را در شرايط آب و هوايي سرد فراهم مي نمايند  روز ابتدا14در  گرمازا    

 روزگـي ، مـي تـوان از    14در سـن  . با افزايش سن گله ، پرنده ها قادر خواهند بود كه حرارت داخلي بـدن خـود را تنظـيم نماينـد                
 عايق بنـدي نامناسـب بـه        ي با در سالنهاي عشعي معموالً   گرماده هاي تش  . مود  هيترهاي فشاري به عنوان منبع اصلي گرمايش استفاده ن        

 بنـدي صـحيح و درزگيـري شـده بـه         عنوان منبع اصلي گرمازا به كار مي روند در حاليكه هيترهاي فشاري را در سـالنهاي بـا عـايق                   
  .مي برند كار
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   (Ventilation Systems) سيستمهاي تهويه1-5-6
  اهميت كيفيت هوا 

الزم است كه همـواره هـوايي بـا    . ف اصلي از اعمال تهويه حداقلي ، فراهم آوردن هوايي با كيفيت مناسب براي پرنده ها است      هد
  .اكسيژن كافي و حداقل ميزان دي اكسيدكربن ، مونوكسيدكربن ، آمونياك و گرد و غبار در اختيار پرنده ها قرار داشته باشد 

 آن كيفيت نامناسب  هوا  در  سالن  مرغداري  منجر  به  افزايش آمونيـاك ، دي اكـسيد كـربن ،                           تهويه حداقلي ناكافي و در نتيجه     
  .گردد همچنين افزايش موارد وقوع سندرمهاي وابسته به فاكتورهاي مذكور از جمله آسيت ميرطوبت و

 ،  هـا كـف پا  سـوختگي   :  گله عبارتنـد از       بر اثرات منفي آمونياك  . هميشه ميزان آمونياك را در سطح پرنده ها اندازه گيري نماييد            
سوختگي چشمها ، تاولهاي سينه اي ، تحريكات پوستي ، كاهش وزن ، يكنواختي ضعيف ، افزايش حساسيت در برابـر بيماريهـا و                        

  . كوري
  راهنماي كيفيت هوا 

  < 6/19%   اكسيژن 

  >/. 3%     ياppm 3000  دي اكسيد كربن 

  > ppm  10  مونوكسيد كربن 

  > ppm  10  ونياك آم

  45 – 65%   رطوبت نسبي 
  > mg/m3  4/3  گرد و خاك 

  .  است آمده صيل اين كتابچه به تف7مباحث تكميلي در رابطه با تهويه در بخش 
  
   (House Prepration-Pre Placement) پيش از جوجه ريزي–آماده سازي سالن . 2

    (Housing Configuration)طراحي سالن     
 شـرايط محيطـي و     ،توجه بـه طراحـي سـالن      . ماده سازي سالن براي پذيرش جوجه در روزهاي اول چندين راه وجود دارد              جهت آ 

  . امكانات موجود در آماده سازي سالن حائز اهميت هستند 
  (Whole House)  استفاده از كل سالن2-1

مهمتـرين نكتـه    .عتدل باشد از كل آشيانه استفاده مي شـود          نباشد و يا آب و هوا م      )  بندي   پن( در هنگامي كه امكان قسمت بندي         
  .در اين شيوه پرورش ، توزيع يكسان دما در كل آشيانه است 

  (Partial House)سالن) پن بندي(  قسمت بندي 2-2
زان ، از ميـ تن از حجـم فـضايي كـه بايـد گـرم شـود            ، زيرا با كاس   نه هاي گرمايش را كاهش مي دهد      محدودسازي سطح آشيانه هزي   

  .، امكان فراهم نمودن دماي مناسب آسان تر است ، بعالوه در يك فضاي محدودترانرژي صرف شده كاسته مي شود
 بنـدي   -اين است كه با توجه بـه ظرفيـت گرمايـشي و عـايق               ،) روز اوليه  14(پرورش   ر دوره ابتدايي  هدف از قسمت بندي سالن د     

. ان دماي مناسب را با توجه به شـرايط آب و هـوايي محـل پـرورش حفـظ نمـود                    سالن از فضايي براي پرورش استفاده كنيم كه بتو        
قبـل از بـازكردن پـن هـا و          . ، عايق بنـدي آن و دمـاي هـواي بيـرون بـستگي دارد                اي پرورش به ظرفيت گرمايش سالن     افزايش فض 
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بل گرم و تهويـه شـده باشـند و           ساعت ق  24، حداقل از    ها استفاده نمي شده   افزايش فضاي پرورش الزم است كه بخشهايي كه از آن         
  . هواي آنها از نظر كيفيت به حد مطلوب پرنده ها رسيده باشد 

  : در زير مثالي از چگونگي قسمت بندي كردن سالن پرورش آمده است 
   نيمي از سالن :   روزگي7تا 
    سالن4/3تا 2/1  : روزگي8 -10
   تا كل4/3:    روزگي11 -14

  
  

 مـي شـوند              پرده هايي كه از سقف تا كـف كـشيده         .  تقسيم سالن به كار گرفته مي شود       ختلفي براي در سراسر دنيا روشهاي م    
چ ي تـا هـ    گيـرد ستي در سطح تماس پرده با كـف قـرار           يا سانتي متري ب   20يك مانع   .  باشند معمول ترين وسيله براي تقسيم سالن مي      

مديريت پـرورش در كـل سـالن پـن بنـدي شـده از               . د شوند وارد نشو   جريان بادي از زير پرده به محلي كه جوجه ها نگهداري مي           
   مشابه است) attraction lights(نبع گرمايي مركزي و المپهاي جاذب كارگيري يك مجهت ب

 )Attraction Lights(  المپهاي جاذب  2-3
تـا جوجـه را بـه سـمت غـذا و آب      المپهاي جاذب در وسط آشيانه ، بطور طولي در باالي گرماده هاي تشعشعي تعبيـه مـي شـوند             

 روز اول دوره پرورش است و پس از آن به تدريج المپهاي ديگر آشيانه روشن مـي                5بيشترين كاربرد اين المپها در      . جذب نمايند   
  . روزگي روشنايي آشيانه كامل مي گردد 10شوند بطوري كه در 

  (Litter Management) مديريت بستر2-4
 كه به ندرت به آن پرداخته مي شود ، در حالي كه اين موضوع بخش مهم ديگري از مديريت محيط                     مديريت بستر موضوعي است   

  .رد پرنده و كيفيت نهايي الشه تأثيرگذار استمديريت بستر بر سالمت و عملك. است 
  (Important Functions of the Litter) وظايف مهم بستر2-4-1

  :وظايف مهم بستر عبارت است از 
  طوبت  جذب ر•
  پرنده با كود  مواد دفعي و در نتيجه كاهش تماس  رقيق نمودن•
  .در روي كف سرد سالن عمل مينمايد بعنوان عايق •

پـرورش  وده ، و پس از پايان دوره         ، سبك ، ارزان و غيرسمي ب        رطوبت  مواد مختلفي كه بعنوان بستر استفاده مي شود بايد جاذب         
  .وخت از آنها استفاده نمود بتوان بصورت كمپوست ، كود و يا س

 (Litter Alternatives)تر مورد استفاده قرار مي گيرند عنوان بسبه  موادي كه 2-4-2
  )جاذبهاي خيلي خوب (  تراشه درختاني مثل كاج و صنوبر •
مانند كه ممكن است حاوي تانن هاي مختلف مسموميت زا و همچنين شامل اجسام خارجي گوه                (  تراشه درختان سخت چوب      •

  )باشند كه مي توانند به چينه دان پرنده آسيب برسانند 
اغلب داراي رطوبت باال و مستعد رشد قارچ بوده و ممكن است كه جوجه ها بستر آلوده به قارچ را خورده و دچار       (  خاك اره    •

  . )آسپرژيلوس شوند
تي كه بصورت قطعـات درشـت باشـد در چنـد            كاه گندم به علت جذب بهتر نسبت به جو ارجح است ، در صور             (  كلش و كاه     •

  .)هفته اول پرورش ممكن است كلوخه شود
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غيـر  نيـز   مديريت آن هنگام مرطوب شدن مشكل است و نيز تمايل به كلوخه شدن دارد و در ضمن كاغـذهاي روغنـي                      (  كاغذ   •
  .)قابل استفاده مي باشند

  .)وبي براي بستر استدر برخي نقاط بسيار ارزان بوده و جايگزين خ(  پوسته برنج •
  . )در برخي نقاط مي تواند بعنوان بستر ارزان مورد استفاده قرار گيرد(  تفاله نيشكر •

  (Litter Evaluation) ارزيابي بستر2-4-3
جهت تعيين مقدار رطوبت بستر عملي ترين راه ،برداشتن يك دست پر از بستر و فشردن آن مي باشد در صـورتيكه رطوبـت بـستر                          

اگر رطوبت بستر   .  ذرات آن از يكديگر جدا شوند        ، و پس از برداشت فشار     دباشد ، بستر بايد به مقدار كمي به دست بچسب         مناسب  
  .چسبد  خواهد ماند و اگر رطوبت بستركم باشد اصالً به دست نمي  اين مقدار به شكل گلوله اي باقي،زياد باشد پس از رفع فشار

ست ومي تواند به تاولهاي سينه اي، صدمات پوستي و          ي آسايش و سالمت طيور مخاطره آميزا      برا%) 35بيش از   (رطوبت زياد بستر    
  .شود مي با رطوبت بسيار زياد به افزايش سطح گاز آمونياك آشيانه منتهي همچنين بستر. كشتارگاهي منجر شود حذف درنتيجه

پس از رفع .شود و در صورت زياد بودن اصالح شود      اگر بستر زير آبخوريها خيس است فشار آب آبخوري هاي نيپل بايد بررسي              
بـه اسـتفاده از ايـن نقـاط تـشويق      اين اقدام طيور را . مشكل ، نقاط مرطوب با بستر جديد يا بستر خشك همان سالن جايگزين شود           

  .كلوخه شده بستر كامالً ضروري استخروج نقاط . كندمي
   (Minimum Litter Requirements)بسترضخامت  حداقل 2-4-4

  
  حداقل ضخامت يا حجم  نوع بستر

   سانتي متر5/2  تراشه هاي چوب
   سانتي متر5/2  خاك اره خشك

   كيلوگرم در متر مربع1  كلش  كاه
   سانتي متر5   پوست آفتابگردان و پوسته برنج

  
  (Pre Placement Checklist) قبل از جوجه ريزيكنترل  2-5

ك برنامه منظم و كارا در مديريت آشيانه است كه اين برنامه ها بايد قبل از جوجه ريزي                  رمز پرورش موفق نيمچه گوشتي داشتن ي      
آماده سازي آشيانه قسمتي از برنامه مديريتي قبل از جوجه ريزي است كـه اجـراي صـحيح آن سـود آوري گلـه هـاي                          . آغاز شود   

  .گوشتي را تضمين مي نمايد 
  : گردند  قبل از جوجه ريزي موارد زير بايستي كنترل 

   (Equipment Check) تجهيزاتكنترل  -1
پس از مشخص شدن تعداد دقيق پرنده هاي هر آشيانه ، بايد تجهيزات مناسب و كافي تعبيـه ، عملكـرد وسـايل را كنتـرل نمـوده و                        

  . همچنين سيستم هاي دانخوري ، آبخوري ،گرمايشي وتهويه دقيقاً تنظيم گردند 
    (Heater Check)  هيترهاكنترل  -2

گرم نمـودن    شروع عمليات     از قبل.  در حال فعاليت باشند      راندماندقت نماييد كه هيترها در ارتفاع مناسب نصب شده و با حداكثر             
  . ، هيترها را بازرسي و سرويس نماييد سالن



 

 

 

     (Thermostats or Probes Check)ترموستات هاكنترل  -3
  . ب شوند بايد در سطح پرنده در وسط آشيانه ، نص  •
  .  بيشينه در كنار ترموستات نصب شود –دماسنج كمينه   •

  . درجه سانتيگراد بيشتر باشد 2 ساعت ، از 24 دما نبايستي در فاصله  نوسانتغييرات دماي روزانه ثبت شود و
   (Floor Temperature Check)دماي كف سالنكنترل  -4
  24رطوبت سالن حداقل تـا       نماييد تا دماي كف و محيط سالن و همينطور            آن را گرم   لن الزم است  قبل از جوجه ريزي در سا       •

  . برسد ميزان مطلوبل از جوجه ريزي به قبساعت 
  . ساعت قبل از جوجه ريزي شروع كنيد 48ها را حداقل از نبه منظور دستيابي  به  اهداف  باال، الزم است كه گرم كردن سال   •
ي سـالن بـين فارمهـاي مختلـف،         رايط آب و هوايي ، عايق بندي سالن و ظرفيت گرمايـش           مدت زمان اين گرم كردن بسته به ش          •

  . متفاوت مي باشد 
 روزگـي نيـز هنـوز تكميـل نـشده           14 روزگي ، جوجه ها توانايي تنظيم دماي بدن خود را ندارند و اين توانـايي تـا                   5تا قبل از       •

در صـورتيكه دمـاي بـستر و هـواي سـالن            . ر حد مناسب حفظ نمود      بنابراين در طول اين مدت ، بايستي دماي بستر را د          . است
خيلي پايين باشد ، دماي داخلي بدن جوجه ها پايين آمده و دور هم جمع مي شوند ، دان و آب كمتـري مـصرف كـرده و در                             

 .افتنتيجه ميزان رشد پايين آمده و حساسيت نسبت به بيماريها افزايش خواهد ي
 

  
  

 درجه سانتيگراد در صورت استفاده از هيترهاي فـشاري و در شـرايط اسـتفاده    32 بايد   سالن  دماي كف  درزمان جوجه ريزي ،      •
 . درجه سانتيگراد باشد 5/40 در محل منبع گرمايي  سالناز  مادر مصنوعي يا گرماده هاي تشعشعي الزم است كه دماي كف

  
به ارزيابي چگونگي گرم كردن اين كار . قبل از جوجه ريزي الزم است كه دماي بستر ثبت گردد 

  .سالن پيش از   جوجه ريزي كمك مي نمايد 
  
  ١٦
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     (Minimum Ventilation Check) تهويه حداقليكنترل-5
 و به منظور خروج هر گونه گاز يا رطوبـت اضـافي از آشـيانه ، بايـد از                    ها پس از گرم نمودن آشيانه و قبل از ورود جوجه          •

 بـا هـواي سـرد بايـد از هرگونـه      بهره جست و جهت عدم تماس مستقيم پرنـده ) minimum ventilation(تهويه حداقلي 
 .  هوا جلوگيري شود نشت

  .درزگيري كامل سالن به منظور جلوگيري از ورود هواي سرد و تماس آن با جوجه ها الزامي است  •
  
     (Drinker Check)آبخوريكنترل  -6

 8-10در آشـيانه تعبيـه شـود كـه         ) ا در نظر گرفتن آبخوري هاي اضافي        ب(  آبخوري   14-16 جوجه بايد    1000به ازاي هر     •
 .عدد از آنها مي تواند آبخوري هاي آويز باشد

  . شسته شوند به طوريكه عاري از هر گونه باقي مانده مواد ضدعفوني كننده باشند تمام آبخوريها بايد كامالً •
  .ستانك يك قطره آب بدون اينكه چكه كند ديده شود فشار آب پشت سرپستانك ها طوري تنظيم شود كه در هر سرپ •
  . هواكشيدن بررسي شوند احياناًآبخوريها از نظر عدم نشتي و •
  . باشند سرپستانكي هم سطح چشم پرندهمطمئن شويد كه آبخوريهاي  •
  .آب مصرفي بايد تازه و تميز باشد  •
نده بتواند بين آنها و سيستم اصلي ارتباط بـر قـرار            آبخوري هاي كمكي بايد طوري در آشيانه توزيع شوند كه پرنده در آي             •

  . نمايد و صرفاً متكي به آنها نباشد 
  
     (Feeder Check)دانخوريكنترل  -7

  .  كامالً خشك باشند •
  .  روز اول لحاظ شود 7-10به شكل رول كاغذي ، سيني و يا تراف بايد براي ) اضافي ( دانخوري هاي كمكي   •
  .پرنده يك سيني قرارداده شود  50به ازاي هر    •
  . بين آبخوري و دانخوري اصلي و نزديك مادر مصنوعي قرار داده شوند اضافي دانخوريهاي  •
 از جـذب كيـسه زرده       ،  بسيار مهم است كه دانخوريهاي اضافي خالي نمانند زيرا اين موضوع عالوه بر استرس براي پرنده                •

  .نيز ميكاهد 
  .همواره پر نگه داريد كمكي را بايستي هاي دانخوري  •
تا زماني كه تمام پرنده ها قادر شوند از دانخوريهاي اصلي استفاده نمايند كه عمدتاً پايـان هفتـه اول مـي باشـد ، بايـد دان                             •

  . سه بار در روز تعويض شوند  حداقلدانخوريهاي اضافي
  . تهيه شود )پلت خرد شده( و به فرم كرامبل  با كيفيت خوبدان •
ا دان ، مـصرف     بطور مستقيم در زير منبع حرارتي قرار ندهيـد ، در ايـن صـورت بعلـت گـرم شـدن آب و يـ                        آب و دان را      •

 .كاهش مي يابد آنها

سيستم دانخوري اتوماتيك در ابتدا بايد در كف آشيانه قرار گيرد تا دسترسي جوجه ها به دان آسانتر شـود و در صـورت                         •
 .امكان دانخوريها كامالً از دان پر شوند 
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 50 به عنوان دانخوري كمكي استفاده مي كنيد ، سطحي كه دان در آن توزيع مي شـود بايـد حـداقل                       يكاغذرول   از   اگر •
رول .  گرم دان منظور شـود       50-60به ازاي هر جوجه     پيشنهاد مي شود    . ال كرده است     جوجه اشغ   كه درصد سطحي باشد  

 . دسترسي جوجه به آب و دان راحت باشد  تا قرارداده،يستي نزديك سيستم آبخوري اتوماتيكا را بيكاغذ
 

    (Chick Placement)جوجه ريزي. 3
 

  (Key Management Requirements) نيازمنديهاي مهم مديريتي3-1
   اسـت كـه در يـك فـارم همـه            بهتـر .  تـامين نماييـد       مـرغ مـادر     و يا سنين مشابه     گله مادر  جوجه هاي يك سالن را از يك       •

  . و حذف گله ها نيز با هم صورت پذيرد جوجه ريزيها در يك زمان 
  .  مي گردد  منجرخير در تخليه جوجه ها به دهيدراتاسيون آنها ، افزايش تلفات و كاهش سرعت رشدتأ •
  .كم كردن روشنايي سالن در زمان تخليه باعث آرامش  پرنده و كاهش استرس مي گردد  •
هـر گـاه از     . ا و دانخوريهـا در آشـيانه توزيـع شـوند            جوجه ها بايـد بـا دقـت و بـصورت يكنواخـت در اطـراف آبخوريهـ                  •

 .دانخوريهاي اضافي كاغذي استفاده مي شود ، جوجه ها بايد مستقيماً روي دانخوري كاغذي تخليه گردند 

