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

زمان غلظت بخارشرح
)دقیقه(

تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از 
تخم گذاری

3X20

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

1X3جوجه های داخل هچر

1X30 و 2Xسالن انکوباتور

3X30هچر )بین هچ ها(

3X30سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

3X30سالن شست وشو

3X30کارتن های جوجه

5X20کامیون ها

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

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

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

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

دوره رشد )تا سن 17 هفتگی(

9٧ درصددرصد ماندگاری

5/٤٤ ـ5/0٧ کیلوگرمدان مصرفی

1/2٧ـ1/23 کیلوگرموزن بدن در 1٧ هفتگی

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(

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

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

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

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

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

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

1/60ـ1/56 کیلوگرموزن بدن در 110 هفتگی

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

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

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

1/90ـ1/81 هفتگی(

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

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

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

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

تولید 
تخم مرغ

150ـ1٤0 روزگیسن در 50 درصد تولید

96ـ9٤ درصدحداکثر تولید

تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

330ـ325 عدددر 12 ماه تولید

3٧3ـ368 عدددر 1٤ ماه تولید

٤20ـ٤15 عدددر 16 ماه تولید

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

20ـ19/5 کیلوگرمدر 12 ماه تولید

23ـ22/5 کیلوگرمدر 1٤ ماه تولید

26ـ25 کیلوگرمدر 16 ماه تولید

میانگین وزنی تخم مرغ

61/5ـ60/5 گرمدر 12 ماه تولید

62ـ61گرمدر 1٤ ماه تولید

62/5ـ61/5 گرمدر 16 ماه تولید

خصوصیات 
تخم مرغ

سفیدرنگ پوسته

بیش از ٤0 نیوتنتوان مقاومت پوسته در مقابل فشار

مصرف دان
٧/5ـ٧ کیلوگرم1 تا 20 هفتگی

115ـ105 گرم روزانهدوران تولید

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

تقريباً 2/1ـ2

1/٤ـ1/3 کیلوگرمدر 20 هفتگیوزن بدن

1/٧ـ1/6 کیلوگرمدر پايان دوره تولید

توان زنده 
ماندن

98ـ9٧ درصددر دوران پرورش

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

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

میانگیندامنه وزنیکیلو ژولکیلو کالریگرم/پرنده/روزکل دان مصرفی

استارتر
Starter

٧3٧01ـ ٧01028/61206٧

1251202ـ 115  ٧20٤/1891٧٤8

1921853ـ 1٧8 35023662٧6

265255٤ـ 55329٧93312٤5

رشد دهنده
Grower

3٤٧33٤5ـ ٧388321/٧913٤92

٤٤2٤256ـ 10503٧100/8٤22٤08

5٤552٤٧ـ 133٧٤1111/5٤6٧503

6٤36188ـ 593  1652٤5122/5513

توسعه دهنده
Developer

٧٤0٧129ـ 1995٤9133/555968٤

83٤80210ـ 560٤٧٧0/2366531٤٤

91٤8٧911ـ 8٤٤   ٤638/2٧5856152

9869٤812ـ ٤68٤910/31٧860163

10٤8100813ـ 36266٤1٧٤/٤٧30968

110٤10621٤ـ٤0956٧182/5٧6٤1020

1156111215ـ ٤585٧0190/6٧981068

1202115616ـ٧8321110/5096٧3198

125112031٧ـ 1155 5628٧6206/8866

1303125318ـ 6181٧9215/29011203

پیش تخم گذاری
Prelayer

1362131019ـ 6٧698٤328/89581258

1٤2513٧020ـ 1315 ٧385882٤0/31021شروع تخم گذاری

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

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

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

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

50CFU/ mlکلی فرم ها

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

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

نیتريت ممکن است سمي در نظر گرفته شود.

pH6/3 ٧/5ـ
pH پايین تر از 5 موجب کاهش مصرف آب و خوردگي 
لوازم فلزي شود. pH باالتر از 8 موجب کاهش مصرف 

آب و کاهش اثربخشي بهداشتي آب مي شود.

مجموع مواد 
1000محلول در آب

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

شود.

