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واحد یادگیری 9  

جوجه ریزی در سالن پرورش مرغ

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 چه نژادهایی را می توان برای تولید گوشت و تخم مرغ پرورش داد؟

2 از چه روش هایی می توان جهت ضدعفونی ماشین حمل جوجه استفاده کرد؟

٣ روش های تغذیه جوجه در هفته اول کدام است؟

٤ نحوۀ جداسازی جوجه های وازده از سالم به چه صورتی است؟

٥ استفاده از آب شكر و مولتي ویتامین در جوجه هاي یك روزه چه نقشی دارد؟ 

٦ به چه طریقی می توان از شناسایی آب خوری و دان خوری توسط جوجه ها مطمئن شد؟

هدف از  این بخش بررسی انواع سویه هاي تجاري مرغ، تعیین درجه کیفیت جوجه، روش هاي ضدعفوني ماشین 
حمل جوجه، نحوه جابه جایي، چیدمان و تخلیۀ کارتن ها حاوی جوجه در سالن پرورش، آزمون دریافت خوراك 
و خارج کردن و معدوم سازی جوجه هاي وازده است. جوجۀ یك روزه بسیار حساس و ظریف است و به آسانی 
تحت  تأثیر عوامل نامساعد محیطی قرار می گیرد. با پیشرفت ژنتیكی و بهبود توان تولید، جوجه ها حساسیت 
بیشتری نسبت به عوامل محیطی یافته اند. بنابراین مدیریت صحیح پرورش جوجه، سخت تر شده و اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است. در بسیاری از موارد تنها با اصالح برخی از روش ها و شیوه های قدیمی می توان عملكرد 

گله مرغ را به نحو قابل توجهی ارتقا داد و سود بیشتری به دست آورد. 
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود آسایش جوجه های یك روزه را حین جابه جایی و 
تخلیه در سالن 5000 قطعه ای تأمین کنند. 
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حال  )در  کمپانی ها  اکثر  تخم گذار  مرغ های  دربارۀ 
بازار  نیاز  تأمین  جهت  کمپانی(   10 از  کمتر  حاضر 
هر دو نوع مرغ تخم گذار، یعنی مرغ های تولیدکننده 
تخم مرغ با پوسته سفید و قهوه ای را تولید می کنند. 
امریكا، کانادا،  در برخی کشورها مانند  ایاالت متحده 
ژاپن و آلمان بازار تخم مرغ پوسته سفید و در فرانسه و 
انگلیس بازار تخم مرغ پوسته قهوه ای رواج دارد. تولید 

صورت  مرغ هایی  توسط  سفید  پوسته  تخم مرغ های 
می گیرد که از تالقی سویه های حاصل از لگهورن سفید 
پوسته  تخم مرغ های  در صورتی که  می آیند.  به وجود 
قهوه ای توسط مرغ های حاصل از تالقی سویه های دو 
پلیموت راك  ردایلندرد،  نژاد  از  سویه هایی  با  منظوره 

تولید می شود. راه راه و ساسكس 

نژاد چیست؟

نژاد به مجموعه حیوانات یك گونه گفته می شود که دارای صفات مشابهی هستند و قدرت حیات و تولید مثل 
دارند و نتاج آنها نیز دارای همین خصوصیات است. مانند نژاد مرغ تخم گذار که دارای رنگ پر، پوست، تاج، 

وضعیت اندام ها و تولیدمثل مشابه هستند.

سویه چیست؟
آمیخته گری چیست؟ آمیخته گری عبارت است از جفت گیری دو نژاد خالص که رابطۀ خویشاوندی با هم 

ندارند.
آیا تمام مرغ ها استعداد تولید گوشت را دارند؟

آیا نژادهای مختلف مرغ می توانند به یك میزان تخم مرغ تولید کنند؟ 
بهترین سویه های تجاری تولید کننده گوشت و تخم مرغ با توجه به شرایط کشورمان کدام هستند؟

اگر چه در گذشته نژادهای گوشتی، تخم گذار و دو منظوره توسعه یافته اند، در حال حاضر از هیچ یك از آنها 
به عنوان نژاد تجاری استفاده نمی  شود، بلكه با اجرای برنامه های اصالح نژادی، در تعداد محدودی از نژادها، 

آمیخته هایی حاصل می شود که با نام های تجاری به بازار عرضه می گردند. 
در آمیخته گری نژادها را طوری انتخاب می کنند که دارای صفت مورد نظر باشند.

