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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش
نوع درس: نظری ـ عملی  

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

اهداف رفتاری:
1 دریافت و بررسی دستورالعمل های مربوط به شرایط محیطی 

2 تنظیم دستگاه های کنترل شرایط محیطی 
3 بررسی کنترل کننده های شرایط محیطی  

4 ثبت اطالعات کنترل کننده های شرایط محیطی

واژه های کلیدی: تنظیم دما ـ تنظیم رطوبت ـ تهویه مناسب ـ تنظیم نور.
از  یادگیری کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش  در واحد  خالصه محتوا: 
کتاب درسی تولید و پرورش مرغ، هنرجویان چگونگی استفاده از انواع دستگاه های 
کنترل کننده شرایط محیطی در سالن مرغداری، تنظیم و ثبت اطالعات آنها را 
فرا می گیرند. تجربه نشان داده است که هیچ وقت تولید و بهره کافی بدون تنظیم 

دقیق دما، رطوبت، تهویه و نور برای پرورش طیور امکان پذیر نیست.

واحد یادگیری 12

کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش
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مواد مصرفی: برگه برای ثبت اطالعات ـ برق ـ آب.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
نرم افزار:

1 اسالید 
روش های تنظیم دما،  رطوبت، نور و تهویه در سالن های پرورش مرغ 

راهنمای تدریس دما، رطوبت و تهویه در سالن 
ضمن تشویق فراگیران برای انجام تحقیق و گفت وگو، توضیح داده شود که هدف 

از انجام این کارها،  به تفکر وا داشتن هنرجویان و یافتن پاسخ مناسب است. 
مثاًل در سؤال، گرما چگونه از سالن دفع می شود؟ سعی کنید با راهنمایی هنرجویان 

آنها را به یافتن چنین پاسخ مناسبی هدایت کنید.
گرما از طریق هوای تحت تهویه و هدایت شده و همچنین دیوارها و سقف )زمانی 

که تحت تابش مستقیم نور خورشید نباشد( دفع خواهد شد.

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

1 دستگاهدماسنج 1

1 دستگاهرطوبت سنج2

1 دستگاهلوکس متر3

1 دستگاهبادسنج4

به تعداد الزمهواکش5

به تعداد الزمهیتر6

1 دستگاهپد های خنک سازی تبخیری7

به تعداد الزمالمپ8

به تعداد الزممه پاش9

ابزار و تجهیزات:
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پاسخ پرندگان به افزایش دما چگونه است؟
پرندگان ممکن است در جهت تعادل گرمای بدن خود با محیط  اطراف،  تغییراتی 

را در رفتارهای خود ایجاد نمایند. پرندگان ممکن است:
1 سعی در دوری نمودن از سایر پرندگان نمایند.

2 به سمت سطوح خنک یا جریان هوا حرکت کنند. 
3 درجهت کاهش عایق بندی و مجاورسازی نواحی فاقد پر، بال های خود را از بدن 

دور نگاه داشته و به اصطالح، بال های خود را آویزان می کنند.
4 به آرامی  له له میزنند.

5 در جهت کاهش تولید گرما به استراحت بپردازند.
6 دریافت غذا را کاهش دهند.

7 مصرف آب خود را افزایش دهند.
8 جریان خون خود را از ارگان های داخلی به سطح پوست خود هدایت نماید که 

سبب تیره شدن پوست می شود.
9 له له زدن سریع را آغاز نماید.

و توضیح دهید که  به خوبی تفهیم کنید  را  تهویه  نرخ  برای هنرجویان مفهوم  ـ 
نرخ تهویه تابع فعالیت متابولیکی )وزن بدن، سرعت رشد، تولید تخم مرغ(، میزان 

گاز های مضر، افزایش دمای سالن است.
نرخ تهویه به دو شیوه بیان می شود.

 فوت مکعب در دقیقه )CFM( به ازای هر پرنده  یا هر واحد وزن و نیز   به صورت 
متر مکعب در ساعت جابه جایی کامل هوا در یک محدوده زمانی و یا وزن بدن 

بیان می شود.
 یک CFM معادل 71 مترمکعب در ساعت و 0/028 مترمکعب در دقیقه است. 
به  می توانید  تمایل  صورت  در  که  گله  تراکم  با  رابطه  در  بیشتر  توضیحات   -

دهید. ارائه  هنرجویان 
در مناطق مختلف دنیا قوانین مختلفی در مورد تراکم گله وضع شده است.

الف( براساس دستورالعمل رفاه مرغ گوشتی اتحادیه اروپایی مقادیر زیر برای تراکم 
گله ذکر شده است: 

33 کیلوگرم در متر مربع یا 39 کیلوگرم در مترمربع اگر استاندارد های شدیدتر 
برای  استثنایی رفاهی  استاندارد های  اگر  یا42 کیلوگرم در مترمربع  رعایت شود 

مدت درازی رعایت شود.
ب( توصیه  های شورای جوجه آمریکا:

حداکثر تراکم گله 32 کیلوگرم در مترمربع برای   جوجه  های کمتر از 2 کیلوگرم یا 
حداکثر تراکم گله 37 کیلوگرم در مترمربع برای   جوجه  های 2 تا 2/5 کیلوگرمی حداکثر 

تراکم گله 42 کیلوگرم در متر مربع برای   جوجه  های بیشتر از 2/5 کیلوگرم.
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* در شرایط آب و هوایی گرم تراکم گله مورد استفاده بستگی به دما رطوبت محیط دارد. 
ـ اسالیدهایی در رابطه با روش های تنظیم دما، رطوبت، تهویه )انواع مختلف تهویه( 

در سالن پرورش مرغ نمایش دهید.

