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  پیشکفتار:

مرغ اشغالگر قدس داشت.به طوریکه مرغ کشتار شده و تخمای نچندان دور صنعت مرغداری ما وابستگی کاملی به رژیم در گذشته

های یک روزه با هواپیما به فرودگاه حمل، و پس از شد.نسل گذشته به یاد دارند که جوجهمصرفی کشور از آن رژیم تهیه می

هدینازجمله فداییان اسالم، شد. اما در زمان قبل از انقالب اسالمی با مجاهدت جمعی از مجاها تحویل میداریواکسیناسیون به مرغ

کرد و در جایگاه دومین صنعت مهم کشور قرار این صنعت به طور خوبی رشد نموده، به طوریکه رِژیم گذشته به آن افتخار می

 گرفت.

، اینگونه مورد کم های فراوان صورت گرفتهها ومجاهدتآورد مهم که برای ایجاد آن زحمتاست که این دستاما حال چه شده

 فی و سوءمدیریت است.لط

 ایی دالل آنقدر با ارزش شده؟ چرا سودجویی عده

 اند ؟و چرا اینان آنقدر قدرت دارند که صنعتی را که از چنگ آن رژیم منحوس خارج ساختیم از دست ما خارج کرده

 مقدمه :

مصارف غذائى،  جهتدر و  شد؛اهلى  اندوزی سال قبل از میالد مسیح در هندوستان، سوماترا و جاوه ۰۰۵۵-۰۵۵۵مرغ در حدود 

کردن النه و دادن غذا به زنده ماندن و تولید نسل مرغ کمک بشر اولیه با درست. گردید استفادهبندى مذهبى، نمایش و شرط

 است.کرده

 بهره می بردند. این حیوان از گوشت و تخمبه همین دلیل انسان ها در تمام طول تاریخ حیاتشان،  .

 

های طبیعی یا مراتع ، در جوامعی که چراگاههاى وسیع نداردبه مراتع و چراگاه ینگهدارى و پرورش طیور احتیاجاز آنجا که 

با و توان در محیط محدود مى، جهت تأمین پروتئین حیوانی، ضرورت می یابد. زیرا پرورش طیوری شوند،مصنوعی یافت نم

هاى صنعتى سازى کشتارگاهکشی، لبنیاتبقایاى کارخانجات روغن)مانند ستفاده براى انساناستفاده از مازاد مواد غذائى غیرقابل ا

 ( در مدت زمان کوتاهی به تولید گوشت و تخم مرغ مبادرت نمود.)دام و طیور( شیالت، کنسروسازى

 

 دالیل ضرورت مرغداری در ایران

 شود: داری در ایران وجود دارد که ذیال اشاره میعالوه بر موارد ذکر شده دالیل دیگری نیز برای توسعه مرغ

  شود افزوده میمیلیون نفر به جمعیت کشور  40، 10۵۵درصدی به این معنی است که تا سال  7/1افزایش رشد جمعیت

 که نیاز به غذا دارند.

 در کشور و فراورده های طیورن حیوانی انه پروتئپایین بودن مصرف سر : 

گرم و حتی  42گرم است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا 17مصرف پروتئین حیوانی در ایران  FAOنکته: طبق نظر

 گرم است. 0۵باالتر از 

  کاهش تولید و مصرف گوشت قرمز: 

 17که ظرفیت مراتعکنند. در حالیمراتع استفاده می میلیون آن از 31میلیون واحد دامی وجود دارد که  141در کشور 
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 کیلوگرم کاهش یافته است. 3به 1۵و مصرف گوشت قرمز در دهه گذشته از میلیون واحد دامی است 

 مزایای اقتصادی و بهداشتی 

 مشکالت صنعت مرغداری در ایران

   :وابستگی به واردات مواد اولیه از خارج 

 میلیون تن واردات 1/1                     میلیون تن مصرف سالیانه ۰/4 :ذرت

 واردات هزار تن 7۵۵                 مصرف سالیانه هزار تن 3۰۵ :سویا                

   باال بودن ضایعات وتلفات 

 گذار در کشورعدم تولید جوجه اجداد تخم 

 در )مرغ صنعتی( و ۰/4است و این در حالی است که در ایران این ضریب  4/4در جهان  تخم مرغ تولید ضریب تبدیل

  است. ۰/1مرغ بومی 

  عدم وجود مارکتینگ صحیحپس از تولید.  

   به میزان مناسب  مرغعدم بسته بندی گوشت و تخم 

   نوسان قیمت 

  عدم استفاده از متخصص و مدیر فنی 

  صادراتبی برنامگی در واردات و 

 های شبه دولتیها( و ارگاندر دست گرفتن نبض بازار و صنعت، توسط واردکنندگان دان مرغ )دالل 

 هاضعف شدید مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبان اموردام وعدم نظارت براین ارگان 

 بومیآشنایی با پرورش مرغ 

 تعریف 

 

 
عوامل  دربرابربه جهت مقاومت -، مرغ کمتر اصالح نژاد شدهشود که در آن از نژادهای به روشی اطالق می بومیپرورش مرغ 

 . شوداستفاده میصنعتی و روستایی و یا نیمه صنعتی های غیردر محیط -هامساعد محیطی وبیمارینا

 هاویژگی
اصالح ،در نژاد های صنعتیدر واقع  ند.تدارای تولیداتی کمتر از نژادهای مرسومصنعتی و اصالح نژاد شده هساغلب نژادها این 

 ه است. ها موجب این اشتقاق گردیدبیماریعوامل محیطی و سازی به به مقاومنسبت توجه کمتر ا بو  ،، در جهت تولیدات بیشترنژاد

 انواع
 نژاد سههای بومی معموال به مرغ

 تخمگذار 
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 دو منظوره تخمگذار گوشتی 

 شوند.تقسیم می ،زینتی 

 مرغ جهادی :

اند و در بهترین شرایط ساالنه اند جزو گروه دوم( مطرحکشاورزی عنوان مرغ جهادی )اصالح نژاد شده جهاده هایی که بمرغ

 .عدد کمتر از نژادهای اصالح شده صنعتی است 1۵۰کنند که این میزان عدد تخم تولید می4۵۵

حداقل  ،است. پس الزم است که این طیورلذا تغذیه نژادهای جهادی به صورت صرفا دستی )خرید خوراک( فاقد توجیه اقتصادی 

گیاهان و کمپوست بقایای گیاهی و جانوری( ،را از مرتع )حشرات  ،گرم است 3۰ا که در حدود نیمی از خوراک روزانه خود ر

در بین  4و استفاده از خاصیت هتروزیس ،گریاکوتیپ دو رگ که حاصل تالقی تحت عنوان 1یاکوتیپدر حال حاضر تامین کنند.

تخم در سال  1۵۵تا  40۵های بیشتری در بازه دو نژاد بومی و نژادهای تخمگذار صنعتی است رایج شده است.این اکوتیپ تخم مرغ

 نسبت به نژاد بومی دارند.ها و عوامل محیطی مقاومت کمتری نماید اما نسبت به بیماریتولید می

 پرورش مرغ بومی مراحل مختصری از 

کیلوگرم دان به  7گرمی با مصرف حدود 1۵˝هفته بوده و در آن جوجه یک روزه حدودا 13مرحله نخست در حدود  -1

ها را در قفس و یا بستر شود. این جوجهگرم تبدیل می 13۵۵گرم و یا خروسی در حدود 14۵۵مرغی بالغ در حدود 

 دهند. پرورش می

توان آنهارا به مدت حداکثر . ولی میهفتگی ادامه دارد 3۵هفتگی تا  13که از ؛مرحله دوم پرورش مرغ تخمگذار است -4

کشتار شده وبه مصرف  ،هاو خروسها و در آخر مرغهای بزرگتر پرورش داد. مرغهار سالنیز، با تولید کمتر ولی تخمچ

به  (ت صنعتی )سوسیس ، کالباس ، کنسروبه کشتارگاه رفته و به صورت گوش،تعدادو یا در صورت تجمع ،هاخانواده

 .رسند مصرف

وست و پرورش آن به ربا مشکل روبها به طور طبیعی برابر است ولذا از آنجا که معموال فروش خروسدر گله ماده به  نرنسبت 

رسومات محلی و کیفیت باالی اما به جهت  ،ای دستی نیستذ( مقرون به صرفه با غ%0۵(و بازده الشه )۰جهت ضریب تبدیل باال )

خود  نوع گوشت سفید و قرمز،دو با دارا بودنصنعتی  یها(و بر خالف مرغبوقلمون ،شتر مرغگوشت آن همانند دو پسر عمویش )

 مورد توجه است.

 4۰۵مرغ خوراکی های تولید تخمگلهو در  1۵به 1های مولد نسبت خروس به مرغ در حدود در گلههمچنین الزم به ذکر است که 

 است. 1به 

 پرورش طیور دیاهمیت اقتصا -1

 ضریبتبدیل غذایی-الف 

مرغ و یا اند گوشت، تخم محصول می توخورد تا یک کیلوگرم محصول تولید کند. که این مقدار غذایی که حیوان می تعریف :

 شیر باشد.

                                                 

 بین نژادی1
 ای )دو رگ گیری(تالفی پایانه2
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 راندمان غذاییبر عکس ضریبتبدیل غذایی است.ضریبتبدیل غذایی هر چه کوچکتر باشد بهتر است.  

FCR =    
 مصرفیخوراکمقدار   

 محصولمقدار یتولید
FE =

تولیدیمحصولمقدار

مصرفیخوراکمقدار
×1۵۵ 

و  ۰/1ودبومی جهادی در حد هایو در مورد مرغ ۰/4حدود تجاری مرغ تخمگذار تخم مرغضریب تبدیل غذایی تولید 

 است .  1های دورگ درمرغ

 است. 0تا  1۵در گاوهای گوشتی ضریب تبدیل این در حالی است که 

است. ضریب  0/1گاهی و 4 رهای پیشرفته زیررسد در حالی که در کشونیز می۰/4ضریب تبدیل تولید گوشت مرغ در ایران تا 

 باشد. می4/4حدود در مرغ نیز به طور میانگین تبدیل تخم

  سهولتتغذیه طیور-ب 

شود. همچنین بدلیل اینکه حس بویایی و چشایی طیور ضعیف است. طیور را طیور از مواد متراکم و کم حجم استفاده میدر تغذیه 

. مثل مسمومیت با رود ر اثر مصرف مواد خوراکی آلوده نیز باال میولی امکان بروز مسمومیت دتوان تغذیه نمود.با هر غذایی می

 .   های فاسد و...کپک یا چربی

توان از میزان همچنین می .تری نسبت به مرغ صنعتی استفاده نمودتوان مواد کم کیفیتهای بومی میهت انجام تغذیه در مرغج

توان طیور بومی را با دامنه باالیی از ضایعات کشاورزی و ر کاست.در نتیجه این عمل میوی معمول در طیاهای تغذیهمحدودیت

 های خانگی تغذیه نمود.مرتع و زبالهپسماندها و همچنین استفاده از 

 سهولت پرورش -ج 

ای پرورش طیور به طور گسترده ،مناطق گرم و یا سرد دنیا فاع منطقه است. امروزه در اغلبارت ،عامل محدود کننده پرورش تنها

توان مقادیر قابل سطح میزیرا عوامل محیطی موثر در پرورش متراکم طیور قابل کنترل هستند. ضمنا در واحد  .شوندداده می

قطعه  10،صنعتی مرغ تخمگذارقطعه43توان تا توجهی محصول با بازده باال تولید کرد. مثال در هر متر مربع از بستر و یا قفس می

کیلوگرم  4۰۵، کیلوگرم 10۵، کیلوگرم 04۵تا به ترتیب و  ،پرورشمرغ تخمگذار دو رگ را قطعه  4۵مرغ دو منظوره جهادی،

شود. البته سطح از فضا هم استفاده بهینه می مرغ از هر متر مربع استحصال کرد و یا در روش پرورش طیور در قفس، عالوه بر تخم

 متراز سطح دریا(. 10۵۵ارتفاع باال یک عامل مهم محدود کننده است )ارتفاع بیش از 

 اهمیت بهداشتی پرورش طیور

 های مشترک بین مرغ و انسانبیماری

داد بیماری مشترک بین انسان و طیور در مقایسه با دام بسیار کمتر است. )مهمترین بیماری مشترک سالمونال، کمپلیو باکتر و تع

 و... است(.  H۰N1آنفلوانزا

 مزارع تولید تخم مرغ
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 شوند.داری میگذار نگههای تخممرغ ،در مزارع تولید تخم مرغ 

 گردند.گذار تهیه میهای مادر تخمهایی هستند که از گلهگذار حاصل پرورش جوجههای تخممرغ 

  جوجه های پرورش یافته از گله های مادر تخم گذار«Pullet» شوند.نامیده می 

 باشند.مرغ خوراکی میهای تخمگذار دارای تمام صفات مطلوب برای تولید تخمنیمچه 

  گذار است.صفات مطلوب گله تخمسرعت بلوغ، وزن و تعداد تخم مرغ و ضریب تبدیل مناسب از 

 دهند.گذاری مورد استفاده قرار میماه برای تخم 0۵گذار را بطور متوسط در حدود های تخممرغ 

 نمایند.گذار را روانه کشتارگاه میهای تخمپس از طی دوران تولید، مرغ 

 بوده است.واحد  1401بر اساس آمار در حدود  1131گذار کشور در سال تعداد واحدهای تخم 

 باشند.میلیون قطعه مرغ در هر دوره را دارا می ۰1گذار ایران ظرفیت حدود های تخممرغداری 

  های تولید تخم مرغ کشور در ناحیه مرکزی کشور است.درصد ظرفیت 00بیش از 

 های تهران، قزوین و قم و مرکزی تاسیس شده است.گذار در استانعمده مرغداری های تخم 

 های با ظرفیت باالی تولید تخم مرغ می باشند.راسان و آذربایجان شرقی از جمله استانهای خاستان 

  است.هزار تن برآورد شده 0۵۵توان بالقوه تولید تخم مرغ در ایران بیش از 

 :در محاسبه ظرفیت کامل تولید تخم مرغ موارد زیر باید محاسبه شوند 

o های صنعتیداریتولید تخم مرغ در مرغ 

o کشیدار غیرقابل جوجههای نطفهتخم مرغ 

o های بومیمرغتخم 

o تخم سایر پرندگان 

  هزار تن بوده است. ۰4۵معادل  1134تولید تخم مرغ در سال 

  درصد می باشد. 3۵ضریب بهره وری از ظرفیت موجود واحدهای تخمگذار در حال حاضر در حدود 

 کارخانجات خوراک طیور 

 رف مرغداری ها را طبق فرمول تهیه و روانه بازار می کنند.کارخانجات خوراک طیور، دان آماده مص 

  کارخانه خوراک دام و طیور در کشور وجود دارد. 11۰بر اساس آمار موجود در حدود 

  تن در سال است. ۵۵۵/7۵۵/1ظرفیت رسمی کارخانه های خوراک کشور در یک شیفت کاری بالغ بر 

  گیرد.تهران، مازندران و استان مرکزی انجام میباالترین تولید خوراک دام و طیور در استان 

 .توزیع کارخانجات خوراک طیور در کشور با پراکنش مزارع مرغ گوشتی و تخمگذار تطابق دارد 

 .اکثر واحدهای مرغداری کشور خوراک مورد احتیاج خود را مستقالً تهیه می نمایند 

  سیلوهای ذخیره و انبار می باشند.عمده مزارع طیور ایران خود راساً دارای آسیاب، میکسر و 

 .آمار دقیقی از میزان ظرفیت و عملکرد واحدهای تهیه خوراک در مرغداری ها وجود ندارد 

  کارخانه تولید مکمل های ویتامینی و افزودنی های خوراک مشغول بکار می باشند. ۰۵بیش از 

 ظرفیت ساخت مکمل و مواد افزودنی کشور بیشتر از احتیاج بازار است. 