250کلريد

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

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

سطوح باالتر سمی است0/02سرب

125منیزيم

50سديم

سطح بیشتر مي تواند ملین باشد.250سولفات

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

T.D.S )ppm( **E.C* نوع آب

کمتر از 1/5کمتر از 1000کاماًل سالم

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

ـ  50005  ـ 3000نامناسب براي طیور ولي مناسب براي ساير دام ها   8

غیرقابل استفاده براي طیور و نامناسب براي ساير 
11ـ  80008  ـ 5000دام ها

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

میزان آب مصرفی واحدهای مرغداری صنعتی

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

0/6نیمچه گوشتی1

0/٧مرغ تخم گذار تجاری2

1مرغ مادر گوشتی و تخم گذار3

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

1هر 100 عدد تخم مرغ جوجه کشی5

میزان آب مصرفی انواع دام ها

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

٧0اسب10
٤0شتر11
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مشخصات واحدهای پرورش مرغ

پرورش پولت تخمگذارپرورش نیمچه گوشتینوع پرورش
پرورش مرغ تخم گذار 

در قفس

شرايط پرورش
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

غیرخودکار
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

خودکار و قفس
ـ

حداقل ظرفیت
18 هزار قطعه در 
يک سن و در يک 

فارم

18 هزار قطعه 
در يک 

سن و در يک فارم

30 هزار قطعه در يک 
سن و در يک فارم

30 هزار قطعه 
در يک سن و در 

يک فارم
90 هزار قطعه

تعداد در هر 
مترمربع از 

آشیانه و قفس
٤0 قطعه20 قطعه12 قطعه15 قطعه

به ازای هر 10 سانتی متر 
طول دانخوری يک قطعه 

مرغ*

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

برخی از خصوصیات مواد ضدعفونی کننده

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنلها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++- +اسپورکشی

+++++++- +قارچ کشی

++++++- +- +- ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

 -+ -++++ - -+

- - - - - - +- پاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی -       خاصیت متغیر  +- 
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میانگین ترکیب شیر برخی پستانداران

                ترکیب
گونه دامی

ماده خشک
)درصد(

پروتئین
)درصد(

چربی
)درصد(

الکتوز
)درصد(

خاکستر
)درصد(

19/35/2٧/9٤/80/9گوسفند

133/5٤/3٤/30/85بز

12/83/53/٧٤/90/٧گاو

21/65/610/6٤/٧0/8گاو میش

12/61/63/8٧0/2انسان

ترکیبات شیرگونه های دیگر

گونه

فسفرکلسیمخاکسترالکتوزچربیپروتئینآب

انرژی 
)مگاژول 
در هر 

کیلوگرم 
ماده 
خشک(

انرژی 
)مگاکالری 

در هر 
کیلوگرم 

ماده 
خشک(

درصد در شیر مایع

86/53/6٤/05/10/80/130/103/30/٧9بز

80/15/88/٤٤/80/90/250/1٧5/٤1/30گوسفند

درصد در ماده خشک شیر

26/٧29/63٧/85/90/960/٧٤2٤/55/8٧بز

29/1٤2/22٤/1٤/61/260/852٧/16/٤9گوسفند
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مقایسه مواد تشکیل دهنده کود گوسفندی و گاوی )ارقام: کیلوگرم در تن(

