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مقدمه 

در سال 1370، تولید مرغ گوشتی در سطح جهانی 35 میلیون تن بوده 
اس��ت، این ظرفیت در س��ال 1390 به 81 میلیون تن افزایش داشته است. 
رتبه تولید مرغ گوش��تی ایران در س��طح دنیا در سال 1350، پنجاه وسوم، 
درس��ال 1380، پانزده��م و در س��ال 1390 ایران در رتب��ه هفتم و در کل 
ش��اخص جهانی در رتبه نهم قرار گرفته اس��ت. در سال1391 تولید گوشت 
م��رغ به بیش ازی��ک میلیون و نهصد هزار تن رس��ید. یعني حدود 2 درصد 
گوش��ت مرغ دنیا در ایران تولید شده است. در طي یک دوره40 ساله تولید 
گوش��ت مرغ ایران از 53 هزار تن به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تن 

رسیده یعني تولید 48 برابر شده است. 
در ایران بیش از 19000 واحد صنعتي مرغداری گوشتی با ظرفیت 330 
میلیون قطعه در هر دوره موجود است که در صورت مهیا شدن شرایط الزم 
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براي پرورش و انجام 4 دوره جوجه ریزي درس��ال، کشور پتانسیل تولید2/3 
میلیون تن گوشت مرغ آماده طبخ را دارا می باشد.

در حال حاضر اس��تان لرس��تان دارای تعداد 626 واحد صنعتي پرورش 
مرغ گوش��تي با ظرفیت 12/47میلیون قطعه در هر دوره اس��ت که س��االنه 
توانایی تولید 52000 تن گوشت مرغ را دارد. همچنین استان لرستان دارای 
16واح��د صنعتي پرورش مرغ تخمگذار ب��ه ظرفیت 561000 قطعه با توان 
تولی��د8400 تن تخم مرغ بص��ورت صنعتی، 5 واحد مرغ مادر گوش��تي به 
ظرفیت 185000 قطعه، 7 واحد پرورش ش��تر م��رغ به ظرفیت380 قطعه 
مول��د و7700  قطعه پرواري، 2 واح��د صنعتي پرورش بلدرچین به ظرفیت 
150000 قطعه پرورشي، 7 واحد صنعتي پرورش بوقلمون به ظرفیت28000 
قطع��ه، یک کارخانه صنعتي تولید جوجه ی��ک روزه به ظرفیت 13 میلیون 
قطعه در س��ال، 11 واحد کش��تارگاه طیور )مرغ( نیمه صنعتي و صنعتي به 
ظرفیت 28000 قطعه درس��اعت وتوان کشتار ساالنه 67 میلیون قطعه مرغ 

در300 روز کاری است. 
با توجه به وجود این پتانس��یل در استان لرس��تان وجود برنامه ریزی در 
جهت ارتقا سطح آموزش مرغداران، باال بردن بهره وری تولید و به روز کردن 

اطالعات و در نهایت بهبود مدیریت واحدهای مرغداری ضروری است.
  با بررس��ی مش��کالت واحدهای مرغداری استان لرس��تان، برای بهبود 
مدیری��ت مرغ گوش��تی در واحدهای مرغداری اس��تان لرس��تان موارد زیر 

پیشنهاد می شود:
1- بهسازی و نوسازی مرغداری ها شامل بهسازی ساختمان، تاسیسات و 

تجهیزات و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی.
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2- بهب��ود مدیریت تغذیه به منظور کاهش ضایعات و ضریب تبدیل دان 
به وزن زنده.

3- بهبود مدیریت پرورش. 
بهبود مدیریت بهداشت و کنترل بیماری ها.  -5

اهداف برنامه بهبود مدبریت واحدهای مرغداری استان لرستان 
 کاهش ضریب تبدیل دان مصرفی به وزن زنده

 کاهش میزان تلفات )درصد(
 کاهش وزن کشتار مرغ زنده

 کاهش سن دوره پرورش
 کاهش وزن مرغ کشتار شده

 استفاده ی حد اکثری از ظرفیت های تولید
 توجه به واحدهای تولیدی آسیب پذیر 

 کاهش زمان برگشت س��رمایه مرغدار حداقل به میزان 15روز در هر 
دوره و 60 روز درسال.

 
2-بهسازی و نوسازی مرغداری ها

در واحدهای مرغ گوش��تی استان لرستان مشکالت عدیده ای در سیستم 
تهویه، گرمایشی، سرمایش��ی و ... وجود دارد. در بیشتر واحدهای مرغداری 
به ویژه در واحدهایی که در سال های دورتر ساخته و طراحی شده اند از نظر 
محاس��به مقدار هوای ورودی، تعداد هواکش، قدرت هواکش، نوع سیس��تم 
تهویه مشکالت زیادی به چشم می خورد. اینجانب در طی چند سال ارتباط 
مس��تقیم با مرغداران منطقه با انجام محاسبات سرانگشتی این مشکالت را 
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در بیش��تر واحدها مشاهده نموده ام. موضوعی که این شرایط را بدتر می کند 
تفکرات مدیران واحدهای قدیمی است که چون سال ها با روش های قدیمی 
کار پ��رورش را انج��ام داده اند، به ش��دت با پذیرش روش ه��ای نوین مقابله 
می کنن��د. چون تعداد زیادی از واحدهای مرغداری را این واحدها تش��کیل 
می دهند باید با هماهنگ��ی مرکز تحقیقات، ترویج و معاونت بهبود تولیدات 

دامی راهکاری برای این واحدها فراهم شود.   

مرغداری سنتی با سیستم دانخوری دستی و تهویه عرضی

مرغداری بهسازی شده با دانخوری بشقابی و آبخوری نیپل
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بهسازی و نوسازی مرغداری ها شامل: تجهیزات گرمایشي، سیستم تهویه 
و هوادهي و بهس��ازي تأسیسات اس��ت. هرکدام از این بخش ها داراي شرح 

عملیاتي به شرح جدول زیر است.

شرح عملیاتعنوان عملیات اجرایيعنوان طرح

ی ها
دار

رغ
ی م

ساز
ونو

ی 
ساز

به

تجهیزات گرمایشي
اساس  بر  و نصب هیترجت  اصالح سیستم گرمایشي، گازرساني وگاز کشي مرغداري 

ظرفیت و قدرت هیتر

اتوماسیون تهویه

سیستم اتوماسیون تهویه شامل خرید ونصب هواکش و فن هاي سقفي و دیواري سازگار 

با اتوماسیون، نصب تابلوي کنترل و اتوماسیون واجد حداقل سنسورهاي مربوطه جهت 

تنظیم میزان رطوبت و دما درسالن، کابل کشي و نصب سایرکنترل گرها جهت بررسي 

وضعیت گاز مونواکسیدکربن، دي اکسید کربن، غلظت اکسیژن، آمونیاک و میزان گاز 

گوگرد در سالن پرورشي و در صورت نیاز نصب دستگاه ویژه کنترل و گزارش دهي از 

راه دور.

سیستم اتوماتیک هوادهي و 

بهسازي تاسیسات

شامل خرید ونصب پنجره هاي ورودي هواي اتوماتیک )اینلت ورودي هوا(،نصب موتور 

وینچ جهت کنترل و تنظیم اتوماتیک میزان ورودي هواي مورد نیاز با استفاده از برنامه 

نرم افزاري مربوطه و فرمان گیري از تابلوي اتوماسیون، عایق بندي دیوارها با مواد عایق 

نظیر نصب ساندویج پنل ویا مواد عایق پاششي و عایق بندي موضعي سقف ویا تعویض 

و عایق بندي کامل سقف سالن مرغداري.

