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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: تهیه تخم مرغ نطفه دار
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت      نظری: 8 ساعت       عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 تهیه تخم مرغ نطفه دار  1

 انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی  2
 حمل و نقل تخم مرغ نطفه دار 3

 نگهداری تخم مرغ نطفه دار 4

دانسته های پیشین:
واژه های کلیدی: تخم مرغ نطفه دار ـ حمل و نقل مناسب ـ جمع آوری تخم مرغ 

ـ نگهداری تخم مرغ نطفه دار.
خالصه محتوا: در واحد یادگیری تهیه تخم مرغ نطفه دار از کتاب درسی تولید و 
پرورش مرغ، هنرجویان خصوصیات تخم مرغ های نطفه دار، نحوه تهیه، روش انتقال 
فرایند جوجه کشی  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  فرا می گیرند.  را  آن  نگهداری  و 
تأمین تخم مرغ نطفه دار است. از عوامل مؤثر در تولید جوجه با کیفیت باال، میزان 
نطفه دار  تخم مرغ  و شکل ظاهری  اندازه  بودن  استاندارد  و  تمیز  درآوری،  جوجه 

می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

واحد یادگیری 2

  تهیه تخم مرغ نطفه دار
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اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 انیمیشن جمع آوری تخم مرغ نطفه دار 1
 انتقال و نگهداری تخم مرغ نطفه دار 2

نرم افزار:
 اسالید ویژگی های تخم مرغ مناسب قابل جوجه کشی 1

روش تدریس تهیۀ تخم مرغ نطفه دار بعد از ارائۀ  تحقیق صفحۀ 18 کتاب توسط 
هنرجویان، توصیه می شود موارد تکمیلی در صورت نیاز به شرح زیر بیان شود. 
کنترل بیماری های مایکوپالسمایی )گالسپتیکوم و سینوویه( و سالمونالیی )پلوروم 
و تیفی موریوم( از جمله اقدامات افزایش کیفیت جوجه کشی است، در صورتی که 
جواب آزمایش چهار مورد منفی باشد جوجه های مربوطه را چهار منفی می نامند.

بیماری های مایکوپالسمایی
ساختار هرمی  صنعت مرغ، شیوع عفونت های مایکوپالسمایی را به طریق عمودی 
تسهیل می کند، بنابراین اساسی ترین کار کنترلی ممانعت از انتقال مایکوپالسما 
از مادر ها به جوجه ها است. مایکوپالسما ها ارگانیسم هایی شبه باکتری هستند که 
دیواره سلولی نداشته و غشای پالسمایی سه الیه ای دارند. تا به حال 22 گونه از 
جنس مایکوپالسما از طیور اهلی جدا شده اند که فقط چهارگونه از آنها برای طیور 
مایکوپالسما   ،)Mg( گالی سپتیکوم  پالسما  مایکو  شامل  هستند.  بیماری زا  اهلی 
سینوویه )Ms( برای جوجه ها و بوقلمون ها، مایکوپالسما مالگریدیس )Mm( و 

مایکوپالسما آیوا )Mi( برای بوقلمون ها بیماری زا هستند.
عالئم کلینیکی معمول در پرنده های مبتال، بیشتر مربوط به عفونت دستگاه تنفسی 

شامل عطسه و تنفس با د هان نیمه باز است.
درگله های عاری از انواع بیماری ها اجرای عملیات امنیت زیستی جهت ممانعت از 

بروز مجدد عفونت امری بسیار ضروری و مهم است.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

1 دستگاهبا حداقل دقت یک دهم گرمترازوی دیجیتال1

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتماسک بینی2

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتدستکش پالستیکی کار3

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتلباس کار4
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بیماری سالمونلوز

بیماری هایی که توسط گروه سالمونال در پرندگان تولید می شود، برحسب عامل 
بیماری به سه دسته تقسیم می کنند:

 پلوروم )اسهال سفید جوجه ها( 1
 تیفوئید )حصبه( 2

3  پاراتیفوئید )شبه حصبه(
طیورحامل هستند  مرغ ها،  تیفوئید  و  پلوروم  بیماری های  انتقال  عامل  مهم ترین 
به  را  عفونت  آلوده،  تخم مرغ های  تولید  و  تخمدان  در  باکتری  استقرار  با  که 
نسل های بعدی منتقل می کنند )انتقال عمودی( در یک پرنده آلوده تا 33 درصد 
تخم مرغ های تولید شده می توانند حامل باکتری سالمونال باشند. جنین های حاصل 
از این تخم مرغ ها یا در تخم مرغ تلف می شوند یا درصورت خروج از تخم مرغ به 

هستند. مبتال  بیماری 

روش تدریس ویژگی های تخم مرغ مناسب )قابل جوجه کشی(

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات بیشتر به مطالب زیر اشاره کند.
1( نطفه داری: نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹0 درصد و در 
نژاد های سنگین حدود 8۵ درصد است. معموالً در نژاد های سنگین به علت کم بودن 

میل جفت گیری، باروری کمتر از نژاد های سبک است.
کافی  اندازه  به  و  باشد  فعال  باید  استفاده  مورد  خروس: خروس  وضعیت   )2
تا  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  متناوب  طور  به  باید  خروس ها  کند.  تولید  اسپرم 
استراحت کافی داشته باشند. باید اغلب از خروس های جوان استفاده شود. معموالً 
خروس های نژاد سبک از ۵ ماهگی و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی می توانند 
اسپرم تولید کنند. پس از سال دوم قدرت باروری خروس ها به تدریج کم می شود و 
معموالً پس از ۶ تا 8 ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود. البته 
از خروس هایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.
نسبت  باید  باال  نطفه داری  آوردن  دست  به  برای  مرغ:  به  خروس  نسبت   )3 
خروس و مرغ متناسب باشد. در نژاد های سبک به ازای هر 1۵ مرغ یک خروس و 
در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر 12 مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به 

ازای هر10 مرغ یک خروس کافی خواهد بود.
نیز  و   E  ،A ویژه  به  ویتامین ها  از  بعضی  کمبود  4( وضعیت تغذیه گله مادر: 

می گردد. نطفه داری  کاهش  باعث  جیره  پروتئین  کمبود 
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5( شرایط آب و هوایی: در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش می یابد. لذا 
هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت 
به قطع تاج می شود. همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت 

جوجه کشی انجام نمی شود. 
6( نور: وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تأثیر دارد، زیرا باعث 
اسپرم  تولید  و  بیضه ها  رشد  نتیجه  در  و  شده  هیپوفیز  غده  هورمون های  ترشح 

می یابد. افزایش 
درصد  باشد  بیشتر  تخم گذاری  میزان  اندازه  تخم مرغ: هر  تولید  میزان   )7
نطفه داری افزایش می یابد زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی 

به خوبی انجام می گیرد و تمایالت جنسی در این گونه مرغ ها باالست.
8( اندازه تخم مرغ: در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغ ها کوچک است درصد 
نطفه داری  درصد  تخم مرغ  وزن  افزایش  با  تدریج  به  ولی  است  کمتر  نطفه داری 

افزایش  می یابد.
نطفه داری  یا خیلی جوان درصد  و  مرغ های خیلی مسن  9( سن مرغ مادر: در 
باالست، در  نیز  پایین  نژاد های سبک نطفه داری در سنین  البته در  پایین است. 

افزایش می یابد. باال  در سنین  نطفه داری  نژاد سنگین  در  صورتی که 
10( روش جفت گیری: خویش جفتی دارای اثر منفی بر نطفه داری است و هر چه 
درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابد. در مقابل آمیخته گری 
سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد. درصد نطفه داری در روش جفت گیری گله ای 
از سایر روش های دیگر جفت گیری از قبیل جفت گیری النه ای و جفت گیری تجربی 

بیشتر است.

