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 مقدمه 

گوشــت طیــور یکــی از منابــع تأمین کننــده پروتئیــن حیوانــی اســت و نقشــی 
ــا  ــده دارد. ب ــه به عه ــالم جامع ــه س ــی و تغذی ــت غذای ــاد امنی ــی در ایج اساس
ــه  ــبت ب ــفید نس ــت س ــم گوش ــت هض ــده قابلی ــات به عمل آم ــه تحقیق ــه ب توج
ــر اســت؛  ــر اســت. همچنیــن میــزان کلســترول آن نیــز کم  ت گوشــت قرمــز باالت
بنابرایــن نقــش مهمــی در کاهــش بیماری هــای قلبی-عروقــی دارد. گوشــت مــرغ، 
ــد  ــرعت رش ــل س ــر به دلی ــن ام ــت و ای ــر کشورهاس ــت در اکث ــن گوش ارزان تری
ــد در آن اســت. ســرعت رشــد جوجه هــای  ــان( تولی ــازده )راندم ــود ب ــاد و بهب زی
گوشــتی در طــول دهه هــای گذشــته رشــد چشــمگیری کــرده اســت، به طــوری 
کــه در طــی ســه دهــه اخیــر، ســاالنه یــک روز از طــول دوره پــرورش آن کاســته 
ــی،  ــی، مدیریت ــرفت های ژنتیک ــل پیش ــد، به دلی ــرعت رش ــن س ــت. ای ــده اس ش
ــیل(  ــت )پتانس ــه ظرفی ــتیابی ب ــور دس ــت. به منظ ــتی و... اس ــه ای، بهداش تغذی
ــه ای و  ــه مســائل مدیریتــی، تغذی ــاالی جوجه هــای گوشــتی، توجــه ب ژنتیکــی ب
ــه از  ــه کوتاهــی در هــر مرحل ــی دارد و جبــران هــر گون بهداشــتی اهمیــت فراوان

ــود. ــد ب ــر نخواه ــدگان امکان پذی ــرای پرورش دهن ــد ب رش
ــتار در  ــتار و وزن کش ــن کش ــن س ــد میانگی ــان می ده ــی ها نش ــج بررس نتای
کشــور بســیار زیــاد اســت. ایــن امــر از یــک ســو بــه هــدر رفــت منابــع خوراکــی، 
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ــر  ــوخت منج ــرژی و س ــای ان ــش هزینه ه ــره وری، افزای ــی و به ــش بازده کاه
می شــود و از ســوی دیگــر کیفیــت الشــه های تولیــدی را به دلیــل تجمــع 
چربــی و باقی مانــده آنتی بیوتیــک در آن کاهــش می دهــد. عــالوه بــر ایــن 
کشــتار در ســنین بــاال خطــر بــروز بیماری هــای متابولیکــی مثــل ســندرم مــرگ 
ــود  ــر می ش ــد و منج ــش می ده ــکلتی را افزای ــالالت اس ــیت و اخت ــی، آس ناگهان
تلفــات، بخصــوص در ســنین باالتــر، افزایــش یابــد. در ایــن نشــریه بــر راهکارهــای 
عملــی ظهــور حداکثــر ظرفیــت ژنتیکــی جوجــه گوشــتی و کشــتار در ســن و وزن 
مناســب تأکیــد شــده اســت تــا از ایــن طریــق ضمــن کاهــش تلفــات و ســودآوری 

ــود. ــر ش ــز بیش  ت ــور نی ــت طی ــدگان گوش ــالمت مصرف کنن ــر، س بیش  ت
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 مدیریت، پرورش و تولید مرغ سایز

دســتیابی بــه ظرفیــت ژنتیکــی جوجه هــای گوشــتی مســتلزم توجــه بــه عوامل 
متعــددی همچــون نــوع خــوراك، نحــوه خــوراك دادن و آماده ســازی ســالن های 
ــتم های  ــود سیس ــی و بهب ــرفت ژنتیک ــروزه پیش ــت. ام ــت اس ــی و مدیری پرورش
مدیریتــی در پــرورش جوجه هــای گوشــتی، طــول دوره پــرورش را بســیار کوتــاه 
ــه  ــی جوج ــی از زندگ ــهم بزرگ ــی س ــه، دوره جوجه کش ــت. درنتیج ــرده اس ک
گوشــتی را تشــکیل می دهــد کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. از دهــه 1970 تــا بــه 
ــش  ــا 42 روز کاه ــه 34 ت ــتی از 60 روز ب ــای گوش ــرورش جوجه ه ــروز دوره پ ام
یافتــه اســت و ایــن مســئله دوره اســتارتر )از تخــم بیــرون آمــدن تــا 10 روزگــی( 

ــد )نمــودار 1(. ــی می کن را بســیار حیات

نمودار 1- سهم دوره استارتر از کل دوره پرورش )درصد(

ــوص  ــتی، بخص ــای گوش ــرای جوجه ه ــرورش ب ــه اول پ ــر هفت ــوی دیگ از س
ــی  ــیار حیات ــوند، بس ــتار می ش ــری کش ــنین پایین ت ــا در س ــه مرغ ه ــی ک زمان
اســت. جوجــه خــوب از مدیریــت صحیــح جوجه کشــی حاصــل می شــود و 
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ــوب  ــه اول باعــث بهــره وری و بازدهــی مطل ــا در هفت ــت مناســب جوجه ه مدیری
خواهــد شــد. اگــر مرغ هــا در ســن 35 تــا 42 روزگــی روانــه کشــتار شــوند، هفتــه 
ــد  ــکیل می ده ــرورش را تش ــد از کل دوره پ ــا 20 درص ــا 17 ت ــی آنه اول زندگ

ــودار 2(. )نم

نمودار 2- سهم هفته اول پرورش نسبت به سن کشتار در جوجه های گوشتی )به صورت 
درصدی از سن کشتار(

 سن گله مادر 

ــه  ــزی ب ــن جوجه ری ــا در حی ــدازه جوجه ه ــان بودن ان ــکان یکس ــد ام ــا ح  ت
ــوان  ــادر ج ــای دارای م ــرد. جوجه ه ــد ک ــک خواه ــب کم ــرد مناس ــظ عملک حف
ــای  ــوند. جوجه ه ــرورش داده ش ــن پ ــادر مس ــای دارای م ــدا از جوجه ه ــد ج بای
هــر واحــد مرغــداری بایــد تــا حــد امــکان از یــک گلــه مــرغ مــادر تهیــه شــده 
باشــند؛ چــرا کــه اختــالط جوجه هــای حاصــل از گله هــای جــوان و گلــه مســن 
ــن  ــود بی ــث می ش ــرد و باع ــن می ب ــا را از بی ــی جوجه ه ــادر، یکنواخت ــرغ م م

ــد. ــود آی ــت به وج ــوراك و آب رقاب ــرف خ ــرای مص ــا ب جوجه ه
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ــیم بندی  ــالن را تقس ــند، س ــف باش ــای مختل ــا از گله ه ــار جوجه ه ــر بناچ اگ
کنیــد و در هفتــه اول هــر دســته را در قســمت مشــخص پــرورش دهیــد.

نحوه قراردادن جوجه های پرورشی در گروه های مختلف
گروه اول: جوجه های حاصل از مرغ مادر تا سن 32 هفتگی؛

گروه دوم: جوجه های حاصل از مرغ مادر در سنین 32 تا 45 هفتگی؛
گروه سوم: جوجه های حاصل از مرغ مادر با بیش از 45 هفته سن.

