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 مقدمه

موفقیت در اداره کردن یک واحد مرغداري جوجه گوشتی صنعتی به سه عامل مهم برنامه ریزي، نظم در 

اجرا و کنترل بستگی دارد و براي دستیابی به بازدهی باال این سه عامل بایستی دقیقا مورد توجه قرار بگیرند. 

هاي وند سرعت رشد باال و حساسیتهاي گوشتی که امروزه در واحدهاي صنعتی پرورش داده می شجوجه

 خاصی دارند، بنابر این مدیریت پرورش آنها با گذشته متفاوت است.

خوراک در  یسرعت رشد و بازده یشباعث افزا ايیهتغذ يو بهبودها یکیژنت هايیشرفتدر حال حاضر پ

ائه به بازار هفته به وزن ار 11در مدت  1913در سال  یگوشت يهاهاي گوشتی شده است. جوجهجوجه

روز  37به  یگوشت يهادر جوجه یلوگرمک 2به وزن زنده  یدنرس يبرا یاز، اما امروزه زمان مورد نیدندرسیم

 2331و  1917صفت وزن زنده یک سویه جوجه گوشتی را در سال ژنتیکی میزان پیشرفت  1. جدول است یدهرس

 .بود 62/1و  92/1به ترتیب   2331و  1917روزگی در سال  12ضریب تبدیل غذایی در سن  نشان می دهد.

 
 (.2333)هاون استین،  2331و  1917: مقایسه تغییرات وزن زنده بین سال هاي 1جدول 

 صفت
 2331سن بر حسب روز در سال  1917سن بر حسب روز در سال 

21 12 16 73 11 21 12 16 73 11 
 1123 1131 3916 2672 713 1133 1117 139 139 176 وزن زنده )گرم(

 

 ردمو 2331تا  1997هاي گوشتی در ایاالت متحده آمریکا از سال عملکرد واحدهاي پرورش دهنده جوجه

دوره پرورش در هر سال به ترتیب  يمطالعه قرار گرفت و گزارش شد که ضریب تبدیل غذایی و طول روزها

 یشافزا یندرصد افزایش یافته است. ا 7/1درصد کاهش، در حالیکه وزن زنده پایان دوره در هر سال  1/1و  1/1

ی عالوه گوشت يهاخوراک در جوجه یباال و بهبود بازده ي وزنسرعت رشد، کوتاه شدن طول دوره پرورش برا

هاي گوشتی از هاي متابولیکی باعث شده است که پرورش جوجهبر زمینه بروز تعداد زیادي از ناهنجاري

 یریت کارآمد نیاز دارد.حساسیت باالیی برخوردار باشد و به مد
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از میان آنها می توان اختالل متابولیکی وجود دارد که  23الی  11هاي جوجه گوشتی تعداد امروزه در گله

 یزيخونر ، عارضهمعده یشپ ، هایپرتروفیقفس یخستگ ، سندرومآئورت ، پارگیگرد ، قلبسنگدان یشفرسا

 یاسکلت ، اختالالتپرنده چرب یوي، عارضهکل يو سنگها ، نقرسچرب یهکبد و کل ، عارضهکبد چرب

ی مرگ ناگهان یی، عارضهگرما هايینه، استرسس یسوختگ ها، عارضهیتتعادل الکترول ی، عدمگوشت يهاجوجه

اگر . از نظر اقتصادي خسارات زیادي به این صنعت وارد می کنندو آسیت را نام برد. این اختالالت متابولیکی 

از جمله  اختصاصی باشد، ولی بطور کلی افزایش تولید تواندییک از این اختالالت م چه عوامل مستعد کننده هر

یک عامل  هايدر همه این ناهنجارسرعت رشد باال، افزایش بازدهی خوراک و کاهش طول دوره پرورش 

امروزه . در میان تمام اختالالت متابولیکی، ناهنجاري متابولیکی آسیت یکی از مهمترین آنهاست. مشترک است

 .شده است یلتبد یورصنعت ط يعمده برا ینگران یکبه  یتآس ي جهاناز کشورها یاريدر بس

 

 آموزش

هاي مهم کشاورزي است که از کشاورزي دهقانی و سنتی در کشور ما پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش

ها و و استفاده از پتانسیلها هاي فراوان و به کارگیري فنآوريفاصله گرفته و توانسته است با جذب سرمایه

اي در تولید و اشتغال در بخش کشاورزي به دست آورد. با توجه به رشد جمعیت و امکانات موجود، جایگاه ویژه

افزایش تقاضاي گوشت مرغ، سرمایه گذاري هاي فراوانی در کشور صورت گرفته است و در حال حاضر 

 دیم به صنعتی عظیم و پویا تبدیل شده است.هاي گوشتی از حالت تفننی و معیشتی قپرورش جوجه

است و براي بازدهی باال نیاز به نیروي  1هاي گوشتی یکی از تجارتهاي خیلی حساسمزارع پرورش جوجه

روز به بازار ارائه می گردند و در این  11تا  13هاي گوشتی در مدت کوتاه باال دارد. جوجه 2انسانی با مهارت

ستی نسبت به مسائل مربوط به آشیانه، تغذیه، مدیریت و بهداشت دانش کافی داشته مدت کوتاه  مرغداران بای

 هايیافته از آخرین گرفتن بهرهبراي  و الزم کافی دانش فقدانگردد. باشند و این امر فقط با آموزش حاصل می

                                                           
1- Very sensitive business 

2 - Skilled manpower 
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از  تر پایین  مراتب به تولید در ایران تا راندمان شده طیور باعث صنعت مختلفهايو افراد توانمند در بخش علمی

 (.1393تر باشد )توکلی و همکاران، بیش طیور در ایران پرورش و ضایعات اشدب قبول قابل استانداردهاي

افراد  نیازهاي بتواند جوابگوي که دهد آموزشیمی کشور نشان21در  گرفته انجام از پژوهشهاي حاصل نتایج 

افراد و ایجاد درآمد  کارایی در افزایش که است متغیرهایی از مهمترین (و غیر رسمی رسمی دو شکل باشد)در

در  بهداشتی ضوابط و استانداردهاي برمبناي دامداري نظام رعایت عدم کند.می تأثیر را ایجاد آنها بیشترین براي

مورد اعتماد  طیور، نبود سیستم آوري و عمل راکز کشتارگاهیدر م ضوابط بهداشتیکامل اجراي واحدها، عدم

 در اکثر واحدها و موارد عدیده و تلفات با ضایعات برخورد مناسب و طیور، عدم دام خوراک در تولید مرغداران

. بنابر این مدیران آید بیماریزا و واگیر طیور فراهم عوامل بقا و تکثیر اغلب براي تا زمینه شده باعث دیگر

هاي گوشتی واحدهاي مرغداري و کارگران شاغل در این واحدها باید اطالعات کافی در زمینه پرورش جوجه

داشته باشند و با توجه به رشد و پیشرفت ژنتیکی سویه هاي گوشتی موجود در بازار الزم است که دانش و 

هاي رداري مناسب و افزایش راندمان تولید برگزاري آموزشاطالعات این افراد به روز باشد. لذا به منظور بهره ب

هاي سالیانه براي این افراد توسط دستگاه هاي متولی امري الزم و ضروریست. در واحدهاي پرورش جوجه

هستند که موظف گوشتی مدیران یا مالکان این واحدها ضمن این که خودشان بایستی آموزش هاي الزم زا ببینند 

م را به نیروي کار خود داده و در باالبردن  سطح اموزش آنان کوشش مداوم نماید.کارگران نیز آموزش هاي الز

 مکلفند آموزش هاي دریافتی را بکار بسته و در صورت ابهام توضیحات الزم را از کارفرما بخواهند.

 

  یگوشت یورط یگاهجا یضوابط بهداشت

یست، به عنوان مثال حداقل فاصله بین یک واحد لزاما يمرغدار یسدر تاس يضوابط نظام دامدار یترعا -1

 کیلومتر و ..... است.  3کیلومتر، مرغ اجداد  2کیلومتر، مزارع مرغ مادر  1مرغداري گوشتی تا مرغداري دیگر 

احداث ساختمان مرغداري در محل مسطح یا شیب دار بهتر از نقاط مرتفع یا پست است، زیرا در نقاط  -2

ی و خشک نگه داشتن زمین بهتر از نقاط پست است. محل مرتفع نیز اغلب در معرض شیب دار عمل زهکش
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جریان بادهاي موسمی است، لذا در تابستان گرم ودر زمستان سرد است و تهویه نیز در آن مشکل صورت 

 گیرد.می

اینصورت اگر آب و هواي منطقه زیاد گرم نباشد، بهتر است محوطه مرغداري بدون درخت باشد، زیرا در -3

استفاده درخت از وزد و تهویه طبیعی به نحو کامل انجام میشود. در مناطق گرمسیر و بادگیر، میتوان باد بهتر می

که در اینصورت، باید درختان بلند و در ضلع جنوبی ساختمان قرار گرفته باشند و شاخ و برگ بخشهاي نمود 

 . رند و مانع تهویه و نوردهی طبیعی نگردندپایینی درختان، کوتاه شود تا جلوي پنجره ها را نگی

 ضروریست.و افراد متفرقه  یواناتاز ورود ح یريبه منظور جلوگ یساتسأتیرساف سالنها وااطر کشیحصار -1

 .یستضرور يمجموعه مرغدار يدر مباد یضد عفون يهاوجود حوضچه -1

 .یستالزام يمرغدار يورود يمباد يدر ابتدا یبهداشت يهایسوسرو ياحداث دفتر ادار -6

 در نظر گرفته شود. يورودواحد در مبداء  یازاقالم مورد ن یاطاق مناسب جهت ضد عفون -7

متر و فاصله سالنها از حصار اطراف حداقل به اندازه عرض سالنها بوده وکمتر  13-11 ینسالنها ب ینفاصله ب -1

 .متر نباشد 12از 

متفرقه  ياز ورود خودروها یريبه منظور جلوگ يداردر خارج از محوطه مرغ ینگاحداث پارک -9

 .یستضرور

کردن وتا ارتفاع مناسب  یقابل شستشو وضد عفون یستیبا یساتسالنها وتاس یهکل یوخارج یسطوح داخل -13

 قابل سوراندن باشد.

