


خداوند حكيم را شاكريم كه توفيق ادامه فعاليتي را كه يكسال پـيـش بـه                 
منظور افزايش اطالع رساني و ارتقاء سطح ارتباطي آغاز نموديم نصيبمان           

در چهارمين شماره فصلنامه علمي سبزدشت ، مصاحبه كوتاهـي بـا             .   نمود
را ترجمه  )   رئيس بخش تحقيقات ژنتيك شركت كاب     (   دكتر جان هارديمن    

كرديم كه حاوي نكات جالب توجهي در ارتباط با دقت ويـژه كـاب در                 
اميدواريم با همكاري و بـذل تـوجـه      .تعيين استراتژي سالهاي آينده است  

شما عزيزان بتوانيم در طي شماره هاي آتي شاهد نتايج مفيد اين همكـاري              
 .باشيم

 سال گذشته ، انتظارات توليدكنندگان جوجه هاي گوشتي دستخوش            15در طي   
تغييرات مداوم بوده كه اين تغييرات بر اساس تقاضاي مصرف كننده و همچنين                

 .افزايش قيمت مواد اوليه صورت پذيرفته است 
در صنعت مرغداري، هدف ،توليد محصوالت سالم ، مطمئن و مقرون به صرفه                 

به عبارت ديگر، هزينه توليد يك كيلوگرم گوشت سينه ، عدد جادويي                .  است
متاسفانه بسياري از توليدكنندگان از     .  جديد صنعت مرغ گوشتي به شمار مي رود        

دستيابي به تمام پتانسيل ژنتيكي نژاد مورد پرورش خود غافل مانده و به تبع آن                 
به نهايت كارايي نژاد نخواهند رسيد؛ چرا كه خود را براي تامين كامل نيازهاي                 

 .پرنده آماده نكرده اند
 عامل مهم كه در موفقيت گله تاثير به سزايي داشته اما معموالً                  5در ادامه به     

پرورش دهندگان جوجه هاي گوشتي به درستي به آنها توجه نمي كنند، خواهيم               
 .پرداخت

 فراهم نمودن بستر گرم براي جوجه هاي گوشتي  -1
بهترين معيار براي ارزيابي تناسب يا عدم تناسب محيط پرورش با نيازهاي                  

به محض ورود به سالن بدون توجه به         .  جوجه، بررسي رفتار خود جوجه هاست     
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سن بايستي برخي از جوجه ها را در حال دان خوردن، برخي را در حال نوشيدن                
 . آب، برخي در حال بازي كردن و بقيه را در حال استراحت بيابيد

همچنين   جوجه ها به طور يكنواخت در تمام سطح مورد پرورش پخش بوده و                 
گرم كردن سالن چه در فصل        .  سر و صداي طبيعي آنها در سالن برقرار باشد           

 ساعت قبل از جوجه ريزي انجام         48تابستان و چه در زمستان حتماً بايستي          
سرد تر  .   درجه باشد  30  -32دماي بستر در زمان ورود جوجه ها حداقل         .    پذيرد

بودن بستر از اين دامنه دمايي منجر به سرد شدن كف پاي جوجه ها و درنتيجه                   
 . كاهش دماي داخلي بدن آنها خواهد شد

جوجه هايي كه احساس سرما مي كنند فعاليت كمتري داشته و در نتيجه دريافت               

دان و آب نيز در آنها كاهش يافته و به تبع آن كاهش رشد و در مراحل بعدي                      
 . زندگي احتمال تلفات به علت درگيري با آسيت وجود خواهد داشت

 تهويه مناسب  -2
با فراهم نمودن يك سيستم تهويه مناسب خصوصاً تهويه حداقلي به منظور تامين              
. صحيح نياز پرنده به اكسيژن، بهترين بازگشت سرمايه در انتظار شما خواهد بود              

تامين اكسيژن كافي و مورد نياز جوجه ها در مراحل اوليه تكامل سيستم گوارش               
و خصوصاً در آب و هواي سرد به منظور پيشگيري از درگيري با سندرم آسيت از                

 .ملزومات كار است
به كار بردن  هيترهايي كه در داخل سالن مي سوزد ، از اكسيژن موجود در داخل                  

اين مشكل، در فصول سرد سال      .  سالن كه مورد نياز جوجه هاست استفاده مي كند        

كه هزينه هاي گرمايش باال، سطح تهويه سالنها پايين و احتراق در بيشترين حد                
با اعمال تهويه حداقلي بايستي     .  خود است، معمول ترين مشكل قلمداد مي شود        

اين تضمين به وجود بيايد كه از زمان جوجه ريزي تا زمان كشتار در تمامي                    
پايين تر نيامده و      %  19/6ساعات شبانه روز سطح اكسيژن در هواي سالن از            

 . بيشتر نشده است ppm 3000سطح دي اكسيد كربن از 
 8ظرفيت هوا كشها بايد طوري باشد كه توان تعويض تمام هواي سالن را هر                   

اين بخش از تهويه به كمك يك تايمر دوره اي                         .  دقيقه يكبار داشته باشند    
 دقيقه اي بهترين عملكرد را خواهد داشت و اين تضمين را به وجود مي آورد كه             5

هواي سرد وارد شده به سالن با هواي گرم موجود در تاج سالن مخلوط شده و                  
 . سپس به سمت جوجه ها جريان يابد 

 كيفيت آب  -3
وجود آب براي ادامه حيات تمامي موجودات زنده ضروري است و از اين نظر                 
هيچ تفاوتي ميان انسان و پرنده ها وجود ندارد و الزم است آبي كه در سيستم                   
آبخوري جريان مي يابد از نظر سالمت و پاكيزگي براي انسان نيز قابل شرب                  

با اعمال برنامه هاي مستمر پاكسازي سيستم آبخوري مي توان با جلوگيري . باشد 
 .از تشكيل بيوفيلمها و ساير عوامل مضر ، به بهبود عملكرد گله كمك نمود 

اليه بيوفيلم از باكتريها و ويروسها در برابر عوامل ضدعفوني كننده محافظت                     
براي از بين   .  باكتري سالمونال مي تواند هفته ها در اليه بيوفيلم زنده بماند          .  مي كند 

 درصد پراكسيدهيدروژن بوده و با نيترات       50بردن اين اليه، محصوالتي كه شامل       
 .نقره پايدار شده اند بسيار موثر مي باشند

كلرزني آب،  بهترين راه پاكسازي سيستم آبخوري است چرا كه احتمال ايجاد                 
اما با اينكه اين روش بسيار        .  مقاومت ميكربها در برابر كلر بسيار پايين است          
مدت زمان حضور در معرض      .  كارآمد است، بازهم احتمال آلودگي وجود دارد        