تشخیص نطفه داری

استفاده  مخصوصی  دستگا ه های  از  نطفه دار  تخم مرغ های  کردن  مشخص  برای 
نصب  آن  داخل  در  که یک المپ  از یک محفظه کوچک  آن  ساده ترین  می شود 
کردن  مشخص  برای  است.  شده  تشکیل  باالست  در  سوراخی  دارای  و  گردیده 
نطفه داری در تخم مرغ بایستی چراغ را روشن و تخم مرغ را روی سوراخ قرار داد. اگر 
تخم مرغ بدون نطفه باشد داخل آن روشن و لکه ای دیده نمی شود، ولی اگر نطفه دار 
باشد جنین به صورت لکه ای تیره داخل آن دیده می شود. تشخیص رشد جنین 
در تخم مرغ های نطفه دار 8 تا 1۵ ساعت پس از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین 
جوجه کشی با دستگاه های دقیق امکان پذیر است ولی معموالً عمل بررسی رشد 
جوجه ها در روز های هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد. جنین هایی که 
زنده باشند به صورت یک لکه تیره همراه با رگ های خونی دیده می شوند و شکل 



44

عنکبوت را دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.
 اگر جنین تلف شده باشد فاقد رگ های خونی است و به پوسته چسبیده است و یک 
حلقه صورتی رنگ که حلقه خونی نامیده می شود اطراف آن را گرفته است بهتر است 

عمل نور دادن تخم مرغ ها در ساعات گرم روز و در اتاق تاریک انجام گیرد.

فعالیت عملی: تعیین تخم مرغ نطفه دار

ـ در فعالیت عملی این بخش از هنرجویان بخواهید با دقت شکل های متن درس را 
مطالعه و بررسی کنند. 

ـ برای یادگیری و شناسایی تخم مرغ نطفه دار پیشنهاد می شود تخم مرغ ها به طور 
عینی به هنرجویان نشان داده شود که هنرجویان نطفه داری را ببینند.

ـ سپس چند عدد تخم مرغ را به آنها بدهید تا هنرجویان پس از شکستن، بررسی 
کنند که آیا تخم مرغ نطفه دار است یا نه؟ 

ـ از هنرجویان خواسته شود که نتیجه کار عملی خود را در یک صفحه به صورت 
گزارش ارائه دهند.

روش تدریس ارزیابی قیمت تخم مرغ

از  ـ در بخش فعالیت ـ از هنرجویان خواسته شده قیمت تمام شده تخم مرغ را 
مراکز معتبر استعالم کنند و گفتگو کنند در چه ماه هایی از سال قیمت تخم مرغ 

می یابد.  افزایش  نطفه دار 
ـ پیشنهاد می شود  این سؤاالت در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به 
آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند. این بحث 
را هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت قیمت گذاری تخم مرغ پی ببرند و تفاوت 

قیمت ها را درک کنند.
ـ از عوامل مؤثر بر قیمت تخم مرغ می توانید به قیمت تمام شده جیره، بزرگی و 

کوچکی تخم مرغ، فصل تولید، نژاد مرغ و... اشاره کنید.
ـ از هنرجویان بخواهید تا علت افزایش قیمت تخم مرغ نطفه دار را در ماه هایی از 

سال بررسی کنند؟ 
ـ در ادامه از هنرجویان بخواهید تا قیمت تخم مرغ و قیمت جوجه را در سال اخیر 

روی نمودار ترسیم کنند. و آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد یا نه؟
ـ این نمودار به تفهیم ارتباط قیمت تخم مرغ و قیمت جوجه کمک شایانی می نماید.
از سایت شبکۀ خبری و اطالع رسانی  نمودار  برای ترسیم  ـ هنرجویان می توانند 

نمایند. استفاده   )ITPNews( دامپروری  و  مرغداری  صنعت 
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  روش تدریس چیدمان و نگهداری تخم مرغ

در این بخش تحقیقی خواسته شده است که هدف از طرح آن فعال کردن ذهن 
هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری زمان نگهداری تخم مرغ نطفه دار می باشد. 
تخم مرغ  وجه  به هیچ  است.  تخم مرغ  کردن  عرق  عدم  اهمیت  درک  همچنین 

نباید عرق کند. نطفه دار 
از  آنها  زمانی که  در  کردن  عرق  کنید  این  جلوگیری  تخم مرغ ها  کردن  عرق  از 
اتفاق بیفتد که می توان  انتقال می یابد می تواند  اتاق های گرم  به  محل های سرد 

کرد. نگهداری  می شود  کنترل  آنها  حرارت  درجه  که  اتاق هایی  در  را  آنها 
پیشنهاد می شود هنرآموز یکی از فرم های ارزشیابی زیر را انتخاب کرده و ارزشیابی 

هنرجویان را انجام دهد.
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 آماده سازی دستگاه نطفه یاب 1
 تعیین تخم مرغ های نطفه دار 2

 تمیز کردن تخم مرغ های آلوده 3
 ثبت اطالعات 4

واژه های کلیدی: نطفه سنج، تخم مرغ 
تولید  درسی  کتاب  از  نطفه دار  تخم مرغ های  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
صحیح  نقل  و  حمل  و  جمع آوری  نقش  و  اهمیت  با  هنرجویان  مرغ،  پرورش  و 

کنید. اشاره  نطفه یابی  اهمیت  بیان  به  اینجا  در  شده اند.  آشنا  تخم مرغ ها 

واحد یادگیری 3

نطفه یابی
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روش ساخت دستگاه نطفه یاب

پیشنهاد می شود هنرآموزان، هنرجویان را برای ساخت دستگاه نطفه یاب راهنمایی 
با قرار  یا دستگاه نطفه سنجی تخم مرغ را در کالس  آنها می توانند َکندلِر  کنند. 
دادن یک المپ۶0 وات در داخل یک قوطی قهوه )یا هر قوطی دیگر( و  ایجاد یک 
سوراخ 2/۵ سانتی متری در باالی آن، بسازند و یا به جای آن، می توانند یک چراغ 
قوه بسیار روشن را انتخاب کنند و آن را با یک تکه مقوا با یک سوراخ ) با قطر 2/۵ 

سانتی متری( در وسط آن بپوشانند.

روش کار با نطفه یاب

برای یادگیری نحوه کار پیشنهاد می شود کار به صورت عملی و عینی به هنرجویان 
نشان داده شود و هنرجویان آنها را لمس کنند.

 از هنرجویان بخواهید لباس کار مناسب پوشیده و به گرو ه های پنج نفره تقسیم  1
شوند.

 تعدادی تخم مرغ را از دستگاه جوجه کشي بیرون بیاورند. 2
 تخم مرغ ها را روي نطفه یاب قرار دهند و تخم مرغ را بررسی نمایند. 3

 تخم مرغ هاي نطفه دار را از تخم مرغ هاي بدون نطفه جدا کنند. 4

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

3المپ۶0 وات1

به تعداد الزملباس کار2

به تعداد الزمدستکش3

3کارتن بسته بندی4

به تعداد الزمتخم مرغ نطفه دار و بدون نطفه۵

3چراغ قوه۶

به تعداد الزمسمباده نرم۷

به تعداد الزمفرم های ثبت آمار8

ابزار و تجهیزات:
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به دستگاه جوجه کشي  را   در سریع ترین زمان ممکن تخم مرغ هاي نطفه دار  5
بازگردانید.

 مشاهدات خود را در یک صفحه به صورت یک گزارش ارائه دهند. 6
*دقت کنید که در حین انجام کار آسیبی به تخم مرغ ها وارد نگردد، از شوخی های 

بی مورد، هنرجویان اجتناب کنند.
در ادامه یک تصویر از بزرگ شدن کیسه هوایی تخم مرغ در کتاب گذاشته شده 
هنرآموزان  کنند.  تفسیر  درستی  به  را  شکل  که  شده  خواسته  هنرجویان  از  و 

کنند. مراجعه  زیر  توضیحات  به  رابطه  این  در  گرامی  می توانند 
هم زمان با افزایش سن تخم مرغ داخل دستگاه جوجه کشی، کیسه هوایی بزرگ تر 
می شود. همچنین توجه به رطوبت مناسب و دما از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
شدن  بزرگ  و  تبخیر  افزایش  به  منجر  جوجه کشی  ماشین های  رطوبت  کاهش 
کیسه  های هوایی داخل تخم مرغ می  شود. در نتیجه نوک جوجه زودتر به اطاقک 
هوایی می  رسد و مشکل جمع نشدن کامل زرده و عفونت کیسه زرده در جوجه ها 
مشاهده می شود. همچنین افزایش رطوبت نیز منجر به افزایش اندک کیسه هوا 
شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهد بود. توسعه نامناسب کیسه هوای 
تخم مرغ ها می تواند ناشی از عدم تنظیم مناسب رطوبت، دما و تهویه در ستر یا 