 .شود يیرجلوگ یواناتح یرد که از نفوذ جوندگان وسانساخته شو ينحوه ب یدبا یساتتاس یرها وساسالن -11

 يسالنها يپنجره ها ومنافذ ورود و خروج هوا یهکل يبررو ياز ورود پرندگان نصب تور یريبمنظور جلوگ

 .یستالزاماز جمله انبار دان  یساتتاس یروسا يمرغدار

قابل شستشو وضد  یبایستم يمتر 12تا شعاع پرورش ( يهاسالنها واطراف سالن ینب) يمحوطه مرغدار -12

 عله دادن باشد.کردن وش یعفون
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 یعاتوضا یاضاف یساتاز هرگونه تاس قابل کنترل باشد. یرفاقد نقاط کور و غباید  يمحوطه مرغدار -13

 باشد. يعاروسائل مستعمل وفرسوده ()

 یمناسب و فاصله الزم از منابع آب و شبکه آبرسان یتموقع يدارا یستیچاه فاضالب وچاه تلفات با -11

 د.نباش

 .یستضررو کنندیاستفاده م یرسانسراسري که از شبکه برق  یدر واحدهائ ير برق اضطرارموتووجود  -11

باشد و با درنظر گرفتن جهت وزش باد در  یواناتقابل دسترس ح یرکوره الشه سوز وچاه تلفات غ -16

 داشته باشد.ن یمنف یرتاث يکه در بهداشت منطقه و واحد مرغدار ينحوه ب دنقطه از سالنها احداث گرد یندورتر

 باشد. یقابل شستشو و ضدعفون گردد و یسسأبه محل دفع تلفات ت یکنزد یاطاق کالبدگشائ -17

  است. ممنوع يدر محوطه مرغدار یگرد یواناتوحسایر پرنده ها  ينگهدار -11

و  یدکنندگانچکمه و ماسک جهت پرسنل و بازد ،کالهلباس کار مناسب، یهمرغداران ملزم به ته -19

 .ی باشندم یناتورهاواکس

، و در بهداشت ودرمان استان باشند ياز شبکه ها یکارت بهداشت يدارا یستیبا يکارگران مرغدار یهکل -23

ها را طول دوره پرورش حتی االمکان از مرغداري خارج نشوند، در غیر این صورت پس از برگشت لباس

 تعویض و اجباراً دوش بگیرند.

 يعاد یرغ یطر شراو دروز  11 يعاد یطکود درشرا یهاز زمان تخلبعدي  یزيرجوجه  ینحداقل فاصله ب -21

 ستغالم شود. ا یدامپزشکاز شبکه  یمارينوع به در مناطق متراکم بسته ب یژهبو

کارت  ین. ایگرددم یههر سالن توص يجهت هرگله بطور مجزا برا یاستفاده از کارت اطالعات پرورش -22

روزانه،  یدان مصرفیناسیون، واکس ، تلفات روزانه،یزيجوجه ر یختار یزي،جه رتعداد جو ینعناو يحاو یدبا

 باشد. یریتیمسائل مد یهو کل یمصرف يدارو

پمپ تحت  شعله افکن،دستگاه سمپاش و یلسالنها از قب يوشستشو يجهت آماده ساز یزاتتجهوجود  -23

 .است يضرور یبصورت اختصاص یپرورش .. در واحدهاي…..و  رافش

 است. يمصرف آب روزانه ضرور یزانآب به هر سالن بمنظور ثبت م يورودر آب در مبداء ونصب کنت -21
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 اصول بهداشت

هاي گوشتی است. با اعمال یک برنامه ها در جوجهپیشگیري بهترین و اقتصادي ترین روش کنترل بیماري

اسب می توان از بروز بیماریها پیشگیري نمود. امنیت زیستیِ، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از واکسیناسیون من

 از راهي شارسر سودهاي توانمی بهداشتی اصول به کافی توجه بدون تفکر که این حاکمیت دوران امروزه

سایر  با همگام طیور ایران صنعت که گفت توانمی جرأت . بهاست شده آورد سپري طیور بدست پرورش

و  طراحی براي مناسب ایجاد زمینه بیشتر از طریق از ضایعات بیماریها و جلوگیري جز کنترل راهی ا،کشوره

 ندارد. زیستی امنیت هايبرنامه اجراي

 توفیق که شود اما باید دانستمی و دارو استفاده واکسن از هر چیز از بیش حاضر در ایران در حال متأسفانه

هاي گوشتی رعایت اصول . در پرورش جوجهدارند بیماري درکنترل که است سهمی اندازه مواد به از این استفاده

بهداشت امري الزم و ضروریست و بدون توجه به این اصل مهم دستیابی به موفقیت امري محال و غیر ممکن 

 مواد مناسب ضدعفونی کننده است.است. یکی از موارد رعایت اصول بهداشت مسئله ضدعفونی و استفاده از 

 

 کننده خصوصیات مواد ضدعفونی

ها و تک ها، قارچویروس ،باکتریهاها و سایر عوامل بیماریزا )هر جسمی که بتواند از رشد و نمو میکروب

. شودماده ضدعفونی کننده نامیده مینماید ( در داخل یا در روي سطح بدن و محیط زندگی جلوگیري هایاخته

 ،سمیت ،میزان فعالیت در حضور مواد آلى ،طیف اثر ،نکاتى از قبیل قیمتکننده تهیه مواد ضد عفونى مان در ز

خاطر داشته باشیم که ه ببایستی در نظر گرفت. زمان و دماى اثر گذارى را  ،حاللیت ،اثر خورندگى ،ماندگارى

 .دنبرها را از بین میگانیسمشود بلکه میکروارمواد ضدعفونی کننده براي تمیز کردن استفاده نمی

 مواد ضدعفونی کننده .تمامى مواد ضد عفونى در حضور مواد آلى اثر خود را به میزان زیادى از دست میدهند

مواد آلى از طریق ایجاد پوشش در  روند کامالً تمیز باشد.د بود که سطحی که در آن بکار مینزمانی موثر خواه

هاى شیمیایى با مواد ضد عفونى و تشکیل پیوند ،رى از تماس ماده ضد عفونىاطراف عوامل بیماریزا و جلو گی
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موجب کم اثر  ،غیر فعال کردن آنها علیه میکروب و یا انجام واکنش شیمیایى و خنثى کردن ماده ضد عفونى

 شوند شدن یا بى اثر شدن مواد ضد عفونى مى

 د باید داراي شرایط ذیل باشد:شوتمام مواد ضدعفونی کننده که در مرغداري استفاده می

 ضدعفونی کننده قوي باشد. -1

 به راحتی قابل دسترس بوده و خیلی گران نباشد. -2

 بوي زننده نداشته باشد. -3

 باعث زنگ زدن و از بین رفتن وسایل نشود. -1

 براي انسان و حیوانات سمی نباشد. -1

 درحضور مواد آلی مؤثر باشد. -6

 ها را داشته باشد.اد و شکافقابلیت نفوذ در مو -7

 

 انواع مواد ضدعفونی کننده

 شوند:رود، معموالً به سه دسته تقسیم میموادي که براي ضدعفونی در پرورش طیور بکار می

 هاي طبیعیضدعفونی کننده -1

 هاي فیزیکیکنندهضدعفونی -2

 هاي شیمیاییضدعفونی کننده -3

هاي طبیعی که در مرغداري استفاده می شود می توان ضدعفونی کننده از جملههاي طبیعی: کنندهضدعفونی -1

ها در برابر نور آفتاب بخصوص نور مستقیم آن به مقدار زیاد فعالیت میکروبنور خورشید و سرما را نام برد. 

ها و دهند، در بین انوار مختلف اشعه خورشید اشعه ماوراء بنفش سبب کشتن میکروبخود را ازدست می

ترین و شاید بهترین ماده ضدعفونی کننده باشد. گردد. از این رو آفتاب ارزانترین وسهل الوصولها میتريباک

باشد بلکه فقط رشد و نمو آنها را به ها نمیسرما و برودت اثر ضدعفونی و معدم کنندگی قوي براي میکروب

 گردد.ها استفاده میانهمرغ در سردخاندازد و در نتیجه جهت نگهداري گوشت و تخمتعویق می
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توان به دو باشد که از آن میکننده فیزیکی حرارت میهاي فیزیکی: بهترین ضدعفونیضدعفونی کننده -2

می صورت خشک و مرطوب استفاده کرد. از حرارت خشک به صورت شعله دادن بوسیله شعله افکن استفاده 

هاي . یکی دیگر از ضدعفونی کنندهمی شودها م انگلزا و تخهاي بیماريمیکروب شود که باعث از بین رفتن

رود. حرارت آب باشد. بخارآب جوش بهترین ماده ضدعفونی کننده به شمار میفیزیکی حرارت مرطوب می

 درجه است و در این حرارت کمتر میکروب یا انگلی تاب مقاومت دارد.  133جوش معموالً بیش از 

بارتند از فرمالدئید، ترکیبات چهارتائی آمونیوم، مواد فنلی، مواد یدي و مواد ضدعفونی کننده شیمیایی: ع -3

 کلریدي

 تاثیر این مواد تابع عوامل مختلف است که بطور خالصه عبارتند از: 

 غلظت خود مواد: -1

باید بنابراین توصیه کارخانه سازنده  ،شودخاصیت ضدعفونی کننده هرماده با درجه غلظت آن کم یا زیاد می

 ایت شود.رع

 حرارت: -2

رو تؤام کردن حرارت و مواد از این گردد،معموالً افزایش حرارت سبب افزایش اثر ماده ضدعفونی کننده می

 ضدعفونی اثر بهتري خواهد داشت.

 مدت مجاورت ماده ضدعفونی کننده با محیط آلوده: -3

شت کمتر ماده ضدعفونی وجود هرچقدر ماده ضدعفونی روي سطح آلوده بیشتر باشد اثر بهتري خواهد دا

 دکه بالفاصله میکروب را از بین ببرد.دار

 میزان آلودگی محیط: -1

قبل از استفاده باید میزان ، لذا باشددر محیطی که زیاد آلوده و کثیف باشد کمتر میکننده اثر مواد ضدعفونی 

 وسایل یا سطوح مورد ضدعفونی تا حد امکان کاهش یابد. آلودگی و کثافات 
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 آماده کردن سالن مرغداری جهت ورود جوجه

گردد، قبل از ورود جوجه آماده سازي نامناسب سالن پروزش جوجه گوشتی باعث عملکرد ضعیف گله می

عفونت و بیمارى گوشتی برنامه کاملی براي پاکسازي مناسب و ضدعفونی کردن فارم به اجرا گذاشته شود. 