جدول شرح عملیات اجرایي بهسازی و نوسازی در مرغداري ها

3- مدیریت تغذیه
در پرورش جوجه های گوش��تی تغذیه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. 
بهبود بازده خوراک معموالً با سودمندی ارتباط دارد. بیشتر معیارهای بهبود 
این شاخص س��ودمندی با باالنس و توازن بین انرژی و اسیدهای آمینه و با 
بهبود قابلیت هضم مواد مغذی ارتباط دارند. ولی نرخ بازده خوراک حتی بعد 

از این که خوراک مخلوط شد و تحویل مزرعه گردید نیز بهبود می یابد. 
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3-1- نگهداری مواد خوراکی
حفظ کیفیت خوراک طیور در انبار و یا س��یلوهای مخصوص بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. محافظت در برابر اکسیداس��یون، کپ��ک زدگی و نیز آلودگی 
از موارد مهم در حفظ کیفیت خوراک طیور می باش��ند. تمیز نگهداش��تن و 
بازدید مرتب از سیس��تم توزیع خوراک در سالن و ممانعت از هدر رفتن غذا 
از طریق تنظیم س��طح دانخوری ها در به دست آوردن ضریب تبدیل مناسب 

بسیار حائز اهمیت است.
کپک ه��ا مقادی��ر زیادی مواد مغ��ذی مصرف می کنند و مایکوتوکس��ین 
تولی��د می کنند. خوراک ه��ای کپک زده نه تنها غیر خوش خوراک هس��تند 
بلکه همچنین س��می نیز هستند. در بیشتر اوقات خوراک به سیلوهایی وارد 
می ش��ود که هرگز تمیز نیست. در آب و هوای گرم و مرطوب رشد کپک به 
آسانی اتفاق می افتد و حتی در سیلوهایی که ظاهراً خالی هستند، نقاط گرم 
وجود دارند. متصل ش��دن خوراک های قدیمی چس��بیده به سطوح داخلی 

سیلو می تواند به عنوان خمیرمایه برای بچ های خوراک تازه عمل کنند. 
اضافه کردن توکس��ین بایندر و ضد قارچ کافی نیست. سیلوها باید به طور 
دوره ای ضدعفونی و تمیز شوند. عاملی که به طور زیاد سبب افزایش بازدهی 
خوراک می ش��ود قرار دادن صحیح آبخوری ها در نزدیک دانخوری است ولی 

نباید اینقدر نزدیک باشند که سبب فساد خوراک شود.
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نمونه ذرت کپک زده              نمونه ذرت سالم و بدون کپک

کامال واضح است که آن مقدار از غذای حمل شده به سالن مرغداری که 
مس��تقیما مورد مصرف پرندگان قرار نگرفته در افزایش ضریب تبدیل غذایی 
مؤثر است. بی تردید امروزه به دلیل بهبود سیستم های مکانیکی تغذیه نسبت 
به سال های قبل، ضایعات غذا به عنوان یک عامل کم ارزش تر نسبت به سایر 
عوامل مؤثر در ضریب تبدیل غذایی در نظر گرفته می شود ولی همچنان در 
بس��یاری از واحدهای مرغداری مقدار زیادی اتالف خوراک به واسطه تنظیم 
نب��ودن دانخوری، شکس��تگی دانخوری و ... وجود دارد ک��ه بر روی ضریب 
تبدیل مؤثر اس��ت. به هیچ وجه باقی مانده دان دوره های پیش��ین را در انبار 
نگه داری و مورد اس��تفاده قرار ندهید و سعی کنید به اندازة مصرف خرید و 
انبار نمایید. این مس��ئله بخصوص در دوره هایی که گله دچار بیماری اس��ت 

مهم است و کانالی است برای انتقال همان بیماری به دورة بعدی. 

3-2- استفاده از دانخوری هایی که ضایعات خوراک ندارد.
هزین��ه کم همیش��ه یکی از عواملی اس��ت که س��بب می ش��ود مرغدار 
دانخوری هایی خریداری کند که کارایی کمی دارند )ضایعات خوراک دارند(. 
دانخوری ها باید طوری مدیریت ش��وند )تمیزس��ازی، ق��رار گرفتن صحیح، 
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3-3- ضریب تبدیل غذایی و عوامل مؤثر بر آن
ضریب تبدیل غذایی یا مقدار غذای مورد نیاز بر حس��ب واحد وزن برای 
اضافه شدن یک واحد به وزن زنده مرغ، شاخص متداولی است که در صنعت 
طیور جهت ارزیابی عملکرد نس��بی خوراک مورد استفاده پرورش دهندگان 
و ش��رکت ها ق��رار می گیرد. در حال حاضر جه��ت ارزیابي عملکرد یک نژاد 
در س��الن پرورش مرغ گوش��تي تنها ضریب تبدیل مطرح نبوده و محاس��به 

دانخوری اتوماتیک

فاصل��ه، تعداد پرنده به ازای هر دانخوری و ...( که در هنگام مصرف خوراک 
هی��چ رقابتی بین پرندگان برای خوردن اتفاق نیافتد. عاملی که به طور زیاد 
س��بب افزایش بازده خوراک اس��ت قرار گرفتن صحی��ح آبخوری نزدیک به 
دانخوری اس��ت. عالوه بر این تنظیم اتفاع دانخوری با توجه به س��ن پرنده و 
نیز تنظیم مقدار خوراک وارد شده به هر دانخوری از اهمیت زیادی برخوردار 

است و می تواند در جلوگیری از پرت خوراک مهم باشد.
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شاخص تولید مالک مي باشد که در برگیرنده فاکتورهایي چون درصد تلفات 
و ماندگاري گله، سن بارگیري، ضریب تبدیل و وزن نهایي است. این شاخص 
در کش��ورهایي چون انگلیس باالي 300 بوده و در ایران در شرایط متفاوت 
بین 220 تا 250 مي باش��د. هر چه  این عدد بزرگتر باش��د مالک مدیریت 

خوب پرورش گله جهت ارزیابي پایان دوره مي باشد. 
فرمول محاسبه شاخص تولید:

×                              /  10               

عوام��ل متعددی ضریب تبدیل غذایی یا میزان بازدهی غذا را تحت تأثیر 
قرار می دهند که این عوامل شامل:

 3-3-1- عوامل مربوط به تغذیه طیور
3-3-1-1- جیره 

طیور تا اندازه ای خوراک مصرف می کنند که انرژی مود نیاز آن ها تأمین 
ش��ود. بنابراین میزان انرژی جیره طیور گوشتی اثر مستقیم بر مقدار غذای 
مصرفی روزانه پرندگان دارد. طیوری که با جیره حاوی2900 کیلوکالری در 
کیلوگرم خوراک تغذیه می ش��وند در حدود 10 درصد بیش��تر از پرندگان با 
جی��ره حاوی3300 کیلوکالری در کیلوگرم غ��ذا مصرف می نمایند تا به این 
وس��یله کمبود انرژی جی��ره را جبران نمایند. این رابط��ه بین میزان انرژی 
جی��ره و مصرف غذا، هنگامی یک رابطه مس��تقیم و قابل پیش بینی اس��ت 
ک��ه جیره بطور کامل از نظر پروتئین، اس��یدهای  آمینه و دیگر مواد مغذی 

