


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستيابی آسان تر به بهترين عملکرد 
 

های توليدکننده جوجه مادر، بر اساس خصوصيات برتر             -در شرايطی که شرکت     
دهند، حصول بهترين عملکرد گله    -نژاد گوشتی، به گزينی و اصالح نژاد انجام می         

های عملکردی مرغ مادر،     -در واقع ويژگی   .  های مادر کار دشواری خواهد بود        -
زمانی که يک       .  های جوجه گوشتی حاصل از آن خواهد شد                     -قربانی ويژگی   

يابد، ممکن است بر ساير خصوصيات        -خصوصيت از طريق به گزينی بهبود می         
با توجه به اين اصل که همواره عملکرد و بازده طيور گوشتی،                .  اثر منفی بگذارد  

های مادر و مديران     -گزينی هستند، شرکت  -های به -کننده برای برنامه  -عامل تعيين 
های مادر، هر چه در       -ها بايد به منظور دستيابی به بهترين عملکرد در گله              -فارم

 .توان دارند انجام دهند
های مديريتی متعددی در ارتباط با تغذيه، نوردهی و               -های اخير، روش   -در سال 

های مادر  -کنترل وزن، بهبود يافته اند، اما از بين همه عواملی که بر عملکرد مرغ   
-مديريت بايد به گونه   .  گذارند، يکنواختی گله، بيشترين اهميت را داراست       -اثر می 

ای انجام شود که گله، در کنار کنترل وزن بدن و تغذيه يکپارچگی خود را حفظ                        
توانند به راحتی تغذيه شده و با بهترين اثر         -در يک گله يکنواخت، پرندگان می     .  کند

ممکن تحت تحريک نوری قرار گيرند که نتيجه اين يکنواختی در نهايت توليد                          
 . مطلوب و دوام مناسب آن خواهد بود

 : ساعت ابتدايی ٢۴
-اهميت يکنواختی گله حتی پيش از رسيدن جوجه های يکروزه به فارم آغاز می                   

های آبخوری و دانخوری به منظور دسترسی راحت گله         -تنظيم مناسب سيستم  .  شود
به آب و دان کافی، در محيطی با دمای مناسب و تهويه کنترل شده، از استرس                            

. دهد-ها کاسته و به همه پرندگان امکان شروع مناسبی برای رشد را می                    -جوجه
اين امر به خصوص در شرايطی که جوجه مسيرهای بسيار طوالنی و بين المللی                  

 .را با کشتی طی کرده اند اهميت بيشتری دارد
با استفاده از    .  ريزی بايد آنها را در نزديکی آب و دان قرار داد                  -در روز جوجه   

جوجه، يا استفاده از کاغذهای       ١٠٠تا    ٨٠حداقل يک بشقاب دانخوری به ازای هر        
درصد فضای پرورش روزهای ابتدايی را پوشانده است،             ۶٠دانخوری که حداقل     

. ها اطمينان حاصل نمود   -توان از در دسترس بودن دان کافی برای تمام جوجه          -می
تواند به طور مستقيم روی کاغذ قرار گيرد که در اين صورت، پيدا کردن                -دان می 

. نمايند-ها بسيار آسان خواهد بود و بالفاصله شروع به خوردن می           -آن برای جوجه  
تجهيزات آبخوری کمکی مثل منبع         .  الوصول باشد  -آب نيز بايد نزديک و سهل           

، با  )Chick water Jug(های مخصوص جوجه   -يا استفاده از آبخوری     )  مخزن(
تر به آن، کمک کننده خواهد      -فراهم ساختن مقدار بيشتر آب و امکان دسترسی آسان    

 .بود
 

-به منظور حصول اطمينان از صحت برنامه          )بازرسی جوجه ها   (دو روش برای   
ساعت پس از جوجه ريزی،         ۴-۶نخست آنکه    .  های آغازين پرورش وجود دارد      

. کف پای جوجه را روی پوست گردن يا گونه خود گذاشته و دمای آن را چک کنيد                 
دهنده اين است که دمای درونی بدن جوجه            -در صورتی که پاها سرد باشد، نشان         

اين کاهش دما منجر به دريافت ناکافی دان در روزهای                   .  نيز کاهش يافته است      
 .ابتدايی رشد در نتيجه آن کاهش و عدم يکنواختی گله خواهد شد

در اين   .  گيرد-ساعت پس از جوجه ريزی صورت می                ٨-٢۴دومين بازرسی،     
-دان نرم و قابل انعطاف باشند که نشان        -ها دارای چينه  -جوجه%  ٩۵زمان بايستی   

های سفت نشان   -دان-چينه.  باشد-ها می -دهنده دريافت کافی دان و آب توسط پرنده         
دانهای متورم و   -چينه.  اند-ها به ميزان کافی آب دريافت نکرده       -دهند که جوجه  -می

. متسع بيانگر اين است که جوجه آب را يافته است اما دان را پيدا نکرده است                             
قطعه جوجه در هر منطقه پرورش        ١٠٠حداقل تعداد نمونه ای که بايد گرفته شود،         

ها با انسجام و انعطاف مطلوب لمس نشوند، الزم است           -دان-چنانچه چينه .  باشد-می
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که تنظيمات اوليه سالن از قبيل وضعيت آبخوری، دانخوری، نوردهی و تهويه                       
 .سالن مجددا بررسی شود

تصوير فوق مربوط به يک مرغداری مادر در کشور لهستان است؛همانطور که 
ها -ها را باال برده و از دسترس جوجه-مشاهده ميکنيد، در طول روز دانخوری
 .کنند-دور می

 
 درجه بندی

بندی پرنده ها بر اساس وزن بدن، بهترين روش برای دستيابی به يکنواختی                -طبقه
 ۴-۵معموًال قبل از   (مطلوب است و بهتر است اين کار در زودترين زمان ممکن                 

 .صورت پذيرد تا وقت کافی برای تاثير بر جثه پرنده وجود داشته باشد) هفتگی
که (گروه متوسط .  گروه پرنده بهترين نتيجه را دارد       ۴رسد بکار گيری    -به نظر می  

باال يا زير ميانگين     %  ١٠شامل همه پرندگانی هستند که        )  بيشترين تعداد را دارند    
سنگين تر از     %  ١٠وزنی قرار دارند، گروه سنگين، جوجه هايی که بيش از                       

% ١٠-٢٠گيرد، گروه سبک که پرندگان بين          -ميانگين وزنی هستند را در بر می         
شود و گروه خيلی سبک در بردارنده آن دسته از            -زير ميانگين وزنی را شامل می      

 .پايين تر از ميانگين وزنی قرار دارند% ٢٠جوجه هايی است که بيش از 
دهند تا بتوان با توجه به        -های جداگانه قرار می    )  پن(سپس پرنده ها را در آشيانه         

پرندگان دسته  .  نيازهای تغذيه ای آنها، ميزان و ترکيب جيره شان را تنظيم نمود                  
کنند تا مواد مغذی اضافی     -کوچک را با مقادير بيشتر از جيره متراکم تر تغذيه می           

 .که برای رسيدن به بقيه پرندگان گله نياز دارند را به آنها برساند
توانند از دانی که پرندگان گروه متوسط، به صورت طبيعی          -پرندگان سنگين تر می   

ها به علت رقابتی که بين       -شوند، مصرف کنند، و سرعت رشد آن        -با آن تغذيه می    
 .آنها به وجود خواهد آمد، کنترل خواهد شد

توان هم در دوره پرورش و هم در دوره توليد به                -هايی وجود دارد که می      -روش
 :کار برد، تا يکپارچگی گله حفظ گردد

فراهم نمودن فضای کافی دانخوری برای پرنده ها تا همه در يک زمان و با هم                       -
اگر فضای کافی وجود     .  امکان مصرف دان داشته باشند، بيشترين اهميت را دارد           

زنند، که منجر به      -تر، پرندگان ترسو را عقب می        -نداشته باشد، پرندگان تهاجمی     
 . گردد-ها می-مصرف غيريکنواخت دان توسط پرنده

استفاده از دان آردی با غلظت پايين، مدت زمان مصرف دان را به علت حجم                         -
بيشتر اين نوع دان، طوالنی تر کرده و به پرندگان ترسوتر، زمان بيشتری برای                    

 .دهد-مصرف سهم دان خود را می
استفاده از سيستم دانخوری که دان را در سريعترين زمان ممکن در اختيار پرنده                 -