به مفهوم  (Disinfection) بطور معمول ضد عفونىهستند. دارى همیشه یکى از معضالت مهم در صنعت مرغ

 باشد.کیفیت پاکسازى محیط مى (Sanitationسازى )پاک نابودى عوامل بیماریزا در محیط است در صورتیکه 

که  يبه طورتمام قسمت هاي مرغداري است  یو ضد عفون يپاک سازمنظور از آماده کردن سالن مرغداري 

بر روي سالمتی جوجه ها که  کاهش یابند مانده آن قدر یو حشرات باقها ، انگل یروس ها، وي هاتعداد باکتر

 تأثیري  نداشته باشند و باعث بیماري نشوند. 

 رعایت نکات زیر در انجام پاکسازى و ضد عفونى بسیار حائز اهمیت است :

 

 :الف(پاکسازى

ند را به بیرون از سالن انتقال داده و آنها را با برس کامالً باش. کلیه وسایل مرغداري در سالن که قابل انتقال می1

 دهیم.اي انتقال میو و به قسمت جداگانهداده شستشو  و تمیز

 .دو به محل مناسب انتقال دهی و بستر و کود باقى مانده از دوره قبلى را از سالن خارج نمایید ،.تمامى خوراک2

ها و وسایل تهویه را به خوبی گردگیري و تمیز ها و دربو پنجره. کلیه سطوح اعم از سقف، دیوارها، کف 3

 .بطوریکه هیچگونه کثافاتی در سالن وجود نداشته باشد (1)شکل  نموده

. با استفاده از آب و مواد پاک کننده تمامى سطوح را شستشو نمایید در این مورد استفاده از اسپرى فشار قوى 1

 مى تواند مفید واقع شود .

 و باقى مانده مواد آلى را از سطوح مورد نظر آبکشى نمایید.کننده امى مواد پاک . تم1

 انجام گیرد.شعله دادن کف و دیوارها بوسیله شعله افکن  6

 .سمپاشی سالن درصورتیکه حشرات موذي در سالن و اطراف آن وجود داشته باشد 7
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 :(ضد عفونىب

 اشیدن وغیره با استفاده از ماده مناسب ضد عفونى کنیید.پ ،. سالن را با یک روش مقتضى از قبیل اسپرى1

 . اجازه دهید ماده ضد عفونى مورد استفاده کامال خشک شود.2

 مجدداً از ماده ضد عفونى استفاده و براى دومین بار اجازه دهید خشک شود. ،. جهت حصول نتیجه مطلوب3

ر دفعات متوالى از مواد ضد عفونى مختلف استفاده . به منظور ممانعت از ایجاد مقاومت میکروبى بهتر است د1

 گردد.

 . بستر را که از مواد مرغوب تهیه شده است در سالن پهن نمایید.1

آبکشى و  ،ضد عفونى ،دانخورى و سایر تجهیزات مورد نیاز را که قبال در خارج از سالن کامال تمیز، . آبخورى6

 اند وارد سالن نمایید.خشک شده

 سیسی 13و پرمنگنات پتاسیم به نسبت  %13ه از مواد ضدعفونی کننده قوي گازي مثل فرمالین . با استفاد7

گرم پرمنگنات به ازاء هرمتر مکعب سالن بعد از اینکه کلیه لوازم و تجهیزات را داخل سالن چیدیم  23فرمالین و 

درجه و رطوبت  27حرارت سالن حدود استفاده نمائیم. اثر این ضدعفونی کننده زمانی بسیار مؤثر خواهد بود که 

درصد باشد. معموالً ابتدا پرمنگنات را به نسبت مورد نیاز در ظروف سفالی و یا لعابی در سطح سالن  73تا  63بین 

 21ها  و منافذ را کالً بسته و به مدت پخش نموده و به آن محلول فرمالین اضافه نمائیم و کلیه درب و پنجره

 ساعت آن را باز نموده تا گازهاي اضافی خارج گردد. 21داریم و بعد از  هساعت آن را بسته نگ
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 ها: عملیات شستشوي هواکش1شکل

 یکروزهجوجه سویه مناسب  یهته

 يهاامروزه شرکت هاي مختلف در کشور وجود دارد.هاي مختلف جوجه گوشتی مربوط به شرکتسویه

ها جهت جلب شرکت ین. اپردازندیبه رقابت م یکدیگرو با  یتالفع یگوشت يهاجوجه یددر رابطه با تول یفراوان

 ،رشد یزانجهت بهبود م یدشدهتول يهاجوجه یکیساختار ژنت ییرمحصول خود به تغ یشترو فروش هرچه ب يمشتر

)وزن،  یديتوان تول یسهدر مورد مقا يمتعدد هايیشآزما .پردازندیبرتر الشه م یفیتو ک راندمان غذایی باالتر

توسط با یکدیگر موجود در کشور  یگوشتجوجه هاي مختلفمصرف خوراک، ضریب تبدیل و تلفات( سویه

 یجمورد مطالعه نتا يهایهو سو یشآزما یطبا توجه به شرا یصورت گرفته و گاه یدانشگاهو  یقاتیمراکز تحق

تر بوده در حالیکه در در بعصی از این گزارش هاي منتشر شده یک سویه بر گزارش شده است. یزن یمتناقض

مقایسه عملکرد شش سویه مختلف جوجه گوشتی را نشان  2ازمایش دیگر سویه دیگر برتر بوده است. جدول 

مقایسه وزن  1و  3دهد که شاخص تولید در این سویه ها یکسان است. جداول دهد، نتایج این تحقیق نشان میمی

 دهد. گوشتی را نشان می زنده و ضریب تبدیل غذایی پنج سویه مختلف جوجه
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 (1311: مقایسه عملکرد شش سویه مختلف جوجه گوشتی تجاري )شریعتمداري و همکاران، 2جدول 

 (1393: مقایسه وزن زنده پنج سویه مختلف جوجه گوشتی تجاري )منصور بهمنی و همکاران، 3جدول 
 

 

 

 (1393ی تجاري )منصور بهمنی و همکاران، : مقایسه ضریب تبدیل غذایی پنج سویه مختلف جوجه گوشت1جدول 
 

 

 (1393گوشتی تجاري)منصور بهمنی و همکاران، : مقایسه ضریب تبدیل غذایی پنج سویه مختلف جوجه1جدول 
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 (1393گوشتی تجاري )منصور بهمنی و همکاران، : مقایسه ضریب تبدیل غذایی پنج سویه مختلف جوجه1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور ما پنج سویه مختلف جوجه گوشتی آربورایکرز، آرین، راس، کاب و هوبارد وجود در حال حاضر در کش

دارد. نویسنده و همکاران در تحقیقی عملکرد این سویه ها را در استان ایالم مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. 

غ نطفه دار در شرایط ها تخم مرهاي مادر تقریبا هم سن این سویهبراي انجام این تحقیق از مزارع پرورش مرغ

هاي هچ شده در شرایط مدیریتی و تغذیه اي یکسان و با توجه به شرایط مرغداران منطقه یکسان هچ شد. جوجه

موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج اولیه نشان داد که عملکرد این سویه ها در این شرایط آزمایشی با یکدیگر اختالف 

هاي منتشر شده (. با توجه به نتایج گزارش1391دند )نتایج منتشر نشده است معنی داري ندارند و تقریبا یکسان بو

و در حال اجرا علیرغم این که جوجه یک روزه بنیان اصلی و سنگ بناي دوره پرورش است و بدون داشتن 

توقع بازدهی باال تحت هر شرایطی غیر ممکن است اما به نظر می رسد که نوع سویه جوجه  1جوجه درجه 

 هاي ما در افزایش راندمان تولید خیلی مؤثر نیست.ی با توجه به شرایط پرورشی و مدیریتی مرغداريگوشت
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 یکروزهحمل و نقل جوجه 

برخوردار است. لذا  ییایژهو یتسالم، نحوه انتقال آنها به سالن پرورش از اهم يهابعد از انتخاب جوجه

)شستشو و  یمناسب بهداشت یطشرا یتبا رعا و هیکروزمخصوص حمل جوجه  ینماش یلهبوس یدها باجوجه

زمان ممکن به  ین( در کمترویه)دما، رطوبت، ته یطیها( و محسطوح اتاق دوجداره حمل جوجه یهکل یضدعفون

 منتقل شوند. یواحد پرورش

( يروده ا ي)سلولهایتهايسبب کاهش تعداد آنتروسپس از خروج از تخم به آب و غذا جوجه  یعدم دسترس

 يمنجر به کاهش سطح جذب پرزها یتها، کاهش تعداد آنتروسمی شود يادهرو يرشد پرزها يترس برادر دس

جذب مواد  یتروده، ظرف يجذب پرزها یتکاهش ظرف ینگردد. اروده می یتکاهش فعال یتروده و در نها

هاي کارخانهه از ک ییهااتفاق در خصوص گله ینشود. ایمنجر به کاهش رشد م یتارا کاهش داده و نها ییغذا

که مادر  ییبرسند بخصوص گله ها پرورش جوجه گوشتیکنند تا به مزارع  یم یرا ط یاديمسافت ز یکشجوجه

 .ملموس است یشترجوان دارند ب

از هچر و  یهپس از خروج از تخم و تخل یدر کارخانه جوجه کش یکروزه يهاجوجه يحداقل ماندگار

)در این گراد  یدرجه سانت 21 یطیساعت و در درجه حرارت مح 1به کارتن و انتقال  ياز نظر درجه بند یکتفک

درصد در نظر گرفته شده  73-71و رطوبت درجه سانتیگراد خواهد بود(  33حالت دماي داخل کارتن جوجه 

 باشد.  یکتار یدبا يهاجوجه ياست. اتاق نگهدار

و  یگراددرجه سانت  21ا  ت  23  مناسب يدما ینمتا يبرا یکاف یزاتتجه يدارا یدها باحمل و نقل جوجه یلهوس

 یدها باجوجه يهادر اتاق حمل جوجه باشد. جعبه یهمتر بر ثان 1/3درصد و حداقل گردش هوا  71 تا 73رطوبت 

ها موجود جعبه یازمورد ن يهوا يجهت برقرار یکاف يکه فضا يد به طورنشو یدهچ یوندر داخل کام یدرسته ب

را  یکروزهجوجه  يهاکارتن ،هاجوجه یهتخل یاو  یريمهار شوند. در زمان بارگ یبخوب یدها باجعبه ینباشد همچن

طعه ق 133از در فصول سرد باید کارتن هر داخل  يهاتعداد جوجهید. هم چ يرو یفاز چهار رد یشب یدنبا

 قطعه باشد. 13ید و در فصول گرم تعداد جوجه داخل هر کارتن تجاوز ننما
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الزم را با کارخانه  یکرده وهفته ها قبل از آن هماهنگ ینها را به سالن معزمان ورود جوجه یدده بادهن پرورش

خاموش  یونموتور کام ید، باماشین حمل جوجهها از جوجه یهتخل یاو  یريانجام دهد. در زمان بارگ یجوجه کش

 گردد.ها میجوجه یخفگ یو حت یاگزوز سبب بروز عوارض تنفس یخروج يتجمع گازها یراباشد ز

 

 یکروزهجوجه  یفیتک

سنگ بناي موفقیت در دوره پرورش داشتن جوجه یکروز خوب است، یک جوجه نامناسب پاسخگوي خوبی 

از گله مادر سالم  یدها باجوجهبه زمان، سرمایه و زحمتی که در طول پرورش صرف آن می شود نخواهد بود. 

