


 همدقم
             و وذو وذی زا اذیااذغ داوم هب زاین شیازفا و تیعمج هدنیازف دنور
                     زا هذنذیذاذب هداذهذاذوا  وزذل ،وو رگید زا ملاو یااغ نیمات تیمها
   رذروذم اندوزفا داوم زا یرثکادح یرادرب هراب و اکیانژ یاه لیسنااپ
  باک داژن افرعم اب تشدزبو دادجا غرم تکرش .دنک ام نادنچ ود ار
  هذاخانش ایند رد زاب رید زا هک یداصاقا هراب رثکادح اب یداژن ناونع هب
                عرازذم عذاذو رد هذیاذیذت تذیعضو دوباب هب اهاگن اب و توا هدش
                          فرذصم شذهاذک تذاذج اذنذیزذگذیاذج افرعم فده اب و یرادغرم
      تاذقذیذقذقذت و اوررب زا سپ ،درکلمع دوباب نینچمه و ویتویب اانآ
              و اذکذیذتوذیذبورذپ داوم عیزوت و فرصم هب  ادقا ،هافرگ تروص عماج
          اذیاذکذیرذمآ رذباعم یاه اناپمک زا (واکمرف و کالامیرپ ) اکیتویبرپ
             فرذصم  دذع هب تبسن تیواسح شیازفا اب توا اایدب .توا هدومن
       رذپ و روذیط تالوصقم ایاان ناگدننک فرصم نایم رد ویتویب اانآ
           زا اذهاذگآ ( زبو غرم) ویتویب اانآ نودب غرم دیلوت ندش رادفرط
      هذذنوذذگذذنذذیا درذذکذذلذذمذذع
      زا هداذهذاذوا و تالوصقم
      هوذلذج رذت تیمهارپ اانآ
 .دنکیم
 
 
 
 

 رویط تشاداب تیریدم
 (نویوانیسکاو و نسکاو)

            هزورما .دشابیم رویط ناسنا رد اناویح نیئتورپ نیمأت عبانم زا اکی
               رد شرورپ زا ،رویط شرورپ و دیلوت فلاخم یاه ماسیو ایند رد
               ، ااعنص گرزب عرازم  ات هافرگ اانو و ایااوور ، القم یاه  راف
              بلغا رد .توا هدش داجیا یدومع دیلوت و یا هریجنز یاه ماسیو
                    مکارام شرورپ ااعنص رویط دیلوت یاهدحاو زین اهروشک

intensive poultry production     همه نیا اب .توا هافای هعووت،      
  اقطانم هب             رویط یازیرامیب لماوع لاقانا وسیر ،ریخا یاالاو رد
                یازیرامیب لماوع و ، هافای شیازفا زین دنا هدوب هدولآ ریغ البق هک
            هدننک دودقم یاهرواکاف نیرامام زا اکی ناونع هب نانچمه رویط
                                            ااسیز تینما ملع زا یریگ هراب .دنشابیم حرام دیلوت
(Biosecurity)     ببو دنناوایم هک توا اتامادقا هیلک انعم هب            
        اه هلگ نافرگ رارق راخ ضرعم رد زا یریگشیپ ای و ندومن دودقم
            یاه یژتاراوا و تامادقا نیا .دندرگ یرامیب هدننک داجیا لماوع اب
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              عاو رد اایرامیب زا رروم یریگشیپ و لرانک رد ناوت ام ار فلاخم
                  ، تامادقا نیا هلمج زا .تفرگ راک هب اللملا نیب و روشک ،هعرزم
                     زا ی ریگشیپ رد امام شقن  هکاوا نویوانیسکاو و نسکاو
                  عون : لماش ) القم رواکاف نیدنچ هب هاسب هک تواراد  اایرامیب
          انمیا تیعضو ،هقانم یاایرامیب یوگلا ،ااسیز تینما عاو ،دیلوت
                   یاه هنیزه ،سراود رد و هدش فرصم یاه نسکاو ،یردام
          هداهاوا نآ زا ناوایم (...و اایرامیب زا هلصاح لیسنااپ ،نویوانیسکاو
 . دومن
              زا اانآ زا اخرب راشانا نینچمه و ،اایرامیب انااج راشانا هب هجوت اب
                 اشان ریم و گرم و الابا ررا رد هلصاح یاانایز شهاک ، اوه قیرط
           یاهزاین دلوم و رااگمخت ناگدنرپ رد نینچمهو از یرامیب لماوع زا
                تفا زا یریگولج و دیلوت  وادت روظنمب اایرامیب هیلع رب ااظاهح
                       زا هداهاوا الصا للع زا تادیلوت تیهیک رد ریییت و دیلوت
   .دشاب ام رویط رد نویوانیسکاو
                  لاقانا شهاک ببو دناوت ام نویوانیسکاو ،دلوم یاه هلگ رد
               ببو و هدش (اه هجوج) جاان هب یدومع تروص هب ازیرامیب لماوع
              لاقانا. ددرگ اه هجوج هیلوا نینو رد اایرامیب عویش زا یریگولج
                    لماوع لباقم رد اه هجوج تظاهح ثعاب جاان هب یردام انمیا
               نویوانیسکاو دنچ ره .ددرگیم شرورپ هرود لیاوا رد ازیرامیب
        داجیا ار اایرامیب هیلع رب یدصرد  110      تظاهح دناوت امن زگره
                     توایو رد اه  رها نیرامام  زا اکی ناونعب نآ زا الو دیامن
             همانرب وی نییبت روظنم هب . دوشیم دای اایرامیب لرانک و یریگشیپ
        زا .تفرگ رظن رد ار اهلاخم یاه رواکاف ااسیاب رروم نویوانیسکاو
 :هلمج

 (...،اموب، ااعنص)رویط تادیلوت عون ·
 لقم و هقانم رد نآ عاونا و رویط مکارت ·
 (یدیلوت یاه هریجنز لاثم یارب) رویط تعنص رااخاو ·

 اایرامیب تیعقوم و عویش  ·
 اانآ تیهیک و دوجوم یاه نسکاو  ·
 اانسکاو زا هداهاوا هوقن ·
 اانسکاو ریاو زا نامزمه هداهاوا ·
 سراود رد تازیاجت و تاناکما ·