اين امر از تجمع پرنده ها در محلی که دان در ابتدا در آنجا وارد                     .  دهند-قرار می 
 .نمايد-شود جلوگيری می-سيستم می

پرکردن دانخوريها در ساعات تاريکی، چه در دوره پرورش و چه در دوره                           -

ها، دان در    -سازد که در زمان روشن شدن چراغ          -توليد، اين امکان را فراهم می        
تواند با باال بردن دانخوری به جايی دور از               -اين امر می   .  دسترس پرندگان باشد   

ها در زمان مصرف     -دسترس پرندگان برای پرکردن آنها و سپس پايين آوردن آن            
 . شود-پذير می-دان، تا حدی که دان در دسترس پرنده قرار دهد، امکان

 
 

 ٣-۴توان اين کار را در        -روزگی، بار ديگر می      ٧پس از درجه بندی ابتدايی در         
هفتگی و نيز احتماًال در         ٧-٨هفتگی تکرار گردد، و دوباره در صورت نياز در              

هفتگی، هر گونه دسته بندی بيشتر         ١۵پس از   .  گردد-نيز تکرار می    ١١-١٢هفته  
توانند -در اين سن پرنده ها می     .  بايد بيشتر با تاکيد بر ترکيب بدنی باشد تا وزن بدن          

-بندی شده و بر اين اساس در آشيانه         -آوری و ذخيره چربی رتبه     -بر اساس گوشت  
 .های جداگانه قرار گيرند-)پن(

هفتگی اين امکان را برای         ١۵-١۶درجه بندی بر اساس گوشت آوری در سنين              
 under(اند  -کند که وضعيت بدنی پرندگانی که رشد مناسب نداشته         -شما فراهم می  

developed)                  هفتگی به    ٢٠-٢١را بهبود داده تا آنها را برای تحرک نوری در
  .خوبی آماده نماييد

چنانچه بيش از يک سالن در اختيار داريد، بهتر است که مرغهای کوچکتر را در                  
های مجزا نگه داريد تا الزم نباشد که برای دسترسی به دان               -زمان انتقال در سالن   

-گيری نيز می   -در زمان جفت   .  تر و مهاجم تر رقابت کنند         -های بزرگ -با پرنده 
 .تر جفت کرد-های بزرگ-تر را با مرغ-های بزرگ-توان خروس

درک اين نکته ضروری است که چنانچه اين اصول مديريتی رعايت نشوند، درجه            
بندی پرندگان هيچ تاثير مثبتی را به همراه نخواهد داشت و همچنين هزينه هايی                    -

بنابراين منافع  .  به هدر خواهد رفت   ...)  کارگر و (که صرف درجه بندی طيور شده       
بندی، تنها در صورتی که برنامه های مديريتی با دقت دنبال شوند، نصيب                  -درجه

ترين عواملی است که در       -تمرکز بر يکنواختی گله، يکی از مهم         .  شما خواهد شد   
ها -زمانی که پرنده     .  پرورش يک گله مادر با بهترين عملکرد تاثيرگذار است                    

يک گله  .  شود-تر اتخاذ می   -يکدست هستند، ساير تصميمات مديريتی خيلی راحت         
رسد، پيک باالتری دارد و چون برنامه        -يکپارچه از نظر اندازه، بهتر به توليد می        

های مديريتی برای تعداد بيشتری از پرندگان مناسب است، دوام توليد بيشتری                        
 .خواهد داشت
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 Cobb 500مديريت پرورش جوجه گوشتي 
 با توجه به سن گله مادر
هاي مادر جوان    -دستيابی به بهترين عملكرد جوجه هاي گوشتي آه از گله              

هاي مادر  -گله.  اند، همواره با مسائل و موانعي همراه بوده است           -توليد شده 
شود آه مواد    -هاي آوچكتري توليد آرده و اين باعث مي          -جوان، تخم مرغ   

ها، -هاي توليد شده از اين گله       -در نتيجه جوجه  .  غذايي آافي به جنين نرسد     
تر و  -تر، آوچك -هاي مادر مسن  -در مقايسه با جوجه هاي توليد شده از گله          

-ضعيف)  از جمله سيستم ايمني    (هاي بدن    -ها و سيستم  -از نظر تكامل اندام    
هدف از اين مقاله، ارزيابي عوامل مديريتي آليدي مؤثر           .  آنند-تر عمل مي  

-مواردي آه در اين مقاله بررسي مي         .  باشد-ها مي -بر عملكرد اين جوجه    
ای از عوامل، از تغذيه گله مادر تا اصول                     -گردد، شامل دامنه گسترده       

. باشد-هاي گوشتي در روزهاي ابتدايی پرورش مي       -پرورش و تغذيه جوجه   
هفته   ٣٠هاي مادر زير     -هاي مادر جوان در اين مقاله، گله         -منظور از گله   

 .است

 
 

 هاي مادر جوان-تغذيه در گله

تحقيقات نشان داده است آه چگونگي تغذيه گله مادر بر آيفيت جوجه                             
هاي مادر جوان    -اين مسئله به خصوص در گله       .  باشد-توليدي آن مؤثر می    

چه از نظر   (بنابراين داشتن يك برنامه تغذيه اي مشخص         .  نمود بارزي دارد  
هاي مادر جوان، مهمترين عامل      -براي گله )  آميت و چه محتويات و آيفيت      

در دستيابي به بهترين عملكرد در جوجه هاي گوشتي توليد شده از اين گله                  
هاي مادر با سرعت بيشتري به توليد مي آيند آه              -امروزه، گله .  باشد  ها مي 

تري از زمان   -اين مسئله باعث افزايش تعداد تخم مرغ توليدي در بازه آوتاه          
ها به درستي تنظيم شده و در          -شود در نتيجه الزم است جيره اين مرغ             مي

هاي مادر   -اختصاص دادن مقادير آم دان به گله              .  اختيارشان قرار گيرد    

جوان منجر به سرآوب انتقال مواد مغذي به تخم مرغ شده درنتيجه رشد                      
هاي گوشتي توليدي    -جنيني با تأخير و کاهش ماندگاری و يكنواختي جوجه            

صورت  (٢٠٠۴) Leesonطي تحقيقاتي آه توسط             .  را در پی دارد         
گرفت،گله مادر گوشتي در دوره پيك توليد با سطوح مختلفي از دان تغذيه                   

-داري در وزن مرغ     -شدند؛گرچه با افزايش دان در اين بازه، تغيير معني             
هاي -ها ايجاد نشد، اما وزن جوجه        -هاي توليدی آن   -هاي مادر و تخم مرغ      

 .حاصل از آن گله، به وضوح تحت تأثير قرار گرفت
سال اخير، ميزان توليد تخم مرغ           ۵-۶در طول      ۵٠٠مرغ مادر نژاد آاب    

آه امروزه توليد بيش     -خود را به طور قابل توجهي افزايش داده به طوري             
در بسياري از    .  هاي مادر اين نژاد دور از انتظار نيست           -از گله %  ٨۵از  

اي -گونه تغيير در برنامه تغذيه       -موارد، نيل به اين ميزان توليد بدون هيچ            
صورت پذيرفته آه بر آيفيت جوجه توليد شده تاثير بالقوه داشته است                            

اي گله مادر بررسي شود و با توجه به                -بنابراين الزم است برنامه تغذيه       
افزايش درصد توليد تخم مرغ، در مراحل انتقال از سالن پرورش به سالن                  

 .توليد و پيك توليد تنظيم گردد% ۵، )هفتگي ٨-٢١(توليد 
هاي مادر پرهيز نمود، زيرا تغذيه        -در عين حال بايد از تغذيه افراطي گله           

ها تأثير منفي داشته و     -هاي جوان، بر رشد و تكامل تخمدان       -بيش از حد گله   
ها در نتيجه، آيفيت پايين پوست تخم               -احتمال رشد بيش از حد فوليكول           

آيفيت، وجود   -هاي بي  -مرغ، درصد جوجه درآوري پايين و توليد جوجه              
همچنين توجه به اين نكته ضروري است آه ترآيب جيره                  .  خواهد داشت 

پيش از توليد و در زمان توليد نيز بر آيفيت جوجه گوشتي توليد شده از يك                  
 .باشد-گله مادر جوان مؤثر مي