 یماریزااز عوامل ب يسالم و عار یگوشت يهاجوجه یدتول يبرا عامل ینشوند، سالمت گله مادر مهمتر یهته

ها و یتامین، ویدرات، کربوهیپیدل یدآمینه،، اسینگله مادر از نظر پروتئ ییکامل غذا یازهاين ینعدم تام باشد.یم

 یهادگو آلو یماریهااز ب یبرخ گردند.یم یفضع يهاجوجه یدسبب تول ییغذا یرهو باالنس نبودن ج یمواد معدن

 ی، ضدعفونیکامل اصول بهداشت یتها از رعاجوجه یهقبل از ته یدبا ین، بنابرایابندیانتشار م یکشجوجه یقاز طر

  حاصل نمود. یناناطم یدر مراحل مختلف جوجه کش ینهو قرنط یحصح

داشته  یدولجهت ت یتوانند عملکرد مناسب یشده باشند نم یهمسن ته یامادر جوان  هايکه از گله ییهاجوجه

 يهادر جوجه یاییهر گونه عفونت باکتر یراباشند، ز یماریزااز عوامل ب يعار یدشده با یهته يهاجوجه باشند.

خواهد شد،  یزباعث تلفات ن یگذارد و حت یم یمنف یردوره تاث یانسالمت و عملکرد آنها در پا يبررو یکروزه

است که گله  یرامکانپذ یطیفقط در شرا ییرشد و کارآ ینهزمدر  یکیژنت یلظهور کامل پتانس ینیب یشپ ینبنابرا

 باشد.عوامل بیماریزا هر گونه  از يعار

نرم تمام بدن پرنده را  يو خشک باشند. کرک پرها یزتم یدها در هنگام ورود به سالن پرورش باجوجه

و  یزکامال بسته، تم یداف باروشن و براق بوده، بدن آنها بدشکل و زخم نباشد مخصوصا ن یدپوشانده و چشمها با

 در اطراف آن خشک نشده باشد.  ینیجن يغشاها یازرده و  یسهک یايگونه بقایچخشک باشد و ه

 یناز ادم باشد و همچن یحالت ناش ینا یدنبا یول شود توپر باشد، یدر دست لمس م یکهها هنگامبدن جوجه

با توجه باشند ) یمناسب یوزن یوزن و پراکندگ يودارا برجسته باشند یاردر هنگام لمس جوجه بس یداستخوانها نبا



16 

 

وزن جوجه  یانگیناز ممناسبی  یارتواند مع یگرم م 12به سن گله مادر وزن جوجه یکروزه متغیر است اما وزن 

 ییهااز جوجه یشترشوند ب یکوچک هچ م يکه از تخم مرغ ها ییهادر جوجه یهاول یرمرگ و م (.باشد یکروزه

 شوند. یبزرگ متولد م يم مرغ هااست که از تخ

 

 مدیریت پرورش

 بایستیمرغداري  (. مدیریت11هاي گوشتی علم و هنر هستند)تولید تخم مرغ جوجه کشی و پرورش جوجه

 هايدر رده پرسنل تمامی به فهم و قابل ساده زبانی را به کار بردي مدیریتی و نکات نماید تا اطالعات تالش

کامال  هايدر مزرعه تفاوت شوند. دیدنافراد انتخاب بهترین میان زباید ا مرغداري دهد. پرسنل انتقال مختلف

. نیست عجیب چندان جداگانه مدیریت ( اماتحتواکسیناسیون هاي ، برنامه، تغذیهشرایط محیطیاز نظر ) مشابه

 مدیریت جهت ،طیور و بیماریهاي پرورش در زمینه دسترس قابل اطالعات از آخرین و اطالع صحیح آموزش

 است.ضروريامري الزم و  علمی و عملی پرورش طیور 

آمد در سالهاي گذشته علیرغم افزایش کمی واحدهاي مرغداري به دالیل متعددي از جمله عدم استفاده کار

و کیفیت پایین نگهداري، رشد چشمگیري در از منابع مربوطه، ضعف مدیریت، بکارگیري شیوه هاي سنتی تولید 

 .محصوالت این زیر بخش ایجاد نشده استکیفیت 

اي می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مرغدارانی سیستم مرغداري در کشور ما را از نظر تجربه حرفه

م مرغدارانی که قبل از که فبل از احداث مرغداري در واحدهاي دیگر کار نموده و تجربه فارمی دارند، دسته دو

احداث مرغداري تجربه پرورش نداشته و به صورت آزمون و خطا موارد را یاد گرفته اند. در بیشتر موارد معموال 

عملکرد گروه اول از گروه دوم بهتر است. آنچه مرغداران گروه اول را از گروه دوم متمایز می کند یادگیري و 

 هاي گوشتی است.ي آموزش قدم به قدم مراحل پرورش جوجهآموزش است. بهترین روش براي یادگیر
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 کارگران واحد پرورشیه خالصه وظایف روزان

کارگران قبل از ورود به مزرعه باید لباس خود را تعویض باشد. شروع کار با دوش گرفتن و تعویض لباس  -1

 .اند استفاده نمایندلنموده و از روپوش و چکمه و کاله کار در تمام مدتی که در مزرعه بکار مشغو

و ثبت ورود افراد ضروري غیر متفرقه و رفت و آمدهاي افراد ورود کنترل درب ورودي، جلوگیري از  -2

 مجاز ورود به فارم با نام و مشخصات و ساعت ورود و خروج )در دفتر ورود و خروج(

 در یک دفتربررسی سیستم برق رسانی، موتور برق ، مقدار المپ هاي سوخته و قید آن  -3

 (بررسی وضعیت دما در ابتدا، وسط و انتهاي سالن و سرعت هوا در کل سالنتنظیم درجه حرارت سالن ) –4

مسؤل واحد در ها از نظر تسمه، دینام و پره ها ( و هماهنگی با وضعیت هواکشبررسی وضعیت تهویه ) –1

 اوایل دوره اهمیت خاصی دارد(.)تعداد هواکش و مدت زمان روشن بودن در  مقدار هواکش روشنمورد 

مسؤل فنی واحد تنظیم ورودي هوا که میزان آن بسته به فصل سرما و گرما متفاوت است و مرتب با  -6

 مشاوره شود.

ها دان داد و روزي یک مرتبه باید دانخوري کامالً رتبه باید به جوجهمدان دادن )روزانه چهارالی شش  –7

  خالی بشود(.

بررسی سیستم آب رسانی، آب انبار یا آب چاه و طول و  ساعت 21مقدار مصرف آب در  ثبتآب دادن،  –1

و شتشوي و ضدعفونی  خط آب رسانی)نیپل گرفته و یا آبخوریهاي که آب آن قطع شده و ترمیم گرفتگی آن

 نمودن آبخوریها(

ي هر چه سریعتر به اعالم تلفات غیر عادهاي کسل و بیمار موجود در سالن پرورش و جمع کردن جوجه –9

 فارم مسؤل یا مدیر فنی

 .ن به چاه تلفات یا کوره الشه سوزجمع نمودن تلفات درکیسه هاي پالستیکی در سالن و انتقال آ –13

 (جمع آوري و تمیز کردن محوطه و ضدعفونی یا شعله افکنی هر سه روز یکبار)نظافت سالن و جلوفارم  –11

 خود را به طور مرتب به مسئول مرغداري گزارش نماید. کارگر مرغداري باید وضع سالن –12

 ها.تنظیم ارتفاع دانخوري و آب خوري نسبت به سن و رشد جوجه –13
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بت خشک نگاه داشتن بستر: براي خشک نگاه داشتن بستر باید با گرم کردن سالن و تهویه هوا از رطو –11

 زیاد جلوگیري کرد.

 هاي تهیه دان. گرمایشی، سرمایشی، تهویه، روشنایی و دستگاهکنترل مرتب و مراقبت سیستم هاي  –11

ساعت پس از  1معموال کارگر هر سالن بایستی بررسی چینه دان را در یک زمان مشخص از روز )  -16

قطعه جوجه را گرفته  و وضعیت چینه دان را بررسی  13تا  33هر سالن  انجام دهد. براي این کار در ( ریختن دان

 .استدرصد نمونه  13هاي با چینه دان پر بیشتر از ضعیت مطلوب در صد جوجهکند. در و

کارگر سالن صبح بعد از جوجه ریزي  با قرار دادن ها دماي سالن را نشان می دهند بنابر این چون دماسنج -17

سالن قبل  اگر پاي جوجه سرد است ) پاي جوجه بر روي گردن و یا گونه خود درجه حرارت بستر را کنترل کند

 (. ها به خوبی گرم نشده استاز وارد شدن جوجه

کنترل حوضچه هاي ضدعفونی کننده ورودي هاي مرغداري از نظر غلظت ماده ضدعفونی کننده و  –11

 مقدار آب.

