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 مـقـدمـه:

معیارهای تولیدی مرغ ال های متمادی منجربه پیشرفت چشمگیردرسطی تحقیقات ژنتیکی در

 عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ گردیده است . –زیستی  ازجمله توانمندی های ،تخمگذار

این مشخصات بسیار مناسب ژنتیکی فقط موقعی می تواند کامالً محقق شود که پرنده تحت 

تجهیزات مناسب و  کیفیت مطلوب ، سالن با مدیریت صحیح واقع شده باشد که شامل غذای با

 اقدامات خاص مدیریتی می باشد .

   ازراهنمای مدیریتی ، کمک به تولید کننده برای کسب بهترین نتایج ممکنه منظورازارائه این 

به آن می باشد .این امردرشرایطی میسرمی شود که مرغان تخمگذاربتوانند در سرمایه گذاری

رشد کرده باشند . اطالعات گردآوری شده در این نشریه ، ماحصل تحقیقات گسترده و  یخوب

 است .  مدت ها وبا سالها تجربه حاصل شدهبوده که بعداز رغداریازمزارع مبدست آمده  نتایج

ما بعداز مدت ها به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری ازتولید کنندگان تخم مرغ دربرنامه های 

  مدیریتی خود ، ازلحاظ شکل خاص سالنهای مرغداری ، وضع آب و هوا ، غذا ، شرایط

نیک های مدیریتی نایل شده اند . هرکدام ازاین تکبازار وسایرعوامل به پیشرفت های خوبی 

این تکنیک ها برای تخمگذارهای ما نیزکاربرد تیجه تجربه آنان بوده وبسیاری ازننیزبه تنهایی 

 خواهد داشت .

بنابراین برای بکاربستن تجربیات شخصی خود درکنار دستورالعمل های این راهنما به هیچ 

ورت کردن با توزیع کنندگان ما که با خوشحالی درهرموردی وجه تردید نکنید. والبته ، درمش

 که بتوانند به شما کمک خواهند کرد نیز تردید به خود راه ندهید .       
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 دوره پرورش

 شرایط گرمایی مناسب برای بهترین شکل آغاز زندگی جوجه ها

رغ مبین روز اول تا مرحله تولید اولین تخم مرغ ، حساس ترین زمان در عمریک 

یکی تخمگذار بشمار میرود . درست درهمین دوره است که قابلیت های فیزیولژ

 می کند . رشد و توسعه پیدامرغ 

 می گردد که عملیات آنموفقیت دردوره پرورش موجب موفقیت در گله تخمگذار 

ا ینجامعیارها و برنامه هایی که از همه  رسیدن جوجه ها شروع می شود .لحظه از

د ملکربه بعد دراین بخش مورد اشاره قرار می گیرند ، ثابت شده که عالی ترین ع

 لید ایجاد می کنند . را در تو

هفته رخ بدهد ، درکاهش وزن بدن  5 – 4هرتأخیری که دررشد جوجه های  

 کم شدن افت عملکرد گله ، بویژهمنجربه ، نتیجتاً  هفتگی منعکس گردیده 16هنگام 

 اریتعویق افتادن تخمگذها در آب وهواهای معتدل و یا به  وزن متوسط تخم مرغ

  د .خط استوا خواهد شنواحی نزدیک به  در آب و هوا های گرم مرغها

 آماده سازی وسایل و شرایط نگهداری

 قفس بستر  
 5 – 3 3 – 0 5 -2 2 - 0  سن )هفته(

 مترمکعب7/0 مترمکعب7/0 مترمکعب7/0 مترمکعب7/0 حداقل)ساعت / کیلوگرم( هـویــته

 45 80 20 30 مترمربع پرنده /تعداد  مـراکـت

 220 125   دهسانتی مترمربع / پرن 

  80( 1)  75 جوجه / آبخوری جوجه ها اب رسانی

   75 75 پرنده / آبخوری 

 10( 2) 10( 2) 10 10 پرنده / نیـپـل 

پرندددددده / دانخدددددوری ب دددددقابی  دان رسانی

 پی دانه
50  (3)  

 4 2 4 4 سانتیمترتراف دانخوری 

   35 35 پرنده / دانخوری گرد  
 . قفس ، یک آبخوری اضافی  قراردهید(: درهفته اول برای هر1)

 باشند . نیپل دسترسی داشته 2الاقل به  ها پرندههمه  که (: مطمئن شوید2)

رپای جوجه آنها را اززیاز ه های کاغذ بپوشانید و هر روزیکیبا ورقروز 7(: کف قفس ها را الاقل برای3)

 .  ها بردارید
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  توجه :

 یج باید صورت بگیرد، مطمئن شوید کهحذف آبخوری های اضافی دوره آغازی بتدر 

  جوجه ها باندازه کافی به استفاده ازسایرآبخوری ها عادت پیداکرده باشند .

  ظیم با تن ،الزم است کهدقت شود . برای حفظ کیفیت بستر باید به میزان مصرف آب

 آبخوری ها یا نیپل ها از ریزش آب جلوگیری به عمل آید.

  عد ، بباید بطور روزانه تمیز شوند . ازهفته سوم به  هفته اول 2آبخوری ها برای

 آنها راباید بطور هفتگی تمیز نمود . 

 استاندارد درجه حرارت و رطوبت

ازه نده اهنگام ورود جوجه ها بطمینان یافتن ازاینکه وسایل وبستردربرای ا

تا  28ساعت در دمای  36حرارت سالن راالاقل  کافی گرم شده اند ، الزم است

 درجه نگاهدارید . 31

 درجه حرارت زیردستگاه گرمکن واطراف آن ســن

 ()سانتیگراد

 درجه حرارت سالن

 )سانتیگراد(

 

 رطوبت نسبی

 برحسب %

 

 لبه دستگاه هایزیر هاروز

 گرمکن

 متری 3 – 2در

 دستگاه های گرمکن

 حداکثر –حداقل  

 

0 – 3 35 29- 28 33- 31 55- 60 

4 – 7 34 28- 27 32- 31 55- 60 

8 – 14 32 27- 26 30- 28 55- 60 

15 – 21 29 26- 25 28- 26 55- 60 

22 – 24  25- 23 25- 23 55- 65 

25 – 28  23- 21 23- 21 55- 65 

29 – 35  21- 19 21- 19 60- 70 

 70-60 17 -19 17 -19  به بعد 35

 د .نمیباش بسیارمهم رخ می دهد ی اولراه تماس با بستردرروزها ازکه  اتالف های حرارتی  -توجه : 

 ای کیلو کالری به از 1450ت ع عی با هیتر2( یا  Brooderدستگاه گرمکن )2بکاربردن  -     

 جوجه توصیه می گردد . 1000هر      

 ساختمان سالن باید یکنواخت باشد .سر رطوبت نسبی در سرتادرجه حرارت و   -     
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 ن انهپراکندگی جوجه ها به عنوان بهترین 

 پراکندگی جوجه ها درهر تقسیمبا مالحظه میزان  روی بستر ، درپرورش 

 با آن ها  ، می توان به وضعیت سازگارشدن ( یا درکل سالن Penبندی ) 

 دمای محیطی پی برد : 

  دستگاه گرمکن بطورفشرده اجتماع کرده باشندوجه ها در زیرچنانچه ج  ، 

 درجه حرارت خیلی پائین است .

  ارت جوجه ها به نزدیک کناره های سالن پناه برده اند ، درجه حرچنانچه

 خیلی باال می باشد .

 برنامه نوررسانی برای ت ویق مصرف خوراک و رشد

 پرورش درآب وهوای گرم) سالن های باز ( پرورش درسالن تاریک یا نیمه تاریک روز

 شــدت نــور طول مدت روشنایی شــدت نــور طول مدت روشنایی

 لوکس 40 ساعت 23 وکسل 40 -20 ساعت 23 3 -1

4- 7 22 15- 30 22 40 

8- 14 20 10- 20 20 40 

15- 21 18 5- 10 19 40 

22- 28 16 5- 10 18 40 

29- 35 14 5- 10 17 40 

   

 23تا  22طی چند روزاول ، نگاهداشتن جوجه ها تحت باالترین برنامه نوری ) 

ای تحریک مصرف آب وغذا لوکس ( بر 40تا  30ساعت ( با بیشترین شدت ) 

لن بعد ازآن شدت نورباید به تدریج کاسته شود تا در سا دارد . ضرورت اساسی

ً به اندازه  15های بسته در سن   بهلوکس برسد . شدت نور 10روزگی ، تقریبا

 ها نیز بستگی خواهد داشت رفتارپرنده 

 برای تحریک رشد یبرنامه غذای

را  مصرف خود قادرنیستند، هفتگی  5سن خود تا مرحله ازجوجه ها دراین   

ی غذا تنظیم نمایند . برای اینکه رشد آنها به خوبی تحریک متناسب با میزان انرژ

روزگی ودرآب  28روزاول تا هوای معتدل ، از درآب وشود توصیه می کنیم 

اوی به اندازه کافی ح جیره آنهاروزگی ،  35اول تا وهوای خیلی گرم از روز
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باشد تا درهردو شده  به صورت کرامب یا حبه های خردانرژی بوده وپروتئین و

 گرم برسد . 290وزن بدن جوجه ها به حالت ، 

برای انکه جوجه های یک روزه شروع خوبی داشته باشند ، تعدادی ازنکات 

 آورده شده است .زیر کلیدی در

 نــکا ت کــلیـدی:

وید شای آب رسانی را بازنموده ومطمئن رسیدن جوجه ها ، لوله هازتا قبل  -

 شدکه هنگام رسیدن جوجه ها هیچگونه ماده ضدعفونی درآب ریخته نشده با

 ند ،گرد درارتفاع صحیح قرارداشته باش های نیپلی ودقت کنید که آبخوری  -

اید های گرد بوآبخوری ، ها  لی باید همتراز با چشم جوجهبخوری های نیپآ

 .ند روی بسترقرارگرفته باش

ای هلب جوجه ها کاغذ پهن کنید و روی کاغذ یا سینی زیر نیپل ها برای ج -

 کاغذی غذای اضافی بریزید .

رای تا به اندازه کافی آب ب را بازبینی کنید نیپل ها وآبخوری های گرد -

ه ید چکتأمین شده باشد . وقتی ازنیپل استفاده می شود جوجه ها با جوجه ها

یع ماد ووقتی جوجه ها به اندازه کافی آب آشامیدنآب را روی نیپل ببینند . 

ً به جره دوبار هانبدن آ ا هآن که جوجه ساعت بعداز 4یان افتاد )تقریبا

 درزیر دستگاه گرمکن قرارگرفتند ( توزیع غذا باید شروع گردد . 

 تمام این توصیه هابه شما کمک خواهد کرد تا :

 فتگی پایین باشده2 تا میزان تلفات وگله شروع خوبی داشته  -

 استخوان بندی وسیستم ایمنی جوجه کامل شود -

 یکنواختی گله ازهمان آغازدوره مناسب باشد -

 

 

   هفتگی ، آمادگی برای توانمندی های بالقوه تخمگذاری 16تا  4از
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هفتگی باید آماده ساختن  16تا  4بعدازیک شروع خوب ، هدف اصلی دردوره 

 موارد زیرباشد :راه با رشد هرچه بهترهم، جوجه ها برای تولید تخم مرغ 

 استخوان بندی -

 وزن بدن  -

 یکنواختی -

 دستگاه گوارشی -

 عملی گردد :تأمین موارد زیر ضمن این هدف ها باید

 صحیح بودن میزان تراکم وشرایط سالن -

 برقرای برنامه نوری متناسب با شرایط دوره پرورش -

 دقت دراجرای نوک چینی بطور استاندارد -

 دادن دراجرای برنامه تغذیه و روش های غذامدیریت صحیح  -

 شرایط سالن وتجهیزات آن

 قــفــس ها بـــســتر  

 17-10 10 -5 17-10 10 -5  سن )هفته (

 مترمکعب4 مترمکعب4 مترمکعب4 مترمکعب4 ( Kgساعت/حداقل ) تهویه

 10 15 10 15 پرنده / مترمربع میزان تراکم

 پرنده / مترمربع 

 ()آب وهوای گرم 

12 9 12 9 

 350 200   سانتیمترمربع / پرنده 

   100 100 پرنده / آبخوری وسایل آب رسانی

 پرنده / آبخوری 

 ) آب وهوای گرم (

75 75   

 (1)10 (1)10 8 9 پرنده / نیپل 

 6 4 7 5 سانتیمترتراف دانخوری وسایل دان رسانی

 23 25 23 25 پرنده / دانخوری گرد 

 . داشته باشند دسترسی نیپل 2به ه جوجه ها الاقل که هم: دقت کنید  (1)
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 برنامه غذایی

 انواع جیره های توصیه شده برای دوره پرورش باید متناسب با تکامل واقعی

 استخوان بندی ورشد وزن بدن پولت ها باشند. 

ود که برای روز یکم تا هفته چهارم توصیه می ش ( Starter diet) جیره آغازی

سکلت رشد اکند تا آنجا که ما از ادامه پیدانیز 6یا  5های فتهمی تواند برای ه

ً درطی  مطمئن هفته اول دوره پرورش صورت می  8گردیم . رشد اسکلت عمدتا

 .  گیرد

د ، شوه میتوصی 10تا هفته  4که برای هفته (  Grower diet) دهنده جیره رشــد

کامل  رشد بدن که آنجا نیز ادامه پیداکند تا 12یا  11می تواند برای هفته های 

ی ازآنجا که یکی ازهدف ها دردوره پرورش ، رشد مجرای گوارشی نیز م گردد .

ان ی توباشد ، این جیره رشد دهنده که معموالً دارای انرژی باال می باشد را نم

 به جوجه ها داد ، زیرا مصرف غذا با انرژی خیلی زیاد باعث 12بعدازهفته 

درآغاز تخمگذاری  ییکم شدن دریافت غذاگوارشی وکاسته شدن از رشد مجرای 

 خواهد شد . 

 هفتگی به رشد و 16( تا سن  Developer dietتوزیع یک جیره پرورش دهنده )

 تروه رشد دهنده کمجیراز ی آنکمک خواهد کرد زیرا انرژ افزایش حجم چینه دان

  .ی باشد ازجیره پیش ازتخمگذاری وغذای دوره تخمگذاری هم تا حد جزئی کمترم

( که  Medulary boneمغزاستخوان ) شکل بافت اسفنجیبه منظور تأمین رشد 

 به منزله مخزنی برای ذخیره شدن کلسیم برای شرکت در ساخت پوسته تخم مرغ

اهر ظتا زمانی که اولین تخمگذاری  17می کنیم ازهفته  توصیهما عمل می کند ، 

 ردد .یک جیره پیش از تخمگذاری مصرف گمی شود ،  

 توضیح : 

درقسمت مرکزی ق در خدارجی بع دی از اسدتخوان هدای بددن پرنددگان ازجملده اسدتخوان هدای ران ، جنداغ  ، 

(  Medullary boneدندده هدا و درشدت ندی ،  یدک مداده ندرم و اسدفنجی شدکل موسدوم بده مغدز اسدتخوان )

یل مدی گدردد وبده دلیدل وجود دارد کده درپاسدب بده تولیدد هورمدون اسدترومن درزمدان بلدوغ جنسدی مدرغ ت دک
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 عمدلذخیره کلسیم در آنها ، به عنوان منبع کمکی برای تأمین کلسیم در زمان ت کیل پوسته آهکی تخم مدرغ 

 دکتر عباسعلی قیصری و همکاران (   –) برداشت ازکتاب فرهنگ جامع علوم طیور  م.می کند . 

 

 گیرد . بررسی قرار می م روح م خصات هریک ازجیره ها دراین بخش مورد

 روش غذا دادن

هفتگای ماورد اساتفاده قرارمای گیرناد طاوری  16تاا  4روش های غذا دهی که بین 

 طراحی شده اند که :

مانده آنهاااااا دردانخاااااوری ـازتشاااااکیل ذرات ریزغاااااذایی و بجاااااا مانااااادن پسااااا -

 احترازگردد .

 مصرف سریع غذا باعث تحریک رشد چینه دان بشود . -

 مانده های ریز غذاییـت کیل پس

ده ها بطورطبیعی دانه خوار هستند وهمیشه بااخوردن داناه هاای درشات شاروع پرن

بااه دانااه هااای ریزاعتنااایی ندارنااد. جمااع شاادن ذرات ریزدرسیسااتم دانخااوری کاارده 

منجربه کم شادن دریافات غاذایی مای گاردد .بناابراین ، الزم اسات کاه دانخاوری هاا 

را تخمگذارنیزباید اجا همه روزه خالی شوند .این کار درمورد پولت ها و مرغ های

 شود .

 دریافت سریع غذا

هاد  چینه دان یک اندام ذخیره ای محسوب مای شاود . ایان انادام باه پرناده امکاان مید

مامی نیاز خود را برای ت که به اندازه کافی غذا دربعدازظهربخورد تا انرژی مورد

شاد طول شب تأمین نماید . افزایش مصارف غاذا در آغااز تخمگاذاری بساتگی باه ر

  دارد . فراگرفته است ش رفتارغذایی که پرنده دردوره پرور چینه دان ووتوسعه 

مصرف سریع غذا در دوره پرورش منجر به رشاد و توساعه چیناه دان مای گاردد . 

سرعت غذایی که می خورد بستگی دارد به این که چه موقعی مای خاورد و غاذا باا 

 چه شکلی دراختیارش قرارمی گیرد . 

 

 یافت سریع غذارذا دهی و دزمان های غ
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درهنگام صبح و بعدازظهر بیشاترغذا مای خورناد ، باه هماین طبیعی پرندگان بطور

 دلیل دانخوری ها باید درمیانه روز خالی شده باشد .