 .اکثر کارخانجات مکمل سازی زیر ظرفیت رسمی خود به تولید مشغول هستند 

 صنعت طیور در آینده

 .تقاضای جهانی برای مصرف تولیدات طیور به ویژه در آسیا رو به افزایش است 
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 .مصرف گوشت طیور و تخم مرغ درحال تغییر به اشکال تولیدی مختلفی می باشد 

  تولید و عرضه عمده محصوالت طیور را به دست گرفته اند.در دنیا، کشورهای جدیدی نقش 

 .تجارت تخم مرغ محدود مانده و عمده این تبادالت نیز مربوط به فرآورده های تخم مرغ است 

 .در آینده تجارت در بخش صادرات گوشت طیور همچنان از رونق خوبی برخوردار خواهد بود 

 ود و رقابت بین صادرکنندگان شدیدتر خواهد بود.واردات گوشت مرغ به تعداد کمی از کشورها محد 

 ریزی شده درحال پیشرفت است.صنعت جهانی طیور با تکیه بر اصولی که بر مبنای رشدی پویا برنامه 

 .توانایی صنعت طیور در نوسازی و انعطاف آن در پاسخ به نیاز متغیر بازار از نکات قابل توجه است 

 های هزاره سوم آماده ساخته است.یی با چالشصنعت مرغداری خود را برای رویارو 

 

 در صنعت طیور پرورش مرغ بومیو جایگاه اهمیت 

همانطور که گفته شد بخش عمده دان مرغ کشور وارداتی طیور بعد از صنعت نفت مهمترین صنعت از حیث اشتغال است. پرورش 

بایستی شترک انسان ودام،وارداتی و استراتژیک بودن این نهاده ماست که ارزش باالیی دارد و با توجه به ارزش گندم تولیدی و 

واز آنجا که مرغ بومی دارای  ؛همت گمارده شوددام وطیور در جهت مصرف بهینه و همچنین کاهش ضریب تبدیل غذایی 

 و تنها اقتصادیهیدی نوگندم وارداتی و تول آنبا دان صنعتی و نیمه صنعتیپرورش ،تر از مرغ صنعتی استضریب تبدیلی بسیار باال

 است. خطایی آشکارنیست بلکه  مقرون به صرفه

 قابلیت بهره برداری از منابع غیره مرسوم تغذیه ای است. صرفا به جهت بومی مرغپروش جایگاه و  اهمیتالزم به ذکر است که 

 این منابع غیر مرسوم شامل:

 ضایعات خانوار  (1

 ضایعات محصوالت کشاورزی   (4

 است گیاهی و جانوری هایبقایای کمپوستاز مراتع و  (1

 .تبدیل گردد به پروتئین با ارزش دامیکه میتواند 

 مرتع در اختیار داشته باشند. یا ضایعات و ،پس بدین ترتیب هر خانواده و یا مراکز پرورشی بایستی جهت پرورش

تغذیه ایی ویا غیره هیچ گونه برتری بر تخم مرغ نکته دیگر آن است که تخم مرغ قهوه ایی ویا کرم رنگ مرغ بومی از نظر خواص 

و  -1تولید میزان بودن پایین  -4هزینه زیاد دان مصرفی  -1هت صنعتی ندارد و فروش آن به قیمتی بیشتر از تخم مرغ صنعتی به ج

 العی مردم است.طهمچنین بهره بردن از بی ا

 پرورش مرغ بومی 
اشته و هر خانواده ایرانی با نگهداری و پرورش تعداد مرغ و خروس و سایر ماکیان پرورش طیور بومی در ایران سابقه طوالنی د

و به اقتصاد خانوار روستائی کمک  هبومی عالوه بر تامین گوشت و تخم مرغ مورد نیاز خانواده خود مازاد آن را به فروش رساند

و بروز  1111مرغان اصالح نژاد شده خارجی در سال  کرده است. این روند طی سالهای متمادی ادامه یافت تا اینکه با ورودمی

های ناشناخته نظیر نیوکاسل، تلفات سنگینی بر جمعیت طیوربومی وارد شد و عدم توجه به مرغداری به روش سنتی موجب بیماری

به حدود  110۵ال ها کاهش قابل مالحظه پیدا کند به طوری که از چهل میلیون قطعه در سگردید جمعیت مرغان بومی در این سال

 کاهش یابد. 11۰1میلیون قطعه در سال  11
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با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نهاد جهادسازندگی و رسیدگی به امور روستائیان و عمران روستاها با احیاء سنت پرورش طیور 

به اقتصاد خانوار روستائی، کمک و بومی با اهداف خودکفائی نسبی روستائیان از جهت تامین گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز 

های غذائی موجود در روستا و اقتصادی کردن پرورش از طریق پرورش طیور بومی و استفاده از پس مانده ،زایی در روستاهااشتغال

ی جهت افزایش توان تولیدی مرغان بومی در قالب ایجاد مراکز پشتیبانی و اصالح نژادی، تکثیری و ترویجی طیور بومبه مرغ بومی 

های مرغ بومی و مرکز پشتیبانی و اصالح نژاد های فوق در قالب ایستگاهرونق یافت. فعالیتدر سراسر کشور ، پرورش طیور بومی 

 مرغ بومی به شرح ذیل انجام گردید.

 مراكز پشتیبانی و اصالح نژادی مرغ بومی:-1

مازندران، خراسان رضوی و یزد قرار دارد. که با انتخاب های آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، در استان گانهشش این مراکز

در این مراکز تمامی مرغ  .ور کار اصالح نژاد صورت می گیردبهترین مرغ و خروسها و با مشاوره موسسه تحقیقات علوم دامی کش

رت دولتی اداره می این مراکز به صو .ه استشد بررسینسل  12تا  از آن ها ها دارای شجره می باشند که در بعضی و خروس

 .دنکنمی پژوهشبلوغ جنسی و وزن بدن مرغ بومی که بر روی صفاتتولید، تعداد تخم مرغ ، وزن تخم مرغ ، سن گردد 

 از ابتدای شروع طرح تاکنون بدین شرح می باشد: این مراکز متوسط تولیدات

 

 

 

 

 

 

 

عدد افزایش  ۰۵، 33تا سال گردد میزان تولید تخم مرغ از هر قطعه مرغ از ابتدای طرح به طوری که در جدول فوق مالحظه می

عدد  13۵گردد و در مراکز اصالح نژادی میانگین تعداد تخم مرغ داشته است که نتیجتاً باعث افزایش درآمد خانوار روستائی می

 باشد.در سال می

 مراكز تکثیری مرغ مادر بومی: -2

گردد. این های مراکز اصالح نژادی تامین میوجهوظیفه این مراکز تولید جوجه یکروزه بومی است که گله مراکز فوق از طریق ج

باشند مانند مراکز و یا مراکز مستقل می و به این مراکز وابسته اندهایی که مراکز اصالح نژادی وجود دارد هستند یا در استانمراکز 

حدود این مراکز  .نمایندتامین میهای گیالن، زنجان و خوزستان که جوجه خود را از مراکز اصالح نژادی تکثیری واقع در استان

. نمایندهای تولیدی خود را به مراکز ترویجی ارسال میکه جوجه می نمایندتولید در سال  را  میلیون قطعه جوجه یکروزه بومی 4/4

 گردد.این مراکز هم به صورت دولتی و هم به صورت خصوصی اداره می

 مراكز ترویجی مرغ بومی: -3

های تولیدی مراکز تکثیری به این مراکز تحویل داده و بومی را به عهده دارند به طوری که جوجه 1ورشی پولتاین مراکز وظیفه پر

 گردد.روز پرورش داده و پس از انجام واکسیناسیون به صورت پولت بین روستائیان توزیعمی 0۰-۰۵به مدت 

                                                 

 مرغ پای تخم3

 88سال  شروع طرح فاكتور ردیف

 عدد 14۵ عدد 7۵ روستاتعداد تخم مرغ به ازاء هر مرغ در  1

 %0۰ %2/01 میانگین درصد تخمگذاری 4

 روز 117 روز ۰/171 سن بلوغ جنسی 1

 گرم1013 گرم 1400 وزن بلوغ جنسی 0

 گرم۰1 گرم ۰/13 وزن یک عدد تخم مرغ ۰
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نقطه کشور را  14اجرای طرح ملی اصالح نژاد و احیای مرغ بومی در  1101معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگی سابق از سال 

به عنوان مراکز تکثیر، ترویج و اصالح نژاد صفات  آذربایجان غربیو  فارس، اصفهان، مازندراناجرا کرد که چهار مرکز 

کنند. با توجه به اهمیت طرح و نقش آن در اشتغال و تولید وان تکثیر و ترویج فعالیت میاقتصادی مرغ بومی و سایر مراکز به عن

 اند. اخیرا مراکز تکثیری یزد و خراسان رضوی به عنوان پنجمین و ششمین مرکز اصالح نژادی آغاز به کار کرده

، تولید جوجه یک نژادارزش اقتصادی این هدف افزایش این اقدام با هدف مطالعه و اصالح نژاد صفات اقتصادی مرغ بومی با 

وری مازاد محصوالت زراعی و غذایی ها در روستاهابه منظور افزایش جمعیت مرغ بومی، بهرهو توزیع نیمچه ،روزه و پرورش آن

روستاییان موجود در روستاها، حفظ ذخایر ژنتیکی مرغ بومی، ایجاد اشتغال، کمک به اقتصاد خانوار روستایی، بهبود رژیم غذایی 

 رو به گسترش است. ها و کاهش واردات نهادهو کمک به افزایش تولید گوشت و تخم مرغ 

هزار قطعه جوجه  17۵نسل و ثبت شجره بیش از  17تاکنون طی در راستای اهداف کیفی و در زمینه مطالعات اصالح نژادی 

 قش بسزایی در بهبود صفات اقتصادی مرغ بومی داشته است. ای انجام شده که نهای انفرادی و نمونهگیریاصالح نژاد و رکورد

در بخش تکثیر و ترویج تاکنون حدود سه و نیم میلیون قطعه جوجه یک روزه اصالح نژادی تولیدی و به متقاضیان به ویژه مراکز 

ال دارند و با توجه واحد ترویجی خصوصی اشتغ 0۵نفر در حدود  1۵۵ترویج خصوصی تحویل داده شده است. هم اکنون بیش از 

تولید جوجه فعلی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و به منظور ایجاد تحول و توسعه پرورش مرغ بومی و در کثرت متقاضیان، به 

، تولید مرغان بومی زینتی و ... نیز تهیه شده که با های جدید، طرح های الین مرغ بومیتر کردن آن وایجاد شغلجهت اقتصادی

 ساعدت مسووالن مربوطه اجرا خواهد شد. حمایت و م

ای توان این کار را به صورت پیشههای درست پرورش مرغ بومی، میهای بومی از این مراکز و با آموختن روشبا تهیه جوجه

 زا در مناطق روستایی و عشایری کشور، گسترش و رونق داد.درآمد

 دالیل اهمیت پرورش و نگهداری مرغ بومی در روستاها

o بهبود تغذیه روستاییان، ایجاد اشتغال و بهبود در آمد آنان.  های بومی،حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ 

o شود. کاهش بخشی از نیاز کشور به مواد خوراکی طیور مثل ذرت، سویا، گندم، جو و... که از خارج تأمین می 

o تری دارد.ها مقاومت بیشمرغ بومی در برابر شرایط نامساعد زیستی و بیماری 

o  .نگهداری مرغ بومی، با کم ترین هزینه و تنها با مصرف باقیمانده سفره و ضایعات کشاورزی میسر است 

o  تولیدات طیور بومی به عنوان محصول ارگانیک )که بدون استفاده از دارو پرورش یافته اند( در میان مصرف کنندگان

 مقبولیت بیشتری دارد. 

o  .مزیت پرورش مرغ بومی در بستر، نسبت به نگهداری در قفس بیشتر است 

o ین حیوانی روستاییان می باشد.ئیی زیادی بوده وتأمین کننده پروتگوشت مرغ و تخم مرغ دارای ارزش غذا 

o رش دیگر تهیه محل و جایگاه برای پرورش مرغ، برای روستاییان بسیار آسان تر از فراهم کردن محل و جایگاه برای پرو

 حیوانات اهلی می باشد.

o  .در شرایط زندگی عشایری که اغلب یخچال وجود ندارد، نگهداری تخم مرغ بسیار ساده تر از سایر منابع پروتئینی است

 روز حفظ می کنند(. 10تا  1۵)تخم مرغ های بی نطفه، در درجه حرارت معتدل، کیفیت خود را به مدت 

o ن، می تواند غذایی مناسب برای افراد کهنسال یا بیمار روستایی باشد.گوشت مرغ به خاطر سهل الهضم بود 

o های صنعتی مورد های بومی، به دلیل نیاز نداشتن به امکانات و تجهیزاتی که در پرورش مرغنگهداری و پرورش مرغ

 گیرند و نیز داشتن مقاومت بیش تر و سازگاری با اقلیم بومی، آسان تر است.استفاده قرار می

o نوارهای روستایی فاقد زمین نیز، توانایی نگهداری از چند قطعه مرغ را با حداقل امکانات دارند.خا 
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o گهداری از یک گله کوچک مرغ را زنان و دختران روستایی به عنوان یک نیروی کار مناسب می توانند مدیریت و ن

 یت زیادی دارد.عهده گیرند که درآمد جنبی حاصل از آن، در اقتصاد خانوار روستایی اهمبر

o .پرورش مرغ بومی و تولیدات آن، واحد تولیدی کوچکی را به وجود می آورد که نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد 

o ژه کودکان، با پرندگان، بیش از پیش خو می گیرند و می تواند با نگهداری و پرورش طیور، خانوار روستایی به وی

 سرگرمی خوبی برای آنان باشد.

 گذارای تخمانتخاب نژاده

شود، گذاری زیاد میتحرک و بسیار پرخور است. به تدریج که میزان تخمگذار، سرحال، قوی پراز نظر ظاهری، مرغ تخم

 گذارد.های بدن، رو به کاهش میرنگدانه

 بهتری دارد.ی گذار: هرچه تاژ بزرگتر باشد و پرها نرمتر مرغ تخممهنکته م

های این نژاد هم زودتر به بازار مصرف می آیند. به عالوه، جوجه خروسماهگی به تخم می 0تا  0گذار از های نژاد تخمجوجه

نفری، دست کم یک تخم مرغ به ازای هر نفر در روز  0تواند برای یک خانوار گذار، میمرغ بومی تخم 4۵تا  13رسند. حدود 

 تولید نماید. 

 فاوتی وجود دارد:های متبرای شروع کار نگهداری و پرورش مرغ، راه

o  استفاده از تخم مرغ نطفه دار برای جوجه کشی 

o خرید جوجه یکروزه بومی مناسب از مراکز تایید شده 

o  ماهه و پرورش آنها  4تا  1خرید جوجه 

o باشد و برای استفاده از مرغ بومی تخم گذار )این روش، هرچند از روش های قبلی کمی گران تر است، اما مطمئن تر می

 شود(پیشنهاد می بار اول

 یک مرغ تخمگذار خوب با یک پولت خوب شروع می شود. 