هچر باشد.
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توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت یک دهم ترازوی دیجیتال1
برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهگرم

تخم مرغ قبل خواباندن
1 دستگاهساخت داخلدستگاه ستر2
1 دستگاهدماسنج3
1 دستگاهرطوبت سنج4

مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: کار دستگاه ستر  
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت           نظری:8 ساعت         عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 شست وشوی دستگاه ستر  1

 ضدعفونی دستگاه ستر  2
 تنظیم دستگاه ستر  3

 انتقال تخم مرغ به دستگاه ستر  4
 گازدهی تخم مرغ ها و دستگاه ستر  5

 ثبت اطالعات مربوط به دستگاه ستر در فرم های مخصوص  6

واژه های کلیدی: دستگاه سترـ خواباندن تخم مرغ گازدهی
و  تولید  درسی  کتاب  از  ستر  دستگاه  با  کار  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
پرورش مرغ، هنرجویان چگونگی استفاده از دستگاه ستر را فرا می گیرند. سپس 
انجام می دهند. بهداشتی مربوطه،  نکات  ایمنی و  با رعایت  را  خواباندن تخم مرغ 

ابزار و تجهیزات:

واحد یادگیری 4

کار با دستگاه ستر
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مواد مصرفی: تخم مرغ نطفه دار، آب معمولی، برق، مواد شوینده، مواد ضدعفونی کننده 
و فرم های ثبت آمار

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 راه اندازی دستگاه ستر 1
 نحوه انتقال تخم مرغ به ستر 2

راهنمای تدریس ضدعفونی  دستگاه ستر

هنرآموز در این بخش بهتر است به تعریف ضدعفونی و انواع مواد ضدعفونی کننده 
به صورت زیر بپردازد.

باکتری  ها،  بر  تأثیر  با  که  هستند  شیمیایی  مواد  از  گروهی  ضدعفونی کننده  ها 
ویروس  ها، قارچ  ها و...، آنها را از بین می  برند و یا از رشد آنها جلوگیری می  کنند.
استفاده  زنده  بافت  های  و  بدن  و  پوست  برای سطح  که  مواد ضدعفونی کننده ای 
و  میکروب  ها  بردن  بین  از  برای  که  موادی  دارند.  نام  »گندزدا«  می  شوند، 
ابزار، وسایل، لباس  ها ، کاشی  ها ، وان حمام ، دست شویی و... استفاده  آلودگی  های 
می  شوند، »ضدعفونی کننده« نام دارند. استفاده از ضدعفونی کننده  ها برای تأمین 
سالمتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری  های مسری و 

می آیند. حساب  به  واگیردار 
ضدعفونی کننده  های متداول عبارت اند از:

ترکیبی  و  است  سدیم  هیپوکلریت  ژاول ،  آب  در  موجود  اصلی  ماده  ژاول:  آب 
فوق العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن )۵ درصد( را در آب حل می  کنند و 
با نام  های مختلف با عنوان سفید کننده به بازار عرضه می  کنند. محلول هیپوکلریت 
یا آب ژاول ، تمام میکروب  ها از جمله قارچ ، ویروس و باکتری را نابود می  کند. آب 
ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از به کار بردن آن به همراه 

جوهر نمک جداً خودداری کرد. 
همچنین  و  پزشکی  وسایل  و  ابزار ها  سریع  کردن  در ضدعفونی  ساولن  ساولن: 
شست وشو ها کاربرد دارد. این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس  ها اثری 
ندارد. ساولن باید دور از نور و در ظرف  های تیره رنگ نگهداری شود. درب ظروف 
را  مواد ، ساولن  زیرا  این  باشد،  پالستیکی  یا  پنبه ای  نباید چوب  محتوی ساولن 

خراب می  کنند. ساولن توسط صابون شسته و بی  اثر می  شود. 
فرمالدیید: فرمالدیید ، میکروب کشی قوی است و تمام انواع میکروب  ها را نابود 
می  کند. غلظت یک درصد آن ، ضد میکروب سل است. از  این ماده برای ضدعفونی 
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اماکن و وسایل استفاده می  شود.
فنل: فنل در غلظت دو درصد ، اکثر میکروب   ها را از بین می  برد. برای ضدعفونی 

کردن سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می  شود. 
و  سفیدکننده  ها  و  بر ها  رنگ  از  بسیاری  ساختمان  در  که  است  عنصری  کلر: 
)قارچ ،  میکروب  ها  گروه  مورد هر سه  در  کلر ،  کار می  رود.  به  ضدعفونی کننده  ها 
باکتری و ویروس( فعال است و آنها را از بین می برد. کلر برای ضدعفونی آب استخر 

استفاده می  شود.  و آب آشامیدنی 

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنل ها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک

محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++ـ+اسپور کشی

++++++ ـ++قارچ کشی

+++++ـ+ـ+ـ+ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

ـ+ـ++++ــ+

ــــــ+ـپاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی ـ      خاصیت متغیر  ـ+
 

برای ضدعفونی قسمت های مختلف جوجه کشی از جدول زیر استفاده نمایید.

برخی از اثرات ضدعفونی کننده
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                          راهنما برای گاز دادن

زمانغلظت بخارشرح

3X20تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از تخمگذاری

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

۵X20کامیون ها

غلظت  1X : 20 گرم پرمنگنات + 40 سی سی فرمالین به ازاء 2/8 متر مکعب.

رابطه بین متوسط مدت زمان جوجه درآوری، قابلیت
 جوجه درآوری و دما 

* در این قسمت سؤالی طرح شده است که هدف از طرح آن فعال کردن ذهن 
همچنین  می باشد.  تنظیم ستر  دانش  یادگیری  برای  انگیزه  و  ایجاد  هنرجویان 
درک رابطه بین متوسط مدت زمان جوجه درآوری، قابلیت جوجه درآوری و دما 

است. 
پیشنهاد می شود  این سؤال را در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به 
آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این بحث را 
هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت تنظیم دما پی ببرند و بتوانند به خوبی نمودار 

را تفسیر کنند.
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در ادامه، پیشنهاد می شود نمودار میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی انکوباسیون 
را به طور کامل برای هنرجویان تفسیر کنید تا بتوانند به سایر سؤاالت پاسخ دهند.
به علت حرارت موجود در ماشین جوجه کشی مقداری از آب تخم مرغ ها تبخیر 
بایستی  رفته  دست  از  رطوبت  جبران  و  آب  تبخیر  از  جلوگیری  برای  می گردد. 
تلفات جنین جلوگیری  از  تا  باشد  داشته  وجود  ماشین جوجه کشی  در  رطوبت 
به عمل آید. اگر رطوبت نسبی خیلی زیاد باشد، تعادل بین تشکیل آب متابولیک و 
تبخیر آب از سطح پوسته به هم خورده و جنین داخل تخم غرق خواهد شد و اگر 
رطوبت کم باشد تبخیر سریع تر و وسعت کیسه هوای داخل تخم بیشتر می شود و 

در نتیجه جنین دچار مشکل خواهد شد.
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میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی جوجه کشی

در جوجه کشی تخم مرغ به روش 
مصنوعی، رطوبت نسبی دستگاه 
 ۶0 تا   ۵0 حدود  در  باید  ستر 
نشان  بررسی  ها  باشد.  درصد 
تخم مرغ های  وقتی  که  می دهد 
در  متوسط  کیفیت  و  اندازه  با 
تا   ۵0 نسبی  رطوبت  شرایط 
۶0 درصد در دستگاه ستر قرار 
می گیرند، در مدت 18 روز دوره 
جوجه کشی حدود 12 درصد از 
می  دهند  دست  از  را  اولیه  وزن 
 0/۷ تا   0/۶ روزانه  )تقریباً 
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روش تدریس انتقال تخم مرغ ها به ستر