 ً سااعت قبال  3تاا 2 ما برای تحریک مصرف سریع غذا توصایه مای کنایم کاه تقریباا

حاوی داده شود . این زمان به ن شدن سالن ، تمامی جیره روزانه به پرنده ازخاموش

تاا فارا رسایدن صابح خاورده شاده باشاد . وقتای % از غاذا  50باید انتخاب شاود کاه 

ت شی خالی است ، پرنده هاا ذراروشنایی آغاز می شود به علت اینکه دستگاه گوار

 نااوع وسااایل غااذا دهاای  مطاابق بااا تغذیااه روزانااه را ماای خورنااد .ریزغاذایی را بهتر

ل الی مای مانناد ، طاووقتای دانخاوری هاا خا آغازکرد . تا 8تا  4ت توان بین ساعمی

ً  ،یش یابدافزابه تدریج  غذادهی بایدمدت   فتگای ه12تا  10به نحوی که درسن تقریبا

 بااینوصاف ، ممکانسااعت در روز خاالی بمانناد .  3تاا  2دانخوری ها برای الاقل 

ایی در صابح یاا در ست مطابق باا تجهیازات غذارساانی ، یاا یاک نوبات توزیاع غاذا

ذا زماان غا نوبت کوتاه مدت توزیع درنظربگیریم کاه  2بعدازظهر داشته باشیم ، یا 

  . أمین شده باشدتدهی به این ترتیب 

توزین هفتگی پرناده ازضاروریات باوده باه ایان ترتیاب مای تاوان مقاداردقیق غاذای 

 محاسبه نمود .  به مقدارتولید نسبت مصرفی را

 

د رشد سدنگدان مناسب وسنگریزه های غیرقابل حل ،می توان دان با شکل فیزیکی

 د . درایددن بدداره مددی توانیددد شددرح بی ددتری را در بددولتن  تغذیدده دررا تسددریع نمایدد

 دوره پرورش   مطالعه نمایید .

 

 پیگیری های مناسب با بازبینی هفتگی میزان رشد

ه بااحتماای بررساای هفتگاای وزن باارای کنتاارول تکاماال واقعاای گلااه یااک ضاارورت 

 حساب می آید :هرچه زودترباخبرشوید ، زودتر به اصالح می پردازید . 
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 هدف های موردنظردردوره پرورش

سان بلاوغ  بارایر انتظاا ماورد کاه وزن متناسب ،تولید یک گله یکنواخت و  -

 می باشد .جنسی 

باارای تااأمین رشااد وتکمیاال ، هفتگاای  4بدساات آوردن وزن صااحیح باادن در  -

 استخوان بندی

 با توسعه مناسب مجرای گوارشی، هفتگی  16تا  4دائمی بینحصول رشد  -

 هدف های مورد نظر دردوره تولید

 300% تخمگذاری تا اوج تولید الاقال  5اطمینان یافتن ازاینکه وزن بدن از -

رتا به همین دلیل هرهفته الزم است از سن صف گرم افزایش پیدا کرده باشد .

 د .هفتگی وزن بدن پرنده ها کنترول گرد 30

نخواهاد باود  رشاد مناساب اطمیناان ازنمایانگر کنترول مقدارغذای مصرفی  -

 : برحسب دوعامل زیرتغییرپیدا میکندزیرا احتیاجات پرنده 

          غذامیزان انرژی  -                 

 درجه حرارت سالن -                 

 وضعیت بهداشتی و سالمت گله -

 

 روش وزن ک ــی

زین توصیه می کنیم تو باید ثابت و ترجیحاً دربعدازظهر باشد . ما زمان وزن کشی

بطورانفرادی صورت گیرد . روش عملی این است کاه از صافحه مخصاوص وزن 

ً کشی استفاده شود چون به ما ام گرام داخل هیستو کان می دهد تا وزن ها را مستقیما

ی عیت گله نشاان ماپراکندگی وزن را در جم، این کاربه طورمختصر  . وارد نماییم

  دهد .

، یک برگه مخصوص کنترول وزنی ران ان می دهد که دربداالی جددول م خصدات اصدلی شدامل : تصویر زیر

ذکر شدده نام مزرعه ، شماره سالن ، تداریب وزن ک دی ، سداعت وزن ک دی ، سدن پرندده ، وزن مدورد انتظدار

، (زوزن میدددانگینا -10+ و %10ه هدددای %محددددودشدددامل ، یکندددواختی ) میدددانگین وزن ودرپددانین جددددول، 

      موتعداد وزن های خارج از وزن مورد انتظار)برحسب درصد( محاسبه وثبت گردیده است .
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 روش نمونه برداری

روی کاف بساتر صفحه تورسایمی سابک وزن را طاوری باه صاورت عماودی یک 

 قراردهیاد کاه یاک سار آنارا باا چناد قادم فاصاله و بصاورت دایاره باه سالن پارورش

بارای محاصاره  ( Pen) موسوم به پان یک فضا آن برسانید وبه این ترتیبدیگرسر

در ایان پان را تاوزین پرنده هاای موجاود تک تک گروهی ازپرنده ها درست کنید . 

 نمایید .

قطعااه پرنااده ، باارآورد مناساابی از میااانگین وزن  100الاقاال یاک نمونااه متشااکل از 

جازا چنانچه گله به پان هاای مینوصف ، ا با را نشان می دهد . گله بدن و یکنواختی

قطعه پرنده منظور شود وسپس معدل کال  50الزم است درهرپن تعداد، تقسیم شود 

   سالن محاسبه گردد .

 6یاا  5درسیستم پرورش به صاورت قفاس ، الزم اسات تماام پرناده هاای موجاود در

را باه مختلف سالن مرغداری انتخاب شده اند  تصادفی ازقسمت هایکه بطور سـقف

 . نمود وزن کشی به صورت زیر ، عنوان یک نمونه محاسباتی 
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انادازه گیاری درطای ایان دوره بااه زیارا هفتگای  :  4تاوزین کلای از صافرتا  -

 کار بسیارمشکلی می باشد .، عنوان یکنواختی 

 وزن کشی انفرادی بطورهفتگی هفتگی ،  26تا  4ازسن  -

 هفته یکبار 2وزن کشی به صورت هرهفتگی ،  35تا  26ازسن  -

 هفتگی به بعد ، یک بار وزن کشی درهرماه 35از -

 یکــنـواختـی

ماااورد قضااااوت  آن دیگر، ازروی یکناااواختیکیفیااات یاااک گلاااه ، بیشاااترازهرچیز

یااک مجموعااه هنگااامی یکنواخاات اساات کااه کلیااه وزن هااای موجااود  قرارمیگیاارد .

سات ا ، وقتیقرارگرفته باشند ویا  % میانگین 20دراجزای آن بین بعالوه و منهای 

 از میانگین واقع شده باشند . 10و منهای  10وزن ها بین بعالوه  درصد 80 که

 

سابکترین وسانگین تارین پولات  درصدازمیانگین ، 20بعالوه ومنهای  بین محدوده 

هاااا ازیاااک کیفیااات مشاااابه برخوردارهساااتند . فقاااط آن پرنااادگانی کاااه خیلااای ریااازو 

انچااه یکنااواختی درخااارج ازدامنااه هاادف الغرهسااتند را بایااد ازگلااه حااذف نمااود . چن

 : ، ازجملهکنترول گردد، الزم است علت های آن شناسایی وشد اب

 قرارگفتن آنفضای دانخوری و طرز -

 سرعت زنجیر داخل تراف دانخوری -

 کیفیت نوک چینی  -
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 وضعیت واکسیناسیون -

 ابتال به بیماری و انگل وغیره ... -

ا ی، باید مورد اصالح قرارگیرند وزن مطلوب  درکلیه موارد ، پرنده های زیر

م که هفتگی ازگله حذف شوند . ما برای سیستم قفس توصیه می کنی 8درسن 

یی و ردیف های باالهفتگی دسته بندی ودریکی از 6سبکترین پرنده ها غالباً ازسن 

 . تحت مراقبت باشند به تعداد مساوی درهرقفس طوری جای داده شوند که 

 

 ریفیک عمل ظ  –نوک چینی 

 دلیل صورت می گیرد : 2این عمل بطور طبیعی به  

  Cannibalismبرای جلوگیری ازکنده شدن پرها وهمنوع خواری  -

 غذایی های برای کم کردن از ریخت و پاش -

ی بایاد ا باا تجرباهظریفی اسات : فقاط شاخخ مخصاوص و بسایارمال عنوک چینی 

  اهاااپرناااده  د ،رانجاااام بدهااد . وقتااای ناااوک چیناای بطاااورغلط صاااورت گیاا اینکاااررا

 .  مشکالت وتأخیر رشد خواهند شددچار خوردن وآشامیدندر

 ســن نوک چــینـی  

ًً بستگی ـباره سرد تصمیم  به سیستم سالن دارد :ن نوک چینی اکثراً

شاادت  کااهباشااد  وقتاای هااا ، درسااالن هااای تاریااک ویااا قفااستولیااد درچنانجااه  -

 10 حااادودناااوک بایاااد در یاااک روزگااای یاااا در نورمصااانوعی پاااایین اسااات ،

 روزگی چیده شود .

 طبیعی بسیار شدیدسالن ها بصورت یکطرفه باز ویا درمعرض نورچنانچه  -

ری دستکا فقط یکبار،  انجام می شودباشد وتولید درقفس یا درسیستم بستر

کامل ازنوک زدن کافی نخواهد بود. تحت این کردن نوک برای جلوگیری 

 10یک نوک چینی سبک در :  بار اجرا گردد 2، نوک چینی باید  شرایط

 هفتگی  صورت می گیرد . 10تا  8روزگی و یکی دیگر دربین 
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 قسمت ( که امکان دسترسی به Alternative)ستم های جایگزینسیتولید در -

ق ، وجود دارد : نوک چینی باید مثل مورد فو طبیعینور باهای بیرونی ، 

  دوبار انجام شود .

دستورالعمل ها  رعایت هریک ازیه های فنی ذکرشده ، عالوه بر توص -

ورد ممربوط به تأمین رفاه و آسایش حیوانات نیز باید ومقررات منطقه ای 

  نظر قرارگیرد .

 نوک چینی در روز اول 

اول و درداخل کارخانه جوجه کشی ، پایش از گترین مزیت نوک چینی در روزربز

یلی کم هزیناه هم راحت ترصورت می گیرد و هم خاین است که  تحویل جوجه ها ،

 در ایجااد مشاکالتتمام می شود . این کارباید کامالً بطورصاحیح انجاام شاود تاا از 

  به حداقل برسد .اضافی نوک درآینده  رشد جلوگیری گردد ومرحله آغازی 

نوک جوجه هایی که در روز اول چیده شده است هنوزحساس بوده ، برای اطمینان 

 تاای بااه آب آشااامیدنی دسترساای دارنااد ، الزمبااه راح درسااالن پاارورش از اینکااه آنهااا

ی یاا آبخاوری هاا و است نیپل های فعال اضافی ، آبخوری های نیپلای باا فنجاانی هاا

  مرحله آغازی در گوشه وکنار قرارداده شوند . کوچک مخصوص برای شروع

  استفاده برای نوک چینی جوجه ها درسن یک روزگی عبارتند از : وردهای اصلی مروش 

 نوک چین خودکارهوشمند دستگاه -

 ویا با اشعه مادون قرمز فناوری لیزری -

 روزگی 10تا  7نوک چینی درسن  .  

روزگاای دارد ایاان اساات کااه اگاار بطااور دقیااق و  10تااا 7مزیتاای کااه نااوک چیناای در

صحیح انجام شود، واقعاً حداقل تأثیررا برتکمیال وزن بادن داشاته ودراکثرماوارد ، 
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دردوره پارورش بارای باار دوم هام ناوک چینای نماود نیازی نیست کاه پرناده هاا را 

    روش :

 ازروی دستگاه نوک چین انتخاب کنید بهقطر صحیح ومتناسب سوراخی با  -

 طعمیلی متری از سوراخ بینی ق 2نحوی که بتوانید نوک را درفاصله الاقل     

 نمائید     

ت نگاه دارید که انگشت شصت در پشا جوجه را دریک دست ، به صورتی  -

 سرجوجه قرارگیرد و نوک آن براحتی روی انگشت سبابه شما تکیه نماید .

لباه هاای  ، باه طارف بااال نگااه داشاته  ودرجاه  15زاویاه نوک جوجه را با  -

فشاار ، باا آرواره  جهات جلاوگیری از رشاد دوبااره و ناا متقاارن دو نوک را

  بسوزانید . ( Cauterization)  دستگاهداغ دادن به تیغه 

ثانیاه  5/2تاا  2باین  ساوزاندنمان تماس ناوک باا تیغاه دساتگاه بارای زمدت  -

 باید باشد. 

تاا  600، بین  یدستگاهعمل کننده و هرتیغه  برای هردقت شود که گرمای  -

  درجه سانتی گراد درهرساعت تنظیم شده باشد . 650

   هفتگی 10تا  8نوک چینی در 

کااه شاادت نااور را نماای تااوان دربرخاای شاارایط  بااویژه وقتاای  نااوک چیناای بااا تااأخیر 

کنترول نمود ) سالن هایی که یک طارف آنهاا بااز اسات ( ، توصایه گردیاده اسات . 

 مزیت این روش این است که نوک چینی را می توان بسیار دقیق انجام داد. 

باه عیب بزرگ این کاراین اسات کاه اگار باه صاورت غلاط اجارا شاود، رشاد پرناده 

                تا اضافه وزن پیدانماید .                تأخیرافتاده ، خیلی طول می کشد 

چیندی  یدا در قفدس بدا ندورطبیعی ندوک هفتگدی درسیسدتم بسدتر10تا 8مرغی که در

 شده
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 روش :

 انگشت خود را بین دو آرواره قراردهید . -

اساب قطاع کنیاد، باه نوک را ازروی محورطولی بطورعمودی وبا زاویاه من -

)ازمحال قطاع شاده تاا تقریباً نصاف طاولی ناوک سوزاندن ، نحوی که بعد از

  سوراخ بینی ( باقی بماند .

، مخصوصاً دور لبه هاای ناوک را باه دقات بساوزانید تاا از رشاد هرآرواره  -

 دوباره لبه های جانبی جلوگیری شود .

درجااه  750تااا  650حاارارت تیغااه را بااه طااور ماانظم کنتاارول نماییااد ) بااین  -

 سانتی گراد (

 

 انتقالنوک چینی هنگام 

غ پولت ها خیلی به مرحلاه بلاوتوصیه نمی شود زیرا چینی با تأخیرزیاد عمل نوک 

زماان زیاادی بارای جباران دریافات غاذایی عاادی و پیاداکردن  و وند شامی نزدیک 

درکشورهایی که طبق مقررات خااص  بااینوصف ، وزن بدن خود نخواهند داشت .

 ینیباازب ، دوباره نوک ها  انتقال درهنگامتوصیه می شود محلی اجازه می دهند ،  

 ماورد داشاته باشاد باه دساتکاریاگارالزم باشاد ، ناوک هرپرناده ای کاه نیازشوند تا 

 نوک چینی قرارگیرد .

 

 نکات قابل توجه : قبل از نوک چینی :

چنانچه گله ازنظرساالمتی در وضاعیت مناسابی نیسات و یاا از واکانش هاای  -

 نوک پرنده ها خودداری نمایید.رد، ازچیدن ب ناشی از واکسن رنج می

نوک چینی ، به  ساعت قبل وبعد از 48، به منظور جلوگیری از خونریزی  -

       اضافه نمایید . Kآب آشامیدنی آنها ویتامین 

بااا بررساای دسااتگاه مطماائن شااوید کااه تیغااه نااوک چااین داغاای الزم را داشااته   -

 وی نوک بشود .باشد ، ولی نه آنقدرزیاد که بعداً باعث ایجاد طاول برر
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 نکات قابل توجه : طی عملیات نوک چینی :

 عمل کننده باید دروضعیت راحتی قرارگرفته باشد ، تا همه نوک ها باه یاک -

  شیوه مشابه چیده شوند .

ی ازشدت عمل خودداری نمایید . سرعت خیلی باال)تعدادپرنده دردقیقاه (  ما -

 بکاهد . تواند شانس خطا ها راباالتربرده و از یکنواختی 

 وجوجاه ، باا کاغاذ سامباده پااک  5000 تیغه دستگاه را بعد ازاساتفاده بارای -

مرتبااه نااوک چیناای تعااوی   30000تااا  20000تمیزکنیااد و آنهااا را بعااداز 

   نمایید .

 دقت کنید که زبان پرنده درمعرض سوختگی قرارنگیرد  -

 

 نکات قابل توجه : بعدازنوک چینی :

 ریادرا درلولاه هاا بااال ببفشار آن ایش داده و سطح آب را در آبخوری ها افز -

 تا آشامیدن آب برای جوجه ها آسان شود .

وک دقت کنید که دانخوری ها عمق کافی داشته باشند ودر هفته اول بعد از ن -

 چینی هیچگاه خالی نمانند .

هرگونده  . عمدل کدامالظ ظریفدی اسدت وصدحیح انجدام دادن آن بسدیارمهم مدی باشدد، نوک چینی 

 واهی در دقیق چیدن نوک ، می تواندد بده زندده مدانی و یکندواختی گلده صددمه وارد سدازد کوت

ظ روی کلیه عملکرد های تولیدی آن تأثیرمنفی بگذارد .  نتیجتا
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 اصول کلی برنامه های نوری در دوره پرورش

جوجه ها نسبت باه تغییارات حاصاله در طای دوره  ناوردهی حسااس باوده وایان بار 

ن بلااوغ آنهااا تااأثیر ماای گااذارد .عااالوه بااراین ، مصاارف غااذا بااه شاادت تحاات ـااـس

 بنابراین ، برنامه هاای ناوری هادف هاای متفااوتی راتأثیرطول مدت روزمی باشد .

 درطی دوره پرورش ما میتوانیم رشد جوجه هاا را تحریاک کنایم و  دربرمیگیرند .

 ه ها تاوزن بدن جوج ما به به این دلیل است که بلوغ جنسی آنها را کنترول نماییم .

بطاوری کاه وزن   مای کنایم توجاه اساسای ، درصد تولیاد مای رساند 5زمانی که به 

ف رسیدن به تولیاد بااال در کال دوره ، باا منحنای هادآغاز تخمگذاری و از تخم مرغ

 مطابقت داشته  باشد . 

 برنامه نوری و رشــد

دلیاال  3 را جهاات ننااده ایبرنامااه نااوری عااالوه باار تااأثیر روی رشااد ، نقااش تعیااین ک

 اساسی زیر بازی می کند :

 رشد تدریجی دستگاه گوارش -

بایش ازهرچیااز، عاادت تاادریجی بادن بااه انتظارکشایدن باارای شاروع ساااعت  -

 (  Body clock) تاریکی 

 دسترسی به مواد تأمین های تاریکی خیلی طوالنی می شود ، وقتی دوره -

 کننده انرژی درزمان شب ممکن نخواهد شد .