مقدار پتاسیممقدار قندمقدار ازتمقدار آبنوع دام

٧951٤گاو شیری

٧8٧2٤گاو پرواری

6٤10310گوسفند

شرح محاسبات برآورد ترکیب گله گوسفند با احتساب 100 رأس میش بدون احتساب رشد گله

تعدادعنوان

90% × 100 =90میش بارور

90 × 80% =٧2میش زاينده

٧2 × 2% =1/٤دوقلوزايی

٧2+ 1/٤ = ٧3/٤بره نر و ماده

٧3/٤ × 10% =٧/3٤تلفات تا 6 ماهگی

٧3/٤ - ٧/3٤ =66بره های نر و ماده تا سن 6 ماهگی

66 ÷ 2 =33بره نر يا ماده

20 + 5 =25تعداد بره ماده مورد نیاز به منظور تأمین شیشک

33 - 25 =8بره ماده مازاد بر جايگزين

جمع ترکیب گله شامل:
میش، بره نر و ماده و شیشک نر و ماده و جايگزينی 

و قوچ با احتساب تلفات
192= ٤ + 2 + 20 + 66 + 100

درصدعنوان

52 = 192 ÷ 100 × 100درصد میش در گله

3٤ = 192 ÷ 66 × 100درصد بره نر و ماده در گله

10/5 = 192 ÷ 20 × 100درصد شیشک ماده جايگزينی در گله

1/5 = 192 ÷ 2 × 100درصد شیشک نر جايگزينی در گله

2 = 192 ÷ ٤ × 100درصد قوچ در گله
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ترکیب گله گوسفند در شرایط عادی با احتساب 100 رأس میش

قبل از بره پی عنوان
)قبل از زایش(

بعد از بره پی 
حذف و پروار بندی)بعد از زایش(

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادترکیب گله

100٧9100522020میش

٤3٤2250قوچ

ــ20162010/5شیشک ماده

ــ2221/5شیشک نر

331٧1133ــبره ماده

331٧3091ــبره نر

ـ12610019210063جمع

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود در يک گله با 100 رأس میش مولد با احتساب جمعیت ثابت 
برای سال بعد، سالیانه حدود 63 رأس معادل 33 درصد کل جمعیت گله دام مازاد بر ظرفیت وجود دارد 
که بايستی برای آن برنامه ريزی )فروش يا پرواربندی( شود که اين نسبت در همه گله ها يکسان نمی باشد.

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای گوسفندداری داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

12میش مادر

ـ0/٤زايشگاه و جايگاه بره

0/250/35ماده جايگزين

0/10/3قوچ

ـ0/12انبار کنسانتره

ـ0/35محل نگهداری علوفه

ـ0/08درمانگاه و امور بهداشتی

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

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/81/60هر رأس بره

ـ0/13انبار کنسانتره

ـ0/38محل نگهداری علوفه

1/311/60جمع کل زير بنا

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش بز داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/٧1/٧5بز مولد

0/1٧0/35ماده جايگزين

ـ0/28زايشگاه و جايگاه بزغاله

0/0٧0/21بز نر

ـ0/08انبار کنسانتره

ـ0/25محل نگهداری علوفه

1/552/31جمع کل زير بنا



34

ابعاد مناسب آخور برای هر رأس ترکیب گله و بز

واحد: سانتی متر

پهنایطولترکیب گله
یک طرفه

پهنای
دو طرفه

کف  از  ارتفاع 
آغل

ند
سف

گو

٤5ـ 60٤0 ـ 505050 ـ ٤5میش

50٤0 ـ ٤0٤5٤0بره پرواری و نر و ماده جايگزين

3035٤030بره تا شیر گیری

بز

٤0٤050٤0 ـ 35بز ماده

بزغاله  و  جايگزين  ماده  بزغاله 
3035٤030پرواری

25303525بزغاله تا شیرگیری

گله 2

گله 5

گله 3

گله 4

گله 7

گله 6

گله 1

نمودار روند معاوضه قوچ یا بز نر برای یک گله مشخص با گله های دیگر موجود در یک تشکل

ول
ل ا

سا

سال دوم

سال سوم 

رم
ها

 چ
ال

س

سال پنجم

تم
هف

ل 
سا

 

سال ششم 
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شناسنامه گوسفند

نام گله دار: ............................................................................................................
Tag No: ................................................................................. :شماره گوسفند
Sex: ......................................................................................................... :جنس
Type of Birth: .................................. :)تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن
Sire No: ........................................................................................ :شماره پدر
Dam No: .................................................................................... :شماره مادر

Birth Data: ................................................ :تاريخ تولد   Birth wt./Kg: ................................................ :وزن تولد
 Breed Type & Appearance:...................................................................................... نژاد و مشخصات ظاهری: 
Date, Sold or Died:  ............................................................................................................ تاريخ فروش يا مرگ: 
Cause, Sold or Died:  ........................................................................................................... :علت فروش يا مرگ