 اللملا  نیب و الم یاه همانرب ·
 هطوبرم یاه هنیزه ·

                ام سراود رد رویط یارب نسکاو عاونا زا یدایز دادعت هزورما
               نویوانیسکاو و نسکاو هلیوو هب اایرامیب زا اخرب لرانک .دشاب
                  رکذ طیارش و ساوا نیا رب و دشابیم رگید  یااشور زا رترروم
                     و نسکاو یارب اهلاخم یاه تیریدم و اه همانرب  ، البق هدش
          .توا هدش هافرگ رظن رد فلاخم یاهروشک رد رویط نویوانیسکاو
                    عاونا هلمج زا فلاخم یاه هنیمز رد نآ همادا و رااشون نیا رد
                  شیاپ هوقن ،فلاخم یاه همانرب ،هداهاوا یااشور ،اانسکاو
   .دش دهاوخ رکذ ابلاام ...و نویوانیسکاو
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 راسب تیریدم
 ملاو ناگدنرپ یارب بوانم راسب :لوا تمسق

   ساذمذت رد هراومه ،دنبای ام شرورپ راسب ماسیو رد هک اناگدنرپ
              رذب اذیازذسب رذیذراذت دناوایم هلئسم نیا .دنشابیم راسب اب میقاسم
    ظذهذح هب عیقص تیریدم و تیهیک لرانک .دشاب هاشاد اانآ درکلمع
         .دوذمذن دذهاوذخ ومک نکمم تلاح نیرت بولام رد راسب طیارش
     زا هدذنرذپ اریز توا  رویط شرورپ رد امام رایسب لوصقم ،راسب
            ،اذاذبورذکذیذم) نآ تاذیواقم و راسب اب میقاسم سامت رد لوا زور
        دذع .دذشابیم (راسب بیکرت و ،وب ،کاخ و درگ ،کاینومآ ،تبوطر
     یاذاذیراذمذیب اخرب راشانا   لیاست  هب رجنم راسب بوانم تیریدم
   تذهذگنه یاانایز هب تیاان رد هک اتالکشم داجیا نینچمه و انوهع
        روذط هذب زوذنه  “راسب تالکشم �  .ددرگیم ،دوشیم ااانم یداصاقا
      تالذکذشم نذیا هک ارچ توا هدشن ایاوانش و یدنب هدر اصاصاخا
       عاوذنا .دذنوذشیم حرام اایریدم تالکشم ریاو اب طابترا رد الومعم
   دذنرذیگیم رارق هداهاوا دروم یرادغرم یاانلاو رد راسب زا اهلاخم
   هذاذووپ ،تخو بوچ یاه هشارت ،جاک یاه هشارت هب نایم نآ زا هک
    بوذچ ،هوام ،انیمز  اداب تووپ ،جنرب هاووپ ،تخو بوچ ای جاک
      و ،ترذ هذفولع ای ،وشخ فلع ،هدش درخ لاشوپ ،ترذ هدش درخ
   لذیکشت داوم هداهاوا نازیم .درک هراشا ناوایم ،هدش یروآرف اغاک
  زذین افرصم هدام عون و عبرم رام ره رد  رگولیک 2-5 راسب هدنهد
      نذاذشاد رذظن رد اب و داوم نیا زا  ادکره بیاعم و ایازم هب هجوت اب
 .(0 لودج) ددرگیم باخانا شرورپ دحاو طیارش
 اانلاو تیریدم
  فذک هک تسیاانلاو زا رت هداو ،انامیو فک اب یاانلاو ندرک زیمت
  راسب انوهعدض ،ایاانلاو نینچ رد .توا هدش هدیشوپ کاخ اب اانآ
        و اذلذبذق راسب هدنامیقاب و هدوب ررا اب الومعم هیلخت زا سپ امیدق
       عذبذنذم ناوذنع هب دناوت ام هک دنام دهاوخ اقاب نانچمه هدولآ داوم

 .دشاب حرام دیدج هلگ رد اگدولآ
      اذب یاذانلاو .توا اگشیمه راسب اسیخ لکشم اانلاو زا اخرب رد
  قذیاع ابوخ هب فقو هک ایاهاج رد صوصخ هب ،بوانم ان ناماخاو
            رذاذسب ندذش بوذطرم و تبوطر دیلوت هب رجنم ،توا هدشن یدنب
    یروذخذبآ یاالپین هاواو هب دناوت ام نینچمه لکشم نیا .دوش ام
 هب یروخبآ ماسیو رد  وادم لاو 5 زا شیب تدم یارب هک هدوورف
       یاذاذکذناذاذسپرو عقوم هب ضیوعت ،نیاربانب .دهد خر ،دنا هافر راک
 .دیامن ومک راسب تیهیک دوباب هب دناوت ام هدوورف
   ثذعاذب هدوورف یااکنااسپ رو ضیوعت هک دهدیم ناشن تاشرازگ 
  دذصرد 10 ات 15 نازیمب راسب هدش لیکشت یاه هدوت مجح شهاک
     ناوذت ام ااوار نیا رد رروم اایریدم تاکن ریاو زا .توا هدیدرگ
    شالذف و ،یروخبآ طواخ بوانم عاهترا میظنت ،بآ راشف میظنت هب
         هذکذیذناذمز .درذک هراشا یروخبآ طواخ تشاداب و ماسیو بوانام
    تذوا  زال ،دوشیم لیکشت اایروخبآ ریز راسب زا یدایز یاه هدوت
        وذشخ و دذیدذج راسب اب ارنآ یور ای و دینک ور و ریز ار راسب هک
 .دیناشوپب
 تبوطر و امد
  اذی ،دشاب هدشن هبواقم ااورد هب ااشکاوه بصن لقم ای دادعت رگا
    رد اوذه فیعض ضیوعت ثعاب ،دنک شدرگ بوانمان رود اب هچنانچ
            تذبوذطر باذج ثذعاذب هلئسم نیا هک ،دش دهاوخ نلاو زا اطاقن
 .ددرگیم راسب زا تبوطر ریخبت  دع ای و راسب طووت اوه رد دوجوم
    رذیاذپاذن باناجا راسب رد چراق و یراکاب دشر ،طیارش نیا لابند هب
 .دشاب الاب نلاو یامد هک ااقو صوصخ هب دوبدهاوخ
      دذیذلوذت شیازفا ثعاب ،الاب  تبوطر و امد هارمه هب ،بوانمان هیوات
    دذح هب توا نکمم نازیم نیا  ،دش دهاوخ نلاو یاوه رد کاینومآ
      رد .دذشاذب رضم هلگ یارب مه و ناسنا یارب مه هک دورب کانراخ
  و تالکشم زورب ثع اب کاینومآ دح زا شیب دیلوت ،داح دراوم
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     اذهذلذاذخم ائاه یرامیب
  لواذت ،زویدیسکوک ریظن
 اشان یاایگاخوو ،هنیو
 یااانوهع و ،کاینومآ زا
 .ددرگیم اسهنت
   و یا هیایت یاهرواکاف
 راسب