 اجزاء یک برنامه پرورشی پولت خوب عبارتند از:

 الف: فضا

 بدن ب: مدیریت وزن

 پ: نوک چینی

 ت: برنامه نوری

 ث: تغذیه

 ج: واکسیناسیون

 

 الف: فضا

 است :فضای الزم برای پولت ها در زیر ارائه شده

 پرورش در قفس پرورش در بستر 

 سانتیمتر مربع به اضای هرپرنده 11۵ سانتیمتر مربع به اضای هرپرنده 21۵ فضای بستر

 سانتیمتر به اضای هرپرنده۰ پرنده( 4۵سانتیمتر به اضای هرپرنده )یک بشقاب برای  3 فضای دانخوری

 فضای آّبخوری

 سانتیمتر به اضای هرپرنده ۰/4 سانتیمتر به اضای هرپرنده ۰/4 ناودانی

 پرنده3یک عدد به اضای  پرنده3یک عدد به اضای  فنجان/پستانک

 - پرنده۰۵یک عدد به اضای  آبخوری آویز
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 های نژاد تخمگذارفضا مورد نیاز برای مرغ

تراکم طیور در متر مربع بستگی به شرایط داخلی آشیانه دارد. از قبیل تهویه، درجه حرارت، میزان دانخوری و آبخوری. تراکم 

 بیش از حد بدون توجه به عوامل داخلی موجب عدم یکنواختی و کاهش رشد گله خواهد شد. 

، و با گذشت زمان و افزایش وزن نیازشان به فضا ی داشتهها در روزهای اولیه پرورش نیاز به فضای کمترکه جوجهباتوجه به آن

شود جهت کاهش مصرف سوخت و مدیریت بهتر وکاهش نیروی کار واستهالک سالن فضای نگهداری شود ، توصیه میبیشتر می

لن را به یک سوم فضای سا معموال در روزهای نخست . به این جهتهای نایلونی و توری محدود شودها با لوازمی مانند پردهجوجه

کنند. البته تجربه به تدریج فضایشان را بزرگتر می سپس و کنند ها را در این محل آزاد میو یا قدری بیشتر محدود کرده وجوجه

داران دو و یا سه پرده بصورت عرضی در سالن نشان داده که استفاده از یک پرده نایلونی به تنهایی کافی نبوده و برخی از مرغ

ها را در یک سالن پخش کنند. برخی دیگرکه چند سالن در اختیار دارند بجای پرده کشی در روزهای نخست جوجهنصب می

 . کنندهای دیگر منتقل میکرده و به تدریج به سالن

در اختیار در حال حاضر به چندین عامل از جمله فضایی که  ،یانه به کل سطح آشیانهها از قسمت محدود شده آشپرنده موعد انتقال

 شرایط محیطی آشیانه بستگی دارد . تمام این عوامل، برنامه پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز و امکان کنترل پرنده ها وجود دارد

و آبخوری زیادتری در ها طبعا به فضای بیشتر رشد زیاد باشد پرندهبطور مستقیم به سرعت رشد پرنده مرتبط است که اگر سرعت

 دارند .  روزهای اول نیاز

 فضای سالن )جوجه در متر مربع( وزن )گرم( سن )هفته(

 ۵0/۵ 1۵۵تا  1۵ ۰تا  ۵

 ۵0/۵ 14۰۵تا   1۵۵ 17تا  ۰

 ۵2/۵ 17۵۵تا  14۰۵ تا آخر دوره 17

 تراکم جوجه تخمگذار با توجه به سن در سالن )معمول در ایران(

 ب: مدیریت وزن بدن

 پایین نشان داده شده است.نمودار وزن هدف برای پولت های در 

. رشد و نمو سیستم های مختلف اعضای بدن درهر مرحله تنها مختص همان استبه خاطر داشتن مراحل مختلف منحنی رشد مهم 

هفته اول زندگی جوجه اتفاق می افتد. لذا  0و دستگاه گوارش طی  توسعه و تکامل سیستم ایمنی مرحله می باشد. برای مثال،

 ستم ها در این مرحله دچار ضعف و یا اختالل شوند برای همیشه ضعیف خواهند ماند.چنانچه این سی

 رشد هفتگی پولتها 
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رشد استخوان های طویل آهکی شده و دیگر هیچ هفتگی کامل می شود. در این زمان صفحات  11الی  14رشد و نمو اسکلت تا 

افزایشی در اندازه استخوان اتفاق نمی افتد. بطوری که وقوع رشد جبرانی پس از این مرحله نیز اندازه اسکلت را افزایش نخواهد 

م مرغ را از آن داد. بنابراین، اندازه اسکلت که مرغ تخمگذار طی دوران تخمگذاری کلسیم موردنیاز خود جهت تشکیل پوسته تخ

 بدست می آورد، طی دوران پرورش تعیین یا پایه گذاری می شود.

 عوامل موثر در رشد پولت عبارتند از:

 تغذیه 

 سن در زمان نوک چینی 

 فضای بستر یا قفس 

 فضای دانخوری 

 فضای آبخوری 

 درجه حرارت محیط 

 %3۵دف می باشد. منظور از یکنواختی قرار گرفتن اهمیت یکنواختی هر یک از پرندگان در یک گله به اندازه میانگین وزن ه

باالتر یا پایین تر از میانگین وزن گله می باشد. یکنواختی خوب جهت تغذیه صحیح و مدیریت گله  %1۵پرندگان در دامنه وزنی 

مراقبت از پرندگان  مهم می باشد بطوری که اگر گله ای یکنواختی ضعیف و همچنین دارای تعداد زیادی پرنده با وزن پایین باشد،

 کم وزن و یا ایجاد سازش بین آنها و سایر پرندگان در سطح گله خیلی مشکل خواهد بود. 

 دالیل یکنواختی ضعیف عبارتند از:

 بیماریها، از قبیل کوکسیدیوز یا گامبورو 

 ت در دانخوری ها و آبخوری می شودتراکم بیش از حد که موجب رقاب 

  نامناسبمدیریت تغذیه ناکافی و 

 استرس ناشی از روش واکسیناسیون ضعیف و نامناسب 

 روش نوک چینی ضعیف و نامناسب 

. شودها الزم پرندگان برحسب وزن و تغذیه جداگانه آنکردن در مواردی که یکنواختی ضعیف است ممکن است تفکیک 

های وزنی مختلف تقسیم شوند. در دستههای مخصوص به توانند توسط تقسیم بندیکنند میپرندگانی که روی بستر زندگی می

جاهایی که جداسازی پرندگان عملی نمی باشد، تغذیه گله باید براساس تامین احتیاجات سبک ترین و کم وزن ترین پرنده های 

 در گله انجام گیرد.
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ندگان در دوران رشد باشد. توزین هفتگی پرهفتگی الزم می 4اجرای یک برنامه تعقیب وکنترل وزن هنگام رسیدن گله به سن 

پرنده باید وزن شوند. برای گله های پولت  1۵۵. حداقل دالزم می باشد. طی دوران تولید، توزین هر دو هفته یکبار انجام می شو

های مختلف سالن جهت ها و موقعیتها از تمام قسمتگذاری یک سری قفسکه در قفس پرورش می یابند انتخاب و عالمت

ها ها باید از ابتدا و انتهای خط دانخوریها هر هفته باید وزن گیری شوند. قفسباشد. این قفسها الزامی مین آنتوزین تمام پرندگا

ممکن است  دهد.های هفتگی امکان ردیابی و تشخیص سریع را در هنگام بروز مشکل به پرورش دهنده میانتخاب شوند. وزن

 ر غذا و یا روش های مدیریّتی اعمال شده در همان بازه زمانی باشد.مشکالت مربوط به رشد در ارتباط با تغییرات د

های کم یابی به وزن هدف باشد نه سن گله. گلههای غذایی باید همواره براساس دستتغییرات برنامه ریزی شده در ترکیب جیره 

 اد مغذی تغذیه شوند.های غنی ازنظر موهایی با یکنواختی ضعیف باید برای مدت بیشتری با جیرهوزن یا گله

 

 زمان بلوغ

زمان بلوغ با اندازه بدن مرتبط است ولی بطور کلی گله ای که در سن پایین تر شروع به تولید می کند تخم مرغ های کوچکتری 

برنامه های نوردهی را می توان برای تاثیر بر سرعت بلوغ  (.تر اندازه تخم مرغ بزرگتر می شودبا بلوغ دیر)داشته و بالعکس 

بلوغ جنسی را به تاخیر انداخته و متوسط  ،هفتگی در طی دوره رشد 3-1۵دستکاری کرد. یک برنامه نوردهی کاهشی بعد از سن 

 اندازه تخم مرغ را باال خواهد برد.

 

 وزن بدن در موقع بلوغ

ولین تخم مرغ، تخم مرغ های بزرگتری را برای کل طول عمر پرنده به دنبال خواهد داشت. باالتر بودن وزن بدن در موقع تولید ا

 .شودانجام تحریک نوری  نباید گرم نرسیده 110۵تا  147۵تا زمانی که وزن بدن به برای دستیابی به حداکثر اندازه تخم مرغ،

 

 نوک چینی

شود به شکل زیر انجام ولی در صورتی که نوک چینی انجام می باشدنوک چینی ضروری نمی ،های پرورشدر هیچ یک از سیستم

 دهید. 

روزگی بوده که با استفاده از یک نوک چین دقیق با صفحه راهنمای سوراخ  1۵الی  0بهترین زمان نوک چینی در پولت ها سنین 

 میلیمتری انجام گیرد. 7۰/0، 17/0دار به قطرهای 

روزگی  1۵تا  0ضایعات دان یا هدر رفتن دان می شود. نوک چینی در سنین پایین نوک چینی باعث جلوگیری از خودخوری و 

 کمترین استرس و یا اثر منفی در رشد خواهد داشت.

 
 ت : برنامه نوردهی
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تولید تخم مرغ ارتباط بسیار نزدیکی با تغییرات طول روزی که پولت ها در معرض آن قرار گرفته اند دارد. به وسیله یک برنامه 

و نهایتا سوددهی تاثیر  ینوردهی صحیح می توان به طور رضایت بخشی بر تعداد تخم مرغ تولیدی، اندازه تخم مرغ، ماندگار

 گذاشت. قواعد اولیه نوردهی عبارتند از:

ز فوت کندل( آغا 1لوکس ) 1۵ساعت طول مدت روشنایی در روز و شدت نور  4۵-44برنامه نوری را برای هفته اول جوجه ها با 

ساعت برسید. در صورتیکه  11-14هفتگی به  3کنید. سپس بتدریج بطور هفتگی از طول مدت روشنایی کسر کنید تا در سن 

 ۰شود و طول روز نیز رو به افزایش است. شدت نور را در شروع هفته دوم به دار انجام میپرورش در سالن های باز و یا پنجره

 فوت کندل( کاهش دهید. 1/4لوکس )

. افزایش اولیه مدت روشنایی نبایدکمتر از یک كیلوگرم آغاز نکنید 4/1ز تحریک نوری را قبل از رسیدن وزن بدن به هرگ

ساعت روشنایی برسید. ترجیحا باید  10دقیقه اضافه کرده تا به  1۰-1۵ساعت باشد. طول روشنایی را در هر هفته یا هر دو هفته 

 لوکس( زیاد شود. 4۵فوت کندل ) 4همچنین شدت نور نیز باید در سالن ها تا دوره تحریک تا پیک تولید طول بکشد. 

 اجازه ندهید که در مورد مرغان تخمگذار بالغ هیچ گونه کاهشی در طول روشنایی و یا شدت نور اتفاق بیفتد.

ردهی را به طور دقیق طراحی های مستقل نوباید جداول زمانی طلوع و غروب منطقه را به دست آورده تا به کمک آن بتوان برنامه

 به این شرح است:برای انواع سالن ها  راهنمایک کرد. 

 نکات مهم در برنامه نوری پولت ها   :

 برنامه نوری استاندارد برای پولت ها  :

باشد، در صورت پایین بودن وزن گله و نرسیدن به وزن هدف، تحریک نوری یک  ()فقط مرغهاگرم 1۰۵۵میانگین وزن بدن گله 

 هفته عقب انداخته شود.

 دقیقه افزایش داده می شود. 1۰ساعت در روز، هر هفته  10از این سن به بعد طول روشنایی تا رسیدن به مجموع 

 

 :طریق افزایش زمان تغذیه برای گلهولت از جهت تحریک و تقویت رشد بهتر پ :زودرسبرنامه نوری با کاهش تدریجی * 

گرم باشد و اگر گله پایین وزن است و به وزن هدف نرسیده باشد تحریک نوری یک هفته به تاخیر  1۰۵۵میانگین وزن بدن گله 

 بیفتد.

 دقیقه افزایش داده شود. 1۰ساعت در روز، هر هفته  10مدت روشنایی تا رسیدن به مجموع 

 

 :ن تخم مرغ طی مراحل اولیه تولید(جهت به تاخیر انداختن بلوغ جنسی )جهت بهبود وز :اهش تدریجی دیررسبرنامه نوری با ک*

 گرم باشد. 1۰۵۵میانگین وزن بدن گله 

 دقیقه اضافه شود. 1۰ساعت در روز، هر هفته  10مدت روشنایی تا رسیدن به مجموع 

 

 جوجه ریزی وخرید جوجه : 

. یک جوجه خوب به وی تحویل ندهند 1و درجه  4جه اسد تا جوجه درنبایستی یک جوجه خوب را بشیک مرغدار در درجه اول 

 معموال ً این مشخصات را دارد :
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ایی که عدم وجود جوجه دهیدراته در بین جوجه ها )جوجه -0پرها و کرکهای شفاف  -1عدم وجود بند ناف  -4چشم براق  -1

عدم وجود  -7عدم التهاب چشمها  -0پوست نرم و ارتجاعی  -۰دادن آب بدن له له می زند( در اثر گرما و تشنگی زیاد و از دست 

 تحرک زیاد  -3پرهای چسبنده 

 

 های سالم  ویژگی عمومی جوجه

 تناسب اندام جوجه با دست و پا و گردن کشیده.  -1

غذا رشد کرده و به ترین مقدار با صرف کمهر نژاد یک های سالم و درجه یعنی جوجهدارا بودن ضریب تبدیل غذایی مناسب.  -4

 عاتی که مراکز تولید جوجه ها  اعالم می کنند و یا تجارب شخصی(مرغ را تولید نمایند )بنابر اطالترین تخم شبیو  سن بلوغ رسیده

وردارند و باید های حرکتی هیچ گونه مشکلی ندارند و از تحرک، اشتها ، ظاهر بی عیب نقص برخسالم از نظر اندامهای جوجه -1

 ض ارثی باشند. احتی االمکان فاقد امر

تر باشند مرغ . در واقع هرچه پرها نرمپرهایی سفید و بدون پرهای سوزنی شکل دارند گذارتخمهای خالص و سالم نژاد -0

وجود تر با شند خاصیت افزایش وزن وگوشتی بودن بیشتر گذاری بیشتری دارد و برعکس هرچه پرها سوزنیخصوصیت تخم

 دارد.

 توصیه های اختصاصی 

 قبل از ورود جوجه ها: –الف 

 خواهد پرورش دهد سفارش داد بایستی قبل از ورود جوجه کارهای زیر را انجام دهد :ای را که میوقتی که مرغدار جوجه

 . نظافت و ضدعفونی سالن 

  ساعت قبل از ورود جوجه .  40تست روشن کردن تمامی هواکشها 

  دان جوجه ، حداقل برای مدت یک هفته مصرف جوجه.آماده کردن 

 . هماهنگ کردن با گروه واکسیناسیون و تهیه واکسن و گازوئیل 

 . چک کردن تمامی وسایل برقی و المپها و آسیاب میکسر و هیترها 

 . گریس کاری آسیاب و میسکر و باالبر 

 طراف سالن ها را تمیز و ضدعفونی کنید.قفس ها یا کف سالن، تجهیزات و همچنین اطاق های سرویس و محوطه ا 

 .از کارکرد صحیح تجهیزات مطمئن شده و آنها را در ارتفاع مناسبی تنظیم کنید 
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  تمامیدان کهنه موجود در سیلوها، مخازن و تراف ها را خارج کنید. سپس آنها را ضدعفونی نموده و اجازه دهید که قبل

 از ورود دان جدید خشک شوند.