وزن زنده )گرم( درصد ماندگاری

ضریب تبدیل سن بارگیری
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ضروری تنظیم شده باشد تا از طریق مصرف روزانه این مواد احتیاجات الزم 
جهت رش��د بر طرف گردد. این احتمال وجود دارد که میزان انرژی محاسبه 
ش��ده از طریق جداول ترکیب غذا بطور دقی��ق مطابق با انرژی واقعی جیره 
نبوده و بس��ته به نوع و کیفیت مواد غذایی مورد مصرف بیش��تر و یا کمتر از 
میزان واقعی انرژی باش��د. اس��تفاده از مقادیر فراوان فرآورده هایی غذایی با 
منشاء دامی در تنظیم جیره طیور گوشتی ممکن است سبب ضریب غذایی 
بهت��ری گردد اما عدم در نظر گرفتن میزان دقیق انرژی این اجزا س��بب به 

بروز مشکالتی می شود.
در اواخر دهه 70 میالدی به واس��طه قیمت نس��بتا ارزان مواد غذایی با 
 منش��إ حیوانی در مقایسه با سویا، مشکل عمده ای به نام سندرم پرنده چرب 
)Oily Bird Syndrome( در طی��ور گوش��تی ایالت جورجیا ش��ایع گردید. 
اس��تفاده از فرآورده های فوق تا 15 درصد جیره و نیز پایین در نظر گرفتن 
میزان انرژی قابل متابولیسم این مواد سبب افزایش نسبت کالری به پروتئین 
در جیره ش��ده که این امر افزایش ذخایر چربی و بروز مشکل سندرم پرنده 

چرب را بدنبال دارد. 

سندرم پرنده چرب
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مکمل چربی یکی از مواد غذایی اس��ت که احتماال دارای بیشترین تأثیر 
در تغییرات انرژی جیره طیور گوش��تی می باشد. مکمل های چربی منحصراً 
جه��ت افزایش میزان انرژی به غذا افزوده می ش��وند اما اختالفات فاحش��ی 
در کیفی��ت این مواد وجود دارد. ای��ن امر به ویژه در مکملی بنام چربی های 
مخلوط ش��ده مش��اهده می گردد که در مواقعی دارای کیفیت بس��یار نازلی 
هستند. تقسیم بندی جیره بر اساس سن غلط است و بهتر است به جای آن، 
بر اس��اس وزن، به تغییر جیره اقدام ش��ود. این بدان لحاظ است که نیازهای 
جوجه متناسب با وزن آن تغییر می کند نه سن آن. لذا بهتر است در زمانی 
ک��ه میانگین وزن گله ب��ه ترتیب به 300 گرم، 1000 گ��رم، 1500 گرم و 
2000 گرم رس��ید، از 5- 4 نوع جیره اس��تفاده کرد. البته می توان بسته به 
ش��رایط مدیریت گله این تعداد جیره را کمتر یا بیشتر در نظر گرفت. نکات 

زیر را در تهیه این جیره ها در نظر بگیرید:
-  درصد پروتئین این جیره ها را  از 22 شروع کنید و در طی 5 جیره برای 

هر جیره یک درصد از میزان پروتئین آن بکاهید تا به 18درصد برسد. 
- میزان انرژی این 5 جیره را از 2850 کیلوکالری در هر کیلو دان شروع 

و به 3050 کیلوکالری در پایان دوره برسانید. 
- نس��بت انرژی به پروتئین در محاسبه ی جیره بسیار مهم است. چرا که 
میزان مصرف دان جوجه، نه بر اساس پروتئین دریافتی بلکه بر اساس انرژی 
دریافتی اس��ت. جوجه به محض آن که انرژی الزم را از جیره کس��ب کند، 

احساس سیری می کند و دان نمی خورد. 
 - در ه��ر جی��ره ب��ا تعویض ال��ک مخصوص ب��ر میزان درش��تی ذرات 

آن بیفزائید. 
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- هرچه میزان مخلوط کردن اجزای دان بهتر باشد، یکنواختی گله بیشتر 
و بهتر می شود. 

 - پی��ش از مص��رف ه��ر جیره جدید، نمون��ه ای از آن را جه��ت آنالیز و 
اطمینان از تعادل اجزای جیره و TVN آن به آزمایش��گاه بفرستید. این کار 
کم  هزینه و در عین حال س��ودمند و مفید اس��ت که متأسفانه مرغداران ما 
به آن توجه ندارند و فقط وقتی به مش��کل برمی خورند و در زمانی که مقدار 
زیادی از دان غیراستاندارد مصرف شده و لطمه خود را به گله وارد کرده، به 

فکر آن می افتند.
- از پودر ماهی به واس��طه داشتن اسید آمینه متیونین- که در سویا کم 
است- در جیره اس��تارتر استفاده شود. در جیره های بعدی می توان فقط از 

پروتئین گیاهی استفاده کرد. 

پودر ماهی
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- پودر گوش��ت به عنوان منب��ع پروتئین حیوانی به لح��اظ اقتصادی به 
صرفه است ولی خطر آلودگی میکربی )بخصوص سالمونال( دارد و بهتر است 
در جیره های پلت استفاده شود. به عالوه چون میزان کلسیم و فسفر آن زیاد 
است، باید میزان این مواد در پودر گوشت محاسبه و از کلسیم و فسفرجیره 

کاسته شود. 

پودر گوشت

3-3-1-2-  شکل و وزن حجمی خوراک
در مقایس��ه دان های آردی با یکدیگر، دانی که وزن حجمی بیش��تر دارد 
س��بب رش��د س��ریع تر پرندگان می گردد. همچنین دان پلت موجب ضریب 
تبدی��ل خوراک بهتری می گردد زیرا جهت اخذ غذا به وس��یله پرنده انرژی 
کمت��ری صرف می گردد. یک��ی از عوامل مؤثر در ضری��ب تبدیل غذایی در 
پرورش طیور گوشتی، کیفیت غذای پلت شده است که به پرندگان خورانده 
می ش��ود. اختالف عمده ای در میزان رش��د و ضریب تبدیل غذایی پرندگان 
تغذیه شده با غذای پلت شده و غیر پلت وجود دارد. علت این اختالف صرف 
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مقادیر فراوان انرژی جهت اخذ غذا به وسیله پرندگانی است که با غذای پلت 
نشده تغذیه می شوند. البته مزیت های مهم دیگری نیز در غذای پلت نسبت 
به خوراک غیر پلت وجود دارند. اگر چه ممکن است کیفیت غذای پلت شده 
بالفاصله پس از خروج از دهانه آس��یاب خوب به نظر برس��د، اما در حقیقت 
این کیفیت باید به هنگام مصرف غذا بوسیله پرنده در سالن مرغداری وجود 
داش��ته باشد. مش��اهدات در مزارع پرورش طیور داللت بر این دارد که باید 
جهت بهب��ود کیفیت غذای پلت ش��ده هنگام عب��ور از تراف های دانخوری 

کوشش نمود تا کیفیت پلت حفظ شود.

دان پلت
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3-3-1-3-برنامه خوراک دهی
تحقیقات نش��ان می دهد که خوراک دهی طبق یک برنامه زمانی موجب 
بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود. طبق چنین برنامه ای، مرغ های گوشتی 
در چهار تا شش وعده در روز مقادیر کافی خوراک دریافت می دارند و پس از 
اتمام خوراک موجود به مدت کوتاهی و کمتر از یک ساعت غذایی در اختیار 
آن ها قرار نمی گیرد. عدم دسترس��ی به غذا موجب تحریک اش��تها در نوبت 
بعدی می ش��ود. اگر چه اصول خوراک دهی طبق برنامه زمانی بس��یار واضح 
می باش��د اما این ام��ر نیازمند دقت فراوان و مدیریت صحیح می باش��د. اگر 
پرندگان مدت زیادی گرس��نه بمانند موجب کاهش عملکرد آن ها می گردد. 
تعداد کافی دانخوری جهت تغذیه مرغ ها در یک زمان از ضروریات این روش 
است. بطور معمول توصیه می گردد این روش توام با یک رژیم نوری مناسب 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. در مورد دان پلت رعای��ت میزان خوراک مصرفی 
روزان��ه اهمیت دارد که برای جوگیری از بیماری آس��یت و س��ایر اختالالت 
متابولیکی بر اس��اس وزن مرغ، وضعیت گله، ش��رایط س��الن و نوع مدیریت 
باید مقدار خوراک مصرفی روزانه محاس��به و تغذیه شود. بر اساس تجربیات 
اینجانب در صورت اس��تفاده از دان پلت بهتر است که مقدار مصرف خوراک 
را ح��دود 10 درصد کمت��ر در نظر گرفت. با ای��ن کار ضریب تبدیل غذایی 
اندک��ی بهبود می یاب��د و از طرفی امکان و قوع اخت��الالت متابولیکی نظیر 

آسیت کاهش می یابد. 

