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ي گوشتی در هفته اولهامرغداريتوصیه کاربردي براي12

رادوره پرورشیکي گوشتی،  طولهاتولید نیمچهزمینه در علم ژنتیک و اصالح نژادي هاپیشرفتامروزه 
2وزن میانگینها بهدر طی این مدت، جوجه،تبدیلیبو با افزایش ضردادهروز کاهش 40روز به 60از 

. رسندکیلوگرم می

در هفته اول زندگی بوده و به عنوان مبنا و هااز رشد نیمچه% 20کاهش دوره پرورش بدین معنی است که 
شروع موفق . ، مدیریت هفته اول از اهمیت بسزایی برخوردار استهروز40این دوره پرورشپایه رشد در 

. ه اول شروع خوبی داشته باشیدپس سعی کنید درهفت. تواند تضمین کننده یک دوره موفق باشدپرورش می
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د، واگر کاهش وزن مشاهده ش. برابر وزن یک روزگی باشد4در پایان هفته اول باید حدود هاوزن جوجه
. بعدي رفع گرددهايو براي دورهشدهباید علت مشخص

) هفته30زیر (ي گوشتی تولید شده از یک گله مادر جوانهاتوجه به این نکته ضروري است که بین جوجه
مدیریت مناسب ،وجود داشته و الزم است که با توجه به این تفاوتتر، تفاوت عملکردي ي مادر مسنهاو گله

در شروع تولید، آغاز و با تغذیه صحیح و هافرایند مدیریتی با تغذیه مناسب گلهاین. در سطح گله اعمال گردد
مدیریت پرورش . رسدمیبه پایان ،ي گوشتیهابراي جوجهآل شرایط پرورشی ایدهتر فراهم کردن از همه مهم

یک . به سالن وارد شوند، بایستی آغاز نمودهادر روزهاي ابتدایی را قبل از اینکه جوجهي گوشتی هاجوجه
گذارد، چرا که در میاقتصادي اثر از نظرعملکرد کلی گله چه از نظرفنی و چهروي شدیداًشروع نامناسب 

براي جبران این نقیصه در مراحل بعديِهاجوجهاشتباه در مدیریت در این دوره از پرورش، زمانِصورت بروز 
. بسیار کم است،رشدشان

خرید جوجه -1

به سالن، باید قبل از آن اقدامات الزم در خصوص هابا توجه به برنامه ریزي براي زمان ورود جوجه
مادر مرغبراي این انتخاب باید گله. هماهنگی با کارخانه جوجه کشی و انتخاب نژاد دلخواه انجام شده باشد

سن ،ي سالمهااز دیگر عوامل موثر درتولید جوجههمچنین. باشدهامناسب و عاري از بیماريداراي مدیریت 
مادر جوان هنگامی که گله.بر روي وزن آن است،بر کیفیت جوجهگله مادرولین تاثیر سنا.استگله مادر

کم خواهد ي تولیديها، وزن جوجه35الی 26یعنی از هفته ،و به تازگی دوره تولید را آغاز نموده باشدبوده
استرس شروع تولید براي همچنین.بود و نسبت به شرایط نا مناسب روزهاي ابتدایی عمر بسیار حساس هستند

به بعد50گله مادر از هفته با افزایش سن. شودزا میبه عوامل بیماريهاباعث حساسیت جوجه،ي مادرهاگله
جیره غذایی گله و .و یکنواختی آنها کاسته شودهاي انتقل یافته به جوجههااین انتطار وجود دارد از میزان پادتن

.استهاي سالماز دیگر عوامل موثر در تولید جوجهجوجه کشیي هاشرایط بهداشتی دستگاه

وجود هرگونه عفونت باکتریایی یا ویروسی . باید کامال سالم و بدون هرگونه عوامل بیماري باشندهاجوجه
باید هاجوجه. مستقیم داردي یک روزه بر سالمتی، تلفات و عملکرد گله در طول دوره تاثیر هادر جوجه
ن ي نرم و در کلیه سطوح بدها، کركبراقوي روشنهاچشم. باشند) یک سن و از یک گله مادر(یکدست 
نداشته، ناف گیحالت کسلی و کز کردهاجوجه. کامال خشک و رنگ آن مطابق با رنگ نژاد باشد،یکنواخت
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نافکیسه جنینی دراطراف و بقایاي کیسه زرده و یا محتویات اشدبخشک و بدون آلودگی کامال بسته،
هانداشته و استخوانو تورمهنگام لمس، بدن محکم بوده و هیچ عالمتی از ادم. و یا خشک شده نباشدچسبیده 