به شكل های زیر با دقت نگاه کرده و سپس مفهوم آنها را بیان کنید؟ 

 جوجه های گوشتی تجاری پلیموت راک سفیدکورنیش سفید 



135

پرورش جوجه

پلیموت راک

ساسکسلگهورن

ردایلندرد

عمده سویه هاي گوشتی پرورشی در  ایران شامل سویه هاي آرین، راس، هوبارد، آربوراکرز، کاب و لوهمن است. 
هر کدام از  این سویه ها برای دسترسی به حداکثر رشد، شرایط تغذیه اي و مدیریتی ویژه اي نیاز دارند که در 

دفترچه راهنمای پرورش آنها ذکر شده است.
درصد  نظر  از  تخم گذار  مرغ های  عملكرد  بهبود  زمینۀ  در  خوبی  پیشرفت های  شاهد  گذشته  سال  طی50 
تولید وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت پوسته تخم مرغ بوده ایم. هم اکنون در کشور ما سویه های 
مختلفی نظیر های الین، بونز، لوهمن،  ایزابراون،  های سكس و غیره پرورش داده می شود که در حال حاضر 
می باشد.  بونز  و  های الین   ،)LSL( الیت  لوهمن  سویه  است؛  توجه  مورد  بیشتر  که  سویه هایی  مهم ترین 

عملكردهای تولیدی هر سویه براساس دفترچه راهنمای پرورش ذکر شده است. 

با گفت وگو با مرغداران محلی بررسی کنید که چه نژادها و سویه هایی در منطقه وجود دارد؟ تحقیق 
کنید

عملكرد سویه مورد نظر را با استانداردهای داده شده در دفترچه راهنمای پرورش مقایسه کرده و سپس در 
صورت عدم مغایرت با استانداردها، علت را بررسی کنید.

پژوهش 
کنید
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                                                     الف                                                                         ب

عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مرغ

برای دستیابی به باالترین عملكرد سویه ها، یك مرغدار باید به چه مسائلی توجه کند؟ پرسش

شرایط محیطی         

تراکم         

دانش فنی           

دارو و درمان         

مدیریت عوامل تولید

تغذیه )تأمین آب و دان( 

بهداشت و کنترل بیماری ها

جوجه    

تجهیزات و امکانات 

کیفیت جوجه چیست؟ و چه اثری بر عملكرد تولید مرغ های پرورشی دارد؟ گفت      و  گو 
کنید
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جوجه  یك روزه مناسب و با کیفیت عالی  در عملكرد 
تولیدی و اقتصادی بسیار مؤثر مي باشد زیرا:

 فعال تر است.
 داراي  عملكرد بهتر است.

 درصد تلفات  و حذفي  آن کمتر است.
 نسبت به تغییرات محیطی مقاوم تر است.

 نسبت به واکسیناسیون و استرس ها حساسیت کمتري 
دارد.

 خصوصیات  جوجه  یك روزه  با كیفیت  باال

 جوجه ها دارای وزن مناسب بوده و از نظر پراکندگی وزني  یكنواخت  و یكدست  باشند. 
 جوجه ها از نظر بیماري هاي باکتریایي سالم باشند. 

 از نظر بیماري هاي قابل انتقال از طریق ماشین جوجه کشي سالم باشند. 
 کمبود غذایي نداشته باشند. 

 دارای ایمني مادري مناسب باشند. 
 جوجه ها در حد امكان هم سن بوده از یك گله مادر تهیه گردند. 

جوجه ها دارای خصوصیات ظاهری به شرح زیر باشند 
1  هوشیار، چابك  و فعال  باشد.

2 ساق پا و پوست پا روشن و مومی  شكل باشد )خشك و ترد نباشد(.
٣ ناف  جوجه ها به خوبي  بسته  شده  و بدون تورم و عفونت باشد.

٤ تمیز، خشك و عاري از هرگونه آلودگي، کرك های سطح بدن بلند، پاکیزه و پف  کرده و رنگ  خوبي  داشته  

باشند.
٥ چشم جوجه ها گرد و براق و عاري از هر گونه جراحت و بد شكلي باشد. 