راهنمای تدریس نحوۀ تنظیم دما، رطوبت وتهویه سالن:
آنها  قبلی  دانش  سنجش  و  بحث  مورد  موضوع  با  هنرجویان  کردن  درگیر  برای 
با نحوۀ تنظیم دما،  رابطه  آغاز کنید )پرسش هایی در  با چند پرسش  را  تدریس 

کنند.  بحث  در کالس  تا  بخواهید  هنرجویان  از  و  سالن(  تهویه  و  رطوبت 
به طور مثال هیتر های فشار قوی را هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب کرد. 

چرا؟
ـ هیتر های فشار قوی هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب شوند چون امکان 
گرم کردن هوایی که با سرعت جریان دارد، برای  این نوع از هیتر ها وجود ندارد 
و نصب آنها در محل ورودی باعث باال رفتن میزان انرژی و هزینه گرمایش سالن 

می گردد. 
در برخی از مطالب برای درگیر شدن ذهن هنرجویان از آنها خواسته می شود که 
با توجه به دیدن یک تصویر برداشت خود را از تصویر بیان کنند. هنرآموزان باید 

سعی کنند که هنرجویان تفسیر درستی از شکل ارائه دهند.
درسی  کتاب  در  که  کرد،   تأمین  مختلفی  روش های  از  می توان  را  سالن  رطوبت 
تصاویر مربوطه آورده شده است. برای توضیحات بیشتر برای هنرجویان می توانید 

به مطالب زیر مراجعه کنید.
 در  این تصویر یک کانال پالستیکی در طول سالن کشیده شده که بر روی زمین 
قرار می گیرد و به ارتفاع 10 سانتی متر از آب پر می شود. هوای گرم از روی آب 

گذشته و در اختیار جوجه ها قرار می گیرد.
 از روش کانال هوای گرم و مرطوب در باالی سر جوجه ها، معموالً در استان های 

کویری دارای هوای خشک، نظیر کرمان و یزد استفاده می شود. 
در طول کانال پالستیکی سوراخ هایی  ایجاد شده است که هوا را به طور یکسان در 
سالن توزیع می کند بدین وسیله مانع از تجمع جوجه ها در قسمت هایی از سالن 

می شود.

نمای شماتیک استفاده از کانال پالستیکی جهت تأمین دما و رطوبت مورد نیاز جوجه ها        

فضای پرورش جوجه ها
 کانال پالستیکی

هیتر
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محاسبه هوای مورد نیاز

به طور کلی میزان هوای مورد نیاز به ازاء هر پوند وزن زنده و هر درجه فارنهایت 
طیور CFM 0/02 )فوت مکعب در دقیقه( است. برای محاسبه از فرمول های زیر 

می گردد.  استفاده 

CFM= Cubic Feet Minuee                     1 متر مکعب = 35/2 فوت مکعب
  

CMM= Meter Per Minuee                      1 فوت مکعب = 0/0284 مترمکعب
 

  ˚F=1/8 ˚C+ 32 1 کیلوگرم = 2/2 پوند  

 FC
/
−= 32

1 8



 1 پوند = 0/454 کیلوگرم  

میزان تهویه الزم به ازای هر 1000 قطعه جوجه های گوشتی آربوراکرز 

وزن پرنده

کیلوگرم

هوای سرد
)حداقل تهویه(

متر مکعب در دقیقه1

هوای گرم
)حداکثر تهویه(

متر مکعب در دقیقه2

0/57/8 378

1/015/6156

1/523/4234

2/031/2312

2/539/0390

3/046/7467 4

3/554/5545

1ـ 0/0155 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم در دقیقه
2ـ 0/155 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم در دقیقه
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محاسبه مساحت پد های خنک سازی تبخیری
عرض سالن را در ارتفاع متوسط ضرب کنید تا سطح مقطع سالن به دست آید. عدد 
فوق را در سرعت هوا که 2/5 متر در ثانیه است ضرب کنید تا کل ظرفیت تخلیه 
در ثانیه مشخص شود. کل ظرفیت تخلیه را بر سرعت عبور هوا از پد مورد نظرتان 

تقسیم کنید تا مساحت پد بر حسب مترمربع مشخص شود یعنی:
در مورد پد های15 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 2 تقسیم کنید.

در مورد پد های 10 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 1/25 تقسیم کنید.
در مورد پد های 5 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 0/75 تقسیم کنید.

NH 3 آمونیاک

میزان  ایده آل: کمتر از 10 قسمت در میلیون.
در غلظت 20 قسمت در میلیون یا باالتر به وسیله بوئیدن قابل تشخیص 

است.
بیشتر از 10 قسمت در میلیون به سطح ریه آسیب میزند.

بیشتر از 20 قسمت در میلیون سبب افزایش حساسیت به بیماری  های 
تنفسی   می  شود.