پس از گفت وگوی هنرجویان درباره محاسن پیش گرم کردن تخم مرغ ها، پیشنهاد 
می شود به صورت زیر برای آنها توضیح دهید. گرم کردن تخم مرغ قبل از چیدن 
در ستر معایب و مزایایی دارد از معایب حرارت دادن تخم مرغ ها پیش از چیدن 
آنها در ستر  ایجاد قطرات بر روی آنهاست که معموالً رخ می دهد عرق کردن در 
اثر پایین بودن درجه حرارت پوسته تخم مرغ اتفاق می افتد اگر تخم مرغ ها خیلی 
نفوذ می کنند  تخم مرغ  داخل  به  باکتری ها  این شرایط  در  احتماالً  باشند  کثیف 
و  این واقعه منجر به مرگ جنین و انفجار تخم مرغ در مراحل بعدی انکوباسیون 
خواهد شد بنابراین فقط تخم مرغ های تمیز باید قبل از چیده شدن در ستر حرارت 
ببینند. به هر حال اگر درجه حرارت سالن نگهداری تخم مرغ خیلی پایین نبوده و 
سالن ستر خیلی گرم و مرطوب نباشد احتمال شبنم زدگی به حداقل خواهد رسید.
برای داشتن یک هچ  باشیم آن است که  به خاطر داشته  باید  موضوع مهمی که 
باشند. داشته  قرار  حرارتی  مشابه  شرایط  تحت  باید  تخم مرغ ها  تمام  یکنواخت 

انتقال  فیلم درخصوص  به ستر کتاب درسی یک  انتقال تخم مرغ ها  در بخش   *
تخم مرغ قرار داده شده است تا هنرجویان با روش صحیح خواباندن تخم مرغ آشنا 
فیلم  از  این  که  را  آنچه  هر  که  هنرجویان خواسته شود  از  بخش  این  در  شوند. 

بنویسند. فهمیدند در یک صفحه به صورت گزارش 
پیشنهاد می شود اهمیت انتقال صحیح تخم مرغ ها به ستر، گازدهی، تنظیم دما و 

رطوبت دستگاه ستر برای هنرجویان توضیح داده شود.

چالش ها در آموزش و پیچیدگی در یادگیری 

پیچیدگی در یادگیریچالش و سختی

عدم رعایت زمان و نسبت مناسب گازدهیگاز دادن نامناسب)زمان، زیاد از حد( به تخم مرغ ها

عدم رعایت دمای مناسبپیش گرم نکردن تخم مرغ ها قبل انتقال به ستر

استراتژی و راه حل
مطالعه دقیق برای گاز دادن به تخم مرغ ها و پیش گرم 

کردن
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کار با دستگاه هچر  
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت        نظری: 8 ساعت            عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 شست وشوی دستگاه هچر  1

 ضدعفونی دستگاه هچر 2
 تنظیم دستگاه هچر 3

 انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به هچر  4
 گازدهی تخم مرغ ها در هچر 5

 ثبت اطالعات مربوط به دستگاه هچر در فرم های مخصوص 6
 تعیین بهترین زمان هچ جوجه ها  7

واژه های کلیدی: دستگاه هچرـ انتقال تخم مرغ ـ هچ جوجه ها
خالصه محتوا:

مرغ،  پرورش  و  تولید  درسی  کتاب  از  هچر  دستگاه  با  کار  یادگیری  واحد  در 
هنرجویان چگونگی شست وشو، ضدعفونی، گازدهی و تنظیم دستگاه هچر و سپس 
انتقال تخم مرغ ها به سینی های هچری و ثبت اطالعات را فرا می گیرند. در مرحلۀ 
هچری باید تخم مرغ ها را در داخل سبد های هچری قرار داد تا مانع از بروز تلفات 

ناشی از افتادن جوجه ها به کف دستگاه جوجه کشی شود.
* پس از اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه هچر را 

مطابق دستورالعمل راه اندازی و کنترل نمایند.

واحد یادگیری 5

کار با دستگاه هچر



۵۶

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت ترازوی دیجیتال1
برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهیک دهم گرم

تخم مرغ قبل خواباندن

1 دستگاهساخت داخلدستگاه هچر2

1 دستگاهدماسنج3

1 دستگاهرطوبت سنج4

به تعداد الزمسبدهای هچر۵

مواد مصرفی: تخم مرغ نطفه دار، آب معمولی، برق، مواد ضدعفونی کننده، مواد 
شوینده و فرم های ثبت آمار

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 نحوه راه اندازی دستگاه هچر 1
 انتقال تخم مرغ از ستر به هچر 2

 نحوۀ هچ جوجه ها در دستگاه هچر 3

روش تدریس شست وشو و ضدعفونی دستگاه هچر

پیشنهاد می شود ضمن تشویق فراگیران برای انجام کار های عملی، اهمیت شست وشو 
و ضدعفونی ترتیب صحیح دستگاه های جوجه کشی به طور کامل شرح داده شود. 

روش تدریس شست وشو  و ضدعفونی دستگاه های هچری 
در این بخش سعی شود به اهمیت شست وشو و ضدعفونی پرداخته شود. در پروسه 
شکست  یا  موفقیت  سبب  می توانند  که  دارند  وجود  بسیاری  عوامل  جوجه کشی 
در هچری و حتی مراحل بعد از آن گردند. همان طور که می دانیم دما و رطوبت 
آنها الزمه  و کنترل دقیق  تنظیم  زمینه هستند که  در این  بسیار مهم  فاکتور  دو 
دستیابی  به نتیجۀ دلخواه می باشد. اما به دفعات تجربه شده که با وجود برقراری 



۵۷

بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

صحیح و کامل تمامی   این عوامل، به دلیل ضعف روش های بهداشتی به کار گرفته 
شده در مراحل مختلف، پروسه در نهایت با قابلیت جوجه درآوری و هچ ضعیفی 
مواجه گشته است. ضعف در بهداشت جوجه کشی و هچ نه تنها باعث کاهش درصد 
نخستین  در  زودرس جوجه ها  میر  و  بلکه می تواند مرگ  جوجه درآوری می شود 
روز های حیات را نیز به دنبال داشته باشد. از جمله عوارض دیگر عملکرد ضعیف 
در زمینۀ بهداشت هچری و جوجه کشی، می توان به افزایش احتمال شیوع برخی 

امراض در گله در خالل دورۀ رشد آنان اشاره نمود.
موازین  اجرای  ضعف  از  ناشی  گله  رشد  دورۀ  نیز  و  نخست  روز های  در  تلفات 
قابلیت  از  ناشی  تلفات  به  نسبت  بیشتری  اقتصادی  زیان های  می تواند  بهداشتی 

آورد. بار  به  ضعیف  هچ  و  درآوری  جوجه 
* یکی از جنبه های بهداشت جوجه کشی، مربوط به استفاده از تخم های کاماًل تمیز 
بر می گردد  به بهداشت دستگاه هچری  اما سوی دیگر مسئله  بهداشتی است.  و 

و  این دقیقاً همان موضوع بحث ما در این بخش است.

مهم ترین ابزار جهت تمیز و ضدعفونی نمودن ستر و سینی های هچری
آب، دترجنت و گریس

برخی از مردم فکر می کنند که ضدعفونی کننده ها می توانند به تنهایی پاسخی 
برای مشکالت آنان بوده و جای ضعف در نظافت و تمیزکاری را بگیرند اما  این فکر 

کاماًل اشتباه است.
این را همواره به یاد داشته باشید: ضدعفونی نمودن یک محیط کثیف و 

آلوده تقریباً غیرممکن است. اما چرا؟
پاسخ  این است که تمامی  انواع ضدعفونی کننده ها به محض تماس با مواد ارگانیک، 
بیشتر خواص و اثرات خود را از دست می دهند. پس هرچه پاکسازی آلودگی ها و 
کثیفی های سطح مورد نظر ضعیف تر انجام شود، میزان اثرگذاری مواد ضدعفونی 

کننده در این سطوح کمتر خواهد بود.
برخی ضدعفونی کننده ها در مقایسه با سایر انواع به هنگام تماس با مواد ارگانیک 
عملکرد قویتر و مؤثرتری دارند. کرسول، اسید کرسیلیک و قطران زغال از جمله 
و  مهلک  گاز های  و  بوده  خورنده  مواد  که  این  آنجایی  از  می باشند.  مواد  این 
سمی تولید می کنند، معموالً در دستگاه جوجه کشی مورد استفاده قرار نمی گیرند 

اما در سالن های پرورش طیور کاربرد دارند.
معمول ترین ضدعفونی کننده های مورد استفاده در دستگاه هچری عبارت اند  از: 