 .كارتنها را جهت سنجش وزن يك روزگي توزين نماييد % 5 •

  .شودپس از تخليه كامل جوجه ها ، شدت نور به بيشترين مقدار ممكن رسانده  •
  .و در صورت نياز، تنظيمات الزم را انجام دهيد ساعت پس از جوجه ريزي، تمامي سيستمها و تجهيزات را بررسي كرده 2-1 •
 مـي توانـد بـه عنـوان         بررسـي زيرا اين   .  پراكندگي جوجه ها در آشيانه از نزديك بررسي شود         ، چگونگي درچند روز اول   •

  .روددانخوري، آبخوري، تهويه و يا گرمايش وجود دارد به كار كه در سيستمهاي شاخصي براي رديابي مشكالتي 
  (Chick Quality) كيفيت جوجه3-2

فرآيند جوجه درآوري از توليد تخم مـرغ تـا رسـيدن جوجـه بـه                . د  دي در پرورش موفق جوجه گوشتي دار      ثير زيا جوجه كشي تأ   
  . با كيفيت خوب توليد گردد  هايياقل برسد تا جوجهفارم پرورش استرس زا  مي باشد  و بايد سعي شود كه استرسها به حد

  :مشخصات يك جوجه با كيفيت باال
  .ترميم يافته باشدو ناف كامالً  وده به اندازه كافي خشك ب•
  .فعال وسرزنده و داراي چشماني شاداب و روشن باشد  •
  .باشند) red hock(ضه  مفصل قرمز پاها داراي رنگ روشن بوده و هنگام مالمسه خشك و زبر نبوده و عاري از عار•
  .گردن و نوك متقاطع باشد ادر زادي نظير انحراف پا، فاقد هرگونه عارضه م•
  

   (Brooding Management) پرورش اوايل دوره مديريت3-3
فتـه  د جوجه هـا در دو ه  رشچگونگيزيرا . أكيد زيادي شده است مديريت مناسب اوايل دوران زندگي جوجه گوشتي ت       اهميت  بر  
 در اوايل دوران پرورش در بهبـود عملكـرد نهـايي پرنـده              ي مناسب لذا شرايط مديريت  .  هاست  عملكرد آتي پرنده    تعيين كننده  ،اول

درزيـر نحـوه    . دو ساعت پس از جوجه ريزي ، پرنده ها را بررسي نماييد و از آسايش آنها اطمينـان حاصـل نماييـد                       . مؤثر مي باشد  
  .ن نشان داده شده است مناسب پخش پرنده ها در سال
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 (Brooding Ventilation) دوران پرورش اوايل تهويه در3-4
ه بهبـود كيفيـت هـواي سـالن     نتيجـ درتهويـه باعـث جابجـايي هـوا و     . عالوه بر تأمين دماي مطلوب بايد به تهويه نيز توجه داشـت    

 روزه مـي توانـد      7 در جوجـه هـاي       ه خواهـد داشـت،    تنها اثر سوء جزئي بـر گلـ        هفته اي    7گاز آمونياك كه در گله هاي       . گرددمي
. تحت تاثير قرار دهد و اين به دليل حساسيت بيشتر جوجه ها در قياس با پرنده بالغ نسبت به كيفيـت هـوا اسـت                   % 20 را تا    گيريوزن

ه هـاي يكـروزه     در جوجـ  . پرندگان جوان به كوران هوا بسيار حساس هستند         .  باشد   ppm 10سطح آمونياك بايد همواره كمتر از       
اگـر از هـواكش هـاي كمكـي در آشـيانه            . ثانيه مي تواند اثر خنك كنندگي شـديد داشـته باشـد             در   متر   5/0جريان هوا با سرعت     

  .استفاده مي شود ، جهت اين هواكش ها بايد به سمت سقف باشد 
  حداكثر سرعت هوا در سطح پرنده بر حسب سن

  سن پرنده  )متر در ثانيه ( سرعت 
   روز0-14 اكنهواي س

   روز21-15 5/0
   روز28-22 875/0

   روز28بيش از  5/2-75/1
  

  . استفاده نمود تا احتمال سرماخوردگي پرنده به كمترين ميزان برسد حداقلي روزگي بايد از تهويه 14تا سن 
  

   (Post Placement of Chicks)پس از جوجه ريزي. 4
 

  :يد انجام گردند ليست كارهايي كه پس از جوجه ريزي با4-1
ــيد        ــئن باش ــه مطم ــراكم گل ــابر حــسب ت ــع مناســب دانخوريهاوآبخوريه ــودن وتوزي ــداد ،پرب ــه تع ــسبت ب ــواره ن ــاو . هم آبخوريه

  . دانخوريهابايدنزديك يكديگرودرمنطقه اي كه به لحاظ دماپرنده احساس آرامش مي كندقرارداشته باشد
  
  (Mini Drinker Check)) كمكي (آبخوريهاي كوچك كنترل -1
  .  عدد لحاظ شوند 6 قطعه جوجه 1000 براي هر •
  .  هيچگاه خالي نمانند •
  . با آب تميز پر شوند  در صورت نياز ، شسته و •
  .ند د بايد اين آبخوريها كامالً پر باش تا زماني كه پرنده كوچك است و باعث ريخت و پاش نمي شو•
  .ج مي شوند  ساعت پس از جوجه ريزي بتدريج خار48 حدوداً از •
  .  ، مانع از دسترسي پرنده به آب نشود  بستر كمي از سطح بستر باالتر باشند تا ضمن حفظ كيفيت•
  
  (Bell Drinker Check):آبخوريهاي آويزكنترل  -2
  .  ارتفاع آن در سطح پشت پرنده در حالت ايستاده تنظيم شود •
  . زود به زود بازرسي و تنظيم شوند •
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  .شده تا منبع آلودگي نشوند  مرتباً تميز •
   سانتيمتري برسد 25/1روزگي  اين فاصله به 7 سانتيمتري لبه آبخوري تنظيم شود ولي بتدريج تا 5/0 روز اول در  در سطح آب•
  .  همه آبخوريهاي آويز بايد وزنه اي جهت جلوگيري از ريخت و پاش داشته باشند •
     (Nipple Drinker Check):آبخوريهاي سرپستانكيكنترل  -3
  روز اول زندگي درسطح چشم پرنده درحالت ايستاده وسپس كمي باالترازسرپرنده تنظيم شود 2-3 ارتفاع آنها در•
  .  فشار آب در حدي باشد كه يك قطره به سر پستانك آويزان باشد ولي چكه نكند•
  . است بتواند آب بخورد  پرنده براي نوشيدن نبايد روي پنجه بايستد و هنگامي كه كف پا روي زمين•
   (Feeder Check):دانخوري هاكنترل  -4

  . ريخته شوديكاغذرول دان بايد به شكل كرامبل تهيه شده و در سيني دانخوري و يا روي  •
  .به تدريج و هماهنگ با رشد پرنده زياد شود ، بطوريكه همواره هم سطح پشت پرنده تنظيم گردد بايد ارتفاع دانخوري  •
  .ا نبايد در هيچ زماني خالي بماننددانخوري ه •

  (Seven-Day Body Weight Check) : روزگي7وزن در كنترل  -5

 روزگي  7نرسيدن پرنده به وزن هدف در       . ، بيانگر ميزان موفقيت در مديريت پرورش هفته اول مي باشد             روزگي 7وزن جوجه در    
  . به عملكرد ضعيف پرنده منتهي خواهد شد 

  گي آماده سازي سالن پس از جوجه ريزي ارزيابي چگون4-2
  : ساعت اول جوجه ريزي، دو مرحله بازرسي داشته باشند24در  الزم است جهت ارزيابي صحت  مديريت قبل از جوجه ريزي ،

   ساعت پس از جوجه ريزي 6 تا 4  - كنترل اول 
  . جوجه را به طور تصادفي انتخاب كنيد 100 •
  .خود گذاشته و دماي آن را چك كنيد كف پاي آنهارا روي گونه يا گردن  •
  .اگر احساس كرديد كه كف پاي جوجه ها سرد است ، سيستم گرمايش سالن را دوباره بررسي نماييد  •

  :مضرات بستر سرد 
   عدم دريافت كافي دان در روزهاي اوليه -1
   رشد نامناسب جوجه ها-2
   يكنواختي ضعيف گله  -3

 ، دمـاي داخلـي بـدن        اگر پاي جوجه ها سرد باشد     .  مي باشد  راي ارزيابي دماي كف و بستر      ب خوبيمعيار   دماي كف پاي جوجه ها    
 خواهيـد كـرد   جوجه هاي سرماخورده را در سالن با عالئم جمع شدن دور هم و كاهش فعاليت مشاهده               و  پايين آمده  آنها نيز حتماً  

چسباندن پاي جوجه بـه گونـه يـا گـردن ، روش             . ميباشدراين كاهش ميزان رشد آنها      كه نتيجه آن كاهش دريافت آب و دان و بناب         
اگر دماي كف پاي جوجه ها گرم و مناسب باشد ، ميتوانيد آنها را به صورت                . مناسبي براي ارزيابي سردي يا گرمي بستر مي باشد          

  .فعال در سراسر سالن مشاهده نماييد 
   ساعت پس از جوجه ريزي 24  –  دوم كنترل 

در . ا مطمئن شويد    جوجه ه جوجه ها ، صبح روز بعد از ورود به فارم ، از شناسايي آبخوري و دانخوري توسط                  رسي چينه دان    ربا ب 
 صـحيح محـل آبخـوري و        رم و پر باشد كه نـشاندهنده شناسـايي           ن مالمسهها بايستي در      درصد چينه دان   95اين حالت ، دست كم      
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ده اين مطلب است كه جوجه ها آب كافي دريافت نكرده اند و بنابراين           چينه دان سفت نشاندهن   . دانخوري توسط جوجه ها ميباشد      
 دسترسي به آب را به سرعت بررسي نماييد ، و از طرفي چينه دان متـورم كـه آب زيـادي در                    وضعيتدر اين شرايط الزم است كه       

را مـورد  و يا دمـاي سـالن   ودن دان  جوجه ، دان كافي نخورده است ، بنابراين بايد به سرعت ميزان در دسترس ب  يعنيآن جمع شده    
  .بررسي قرار دهيد

  . جوجه را به طور تصادفي انتخاب نماييد100 •
  . درصد جوجه ها چينه داني پر از آب و دان داشته باشند 95يده آل بايد ادر شرايط  •
 :ميزان پربودن چينه دان را بررسي كرده و نتايج را در جدولي مشابه جدول زير گزارش نماييد  •

  
  پر و نرم   ودن چينه دان پرب

  آب و دان
  پر وسفت 
  فقط دان

  پر و متورم 
  فقط آب

  خالي 

  ؟  ؟  ؟  %95  ارزيابي
  

 (Growing Phase) مرحله رشد.5
بـاتغييراتي در  . پرورش دهندگان مرغ گوشتي بايدتالش كنندمحصولي به بازارعرضه نمايند كه مطابق سليقه مـصرف كننـده باشـد                  

جيره هاي غذايي كه منجر به بهبود يكنواختي گله و كاهش ضريب تبديل و افزايش وزن روزانه مي گـردد ،           برنامه هاي نوري و يا      
  .عالوه بر تامين سليقه مصرف كننده به سود دهي بيشتري دست مي يابيم 

   (Uniformity) يكنواختي5-1
  .پرندگان يك گله مي باشد اندازه  معياري جهت سنجش تفاوت ،يكنواختي

 درصـد   1 پرنده از هـر پـن يـا          100ر محاسبه ميانگين وزن و يكنواختي يك گله ، سالن را به سه بخش تقسيم كنيد ، حدود                   به منظو 
 حـذفي هـا وزن      مهم است كه تمامي پرندگان انتخـاب شـده هـر پـن بـه جـز                 . نماييدكل گله را وزن كرده و به طور جداگانه ثبت           

در صـد ايـن تعـداد را    .  شـمارش نماييـد   ط وزن را دارنـد،   پايين متوس و  درصد باال 10نمونه ، تعداد پرنده هايي كه        100از  . شوند
  .را نشان مي دهدعدد به دست آمده ، درصد يكنواختي گله . محاسبه نماييد 

  CV( (Coefficient of Variation) ( پراكندگيضريب 
  . گردد  افراد گله استفاده مي نز وپراكندگي براي بيان ضريب  معموالCVًاز 

CVكم، نشانگر يك گله يكنواخت است .  
CVبا يكنواختي ضعيف را نشان مي دهد گله اي، باال .  

  
CV ارزيابي  يكنواختي  

  يكنواخت  80%  8
  متوسط  70% 10
  عدم يكنواختي  60% 12
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  :ميتواند به اشكال زير عنوان شود ) واريانس ( تفاوت 
  متوسط وزن پرنده  •
  د وزن بدنميزان انحراف از استاندار •
  وزن بدن) CV(ضريب پراكندگي  •

CV           انحـراف    .گيري مشخص مي نمايد    رشد گله هرگونه تغيير را در وزن        يك معيار مقايسه اي از واريانس است كه در طول دوره 
ي، رايط طبيعـ در يـك گلـه در شـ   . توسـط گلـه مـي باشـد     انحراف مقادير وزنـي از وزن م در واقع بيانگر ميزان    ) SD( از استاندارد   

  . هستند  انحراف از استاندارد متوسط وزن بدن±2بين  درصد پرنده ها 95 حدوداً
  100× )) گرم (متوسط وزن گله ÷ )گرم(انحراف از استاندارد  =( CV% درصد ضريب پراكندگي

  
  :جدول زير حدود يكنواختي گله را مشخص مي نمايد 

  
  CV%   %يكنواختي 

4/95  5  
4/90  6  

84/7  7  
8/78  8  
3/73  9  
3/68  10  
7/63  11  
2/58  12  
8/55  13  

52  14  
5/49  15  
8/46  16  

  
   (Temperature)  دما5-2

  : هر زمانيكه وارد يك سالن مرغداري مي شويد بايستي شاهد موارد زير باشيد : ميزان فعاليت گله كنترل
  .هستند  و تعدادي در حال نوشيدن آب تعدادي از پرنده ها درحال خوردن دان •
  . هستند و برخي در حال بازي كردنتعدادي از پرندگان در حال استراحت كردن •
  . تعدادي از پرندگان در حال جيك جيك كردن هستند  •
  .پرنده ها نبايد دور هم كز كرده باشند  •

  
  



 

 

 

  ٢٤

  رطوبت / راهنماي دما 
  )درجه سانتيگراد(دما    %رطوبت نسبي  )روز( سن 

0  50-30  33 – 32  
7  60-40  30 – 29  

14  60-50  28 – 27  
21  60-50  26 – 24  
28  65-50  23 – 21  
35  70-50  21 – 19  
42  70-50  18  
49  70-50  17  
56  70-50  16  

  
و نيـز   /. C° 1- 5 چنانچه رطوبت سالن پايين تر از مقادير مذكور در جدول باشد، باعث افزايش درجه حرارت بـه ميـزان                  : نكته  

همـواره  . درجه سـانتيگراد كـاهش مـي دهـد        /. 5 -1جدول باالتر باشد،  درجه حرارت را        اگر رطوبت از مقادير ذكر شده در        
  . پرنده ها بهترين معيار براي بررسي تناسب يا عدم تناسب دماي سالن شما هستند. فعاليت پرنده ها و دماي موثر را بررسي كنيد 

  
   (Lighting Programs)  برنامه هاي نوري5-3

لكرد مطلوب در جوجه هاي گوشـتي  اكتور كليدي در مديريت مناسب و همچنين زير بناي دستيابي به عم        برنامه هاي نوري يك ف    
 بـين   تـر برنامه نـوري كـه بـا هـدف رشـد كم           . برنامه هاي نوري بر اساس وزن مورد نظر در هنگام كشتار طراحي مي شوند             . باشد  مي

.  سـيت ، سـندرم مـرگ ناگهـاني و مـشكالت پـا مـي شـود                  تنظيم مي شود ، باعث كاهش تلفات به علت كـاهش آ            21 و 7روزهاي  
  . ساعت خاموشي پيوسته ، داراي آثاري مثبت بر سيستم ايمني است 6تحقيقات نشان مي دهد كه برنامه نوري با 

شـرايط  يك برنامه نوري واحد را نمي توان در تمام نقاط دنيا پيشنهاد نمود و بنابراين برنامه نوري پيـشنهادي زيـر بايـد بـر اسـاس                            
  .محيطي ، نوع آشيانه و تجهيزات آن تعديل شود 

 صـدمه بزنـد و   ADG يـا  )Average Daily Gain(برنامه نوري كه به دقت تنظـيم نـشده باشـدمي تواندبـه ميـانگين وزنگيـري روزانـه       
صرف دان توجـه كـافي      در تنظيم برنامه نوري بايد به عملكرد گله ، تراكم مواد مغذي جيره و ميزان م               . عملكرد گله را كاهش دهد    

 اگـر اطالعـات     .طراحي برنامه نوري بر اساس اوزان از قبل تعريف شده مي باشد و بر اساس وزن كشتار، متغير خواهد بـود                    . داشت
ADG)      مدت و شدت نور. خواهد داشتدقيق باشد ، طراحي برنامه نوري بر اين اساس نتيجه بهتري            ) ميانگين افزايش وزن روزانه ،

ه جهـت مـصرف مقـدار جيـره توصـيه            روز اول پرورش فعاليت مناسب پرنـد       5-7در  . وجه را تحت تاثير قرار مي دهد        فعاليتهاي ج 
كاهش مقدار انرژي مورد نياز جهت فعاليت جوجـه هـا           . ي و تكامل سيستم ايمني ضروري است      منظور رشد سيستم استخوان   شده، ب 

 .ري ، توزيع يكنواخت نور ضـروري اسـت         برنامه هاي نو   يدر تمام .  باعث افزايش بازدهي گله مي گردد      در اواسط دوران پرورش   
شدت نور مطلـوب در سـطح جوجـه هـا     . در سطح جوجه جهت وزن گيري مناسب اوليه پيشنهاد مي گردد   لوكس 25دت  نور    ش

     5-10يـد بـه تـدريج بـه         ، شـدت نـور با      گـرم  160پس از روز هفتم و يا ترجيحاً در وزن          . د   درصد تغيير داشته باش    20نبايد بيشتر از    
  . لوكس كاهش يابد



 

 

 

  ٢٥

    :گيرند به كارگيري برنامه نوري بايد مد نظر قرار م نكات كليدي كه هنگا5-3-1

  .هر برنامه نوري ابتدا به صورت آزمايشي اجرا شود  •

  .روشن باشد مالً  ساعت ، آشيانه بايد كا24دت براي اطمينان از دسترسي كامل به آب و دان ، از زمان جوجه ريزي به م •
  .اين زمان در طول دوره پرورش نبايد تغيير نمايد.  المپها را در ساعت معيني خاموش نماييد ،در شب دوم •
.  بايد فقـط در طـول مـدت روشـنايي صـورت پـذيرد                له تعريف شد ، هر تنظيم و تغييري        زمان خاموشي براي گ    هنگاميكه •