بیشتر از 50 قسمت در میلیون ممکن است باعث کاهش سرعت رشد شود 
بسته به دما و سن.

CO2   دی اکسیدکربن
میزان  ایده آل: کمتر از 3000 قسمت در میلیون.

بیشتر از 3500 قسمت در میلیون سبب آسیت   می  شود. دی اکسیدکربن در 
مقادیر باال کشنده است.

CO مونو اکسید کربن
میزان  ایده آل: 10 قسمت در میلیون.

بیشتر از 50 قسمت در میلیون به سالمت پرنده تأثیر می  کند. مونو اکسید 
کربن در مقادیر باال کشنده است.

سبب آسیب دیدن الیه مخاطی دستگاه تنفس و افزایش حساسیت به بیماری  ها گرد و خاک
  می  شود. میزان گرد و خاک در سالن باید در اندازه حداقل نگهداری شود.

رطوبت

میزان  ایده آل: 50 تا 60 درصد بعد از دوره پرورش.
اثرات متفاوت در دما های مختلف  ایجاد می  کند. دمای باالی 29 درجه و 

رطوبت نسبی باالی 70 درصد به میزان رشد تأثیر می  کند. رطوبت نسبی کمتر 
از 50 درصد به خصوص در دوره پرورش به رشد جوجه اثر می  کند.

اثرات آلوده کننده  های هوا در سالن های مرغداری
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راهنمای تدریس مراحل اجرای برنامه نوری

مزایای  برنامه نوری متناوب در جوجه های گوشتی

1 افزایش بازده خوراک، چون جوجه ها فرصت طوالنی برای هضم پیدا می کنند.
2 بهبود وضعیت یا کاهش افت الشه )مثل سوختگی مفصل و سینه(

3 کاهش انرژی نگهداری.
4 صرفه جویی در انرژی برق.

5 در زمان استرس گرمایی خوب عمل می کنند.
توجه : در هنگام استفاده از برنامه نوری متناوب سطح آب خوری و دان خوری را 

باید افزایش داد.
و  پرورشی  سویه های  کاتالوگ  به  می توانید  بیشتر  مطالعه  و  توضیحات  برای   *

کنید. مراجعه  تخم گذار  و  گوشتی  نژادهای 
در این بخش نیز چند نمونه از برنامه نوری مربوط به سویه های مختلف پرورش ارائه 

شده تا در زمان تدریس اجرای برنامه  نوری در پرورش مرغ بتوانید استفاده کنید.
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نمونه ای از برنامه نوری متناوب جوجه های گوشتی آربوراکرز

سن
)روز(

شدت نور
)لوکس(

مدت نوردهی

جوجه گوشتی سنگین )روستر(جوجه گوشتی سبک

02024:024:0

42018:618 : 6

756:8/5:1:8/56:8/5:1:8/5

14510:6/5:1:6/59:7:1:7

21514:4/5:1:4/512:5/5:1:5/5

28518:615:4:1:4

35524:018:6

21:3تا زمان کشتار425

24:0تا زمان کشتار465

عدد سمت راست نقطه بیانی: مدت ساعت تاریکی )Dark( و سمت چپ آن مدت 
ساعت روشنایی )Light( می باشد.

نمونه ای از برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

طول دوره روشنایی )ساعت(طول دوره تاریکی )ساعت(سن

6123  ـ0 روزگی

21816ـ7 روزگی

28618ـ22 روزگی

29123 روزگی تا کشتار
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نمونه ای از برنامه نوري توصیه شده نژاد آربراکرز

شدت نور )لوکس( ساعت خاموشي  ساعت روشنایي  سن )روز(

30ـ20 1ـ0 24ـ23 3ـ1

10ـ  5 12 12 15ـ4

10ـ  5 8 16 22ـ16

10ـ  5 6  ـ1 23ـ  18 23 تا کشتار 

3ـ0سن
روزگی

درجه هوای )قفس(
درجه سانتی گراد

7ـ334ـ32
روزگی

دمای هوای )بستر(
درجه سانتی گراد

ـ  328ـ3530ـ33 14
روزگی

ـ  3328ـ5031  ـ30شدت نورا لوکس ـ  3015 21
روزگی

22 ساعت با مدت روشنایی
برنامه نوری 

متناوب

ـ  3126ـ5029  ـ30 28ـ2822
روزگی

21 ساعت با 
برنامه نوری 

متناوب

35ـ2629ـ2923ـ2527
روزگی

 20
ساعت

ـ  2336ـ2721ـ2524 42
روزگی

2421ـ192522 ساعت

 18
ساعت

ـ  5 1521

 17
ساعت

ـ  5 15

16 ساعت
توصیه هایی برای دوران پرورش مرغ تخم گذار  های الین

برنامۀ  نوردهی پیشنهادی در گله گوشتی نژاد آربراکرز
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 برنامه نوری برای سالن های بسته لوهمن ال اس ال الیت

سن به هفته
شدت نورطول نور

لوکساستاندارد

40ـ12420ـ2 روز*
30ـ31620ـ  6 روز*

20ـ21410
20ـ31310
6  ـ4124
6  ـ5114
6  ـ6104
6  ـ794
6  ـ884
6  ـ984

6  ـ1084
6  ـ1184
6  ـ1284
6  ـ1384
6  ـ1484
6  ـ1584
6  ـ1684
6  ـ1784
15ـ18810
15ـ19910
15ـ201010
15ـ211110
15ـ221210
15ـ231310
15ـ241410