3-3-1-4- خطرات جیره های با تراکم زیاد
به طور خالصه جیره های تغذیه شده به جوجه های گوشتی خیلی متفاوت 
اند که بستگی به قابلیت دسترسی و هزینه مواد خوراکی، اندازه پرنده، فصل، 
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تقاضای بازار و .... دارند. بیشتر متخصصین تغذیه جیره ها را بر اساس حداقل 
هزینه، رشد قابل قبول و ضریب تبدیل خوب، طراحی می کنند.

نتایج مطالعات پژوهشی نشان می دهدکه تغذیه جیره های غلیظ با انرژی 
باال به جوجه های گوش��تی می تواند سبب افزایش بیماریهای مربوط به رشد 
مثل آسیت، SDS و مشکالت فلج پا شود. تغذیه جیره های رقیق تر )جیره های 

کم انرژی( می تواند این مشکالت را کاهش دهد.
جیره های استارتر که در آن رشد اولیه اندکی کاهش می یابد و انرژی قابل 
متابولیس��م آن ها حدود 2850 کیلوکالری و س��طح پروتئین آن 21 درصد 
است معموالً برای رشد مناسب و به حداقل رساندن مشکالت مربوط به رشد 

مناسب هستند.
ب��ا فرض این که در جیره های با غلظت کمتر، کاهش وزن زیادی در وزن 
کش��تار نمی دهند، سود اضافی آن ها کند ش��دن رشد اولیه است که ممکن 
اس��ت اندکی ب��ازده خوراک را بهب��ود دهند و در نتیجه س��بب کاهش نیاز 
نگهداری شوند. بعضی تحقیقات نشان می دهد که بیشتر افت وزن حاصل از 
 .)2005 ،lesson و sumerse( محدودیت خوراک اولیه می تواند جبران شود
این مفهوم همان رشد جبرانی است و هنگامی که محدودیت خوراک در طی 
اواسط یا اواخر دوره پرورش باشد جبران وزن از دست رفته دیده نمی شود.

دو نتیج��ه مه��م محدودیت اولی��ه خوراک یا کاهش س��طح مواد مغذی 
عبارت از زنده مانی بهتر و کاهش اختالالت متابولیکی مثل آس��یت، SDS و 
مش��کالت پا هستند. دوباره تأکید می شود که محدودیت نباید طوری شدید 
باش��د که اثرات معنی داری در وزن نهایی بازار داشته باشد. اگر نرخ رشد به 
ط��ور زیادی کاهش یابد، هزینه مرب��وط به کاهش وزن یا زمان اضافی مورد 
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نیاز برای رس��یدن به وزن بازار ممکن است بیشتر از  سود حاصل از کاهش 
مرگ و میر یا شیوع بیماری باشد.

3-3-1-5-افزودنی های غذایی
اضافه نمودن آنزیم به جیره طیور س��بب افزای��ش قابلیت هضم، کاهش 
ویس��کوزیته مواد غذایی در داخل روده و بهره گیری حداکثر از مواد مغذی 
خوراک توس��ط پرندگان ش��ده و تأثیر قابل توجهی در بهبود ضریب تبدیل 

دارد.
نش��ان داده شده اس��ت افزودن س��ولفات مس به جیره طیور گوشتی به 
نحوی که سبب افزایش سطح مس بیش از احتیاجات تغذیه ای شود، میزان 
رش��د و ضری��ب تبدیل غذایی طیور را بهبود می بخش��د. مکانیس��م این اثر 
مس مش��خص نیست اما احتماال خاصیتی شبیه آنتی بیوتیک دارد زیرا ثابت 
گردیده که افزایش مقادیر مس در بس��تر س��بب کاهش جمعیت میکروبی 
می ش��ود. تحقیقات نش��ان داده است که اس��تفاده صحیح از اسیدهای آلی، 
پروبیوتیک ه��ا و پری بیوتیک ها در خوراک طیور عالوه بر آثار س��ودمند در 
کنت��رل فلور میکروب��ی روده، در تحصیل عملکرد بهت��ر و نیز بهبود ضریب 

غذایی طیور گوشتی مؤثر می  باشند.
طی تحقیقات جدید نش��ان داده ش��ده است که با اس��تفاده از بتائین که 
یک عصاره طبیعی از چغندر قند می باشد می توان اثرات منفی تنش گرمایی 
در طی��ور را کاه��ش داد و ضریب تبدیل غذایی ب��ه میزان 6/5 درصد بهبود 
بخش��ید. بدلیل این که بتائین یک اسمولیت )Osmolyte( است به پرنده در 
نگهداشتن مؤثرتر آب کمک می نماید و در نتیجه انرژی بیشتری صرف رشد 

خواهد شد. 
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دریک تحقیق دانش��گاهی انجام ش��ده درکش��ور یونان، هنگامی که دما 
به 40 درجه س��انتی گراد رس��ید ضریب تبدیل غذای��ی پرندگانی که جیره 
ح��اوی بتائی��ن دریاف��ت داش��ته بودند در س��ن 42 روزگی مع��ادل 1/73 
 ب��اوزن 1/99 کیلوگرم بود درحالی که گروه ش��اهد ضری��ب تبدیل 1/85 با 
وزن 1/92 داش��تند. مصرف جوش ش��یرین به میزان 2 کیل��و در تن باعث 
کاهش تنش گرمایی و افزایش رشد می شود. رشد اولیه گله بسیار مهم است. 
لذا تأمین رشد مناسب در هفته اول، کل نتیجه گیری مرغدار در پایان دوره 
را تحت الش��عاع قرار می دهد به گونه ای که هر 10 گرم اضافه وزن در هفته 

اول، اختالفات وزنی معادل 60 گرم را در پایان دوره به وجود می آورد. 
اس��یدی کردن روده مانع رش��د ای کوالی و نیز باعث هضم و جذب بهتر 
مواد غذایی در دستگاه گوارش می شود. البته به جای پروبیوتیک ها می توان 
از اس��یدهای آلی مثل اس��ید الکتیک و اسید پروپیونیک و اسید سیتریک و 

اسید بنزوئیک هم استفاده کرد. 