 انتقال از هچری به مزرعه 

بالفاصلــه بعــد از ورود جوجــه، آب و خــوراك در اختیــار آنهــا قــرار داده شــود. 
ــه زرده،  ــتفاده از کیس ــرعت اس ــود س ــی دارد: بهب ــر را در پ ــای زی ــن کار مزای ای
توســعه دســتگاه گــوارش، بهبــود سیســتم ایمنــی، بهبــود رشــد اولیــه و نیرومندی 
ــد از  ــاعت بع ــی 8 س ــرف 6 ال ــد ظ ــا بای ــال، جوجه ه ــور ایدئ ــی. به ط و یکنواخت
هــچ در ســالن قــرار داده شــوند. چنانچــه بــرای 24 ســاعت اول زندگــی، جوجه هــا 
ــود را از  ــرم از وزن خ ــدود 4 گ ــند، ح ــته باش ــی نداش ــوراك دسترس ــه آب و خ ب
ــش وزن  ــن کاه ــد، ای ــاال باش ــوا ب ــای ه ــه دم ــرایطی ک ــد. در ش ــت می دهن دس
ــرورش  ــا ســالن پ ــه هچــری ت ــه فاصل ــی ک ــژه وقت ــر باشــد، بوی ــد بیش  ت می توان
زیــاد باشــد یــا کامیــون حامــل جوجه هــا تهویــه مطلوبــی نداشــته باشــد. بنابرایــن 
ــالن در  ــه س ــا ب ــال جوجه ه ــان انتق ــری و زم ــان هچ ــب زم ــزی مناس برنامه ری
جلوگیــری ازدســت دادن بیــش از حــد مایعــات بــدن )دهیدراتاســیون( و همچنیــن 
ــز  ــیار حائ ــا بس ــش وزن جوجه ه ــت کاه ــا و درنهای ــش در جوجه ه ــش تن کاه

اهمیــت اســت.
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 آماده سازی سالن و قراردادن جوجه ها 

ــده  ــاده ش ــل آم ــور کام ــر به ط ــر نظ ــد از ه ــالن بای ــه، س ــل از ورود جوج قب
ــن  ــی مطمئ ــالن های پرورش ــه س ــا ب ــل از ورود جوجه ه ــاعت قب ــد. 24 س باش
شــوید گاز فرمالیــن از ســالن خــارج شــده اســت و هیترهــا به طــور صحیــح کار 
ــل  ــت را در آب ح ــن و الکترولی ــا، مولتی ویتامی ــل از ورود جوجه ه ــد. قب می کنن
ــی  ــول در آن اندک ــواد محل ــا آب و م ــد ت ــر کنی ــا آب پ ــا را ب ــد و آبخوری ه کنی
ــرا  ــه اج ــدیدی در مزرع ــه ای ش ــول قرنطین ــرورش اص ــی پ ــود. در ط ــر ش گرم ت
شــود تــا هزینــه صرف شــده بــرای ضدعفونــی به هــدر نــرود. از بســتر بــا ضخامــت 
مناســب، چــه در تابســتان و چــه در زمســتان، اســتفاده شــود. عمــق بســتر حداقــل 
ــار  ــا حص ــن جوجه ه ــوا در بی ــر ه ــان بهت ــل جری ــد. به دلی ــانتی متر باش 5 س
استفاده شــده در داخــل ســالن تــا حــد امــکان تــوری یــا کارتــن منفــذدار باشــد. 
تــا حــد امــکان بایــد اســترس ها بــه حداقــل رســانده شــود و محیــط ایدئــال بــرای 
ــع جــذب بهینــه زرده می شــود و  ــرا اســترس مان رشــد جوجــه فراهــم شــود؛ زی
ــراه  ــه هم ــه را ب ــی جوج ــت و ایمن ــش مقاوم ــادی و کاه ــطح آنتی ب ــش س کاه

خواهــد داشــت.

 بحرانی ترین زمان پرورش جوجه های گوشتی

رشــد و توســعه جوجــه در طــول هفتــه اول پــرورش بســیار ســریع اســت. چهــار 
برابــر شــدن وزن جوجه هــا در هفتــه اول بــا رشــد اندام هایــی چــون قلــب، کبــد 
و دســتگاه گــوارش کــه بــرای توســعه و رشــد عضــالت و اســکلت ضــروری اســت، 
ــدن  ــر قســمت های ب ــریع تر از دیگ ــوارش س ــتگاه گ ــود. رشــد دس ــراه می ش هم
اســت. جوجه هــای جــوان توانایــی تنظیــم دمــای بــدن خــود را ندارنــد و سیســتم 
هضمــی و سیســتم ایمنــی آنهــا در زمــان از تخــم درآمــدن )هــچ( بســیار ضعیــف 
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اســت. رشــد سیســتم ایمنــی جوجه هــای گوشــتی در طــول دوره جنینــی آغــاز 
ــد. ــه می یاب ــرورش ادام ــل دوره پ می شــود و در طــول اوای

ــل  ــر عوام ــده در براب ــازه هچ ش ــای ت ــه جوجه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
ــق  ــال را از طری ــی غیرفع ــا ایمن بیمــاری زا بســیار آســیب پذیر هســتند. جوجه ه
ــد  ــه اول بع ــول هفت ــد. در ط ــت می آورن ــه زرده به دس ــک و کیس ــع آمنیوتی مای
ــه تغییــر می کنــد و خطــر  ــی بالفاصل از تخــم درآمــدن )هــچ(، جمعیــت میکروب
اســتقرار ســالمونال و میکروب هــای مضــر در دســتگاه گــوارش افزایــش می یابــد. 
ــی  ــظ ایمن ــود و در حف ــوب می ش ــادری محس ــادی م ــع آنتی ب ــه زرده منب کیس
ــا  ــوراك ب ــه خ ــتن ب ــورت دسترسی نداش ــت. در ص ــر اس ــیار مؤث ــا بس جوجه ه
ــتفاده  ــده اس ــرژی توســط پرن ــع ان ــوان منب ــت مناســب، کیســه زرده به عن کیفی
می شــود. بنابرایــن ایــن مســئله باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی پرنــده خواهــد 
ــا  شــد. پژوهش هــا نشــان داده اســت کــه تغذیــه اولیــه و زودهنــگام جوجه هــا ب
ــد شــد؛  ــده خواه ــی و عملکــرد پرن ــت ایمن ــود وضعی ــل، موجــب بهب ــره کام جی
ــرژی را به ســمت رشــد و توســعه  ــد مــواد مغــذی و ان ــرا جیــره کامــل می توان زی

دســتگاه گــوارش و عضــالت ســوق دهــد.
ــرورش  ــان پ ــن زم ــتی، بحرانی تری ــای گوش ــرورش جوجه ه ــه اول پ دو هفت
ــای  ــتفاده از راهکاره ــت اس ــی، اهمی ــع زمان ــن مقط ــود و در ای ــوب می ش محس
مدیریتــی مشــهود اســت. هــر اشــتباهی در طــول ایــن دو هفتــه در مراحــل بعــدی 

دوره پــرورش به هیچ وجــه جبران پذیــر نیســت.

 مدیریت پرورش در هفته اول زندگی

ــراه  ــه هم ــی1 ب ــای مقوای ــوری از رول ه ــرای دانخ ــی، ب ــای اول زندگ در روزه
ــتر، از  ــر روی بس ــی ب ــتفاده از رول مقوای ــکل 1(. اس ــود )ش ــتفاده ش ــینی اس س

1. chick paper
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دسترســی جوجه هــا بــه مــواد بســتر و خــوردن آن جلوگیــری می کنــد. حرکــت 
ــود و  ــش می ش ــدای خش خ ــاد ص ــث ایج ــی باع ــر روی رول مقوای ــا ب جوجه ه
دیگــر جوجه هــا را بــرای فعالیــت تحریــک می کنــد. همچنیــن پاشــیدن دان بــر 
ــه  ــی ب ــد و براحت ــذاب می کن ــا ج ــرای جوجه ه ــی، آن را ب ــای مقوای روی رول ه
خــوراك دسترســی خواهنــد داشــت. رول هــا بایــد 25 درصــد ســطح را بپوشــاند. 
ــد از  ــود. بع ــتفاده ش ــوری اس ــینی دانخ ــدد س ــک ع ــده ی ــر 100 پرن ــه ازای ه ب
حــذف رول هــا، از ســینی های دانخــوری بیش  تــری اســتفاده کنیــد. بــه ازای هــر 
پرنــده حــدود 50 گــرم دان بــه دفعــات بــر روی رول هــا و ســینی ها ریختــه و دان 

ــض شــود. ــه تعوی به صــورت روزان

شکل 1- بستر مقوایی و دانخوری سینی به منظور افزایش سطح دانخوری در اوایل دوره 
جوجه ریزی

ــرای آســیاب  ــز ب ــز باشــد و از ســرنِد ری ــدازه ذرت دان ری در هفته هــای اول ان
اســتفاده شــود. درشــت بــودن دان باعــث غیریکنواختــی گلــه می شــود. اســتفاده 
از دان پلیــت یــا کرامبــل پیــش دان )شــکل 2( بــر اســاس نیازمنــدی نــژاد بــه مــا 

در رســیدن بــه وزن مدنظــر در انتهــای هفتــه کمــک می کنــد.
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شکل 2- دان پلت یا کرامبل پیش دان

بــه ازای هــر 50 تــا 60 پرنــده از یــک آبخــوری زنگولــه ای اســتفاده کنیــد. در 
صــورت اســتفاده از آبخــوری نیپلــی در چنــد روز اول از آبخوری هــای کله قنــدی 

کمکــی نیــز اســتفاده شــود )شــکل 3(.

شکل 3- انواع آبخوری های مورد استفاده در مرغداری ها

آبخوری کله قندی                          آبخوری نیپل                    آبخوری زنگوله ای
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عوامل ایجاد تنش
* حرارت باالی سالن؛

* سردی بیش از حد سالن؛
* زیاد بودن بیش از اندازه رطوبت بستر؛

* تراکم گاز آمونیاك؛
* محدودیت دسترسی به آب و دان؛

* رشد عوامل بیماری زا در سالن؛
* برنامه های واکسیناسیون.