15ـ251410**
**تا پایان دوره تولید      * و یا برنامه نوری متناوب اجرا گردد.
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مشخصات کلی کار:
واحد یادگیری: تولک بری اجباری

نوع درس: نظری ـ عملی  
کل ساعت: 10 ساعت           نظری: 4 ساعت             عملی: 6 ساعت

اهداف رفتاری:
1 آماده کردن مرغ ها برای تولک بری

2 تعیین روش قطع خوراک
3 اجرای برنامه نوری تولک بری

4 قطع آب
5 تغذیه با خوراک مخصوص دوران تولک بری

6 پایان دادن به دوران تولک

واژه های کلیدی: زمان تولک بری ـ جیره های تولک بری ـ کاهش وزن ـ تهویه 
مناسب ـ تنظیم نور.

خالصۀ محتوا: در واحد یادگیری تولک بری اجباری در سالن پرورش از کتاب درسی 
تولید و پرورش مرغ، هنرجویان علل اجرای برنامه تولک بری در مرغان تخم گذار، 
انواع روش ها و نحوۀ اجرای برنامه تولک بری را فرا می گیرند. تولک بری در واقع 
روشی برای استراحت کوتاه مدت پرندگان بعد از یک دورۀ طوالنی تولید است که 

بعد از آن می  توانند به تولید خود برای یک دورۀ دیگر ادامه دهند.

واحد یادگیری 13

تولک بری اجباری
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توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

برای اندازه گیری دما1 دستگاهدماسنج1

برای اندازه گیری میزان رطوبت1 دستگاهرطوبت سنج2

برای اندازه گیری کاهش وزن مرغ ها1 دستگاهترازوی دیجیتال3

به تعداد الزمالمپ4

برای تنظیم شدت نور1 عدددیمر5

برای تنظیم ساعات روشنایی و خاموشی1 عددتایمر6

ابزار و تجهیزات:

ثبت  برای  برگه  ـ  مجدد  تولید  شروع  جیره  ـ  تولک بری  جیره  مصرفی:  مواد 
آب. ـ  برق  ـ  اطالعات 

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 تولک بری مرغ تخم گذار. 

راهنمای تدریس شرایط محیطی و تغییرات برای تولک بری

در کتاب درسی قسمت تولک بری تحقیقی گفته شده است که هدف از طرح آن 
فعال کردن ذهن هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش تولک بری و دالیل 

آن می باشد.
پیشنهاد می شود سؤال دالیل تولک بری در کالس درس برای هنرجویان مطرح 
شود و به آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفت وگو کنند.  این 
ببرند. سپس  تولک بری پی  اهمیت دالیل  به  تا هنرجویان  را هدایت کنید  بحث 

می توانید موارد زیر را در کالس درس بیان کنید.

دالیل تولک بری:
1 پایین بودن قیمت تخم مرغ و تقاضای پایین بازار

2 کمبود پولت در بازار )به علت بیماری یا...( 
3 پیش بینی بازار تخم مرغ در آینده
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4 قیمت مناسب خوراک
5 عدم استطاعت مالی برای جایگزین کردن گله

6 تقاضای بازار برای تخم مرغ های درشت
7 جهت بهبود کیفیت پوسته

راستای  در  کشاورزی  جهات  وزارت  دامی  امور  معاونت  دستورالعمل  به  توجه  با 
سیاست های اجرایی و شرایط صدور پروانه در سال 1391، برای پرورش دهندگان 
مرغ مادر گوشتی برنامه تولک بری مجاز نمی باشد. از دالیل آن می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
ناقل  عنوان  به  و  مقاوم شده  بیماری زا  عوامل  برابر  در  افزایش سن  با  مرغ ها   1
بیماری باعث شیوع بیماری های مسری به مرغ های جوان تر در واحد مرغداری و 

اندازد. نیز واحدهای دیگر می شوند که می تواند بهداشت منطقه را به خطر 
2 با توجه به شیوع بیماری های مشترک بین انسان و مرغ از طریق مصرف تخم مرغ 
آلوده به عفونت آنفوالنزای مرغی، سالمونال و غیر که می تواند خطر مسمومیت و 

حتی مرگ و همه گیری را در جامعه به همراه داشته باشد.

روش تدریس تنظیم نور

اهمیت تغذیه تدریجی در طول دوره تولک بری را برای هنرجویان به طور کامل 
دهید.   شرح 

برای اجرای برنامه تولک بری با توجه به سویه های مرغ تخم گذار پرورشی موجود 
برای  ارائه کنید.  و در کالس درس  بررسی  را  نور  تنظیم مطلوب  نحوه  در  ایران 
انتخاب یک برنامه نوری مناسب می توانید به کاتالوگ سویه های مختلف مراجعه 

کنید.

