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سخني با هنرجویان عزیز

داشت  آن  بر  را  ما  حرفه ها،  و  مشاغل  فناوری،  در  تغییرات  و  کار  دنیای  وضعیت 
و  خود  کشور  نیاز  براساس  قبلی  پایه های  همانند  را  درسی  کتاب های  محتوای  تا 
برنـامـۀ درسی ملـی جمهوری اسالمی ایـران در نظام جـدیـد آمـوزشی تغییر دهیم. 
مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، 
شامل  توانایی  است.  شده  تعریف  درست  و  صحیح  به طور  واقعی  کار  انجام  توانایی 
شایستگی  دسته  برای شما، چهار  برنامه  این  در  می شود.  نگرش  و  مهارت  داشتن، 

است: گرفته  درنظر 
1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی 
بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار 
مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع 
اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی 

بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ امور دامی تألیف شده است و 
شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های 
متفاوت آمـوزش خـواهید دیـد. کسب شایستگی هـای ایـن کتاب برای موفقیت در 
شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. 
هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب 

نمایید و فرا گیرید.



کتاب درسی تولید و پرورش مرغ شامل5 فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری 
است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان 
عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن فصل را کسب 
نمایید. عالوه بر این کتاب درسی، شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.

منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفنی  با شایستگی های  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستۀ   آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
و  توصیه ها  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتی  و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  رعایت 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

بگیرید. انجام مراحل کاری جّدی  در 
استفاده  هنرجو  همراه  کتاب  از  می توانید  درکتاب  موجود  فعالیت های  انجام  برای 
نمایید. همچنین همراه با کتاب، اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir شده است که   با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
گرامی تان،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و 

برداشته شود. اسالمی  میهن  برومند  تربیت شایسته جوانان 
                                                                   دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

فصل 1

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

اولین گام برای شروع یک جوجه کشی موفق انتخاب تخم مرغ مناسب است. برای تولید بیشتر و به دست آوردن جوجه مرغوب تر 
باید تخم مرغ های جوجه کشی، ویژگی های مناسبی شامل نطفه داری و شکل ظاهری مناسب داشته باشند. اگر نطفه داری باال 
نباشد بیشتر تخم مرغ هایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته می شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و باید دور ریخته شوند. 
از  بیشتر  اطمینان  بیابید. جهت  نطفه دار خود  تخم مرغ های  تهیه  برای  مناسبی  که محل  است  این  قدم  اولین  هر صورت  در 
پیشگیری بیماری ها و رعایت فاکتورهای مربوط به سالمتی مرغ، بهتر است تخم مرغ های نطفه دار موردنیاز را از مراکز معتبر 
خریداری کنید. مرغ معموالً بر حسب غریزه، به تخم گذاری در جای معینی عادت دارد، از این رو با توجه به این غریزه، در سالن 
مرغ های تخم گذار، باید تعداد معینی النه تخم گذاری نصب نمود یا به پرورش در قفس های مخصوص تخم گذاری پرداخت. این 
امر سبب سهولت جمع آوری تخم مرغ ها شده و از شکستن و نیز کثیف شدن آنها جلوگیری می نماید. تخم مرغ های جوجه کشی 
ماشین  در  آلودگی  منبع  دیگر  از طرف  و    می گردند  جنین  رفتن  بین  از  و  تخم مرغ  فساد  باعث  آلوده شوند  فضوالت  با  اگر 

جوجه کشی محسوب می شوند. 



2

واحد یادگیری ١ 

جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به انبار

آیا تا به حال پی برده اید؟

١ به چه روش هایی می توان تخم مرغ ها را در سالن های مرغ داری جمع آوری کرد؟
2 چگونه می توان تخم مرغ هاي طبیعي را از غیر طبیعي تشخیص داد؟

٣ انتقال تخم مرغ از سالن پرورش به انبار نگهداری به چه روش هایی صورت می گیرد؟
٤ محیط نگهداري تخم مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟

٥ نحوه محاسبه راندمان تولید و ثبت آن در فرم های مخصوص چگونه است؟

هدف از این بخش جمع آوري تخم مرغ به روش دستي یا خودکار، تفکیک ظاهری تخم مرغ ها و انتقال به انبار 
نگهداری و سپس محاسبه بازده تخم گذاری است. جمع آوری تخم مرغ می تواند به صورت دستی یا خودکار 
انجام گیرد، ولی برتری یک روش بر روش دیگر خود یک مسئله قابل بحث بین مرغداران است. برای یک 
دیگر چندان  کارهای  انجام  و  با دست  تخم گذار  مرغ  قطعه  تخم مرغ های 30000  ماهر، جمع آوری  کارگر 
مشکل نیست. برای آسانی کار، تخم مرغ ها را در داخل شانه های مقوایی جمع آوری کرده و توسط ارابه ای در 
طول راهرو به حرکت در می آورند. در بیشتر سالن های پرورش جدید سیستم خودکار جمع آوری تخم مرغ 
نصب می گردد که در این روش تخم مرغ ها توسط شیب کف قفس بر روی تسمه نقاله غلت خورده و از آنجا به 
اتاق جمع آوری تخم مرغ ها که در انتهای سالن قرار دارد منتقل شده و یا به طور مستقیم به اتاق فرایند جهت 

نظافت، درجه بندی و بسته بندی انتقال می یابند.

استاندارد عملکرد

با  را  تخم مرغ ها  بسته بندي  و  بود که جمع آوري  قادر خواهند  یادگیری هنرجویان  واحد  این  اتمام  از  پس 
دهد.  انجام  قطعه   2000 ظرفیت  به  سالن  یک  در  شکستگي  کمترین 



3

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

مزایا و معایب جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار و دستی را بیان کنید؟ گفت      و  گو 
کنید

روش های جمع آوری تخم مرغ

جمع آوری تخم مرغ می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام پذیرد.

دستی:  به صورت  تخم مرغ  جمع آوری  سیستم   ١
مقوایی  شانه های  داخل  در  را  تخم مرغ ها  کارگران 
جمع آوری کرده و توسط ارابه ای در طول راهرو به حرکت 

می برند. تخم مرغ  نگهداری  انبار  به  و  درمی آورند 

2 سیستم جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار: 
جمع آوری  خودکار  سیستم  جدید،  تأسیسات  در 
تخم مرغ نصب می گردد. تخم مرغ هاي جمع شده روی 

باند تخم مرغ جمع کن به وسیله نقاله حمل تخم مرغ به 
اتاق جمع آوری تخم مرغ انتقال می یابد و به دو صورت 
دستی یا خودکار توسط دستگاه، بسته بندی می شود. 
تخم مرغ،  جمع آوری  باندهاي  نگه داشتن  تمیز  جهت 
برس هایی در ابتدای هر باند تعبیه شده است تا گرد 
و غبار موجود روی باندها به وسیله آن برطرف گردد. 
از  آسانسور  سیستم  توسط  تخم مرغ ها  جمع آوری 
طبقات باال شروع و در پایین ترین طبقه پایان مي یابد.

جمع آوری تخم مرغ به صورت دستی

جمع آوری تخم مرغ به صورت خودکار
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دفعات جمع آوری تخم مرغ

تعداد دفعات جمع آوری تخم مرغ در مرغداری ها به دلیل تجربه، سرعت جمع آوری، ترکیب قفس ها، کیفیت 
تخم مرغ و نوع وسیله جمع آوری متفاوت است. کارگران ماهر می توانند در هر ساعت 500 تخم مرغ و یا بیشتر 
را جمع آوری کنند. از این رو یک کارگر می تواند با 8 ساعت کار مفید روزانه، کلیه تخم مرغ های یک مرغداری 
کار در سیستم های  باشد جمع آوری کند. سرعت  تولیدی معادل 75 درصد داشته  را که  50000 قطعه ای 
برای  کارگر  به  نیازی  تمام خودکار  در سیستم های  و  یافته  افزایش  برابر   3 به  تخم مرغ  مکانیزه جمع آوری 

جمع آوری تخم مرغ نخواهد بود.
تعداد دفعات جمع آوری تخم مرغ حداقل 4 بار و در شرایط گرما 6 بار در روز توصیه می شود. )در هر جمع آوری 

نباید بیش از 30 درصد کل تخم مرغ جمع آوری شود(.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

جمع آوری تخم مرغ از 
قفس ها

جمع آوری تخم مرغ ها 
با دست و یا به طور 
مکانیزه )نوار نقاله(

1ـ جمع آوری سریع 
تخم مرغ های گذاشته 

شده
2ـ عدم جمع آوری 

به موقع تخم مرغ های 
گذاشته شده

عدم مشاهده تعداد زیادی 
تخم مرغ گذاشته شده در 

سالن

3

مشاهده تعداد نسبتاً زیادی 
تخم مرغ گذاشته شده در   سالن

2

مشاهده تعداد زیادی تخم مرغ 
گذاشته شده در سالن

1

)اوایل دوره  تخم مرغ های روی بستر سریعًا جمع آوری شوند 
8-6 بار در روز(.

از 6 شانه  باشد و بیشتر  باال  به طرف  باید   سر پهن تخم مرغ 
گیرد. قرار  هم  روی  نباید 

در جمع آوری تخم مرغ ها با وسواس و تقوای علمی دقیق عمل کنید تا کوچک ترین آسیب و ضربه ای به 
آنها وارد نشود. آسیب یک تخم مرغ یعنی خروج سرمایه و وقت به اندازه یک مرغ است و ما در پیشگاه 

الهی مسئول خواهیم بود.

اخالق 
حرفه ای
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

             تخم مرغ گرد                                              تخم مرغ کثیف                                           تخم مرغ پوسته آهکی

تفکیک تخم مرغ هاي طبیعي و غیرطبیعي

مراحل انجام کار
١ لباس کار مناسب بپوشید.

2 دست های خود را ضدعفونی کنید.
٣ از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید.

٤ تخم مرغ ها باید به دقت و در حالی که انتهای کوچک آنها 
به طرف پایین است در شانه چیده شوند.

٥ تخم مرغ ها باید به دقت درجه بندی شوند. از گذاشتن تخم مرغ های نامناسب و بدفرم در شانه ها بپرهیزید.
دقت کنید: کلیه تخم مرغ های ترکدار، کثیف، خیلی کوچک، خیلی بزرگ یا دو زرده، تخم مرغ های بد شکل 

)کشدار، گرد و موجدار( و تخم مرغ های با پوسته ضعیف را جداگانه جمع آوری کنید.
6 تخم مرغ ها باید در شانه های سالم و محکم چیده شوند.

٧ شانه های تخم مرغ باید به شکل صحیحی روی هم قرار گیرند.
8 باید از چیدن تعداد زیاد شانه روی هم خودداری کرد )حداکثر 6 شانه(.

٩ شانه ها را در کارتن مناسب بگذارید و در انبار جداگانه ای که حرارت و رطوبت آن قابل کنترل باشد نگهداری 
کنید.

فعالیت کارگاهی

تخم مرغ بد شکلتخم مرغ با پوستۀ ضعیف
بیش از ١٥ درصد تخم مرغ های تولید شده 

بدشکل هستند.

تخم مرغ لمبه )بدون پوست(
بین 0/٥ تا ٣ درصد کل تخم مرغ های 

تولید شده است.
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روش های شناسایی تخم مرغ سالم

١ ظاهری سالم داشته باشد.
2 پوسته خارجی پاک و تمیز بوده و دارای شکل طبیعی باشد.

٣ اتاقک هوایی آن کوچک باشد.
٤ پوسته فاقد رگه و برآمدگی باشد.

٥ سفیدۀ غلیظ بیشتر از سفیدۀ رقیق یا آبکی باشد.
وسط  در  و  باشد  طبیعی  و  یکنواخت  گلوله ای شکل،  زرده،   6

تخم مرغ قرار  گیرد.
و  بو  فاقد هرگونه  از شکستن  تخم مرغ سالم پس  ٧ محتویات 

باشد. خاص  طعم 

١ در صورت کثیف بودن تخم مرغ، به چه روش هایی می توان آن را تمیز کرد؟
2 چگونه می توان میزان شکنندگی تخم مرغ را کاهش داد؟

تحقیق 
کنید

فعالیت کارگاهی

شناسایی تخم مرغ سالم از ناسالم قبل از شکستن پوسته تخم مرغ 

شرح فعالیت:
ابتدا یک لیتر محلول 12 درصد آب و نمک تهیه کنید. سپس تخم مرغ ها را در این محلول قرار دهید. تخم مرغ 
خیلی تازه و سالم در ته ظرف به صورت افقی می ایستد؛ اما تخم مرغ سالم ولی کمی کهنه در قسمت های 
میانی آب معلق می ماند و تخم مرغ هایی که در سطح آب به صورت افقی قرار می گیرند، فاسد هستند؛ چرا که 

داخل تخم مرغ های کهنه هوای بیشتری وجود دارد و این امر موجب معلق ماندن آنها می شود.

کدام تخم مرغ تازه تر است؟

2                               ١

شناسایی تخم مرغ سالم از ناسالم قبل از شکستن پوسته تخم مرغ
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ هاي خوراکی )تجاری(

دلیل مشکل ایجاد شدهاجزای داخلی تخم مرغ

در تخم مرغ هاي تازه تولید شده قطري در حدود 2 سانتی متر و عمقی معادل 0/32 کیسه هوایی
سانتی متر دارد.

 با باال رفتن سن تخم مرغ، عمق و قطر کیسه هاي هوایی افزایش می یابد.

ایجاد زردۀ تخم مرغ آن سایۀ مشخصی  زردۀ  داشته شود،  نگه  نور  مقابل  در  تخم مرغ  وقتی یک 
می کند.

 در تخم مرغ هاي تازه سفیدۀ کمتري مشخص می شود.

رابطۀ نزدیکی با مواد رنگی موجود در جیره دارد.رنگ زرده

از زردۀ خال خال آب  حرکت  اثر  )در  می کنند.  احاطه  را  زرده  اطراف  که  هستند  کوچکی  ذرات 
می آیند.( به وجود  زرده  ویتلین  غشاي  درون  به  سفیده  آلبومین 

 در ماه هاي تابستان به دلیل نامشخص افزایش می یابد.

 تحریک نوري بیش از حد در شروع تولیدتخم مرغ هاي دو زرده
فقدان نور کافی در اواخر دوره تولید

کیفیت ظاهري تخم مرغ هاي خوراکی )تجاری(

دلیل مشکل ایجاد شدهمشکل

مصرف زیاد ویتامینD3تخم مرغ با دانه هاي برجسته روي پوسته
میزان کلسیم جیره ارتباطی با این عارضه ندارد.

موارد تخم مرغ هاي بدشکل باشد  بیشتر  قفس  یک  داخل  مرغ های  هر چه جمعیت 
است. بیشتر  آن  وقوع 

 بیشتر به هنگام صبح گذاشته می شوند.
تولید  نیوکاسل  و  عفونی  برونشیت  بیماري هاي  شیوع   هنگام 

می شوند.
 تخم مرغ با پوسته نرم در سیستم قفس بیشتر از سیستم بستر 

پوشال است.

تراکم باال در قفستخم مرغ هاي با پوستۀ شیاردار

با افزایش سن مرغ ها مقدار کلسیم استخوان کاهش می یابد.کاهش کیفیت پوسته در خالل سیکل تخم گذاري
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تحقیق  چرا پوستۀ تخم مرغ را با روغن های معدنی، چرب می کنند؟ 
کنید

 باال بودن درجه حرارت محیطآلبومین سفید آبکی
 زیاد بودن گاز آمونیاک در سالن

 مرغ هاي مسن
 مصرف داروهاي سولفانامیدي

 بروز بیماري ها

پاره شدن فولیکول در ناحیه ای به غیر از استیگمالکه هاي خون در تخم مرغ

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

تفکیک ظاهری 
تخم مرغ

1ـ یک دست و یک اندازه شانه های تخم مرغ
بودن تخم مرغ های آماده 

فروش
2ـ یک دست و یک اندازه 
بودن نسبی تخم مرغ های 

آماده فروش
3ـ ناهمگن بودن 

تخم مرغ های جمع آوری 
شده

جداسازی کامل تخم مرغ ها از 
لحاظ شکل و اندازه

3

جداسازی نسبتاً کامل 
تخم مرغ ها از لحاظ شکل و 

اندازه

2

عدم جداسازی تخم مرغ ها از 
لحاظ شکل و اندازه

1

حمل تخم مرغ ها به انبار نگهداری 

                 حمل تخم مرغ به وسیله گاری در حین جمع آوری                                                                   گاری حمل تخم مرغ
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

نمایی از سالن های مرغ تخم گذار و انبار نگهداری تخم مرغ

انبار نگهداری تخم مرغ

سالن مرغ تخم گذار           سالن مرغ تخم گذار

خودکار  تمام  آسانسور  توسط  تخم مرغ ها  جمع   آوری 
تخم مرغ های  ترتیب  به  شده  شروع  باال  طبقات  از 
سرعت  می کند.  جمع آوری  را  پایین تر  طبقات 
مخصوص  دستگاه  توسط  تخم مرغ ها  جمع آوری 

جهت پیشگیری از ترک های مویی همواره حمل و نقل تخم مرغ ها باید با دقت انجام شود. توجه

جمع آوری و انتقال تخم مرغ ها به انبار نگهداری 

تسمه های  است،  کنترل  قابل  مربوطه  تابلوی  در 
انتخاب  باید  نوع  بهترین  از  تخم مرغ  جمع آوری 
تسمه ها  توسط  جمع آوری  شده  تخم  مرغ های   شود، 
می یابد. انتقال  دلخواه  به  نقطه  آسانسور  به وسیلۀ 
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تخم مرغ ها  صحیح  قراردادن  عملیات  شروع  از  قبل 
مورد  را  زیر  ایمنی  نکات  که  است  الزم  درکارتن ها، 

دهید: قرار  توجه 
و  دستکش  به ویژه  مناسب  لباس  از  کار  هنگام   ١

کنید. استفاده  مناسب  ماسک 
2 در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید.

٣ پس از پایان کار دست و صورت خود را با آب و 
بشویید.  صابون 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

حمل تخم مرغ ها به 
انبار

انتقال تخم مرغ به انبار 
به روش دستی یا با 

نوار نقاله

1ـ انتقال با دقت زیاد
2ـ انتقال با دقت 

متوسط
3ـ انتقال با دقت 

پایین

عدم مشاهده تخم مرغ های 
شکسته

3

مشاهده تعداد کمی تخم مرغ 
شکسته

2

مشاهده تعداد زیادی تخم مرغ 
شکسته

1

چیدمان صحیح تخم مرغ ها درکارتن ها

فعالیت کارگاهی

١ بهتر است تخم مرغ به حالتی که نوک تیز آن به سمت پایین است در شانه های مخصوص قرار گرفته و 
سپس در کارتن بسته بندی شود.

2 در هر کارتن شش شانه قرار دهید.
٣ کارتن ها را با احتیاط به انبار حمل کنید.
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

                         ٣. آزمایش کیفیت تخم مرغ ها                                               ٤. درجه بندی تخم مرغ و بسته بندی

       ١. انتقال تخم مرغ ها از سالن مرغداری                                                  2. شست و شو و چرب کردن

کیفیت تخم مرغ ها را چگونه اندازه گیری می کنند؟ تحقیق 
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

کارتن تخم مرغکارتن کردن تخم مرغ
شانه های تخم مرغ

1ـ بسته بندی صحیح 
تخم مرغ ها

2ـ بسته بندی نسبتاً 
صحیح تخم مرغ ها

3ـ بسته بندی 
نادرست تخم مرغ و 
وجود شکستگی در 

تخم مرغ ها

قرار گرفتن صحیح تخم مرغ ها 
داخل کارتن ها

3

قرار گرفتن نسبتاً صحیح 
تخم مرغ ها داخل کارتن ها

2

قرار گرفتن نادرست تخم مرغ ها 
داخل کارتن ها

1
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انبار نگهداری و جابجایی تخم مرغ ها در سالن مرغداری باید همیشه تمیز و مرتب باشد. انبار تخم مرغ باید 
نسبت به ورود کرم و حشرات قابل کنترل باشد. از قبول گاری های کثیف حمل تخم مرغ خودداری نموده و 

در هنگام استفاده از آنها مراقب باشید.

انبار و نگهداری تخم مرغ ها

دارد؛  نگهداری  زمان  به  بستگی  انبار  حرارت  درجه 
ولی اغلب بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ ها 16 
است.  و رطوبت 75 درصد  تا 20 درجه سانتی گراد 

پایین  طوالنی،  مدت  به  تخم مرغ ها  نگهداری  برای 
آوردن درجه حرارت سردخانه کمک خوبی در حفظ 

داشت. خواهد  تخم مرغ  کیفیت 

 نگهداری تخم مرغ ها

١ از لباس کار مناسب به ویژه دستکش و ماسک استفاده کنید.
2 کارتن تخم مرغ ها را در انبار تخم مرغ 

روی پالت چوبی بچینید. 
٣ کارتن های تخم مرغ را طوری در انبار 
قرار دهید که هوا به راحتی جریان داشته 

باشد.
٤ دما را با استفاده از سیستم خنک کننده 

تنظیم کنید.
٥ برای تأمین رطوبت کافی می توانید کف را آب پاشی کنید.

6 دما و رطوبت را به وسیله دماسنج و رطوبت سنج هر ساعت کنترل کنید.
٧ دما و رطوبت را هر یک ساعت یکبار در فرم مربوطه یادداشت کنید.

پالت چوبی

انبار نگهداری تخم مرغ
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

در هر بار بازدید فرم مربوط به ثبت آمار را تکمیل نمایید.

تعداد مرغ 
تخم گذار

میزان دان 
مصرفی

تعداد 
تخم مرغ های 
سالم و طبیعی

تعداد 
تخم مرغ های 

غیرطبیعی

وزن 
تخم مرغ ها

تاریخ 
ورود 

تخم مرغ

تاریخ 
خروج

موجودی 
انبار

درجه 
حرارت

رطوبت

شاخص های اندازه گیری تولید تخم مرغ

در صنعت مرغداری به طور معمول دو روش اندازه گیری روزانه یا هفتگی درصد تولید تخم مرغ اعمال می شود. 
هر کدام از این دو روش را اگر به عنوان شاخص به کار گیرند اشتباه است زیرا فقط می تواند به عنوان یک 

حساب تخمینی مدنظر باشد.
درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های موجود در سالن: از فرمول زیر برای اندازه گیری تولید تخم مرغ، 

مرغ های زنده موجود در هر روز استفاده می شود.
  تعداد تخم مرغ روزانه

100× __________________ = درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های موجود در سالن
        تعداد مرغ های زنده موجود

فعالیت کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

بسته بندی و نگهداری 
تخم مرغ ها

تنظیم دما و رطوبت 
در انبار و بسته بندی 

به روش دستی یا 
خودکار

1ـ نگهداری مناسب 
تخم مرغ ها

2ـ نگهداری نسبتاً 
مناسب تخم مرغ ها

3ـ نگهداری نامناسب 
تخم مرغ ها

دما، رطوبت و بسته بندی 
مناسب در اتاق نگهداری

3

دما، رطوبت و بسته بندی 
نسبتاً مناسب در اتاق نگهداری

2

دما، رطوبت و بسته بندی 
نامناسب در اتاق نگهداری

1



14

تولید تخم مرغ براساس کل مرغ های موجود در ابتدای دوره: فرمول زیر روشی برای اندازه گیری درصد 
تولید تخم مرغ کل مرغانی است که در ابتدای سال تولید به سالن وارد شدند.

100× تعداد کل مرغ های موجود در اول دوره تخم گذاری/تعداد تخم مرغ تولید شده در روز = درصد تولید تخم مرغ براساس مرغ های ابتدای دوره تولید

درصد تولید براساس مرغ های زنده موجود و کل مرغ هایی که در شروع تولید در سالن موجود بودند را 
با هم مقایسه کنید.

تحقیق 
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

6

بررسی بازدهی گله 
تخم گذار

فرم های مربوط به 
ثبت آمار تخم مرغ

1ـ اطالع دقیق از 
تعداد تخم مرغ تولیدی

2ـ اطالع نسبی از 
تعداد تخم مرغ تولیدی
3ـ عدم اطالع از تعداد 

تخم مرغ تولیدی

ثبت روزانه تعداد تخم مرغ 
سالم، شکسته و لمبه

3

ثبت نامنظم تعداد تخم مرغ 
سالم، شکسته و لمبه

2

عدم ثبت تعداد تخم مرغ سالم، 
شکسته و لمبه

1

دریک روز مشخص تعداد 2000 قطعه مرغ زنده در سالن موجود بوده و اگر در آن روز میزان تولید 
1600 عدد تخم مرغ باشد. درصد تولید تخم مرغ به ازای مرغ های موجود در سالن چقدر است؟

پرسش
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

ارزشیابی شایستگی جمع آوری تخم مرغ

شرح کار:
1ـ جمع آوری تخم مرغ به روش دستی و مکانیزه

2ـ انتقال تخم مرغ ها به انبار
3ـ تنظیم دما و رطوبت انبار نگهداری 

4ـ ثبت آمار تخم مرغ های سالم و بسته بندی شده

استاندارد عملکرد: 
جمع آوری و بسته بندی تخم مرغ با کمترین شکستگی

شاخص ها:
جمع آوری تخم مرغ ها و انتقال به انبار با کمترین شکستگی و صدمه

تنظیم شرایط محیطی انبار طبق دستورالعمل ها
بسته بندی با کمترین شکستگی

مستندسازی با رعایت دقت

شرایط انجام کار: 
وجود تخم مرغ

سبدهای جمع آوری تخم مرغ 
زمان معین جمع آوری

کارتن های تخم مرغ

ابزار و تجهیزات: 
شانه های تخم مرغ ـ چرخ حمل تخم مرغ ـ ظروف بسته بندی تخم مرغ ـ برگه های ثبت آمار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2جمع آوری تخم مرغ از قفس ها1
1تفکیک ظاهری تخم مرغ2
2حمل تخم مرغ ها به انبار3
2بسته بندی و نگهداری تخم مرغ ها4
1بررسی بازدهی گله تخم گذار5
1کارتن کردن تخم مرغ6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2جلوگیری از ترک خوردن تخم مرغ ها در حین جابه جایی

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 1
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واحد یادگیری 2 

تهیه تخم مرغ نطفه دار

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 از طریق چه روش هایي می توان تخم مرغ نطفه دار تهيه کرد؟

2 تخم مرغ هاي نطفه دار معموالً از کدام مزارع پرورش مرغ تهيه می شود؟

٣ تخم مرغ مناسب جوجه کشي باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

٤ برای انتقال تخم مرغ های قابل جوجه کشی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

٥ برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار چه شرایطی باید رعایت شود؟

هدف از این بخش بررسی خصوصيات تخم مرغ های نطفه دار، نحوه تهيه، روش انتقال و نگهداری آن است. 
یکی از مهم ترین مسائل در فرایند جوجه کشی تأمين تخم مرغ نطفه دار است. در مرغ های خيلی پير و خيلی 
جوان، تعداد کمی از تخم مرغ ها، نطفه دار هستند. ميزان نطفه دار بودن تخم مرغ ها در یک مرغ به اندازه و 
تعداد تخم مرغ های توليد شده بستگی دارد. اگر اندازه تخم مرغ های توليدی کوچک باشد، درصد نطفه داری 
آن کاهش و در صورت استاندارد بودن اندازه آن، درصد نطفه داری تخم مرغ افزایش می یابد. از عوامل مؤثر 
در توليد جوجه با کيفيت باال، ميزان جوجه درآوری، تميز و استاندارد بودن اندازه و شکل ظاهری تخم مرغ 

نطفه دار بوده که بسيار حائز اهميت است.
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگيری هنرجویان قادر خواهند بود که تخم مرغ نطفه دار مناسب جوجه کشی را با 
توجه به استاندارد ملی ایران به شماره 220 انتخاب کنند. 
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

توليدمثل یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش ها در توليد و پرورش مرغ است، بدون توليد تخم مرغ های 
نطفه دار و جوجه کشی از آنها برای توليد و پرورش مرغ و خروس، صنعت مرغداری مفهومی نخواهد داشت. 
بهترین منبع تهيه تخم مرغ های مناسب جهت جوجه کشی، گله های مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخم گذار 

می باشد.

گله های مرغ مادر گوشتی و تخم گذار چه نقشی در صنعت طيور ایفا می کنند. تحقیق 
کنید

منابع تأمین تخم مرغ های قابل جوجه کشی

1 از گله مادر جوجه کشی: در این مورد جوجه کشی 

خود دارای گله مادر در حال توليد است. 
2 از صاحبان گله های مادر که خود جوجه کشی ندارند: 

در نقاط مختلف مرغداری هایی هستند که جوجه کشی 
ندارند. این مزارع طبق قرارداد تخم مرغ های توليدی 

خود را به جوجه کشی ها می فروشند.
٣ از جوجه کشی هایی که تخم مرغ اضافی دارند: گاهی 

مواقع یک جوجه کشی ممکن است بيش از مقدار نياز 
تـخم مـرغ تهيه کند در حـالی کـه جوجه کشی دیگر 
کمبود دارد. در این صورت تخم مرغ های اضافه فروخته 

می شود.
٤ از مؤسسات فروش تخم مرغ نطفه دار: در برخی از 

کشورها، تعداد زیادی از مالکين برای تأمين تخم مرغ  های 
قابل جوجه کشی با یک شرکت که کار آن جمع آوری 

تخم مرغ قابل جوجه کشی است، قرارداد می بندند.
در تهیه تخم نطفه دار نکات زیر را رعایت کنید:
1 باید زمان هچ جوجه ها را در جوجه کشی تعيين 

کرد و هفته ها قبل از آن هماهنگی الزم را با مزرعه 
مرغ مادر انجام دهد.

2 بهترین منبع تهيه تخم مرغ های مناسب جوجه کشی، 

مرغ های خودتان است. همچنين می توانيد از مرغداری 
یـا مزرعه ای کـه گله مرغ مـادر پرورش می دهد تخم 

نطفه دار تهيه کنيد.
معتبر  مزارع  از  را  دار  نطفه  تخم  نياز،  در صورت   ٣

خریداری کنيد. در این زمينه با افراد مطمئن مشورت 
کنيد.

کاملی  و  دقيق  اطالعات  حتماً  خرید،  از  قبل   ٤

باشيد  داشته  مرکز  آن  مادر  مرغ  با  رابطه  در 
)نطفه داری، سالمت گله، وضعيت تغذیه گله مادر، 
نسبت خروس به مرغ، حمل و نقل مناسب و ...(. 

گله  غذایی  کامل  نيازهای  تأمين  عدم  کنید:  دقت 
مادر از نظر پروتئين، اسيدآمينه، ليپيد، کربوهيدرات، 
باالنس جيرۀ غذایی  مواد معدنی و عدم  ویتامين ها، 

سبب توليد جوجه های ضعيف می گردد.
٥ تخم مرغ ها را بر اساس قيمت روز و با قيمت مناسب 

خریداری کنيد.
٦ سعی کنيد تخم مرغ های تميز و مناسب را برای 

جوجه کشی خریداری کنيد.
با وزن و شکل مناسب خریداری  ٧ تخم مرغ هایی 

کنيد. وزن مناسب تخم مرغ قابل جوجه کشی برای 
نژادهای گوشتی 65ـ55 گرم )70ـ50 گرم( و برای 

نژادهای تخم گذار 60 ـ 55 گرم است. 
٨ تخم مرغ هایی که از گله مادر جوان یا مسن تهيه 

شده، نمی توانند برای توليد جوجه مناسب باشند.
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مسئول جوجه کشی باید تاریخ هچ جوجه ها را تعيين کرده و از چند هفته قبل، برای تهيه تخم مرغ نطفه دار از 
مزارع مرغ مادر اقدام کند. در صورت نياز بين فروشنده و خریدار، قرارداد تهيه تخم مرغ نطفه دار منعقد گردد.

گرم   0/5 موجب  مرغ  تخم  اندازه  در  غيير  ت گرم  یک  هر 
تغيير در وزن جوجه یک روزه و 10ـ 5 گرم تغيير در وزن 

بدن جوجۀ گوشتی 42 روز می شود.

توجه

منظور از چهار منفی بودن گله چيست؟ توضيح دهيد؟  تحقیق 
کنید

ویژگی های تخم مرغ مناسب )قابل جوجه کشي(

 نطفه دار باشد.
 شکل مناسب داشته باشد. از به کار بردن تخم مرغ هایی با ظاهر غيرطبيعی 

)کشيده، گرد و موج دار( باید اجتناب شود.
 ضخامت پوسته مناسب باشد.

تخم مرغ های دارای پوسته بسيار ضخيم و نازک مناسب جوجه کشی نيستند. 
نازک بودن پوسته منجر به تبخير آب بيشتر و کاهش درصد جوجه درآوری 
می شود، از طرفی در این حالت کلسيم کافی برای رشد جنين تأمين نمی شود. 
ضخيم بودن پوسته سبب به وجود آمدن مشکل در زمان خروج جوجه از تخم 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

مراجعه به مراکز 
فروش تخم مرغ

اینترنت ـ
بروشورهای مربوطه 

مراجعه به مراکز 
فروش

1ـ مراجعه به مراکز 
معتبر

2ـ مراجعه به مراکز 
نيمه معتبر

٣ـ مراجعه به مراکز 
متفرقه

٣شناسایی مراکز معتبر

2شناسایی مراکز نيمه معتبر

شناسایی و انتخاب مراکز 
متفرقه

1
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

                             تخم مرغ نطفه دار                                                                   تخم مرغ بی نطفه  

می شود.
 فاقد ترک هاي مویي باشد.

 فاقد شکستگي باشد.
 کثيف نباشد.

 کيفيت محتویات داخلي در وضعيت مطلوب باشد.
 مرغ مادر دارای تغذیه مطلوب و مناسب باشد. 

نسبت خروس به مرغ در نژادهای سنگين و سبک برای دستيابی به نطفه داری خوب چگونه باید باشد؟  تحقیق 
کنید

            تخم مرغ بی نطفه                                             تخم مرغ بی نطفه                                             تخم مرغ نطفه دار

لکه

هاله

لکه هاله

                نطفه ضعیف                                              شرایط حمل نامناسب                                  دمای نامناسب نگهداری
لکه از یك سمت به هاله نزدیك 

مي شود.
لکه تبدیل به هاله شده و از آن 

فاصله مي گیرد.
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تعیین تخم مرغ نطفه دار
 با توجه به تصاویر باال تعدادی تخم مرغ حاصل از گله مرغ دارای خروس را شکسته و سپس آن را از نظر 

نطفه داری بررسی کنيد.

تخم مرغ به مقدار کم آب از دست 
داده است. 

لکه وجود ندارد.
هاله از یك سمت به طرف داخل 

متمایل مي شود.

مصرف بیش از حد نیاز ویتامین هاي 
محلول در چربي در جیره               

لکه وجود ندارد.               
دیده  هوا  حباب هاي  هاله  داخل 

مي شود.

پروتئین جیره متعادل نیست.                   
لکه وجود ندارد.                           

اطراف هاله لخته مانند است.

فعالیت کارگاهی

ارزیابی قیمت تخم مرغ

فقدان  داخلی  بـازار  تنظيم  مهم  مشکالت  ز  ا یکی 
پيش بينی مناسب از قيمت های بازار تخم مرغ در آینده 
و به دنبال آن، قيمت جوجه یک روزه است که موجب 
شده دولت نتواند سياست منسجمی را به منظور کنترل 

نوسانات بازار اتخاذ کند. بر این اساس پيش بينی قيمت ها 
در تنظيم بازار و تصميم گيری مدیران از اهميت ویژه ای 

برخوردار است. 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

کتاب ـ اینترنت ـ انتخاب تخم مرغ
جزوات آموزشی 

پروژه های مربوطه

1ـ انتخاب تخم مرغ 
مناسب جهت 

جوجه کشی
2ـ انتخاب تخم مرغ 

متوسط جهت 
جوجه کشی

٣ـ انتخاب تخم مرغ 
نامطلوب

انتخاب نژاد مطلوب با 
تخم مرغ های سالم و درجه 1

٣

انتخاب نژاد با بازدهی متوسط 
و تخم مرغ های آنها

2

انتخاب نژاد با بازدهی پایين و 
استفاده از تخم مرغ های آنها

1
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

 عوامل مؤثر بر قيمت تمام شده تخم مرغ 
نطفه دار را بررسی کنيد.

 در چه ماه هایی از سال تخم مرغ نطفه دار 
افزایش می یابد؟ چرا؟

پرسش

قيمت تخم مرغ و قيمت جوجه را در سال اخير روی نمودار ترسيم کنيد.
ارتباط بين قيمت تخم مرغ و قيمت جوجه را در سال اخير بيان کنيد.

تحقیق 
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

٣

تهيه تخم مرغ از مزارع خرید تخم مرغ
مادر معتبر

1ـ تعيين قيمت 
مناسب با در نظر 

گرفتن درجه 1 بودن 
تخم مرغ ها

2ـ تعيين نسبی 
قيمت ها با در نظر 

گرفتن درجه 1 بودن 
تخم مرغ ها

٣ـ عدم تعيين مناسب 
قيمت ها با در نظر 

گرفتن درجه 1 بودن 
تخم مرغ ها

خرید تخم مرغ درجه یک با 
قيمت مناسب

٣

خرید تخم مرغ درجه 2 با 
قيمت نسبتاً مناسب

2

خرید تخم مرغ درجه ٣ با 
قيمت نامناسب

1



22

روش هاي حمل تخم مرغ

                        1. حمل تخم مرغ توسط شانه و کارتن مقوایي                            2. حمل تخم مرغ توسط شانه و سبد  پالستیکی

٤. درجه حرارت داخل اتاق کامیون حمل تخم مرغ های جوجه کشی باید  ٣. حمل تخم مرغ توسط گاري چیده شده
1٨درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن ٨0-٧0 درصد باشد.

 حمل و نقل تخم مرغ های جوجه کشی

عمل انتقال تخم مرغ ها باید با احتياط کامل صورت گيرد. عدم توجه به این موضوع و وجود تکان های شدید 
ممکن است منجر به پاره شدن کيسه هایی هوایی و یا ایجاد تغييراتی در داخل تخم مرغ و به دنبال آن کاهش 
جوجه درآوری شود. از این رو بهتر است با قرار دادن قسمت پهن تخم مرغ به طرف باال و بسته بندی های 

مناسب، حمل و نقل انجام شود. 
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

وضعیت قرار گرفتن تخم مرغ ها
تخم مرغ ها در محل نگهداری به صورتی قرار می گيرند که قسمت 
پهن آنها رو به باال باشد. البته طی زمان نگهداری باید تخم مرغ ها را 
روزی چندبار چرخاند. در غير این صورت جنين به پوسته چسبيده 

و باعث کاهش جوجه درآوری می شود.

ذخیرۀ تخم مرغ ها در انبار 
به منظور جلوگیري از تماس تخم مرغ ها با رطوبت کف، حتماً شانه ها بر 

روي پالت قرار گیرد.
از پالت هاي پالستیکي یا فلزي استفاده شود.

فعالیت کارگاهی

 نگهداری تخم مرغ ها

درجه حرارت بستگی به زمان نگهداری دارد؛ ولی عمدتاً بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ ها 16 تا 20 درجه 
سانتی گراد و رطوبت مطلوب 75 درصد است ولی مدت زمان ذخيره و نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید 

از ٣ تا 7 روز بيشتر شود و تهویه تحت فشار به خوبی در انبار تخم مرغ صورت پذیرد. 
           

شرایط نگهداری تخم مرغ های نطفه دار

درجه حرارت سانتی گراد     در صد رطوبت مدت نگهداری )روز(

70-75  18-20 1-٣

70-75  16-18 4-10

روش چیدن تخم مرغ ها در شانه مخصوص
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نمودار زیر را تفسير کنيد.

تخم مرغ ها در انبار قبل از درجه بندی

استفاده از چیلر در انبار تخم مرغ به منظور سرد کردن محیط

روزهای ذخیره شده

بهترین محدودۀ درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ

0 3 6 9 12 15 18
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

با افزایش زمان نگهداری تخم مرغ، جوجه درآوری 
کاهش می یابد. پس از 6 روز از زمان 
ذخيره سازی، به ازای هر روز ذخيرۀ بيشتر، درصد 
جوجه درآوری 0/5 تا 1/5 درصد کاهش می یابد. 

١ حداکثر زمان نگهداری تخم مرغ نطفه دار چند روز است؟
٢ دليل عرق کردن تخم مرغ را بيان کنيد؟ 

٣ عرق کردن تخم مرغ چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟

تحقیق 
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

نگهداری تخم مرغ های 
خریداری شده

ایجاد اتاق نگهداری با 
دما و رطوبت مناسب 

شانه های تخم مرغ

1ـ حفظ کيفيت 
تخم مرغ حين 

نگهداری
2ـ حفظ نسبی 

کيفيت تخم مرغ حين 
نگهداری

٣ـ کاهش کيفيت 
تخم مرغ حين 

نگهداری

دما و رطوبت مناسب مکان 
نگهداری تخم مرغ

٣

دما و رطوبت نسبتاً مناسب 
مکان نگهداری تخم مرغ

2

دما و رطوبت نامناسب مکان 
نگهداری تخم مرغ

1
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ارزشیابی شایستگی تهیه تخم مرغ نطفه دار

شرح کار:
1ـ ارزیابی کيفيت مزرعه مادر توليد کننده تخم مرغ نطفه دار 

2ـ بررسی قيمت تخم مرغ نطفه دار
٣ـ ایجاد شرایط محيطی استاندارد برای نگهداری تخم مرغ

استاندارد عملکرد: 
انتخاب تخم مرغ نطفه دار با توجه به قيمت و کيفيت

شاخص ها:
تعيين مراکز فروش تخم مرغ نطفه دار

تعيين سویه پرورشی مورد استفاده در جوجه کشی
ارزیابی قيمت تخم مرغ و خرید تخم مرغ

نگهداری تخم مرغ های خریداری شده در اتاق نگهداری
تنظيم و کنترل دقيق دما و رطوبت در اتاق نگهداری

شرایط انجام کار: 
تهيه تخم مرغ نطفه دار از مراکز معتبر

نگهداری تخم مرغ های تهيه شده در شرایط محيطی استاندارد

ابزار و تجهیزات: 
اسناد خرید

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2مراجعه به مراکز فروش تخم مرغ1
2انتخاب تخم مرغ2
2خرید تخم مرغ٣
1نگهداری تخم های خریداری شده4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
محاسبه و ریاضی

جمع آوری و گردآوری اطالعات
2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: توليد و پرورش مرغ                                        واحد یادگيری: 2
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

واحد یادگیری 3

نطفه یابی

آیا تا به حال پی برده اید؟

 از چه روش هایی برای نطفه یابی تخم مرغ ها استفاده می شود؟ 1

 چگونه می توان یک دستگاه نطفه یاب ساده ساخت؟ 2

 آیا می توان از تخم مرغ های کثیف برای جوجه کشی استفاده کرد؟ 3

 بعد از فرایند نطفه یابی چه اطالعاتی را باید ثبت کرد؟ ٤

از این بخش آماده سازي دستگاه نطفه یاب، تعیین تخم مرغ هاي نطفه دار، تمیز کردن تخم مرغ هاي  هدف 
آلوده و ثبت اطالعات حاصل از آن است. از نطفه سنجی تخم مرغ ها برای شناسایی تخم مرغ های بارور استفاده 
می کنند. همچنین می تواند برای مشخص کردن اینکه روند باروری تخم مرغ متوقف شده است یا نه، از این 
دستگاه استفاده شود. روند نطفه سنجی با آشکارسازی داخل یک تـخم مرغ مشخص می شود؛ بنابـراین شما 
قادر به دیدن آنچه که در داخل پوسته است، خواهید بود. اگر نطفه داری باال نباشد بیشتر تخم مرغ هایی که در 
ماشین جوجه کشی گذاشته شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و دور ریخته شوند. مشخص کردن نطفه داری 
تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد، زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن آن را تشخیص داد می توان 
آن را در ماشین قرار نداده و در غیر این صورت آنها در ماشین جوجه کشی شروع بـه فاسد شدن می کنند و 

در نهایت تخم مرغ های دیگر را با باکتری ها آلوده کرده و ایجاد بوی بسیار بدی نمایند. 
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تخم مرغ ها را براساس استاندارد نطفه یابي 
کنند. 
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از  استفاده  بدون  می تواند  کار  این  است.  مفید  بسیار  جنین  رشد  روند  چگونگی  پیگیری  برای  یابی  نطفه 
نطفه یاب بسیار دشوار باشد. نطفه یاب شامل تاباندن نور به تخم مرغ است که اجازه می دهد تا شما محتویات 

آن را ببینید و بررسی کنید که آیا به درستی در حال رشد است یا نه؟

در جوجه کشی برخی از تخم مرغ ها از ابتدا بارور نخواهند 
بود، در حالی که رشد و توسعه جنین دیگر تخم مرغ ها ممکن 

است در طی مراحل جوجه کشی متوقف شود. 
با استفاده از نطفه یاب قادر به شناسایی و حذف تخم مرغ های 
فرایند  طی  در  شده ،  متوقف    نها آ جنین  رشد  که  ور  نابار

جوجه کشی خواهید بود.

یا خاص  و  فانتزی  بسیار  نطفه یاب  تجهیزات  نیست که  الزم 
باشند. از تجهیزات نطفه یاب مناسب استفاده کنید. در گذشته 
اصلی  نیاز  انجام می شد.  از شعله شمع  استفاده  با  این عمل 
با  بهتر(  )هرچه روشن تر  نور روشن  منبع  کار یک  این  برای 
شما  می باشد.  بررسی  مـورد  مـرغ  تـخم  از  کوچک تر    قـطر
باید بررسی را در یک اتاق بسیار تاریک انجام دهید تا داخل 

تخم مرغ را ببینید.
)اسکن  شانه اي  و  )سنتي(  دستي  نوع  دو  در  جی  نطفه سن
)سنتي(  دستي  نطفه سنجي  در  است.  وجود  م  ) نوري
تخم مرغ هاي جوجه کشي را یک به یک در روي سوراخ نوري 
تعبیه شده، قرار داده نطفه سنجي مي شوند؛ درصورتي که در 
نطفه سنجي شانه اي )اسکن نوري( مي توان 24 یا 36 عدد 

تخم مرغ جوجه کشي را به طور هم زمان نطفه سنجي کرد.

تخم مرغ آلوده به باکتری  

 نوربینی )کندلینگ( با استفاده از شعله شمع
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

این  از فروشگاه های عرضه ماکیان خریداری کنید.  را  شما می توانید دستگاه های خاص نطفه یاب تخم مرغ 
دستگاه معموالً مانند چراغ قوه کوچک است که با باتری و یا یک پالتین کار می کند.

در این قسمت تخم مرغ ها نوربیني شده و تخم مرغ هاي ترك دار و یا با پوسته نامناسب شناسایي و حذف مي شوند.

انواع دستگاه نطفه یاب تخم مرغ

دستگاه نطفه سنجي شانه اي )اسکن نوري( تخم مرغ

قبل از جوجه کشی و برای حذف تخم مرغ هاي ترك دار استفاده می شود. 

دستگـاه اُواسکـوپ )Ova Scope(: یـک فنـاوری و ابـزاری گران قیمت 
برای نطفه سنجی تخم مرغ،  اُواسکوپ نامیده می شود. این دستگاه یک موضع 
دوار روی محل قرارگیری تـخم مرغ دارد. سپس تخم مرغ توسط یک محفظه 
پوشیده می شود. پس از آن شما می توانید تخم مرغ را از طریق یک عدسی 
مشاهده کنید. در این حالت دستگاه تخم مرغ را کمی  بزرگ تر نشان داده و 

بررسی آن را آسان تر می کند.
دستگاه اُواسکوپ
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دستگاه ازاسکوپ )Ez Scope(: با استفاده از این دستگاه کلیۀ مراحل رشد تخم مرغ را به وسیله مانیتور 
رایانه به طور واضح و با بزرگ نمایی زیاد می توانید مشاهده کنید.

Ez Scope بررسی مراحل رشد تخم مرغ با دستگاه

فعالیت کارگاهی

روش ساخت دستگاه نطفه یاب
شما می توانید َکندلِر یا دستگاه نطفه سنجی تخم مرغ را در خانه با قرار دادن یک المپ60 وات در داخل یک 
قوطی قهوه و ایجاد یک سوراخ 2/5 سانتی متری در باالی آن، بسازید. و یا به جای آن، شما می توانید یک 
چراغ قوۀ بسیار روشن را انتخاب کنید و آن را با یک تکه مقوا با یک سوراخ ) با قطر 2/5 سانتی متری( در 

وسط آن بپوشانید.
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

ممکن است شما تخم مرغ ها را قبل از اینکه در ماشین 
جوجـه کشی قـرار دهید، نـطفـه سنجی کنید. در ایـن 
حالت احتماالً قادر نخواهید بود تا چیزی ببینید، چه 
برسد به تمایز بین تخم مرغ خوب و بد، اما این کار به 
شما نشان می دهد که یک تخم مرغ رشد نیافته چطور 
به نظر می رسد که این هم می تواند برای مقایسه های 

عوامل مؤثر در تولید تخم مرغ های بی نطفه را بیان کنید. تحقیق 
کنید

فعالیت کارگاهی

 روش کار با نطفه یاب
هنگام  به  را  مرغ  تخم  مردم  از  برخی  اگر چه    1

ولی یک  کنند؛  نطفه سنجی می  روز  هر  جوجه کشی 
ایده بهتر این است که تا حدود 7 روز صبر کنید؛ دو 

دلیل برای این کار وجود دارد:
الف( تخم مرغ ها به دما حساس هستند و انتقال مکرر 
آنها به خارج و داخل ماشین جوجه کشی می تواند بر 

رشد جنین به خصوص در مراحل اولیه تأثیر گذارد.
ب( قبل از 7 روز، تخم مرغ رشد زیادی نیافته و تمایز 

بین تخم خوب و بد دشوار خواهد بود.
 پس از نطفه سنجی در روز هفتم شما باید تخم مرغ  2

گفت      و  گو  به تصاویر زیر توجه کنید و در مورد نحوۀ کار دستگاه اُواسکوپ بحث کنید.
کنید

برای  می تواند  کار  این  همچنین  باشد.  مفید  بعدی 
مسلح  غیر  چشم  با  که  کوچک  ترك  هرگونه  دیدن 
باشد. تخم مرغ های شکسته  نیست مفید  رؤیت  قابل 
بیشتر از بقیه مستعد ابتال به باکتری های مضر هستند 

که این بر توسعه جنین مؤثر است. 

را تا روز چهاردهم رها کنید. در این مرحله شما قادر 
خواهید بود تا هر تخم مرغی که در بار اول در مورد آن 
نامطمئن بودید دوباره چک کنید و آنهایی را که هنوز 

هیچ نشانه ای از رشد ندارند، دور بریزید.
از  از روز شانزدهم یا هفدهم  باید پس   شما  3

نطفه سنجـی خـودداری کنید؛ چـرا کـه در ایـن 
مرحله تخم مرغ نباید جابه جا شود و یا حتی در 
روزهـای منتهی بـه جوجه کشی نباید چرخانده 
شود. عالوه بر این، رشد جنین بسیار زیاد شده و 
داخل تخم مرغ را پر می کند؛ بنابراین دید شما 

بسیار کم خواهد شد.

دستگاه اُواسکوپ
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نحوه کار با دستگاه Ez Scope: دستگاه را روشن و سیم رابط را به نمایشگر رایانه متصل کنید. تخم مرغ 
قابل جوجه کشی را در محل مخصوص قرار دهید و با میکروسکوپ باالی آن، محل دید مورد نظر را تنظیم و 

با بزرگ نمایی بیشتر در نمایشگر سیستم مشاهده کنید.

بخش های مختلف دستگاه ازاسکوپ

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

آماده سازی وسیلۀ 
نطفه یاب

1ـ آماده سازی صحیح دستگاه نطفه یاب
دستگاه

2ـ آماده سازی نسبتاً 
صحیح دستگاه
3ـ آماده سازی 
نادرست دستگاه

شدت نور مناسب و توزیع نور 
یکنواخت

3

شدت نور نسبتاً مناسب و 
توزیع نور نسبتاً یکنواخت

2

شدت نور نامناسب و توزیع نور 
نامناسب

1
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

کار با نطفه یاب
 لباس کار مناسب و تمیز بپوشید. 1

 تعدادی تخم مرغ را از دستگاه جوجه کشي بیرون  2

بیاورید. 
 تخم مرغ ها را روي نطفه یاب قرار دهید و تخم مرغ  3

محل گذاشتن تخم مرغ

محل گذاشتن 
تخم مرغ

دکمه خاموش/ روشن

فعالیت کارگاهی

را بررسی کنید.
بدون  هاي  مرغ  تخم  از  را  دار  نطفه  هاي  مرغ  تخم    ٤

نطفه جدا کنید.
 در سریع ترین زمان ممکن تخم مرغ هاي نطفه دار  ٥

را به دستگاه جوجه کشي بازگردانید.

