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فصل 3
جدول های استاندارد
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غلظت و زمان استاندارد مناسب برای گاز دادن

زمان غلظت بخارشرح
)دقیقه(

تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از 
تخم گذاری

3X20

2X20تخم مرغ های داخل ستر )فقط در روز اول(

1X3جوجه های داخل هچر

1X30 و 2Xسالن انکوباتور

3X30هچر )بین هچ ها(

3X30سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

3X30سالن شست وشو

3X30کارتن های جوجه

5X20کامیون ها

غلظت1X : 20 گرم پرمنگنات + 40 سی سی فرمالین به ازای 2/8 متر مکعب.

شرايط اتاق دود به ازاي هر 2/8 مترمکعب فضا
 پرمنگنات پتاسیم 20 گرم

 فرمالین تجاري ٤0 سي سي
 دما 22 درجه سانتي گراد
 رطوبت نسبي ٧0 درصد

 زمان 25 دقیقه
 تهويه به صورت چرخش هوا
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خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار های الین

دوره رشد )تا سن 17 هفتگی(

9٧ درصددرصد ماندگاری

5/٤٤ ـ5/0٧ کیلوگرمدان مصرفی

1/2٧ـ1/23 کیلوگرموزن بدن در 1٧ هفتگی

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(

96ـ 95 درصددرصد پیک تولید
262ـ 255تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 60 هفتگی
٤32ـ٤20تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 90 هفتگی

51٧ ـ506تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 110 هفتگی
25٧ـ251تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 60 هفتگی
٤18ـ٤0٧تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 90 هفتگی

500 ـ٤8٤تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 110 هفتگی
96/6 درصددرصد ماندگاری تا سن 60 هفتگی
93/2 درصددرصد ماندگاری تا سن 90 هفتگی

1٤3 روززمان به روز برای رسیدن به 50 درصد تولید )از زمان هچ(
5٧/1 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 26 هفتگی
59/٧ گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 32 هفتگی
63/6 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن ٧0 هفتگی

63/9 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 110 هفتگی
25/09 کیلوگرممجموع وزن تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ موجود در شروع تولید )90 ـ 18 هفتگی(

1/52ـ1/٤8 کیلوگرموزن بدن در 26 هفتگی
1/5٤ـ1/50 کیلوگرموزن بدن در 32 هفتگی
1/58ـ1/5٤ کیلوگرموزن بدن در ٧0 هفتگی

1/60ـ1/56 کیلوگرموزن بدن در 110 هفتگی

عالیپاک بودن از اجسام خارجی تخم مرغ )لکه خون و گوشت(

عالیاستحکام پوسته
٤/Units(  91ـHaugh( در سن 38 هفتگی
5/Units(  8٧ـHaugh( در سن 56 هفتگی
Units(  86/0ـHaugh( در سن ٧0 هفتگی
Units(  85/0ـHaugh( در سن 80 هفتگی

98 گرم/پرنده/روزمتوسط دان مصرفی روزانه )90 ـ 18 هفتگی(
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دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(
ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )60 ـ 20 

1/90ـ1/81 هفتگی(

ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )90 ـ 20 
1/9٧ـ1/8٧ هفتگی(

0/55ـ0/53 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )60 ـ 20 هفتگی(
0/5٤ـ0/51 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )90 ـ 20 هفتگی(

1/21ـ1/15 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر 10 تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(
1/٤6ـ1/35 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر دوجین تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(

خشکوضعیت کود
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خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار لوهمن ال اس ال الیت

تولید 
تخم مرغ

150ـ1٤0 روزگیسن در 50 درصد تولید

96ـ9٤ درصدحداکثر تولید

تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

330ـ325 عدددر 12 ماه تولید

3٧3ـ368 عدددر 1٤ ماه تولید

٤20ـ٤15 عدددر 16 ماه تولید

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

20ـ19/5 کیلوگرمدر 12 ماه تولید

23ـ22/5 کیلوگرمدر 1٤ ماه تولید

26ـ25 کیلوگرمدر 16 ماه تولید

میانگین وزنی تخم مرغ

61/5ـ60/5 گرمدر 12 ماه تولید

62ـ61گرمدر 1٤ ماه تولید

62/5ـ61/5 گرمدر 16 ماه تولید

خصوصیات 
تخم مرغ

سفیدرنگ پوسته

بیش از ٤0 نیوتنتوان مقاومت پوسته در مقابل فشار

مصرف دان
٧/5ـ٧ کیلوگرم1 تا 20 هفتگی

115ـ105 گرم روزانهدوران تولید

ضريب تبديل )دان مصرفی به ازای هر 
کیلوگرم تخم مرغ(

تقريباً 2/1ـ2

1/٤ـ1/3 کیلوگرمدر 20 هفتگیوزن بدن

1/٧ـ1/6 کیلوگرمدر پايان دوره تولید

توان زنده 
ماندن

98ـ9٧ درصددر دوران پرورش

95ـ93 درصددر دوران تولید
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رشد بدن و مصرف دان با رعایت برنامه نوری استاندارد پولت و مرغ لوهمن ال اس ال الیت

