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  مقدمه

 يهانهي درصد كل هز60-70 يگوشت پرورش مرغيه در واحدهايتغذ
 گزارشات به ي هر چند، برخي در صنعت مرغدار.دهديل ميد را تشكيتول

 در كشور اشاره دارند، گزارشات يه و كمبود منابع خوراكي بودن تغذيناكاف
. دهندياز نشان ميش از نين واحدها را بي در اي مصرف مواد خوراكيگريد

ه يت تغذيري در خصوص نامناسب بودن مدي كليريگجهيهر حال در نتاما به 
كن با به يل. ران اتفاق نظر وجود دارديور در ايد كننده طي توليدر واحدها

مت، ي براساس حداقل قيسينورهيت جي از قابلي مختلفيها روشيريكارگ
 يسيره نوي مناسب، جي و نورياهيه، اعمال برنامه تغذي تهويهاستمياصالح س

ت مطلوب و يفي با كيهاه مورد پرورش، استفاده از نهادهيمطابق كاتالوگ سو
 در بهبود يتوان گام موثري مطلوب مياهيت تغذيري اعمال مديبه طور كل

به .  برداشتي پرورش دهنده جوجه گوشتي در واحدهاييل غذايب تبديضر
ن عوامل در يتر از مهميكي ييل غذايب تبديتوان گفت كه ضرين ميقي

گذار رين فاكتور تاثي بر اياديعوامل ز.  استي پرورشي واحدهايسودآور
 ي گوشتيها پرورش جوجهي در واحدهاييل غذايب تبديزان ضريم. هستند

ن عدد يشرفته اي پي است، حال آن كه كشورها2/2 تا 2ران حدود يدر ا
دهد يافته، نشان ميوسعه  تيسه با كشورهايدر مقا. باشدي م7/1ك به ينزد

 يياز آنجا. رسديور در كشورمان به مصرف مياز طيش از ني بيمواد خوراك
 قابل مالحظه است و يك دوره پرورش مرغ گوشتينه خوراك در يكه هز

ران يد در اينه توليرسند، لذا هزياز به مصرف ميش از نيز بي نيمواد خوراك
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ن موضوع امكان رقابت با يابد و اييم كاهش يورباال بوده و بالتبع آن بهره
 و مصرف ييجولذا صرفهران را سلب كرده است يا را از اي دنير كشورهايسا
د گوشت مرغ ي تولييش كارآي در افزايتواند نقش موثرينه خوراك ميبه

  .  داشته باشد
  

 ييل غذايب تبديعوامل موثر بر ضر

 ين سودمندييدر تع ي به گوشت مرغ عامل اصلييل مواد غذايزان تبديم
از ي مورد نيا مقدار غذاي ييل غذايب تبديضر.  استيور گوشتيپرورش ط

كه در صنعت  است يك واحد وزن، شاخص متداولي اضافه شدن يبرا
 خوراك مورد استفاده پرورش دهندگان ي نسبيي كارآيابيور جهت ارزيط

ك، يولوژيزينه شامل عوامل فين زمي موثر در ايعوامل اصل. رديگيقرار م
 يهاير افزودنيور، تاثيه و خوراك طي، موارد مربوط به تغذيتيريعوامل مد

ه ي نشريط. باشديها ميها و تلفات در مرغداريماريز كنترل بيخوراك و ن
 يهاات مربوط به هر كدام از عوامل فوق روشي جزئيحاضر، ضمن بررس

- ي مورد بحث قرار مي مرغ گوشتيها در گلهييل غذايب تبديربهبود ض
  .رنديگ

  
  ياهي عوامل تغذ-1

ل را ين پتانسي استفاده از ايط، چگونگيور و محيل رشد طيك، پتانسيژنت
-يه مربوط ميط پرورش پرنده به تغذي از محيبخش اصل. كنندين مييتع
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. كنديم را فراهم ه و اساس رشديره، پايت خوبٍ جيرين مديگردد، بنابرا
 و ي مواد خوراكيابيه را بهبود بخشد، ارزيت تغذيريتواند مدي كه ميروش

ه شده، دفع يش ازحد تغذي بييمواد غذا. ها استرهيق جيفرموله كردن دق
ز رشد و سالمت پرنده را به خطر ي نيشوند و كمبود مصرف مواد مغذيم
م ي تنظيد به نحويها بارهي، جواناتير حيور مانند سايره طيدر ج. اندازديم