قبل از استقرار تخم مرغ روی دستگاه های مختلف به تصاویر زیر دقت کنید.

فعالیت کارگاهی

تصویر مقابل را تحلیل کنید.

روز٧
روز1٤
روز 18

اندازه اتاقک هوایی در روزهای 
1٤،٧ و 18 دوره جوجه کشی
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آلودگی و شرایط نامناسب بهداشتی تخم مرغ

و خرابی  فساد  بـه آسانـی سبب  باکتریایی  آلودگی های 
تخم مرغ های قابل جوجه کشی می شوند. برخی از اجرام 
بیماری زا به خـصوص سالمونالها و ویروس ها می توانند 
قبل از تشکیل پوستۀ تخم مرغ به داخل آن انتقـال یابند. 
متداول ترین راه ورود آلودگی به داخل تخم مرغ از طریق 
منافذ موجود روی پوسته و بعد از تخم گذاری است. عوامل 
زمان  از  پس  ساعت   3 مدت  طی  می توانند  ریایی  باکت
تخم گذاری از طریق این منافذ عبور کنند. درصورتی که 
پوستۀ تخم مرغ مرطوب و یا کثیف باشد، ورود باکتری ها 
به داخل تخم مرغ بسیار سریع تر انجام می گیرد. زمانی که 
تخم مرغ از بدن مرغ خارج می شود، درجه حرارتی برابر 
به سرعت سرد می شود.  با دمای بدن مرغ داشته؛ ولی 
این سردشدن سبب کاهش حجم محتویات تخم مرغ به 
میزان کمی می شود. از آنجا که پوستۀ تخم مرغ در این 
حالت دچار انقباض نمی گردد، داخل تخم مرغ حالت خأل 
ایجاد شده و در نتیجه هوا و باکتری ها از طریق منافذ 

موجود روی پوسته به داخل تخم مرغ کشیده می شود و 
موجب تشکیل اتاقک هوایی می گردد. برای جلوگیری از 
آلودگی باکتریایی تخم مرغ هـای جوجه کشی بـاید سریع 

تخم مرغ را تمیز کرد.
تمیز کردن تخم مرغ ها 

تخم مرغ هاي جوجه کشي را نبایـد شست وشو داد. در 
پوسته تخم مرغ بین 6000 تـا 18000 سوراخ ریـز 
وجـود دارد بیشتر این سوراخ ها با الیه ای که به طور 
طبیعی روی پوسته وجود دارد، پوشیده شده اند. این 
الیه ها، در اثر شست وشو از بین می روند و سوراخ های 
پوسته باز می شوند در این حالت، میکروب ها به راحتی 
وارد تخم مرغ می شونـد تـمیز کـردن تـخم مرغ های 
کثـیف بـه وسیله برس نـرم، سمباده،کـارد، سیم های 
ظرفشویی، هر چند اجرا می شود؛ ولی می تواند موجب 
آلودگی تخم مرغ گردد، یک تخم مرغ تمیز تخم مرغی 

است که هیچ وقت کثیف نشده باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

تعیین تخم مرغ های 
نطفه دار )کندلینگ(

1ـ تعیین دقیق دستگاه نطفه یاب
تخم مرغ های نطفه دار
2ـ تعیین نسبتاً دقیق 
تخم مرغ های نطفه دار

3ـ تعیین اشتباه 
تخم مرغ های نطفه دار

نطفه دار بودن همه 
تخم مرغ های کندلینگ شده

3

نطفه دار بودن نسبی همه 
تخم مرغ های کندلینگ شده

2

نطفه دار نبودن تعداد زیادی از 
تخم مرغ های کندلینگ شده

1
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

به هیچ وجه از کاغذ سمبادۀ زبر استفاده نکنید               
براي تمیز کردن پوسته از چاقو و یا تیغه استفاده نشود.

تمیز کردن پوسته با استفاده از سمبادۀ زبر 
موجب تخریب کوتیکول می شود.

فعالیت کارگاهی

مراحل تمیز کردن تخم مرغ های کثیف

 ابزار و وسایل مورد نیاز 
 تخم مرغ  برس  سمبادۀ نرم  شانه به تعداد 

مورد نیاز

مراحل انجام کار
 لباس کار مناسب را پوشیده و به تجهیزات ایمنی  1

و فردی مجهز شوید )کاله، دستکش و...(.
 تخم مرغ ها را درجه بندی کنید. 2

 تخم مرغ هاي غیر قابل جوجه کشی را جدا کنید. 3

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

تمیز کردن 
تخم مرغ های آلوده

1ـ تمیز کردن کامل سمباده نرم ـ دستمال
پوسته تخم مرغ های 

آلوده
2ـ تمیز کردن نسبتاً 
خوب تخم مرغ های 

آلوده
3ـ تمیز کردن بد 
تخم مرغ های آلوده

مشاهده تخم مرغ های کاماًل 
تمیز

3

مشاهده تخم مرغ های نسبتاً 
تمیز

2

1مشاهده تخم مرغ های کثیف
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 تخم مرغ های کمتر آلوده شده را به وسیلۀ برس  ٤

نرم یا سمباده نرم تمیز کنید.
 اجتناب از تمیز و پاك کردن تخم مرغ ها به وسیلۀ  ٥

به سرعت  روش  این  زیرا  کثیف  و  مرطوب  دستمال 
تخم مرغ ها را آلوده می کند.

 از تمیز کردن تخم مرغ های خیلی کثیف خودداری  ٦

کنید زیرا احتمال آلوده شدن آنها وجود دارد.

رعایت اصول ایمنی و بهداشت
 قبل از دست زدن به تخم مرغ ها دست ها شسته و ضدعفوني شوند. 1

 تا حد امکان از دستکش و ماسک استفاده شود. 2

 تخم مرغ های قابل جوجه کشی و غیرقابل جوجه کشی جداگانه جمع آوری شوند )تخم مرغ های نامرغوب و  3

غیراستاندارد از قبیل ترك برداشتۀ بی رنگ و یا دارای لکۀ رنگی، خیلی بزرگ و کوچک و زیاد کثیف را در 
شانه جداگانه جمع آوری کنید(.

 بعد از دست زدن به تخم مرغ ها دست های خود را با استفاده از آب و مادۀ شوینده مؤثر به طور کامل شسته  ٤

و سپس ضدعفونی کنید. 
 احتمال آلودگی تخم مرغ ترك دار بیشتر است بنابراین الزم است این گونه تخم مرغ ها به سرعت مصرف شوند. ٥

عرق کردن تخم مرغ: در صورتی که تخم مرغ از یک محیط سرد به محیط گرم وارد شود عرق می کند و 
باعث افزایش احتمال آلودگی می شود. بنابر این تخم مرغ ها را نباید بالفاصله جابه جا کرد.  

تولیدکنندگان تخم مرغ مجبور به ارزیابی تخم مرغ ها براساس نطفه داری، اندازه و کیفیت آنها هستند. باید 
متوسط وزن تخم مرغ ها را محاسبه و سپس با استانداردهای نژادی مقایسه کرد. تخم مرغ های نامناسب برای 
جوجه کشی )شامل تخم مرغ های شکسته، ترك دار، پوسته نازك، آهکی و ...( را جداگانه بسته بندی کنید. تمام 

اطالعات باید به صورت گزارش روزانه نوشته شود.

فعالیت کارگاهی

فرم های الزم را با توجه به مطالب بیان شده، تهیه کرده و سپس در کالس درس در مورد آن بحث کنید.

نوربینی تخم مرغ های نطفه دار
اغلب جوجه کشی ها قبل از قرار دادن تخم مرغ ها در ستر به منظور حفظ تخم مرغ های ترك دار، آنها را نوربینی 
می کنند. اگر بخواهیم از این روش استفاده کنیم باید تخم مرغ ها، شب قبل از آزمایش سرد نگهداری شوند. 

به این ترتیب دقت عمل دو برابر خواهد شد.
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

مراحل انجام کار
 لباس کار مناسب، دستکش و ماسک بپوشید.  1

 یک شانه تخم مرغ را انتخاب کنید. 2

 شانه را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید. 3

... را  بـا دقت تخم مرغ ها را نگاه کنید و ترك و    ٤

بیابید.
را  مشکل دار  مرغ های  تخم  باید  کار،  با  همزمان    ٥

یافته های خود  ز  ا با عالمت مشخص کرده و سپس 
یادداشت برداری کنید. 

 تخم مرغ ها را در زمان درجه بندي بررسی کنید. ٦

نوربینی )کندلینگ( تخم مرغ های نطفه دار قبل از جوجه کشی

نطفه یابی
مناسب  و  تمیز  کار  لباس  و  بگیرید  دوش    1

جوجه کشی بپوشید.
دستگاه  مجاورت  در  تاریک  اتاق  یک  در  را  کار    2

جوجه کشی انجام دهید.
 تعدادی تخم مرغ انتخاب کنید. 3

 تخم مرغی را جدا کرده و آن را بین انگشت شست  ٤

و سبابه خود نگه دارید.
آن  در  هوا  کیسه  که  )سمتی  مرغ  تخم  هن  پ  سر  ٥

فعالیت کارگاهی

است( را به طور مستقیم در برابر نور قرار دهید.
 همزمان با کار، باید هر تخم مرغ بررسی شده را  ٦

با یک عالمت مشخص و سپس از یافته های خود 
یادداشت برداری کنید. 

می توانید  شما  ترتیب،  این  به  کنید:  قضاوت 
از  حاصل  نتایج  با  را  خود  بازبینی  اولین  نتایج 

نطفه سنجی دوم خود مقایسه کنید.
 سعی کنید به سرعت کار کنید؛ اما نه چنان سریع  ٧

که تخم مرغ در معرض خطر و آلودگی قرار گیرد. 

 تخم مرغ هاي انتخابي را بار دیگر بررسی کنید. ٧

 تخم مرغ هاي حذفي را شناسایی کنید. 8

 این اصول را به خاطر داشته باشید: 9

مرغ  تخم  یک  انتخابی  مرغ  تخم  شانه  یک  ر  د الف( 
حذفی وجود دارد.

ب( در یک شانه تخم مرغ حذفی یک تخم مرغ انتخابی 
وجود دارد.

 لباس خود را تعویض کنید و وسایل را سرجای  10

خود قرار دهید.
 



38

تخم مرغ ها طی 20 تا 30 دقیقه به دستگاه برگشت داده شوند. در این صورت روند نطفه سنجی هیچ 
خطری بر رشد آنها نخواهد داشت.

توجه

 13 لباس های خود را تعویض کنید.
 1٤ در پایان همۀ وسایل مورد استفاده شده را سر جای خود قرار دهید.

 به دنبال عالئمی که نشان دهنده تخم مرغ نطفه دار  8

است، بگردیـد. یک تخم مـرغ مـورد تأیید دارای یک 
جنین با رشد موفق است.

با  را  مرغ  تخم  بودن یک  یید  تأ مورد  شما می توانید 
استفاده از نشانه های زیر تعیین کنید:

مرکز  از  یافته  گسترش  ی  خون های  رگه  وجود  الف( 
تخم مرغ به سمت اطراف.

ب( با وسیله نطفه سنج ضعیف تر، شما ممکن است فقط 
پایینی  نیمۀ  دیدن  اصطالح  ه  ب و  به نطفه سنجی    قادر
تـخم مرغ )کیسه هوا( و نیمه تیره تـر بـاالیی تـخم مرغ 

)جنین درحال رشد( باشید.
ج( با یک وسیله نطفه سنجی )َکندلِر( خوب، شما قادر به 
دیدن طرح کلی تاریک جنین در مرکز شبکۀ رگه های 

خونی خواهید بود.
 به دنبال نشانه های توقف رشد تخم مرغ بگردید.  9

به  تخم مرغ ها رشدشان در یک مرحله ای  از  برخی 
بسیار  نه  نشا دالیل مختلف )ظهور یک حلقه خونی 

قطعی است( متوقف می گردد.
باشید.  ناباروری تخم مرغ  از  نشانه هایی  به دنبال    10

یک تخم مرغ نابارور، تخمی است که هرگز بارور نشده 
است و هیچ شانسی برای توسعه و رشد جنین ندارد. 
شما می توانید با استفاده از نشانه های زیر  بگویید که 

آیا یک تخم مرغ  نابارور است یا نه:
الف( تخم مرغ ها دقیقاً به همان شکلی هستند که قبل 
از قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی به نظر می رسید.
ب( داخل تخم مرغ نسبتاً روشن به نظر می رسد، بدون 
قابل  خونی  حلقۀ  یا  و   رگ های خونی  ریک، تا نقاط 

مشاهده.
 اگر شما مطمئن نیستید، فعاًل تخم مرغ را دور نریزید.  11

اگر این کار را انجام دهید، ممکن است تخم مرغی سالم 
را هم دور بریزید.

باز  دستگاه  به  را  مرغ ها  تخم  کار،  پایان    از پس   12

گردانید.

در نطفه یابی تخم مرغ ها دقت و وسواس داشته باشید تا وقت و نیروی انسانی و سرمایه هدر نرود. اخالق 
حرفه ای

تخم مـرغ هـا را قبـل از انتقـال بـه داخـل دستگاه و در زمان 
جوجه کشی نـطفه بینی کنید. اگر قبل از قرار دادن در داخل 
دستگاه جوجـه کشی، روی پـوسته تـخم مرغ هر گونه ترك و 
آن را جدا کنید و می توانید  شکستگی مشاهده کردید، فوراً 

این تخم مرغ ها را به فروش برسانید. 

نطفه سنجی تخم مرغ قهوه ای یا خال دار با پوسته تیره در زیر نور شفاف مشکل تر خواهد بود. بیشتر 
بدانیم

بهترین زمان براي نور بیني 5 الي 6 روزگي 
مي باشد. تخم مرغ های مشکوك را دوباره در 
روز چهاردهم بررسی کنید. اگر هنوز هیچ 
نشانه ای از رشد وجود نداشت و یا اگر در 
نهایت یک حلقه خونی تشکیل شد. شما 
می توانید آنها را دور بیندازید.
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انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی

فعالیت کارگاهی

ثبت اطالعات تخم مرغ نطفه دار

 جداول مربوط   امکانات نوشت افزاری   ابزار و وسایل مورد نیاز  

 مراحل انجام کار
 از انبار نگهداری تخم مرغ در مرغداری هنرستان بازدید کنید. 1

 جدول زیر را با استفاده از اطالعات جمع آوری شده تکمیل کنید. 2

تاریخ ورود 
به انبار

میزان 
تخم مرغ 
ورودی به 

انبار

محل تهیه 
تخم مرغ

تاریخ 
درجه بندی 

تخم مرغ

تعداد 
تخم مرغ های قابل 

جوجه کشی

تعداد 
تخم مرغ های 

غیر قابل 
جوجه کشی

میانگین 
وزن 

تخم مرغ ها

مراقب باشید: تخم مرغ ناباروری که مدتی داخل ماشین جوجه کشی قرار گرفته است برای خوردن استفاده 
نکنید و به فروش نرسانید. آنها دیگر تازه نیستند و می توانند شما را بیمار کنند.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

1ـ ثبت دقیق آمارفرم های مربوطهمستند سازی
2ـ ثبت نسبتاً دقیق 

آمار
3ـ ثبت آمار با دقت 

پایین

3تعداد صحیح تخم مرغ ها

2تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ ها

1تعداد نادرست تخم مرغ ها
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ارزشیابی شایستگی نطفه یابی

شرح کار:
1ـ راه اندازی وسیله نطفه یاب طبق اصول فنی

2ـ تمیز کردن تخم مرغ های آلوده
3ـ نطفه یابی صحیح

استاندارد عملکرد: 
دقت در نطفه یابی تخم مرغ

شاخص ها:
آماده سازی وسیله نطفه یابی

جداسازی تخم مرغ های نطفه دار سالم از تخم مرغ های بی نطفه و شکسته
تمیز کردن تخم مرغ های نطفه دار از آلودگی ها به وسیله  سمباده فرم

فروش تخم مرغ سالم بدون نطفه به مراکز فروش
ثبت آمار مربوط به تخم مرغ های نطفه دار

انتخاب تخم مرغ قابل جوجه کشی از نظر ظاهری )شکل، وزن و ...(

شرایط انجام کار: 
تهیه نطفه یاب

تهیه تخم مرغ های نطفه دار
در اختیار داشتن کارگر ماهر برای نطفه یابی

ابزار و تجهیزات: 
دستگاه نطفه یابی ـ سمباده نرم ـ دستمال ـ فرم های مربوط به ثبت آمار ـ کارتن های بسته بندی تخم مرغ های بدون نطفه و غیر قابل جوجه کشی ـ شانه 

پالستیکی تخم مرغ

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی وسیله نطفه یاب1
2تعیین تخم مرغ های نطفه دار )کندلینگ(2
2تمیز کردن تخم مرغ های آلوده3
2مستندسازی4
1فروش تخم مرغ های بدون نطفه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری 

مدیریت مواد و تجهیزات
تفکر انتقادی

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 3



فصل 2

مدیریت جوجه کشی

داشتن تجهیزات خوب جوجه کشی باعث افزایش بازدهی جوجه کشی خواهد شد، چون نه تنها توانایی جوجه درآوری تخم مرغ ها 
بهبود می یابد، بلکه نیروی کاری کمتری هم به کار می رود و هر دو اینها در راندمان تولید نقش دارند. تولید جوجه باید سودآور 
باشد. بنابراین هر مسئله ای حتی اگر کم اهمیت باشد باید رعایت گردد تا بیشترین بازدهی به دست آید. دستگاه جوجه کشی 
از دو بخش ستر و هچر تشکیل شده است که مدت زمان الزم برای قرار دادن تخم مرغ های نطفه دار و چرخش آنها در داخل 
دستگاه ستر تا آماده شدن جوجه برای خروج از تخم مرغ در دستگاه هچر را فراهم می کند. هم اکنون تعداد زیادی دستگاه های 
جوجه کشی به ظرفیت ای 70 تا 100 هزار تخم مرغ در هر نوبت در مؤسسات جوجه کشی بخش های دولتی و خصوصی به تولید 
جوجه یکروزه می پردازند. روش های ارزیابی کمی و کیفی در جوجه ها برای تشخیص موفقیت هچ در کارخانه جوجه کشی الزامی 

است.
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واحد یادگیری 4 

کار با دستگاه ِسِتر

آیا تا به حال پی برده اید؟

 کدام مواد شوینده در شست وشوی دستگاه ستر استفاده می شود؟ 1
 کدام مواد ضدعفونی کننده در شست وشوی دستگاه ستر استفاده می شود؟ 2

 برای تنظیم دستگاه ستر چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ ٣
 چه روش هایي برای انتقال تخم مرغ به شانه ستر وجود دارد؟ 4

 گازدهی تخم مرغ ها و ستر به چه روشی انجام می شود؟ ٥
 فرم الزم جهت ثبت اطالعات دستگاه ستر دارای چه شاخص هایی است؟  ٦

هـدف از ایـن بخش شست وشو، ضدعفونی، گـازدهی و تنظیم دستگاه ستر و سپس چیدن تـخم مـرغ ها در 
دستگاه ستر و ثبت اطالعات است. مدت دوره جوجه کشی برای تمامی پرندگان یکسان نیست. مدت زمان 
این دوره برای تخم نطفه دار مرغ 21 روز و برای تخم شترمرغ 42 روز است. از این 21 روز )برای جوجه کشی 
تخم مرغ(، 18 روز اولیه را ستر می نامند. در دوران ستری، نطفه داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده و برای 
خروج از پوسته آماده می شود. با گذشت زمان دستگاه های ستر تحت تأثیر پیشرفت های مختلفی قرار گرفته 
و اختصاصی تر شده اند. دارای کنترل کننده های پیشرفته بوده و چرخش تخم مرغ ها در آن به طور خودکار 

انجام می شود. 
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه ستر را مطابق دستورالعمل راه اندازی 
و کنترل کنند. 
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مدیریت جوجه کشی

        غیربارور                       روز1                          روز 2                       روز ٣                         روز4                          روز٥

* عدم وجود نشانه ای 
از رشد

* سیر تکامل به وضوح *ظهور عالئم رشد
دیده می شود. 

*ظهور عروق خونی

* ضربان قلب
*وضوح عروق خونی

*تجمع رنگدانه 
در چشم

* پیدایش آرنج و زانو

              روز ٦                            روز 7                              روز 8                                    روز 9                            روز10    

*پیدایش نوک
*شروع حرکات ارادی

* شیارهای پر دیده *شروع رشد تاج
می شود.

*نوک باال و پایین از نظر 
طولی برابر می شود.

*جنین کم کم شبیه پرنده 
می شود.

*مشخص شدن محل دهان

*دندانک کاماًل 
مشخص می شود. 

            روز 11                             روز 12                               روز 1٣                              روز 14                               روز1٥

*دندانه شدن تاج
*پرهای دم به وضوح 

دیده می شود.

*انگشتان پا کاماًل 
شکل گرفته

*ظاهر شدن پرهای 
اولیه

*پیدایش کرک پرها
*پوشیده شدن بدن با 

پرهای نرم

*چرخش جنین و قرار 
گرفتن سر

*در انتهای بزرگ 
تخم  مرغ

*کشیدن امعا و احشا به 
داخل محوطه شکمی

             روز 1٦                               روز 17                             روز 18                              روز 19                            روز20   

*پوشش کامل بدن توسط 
پرها

 *البومین تقریبًا جذب 
شده

*کاهش مایع آمنیوتیک
* سر پایین پاها قرار 

گرفته

*رشد جنین تقریبًا 
کامل شده

*کیسه زرده هنوز در 
خارج بدن است. سر در 

زیر بال راست

*کیسه زرده به داخل 
بدن کشیده شده

 *مایع آمنیوتیک کاماًل 
جذب شده            
*جنین بیشتر فضای 
تخم مرغ را اشغال کرده 
)به غیر از کیسه هوایی(

*کیسه زرده به طور 
کامل به داخل بدن 

کشیده شده
  *جنین تبدیل به جوجه 

شده  
*جنین پوسته داخلی و 
خارجی را نوک می زند.
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براساس نوع ماده آالینده، سختی آب، درجه حرارت 
وضعیت  نیز  و  نظر  مورد  سطوح  کاربرد،  شیوه  و 
فاضالب، از مواد مختلفی می توان برای شست وشوی 

ستر استفاده کرد. 
برای دستیابی به قدرت جوجه درآوری باال و تولید 

حفظ  ستر  بهداشت  باید  سالم  و  قوی  جوجه های 
تجهیزات  و  فضاها  کلیه  منظور  این  برای  شود. 
قبل از به کارگیری باید از هر گونه آلودگی پاک و 

ضدعفونی شوند.

شست وشو و ضدعفوني ستر قبل از چیدن تخم مرغ ها براي سالمت هچ بسیار اهمیت دارد.

مواد پاک کننده مورد استفاده در شست وشوی ستر

 پایه و اساس ترکیبات شست وشو دهنده را پاک کننده ها تشکیل می دهند. 
 انواع مختلفی از این مواد در بازار موجود است. 

 از پاک کننده های مخصوص لباس شویی نباید استفاده شود. 
 اگر پاک کننده کف می کند باید از محلول های ضد کف به آب شست وشو دهنده اضافه شود.

از عوامل مؤثر در بازدهي ماشین هاي جوجه کشي رعایت اصول بهداشت قبل، حین و بعد از پایان دوره 
جوجه کشي است. پس از پایان هر دوره جوجه کشي، باید دستگاه ستر نظافت، شست وشو و ضدعفوني 

شود. 

شست وشو و ضد عفوني دستگاه ستر

 از چه ترکیباتی می توان جهت شست وشوی ستر استفاده نمود؟ تحقیق 
کنید

هر مادۀ تجاری شوینده )دترجنت( ممکن است از 2 
تا 15 ترکیب مختلف از مواد فوق تشکیل شده باشد. 
درجوجه کشی  مناسب  شویندۀ  مواد  انتخاب  برای 

اثر  دارای کمترین  و  مالیم ترین، کم خطرترین  باید 
فرسایش، در نظر گرفته شود.
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مدیریت جوجه کشی

شست وشوی دستگاه ستر

 مایع شست وشو  برس   اسکاچ   لباس کار  ابزار و وسایل مورد نیاز 

فعالیت کارگاهی

 دستگاه را با آب تحت فشار و ولرم شست وشو دهید. ٥
 راک ها و سینی ها را به طور کامل بشویید. ٦

 پس از خشک شدن دستگاه آن را ضدعفونی کنید. 7

مقدار پاک کننده مورد استفاده به سختی آب بستگی دارد. هرچه مقدار مواد معدنی آب بیشتر باشد 
باید از مقدار بیشتری پاک کننده استفاده کرد.

نکته مهم

گاهی اوقات برای کاهش عوامل بیماری زا، به آب شست وشو، مواد ضدعفونی اضافه می کنند. به طور 
مثال افزودن محلول های حاوی کلر که به آهستگی کلر آزاد می کنند.

نکته مهم

برای کنترل آلودگی در کارخانه جوجه کشی باید یک برنامۀ بهداشتی اعمال شود و نتایج آن به وسیله انجام 
آزمایش های استاندارد ارزیابی شود.

شست وشوی دستگاه ستر

مراحل انجام کار
 لباس مناسب برای شست وشوی دستگاه ستر بپوشید که در صورت خیس شدن مشکلی ایجاد نکند. 1

 دستگاه را به طور کامل تخلیه کنید، راک ها و وسایل قابل انتقال را به بیرون ستر ببرید. 2
 ستر را کاماًل تمیز جارو کنید. ٣

 ستر را با مواد پاک کننده )اسکاچ، برس سیمی  و مایع شست وشو دهنده( بشویید. 4
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دستورالعمل  طبق  دقیقاً  باید  ضدعفونی کننده  مواد   
کارخانۀ سازنده مصرف شود. این گونه مواد همیشه بی خطر 
نبوده و اکثراً سمی می باشند و باید با دقت حمل و استفاده 

شود.
 کارکنان کارخانه باید به خوبی با نحوۀ حمل، نگهداری 

و استفاده از مواد ضدعفونی کننده آشنا باشند.
کارخانه  از  را  مواد  این گونه  مصرف  طریقۀ  همواره   
سازنده دریافت و بر طبق توصیه های کارخانه عمل شود.
از جنبه هـای  د  بای سرپرست کارخانۀ جوجه کشی   

بهداشتی و اقدامات ایمنی دربارۀ کاربرد مواد ضدعفونی 
به خوبـی مطلع بـوده و کلیه کارکنان نیز به آن عمل 
کنند، بنابراین  آموزش کارکنان در مورد نحوۀ استفاده 

از مواد ضدعفونی الزامی است. 
 آگاهی از فهرست مواد ضدعفونی کننده مجاز هر 

کشور ضروری است.
مـاده  حساسیت،  آزمـایش  دادن  انـجـام  بـا   

ضدعفونی کننده مؤثر را مصرف کنید.

فعالیت کارگاهی

مراحل ضدعفونی دستگاه ستر
 قبل از به کارگیری هر گونه مواد ضدعفونی کننده باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد. برای مثال راک ها 

و سینی های ستر باید قبل از ضدعفونی شدن، به خوبی با آب و مواد پاک کننده شسته شوند.
 محلول ضدعفونی را طبق توصیه کارخانه سازنده آماده کنید.

 ماده ضدعفونی تهیه شده را داخل دستگاه محلول پاش ریخته و دستگاه ستر را ضدعفونی کنید.
 راک ها و سینی تمیز ستر را با مواد ضدعفونی کننده ترجیحاً با ترکیبات چهارتایی آمونیوم ضدعفونی کنید. 

 سپس با گاز فرمالدئید )فرمالین + پرمنگنات( دود داده شوند.
 وسایل مختلف دیگر را مانند سینی های ستر و هچر، گاری های حمل تخم مرغ و جوجه و ... را به این روش به طور 

کامل ضدعفونی کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

شست وشوی 
دستگاه ستر

مواد شوینده
لوازم شوینده

1ـ شست وشوی کامل 
دستگاه با دقت زیاد

2ـ شست وشوی نسبتاً 
نسبتاً  دقت  با  کامل 

زیاد
3ـ شست وشوی ناقص 

و با دقت کم

3عدم مشاهده آلودگی در دستگاه های ستر

2مشاهده آلودگی جزئی در دستگاه ستر 

1مشاهده آلودگی جزئی در دستگاه ستر

ضدعفونی دستگاه ستر
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راک ستر

ضدعفونی راک ها و دستگاه ستر

هرگونه سهل انگاری در انجام مراحل ضدعفونی دستگاه ستر منجر به کاهش شدید جوجه درآوری و 
ضرر اقتصادی خواهد شد. 

توجه

آیا می توان از گاز ازن به عنوان جایگزین فرمالین برای ضدعفونی تخم مرغ ها استفاده نمود؟ تحقیق 
کنید
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از  درصد   5 اکسیژن  غلظت  در  کاهش  درصد   1 ازای  به  است.  درصد   21 موردنیاز  اکسیژن  غلظت 
کاهش  موجب  اکسیژن  فشار  کاهش  دلیل  به  ارتفاع  افزایش  می شود.  کاسته  جوجه  درآوری  میزان 

جوجه درآوری می شود.

نکته مهم

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

ضدعفونی دستگاه 
ستر

مواد ضدعفونی 
لوازم ضدعفونی

کامل  ضدعفونی  1ـ 
باال دقت  با  دستگاه 

نسبتاً  ضدعفونی  2ـ 
دقت  با  دستگاه  کامل 

باال نسبتاً 
3ـ شست وشوی ناقص 

با دقت پایین

3بار میکروبی کم در دستگاه ستر

2بار میکروبی نسبتاً کم در دستگاه ستر

1بار میکروبی زیاد در دستگاه ستر

راه اندازی سترها 

در طبیعت اکثر پرندگان پس از یک دوره تخم گذاری، 
به جوجه  تبدیل  تا    بر روی تخم های خود خوابیده 
و  طبیعت  از  الهام  با  جوجه کشی  ماشین  شوند. 
کاماًل  و  مصنوعی  به صورت  کرچ  مرغ  رفتارهای 

است. شده  ساخته  موفقیت آمیز 
شرایط فیزیکی مطلوب جهت رشد مناسب جنین به 

شرح زیر است:
 تهویه یا تبادل گازی کافی 1

 درجه حرارت مناسب 2
 رطوبت مناسب ٣

 چرخش منظم تخم مرغ ها 4
 در دستگاه های جوجه کشی تولید شده توسط کارخانه های 
مختلف، ظرفیت دستگاه، تناوب چیدن تخم مرغ ها )مثاًل 
یک یا دو بار در هفته( و وضعیت چیدن تخم مرغ ها در 
بق  ط باید    را دستگاه ها  ست.  ا وت  متفا ماشین،  داخل 
نظیمات  ت و  مود  ن راه اندازی  نها  آ ان  سازندگ های  توصیه 

آنها را تغییر نداد.

1. تهویه
الف( سترها معموالًً هوای تازه را از اتاقی که در آن قرار 
از  و مقداری  اکسیژن  تازه،  این هوای  دارند می گیرند. 
تأمین می کند.  را  نیاز تخم مرغ ها  رطوبت نسبی مورد 
همچنین گازکربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط 

تخم مرغ ها نیز با هوا خارج می شود.
ب( میزان ورود هوا به سترها باید 13/52 متر معکب 

در ساعت برای هر 1000 عدد تخم مرغ باشد. 
ج( همه سترها یک منبع تأمین کننده رطوبت دارند 
که می تواند سطوح مختلف رطوبت نسبی را کنترل 
کمی  رطوبت  معموالًً  سترها  به  ورودی  ی  هوا   کند.
دارد. درجه حرارت هوای ورودی به ستر باید 27ـ24 

درجه سانتی گراد باشد.
د( سترهای چند مرحله ای احتیاج به یک مقدار هوای 
باید  به سترها  این میزان هوای ورودی  دارند.  ثابت 
طوری تنظیم شود تا مقدار گازکربنیک در داخل ستر 

از حد 0/4 درصد تجاوز نکند.
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2. حرارت
غیرطبیعی شدن جوجه ها  یا  و  کاهش جوجه درآوری  باعث  ماشین جوجه کشی  در حرارت  نوسان  هرگونه 
می شود. اثرات سوء کاهش حرارت به مراتب بیشتر از اثرات حرارت بیش از حد است. به عنوان مثال درصورتی 
بنابر  افزایش تلفات رخ می دهد. دمای دستگاه های مختلف  که دما به مدت 3 ساعت در 42 درجه بماند، 
توصیه کمپانی ها ممکن است کمی متفاوت باشد و دمای بیشتر و کمتر از آن موجب کاهش جوجه درآوری 

و کاهش کیفیت جوجه می شود.
باال مرگ و میر جنینی بیشتر و پوست  از تبخیر شدید آب جلوگیری شود. در دمای  باید  درسه روز آخر 
جنین های تلف شده اغلب پرخون و قرمز است و بسیاری از جوجه ها زودتر از موعد خارج می شوند. کاهش 
دمای دستگاه جوجه کشی باعث خروج نامنظم جوجه ها و تأخیر در هچ می شود و ناف جوجه ها به خوبی بسته 

نمی شود و  موجب زیاد شدن عفونت ناف می شود.

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

بحث کنید

نمودار را با راهنمایی هنرآموز خود تفسیر کنید.
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میانگین زمان هچ )روز(

  درجه حرارت     

درصد هچ

٣. رطوبت
در طی جوجه کشی از طریق منافذ موجود روی پوسته تخم مرغ رطوبت از دست می رود. میزان از دست دادن 

رطوبت بستگی به تعداد و اندازه منافذ دارد.

با توجه به نمودار به سؤال زیر پاسخ دهید:
 سؤال: بهترین جوجه درآوری زمانی حاصل می شود که تخم مرغ ها در طی 18روز اول دورۀ جوجه کشی چند 

درصد از وزن خود را از دست بدهند؟
رطوبت در ستر 60 درصد و در داخل هچر 75-65 درصد توصیه می شود. 
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میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی جوجه کشی 

  روز

  کاهش وزن %

درباره اثر افزایش و کاهش رطوبت دستگاه جوجه کشی بر جوجه درآوری تحقیق کنید و سپس جدول 
زیر را کامل کنید.

نتایجمیزان رطوبت

؟رطوبت زیاد

؟رطوبت کم 

تحقیق 
کنید

4. چرخش تخم مرغ ها
وضعیت قرار گرفتن تخم مرغ ها: سر پهن تخم مرغ ها به طرف باال باشد )اگر سر باریک باال باشد 10 درصد 
جوجه درآوری کاهش و 40 درصد کیفیت جوجه ها پایین می آید( و طی دوره جوجه کشی تخم مرغ ها باید 
در ستر چرخش داده شوند. این عمل از چسبیدن جنین به غشاهای پوسته جلوگیری و به توسعه غشاهای 
جنینی کمک می کند. با توجه به اینکه حرارت تولیدی جنین با رشد آن افزایش می یابد چرخش منظم به 
جریان هوا و خنک شدن تخم مرغ کمک می کند. در ستر هر ساعت یا هر سه ساعت باید 90 درجه چرخش 

صورت گیرد.
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فعالیت کارگاهی

تنظیمات دستگاه ستر

مراحل انجام کار
 درجه حرارت و رطوبت مناسب دستگاه را تنظیم  1

کنید.
خواباندن  دورۀ  طی  در  باید  الزم  سرویس هاي    2

تخم مرغ انجام گیرد.
 روی در برخی از سترها، نمایشگر درجه حرارت  ٣
این  از  برای مطمئن شدن  و رطوبت نصب می شود. 
که آیا آنها دما و رطوبت را درست نشان می دهند یا 

نه؟ یک دماسنج و رطوبت سنج نیز به صورت دستی 
داخل ماشین جوجه کشی قرار دهید و مقادیر آن را با 

مقادیر صفحۀ نمایشگر کنترل کنید.
 درجۀ حرارت و رطوبت را هر ساعت یکبار از روی  4

صفحه دستگاه بررسی کرده و یادداشت کنید.
 هر 3 ساعت یکبار در دستگاه را باز کرده و سپس  ٥
تهویه، درجه حرارت و رطوبت را )با استفاده از دماسنج 
و رطوبت سنجی که داخل دستگاه گذاشته اید( بررسی 

کنید. 

انجام سرویس های الزم در دستگاه های ستر تابلو کنترل

چرخش تخم مرغ در دستگاه ستر
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روش هاي انتقال تخم مرغ به شانه ستر

 مراحل انجام کار
1 انتقال دستي

فعالیت کارگاهی

2 انتقال نیمه خودکار
 انتقال تمام خودکار ٣

٣. انتقال تخم مرغ به شانه ستر به 
روش خودکار

1. انتقال تخم مرغ به شانه 
ستر به روش دستی

2. انتقال تخم مرغ به شانه ستر به روش 
نیمه خودکار

   گاري ستر با تخم مرغ های چیده شدهانتقال شانه ها به گاري ستر

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

تجهیزات وابسته تنظیم دستگاه ستر
به دستگاه ..... 

)حسگرها(
لوازم کنترلی

1ـ تنظیم دقیق دستگاه 
ستر

دقیق  نسبتاً  تنظیم  2ـ 
ستر دستگاه 

با  دستگاه  تنظیم  3ـ 
کم دقت 

3ایجاد دما، رطوبت مناسب

2ایجاد دما و رطوبت نسبتاً مناسب

1ایجاد دما و رطوبت نامناسب
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چیدن تخم مرغ ها در سینی های ستری

 مراحل انجام کار
 دست ها را با محلول ضدعفونی کننده، ضدعفونی  1

کنید.
 از قرار دادن تخم مرغ های ترک خورده و یا بد شکل  2

درون دستگاه خودداری کنید.
 تخم مرغ ها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح  ٣

تیز آن رو به پایین باشد.
 برای قراردادن هر نوع تخم مرغ از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده است استفاده کنید. 4

 دقت هرچه بیشتر کارگران در زمان چیدن تخم مرغ ها، ضروری می باشد. ٥
 تخم مرغ های درجه 2 در راک های ستری جداگانه قرار داده شوند.  ٦

تا در هنگام گردش،  قرار گیرند  افقی  به صورت  بگذارید که ردیف ها  را طوری داخل دستگاه ستر  شانه ها 
تخم مرغ از شانه خارج نشود.

فعالیت کارگاهی

گازدهی تخم مرغ ها

 مراحل انجام کار
 پس از چیدن تخم مرغ ها در راک ستری و قبل از انتقال به سالن ستر، راک ها به سالن دیگری تحت عنوان 
اتاقک گاز منتقل شده و در آنجا با نسبت x 1 از گاز فرمالدئید در دمای 24 درجه سانتی گراد به مدت20 

دقیقه دود داده می شوند.

فعالیت کارگاهی

ضدعفوني تخم مرغ ها با مواد 
ضدعفوني کننده کف زا

دود دادن تخم مرغ ها قبل از انتقال به ستر
گاز فرمالدئید97 تا 99 درصد از 

میکروارگانیسم های روی پوسته را از بین می برد.

به عمل انتقال تخم مرغ ها 
به دستگاه ستر، خواباندن 

مي گویند.
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ضدعفوني دستگاه ستر بدون تخم مرغ با گاز

 مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. در زمان شروع دود دادن حتماً از ماسک ضدگاز و دستکش استفاده کنید. 1

 وسایل مورد نیاز )فرمالین و پرمنگنات به میزان مورد نیاز، ظرف مناسب( را آماده کنید. 2
 حرارت )دمای 25 درجه سانتی گراد( و رطوبت )75 درصد( مناسب را تأمین کنید. ٣

 ابتدا پرمنگنات سپس فرمالین را داخل ظرف اضافه کنید. 4
 بالفاصله پس از ریختن فرمالین محل را ترک کنید. ٥

 30 دقیقه صبر کنید تا گاز اثر کند.  ٦
 بعد از زمان مورد نظر هواکش ها را روشن کرده و در ها را باز کنید. 7

چیدن تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی: به منظور جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی تخم مرغ ها نباید 
بالفاصله از اتاق نگهداری به داخل دستگاه ستر منتقل شوند بلکه باید قبل از چیدن در ستر در سالن ستر 
گرم شوند که به این عمل پیش گرم کردن می گویند. دمای مناسب پیش گرم 27ـ24 درجه سانتی گراد است. 
جریان مناسب هوا نیز در شرایط پیش گرم الزم است. زمان الزم 12ـ6 ساعت است و )بسته به جریان هوا( 

رطوبت نسبی پیش گرم 65 ـ 55 درصد در نظر گرفته می شود.

فعالیت کارگاهی

سردخانه بعد گرید

اتاق پیش گرم

سالن ستر

دستگاه های 
ستر

اتاق  درجه بندی تخم مرغ

اتاق دود

 الف( در رابطه با محاسن پیش گرم کردن تخم مرغ ها گفت وگو کنید.
ب( دربارۀ شکل باال بحث کنید.

گفت      و  گو 
کنید

قسمتی از کارخانه جوجه کشی
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انتقال تخم مرغ ها به ستر

 مراحل انجام کار
 تخم مرغ های درجه بندی شده را به داخل شانه های  1

ستر انتقال دهید.
 راک های ستر را که حاوی تخم مرغ های جوجه  2
کشی هستند به مدت 12ـ6 ساعت به اتاق پیش گرم 

انتقال دهید.
 دود دادن تخم مرغ ها قبل از انتقال به ستر در اتاق  ٣

فعالیت کارگاهی

دود الزامی  است.
 بعد از دود دادن هواکش ها را روشن کنید تا دود  4

خارج شود.
قبل  از  را  ستر  دستگاه  رطوبت  و  حرارت  درجه    ٥

تنظیم کنید.
ستر  به  به آرامی   را  ها  مرغ  تخم  حاوی  راک های    ٦

انتقال دهید.
ها،  مرغ  تخم  وزن  میانگین  ستر،  به  انتقال  تاریخ    7
تعداد راک ها و تخم مرغ های انتقالی را یادداشت کنید. 

 عوامل مؤثر بر طول دورۀ جوجه کشی

دستگاه  مـختص  معموالً  ستر  دمـای  ستر:  دمای    1
مربوطه می باشد. ولی جهت دستیابی به یک زمان مناسب 
برای خروج جوجه ها می توان زمان چیدن تخم مرغ ها را 
اصالح  تخم مرغ ها  اندازۀ  و  با سن  متناسب  در دستگاه 
نمود. با کاهش درجه حرارت انکوباتور زمان جوجه کشی 

افزایش می یابد.

ذخیره سازی  زمان  افزایش  با  ها:  مرغ  تخم  سن    2
تـخم مـرغ زمـان جـوجـه کشی افـزایش می یـابد اگر 
تخم مرغ ها بیش از 6 روز ذخیره شوند به ازای هر روز 
ذخیره اضافی تخم مرغ، زمان جوجه کشی 1 ساعت 

افزایش می یابد.
 انـدازه تـخم مـرغ: تـخم مرغ های بزرگ تر زمان  ٣

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

چیدن تخم مرغ ها 
در دستگاه ستر

دستگاه ستر
وسایل جانبی 
دستگاه ستر

شانه های  چیدن  1ـ 
با دقت  داخل راک ها 

زیاد
2ـ چیدن شانه ها داخل 

راک ها با دقت کم

دیدگی  صدمه  و  شکستگی  عدم 
در  نطفه دار حین چیدن  تخم مرغ های 

ستر

3

کم  بسیار  صدمه دیدگی  و  شکستگی 
تخم مرغ های نطفه دار حین چیدن در 

ستر

2

شکستگی و صدمه دیدن تخم مرغ های 
نطفه دار حین چیدن در ستر

1
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  فرم الزم جهت ثبت اطالعات دستگاه ستر را تهیه کنید.

فرم ثبت اطالعات ستر

مالحظاتچرخش )چپ / راست(رطوبتدرجۀ حرارتشمارۀ سترساعت

1

2

3

4

24

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

ثبت آمار
 آمارهای کارخانۀ جوجه کشی با سه هدف تهیه می شوند:  1

الف( کمک به تصمیم گیری روزانه و هفتگی مدیریت جوجه کشی.

دمای داخل ستر بر اساس دماسنج خشک 37/8ـ37/2 درجه سانتی گراد )100ـ 98/5 درجه فارنهایت( 
و رطوبت نسبی 60 درصد است. تخم مرغ ها به مدت 18 روز در ستر باقی می مانند.

نکته مهم

های  مرغ  تخم  )برای  دارند.  بیشتری الزم  جوجه کشی 
بیش از 50 گرم به ازای 2/5 گرم افزایش وزن تخم مرغ 

طول جوجه کشی 30 دقیقه افزایش می یابد(.
 فصل: تخم مرغ های تولید شده در فصول گرم  نسبت  4

به فصول سرد دوره جوجه کشی کوتاه تری دارند.
 ضخامت پوسته: تخم مرغ های با پوسته ضخیم تر  ٥

دوره جوجه کشی طوالنی تری دارند.
 بیماری: بیماری های خاص و استرس های وارده به  ٦

گلۀ مادر، دوره جوجه کشی را طوالنی تر می کند.
 رطوبت: افزایش رطوبت دستگاه ستر باعث طوالنی تر  7

شدن دوره جوجه کشی می شود.
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ب( تنظیم جریان ورود تخم مرغ و خروج جوجه از کارخانه جوجه کشی.
ج( کمک به اتخاذ تصمیمات کلی در مورد سیستم کارخانه جوجه کشی.

 جهت دستیابی به اهداف فوق در دو زمینه کلی باید آمارگیری انجام پذیرد: 2
الف( آمار مربوط به گله های مادر 

تعداد  جوجه درآوری،  درصد  باروری،  مثل  جوجه کشی  دستگاه های  بازدهی    به مربوط  آمار  همچنین  ب( 
جوجه های وازده، تخم مرغ های فاسد و ...

 برگه های آمارگیری باید دارای خصوصیات زیر باشند: ٣
الف( تکمیل کردن آن آسان باشد.

ب( تفسیر آن به راحتی صورت گیرد.
ج( مقایسه آنها با نتایج مورد انتظار امکان پذیر باشد.

 تجزیه و تحلیل آمارها و نتایج آن در اداره دستگاه های جوجه کشی و یافتن اختالف های موجود بین آمارهای  4
واقعی و نتایج مورد انتظار کمک زیادی به سرپرست جوجه کشی می کند.

 بررسی آمارهای گله بعد از هر هچ، مشکالت موجود را به خوبی مشخص کرده و در نتیجه می توان این  ٥
اشکاالت را در مراحل اولیه برطرف کرد. 

 آمار جداگانه هر دستگاه را نیز می توان با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای ثبت کرد. ٦
 یک گزارش مناسب از وضعیت جنین، اطالعات الزم جهت ارزیابی جوجه کشی را فراهم می کند. 7

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

و فرم های مربوطثبت اطالعات آمار  دقیق  ثبت  1ـ 
اطالعات

دقیق  نسبتاً  ثبت  2ـ 
اطالعات و  آمار 

3ـ ثبت آمار با دقت پایین

3تعداد صحیح تخم مرغ ها

2تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ ها

1تعداد نادرست تخم مرغ ها
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ارزشیابی شایستگی کار با دستگاه ستر 

شرح کار:
1ـ شستن دستگاه ستر، لوازم و سالن های مربوط به ستر

2ـ ضدعفونی دستگاه ها براساس دستورالعمل قید شده روی محصول

استاندارد عملکرد: 
کنترل دقیق دستگاه ستر

شاخص ها:
شستن دستگاه ستر و لوازم جانبی و سالن های مربوط به ستر

ضدعفونی کردن دستگاه ستر و سالن های مربوطه
تنظیم و کنترل چرخش تخم مرغ ها در دستگاه ستر

تنظیم دما، رطوبت و تهیه دستگاه ستر و کنترل مداوم آنها
چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر

شرایط انجام کار: 
شست وشوی دستگاه ستر

ضدعفونی دستگاه ستر
تنظیم دستگاه ستر

چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر
ثبت اطالعات

ابزار و تجهیزات: 
دستگاه بستر ـ لوازم جانبی ـ حس گرها ـ فرم های مربوط به اطالعات دستگاه ستر ـ مواد شوینده ـ مواد ضدعفونی کننده، لوازم شست وشو و ضد عفونی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2شست وشوی دستگاه ستر1
2ضدعفونی دستگاه ستر2
2تنظیم دستگاه ستر3
1چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر4
1ثبت اطالعات5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
بهبود عملکردهای سیستم

محاسبه و ریاضی
2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 4
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واحد یادگیری 5

کار با دستگاه هچر

آیا تابه حال پی برده اید؟

 کدام مواد شوینده در شست وشوی دستگاه هچر استفاده می شوند؟ 1

 کدام مواد ضدعفونی کننده در شست و شوی دستگاه هچر استفاده می شوند؟ 2

 برای تنظیم دستگاه هچر چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ ٣

 چه روش هایي برای انتقال تخم مرغ از ستر به سینی های هچری وجود دارد؟ ٤

 از دالیل عدم هچ تخم مرغ ها به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ 5

 فرم الزم برای ثبت اطالعات دستگاه هچر باید دارای چه شاخص هایی باشد؟  ٦

به  ها  مرغ  تخم  انتقال  و سپس  تنظیم دستگاه هچر  و  گازدهی  این بخش شست و شو، ضدعفونی،  از  هدف 
سینی های هچری و ثبت اطالعات است. سه روز آخر دوران جوجه کشی را هچر می نامند. در مدت زمان 
داخل  از  راحت تر جوجه  لیل خروج  د به  عمل  این  متوقف شود،  باید  دستگاه جوجه کشی  گردش  هچری 
تخم مرغ صورت می پذیرد، رطوبت و دمای دستگاه جوجه کشی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در مرحلۀ 
هچری باید تخم مرغ ها را در داخل سبدهای هچری قرار داد تا مانع بروز تلفات ناشی از افتادن جوجه ها به 

کف دستگاه جوجه کشی شود.
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه هچر را مطابق دستورالعمل راه اندازی 
و کنترل کنند.
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شست و شوی هچری در بین هچ ها

اهمیت خاصی  از  بین هچ ها  در  تمیز کردن هچری 
انجام گیرد. هر  با دقت کامل  باید  و  برخوردار است 
و ساییده  کامل جارو  به طور  باید  از دستگاه  قسمت 
سالن  شود.  داده  بخار  و  ضدعفونی  سپس  شده 
جوجه کشی و نحوۀ قرار گرفتن دستگاه ها در آن باید 

به  آنها  و ضدعفونی  که شست وشو  باشد  گونه ای  به 
قبل  دورۀ  از  ده  باقیمان مواد  تمام  شود.  انجام  آسانی 
مدفوع،  مرغ،  تخم  پوستۀ  وازده،  جوجه های  قبیل  از 
باقیمانده بافت، کرک و پر و غیره باید از دستگاه هچر 

حذف شوند. 

نظافت دستگاه هچر
 اسکاچ   لباس کار  ابزار و وسایل مورد نیاز 

 مایع شست و  شو  برس 

فعالیت کارگاهی

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

)گاری  راک ها  و  سبدها  سینی ها،  تمام  ابتدا    2

دورۀ جوجه کشي در مرغ 21 روز است؛ اما براساس 
شرایط تخم مرغ ها و یا دستگاه های جوجه کشی ممکن 
است این زمان چند ساعت زودتر و یا دیرتر باشد. از 
طرف دیگر تخم مرغ هاي نطفه دار در شرایط یکسان 
یکسان  است هچ  نیز ممکن  در دستگاه هاي مختلف 
نداشته باشند. بهترین زمان بیرون آوردن جوجه ها از 
دستگاه هچر زماني است که حدود 5 درصد از جوجه ها 
جدید  اه هاي  دستگ در  اشد.  ب خیس  ن  گردنشا پشت 
سیستم خشك کن اتوماتیك وجود دارد و در صورت 
برنامه ریزي با زدن کلید خشك کن کلیۀ جوجه ها در 
دستگاه هاي مختلف به صورت همزمان خشك خواهند 

شد.
 روش های شست وشو در هچر مانند همان روش های 

اطالعات  برای  می شود؛  استفاده  ستر  در  که  است 
بیشتر در این زمینه به بخش ستر مراجعه شود.

حضور  عدم  موقع  در  سطحی  کننده  ضدعفونی  مواد 
مواد آلی خیلی مؤثرند. مواد ضدعفونی کننده برای تمیز 
کردن به کار نمی آیند و تنها میکروارگانیسم ها را از بین 
می بـرند. ایـن ترکیبات فقط وقتی مؤثرند که قباًل سطح 
مورد اثر به وسیلۀ مواد شوینده کاماًل تمیز و عاری از 
مواد آلی شده باشد. شست وشوی کامل با مقادیر فراوان 
و  نمی دهد  انجام  را  کردن  تمیز  فرایند  خوبی  به  آب 
بهترین روش برای ضدعفونی و حذف باقیمانده سطوح 
از میکروارگانیسم ها استفاده از مواد شوینده استاندارد 

است.