 یادداشت تعداد تلفات، مصرف دان و آب و دارو در یک دفتر جداگانه -19

 

 های روز اول ورود جوجه مراقبت

جبران رشد  يبرا ی، زمان کمیفشروع ضع یکشود. پس از  یبه دقت بررس یدها، سالن باجوجه قبل از ورود

درصد  1/3، هر ساعت ینساعت است، وجود دارد. بنابرا 1333 در حدودآن  یکه مدت زندگ یجوجه گوشت

صد عملکرد از در 1/2، نامناسب عالوه بر عوارض ثانویه ساعته 21دوره  یک. در یردگیبر م جوجه را در یزندگ

 .رودمیدست 

حد ثابت نگه دارند،  یکبدن خود را در  يدما یبه خوب توانندینم یک روزه يهابرخالف پرندگان بالغ، جوجه

پرندگان  هچ،و چند روز اول بعد از  ینی. در مرحله جنگیردیقرار م یطمح يدما یرا تحت تأثآنهبدن  يلذا دما

در واقع یباشد، اطرافشان م یطدرجه حرارت مح یرتحت تاث آنهابدن  يدماو همانند خزندگان،  یباشندخونسرد م

کند.  یمتنظبخوبی بدن خود را  يدما یتا سن دو هفتگ تواندیبدن نم يدما یمتنظ یستمجوجه بعلت عدم تکامل س
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 وارد کرده و یببه رشد جوجه آس تواندیکم شده که م یزبدن جوجه ن يسرد باشد، دما یلیاگر سالن خ

رود و  یباال م یزبدن جوجه ن يگرم باشد، دما یلیسالن خ يدهد. و اگر هوا یشافزا یماريآنها را به ب یتاسحس

حساس  یارسالن بس يبه سرد بودن دما یکروزهجوجه شود. ی( مDehydrationسبب از دست دادن آب بدن )

 . است

 گرادیدرجه سانت 29حدود  یدبا یزيربستر در هنگام جوجه يپرنده، دما یديکسب حداکثر عملکرد تول براي

 ینهوا در ا يقد دارد و دما متریسانت 1حدود  یکروزههوا است. جوجه  يمهمتر از دما یلیکف خ يباشد. دما

دور از انتظار  یلیاند خگرم نشده خوبیبه  یزيرکه قبل از جوجه ییکف است. در سالنها يثر از دماأارتفاع مت

 یکارتفاع حدود  يهوا ياز دما گرادیآن حدود پنج درجه سانت يکه دما افتیکف را  يرو یکه نقاط یستن

از  ترینپائ گرادیدرجه سانت 1/1تا  1بستر حدود  يدما یزن يمرغدار يسالنها یندر بهتر یمتر کمتر باشد. حت

  .است يمتر یکارتفاع  يهوا يدما

و مناسب  صحیح یتس شده و بدنبال آن مانع فعالها دچار استرجوجه صورتیکه دماي سالن یا بستر سرد باشد در 

و  باکتریها یرعفونت با سا یاو  یلیباس یجوجه به عفونت کل حساسیت یشجوجه شده و منجر به افزا یمنیا یستمس

 .شود یتلفات در هفته اول م یشافزا

سردتر از بستر  به آن توجه کرد رطوبت بستر است. بستر مرطوب یدجوجه با یشآسا ینکه در تأم یگريد عامل

بزرگ نشتسته  یريپد تبخ یک يکه رو ینستمانند ا یندنش یبستر مرطوب م يکه رو ییاخشک است و جوجه

 ي. براشودیبستر م يو موجب سرد شدن دما شودیم یرشدن آب از بستر حرارت بستر صرف تبخ یراست. با تبخ

کرد و  یزجدا پره ياز استفاده در سالن مرغدار از مرطوب شدن بستر قبل یدبا ییاسترس سرما یدنبه حداقل رسان

 را دو برابر کرد. یزيردر صورت مرطوب بودن بستر مدت زمان گرم کردن سالن قبل از جوجه

ها به آب و دان است. عدم دسترسی به غذا در نکته مهم و حیاتی در روز اول دسترسی هر چه زودتر جوجه

گردد، با اهش ترشح آنزیم هاي دستگاه گوارش )روده( میروزهاي اولیه باعث کاهش پرزهاي روده و ک

مصرف غذا فعالیت آنزیم ها و رشد روده بیشتر می شود. تغذیه در روز اول باعث جذب بهتر زرده و بهبود جذب 
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مواد مغذي در پرنده می شود. تغذیه روز اول با آرد ذرت بدلیل فقر پروتئین باعث نارسایی رشد بافتهاي بدن 

 لذا توصیه می شود در همان ساعات اولیه ورود جوجه به سالن از دان اصلی استفاده شود. گردد می

داشته باشند.  یساعت پس از هچ به آب و خوراک دسترس 1در کمتر از  یدها باآل، جوجه یدهادر شرایط 

جوجه تازه هچ بدن وزن درصد  11در حدود  جوجه شود. یدراتاسیونتواند منجر به ده یتر میطوالن یرهايتاخ

از دست درصد آب بدن جوجه از گله حذف شده و در صورت  13با اتالف  ،شده است یلشده از آب تشک

 .باشد یآب مهم م یجوجه به مقدار کاف یعسر ی. دسترسیردمیمآب بدن جوجه درصد  23دادن 

بعد ساعت  72درصد و  93ساعت بعد حدود  11درصد،  13 درحدود یزيساعت پس از جوجه ر 21 یباتقر

باعث  یشود که چه عامل یبررس یدبا یراینصورتدان پر باشند در غ ینهچ يدارا یدها بادرصد جوجه 133حدود 

 ها شده است.دان توسط جوجه یعدم مصرف کاف

آب کافی در می دهد که  ها بایستی در مالمسه نرم و قابل انعطاف باشد. چینه دان سفت نشاندان جوجهچینه

ها به آب در سالن ها قرار نگرفته است و بنابر این الزم است که به سرعت میزان دسترسی پرندهاختیار جوجه

اند و ها به اندازه کافی دان دریافت نکردهکه پرندهمی دهد بررسی گردد. چینه دان متورم و متسع ولی شل نشان 

 شود.  بررسیالن در این شرایط الزم است که هرچه سریعتر وضعیت در دسترس بودن دان در س

مختل نیز  یمنیا یستمس یتفعالو  شودینم تحریکاول، دستگاه گوارش  يمصرف دان در روزهاعدم در اثر 

 یازمندن یتوضع یننمودن ا جبران يبرا ی کنندنم یافتدر یدراتیکربوه یچگونهها هجوجه چونو گردد یم

مواد موجود  جوجه، یازمورد ن يانرژ ینه منظور تامدر واقع بی شوند. م کیسه زرده يهایماندهاز باق يجذب انرژ

و زرده  یسهاحتمال بروز عفونت ک یشافزاباعث حالت  این. مانندمی یزرده باق یسهو در ک شوندیدر زرده دفع نم

  شود.یدر زرده م موجود يمادر هاييباد یموجب کاهش جذب آنت

ها غذا مصرف پرنده یکهتا زمان و یستن یافتهال توسعه تازه از تخم خارج شده کام يهادر جوجه یتشنگ یسممکان

 یکزا تحر يو انرژ يبا مصرف مواد مغذ یاست که تشنگ یبدان معن ینشود، ا ینم یکتحر ینکرده اند تشنگ

 .مهم است یارن به رشد مطلوب بسیدرس يبرا یهها به غذا در ساعات اولجوجه یگردد، لذا دسترسمی
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 یشترشود. با توقف ب ینابالغ است و اغلب جذب غذا از روده آهسته انجام م یخز تفردستگاه گوارش جوجه بعد ا

اند از وجود شده یافتو بخصوص همراه غذا در یطکه از مح ییها یکروارگانیسمدر لوله گوارش م يمواد مغذ

 گردند.یمدر جوجه  یرمرگ و م مزمن يبرده موجب عفونتها یبهره کاف ییمناسب و سرشار از مواد غذا یطمح

یک مسئله مهم در روز اول ورود جوجه به سالن مرغداري کارتن هاي حمل جوجه است. کارتن هاي حمل 

(. 3و  2ها به خارج سالن انتقال ودر محیط مناسبی سوزانده شوند )اشکال جوجه باید بالفاصله پس از تخلیه جوجه

ها در هاي این کارتنلور میکربی موجود در بین الیهها را به هیچ وجه نباید در سالن نگهداشت زیرا فاین کارتن

 محیط سالن بخوبی رشد نموده و باعث بروز بیماري از جمله چسبندگی عفونی مقعد می شود.

ها پس از خروج ار تخم به آب و غذا سریع تر باشد موجب جذب سریعتر به طور کلی هر چه دسترسی جوجه

ز دست ندادن آب بدن و در نتیجه حفظ وزن بدن، کارایی بهتر هاي مختلف، ازرده، کاهش احتمال عفونت

 گردد. هاي مادري و در نهایت عملکرد بهتر میپادتن

 

 : استفاده از کارتن هاي حمل جوجه در سالن به عنوان گارد2شکل 
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 : سوزاندن کارتن هاي حمل جوجه یکروز3شکل 

 

 رار گیرد عبارت است ازنکاتی که در روز اول ورود جوجه بایستی مورد توجه ق

 هماهنگی الزم و دادن آدرس دقیق محل مرغداري به ماشین حمل جوجه و اطالع دقیق از ساعت ورود جوجه -1

 (.1ضدعفونی نمودن کامیون حمل جوجه قبل از ورود به محوطه مرغداري )شکل  -2

ها به سالن ر چه سریعتر جوجهها و انتقال هها و جوجههدایت کامیون تا درب سالن، بررسی کیفی کارتن -3

 پرورش.

 در جه سانتیگراد باشد. 32-33ها باید دماي سالن پرورش در زمان ورود جوجه -1

ها چیده شوند. کارتن ها را از آخر هاي حمل جوجه در داخل سالن و نزدیک آبخوري ها و دانخوريکارتن -1

 سالن به سمت ابتداي سالن بچینید. 
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 اشین حمل جوجه : ضدعفونی م1شکل 

چند دقیقه بعد از چیدن تمام کارتن ها در سالن، شروع به باز کردن درب کارتن ها از انتهاي سالن به طرف  -6

روزگی واکسن به صورت اسپري وجود داشته  1ابتداي سالن بنمایید. در صورتیکه در برنامه واکسیناسیون، در 

 اکسیناسیون را انجام داد. ها از کارتن می توان وباشد قبل از تخلیه جوجه

درصد سطح سالن به جوجه  33در اوایل دوره پرورش نیاز به استفاده از کل سطح سالن نیست و اختصاص  -7

 کافی است.