  در محلهایی که توسط جوجه ها مصرف نشود قرار دهید.سم موش کش را 

 غشته کنید )جهت حتی اگر سالن را سم پاشی نموده اید در نقاطی که معموال گرد وغبار جمع می شود را به گازوئیل آ

 .این نقاط شامل گوشه های سالن وترافها و زوایای قفسا می شوند.مبارزه با شپشها(

 :یک روز قبل از ورود جوجه  –ب 

  درجه سانتیگراد  14-1۰درجه سانتیگراد و در پرورش بستر  1۵-11سیستم حرارتی را در مورد پرورش در قفس بر روی

 در سطح جوجه ها تنظیم کنید.

 های آب را ها میزان کنید. همچنین لولهها را در ارتفاع مناسب برای جوجهسیستم آب را کنترل کرده و آبخوری

 آب بشوئید.ضدعفونی نموده و با فشار 

 ها کاغذ زبر پهن کنید. این کاغذها ممکن است بعدا خرد شده و از کف قفس به پایین بریزد و یا در موقع در کف قفس

 روزگی( برداشته شود. 1۵نوک چینی )در 

 40 کنید.درجه سانتیگراد تنظیم  1۵-11ها سیستم حرارتی را به کار بیندازید و دما را بر روی ساعت قبل از ورود جوجه 

  حفظ کنید. کافی بودن رطوبت در پرورش قفس خیلی مهم است. درصد 0۵-0۵رطوبت نسبی سالن را به میزان 

 . ریختن ماده ضد عفونی در تمامی چاله های ضد عفونی 

  . )خرید مقدار مشخصی رول مقوایی ) بهتر است انجام شود 

  قبل .تهیه واکسن برونشیت قبل از ورود جوجه در همان روز یا روز 

 ( و ویتامین ث و مولتی ویتامین در ساعاتی قبل از ورود جوجه%۰پرکردن آبخوریها با آب شکر ) 

 . آماده کردن سمپاش جهت ضد عفونی ماشین حمل جوجه 

 اقدامات الزم در زمان جوجه ریزی –پ 

 ی را کنترل کنید.آبخوری ها را پر کرده و یا سیستم آبخوری آماده به کار باشد. درجه حرارت مادرهای مصنوع 

  دان باید بر روی کاغذ داخل قفس ریخته شود. دانخوی ها را در باالترین حد از دان پر کنید. )در روش پرورش در

 داخل قفس(

  ساعت در روز و با شدت باال نگهدارید. 44در دو روز اول، طول نوردهی را به مدت 

 17 طی این دوره میتواند این اطمینان را بوجود آورد که مرغ  هفته اول زندگی پولت ها بحرانی است. مدیریت دقیق در

در موقع رسیدن به سالن تخمگذاری آماده بروز پتانسیل عملکردی نژادش باشد. به طور کلی اشتباهات رخ داده در طی 

 هفته اول را نمی توان در سالن تولید تصحیح کرد. 17

  در دمای محل نگهداری جعبه های مخصوص حمل جوجه ها بایدC°40 .تنظیم گردد 

 .حداکثر پنج جعبه حاوی جوجه ها را می توان بر روی هم قرار داد 

 .جوجه ها بایستی به سرعت و در اسرع وقت از جعبه ها خارج شوند 

 .امکان تخلیه جوجه بصورت یک به یک به هیچ وجه وجود ندارد 

 .بهتر است جوجه ها در اطراف آبخوری ها خالی شوند 

  لوکس باشد. 4۵حداقل شدت نور باید 
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 ها دسترسی داشته باشند و در ضمن سر ریز نشوند.نحوی باشند که جوجه ها به راحتی به آنه آبخوری ها ب 

 .دان استارتر )پیش دان( باید در ظروف دانخوری آماده باشد 

  متری از هم قرار داده شوند. ۰/1ظروف آب و غذا باید با فاصله های 

 ود جوجه ها باید خاموش باشد.سیستم تهویه به هنگام ور 

 باشد . 1۵۵عنوان نمونه در هر سالن شمارش کنید. میانگین اعداد حاصل باید ه چند کارتن را بجوجه های درون نکته مهم : 

واکسینه ها را در کارتن کنند. و قبل از تخلیه جوجه در سالن، آنواکسن برونشیت را مرغداران معموال ً بصورت اسپری استفاده می

 1۵گیرند و واکسن را از فاصله سی سی آب مقطر در نظر می 4۰۵الی  4۵۵جوجه ،  1۵۵۵برای هر  کنند. جهت این کارمی

 کنند . ها اسپری میمتری باالی سرجوجهسانتی

تنظیم  روز اول زندگی جوجه ، دستگاه عصبی 1۵، بایستی مواظب درجه حرارت بود؛ چون تا درسالنسازی جوجه رهاپس از 

یدتری نسبت به باشد کامل نشده است و جوجه در این دوره از حساسیت شدکه در هیپوتاالموس میدرجه حرارت بدن جوجه 

 ، برخوردار می باشد .سایر روزهای پرورش

ثر ؛ که هر از چندگاهی در ای یک چشمی جهت روشن کردن می باشدضمناً بایستی مرتبا به هیترها سرکشی کرد چون هیتر دارا

 . افتدشود و اگر پاک نشود هیتر به طور ناگهانی از کار میکارکردن هیتر، سیاه می

چون باعث ایجاد سرما در سالن  دهیچگاه نباید در روزهای اولیه ورود جوجه به سالن هواکش را روشن کنی نکته خیلی مهم :

های دیگر و در طی دوره هواکش دانتهای سالن روشن کنیواکش را از یک ه ،روزگی به باال ۰در حدود ابتدادر بایستی شود. می

 د.ها روشن کنیرا با توجه به سن جوجه

دار بتواند جوجه خود را در این مدت با باشند زیرا اگر یک مرغها روزهای طالئی پرورش میدر کل یک هفته اول ورود جوجه

 .ش دهد ) البته در صورت عدم موارد خاص (تواند تا آخر دوره جوجه خوبی پرورشرایط مطلوب پرورش بدهد می

 : تغذیه جوجه ها در بدو ورود -ت 

 ها ، باید در هر باردادن ، به اندازه یک مشت بسته در داخل سینی دانخوری ویا کارتن کف در روز اول تغذیه جوجه

شود . زیرا جوجه بد عادت میاند نبایستی دان در سینی ریخته شودرا نخوردهقفس دان ریخت شود. و تا زمانیکه همه آن

نماید. و اگر دان مدت زیادی در سینی بماند، جوجه بر روی دان مدفوع کرده و دان تغذیه میو فقط از ذرات درشت

کند.پس بهتر است طوری به جوجه دان بدهیم که جوجه همه دان را گیرد و جوجه دان را مصرف نمیدان بوی بد می

 اقل زمان ممکن خورده، و بعد دوباره به آن دان بدهیم . در حد

 ساعت باید یادداشت شود 40در طی  مقدار دان خورده شده. 

 :تعیین جنسیت جوجه ها از طریق پرهای بال -ث 

و  جوجه ها را می توان از روی سرعت رشد پرها تعیین جنسیت کرد. زیرا سرعت رشد پرها در دو جنس مرغ و خروس برابر نبوده

 متفاوت است. روش این کار به این صورت است :

 ابتدا بال را مانند یک باد بزن باز کنید.  (1

های اولیه نامیده ردیف انتهایی بنام پرهای اولیه و ردیف باال بنام کرکبه پرهای الی مفصل خارجی بال نگاه کنید، (4

 شوند. می

 اولیه باشند جوجه، مرغ است.  لیه )انتهایی( بلند تر از کرکهایزمانیکه که پرهای او (1

 های اولیه باشند جوجه، خروس است. وقتی که پرهای اولیه برابر یا کوتاه تر از کرک (0
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 مدیریت دما -چ 

 4درجه سانتیگراد به میزان هر هفته  11به طور کلی در سیستم گرمادهی در قفس یا گرم کردن کل سالن، درجه حرارت را از 

درجه سانتیگراد برسید. در جستجوی عالئم گرمازدگی )له له زدن و چرت زدن( و یا  41دهید تا به دمای  درجه سانتیگراد کاهش

های تنظیم حرارت نیز به درستی کار سرماخوردگی )روی هم ریختگی یا جمع شدن( در سالن باشید و مطمئن شوید که دستگاه

هاست توانند به سمتی که از نظر حرارتی مطلوب آنا نمیهتر است چون جوجهکنند. کنترل دما در پرورش قفس حساسمی

 حرکت کرده و آنجا را پیدا کنند.

حفظ کرده و درصد  0۵-0۵دهید رطوبت را در حد کافی نگه دارید. رطوبت نسبی را در حد اگر جوجه را در قفس پرورش می

 ود.روها یا کف را آبپاشی کنید تا درصد رطوبت باال بردر صورت ضرورت پیاده

 ساعت قبل از ورود جوجه ها سالن را به شرح زیر آماده کنید : 40

 یک حصار قرار بدهید. ،در اطراف هر واحد مادر مصنوعی (1

 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. 14-1۰دمای مادر مصنوعی را بین  (4

 ده درنظر بگیرید.پرن 1۵۵لیتری به ازای هر  0ای )کله قندی( را از آب پر کنید و دو آبخوری آبخوری های کوزه (1

 کوران را در سالن از بین ببرید. (0

درجه سانتیگراد برسید. رطوبت  41در موقع استفاده از مادر مصنوعی گازی دمای زیر آن را هر هفته سه درجه کاهش داده تا به 

رسد باشد به نظر می % 0۵-0۵نسبی کافی را برای مرغان پرورش یافته بر روی بستر فراهم کنید. در صورتی که رطوبت نسبی بین 

 تر بوده و عملکرد بهتری دارند.ها راحتکه جوجه

ها خیلی سردشان باشد نزدیک به ها به شما خواهد گفت که آیا درجه حرارت صحیح یا نامناسب است. اگر جوجهمشاهده جوجه

شوند. چنانچه کوران وجود خش میگیرند و در صورتی که گرمشان باشد دور از منبع گرما پمنبع حرارتی روی یکدیگر قرار می

 شود دور باشند.ای که هوای سرد وارد منطقه گرم میشوند تا از نقطهداشته باشد به شکل گروهی روی هم جمع می

 های راحت به طور یکنواخت و بدون جمع شدگی در یک نقطه در سرتاسر سالن پرورش پخش خواهند بود.جوجه
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 سن به هفته
 مصنوعیدرجه حرارت زیر مادر 

 ای ()گرم کردن منطقه

 درجه حرارت سالن

 )گرم کردن کل سالن (

1-1 1۰-11 10-11 

۰-1 11-11 11-42 

11-۰ 11-43 42-40 

13-11 43-4۰ 40-41 

 10-41 4۵-4۰ به باال 13

 ها (برنامه راهنما درجه حرارت ) درجه حرارت در سطح بدن جوجه

 

 بستر مناسب و شرایط آن -ح

وضعیت آن در آشیانه های پرورش پولت موضوع مهمی است. بستر باید به نحوی باشد که جایگاهی نرم و راحت برای بستر و 

ها فراهم سازد. مشخصات بستر مناسب شامل کیفیت خوب، خشک، نرم و بدون گرد و خاک بودن است. جنس و کیفیت جوجه

 ور نگردد.های طیای باشد که منجر به ضایعات اندامبستر باید بگونه

 انواع معمول بستر عبارتند از:

  کیلوگرم در مترمربع ۰تا  1مقدار تراشه یا پوشال چوب به 

 کیلوگرم در مترمربع 0تا  ۰/4زان کاه و کلش به میزان به می 

 های ذرت، خاک اره و ماسه بادیسبوس برنج، خرده 

سانتی متر و  ۰تا  1نماید. ضخامت بستر در تابستان باید بستر در واقع عایقی برای کف آشیانه است و رطوبت را به خود جذب می

تواند کمتر باشد. یک بستر خوب باید متر در نظر گرفته شود. این ضخامت در نواحی گرم و خشک میسانتی 3تا  ۰در زمستان 

جه سانتی در14ایی معادل عاری از کپک، مواد اضافی و هر نوع آلودگی باشد. توزیع بستر باید یکنواخت بوده و حداقل دارای دم

 گراد باشد.درجه سانتی۰/0۵، دمای بستر زیر آن باید شودمیاگر از مادر مصنوعی استفادهگراد باشد. 

ها بتوانند راحت دان بخورند . قبل از هر جوجه ریزی باید دمای بستر نمایید تا جوجهاتوماتیک را فشرده هایدانخوریبستر اطراف  

 قبل از جوجه ریزی ارزیابی شود .یستم گرمادهکارایی س ثبت شود تا میزان

دهد نشانه مرطوب بودن بیش از حد بستر است و بایستی ضمن پیدا کردن دلیل این موضوع اگر سالن بوی ترشیدگی مینکته : 

که علت آن قطر کم بستر پاش باشد؛ همینطور ممکن است ها ، و یا مهتواند تنظیم نبودن  آبخوریمشکل رفع شود.علت این امر می

 و یا رطوبت زیاد هوا باشد . به هر حال نیاز به زیر و رو کردن بستر و یا تعویض آن وجود دارد.

 حذف پرندگان ضعیف -خ

ها صحیح های ضعیف، مریض و غیرطبیعی حذف و معدوم گردند. نگهداری اینگونه جوجهبهتر است از همان روز اول جوجه

 تر از حد استاندارد است.ها پایینشود. عملکرد این پرندهکل گله محسوب میباشد و خطری برای نمی

های ضعیف، مریض و غیرطبیعی را در چند روز نخست حذف و معدوم نمایید و فریب بدون مالحظه و ترحم جوجه نکته مهم :

د رشد نکرده و عملکرد پایینی خواهند کنندان این پرندگان را نخورید .این پرندگان نسبت به دانی که مصرف میپر بودن چینه

 گردند. داشت و در اکثر اوقات به علت ضعف زودتر از سایرین مریض شده و عامل گسترش بیماری می

 ذیه و خوراک دادن :تغ-د 
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با صبح و عصر باید غذا بطور آزاد در اختیار طیور باشد هدف برنامه خوراک دادن طیور این است که منحنی رشد تحقق یابد. 

کند لذا غذا باید بطور آزاد در اختیار طیور هفتگی به بعد دستگاه تولید مثل پرندگان شروع به رشد می 10توجه به اینکه از سن 

را با وزن  هاکنند ولذا بایستی منحنی رشد آناما این نکته دارای اهمیت است که مرغان چاق تخم مرغ کمتری تولید می قرار گیرد.