نیـاز بـه نصـب تأسیسـات مناسـب در سـالن های پـرورش جوجه هـای گوشـتی 
به منظـور کاهـش عوامـل تنـش زا همـواره احسـاس می شـود. یکـی از مهم تریـن 
مـواردی کـه همـواره بایـد در سـالن های پـرورش جوجه های گوشـتی بـدان توجه 
کـرد، اطمینان یافتـن از عملکـرد صحیح سیسـتم گرمادهی و هیترهاسـت. در اوایل 
روزهـای پـرورش، جوجه هـا قادر نیسـتند درجه حرارت بدنشـان را تنظیـم کنند تا 
اینکـه بـه سـن یـک هفتگی برسـند. بعـد از آن مغز جوجه قادر اسـت حـرارت بدن 
را تنظیـم و کنتـرل کنـد. از ایـن روز بـه بعـد کنترل درجه حـرارت بدن مسـتقیماً 
توسـط مغـز صـورت می گیـرد و بنابراین حرارت بـدن جوجه در حـدود 40 الی 41 

درجـه ثابـت باقـی می ماند.
در هفتـه اول پـرورش بـرای تأمیـن دمـای مـورد نیـاز جوجه هـا ممکن اسـت از 
سیسـتم حرارت مادر مصنوعی یا سیسـتم حرارت مرکزی اسـتفاده شـود )شـکل 4 
و 5(. جوجه هـا پـس از ورود بالفاصلـه بایـد در دمـای مناسـب قرار گیرنـد و به آب 
و خوراك دسترسـی داشـته باشـند. دمای سـالن در بدو ورود جوجه ها متناسـب با 
رطوبـت نسـبی سـالن حـدود 32 درجـه سـانتی گراد باشـد. چنانچه رطوبت سـالن 
کـم باشـد، دمای مـورد نیـاز جوجه ها افزایـش خواهد یافـت. در این خصـوص باید 

بـه نحـوه رفتـار و پراکنـش جوجه ها در فضای بسـتر سـالن توجه شـود.



17 راهکارهای مدیریتی در جهت بهبود عملکرد مزارع تولیدکننده مرغ سایز

شکل 4- سیستم حرارت مادر مصنوعی

شکل 5- سیستم حرارت مرکزی
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مقــدار رطوبــت مــورد نیــاز جوجه هــا حــدود 55 تــا 75 درصــد اســت کــه بایــد 
تأمیــن شــود. بــرای تأمیــن رطوبــت در صــورت لــزوم از آب پاشــی ســر ســالن و 
ــه  ــه شــرطی ک ــه ب ــاش اســتفاده شــود، البت ــا مه پ ــالن ی ــی س قســمت های خال

ــکل 6(. ــد )ش ــرما نخورن ــا س جوجه ه

شکل 6- سیستم مه پاش در سالن های پرورشی

 دما و محیط سالن پرورش جوجه ها

ــد  ــالن بای ــه س ــا ب ــگام ورود جوجه ه ــه در هن ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری یک
مدنظــر قــرار بگیــرد، دمــای مناســب به منظــور حصــول اشــتها و رشــد مناســب 
جوجه هاســت. در ایــن زمینــه بایــد بــه دمــای زیــر مــادر مصنوعــی و دمــای کل 
ــزان  ــد. می ــانتی گراد باش ــه س ــد 32 درج ــالن بای ــای س ــود. دم ــه ش ــالن توج س
رطوبــت نســبی ســالن بســیار مهــم اســت و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا درجــه حــرارت 
ــر دماســت. به عبارت دیگــر  ــت ب ــر ترکیبــی از تأثیــر رطوب ــر دارد. دمــای مؤث مؤث
دمــای مؤثــر یــا دمایــی کــه »جوجــه حــس می کنــد« بــا تغییــر رطوبــت نســبی 
ســالن تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. زمانــی کــه رطوبــت نســبی زیــاد اســت، اتــالف 
حرارتــی از طریــق تبخیــر کاهــش و دمــای مؤثــر افزایــش می یابــد. بنابرایــن در 
شــرایط شــرجی هــوا، تحمــل دمــای بــاال ســخت تر اســت. رطوبــت نســبِی کــم، 
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دمــای مؤثــر را کاهــش می دهــد. بنابرایــن در شــرایطی کــه رطوبــت ســالن کــم 
ــدار آن را  ــد مق ــا، بای ــاز جوجه ه ــورد نی ــب م ــای مناس ــن دم ــرای تأمی ــد، ب باش

ــود. ــن ش ــا تأمی ــایش جوجه ه ــه آس ــش داد، به نحــوی ک افزای
دمــای محیطــی، میــزان انــرژی قابــل متابولیســم و اتــالف حرارتــی را تعییــن 
ــرار  ــده را تحــت تأثیــر ق ــی و ســرمایی عملکــرد پرن می کنــد و تنش هــای گرمای
ــرای تنظیــم  ــت )THI( ب ــا و رطوب ــه شــاخص دم ــن منظــور ب ــرای ای می دهــد. ب
ــا و  ــاخص دم ــتی ش ــای گوش ــرای جوجه ه ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــی توج دمای

ــر تعریــف شــده اســت )جــدول 1(. ــر اســاس رابطــه زی رطوبــت ب
THI= 0.85Tdb + 0.15Twb

که در آن Tdb، دمای خشک و Twb، دمای تر است.

جدول 1- دمای مورد نیاز بر اساس میزان رطوبت نسبی سالن پرورش )مناسب ترین دما و 

رطوبت پرورش با زمینه آبی مشخص شده است(

 سن )روز(
دما )درجه سانتی گراد( در رطوبت نسبی مختلف

4050607080
36/033/230/829/227/0هچ
333/731/228/927/326/0
632/529/927/726/024/0
931/328/626/725/023/0
1230/227/825/724/023/0
1529/026/824/823/022/0
1827/725/523/621/921/0
2126/924/722/721/320/0
2425/723/521/720/219/0
2724/822/720/719/318/0
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میــزان رطوبــت نســبی ســالن پــرورش بایــد در دامنــه 60 تــا 70 درصــد قــرار 
داشــته باشــد. حصــول آن در شــرایط آب وهوایــی خشــک و گــرم بســیار مشــکل 
اســت. نصــب مه پــاش یــا نــازل کــه آب را بــا قطــر 5 میکــرون اســپری کنــد یــا 
پاشــیدن آب بــه ســطوح در تأمیــن رطوبــت مؤثــر اســت. دمــای ســالن زمانــی کــه 
رطوبــت نســبی بــه بــاالی 70 درصــد یــا زیــر 60 درصــد برســد، بایــد بــر اســاس 

ــم شــود. ــا تنظی ــار جوجه ه رفت
بــه دمــای ســالن همــواره به عنــوان دمــای بســتر توجــه می شــود؛ امــا زمانــی 
کــه اختــالف دمــا در شــبانه روز زیــاد باشــد، اختــالف بیــن دمــای ســالن و دمــای 
بســتر نیــز زیــاد خواهــد بــود. اگــر جوجه هــا بــر روی بســتری قــرار گیرنــد کــه 
دمــای آن کم  تــر از 28 درجــه باشــد، ممکــن اســت از ناحیــه پــا احســاس ســردی 
ــا  ــار جوجه ه ــد شــد. رفت ــار هــم جمــع خواهن ــا در کن ــن رو جوجه ه ــد. ازای کنن
ــرای تشــخیص وضعیــت دماســت کــه در هفتــه اول زندگــی  ــن شــاخص ب بهتری
بایــد بــه آن توجــه کــرد. در داخــل ســالن بــه تعــداد جوجه هــا سنســور داریــم، 
یعنــی رفتــار آنهــا نشــان دهنده وضعیــت ســالن از نظــر دمایــی و رطوبتــی اســت. 
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــا اس ــیانه ب ــای آش ــزی، کل فض ــرارت مرک ــتم ح در سیس
ــالن  ــود. در ایــن حالــت چنانچــه دمــای س ــر( گــرم می ش گرم کننــده )هیت
ــت  ــور یکنواخ ــیانه به ط ــمت های آش ــام قس ــا در تم ــد، جوجه ه ــب باش مناس
پراکنــده می شــوند. جوجه هــا به صــورت گروه هــای 20 الــی 30 قطعــه ای 
هســتند و به طــور منظــم بیــن گروه هــا جابه جــا می شــوند )شــکل 7(. در 
سیســتم مــادر مصنوعــی بــرای هــر منبــع حرارتــی 500 قطعــه جوجــه در نظــر 
بگیریــد و دایــره ای بــه شــعاع تقریبــی 6 متــر ایجــاد کنیــد. بعــد از یــک هفتــه 
ــه  ــد از 3 هفت ــد و بع ــر کنی ــم بزرگ ت ــور منظ ــی را به ط ــادر مصنوع ــعاع م ش
به طــور کامــل آنهــا را جمــع کنیــد. پراکنــش جوجه هــا در زیــر مــادر مصنوعــی 

بایــد یکنواخــت باشــد )شــکل 8(.