هیچگونه مشکل تنفسی و حالت غیر طبیعی آشکار نظیر نفس نفس زدن نداشته و کامال . خیلی مشخص نباشد
. به محیط خود واکنش و عالقه نشان دهد،شیاروه

به مرغداريهاانتقال جوجه-2

ي حمل جوجه و در شرایط بهداشتی و محیطی با دما، رطوبت و تهویه مناسب و هاجوجه باید توسط ماشین
20شرایط مناسب براي ماشین حمل جوجه عبارت از دماي بین . در کوتاه ترین زمان به مرغداري منتقل شوند

. متر به ثانیه است8/0درصد و گردش هوا 75الی 70درجه سانتیگراد، رطوبت 25الی 

و در مواقعی که هادر تابستان.کارتن روي هم چیده شود4و حداکثر قطعه100کارتنتعداد جوجه درهر
بهتر است در هر کارتن هاتا مرغداري زیاد است، جهت کاهش استرس گرمایی جوجهفاصله بین جوجه کشی 

خاموش باشد، زیرا حتما باید ها، موتور کامیونهاهنگام بارگیري و تخلیه جوجه. قطعه جوج قرار داده شود80
. خواهد شدهاتجمع گازهاي اگزوز موجب عوارض تنفسی و خفگی در جوجه

هاازي مرغداري قبل از ورود جوجهآماده س-3

و همچنین در طی دوره پرورش، باید قرنطینه شدیدي در مزرعه اجرا شود تا هزینه هاقبل از ورود جوجه
هاو وسایل مرغداري باید قبل از ورود جوجههاکلیه فضاها، سالن. صرف شده براي ضدعفونی به هدر نرود

برقرار شستشو و ضدعفونی شده باشند و پس از آن شرایط قرنطینه و کنترل رفت و آمد تا آخر دوره پرورش 
. گردد

بررسی، هادماسنج و، سیستم تهویهها، دان خوريهاي حرارتی، آب خوريهادستگاههاقبل از ورود جوجه
. آزمایش، تنظیم و کامال آماده کار باشند

تهیه،و آب و دان کافیتأمیننورودما، رطوبت، تهویهمناسبشرایطهابا مشخص شدن زمان ورود جوجه
.و کارگران آماده باشندشده
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هانداشته و استخوانو تورمهنگام لمس، بدن محکم بوده و هیچ عالمتی از ادم. و یا خشک شده نباشدچسبیده 

هیچگونه مشکل تنفسی و حالت غیر طبیعی آشکار نظیر نفس نفس زدن نداشته و کامال . خیلی مشخص نباشد
. به محیط خود واکنش و عالقه نشان دهد،شیاروه

به مرغداريهاانتقال جوجه-2

ي حمل جوجه و در شرایط بهداشتی و محیطی با دما، رطوبت و تهویه مناسب و هاجوجه باید توسط ماشین
20شرایط مناسب براي ماشین حمل جوجه عبارت از دماي بین . در کوتاه ترین زمان به مرغداري منتقل شوند

. متر به ثانیه است8/0درصد و گردش هوا 75الی 70درجه سانتیگراد، رطوبت 25الی 

و در مواقعی که هادر تابستان.کارتن روي هم چیده شود4و حداکثر قطعه100کارتنتعداد جوجه درهر
بهتر است در هر کارتن هاتا مرغداري زیاد است، جهت کاهش استرس گرمایی جوجهفاصله بین جوجه کشی 

خاموش باشد، زیرا حتما باید ها، موتور کامیونهاهنگام بارگیري و تخلیه جوجه. قطعه جوج قرار داده شود80
. خواهد شدهاتجمع گازهاي اگزوز موجب عوارض تنفسی و خفگی در جوجه