٦ فاقد هرگونه بد شكلی و نقص فیزیكی از قبیل فلجي، پنجه و منقار کج و غیر عادي، پاهای خمیده و شكم 

خمیری و چسبناك باشند. 

با توجه به مطالب بیان شده کدام جوجه را انتخاب می کنید؟ الف یا ب پرسش

فعالیت كارگاهی

تهیه جوجه های مورد نیاز

مراحل انجام کار
1 سویه تجاری مورد نظر را با توجه به شرایط سالن، بُعد مسافت و رضایت مندی پرورش دهندگان از عملكرد 

یك سویه تعیین کنید.
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روش صحیح حمل كارتن جوجه

 جوجه ها در ساعات اولیه بعد از هچ ممكن است 
تحت تأثیر چه استرس هایی قرار گیرند؟ 

 چگونه می توانیم به طور صحیح کارتن جوجه ها 
را حمل کنیم؟ 

 راننده باید چه نكاتی را در رابطه با حمل جوجه ها 
رعایت کند؟ 

 نحوه چیدن کارتن های جوجه در روزهای گرم 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

1

تهیه جوجه یك 
روزه

بروشورهای شرکت های 
مختلف،
اینترنت 

وسیله حمل و نقل

1ـ تهیه جوجه درجه 1
2ـ تهیه جوجه به کیفیت 

مناسب نسبتاً 
3ـ تهیه جوجه به کیفیت 

پایین

نشده  دهیدراته  و  سرحال  جوجه 
باشد

3

جوجه ها نسبتاً سرحال و دهیدراته 
نشده باشد

2

1جوجه ها بی حال و دهیدراته باشند

2 مراکز معتبر فروش جوجه یك روزه را تعیین کنید.

٣ قیمت جوجه را از مراکز معتبر مختلف استعالم کنید.

٤ سالن را برای جوجه ریزی آماده کنید.

٥ جوجه های خریداری شده را بیمه کنید.

٦ کارت بهداشتی جوجه ها را هنگام تحویل گرفتن جوجه ها بررسی کنید. 

دقت داشته باشید: جوجه های خریداری شده حتماً دارای مادر جوان، 
وزن مناسب و فاقد بیماری های قابل انتقال باشند.

٧ حمل و نقل بهداشتی و اصولی جوجه ها تا مزرعه صورت پذیرد.

سازمان های جهاد کشاورزی و دامپزشكی اطالعات مطمئنی در زمینه خرید جوجه در اختیار شما قرار 
می دهند.

توجه
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و سرد چگونه باید باشد؟ 
 نداشتن تهویه و رطوبت مناسب در کامیون های حمل جوجه چه مشكالتی را زمان پرورش  ایجاد خواهد 

کرد؟

برای حمل و نقل جوجه ها به سالن نکات زیر باید رعایت گردد

1 یك حمل و نقل خوب، حمل و نقلی است که سریع، 

راحت و تحت شرایط بهداشتی باشد.
2 از کامیون سالم از لحاظ فنی و مناسب با ظرفیت 

به  مجهز  و  عالی  فنربندی  سیستم  با  جوجه  حمل 
کنید. استفاده  مطلوب  تهویه  سیستم 

٣ قبل از بارگیری کلیه سطوح اتاق دو جداره حمل 

جوجه ها ضدعفونی شود.
٤ تخلیه و بارگیری سریعاً انجام گیرد.

٥ نشانگر درجه حرارت و رطوبت باید در کامیون ها 

تعبیه شود. دمای اطراف 24ـ22 درجه سانتی گراد و 
رطوبت 75ـ70 درصد در کامیون برای حمل جوجه 

است. مناسب 
٦ بین کارتن جوجه ها باید فضای کافی موجود باشد 

تا هوا جریان داشته باشد.
٧ کارتن در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرد.

قرار  هم  روی  که  کارتن هایی  تعداد  حداکثر   ٨

نباشد.  عدد   3 از  بیشتر  می گیرند 
9 بعد از تخلیه جوجه ها، جعبه های حمل جوجه باید 

از سالن مرغداری خارج گردیده و معدوم  به سرعت 
شوند.