دمای خیلی گرمدمای مناسبدمای خیلی سرد
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شکل 7- پراکنش جوجه ها در سیستم حرارت مرکزی بر اساس دمای محیط

شکل 8- پراکنش جوجه ها در شرایط سیستم مادر مصنوعی بر اساس دمای محیط

آبخوری و دانخوری جوجه ها

ــه شــود و خــوراك و آب  ــد تهی ــرای آبخــوری و دانخــوری بای ــی ب فضــای کاف
بالفاصلــه در اختیــار جوجه هــا قــرار داده شــود. در طــول 24 ســاعت اول زندگــی 
خــوراك به صــورت مســتمر، امــا بــه مقــدار کــم )هــر دو یــا ســه ســاعت( بــر روی 
بســتر مقوایــی ریختــه شــود و در اختیــار جوجه هــا قــرار گیــرد. ایــن کار موجــب 

دمای مناسبکوران هوادمای خیلی گرمدمای خیلی سرد

میــزان رطوبــت نســبی ســالن پــرورش بایــد در دامنــه 60 تــا 70 درصــد قــرار 
داشــته باشــد. حصــول آن در شــرایط آب وهوایــی خشــک و گــرم بســیار مشــکل 
اســت. نصــب مه پــاش یــا نــازل کــه آب را بــا قطــر 5 میکــرون اســپری کنــد یــا 
پاشــیدن آب بــه ســطوح در تأمیــن رطوبــت مؤثــر اســت. دمــای ســالن زمانــی کــه 
رطوبــت نســبی بــه بــاالی 70 درصــد یــا زیــر 60 درصــد برســد، بایــد بــر اســاس 

ــم شــود. ــا تنظی ــار جوجه ه رفت
بــه دمــای ســالن همــواره به عنــوان دمــای بســتر توجــه می شــود؛ امــا زمانــی 
کــه اختــالف دمــا در شــبانه روز زیــاد باشــد، اختــالف بیــن دمــای ســالن و دمــای 
بســتر نیــز زیــاد خواهــد بــود. اگــر جوجه هــا بــر روی بســتری قــرار گیرنــد کــه 
دمــای آن کم  تــر از 28 درجــه باشــد، ممکــن اســت از ناحیــه پــا احســاس ســردی 
ــا  ــار جوجه ه ــد شــد. رفت ــار هــم جمــع خواهن ــا در کن ــن رو جوجه ه ــد. ازای کنن
ــرای تشــخیص وضعیــت دماســت کــه در هفتــه اول زندگــی  ــن شــاخص ب بهتری
بایــد بــه آن توجــه کــرد. در داخــل ســالن بــه تعــداد جوجه هــا سنســور داریــم، 
یعنــی رفتــار آنهــا نشــان دهنده وضعیــت ســالن از نظــر دمایــی و رطوبتــی اســت. 
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــا اس ــیانه ب ــای آش ــزی، کل فض ــرارت مرک ــتم ح در سیس
ــالن  ــن حالــت چنانچــه دمــای س ــر( گــرم می شــود. در ای گرم کننــده )هیت
ــت  ــور یکنواخ ــیانه به ط ــمت های آش ــام قس ــا در تم ــد، جوجه ه ــب باش مناس
پراکنــده می شــوند. جوجه هــا به صــورت گروه هــای 20 الــی 30 قطعــه ای 
هســتند و به طــور منظــم بیــن گروه هــا جابه جــا می شــوند )شــکل 7(. در 
سیســتم مــادر مصنوعــی بــرای هــر منبــع حرارتــی 500 قطعــه جوجــه در نظــر 
بگیریــد و دایــره ای بــه شــعاع تقریبــی 6 متــر ایجــاد کنیــد. بعــد از یــک هفتــه 
ــه  ــد از 3 هفت ــد و بع ــر کنی ــم بزرگ ت ــور منظ ــی را به ط ــادر مصنوع ــعاع م ش
به طــور کامــل آنهــا را جمــع کنیــد. پراکنــش جوجه هــا در زیــر مــادر مصنوعــی 

بایــد یکنواخــت باشــد )شــکل 8(.

دمای خیلی گرمدمای مناسبدمای خیلی سرد
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افزایــش فضــای دانخــوری می شــود و بــا ایجــاد صــدا در حیــن حرکــت بــر روی 
ــد )شــکل 9(. ــزی می کن ــوك زدن غری ــه ن ــک ب ــا را تحری کاغــذ، جوجه ه

شکل 9- بستر مقوایی و افزایش سطح دانخوری در اوایل دوره جوجه ریزی

 بعــد از ســه روز، بایــد از دانخــوری ســینی اســتفاده کــرد و کاغــذ جمــع آوری 
ــود  ــح داده می ش ــم اســت و ترجی ــوراك بســیار مه ــت خ ــود )شــکل 10(. باف ش
ــا  ــترس جوجه ه ــد در دس ــتی بای ــای دس ــود. دانخوری ه ــتفاده ش ــل اس از کرامب
باشــد و ارتفــاع آن کــم باشــد. دانخوری هــا بایــد روزانــه تمیــز شــوند تــا از تجمــع 

گــرد و خــاك در آن جلوگیــری شــود.

             

شکل 10- انواع دانخوری های مورد استفاده در پرورش طیور

دانخوری سطلیدانخوری بشقابیدانخوری سینی
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ــا کیفیــت خــوب ضــروری اســت.  دسترســی نامحــدود بــه آب تــازه، تمیــز و ب
در طــول هفــت روز اول پــرورش بخصــوص در شــرایط آب وهــوای گــرم و خشــک 
ــرورش،  ــاعت اول پ ــود. در 24 س ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای اضاف ــد آبخوری ه بای
ــر  ــک مت ــا بیــش از ی ــه جوجه ه ــده شــوند ک ــه ای چی ــه گون ــد ب ــا بای آبخوری ه
بــرای رســیدن بــه آبخــوری حرکــت نکننــد. همچنیــن در 24 ســاعت اول زندگــی، 
آبخــوری نیپــل بایــد در ارتفــاع برابــر ســطح چشــم جوجه هــا قــرار داده شــود تــا 
جوجه هــا قــادر بــه مصــرف آب باشــند. بعــد از آن آبخــوری نیپــل بایــد بــه حــدی 
بــاال بــرده شــود کــه تــا یــک هفتــه زاویــه بیــن نــوك جوجــه و خــط مصــرف آب 
ــوك جوجــه و خــط  ــن ن ــه بی ــه زاوی ــک هفت ــد از ی ــا 45 درجــه باشــد. بع 35 ت
مصــرف آب بایــد 75 تــا 85 درجــه باشــد )شــکل 11(. هــر نیپــل بــرای 8 تــا 10 
ــه ای  ــی گــرم هــر آبخــوری زنگول جوجــه کفایــت می کنــد. در شــرایط آب وهوای

ــد. ــت می کن ــده کفای ــرای 60 پرن ب

شکل 11- موقعیت قرارگیری پرنده هنگام استفاده از آبخوری نیپل بر اساس سن
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شــدت نــور ســالن در هفتــه اول در ســطح جوجه هــا بایــد 30 تــا 40 لوکــس 
باشــد )3 الــی 4 وات بــه ازای هــر مترمربــع از ســطح ســالن( و از روز دوم تــا شــروع 
برنامه ریــزی روزانــه یــک ســاعت خاموشــی داده شــود )ســاعت شــروع خاموشــی 
نبایــد تغییــر کنــد(؛ در ضمــن شــدت نــور بعــد از هفتــه اول بایــد بتدریــج بــه 5 
ــور  ــور و کم ن ــق پُرن ــور در مناط ــدت ن ــالف ش ــد. اخت ــش یاب ــس کاه ــا10 لوک ت

ــر از 20 درصــد باشــد. ــد کم  ت ســالن بای

 یکنواختی گله و عوامل مؤثر بر آن 

در اوایــل جوجه ریــزی، زمانــی کــه از نصــف ســالن اســتفاده می شــود و به طــور 
متوســط در هــر مترمربــع بیــن 35 الــی 40 جوجــه قــرار می گیــرد، درخصــوص 
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــود. پیش ــت ش ــد غفل ــا نبای ــوراك و آب جوجه ه ــن خ تأمی
ــا  ــرات آنه ــب تغیی ــده و ضری ــرادی وزن ش ــورت انف ــا به ص ــدادی از جوجه ه تع
محاســبه شــود. ایــن معیــار خوبــی بــرای وضعیــت اولیــه جوجه هــا خواهــد بــود.

