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فصل 3
قوانین و جداول استاندارد
تولید و پرورش ماکیان
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بوقلمون

لیست برنامه پاک سازی و ضدعفونی سالن های پرورش بوقلمون

توضیحاتفرد مسئولپایانشروعتاریخمرحلهردیف

سم پاشی1

تخلیه تجهیزات و بستر2

جاروی خشک3

پاک سازی، ضدعفونی و انبارسازی 4
تجهیزات

آب و جارو کردن سالن5

غبار روبی6

پاک سازی و ضدعفونی سیستم 7
آب رسانی

کف شویی سالن8

خشک کردن سالن9

شعله افکنی10

ضدعفونی11

درمان بستر12

آماده سازی سالن13

گازدهی14

هوادهی15

پیش گرم سازی16

تاریخ تخلیه کامل دوره پیشین:                                             تاریخ و ساعت جوجه ریزی:

نتایج آزمون میکروبی نمونه های محیطی مزرعه:

گزارش:

 لطفاً نسخه اصلی جهت نگهداری در فایل مربوطه به بایگانی شرکت ارجاع شود.
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برنامه نوری بوقلمون های گوشتی نژاد سنگین

بهار و تابستان

24 ساعت روشنایی0 تا 3 روزگی

4 ساعت تاریکی داده شود4 روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاریکیهفته 7

6 ساعت تاریکیهفته 8

7 ساعت تاریکیهفته 9

8 ساعت تاریکیهفته 10

9 ساعت تاریکیهفته 11

10 ساعت تاریکیاز هفته 12 تا فروش

پاییز و زمستان

24 ساعت روشنایی0 تا 3 روزگی

4 ساعت تاریکی داده شود4 روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاریکیهفته 7

5/5 ساعت تاریکیهفته 8

6 ساعت تاریکیهفته 9

6/5 ساعت تاریکیهفته 10

7 ساعت تاریکیهفته 11

8 ساعت تاریکیاز هفته 12 تا فروش
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استاندارد رشد در بوقلمون های تجاری

جنسیت
وزن

)کیلوگرم(
سن

)هفته(
ضریب تبدیل

اضافه وزن
)گرم(

130 ـ 15182/6110نر

90 ـ 7/5142/2577ماده

احتیاجات غذایی بوقلمون

سن )هفته(
بعد از 1617 ـ 1415 ـ 1112 ـ 89 ـ 45 ـ 0احتیاجات غذایی

282623211816پروتئین خام )درصد(

285029003050320032503325انرژی متابولیسیم )کیلو کالری در هر کیلو(

1/41/251/151/050/950/85کلسیم )درصد(

0/750/70/650/600/550/48فسفر )درصد(

0/170/170/170/170/170/17سدیم )درصد(

0/620/560/520/480/420/35متیونین )درصد(

1/050/930/840/750/680/58متیون + سیستین )درصد(

1/71/61/451/301/121/00لیزین )درصد(

منبع: کتاب تغذیه تجاری طیور )نویسنده: لیسون و سامرز(
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نیازهای ویتامینه و مواد معدنی هیبریدهای تجاری بوقلمون تا سن 4 هفتگی

نیازهای ویتامینه

10000ویتامین )واحد بین المللی(

5000ویتامین دی 3 )واحد بین المللی(

100ویتامین ای )واحد بین المللی(

4ویتامین کا )میلی گرم در کیلو(

4/5تیامین )میلی گرم در کیلو(

15ریبو فالوین )میلی گرم در کیلو(

1200کولین )میلی گرم در کیلو(

5پیریدوکسین )میلی گرم در کیلو(

0/3بیوتین )میلی گرم در کیلو(

2/5فوالسین )میلی گرم در کیلو(

0/040ویتامین ب 12 )میلی گرم در کیلو(

نیازهای مواد معدنی

15مس )میلی گرم در کیلو(

160روی )میلی گرم در کیلو(

80آهن )میلی گرم در کیلو(

160منگنز )میلی گرم در کیلو(

0/3سلنیوم )میلی گرم در کیلو(

3ید )میلی گرم در کیلو(

منبع: کتاب تغذیه تجاری طیور )نویسنده: لیسون و سامرز(
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وزن بدن و مصرف خوراک در بوقلمون های سنگین در سنین مختلف