10 کارتن جوجه باید از جنس مرغوب و محكم باشد.

کارتن حمل جوجهسبد پالستیکی حمل جوجه

 بهتر است تابستان در هر کارتن 80 قطعه جوجه و در زمستان 100 قطعه جوجه ریخته شود. 
 در مسافت های طوالنی از سبدهای پالستیكی به جای کارتن استفاده شود. 

 در زمان بارگیری و یا تخلیه جوجه ها از کارتن ها، باید موتور کامیون خاموش باشد زیرا تجمع گازهای 
خروجی اگزوز سبب بروز عوارض تنفسی و حتی خفگی جوجه ها می شود. همچنین وقتی که کارتن ها در 

کامیون چیده می شود باید حداقل 15 سانتی متر از دیواره های جانبی فاصله داشته باشد.

توجه
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فعالیت كارگاهی

ضدعفونی کردن ماشین حمل جوجه

ابزار و وسایل مورد نیاز
 ماده پاك کننده

 ماده ضدعفونی کننده )فرمالین، پرمنگنات 
یا آجر ضد عفونی(      شلنگ آب

  لباس کار  و تجهیزات ایمنی فردی )دستكش، 
ماسك(        دما سنج       رطوبت سنج

لباس کار و تجهیزات  ایمنی توصیه شده را فراموش نكنید. توجه

مراحل انجام کار 
1 مواد ضدعفونی باید دقیقاً طبق استانداردهای کارخانه سازنده مصرف شود.

2 هنرجویان باید به خوبی با نحوۀ حمل، انبار کردن، استفاده و مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده آشنا شوند. 

٣ قبل از به کار گیری هرگونه مواد ضدعفونی کننده، باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد.

٤ گاری های حمل کارتن جوجه با آب فشار  قوی و مواد پاك کننده شسته شود.

٥ ماشین حمل جوجه باید قبل از ضدعفونی شدن، به خوبی با آب و مواد پاك کننده در هر بار حمل جوجه، 

شسته شود.
دقت کنید: برای گازدهی مكان های مختلف، غلظت های متفاوتی از گاز فرمالین الزم می شود. غلظت برای 
ضدعفونی کامیون حمل جوجه، با ترکیب 200 سی سی فرمالین با 100 گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر 2/8 

مترمكعب فضا استفاده می شود.
٦ درجه حرارت اتاقك کامیون در طی ضدعفونی باید حدود 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن بین60 

تا 80 درصد باشد. ضدعفونی باید 20 تا 35 دقیقه به  طول انجامد.
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اطالعات به دست آمده از تصاویر زیر را یاداشت کنید.
 ........................ ٤    ....................... ٣       .........................  2    ....................... 1

             گاز فرمالدئید                                                   فرمالین                                               پرمنگنات پتاسیم

+

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

2

ضدعفونی ماشین 
حمل جوجه در 

مزرعه

مواد ضدعفونی
ابزار ضدعفونی

ـ ضدعفونی کامل ماشین  1
حمل جوجه

کامل  نسبتاً  2ـ ضدعفونی 
ماشین حمل جوجه

3ـ ضدعفونی ناقص ماشین 
حمل جوجه

بار میكروبی ماشین حمل جوجه 
کم باشد.

3

بار میكروبی ماشین حمل جوجه 
نسبتاً کم باشد.

2

بار میكروبی ماشین حمل جوجه 
زیاد باشد.

1
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خارج کردن جوجه ها از کارتن

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار    چكمه    ماسك    دماسنج    رطوبت سنج

مراحل انجام کار 
1 در زمان تحویل جوجه باید همه پرسنل مرغداری قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده و لباس های مرتب و 

چكمه تمیز و عاری از آلودگی بپوشند.
2 در ابتدا یك سوم از فضای کل سالن را مجزا و سپس در آن قسمت جوجه ریزی کنید. 

٣ دما و رطوبت نسبی باید حداقل 24 ساعت قبل از رسیدن   جوجه ها تثبیت شود. )مقادیر توصیه شده در 

جدول استاندارد هر سویه(
٤ پس از رسیدن ماشین حمل جوجه به مزرعه،  کارتن های حاوی جوجه را در داخل سالن به طور منظم و 

پراکنده چیده و پس از تخلیه کامل کارتن ها از داخل ماشین،   جوجه ها را به سرعت و در اسرع وقت در سطح 
بستر و اطراف  آب خوری ها خالی کنید. 