 آب، ميزان و نوع عوامل ارگانيك موجود در آب، دماي            PHعوامل آلوده كننده،    
آب و حضور مواد معدني نظير آهن،  بر ميزان اثربخشي كلر در ضدعفوني نمودن                

ميزان كلر آزاد در انتهاي     .  آب آشاميدني مصرفي جوجه هاي گوشتي موثر است        
 . باشد ppm 6-4خط آبخوري بايستي 

ميزان آب مصرفي توسط هر جوجه را روزانه و در يك ساعت معين اندازه گرفته                
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به جز افزايش جزيي روزانه كه طبيعي         (و به محض بروز هر گونه تغيير شديد           
به عنوان يك اصل كلي، هر      .  نسبت به ريشه يابي علت اين تغيير اقدام كنيد        )  است

 .  ميلي ليتر آب در هر ساعت مصرف مي كند1 ساعت ابتدايي زندگي 24پرنده در 
 
 استفاده از جيره هاي اقتصادي و مقرون به صرفه -4

به ازاي هر جوجه ميزان دان و فضاي دانخوري كافي، خصوصاً در هفته ابتدايي                 
 درصد از فضايي كه براي      50با استفاده از كاغذ ،حداقل      .  پرورش در نظر بگيريد   

 روز ابتدايي پرورش در نظر گرفته ايد را بپوشانيد و روي آن به ازاي                14پرورش  
 روز ابتدايي پرورش و تا       14در  .     گرم دان اضافي بريزيد       50-65هر جوجه   

 . گرم، بهتر است فر م دان  به صورت كرامبل باشد250رسيدن جوجه به وزن 
بسياري از توليدكنندگان ،عملكرد گله خود را تنها با محاسبه ضريب تبديل غذايي             
برآورد مي كنند و به هزينه صرف شده براي توليد يك كيلوگرم گوشت زنده توجه               

افزايش غلظت جيره ممكن است عدد مربوط به ضريب تبديل غذايي را            .  نمي كنند 
كاهش دهد اما با افزايش هزينه صرف شده براي توليد يك كيلوگرم گوشت زنده،              
سود عايدي شما را در پايان دوره مرتباً كاهش خواهد داد و از طرف ديگر، با                   
مصرف جيره غليظ تر از حد نياز، سرعت رشد جوجه ها افزايش يافته و احتمال                

 عروقي را افزايش    –بروز مشكالت متابوليكي از قبيل مشكالت اسكلتي و قلبي          
 .خواهد داد

 
 شدت نورد هي يكنواخت در تمام سالن -5

راهنماي جديد كاب از توليدكنندگان خواسته كه پرنده ها را از روزهاي ابتدايي               
 ساعت در تاريكي كامل نگه      6 ساعت،   24 روز قبل از كشتار در هر        5زندگي تا   

برنامه هاي نوري را بايستي بعد از رسيدن جوجه ها به وزن                                   .  دارند
 ) .طبق برنامه هاي ارائه شده. ( گرم آغاز نمود 160-100

بوده و  )  در محل بستر  ( لوكس   25 روز ابتدايي پرورش ،       14شدت نوردهي در    
 درصد  20تفاوت شدت نور در پرنورترين و كم نورترين نقاط سالن بيش از                  

 روزگي شدت   14بعد از هفته اول مي توان شدت نور را كاهش داد تا در               .  نباشد
 . نور تا حد آسايش جوجه ها كاهش يافته باشد

عوامل موثر بر كيفيت جوجه يكروزه و عملكرد 
  جوجه گوشتي

 )قسمت سوم(
در شماره قبل به بيماريهاي ويروسي و عوامل بيماريزاي ميكربي كه از گله مادر به 

 جـوجـه    تاثيرجوجه يكروزه منتقل مي شود پرداختيم، در اين شماره بر آنيم تا به              
 .كشي و عوامل مديريتي گله گوشتي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بپردازيم

 جوجه كشي
 :در جوجه كشي بايد 

 .اصول بهداشت و قرنطينه بطور كامل برقرار و رعايت گردد •
منظور پيشگيري  از ايجاد تركهاي موئي،  جابجائي تخم مرغها با ه ب •

 .دقت صورت گيرد

تخم مرغها در شرائط مناسب از نظر   حرارت، رطوبت  و تهويه  •
 .ذخيره شوند 

تخليه جوجه ها از ماشين با توجه به سن گله مادر و سن تخم مرغ  •
 .در زمان مناسب صورت گيرد 

مراحل تخليه و آماده سازي و ارسال جوجه ها با دقت و در شرائط  •
 .   مناسب صورت گيرد

انتقال  آرام  تخم  مرغهاي  جوجه كشي  به  سيني هاي  ستر و ذخيره تـخـم                         
مرغها در شرائط مناسب از نظر تهويه، رطوبت و حرارت، نه فقط از تلفات اوليـه                
جنين جلوگيري  مينمايد،  بلكه در ميزان جوجه درآوري وهمچنين كيفيت جوجه           

 .نيز موثر ميباشد
درجه حرارت ، رطوبت و تهويه مناسب در ستر باعث ميشود كه ميزان از دسـت                

دادن آ ب در ستر به اندازه باشد، كه نتيجه آن، توليد جوجه با كيفيت مـنـاسـب                      
 .مي باشد
كمبود اكسيژن در جوجه كشي باعث بروز آسيت در جوجه هاي  •

 .جوان ميشود
تخليه به موقع جوجه ها از هچر، از توليد جوجه هاي خشك  •
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 . و يا خيس پيشگيري مي كند) دهيدراته ( 
محاسبه غلط زمان   :   عواملي كه باعث دهيدراته شدن جوجه ها ميگردد عبارتند از           

چيدن تخم مرغهاي غير هم سن و يا از دست دادن بيش از اندازه وزن تخم مـرغ         
 .در طول زمان جوجه كشي

نارس بودن جوجه ها ممكن است به علت سرد شدن تخم مـرغـهـا در زمـان                         
 .جوجه كشي و در نتيجه عقب افتادن رشد جنين باشد

عمليات تخليه جوجه ها ازسيني هاي هچر بايد در  يك  اطاق  تحت كنـتـرل از      
 سانتيگراد  و رطوبت 23–  25درجه حرارت   (     نظر حرارت و رطوبت انجام گيرد       

  % ).65-70نسبي 
جوجه ها  قبل از  حمل  به مرغداري بايد مدتي در محل جوجه كشي  نگه داشته                    

 درجه سـانـتـي گـراد ؛         24 ساعت در دماي 4(   شوند  تا  خود  را  جمع  كنند           
در زمـان    )   متر در ثانيـه        / .   8و سرعت جابجائي هوا       %   70-75رطوبت نسبي   