سن 
)هفته(

مصرف خوراک هفتگی )کیلوگرم(مصرف خوراک کل )تجمعی( )کیلوگرم(وزن بدن )کیلو گرم(

نرمادهنرمادهنرماده

10/110/110/100/100/100/10

20/240/270/270/300/170/20

30/470/580/660/750/390/45

40/701/01/121/360/460/61

51/11/51/722/060/600/70

61/62/02/482/920/760/86

72/12/63/374/000/891/08

82/63/34/415/301/041/30

93/14/05/596/811/181/51

103/74/76/938/591/341/78

114/35/58/4010/581/471/99

124/86/39/9912/831/592/25

135/37/111/6915/341/702/51

145/88/013/4418/001/752/66

156/38/815/2620/891/822/89

166/79/717/1823/941/923/05

177/110/519/2127/032/033/13

187/511/321/2830/342/073/27

197/812/123/4333/772/153/43

208/112/825/6637/372/233/60

2113/541/083/71

2214/244/903/82

2314/848/843/94

2415/452/894/05

منبع: کتاب تغذیه تجاری طیور )نویسنده: لیسون و سامرز(
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مقایسه ارزش غذایی انواع منابع پروتئینی

انرژینوع گوشت
)کیلوکالری(

انرژی
چربی 

)کیلوکالری(

چربی کل
)گرم(

پروتئین
)گرم(

کلسترول
)میلی گرم(

سدیم
)میلی گرم(

سینه بوقلمون 
115101265545)بدون پوست(

120151/5247065سینه مرغ )بدون پوست(

180708248560فیله گاو

150506229080فیله گوساله

180808258070فیله بره

تعداد بوقلمون قابل نگهداری در یک متر مربع بسته به سن آن به شرح جدول زیر است:

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

134 تا 51016 و 1256

78 و 2208
172/5 به بعد

94 تا 31612 و 4

فضای مورد نیاز پرورش بوقلمون تجاری با توجه به سن و جنس

فضای پرورش )قطعه/ مترمربع(دوره پرورش

10 ـ 9از شروع دوره تا هفته پنجم برای نرها و ماده

از هفته ششم تا انتهای دوره

4/4مختلط

5/1ماده ها

2/8نرها
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برنامه روشنایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی

شدت روشنایی )لوکس(مدت روشنایی )ساعت(سن گله )روز(

12450

22350

32250

30 ـ 42140

30 ـ 52040

61925

71820 تا انتهای دوره

تعداد و نوع دانخوری و آبخوری در دوره های مختلف پرورش

دوره پرورش

آبخوریدانخوری

نوع
تعداد پرنده به ازای 

هر عدد
نوع

تعداد پرنده به ازای 
هر عدد

80کله قندی100سینی یا بشقابی1 تا 7 روزگی

70زنگوله ای50آویز فلزی یا بشقابی اتوماتیک8 روزگی تا انتها

10فنجانکی40ناودانی )120 سانتی متر(8 روزگی تا انتها
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میزان مصرف آب بوقلمون گوشتی )لیتر به ازای هر 1000 قطعه بوقلمون(

دمای بیش از C( 32˚(دمای 25 تا 32 )C˚(دمای 20 تا 24 )C˚(سن گله )هفته(

42ــ1

287107107

3131147167

4179215231

5219254326

6282338409

7342397469

8421517533

9525616688

10564656783

11628775886

12723831994

137439621053

147759901117

1578310021133

1679110101137

1779510181145
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Nicholas احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش دان
رشد دان

1
رشد دان

2
میان دان

1
میان دان

2
میان دان

3
پس دان

1

پس 
دان
2

سن
)هفته(

19ـ1721ـ  1518ـ1316ـ1014ـ712ـ59   ـ06ـ4نر

17ـ1520ـ1316ـ1114ـ912ـ710ـ  58   ـ06ـ4ماده

)Kcal/Kg( 30203100315032503300335034503500انرژی

14ـ1516ـ1617ـ  1818ـ2020ـ2322ـ  2425ـ2626ـ  28پروتئین خام %

1/821/621/471/311/171/091/010/90لیزین %

0/650/590/540/490/450/420/410/39متیونین %

1/181/070/990/900/820/760/750/70متیونین  +      سیستئین %

0/260/960/880/800/730/670/620/57ترئونین %

1/060/260/240/220/210/200/200/18تریپتوفان %

1/861/671/511/351/211/121/050/95آرژنین %

1/221/101/010/920/830/770/730/67والین %

1/110/990/910/810/740/690/650/59ایزولوسین %

1/491/381/241/141/001/010/930/82کلسیم %

0/760/690/620/540/500/510/460/41فسفر قابل دسترسی %

0/730/680/630/580/500/510/460/41فسفر غیر فیفات %

0/170/170/160/180/150/150/150/15سدیم %

0/200/200/190/190/180/180/190/19کلر %

1/251/201/101/001/000/900/900/90اسید لینولئیک %
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BUT احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش 
میان دانپیش دانآغازین