هاازي مرغداري قبل از ورود جوجهآماده س-3

و همچنین در طی دوره پرورش، باید قرنطینه شدیدي در مزرعه اجرا شود تا هزینه هاقبل از ورود جوجه
هاو وسایل مرغداري باید قبل از ورود جوجههاکلیه فضاها، سالن. صرف شده براي ضدعفونی به هدر نرود

برقرار شستشو و ضدعفونی شده باشند و پس از آن شرایط قرنطینه و کنترل رفت و آمد تا آخر دوره پرورش 
. گردد

بررسی، هادماسنج و، سیستم تهویهها، دان خوريهاي حرارتی، آب خوريهادستگاههاقبل از ورود جوجه
. آزمایش، تنظیم و کامال آماده کار باشند

تهیه،و آب و دان کافیتأمیننورودما، رطوبت، تهویهمناسبشرایطهابا مشخص شدن زمان ورود جوجه
.و کارگران آماده باشندشده
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هاتخلیه جوجه-4

با دماي مناسب و محیط تمیز و بهداشتی به مزرعه باید سریعا دربخشی از سالن که هاجوجهپس از رسیدن 
در هاجوجهباقیماندن طوالنی . تخلیه شوندها، درسطح بستر و اطراف آبخوريدر نظرگرفته شدههابراي جوجه

نیز در طول دورهبدن ، عالوه بر بروز تلفات اولیه موجب کاهش راندمان رشدآبدادنبا ازدست هاجعبه
در هاجوجه. در محل مناسبی معدوم گردندي حمل جوجه سریعاًهاباید جعبههاپس از تخلیه جوجه. خواهد شد

ند تا با محیط ساعت ابتدایی در آرامش کامل و نور زیاد باش8الی 6و در طی بدو ورود نیاز به تهویه نداشته
. آشنا شوند

سن گله مرغ مادر، نوع واکسن دریافتی برگه یا دفترچه اطالعات گله با اطالعات موجود از قبیل نژاد جوجه،
در کارت سالن ر شده و در ادامهپ،وزن میانگین و غیره،تعداد جوجه، مختصات دقیق زمان هچو میزان تیتر آن،

تغذیه ،)هاي تجویز شدهواکسن و دارو(، بهداشتی )سالندما و رطوبت(محیطیشرایط یی از قبیل هاپارامترنیز 
.دقیقا ثبت گردد،تلفاتمیزان و ) روزانهمیزان مصرف دان و آب (اي 

نگهداري این .اقدام گرددي وازده، فلج، زخمی و غیر طبیعی هادر اسرع وقت نسبت به خارج کردن جوجه
همواره نیزدر طی دورهدفقط باعث افزایش هزینه خواهد شد و تولیدي نخواهند داشت و بایهاقبیل جوجه

.ي وازده اقدام نمودهاهنسبت به خارج کردن جوج

گیري و تیتراسیون میزان براي تشخیص مایکوپالسما و سالمونال و همچنین اندازهنمونه برداري و خونگیري 
. ، براي برنامه ریزي واکسیناسیون الزامی استهايایمنی در برابر بیمار

تامین گرماي مناسب-5

در هفته اول زندگی درتنظیم حرارت بدن خود، تامین حرارت مورد نیاز آنها هاباتوجه به عدم توانائی جوجه
را قبل از ورود جوجه دماي سالن را به میزان بنابراین باید . ردار استدر سالن پرورش از اهمیت زیادي برخو

الی 29درجه سانتیگراد و در آخر هفته اول 33الی 32این میزان در روز اول ورود . رسانیدهاهمورد نیاز جوج
. درجه سانتیگراد برسد20در هفته پنجم به تادشومیدرجه کاهش داده 5/2و هر هفته درجه است30

از منبع هاشود، براي اینکه جوجهمیبراي تامین حرارت در روزهاي اول استفاده درصورتی که از مادر مصنوعی 
. و بصورت دایره اي محصور نمودسانتیمتري 100الی 80توان اطراف آن را در فاصله میحرارتی دور نشوند، 
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االي سر سانتیمتري ب20ي نصب شده در ارتفاع هابراي کنترل دماي سالن، غیر از بازدید مرتب دماسنج
را نیز همواره کنترل نمود، لیکن بهترین نشانه براي مناسب ي گرم کننده ها، باید ترموستات دستگاههاجوجه
پراکندگی سرحال، شاداب و داراي هادر دماي مناسب جوجه. استهادرجه حرارت، رفتار جوجهبودن 