ــرات اســتفاده می شــود.  ــب تغیی ــه معمــوالً از ضری ــان یکنواختــی گل ــرای بی ب
ضریــب تغییــرات کــم، نشــانگر گلــه یکنواخــت و ضریــب تغییــرات بــاال، 
ــب  ــبه ضری ــرای محاس ــت. ب ــف اس ــی ضعی ــا یکنواخت ــه ای ب ــان دهنده گل نش

تغییــرات از رابطــه زیــر اســتفاده می کنیــم:

کــه در آن CV ضریــب تغییــرات، ∂ انحــراف معیــار و M میانگین نمونه هاســت. 
بعــد از محاســبه ضریــب تغییــرات بــا اســتفاده از جــدول زیــر میــزان یکنواختــی 

ــد )جــدول 2(. ــه به دســت می آی گل

100×
∂

=
M

CVcv
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جدول 2- تعیین درصد یکنواختی گله بر اساس ضریب تغییرات

ــای بعــدی  ــا هفته ه ــه اول در مقایســه ب ــش وزن جوجــه در هفت رشــد و افزای
ــرم در  ــی از وزن 40 گ ــد. یعن ــد می رس ــدود 400 درص ــه ح ــت و ب ــر اس بیش  ت
یــک روزگــی بــه 160 گــرم در آخــر هفتــه اول می رســد. در ایــن شــرایط اگــر 25 
ــه 120 گــرم برســند،  ــه وزن 160 گــرم ب ــه جــای رســیدن ب درصــد جوجه هــا ب
یعنــی 300 درصــد رشــد کننــد، اختــالف رشــد در گلــه زمانــی کــه وزن مرغ هــا 
ــه چنــد صــد گــرم می رســد.  ــر اســت و ب ــب بیش  ت ــه مرات 2 کیلوگــرم اســت، ب
ایــن مســئله اهمیــت رشــد یکنواخــت در بــدو ورود بــه ســالن را نشــان می دهــد. 

در ادامــه بــه برخــی عوامــل تأثیرگــذار بــر یکنواختــی وزن گلــه می پردازیــم.

۱- یکنواختی وزن جوجه در شروع پرورش

ــاوت  ــر وزن متف ــد از نظ ــادر می توانن ــه م ــک گل ــده از ی ــای تولیدش جوجه ه
باشــند؛ ولــی مســلماً ایــن اختــالف وزن در جوجه هایــی کــه از چنــد گلــه مــادر 
ــف  ــای مختل ــا وزن ه ــا ب ــه جوجه ه ــرورش جداگان ــت. پ ــر اس ــتند، بیش  ت هس
و گله هــای متفــاوت، اولیــن و مهم تریــن قــدم بــرای جلوگیــری از رشــد 

ــت. ــه اس ــت در گل غیریکنواخ

۲- دهیدراتاسیون یا کاهش آب بدن در جوجه ها

علــت اصلــی کاهــش آب بــدن در جوجه توقــف بلندمــدت آن در جوجه کشــی و 

درصد 
یکنواختی 

گله
95/490/484/778/873/368/363/758/255/85249/546/8

ضریب 
5678910111213141516تغییرات
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از آن مهم تــر، فاصلــه زمانــی زیــاد انتقــال آن از واحــد جوجه کشــی بــه مرغــداری 
بویــژه در شــرایط هــوای گــرم اســت. 70 درصــد وزن جوجــه آب اســت. بنابرایــن 
ازدســت دادن آب بــر ســالمتی پرنــده در بــدو ورود تأثیــر زیــادی دارد. دسترســی 
جوجــه بــه آب و دان بالفاصلــه بعــد از رســیدن بــه مرغــداری می توانــد تــا حــدی 
تأثیــرات آن را کــم کنــد. در شــرایط دهیدراتاســیون شــدید تعــداد آبخوری هــا را 

تــا 50 درصــد افزایــش دهیــد و از محلــول شــکر در آب اســتفاده کنیــد.

۳- اختالف رشد در مرغ و خروس

ــت.  ــرغ اس ــر از م ــرم بیش  ت ــا 200 گ ــی 150 ت ــور طبیع ــروس به ط وزن خ
ــا را  ــا و خروس ه ــزرگ مرغ ه ــزارع ب ــدگان در م ــیاری از پرورش دهن ــروزه بس ام
ــک  ــدود ی ــا را ح ــوان خروس ه ــن کار می ت ــا ای ــد. ب ــرورش می دهن ــه پ جداگان
هفتــه زودتــر بــه کشــتارگاه بــرد و بــه ایــن ترتیــب اختــالف رشــد بیــن مرغ هــا 

و خروس هــا را به حداقــل رســانید.

۴- کنترل درجه حرارت بدن جوجه ها

ــرل  ــه کنت ــادر ب ــا ق ــرورش جوجه ه ــل پ ــر، در اوای ــص پ ــد ناق ــت رش به عل
ــرارت مناســب  ــه ح ــال درج ــن اعم ــود نیســتند. بنابرای ــدن خ ــرارت ب ــه ح درج
ــه اول کاری بســیار ضــروری  ــرورش و جلوگیــری از نوســانات آن در هفت محــل پ
اســت. هــوای نایکدســت در ســالن پــرورش باعــث تجمــع جوجه هــا در قســمتی 
ــا  ــا ب ــدادی از جوجه ه ــرای تع ــه آب و دان را ب ــی ب ــود و دسترس ــالن می ش از س

ــد. ــه می کن ــکل مواج مش
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 5- تهویه سالن های پرورشی

ــه  ــه ب ــاعت های اولی ــان س ــه از هم ــداران، جوج ــی مرغ ــور برخ ــالف تص برخ
تهویــه در حــد نیــاز احتیــاج دارد تــا مانــع از تجمــع گازهــای انیدریــد و آمونیــاك 
در ســالن بویــژه ســطح بســتر شــود. تجمیــع گازهــا به دلیــل حســاس بــودن زیــاد 
مخــاط تنفســی جوجــه موجــب خواهــد شــد بــه ایــن مخــاط آســیب وارد شــود. 
ــده می شــود. ــت دی ــد به صــورت عفون ــای بع ــرات آســیب دیدگی در هفته ه تأثی

 ۶- تغذیه انتخابی توسط جوجه

را  نظیــر ذرت و گنــدم  به طــور غریــزی ذرات درشــت تر دان  جوجه هــا 
ــادل  ــوردن تع ــبب به هم خ ــن س ــه همی ــد ک ــح می دهن ــر ترجی ــه ذرات ریزت ب
تغذیــه ای می شــود. از طــرف دیگــر، جوجه هــا در روزهــای اول قــادر نیســتند از 
ذرات بیــش از حــد درشــت نیــز تغذیــه کننــد. بنابرایــن دان جوجــه بایــد تــا حــد 
امــکان دارای دانه بنــدی یکنواخــت و مناســب باشــد تــا جوجــه بتوانــد به صــورت 

ــد. ــواد تشــکیل دهنده دان اســتفاده کن ــام م مســاوی از تم

۷- تراکم و کمبود فضای دانخوری و آبخوری

بــاال بــودن تراکــم در واحدهــای پــرورش طیــور باعــث می شــود شــما 
هزینه هــای مربــوط بــه امکانــات را بــا تولیــد بیش  تــر محصــول سرشــکن کنیــد. 
بــرای مثــال در آب وهــوای ســرد، افزایــش تراکــم گلــه بــه شــما کمــک می کنــد 
تــا هزینه هــای ســوخت مصرفــی خــود را بــه ازای هــر پرنــده کاهــش دهیــد؛ ولــی 
در چنیــن مکانــی نیازهــای دانخــوری و آبخــوری، تهویــه و مدیریــت بســتر افزایش 
ــه معنــی کاهــش یکنواختــی و رشــد  ــد. همچنیــن افزایــش تراکــم گلــه ب می یاب
اســت و مشــکالت مربــوط بــه بســتر مرطــوب و کیفیــت الشــه ناشــی از لکه هــای 

ــد افزایــش دهــد. ــا را می توان موجــود در پوســت و بالشــتک پ
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۸- کیفیت دان

کمبودهــای تغذیــه ای و نبــود تعــادل در مواد ضــروری دان جوجه تأثیر بســزایی 
در رشــد اولیــه و به تبــع آن رشــد نهایــی گلــه خواهــد داشــت. به علــت حساســیت 
ــواد  ــن م ــی ای ــه آلودگ ــه و از جمل ــواد اولی ــت م ــه کیفی ــا ب ــاده جوجه ه فوق الع
بــا ســموم قارچــی، اســتفاده از مــواد مرغــوب و ســالم کــه عــاری از آلودگی هــای 
قارچــی و میکروبــی باشــند، امــری ضــروری اســت. تعــادل مــواد اولیــه ضــروری در 
دان نظیــر ویتامین هــا و مــواد معدنــی و اســید آمینه هــا و روابــط بیــن انــرژی و 

پروتئیــن بایــد بدقــت در نظــر گرفتــه شــود.