ها از مرغ مادر به تخم مرغ، آامًال                -ثابت شده است آه انتقال ويتامين            
هاي مادر با سن آمتر     -براي مثال بيوتين در گله    .  وابسته به سن وابسته است    

همچنين .  شود-هفته، به ميزان بسيار ناچيز به تخم مرغ منتقل مي                  ٣٠از  
ای در  -، نقش عمده   )Eنظير ويتامين    (هاي متعددي    -ثابت شده آه ويتامين     

هاي گوشتي  -سالمت جوجه و نيز سطح ايمني آن و در نتيجه عملكردگله                   
مطالعات مختلفی نيز در مورد        .  توليد شده از مادران جوان خواهند داشت          

تأثير مصرف سلنيوم در جيره گله مادر صورت گرفته است که نشان دهنده               
بهبود آيفيت جوجه توليدي و افزايش ماندگاری آن با مصرف سلنيم در                         
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 : تاثير مـيزان دان مصـرف شـده در دوره توليـد در گلـه مــادر،     ١جـدول  
 بر وزن جوجـه هـاي توليـدي    

 
دان دوره پيـك توليــد  (گـرم /پرنـده / 

روز) 
 هفتگي (پيـك  ٣٠گله مادر در ســن ?  وزن جوجههــاي توليــد 

توليد )( گرم ) 
١۴٣ ٠/۴٠ 
١۴٠ ٧/۴٠ 
١۵۵۵/۴١ 
١۶٧ ٢/۴١ 
١۶٨ ٩/۴١ 
١٧۵ ٠٠/۴٢ 

 



به جيره گله مادر          Dبه عالوه افزودن مقاديري از ويتامين             .  جيره بودند  
(ني   -جوان، منجر به بهبود رسوب آلسيم و استحكام استخوان درشت                        

Tibia  (  تاثير مثبت   .  گردد-هفتگي مي     ۴هاي گوشتي تا سن           -در جوجه
جلوگيري از بروز عارضه پر     (ها  -ريبوفالوين بر پردرآوري مناسب جوجه    

 .نيز به وضوح به اثبات رسيده است) چماقي
تواند متأثر از نوع ماده        -هاي گوشتي توليد شده همچنين مي         -آيفيت جوجه 

ثابت شده است مصرف ذرت       .  خام مصرفي در جيره گله مادر قرار گيرد           
هاي -در جيره باعث بهبود عملكرد گله مادر و در نتيجه آيفيت جوجه                            

تر -هايي با پوست با آيفيت بهتر و ضخيم         -توليدی از طريق توليد تخم مرغ      
 . شود-مي

 ٢٢-٣٠(لينولئيك در جيره مرحله اول توليد گله مادر              -افزايش ميزان اسيد   
، باعث افزايش اندازه تخم مرغ و وزن جوجه يكروزه توليد شده در                    )هفته

 . شود-دوره اوليه توليد مي
ها و عناصر آمياب زير       -به طور خالصه، وجود سطوح کافی از ويتامين           

در جيره گله مادر جوان قبل و بعد از توليد، ضروری است تا بتوان از                           
هاي گوشتي توليدي از اين گله       -تكامل ايمني، ماندگاری و سرزندگي جوجه      

 .مطمئن بود
 Eويتامين  •
 Dويتامين  •
 )بيوتين( Hويتامين  •
 )اسيد پانتوتنيك( B5ويتامين  •
 )ريبوفالوين( B2ويتامين  •

 سلنيم
آه مقادير توصيه شده در آتابچه ضميمه تغذيه مرغ مادر                              -در حالي   

Cobb500             در رابطه بااين مواد مغذي در اآثر موارد آافي بوده است، اما
هاي مادر جوان با آثار مثبتي           -افزايش مقادير اين مواد خصوصًا در گله            

هاي -اين نتايج مثبت اغلب از طريق افزودن ويتامين                .  همراه خواهد بود    
 .هفتگي در گله مادر بدست مي آيد٣٠محلول در آب تا سن 

  
 هاي گوشتي -روز ابتدايي پرورش جوجه١۴

 ٢با وزن      ۵٠٠سال اخير، سني آه در آن يك جوجه گوشتي آاب                 ٣٠در  
اين به آن   .  روز رسيده است      ٣۵روز به     ۶٣آيلوگرم به آشتار مي رسد از       

درصد آل دوره پرورش جوجه هاي            ٢٠معناست آه هفته اول پرورش،          
هاي گوشتي قديمي آه    -درمقايسه با جوجه  (دهد  -گوشتي مدرن را تشكيل مي    

اين ).  ها بود  -درصد از آل دوره پرورش آن             ١١هفته اول پرورش تنها         
رشد سريع قطعًا نيازمند مديريت خاصی در هفته ابتدايي پرورش بوده و                     

گذارد تا درصدد رفع نواقص          -وقت آافي براي پرورش دهنده باقي نمي             
به عبارت ديگر هرگونه اشکال در عملكرد گله، طي هفته                 .  احتمالی باشد 

توان تصحيح   -اول پرورش، آه حاصل از مديريت نامناسب باشد را نمي                  
 . آرد زيرا زمان بسيار اندك است

ها در هفته ابتدايی پرورش، تنها عامل       -پرورش صحيح و بدون نقص جوجه     
هاي گوشتي توليد شده از گله مادر             -مهم و مؤثر در ارتقا عملكرد جوجه            

همچنين ثابت شده آه توجه و دقت آافي در پرورش دو                    .  باشد-جوان مي 

تواند نواقص عملكردي آه در دوره انكوباسيون در          -ها مي -هفته اول جوجه  
اين نكته بر اهميت      .  ها رخ داده را تا حدود زيادي جبران نمايد              -مرغ-تخم

 .افزايد-هاي گوشتي مي-پرورش دو هفته اول زندگي جوجه
 

 اقدامات الزم پيش از جوجه ريزي

هاي يكروزه گوشتي به سالن پرورش، مدير فارم بايد             -قبل از ورود جوجه    
-آشي دريافت نمايد تا بتواند سالن را به         -تمامی اطالعات الزم را از جوجه      

-اين اطالعات شامل تاريخ ورود جوجه         .  ريزي نمايد -درستي آماده جوجه   
 .باشد-ريزي و سن گله مادر مي-ها، مدت زمان جوجه

فاصله زماني بين دو     .  سالن پرورش بايد آامًال تميز و ضدعفوني شده باشد           
ريزي مناسب باشد تا زمان آافي براي خشك و گرم شدن آن پيش از                -جوجه
ريزي و نيز خروج گازهاي حاصل از مواد ضد عفوني آننده فراهم              -جوجه
 . گردد

يك برنامه مناسب مديريتي در طي اين دوره قبل از جوجه ريزي عبارت                     
است از گرم آردن مناسب و صحيح سالن پرورش به طوريكه آف سالن به               

مي توان از يك دماسنج مادون قرمز براي                   .  برسد   دماي حداقل  
دماي آف را بايد در مناطق مختلف سالن        . استفاده آرد اندازگيري دماي آف

 .اندازه گيري آنيد تا بتوانيد يك نظر آلي در رابطه با آن بدهيد
جوجه ها در زمان بيرون آمدن از تخم، هنوز قادر به تنظيم دماي بدن خود                 

نيستند، بنابراين چنانچه دراين دوره، در معرض هواي خيلي گرم يا خيلي                  
سرد قرار بگيرند، نمي توانند دماي داخلي بدن خود را به درستي تنظيم                        

دماي نامناسب آف، باعث انتقال حرارت از طريق پا به آف شده                    .  نمايند
درنتيجه دماي بدن جوجه به سرعت از بازه دمايي آه در آن احساس راحتي            

يك راه ساده براي اطمينان از مناسب بودن دماي             .  شود-آند خارج می   -مي
حداقل (هاي بستر در زمان گرم آردن سالن        -آف سالن، اضافه آردن پوشال    

و پخش و پراآندن آن در آف بستر تنها              )  ساعت قبل از جوجه ريزي        ٣۶
با اين آار آف سالن و بستر به         .  ساعت قبل از ورود جوجه ها مي باشد          ١٢

طور مناسبي گرم شده و پوشالهاي گرم شده بستر به عنوان عايق حرارتي                  
 . عمل خواهند نمود