 (peak)یا اوجاولین نشان می دهد که  مصرف آب ، خوردن و غذارفتارشاهده م 

می ن ، کآ و دومین اوج دوره تاریکی شروع ساعت مانده به 3تا 2دریافت غذا در

وج دوره های ا نایچینه دان درید اتفاق می افتد . بعد ازاینکه روشنایی می آ

  مصرف به عنوان اندام ذخیره عمل می نماید .

ای توسعه تدریجی بر ، آغازمرحله پرورشساختن یک دوره تاریکی دروارد 

 د .حائزاهمیت می باشقش ذخیره غذایی را بازی می کند ، که نظرفیت چینه دان 

کافو ت ، برای تأمین انرژی مورد نیاز شبانه،  بااینوصف ، مقدارغذای ذخیره شده

 . نمی کند
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Buyse (1993  ) ساعته  10تحت یک دوره  پولت هایی که مشاهده نمود که

 75ط ، فقآنهاند ، مقدارغذای ذخیره شده در مجرای گوارشی ه اقرار گرفت تاریکی

ه د .  سایر مؤلفین نیز برا برآورده می ساز ساعت 10مورد نیاز % ازانرژی 

جهت در، تالشی است که پرندگان  یرفتارغذایبنابراین .  همین نتیجه رسیده اند

رژی این که کمبود انگیرد . تصور میصورت آنها  ز شبانهتأمین انرژی مورد نیا

 . معقول به نظرمی رسد رابطه دارد یدر شب با طول مدت تاریک

 طول مدت روشنایی و رشــد

وجه های گوشتی کند کردن رشد ج درطول مدت روشنایی جهتکاهش سریع یک 

،  برعکس . ند مورد استفاده قرارمی گیردجوان هستکه  ومادرهای گوشتی هنگامی

 طول مدت نوردهی برای رشد مفید خواهد بود .گونه افزایشی درهر 

 طول بین ( رابطهبیست وچهارمین نمونه برداری تصادفی در) Eickelbornتجربه 

 .  نشان می دهد بطورواضح  رشــد را مدت روشنایی / دریافت غذایی و

 تأثیریک مدل کاه ی روشنایی روی رشد

 ساعت در روز (  طول دوره روشنایی ) سن

 20 20 روزگی 4-7

 16 16 هفتگی 2

 15 12 هفتگی 3

 5/14 8 هفتگی 4

 14 8 هفتگی 5

 5/13 8 هفتگی 6

 13 8 هفتگی 7

 5/12 8 هفتگی 8

 % ( 8)+731 678 روزگی)گرم( 56وزن در

 بیست وچهارمین تست نمونه برداری تصادفی ایکلبورن
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ماورد نظرقارار گیارد ، برنامه های ناوری  هنگام طرحطول مدت روشنایی باید در

ثبات  شکساتن رکاورد بارایدراینجاا فقاط مورد نظر هدفضمناً باید توجه داشت که 

 ترسیم منحنی رشد است .  وگزارش های رشد نیست بلکه پیگیری 

 

 کـنـتــرول بـلــوغ جنـسـی

 هماهسن درنقطاه آغااز تخمگاذاری واز نبرنامه های نوری ، کنترول کردمنظوراز

     باالتر ، جلوگیری ازتأثیرتغییرات طول طبیعی روزمی باشد . 

 نقش وزن بدن

پرورش  شرایطی که طول نور روز خیلی کوتاه استدرپولت ها  حتی وقتی -

  ضرورتی ندارد . تحریک نوری برای تحریک تولید ، ، یابندمی 

( نشااان داده کااه بااا طااول نااوری  1996) Lewisتجربااه انجااام شااده توسااط  -

% تخمگاذاری تغییااری پیاادا  50سااعت ، ساان ماارغ  در 10ریا برابربااا بیشات

یاک بنظرمیرسد کاه نکرده یا فقط اندکی فرق پیدا می کند . ازطرف دیگر ، 

 ، بلوغ جنسی را یک هفته به تاأخیر مای انادازد . ایان ساعته  8طول نوری 

 جوجاه هاا سااعت ،  درشارایط یکساان ، باا رشاد کمتاری کاه 8تأخیربلوغ با 

مای  توجیاه ( پیدا مای کنناد ، یا بیشتر)ساعته  10برنامه نوری  قایسه با درم

  گردد .  

. این مشاهدات درارتفاعات نزدیک به خط اساتوا ماورد تأییاد قرارگرفتاه اناد -

ا باما دیده ایم که با تغییرات خیلی جزئی در طاول روز، بلاوغ جنسای عمادتاً 

 وزن گرفتن کافی بدن ، فعال می شود 

 اع مکان ، تفاوت های مربوط به بلوغ جنسی باین تابساتان وزمساتان ،برحسب ارتف

 وبیشتراهمیت پیدامی کند . بیشتر ، یی که ارتفاع خیلی زیاد استدرجاها

   تحریک نوری
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تغییردوره نوری تآثیرفراوانی روی بلاوغ جنسای مای گاذارد . تحات بعضای  -

ی مشااهده هفتگا 6شرایط  ما میتاوانیم واکانش باه تحریاک ناوری را از سان 

 هفتگی می باشد .  12تا  10دوره حساس تر، بین  نماییم .

الاقال % تولید  ممکنسات  50برحسب  برنامه مورد استفاده ، سن گله برای  -

 پیداکند .هفتگی تغییر 6از

تحریااک نااوری ،  وزن پرنااده را هنگااام بلااوغ جنساای و دوران بعاادازآن و درنتیجااه 

زن ن که وزن تخم مرغ مستقیماً بستگی به ووزن تخم مرغ را تغییرخواهد داد ، چو

  .خواهد داشت بدن پرنده دراولین تخم گذاشتن

 75نسای ترآغازشاود ، وزن بادن مارغ دربلاوغ جوقتی برنامه نوری یاک هفتاه جلو

ر گرم کمتر می شود . تعداد تخم مرغ زیاد تر ، ولی وزن آن درحدود یک گرم کمت

 ، تحت(  Egg mass)  تولیدیاشته تخم مرغ به نظر نمی رسد وزن کلی انب خوهد شد .

،  به همین دلیل . (Lewis1997 قرارگیرد )جنسی ن بلوغ ــدر س تأثیرتغییرات مهم 

 پرنااده برحسااب وزن باادنبااه جااای ساان پرنااده ، زمااان تحریااک نااوری را بهتراساات 

 تعیین نمود . 

 هفتگی 47تا  27روزگی روی عملکرد آن از  127تأثیروزن پرنده در 

 پرنده وزن

 ) گرم (

 % 50سن در

 )روزها(

 میزان

 تخمگذاری

 وزن تخم مرغ

 ) گرم (

 ضریب تبدیل

 غذایی

1535 141 3/91 50/60 018/2 

1585 141 1/92 65/60 014/2 

1620 143 0/91 80/61 012/2 

1665 142 0/91 65/61 027/2 

Bougon 96 – Isabrown 
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 شــدت نــور در دوره پرورش

اطالعات کمی دردست است . بااینوصف ، بعضی کارهای پژوهشی  دراین مورد ،

( خاطرنشااان 1996) Morrisنشااان داده کااه شاادت نااور ماای توانااد خیلاای کاام باشااد . 

 کرده که شدت بیش از یک لوکس ، تغییری دربلوغ جنسی نداده است .

  د :، بهترین شدت نوری را تعیین نموزیرین درعمل می توان با توجه به نیاز های 

 رسی کردن پرنده ها به نحو مناسبنورالزم برای وا -

 میزان تاریکی سالن ) نورهایی که به آن نفوذ می کند (  -

 شدت نوری که طی دوره تخمگذاری باید قابل استفاده باشد . -

، (ازش ) سیستم سالن های تاریک یا بنات دوره پرورهای نوری باید با امکابرنامه 

ه و منحنااای وزن تخااام مااارغ ماااورد درخواسااات شااارایط تولیاااد ، آب وهاااوای منطقااا

 بازارمطابقت داشته باشد . 

 های نوری در سالن های تاریک .برنامه 

بااه آن نفااوذ ازخااارج  ماای تواناد ینااورهرگونااه کاه  درنظرماای گیااریم  نی راسااال  ماا

 تولیاد درآن درجاه  20تقریبااً  مکاان درارتفااعرا لاوکس  5/0ه وشدتی کمتاراز کرد

 د.نامه مربوط به سالن تاریک استفاده گردبر لن الزم است ازدراین سا  . نماید

تداخل مصنوعی برنامه نوردهی  شدت نورکه ازخارج وارد می شود در این میزان

 تغییاراتهرگوناه پرنده ها درطی دوره پرورش ، نسابت باه  . ایجاد نمی کندزیادی 

  مدت نوردهی ، واکنش خیلی خوبی را نشان می دهند .

جنسای بلاوغ زمان ، را بیاد دارید دوره های پیشین  حاصل از ردهایعملکحتی اگر

 کنید .  پیش بینی  یدمی توانبیشتررا 

           مدت نوردهی در طی اولین هفته ها

 به منظور کنترول و به حداکثررساندن رشد پولت ها ، توصیه می شود یک برنامه

ایان جاور  ا بکارببریاد .( ر slow step downناوری شاامل کام کاردن آهساته ولتااژ)

برنامه نوری مای تواناد باا عملکردهاای رشاد ویاا بلاوغ جنسای ماورد انتظارانطبااق 

  پیداکند .
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 مدت نوردهی و عملکردهای رشــد

 سااعت 23برناماه ای اسات کاه از  برنامه عادی یا کالسیک کم کردن آهسته ولتاژ،

 10بااثبیات ناوری تاا مرحلاه ت شروع می شاود و اولیه بعداز جوجه ریزیروز 3در

هفتااه ، برناماه  نااوردهی  6ادامااه پیادا مای کنااد . درطای ایان روزگای  43در سااعت

 ساعت درهرهفته کاهش می یابد .  2بطور گام به گام وتقریباً 

 نمی رسد ، الزم است سرعت کمآنچه که انتظارمیرود عملکردهای رشد به چنانچه 

ساعت را بدون هیچ  10ی رو کردن ازمدت نوردهی را کاهش داد . تثبیت نوردهی

د هفتگی شاروع کارد .  باا رشا 10یا  8تأخیرقابل مالحظه ای دربلوغ ، می توان از

جباران ، تاأخیربلوغ جنسای مشاهده می شود نوردهی طوالنی تربه سبب بهتری که 

  می گردد .

  مدت نوردهی در مرحله تثبیت و عملکرد های رشــد

تحریک کردن رشد همیشه برتحریک کاردن همانطورکه درقسمت قبلی اشاره شد ، 

 بلوغ جنسی قابل ترجیح می باشد :

رشادی کاه ممکان اسات طای دوره پارورش دربرخای جبران تأخیربه منظور -

 10، بهتراساات بااه جااای شااود درفصاال گرمترسااال ایجاااد شاارایط خاااص یااا

  Lewisد . همانطورکاهساعت نوردهی تثبیت شده استفاده نماو 12ساعت از 

 50سااعت ، روی سان تولیاد 10اده ، مدت زیادتریا برابرباا نشان د (1996)

 می گذارد . ری نداده یا فقط خیلی جزئی تأثیر% تخمگذاری تغیی

یااد چنانچه تقاضای بازار برای تخم مرغ هایی با میانگین وزنی باال خیلی ز -

خیلای طاوالنی کاه شاامل کام کاردن تادریجی باشد ، با اجارای برناماه ناوری 

 توان رشد را تحریاک نماوده ، بلاوغ را باه تاأخیر اناداخت .ولتاژاست ، می 

اضااافه کااردن ایاان دو برنامااه ، بااه خاااطرافزایش وزن باادن و تااأخیر بلااوغ ، 

 منجر به افزایش میانگین وزن تخم مرغ خواهد شد .

عاارض جغرافیااایی وصاارفنظرازنوع سااالن منطقااه ازهفتگاای ، درهر15ا تاا 6ازسان 

 نکند . ور روزهرگز افزایش پیدامهم این است که طول نمرغداری ، 
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 تحریک نوری برحسب :

ازآنجا که وزن بدن نقش عمده ای را درتعیاین منحنای وزن تخام مارغ در کال دوره 

معین بدن مارغ اجارا وزن  تحریک نوری باید مطابق باتخمگذاری بازی می کند ، 

 شود . الگوی وزن بدن عبارتنداز:

 م قهوه ای می گذارندگرم برای مرغ هایی که تخ 1300تا  1250 -

 ــد ذارنــی گـد مـگرم برای مرغ هایی که تخم سفی 1150تا  1100 -

 ناوردهی بایاد در هنگاام صابحافازایش  ر تحریکای ناور،کافی بودن تأثی به منظور  

 انجام شود .

عی باارای پاارورش درسااالن هااای بااا سیسااتم تاریااک وتولیااد درسااالنی کااه بطااورطبی

نگاهداشاته شاود  ، بااال دوره پارورشدرسرتا سرنورمی گیرد، الزم است شدت نور

  اجتناب گردد .های ناگهانی شدت نورافزایش تا از

ا کاه در زیار ارائاه  گردیاده فقاط جنباه راهنمابرنامه هاای پیشانهادی بارای ناوردهی 

مطاااابق باااا رشااای وبایاااد متناساااب باااا وضاااعیت واقعااای هااار مزرعاااه پروداشاااته و 

 باشد . عملکردهای بدست آمده از دوره های قبلی

 خط راهنما برای برنامه نوری جهت دوره پرورش دریک سالن مرغدار تاریک           

          

 برنامه نوری                برنامه نوری              برنامه نوری                     سن برحسب هفته     

  ای معتدلدرهو         فصل گرما         در                باتأخیردربلوغ                                             
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%  5مرحلاه ودر تحریاک ناوریبادن کاه باا  بارای ما رسایدن باه وزن توصایه شاده

آغااز تخمگاذاری ضروری میدانیم تا وزن تخم مرغ از،  را تولید صورت می گیرد

 . دباال بمانتمام دوره تولید همچنان ( مطابقت داشته و در Targetبا منحنی هدف )

 

 برنامه نوری در سالن های مناطق گرم

  درجه جنوبی 20درجه شمالی و  20بین عرض جغرافیایی 

اره ، تحاات اسااترس شاادید ماارغ هااای تخمگااذار درکشااورهای گرمساایرومناطق حاا

ایاان کشااورها اسااترس حرارتاای درشاارایط آب وهااوایی ایاان  می برنااد .گرمااایی بساار

داشاته باشاد . دریافات غاذایی کمترکاه در  ممکنست طی دوره های درازمادت اداماه

نتیجاه کااهش قادرت پرناده هاا بارای ازدسات دادن ایان دوره هاا مشااهده مای شاود ، 

  گرمای بدن می باشد .

میاازان رشااد پااایین تاار در دوره پاارورش و کاااهش تولیااد در دوره تخمگااذاری فقااط  

یم تنظاباه قادریط دراین شاراون که پرنده ها یجه تقلیل یافتن مصرف غذا است ، چنت

 رارت داخلی بدن خود نمی شوند .ح

. 

 گرمای زیاد و رشد پرنده

شاادن خااود  تکمیاالبااه  آنهااا ش باادنشااپورشااد پرنااده هااا تحاات تأثیرمرحلااه ایکااه پرو

  .هفتگی می باشد  6اً ، بعدازسن قرارمی گیرد که این زمان عمدت نزدیک می شود
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 رشد دردوره پرورش برحسب درجه حرارت محیط                                        

 

ی سی ماختاللی که معموالً درمیزان رشد ایجاد می شود ، منجر به تأخیر بلوغ جن

ه گون، بدون هیچهروقت که وزن بدن پولت ها به حد مطلوب برسددرواقع،گردد . 

یر هرچه رسیدن به این وزن با تأخ شروع به تولید می نمایند .، تحریک نوری 

 صورت گیرد ، شروع تولید آنها هم به تعویق می افتد 

اقدامات  و تولید ، ضرورت دارد که یبنا براین ، درچنین شرایط پرورش

  به مورد اجرا گذاشته شود : تمام دوره پرورشدرزیرازآغاز و

 دن واد بهترین وزن بمناسب ، به منظور ایج دستگاه های گرمکناستفاده از -

 . هفتگی 5االمکان در سن یکنواختی خوب ،  حتی 

ز انیم ازآنجا که میزان رشد با دوره نوردهی ارتباط دارد ، ما توصیه می ک -

تفاده شود تا به تسریع برنامه کاهش تدریجی ولتاژ برای روشنایی اس

 مصرف غذا و رشد پرنده کمک نماید .

کاستن ازمدت روشنایی که درهنگام عصرانجام می شود به مرغ ها امکان  -

ساعات خنک تر روز داد تا غذای نوبت صبح خود را زودتر ودر خواهد
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(   Specific heatحرارت ویژه)مرغ ها به آسانی تا بخورند وکمک می کند

 قبل ازآنکه هوای روز گرم تر شود، ازدست بدهند .غذا را درناشی ازهضم 

 باعث می شود که ، زود ترغذا دادن دربعد ازظهرها،هفتگی  6بعدازسن  -

ل درقب، تری دارند (  انرژی پائین ا های با ذرات درشت تر) کهمصرف غذ

درساعات صبحگاهی غذایی ریز. ذرات  گردد از شروع خاموشی بیشتر

رشد مجرای   این وعده غذایی موجب تحریک خورده می شوند .آسان تر

 گوارشی گردیده وبه افزایش مصرف درآغازتخمگذاری کمک خواهد کرد .

 

 ریک رشد بدنی واجب تر می باشد :حوغ جنسی ، تبه جای بل         

افت تولید به  منجر وزن بدن درآغاز تخمگذاری اگرخیلی کم باشد ، -

گی رفتن تلفات در دوره تولید بویژه دراثر برگشت بعدازپیک ، خطر باال

آن در  وادامه یافتن( ، پائین آمدن کیفیت تخم مرغ  Prolapse) پروالپس  مقعد

 لید خواهد شد .طول دوره توتمام 

یک تحریک نوری اگر خیلی زود انجام شود ، منجر به افت تولید بعد از پ -

 .% تولید  ، هیچگونه تحریک نوری ضرورت ندارد  2خواهد شد . قبل از 

% تولید ، درهنگام صبح باید صورت  2افزایش تحریک نوری ازمرحله 

 گیرد تا مصرف غذایی  درساعات خنک تر روز تسریع گردد .