سن به هفتهوزن بدن )گرم(انرژی/پرنده/روزمصرف داننوع دان*

میانگیندامنه وزنیکیلو ژولکیلو کالریگرم/پرنده/روزکل دان مصرفی

استارتر
Starter

٧3٧01ـ ٧01028/61206٧

1251202ـ 115  ٧20٤/1891٧٤8

1921853ـ 1٧8 35023662٧6

265255٤ـ 55329٧93312٤5

رشد دهنده
Grower

3٤٧33٤5ـ ٧388321/٧913٤92

٤٤2٤256ـ 10503٧100/8٤22٤08

5٤552٤٧ـ 133٧٤1111/5٤6٧503

6٤36188ـ 593  1652٤5122/5513

توسعه دهنده
Developer

٧٤0٧129ـ 1995٤9133/555968٤

83٤80210ـ 560٤٧٧0/2366531٤٤

91٤8٧911ـ 8٤٤   ٤638/2٧5856152

9869٤812ـ ٤68٤910/31٧860163

10٤8100813ـ 36266٤1٧٤/٤٧30968

110٤10621٤ـ٤0956٧182/5٧6٤1020

1156111215ـ ٤585٧0190/6٧981068

1202115616ـ٧8321110/5096٧3198

125112031٧ـ 1155 5628٧6206/8866

1303125318ـ 6181٧9215/29011203

پیش تخم گذاری
Prelayer

1362131019ـ 6٧698٤328/89581258

1٤2513٧020ـ 1315 ٧385882٤0/31021شروع تخم گذاری

* مبنای تغییر جیره برای پولت وزن بدن می باشد. بنابراين زمان مناسب تغییر نوع جیره به وسیله وزن 
بدن مشخص می گردد، نه به وسیله سن گله لذا بايد جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن کشی نمود.

يک کیلوکالری= ٤/18٧ کیلو ژول
به دنبال گرسنگی قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممکن است تا 15 درصد کاهش وزن داشته باشند.
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کیفیت آب مصرفی

حداکثر غلظت میلی گرم در لیتر فاکتور
)ppm( یا )mg/L(مالحظات

به احتمال زياد نشانه آلوده بودن آب است.CFU/ ml 1000 باکتری کل

50CFU/ mlکلی فرم ها

را 25نیترات  20  ppm از  باالتر  سطوح  مسن تر  پرندگان 
کنند. مي  تحمل 

٤نیتريت
نیتريت به طور قابل توجهي سمي تر از نیترات است 
 1 ppm به ويژه در پرندگان جوان که در آن سطح

نیتريت ممکن است سمي در نظر گرفته شود.

pH6/3 ٧/5ـ
و  آب  مصرف  کاهش  موجب   5 از  پايین تر   pH

خوردگي 
کاهش  موجب   8 از  باالتر   pH شود.  فلزي  لوازم 
مصرف آب و کاهش اثربخشي بهداشتي آب مي شود.

مجموع مواد 
1000محلول در آب

سطح تا ppm 300 ممکن است در عملکرد تأثیري 
نداشته باشد ولي مي تواند باعث افزايش رطوبت کود 

شود.

250کلريد

سطوح باالتر باعث طعم تلخ مي شود.0/06مس

سطح بیشتر موجب بو و طعم بد مي شود.0/3آهن

سطوح باالتر سمی است0/02سرب

125منیزيم

50سديم

سطح بیشتر مي تواند ملین باشد.250سولفات

سطوح باالتر سمی است1/5روی
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دسته بندي آب مصرفي براساس درجه سختي و مجموع مواد قابل حل در آب

T.D.S )ppm( **E.C* نوع آب

کمتر از 1/5کمتر از 1000کاماًل سالم

5ـ 30001/5ـ 1000عدم عادت دهي در طیور اسهال موقتي ايجاد مي کند

8ـ50005  ـ 3000نامناسب براي طیور ولي مناسب براي ساير دام ها

غیرقابل استفاده براي طیور و نامناسب براي ساير 
11ـ80008  ـ 5000دام ها

)Total dissolved solids( کل مواد جامد محلول *
)Electrical Conductivity( هدايت الکتريکی آب **