ترکیبات چهارگانه محلول آمونیاک، فنولیکس های چندگانه و ترکیبات ید.
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)Hatch Window( شاخص زمان مناسب تخلیه جوجه ها
افزایش  در  کلیدی  فاکتور  یک  پرورش،  مناسب  و  قوی  شده  تفریخ  جوجه های 
افزایش احتمال تولید جوجه های  عملکرد جوجه های گوشتی می باشد. به جهت 
قوی، یک مدیریت خوب کارخانه جوجه کشی حیاتی می باشد. یکی از تکنیک های 

می باشد.   Hatch Window روش  مدیریتی 
Hatch Window روشی به جهت بررسی تعداد جوجه های تفریخ شده بعد از 
عملیات انتقال تخم مرغ ها از ستر به هچر می باشد. اگر تخم مرغ ها خیلی زود تفریخ 
شوند، جوجه ها در معرض مشکلی به نام دهیدراتاسیون )کم شدن آب بدن( قرار 
در  تلفات  افزایش  به  منجر  می تواند  اوایل  در  دهیدراتاسیون جوجه ها  می گیرند. 
روز های ۷ و 14 و یا عملکرد ضعیف جوجه های گوشتی شود. اگر جوجه ها خیلی 
دیر هچ شوند، نتیجه آن قابلیت جوجه درآوری پایین، مشکالت کیفی جوجه ها، 

افزایش تخم مرغ های نوکزده و تخم مرغ های هچ نشده با جنین زنده می باشد. 
عوامل مؤثر بر تفریخ زود هنگام 

 طوالنی شدن دوره پیش گرم 
 خوابانیدن زود هنگام تخم مرغ ها در ستر 

 دمای نادرست در ستر و هچر 
 تهویه ناصحیح 

 تغییرات دمای فصلی 
 تراکم بیش از حد تخم مرغ های بارور در هچر 
عوامل مؤثر بر دیر شدن و یا تأخیر هچ 

 تأخیر در خوابانیدن تخم مرغ ها در ستر 
 دمای نادرست ستر و هچر 

 تهویۀ نادرست 
 تغییرات دمای فصلی 

 ذخیره طوالنی مدت تخم مرغ ها
 نگهداری تخم مرغ ها در دمای خیلی پایین 

 الگوی نادرست خوابانیدن تخم مرغ ها در دستگاه های چند سنی 
 بیماری و مشکالت باروری 

انجام مطالعه و تکمیل فرم های مربوطه، توضیح  برای  ضمن تشویق فراگیران   *
داده شود که هدف از تکمیل فرم ها، داشتن اطالعات الزم برای تصمیم گیری های 
می باشد.  جوجه کشی  مشکالت  حل  راه  یافتن  لزوم  صورت  در  و  مدیریتی  مهم 
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نهایت دقت تکمیل  با  را  بنابراین پیشنهاد می گردد که هنرجویان گرامی   فرم ها 
کنند. 

)trouble shooting( روش تدریس ترابل شوتینگ

سعی شود مفاهیم اساسی مرتبط با ترابل شوتینگ تفهیم گردد. به  این ترتیب به 
جای به ذهن سپردن اصطالح مفهوم آن فراگرفته شود. 

با ارائه تصاویر کمکی، واگذاری تحقیق، اجرای گفتگو های دو و چند طرفه کالس 
را به کارگاه فراگیری تبدیل کنید.

تجزیه و تحلیل تخم مرغ های جوجه نشده را آموزش دهید.
به جوجه  از تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی  ترابل شوتینگ: معموالً برخی 
تبدیل نمی شوند. که  این مشکل به علت های مختلفی همانند کمبود های تغذیه ای 
در مرغ و خروس ها و همچنین مدیریت گله های مادر و گاهی نیز به دلیل وراثت 
می باشد. البته مسائلی همچون چگونگی ذخیرۀ تخم ها تا زمان گذاشتن در دستگاه 
جوجه کشی و جابه جایی تخم ها و چگونگی مدیریت دستگاه های جوجه کشی و... 
در  موجود  علت های  به  ترابل شوتینگ  عمل  با  می توان  رو  از  این  دارد.  بستگی 
تبدیل نشدن تخم به جوجه می پردازد.  این مسئله برای گله های مادر که در صدد 
بررسی مشکالت موجود در گله می باشند بسیار مهم می باشد. در زیر به برخی از 

مشکل های  ایجاد شده می پردازیم.
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دالیل احتمالی مشکالت فرایند هچری 
 

دالیل بروز مشکلمشکل به وجود آمده ردیف

ترک خوردن تخم ها1
1ـ تخم مرغ های آلوده    

2ـ تخم مرغ هایی که با روش های غلط تمیز شده اند 
3ـ آلوده بودن دستگاه جوجه کشی

عدم تشکیل نطفه2

1ـ تخم مرغ های نابارور     
2ـ روش های جابه جایی اشتباه  
3ـ دمای بسیار باال در دستگاه    
4ـ دمای بسیار پائین در دستگاه

۵  ـ انبار کردن تخم مرغ ها برای مدت بسیار طوالنی
۶  ـ انبار کردن تخم مرغ ها با روش های اشتباه      

۷ـ بیماری ها

مرگ زودرس نطفه3
1ـ نگهداری طوالنی تخم مرغ ها در اتاق نگهداری    

2ـ دمای بسیار باال در دستگاه    
3ـ دمای بسیار پائین در دستگاه

مرگ نطفه در هفته دوم4

1ـ دمای باال در دستگاه     
2ـ دمای پائین در دستگاه

3ـ مشکالت سیستم الکتریکی دستگاه      
4ـ نچرخیدن تخم مرغ    

۵  ـ عفونت

1ـ باال بودن رطوبتکوچک بودن کیسه هوایی۵

1ـ پائین بودن رطوبتبزرگ بودن کیسه هوایی۶
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۷
بیرون آمدن جوجه ها 

زودتر از موعد و جوجه های 
بسیار کوچک

1ـ تخم مرغ های کوچک       
2ـ دمای بسیار باال     
3 ـ رطوبت بسیار پائین

بیرون آمدن جوجه ها 8
دیرتر از موعد

1ـ تخم مرغ های بزرگ         
2ـ تخم مرغ های پیر     

3ـ دمای بسیار پائین       
4ـ رطوبت بسیار باال

مرگ جوجه ها بعد از ۹
شکستن پوسته تخم مرغ 

1ـ نچرخیدن تخم مرغ ها در 2 هفتۀ اّول   
2ـ تخم های با پوسته نازک

3ـ دمای نامناسب در طول جوجه کشی    
4ـ دمای بسیار باال

۵  ـ رطوبت بسیار باال یا پائین در طول جوجه کشی

پا های بد فرم در 10
جوجه ها

1ـ دمای نامناسب در طول جوجه کشی
2ـ رطوبت نامناسب در طول جوجه کشی

3ـ آسیب دیدن پا ها در طی فرایند هچری

جوجه های ضعیف11
1ـ دمای بسیار باال یا پائین     

2ـ تخم مرغ های مربوط به گله های مسن      
3ـ تهویه ضعیف

1ـ بیماری ها          مشکالت تنفسی12 
2ـ برونشیت
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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: درجه بندي جوجه هاي یکروزه
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت    نظری: 8 ساعت      عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 جداسازی اولیه جوجه ها براساس درجه کیفیت  1

 شمارش جوجه ها 2
 روش هاي انتقال جوجه به کارتن 3

 حمل و نقل جوجه ها 4
 تفکیک جوجه هاي وازده از سالم  5

 معدوم نمودن ضایعات کارخانه جوجه کشی 6
 تکمیل فرم های الزم جهت ثبت اطالعات 7

واژه های کلیدی: هچ جوجه ها ـ درجه بندی جوجه ها ـ  معدوم نمودن تلفات
خالصه محتوا: در واحد درجه بندي جوجه هاي یکروزه از کتاب درسی تولید و پرورش 
مرغ، هنرجویان چگونگی درجه بندي، شمارش و انتقال جوجه ها به کارتن های حمل 
و سپس تعیین جوجه هاي وازده و معدوم سازی پسماند های حاصل را فرا می گیرند. 
جوجه های سالم را می توان با توجه به مشاهدات فردی با نگاه کردن به هوشیاری آنها، 

وجود هر گونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد. 