د ين مواد نباين لحاظ، ايبد. دين نماي را تامياجات مواد مغذيشود كه احت
 در ي انرژينيور مقدار معيط. ور مصرف شوندياز طيد كمتر از نيشتر و نبايب

افت كردند، خوردن را ي را دري انرژيني مقدار معيروز مصرف كرده و وقت
ن يتامي و وين، مواد معدنين حالت پروتئي ا اگر دريكنند، حتيمتوقف م

 كه ين هر ماده مغذيبنابرا. افت نكرده باشندياز خودشان را هم دريمورد ن
خورند، وجود داشته ي كه مين خوراكيد در مقدار معيور الزم دارند بايط

ن، ي به پروتئي از جمله نسبت انرژيين تعادل غذاين چنديعالوه بر ا. باشد
ره يد در جينه وجود دارد كه بايد آميفسفر و تعادل انواع اسم به ينسبت كلس

  ). 8(ت شود ي رعايسينو
  

  رهين خام جي به پروتئي نسبت انرژ- 1-1

ه، مقدار ي بسته به سوييره غذاين جي به پروتئينسبت مقدار نسبت انرژ
 است كه ياما در هر حال ضرور.  متفاوت استيطيط محيد، سن و شرايتول

ن يبنابرا. م شوديره تنظياز در جي مورد نيطابق با مقدار انرژن ميسطح پروتئ
سپس . م شوديسم تنظي قابل متابولين مقدار انرژيترنهي بهيد برايره بايج
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ن موضوع به عنوان يا. ن گردديين تعي به پروتئين نسبت انرژيترمناسب
ه سم بي قابل متابولينسبت انرژ. ن شناخته شده استي به پروتئيتعادل انرژ

ره ي و ج150ره رشد ي، ج135ره شروع كننده يدر جوجه كاب، در جن يپروتئ
ه حاضر در ين براساس مطالعات نگارنده نشريهمچن. باشدي م160 يانيپا

ن شاخص يشتريبل ي در استان اردبي پرورش دهنده جوجه گوشتيواحدها
 به ي نسبت انرژي دارايهارهيه شده با جيد در گروه تغذي تولييكارآ

 كمتر ين آن در گروه داراين خام مطابق استاندارد كاتالوگ و كمتريوتئپر
  ).4-37-13-92161؛ پروژه شماره 3(د ياز استاندارد كتابچه مشاهده گرد

  
  ي شكل خوراك مصرف-1-2

.  داردياديت زي اهمي گوشتيهاه جوجهي در تغذينوع دان مصرف
 و پلت انجام يآردره ي جي بر رويقاتيتحق) 1998( و همكاران ينيآشاراج

 در گروه مصرف كننده پلت بهتر يي غذايدادند و گزارش كردند بازده
نه و كاهش يش درصد سيره موجب افزاين پلت كردن جيهمچن. است

 ازجمله ي متعدديهاتيمز) 2 (يازغد. دي گرديرخوراكيش غيدرصد آال
 يهايخت و پاش دان در هنگام حمل و نقل و در دان خوري از ريريجلوگ
، يش خوشخوراكيعات خوراك، افزاي و كاهش ضاي مرغداريهاواحد

 و يها، انرژو استاتي، كوكسدي، معدنينيتامي كامل مواد ويكنواختي
 و ييل غذايب تبدي از گرد و غبار در سالن، بهبود ضريري، جلوگينيپروتئ

-ين براساس بررسيهمچن. ن نوع دان ذكر كردندي استفاده از ايعملكرد برا
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از )  درصد2/55 (يميش از نيبنجام شده توسط نگارنده پروژه حاضر  ايها
 و ي به شكل آرديي غذايهارهيل از جي مورد مطالعه در استان اردبيواحدها

خرد شده به صورت (آنها از شكل پلت )  درصد60/27(ك سوم يب يقر
 ؛ 3(كنند يه دوره پرورش استفاده مي در بقيدر هفته اول و آرد) كرامبل