٥ کارتن ها را به سرعت از سالن خارج کنید و در محل مناسبی معدوم کنید.

فعالیت كارگاهی
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٦ جوجه ها طی6 الی 8 ساعت ابتدایی در آرامش کامل و نور زیاد باشند تا با محیط آشنا شوند.

٧ کامیون حمل جوجه نباید وارد سالن پرورش شود.

٨ برای اطمینان از درستی تعداد جوجه ها، 2 تا 5 درصد کارتن ها را به صورت تصادفی انتخاب و شمارش 

کنید.

سیستم تهویه در هنگام ورود   جوجه ها باید خاموش باشد. توجه

هرچه بیشتر   جوجه ها در جعبه بمانند، آب بیشتری از دست می دهند )دهیدراته می شوند( و  این امر 
ممكن است باعث تلفات و یا کاهش رشد شود.

نکته مهم

                      سوزاندن کارتن های حمل جوجه                                                    تخلیه جوجه ها از کارتن

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

3

تخلیه کارتن ها به 
داخل سالن

جابه جایی در حداقل 
زمان از خودرو 

حمل و نقل به داخل 
سالن

با  و  سریع  جابه جایی  1ـ 
کارتن ها دقت 

2ـ جابه جایی نسبتاً سریع و 
با دقت کارتن ها

3ـ جابـه جایی کـارتن ها بـا 
سرعت و  دقت   کم

کارتن ها در زمان کمی در سالن 
تخلیه شده باشند.

3

کمی  نسبتاً  زمان  در  کارتن ها 
باشند. شده  تخلیه  سالن  در 

2

در  طوالنی  زمان  در  کارتن ها 
باشند. شده  تخلیه  سال 

1
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در بدو ورود جوجه ها به سالن برای خنثی کردن استرس های حمل و نقل، محرومیت از آب و واکسیناسیون 
کلیه  که  تجاری  ترکیبات  یا  و آب شكر 5 درصد  الكترولیت،  ویتامین،  مولتی  از محلول های  می توان 

احتیاجات جوجه ها را در روزهای ابتدایی تأمین می کند، استفاده نمود. 

نکته مهم

جلوگیری از استرس جوجه های یك روزه 

توجه داشته باشید هنگامی  که جوجه های یك روزه به سالن می رسند، به شرایط محیطی سالن بسیار حساس 
بوده و تأمین شرایط محیطی مناسب و تأمین آب و دان برای آنها بسیار حیاتی است. تأمین شرایط محیطی 

مناسب، استرس جوجه ها را کاهش می دهد که در نهایت نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. 

جوجه ریزی در سالن ها با آرامش صورت گیرد و نسبت جوجه به محیط، شرایط علمی حمل و نقل و 
جابه جایی، و سایر جنبه های علمی کار را نیز با دقت و وسواس و با تقوای کامل رعایت کنید.

اخالق 
حرفه ای

با توجه به تصویر باال، دلیل استفاده از رول کفی موج دار در زیر آب خوری را توضیح دهید؟ گفت      و  گو 
کنید

به تجربه ثابت شده است که گلوکز باعث افزایش خوراك مصرفی و افزایش وزن جوجه ها می شود.
موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1 استفاده بیش از حد مجاز از شكر باعث بروز اسهال می شود.

2 به هیچ وجه به جای شكر از مالس استفاده نكنید.

٣ بهتر است به منظور کاهش استرس حمل و نقل مولتی ویتامین مصرف گردد.

٤ اگر گله مادر وضعیت تغذیه مطلوب داشته باشد نیازی به استفاده از مولتی ویتامین نیست.
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فسفر نیز با افزایش میزان متابولیسم سبب تسریع جذب زرده و کاهش عوارض ناشی از عدم جذب کیسه 
زرده )مانند عفونت کیسه زرده یا بند ناف(   می  شود. پس از 12 ساعت نیز  می  توان ویتامین های گروه B و یا 

مواد پروبیوتیك را به آب افزود.