 ناد تایواقم
     �ازذذجا تذذوا نذذکذذمذذم
         یواذح ناد زا اذصاخ
 ترذ ای دجنک هناد ، دنگ سوبو ریظن داوم زا ایالاب ریداقم
          ندذش وذبدذب و اکبآ ثعاب  و هدوب (دناسه نیلم همه هک)
    رذیاذو اب ار تایواقم نیا تسیاب ام نیاربانب .دنوش عوفدم
      اذاذنآ اذنیلم ررا زا ات درک سنالاب ناد رد دوجوم تابیکرت
 .دوش هاواک
         باذج لذباذق رذیغ هک نییاپ تیهیک اب یاایبرچ زا هداهاوا
          رذاذسب دذیذلوذت هب رجنم ،دنوشیم عفد لماک روط هب و هدوب
   و هدش داسف راچد راسب نیا نامز رورم هب هک هاشگ انغور
 .دش دهاوخ نلاو رد نهعت یوب راشانا ثعاب
 4   رد هک دوش ام هیصوت رااگمخت یاه هلگ رد صوصخ هب
         رذه یارذب زور رد  رگ 3 نازیم هب ،شرورپ یادابا هاهه
       نذیا و دوذش شخپ اکاروخ یاه هناد زا اطولخم راسب یور هدنرپ
       ، دذورذب  رگ 10 هب دیلوت نامز رد ات دبای شیازفا رورم هب نازیم
       هذاذقذن وذی رد نااسمز درو یاوه رد اه هدنرپ عمجت زا لمع نیا
      زا اذشذخذب ندش رت سیخ زا نآ عبت هب و یریگولج نلاو زا صاخ
        هذک دوذشذیذم ثعاب نینچمه لمع نیا .درک دهاوخ یریگولج راسب
    ار یرذااب هیوات و هافر زین توا سیخ راسب هک اطاقن هب اه هدنرپ

 .دننک مهارف طاقن نیا یارب
 ناد یژرنا عاو

   و هافای شهاک راسب تبوطر نازیم ،دوش راشیب هریج یژرنا هچره
        شذهاذک هذب رجنم هلئسم نیا .(2 لودج)دبای ام شیازفا نآ تیهیک
             تالذکذشم رذیاذو و هذجنپ تاحارج ،اپ فک تیتامرد زورب نازیم
 .دش دهاوخ
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تاریر واع انرژی جیره بر رطوبت و کیهیت بسار )منبع :2جدول - Kenny et al,2010) 
** درصد رطوبت بسار واع انرژی*  امایاز کیها بسار

90 06/40 97/1 
95 09/37 53/1 

100 39/34 44/1 
 11-24 در جیره رشد دان)MJ/Kg 20/13 روزگا(، 0-10 در جیره آغازین )MJ/Kg 65/12 برابر 100*واع انرژی 

مقادیر 25 در جیره پایانا)MJ/Kg40/13روزگا(، و   واع انرژی نیز به همین منوال مقاوبه 95 و 90روزگا به بعد( ما باشد .
 خواهد شد.

امایاز کیها بسار :  =ضعیف3=معمولا، 2=خوب، 1**
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مزایا و معایب مواد مخالف تشکیل دهنده بسار )منبع :1جدول - C.W. Ritz et al,2005) 
 بسار بسیار مناوبا اوت ولا توزیع آن مقدود و قیمت آن نیز باالوت. تراشه کاج

معموال رطوبت زیادی دارد و احامال رشد قارچاای خارناک در آن در صورت نگاداری نامناوب قبل  تراشه چوب وخت
 از مصرف باالوت

پوواه کاج یا چوب 
 وخت

مصرف آن موفقیت آمیز اوت اما ممکن اوت در صورت خیس شدن بیش از حد، باعث بروز تاول 
 وینه شود

ممکن اوت جوجه های جوان بسار  پوواه برنج در جایا که باوان با قیمت مناوب تایه نمود، بسار مناوبا اوت .
 را بخورند که مشکل حادی ایجاد نخواهد کرد

تمایل به کلوخه شدن دارد اما  پوواه بادا  زمینا در مناطقا که تولید انبوه بادا  زمینا دارد، بسار ارزان قیماا میباشد .
مساعد رشد قارچ و بروز موارد ماعدد آوپرزیلوز        این مشکل را به راحاا میاوان مدیریت کرد .

در گاشاه مشکالتا در اواهاده از حشره کشاا بروز کرده اوت  ما باشد .
اواهاده طوالنا  ماوه آزمایشات تجربا ناایجا مشابه تراشه های کاج را برای این ماده نشان داده اوت .

در هوای ورد و ابادای  مدت و عد  تعویض بسار ما تواند منجر به تشکیل توده های بزرگ شود .
قبل از جوجه ریزی نیاز به  دوره پرورش، حهظ دمای مناوب بسار مشکلار از وایر بسارهاوت .

 گرمادها بیش از وایر بسارها دارد تا به دما و خشکا مالوب برود
چوب خرد شده 

 ذرت
 دواروا به آن مقدود بوده و ممکن اوت باعث ایجاد تاول وینه شود

پوشال خرد شده، 
علف خشو، یا 

 علوفه ذرت

احامال رشد قارچ نیز از معایب این نوع  تمایل قابل مالحظه ای در به هم چسبیدن و کلوخه شدن دارد .
 بسار ما باشد

اشکال ماهاوتا از کاغا چه به صورت تجربا و چه در تققیقات علما به عنوان مواد مناوب برای  کاغا فرآوری شده
با افزایش اندازه اجزا، تمایل به تشکیل توده های حجیم در آناا افزایش        بسار معرفا شده اند .

اواهاده از تراشه ها در زیر و اواهاده از کاغا روی آن، تا حدودی این نقیصه را برطرف  ما یابد .
اواهاده از این نوع بسار به مدیریت دقیق نیازمند اوت .  خواهد کرد .