ها لیتر آب در سالن نیم ساعت قبل از ورود جوجه 133کیلوگرم شکر در  1تهیه آب آشامیدنی حاوي  -1

 ال می شود(.)استفاده از مقدار بیشتر شکر باعث اسه

در لحظه ورود جوجه از دان اصلی استفاده شود ) از آرد ذرت استفاده نشود(. جوجه هر چه سریعتر آب و  -9

 دان بخورند عملکرد بهتري خواهند داشت.

به منظور تأمین رطوبت الزم آب پاشی در راهرو و دیوارهاي سالن انجام گیرد. در زمان آب پاشی باید  – 13

 طوبت باال نرود و آب جاري نشود.مواظب بود که ر
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 هاي جوجه در سالن: چیدن کارتن1شکل 

ساعت پس از ورود جوجه  6ساعت پس از جوجه ریزي انجام گیرد. دانحوري ها  1ها تعویض آب آبخوري -11

 مجددا پر شوند.

وجه ها ها حتما کارگر در سالن حضور داشته باشد و در صورت تلف شدن جدر شب اول ورود جوجه -12

 سریعاً به خارج سالن منتقل و شمارش شوند.

 

 اهمیت واکسیناسیون

کسیناسیون یکی از مهم ترین روشهاي پیشگیري از بیماریهاي طیور می باشد که به طور گسترده در صنعت وا

اسیون گیرد. در این صنعت هزینه پیشگیري بسیار ارزانتر از درمان می باشد و واکسینطیور مورد استفاده قرارمی

موفق تا حدود زیادي درگیري گله به بیماریهاي مختلف را کاهش داده و نیاز به مصرف دارو را به کمترین میزان 

ها در برابر ساختن جوجه یمنجوان ا يهادر جوجه یمنیدستگاه ا یافتگیعدم توسعه  یلبه دل. رساندمیممکن 

ها به طور ، جوجهیناسیونواکس یحتفاده از برنامه صحبا اس .برخورداراست ییایژهو یتاز اهم یماریزاعوامل ب

 یناسیونبا برنامه واکس یگوشت يهادر جوجه یناسیونواکس برنامه  شوند.یم ینهواکس یماریهادر برابر ب یکنواخت
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 يمادر يباد یاز آنت یکنواختیسطوح  یدمادر با يمنطقه مرتبط است، گله ها یطیمح یطو شرا در گله مادر

واکسن  یشود تا بتوان از اثر بخش یمبر اساس آن تنظ یگوشت يهاواکسن در جوجه یززمان تجو ه وفراهم آورد

 یکهاست به طور یتگامبورو حائز اهم یژهبه و یماریهادر ب يمادر يباد یحفاظت پرنده توسط آنت شد. نمطمئ

 فعال کند. یرواکسن را غ يها یهاز سو یتواند بعض یم يپادتن مادر یحت

هاي گوشتی از نظر مواد تشکیل دهنده به دو گروه ي مورد استفاده در صنعت پرورش جوجهواکسن ها

 واکسن زنده و واکسن کشته تقسیم می شوند. 

استفاده در آن قادر به تکثیر در بدن  واکسن زنده تخفیف حدت یافته یا اصالح شده که میکروب مورد -1

 میزبان است.

 به تکثیر در بدن میزبان نیست. میکروب مورد استفاده در آن قادرواکسن غیرفعال شده  )کشته( که  -2

و  شیوع بیماري ها در منطقه ي،مادر یترت یزانبا توجه به م یگوشت یورط یناسیونواکس یشنهادينامه پبر

و  یتگامبورو و برونش یترت ییروز ابتدا 1که حتما در  یدکن . دقتمتفاوت است یدامپزشکهاي ادارات توصیه

باالتر و حفاظت بهتر  ینانبا سطح اطم یتربر اساس ت یناسیونتانتا برنامه واکس یریدو انفلوانزا را از گله بگ سلیوکان

دهد. این جدول هاي گوشتی را نشان مییک نمونه برنامه واکسیناسیون جوجه 1. جدول و اجرا شود یزيبرنامه ر

روژه تحقیقاتی جرا شده است و به هیچ وجه براي صرفا یک برنامه واکسیناسیون است که در زمان اجراي یک پ

 مناظق دیگر قابل توصیه نمی باشد.

 : برنامه واکسیناسیون پیشنهادي در طول دوره پرورش1جدول 
 روش واکسیناسیون  سن )روز( نوع واکسن

 اسپري 1 برونشیت 

 قطره چشمی 7 (1Bنیوکاسل)

 تزریقی 7 آنفلوانزادوگانه نیوکاسل+

 آشامیدنی 12 گامبورو

 آشامیدنی 17 برونشیت 

 قطره چشمی 22 نیوکاسل السوتا

 آشامیدنی 21 گامبورو
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 نکات ضروری در انجام واکسیناسیون 

به روش قطره چشمی بر علیه بیماري برونشیت عفونی  11به روش اسپري و در روز  1حتما گله را در روز  -

 حتی می تواند تاثیر منفی داشته وایمنی را کاهش دهد. 12 تا 6ون بین روزهاي یواکسیناس، واکسینه کنید

قطعه جوجه را به طور تصادفی انتخاب و   13 تا 11قطعه،  13333هر ء اٍجوجه ریزي به از 3 تا 1 در روز -

مورد خونگیري قرار داده و جهت مشخص شدن تیتر آنتی بادي بر علیه ویروس نیوکاسل و گامبورو به ازمایشگاه 

د و جواب ازمایش را در اختیار دامپزشک فارم قرار داده تا بتواند به دقت زمان واکسیناسیون معتبر بفرستی

  نیوکاسل و گامبورو را مشخص کند.

ساعت بعد از واکسیناسیون از 21ساعت قبل از واکسیناسیون از مولتی ویتامین + اسید آمینه و  11ا ت 21  -

 مولتی ویتامین +الکترولیت اسنفاده کنید.

 ساعت افزایش دهید.21درجه به مدت 3تا2بعد از واکسیناسیون درجه حرارت سالن را -

 در ساعات گرم روز از واکسیناسیون امتناع ورزید. -

 هنگامیکه پرندگان بیمار می باشند وتحت درمان قرار می گیرند از واکسیناسیون امتناع کنید -

و اسپري استفاده می شوند هرگز از وسایل فلزي  قطره چشمی در مورد واکسنهایی که بصورت آشامیدنی و -

از آغشته کردن آنها با مواد ضد  استفاده نکنید وکلیه ظروف و وسایل حمل و توزیع واکسن باید پالستیکی بوده و

 عفونی کننده خودداري کنید

 زنجیره سرد را در حمل و نگهداري واکسن ها جدي بگیرید. -

 

 های معمول واکسیناسیونروش

 water Drinkingروش آشامیدنی  – 1

 . Drop Eyeروش قطره چشمی  – 2

  Spray or aerosoleروش اسپري یا روش آئروسل  – 3
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 Injection intra muscular subcutaneousروش تزریق زیر جلد یا داخل عضالنی  – 1

 Web Wingتلقیح در نسوج بال  – 1

 نکات کلیدی در واکسیناسیون به روش قطره چشمی

 ل واکسن باید آب معدنی و یا سرم فیزیولوزیک باشد .حال

 باشد. دوز واکسن1333سی سی به ازاٍ هر  31 تا 33  مقدار آب مصرفی:

کند سی آب با قطره چکان چند قطره تولید میسی 13تا 1قبل از اضافه کردن واکسن باید محاسبه شود که 

 وان آب مورد نیاز را محاسبه کرد.بعد به تعداد قطرات می تمساوي یک دز است ه که هر قطر

 .واکسن را به میزان مورد نیاز یک ساعت کاري تهیه کنید تا از گرم شدن واکسن ممانعت شود

 .سیستم تهویه و گرمایش را باز نگه دارید

 .ها جلوگیري شودجوجه را در گروههاي کوچک تقسیم بندي کنید تا از ازدحام بیش از حد جوجه

 (.6)شکل  د که سر به یک طرف بوده و یک چشم کامال به طر ف باال قرار گیردجوجه را طوري بگیری

 .قطره استفاده کنید 1قطره چکان را کامال عمود بر چشم و با فاصله از آن بچکانید و براي هر جوجه 

 .بسیار مهم است که بعد از چکاندن چند ثانیه صبر کنید تاقطره کامال جذب شود

 

 
 به روش قطره چشمی: واکسیناسیون 6شکل 
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 نکات کلیدی در واکسیناسیون به روش تزریقی

درجه قرار دهید. تا  23-21ساعت قبل در دماي اتاق  12در زمان تزریق واکسنهاي کشته شیشه واکسن را 

 روانی مایع واکسن افزایش یابد.

 .(7)شکل  ن شویدسرنگ اتوماتیک خود را قبل از واکسیناسیون امتحان کنید تا ازدقت دوز تزریقی مطمئ

تزریق آب در بدنه  23تا  1 3براي این کار ابتدا سرنگ خود را بر روي حجم تزریق مطلوب تنظیم کرده و

برابر حجم تنظیمی  23تا  13سرنگ یک بار مصرف و یا لوله مدرج انجام داده حجم بدست آمده در لوله باید 

 سرنگ باشد.

 انتخاب شود. mm  11 *1 بایستمی  سر سوزن انتخابی براي واکسن کشته شده 

 تزریق تعویض کنید. 1333تا  133سر سوزن را بعد از هر 

 در واکسیناسیون عجله به خرج ندهید زیرا عجله باعث ایجاد استرس و کاهش کیفیت واکسیناسیون می شود.

 (7)شکل  ستتزریق زیر پوستی را در پایه گردن انجام دهید زیرا این ناحیه تمیز ترین ناحیه بدن طیور ا

 تزریق داخل عضالنی باید در ناحیه گوشتی دور از استخوان انجام شود و بصورت عمود بر سطح پوست باشد.

در صورت تزریق اشتباهی به خود حتما ناحیه را با آب وصابون و مواد ضد عفونی موجود کامال بشویید.و به 

 پزشک مراجعه کنید.