3-3-2- عوامل فیزیولوژیکی
3-3-2-1-جنس و سن

به طور فیزیولوژیکی خروس ها نسبت به مرغ ها دارای سرعت رشد بیشتر 
و ضری��ب تبدیل بهتری هس��تند و از طرفی نیازه��ای تغذیه ای در نر و ماده 
متفاوت اس��ت. بنابراین توصیه می ش��ود برای دسترسی به عملکرد بهتر، در 
ص��ورت امکان جوجه های نر و ماده به صورت جداگانه و بر اس��اس نیازهای 
اختصاص��ی پرورش یابند. با باالرفتن س��ن به دلیل افزایش وزن بدن نیاز به 
انرژی بیشتر شده و ضریب تبدیل افزایش می یابد و در نتیجه توصیه می شود 

که تا حد ممکن در وزن پایین اقدام به فروش مرغ نمایید. 
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جوجه های هم سن ولی با جنس متفاوت

3-3-2-2- میزان فعالیت 
پرندگانی که فعالیت فیزیکی زیادی انجام می دهند انرژی بیشتری مصرف 
نموده و در نتیجه رش��د بافت های آن ها ب��ه تعویق می افتد. بنابراین فعالیت 
نسبی گله اهمیت بسزایی در ضریب تبدیل غذایی خواهد داشت. نشان داده 
ش��ده اس��ت که نوع برنامه نور در ضریب تبدیل غذایی طیور گوش��تی مؤثر 
است. پرندگانی که طی روز در معرض روشنایی کامل قرار می گیرند، ضریب 
تبدیل غذایی باالتری نسبت به پرندگانی با اعمال خاموشی دارند، عقیده بر 
این است که علت افزایش بازده غذایی در پرندگان تحت برنامه خاموشی به 

واسطه کاهش فعالیت پرندگان طی ساعات تاریکی است.

3-3-2-3- اندازه جوجه
ان��دازه تخم مرغ و بالطبع اندازه جوج��ه به هنگام خروج از تخم می تواند 
می��زان رش��د در زمان فروش را تحت تأثیر قرار ده��د. جوجه های حاصل از 
مرغ های مادر جوان میزان رش��د کمتری نس��بت ب��ه جوجه های حاصل از 

مرغ های مادر مسن تر دارند 



بهبودمدیریتواحدهایمرغداریاستانلرستانبخشاول)مدیریتخوراکوخوراکدهی(  26

3-3-2-4-رفتارهای اجتماعی
پرندگان پاس��خ مطلوبی دربرابر رفتار مناسب نشان می دهند. طیوری که 
در یک محیط آرام و س��اکت پرورش می یابند عملکرد مطلوب تری نسبت به 
پرندگان موجود در محیط های شلوغ و پر سروصدا دارند. استرس های وارد به 
پرندگان موجب صرف انرژی و در نتیجه کاهش رشد می گردد. کار کردن در 
داخل و اطراف س��الن مرغداری باید در کمال س��کوت و آرامش انجام پذیرد. 
هنگام راه رفتن در داخل سالن مرغداری تا حد امکان باید مزاحمت کمتری 
برای پرندگان ایجاد نمود. به یاد داش��ته باش��ید فعالیت غیرضروری پرندگان 

موجب صرف انرژی می شود که آن انرژی می تواند صرف رشد شود.

در هنگام حرکت در سالن به آرامی حرکت کنید
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دمای مناسب و پراکنش مناسب در سالن

3-3-3 عوامل محیطی
3-3-3-1-دما

مطالعات فراوان نش��اده داده اس��ت که افزایش درجه حرارت پیرامون از 
15/5 به 26/5 درجه سانتی گراد تأثیر مستقیم در مصرف انرژی روزانه دارد. 
در درج��ه حرارت پایین، مصرف انرژی بس��یار بی��ش از دمای باال بوده و در 
نتیجه ضریب تبدیل غذایی افزایش می یابد. این رابطه فقط تا دمای 27- 28 
درجه سانتی گراد صادق است. در این دما انرژی مورد نیاز به ازای هر واحد 
وزن بدن مجدداً افزایش می یابد تا بدین وس��یله پرنده قادر به س��رد نمودن 
بدن خود و تحمل درجه حرارت باال باشد. بنابراین پرورش دهنده باید تا حد 
امکان جهت ثابت نگه داش��تن درجه حرارت محیط کوش��ش نماید تا از این 

طریق انرژی کمتری جهت تثبیت دمای طبیعی بدن مورد نیاز باشد.
اصل اساس��ی در تنظیم حرارت س��الن، راحتی و آس��ایش جوجه است. 
راحتی و آس��ایش جوجه هم یعنی این که جوجه دهن نزند، بال هایش را به 
دلیل گرما از هم باز نکند و از طرف دیگر جوجه ها در دل هم نروند و به بیان 
دیگر جوجه ها حداکثر پراکندگی یکنواخت را در س��طح سالن داشته باشند. 

نه کنار دیوارها تجمع کنند و نه کنار بخاری ها. 
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 بر اساس تجربیات اینجانب حرارت سالن را از 33 درجه شروع کنید. در 
روز چهارم به 30 برس��انید و در هفته دوم به 28 و 29 و از آن پس هفته ای 
2 درجه از دما بکاهید تا درجه در س��ن 30 روزگی به 22 درجه برس��د. از 
آن پس حرارت مناس��ب تا پایان دوره 22 تا 20 درجه سانتی گراد است. اگر 
جوجه را از 42 روز و وزن 2 کیلو، بیش��تر نگهداری کنیم می توان حرارت را 

تا 18 درجه هم کاهش داد. 
خطر سرماخوردگی در 2 هفته اول زیاد است که جوجه را تهدید می کند. 
به خصوص در ده روز اول اگر دما زیر 28 درجه بیاید، جوجه در معرض خطر 
قرار می گیرد. این بدان جهت اس��ت که جوج��ه در این مدت قدرت کنترل 
درج��ه حرارت بدن خود را ندارد و س��قوط درجه ح��رارت به زیر 28 درجه 
باعث می ش��ود حرارت بدن جوجه از 38 درجه به 28 درجه برس��د و جوجه 
س��رما بخورد که در این صورت جمع و جور کردن گله بس��یار دشوار خواهد 
بود. در روزهای واکسیناسیون حرارت سالن باید 1 تا 2 درجه بیشتر از حالت 
عادی باشد. 3 عدد توموتر در ابتدا، وسط و انتهای سالن ب�رای کنترل درجه 
ح�رارت در ارتفاع 15 سانتی متری نصب کنید. در شرایطی که تنش گرمایی 
وجود دارد باید کاری ک��رد که انرژی جیره بدون افزایش گرمای متابولیکی 
زیاد شود. به این منظور چربی جیره را افزایش و پروتئین آن را کاهش دهید. 
آب خنک در اختیار جوجه ها گذاش��ته  شود و قالب های یخ در تانکرهای آب 
انداخته  ش��ود. تانکرهای آب عایق بندی  ش��وند و 6 ساعت قبل از اوج گرما، 

غذا و دان قطع  شود.
جوجه های تازه هچ ش��ده قادر به تنظیم کامل دمای بدنش��ان نیس��تند. 
عوامل بعد از هچ مثل افزایش وزن بدن، کاهش مس��احت س��طح به نسبت 
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توده بدن و رش��د ک��رک و پرها به تدری��ج در تنظیم ح��رارت ایفای نقش 
می کنند. جوجه ها تا س��ن یک و دو هفتگی به طور کامل هم دما نمی شوند. 
توانایی جوجه های گوش��تی برای تنظیم دما یک اثر مستقیم موثر بر رشد و 
راندم��ان دارد و بنابراین جوجه های در معرض حرارت پایین با افزایش تولید 

حرارت انرژی زیادی برای گرم شدن از دست می دهند. 
افزایش مرگ و میر، در ابتدا به علت افزایش وقوع آس��یت در جوجه های 
گوشتی پرورش یافته در دمای پایین گزارش شده است. اگر چه هوای سرد 
و دمای س��رد پرورش س��بب افزایش مصرف خ��وراک و افزایش خون بدن 
می ش��ود، این ها یکی از عوامل مهمی هستند که س��بب افزایش حساسیت 

