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 گوشتی های جوجه پرورش

 گوشتی های جوجه در گرمايی تنش مديريت 

 رطوبر   برا  شرراي   اين شدن همراه كه شود مي گوشتي طيور مزارع در تلفات افزايش موجب ، پرورش باالي دماهاي

 بره  ، امرر  ايرن  كه گذاشته تاثير ندهرپ آرامش بر ، گرمايي تنش. باشد داشته پي در بدتري اثرات تواند مي ، باال نسبي

 اثرر  در كه ، مرگ با مقابله براي گوشتي هاي جوجه ، گرمايي تنش بروز هنگام به. گردد مي منجر توليد بازدهي كاهش

 تنظري   برراي  زيراد  فعالير   تحمر   به ناچار ، هدد مي رخ بدن اضافي حرارت كردن خارج براي پرنده وقفه بي تالش

 ژنيتيكي هاي توانمندي تمامي اغلب شرايطي، چنين در بنابراين. هستند گرم شراي  با شدن سازگار منظور به گرمايي

  .شود نمي نمايان ، محصول توليد در گوشتي هاي جوجه

 گوشتی های جوجه پرورش دوره اوائل در آمونياک کنترل و دما مديريت

 ايرن  در اگر. دارد  اهمي  بسيار گوشتي جوجه پرورش اواي  روز چهارده تا ده در آمونياك توليد كنترل و دما مديري 

 دوره طرول  در غذايي تبدي  ضريب و يافته كاهش رشد سرع  ببينند آسيب ها جوجه ضعيف گرمادهي دلي  به دوره

 .كرد جبران دوره آخر تا توان نمي را دوره اين در تبدي  ضريب در افزايش اين. ياف  خواهد شافزاي پرورش

 گوشتی های جوجه توليدی عملكرد بر جيره ليزين سطح و( رشد) پايانی - آغازين جيره تغذيه مدت تاثير

 عملكررد  برر  پايراني  و آغرازين  جيرره  تغذيه زمان و ليزين آمينه اسيد مختلف سطوح اثر تعيين منظور به تحقيق اين

 جيره تغذيه مدت ، اول فاكتور. شد انجام تصادفي كامال قالب در 2*2*2 فاكتوري  آزمايش يك در گوشتي هاي جوجه

 آزمرايش  تيمارهراي  از يك هر به. بود جيره ليزين سطح ، سوم فاكتور و پاياني جيره تغذيه مدت ، دوم فاكتور آغازين،

 براي ، 803 راس سويه گوشتي خروس جوجه قطعه 262 تعداد منظور اين براي. ياف  اختصاص اي قطعه 61 گروه چهار

.  گرفر   قرار بررسي مورد روزگي 94 تا 0 و 92 تا 0 دوره در آنها توليدي عملكرد و ياف  پرورش بستر روي بر روز 94

 معنري  اثر مصرفي پروتئين بازده و مصرفي پروتئين ، وزن افزايش بر آغازين جيره تغذيه زمان روزگي 92 تا 0 دوره در

 تغذيره  زمان. شد انرژي بازده و مصرفي انرژي ، خوراك تبدي  ضريب خوراك، مصرف افزايش باعث ولي نداش  داري

 هزينره  كاهش و زنده وزن افزايش باعث ليزين سطح افزايش. نداش  داري معني اثر ها جوجه عملكرد بر پاياني جيره

 زمران  كاهش همچنين. نداش  داري معني اثر آزمايش هاي فراسنجه ديگر بر ولي. گرديد توليدي گوش  كيلوگرم هر

 زود شرروع  ولري . روزگينداش  94 تا دوره در آزمايش هاي فراسنجه بر داري معني اثر روز 69 به آغازين جيره تغذيه

. شد مصرفي خوراك هزينه و پروتئين راندمان و مصرفي پروتئين بهبود باعث روزگي 82 در پاياني جيره تغذيه هنگام

 هرا  جوجه وزن افزايش باعث تحقيقات، ملي انجمن توصيه ، درصد 662 مقدار به جيره ليزين آمينه اسيد سطح افزودن

 درصرد  662 مقردار  بره  ليرزين  افزودن. نداش  داري معني تاثير ها فراسنجه ديگر بر ولي شد روزگي 94 تا 0 دوره در

 .نداش  داري معني تاثير الشه تركيبات ساير بر كه صورتي در شد، الشه وزن بهبود سبب شده توصيه
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 گوشتی مرغ کيفيت در تغذيه اثرات

 كه چند هر. اس  شده متمركز طيور بدن تركيب و كارايي ارتقاي روي بر عمدتاٌ طيور علوم در تحقيقات حاضر حال در

 اهمير   حائز ميان اين در نيز اي تغذيه عوام  نقش ولي اند بوده ژنتيكي انتخابهاي دنبال به اغلب حاص  هاي پيشرف 