 اهمیت تغذیه در پرورش جوجه گوشتی
تغذیه اولیه و زودهنگام

جوجــه بــا کیســه زرده بزرگــی که تقریبــاً 20 درصــد از کل وزن بدن را تشــکیل 
می دهــد، ســر از تخــم در مــی آورد. کیســه زرده حــاوی مقــدار زیــادی چربــی و 
ــن  ــرژی و 43 درصــد پروتئی ــذی، 50 درصــد ان ــواد مغ ــن م ــن اســت و ای پروتئی
ــی  ــواد غذای ــد. م ــد روز اول زندگــی تأمیــن می کنن ــاز جوجــه را در چن ــورد نی م
ــذب  ــاًل ج ــوم کام ــا روز س ــب ت ــد و اغل ــش می یاب ــرعت کاه ــه زرده به س کیس
می شــود. 80 درصــد چربــی زرده، در پایــان نخســتین روز پــس از خــروج جوجــه 
ــگام  ــود در زرده در هن ــرید موج ــزان تری گلیس ــود. می ــرف می ش ــم مص از تخ
خــروج از تخــم کم  تــر از یــک گــرم اســت و اگــر تری گلیســرید به عنــوان منبــع 
ــازده 95  ــا شــرط ب ــگاه یــک گــرم تری گلیســرید ب انــرژی اولیــه فــرض شــود، آن
درصــد فقــط قــادر بــه تأمیــن 8 تــا 9 کیلــو کالــری انــرژی اســت. البتــه میــزان 
ــرید  ــت و تری گلیس ــد اس ــن ح ــر از ای ــی بیش  ت ــرژی، خیل ــه ان ــه ب ــاز جوج نی
ــم  ــه از تخ ــروج جوج ــد از خ ــرژی بع ــع ان ــا منب ــوان تنه ــود در زرده به عن موج
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ــد از خــروج جوجــه از تخــم  ــذا بع ــه غ ــن دسترســی ب ــد. بنابرای ــت نمی کن کفای
ــه غــذا، باعــث جــذب  الزم اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه دسترســی ب
ســریع تر کیســه زرده می شــود. بــا حرکــت روده هــا در جوجه هایــی کــه تغذیــه 
ــی از  ــت ناش ــود و عفون ــریع تر می ش ــل روده س ــه داخ ــال زرده ب ــده اند، انتق ش
ــا  ــد. جوجه ه ــش می یاب ــادی کاه ــزان زی ــه می ــز ب ــه زرده نی ــدن کیس جذب نش
ــد  ــد و رش ــت وجو می کنن ــذا را جس ــم غ ــروج از تخ ــد از خ ــزی بع ــور غری به ط
تقریبــاً بعــد از خــوردن غــذا شــروع می شــود. دسترسی نداشــتن بــه غــذا، موجــب 
ــه  ــی ک ــه، جوجه های ــدن می شــود. در بررســی انجام گرفت ــت چشــمگیر وزن ب اف
به مــدت 48 ســاعت غــذا دریافــت نکــرده بودنــد، 7/8 درصــد وزن بــدن خــود را 
از دســت دادنــد و وزن روده کوچــک نیــز، 80 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. در ایــن 
ــایر  ــر از س ــدن، بیش  ت ــای ب ــن در بافت ه ــی و پروتئی ــش چرب ــا، کاه جوجه ه
ترکیبــات بــود. ولــی در جوجه هایــی کــه بــه آب و غــذا دسترســی داشــتند، وزن 
ــطح  ــه، س ــک و درنتیج ــر و وزن روده کوچ ــرم بیش  ت ــا 500 گ ــی جوجه ه نهای
جــذب مــواد مغــذی افزایــش یافتــه بــود. همــان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــده 
بــود، زرده نمی توانــد اهمیــت چندانــی در تأمیــن انــرژی بــرای جوجه هــا داشــته 
ــه بعــد از هــچ از  باشــد. در آزمایشــی، کیســه زرده تعــدادی از جوجه هــا بالفاصل
بــدن آنهــا خــارج شــد و ســپس غــذا در اختیــار آنهــا قــرار داده شــد. طبــق نتایــج 
ــا رشــد  ــور در روز چهــارم، کامــاًل مشــابه ب به دســت آمده، رشــد جوجه هــای مزب
جوجه هــای دارای کیســه زرده در هنــگام خــروج از تخــم بــود. دسترسی نداشــتن 
بــه غــذا در روزهــای اول بعــد از خــروج جوجــه از تخــم باعــث کاهــش رشــد پرزهــا 
ــا مصــرف غــذا، فعالیــت آنزیم هــا و رشــد  و ترشــح آنزیم هــای روده می شــود و ب
ــه اولیــه، باعــث جــذب بهتــر زرده و بهبــود جــذب  ــر می شــود. تغذی روده بیش  ت
مــواد مغــذی در پرنــده خواهــد شــد. تغذیه نکــردن صحیــح در ســنین اولیــه، بــر 
ــر روی عضــالت  ــر ب ــن تأثی ــه ای ــذارد ک ــی می گ ــر منف روی رشــد عضــالت تأثی
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ســینه نســبت بــه بقیــه عضــالت مشــهودتر اســت. همچنیــن ســازوکار )مکانیســم( 
ــازه از تخــم خــارج شــده هنــوز کامــل نشــده اســت و  تشــنگی در جوجه هــای ت
تــا زمانــی کــه جوجــه از غــذا تغذیــه نکــرده باشــد، تشــنگی تحریــک نمی شــود. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه تشــنگی بــا مصــرف مــواد مغــذی و انــرژی زا تحریــک 
می شــود. بنابرایــن دسترســی بــه غــذا در ســاعات اولیــه بــرای رســیدن بــه رشــد 

مطلــوب مهــم اســت.
ــا یــک جیــره آغازیــن حــاوی مقــدار پروتئیــن زیــاد یکــی از عوامــل  تغذیــه ب
مهــم بــرای دســتیابی بــه حداکثــر رشــد اســت. تکامل نیافتــن دســتگاه گــوارش 
در ابتــدای پــرورش، ظرفیــت هضــم و جــذب مــواد مغــذی را کاهــش خواهــد داد. 
ــن  ــه را تأمی ــای جوج ــره نیازمندی ه ــود در جی ــذی موج ــواد مغ ــه م ــی ک زمان
ــای  ــود در زرده به ج ــباع موج ــرب غیراش ــیدهای چ ــن و اس ــد، ایمنوگلوبی نکن
ــرای توســعه سیســتم ایمنــی اســتفاده شــوند، بیش  تــر به عنــوان منبــع  اینکــه ب
ــط  ــوراك توس ــن خ ــت اولی ــا دریاف ــچ ت ــان ه ــوند. از زم ــتفاده می ش ــرژی اس ان
جوجــه ممکــن اســت 36 تــا 48 ســاعت زمــان طــول بکشــد. هرچــه مــدت زمــان 
دســتیابی بــه خــوراك کوتاه تــر باشــد، ســرعت رشــد و توســعه دســتگاه گــوارش 