 بايـد كـامـال       شرايط محيطي حمل و نقل جوجه از كارخانه جوجه كشي به فارم،           
كاميونهاي حمل جوجه پس از هر بار تخليه بايد كامال شستشـو            . تحت كنترل باشد  

كاميونهاي حمل جوجه بايد به سيستم گر م كننده كمكي و يـا    .  و ضدعفوني شوند 
. تامين جريان هواي تازه كافي به منظور گرم كردن و يا خنك كردن مجهز باشند                 

 درجه سانتي گراد باشد بايد ا ز سيستم هـاي  30اگر درجه حرارت بيرون بيش از  
 . خنك كننده استفاده شود

  درجه  سانتي گراد       32درجه  حرارت   داخل  كارتن  جوجه  بايد  حدود                       
 .  درجه سانتي گراد باشد24و درجه  حرارت  داخل  ماشين  بايد حدود

اگر از جعبه هاي پالستيكي جهت حمل جوجه استفاده ميشود، درجه حرارت                 
 . درجه سانتيگراد باشد20داخل كاميون حمل بايد حدود 

جعبه هاي جوجه بايد به درستي در داخل كاميون چيده شوند به طـوريـكـه                      
فضاي كافي جهت برقراري جريان  هواي  تازه مورد نياز بين جعبه ها مـوجـود                  

 .   باشد
بطور كلي استرسهاي ناشي از حمل جوجه در شرائط نامناسب و همچنين آلودگـي    

 .تلفات و كاهش كيفيت جوجه ها ميگردد ماشين حمل جوجه باعث 

 گله هاي گوشتي 
:عوامل اثر گذار در عملكرد گله هاي گوشتي عبارتند از    

 آماده سازي فارم جهت جوجه ريزي •
 مديريت جوجه ريزي •

 آماده سازي فارم و مديريت جوجه ريزي  •
 

طراحي و مصالح بكار رفته در ساختمان مرغداري بايستي بـه نحـوي باشـد كـه                  
پس از تخليـه،  سـالن هـا،       .  ساختمانها به خوبي قابل شستشو و ضدعفوني باشند   

محوطه اطراف آنها و انبارها بايد به نحوي شسته شوند كه اثري از كـود، پـر ويـا                
كار شستشو و ضدعفوني بايستي بـا نمونـه         .   آشغال و كثافات در آنها  د يده نشود        

 .برداري از قسمتهاي مختلف سالن و محوطه كنترل شود
فاصله بين دو جوجه ريزي بايستي با توجه به وضعيت سالمت گله قبل و همچنين               

 .وضعيت بيماريهاي عفوني در منطقه رعايت شود
بستر بايد بـه    .  از پوشال تميز و با كيفيت خوب و خشك جهت بستر استفاده شود            

ناهمواري سـطح بـستر ممكـن       .   خوبي ضدعفوني و به طور يكنواخت پخش شود       
است دسترسي به آب و دان را محدود كرده و منجر بـه كـاهش يكنواخـتي گلـه                   

 درصورتيكه بستر به هم فشرده و يا بيش از حـد مرطـوب شـود، شـيوع                   0گردد
 رطوبـت   0سوختگي مفصل خرگوشي و يا تاول سينه را به همراه خواهـد داشـت             

 . درصد مي باشد30-35نسبي مناسب براي بستر 
نيز به منظور شروع خـوب و كـاهش مـيزان            مديريت آبخوري و دانخوري      •

 .حذفي و تلفات اوليه و رشد يكنواخت گله بسيار اهميت دارد
 :مديريت آب •

عدم كفايت  آب چـه از نظـر          .   آب بايد در تمامي اوقات در دسترس پرنده باشد        
حجم، يا تعداد آبخوريها و چه از نظر ميزان آب موجود در آبخوريهـا و همچنيـن         

 2فاصله دو آبخوري از يكديگر نبايـد بيـش از      (  دور بودن فاصله آنها از يكديگر  
 0منجر به كاهش رشد و تلفات ميگردد) متر باشد 

 عدد آبخوري آويـز ثابـت و همچنيـن يـك آبخـوري               1 جوجه   125به ازاء هر    
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 0كوچك كله قندي براي چهار روز اول پرورش بايد مورد استفاده قرار گيرد
ميزان مصرف آب به دان را به طور روزانه كنترل نمائيـد تـا مطمئـن شـويد كـه                     

 ارتفاع آبخوري را به طـور روزانـه        0پرنده ها به ميزان كافي آب مصرف كرده اند     
تنظيم نمائيد تا دسترسي طيـور بـه آب،  راحـت و بـا صـرف حـداقل انـرژي                       

بستر زير آبخوري بايد هموار باشد تا اجازه دهد كه تمامي طيور بـه طـور                 0باشد
 آب  0يكسان به آب دسترسي داشته باشند و از ريزش آن نـيز پيـشگيري شـود                  

مصرفي بايد از نظر سختي ، شوري ، نيترات و همچنيـن آلودگـي هـاي ميكربـي                
     نمونه برداري و آزمايش آب بايد در دوره آماده سازي و قبـل  0آزمايش شود   

 0از جوجه ريزي انجام شود 
باال بودن آلودگي ميكربي آب در جوجه هاي جوان منجر به افزايش مشكالت پا ،          
نكروز سر استخوان ران و  كاهش رشد ، افزايش تلفـات و افـت كيفيـت الشـه                     

 0ميگردد
در صورت وجود آلودگي ميكربي در آب،  بايد جهت ضدعفوني آن از كلر استفاده        

  0  باشد ppm  6 -4مقدار كلر آزاد در پايان لوله هاي آبخوري بايد . شود
 در  0 درجـه سـانتي گـراد باشـد          18-20درجه حرارت آب مصرفي بايد حدود       

صورتيكه آب خيلي گرم و يا خيلي سرد باشد پرنده آب كمتري نوشـيده و رشـد           
  0گله كاهش مي يابد 

مقادير بيش از حد سولفات در آب موجب شل شدن مدفوع مي شود كه اگر ميزان       
  0سديم و يا منيزيوم نيز بيش از حد باشد اين اثر تشد يد ميگردد

 0مس اضافي در آب باعث تلخ شدن مزه آن و آسيب به كبد مي گردد
  :مديريت دان  •

جوجه ها هر چه زود تر بايستي به دان دسترسي پيدا كنند ؛ زيرا تغذيه زود هنگام    
و اوليه منجر به توسعه و تكامل بهتر سيستم ايمني ميگردد؛ لذا نبايد تنها به ذخائـر           
باقي مانده از كيسه زرده اتكاء نمائيم ، بلكه الزم است فعاليت دستگاه گوارش در           