فعالیت کارگاهی

 آماده سازی مواد شوینده
 مواد شویندۀ   لباس کار   ابزار و وسایل مورد نیاز 

مناسب
 مراحل انجام کار

 لباس کار بپوشید. 1

 ابتدا ماده شویندۀ مناسب را انتخاب کنید. 2

 دستورالعمل ماده شوینده را مطالعه کنید. ٣

 به نسبت بیان شده در دستورالعمل مادۀ شوینده  ٤

را در آب حل کنید.
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مدیریت جوجه کشی

 راک ها و سبدهای خالی را از دستگاه خارج کنید. 1

 سالن هچر را جارو کنید. 2

 مواد شست و شو دهنده را آماده کنید. ٣

 محلول ضدعفونی کننده را طبق توصیۀ کارخانۀ سازنده آماده کنید. ٤

 برای تمیز کردن سطوح با آب، توجهی ویژه به سختی، شوری و pH آب داشته باشید. 
 شست  و شوی کامل با مقادیر فراوان آب به خوبی فرایند تمیز کردن را انجام نمی دهد.

توجه

فعالیت کارگاهی

چرخدار( را از دستگاه هچر خارج کنید.
تمیز  را  هچر  دستگاه  داخل  قوی  برقی  جارو  با    ٣

کنید.
با  را  هچر  دستگاه  اطراف  و  سقف  کف،  محوطه    ٤

محلول های شوینده و برس های زبر بشویید.
 سینی ها، شانه ها و راک های خارج شده از دستگاه  5

هچر را نیز با مواد پاک کننده بشویید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

شست و شوی دستگاه 
هچر 

مواد شوینده 
لوازم شوینده 

1ـ شست و شوی کامل 
دستگاه با دقت زیاد 

2 - شست وشوی 
نسبتاً خوب دستگاه با 

دقت نسبتاً زیاد 
3 - ضدعفونی ناقص و 

با دقت کم 

عدم مشاهده آلودگی در 
دستگاه ها 

3

مشاهده آلودگی جزئی در 
دستگاه ها

2

مشاهده آلودگی زیاد در 
دستگاه ها

1

آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت ضدعفوني دستگاه هچر

 برس  لباس کار  ابزار و وسایل مورد نیاز 
 مواد ضدعفونی کننده  دستگاه شست و شو 

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 تمام سینی ها، سبدها و راک ها )گاری چرخدار( را  2

به بخش ضدعفونی ببرید.

 یك ضدعفونی کننده مناسبی را انتخاب کنید. ٣

٤  مطـابـق دستورالـعـمل کـارخـانـه سازنـده مـاده 
ضدعفونی کننده را با آب مخلوط کنید.

با فشار مناسب )حدود  را داخل پمپ  آماده  محلول 
800 تا PSI 1000( بریزید.
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 ضدعفوني دستگاه هچر

 مواد ضدعفونی کننده  پمپ با فشار مناسب   برس   لباس کار  ابزار و وسایل مورد نیاز 

 مراحل انجام کار
 استفاده از تجهیزات و لباس مناسب را فراموش  1

نکنید.
 ماشین های تمیز را ضدعفونی کنید. 2

 سینی ها و راک ها پس از شست و شو در محلول  ٣

ضدعفونی غوطه ور شده و سپس به دستگاه هچر 
منتقل شوند.

 دستگاه هچر را همراه با راک ها و سینی های  ٤

شسته شده با گاز فرمالدئید غلظت X 3 ضدعفونی 
کنید.

تمام  پاک سازی  از  پس  نیز  را  هچر  سالن    5

مواد زائد و شست و شوی کف و دیوارها با گاز فرمالدئید X 3 ضدعفونی کنید.
 فراموش نکنید: سالن شست و شو در یك جوجه کشی آلوده ترین مکان به شمار می رود.

فعالیت کارگاهی

اثرات گذاشتن آب فرمالین در کف دستگاه هچر
ضد عفوني محیط هچر                  

زرد شدن جوجه ها

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

ضدعفونی دستگاه 
هچر

مواد ضدعفونی کننده 
لوازم ضدعفونی

1- ضدعفونی کامل 
دستگاه با دقت زیاد 
2- ضدعفونی نسبتاً 

کامل دستگاه با دقت 
نسبتاً زیاد 

3- ضدعفونی ناقص و 
با دقت کم 

بار میکروبی کم در 
دستگاه های جوجه کشی 

3

بار میکروبی نسبتاً کم در 
دستگاه  های جوجه کشی 

2

بار میکروبی نسبتاً زیاد در 
دستگاه های جوجه کشی 

1

راه اندازی هچرها: اغلب کارخانه های جوجه کشی، دوبار در هفته هچ دارند، یعنی هر ماشین هچر دوبار در 
هفته خالی و پر می شود. قبل از استفاده از هچر، دستگاه باید تنظیم شود.
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مدیریت جوجه کشی

تهویه و رطوبت: هوای تـازه مورد نیاز برای هر 1000 
عـدد تخم مرغ 28/7 مترمکعب در ساعت است. از لحظه 
انتقال تا زمان نوک زدن، جریان هوا و رطوبت در داخل 
هچر باید مشابه ستر باشد. رطوبت عامل بسیار مهمی در 
هچر است؛ زیرا با تأمین رطوبت کافی، غشاهای پوسته 
نرم باقی مانده و موجب خروج بهتر و راحت تـر جـوجـه 
از تـخم می شود. وقتی کـه جوجه ها شروع به نوک زدن 
می کنند، رطوبت داخل هچر باال می رود. در این لحظه 
رطوبت  کنترل شود.  حالت  این  باید  دمپرها  تنظیم  با 
اسپری کننده آب  نازل های  از طریق  نیاز  اضافی مورد 
جوجه هـا،  تخلیه  از  قبل  ساعت  چند  شود.  می  تأمین 
جهت افزایش توزیع هوا و خشك شدن جوجه ها دمپرها 

باید باز باشند.
درجه حرارت: به منظور جلوگیری از احتمال افزایش بیش از حد درجه حرارت، معموالً درجه حرارت هچر 

کمی پایین تر از درجه حرارت ستر )1/3 تا 0/3 درجه( است.

 کنترل دستگاه ها هر ساعت یک بار

فعالیت کارگاهی

تنظیم دستگاه هچر
به  را  ها  مرغ  تخم  به خروج جوجه ها،  نده  ما روز  سه 

ترتیب زیر وارد دستگاه هچر کنید.
مراحل انجام کار

 دمای اتاق محل استقرار دستگاه هچـر را به 30 تا  1

33 درجه سانتی گراد افـزایش دهید. 
 درجه حرارت و رطوبت مناسب دستگاه هچر را  2

تنظیم کنید.
 سینی های داخلی هچری نباید سرد باشند. درجه  ٣

حرارت بین 30 تا 35 درجه داشته باشند، در غیراین 
صورت موجب ورود شوک به تخم مرغ می شود.

 تخم مرغ ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید  ٤

به سینی های هچری منتقل کنید. سینی ها را درون 
دستگاه هچر قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.

 رطوبت در هچری نباید پاییـن تر از 70 درصد و  5

باالتر از 90 درصد باشد.

 حـرارت هـچری معموالً 0/5 درجه سانتی گراد از  ٦

دستگاه جوجه کشی هچر باید پایین تر باشد.
انجام  باید در تمام طول دوره   سرویس هاي الزم  ٧

شود.
 درجه حرارت و رطوبت را هر ساعت یکبار از روی  ٨

نمایشگر دستگاه هچر بررسی و یادداشت کنید.
هچر،  دستگاه  داخل  از  یکبار  ساعت  سه  هر    ٩

و  از دماسنج  استفاده  )با  را  و رطوبت  درجه حرارت 
رطوبت سنجی که داخل دستگاه خودتان گذاشته اید( 

بررسی کنید.
 باز کردن بیش از حد در دستگاه هچر در سه روز  10

را  میزان هچ  و  نوسانات رطوبت شده  پایانی موجب 
کاهش می دهد.

11   36 ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم مرغ، 

هچر  ه  دستگا از  انتقال جوجه ها  برای  زمان  بهترین 
است. 
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انتقال تخم مرغ ها از ستر به هچر

انتقال تخم مرغ ها پس از 18 یا 19روز به هچر به دو دلیل صورت می گیرد:
الف( با خواباندن تخم مرغ ها به پهلو در سینی های هچر امکان حرکت آزادانه به جوجه داده می شود و به این 

طریق جوجه می تواند بهتر هچ شود.
ینکه در هنگام هچ مقادیر قابل توجهی پوش پر تولید می شود با رعایت مسائل بهداشتی  ب( با توجه به ا

می توان از آلودگی در جوجه کشی جلوگیری کرد.
زمان انتقال تخم مرغ ها عالوه بر تعداد روزها، زمانی است که جنین حدود 1 درصد از تخم مرغ ها به تدریج 

شروع به نوک زدن به پوسته کنند. 

انواع روش هاي انتقال

 روش انتقال تخم مرغ ها به صورت دستي
در این روش با استفاده از پاروي مخصوص تخم مرغ ها از شانه هاي 

ستر به سبدها منتقل مي شوند.

 روش انتقال تخم مرغ ها به صورت نیمه خودکار
در این روش با استفاده از دستگاه دستي مخصوص تخم مرغ ها 

از شانه هاي ستر به سبدها منتقل مي شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

تجهیزات وابسته به تنظیم دستگاه هچر
هچر )حس گرها( و 

لوازم کنترلی 

1ـ تنظیم دقیق 
دستگاه هچر 

2- تنظیم نسبتاً دقیق 
دستگاه هچر 

3- تنظیم دستگاه 
هچر با دقت کم 

ایجاد دما و رطوبت مناسب در 
دستگاه 

3

ایجاد دما و رطوبت نسبتاً 
مناسب در دستگاه 

2

ایجاد دما و رطوبت نامناسب 
در دستگاه

1



65

مدیریت جوجه کشی

 نکات ایمنی در رابطه با انتقال تخم مرغ ها

 انتقال باید به سرعت و با مالیمت صورت گیرد تا از سرد  1

شدن تخم مرغ ها و در نتیجه افزایش مدت زمان جوجه کشی 
جلوگیری شود. 

 در هنگام انتقال می توان تخم مرغ های بدون نطفه و یا  2

نطفـه مرده و گندیـده را بـه وسیلۀ عمـل نـوربینی جـدا 
و شمارش کرد.

 به دلیل استفاده جنین از کلسیم پوسته در طول مدت  ٣

پوستۀ تخم مرغ ها شکننده تر  این مرحله    جوجه کشی، در
است. بنابراین در هنگام انتقال جهت جلوگیری از شکستگی 

نهایت دقت به عمل آید. 
 سبدهای هچر و دستگاه هچری را قباًل به خوبی شست و شو و ضدعفونی کنید. ٤

انتقال دمای خوبی داشته باشد )خیس بودن موجب سرد شدن   هچر باید کاماًل خشك بوده و قبل از  5

تخم مرغ ها و کاهش جوجه درآوری می گردد(.
 تخم مرغ های گندیده و فاسد شده را در ظروف محتوای مواد ضدعفونی کننده از بین ببرید. ٦

 برای انتقال تخم مرغ ها از شانه ها به سبدهاي هچري از افراد با تجربه و آموزش دیده استفاده کنید. ٧

 دست های خود را قبل و بعد از عمل انتقال ضدعفونی کنید. ٨

تخم مرغ هاي کثیف و انفجاري به داخل دستگاه هچر 
منتقل نشوند

عملیات مهم بعد از انتقال سبدها به هچر
انتقال گاري و شانه ها به اتاق شست و شو

دفع بهداشتي ضایعات انتقال
شست و شو و ضد عفوني وسایل انتقال
شست و شو و ضدعفوني محوطه انتقال

عملیات مهم در طول هچ شدن جوجه ها
گذاشتن آب + فرمالین در کف دستگاه

کنترل وضعیت هچ
کنترل وضعیت دستگاه هاي هچر

انجام سرویس هاي الزم

 روش انتقال تخم مرغ ها به صورت تمام خودکار
در این روش با استفاده از دستگاه خودکار مخصوص تخم مرغ ها 

از شانه هاي ستر به سبدها منتقل مي شوند.

روش برداشتن تخم مرغ ها توسط دستگاه به صورت خودکار
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انتقال جوجه ها به اتاق درجه بندی
بعد از مطالعه نکات زیر عملیات انتقال جوجه ها از دستگاه هچر به اتاق درجه بندي را انجام دهید.

جوجه ها را باید زمانی از هچر تخلیه کرد که اکثر آنها از تخم مرغ در آمده باشند. در این حالت معموالً درصد 
کمی از جوجه ها )حدود 5 درصد( هنوز دارای کمی  رطوبت در ناحیه پشت گردن خود هستند.

اشتباهی که در کارخانه جوجه کشی خیلی معمول می باشد این است که جوجه ها بیش از اندازه در هچر مانده 
و بدین ترتیب باعث دهیدراته شدن )از دست دادن آب بدن( جوجه ها می شوند. عواملی که موجب دهیدراته 
ند از: محاسبۀ غلط در مورد زمان چیدن تخم مرغ های غیر هم سن و یا از  شدن جوجه ها می گردد عبارت ا
دست دادن آب بیش ازحد از تخم مرغ در طول زمان جوجه کشی. در صورتی که حالت نارس بودن جوجه ها 
مشاهده گردد )آماده نبودن جهت تخلیه در زمان تعیین شده( ممکن است علت آن سرد شدن تخم مرغ ها 
در زمان جوجه کشی و در نتیجه عقب افتادن رشد جنین بوده باشد. در مواقع تخلیه باید جوجه ها از خرده 

فعالیت کارگاهی

زمان خارج کردن جوجه ها از دستگاه هچر وقتی 
آنها  و ٩5 درصد  باد کرده  آنها  پر  پوش  که  است 
بمانند  هچر  در  بیشتر  اگر   ، باشند شده  خشک 
دهیدراته می شوند. وقتی هم خیس هستند هنوز 

نیستند. انتقال  آماده 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

انتقال تخم مرغ ها 
از دستگاه ستر به 

دستگاه هچر

سبدهای هچری و 
وسایل جانبی 

هچری 

1- انتقال مناسب 
تخم مرغ ها به سبدها 

2 - انتقال نسبتاً 
مناسب تخم مرغ ها به 

سبدها 
3- انتقال تخم مرغ ها 
به سبدها با دقت کم 

جا به جایی تخم مرغ ها با 
آرامش و دقت کامل 

3

جابه جایی تخم مرغ ها با آرامش 
و دقت نسبی 

2

جا به جایی تخم مرغ ها با آرامش 
و دقت کم 

1
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مدیریت جوجه کشی

1. چه عواملی منجر به هچ زودتر از موعد می شوند؟
2. چه عواملی منجر به هچ دیرتر از موعد می شوند؟

تحقیق 
کنید

نمودار روبه رو تعداد صحیح جوجه های هچ شده 
در طول 2٣ ساعت قبل از بیرون آوردن سینی ها 

را نشان می دهد.
تعداد جوجه هایی که در هر سینی هچ می شوند 

باید در تمام نقاط دستگاه یکسان باشد.
-43 -38 -33 -23 -13 0

0

30
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70

20

10

ساعت

پایین         وسط           باال                   انتشار هچ مطلوب

پوسته ها جدا شده و سپس جوجه های درجه یك و وازده از 
هـم تفکیك و پس از شمارش داخـل کارتـن های مخصوص 

ریخته شود. 
 جهت بهبود کیفیت کـار و کـاهش تعداد کارگر، عملیات 
بعد از تخلیه و جابه جایی جوجه ها می تواند به طریق خودکار 

انجام شود.
 در سیستم دستی باید از رفتار خشن با جوجه ها خودداری 
شود و در صورت استفاده از وسایل خودکار باید از درست و 

منظم کار کردن این تجهیزات مطمئن شد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

انتقال جوجه ها از 
سبدهای هچری 

به اتاق درجه بندی 

سبدهای حمل و 
نقل 

تسمه و لوازم جانبی 
در سیستم مکانیزه 

1ـ جداسازی دقیق جوجه ها 
از ضایعات دستگاه و حمل 

مناسب 
2ـ جداسازی نسبتاً دقیق 

جوجه ها از ضایعات دستگاه 
و حمل نسبتاً مناسب 

3ـ جداسازی جوجه ها از 
ضایعات دستگاه با دقت کم 
و حمل جوجه ها با بی دقتی 

جابه جایی جوجه ها با آرامش 
کامل

3

جابه جایی جوجه ها با آرامش 
نسبی

2

1جابه جایی جوجه ها با بی دقتی
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شرایط سالن تخلیۀ جوجه
 دما 22 الي 24 درجه سانتي گراد

 رطوبت نسبي 60 درصد
 تهویه تحت فشار

در یك هچ موفق جوجه ها در عرض 24 
ساعت از تخم مرغ خارج مي شوند.

کنترل وضعیت هچ

فرم های الزم جهت ثبت اطالعات در دستگاه هچر را تهیه کنید.

نمونه فرم ثبت جوجه درآوری

تاریخ گذاشتن تخم مرغ به ستر:              تاریخ انتقال :                      تاریخ هچ:

شماره 
دستگاه 

هچر

تعداد 
تخم مرغ های 
گذاشته شده 

به ستر

تعداد 
تخم مرغ های 
انتقال یافته 

به هچر

تعداد 
جوجه های 
هچ شدۀ 
درجۀ یک

تعداد 
جوجه های 

وازده

تعداد 
تخم مرغ های 

هچ نشده

وزن 
جوجه ها

تعداد 
جوجه در 
کارتن ها 

مالحظات

فعالیت کارگاهی
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مدیریت جوجه کشی

معموالً برخی از تخم مرغ ها در دستگاه هچر به جوجه تبدیل 
نمی شوند. این مشکل بـه علل مختلفی مانند کمبودهای 
تغذیه ایی در مرغ و خروس ها و همچنین مدیریت گله های 
مادر و گاهی نیـز به دلیل وراثت است. البته به مسائلی 
همچون چگونگی ذخیره تخم مرغ ها تا زمان گذاشتن در 
دستگاه ستر و جابه جایی تخم مرغ ها و چگونگی مدیریت 

دستگاه های ستر و هچر و ..... نیز بستگی دارد. بنابر این 
باید تخم مرغ های  بررسی مشکالت جوجه درآوری،  برای 
 )trouble shooting( هچ نشده با عمل ترابل شوتینگ
آزمایش شده و علت مرگ جنین در داخل پوسته مشخص 
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 بررسی علل عدم هچ تخم مرغ ها

 ظروف مناسب  تخم مرغ هچ نشده   ماسك   دستکش   لباس کار  ابزار و وسایل مورد نیاز 

مراحل انجام کار
 لباس کار، دستکش و ماسك را بپوشید. 1

 تخم مرغ های هچ نشده جمع آوری و شمارش کرده و به طور جداگانه از سینی بیرون آورید. 2

 تمام تخم مرغ ها را از ناحیه کیسه هوایی باز کنید. ٣

 مرحلۀ رشد و توسعه جنینی را شناسایی و تخم مرغ ها را در گروه های مختلف طبقه بندی کنید برای این  ٤

منظور از تصاویر صفحۀ بعد استفاده کنید.
در زمان برداشتن کیسه هوایی، محتویات تخم مرغ خارج نشود.

نتایج بررسی عمل شکستن )ترابل شوتینگ( تخم مرغ

                                  تلفات اولیه جنینی )٤٨ ساعت اوّ ل(                               بی نطفه بودن

                                 تلفات چرخیده )1٩-1٨ روزگی(                           تلفات پر )1٧-12 روزگی(                          

                                 تلفات حلقه خونی )5-٣ روزگی(                                چشم سیاه )11-٦ روزگی(
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مدیریت جوجه کشی

دالیل اتفاق افتادن هر یك از موارد باال را در جدول زیر بنویسید. تحقیق 
کنید

دالیلمشکل

بی نطفه بودن

تلفات اولیه جنینی )48 ساعت اول(

تلفات حلقۀ خونی )5-3 روزگی(

چشم سیاه )11-6 روزگی(

تلفات پر )17-12 روزگی(

تلفات چرخیده )19-18 روزگی(

فعالیت کارگاهی

اطالعات مربوط به هچ را در فرم های مخصوص ثبت کنید.
معیار موفقیت در جوجه کشی بستگی به تعداد جوجه های درجۀ یك تولید شده توسط آن جوجه کشی دارد. این 

تخم مرغ های  کل    از درصدی  براساس  تعداد 
به  معموالً  که  می شود  بیان  شده  خوابانیده 
جوجه درآوری موسوم است. تمام موارد موجود 
در فرم های باال به طور کامل و با دقت با توجه 
به مطالب ذکر شده در قسمت ثبت اطالعات 
به  بیشتر  اطالعات  )برای  گردد  تکمیل  هچر 

توضیحات قسمت ستر مراجعه شود(.

ثبت اطالعات هچ
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تجزیه و تحلیل ضایعات هچ
..................... تاریخ خواباندن تخم مرغ           ...........  فارم      
..................... تاریخ نوربینی                     ...........  سن         
..................... تاریخ شکستن تخم مرغ          ...........  اندازه سینی هچ  
..................... شماره ستر                                        
..................... شماره هچر                                         

فعالیت کارگاهی

جمع 12٣٤5٦٧٨٩10شماره سینی
کل

درصد 
تخم مرغ های 
خوابانده شده

1918155211/6تعداد کل تخم مرغ های بیرون کشیده شده از سینی
644143/1غیربارور

555153/3مرگ و میر مرحله ابتدایی )7ـ0 روزگی(
21140/9مرگ و میر مرحله میانی )14ـ8 روزگی(

554143/1مرگ و میر مرحله پایانی )21ـ15 روزگی(
13151/1نوک زده به پوستۀ خارجی
10230/7جوجه های حذفی و مرده

13151/1آلوده
00110/2پوستۀ ضعیف

00110/2پوستۀ ترک خورده

10/2ــ1نابه جایی ها ـ سر در قسمت انتهای باریك تخم مرغ
ــــــ سر به سمت چپ

2130/7ـ ـ پاها روی سر 
ــــ ـ ـ نوک روی بال راست 

ــــ ـ ـ بدشکلی ها ـ مغز باز/ چشم معیوب
ــــ ـ ـ اعضای اضافی بدن 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ امعا و احشای بیرون زده 

مالحظات:
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مدیریت جوجه کشی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

6

1ـ ثبت دقیق آمار فرم های مربوطهثبت اطالعات
2ـ ثبت نسبتاً دقیق 

آمار
3ـ ثبت آمار با دقت 

کم  

تعداد صحیح تخم مرغ ها و 
جوجه های یك روزه 

3

تعداد نسبتاً صحیح تخم مرغ ها 
و جوجه های یك روزه  

2

تعداد نادرست تخم مرغ ها و 
جوجه های یك روزه 

1
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ارزشیابی شایستگی کار با دستگاه هچر

شرح کار:
1ـ شستن دستگاه هچر، لوازم و سالن های مربوط به دستگاه هچری
2ـ ضدعفونی دستگاه براساس دستورالعمل قید شده روی محصول

استاندارد عملکرد: 
کنترل دقیق دستگاه هچر

شاخص ها:
شستن دستگاه هچری و لوازم جانبی و سالن های بخش هچری

ضدعفونی کردن دستگاه هچری و سالن های بخش هچری
تنظیم دما و رطوبت و ترکیب هوای هچر و تهویه دستگاه هچر و کنتل مداوم آنها

انتقال تخم مرغ ها از شانه به سبدهای هچری
انتقال جوجه ها از سبدهای هچری به اتاق درجه بندی

ثبت اطالعات

شرایط انجام کار: 
 انتقال جوجه ها   انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچرـ   تنظیم دستگاه هچرـ   ضدعفونی دستگاه هچرـ   ثبت اطالعاتـ  شست وشوی دستگاه هچرـ 

از سبدهای هچری به اتاق درجه بندی

ابزار و تجهیزات: 
دستگاه هچر ـ سبدهای حمل جوجه ـ لوازم جانبی ـ حس گرها ـ فرم های مربوط به اطالعات دستگاه هچر ـ مواد شوینده ـ مواد ضدعفونی ـ لوازم شست وشو 

و ضدعفونی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1شست وشوی دستگاه هچر1
2ضدعفونی دستگاه هچر2
2تنظیم دستگاه هچر3
2انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر4
1انتقال جوجه ها از سبدهای هچری به اتاق درجه بندی5
1ثبت اطالعات6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
بهبود عملکرد سیستم 

محاسبه و ریاضی
2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 5
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واحد یادگیری 6 

درجه بندی جوجه یک روزه

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 جداسازی جوجه ها براساس درجه كيفيت به چه صورتی خواهد بود؟

2 چه روش هايی برای انتقال جوجه به كارتن وجود دارد؟

٣ برای حمل و نقل جوجه ها از چه وسايلی استفاده می شود؟

٤ براساس چه ويژگی هايی جوجه هاي وازده را از سالم تفکيک می كنند؟

٥ چه شاخص هايی را بايد در فرم گزارش جوجه كشی درنظر گرفت؟

6 چه روش هايی برای از بين بردن ضايعات كارخانه جوجه كشی به كار می رود؟ 

هدف از اين بخش درجه بندي، شمارش و انتقال جوجه ها به كارتن های حمل و سپس تعيين جوجه هاي وازده 
و معدوم سازی پسماندهای حاصل است. سالمت جوجه ها در زمان تفريخ می تواند بر روی كيفيت جوجه ها، 
مراحل رشد و ويژگی های گوشت و تخم مرغ آنها تأثير بگذارد. جداسازی جوجه های ضعيف بعد از هچ انجام 
يا نقص و  آنها، وجود هرگونه جراحت و  به هوشياری  نگاه كردن  با  را می توان  می گردد. جوجه های سالم 
بررسی وضعيت ناف تشخيص داد. در حال حاضر ارزيابی كيفيت جوجه های تفريخ شده با توجه به مشاهدات 
فردی كاركنان جوجه كشی و يا كشتن جوجه ها جهت نمونه برداری از حضور باكتری ها در كيسه زرده، صورت 

می گيرد. به جهت افزايش احتمال توليد جوجه های قوی، مديريت خوب كارخانه جوجه كشی حياتی است.

استاندارد عملکرد

مربوطه  استاندارد  براساس  را  جوجه ها  كه  بود  خواهند  قادر  هنرجويان  يادگيری  واحد  اين  اتمام  از  پس 
درجه بندي كنند. 



76

درجه بندی جوجه ها

 برای تعيين كيفيت جوجه ها بايد استانداردی وجود داشته باشد. جوجه هايی كه كيفيت پايين تر از استاندارد 
دارند نبايد برای خريدار ارسال شوند. استاندارد برای همه نژادها يکسان بوده و در تمام فصول قابل اجرا است.

عمليات ارزيابی و درجه بندی جوجه در جوجه كشی توسط افراد مجرب و با تجربه انجام می گيرد. توجه

عالیم برای ارزیابی کیفیت جوجه ها 
1 رنگ كرک مطابق با رنگ نژاد باشد.

2 چشم های پرنده شفاف و براق باشد.

٣ كرک ها خشک و نرم باشد. 

)در  باشد  شکلی  بد  و  نقص  بدون  جوجه  بدن   ٤

صورت داشتن بدشکلی، نوک طوطی شکل و متقاطع، 
كوری و ... حذف گردد(.

هيچ  نبايد  و  بوده  محکم  بدن  لمس،  هنگام  در   ٥

عالمتی از تورم نشان دهد.

ديده  ورم  و  زخم  از  عالئمی   و  بسته  كاماًل  ناف   6

نشود.
٧ وزن جوجه ها نرمال باشد.

٨ دهيدراته نباشند )كاهش شديد آب بدن(.

ديگری  تنفسی  مشکل  نبايد هيچ گونه  جوجه ها   ٩

داشته باشند.
و   باشد  و شفاف  پاهايش صاف  و  10 جوجه سرزنده 

به خوبی بتواند بايستد.
11 كلواک سالم و طبيعی باشد.

در صورت مشاهده نکردن هر يک از عالئم و مشخصات باال جوجه را حذف كنيد.  توجه

درجه بندی جوجه ها

در درجه  بندی جوجه های يک روزه با وسواس عمل كنيد تا وقت و نيرو و سرمايه هدر نرود و جوجه های 
مشکل دار را از چرخه پرورش خارج كنيد.

اخالق 
حرفه ای
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درجه بندی جوجه ها 
ابزار وسایل مورد نیاز  لباس كـار مناسب 

 ماسک  دفترچه يادداشت  كارتن حمل جوجه

فعالیت کارگاهی

 مراحل انجام کار
1 قبل از ورود به داخل سالن های جوجه كشی دوش 

بگيريد و لباس مناسب و تميز بپوشيد. چرا؟

توجه هنگام درجه بندی جوجه حتماً از ماسک استفاده شود.

انتقال  درجه بندی  اتاق  به  را  آماده  جوجه های   2

دهيد.
٣ دمای اتاق جوجه بايد 24ـ22 درجه سانتی گراد و 

رطوبت 70ـ65 درصد باشد.
٤ جوجه های درجه 2 )جوجه های ضعيف، ورم نافی، 

فلج، دارای چسبندگی مقعد، نوک متقاطع و ...( را از 
ساير جوجه ها سالم و طبيعی جدا كنيد.

كارتن های جداگانه  در  را  يک  درجه  ٥ جوجه های 

قرار دهيد )در زمستان 100 قطعه و در تابستان 80 
قطعه جوجه در هر كارتن(.

6 كارتن ها را در گاری چيده و در اتاق مخصوص تا 

زمان تحويل جوجه ها نگهداری كنيد.
٧ تعداد جوجه های درجه 1 و 2 را بشماريد.

٨ پس از درجه بندی، به طور تصادفی چند كارتن را وزن 

كرده و سپس ميانگين وزن جوجه ها را محاسبه كنيد. 
٩ بعد از اتمام درجه بندی، تمام تجهيزات و وسايل 

را تميز و مرتب كنيد. 
10 در پايان دوش گرفته و لباس های خود را تعويض 

كنيد.
و  درجه بندی  به آرامی  را  جوجه ها  باشید:  مراقب 

حمل و نقل كنيد تا آسيبی به آنها نرسد. 

انتقال برای درجه بندی جوجه ها 

واكسيناسيون،  جنسيت،  تعيين  جوجه ها،  درجه بندی  بر  عالوه  كشی  جوجه  واحدهای  از  برخی  در 
نوک چينی، قطع بال يا قطع تاج و ... نيز صورت می گيرد.

توجه

انتقال جوجه ها برای درجه بندی
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شمارش جوجه ها

 مراحل انجام کار
1 ابتدا لباس كار مناسب و تميز بپوشيد و حتماً از ماسک و دستکش استفاده كنيد.

2 تمام جوجه ها به غير از آنهايی كه به طور واضح دور ريختنی هستند را تخليه كنيد. 

٣ تعداد تخم مرغ های هچ نشده، جوجه های مرده و دور ريختنی سبد را بشماريد.

٤ با توجه به اينکه تعداد تخم مرغ در هر سبد مشخص است. تعداد تخم مرغ های كل را از تعداد )تخم مرغ های 

هچ نشده، جوجه های مرده و دور ريختنی( كم كنيد تا تعداد جوجه های هچ شده مشخص شود.
٥ تعداد جوجه های هچ شده سبد را در كارت هچر ثبت كنيد.

6 تعداد كل جوجه های هچ شده را می توان با جمع تعداد جوجه های ثبت شده روی كارت هر سبد محاسبه كرد.

برای تسريع دركار، توصيه می شود جوجه ها را از سبد هچر تخليه كرده و به دقت شمارش كنيد.  توجه

فعالیت کارگاهی

با توجه به اينکه انجام مراحل باال در هنگام هچ زمان زيادی می برد. اكثر جوجه كشی ها برای محاسبه 
تعداد كل جوجۀ هچ شده در هر هچر از روش های زير استفاده می كنند:

الف( تعداد كارتن های پر شده از جوجه را شمارش كنيد.
ب( با توجه به اين مطلب كه در تابستان تعداد جوجه گذاشته شده داخل هر كارتن 80 و در زمستان 
تعداد  در  را  كارتن های شمرده شده  تعداد  كارتن ها،  به  تخليه جوجه  پايان  از  است. پس  قطعه   100

جوجه های ريخته شده در آن ضرب كنيد تا تعداد جوجه هچ شده درجۀ يک به دست آيد.
ج( سپس تعداد جوجه های درجه 2 ريخته شده در كارتن های ديگر را شمارش كنيد.

د( در پايان تعداد جوجه های درجه 1 و 2 را با يکديگر جمع كنيد تا كل جوجه های هچ شده در هر 
دستگاه مشخص شود.

بیشتر 
بدانیم

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

جدا كردن جوجه ها 
براساس نوع درجه

كارتن های جوجه 
يک روزه

1ـ جداسازی درست 
جوجه ها

2ـ جداسازی نسبتاً 
درست جوجه ها

3ـ جداسازی نادرست 
جوجه ها

قرار گرفتن جوجه های هم اندازه 
در هر درجه تعيين شده

3

نسبتاً  جوجه های  گرفتن  قرار 
هم اندازه در هر درجه تعيين شده

2

قرار گرفتن جوجه های غير هم اندازه 
در هر درجه تعيين شده

1
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برای درجه بندی، جوجه های سالم و قوی را به عنوان جوجۀ درجۀ يک و جوجه های ضعيف را به عنوان 
درجه 2 مشخص می كنند.

توجه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

ـ ماسکشمارش جوجه ها
ـ سبد يا ريل خودكار 

1ـ شمارش دقيق 
جوجه ها

2ـ شمارش نسبتاً 
دقيق جوجه ها

3ـ بی دقت شمردن 
جوجه ها

3رضايتمندی مشتری

2رضايتمندی نسبی مشتری

1عدم رضايت مشتری

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

انتقال جوجه ها 
به كارتن

ماسک، كارتن های 
جوجه يک روزه

1ـ تـراكم درست جـوجـه هــا  
بر اساس شرايط وسيلـۀ نقليـه 

و آب و هوا
2ـ تراكم نسبتاً درست جوجه ها 
براساس شرايط وسيلۀ نقليه و 

آب و هوا
جوجه ها  نادرست  تراكم  3ـ 
براساس شرايط وسيلۀ نقليه و 

هوا و  آب 

مناسب  تعداد  حاوی  كارتن های 
جوجه

3

كارتن های حاوی تعداد نسبتاً مناسب 
جوجه

2

كارتن های حاوی تعداد نامناسب 
جوجه

1
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معموالًً كارتن مورد استفاده در جوجه كشی ها به چهار 
در يک  تجمع جوجه ها  از  تا  تقسيم می شود  بخش 

گوشۀ كارتن جلوگيری شود. 
حرارت  درجۀ  در صورتی كه  سال  گرم  فصول  در   
 80 كارتن ها  در  باشد  سانتی گراد  درجه   21 باالی 
درجه   21 از  حرارت  كه  صورتی  در  و  جوجه  قطعه 
در  را  جوجه  قطعه   100 باشد  پايين تر  سانتی گراد 

كارتن ها قرار دهيد. كارتن های آماده شده را در گاری 
بچينيد و از قرار دادن كارتن ها روی زمين خودداری 
كنيد. وقتی جوجه های تازه هچ شده در كارتن ها قرار 
می گيرند، قسمت شکم آنها نرم است، بدنشان به طور 
كامل كرک ندارد و به خوبی قادر به ايستادن نيستند. 
به همين دليل بايد اجازه داد تا بدن جوجه ها سفت 

شود. 

                       1. انتقال جوجه ها به کارتن ها  به صورت دستی                      2. انتقال جوجه ها به کارتن ها  با استفاده از نوار نقاله

حمل و نقل جوجه ها

از وسايل مختلفی مانند هواپيما، قطار، اتوبوس، ماشين های سواری می توان برای حمل جوجه ها استفاده كرد 
ولی در اغلب مناطق حمل جوجه ها با كاميون صورت می گيرد. دو نوع كاميون برای حمل جوجه ها وجود دارد. 

1 كاميون سرپوشيده 

2 كاميون های محفظه دار  

پس از خروج همۀ جوجه ها از هچر دوازده ساعت بعد بايد جوجه ها را به خريدار تحويل داد تا جوجه ها 
زمان كافی برای سفت شدن داشته باشند.

نکته مهم

در صورت حمل با هواپیما، زمان تفریخ جوجه ها و حمل  و  نقل 
آنها تا حد امکان نزدیک به هم باشد. جوجه ها در قسمتی از 

هواپیما قرار بگیرند که تهویه مناسب داشته باشد.
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در زمان حمل جوجه از كارخانه به سالن پرورش، محيط اطراف جوجه 
بايد كاماًل تحت كنترل باشد. 

کامیون های محفظه دار   
ظرفیت حمل ٥0000 قطعه یا بیشتر را دارند. در این کامیون بدنه و بخش حمل جوجه جدا از هم است.

رعایت شرایط محیطی در زمان حمل و نقل جوجه ها

 مراحل انجام کار
1 حداقل تهويه مورد نياز برای تأمين اكسيژن به ازای 

هر 1000 جوجه در هوای زمستان 34 مترمکعب در 
تمام  اين ميزان است.  برابر  تابستان دو  ساعت و در 
كاميون های حمل بايد به سيستم گرم كننده كمکی 
يا تأمين كننده جريان هوای تازۀ كافی به منظور گرم 
كردن و يا خنک كردن مجهز باشند. اگر در تابستان 
درجۀ حرارت از 30 درجۀ سانتی گراد باالتر رود بايد 

از سيستم خنک كننده استفاده شود. 
وسايل  به  مجهز  بايد  جوجه  حمل  كاميون   2

نشان دهندۀ درجـۀ حـرارت در قسمت بـار بـاشد تـا 
راننده بتواند ميزان هوای ورودی را برای خنک كردن 

جوجه ها تنظيم نمايد.
بايد  جوجه  جعبه های  داخل  در  حرارت  درجۀ   ٣

داخل  حرارت  درجۀ  و  سانتی گراد  درجه   32 حدود 

فعالیت کارگاهی

از  اگر  باشد.  سانتی گراد  درجه   24 حدود  ماشين 
می شود،  استفاده  حمل  برای  پالستيکی  جعبه های 
بايـد حدود 20  درجۀ حرارت داخـل كاميون حمل 

درجه سانتی گراد باشد.
٤ استفاده از جعبه های پالستيکی برای حمل جوجه 

در مقايسه با جعبه های مقوايی، احتمال گرمازدگی يا 
سرماخوردگی جوجه ها را بيشتر می كند.

كاميون  داخل  در  به درستی  يد  با ٥ جعبه های جوجه 

چيده شود، به طوری كه فضای كافی برای برقراری هوای 
های چيده  باشد. جعبه  موجود  ها  بين جعبه  از  ني مورد 

شده در كاميون بايد به وسيلۀ يک ميله مهار شوند.
6 رانندگان بايد با لباس كار، چکمۀ مخصوص و ... 

كار كنند تا آلودگی را انتقال ندهند.
٧ كاميون های حمل جوجه بايد بعد از هر سرويس 

تحويل جوجه، به وسيلۀ آب و مواد ضدعفونی كننده، 
شست وشو و ضدعفونی شوند.
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           مهار شدن سبد جوجه ها در ماشین های حمل                                  نحوه چیدن کارتن ها در ماشین حمل

مشخصات جوجه هاي درجه 2 )وازده(

 جوجه های درجه 2 يا وازده ممکن است برخی از عالئم زير را داشته باشند كه منجر به حذف شدن آنها 
می شود. 

1 عدم التیام ناف: اين جوجه ها غيرفعال بوده و اغلب روي سينه مي نشينند، داراي شکم متورم و مفصل 

خرگوشي قرمز رنگ نيز هستند. 
2 عفونت کیسۀ زرده: كيسۀ زرده بد بو و بد رنگ بوده و در سطح آن رگ هاي خوني ديده مي شود. 

٣ از دست دادن آب بدن )دهیدراتاسیون(: تجمع جوجه ها در مناطق گرم سالن، عدم مصرف آب و دان، 

عضالت تيره و خشکي پوست و عضالت. 
٤ چسبندگي مقعد: خشک شدن و چسبيدن مدفوع در ناحيه مقعد كه منجر به انسداد آن می شود.

٥ آب آوردگي پرده قلب: عمدتاً به علت كاهش جريان هوا در هچري و در نتيجۀ كمبود اكسيژن است كه 

با تهويه ضعيف مرغداري تشديد مي شود.
6 جوجه هاي کوچک و کم وزن بودن جوجه

٧ وجود نواقصي نظير آسيب ديدگي متعدد و رنگ پريدگي پاها

٨ پنجه هاي خمیده و یا کج در گله به علت نوسانات حرارتي دستگاه خصوصاً درجۀ حرارت باال ممکن 

است مشاهده شود.
٩ جوجه هایي که زودتر تفریخ شده و بند ناف در آنها بهبود نيافته است.

10 جوجه هاي چسبناکي كه محتويات تخم مرغ ها به بدن آنها چسبيده است.

11 جوجه هاي خشکي كه پوسته تخم مرغ ها به بدن آنها چسبيده است.

در  اين جوجه ها  كه وجود  كنيد؛ چرا   را حذف  فوق جوجه  نشانه های  از  در صورت مشاهده هر يک 
مرغداری موجب كاهش راندمان در طول دوره پرورش خواهد شد.

توجه

 چند درصد از كل جوجه های هچ شده در گروه جوجه های وازده طبقه بندی می شوند؟ 
 با چه كارهايی می توان ميزان وازدگی جوجه ها را كاهش داد؟

تحقیق 
کنید
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جداسازي جوجه هاي وازده 

 مراحل انجام کار
1 لباس كار، ماسک و دستکش مناسب بپوشيد. 

2 جوجه ها را با دقت در دست گرفته و بررسی كنيد.

٣ در صورت مشاهده هر يک از نشانه های زير جوجه 

را حذف كنيد. 
٤ جوجه های وازده را در كارتن جداگانه بريزيد و به 

روش اصولی معدوم كنيد.
٥ دست های خود را ضدعفونی كنيد 

6 دوش بگيريد و لباس های خود را تعويض كنيد.

دوش  كشی  جوجه  به  ورود  از  قبل  پرسنل  همۀ   ٧

گرفته و از لباس، كفش و كاله تميز استفاده كنند.
ماسک،  از  ماً  حت جوجه ها  درجه بندی  هنگام  در   ٨

از  جلوگيری  )برای  كنيد  استفاده  كاله  و  دستکش 

فعالیت کارگاهی

ورود كرک ها به دهان(.
را  خود  دست های  درجه بندی  از  بعد  و  قبل   ٩

ضدعفونی كنيد.
10 فقط جوجه های عاری از عوامل بيماری زا را هچ 

كنيد.
يا  و  جوجه  حمل  برای  جديد  كارتن های  از   11

سبدهای پالستيکی ضدعفونی شده استفاده كنيد.
برای  12 جوجه كشی فقط يک در ورودی و خروجی 

افراد داشته باشد. يک حوضچۀ بزرگ همراه با يک برس 
برای تميز كردن  در مدخل درب ورودی جوجه كشی 
چکمه پرسنل وجود داشته باشد. مادۀ ضدعفونی بايد 

به طور مرتب تعويض گردد.
1٣ مواد زائد جوجه كشی بايد به طور صحيح حذف و 

سوزانده شوند تا از انتقال عوامل بيماری زا جلوگيری 
شود.

علت وازدگی جوجه های زير چيست؟ اين فرد كدام يک از اصول ايمنی را رعايت نکرده است؟ گفت      و  گو 
کنید
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از بین بردن ضایعات کارخانه جوجه کشی

در يک كارخانۀ جوجه كشی با متوسط جوجه درآوری 85 درصد، حدود 15درصد از تخم مرغ ها فاقد نطفه و يا دارای 
جنين تلف شده هستند. اين دسته از تخم مرغ ها به همراه پوسته تخم مرغ های باقيمانده پس از خروج جوجه ها و 
همچنين تخم مرغ های نوک زده و جوجه های وازده به عنوان ضايعات كارخانه جوجه كشی محسوب می شوند. در 
برخی از كشورها استفاده از اين مواد در كارخانه های تهيه پودر مازاد واحدهای جوجه كشی بـه دليل احتمال انتقال 
عوامـل بيماری زا ممنوع شده است. از آنجايـی كـه مضرات استفاده از پودر ضايعات جوجه كشی بيش از مزايای 

آن است؛ بنابراين در اغلب واحدهای جوجه كشی ضايعات مذكور را معدوم می كنند.
1 تخم مرغ هـای هچ نشده بـاقيمانده در سينی بايد به منظور از بين بـردن هرگونه جنين خارج نشده ُخرد و 

پرس شوند. تخم مرغ های نوک زده و جوجه های وازده نيز به وسيلۀ گاز دی اكسيدكربن و يا هر وسيلۀ مجاز 
ديگری بايد در جوجه كشی معدوم شوند. 

2 تمام مواد پرس شده و ضايعات بايد به وسيلۀ اوگر به يک تريلی و يا مخزن مخصوص منتقل شوند و يا 

توسط پمپ مکش وارد مخازن سرپوشيده مخصوص گردند. اين مواد بايد با توجه به موقعيت و قوانين محلی 
معدوم شوند كه شامل اين موارد است.
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الف( سوزانيدن در كوره 600 درجه )سوزاندن مواد هچری بهترين راه است(.
ب( تبديل به فراورده های فرعی هچری كه يکی از منابع مورد استفاده در خوراک طيور است.

ج( دفن كردن ضايعات توسط بيل مکانيکی در چاله هايی به عمق 2 متر.
د( دفع از طريق فاضالب.

برای پايين نگه داشتن هزينه ها، مدير بايد بعد از هر هچ، هر هفته و در پايان هر ماه و هر سال آماری داشته باشد. 

گزارش مسئول جوجه کشی

بالفاصله بعد از هر هچ، مسئول جوجه كشی بايد گزارشی تهيه و تنظيم كرده و تحويل مدير دهد. اين گزارش 
بازده دستگاه ها، درصد هچ جوجه ها، درصد جوجه های هچ شدۀ  بايد شامل كارهای رايج در جوجه كشی، 

فروخته شده به خريدار، قيمت جوجه فروخته شده و ... باشد. تمام موارد به طور كامل در فرم آمده است.

فعالیت کارگاهی

برای ثبت اطالعات و گزارش عملکرد جوجه كشی فرم هايی مطابق نمونۀ فرم صفحه بعد تهيه كنيد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

معدوم نمودن 
جوجه های 

وازده

شرايط وسيله نقليه و 
آب و هوا

در  درست  روش  به  دفع  1ـ 
مناسب محل 

2ـ دفع به روش نسبتاً درست
3ـ دفع به روش نادرست

3عدم مشاهده ضايعات در واحد

مشاهده مقدار كمی ضايعات در 
واحد

2

مشاهده مقدار زيادی ضايعات در 
واحد

1
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اطالعات الزم برای تکميل فرم تهيه شده در اين صفحه 
را جمع آوری كنيد.

 نحوه ثبت فرم ها
1 فرم ها را به طور كامل مطالعه كنيد.

تحويل  زمان  تا  انبار  به  مرغ  تخم  ورود  زمان  از   2

جوجه كليۀ مراحل را ثبت كنيد.
٣ با دقت كامل و داشتن اطالعات كافی فرم ها را با 

نمونۀ فرم گزارش مسئول جوجه کشی

تعداد گله
گاری 

گذاشته 
شده

تعداد 
تخم مرغ 
چیده شده

تعداد 
کل 

جوجه 
هچ شده

تعداد درصد کل هچ
جوجه 
حذفی

تاریخ هچ

سن تعداد
تولید

درصد استانداردحقیقی
جوجه 
حذفی

درصد 
جوجه 
اضافی

تعداد 
جوجه های 

قابل 
فروش

درصد 
جوجه های 

قابل 
فروش

كل

فعالیت کارگاهی
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صحت كامل پركنيد.
٤ از نتايج اين فرم ها برای برنامه ريزهای بعدی شامل: بررسي مسائل مديريتي، حمل جوجه، جوجه كشي و 

بررسي گله مادر استفاده خواهد شد.

فعالیت کارگاهی

اطالعات به دست آمده را در فرم تهيه شده ثبت كنيد.
مسئول جوجه كشی بايد تمام فرم های قبل را با دقت مطالعه كند، سپس در طول دورۀ بعدی هچ با دقت 
فراوان و به طور كامل ثبت كند. در پايان هر ماه گزارشی از هزينۀ اداره جوجه كشی و عوامل مؤثر در قابليت 

جوجه كشی تهيه كند، همچنين بايد يک گزارش جمع بندی ساليانه داشته باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

1ـ ثبت دقيق آمار و اطالعاتفرم های مربوطهمستندسازی
2ـ ثبت نسبتاً دقيق آمار

3ـ ثبت آمار با دقت پايين

3تعداد صحيح جوجه های يک روزه

جوجه های  صحيح  نسبتاً  تعداد 
يک روزه

2

1تعداد نادرست جوجه های يک روزه
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ارزشیابی شایستگی درجه بندی جوجه های یک روزه

شرح کار:
1ـ تعيين درجه جوجه ها براساس شکل ظاهری

2ـ شمارش دقيق جوجه ها
3ـ انتقال جوجه ها به كارتن جوجه يک روزه

4ـ معدوم سازی جوجه های وازده

استاندارد عملکرد: 
تعيين درجه جوجه ها بادقت و سرعت

شاخص ها:
تعيين درجه جوجه ها براساس شکل ظاهری

شمارش دقيق جوجه ها
انتقال جوجه ها به كارتن جوجه يک روزه

معدوم سازی جوجه های وازده

شرایط انجام کار: 
شناخت مشکل ظاهری جوجه های درجه 1 و 2 و 3

شمارش جوجه ها
كارتن های حمل جوجه يک روزه

ثبت اطالعات

ابزار و تجهیزات: 
فرم های مربوط به ثبت آمار ـ سبدهای نگهداری جوجه ـ كارتن های جوجه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1شمارش جوجه ها1
2جدا كردن جوجه ها براساس نوع درجه2
1انتقال جوجه ها به كارتن3
2معدوم نمودن جوجه های وازده4
2مستندسازی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
تصميم گيری

مسئوليت پذيری
2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.

رشته: امور دامی                                 درس: توليد و پرورش مرغ                                        واحد يادگيری: 6
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فصل 3

پرورش جوجه

توجه به اهمیت پاکسازی و آماده سازی واحدهای مرغداری پس از پایان هر دوره ضروری می باشد. بعد از پایان پرورش در 
روش بستر و یا هر چند روز یک بار در سیستم قفس کود باید به روش های دستی یا مکانیزه از سالن خارج شود و در زمینی 
خارج از مرغداری و در فضای سرپوشیده روی هم دپو گردد و یا در گودالی سیمانی ذخیره شود. هفته های ابتدایی زندگی 
جوجه ها، زمان بحرانی از زندگی آنها است که نقش بسزایی در عملکرد نهایی گله خواهد داشت. در زمان جوجه ریزی، زندگی 
جوجه های جوان کاماًل به تدابیر مدیریتی که در گله به کار می گیرید وابسته است. هدف دوره ابتدایی پرورش )4 هفته اول(، 
ایجاد شرایط محیطی مناسب برای جوجه ها است. توجه دقیق پرورش دهنده به تمام جزئیاتی که در رابطه با مدیریت پرورش 

توصیه شده، در نیل به این هدف الزامی است.
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واحد یادگیری 7 

آماده سازی سالن پرورش مرغ 

آیا تا به حال پی برده اید؟

 خارج کردن تجهیزات مورد استفاده در سالن مرغداری به چه روشی صورت می گیرد؟ 1

 انواع مواد ضد عفونی کننده و شوینده جهت آماده سازی سالن های پرورش مرغ کدام است؟ 2

 در سیستم پرورش مرغ در بستر و قفس به منظور پاکسازی و ضدعفونی از چه روش هایی استفاده می شود؟ ٣

 راه اندازي تجهیزات مورد استفاده در سالن مرغداری چگونه انجام می شود؟ 4

است.  پرورش مرغ  برای  و سالن  تجهیزات  آماده سازی  و  تخلیه، شست وشو، ضدعفونی  این بخش  از  هدف 
به طور کلی به آماده نمودن سالن ها برای پرورش جوجه، آماده سازی می گویند. آماده سازی شامل یک سری 
فعالیت ها برای فراهم آوردن شرایط محیطی الزم جهت پرورش جوجه ها است. سالن های مرغداری )شامل 
آماده سازی خوب  را طی کنند. یک  آماده سازی  دورة  باید  دورة جوجه ریزی حتماً  از  قبل  قدیمی(  و  نوساز 
می تواند در عملکرد گله در آینده نقش مؤثری داشته باشد، بنابراین مدیران باتجربه در دورة آماده سازی نهایت 
دقت و تالش را به کار می برند. اگر چه آماده سازی مطلوب ممکن است هزینه بر و وقت گیر باشد ولی عملکرد 
خوب گله در آینده آن را جبران خواهد کرد. نگاهي به تعداد واحدهاي مرغداري کشور )گوشتي و تخم گذار( 
که از لحاظ بازدهي و تولید بر اساس ظرفیت در وضعیت مطلوبي نیستند و کیفیت محصوالت تولیدي آنها، 
اهمیت و ضرورت آموزش در این حوزه را به دنبال دارد. تربیت نیروي ماهر در این حوزه و رعایت استانداردهاي 
تولید، با توجه به ظرفیت کار در این حوزه مي تواند هم مقدار کّمي تولید را افزایش داده هم تولید کیفي را 

به دنبال داشته باشد. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که سالن پرورشی به مساحت 500 متر مربع را 
طي 15 روز آماده سازی کنند. 
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سالن ها  داخل  از  کامل  به طور  مرغ ها  اینکه  از  پس 
به  و  جمع آوری  دانه خوری ها  از  دان  شدند،  تخلیه 
باشید که  داشته  توجه  منتقل گردد.  از سالن  خارج 
آلودگی  انتقال  امکان  دلیل  به  شده  جمع آوری  دان 

برای گله های دیگر غیر قابل مصرف بوده و باید معدوم 
گردد. همچنین تأخیر در خروج دان از دانه خوری ها و 
انتقال آن به بیرون از سالن موجب هجوم موش ها به 

داخل سالن خواهد شد. 