 نمود.نبال کشی هفتگی د

 

 دانخوری

های شوند. بعضی از مرغدارها از جعبه جوجهها بوسیله دانخوری بشقابی )سینی( و بصورت دستی تغذیه میدر هفته اول، جوجه

ای عمل نمود که گونهها باید بهکنند. در هر یک از روشهای مقوا و یا رول کاغذ برای این منظور استفاده مییک روزه تکه

 راحتی به دان دسترسی پیدا کنند.ها به جوجه

بایستی دقت کرد ، چون جوجه بالفاصله بعد از خروج از تخم مرغ به کارتن منتقل شده و بسته به مسیری که آمده است چندین 

ها را که ساعت در کارتن بوده ، به کارتن عادت کرده است و برای اینکه جوجه به دان خوردن بیافتد بایستی یکسری از کارتن

 ایم و دور آنها را بریده ایم به عنوان دانخوری استفاده کنیم تا جوجه به دان عادت کند . فی آنها را برداشتهک

و با شروع هفته دوم از دانخوری اصلی  هم طراز با پشت آنها تنظیم گردد ها وها باید به راحتی بر حسب سن جوجهارتفاع دانخوری

 شود. استفاده می

 :متعداد دانخوری الز

 سانتی متر. ۰۵جوجه یک دانخوری با قطر  7۵تا  ۰۵دانخوری بشقابی )سینی( برای هر 

 سانتی متر. 0دانخوری ناودانی برای هر جوجه 

 جوجه یک دانخوری ۰۰متر برای هر سانتی 11دانخوری گرد )آویز( با قطر 

 فضای دانخوری)جوجه در سانتیمتر( وزن )گرم( سن   )هفته(

 ۰/4 1۵۵تا  1۵ ۰تا  ۵

 ۰/۰ 14۰۵تا   1۵۵ 17تا  ۰

 ها با توجه به سن و وزن )معمول در ایران(فضای دانخوری مورد نیاز جوجه

 هاآبخوری و تامین آب جوجه

کله قندی در سالن  آبخوریمی بایست تعدادی ی آب بخورند توانند بخوب، چون سن کمی دارند و نمیهادر ابتدای ورود جوجه

آب را  %3۵آب شکر تا موقعی که جوجه ها باید . الزم به ذکر است کهریخته شودها در آن شکر و ویتامین ،و آب اده شودقرار د

پر  تنهاآب  ها را با آلنو ک  تعویض شودها آب آنه شوند و شست هاکله قندیباید  بماند و پس از آنها اند در کله قندیخورده

 .کرد

.برای این کار ابتدا آب درون بشقاب را خالی کرده و با ابر شسته شوند بوسیله یک ابر و سطل آب روزی چند بارباید ها کله قندی

روزگی پس از  14تا 1۵. اما معموال در . در مورد مدت زمان استفاده از کله قندی، نظرات متفاوت استکنندبشقاب را تمیز می

 کنند.ها اقدام میبه تدریج به کاهش تعداد کله قندیتر، های آبیاری اتوماتیک و یا بزرگاندازی سیستمراه
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جوجه ها همیشه باید به آب تازه و تمیز در دسترس داشته باشند. منبع تامین آب مصرفی یک مرغداری معموالً چاه آب یا لوله 

 باشد.کشی عمومی می

سیستم آبخوری به منظور اضافه نمودن  به هر ترتیب آب باید در یک منبع و یا تانک بزرگ ذخیره شود و قبل از ورود به

های محلول در آب بایستی در هر آشیانه یک منبع کوچک در مسیر آب نصب گردد. این منبع بایستی از موادی ساخته ویتامین

ها یشود که کامال قابل شستشو و ضدعفونی باشد. انتقال آب باید بنحوی باشد که بوسیله نیروی ثقل و یا پمپ به راحتی در آبخور

 پخش گردد.

شود که در سیستم آبخوری کنتور نصب شود. تا بتوان مصرف آب را در زمان دلخواه ثبت نمود. نسبت مصرف آب به توصیه می

های مهم در بررسی وضعیت گله است. دان، بستگی به دمای محیط، ترکیب جیره و سالمت طیور دارد. این نسبت یکی از شاخص

یابد. در هوای گرم و همچنین افزایش میزان ، میزان مصرف آب نیز افزایش میو همراه با باالرفتن سن در شرایط طبیعی با رشد گله

یابد. تغییر مصرف آب ممکن است ناشی از بروز بیماری نیز باشد که در این نمک جیره، مصرف آب بطورر طبیعی افزایش می

فراهم نمودن آب خنک باعث افزایش مصرف آب خواهد شد  حالت معموال کاهش خواهد یافت. در مواردی که هوا گرم است،

تری برخوردار شود که گله از رشد و همچنین ضریب تبدیل مناسبرود. این کار باعث میکه در نتیجه مصرف دان نیز باال می

همیشه تمیز باشد، به همین  گردد. سیستم آبرسانی باید حتی االمکان بدور از تابش مستقیم نور آفتاب قرار داشته باشد. منبع آب باید

 دلیل هر چند وقت یکبار باید آب آن را تخلیه کرده و بخوبی شست و تمیز نمود.

 در سال مورد آزمایش قرار گیرد.شود به منظور بررسی کیفیت، آب مصرفی حداقل دوبار توصیه می

 

 

 

 

 های تخمگذار با توجه به سن و وزن )معمول در ایران(فضای آبخوری مورد نیاز جوجه
 
 
 

 :های عمومیتوصیه

ها را به طور اکید جدا از پرندگان مسن پرورش دهید. بهداشت را در سطح خوبی حفظ کنید. تا حد امکان کارهای روزمره پولت

 های در حال رشد انتقال نیابند.ریزی شوند که عوامل بیماریزا از مرغان مسن به پولتبه نحوی طرح 

ها قرار ها به شکلی عمل کنند که روزانه حداقل دو بار یا بیشتر دان پخش، و در اختیار جوجهدر طی شش هفته اول، دانخوری

پولت را برای به دست  1۵۵کنترل کنید. )تعداد  3و 7گیرد. بعد از شش هفتگی مصرف دان و وزن بدن را در مقایسه با جداول 

 دار وزن کنید.(آوردن یک میانگین معنی

 فضای سالن )جوجه در متر مربع( وزن )گرم( سن   )هفته(

 ۵0/۵ 1۵۵تا  1۵ ۰تا  ۵

 ۵۰/۵ 14۰۵تا   1۵۵ 17تا  ۰
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ها بازبینی کنید. ها را به منظور کنترل میزان دسترسی به آب و همچنین تعمیر و رفع چگه از آبخوریروزانه هر ردیف از قفس

 ها همسطح یا پشت مرغ باشند.(ها یا ناودانالتر از سر پرنده و فنجانها باها را متناسب با رشد پرنده باال ببرید. )پستانکآبخوری

 یک برنامه واکسیناسیون مناسب منطقه را طراحی و از آن پیروی کنید. 

 ها را باز نمائید.آوری و به طور صحیح معدوم کنید. همچنین برای مشخص کردن علت افزایش تلفات، الشهتلفات روزانه را جمع

و  هدر آب آشامیدنی اضافه نمود ،های محلول در آب و الکترولیت راویتامین ،گذاریها به سالن تخمز انتقال پولتسه روز قبل ا

 این کار را تا سه روز بعد انتقال ادامه دهید. این کار در به حداقل رساندن استرس حمل ونقل کمک زیادی خواهد داشت.

 بلوغ جنسی به سالن تخمگذاری انتقال یابند.هفتگی یعنی قبل از  17ها باید در سن پولت

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سن به هفته
 مصرف دان

 روز/پرنده/گرم

 مصرف انرژی

 kcalروز/پرنده/

جمع دان 

 مصرفی

 گرم

جمع انرژی 

 مصرفی
kcal 

1 11 13 32 400 

4 10 03 4۵۵ 0۵4 

1 12 ۰7 111 1۵۵1 

0 42 30 ۰11 10۵1 

۰ 13 11۰ 3۵۵ 40۵3 

0 01 141 1۵3۰ 1402 

7 01 142 113۰ 0174 

3 00 113 17۵0 ۰113 

2 03 10۰ 4۵04 01۰1 

1۵ ۰1 1۰0 4123 7411 

11 ۰1 1۰2 4200 3100 

14 ۰0 10۰ 1107 2022 

11 ۰0 102 1۰13 1۵034 

10 ۰7 171 1213 11321 

1۰ ۰2 17۰ 01۰1 11113 

10 01 131 0770 1013۰ 

17 04 13۰ ۰411 1۰03۵ 
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 اوزان هدف پولت ها

 وزن به گرم سن به هفته وزن به گرم سن به هفته وزن به گرم سن به هفته

1 0۰ 7 ۰۵۵ 11 1۵1۵ 

4 11۵ 3 ۰2۵ 10 11۵۵ 

1 13۵ 2 03۵ 1۰ 110۵ 

0 4۰۵ 1۵ 77۵ 10 141۵ 

۰ 14۵ 11 37۵ 17 14۰۵ 

0 0۵۵ 14 2۰۵ 13 143۵ 

 انتقال به سالن تخمگذاری         

 

 ها می توان به موارد زیر اشاره كرد:مهم تلفات جوجه از عوامل

 شود.ها میها، مراجعه نکردن به موقع به دامپزشکی و نزدن واکسن الزم، باعث مرگ و میر جوجهبیماری (1

تواند ها، میمراقبت نکردن به موقع و مناسب، از جمله عدم تهیه دان خوری وآب خوری متناسب با تعداد و سن جوجه (4

 ها شود.های فیزیکی به آنوزآسیبموجب بر

 فراهم نبودن شرایط بهداشتی جایگاه، تغذیه و آب آشامیدنی. (1

 پرورش نیمچه بومی

هفته را از مراکز مورد تأیید خریداری کرد. نگهداری این نوع گله پرورشی،  3تا  0های توان جوجه، میرورش نیمچهدر مورد پ

کنید. بطور معمول یکروزه، زودتر به تولید محصول مورد نظر )تخم مرغ( دست پیدا می تر بوده و در مقایسه با پرورش جوجهآسان

 کنند.گذاری میهفتگی شروع به تخم 44تا  13ها در سنپولت

 ها باید آماده شود.حتماً پیش از سفارش و خرید جوجه، محل مورد نظر برای نگهداری آن 

  ،خزندگان و جانوران موذی بررسی و کنترل گردد.محل مورد نظر از نظر حضور حشرات، جوندگان 

  می شودکه به تدریج به آن افزوده الزم است. فضا  جوجه، حدود یک متر مربع  10برای هر. 

 .دست کم دوبار در هفته النه مرغ ها و تجهیزات آن )آب خوری، دان خوری و...( تمیز شوند 

 نه اطمینان حاصل شود.ها، از خشک بودن کف الپیش از ریختن بستر در کف النه 

 .ضخامت بستر باید در زمستان بیشتر بوده و تا حد ممکن خشک باشد 

 دار برای جوجه كشی استفاده از تخم نطفه

باشد. به این دار بومی از مراکز تأیید شده برای جوجه کشی میوری و پرورش مرغ بومی، تهیه تخم نطفههای بهرهیکی دیگر از راه

های جهادی مانند روح اهلل که البته گروهها و شکل های مختلف در بازار موجود می باشد. های جوجه کشی با اندازهمنظور دستگاه

ر این دو گروه تجربه خوبی از پرورش و داند. همچنین کشی نمودهجوجههای دستگاه عیزاقدام به ساخت و توو رضوان )امیرکبیر(

این دو گروه کشی، با کارشناسان بهتر است برای آغاز کار و پیش از تهیه دستگاه جوجهزایی وجود دارد.ومی واشتغالترویجمرغ ب

 مشورت شود.

درجه چرخش جهت جلوگیری از چسبیدن زرده به  2۵بار در روز  0تا  ۰باید  اًحتمروز  0-1سازی انواع تخم بیشتر از برای ذخیره

 .پوسته انجام شود
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تواند به طور جدی به جنین آسیب رسانده و باعث بوجود درجه سانتیگراد( حتی به مدت کوتاه می 4/13تن دما )بیشتر از باال رف

 .آمدن خسارات جبران ناپذیری شود

ین دقیقه( باعث از بین رفتن جن 1۵ها ناشی از قطع برق یا سایر عوامل بیشتر از چند دقیقه ) حدود پایین آمدن دما و سرد شدن تخم

 .خواهد شد

مرغ ضعیف چنانچه کار بهسازی در سایر مقاطع جا بجا کردن تخم .ها انجام شودسازی بهتر است ضد عفونی تخمقبل از ذخیره

مدیران واحدهای جوجه کشی الزم است که دقت کامل نسبت به موازین  . باشد باید به مصرف مواد ضد عفونی بیشتر توجه نمود

گذاری جوجه کشی مبذول داشته و روی مدیریت مزارع مرغ مادر نظارت داشته باشند.کف النه تخم بهسازی در قبل از مرحله

.رطوبت سطح پوسته تخم مرغی که تازه کنداولین سطحی است که با تخم مرغی که تازه از بدن مرغ خارج شده تماس پیدا می

ای که در النه به کار رفته )تراشه د صرف نظر از نوع مادهباشها به تخم مرغ میگذارده شده وسیله مناسبی برای هجوم باکتری

ی باشند.اگر النه کثیف شده باشد مواد آن را عوض عنجاری و غیره(اساسا مواد مصرفی باید تمیز و خشک و عاری از مواد مدفو

 ند.شوها آلوده نمیمرغکنید تا اطمینان حاصل شود که تخم

 شینکته اصلی برای بهسازی مناسب جوجه ك

 .دارندواد ضد عفونی برخی از برنامه های بهسازی در تشکیالت جوجه کشی تاکید بسیار زیادی روی م

 .باشندها تا چه حد خشک و تمیز میسازد که مواد داخل النههای مادر مشخص میشرایط بستر در سالن مرغ

گذاری انتخاب محل قرار دادن النه تخمکشی اهمیت اساسی دارد های جوجهنکته دیگری که در کاهش آلودگی تخم مرغ

کشی های جوجهمرغایی داشته و نباید جزو تخمادی آلودگی باکتریشوند مقادیر زیهایی که روی بستر گذارده می.تخم مرغاست

از . کنندهای بعدی عادت میگذاریگذارند به همان جا برای تخمخم میتبار در جایی  0یا 1محسوب شوند.مرغ ها بعد از آن که 

های مناسب اقدام گذاری در محلهای تخمگذاری نسبت به قرار دادن النهاین رو بسیار مهم است که یک هفته قبل از شروع تخم

 .گردد

از نشستن آنها در جاهای غیر از النه تخم  النه های تخم گذاری تشویق شوند هفته اول به استفاده از ۰-0برای این که مرغ ها در

 .گذاری جلو گیری نمایید

(. النه ها را در جایی قرار دهید که به آسانی برای مرغ ها قابل غ در النه های معمولیمر ۰-0فضای کافی برای النه در نظر بگیرید )

 .دسترس باشند 

 : جمع آوری و انتخاب

های جوجه کشی مرغها و رشد اولیه جنین در تخمکتریاز نفوذ با ،مادرمرغ از سالن  هامرغتر تخمبا خارج کردن هر چه سریع

هایی را که عاری از کثافت،ذرات مدفوع مرغآوری فقط تخمبعد از جمع.ها را جمع کنیدمرغمرتبه تخم 0جلوگیری نمایید.روزی 

کنند تا کنندگان سعی میکنار بگذارید بسیاری از تولیدرا هایی را که ترک یا سوراخ دارند و خون هستند انتخاب کرده و آن

داری کنید زیرا باعث پاک .از این کار خودترکیبات پاک کننده یا با سنباده زدن تمیز نمایند های کثیف را با استفاده ازمرغتخم

ئیدن ممکن است کثافات به درون گردد همچنین در اثر ساها است میکردن کوکیکول که اولین سد دفاعی پوسته در برابر باکتری

 .مرغ رانده شودخلل و فرج پوسته تخم

تر بوده و با وجود آن ها نسبت به آلودگی حساسکشی قرار داد چون اینهای جوجهمرغهای غیرعادی را نباید جزو تخممرغتخم

هایی که مرغباشد.تخمها کمتر میآنمرغ های عادی،قدرت باروری که از لحاظ باروری مشکلی ندارند ولی در مقایسه با تخم

درصد کمتر است در صورتی که قدرت جوجه  10قالب آنها دارای عیب و نقص جزئی هستند قابلیت جوجه درآوری آن ها تقریبا 
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های مرغتر از تخمدرصد پائین 32-1۰نا صاف و غیره است –چروکیده –جوش دار –ها گرد هایی که قالب آنمرغدر آوری تخم