 .اولين فرصت پس از خروج جوجه از تخم آغاز گردد
اسـتفاده از   .    روز اول بايد به صورت كرامبل غربال شده مصرف شود          2-3دان در   

كفي كارتن در طول سالن با فاصله از سيني دانخوري و توزيع دان در روي آنهـا                  
جهت تحريك هرچه بيشتر پرنده ها به خوردن، بر رشد اوليـه و يكنواخـتي گلـه                 

فضاي نا كافي دانخوري موجب كاهش رشد و يكنواخـتي گلـه            .     تاثير مثبت دارد  
 0ميگردد

 قطعه  65 سانتيمتر طول تراف دانخوري و يا به ازاء هر   2/5به ازاء هر قطعه پرنده   
 دانخوريها بايد طوري تنظيم شـوند       0پرنده يك دانخوري بشقابي بايد منظور شود      

 تنظيم 0كه از حداقل ريخت و پاش و دسترسي مطلوب پرنده به دان اطمينان يابيم        
نامناسب دانخوري باعث افزايش ضايعات دان ميشود ؛ در اين حالت ضريب تبـد              

يل غذايي بـاال رفتـه و در صـورت خـوردن دان كثيـف احتمـال درگـيري بـا                            
 0آلودگي هاي باكتريائي و قارچي بيشتر ميشود

توزيع يكنواخت دان و استفاده همزمان طيور از دان در عملكرد گله بسيار اهميـت   
دارد ؛ بطوريكه توزيع غير يكنواخت دان منجر به افت عملكرد و افزايش ضايعات     

 0خراشيدگي ناشي از رقابت براي دسترسي به دان در دانخوري ميشود 
جهت جلب توجه مستمر جوجه به دان،  تعداد دفعات توزيع دان را افزايش دهيـد           

 : به اين ترتيب كه
 دان را  0به گله دان دهيد )   ساعت يكبار4-5هر (    بار   5 روزگي روزانه    0-3طي  

 .روي كاغذ به مقدار كم بريزيد
  بار در روز 4 روزگي حداقل  6-4
  بار در روز3 روزگي حداقل  8-7
 0 بار در روز به گله دان دهيد 2 روزگي به بعد حداقل 9

در طي روزهاي اول با كنترل چينه دان جوجه ها ؛ از خوردن دان به ميزان كافـي          
هر چه اشتهاي جوجه ها افزايش يابد،  درصد جوجـه هـائي كـه           .     مطمئن شويد 

 .داراي چينه دان پر هستند افزايش مي يابد
جهت  بررسي  وضعيت  چينه دان هر روز در يك ساعت مـشخص،  مثـال يـك           

 جوجه را بگيريد و وضـعيت   30-35ساعت پس از توزيع دان، از هر منطقه سالن        
 در وضعيت مطلوب درصد جوجه هاي با چينـه       0چينه دان آنها را بررسي نمائيد      

 0نمونه ها مي باشد % 95دان پر،  بيشتر از 
  ساعت پـس از جوجـه ريـزي          98،48،36،24،12بررسي چينه دان بايستي در        

 0صورت گيرد
مواد اوليه كه در ساخت دان بكار مي رود بايد داراي كيفيت باال و تـازه بـوده و               
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پس از تجزيه شيميائي و بررسي آلودگي ميكربي و قارچي و اطمينان از سـالمت                
  0آنها در ساخت دان بكار روند

ذخيره طوالني مدت مواد اوليه و يا دان كامل باعث فساد آن و درنتيجـه كاهـش            
 0عملكرد ميگردد

ضعف در كنترل كيفي مواد اوليه دان از علل شايع بـروز مـشكل در توليـد مـرغ                
 0گوشتي است 

تماس اوليه جوجه ها با محيط اطراف ، خطر بالقوه آلودگي      :   مصرف آنتي بيوتيك  
ايمني كـه از    (    ايمني غير فعال     0با ميكروارگانيسم هاي بيماريزا را به همراه دارد         

براي جوجه ها بسيار الزم و حياتي است اما اين ايمني  )  مادر به جوجه ها ميرسد  
صرفا در مقابل آن دسته از عوامل ميكربي است كه گلـه مـادر از قبـل بـا آنهـا                       

دستگاه گوارش در سنين اوليه به طور كامل تكامل نيافتـه و            .   برخورد داشته است  
هرچه مواد غذائي مدت بيشتري در لوله گـوارش    .  غذا به كندي از آن عبور ميكند    

باقي بمانند،  ميكروارگانيسم هاي محيط،  مخصوصا آنهائي كه همـراه دان بلعيـده               
شده ا ند از اين شرائط مطلوب سود برده و رشد بيشتري مي نمايند ونهايتا منجـر                 

لذا توصيه ميشود كه در سه روز اول      .  به عفونتهاي مزمن و تلفات در گله ميگردند 
 0پرورش در دان و يا آب از آنتي بيوتيك  استفاده شود

 
 حرارت و رطوبت  در روز  طي پنج روز اول بايستي حداقل دو بار         :   كنترل محيط   

 0نسبي محيط كنترل شود 
وسائل اندازه گيري حرارت و رطوبت بايستي تا حـد امكـان نزديـك بـه سـطح              

 0جوجه ها باشد 
 در صـورتيكه    0رفتار جوجه ها بهترين نشانه براي مناسب بودن حرارت ميباشد           

جوجه ها با فاصله از يكديگر در زير پنجره ها و در كنار د يوار ساكت و ارام در              
  .دماي سالن خيلي  باالستحال نفس زدن با سر و بال افتاد ه جمع شده اند، 

در صورتيكه جوجه ها در وسط سالن دور هم جمع شده و پر سر و صدا هـستند،          
 .دماي سالن خيلي پائين است

گرم كردن سالن ميتواند از طريق مادرهاي مصنوعي و يا بـا اسـتفاده از سيـستم                  
در هر دو روش، هدف، تحريك هرچـه زودتـر          .   مركزي و در كل سالن انجام شود      

فعاليت و اشتهاي جوجه ها تنها درصورتيكه حرارت حس شده در حد    .   اشتها ست 
در  نتيجـه بـه منظـور تحريـك        .   پائين محدوده آسايش باشد تحريك خواهد شد      

اشتها، الزم است كه دما كمي پائين تر از آنچه كه در جداول مربوطه ذكر ميگـردد        
 30 درجه سانتيگراد در زير مادرمصنوعي و يا بيـش از           32گرماي بيش از    .   باشد

 روز اول باعث دهيدراته شـدن جوجـه هـا و             3درجه سانتيگراد در كل سالن در       
 0كاهش مصرف دان و افزايش تعداد حذفي ها ميگردد