 



 ناد رد اندعم داوم عاو
  مذجح شیازفا ثعاب ناد رد اندعم داوم دح زا شیب ریداقم دوجو  
  .(3            لودذج)ددرذگذیذم هدذنرذپ طذووت بآ تفایرد نازیم و عوفدم
 رد و دشر هرود رد هریج رد داوم نیا فرصم نازیم شهاک نیاربانب
         راذچد رذاذسب تذیهیک و تبوطر هکینامز
 .دشاب دیهم دناوایم توا لکشم

 ایوراد یاایندوزفا
          رذیذظذن اذیاذهوراد یواح هک ایاه هریج
   تارذیذییت اب ،دناسه اه تااواویدیسکوک
     هذب رذجنم ،دنیامن ام داجیا هک اکیلوباام
   اذب الومعم .دش دنهاوخ عوفدم ندش اکبآ
 رب ناوت ام ناد هدنهد لیکشت  القا ریییت
        تاذبذیذکرذت ریییت .درک هبلغ لکشم نیا
          اذب هذک دوذش لامعا الکش هب دیاب هریج
     هدذنرذپ هدور ابرکیم رولف تیلاعف ریییت
 .دشاب هاشاد یراگزاو انامرد هرود لوط رد

 یروخناد ماسیو و اکیزیف رااخاو
 ناد اکیزیف رااخاو ریرات اب هابار رد هک اقیققت  جیاان ،4لودج رد
      عذیزوذت هوذقن و
     رذذب یروذذخذذناد
 تیهیک و تبوطر
  ،هدش  اجنا راسب
   هدذذیدرذذگ هذذیارا
    هذذیاذذیذذت .تذذوا
     ناد اذذب هدذذنرذذپ
       هذب رذجذنذم تلپ
  تذبوطر شیازفا

        یدرآ ناد زا هذک اایارش اب هسیاقم رد نآ تیهیک شهاک و راسب
        ،تذلذپ ناد زا هداهاوا رد هکنیا لاماحا .توا هدش ،دوشیم هداهاوا
         نازذیذم نآ عذبذت هب هک دراد دوجو دشاب راشیب ناد تفایرد نازیم
       ناد فرذصم ندرک دودقم .تفای دهاوخ شیازفا زین بآ ندیشون

  .دذش دهاوخ نآ تیهیک شهاک و راسب تبوطر شیازفا هب رجنم زین
     هدذنرذپ طووت بآ تفایرد نازیم شیازفا ،هلئسم نیا تلع الاماحا
 .دشابیم ناد تیدودقم تدم لوط رد هدنرپ تیاضر  دع هجیان رد
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تاریر واخاار فیزیکا دان و ویسام دانخوری بر رطوبت و کیهیت بسار )ماخا :4جدول - K.H. Huang et al, 2001 ) 
 امایاز کیها بسار درصد رطوبت بسار 

   واخاار فیزیکا
 2 58/37 پلت

 33/1 28/31 دان آردی
   ویسام دانخوری

 93/1 09/40 مصرف دان با مقدودیت
 4/1 24/35 مصرف دان بدون مقدودیت

 

تاریر کاهش واع مواد معدنا در جیره بر رطوبت و کیهیت بسار )منبع :3جدول - Johnson and 
Karunajeewa, 1985) 

 درصد رطوبت بسار ودیم فسهر کلسیم واع مواد معدنا )گر  در کیلوگر  دان( 
 21/53    جیره کنارل

  2 5 5/10 پیش دان
  8/1 5/4 9 رشد دان
  8/1 2/4 5/8 دان پایانا

 12/48    جیره با کاهش واع مواد معدنا
  5/1 5/4 5/9 پیش دان
  4/1 4 8 رشد دان
  4/1 7/3 5/7 دان پایانا

 



 ااکیتویبورپ
      تذوا  زال ،میزادرپب ااکیتویبورپ اب هابار رد ثقب هب هکنیا زا لبق
     و (اعیبط رولفورکیم) رویط شراوگ هاگاود ابرکیم تیعمج زا هک
 .میوش علام اانآ لمع زرط نینچمه و اانآ ندمآ دوجوب اگنوگچ
 ار اعیبط رولف تعرو هب اه هجوج ،اانو و دازآ شرورپ طیارش رد
     شرورذپ طذیارش رد اما ،دنریگ ام طیقم زا نینچمه و غلاب رویط زا

    اذه هجوج ،ااعنص دیلوت رد ؛توا تواهام تیعضو نردم و ااعنص
 رب هوالع و دنوش ام جراخ مخت زا لیراوا و کاپ أبیرقت تیعضو رد
          و زذیذمذت لذبذق زا هک ایاانلاو هب ،دنرادن اوامت غلاب رویط اب هکنیا

    هذلذصاف رد هلئسم نیا مغریلع اما .دنوشیم لقانم دنا هدش انوهعدض
     و اذاذمرف الک هژیوب یرایاخا یزاوه اب یاایراکاب چه زا سپ امک
    و دذنبای ام رارقاوا اشراوگ یاه هلول رد تعرو هب ااکوکواپراوا
    هذب و هدش اایراکاب نیا نیزگیاج االیوابواکال اهاتوک تدم زا سپ
   نذیا .دنیآ امرد روک هدور و ناد هنیچ رد ،بلاغ امسیناگرا تروص
  ،دذنزاو ام ار هجوج شراوگ هاگاود اعیبط رولفورکیم هک هعومجم
   اذاذیعمج هک هدوب نوگانوگ یاابورکیم زا هنوگ 114 زا شیب لماش
                          اراد ار رذضم و دذیذهذم یاذاذبورکیم زا هدنز  رج 4010 رب غلاب
        شذخذپ هدور رواترو رد ،ابرکیم هدیچیپ هعومجم نیا .دنشاب ام
         هذب تواذهذاذم تیعضو هو رد هدور یااشخب زا اخرب رد اما ،هدش
 :دنوش ام تفای ریز حرش

                   رد اذاذلذیذواذبوذاذکال لاذصتا دننام هدور هراوید اب طابترا ·
        اذشذشوذپ تذفاذب اب میقاسم لاصتا تروص هب ای ناد هنیچ
    اذشذشوذپ طاخم هیال رد هدش روصقم تروص هب ای و هدور
 هدور