1 2 تا 3 ساعت قبل از رسیدن   جوجه ها  دانه خوری ها 

را پر کنید. 
2 یك ساعت قبل از رسیدن   جوجه ها  آب خوری ها 

را پر کنید. 
٣ الزم است قبل از رسیدن   جوجه ها چگونگی توزیع 

و قابلیت دسترسی به آب و دان در همه جای سالن 

فعالیت كارگاهی

بررسی شود. 
به  رسیدن  از  پس  بالفاصله  همۀ   جوجه ها  باید   ٤

بیاشامند.  آب  و  دان خورده  بتوانند  سالن 
٥ تأخیر و یا عدم دسترسی کامل به آب و دان در 

اولین ساعات پرورش بر وزن و عملكرد آینده   جوجه ها 
تأثیر زیادی دارد.

                             سالن آماده جوجه ریزی                                                               سالن بعد از جوجه ریزی
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استفاده از دان روی رول کفی

تغذیه جوجه ها در بدو ورود به سالن

یك یا دو ساعت   جوجه ها را به حال خود رها کنید 
تا با محیط جدید آشنا شوند. سپس بررسی کنید که 
دسترسی آسان به آب و دان داشته باشند و اگر الزم 
باشد تغییرات الزم را در تجهیزات و دما  ایجاد کنید.

جوجه ها تا سن 12 الی 14 روزگی   نمی  توانند دمای 
بدنشان را تنظیم کنند. در  این مدت به گرمای اضافی 
احتیاج دارند. هدف اصلی این است که هرچه زودتر 
اشتهای جوجه تحریك شده و شروع به فعالیت بكند.

در ابتدا دان باید به شكل کرامبل که گرد و خاك ایجاد نمی  کند و یا پلت خرد شده باشد و در سینی ها )هر سینی 
برای 100 قطعه جوجه( و روی رول کفی ریخته شود.   جوجه ها باید روی رول کفی قرار گیرند تا بالفاصله دان 

را پیدا کنند. سیستم های دان خوری و آب خوری خودکار باید در مجاورت رول کفی قرار گیرند.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

4

تخلیه جوجه ها 
از کارتن ها

تخلیه کارتن ها در کمترین 
زمان و با کمترین صدمات

1ـ خارج کردن جوجه ها با 
حداقل زمان

2ـ خارج کردن جوجه ها در 
مدت زمان نسبتاً مناسب

3ـ خارج کردن جوجه ها در 
مدت زمان نامناسب

بدون  کمی  زمان  در  جوجه ها 
صدمات فیزیكی در سالن تخلیه 

باشند. شده 

3

جوجه ها در زمان نسبتاً کوتاهی 
با کمترین صدمات فیزیكی در 

سالن تخلیه شده باشند.

2

با  طوالنی  زمان  در  جوجه ها 
صدمات فیزیكی زیادی در سالن 

تخلیه شده باشند.

1
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پرورش جوجه

              استفاده از دان خوری و آب خوری خودکار                          استفاده از دان خوری سینی و آب خوری کله قندی

24 ساعت پس از جوجه ریزی

توسط  دان خوری  و  آب خوری  شناسایی  از  سالن،  به  ورود  از  بعد  روز  صبح  جوجه ها،  چینه  دان  بررسی  با 
جوجه ها مطمئن شوید. در  این حالت، حداقل 95 درصد چینه دان ها بایستی با لمس کردن نرم و پر باشد که 

نشان دهنده شناسایی صحیح محل آب خوری و دان خوری توسط جوجه ها می باشد.

 چینه دان سفت می تواند بیانگر ........................................................ .
 چینه دان متورم می تواند بیانگر ........................................................ . 

پرسش

بررسی چینه دان جوجه ها  
                

ابزار و  وسایل مورد نیاز    
)دستكش،  فردی  ایمنی  تجهیزات  و  کار  لباس   

ماسك( 
 جوجه   نمون برگ دارای جدول مربوطه  

   

مراحل انجام کار                                        
1 لباس کار و تجهیزات ایمنی توصیه شده را فراموش 

نكنید.
2 100 قطعه جوجه را به طور تصادفی انتخاب کنید.

٣ میزان پر بودن چینه دان را بررسی کنید.