فعالیت عملی

 از کاتالوگ سویه های مختلف احتیاجات غذایی را استخراج کنید و براساس آن 
جیره مناسب جهت اجرای برنامه تولک را تهیه کنید. در ادامه چند برنامه تولک بری 

برای نمونه از کاتالوگ های مختلف آورده شده است.
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توصیه های برنامه تولک بری بدون گرسنگی مرغ تخم گذار  هایالن

روز 
تولک 

ساعات 
روشنایی

نوع 
جیره

محدودیت های 
غذایی1

دان مصرفی2 
گرم/ روز / 

پرنده 

دمای سالن 
درجه 

سانتی گراد3

توضیحات

سنگ آهک جیره، همه 25ـ24جیره آزادسنگ آهک ریزتخم گذار716ـ تا 5 ـ
سنگ آهک های درشت 
را حذف و آن را با سنگ 
آهک ریز و نرم جایگزین 
کلسیم  مقدار  کنید. 

جیره را تغییر ندهید.

سنگ آهک ـ تخم گذار424ـ تا 1ـ 
بدون افزودن نمک

25ـ24جیره آزاد

برای کاهش وزن بدن 
تا 1310ـ1270 گرم 

ممکن است دمای 
کمتر سالن مورد نیاز 

باشد.

به جیره تولک تولک 1 85  ـ06
توجه کنید

28ـ6427ـ54

28ـ6427 ـ54فیبر خام 12%تولک 41  ـ16

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ26

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ36

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ46

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ56

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ66

دمای بدن را بین 28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ206ـ7
1310ـ 1270 گرم 

حفظ کنید.

دمای کمتر سالن برای 27ـ26جیره آزادتولک 27132ـ21
افزایش دان مصرفی 

مورد نیاز است 25ـ24جیره آزادتولک 6143 35ـ23

جیره آزاد7تخم گذار15بعد از 35
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1 استفاده از پروبیوتیک با مخلوط کربوهیدرات ها به مقدار نیم کیلو در هر تن 
در طول برنامه تولک

2 مقدار دان مصرفی به دمای سالن بستگی دارد. برای سالن های خنک تر ممکن 
است دان بیشتری توصیه شود.

3 به کیفیت هوای سالن بستگی دارد. در هوای سرد ممکن است این دما قابل 
نباشد. حصول 

مدت  طول  معادل  باز  سالن های  در  یا  و  ساعت   8 را  روشنایی  مدت  طول   4
دهید. قرار  طبیعی  روشنایی 

5 جیره تولک 1 با فیبر باال و بدون نمک اضافه شده می باشد.
6 هر هفته یک ساعت به مدت روشنایی اضافه کنید تا به 16 ساعت روشنایی 

برسید. این برنامه را از روز 28 شروع کنید.
7 براساس جیره غذایی جدول بعدی

توصیه های جیرۀ تولک

تولک 3تولک 2تولک 1آنالیز توصیه شده1

انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری / 
کیلوگرم(

2900ـ28152825ـ28002750ـ2600

حداقل های توصیه شده

قابل هضم 
لیزین )درصد(

0/30/640/68

0/150/390/33متیونین )درصد(

0/320/610/53متیونین + سیستین )درصد(

0/180/410/43ترئونین )درصد(

0/10/120/13تریبتوفان )درصد(

0/380/790/82آرژینین )درصد(

0/180/390/41ایزولوسین )درصد(

0/230/50/53والین )درصد(
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مجموع اسیدهای آمینه2

0/330/70/74لیزین )درصد(

0/160/420/36متیونین )درصد(

0/360/690/6متیونین + سیستین )درصد(

0/210/480/5ترئونین )درصد(

0/120/150/15تریبتوفان )درصد(

0/410/850/88آرژینین )درصد(

0/20/420/45ایزولوسین )درصد(

0/260/550/59والین )درصد(

8/515/516/5پروتئین خام )نیتروژن ×6/25(2 )درصد(

1/32/854کلسیم3 )درصد(

0/250/470/47فسفر )قابل دسترس(4 )درصد(

0/030/180/18سدیم5 )درصد(

0/030/180/18کلراید )درصد(

1ـ محدوده انرژی قابل متابولیسم توصیه شده براساس انرژی نمایش داده شده برای موادغذایی 
در صفحه آخر این دفترچه راهنما می باشد در یک ماده غذایی خاص ممکن است در میزان انرژی 
قابل متابولیسم ارائه شده تفاوت های قابل مالحظه ای وجود داشته باشد. در بعضی موارد الزم است 

میزان انرژی توصیه شده جیره بر همین اساس تنظیم گردد.
2ـ حداقل های پیشنهاد شده برای مجموع اسیدهای آمینه و پروتئین خام فقط به جیره های حاوی 
ذرت و کنجاله سویا اختصاص دارد لطفاً جیره های غذایی را براساس اسیدهای آمینه قابل هضم 

جایگزین کنید.
3ـ کربنات کلسیم افزوده شده )سنگ آهک( باید اندازه کمتر از 2 میلی متر داشته باشند.

4ـ در اکثر اوقات فسفر قابل هضم به فسفر قابل دسترس ارجحیت دارد. به هر حال اطالعات کمی 
برای توصیه حداقل مورد نیاز فسفر قابل هضم برای پرندگان Hy-line وجود دارد. در عوض از 
فسفر قابل دسترس توصیه شده و فسفر قابل دسترس مواد غذایی تشکیل دهنده دان در انتهای 

جدول راهنما استفاده کنید.
5ـ مقدار سدیم موجود در جیره تولک شمارۀ یک نباید از 0/035 درصد بیشتر باشد.
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فعالیت عملی

 پیشنهاد می شود از کاتالوگ سویه های مختلف، برنامه های توصیه شده بعد از 
اعمال برنامه تولک را استخراج و اجرا کنید.