پرنده به آسیت می شود. 
دمای پایین عالوه بر افزایش مصرف خوراک سبب افزایش نیاز متابولیکی 
به اکس��یژن می ش��ود، افزایش به اکس��یژن در دمای پایین همراه با نیاز به 
متابولی��زه کردن مقادی��ر زیادی از خوراک مصرفی ب��رای حفظ دمای بدن، 

شرایط ایده آلی برای مشکل آسیت فراهم می کند.
زمان��ی که جوجه ها در تماس ثابت با بس��تر هس��تند، دمای کف س��الن 
جوجه های گوشتی مهمتر از دمای هواست. گرم کردن اولیه سالن جوجه های 
گوش��تی به ویژه در هوای سرد مهم اس��ت. در طی فرایند گرم کردن سالن 
فن های گردشی )چرخشی( برای حرکت هوای گرم به پایین سقف و حرکت 
آن به کف س��الن مفید و مؤثرند. اگر س��الن قبل از ورود جوجه ها به خوبی 
گرم نش��ده باش��د، دمای کف س��النی که با حرارت مش��عل هیتر گرم شده 
باش��د مستعد سرد شدن سریع می باشد. مشعل هیترها با سرعت هوا را گرم 
می کنند اما بعد از چند س��اعت گرم��ا را به دیوارهای جانبی و کف می دهد. 
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وجود س��طوح سرد در سالن جوجه های گوشتی سبب می شود که حرارت از 
جوجه ها به این سطوح سرد هدایت شود و امکان سرد شدن جوجه ها وجود 
دارد. اگر کف س��الن سرد باش��د یک ترمومتر موجود در بستر می تواند برای 
تعیین دما اس��تفاده می شود. در سالن هایی که با مشعل هیتر گرم می شوند 

دمای کف سالن باید 32 درجه سانتی گراد باشد. 
در هفته اول پرورش باید رفتار جوجه ها مدنظر باش��د. دما باید بر اساس 
رفتار جوجه تنظیم ش��ود. اگر جوجه روی هم انباش��ت می شود دمای سالن 
باید زیاد شود، اگر آن ها از منابع حرارتی دور شوند و بی حال به نظر رسیدند 

ممکن است خیلی سالن گرم باشد. 

3-3-3-2-تهویه
تهوی��ه و دم��ا در ارتباط با یکدیگر می باش��ند. در اغلب ش��رایط افزایش 
تهویه منجر به کاهش دما در س��الن مرغداری می شود. برای انجام تهویه به 
ویژه درفصل زمس��تان در مواردی نیاز به این می باش��د که دستگاه گرمایش 
س��الن به طور مداوم در حال کار کردن باش��د. متاسفانه برخی از مرغداران 
در فصل زمس��تان به منظور کاهش مصرف س��وخت، تهوی��ه کمتری انجام 
می دهند که این یک روش اش��تباه جهت کاهش هزینه سوخت است. هوای 
تازه برای مرغ های گوش��تی به اندازه خوراک و آب تازه واجد اهمیت اس��ت. 
سطح آمونیاک در سالن عامل دیگری است که می تواند ضریب تبدیل غذایی 
را در طیور گوش��تی افزایش دهد. گاز آمونیاک و سایر گازهای سمی در اثر 
تهویه ضعیف به ویژه در فصل زمس��تان در س��الن مرغداری تجمع می کنند. 
توصیه می ش��ود که پرورش دهندگان مرغ گوش��تی باید در فصل زمس��تان 
نی��ز عمل تهویه را به خوبی انجام دهند. عمل تهویه بس��تگی فراوان به نوع 
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س��اختمان،  رطوبت، شرایط بس��تر و غیره دارد. اگر اکسیژن هوا از 11درصد 
 کمتر ش��ود، مشکالت تنفسی ش��روع می شود. میزان CO2 س��الن باید زیر

0/2 درصد باشد.
کیفیت هوا یکی از مهمترین مشکالت مدیریت جوجه های گوشتی است. 
شاید به این علت است که کیفیت هوا قابل رویت نیست. تعیین بصری حجم 
و جهت هوای تازه که باید به س��الن وارد ش��ود مش��کل است. در طی هوای 
سرد نقش اولیه سیستم تهویه حذف آمونیاک و رطوبت از سالن است. برخی 

پرورش دهندگان اثرات مضر آمونیاک را دست کم می گیرند. 
بینی انس��ان قادر به تشخیص سطوح آمونیاک در حدود ppm 20 است. 
غلظت آمونیاک ppm 100-50 باعث می ش��ود که چش��م بس��وزد و اشک  
بریزد. به طور کلی س��طح آمونیاک ppm 25 س��بب کاهش رشد و افزایش 
ضریب تبدیل خوراک می شود. عالوه بر این وقوع بیشتر عفونت های ویروسی 
 5 ppm با س��طوح آمونی��اک در این محدوده رابطه دارن��د. غلظت آمونیاک 
)غیر قابل تشخیص توسط انسان( سبب سوزش و آسیب به پوشش محافظی 
دس��تگاه تنفس طیور شده و سبب افزایش حساسیت به بیماری های تنفسی 
می ش��ود. اگر منتظر باش��یم تا س��طح آمونیاک با بو کشیدن قابل تشخیص 
شود، حتماً برخی آسیب ها اتفاق می افتد. غلظت آمونیاک با رطوبت و دمای 
باال، ازدحام و تهویه ضعیف افزایش می یابد. در بیشتر موارد، آمونیاک اضافی 
در س��الن جوجه های گوش��تی به علت بس��تر مرطوب و تهویه ضعیف است. 
کلید به حداقل رس��اندن مشکالت آمونیاک و تأمین هوای با کیفیت خوب، 
کنترل رطوبت در س��الن است. تهویه برای حذف رطوبت و کاهش سطح نم 

در سالن مؤثرترین روش کیفیت مطلوب هواست. 
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تهویه مناسب با وارد کردن هوای بیرون نزدیک به سقف از طریق اینلت ها 
با یک س��رعت مساعد برای مخلوط کردن آن هوا با هوای گرم نزدیک سقف 
مؤثرترین روش برای تهویه اس��ت. سرعت حرکت هوا بین 500 تا 1000 پا 
)150 تا 300 متر( در دقیقه در اینلت کافی اس��ت. این س��رعت اجازه می 
دهد که هوای تازه وارد شده به سالن، حرکت آن در طول سقف سالن حفظ 
ش��ود و با هوای گرمی که در آنجا جمع ش��ده مخلوط شود. سرعت پایین تر 
هوا س��بب می شود که هوای سرد قبل از این که با هوای گرم سقف مخلوط 

شود به کف سالن سقوط کند و در نتیجه رطوبت بستر رخ می دهد.

نصب اینلت و سیستم تهویه در سالم مرغداری
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   ه��ر کیلوگرم م��رغ زنده احتیاج به جابجای��ی 7- 5 متر مکعب هوا در 
س��اعت در سالن توس��ط هواکش ها دارد و جابجایی این میزان هوا نیاز به 3 
س��انتی متر مربع ورودی هوا )هواده( به ازای هر متر مکعب هوا دارد. به این 
ترتیب برای یک سالن 10000 قطعه ای با جوجه هایی به وزن 2 کیلوگرم، نیاز 
به جابجایی 100000 متر مکعب هوا در یک س��اعت داریم )5×2×10000( 
که می تواند توس��ط 4 هواکش بزرگ 140 سانتی متری تأمین شود و از آن 
سو نیاز به 30 متر مربع هواده )cm 2300000=3×100000( دارد. معموالً 
در سیستم های تونلی این 30 متر مربع هواده در منتهی الیه طول سالن ها و 
هواکش ها در دیواره انتهای سالن کار گذاشته می شود. پدهای خنک کننده 
و هیترها هم در محاس��به ورودی هوا در زمس��تان و تابستان باید به حساب 
بیایند هوای س��الن باید جریان مالیمی داشته باشد ولی سرعت آن نباید از 
3 تا 4 متر در ثانیه بیشتر شود. برای اطمینان از جریان داشتن هوا می توان 
روبان های س��بک وزنی را به س��قف آویزان کرد و از میزان حرکت آن ها یه 

شدت جریان هوا پی برد. 