ــود. ــد ب ــز ســریع تر خواه و عضــالت نی

تأثیر تغذیه بر سیستم ایمنی

ــه  ــذاری برنام ــل از شــروع تخم گ ــادر گوشــتی، قب ــه م به طــور معمــول در گل
ــان  ــدن مرغ ــال واکسیناســیون ب ــه دنب خــاص واکسیناســیون انجــام می شــود. ب
مــادر در برابــر واکســن، آنتی بــادی مــادری تولیــد خواهــد کــرد. ایــن آنتی بــادی 
ــل  ــرغ منتق ــه زرده تخم م ــادر ب ــون م ــردش خ ــتم گ ــق سیس ــدی از طری تولی
ــده  ــازه از تخــم درآم ــه کیســه زرده در جوجــه ت ــی ک ــن هنگام می شــود. بنابرای
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جــذب شــد، آنتی بــادی موجــود در آن نیــز جــذب می شــود. اگــر در اوایــل دوره 
ــد، در طــی  ــرار گیرن ــوب ق ــت مطل ــتی تحــت مدیری ــای گوش ــرورش، جوجه ه پ
ــل  ــل از تکام ــد شــد. قب ــل جــذب خواه شــش روز اول کیســه زرده به طــور کام
و پیدایــش سیســتم ایمنــی جوجــه، آنتی بادی هایــی کــه از طریــق کیســه 
ــر عوامــل  زرده جــذب می شــوند، مســئول مصونیــت و حمایــت از جوجــه در براب
بیمــاری زا هســتند. یکــی از عواملــی کــه می توانــد رونــد جــذب آنتی بادی هــای 
مــادری را از طریــق کیســه زرده مختــل کنــد، تنــش اســت. تنــش باعــث انقبــاض 
ــذب  ــال و ج ــت انتق ــود و درنهای ــه زرده می ش ــراف کیس ــی اط ــای خون رگ ه
ــد.  ــه( می کن ــع )بلوک ــه زرده را قط ــذی از کیس ــواد مغ ــایر م ــا و س آنتی بادی ه
اگــر کیســه زرده به طــور کامــل جــذب نشــود، بــدن جوجــه باقی مانــده کیســه زرده 
ــه جســمی خارجــی در حفــره شــکمی تلقــی می کنــد. بنابرایــن جوجــه  را به منزل

گوشــتی بــه رشــد مطلــوب مــورد انتظــار در آخــر دوره پــرورش نخواهــد رســید.
از طــرف دیگــر، سیســتم ایمنــی جوجه هــای تــازه متولــد شــده بــرای توســعه 
و تکامــل، نیازمنــد مصــرف غذاســت. مصــرف غــذا، مــواد مغــذی الزم بــرای رشــد 
ــا  ــدارد ی و نمــو اندام هــای ثانویــه لنفــی را کــه در زمــان تولیــد جوجــه وجــود ن
ــع  ــه دان و مــواد مغــذی، مان ــغ اســت، فراهــم می کنــد. دسترسی نداشــتن ب نابال
از پاســخ مناســب سیســتم ایمنــی بــه واکسیناســیون در ابتــدای زندگــی جوجــه 
می شــود. فقــدان مــواد مغــذی یــا پاســخ های هورمونــی بــه گرســنگی، سیســتم 
ــه  ــنگی اولی ــد. گرس ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــدت طوالن ــرای م ــی را ب ایمن
ــه  ــت آن ب ــر روی مقاوم ــده ب ــی پرن ــول زندگ ــام ط ــد در تم ــا می توان جوجه ه

بیمــاری تأثیــر منفــی بگــذارد.
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تغذیه و ضایعه کف پا

ــود.  ــده می ش ــع دی ــر مواق ــداری در بیش  ت ــت مرغ ــا در صنع ــف پ ــه ک ضایع
پیشــگیری از ضایعــه پــا نیازمنــد توجــه بــه جوجه هــا در ســنین پایین تــر )زیــر 
20 روز( اســت؛ زیــرا کــف پــا در جوجه هــای جــوان از مرغ هــای مســن نازك تــر 
و خیلــی حســاس اســت. افزایــش بــروز ضایعــه کــف پــا اغلــب به علــت رطوبــت 
بســتر اســت و رطوبــت بســتر ممکــن اســت به علــت ســطح مــواد معدنــی جیــره 
باشــد. بنابرایــن مدیریــت ضایعــه کــف پــا از طریــق تهویــه، مــواد معدنــی جیــره، 
ــرف  ــی و مص ــک دفع ــید اوری ــزان اس ــش می ــره و کاه ــب جی ــت کاری ترکی دس
آب پرنــده امکان پذیــر اســت )شــکل 12(. افزایــش دفــع ازت بــه بــروز ضایعــات 
کــف پــا منجــر می شــود. تغذیــه جوجه هــای گوشــتی در اوایــل دوره پــرورش بــا 
ــه کاهــش دفــع ازت و  ــاالی پروتئیــن قابل هضــم، ب جیره هــای حــاوی ســطوح ب

ــا منجــر می شــود. ــروز ضایعــات کــف پ کاهــش ب

شکل 12- سمت راست جوجه با مشکل ضایعه کف پا و سمت چپ جوجه بدون ضایعه کف پا
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ضرورت استفاده از دان کامل به جای آرد ذرت

ــر  ــدت فقی ــدرات بش ــر کربوهی ــم از نظ ــروج از تخ ــگام خ ــا در هن جوجه ه
ــوان  ــه ذرت به عن ــن مناســب ک ــره آغازی ــا جی ــه ب ــه اولی ــن تغذی هســتند. بنابرای
مــاده اصلــی در آن اســتفاده شــده باشــد، به طــور ســریع باعــث افزایــش میــزان 
کربوهیــدرات در بــدن جوجــه می شــود. در صــورت تأخیــر در دسترســی جوجه هــا 
بــه منبــع کربوهیــدرات، کتــوز )تجمــع اجســام کتونــی مثــل اســتن، استواســتات و 
بتاهیدروکســی بوتیــرات در خــون( و کم آبــی رخ می دهــد. در پژوهشــی مشــاهده 
شــد کــه اگــر جیــره، فقــط حــاوی کربوهیــدرات باشــد و از نظــر مــواد پروتئینــی 
ــدن  ــه، نارســایی رشــد بافت هــای ب ــود پروتئیــن اولی ــر باشــد، به دلیــل کمب فقی
در ابتــدای تولــد به وجــود خواهــد آمــد. بنابرایــن اســتفاده از آرد ذرت یــا نشاســته 
ذرت به تنهایــی توصیــه نمی شــود و اســتفاده از دان آغازیــن از روز اول به منظــور 

رســیدن بــه رشــد مناســب و مطلــوب پیشــنهاد می شــود.

پر بودن چینه دان )کنترل اشتهای حیوان(

وقتــی بــرای اولین بــار جوجه هــا مصــرف خــوراك را شــروع می کننــد، 
ــوراك  ــا آب و خ ــر جوجه ه ــد. اگ ــرف کنن ــری مص ــذای بیش  ت ــد غ ــل دارن تمای
مناســبی دریافــت کننــد، چینــه دان از مخلــوط آب و خــوراك پــر خواهــد شــد. 
بــرای اطمینــان از اینکــه جوجه هــا آب و غــذای کافــی دریافــت کرده انــد، لمــس 
چینــه دان در 48 ســاعت اول زندگــی شــاخص بســیار مناســبی اســت. چینــه دان 
ــا  ــفت ی ــات آن س ــر محتوی ــد. اگ ــرم باش ــات آن ن ــری و محتوی ــر و خمی ــد پ بای
ــد  ــان می ده ــد، نش ــس باش ــه دان قابل لم ــل چین ــوراك در داخ ــه خ ــت اولی باف

ــکل 13(. ــرده اســت )ش ــی آب مصــرف نک ــدازه کاف ــده به ان ــه پرن ک
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شکل 13- بررسی وضعیت چینه دان

 هفت روز ابتدایی و وزن در هفت روزگی

ــوند،  ــرورش داده می ش ــن پ ــتار در وزن پایی ــرای کش ــا ب ــه جوجه ه ــی ک وقت
داشــتن جوجه هایــی بــا شــروع خــوب و وزن 7 روزگــِی مناســب بســیار مهم اســت 
)شــکل 14(. هــدف اصلــی در چنــد روز اول زندگــی خــوب خــوردن و آشــامیدن 
ــی توســط  ــازه زمان ــن ب ــا در ای ــا آب جوجه ه جوجه هاســت. چنانچــه خــوراك ی
مدیریــت یــا شــرایط محیطــی محــدود شــود، عملکــرد جوجه هــا کاهــش خواهــد 
یافــت. وزن جوجه هــای گوشــتی در 7 روزگــی 4/5 تــا 5 برابــر وزن اولیــه اســت. 
ــاالی 160 گــرم برســد، نشــان دهنده شــروع  ــه ب ــا ب همچنیــن چنانچــه وزن آنه
خــوب اســت و چنانچــه کم  تــر از ایــن وزن باشــد، مــوارد مدیریتــی و تغذیــه بایــد 
بازبینــی و کنتــرل شــود. اهمیــت حصــول وزن مناســب در ســن 7 روزگــی در ایــن 
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ــت  ــری به دس ــرم وزن بیش ت ــی 10 گ ــن 7 روزگ ــه در س ــر جوج ــه اگ ــت ک اس
ــری  ــش وزن بیش ت ــرم افزای ــا 60 گ ــرورش 40 ت آورد، در روز ســی وپنجم دوره پ

خواهــد داشــت.