  ).4-37-13-92161 ژه شمارهپرو
  

  يت آب مصرفيفي ك-1-3

 ي در حالت معمول دو برابر غذاي جوجه گوشتيمقدار آب مصرف
دن آب يزان آشاميم. ابدي يش مي است هرچه درجه حرارت افزايمصرف

 برابر مقدار غذا 4-3 درجه به 40تا  30 افته و در حرارت باالتر از يش يافزا
ه ي كه در تغذيتيرغم اهمي عليين ماده غذايتر عنوان حساسآب به. رسد يم
 به آن توجه يرد و تنها هنگاميگيور دارد معموال كمتر مورد توجه قرارميط
 مانند ياد بودن امالحيز.  باشديماريا بيوان دچار مشكل ي شود كه حيم

ت و يفيها باعث كاهش كها، كلر و فسفاتها، سولفاتتراتيها، نكربنات
ن ي آريت پرورش جوجه گوشتيري مدي راهنما.گردديم آن يخوشخوراك

لوگرم گزارش يگرم در كيلي م180 تا 60 آب را يسطوح مناسب سخت) 1(
 آب و با كاهش اثر يهاتواند سبب رسوب مواد در لولهي آب ميسخت. كرد

ه مخازن آب، ي، تخلينيرزمي منابع آب زي آلودگ. كننده شوديمواد ضدعفون
ده مرغداران آب مزارع خود را مورد ي موجب گرد آب،يني و سنگيشور
د مورد ي سال مرتباً بايت آب در طيفين منظور كيبد. ش قرار دهنديآزما
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 ين آلودگي و مقدار امالح و همچنينيزان سنگيرد و از نظر ميش قرار گيآزما
  . رديزا مورد كنترل قرار گيماري و بيكروبيآن با عوامل م

  
 يده برنامه خوراك-1-4

دن به رشد ي رسيه ورود جوجه براي به غذا در ساعات اوليسترسد
ستم ي، مانع از پاسخ مناسب سي به مواد مغذيعدم دسترس. مطلوب، مهم است

زان مقاومت بدن نسبت به يتاً در ميگردد و نهايون ميناسي به واكسيمنيا
ود شيه ميل توصين دليگذارد، به همير مي تأثيها در تمام طول زندگيماريب

ح در ي مناسب و برنامه صحيهاكه از دان كامل استفاده گردد و با اتخاذ روش
 يك اشتهاي جهت تحري كار دقت كافيع دان و چگونگي توزيهانوبت

ك برنامه ي طبق يدهدهد كه خوراكي نشان مقاتيتحق. ديها بعمل آجوجه
- ، مرغيان برنامهيطبق چن. شودي مييل غذايب تبدي موجب بهبود ضريزمان

افت ي خوراك درير كافي در چهار تا شش وعده در روز مقادي گوشتيها
ك ي و كمتر از يدارند و پس از اتمام خوراك موجود به مدت كوتاهيم

 به غذا موجب يعدم دسترس. رديگيار آنها قرار نمي در اختييساعت غذا
اگر چه اصول . شوديل غذا به سالن مي تحويك اشتها در نوبت بعديتحر

ازمند دقت ين امر نيباشد اما ايار واضح مي بسي طبق برنامه زمانيدهخوراك
 گرسنه بمانند يادياگر پرندگان مدت ز. باشديح ميت صحيريفراوان و مد

ه ي جهت تغذي به اندازه كافيدانخور. گردديموجب كاهش عملكرد آنها م
استفاده م نور مناسب مورد ين روش رژيات ايك زمان از ضروريها در مرغ
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 7-12 (يين ابتداي خوراك در سننيت كمياستفاده از محدود. رديقرار گ
ن باالتر و ي در سنيجاد رشد جبراني باعث اي گوشتيهاجوجه) يروزگ

ل ي از قبيكي متابوليهاي الشه، كاهش ناهنجاري حفره بطنيكاهش چرب
  ).9(گردد ي و لنگش ميت، سندرم مرگ ناگهانيآس

  
  ي اقالم خوراكي و انبارداريت نگهداريفي ك-1-5

ار حائز ي مخصوص بسيهالوياسيور در انبار و يت خوراك طيفيحفظ ك
 از يز آلودگي و نيون،كپك زدگيد اسيمحافظت در برابر اكس. استت ياهم