 ٣٢-٣٣دماي هواي سالن پرورش در زمان جوجه ريزي بايستي حداقل                     
هاي -هاي گوشتي توليد شده از گله     -در مورد جوجه  .  گراد باشد -درجه سانتی 
الزم است آه دماي سالن پرورش در بدو ورود          )  هفته  ٣٠زير  (مادر جوان   

اين يک درجه دماي       .  گراد تنظيم شود    -درجه سانتی     ٣٣جوجه ها روي       
باالتر به علت آوچكتر بودن اين جوجه ها و درنتيجه نياز آنها به گرماي                      

هاي دارای  -در جوجه .  اضافي براي حفظ دماي مطلوب بدن خود مي باشد            
تر، نسبت سطح بدن به وزن بدن بيشتر بوده و اتالف دما از                      -جثه آوچك 

چنانچه سيستم گرمايش سالن از نوع          .  سطح پوست آنها بيشتر خواهد بود         
% ۴۵باشد، رطوبت نسبي سالن را به زير                  )  Privaموشكي يا      (دمنده   

خواهند رساند واين خود منجر به نياز به دماي باالتر به منظور دستيابي به                 
 . دماي مناسب محيط براي جوجه خواهد شد

جنس و نوع پوشال بستر آامًال به قيمت و ميزان در دسترس بودن آن در                      
بازار محلي بستگي دارد اما در هر شرايطي بايد دقت آرد آه مواد بستر،                    
خشك، عاري از آلودگيهاي قارچي و گرد و غبار و دارای قابليت باال در                      
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 .ها آسيب نرساند-نگهداري آب بوده و درعين حال به پاي جوجه
به منظور تحريك پرنده ها به دريافت دان در ساعات ابتدايي جوجه ريزي،                

گرم دان آغازين را در آاغذهاي حمل         ۵٠الزم است آه به ازاي هر پرنده،         
. دان آمكي آه در نزديكي يا زير آبخوريها قرار مي دهيد در نظر بگيريد                    

شدن توجه جوجه هاي جوان      -سر و صداي ناشي از اين آاغذها باعث جلب          
به دان و آب در نتيجه تسهيل دريافت آب و دان در ساعات ابتدايي ورود                        

های خاص نيز   -آاغذهاي حمل دان جديد با رنگ     .  جوجه به سالن خواهد شد    
اين کاغذها از    .  وجود دارد آه جوجه ها را به سمت خود جذب مي نمايند                  

اند آه پس از چند روز در بستر حل شده و از               -ترآيبات خاصي تشكيل شده   
 . روند-بين مي

درست قبل از جوجه ريزي، الزم است آه آب در سيستم آبخوري سالن                         
ها آب تميز و آافي در          -بافشار آافي جريان يابد تا در زمان ورود جوجه              

بااين آار، باعث مي شويد آه آخرين باقيمانده هاي           .  اختيار آنها  قرار گيرد     
مواد ضد عفوني و جرمها نيز از سيستم حذف شده و آب مصرفي پرنده ها                   

 ٣٠چنانچه دماي آب خيلي باال باشد مثًال باالتر از             .  به دماي مطلوب برسد    
بعلت گرمايي آه قبل از جوجه ريزي براي گرم آردن              (گراد  -درجه سانتی 

ها از نوشيدن آب امتناع آرده و به تبع آن ميزان           -، جوجه )سالن به آار رفته   
 . مصرف دان و رشد آنها بسيار پايين خواهد بود

در صورت استفاده از سيستم آبخوري سرپستانكي، فشار آب بايد در حدي                  
، يك  )حتي در زمانيكه جوجه به آن نوك نمي زند              (تنظيم شود آه همواره        

درخشش اين قطره آوچك آب      .  قطره آوچك آب روي سرپستانک ديده شود        
در نور باعث تحريك حس آنجكاوي جوجه و جذب آن به سمت سيستم                            

پايين ترين نقطه اين قطره آب معلق بايستي هم سطح چشم           .  آبخوري ميگردد 
جوجه هاي جوان در ساعات اوليه پس از جوجه ريزي بوده و بعد از آن                        
بايد سيستم را طوري تنظيم آرد آه قطره معلق همواره باالي چشم جوجه                    

هاي يكروزه توليد شده از          -از آنجائيكه جثه جوجه       .  ها قرار داشته باشد       
تر -هاي مادر مسن   -هاي توليدی گله   -هاي مادر جوان نسبت به جوجه         -گله

تر هستند، ارتفاع سيستم آبخوري بايد با در نظر گرفتن اين نكته                        -آوچك
 . تنظيم شود

 جوجه ريزي 
هاي -عملكرد مناسب يك گله گوشتي، به شروع خوب آن گله با جوجه                            

خصوصيات جوجه گوشتي يكروزه مناسب      .  يكروزه با آيفيت، وابسته است     
 :به شرح زير است

 تميز، خشك و عاري بودن از هر گونه آلودگي 
داشتن پاهاي طبيعی، فاقد هرگونه نقص عضو، تورم يا قرمزي مفصل           

 . خرگوشي، جراحات پوستي و غيره
 بند ناف آامًال بسته، تميز و خشك

 های استرس -فاقد نشانه
ها نسبت به پيرامون خود و واکنش             -هوشيار و کنجکاو بودن جوجه        

 دادن به هر صدايی در محيط
 دارای نوك با شكل و ساختار مناسب 

 دارای انگشتان صاف و راست
تر بايستي تخليه    -هايي آه جوجه در آن حمل مي شود، هر چه سريع               -جعبه

شوند و به هيچ وجه نبايد به مدت طوالني روي هم انباشته شوند، زيرا در                    
ها به سرعت دچار گرمازدگي شده و احتمال خفگي در            -اين صورت جوجه  

هاي محتوي جوجه را بايد روي آاغذهاي             -جعبه.  رود-جوجه ها باال مي      
مخصوصي آه دان روي آنها ريخته شده و به طور يكنواخت در منطقه                         

 . پرورش پخش شده اند، تخليه نماييد
ساعت از جوجه ريزي آامًال براي مدير فارم مشخص                    ٢تنها با گذشت       

. هاي مديريتي انجام گرفته رضايت بخش بوده يا خير          -خواهد شد آه فعاليت   
ها -ها مطلوب باشد و احساس راحتي آنند، پرنده         -آه دما براي پرنده   -زماني

هاي چندتايي دور هم جمع شده، پس از مدتي هر يك از                -در سالن در گروه    
دهند و اين روند ادامه     -هاي جديد ديگري شكل مي    -اين جمع جدا شده وگروه    

ها در تمام طول سالن آزادانه            -در چنين شرايط مطلوبی جوجه         .  يابد-مي
جيك مي  -حرآت آرده، آب و دان دريافت نموده، بازي، استراحت و جيك                

ها يك در دسته بزرگ دور هم          -آنند اما در صورت احساس سرما، جوجه         
 . خورند-جمع شده و تكان نمي

. باشد-ريزي می -مرحله بعدي که بااهميت است، صبح روز پس از جوجه              
قطعه جوجه از نقاط مختلف سالن انتخاب آرده و                 ١٠٠به طور تصادفي       

ها را بررسی نماييد تا چگونگی دريافت دان و آب در                   -های آن -دان-چينه
ها -از جوجه %  ٩۵در شرايط عادي و مطلوب حداقل            .  گله مشخص شود   
 . دان پر از آب ودان باشد-بايد دارای چينه
 هاي گوشتي -تغذيه جوجه

در طي دهه اخير مقاالت زيادي مبني بر اهميت مصرف دان در بدو جوجه              
حضور غذا  .  ريزی، در دستيابي به بهترين عملكرد به چاپ رسيده است               -

های دستگاه گوارش و تسريع جذب آيسه زرده           -در روده باعث توليد آنزيم     
در اين صورت ايمونوگلوبين بيشتري از آيسه زرده جذب شده               .  گردد-می

 . ها خواهد داشت-وتاثير مثبتي بر آارايي سيستم ايمني آن
های داخلي و     -ها، به لحاظ تکامل اآثر اندام           -دو هفته اول زندگي جوجه         

ترين مرحله رشد آنهاست بنابراين        -سيستم اسكلتي سالم در اين بازه ، مهم            
جيره آغازين ضمن تضمين رشد و تكامل اين سيستمها، نبايد منجر افزايش                

 .گردد  غيرعادي سرعت رشد
 

 آب 
. درصد وزن بدن جوجه تازه از تخم خارج شده را آب تشكيل مي دهد                    ٨۵