  .ي كنند و قبل از خاموشي به مقدار كافي آب و دان دريافت مي كنند پرنده ها به زودي به زمان شروع تاريكي عادت م
  .در هر شبانه روز از يك نوبت تاريكي استفاده شود  •
  .  شروع به افزايش مدت زمان تاريكي نماييد ،رسيدگرم  100 -160هرگاه پرنده به وزن  •
ن اسـتفاده از    كم كردن شدت نـور را تـا زمـا         كنيد،   پرورش از بخش كوچكي از سالن استفاده مي        چنانچه در روزهاي اوليه    •

 .ندازيد كل سالن، به تأخير ا

قبل از شروع تاريكي، اجازه تغذيه نامحدود را به جوجه ها بدهيد تا در زمان وارد شدن به ساعات تاريكي چينه داني پر از             •
جوجه  اين مسئله از دهيدراتاسيون      .دن پايان دوره تاريكي هم سريع به سراغ آب و دان برو            از د و پس  ندان و آب داشته باش    

 تـا از    تا حد امكان ، مرحله تاريكي را در طول شب در نظـر بگيريـد،              . جلوگيري كرده و استرس را كاهش خواهد داد         ها  
 .نترل و نظارت بر گله داشته باشيدتاريكي مطلق اين دوره مطمئن باشيد و از طرفي در طول روز نيز فرصت كافي جهت ك

برنامه نوري با توجه بـه      . داقل هفته اي يكبار و در روزي كه قرار است برنامه نوري تنظيم شود ، وزن نماييد                  ها را ح  ه  پرند •
 .به عملكردهاي قبلي فارم پرورش نيز توجه كنيد . متوسط وزن جوجه ها تنظيم مي گردد 

 . ) جعه شود شده مرا به برنامه هاي ارائه.( د در يك مرحله صورت گيرد افزايش ساعت خاموشي باي •

 .كاهش مدت زمان تاريكي قبل از بارگيري باعث كاهش تحرك طيور در هنگام بارگيري مي شود  •

 . ساعت تاريكي بعد از اولين نوبت بارگيري روش مناسبي است 6، اعمال مجدد  بخشي از گله خارج شود اگر قرار است صرفاً •

ز دچار استرس گرمايي شده و ميزان دريافت دان كاهش يافته           در شرايط آب و هوايي گرم و چنانچه پرنده ها در طول رو             •
 .است ، از مدت زمان تاريكي بكاهيد 

 . ا در سردترين ساعات شب بيدار و فعال باشند هدر فصل زمستان زمان خاموشي را با غروب همزمان كنيد تا پرنده  •

 . همزمان كنيد درفصل تابستان ، زمان آغاز روشنايي و پايان خاموشي را با طلوع آفتاب •

         سـالن كـه بـشقابهاي اصـلي تغذيـه كننـده سيـستم دانخـوري را قـرار                    هوا و يا بستر خيس در انتهـاي        از عدم وجود كوران    •
ورت سيستم دانخوري خالي از دان شده و منجر بـه بـروز اسـترس و                چرا كه در غير اين ص     . اصل كنيد دهيد اطمينان ح  مي  

 . شدزخم و جراحت در پرنده ها خواهد

 . نبايد خالي باشنددانخوري ها در طول مدت خاموشي،  •

روشن با كمك سيستم تضعيف نوري كه در فاصله طلوع خورشيد تا            / بهتر است يك ساعت قبل از اعمال برنامه خاموش           •
 .كم نماييد/ غروب در سالن به كار مي رود ، شدت نور را زياد 

رده هاي شفاف استفاده مي كنند ، قـدرت انتخـاب زيـادي ندارنـد و                پرورش دهندگان مرغ گوشتي كه در سالن خود از پ          •
 . مجبور هستند كه برنامه خود را با نور طبيعي هماهنگ و برنامه ريزي نمايند



 

 

 

  ٢٦

 لوكس افزايش دهيـد     10-20 ساعت قبل از بارگيري، شدت نور را         48،گيرده بارگيري در ساعات روز انجام       در صورتيك  •
 . يري عادت دهيدشرايط بارگتا پرنده را به 

  (Three Lighting Programs)   سه برنامه نوري5-3-2
   اول انتخاب – برنامه نوري استاندارد -1

  جوجه در متر مربع   قطعه18 باالتر از جوجه ريزيتراكم  •
   در روز گرم50كمتر از  :وزن روزانهافزايش متوسط  •
    كيلوگرم2كمتر از وزن كشتار  •

  )ساعت ( تغيير   )ساعت ( تاريكي   )روز ( سن 
0  0  0  
1  1  1  

  5  6   گرم100 -160
  1  5   روز به كشتار5
  1  4   روز به كشتار4
  1  3   روز به كشتار3
  1  2   روز به كشتار2
  1  1   روز به كشتار1

   دوم انتخاب - برنامه نوري استاندارد-2
  پرنده در مترمربع  قطعه14-18بين تراكم جوجه ريزي  •
   در روز  گرم50 – 60: انهوزن روزافزايش متوسط  •
   كيلوگرم2 -3: وزن كشتار  •

  )ساعت ( تفاوت   )ساعت ( تاريكي   )روز ( سن 
0  0  0  
1  1  1  

  8  9   گرم100 160
22  8  1  
23  7  1  
24  6  1  

  1  5   روز قبل از كشتار5
  1  4   روز قبل از كشتار4
  1  3   روز قبل از كشتار3
  1  2   روز قبل از كشتار2
  1  1   كشتار روز قبل از1
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   سوم انتخاب – برنامه نوري استاندارد -3
 پرنده در متر مربع  قطعه14كمتر از تراكم جوجه ريزي  •

   در روز گرم60بيش از : وزن روزانهافزايش متوسط  •
   كيلوگرم3بيش از وزن كشتار  •

  )ساعت ( تفاوت   )ساعت ( تاريكي   )روز ( سن 
0  0  0  
1  1  1  

  11  12   گرم100 -160
22  11  1  
23  10  1  
24  9  1  
29  8  1  
30  7  1  
31  6  1  

  1  5   روز قبل از كشتار5
  1  4   روز قبل از كشتار4
  1  3   روز قبل از كشتار3
  1  2   روز قبل از كشتار2
  1  1   روز قبل از كشتار1

  
  (Lighting Program Benefits)  مزاياي استفاده از برنامه نوري5-4

 .ز طبيعي براي تمامي حيوانات مي باشد وجود يك مرحله تاريكي يك نيا •

 .حفظ انرژي در مرحله تاريكي ، باعث بهبود ضريب تبديل غذايي مي گردد •

 . ضايعات استخواني در پرنده ها از مزاياي استفاده از برنامه نوري مي باشد كاهشكاهش تلفات و همچنين •

تكامل سيستم ايمني نقـش مهمـي       مالتونين در   . ي دهد    تاريكي ، توليد مالتونين را افزايش م       –تفاوت دوره هاي روشنايي    •
 .مي بخشد بهبود  رايكنواختي گلهدارد و 

  . برابر يا حتي بيشتر از پرندگاني خواهد بود كه نور دايم دريافت نموده اند ، رشد جبراني، سرعت رشدبه دليل •
  (Catching Procedure) مرحله بارگيري.6

هدف از قطع دان ، تخليه دسـتگاه        . دن دان به پرنده به جهت كاهش آلودگي الشه امتناع نماييد           ساعت قبل از بارگيري از دا       12-8
چنانچـه  . گوارش پرنده به منظور جلوگيري از آلودگي الشه با مدفوع يا غذاي خورده شده در ضمن تخليه امعاء و احشاء مي باشد                     

. مل خالي است و آن قدر مقاومت دارد كـه حـين تخليـه پـاره نـشود                   ساعت غذا نخورده باشد تقريباً روده ها بطور كا           8-12پرنده  
   . محلي در اين خـصوص بـسيار مهـم اسـت           قطع دان قبل از كشتار به مقدار ناچيزي بر وزن زنده اثر دارد به هر حال توجه به قوانين                  



 

 

 

  ٢٨

يم زمان پرهيز ازغذاخوردن ازحدي     مطمئن شو  داشته باشدتا  وجود در هنگام باالبردن خطوط دانخوري مقداري دان بايدداخل آنها        
  .كه پيش بيني شده فراترنرفته است

  (Prepration for Catching)آماده سازي گله جهت بارگيري
  . آب تا شروع بارگيري بايد در اختيار گله باشد•
  كند  مي حدي پرنده را آرامتا شود چون  در شروع بارگيري آشيانه بايد تاريك باشد و اگر مقدور نبود از نور آبي يا سبز استفاده•
  . تمام وسايلي كه در فرآيند بارگيري مزاحم هستند بايد خارج و يا باال برده شوند •
  . انجام دهيد زيرا در اين زمان پرنده فعاليت كمتري دارد ، بارگيري را در شب در صورت امكان•

  .هنگام بارگيري به تهويه آشيانه به دقت رسيدگي شود •  
دفعات بارگيري فاصله است ، در فاصله بين بارگيريها المپها بايد روشن شوند و آب تميز در اختيار پرنده قـرار گيـرد و                         اگر بين    •

  .همچنين به آرامي در بين پرندگان راه برويد 
بـه حـداقل     وتنزل كيفيت الشـه      ضربديدگيبايد توجه شود كه     .      توجه به اصول رفاه پرندگان هنگام بارگيري بسيار مهم است           

روز ، آشـيانه    با آويختن پرده سياهي جلوي درب آشـيانه ، در طـول             .  بر عمليات بارگيري شخصاً نظارت نمايد         بايد مرغدار. برسد  
ميتوان از پرده هاي سبك جهت تقسيم       . شود     به آرامش پرنده ها و همچنين تهويه بهتر آشيانه نيز كمك مي            تاريك شده و درنتيجه   

 كوچك تر استفاده نمود تا استرس كمتري به پرنده وارد شود و از انباشته شدن احتمـالي آنهـا بـر روي يكـديگر                         آشيانه به پن هاي   
  .تعداد پرنده در هر قفس در تابستان بايد كمتر باشد . پرنده ها بايد به دقت در قفسهاي تميز بارگيري شوند . جلوگيري شود 

  
  علل احتمالي كاهش كيفيت الشه در كشتارگاه

  

اعضاي ضربديدگي  خراشيدگي  علل
  شكسته

مفاصل / تاول سينه 
  خرگوشي

  ×  ×  ×  ×  تراكم بسيار باالي جوجه ريزي
        ×  اشكال در سيستم دانخوري

        ×  برنامه نوري نامناسب
        ×  نور با شدت باال

    ×  ×  ×  حركت بي محاباي كارگر در سالن 
  ×      ×  پردرآوري ضعيف

    ×  ×  ×  بارگيري همراه با استرس
  ×        بستر نامناسب
  ×  ×    ×  تغذيه نامناسب

  ×      ×  تهويه
  ×        مديريت آبخوري
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  .با بررسي رنگ كوفتگي مي توانيم به زمان وقوع آن پي برده و نسبت به برطرف كردن علل بوجود آورنده آن اقدام نماييم
  

  مدت زماني كه از بروز آن گذشته  رنگ ضربديدگي
   دقيقه2  قرمز

   ساعت12   تيره و بنفشقرمز
   ساعت46  سبز روشن و بنفش
   ساعت48  سبززرد و نارنجي
   ساعت72  نارنجي زرد
   ساعت96  زرد كم رنگ
   ساعت120  سياه و آبي

  
  (Ventilation Management) مديريت تهويه-7

  (Minimum Ventilation) تهويه حداقلي7-1
الزم براي حفظ تمامي پتانـسيلهاي ژنتيكـي از طريـق تـامين        ) جابجايي هوا ( تهويه   از حداقل ميزان     ي عبارت تهويه حداقل  :تعريف  

عالئمي كه  .  باشد   مقادير كافي اكسيژن و حذف مواد و گازهاي زايد ناشي از رشد و سوخت و ساز از محيط پرورش پرنده ها مي                     
  : يك سيستم تهويه حداقلي به درستي فعاليت ميكند عبارتند از نشان مي دهد 

  ناسب با نيازهاي متابوليك پرنده ها تمين اكسيژن مأت •
  كنترل رطوبت نسبي  •
 حفظ شرايط مناسب بستر •

  
لي وجود ندارد و يك تصور اشتباه وجود دارد كه در فصول و آب و هواي گرم نيازي به اعمال تهويه حداق

  .كرد را مي توان به جاي تهويه حداقلي در سالن برقرار ) تهويه تونلي(تهويه تابستاني
  . ترموستات و تايمر كار كندين عملكرد را زماني دارد كه بااين سيستم بايستي از هرگونه سيستم كنترل دمايي مستقل بوده و بهتر

  
  (The Timer): تايمر
  .  دقيقه بيشتر باشد 10سيكل فعاليت تايمر نبايد از .  دقيقه ، ارجح است 5كاربرد يك تايمر با سيكل فعاليت  •
  . زمان چرخه باشد ازكل درصد20ان روشن بودن سيستم بايد حداقل حداقل زم •
   دقيقه خاموش8 دقيقه روشن ، 2:  دقيقه اي 10 در يك سيكل •
   دقيقه خاموش 4 دقيقه روشن ، 1:  دقيقه اي 5در يك سيكل  •
و از مـدت زمـان      د ، بايستي به مدت زمان روشن بودن هواكشها افـزوده            روهر زمان كه كيفيت هواي سالن رو به وخامت           •

  .خاموشي آنها كاست تا طول مدت زمان چرخه تغييري نكند 
  .سيستم تهويه حداقلي به دو مرحله تقسيم مي شود كه هر مرحله محاسبات خاص خود را دارد 



 

 

 

  :مرحله اول تهويه حداقل ) الف 
   ترموستات  نه با در مرحله اول هواكشها با تايمر كار مي كنند •
  .ول به كار مي روند بايستي با دور ثابت باشندلي كه در مرحله ااقهواكشهاي تهويه حد •
  .بار كل هواي سالن را تعويض نمايد دقيقه يك8ظرفيت هواكشهايي كه با تايمر كار مي كنند بايستي به حدي باشد كه هر  •
  :تعدادهواكش الزم كه چنين تعويض هوايي را در سالن فراهم نمايند به شرح زير به دست خواهد آمد  •

  تعداد هواكش)=مترمكعب در دقيقه ( ظرفيت هواكشها ÷ ) مترمكعب ( حجم سالن 
  : محاسبه حجم سالن 

  ) متر ( ارتفاع متوسط × ) متر( عرض × ) متر ( طول ) = متر مكعب ( حجم سالن  •
  2÷ ) سقف ارتفاع لبه شيرواني تاباالترين نقطه + ارتفاع ديوارهاي جانبي= ( ارتفاع متوسط: توجه داشته باشيد •

  :مشخصات هواكشهاي استفاده شده در سالن 
  متر مكعب در دقيقه 345 ميلي متر با ظرفيت فعاليت 900هواكشهاي با قطر  •

  مترمكعب در دقيقه 600تر با ظرفيت فعاليت م ميلي 1200هواكشهاي با قطر  •

 :سالنابعاد 
  متر ارتفاع متوسط4 متر عرض و 12 متر طول ، 120: ابعاد سالن  •

                                                                                   m 4 = m)2 ×  5/0 ( +m  3 :     رتفاع متوسط ا
  :محاسبات مربوط به مرحله اول تهويه حداقلي 

          m3 5760 = m 4 × m 12  × m 120: حجم سالن  •
   مترمكعب در دقيقه 345يلي متر ،  م900ظرفيت هواكشهاي با مكش مستقيم و قطر  •
  دقيقه يكبار 8تعويض كل هواي سالن هر  •

• min/ m3 720 = 8 ÷ m3 5760  
 min/ 3m 720 ÷ 345 = 08/2 ~ 2هواكش تعداد  •

  
  مرحله دوم تهويه حداقلي) ب 

  بـا  كنـد نـه   ترموسـتات كـار مي    داشته باشد و بـا       دقيقه   5تهويه حداقلي بايستي توانايي تعويض كل هواي سالن را در هر            دوم   مرحله  
تعـداد هـواكش مـورد نيـاز بـراي          . دارنـد  ميلي متر و دور ثابـت        900هواكشهاي مرحله دوم تهويه حداقلي نيز قطري برابر با          . تايمر  

  : تهويه حداقلي در مرحله دوم به شرح زير محاسبه مي شود 
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  ٣١

   :دوم تهويه حداقليمحاسبات مربوط به مرحله  •
    m3 5760=  m 4 × m 12  × m 120حجم سالن  •
   مترمكعب در دقيقه 345 ميلي متري ، 900ظرفيت هواكشهاي  •
   دقيقه يكبار 5تعويض هواي سالن هر  •
• min/  m3 1152 = 5÷    m3 5760  
   min/ 3m   345  ÷ min/ 3m   1152 = 3/3 ~ 4هواكش تعداد  •

ايش پيـدا  اين ميـزان افـز  چنانچه . سمت در ميليون مي باشد ق3000حداكثر ميزان مجاز دي اكسيد كربن در هواي سالن مرغداري ،  
  . كرد، الزم است كه ميزان تهويه را افزايش دهيد

 ميلي متري با مكش مـستقيم و بـا   900ترين هواكشهايي كه مي توان در تهويه حداقلي از آن استفاده كرد ، هواكشهاي  كارا   :نكته  
هواكـشهاي بـا مكـش      .  پاسـكال مـي باشـد        30ب در دقيقه در فشار اسـتاتيك         متر مكع  345 مترمكعب در ساعت يا      20700ظرفيت  
 هـوا را بـه طـور         با ايجاد فشار منفي مـؤثر،        ،الفاصله پس از روشن شدن     ب  انجام كار خود مي رسند و تقريباً        به سرعت  سريعاًمستقيم  

  .يكنواخت در تمام طول سالن منتشر مي كنند 
  ي براي تهويه حداقلينيازمنديهاي اساس  – فشار منفي 7-2

   .  استفاده از سيستم تهويه اي كه بر اساس فشار منفي كارمي كند، الزاميست،انتشار صحيح هوا در تهويه حداقليمنظور دستيابي به ب
افت فشار در محل وروديهاي هوا .  به سمت تاج سالن هدايت نمايد يم شود كه هواي ورودي را مستقيماًاين سيستم بايد طوري تنظ    

واي گـرم تجمـع يافتـه در آن قـسمت مخلـوط      رود،  به سمت تاج سالن رفته و بـا هـ   هوا در بدو وشودبايد درحدي باشد كه باعث  
برقراري فشار صحيح هـوا در      . افت فشار به عرض سالن يا مسافتي كه هوا بايد تا رسيدن به تاج سالن طي كند بستگي دارد                    . گردد  

  .ضاي ورودي و ظرفيت هواكشها قابل دسترس خواهد بود سالن تنها در سايه هماهنگ بودن ف
بر اساس يك تصور غلط ، گفته مي شود كه كاهش فضاي ورودي و در نتيجه افـزايش اخـتالف فـشار ، منجـر بـه افـزايش حجـم                               

يش فشار منفي اما در واقع ، اتفاقي كه رخ مي دهد ، درست برعكس اين تصور مي باشد با افزا. هواي وارد شده به سالن مي گردد 
، سرعت هواي ورودي افزايش يافته اما فشار منفي ايجاد شده ، ظرفيت هواكشها را كاهش داده و از ميزان كل هوايي كه در طـول                    