 هراي  گوناگوني به مقاله اين در. دارد مرغ گوش  كيفي خصوصيات روي بر سزايي به تاثير تغذيه اين، بر عالوه. باشد مي

 .اس  شده اشاره اي تغذيه عوام  با ارتباط در گوشتي مرغ كيفي  احتمالي

 گوشتی های جوجه تغذيه در کند سرعت با نشاسته هضم

 و نحوه با رابطه در مجددي بازنگري نيازمند ، گوشتي هاي جوجه براي نويسي جيره در طيور، تغذيه متخصصان شايد  

 برراي  طيرور  تغذيره  متخصصران  چنرد  هر. باشند غذايي هاي جيره انرژي كننده تامين اصلي منابع ارزيابي چگونگي

 واين نمايند مي توصيه همواره را سريع هض  قابلي  با مغذي مواد از استفاده ، انتظار مورد اقتصادي منافع به دستيابي

 هلنرد  در شده انجام آزمايشات اما. اس  شده پذيرفته مرغداران از بسياري براي متدوال عقيده يك صورت به مطلب

 جوجره  عملكررد  بهبود و گوارش دستگاه در نشاسته پايين پذيري تجزيه سرع  بين احتماال كه اس  كرده پيشنهاد

 .دارد وجود نزديكي ارتباط گوشتي هاي

 سير عصاره کمك به بيشتر نر گوشتی های جوجه ايجاد

 طري  در نرر  گوشرتي  هراي  جوجه جمعي  افزايش سبب تكام  اوليه مراح  در ها جوجه جنين به سير عصاره تزريق 

 . اس  گرديده خاورميانه در شده انجام آزمايش

 پرائين  تبردي   ضرريب  و ميكنند رشد تر سريع ماده گوشتي هاي جوجه به نسب  نر گوشتي هاي جوجه كه آنجايي از

 محققرين .  گيررد  صورت شده هچ نر هاي جوجه جمعي  افزيش جه  هايي كوشش كه نيس  آور تعجب ، دارند تري

 محرك.  دادند قرار مقايسه مورد ها جوجه جنسي  تغيير در را ديگر گياهي محرك چندين و سير عصاره نسبي اثرات

 . اند شده ماده جنس گوشتي هاي جوجه در بيضوي غدد رشد سبب ابتدايي هاي هفته در گياهي هاي

 تلقريح  روزگري  2 سرن  در(  شراهد  گروه عنوان به مقطر آب نيز و)  كننده محرك تركيبات از يكي توس  مرغها تخ 

 نسرب  .  شدند داده پرورش هفتگي 3 سن تا و شدند جنسي  تعيين حاصله هاي جوجه ، آوري جوجه هنگام و شدند

 سبب سير عصاره.  بود آزمايشي اي گروه ساير از كمتر مشخص طور به كه بود 6 به 6/6 كنترل گروه در ماده به نر جنس

 در.  يافر   افرزايش  6 به 2 تا نسب  اين ديگر گياهي هاي محرك از استفاده هنگام در كه گرديد 6 به 1/2 نسب  ايجاد

 .نشد مشاهده هفتگي 3 سن تا گوشتي هاي جوجه عملكرد يا اندام در تغييري هيچگونه گروهها اين
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 گوشتی جوجه ابتدايی سنين تغذيه 

 شرروع  اگرر  ديگر عبارت به دارد پرورش دوره پايان در گله عملكرد بر زيادي تاثير تخ  از خروج از پس جوجه تغذيه

 شرود  مري  توليرد  وزني نظر از يكنواخ  اي گله تنها نه باشد توام صحيح و مناسب مديري  و تغذيه با اي گله پرورش

 رعاير   امر اين در موفقي  براي لذا شد خواهد بهينه نيز تلفات ميزان و غذايي تبدي  ضريب نظر از آن عملكرد بلكه

 كره  اسر   اين مطرح سوال حال اس  برخوردار اي ويژه اهمي  از پرورش اول هفته در ويژه به مديري  و تغذيه اصول

 ؟ اس  كدام پرورش اول ساع  93 در تغذيه صحيح اصول

 گوشتی های جوجه يكنواختی

 دراين باشد مي ممكن هزينه كمترين با يافته رشد خوب و يكنواخ  اي گله توليد گوشتي جوجه دهنده پرورش هدف

 درصد 20 كه دارند گاليه مرغداران اغلب مينمايد ايفا سود باالترين به يابي دس  در مهمي نقش گله يكنواختي معادله

 كره  مرغداري شراي  اين تح  باشند مي كيلوگرم 3/6 آنها درصد 30 آنكه حال داشته وزن كيلوگرم 9/6 تنها آنها گله