، جوجه وازد،    )دهيدراتاسيون(درصد اين ميزان از دست رود            ١٠چنانچه  
درصد آن، جوجه تلف خواهد شد لذا تأمين          ٢٠و در صورت از دست دادن         

دماي آب بايد حدود      .  ريزی آامًال ضروري است     -آب کافی در بدو جوجه       
از طريق  )  گراد-درجه سانتی   ۵زير  (دماي محيط باشد زيرا آب خيلي سرد         

 .کاهش مصرف آب، مي تواند باعث تلفات گردد
که سرعت جريان آب در خطوط آبخوري، کم و دماي سالن،                 -در صورتی 

در هفته  .  ها بسيار مناسب خواهد بود       -باال باشد شرايط براي رشد باآتري        
اول پرورش، تنظيم سرعت و فشار آب در آل سيستم آبخوري، برای                             
آاهش احتمال رشد باآتريايي و نيز به حداقل رساندن تشکيل بيوفيلم در                        

 . خطوط آبخوري بسيار مؤثر است
 

 دما 
هاي گوشتي تقريبًا در نيمي از زندگي خود،توانايی تنظيم دمای                         -جوجه

داخلی بدن خود را ندارند بنابراين براي راحت بودن و حفظ دماي مناسب،                 
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نشان )  ٢٠٠٢(وهمكاران   Butcherتحقيقات  .  به دماي سالن وابسته هستند     
تر از دماي توصيه    -هاي گوشتي پرورش يافته در دماي پايين       -داد آه جوجه  

 . شده، رشد آمتر، ضريب تبديل نامناسب و تلفات بيشتري را نشان دادند
هاي مادر جوان    -هاي گوشتي توليد شده از گله       -علت تفاوت عملكرد جوجه    

تر، -هاي مادر مسن    -های حاصل از گله      -نسبت به جوجه    )  هفته   ٣٠زير   (
-شود سطح تماس بدن اين     -جثه کوچکتر باعث می    .  هاست-جثه آوچكتر آن  

شان بيشتر باشد بنابراين اتالف گرمای بدن           -ها نسبت به توده بدنی       -جوجه
روز ابتدايی پرورش،     ۵لذا الزم است در      .  ها بيشتر خواهد بود    -نيز در آن  

ها استفاده شود تا حساسيت           -برنامه دمايی مخصوصی برای اين جوجه             
 .ها را به اتالف دما جبران نمايد-بيشتر آن

-ای که براي اطمينان از مناسب بودن دما استفاده می                   -روش نسبتًا ساده    
چنانچه آف پاي    .  شود،گذاشتن آف پاي جوجه روي گونه کارشناس است            

 .باشد-دهنده پايين بودن دمای سالن می-جوجه سرد باشد، نشان
  تهويه

سالن بايد به     .  ريزی آغاز شود    -برنامه تهويه مناسب بايد پيش از جوجه              
. گونه نشت هوايی از درزهاصورت نگيرد         -بندی شده تا هيچ     -خوبی عايق 

در تمام طول دوره پرورش بايد از ورود هواي سرد و گرد و خاك به سطح                 
 . ها جلوگيري نمود-جوجه

هدف اصلي تهويه سالن در هفته اول، حذف گازهاي مضر است تا از تأثير                
های جوان  -ها بر عملکرد گله و يا حتی ايجاد مسموميت در جوجه            -منفی آن 

شود، -اين تهويه آه از آن با عنوان تهويه حداقلي ياد مي                  .  جلوگيری شود 
ها، بدون ايجاد سرما يا گرد و غبار،         -براي تأمين اآسيژن الزم برای جوجه     

محاسبه ميزان اآسيژن هواي تنفسي پرهزينه بوده و دقت              .  ضروري است 
زيادي ندارد بنابراين اغلب، ميزان دي اآسيد آربن موجود در هوا را اندازه    

 . باشد ٣٠٠٠ppmاين ميزان به هيچ وجه نبايد بيش از . گيرند-مي
مشختصات هواي تنفسي مطلوب براي جوجه هاي جوان به شرح زير                          

 :باشد مي
 ۶/١٩% > اآسيژن  •
 )٣٠٠٠ ppm( ٣/٠%دي اآسيد آربن •
 ١٠< ppm منو اآسيد آربن •
 ١٠ ppm  <آمونياك  •

۴۵-۶۵%رطوبت نسبي   
در صورتيكه مقادير يادشده در رابطه با اين پارامترهاي در هواي سالن                      
مشاهده نشود، الزم است بدون در نظر گرفتن دمای بيرون از سالن، تهويه                

 .حداقلي تنظيم گردد تا پارامترهای مذکور به مقادير مطلوب برسند
 نور 

جوجه ها در بدو ورود به سالن تا حدودي استرس داشته و جهات را به                            
دهند بنابراين در اين برهه زماني الزم است شدت نور           -خوبي تشخيص نمي  

باشد و انتشار يکنواختی در سالن داشته باشد تا هيچ           )  لوآس  ٢۵حداقل  (باال  
-شود جوجه -اين شرايط باعث مي   .  نقطه تاريكي در سالن وجود نداشته باشد      

 ١۵٠که جوجه ها به وزن        -اما زمانی .  ها به راحتي آب و دان را پيدا آنند           
لوآس آاهش يابد تا از درگيری و              ۵-١٠گرم رسيدند، شدت نور بايد به            

 .ها و مجروح آردن يكديگر جلوگيري شود-نزاع پرنده

گرم   ١۵٠ها بايد از پيش وزن شوند تا بتوان زمان رسيدن به وزن                  -جوجه
هاي -هاي گوشتي حاصل از گله    -طبيعتًا جوجه .  بينی کرد -را تا حدودی پيش   

-های مادر جوان، سريع    -های حاصل از گله   -تر نسبت به جوجه    -مادر مسن 
 . رسند-تر به اين وزن مي

گيری زودهنگام  -در آنار استفاده از جيره آغازينی آه باعث تحريك وزن               
رسند، يک  -گرم می   ١۵٠ها به وزن    -نشود، الزم است از زمانی که جوجه       

-های اسکلتی و قلبی       -دوره تاريکی برای تحريک رشد و تکامل سيستم                
ساعت تاريکی    ۶اين برنامه بايد شامل حداقل       .  عروقی در نظر گرفته شود     

مداوم در روز باشد زيرا آمتر از اين مدت تاريكي، اثر تحريكي بر تكامل                   
 .ها نخواهد داشت-استخوان

 نتيجه گيري

توجه به اين نكته ضروري است آه بين جوجه هاي گوشتي توليد شده از يك            
تر تفاوت عملكردي     -هاي مادر مسن    -و گله  )هفته٣٠زير   (گله مادر جوان       

الزم است آه باتوجه به اين تفاوت، مديريت مناسب در سطح                .  وجود دارد 
اين فرآيند مديريتي با تغذيه مناسب گله مادر در شروع          .  هر گله اعمال گردد   

تر فراهم آردن شرايط      -توليد، آغاز شده و با تغذيه صحيح و از همه مهم                  
مديريت .  رسد    هاي گوشتي به پايان مي            -آل براي جوجه      -پرورشي ايده   

هاي گوشتي را بايد در روزهاي ابتدايي، بايد پيش از ورود             -پرورش جوجه 
يك شروع نامناسب، شديدًا روي عملكرد آلي        .  ها به سالن آغاز نمود    -جوجه

گله چه از نظر فني و چه اقتصادي اثر مي گذارد  چرا آه در صورت                              
ها -بروز اشتباه در مديريت جوجه ها دراين دوره از پرورش، زمان جوجه              

 . براي جبران اين نقيصه در مراحل بعدي رشدشان بسيار آم است
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 :رطوبت بستر و مشکالت ناشی از آن
برای دستيابی به حداکثر پتانسيل توليد، محيط پرورش طيور بايد از 

يکی از معيارهای مهم . مديريت مناسب و قابل قبولی برخوردار باشد
باشد که بر سالمت و عملکرد پرنده و -پرورش، وضعيت يا کيفيت بستر می
بستر به ترکيبی از مواد ريخته شده در . کيفيت نهايی الشه، تأثيرگذار است

 .گردد-کف سالن، مواد دفعی طيور و ضايعات دان و آب اتالق می

 :نقش بستر
جلوگيری از تماس مستقيم جوجه با کف سالن و ايجاد يک اليه محافظ 
بين پرنده و کف سالن، جذب آب اضافی ناشی از مدفوع و نشت 