واحد یادگیری 6

درجه بندی جوجه یکروزه
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

برای حمل  ماشین  ـ  کارتن حمل جوجه  ـ  مواد مصرفی: جوجه های هچ شده 
آمار. ثبت  فرم های  و  ماسک  لباس کار،  جوجه، 

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

نرم افزار:
اسالید ویژگی های جوجه های وازده

 شمارش درجه بندی جوجه ها 1
 عملیات انتقال جوجه ها از هچر به اتاق درجه بندی 2

روش تدریس درجه بندی جوجه ها 

پیشنهاد می شود در این بخش سؤاالتی طرح کنید که موجب فعال کردن ذهن 
یکروزه  جوجه های  بندی  درجه  دانش  یادگیری  برای  انگیزه  و  ایجاد  هنرجویان 
باشد. به آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این 
بحث را هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت درجه بندی پی ببرند و علل حذف 

جوجه ها را درک کنند.
در ادامه  این بخش تصاویری ارائه گردیده و از هنرجویان خواسته شده تا مشکل 
حذف هر یک را بررسی کنند. پیشنهاد می گردد کنترل کنید که هنرجویان به طور 
صحیح علت حذف را بیان کنند در زیر مشخصات جوجه هاي وازده، نشانه ها و علل 

حذف برخی از جوجه ها آورده شده است.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهبا حداقل دقت یک دهم گرمترازوی دیجیتال1
جوجه ها

1 دستگاهساخت داخلدستگاه جوجه کشی2

1 دستگاهدماسنج3

1 دستگاهرطوبت سنج4

به تعداد الزمسبدهای نگهداری جوجه۵
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مشخصات 
جوجه هاي وازده

علتنشانه

عدم التیام ناف

غیرفعال  جوجه ها  این 
سینه  روي  اغلب  و  بوده 
شکم  داراي  مي نشینند، 
خرگوشي  مفصل  و  متورم 

قرمز  رنگ   مي باشند. 

عملیات ضعیف جوجه کشي 

عفونت کیسه 
زرده

کیسه زرده بد بو و بد رنگ 
بوده و در سطح آن رگ هاي 

خوني دیده مي شود.

الف ـ نقص در رعایت بهداشت و ضدعفوني تخم مرغ هاي 
قابل جوجه کشي.

ب ـ وجود تخم مرغ هاي خیس یا شسته شده.
ج ـ باال بودن سطح آلودگي در جوجه کشي.

د ـ عدم وجود بهداشت و ضدعفوني در مرغداري.
هـ ـ آلودگي سیني هاي هچري یا کرک پر هاي مربوط به 

جوجه هاي آلوده.

دهیدراتاسیون

تجمع جوجه ها در مناطق 
مصرف  عدم  سالن،  گرم 
آب و دان، عضالت تیره و 
و عضالت پوست  خشکي 

الف ـ قرار گرفتن در معرض گرما و یا سرما در طی فرایند 
حمل به مرغداري

ب ـ باال بودن درجه حرارت ستر
ج ـ کاهش جریان هوا در هچري

ح ـ کم کردن مقدار آب خوري در سالن
خ ـ درجه حرارت باال و کمبود رطوبت در سالن مرغداري

چسبندگي مقعد

الف ـ باال بودن درجه حرارت پس از هچ خصوصاً در سالن 
نگهداري جوجه

ب ـ درجه حرارت باال و رطوبت پائین سالن مرغداري
ج ـ باال بودن فیبر جیره

د ـ گا هی به علت مشکالت عفوني و میکروبي

جوجه هاي 
کوچک و کم وزن

 خواباندن تخم مرغ هاي با پوسته نازک و تخلخل زیاد   الفـ 
ب ـ باال بودن درجه حرارت در ستر و هچر

 خوابانیدن تخم مرغ هاي کوچک در دستگاه جوجه کشي جـ 
 از دست رفتن بیش از حد وزن تخم مرغ در طي انکوباسیون  دـ 

به دلیل پائین بودن رطوبت
هـ ـ کمبود تعداد آبخوري در سالن مرغداري

وـ باال بودن حرارت و کمبود رطوبت در روز هاي اولیه زندگي 
جوجه هاي یکروزه

مشخصات جوجه هاي وازده
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

وجود جوجه با 
نواقصي نظیر 
آسیب دیدگي 
متعدد و رنگ 
پریدگي پا ها

 الف ـ تعدد پا ها در اثر عوارض ژنتیکي و حوادث طبیعي
ب ـ پنجه هاي خمیده ویا کج در گله به علت نوسانات 

باال حرارت  درجه  خصوصاً  دستگاه  حرارتي 
ج ـ رنگ پریدگي پا ها به علت بیماري در گله هاي مادر 
و یا کمبود ویتامین ها در جیره گله مادر یا درجه حرارت 

باال در دستگاه جوجه کشي

پیچش گردن در 
جوجه

الف ـ مشکالت ژنتیکي و تغذیه اي
ب ـ کمبود ویتامین E در گله مادر و جوجه گوشتي

ج ـ پائین بودن تیتر نیوکاسل در گله مرغ مادر 

جوجه هایی که 
زودتر تفریخ 

شده و بند ناف در 
آنها بهبود نیافته 

است

الف ـ باال بودن میزان رطوبت در دستگاه هچر
ب ـ خوابانیدن تخم مرغ هاي کوچک

 درجه حرارت باال در روز هاي اول تا نوزدهم انکوباسیون  جـ 
ح ـ تغییرات و نوسانات شدید درجه حرارت در طي دوره

جوجه هاي 
چسبناکي 

که محتویات 
تخم مرغ به بدن 

آنها چسبیده 
است

 تخم مرغ هایی که از گله هاي مادر مسن و پیر تولید شده اند   الفـ 
ب ـ عدم چرخش کافي تخم مرغ ها در دستگاه ستر

ج ـ باال بودن میزان رطوبت در طي روز هاي 20 تا 21
د ـ پائین بودن درجه حرارت در طي روز هاي 20 تا 21

هـ ـ ناکافي بودن میزان جریان هوا در دستگاه ستر

جوجه هاي 
خشکي که پوسته 

تخم مرغ ها 
به بدن آنها 

چسبیده است

 باال بودن درجه حرارت در روز هاي 20 تا 21 روزگي الفـ 
ب ـ تخم مرغ هایی که رطوبت زیادي از دست داده اند

از  جوجه ها  خروج  زمان  در  رطوبت  میزان  کاهش  ـ  ج 
تخم مرغ

* بالفاصله بعد از هر هچ، گزارش مسئول جوجه کشی تهیه و تنظیم گردد و تحویل 
مدیر شود.  این گزارش باید شامل کار های رایج در جوجه کشی، بازده دستگاه ها، 
درصد هچ جوجه ها، درصد جوجه های هچ شده فروخته شده به خریدار، قیمت 

جوجه فروخته شده و غیره باشد که به طور کامل در فرم آورده شده است.
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فرم ارزشیابی تکوینی واحد یادگیری درجه بندي 
جوجه هاي یکروزه

در هر کدام از فعالیت های عملی ابتدا برای هنرجویان تشریح شود که هدف از  این 
فعالیت چه می باشد و چه انتظاری از آنها داریم. همچنین فرم ارزشیابی همراه با 
محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوۀ ارزیابی آن مطلع شوند. فرم 

ارزشیابی در بسته آموزشی موجود است.



۶۷

بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: آماده سازی سالن پرورش مرغ
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 32 ساعت       نظری: 21 ساعت        عملی: 14ساعت.

اهداف رفتاری:
 بازکردن تجهیزات سالن مرغداری 1

 حمل کود به خارج از سالن پرورش مرغ 2
 شست وشوی سالن پرورش مرغ 3

 ضدعفونی سالن پرورش مرغ 4
 ضدعفونی و پهن کردن بستر برای پرورش مرغ  5

 ضدعفونی تجهیزات 6
 راه اندازی و نصب تجهیزات 7

 گازدهی سالن مرغداری 8

واژه های کلیدی: تجهیزات سالن ـ حمل کود مرغی ـ آب خوری ها و دان خوری ها ـ  
ضدعفونی کننده ها ـ مواد شوینده.

خالصه محتوا: در واحد یادگیری آماده سازی سالن پرورش مرغ از کتاب درسی تولید 
و پرورش جوجه، هنرجویان ضمن آشنایی با تخلیه سالن پرورش مرغ، شست وشوی 
و ضدعفونی سالن پرورش، آماده سازی بستر برای پرورش، راه اندازی تجهیزات سالن، 

سرویس روزانه تجهیزات مصرفی و نکات ایمنی و بهداشتی مربوطه آشنا می شوند.