د يزدز نگهداشتن و بايتم. باشنديور ميت خوراك طيفيموارد مهم در حفظ ك
ق يع خوراك در سالن و ممانعت از هدر رفتن غذا از طريستم توزيمرتب از س

ار حائز يل مناسب بسيب تبديها در بدست آوردن ضريم سطح دانخوريتنظ
 حمل شده به سالن ي كامال واضح است كه آن مقدار از غذا.ت استياهم

ب يضرش يما مورد مصرف پرندگان قرار نگرفته در افزاي كه مستقيمرغدار
 يكي مكانيستم هايل بهبود سيد امروزه به دلي ترديب.  موثر استييل غذايتبد
تر نسبت به ك عامل كم ارزشيعنوان عات غذا بهي قبل ضايهاه با ساليتغذ
ن ياما ا. شودي در نظر گرفته مييل غذايب تبدير عوامل موثر در ضريسا

 ي تجارتيستم هايعات غذا در سيپرسش مطرح است كه واقعا چه مقدار ضا
 .ار دشوار استيعات غذا بسي ضايريگور وجود دارد؟ اندازهيپرورش ط

دارند، احتماال يافت ميدر   پلت شدهيها كه به نسبت كم خوراكيپرندگان
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ر قابل مصرف ين مقدار از غذا غيند، اينمايع مي از غذا را در بستر ضايمقدار
   .ماندي مدهي پوشيت سالن مرغداريريبوده و از نظر مد

   سالني درجه حرارت و رطوبت نسب-1-6

 در يل غذائيب تبدي ضري رويطيگذار محرين عامل تاثيد مهمتريشا
. باشد سالن ي و رطوبت نسبيطي، درجه حرارت محي گوشتيهاجوجه
ط ير درجه حرارت محييرغم تغيوانات خونگرم بوده و عليها حجوجه

ن علت يها به همجوجه. ماندي مياقاطراف، درجه حرارت بدن آنها، ثابت ب
 يدما. شان را داشته باشنديطير در حرارت محيين تغيمندند كه كمترعالقه

 ي دسترسيالزم است برا. باشدياز گله با توجه به سن آن متفاوت ميمورد ن
ن ي تأمسالن مناسب در ي دمايبه عملكرد مناسب گله در هر مقطع سن

 .)1جدول (گردد

                                                ي مختلف پرورش جوجه گوشتيسالن در روزها يدما. 1جدول 
  ) گراديسانت( سالنيدما  روز پرورش

  32-33  اول
  31-32  دوم

  29-30   هفته اوليه روزهايبق
  26-28  هفته دوم
  24-25  هفته سوم

  23  هفته چهارم
  18-20  هفته پنجم و بعد از آن
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ن يبنابرا. ن گردديها تأمد در سطح جوجهي شده، با اشارهيدماها
. ن نصب گردندي سطح زميمتري سانت20 در ارتفاع يستيبايها مدماسنج

 ي چگونگياي آنها گوين طرز پراكندگيها و همچنمشاهده رفتار جوجه
زان يافته و ميد دما كاهش يها باهمراه با رشد جوجه. باشديط مي محيدما
ه بخصوص ي دما و تهويعنين دو عامل ين ايجاد تعادل بيا. دابيش يه افزايتهو

 و با يق عمليد از طرين تعادل را بايا.  استيار مهميدر فصول سرما نكته بس
ار مهم يانه بسيز در داخل آشيع گرما نيتوز. ش و تجربه بدست آورديآزما

 كنترل حرارت ي برايار خوبيها شاخص بس جوجهيت پراكندگياست، وضع
ن يها جهت تامن، جوجهي پائيها در حرارت.باشديانه ميت آشيو وضع

ن ي هستند، كه اي مصرفير به استفاده از مواد مغذيحرارت بدن خود، ناگز
 جهت كسب سود لذا به. باشدي ميل غذائيب تبدي بر ضرير سوئي تاثيدارا

 ي را در سالن برقرار كرد، بعبارتيد درجه حرارت مناسبي، باياقتصاد
 از مصرف يريق جلوگي، از طريش حرارتيها در آسا جوجهينگهدارگريد

ل يب تبدي در ضريد حرارت، بهبود قابل توجهي منظور تولزا، بهيمواد انرژ
 يهان، درجه حرارتي پائيهاهمانند درجه حرارت. جاد خواهد كردي اييغذا