 .باشددی میعا

 :كشی های جوجهمرغسازی تخمبه

 مرغ در اکثر شرایط برای بهتر شدن قابلیت جوجه در آوری ضرورتی ندارد.روی سطح تخمهای شیمیایی براستفاده از پاک کننده

برای .شوندها میکنندههای متوسل به این پاکهای باکتریحداقل رساندن آلودگیبا این وصف برخی تولیدکنندگان برای به

پری بال فاصله بعد از این که های توصیه شده رقیق کرده به صورت کف یا اسعفونی را به میزانمواد ضد حصول بهترین نتیجه،

عفونی تمام سطوح مطمئن شوید که محلول ضد .مرغ باشدلول ضدعفونی باید گرمتر از تخممح .گذارده شد استفاده نمائیدتخم

 . پرها وذرات چوبی را که به آن چسبیده از آن جدا نماید–شوره –خاک مرغ را فرا گیرد و کلیه ذرات گردوتخم 

 . گیری نمائیدجلواز دوباره آلوده شدن تخم مرغ با استفاده از پاک کننده در محلی عاری از گرد و خاک 

 : جا به جا كردن و نگهداری تخم مرغ های جوجه كشی

دهند. هرچه کشی در شرایط محیطی سالن قرار داشته باشند به سرعت کیفیت خود را از دست میهای جوجهمرغتا وقتی که تخم

ها یفیت و قدرت جوجه درآوری در آنها را به اتاقی که از لحاظ محیطی تحت کنترل باشد منتقل نمایند، کمرغسریعتر این تخم

مناسب، باز هم در معرض خطر های مادر، با وجود مدیریت کشی در سالن مرغهای جوجهمرغکه گرفتن تخمشود در حالیبهتر می

 .باشدشدن میآلوده

سانتیگراد نسبت به درجات درجه  4۵یا14کشی باید در حد های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر و در موسسات جوجهاطاق

ها شوند روی پوسته آنتر برداشته میها وقتی از یک اتاق سردمرغتر این محدوده حرارتی قرار گیرد مناسبتر است زیرا تخمپائین

 .شودعرق کرده و مرطوب می

 

 : ضد عفونی

 :ضدعفونی سالن و شست وشوی تاسیسات ودستگاه-1

. باشدها میمناسبی جهت ضد عفونی اتاق و دستگاه یمساوی و اسپری آن، روشمخلوط کردن فرمالین وآب به نسبت 

از متر مکعب فضا باید مورد استفاده قرار گیرد. ضدعفوی باید با استفاده 4۰لیتر آب بازای میلی43لیتر فرمالین و میلی 43

ن است به بیش از یک دستگاه اسپری دستگاه اسپری کننده با ذرات خیلی ریز )آئروسل ( انجام شود. درهر سالن ممک

های مختلفی جهت ارائه این نوع خدمات کند نیاز باشد. شرکتبتواند مجددا دستگاه اسپری را پرکننده و یا سیستمی که 

 .وجود دارند

 ضدعفونی دستگاه وتخم مرغها -2

شود. سپس این مخلوط را با همان حجم آب به ازای هر مترمکعب فضا مخلوط می ml 4۵-1۵فرمالین تجاری به میزان

 توان حرارت داد، تا گاز فرم آلدئید متصاعد شود.می

 حرارت دادن پارافرم آلدئید -1

مقدار فرم آلدئید است و  %21شود. پارافرم آلدئید حاوی با حرارت دادن پودر پارافرم آلدئید گاز فرم آلدئید متصاعد می

 گرم پارافرم آلدئید برای هر مترمکعب فضا الزم است. 1۰تا  1۵
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 : دفع ضایعات

ها و مرغپوسته تخم–ها خارج نشده تخم مرغ های باز شده ولی جوجه–تخم مرغ های باز نشده –کلیه ضایعات جوجه کشی 

وانند باعث تکثیر و انتشار تبرود زیرا این مواد میهای مرده یا ضعیف و رنجور و غیره باید به طور سریع و موثر از بین جوجه

 های میکروبی شوند.جمعیت

.در های بهداشتی دفن نموددر گودال ای الزم به پودر تبدیل کرد و یاهآوریتوان در کوره سوزاند یا با عملضایعات جامد را می

قبل از  قرار داده وتوجه شود در یک محفظه یا گاری کشی،ضایعات جامد را باید تا هنگام خارج کردن از موسسه جوجههر حال

 .بیرون رفتن از موسسه چیزی به بیرون ریزش یا نشست نکرده باشد

 کشی:با دستگاه جوجه کار

تر وری بیشتر و مطلوبکند را با بهرهدستگاهی است که شرایط مطلوبی را که مادر بصورت طبیعی ایجاد میکشی دستگاه جوجه

 که شامل دما رطوبت و چرخش است. کند.ایجاد می

 دو مرحله دارد که مرحله نخست را ستر و مرحله دوم را هچر مینامند . ه کشیفرایند جوج

 رطوبت دما مرحله
 چرخش

 اییدرجه 2۵

 تهویه به ازای هر

 کیلوگرم تخم مرغ۰۵
 گیری تخم مرغنحوه قرار

 ۵.10 هر یک ساعت 01% 17.۰ ستر
 نوکبصورت عمودی به نحوی که 

 باشد تیز آن رو به پایین

 به پهلو درون سبد ۵.43 - 7۰% 17.4 هچر

 مرغ پرورش جایگاه 

 اول. دالیل ساخت جایگاه برای مرغ ها
  ،محافظت آنها از باد، برف، باران، نور مستقیم خورشید و تغییرات شدید آب و هوایی 

 نترل روشنایی و میزان نوردهی،ک 

  توسط دیگر حیوانات،جلوگیری از شکار شدن آنها 

 ها،محافظت و کنترل آسان تر جوجه 

 شود، جلوگیری از تغذیه آنها با غذا و آب های آلوده و کنترل غذا وآبی که به مرغ ها داده می 

 ها در جایگاه و کاهش آلودگی و شکستگی آنها،تر تخم مرغآوری راحتجمع 

 ها.و پیشگیری از گسترش بیماری

 ترس محیطیراحتی طیور و کاهش اس 

 دوم. شرایط جایگاه
 .با توجه به نوع آب وهوا و امکانات روستا، جایگاه مرغ از آجر، سنگ، بلوک سیمانی و... ساخته شود 

  کف جایگاه باید از زمین بلندتر باشد. جنس کف آن سیمانی بوده و شیب مالیمی داشته باشد تا هم به راحتی شسته شود

 یگاه باید به طرف پشت آن باشد. و هم آب در آن جمع نشود. شیب جا
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 سانتی متر در بستر جایگاه، )با توجه به  1۰تا  ۰به قطر  ، ماسه بادی و شناستفاده از کاه و کلش )پوشال( یا خاک اره

که البته استفاده از ماسه بادی ویا شن ریز وشسته شده به دلیل موجودیت در  فصل و دمای محیط( ضروری می باشد.

 رجهیت دارد.روستا و قیمت ا

  ،دیوار و سقف جایگاه باید از موادی ساخته شده باشد که بدون هر گونه شکاف و خلل و فرجی باشد. در صورت امکان

 بهتر است سیمان کاری شود.

 .جایگاه نباید در محل بادگیر ساخته شود 

 .جهت جایگاه باید طوری باشد که درب ِآن، به طرف جنوب بوده وآفتاب داخل آن بتابد 

  .جایگاه مرغ باید طوری ساخته شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد 

  .برای مرغ ها چوب خواب در نظر گرفته شود تا در هنگام شب روی آن استراحت کنند 

 سوم. مقدار فضای الزم
نگهداری شوند، شروع به در جایگاه باید فضای کافی برای مرغ ها فراهم باشد. چنانچه تعداد زیادی مرغ در یک فضای کوچک 

ها نسبت رواج پیدا می کند. جوجه« خود خوری»شود مشکل بیش تر شده، نوک زدن همدیگر خواهند کرد و اگر پرنده ای زخمی

 به مرغ ها به فضای کم تری نیاز دارند.

 چهارم. فضای مناسب برای جایگاه 
 1۵۵ متر( پرورش داد. 4در  1متر مربع ) 0ماهگی می توان در  4جوجه را تا سن 

 خروس بالغ کافی است.1مرغ و  1۵متر مربع برای هر  1

 این فضا میتواند با تغییر کاربری ، انباری، اتاقهای بالاستفاده، طویله ها به صورت توام با دامها ویا حتی قفس تامین گردد.

گرما وسرما محافظت در مقابل باد و باران شرایط قابل قبولی را به جهت ولی بایستی توجه کرد که ساختمان مورد نظر بایستی 

 روشنایی تامین نماید. همچنین قابل شست وشو باشد.

  

 پنجم. احداث فضای باز
در نظر گرفتن فضای باز در محوطه جلوی جایگاه برای مرغ ها الزم است تا بتوانند در آنجا فعالیت کنند و از هوای آزاد استفاده 

 نمایند.

بارانی مرغ ها را  گرم ویا توری محصور شده باشد. بهتر است در قسمتی از آن سایه بان ساخته شود تا در روزهایفضای باز باید با 

متر  13برای گردش و متر مربع فضای آزاد  4برابر مساحت النه است و برای هر چهار مرغ،  4محافظت کند. مساحت آن معموالً 
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جو و شبدر در محل گردش مرغ ها برای استفاده آنان مفید ،  یونجه لوفه مثلالزم است. کاشت بعضی از عمربع برای چرا فضا 

 است. 

 ششم. محل استراحت
چون بر حسب غریزه، مرغ ها عادت دارند در جاهای بلند استراحت کنند، نصب چوب خواب در آشیانه بسیار مفید بوده و باعث 

ری خودداری کنند. در نتیجه این ظروف کم تر در معرض شود که مرغ ها از نشستن بر روی ظروف آب خوری و دان خومی

 آلودگی به مدفوع قرار می گیرند. 

 سانتی متر،  1ضخامت چوب در حدود 

 سانتی متر  4۰تا  4۵طول آن به ازای هر مرغ 

 می باشد.« سانتی متر 2۵برای مرغ ها، بالغ بر »و « سانتی متر 0۵ها برای جوجه»و ارتفاع 

 

 اری )النه(هفتم. محل تخم گذ

شود. همچنین جمع آوری تخم مرغ ها وجود محل تخم گذاری کافی، باعث افزایش تعداد و حفظ کیفیت تخم مرغ ها می

 تر شده و آلودگی و شکستگی آنها به حداقل می رسد. راحت

باید پوشال بوده و الزم است در یک قسمت جایگاه، محلی برای تخم گذاری مرغ ها در نظر گرفته شود. کف محل تخم گذاری 

 ها به راحتی انجام شود.طوری باشد که جمع آوری تخم

مرغ تخم گذار، یک النه برای تخم گذاری در نظر گرفته شود بطوری که هر مرغ به راحتی بتواند داخل النه شده و  0تا  0برای هر 

در نظر گرفته شود. بهتر است « سانتی متر 1۰ن طول آ»و « سانتی متر 1۰عرض کف النه حدود »شود از آن خارج گردد. پیشنهاد می

ها می تواند فلری یا چوبی باشد. سقف النه محکم و شیب دار ساخته شود سانتی متر باشد. جنس النه 0۵ارتفاع النه از زمین، حدود 

 تا از پریدن و نشستن مرغ ها بر روی آن پیشگیری شود. 

 طرح پیشنهادی ساختمان پرورش طیور : 

های گردد نوع ساخت سالنها، پیشنهاد میکاری سالنها و هزینه های سرسام آور عایقه شرایط اقلیمی، و هدفمندی یارانهباتوجه ب

ها در کشور ساخته شده و تعدادشان روز کنون تعدادی از آنا ها که همهای زیر زمینی حرکت کند. این سالنجدید به سمت سالن

. باشند )عرض بیشتر توصیه نمی شود(متر می 14اند و دارای عرض حداکثر متری زمین واقع شده۰/1شود، در عمق به روز بیشتر می

؛ و شود )تهویه طبیعی(درجه سانتیگراد کمتر نمی 1۰معتدل بوده به طوریکه در سرد ترین روزهای سال از  اها ذاتدمای این سالن

ها دمای هوا در آن بسیار معتدل است و به راحتی دیوارها و مرطوب بودن دیوارهها به علت نتابیدن خورشید به همچنین در تابستان

ها را بصورت ها نیازی به دیوار چینی وستون نداشته و معموال بعد از حفر زمین، دیواره. دیواره این سالنرسدبه دمای مورد نظر می

سانتیمتر  1۵هایی به اندازه کف دست به عمق ره خاکی سوراخ، و روی دیوادرجه( 44دهند)ذوزنقه ایی(شیب میمتمایل به خارج )

ها کنند؛ بدون آنکه این سوراخکنند و سپس اقدام به پوشاندن دیوار با مالت گچ و خاک میو یا بیشتر بصورت افقی حفر می

یا فنس فلزی بر روی دیوارها بعد از آن اقدام به کشیدن توری و . پوشانندها را با مالت میشوند و فقط سطح داخلی سوراخپر

کنند. توجه داشته باشید که عرض توری باید به میزانی باشد که عالوه بر پوشش دیوار به میزان نیم تا یک متر )بسته به اسقامت می
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بر رویه  نخاک( در کف و لبه خارجی حاشیه گودال را بپوشاند و پس از خشک شدن دیواره ها اقدام به کشیدن مالت سیما

 کنند. پرکردن سوراخها با مالت سیمان میها و البته ارهدیو

شود زیرا ممکن است آب به دخل نفوذ ها در نقاطی که رطوبت هوا زیاد بوده و یا بارندگی زیاد است توصیه نمیاین سالن نکته:

. دهندباران بدان می ایی جهت هدایت آبدرجه 1۰کنند و شیب کند. اطراف گودال را تا شعاع یک متری معموال سیمان می

افتد )بجای ها اسکلت سقف بر روی دیواره میها ندارد با این تفاوت که در این سالنها فرق چندانی با سایر سالنسقف این سالن

 ستون( .

درجه سوراخ  0۰ها را بصورت مورب با زاویه ؛ بدین منظور دیوارهها در دیواره استهای تهویه در این سالنگیری کانالمحل قرار

آورند و بر روی آن موانعی (و امتداد کانال را از زمین قدری باال می4نمایند)هواکشکرده و کانالی بسمت سطح زمین ایجاد می

 1کنند. )نمایند ویا در امتداد سقف جهت خروج هوا پنجره ویا هواکش نصب میجهت جلوگیری از نفوذ آب باران نصب می

 هواکش(

 بایستی از یک سطح شیبدار عبور کرده تابه در سالن رسید. جهت ورود به سالن 

توان این فاضالب را مستقیما به چاه و یا به یک ای جهت کنترل فاضالب ایجاد کرد که میی از سالن بایستی مجاریادر گوشه

 بشکه یا حوض زیرزمینی متصل نمود تا در موقع پر شدن با یک پمپ آن را تخلیه نمود .

 1هواکشسقف                                                      در      

   

 

 

 

 4کانال هوا           هواکش  

 متر                                    14عرض سالن دیواره های مورب سالن

 

 

 مرغداری زیر زمینی موسسه جهادی رضوان در شهرستان نهبندان

 

 بهداشت جایگاه 
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روز یک بار،  1۵تا 7کند. پس الزم است هر ها جلوگیری میها، از شیوع بسیاری از بیماریها از جایگاهجمع آوری فضوالت مرغ

آوری شده، کف جایگاه تمیز شود و بستر کف جایگاه نیز تعویض گردد. شستشو و ضدعفونی ها جمعفضوالت درون جایگاه

ها را خوب شست و با مواد ها و دان خوریخوریروز یک بار باید آب 1۵راموش کرد. هر داری را هرگز نباید فمداوم وسایل مرغ

 مناسب ضد عفونی کرد.