واحد یادگیری 7

آماده سازی سالن پرورش مرغ
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

به تعداد الزمبا دسته ترجیحاً جودان و جنس فیل نشانبیل 1

به تعداد الزممعمولیفرغون2

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتعینک3

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتکاله4

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتلباس کار۵

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتماسک ضدگاز۶

به تعداد الزماستاندارد مواد شوینده۷

به تعداد الزماستاندارد مواد ضدعفونی کننده8

به تعداد الزماستاندارد المپ۹

به تعداد الزماستاندارد پمپ ضدعفونی کننده10

به تعداد الزم انواع آب خوری مورد استفاده در سالن مرغداریآب خوری 11

به تعداد الزم انواع دان خوری مورد استفاده درسالن مرغداریدان خوری12

به تعداد الزماستانداردهواکش 13

به تعداد الزماستانداردهیتر14

به تعداد الزماستانداردسیستم خنک کننده1۵

مواد مصرفی: مواد شوینده ـ مواد ضدعفونی کننده ـ دستکش و ماسک
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
 فیلم از سالن های خالی پرورش 1

 جمع آوری دان از دان خوری ها پس از پایان مرحله پرورشی 2
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

 جمع آوری بستر و خارج کردن کود 3
 مراحل پاک سازی سالن 4

 انواع روش های شست وشوی سالن مرغداری 5
 انواع روش های ضدعفونی سالن پرورش مرغ )در بستر و قفس( 6

 انواع دستگاه شعله افکن و محلول پاش 7
 مراحل تهیه محلول ضدعفونی کننده و نحوه ضدعفونی کردن 8

 شیوه های انتخاب پوشال مناسب 9
 نحوه گازدهی سالن پرورش مرغ 10

نرم افزار:
 اسالید اجزای تجهیزات سالن پرورش مرغ 1

 اسالید انواع مواد ضدعفونی کننده های تجاری مورد استفاده در صنعت طیور  2
 اسالید انواع بستر مورد استفاده در سالن های پرورش مرغ 3

طرح درس کار: آماده سازی سالن پرورش مرغ

ساعت شایستگی هایی که باید تدریس شودهفتهماه
تدریس

مهر

اول

وسایل را باز کند

4 وسایل را از سالن خارج کند

مواد بستر را از سالن خارج کند

روش شست وشو را توضیح دهد

4 سالن را بشوید

روش های ضد عفونی را توضیح دهد

دوم

وسایل مورد نیاز برای ضدعفونی را آماده کند

4 محلول ضدعفونی کننده را تهیه کند 

موارد  ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید

روش ضدعفونی در  بستر و قفس را توضیح دهد

4 سالن و قفس را به روش محلول پاشی و شعله دادن ضدعفونی کند 

چگونگی پهن کردن بستر را توضیح دهد
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سوم

بستر را پهن کند
4

سالن را گازدهی کند

تجهیزات را ضد عفونی کند
4

موارد  ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید

چهارم

4روش نصب تجهیزات را توضیح دهد

تجهیزات را نصب کند
4

تجهیزات را روزانه بازبینی کند

3ارزشیابی

3۵جمع ساعت

باال رفتن کیفیت آموزش در برنامه ریزی درسی هر چهار  توصیه می شود، جهت 
ساعت به صورت پیوسته در یک روز قرار داده شود.

همان طور که هنرآموز پیش از آغاز درس جدید، رفتار ورودی یا پیش دانسته های 
هنرجویان را ارزیابی  می کند، در پایان درس جدید هم باید از چگونگی یادگیری 
شود.  آگاه  هنرجویان  فردی  و  جمعی  پیشرفت  از  و  کند  حاصل  اطمینان  آنان 
بنابراین الزم است او در طرح درس خود برنامه ای برای ارزشیابی  داشته باشد.

راهنمای تدریس باز کردن وسایل

آشنایی با انواع دان خوری و آب خوری ها: کالس را با یاد و نام خداوند 
بخشنده شروع کنید. پس از گروه بندی هنرجویان )3 تا ۵ نفره( درباره انواع 
دان خوری و آب خوری ها بحث کنید و اجزای آنها را بنویسید. هدف شناخت 

قسمت های مختلف دان خوری ها و آب خوری ها می باشد. 
از هر گروه بخواهید پاسخ خود را بیان کند. برای دسته بندی کردن مطالب، پاسخ ها 

را روی تخته مثل جدول صفحه بعد بنویسید: 
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مثاًل در رابطه با دان خوری زنجیری :

سپس کار عملی را به ترتیب شروع کنید:

کار عملی:  باز کردن دان خوری زنجیری 

 لباس کار بپوشید و جعبه ابزار تهیه کنید. 1
 برق دستگاه را قطع کنید.  2

 الکتروموتور را باز کنید. 3
 شبکه یا میله محافظ را از روی ناودانی خارج کنید. 4

 شبکه محافظ روی ناودانی را در بیاورید. 5
 نقاله زنجیری را از درون ناودان بیرون آورید. 6
 رابط و پایه ناودانی ها و گوشه ها را باز کنید. 7

توجه کنید: تمام آب خوری ها و دان خوری ها را مانند باال باز کنید.

قطعات تشکیل دهندهشرح

کانال دان خوری )ناودانی(، رابط، گیره و پایه کانال، زاویه دان خوری زنجیری
)گوشه ها(، پایه زاویه،  هاپر )مخزن دان(، زنجیر و صافی )الک(.

....................دان خوری بشقابی )سطلی( 

....................دان خوری ناودانی )تراف(

....................دان خوری بشقابی

....................آب خوری دستی بشقابی

....................آب خوری ناودانی

....................آب خوری مخروطی آویز

....................آب خوری پستانکی یا نیپل

.................................
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فعالیت  پیشنهادی

به هنرجویان تذکر داده شود برای انجام کار ترتیب مراحل انجام حائز اهمیت است.
در کتاب درسی هنرجویان با جمع آوری و خارج کردن بستر آشنا می شوند. شما نیز 

جهت آشنایی بیشتر دانشجویان، تالش نمایید.
نمایش  برای دانش آموزان  بستر و خارج کردن کود  از جمع آوری  فیلم  یا  عکس 

دهید.
در مورد محل دپوی کود مرغی برای فراگیران توضیح داده شود.

جهت  ایجاد انگیزه و جلب توجه فراگیران توصیه می شود که فرایند انتقال، دپوی 
کود و مصارف کود مورد بحث قرار گیرد.

شست و شوی سالن

برخی از روش های شست وشوی سالن و همچنین شاخص هایی چون نوع ماده شوینده، 
روش های  دانش  یادگیری  سختی های  و  چالش ها  شود.  تشریح  شست وشو  روش 
شست وشوی سالن و ارائه راه حل برای یادگیری هنرجویان به طور کامل شرح داده شود.

چالش ها در آموزش و پیچیدگی در یادگیری

پیچیدگی در یادگیریچالش و سختی

تصویر روش های شست و شوی سالندرک روش های شست وشوی سالن

استراتژی و راه حل
ارائه فیلم روش های شست وشوی سالن

در بخش شست وشوی سالن کتاب درسی تصاویر و نکاتی طرح شده است که هدف 
از آن فعال کردن ذهن هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش روش های 

شست وشوی سالن می باشد.
نمایش فیلم یا اسالید از روش های شست وشوی سالن داده شود.

دقت کنید تا به تجهیزات برقی و سایر وسایل آسیب پذیر در مقابل رطوبت خسارتی 
وارد نیاید. 

توجه: در هنگام شست وشوی سالن حتماً برق سالن را قطع کنید، از هنرجویان 
بخواهید که نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند.
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 آشنایی با روش های ضدعفونی

بسته به نوع موادی که برای ضدعفونی در پرورش جوجه به کار می رود، معموالً به 
سه دسته تقسیم می شوند:  این سه دسته را به طور کامل برای هنرجویان آموزش 

دهید.
 روش های ضدعفونی طبیعی 1
 روش های ضدعفونی  فیزیکی 2

 روش های ضدعفونی شیمیایی 3
ـ اصطالحات تخصصی به مرور از ساده به مشکل بیان و تفهیم گردد.