Production Record             مشخصات دوره بهره برداری

ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

1Shearing Data تاريخ چیدن پشم

2Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره

3Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه

٤Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

5Date Bred تاريخ جفت گیری

6Sire No. شماره قوچ

٧Ewe Wt./ kg. وزن میش/ کیلوگرم

8Fiber Diam./ Mic. قطر تار پشم به میکرون

طول دوره شیردهی )ماه(9

مقدار شیر تولیدی در يک دوره )کیلوگرم( 10
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ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

11Date of Birth تاريخ تولد

12Tag No. شماره گوش

13Sex جنس

1٤Tyoe of Birth )تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن

15Birth Wt./ kg. وزن در موقع تولد/ کیلوگرم

16Weaning Wt./ kg. وزن در پايان شیرخواری/ کیلوگرم

1٧Wt. at 12 mon./ kg وزن در دوازده ماهگی/ کیلوگرم

18Wt. at 24 mon./ kg وزن در 2٤ ماهگی/ کیلوگرم

19Shearing Data تاريخ چیدن پشم

20Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره/کیلوگرم

21Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه/کیلوگرم

22Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

23Date, Sold or Died تاريخ فروش يا مرگ
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تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ 
Date درمان

نوع درمان 
Trecatment

مالحظات 
Remarks

ویژگی های الیاف مویی بزهای بومی کشور

مادهنرصفت

بالغبزغالهبالغبزغاله

30٧٤20250280وزن بیده )گرم(

5/56/55/5٧/0طول تک تار )سانتی متر(

٧/09/0٧/09/0طول دسته الیاف )سانتی متر(

٧9/081/0٧2/082/0قطر الیاف مو )میکرون(

٧٤/0٧٤/0٧3/0٧٤/0بازدهی شست وشو )درصد(

اندازه کلی خصوصیات پوست و چرم بره های چند نژاد بومی

افشاریمغانیکلکوئیصفت

٤٤2/6وزن پوست تر )کیلو گرم(

9210288مساحت پوست تر )فوت مربع(

ــ2/6نسبت مساحت به پوست تر

1/61/61/3ضخامت پوست تر )میلی متر(

ـ605ـوزن چرم )گرم(

ـ83ـمساحت چرم )فوت مربع(

ـ1٧1٧نیروی پارگی )کیلوگرم(

ـ11٧130استحکام کششی )کیلوگرم/ سانتی متر مربع(

ـ5869کشش پذيری )درصد(
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میانگین حداقل و حداکثر خصوصیات پوست و چرم بزغاله و بزهای بالغ بومی

حداکثرحداقلمیانگینصفات

223٧1210٤150وزن پوست تر کشتارگاهی )گرم(

9882803350مساحت پوست خشک نمکی )گرم(

3921101٤25وزن چرم )گرم(

٤٤2080مساحت پوست )دسی متر مربع(

6023116مساحت چرم )دسی متر مربع(

1/٤0/83/0ضخامت پوست )میلی متر(

252/069میانگین بار پارگی )کیلوگرم نیرو(

2٧56٧/5٤٧3مقاومت )کیلوگرم نیرو/ سانتی متر مربع(

6٤30130کشش پذيری )درصد(

کاربرد انواع پوست متناسب با محصوالت چرمی

زیره نوع محصول
کیف آستریرویهکفش

دستی
کیف 
خزلباسدستکشصنعتیمبلیبغلی

نوع پوست

ـ×ـ××ـــΟ×گاو نر

ـــ×××ـ××Οگاو ماده

Ο××Οـ××Ο×ـگوساله

Ο××Οـ××××ـبز

×××ــ×Ο×Οـگوسفند

×-×ــــ×ــبره

ـ×ـΟ××××××خوک

Ο×ـ×ـــΟ×Οاسب

ـ×ـــΟ×--ـخزندگان

عالمت × = پر اهمیت عالمت   Ο = کم اهمیت   ـ =کم مصرف
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ارزش غذایی و حدود کاربرد بعضی از پس ماندها در جیره های غذایی گوسفند و بز