 ي گوشتيها جوجهيل غذائيب تبدي بر ضريرات سوئي تاثيز دارايباال ن
 ي غذائي از انرژيها مجبورند، مقدارز جوجهيط نين شرايهستند، چرا كه در ا

د، ي صرف سرد كردن بدن خود نمائيكيولوژي بيهاسميق مكانيخود را از طر
ن اشكال ي رفع ايافتد براين اتفاق مي پائيهاكه در درجه حرارتيزيهمان چ

ه ي و تابستان ته در زمستانيور گوشتي طي غذاي براييد دو فرمول غذايبا
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 ين دمايبه موازات تأم. دياي بوجود ني اختالليل غذائيب تبديشود تا در ضر
ن يژه در سني درصد به و70 – 60زان ي سالن به ميمطلوب، حفظ رطوبت نسب

ن بودن يي در هفته اول، پا برخوردار استياديار زيت بسيه پرورش از اهمياول
ز ي و ني تنفسيهايماريده به بت پرنيش حساسيرطوبت در سالن موجب افزا

  .شودي مييل غذايب تبديباال ر فتن ضر
  

  ي برنامه نورده-1-7

 با يدهندگان جوجه گوشت از پرورشياري توسط بسيبرنامه نور
ها، بهبود ر جوجهيت به كارگرفته شده و ضمن كاهش مرگ و ميموفق
د شده ي توليهانهين رشد بهتر، سبب كاهش هزي و تأمييل غذايب تبديضر

 ي، حتي در هر نوع سالن مرغداري نوريهان برنامهي از اياريبس. است
- قابل اجرا بوده و بهيكنند به آساني استفاده ميعي كه از نور طبييهاسالن

. باشنديد ميت وجود دارد مفي از آسي كه تلفات ناشيژه در واحدهايو
 همراه زيادي تموفقي با طيورگوشتي توليد در متناوب نوري برنامه اعمال

 نداده كاهش را نهايي رشد تنها، آن نه از استفاده طوريكه به است بوده

 اين .است شده نيز غذايي تبديل وضعيت ضريب بهبود سبب بلكه است

 جبران با ولي شودمي رشد كاهش سبب هاي اول هفته در اگرچه برنامه،

 پرورش يا  اغلب واحده).10(گردد مي نهايي در رشد اختالل مانع رشد
 ياز برنامه نور)  درصد15/74(ل ي مورد مطالعه در استان اردبيجوجه گوشت
 به صورت ي، تا هفت روزگيكي ساعت اول بدون تار24 (يمتناوب تجرب
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 3 را به يكيزان تاري، بعد ميكي ساعت تار1 به اضافه يي ساعت روشنا23
 30بد و بعد از ايي ادامه مي روزگ30زان تا سن ين ميش داده و ايساعت افزا

ن واحدها از ي درصد ا8/13و تنها )  استيكي تا كشتار بدون تاريروزگ
 متناوب ياستفاده از برنامه نور. ندي نمايمتناوب كاتالوگ استفاده م

 ييكارآ و شاخصييل غذايب تبدي در ضريداريكاتالوگ باعث بهبود معن
  ). 4-37-13-92161  ؛ پروژه شماره 3(گردد يد ميتول

  
  ها يماري بهداشت و ب-1-8

.  دارديل غذائيب تبدي بر ضرير مثبتي تاثيدارا گله ي عموميسالمت
د مراقب يلذا با. دهندي را از خود نشان نميض عملكرد خوبي مريهاجوجه
 اوالٌ جلو بروز آنها را گرفت و يريها در گله بوده و با اتخاذ تدابيماريوقوع ب

 از انتشار آن با يريه درمان و جلوگن فرصت بيدر صورت وقوع در اول
ها به ها و دارو از واكسن. مختلف اقدام كردياستفاده از ابزارها و راهكارها

ها موجب نيح استفاده شود، چرا كه، عدم استفاده مناسب از ايشكل صح
ل يب تبديت رشد و ضري نامناسب در آنها شده و در نهايهابروز واكنش