ـ نمایش فیلم یا اسالید از روش های ضدعفونی سالن ارائه گردد.
ـ برخی از ضدعفونی کننده های  شیمیایی مورد استفاده در صنعت مرغداری را با 

نام تجاری موجود برای هنرجویان توضیح داده شود.

طریقه مصرف محلول ضدعفونی کننده

 محلول های غلیظ: ابتدا باید رقیق سازی محلول های غلیظ صورت گیرد و پس  1
و  وسایل  غوطه ورسازی  به  نسبت  مناسب  غلظت  با  شده  رقیق  محلول  تهیه  از 

اقدام شود. تجهیزات در زمان توصیه شده 
 محلول های آماده مصرف: مواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی ندارند. 2

ـ هنرآموز مضرات استنشاق مواد ضدعفونی کننده را به طور کامل برای هنرجویان 
شرح دهد.

فراگیران موظف به پوشیدن لباس کار، استفاده از تجهیزات  ایمنی 
می باشند. رعایت نکات ایمنی توسط هنرآموز بهترین آموزش است.

نکات مهم در هنگام کار با مواد شوینده و ضدعفونی کننده: هنرآموز بهتر 
است موارد زیر را در کالس درس بیان کند تا هنرجویان در حین انجام کار ملزم 

به رعایت نکات ایمنی شوند.
ـ بیماری های تنفسی، مشکالت بلع غذا، درد های شدید گلو، بینی، سوزش مری، 
تهوع و استفراغ و درد های شکمی  از جمله عوارض استفاده نادرست مواد شوینده 

و پاک کننده است.
آسیب  چشم  به  مختلف  درجه های  در  شیمیایی  مواد  انواع  بسپارید  خاطر  به  ـ 
می رساند و مواد شوینده و رنگ بر از جمله خطرناک ترین مواد برای چشم به شمار 
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می روند که در صورت تماس با چشم به سرعت قرنیه را زخم کرده و حتی در موارد 
شدیدتر می توانند به سوراخ شدن کره چشم منجر شوند. مواد شوینده همچنین 
می تواند موجب  ایجاد زخم های شدید در پلک شده و چسبندگی های کره چشم 
و پلک را به همراه داشته باشند. آسیب ناشی از  این مواد ممکن است آنقدر جدی 
باشد که بینایی به طور کامل از بین برود. به عقیده متخصصان در صورت تماس 
مواد شیمیایی دیگر با چشم باید بالفاصله چند بار چشم را در آب باز و بسته کرد تا 
ماده از چشم خارج شود. در صورت باقی ماندن ماده شیمیایی در چشم، در فاصله 
زمانی مراجعه مصدوم به چشم پزشک، آسیب ناشی از  این مواد شدیدتر می شود.
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واحد یادگیری 8

جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 1۵ ساعت         نظری: ۶ ساعت          عملی: ۹ ساعت

اهداف رفتاری:
 جمع آوری کود از سالن های مرغداری 1

 ذخیره سازی و انبار کود 2
 فرآوری کود مرغی 3

واژه های کلیدی: جمع آوری کود ـ ذخیره سازی و انبارکردن کود ـ فرآوری کود.
خالصه محتوا: در واحد یادگیری جمع آوری کود از کتاب درسی تولید و پرورش 
مرغ، هنرجویان انواع روش های جمع آوری، ذخیره سازی و فرآوری کود مرغی را فرا 
می گیرند. یکی از مسائل صنعت طیور چگونگی حذف مواد از سالن های مرغداری 
بوی  تولید  بستر،  رطوبت  افزایش  بیماری زا،  عوامل  داشتن  علت  به  کود  است. 
ازدیاد حشرات، مشکالت زیادی در واحد های پرورش مرغ  ایجاد  نیز  نامطلوب و 

می کند. توجه به مسائل جمع آوری مناسب کود مرغی اهمیت زیادی دارد.
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توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

به تعداد الزملباس کار، دستکش و ماسک1

به تعداد الزمبیل2

1 عددوسیله حمل کود )تراکتور(3

1 عدددستگاه کود جمع کن4

1 عدددستگاه کود خشک کن۵

3 عددجارو۶

ابزار و تجهیزات: 

مواد مصرفی: جارو ـ دستکش ـ ماسک
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
 جمع آوری کود 1

 فرآوری کود 2

توضیحات بیشتر در رابطه با روش های فرآوری کود

موارد استفاده از کود مرغی فرآوری شده عبارت اند از :
 به عنوان کود در فصول مختلف برای غنی سازی خاک و افزایش مواد غذایی  1
آن استفاده می شود. مصرف صحیح و پخش درست آن در سطح مزرعه به منظور 
حداکثر استفاده از ارزش کود مرغی و قرار گرفتن عناصر غذایی آن به یک اندازه 

برای گیا هان زراعی مهم می باشد. 
 در تغذیۀ گاو های گوشتی استفاده می گردد که دارای صرفه اقتصادی باالیی  2
برای دامدار می باشد. با توجه به مزایای بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی، امید 
است که به زودی  این روش در کشور ما به عنوان جایگزین روش های سنتی دفع 

کود های حیوانی مورد استفاده قرارگیرد. 
ترکیب شیمیایی و مواد غذایی کود خشک شده مرغ طبق منابع موجود به شرح 

زیر است.
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کد مرغ تخم گذار در قفسکود بستر جوجه کشیمواد غذایی

1۶/۷11/3درصد پروتئین حقیقی

31/328درصد پروتئین خام

23/314/4درصد ضریب هضمی )در دام(

NPN(8/۵۶/3 درصد اسید اوریک(

1۶/812/۷درصد فیبر خام

244018۹3انرژی قابل هضم در نشخوارکنندگان

1۵28درصد خاکستر 

2/48/8درصد کلسیم

1/82/۵درصد فسفر

0/440/۶4درصد منیزیم

1/۷82/33درصد پتاسیم

4۵11۵0آهن )قسمت در میلیون(

22۵4/۶منگنز )قسمت در میلیون(

23۵4۶3روی )قسمت در میلیون(

ارزش کود مرغ بستگی به نوع و ترکیب جیره غذایی، روش نگهداری مرغ )بستر یا 
قفس( و نوع بستر مرغ دارد. طبق بررسی و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد 
ازت،  کیلوگرم  حاوی 20  تن  هر  در  باشد  آب  درصد  حاوی ۵0  مرغی  کود  اگر 

13کیلوگرم پتاسیم، 2۵ کیلوگرم فسفر و 42 کیلوگرم آهک و منیزیم است.
از جمع آوری در اغلب کشور ها متداول است.  این  امروزه خشک کردن کود پس 
روش باعث کاهش حجم فضوالت و کود تا میزان 30ـ20 درصد حجم اولیه می شود. 
بنابراین ذخیره آن احتیاج به فضای کمتری دارد، حمل و نقل آن ارزان تر از کود 
معمولی است و همچنین از تکثیر الرو و حشرات در داخل کود جلوگیری می شود.
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خشک کردن کود ممکن است به دو روش طبیعی و یا مکانیکی صورت پذیرد که 
امروزه در کشور های پیشرفته مرسوم است. در  این روش حجم فضوالت به میزان 
30ـ20 درصد حجم اولیه می گردد که استفاده از  این روش مستلزم سرمایه گذاری 

اولیه برای خرید دستگاه های الزم و سوخت و هزینه های جاری می باشد.
بازار وجود دارد که طی  تجهیزات مختلفی برای خشک کردن مکانیکی کود در 
آن کود مرغ پس از خشک شدن تبدیل به پلت یا بلوک شده و در اختیار مصرف ـ 

کنندگان )گاو و گوسفند( قرار می گیرد.

فعالیت عملی: بازدید از مکان های فرآوری کود

بازدید هنرجویان هماهنگ  برای  را  فرآوری کود  از مراکز  امکان یکی  در صورت 
کنید.

ضمن شرح اهمیت و روش های فرآوری کود، از مکان های فرآوری کود بازدید به 
عمل آورید.

از چه روشی  برای ذخیره و فرآوری کود  نمایند که آن واحد  ـ هنرجویان دقت 
می کند. استفاده 

ـ هنرجویان در هنگام بازدید عکس و فیلم بگیرند.
ـ هنرجویان در پایان کار، گزارش تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه نمایند.