1
میان دان

2
پس دان

1
پس دان

2

سن
)هفته(

15ـ1316ـ1014ـ712ـ59   ـ06ـ4نر

13ـ1114ـ912ـ710ـ  58   ـ06ـ4ماده

)Kcal/Kg( 285029503050315032503325انرژی

17ـ  1918ـ2120ـ2322ـ  2624ـ2827ـ  29پروتئین خام %

1/8501/7001/5501/4001/2001/050آرژنین %

1/7751/6501/5001/3501/1501/000لیزین % 

0/7000/6500/6000/5500/6001/450متیونین %

1/1501/0500/9500/8500/7500/700متیونین +    سیستئین %

0/3200/2800/2500/2300/2000/180تریپتوفان %

1/0500/9900/8900/7900/6900/660ترئونین %

1/501/401/301/201/101/05کلسیم %

1/000/950/850/750/700/66فسفر کل %

0/750/700/650/600/550/50فسفر قابل دسترسی %

0/160/170/180/180/190/19سدیم %

0/240/240/240/190/200/20کلراید %

1/401/351/301/251/251/25اسید لینولئیک % 
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فرم ثبت آمار اطالعات پرورش بوقلمون
نام مرغداری:

کارخانه جوجه کشی:
شماره سالن:

تاریخ ورود جوجه:
مسئول: تعداد اولیه: 

دامپزشک مسئول فارم: فارم: 

تاریخ
سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
تاریخ

سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
 ، و ر ا د ، کسن ا و

غیره
واکسن،  دارو، 

غیره
129
230
331
432
533
634
735

جمع هفته پنجمجمع هفته اول
836
937
1038
1139
1240
1341
1442
جمع هفته ششمجمع هفته دوم
1543
1644
1745
1846
1947
2048
2149

جمع هفته هفتمجمع هفته سوم
2250
2351
2452
2553
2654
2755
2856

جمع هفته هشتمجمع هفته چهارم
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نمونه فرم ثبت اطالعات گله ها

شماره فرم:                                    شماره سالن:                                سرپرست سالن:
ظرفیت اسمی سالن:                         تاریخ جوجه ریزی:                         تعداد جوجه ریزی:

سن تاریخ
)روز(

تعداد تلفاتتعدا حذفتعدا کل سالن

مصرف 
آب

مصرف 
دان

توضیحات 
)بیماری ـ 

دارو ـ 
واکسن و ...(

مخلوطمادهنرمخلوطمادهنرمخلوطمادهنر

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضریب تبدیل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضریب تبدیل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضریب تبدیل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:
تهیه کننده گزارش:                                         تاریخ:                                         امضا:
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BUT6 راندمان پرورش بوقلمون

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/160/960/94

20/390/341/231/23

30/750/641/371/39

41/271/051/461/50

51/951/591/521/57

62/772/231/581/64

73/732/961/651/72

84/813/761/711/80

95/984/621/761/86

107/235/511/811/93

118/546/421/872/01

129/887/321/922/09

1311/248/221/982/17

1412/619/092/042/26

1513/969/942/102/35

1615/3010/742/172/45

1716/6111/52/242/55

1817/9012/222/322/65

1919/1612/882/402/75

2020/3913/492/492/87

ـ2/59ـ2121/60

ـ2/69ـ2222/80

ـ2/80ـ2323/98

ـ2/91ـ2425/15
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Big 9 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/150/150/930/91

20/37/331/211/22

30/72/611/361/38

41/211/001/461/49

51/861/511/521/56

62/642/121/581/64

73/562/821/651/72

84/593/591/711/80

95/714/411/761/86

106/905/261/811/93

118/156/121/862/01

129/436/991/922/09

1310/727/841/982/17

1412/038/682/032/26

1513/329/482/102/35

1614/6010/252/172/45

1715/5810/982/242/54

1817/0811/662/322/64

1918/2812/292/402/75

2019/4512/872/492/86

ـ2/59ـ2120/61

ـ2/70ـ2221/75

ـ2/80ـ2322/88

ـ2/92ـ2424/00
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BUT 10 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/140/140/920/91

20/340/311/181/20

30/650/381/331/35

41/90/941/431/47

51/681/401/481/54

62/391/971/541/61

73/222/631/611/68

84/173/351/671/76

95/194/111/711/83

106/274/891/771/90

117/405/671/821/98

128/556/451/882/07

139/727/211/942/15

1410/887/952/002/25

1512/058/662/072/35

1613/229/342/142/45

1714/379/652/212/55

1815/5210/502/292/65

ـ2/37ـ1916/64

ـ2/47ـ2017/77
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Nicholas 300 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/140/120/130/18

20/340/301/171/28

30/680/571/221/37

41/140/941/281/46

51/741/401/341/54

62/461/971/421/63

73/322/631/491/70

84/263/371/571/77

95/274/151/661/85

108/364/951/751/93

117/465/761/852/01

128/596/521/952/09

139/727/262/052/17

1410/857/952/162/26

1511/958/582/272/34

16139/172/382/43

17149/682/492/50

1814/9710/152/602/59

ـ2/73ـ1915/88

ـ2/85ـ2016/70

ـ2/98ـ2117/45

ـ3/12ـ2218/15
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Nicholas 700 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/151/041/19