پروتئیننوع خوراک
%

متابولیسم  قابل  انرژی 
)مگاکالری در کیلوگرم(

حد مجاز مصرف )بستگی به سن 
و وضعیت فیزیولوژیکی دارد(

15 ـ 101/910تفاله انگور

6 ـ ٤23تفاله انار

20 ـ6/٤2/310تفاله سیب

15 ـ 6/٤1/85تفاله زيتون

10 ـ 1025تفاله زيره

25 ـ1٤/5215بقايای تره بار

25 ـ ٧2/٤10تفاله پرتقال

25 ـ 102/٤510تفاله لیمو

30 ـ 10315پس مانده ماکارونی

10 ـ 61/55پوسته پنبه دانه

10 ـ 1125بقايای پسته تازه

20 ـ 182/٤10نیام )میوه( کهور

20 ـ ٤2/٤10خرمای نامرغوب )غیر خوراکی(

15 ـ 5210هسته خرما

10 ـ 152/25بوته سیب زمینی

15 ـ 162/28بوته کدو

20 ـ 192/510کدو آجیلی

10 ـ 1٧2/25بوته هندوانه
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جیره پیشنهادی در فصل جفت گیری در پرورش متمرکز )فالشینگ(

گرم/ راس/ روزماده خوراکیردیف

300 تا ٤50يونجه خشک1

500 تا ٧50ذرت سیلو شده2

250 تا 500کنسانتره3

٧5 تا 120کاه گندم يا جو٤

نمونه جیره های غذایی در اواخر دوره آبستنی یک و دو قلو با اوزان متفاوت

ارقام: کیلوگرم در روز

٧0 کیلوگرم50 کیلوگرموزن میش

شش هفته قبل از زايش

دو قلويک قلودو قلويک قلوتعداد جنین

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/180/180/2٤0/3٧جو

چهار هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/280/٤50/360/56جو

دو هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/3٧0/590/٤80/٧5جو

همان طور که مشاهده می شود فقط مقادير کنسانتره در روزهای آخر آبستنی افزايش داشته است.
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جیره پیشنهادی میش در حالت داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

جیره پیشنهادی حیوان نر داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

راندمان غذایی در دوره پرواری بره های نژادهای مختلف گوسفند بومی ایران
ژاد

ن

زل
ق

يی
کو

ما

ری
شا

اف

نی
المغا
ش

ان
هرب

م

دی
کر

گل
ره 

ق

ی، 
وه

ه ک
کل

چی
بلو

ی 
يین

نا

ری
گس

سن

زل

راندمان 
9/316/٤٧/8٤٧/69/56٧/05٧/389/٤٧6/٧9٧/3٤غذايی

بازدهی 
الشه 
)درصد(

52/86٤٧/65٤٧/٤2ـ٧9525٤/٧55/3٧/5253/15150
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برنامه پیشنهادی استفاده از جایگزین شیر و جیره شروع کننده در تغذیه بره ها و بزغاله ها

سن 
) ز و ر به  (

جايگزين شیر
 6 با  جايگزين  خشک  شیر  از  قسمت   1
سانتی گراد(  درجه   39( ولرم  آب  قسمت 
برای بره ها و با ٤ قسمت آب برای بزغاله ها 

از مصرف مخلوط شود. قبل  بالفاصله 

جیره شروع کننده )حاوی 
مغذی  مواد   %80 ـ   85
قابل هضم، 20 % پروتئین 
و غنی شده با ويتامین ها و 

مواد معدنی(

علوفه با کیفیت خوب

1
آغوز در حد اشتها در 6 ساعت بعد از تواد 
يا 0/05 کیلوگرم برای هر کیلو وزن بدن، 

همین مقدار در هر 6 ساعت تکرار شود.
ــ

٤ـ2
آغوز و شیر انتقالی روزانه 0/05 کیلوگرم 
روز  در  وعده   3 بدن  وزن  کیلو  هر  برای 

شود. داده 
ــ

1٤ـ  5

انتقالی به جايگزين  از آغوز يا شیر  تغییر 
 2/0 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها  شیر، 
تا 2/5 کیلوگرم: روزانه 0/25 کیلوگرم به 
مقدار مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند. 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند.

از ٧ روزگی چیره شروع 
کننده به صورت آزاد داده 

شود.
از 10 روزگی تغذيه آزاد 
علوفه مرغوب شروع شود.