 از واکسینه شوند.کلیه پرسنل واکسیناتور باید بر علیه کز

 

         
 : واکسیناسیون به روش تزریقی 7شکل 
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 نکات کلیدی در واکسیناسیون به روش آشامیدنی

 میزان آب مورد نیاز براي واکسیناسیون :

 1333لیتر آب به ازاء هر روز سن گله براي  1ا (آب مصرفی روز قبل از واکسیناسیون و ی1/1جم )یک پن-

 قطعه : 13333روزه به تعداد  11زان آب مورد نیاز براي جوجه براي مثال می . جوجه

lit113 =13 *11lit =11* lit 1 

 برابر می شود. 2تا  1/1در فصول گرم این میزان 

( استفاده mg/lit 16( و یا تیوسولفات سدیم ) g/lit 1/2براي خنثی سازي کلر از شیر خشک بدون چربی )

 شود.

 دقیقه صبر کرد سپس واکسن را اضافه کرد. 13باید بعد از زدن شیر خشک 

 آن فقط از ظروف پالستیکی باید استفاده کرد. براي تهیه واکسن و توزیع 

 .دساعت آب را قطع کنی 2تا  1قبل از واکسیناسیون 

 تا از تماس با هوا جلوگیري شود. شیشه واکسن را زیر آب باز می کنید 

ساعت بعد روشن  21تا  12ت قبل از واکسیناسیون خاموش و ساع 11آب کلر زنی می شود پمپ کلر را  راگ

 کنید.

 .ساعت مصرف شود 3ساعت و حدااکثر  1/1حجم آب مصرفی باید حداقل ظرف مدت 

 بهتر است ازآب شرب عمومی براي واکسیناسیون استفاده شود. که امالح سنگین کمتري دارد.

 یع کنید.واکسن را در اسرع وقت و حداکثر به مدت نیم ساعت توز

 نکات کلیدی در واکسیناسیون به روش اسپری

 در روش اسپري از سرم فیزیولوزي یا آب شرب فاقد کلر استفاده شود. -

ساعت قبل و بعد از تجویز واکسن متوقف گردد. یکی از راههاي کاهش کلر آب،  21کلرزنی آب باید -

 درجه سانتی گراد می باشد. 33روز در درجه حرارت  3تا  2قراردادن آب در معرض هوا به مدت 

 مقدار آب مصرفی : -
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 قطعه جوجه یک روزه در جعبه 1333لیتر حالل به ازاء هر  /. 1  تا  /.3 

 قطعه جوجه روي بستر 1333لیتر حالل به ازاء هر   1تا    /.1  

 تهیه واکسن :

از پیستون سرنگ هم می توان میلی لیتر آب را به درون شیشه واکسن تزریق کرده و به خوبی تکان دهید  1 -

 براي مخلوط کردن استفاده کرد.

 سر سوزن راحتما جدا کرده و واکسن را درظرف آب مخصوص اسپري کردن خالی کنید. -

 جعبه را در کنار هم قرار دهید. -

هاي هوا را ببندید و کمی هم شدت نور را تمام سیستم تهویه و حرارتی را خاموش کرده و کلیه خروجی -

 اهش دهید.ک

دقیقه بسته  1تا  3ها اسپري کنید و در جعبه را سانتی متري واکسن را بر روي سر جوجه 33از فاصله تقریبا  -

 .(1)شکل  نگه دارید

 بار اسپري کنید. 2ها را تمامی جوجه -

 دقیقه بعد سیستم تهویه و گرمایی و چراغها را به حالت اولیه برگردانید . 33تا  11حدود  -

ایل اسپري را با آب فراوان بشویید و بگذارید تا خشک شود تمام وسایل باید از خاک و نور دور نگه وس -

 داشته شوند.

هرگز از مواد ضد عفونی براي شستشوي وسائل استفاده نکنید واز وسائل اسپري کامال پالستیکی استفاده  -

 شود.

تر در اسپري  ده به مایکوپالسما ازقطرات درشتهاي آلوبراي جلوگیري از اثرات سوء واکسن بر روي جوجه -

 استفاده شود.
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 : واکسیناسیون به روش اسپري1شکل

 مهمترین واکسن های جوجه گوشتی تولید داخل 

نوع واکسن طیور )گوشتی و تخمگذار( در کشور مصرف می شود که مؤسسه تحقیقات واکسن و  13تعداد 

در منطقه  یورط يکننده واکسن ها یدتول ینبزرگتر لید می کند. ایرانها را تونوع این واکسن 13سرم سازي رازي 

)سایت مؤسسه  کشور را دارد. یازمورد ن یورط یفیتبا ک يهاواکسن یدتول یتظرفرازي است و موسسه  یانهخاورم

هاي گوشتی مورد (. تعدادي از واکسن هاي تولیدي مؤسسه رازي که در واکسیناسیون جوجه1391رازي، آذر 

 ستفاده قرار می گیرند به شرح ذیل است. ا

 

 ()گامبورو یاکسن بورس عفونو -1

 : واکسن ترکیبات
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، کشت داده شده در تخم  IBD071IRیة)گامبورو( سو یبورس عفون ینترمدییتا یروسو يواکسن محتو ابن

 د.باشیم یروس،و EID50  5/2 10 یارحداقل ع يدار است. هر دز واکسن دارا ینجن  SPFيهامرغ

 :و نوع واکسن شکل

 .است یوفیلیزهبه صورت ل یافته،حدت  یفزنده تخف واکسن

  :ي استفاده می شوداسپر یدنی و روشآشام ، آبدر چشم یچکان این واکسن به یکی از سه روش قطره

 :الزم یاطاتو احت هاتوصیه

 نمود.  یزد تجوبه بع یهفتگ یکتوان از سن  ی، واکسن را ميمادر يباد یآنت یاربا توجه به ع -

 .باشد یازن یناسیون یادآوردر منطقه ممکن است به واکس یماريب یتبر اساس وضع -

دو واکسن  یکوب یهما یمخلوط نکرده، فاصلة زمان یگرزندة د ياز واکسن ها یچ یکواکسن را با ه ینا -

 .شود یتمتفاوت، رعا

  :ينگهدار شرایط

ماه پس از  11واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يحمل و نگهدار و دور از نور گرادیدرجة سانت 2-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 : بنديبسته

 .شودیبا برچسب مشخصات عرضه م يدز 2333و  1333 هايیالواکسن در  و این

 (H9N2) یروغن يواکسن آنفلوانزا -2

 یروغن یاورماده محافظ و  ی،منشا بومبا  (H9N2) یورط يفعال شده انفلوانزا یرغ یپسروت يواکسن حاو این

(ISA70) است. 

 :و نوع واکسن شکل

 یکشته به صورت روغن واکسن

 :و نحوه مصرف دز

 .یدکن یقگردن تزر یهدر ناح یرجلدياز واکسن را به صورت ز یترل یلیم 2/3هر قطعه مرغ،  يازا به
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 :الزم یاطاتو احت هاتوصیه

 یزانتا با کاسته شدن از م یدقرار ده یخچالاز  یروندر ب یکوب یهوع ماقبل از شر یقهواکسن را چند دق یالو -

 .یردانجام گ یبه راحت یناسیونواکس یسکوزیته،و

 .یدکن یترا رعا یلاستر یطشرا یق،درموقع تزر -

 :ينگهدار شرایط

پس از  سال 2واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يگراد و دور از نور حمل و نگهدار یدرجه سانت 2-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 :بنديبسته

 .شودیهمراه با برچسب مشخصات عرضه م یتريل یلیم 213 يها یالواکسن در و این

 H-120 یهسو یورط یعفون یتاکسن برونشو -3

 :واکسن ترکیبات

 یپسروت H-120یة)سو یعفون یتحدت داده شدة برونش یفتخف یاربس یروسو يواکسن محتو ینا

 است. دارینجن SPF يهامرغکشت داده شده در تخم (ستماساچو

 :و نوع واکسن شکل

 .است یوفیلیزهبه صورت ل یافتهحدت  یفزنده تخف واکسن

 :و نحوة مصرف دز

 ، آبدر چشم یچکان به یکی از سه روش قطره یهفتگ یکاز سن  یورط يواکسن در تمام گله ها ینا -

 یکوب یهما یروزگ یکتوان پرندگان را در  یم ي. در موارد اضطرارشود یم یهتوصي اسپر یدنی و یا روشآشام

  دارد یادآوربه  یازواکسن ن ینکرد. ا

 :الزم یاطاتو احت هاتوصیه

دو واکسن  یکوب یهما یمخلوط نکرده، فاصلة زمان یگرزندة د ياز واکسن ها یچیکواکسن را با ه ینا -

 .شود یتمتفاوت، رعا
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  :یعوارض جانب-

 یریتبا مدیی هادر گله یامثبت هستند و  یکوپالسماکه از نظر ما یپرندگان یکوب یهرد پس از ماحتمال داا

 .مشاهده شود یو زود گذر تنفس یفخف یارناکارآمد، عوارض بس یبهداشت

 :ينگهدار شرایط

از ماه پس  11واکسن تا  یطشرا ینشود.در ا يگراد و دور از نور حمل ونگهدار یدرجة سانت 1-1 يدر دما

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 : بنديبسته

 .شودیبا برچسب مشخصات عرضه م يدز 2333و  1333 يها یالواکسن در  و این

 + برونشیت( B1)نیوکاسل H120-B1 واکسن دوگانه -1

 :واکسن یباتترک

-H) یعفون یتشده برونشدادهحدت  یفتخف یروسو و  B1یهسو یوکاسللنتوژن ن یروسو يواکسن حاو این

 ياست. هر دز واکسن حداقل دارا دارینجن SPF يهاماساچوست( کشت داده شده در تخم مرغ یپسروت120

 .باشدیم یعفون یتبرونش یروسو EID50 5/3 10 و یوکاسلن یروسو EID50 5/6 10 یارع

 :و نوع واکسن شکل

  .است یوفیلیزهبه صورت ل یافته،حدت  یفزنده تخف واکسن

 :و نحوه مصرف دز

 يو گله ها یدر مرغان بوم یعفون یتو برونش یوکاسلن یماريب یهعل یهفعال اول يساز یمنا يواکسن برا این

 .شده است یهته یورط یصنعت

توان  یم ي. در موارد اضطرارشودیم یهتوص یهفتگ یکاز سن  یورط يواکسن در تمام گله ها ینا -

 ، آبدر چشم یچکان ه یکی از سه روش قطرهد این واکسن بکر کوبییهما یروزگ یکپرندگان را در 