ر شرايطي كه از هواكـشهاي بـا       در حجم هواي منتشر شده در سالن  بخصوص          اين كاهش د  . سالن منتشر مي شود ، خواهد كاست        
به منظور فعاليت موثر يك سيـستم فـشار منفـي ، الزم اسـت كـه شـرايط                   . بيشتر مشاهده مي شود   ده است ،     مستقيم استفاده ش   درايو

هوا به دنبال نقاطي است كه حداقل مقاومت را دارند و نـشت هـوا باعـث انتـشار                    .يدمحيط پرورش را به خوبي تحت كنترل درآور       
 لبه هاي هواكشها و يـا  نشت هوا معموالً از. يري شود كامل درزگرالزم است كه سالن به طو    . ي گردد   نامناسب آن در طول سالن م     

شاترهايي كه در پشت هواكـشها      . درزگيري اطراف هواكشها ، منجر به بهبود عملكرد آنها مي گردد            .  سالن مي باشد   نزديك كف 
هـاي هـواكش    تـسمه   . مـي كننـد   سرما خوردن آنها جلوگيري     ا و در نتيجه     هيان يافتن هوا در سطح پرنده       رنصب مي شود نيز  از ج      

  .ند ثر برسابه حداكرا ا كارايي آنها يد در حد مناسب كشش داشته باشند تنيزبا
  

يك سالن كه به خوبي درزگيري و عايق بندي شده باشد درشرايطي كه همه وروديهاي هوا بسته باشند و فقـط يـك 
 پاسـكال   25چنانچه فشار كمتـر از      . پاسكال برسد    5/37 متري فعاليت كند ، بايد حداقل به فشار استاتيك           2/1هواكش  

  . بود ، بايد به سرعت نسبت به درزگيري و عايق بندي سالن اقدام نماييد 



 

 

 

  (Inlets) وروديها7-3
ر اسـاس فـشار قابـل كنتـرل          ، وروديهاي هوا در سالن بايستي ب       به منظور حفظ سرعت جريان هوا در حد ثابت در طي مراحل تهويه            

وروديهـاي  . وند بـسته شـ    ،وش بودن هواكشها  را در بدو ورود ، مستقيماً به سمت تاج سالن هدايت نموده و در زمان خام               و هوا   بوده  
در شـرايطي كـه ورودي هـاي هـوا بـاز باشـند ، هـوا        . تهويه حداقلي در زمان بسته بودن بايستي به طور كامل درزگيري شده باشند  

 چنانچه هـوا از كنـاره هـا يـا پـايين ورودي ،      در غير اين صورت،. ن هدايت گردد  سال بايستي تنها از بخش بااليي ورودي به داخل       
 به سمت كف و جايي كه جوجه ها قرار دارند رفته و باعث سرماخوردن جوجه ها و جمع شدن آنها دور                      د ، مستقيماً  وارد سالن شو  

  . گردد  هم مي
  موانـع در سـر راه هـواي        . در بـدو ورود باعـث كـوران هـوا نـشود            شـدكه در سالنهاي باز ، زاويه دريچه ورودي بايد به گونه اي با           

  .كف سالن نگردد سمت تا باعث اختالل در جريان هوا و در نتيجه هدايت آن بهورودي را نيز بايد حذف نمود، 
حداقل ميزان باز بودن دريچه . مناسب هوا در سالن دست پيدا كنيد وروديها بايستي در حدي باز شوند تا به فشار استاتيك و جريان             

كنتـرل كننـده ورودي هـاي هـوا نـصب           در ميانه ديوار جانبي سـالن ، موتـور          .  سانتي متر توصيه مي شود       5/2 -5ورودي ها حدود    
 استفاده از كابل بـراي كنتـرل بـاز و         . ماندهي كند   زيشوند تا ميزان باز و بسته بودن تمام وروديهاي سالن را به صورت هماهنگ سا              م

بسته شدن وروديها ، به علت كشيده شدن كابل و در نتيجه تفاوت در ميزان باز و بسته شدن وروديها ، منجـر بـه انتـشار ناهماهنـگ                             
  . ميلي متر براي سالنهاي طويل بهترين انتخاب مي باشند 8اي استيل با قطر هميله . هوا در سطح سالن خواهد شد 

 بايـستي  و ديـوار بـوده و در پـشت آنهـا حتمـاً      مرز تالقي سـقف   پايين تر از  سانتي متر60محل نصب وروديها روي ديوار با فاصله    
وزش شديد باد منجر به افت قابل توجهي در فشار سالن شده و باعث مي شود هواي سرد در بدو ورود                     . بادشكن وجود داشته باشد   

 30 حـداقل  بادشـكن  ن هوا الزم است كه مساحت به منظور به حداقل رساندن محدوديت جريا. به سمت كف سالن هدايت گردد     
سمتي از سالن كه در معرض وزش باد قرار نـدارد ، همـواره در بخـش خـارجي ، يـك فـشار                   .  باشد   وروديهادرصد بيشتر از سطح     

ابـر بـاد ، از      عايق بندي سالن در بر    . ايجاد مي نمايد    رو به باد سالن نيز در بخش خارجي ، فشار مثبت            منفي ايجاد مي نمايد و سمت       
بدون عايق بندي صـحيح در برابـر بـاد ، سيـستم كنتـرل               .  اتالف گرما از سالن از طرف خالف جهت وزش باد جلوگيري مي كند              

فشار مكانيكي سالن قادر نيست كه به طور صحيح فشار يا ميزان باز بودن وروديها را تنظيم نموده تا هوا با سرعت مناسب در محـل                          
  .ه و از سرما خوردن پرنده ها جلوگيري به عمل  آيد وروديها جريان يافت

هواي سرد ورودي با هواي گرم در ناحيه تاج سالن مخلوط شده ، گرم و منبسط مي گردد و ظرفيت نگهـداري آب آن افـزايش و                           
  . رطوبت نسبي آن كاهش خواهد يافت 

  : سالن پرورش را به تصوير مي كشد اهميت مديريت صحيح ورودي در نمودارهايي كه در ادامه مشاهده مي كنيد، 
  جريان هوا در تهويه حداقلي

  ٣٢
  



 

 

 

  جريان هوا در تهويه حداقلي با افت فشار ناكافي در محل ورودي هوا

  
  

،  جريان مورد نياز در محل وروديها      جدول زير را مي توان به عنوان راهنما براي سالنهاي با عرض مختلف به منظور محاسبه سرعت                
بـه ظرفيـت هواكـشهاي آن وابـسته          هـوا در سـالن    فـضاي ورودي    مقدار  . برد   مچنين مساحت ورودي هوا به كار     اختالف فشار و ه   

  .است

  سرعت جريان هوا  )متر(عرض سالن   ساعت ظرفيت هواكش/فضاي ورودي به ازاي هر مترمكعب  )پاسكال(فشار
  )متر برثانيه( 

  5/3  10   مترمكعب در ساعت05/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  5/7
  4  11   مترمكعب در ساعت20/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  10

  5/4  12   مترمكعب در ساعت30/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  5/12
  5  14   مترمكعب در ساعت45/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  15

  5/5  15   مترمكعب در ساعت60/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  5/17
  6  18   مترمكعب در ساعت70/1تي متر مربع به ازاي هر  سان1  20

  5/6  21   مترمكعب در ساعت85/1 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  5/22
  7  24   مترمكعب در ساعت00/2 سانتي متر مربع به ازاي هر 1  25

  
  (Transitional Ventilation)تهويه انتقالي 7-4

  . اقل جابجايي هوا در سطح جوجه ها ميباشد  افزايش ميزان تعويض هواي سالن با حد:هدف  •
 متر مكعـب در ثانيـه يـا    10 متري با ظرفيت 2/1در تهويه انتقالي از هواكشهاي تهويه حداقلي به اضافه تعدادي هواكشهاي          •

  . مترمكعب در ساعت در فشار حين انجام كار ، استفاده مي شود 36000 مترمكعب در دقيقه يا 600
  .نند كموستات كار  تربا  بايد هواكشها •
  . د، كل هواي سالن را تعويض نماي دقيقه يكبار2هر بتواند كه  هواكشها بايد به حدي باشدظرفيت •
هواكشها بايستي به همراه وروديهايي كه در دو طرف ديوارهاي جانبي سالن و با فواصل مساوي نـصب شـده انـد فعاليـت                         •

 .نفي كنترل مي شودكه تحت فشار م دارد كرده و بهترين بازده را زماني

 به سمت تاج سالن هدايت نمايند تا از جريـان هـواي سـرد ورودي در سـطح جوجـه هـا و در                   وروديها بايد هوا را مستقيماً     •
 .جه سرما خوردن آنها جلوگيري گرددنتي

  ٣٣



 

 

 

  ٣٤

ند، شـ اببه طور مساوي در دو طرف ديوارهاي جـانبي نـصب شـده               هوا نيز    هواكشها در يك انتهاي سالن و وروديهاي      اگر   •
 آنچـه  ماننـد ( ها در انتهاي مقابـل هواكـشها       درصد زماني باشد كه ورودي     25سرعت جريان هوا در سطح جوجه ها بايستي         

 . قرار دارد ) كه در تهويه تونلي با آن مواجه هستيم 

بخـش بـا    اين سيستم تهويه ، كنترل دمايي بسيار خوبي ايجاد كرده و ريسك سرماخوردن جوجه ها را نيـز كـاهش داده و                        •
  .اهميتي از هر سيستم تهويه اي را تشكيل مي دهد 

   تهويه انتقالي –محاسبات 
  m3 5760 = m 4 × m 12  ×  m 120                         :حجم سالن  •
   متر مكعب در دقيقه 600 متري ، 2/1ظرفيت هواكشهاي  •
• min/ m3 2880 = 2 ÷ m3 5760   
• min/ m3 1500) = min/ m3 345 × 4 ( -  min/ m3 2880  
  1500 ÷ 600 = 5/2  ~ 2 متري       2/1هواكش  •

  (Tunnel Ventilation)تهويه تونلي 7-5
در سيـستم   .  ميرود  به كار  ، در فصول گرم سال     در سالن پرورش   دماي باالي محيط  سيستم تهويه تونلي به منظور تعديل اثرات منفي         

الگوي كلـي ايـن سيـستم تهويـه بـه ايـن             . وديها در انتهاي ديگر آن قرار دارد        تهويه تونلي تمام هواكشها در يك انتهاي سالن و ور         
  .گردد از سالن مي متر در ثانيه در طول سالن حركت كرده و باعث حذف گرما ، رطوبت و گرد و غبار5/2صورت است كه هوا باسرعت 

گراد مي كاهد  دماي مـوثر   درجه سانتي5 -7ن ازسرعت جريان هوا باعث ايجاد خنكي در جوجه ها مي شود كه از دماي موثر به مي     
  . ود و كل هواي سالن نيز در عرض يك دقيقه به طور كامل تعويض شود  درجه سانتيگراد حفظ ش30ايستي زير بسالن 

  :محاسبات تهويه تونلي 
  محاسبه ابعاد اوليه سالن : مرحله اول 

   متر طول 120× ر عرض  مت12×  متر ارتفاع متوسط m3 5760 = 4        :حجم سالن  •
  m2 48 = m 4  × m 12              :سطح مقطع سالن  •
   متر در ثانيه 5/2سرعت جريان هواي مورد نياز ،  •
   دقيقه 1تعويض كل هواي سالن در كمتر از  •

   متر در ثانيه 5/2ظرفيت هواكش مورد نياز براي ايجاد جريان هوايي با سرعت : مرحله دوم 
  m3/s  120 =m/s 5/2 × m2 48اكش     ظرفيت مورد نياز هو •
   m3/s 10 ÷ m3/s 120 =   12تعداد هواكش مورد نياز      عدد  •

 m3/s 10 با ظرفيت و متر 2/1مناسب ترين هواكشها براي سيستم تهويه تونلي ، هواكشهاي با ظرفيت باال با قطر : توجه 
  .مي باشددر فشار استاتيك حين انجام كار 

  ا تعويض كل هواي سالن در كمتر از يك دقيقه اتفاق مي افتد ؟ آي: مرحله سوم  
  : تعويض هواي سالن 

 s 60 × m3/s 10 (  ×12 [ ÷ m3 5760 ( [كل ظرفيت هواكشها ÷ حجم سالن  •

    =5760÷  ) 12 ×  600/.  = ( 80                                                    دقيقه   



 

 

 

   متر در ثانيه است ؟ 5/2ت جريان هوا در سالن آيا سرع: مرحله چهارم 
  m2سطح مقطع سالن ÷  ) m3/s(كل ظرفيت هواكشها : سرعت جريان هوا  •

                                                      m/s 71/2 = m2 48 ÷ )m3/s 10 × 13 (   
سـرعت پـايين جريـان    . روديها ، به تصوير مي كشد    دو شكل زير اهميت حفظ سرعت مناسب جريان هوا و فشار منفي را در و              

  .هوا در محل ورودي ها باعث ايجاد نقاط با فضاي مرده در سالن مي گردد 
  تهويه تونلي 

   
   متر درثانيه5/2سرعت جريان هواي پايين تر از 

  
  ثر دماي مؤ7-6

  :  تلفيقي از فاكتورهاي زير مي باشد دماي مؤثر در واقع
  دماي محيط  •
   رطوبت نسبيدرصد •
  )متردر ثانيه ( سرعت جريان هوا  •

  تراكم جوجه ريزي  •
  پردرآوري وضعيت  •

  
در شرايط آب و هوايي گرم ، با كاهش اختالف دما بين بدن پرنده و محيط ، اتالف حرارت ناشي از خنك كننـدگي غيرتبخيـري          

گرمـا در شـرايط اسـترس گرمـايي تبـديل مـي              ، به روش اصلي و غالب حذف         ينيز كاهش مي يابد و اتالف گرما از روش تبخير         
 درصـد رسـاند، تنهـا    70چنانچه نتوان ميزان رطوبت نسبي را به زيـر   . رطوبت نسبي باال ميزان تبخير آب را كاهش مي دهد           . گردد  

 زيـر ،    جدول. مي باشد ) حداقل(بر ثانيه    متر    5/2 راه حل موجود براي خنك كردن هوا در سالن ، حفظ سرعت جريان هوا در حد               
، سـرعتهاي متفـاوت جريـان هـوا و همچنـين            دمايي محيط، رطوبتهاي نسبي مختلف    ميزان كاهش دماي موثر را در شرايط متفاوت         

  .تركيب اين سه مورد با هم ارائه مي دهد 
  ٣٥
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  . و با پردرآوري كامل مي باشد روزه  28جدول زير تنها مختص پرنده هاي باالي : توجه 
  ) ثانيه / متر ( رعت جريان هوا س  %رطوبت نسبي   )c°(دما 

  30%  50%  70%  80%  0  5./  1/1  5/1  2  5/2  
35  30%         35  6/31  1/26  8/23  7/22  2/22  
35    50%       35  2/32  6/26  4/24  3/23  2/22  
35      70%     5/35  5/35  5/30  8/28  1/26  25  
35        80%   40  2/37  1/31  30  2/27  2/25  

2/32  30%         2/32  8/28  25  7/22  6/21  20  
2/32    50%       2/32  4/29  5/25  8/23  7/22  1/21  
2/32      70%     35  7/32  8/28  2/27  5/25  3/23  
2/32        80%   2/37  35  30  7/27  2/27  1/26  
4/29  30 %         4/29  1/26  8/23  2/22  5/20  4/19  
4/29    50%       4/29  6/26  4/24  8/22  1/21  20  
4/29      70%     6/31  30  2/27  5/25  4/24  3/23  
4/29        80%   3/33  6/31  8/28  1/26  25  8/23  
6/26  30%         6/26  8/23  6/21  5/20  7/17  7/17  
6/26    50%       6/26  4/24  2/22  1/21  9/18  3/18  
6/26      70%     3/28  1/26  4/24  3/23  5/20  4/19  
6/26        80 %   4/29  2/27  5/25  8/23  1/21  5/20  
9/23  30%         8/23  2/22  5/20  4/19  6/16  6/16  
9/23    50%       9/23  8/22  1/21  20  7/17  6/16  
9/23      70%     5/25  4/24  3/23  2/22  20  8/18  
9/23        80%   1/26  25  8/23  7/22  5/20  20  
1/21  30%         1/21  9/18  7/17  2/17  6/16  5/15  
1/21    50%       1/21  9/18  3/18  7/17  6/16  1/16  
1/21      70%     3/23  5/20  4/19  8/18  3/18  2/17  
1/21        80%   4/24  6/21  20  8/18  8/18  3/18  

ثر نيست بلكه   طح جوجه ها براي خنك كردن آنها مؤ        درجه سانتيگراد ، استفاده از وزش باد در س         32در دماهاي باالي    
فته است ،   درجه سانتيگراد قرار گر    38 كيلوگرمي يا بيشتر كه در معرض دماي         2تنها راه خنك كردن موثر يك جوجه        

  .استفاده از خنك كننده هاي تبخيري مي باشد 
  (Evaporative Cooling) خنك كنندگي تبخيري7-7

دي به سالن قرارگرفته و رطوبت را از سطح صفحات به وور طراحي شده اند تا در مسير هواي صفحات خنك كننده به گو نه اي
 هر ملكول هوا با جنبشيانرژي . دست مي آيد  و اندازه ذرات آب بان هوا جريدما، سرعتتبخير مورد نظر با . بخار تبديل نمايند 

اساس كار بر اين است كه مولكولهاي هواي . در دماهاي باالتر ، تبخير با سرعت بيشتري انجام مي گيرد . دماي آن متناسب است 
باعث تبخير آب مي شوند و در نتيجه هواي گرم كه تحرك بااليي دارند، با برخورد به قطرات آب انرژي خود را به آب منتقل و 

 تبخير آزاد انرژي كه در حين. تبخيري مي گويند اين پديده را خنك كنندگي . وارد شده به سالن خنك و با رطوبت باال مي باشد



 

 

 

ه همراه ب.  در شرايط رطوبت نسبي پايين بسيار موثر خواهد بود اين پديده خصوصاً. ي هوا مي گردد مي شود باعث كاهش دما
  .  دارند  به سزاييدماي سالن نقشتهويه تونلي ، صفحات خنك كننده و سيستم مه پاش در كاهش 
   : را در دما و رطوبت هاي مختلف نشان مي دهدجدول زير ظرفيت خنك كنندگي سيستم خنك كننده تبخيري

  .  مي باشد تيگراد درجه سان6/10 درصد ، ظرفيت كاهش دما 36 درجه و رطوبت نسبي 30در دماي :مثال
  )پد ( ظرفيت آاهش دما به وسيله خنك آننده تبخيري 