ظ دراینجا به برنامه نوری توجه کنید که برای دوره پرورش رض هوای گرم ) عدرآب و لطفا

 شده است : درجه جنوبی ( ارانه 20رجه شمالی ود 20بین جغرافیایی 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

               

 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 کل نور

 ص6 ص6 ص5 ص4 ص3 ص2 ص  1 ش 12 ش11 ش10 ش 9 ش8 ش 7 ش6 روشنایی

 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 ش6 تاریـکی

 * ش = ساعات شب       * ص = ساعات صبح
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    اعات روزس                                                                         17تا  6بین ساعات   ل مدت نور طبیعی روز=طو   

 

سااعته 13درنظرگرفتن یک ساطح ثابات روشانایی درشرایط خیلی سخت ،  توجه :

 صبح شروع شود ، رشد بهتری را تأمین خواهد کرد .  5که از ساعت 

 ونوری  تحریک که با، را  % تولید 5درمرحله  وزن بدنما اجرای توصیه های مربوط به 

ی دانیم تا وزن تخم مرغ ها ازآغاز الزم م صورت می گیرد ،منحنی هدف  با مطابق

 باشددر تمام دوره تولید باال تخمگذاری و

 

  برنامه های نوری برای سالن های نیمه تاریک

 قبل ازپارداختن باه برناماه ناوری ماورد اساتفاده بارای دوره هاای پارورش وتولیاد ،

 الزم است به نکته های زیرتوجه گردد :

: شاودوتخمگذاری درنظرگرفتاه میه پرورش ساختمانی که برای دور الگوی -

 (Open house)سالن های بازیا (Brown-out)نیمه تاریک تاریک ، سالن های 

دارد کاه زماان  ت طبیعی روز بستگی به عرض جغرافیااییمکان : طول مد -

 مدت سال تعیین می نماید .غروب خورشید را درتمام های طلوع و
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جوجااه ریاازی  درفصاالیرگلااه هااا اگ:  ( Hatch date)تاااریج جوجااه درآوری  -

باه تولیاد مای مارغ هاا زود تر ،دت روز روباه افازایش باشادکه طول مشوند 

که طاول مادت روز رو گله هایی که درفصلی جوجه ریزی شده اند رسند تا 

 د . وربه کاهش می 

ی مفصل های مشابه ، همزمان با گله های قبلی ایجاد بلوغ جنسی معموالً در -

 شود .

 هاتعریف انواع ساختمان 

 یک سالن مرغداری تاریک درواقع ساختمانی است که کلیه نورهای نفوذی از تمام

لاوکس را تشاکیل بدهناد . ایان وضاعیت  5/0منافذ خاارجی آن جمعااً شادتی کمتاراز 

، نباوده (  Light – proofنشان میدهد که این سالن بطورکامل دربرابرنورنفوذ ناپذیر)

ریک به ت تولید کند ، باید به عنوان نیمه تالوکس شد 5/0چنانچه نفوذ نور باالتراز

 حساب آورده شود . 

مشااهده  حتی شدت نور کمتار ازایان هام روی عملکارد پرناده هاا تاأثیر مای گاذارد .

سااعت بعاد  3سااعت قبال و  3لوکس که  05/0شده است که نوری به شدت تقریباً  

ت مقایساه باا پولا، بلوغ جنسای را در گردیده ساعته روشنایی اضافه 8به یک دوره 

جلااو  ساااعت روشانایی نگهااداری شاده بودناد ، نزدیااک باه یااک هفتاه 8هاایی کاه در 

 بنابراین بارای یاک ساالن نیماه تاریاک ، الزم اسات ( . Lewis.1999انداخته است )

 برنامه نوری را با طول مدت طبیعی روز تعدیل نمود . 

 

 پرورش درسالن های نیمه تاریک

ه کراین قبیل ساختمان ها دشواراست زیرا همان طور کامل بلوغ جنسی دکنترول 

 غمر جنسی رشدسانات فصلی طول مدت روز بازهم برمیزان فوقاً اشاره شد ،  نو

ای هالن . بلوغ جنسی که معموالً درگله های موجود دراین قبیل س مداخله می نماید

 پرورشی ودریک فصل مشابه ایجاد می شود را همیشه باید مورد نظرداشت .



 31 

مؤثر  ایجاد یک تحریکبه منظورنوررسانی ، جدول های مورد استفاده برای 

اشته پولت ها تأکید د هنگام انتقالطول مدت طبیعی روز در الزم است بهنوری ، 

هفتگی ، 14ز به منظورجلوگیری ازهرگونه افزایش روشنایی درقبل اد . نباش

از ، کوتاه تر یک نوریهفتگی و تحر 8دوره بین در کل مدت روشنایی نباید هرگز

 باشد .  طوالنی ترین روز طبیعی

 

 پرورش در دوره ای که طول مدت روز کوتاه می شود 

 دهد ،روی میدربلوغ جنسی برای کاستن ازتأخیری که بواسطه کوتاهی مدت روز 

 با :ما توصیه می کنیم 

* وقتی که وزن بدن بواسطه افزایش طول مدت نور روز بر روی منحنی       

 تحریک نوری را شروع کنید ، با :ته است فهدف قرارگر

 2ساعت درصبح برای مرغ های تخم قهوه ای 

 1 ساعت درصبح برای مرغ های تخم سفید 

 ،ساعت روشنایی  15تا رسیدن به  ساعت به ازای هرهفته ، 1* سپس افزودن

 % تولید .  50درمرحله 

 

 پرورش در دوره ای که طول مدت روز زیاد می شود 

منجر به ضعیف ترشدن کلیه  رای پیشگیری از بلوغ جنسی زود هنگام کهب

ته و تخم مرغ ، سایـز تخم مرغ ، کیفیت پوس تعدادازجمله های عملکردی ) معیار

 : های زیرتوجه نمود  توصیه باید به زنده مانی گله ( می گردد ،

 معادل با طول مدت طبیعی روزی، رساندن منحنی روشنایی به خط ثابت  -

تحریک درمعرض  قراراست ، برنامه ریزی شدهن ــدر سپولت ها  که

 .  قرارگیرند نوری
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شروع تحریک نوری هنگامی که منحنی وزن بدن ، بواسطه افزایش یک  -

الگوی وزن زیاد شدن طول مدت روز، روی منحنی  ساعت درصبح و

(Target . ) ( قرارمی گیرد ) درمرغ های تخم قهوه ای و تخم سفید 

 فزودن یک ساعت به ازای هرهفتهسپس ا -

 رعایت تحریک نوری جهت توجه به نکات زیر حائز کمال اهمیت می باشد :

 ن مرغ ــزمان تحریک نوری همیشه باید برمبنای وزن بدن باشد ، نه س -

وقتی طول مدت روز به حداکثرخود نزدیک می شود ، تحریک مؤثرنوری  -

 همیشه دشوار می گردد .

ه ک نوری کافی و مؤثر ، ما اضافه کردن نور صبح ببرای ایجاد یک تحری -

 جای نورعصر را توصیه می نماییم . 

 

 وفق دادن برنامه های پرورش با شرایط دوره تولید 

 تولید در سالن های با بستر طبیعی

ست ممکنبه یک سالن پنجره دارل پرنده ها از یک سالن پرورش نیمه تاریک انتقا

ه   کازد . تحت این شرایط ، خطرزیادی وجود دارد بلوغ جنسی را تاحدی جلوبیند

 در وقتی که شدت نورزیاد می شود ، الغرمانده باشند . مرغ ها 

 شده دراین شرایط ، برای اینکه برنامه نوری مؤثری داشته باشیم و این خطر کم

 لوکس را به عنوان یک حد اقل 40باشد ، ما کارکردن با شدت نوری معادل با

  . ه می نماییم توصی درپرورش
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 )ساعت( هفتگی 15دوره روشنایی درسن سن  و/ یا  وزن

 

 >  10 11 12 13  =14 

      

 23 23 23 23 23 روز     3تا  1

 22 22 22 22 22 روز     7تا  4

 20 20 20 20 20 روز   14تا  8

 18 18 18 18 18 روز 21تا  15

 16 16 16 16 16 روز 28تا  22

 15 14 14 14 14 روز 35 تا 29

 14 30/13 13 13 12 روز 42تا  36

 14 13 30/12 12 11 روز 49تا  43

      کاهش طول مدت روز:

     10 روز 49بعداز 

 16 15 14 13 12 ( 1می شود) BWRوقتی وزن بدن مطابق با راهنمای 

BWR 30/16 30/15 30/14 14 13 + یک هفته 

BWR  +2 30/16 16 15 30/14 30/13 هفته 

      افزایش طول مدت روز :

 14 13 12 11 10 روز 49بعداز 

 15 14 13 12 11 (1می شود) BWRوقتی وزن بدن مطابق با راهننمای 

BWR30/15 30/14 14 13 12 + یک هفته 

BWR  +2 16 15 30/14 14 13 هفته 

 اعت برسدس 5/16تا  15% تولید ، به  50تا درمرحله ،اضافه می شود نیم ساعت بعدارآن: به ازای هرهفته
  BWR( =  Bodyweight Reference: معیارراهنما برای وزن بدن ) (1)

 گرم 1 300و  1 250برای مرغ های تخم قهوه ای بین  -

 گرم 1 150و  1 100برای مرغ های تخم سفید     بین  -

 

 تولید در سالن مرغداری تاریک

ستن همین منظاور در دوره پارورش توصیه ذکرشده درباال، درست برای بکارب

ماای باشااد . خاطرنشااان ماای سااازد کااه انتقااال از یااک سااالن پاارورش بااا سیسااتم 

کناد تخمگذاری تاریاک ، رسایدن باه بلاوغ جنسای را به یک سالن ، بسترطبیعی 

ن کان الزم است ازایحتی االمرا به تعویق می اندازد . شروع تخمگذاری کرده 

 برقرارکاردرود پرناده هاا  یاک دوره روشانایی نموده ، در بدو و کار خودداری

از  بعادنیز شدت ناور را هنگام انتقال باشد وطول مدت روز درکه طوالنی تراز

 تنظیم نمود . ، اتمام عملیات انتقال

رسددیدن بدده وزن توصددیه شددده بدددن درزمددان تحریددک  : عقیددده مددا ایددن اسددت کدده

خددم مددرغ کدده دسددتیابی بدده وزن تبددرای  ،% تخمگددذاری 5 مرحلدده بددهنددوری و

ظ در کددل دوره تخمگددذارییددآغدداز تولدر مطددابق بددا منحنددی )هدددف (  ، د و متعاقبددا

 .می باشد  برخوردار از اهمیت زیادیباشد 
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 دوره تــولــیــد :   

 ل وشروع تخمگذاریانتقا

اساترس عماده ای ، انتقال از مزرعه پرورشی به تشاکیالت مرباوط باه تخمگاذاری 

طوباات  ...(  یاارات محیطاای ) درجااه حاارارت ، رتغی سااطهاومحسااوب ماای شااود کااه ب

مادت یاک این عملیات هرچه سریعتر وترجیحااً در د .وتجهیزات جدید ایجادمی گرد

 روز باید به طور کامل انجام گیرد .

میاازان دریافاات غااذا زمااان انتقااال وپیااک تولیااد ، یاک افاازایش سااریع در پـاـس ، بااین

 تأمین کند :موارد زیر را ضروری می باشد زیرا پرنده باید 

 زمان بلوغ برسددرتا به وزن مناسب ،     خود را بدن  رشد  -

 تا به پیک تولید برسد،     را  احتیاجات خود -

  . افزایش بدهدتا سریعاً وزن تخم مرغ را      ، احتیاجات خود را -

 ســن انتـقـال

هفتگاای 15هاام در هفتگاای ، شاااید 16مااا توصاایه ماای کناایم انتقااال پرنااده هااا در ساان 

 هفتگی برسد .17گیرد ولی هیچگاه نباید به بعداز رتصو

 به خاطر استرسی کاه باه پرناده هاا درحاین جابجاایی وبالفاصاله بعاد ازآن وارد مای

 زیرباید رعایت شود : موارد شود ،

اساات کااه انتقااال بایااد تااا قباال از  نموضااوعی کااه باای نهایاات اهمیاات دارد ایاا -

ثلی مین رشد اندام های تولید شده باشد : بیشتر ظهوراولین تخم مرغ ها کامل

روز قبال ازاولاین تخام مارغ صاورت مای  10) تخمدان و تخمراه ( درطاول

 گیرد .

ال انتقاای الزم را الاقل یک هفته قبال ازتوصیه ما اینست که واکسیناسیون ه -

 انجام دهند ، تا دریافت واکسن بخوبی صورت گیرد .

روز قباال  سااه،  بهتاارین زمااا ن باارای تجااویز ضااد کاارم ، درصااورت لاازوم  -

 . ازانتقال می باشد
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 نی شاااادن عملیااااات آن ، غالباااااً منجربااااه تعویااااق یااااا طااااوالتأخیردرانتقااااال و -

درسیسااتم افاازایش خطرتخمگااذاری روی بسااتر تخمگااذاری وتلفااات باااالتر و 

 می گردد .های غیر قفسی 

 قابل توجه در بارگیری و حمل نــکات

ام پرناده هاا درهنگاملیاات انتقاال هاای ناشای ازعرعایت قوانین زیر بایاد اساترس با 

    :  ه شودرساندارگیری و دوره بعد ازحمل آنها به حد اقل ب

نی مجرای گوارشی پرنده ها درهنگام بارگیری باید خالی باشد ، ولی تا زماا -

 که بارگیری بشوند باید به آب آشامیدنی تازه دسترسی داشته باشند .

دت شبانه روز برای حمال آنهاا مبهترین زمان را در بسته به اوضاع جوی ، -

 انتخاب نمایید .

غیاره  ه هاای مخصاوص حمال ، کاامیون هاا وها ، سابدها و محفظاکلیه جعبه  -

 باید بطورکامل تمیزو ضدعفونی شوند . 

 ،دقت شود که هوا بطور آزاد از بین سبد ها و جعبه هاا گاردش داشاته باشاد  -

وق هااا یااا ساابد هااا صااند ولاای پولاات هااا درجریااان مسااتقیم هااوا قرارنگیرنااد . 

مخصوصاً در هنگام گرما و مسیرهای طوالنی ، نباید بیش ازظرفیت پولات 

 داشته باشند .

 از توقف های غیرضروری درمسیرحمل باید خود داری شود .  -

 

 

 برای ت ویق پولت ها ایروشنایی به عنوان وسیله 

 با محیط جدیدسریع در سازگاری  

 یاواحد تخمگذاری رسیدند ، الزم است روش هابالفاصله بعد ازاینکه پولت ها به  

ا و هاتا آنها به محیط جدید ، مخصوصاً به سیستم قفاس  گذاشت اجرارا عمالً به زیر

 آبخوری ها عادت پیدا کنند .

 ساعت روشنایی داده شود 22دراولین روز  -



 36 

برای مدت روشنایی ، برحسب اینکه چه برناماه ای در دوره پارورش اجارا  -

 یم گیری شود . شده ، باید تصم

ن روز افزایش دهید تا به پرنده هاا درتاریاک تاری 7تا  4برای  را شدت نور -

 قفس ها کمک شود که آبخوری های نیپلی را پیدا کنند .

شاادت یابااد ،  ماای اینکااه دریافاات آب بطااورطبیعی ادامااهبااا اطمینااان ازسااپس  -

 ی بایشتدریجاً کاهش دهید . نوری که شدت آن زیاد باشد ، بارای مادتنوررا 

  را افزایش دهد . ( pecking) روز می تواند خطرات پرخواری 7از 

    ت ویق پولت ها به مصرف آب

ت ند . میازان آب ازدسااـاـانتقاال بااه خشاگی بیفت پرناده هاا مای تواننااد درطای عملیاات

 % درساعت است . 5/0% و  3/0رفته، برحسب شرایط جوی بین 

در  به آنها ،غذا خوردن ، آب مصرف نمایند : نبودن غذاپولت ها باید قبل از -

 بهتر کمک می کند . پلی ـپیداکردن آبخوری های نی

 د .دقت کنید که لوله های آب ،  قبل ازرسیدن پولت ها تمیزوآبکشی شده باش -

نی نید  سسیستم آبرسااـساعت صبرکنید و ببی 4تا  3توزیع غذا ، مدت قبل از -

 خوب کار میکند یا نه ؟

 درچناد پارورش پیادا نکارده باشاند  ، چنانچه پولت ها با آبخوری های نیپلای -

 اجازه دهید تا کمی آب چکه کند .  و فشار آب را کم کرده،  روز اول 

هتراسات چنانچه استفاده از نیپــل ها برای دوره تولید پیش بینی شده باشد ، ب -

ری مااورد وپولاات ، الاقاال یااک نیپاال بااه سایروسااایل آبخاا 200بااه ازای هاار 

 ً  مدرسه نیپل ها ( اضافه نمایید .  مصرف در دوره پرورش ) یا اصطالحا

 قراردارد .اهمیت کنترول روزانه مصرف آب ، دردرجه اول  -

 

 تــغـذیــه برای نــیازهـای فـیزیــولــژیــکــی

 Medullaryاولین تخمگذاری ، بافت مغازی اساتخوان )هفته پیش از 2تقریباً  -

bone ) ان مخزن ذخیره کلسیم برای تشکیل پوسته تخام مارغ عمال که به عنو
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 ( Pre – lay)تخمگذاری نا براین، یک جیره پیش ازمی کند ، رشد می یابد . ب

برای این سااختار اساتخوانی ، بایاد  ، کلسیم وفسفر باشد که حاوی مقدارکافی

%  2ایاان جیااره بااه محاا  آنکااه میاازان تولیااد بااه  .مااورد اسااتفاده قرارگیاارد 

تااا ازکاااهش تثبیاات  بایااد بااه جیااره مخصااوص تخمگااذاری تباادیل شااود رسااید

بعضاای پرنااده هااا  جلااوگیری بااه باادن ( در Demineralization)شاادن  معاادنی

  عمل آید .  