 .ها وکاهش سطح تماس پرنده با مدفوع-آبخوری

 :انتخاب بستر
مواد مورد استفاده برای بستر بايد قابليت جذب رطوبت بااليی داشته، عايق 
مناسب بوده، سبک، ارزان و غيرسمی باشند و پس از پايان دوره پرورش 

 .بتوانند به صورت کمپوست و کود مورد استفاده قرار گيرند
گيرند، از -مواد مختلفی جهت پوشش کف سالن مورد استفاده قرار می

تراشه چوب درختان، خاک اره، کاه و کلش، پوسته برنج و تفاله : جمله
 .نيشکر، و کاغذ

 :کنترل کيفيت بستر
باشد -کنترل کيفيت بستر يکی از موارد مهم کنترلی در دوران پرورش می

رطوبت بستر بايد دائمًا . گردد-که با تعيين ميزان رطوبت آن ارزيابی می
جهت تعيين رطوبت بستر عملی ترين . باشد% ٢۵-٣۵کنترل گردد و بين 

راه، برداشتن يک مشت پر از بستر و فشردن آن است؛ در صورتی که 
چسبد و پس از -رطوبت بستر مناسب باشد، بستر به مقدار کمی به دست می

اگر رطوبت بستر زياد . شوند-برداشتن فشار، ذرات آن از يکديگر جدا می
ماند و چنانچه -ای باقی می-باشد پس از رفع فشار، اين مقدار به شکل گلوله

 .چسبد-رطوبت بستر کم باشد، اصًال به دست نمی
 :پيامدهای بستر مرطوب از قرار زير است

، شرايط مناسب رشد )قليايی(باال  pHرطوبت، حرارت و  :الف
عوامل ايجادکننده آنفوالنزای . باشند-زا در بستر می-و تکثير عوامل بيماری

پرندگان، الرنگوتراکئيت، گامبورو، رئوويروس، برونشيت، بوتوليسم و 
ای هستند که به راحتی از -درماتيت گانگرنوز عوامل ميکروبی شناخته شده

قارچ و سموم قارچی نيز از بستر مرطوب . شوند-طريق بستر منتشر می
-بستر مرطوب، شرايط مناسبی جهت رشد اووسيست. طيور جدا گرديده اند

هم . نمايد-های ايمريا و زمينه بروز بيماری کوکسيديوز را نيز فراهم می
های -چنين بستر مرطوب، محيط مناسبی برای رشد تخم و الرو گونه

زای باکتريايی، ويروسی، -ناقل بسياری از عوامل بيماری(مختلف مگس 
سازد که عالوه بر کاهش کيفيت بستر، موجب آزار -فراهم می) انگلی

 .گردد-کارکنان مرغداری نيز می
-از ديگر عواملی که در بستر مرطوب، رشد و تکثير می :-ب
ها که اسيد -اين باکتری. باشند-کننده اوره می-های تجزيه-کنند، باکتری

کنند، در نهايت ميزان آمونياک -اوريک دفعی پرنده را به آمونياک تبديل می

افزايش ميزان آمونياک سالن برای پرنده مضر . دهد-سالن را افزايش می
تواند منجر به تورم ملتحمه و کوری، تضعيف ضريب تبديل، -است و می
های ويروسی، و افزايش تعداد طيور -های هوايی، بروز عفونت-تورم کيسه

 .حذفی در کشتارگاه و بروز زيان اقتصادی را به همراه داشته باشد

 :عوامل تأثيرگذار بر بستر
عوامل : عواملی که بر رطوبت وکيفيت بستر تأثيرگذارند عبارتند از

 .ای-مديريتی، عفونی و تغذيه

 :عوامل مديريتی_ الف
پرورش در شرايط آب و هوايی گرم و مرطوب يا خيلی سرد، تراکم باال، 

کمبود تهويه، باال بودن رطوبت نسبی، عدم استفاده از بستر مناسب، درست 
-های تبخيری می-ها و خنک کننده-کار نکردن خطوط آبخوری، مه پاش

 .توانند باعث افزايش رطوبت بستر و مشکالت ناشی از آن گردند
 :نکات مديريتی کليدی در رابطه با مديريت بستر

در صورت مرطوب بودن بستر پيش از پخش شدن در سالن، 
 .مشکالت ناشی از رطوبت بستر بروز خواهند کرد

ساعت پيش از جوجه ريزی به  ٢۴-۴٨گرم کردن و تهويه سالن 
منظور به حداقل رساندن آزادسازی آمونياک در دو هفته اول 

 .پرورش
در صورت باال بودن ميزان گاز آمونياک در سالن، ممکن است  

. الزم شود تهويه حداقلی در هفته اول پرورش افزايش يابد
دقيقه روشن و  ١ها به صورت -در تهويه حداقلی، هواکش

کنند، در صورت لزوم می توان -دقيقه خاموش کار می ۴
 .زمان کارکرد تهويه را افزايش داد

جابه جايی . هايی که هوا را در سالن جابه جا کنند-استفاده از هواکش
هوای گرم از سقف سالن به طرف کف سالن به کاهش رطوبت 

 .کند-بستر کمک می
های دارای سيستم تهويه فشار منفی، برای ورودی هوا تازه، -در سالن

هايی استفاده شود که هوای تازه را به سرعت به -از ورودی
در اين صورت هوای سرد  پس از . سمت تاج سالن هدايت کند

اجرای اين . مخلوط شدن با هوای گرم به سمت بستر می آيد
 .باشد-برنامه مشروط به ايحاد فشار منفی مناسب در سالن می

-ورود هوای گرم غيرمرطوب به سالن باعث خشک شدن بستر می
شود زيرا هوای گرم غيرمرطوب قابليت نگهداری رطوبت 
-بيشتری دارد و به همراه تهويه مناسب از رطوبت بستر می

 . کاهد
ارتفاع آبخوری و فشار .جهت پيشگيری از نشت آب از آبخوری ها،

بستر خيس شده را جمع آوری و از . آب درون آن کنترل شود
سالن خارج نماييد و به جای آن پوشال تميز و خشک به کار 

 .گيريد
سيستم فاضالب را کنترل نماييد زيرا باال آمدن فاضالب باعث 

 .شود-رطوبت کف سالن و خيسی بستر می
از سالن تأثير زيادی در  خارجدرجه حرارت و رطوبت محيط 
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در شرايط معمول نسبت . مصرف آب و رطوبت بستر دارد
می باشد که در هوای گرم اين نسبت  ١به  ٢مصرف آب به دان 

 .رسد-نيز می ١به  ۵افزايش يافته و تا 
 :ها-استرس

توانند باعث -های فيزيکی، فيزيولوژيک و يا ايمنولوژيک می-استرس
استرس حاد، حرکات روده را . عالئم حاد يا مزمن اسهال در طيور گردند

افزايش داده و به کاهش جذب سديم، پتاسيم، کلريد، آب و ساير مواد مغذی 
-های مزمن حساسيت پرندگان را به عوامل بيماری-استرس. انجامد-می

 .دهد-ای افزايش می-زای روده
جايی -زا که ممکن است باعث اسهال گردند شامل جابه-عوامل استرس

. باشند-پرندگان، تغييرات ناگهانی دمای محيط، تهويه و واکسيناسيون می
گردند در پاسخ به -عوامل عفونی نيز که باعث استرس ايمنولوژيک می

افزايش درجه حرارت بدن و تب، به صورت غيرمستقيم باعث مصرف 
 .گردند-بيشتر آب و در نتيجه اسهال می

های گرمايی برای دفع گرما، جريان خون محيطی، ميزان -در استرس
افزايش ) باز -برای برقراری تعادل اسيد(تنفس، مصرف آب و دفع کليوی 

گرمای (يابد و برای به حداقل رساندن گرمای حاصل از هضم مواد -می
 .يابد-مصرف دان کاهش می) متابوليک

 :عوامل عفونی -ب
 :های باکتريايی-عفونت

های اشريشيا کلی، سالمونال و کمپيلوباکتر منجر به اسهال در -باکتری 
اين عوامل عفونی از طريق دان و يا آب وارد دستگاه . گردند-پرندگان می

به خصوص ناحيه سکوم و (های روده -گوارش پرندگان شده و به سلول
های پوششی مخاط روده گشته و به -چسبند، سپس داخل سلول-می) قولون
. گردند-روند و باعث تورم و آماس مخاط روده می-های زيرين می-اليه