 برخوردار ي كه از رشد خوبييها جوجه.دهندي مر قراري را تحت تاثييغذا
- درگلهيماري وجود ب. و حذف گردندين فرصت شناسائيد در اوليستند، باين

 شود مثال ي درصد م7-3زان ي غذا به ميور اغلب سبب كاهش بازدهي طيها
-يدوز بعد از درمان گله چون دستگاه گوارش مجروح مي كوكسيماريدر ب

ها بعد جه رودهيال روده بوجود آمده در نتيتلي اپيهاشود و عوارض در سلول
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جه يتوانند همانند سابق غذا را هضم و جذب كنند در نتيز نمي نياز بهبود
شود بدون استفاده به ي غذا كه وارد دستگاه گوارش ميمقدار قابل توجه

  .ابدي يشود و راندمان غذا كاهش ميصورت مدفوع از بدن خارج م
  

  ي پرورشهي نوع سو-1-9

.  شوندي پرورش داده مي گوشتيها از جوجهي متعدديهاهيران سويدر ا
 و يه ايط تغذي به حداكثر رشد شرايها جهت دسترسهين سويهر كدام از ا

 اثر شش يقيدر تحق) 4 ( و همكارانآذريمناف. از دارندي نياژهي ويتيريمد
بر )  لهمنن، راس، هوبارد، آربراكرز، كاب ويآر (يه جوجه گوشتيسو

د در يج نشان داد شاخص تولينتا.  كردنديد و عملكرد را بررسيشاخص تول
ن يهمچن.  در آربراكرز باالتر بودي روزگ49ن و در يه آري در سوي روزگ42

ن و ين كمتريش وزن روزانه مشاهده شد كه آريدار در افزايتفاوت معن
ب يدر ضر. شتندش وزن روزانه را در كل دوره داين افزايشتريآربراكرز ب

ب ين مقدار ضريشترين و كاب بين و آريه راس كمتري سوييل غذايتبد
  . را داشتندييل غذايتبد

   
  يتيري عوامل مد- 1-10

 تكامل  ير روي با تاثيكشت جوجهيريل مدي مختلف از قبيتيريعوامل مد
موجب  يش از حد در اواخر دوره جوجه كشي بيروده به عنوان مثال گرما

ت يريط بد حمل و نقل جوجه، مديشود، شراي مييل غذايب تبديش ضريافزا
ت ين دوره در رشد و تكامل روده و تقويا( روز اول پرورش 10نامطلوب در 
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ت آب يري مدي سالن، چگونگيدما)  داردي پرنده نقش اساسيمنيستم ايس
 يت آب مورد استفاده، آلودگيفيها، كي، ارتفاع آبخوري آبخوريفضا(
، ارتفاع ي دانخوريفضا(ت خوراك يري آب و مديها و لولهيستم آبرسانيس

ه به يتهو تيريمد) شودي موجب پرت دان مين بودن دانخوريي، پايدانخور
 مورد استفاده، ي و نوع برنامه نوري آخر دوره پرورشيژه در روزهايو

 و به دنبال آن يا بستر موجب بروز مشكالت رودهيخراب  چونت بستريريمد
 . خواهد شدياهي تغذي و دفع آنها و بروز كمبودهايمواد مغذجذب ناقص 

اج به دقت، يتر بوده و احت اول مشكليهاها در هفته جوجهيمعموالً نگاهدار
دهند كه نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان مي.  دارديشتريمراقبت و كار ب

ورش آوري مراكز پرعلل ضايعات زياد و افزايش هزينه توليد و كاهش سود
هاي تحصيلي طيور در كشور شامل سطح تحصيالت پائين، رشته

غيركشاورزي، استفاده نكردن از منابع، عدم كسب اطالعات مناسب، نداشتن 
توجهي به نكات قبل و بعد از واكسيناسيون برداري، بيمجوز پروانه بهره

طيور، صرف وقت زيادتر در تعمير لوازم و تجهيزات مرغداري، نداشتن 
هاي مورد نياز نظير ناس دامپروري و مسئول فني و كمبود فناوريكارش

سوز، رطوبت سنج و موتور برق دانخوري اتوماتيك ، باالبر ، كوره الشه
 كه با درنظر گرفتن مديريت فني در زمان يهاي پرورش طيورسالن. باشدمي