با توجه به اینکه اکثر مرغداری های کشور از دو سویه های الین و ال اس ال استفاده 
از  را  سویه  دو  این  تولک  برنامه  بخواهید  هنرجویان  از  می توانید  شما  می کنند، 

کاتالوگ های مربوطه استخراج کنند.

تغذیه جیره شروع دوره جدید تخم گذاری
 با توجه به کاتالوگ سویه های مختلف، جیر ه ای مناسب جهت شروع دورۀ جدید 

تولید تهیه کنید و در کالس درس در مورد آن بحث و گفت وگو کنید.

)W توصیه های غذایی پس از برنامه تولک طبق راهنمای مدیریت مرغ تخم گذار سفید های الین )36 ـ

 پس از شروع تغذیه با جیرۀ تولک، زمانی که تولید تخم مرغ آغاز شد، تنظیم جیره براساس 
مقدار تولید و وزن تخم مرغ مورد نظر صورت می پذیرد. جیرۀ غذایی بعد از تولک مشابه با آخرین 

جیرۀ تخم گذاری تنظیم می شود البته با توجه به تغییرات زیر:
 20 کیلوکالری/کیلوگرم )mg/kg 0/08( انرژی کمتر

 5 درصد کاهش در سطح اسیدهای آمینه )بر اساس تقریبا0/25ً درصد پروتئین خام کمتر(.
  افزایش مقدار کلسیم )با توجه به جدول صفحۀ بعد(

 کاهش فسفر در دسترس ) با توجه به جدول صفحۀ بعد(
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میانگین وزن تخم مرغ )گرم(

مقدار تجمعی تخم مرغ )کیلوگرم(

)حدود 65 هفتگی( زود
 )حدود 75 هفتگی( دیر 
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: پیشگیری از بیماری ها
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 30 ساعت        نظری: 12ساعت            عملی: 18 ساعت
اهداف رفتاری:

1 مفهوم امنیت زیستی
2 ضدعفونی وسایل نقلیه

3 جمع آوری تلفات در سالن های پرورش
4 کالبدگشایی مرغ

5 تشخیص جوجه های سالم از بیمار
6 گزارش نویسی از نتایج کالبدگشایی و وضعیت سالمتی مرغ ها

واژه های کلیدی: امنیت زیستیـ  کالبدگشاییـ  جوجه بیمارـ معدوم کردن تلفات.
از  پرورش  سالن  در  بیماری ها  از  پیشگیری  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
روش  زیستی،  امنیت  مفهوم  هنرجویان  مرغ،  پرورش  و  تولید  کتاب درسی 
کالبدگشایی و تشخیص جوجه سالم از بیمار را فرا می گیرند. از مهم ترین عواملی 
که به طور دائم سالن های مرغداری را تهدید می کند و می تواند موجب بروز خسارات 
سنگین و غیرقابل جبران شود، بیماری های طیور است. هر یک از  این بیماری ها 
می شوند.  نامیده  بیماری زا  عوامل  کلی  به طور  که  می شوند  عواملی  ایجاد  توسط 
مهم ترین و ضروری ترین و در عین حال عملی ترین راه جلوگیری از آلوده شدن 

بهداشتی می باشد. اصول  رعایت  و  پیشگیری های الزم  انجام  مرغ ها، 

واحد یادگیری 14

پیشگیری از بیماری ها
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

به تعداد الزملباس کار1

به تعداد الزملوازم کالبدگشایی )قیچی، پنس و غیره(2

برای اندازه گیری وزن مرغ 1 دستگاهترازوی دیجیتال3

به تعداد الزمفرم های الزم4

1 عددکوره الشه سوز5

مواد مصرفی: دستکش و ماسک ـ  آب ـ  مواد ضدعفونی کننده ـ روزنامه.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
1 کالبدگشایی مرغ

نرم افزار:
1 آناتومی و فیزیولوژی مرغ

2 اطلس رنگی کتاب بیماری های طیور

راهنمای تدریس اثرات تردد غیر ضروری

با  آنها خواسته می شود که  از  برای درگیر شدن ذهن هنرجویان  در  این قسمت 
توجه به دیدن یک تصویر برداشت خود را از آن بیان کنند. هنرآموزان باید سعی 
کنند که هنرجویان تفسیر درستی از شکل ارائه دهند. مثاًل در رابطه با راهکار های 
جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل واحد مرغداری و غیره توضیح دهند.