- پاسخ پرنده به آماس و تورم روده، افزايش ترشح هورمون پروستاگالندين
 .باشد-است که محرک ترشح مايعات از بدن می

 :های ويروسی-عفونت
مانند رئوويروس، آدنوويروس، پاروويروس و (ها -تعدادی از ويروس 

های پوششی مخاط -با صدمه زدن و ضعيف کردن سلول) ها-روتا ويروس
 .نمايند-ها را به عوامل ايجاد کننده اسهال حساس می-روده آن

 :های انگلی-عفونت
-می) کوکسيدياها(عمدتًا دو گروه انگل داخلی که شامل کرمها و ايمرياها  

های مختلف ايمريا -گونه. گردند-باشند منجر به دفع آبکی در طيور می
سبب بيماری کوکسيديوز و اسهال در پرندگان می) ياخته انگلی روده-تک(
ها به خصوص انواع گرد و پهن نيز سبب آبکی شدن مدفوع -کرم. گردند-

 .شوند-و درنتيجه خيسی بستر می

 :عوامل تغذيه ای -ج
يکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر کيفيت بستر، افزايش ميزان آب 

ای مؤثر بر ميزان مصرف -باشد، از عوامل تغذيه-ها می-فضوالت پرنده
ميزان پروتئين : توان به موارد زير اشاره نمود-آب و رطوبت بستر، می

خام جيره، نسبت انرژی به پروتئين، باالنس اسيدهای آمينه، ميزان چربی 

های جيره، سموم قارچی، باالبودن -خام، نوع چربی، باالنس الکتروليت
های -های غيرنشاسته ای، باال بودن امالح آب، آلودگی-ميزان کربوهيدرات

 .ميکروبی آب
 : پروتئين جيره

پروتئين خام اضافی يا باالنس نبودن آمينواسيدها، برای پرندگان، يک 
جمعيت ميکروبی (استرس متابوليک بوده و آشفتگی ميکروفلور  روده 

را ) پروتئوليتيک(های تجزيه کننده پروتئين ها -و افزايش ميکروب) روده
های اضافی تجزيه شده و -در اين صورت پروتئين. به دنبال خواهد داشت

جهت . شود-در نهايت به اسيداوريک و اوره تبديل و از طريق کليه دفع می
نتيجه  درانجام اين فعل و انفعاالت، پرنده بايد آب بيشتری مصرف نمايد 

توان از -باالنس اسيدآمينه را می. شود-ميزان آب فضوالت نيز بيشتر می
طريق کاهش پروتئين خام جيره و استفاده از مکمل ليزين، متيونين و 

 .ترئونين بهبود داد
 : مواد معدنی

کاتيون و استحکام  -مواد معدنی که برای حفظ فشار اسموتيک، تعادل آنيون
استخوان ها مورد نياز هستند، به طور مستقيم با آب دريافتی و دفع ادرار و 

 .باشند-درنهايت کيفيت بستر در ارتباط می
 

 :آيد-از فرمول زير بدست می) بازی -اسيدی(کاتيون  -تعادل آنيون
= تعادل اسيد و باز  (Na++K+)- Cl- 

افزايش نسبت سديم و يا پتاسيم به کلر منجر به آلکالوز شده و افزايش 
 .گردد-کلر منجر به اسيدوز می

حضور سديم و پتاسيم اضافی در جيره، مصرف آب بيشتری را به 
 . شود-دنبال دارد که در نهايت منجر به افزايش رطوبت بستر می

کربنات -بهتر است برای تأمين سديم جيره، به جای نمک طعام از بی
سديم استفاده شود تا عالوه بر تأمين سديم، مانع افزايش کلر جيره 

و ضمن برقراری تعادل الکتروليت ها باعث کاهش استرس . شود
 .های گرمايی و کاهش مصرف آب گردد

توانند -، پرندگان که نمی)استرس گرمايی(در درجه حرارت باال 
از طريق تعريق، دمای بدن خود را تنظيم نمايند، با افزايش 

کنند که آلکالوز -با گرما مقابله می) له زدن-له(دفعات تنفس 
برای مقابله با آلکالوز تنفسی ناشی . تنفسی را به دنبال دارد

به آب و يا  کربنات سديم-بیاز استرس گرمايی، افزودن 
 .شود-دان توصيه می

سطوح باالی پتاسيم . های متعددی دارد-پتاسيم که در بدن نقش :پتاسيم
در جيره به افزايش مصرف آب نسبت به دان، افت کيفيت بستر، 

 .شود-افزايش مدفوع و رطوبت بستر منجر می
يا ميزان ) کربنات منيزيم(استفاده از سنگ آهک دولوميتی  : منيزيم 

افزايش سطح . تواند سبب بستر مرطوب گردد-باالی منيزيم می
منيزيم جيره باعث افزايش نسبت مصرف آب به دان و خيسی 

 .گردد-بستر می
تأثير کلسيم و فسفر بر ميزان آب مواد دفعی در طيور : کلسيم و فسفر

افزايش سطوح . رسد-گوشتی و تخمگذار متفاوت به نظر می
های گوشتی تأثير چندانی بر ميزان آب دفعی -فسفر که در جوجه

های تخمگذار باعث افزايش مصرف آب و نيز -ندارد، در گله
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اما تغييرات سطوح کلسيم، اثر . گردد-افزايش آب مواد دفعی می
قابل مالحظه ای بر آب دريافتی و رطوبت مواد دفعی در مرغان 

تخمگذار ندارد درحالی که سطوح باالی کلسيم، اثر منفی بر 
کاهش سطوح کلسيم با . های گوشتی دارد-کيفيت بستر جوجه

استفاده از آنزيم فيتاز، کيفيت بستر را به طور چشمگيری بهبود 
 .بخشد-می

 : چربی ها 
هضم چربی در جوجه های گوشتی جوان بنا به داليل فيزيولوژيک به 

گيرد بنابراين در صورت استفاده از چربی در جيره -خوبی صورت نمی
. آغازين گله گوشتی، بايد سطح پايينی از چربی با کيفيت باال استفاده گردد

های حيوانی بايد -های اشباع مثل پيه و يا ساير چربی-از کاربرد چربی
های بر پايه -های حاوی گزيالناز در جيره-کارايی آنزيم. خودداری شود

چنين ميزان -هم. گندم و چاودار، قويًا تحت تأثير نوع چربی جيره است
مصرف آب در صورت استفاده از چربی حيوانی در جيره بيشتر خواهد 

 .گردد-بود که در نهايت باعث افزايش آب مواد دفعی و رطوبت بستر می
چنين نوع چربی جيره بر زمان عبور مواد غذايی از روده و فعاليت -هم

تغذيه با چربی اشباع ممکن است موجب . ميکروبی روده تأثير می گذارد
ای، -برهم زدن جمعيت ميکروبی روده شود که به راحتی عوارض روده

 .آورد-اسهال و خيسی بستر را پديد می
 :قابليت هضم اجزای متشکله دان

به طور کلی موادی که قابليت هضم پايينی دارند، کمتر برای پرنده و  
-زا قابل استفاده می-بيشتر برای ميکروفلور روده و ميکروبهای بيماری

-ای آن-قابليت هضم پايين مواد ممکن است به دليل عوامل ضدتغذيه.  باشند
 :ها باشد که شامل موارد زير است

مثل مهارکننده آنزيم تريپسين در دانه های (های آنزيمی -بازدارنده
 )عمل آوری نشده حبوبات

 ها-ای در دانه-ساکاريدهای غيرنشاسته-پلی
 پروتئين بيش از حد حرارت ديده

 منابع پروتئينی با قابليت هضم بسيار کم مثل کراتين در پودر پر و مو
 ای در دانه ها-ساکاريدهای غيرنشاسته-پلی

تر -هرچه به خوراک حرارت بيشتری داده شود، هضم نشاسته سريع
 شود-می

برخی اقالم جيره طيور مانند جو، گندم، کنجاله آفتابگردان و کنجاله سويا 
دستگاه گوارش . باشند-تر می-ای غنی-از نظر پلی ساکاريدهای غيرنشاسته

ها -قابليت ذاتی هضم اين کربوهيدرات) به خصوص طيور جوان( طيور 
را ندارد بنابراين اين مواد در دستگاه گوارش به صورت هضم نشده به 