شکل 14- اثر وزن 7 روزگی بر وزن 35 روزگی

میــزان مصــرف آب تقریبــاً دو برابــر خــوراك مصرفــی اســت و 70 درصــد وزن 
بــدن مــرغ از آب تشــکیل شــده اســت؛ ولــی در زمــان هــچ حــدود 85 درصــد وزن 
بــدن جوجــه را آب تشــکیل می دهــد. بنابرایــن کاهــش مصــرف آب یــا افزایــش 
اتــالف آب در اوایــل پــرورش اثــر معنــی داری بــر عملکــرد آتــی پرنــده خواهــد 

داشــت.

 مدیریت جوجه ها بعد از 7 روزگی

ــرورش  ــت پ ــم، مدیری ــتار کنی ــن کش ــن پایی ــا را در س ــم مرغ ه ــر بخواهی اگ
مناســب در هفتــه اول و در ادامــه رونــد پــرورش ضــروری اســت. دمــای محیطــی 
زیــاد می توانــد مصــرف آب را بشــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد. در شــرایط معمــول 
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مصــرف آب دو برابــر میــزان خــوراك مصرفــی اســت )1/8 در مقابــل 1( ولــی در 
شــرایط محیطــی گــرم ایــن میــزان مصــرف تــا ســه برابــر افزایــش می یابــد.

ــه  ــر درج ــه ازای ه ــرف آب ب ــانتی گراد، مص ــه س ــاالی 21 درج ــای ب در دم
ســانتی گراد 6 درصــد افزایــش می یابــد. اندازه گیــری میــزان آب و خــوراك 
مصرفــی روزانــه مهــم اســت و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه آیــا پرنــدگان 

ــودار 3(. ــه )نم ــا ن ــد ی ــرف می کنن ــوراك مص ــی آب و خ ــدازه کاف به ان

نمودار 3- میزان مصرف آب به ازای هر پرنده در روز در دماهای مختلف

 مدیریت جوجه ها در سن 8 تا 14 روزگی

مدیریـت دمـا و هـوا در ایـن مرحلـه از زندگـی ضـروری اسـت. زمانی کـه از یک 
قسـمت سـالن بـرای جوجه ریزی اسـتفاده کرده اید، بایـد آن را بتدریج بـاز کنید و 
در روز چهاردهـم تمـام سـالن را در اختیـار جوجه ها قـرار دهیـد. بزرگ ترین خطر 
در ایـن مرحلـه تهویـه زیاد اسـت؛ زیرا این عمـل موجب ایجاد جریان هـوا در داخل 
سـالن می شـود و احتمال سردشـدن و بروز بیماری های تنفسـی را افزایش خواهد 

داد، بخصـوص اگـر سیسـتم تهویه از نوع تونلی باشـد.
ــه  ــه ای باشــد کــه خــوراك در حجــم کــم و ب ــه گون مدیریــت خــوراك بایــد ب
ــه  ــود ک ــب می ش ــن کار موج ــرد. ای ــرار گی ــده ق ــار پرن ــاد در اختی ــات زی دفع
ــار جوجه هــا باشــد و از تجمــع گــرد و خــاك در  ــازه در اختی همــواره خــوراك ت
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دانخــوری ممانعــت شــود. زمانــی کــه بافــت خــوراك از کرامبــل بــه پلــت عــوض 
ــوص  ــرد، بخص ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــده تح ــه پرن ــش وزن روزان ــود، افزای می ش
اگــر درصــد زیــادی از دان پلت شــده خــرد شــده باشــد. در ایــن حالــت به دلیــل 
اینکــه پرنــده در مصــرف دان به صــورت انتخابــی عمــل کــرده و ذرات درشــت تر 
ــن  ــود. در ای ــاد می ش ــر ایج ــه بیش  ت ــی در گل ــد، غیریکنواخت ــرف می کن را مص

ــر باشــد. ــا 3 میلی مت ــد 2 ت ــت بای ــدازه دان پل ــه ان مرحل

 مدیریت جوجه ها در سن 15 تا 21 روزگی

ــر  ــا حداکث ــت انجــام شــود ت ــد بدق ــا بای ــت دانخوری ه ــه مدیری ــن مرحل در ای
رشــد حاصــل شــود. یکنواختــی خــوراك حفــظ شــود و مقــدار بافــت نــرم خــوراك 
ــز  ــت ری ــودار 4(. باف ــکل 15 و نم ــد )ش ــل برس ــده( به حداق ــای خردش )پلت ه
خــوراك، فضــای دانخــوری الزم بــه ازای هــر پرنــده را افزایــش خواهــد داد؛ زیــرا 
ــرد و  ــد ک ــرف خواه ــوردن ص ــذا خ ــرای غ ــری را ب ــان بیش  ت ــدت زم ــده م پرن
درنتیجــه، مانــع از مصــرف خــوراك توســط دیگــر پرنــدگان خواهــد شــد. ایــن امــر 
باعــث ایجــاد محدودیــت غذایــی در پرنــدگان ضعیــف می شــود. تــا رســیدن بــه 
ــر  ــه ازای ه ــانتی متر فضــای دانخــوری ب ــرم، 2 س ــی 1/5 کیلوگ وزن کشــتار یعن

قطعــه در نظــر بگیریــد.

شکل 15- ویژگی های پلت خوب
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نمودار 4- اثر نسبت ذرات نرم در خوراك بر عملکرد جوجه های گوشتی در سن 15 تا 35 
روزگی

 مدیریت جوجه ها در 22 روزگی تا کشتار

ــاال در جوجه هــای گوشــتی، اهمیــت  ــه ظرفیــت رشــدی بســیار ب ــا توجــه ب ب
ــاد اســت. ســرعت رشــد  ــرورش بســیار زی عوامــل محیطــی داخــل ســالن های پ
بــاال و افزایــش تولیــد گوشــت ســینه، حساســیت جوجه هــای گوشــتی را افزایــش 

داده اســت.
در ایــن مرحلــه به دلیــل تولیــد حــرارت زیــاد توســط پرنــدگان دمــای آشــیانه 
ــی  ــد بخوب ــه و خنک کــردن ســالن بای ــد. بنابرایــن مدیریــت تهوی افزایــش می یاب
انجــام شــود تــا منطقــه آســایش حرارتــی پرنــده به دســت آیــد. شــرایط محیــط 
بایــد بــه گونــه ای فراهــم شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه پرنــده به انــدازه 
کافــی خــوراك و آب مصــرف می کنــد. اگــر پرنــده دچــار تنــش گرمایــی شــود، 
شــروع بــه نفس نفــس زدن خواهــد کــرد و بــا ایــن کار قســمتی از انــرژی حیــوان 
ــم  ــم ک ــوان ه ــه اشــتهای حی ــد شــد، ضمــن اینک ــردن آن خواه صــرف خنک ک
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ــه بســیار مهــم اســت و عامــل  ــن مرحل ــه در ای می شــود )شــکل 16(. تراکــم گل
اصلــی در تعییــن تراکــم، کیلوگــرم وزن بــدن زنــده بــه ازای هــر مترمربــع اســت. 
در آب وهــوای گــرم تراکــم گلــه بــه دمــا و رطوبــت و تهویــه بســتگی دارد. تراکــم 

گلــه تــا زمــان کشــتار بایــد بــر اســاس ســن و وزن پرنــده تنظیــم شــود.

شکل 16- تنش گرمایی در پرندگان
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 نتیجه گیری

ــف  ــکات ظری ــه ن ــه ب ــایز توج ــرغ س ــد م ــرورش و تولی ــت در پ ــرای موفقی ب
ضــروری اســت. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در ایــن نــوع پــرورش عمــر یــک 
جوجــه گوشــتی بیــن 850 تــا 1000 ســاعت اســت و یــک روز، حــدود 3 درصــد 
ــن  ــت. ای ــی اس ــور توجه ــد درخ ــه درص ــد ک ــکیل می ده ــر آن را تش ــول عم ط
ــرای جبــران رشــد کــم ناشــی از کاســتی ها  ــن معنــی اســت کــه فرصتــی ب بدی
ــرورش در  ــت پ ــرغ ســایز مدیری ــد م ــدارد. در تولی ــت ضعیــف وجــود ن ــا مدیری ی
هفتــه اول بســیار حیاتــی اســت و چنانچــه ایــن مرحلــه از زندگــی خــوب مدیریــت 
شــود، بقیــه دوره پــرورش نیــز بــا موفقیــت دنبــال خواهــد شــد. پرورش دهنــدگان 
بایــد مطمئــن باشــند کــه بــرای بــروز حداکثــر پتانســیل ژنتیــک در جوجه هــای 
گوشــتی بــه بهتریــن شــیوه مدیریتــی نیــاز اســت. این امــر از طریــق فهــم نیازهای 
بیولوژیکــی پرنــده و انطبــاق مدیریــت بــرای حصــول حداکثــر افزایــش وزن روزانــه 

ــت. ــر اس امکان پذی
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