در قسمتی دیگر از هنرجویان خواسته شده که تحقیق کنند که چگونه می توان 
از ورود عوامل بیماری زا به مرغداری جلوگیری کرد. هنرآموز می تواند توضیحات 

تکمیلی زیر را ارائه دهد.
برای کنترل عوامل بیماری زا به نکات زیر باید توجه شود:

1 ممنوعیت عدم ورود بدون دلیل و بدون اجازه مدیریت 
2 مجزا بودن قسمت های مختلف با نرده و حفاظ از دیگر قسمت ها

3 عالمت محدودیت ورود روی تمام درب ها 
4 ورود مجاز به مرغداری پس از گذراندن مراحل امنیت زیستی
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5 ضرورت پوشیدن لباس سراسری کامل و چکمه
6 ثبت تمامی  ورود و خروجی ها در دفترچه مخصوص 

7 شست وشو و ضدعفونی دست در مواجه مستقیم با پرنده 
8 عدم تماس با پرندگان صنعتی، خانگی و زینتی در خارج از مرغداری 

نقلیه  وسایل  بنیادی  ضدعفونی  و  پاکسازی  جهت  الزم  ابزار های  از  استفاده   9
ازجمله حوضچه ضدعفونی و سمپاش 

راهنمای تدریس روش های ضدعفونی وسایل نقلیه

اجرای یک برنامه ضدعفونی مؤثر به چندین فاکتور بستگی دارد.
5  ارزیابی اقدامات  4 ضدعفونی 3 شست وشو 2 پاکسازی 1 بررسی وضع موجود

انجام شده 

عواملی که روی اثربخشی مواد ضدعفونی کننده مؤثرند

عوامل آلدئید هاشرح
یدوفورآزادکننده کلر

ترکیبات 
آمونیوم 
چهارتایی

پراکسیژنفنل ها

مانع مواد آلی
اثربخشی

تاحدی مانع مانع اثربخشی
اثربخشی

مانع 
اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

مانع 
اثربخشی

درجه حرارت 
پایین

مانع 
اثربخشی

به میزان جزئی 
مانع اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

مانع 
اثربخشی

مانع 
اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

pH  اسیدی یا اسیدیاسیدیاسیدیقلیایینیاز به
قلیایی

اسیدی

اثر باقیمانده 
ضدعفونی 

کننده

نداردداردنداردداردندارددارد

واکنش با 
صابون ها

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
نمی کند

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
نمی کند

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
می کند
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

راهنمای تدریس کالبد گشایی

را  نمی توانند الشه  اگر  داده شود  تذکر  به هنرجویان  کالبد گشایی،  در هنگام  ـ 
ببرند، با اعمال فشار زیاد سبب آسیب خوردن الشه نشوند. در  این تمرین هدف آن 

است تا هنرجویان تفاوت بین الشه بیمار و سالم را درک کنند. 
ـ فیلم روش کالبد گشایی اولیه مرغ برای هنرجویان نمایش داده شود و توضیحات 

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

است. موجود  آموزشی  بسته  ارزشیابی  در  فرم  شوند. 

راهنمای تدریس عالئم بیماری

از  داده شود که هدف  توضیح  کالبد گشایی،  انجام  برای  فراگیران  تشویق  ضمن 
تخصصی تر  به طور  )البته  است.  مرغ  بیماری  یا  سالمتی  تشخیص  کالبدگشایی، 

است.( توجه  مورد  نیز  بیماری  تشخیص 
برای  طیور  بیماری های  تصاویر  آموزشی  بسته  در  موجود  کتاب  از  استفاده  با 

شود. داده  نمایش  هنرجویان 
به منظور یادگیری بهتر هنرجویان توصیه می شود یک قطعه مرغ نیمچه گوشتی، 

مرغ تخم گذار و یک قطعه خروس بالغ تشریح شود.
ایمنی توسط هنرجویان  لزوم رعایت نکات  بر  انجام فعالیت عملی  از  توجه: قبل 

کنید. تأکید 
قبل از شروع به معاینه  اندام های داخلی پرندگان باید به مشاهده و بازرسی عالئم 
و نشانه های ظاهری پرندگان پرداخت. به وضعیت عمومی  پرنده و همچنین وجود 
عضله بر روی استخوان توجه داشت. وضعیت پوست و همه منافذ طبیعی بدن از 
جمله سوراخ های بینی، د هان، گوش و مقعد را معاینه کرد. همچنین سر، چشم ها، 
تاج و ریش را از نظر وجود تورم، جراحات و تاول، ترشح و یا رنگ های غیرطبیعی 
معاینه نمود. همچنین باید به وجود نشانه های لنگش، فلجی و یا ضعف عمومی در 
گله توجه کرد. سطح خارجی بدن پرندگان را از نظر آلودگی به انگل های خارجی 

مانند جرب، شپش، کنه و کک بازرسی نمایید.
برای جدا ساختن سر از مهره ها، باید سر پرنده، مستقیماً به طرف شما باشد سر 
پرنده را محکم در دست بگیرید، انگشت شست را پشت سر پرنده، در ناحیه قاعده 
جمجمه و بقیه انگشتان دست را زیر گلوی پرنده قرار دهید پا های پرنده را با دست 
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دیگر بگیرید و سپس آنها را بکشید، تا زمانی که احساس کنید سر از مهره ها جدا 
شده است، احتماالً همزمان با کشیدن پا های پرنده، چرخاندن مالیم سر به سمت 

عقب الزم می شود.
در هنگام کالبد گشایی به نکات زیر توجه کنید:

ـ رودۀ کوچک به شکل یک بافت نرم و مخملی است دو ته کیسه بزرگ به انتهای 
رودۀ کوچک متصل شده اند که اصطالحاً سکوم یا روده کور نامیده می شوند. در 
داخل سکوم، مواد زائدی به رنگ قهوه ای تیره رنگ نسبت به محتویات داخل رودۀ، 