 براي كم كرد ن شوك وارده 0ميباشد   %   80رطوبت نسبي در هچر حدود      :   رطوبت
به جوجه ها از موقع انتقال از جوجه كشي به سـالن مرغـداري، الزم اسـت كـه                    

 0تامين گردد % 70 روز اول حدود  3رطوبت نسبي براي 
برسد، جوجه ها آب بدن خود را از        %  50اگر رطوبت در هفته اول به پائين تر از          

  % 20رطوبت نسبي كمـتر از     . دست داده و اثر منفي بر عملكرد گله خواهد داشت 
 0در قابليت رشد گله بشد ت اثرمنفي خواهد داشت

ضعف عملكرد و كاهش يكنواختي گله ميتواند ناشـي از پـائين بـودن           :   در نتيجه   
 0رطوبت نسبي در هفته اول باشد

جوجه هاي نگهداري شده در رطوبت مناسب، كمتر دچار كم آبي شده و معمـوال                
با رشد پرنده رطوبـت ايـده ال نيـز           .    شروع بهتر و يكنواخت تري خواهندداشت  

 روزگي به بعد موجـب رطوبـت     18 رطوبت نسبي باال،  از  0كاهش خواهد يافت    
 رطوبت را ميتوان با استفاده از تهويـه  0بستر و مشكالت همراه با ان خواهد گرديد      

 0و سيستم هاي گرم كننده كنترل كرد
 الزم است هميشه جريان يكنواخت و ثابتي از هواي خوب در سطح پرنده   : تهويه  

ها برقرار باشد تا پرنده ضمن حفظ وضعيت سالمت،  توان رشد بالقوه را بد سـت                 
 0آورد

در هفته اول احتياج به حد اقل تهويه ميباشد،  يعـني كمـترين جابجـائي هـوا در                  
با افزايش سن و افزايش دما احتياج به حد         )   تهويه عرضي ( جهت حفظ كيفيت هوا     

 0)تهويه تونلي( اكثر تهويه مي باشد
اخيرا در طراحي سيستم تهويه سالنهاي مرغداري دو سيـستم تهويـه حـداقلي و                

 0تونلي در نظر گرفته ميشود
در جوجه هاي جوان و در فصول سرد سال از سيستم تهويه عرضي و در فـصول                  
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 0گرم و مرغهاي مسن از سيستم تهويه تونلي استفاد ه ميشود
 

همزمان با رشد،  پرنده اكسيژن مصرف كرده و گازهاي مـضر توليـد         :  كيفيت هوا  
احتراق مادرهاي مصنوعي نيز گازهاي زيان آور داخل سالن را افزايـش            .   مينمايد
 سيستم تهويه بايد قادر به حذف اين گازها و تامين هواي با كيفيت خوب          0ميدهد  
  0باشد

گـرد و غبـار،  آمونيـا ك، دي           :  آلود ه كننده هاي اصلي هواي سالن عبارتند از      
 آلوده كننـده هـاي      0اكسيد كربن، مونواكسيد كربن و بخار آب بيش از حد مجاز            

هواي سالن باعث تخريب مژكهاي مخاط تنفسي پرنده كه نقش حفاظـت دسـتگاه              
تنفسي در مقابله با تهاجم عوامل عفوني را دارند، گـشته و زمينـه را بـراي ورود            
ميكرب اشرشياكلي و ويروسهائي كه از طريق دسـتگاه تنفـس وارد بـدن پرنـده                 
ميشوند مانند نيوكاسل،  برنشيت و آنفلوانزا فراهم نموده و وقوع  بيماريهاي حاد و     

 0مزمن تنفسي و آسيت را در گله افزايش ميدهند
در غلظت بيـش از     .   است ppm  2500باالترين حد قابل تحمل دي اكسيد كربن   

ppm  4000   ريه ها آسيب ديده و در نتيجه توانائي تبادل گازها در ريه كاهـش ، 
  0مييابد

 ريـه  ppm  20 در غلظت بيش از0 باشد ppm  10ميزان آمونياك بايستي كمتر از    
 در غلظت بيش 0ها آسيب ميبينند و حساسيت به بيماريها ي نفسي افزايش مييابد           

  0  كاهش رشد ناشي ازآسيب ريوي ايجاد ميشودppm 50از
گازها  سنگين تر از هوا بوده و در سطح پائين تري نسبت به هوا قرار ميگيرند،  با    
استفاده از تجهيزات مناسب و با به حركت در آوردن هـواي سـالن،  گازهـا ي                    
سنگين را بايد با هواي بقيه سالن مخلوط و كيفيت هوا در سطح جوجـه را بهبـود         

 0بخشيد
عدم خروج موثر گازهاي مضر،  منجر به باال رفتن غلظت آنها و بروز بيماريهـاي                

 0قلبي و ريوي ميشود
فراواني وقوع آسيت و بيماريهاي مزمن تنفسي ميتواند بدليل مشكل كيفـي هـوا و               

 0ناكافي بودن تهويه باشد
 

 ساله در بخش تحقيق و توسعه كمپاني كاب،           24دكتر جان هارديمن ، با سابقه        
در اين مصاحبه كه    .  اخيراً به عنوان مسئول علمي اين بخش برگزيده شده است             

توسط راجر رانسون صورت گرفته در رابطه با پيشرفتهاي ژنتيكي نژاد كاب                 
 .مطالب ارزنده اي ارائه شده است 

 به عنوان پر       Cobb ۵٠٠در طول همكاري شما با كمپاني كاب نژاد              -
دليل اين موفقيت   .  فروش ترين نژاد مادر گوشتي در دنيا برگزيده شد               

 چشمگير به نظر شما چيست ؟
من فكر مي كنم كه قسمتي از اين موفقيت مي تواند به علت تمركز  بر بهبود بازده                   

به عنوان مثال   .  توليد و يكنواختي الشه پرنده هاي با بازده باالي نسل جديد باشد           
ضريب /.    40 سال گذشته    20نژاد گوشتي كاب امروز ، نسبت به همين نژاد در             

بازده باالتر  %  6كيلوگرم وزنگيري باالتر و     /.  9تبديل بهتر، با سن مشابه ،حدود        
گوشت سينه داشته است ، اما بدون تحقيقات مستمر روي نژاد كاب و بهبود                    
امكانات توليد و همچنين بدون خدمات فني و علمي شبانه روزي تمامي كاركنان              

 .كمپاني كاب ،رسيدن  به اين موفقيت غير ممكن بود 
نتايج تصميمات شما در زمينه اصالح نژاد، سالها بعد توسط مشتريان                -

قابل مشاهده و لمس مي باشند ، با اين وصف  در عرض چند سال آينده                  
 چه تغييراتي را در اين زمينه مشاهده خواهند نمود ؟