میزان آب مصرفی واحدهای مرغداری صنعتی

آب مورد نیاز به ازای هر قطعه نوع طیورردیف
در 24 ساعت )لیتر(

0/6نیمچه گوشتی1

0/٧مرغ تخم گذار تجاری2

1مرغ مادر گوشتی و تخم گذار3

1 )در ازای هر قطعه از چهار خط(مرغ اجداد٤

1هر 100 عدد تخم مرغ جوجه کشی5

میزان آب مصرفی انواع دام ها

میزان آب مورد نیاز در شبانه روز )لیتر(نوع دامردیف
125گاو شیری اصیل1
9٧/5گاو شیری دو رگ2
٧2/2گاو شیری بومی3
66گاو گوشتی )پرواری(٤
٧2گاومیش5
10گوسفند داشتی6
10گوسفند پرواری٧
9/5بز داشتی8
8/5بز پرواری9

٧0اسب10
٤0شتر11
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مشخصات واحدهای پرورش مرغ

پرورش پولت تخمگذارپرورش نیمچه گوشتینوع پرورش
پرورش مرغ تخم گذار 

در قفس

شرايط پرورش
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

غیرخودکار
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

خودکار و قفس
ـ

حداقل ظرفیت
18 هزار قطعه در 
يک سن و در يک 

فارم

18 هزار قطعه 
در يک 

سن و در يک فارم

30 هزار قطعه در يک 
سن و در يک فارم

30 هزار قطعه 
در يک سن و در 

يک فارم
90 هزار قطعه

تعداد در هر 
مترمربع از 

آشیانه و قفس
٤0 قطعه20 قطعه12 قطعه15 قطعه

به ازای هر 10 سانتی متر 
طول دانخوری يک قطعه 

مرغ*

* ابعاد قفس شکل مکعب در نظر گرفته می شود و برای محاسبه ظرفیت مرغ تخم گذار در هر سالن:
)10× تعداد طبقات × 2 × طول رديف قفس به متر(

برخی از خصوصیات مواد ضدعفونی کننده

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنلها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++- +اسپورکشی

+++++++- +قارچ کشی

++++++- +- +- ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

 -+ -++++ - -+

- - - - - - +- پاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی -       خاصیت متغیر  +- 
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاوشیری صنعتی )اصیل( به ازای هر رأس 
دام مولد

ترکیب گله و تأسیسات مورد نیازردیف
مساحت مورد نیاز )متر مربع(

غیر مسقفمسقف

5/٧011/٤0گاو شیرده و خشک1

1/0٤2/08تلیسه آبستن2

0/8٤1/68تلقیح شده و آماده تلقیح3

1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ 6 ماهه٤

0/320/6٤گوساله نر و ماده 6ـ 3 ماهه5

0/1٧0/19گوساله نر و ماده کمتر از 3 ماه6

0/٧٧0/8٤محل انتظار زايش و زايشگاه٧

0/٤00/80گوساله نر پرواری8

0/160/32جوانه نر داشتی9

شیردوشی، نگهداری شیر و انتظار 10
1/361/00دوشش

ـ0/٤8درمانگاه11

ـ2/00انبار کنسانتره12

ـ2/٧0هانگار علوفه13

3/60ـسیلو1٤

ـ0/٤0هانگار ماشین آالت15

ـ0/30دفتر مديريت16

ـ1/20خانه کارگری1٧

ـ0/09اتاق نگهبانی18

18/982٤/65جمع کل زير بنا19



33

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی 
)آمیخته( به ازای هر رأس دام

تأسیسات ردیف
مورد نیاز

واحد نیمه صنعتی )آمیخته(واحد صنعتی )اصیل(

مسقف 
)متر مربع(

غیر مسقف 
)متر مربع(

مسقف 
)متر مربع(

غیر مسقف 
)متر مربع(

3٤/523جايگاه گوساله نر1

ـ0/5ـ0/8انبار کنسانتره2

ـ0/2ـ0/3هانگار علوفه3

1/2ـ1/8ـسیلو٤

ـ0/3ـ0/٤خانه کارگری5

٤/56/33٤/2جمع کل زيربنا6

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای گوسفندداری داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

12میش مادر

ـ0/٤زايشگاه و جايگاه بره

0/250/35ماده جايگزين

0/10/3قوچ

ـ0/12انبار کنسانتره

ـ0/35محل نگهداری علوفه

ـ0/08درمانگاه و امور بهداشتی

2/32/65جمع کل زير بنا
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی بره

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/81/60هر رأس بره

ـ0/13انبار کنسانتره

ـ0/38محل نگهداری علوفه

1/311/60جمع کل زير بنا

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش بز داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/٧1/٧5بز مولد

0/1٧0/35ماده جايگزين

ـ0/28زايشگاه و جايگاه بزغاله

0/0٧0/21بز نر

ـ0/08انبار کنسانتره

ـ0/25محل نگهداری علوفه

1/552/31جمع کل زير بنا