 کاروخ تارذ هب لاصتا ·
 هدور نورد تاعیام رد قیلعت ·

       زال رذیز لیالد هب هدنز دوجوم یارب ابورکیم تیعمج نیا روضح

 :توا
 ازیرامیب لماوع رارقاوا ربارب رد تمواقم ·
 ایااغ داوم مضه دنیآرف هب ومک ·
 اهدیراکاو الپ ریاو و زلولو ابسن هیزجت ·

 اندعم داوم و اانیماایو باج و زانو هب ومک ·
 انمیا ماسیو ویرقت ·

     شراوذگ هاذگاود رد رضم و دیهم یاابرکیم نیب ،اعیبط طیارش رد
           تذشادذاذب و هذیذلوا داوم نییاپ تیهیک .توا رارقرب اقانم لداعت
         رد اذواذوا تارذیذییت لامعا و یا هیایت تاهاباشا ،ناد بوانمان
            ندذش بذلاذغ و یا هدور   -    یدذعذم یاایرامیب زورب ثعاب هریج
   رذب رروم رواکاف نیرامام هیایت نیاربانب .ددرگ ام رضم یاابرکیم
      نذیذنذچذمذه و هدوب هدور رولفورکیم اکیلوباام یااایلاعف و بیکرت
   باذنذاجا اانآ زا اخرب عوقو هک فلاخم یااوراوا اب هلگ ایورایور
    و الاذب مکارت ،لقن و لمح زا اشان یااوراوا دننام ،دشاب ام ریاپان
    شراوذگ هاگاود ابورکیم تیعمج هک ددرگیم ثعاب نویوانیسکاو
          عذهذن هذب هدور رولفورکیم لداعت رد لالاخا و تاریییت شوخاود
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 ام یرامیب زورب و انمیا ماسیو فیعضت هجیان رد و رضم یاابرکیم
     روذلذفورذکیم لداعت ظهح تاج اایریدم یاهراکهار زا اکی .ددرگ
 .دشاب ام ااکیتویبورپ زا هداهاوا هدور
    وذاهم هب (probiosis )سیزویبورپ انانوی هملک زا ویتویبورپ هژاو
       لاذو رد راب نیلوا هک توا هدش قاشم (اگدنز یارب) شخب تایح
  دذشر کرقم لماوع فیصوت یارب Tillwell و Lilly طووت 5900
 .دیدرگ هیارا ،دنوش ام دیلوت اامسیناگراورکیم طووت هک
        هاذگذاذود دذیذهم یاابرکیم یواح ابرکیم یاایندوزفا ااکیتویبورپ
          دذشر زا هدور اذبرذکیم لداعت دوباب قیرط زا هک دناسه شراوگ
   اذکیتویبورپ یاه هدروآرف .دنیامن ام یریگولج ازیرامیب یاابرکیم
        ناذشرارذقذاذوا لذقم لوا هاود ،دنوش ام تفای الصا هورگ ود رد
     لذماذش و توا شراوگ هاگاود نیشیپ قطانم و ناد هنیچ رد اتدمع
        و هدذیذبذسچ اشراوگ یاه هلول طاخم هب هک دناسه ایاالیوابواکال
                                رذقذاذسم روذک هدور رد رذگذید هذاذود .دنهد ام انولک لیکشت
 :دنشاب ریز تایصوصخ یاراد ااسیاب ااکیتویبورپ .دندرگ ام

 .دنشاب هافرگ اشنم نابزیم زا ·
 .دنشابن ازیرامیب ·
         و دذنذشاذب رادذیاپ ایااغ داوم هریخذ و دنیارف لحارم رد ·

          هذاذشاد ار ناد ندرذک تلپ طیارش رد انام هدنز تیلباق
 .دنشاب

              یاذاذکذمذن و هدذعذم دذیوا ربارب رد شراوگ هاگاود رد ·
 .دنشاب رادیاپ یوارهص

 دوخ تیلاعف هب و هدنام اقاب هدنز ،  اد شراوگ هاگاود رد ·
 .دنهد همادا

                یاراد و دذنذبذسذچذب طاذخذم ای و هدور اششوپ تفاب هب ·
 .دنشاب هدور رد الاب یراگدنام

 .دنشاب هاشاد ار انمیا خواپ میظنت ایاناوت ·

 .دنشاب هاشاد ار اایراکاب تیلاعف حالصا و میظنت ایاناوت ·
        ظذهذح ،اذماد تالوصقم رد هدنامیقاب دوجو  دع ،بوانم درکلمع
      کرذقذم یاذاکیتویب اانآ فرصم عنم نآ لابند هب و تسیز طیقم
                     فرذصم هزورذما هذک هدذیدرذگ بذبذو ،اذپورا هیداقتا رد دشر
          ناوذنذع هذب اذاذنت هن و دریگ رارق یراشیب هجوت دروم ااکیتویبورپ
   الذاذبا زا یریگشیپ و انمیا ماسیو ویرقت یارب هکلب ،دشر کرقم
                     زا هداذهذاذوا هذچرذگ .دذنوذش هافرگ راک هب اایرامیب زا یرایسب هب
 اما ،دشاب ام ازیرامیب لماوع فاح یارب ابوانم رازبا ااکیتویب اانآ
  زال و ددرگیم زین هدور دیهم یاابرکیم فاح هب رجنم لاح نیع رد
 زا ات دوش حالصا هدور رولفورکیم ،اکیتویب اانآ نامرد زا دعب توا
               رذگذید فرذط زا .دوذش یریگولج ازیرامیب یاابرکیم عیرو دشر
             ساذوا رذب اذلو دذنذاذسه ابااالا دض تیصاخ دقاف ااکیتویب اانآ
             اذباذاذاذلا دذض تذیذصاذخ هب تبسن ابوخ شرگن ،دیدج تاقیققت
 .دراد دوجو ااکیتویبورپ
     رد روذیذط یا هدور یاایرامیب نیراعیاش زا اکی ویتورکن تیرانآ
    شرازذگ ساوارب  .ددرگ %15 ات اتاهلت ثعاب دناوت ام هک توایند
   یا هیوو دنچ یااکیتویبورپ فرصم ،اکیرمآ رد اتاقیققت میت وی
    برذکذیذم زا اشان ویتورکن تیرانآ یرامیب لرانک رد توا نکمم
 .دشاب رروم سنجنیرفرپ  ویدیراسلک
        هذب اذی اذشک هجوج رد یرپوا تروص هب توا نکمم ااکیتویبورپ
              فرذصم نازذیذم .دذندرذگ فرذصم اندیماشآ بآ ای و ناد هارمه
 نآ زا اعون رد هکیرواب ،دشاب تواهام توا نکمم زین ااکیتویبورپ
 .دشاب زود وت تروص هب طقف یرگید رد و  وادم تروص هب فرصم
       رد هذک اذاعنص تروص هب رویط شرورپ هب هجوت اب ،هصالخ روط هب
 هاشادن سامت دوخ نیدلاو اب هدش جراخ مخت زا هزات یاه هجوج نآ
               تروذص دذنذمدوذو یاذاذیراکاب عیرو و یدومع لاقانا هجیان رد و
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            رد لالذاذخا هذب جذاذنم هک اایریدم یااشور لامعا ای و دریگ امن
        شذهاذک یاذاذیرذاکاب و ازیرامیب لماوع رارقاوا و هدور رولفورکیم
       هذک دذورذیذم رظن هب ،دندرگ ام اشراوگ یاه هلول رد دشر هدنهد
     فرذصم ناذمز و قرط و دایز عونت اب هزورما هکااکیتویبورپ فرصم
                   یداذیز دذح اذت دذناوذت اذم ،دذنذشاب ام دوجوم رازاب رد تواهام