دان داخل سیلوها در گونی تمیز جمع آوری و با رعایت 
نکات بهداشتی به محلی دور از سالن ها منتقل گردد. 
این دان با رعایت نکات بهداشتی برای مرغ های مسن 
قابـل مصرف است. دقـت گـردد عملیات انتـقال دان 
سیلوها قبل از خروج کود و یا هر نوع وسیلة دیگر از 
سالن ها صورت پذیرد. طعمه گذاری برای از بین بردن 
موش ها در سالن انجام گیرد. به منظور کنترل حشرات 

توسط  سالن ها،  از  کود  خروج  از  قبل  که  است  بهتر 
سمپاش و استفاده از سموم حشره کش علیه حشرات 
مدت 24  به  و  شود  انجام  سالن سمپاشی  داخل  در 
اثر کند. بهتر  تا سم  ساعت درب سالن ها بسته بماند 
است که برای تأثیر بهتر سموم حشره کش تا زمانی که 
سالن گرم است عمل سمپاشی انجام شود. سمپاشی 

در روی بستر با دقت بیشتری انجام شود. 

دان در دانه خوری سطلی         دان در دانه خوری تراف                                              جمع آوری دان

پس از تخلیه سالن از مرغ چه کارهایی الزم است در سالن انجام شود؟ گفت      و  گو 
کنید
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 باز کردن وسایل 

بسته بـه نـوع سیستم پـرورش جـوجـه )تمام بستر، 
نیم بستر- نیم نرده، تمام نرده و تمام قفس( تجهیزات 
و وسایل سالن مرغداری دارای انواع و اشکال مختلفی 
است. وسایل و تجهیزاتی که قابلیت باز شدن را دارند 

عبارت اند از: 
انواع دانه خوری دائمی یا ثانویه: به دو صورت دستی 
و خودکار وجود دارد که با توجه به نوع دانه خوری نحوه 

باز کردن آن نیز متفاوت است.

 :)Handle Feeder( انواع دانه خوری های دستی  1

 Handle به دو گروه دانه خوری بشقابی )سطلی( یا
یا  )تراف(  ناودانی  دانه خوری  و   pan Feeders
می شود. تقسیم بندی   Handle trough feeder

الف( دانه خوری بشقابی )سطلی(
دانه خوری سطلی شامل کفی، سطل، سه سوراخ تنظیم 
دان، نخ نگهدارنده، میله اصلی، 4 مهره اتصال و قالب 

است. 

 باز کردن دانه خوری سطلی
 لباس کار مناسب بپوشید.

 قالب را از درون نخ نگهدارنده جدا کنید.

فعالیت کارگاهی

 مهرة باالیی میلة اصلی را باز کنید.
 سطل دانه خوری را در آورید.

ب( دانه خوری ناودانی )تراف(
 این نوع دانه خوری ها به شکل ناودان می باشند و جنس آن گالوانیزه می باشد. دانه خوری ناودانی در اکثر 
موارد به طول 100 تا 150 سانتی متر ساخته می شود و برای اینکه مرغ ها وارد دانه خوری نشوند در قسمت 
باالی آن میلة گردان نصب می شود و یا اینکه قسمت باالی دانه خوری به صورت شبکه میله ای محافظ ساخته 
تنظیم  تراف)جهت  پایة  دانه خوری(،  کانال  یا  ناودانی)تراف  از:  عبارت اند  آن  اجزای تشکیل دهنده  می شود. 

ارتفاع( و شبکة محافظ.
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 باز کردن دانه خوری ناودانی
 لباس کار مناسب بپوشید.

 پایة تراف یا ناودانی را باز کنید.
 شبکه یا میلة محافظ را از روی ناودانی خارج کنید.

 انواع دان خوری خودکار )automatic feeders(: این دان خوری ها به طور خودکار دان را در سالن  2

توزیع می کنند. مرغداری 
الف( دان خوری زنجیری

این دان خوری مانند دانه خوری ناودانی دستی است و فقط توزیع دان آن توسط نقالة زنجیری به صورت خودکار 
صورت می گیرد. قطعات تشکیل دهندة آن عبارت اند 
از: کانال دان خوری )ناودانی(، رابط، گیره و پایه کانال، 
زاویه )گوشه ها(، پایة زاویه، هاپر )مخزن دان(، زنجیر 
و صافی )الک(. دان خوری زنجیری بر حسب طول و 
عرض سالن و نوع استفاده از نظر مرغ مادر یا گوشتی 
تقسیم بندی می شود. البته در این مورد تنها ساختاری 
که متفاوت است، سرعت حرکت زنجیر در دان خوری 
به  مادر  دان خوری  در  و  دقیقه  در  متر   17 گوشتی 
28 تا 30 متر در دقیقه می رسد و همچنین حجم و 

اندازه ها پر و کانال ها نیز متفاوت است.

فعالیت کارگاهی

دان خوری ناودانی

                           دان خوری زنجیری 
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 باز کردن دان خوری زنجیری 
 لباس کار بپوشید و جعبه ابزار تهیه کنید.

 برق دستگاه را قطع کنید. 
 الکتروموتور را باز کنید.

زاویۀ دان خوری

                              صافی             بخشی از کانال اصلی، زنجیر و پایه                    مخزن دان )هاپر( و الکتروموتور

فعالیت کارگاهی

 شبکه یا میلة محافظ را از روی ناودانی خارج کنید.
 نقاله زنجیری را از درون ناودان بیرون آورید.
 رابط و پایة ناودانی ها و گوشه ها را باز کنید.
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مارپیچی که اصلی ترین قسمت دان خوری بشقابی را 
از  بشقابی  دان خوری  بشقاب های  می دهند.  تشکیل 
جنس پالستیک صنعتی و قابل جداسازی از یکدیگر 

هستند. کامل  و شست و شوی 

                            مخزن )هاپر(                                             الکتروموتور

                                          وینچ دان خوری بشقابی                                                              دان خوری بشقابی

                       دان خوری بشقابی خودکار و اجزای آن 

ب( دان خوری بشقابی )اوگر( خودکار
از  شده  تشکیل  خودکار  بشقابی  دان خوری  سیستم 
سالن،  انتهای  به  از مخزن  دان  انتقال  گالوانیزه  لوله 
وینچ،  اصلی،  برق  تابلوی  گیربکس،  موتور  مخزن، 
قرقره ها، سیم بکسل، بشقاب های دان خوری و نقاله 
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 باز کردن دان خوری بشقابی خودکار 
ایمنی مراحل زیر  با نظارت هنرآموز و رعایت نکات 

انجام دهید. را 
 لباس کار بپوشید. 1

 جعبه ابزار تهیه کنید. 2

 برق دستگاه را قطع کنید. ٣

فعالیت کارگاهی

 الکتروموتور را باز کنید. 4

باز  دان  انتقال  لوله  از  را  دان خوری  بشقاب های    ٥

. کنید
 نقاله حلزونی را از درون لوله ها بیرون بکشید. ٦

 محل اتصال لوله ها به سیم بکسل، قرقره ها و وینچ  7

را باز کنید.

در بسیاری از موارد در مورد دان خوری بشقابی نیاز به باز شدن و خارج کردن سیستم دان خوری از 
سالن بعد از پایان دورة تولید برای شست و شوی سالن وجود ندارد.

توجه

انواع آب خوری دائمی یا ثانویه 
به دو صورت دستی و خودکار وجود دارد که با توجه 
به نوع آب خوری نحوه باز کردن آن نیز متفاوت است.
 :)Handle drinker( انواع آب خوری های دستی  1

و  قندی(  بشقابی )کله  دستی  آب خوری  گروه  دو  به 
آب خوری ناودانی )تراف( تقسیم بندی می شود.

1. آب خوری دستی بشقابی )کله قندی(
برای جوجه های جوان از این نوع آب خوری ها استفاده 
می شود و در پایان دوره پرورش در مرغداری های صنعتی 
استفاده نمی شود. این نوع آب خوری از یک مخزن مدور 
و یک بشقاب در زیر آن تشکیل شده است و آب به تدریج 

از سوراخ های پایین مخزن وارد بشقاب می شود.

 باز کردن آب خوری دستی بشقابی  
ایمنی مراحل زیر  با نظارت هنرآموز و رعایت نکات 

انجام دهید. را 
 لباس کار مناسب بپوشید.

فعالیت کارگاهی

 مخازن مدور آب خوری ها را روی هم قرار بدهید.
 بشقاب آب خوری ها را روی هم قرار دهید.

 آب خوری را باز کنید.
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باز کردن آب خوری ناودانی
مراحل زیر را انجام دهید.

 لباس کار مناسب بپوشید. 1

انجام  را  ناودانی  به  لوله متصل  و   قطع کردن آب  2

دهید.
 اتصاالت ناودانی ها را باز کنید. ٣

 )automatic drinker( انواع آب خوری خودکار
سالن  در  را  آب  خودکار  به طور  آب خوری ها  این 

می کنند. توزیع  مرغداری 

فعالیت کارگاهی

1. آب خوری مخروطی آویز
در  و  بوده  پالستیک  جنس  از  آب خوری ها  این 
سالن های پرورش روی بستر استفاده می شوند. به دو 
دارند.  وجود  جامبو  و  زنگوله ای  یا  سیفونی  شکل 

2. آب خوری سیفونی یا زنگوله ای 
این نوع آب خوری ها از وزنه، آویز وزنه، قیف زنگوله ای شکل، 
سوپاپ، فنر استیل، پیچ تنظیم کننده، مهره قفل کننده، 
فیلتر آب، کالهک، قالب آویز، نخ نگهدارنده، تنظیم کننده 

نخ، شلنگ و رابط آن تشکیل شده است. 

کالهک و قالب 
فیلتر 
قالب 

پیچ تنظیم کننده 

مهرۀ قفل کننده 
فنر استیل

سوپاپ 

قیف آب خوری زنگوله ای شکل 

آویز وزنه 

وزنه 

آب خوری سیفونی

2. آب خوری ناودانی )تراف(
مرغ  پرورش  سیستم  در  بیشتر  آب خوری ها  این 
تخم گذار در قفس استفاده می شود و می تواند به شکل 
سرتاسری یا قطعات کوچک نصب شود. مقطع آن به 
صورت U یا V شکل است. جنس آن از آهن سفید یا 
آلومینیوم و یا پالستیک بوده و معموالً به تانکر آب و 
یا سیستم لوله کشی وصل است. در این نوع آب خوری، 
آب تازه همیشه به طور مالیم جریان داشته و آب اضافی 

از دریچه ای در انتهای آن سرازیر می شود. 
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باز کردن آب خوری سیفونی 
مراحل زیر را انجام دهید.

 لباس کار بپوشید. 1

 قطع کردن آب از طریق بستن قفل اتصال T شکل 2

 قالب فلزی را از درون نخ نگهدارنده جدا کنید. ٣

 شلنگ متصل به کالهک آب خوری را خارج کنید. 4

 آویز وزنه از درون قالب را در آورید. ٥

 مهره قفل کننده برای جدا  کردن سوپاپ، فنر و .... را باز کنید. ٦

آب خوری جامبو 
از وزنه، آویز دارای یک دیسک  با نوع سیفونی به جای استفاده  در مقایسه 
پالستیکی سنگین یا کف پر شده است و نحوه باز کردن آن مشابه آب خوری 

است. سیفونی 

توجه

آب خوری جامبو

٣. آب خوری پستانکی یا نیپل 
طیور به صورت فطری و ذاتی اقدام به خوردن و آشامیدن می کنند. به طور مثال جوجه در روز اول سر خود را 
بلند کرده و آب از آب خوری بدون آموزش دیدن می نوشد. در قرآن مجید آیات زیادی در ارتباط با این میل 

و غریزه وجود دارد. 
سیستم آب خوری نیپل از یک یا چندین لوله تشکیل شده که در امتداد طول سالن با تراز مناسب کشیده شده 
است. در فواصل مناسب سوراخ های کوچکی در این لوله ها ایجاد شده و سوپاپ کوچکی به این سوراخ ها نصب 
می شود. این سوپاپ ها حساس به فشار بوده به طوری که در اثر فشار آب موجود در لوله ها، سوپاپ ها بسته هستند؛ 
اما زمانی که پرنده با منقار خود به آن فشار وارد می کند، سوپاپ باز شده و آب به بیرون از لوله جریان می یابد.
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4. آب خوری فنجانی
این آب خوری مشابه آب خوری نیپل یا قطره ای است با این تفاوت که همة بخش های آن داخل یک فنجان مخروطی 

قرار گرفته و آب وارد فنجان می  شود.

سیستم آب خوری نیپل متشکل از رگالتور، نیپل، وینچ سقفی، لوله های انتقال آب، لوله های نگهدارنده، شیر 
انتهای خط، شیر میان خط، نشانگر سطح آب، قرقره های آویز، گیره های نگهدارنده و سیستم ضد نشست و 
سیکل آب است. اگر جریان آب موجود در لوله ها 90-80 میلی لیتر در هر دقیقه باشد در آن صورت به منظور 

ممانعت از ریزش قطرات آب روی بستر، در زیر نیپل ها فنجانک نصب می شود.

فعالیت کارگاهی

 باز کردن آب خوری قطره ای 

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید.  1

 آب را قطع کنید.  2

 خطوط آب خوری توسط وینچ را پایین آورید.  ٣

 شیر انتهای خط را جهت تخلیه آب باز کنید.  4

باز  آب  انتقال  لوله  به  اتصال  محل  از  را  نیپل ها    ٥

 . کنید

اجزای آب خوری نیپل

در پایان هر دوره پرورش و پس از تخلیه سالن از مرغ ها قبل از باز کردن تجهیزات، باید آب و برق سالن ها 
انتقال مانند آب خوری ها، شلنگ آب خوری ها، دان خوری ها  قطع شود. سپس کلیه ادوات و تجهیزات قابل 

)ناودانی،رنجیری، پایه و ....(، بخاری، هواکش ها و المپ ها به خارج از سالن ها منتقل شوند. 
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خارج کردن وسایل از سالن

ابزار و وسایل مورد نیاز
  لباس کار و چکمه
  ماسک مخصوص

  دستکش 
  کاله

 گاری یا فرغون

 مراحل انجام کار
و  1 آب خوری ها و دان خوری ها: کلیه تجهیزات 

لوازم از قبیل دان  خوری، آب خوری و غیره از سالن ها 
محوطه  به  ضدعفونی  و  شست و شو  جهت  و  خارج 

از سالن منتقل شوند. خارج 
 بخاری یا هیتر: در صورتی که در سالن از بخاری  2

در  باید  می کنید .  استفاده  گرمایش  وسیله  به عنوان 
پایان دوره آن را از جایگاه خارج کرده و سرویس های 

الزم را انجام دهید.
٣ هواکش ها: تمام هواکش های موجود را باید کنترل 

نموده و در صورت نیاز به تعمیر از سالن خارج کنید.
4 المپ ها: باید کلیه المپ ها را باز کنید تا در هنگام 

شست وشو و ضدعفونی آسیب نبینند.

جمع آوری و خارج کردن بستر

ابزار و وسایل مورد نیاز
 ماسک مخصوص   کاله   لباس کار و چکمه  دستکش 

 فرغون و بیل  کاردک

فعالیت کارگاهی

 در آماده سازی سالن پرورش، اصول و ضوابط علمی را به گونه ای با وسواس و با تقوا آماده کنید تا در 
آینده با بیماری و به تبع آن با مصرف دارو و مواد شیمیایی مجبور به کنترل بیماری نشوید.

اخالق 
حرفه ای
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 مراحل انجام کار
پس از باز کردن و خارج کردن تجهیزات و وسایل از سالن، باید بستر 
سالن های  در  کرد.  سالن ها خارج  از  ریخت و پاش  کمترین  با  را  )کود( 
کوچک جمع آوری و خارج کردن بستر را به وسیله بیل و فرغون انجام 
دهید. در هنگام جمع آوری بستر از ماسک ها و لباس مخصوص استفاده 
کنید. ضمناً باید پنجره های سالن را حین کار باز کرده تهویه را روشن 
کنید. در سالن های بزرگ برای جمع آوری و تخلیه کود از وسایل مکانیکی 
استفاده شود. در صورتی که امکانات مالی اجازه می دهد استفاده از نوار 

نقاله متحرک جهت خروج کود از سالن ها توصیه می شود. 

پس از جمع آوری و تخلیه بستر 
باید کودهای چسبیده به کف 
جایگاه را به وسیله کاردک های 
مخصوص جدا  و سپس از جایگاه 
خارج کنید.
انتقال کود تا حد امکان توسط 
کامیون های چادر دار انجام شود 
تا از ریخت وپاش اضافی کود 
جلوگیری گردد.
محل دپوی کود حداقل 2 کیلومتر 
دورتر از سالن ها باشد. تخلیه کود 
در جلوی سالن ها کار صحیحی 
نیست.

 انتقال کود به خارج از سالن مرغداری

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

تخلیه سالن پرورش 
مرغ

لباس کار - ماسک - 
دستکش - عینک - 

بیل - فرغون

1- خروج کامل کود و 
تجهیزات از سالن 

2- خروج نسبتاً کامل 
کود و تجهیزات از 

سالن
3- خروج ناقص کود و 

تجهیزات از سالن

عدم مشاهده کود و تجهیزات 
در سالن

3

مشاهده مقدار کود جزئی در 
سالن 

2

مشاهده کود و دان خوری و 
آب خوری آلوده در سالن

1
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روش های شست وشوی سالن

قبل از ضد عفونی سالن و پس از خروج کامل وسایل و 
مواد بستری سالن باید شسته شود. برای شست و شوی 
می توان  سمپاش  یا  محلول پاش  دستگاه  از  سالن 
نسبت  با  شوینده  مواد  منظور  بدین  کرد،  استفاده 
نیز  از شست و شو  قبل  می شود.  ترکیب  آب  با  معین 
باید برق سالن قطع شود. لباس کار و تجهیزات ایمنی 

نکنید. فراموش  را  توصیه شده 
نکات ضروری قبل و حین شست و شو

 پس از تخلیه کامل کود از داخل سالن ها، جارو کردن  1

و  کاردک  جارو،  کمک  به  ناصاف  گردگیری سطوح  و 
برس سیمی انجام گردد.

 شست وشوی دقیق منابع آب به وسیله برس و اسکاچ  2

و مواد شوینده انجام شود.
 منابع آب پس از شست وشوی دقیق، از آب پر شوند  ٣

و بعد از کلر زنی تا 48 ساعت آب کلردار در منابع آب 
بماند.

 شست وشوی کامل سطوح مختلف سالن ها. 4

 پس از شست و شوی سالن ها، اتاق سرویس و اتاق  ٥

هیتر، راهرو و پدهای سلولزی نیز باید شست وشو شوند.
 حوضچه های آب مربوط به پدهای سلولزی به دقت  ٦

شست و شو  شوند.
 در صورت امکان سطوح خارجی سالن ها نیز باید  7

شسته شود.
 شست و شوی سیلوی دان همراه با لوله های انتقال  ٨

دان.
به  از سالن   شست و شوی کلیه وسایل خارج شده  ٩

وسیله مواد شوینده مناسب و نگهداری آنها در محلی 
مناسب.

 شست و شوی راه های آسفالت داخل واحد مرغداری. 10

کار،  دفتر  کمدها،  دوش،  رختکن،  شست و شوی    11

قسمت ها. سایر  و  پرسنلی  اتاق 

شست وشوی سالن

ابزار و وسایل مورد نیاز 
 ماسک   کاله   دستکش   چکمه   لباس کار 
 برس  مخصوص  دستگاه محلول پاشی  جـارو 
 اسکـاچ  مواد شوینده مناسب و آب به میزان الزم

فعالیت کارگاهی

                  شست وشوی سقف                                 شست وشوی دیوارها                                     شست وشوی کف 

مراحل انجام کار 
) کف،  سالن ها  مختلف  سطوح  کامل  شست وشوی 
دیوارها، در صورت امکان سقف( باید با آب گرم تحت 
فشار انجام گیرد. بهتر است که ابتدا سقف ها و سپس 
مایع  سالن ها شسته شود )از  انتها کف  در  و  دیوارها 
آب  لیتر   1000 برای  لیتر  نیم  نسبت  به  ظرفشویی 

کرد(. استفاده  می توان 

٣ 2 1
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آشنایی با روش های ضدعفونی

 بسته به نوع موادي که براي ضدعفوني در پرورش 
تقسیم  دسته  سه  به  معموالً  مي رود،  به کار  جوجه 

مي شوند:
   روش های ضدعفوني طبیعي 1

   روش های ضدعفوني  فیزیکي 2

  روش های ضدعفوني شیمیایي ٣

1  روش های ضدعفوني طبیعي 

نور  به خصوص  خورشید  نور  برابر  در  میکروب ها 
دست  از  را  خود  فعالیت  زیادی  مقدار  به  آن  مستقیم 
اشعه  خورشید  اشعه  مختلف  انوار  بین  در  مي دهند. 
باکتري ها  و  میکروب ها  کشتن  سبب  ماوراء  بنفش 
و  آسان ترین  و  ارزان ترین  آفتاب  رو  این  از  مي شود. 
شاید بهترین ماده ضدعفوني کننده باشد. یکي دیگر از 
ضدعفوني کننده هاي طبیعي سرما و برودت است. البته 
براي  قوي  کشندگي  و  ضدعفوني  اثر  سرمادهی  روش 
میکروب ها ندارند؛ بلکه فقط رشد و نمو آنها را به تعویق 
مي اندازد و در نتیجه برای نگهداری گوشت و تخم مرغ 

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

مي  شود. استفاده  سردخانه ها  در 
2  روش های ضدعفوني  فیزیکي

است  حرارت  فیزیکي  ضدعفوني کنندة  بهترین 
مرطوب  و  خشک  صورت  دو  به  مي توان  آن  از  که 
استفاده کرد. از حرارت خشک به صورت شعله دادن 
به   وسیله شعله افکن استفاده و کف و دیوار سالن های 
مرغداری را ضدعفوني مي کنند. با این روش مي توان 
از  انگل ها را به خوبي  میکروب هاي بیماري زا و تخم 
بین برد. در تصاویر پیوست به خوبي روش شعله دادن 
از  دیگر  یکي  است.  شده  داده  نشان  سطوح  و  کف 
است.  مرطوب  فیزیکي حرارت  ضدعفوني کننده هاي 
به  کننده  ضدعفوني  ماده  بهترین  آب  جوش  بخار 
شمار مي رود. حرارت آب جوش معموالً بیش از 100 
درجه است و در این حرارت کمتر میکروب یا انگلي 
تاب مقاومت دارد. از آب جوش براي ضدعفوني النه و 
وسایل جوجه کشي و قفس و آب خوري و دان خوري 

مي شود. استفاده 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

شست وشوی سالن 
پرورش مرغ

لباس کار - ماسک - 
دستکش - مواد 
شوینده - وسایل 

شست وشو

1- نظافت کامل سالن 
پرورش 

2- نظافت نسبی سالن 
پرورشی 

3- نظافت ناقص سالن 
پرورشی 

عدم مشاهده آلودگی فیزیکی 
در سالن پرورش 

3

مشاهده آلودگی فیزیکی جزئی 
در سالن پرورش 

2

مشاهده آلودگی فیزیکی زیاد 
در سالن پرورش 

1
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ضدعفوني کننده فیزیکي با حرارت

 روش های ضدعفوني  شیمیایي ٣

این مواد مورد استفاده در این روش ها به چند دسته 
فرمالدئید،  آهک،  عبارت اند از  که  مي شوند  تقسیم 
ترکیبات چهارتایي آمونیوم، مواد فنلي، مواد یدي و 
کلریدي که اغلب به صورت محلول پاشی، گازدهی و 

می روند.  به کار  گردپاشی 

ابزار و وسایل مورد نیاز
 ماسک مخصوص   کاله   دستکش   چکمه   لباس کار 

 دستگاه محلول پاشی 
 شعله افکن 

 آب به میزان الزم 
 مواد ضدعفونی کننده 

 تجهیزات قابل ضدعفونی

فعالیت کارگاهی

تهیه محلول ضدعفونی کننده
به  زیر  مراحل  ضدعفونی کننده،  محلول  تهیه  برای 

گیرد: انجام  ترتیب 
 پوشیدن لباس کار، چکمه، دستکش و ماسک مخصوص. 1

 مطالعه دقیق دستورالعمل و توصیه های کارخانه  2

ماده ضدعفونی کننده. سازنده 
 محاسبه مقدار الزم از ماده ضدعفونی کننده مورد  ٣

استفاده مطابق با دستورالعمل و بر اساس مساحت و 
حجم سالن )کف، ارتفاع، طول، عرض و ...(.

 اضافه کردن مقدار معین آب محاسبه شده با توجه  4

به دستورالعمل.
 انتخاب ظرف مناسب برای تهیه و نگهداری محلول  ٥

ضدعفونی کننده.
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فعالیت کارگاهی

 روش تهیه محلول ضدعفونی کننده
1 محلول های غلیظ: ابتدا باید رقیق سازی محلول های غلیظ صورت گیرد و پس از تهیه محلول رقیق شده با 

غلظت مورد نظر نسبت به غوطه ور سازی وسایل و تجهیزات در زمان توصیه شده اقدام شود.
 محلول های آمادۀ مصرف: مواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی ندارند. 2

تهیه محلول ضدعفونی کننده

نکات قابل توجه در هنگام استفاده از 
ضدعفونی کننده ها

 ضدعفونی کننده ها و گندزداها تنها برای استعمال  1

خارجی بوده و از ورود آنها به دهان ، چشم، گوش و 
دستگاه تنفسی جداً باید جلوگیری کرد.

 مواد ضدعفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد.  2

مثالً صابون، ساولن را بی اثر می کند.
در  باید  مرغداری  هر  در  اولیه  کمک های  جعبه    ٣

دسترس باشد.
 مواد   ضدعفونی کننده را باید در مقادیر توصیه شده،  4

تهیه و استفاده کرد.
محلول  باید  همیشه  رقیق،  محلول  تهیه  برای    ٥

غلیظ را به آب اضافه کرد و از افزودن آب به محلول 
شود. خودداری  ضدعفونی کننده 

 اثر میکروب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر  ٦

می شود )با آب ژاول و ید، این کار را نباید کرد(.

 شناسایی و شناخت مواد شیمیایی یا سایر موادی  7

که با ماده ضدعفونی کننده واکنش می دهند و یا به 
نوعی فعالیت آن را خنثی می کند.

 در صورت تماس با چشم، چشم را به مدت 10  ٨

دقیقه در آب سرد باز نگه دارید. 
که  خطراتی  سایر  یا  سمی  اثرات  با  آشنایی    ٩

و  دارد  ماده ضدعفونی وجود  استفاده  کنندگان  برای 
افراد  حفاظت  برای  الزم  معیارهای  تعیین  همچنین 
پوشیدن  قبیل  از  ضدعفونی کننده  ماده  مقابل  در 
محتوی  ظرف  درب  کردن  باز  چگونگی  یا  دستکش 
ماده ضدعفونی کننده و مخلوط کردن آن و نیز اقداماتی 
در  ماده  ریختن  یا  و  پوست  با  تماس  هنگام  باید  که 

گیرد. انجام  چشم 
به طور کلی در هر دو روش پرورش بستر و قفس از 
روش های محلول  پاشی، حرارت  دهی و گازدهی برای 
ضد عفونی سالن پرورش جوجه استفاده   می شود. باید 
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ایجاد  خشک  حرارت  شعله  افکن  که  داشت  توجه 
از داخل  می کند و در نتیجه کف و دیوارهای سالن 
قابل  غیر  مواد  سطوح  و  متر   1/5 ارتفاع  تا  خارج  و 

کرد. آن ضدعفونی  با  می توان  را  اشتعال 
تمام  شود  سعی  باید  قفس  دارای  سالن های  در 

کاماًل شست و شو  محلول  پاشی  روش  با  قفس  زوایای 
و ضدعفونی شود. با توجه به مواد شیمیایی مناسب، 
متداول ترین روش برای ضدعفونی شیمیایی سالن های 

است. فرمالدئید  با  دادن  گـاز  مرغداری، 

ضدعفونی در سیستم پرورش قفس و بستر
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 ضدعفونی سالن مرغداری

ابزار و وسایل مورد نیاز
 کاله   دستکش   چکمه   لباس کار 

 دستگاه محلول پاشی    ماسک مخصوص 
 آب به میزان الزم    شعله افکن 

 تجهیزات قابل ضدعفونی  مواد ضدعفونی کننده 

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

فعالیت کارگاهی

نکنید.
و  ناصاف  به ویژه سطوح  سالن ها  و کف  دیواره ها    2

شوند. شعله افکنی  گوشه  ها 
 شعله دادن کف و دیوارهای سالن از داخل و خارج  ٣

تا ارتفاع 1/5 متر.
 سطوح داخلی سالن ها، کف و قفس ها با مادة   ضدعفونی  4

)با نظر افراد متخصص( ضدعفونی شده و پس از ضدعفونی، 
تا ماده ضدعفونی  بماند  تا 24 ساعت بسته  در سالن ها 
خشک شود )ترجیحاً محلول 2 درصد ترکیبات ضدعفونی 

با طیف گسترده(.

 برای ضدعفونی از محلول 10 درصد فرمالین )فرمالین  ٥

تجاری40 درصد( هم می توان استفاده کرد.
 سطوح خارجی و محوطه ضدعفونی شوند. ٦

 اتاق هیتر، راهرو و پد سلولزی ضدعفونی شوند. 7

به  دقت  هواکش ها  و  هوا  ورود  محل های  اطراف    ٨

ضدعفونی شوند. 

ضدعفونی سالن مرغداری

 سیلوها با محلول 4 درصد فرمالین ضدعفونی شوند. ٩

 دفتر، اتاق کارگری، رختکن و دوش ضدعفونی شوند. 10

 برای اطمینان از برنامة آماده سازی بار دیگر نمونه گیری  11

از محیط های مختلف به عمل آید.
داخل سالن، ضدعفونی  به  وسایل  انتقال  از  12 پس 

شود. انجام  دوم  مرحله 

آهک پاشی محوطه اطراف سالن های مرغداري
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پخش پوشال

جوجه ها برای پرورش نیاز به بستر دارند. بستر و وضعیت آن در آشیانه های پرورش جوجه اهمیت زیادی 
دارد. بستری که در یک سالن استفاده می شود باید به گونه ای باشد که جایگاهی نرم و راحت برای جوجه ها 

فراهم کند. 
باید دارای  قابلیت دسترسی، دو عامل مهم در تعیین نوع بستر هستند. یک بستر خوب  اقتصاد محلی و   

باشد: زیر  شرایط 
 جذب خوب رطوبت 1

 قابلیت زیست تخریب پذیری 2

 راحتی پرنده ٣

 میزان پایین گرد و خاک 4

 فقدان آلوده کننده ها ٥

 دسترسی مداوم به منبعی زیست ایمن ٦

برای بستر از موادی از جمله تراشه چوب )پوشال(، کاه، کلش، سبوس برنج، خزه، خاک اره، ماسه و ... استفاده 
می شود. 

در بعضی موارد که آلودگی شدید است پس از ضدعفونی مرحلة دوم، شعله افکنی مرحلة دوم به شرح 
قبل انجام می شود. پس از ضدعفونی مرحله دوم، آهک پاشی محوطه، به ویژه در مسیرهای تردد انجام 

شود )به ضخامت 3 سانتی متر(.

توجه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

ضدعفونی سالن 
پرورش مرغ 

لباس کار - ماسک - 
دستکش - مواد 

ضدعفونی - وسایلو 
تجهیزات ضدعفونی 

1- ضدعفونی کامل 
سالن پرورش 

2- ضدعفونی نسبتاً 
کامل سالن پرورش 
3- ضدعفونی ناقص 

سالن پرورش 

بار میکروبی کم در سالن 
پرورش 

3

بار میکروبی نسبتاً کم در سالن 
پرورش 

2

بار میکروبی زیاد در سالن 
پرورش

1
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                                پلت کاه                                 تراشه  و خاک اره )پوشال(                کاه یا علف ریز شده

                         ماسه                                                      شلتوک برنج                                  پوستۀ بادام زمینی

به نظر شما بهترین بستر برای جوجه های گوشتی کدام است؟ چرا؟
 عمده ترین نقش بستر برای چیست؟

تحقیق 
کنید

                              خزه                                                 پوست کاج                                   کاغذ عمل آوری شده

                        پوست نارگیل                                     تراشه و خاک اره کاج                         خرده چوب
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پهن کردن بستر

ابزار و وسایل مورد نیاز
 ماسک مخصوص   دستکش   لباس کار 

 بیل  شن کش    پوشال  

مراحل انجام کار 
 10 تا   5 ضخامت  به  یکنواخت  به طور  باید  پوشال 
ناهموار  بستر  شود.  پخش  سالن  کف  در  سانتی متر 

فعالیت کارگاهی

را محدود  به آب و دان   می تواند دسترسی   جوجه ها 
کرده و منجر به غیر یکنواختی رشد شود. اگر دمای 
درجه   30 تا   28 یعنی  مطلوب  حد  در  سالن  کف 
 5 به  را  بستر  ضخامت  باشد  می توان  سانتی گراد 

داد. کاهش  سانتی متر 
نگه  خشک  و  شل  بستر  باید  پرورش  دوره  طی  در 
داشته شود. با گرم شدن سالن، هوا منبسط شده و 
توانایی آن در نگهداشتن رطوبت افزایش یافته و در 

می ماند. خشک  بستر  نتیجه 

افزایش رطوبت بستر سبب افزایش تولید گاز آمونیاک و به دنبال آن افزایش میزان مشکالت تنفسی 
در جوجه ها   می شود.

توجه

دستگاه پوشال پخش کن

در سالن های بزرگ 
به منظور صرفه جویی 
در وقت، پخش 
پوشال با دستگاه 
پوشال پخش کن یا 
Spreader انجام 
می شود.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

آماده سازی 
بستر جهت 
پرورش مرغ

1- آماده سازی بستر با بستر پرورش 
رعایت اصول فنی

2- آماده سازی بستر با 
رعایت نسبی اصول فنی 

3- آماده سازی بستر 
بدون در نظر گرفتن 

اصول فنی 

بستر نرم، غیر رسمی، ارزان، ایمن با 
ارتفاع مناسب در سالن

3

بستر نسبتاً نرم، غیر رسمی، ارزان، ایمن 
با ارتفاع نسبتاً مناسب 

2

بستر خشن با وجود مواد سمی و 
صدمه رسان و با قیمت و ارتفاع نامناسب

1
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روش گاز دادن سالن

از ورود  باید حدود 5 روز قبل  عمل دود دادن سالن 
جوجه ها به سالن انجام شود )2 روز برای دود دادن، 
کردن  گرم  برای  روز   1 و  دود  تخلیه  برای  روز   2

سالن ها(.
گازدهی سالن ها توسط ماده پرمنگنات پتاسیم و مایع 
فرمالین انجام می شود. از واکنش دو ماده ذکر شده گاز 
فرمالدئید آزاد می شود که خاصیت ضدعفونی کنندگی 

بسیار قوی دارد.
توجه: واکنش فوق گرمازاست؛ بنابراین نباید از ظروف 

پالستیکی استفاده شود.
ازای هر 20 گرم  به  برای ضدعفونی سالن مرغداری 
پرمنگنات پتاسیم حدود 40 میلی لیتر فرمالین تجاری 
40 درصد برای هر متر مکعب فضای سالن باید استفاده 
و  سانتی گراد  درجه   25 دمای  در  اثر  بهترین  شود. 

رطوبت نسبی 65 الی 70 درصد می باشد. 
در گاز دادن سالن توجه به نکات زیر ضروری است:

و  خاموش  هواکش ها  گاز دادن،  هنگام  و  قبل    1

شوند. بسته  سالن  منافذ  کلیه  و  مسدود  هواده ها 
 برای دود  دادن از ظروف سفالی یا فلزی حدود 5  2

برابر فرمالین و پرمنگنات استفاده شود.
 ابتدا پرمنگنات و سپس فرمالین به آن اضافه شود. ٣

بیشتری  تعداد  از  مؤثرتر  و  بهتر  برای ضدعفونی    4

شود.  استفاده  ظروف 
 در حین کار از ماسک ضدگاز استفاده شود. ٥

 بعد از گاز دادن به مدت 48 ساعت درهای سالن  ٦

بسته نگه داشته شود )در این مدت کلیه رفت و  آمدها 
به سالن قطع شود(. 

 بعد از گذشت 48 ساعت از گازدهی درهای سالن  7

باز شده و هواکش ها روشن شود تا دود کاماًل تخلیه 
شود )این مرحله یک الی دو روز طول می کشد(.

 پس از اینکه دود کاماًل تخلیه شد به گرم کردن  ٨

اقدام شود. سالن 

ضدعفونی لوازم و تجهیزات

مراحل انجام کار
مرحله 1: کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دان خوری، آب خوری و آنهایی که قابل شست و شو هستند به خارج 

از سالن ها منتقل شده و سپس در آب گرم غوطه ور شوند.
مرحله 2: لوازم فوق را بار دیگر با آب گرم و برس شسته و سپس در ماده ضدعفونی کننده مؤثر به مدت دو 

ساعت غوطه ور شوند تا ضدعفونی و سپس با آب تمیز شسته شوند. 

فعالیت کارگاهی

استفاده از ماسک ضدگاز    فرمالین                            پرمنگنات پتاسیم                                          گاز فرمالدئید
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 موارد ایمنی و بهداشتی 

استعمال  بـراي  تـنها  گندزداها  و  ضدعفوني کننده هـا    1

خارجي است و از ورود آنها به دهان، چشم، گوش و دستگاه 
کرد. جلوگیري  باید  جداً  تنفسي 

حفاظت  لوازم  از  استفاده  با  پرسنل  کامل  ایمني  رعایت    2

شخصي )لباس کار، ماسک، کاله و دستکش( ضروری هست. 
ضدعفوني کننده ها  مناسب  ذخیره سازي  اصول  رعایت    ٣

براي  گندزداها  و  ضدعفوني کننده ها  از  برخي  است،  ضروری 
دارند. جدي  خطرات  دام  و  انسان  بهداشت 

 ایجاد آمادگي در نحوة صحیح مخلوط کردن ضدعفوني کننده ها و روش هاي کاربردي آنها 4

 مواد ضدعفوني کننده را باید در مقادیر کم استفاده کرد. ٥

 عوامل محیطي نظیر هدایت جریان آب به داخل نهرها و رودخانه ها باید در انتخاب ضدعفوني کننده در  ٦

نظر گرفته شود. بسیاری از این مواد تهدیدی برای محیط زیست، زندگی گیاهان و آبزیان محسوب می شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

لباس کار - ماسک- ضدعفونی تجهیزات
دستکش - مواد 
ضدعفونی - مواد 

شوینده

1- ضدعفونی مناسب 
تجهیزات

2- ضدعفونی قابل 
قبول تجهیزات
3- ضدعفونی 

نامناسب تجهیزات

شستن کامل تجهیزات 
شست و شو و ضدعفونی آنها 

و نظافت تعدادی از تجهیزات 
با ... 

3

شستن نسبتاً کامل 
تجهیزات قابل شست و شو 
و ضدعفونی  آنها و نظافت 
تعدادی از تجهیزات با ...

2

عدم شستن مناسب تجهیزات 
قابل شست وشو و ضد عفونی 

آنها و نظافت تعدادی از 
تجهیزات با ...

1

راه اندازی تجهیزات سالن پرورش

در مرغداری ها برای جوجه های کمتر از 2 هفتگی از دان خوری های اولیه استفاده می شود. حداکثر پس از 
یک هفته دان خوری های سینی از سالن خارج شده و از دان خوری ناودانی دستی، سطلی و یا خودکار استفاده 
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دانه خوری های دستی، بر روی بستر قرار می گیرند یا به صورت آویزان نصب می شوند. با رشد طیور ارتفاع 
از  تا  می شود  انجام  یکبار  هفته ای  حداقل  دانه خوری ها  ارتفاع  افزایش  شود.  زیاد  مرتباً  باید  دانه خوری ها 
صورت  دانه خوری  به  جوجه ها  شدن  داخل  با  که  فضوالت  به  آن  آلوده شدن  و  دان  بی رویه  ریخت و پاش 
می گیرد، جلوگیری گردد. برای جلوگیری از به هدر رفتن دان در دانه خوری، باید سعی شود تا بیش از ارتفاع 

نشود.  پر  دانه خوری  دیواره 
سیستم دانه خوری خودکار متشکل از ناودانی ها و لوله های به  هم پیوسته بوده که در یک یا چند حلقه )لوپ( 
تو در تو به دور سالن مرغداری بر روی پایه های قابل تنظیم ارتفاع نصب شده است. هر حلقه، 2 خط دانه خوری 
در طول سالن ایجاد می کند. این حلقه های کانال دو طرف هاپر دانه خوری )مخزن دان( را به یکدیگر وصل 
می کند. به وسیله یک موتورگیربکس، زنجیر یا مارپیچ حلزونی درون کانال به حرکت در آمده و دان موجود در 
مخزن دان را با خود حمل  و ناودانی ها یا بشقاب ها را تا ارتفاع مشخص از دان پر می کند. این حرکت پیوسته 
ادامه داشته و از این رو دان ، دائماً در اختیار پرندگان قرار می گیرد. برای جدا کردن پوشال و مواد زائد درون 
دان از وسیله ای به نام صافی در دانه خوری زنجیری استفاده می شود. در دانه خوری های بشقابی چون دان در 
لوله ها منتقل می شود، امکان ورود مواد زائد به آن وجود ندارد؛ به همین دلیل، نیازی به نصب صافی نیست.

         دانه خوری دستی بشقابی )سطلی(               دانه خوری دستی ناودانی یا تراف                    دانه خوری سینی شکل

می شود و پس از آن متناسب با سن جوجه ها ارتفاع دانه خوری افزایش یابد )پشت جوجه ها مماس با لبه 
دانه خوری باشد(. 
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یک  سن  از  کمتر  جوجه های  برای  مرغداری ها  در   

از  می شود.  استفاده  اولیه  آب خوری های  از  هفتگی 
4 الی 7 روزگی آب خوری های دستی باید به خارج 
از سالن منتقل شوند و آب خوری های خودکار برای 
استفاده جوجه ها آماده شوند. بعد از 4 الی 7 روزگی 
75 درصد آب خوری های دستی جمع آوری و به بیرون 

منتقل می شوند و آب خوری های خودکار آویز پایین 
جوجه ها  اینکه  از  قبل  است  بهتر  می شوند.  کشیده 
 10 حدود  کنند  استفاده  خودکار  آب خوری های  از 
جرم های  که  شود  گذاشته  باز  فلکه  شیر  دقیقه 
به  نیاز  لوله خارج شود. آب خوری های دستی  درون 

ندارند.  آویز کردن 

   آب خوری پالستیکی               آب خوری پالستیکی              آب خوری٣ لیتری )کله قندی(          آب خوری قارچی شکل
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لوله های  باید  سیفونی  آب خوری  اندازی  راه  برای 
کم فشاری را در مرغداری و در یک ارتفاع مناسب از 
لوله ها  این  داخل  در  مناسب  آب  کرد.  آویزان  سقف 
آب خوری های  این  سپس  و  بود  خواهد  جریان  در 
زنگی یا سیفونی از طریق شلنگ های نازکی از طریق 
کالهک به این لوله ها وصل خواهد شد. آب خوری های 
سیفونی شکل از طریق رابط و یک اتصال T شکل به این 
لوله سیاه رنگ وصل می شوند. اتصال T شکل همانند 
قفل )شیر و یا فلکه( عمل می کند. وقتی بخواهیم یک 
آب خوری را از مدار خارج کنیم از این اتصال T شکل 
استفاده می کنیم. اگر مسیر شلنگ را به سمت سقف 
سوله دنبال کنید می توانید رابط T شکل و همچنین 
لوله آب سیاه رنگ را مشاهده کنید. نکته مهم آن است 
که لوله سیاه رنگ خود به یک مخزن آب وصل است 
اینکه آب مخزن بتواند تمامی آب خوری ها را  و برای 
سیراب کند باید با یک شیب مالیم و مناسب از سقف 
ارتفاع همه  بیان شد  قباًل  آویزان شود. همان طور که 

از طریق نخ نگهدارنده تنظیم  آب خوری های خودکار 
می شود.

مصرفی  آب  تأمین  برای  فنجانی  و  نیپل  آب خوری 
می شود.  استفاده  دوره  پایان  تا  یک روزگی  از  طیور 
نیپل و فنجان ها را باید روی لوله های انتقال آب نصب 
کرد. برای اتصال لوله های انتقال آب به یکدیگر از دو 
اتصاالت  شامل  که  می شود  استفاده  اتصاالت  سری 
امکان  این  متحرک  اتصاالت  است.  متحرک  و  ثابت 
را می دهد تا بتوان در صورت نیاز به تعمیر، لوله های 
لوله های  کرد.  جدا  هم  از  به سهولت  را  آب  انتقال 
به  نگه دارنده  گیره های  طریق  از  باید  را  نگه دارنده 
لوله های انتقال آب متصل کرد. قابلیت تنظیم ارتفاع 
خطوط آب خوری توسط وینچ و قرقره سبب می شود 
تا دسترسی در زمان تعمیرات به   راحتی صورت پذیرد. 
رگالتور نیز جهت تنظیم فشار آب خطوط آب خوری 

می شود.  نصب 

   نصب فیلتر در محل خروجی منبع آب

                                        آب خوری فنجانی                                                                              آب خوری نیپل
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برای تجهیز سالن، باید کلیة وسایل از قبیل گرم  کننده ها، 
دقت  با  را  روشنایی  وسایل  و  تهویه ها  خنک کننده ها، 
کامل در جایگاه نصب کنید. آب خوری و دانه خوری ها 
شوند،  چیده  بستر  روی  یکنواخت  صورت  به  باید 
به  طوری که جوجه در هر نقطه از سالن با طی کمترین 

دانه خوری  یا  آب خوری  به  )حداکثر 1 متر(  مسافت 
به  توجه  با  باید  منظور  این  برای  کند.  پیدا  دسترسی 
وضعیت ساختمان و امکانات خود، آنها را در مکان های 
مناسب قرار دهید. در شکل های زیر چند نمونه آرایش 

و دانه خوری دیده می شود. آب خوری 

دانه خوری

آب خوری

مادر مصنوعی

دانه خوری

آب خوری

مادر مصنوعیدانه خوری

دانه خوری

آب خوری

سالن های آماده پرورش جوجه 
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بازبینی دان  خوری های دستی

 مراحل انجام کار
 داخل مخزن را بازدید کنید. 1

 ارتفاع ناودانی را مطابق با رشد مرغ تنظیم کنید  2

)حداقل هفته ای یکبار(. 

سیستم قفس تمام خودکار مرغ گوشتی

سیستم قفس تمام 
خودکار مرغ گوشتی 
مجهز به سیستم 
خودکار، جمع آوری کود 
خودکار، تخلیه مرغ، 
دانه خوری بشقابی، 
آب خوری نیپل و سیستم 
روشنایی با چراغ های 
LED است.

فعالیت کارگاهی

 صافی را مرتب تمیز کنید. ٣

 قسمت های مختلف اجزای معیوب را بازدید کنید. 4

 کلیة قسمت ها را ماهانه تمیز کنید. ٥

 گریس کاری قسمت های مورد نیاز را انجام دهید. ٦

موانع  و  گرفتگی ها  رفع  و  سیستم  روزانه  بازدید    7

موجود در مسیر انتقال دان را در برنامه داشته باشید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

6

آب خوری  - دان خوری راه اندازی تجهیزات 
- ادوات مربوطه جهت 

نصب 
آب خوری و 
دان خوری ها 

سیستم های تهویه، 
گرمایش و سرمایش، 

المپ ها

1- نصب آب خوری و 
دان خوری با رعایت 

استانداردها
2- نصب آب خوری و 
دان خوری با رعایت 
نسبی استانداردها

3- نصب آب خوری 
و دان خوری با عدم 
رعایت اصول فنی 

تعداد و فاصله مناسب آب خوری 
و دان خوری در سالن 

3

تعداد و فاصله نسبتاً مناسب 
آب خوری و دان خوری در سالن 

2

تعداد کم و فاصله نامناسب 
آب خوری ها و دان خوری در 

سالن

1
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و  بشقابی )مارپیچی(  دانه خوری های  بازبینی 
ی نجیر ز

 تنظیم ارتفاع لوله ها حداقل هفته ای یکبار 1

 بازدید قسمت های مختلف و تعویض اجزای معیوب 2

 تمیز کردن ماهانه کلیه قسمت های سیستم ٣

 گریس کاری قسمت های مورد نیاز 4

 بازدید روزانة سیستم و رفع گرفتگی احتمالی در  ٥

مسیر نقاله و لوله ها

فعالیت کارگاهی

 بازبینی آب خوری های خودکار
 بازدید دوره ای کلیه مدار آب و محل های اتصال و  1

برطرف کردن هر گونه نشتی
 بازدید واشرها و فنرهای آب خوری و تمیز کردن و  2

رسوب گیری آنها در صورت نیاز
 بازدید آب خوری ها و تمیز کردن و رفع امالح و رسوب  ٣

از آنها
 تنظیم ارتفاع آب خوری ها 4

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

7

سرویس روزانه 
تجهیزات

1- کارکرد دقیق بازدید روزانه تجهیزات
تجهیزات 

2- کارکرد نسبتاً دقیق 
تجهیزات 

3- عدم کارکرد 
مناسب تجهیزات

بازدید منظم از تجهیزات و بررسی 
کارکرد آنها

3

بازدید نسبتاً منظم از تجهیزات و 
بررسی کارکرد آنها

2

بازدید نامنظم و ناکافی از تجهیزات 
و عدم بررسی کارکرد آنها

1
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ارزشیابی شایستگی آماده سازی سالن پرورش مرغ

شرح کار:
1ـ خارج نمودن مواد اضافی از سالن های پرورشی مانند کود، بستر قبلی

2ـ خارج کردن تجهیزات از سالن پرورش مرغ مانند آب خوری و دان خوری ها و تجهیزات وابسته
3ـ شست وشوی سالن پرورش مرغ به طوری که هیچ گونه ضایعات و فضوالتی در سالن وجود نداشته باشد.

4ـ انتخاب ماده ضد عفونی و ضدعفونی سالن پرورش مرغ روش محلولپاش و حرارت دادن
5 ـ انتخاب و تهیه بستر و پهن کردن بستر در سالن های پرورشی و آماده سازی کف  قفس ها در سیستم پرورش در بستر نرده ای و نرده بستر 

6  ـ گاز دادن سالن
7ـ شست وشو و ضدعفونی تجهیزات )آب خوری، دان خوری و ...(

8  ـ انتخاب انواع آب خوری )کله قندی، ناودانی، نیپل و ...( و دان خوری )سینی، بشقابی، زنجیری و ...(

استاندارد عملکرد: 
آماده کردن سالن مرغداری به مساحت 500 متر مربع در مدت 15 روز

شاخص ها:
شست وشوی سالن به نحوی که همه مواد آلی از سالن حذف شوند.