بنده بر اين باور هستم كه در عرض دهه آينده مشتريان ما با پيشرفتهاي                       
چشمگيري چه  از نظر اقتصادي و چه از  نظر بهداشتي و سالمت                                         

  از    500 سال  آينده   نژاد  كاب           5در  .    جوجه هاي كاب  مواجه خواهند شد         
 درصد جوجه درآوري بهتر ،      1  عدد تخم مرغ بيشتر ،        5نظر توليد  تخم مرغ  به          

بهبود در  /.  15 درصد بازده الشه بهتر ،         2 گرم وزنگيري باالتر ،        230حدود  
تغييرات مثبت  .   درصد ماندگاري باالتر دست خواهد يافت          1ضريب تبديل و     

براي هر  .  مشابهي را نيز در ساير توليدات كاب به مشتريان اين نژاد نويد مي دهيم               
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يك از ويژگيهاي مذكور در رده الين ، تغييرات ژنتيكي مفيدي را وضع  نموده و                  
، امكان انتخاب دقيق تر و تسريع       )selection(به كمك تكنولوژي جديد به گزيني    

 .  پيشرفت در زمينه بهبود الينهاي اصلي و آزمايشي را فراهم آورده ايم 
هدف ديرينه كاب همواره ،پيشرو بودن در زمينه ابداع روشهاي جديد به گزيني                

اما .   سال يكبار ، يك روش  جديد  ارائه مي دهيم               2بوده و به اين منظور هر        
براي همه تكنولوژيهاي جديد به منظور حفاظت از طرحهاي تحقيقاتي خود                 

 . تبليغات نمي كنيم 
  نژادي است مناسب         Cobb ۵٠٠همواره تصور ما بر اين بوده كه           -

براي تمامي بازارها، اما اخيراً با معرفي الينهاي جديدي از اين نژاد مواجه              
چه درصدي  از بازار جهاني در سالهاي پيش رو همچنان بر                 .  شديم  

  استوار خواهند ماند؟500تقاضاي خود نسبت به  نژاد كاب 
با توليد محصوالت مختلف توسط توليدكنندگان  براي مشتريان خاص و همچنين             

با افزايش تقاضا براي اين محصوالت، به عنوان مثال گوشت فرآوري شده ،                  
 بخش را   4ما در كمپاني كاب     .  بخشهاي مختلفي در بازار جهاني رشد خواهد كرد         

 تكيه دارد كه به طور عمده       هزينه و كارايي  تعريف  نموده ايم كه بزرگترين آنها بر         
قسمت اعظم اين بخش را       .  با ضريب تبديل غذايي مطلوب محقق مي گردد           

محصوالت نژاد كاب در برگرفته كه بخش عمده اي از بازار را نيز تشكيل                            
تقاضا برا ي محصوالت با بازده باال و استخوان گيري شده به آهستگي              .  مي دهد 

از طرف ديگر نيز    .  رو به افزايش بوده كه به ظرفيت بخش بازده باال خواهد افزود           
در بازارهاي پيشرفته تر تقاضا ي مرغ گوشتي بهتر و هزينه توليد كمتر است كه به                

 .  خواهد افزود 500بخش كارايي و پتانسيل فروش كاب 
 بوده  ٧٠٠ Cobbاصلي ترين توليد شركت كاب در سالهاي اخير نژاد            -

تفاوت اين  .  كه بازده گوشت واري باالتري نسبت به نژادهاي ديگر دارد            
  تا چه حد ارزيابي مي كنيد ؟ Cobb ۵٠٠نژاد جديد را با 

 با هدف برآوردن نياز امروزه بازار كه همانا پرنده              ٧٠٠ Cobbمعرفي نژاد    
بازده باال كه در آن توليد گوشت سينه استخوان گيري شده با بازده باال از     / بزرگ  

 با ضريب تبديل مشابه، حدوداً        ٧٠٠ Cobb.  ملزومات است، صورت پذيرفت      

روند .   با بازده باال خواهد داشت      500يك درصد بازده باالتري نسبت به كاب          
 بوده كه اين افزايش وزن        Cobb ۵٠٠ كندتر از     ٧٠٠ Cobbافزايش وزن   

تعداد تخم  .  آهسته تر  به ماندگاري بيشتر آن در وزن هاي باالتر كمك مي كند               
 است، اما با توليد     Cobb ۵٠٠ كمتر از     ٧٠٠ Cobbمرغ توليدي توسط نژاد     

گوشت سينه بيشتر و سود حاصله از آن ،اين تفاوت توليد تخم مرغ جبران مي                  
 . گردد

 
 انتظار  ٧٠٠ Cobbدر عرض چند سال آينده چه بهبودهايي را از نژاد             -

 داشته باشيم ؟ 
اصلي ترين تفاوت، در بازده توليد گوشت سينه خواهد بود كه در مقايسه با نژاد                 

Cobb ۵درصد يا بيشتر افزايش خواهد يافت        2، اين ميزان تفاوت  به         ٠٠  .
 درصد بهبود يابد و در عين حال          1ماندگاري  مرغ گوشتي نيز بايستي حدود          

 . توليد تخم مرغ در سطح مادر به ازاي هر سال يك عدد افزايش خواهد داشت
نژادي كه در آن تعادل موجود      .   مي رسيم    Cobb Avian۴٨و بعد به نژاد       -

بين دو خصوصيت مادر خوب و عملكرد رقابتي گوشتي، براي بازار متقاضي                 
شما براي كسب سهم    .  پرنده زنده، الشه كامل و يا قطعه بندي شده سودمند بود           

 بيشتر در بازار  در رابطه با اين نژاد چه اقداماتي را در دست اجرا داريد ؟ 
 خواهد بود و تنها     Cobb ۵٠٠ مشابه نژاد    Cobb Avian48بهبود ژنتيكي نژاد    

 سال  5در عرض   .  در مورد توليد تخم مرغ و بازده گوشت سينه متفاوت است             
   تخم    5  تا  بيش  از         Cobb Avian ۴٨آينده، تعداد تخم مرغ توليدي  نژاد         

.  درصد افزايش خواهد داشت    1/5مرغ افزايش يافته و بازده گوشت سينه آن نيز          
تاكيد ما بر توليد يك نژاد گوشتي رقابتي با توليد تخم مرغ و جوجه بيشتر نسبت                 

واحد   /.  15بهبود ژنتيكي كه ما از اين نژاد  انتظار داريم،             .   است Cobb ۵٠٠به  
چنانچه در حال حاضر نژاد              .  بهبود ضريب تبديل را نيز در بر مي گيرد              