3-3-3-3- رطوبت سالن 
رطوبت س��الن به خص��وص در دو هفته اول مهم اس��ت. این بدان دلیل 
اس��ت که جوجه در جوجه کش��ی از رطوبت 70 و 80 درصد برخوردار بوده 
و اگ��ر به محیط��ی با رطوبت 10 و 20 درصد منتقل گ��ردد، دچار بی آبی و 
دهیدراتاسیون و وازدگی می شود. لذا سعی جدی نمائید که حداقل روزهای 
اول رطوبت سالن را باالی 60 درصد و پس از دو هفته باالی 50 درصد حفظ 
کنید. اس��پری کردن مرتب آب مفید است ولی در مناطق خشک استفاده از 
مه پاش الزم اس��ت تا رطوبت الزم ایجاد ش��ود. در مناطق خشک استفاده از 
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الکترولیت ها نسبت به سایر ویتامین ها باید در اولویت قرار گیرد. 
پده��ای خنک کنن��ده در مناطق گرم و خش��ک عالوه ب��ر ایجاد رطوبت 
مناس��ب، دمای سالن را هم کاهش می دهند. برای جابجایی هر 10000 متر 
مکعب هوا در س��اعت، 2 متر مربع پد با ضخامت 10 س��انتی متر الزم است. 
در واقع پدها نوعی سیستم خنک کننده مشابه کولر در ابعاد بزرگ تر هستند 
که هزینه شان از کولر کمتر و کارآیی شان از آن بیشتر است. سعی کنید این 
پد متحرک باش��د تا بتوانید در صورت افزایش رطوبت سالن یا نیاز به هوای 

بیشتر، آن را بردارید.

نحوه جریان هوا در سالن های دارای تهویه تونلی با پنجره در سر سالن

3-3-3-4- بستر
بس��تر راحت و نرم دو نقش مهم ایفا می کند. اوالً مانع از تماس جوجه با 
کف س��رد سالن و در نتیجه مانع س��رماخوردگی به خصوص در فصول سرد 
می ش��ود و دوم آن ک��ه مانع بروز مش��کالت در اندام حرکت��ی و" تاول های 

سینه ای" می شود. 
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  س��بوس برنج، پوشال چوب، کاه، ماسه و بس��تر مقوایی انواع بسترهای 
مورد اس��تفاده در مرغداری ها هستند. از پوش��ال و کاه به میزان 3 کیلو در 

تابستان و 5  کیلو در زمستان برای هر متر مربع می توان استفاده کرد. 
ُحس��ن رول های مقوای��ی در فقدان گرد و غبار، فق��دان آلودگی میکربی 
و قارچی و ارزانی اس��ت اما ممکن اس��ت کود سالن های دارای بستر مقوایی 
را نتوان به قیمت کود س��الن های دارای پوش��ال فروخت. عیب این بسترها 
یکی این اس��ت که به واسطه عدم نرمی ممکن است به موارد مشکالت اندام 
حرکتی بیافزایند و در فصول سرد هم حائل و عایق خوبی در مقابل سرمای 
کف نباش��ند. پوش��ال چوب این عیوب را ندارد ولی گران تر تمام می شود و 
ام��کان آلودگی قارچی آن- به خصوص در فص��ول بارانی و مرطوب- وجود 
دارد. ضم��ن این که خاک اره های مخلوط با آن می تواند عامل گرد و غبار و 

تحریک تنفسی هم باشد. 
   

بستر سالن با استفاده از رول مقوایی
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رطوبت زیاد بستر )باالی 25 درصد( باعث افزایش گاز آمونیاک و تحریکات 
تنفس��ی می شود. به عالوه زمینه ابتال به کوکس��یدیوز و افزایش موارد تاول 
س��ینه ای را فراهم می کند. رطوبت کم و خش��کی بستر )زیر 20درصد( هم 
باعث افزایش گرد و غبار می ش��ود. لذا رطوبت بستر باید به گونه ای باشد که 
به کف چکمه و کفش نچسبد و وقتی آن را مشت می کنیم به هم نچسبد و 

کلوخه و گلوله نگردد. 

بستر سالن با استفاده از پوشال چوب

رطوبت بس��تر به دالیل مختلف نظیر باال ب��ودن پروتئین، چربی و نمک، 
تراکم زیاد، نقص در تهویه، شل بودن و آبکی بودن مدفوع و ریختن آب روی 
بس��تر اس��ت که در هر مورد باید عامل اصلی رفع شود. پاشیدن آهک زنده 
)به میزان 1 کیلو برای هر 10 متر مربع( برای دفع رطوبت بسیار مؤثر است. 
همچنین امروزه از مواد جاذب رطوبت صنعتی به نام" زئولیت" هم اس��تفاده 
می ش��ود. )سه نمونه آن ها در بازار فارمیت و آنزیمیت و پرلیت هستند( این 
م��واد را هم می توان با دان مخلوط کرد )20 کیلوگرم در تن( و هم می توان 

به میزان 200 گرم در هر متر مربع روی بستر پاشید. 
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3-3-3-5- برنامه نوری
پرندگان خیلی به نور حس��اس هس��تند. در طبیعت پرندگان از تغییرات 
فصلی در طول روز برای مهاجرت، تولید مثل یا ذخیره انرژی برای استفاده های 
بعدی س��ود می برند. پرورش دهندگان طیور با دس��تکاری نور برای افزایش 
تولید تخم و افزایش رش��د از این حساسیت نور استفاده می کنند. دستکاری 
نوری در پرورش مرغ گوش��تی برای کنترل رش��د، بهب��ود بازدهی خوراک، 
کاهش مرگ و میر و کاهش هزینه برق اس��تفاده می ش��ود. مش��خص شده 
اس��ت که در برخی س��الن ها که پرن��دگان ضرورتاً با برنامه 23 س��اعت نور 
مداوم و یک س��اعت تاریکی پرورش می یابند نس��بت به جوجه های گوشتی 
با نور طبیعی )12 س��اعت نور و 12 س��اعت خاموشی( رش��د سریع تر بوده 
اس��ت. تراکم نور بیشتر از 10 فوت کندل )10 لوکس( سبب کاهش سرعت 
رش��د می ش��ود که این به علت تحریک فعالیت زیاد اس��ت. به همین خاطر 
برخی پرورش دهندگان به تدریج که پرنده بالغ تر می شود روشنایی را کمتر 
می کنند. به هر حال حفظ س��طح باالی روش��نایی 2/5 فوت کندن یا بیشتر 
)25 لوک��س( برای چند روز اول جهت تش��ویق پرنده ب��ه فعالیت برای پیدا 
کردن آب و خوراک مهم اس��ت. همچنین مشخص شده است که با استفاده 
از روش��نایی زمان بندی شده و با برنامه روش��نایی متناوب یک ساعت نور و 
یک ساعت تاریکی در طول روز بازده خوراک بهبود می یابد. این روش نور با 

افزایش فعالیت پرنده سبب بهبود بازده خوراک می شوند.
  ش��ب اول خاموش��ی ندهید تا جوجه بیش��تر به فضای س��الن و محل 
دانخوری و آبخوری آشنا شود. تا 5 روزگی برای هر متر مربع 5 وات )معادل 
60 لوکس( و پس از آن تا 20 روزگی 3 وات )معادل 36 لوکس( و بعد از آن 
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تا پایان دوره 1 وات )معادل 12 لوکس( نور محاسبه شود. معموالً مرغداران 
فکر می کنند نور بیشتر برای پرورش جوجه مناسب تر است. در حالی که نور 
زی��اد باعث تحرک جوجه و هدر دادن انرژی و افزایش ضریب تبدیل غذایی 

می گردد. 
برنامه های خاموشی مختلفی برای نژادهای مختلف جوجه گوشتی توصیه 
ش��ده است. اما در هرحال خاموشی امر الزمی اس��ت که باعث تخلیه کامل 
دستگاه گوارش و جذب بهتر مواد غذایی و کاهش ضریب تبدیل می شود. در 

حالی که پرخوری باعث دفع سریع تر و جذب کمتر مواد غذایی می شود. 
 