20/340/341/101/23

30/680/631/161/30

41/221/021/231/34

51/951/511/301/43

62/792/111/371/50

73/762/831/431/58

84/843/621/501/64

96/044/461/571/72

107/375/361/641/80

118/756/291/711/90

1210/147/231/781/97

1311/558/131/862/05

1412/948/971/942/12

1514/329/762/022/19

1615/6610/442/112/28

1716/9711/032/192/37

1818/2311/562/292/47

1919/4612/052/392/57

2020/6412/522/482/68

ـ2/57ـ2121/76

ـ2/68ـ2222/8
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شترمرغ

فضاي مورد نیاز براي پرورش شترمرغ

مولدین

گردشگاهمسقف )سایبان(

250 متر مربع8 متر مربع )به ازاء هر قطعه(
)حداقل عرض 10 متر و حداقل طول 80 متر(

پرواربندی

2 متر مربع0/5 متر مربع )مسقف(از تولد تا 1 ماهگی

10 متر مربع1 متر مربع )مسقف(1 تا 3 ماهگی

30 متر مربع4 متر مربع )سایبان(3 ماهگی تا پایان پروار

ویژگی های تخم شتر مرغ

واحدارزشویژگی

عدد30 ـ 100تعداد تخم تولیدی در یک سال

درصد60 ـ 98قابلیت هچ

درصد30 ـ 90قابلیت باروری

درصد90 به باالقابلیت ماندگاری جوجه ها

عملكرد تولیدي شترمرغ

صنعتعملكرد

تعداد تخم های یک شتر مرغ ماده در سال100 ـ 30 عدد

باروری تخم90 ـ %30

جوجه گیری از تخم های نطفه دار98 ـ %60

میزان بقای جوجه ها )3 ماهگی(تا %90

تعداد شتر مرغ های نتایج باقیمانده تا سن کشتار به ازای هر شتر مرغ ماده در سالتا %40
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وزن محتویات تخم شتر مرغ به همراه ترکیب نسبی زرده، آلبومین و پوسته
Carey et al )1980( اطالعات از

میانگین وزن
)گرم(

وزن کل محتویات
)گرم(

زرده
)درصد(

آلبومین
)درصد(

پوسته
)درصد(

1455119334/365/717/9

ترکیب مواد مغذی بخش های مختلف تخم شتر مرغ

خاکستر )درصد(چربی )درصد(پروتئین )درصد(آب )درصد(ترکیبات

50/61531/31/9زرده

0/87ـ88/79/8سفیده

مقایسه مواد مغذی در تخم شتر مرغ، امو و مرغ )ترکیب نسبی زرده و آلبومین بدون در نظر 
Angel )1993( اطالعات از .)گرفتن پوسته ها

مرغاموشتر مرغاجزاء )واحد(

75/173/974/7رطوبت )درصد(
مواد مغذی )بر اساس ماده خشک(

47/142/947/4پروتئین )درصد(
43/748/145/4چربی )درصد( 

0/0620/0450/12ویتامین E )واحد بین المللی در هر گرم(
19/2913/120/5ویتامین A )واحد بین المللی در هر گرم(

*)ppm( 5/852/433/55تیامین
)ppm( 1/930/5111/18اسید فولیک

)ppm( 30/136/855/3اسید پانتوتینک
)ppm( 9/7211/8712/6ریبوفالوین
0/2600/2450/233کلسیم )درصد(
0/7980/8170/810فسفر )درصد(
)ppm( 559510490منیزیم
)ppm( 6/63/415/8منگنز
)ppm( 1/571/180/60سلنیوم
)ppm( 53/738/559/2روی
)ppm( 3/23/052/8ید
)ppm( 101/398/390/9آهن
0/54ـ0/67سدیم )درصد(
0/50ـ0/4پتاسیم )درصد(

* ppm عبارت است از یک قسمت در میلیون قسمت
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عملیات  نیاز  مورد  ضد عفونی  محلول های  در  که  اصلی  شیمیایی  مواد  خصوصیات 
جوجه کشی استفاده می شود.