مشاهده می شود.
ـ در ادامه رودۀ باریک به رودۀ بزرگ تغییر شکل می دهد. رودۀ بزرگ به قسمتی 
به نام کلواک ختم می شود که محل تالقی دستگاه های تناسلی ادراری و گوارشی 

است.
کبد، اندام قهو ه ای رنگ و بزرگی است که در ابتدای حفره شکم قرار دارد. عملکرد 

کبد مربوط به ترشح مایعات گوارشی و تصفیه مواد زائد از خون است. 
صفرا به وسیلۀ کبد ترشح و در کیسۀ صفرا ذخیره می شود. کیسۀ صفرا کوچک به 

رنگ سبز درخشان و چسبیده به کبد است.
دستگاه ادراری در پرندگان از کلیه ها و حالب ها تشکیل شده است. کلیه  اندامی  
به رنگ قهو ه ای تیره است که در حفرات استخوان های لگن جای گرفته است، هر 

پرنده دو کلیه دارد. 
دستگاه تناسلی شامل تخمدان و یک مجرای تخم بر )اویدوکت( در پرندگان ماده 
و بیضه ها در پرندگان نر است. دستگاه تناسلی در پرندگان نر شامل بیضه ها است 
بیضه ها اندام های بیضی شکل هستند که بین ریه ها و کلیه ها قرار گرفته اند، در 

پرندگان نر، مجرای اسپرم بر )دفران( از هر بیضه به کلواک وجود دارد.
دستگاه عروقی عمدتاً شامل قلب و طحال است. قلب چهار حفر ه ای بوده و در باالی 
کلیه مستقر شده است. طحال، اندام کروی شکل قرمز، قهوه ای رنگ است و بین 

کبد و سنگدان قرار دارد. 
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بخش سوم: ارزشیابی

بخش سوم

ارزشیابی
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مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

مبتنی  متوسطه  دوم  دورۀ  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب 
توانایی انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس از چند پودمان و هر پودمان از 
یک یا چند واحدهای یادگیری )تکالیف کاری( تشکیل شده است که هنرجویان در 
فرایند یادگیری بایستی در انجام آنها شایستگی الزم را کسب نمایند. حداکثر نمره 
هر پودمان و واحد یادگیری 4 نمره دارد و نمره دهی آن شامل دو بخش ارزشیابی 
فرآیندی یا مستمر )1 نمره( و نتیجه ای یا پایانی )3 نمره( است. هنرجویان برای 
پایانی  ارزشیابی  را   2 نمره  حداقل  بایستی  یادگیری  واحد  در  شایستگی  کسب 
کسب نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را کسب نمایند. حداقل یک 
بار امکان جبران برای کسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود 
دارد.  نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )که هر پودمان میانگین نمرات یک 

یا چند واحد یادگیری است( تشکیل می گردد. 
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشیابی مراحل انجام 
نمایند.  نمره دهی  یادگیری  ـ  یاددهی  فرآیند  به  توجه  با  و  درسی  کتاب  در  کار 
ارزشیابی پایانی براساس نمون برگ بیان شده در کتاب  درسی انجام می شود. در 
توجهات  و  بهداشت  و  ایمنی  فنی،  غیر  فنی،  شایستگی  یادگیری  واحد  سنجش 

می گیرند. قرار  مورد سنجش  توأمان  زیست محیطی 
در انجام تکلیف کاری یا واحدهای یادگیری برخی از مراحل بسیار مهم و حیاتی )از 
جمله رعایت ایمنی و بهداشت و شایستگی های غیر فنی( لذا برای قبولی بایستی 
در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمایند در غیر این صورت نمره پایانی واحد یادگیری 
1 خواهد بود و هنرجو در آن واحد یادگیری شایستگی را کسب نمی نماید. نمره 
نمرات مراحل کار، شایستگی های غیر فنی و  از میانگین  نیز  یادگیری  هر واحد 
ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 20 درصد نمره 

از ارزشیابی را به خود ارزیابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند.
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بخش سوم: ارزشیابی

نمون برگ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت:تاریخ    ارزشیابی: شماره ملینام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:سطح صالحیتحرفه:کد حرفه

گروه کاریوظیفه:کد وظیفه

سطح کار:کد کار
شایستگی

کد ملی کار

1ـ شرایط انجام کار:

2ـ نمونه/ نقشه کار/ مراحل پروژه/ رویه انجام کار:

3ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

4ـ ابزارهای ارزشیابی:

5  ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

6  ـ تکالیف کاری مرتبط درگروه کاری / شغل: 



126

نمونه برگ ارزشیابی کار
نوبت:تاریخ ارزشیابی: شماره ملینام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:سطح صالحیتحرفه:کد حرفه
گروه )کاری/   شغل(وظیفه:کد وظیفه

سطح شایستگیکار:کد کار

کد ملی کار

شرایط عملکرد)ابزار، مواد،  مراحل کارردیف
استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممکنتجهیزات،زمان،مکان و …(

نمرهداوری/ نمره دهی(

1
3
2
1

2
3
2
1

3
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

6
3
2
1

شایستگی های غیرفنی، 
ایمنی، بهداشت، توجهات 
نگرش و  زیست محیطی 

2

1

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
بلی 

خیر 

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل … و … و …

کسب حاقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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