٤ نتایج فعالیت را در نمون برگ دارای جدول زیر 

کنید. گزارش 

فعالیت كارگاهی

پر و نرمپر بودن چینه دان

آب و دان

پر و سفت

فقط دان

پر و متورم

فقط آب

خالی

؟؟؟9٥ درصدارزیابی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

5

تغذیه اولیه 
جوجه ها

خوراك کامل آغازین 
مولتی ویتامین، آب 

شكر

1ـ رشد مناسب و تقویت 
سیستم ایمنی جوجه

2ـ رشد مناسب و تقویت 
سیستم ایمنی جوجه

3ـ رشد کـم و تـضعیف 
سیستم ایمنی جوجه

تغذیه جوجه ها با دان کامل دوره آغازین 
و آب حاوی مولتی ویتامین و آب شكر

3

تغذیه جـوجـه هـا بـا دان نـامتوازن دوره 
آغازین

2

تغذیه جوجه ها با دان کامل و مكمل های 
ویتامینی

1

بررسی چینه دان

تغذیه جوجه ها در هفته اول

مناسب  رشد  جوجه ها،  ماندگاري  سیستم  ایمنی،  و  گوارش  دستگاه  تكامل  زرده،  کیسۀ  سریع  براي جذب 
عضالت و وزن گیري بهتر، باید در هفته اول، دان با کیفیت در اختیار گله قرار داده شود. تغذیه نامطلوب موجب 

تضعیف پاسخ سیستم  ایمنی به واکسیناسیون و کاهش مقاومت جوجه ها در برابر بیماري ها می شود.
می تواند  پرورش  موفق  شروع  است.  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  اول  هفته  مدیریت  پرورش  دوره  طول  در 
تضمین کنندۀ یك دوره موفق باشد. پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید. وضعیت تغذیه و وزن، 
در هفته اول مستقیماً با پایان دوره مرتبط است. بنابراین رعایت اصول تغذیه در هفته اول اهمیت بسیار زیادي دارد.

تحقیق  رابطه تغذیۀ اولیه با وزن پایان دوره پرورش مرغ را ترسیم کنید.
کنید

در آب، تغذیه، دما، نور و سالمتی دام ها و طیور خود تنبلی و سهل انگاری نكنید چرا که آنها به عنوان 
مخلوقات خداوند صاحب حق اند و بخشی از غذای ما را تأمین می کنند.

اخالق 
حرفه ای
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تشخیص جوجه های وازده 

جـوجه ریـزی  عملیات  از  ساعت   48 گـذشت  از  پس 
بنابراین   هستند؛  شناسایی  قابل  وازده  جوجه های 

ایـن گونه جوجه هـا تـوانـایی رشد نـدارند و بـاید پس از 
شناسایی حذف شوند.

فعالیت كارگاهی

جوجه های ضعیف، فلج، دارای پارگی پوست، زخمی، کور، نوك ضربدری و  دارای عفونت بندناف را از سایر 
جوجه ها جدا کنید.

جوجه ها از نظر وزن باید یكنواخت باشند. اما در گله به هر حال   جوجه هایی با جثه کوچك تر نیز یافت 
می  شوند که میزان آنها نباید از 1 تا 2 درصد کل گله تجاوز نماید.

نکته مهم

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید و علت حذف جوجه ها را بیان کنید؟

تحت هیچ شرایطی بدون استفاده از دستكش جوجه های وازده را لمس نكنید. توجه
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نحوۀ حذف جوجه های وازده

جوجه هاي وازده و غیرطبیعی را بعد از جوجه ریزی جمع آوری کرده و به روش های زیر دفع می کنیم. 
انتخاب روش بستگی به امكانات، فضا و شرایط موجود در هر مرغداری، مناطق مجاور آن و قوانین زیست محیطی 