هیپوکلریت ها فرمالدئیدویژگی
و کلر

آمونیوم 
فنولیک هاچهارگانه

مؤثرمؤثرمؤثرمؤثرضد باکتری
متغیرضعیفمؤثرمؤثرضد اسپور
مؤثرضعیفمتغیرمؤثرضد قارچ

متغیرضعیفمتغیرمؤثرضد ویروس
باالپایینمتغیرباالدرجه سمیت
ضعیفخوبضعیفضعیفگندزدایی
متغیرنیستهستنیستخورندگی
پایینباالپایینپایینقیمت

نسبت رطوبت در حرارت های خشک و مرطوب

درجه حرارت خشک

درجه سانتی گراد37/236/736/436/135/535

درجه فارنهایت999897/5979695
درصد رطوبت نسبی

131414/515172066 )18/9(

ل 
داخ

اد 
عد

( )ا
یله

 فت
ج با

سن
دما

ب )
طو

 مر
رت

حرا
جه 

در
ت(

 اس
راد

ی گ
انت
 س

جه
 در

 به
نتز

پرا

15161718192167 )19/4(

17182020212268 )20(

18202122232469 )20/5(

20222324252670 )21/1(

22242526272871 )21/7(

25262729293172 )22/2(

27282930323473 )22/8(

29303132343674 )23/3(
توجه: محل تقاطع حرارت خشک و حرارت مرطوب درصد رطوبت نسبی است.

باشد،  سانتی گراد  درجه   21/1 مرطوب  حرارت  درجه  و   36/1 حرارت خشک  درجه  اگر  مثال: 
رطوبت دستگاه 24 درصد است.

N-32( × 5[ ÷ 9([ = فارنهایت به سانتی گراد
N×9( ÷ 5[ + 32([ = سانتی گراد به فارنهایت

N  : درجه حرارت مورد نظر
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جدول رابطه ارتفاع از سطح دریا در شهرهای مختلف با فشار هوا

فشار هوا )میلی متر جیوه(ارتفاع از سطح دریا )متر(نام شهر

31016رشت

301010اهواز

940908قم

985904مشهد

1200886تهران

1233872یزد

1300867کرمانشاه

1400857تبریز

1530846شیراز

1580840اصفهان

1630834زنجان

1751824کرمان

2070789شهرکرد
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جدول میزان رطوبت نسبی در فشار اتمسفر متفاوت

فشار اتمسفر
درصد

104010201000980960940920900880860840820

17. 817. 918 .118 .218 .318 .418 .618 .718 . 818 .91919 .115

د(
رص

)د
ی 

سب
ت ن

طوب
ر

17.517.617.817.91818.118.318.418.518.718 .818 .916

17.217. 317. 517. 617. 717. 817. 918 .118 .218 .315 .518 . 617

16.91717. 217 .317. 417. 517. 617. 817. 91818 .118 .318

16. 716. 816. 91717 .117. 217. 317 .417. 617. 717. 81819

16 .416. 516. 616 .716. 816 .91717 .117. 317. 417. 517. 620

16 .116 .216. 316 .416. 516. 616. 716. 81717. 117. 217. 321

15. 815 .91616. 116. 216 .316. 416. 616. 716. 816 .91722

15 . 515. 615 .715. 815 .91616 .116. 216 .416. 516. 616 .723

15 .315 .415. 515. 615 .715. 815 .915 .916. 116. 216. 316. 424

14. 91515 .215 .215 .415. 515. 615 .715. 815 .91616. 125

14. 714. 714. 814 .91515 .215 .315 .415 . 515 .615. 715. 826

14 .414. 514. 614. 714. 814. 814. 915 .115 .215 .315 .415. 527

14 .214 .214. 314. 414. 514. 614 .714. 814. 81515 .115 .228

13 .91414 .11. 4214. 214. 314. 414. 514. 614 .714. 814 .929

13. 713. 713. 813 .91414. 114. 114 .214 .314 .414. 514. 630

13. 413. 513. 613. 613. 713. 813 .9141414 .114 .214. 331

13. 213. 213. 313. 413. 513. 513. 613. 713. 813. 9141432

12. 91313 .113 .113. 213 .313 .413. 413. 513. 613 .713. 833

12 .712 .712. 812. 9131313 .113 .213. 313 .313. 413. 534

12. 412. 512. 512. 612 .712. 812. 812. 91313 .113 .213. 235

12. 112 .212 .312 .412. 412. 512. 612. 712. 712. 812. 91336

11 .9121212 .112 .212. 212. 312. 412. 512. 512. 612. 737

11 .711. 711. 811 .911 .91212 .112. 112 .212. 312. 412 .438

11 .411. 511. 611. 611. 711. 711. 811 .911 .91212 .112. 239

11 .211. 211 .311. 411 .411. 511. 611. 611. 711. 811. 811 .940
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غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

قدرتردیف
برای تولید گاز فرمالدئید )با هم مخلوط می شوند(

پرمنگنات پتاسیم )گرم(مایع فرمالین )سی سی(

11x 4020یک برابر

22x 8040دو برابر

33x 12060سه برابر

44x 16080چهار برابر

غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

زمان دوددهی به دقیقهغلظت دوددوددهیردیف

3x20تخم ها بعد از تخم گذاری1

2x20تخم ها قبل از گذاشتن در ستر2

1x30 و 2xسالن جوجه کشی3

3x30هچر، بین هچ ها4

3x30سالن هچر5

ارتباط میان سن و وزن جوجه شتر مرغ و درجه حرارت اتاق جهت نگهداری در اتاق پرورشی
)بدون مادر مصنوعی(