انتخاب ماده ضدعفونی کننده براساس نوع و غلظت ماده مؤثر و استفاده از آن طبق دستورالعمل
انتخاب بستر مناسب
ارتفاع مناسب بستر

ضدعفونی در روش های مختلف
نصب آب خوری ها طبق سن پرنده و تعداد پرنده و نوع پرنده پرورشی

شرایط انجام کار: 
مواد شوینده و ضدعفونی کننده ـ لوازم و ادوات شست وشو و ضدعفونی ـ بسترهای بهداشتی ـ دان خوری و آب خوری استاندارد 

ابزار و تجهیزات: 
مواد شوینده ـ مواد ضدعفونی کننده ـ وسایل شست وشو ـ وسایل ضدعفونی کننده ـ بستر ـ آب خوری ـ دان خوری ـ لوازم جانبی جهت نصب تجهیزات 

)گارد و ...(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1تخلیه سالن پرورش مرغ1
2شست وشوی سالن پرورش مرغ2
1ضدعفونی سالن پرورش مرغ3
2آماده سازی بستر جهت پرورش مرغ4
2ضدعفونی تجهیزات5
1راه اندازی تجهیزات6
1سرویس روزانه تجهیزات7

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت مواد و تجهیزات 

محاسبه و ریاضی
2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 7
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واحد یادگیری ٨ 

جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 به چه روش هایی می توان کود را از سالن های مرغداری جمع آوری کرد؟

2 برای جمع آوری کود از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟

٣ انواع روش های ذخیره سازی کود کدام اند؟

٤ کود مرغی را به چه روش هایی می توان فراوری کرد؟

هدف از این بخش بررسی انواع روش های جمع آوری، ذخیره سازی و فراوری کود مرغی است. یکی از مسائل 
صنعت طیور چگونگی حذف مواد زائد از سالن های مرغداری است. کود به علت داشتن عوامل بیماری زا، افزایش 
رطوبت بستر، تولید بوی نامطلوب و نیز ازدیاد حشرات، مشکالت زیادی در واحدها ایجاد می کند. جمع آوری 
مناسب کود، به ویژه در واحدهای مرغ تخم گذار که دوران پرورش طوالنی تری دارند، بسیار مهم است. هر چند 
فضوالت، جزئی از مواد زائد واحد پرورش مرغ محسوب می شود ولی الزم است یادآور شویم که این کود ماده 

با ارزشی برای حاصلخیزی خاک کشاورزی و مادۀ غذایی قابل استفاده برای سایر حیوانات اهلی است. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که کود یک سالن مرغداری به ظرفیت5000 
قطعه را در مدت 3 روز تخلیه کنند. 
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مقدار فضوالت مرغ در دورۀ پرورش و تخم گذاری

مادر گوشتی )٣٨ هفته(مرغ تخم گذار )60 هفته(جوجه گوشتی )٨ هفته(شرح

2/173/561فضوالت )کیلوگرم(

کود مرغي داراي مقادیر قابل 
توجهي متیونین، لیزین و 
سیستئین است.

روش های جمع آوری کود

در پرورش روی بستر، کود در پایان دوره با ابزار ساده مانند بیل یا به صورت مکانیکی جمع آوری می شود.

در سیستم قفس دو روش دستی و خودکار برای 
جمع آوری کود وجود دارد: 

1. دستی: در روش دستی از صفحات مایلی در زیر 

قفس استفاده می کنند. این صفحات سبب می شوند 
یا زیر قفس ها بریزد و  کود به راهروی بین قفس ها 
ابتدایی مانند  با وسایل  سپس کارگران زیر قفس را 
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می کنند. تخلیه  کاردک 
نقاله،  دارای  قفس های  در  2.    خودکار: 
کود در زیر قفس روی صفحه ای از جنس 
پالستیک ضخیم یا برزنت می ریزد. صفحه 
به صورت نوار بی انتهایی است که روزانه یک 
سالن  انتهای  در  می آید.  در  حرکت  به  بار 
روی هر نوار یک تیغه به صورت ثابت نصب 
را می تراشد و در  تیغه کود  شده است که 

می ریزد. چاله 

جمع آوری کود به روش نوار نقاله

جمع آوری کود قفس ها به صورت دستی
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 تیغه های کودجمع کن

وجود  اصلی  قطعه  دو  کود جمع کن  در سیستم های 
دارد که در هر صورت یکی از آنها باید ثابت و دیگری 
تیغه  و  نقاله  نوار  این دو قطعه شامل  باشد.  متحرک 
است. زمانی که نوار نقاله متحرک و تیغه ثابت است، 
تیغه  که  جایی  سالن  انتهای  به  را  کودها  نقاله  نوار 
واقع شده است، می برد و پس از تراشیده شدن کودها 
توسط تیغه و ریخته شدن آنها به درون استوانه مارپیچ 
دستگاه  به  یا  و  سالن  خارج  به  یا  کودها  حلزونی،  و 

کود خشک کن منتقل می شوند. در صورت ثابت بودن 
انجام  برعکس  تیغه همین عمل  و متحرک بودن  نوار 

می شود.
در قفس های پله ای، که قفس ها دقیقاً در زیر هم قرار 
ندارند نیز می توانید از تیغۀ کود جمع کن استفاده کنید. 
در این حال کود زیر قفس ها می ریزد و به وسیله تیغه ای 

به طور خودکار به انتهای سالن انتقال می یابد.

جمع آوري کود با مخزن خأل 

بـا استفاده از ایـن مخازن، نیازی به طراحی های پرهزینه 
برای ایجاد شبکه های یک پارچه جمع آوری کود نیست. 
این مخازن به راحتی جایگزین پمپ ها، اوگرها )مارپیچ ها( 
و کانـال های بتنی حمل کـود از سالن ها به حوضچه های 

نگهداری کود می شوند.

اجزای ماشین جمع آوري کود با مخزن خأل 

1. سیستم پارویی
 این سیستم دارای یک محور مرکزی بوده و پاروهای جانبی 
می توانند حول آن به چپ و راست حرکت کنند وجود این 
محور به همراه دو پیچ کوتاه شده در دو طرف بازوهای پارو 

مانع از آسیب دیدن پاروها در حین حرکت می شود.

ماشین جمع آوري کود با مخزن خأل

پاروهای جانبی
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2. بال های جمع کننده کود
آزادی حرکت پاروها به طرفین از یک طرف مانع آسیب دیدن حرکت دستگاه شده و از طرف دیگر راننده 

می تواند بدون توجه به وضعیت پاروها صرفاً روی هدایت دستگاه تمرکز کند.

مخزن جمع آوری کود

٣. مکش فوری
 با توجه به استفاده از پمپ قوی، کود جمع آوری شده 
توسط بازوها بدون هیچ گونه افت در فشار خأل به سرعت 

به داخل مخزن مکیده می شود.
٤. سیستم تخلیه

به  مخزن  تحتانی  قسمت  در  سراسری  مارپیچ  وجود 
دستگاه این اجازه را می دهد تا هر نوع کود ) اعم از مایع 

و جامد( را به راحتی تخلیه کند.

فنرهای هادی

محور مرکزی

پیچ کوتاه شونده

بال های جمع کننده کودپارو )اسکی(

تخلیه کود
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جمع آوری کود به روش گودال عمیق

 در این سیستم زیر سالن یک گودال قرار دارد و مرغ ها در قفس یا بر روی کف تمام نرده پرورش می یابند 
و کود مرغ ها در دوره پرورش به گودال زیر می ریزد. گودال جمع آوری 1/8 تا 2 متر ارتفاع دارد که پس از 

انباشته شدن کود طی یک دوره، کود گودال جمع آوری می شود.

جمع آوری کود به روش گودال عمیق

از مجموع روش های ممکن برای جمع آوری کود، بر حسب شرایط و امکانات سالن مرغداری شما باید بتوانید 
شرایط را بررسی و بهترین روش را انتخاب کنید.

فعالیت کارگاهی

تعیین مناسب تـرین روش جمـع آوری کـود در 
واحد مرغداری

ابزار و وسایل مورد نیاز  نوشت افزار  دسترسی 
به منابع علمی معتبر  بازدید  مشاوره 

مراحل انجام کار
1 از واحد مرغداری مورد نظر در منطقه بازدید کنید.

2 انواع روش های جمع آوری کود را مطالعه کنید.

٣ با توجه به وضعیت سالن بهترین روش را پیشنهاد 

دهید.
٤ لبـاس کـار منـاسب بـه ویـژه مـاسک و دستکش 

بپوشید.
٥ کود را با روش مورد نظر جمع آوری کنید.

در جمع آوری کودهای دام و طیور ضمن حفظ اصول علمی و بهداشتی و استفاده از چکمه، دستکش و 
ماسک بهداشتی و سایر نکات علمی، سالن را برای مراحل بعد تولید آماده کنید تا در وقت و هزینه ها 
صرفه جویی شود. به هرحال رعایت هر نکته ای که در این خصوص )علمی، بهداشتی، ایمنی و اقتصادی( 
فرا گرفته  اید دقیقاً عین رعایت احکام شرعی، واجب و الزم و عین تقوای الهی است. حداکثر بهره وری 
از حداقل امکانات و سالم ترین بهره وری با حفظ کمّیت تولید، نشانه موفقیت شما در رعایت تقوای الهی 

و از بهترین عبادت ها و بهترین اعمال صالح و خدمت به بندگان خداست.

اخالق 
حرفه ای
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6 کود جمع آوری شده را در مکان مناسب و دور از 

سالن مرغداری انبار کنید.
٧ پس از پایان کار، دوش گرفته و لباس های خود 

تعویض کنید. را 

1. پس از اتمام کار، وسایل کار را به صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.
2. در حین انجام کار از شوخی کردن با یکدیگر بپرهیزید.

توجه

تنظیم تیغۀ کود جمع کن
از لباس و تجهیزات ایمنی کار )کاله، ماسک، چکمه، دستکش( استفاده کنید.

1 ظرفیت و نوع ساختمان سالن مرغداری را در نظر بگیرید.

2 برحسب مقدار کود ریخته شده در داخل کانال به دستگاه برنامه بدهید )در برنامه مشخص کنید که تیغه 

در هر مرحله چه مسافتی را طی کند(.
به طور مثال هرگاه تیغه را روی 5 متر تنظیم شود، تیغه از 
انتهای سالن حرکت می کند و تا 5 متر جلو می آید، سپس 
این  تمام کودهای  و  برمی  گردد  به عقب  و  متوقف می شود 
فاصله را به داخل کانالی در عرض سالن می ریزد. در مرحله 
بعد فاصله را بیشتر کنید، این عمل را آنقدر ادامه دهید تا 

تمام طول سالن پاک شود.
دقت کنید: طول مرحلۀ رفت و آمد از 1 تا 50 متر قابل 

است. تنظیم 
٣ کودها را جمع آوری کنید.

٤ در پایان کار دوش بگیرید و لباس ها را تعویض کنید.                              

فعالیت کارگاهی

تیغۀ کود جمع کن

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

تخلیه دستی جمع کردن کود
یا  مکانیزه کود بیل، 
بیل   الکتریکی، نوار 

نقاله

1ـ آماده سازی به موقع سالن 
جهت جوجه ریزی بعدی

2ـ عدم آماده سازی به موقع 
جوجه ریزی  جهت  سالن 

بعدی

3تخلیه کامل و به موقع سالن از کود

تخلیه نسبتاً کامل و به موقع سالن 
از کود

2

عدم تخلیه کامل و به موقع سالن از 
کود

1
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1 خشك کردن در هوا: این روش نیاز به وقت طوالني 
داشته و مواد مضر میکروبي کود کاماًل از بین نمي روند.

2 خشك کردن با استفاده از حرارت زیاد دستگاه هاي مخصوص: 
در این روش معموالً ازکوره با حرارت زیاد استفاده مي شود. خشک کردن 
ساعت  مدت 3  به  سانتي گراد(  درجه  )حداقل 70  باال  حرارت  در  کود 

موجب پاستوریزه شدن کود بدون کاهش مواد اَزته آن مي شود.

نهایي  بهترین روش آماده سازي کود مرغي است. محصول  قابل ذکر است که بدانید: روش حرارت دهي 
آماده سازي شده، کودي ارگانیک بدون هیچ افزودني شیمیایي، داراي pH= 7/9 و مواد ارگانیک به میزان 

38 درصد و نسبت پتاسیم، فسفر و نیتروژن 2:2:2 است.

٣ کود سیلو شده: کود را با فشاری روی هم ریخته، هوا و رطوبت آن را 
خارج می کنند و این روش نیاز به 6 هفته زمان دارد.

ارزش کود مرغ بستگي به 
نوع و ترکیب جیره غذایي، 
روش نگهداري مرغ و نوع 
ماده اي که براي بستر مرغ 
استفاده مي شود، دارد.

انبار کردن کود

رهاسازي کود آلوده در طبیعت با وجود مواد غذایي 

برای ذخیره سازی و جلوگیري از پراکندگي کود در محیط چه روشی را پیشنهاد می کنید؟ تحقیق 
کنید

و رطوبت آن، عالوه بر بوي نامساعد و تجمع حشرات، 

روش هاي آماده سازي و ذخیره سازی کود مرغی
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اهداف فراوري کود مرغي عبارت اند از:
1 جمع آوري کود تازه و مهار بو و سایر مشکالت زیست محیطي ناشي از آن.

2 فراوري بیولوژیک کود تازه جهت مهار انتقال عوامل بیماري زا.

٣ کنترل بیماري هاي مشترک انسان و حیوان.

٤ تولید مواد پسمانده بهداشتي براي جایگزین در محل پرورش مرغ.

٥ اشتغال زایي و ایجاد ارزش افزوده.

6 تولید گاز متان و استفاده از گاز تولیدي براي تولید برق.

٧ اصالح خاک هاي کشاورزي و تهیه غذاي سالم با استفاده از کود فراوري شده.

انبار نگهداری کود در چه مکانی از مرغداری باید قرار گیرد؟ تحقیق 
کنید

شرایط مساعدي را براي تکثیر و تداوم عوامل بیماري زا 
عوامل  این  و  مي کند  مهیا  موجود  بدن  از  خارج  در 
توسط باد، آب، پرندگان و ... به سایر نقاط منتقل شده 
و باعث ایجاد خطر براي پرندگان و انسان ها مي شوند. 
شامل  کود  در  موجود  بیماری زای  عوامل  از  برخي   

باکتري هاي کمپیلوباکتر، سالمونال، ای کالي و ویروس 
آنفلوانزا هستند. کود مرغي یکي از عوامل تهدید کننده 
در گسترش بیماري هاي طیور در ایران است؛ بنابراین 
انبار  محل  در  درست  و  صحیح  به  طور  را  کود  باید 

نگهداری کود ذخیره کرد.

انبار نگهداری و ذخیرۀ کود

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

ذخیره سازی کودانبارکردن کود
بیل، لودر، نوار نقاله

1ـ تهیه شرایط مناسب جهت 
خشک کردن  و انبار کردن

2ـ عدم تهیه شرایط مناسب 
انبار  و  خشک کردن  جهت 

کردن

جـهت  منـاسب  مـحل  تـعیین 
ذخیره سازی کود

3

تعیین محل نسبتاً مناسب جهت 
ذخیره سازی کود

2

عدم تعیین محل مناسب جهت 
کود ذخیره سازی 

1
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در خاک های حاصلخیز یا غنی از مواد غذایی، گیاهان شاداب و پر محصول 
می شوند.

                      کربنات آمونیوم
  طی عمل فراوری

اسید اوریك موجود در کود             

فعالیت کارگاهی

الف( روش روي هم انباشتن )دپو کردن(

مراحل انجام کار
دستکش  و  ماسک  چکمه،  مناسب،  کار  لباس   1

. بپوشید
2 کودها را در روش بستر و یا در روش قفس بعد از 

پایان مرحله پرورش از سالن خارج کنید و در زمیني 
خارج از مرغداري و در فضاي سرپوشیده روي هم دپو 

کرده و یا در گودالي سیماني ذخیره کنید.
٣ کود دپو شده را هرچند روز یکبار باید مرتب زیر و رو 

کرده و آن را به هم بزنید.
٤ پس از پایان کار وسایل را سر جای خود قرار دهید 

و دوش بگیرید.
ب( روش خشك کردن 

خشک کردن کود ممکن است به دو روش طبیعي و یا 
مکانیکي صورت پذیرد.

و  مي شود  استفاده  آفتاب  اشعه  از  طبیعي  روش  در 
از کود را کاهش مي دهد و در روش  رطوبت زیادي 
دیگر از کود خشک  کن هاي مکانیکي استفاده مي شود.

فراوري کود مرغي

هرچه فضوالت و کود تولید شده زودتر جمع آوري شود؛ مقدار کمتري از مواد آلي مانند پروتئین خام و دیگر 
مواد غذایي پرارزش تلف خواهد شد. رطوبت و حرارت زیاد مهم ترین عوامل در تجزیه کود هستند و هرچه 
رطوبت و حرارت بیشتر باشد مقدار بیشتري از ازت آلي )اسید اوریک و اوره( به ازت معدني تبدیل مي شود.
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مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب، چکمه، ماسک و دستکش بپوشید.

مرغداری  از  دور  به  و  مناسب  مکان  در  را  کود   2

روش  در  شود.  آفتاب خشک  برابر  در  تا  کنید  پهن 
طبیعي از اشعه آفتاب استفاده مي شود و مقدار زیادي 

خشك کردن کود مرغ با سیستم خشك کن
عالمت اخطار: عدم رعایت اصول ایمنی

از  بازار وجود دارد که طي آن کود مرغ پس  براي خشک کردن مکانیکي کود در  تجهیزات مختلفي 
قرار مي گیرد. اختیار مصرف کنندگان  در  و  بلوک شده  یا  پلت  به  تبدیل  خشک شدن 

بیشتر 
بدانیم

خشك کردن کود به روش طبیعي

ج( سیلو کردن کود مرغ
 برخي از کشورها فضوالت مرغ را همراه با ضایعات 
کشاورزي، علوفه و دیگر مواد خشبي سیلو می کنند. 
 براي سیلو کردن کود مرغي مي توان از توأم کردن آن 

با کاه یا پوسته برنج یا ذرت علوفه اي استفاده کرد.
در ایران مي توان از روش دپو کردن و یا خشک کردن 
طبیعي و یا مکانیکي براي آماده کردن و ذخیره کود 

مرغي به سهولت استفاده کرد.

فعالیت کارگاهی

بازدید از مکان های فراوری کود
1 گروه های چهار تا پنج نفره تشکیل دهید.

2 لباس مناسب بپوشید )به ویژه ماسک و دستکش(.

٣ از مکان هایی که فراوری و ذخیره کود دارند همراه 

از رطوبت کود را کاهش مي دهد )حدوداً 30 درصد(.
٣ در روش دیگر از کود خشک کن هاي مکانیکي برای 

خشک کردن کود استفاده مي شود.
٤ از مراحل مختلف کار عکس بگیرید و گزارش خود 

را به مربی خود ارائه دهید.

امروزه خشک کردن کود پس از جمع آوري در اغلب کشورها متداول است؟ چرا؟ مزیت های آن را بیان کنید. پرسش
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دراین مورد باید نکات زیر رعایت شود:
1 در هنگام کار با کود، تجهیزات ایمنی به ویژه ماسک، دستکش و چکمه فراموش نشود.

2 برای جلوگیری از مشکالت زیست محیطي و عوارض ناشي از آن، امنیت زیستی را رعایت کنید.

٣ در حین حمل و نقل، کود نباید در محیط پخش شود زیرا باعث انتشار بیماری ها می شود.

٤ بعد از کار کردن دست های خود را ضدعفونی کرده و دوش بگیرید.

پرسش در کشور ما ایران، براي آماده کردن و ذخیرۀ کود مرغي از چه روش هایی بیشتر استفاده می کنند؟

از کود گله هایي که دارو در آنها به منظور پیشگیري یا معالجه استفاده مي شود در تغذیه دام و طیور 
استفاده نشود.

توجه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

فراوری کود به روش فراوری کود
خشک کردن به وسیلۀ 

خشک کن ها

با کیفیت و  1ـ تولید کود 
مناسب قیمت  با  فروش 

2ـ تولید کود بی کیفیت و 
فروش با قیمت کم

و  کود  فراوری  عدم  3ـ 
فروش به قیمت خیلی کم

3کود خشک شده و بسته بندی شده

بـدون  خشک شده  نسبتـاً  کـود 
بسته بندی شده

2

1کود خشک  نشده و بسته بندی شده

هنرآموز خود بازدید به عمل آورید.
٤ دقت کنید که آن واحد برای ذخیره و فراوری کود 

از چه روشی استفاده می کند.

٥ عکس و فیلم بگیرید.

هنرآموز  به  و  کرده  تهیه  گزارشی  کار،  پایان  در   6

دهید. ارائه  خود 
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ارزشیابی شایستگی جمع آوری و ذخیرسازی کود مرغی

شرح کار:
1ـ تخلیه دستی و مکانیزه کود

2ـ ذخیره سازی کود
3ـ فراوری کود به روش خشک کردن، تخمیر و غیره

استاندارد عملکرد: 
جمع آوری کود در زمان تعیین شده و تخلیه کامل آن از سالن ها

شاخص ها:
تخلیه کامل کود از سالن های پرورش مرغ

تعیین محل مناسب ذخیره سازی کود طبق اصول بهداشتی
فراوری کود طبق دستورالعمل

شرایط انجام کار: 
وسایل و ابزار جمع آوری کود

ابزار و تجهیزات: 
لوازم جمع آوری کود ـ جارو ـ دستگاه های فراوری کود ـ لباس کار ـ ماسک

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2جمع کردن کود1
2انبار کردن کود2
2فراوری کود3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2به کارگیری فناوری های مناسب

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 8
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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 
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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



146

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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              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.

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 9
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فصل 4

تغذیه مرغ

در طول سالیان متوالی استفاده از روش های ژنتیک و اصالح نژاد منجر به تولید مرغ هایی شده است که از نظر تولید گوشت 
و تخم مرغ می توانند بخش مهمی از نیازهای غذایی انسان را تأمین کنند. دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نیازمند فراهم 
کردن تمامی احتیاجات مرغ به ویژه نیازهای تغذیه ای آنها می باشد. به طوری که عالوه بر اینکه خوراک یکی از عوامل اصلی 
تعیین کننده عملکرد گله های پرورش مرغ می باشد، بخش عمده ای از هزینه تولید حدود 60 تا 70 درصد را به  خود اختصاص 
می دهد. خوراک باید طوری تنظیم شود که بتواند مقادیر متناسبی از انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه، موادمعدنی، ویتامین ها 
و اسیدهای چرب ضروری را تأمین کند؛ تا بدین وسیله پرنده فرصت حداکثر رشد و عملکرد را داشته باشد. بنابراین با توجه 
به اهمیت و ضرورت آن الزم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید تهیه و توزیع خوراک به عنوان یک مسئله مهم 

و جدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد.
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واحد یادگیری 10 
 

تهیه خوراک

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 از چه اقالم خوراکی می توان در جیرۀ مرغ استفاده کرد؟

2 انبار مناسب برای نگهداری خوراک مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟

٣ چه آفاتی می توانند باعث کاهش کیفیت خوراک موجود در انبار نگهداری شوند؟

٤ چه روش هایی برای مبارزه با آفات انباری می  توان استفاده کرد؟

٥ چه اطالعاتی را باید در فرم های مورد نیاز برای اداره انبار مرغداری در نظر گرفت؟

انبار برای  هدف از  این بخش بررسی دسته بندی مواد خوراکی مورد استفاده در جیرۀ غذایی مرغ، شرایط 
نگهداری خوراک مرغ، روش های مبارزه با آفات انباری و چگونگی ثبت اطالعات در فرم های مربوط است. پس 
از خروج جوجه از تخم مرغ تغذیه تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد. به عبارتی اگر 
شروع پرورش گله با تغذیه و مدیریت مناسب و صحیح همراه باشد نه تنها گله ای یکنواخت از نظر وزنی تولید 
می شود؛ عملکرد آن از نظر ضریب تبدیل غذایی و میزان تلفات بهینه خواهد شد. از نظر اقتصادی 70ـ60 
درصد مخارج روزمرۀ واحدهای پرورش مرغ را هزینه های مربوط به تغذیه تشکیل می دهد. به عالوه مرغ ها 
هنگامی می توانند فعالیت فیزیولوژی خود را به طور مناسب انجام دهند و سالم باشند که به نحو مطلوب تغذیه 
شوند. بنابراین تغذیۀ صحیح، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سالمتی طیور نقش اساسی را در پرورش 

مرغ،  ایفا می کند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برای یک مرغداری به ظرفیت 5000 قطعه با توجه 
به دستورالعمل جیره نویس خوراک تهیه کنند. 
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ماده مغذی چیست؟

ترمیم  رشد و نمو،  نگهداری،  احتیاجات  تأمین  برای  خوراک ها  در  که  می شود  گفته  موادی  به  مغذی  مواد 
بافت های بدن، تولیدمثل، تولیدات دامی و سالمتی دام استفاده می شود. مهم ترین مواد مغذی موجود در 

زیر است: قرار  به  بافت های گیاهی و جانوری 

هر کدام از مواد مغذی فوق، جزئی از خوراک را تشکیل 
می دهند که برای تداوم حیات حیوان ضروری است. 
ماده مغذی، ممکن است تنها یک عنصر باشد، مثل 
آهن، مس و یا مولکولی بزرگ و پیچیده مثل نشاسته 
یا پروتئین که خود شامل اجزای مختلفی است. تعداد 
زیادی ماده مغذی مختلف در خوراک های دام و طیور 
شناسایی شده اند که بعضی به تنهایی برای متابولیسم 
عادی بدن، رشد و تولید مثل مورد نیاز بوده و برخی 
مواد  سایر  به وسیلۀ  یعنی  نیستند؛  ضروری  دیگر 

مغذی، می  توان آنها را جایگزین کرد. براساس نوع و 
شیوه پرورش طیور از نظر گوشتي و یا تخم گذار بودن 
و نیز زمان پرورش، درصد ترکیبات فوق تغییر پذیرند 
و به انواع مواد غذایي مختلف نیازمند هستند. برای 
تعیین میزان هر ماده غذایي در جیره مرغ باید به این 

نکات توجه داشت که: 
1 ماده غذایي اقتصادي و بهداشتي باشد.          

2 تمام نیازهاي الزم را تأمین کند. 

نمودار مواد مغذی تشکیل دهنده مواد خوراکی

مواد خوراکی 
)غذا(

ماده خشکآب

ماده معدنیماده آلی

ویتامین ها  لیپیدها  مواد ازتهکربوهیدرات ها
عناصر 

پر مصرف
عناصر 

کم مصرف

خوراک چیست؟

ماده ای است که پس از خورده شدن توسط حیوان، قابل هضم، جذب و قابل استفاده باشد، مانند گندم، سویا، 
ذرت.
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جیره غذایی چیست؟

مجموعه ای از مواد خوراکی که تأمین کننده تمام نیازهای مواد مغذی بدن موجود زنده باشد را جیره غذایی 
می گویند.

                ذرت                                                  کنجاله سویا                                                       گندم                                                    

نمونه ای از جیره مرغ

تقسیم بندی مواد مغذی

آب

انتقال آب در بدن به خاطر انتقال مواد غذایی، شرکت در 
واکنش های شیمیایی، دفع مواد زائد و کمک به حفظ درجه 
حرارت بدن است. بیش از 70 درصد بدن پرندگان را آب 
تشکیل می دهد؛ بنابراین طیور برای حفظ آن باید به میزان 

آب کافی دسترسی داشته باشد.

میزان مصرف آب توسط طیور در حدود دو تا 
هفت برابر میزان غذایی است که مصرف می کنند 
و بسته به سن، وزن، عوامل تغذیه ای، تولید، 
رطوبت و دمای محیط متغیر است. مثالً در 
مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد 
میزان نیاز طیور برای ثابت نگه داشتن درجه 
حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهد بود. 

ضریب تبدیل غذایی چیست؟ تحقیق 
کنید
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فعالیت کارگاهی

تعیین درصد رطوبت ماده خشک خوراک های مورد استفاده در تغذیه مرغ 

ابزار و وسایل مورد نیاز
 مواد خوراکی  

 ترازوی دیجیتال با دقت 0/1 گرم  بوته چینی     
 آون  لباس کار  دسیکاتور  گیره   

مراحل انجام کار
در  موجود  خوراکی  ماده  چند  از  نمونه هایی  الف( 
با  و  کرده  تهیه  را  خود  تحصیل  محل  هنرستان 
را  آنها  ماده خشک  و  رطوبت  مقدار  آن،  از  استفاده 

کنید. تعیین 
استاندارد  جدول  با  را  آمده  به   دست  اعداد  ب( 
کنید. مقایسه   )NRC( خوراکی  مواد  مشخصات 

روش کار
1 ظرف نمونه را وزن کنید.

2 مقدار معینی از نمونه را در ظرف ریخته و بعد از 

توزین، آن را در خشک کن یا آون قرار دهید.
به  آزمایش بستگی  این  انجام   برای  مدت زمان الزم 
درجه حرارت دستگاه دارد. چنانچه حرارت آون بین 
100 تا 105 درجۀ سانتی گراد باشد مدت الزم برای 
انجام آزمایش 8 ساعت است و مدت زمان حرارت به 

ثابت ماندن وزن نمونه بستگی دارد.
ساعت(   8 )حدود  کافی  زمان  گذشت  از  بعد   1

کنید. خاموش  را  دستگاه 
2 نمونه را به دستگاه دسیکاتور منتقل کنید تا نمونه 

خنک شود.  
٣ ظرف حاوی نمونه خشک را بار   دیگر وزن کنید.

٤ اختالف وزن اولیه و وزن ماده خشک شده، وزن 

آب نمونه را نشان می دهد.
٥ در پایان کار، ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل 

دهید. 

                      بوته چینی                                                                 آون                                                       دسیکاتور

کربوهیدرات ها

حدود 75 درصد وزن ماده خشک اکثر مواد دانه ای را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند.  این دسته از مواد 
نگهداری و  برای  آنها  توسط  تولید شده  انرژی  و  انرژی در خوراک طیور هستند  تأمین  اصلی  مغذی، منبع 
استفاده  کار،  انجام  همچنین  و  تخم مرغ  و  گوشت  تولید  متعدد،  بافت های  ساخت  رشد و نمو،  بقای  طیور، 
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می شود، بیشتر انرژی کربوهیدرات ها بالفاصله بعد از جذب استفاده نمی شود؛ 
بلکه بعد از تبدیل شدن به گلیکوژن یا چربی در بدن مرغ ذخیره شده تا هنگام 
لزوم تجزیه و سپس به مصرف برسد. تمامی کربوهیدرات ها حاوی عناصر کربن، 
و  هیدروژن  نسبت  آنها  ترکیبات  بیشتر  در  که  هستند  اکسیژن  و  هیدروژن 

.)O H2( اکسیژن، شبیه نسبت  این دو عنصر در مولکول آب است

منابع کربوهیدرات ها در 
تغذیه مرغ عبارت اند 
از: گندم، جو، ذرت، برنج، 
ارزن، سبوس گندم و 
سبوس برنج.

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی: از انبار مواد خوراکی مرغداری بازدید کرده و منابع تأمین کننده کربوهیدرات ها را 
مشخص کنید و سپس ترتیب اهمیت هر یک را در جیرۀ مرغ شرح دهید.

جوجه های  غذایی  جیرۀ  در  چربی ها  مصرف  حداکثر 
است. جیره  کل  درصد   5 بین10ـ  گوشتی 

از روغن های گیاهی می توان از روغن ذرت، روغن توجه
سویا و روغن آفتاب گردان و از چربی های حیوانی 
دنبه، پیه و چربی های داخل شکم نام برد.

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی دارای چربی: تعدادی از مواد خوراکی دارای چربی را جمع آوری کرده و مشخصات 
ظاهری آنها را بررسی کنید.

             روغن آفتاب گردان                                                روغن دنبه                                                 روغن ذرت

لیپیدها
در بافت های گیاهی و حیوانی نوعی از ترکیبات آلی وجود دارد که لیپید نامیده می شود.  این ترکیبات در آب 
نامحلول، اما در بعضی از حالل های آلی )مانند کلروفرم، اتر( محلول هستند. چربی ها از مهم ترین لیپیدهای 
موجود در بدن حیوانات و خوراک هستند. اما لیپیدهای دیگر به غیر از چربی ها در  این گروه وجود دارند که 
نقش کلیدی در تغذیه و فیزیولوژی دارند. چربی ها نیز شبیه کربوهیدرات ها در ساختمان خود دارای کربن، 
هیدروژن و اکسیژن هستند ولی مقدار کربن و هیدروژن آنها بیشتر است. لیپیدها جزئی از مواد تشکیل دهندۀ 
سلول هستند که به طور عمده در ساختمان غشاءِ سلول ها، نقش دارند. لیپیدها در بدن مرغ از نظر تولید انرژی 

و جذب ویتامین های محلول در چربی دارای اهمیت هستند.
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پروتئین ها
تشکیل  اسیدآمینه  نام  به  واحدهای کوچک تری  از  که  مغذی هستند  مواد  از  پیچیده ای  بخش  پروتئین ها 
اسید آمینه های ضروری  تقسیم می شوند.  غیر ضروری  و  دو دسته ضروری  به  بدن  در  اسید آمینه  شده اند. 
باید از طریق غذا تأمین شوند.پروتئین ها در بافت های ساختاری، خون، آنزیم ها و هورمون ها یافت می شوند. 
فقط10  میان  از  این  یافت می شوند.  غذا  اجزای سازندۀ  در  معمول  به طور  که  دارد  وجود  اسید آمینه   22
اسید آمینه ضروری هستند و باید در جیرۀ غذایی وجود داشته باشند. دو اسیدآمینه لیزین و متیونین نقش 

مهمی در تغذیه مرغ به عهده دارند. 
منبع اصلی تأمین پروتئین برای مرغ از طریق پروتئین های گیاهی و حیوانی است. میزان پروتئین حیوانی در 
جیرۀ غذایی جوجه های گوشتی باید حدود 25 درصد کل پروتئین جیره باشد. از منابع پروتئینی می توان به 

پودر ماهی، پودر گوشت، پودر خون و پودر سویا اشاره کرد. 
جیره های غذایی فقیر از نظر پروتئین و یا سایر مواد مغذی ضروری موجب کاهش سرعت رشد و به خطر 

افتادن سالمت جوجه ها مي شوند.

فعالیت کارگاهی

تشخیص منابع تأمین پروتئینی: از انبار مواد خوراکی مرغداری واحد آموزشی خود بازدید نموده و منابع 
پروتئینی گیاهی و حیوانی را شناسایی کنید.

ویتامین ها 
ویتامین های مورد نیاز بدن مرغ به دو دسته ویتامین های محلول در چربی )A, D. E. K( و محلول در آب 

)گروه B وC( تقسیم می شوند.

کمبود مواد معدنی در 
بدن، موجب بیماری های 
استخوانی، کندی رشد و 
بسیاری از بیماری های 
دیگر می گردد.

در طیور ویتامین C در بدن ساخته می شود؛ بنابراین هیچ نیازی به وجود  این ویتامین در جیره مرغ 
نیست.

توجه

مواد معدنی 
مواد معدنی با توجه به اهمیتی که در تغذیه مرغ دارند به دو دستۀ عناصر پرنیاز و عناصر کم نیاز تقسیم 

می شوند:
1 عناصر پرنیاز: کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، گوگرد، منیزیم.

2 عناصر کم نیاز: آهن، مس، کبالت، ید، منگنز، روی، سلنیوم، فلوئور، مولیبدن.

انرژی،  متابولسیم  آنزیم ها،  فعال کردن  خون،  لخته شدن  برای  معدنی  مواد 
تنظیم فشار اسمزی، تعادل اسیدی و بازی بدن و برای عملکرد صحیح عضالت 

در بدن الزم است. 
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                                  جدول عالئم ناشی از کمبود ویتامین ها در طیور

عالئم کمبودکمبود ویتامین ها

 A شب کوری، کاهش تولید تخم مرغ و کاهش جوجه درآوری ویتامین

D نرمی استخوان، انحنا در پاها، تأخیر در رشد، کاهش کیفیت تخم مرغویتامین

E کاهش رشد، خونریزی سلول های مغزی، کاهش تولید تخم مرغ و مرگ و میر جوجه هاویتامین

K کم خونی، تأخیر در لخته شدن خونویتامین

    )B1( کاهش اشتها، الغری و از کار افتادن دستگاه عصبیویتامین تیامین

    )B2( فلجی پنجه پا، کاهش جوجه درآوری و نارسایی در تخم مرغویتامین ریبوفالوین

    )B3( عوارض استخوانی و غیرطبیعی بودن پرویتامین نیاسین 

B5 کاهش رشد، کم خونی و ضعیف شدن استخوان هاویتامین پانتوتنیک اسید

    )B6( کاهش جوجه درآوری و کاهش تولید تخم مرغویتامین پیردوکسین

)B9 ( کم خونی، فلجی گردن و کاهش جوجه در آوریویتامین اسید فولیک 

)B12( پر درآوری ضعیف، ضایعات کلیوی، کم خونی و کاهش اشتهاویتامین کوباالمین

شناسایی مواد خوراکی دارای ویتامین های محلول در چربی و آب: در انبار مرغداری کیسه هایی از 
مواد خوراکی به نام مکمل ها موجود است. با مراجعه به انبار مواد خوراکی و مشاهده دقیق آنها، گزارشی تهیه 

و در کالس ارائه دهید.

فعالیت کارگاهی

اشکال مختلف دان مرغ

اغلب جیره های مرغ به سه شکل آردی )مش(، کرامبل و حبه )پلت( مصرف می شوند.
شکل آردی )مش(: باید ابتدا مواد اولیه غذای جیرۀ مرغ را که به صورت دانه های درشت هستند، آسیاب 
کنید تا کاماًل آردی شوند. مرغ عالقه اي به جیره هایي که از ذرات بسیار ریز تشکیل شده باشد ندارند؛ زیرا 

این گونه مواد چسبناک هستند. در شکل آردی میزان مصرف غذاي مرغ افزایش مي یابد. 
در  اینجا توجه شما را به  این نکته جلب می کنیم، که اندازۀ ذرات جیرۀ آردی در مصرف آب آشامیدني مؤثر 

است؛ هرچه ترکیب جیرۀ آردی درشت تر باشد، میزان مصرف آب آشامیدني کمتر مي شود.



161

تغذیه مرغ

آسیاب  به وسیله  خوراکی  مواد  )پلت(:  شکل حبه 
ابتدا آرد و سپس با هم مخلوط می شود و با کمک 
دستگاه  از  فشار  با  و  شده  مرطوب  داغ  آب  بخار 
پلت زن عبور کرده، مجدداً سرد می شود و درنهایت 
به صورت استوانه های کوچک در اندازه های مختلف 

قدرت  مرغ  پلت،  غذاي  مصرف  با  می گیرد.  شکل 
از  را  غذایي  جیرۀ  از  مشخصی  قسمت هاي  انتخاب 
مصرف  کامل  به طور  را  غذا  باید  و  مي دهند  دست 

کنند.

فرم آردی )مش( خوراک

شکل کرامبل: حد وسط غذاي آردی و پلت است. 
به وسیلۀ غلتک های مخصوص  پلت های درشت  اگر 
حاصل  پلت  و  آردی  دان  بین  محصولی  شوند  ُخرد 
معموالًً  می شود.  گفته  کرامبل  آن  به  که  می شود 
طیور  تغذیه  در  یک روزگی  از  می توان  را  کرامبل 

استفاده کرد.

شکل حبه )پلت( خوراک

شکل کرامبل خوراک
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آیا تا به حال فکر کرده اید که اقالم مورد استفاده در 
میزان  آیا  موادی هستند.  غذای جوجه ها شامل چه 
مصرف آنها را در کل دوره می دانید؟ چگونه می توان 

ماده خوراکی با کیفیت برای جیره مرغ تهیه کرد؟
ترکیب هر  نیازهای غذایی مرغ در  تأمین  به منظور 
جیره، مواد غذایی مختلفی استفاده می شود. پس از 
به  و  فرمول  طبق  باید  مواد  این  اولیه،   مواد  انتخاب 
نسبتی که تعیین گردیده است، با هم مخلوط شوند. 
امروزه از تعداد کمی مواد خوراکی در جیره استفاده 
از قدیم ذرت و کنجاله سویا مواد خوراکی  می شود. 
هم  با  و  است  می شده  محسوب  طیور  جیره  اصلی 
می دهند.  تشکیل  را  جیره  درصد  ـ70   80 حدود 
به  نظیر سبوس گندم  آن  فرعی  و محصوالت  گندم 
و  هستند  جیره  اصلی  غالت  دیگر  تریتیکاله،  همراه 
اغلب جیره ها حاوی مکمل چربی با منشأ حیوانی یا 
در  خوراکی  مواد  سایر  از  استفاده  می باشند.  گیاهی 
جیره بسته به میزان دسترسی به آنها در هر منطقه 

است. متفاوت 
اجزای اساسی جیرة مرغ

1 کربوهیدرات ها: غالت )ذرت، گندم، جو و ...( و 

برخی مواد دیگر غنی از کربوهیدرات ها از  این جمله اند. 
منابع کربوهیدرات بزرگ ترین بخش جیره را تشکیل 

می دهند.
2 چربی ها: معموالًً در جیره هایی که بخواهند غنی 

از انرژی باشند از چربی ها استفاده می کنند.
از  حاصل  کنجاله های  شامل  گیاهی:  پروتئین   ٣

قبیل  از  این  موادی  و  بادام زمینی  پنبه،  تخم  سویا، 

هستند. بعد از غالت،  این مواد بخش بزرگ جیره را 
می دهند. تشکیل 

٤ پروتئین حیوانی:  این گروه شامل پودر گوشت، 

و  طیور  کشتارگاه  مازاد  ماهی،  پودر  استخوان،  پودر 
موادی از  این قبیل است. 

٥ ضایعات کارخانه آردسازی:  این مواد ضایعاتی 

و  ذرت  برنج،  گندم،  آسیاب شدن  هنگام  که  هستند 
به  دست می آید. دیگر غالت 

از  6 گیاهان سبز: شامل گیاهان سبز خشک شده 

قبیل پودر یونجه خشک شده و ... هستند.
7 مکمل های اسیدآمینه: اغلب مخلوط های حاصل 

از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک یا چند 
اسیدآمینه کمبود دارند.  این کمبود را معموالًً با افزودن 

مکمل های اسیدآمینه به جیره برطرف می کنند.
٨ مکمل ویتامینه: مکمل های ویتامینی به صورت 

کنسانتره در جیره استفاده می شوند.
مخلوط های  است  ممکن  معدنی:  مواد  مکمل   ٩

حاصل از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک 
یا چند ماده معدنی کمبود داشته باشند.  این کمبود 
جیره  به  معدنی  مکمل های  افزودن  با  معموالًً  را 

می کنند. برطرف 
10 آنتی اکسیدان ها: به منظور جلوگیری از تخریب 

به  را  آنتی اکسیدان ها  مغذی،  مواد  رفتن  بین  از  و 
می افزایند. جیره  ترکیب 

تغذیه  رایج در  از مواد خوراکی  برخی  با  ادامه  در 
مرغ، میزان مصرف و محدودیت آنها آشنا خواهید 

شد.

استفاده از کرامبل در تغذیه باعث افزایش زمان مصرف دان توسط جوجه های جوان می شود و از بروز 
عارضه کانیبالیسم )همدیگرخواری( جلوگیری خواهد کرد.

توجه

اقالم مورد استفاده در جیرۀ مرغ 
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الف( منابع تأمین کنندۀ انرژی در جیره های مرغ

در  شده  استفاده  غله  اصلی ترین  ذرت  ذرت: 
باالست  بسیار  ذرت  انرژی  میزان  است.  مرغ  جیرۀ 
تنهایی  به  معموالًً  و  کیلوکالری(  )3400 ـ3300 
می شوند.  محسوب  جیره  انرژی  منبع  بزرگ ترین 
دلیل اصلی  این انتخاب اقتصادی بودن و قابلیت هضم 
باالی آن است. مقدار پروتئین ذرت 9 درصد و قابلیت 
هضم پروتئین آن 80 ـ75 درصد است. ذرت دارای 
است.  خوش خوراک  و  کم  خام  الیاف  زیاد،  نشاسته 
آن  وجود  که  است  گزانتوفیل  رنگ دانه  حاوي  ذرت 
زرده  و  مرغ ها  نوک  پوست،  پا،  رنگ  زردي  براي 

دلیل  به  شود،  استفاده  جیره  در  طوالنی  مدت  برای  و  زیاد  مقدار  به  ذرت  از  اگر  مي باشد.  الزم  تخم  مرغ 
می شود. زرد  مرغ  الشه  آن  در  موجود  گزانتوفیل 

شده  آبگیري  پروتئیني  ذرت  گلوتن  ذرت:  گلوتن 
روشن  طالیي  یا  نارنجي  رنگ  به  و  پودر  صورت  به 
است که پس از جدا کردن نشاسته از ذرت به  دست 
مي آید. از نظر غلظت ویتامین، مواد معدني و پروتئین 
)62 درصد( بسیار باال است و یکي از بهترین منابع 
طیور  خوراک  به  افزودن  جهت  مناسب  پروتئیني 
انرژي  و  باال  بسیار  هضم  قابلیت  نظر  از  مي باشد. 
متابولیسمي آن بیشتر از ذرت است و به عنوان یک 

منبع عالي کاروتن و گزانتوفیل )رنگ  دانه طبیعي( مي تواند در رنگ گوشت طیور و زردۀ تخم مرغ مؤثر باشد. 
است. و سیستین غني  متیونین  آمینه  اسیدهاي  نظر  از  گلوتن ذرت 

مایلو )ذرت خوشه ای(: میزان انرژی مایلو از ذرت 
کمتر، ولی از جو و گندم بیشتر است. پروتئین مایلو 
است.  کمتر  آن  چربی  ولی  بیشتر  ذرت  پروتئین  از 
مایلو باید هنگام مصرف کاماًلً خرد شود، در غیر  این 
صورت قابلیت هضم آن به میزان قابل توجه ای کاهش 

می یابد.

محدودیت مصرف مایلو در جیرۀ طیور، به دلیل وجود تانن است که قابلیت هضم پروتئین را کاهش 
می دهد.

توجه

گلوتن ذرت

ذرت

ذرت خوشه ای
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گندم: گندم یکي دیگر از غالت است که تقریباً 
3100 کیلوکالری انرژي و 12 درصد پروتئین دارد. 
همراه  به  بیشتري  پروتئین  سخت  گندم هاي  در 
گندم  غذایي  ارزش  اصوالً  و  دارد  وجود  نشاسته 
گندم حاوي  دارد.  بستگي  آن  و سختي  نرمي  به 
پروتئین بیشتري نسبت به ذرت مي باشد و انرژي 
آن هم اندکي از ذرت کمتر است، اما استفاده بیش 
جیره،  در  مناسب  آنزیم  بدون  آن  درصد   30 از 
مشکالتي را براي پرندگان جوان به  وجود مي آورد. 

گندم هاي آسیاب شده به صورت خیلي نرم باعث چسبندگي نوک جوجه هاي جوان مي شود. پروتئین هاي 
پرنده مي چسبند. چسبندگي شدید نوک سبب  و مقعد  به نوک  بنابراین  دارند؛  گندم خاصیت چسبندگي 
کاهش مصرف خوراک، افزایش مقدار خوراک در آب خوري ها و فراهم شدن محیط مناسب در دهان براي رشد 

باکتري ها و قارچ ها مي شود که این مشکل با آسیاب کردن درشت دانه هاي گندم برطرف مي شود. 
جو: جو دانه ای پرانرژی و میزان پروتئین آن در 
حد متوسط است. بتاگلوکان ها عامل محدود کنندۀ 
تغذیه جو هستند که باعث چسبندگی مدفوع در 
طیور و مرطوب شدن بستر مي گردند، بنابراین در 
به  را  بتاگلوکاناز  آنزیم  باید  آن  از  استفاده  هنگام 

جیره افزود.
سبوس گندم: این فرآورده محصول فرعی تولید 
باال؛  آن  منیزیوم  و  فسفر  میزان  است.  گندم  آرد 
فقیری  منبع  است.  کمی کلسیم  مقدار  حاوی  اما 
پروتئین  مقدار  و  است  طیور  تغذیه  در  انرژی  از 
به سبب محدود  آن 15/7 درصد است. در طیور 
بودن قابلیت جذب مواد فیبری موجود در آن باید 
به میزان محدودی استفاده شود. جیره های حاوی 

به رطوبت فضوالت می افزاید. زیاد  سبوس 
 نقش چربی در تغذیۀ مرغ چیست؟ 

 چرا مرغداران به جیرۀ مرغ چربی اضافه می کنند؟ 
 افزودن چربی به جیرۀ مرغ چه مزایایی دارد؟

چربی ها و روغن های گیاهی: چربي ها و روغن ها در جیرۀ غذایی مرغ، ضمن تأمین انرژی خوراک، در بهبود 
ترکیب اجزای الشه مرغ، نقش مؤثری دارند. از چربی های سفت حیوانی، پیه گاو و دنبه قابل ذکرند و از 
روغن های گیاهی از روغن سویا، روغن ذرت و سایر روغن هایی که از دانه های روغنی به  دست می آیند می توان 
استفاده کرد. اگر از چربی در جیرۀ مرغ استفاده می شود افزودن آنتی اکسیدان ها در جیره ضروری است و باید 

در مدت کوتاهی جیره را به مصرف رساند.

گندم

سبوس گندم

جو
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برخی از مزایای افزودن روغن به خوراک مرغ:
 افزایش رشد

 کاهش مصرف خوراک
 کاهش گرد و غبار حاصل از خوراک

 افزایش خوش خوراکی جیره
 افزایش قابلیت هضم خوراک

 افزایش جذب ویتامین های محلول در چربی

                                                 روغن سویا                                                                                       روغن پیه

ب( منابع تأمین کنندۀ پروتئین در جیره های مرغ

عملیات  از  پس  سویا،  کنجاله  سویا:  کنجالة 
روغن کشی  کارخانه های  در  دانه سویا،  از  روغن گیری 
به  دست می آید. داراي 2550 کیلوکالری انرژي و 44 
بهترین  از  سویا  کنجاله  است.  پروتئین  درصد   48 تا 
پروتئین  تأمین  براي  که  است  موادي  متداول ترین  و 
خوراک استفاده مي شود. حداکثر مصرف آن در جیره 

است. درصد   30 طیور 

در زمان استفاده از ذرت به همراه سویا، متیونین اولین و لیزین، دومین اسید آمینه محدود کننده است. توجه

کنجاله سویا
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علت  به  تخم پنبه  کنجالۀ  از  پنبه:  تخم  کنجالة   
به طور  مرغ  جیرۀ  در  سمی گوسیپول  ماده  داشتن 
زرده  و  سفیده  در  زیرا  می شود؛  استفاده  محدود 
استفاده  هنگام  به  می کند.  رنگ  تخم  مرغ  ایجاد 
به صورت  زرده  رنگ  جیره،  در  تخم پنبه  کنجالۀ  از 
لکه های سبز تا سیاه، بسته به مدت زمان انبارداری 
مقدار  براساس  آن  مصرف  میزان  کرد.  خواهد  تغییر 
حداکثر  و  می شود  تعیین  آن  در  موجود  گوسیپول 

است. درصد   10 طیور  جیره  در  آن  مصرف 

از  باقی مانده  فراوردهی  آفتاب گردان:  کنجالة 
آفتاب گردان  کنجالۀ  آفتاب گردان،  دانۀ  روغن کشی 
است  موادي  از  دیگر  یکي  آفتاب گردان  کنجالۀ  است. 
که براي تأمین پروتئین جیره از آن استفاده مي شود. 
 40 تا   28 از  آن  پروتئین  و   1900 آن  انرژي  میزان 
درصد متغیر است. کمبود اسیدآمینه لیزین مهم ترین 
عامل محدود کننده در تغذیه آن به شمار می رود. کنجاله 

آفتاب گردان داراي مقدار زیادي پکتین است و در هنگام استفاده حتماً باید یک مولتي آنزیم حاوي پکتیناز به 
آن اضافه شود. بدون آنزیم مي توان مقدار کمي از آن را در جیره جایگزین کنجاله سویا کرد. مثاًل به جاي 20 
درصد کنجاله سویایي که در جیره آغازین موجود است، 15درصد کنجاله سویا و 5 درصد کنجاله آفتاب گردان 
قرار دهیم. به طور خالصه مي توان در جیره آغازین تا 25 درصد و در جیره پایاني تا 40 درصد کنجاله سویاي 

کرد.  آفتاب گردان جایگزین  با کنجاله  را  موجود 
محصوالت  از  یکی  گوشت  پودر  گوشت:  پودر 
کشتارگاهی است و در حدود 55 درصد پروتئین خام 
دارد. میزان متیونین، سیستئین و تریپتوفان آن کم و 
لیزین باالست. میزان انرژي پودر گوشت به میزان چربي 
موجود در آن بستگي دارد. وجود یک آنتي اکسیدان در 
پودر گوشت براي جلوگیري از فساد آن اهمیت دارد. 
میزان مصرف پودر گوشت به طور متوسط 5 تا 7 درصد 

و حداکثر 10درصد است. 