ها، سقف، شود، باید بعد از پایان دوره پرورش و خالی شدن آنای در آن مرغ پرورش داده میهایی که به صورت دورهدر جایگاه

 دیوارها و کف جایگاه را ضدعفونی کرد. 

 روز یکبار باید ضد عفونی شوند. 0۰شود، هر یک ماه تا ها مرغ نگهداری میهایی که به طور دایمی در آنهجایگا

های ضد عفونی کننده لیتر آب( و یا محلول 1۵۵کیلو آهک در  ۰درصد ) ۰توان از آب آهک برای ضد عفونی جایگاه می

 ها توجه شود.اده از این محلول ها باید به دستور تهیه و مصرف آنهای دامپزشکی استفاده کرد. هنگام استفموجود در داروخانه

هرگز به طور مداوم نباید از یک ماده ضد عفونی استفاده کرد. مواد ضد عفونی کننده باید از دسترس کودکان دور نگه داشته شود 

 ها نیز قرار نگیرد.وحتی در مسیر حرکت ماکیان و دام

 تغذیه مرغ بومی 
در منطقه، های بومی روستاها، تا حد امکان از همان منابع موجود در روستا یا منطقه تأمین خواهد شد. چنانچه ت مرغکلیه احتیاجا

هایی یا مازاد و ضایعات کارخانهلوکردن، خرد کردن و تبدیل کردن( با انجام فرایندهای ساده )مانند سیموادی موجود باشد که؛ 

و یا گیاهان غیر مثمر جهت تکمیل دان بتواند مورد استفاده تغذیه مرغ بومی ری و شالیکوبی( دارد )مانند بوجاکه در منطقه وجود 

های بومی، استفاده از منابع داخل قرار گیرد، در تغذیه آنها گنجانیده خواهد شد. به طور کلی هدف اصلی از جیره غذایی مرغ

ای ها بومی عادت داشتن به شرایط تغذیهی از خصوصیات برجسته مرغباشد.یکهای دامی وارداتی( میروستا )بدون استفاده از نهاده

 درصد غذای خودشان را از طریق چرای آزاد و بقیه آن را با غذای دستی تأمین کنند. 0۵تا  1۵توانند ها میدر روستا است. این مرغ

نیازهای غذایی انجام گیرد. خوراک مرغ بومی برای اینکه مرغ بومی تولید خوبی داشته باشد، باید تغذیه مناسب همراه با تأمین 

ها و متشکل از ضایعات کشاورزی، اضافه و دور ریز غذای روستاییان، پسچرعلوفه و سبزیجات و جانداران ریز مانند بعضی از کرم

 توان با اضافه کردن مقداری مکمل غذایی، کیفیت غذایی آنان را باال برد.باشد که میحشرات می

های گیاهان زراعی، آشغال آیند، سبوس گندم و برنج، تفالهدست میته و نامرغوب که از بوجاری گندم و جو بههای شکسدانه

ها باید همیشه بطور ها وخروسها هستند.در ضمن نباید فراموش کرد که مرغای نیز غذای خوبی برای مرغها و گیاهان علوفهسبزی

. اگر در غذای دستی مرغ به مقدار گرم غذا نیاز دارد 111تا  111م، روزانه به گر 1011یک مرغ به وزن یکسان تغذیه شوند. 

کند، ولی بعد از آن پوسته تخم کافی کلسیم وجود نداشته باشد، در چند روز اول، از کلسیم بدن برای تشکیل تخم مرغ استفاده می

 آید.مرغ نازک شده و کم کم تولید تخم مرغ پایین می

های سنگ آهک و مواد آهکی دیگر استفاده توان از پودر استخوان، پودر صدف، خردهمورد نیاز طیور میبرای تأمین کلسیم 

کنند.امروزه غذاهای ها تا حدودی کلسیم مورد نیاز خود را از خاک تأمین میکرد. در پرورش به صورت چرای آزاد، معموالً مرغ

های دامپزشکی موجود هستند، تقریباً تمام مواد شوند و در داروخانهمی طیور تهیهوهای معتبر خوراک دامآماده که توسط شرکت

های آماده باشند. در صورت نیاز، عالوه برغذاهای رایج در منطقه، مقداری هم از این نوع غذاها و جیرهمورد نیاز ماکیان را دارا می

کند.جوجه یکروزه، گرم دان آماده مصرف می 0۵۵تا  ۰۵۵در اختیار طیور قرار دهید. یک جوجه مرغ تا سن یک ماهگی حدود 

های گرم سال، برای تحریک مرغ ها ین بیشتری در جیره غذایی نیاز دارد تا بتواند به خوبی رشد کند.در فصلئماهگی به پروت 1تا 

ت اُماج ه خوراک، آن را به صورتوان با افزودن مقداری آب ببه خوردن، ضمن دادن غذا در ساعات خنک شبانه روز، می

 متر دان خوری آویز الزم است.سانتی ۰متر دان خوری ناودانی و یا سانتی 1۰تا  1۵ازای هر مرغ آورد. بهدر
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 آب مصرفی مناسب

درصد وزن تخم مرغ از آب تشکیل شده است.در  0۰درصد بدن مرغ و  7۵طیور به آب تازه و تمیز در تمام اوقات نیاز دارند. 

 شود.کنند. در آب و هوای گرم این مقدار بیشتر میر شبانه روز، یک لیتر آب مصرف میمرغ د 0شرایط معمولی هر 

ها را باید در ها، آنها بود و در روزهای گرم برای خنک ماندن آب خوریدر روزهای سرد سال باید مراقب یخ زدن آب خوری

قطعه مرغ، یک آب خوری کله  ۰۵شود. برای هرها مرغ خوری مرغسایه قرار داد. کمبود آب ممکن است موجب بروز تخمزیر

تواند دان خوری، آب خوری و وسایل الزم دیگر را خود اره استفاده کند، میکش و قندی نیاز است. هر فردی که بتواند از یک چ

نه کم تر ساخت. ساز را در حد کیفیت لوازم موجود در بازار اما با هزیتوان لوازم دستبسازد. با کمی دقت، حوصله و ابتکار می

های دامپزشکی نیز تهیه البته آب خوری، دان خوری و لوازم مربوط به آن را می توان از مراکز فروش لوازم مرغداری یا داروخانه

 کرد.

 ها رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری

مدیریت »، «بهداشت مناسب»عامل؛  ها به سهپیشگیری، همیشه ارزان تر، مؤثرتر و راحت تر از درمان است. پیشگیری از بیماری

 بستگی دارد.« واکسن زدن )مایه کوبی( به موقع»و « درست

 چند نکته بهداشتی مهم -

 هایی که قبالً مرغ در آن بوده قرار داد، مگر این که النه به طور کامل تمیز و ضد عفونی شود.ها را نباید در النهجوجه 

 به طور مرتب با پارچه تمیز و آب، شسته و تمیز شود. ها بایدها و جوجهخوری مرغهای آبظرف 

 ها مخلوط شده و یا کپک هایی که با فضوالت مرغ ها و جوجهدان خوری باید تمیز نگه داشته شود. همچنین دانه

 اند، باید دور ریخته شوند.زده

 باید در جایی جداگانه و دور از های سالم باید پیگیری شود. محل نگهداری آنها های بیمار به جمع مرغاز ورود مرغ

 های سالم باشد.مرغ

 های مرده باید فوری از النه خارج شده، سپس به همراه آهک در خاک دفن گردیده یا سوزانده ها و جوجهالشه مرغ

 شود.

 ها باید جلوگیری شوداز ورود طیور غریبه و یا وحشی به النه مرغ. 
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 های واكسیناسیونروش

 گروهیهای الف ( روش
 ( آشامیدنی 1

 از معایب روش واکسیناسیون آشامیدنی، دریافت واکسن به طور غیریکنواخت توسط پرندگان گله است.

 توان به روش آشامیدنی بکار برد.را می  1IBDV–2NDV –3ILTV – 4IBV – 5AEVهای واکسن

 مراحل واکسیناسیون به روش آشامیدنی به شرح زیر است  :

  آب فاقد مواد ضدعفونی کامالً شسته و تمیز نمود. تعداد آبخوریها باید کافی باشد.آبخوری ها را با 

  ساعت )بستگی به فصول سال( تشنه نگه دارید. 4-0قبل از محلول نمودن واکسن، طیور را به مدت 

  ساعت توسط طیور آشامیده شود. 4آب محتوی واکسن می باید خنک بوده و در عرض 

  لیتر آب در نظر بگیرید. 1و به ازای هر روز از سن پرندگان  قطعه طیور 1۵۵۵برای هر 

  شیر خشک بدون چربی به نسبتg/lit 4 .در آب مصرفی، سبب ماندگاری ویروس واکسن می گردد 

 فرمول تهیه واکسن آشامیدنی : 

× آب مورد نیاز = سن جوجه ) روز(  
 تعدادجوجه

1۵۵۵
 

 ین مقدار آب نیاز است :روزگی ا 14هزار جوجه در سن  1۵مثال ً برای 

×    14= 14۵لیتر  
11111 

1111
 

زدگی دارند و ممکن است یه کرد چون ظروف فلزی احتمال زنگتذکر :  حتماً واکسن خوراکی را باید در ظروف پالستیکی ته

 اثر واکسن را از بین ببرند . 

و شیر خشک، حتما بایستی ظروف واکسن را در هنگام ساخت واکسن، و اضافه کردن واکسن به محلول آب نکته خیلی مهم: 

 در محلول فروبرده، و سپس در آن را باز کرد. زیرا واکسن نبایستی با هوا در تماس باشد.

 ذرات درشت و آئروسل اسپری( 4

اندازه ذرات در اسپری درشت تر از ذرات آئروسل است. برخی ذرات به علت درشتی و سنگینی زیاد فوراً به زمین سقوط می 

نمایند. برخی ذرات پس از آزاد شدن از دستگاه بالفاصله در هوا به علت تبخیر آب موجود در آنها تقلیل حجم می یابند. بسته به 

 طیف تولید شده و شرایط محیطی نسبت متغیری از ذرات در فضا به طور معلق باقی می مانند.

 روش اسپری
 ب است. روش کار اسپری واکسن به شرح زیر است :روش اسپری جهت واکسیناسیون در جوجه های جوان مناس

 آب مقطر یا جوشیده سرد شده استفاده نمائید. ml4۵۵قطعه پرنده از  1۵۵۵به ازای هر  (1

 دستگاه اسپری در ارتفاع مناسبی در باالی جوجه حرکت داده شود. (4

 نشوند.میزان اسپری واکسن باید تا حدی باشد که پرندگان مرطوب شوند و به طور کامل خیس  (1

را  می توان جهت پیشگیری از بیماریهای مربوطه به روش اسپری و یا آئروسل   1ILTV –2IBDV – 3IBV – 4NDVواکسنهای 

 بکار گرفت.
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 اسپری واکسن در هفت روزگی

 

 ب(روش های انفرادی

 روش قطره چشمی

-1ILTV-2واکسن صورت پذیرد. واکسنهایواکسیناسیون طیور با روش قطره چشمی باید بر اساس دستورالعمل موسسه سازنده 

BV3IBDV-4NDV  را می توان به روش قطره چشمی بکار برد. روش معمول در واکسیناسیون قطره چشمی طیور به شرح زیر است

: 

 آب مقطر، سرم فیزیولوژی و یا آب جوشیده سرد شده حل می شود. ml4۰دز واکسن در  1۵۵۵مقدار  .1

 ه پرنده به کار می برند.قطع 1۵۵۵این مقدار واکسن برای  .4

 یک قطره از محلول محتوی واکسن توسط قطره چکان مخصوص در داخل چشم پرنده چکانده می شود. .1

 طرز ساخت واكسن قطره چشمی : 

سی سی آب مقطر در نظر می گیریم. باید آب مقطر را با سرنگ کشیده، و بدون اینکه  4۰دز واکسن ،  1۵۵۵به ازاء هر  .1

س واکسن)ظرف شیشه ایی که واکسن بصورت پلمپ در آن وجود دارد( را باز کنیم توسط سوزن سرنگ ، درب الستیکی فالک

میلی( و آنرا کامالً مخلوط نماییم تا محلولی شفاف حاصل شود. سپس درب الستیکی را 0تا  1آب مقطر را وارد فالکس کنیم)

و سپس قطره چکانها را با واکسن پر می . یکنواخت گردد برداشته، و واکسن ها را با کل آب مقطر مخلوط می کنیم تا واکسن

 کنیم و درون یک محفظه به همراه مقداری یخ می گذاریم.

ساعت بعد مصرف شود در غیر این  4تذکر : الزم به ذکر است که واکسن قطره چشمی را باید طوری تهیه کرد که حداکثر تا 

 صورت اثر آن کم می گردد .

درجه سانتیگراد( کرد . قبل و بعد از استفاده از ۰باید قطره چکانهای حاوی واکسن را در جای خنک به همراه یخ نگهداری ) 

قطره چکانها بایستی آنها را با مایع ضرفشویی شست و در آب جوش ضدعفونی کرد ونبایستی جهت ضد عفونی از ضدعفونی 

 کننده های شیمیایی استفاده کرد.
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 زریقروش ت 

کلیه واکسن های کشته و تعداد محدودی از واکسن های زنده طیور با روش تزریقی مورد استفاده قرار میگیرند. از مزایای روش 

 تزریق واکسن در طیور می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 استفاده از حداکثر عیار ایمنی به دست آمده و دوام عیار حاصله بمدت طوالنی. .1

 دار مشخص دز آنتی ژن مورد نظر به هر قطعه پرنده .وارد نمودن مق .4

 یک دست بودن عیار پادتن حاصله در روش تزریق . .1

 کاهش استرس ناشی از مصرف مداوم واکسن های زنده . .0

معموالً موضع تزریق عضالنی در پرندگان عضله سینه و تزریق زیر جلد در ناحیه گردن توصیه می گردد. به تازگی تزریق واکسن 

 ، در سطح باالیی ناحیه دم طیور بکار برده شده است.کشته

 روزگی دوران جنینی )در زمان انتقال از ستر به هچر( با موفقیت به تخم مرغ تزریق شده است. 13نکته : واکسن مارک در 

 

 طرز استفاده واكسن روغنی :

ساعت قبل از تزریق به داخل سالن ببریم تا  4تا  1بهترین روش استفاده این است که، واکسنهای روغنی را به تعداد مورد نیاز، 

در حین استفاده از واکسن روغنی باید شیشه واکسن را هر  .واکسن گرم شود. تا درهنگام تزریق روان شده و کامالً همگن گردد

 .دقیقه یکبار تکان دهیم تا واکسن ته نشین نشود و یکنواخت تزریق صورت بگیرد 1۵
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 تزریق در عضله سینه

 مایه كوبی 

همواره برای بیماری آبله به کار می رود.در این روش مایه آبله را در ضخامت جلد داخل می کنند.این واکسن نباید به زیر پوست 

 نفوذ کند ودر عین حال به هنگام کوبیدن یا تلقیح مایه آبله، موضع نباید خونی شود.
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 سوزن شیار دار مخصوص مایه کوبی آبله

 

با سوزن مخصوص صورت می  ،برای گله های مادر و تخمگذار به صورت تلقیح در مثلث بال  بر علیه بیماری آبلهواکسیناسیون 

 گیرد.