درجه 
C°  

  )صد در(رطوبت نسبي هواي بيرون 

1/21  86  77  68 59 51 44 36 29  22  15  9  3  0  
2/22  86  77  69 61 53 45 38 31  24  18  12  6  0  
3/23  86  78  69 61 54 47 39 33  26  20  14  8  3  
4/24  87  78  70 62 55 48 41 34  28  22  16  11  5  
6/25  87  79  71 63 56 49 43 36  30  24  18  13  8  
7/26  87  79  72 64 57 50 44 38  32  26  20  15  10  
8/27  88  80  72 65 58 51 45 39  33  28  22  17  12  
9/28  88  80  73 66 59 52 46 40  35  29  24  19  14  
0/30  88  81  73 66 60 53 47 42  36  31  26  21  16  
1/31  88  81  74 67 61 54 48 43  37  32  27  22  18  
2/32  89  81  74 68 61 55 49 44  39  34  29  24  19  
3/33  89  82  75 68 62 56 50 45  40  35  30  25  21  
4/34  89  82  75 69 63 57 51 46  41  36  31  27  22  
6/35  89  82  76 69 63 58 52 47  42  37  32  28  24  
7/36  89  83  76 70 64 58 53 48  43  38  34  29  25  
8/37  89  83  77 70 65 59 54 49  44  39  35  30  26  
9/38  90  85  78 72 67 62 56 51  46  42  36  32  28  
0/40  90  85  78 72 67 62 56 52  47  43  38  33  29  
1/41  90  85  78 73 67 62 57 52  47  43  39  34  30  
2/42  90  85  78 73 67 62 57 53  48  44  40  35  32  
3/43  91  85  79 73 68 63 57 53  49  45  41  37  33  

  پتانسيل خنك كنندگي با دانستن حرارت و رطوبت  
كاهش

  (C°)دما
7/1  8/2  9/3  0/5  1/6  2/7  3/8  4/9  6/10  7/11  8/12  9/13  15  

  
  (Pump Management) مديريت پمپ ها7-7-1

بلكه پمپ ها فقط بايستي تا . مود مداوم آب روي صفحات خنك كننده اجتناب ناژ براي دستيابي به حداكثر تبخير ، بايستي از پمپ
اين هدف تنها در نيل به .  رطوبت الزم را به منظور حداكثر تبخير در اختيار صفحات خنك كننده قرار دهندكهحدي كار كنند، 
، م پمپها به همراه يك ترموستات و يك كنترل كننده رطوبت كه از ايجاد رطوبت باال در سالن جلوگيري مي كندسايه فعاليت توأ

 بيش از ظرفيت سيستم تهويه براي حذف آن باشد ،  سالنچنانچه ميزان رطوبت اضافه شده به هواي. امكان پذير مي باشد
  . ثر بروز خواهند كرد ؤستر، رطوبت نسبي باالي هواي سالن و افزايش دماي مبمشكالت مربوط به خيسي 

تي بايستي در رسنسورهاي حرا
3
و سنسورهاي رطوبت در  در باالي سر پرنده ها و دقيقاً) طرف هواكشها(ي سالن  انتهاي1

3
 ابتدايي 1

  .  متر باالتر از كف نصب گردند3/1 و با ارتفاع) در طرف صفحات خنك كننده(سالن 
رگز نبايد به طور مداوم پمپها ه. د شدمطلوب و بنابراين خنك كنندگي صحيح در سالن خواهتبخير ، منجر به يينرطوبت بسيار پا

  ٣٧



 

 

 

حدي تنها در (ا بايد به مدت كوتاهي روشن كرددر شرايطي كه رطوبت نسبي هواي خارج سالن باالست ، پمپها ر. دروشن باشن
، نبايستي دوباره پمپها را روشن صفحات شروع به خشك شدن نكرده اند، وتا زمانيكه )كه صفحات خنك كننده خيس شوند

توان پمپها را به مدت طوالني تري روشن ، ميبا كاهش رطوبت هواي خارج سالن. اين چرخه همواره ادامه خواهد داشتو . كرد
  . گذاشت

  . هاي تبخيري در سالن استفاده كرد درصد است ، نبايستي از خنك كننده70 بيش از در شرايطي كه رطوبت هوا :توجه
  (Evaporative Pad Design) طراحي صفحات خنك كننده تبخيري7-7-2

.  جريان هوا و تبخير صحيح دست پيدا كنيديت هواكشها هماهنگ باشد تا به سرعتمساحت صفحات خنك كننده بايستي با ظرف
  : خنك كننده اي كه به طور مرسوم به كار مي روند عبارتند از صفحات
   . كه آب روي آنها اسپري مي شود سانتي متر5 با ضخامت پدهايي •
كه آب روي آنها جريان مي يابد و گاهي از سيستم اسپري هم در آنها استفاده مي  سانتي متر 10 ضخامت  باپدهايي  •

 .شود

  كه آب روي آنها جريان مي يابد سانتي متر15 با ضخامت پدهايي •

 جريان  سانتي متري با روش چرخشي15 و 10 سانتي متري و سلولزي 5 در حال حاضر در ايران از پدهاي تراشه چوب :تبصره
   .آب استفاده مي شود

سرعت جريان هوا در محل وروديها بر اساس سالني با عرض . شكل زير ، طراحي صحيح صفحات خنك كننده را نشان مي دهد
  ) رجوع شود32 معيار فشار منفي در صفحه به-سرعت جريان هوا با توجه به عرض سالن متغير است(  متر محاسبه شده است 12

  
  احي سيستم خنك كننده تبخيري نكات مهم در طر

  ) 3صفحه ، 2-1بخش . ( درزگيري شده باشدكامالً آناطراف پرده ها بايد داراي لبه دوزي سه اليه بوده و  •
 . باز و بسته شود وينچ ديهاي تهويه تونلي استفاده مي كنيد ، الزم است كه با وچنانچه از ور •

  .الً عايق بندي شده باشدبايد كام) Dog House(سقف اتاقك صفحات خنك كننده •

 .  متر باشد 6/0-1حداقل عرض اين اتاقك  •

  .مورد استفاده در صفحات تبخيري بايستي از سطح زمين باالتر باشد آب مخزن •

 .به منظور كاهش رشد جلبكها، آب داخل تانكرها نبايد در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد •

 .  و با فشار مساوي به تمام سطح صفحات برسد آب به ميزان يكسانتاباشد  خنك كننده  وسط صفحاتتوزيع آب از  •

  مديريت صفحات خنك كننده تبخيري 7-7-3
مناسب هوا ، شروع به كار نمايد تا از تبخير و انتشار به هيچ وجه نبايد تا قبل از به كار افتادن تمام هواكشهاي تهويه تونلي •

  ٣٨



 

 

 

 . در سالن اطمينان حاصل نماييد 

 .  درجه سانتيگراد مجاز به استفاده از سيستم خنك كننده تبخيري هستيد 28 بيش از ي  در دماتنها •

 .  روزگي به كار بريد 28خنك كننده هاي تبخيري را نبايد تا قبل از رسيدن گله به  •

 .  متر مي باشد 75/0-1پرده ها هرگز نبايد به طور كامل باز شوند حداكثر ميزان باز كردن پرده ها  •

 .فحات خنك كننده را به طور هفتگي بايد با آب با فشار شستشو دهيد ص •

 . ل سيستم خنك كننده صورت پذيرد ك برنامه پاكسازي كلي بايد در كدر فاصله دو گله ي •

   محاسبه مربوط به صفحات خنك كننده 7-7-4
  سرعت جريان هواي مجازدر محل صفحات 

  نيه  متر در ثا2كمتر از :  سانتي متري 15صفحات  •
  متر در ثانيه 25/1كمتر از :  سانتي متري 10صفحات  •

   متر در ثانيه 75/0كمتر از :  سانتي متري 5صفحات  •
  

  .  ابعاد سالن را محاسبه نماييد -1مرحله 
   متر طول 120  متر عرض 12  متر ارتفاع m3 5760=4            سالنحجم*

   متر عرض 12 ارتفاع  متر m2 48=4                 سطح مقطع سالن* 
   متر در ثانيه 5/2:سرعت جريان هواي الزم * 
  تعويض كل هواي سالن در كمتر از يك دقيقه * 

  
  واكشها هكل مورد نياز   ظرفيت- 2مرحله 

s                   ظرفيت كل هواكشها * 
m3  120 = s

m 5/2 m2 48  
  

   كل مساحت الزم براي صفحات خنك كننده - 3مرحله
m2 60 =s             مساحت صفحات •

m  2 ÷ 120  s
m3

 m 5/1÷ m260) عرض استاندارد صفحات  = (m 40     كل طول صفحات •

 .  متر خواهد بود 20كه طول صفحات در هر طرف سالن  •

   و افزايش رطوبت در سالنبروز خيسي بستر علل 7-7-5
كه براي رفع اين نقيصه،  بايد نسبت  ؛ صفحات خنك كنندهي ورودي از خالل هواسرعتباال يا پايين بودن بيش از حد  •

   .به تنظيم دريچه هاي ورودي هوا اقدام نمود
  . با توجه به ظرفيت هواكش، مساحت صفحات خنك كننده كافي نيست  •
 . اند صفحات جرم گرفته و بسته شده  •

 . سرعت جريان هواي عبوري از خالل صفحات بسيار پايين بوده و پمپها روشن هستند  •

 .  است  درجه سانتيگراد28 كمتر ازروشن كردن پمپها در شرايطي كه دما  •

  ٣٩



 

 

 

 . درصد است70 ها در شرايطي كه رطوبت نسبي بيش ازروشن كردن پمپ •

ن زاويه تيغه ها بايد به سمت زمين و به طرف بيرون سالن شيب دار تري. صفحات خنك كننده سرو ته نصب شده اند  •
 .باشد 

 .  صفحات خنك كننده كامالً خيس هستندوبيش از حد نياز است پها مدت زمان روشن بودن پم •

  (Fogging System) سيستمهاي مه پاش 7-8
تعبيه شود كه  فاصله هر رديف از زل در طول آشيانه يف نااست ، بايد دو رد متر 14كمتر از  ادر سالنهايي كه عرض آنه •

 .  بايستي يك سوم عرض سالن باشد ديوار طولي

 .  ليتر در ساعت فعاليت مي كنند 6/7سيستمهاي مه پاش با فشار كم ، با حجم •

 .  قرار گيرند  از هم متر1/3نازلها بايستي در هر رديف در جهت عمود به سمت پايين در فواصل  •

 . ر كل آشيانه نصب مي شوندخطوط مه پاش به صورت حلقه د •

شير . يه شود تا در صورت كار نكردن پمپ تخليه ، آبهاي اضافي تخليه شود خليه اتوماتيك بايد در هر خط تعبيك شير ت •
 .  جلوگيري مي كند چكه كردن آبتخليه از 

مي  آنها به هم وصل  متر از2/1 اصلي توسط لوله اي در جلوي ورودي ها و با فاصله در سيستم تهويه تونلي، دو خط •
 . نمايد  متر از يكديگر اين سيستم را كامل    مي 5/1 در ساعت و با فاصله  ليتر6/7شوند و نازلهايي با خروجي 

 . سانتي متر بين پمپ و خط اصلي مه پاش نصب شود 2 بايد يك لوله به قطر •

 . پمپ بايد توسط دما سنج و رطوبت سنج كنترل شود  •

 .  درجه سانتي گراد شروع به كار نمايد 8/27 مه پاش بايد در دماي •

اين . نمايند د مين تولي ميكر30 و قطراتي با قطر بيش از عمل مي كنند) bar( بار 4-7مه پاشهاي با فشار كم ، در فشار  •
 .  رطوبت باالتر است ، عملكرد بهتري داردسيستم در شرايطي كه

كنند كه باعث ن توليد مي ميكر10-15كنند و قطراتي با قطر عمل مي ) bar( بار 28-41مه پاشهاي با فشار باال ، در فشار  •
 . م در شرايطي كه رطوبت باالتر است ، بهتر عمل كند تسمي شود اين سي

 رطوبت  مستقيماً به هوا زيرا. شودنبايد نازل در جلوي هواده نصب .  متر در ثانيه است 5/2در صورتيكه سرعت جريان هوا بيش از 
  .منجر به خيس شدن بستر و پرنده مي شود ي شود كه مافزوده 

اگر مه توليد شده از دو نازل در يك زمان با هم مخلوط شوند ، ممكن است به علت تعداد زياد نازلها بوده و يا اين كه سيستم 
ط ممكن است افزايش  شرايتنظيم نشده و در مواقع غير ضروري بكار افتاده كه نتيجه آن افزايش رطوبت سالن مي باشد، در اين

  .  پرنده ها را در قسمت انتهايي سالن در نزديك هواكشها داشته باشيم مرگ و مير
   متر12سالن با عرض 

  
  ٤٠



 

 

 

  متر15سالن با عرض 

  
   :نكاتي در رابطه با نصب

   سانتي متر 2ي با قطر يلوله ها: خط اصلي   –پمپ  •
  سانتي متر 25/1ي با قطر يلوله ها  –حلقه داخلي  •

ن سيستم در واشر داريم و شيرهاي تخليه از چكه كرد در زمان روشن بودن ، نياز به چكه كردننظور جلوگيري از به م •
 . زمان خاموش بودن آن جلوگيري مي كنند 

  (Natural Ventilation)  تهويه طبيعي7-9
  .   استفاده مي شود طبيعي از تهويهپرورش مي باشددر شرايط آب و هوايي معتدل كه مشابه شرايط مطلوب براي سالن 

غربي بوده تا از تابش مستقيم –جهت ساخت سالن بايستي شرقي . تهويه طبيعي صحيح بستگي به موقعيت سالن پرورش دارد 
 وزش بايد به نفع سالن بهره  الگويبايد سعي كرد كه از. خورشيد در طول ساعات گرم روز به ديوارهاي جانبي جلوگيري شود 

مراجعه به مقادير عايق  (20-25 حداقل  نيز بايد داراي سطح منعكس كننده نور و گرما و با ضريب عايق بنديسقف سالن. برد 
  .باشد ) 4بندي صفحه

   اصول مديريتي در آب و هواي گرم 7-9-1
 در سطح پرنده  را هواآنها را ترغيب به جابجايي نموده،  و با اين كار به طور مرتب و به آرامي در بين پرنده ها حركت كنيد ،-1

  . ها جابجا نماييد و در نهايت آنها را به نوشيدن آب تشويق كنيد 
با اين كار يكي ). خوريبا برداشت سيستم دان(از دسترس پرنده ها خارج نماييد  ساعت قبل از گرم ترين ساعات روز دان را 6 -2

 كه به علت متابوليسم از توليد حرارت توسط پرنده هااز موانع سر راه جابجايي هوا از سالن شما حذف شده و از طرف ديگر 
  . كاسته مي شود، غذاي مصرف شده توليد مي شود

  نكات كليدي در زمان نصب هواكشهاي خنك كننده در يك سيستم تهويه طبيعي 
ب  متر مكع345 متر مكعب در ثانيه يا 75/5تر ، با مكش مستقيم با ظرفيت  ميلي م900 حداقل قطر آنها :حداقل اندازه  •

   پاسكال 50 در دقيقه در فشار
حداكثر .  متر دارد12متري و جابجايي هوا را به ميزان 1لي متري تنها توانايي مكش هوا را از فاصله ي م900يك هواكش  •

 متر باالتر از كف 1هواكشها بايد حداقل . متر مي باشد 2/2 ميلي متري ايجاد مي كند، 900انتشار هوايي كه يك هواكش 
 . ب شوند نص

  .ضايي با هواي بسيار گرم ايجاد مي شودفباالتر از كف نصب نماييد ،  متر 2/2چنانچه هواكش را بيش از  •

 .باشد  درجه  60زاويه هواكشها با ديوار جانبي بايد  •

 .  متر باشد 1حداكثر فاصله با ديوار جانبي ، •

  ٤١



 

 

 

  . متر از كف نصب شوند1ي و با فاصله هواكشها بايد به طور عمود •

   بدترين -3 بهترين و -1:روشهاي مختلف نصب هواكشهاي تهويه طبيعي بر اساس كارايي طبقه بندي مي شوند 

 
  1شكل

 . به جريان مي اندازند، هواي ناشي از وزش باد را در تمام طول سالن هواكشها •

 بهترين ميزان تعويض هوا  •

  از ديوارهاي جانبي 60با زاويه  •

   ح همه پرنده ها طس و مناسب در باد با سرعت يكسانجريان  •

  
  2شكل

  .ا ، هوا را در مركز سالن به جريان مي اندازندهواكشه •
 . طمينان حاصل كنيد متر از در ورودي فاصله داشته باشد تا از تعويض هواي تازه ا1اولين هواكش بايد كمتر از  •

 .  كمتر است 1تعويض هوا به مراتب از شكل  •

 .  متر باشد 12د فاصله هواكشها از هم باي •

 . ا سرعت باال به طور يكسان در سطح همه پرنده ها جريان دارد  بدبا •

  
  3شكل

   هواكشها به صورت زيگزاگ نصب شده اند •
 . هيچ تعويض هوايي وجود ندارد  •

 . در سالن وجود دارد هواي داغ و راكد  •

سرعت جريان هوا بسيار ضعيف است •

  ٤٢



 

 

 

  اصول مديريت پرده ها  7-9-2
مديريت صحيح تهويه، .  مي باشددر سالنهاي باز  پرده ها براي داشتن يك گله سالم در طول دوره پرورش از اساس كارمديريت

  . نيازمند حداقل نوسان دمايي در سالن است 
  .  در قسمتهاي مختلف سالن متفاوت باشد ددما مي توان-1
در . الزم و ضروري است، كربنيا دي اكسيد/و) رطوبت (گرماي اضافي ، بخار آب تهويه سالن در هر سني به منظور حذف -2

  فراتر ppm  3000 هيچ شرايطي ازتحت دقت كرد كه Co2 بايد به ميزان  باشد،هفته اول در سالني كه به خوبي درزگيري شده
  . به راهنماي كيفيت هوا مراجعه كنيد . نرود

  .  از مشكالت تنفسي و آسيت حياتي است گيريجلوآب و هواي سرد براي شرايط در   مديريت مناسب پرده ها-3
كنترل مناسب دما در سالن، باعث بهبود ضريب . د يشب را به حداقل برساندر طول  نوسانات دمايي در طي شبانه روز خصوصاً -4

  .ميزان رشد گله خواهد شد افزايش تبديل غذايي و 
  طراحي صحيح سالن

  سرعت جريان هواي مناسب در سطح پرنده ها

   
   اصول تهويه با استفاده از پرده هاي ورودي 7-9-3

  .  پرده هاي سمت خالف جهت وزش باد را باز نماييد ، در ساعات صبح ، به جهت وزش باد توجه كنيد ، و ابتدا-1 
وزش  به منظور بهبود سطح تعويض هوا و همچنين افزايش سرعت جريان هواي ورودي به داخل سالن ، پرده هاي سمت جهت -2

  .  باز باشد ،باد در سالنوزش  درصد مدت باز بودن پرده هاي خالف جهت 25باد بايستي 
ش باد سالن بايد  جريان هواي ورودي به سالن ، پرده هاي سمت وزت به منظور كم تر كردن ميزان تعويض هوا و كاهش سرع-3
  . شند وزش باد در سالن ، باز باخهت مدت زمان باز بودن پرده هاي خالف  برابر 4
در جهت و در خالف جهت وزش ( در دو طرف سالن ، پرده ها براي داشتن حداكثر سرعت جريان ممكن در سطح پرنده ها-4
  . باشند  باز  و در پايين ترين حد ممكن  بايستي به طور يكسان) باد
وجه منجر به وزيدن باد در سطح جاما   روزگي پرده ها بايد تا حدي باز باشند كه تعويض هواي سالن صورت پذيرد14 تا سن -5