از مادر مصنوعی فاصله گرفته و با سرو بال افتاده و درسکوت هایکنواخت هستند، در دماي خیلی باال جوجه
زیر مادر مصنوعی جمع شده و ایجاد سروصداي زیادي هازنند، در دماي خیلی پائین جوجهمینفس نفس 

.کنندمیکنند و در زمانیکه کوران هوا زیاد باشد، در یک گوشه ازدحام می

تهویه -6

تخمیر کود و فضوالت به ي گرم کننده و ها، سوخت دستگاههاجوجهگازهاي زیان آور حاصل ازتنفس 
، مسمومیت و کاهش هادر فضاي پائین سالن جمع شده و موجب بیماريعلت اینکه از هوا سنگین تر هستند، 

گردند، بنابراین با یک سیستم تهویه مناسب باید این گازهاي مضر را از محیط خارج و هواي میراندمان تولید 
سالمتی و یکنواختی از هواي تازه براي حفظ بنابر این باید همیشه جریان . تازه و مناسب را جایگزین آن نمائیم

یک متر مکعب هواي تازه در هفته اول به ازاي هرکیلوگرم وزن زنده در هر ساعت. رشد مناسب تامین گردد
.مورد نیاز است

است و هر 10ppmمیزان مجاز گاز آمونیاك حداکثر . گرددمیتهویه ناقص موجب افزایش گاز آمونیاك 
ي تنفسی، کاهش رشد و ایجاد اختالل در تبادل هااندازه بیشتر گردد موجب آسیب به ریه، افزایش بیماري

. به باال افزایش شدید تلفات خواهیم داشت100ppmاز میزان . گرددمی) co2اکسیژن و (گازهاي تنفسی 

عواقبی از قبیل تشدید افزایش بستر خیس موجب . تهویه ناقص یکی از عوامل خیس شدن بستر است
آمونیاك به علت تخمیر اوره، کاهش مصرف دان ناشی از افزایش آمونیاك و بروز یا تشدید عوارض تنفسی و 

ي هاي میکروبی و کلی باسیلوز، کاهش راندمان، افزایش استعداد ابتال به بیماريهابیماريمستعد شدن گله به
گوشی و ایجاد زخم در جناغ سینه به علت خرروده بخصوص کوکسیدیوز و افزایش تورم و سوختگی مفصل 

. گرددمیآلودگی سطح بدن

میزان آمونیاك، دما، سرعت جریان هوا یه مناسب باید با توجه به وضیعت هواي داخل سالن از نظر وبراي ته
.را تنظیم نمودهاو کیفیت هواي خارج سالن، هواکش
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را نیز همواره کنترل نمود، لیکن بهترین نشانه براي مناسب ي گرم کننده ها، باید ترموستات دستگاههاجوجه
پراکندگی سرحال، شاداب و داراي هادر دماي مناسب جوجه. استهادرجه حرارت، رفتار جوجهبودن 

از مادر مصنوعی فاصله گرفته و با سرو بال افتاده و درسکوت هایکنواخت هستند، در دماي خیلی باال جوجه
زیر مادر مصنوعی جمع شده و ایجاد سروصداي زیادي هازنند، در دماي خیلی پائین جوجهمینفس نفس 

.کنندمیکنند و در زمانیکه کوران هوا زیاد باشد، در یک گوشه ازدحام می

تهویه -6
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تنظیم رطوبت-7

در هفته اول و در کل هامیزان رطوبت مناسب از عوامل اصلی ایجاد شرایط مناسب براي پرورش جوجه
منفی بر عملکرد گله در هفته اول موجب کاهش آب بدن و تاثیر % 50وبت پائین تر از رط. دوره پرورش است

. ي مه پاش استفاده نمودهاتوان از آب پاشی و یا سیستممیرطوبت سالن براي افزایش .گرددمی