Cobb Avian ۴داريد و از اينكه احتماالً در رقابت با ٨ Cobb ۵شكست  ٠٠ 
بخورد نگران هستيد، بايد بدانيد كه تمامي اين برنامه هايي كه ما براي آينده داريم               
با ضمانت رشد خوب و ضريب تبديل عالي، و در نهايت به گزيني  بر اساس توليد          

و بازده بهتر، تمام         
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1– single nucleotide polimerase 



 . نگرانيهاي شما را بر طرف خواهد نمود 
  و هـمـچـنـيـن        Sassoاخيراً ما شاهد بازاريابي كاب براي نژاد جديد          -

ميزان موفقيت شما تا به امروز در چه حد         .   معرفي خطوط نژاد كبير هستيم      
بوده و آيا چنين فعاليتهايي توسط كاب ادامه خواهد داشـت و نـژادهـاي          

 بيشتري را به صنعت معرفي خواهد نمود ؟
 اين امكان را براي ما فراهم كرد تا نژادي             Sasso  همكاري تجاري با نژاد       

متفاوت را براي مشترياني كه خواستار مرغ گوشتي با سرعت رشد پايين تر،                  
و در جواب سوال دوم شما      .  ماندگاري باالتر و با پرهاي رنگي بودند ارائه دهيم           

  و   Sassoبايستي اعالم كنم كه نظر كمپاني كاب در رابطه با گسترش همكاري با              
افزودن بر تعداد محصوالت جديد به منظور ارائه گستره وسيعي از جوجه هاي                
گوشتي با سرعت رشد پايين و پر رنگي براي عرضه در بازار اروپا و بين المللي ،                 

 .مثبت است 

در واقع الين هايي كه كاب در جريان خريد هيبرو و كبير به دست آورد ، حدود                   
ما در حال   .   الين با پر رنگي را به منظور استفاده در آينده براي ما فراهم نمود              20

مطالعه بر روي مقاومت  اين نژادهاي با پر رنگي در برابر بيماري ها بوده و                      
قاطعانه بر اين باوريم كه الين ها و به دنبال آن ژنها يا نشانگرهاي ژن مربوط به                  

 .افزايش مقاومت در برابر بيماريها را پيدا خواهيم نمود 
 انتقال اين ژنها به محصوالت شما تا چه ميزان ساده است ؟ -

چنانچه ما توان شناخت نشانگرهاي ژن مربوط به خصوصيت ماندگاري باالتر را             
داشته باشيم، انتقال اين عوامل ژني به ساير الين هاي كاب كار دشواري نخواهد                

 مقاوم تر از    Xاگر ما پي ببريم كه  الين خاصي براي مثال نسبت به بيماري               .  بود
ساير الين هاست ، توالي ژني پرندگان آن  الين را استخراج كرده و نشانگرهاي                 

اين كار وقت گير    .  ژني مربوط به ايجاد اين مقاومت مضاعف را شناسايي مي كنيم            
است بطوريكه براي شناسايي نشانگر ژن به سه تا پنج سال زمان احتياج است، اما             
با شناسايي نشانگر، امكان اختالط طبيعي خطوط و به گزيني پرنده هايي كه از                 
نظر ظاهري شبيه  الين اوليه بوده ولي ژن حاوي خصوصيت مقاومت نسبت به                 

 ، منجر   500اختالط مداوم الين ها با نژاد كاب        .    بيماري را دارند، فراهم مي آيد     

 درصد ولي با ژن مقاومت مذكور       99 با درجه خلوص     Cobb ۵٠٠به ايجاد نژاد    
 تا  8همانطور كه مشاهده مي كنيد اين روند كامالً طبيعي بوده و حدود             .  خواهد شد 

 .  سال به طول خواهد انجاميد 9
حاال مي خواهم مسائل را بازتر كنيم و در وهله اول به همكاري شما با                  -

شركت ژنتيكي هندريكس ، وابسته به وزارت كشاورزي اياالت متحده و            
در يك سال گذشته اين همكاري       .  ساير انيستيتوهاي آكادميك بپردازيم      

 نتايج خوبي به همراه داشت،  در اين باره چه نظري داريد ؟
اين برنامه به گزيني ژنتيكي گسترده ، كه هزينه بخشي از آن توسط  وزارت                     
كشاورزي اياالت متحده تقبل شده است ، فرصت بي سابقه اي  براي كمپاني كاب               
و هندريكس ، جهت آزمايش تعداد بيشماري نشانگر ژني را در به گزيني طيور                

 در واقع   SNP. مي باشد    SNP  1اين كار نيازمند يك چيپ      .  فراهم نموده است  
، )A(است كه زمانيكه نوكلئوتيد هاي آدنين       DNAتوالي هاي تغيير يافته اي از         

. در ژنوم تغيير مي كنند، ايجاد مي شود        )  G(يا گوانين   )  C(، سيتوزين   )T(تيامين
به   GGCTAAAAرا از     DNAميتواند توالي ژني       SNPبراي مثال يك     

GGCTAATA    شرط تلقي يك توالي ژني به عنوان         .   تغيير دهدSNP  اين 
تغيير حتي يك   .  درصد جمعيت توالي ها حضور داشته باشد      1است كه حداقل در     

 ميتواند رمز توليد يك اسيد آمينه متفاوت در ملكول           DNAنوكلئوتيد در ملكول    
 .پروتئين و در نتيجه ساختار پروتئيني و عملكرد متفاوتي را به همراه داشته باشد

هر دو كمپاني كاب و هندريكس با استفاده از اين تكنولوژي در بسياري از                     
الينهاي تجاري خود در حال به گزيني هاي تجربي بوده و در حال حاضر تجزيه                

ما .  و تحليل اولين سري از يافته ها و نتايج اين آزمايشات در حال انجام مي باشد               
 .انتظار افزايش دقت انتخاب و در نتيجه آن پيشرفت ژنتيكي سريعتري را داريم 

 آيا تا به حال نتايج قابل توجهي به دست آورده ايد ؟  -
بلي ، نتايج حاصل از تحقيقات اوليه ما نشان داده كه به كمك اين روش مي توان                  
بر اساس خصوصياتي كه به ميزان خيلي كمي موروثي هستند ، نظير مشكالت پا ،               

 .به طور موثري به گزيني را انجام دهيم 
 مي تواند   DNAبا توجه به اين اصل كه كوچكترين تغييرات در نوكلئوتيدهاي             
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  شروع و اين رشته ها را در         SNPمهم باشد ، ما  تحقيقات خود را با نيم ميليون              
پس از آن   .   هاي متفاوت را شناسايي نموديم         SNPالينهاي خود بررسي و      

شروع به انجام آزمايشاتي كرديم كه ببينيم آيا اين تفاوتها مثبت هستند تا در                   
چيپهاي جديد بياوريم يا خير بنابراين در عرض چند سال آينده شما شاهد                   