  اذب هلگ یریگرد زا بیترت نیدب و هدومن لداعام ار هدور رولفورکیم
           اذنوذهذع یاذاذیراذمذیذب ریاو و ویتورکن تیرانآ ریظن ایاایرامیب
             و یرو هرذاذب شذیازذفا ، تاعیاض ، تاهلت شهاک هب و یریگولج
         هذلحرذم رد اذبرکیم رولف هک اجنآ زا .دنک ام ومک دیلوت نامدنار
     تذوا مذکاح هراومه الک لصا نیا ،توا ریییت لاح رد زین یدازون
  هذسیاقم رد هرود نیا لوط رد هدور ابرکیم رولف رب یرااگریرات هک
                       اذاذکذیذتوذیذبورذپ نذیارذباذنب ،توا راناوآ اگدنز یدعب لحارم اب
  یاذااکرش هیصوت هب هجوت اب و چه زا سپ راعیرو هچره تسیاب ام
 .دنریگ رارق فرصم دروم هدننک دیلوت
 

 کرقم وی ناونع هب کالامیرپ ویتویب ورپ ابایزرا
 ااشوگ یاه هجوج رد انمیا ماسیو

 
 فادها
       رذب کالاذمذیرذپ ریرات اوررب ، الصا فده ابرجت شیامزآ نیا رد
   هذیذلع رب لاعفریغ نسکاو وی اب هک ااشوگ یاه هجوج انمیا خواپ
     یداذب اذانآ خواپ اوررب نینچمه و ،دندوب هدش هنیسکاو لواکوین
 .دوب لواکوین یرامیب سوریو هیلع رب اه هجوج نیا
 هدش ابایزرا یاهراماراپ

       دذنذاذفرذگ رارق ابایزرا دروم شیامزآ نیا رد هک الصا یاهراماراپ
 :زا دنترابع

     رد لذواذکوین یرامیب سوریو هیلع رب HI یداب اانآ رایت ·
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      ناوذنذع تقت اهرایت نیا .اگزور 14 و 22 ،02 ،0 نینو
 .دندش تبر (GMT) اودنه نیگنایم یاهرایت

  سورذیو Texas-GB هیوو اب یریگرد زا سپ هلگ تاهلت ·
   یاذه هجوج دادعت ناونع اب زین  اقرا نیا .لواکوین یرامیب
   اذاذشوگ یاه هجوج لک دادعت لباقم رد هدش فلت ااشوگ
 0            لودذج رد جذیاذان هصالخ).دندش تبر ،شیامزآ تقت
 (توا هدش هدروآ

 ثقب و جیاان
   :اودنه نیگنایم یاهرایت      

  (GMT )72/77    ،دذمآ تود هب اگزور وی رد هک یداب اانآ رایت
  هذلگ یردام یداب اانآ عاو هک توا بلام نیا هدنهدناشن هک ،دوب
 .توالاب ات طووام دح رد
  هداذهاوا کالامیرپ زا هک اهورگ رد یداب اانآ رایت ،اگزور 02 رد
         کالاذمذیرذپ زا هذک دوب اهورگ  زا رتالاب لاح همه رد ،دندوب هدرک
   رذظن زا الاماحا و مک الیخ دوجوم تواهت هابلا .دندوب هدرکن هداهاوا
 02       هذباذشم طیارش زین ،اگزور 22  رد.دوب ریسهت لباق ریغ یرامآ
 هدش هنیسکاو اگزور 20 رد هک اهورگ رد هکنیا زج هب دوب اگزور

   رذبارذب   3    یداذب اانآ رایت ،دندوب هدرکن هداهاوا مه کالامیرپ زا و
 14      رد.دذندوذب هدرک هداهاوا کالامیرپ زا هک دوب اهورگ زا راشیب
 22      نذو رد هدش اخا رایت زا لاح همه رد یداب اانآ رایت ،اگزور
      هذجوذج ،هذک توا نیا هدنهدناشن هک هدوب راشیب بتارم هب اگزور
       رذیداذقذم دذیلوت قیرط زا و هدش ریگرد سوریو اب ،هدنام هدنز یاه
 .دنا هداد ناشن شنکاو نآ ربارب رد یداب اانآ یدایز
 تاهلت       
       اذگزور وذی رد هک اهورگ رد اانت تاهلت نازیم رد هدمع تواهت
    ،دذش هدهاشم دندوب هدرک هداهاوا زین کالامیرپ زا و هدش هنیسکاو
      زا رذت نییاپ بتارم هب هاود نیا رد تاهلت نازیم هک بیترت نیا هب
      نذیا .دوذب هدشن هداهاوا ناش هریج رد کالامیرپ زا هک دوب اهورگ
        نذیذنذو رد نویوانیسکاو وی اانت هک توا بلام نیا نیبم جیاان
       راذیذسب هذیوذو وی اب یریگرد طیارش رد انمیا داجیا یارب ایادابا
  رت نییاپ نازیم نینچمه .تسین افاک لواکوین یرامیب سوریو داح
    ،دوذب هدش هداهاوا ناش هریج رد کالامیرپ زا هک اهورگ رد تاهلت
                سورذیو روذضح طذیارذش رد ار لوذصقم نیا زا هداهاوا یایازم
       لرذاذنذک هورگ رد نینچمه جیاان نیا.دهدیم ناشن هلگ رد ازیرامیب
     هرذیذج رد هک اهورگ هک الکش هب ،دش هدهاشم زین هدشن هنیسکاو
       ،دذنداد ناذشن ار یرت نییاپ تاهلت ،دوب هدش هفاضا کالامیرپ ناش
  رد هک انویوانیسکاو همانرب .دوب مک الیخ تلاح نیا رد تواهت هابلا
        ،دوذشذیذم زذیوجت اگزور 20 رد نسکاو وی اانت ای نسکاو ود نآ
         داذجذیا  رذتدذیدش یاایریگرد هیلع رب ار یرتالاب تظفاقم الاماحا
 .دومن دهاوخ
 هصالخ
      رد ار یداذب اانآ خواپ ،هریج رد کالامیرپ فرصم ،هصالخ روط هب
     ،دذنا هدذش هنیسکاو لواکوین نسکاو اب هیلوا نینو رد هک ایاه هلگ
       .توا هدرب الاب
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تلهات+درگیری  Abتیار  Abتیار  Abتیار  Abتیار    
کل روزگا 40روزگا 28روزگا 21روزگا 1پریماالک ون واکسیناویون  پایان /