کاه د ماورد اساتفاده قراردهیاتخمگاذاری دوره اولیاه بارای  سپس ، یک جیره -

 ط باه% باالتراز جیره مربو 7) درحدود های آمینه حاوی مقدار زیادی اسید

 اشــد .بعدازپیک ( ب

تولیاد  تکمیل دساتگاه با این غذا، نیازهای اولیه مربوط به تولید ، رشد بدن و -

  . می گرددمثل تأمین 

 ت ویق پولت ها به مصرف غذا

ا تافزایش پیدا کند  %40پیک تولید باید درحدود مصرف غذا ازآغاز تخمگذاری تا 

مایناد نخم مرغ و رشد بدن خود را تاأمین تبتوانند نیازهای مربوط به تولید پولت ها 

.  

باه ماورداجرا گذاشاته تحریک اشتها ودریافت غذا الزم است توصیه های زیربرای 

 شود :

ه کااالمکان باید نزدیک به دمایی باشد دمای سالن درابتدای تخمگذاری حتی  -

 درجاه24دماای بااالترازعاادت پیاداکرده بودناد . در پرورش باه آن پرنده ها 

 می کاهد ، ومیزان رشاد ها گراد در آغاز تخمگذاری ، از رشد پولت سانتی

  د . بی نهایت کاهش می ده درجه ، 28درباالیها را آن 

 تغییرات گرمایی را درسالن به حد اقل برسانید .  -

سااعته روشانایی مناساب  15% رسید ازیک دوره  50وقتی میزان تولید به  -

 استفاده نمایید .
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میاناه دوره تااریکی باه پولات هاا ت روشنایی اضافی درساع 2تا  5/1 تأمین -

کمک مای کناد تاا وزن بادن  خاود را باا مصارف غاذای خاارج از برناماه باه 

 ( .  Midnight feedingاندازه صحیح برسانند )تغذیه نیمه شبی :

توزیع غذایی را برحسب تجهیازات موجاود درساالن محادود نماییاد تاا  دفعات -

خااوردن ذرات  ورقاباات ماارغ هااا در ) selective feeding) دانااه گزیناایاز 

 این امر منجربه عدم یکنواختی گله خواهد شد .  درشت جلوگیری گردد چون

سااعت آخار روز   6% غاذا در 60اوقات غذا دهی را طوری تنظیم کنید که  -

سااعت وساط روز خاالی ماناده  3 – 2خورده شده باشد و دانخوری ها برای 

 در تاه دانخاوری هاا و نتاایج منفای ت ریز غاذاباشند .این روش از تجمع ذرا

  ن روی دریافت غذایی جلوگیری خواهد کرد .متعاقب آ

% آن  80 کاه ) یک جیره تخمگذاری که حاوی دانه های نیمکاوب غاالتاز -

  استفاده نمایید .باشد میلی متر(  2/3تا  5/0با قطر 

 توجه به معیارهای محیطی و تولیدی

 ین به شما کمک خواهد کرد تاا تحاوالت واقعای گلاه راکنترول دقیق معیارهای زیر

 : مورد استفاده قراردهیدعملکرد های آینده رسیدگی به طی این دوره حساس برای 

 مصرف غذا ) بطورروزانه ( -

 مصرف آب ) بطورروزانه ( و نسبت آب / غذا -

 حداکثر ( و رطوبت نسبی ) بطورروزانه (  –درجه حرارت ) حداقل  -

ا تان ) بطورهفتگی تا پیک تولید ( ، با وزن کشی پرناده هاا تغییرات وزن بد -

 هفتگی 35سن 

 روزانه در هفته های اول تخمگذاری (  تغییرات وزن تخم مرغ ) بطور -

    اصول کلی برنامه های نوری طی دوره تولید

 در دوره های تولید وهمچنین پرورش ، برنامه نوری تأثیرفراوانی بر مصرف غذا

این ، پرناااده هاااا درطااای دوران زنااادگی خاااود نسااابت باااه تغییااارات عااالوه بااار دارد .

 روشنایی بسیار حساس می باشند .
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 هدف ازیرنامه های نوری در دوره تولید عبارت است از :

 تحریک رشد درآغاز تخمگذاری -

 خنثی کردن اثرات مضر ناشی ازکاهش طول مدت طبیعی روز -

 ظیم شدت نورکنترول قابلیت زنده مانی پرنده ها با مدیریت درتن -

 بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ  -

متناسااب کااردن ماای توانااد شااامل  ، برنامااه هااای نااوری در دوره تولیاادسااایرتأثیرات 

وزن تخم مارغ باا درخواسات باازار ، بهباود کیفیات پوساته یاا کنتارول دریافات غاذا 

   برای برخی نژادها نیزباشد .

  ناییبه تغییرات روشنسب حساسیت مرغ ها 

، برنامااه نااوری دردوره تولیااد ، بایااد درتااداوم برنامااه نااوری مااورد  دردرجااه اول

لید باه استفاده دردوره پرورش باشد . ما باید دقت کنیم که دوره روشنایی درسالن تو

 همان مدتی باشد که پرنده ها درآخرین روزقبل ازانتقال خود داشتند .

روشانایی حسااس ازآنجا که مرغ ها در کل دوره تولیاد خاود نسابت باه کااهش مادت 

 هستند ، طول مدت روز )فاصله بین روشن کردن ها و خاموش کردن ها ( نباید در

  دوره تخمگذاری تقلیل پیداکند .

 ساعت ، در سالن های تاریک لزومی ندارد . 16طول مدت  روزبیشتراز -

 همیشاه،  هستند یا نیمه تاریکداشته و طبیعیدرساختمان هایی که روشنایی  -

 ناور مادت ن طول ناور روز خاود داری  نماوده  وهنگاامی کاهباید ازکم کرد

ن است ، به نحوی روشنایی تأمین شود که زماان ددرحال کم  شطبیعی روز 

با طلوع و غروب کردن خورشاید منطباق  ، های خاموش و روشن کردن آن

  شده باشد .

 برنامه های نوری در آغاز تخمگذاری : 

 % تولید 50ساعت درمرحله 15
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% نسابت باه سیساتم  50تاا  40تگی تا پیک تولید ، مصرف غذا بایاد باین هف 17از 

زن کند تا نیازهای مربوط به رشد ، پیک تولیاد و زیااد شادن و پرورش افزایش پیدا

 تخم مرغ درآغاز تخمگذاری تأمین گردد .

 هفتگی 28تا  18گرم رشد بدن در بین  350 -

 . حله پیک تولیدرمدرروزانه تخم مرغ انباشته  گرم  تولید 58ازصفر تا  -

هریااک ساااعت مقدارغااذای خااورده شااده بسااتگی بااه طااول ماادت نااور روز دارد . 

 .گرم تغییرمی دهد  2تا 5/1تغییردرطول مدت روز ، میزان دریافت غذایی را بین

جهاات تحریااک افاازایش دریافاات  ساااعت روشاانایی 15الاقاال  اجاارای باارای اینکااه* 

دوره  کااه، مااا توصاایه ماای کناایم اشاادامکااان پذیرب% تولیااد  50مرحلااه  در غااذایی

ن ، رای کلیاه پرنادگاتولیاد با میازان . آغاز تخمگذاری افزایش دهیاد روشنایی را از

،  یآغاز تخمگذاری تعیین می شاود . شاروع روشانایبوسیله مقدارغذای دریافتی در

 ممکن است بطورهمزمان صورت گیرد .  ساعت هم2مقدمتاً با یک ساعت ونیم یا 

 ت روشنایی در نیمه شبساع 2تا  5/1

 این روش به فراوانی انجام می شود ، چون مصرف غذایی ورشد پرنده را درآغاز 

سااعته تاداخلی بااا  2یاا  5/1مای نمایااد . اضاافه کاردن ایان نااور تخمگاذاری تحریاک

 5ز اخواهیم درآغاز تخمگاذاری ) معماوالً برنامه نوری معمولی ندارد . وقتی ما  ب

ایان  ، گاذاردکاه نورقطاع مای شاود ، تاأثیری روی تولیاد ندرهرزماان  درصد ( ویاا

پرنااده متوجااه قطااع ایاان برنامااه بااه صااورت یااک .  یم اجاارا کناایمبرنامااه را ماای تااوان

 کاهش در دوره نوری نمی شود .

 اصول این روش :

ساعت بعادازخاموش کاردن نورهاا زده شاود .  3کلید روشنایی باید درحدود  -

هفتگاای مطااابق بااا منحناای  30ساان  چنانچااه وزن باادن و مصاارف غااذایی در

 استاندارد باشد ، این روشنایی را می توان متوقف نمود .

 این برنامه را می توان در تمام دوره تخمگذاری همچنان ادامه داد .  -
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هفتگی متوقف می شود ، برای اینکه ازخراب  30وقتی این روشنایی درسن -

شاود ، مای تاوان  شدن کیفیت پوسته )ورنگ آن ( دراواخرتخمگذاری کاسته

برناماااه روشااانایی را دوبااااره شاااروع نماااود .  برقاااراری روشااانایی درآخااار 

یان تخمگذاری برای این نیست که دریافت غذایی افزایش پیداکند ، بلکاه باه ا

منظوراست که به مرغ امکان داده شاود تاا دردوره ای کاه پوساته شاکل مای 

 گیرد بتواند از سنگ آهک ) کلسیم ( مصرف نماید .

ه اطق گرم یا درمقاطع کوتاه مدتی که هوا گرم می شود ، اجرای برنامادرمن -

نوری درنیمه شب ، به علت تحریاک دریافات غاذایی در شارایط خناک تار، 

 از اثرات نا مطلوب گرما می کاهد . 

بعاداز روشان در چنانچه ممکن باشد ، ما یاک توزیاع کوتااه مادت غاذایی  را -

 شدن سالن توصیه می نماییم .

 شب بین ساعاتفاصله ساعته در 2برنامه روشنایی یک  ایتأثیراجر

 وزن مخصوص پوسته تخم مرغ مصرف غذایی ) گرم/ روز( روشنایی

 2تجربه  1تجربه  2تجربه  1تجربه  )ساعت(

 0790/1 0722/1 8/116 7/127 22تا  6

 0792/1 0714/1 1/118 8/128 20تا  4

 و 20تا  6

 1تا  23

9/131 0/122 0726/1 0806/1 

Grizzle(1992) 

 

 

 برنامه های چرخ ی نوردهی

این برنامه ها فقط درساختمان هایی که دربرابرنورغیرقابال نفاوذ هساتند مای توانناد 

یاا  6 – 4 – 2ساعت شابانه روز باه چرخاه هاای  24مورد استفاده قرارگیرند . کل 

ه  ساعته تقسیم بندی مای شاوند . هرچرخاه شاامل یاک دوره روشانایی و یاک دور 8
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تاااریکی ماای گااردد . طااول ماادت روشاانایی درهرچرخااه را ماای تااوان درطاای فصاال 

 تخمگذاری تغییر داد .

د باا تااثیرات مثبتای کاه روی معیارهاای زیار دارنااین برنامه های منقطع روشانایی 

 بخوبی شناخته شده اند:

 رنگ و استحکام پوسته تخم مرغ  -

 وزن تخم مرغ  -

 کنترول جمعیت مایت قرمز -

 ن مرغها و مدیریت بر ضریب تبدیل غذاییسرزنده ماند -

رغ تأثیرات فیزیولژیکی چنین برنامه ها به شرح زیر می باشد : قرارگارفتن تخام ما

باارای خااروج ازباادن ماارغ ، ازحالاات یکزمااانی  Oviposition))دروضااعیت نهااایی 

باه ایان سااعت امکاان پاذیر مای گاردد .  24خارج شاده و تخمگاذاری درتماام طاول 

شکل گیری یک تخم مارغ  افازایش پیادا مای کناد کاه خاود باعاث  ترتیب مدت زمان

 د ، ولی تعداد تخم مرغ های گذاردهدرصدی وزن تخم مرغ می گرد 3تا  2یش افزا

 شده را به همان نسبت کم می نماید .

 درعــمــل:

این برنامه اگرتخم مرغ های درشت تر ازلحاظ اقتصادی با صرفه ترباشد ،  -

ی مگذاری ، ازجمله مراحل اولیه ، قابال اساتفاده ماها درهرزمان ازدوره تخ

 باشند . 

 کلازاین برنامه ها ، ما توصیه می کنیم که همان  هریکدرآغاز بکاربردن  -

 ساعات نوری درهرروز را تا چند هفته حفظ نمایید . 

مطابق باا تغییار میازان مصارف غاذایی ، یاک افازایش تادریجی درهاردوره  -

این کااهش درکال دوره روشانایی تاأثیری روی تاریکی امکان پذیرمی باشد .

 تولید نمی گذارد ولی ازفعالیت ) سرزندگی ( مرغ ها کاسته وموجب ذخیاره

 شدن غذا می شود .
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 جساتجووپاک باهکمک می کنند تا مرغ ها با منقاروزبان خود این برنامه ها  -

 به زدودن مایت قرمز از بدن خاود  کردن پرهای خود پرداخته وبا این عمل

 ویق گردند . تش

 تدریجی مطابق با سن و مصرف غذایی مرغ به صورت اجرای عملیات                      

 انتخاب دوره         

 ســن

 ساعت 3 ساعت 2

 

 ساعت 6 ساعت 4

 % تخمگذاری 5از

 

 

 

 

 15یک ساعت و 

 دقیقه نور

+ 

 دقیقه تاریکی 45 

 

 ساعت نور  2

+ 

 ساعت تاریکی 1

 

 ساعت نور+ 5/2

ساعت  5/1

 تاریکی

 

دقیقه  45ساعت و  3

 15ساعت و  2نور+ 

 دقیقه تاریکی

  طول دوره روشنایی

 ساعت 15

 

 

 ساعت 16

 

 ساعت 15

 

 

 ساعت 15

 

کاهش دوره روشنایی بایاد بطاور تادریجی و برحساب میازان مصارف آب و  -

یک روش تدریجی می توان کال  دان  که مشاهده می شود صورت گیرد . با

 ساعت کاهش داد . 9تا  دوره روشنایی را

چنانچه مصرف دان در طی چند روز، نسبت باه الگاوی غاذایی خیلای کمتار  -

 د .) که نوربیشتری داشته (عقب گرد نموشود باید به برنامه روشنایی قبلی 

 

 مدیریت شدت نور و رابطه آن با زنده مانی مرغ ها

 شدت نور در دوره پرورش

سبب فعالیت جوجه ، زیرا  اهمیت دارد شدت نور درروزهای اولیه دوره پرورش  

 کشف محیط اطراف وپیداکردن خیلی سریع آبخوری و دان خوری می گردد .ها در

ی را می توان به تادریج کااهش داد . عماالً شادت مطلاوب بارا بنا براین ، شدت نور

 های زیرین مشخخ خواهد شد :رحسب نیازنور ب

 نورمورد نیاز برای بازبینی پرنده ها -
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 (اریکی سالن ) ساختمانی که نور ازخارج به آن نفوذ پیدا می کند درجه ت -

 شدت نور باید در دوره تخمگذاری مورد استفاده قرارگیرد . -

 ،(لوکس نباشد  5/0)سالن هایی که نور نفوذی از خارج ، بیشتراز درسالن تاریک،

ه شدت نورمورد نیاز خیلی کم است و حداقل میزان آن باید برای بازرسی گل -

 لوکس کافی می باشد .  10تا  5شدت نوری بین ناسب باشد . م

   

 درسالن نیمه تاریک یا سالن هایی که بطورطبیعی نورمی گیرند،

لوکس مای باشاد ، شادت ناور  5/0سالن هایی که نورنفوذی ازخارج بیشتراز -

اخلی باید با میزان تاریکی سالن مطابقت داشته باشد تا از هرگوناه اثارات تاد

   ی جلوگیری به عمل آید .تحریک نور

براباار شاادت نااوری باشااد کااه  12شاادت نورمصاانوعی ، حتاای االمکااان بایااد  -

خیلاای زیاااد  ماادت بااین ایاان دو نااور ازخاارج نفااوذ ماای کنااد . چنانچااه اخااتالف

، پرنااده هااا نااورطبیعی روز باشااد  ماادت نااور مصاانوعی کوتاااه تراز بااوده ون

  . زمی پذیرندرا به عنوان طول نور طبیعی رو طول مدت روشنایی 

 تأثیر شدت نور آزمای ی دردوره پرورش

د سیساتم تولیا یااو دارناد نگهداری به روش آزاد سالن هایی که نورطبیعی یـا -

 اصطبلی کارمی کنند ، به مدتی ازناورطبیعی یا به روشوارگانیک دارند ، 

 احتیاج دارند

ور شادت نا وقتی دوره تولید درسالن هایی با نورطبیعی صورت مای گیارد ، -

 تااا درهنگااام انتقااال بااه سااالن تخمگااذاری از لااوکس بایااد باشااد 40مااورد نیاااز 

 مارغ هاا افزایش خیلی زیاد شدت ناور، کاه منجرباه عصابانیت و ناوک زدن

 جلوگیری به عمل آید.   ، می گردد 

 شدت نور در دوره تولید

شادت نااور مااورد نیاااز کاام ماای باشااد . بااا آزمااایش هااای مختلفاای کااه روی نااژاد هااای 

ولی همانطورکه  وزی انجام گردیده ، اختالفات معنی داری مشاهده نشده است .امر
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توصاایه ماای کناایم ازهنگااام انتقااال تااا چنااد روز  باارای دوره پاارورش بیااان شااد ، مااا

برمیزان شدت نور افزوده شود تا به پرنده ها درپی بردن به شرایط جدید محیطی و 

 شود .آسانترپیدا کردن آب و سیستم های دانخوری کمک 

 شادت ناور درمرحلاهرا می تاوان باه تادریج کااهش داد تاا اگار  بنابراین ، شدت نور

 درکام ناورترین نقطااه ساالن تولیااد ، هاام لاوکس بیشااتر نباوده ، اینجاا 10پارورش از 

 وجود داشته باشد . ها  درسطح دانخوریلوکس نور 5/0حداقل  

دیدی وره تولیاد رابطاه شاها در د میزان تراکم و پرریزی آنوبین فعالیت پرنده ها، 

  . وجود دارد 

 شدت نور و زنده مانی مرغ ها

ر بررسی های اخیر نشان داده اند که بین شدت نور ، فعالیت های بادنی و ریازش پا

ز شدت ناور منجرباه تلفاات ناشای ا دیدی وجود دارد . باال رفتندرمرغ ها رابطه ش

 م می باشد .نوک زدن به مقعد می شود که با افزایش ریزش پرها توأ

 Hughes 1972) نده ها ونوک زدن آنهاا مای گارددموجب عصبانیت پر زیاد نور،شدت  

اد افازایش تعاد فعالیت آنها نیز تحت تأثیر منبع نوری واقع می شاود . .  ( Savory 1995و

ی االما  هاای رشاته تغییر همرا ه با، شوندیی که اخیراً نصب میها درقفس هاطبقه 

 منجرباه افازایش قابال مالحظاه شادتلوله ای یاا المپای ، سنت چراغ های فلوئوربه 

  نوربرای پرندگانی می شود که کامالً درمجاورت منبع نوری قرار می گیرند .