هنگام استفاده از تخم پنبه در جیرۀ مرغ از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استفاده کنید؛ زیرا ترکیبات 
آهن دار با گوسیپول ترکیب می شوند و آن را از دسترس دستگاه گوارش مرغ خارج می سازند.

توجه

کنجاله آفتاب گردان

پودر گوشت

کنجاله تخم پنبه
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درصد   60 حدود  داخلي  ماهي  پودر  ماهي:  پودر 
پروتئین دارد. ترکیب اسیدآمینه ها و قابلیت هضم آنها 
بسیار باال است. به خاطر بو و مزه اي که در گوشت و 
تخم مرغ ایجاد مي کند مصرف آن با محدودیت همراه 
است و حداکثر 5 درصد در جیره استفاده مي شود. در 
جیره جوجه هاي گوشتي این میزان در آخر دوره باید 
پودر گوشت  مانند  ماهي هم  پودر  برسد.  به حداقل 

باید حاوي آنتي اکسیدان باشد.

پودر خون: پودر خون از خونی که خشک شده باشد 
باشد،  نشده  اضافه  دیگری  مواد  هیچ گونه  آن  به  و 
بسیار  پروتئین  نظر  از  خون  پودر  می آید.  به دست 
غنی است و  منبع بسیار خوب لیزین به شمار می رود. 
استفاده از آن به میزان 10 درصد جیرۀ غذایی باعث 
اسهال می  شود. پودر خون حاوی 80 درصد پروتئین 

و 10 درصد رطوبت است.

باید  شد  مشاهده  جراحات  این  که  زماني  شود.  سنگدان  ساییدگي  موجب  است  ممکن  ماهي  پودر 
بالفاصله مواد پروتئیني با منشأ حیواني قطع شده و اندازۀ دانه هاي خوراک مقداري درشت تر گردد تا 

سنگدان به حالت عادي درآید.

توجه

پودر ماهی

پودر خون

ضایعات کشتارگاه های طیور: این مواد شامل سر، 
پاها، روده، چینه دان و سایر قسمت های حذفی است 
که پس از تهیه )به روش خشک یا مرطوب( از آن در 
تغذیه مرغ استفاده می کنند و  این مواد پس از تهیه 
باشند.  داشته  معدنی  مواد  درصد   16 از  بیش  نباید 

درصد پروتئین آن حدود 50 درصد است.

ضایعات کشتارگاهی طیور
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پودر صدف: پودر صدف یکی از فراورده های حاصل از 
موجودات دریایی و منبع بسیار خوب کلسیم است. پودر 
صدف برای جوجه های گوشتی و طیور تخم گذار بسیار 
احتیاج  میزان  چون  تخم گذار  گله های  در  است.  مفید 
حیوان به کلسیم زیاد است، عالوه بر افزودن پودر صدف 
به جیرۀ غذایی، مقداری نیز به صورت آزاد به مرغ ها داده 

می شود. مقدار کلسیم پوسته صدف 38 درصد است.

درصد   38 تا   35 دارای  آهک  سنگ  آهک:  سنگ 
باید کم باشد. سنگ  کلسیم است، میزان فلوئور آن 
آهک را به صورت پودر در می آورند و به جیرۀ غذایی 

جوجه ها و طیور تخم گذار اضافه می کنند.

وجود  است.  کلر  و  سدیم  تأمین  منبع  نمک  نمک: 
در  نمک  مقدار  است.  ضروری  جیره  در  کمی نمک 
در  باشد.  بیشتر  درصد   0/25 از  نباید  مرغ  جیرۀ 
صورت استفاده از پودر ماهی که حاوی مقدار زیادی 
نمک باشد، افزودن نمک طعام به جیرۀ مرغ ضرورت 

ندارد.

پودر صدف

سنگ آهک

نمک

ج( منابع تأمین مواد معدنی

کشتارگاه ها  از  که  دیگری  غذای  استخوان:  پودر 
به  دست می آید پودر استخوان است که از پختن در 
شرایط تحت فشار سپس خشکاندن و آسیاب کردن 
استخوان ها به  دست می آید و بیشتر به عنوان مکمل 
به  استخوان،  پودر  می شود.  استفاده  فسفر  و  کلسیم 
ترتیب دارای 26 و 13 درصد کلسیم و فسفر است.

پودر استخوان
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جیره های  در  سدیم(:  )بیکربنات  جوش شیرین 
منظور  به  و  کاتیون  و  آنیون  تعادل  برای حفظ  مرغ 
تأمین سدیم می توان از بیکربنات سدیم استفاده کرد. 

مقدار سدیم آن 27 درصد است.

1 تهیه جدول انرژی، پروتئین و محدودیت مصرف برای مواد خوراکی پرمصرف.

2 تهیه و تنظیم جیرۀ مرغ براساس نیازهای پرنده با کمک هنرآموز در کالس.

٣ برآورد مقدار مورد نیاز هر ماده خوراکی از شروع تا پایان دورۀ پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار.

فعالیت کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

جیـره  تهیـه 
مـتخصص  از 
تغذیـه طیور

غذایی  جیره  دریافت  منابع 
بروشورهای مربوط به اطالعات 

جیره نویسی

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  1
سب منا

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  2
مناسب نسبتاً 

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  3
نامناسب

جیره  در  مغذی  مواد  بودن  متوازن 
گله مطلوب  عملکرد  و  غذایی 

3

مغذی  مواد  نسبی  بودن  متوازن 
نسبتاً  عملکرد  و  غذایی  جیره  در 

گله ب  مطلو

2

نامتوازن بودن مواد مغذی در جیره 
غذایی و عملکرد نامطلوب گله

1

جوش شیرین

بازدید از کارخانۀ خوراک طیور

1 همراه هنرآموز خود از کارخانۀ تهیه خوراک طیور 

بازدید کنید.
2 تمام مواد خوراکی را که در تغذیۀ مرغ استفاده 

کنید. بازدید  می شود 
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استاندارد ساختمان انبار

در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت کرد به نحوی که کمترین فاصله را با اتاق مدیریت و فرمان داشته باشد. 
همچنین نزدیک ترین فاصله را با در ورودی مرغداری داشته باشد. در اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا 
وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه کنند. با توجه به موقعیت انبار و سالن ها 
یک یا دو در به ابعاد 1/8×1 متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه شود. از آنجا که 
امکان  ایجاد گرد و خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد؛ بنابراین دو عدد تهویه 60 

سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 0/8× 1 متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود. 
دیوارهای انبار باید تا ارتفاع 2 متر قابل شست وشو بوده و   همچنین مقاوم و غیرقابل نفوذ برای موجودات موذی 

باشد. کف انبار نیز باید از جنس قابل شست وشو مانند سیمان باشد.
از جمله عواملی که در انبار روي مواد اولیه تأثیر مي گذارد رطوبت است. رطوبت زیاد مواد ذخیره شده ممکن 
است رشد باکتري ها و کپک ها را تحریک کند که در اثر آن حرارت ایجاد مي شود. حرارت موجب فساد و 
انهدام مواد غذایي در غالت و علوفه و احتراق ناگهاني و آتش سوزي احتمالي مي شود. رطوبت زیاد ممکن است 

خوش خوراکي خوراک را کاهش دهد.
حد مجاز و مناسب رطوبت مواد خوراکی به شرح زیر است:

غالت کامل: در انبار اغلب غالت باید کمتر از 13 درصد رطوبت داشته باشند. دانه ذرت تا 14 درصد رطوبت 
را تحمل مي کند.

غذاهاي آردي یا غلتک زده: این غذاها را باید با 11 درصد رطوبت یا کمتر ذخیره کرد.

٣  با استفاده از بو کردن و در صورت لزوم چشیدن، 

اقدام به شناسایی مواد خوراکی کنید.
٤ مواد خوراکی شناسایی شده را ابتدا فهرست کرده 

تأمین  برای  هرکدام  از  که  کنید  مشخص  سپس  و 
استفاده می شود. ماده مغذی جیره  کدام 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی

2

مـواد  تـهیـه 
خوراکی مورد 
استفــاده  در 

جیره مرغ

بروشورهای شرکت های مربوطه 
اسناد مربوط  به مقدار مواد مغذی 

در خوراک ها

1ـ خرید اقالم استاندارد 
جهت تهیه جیره غذایی

نسبتاً  اقالم  خرید  2ـ 
تهیه  جهت  استاندارد 
نسبتاً  غـذایـی  جـیره 

مناسب
جیره  اقالم  خرید  3ـ 

نامناسب غذایی 

ارزش تغذیه ای و اقتصادی مناسب 
اقالم خوراکی تهیه شده

3

نسبتاً  اقتصادی  و  تغذیه ای  ارزش 
شده تهیه  خوراکی  اقالم  مناسب 

2

ارزش تغذیه ای و اقتصادی نامناسب 
اقالم خوراکی تهیه شده

1
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تهویة مناسب

 کاهش رشد و فعالیت 
کپک ها و حشرات

کاهش ضایعات دمای مناسب

رطوبت مناسب

انبار

توصیه های انبارداری

1 تمام اجزای خوراک باید در دمای زیر 25 درجه 

شوند. نگهداری  سانتی گراد 
از  خوراکی،  اجزای  روغن  و  چربی  حفظ  برای   2

کنید. استفاده  آنتی اکسیدان 
٣ از پیش مخلوط های ویتامینی مقاوم و با کیفیت 

کنید. استفاده 
٤ دانستن تاریخ انقضای تمام مواد خوراکی ضروری 

است.
٥ غالت آسیاب شده را در مدت زمان یک ماه استفاده 

نمایید.
می توان  را  باز     نشده  گیاهی  روغن های  ظروف   6

به مدت یک  سال نگهداری کرد. اگر در ظرف روغن 
یا چربی باز شود تا یک ماه باید مصرف گردد؛ زیرا در 
معرض هوا قرار می گیرد و فرایند اکسیداسیون روغن 

شروع خواهد شد.    
برداشت  از  بعد  تا یک سال  7 دانه ها و غالت کامل 

شوند. استفاده  باید 
٨ مخلوط های ویتامینی را تا 6 ماه پس از آماده سازی، 

مصرف  کنید.
پروتئینی  اجزای خوراکی بدون چربی، پودرهای   ٩

مدت  در  نامشخص،  انقضای  تاریخ  با  معدنی  مواد  و 
طوالنی در جای خشک و بدون آلودگی قابل نگهداری 

هستند.
)مثل  چربی  درصد   2 از  بیش  با  کنجاله های   10

کنجاله آفتاب گردان، کنجاله تخم پنبه، پودر گوشت 
طیور(  ضایعات  پودر  و  ماهی  پودر  استخوان،  و 
در  باید  کنجاله ها  دارند.  مصرف  زمان  محدودیت 
محل سرد انبار شوند )زیر 25 درجه سانتی گراد(. در 
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تابستان  این مواد ظرف دو ماه بعد از تولید استفاده 
گردند.

11 هرگز ویتامین ها و مواد معدنی را به شکل مخلوط 

نگهداری نکنید.

با تهیه خوراک های  از بین می برد.  را  نور، مواد مغذی خوراک  از موارد  رطوبت، حرارت و در بعضی 
دهید. افزایش  را  اجرای خوراکی  و  ماندگاری خوراک  مناسب،  انبارداری  و شرایط  مرغوب 

توجه

نکات قابل توجه در انبار کردن مواد خوراکی

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار   جارو   ماسک      سم برای مبارزه با آفات انباری   حفاظ رطوبت

مراحل انجام کار
1 انبار را قبل از ورود مواد خوراکی، ابتدا تمیز و مرتب، سپس با سموم توصیه شده سمپاشی کنید. استفاده 

از حشره کش های تماسی مصنوعی امروزه یکی از استراتژی های متداول برای جلوگیری از تغذیه و خسارت 
آفات انباری است. 

2 مواد خوراکی خریداری شده را قبل از ورود به انبار بازرسی کنید تا پس از مطمئن شدن از آلوده نبودن 

به حشرات، کنه ها و آفات به انبار وارد شوند. عالوه بر این حداقل هر هفته یکبار محتوی انبار را از نظر وجود 
احتمالی آفات و امراض بازرسی کنید و در صورت لزوم نمونه هایی از آن را برای آزمایش به آزمایشگاه بفرستید.
٣ قبل از قرار دادن مواد خوراکی در انبار دقت کنید که کف انبار رطوبت نداشته باشد و در صورت مشاهده 

از ریختن مواد خوراکی روی بستر جلوگیری کنید تا بستر کاماًلً خشک شود. قبل از چیدن کیسه ها روی کف 
انبار از یک حفاظ رطوبتی استفاده کنید.  این وسیله بین کف انبار و کیسه ها قرار می گیرد تا از رسیدن رطوبت 
به مواد خوراکی، که موجب کپک زدگی و فساد می گردد، جلوگیری کند. ساده ترین حفاظ رطوبتی، نایلون یا 

الستیک ضد رطوبت است. نوع دیگر حفاظ رطوبتی، الوارهای چوبی یا پالت هستند.
٤ بهتر است کیسه های مواد خوراکی را ابتدا روی حفاظ رطوبتی )پالت های چوبی( بچینید و بین کیسه های 

چیده شده در هر 6 ـ 5 متر، راهرویی به عرض 1/5 متر  ایجاد کنید تا امکان تهویه، ضدعفونی و دسترسی به 
تمام کیسه ها میسر باشد. همچنین برای ضدعفونی سقف انبار، باید فاصله ای به میزان 100ـ 75 سانتی متر 

بین سطوح فوقانی کیسه ها و سقف انبار فاصله باشد.

فعالیت کارگاهی

چرا بسیاری از مرغداران ترجیح می دهند خوراک موردنیاز را از کارخانه های تولید کنندۀ معتبر تهیه 
کنند؟

گفت      و  گو 
کنید
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                     کیسه های بزرگ نگهداری غالت                                                              تهویه کیسه ها در انبار

عدم رعایت بهداشت و قرار دادن نادرست غالت در انباری

                        نگهداری فله ای نامناسب غالت در انبار                                              نگهداری فله ای مناسب غالت

بسته بندی و پالت گذاری مناسب کیسه ها در انبار
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سوسک دانه خوار
 سوسک شیشه دندانه دار

پروانه سیتوتروگا   پروانه خشکبار

٨mm

10mm

10mm

10mm

آفات انباری
 

در صنعت پرورش طیور، عالوه بر شناسایی و درجه بندی مواد، نحوۀ نگهداری و حفظ کیفیت مواد از اهمیت 
خاصی برخوردار است. بیشتر خسارت های  ایجاد شده در طول انبارداری، ناشی از آلودگی قارچی و حشرات در 
داخل توده غالت است. میکروارگانیسم ها با مصرف مواد مغذی رشد کرده و با تولید حرارت و افزایش دمای توده 
غالت، شرایط مناسبی را برای فساد  ایجاد می کنند. دما و رطوبت در غالت از عوامل اصلی رشد قارچ هایی مانند 

آفالتوکسین و ... هستند.

راه های آلودگی مواد خوراکی با آفات انباری

الف(آلودگي با حشرات و آفات انباري: این موضوع بیشتر در مورد غالت مطرح است تا درمورد علوفه. 
آفات انباري عالوه بر خسارت کمي، زیان هاي کیفي به محصوالت انبار شده وارد مي کنند. آلوده شدن غالت 
از عوامل  از بین رفتن عناصر اصلي و ویتامین ها،  انبار شده به مدفوع و جلدهاي الروي حشرات و کنه ها، 
مهم کاهش کیفیت غالت هستند. درجه خسارت بستگي به طول مدت ذخیره و درجه حرارت محیط انبار 
دارد. روش هاي مختلف گازدهی براي ضدعفوني غالت و محیط ممکن است موجب کاهش خسارت ناشی از 
حشرات شود. از مهم ترین حشرات می توان شپش ها، سوسک های خرطومی، سوسک سیاه انباری، شپش یا 

سوسک آرد را نام برد.
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و  موش  غالباً  جوندگان:  از  ناشي  خسارت  ب( 
موش   صحرایي به انبارهاي مواد غذایي حمله مي کنند؛ 
می خورند،  جانوران  این  که  غذایي  مقدار  چه  اگر 
 خسارت اقتصادي مهمي به شمار نمي آید؛ ولي بیش 
از ده برابر این مقدار غذا توسط ادرار و مدفوع آنها 
و  مدفوع  با  مواد  شدن  آلوده  اثر  در  مي شود.  آلوده 
و  آنها کاسته شده  از خوش خوراکي  ادرار جوندگان 
ممکن است عامل شیوع بعضي بیماري ها نیز باشد. 
باید ترکیبي از روش هاي مختلف مبارزه با جوندگان 
به  کارگرفته شود تا موفقیت خوبي به  دست آید. استفاده 

از تله، مرگ موش، نگهداري گربه در محیط، خارج کردن موادي که موش ها در آن النه مي کنند و مقاوم سازي 
دیوارها و سیلوها از کارهاي مؤثر براي کنترل خسارت جوندگان است. 

                                            شپش گندم                                                                                    کنه آرد

مبارزه با آفات انباری  

در صورتی که در نمونه برداری ابتدا آلودگی به آفات مشخص شد باید قبل از ورود کاال به انبار مبارزه با آفات 
انجام گیرد. مبارزه با آفات انباری به روش های مختلف انجام می شود:

1 مخلوط کردن گرد آفت کش ها با محصول قبل از ورود به انبار.

نقاله و یا روی محصول پخش شده در  2 مایع پاشی آفت کش ها روی دانه ها در زمان حرکت روی تسمه 

زمین.  این سموم کم دوام بوده و اثر آنها سریع از بین می رود.
٣ پاشیدن آفت کش گازی به صورت مایع.

٤ انداختن قرص ها یا نوارهای تولید کنندۀ گاز سمی  به داخل محصول.

٥ استفاده از سموم گازی زیر چادر نایلونی که روش بسیار معمولی است.
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1 انبار مواد خوراکی محل تحصیل خود را با استفاده 

از مواد سمی سم پاشی کنید.
2 هنگام سم پاشی نکات ایمنی را رعایت کنید. 

مراحل آماده سازی سم
1 نوع سم یا سموم و مقدار مصرف آنها را از هنرآموز 

خود پرسش کنید.
2 برچسب سم را به دقت مطالعه کنید.

٣ میزان مادۀ مؤثر سم را از روی برچسب مشخص کنید.

٤ با توجه به میزان سم و میزان ماده مؤثر آن، مقدار 

به طور کلی، راه های مبارزه با آفات انباری از طریق ضد عفونی کردن شامل:
1 ضدعفونی و سم پاشی سیلوها و انبار خالی  

2 ضدعفونی سیلوها و انبارهای نیمه پر.

توجه

فعالیت کارگاهی

             بستة سم                                          ترازوی دیجیتالی                                                       سم وزن شده

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

نگهداری 
خوراک

وجود انبار خوراک 
زمان انبارداریـ  

شرایط محیطی      انبار داری

کیفیت  حفظ  1ـ 
خوراک حین انبارداری

2ـ حفظ نسبی کیفیت 
خوراک حین انبارداری

3ـ عدم حفظ کیفیت 
خوراک حین انبارداری

3رعایت شرایط انبارداری خوراک ها

2رعایت نسبی شرایط انبارداری خوراک ها

1عدم رعایت شرایط انبارداری خوراک ها

مادۀ سمی را محاسبه کنید.
٥ از ماسک دهانی و دستکش پالستیکی استفاده کنید.

ترازو  )دقت  کنید  آماده  را  آزمایشگاه  ترازوی   6

گرم(.  0/1 حداقل 
7 بسته سم را باز کنید.

تماس دست(  )بدون  مناسب  وسیله ای  با  را  ٨ سم 

بریزید. پالستیکی  کیسه  داخل 
٩ کیسه حامل سم را با دقت توزین کنید.

)نوار  به وسیله مناسب  را  پایان در کیسه سم  10 در 

چسب( محکم ببندید و در مکان خشک و خنک قرار 
دهید.
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تهیه فرم های مورد نیاز
در اکثر مزارع اهمیت ادارۀ انبارها از نظر دور مانده و به  این موضوع که مواد خوراکی ارزش نقدی معادل قیمت 
خود دارند توجه کافی نمی شود. فاسد شدن مواد، عدم توجه در جا به جا کردن و حفظ کیفیت مواد خوراکی 
موجب کاهش سودآوری  مرغداری می شود. توجه به کنترل اطالعات ورود و خروج مواد خوراکی، داشتن 
اطالعات به روز و صحیح از موجودی انبار، یکی از مهم ترین دغدغه های یک مرغدار است. جهت افزایش سود 
و مدیریت صحیح باید یک سری از فرم ها برای مدیریت انبار مرغداری ها تهیه شوند در  این خصوص استفاده 
از افرادی که دارای تجربه کافی در  این زمینه باشند توصیه می شود. در ادامه یک سری از فرم های مورد نیاز 

برای ادارۀ انبار مرغداری جهت اطالع آورده شده است.

فرم کنترل برنامه های امنیت زیستی
 

کنترل
دارد

مالحظاتموارد نقص ندارد
نامناسبمناسب

کنترل جوندگان و حیوانات موذي

کنترل حشرات

کنترل پرندگان

کنترل ورود و خروج افراد و کارگران

کنترل انتشار آلودگي خط تولید

برنامه کنترل نظافت و ضدعفوني انبار

فعالیت کارگاهی
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فرم ضوابط و شرایط بهداشتي عمومي

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید است
توضیحات

خیربلي

آیا از نگهداری طیور )پرندگان زینتی، بومی و سایر ماکیان( و سایر 1
حیوانات ممانعت شده است؟

آیا دان و نهاده ها به صورت مناسب و در شرایط مطلوب نگهداري 2
مي شوند؟

آیا انبار نگهداري دان و نهاده ها از نظر بهداشتي در وضعیت مناسب 3
است؟

آیا مواد شوینده و ضدعفوني کننده و ... از طرف مراجع ذي صالح 4
شده اند؟ تأیید 

آیا نتایج نمونه برداري آب از لحاظ میکروبي و شیمیایي در هر دوره 5
مناسب )مطابق معیارهای آب قابل شرب( است؟

فرم ویژگی ها و شرایط بهداشتی انبار تخلیه مواد اولیه

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید مي باشد
توضیحات

خیربلي

آیا نظافت و ضد عفوني انبار تخلیه و ماشین آالت مربوط 1
به خوبي انجام می  پذیرد؟ 

 آیا تهویه در انبار مواد اولیه به خوبي صورت مي گیرد؟2

آیا وسیله اي براي اندازه گیري دماي انبار تخلیه مواد اولیه 3
وجود دارد؟  

آیا امکان ورود پرندگان به انبار مواد اولیه وجود دارد؟  4

آیا انبار مواد اولیه دارای ارتباط مناسب با سالن تولید است؟ 5
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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(

4

مستندسازی به طور صحیحفرم های ثبت آمارمستندسازی
مستند سازی به طور نسبتاً صحیح

مستندسازی به طور نادرست

3ثبت دقیق اطالعات و آمار

2ثبت نسبتاً دقیق اطالعات و آمار

1ثبت نادرست اطالعات و آمار

فرم ویژگی ها و شرایط بهداشتی سیلوها

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید است
توضیحات

خیربلي

آیا تخلیۀ کامل خوراک و مواد اولیه از سیلو از طریق کف صورت 1
مي گیرد؟    

آیا درزبندي کامل در سیلوها رعایت شده است؟2

آیا امکان نظافت، ضدعفوني و گازدهي سیلوها وجود دارد؟3

آیا سیلوها به ضربه زن مغناطیسي جهت ریزش گرد و غبار کامل 4
دیواره ها مجهز است؟   

آیا سیلوها به نشانگر سطح سنج مجهز است؟  5

آیا طراحي و نصب سیلوها به نحوي است که در زوایاي آن مواد 6
نماند؟ به جاي  اولیه 

فرم اطالعات موجودی انبار

میزان سفارشماده خوراکیردیف
)kg(

میزان مصرف
)kg(

موجودی 
باقی مانده

)kg(
توضیحاتتاریخ

1

2

3

4
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ارزشیابی شایستگی تهیه خوراک

شرح کار:
1ـ دریافت جیره غذایی از متخصص تغذیه طیور

2ـ تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ یا تهیه خوراک آماده طبق دستورالعمل متخصص تغذیه طیور
3ـ کنترل شرایط محیطی انبار

4ـ انبار کردن خوراک
5 ـ مستندسازی اطالعات و آمار مربوط به خوراک ورودی به سالن

استاندارد عملکرد: 
تهیه خوراک با توجه به دستورالعمل متخصص تغذیه برای گله 5000 قطعه ای

شاخص ها:
استفاده از جیره غذایی متوازن براساس نیاز پرنده و مواد خوراکی در دسترس

کنترل کیفیت نهاده ها یا خوراک آماده خریداری شده
انبار کردن خوراک در شرایط محیطی استاندارد

شرایط انجام کار: 
سالن سرپوشیده انبار نهاده ها و خوراک

فرمول جیره  غذایی
نهاده های مورد استفاده در جیره یا خوراک آماده

ابزار و تجهیزات: 
ترازو ـ بیل ـ فرمول جیره غذایی ـ رطوبت سنج ـ دماسنج

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور1
2تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ2
2نگهداری خوراک3
1مستندسازی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
محاسبه و ریاضی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 10
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واحد یادگیری 11  

خوراک دهی مرغ

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 لوازم و ابزار آماده سازی و انتقال خوراك شامل چه تجهیزاتی است؟

2 نحوة کار با آسیاب و میکسر به چه صورتی است؟

٣ چه روش هایی برای خوراك دهی در مرغ به  کار می رود؟

٤ چه اطالعاتی را باید در فرم های ثبت خوراك دهی در مرغ در نظر گرفت؟

هدف از  این بخش بررسی انواع تجهیزات آماده سازی خوراك و نحوة کار با آن، انواع  روش های خوراك دهی 
در مرغ و ثبت اطالعات مرتبط با آن در فرم های مربوط به آن است. در پرورش مرغ، تهیه خوراك مناسب و 
خوراك دهی صحیح مهم ترین نکته است؛ زیرا تغذیه خوب، سالمت طیور و باالترین تولید گوشت و تخم مرغ را 
به همراه دارد. برای رسیدن به باالترین تولید باید جیرة غذایی مرغ براساس نیازهای غذایی آن باشد. این جیرة 
غذایی براساس سن، جنس، نوع تولید و... تهیه می شود. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که طیور، دست  کم 
به چهل ماده غذایی ضروری نیاز دارند. این مواد غذایی باید به اندازه کافی و به نسبتی مناسب با یکدیگر در جیرة 
غذایی مرغ وجود داشته باشند. به طوری که بیشترین سرعت رشد، مناسب ترین تعداد تخم گذاری و تولید مثل 
را در مرغ ایجاد کنند. خوراك دهی طبق یک برنامه زمانی موجب بهبود عملکرد می شود. عدم دسترسی به غذا 
موجب تحریک اشتها در نوبت بعدی تحویل غذا به سالن پرورش می شود. اگر  چه اصول تهیه و روش خوراك دهی 
طبق برنامه زمانی بسیار واضح است؛ اما  این امر نیازمند دقت فراوان و مدیریت صحیح می باشد. به دلیل آنکه اگر 

پرندگان مدت زیادی گرسنه بمانند موجب کاهش عملکرد آنها می شود. 

استاندارد عملکرد

اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود روزانه عملیات خوراك دهی یک مرغداری به  از  پس 
دهند. انجام  دور ریز  با حداقل  را  قطعه  ظرفیت 5000 
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آسیاب

آسیاب چیست؟ چه نوع آسیابی برای مرغداری ها استفاده می شود؟ مالك انتخاب آسیاب چه چیزهایی است؟
مرغ،  استفاده در جیرة  مورد  اقالم  انواع  آرد کردن  و  برای خرد کردن  است صنعتی که  آسیاب دستگاهی 
مرغداری ها  در  استخوان  از  استخوان  پودر  تولید  و  جو  گندم،  ذرت،  جمله  از  مختلف  غالت  سویا،  نظیر 
استفاده می شود.  این محصول در ظرفیت های مختلف برای مرغداری ها با گنجایش های متفاوت تولید و عرضه 
می گردد که از لحاظ ظرفیت، بازدهی و تجهیزات اضافی با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب نوع آسیاب و آگاهی 
از ویژگی های مربوط به آن از اولین مراحل کار محسوب می  شود. در ادامه مهم ترین انواع آسیاب ها بررسی 

می شوند. از بین انواع آن، آسیاب چکشی، غلتکی بیشتر در  مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آسیاب های غلتکی: آسیاب غلتکی برای شکستن دانه یا سایر مواد فیبری استفاده می شود.  این آسیاب ها 
موجب ورقه ای شدن دانه یا سایر مواد دیگر می شوند. در صورت وجود دو نوع غله مختلف برای آسیاب، از دو 
جفت آسیاب غلتکی استفاده می شود. در استفاده از دو غله ذرت و سورگوم، ست غلتک های خرد کننده حاوی 
دو غلتک، یکی برای خرد کردن ذرات درشت )ذرت( و دیگری برای خرد کردن ذرات ریز )سورگوم( نیاز است. 

از  نظر گرفته می شود )یک غلتک سریع تر  با دو سرعت چرخش مختلف در  در آسیاب غلتکی، دو غلتک 
دیگری می چرخد( تا تمام مواد فیبری شامل دانه غالت محصوالت پلت شده، دانه های روغنی و محصوالت 

فرعی و سایر اجزای خوراکی دیگر را خرد کند.
از آسیاب های دارای سه جفت غلتک برای تولید خوراك های مختلف مثل دانه های کامل، خوراك های میکس 
شده یا سایر ترکیبات استفاده می  شود. معموالً یک غلتک ثابت و غلتک دیگر با توجه به فاصله بین آنها تنظیم 

می شود، غلتک ها باید نسبت به هم موازی باشند.

تخلیه

دیسک ساکن

دیسک چرخان
محفظه

خوراک
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مزایا 
1 راندمان بهتر انرژی

2 توزیع یکنواخت ذرات

٣ سر و صدا و گرد و غبار کمتر

معایب 
1 دارای اثر کم بر مواد فیبری

2 ایجاد ذرات مستطیل شکل

٣ هزینة اولیه باال )بستگی به طراحی سیستم دارد(

٤  افزایش هزینه های نگهداری

اجزای تشکیل دهنده آسیاب غلتکی

1 فیدر 

2 یک یا دو جفت غلتک

٣ موتور الکتریکی آسیاب

٤ محل خروج مواد آسیاب شده

٥ شاسی و پایه

آسیاب های غلتکی

یا خودکار تنظیم  آنها به صورت دستی  بوده و فاصله بین  ثابت و غلتک دیگر متحرك  معموالً یک غلتک 
می شود. شیارهای غلتک متناسب با نوع مواد و یا اندازه اولیه و پایانی ذرات تعیین می شود )میزان نرمی(. 
شیارهای درشت برای آسیاب کردن اقالم خوراکی با ذرات درشت و در ظرفیت باال و شیارهای ریز در تولید 
ذرات نرم و در ظرفیت های پایین تر استفاده می  شود. گاهی نیز الزم است برای تولید محصول خیلی نرم از 
غلتک هایی با شیارهای مختلف استفاده شود. در شکل صفحه بعد انواع شیار روی غلتک نشان داده شده است.

قطعات تحویل خوراک

جفت غلتک فوقانی

جفت غلتک زیرین
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شناسایی قسمت های مختلف آسیاب غلتکی
1 لباس کار بپوشید.

2 در محفظه آسیاب را باز کنید.

٣ قسمت های مختلف آسیاب را مشاهده کنید.

٤ در هاي ورودي و خروجي را باز و بسته کنید.

٥ غلتک ها را بررسی کنید.

                          نحوة خرد کردن با غلتک                                                        شیارهای مختلف روی غلتک 

فعالیت کارگاهی

آسیاب های چکشی 

آسیاب چکشی برای ُخرد کردن مواد خوراکی مختلف استفاده می شود.  این نوع آسیاب در فراوری دانه های 
روغنی مثل سویا، آفتاب گردان، کانوال و غیره و همچنین جهت پوسته گیری دانه و کنجاله کردن آن )مواد 

خوراکی با پروتئین باال بعد از روغن گیری آسیاب می شوند( استفاده می شود.
 مزایای آسیاب چکشی

1 آسیاب کردن طیف وسیعی از مواد خورکی

2 قابل استفاده برای خرد کردن مواد فیبری و ترد

٣ دارای هزینة خریداری کمتر نسبت به آسیاب غلتکی

٤ هزینة نگهداری پایین

٥ کارکرد ساده و راحت
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معایب آن
1 راندمان انرژی پایین تر نسبت به آسیاب غلتکی

2 تولید حرارت زیاد

٣ ایجاد سر و صدا و گرد و غبار 

٤ ایجاد ذراتی با اندازه های مختلف )یکنواختی کمتر(

بخش های مختلف آسیاب چکشی
1 موتور الکتریکی     

   )feeder( 2 تغذیه کنندة آسیاب

     )rotor( ٣ محور اصلی آسیاب

٤ چکش ها    

)screen( ٥ الک یا توری آسیاب

٦ خروجی آسیاب     

٧ شاسی و پایه

میزان خرد شدن مواد به تعداد چکش، اندازه چکش، سایش آن، سرعت ضرب ها، نیروی ماشین، صفحه توری، 
قطر منافذ توری، نرخ آسیاب و کیفیت غالت )رطوبت، سختی، تست وزن، دانسیته مواد و نوع غله( بستگی 
بهترین راه کاهش هزینه های آسیاب و  بیشترین فرسایش در صفحه توری آسیاب مشاهده می شود.  دارد. 
حفظ ظرفیت راندمان و کیفیت تولید، تعویض توری آن است. معموالً در استفاده از آسیاب با ست چکش های 

سخت، قبل از تعویض چکش، توری باید عوض شود. 
موادی که از توری عبور نکردند به دلیل سرعت باالی چرخش چکش ها، در سطح توری نشست می کنند. 
وجود  این مواد در پشت توری و فشردگی آنها موجب ساییدگی  این قسمت شده و از طرفی انرژی به شکل 
حرارت از دست می رود؛ بنابراین موجب افت راندمان اقتصادی خواهند شد. در بعضی آسیاب ها توری های 
دو قسمتی طراحی شده است. در استفاده از مواد بزرگ تر، برای کم شدن فشار مواد بر سطح توری، انحنای 

فوقانی چکش باید بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر فضای باز توری شامل اندازه منافذ، تناوب منافذ، زاویه و اندازه سطوح هستند. 

قطعات تحویل خوراک

چکش

میله

روتور

توری

بخش خروج

نصب  مفصلی  به صورت  دوار  محور  چکش ها، حول 
سرعت  با  چکش ها  دوار،  محور  چرخش  با  شده اند. 
چرخیده، در راستای شعاع محور قرار می گیرند. غربال 
و دریچة خروجی، در زیر چکش ها قرار گرفته اند به 

گونه ای که چکش ها در حین چرخش، فاصله کمی تا 
غربال دارند. مواد ورودی با برخورد به چکش ها خرد 
مواد ،  این  می کنند.   حرکت  غربال  سمت  به  شده، 
غربال  از  باشند،  شده  خرد  کافی  اندازة  به  چنانچه 

قطر منافذ
  عرض  

طول کروی توری از بیرون قطر توری قطر خارجی توری

 لبه خارجی
ضخامت
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صورت  در غیر  این  می کنند.  عبور  خروجی  دریچه  و 
به چکش ها  دوباره  برخورد  با  نکرده،  عبور  غربال  از 
کوچک تر می شوند تا از غربال عبور کنند. چکش ها، 
صورت  در  و  هستند  طرفه  دو  و  فوالدی  ورقه های 
ساییدگی یک طرف، می توان آنها را پشت و رو کرد. 
غربال ها، ورقه های فوالدی هستند که با سوراخ هایی 
عرضه  میلی متر  قطرهای   3    و  4  به  حدوداً  و  متفاوت 
می شوند. آنها قابل تعویض بوده و برای هر نوع جیره، 
اندازه سوراخ مشخص استفاده می  شود. با  از غربالی 
در هنگام کار با آسیاب چکشی باید به نکات زیر توجه کرد:

1 نصب غربال مناسب براساس جیرة غذایی تعیین 

می شود.
صورت  در  آنها  تعویض  و  چکش ها  از  بازدید   2

حد از  بیش  فرسودگی  یا  شکستگی 
مواد،  از  آسیاب  محفظة  بودن  خالی  از  اطمینان   ٣

موتور کردن  روشن  از  قبل 
روشن  را  آسیاب  ابتدا  فوق،  موارد  کنترل  از  بعد 
مناسب  به سرعت  چکش ها  تا  کنید  صبر  و  کرده 
برسند سپس مواد را از دریچه ورودی آسیاب وارد 

کنید. 

شناسایی قسمت های مختلف آسیاب چکشی
1 لباس کار بپوشید.

2  در محفظه را باز کنید.
مشاهده  را  چکشی  آسیاب  مختلف  قسمت های   ٣

. کنید
٤ در هاي ورودي و خروجي را باز و بسته کنید.

٥ چکش ها را بررسی کنید.

فعالیت کارگاهی

انواع مخلوط کن ها1

مواد خوراکی پس از خرد شدن، چگونه مخلوط می گردند؟ به چه نسبتی ماده خوراکی را باید مخلوط کرد؟ آیا 
ترتیب مخلوط کردن مواد با یکدیگر مهم است یا نه؟

اولین اقدام شما در تهیه یک جیره کاماًل مخلوط خرید یک مخلوط کن است. چندین نوع مخلوط کن در بازار 
موجود است که از آن جمله می توان به مدل های افقی، عمودی، غلتکی، طبلکی یا زنجیره ای و پارویی اشاره 

کرد.
مخلوط کن افقی

 این مخلوط کن ها می توانند برای مخلوط کردن خوراك 1 تا 4 مارپیچ افقی داشته باشند. در مخلوط کن های 
افقی چند تیغه ای، مخلوط شدن زمانی اتفاق می افتد که یکی یا دو تا از مارپیچ ها برخالف مارپیچ دیگر خوراك 
را حرکت دهند.  این مخلوط کن از محفظه اختالط، الکتروموتور، دریچة ورودی، دریچة خروجی و دو مارپیچ 
نواری که روی یک محور قرار گرفته اند، تشکیل می شود. مواد، ابتدا از باال وارد محفظه می شوند و پس از پر 
شدن، مارپیچ ها حدود 5 دقیقه مواد را هم می زنند. حرکت چرخشی مارپیچ  ها از الکتروموتور تأمین می شود  

و سپس مواد مخلوط شده از دریچه خروجی تخلیه می شود.

 Mixer ـ 1
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مخلوط کن،  در  این  افقی:  مخلوط کن  کلی  طرح 
به  زمان اختالط و پر و خالی شدن محفظه، نسبت 
مخلوط کن عمودی کمتر است، به همین دلیل بازده 

است. بیشتر  دستگاه 
آسیاب  با  افقی  مخلوط کن  دستگاه ها،  از  برخی  در 

آسیاب  خروجی  در  اینجا  می شود.  ترکیب  چکشی 
وارد  ابتدا  مواد  است.  متصل  مارپیچی  نقاله  یک  به 
آسیاب می شوند و پس از خرد شدن، به وسیلة نقاله 
از  مواد  مخلوط  در نهایت  و  منتقل  مخلوط کن  به 

می شوند.  تخلیه  خروجی 

دریچۀ ورودی

محفظۀ اختالط

 دریچۀ خروجی

دستگاه مخلوط کن افقی

مخلوط کن های عمودی
مخلوط کن عمودی1، رایج ترین مخلوط کن در  ایران است و از محفظة اختالط، دریچة ورودی، دریچة خروجی، 
الکتروموتور و مارپیچ تشکیل شده است. نیروی مارپیچ مرکزی توسط گیربکس تأمین می شود. مواد خوراکی 

 Vertical Mixer ـ 1

محفظه اختالط

 الکتروموتور

نقاله مارپیچی

مخلوط کن افقی

آسیاب

 دریچۀ خروجی

مارپیچ های نواری
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از دریچة ورودی وارد محفظه می  شود. در ابتدای کار دریچة خروجی را بسته و مواد ورودی به وسیله مارپیچ 
باال می روند و به تدریج داخل محفظه کاماًل از مواد آسیاب شده پر می گردد. در کمتر از 30 دقیقه مواد کاماًل 

مخلوط می شوند. در  این مرحله دریچه خروجی باز می شود و مواد از دستگاه خارج می گردد.

شناسایي قسمت هاي مختلف مخلوط کن ها
1 لباس مناسب بپوشید.

مشاهده  را  خروجی  دان  دریچه  محفظة  قسمت   2

کنید.
٣ قسمت هاي محفظة اختالط و الکترو    موتور را مشاهده 

کنید.
در برخی از انواع، مخلوط کن عمودی با یک آسیاب 
ورودی  به  آسیاب  می شود. خروجی  ترکیب  چکشی 
مخلوط کن راه دارد. مواد ابتدا وارد آسیاب شده، پس 
در نهایت،  و  می گردند  مخلوط کن  وارد  خرد شدن  از 
مخلوط مواد از خروجی مخلوط کن خارج می شود. 

مخلوط کن عمودی                                   طرح کلی مخلوط کن عمودی

فعالیت کارگاهی

دستگاه آسیاب و مخلوط کن عمودی

 افزایش مدت زمان مخلوط کردن باعث جدا شدن مواد خوراکی می شود که به میزان کم در جیره غذایی 
استفاده شده است. بنابراین بهترین زمان برای اختالط مواد خوراکی در مخلوط کن عمودی 20 - 15 دقیقه 

می باشد. 

توجه

محفظه اختالط
الکترو موتور

مارپیچ

غالف مارپیچ

خروج مواد

مواد ورودی
دریچۀ خروجی

دریچۀ ورودی

مخلوط کن

آسیاب
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فعالیت کارگاهی

کار با آسیاب و مخلوط کن )میکسر(
1 همراه هنرآموز خود به یک کارخانه خوراك یا انبار مرغداری محل تحصیل خود مراجعه کنید.

2 یک نمونة جیره با هنرآموز خود تهیه و تنظیم کنید.

٣ لباس کار بپوشید.

٤ مواد خوراکی مورد نیاز جیره را توزین کنید.

٥ از نبودن جسم خارجی داخل دستگاه اطمینان حاصل کنید.

٦ کلید پیچ ها و کشش تسمه ها را بررسی کنید.

٧ با توجه به نوع و اندازة مورد نیاز دان، الک مناسب را انتخاب کنید.

٨ خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم کنید.

٩ قبل از روشن کردن، دستگاه را کاماًل تمیز کنید. 

10 ابتدا آسیاب را روشن کرده و بعد از رسیدن موتور به دور مناسب، باالبر را روشن کنید.

11 مواد خوراکی را که نیاز به خرد شدن دارند، داخل آسیاب بریزید دقت داشته باشید که اندازة توری مناسب 

باشد.
12 با تعویض الک های آسیاب، مواد غذایی را در اندازه های مختلف آسیاب کنید.

1٣ مواد خوراکی آسیاب  شده را داخل مخلوط کن بریزید تا کاماًل مخلوط شوند.

1٤ برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف، پس از توزین، آنها را با مقداری دان آسیاب شده مخلوط 

کنید و سپس داخل مخلوط کن بریزید.
1٥ روغن مایع را نیز با کمی دان خرد شده مخلوط کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا به صورت یکنواخت با 

مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.
1٦ اگر در حین کار برق قطع شود یا به هر دلیل آسیاب خاموش شود، بار داخل دستگاه را تخلیه کنید تا 

بچرخد. به راحتی  آن  تیغه های 
1٧ سپس دان آماده را در کیسه هایی بزرگ ریخته و استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی

توزین دان

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار  ماسک  ترازو  بیل

مراحل انجام کار
1 تهیه و تنظیم جیره را با کمک هنرآموز خود انجام 

دهید.
2 لباس کار بپوشید.

٣ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید. 

کنجاله  و  گندم  ذرت،  مانند  جیره  سنگین  اجزای 
سویا را با استفاده از ترازوی بزرگ و اجزای کم وزن 
را  ویتامینه  و  معدنی  مکمل های  نمک،  مانند  جیره 
)با  از ترازوی دیجیتالی گرمی  وزن کنید  با استفاده 
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وزن کردن مواد خوراکی طبق فرمول جیره باید با دقت فراوان انجام شود تا جیرة متعادلی داشته باشیم. توجه

آماده کردن خوراک

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار  مواد خوراکی جیره  ترازو 

 آسیاب، میکسر و باالبر  کیسه

مراحل انجام کار
1 تهیه و تنظیم جیره را با راهنمایی هنرآموز خود 

انجام دهید.
2 لباس کار بپوشید.

٣ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید )با 

استفاده از ترازوی دقیق(. 
٤ با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز دان، الک مناسب 

را انتخاب کنید.
٥ اجزای دان را که نیاز به خرد شدن دارند )ذرت، 

کنید. آسیاب  سویا(  کنجاله 
کم مصرف  مواد  و  مکمل ها  کردن  مخلوط  برای   ٦

)نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه(، پس از توزین، 
و  کنید  مخلوط  آسیاب شده  دان  مقداری  با  را  آنها 

بریزید. مخلوط کن  داخل  سپس 
مخلوط  خرد شده  کمی دان  با  نیز  را  مایع  روغن   ٧

کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا به صورت یکنواخت 
با مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.

مخلوط کن  داخل  را  شده  آسیاب  خوراکی  مواد   ٨

کاماًل  تا  بدهید  زمان  دقیقه   20 حدود  در  و  بریزید 
شوند. مخلوط 

٩ سپس دان آماده را در کیسه هایی بزرگ ریخته و 

استفاده کنید.

با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به احتیاجات مواد 
مواد  ترکیب  به  مربوط  داده های  نیز  و  مرغ  مغذی 
می توان  مغذی،  مواد  دسترسی  قابلیت  و  خوراکی 

کرد. تهیه  مناسب  جیره های 
بیشترین هزینه در پرورش مرغ مربوط به چه چیزی 

است؟ چگونه می توان در آن صرفه جویی کرد؟ 
اگر  است؟  اهمیت  دارای  دان  یکنواخت  توزیع  چرا 
دان به صورت غیر یکنواخت توزیع گردد موجب چه 

می شود؟ مواردی 

فعالیت کارگاهی

دقیق(.  ترازوی  از  استفاده 
٤ اجزای دان را که نیاز به خرد شدن ندارند )نمک، 

مکمل های معدنی و ویتامینه( را به طور مستقیم در 
چاله مخلوط کن بریزید.

در تهیه خوراك دام و طیور، دقیقاً فرمول علمی آن رعایت شود تا بهترین بازدهی کمی و کیفی حاصل 
شود.

اخالق 
حرفه ای
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توزیع دان به صورت دستی یا مکانیزه انجام می شود که هر یک دارای تجهیزات خاص خود هستند.  این 
تجهیزات در روش پرورش قفس و بستر، مشابه هم هستند و تنها چگونگی نصب آنها متفاوت است. 
در پرورش داخل قفس، تجهیزات روی قفس و در پرورش در بستر سالن، روی سالن پرورش نصب 

می شوند.

1( توزیع دان دستی
الف( ناودانی: اندازه و ابعاد آن بسته به سن مرغ متغیر است. جنس  این نوع دانه خوری ها از ورق گالوانیزه 
دان  که  دارند  قرار  به نحوی  قفس ها  جلوی  سرتاسر  در  ناودانی  دان خوری  قفس،  پرورش  روش  در  است. 

باشد.  مرغ  در دسترس  مستقیماً 
ب(  بشقابی یا استوانه ای: دارای یک مخزن استوانه ای به قطر 40 ـ20 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر و 
در زیر  این استوانه یک کفه قرار دارد که ارتفاع دان داخل کفه قابل تنظیم است.  این دانه خوری ها از سقف 
آویزان هستند و ارتفاع آنها قابل تنظیم می باشد. ارتفاع دان نباید بیش از یک سوم داخل کفه باشد؛ زیرا باعث 

پرت دان خواهد شد. 

روش های  توزیع       دان

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

آماده سازی خوراك 
مرغ

آسیاب - میکسر - 
ترازو - بیل - باالبر 

1ـ آماده سازی 
خوراك دقیقاً طبق 

فرمول جیره
2- آماده سازی 

خوراك تقریباً طبق 
جیره غذایی

3- آماده سازی 
خوراك برخالف 

فرمول جیره غذایی

توزین دقیق و مخلوط شدن 
صحیح اقالم خوراك

3

توزین نسبتاً دقیق و 
مخلوط شدن نسبتاً صحیح 

اقالم خوراك 

2

توزین دقیق و مخلوط شدن 
نادرست اقالم خوراك 

1
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افزایش ارتفاع دان خوری های دستی هر چند وقت یکبار صورت می پذیرد؟ چرا؟ تحقیق 
کنید

 دان خوری اولیه                                                    

 دان خوری استوانه ای دستی

 دان خوری بشقابی دستی  دان خوری ناودانی دستی
انواع دان خوری دستی
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2(  توزیع دان به صورت خودکار 
کنترل  را  دستگاه  کار  کارگران  و  می شود  انجام  خودکار  صورت  به  دان  توزیع  خودکار  دانه خوری های  با 
می کنند. طرز کار اغلب دانه خوری های خودکار شبیه هم است و فقط از نظر نقاله یا دان خوری با یکدیگر 

نوع اند: دو  بر  این دان خوری ها  دارند.   تفاوت 
الف( دان خوری خودکار زنجیری: در  این نوع دانه خوری، دان از طریق زنجیر از مخزن یا  هاپر به سرتاسر 
سالن فرستاده می شود. در  این روش مشکالتی نیز وجود دارد مانند گیر کردن پای پرندگان در زنجیر، آلوده 

کردن دان با فضوالت، که البته  این مشکل را می توان با نصب توری سیمی  و ... حل کرد.

دان خوری زنجیری در سامانۀ قفس

دان خوری خودکار زنجیری

ب( اتوماتیک بشقابی: در  این نوع دانه خوری، دان توسط زنجیر یا مارپیچ از درون ناودان به لوله در سرتاسر 
سالن فرستاده می شود. در طول لوله و در فواصل مساوی بشقاب هایی نصب شده اند که در باالی آنها سوراخی 
تعبیه شده است. هنگامی که دان از لوله به هر بشقاب می رسد از سوراخ رد شده و به داخل بشقاب ریخته می شود.

دان خوری خودکار مارپیچی یا بشقابی    
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ج( دان خوری های واگنی: واگن دان روی ریل حرکت می کند  این سیستم برای داخل قفس معمول است.
دان خوری ناودانی:  این دان خوری در سرتاسر جلوی قفس ها به نحوی قرار دارند که دان مستقیماً در دسترس 

مرغ باشد.

شمای دان خوری بشقابی خودکار در سالن

دان خوری مارپیچی خطی

 دان خوری مارپیچی غیرخطی
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بازدید از سالن  مرغداری هنرستان
1 با هنرآموز خود از واحد مرغداری هنرستان خود 

بازدید کنید.
مرغداری  واحد  در  دان  توزیع  زمان  و  روش  از   2

کنید. کسب  اطالعات 
با  را  واحد مرغداری  تعداد دان خوری موجود در   ٣

کنید. مقایسه  نیاز  مورد  دان خوری  مقدار 
٤ از واحد مرغداری عکس و فیلم تهیه کنید.

٥ گزارش خود را به هنرآموز تحویل دهید.

فعالیت کارگاهی

خوراک دهی دستی
1 لباس کار مناسب بپوشید )ماسک فراموش نشود(.

2 خوراك را براساس جیرة تنظیم شده تهیه کنید.

٣ خوراك آماده را به وسیله حمل دان با احتیاط وارد سالن کنید.

٤ دان خوري ها را به میزان یک سوم از دان پر کنید.

٥ وسیله حمل دان و سرتاس را از سالن خارج کنید.

خوراک دهی خودکار
1 لباس کار بپوشید.

2 خوراك آماده را به میزان مورد نیاز در مخزن دان بریزید.

٣ کلید الکتروموتور را روشن کنید.

٤ همراه با چرخش زنجیرهاي حمل دان، در سالن حرکت کنید.

٥ صافي ها را بازدید کنید.