هاي پرورش طيور كاهش اند، نه تنها هزينه ساخت سالنساخت، ايجاد شده
آوري در يافته بلكه موجب افزايش ضريب اقتصادي و افزايش ميزان سود

  .هنگام پرورش طيور گرديده است
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   يه و هوادهيستم تهوي س- 1-11

ش تراكم، اندازه ي و افزاي گوشتيهاش سرعت رشد جوجهيبا افزا
 يتيريها و عوامل مديماري به بي گوشتيهات جوجهينه، حساسيگوشت س

از و يژن مورد نين اكسيه در تاميان نقش تهوين ميدر ا. ز باال رفته استين
جاد ي در اييهر گونه نارسا.  استيار ضروري پرنده بسيبرا  ط مطلوبيمح
ب يش ضريزان رشد، افزاي در كاهش مير قابل توجهيه مطلوب تاثيتهو
 و  تيش آسيز افزاي و ني و گوارشي تنفسيهايماري، بروز بييل غذايتبد

 ؛ پروژه 3( مختلف دارد يهايماريل بروز بي تلفات به دلشيت افزايدر نها
ه مطلوب ين تهويتوان گفت تاميبه جرات م). 4-37-13-92161 شماره 
-و پرورش دهنده شودي پرورش خوب محسوب مي براياز ضروريامروزه ن

ش به ي خويه را در واحد پرورشيستم تهوي موفق خواهد بود كه بتواند سيا
از را بر اساس مقدار وزن يه مورد نيزان تهويشه مي هم.ت كنديري مديخوب

رون يط بي محيكل پرندگان موجود در سالن محاسبه كرده و بسته به دما
 سرد از ارتفاع يبهتر است هوا. دياز را محاسبه كنيه مورد نيسالن، مقدار تهو

ان يجر ياز برقرار. ن وارد سالن گردديي گرم از ارتفاع پايباالتر و هوا
از برخورد . دي كني اول پرورش خودداري با سرعت باال در روزهايهوا

در فصول سرد و خنك سال . دي كنيري سرد به سر پرنده جلوگيم هوايمستق
كنواخت وارد سالن ي به طور ي طوليوارهايبهتر است هوا از دو طرف د

ط مطلوب بهتر است همزمان به دما، رطوبت و ين محيبا هدف تام. گردد
در نهايت پيشنهادكرد كه پيش از تأسيس .  هوا توجه گرددانيسرعت جر
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هاي پرورش طيور در هر منطقه با استفاده از نظرات كارشناسان فني سالن
استفاده و تحقيقاتي در زمينه نوع مصالح، نوع و تيپ واحدها، تعداد و محل 

ها و جهت باد اسقرار هواكش و پنجره ها، سيستم باز و بسته بودن سالن
  .ه انجام شودمنطق

  
   طول دوره پرورش - 1-12

در .  داردي و سودآورييل غذايب تبدي با ضرين عامل ارتباط تنگاتنگيا
تر باشد، نييتوان گفت كه هر چقدر سن كشتار پاين مطلب ميارتباط با ا

ن آوردن سن ييبا پا. شتر خواهد بودي بي، بهتر و سودآورييل غذايب تبديضر
د اقالم يه از كشور شد كه جهت خريوج سرماخر توان مانع يكشتار م

قه مصرف ي در سليسازازمند فرهنگين نيشود و اي صرف ميخوراك
 يهايبراساس بررس .ن استيي مصرف مرغ با وزن پاي برايكنندگان داخل

 ين مدت پرورش در واحدهايانگيمانجام شده توسط نگارنده پروژه حاضر 
 بوده كه باالتر از  روز20/49ل يدب در استان اريپرورش دهنده جوجه گوشت

  ).4-37-13-92161 ؛ پروژه شماره3(استاندارد است 
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  روش اجرا 

ه در يت تغذيري مدي اطالعات و بررسيآور جمعيق برايتحقن يدر ا
 71ل پرسشنامه در يل از تكمياستان اردب يپرورش جوجه گوشت يواحدها
 پرورش يتخاب واحدهاان. دياستفاده گردفعال  يگوشتپرورش جوجهواحد 
 به روش انتساب ي شده تصادفيبند طبقهيريگ نمونهبا مذكور يگوشتجوجه

  .متناسب انجام شد

  