 GMTبلا  روزه 1بلا 
 30/4 1591 6/9 76/5 27/77ماووط تیار گروه 

 خیر  روزه 1بلا 
 28/11 1973 16/5 69/3 27/77ماووط تیار گروه 

 بلا  روزه 12بلا 
 30/2 2123 21/27 18/3 27/77ماووط تیار گروه 

 خیر  روزه 12بلا 
 29/1 1646 42/84 96/2 27/77ماووط تیار گروه 

 بلا روزه 1+12بلا 
 29/1 2557 66/49 81/9 27/77ماووط تیار گروه 

 خیر روزه 1+12بلا 
 28/1 1789 11/22 03/7 27/77ماووط تیار گروه 

 بلا  N/Aخیر 
 30/19 1558 35/2 36/2 27/77ماووط تیار گروه 

 خیر  N/Aخیر 
 29/21 1044 17/3 25/2 27/77ماووط تیار گروه 

 

 کالامیرپ ویتویب یرپ یورب شیامزآ جیاان لودج
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 باک داژن ااشوگ یاه هلگ یاهدرکلمع نیرااب
               فلاخم طاقن رد ااشوگ یاه هلگ درکلمع زا ااجوت لباق رامآ ،رروم شالت اب        هاشاگ نایلاو اط تشدزبو دادجا غرم تکرش
                        شرورپ ،تواهام یااماسیو تقت و نوگانوگ ایاوه و بآ طیارش رد هک باک داژن ردام تواهام یاه هلگ هب طوبرم و روشک
                 یاالیسنااپ و اه ایاناوت زا اکاح ،فلاخم یاامراف رد باک داژن درکلمع اوررب جیاان .توا هدومن یروآ عمج ار دنا هدش هداد
                      ،باک داژن یاهدرادنااوا هب ویدزن رایسب و قفوم یاهدروکر دوجو .دشاب ام ناریا امیلقا تواهام طیارش رد داژن نیا هوقلاب
            رد بوانم  تیریدم و داژن هجوت لباق یدنمناوت دیوم ،روشک قرش و بونج ات برغ و لامش زا ایاوه و بآ فلاخم طیارش رد
 .توا هدمآ 00 لاو لوا ههام ود و 10 لاو رخآ ههام ود یاانیرااب درکلمع همادا  رد.دشابیم  راف عاو

مقل  نا 
جوجه 
 ریزی

تعداد 
جوجه 
 ریزی

ون 
 کشاار

وزن 
 کشاار

درصد 
 تلهات

ضریب 
تبدیل 
 غاایا

افزایش 
وزن 
 روزانه

شاخص  گله مادر
 تولید

80/1 3 2800 48 36000 آ.غربا علا نژاد  3/58  314 نگین جوجه ملکان  

5/2 2650 47 50000 فارس نظری  80/1  4/56  305 فاروق ماکیان 

90/1 5 2900 48 20000 آ.غربا رحمانا  4/60  302 ویرنگ جوجه گیالن 

90/1 4 2800 47 21000 کردواان شاسواری  6/59  301 آمرغ ارومیه 

90/1 3 2700 46 80000 مازندران نوری  7/58  300 تو جوجه آمل 

90/1 4 2800 49 23000 همدان طاهری  1/57  289 خاصبان 

90/1 8 2950 50 86000 قزوین پیری  0/59  286 قاقازان 

دکار 
 تورانا

5/3 2750 48 28000 گلساان  96/1  3/57  282 ماهان وبز 

4/3 2150 40 47000 فارس اودی  90/1  8/53  273 چیو 

 



 رد تشاداب و شرورپ تیریدم رانیمو یرازگرب
 ناگزمره و سراف نااوا رد ااشوگ یاه یرادغرم

                  تذمدذخ رد هاذم نذمذاذب رد اذت تشاد راخافا تشدزبو تکرش
     اذب هداذبآ رد 2/00/1030 خروم رد .دشاب سراف  نااوا نارادغرم
      زا اذهذلذاخم ثحابم نااوراش نیا ناوانشراک و نارادغرم روضح

 رد شرورپ تاکن ،تشاداب ، باک داژن ی ایازم و اه درکلمع  هلمج
       و یروذن هذمانرب و هیایت تیریدم یااشور تیمها و  لوا هاهه ود
 .دش حرام ااشوگ رویط شرورپ رد هیوات
        یاذهراذنذیذمذو رد   10/00/10   و0    یاذاخیرات رد ثحابم نیمه
 .تفرگ رارق رظن لماعت و ثقب دروم رال و  راج یاانااوراش
        تذمدذخ رد (00/00/10        خروذم) ناذگزمره نااوا رد همادا رد
  دروذم رد هک میدوب سابعردنب راش رد نااوا نیا امیمص نارادغرم

      هذئارا اذلذماک تاعالطا نآ شرورپ یدیلک تاکن و ایازم  باک داژن
 .دش هداد
 یاه یرامیب  اللملا نیب هرگنک نیموو ابناج هاگشیامن