٦ بعد از گذشت مدت زمان مشخص دستگاه الکتروموتور را خاموش کنید.

آیا می دانید مقدار خوراك مصرفی مرغ، تحت تأثیر چه عواملی هست؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که مصرف 
چه  می خورند؟  غذا  وعده  چند  روز  شبانه  در  آنها  یا  است  چقدر  روز  شبانه   در  گوشتی  جوجه های  غذای 
عواملی بر اشتهای مرغ تأثیرگذار است؟ جوجه های گوشتی و تخم گذار چه وقت احساس گرسنگی می کنند؟ 
نشانه های گرسنگی در مرغ چیست؟ آیا میزان مصرف خوراك در جوجه های گوشتی با مرغ های تخم گذار 

تفاوت دارد؟

 دان خوری خودکار ناودانی
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برنامة تغذیه

از بین موارد ذکر شدة باال، اثر کدام مورد بر خوراك مصرفی مرغ از همه بیشتر است؟ با دلیل بحث 
کنید.

گفت      و  گو 
کنید

خوراک مصرفی مرغ

بیماری و تلفاتعوامل تغذیه ای

 میزان انرژي جیره  
 شکل و وزن حجمي 

خوراک
 برنامه خوراک دهي  
و  نگهداری  کیفیت   

غذا  ضایعات 

افزودنی های غذاییعوامل محیطیعوامل فیزیولوژیکی

 جنس و سن
 میزان فعالیت

در  مؤثر  عوامل   
شد ر ن  ا میز

 رفتارهاي اجتماعي

  دما     
  تهویه    

 برنامه نور 

 آنزیم    
 عوامل ضد میکروبي   

 آنتی اکسیدان

 ســالمت عمومــي 
گلــه  

 تلفات   
ــدگان  ــذف پرن  ح

ــف ضعی

 دو نوع برنامة تغذیه داریم: 
1 برنامة تغذیه به روش نامحدود    

2 برنامة تغدیه به روش محدود

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

توزیع خوراك مرغ در 
سالن پرورش

توزیع صحیح خوراكبرنامه خوراك دهی
توزیع نسبتاً صحیح 

خوراك
توزیع نادرست خوراك 

اجرای درست برنامة 
خوراك دهی

3

اجرای نسبتاً درست برنامه 
خوراك دهی

2

اجرای نادرست برنامه 
خوراك دهی

1
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تهیه فرم های مورد نیاز
جمع آوری و حفظ آمار به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پرورش مرغ ضرورت دارد. بدون آمار دقیق ارزیابی 
اقتصادی گله های مرغ مشکل به نظر می رسد. برای  این منظور باید آمارهایی در دسترس باشد )خالصه آمار 
دوران رشد، خالصه آمار تولید مرغ( که بتوان با مقایسه آنها نسبت به استاندارد، وضعیت گله را مشخص 

کرد.

فرم دوران رشد در جوجه های گوشتی

 مرغداری  :                                         تاریخ تحویل جوجه  :                         تعداد اولیه  :

سن تاریخ

)روز یا هفته(

تعداد 
جوجه های 

موجود 

مصرف دان حذفتلفات
)کیلوگرم(

وزن بدن 
)گرم(

مقدار آب 
مصرفی 

ضریب تبدیل 
غذایی

توضیحات

فعالیت کارگاهی

در برنامة تغذیه به روش نامحدود در صورتی که سیستم دان خوری دستی و غیر خودکار باشد باید همیشه پیش 
از اتمام دان روزانه 2 یا 3 بار دان را در تراف های دان خوری بریزید، به طوری که سطح کمی  از دان همواره در 
دان خوری موجود باشد. وقتی از دان خوری خودکار استفاده می شود باید دستگاه دان خوری را به طور متناوب 
به کار بیندازید )20 دقیقه روشن 20 دقیقه خاموش( زمان روشن و خاموش شدن دستگاه را با توجه به طول 
سالن و مقدار دان باقیمانده در تراف و  دان خوری ها تعیین می شود. مثل جوجه های گوشتی که به صورت 

نامحدود خوراك مصرف می کنند.
ولی در برنامه تغذیه محدود مانند تغذیه پولت، مرغ تخم گذار، مرغ مادر گوشتی و تخم گذار به مرغ ها مقدار 
مشخصی خوراك در روز داده می شود. برای مثال اگر گله مرغ تخم گذار روزی 100 گرم دان مصرف کند برای 
1000 قطعه مرغ 100 کیلو دان روزانه در اختیار آنها قرار می دهند. در یک روش دیگر محدودیت غذایی 
می توان تغذیه یک روز در میان صورت پذیرد، در  این روش مقدار محدودی دان در یک روز داده می شود و 

روز بعد از آن جیره ای نخواهند داشت.
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فرم ثبت میزان مصرف خوراک در مرغ های تخم گذار

 مرغداری  :                        تاریخ تحویل جوجه  :                               تعداد اولیه   :

نام کسی که فرم را پر می کند:

سن تاریخ
)هفته(

تعداد 
مرغ

مصرف دان حذفتلفات
)کیلوگرم(

تولید 
تخم 
)تعداد(

تولید 
تخم 
)گرم(

درصد تولید 
براساس تعداد 

مرغ های 
موجود

وزن 
بدن 
)گرم(

مقدار آب 
مصرفی 

توضیحات

فعالیت کارگاهی

ثبت اطالعات 
1 کلیه کارهای زیر را در طی دوره پرورش ثبت کنید.

زمان تحویل جوجه خریداری شده.
وزن جوجه ها به صورت روزانه یا هفتگی.

وزن دان مصرفی به صورت روزانه یا هفتگی. 
میزان آب مصرفی جوجه ها.

تلفات و حذفی موجود  آمار تعداد جوجه های سالم، 
در سالن به صورت روزانه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

مستند سازی خوراك 
مصرفی 

فرم آماری مخصوص 
مصرف خوراك و 

افزایش وزن و تولید 
تخم مرغ 

مستند سازی به طور 
صحیح 

مستند سازی به طور 
نسبتاً صحیح 

مستند سازی به طور 
نادرست 

ثبت دقیق اطالعات و آمار 
3خوراك مصرفی

ثبت نسبتاً دقیق اطالعات و 
2آمار خوراك مصرفی 

ثبت نادرست اطالعات و آمار 
1خوراك مصرفی 

فرم های مربوطه  را در  اطالعات جمع آوری شده   2

کنید. ثبت 
٣ ضریب تبدیل غذایی را محاسبه نمایید.

از  نسخه  یک  و  کنید  تهیه  را  الزم  گزارش های   ٤

آن را جهت برنامه ریزی های بعدی به مدیر مرغداری 
دهید. تحویل 

٥ فرم ها و مدارك را بایگانی کنید.



199

تغذیه مرغ

ارزشیابی شایستگی خوراک دهی مرغ

شرح کار:
1ـ راه اندازی آسیاب، میکسر و باالبر

2ـ توزین مواد خوراکی طبق دستورالعمل متخصص تغذیه طیور
3ـ آسیاب و مخلوط کردن مواد خوراکی

4ـ ثبت اطالعات مصرفی خوراك

استاندارد عملکرد: 
خوراك دهی روزانه با حداقل دورریز و اتالف

شاخص ها:
توزین دقیق مواد خوراکی

مخلوط کردن مواد طبق دستورالعمل در مدت زمان معین
محاسبه دقیق مصرف خوراك و مقایسه با شاخص ها

شرایط انجام کار: 
لوازم و ابزار ساخت خوراك شامل آسیاب، میکسر، باالبر و ترازو

ابزار جابه جایی خوراك به سالن )دستی ـ مکانیزه(
فرم های آماری و شاخص های استاندارد

ابزار و تجهیزات: 
ترازو ـ آسیاب ـ میکسر ـ باالبر ـ بیل ـ فرم های ثبت اطالعات

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2آماده سازی خوراك مرغ1
2توزیع خوراك مرغ در سالن پرورش2
2مستندسازی خوراك مصرفی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2محاسبه و ریاضی

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 11
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امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

فصل 5

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است. با رعایت اصول بهداشتی و تغذیه سالم و رعایت رطوبت، دما و نور مناسب و کنترل ورود 
و خروج، از بیماری ها جلوگیری کنید تا هم در مصرف دارو، موادشیمیایی و هم در وقت و سرمایه صرفه جویی شود. 
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واحد یادگیری 12  

کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 نحوه تنظیم دما، رطوبت، تهویه و نور در سالن مرغداری به چه صورت انجام می شود؟

2 اجرای برنامه نوری در سالن های پرورش مرغ، دارای چه مراحلی است؟

٣ میزان هوای مورد نیاز برای سالن مرغداری چگونه محاسبه می شود؟

٤ در فرم های مربوط به کنترل شرایط محیطی چه شاخص هایی را باید ثبت کرد؟

هدف از این بخش بررسی انواع دستگاه هاي کنترل کننده شرایط محیطي در سالن مرغداری، تنظیم و ثبت 
اطالعات آنها است. ایجاد شرایط محیطی مناسب در سالن های پرورش طیور باعث افزایش تولید می شود. 
تجربه نشان داده است که هیچ وقت تولید و بهره کافی بدون جایگاه مناسب برای پرورش طیور امکان پذیر 
از جایگاه مناسب، زیبایی و پر هزینه بودن آن نیست؛ سالنی مناسب است که شرایط  البته منظور  نیست. 
ایده آل را برای رشد بهتر طیور، کاهش استرس، افزایش تولید تخم مرغ، نطفه داری تخم مرغ های جوجه کشی 

و تولید اقتصادی ایجاد کند.

استاندارد عملکرد

سالن  یک  دقیق شرایط محیطي  کنترل  که  بود  قادر خواهند  هنرجویان  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
دهند.  انجام  دستور العمل  طبق  را  قطعه   5000 ظرفیت  به  مرغداری 
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دما

برای  به طور کلی  از عوامل محیطی اصلی در پرورش طیور است.  درجه حرارت یکی 
تنظیم درجۀ حرارت سالن های پرورش باید به سن، نژاد و نوع سالن توجه کنید و دمای 
بیشتری  دقت  با  زمستان  فصل  و  سردسیر  مناطق  پرورش،  دورۀ  ابتدای  در  را  سالن 

کنید.  کنترل 
در هفتۀ اول دمای مناسب حدود 34ـ32 درجه است و پس از آن معموالً هر هفته دما 

2 درجه کاهش می یابد تا به 21ـ17 درجه سانتی گراد برسد و پس آن ثابت می ماند. 

فعالیت کارگاهی

به تصاویر زیر نگاه کنید و علت پراکندگی جوجه ها در سالن پرورش را بررسی کنید.

                             شکل الف                                                  شکل ب                                                     شکل ج
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درجه حرارت توصیه شده برای جوجه ها

دما در سیستم قفسسن به روز
 )درجه سانتی گراد(

دما در سیستم بستر
 )درجه سانتی گراد(

1-333-3435

4-732-3433

8-1429-3131

15-2126-2929

22-2824-2626

29-3521-2323

362121 روزگی به باال

1 گرما چگونه از سالن خارج می شود؟
2 پاسخ پرندگان به افزایش دما چگونه است؟

گفت      و  گو 
کنید

رطوبت

رطوبت سالن مرغداری باید کنترل شود. اگر رطوبت پایین باشد پیامدهای زیر را خواهیم داشت:

       دهیدراته شدن جوجه ها          عارضه چسبندگی مقعد                                  افزایش گرد و خاک سالن

کاهش  موجب  باشد  حد  از  بیش  سالن  رطوبت  اگر 
رطوبت  افزایش  پرنده،  توسط  حرارت  دفع  توانایی 
بستر و کاهش ظرفیت تنفسی پرنده می شود. منابع 

بخارات  مدفوع،  رطوبت  شامل  سالن  در  رطوبت 
هستند. آب خوری ها  و  تنفسی 

باید بدانیم که شاید دفع رطوبت در تابستان مشکل 
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نباشد؛ زیرا با افزایش ظرفیت سیستم تهویه می توان 
به  زمستان  در  ولی  کرد؛  خارج  سالن  از  را  رطوبت 
دلیل پایین بودن قدرت نگهداری رطوبت هوای سرد 
است  ممکن  تهویه  سرعت  افزایش  بودن  مشکل  و 

دفع  راه  مهم ترین  برود.  باال  بستر  و  آشیانه  رطوبت 
داخل  هوای  گرم کردن  زمستان  در  سالن  از  رطوبت 
جذب  قدرت  هوا  دمای  افزایش  با  زیرا  است؛  سالن 

می یابد. افزایش  هوا  رطوبت 

باید حدود  ورود جوجه  اول  روز  در 3  نسبی  رطوبت 
70ـ65 درصد باشد چنانچه رطوبت به زیر50 درصد 
برسد جوجه ها دهیدراته می شوند و پس از آن رطوبت 
مناسب هوای سالن بسته به دمای هوا و شرایط پرنده در 
حدود 70ـ60 درصد است. برای جوجه های تخم گذار 

تأمین رطوبت سالن توسط نازل های تحت فشار

در بستر و قفس رطوبت نسبی 60ـ40 درصد توصیه 
شده است. رطوبت مناسب بستر برای جوجه های در 
حال رشد 40ـ20 درصد و برای پرندگان بالغ 30ـ10 

درصد است.

رطوبت سنج عقربه ای
رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال
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رطوبت + درجه حرارت  = 80 توجه کنید                                                        

رطوبت + درجه حرارت > 101
قانون مهم                                                        

عدم تنظیم 
گرما و رطوبت

له له زدن

 کاهش رشد کاهش 
راندمان افزایش 
تلفات کاهش سود

آلکالوز 
تنفسی

کاهش 
فعالیت ها

کاهش 
مصرف خوراکی

تهویه

سالن  از  بیرون  هوای  با  درون  هوای  تعویض  به 
تهویه می گویند. سیستم های گرمایشی و سرمایشی 

هستند.  تهویه  سیستم های  مکمل های 
اهداف تهویه مناسب در سالن

1 تأمین اکسیژن کافی

2 خروج گازهای سمی

٣ خروج رطوبت اضافی از سالن

٤ تنظیم رطوبت بستر

٥ تنظیم حرارت سالن

٦ دفع آمونیاک

وضعیت رفتاری مرغ در حالت استرس گرمایی

قانون 101
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نرخ تهویه: مقدار مبادله هوا در یک زمان معین را نرخ تهویه گویند. 
در تهویه باید 4 عامل مهم اکسیژن، سرعت جریان هوا، دما و رطوبت نسبی به طور روزانه مورد توجه قرار 

گیرند. بدین منظور  می توان از وسایلی مانند رطوبت سنج، دماسنج، بادسنج و ... استفاده کرد.

شرایطی که همواره در سالن باید شاهد آن باشید این است که برخی از پرنده ها در حال خوردن دان، برخی 
در حال نوشیدن آب، برخی در حال استراحت کردن، برخی در حال بازی کردن و برخی در حال جیک جیک 

کردن باشند. 

دستگاه سنجش        بادسنج                                   رطوبت سنج                                 دستگاه سنجش آمونیاک  
دی اکسیدکربن

تنفس  ما  که  هوایی  در  دی اکسیدکربن  گاز  میزان 
است.  میلیون  در  قسمت   400 حدود  در  می کنیم 
با افزایش میزان دی اکسیدکربن، میزان اکسیژن هوا 

می یابد. کاهش 
گاز سمی آمونیاک به طور مداوم از تجزیه اسیداوریک 
موجود در کود مرغ توسط باکتری ها تولید می شود و 

H

N
HH

NH ammonia۳

وضعیت رفتاری جوجه ها

ساختار مولکولی آمونیاک
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با  باالتر در هوا  یا  میلیون  در غلظت 20 قسمت در 
بو  کردن قابل تشخیص است؛ اما بسیاری از مرغداران 
و  نمی شوند  متوجه  و  کرده اند  عادت  آن  بوی  به 

افزایش غلظت آمونیاک در هوا سبب بروز بیماری های 
تنفسی و یا افزایش حساسیت به بیماری های تنفسی 

و کاهش رشد   می شود. 

                               مسمومیت با آمونیاک                                     میزان آمونیاک هوا باید کمتر از 10 قسمت در میلیون باشد

انواع تهویه

به طور کلی دو نوع تهویه وجود دارد:  
1. تهویه طبیعی                            

نرخ تهویه تابع چه عواملی است؟ تحقیق 
کنید
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2. تهویه مکانیکی   

تهویه ممکن است به صورت های زیر باشد:
الف( تهویه فشار منفی: در این نوع تهویه هوا از یک 
ایجاد  طرف توسط هواکش ها خارج شده و به دلیل 
خأل از طرف دیگر هوا وارد سالن می شود. همچنین 

میزان هوای خروجی بیشتر از هوای ورودی است.

ب( تهویه فشار مثبت: در این سیستم هوای تمیز 
توسط فن وارد سالن شده و از طرف دیگر هوای آلوده 

خارج می شود.
ج( تهویه با فشار مساوی: در این نوع تهویه میزان 

هوای ورودی و خروجی برابر است.
هوا توسط نیروی مکانیکی به سالن دمیده می شود.

مکش هوا از سالن توسط فن ها

هوا از منافذ سالن خالی می شود
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صورت  به  تهویه  است  ممکن  دیگر  تقسیم بندی  در 
عرضی، تونلی)طولی(، سقفی، تونلی ـ سقفی، انتقالی، 

امروزه معموالً از کدام شکل تهویه در سالن های مرغداری استفاده می شود؟ چرا؟ تحقیق 
کنید

ترکیبی  و  مه پاش ها  تبخیری،  خنک سازی  پد های 
باشد.

در تهویه تونلی اگر طول سالن بیش از 60 متر باشد و 
سرعت جریان هوا بیش از میزان مورد نیاز تأمین شود 

تهویه عرضی

می توان ورودی هوا را در مرکز سالن و هواکش ها را 
در دو انتها یا برعکس، نصب کرد.

تهویه تونلی

تفسیر خود را از شکل های صفحۀ بعد بیان کنید. گفت      و  گو 
کنید
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برای مناطق بسیار گرم و یا سالن های با عرض بیش از 12 متر و همچنین برای مناطق سردسیر می توان از 
تهویه سقفی استفاده کرد. 

در حالت معمول توصیه می شود که هواکش ها در ارتفاع 70ـ60 سانتی متری و هواده ها در ارتفاع 120 
سانتی متری از کف نصب شوند.

نکته
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 وزن	کشتار	
آب	و	هوا	

فصل  
نوع سالن و تجهیزات 

تهویه 
قوانین محلی 

نوع پرنده

تهویۀ انتقالی)تهویه زمستانه(

استفاده از سیستم مه پاش

تراکم گله

1 آیا میزان تراکم در گله پولت با گوشتی تفاوت دارد؟ 
2 در شرایط آب و هوایی گرم تراکم گله در واحد سطح به چه عواملی بستگی دارد؟

تحقیق 
کنید
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سیستم های گرمایشی
1 هیترهایی که هوا را با فشار بیرون می دهند: 

الزم است که این هیترها را در بخشی از سالن نصب 
که  باشد  حدی  در  و  کم  هوا  جابه جایی  که  کنید 
ایجاد کند،  را در حد مطلوب  امکان گرم کردن هوا 

که معموالً در وسط سالن چنین شرایطی حکم فرما 
است. این هیترها باید در ارتفاع 1/5ـ1/4 متر از کف 
نصب شوند تا هیچ گرد و خاکی در سطح جوجه ها 

نکنند. ایجاد 

هیترهای فشار قوی را هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب کرد، چرا؟ گفت      و  گو 
کنید

                     هیتر برقی                                        هیتر گازی                                                 هیتر صنعتی

                          جت هیتر                                                                                            گرمایش تابشی
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2 مادرهای مصنوعی یا گرمازاهای تشعشعی: 

در  بستر  کردن  گرم  به منظور  تشعشعی  گرمازاهای 
این  از  استفاده  می روند.  به  کار  مرغداری  سالن های 

تا  می دهد  اجازه  جوجه  به  گرمایشی  سیستم های 
پیدا  می کند،  راحتی  احساس  آن  در  که  را  محلی 

کند.

مادر مصنوعی 

٣ گرمازاهای زیرزمینی: در این سیستم گرمایش، 

آب داغ در لوله هایی که زیر کف سالن تعبیه می شود 
جریان یافته و گرما بین کف گرم سالن، بستر و فضای 

سالن مبادله می شود. 
توصیه ها: استفاده توأم از حرارت زاهای تشعشعی و 
هیترهای متداول پیشنهاد شده است. گرماده تشعشی 
به عنوان منبع اولیه گرمازا در 41روز ابتدایی پرورش 
کاربرد دارد. این هیترها حرارت مازاد و کمکی را در 
افزایش  با  می کند.  فراهم  سرد  هوایی  و  آب  شرایط 

سن گله، پرنده ها قادر خواهند بود که حرارت داخلی 
بدن خود را تنظیم کنند. در سن 41روزگی، می توان 
گرمایش  اصلی  منبع  به عنوان  فشاری  هیترهای  از 
در  معموالً  تشعشعی  گرماده های  کرد.  استفاده 
سالن های با عایق بندی نامناسب به عنوان منبع اصلی 
گرمازا بکار می روند؛ در حالی که هیترهای فشاری را 
با عایق بندی صحیح و درزگیری شده  در سالن های 

می برند. به  کار 

سیر تکامل گرمایش در مرغداری

جت هیترهیتربخاری
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با توجه به اینکه 80 درصد سطح تبادل حرارتی 
با محیط خارج را سقف سالن تشکیل می هد، 
طراحی سقف دو پوسته ای، عایق بندی و 
درز دوزی حرارتی کامل آن امری ضروری است.

پوشش خارجی

پوشش داخلی 

پوشش خارجی

پوشش داخلی 

رطوبت سالن را می توان از روش های زیر تأمین کرد: 

2 تأمین رطوبت سالن از طریق نازل های تحت فشار    1 آب پاشی قسمتی از سالن به منظور تأمین رطوبت                    

٤ کانال هوای گرم و مرطوب در باالی سر جوجه ها ٣ کانال پالستیکی هوای گرم در روی زمین                               
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راهکارهای کاهش رطوبت سالن
1 کنترل تهویه سالن

2 افزایش قدرت گرم کننده ها )0/5 درجه افزایش دما موجب افزایش 5 درصدی قدرت جذب هوا می شود(.

٣ زیر   و    رو کردن پوشال )هفته ای یک مرتبه در ساعات گرم روز( و ریختن پوشال تازه

٤ جلوگیری از اسهال و مصرف زیاد آب

مناسب است که سیستم تهویه حداقلی از روز اول ایجاد شود؛ چون سبب تأمین هوای تازه در فواصل زمانی 
مکرر و منظم   می شود. اگر ناچار به انتخاب هستید، حفظ دما باید مقدم بر حفظ تهویه باشد.

                             بستر کیکی                                    رطوبت محیط و سطوح                         اسهال یا مدفوع آبکی

میزان دی اکسیدکربن در هوای تنفسی پایین تر از 3000 قسمت در میلیون نگه داشته شود. نکته مهم

1 انواع گازهای زیان آور در سالن پرورش را نام ببرید؟
2 افزایش گازهای مضر در هوای تنفسی پرندگان چه  اثرات منفی را در بر خواهد داشت؟

تحقیق 
کنید



217

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

تهویۀ عرضی
تهویۀ عرضی متداول ترین نوع تهویه حداقلی است. در این نوع تهویه از تعداد زیادی ورودی هوا که به طور 

یکنواخت در دو دیوار جانبی قرار داده شده اند استفاده   می شود. 

فن های تهویه حداقلی اغلب در دیوارهای جانبی نصب می شوند، در غیر این صورت از یک یا چند فن 
تونلی انتهای سالن استفاده   می گردد. این فن ها توسط تایمر کار می کنند.

نکته 

محاسبه هوای مورد نیاز: در    روز اول سرعت حرکت هوا باید حداکثر 0/1 متر در ثانیه باشد. اگر سرعت 
حرکت هوا در سطح جوجه از 0/1 متر بر ثانیه افزایش یابد، دمای بدن 2 درجه سانتی گراد کاهش خواهد 
یافت. با پر در آوردن جوجه از تأثیر این عامل کاسته می شود. در 4 هفتگی افزایش 0/5 متر بر ثانیه در سرعت 

هوا باعث کاهش دمای بدن جوجه به میزان 1 درجه سانتی گراد می شود. 
جهت محاسبه میزان سطح ورودی هوا و میزان هوای تخلیه شده درسیستم تونلی دو روش وجود دارد:

الف( به طور متوسط برای هر کیلو وزن زنده موجود در سالن به 12ـ5 متر مکعب هوا در ساعت نیاز داریم و 
برای هر 1000 متر مکعب هوا باید 30 متر مربع ورودی هوا تعبیه شود.

ب( استفاده از فرمول زیر
3600 × سطح مقطع سالن )متر مربع( × سرعت هوا )متر در ثانیه( =  خروج هوا )متر مکعب در ثانیه(

تنظیم تایمر فن برای حداقل نرخ تهویه مناسب با توجه به سن پرنده ضروری است. نکته

میزان هوای مورد نیاز در ساعت برای یک سالن  مرغداری گوشتی به  ظرفیت 10000 قطعه با وزن 
پایانی 2/5 کیلوگرم چقدر است؟

پرسش
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محاسبه تعداد هواکش مورد نیاز
برای این منظور هوای مورد نیاز محاسبه شده را تقسیم بر قدرت یا ظرفیت هواکش می کنیم.

1 در مناطق گرمسیر بهتر است میزان هوای مورد نیاز بر اساس سرعت جریان هوا محاسبه 
شود. چرا؟

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت کارگاهی

تنظیم دما و رطوبت سالن

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

سک( ما
 وسایل گرم کننده مانند هیتر، مادر مصنوعی و ...

 آب و مه پاش برای تأمین رطوبت   دماسنج
٦ تایمر  رطوبت سنج  

مراحل انجام کار
کرده  رعایت  را  بهداشت  و  قرنطینه  هنرجویان   1

آلودگی  از  عاری  و  تمیز  چکمه  و  مرتب  لباس های 
بپوشند.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

دریافت و بررسی 
دستورالعمل های 
مربوط به شرایط 

محیطی

بروشورهای پرورش 
سویه های مختلف

رطوبت  و  دما  تعیین  1ـ 
نسبی مناسب برای هر سن

2ـ عدم تعیین دما و رطوبت 
نسبی مناسب برای هر سن

تعیین  محیطی  شرایط  تطابق 
دستورالعمل با  شده 

3

محیطی  شرایط  نسبی  تطابق 
دستورالعمل با  شده  تعیین 

2

محیطی  شرایط  تطابق  عدم 
دستورالعمل با  شده  تعیین 

1

2 امکانات و تجهیزات مورد نظر را به منظور تأمین 

گرما و رطوبت با دقت کامل نصب و تنظیم کنید.
٣ دما و رطوبت سالن را طبق مقادیر توصیه شده در 

جدول استاندارد هر سویه )بر اساس سن، وزن و ...( 
در طول دوره تنظیم کنید.

٤ به منظور کنترل دما و رطوبت نصب تعداد کافی 

مناسب  ارتفاع  و  محل  در  رطوبت سنج  و  دماسنج 
است. ضروری 

٥ هر ساعت دما و رطوبت را با دماسنج و رطوبت سنج 

اندازه گرفته و در فرم مربوطه ثبت کنید.
مؤثر  دمای  پرنده ها،  پراکندگی  وضعیت  همواره   ٦

پرنده ها  وضعیت  کنید.  بررسی  را  سالن  رطوبت  و 
است. سالن  دمای  بررسی  برای  معیار  بهترین 



219

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

تنظیم شوند  هیترها طوری  ابتدایی  روزهای  در   ٧

که با کاهش اندک دمای هوا از دمای مورد نظر)مثاًل 
کاهش 0/5 درجه( هیترها روشن شوند و همچنین 

چنانچه رطوبت سالن پایین تر از مقادیر مذکور در جدول استاندارد هر سویه باشد، درجه حرارت را به میزان
C ◦1ـ     0/5 افزایش و نیز اگر رطوبت از مقادیر ذکر شده در جدول باالتر باشد، درجه حرارت را C◦1ـ      0/5 

کاهش دهید.

توجه

1. ارتفاع مناسب برای نصب دماسنج چقدر است؟ 
2. بهترین محل نصب دماسنج و رطوبت سنج در سالن با بستر پوشال و قفس کجاست؟

گفت      و  گو 
کنید

با افزایش اندک دمای هوا از دمای مورد نظر خاموش 
شوند.

تنظیم تهویه
 5 از  نباید  ورودی ها  دریچه های  باز بودن  میزان 
ورودی ها  صورت  این  غیر  در  باشد.  کمتر  سانتی متر 
کنند.  پرتاب  سقف  زیر  به  را  کافی  هوای    نمی توانند 

به  باید  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  که  ورودی هایی 
فواصل یکسان در طول سالن پخش شده و  همه شان به 
یک اندازه باز شوند. میزان باز بودن ورودی ها با کمک 
موتور نصب شده در دیوار جانبی سالن تنظیم   می شود.

دریچه های ورودی هوا )اینلت(

ورودی های هوا هرچه به سقف نزدیک تر باشند بهتر 
سقف  داخلی  سطح  در  مانعی  هیچ گونه  باید  است. 
وجود نداشته باشد تا هوا بتواند از ورودی ها به طرف 

به شکلی  باید  تاج سالن جریان پیدا کند. ورودی ها 
دریچه شان  پایین  یا  از طرفین  نتواند  هوا  که  باشند 

شود.  وارد 
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تهویه تونلی
تهویه تونلی باید فقط در صورتی استفاده شود که 
تهویه انتقالی قادر به حفظ راحتی پرنده ها نباشد. 

این نوع تهویه در زمانی که هوا گرم شده و معموالً 
استفاده  شده اند  بزرگ  تر  پرنده ها  که  هنگامی 

می شود.

در طول تهویه تونلی مقادیر زیادی هوا در طول سالن 
دقیقه  یک  از  کمتر  در  سالن  هوای  و  کرده  حرکت 

تعویض   می شود.
دیوارهای  انتهای  انتهایی،  دیوار  در  فن ها  می توانند 
جانبی و یا هر دو محل نصب شوند. هرجا که نصب 

شوند باید تا حد ممکن به صورت قرینه نصب شوند.
نسبت  مخالف سالن  انتهای  در  باید  هوا  ورودی های 
به فن ها نصب شوند و اندازه شان در دو دیوار جانبی 

باشد.  یکسان 

هنگام تصمیم گیری در مورد تنظیمات تهویه تونلی به رفتار مرغ ها در سالن توجه کنید.

جهت حرکت جریان هوای سالن در روش تهویه تونلی
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پدهای خنک کننده تبخیری

پد های خنک کننده تبخیری باید در طرف مخالف سالن نسبت به فن های تونلی نصب شوند و در هر دیواره 
جانبی نصف مساحت پدها قرار گیرد.

به شکل های زیر که تهویه تونلی در سالن را نشان می دهد با نهایت دقت نگاه کنید و علت وجود نقاط 
کور در سالن را پیدا کنید؟

گفت      و  گو 
کنید

فشار پایینسرعت هوای ورودی کمتر از 2.٥ متر در ثانیه

فاقد هوا

فاقد هوا

فاقد هوا

فشار پایین

نقاط مرده

ساوی هوا
ش نا م

پخ

فشار ایده آل

پخش مساوی هوا در تمامی سالن

فشار ایده آل

تهویه تونلی

پدهای خنک 
کننده تبخیری

هوای گرم
هوای خنک شده 
وارد سالن می شود

آب برای چرخش مجدد

جریان هوا 

آب



222

میزان سرد کنندگی پدهای خنک کننده تبخیری بستگی به میزان رطوبت نسبی محیط دارد.

پد خنک کننده تبخیری

ورود هوای سرد به سالن

ایجاد اسپری در فضای بین دو دیوار

  دیوار کاذب
لوله آب تحت فشار

      هوای گرم بیرون 

سیستم نازل مه پاش

1 در این سیستم سرعت هوا نباید باالی 2/5 متر بر 

ثانیه باشد تا فرصت خنک کنندگی بیشتر برای ذرات 
آب فراهم گردد.

2 نازل حتی االمکان باید نزدیک سقف نصب شود.

که  چرا  نشود؛  استفاده  درجه   28 زیر  دمای  در   ٣

بود. نخواهد  کار  در  تبخیری 
به  و  شود  تبخیر  متری   1/5 ارتفاع  در  باید  آب   ٤

نکند. خیس  را  آنها  تا  نرسد  پرنده ها  سطح 
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نور و روشنایی

نور طبیعی به وسیله خورشید 
تولید می شود و مقدار آن به 
وجود  آب  مقدار  روز،  طول 
دارد.  بستگی  غبار  و  گرد 
طیور  پرورش  باز  سالن های 
وابسته اند.  خورشید  نور  به 
بسته  سالن های  مقابل  در 
فقط از نور مصنوعی استفاده 
نوری  برنامه های  می کنند. 
اجرا  قابل  به سهولت  باید 
نوری  برنامه های  باشند. 

می سازند.  مشکل  را  موفقیت  به  رسیدن  پیچیده 
 10 سنجیده   می شود.  لوکس  واحد  با  روشنایی  شدت 

است. کندل  فوت   1 حدود  لوکس 
در هنگام جمع آوری و گرفتن مرغ جهت کشتار بهتر 

است از یک یا چند المپ آبی رنگ استفاده شود.
برای جلوگیری از بروز و یا شیوع کانیبالیسم بهتر است 

از نور قرمز استفاده شود.
اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاهی به نام نورسنج 

یا لوکس متر انجام می شود.
ویژگی های یک برنامه نوردهی ایده آل 

1 جوجه ها را در چند روز اول جوجه ریزی به شدت به 

آب و دان خوردن تحریک و تشویق کنید.
2 فعالیت و وقوع رفتارهای تهاجمی در طی دورۀ پرورش را کنترل کنید.

٣ موجب افزایش سطح فعالیت پرنده جهت اطمینان از سالمت و استحکام اسکلتی شود.

٤ تنظیم رشد و تکامل سیستم تولیدمثلی گله را انجام دهد.

ذرات آب پاشیده شده توسط نازل ها نباید به هم تصادم کنند و باعث ایجاد قطره های درشت تر شوند؛ 
چرا که منجر به تبخیر نامناسب و رطوبت بستر خواهد شد.

توجه

میزان خنک کنندگی پد های تبخیری بیشتر است یا مه پاش؟  تحقیق 
کنید

لوکس متر
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 در زمان تاریکی باید شدت نور کمتر از 0/4 لوکس باشد. باید مواظب باشید که نور از ورودی های هوا، 
فن ها و چارچوب درها به داخل سالن نشت نکند.

توجه

منبع نوری مورد استفاده برای مرغ

                                         فلورسنت                                                                               تنگستن

برنامه نوری

برنامه نوری جوجه های گوشتی
برنامه نوری جوجه های گوشتی به 2 بخش برنامۀ روز کوتاه و 

متناوب دسته بندی می شوند. نوری  برنامه 
نور، حداقل 20  اول شدت  در جوجه های گوشتی 48 ساعت 

لوکس در مدت 24 ساعت است. 
تا 21 روزگی کاهش تدریجی شدت نور به 20ـ10 لوکس، 23 

ساعت روشنایی و 1 ساعت خاموشی است.
و 1  روشنایی  لوکس، 23 ساعت  تا کشتار 10  روزگی  از 21 

خاموشی. ساعت 
در روزهای اول شدت باال برای یافتن دان و آب توسط جوجه ها و کاهش شدت بعد از آن جهت کاهش تحرک 

و افزایش رشد و بازده خوراک، الزم است.

  LED المپ های

٥ با تحریک نوری باعث تحریک و توسعۀ سیستم تولیدمثلی مرغ های گله بشوید.

٦ ایجاد شرایطی برای تخم گذاری با توالی طوالنی )درصد تولید و ماندگاری باال در زمان حداکثر تولید(.

٧ تأمین و فراهم کردن شرایط برای عدم تمایل مرغ به تخم گذاری روی بستر و نرده ها.

دربارۀ مزایا و معایب استفاده از هر   کدام از منابع نوری در سالن مرغداری گفت  وگو کنید. گفت      و  گو 
کنید
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2

2

2

2

4

4

4

4

برنامه نوری گله های تخم گذار تجارتی
1 48 ساعت اول 10 لوکس به صورت مداوم.

2 از روز سوم تا هفته سوم شدت 5 لوکس به مدت 15 ساعت.

٣ 3 تا 18 هفتگی شدت 5 لوکس به مدت 12ـ10 ساعت.

٤ در 18هفتگی در صورت رسیدن وزن به 1/27 کیلوگرم، زمان نور را 1ساعت افزایش دهید، پس از آن هر 

هفته 30 دقیقه مدت نور را افزایش دهید تا به 17ـ16ساعت برسانید. شدت نور)20ـ10 لوکس( بهتر است 
تا زمان حداکثر تولید تخم مرغ برنامه نوری کامل شود.

مزایا و معایب برنامه نوری روزکوتاه و متناوب را بیان کنید. تحقیق 
کنید

ساعات خاموشی و روشنایی در برنامه نوری

برنامه نوری متناوب در جوجه های گوشتی
توزیع دوره های نوری و خاموشی  می تواند تعدیل شود که به 

آن برنامه نوری متناوب می گویند. 
دوره  برای  هم  زمانی  بلوک های  شامل  متناوب  نوری  برنامه 
سرتاسر24  در  که  است  روشنایی  دوره  برای  هم  و  تاریکی 
ساعت   4 و  روشنایی  ساعت   2 مثالً  می شوند؛  تکرار  ساعت 

می گردد. تکرار  بار   4 روزانه  که  تاریکی 

در زمان تولید هیچ گاه شدت یا مدت نور را کاهش ندهید.
برای سالن های پرورش بسته و یا باز به راهنمای پرورش مرغ تخم گذار مراجعه کنید.

توجه

فعالیت کارگاهی

1 با راهنمایی هنرآموز واحد آموزشی از  واحد مرغداری منطقه خود بازدید کنید.

2 از تجهیزات گرم کنندۀ سالن های مرغداری عکس و گزارش تهیه کنید.

٣ از تجهیزات خنک کنندۀ سالن های مرغداری عکس و گزارش تهیه کنید.

٤ از سیستم تهویه هوا در مرغداری گزارش تهیه کنید.

٥ سیستم کنترل نور را در سالن مرغداری منطقه، با تهیه عکس و گزارش توصیف کنید.

٦ دربارۀ نتایج به  دست آمده در کالس درس بحث کنید.
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تنظیم نور سالن مرغداری

ابزار و وسایل مورد نیاز 
 لباس کار  چکمه  ماسک  نورسنج  المپ 

مناسب به تعداد کافی  انعکاس دهنده نور

مراحل انجام کار
1 ابتدا تعداد المپ های مورد نیاز در سالن را محاسبه 

کنید.

فعالیت کارگاهی

2 لباس کار مناسب بپوشید.

٣ المپ ها را در ارتفاع مناسب 2/4ـ2/1 متر نصب 

کنید.
٤ المپ ها را در 3 یا 4 ردیف و به صورت زیگزاگ 

در سالن نصب کنید.
از دیوار حدود نصف فاصله المپ ها  ٥ فاصله المپ 

باشد. یکدیگر  از 
٦ فاصله بین المپ ها 1/5 برابر ارتفاع دیوار باشد

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

تنظیم 
دستگاه های 

کنترل شرایط 
محیطی

بروشورهای دستگاه ها، هیتر 
دستگـاه هـای خنـک کننده 

مه پاش،هواکش

1ـ تنظیم دما و رطوبت نسبی 
مناسب برای هر سن 

2ـ عـدم تـنظیم دمـا و رطوبت 
نسبی مناسب برای هر سن

پراکندگی یکنواخت جوجه ها 
در سالن

3

یکنواخت  نسبتاً  پراکندگی 
سالن در  جوجه ها 

2

پراکندگی غیریکنواخت 
جوجه ها در سالن

1

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

پژوهش 
کنید

٧ برنامۀ نوری مورد نظر را بر اساس پیشنهاد دفترچه 

پرورش اعمال کنید.

انعکاس دهنده نور )به قطر 30ـ25 سانتی متر( می تواند شدت نور را تا 50 درصد افزایش دهد. توجه

٨ المپ ها را هر هفته یا دو هفته یکبار تمیز کنید.

تنظیم شدت نور توسط دیمر صورت می گیرد. شدت نور را می توان توسط دستگاه نور سنج )لوکس متر( 
سنجید.

نکته
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نمونه فرم اطالعات شرایط محیطي مرغداری
نام مرغ مادر :       سالن شماره :

تاریخ ورود جوجه : نام جوجه کشی:      
نژاد :                    تعداد کل جوجه:

سنتاریخ
)روز(

حداقل دما حذفتلفاتساعت
)سانتی گراد(

حداکثر دما 
)سانتی گراد(

رطوبت 
)درصد(

شدت نور 
)لوکس(

مالحظاتتهویه

فعالیت کارگاهی

ثبت اطالعات شرایط محیطی

ابزار و وسایل مورد نیاز
و  )دستکش  فردی  ایمنی  تجهیزات  و  لباس کار   

ساعت خودکار   مخصوص   فرم  ماسک(  
 رطوبت سنج  دماسنج   لوکس متر  بادسنج

مراحل انجام کار
1 هنرجویان لباس های مرتب و چکمه تمیز و عاری 

از آلودگی بپوشند.
2 دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور را در هر 

کنند. کنترل  ساعت 
٣ میزان دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور را با هر مراجعه در فرم مربوطه یادداشت کنند.

٤ دما، رطوبت، میزان تهویه و شدت نور ثبت شده را با اعداد و ارقام توصیه شده در دفترچه راهنمای سویه 

مقایسه کنند.
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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(

3

بررسی 
حس گرهای 

کنترل شرایط 
محیطی

دماسنج، رطوبت سنج، 
ترموستات، تایمر

1ـ کنترل دقیق و مرتب حس گرها
2ـ عدم کنترل دقیق و مرتب

حس گرها

مطلوب  محیطی  شرایط  حفظ 
تهویه،  و  رطوبت نسبی  )دما، 

نور(

3

نسبتاً  محیطی  شرایط  حفظ 
نسبی،  رطوبت  )دما،  مطلوب 

نور( و  تهویه 

2

ایجاد شرایط محیطی نامطلوب 
)دما، رطوبت نسبی و تهویه(

1

4

ثبت اطالعات 
حس گرها

فرم های مربوط به 
ثبت اطالعات

1ـ اطالع دقیق از شرایط 
محیطی سالن جهت مدیریت

2ـ اطالع نسبی از شرایط 
مـحـیطی سالـن جـهت مدیریت

3ـ عدم اطالع از شرایط محیطی 
سالن

محیطی  شرایط  روزانه  ثبت 
)... و  نسبی  رطوبت  )دما، 

3

محیطی  شرایط  نامنظم  ثبت 
)... و  نسبی  رطوبت  )دما، 

2

عدم ثبت روزانه شرایط محیطی 
)دما، رطوبت نسبی و ...(

1
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ارزشیابی شایستگی کنترل شرایط محیطی در سالن پرورش

شرح کار:
1ـ تعیین دما، رطوبت نسبی و میزان تهویه متناسب با نوع و سن پرنده 
2ـ تنظیم دستگاه های گرمایشی و سرمایشی متناسب با سن و نوع پرنده

3ـ کنترل شرایط محیطی مانند دماسنج و رطوبت سنج در سالن پرورش 
4ـ تهیه فرم های مربوط به ثبت اطالعات شرایط محیطی و ثبت اطالعات

استاندارد عملکرد: 
کنترل دقیق شرایط محیطی طبق دستورالعمل

شاخص ها:
سن و نوع پرنده جهت تعیین دما و رطوبت نسبی و تهویه

انتخاب وسیله گرمایشی و سرمایشی متناسب با شرایط سالن پرورشی و اقلیم منطقه
تنظیم وکنترل دقیق وسایل گرمایشی و سرمایشی و هواکش ها

شرایط انجام کار: 
تهیه دستورالعمل های مربوط به بررسی و تعیین دما، رطوبت نسبی، تهویه و ... با توجه به نوع و سن پرنده

دستگاه های کنترل شرایط محیطی سالن )هواکش و ...(

ابزار و تجهیزات: 
وسایل سرمایشی و گرمایشی ـ دماسنج ـ رطوبت سنج ـ فرم های مربوط به ثبت شرایط محیطی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2دریافت و بررسی دستورالعمل های مربوط به شرایط محیطی1
2تنظیم دستگاه های کنترل شرایط محیطی2
2بررسی حسگرهای کنترل شرایط محیطی3
1ثبت اطالعات حسگرها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2استفاده از تجهیزات کم مصرف و استاندارد جهت کاهش آلودگی هوا

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 12
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واحد یادگیری 13  
تولک بری اجباری

آیا تا به حال پی برده اید؟ 

1 در چه زمانی باید اقدام به اجرای برنامه تولك بري در گله تخم گذار کرد؟

2 برای اجرای برنامه تولك بري چه روش هایی به  کار می رود؟

3 نوردهی بر روند تولید تخم مرغ چه اثری دارد؟

٤ چه جیره هایی در برنامه تولك بری برای مرغ های تخم گذار استفاده می شود؟

٥ تعییرات نوری و دما بعد از تولك بری چگونه خواهد بود؟ 

هدف از این بخش بررسی علل اجرای برنامه تولك بری در مرغ های تخم گذار، انواع روش ها و نحوه اجرای 
برنامه تولك بری است. تولك بری در   واقع روشی برای استراحت کوتاه  مدت پرندگان بعد از یك دوره طوالني 
تولید است که بعد از آن می توانند به تولید خود براي یك دوره دیگر ادامه دهند. تولك بري اجباري به  عنوان 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مادر گوشتي  و  تجارتي  تخم گذار  گله هاي  در  اقتصادي  و  بي خطر  عمل  یك 
ـ 6 هفته به طول  استراحت دادن به گله بسته به نوع مدیریت و محرومیت غذایی حداقل یك و حداکثر 8    
با  بلند  مدت  استراحت  و  تخم مرغ  پوسته  کیفیت  و  تولید  میزان  با کاهش  کوتاه مدت  استراحت  می انجامد. 

افزایش میزان تولید و باال بردن کیفیت پوسته تخم مرغ همراه است.

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که زمان و روش مناسب تولك بري را برای یك 
مرغداری تخم گذار به ظرفیت 2000 قطعه اجرا کنند. 



231

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

زمان تولک بری

تصمیم برای اجرای تولك اجباری در یك گله، باید 
بر اساس اصول مدیریتی و از طریق تجزیه و تحلیل 
می تواند  مرغدار  باشد.  مرغدار  اقتصادی  وضعیت 
بیشترین  تا  کند  تنظیم  طوری  را  تولك بری  زمان 
تولید تخم، زمانی باشد که قیمت تخم مرغ باال است. 
خوب  آنها  کیفیت  و  باشد  باال  تخم مرغ  قیمت  اگر 
تولك بری  برنامه  زمان  تولیدکنندگان  بیشتر  باشد، 
را به تأخیر می اندازند و اگر کیفیت پوسته و قیمت 
هنگام  زود  تولك بری  برنامه  باشد،  پایین  تخم مرغ 

می شود. برده  به  کار 
به  استراحت  دادن  حقیقت  در  تولک بری 
تخم گذار  مرغ های  در  تولید  دوره های  است:  گله 
تولید  به  که  باشد  دوره  چند  یا  یك  است  ممکن 
تولید دو دوره ای  و   )Single-cycle( یك دوره ای 

 )Three cycle( و به سه دوره ای  )Two cycle(
می گویند.

تولید یك دوره  ای معموالً تا سن 80 هفتگی، تولید 
دو دوره ای تا سن 110 هفتگی و تولید سه دوره ای 
حدوداً تا 140 هفتگی طول می کشد )تولید از حدود 

20 هفتگی آغاز می شود(.
سن مناسب تولك بری70ـ65 هفتگی است و میزان 
تولید در دوره پس از تولك بری حدود 94ـ92 درصد 
به عبارت دیگر حداکثر  بود.  اول خواهد  تولید دوره 
تولید دوره دوم 10ـ7 درصد کمتر از دوره اول خواهد 
تولك  از  پس  پوسته  کیفیت  و  تلفات  تولید،  یا  بود 

بردن مشابه سن 45-40 هفتگی خواهد بود. 
بهترین سن براي تولك بري معموالً هفته 65 است.

باید گله های سالم و با تولید خوب را تولك برد مگر اینکه تولید گله به خاطر مشکالت مدیریتی )و نه 
به خاطر مشکالت فیزیولوژیکی پایین باشد( که در این صورت ممکن است تولید گله پس از تولك بری 

بهبود پیدا کند.

نکته

درتصویر تفاوت اندازه وکیفیت تخم مرغ ها را در صورت اجرا یا عدم اجرای برنامه تولک مشاهده می کنید
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برای پرریزی اجباری، برنامه هایی موفق ترند که باعث 
حداقل استرس به گله شوند و پس از گذراندن دوره 
گردد.  آغاز  به سرعت  تخم مرغ  دوباره  تولید  تولك، 
برای انجام این برنامه می توان از سه عامل اصلی زیر 

نام برد:
تولك بری  برنامه های  تمام  در  تولک بری:  آغاز   1

به صفر کاهش  تخم مرغ  تولید  میزان  است که  الزم 
یابد. این عمل با حذف دان و یا محدودیت مواد مغذی 
اصلي مثل پروتئین یا کلسیم یا سدیم یا آب صورت 
ساعت   8 حداکثر  باید  مرحله  این  در  نور  مي گیرد، 

باشد.
2 استراحت گله: ممکن است بین1 تا 5 هفته به 

گله استراحت داده شود؛ هر قدر زمان استراحت کمتر 
باشد به همان اندازه برگشت به حداکثر تولید سریع تر 
بلند مدت  استراحت  صورت می گیرد. هر چند که در 

مواد  کیفیت  و  پوسته  کیفیت  تخم گذاري،  درصد 
اندازه  این،  با وجود  درون تخم مرغ بهتر خواهد بود 
برگشت  از  پس  و  بوده  موارد  این  از  جدا  تخم مرغ 
غذایی  جیره  میزان  با  داشت  خواهد  افزایش  تولید 
این  کرد.  تنظیم  را  استراحت  دوره  طول  می توان 
کلسیم  و  پروتئین  با  از جیره های  استفاده  با  برنامه 
مدت  این  در  غذایي  جیره  می شود.  انجام  پایین 
می تواند غالت همراه با مکملهای معدنی و ویتامینی 

باشد. پرورش  در حد 
3 برگرداندن گله به تولید: برای بازگرداندن مجدد 

گله به دوره تولید باید از جیرة تولید همراه با اجراي 
برنامه نور مناسب استفاده شود. میزان تولید باید در 
به دنبال آن  و  برسد  به 50 درصد  مدت 3ـ2 هفته 
گله تخم گذار بتواند پس از گذشت 4ـ2 هفته بعد به 

حداکثر تولید برسد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

آماده کردن گله   برای 
تولك بری 

دیمر - تایمر 
فرم های استاندارد 

مربوطه شرایط بازار 

1 - آماده شدن 
مناسب مرغ ها جهت 

تولك بری 
2 - آماده شدن نسبتاً 
مناسب مرغ ها جهت 

تولك بری 
3 - عدم ایجاد آمادگی 

الزم برای تولك بری 
مرغ 

افزایش مناسب نور طی 4 
هفته 

3

افزایش نسبتاً مناسب نور طی 
4 هفته 

2

افزایش نامناسب نور طی 4 
هفته 

1

در سال های اخیر چرا برنامه تولك بری از سوی سازمان دامپزشکی ممنوع گردیده است.  تحقیق 
کنید
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 دالیل اجرای برنامه تولک بری در مرغ های تخم گذار 

 روش های تولک بری
تولك بری  برنامۀ  اجرای  برای  روش  چندین  امروزه   
اجباری در صنعت تولید تخم مرغ به کار می رود که به 

سه گروه عمده تقسیم می شوند:
1 حذف یا محدود کردن خوراک

2 استفاده از جیره هایی با مواد مغذی پایین

3 استفاده از افزودنی به خوراک مرغ های تخم گذار

اعمال  طریق  از  اجباری  تولک بری  برنامۀ  یک 
است: مرحله  سه  شامل  گرسنگی 

1 دورة پیش از تولید

2 دورة اعمال گرسنگی و کاهش وزن

3 بازگشت به تولید پس از گرسنگی

وزن کشی
دقیق  وزن کشی  به  تولك بری  برنامۀ  یك  موفقیت 
مرغ ها وابسته است. وزن بدن مرغ ها قبل از تولك بری 

یکی از شاخص های مهم در طول برنامه است. 