 روز منجر به سرما خوردن، كاهش مصرف دان و آب و افزايش 14 باد در سطح جوجه ها در سنين زير چرا كه جريان. ها نشود 
  . مصرف انرژي به منظور  توليد حرارت مي گردد 

  (Water Management)  مديريت آب.8

  ٤٣

 درصد وزن 78 الي 65 ،بسته به سن. مال فيزيولوژيك پرنده تاثير مي گذارد آب يك ماده غذايي ضروري است كه برتمامي اع
فاكتورهايي مانند درجه حرارت ، رطوبت نسبي ، تركيب جيره و افزايش وزن بدن بر روي ميزان . پرنده را آب تشكيل مي دهد 

 و ميزان PHبا اندازه گيري . يات است كيفيت مناسب آب در پرورش مرغ گوشتي از ضرور. آب مورد نياز پرنده موثر مي باشند 



 

 

 

  ٤٤

 ميزان مصرف آب افزايش مي  با افزايش سن طيور،. ي كيفيت آب بايد مورد ارزيابي قرار گيردميكربمواد معدني و آلودگيهاي 
  . ر گيرد ، بايد سالمت گله، شرايط محيطي و يا شرايط مديريتي مورد بررسي قرااگر مصرف آب در هر مرحله كاهش داشته باشد. يابد

  (Mineral Contents)  مواد معدني8-1
مقاوم هستند ولي به حضور جزئي بعضي ) براي مثال كلسيم و سديم ( ش جزئي برخي مواد معدني طيور گوشتي در برابر افزاي

ب ي به آب مي دهند كه ممكن است باعث كاهش مصرف آلخآهن و منگنز طعم ت. مواد معدني در آب بسيار حساس مي باشند 
چنانچه ميزان آهن آب نگران كننده باشد، استفاده از . بعالوه مواد معدني فوق شرايط رشد باكتريها را مساعد مي نمايند. گردد
توصيه مي شود براي فيلتر آب . مي باشند     ثري در اين زمينه كلر زني آب ، راهكارهاي كنترلي مؤ و يي مانند فيلتركردنروشها

كلسيم و منيزيم . فيلتر ها بايد كنترل و حداقل هفته اي يكبار تميز شوند.  استفاده شود  ميكرون40-50 ايسوراخهاز توريهايي با 
در كلسيم و منيزيم ، اليه نا محلولي در سيستم آبرساني بوجود آورده و .ميزان سختي آب ارزيابي مي شوندآب با اندازه گيري 

گيرهاي آب در سيستم استفاده از سختي با . ر سيستمهاي بسته مي گردند  باعث كاهش كارايي سيستم آبرساني بخصوص دنتيجه
ميزان سديم آب قبل از اينكه تركيباتي بر پايه سديم مصرف شوند ، بايد . آب كاهش مي يابد ميزان كلسيم و منيزيم ، آبرساني

  . اندازه گيري گردد 
نه هيچ روش متداولي افعملكرد گله گوشتي مي گردد و متأسثير منفي در ث تأباع ، ppm10   در حد،وجود ميزان كمي نيترات

ميزان نيترات آب بايد اندازه گيري شود ، باال بودن نيترات آب نشان دهنده نشت فاضالب و .  نيترات آب وجود ندارد حذفبراي 
  . نشت آلودگي از مزارع كود پاشي شده مي باشد 

  (Microbial Contamination)بيآلودگي هاي ميكر  8-2
ي گله سريعاً مورد آزمايش فر آب باشد در اين صورت بايد آب مصيميكرب گله ممكن است به علت آلودگي عملكرد ضعيف

با آزمايش .  كلوني هاي كلي فرم در آب زياد باشد، مي تواند عامل تلفات و عملكرد ضعيف گله باشد  كهدر صورتي. قرار گيرد 
 به علت دي آب مي توانميكربآلودگي . ثر بودن برنامه هاي بهداشتي ارزيابي مي گرددؤمزان يي آب و نتايج بدست آمده، مميكرب

  . اگر برنامه بهداشتي مناسبي اعمال نشود، باكتريها به آساني تكثير مي شوند . آلودگي قبلي آب باشد
     بهداشتي نمودن آب و تميز كردن سيستم آبرساني8-3

ي و تشكيل ميكرببا يك برنامه مدون ، امكان جلوگيري از آلودگيهاي  و ت مكررحفظ بهداشت آب و لوله هاي آب به صور
خواهد كرد ، اما با نتشكيل جرم به نوبه خود مشكل اساسي خاص براي طيور ايجاد . جرم در لوله هاي آب را فراهم مي نمايد 

 ماندن آنها از مواد ضد عفوني و نيز يك منبع  و در امان مناسبي براي تجمع بيشتر باكتريها و ويروسهاتشكيل اين اجرام ، محل
تجربه ثابت شده كه مواد ضد عفوني كننده حاوي پراكسيد هيدروژن در به .باكتريهاي مضر فراهم خواهد شد مناسب تغذيه براي 

  .طعي داشته اندتاثير قابردن اجرام در لوله هاي آب  از بين
  عبور دادن آب با فشار باال از لوله ها  8-3-1

ر تمام سيستمهاي مدرن پرورش طيور الزم است كه آب را با فشار از لوله ها عبور دهند ، بهتر اين است كه اين كار را به طور د
عبور .  هفته اين عمل انجام گيرد  بار در3ت حداقل روزانه انجام دهيد تا جرمهاي احتمالي را بشويد در غيراين صورت الزم اس

 ايجاد مي ، جريان و گردشي) پاسكال14-28( بار 1-2فشار با آب .  با حجم و فشار جريان باال داردآب با فشار باال نياز به آب
  . نمايد كه مي تواند بيوفيلمها را از لوله ها حذف كند

  



 

 

 

  ٤٥

  )ORP( احيا –پتانسيل اكسيداسيون  3-2- 8
رت پاك كننده ها نظير كلر كه يك عامل كه بسته به قد). ORP(داسيون و احياي آب مي باشديفاكتور مهم ديگر، پتانسيل اكس

  . اكسيد كننده قوي است متفاوت خواهد بود
از نقطه نظر (پاك  باكتريها و ساير مواد آلي موجود در آب، آنرا به يك مايع  يك ماده اكسيد كننده قوي با از بين بردن ويروسها،

  . تبديل خواهد كرد) ميكرو بيولوژيك
 از اين ميزان ORPهر چه .  ميلي ولت يا باالتر ، نشاندهنده آب با كيفيت مناسب است 650ر حد  احيا د–پتانسيل اكسيداسيون 

 بار زياد مواد آلي در آب است كه احتماالً بيش از ظرفيت كار براي ضد عفوني نده  ميلي ولت ، نشانده250كمتر باشد ، مثالً 
  . نمودن آب مي باشد

ظ ميزان كلر در حد مورد نياز و جلوگيري از مصرف بي رويه كلر براي ضد عفوني  به منظور تشخيص و حفORPاندازه گيري 
  . آب الزم و ضروري است 

.  باند شده را نداردخرهاي شنا به كار مي روند ، توانايي تفريق بين كلر آزاد و كلريتهاي اندازه گيري كلري كه در استك:توجه
 كاهش خاصيت ضد عفوني كنندگي كلر  درصد كلر باند شده و در نتيجهحضور مقادير باالي مواد آلي در آب باعث افزايش

  . نشان دهدPPM 6-4 حتي اگر كيت اندازه گيري، ميزان كلر آب را ، خواهد شد
، باعث باال رفتن درصد يونهاي فعال هيپوكلرين PHاين سطح .  اضافه شودPH = 7-6ثير كلر زماني است كه در آبي با بيشترين تأ

  . ي كننده قوي هستند مي شودكه ضد عفون
كلر آزاد نقش ضد عفوني .  آب بدون ايجاد تغيير در طعم آن مي شودPHاسيدهاي غير آلي نظير بي سولفات سديم باعث كاهش 

  .  درصد اسيد هيپو كلروس نيز وجود داشته باشد 85نداشته مگر اينكه حداقل 
  : منابع معمول كلر عبارتند از 

 آب را افزايش مي دهد بنابراين انتخاب خوبي براي مصرف PHكه )  ، آب ژاول خانگيNaocl(هيپو كلريت سديم  •
 .به عنوان ضد عفوني كننده آب نيست

 درصد 90كه ميزان كلر در دسترس آن  )  Trichloro-S Triazinetrione تريازينتريون– S –تري كلرو( تري كلر  •
 PHاين ماده باعث كاهش .  زمان به داخل آب آزاد مي نمايدبوده و به صورت قرص است كه كلر را به آرامي درطول

 . آب مي شود بنابراين انتخاب خوبي براي ضدعفوني كردن آب مي باشد

 خطرناك باشد و مصرف د درصد كلر آزاد بوده و خالص ترين فرم كلر مي باشد اما مي توان100گاز كلرين كه حاوي  •
  . آن با محدوديتهايي همراه است

8-3-3  PH  
• PHاندازه گيري 1-14و در مقياس . آب نشان مي دهد كه چه مقدار يون هيدروژن به صورت محلول در آب وجود دارد 

 .  خنثي قلمداد مي شود PH=7 ، PHمي شود كه 

• PHو  نشانه اسيدي بودن7ايين تر از  هاي پ PH ستيي بودن آب ا نشاندهنده قليا 7 باالتر از. 

• PH ب اثر گذاشته و منجر به تلخي آن مي شود در نتيجه ميزان مصرف آب پايين خواهد آمد بر طعم آ8 هاي باالتر از . 

اسيدهاي آلي نيز مي توانند بر مصرف آب اثر .  باالي آب را پايين آورد PHبا استفاده از اسيدهاي غير آلي ، مي توان  •
 . منفي داشته باشند و در نتيجه مصرف آنها خيلي توصيه نمي شود 
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• PHاست بر آب مؤثرمواد ضد عفوني كننده نظير كلرميزان فيت آب و تاثير  بر كي  . 

 .  ، كلر اصوالً به شكل يونهاي كلر وجود دارد كه اثر ضدعفوني بسيار ضعيفي دارند 8هاي باالي  PHدر  •
 

  )Ocl(به يون كلريك ) Hocl( بر نسبت هيپو كلروس PHثير أت
PH   % اسيد هيپو كلروس-Hocl  %لريت يون هيپو ك- Ocl 

5/8  10  90  
8  21  79  
5/7  48  52  

7  72  28  
5/6  90  10  

6  96  4  
5  100  0  

  
   كل مواد جامد محلول در آب8-4

. ، يا درجه شوري آب، نشاندهنده سطح يونهاي غير آلي محلول در آب مي باشد )TDS(محاسبه كل مواد جامد محلول در آب 
جدول زير راهنمايي را نشان مي دهد كه در .  مي باشند TDSلي تعيين كننده ميزان نمكهاي كلسيم ، منيزيم ، سديم تركيبات اص

  .اد داده است  چاپ شده و مقادير مطلوب امالح در آب را پيشنهNRC توسط 1974سال 
TDS(ppm) توضيحات  

  ه اي از طيور مناسب استآب براي هر رد  1000كمتر از 

خصوصاً در (ا مناسب بوده، ممكن است مدفوع آبكي شودآب براي هر رده اي از پرنده ه  2999-1000
  )ملكرد و سالمت گله اثرسوئي ندارد اما روي عTDSمقادير باالتر 

ممكن است باعث آبكي شدن مدفوع ، افزايش تلفات .  طيور مناسب نيست  ازبراي هيچ رده اي  4999-3000
  .و كاهش رشد شود

ي ايجاد مي كند خصوصاً در مقادير تهمواره مشكال.  نيستبراي هيچ رده اي از طيور مناسب  6999-5000
  .است جمله آن  تلفات از ،كه كاهش رشد و توليد ، يا افزايشTDSباالتر 

  . در ساير دامها مصرف شود دآب براي مصرف طيور مناسب نيست اما مي توان  10000-7000
  .غيره مجاز نمي باشد م از طيور يا مصرف اين آب براي هيچ نوع دامي اع  10000بيش از 

  )NRC) 1974. مواد مغذي و سمي آب مصرفي دام و طيور، موسسه مالي علوم، واشنگتون :           منبع
  .  تميز نمودن سيستم آبرساني در فاصله بين دو جوجه ريزي8-5

 . سيستم آبرساني و تانكرهاي سر سالن را تخليه نماييد  •

 . شخص نماييد ميزان ظرفيت آب سيستم آبرساني را م •

 . يك محلول تميز كننده را برابر دستور العمل سازنده آماده نماييد  •

 . در صورت امكان تانكرهاي سر سالن را باز و تميز نماييد  •
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 . محلول تميز كننده را به سيستم آبرساني بخصوص تانكر اصلي وارد نماييد  •

 . خصوص استفاده نماييد در زمان استفاده از مواد شيميايي حتماً از لباس و عينك م •

، انتهاي لوله را يكه به انتهاي خطوط آبرساني رسيدبايستي ماده پاك كننده در تمام سيستم آبرساني جريان يابد و زمان •
 . ببنديد 

 . در تمام سيستم آبرساني جريان يابداجازه دهيد كه محلول  •

 .  ساعت بايد محلول در سيستم بماند12به مدت  محلول ضد عفوني در تمام سيستم امكان ندارد ، جريان يافتناگر  •

بعد از خارج شدن مواد ضد عفوني كننده ، سيستم را با آب با فشار باال شستشو دهيد تا كليه مواد ته نشين شده و مواد  •
 . ضد عفوني از سيستم خارج شوند

  (Water Testing)  آزمايش آب8-6
بايستي از چاه آب و انتهاي خطوط آبرساني نمونه آب برداشت و در يك .  شود آزمايش آب بايد طبق يك برنامه دوره اي انجام

  . موقع براشت نمونه مهم است كه نمونه ها آلوده نشوند. آزمايشگاه معتبر آزمايش گردد 
  استاندارد كيفيت آب مصرفي طيور

  حداكثر قابل قبول  متوسط قابل قبول  آلودگي ، امالح و يا يونها

   در ميلي ليتر100CFU ليتر  در ميلي CFUصفر  شمارش كلي باكتري
    در ميلي ليترCFU 50    در ميلي ليترCFUصفر  كلي فرم

PH  ppm 5/7-8/6  8- 6  
  ppm180-60 ppm 110  سختي كل

عناصري كه بطور طبيعي 
  )Ca(كلسيم ،وجود دارند

    ليتر/ ميلي گرم 60

  ليتر/ يلي گرم  م250  ليتر/ ميلي گرمCl(  14(كلر 
  ليتر/  ميلي گرم 6/0  ليتر/ ميلي گرمCu(  002/0(مس 

  ليتر/  ميلي گرم 3/0  ليتر/  ميلي گرمFe(  2/0(آهن 
  ليتر/  ميلي گرم Pb(  0 02/0(سرب 
  ليتر / ميلي گرم125  ليتر/ ميلي گرمMg(  14(منيزيم 

  ليتر/  ميلي گرم 25  ليتر/ ميلي گرم10  نيترات
  ليتر/  ميلي گرم 250  ليتر/ ميلي گرم125  سولفات

  ليتر/  ميلي گرم Zn(  - 5/1(روي 
  ليتر/  ميلي گرم 50  ليتر/ ميلي گرمNa(  32(سديم 

  : منبع 
Muirhead Sarah / Feed stuffs (1995) 

Good , clean water is critical component of poultry production   
*  CFU = colony forming unit                    واحد تشكيل كلوني  
 * ppm = part per million                 يك قسمت در يك ميليون قسمت  
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  روشهاي نمونه گيري آب
 ثانيه استريل نماييد، براي استريل كردن به هيچ وجه از 10به مدت ) open Flame(انتهاي شير يا نيپل را با شعله دادن  -1

  . ده نكنيد ، زيرا ممكن است بر روي نمونه تاثير بگذارد مواد شيميايي استفا
اجازه دهيد آب به مدت چند دقيقه جريان يابد و سپس نمونه را برداشت ) open flame(در صورت عدم وجود شعله  -2

 . كنيد 

  .آبي كه براي طيور توزيع مي شود بايد براي انسان قابل شرب باشد 
  

  (Nutrition Management)مديريت دان. 9
اجزاي  .مت و توليد مناسب فرموله شده استمين سالبا توجه به سطح انرژي و مواد مغذي ضروري جهت تأجيره طيور گوشتي 

 اين اجزا بايد هماهنگ با هم عمل .آب ، اسيد آمينه ، انرژي ، ويتامينها و مواد معدني: اصلي مورد نياز طيور در جيره عبارتند از 
مستقيماً در عملكرد اجزاي  ،  مواد، فرم فيزيكي دان و بهداشتكيفيت. دند عضالني گر–سب اسكلتينمايند تا باعث رشد منا

  . اصلي و پايه اي جيره ، اثر گذار هستند
با توجه به اينكه طيور . ل نباشد، عملكرد گله ضعيف مي شودمناسب باشد و يا فرمول جيره متعاددر صورتيكه كيفيت مواد اوليه نا

ه واحدي كه وليد، پرورش مي يابند، تدوين جير وزن پايان دوره ، تركيب بدن و سياستهاي تيط متفاوتي از نظردر شراگوشتي 
ر جيره بايستي بر اساس هدف مورد نظ مين نمايد، عملي نمي باشد ورا جهت دستيابي به تمامي اهداف تأبتواند احتياجات طيور 

  . ندتنظيم گرد متفاوتي هاي
  : دن بايد مدنظر قرار گيرب انتخاب يك جيره مطلونكات كليدي كه براي

 در دسترس بودن و قيمت مواد خام  •

 تغذيه جداگانه مرغ و خروس  •

 وزن زنده مورد نظر  •

 بازده و كيفيت الشه  •

 نبي او يا استفاده در صنايع ج، آب پز )oven-ready( مرغ بريان از قبيل يميزان چربي مورد نياز جهت مصارف •

 رنگ پوست  •

 و مزه گوشت قوام  •

  دانقابليت كارخانه سازنده  •

در برخي مناطق قبل از . باشد)extruded(فرم فيزيكي دان بسيار متفاوت و مي تواند به صورت آردي ، كرامبل، پلت و يا پفكي 
 كامل و فرموله از نظر تغذيه اي و مديريتي بهتر است كه از ابتدا از دان. تغذيه با دان كامل از غالت خرد شده استفاده مي شود 

دان پلت شده و يا پفكي نسبت به دان آردي، راحت تر جابجا مي شود و از نظر تغذيه اي نيز داراي راندمان . شده استفاده شود
  . بهتري مي باشد
  (Crude Protein)پروتئين خام 

ها دخالت ي است كه در ساختار پروتئينآنها به اسيدهاي آمينه انياز و احتياجات طيور گوشتي به پروتئين خام در واقع احتياجات 
  . پروتئينها در تركيب بافتهاي مختلف بدن از پرتا عضالت نقش دارند. مي كنند



 

 

 

    (Energy)انرژي
به طور . انرژي مورد نياز طيور از سوخت و ساز مواد تغذيه اي حاصل مي شود.  طيور جهت بقا و رشد، نياز به انرژي دارند

  . جيره مصرفي توسط طيور را توصيف مي نمايد ءمتابوليسم ، انرژي اجزاقراردادي ، انرژي قابل 
 جيره در ساختار فيزيكي و بقاي پرنده مورد استفاده قرار نمي گيرد ، و مقداري از انرژي جيره ءبا توجه به اينكه كل انرژي اجزا