تنظیم میزان نور-8

20میزان نور از اول شود درهفته میتوصیه . دارديي گوشتی اهمیت زیادهاشدت نور در پرورش مرغ
تحقیقاتی در خصوص استفاده از . ک ساعت خاموشی در نظر گرفته شودلوکس کمتر نباشد و از روز سوم ی

را در و بر مبناي نتایج بدست آمده ترکیب نورهاي زرد و قرمز ها نیز صورت گرفته نورهاي رنگی و ترکیب آن
.افزایش و سرعت رشد موثر دانسته اند

قبل از شروع برنامه خاموشی به پرنده اجازه دهید . انجام شودي در ابتدا باید بصورت آزمایشی هر برنامه نور
دان کافی مصرف کرده و بالفاصله خاموشی، آب وبه صورت آزاد تغذیه شود تا مطمئن شوید که قبل از شروع 

. تواند آب و دان کافی دریافت نمایدمیروشنائی نیز پس از شروع 

بستر-9

. سانتیمتر، چه در تابستان و چه در زمستان استفاده شود5حداقل قاز بستر مناسب و ضخیم با عمهمیشه
و در گردوغبار و ارزان نداشتنقابلیت جذب رطوبت، بهداشتی بودن،شاملعوامل موثر در انتخاب بستر

و بستر خیس موجب سوختگی مفصل خرگوشی همانطورکه در مبحث تهویه یادآورشدیم، . دسترس بودن است
ي خشک مخلوط نمود، زیرا باعث هابستر را نباید با قسمتبوطقسمت مر. گرددمیسینه ایجاد زخم جناغ 

را خارج نموده و به جاي آن ، بستر بلکه با ید بسترکپک زده و خیلی مرطوب گردد، میگسترش عوامل بیماریزا 
.تازه اضافه نمود

ساعت باشد، 48یم و این زمان نباید بیشتر از ینمامیبا گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه، بستر را نیز گرم 
در هواي خشک آب بدن را از دست هاگردد جوجهمیموجب ،زیرا خشکی بیش از حد هواي سالن و بستر

.داده و عملکردشان ضعیف شود
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را آب تشکیل هاوزن بدن جوجه% 70با توجه به اینکه . ستاهاهآب مهمترین عامل در پرورش جوج
.در آب مصرفی موجب کاهش مصرف دان و کاهش رشد خواهد شددهد، هر گونه اختالل و اشکال می

در قابلیت هضم آنها، تسهیل عبور غذا عبارت از محلول کردن غذاها و ایجاد هانقش آب در پرورش جوجه
شیمیایی، تنظیم و تعادل یونی و هاي نشو ادرار، حضور در واکهااز طریق کلیهدستگاه گوارش، دفع مواد زائد 

. ي هوایی استهاو کیسههاششبدن توسط دفع از راه خنک کردن 

آب مورد مصرف . تلفات گرددودهیدراتاسیون، بروز اسهال،هاتواند موجب انتقال بیماريمیآب آلوده 
. ي باکتریایی از نظر شیمیایی و امالح آن نیز باید آزمایش شودهاعالوه آزمایشات میکروبی و بررسی آلودگی

ي داراي بیش از هاآب.شودمیسنجیده ppmسختی آب بر حسب میزان مواد جامد در آن و برمبناي 
4500ppm 3000ازنیست و پائین ترهاهعنوان مناسب مصرف براي جوجهیچمواد جامد بهppm را

.توان معمولی و مناسب نامیدمی

درجه سانتیگراد است و باید قبل از ورود 20ي تازه وارد شده حدود هادماي مناسب آب براي جوجه
قطعه جوجه یک 80به ازاي تعداد آب خوري مورد نیاز . ازآب تمیز و بهداشتی پرشوندهايب خورآ، هاجوجه

100الی 80قطعه جوجه و یا یک آب خوري مخروطی براي 20الی 15آبخوري کله قندي یا یک نیپل براي 
. قطعه جوجه است

ي کله قندي هاآب خوريي تاز وارد قرار بگیرد باید هابراي اینکه همیشه آب تازه در دسترس جوجه
، مجددا آب تازه در آنها هاساعت  و شستشوي آب خوري4از ساعت پرشوند و پس 4حداکثر براي مصرف