سنوزندرجه حرارت اتاق

32 ˚C )90 ˚F(> 3 ـ 0 روزگی1 کیلوگرم

30 ˚C )86 ˚F(> 7 ـ 4 روزگی1/2 کیلوگرم

28 ˚C )82 ˚F(> 14 ـ 8 روزگی1/5 کیلوگرم

26 ˚C )79 ˚F(> 21 ـ 15 روزگی2 کیلوگرم

24 ˚C )75 ˚F(> 35 ـ 22 روزگی5 کیلوگرم

22 ˚C )72 ˚F(> 50 ـ 36 روزگی10 کیلوگرم

20 ˚C )68 ˚F(> 60 ـ 51 روزگی35 کیلوگرم
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احتیاجات غذایی

سن

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلو کالری در 
کیلوگرم غذا(

پروتئین خام
)درصد(

فیبر
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر
)درصد(

2261/30/72 ـ 175020تا 1 ماهگی

235020101/30/64از 1 تا 2 ماهگی

270018101/30/64از 2 تا 3 ماهگی

280016141/30/64از 3 ماهگی تا قبل از بلوغ 

از 1 ماه قبل از بلوغ و در 
280024142/450/7مرحله جفت گیری

دوره های رشد شتر مرغ ها تحت تغذیه تجاری

وزن زندهسن )ماه(دوره تغذیه
)کیلوگرم(

رشد
)گرم/ پرنده/ روز(

مقدار انرژی خوراک 
)انرژی قابل متابولیسم 
کیلوکالری/ کیلوگرم 

خوراک(

101503465 ـ 20/8 ـ 0پیش آغازین

404003226 ـ 4/510 ـ 2آغازین

603302748 ـ 6/540 ـ 4/5رشد

902502270 ـ 10/560 ـ 6/5پایانی

1002002031 ـ 1290 ـ 10/5پس پایانی

2270ـباالی 110باالی 20مولد

The Welfore of farmed Ratites (2011) منبع: کتاب
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میانگین ماده خشک مصرفی تخمین زده شده همراه با پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز شتر مرغ

پارامترهای تخمینی
مرحله تولید

نگهداریپایانیرشدآغازینپیش آغازین

120ـ9090 ـ 6060 ـ 4040 ـ 1010ـ 0/85وزن زنده )کیلو گرم(

20 ـ 1010 ـ 77 ـ 55 ـ 22 ـ 0سن )ماه(

275875160319152440مصرف خوراک )گرم/ روز(

22/8919/7214/7112/156/92پروتئین )گرم/ 100 گرم خوراک(

1/11/020/840/790/58لیزین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/330/330/290/280/24متیونین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/230/220/180/170/14سیستین )گرم/ 100 گرم خوراک(

اسید آمینه های گوگرد دار
0/560/550/470/450/38)گرم/ 100 گرم خوراک(

0/630/590/490/470/36ترئونین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/970/930/80/780/63آرژنین )گرم/ 100 گرم خوراک(

1/381/240/990/880/59لوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/70/650/540/510/38ایزولوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/740/690/570/530/36والین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/40/430/40/40/37هیستیدین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/850/790/650/610/45فنیل آالنین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/450/440/380/380/31تیروزین )گرم/ 100 گرم خوراک(

The Welfore of farmed Ratites (2011) منبع: کتاب
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گردن سیاه  شتر مرغ  جیره های  برای  رطوبت(  )با  مغذی  مواد  درصد  حداقل  توصیه شده  مقادیر 
آفریقایی )درصد(

پروتئین نوع خوراک
رطوبتلیزینخام

فیبر خامچربی خام)حداکثر(
فسفرکلسیم)حداکثر(

191122/5101/20/6پیش آغازین

170/9122/513/51/20/6آغازین

150/75122/517/510/5رشد

120/55122/522/50/90/5پایانی

100/4122/5250/80/5کشتار

100/3122/5300/80/5نگهداری

120/58122/52420/5مولد

The Welfore of farmed Ratites (2011) منبع: کتاب

شكل فیزیكی توصیه شده جیره برای شتر مرغ های در مراحل مختلف تولید

شكل فیزیكی جیرهمرحله تولید/ رشد

آردیپیش آغازین

کرامبلآغازین

پلت )6 میلی متری(رشد

پلت )6 میلی متری(پایانی

پلت )6 میلی متری(نگهداری

پلت )6 میلی متری(تولید
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ضریب تبدیل غذایی در شتر مرغ در سنین مختلف با تأکید بر کیفیت پوست