م به دست ساز دان كسر شود، انرژي  قابل متابولياز انرژي به دست آمده  )دفع شده(اين اگر انرژي هدر رفته ، بنابردفع مي گردد
  . خواهد آمد

  
    (Micronutrients)ريز مغذي ها

 .شوندلول در چربي تقسيم ميحم محلول در آب و  به دو دسته غلب جيره هاي طيور اضافه مي شوند، كه معموالً در اييويتامينها
 لولحمد ويتامينهاي ن مي باشK,E,D,A در چربي شامل لولحمهاي و ويتامينB در آب شامل ويتامينهاي گروهلولحم يويتامينها

  . در چربي مي توانند در كبد يا ساير قسمتهاي بدن ذخيره شوند 
كم عناصر معدني .  پتاسيم، سديم، كلر، سولفور و منيزيم مي باشد ، شامل كلسيم،فسفرپرمصرف مواد معدني :موادمعدني

  . هستندوي و سلنيوم  نيز شامل آهن ، يد ، منگنز ، رمصرف
    (Feed Testing)آزمايش دان

 تا با انجام گيرد بايد به روش صحيح  بردارينمونه. بهترين روش كنترل كيفيت دان ، نمونه برداري سيستماتيك از دان مي باشد 
 با  تنهاد و نمي توانداشبنمونه بايد نماينده كل دان . حقيقي دان مصرفي را ارزيابي كنيمبررسي نتايج آزمايش بتوانيم كيفيت 

 بايستي نمونه هاي ، جهت انجام نمونه برداري صحيح. برداشت دان از يك دانخوري و يا از دانخوري هاي يك پن انجام شود 
 پنج نمونه برداشت ،توصيه مي شود كه از هر محموله دان ساخته شده. ط مختلف با يكديگر مخلوط شوند شده از نقا برداشت

  . يكنواخت نيستزيرا دان داخل دانخوري. ل سالن توصيه نمي شودداري از دانخوري داخونه برنم. شود
نمونه ها تا زمان ارسال طيور به كشتارگاه بايد در يخچال . تاريخ نمونه برداري ، تاريخ ارسال دان به فارم و نوع دان ثبت شود 

د، نمونه ها بايد مورد آزمايش قرار گيرند و نتايج  ش دوره پرورش گله با مشكل مواجهنگهداري شوند و در صورتيكه در طي
  . آزمايش بايد با مشخصات تغذيه اي دان مقايسه شود

  (Phase Feeding)تغذيه مرحله اي 
 رشد دان ،پيش دان: احتياجات تغذيه اي معموالً با سن طيور كاهش مي يابد و به طور معمول در تغذيه مرغ گوشتي سه جيره

. آنچه كه اهميت دارد اين است كه تغييرات در فرمول جيره نبايد يكباره صورت گيرد. تفاده قرار مي گيرد مورد اسپس دانو 
  . بلكه بهتر است تغيرات به صورت مداوم در طول زمان باشد 

  ٤٩
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ر قدر ه. مين نيازهاي تغذيه اي طيور توليد مي نمايند أاغلب كارخانه هاي سازنده خوراك طيور ،جيره هاي گوناگوني جهت ت
تعداد جيره ها بيشتر باشد، پرورش دهندگان راحت تر مي توانند جيره مناسب را با توجه به اهداف پرورشي و نيازهاي تغذيه اي 

عوامل مختلفي مانند مسائل اقتصادي ، قانوني ، ظرفيت كارخانه و هزينه هاي حمل و نقل باعث ايجاد . طيور انتخاب نمايند
احتياجات تغذيه اي بر اساس اهداف توليد، در سه جيره اصلي فرموله شده كه .  گوناگون مي گرددمحدوديت در تهيه فرمولهاي

  . د نتوليد كنندگان اغلب تركيبي از آنها را مورد استفاده قرار مي ده
  1جيره شماره 

گراني است ، ه جيره استفاده از جيره مذكور ك.  جيره غني با هدف دستيابي به افزايش وزن و ضريب تبديل مطلوب مي باشد
  . ه گشته و ضمناً ممكن است مشكالت متابوليكي را نيز به همراه داشته باشد باعث افزايش چربي الش

  
   2جيره شماره 

استفاده از .  بوده ولي ميزان پروتئين خام و اسيدهاي آمينه در حد مطلوب است 1 كمتر از انرژي جيره شماره 2انرژي جيره شماره 
 وزن و ضريب تبديل اثر منفي ، همچنين بر رويشدهعث كاهش ميزان چربي الشه و حداكثر رشد عضله سينه جيره مذكور با

  . ولي هزينه تغذيه براي توليد گوشت سينه در حد مطلوب خواهد بود . دارد
  

   3جيره شماره 
 قيمت تمام شده مرغ زنده در  و.وداين جيره داراي مواد مغذي  كمتر است كه باعث وزن گيري كمتر و ضريب تبديل باالتر مي ش

  .باشدمي حد مطلوب 
  

  منع مصرف دان 
 مبذول گردد تا مطمئن شويم كه هيچ اثري از آنها در  توجه ويژه اي در زمان قطع دان بايد به زمان منع مصرف دارو و واكسن

  . آمار و ارقام مربوطه نيز به دقت ثبت و نگهداري مي شود . الشه وجود نداشته باشد 
  (Supplemental Whole Wheat Feeding)تغذيه كمكي با گندم كامل 

كاهش هزينه هاي مربوط به دان : جيره طيور اضافه مي شود كه مزاياي آن عبارتند از به در بسياري از كشورها ، گندم خرد نشده 
. بهتر مواد مغذي جيره مي گرددان كه باعث هضم و جذب  بخشيدن به رشد سنگدو در نتيجه كاهش هزينه هاي توليد و بهبود

ش چربي الشه و همچنين در صورتيكه توازن محتويات دان رعايت نشود ، افزايميزان رشد كمتر و : معايب آن عبارتند از
  . يكنواختي گله ضعيف تر مي گردد 

به اين صورت ، الزم است كه فارم در . است  بهترگندم را مي توان در كارخانه و يا درفارم به دان افزود كه افزودن گندم در فارم 
در كارخانه خوراك ممكن است كه گندم . سيستمهاي مخلوط كننده دان و سيلوهاي اضافي جهت نگهداري غالت مجهز باشد

 Roller(الت  در كارخانه امكان نيم كوب كردن غدر صورتيكه. يكسر و يا در هنگام بارگيري به دان اضافه شودمخرد نشده به 

milling (به دان افزود وجود باشد، مي توان گندم را به صورت نيم كوب  شده م  .  
دريج به جيره افزوده مي  درصد به ت1-5 گرم رسيده اند، گندم به نسبت 160 روزگي و يا هنگاميكه جوجه ها به وزن 7در حدود 

ميزان مصرف بستگي به مواد متشكله حداكثر .  درصد هم برسد 30ن گندم به كل جيره مي تواند به حداكثر دبت افزونس. شود 
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  . عملكرد مورد نظر و عملكرد هر گله به طور انفرادي دارد ي، كيفيت گندم، ، تراكم مواد مغذهجير
 كه از طريق دان انجام يهر نوع درمان. م ينظر داشته باشمدفزودن گندم به جيره را ااست كه اثر رقيق سازي مرتبط با بسيار مهم 

طيور بايستي به طور مرتب وزن كشي شوند تا اثر استفاده .  به ميزان صحيح به پرنده برسده اي تنظيم شود كه داروايد به گونشود، ب
 ساعت قبل از كشتار از جيره حذف شود تا 48ضروري است ،گندم خرد نشده به مدت . از گندم خرد نشده در گله مشخص شود

  . وگيري شود از آلودگي الشه در هنگام تخليه امعاء و احشاء جل
 (Biosecurity And Farm Sanitation)امنيت زيستي و بهداشت مرغداري. 10

  (Biosecurity) امنيت زيستي1- 10
هاي مسري به ه در جهت جلوگيري از نفوذ بيماريامنيت زيستي واژه اي است كه استراتژي كلي و يا ارزيابي هاي به كار گرفته شد

 و استمرار يك برنامه ستي ، به كارگيري روشهاي بهداشتيده از يك برنامه امنيت زياستفا. منطقه را توصيف مي نمايد 
يك : يك برنامه همه جانبه امنيت زيستي شامل . واكسيناسيون فراگير ، همگي از عوامل اساسي پيشگيري از بيماري ها مي باشند

ردن سالن و يا محدوده اطراف آن امكان پذير نمي كستريل به خاطر داشته باشيد كه ا. سلسله برنامه ريزي ، اجرا و نظارت مي باشد
  .  مجدد آنها جلوگيري نمود ماريزا را كاهش داده و از تكثيرباشد ، اما مي توان عوامل بي

  نكات كليدي جهت موفقيت يك برنامه امنيت زيستي 
 توسـط آنهـا بازديـد    رغـداريهايي كـه قـبالً   گان و مبازديدكنند. ود از ورود بازديد كنندگان غير ضروري به فارم جلوگيري ش        •  

  . شده ثبت شوند 
  . سرپرست فارم بايد بازديد خود را از جوانترين گله شروع و به مسن ترين گله خاتمه دهد •  
  . از تماس با طيور در خارج از تشكيالت مرغداري خود داري نماييد •  
  . كنيد و سپس وارد مرغداري  كرده  ضد عفونيا را شسته،آنه ،الزم است وسايلي از مرغداري ديگر وارد شود اگر•  
. در ورودي مرغداري چاله ضد عفوني و يا وسايل مربوط به اسپري ماده جهت ضد عفوني وسايل نقليـه تـدارك ديـده شـود                        •  

  .  دهيد  به مرغداري ضروري است اجازه داخل شدنضمنا فقط به وسايل نقليه اي كه ورود آنها
  . ري بايد حصار كشي شود اطراف مرغدا•  
  . درب ها و دريچه ها را همواره بسته نگهداريد •  
محل نگهداري ساير حيوانـات بايـد بـا حصاركـشي از مرغـداري              .  از نگهداري ساير پرندگان در مرغداري خود داري نماييد           • 

  . جدا و همچنين داراي ورودي مجزايي باشند 
  .  اطراف سالن مرغداري باشند  حيوانات خانگي نبايد داخل و يا در •

جهـت  . يزان فعاليـت جونـدگان  بررسـي شـوند    تمامي آشيانه ها بايد داراي برنامه كنترل حشرات باشند و بطور مرتب از نظر م    •  
  .مبارزه با جوندگان ، طعمه گذاري به تعداد كافي و با توزيع مناسب انجام شود 

  . ننده از ورود حشرات باشند همه آشيانه ها بايد داراي توري ممانعت ك•  
 ،گـردد اعث ايجاد محـل امـن بـراي حـشرات مي          محوطه اطراف آشيانه ها بايد عاري از رستني ها ، گرد و غبار و وسايلي كه ب                •  
ضايعات مربوط به دان جمع آوري و جلوي نشت دان از سيلوها و لوله هاي دان گرفته شود زيرا ضايعات دان باعث جذب                        .باشد

  .  آشيانه ها مي گردد حشرات به
  .  مرغداري بايد داراي امكانات توالت و دستشويي جدا از آشيانه ها باشد • 
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  . در ورودي مرغداري بايد امكانات الزم جهت تعويض لباس و چكمه وجود داشته باشد   •
  . ورودي هر سالن چاله ضدعفوني داشته باشد•   

ييد، بطوري كه كامال عاري از مواد آلي مانند كود باشند، زيرا مواد آلي باعـث غيـر    چكمه ها را قبل از ضد عفوني شستشو نما • 
  .فعال كردن مواد ضدعفوني مي گردد

  .ر استفاده شود زوداث براي حوضچه ضد عفوني ورودي سالن  بايد از مواد ضد عفوني وسيع الطيف و•     
  يـا باعـث كـاهش عوامـل بيمـاريزا و          ورش داده  شـود زيـرا        توصيه مي شود كه همواره يك سن جوجه در يك مرغـداري پـر             •  

 .داخل مرغداري  مي گردد ويروسهاي واكسن 

 . بايد از گله هاي مادر همسن و با وضعيت واكسيناسيون مشابه جوجه ريزي شود •  

 .قبل از ورود جوجه جديد ، مزرعه بايد بطور كامل از طيور موجود تخليه شود  •  

لبـاس مخـصوص تـدارك ديـده     ...) مرغ گيرها ، واكـسيناتورهاو  ( ني كه بطور موقت در مرغداري كار مي كنند براي كارگرا   •  
 . وسايل الزم جهت گرفتن مرغها ، بايد قبل از ورود به مزرعه شستشو و ضد عفوني شوند . شود 

 .بين تخليه و جوجه ريزي ، زمان كافي منظور گردد       •

ي استفاده مي شود ، بايد تمام قسمتهاي مرطوب و كلوخه شده برداشته و بـه انـدازه كـافي حـرارت داده شـود تـا       اگر از بستر قبل    •  
  .آمونياك موجود در آن خارج شود و از بستر خشك براي جوجه ريزي بعدي استفاده شود 

 عفوني و سپس با آب تميز شستشو        قبل از ورود جوجه بايد سيستم آبخوري شستشو و با يك ماده ضد عفوني كننده مجاز، ضد                •   
 .شود بطوريكه هيچ اثري از ماده ضد عفوني در سيستم باقي نماند 

 .حداقل سالي يكبار آب را از نظر ميزان مواد معدني و ميزان آلودگي هاي ميكربي آزمايش نماييد  •

   بهداشت مرغداري10-2
يكـروزه   سالم و جوجه كـشي بهداشـتي، باعـث توليـد جوجـه               گله مادر .  مهمترين عامل در سالمتي گله حفظ بهداشت مي باشد          

 نكتـه اصـلي در حفـظ      . مـي دهـد   رورش ، وقـوع بيماريهـا را كـاهش          ل بهداشتي در طي دوران پـ      سالم شده ، همچنين رعايت مسائ     
زيـرا  ثر و سپس انتخاب ماده ضد عفوني كننده مناسب و ضد عفوني به روش صحيح است ،   بهداشت مزرعه ، شستشوي كافي و مؤ      

  .گردد اعث بي اثر شدن مواد ضد عفوني مي باقي ماندن مواد آلي به علت شستشوي ناقص ب
الزم به تذكر است كه اين مراحل در مرغداري هايي كه از بستر             .  آمده است    صلي جهت حفظ بهداشت مرغداري در زير      نكات ا 

  .باشد قديمي استفاده مي كنند قابل اجرا نمي
  :ت برنامه بهداشتي دخيل مي باشند نكات كليدي كه در موفقي

  . در پايان هر دوره مزرعه را بطور كامل تخليه نماييد •
در ايـن  .  در صورتيكه در آخرين دوره پرورش حشرات مشكل سـاز بـوده انـد ، از يـك حـشره كـش مناسـب اسـتفاده نماييـد             •

در صورتي كه هجوم    و  ر و آشيانه سرد شود انجام گيرد        صورت بهتر است مبارزه با حشرات بعد از تخليه طيور و قبل از اين كه بست               
  .حشرات شديد است بايد بعد از ضد عفوني كامل نيز مجدداً حشره كش مورد استفاده قرار گيرد

كنترل جوندگان بعد از تخليه سالنها   .  كاربرد مواد حشره كش بصورت دوره اي بعنوان پيشگيري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد                 •
  . تمر بايد پيگيري شودبطور مس

  . دان مصرف نشده را از سيستم دانخوري كه شامل مخازن نگهداري دان و باالبرها هستند خارج نماييد •



 

 

 

  . قبل از اينكه دان مصرف نشده را به مرغداري ديگري منتقل كنيد وضعيت سالمت گله حذف شده را به دقت بررسي نماييد •
  . داخل كاميون سرپوشيده منتقل نماييد  كود را از آشيانه  ها خارج و به•
از قبيـل وروديهـاي هـوا،     هـستند،  در معـرض ديـد   سالن  را از كثافات و مواد زايد بطور كامل پاك نماييد و به نقاطي كه كمتر  •

  .باالي ديوارها و ستون ها بيشتر توجه نماييد هواكش ها، 
 و سپس كامالً پوشانيده شوند ، تا در هنگـام اجـراي عمليـات               شدهيز   تمام وسايلي كه نبايد شسته شوند، بايد بصورت خشك تم          •

  .شستشو آسيب نبينند 
، يـا آب بـا     را با يك ماده پاك كننده معمولي        مسير فاضالبها را از مواد زايد پاك كرده ، سطوح داخلي سالن و تجهيزات ثابت               •

ستفاده مي شود ، بايد مدت زمان توصيه شـده بـاقي مانـدن مـواد     ا) چسبناك ( فشار شسته ، اگر از مواد پاك كننده اسپري و يا ژل      
اگـر هواكـشها در روي سـقف    .  شستشو بايد از سقف به كف انجام شـود   دقت كنيد كهپاك كننده بر روي سطوح رعايت شود و   

  .قرار دارند ، قبل از شستشوي سقف بايد هواكشها شسته شوند 

  
  

توجه مخصوص به داخل و خـارج پـرده مبـذول           كه  ده محصور شده است ، ضروري است         در آشيانه هايي كه اطراف آنها با پر        •
شستشوي آشيانه ها بايستي از يك انتها شروع شده و به انتهاي ديگر ختم شود ، و به نظافت هواكشها و وروديهاي هوا توجه     . گردد

  . داراي سيستم فاضالب باشد  هر فارم بايدمحلي ،آب راكد نبايد در اطراف آشيانه باقي بماند و بر اساس قوانين . مخصوص شود 
اين منـاطق را مـي تـوان بااسـتفاده از     .  اطاق سرويس بايد به دقت تميز شود ، زيرا ممكن است آب به سيستم برق آسيب برساند  •

  .با پارچه مرطوب تميز كرد فشار ، سيستم مكش و يا سيستم باد پر 
  .ود دارد، آنها را با يك ماده پاك كننده تميز نماييد  اگر مخزن آب و يا تانكر سر سالن وج•
  . قبل از اضافه كردن محلول پاك كننده ، سيستم آبرساني و مخزن آب سر سالن را به طور كامل تخليه نماييد •
ه  اگر امكان دارد ، بهتر است محلول پاك كننده در سيستم آبرسـاني چرخانـده شـود وگرنـه اجـازه دهيـد محلـول پـاك كننـد                             •

  . ساعت در سيستم بماند و سپس سيستم را با آب تميز شستشو دهيد 12حداقل به مدت 
  . تجهيزات و وسايل خارج شده از سالن ابتدا بايد از مواد زايد پاك ، سپس با مواد پاك كننده شسته و آنگاه ضد عفوني شوند•
وريهاي مقوايي كه قابل شستشو نمي باشند و امكان اسـتفاده   هر نوع وسيله و يا موادي  مانند فيبر محصور كننده جوجه و يا دانخ       •

  ٥٣
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  .مجدد از آنها وجود ندارد بايد با رعايت مسايل ايمني معدوم گردند 
بايد شسته   ، راه آبها و فضاهاي سيماني         قسمتهاي بيرون سالن مانند كانالهاي عبور آب ، جعبه هاي هواكش ، پشت بام آشيانه ها                •