رفته ومحيط مناسبی را برای رشد ) سکوم و قولون(های پايين روده -قسمت
اين وضعيت موجب تغيير . نمايد-های موجود فراهم می-و تکثير ميکروب

زا گشته که موجب دفع -های بيماری-ميکروفلور روده به سمت ميکروب
 .گردند-مواد هضم نشده و اسهال می

ای چسبندگی مواد را در روده -ساکاريدهای غير نشاسته-عالوه بر آن پلی 
دارند که در نهايت منجر به -باال برده و آب بيشتری را در خود نگه می

تأثير سوء بر هضم مواد مغذی و تحريک روده به صورت غيرمستقيم و 
 .گردد-اسهال می

 :سموم
های -و گونه (Aspergillus flavus)آسپرژيلوس فالوس: سموم قارچی

، انواع مختلفی از سموم قارچی مثل (Fusarium)مختلف قارچ فوزاريوم
-را توليد می.... و (ochratoxin)، اکراتوکسين(aflatoxin)آفالتوکسين

چنانچه اين سموم به همراه مواد غذايی وارد دستگاه گوارش گردند . نمايند
 . شوند-باعث تحريک دستگاه گوارش و اسهال می

آوری بر سالمت روده دارند -اين مواد اثر زيان :های اکسيد شده-چربی
های با کيفيت باال در جيره طيور استفاده شود و با -بنابراين بايد از چربی

ها پيشگيری -های مناسب از اکسيده شدن چربی-اکسيدان-استفاده از آنتی
 .شود
اين دسته مواد شامل هيستامين :(biogenic amines)های بيوژنيک-آمين

(histamine)تيرامين ،(Tyramine) در صورتی که جيره . باشد-می ...و
توانند منجر به اسهال و يا -از اين مواد باشد،  می ١٠٠ ppmحاوی بيش از 

ها در گوشت فاسد و محصوالت جانبی -اين آمين. افزايش شدت آن شوند
های -شوند بنابراين پودر ماهی که معموًال دارای آمين-ماهی يافت می

از آنجايی که . در جيره استفاده گردد% ۵بيوژنيک است نبايد بيش از 
های بيوژنيک مکن نيست، بايد از پودر -آزمايش سريع و ارزان قيمت آمين

گوشت يا پودر ماهی با کيفيت باال استفاده شود و به محصوالت دارای 
تر از حد طبيعی و يا بوی گنديدگی، شيرين، تند و يا آمونياک -رنگ تيره

 .مشکوک شد
فرآوری شده با حرارت بيشتر از (پودر گوشت و يا ماهی با کيفيت پايين 

محل (قابليت هضم بسيار پايينی دارند و به قسمت انتهايی روده ) حد معمول
و  (Clostridium)کلستريديومکننده پروتئين مثل -تجمع ميکروبهای تجزيه

زا بوده و -ها غالبًا بيماری-اين ميکروب. روند-می) (E.coli)کلی اشريشيا
نمايند که اختالالت -های بيوژنيک و ترکيبات سمی ديگری توليد می-آمين
 .شوند-ای و اسهال را موجب می-روده

 :پيشگيری و کنترل بستر مرطوب
کنترل ميزان سختی، سولفات، منيزيوم ، سديم و آلودگی ميکروبی : آب

 آب
کنترل نمک دان، عدم مصرف پروتئين اضافی به خصوص در : دان

فصول گرم، کنترل کيفيت مواد متشکله دان با منشأ حيوانی 
 .ها در دان-و مصرف افزودنی) ها-نظير پودر ماهی و چربی(
 :گيرند عبارتند از-هايی که در دان مورد استفاده قرار می-افزودنی
های گوناگونی برای استفاده در جيره طيور -آنزيم :ها-آنزيم: الف

سلوالز، گزيالناز، پپتيناز،آرابيناز، : موجود است از جمله
که به دليل استفاده از ميزان -در صورتی.هموسلوالز و فيتاز

ای در -ساکاريدهای غيرنشاسته-باالی غالت در جيره، ميزان پلی
ها برای کنترل مدفوع آبکی و خيسی -آن باال باشد، استفاده از آن

 .بستر الزامی است
. نمايند-و موادی که از رشد قارچ جلوگيری می توکسين بايندرها:ب

در صورت ذخيره دان يا مواد اوليه برای مدت طوالنی يا باال 
ها به سموم -بودن ميزان رطوبت در مواد اوليه، و يا آلودگی آن

های رشد قارچ و موادی که به طور وسيع -قارچی از مهارکننده
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 .بر سموم قارچی موثرند در دان استفاه گردد
جهت کنترل ميزان عوامل  :های محرک رشد-بيوتيک-آنتی: ج:

) به خصوص عوامل ايجاد تورم روده و اسهال(ميکروبی عفونی 
 . ها را در دان افزود-توان آنتی بيوتيک-می

های مفيدی هستند -ها حاوی باکتری-پروبيوتيک :ها-پروبيوتيک: د
که پس از مصرف، در روده ساکن شده واز طريق رقابت، از 

کنند و به بهبود -زا جلوگيری می-های بيماری-رشد ميکروب
 .کنند-کيفيت بستر کمک می

و اصالح % ٢٥-٣٠مديريت خوب، حفظ رطوبت بستر در حد: بستر
 : آن

تراکم و رطوبت بستر، نوع پرنده، درجه حرارت در دو هفته اول 
ها، متغيرهايی هستند که بر -پرورش و ميزان درگيری با بيماری

 .روند موثر است-انتخاب موادی که برای اصالح بستربه کار می
گيرند -ترکيبات مختلفی که برای اصالح بستر مورد استفاده قرار می

از طريق کاهش ميزان آمونياک بستر ضمن بهبود بخشيدن به 
کيفيت بستر و تأمين رفاه بيشتر برای پرنده، باعث ارتقاء کيفيت 

شود -بستر که به عنوان کود و جهت باروری خاک استفاده می
 .گردد-نيز می

بستر را کاهش داده و مانع فعاليت  pH: مواد اسيدی کننده : الف
 .گردند-های تبديل کننده ازت به آمونياک می-باکتری

باعث جذب بو و کاهش ميزان : ترکيباتی بر پايه خاک رس: ب
گردند، معموال از آهک به عنوان -آمونياک آزاد شده از بستر می
اما با توجه به اينکه آهک، . شود-خشک کننده بستر استفاده می

pH دهد، -را باال برده و آزادسازی آمونياک را افزايش می
بهترين جايگزين آهک برای . شود-استفاده از آن توصيه نمی

باشد که -الرطوبه می-خشک نمودن بستر، خاک رس جاذب 
استفاده از اين . برابر بيش از آهک است ٥-١٠قابليت جذب آن 

مواد به همراه يا بدون مواد شيميايی افزودنی که سطح آمونياک 
آورد بهترين مواد برای درمان بسترهای آلوده -بستر را پايين می

 .باشد-می

 :به طور خالصه

گذارد، کيفيت   -يکی از عوامل مهمی که بر عملکرد طيور اثر می                     
ای و عفونی بر        -عوامل متعدد مديريتی، تغذيه       .  باشد-بستر می  

دهندگان بايد از عوامل     -کيفيت بستر اثرگذارند بنابراين، پرورش      
مؤثر بر کيفيت بستر آگاهی داشته تا بتوانند به موقع نسبت به                       

کنترل رطوبت بستر با         .  اصالح وضعيت موجود اقدام نمايند           
استفاده از موادمناسب و در دسترس با مقدار الزم جهت پوشش                 

ای مناسب، کنترل دمای سالن، رعايت         -کف سالن، سيستم تهويه     
ريزی با توجه به فصل، استفاده از مواد                   -ميزان تراکم جوجه     

دارای کيفيت باال در جيره، کنترل عوامل عفونی که باعث اسهال           

حفظ .  باشد-گردند،امکان پذير می    -و افزايش رطوبت بستر می         
رطوبت بستر در حد متعارف در طی دوران پرورش منجر به                  

گيری بيشتر و ضريب تبديل بهتر و سوددهی         -کاهش تلفات، وزن  
گذاری -به طورکلی هر نوع سرمايه       .  گردد-بيشتر توليدکننده می   

های گوشتی به    -آل برای گله   -در جهت حفظ شرايط محيطی ايده        
 .گردد-صورت بالقوه باعث افزايش سوددهی می
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