غااذایی خواهااد شااد. همچنین موجااب باااالتررفتن ضااریب تباادیل شاادت نااور،باااالرفتن 

 دد . گرم غذا صرفه جویی میگر 6/1% تقلیل یابد ، درحدود  50وقتی شدت نوربه 

 تلفات و فعالیت

گااهی اوقااات درسااالن هااای بااا سیسااتم قفاس دیااده ماای شااود کااه شاادت نااور در  -

متفااوت مای باشاد . مارغ  قسمت هاا و ساطوح مختلاف ، بطاور قابال تاوجهی

های نزدیک به منبع نور، فعالیت بسایارزیادتری ازخاود نشاان مای دهناد کاه 

 .منجربه خطرات بیشتردرنوک زدن و تلفات آنها می گردد 

 شد به صورت زیر می با درهرطبقه ، نشان دهنده میزان تلفاتکنترول تلفات  -
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 1997 1996 سال 

 پرنده 8250

 درهرطبقه

 9/0 1/1 طبقه پائینی

 3/2 6/1 طبقه میانی

 2/6 1/6 طبقه باالیی

  

 یتلفات ومنبع نور

جاام ر سیساتم قفاس انهاا د روی فعالیت مرغ Boshouwersدرتجربه ای که توسط  -

یشاتر باستفاده از نور فلوئورسانت خیلای  باآنها که فعالیت  ه استمشاهده شد گرفته،

ًً با شدت نورارتباط داشاته اسات . ً نت پرنادگان نسابت باه ناور فلوئورسا بوده و قویا

جرقه های درخشانی مای بینناد کاه هماواره  زیرا که آنرا به صورتحساسیت دارند 

 ی باشند .درحال برق زدن م بطور متوالی وسریع

 شــدت نــور حرکات درساعت

 لوکس 100 لوکس 10 لوکس 1

فعالیت 

 زیادتر

 3271 2317 1363 ف

 2566 1929 1292 ر

میانگین 

 فعالیت

 499 343 197 ف

 377 283 189 ر

 ف = نورالم  فلوئورسنت     ر= نورالم  رشته ای 

 توصیه های عملی   

 د.، شدت نور مورد احتیاج ، کم می باشهمانطورکه در زیر مشاهده می شود  -

 تأثیر شدت نور بر عملکرد مرغ ها       

شدت نور در 

سطح 

 دانخوری

 تعداد 

  تخم مرغ

 هفته 76تا20

 

تخم مرغ 

 انباشته

 گرم/ روز 

ضریب 

 تبدیل غذایی

 گرم/ روز

اضافه وزن 

 بدن )گرم(

 هفته76تا20

 تلفات

% 
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 3/5 470 123 2/52 311 لوکس 5/0

 6/5 460 122 3/52 314 سلوک   2

 4/6 430 122 2/52 310 لوکس 15

  

درواحد  حائز کمال اهمیت است .نور ینیکنواخت تر زیع تو حتی االمکان ، -

، توزیااع الماا   اساات طبقااات زیاااد جدیااد کااه دارایهااای باازرگ تخمگااذاری 

تااا درچهارگوشااه (  4پاانج تااایی )یکاای دروسااط و  هااای متعاادد  بااه صااورت 

 .تنظیم می گردد 

را ماای  دارنااد  وجااودالماا  هااای روشاانایی کااه بااه صااورت فعلاای توزیااع نور -

روی آنهاا بهتار کارد تاا ازشادت  بار یا چساباندن ناوار و توان با نصب حباب

.  نور برای آن مرغ هایی که در برابر الم  ها قرار گرفتاه اناد کاساته شاود

ر و به نظرمی رسد که نورقرمزیا گرم برای کم کردن از فعالیت ، ریزش پا

 نوک زدن مرغ ها مفید می باشد .

 انادازهقبل از هرگونه تغییری ، بی نهایت مهم است که شدت ناور در نقااط مختلاف 

 ناور شادت کاه کمتارینت روشنایی ، ما بایاد بادانیم گیری شود . برای کاستن از شد

لاوکس مای باشاد . ایان کنتارول شادت روشانایی باه  1تا  5/0 طه بینهرنقمناسب در

لوکس مای  10به  1وقتی شدت از   . ب تبدیل غذایی کمک خواهد نمودریبهبود ض

لوکس مای رساد ، مصارف انارژی باه انادازه یاک  100به  10رسد ، یا همچنین از

 10تاا  1کیلوکالری / در ساعت / برای هر مرغ  ، افزایش پیادا مای کناد کاه بارای 

کس نزدیاک باه لاو 100تاا  1گرم غاذا و بارای  5لوکس ، تقریباً یک کمی بیشتراز 

 ( .  Boshouwers 1993گرم غذا می باشد ) 11

 

 تخم مرغ زمان تخم گذاری و کیفیت پوسته

 ،تشاکیل شادن پوسااته ارد کاه همزمااان بااکیفیات پوساته بساتگی بااه میازان کلسایمی د

درنظرداشااتن زمااان تخاام بنااابراین ،  موجااود ماای باشااد .ماارغ مجاارای گوارشاای در
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 امکاان مای دهاد کاه، باه ماا پوساته تخام مارغ تشاکیل شادن  زماانو  گذاری مرغ ها

تطبیاق دهایم تاا نیازهاای مارغ بااه  باا زماان پوساته ساازی  را هاای غاذا دادن زماان 

 کلسیم تأمین گردد . 

 یک یادآوری راجع به ت کیل تخم مرغ

یقاه بعاد از خاروج تخام دق 10تاا  5( : تخمک گاذاری در Ovulation)تخمک گذاری -

      گیرد . بدن مرغ صورت میمرغ قبلی از

بااً ( : بعد از ترشح سفیده و غشاء پوسته ، کاه تقری Uterus) ورود در زهدان -

 ساعت طول می کشد ، تخم به زهدان وارد می شود .  5

 ساعت طول می کشد 6: این مرحله تقریباً  آبگیری سفیده -

 مرحله : 2= شامل  کلسیم رسوب -

 ،ساعت اول  5طی  و به زهدان تخم پس از وارد شدن:  مرحله اول     

  د ، وشبلورهای کلسیم شروع می تشکیل شدن      

ساااعت بعااد از تخمااک گااذاری شااروع ماای شااود  10: تقریباااً  مرحلدده دوم     

                                                                          کلساایمدرصااد  90مقاادارطاای ایاان ماادت ،   ساااعت طااول ماای کشااد . 12وتقریباااً 

میکناد. )باه رساوب روی پوساته سااعت ، میلای گارم در200تاا180یک ریاتم  اب

 .منحنی زیرتوجه نمایید(

  

 تغییر وزن پوسته)گرم( برحسب زمان 

 سپری شده بعـداز آخرین تخمــگذاری 
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 تخم قهوه ای می گذارند ، رسوب : برای مرغ هایی که رنگی شدن پوسته -

صااورت  ، رمرحلاه شاکل گیاری پوساته( درآخ Ooporphyrinsرنگداناه هاا )

 میگیرد .

د نامیاده مای شاو ( Cuticle: این الیه که کوتیکال )ت کیل الیه رویی پوسته  -

 ساعت آخرروی پوسته ترشح می گردد  2در 

 

 (Oviposition time) زمان های تخمگذاری یا قرارگرفتن تخم دروضعیت خروج

گاردد . تجربیاا ت متعادد  زمان های تخمگذاری با زمان قطع روشنایی مشخخ می

 نشااان داده کااه تفاااوت ایاان زمااان هااا ازیااک گلااه بااه گلااه دیگربساایارناچیزمی باشااد .

 نمودارزیرتکاماال تاادریجی تخمگااذاری را برحسااب زمااان صاارف شااده بعاادازپایان

 تاریکی نشان می دهد 

 

 سپری شده سب مدتتخمگذاری درطول روز برحزمان تغییر 

 رنگ ی قهوه رنگ و سفیدروشنایی برای تخمگذارهابعد از
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  زمان های بعد از روشنایی

 ز= تخمگذارهای قهوه ایـرمـحنی قـمن

 منحنی آبی رنگ = تخمگذارهای سفید

   

 شکل گیری پوسته 

 ساعته : 16برای یک دوره روشنایی 

کارخود را برای % مرغ ها  40برای تخمگذارهای قهوه ای : درحدود  -

   ، هاآنومیانگینی از یی تمام کردهشناهنگام رووب گذاری کلسیم دررس

 ساعت قبل از قطع نور شروع می نمایند . 4تشکیل پوسته را 

را  % ازمرغ ها رسوب گذاری خود 50برای تخمگذارهای سفید : درحدود  -

وسته ساعت ونیم بعد از قطع نور تمام کرده و میانگینی از آنها ، تشکیل پ 3

  نند .را درست قبل از قطع روشنایی آغاز می ک

ظ در طول شب صورت می گیرد .  آهکی شدن پوسته عمدتا

 رسوب گذاری را درباالیی از مرغ های قهوه ای  درصد 

 ، یا بالفاصله بعد ازآن متوقف می کنند هنگام روشنایی

 درحالی که تخمگذارهای سفید ،  پوسته های خود را   

 بعداز  روشن شدن تکمیل می نمایند .    

 

 جع به ت کیل پوستهیک یادآوری را
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مرغ درمدت شکل گیری پوساته ، ابتادا ازکلسایم موجاود در مجارای گوارشای خاود 

 اسات که به علت ترشح مقدار فراوان اسید هیدروکلریک به صورت محلول درآمده

ه مااورد اسااتفاداسااتفاده ماای کنااد . وقتاای مقدارکلساایم کاام ماای آیااد ، ذخااائر اسااتخوانی 

 رساوب مای کناد و فسافر بوسایله کلیاه هاا ل پوساتهبرای تکمی قرارمی گیرد ) کلسیم

  حذف می شود ( .

 اساتخوانکه مجبور به مصرف ذخیره کلسیم ازخیلی اوقات مشاهده شده مرغ هایی 

 می شوند ، تخم هایی با پوسته بی کیفیت تولید می نمایند . خود

ارکلسدددیم باقیماندددده در کیفیدددت پوسدددته درمرغهدددای قهدددوه ای بسدددتگی دارد بددده مقد

بددده قابلیدددت  بسدددتگی دارد  بدددرای مدددرغ هدددای سدددفیدروشدددنایی و گدان درهنگدددامسدددن

 دسترسی به شکل محلول کلسیم بعد از برقراری روشنایی .

 

 کیفیت پوسته چگونه بهتر می شود 

ه وجذب کلسیم بسنگدان تمام روش هایی که درافزایش مقدارماندگاری کلسیم در

، اثرات مثبتی روی کیفیت کمک می کنند روشن شدن سالن صورت محلول بعداز

 . براین اساس ما توصیه های زیررا ازپوسته ) استحکام ورنگ ( می گذارند 

 هنگام انتقال پیشنهاد می کنیم : 

 برای تخمگذارهای قهوه ای

ساعت آخرروزتشویق  6درطی مرغ ها را به دریافت حد اکثرمقدارغذا  -

   . ( قطع روشنایی از بلق در ساعت توزیع 7 -6) نمائید 

 شندخالی شده بامیانه روز برنامه را طوری تنظیم کنید که دانخوری ها در -

  شود . دریافت غذایی دربعد ازظهربخوبی انجام تا تحریک

  4 را توزیع شبانه غذا اگرازبرنامه غذادهی درنیمه شب استفاده می کنید ، -

 . جرا  نماییددر روشنایی اساعت  2-1ی ، به مدت ساعت پس از خاموش    

  4 تا2ی% ازذرات کلسیم دار موجود درجیره به اندازه ها 70ت کنید که دق    -

 بانهـات شذخیره شدن آنها درسنگدان تا ساعباشند تا ماندگاری ومیلیمتری          
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 طول بکشد .          

 تا % بقیه ذرات کلسیم دار باید پودری شکل وبه سهولت قابل حل باشد 30 -

 ، به سرعت قابلیت جذب پیدا نماید .  هنگام روشنایی    

 برای تخمگذارهای سفید 

ویق تشساعت آخرروز 4مرغ ها را به دریافت حداکثرمقدارغذا درطی -

 قطع روشنایی (ساعت توزیع درقبل از 4نمایید ) 

 اشندرمیانه روز خالی شده ببرنامه را طوری تنظیم کنید که دانخوری ها د -

 ظهربخوبی انجام شود .دریافت غذایی دربعداز تا تحریک

 4تا2% از ذرات کلسیم دار موجود درجیره به اندازه های  50دقت کنید که  -

 بانهشمیلیمتری باشند تا ماندگاری و ذخیره شدن آنها درسنگدان تا ساعات 

 طول بکشد .

ا ت% بقیه ذرات کلسیم دار باید پودری شکل و بسهولت قابل حل باشد  50 -

 قابلیت جذب پیدا نماید . ، به سرعت هنگام روشنایی 

 اشاره مهم :

 قرارگرفتن زمان، موجب تأخیردرمناطق گرم ویا فصل تابستانحرارتی دراسترس 

ً هنگامی رخ  مرغ می گردد بدنخروج ازنهایی وضعیت تخم در ، که این عمدتا

کربن  دن موجب کاهش( می افتند . له له ز Pantingمیدهد که مرغها به له له زدن )

خم تدرنتیجه ، زمان قرارگرفتن  کربنات درپالسمای خون می گردد .د ودی اکسای

د در وضعیت خروج به تعویق می افتد . پس برای حفظ تولید وکیفیت پوسته بای

 شتهمرغ ها گذاغذا دربرنامه نوری نیمه شب یا درصبح زود دراختیارحداکثرمقدار

 شود .
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 مطابق با درخواست بازارتنظیم وزن تخم مرغ 

ار ولید کنندگان میل دارند تخم مرغ هایی عرضه کنند که مطابق با درخواسات باازت

 ند .باشد و با قیمت مناسب بتوانند نیاز مصرف کنندگان را بطورکامل برآورده ساز

 وزن تخم مرغ عبارتند از : عوامل اصلی مؤثربر

 جنبه های ژنتیکی -

 رده شود ( وزن بدن درهنگام بلوغ جنسی ) زمانی که اولین تخم گذا -

مصااارف غاااذایی و رشاااد بااادن از اولاااین تخمگاااذاری تاااا کامااال شااادن مااارغ  -

 . وزنی ازنظربلوغ 

 عوامل تغذیه ای -

 جنبه های منتیکی

قباال اصاالی برنامااه اصااالح نااژاد ماای باشااد کااه معیارهااای وزن تخاام ماارغ ، یکاای از

، هرناژادی وبناابراین قابلیت تاوارثی ایان معیاارمورد اصاالح واقاع شادهازهرچیز، 

 ژنتیکاای را دارد . بعاالوه ، باارای برخای سااویه هاا ، تااالشی خاود ایاان سااختار بارا

واقعی صورت گرفته تا وزن تخم مرغ از شروع تخمگذاری باه حاد مطلاوب باازار 

ای . با ایان حاال ، روش هابیشترشود درآخر دوره تولید  آن وزن، بدون آنکه برسد 

رغ ییروزن تخم مباعث تغماً توأ ند نمدیریتی و مشخصات تغذیه ای جیره ها می توا

را  تخام هاای خااود بطورباالقوه مای تواناد  کاه باشااد هرساویه ایمارغ ازهاا بشاوند . 

تااه کااه ایاان الب  تنظاایم نمایاادگاارم ،  4تااا  3بااا تغییرتقریباااً   دریااک محاادوده وزناای 

  مهم می باشد .بسیار

 وغ جنسیوزن بدن درمرحله بل

ً در مرغ ها وزن بدن کاه سانی  دوره پارورش و شارایط  به هنگام بلوغ جنسی عمدتا

ارد چنانچه شخصی منحنای اساتاند .بستگی داردبه آنها تحریک نوری داده می شود 

مای سنی که تخمگذاری درآن شروع می شاود رشد را دراختیارداشته باشد، با تغییر

 .  هد بودخوادرمرحله بلوغ جنسی چگونه ، دریابد که وزن بدن تواند
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 یمی بار وزن هنگاام بلاوغ ،ن شروع می شود ، تأثیر مستقسنی که تخمگذاری در آ 

  ودرنتیجه روی سایز تخم مرغ تا آخر دوره تولید خواهد داشت .