 

 برنامه ریزی واكسیناسیون )جدول واكسیناسیون(

به شرایط محلی، ارائه یک برنامه واحد دقیق واکسیناسیون طیور تقریباً غیرممکن است. برنامه واکسیناسیون طیور، متغیر بوده و بسته 

توانید از کارشناسان محلی و اداره دامپزشکی شیوع بیماری ها و قدرت مقابله هر گله تغییر می کند. شما بهترین برنامه را می

 ای است.منطقه

 گذارای از برنامه واكسیناسیون مرغ تخمنمونه

 برنامه یک 

 روش واكسیناسیون نوع واكسن سن طیور

 تزریق در پوست گردن طبق توصیه کارخانه سازنده واکسن مارک روزگی 1

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده 𝐵1واکسن نیوکاسل سویه روزگی 7-1

 آشامیدنی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده گامبرو طی هفته اول

 H14۵برونشیت سویه روزگی 10-11

 ماساچوست

 توصیه کارخانه سازنده سازندهآشامیدنی یا اسپری یا طبق 

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده نیوکاسل سویه السوتا روزگی 12-13

 آشامیدنی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده سازنده گامبرو روزگی1۵-4۰

 H14۵برونشیت سویه روزگی1۵

 ماساچوست

 نقاط آلوده(آشامیدنی یا اسپری یا قطره چشمی )فقط در 

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده ILTالرنگو تراکییت عفونی  1۵در حدود 
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 روزگی

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده نیوکاسل سویه السوتا روزگی13-1۰

 سازندهقطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه  نیوکاسل سویه السوتا روزگی۰۵-0۰

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده نیوکاسل سویه السوتا روزگی 0۰

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده نیوکاسل سویه السوتا ماهگی 1حدود 

 تلقیح در مثلث بال با سوزن شیار دار آبله ماهگی 4 -0

 قطره چشمیآشامیدنی یا  H۰4برونشیت عفونی ماهگی 1

 آشامیدنی یا اسپری  ماهگی 4 -0

 آشامیدنی یا اسپری  

 H۰4برونشیت عفونی دوران پرریزی

 ماساچوست

 آشامیدنی یا اسپری

 

 برنامه دوم برنامه واکسیناسیون مرغداری رضوان در منطقه نهبندان خراسان جنوبی

 روش واكسیناسیون نوع واكسن سن طیور

 برونشیت روزگی 1

 ماساچوست H14۵سویه

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده 𝐵1واکسن نیوکاسل سویه روزگی 7-1

 تزریق زیر جلدی درگردن  دوگانه آنفوالنزا نیوکاسل روزگی 1۵-7

 سازنده سازندهآشامیدنی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه  گامبرو روزگی 10-11

 قطره چشمی یا اسپری یا طبق توصیه کارخانه سازنده نیوکاسل سویه السوتا روزگی 12-13

 تزریق در عضله سینه نیوکاسل سویه السوتا ماهگی 0حدود 

 تلقیح در مثلث بال با سوزن شیار دار آبله ماهگی 4 -0

 تزریق در عضله سینه Eds ماهگی 0حدود 

ارائه شده فوق عمومیت ندارد؛ و شما جهت تهیه برنامه ویژه مرغداری خود ،)منطقه خود( بایستی با سازمان برنامه نکته مهم : 

 دامپزشکی محلی خود ارتباط داشته باشید.
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 تشخیص بیماریهای طیور  راهنمای

های مختلف پرندگان مشاهده بخش، در ها و ضایعات. این نشانهکنندهای وسیعی را ایجاد میبیماریهای مختلف پرندگان، نشانه

. اندهای مختلف فهرست شدهها و ارگانهای مشاهده شده در بخشها و نشانه، بسیاری از بیماریر. در متن فراهم شده حاضشودمی

 . ت که مورد استفاده شما قرار گیردامید اس

 استخوان ها 

 بروزیس در بالغین–ریکتز دربرندگان جوان  خم شدگی استخوانها

استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی 

 شود

 خستگی مرغان تخمی درقفس –استئوبروز

 استئوبتروزیس ضخیم شدن استخوان ها با مجرای مغز استخوان باریک

 اریترولکوز رنگ مغز استخوان قرمز گیالسی

 ) مسمومیت با گاز منو کسید کربن رنگ مغز استخوان صورتی روشن

آلودگی شدید با کنه و مایت  –سندرم خونریزی  استخوان بی رنگمغز 

 تورم ویروسی کبد –

 لکوز میلویید توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان

 سل دانه های کازئوزی در مغز استخوان

 بدن 

،  Lymphoid Leukosisعدم مصرف غذا ، کمبود تغذیه ،  الغری

 التهاب روده ، فشار به سنگدان ، سل ، دالیل ناشناخته دیگر

فشار به سنگدان ، بیماری تاج آبی ، مسمومیت با آفالتوکسین ،  گیج بودن و رشد ناهماهنگ

Synovitis جوجه آلوده شده در مرحله تفریخ ، 

 پارگی کیسه های هوایی ، ادم تورم

 ) آسیب مغزی ( encephalitisلرزش مسری ،  انقباض و تشنج عضالت

بوتولیسم ، بیماری مارک ، التهاب مفاصل ، مسمومیت با  فلجی

 آفالتوکسین ، لرزش مسری

کمبود شدید آب ، کوکسیدیوزیس ، گامبورو ، عدم تعادل نمک  دهیدراتاسیون

 در غذا

یت با یاس زرد ، مسمومیت با جلبک ، کمبود شدید آب ، مسموم افتادن بر روی شکم ، فلجی پاها ...

 بوتولیسم ، مسمومیت دارویی

 پاها

بیماری مارک ، بوتولیسم ، سوختگی ، لرزش مسری ، خستگی  فلجی ...

، مسمومیت با جلبک ،  Eناشی از انتقال به قفس ، کمبود ویتامین 

 مسمومیت با یاس زرد ، کمبود شدید آب

 به کرم پا آبله پرندگان ، ابتال زبری و فلس مانند شدن پاها ...

 ، نقص در استخوان Dکمبود ویتامین  ضعف پاها و خم شدگی آنها ...
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 Dکمبود ویتامین  خمیدگی استخوان ...

، کمبود روی ، آلودگی  pullorum ، پاراتیفوئید ،  Synovitis تورم مفاصل ...

 ، تورم مفاصل tenosynovitisبه استافیلوکوک ها ، 

التهاب نازک نی ) مدیریت نامناسب تغذیه ایی یا کمبود کولین در  زانوتغییر محل قرارگیری تاندون 

 جیره (

 Tenosynovitis لنگش ...

پای رنگ  .-بی رنگ شدن ساق پا 

 پریده

، کوکسیدیوز ، هر نوع بیماری که روند  Aکمبود تغذیه ایی ویتامین 

 سوء تغذیه –سن باال  آهسته ایی دارد ،

 Tenosynovitis ثابت ماندن مفاصل ...

 ، Synovitis تورم کف پاها ...

 کمبود ریبوفالوین ، عوامل ژنتیکی ، عدم مدیریت مناسب پیچش پنجه ها ...

 کمبود بیوتین یا پنتوتنیک اسید ، ضعف مدیریت ترک کف پاها ، آماس پوست ...

 Tenosynovitis راه رفتن پرنده بر روی پنجه ...

 در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس SCALY LEG پای بد شکل

 آنفلوآنزای فوق حاد پای سیاه

 استئو پتروزیس پای کلفت شده

واروس  - SPALY LEG - FIELD RIKETS–ریکتز  –پروزیس  انحراف پا و خمیدگی ها

 والگوس –

 پرها

 کوریزای عفونی مرطوب بودن زیر پرها

 تولک بری ریزش پرها

 ( Miteوجود شپش یا کرم )  تراکم پرها در پایه محور

 کوریزای عفونی ، عفونت چشم کثیف شدن و آشفتگی پرها

 شپش ، کمبود های تغذیه ایی ، ریزش کامل پرها

 کمبودهای تغذیه ایی ، کمبود لیزین ، آهن یا اسیدفولیک از بین رفتن رنگ پرها

 خودخوری شکستگی پرها در نقاط انتهایی

 در جیره غذاییکمبود متیونین  خوردن پرها

 تولید ضعیف ، دریافت بیش از اندازه رنگدانه تجمع بیش از اندازه رنگدانه

 بیماری مارک وجود ندول ، بخصوص در پاها

 زمین گیر بودن پرنده ) ندرتا مشاهده میشود ( وجود ندول در اطراف مخرج

 یا بروز حساسیت Necrotic dermatitis مرطوب یا نکروزه بودن ، وجود ادم

 بادسرخ یا وبای مرغان تیره یا ارغوانی شدن پوست

 باد سرخ ، جرب ، آماس پوست قانقاریایی نواحی سخت و خشک شده ...

 کرم پرندگان شمالی ، شپش ) گاهی اوقات ( التهاب مخرج

 B14کم خونی ، کمبود مواد غذایی آهن ، مس یا ویتامین  ... کم رنگ بودن 
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 ریشو تاج

 سرمازدگی لکه دار شدن ، خطوط سفید و قرمز

 آبله پرندگان وجود جوش و ندول

 بیماری قارچی سفید شدن ، پودری و فلس مانند ...

 تغذیه بد –بیماری های مزمن  –آلودگی انگلی  تاج بی رنگ و چروکیده

 ) قارچ تریکوفیتون گالینه ( تاج سفید و پوسته پوسته و پودری

 ) آبله ( زگیل بروی تاجطاول و 

 کانی بالیسم –در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها  زخم بروی تاج

 یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن –وبا  وجود آماس و ضخیم شدن ریش

 آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک ورم ادماتوزی ریش

 –خونریزی داخلی  –معموال در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند  تاج رنگ پریده

 کوکسیدیوز حاد

 آنفلوآنزای فوق حاد -پاستورلوز–گرما زدگی  –سرمازدگی  تاج سیاه

 کوریزای عفونی ، وبای طیور تورم ، پیازمانند شدن ...

 آبله پرندگان وجود ندول ...

 چشمها

 کوریزای عفونی آبکی

،   Arizona paracolonآبله ، درگیری با آسپرژیلوس ،  کوری

 پاراتیفوئید

الرنگوتراکئیت ، سوختگی با آمونیاک ، بیماری نیوکاسل ، کمبود  آبکی ، قرمز ، ملتهب و بسته

 Aویتامین 

 لرزش مسری ، آب مروارید ...

 ، آبله ماکیان Aکمبود ویتامین  خشک شدن پلک چشم ...

 بیماری مارک غیرعادی بودن مردمک چشم ، کوری 

 کم خونی هموراژیک وجود خون در چشم ...

 بیماری با مایکوپالسما تورم و بزرگی ...

 کمبود اسید پانتوتنیک پوسته پوسته شدن پلک چشم

 جنگ خروس ها زخم در پلک چشم

 Aکمبود ویتامین  پالک ها بطانه ای در پشت پلک سوم

 بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی کاتارکت و کدورت قرنیه

 مارک چشمی یا عنبیه بی رنگ قرنیه غیر یکنواخت

 مایکوپالسموز –کوریزا  تورم بافت اطراف چشم

 دهان

 Aکمبود ویتامین  وجود جوش ...

 کمبود اسید پانتوتنیک یا بیوتین خشکی اطراف دهان ...
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 یا عدم تعادل فسفر ، کلسیم Dکمبود ویتامین  نرمی منقار ، حالت الستیکی شدن ...

وجود پوشش سفید در اطراف زبان و 

 دهان 

 آبله پرندگان

 مایکوتوکسین ها یا جراحات شیمیایی وجود زخم ...

 ریه ها

 آسبرژیلوس ریوی –بولوروم  آبسه در ریه

تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه 

 ای محتوی مایع خون آلود

 تیفوئید

 خفگی ادم مشخص و بر خونی

همراه یا بدون کبدی ذات الریه وسیع 

 شدن

 وبای حاد

 باستورال بزودو توبرکلوزیس کبدی شدن ریه ها

 سر

پارگی کیسه های هوایی ، کوریزای عفونی ، ضرب خوردگی ،  تورم ، باد کردن

 بیماری نیوکاسل

، آلودگی  Aکوریزای عفونی ، بیماری نیوکاسل ، کمبود ویتامین  تورم

 E.Coliبا 

 ، ضرب خوردگی septicemiaباد سرخ ، وبای طیور ،  تیره و ارغوانی شدن

 آبله پرندگان وجود ندول

 سوراخ های بینی

کوریزای عفونی ، بیماری مزمن تنفسی ، برونشیت عفونی ،  ترشحات ...

 آنفلوآنزا

 عضالت

 انگل های خارجی یا داخلی –خونریزی داخلی  کم رنگی عضالت

 کسید کربنمسمومیت با منو  صورتی بودن عضالت

 بی آبی –مسومیت با نمک  1ادم عمومی عضالت

 گامبورو –تورم مفصل عفونی  آبسه سینه ای

 –کلی باسیلوز –سندرم هموراژیک –تورم ویروسی کبد –گامبورو خونریزی درعضالت

 Kکمبود ویتامین  –ضربه 

 مارک تومور

 سیستیکالهمایت زیر جلدی المینو زیوتیس  دانه های سفید در روی عضالت

 كیسه های هوایی

 CRD کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری
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 آسپرژیلوزیس کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز

 نیوکاسل –برونشیت عفونی  کیسه های هوایی کدر

 عفونت های ثانویه باکتریایی کیسه های هوایی ضخیم شده

دانه های ندول مانند در کیسه های 

 هوایی

 سیستودتیس نودوسمایت 

 كبد

 خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی و خارجی بیرنگی کبد

 دژنرسانس چربی –مسمومیت با سموم فسفره  کبد زرد چرب

 مسمومیت با گاز منوکسید کربن –اریترولکوز  کبد قرمز روشن

 -پروتئین باال –کم آبی  –زیادی صدف جیره  –نقرس احشایی رسوب اورات روی کبد

 VITAکمبود 

 کلی باسیلوز اگزودای فیبرینی بروی کبد

 مارک –لکوز لمفویید یا میلویید  بزرگ شدن زیاد از حد کبد

 بیماری مرغان جوان –اسپیروکتوز  -سپتی سمی  کبد بزرگ وپرخون و شکننده

نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو 

 رنگ شدن کبد

 مسمومیت ها

 گامبورو نردبانی بروی کبدنکروز 

نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ 

 صفرا و شکننده بودن کبد

 اسبیروکتوز

 وبا نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد

 شبه سل نکروز بزرگتر

کبد ترد و شکننده با دانه های 

 خونریزی و نکروتیک

 تورم کبد ویبریونی

نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ 

 بروی کبد

 کلی گرانولوما سل و

 بولوروم آبسه بروی کبد

 تورم روده و کبد عفونی سر سیاه جراحات نکروزه دایره ای

 همانژیوما لخته خون بروی کبد

 ضربه چربی زیاد کبد پارگی کبد

عفونت های باکتریایی  –مسمومیت های مزمن  –مایکوتوکسیکوز  فیبروز کبد و سیروز

 مزمن

 گردن

 بوتولیسم ، مسمومیت با یاس زرد گردن ( ...فلجی ) خمیده بودن 

پیچ 

خوردگی 

 بیماری نیوکاسل ، وبای پرندگان ، عفونت مغز ، واکسیناسیون نامناسب برعلیه بیماری مارک
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... 

 بیماری نیوکاسل ، کمبود تیامین در جیره انقباض گردن به پشت

 ، بیماری نیوکاسل Eکمبود ویتامین  انقباض گردن بر روی سینه

 تاثیرات تزریق نامناسب دارو ، سایر ضایعات وجود نقاط نکروزه خال مانند

 مدفوع

 ها ، وجود فیبر باال در جیرهالتهاب روده زیادی مدفوع ...

 کوکسیدیوز روده کور ، بیماری نیوکاسل خونی ...

 عدم دریافت غذا ، عدم رقیق شدن صفرا سبز ...

 تیفوئید پرندگان ، وبای پرندگان زرد روشن یا سبز مایل به زرد ...

 انگل گوارشی ) پروتوزوآ ( کف مانند ...
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