سکوهایی رويراباید آنها هار به داخل آبخورياز روز سوم جهت جلوگیري از ریختن مواد بست. ریخته شود
توماتیک ي اهابه مرور با آبخوريدستی ي هادر اواخر هفته اول باید آبخوري. قرار دادسانتیمتر 3الی 2با ارتفاع 

و سطح زیرین آب هابر مبناي سطح پشت جوجهاتوماتیک ي هاجایگزین گردند و تنظیم ارتفاع آب خوري
. تا از ریزش آب بر روي بستر و ایجاد مشکالت بعدي جلوگیري شودگرددمیخوري انجام 
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ي حمل و نقل، محرومیت از آب و واکسیناسیون هابه سالن براي خنثی نمودن استرسهادر بدو ورود جوجه
که کلیه ) کیمیاپالس(ترکیبات تجاري آمادهیا % 5ي مولتی ویتامین، الکترولیت و آب شکرهاتوان از محلولمی

.استفاده نمود کند،میرا در روزهاي ابتدایی تامین هاهاحتیاجات جوج

ن اهمیت زیادي دارد، زیرا تغییر در میزان مصرف اندازه گیري و ثبت میزان مصرف روزانه آب در هر سال
. در سالن باشد و یا اختالل در سیستم توزیع آب هاتواند نشانه بیماريمیآب 

تغذیه -11

بر عملکرد آخر دوره پرورش دارد و وزن گله در آخر دوره با تغذیه مناسب در روزهاي ابتدایی تاثیر زیادي 
اهمیت بنابر این رعایت اصول تغذیه در هفته اول .استدر رابطه اول مستقیماًوضعیت تغذیه و وزن در هفته 

. بسیار زیادي دارد

رشد مناسب ،هاجوجهسیستم ایمنی، ماندگاري دستگاه گوارش وتکامل،براي جذب سریع کیسه زرده
تغذیه . دان با کیفیت در اختیار گله قرار داده شود،هاجوجه، باید در بدو ورود و وزن گیري بهترعضالت

هادر برابر بیماريهانامطلوب موجب تضعیف پاسخ سیستم ایمنی به واکسیناسیون و کاهش مقاومت جوجه
.گرددمی

غذا مصرف هاتا زمانیکه جوجهشود و میمکانیسم تشنگی نیز با مصرف مواد مغذي و انرژي زا تحریک 
. نخواهند داشتاند، تمایلی به مصرف آب هنکرد

هادر روز سوم ورود جوجه. توان وضعیت تغذیه گله را بررسی نمودمی،با کنترل میزان پربودن چینه دان
. نباید در موقع تغذیه منتظر بمانندهابا تامین فضاي کافی دانخوري، جوجه. پر باشدهاچینه دان کلیه جوجهباید

قطعه جوجه و 70الی 60براي ،ايهسانتیمتر یا یک دانخوري استوان33بشقابی با قطر بدین منظور یک دانخوري 
. شودمیقطعه جوجه در نظر گرفته 80براي ،متر دانخوري زنجیريهر 

باید دان کمتر پر باشد، بنابر این هادانخوريباید حداکثر نصف ارتفاع دان به منظور جلوگیري از هدر رفتن 
. ریخته شودهايولی در دفعات بیشتر در دانخور
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واکسیناسیون-12

ي مختلف به مقدار موردنیاز و تامین شرایط نگهداري و آماده سازي هابرنامه ریزي براي تهیه واکسن
. تجهیزات واکسیناسیون، یکی از مهمترین اقدامات قبل از ورود جوجه است

، اهمیت زیادي داشته و بستگی به وضعیت هاایمنی جوجهبرنامه واکسیناسیون با توجه به عدم رشد 
سرولوژیک براي يهابدین منظور انجام تست.فصول سال داردواکسیناسیون گله مادر، شرایط منطقه اي و 

.الزم استبراي اطالع از میزان ایمنی گلهو گامبوروآنفلوآنزا، برونشیت،بررسی تیترهاي نیوکاسل

براي ،ي تلف شدههااز جوجهاليکُ-ي باکتریولوژیک سالمونال و ايهاو نیز تستتست مایکوپالسما
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