 ي می تواند استفاده شود.اسپر یدنی و روشآشام

  :یجانب عوارض
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 یریتبا مد يهادر گله یامثبت هستند و  یکوپالسماکه از نظر ما یپرندگان یکوب یهاحتمال دارد پس از ما

 .شودیروز برطرف م 2-3بعد از مشاهده شود که  یو زود گذر تنفس یفخف یارناکارآمد، عوارض بس یبهداشت

 :ينگهدار شرایط

 .شود يگراد نگهدار یدرجه سانت 2-1 يدما در

 :يبند بسته

 .شودیبا برچسب مشخصات عرضه م يدز 2333 يهایالواکسن در و این

 و آنفلوانزا یوکاسلواکسن دوگانه ن -1

 :واکسن ترکیبات

فعال شده  یرغ یپو سروت یبا منشا بوم (H9N2) ریوط يفعال شده انفلوانزا یرغ یپسروت يواکسن حاو این

 .است (ISA70) یروغن یاور، ماده محافظ و  (V4)یوکاسلن

 :و نوع واکسن شکل

 یورط  (H9N2) يو انفلوانزا یوکاسلن یمارياز ب یريگ یشپ ی، برايکشته به صورت روغن واکسن

 

 :و نحوه مصرف دز

 .یدکن یقگردن تزر یهدر ناح یرجلدين را به صورت زاز واکس یترل یلیم 1/3هر قطعه مرغ،  يازا به

 .مشاهده شود یقمدت کوتاه در محل تزر يواکسن برا یاياست بقا ممکن :یجانب عوارض

 :ينگهدار شرایط

سال پس از  2واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يو دور از نور حمل و نگهدار گرادیدرجه سانت 2-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 :بنديبسته

 .شودیهمراه با برچسب مشخصات عرضه م یتريل یلیم 213 يها یالواکسن در و این

 یروغن یوکاسلواکسن ن -6
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 :واکسن ترکیبات

 (ISA70) یروغن یاورماده محافظ و  ی،با منشا بوم (V4) یوکاسلفعال شده ن یرغ یپسروت يواکسن حاو این

 .است

 :و نوع واکسن شکل

 یورط یوکاسلن یمارياز ب یريگ یشپ ی، برايت روغنکشته به صور واکسن

 :و نحوه مصرف دز

 .یدکن یقگردن تزر یهدر ناح یرجلدياز واکسن را به صورت ز یترل یلیم 2/3هر قطعه مرغ،  يازا به

 .مشاهده شود یقمدت کوتاه در محل تزر يواکسن برا یاياست بقا ی: ممکنجانب عوارض

 :ينگهدار شرایط

سال پس از  2واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يو دور از نور حمل و نگهدار گرادیه سانتدرج 2-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 :بنديبسته

 .شودیهمراه با برچسب مشخصات عرضه م یتريل یلیم 213 يها یالواکسن در و این

 B1 یهسو یوکاسلواکسن ن -7

 : واکسن ترکیبات

دار  ینجن SPFيکشت داده شده در تخم مرغ ها B1 یهسو یوکاسلژن نلنتو یروسو يواکسن محتو این

 .باشد یم یروس،و  EID506 10  یارع ياست. هر دز واکسن حداقل دارا

 :و نوع واکسن شکل

 .است یوفیلیزه، به صورت ل یافتهحدت  یفزنده تخف واکسن

 یهته یورط یصنعت يهاو گله یومدر مرغان ب یوکاسلن یماريب یهعل یهفعال اول يساز یمنا يواکسن برا این

  .شده است

 :و نحوة مصرف دز
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می شود. این واکسن به یکی از سه روش  یهتوص یروزگ 1 - 7در سن  یورط يهاتمام گله يواکسن برا ینا -

 ي می تواند استفاده شود.اسپر یدنی و روشآشام ، آبدر چشم یچکان قطره

 :الزم یاطاتو احت هاتوصیه

در  یامثبت هستند و  یکوپالسماکه از نظر ما یپرندگان ی،کوب یهتمال دارد پس از ماحا :یجانب عوارض

 .مشاهده شود یو زود گذر تنفس یفخف یارناکارآمد، عوارض بس یبهداشت یریتبا مد يهاگله

  :ينگهدار شرایط

ماه پس از  11واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يو دور از نور حمل و نگهدار گرادیدرجة سانت 1-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

  :بنديبسته

 .شودیبا برچسب مشخصات عرضه م يدز 1333و  2333 يها یالواکسن در  و این

 السوتا یهسو یوکاسلواکسن ن -1

 : واکسن ترکیبات

ر داینجن  SPFيالسوتا، کشت داده شده در تخم مرغ ها یةسو یوکاسللنتوژن ن یروسو يواکسن محتو ابن

  باشدیم یروس،و  EID50 106 یارحداقل ع ياست. هر دز واکسن دارا

 :و نوع واکسن شکل

 .است یوفیلیزهبه صورت ل یافته،حدت  یفزنده تخف واکسن

  :مصرف موارد

  .استشده یهته یورط یصنعت يهاو گله یدر مرغان بوم یوکاسلن یماريب یهفعال عل سازيیمنا يواکسن برا

  :و نحوة مصرف دز

 .شودیم یهتوص یهفتگ 2از سن  یورط يهاواکسن در تمام گله ینا -

می شود. این واکسن به استفاده  B1  یةسو یوکاسلواکسن ن یهاول یحواکسن دو هفته پس از تلق ینا معموالً

 ي می تواند استفاده شود.اسپر یدنی و روشآشام ، آبدر چشم یچکان یکی از سه روش قطره
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  :ينگهدار شرایط

ماه پس از  11واکسن تا  یطشرا ینشود. در ا يو دور از نور حمل و نگهدار گرادیدرجة سانت 1-1 يدما در

 .قابل مصرف است یدتول یختار

 : بنديبسته

 .شودیبا برچسب مشخصات عرضه م يدز 1333و  2333 هايیالواکسن در و این

 

 هاهفت نکته مهم و کلیدی در مورد انواع واکسن

 .شده باشد یهته یرسم یعاز شبکه توزها این است که واکسن باید بل توجه در مورد انواع واکسناولین نکته قا

 .یدحاصل کن یناناز سالمت گله اطم یکوب یهقبل از مادومین نکته، 

 انجام گیرد.گله  یکرندگان درکلیه پزمان به طور همانجام واکسیناسیون االمکان  یحتسومین نکته، 

 . مصرف شوددر کوتاهترین زمان ممکن  سن آماده شدهواکچهارمین نکته، 

 ید.حرارت قرار نده یاو  یدخورش یمهرگز واکسن را در معرض نور مستقپنجمین نکته، 

 .ممنوع استآن مصرف  یختار يپس از انقضا یواکسنهر نوع مصرف ششمین نکته، 

به طور کامل مصرف  یولیا کشته(  )واکسن زندهکه باز شده  ییها یالو یاو  یخال يها یالوهفتمین نکته، 

 .مناسب معدوم شوند یوهبه ش یداند بانشده
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 منابع مورد استفاده

و  .علوممرغداران تعاونی شرکتهاي در موفقیت تأثیر آموزش ارزیابی .(4984). صفریش. . و ،ا.مامینی

 .17ـ  21 ص دوم شماره جلد ششم طبیعی و منابع کشاورزي فنون

(. تحلیل تلفات 4931بیکی، م.، طیبی، ا.، هاشمی، م.، ابدالی نیا، م. و ظفری، مسعود. )

به روش رگرسیون الجیستیک. فصلنامه تحقیقات  1392مرغداریهاي گوشتی استان قم در سال منتهی به مهر 

 .11-11، ص 1کاربردي علوم دامی، شماره 

ید در بخش طیور کاهش یافته است، بازتاب اخبار دام و . بهره وري عوامل و نهاده هاي تول(4989).بی نام

 .9، صفحه 13، شماره 1393شهریور  مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور،  دامپروري در مطبوعات،

بر  یسود مبتن ییو کارا يسودآورتحلیل (. 4939توکلی، م.، موسوی، س. ن. و طاهری، ف. )

، ص 3، شماره 6. تحقیقات اقتصاد کشاورزي، جلدفارس استان يمرغدار يدر واحدهایطی مح یستمالحظات ز

11-39. 

سهم عوامل هزینه اي مؤثر بر  یینتع (.4931حسینی، س.ع.، کوچک زاده، م. و سید ابادی، ح. ر.  )

. تولیدات دامی، چندشاخصه در استان تهران یريم گیبا روش تصم گوشتی مرغ یلوگرمهر ک ةتمام شد یمتق

 .11.- 11 ، ص1شماره  ،17دوره 

 یور.گروه دارویی کیمیا فامبراي پرورش موفق ط یاتیبهداشت آب امري ح. (4931چراغچی باشی، م. )

http://kf-group.ir/?p=1120 

 تغذیه کاربردي طیور.(. 4931شرکت داروسازی کیمیا فام )

http://www.kimiafaam.com/a/food.php 

هاي .  مقایسه عملکرد صفات تولیدي آمیخته(4981یعتمداری، ف، رضائی، م، و لطف الهیان، ه. )شر

 .61 – 71، صفحات 67تجاري جوجه گوشتی، مجله پژوهش وسازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 

 . نقش بهینه سازي تجهیزات آبخوري و دانخوري در عملکرد مرغداریها. صنعت(4982)شیوازاد، م. 

 .39 -11، صفحه 92مرغداري، شماره 

http://kf-group.ir/?p=1120


41 

 

تاثیر برنامه هاي نوري متفاوت بر  (.4931، ر. )واعظ ترشیزی، م. ا. و کریمی ترشیزی، م.، رحمانی

نشریه پژوهشهاي علوم . هاي گوشتی سویه آرینهاي عملکرد، ویژگی هاي الشه و هزینه تولید در جوجهشاخص

  .223-221ص ، 3، شماره 3جلد ، دامی ایران

 شبکه خبري و اطالع رسانی اینترنتی صنعت مرغداري و دامپروري. . آب و مرغداري(4931رحیمیان، ی.)

http://www.itpnews.com/sayr-danstny-ha/ab-v-mrghdary.aspx?Itemid=346 

سیناسیون در طیور. مؤسسه تحقیقات و راهنماي واکسن و واک(. 4988. )4عبداشاه، م. و حاجی زاده، 

 صفحه. 219اکسن و سرم سازي رازي،
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