یان هرچه گله زود تربالغ شود ، تعداد بیشتری تخام مارغ تولیاد خواهاد کارد ، ولای ا

لید ازپولت های دیربالغ شده توهستند که  تخم مرغ هایی  تخم مرغ ها کوچکترازآن

 پولت ها سبکتر می باشند . این چون کهده اند ، ش

 

 ،بروزن تخم مرغ  وتأثیرآن هنگام گذاردن اولین تخم ها وزن بدن پولت             

 : دوره های متفاوتطی 

 وزن بدن پولت هنگام گذاردن اولین تخم ) گرم ( 

 1900< 1900-1700 1700-1500 1500- 1300 ( دوره ) هفته

 60/57 05/56 25/53 75/49 28تا18

 35/62 03/61 20/59 55/57 40تا28

 80/65 55/64 55/62 65/61 60تا40

Isa Brown pullet – Lewis -1992 

 

 کنترول بلوغ جنسی

وزن  ، می افتادوغ جنسی درحدود یک هفته باه تاأخیرکه وقتی بل نشان دادهتحقیقات 

د تخم مارغ هاای تولیاد عکس ، ازتعدادرحدود یک گرم افزایش یافته وبر تخم مرغ 
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 شاده کاساته ماای گاردد . بااه ازای هرتغییریاک هفتاه ای درساان شاروع تخمگااذاری ،

بااساتفاده  . ی درتعداد تخم مرغ های تولید شده ، پیداخواهد شاد عدد 5/4یک تغییر 

از روش های مناسب میتوان سن آغاز تخمگذاری را برای تولید تخم مرغ هاایی باا 

 بدون آنکه بر کل وزن انباشته تأثیری بگذارد .  وزن مطلوب تغییر دا د ،

 به غیرازانجام تحریک های نوری مطابق با سن ، توصیه ما این اسات کاه تاا وقتای

 را نرسیده اند ، نبایاد طاول ناور روزاناه پولت ها به وزن ذکرشده درمنحنی راهنما

غ و تخام ماربارای وزن  کاه کم ،این وزن  به این ترتیب ، پولت ها با  .داد  افزایش

 مرحلاهامکاان  رسایدن باه بازودی ،   کارایی درطول دوره تولید  بسیاراهمیت دارد

 تخمگذاری را پیدا نخواهند کرد . 

 هفتگی  24وزن بدن در 

وزن  هفتگای مرباوط مای باشاد . 24وزن تخم مرغ شدیداً به وزن بدن مرغ درسان 

گاارم  300الاقاال مرحلااه پیااک تولیااد بایااد % تخمگااذاری تااا  5مرحلااه از ماارغ باادن

 افزایش یافته باشد . 

ورش تحقیقات انجام شده ما را قادر ساخت تا  بهینه وزن بد ن  درسراسر دوره پار 

و تخمگذاری را تعیین نماییم . این موضوع نقش اساسی در بدسات آوردن عملکارد 

تولیااد بااازی ماای کنااد کااه شااامل تعااداد تخاام ماارغ ، وزن تخاام ماارغ و ضااریب تباادیل 

 اشد .غذایی می ب

ی درتمام دوره پرورش و بعداز انتقال ، الزم است باه روش هاای تغذیاه ای و منحنا

   رشد توجه کامل معطوف شود .

 تأثیرگرمـا

درجااه  30تحاات تأثیردمااای محیطاای باااالی بطااورکلی میاازان تخاام گااذاری فقااط در

،  درجاه ساانتی گاراد باه ازای هردرجاه 27تا  23. ازحرارت  قرارداردسانتیگراد 

ان این کااهش باه درجه ، میز27مرغ کاسته می گردد . باالتراز ازوزن تخم 4/0%

 ازدر آغاااز تخمگااذاری  چنانچااه گرمااای محاایط% خواهااد شااد . 8/0درجااه ازای هر

درجه بیشترشود ،  28درجه باالترباشد ، میزان رشد بدن کاهش می یابد واگراز24
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 28ی در گرمااای ضااریب تباادیل غااذای ایاان کاااهش بااه حااداکثر خااود خواهااد رسااید . 

یاادآوری دارناد ، زیارا سارعت  درجه به حداقل خود می رسد . این ارقام فقاط جنباه

 بی محیط بر تنظیمات حرارتی مؤثرواقع می شوند . هوا و رطوبت نسجا بجایی 

 

 برنامه های نوری در دوران تولــید

 مارغ ناد تاا وزن تخام" امکان می ده ای موسوم به " روشنایی های تناوبیبرنامه ه

 الن هااسافاده واقع می شاوند کاه د .این برنامه ها تنها موقعی مورد استها افزایش یاب

ن عکاس العمال هاای فیزیولاوژیکی ایاد . ندربرابر نفوذ ناور کاامالً مسادود شاده باشا

 برنامه ها به شرح زیر می باشد :

 بارای تشاکیل الزم طول مادت ساعت اتفاق می افتد و 24ری درطی تخم گذا

 افزایش پیدا می کند . ، تخم مرغ

  زن تخم مرغ گردیده ولای باه هماین نسابت % افزایش و 3-2این امر موجب

 هم از تعداد تخم مرغ کاسته می شود . 

 محدودیت غذایی

تاا آخاردوره یک محدودیت غذایی جزئی را می توان برای کنترول وزن تخم مارغ 

کارد کاه مارغ هاا باه فقط ماوقعی مای تاوان اجارا  تخمگذاری بکاربرد . این عمل را

ه بااین روش را میتوان بطور گاام  هفتگی رسیده باشند . 28وزن استاندارد خود در

مای  کاه منجرباه اخاتالل در روناد تولیاد ، گام اجرا نمود تا از محدودیت خیلی شادید

 جلوگیری به عمل آید . ، شود

  توزیااع زمااان هااای غااذا دهاای بایااد باار منااوال گااام بااه گااام صااورت گیاارد تااا

 غذا به تدریج کاهش یابد. مصرف

 نیازدر طای روز باه برناماه بایاد عملای  کردن یاک یاا دو دوره تااریکی وارد

 گردد .
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  نکات تغذیه ای  

بااسااتفاده از روغاان گیاااهی درجیااره تخمگااذارها ماای تااوان وزن تخاام ماارغ هااا را 

 ( Linoleic acid)توان مربوط به مقداراسید لینولئیکافزایش داد . تأثیراین عمل را می

اد که تأثیربر روی وزن نشان د ( Whitehead – 1981جیره دانست ، ولی وایت هد)در

 .  وجود روغن درخوراک نسبت داد ، نه به میزان اسید لینولئـیکبه  را باید تخم

ا یاباه جیاره هاایی کاه حااوی غاالت مثال گنادم برای مقایسه دراین زمیناه ،  نامبرده 

لینولئیااک  کااه سرشااار از اساایدذرت بااار روغاان ، یک مخلااوطی ازگناادم و جااو بودنااد

تقریباااً فاقااد اسااید لینولئیااک ماای باشااد اضااافه کاارده روغن زیتااون کااه اساات ویکبااار

صحبت بیشتردرجیره  روغنالزم است ازتأثیروجود ترجیحاً  ونتیجه گرفته است که

 بیشااترازحدمیاازان بااه عبااارت دیگاار،  .درآن  موجااود تااآثیر لینولئیااک اسااید کاارد تااا

ن . افازودمای باشاد میزان اسید لینولئیاک  تأثیرش زیادترازروغن درجیره ،  یمعین

،  وزن بدن پرندهبهترشدن  ،شده منجربه افزایش انرژی دریافتیچربی های اشباع ن

   وزن تخم مرغ و درصد تولید تخم مرغ می گردد .

 وزن تخم مرغ مقداراسید لینولئیک مقداراسید پالمی تیک روغن

 0/63 52/1 4/28 پالم

 1/63 37/1 0/18 جلبک دریایی

 3/64 64/1 8/17 پیه

 5/65 67/2 2/11 هسته انگور

 3/65 65/1 5/10 کتان بذر

Meluzzi (2001) وهمکاران 

 

لید مای بدون استثنا ، درمورد کلیه اسیدهای آمینه ، هرگونه کمبودی منجر به کاهش عملکرد تو

 %  کااهش وزن 40تاا  35دن میزان تخمگاذاری و %  پایین آم 65تا 60گردد که از آن جمله 

  تخم مرغ می باشد . 
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 تغذیه ای مادهمهمترین آب : 

طیوربشامارمی رود . کنتارول روزاناه مصارف  آب  ذای برایآب مهمترین ماده غ

بسیارضروری مای باشاد . چنانچاه حیاوان آب نیاشاامد ، غاذا نخواهاد خاورد و نمای 

 تواند تولید داشته باشد .

 

 ت آب  کیفی

آب بااا کیفیاات مناسااب باارای حیوانااات ) ازلحاااظ تولیااد( بساایار حائزاهمیاات اساات . 

یدنی دسترسی به آب آشام آسان برای راه باید گفت که همیشه باید  درمورد پرندگان

نادان چآب باید تازه و زالل باشد . طعام و باوی آب بارای پرنادگان  داشته باشند .را 

  کیفی آن بشمار می رود . اهمیتی ندارد ولی یکی ازمشخصات

 بطور خالصه :

 معیار های کیفی آب

 

 برای پرندگان

 غیرقابل مصرف کیفیت مناسب

pH 5 -5/8 9وباالی  4زیر 

 0/2 >10> ( mg/l) آمونیوم

 0/1 >0/1> ( mg/lنیتریت )

 100 >200> (mg/lنیترات)

 250 >2000> (mg/lکلراید)

 800 >1500> (mg/lسدیم)

 150 >250> (mg/lسولفات)

 5/0 >5/2> (mg/l)آهن

 0/1 >0/2> (mg/l)منیزیوم

 20 >25> (mg/l)مقدارآهک/ گچ

 200< 50> موادآلی قابل اکسید شدن

 غیرقابل اندازه گیری غیرقابل اندازه گیری (mg/l)سولفورهیدرومن

 cfu/ml  <100 >100باکتری های کولیفرم

 cfu/ml  <000/100 >000/100کل شمارش میکروبی
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 ت خیص کیفیت آب

ارزش هرگوناه آزماایش تجزیاه ای بساتگی دارد بااه اینکاه درچاه زماانی ، ازکجااا و 

 آب باه ساالن وارد مای شاود یااچطورنمونه برداری انجام شده است ، ) ازجاایی کاه 

آخرسیسااتم خااارج ماای شااود ( . نبایااد فرامااوش کاارد کااه تجزیااه فقااط درجااایی کااه از

هایچ نموناه بارداری صاورت گرفتاه و ست کهاان زمانی مربوط به کیفیت آب درهم

 نخواهد داشت .وجود گونه تضمینی برای سایر زمان ها 

در جااااا هااااایی  کااااه آب از خااااود مزرعااااه  تااااأمین ماااای شااااود ، الزم اساااات ال اقاااال 

دوباردرساال ) یکای درآخرزمساتان و دیگاری درآخرتابساتان ( نموناه باردای انجاام 

ایان  مناابع عماده تاأمین کنناده آب اساتفاده مای کنناداز ساالیانه گردد . درمزارعی کاه

  .اقدامات به کرات باید صورت بگیرد

ه سط آزمایشگاتو کهیی موجود در فالسک هاه داشته باشید که تیوسولفات سدیم توج

د تعبیاه مای شاوند ، فقاط کلار یاا ماوا های انجام دهناده تسات هاای بااکتریولژیکی آب

یاان مااده هیچگونااه عملاای روی ترکیبااات کنااد . ا را خنثاای مای ( Bleach)سافید کننااده 

 چهارگانه آمونیوم ندارد .

 تمیزکاری سیستم آبرسانی درزمان آماده سازی

رسوب مواد معدنی و آلی در لوله های آبرساانی باعاث ایجااد شارایط مناساب بارای 

ن این ، هنگامی کاه مرغای درساالرشد باکتری ها و کاهش اثر کلر می گردد . بنابر

ارد ،  الزم است لوله هاا را پااک ساازی نماود . بهتارین روش بارای ایان ند حضور

ردن بابرای پای  می باشد . ی قلیایی و اسیدیهااستفاده پی درپی از پاک کننده کار، 

از  به کیفیت کارپاک سازی ، الزم است درپایان آخرین آبگردانی درلوله ها و پایش

قباال  ژیکی ازآب باه عمال آیاد . رسایدن گلاه جدیاد باه ساالن ، یاک آزماایش بااکتریول

 ازوارد کردن پولت ها باید لوله های آب کامالً شسته شده باشد .

 

 



 60 

 

 آماده ساختن آب آشامیدنی

هنوزهم کلرزنای بهتارین و اقتصاادی تارین روش بارای فاراهم آوری آب آشاامیدنی 

 رایمی باشد . کلررا میتوان توسط یک پم  اندازه گیربه منبع آب تزریق نماود . با

دقیقاه ای باین آب و کلار  30تاا  15بهتراست یک زماان تمااس ، ضدعفونی مناسب 

هرهفتاه یاک برای تعیین میزان فعالیت کلراضافی ،الزم اسات  درنظرگرفته شود . 

)دی اتیال  D.P.Dباا معارف و نموناه بارداری کارده سیساتم آبرساانیبار از انتهاای 

 ( Colorimetric)رناگ آزماایی  شبدست آورد . درآزمای میزان آنرا آمین( دیفنیلن  

 میاازاندرحقیقاات ،  ( Orthotoluidineماااده موسااوم باه اورتوتولوئیاادین )اسااتفاده از باا

عال فمیزان کلر  . دشخواهد داده نشان  غیرفعال (به هرشکلی که باشد ) فعال و کلر

  ( باشد . ppm 4/0 -3/0میلیگرم درلیتر)  4/0 – 3/0انتهای سیستم باید در

ن هااای هایپوکلریاات یااو و ( Hypochlorous acidاسااید )هااایپوکلروس ب بااه آکلااردر

(Hypochlorite ions ) ود . مقداردرصد این دو بخش کلری ، بساتگی باه شمی  تجزیه

pH  هایپوکلریاات ماای هااای برابرفعااالتراز یااون  120آب دارد . اسااید هااایپوکلروس

تااا ضاادعفونی کلاار  باشااد 7آب مصاارفی زیاار  pHبنااابراین ، بهتراساات کااه  باشااد .

 مؤثرواقع شود .

 تمیزکردن آبخوری ها

ا باسیستم آبرسانی باید بطور مانظم تمیزکااری شاود ، ولای بعاد ازهرباار دارو دادن 

 آب مخصوصا تجویز آنتی بیوتیک ، باید این تمیزکاری انجام گیرد . 

 یمآلوده  امواد عفونت ز آب درآبخوری ها اکثراً با باقیمانده های غذایی واحتماالً با

هفتاه 2در را اجارام میکروبای درآبخاوری هاا ، آنهاا برای پیشاگیری ازرشاد گردد .

 روزی یکبارو سپس هفته ای یکبار پاک و تمیز نمود .  ایداول الاقل ب

درآب وهوای گرم ، آبخوری ها باید هرروز تمیاز شاوند . عماق آب درآبخاوری هاا 

 میلی متر باشد . 15باید 
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 مصــرف آب   

درجه سانتی گراد ،  20درباالیبستگی به درجه حرارت محیط دارد . ی رفمصآب 

 سی ( )با تبخیرتنفبتواند گرمای بدن خود راپرنده  مصرف آب افزایش پیدا می کند تا

 .ثابت نگهدارد 

مصرف آب درهرزماان بساتگی باه درجاه حارارت و میازان رطوبات هاوای محایط 

ا رابرحسب دمای ساالن نشاان مای دارد . جدول زیر رابطه ی بین مصرف آب وغذ

 دهد : 

 دوره تولید دوره پرورش درجه حرارت

 میلی لیتر( 210) 70/1 6/1 سانتی گراد 15

 میلی لیتر( 205) 80/1 7/1 "      20

 میلی لیتر( 230) 10/2 3/2 "      25

 میلی لیتر( 320) 10/3 0/3 "      30

  

ب خنااک فااراهم گااردد . آب ساارد در درفصااول گاارم ، الزم اساات باارای پرنااده هااا آ

 شرایط گرمایی ، قدرت تولیدی را بهبود می بخشد . محافظت از تانک هاای آب در

 برابر اشعه مستقیم آفتاب بی نهایت اهمیت دارد .
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 روش های واکسیناسیون

 مصــونیــت

 : های اصلی لـمفاوی هستنداصلی برای فعالیت  اندام پرندگان دارای دو

 . ( Bursa of Fabricius)  و بورس فابریسیوس ( Thymusس )تیمو 

  Tی ناوعلمفوسایت هاا وگاردن واقاع شاده کاه درناحیاه اندامی اسات تیموس  -

(T.lymphocytes درآن بااالغ و رساایده ماای شااوند . ایاان اناادام ) مرحلااه کااه از

سالول هاای واساطه ای باه  مسئول حفظ ومصونیت وابساتهجوجه درآوری ، 

 وباه عضاو لمفوئیاد ثانویاه تبادیل، بااافزایش سان رشاد کارده می باشاد  ایمنی

 گردد . می

بااالغ و  Bبااورس فابریساایوس اناادامی اساات کااه در آن لمفوساایت هااای تیاا   -

مسئول مصون ساازی  ( Humoralرسیده می شوند وازطریق سیستم خونی )

تاا  4این اندام درمرحله جوجه درآوری فعال بوده وتا سنین  . بدن می گردند

تگای ، باه صاورت رشاد یافتاه و فعاال بااقی میماناد ولای بعاد از آن بااه هف 10

  تدریج تحلیل می رود .

 ختارهای متعددی از لمفوئیدهای ثانوی هساتند کاه در سراسارپرندگان دارای سا

 بدن آنها پراکنده شده اند :

 روی مخاط روده ای (Peyerلکه های موسوم به پی یر) -

 مقعدی - ای روی مخاط ناحیه ایلئومه ( Tonsilبادامک ها یا تونسیل ) -

  ساختارهای لمفوئیدی درسراسر طول شبکه تنفسی -

 واقع در پشت پلک سوم ( Harderian glandغده هاردریان ) -

 زائده های ریز در اکثراندام ها ، ازجمله اعصاب -

 طحال -

هنگام تجویزواکسن ها ازراه هاای ره شد ، ه این ساختارهای ایمنی که فوقاً اشاکلیاز

قف دهاان تلقیح ازراه شیارس مایع در چشم ) قطره چشمی ( ،چکاندن  ختلف ، مثلم
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در هنگاااام قاااورت دادن ) آب آشاااامیدنی ( ، استنشااااق قطااارات ذره ای ) اساااپری یاااا 

 افشانه ( استفاده می شود . 

 واکسیناسیون گروهی واکسیناسیون انفرادی

 چشمی ( های قطره)دماغی -چشمی چکاندن ازراه  -

 منقار ردنورک غوطه -

 سوزن یا تیغ زنی پوستی -

 تزریق عضالنی و زیرجلدی -

 ازطریق آب آشامیدنی -

 بوسیله اسپری -

 

 چ می ( های ) قطره دماغی -ی چ م ازراه واکسن کردن وارد

ایاان روش بااه علاات وجااود غاادد هاردریااان  در پشاات پلااک سااوم ، باعااث ایمنیاات  

 موضعی وعمومی میگردد .  

ودی نگهداریاد تاا بااا غشااء هاای مخاااطی عمااهمیشاه بطاری واکسان را بطور -

 تماس پیدا نکند .