ضریب تبدیل خوراکسن

2/8 ـ 2/4 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهتا شش ماهگی

4/5 ـ 4 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهده ماهگی

5/8 ـ 5/2 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهیازده ماهگی

6/5 ـ 5/8 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهدوازده ماهگی

نمونه ای از جیره های مصرفی در سنین مختلف در مزارع پرورش شتر مرغ ایران

2 ـ 0 درصد ماده غذایی
ماهگی

4 ـ 2 
ماهگی

6 ـ 4 
ماهگی

10 ـ 6 
ماهگی

مولد دوره 
تولید

مولد دوره 
نگهداری

مولد دوره 
نگهداری 
)درصورت 
پرچینی(

49/9434/0722/2612/9122/32137/74ذرت

34/7923/5115/318/7719/9101/69کنجاله سویا

818/0327/624/0532/0236/8635/91یونجه

0101525151015جو

07/514/632503030سبوس گندم

0000065کاه گندم

11/240/8501/3800روغن

2/942/61/951/622/8821/95دی کلسیم فسفات

1/731/480/871/194/950/571/01کربنات کلسیم

0/40/370/340/390/40/370/37نمک

1111111مکمل معدنی و ویتامینه

0/080/10/10/020/140/10/16متیونین

0/120/10/090/0500/10/17لیزین

100100100100100100100جمع
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انواع یونجهپروتئین )%(فیبر )%(کلسیم )%(فسفر )%(

6% گل دهی0/191/183813

30% گل دهی0/211/303415

10% گل دهی0/241/402918

یونجه خوب0/291/602620

یونجه عالی0/321/802322

مواد مغذی موجود در هر 100 گرم گوشت شتر مرغ

شتر مرغگاو گوشتیمرغعنوان

3/616/32چربی )گرم(

858458کلسترول )میلی گرم(

185256114انرژی )کیلو کالری(

21/42021/9پروتئین )گرم(

1395/2کلسیم )میلی گرم(

مقایسه کیفیت گوشت شتر مرغ نسبت به سایر حیوانات پرورشی )در هر 100 گرم(

پروتئین )g(چربی )g(کالری )Kcal(کلسترول )m g(نوع گوشتردیف

49971/721/1شتر مرغ1

73140318/5ران مرغ2

801352/221سینه مرغ3

591652/820بوقلمون4

552251520ران گوساله5

752611322گاو6

782151924گوسفند7
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ـ درصد الشه لخت بسته به سن جنس و استانداردهای مدیریتی بین 64 ـ 56% متغیر می باشد 
که در جنس نر 1/5% بیشتر از جنس ماده تولید گوشت صورت می گیرد. اجزای غیر الشه ای 

شامل 44 ـ 36% مابقی می شود که به شرح ذیل می باشد:

اجزادرصد وزن زنده

خون7 ـ 6

سر1 ـ 0/8

پا )از زانو به پایین(3/5 ـ 3

پوست8 ـ 7

بال1/5 ـ 1/2

دل و جگر )قلب 1/1، کلیه 0/6، کبد 1/6(4 ـ 3

امعا و احشا )دستگاه گوارش، شش ها و ...(19 ـ 15

تشخیص جنسیت در شتر مرغ و تخمین سن

آلت نرینگی )CM(آلت مادگی )CM(سن )ماده(

0/8 ـ 0/80/5 ـ 0/5بدو تولد

1>3>3

3<3<10 ـ 2

12>34

25حدود 183 ـ 16

39 ـ 29حدود 243<
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برنامه پیشنهادی واکسیناسیون شتر مرغ

سن نوع واکسننام بیماری
واکسیناسیون

دز و روش 
توضیحاتواکسیناسیون

آنتروتوکسمی
 c ـ perfingens
Type Bund D

واکسن روغنی
5/0 سی سی زیر 1 هفتگی

جلدی گردن

1 سی سی زیر 4 هفتگی
جلدی گردن

1 سی سی زیر بال و 4 ـ 6 هفتگیواکسنآبله پرندگان
یا گردن

ـ السوتانیوکاسل
ـ روغنی کشته

قطره چشمی10 ـ 14 روزگی

تزریق هر 6 ماه 
تکرار شود.

1 سی سی تزریق 3 ـ 4 هفتگی
زیر جلدی گردن

1 سی سی تزریق زیر 6 ماه
زیر جلدی گردن

2 سی سی تزریق باالی 6 ماه
زیر جلدی گردن

AI روغنیآنفلوانزا

1 سی سی تزریق 9 ـ 10 روزگی
هر 6 ماه تزریق زیر جلدی گردن

تکرار شود در 
مناطقی که احتمال 
بیماری وجود دارد 
با نظر ستاد آنفلوانزا 

اقدام شود.