نوردهی در سالن طیور
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ب��ه نظر اینجانب بهترین برنامه خاموش��ی را باید ضمن آزمایش و خطا و 
تجربه انتخاب کرد. در س��الن های بسته ابزار خاموشی مؤثرتر است چون در 
طول روز هم می توان خاموشی مورد نظر را اعمال نمود و این امر به خصوص 
در روزهای گرم س��ال که جوجه تمایل به مص��رف دان ندارد، فرصتی برای 
خاموشی دادن است تا روشنایی دادن در ساعات خنک روز که جوجه به غذا 
خوردن رغبت بیش��تری دارد، صورت گیرد. به عالوه خاموشی های طوالنی 
12- 8 س��اعته برای کنترل رش��د سریع جوجه در س��ه هفته اول به منظور 
کاهش نارس��ایی های قلبی و عروقی در س��نین باالتر توصیه ش��ده است. به 
عبارت دیگر با کنترل رش��د جوجه از طریق افزایش خاموش��ی، به او مجال 
می دهیم که سیس��تم قلبی- عروقی و اسکلت بندی قوی تری داشته باشد و 
در نتیجه قلب و اس��کلت، افزایش رش��دهای بعدی را به راحتی تحمل کند 
و میزان آس��یت، س��کته و فلجی گله در ماه دوم پرورش کاسته شود. ارتفاع 
المپ ها تا 2 متر باش��د و در سالن های با عرض 12 متر، باید 3 ردیف المپ 

بسته شود. فاصله المپ ها از یکدیگر هم 3 و حداکثر 4 متر باشد. 

3-4- کیفیت آب
آب، مهمترین ماده مغذی قابل مصرف است، یک پرنده چند هفته بدون 
غ��ذا زنده می ماند ولی چن��د روز بدون آب می میرد. چنانچه در س��ال های 
گذشته نیز در مورد پرورش طیور نوشته شده است آب ماده مغذی فراموش 
شده است. در طی هچ و انتقال جوجه ها به سالن پرورش جوجه ها به آسانی 
دهیدراته می ش��وند. پس بنابراین بالفاصله بع��د از هچ باید جوجه های یک 
روزه به آب تازه و تمیز دسترس��ی داش��ته باشند. قبل از ورود جوجه ها باید 

آبخوری ها تمیز شست و شو شوند و از آب پر شوند. 
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دانس��تن مقدار آب مصرفی روزانه جوجه های گوش��تی مهم اس��ت. آب 
آش��امیدنی اغلب برای دارو دادن، واکسیناسیون، ویتامین ها و الکترولیت ها 
استفاده می شود، پس بنابراین، برای اطمینان از اینکه هر پرنده مقدار مناسب 

آب دریافت کند، برآورد مقدار آب مصرفی ضروری است.   
عالوه بر این نظارت بر مصرف آب روزانه یک گله و مقایسه آن با گله های 
گذش��ته یا با گله استاندارد می تواند به تولید کننده کمک کند که مشکالت 
را مدیریت کند که ممکن است نیازمند درمان یا تصحیح فعالیت ها باشد. 

ارتفاع خط آب برای باالنس مقدار آب مصرفی توسط پرنده و آب انتهای 
خط در س��الن مهم است. خط های آبی که ارتفاع زیادی دارند سبب کاهش 
مقدار آب مصرفی توس��ط پرنده می ش��وند، اگر خط آب ارتفاع کمی داشته 
باش��د مقدار آبی که به کف س��الن می ریزد زیاد است و بستر خیس می شود 
و در نتیجه آمونیاک زیاد و آلودگی زیاد می ش��ود. در مجموع اتفاع آبخوری 

باید طوری باشد که پرنده سرش را به طرف آبخوری بکشد.

تنظیم آبخوری نیپل
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آبخوری آویز و احتمال آلودگی بیشتر

اس��تفاده از آب تازه و تمیز در حصول ضریب تبدیل مناس��ب بسیار حائز 
اهمیت است. عملکرد طیور گوشتی در مرغداری هایی که از آب آلوده استفاده 

می کنند معموالً  پایین تر از میانگین می باشد. 
اعتقاد بر این است که سیستم های آبخوری بسته همانند نیپل در مقایسه 
با سیس��تم های باز همانند آبخوری های ناودانی و یازنگوله ایی موجب بهبود 
ضریب تبدیل می ش��وند. علت این امر ش��اید این باشد که در آبخوری  نیپل 
محافظت از آب در برابر آلودگی حاصل از گردو غبار، بستر، خوراک و مدفوع 
طی��ور اتفاق م��ی افتد. باید توجه نمود که برای تمی��ز نمودن آبخوری فقط 
خالی نمودن آب باقی مانده در آبخوری ها کافی نمی باش��د و این وسایل باید 
به صورت روزانه با استفاده از یک ماده ضدعفونی شستشو داده شوند. بدون 
در نظ��ر گرفتن نوع سیس��تم آبخوری، قبل از عملی��ات جوجه ریزی بایدآب 
موجود در سیس��تم تخلیه شده و آب کاماًل تازه دراختیار جوجه ها قرارگیرد. 
به خاطر داشته باشید آب مهمترین ماده مغذی برای هرموجود زنده است.
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ه��ر 6 ماه یک ب��ار کیفیت آب مصرفی به لحاظ میکرب��ی و مواد معدنی 
کنترل شود. آمیختگی فاضالب ها با آب چاه می تواند به درگیری های عفونی 
و بخصوص کلی باس��یلی در مرغداری منجر ش��ود. در هر سی سی آب میزان 
کل باکتری ها نباید بیشتر از 100 عدد و میزان کلی- فرم ها هم نباید بیشتر 
از 50 عدد باشد. غیراستاندارد بودن و باال بودن مواد معدنی هم به اثر واکسن 
لطمه می زند و هم می تواند با بعضی از آنتی بیوتیک ها تداخل داشته باشد. 
می��زان نمک و س��ایر مواد معدنی آب باید کنترل ش��ود و اگر آب دارای 
امالح زیاد و ش��ور باشد، از میزان امالح و نمک جیره به همان اندازه کاسته 
شود. دیده شده است که عدم توجه به این نکته بعضاً باعث مسمومیت نمکی 

گله گردیده است. 
 ضدعفون��ی آب مصرف��ی ب��ا کلر ب��ه میزان 2 ت��ا 3 قس��مت در میلیون 
)ppm 3-2( ضروری اس��ت. توجه داش��ته باشید هنگام مصرف واکسن های 

آشامیدنی، باید از آب بدون کلر استفاده شود. 
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