 .خصوصيات متفاوتي خواهيد بود 

فرايند به اين صورت است كه مشابه آزمايشات قبلي كه براي ارزيابي سالمت گله              
همانطور كه احتماالً مي دانيد     .  صورت مي گرفت ، يك نمونه خون گرفته مي شود         

 دارند، اسيد نوكلئيك آن استخراج       DNAگلبولهاي قرمز خون به ميزان زيادي        
 را چند برابر    DNA)  واكنش زنجيره پلي مرازي       (  PCRشده و به كمك روش        

پس از مطالعه اسيد    .  كرده و روي چيپ قرار داده تا به راحتي قابل خواندن باشد            
در اين مرحله نياز به قرائت كننده        .  نوكلئيك، اطالعات وارد كامپيوتر مي شود        

 مثبت  SNPخاصي است كه نشان دهد پرنده  نسبت به كداميك از نشانگرهاي               
است به همين منظور الزم است كه برنامه نرم افزاري پيچيده اي در اختيار داشته                
باشيم تا بتوانيم اين اطالعات را تجزيه و تحليل و ارتباط بين نشانگرهاي بالقوه را               

چرا كه ژنها معموالً به تنهايي عمل نمي كنند بلكه در تقابل با ساير               .  كشف نماييم 
 .ژنها هستند 

زمان محسوس شدن  نتايج مثبت اين سرمايه گذاري تحقيقاتي مشترك              -
 كمپاني كاب  براي بازار  را چه وقت برآورد ميكنيد ؟ 

 تالش شبانه روزي اعضاي تيم تحقيقاتي ما بر اين هدف استوار است كه همگام با 

نيازهاي تئوريك ، كامپيوتري و آماري ،اين روش جديد به گزيني نيز پيشرفت                
تداوم طراحي برنامه هايي براي تجزيه و تحليل و تفسير اين حجم              .  داشته باشد 

به عالوه  .  عظيم داده هاي خام به دو تا سه سال ديگر زمان احتياج خواهد داشت               
هزينه فرآيندسازي و تهيه توالي ژنتيكي هر پرنده بسيار باال است و الزم است كه                

همچنين از  تعداد نشانگرهاي ژني كه به منظور آزمايش          .  اين هزينه ، كاهش يابد      
هر پرنده به كار مي روند ، نيز بايستي كاست تا بتوان اين تكنولوژي را در سالهاي                 

 .آينده به عنوان يك روش كاربردي معرفي نمود 
با مقايسه اين   .   دالر برآورده شده است      150هزينه آزمايشات ،به ازاي هر پرنده       

هزينه با قيمت يك جوجه يكروزه به هزينه بر بودن اين آزمايشات پي خواهيد                 
با اين حال ما بر اين باوريم كه از هزينه هاي تعيين توالي ژني هر پرنده به                   .  برد  

مرور و با بهبود اتوماسيون و روشهاي جديد كاسته خواهد شد و به حدي خواهد                
رسيد كه به راحتي بتوانيم تعداد قابل قبولي از الين هاي خود را تحت آزمايش                 

هنوز در مورد اينكه بتوانيم تك تك پرند ه هاي هر الين را آزمايش               .  قرار دهيم   
كنيم اطمينان كامل ندارم اما اين تعداد هر سال بيشتر و در نتيجه دقت آزمايشات                

اين سيستم بازتاب فوق العاده اي نيز به همراه داشته          .  هر چه دقيق تر خواهد شد       
و نيز هر چه بيشتر كه پيش مي رويم بر توانايي و دانش اعضاي تيم افزوده شده و                  

كاهش هزينه تعيين توالي ژني رمز كار ما است         .  همواره در حال پيشرفت هستيم      
و در راستاي اين اصل الزم است كه روشهاي به گزيني بر اساس خصوصيات                  

را فراموش نكرده بلكه در جهت تكميل و تقويت آن از               )  فنوتيپ  (  ظاهري  
 . روشهاي به گزيني بر اساس خصوصيات ژنوتيپي نيز استفاده  نماييم 
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 به منظور اطالع رساني و ارتقاء        1388شركت سبز دشت در سه ماهه آخر سال          
سطح علمي و فني مرغداران عزيز و انتقال آخرين دستاورد هاي علمي و تكنيكي              
خصوصاً  در مورد آخرين تغييرات اصالح نژادي و ژنتيكي در خطوط مادري و                
جوجه هاي گوشتي و بهبود عملكرد هاي گله مادري و گوشتي در نژاد كاب                   

سمينارهاي مختلفي را در اقصي نقاط كشور برگزار نمود است از جمله اين                      
 :سمينار ها مي توان موارد زير اشاره نمود 

 
 گردهمائي مديران و كارشناسان شاخص در مرغداري        88/12/10در تاريخ    •

هاي مادري سراسر كشور در هتل استقالل تهران با حضور جمعي از                   
كارشناس ارشد جهاني   (  كارشناسان جهاني شركت كاب آقاي پاليو كازانوا         

كارشناس و نماينده خاورميانه و شمال آفريقا       (  محمد كاالس   )  شركت كاب   
در اين گردهمائي پس از ارائه اطالعاتي در         .  برگزار شد )  در شركت كاب    

 و مديريت پرورش خروس درباره      500مورد پيشرفت ژنتيكي در نژاد كاب       
در انتهاي اين گردهمائي    .مزاياي اقتصادي اين نژاد به ارائه مطلب پرداختند        

دبير سنديكاي توليد كنندگان جوجه يكروزه آقاي دكتر مهرباني با اشاره به             
وضعيت فعلي صنعت و مشكالت آن به ارائه راهكارهاي پيشنهادي                  

 .پرداختند

 در شهر اروميه با حضور كارشناسان منطقه اي  جهاني    88/12/11در تاريخ   •
شركت كاب و كارشناسان و مرغداران منتخب استان آذربايجان غربي                

در اين  . برگزار شد   500سمينار  مديريت پرورش خروس در نژاد كاب             
سمينار كه با حضور مدير عامل شركت سبزدشت و سخنراني ايشان آغاز شد             

و در پايان با پاسخ به پرسش هاي كارشناسان از طرف تيم منتخب كاب                 
 .پايان يافت

 
 كارگاه آموزشي در شهرستان قروه با دعوت از              88/10/27در تاريخ     •

 .مرغداران نمونه اين شهرستان تشكيل شد
 
 كارگاه آموزشي پرورش طيور گوشتي در شهر كنگاور          88/12/2در تاريخ    •

 . با تاكيد بر برنامه خاموشي و تغذيه  برگزار شد 

 نژاد کاب ،جيره ارزانتر ، سود آوری بيشتر

١٢ 