ه مواد زايد از جمله بستر آب گرفته ، فضوالت و همچنين وسايلي كه مصرف نشده يا بالاستفاده مي باشـند،         و تعمير شوند و هرگون    
  .بايد از مرغداري خارج شوند 

  . تعميرات الزم را انجام دهيد و در پوش فاضالبها را كه قبل از شستن برداشته بوديد مجدداً سر جاي خود قرار دهيد •
  .آشيانه و انتهاي سالنها بايد بطور كامل شسته شوند  محوطه سيماني خارج از •
  . بهتر است بعد از شستشو با استفاده از جريان هواي گرم و يا هواكشها ، قسمتهاي شسته شده خشك شوند •
  . رستوران ، دفتر و ساير مناطقي كه محل رفت و آمد كاركنان مي باشند بايد بطور كامل شستشو و ضد عفوني شوند •
 كامل سطوح داخلي و وسايل رااز باال به پايين با ماده ضـد عفـوني كننـده وسـيع الطيـف بااسـتفاده از دسـتگاه شـوينده بـا                       بطور •

  .به محفظه فن ها، وروديها و ستونهاي كمكي توجه ويژه مبذول گردد . نازلهاي فن جت آغشته نماييد 
  .ل هاي امنيت زيستي بر قرار گردد   بعد از ضدعفوني ، بايستي در ورودي هاي آشيانه مجدداً كنتر•
  .، اثر بخشي برنامه هاي بهداشتي را افزايش مي دهد زماني بيشتر بين جوجه ريزيها فاصله •
 پيشنهاد مي شود كه با بازرسي نقاط مختلف مرغداري و همچنين كشت ميكربي، ميزان موثر بودن برنامه هاي بهداشتي بررسـي                      •
هاي بهداشـتي مـي تـوان سـطح     باشد، ولي با اجراي برنامه      ل كردن وسايل آشيانه ها امكان پذير نمي         بخاطر بسپاريد كه استري   . شود

اجرام بيماريزا را كاهش دادو به حد قابل قبول رساند و همچنين با كنترل ميكربي آشيانه ها و وسايل ، مي توانيم از حـذف عوامـل                           
  .ميكربي مانند سالمونال مطمئن شويم 

  .دهدن برنامه هاي بهداشتي را نشان ميثر بودؤ م  ميزانيكربي و مقايسه عملكرد گله هاي متوالي، بررسي نتايج م•
  

  (Bird Health) سالمت پرنده-11
با اعمال يك برنامه امنيت زيستي موثر و همچنين اجراي برنامه . پيشگيري ، بهترين و اقتصادي ترين روش كنترل بيماريهاست  

به هر حال با رعايت موارد بهداشتي و واكسيناسيون هم ممكن است . روز بيماريها پيشگيري مي شود واكسيناسيون مناسب از ب
همچنين بايد در مورد مشكالت . بيماري ايجاد شود كه در اين صورت بسيار مهم است كه با دامپزشك متخصص مشاوره شود 

 مصرف آب و دان ، وضعيت بستر ، افزايش تلفات ، فعاليت  از قبيل تغيير الگوي،ايجاد شده كه ممكن است به علت بيماري باشد
 رديابي مشكل اهميت  اقدامات فوري جهت.و رفتار پرنده آموزش و آگاهي كافي به افراد دست اندركار پرورش داده شود

  .زيادي دارد
  (Vaccination)   واكسيناسيون1- 11

د و ميزان آنتي بادي مادري در جوجه هاي گوشتي در حدي است گله هاي مادر گوشتي بر عليه بيماريهاي مهم واكسينه شده ان
كه فقط مي تواند در اوايل دوران پرورش ، طيور را در مقابل بيماريها محافظت كند و لذا جهت محافظت جوجه ها در طول 

اند در جوجه كشي و يا  مي تو       واكسيناسيون. دوران پرورش الزم است كه جوجه ها برعليه بيماريهاي خاصي واكسينه شوند 
زمان واكسيناسيون بايد بر اساس سطح آنتي بادي مادري ، وضعيت بيماري منطقه و بيماريهايي كه اخيراً در . در فارم انجام گيرد 

نكات مهم در مورد . موفقيت واكسيناسيون به تجويز واكسن مناسب وابسته است . مرغداري وجود داشته است مشخص شود 
توصيه هاي مخصوص بكارگيري واكسن بايد از كارخانه . ه طريق اسپري و يا آشاميدني در زير آمده است تجويز واكسن ب



 

 

 

  ٥٥

  .سازنده واكسن اخذ گردد؛ گرچه اين توصيه ها ممكن است با راهنمايي هاي معمول واكسيناسيون متفاوت باشد 
   :  به كارگيري واكسن به روش آشاميدني  راهنماي-الف

  مدار بسته و يا سيستم نيپل  هاي آبخوريسيستم
  .  تمام واكسن را دريافت كند ،  گله بايد طي يك يا دو ساعت•
  . از نگهداري واكسن در دماي توصيه شده توسط كارخانه سازنده مطمئن شويد •
ار قـر تـي در شـرايط آب و هـوايي گـرم               براي كاهش استرس ، بهتر است واكسيناسيون در صبح زود انجام گيرد بخـصوص وق               •

  .داريد 
 هستند اجتناب كنيـد، در صـورت وجـود ايـن مـشكل، در هنگـام                 ، آهن و مس   نظير ، فلزي يونهاي از مصرف آبهايي كه داراي       •

  . استفاده شود با كيفيت بهتر كه فاقد مشكل مذكور باشد،واكسيناسيون بايد از آب 
  . عدم مصرف كامل واكسن ميگردد اسيديته باال باعث تلخي آب و.  باشد 5/5-5/7 اسيديته آب بايد بين •
  .  قبل از واكسيناسيون ، طيور را حداقل به مدت يك ساعت تشنه نگه داريد •
  . واكسن را در ظروفي تميز كه عاري از مواد شيميايي ، ضد عفوني كننده ، پاك كننده و مواد آلي است آماده كنيد •
ن كه نشان مي دهند تا چه زماني واكسن در سيستم آبرساني جريان دارد و    مراه واكس  ه  استفاده از محلولهاي رنگي تأييد شده به       •

  .همچنين تعداد پرنده هايي كه واكسن را مصرف كرده اند را مشخص مي كند ، مفيد مي باشد 
  . ساعت قبل از تجويز واكسن ، از ضدعفوني آب به وسيله كلر و يا هر ماده ضد عفوني كننده ديگر خودداري كنيد 72 •
  .يمانده پاك كننده ها از بين برودباق آب معمولي تميز كنيد تا  ساعت قبل از واكسيناسيون با72فيلترهاي تصفيه آب را  •
  . استفاده از المپهاي ماوراي بنفش را به دليل بي اثر كردن واكسن متوقف كنيد•
  .ناسيون يكنواخت نخواهد بود  چنانچه واكسن از طريق دستگاه توزيع دارو در سيستم توزيع شود عملكرد واكسي•
اگر امكانات سـنجش    .  در صد آب مصرف شده در روز قبل به دست مي آيد              30 ميزان آب الزم براي واكسيناسيون با محاسبه         •

  :آب مصرفي در دسترس نيست از روش زير استفاده نماييد 
   ساعت2مصرف  مورد نياز براي  آب ليتر = 2× ) روز ( سن پرنده × تعداد پرنده به هزار 

تثبيت كننده هاي تجـاري نيـز بـر اسـاس           . شير خشك بدون چربي اضافه نمائيد     )  قاشق چايخوري    2(  گرم   5/2 ، در هر ليتر آب    •
  .توصيه شركت هاي سازنده مي تواند مورد استفاده گيرد 

  .د داشته باشد ، خنثي شود  وجو آب دقيقه قبل از تجويز واكسن آماده كنيد تا اگر كلر در20 محلول شير خشك و آب را •
  . مشخصات واكسن اعم از شماره سريال و تاريخ انقضا را يادداشت نماييد •
  . شيشه واكسن را در زير آبي كه قرار است با واكسن مخلوط شود باز نماييد •
   هر شيشه واكسن را چند بار از آب پر و خالي نماييد •
  .نگي را در تانكر مخزن يا تانكر ذخيره بريزيد  واكسن آماده ، تثبيت كننده ها و محلول ر•
  . رنگي و واكسن به انتهاي سيستم برسد ، سيستم را بسته نگاه داريد ، تا وقتي كه مخلوط آب•
  . آبخوريها را پايين آورده و اجازه استفاده از واكسن را به پرنده بدهيد •
  .فاده يكنواخت از واكسن تشويق نماييد  به آرامي در بين پرنده ها راه برويد تا طيور را به است•
 مدت زمان مصرف واكسن و هرگونه اطالعات الزم را كه مي تواند براي واكـسيناسيون سـايرطيور هـم سـن ، مفيـد باشـد ، بـه                        •



 

 

 

  . ساعت ، ثبت نماييد 1-2منظور رسيدن به هدف مصرف واكسن در زمان ايده آل 

  
  :وارد زير رعايت شوند در سيستم آبخوري زنگوله اي الزم است م-ب
يك نفر براي ساختن محلـول واكـسن  و فـرد ديگـر              .  دو نفر نيروي انساني براي اعمال برنامه واكسيناسيون مورد نياز مي باشند              •

  براي توزيع واكسن 
  .زيد از مصرف ضد عفوني كننده ها براي تميز كردن آبخوري ها بپرهي.  تك تك آبخوريها را از آب خالي وتميز نماييد •
  . هر آبخوري را به ميزان مشخص پر كنيد و از ريختن بيش از اندازه محلول واكسن خودداري نماييد •

  نظارت بر چگونگي مصرف واكسن با استفاده از مواد رنگي در آب 
  .  بالفاصله بعد از واكسيناسيون ميزان دريافت واكسن را بررسي نماييد •
  . وتعداد پرنده با رنگ آبي در زبان ، منقار يا چينه دان را بررسي نماييد  صد پرنده را در هر آشيانه انتخاب•
  .  پرنده از هر پن را بررسي نمود 25 قسمت تقسيم كرد و 4 مي توان سالن را به •
  . درصد پرندگاني كه واكسن دريافت كرده اند را محاسبه نمائيد •
  . واكسيناسيون موفقيت آميز مي باشد  درصد پرندگان رنگ آبي را نشان دادند95 اگر بيش از •
  

  ساعت بعد از مصرف واكسن  درصد طيور با رنگ آبي
  يك ساعت  75%
  دو ساعت  95%

  . اگر حين ويا بعد از واكسيناسيون اتفاق غير عادي پيش آمد ، ضمن مراقبت و نظارت بر گله ، با دامپزشك خود مشورت نماييد 
  :پريبه كارگيري واكسن به روش اسراهنماي 

در اسپري ممكن است ميزان واكسن قبل از رسيدن بـه پرنـده ، از راه   .  واكسيناسيون به روش اسپري نيازمند مديريتي منظم است      •
  .كاهش يابد ) drift ( و معلق شدن )   settlement (تبخير ، ته نشين شدن 

ب دسـتگاه اسـپري كننـده مطمـئن          عملكـرد مناسـ     وسايل واكسيناسيون بايد بر طبق توصيه كارخانه سازنده سرويس شـود تـا از              •
  . شويم
 اسپري واكسن در سن يك روزگي در فارم بايستي با استفاده از دستگاه اسپري كننده غير برقي كـه قطـرات نـسبتاً درشـت و بـا             •

  . فشار كم توليد مي كند انجام شود 
 تا براي مصرف آمـاده باشـد و بهتـر اسـت همـواره يـك                  دستگاه اسپري را حداقل يك هفته قبل از واكسيناسيون امتحان نماييد           •

  ٥٦



 

 

 

  ٥٧

  .دستگاه يدكي داشته باشيد تا در صورت بروز اشكال در حين كار ، از آن استفاده نماييد 
 واكسيناتورهايي كه تجربه واكسيناسيون در موقعيت و با وسايل خاص در يك آشيانه را ندارند ، بصورت تمريني بايـد دسـتگاه       •

  .  پر كنند تا سرعت مناسب راه رفتن در سالن را ياد بگيرند را با آب معمولي
هرگز ضدعفوني كننده يا هر ماده شيميايي نظير حشره كش را داخل            .  از دستگاه اسپري فقط براي واكسيناسيون استفاده نماييد          •

  .آن نريزيد 
  .جام دهيد  جهت كاهش استرس ، واكسيناسيون را به خصوص در آب و هواي گرم در صبح زود ان•
  . از نگهداري واكسن در دماي توصيه شده سازنده اطمينان حاصل نماييد •
  . نوع واكسن ، شماره سريال وتاريخ مصرف واكسن مصرف شده را ثبت نماييد •
د آلـي   واكسن و محلول تثبيت كننده را در محلي تميز و عاري از هر گونه ماده شيميايي ، پاك كننده ، ضد عفوني كننده يا موا    •

  .آماده نماييد ، از تثبيت كننده ها تنها در صورت توصيه شركت سازنده استفاده نماييد 
  . از آب مقطر تازه و خنك استفاده نماييد •
  . ويال واكسن را در زير آب باز نماييد •
  . از خارج شدن تمام محتويات ظرف اطمينان حاصل كنيد •
  .بل از اضافه كردن محلول واكسن ، دستگاه را امتحان كنيد  دستگاه اسپري را با آب مقطر بشويد و ق•
 فن ها و همچنين هيترهايي كه داراي فن مي باشند را قبل از اسپري خاموش كنيد و شدت نور را كم كرده تا اسـترس پرنـدگان                          •

  .شدت نور به اندازه اي باشد كه كارگر بتواند واكسيناسيون را به راحتي انجام دهد . كاهش يابد 
بـراي تعيـين حجـم دقيـق آب بـه دسـتورات             . ( پرنـده اسـت      30000 ليتـر آب بـراي       15-30 حجم يك دستگاه اسپري معمولي       •

  )كارخانه سازنده دستگاه اسپري عمل شود 
  . متر باشد 4فاصله بين واكسيناتور و ديوار نبايد بيش از .  سالن رابطور طولي پن بندي نماييد •
  .االي سر پرنده انجام گيرد  اسپري بايد از يك متري ب•
  . زاويه سر نازل بايد افقي رو به پايين باشد •
  . با دقت  و به آرامي در بين پرندگان حركت كنيد •
 دقيقه بعد از واكسيناسيون ، از روشن كردن فن ها بپرهيزيد و توجه داشته باشيد كه پرندگان تحت اسـترس گرمـايي قـرار              20 تا   •

  . نگيرند 
مراقبـت كـافي را  از   . مام واكسيناسيون ، با آب مقطر دستگاه را بشوييد و اجازه دهيد در يك محيط تميز خشك شود            بعد از ات   •

  .اين وسايل با ارزش بعمل آوريد 
  (Record Keeping)ثبت اطالعات. 12

 هاي الزم را ه و برنامه ريزيآمار و اطالعات گله بايد به طور صحيح و دقيق ثبت شود تا بتوانيم وضعيت گله را پيش بيني نمود
آمار روزانه هر سالن بايد درداخل همان سالن نگهداري .  و همچنين به عملكرد و ميزان سود آوري مناسب دست يابيم انجام دهيم

  :، بايد اطالعات زير موجود باشددر برخي از كشورها، جهت اخذ مجوز كشتار . شود
   : موارد زير بايد به طور روزانه ثبت شود

  بر اساس سالن و جنس عداد تلفات و حذفت •



 

 

 

  ٥٨

 نتايج كالبد گشايي  •

 مصرف دان روزانه  •

 مصرف آب روزانه  •

 نسبت مصرف آب به دان  •

 ضد عفوني آب  •

 حداقل و حداكثر درجه حرارت روز  •

 حداقل و حداكثر رطوبت  •

 تعداد پرنده جهت كشتار  •

  هرگونه تغيير در برنامه هاي مديريتي  •
   : موارد زير بايد ثبت شودگلهدر مورد 

 )كارخانه ، ميزان ، نوع ، تاريخ مصرف (ريافت دان د •

 نمونه گرفته شده از هر سري دريافت دان  •

 )روزانه ، هفتگي ، افزايش وزن روزانه( وزن زنده  •

 ) نوع ، شماره سريال ، ميزان مصرف ، تاريخ تجويز، زمان منع مصرف  ( دارودرماني •

 )اريخ تجويز نوع ، شماره سريال ، ميزان مصرف ، ت(واكسيناسيون  •

 برنامه ريزي  •

 )نوع ، تاريخ دريافت ، ميزان دريافت ، بازرسي چشمي (بستر  •

 )تعداد، تاريخ، زمان، تعداد جوجه در هر جعبه حمل ، دما و رطوبت ماشين حمل جوجه (دريافت جوجه  •

 تراكم جوجه ريزي  •

 )جوجه كشي ، نژاد، كد نژاد والدين ، وزن جوجه (منبع جوجه  •

 له در كشتارگاه وزن هر محمو •

 تعداد جوجه هاي زير وزن  •

 تاريخ و زمان قطع دان  •

 تاريخ و زمان شروع و پايان بارگيري  •

 )ي ، بازرسي چشمي ميكربشمارش كل ( پاكسازي  •

 تعميرات و نگهداري  •

 آزمايش هفتگي ژنراتور برق  •

 )Alarm(آزمايش هفتگي زنگ اخبار  •

  )تاريخ كاليبره كردن (  ها كنترل سنسور و ترموستات •
  آمار ساليانه ثبت 
 )آبخوريهاآزمايش آب در مبدا و ( آب  •

  



 

 

 

  ضمائم. 13
  تبديل واحد ها

   طول
   فوتm(  281/3( متر 1

   اينچcm(  394/0( سانتيمتر 1
   سطح

   فوت  مربعm2(  76/10( متر مربع 1
   اينچ مربعcm2(  155/0( سانتيمتر مربع 1

   حجم
   انگليسي گالنL(  22/0( ليتر 1
   گالن امريكاييL(  262/0( ليتر 1

   فوت مكعبm3(  31/35(تر مكعب  م1
   وزن

   پوندkg(  205/2( كيلوگرم 1
   اونسgr(  035/0( گرم 1

   انرژي
   ژولcal(  184/4( كالري 1

   فوت پوندj(  735/0( ژول 1
  )Btu( واحد حرارتي انگليسي 00095/0   ژول1

   كالريBtu( 252( سي واحد حرارتي انگلي1
   وات بر ساعتBtu(  3/0( واحد حرارتي انگليسي 1

   فشار
  ) psi( پوند بر اينچ مربع 504/14  )bar( بار 1
   پاسكالbar(  000/100( بار 1

  )pa(  000145/0) psi( پاسكال 1
    جابه جايي هوا

   فوت مكعب در دقيقه5886/0 (m3/hr) متر مكعب در ساعت1
    تراكم

   پرنده در هر متر مربع76/10  ت مربع به ازاي هر پرنده فو1
   پوند به ازاي هر فوت مربع205/0   كيلوگرم  در هر متر مربع1

   دما
5(  سانتيگراد به فارنهايت

  32)+ درجه سانتيگراد × 9
9× ) 32 –درجه فارنهايت (   فارنهايت به سانتيگراد

5  
   نور

   لوكس76/10   فوت كندل1
   فوت كندل0929/0   لوكس1

  

  ٥٩



 

 

 

  
   از طريق پرهاي بالcobb500تعيين جنسيت جوجه هاي گوشتي 

  

  

  ٦٠
  