1 سی سی تزریق 5 هفتگی
زیر جلدی گردن

1 سی سی تزریق هر 6 ماه تکرار
زیر جلدی گردن

بلدرچین
مشخصات تولیدی بلدرچین ژاپنی

واحدمیانگینمعیار

روز50 ـ 35سن بلوغ جنسی
ماه8 ـ 6دورۀ تخم گذاری

هفته6 ـ 5سن شروع تخم گذاری
عدد280 ـ 150حداکثر تولید تخم در یک سال

درصد80 ـ 50قابلیت جوجه درآوری
درصد85 ـ 75نطفه داری
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فضای مورد نیاز به ازای هر قطعه بلدرچین

فضای مورد نیاز )cm2(سن به هفته

25 ـ 120

30 ـ 225

45 ـ 340

60 ـ 455

70 ـ 565

80 ـ 675

200 ـ 150دوره تخم گذاري

دماي مورد نیاز براي پرورش بلدرچین در سنین مختلف

دما بر حسب سانتی گرادسن جوجه بلدرچین

37 ـ 35هفته اول

34هفته دوم

32هفته سوم

29هفته چهارم

25هفته پنجم

25ـ23شش هفتگی به بعد

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف بلدرچین

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

50 ـ 72420 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

20 ـ 1610دورۀ تخم گذاري
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مقایسه طول دوره جوجه کشي انواع ماکیان

طول دوره پرنده
جوجه کشی

روز انتقال 
به هچر

دما در ایام 
ستر

رطوبت در 
ایام ستر

دما در ایام 
هچر

رطوبت در 
ایام هچر

270 .76037 .211837مرغ

270 .5537 تا 560 .262337 تا 28مرغ شاخ دار

570 .376037 تا 282438بوقلمون

75 تا 280 .76537 .171437بلدرچین

280 .66537 .2136 تا 2423 تا 26قرقاول

553775 تا 560 .242137کبک

580 .377037 ـ 282538اردک

585 .377537 ـ 343138 تا 35غاز

25 تا 630 .2036 تا 325 .423936شتر مرغ

احتیاجات تغذیه اي بلدرچین

دوره تخم گذاری دوره آغازین و رشد واحد مواد مغذی

3000 3000 Kcal/kg انرژی

20 24 % پروتئین

1/26 1/25 % آرژنین

1/17 1/2 % گلیسین + سرین

0/42 0/36 % هیستیدین

0/9 0/98 % ایزولوسین

1/42 1/69 % لوسین

1/15 1/3 % لیزین

0/76 0/75 % متیونین + سیستئین

0/45 0/5 % متیونین

1/4 1/8 % فنیل آالنین + تیروزین

0/78 0/96 % فنیل آالنین
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0/74 1/02 % ترئونین

0/19 0/22 % تریپتوفان

0/92 0/95 % والین

1 1 % لینولئیک اسید

2/5 0/8 % کلسیم

0/55 0/45 % فسفر

0/4 0/4 % پتاسیم

500 300 mg منیزیم

0/15 0/15 % سدیم

0/15 0/2 % کلر

70 90 mg منگنز

50 25 mg روی

60 100 mg آهن

6 6 mg مس

0/3 0/3 mg ید

0/2 0/2 mg سلنیوم

5000 5000 IU A ویتامین

1200 1200 IU D ویتامین

25 12 mg E ویتامین

1 1 mg K ویتامین

4 4 mg ریبوفالوین

15 10 mg اسید پانتوتنیک

20 40 mg نیاسین

0/003 0/003 mg B12 ویتامین

1500 2000 mg کولین

0/15 0/3 mg بیوتین

1 1 mg فوالسین

2 2 mg تیامین

3 3 mg پیرودوکسین
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شكل فیزیكی و زمان مصرف

زمان مصرفنوعنام محصول

0 تا 24 روزگیکرامبلاستارتر

25 تا 42 روزگی )کشتار(پلت دای 2رشد

-----------پلت دای 2تخم گذار

جدول توصیه مقدار مصرف خوراک در بلدرچین

میزان دان مصرفی در هفته )گرم(وزن پرنده بر حسب گرمهفته

860 ـ 16

25295

3102100

4144110

5196115

6236125

فضاي مورد نیاز براي پرورش کبک

تعداد کبک در هر مترمربعسن )هفته(

4100 ـ 1

950 ـ 5

1725 ـ 10

11دوره تخم گذاري
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دماي مورد نیاز براي پرورش کبک در سنین مختلف

ششم به بعدپنجمچهارمسومدوماولهفته

353128252219 ـ 33حرارت

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف کبک تخم گذار

شدت نور )لوکس(مدت روشنایي )ساعت(سن 

50 ـ 72420 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

100 ـ 1650دورۀ تخم گذاري

احتیاجات تغذیه اي کبک

جیره تولیدجیره رشدجیره پیش دانواحدمواد مغذی

252016%پروتئین خام

Kcal/kg2/802/702/70انرژی متابولیسمی

3/702/702/80%چربی

4/503/803/20%فیبر

1/301/203/00%کلسیم

0/800/700/50%فسفات