 . دهد مي دس  از را زنده وزن كيلوگرم 30 اس  پرنده 6000 شام  اي گله داراي

 گوشتی جوجه پرورش در رطوبت و آب اهميت

 تشركي   اصرلي  مرواد  از يكري  اند گرفته منشا خزندگان از تكاملي سير در كه هستند خونگرم داران مهر از پرندگان 

 از درصد 00 حدود و بوده بدن سازنده جز بزرگترين و مغذي ماده حساسترين آب باشد مي آب پرندگان بدن ي دهنده

 سرلولي  خارج مايع صورت به درصد 80 و سلولي داخ  از درصد 00 حدود ميزان اين از دهدكه مي تكسي  را بدن ك 

 هنگرامي .  گرردد  مي بدن متابوليس  ك  در اختالل باعث حد از بيش اختالف و باشد تعادلي بايد رابطه اين و باشد مي

 جوجره  زدن بار هنگام دارد اختيار در رطوب  درصد 00 حدود ، هچري دستگاه داخ  شود مي خارج تخ  از جوجه كه

 داخر   به ورود هنگام و دارد گيري چش  كاهش رطوب  ميزان اين حم  هاي جعبه در آنها گرفتن قرار و كردن جدا ها

.  دارد اخرتالف  بسريار  هچرري  بره  نسب  رطوب  ميزان منطقه هوايي و آب شراي  و سالن باز فضاي به توجه با سالن

 اشرتها  زيررا  دهند وفق جديد محي  با را خود بتوانند ژنتيكي نظر از ها جوجه كه آورد فراه  را شرايطي بايد بنابراين

 مروارد  كرردن  رعاي  منظور همين به باشد مي جوجه سالم  از حاكي و اس  برخوردار خاصي اهمي  از اول هفته در

 . اس  برخوردار خاصي اهمي  از ذي 

 . گردد فراه  بايد روز شبانه ساع  29 طول در آشاميدني آب به دسترسي -6

 . شود گرفته نظر در بايد اضافي آبخوري ، پرورش دوره اول روز چهار براي -2



4 
 

 ي مشراهده  برا  نمرود  گيرري  اندازه كنتور بوسيله يا و دستي صورت به مرتب طور به بايستي را مصرفي آب ميزان -8

 . شد بيماري به مشكوك توان مي آب مصرف مقدار در ناگهاني تغييرات

 گرفتره  نظرر  در گراد سانتي درجه 26 از باالتر جه در يك هر ازاي به آب افزايش صد در 2/1 حدود دما رفتن باال با -9

 افرزايش  هوا حرارت درجه وقتي بنابراين كند مي پيدا افزايش رطوب  حفظ در آن ظرفي  شود مي هواگرم وقتي شود

 منرابع  زيررا  شوند مي روبرو روطوب  كمبود با اول هفته و پايين سن در ها وجوجه يافته كاهش نسبي رطوب  يابد مي

 كرردن  اسپري با يا و پاش مه از توان مي مشك  اين رفع براي باشد مي مدفوع همچنين و بازدم از طيور از رطوب  دفع

 سرالن  وس  در ها جوجه اسقرار مح  سال گرم فصول در اس  بهتر رساند استاندارد حد به را رطوب  ها ديواره به آب

 را سرالن  طررف  يرك  سرالن  سررد  فصول در و كرد خيس اسپري وسيله به را دوطرف ودرهر ديوارها سالن كف و بوده

 . نمائيد جبران را كمبود اين حاص  بخار و شعله روي بر آب قراردادن با يا و اسپري وسيله به و كرده محفوظ

 سانتي درجه 62 حداق  اول روزهاي براي آب دماي بهترين و باشند پر ها آبخوري بايد سالن به جوجه ورود از قب  -2

 كمترر  حساسري   ايرن  گوشتي هاي جوجه سن افزايش و شدن بزرگ با باشد مي گراد سانتي درجه 22 وحداكثر گراد

 . شد خواهد

 قررار  توجره  مرورد  كامال بايد و بوده موثر گله توليد بر كه اس  آب در موجود عوام  تمام برگيرنده در آب كيفي  -1

 مورد مدام آب كيفي  ريزي جوجه از قب  اس  الزم بنابراين ميكروبي آلودگي نظر از چه و امالح تراك  ازنظر چه گيرد

 درايرن  دهرد  مري  كراهش  شديدا را گله كيفي  و توليد كه اس  شور انقدر آب خاصي مناطق در.  گيرد قرار سنجش

 آب ورود دهنده نشان آب در ميكروبي آلودگي هرگونه وجود باشد الزم جيره نمك از مقداري حذف اس  ممكن مواقع

 . اس  آب منبع به سطحي هاي

 منبع :

 آهنگری جعفری يوسف دستار، بهروز: راهنمايی به نو؛ قلعه راشكی مهدی

 