28ـ   15

 2/5 تا   2 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/6 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

٤2ـ  29

بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

56   ـ٤3

اين زمان از شیرگیری شروع شود.
بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/15 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/2 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

به ـ150ـ5٧ کننده  شروع  جیره 
يابد ادامه  آزاد  صورت 

تغذيه علوفه به صورت 
آزاد ادامه يابد
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مواد خوراکی، انرژی و ترکیبات شیمیایی جیره آغازین بره و بزغاله های شیرخوار

درصدماده خوراکی

15جو

٤1/5ذرت

5مالس

25کنجاله سويا

10سبوس گندم

2مخلوط معدنی ـ ويتامینی

1کربنات کلسیم

0/5نمک

انرژی و مواد مغذی موجود در هر کیلوگرم ماده خشک

3انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

٧5مجموع مواد مغذی قابل هضم )درصد(

21پروتئین خام )درصد(

٧الیاف خام )درصد(

3/5چربی خام )درصد(

اقالم خوراکی مورد استفاده و رایج در واحدهای پرواربندی برخی از استان های کشور

اقالم خوراکی مورد استفادهاستان

آذربایجان شرقی

کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، تفاله چغندر قند، سبوس گندم، 
پودر ضايعات طیور، ضايعات بیسکويت و کیک، ضايعات خرما، خرده 
ذرت،  جو،  علوفه ای،  ذرت  سیالژ  جو،  و  گندم  کاه  يونجه،  گندم، 

کنسانتره پرواری

کنجاله کلزا، ضايعات گندم، آرد گندم، ضايعات حبوبات، تفاله چغندر اصفهان
قند، باگاس نیشکر، نان خشک

علوفه ای، قزوین و قم ذرت  مکمل،  خشک،  نان  برنج،  سبوس  گندم،  سبوس 
ضايعات نان

جو، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند، ذرت علوفه ایکرمانشاه
باگاس، اوره، مکمل، تفاله چغندر، نان خشک، جو، گندم شکستهمرکزی

تفاله چغندر، شلغم علوفه ای، چغندر علوفه ای، سور گوم، علوفه باغی، یزد
يونجه جو، ضايعات تره بار، کنسانتره، انواع کاه
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میزان مصرف مواد دانه ای در شروع پرواربندی

میزان مصرف مواد دانه ای رأس/ روز )تقریبی(زمان پرواربندی

100 گرمروز اول و دوم

150 گرمروز سوم و چهارم

200 گرمروز پنجم و ششم

250 گرمروز هفتم و هشتم

300 گرمروز نهم و دهم

جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 25 کیلوگرم

درصد در جیرهمواد خوراکیردیف

59/82جو1

10کنجاله تخم پنبه2

٧سبوس گندم3

5يونجه خشک کاه٤

15/02کاه5

1/16اوره6

1کربنات کلسیم٧

0/5مکمل معدنی ـ ويتامینی8

0/5نمک طعام9
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جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 20 کیلوگرم

نام ماده خوراکی
)AS FED(

مقدار خوراک مصرفی در روز 
)گرم(

از  مقدار خوراک مصرفی پس 
4 تا 5 هفته روزانه )گرم(

٧00500يونجه خشک

500300کاه گندم يا جو

100٧00جو

13001500جمع کل

درصد مواد خوراکی مورد استفاده در جیره های آزمایشی بر اساس درصد ماده خشک

آهکاورهکنجاله پنبه دانهسبوسکاهيونجهجوجیره ها *

0/6219/591/٧1/2صفر163/328

2٤٧/88203/91520/511/50/69

330/٤٤2511/٤٤1020/٧51/50/3٧

٤1٤/8202٤/5٧1028/621/50/02

صفر2628/621/8/51/921538/051٤

668/0880/٧23/8٧16/081/31/٤5

٧٤9/٤8205/1210/6011/9٤/31/0٧

832/5٤201٤/81515/0٤10/82

916/552025/951520/331/30/3٧

2036/0٧1٧/9٤2٤/131/30/05صفر10

٤/6٧8/161/31/٤3صفر٤215/1169

1250/30186/88156/9٤11/38

133٤/5181٧/881512/9610/93
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1٤18/551829/03151٧/٤٤10/٤8