 رویط
                     هرذگذنذک نذیذموذو رد اذت تشاد ار نیا راخافا تشد زبو تکرش
   نذیا رد . دیامن تکرش لاعف تروص هب رویط یاه یرامیب اللملا نیب
       و ناذواذنذشراک.دش رازگرب 4/20/1030 و 3 خروم رد هک هرگنک
       یراذمذیذب هذنیمز رد فلاخم تالاقم هئارا هب اجراخ و اناریا دیتاوا
    رد هفرغ ائاپرب اب تشد زبو تکرش . دناخادرپ رویط فلاخم یاه
     درذکذلذمذع و ایازم دروم رد اناور عالطا هب، هرگنک ابناج هاگشیامن
 .تخادرپ باک داژن یاه

 رد تشاداب و شرورپ تیریدم رانیمو یرازگرب
 نااهصا و نالیگ نااوا رد ااشوگ یاه یرادغرم

 رد     راذنذیمو یرازگرب اب تشدزبو تکرش 2/20/1030 خروم رد
                  یارذیاذپ (ارذو هذعذموذص و داذبآ ماور) نالیگ نااوا زا راش ود
 .دوب راش ود نیا  نارادغرم و ناوانشراک
   تاذمدذخ     رذیدم و سانشراک) سالاک دمقم یاقآ رانیمو ود نیا رد
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    اذکوذیبازیپ ایردنآ راکد و ( هنایمرواخ رد باک تکرش شورف زا دعب
     درذکذلذمذع و ایازم دروم رد تکرش نیا ااشوگ غرم انف سانشراک
         و باذک رد یداژذن حالصا و اکیانژ یاه تفرشیپ و داژن نیا یاه
            ناذیذب یا هدذنزرا بذلاذام ااشوگ هجوج شرورپ دیدج یااشور
 .دندومن
   اذاذباشم یاه رانیمو 10/20/10 و 0/20/10 خروم رد نینچمه 
  راذسناوخ و نااودرا یاهراش رد نااهصا نااوا  نارادغرم روضح اب
 . دیدرگ رازگرب

 نااهصا رد ااشوگ غرم شرورپ رانیمو یرازگرب
     تاذکذن ناونع تقت یرانیمو نااهصا راشرد 40/2/00 خروم رد
     هذک رانیمو نیا رد . دیدرگ رازگرب باک ااشوگ غرم شرورپ مام
                دذیدرذگ رازذگرذب ناذاذوا نذیا ناوانشراک و نارادغرم روضح اب
          دذحاو مذیذت و تشزبو تکرش شورف زا دعب تامدخ ناوانشراک
 اشرورپ مام تاکن و داژن نیا یاه درکلمع نیرخآ دروم رد  املع
 .دناخادرپ انارنخو هیارا هب داژن نیا

 نامرک رد ااشوگ غرم شرورپ رانیمو یرازگرب
        رد دوذخ اذشزوذمآ یاهرانیمو هلسلو همادا رد تشدزبو تکرش

           یرازذگرذب هذب  ادذقا ناجریو و نامرک راش ود رد نامرک  نااوا
 . توا هدرک باک داژن ااشوگ غرم شرورپ مام تاکن رانیمو
     دذحاو ناذوانشراک روضح اب  4/3/00و3 خروم رد هک رانیمو نیا 
   روذیذط شرورپ مام تاکن دروم رد ، دش رازگرب باک تکرش املع
  بوذخ لابقاوا اب هک دش هئارا اطوسبم بلاام نآ یایازم و ااشوگ
 .دیدرگ وربور نااوا نیا نارادغرم
  فرصم دروم رد هیایت رانیمو یرازگرب  

 اه ویتویب ورپ و اه ویتویب یرپ
       روذظذنذم هذب  32/3/00        خروذم رد تشدزبو دادجا غرم تکرش
         ناذگدذنذنذک دذیذلوت و رویط هیایت هاشر ناصصخام اهاگآ شیازفا
 و  اذه ویتویب یرپ فرصم تاررا دروم رد ی رانیمو ،رویط کاروخ
     .دومن رازگرب ار یرادغرم رد اه ویتویبورپ
   ناذصذصخام زا  هک بایماک راکد زا تشد زبو تکرش هابار نیا رد
                و ناذواذنذشراذک اذت دوذمذن توعد ، دنشاب ام هاشر نیا هاسجرب
              زا هداذهذاذوا دروذم رد اذیند زور تاعالطا نیرخآ اب ار نارادغرم
        وذیذتوذیذب ورذپ و ویتویب یرپ صوصخب ائااغ داوم یاه اندوزفا
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 .دنیامن انشآ
  (زیربت) اقرش ناجیابرذآ هاگشیامن

  زذیربت هاگشیامن رد هام ریت یادابا رد تشدزبو دادجا غرم تکرش
    درذب  ان روشک برغ هاگشیامن نیرامام ناونع هب ار نآ ناوایم هک
    نارادذغرذم نابزیم تشدزبو تکرش هاگشیامن نیارد .دومن تکرش
 . دوب  نااوا نیا ناوانشراک و

 ، نااهصا یاانااوا رد ااشوگ یا هقانم رانیمو یرازگرب
 نارات و سراف

    اذپورا باک تکرش اب  زال یاه اگنهامه  اجنا اب تشدزبو تکرش
 رد   22/4/00   ات 00 یاه خروم رد انااج ناوانشراک زا توعد و
      یاذهراذنذیذمذو یرازگرب هب  ادقا نارات و نااهصا ، سراف یاانااوا
 . دومن یددعام
    غرذم شرورپ دشرا سانشراک نوسلیو ویام یاقآ اهرانیمو نیا رد
  یاذقآ نینچمه و باک انااج شورف زا دعب تامدخ ریدم و ااشوگ
    تذشادذاذب شخب ریدم و رویط یاه یرامیب صصخام سکرد هردنآ

             و اذاذشوذگ اذنذف ساذنشراک اروزیپ ایردنآ راکد ، اپورا رد رویط
      تذکرذش شورذف زا دعب تامدخ ریدم سالاک دمقم یاقآ نینچمه
   یاذهرانیمو نیا رد. دناخادرپ انارنخو داریا هب هنایم رواخ رد باک
  نذیا نارادغرم و ناوانشراک، دیتاوا گنررپ روضح اب  هک یا هقانم

           فذلذاذخذم یاذه هذنیمز رد اعونام بلاام ، دیدرگ رازگرب اانااوا
 .دیدرگ هئارا باک تکرش املع میت فرط زا رویط تعنص
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