آن کشور دارد.
به سه طریق جوجه هاي وازده را از بین می برند

1 سوزانیدن در کوره الشه سوز

2 دفن کردن جوجه هاي وازده در چاله های عمیق

٣ تهیه کمپوست

استفاده از چاه برای دفن الشه ها، روشی سنتی بوده 
مرغداری ها  از  بسیاری  در  قبل  سالیان  از  که  است 
رواج داشته است. برای این منظور باید در فاصله دور 
سطح  به  )نسبت  مناسب  عمق  با  چاهی  سالن ها  از 
آب های زیرزمینی( حفر گردد و در آن کاماًلً غیر قابل 
پرندگان وحشی  و  به طوری که حیوانات  باشد.  نفوذ 
آلودگی ها  و  یافته  راه  آن  داخل  به  نتوانند  مختلف 
هیچ گونه  که  کرد  توجه  باید  حتی  کنند.  پخش  را 

شبكه  و  مزرعه  آب  چاه  با  تلفات  چاه  بین  ارتباطی 
باشد.  نداشته  وجود  آبرسانی 

به  باید  چاه  داخل  به  الشه ها  ریختن  و  حمل و نقل 
از  پس  روز  هر  گیرد.  صورت  بهداشتی  کاماًلً  روش 
و سایر  آهك  و  آب  کافی  مقدار  باید  تلفات،  ریختن 
مواد ضد عفونی کننده در چاه ریخته و سپس در چاه 

 . بسته شود  محكم 
هر چند روز یكبار می توان با ریختن محلول سود سوزآور 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

6

جداسازی 
جوجه های وازده

عالئم جوجه های وازده 
وسایل معدوم سازی 

جوجه های وازده

1ـ حذف کامل جوجه های 
وازده از گله

کامل  نسبتاً  حذف  2ـ 
از گله جـوجـه های وازده 

کامل  جداسازی  عدم  3ـ 
گله از  وازده  جوجه های 

جوجه های  جداسازی  در  دقت 
وازده

3

دقت نسبتاً مناسب در جداسازی 
جوجه های وازده

2

عدم رعایت دقت در جداسازی 
وازده جوجه های 

1
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                   کوره الشه سوز                          دفن کردن در چاله های عمیق                                  تهیه کمپوست

در داخل چاه، روند متالشی شدن الشه ها را تسریع 
کرد. 

سوزاندن الشه ها نیز روش دیگری است که با استفاده 
کامل  به طور  الشه ها  باید  می گیرد.  صورت  کوره  از 
سوزانده شده،  موقعیت کوره در جهت وزش باد و به 
احتمال  و  نامطبوع  بوی  ایجاد  نباشد.   طرف سالن ها 

وقوع آتش سوزی از معایب  این روش است.
در آمریكا، در چند سال اخیر، الشه تلفات و بستر های 
کهنه را کمپوست می  کنند. بعد از گذشت چند هفته، 
ترکیبی سرشار از مواد آلی برای استفاده در کشاورزی 

به دست خواهد آمد .
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ارزشیابی شایستگی جوجه ریزی در سالن پروش مرغ

شرح کار:
1ـ انتخاب و خرید جوجه یك روزه

2ـ تخلیه سریع کارتن های جوجه یك روزه به داخل سالن پرورش
3ـ تخلیه سریع جوجه ها از کارتن ها به داخل سالن پرورش

4ـ تغذیه جوجه ها با خوراك کامل و استفاده از آب شكر و مولتی ویتامین
5 ـ جداسازی جوجه های وازده

استاندارد عملکرد: 
حفظ آسایش جوجه یك روزه حین جابه جایی و تخلیه در سالن

شاخص ها:
کیفیت سویه انتخاب شده جوجه یك روزه

سرعت العمل و حفظ آسایش پرنده حین تخلیه
غلظت مناسب آب شكر و مولتی ویتامین 

استفاده از خوراك کامل از روز اول
جداسازی جوجه های وازده

شرایط انجام کار: 
جوجه یك روزه

آماده بودن سالن جهت جوجه ریزی
مواد ضدعفونی

لوازم ضدعفونی  خوراك کامل جوجه

ابزار و تجهیزات: 
شكر ـ مولتی ویتامین ـ خوراك آغازین ـ بروشورهای کارخانه جوجه کشی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2تهیه جوجه یك روزه1
1ضدعفونی ماشین حمل جوجه در مزرعه2
2تخلیه کارتن ها به داخل سالن3
1تخلیه جوجه ها از کارتن ها4
2تغذیه اولیه جوجه ها5
1جداسازی جوجه های وازده6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
آموزش دیگران

تصمیم گیری
2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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