  جينتا

كنند و يه راس استفاده ميل غالبا از سويج حاصله در استان اردبيمطابق نتا
، ين، گرمير،  سرعين، خلخال، نيشهر،  نمنيل، مشگيهاي اردبشهرستان

، 04/4، 32/4، 65/20، 24/24، 82/34سوار به ترتيب لهيثر و بآباد، كوپارس
 را ي درصد واحدهاي پرورش جوجه گوشت10/1 و81/1، 33/2، 81/2، 96/2

له سوار واقع يل و كمترين واحدها در بيدارا هستند و بيشترين واحدها در اردب
 پرورش جوجه ين مدت پرورش در واحدهايانگين پژوهش ميدر ا. اندشده
، شاخص 17/2 ييل غذايب تبدي روز، ضر20/49ل ي استان اردبيتگوش
 42/5ن تلفات يانگيلوگرم و مي ك72/2 يي، وزن نها08/243د ي تولييكارآ

 قطعه در هر 6057920 واحدها مطابق با پروانه يزيرت جوجهيظرف. درصد بود
.  قطعه بود13352000 1393 انجام شده در سال يزير جوجهيدوره، ول
 ت بهره بردارانيكه اكثر ق نشان دادين تحقي بدست آمده از ااطالعات
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. داشتند)  درصد96/33 (يو دانشگاه)  درصد62/39(پلم يالت ديتحص
- شتر بهرهيب.  سال بود25/14بردار در واحدها  بهرهين تجربه مرغداريانگيم

 از يميش از نيب. ت داشتندي سال تجربه فعال10ش از يب)  درصد60(برداران 
مورد مطالعه در سطح استان )  درصد2/55 (ي پرورش جوجه گوشتيهاواحد

)  درصد60/27(ك سوم يب ي و قري به شكل آرديي غذايهارهيل از جياردب
ه ي در بقيدر هفته اول و آرد) خرد شده به صورت كرامبل(آنها از شكل پلت 

  .كننديدوره پرورش استفاده م
  
   يجي و تروي فنيهاهيتوص

ت يفي با كي مصرفيه نهادهاي، تهي مجاز مصرف اقالم خوراك توجه به حد-1
ره، بستر،  واكسن ها و ي جيكروزه، اقالم خوراكيل جوجه يمطلوب  از قب

 ي مصرفيداروها

ن ، ي در مراحل مختلف آغازيي غذايازهاين ني و تامييره غذايم جي تنظ-2
  ه مورد پرورشي مطابق كاتالوگ سويانيرشد و پا

 يهارهيم به فسفر  در جين و كلسي به پروتئيناسب انرژن نسبت مي تام-3
  يسيره نوي در جي مواد مغذيقيت هضم حقي و توجه به قابلييغذا

  ي گوشتي مرغداري با دانش باال در واحدهايران فني استفاده از مد-4

   و كوتاه كردن طول دوره پرورش يستم تمام پر و تمام خالي استفاده از س-5
  ه در مراحل مختلف پرورش ي مناسب هر سويه نور  اعمال برنام-6
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 ي عملكرد گله در فواصل زمانيابيخت و پاش دان و ارزي توجه به ر-7
 روز قبل از 10-15ها كيوتي بي ساعت و آنت6-8مشخص، حذف دان حداقل 

  كشتار
 ياب كردن اقالم خوراكين آسيدان و همچنكسي توجه به زمان مناسب م-8 

  رنده مطابق با سن رشد پ
، استفاده از ي گوشتيت و ابعاد مناسب سالن مرغداري  انتخاب ظرف-9

دما، (يطيط محيجاد شراي ايه براي و تهويشي،گرمايشين سرماي نويهايفناور
ل يب تبدي به ضريابي دستي برايمطلوب در مرغدار)  و رطوبتيهواده

  .  استي ضروري مطلوب امرييغذا
 پرورش يها و سالني مرغداريورود در ي ضدعفونيهاه حوضچهي تعب-10

 از يريشگي، كنترل و پي مرغداريها در سالنيستي زنتيو توجه به مسئله ام
جاد سوء يش تلفات، كاهش رشد و اي كه باعث افزايهايها و ناهنجاريماريب

  شونديها م در جوجهيجذب مواد مغذ
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