کاهش وزن باید به دقت در مرحلۀ گرسنگی مشخص 
تولك بری   از  پیش  مرحله  در  هدف  وزن  با  و  گردد 

مقایسه   شود. 
مدت زمان گرسنگی

از  استفاده  مستلزم  تولك بری  برنامه های  بیشتر 
گرسنگی برای توقف تخم گذاری است. مطالعات زیادی 
در مورد مدت زمان گرسنگی انجام شده است. برخی 
مدت  طول  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  محققین  از 
مورد  وزن  کاهش  به  رسیدن  زمان  تا  باید  گرسنگی 
نظر ادامه یابد که حداقل10 روز و یا بیشتر است. در 
سایر برنامه ها، از مدت زمان گرسنگی کوتاه تر )4 تا 5 
روز( استفاده شده و نتایج آن با برنامه گرسنگی های 

قابل مقایسه است.  طوالنی مدت 
مقدار کاهش وزن

مثل  تولید  دستگاه  کامل  تحلیل  برای  وزن  کاهش 
مرغ ها نسبت به وزن پیش از تولك امری ضروری است. 

وجود  بیماری،  قبیل  از  چالش ها  از  انواعی  گله،  اگر 
)که  یا تنش های محیطی  مایکوتوکسین در خوراک 
تولید تخم مرغ و زنده مانی را به طور معنی داری در 

قدرت زنده مانی در مرحلۀ قطع خوراک باید بیش از 98 درصد باشد.  توجه

سیکل اول تولید تحت تأثیر قرار می دهد( را تجربه 
گرسنگی  مرحلۀ  در  زنده مانی  قدرت  باشد،  کرده 

یابد.  از 98 درصد کاهش  به کمتر  است  ممکن 

انواع برنامه های تولک بری 

برنامه های تولک بری دو سیکلی
1 روش معمولی

آب(  جیره بندی  بدون  )برنامه  روش    کالیفرنیایی   2

گرمسیری مناطق  ویژه 
بیشترین  برنامه  این  3 روش کارولینای شمالی: در 

تأکید بر کاهش وزن است.

برنامه های تولک بری معمولی
کلیات مطالب برنامه در جدول صفحۀ بعد آورده شده 
است. در اینجا به ذکر اطالعات مفید دیگر می پردازیم:

1 از شروع تولك بری تا دو هفته پس از تولید مجدد 

قرار  گله  اختیار  در  مجزا  به طور  را  صدف  تخم مرغ، 
داده، سپس به میزان محدود قبلی بر می گردانند.
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نورآبدانروز

8 ساعتهیچهیچ1-2

طیور مادر نژاد تخم گذار 4/5 کیلوگرم به ازاء 100 قطعه مرغ3
طیور مادر نژاد گوشتی 6/8 کیلوگرم به ازاء 100 قطعه مرغ

آب

هیچهیچ4

آبمثل روز سوم5

هیچهیچ6

آبمثل روز سوم7

هیچهیچ8

مثل روز سوم9
آب

به برنامۀ قبل از محدودیت غذایی برگشت داده شده و حدود 10 الی 60 ـ55
75 درصد دان در اختیار آنها قرار گیرد.

مصرف دان تمام  وقت مرغ های نژاد تخم گذار61
مصرف دان تمام وقت مرغ های نژاد گوشتی

16-14 ساعت

 برنامه تولک بری کالیفرنیایی
در این روش مصرف دان کامل در یك دوره طوالنی 
این مدت منحصراً جیره غله خرد شده  حذف و طی 
در اختیار مرغ ها قرار داده می شود. از آنجایی که طی 
هوای  در  نمی شود،  اجرا  آب  برنامه، جیره بندی  این 
خیلی گرم پرندگان دهیدراته نشده و به همین علت 
زمانی  بود.  خواهد  گرم  شرایط  برای  مناسبی  برنامه 
صدف  پودر  باید  نگیرد  قرار  گله  اختیار  در  دان  که 

آن شود. جایگزین 
معموالً در این برنامه در پنجمین یا ششمین روز درصد 
تولید به حد صفر می رسد. بعد از 10 روز محرومیت 
از دان وزن مرغ ها 25 درصد کاهش می یابد که این 
کاهش وزن طی 7 هفته پس از تغذیه با دان کامل 
جبران می شود. در صورتی که محدودیت غذایی تا 14 
روز به طول انجامد، نتایج به  دست آمده برابر و یا بهتر 

از محرومیت10روزه خواهد بود.

2 دانه خوری به اندازه کافی تأمین گردد به نحوی که 

تمام گله بتواند در یك زمان دان مصرف کند.
3 طوری برنامه ریزی شود که مرغ های گله های مادر 

بین 2ـ1 هفته دیرتر از مرغ های گله تخم گذار تجاری 
شروع به تولید کنند.
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استفاده از جیره هایی با مواد مغذی پایین یا تولک بری بدون حذف خوراک

در سال های اخیر از روش های دیگری به جز برنامه گرسنگی برای تولك بری مرغ ها استفاده می شود. این 
روش شامل تغذیۀ مقادیر کم مواد مغذی یا استفاده از افزودنی های غذایی به جیره است تا تولید تخم مرغ را 
متوقف کند. روش محدودیت مواد غذایی در کشورهایی که به آنها اجازة حذف خوراک را نمی دهند، استفاده 
می شود. این روش با مصرف مقادیر کم نمك، سدیم و کلسیم و یا با جیره ای حاوی الیاف باال، همچنین با 

افزودن موادی از قبیل روی، آلومینیوم و یدید پتاسیم با موفقیت انجام شده است.
نخستین مرحله در برنامه های تولك بری بدون حذف خوراک، کاهش طول مدت روشنایی به 8 ساعت است. 

برنامه 8 ساعت روشنایی تا تحقق دو هدف تداوم خواهد داشت:
1 کاهش20 در صدی وزن بدن

2 توقف تولید تخم مرغ به مدت 2 تا 3 هفته.

برنامۀ تولک بری کالیفرنیایی

نورآبدانروز

8 ساعتآبهیچ1-10

مصرف غالت خرد شده به صورت تمام  وقت11-28

16 ساعتمصرف دان آردی و دوران تولید به صورت تمام  وقت29 به باال

برنامۀ تولک بردن کارولینای شمالی
است  معروف  بسیار  که  تولك بردن  برنامه   سومین 
شامل یك دوره پیش تولك هفت روزه می باشد که 
طی آن قبل از حذف دان، المپ ها را در تمام مدت 
شب روشن نموده تا نور 24 ساعته تأمین شود. این 
برنامه به مدیریت فارم اجازه می دهد تا بتواند میزان 

دان و نور مصرفی را به طور هم  زمان کاهش دهد.
روش کارولینای شمالی بیشترین تأکید را بر کاهش 
وزنی،  کاهش  چنین  به  رسیدن  برای  دارد.  وزن 
حدود 14روز یا بیشتر وقت می خواهد. هنگامی که 

کاهش وزن تأمین شد، به مدت 2 روز جیره روزانه 
45 گرم در اختیار گله قرار داده می شود. پس از آن 
مدت 28 روز جیرة تولك با پروتئین باال 16ـ  15 
درصد و کلسیم   2   درصد مصرف می گردد و سپس 

به جیرة معمولی دوران تولید برگردانده می شود.
طی3 هفته اول، مدت 12 ساعت از کل ساعت نور در 
اختیار گله قرار داده می شود، به طوری که در روز 21 
حداقل 13 ساعت نور تأمین گردد. برنامه نور عادی 

در روز 35 اعمال می شود.
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تولک بردن از طریق افزایش روی
در سال هاي اخیر تولك بري اجباري با تجویز مقادیر باالي روي در جیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
تغذیه با مقدار باالي روي در جیره از راه اضافه کردن اکسید روي یا استات روي در مقابل مقدار نیاز روي 
ظرف مدت 5 تا 7 روز موجب قطع تولید تخم مرغ خواهد شد و سه تا چهار هفته پس از حذف روي اضافي 
از جیره تولید تخم مرغ آغاز خواهد شد. استفاده از روي به صورت اکسید روي قابل تحمل تر از استات روي 

و یا سولفات روي است.
در گله هاي مادر استفاده از روي به مقدار 2000 میلی گرم در کیلوگرم  براي مدت 5 روز سبب کاهش باروري 

و درصد جوجه درآوري به مدت 14 تا 28 روز در دوره تولید بعدي شده است .

نورآبدانزمان )روز(

8آزاد20000 میلي گرم اکسید روي در هر کیلوگرم دان تخم گذار1-10

16-14آزادحذف روي و تغذیه کامل جیره مرغ تخم گذار11 به بعد

تولک بردن به وسیله کاهش سدیم
در این برنامه، سدیم جیره تا 0/04 درصد کاهش یافته و روزانه 8 ساعت نور در نظر گرفته می شود. حدود 6 
هفته بعد از تولك بری جیره مرغ های تخم گذار به حالت قبل بر می گردد. بهتر است برای جلوگیری از تولید 
مجدد زودهنگام، از دان با کلسیم و فسفر پایین نظیر دوران رشد پولت های معمولی استفاده شود. این برنامه 

در اروپا به طور وسیعی استفاده می شود.
تولک بردن با افزایش میزان ید در جیره

افزودن ید به مقدار باال به شکل یدور پتاسیم منجر به قطع تولید تخم مرغ درمدت 5 تا 7 روز مي شود و 2 تا 
3 روز پس از حذف ید اضافي از جیره، تولید تخم مرغ آغاز مي گردد. سطح پایین ید به مقدار 2500 میلی گرم 

در کیلوگرم یا کمتر در قطع تولید تخم مرغ کامالً مؤثر نیست.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

فرم های مربوطه قطع کردن خوراک
دستورالعمل های 

مربوط به جیره غذایی 
شروع تولك بری 

1 - شروع مناسب 
تولك بری 

2 - شروع نسبتاً 
مناسب تولك بری 

3 - شروع نامناسب 
تولك بری 

اجرای کامل برنامه تغییر جیره 
غذایی

3

اجرای نسبتا کامل برنامه تغییر 
جیره غذایی

2

اجرای نامناسب برنامه تغییر 
جیره غذایی

1
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تولک بردن با استفاده از جیره هاي حاوی کلسیم پایین
طیوري که به مدت چهار روز بدون دان مانده بودند تنها با تغذیه بیکربنات کلسیم در این چهار روز به تولید 
تخم مرغ ادامه دادند؛ بنابراین چنین تصور مي شود که مرغ هایی که با محدودیت غذایي تولك برده مي شوند، 

کلسیم اولین ماده غذایي است که موجب محدودیت تخمك اندازی در زمان تولك مي گردد.
ترکیب روش هاي مختلف

ثابت شده است ترکیب 2 یا چند روش باال مثل جیره حاوي کلسیم پایین و روي باال یا جیره بدون نمك با 
روي به مقدار 7500 میلی گرم در کیلوگرم در مرغ هاي تخم گذار مؤثر است.

تولک بردن از طریق هورمون های تولید مثلی
با مصرف20 میلي گرم پروژسترون چه به صورت تزریق و چه به صورت مخلوط در دان ظرف 2 تا 4 روز تولید 
تخم مرغ قطع مي گردد و در عرض 7 تا 12 روز تولك رفتن مرغ ها شروع و پس از طی 3 تا 4 هفته از زمان 

حذف آن، تولید دوبارة تخم مرغ آغاز مي شود. 
  استفاده از محصوالت دارویی

ترکیباتي مثل ان هپتین یا متالیبور، تاموکسیفن، نیکاربازین در تولك بري مورد استفاده قرار گرفته اند. به طور 
مثال ان هپتین به مقدار 0/1 تا 0/15 درصد به مدت 7 تا10 روز موجب قطع تولید تخم مرغ شده و شروع 

دوباره تولید سه تا چهار هفته پس از حذف آن از جیره خواهد بود. 

تغذیة تدریجی در طول دوره تولک بري  

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار  ماسك  دستکش  ترازو

مراحل انجام کار
1 انواع  روش های تولك بری را مطالعه کنید.

2 با توجه به وضعیت سالن، مدیریت و   .... بهترین روش برای تولك بردن 

گله را انتخاب کنید.
مرغداران در بیشتر نقاط ایران از برنامه های تولك بردن معمولی استفاده 

می کنند که ما در این قسمت از این برنامه تولك بری برای کارعملی استفاده کرده ایم. 
3 لباس کار مناسب به ویژه ماسك و دستکش بپوشید.

٤ در نقاط مختلف سالن چند قفس را به طور تصادفی انتخاب کرده و تمام پرندگان موجود در آن قفس ها را 

توزین کنید. توزین را باید 7 و 9 روز قبل از قطع خوراک انجام داده و میانگین کاهش وزن روزانه را محاسبه 
کنید. از این طریق می توانید، روزی را که پرنده به وزن مورد نظر خواهد رسید  تخمین بزنید. 

فقها آب و غذا    دادن به حیوانات را در مواقع ضروری واجب و در غیر آن را مستحب شمرده اند. بنابراین در 
انتخاب روش تولك بری آن برنامه ای که کمترین صدمه و آسیب را بر پیکر مرغ وارد می کند برتری دارد.

اخالق 
حرفه ای
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٦ تا روز نهم یك روز در میان آب در اختیار پرنده قرار دهید.

٧ از روز اول تا پایان تولك بری روزانه هشت ساعت روشنایی اعمال کنید.

٨ پس از پایان مرحله تولك بری نور را به 16ـ14 ساعت افزایش دهید.

٩ از شروع تولك رفتن تا دو هفته پس از تولید مجدد تخم مرغ، صدف را به طور مجزا در اختیار گله قرار 

دهید سپس به میزان محدود قبلی برگردانید.

10 پس از پایان مرحله تولك بری، برنامه قبل از محدودیت غذایی اعمال شود و حدود 75 درصد دان در 

قرار گیرد. آنها  اختیار 
11 بعد از طی چند روز، تغذیه کامل مرغ تخم گذار صورت پذیرد.

مرغ های گله مادر بین 2-1 هفته دیرتر از مرغ های گله تخم گذار تجاری شروع به تولید می کنند. توجه

برنامه نوری

برنامه های نوری مختلفی وجود دارد که دو نوع آن 
است: متداول تر 

مدت  به  نور  ساعت   8 از  استفاده  اول:  روش   1

در  آن  ادامه  و  تولك  برنامه  شروع  از  پیش  هفته   2

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

تغذیه خوراک 
مخصوص دوران 

تولك بری

جیره مخصوص دوران 
تولك بری 

1 - حفظ شرایط بدنی 
و سالمتی پرنده در 

سطح مطلوب 
2 - عدم حفظ شرایط 
بدنی و سالمتی پرنده 

در سطح مطلوب 

تغذیه پرنده با جیره غدایی 
مناسب

3

تغذیه پرنده با جیره غذایی 
نسبتاً مناسب 

2

تغذیه پرنده با جیره غذایی 
نامناسب

1

٥ گرسنگی را بر اساس برنامه انتخاب شده اعمال کنید. روز اول و دوم خوراکی در اختیار پرنده قرار نگیرد. 

روز سوم به بعد براساس جدول توصیه شده در قسمت قبلی ادامه دهید. 

مدت گرسنگی را تا زمان رسیدن به کاهش وزن مورد نظر ادامه دهید )30-25 درصد کاهش وزن(. نکته

هر دو روز پرنده های داخل قفس های عالمت گذاری شده را وزن کنید. توجه
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فعالیت کارگاهی

برای اجرای برنامه تولك بری با توجه به سویه های مرغ تخم گذار پرورشی موجود در ایران نحوة تنظیم مطلوب 
نور را بررسی و در کالس درس ارائه کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

کاهش مدت و شدت 
نور سالن پرورش 

1 - شروع مناسب دیمر - تایمر
تولك بری 

2 - شروع نسبتاً 
مناسب تولك بری 
3 - شروع نامناسب 

تولك بری 

تنظیم مناسب مدت و شدت 
روشنایی

3

تنظیم نسبتاً مناسب مدت و 
شدت روشنایی

2

تنظیم نامناسب مدت و شدت 
روشنایی

1

طی برنامه، عالوه بر اینکه استرس ایجاد شده را کم 
و  شده  تخم مرغ  تولید  زودتر  توقف  سبب  می کند، 

می دهد. افزایش  را  دوم  سیکل  در  تولید  میزان 
2 روش دوم: می توان پیش از شروع برنامه تولك، 

نور را به مدت یك هفته به 24 ساعت افزایش داده و 
هم زمان با شروع گرسنگی آن را به 10 ساعت کاهش 
قرار  هیپوفیز  تحریك  آستانه  زیر  در  مدت  )این  داد 
دارد و بنابراین سبب تحریك تخم گذاری نمی شود(. 
تولید  به  بازگشت  دورة  می شود  سبب  برنامه  این 
سالن های  برای  بیشتر  روش  این  شود.  طوالنی تر 

وجود  ساعت   8 تا  نور  کاهش  امکان  آنها  در  که  باز 
ندارد، توصیه می شود. عالوه بر تغییر در مدت نور الزم 
است شدت آن نیز کاهش یابد. این امر عالوه بر ایجاد 
بالیسم  کانی  بروز  از  جلوگیری  کمتر، سبب  استرس 
روش های  نیز   نور  میزان  افزایش  برای  می شود.  نیز 
مختلفی پیشنهاد شده است. چنانچه بازگشت سریع 
به تولید مورد نظر باشد می توان بالفاصله پس از شروع 
مجدد دان، میزان نور را به 16 ساعت و شدت آن را به 
اندازه طبیعی بازگرداند. در غیر این صورت الزم است 
افزایش نور به تدریج و طی چند مرحله صورت پذیرد.

با  مي  شود  استفاده  تولك بری  برای  که  روشي 
سالمتي گله، وضعیت تولید گله، مالحظات اقتصادي 
و امکاناتي که مدیر در اختیار دارد در ارتباط است و 
برای اجرای هر روش، برنامه نوری خاصی و قطع آب 
اعمال می شود که در جداول قبلی اشاره شده است.

محدودیت یا حذف آب براي مدت 2 تا 3 روز ممکن 
خصوص  در  باید  ولي  شود؛  تولك رفتن  باعث  است 
وضعیت بدني طیور دقت کرد؛ چرا که از دست دادن 

بیش از حد آب، موجب مرگ پرنده ها خواهد شد. 

سویه هاي مختلف را از نظر مقاومت در برابر قطع آب با توجه به کاتالوگ های پرورشی بررسی کنید. تحقیق 
کنید
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1 زمان قطع آب را از کاتالوگ سویه های مختلف استخراج کرده و در اجرای برنامه تولك بری در نظر بگیرید.

2 از کاتالوگ سویه های مختلف احتیاجات غذایی را استخراج کنید و براساس آن جیره مناسب جهت اجرای 

برنامه تولك تهیه کنید.

فعالیت کارگاهی

تغذیه در دوره جبرانی بعد از گرسنگی

تخم مرغ  تولید  به  برگشت  از  قبل  گرسنه  مرغ هاي 
باید از جیره هایی تغذیه کنند که رشد پر، رشد و نمو 
تسریع  را  آنها  مثل  تولید  وظایف دستگاه  و  عضالت 
کند. براي تأمین این احتیاجات دو جیرة اختصاصی 

توصیه می شود. جیره تولکی 1 باید از روزي که مرغ ها 
به غذا خوردن بر می گردند شروع شود و تا 5 درصد 
تولید ادامه یابد. سپس جیره تولکی 2 را در اختیار 
مرغ ها گذاشته و تا 50 درصد تولید ادامه می دهند. 

تغذیه در طی دوره جبرانی بعد از گرسنگی

جیرة شماره 2جیرة شماره 1 مواد غذایی

17/5 درصد16درصدپروتئین خام
Kcal1/300 Kcal 1/275انرژی متابولیسمی

0/70 درصد0/65 درصدکل اسیدآمینه گوگرد دار
0/95 درصد0/80 درصدلیزین
3/75 درصد2 درصدکلسیم

0/4 درصد0/4 درصدفسفر قابل دسترس

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

5

قطع آب برای نژادهای قطع آب 
سنگین و نیمه سنگین 

1 - حفظ سالمتی 
پرنده ها 

2 - حفظ نسبی 
سالمتی پرنده ها 

3 - صدمه به سالمتی 
پرنده ها  

اجرای برنامه قطع آب براساس 
نژادها با زمان بندی مناسب 

3

اجرای نسبی برنامه قطع آب 
براساس نژادها با زمان بندی 

مناسب

2

عدم اجرای مناسب قطع 
آب و در نظر نگرفتن نژاد و 

زمان بندی نامناسب 

1
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میزان خوراک دهی

معیار شروع خوراک دهی مجدد در برنامه تولك بری، 
افت وزن مرغ به میزان 30ـ  25  درصد است که معموالً 
حدود 10ـ6 روز طول می کشد. هنگام شروع مصرف 

خوراک نباید خوراک را به طور آزاد در اختیار مرغ ها 
بعد  و  روز  دو  مدت  به  گرم  40ـ20  بلکه  گذاشت؛ 

خوراک به تدریج افزوده می شود.

تولید دوبارة تخم مرغ در مرغ ها

ابزار و وسایل مورد نیاز 
 لباس کار  ترازو  

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

2 مرغ ها را به طور مرتب وزن کنید.

3 الزم است پس از 30 درصد کاهش وزن، بار دیگر 

مرغ ها تغذیه شوند.
٤ ساعت نور به مرحله قبل از تولك بری برگردانده 

ساعت(. )16ـ14  شود 
دوم  مرحلۀ  به  بازگشت  و  مرغ ها  دوبارة  تغذیه  برای 

دارد: وجود  مختلف  روش  دو  تولید،  سیکل 
ترک  )دوره  بلند مدت  تولید  به  بازگشت  الف( 
تولید طوالنی(: چنانچه پس از پایان گرسنگی، گله 
نیازهای  تأمین کننده  فقط  که  شود  تغذیه  غذایی  با 
متابولیکی بدن و ترمیم ضایعات باشد و افزایش میزان 
گله  استراحت  مدت  طول  باشد،  به تدریج  نیز  دان 
استراحت  افزایش طول مدت  طوالنی تر خواهد شد. 
سبب بهبود عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم 

می گردد. تولید 

فعالیت کارگاهی

ترک  )دوره  کوتاه مدت  تولید  به  بازگشت  ب( 
از کاهش  بخواهیم گله پس  چنانچه  تولید کوتاه(: 
وزن الزم، سریعاً به تولید بازگردد، بهتر است تغذیه 
گله را با جیره مرغ های تخم گذار شروع کنیم. عالوه 
بر این، چنانچه گله مرغ کمی بیشتر تغذیه شود نیز 
شروع تولید زودتر صورت خواهد پذیرفت. به عبارت 
یا  افزایش  در  مصرفی  غذای  کیفیت  و  کمیت  دیگر 
در  دارد.  اساسی  نقش  استراحت  مدت  کاهش طول 
دورة ترک تولید کوتاه، تولید سریع تر آغاز می شود؛ 
پایین تر  کمی  قبل  حالت  به  نسبت  عملکردها  ولی 

بود. خواهد 
برنامه بعد از تولک بری در مرغ های مادر گوشتی

درصد   25 به  دستیابی  برای  گوشتی  مادر  مرغ های 
کاهش وزن، الزم است 10 تا 14 روز گرسنه بمانند. 
سرعت  به منظور  گرسنگی  مرحله  پایان  از  پس 
بخشیدن به پر درآوری گله باید جیره حاوی 2750 
کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلو دان، 16 
درصد پروتئین و 0/9 درصد اسیدآمینه های گوگرددار 
در اختیار آنها گذاشته شود. برای جلوگیری از افزایش 
وزن بیش از اندازه پرندگان پس از دوره تولك رفتن 

باید محدودیت غذایی اعمال شود.

از کاتالوگ سویه های مختلف، برنامه های توصیه شده بعد از اعمال برنامه تولك را استخراج و اجرا کنید. تحقیق 
کنید
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در زمان بازگشت مجدد به تولید، می توان از چند جیره مختلف استفاده کرد. در این جیره ها توجه به میزان 
اهمیت  بسیار حائز  نیز درصد کلسیم  و  پرهای ریخته شده(  )به خاطر جایگزینی   اسیدهای آمینه گوگرددار 
است. وجود 15 الی 16 درصد پروتئین خام، 2500 کیلوکالری انرژی و 0/7 تا 0/8 درصد اسیدهای آمینه 
گوگردی را می توان از خصوصیات الزم جیره مصرفی در مرحله بازگشت به تولید دانست. الزم است پس از 
شروع نشانه گذاری در داخل سالن ها، مقدار کلسیم جیره افزایش یابد. بهترین حالت زمانی حاصل می شود 
که مرغ ها 8 هفته پس از شروع برنامه گرسنگی به حد 5 درصد تولید برسند و کاهش وزن متحمل شده 
را جبران کنند. تعیین روش بازگرداندن مرغ ها به تولید، بیش از هر چیز به عوامل اقتصادی و پس از آن به 

مدیریت سالن مرغداری بستگی دارد.

فعالیت کارگاهی

 با توجه به کاتالوگ سویه های مختلف جیره ای مناسب جهت شروع دوره جدید تولید تهیه کنید و در کالس 
درس در مورد آن بحث کنید. 

فعالیت کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

6

پایان دادن به دوران 
تولك

جیره مخصوص پایان 
دوره تولك بری، دیمر، 

تایمر

1 - اتمام کامل دوران 
تولك پرنده ها 

2 - اتمام نسبتاً کامل 
دوران تولك  پرنده ها
3 - عدم اتمام دوران 

تولك پرنده ها 

اجرای کامل برنامه اتمام دوران 
تولك بری  

3

اجرای نسبتاً کامل برنامه اتمام 
دوران تولك بری 

2

عدم اجرای کامل برنامه اتمام 
دوران تولك بری 

1

 با توجه به کاتالوگ سویه های مختلف برنامه نوری و دمایی مناسب جهت شروع دوره جدید تولید اعمال 
کنید.
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ارزشیابی شایستگی تولک بری اجباری

شرح کار:
1ـ تعیین زمان تولك بری

2ـ افزایش نور سالن
3ـ قطع کردن خوراک

4ـ کاهش مدت نور
5 ـ قطع آب در نژادهای نیمه سنگین و سنگین به مدت 48 ساعت

6  ـ خوراک مخصوص دوران تولك
7ـ پایان دوره تولك بری پس از 28 روز با آغاز تغذیه جیره تخم گذاری و افزایش مدت نور

استاندارد عملکرد: 
تشخیص زمان و روش مناسب تولك بری

شاخص ها:
تعیین زمان تولك بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی و شرایط بازار

تنظیم برنامه نوری براساس پیشنهاد سویه پرورشی
تنظیم جیره تولك بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی

تنظیم جیره و برنامه نوری پس از پایان 28 روزه دوره تولك بری براساس پیشنهاد سویه پرورشی 

شرایط انجام کار: 
برنامه نوری مختص تولك بری 
برنامه غذایی مختص تولك بری

ابزار و تجهیزات: 
تایمر ـ دیمر ـ خوراک ـ برگه های ثبت داده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده کردن مرغ ها برای تولك بری1
2قطع کردن خوراک2
2کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش3
1قطع آب4
1تغذیه خوراک مخصوص دوران تولك بری5
2پایان دادن به دوران تولك6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مدیریت زمان

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 13
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واحد یادگیری 14

پیشگیری از بیماری ها

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 منظور از امنیت زیستی در سالن های مرغداری چیست؟

2 از چه روش هایی برای ضدعفونی وسایط نقلیه استفاده می شود؟

٣ روش های معدوم کردن تلفات در سالن های پرورش مرغ کدام اند؟

٤ برای کالبدگشایی مرغ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

٥ جوجه هاي سالم از بیمار را چگونه باید تشخیص داد؟

٦ نحوه گزارش از وضعیت سالمتی سالن پرورش مرغ به چه صورتی است؟ 

هدف از این بخش بررسی روش های پیشگیری از بروز بیماری  در واحدهای پرورش مرغ است. از مهم ترین 
عواملی که به طور دائم سالن های مرغداری را تهدید می کند و می تواند موجب بروز خسارات سنگین و غیر  قابل 
جبران شود، بیماری های طیور است. هر یک از این بیماری ها توسط عواملی ایجاد می شوند که به طور کلی 
عوامل بیماری زا نامیده می شوند. عوامل بیماری زا موجودات ذره بینی و ریزی هستند که توسط چشم انسان 
قابل رؤیت نیستند و به صورت گردو غبار، افراد و وسایل را آلوده می کنند. این عوامل در صورت عدم رعایت 
اصول بهداشتی به راحتی به داخل واحدهای پرورش طیور راه یافته و موجب بروز خسارات می شوند. بعد از 
بروز بیماری، درمان ها بیشتر جنبۀ حمایتی داشته و هزینۀ سنگینی را متوجه مرغداران خواهد کرد و در 
تعدادی از بیماری ها مجبور هستیم گله را به طور کامل معدوم کنیم. مهم ترین و ضروری ترین و در عین حال 
است؛  بهداشتی  اصول  رعایت  و  پیشگیری های الزم  انجام  مرغ ها،  وده شدن  آل از  راه جلوگیری  عملی ترین 
بنابراین با شناخت راه های ورود عوامل بیماری زا و ایجاد سدهای ممانعت کننده می توان از نفوذ آنها به داخل 

فارم، جلوگیری و گله را در سالمت کامل پرورش داد. 
 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که اقدامات بهداشتي دقیق را طبق دستورالعمل 
در سالن مرغداری به ظرفیت 5000 قطعه انجام دهند. 
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امنیت زیستی

پرورش طیور به صورت متراکم و صنعتي اگرچه از نظر اقتصادي قابل توجیه است؛ اما همین تراکم سبب 
افزایش بروز بیماري ها نیز مي شود. شیوع بیماری ها، زیان های مالی فراوانی را به صنعت دام و طیور وارد 
می کند. برای به حداقل رساندن این زیان ها، می توان از روش های پیشگیرانه ای چون کنترل عوامل بیماری زا 
و ناقلین آنها استفاده کرد. اقداماتی که در جهت کنترل بیماری ها و پیشگیری از آنها به  کار می روند، تحت 

عنوان امنیت زیستی طبقه بندی می شوند.
بیوسکیوریتی یا امنیت زیستی چیزی جز جمع دو واژه خطر و احتمال بروز آن نیست.

 حمل و نقل   
جوجه

شست وشو و 
ضدعفونی

از جوجه کشی تا فارم

 مرغداری

سالن مرغداریحمل و نقل مرغشست وشو و ضدعفونی
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نحوة کار باید به گونه ای باشد که رفت و آمد افراد، خوراک، تجهیزات و حیوانات در مزرعه کنترل شده و از 
ورود و انتشار بیماری ها پیشگیری شود. 

اصول طراحی منطقه آلوده و پاک: سدهای امنیت زیستی در عبور عوامل بیماری زا 

منطقۀ آلوده
پیش قرنطینه،

دوش و رختکن
منطقۀ پاک

فعالیت کارگاهی

طرح مزرعه مرغداری و پیشگیری ها

گفت      و  گو  به تصاویر باال توجه کنید و سپس برداشت خود را در کالس بیان کنید.
کنید

محل لباس های کثیف

محل لباس های تمیز

 حوضچۀ ضدعفونی

 سالن

سنگفرش

 حوضچۀ ضدعفونی

منطقۀ تمیز

سیلو

انبار تخم مرغ

رخت کن و سرویس بهداشتی ضدعفونی کامیون ها و سایر وسایل نقلیه
ورود افراد متفرقه و حیوانات ممنوع

مسدود کردن منافذ 
ورودی پرندگان
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گسست زنجیره عفونت طیور: چگونه؟

تحقیق  در مرغداری اطراف شما، چگونه از ورود عوامل بیماری زا  به مرغداری جلوگیری می کنند؟
کنید

حذف میزبان حساس
ـ تمام پر ـ تمام خالی

ـ خالی نگه داشتن 
محوطه سالن

ـ واکسیناسیون

پاکسازی و ضدعفونی 
ـ تأسیسات
ـ تجهیزات

ـ پرسنل
عامل عفونی

  میزبان احساس

برنامه های اساسی کنترل بهداشتی و امنیت زیستی

مخزن بیماری

  راه ورود
 راه خروج

 انتقال

کنترل ترافیک   
ـ عامل انسانی   

ـ وسایل نقلیه

ارتباطات   
ـ ترویج 
ـ آموزش

ـ شبکه

تصویر باال را در کالس تحلیل کنید. گفت      و  گو 
کنید
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ضد  عفونی کردن 

تا وقتی که تمامی سالن تمیز نشده، تعمیرات صورت 
نگرفته و سالن خشک نباشد، نباید سالن ضدعفونی 
آلی  و  کثیف  مواد  وجود  با  شود. ضدعفونی کننده ها 
بی اثر می شوند و در سطوح مرطوب از میزان تأثیر آنها 

به دلیل رقیق شدن کاسته   می شود. ضدعفونی کننده 
اسپری  یا  پرفشار  اسپری  دستگاه  توسط  را  می توان 

کوله پشتی استفاده کرد.

سبب  می کنند  ایجاد  کف  که  ضدعفونی کننده هایی 
ماندگاری و تأثیر بیشتر ماده ضدعفونی کننده می شوند. 
درزگیری  از  بعد  باال  دماهای  تا  سالن  گرم کردن 
بیشتر  کند.  بیشتر  را  تأثیر ضدعفونی کننده   می تواند 
ضدعفونی کننده ها  بر اووسیست های اسپوردار بیماری 

الزم  اگر  ندارند.  اثری  )اسهال خونی(  کوکسیدیوز 
است که اسپورهای کوکسیدی از بین بروند  می توان 
از ترکیبات تولید کننده آمونیاک توسط افراد آموزش 

کرد. استفاده  دیده 

نحوۀ تهیه محلول ضدعفونی کننده

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

اقدامات 
قرنطینه ای

چاله های ضدعفونی 
موادضدعفونی، 

تجهیزات ضدعفونی، 
کنترل رفت و آمد ابزار 

و ماشین آالت

1ـ جلوگیری از ورودی 
آلودگی به مزرعه

2ـ ورود نسبتاً کم آلودگی
3ـ ورود آلودگی به مزرعه

و  ماشین آالت  و  افراد  تردد  کنترل 
ضدعفونی اصول  رعایت 

3

کنترل نسبی تردد افراد و ماشین آالت 
و رعایت نسبی اصول ضدعفونی

2

عدم کنترل تردد افراد و ماشین آالت 
و عدم رعایت اصول ضدعفونی

1
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در صورت نبودن حوضچۀ کوچک ضدعفونی جلوی در ورودی از تشت ضدعفونی استفاده کنید.

     احداث چاله ضدعفونی و نصب تابلو هشدار دهنده

تحقیق  اجرای یک برنامه ضدعفونی موفق به چه عواملی بستگی دارد؟
کنید

ضدعفونی وسیلۀ نقلیه
تأمین محلول ضدعفونی کننده در حوضچه های   1

ضدعفونی در ورودی در مرغداری و سالن ها پس از 
الزامی است.  شست وشو و ضدعفونی سالن ها 

2 از ورود هر گونه کامیون و یا خودروهای متفرقه به 

داخل مرغداری جلوگیری شود.
چاله  از  مزرعه  داخل  ه  ب ورود  از  قبل  خودروها   ٣

تمام چرخ های  )به طوری که  کنند  عبور  ضدعفونی 
بچرخد(. حوضچه  داخل  کامل  دور  یک  ماشین 

٤ قسمت ویژه ای برای شست وشو و ضدعفونی کامیون ها 

پس  کامیون ها  نیاز  در صورت  که  شود  گرفته  نظر  در 
از انجام شست وشو و ضدعفونی وارد مزرعه شوند. این 

قسمت تا حد امکان نباید به سالن ها نزدیک باشد.
راننده و  به داخل مزرعه،  ٥ در زمان ورود کامیون 

نشوند. پیاده  کامیون  از  راننده  کمک 
٦ حوضچه های ضدعفونی به صورت هفتگی تعویض 

به  ضدعفونی  ماده  و  آب  مقداری  نیز  روزانه  شوند. 
حوضچه ها اضافه شود تا سطح آب و ماده ضدعفونی 

در طول هفته ثابت بماند.
آن  دارد،  جلوی  وجود  در  که  هرجا  ٧ سعی شود 

گیرد. قرار  ضدعفونی  حوضچه  یا  و  تشت 
٨ چاله های کوچک ضدعفونی به صورت روزانه تعویض 

شوند. 
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جمع آوری تلفات

 ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس و کفش مناسب کار  پالستیک  ماده ضدعفونی کننده 

مراحل انجام کار
1 آماده به کار شوید )پوشیدن لباس و کفش مناسب کار و دستکش و ...(

2 تلفات در اسرع وقت از سالن خارج شود.

٣ در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در هر زمان از شب و روز، مسئولین مربوطه در جریان امر قرار گیرند.

٤ در صورت بروز تلفات غیرعادی، برنامۀ نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه انجام شود.

٥ در فاصله کمی دورتر از سالن ها، سکوی تلفات ساخته شود و بر روی سکو یک حفاظ قرار گیرد تا حیوانات 

دیگر به تلفات دسترسی نداشته باشند.
٦ در دوره پرورش حذف و تلفات را زیر نظر داشته باشید و کلیه آمار به طور دقیق روزانه ثبت شود. 

فعالیت کارگاهی

ضدعفونی وسایل و وسایط نقلیه قبل از ورود به مرغداری

از مصرف بیش از حد و کمتر مواد ضدعفونی کننده، جلوگیری شود. توجه
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 تا جای ممکن کلیه تلفات کالبدگشایی شده و سپس 
گزارش های کالبد گشایی بایگانی شوند.

حمل تلفات در کیسه هایی در بسته توسط خودروی حمل تلفات

 کلیه تلفات بعد از کالبدگشایی در کوره الشه سوز 
سوزانده شوند.

کالبد گشایی

اطالعات  اصولی  و  مداوم  کالبدگشایی های  انجام  مرغداری  در 
بسیار با ارزشی برای مدیریت صحیح و مناسب گله به شما خواهد 

داد. 

کالبدگشایی براساس روش معین و اصولی 
می تواند یک کالبدگشایی مناسب باشد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

1ـ جمع آوری به موقع تلفاتماسک، دستکشجمع آوری تلفات
2ـ جمع آوری نسبتاً به موقع 

تلفات
3ـ عدم جمع آوری به موقع 

تلفات

مشاهده تعداد زیادی تلفات در 
سال

3

2مشاهده نسبی تلفات در سالن

1عدم مشاهده تلفات در سالن

٧ تلفات جمع آوری شده در پالستیک در بسته قرار 

گیرد و به قسمت سکوی تلفات منتقل شود.
٨ وسیله حمل تلفات به سمت سالن ها نزدیک نشود 

و از فاصله دورتر، تلفات به وسیلۀ حمل منتقل شود.

٩ وسیلۀ حمل تلفات، به طور روزانه در آغاز و پایان 

کار شست وشو و ضدعفونی شود.
10 مسیر حمل تلفات به گونه ای در نظر گرفته شود 

که در مجاورت سالن ها نباشد.
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مراحل انجام کار
1 قبل از آغاز کالبدگشایی

 شرح حال بالینی گله را بررسی کنید.
 لیستی از تشخیص های تفریقی خود را آماده کنید.

 عالئم بالینی گله را در نظر بگیرید.
 با استفاده از جابه جا کردن مهره های گردن، مرگ 

بدون درد را در پرنده ایجاد کنید.

2 کالبدگشایی را از ناحیه سر پرنده آغاز کنید.

 پرهای پرنده را با استفاده از آب خیس کنید.
 الشه پرنده را به پشت بخوابانید.

باز و مسطح  بریده و  از گوشه آن  را   دهان پرنده 
کنید.

 محوطه دهان را بررسی کنید.
طریق  از  گردن  طرف  به  را  دهان  محوطه  برش   

دهید. ادامه  چینه دان  تا  سپس  و  مری  و  پوست 
 عصب واگ، تیموس، مری و محتویات چینه دان را 

بازرسی کنید.

 کالبدگشایی

 ابزار و وسایل مورد نیاز
 قیچی بزرگ کالبدگشایی 

 دستکش  قیچی  چاقوی 
بیستوری  کالبدگشایی  دسته 

و تیغۀ آن  پنس

فعالیت کارگاهی
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 حنجره را برش دهید و برش را در طول نای ادامه دهید.
 غشاهای مخاطی نای و محتویات داخل آن را بررسی کنید.

 نوک باالیی را با یک برش عرضی از پایه آن ببرید.
 حفره بینی و سینوس های زیر چشمی را بازرسی کنید.
 اگر سینوس ها متورم بودند آنها را برش داده و باز کنید.

 ترشحات داخل آن را بررسی کنید.
 چشم ها را بررسی کنید.

٣ نحوۀ باز کردن بدن

 پوست ما بین پاها و شکم را ببرید.
 با کشیدن و چرخاندن ران ها، سر ران ها را از مفصل 

لگن جدا کنید.
 پوست روی شکم را از دو طرف در امتداد شکم ببرید 

و پوست را از روی شکم و عضالت سینه کنار بزنید.

٤ نحوۀ دستیابی به اندام های احشایی

جناغ  استخوان  لبه های  موازات  به  را   عضالت شکم 
ببرید.

انتهای  تا  نیز  را  دنده ها  شکم  عضالت  برش  از  بعد   
ببرید. قفسه 

 بعد از برش عضالت شکم و دنده ها، قفسه سینه را 
کنید. باز  احشایی  اندام های  بازبینی  برای 

معاینه  را  دید  معرض  در  احشایی  اندام های   سطوح 
کنید و قبل از اینکه سایر مراحل کالبدگشایی را ادامه 

بردارید. میکروب شناسی  نمونه  نیاز  در صورت  دهید، 
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٥ بررسی اندام های احشایی

هر  اندام ها،  بین  آلودگی  انتشار  از  جلوگیری  برای   
کدام از اندام های مبتال را در صورت لزوم برای کشت به 

کنید.  نمونه برداری  جداگانه  طور 
 کبد و روده ها را کنار بزنید، کیسه هایی هوایی، ریه ها 

و کلیه ها را بازرسی کنید.
یا مشاهده  و  بیشتر  نمونه برداری  به  نیاز   در صورت 

ببرید و جدا کنید. را  اندام ها  و دقیق تر،  بهتر 

٦ اندام هایی که باید بازرسی و بررسی شوند:

 کبد
 طحال

 لوزالمعده
 کلیه ها

 تخمدان ها
 قلب

 ریه ها
 روده ها )همچنین لوزه های سکومی(

 اعصاب و شبکه سیاتیک
 مغز

 استخوان ها و مغز استخوان

کلوآککلیه ها بیضه ها

اپیدیدیم
وازدفران

روده

شش

روده ها

قلب

پیش معده

کبد

طحال

سنگدان
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پس از پایان کالبدگشایی، گزارشی از مشاهدات خود یادداشت کنید.

روده باریک

روده های 
کور

روده بزرگ

کلوآک

کیسه صفرا

 طحال

کبد

 مری

چینه دان منقار

پیش معده

  خم دوازدهه

پانکراس )لوزالمعده(

 بیضه ها

مجاری وازدفران

مجرای گوارشی

کلواک

مخرج

سنگدان
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معدوم کردن تلفات

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی 

)دستکش، ماسک( 
 کوره الشه سوز  آهک

 ماده ضدعفونی کننده

مرحله انجام کار
1 آماده به کار شوید. )رعایت نکات 

ایمنی فردی، پوشیدن لباس مناسب(
در  را  تلف شده  مرغ های  الشه   2

بسوزاند. مخصوص  کوره های 
٣ اگر از این کوره ها در دسترس نباشد باید در مرغداری از چاه تلفات استفاده کرد و هر چند روز یکبار به 

مقدار کافی آهک و یا مادة ضدعفونی در چاه ریخت.

آیا زمان انجام کالبدگشایی، پس از تلف شدن مرغ در تشخیص بیماری مؤثر و مهم است؟ گفت      و  گو 
کنید

انجام کالبدگشایی با استفاده از روش استاندارد، معاینه هر بافت را به موقع و به جای خود تضمین کرده 
و عجله منجر به کاهش دقت، تشخیص غلط و یا عدم تشخیص خواهد شد.

توجه

فعالیت کارگاهی

معدوم کردن تلفات

برای اطالعات بیشتر به فصل قبل مراجعه کنید. توجه

بنابراین در زمان  بیماری در مرغداری هستند.  برای  اغلب منشأ خطرناکی  الشه مرغ های تلف شده 
باشیم. کافی داشته  باید دقت  آنها  حمل  و  نقل 

توجه

گوشت و تخم مرغ حاصل از مرغ های بیمار را از چرخۀ توزیع خارج کرده و به گونه ای بهداشتی معدوم و 
مدفون کنید و در اسرع وقت به درمان مرغ های بیمار مبادرت کنید  چرا که آنها نیز صاحب حق اند و از 
نعمات الهی برای ما انسان ها هستند و سالمت و یا بیماری آنها به طور مستقیم به ما انسان ها مربوط می شود.

نکته 
اخالقی
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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(

3

معدوم سازی 
الشه ها

تعیین مکان استاندارد 
جهت معدوم سازی

1ـ کاهش آلودگی و انتقال 
بیماری ها

2ـ افزایش نسبی آلودگی و 
انتقال بیماری ها

و  آلودگی  افزایش  3ـ 
احتمال انتقـال بیمـاری ها

3معدوم سازی مناسب تلفات

2معدوم سازی نسبتاً مناسب تلفات

1معدوم سازی نامناسب تلفات

  احتیاط های الزم در کالبدگشایی

کیسه  درون  را  اندام ها  همۀ  کالبدگشایی  اتمام  از  پس 
با روش اصولی و بهداشتی  پالستیکی گذاشته و الشه ها را 

کنید. معدوم 

توصیه می شود در تمام روش های کالبدگشایی 
از دستکش استفاده شود.

سطوحی را که کالبدگشایی روی آنها انجام می گیرد با کاغذ پوشانده و پس 
از اتمام کالبدگشایی کاغذها را اطراف الشه پیچیده و همراه با الشه نسبت 

به معدوم سازی آنها اقدام کرد.

دربیماری های مشترک مانند بیماری سالمونال توصیه 
می شود مراقبت های بیشتری در هنگام کالبدگشایی 

انجام دهید.
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گزارش وضعیت گله

1 لباس مناسب بپوشید ) لباس کار، دستکش یکبار 

مصرف، ماسک(.
2 با راهنمایی مربیان واحد آموزشی الشۀ تلف شده 

مرغ را کالبدگشایی کنید.
٣ الشه باز شده را کاماًل بررسی کنید.

٤ فرم زیر را با دقت کامل نمایید.

نمونۀ گزارشی از وضعیت گله
سن کالبدگشایی ..................

عالئم بالیني ....................

عالئم کالبد گشایي ..................
شیوع بیماري در گله................. 

تلفات.....................
واکسیناسیون............... 

پیشنهادات........................ 
نتیجه گیری...................... 

استناد  با  و  کالبدگشایي  و  بالیني  بررسي هاي  پیرو 
تحلیل  و  بیماری  تشخیص  و  بررسی  روش های 
رسید  مي توان  نتیجه  این  به  مرغداری  از  آزمایشات 
قابل  گله  در   ........................... سالمت  بیماري/  که 

می باشد.  تشخیص 

گفت      و  گو  دربارة نتایج به  دست آمده از گزارش ها در کالس درس بحث و گفت وگو کنید.
کنید

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

4

گزارش سالمتی 
گله

1ـ اطالع درست از وضعیت فرم های مربوطه
سالمت گله

2ـ اطالع نسبی از وضعیت 
سالمت گله

از  درست  اطالع  عدم  3ـ 
گله وضعیت 

ارسال  و  تلفات  دقیق  ثبت 
به  مشکوک  نمونه های 
تشخیص جهت  دامپزشکی 

3

تلفات  تعداد  دقیق،  نسبتاً  ثبت 
و ارسال نمونه های مشکوک به 

تشخیص جهت  دامپزشکی 

2

عدم  و  تلفات  تعداد  ثبت  عدم 
توجه به نمونه های مشکوک به 

رایج بیماری های 

1
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تشخیص بیماری های مرغ

 به بیماری های مرغ باید به عنوان یک بیماری در کل گله نه به عنوان یک بیماری انفرادی توجه شود. وجود 
عالئم در تعداد کمی از پرندگان معموالً نشانه ای از وجود مشکل و یا بیماری در سطح گسترده ای از گله 

است.
1 معاینه اندام های خارجی: قبل از شروع معاینه اندام های داخلی مرغ ها، باید به مشاهده و بازرسی عالئم و 

نشانه های ظاهری آنها پرداخت. به وضعیت عمومی مرغ و همچنین وجود عضله بر روی استخوان توجه داشت. 
پوست و همۀ منافذ طبیعی بدن از جمله سوراخ های بینی، دهان، گوش و مقعد و  همچنین سر، چشم ها، 
تاج و ریش را از نظر وجود تورم، جراحات و تاول، ترشح و یا رنگ های غیر طبیعی معاینه کرد. 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 کنید.
تنفسی،  دستگاه  شامل:  داخلی  اندام های  خارجی،  اندام های  معاینه  از  بعد  داخلی:  اندام های  معاینه   2

شوند.  معاینه  گوارش  دستگاه  دستگاه گردش خون،  تناسلی،  ری،  ادرا دستگاه های 
 تشخیص بیماری های مرغ بر سه اصل مهم زیر استوار است :

1 آشنایی با وضعیت ساختار بدن و اندام های حیاتی مرغ

2 دانش و آگاهی کافی دربارة نشانه ها و عوارض بیماری ها 

٣ داشتن برنامۀ مشخص برای معاینه بدن پرندگان

تشخیص سریع بیماری و استفاده به هنگام از درمان های مؤثر می تواند از بروز بیماری های شایع و شروع 
تلفات در مرغداری ها جلوگیری کند.

گزارش تلفات و عالئم بیماری

 ابزار و وسایل مورد نیاز 
 لباس کار   چکمه  ماسک   فرم مربوط به آن    

مراحل انجام کار
اخذ  با  می تواند  ها  بیماری  از  بسیاری  منشأ  و  منبع 

شود.  مشخص  گله  دقیق  تاریخچه 
 مواد ذیل باید با دقت تکمیل شود.

1 تاریخچه دقیق گله

الف( نام و آدرس مالک گله 
ب( تعداد پرندگان موجود در گله

ج( نژاد سویه 

فعالیت کارگاهی

د( سن پرندگان
2 اطالعات مدیریتی باید شامل موارد زیر باشد: 

الف( نام کارخانه جوجه کشی
ب( شرایط و نحوة پرورش

ج( برنامۀ تغذیه ای
د( تاریخچۀ کامل برنامه واکسیناسیون

ذیل  موارد  شامل  بیماری  به  مربوط  اطالعات   ٣

است:
الف( اولین زمان مشاهدة بیماری

ب( شدت بیماری و تعداد پرندگان مبتال شده
ج( تعداد تلفات

د( تاریخچه ای از درمان های انجام شده 
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باید وقوع بیماری در گله های قبلی و یک   سری مشکالت و یا وضعیت های غیرطبیعی نیز در نظر گرفته 
و گزارش شود.

نکته

      نام مالک مرغداری:                نژاد سویه:            تعداد گله:         سالن شماره :

تاریخ  جوجه ریزی:                         نام کارخانه جوجه کشی:

شماره 
برنامۀ سنسالن

تغذیه
برنامۀ 

واکسیناسیون
عالئم 
بالیني

عالئم 
کالبد 
گشایي

شیوع 
بیماري در 

گله

تلفات 
گله

 درمان های
انجام شده

 علل
مالحظاتاحتمالي
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ارزشیابی شایستگی پیشگیری از بیماری ها

شرح کار:
1ـ کنترل ورود و خروج افراد و وسایل و اجتناب از رفت و آمدهای غیر ضروری

2ـ ضدعفونی وسایل ورودی به سالن مانند کفش ها، چکمه و ...
3ـ تشخیص جوجه های سالم از بیمار با توجه به شکل ظاهری و ارسال گزارش به دامپزشک

4ـ جمع آوری تلفات 
5 ـ معدوم سازی تلفات
6  ـ ثبت اطالعات آمار

استاندارد عملکرد: 
انجام دقیق اقدامات بهداشتی

شاخص ها:
اجتناب از تردد افراد متفرقه

معدوم سازی تلفات با در نظر گرفتن اصول بهداشتی

شرایط انجام کار: 
مواد ضدعفونی

لوازم ضد عفونی
فرم های ثبت اطالعات

محل اختصاص یافته جهت معدوم سازی تلفات

ابزار و تجهیزات: 
مواد ضدعفونی ـ ابزار ضدعفونی ـ فرم های ثبت اطالعات

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2اقدامات قرنطینه ای1
2گزارش سالمتی گله2
1جمع آوری تلفات3
2معدوم سازی الشه ها4

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

محاسبه و ریاضی
2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 14
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