152/٧818٤0152٤/610/0٤

8/356/٤10/51/5٧صفر6٧15/166٧

1٧51/2٤1510/661010/90/51/2

1835/٤٧1521/661016/120/50/٧5

1918/115/9٤30/9٤1518/520/50/5

202/3815٤2/31152٤/220/50/08

0/٤32/2٤صفر21٧1/1355/615

11/51صفر2265/6523/92/5

23٤1/251026/815٤/510/61/3٤

2٤20/361035/6151٧/6٧0/20/٧

25٤/610٤6/51522/890/20/25

* به جیره های آزمايشی 0/25 درصد نمک طعام و 0/25 درصد مکمل معدنی ـ ويتامینی اضافه 
شد، هر کیلوگرم مکمل حاوی 500 هزار واحد بین المللی ويتامین A، 100 هزار واحد بین المللی 
ويتامین D3، 100 میلی گرم ويتامین E و 196 هزار، 96 هزار، ٧1 هزار، 3 هزار، 2 هزار، 3 هزار، 
100 و 0/1 میلی گرم به ترتیب برای کلسیم، فسفر، سديم، منیزيم، آهن، مس، منگنز، روی، 
کبالت و يد، سلنیم بود. مقدار آنتی اکسیدان BHT در مکمل 3000 میلی گرم در کیلوگرم بود.

مقدار انرژی و مواد مغذی موجود در جیره های آزمایشی )بر اساس 100% ماده خشک(

ME (Mj/KgDM)FME (Mj/KgDM)جیره ها
UDP

%
RDP

%
UDP

%
MP
%

CP
%

111/110/٤12/3015/091/609/811٧/٤

210/3٧9/6٤2/651٤/٧31/819/851٧/٤

39/658/8٤2/861٤/٤61/939/91٧/٤

٤8/92٧/953/251٤/062/2٤10/011٧/٤
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58/20٧/203/301٤/0٧2/31101٧/٤

611/110/٤52/1613/٧٧1/509/0215/95

٧10/3٧9/٧52/2910/٧61/5٤9/0115/95

89/658/932/5612/501/٧٤9/0٧15/95

98/928/092/9113/0129/1515/95

108/20٧/263/2112/٧12/219/2215/95

1111/110/581/8813/3٧1/268/1٧1٤/5

1210/3٧9/812/0512/٤11/388/201٤/5

139/658/9٧2/٤112/0٧1/6٤8/281٤/5

1٤8/928/132/٧611/٧21/908/361٤/5

158/20٧/303/1011/3٧2/158/٤٤1٤/5

1611/110/601/8611/1٧1/25٧/٤213/05

1٧10/3٧9/٧62/1810/8٤1/٤9٧/5013/05

189/658/922/5310/501/٧٤٧/5813/05

198/928/102/٧910/231/93٧/6313/05

208/20٧/263/1٤9/882/20٧/٧213/05

2111/110/6٤1/٤٤10/121/016/5٧11/6

2210/3٧9/9٧1/٤610/121/026/5111/6

239/659/091/939/6٤1/3٤6/6511/6

2٤8/928/112/6٧8/901/8٧6/8611/6

258/20٧/2٧3/018/562/136/9٤11/6
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اطالعات مربوط به حجم ویال واکسن های دامی و آنتی ژن ها و میزان مصرف

میزان دز مصرفی در گوسفند )میلی لیتر(حجم ویال )سی سی(نوع واکسنردیف

1000/5شاربن1

1000/5آبله2

2501تب برفی داخلی3

FD. REVI1001 )بروسلوز(٤

RD. REVI2001 )تب مالت(5

PPR1001 )طاعون(6

حیوانات تا 20 کیلوگرم 2، بیش از 20 کیلوگرم 2503قانقاريا٧

1001آگاالکسی8

گوسفند 3 ـ بره 2502آنتروتوکسمی9

ـ12تیلريوز10



49

)N
R

C
انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بز )1981
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بز )1981
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بز )1981
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز گوسفند )1985
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز گوسفند )1985
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