 . میلی لیتراست  30چه معادل با قطر 1000عموماً  -

میتوان صااحت دریافاات واکساان را رنگااین  ، آسااانتر  چشاامی هااای محلااولبااا  -

 مشاهده نمود 

عموماااً واکساان الرینگوتراکئیاات عفااونی همزمااان بااا تزریااق واکساان هااای  -

  روغنی مصرف می شود .

 

 

 کردن منقارطه ورغو

 اکسان فارو بارد کاهودراین روش باید نوک را تا باالی منخرین به نحوی درمحلول 

 درون آن قرارگیرند . مجاری بینی 

 فقط برای جوجه هایی بکارمی رود که سن آنها کمتراز یک هفته باشد . -

 قطعه جوجه مصرف می گردد . 1000میلی لیتر برای هر  200تا  150 -
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واکسیناسااایون و کاساااتن از  %100اطمیناااان ازانجاااام باااه علااات ایااان روش  -

واکاانش هااای احتمااالی مشااکالت تنفساای ، هنااوز دربساایاری ازکشااورها طاای 

 بکاربرده می شود اول برعلیه بیماری نیوکاسل و گامبورو هفته

       معمااوالً هنگااامی کااه واکسیناساایون ازراه آب آشااامیدنی امکااان پااذیر نباشااد -

روزگای و زماانی کاه واکسیناسایون باه   5ن سانا مرتب آب قبل از ) مصرف

مای شاود ( ازایان  تنفسایبار بروز واکانش هاای زیاانصورت اسپری باعث 

  روش استفاده می کنند .

 سوزن زدن یا تیغ زنی ) خراش پوستی (

ردن با فارو  باا این کاارفقط برای تجویز واکسن زنده آبله مرغی استفاده می گردد . 

اری یک مجرا ی پرشده از محلول واکسن می باشد یک سوزن دوگانه که هرکدام د

 درپوست زیربال پرنده انجا م می شود . 

 تزریق داخل ع النی و زیر جلدی 

 ممکاان اساات خیلاای مهاام اساات زیااراوسااایل کاربایااد اسااتریل باشااد ) ایاان امر -

جمااع شادگی مااایع ساارم وخاون بااه شااکل تااوده درواقااع کاه   seromaساروما

 .، تشکیل گردد ( توموری است 

 طول سوزن باید با سن پرنده تناسب صحیحی داشته باشد . -

بارتزریق تعاوی  گاردد . ایان حاداقل تعاوی   500سوزن باید به ازای هر -

است چون تعاوی  مانظم تار ساوزن هاای کناد شاده باه آراماش پرناده کماک 

 وسیع بعضی بیماری ها ) لکوز پرندگان ( می گردد .انتشار مانع کرده و

چناااد سااااعت پااایش از مصااارف از یخچاااال بیااارون بطاااری هاااای واکسااان را  -

) واکساان هااای غیرفعااال   صااورت گیااردبگذاریااد تااا ساایال شاادن مااایع بهتر

 روغنی ( .

مااده کماک کنناده در آن باه کاه واکسن های باکتریاایی واکسن های گردنی )  -

( یا واکسان هاای عضاله ساینه ای ) مخصوصااً بارای  صورت روغنی است

 واکسن های غیرفعال روغنی ( .
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    ازراه آب آشامیدنی

ازایاان روش بهتراساات فقااط باارای جوجااه هااایی کااه بیشااتراز یااک هفتااه ساان دارنااد 

 به منظور مصرف یکنواخت آب ، نکات زیرمورد توجه قرارگیرد(.استفاده شود ) 

 های سیستم آبرسانی بطور مرتب با استفاده از آب تحت فشار، درجهات لوله -

روز  4دیاااده ومتعاقبااااً درمااادت پااااک گروگیاااری  جااارممخاااالف جریاااان آن ، 

 متوالی ، اسید های آلی به آب آشامیدنی افزوده شود .

تمیزباااوده قبااال ازشاااروع واکسیناسااایون ، دقااات شاااود کاااه آبخاااوری و نـیپاااـل  -

وبخوبی کارکند . هیچگونه ضدعفونی نباید درخطوط آبرسانی وجاود داشاته 

ن شده باشید باشد زیرا موجب غیرفعال شدن واکسیناسیون خواهد شد . مطمئ

ب آکه کلیه لوله های مربوط به مواد شاوینده و پااک کنناده بساته شاده و فقاط 

 پاک درسیستم آبرسانی وجود دارد . 

ک یادقیقاه تاا  30قبل از توزیع محلول واکسن ، بگذارید تا پرندگان به مدت  -

 .د ) برحسب شرایط اقلیمی و تشنگی ( نساعت ونیم تشنه بمان

م آب رسیستم راکامالً خالی کنید . مطمئن شوید که تمااحاال کلیه آب موجود د -

 موجود ، مخصوصاً از قسمت پائینی مخزن و از پائین ترین نقاط لولاه هاای

 آبرسانی به خارج رفته باشد .

     دراختیاااررای ساااختن واکساان بااه شاایوه بهداشااتی همیشااه محاال مناساابی را باا -

 ید دردسترس باشد .ضمناً دستکش های یکبارمصرف نیز با – داشته باشید

        ساعت کافی باشد راازقبل پیش بینای  2مورد نیازکه برای مصرف  مقدارآب -

ه روز قبل کمقدار آبی باید باشد برابر 7/1مایید . این مقدار تقریباً معادل با ن

 مصرف شده است . 

 در آب حل کنید ) برای چربی به ازای هرلیتر گرم پودرشیربدون 5/2مقدار -

 کلوخه ای شدن پودر ( .بهم چسبیدن وزاجتناب ا

بایاد واکساینه شاوند ،  شاان سان پرنده ها که برحسب تعداد مطابق با سپس ،  -

تعداد دوزهای واکسان را درمقادارکمی آب معادنی تجاارتی ) یاا آب مقطار ( 
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کامالً این محلول واکسن را )با استفاده از یک بهمزن پالستیکی (  حل کنید .

شیرابه ازقبل آماده شده باشد . برای شناسایی محلاول  هم بزنید تا به صورت

باه آن اضاافه نماود .  (marker Colour)معارف رنگاییک  میتوان واکسن ، 

محلااااول واکساااان را درجااااای خنااااک نگاهااااداری کاااارده و ازقاااارار دادن آن 

 درمعرض نورمستقیم آفتاب اجتناب کنید .

 ند .آب شیری رنگ باشتمام آبخوری ها و نیــپل ها را کنترول کنید که پر از -

 ابازکنید ت ی راانتهایشیر لوله  الزم است درمورد بعضی نیـپل های خاص ،

محلول واکسن  وبه این ترتیب مطمئن شوید کهشود  خارجگرفتگی ازآن  هوا

 .دیگرلوله خواهد رسید به سر

سالن قادم بزنیاد و مطمائن شاوید کاه تماام پرناده هاا در ته درسراسربطورآهس -

   محلول واکسن می باشند . حال آشامیدن

دی باالخره ، شیرفلکه اصلی آب راباز کنید وسیستم آبرسانی را به حالت عاا -

 برگردانید .

ا کلیه لوازم ووسایلی کاه در فاراهم کاردن محلاول واکسان بکااربرده ایاد را با -

 دهید .آبی که عاری از مواد ضدعفونی باشد شستشو 

 نکات مربوط به کیفیت آب: -

 ن اسااتاندارد آب باارای  مصاارف انسااان و باادون مااواد معاادنی بایااد شااامل همااا

 اضافی  باشد . 

 pH  باشد . 5/6تا  5/5باید بطورجزئی اسیدی وترجیحاً بین 

 استفاده مای شاودکلربا آثار تجهیزاتیایی که ازآب لوله کشی شهری یا ازج  ،

 به آب اضافه نمایید .گرم پودرشیربی چربی برای خنثی سازی کلر 5/2

    % پرنده ها بطورصحیح ،       90الزم است  کسیناسیون صحیح یک گله ، الاقلبرای وا

 کل دوره زندگی خود دریافت کرده باشند .دوز کامل از واکسن را در یک

 

 

0 
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 عملکرد تولید

 تولید نهایی مرغ های تخمگذار بوونز سفید

 

 هفته   90  - 18                        دوره تولید                                           

 %           94                             میزان زنده مانی                              

 روز         143                                                     تولید  %50ســن در

 %            96                          پیک تولید                                         

 گرم       2/62   میانگین وزن تخم مرغ                                                

  H . H (                                               411 (تعداد تخم مرغ 

 کیلوگرم              5/25                                          (    H . Hتخم مرغ انباشته )

 رمگ         107میانگین مصرف سرانه دان در روز                                   

 09/2    ضریب تبدیل غذایی                                                   

 رمگ         1710   هفتگی(                                80وزن بدن مرغ)در سـن 

 گرم         4100     استحکام پوسته                                                      

   83        واحد هاو                                                           
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 جدول عملکرد دوره پرورش پولت های بوونز

 وزن بدن )گرم( سرانه دریافت غذا سـن ) روز( هفته

 حداکثر حداقل کیلوگرم انباشته گرم در روز

1 0 – 7 7 0/0 65 70 

2 8 – 14 13 1/0 130 135 

3 15- 21 23 3/0 195 205 

4 22- 28 31 5/0 275 285 

5 29- 35 37 8/0 350 375 

6 36- 42 42 1/1 440 460 

7 43- 49 45 4/1 510 535 

8 50- 56 48 7/1 590 610 

9 57- 63 50 1/2 660 690 

10 64- 70 52 4/2 730 765 

11 71- 77 54 8/2 800 835 

12 78- 84 56 2/3 865 910 

13 85- 91 58 6/3 930 980 

14 92- 98 60 0/4 995 1045 

15 99- 105 62 5/4 1055 1115 

16 106- 112 65 9/4 1120 1180 

17 113- 119 70 4/5 1180 1250 

18 120- 126 77 0/6 1240 1320 

اسب ای منهارانه شده دراین راهنما برمبنای نتایجی است که از چندین گله در شرایط خوب ومحیط  اطالعات

 بدست آمده است .
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 (جدول یکم) سفیدعملکرد تولیدی مرغ تخمگذار بوونز

 (HHموجودی مرغ درشروع تولید) (HDتولید تخم مرغ در روز)

 سن

 فته()ه

% 

 تخمگذاری

 وزن

 تخم مرغ

 گرم

وزن 

 انباشته

 گرم/ روز

مصرف 

 غذا

 گرم/ روز

 ضریب

 تبدیل

 غذایی

انباشته 

 تخم مرغ

انباشته تولید 

وزنی تخم 

 مرغ

کیلوگرم 

 غذای

 مصرفی

ضریب 

تبدیل 

 انباشته

 %

انباشته 

 تلفات

 گرم

 وزن بدن

18 0/6 0/43 6/2 75 0/29 0 0/0 5/0  0/0 1250 

19 0/22 4/44 8/9 82 39/8 2 1/0 1/1  0/0 1290 

20 8/49 4/45 6/22 87 85/3 5 2/0 7/1 98/6 0/0 1330 

21 5/75 9/47 9/35 92 56/2 11 5/0 4/2 74/4 1/0 1380 

22 0/89 1/49 7/43 95 17/2 17 8/0 0/3 76/3 2/0 1420 

23 0/93 4/50 9/46 97 07/2 23 1/1 7/3 27/3 3/0 1450 

24 5/94 5/52 6/49 99 00/2 30 5/1 4/4 97/2 4/0 1470 

25 6/95 6/53 2/51 101 97/1 37 8/1 1/5 78/2 5/0 1490 

26 4/95 6/54 1/52 103 98/1 43 2/2 8/5 65/2 6/0 1510 

27 2/95 4/55 7/52 105 99/1 50 6/2 5/6 55/2 7/0 1520 

28 0/95 2/56 4/53 106 99/1 56 9/2 3/7 48/2 8/0 1530 

29 8/94 0/57 0/54 107 98/1 63 3/3 0/8 42/2 9/0 1540 

30 6/94 5/57 4/54 108 99/1 70 7/3 8/8 38/2 0/1 1540 

31 4/94 0/58 8/54 109 99/1 76 1/4 5/9 34/2 1/1 1560 

32 2/94 5/58 1/55 110 00/2 83 4/4 3/10 31/2 3/1 1565 

33 0/94 9/58 4/55 110 99/1 89 8/4 0/11 29/2 4/1 1570 

34 8/93 3/59 6/55 110 98/1 96 2/5 8/11 26/2 5/1 1570 

35 6/93 6/59 8/55 110 97/1 102 6/5 5/12 24/2 6/1 1580 

36 4/93 8/59 9/55 110 97/1 109 0/6 3/13 23/2 7/1 1580 

37 2/93 0/60 9/55 111 98/1 115 4/6 1/14 21/2 8/1 1580 

38 0/93 2/60 0/56 111 98/1 121 7/6 8/14 20/2 9/1 1580 

39 8/92 4/60 1/56 111 98/1 128 1/7 6/15 19/2 0/2 1590 

40 5/92 6/60 1/56 111 98/1 134 5/7 4/16 18/2 1/2 1590 

41 2/92 8/60 1/56 111 98/1 140 9/7 1/17 17/2 2/2 1590 

42 9/91 0/61 1/56 111 98/1 147 3/8 9/17 16/2 4/2 1590 

43 6/91 2/61 1/56 111 98/1 153 7/8 6/18 15/2 5/2 1600 

44 3/91 4/61 1/56 111 98/1 159 0/9 4/19 14/2 6/2 1600 

45 0/91 6/61 1/56 111 98/1 165 4/9 1/20 14/2 7/2 1600 

46 7/90 7/61 0/56 111 98/1 171 8/9 9/20 13/2 8/2 1600 

47 4/90 8/61 9/55 111 99/1 178 2/10 7/21 13/2 9/2 1600 

48 1/90 9/61 8/55 111 99/1 184 6/10 4/22 12/2 0/3 1610 

49 8/89 0/62 7/55 111 99/1 190 9/10 2/32 12/2 1/3 1610 

50 4/89 1/62 5/55 111 00/2 196 3/11 9/23 11/2 2/3 1610 
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 عملکرد تولیدی مرغ تخمگذار بوونز سفید ) جدول دوم (

 (HHمرغ درشروع تولید )موجودی  (HDتولید تخم مرغ در روز )

 سن

 )هفته(

% 

 تخمگذاری

 وزن

 تخم مرغ

 گرم

 وزن

 انباشته

 گرم / روز

 مصرف

 غذا

 گرم / روز

ضریب 

تبدیل 

 غذایی

انباشته 

 تخم مرغ

انباشته تولید 

وزنی تخم 

 مرغ

کیلوگرم 

غذای 

 مصرفی

ضریب 

تبدیل 

 انباشته

% 

انباشته 

 تلفات

 گرم

 وزن بدن

51 0/89 2/62 4/55 111 01/2 202 7/11 7/24 11/2 4/3 1610 

52 5/88 3/62 1/55 111 01/2 208 1/12 4/25 11/2 5/3 1610 

53 0/88 4/62 9/54 111 02/2 214 4/12 2/26 10/2 6/3 1610 

54 5/87 5/62 7/54 111 03/2 220 8/12 9/26 10/2 7/3 1620 

55 0/87 6/62 5/54 111 04/2 226 2/13 7/27 10/2 8/3 1620 

56 5/86 7/62 2/54 111 05/2 231 5/13 4/28 10/2 0/4 1620 

57 0/86 8/62 0/54 111 06/2 237 9/13 1/29 10/2 1/4 1620 

58 5/85 9/62 8/53 111 06/2 243 3/14 9/29 10/2 2/4 1630 

59 0/85 0/63 6/53 111 07/2 249 6/14 6/30 10/2 3/4 1630 

60 5/84 1/63 3/53 111 08/2 254 0/15 4/31 10/2 4/4 1630 

61 0/84 2/63 1/53 111 09/2 260 3/15 1/32 09/2 6/4 1630 

62 5/83 3/63 9/52 111 10/2 265 7/15 9/32 10/2 7/4 1640 

63 0/83 4/63 6/52 111 11/2 271 0/16 6/33 10/2 8/4 1640 

64 5/82 5/63 4/52 111 12/2 276 4/16 3/34 10/2 9/4 1640 

65 0/82 6/63 2/52 111 13/2 282 7/16 1/35 10/2 0/5 1640 

66 4/81 7/63 9/51 111 14/2 287 1/17 8/35 10/2 2/5 1650 

67 8/80 8/63 6/51 111 15/2 293 4/17 5/36 10/2 3/5 1650 

68 2/80 9/63 2/51 111 17/2 298 8/17 3/37 10/2 4/5 1650 

69 6/79 0/64 9/50 111 18/2 303 1/18 0/38 10/2 5/5 1650 

70 0/79 1/64 6/50 111 19/2 308 4/18 8/38 10/2 7/5 1660 

71 4/78 2/64 3/50 110 19/2 314 8/18 5/39 10/2 8/5 1660 

72 8/77 3/64 0/50 110 20/2 319 1/19 2/40 11/2 9/5 1660 

73 2/77 4/64 7/49 110 21/2 324 4/19 9/40 11/2 0/6 1660 

74 4/76 5/64 3/49 110 23/2 329 7/19 6/41 11/2 2/6 1670 

75 6/75 6/64 8/48 110 25/2 334 1/20 4/42 11/2 3/6 1670 

76 8/74 7/64 4/48 110 27/2 339 4/20 1/43 11/2 4/6 1670 

77 0/74 8/64 0/48 110 29/2 44 7/20 8/43 12/2 6/6 1670 

78 2/73 9/64 5/47 110 32/2 348 0/21 5/44 12/2 7/6 1680 

79 4/72 0/65 1/47 110 34/2 353 3/21 2/45 12/2 8/6 1680 

80 6/71 1/65 6/46 110 36/2 358 6/21 0/46 13/2 0/7 1680 
 

 ب بدستدراین راهنما برمبنای نتایجی است که ازچندین گله درشرایط خوب و محیط های مناساطالعات ارانه شده 

 نندکفاده دیم می داریم که فقط باید از آن به صورت یک راهنما استآمده وبه عنوان یک خدمت به م تریان خود تق

 وبه هرحال واجد هیچگونه ت مین یا انجام خدمات پس ازفروش نخواهد بود .  
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