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 یدر برخبرخورد با منقار  یوه هایمربوط به ش ییتهایان بوجود آمده محدودیمشتر احساساتکه در  یراتییبا توجه به تغ

 ینینوک چکامل ) منقار  .است یدر حال بررسز ین یگرید اریبس یکشورهاکشورها مطرح شده است و توسط 

و مراتع آزاد  یمرغدار ین عمل داوطلبانه به  گله هایاست و ا یه اروپا اجباریک اتحادیارگان ی( در گله هانشده

  ابد.ی یگسترش م ، یمشتر توسط یشتریب

ر یشده دارد . در سند ز ینینوک چ یهانسبت به گله یشتر یازمند توجه بینشده ن ینیکه نوک چ ییهات گلهیریدم

ه و متخصصان سالمت مورد توجه قرار یران مزرعه، متخصصان تغذید توسط مدیاست که بااشاره شده ییهابه بخش

 رند.ینشده  مد نظر قرار گ ینیچ نوک یهات گلهیرید در مدیوجود دارند که با یعوامل مهم رند.یگ

 

 

• Pullet quality  

• Lighting  

• Ventilation  

• Environment  

• Feeding system management  

• Nutrition and diet nutrient specifications  
 

 

The goal for rearing flocks with full beaks is  

to transfer the hens with excellent feather  
cover, good behavioral attributes, good body weight, and 

high body weight uniformity with good overall body 

condition.The better overall  

condition a pullet flock is going into transfer,  
the better its behavior and feather condition will 

be throughout the lay period.  

Figure 1. Mortality (%): Average of two fully beaked  
flocks (50.4 weeks in lay).  

ن به یال یها یته هایوار ز نقش دارد.یک نینشده است اما ژنت ینینوک چ  یهات در گلهیاز موفق یت مولفه مهمیریکه مد یدر حال

ر یدر مجموعه اخ . ل ندارند رفتار پرخاشگرانه را در حوادث استرس زا بروز دهندیهستند و تما یآرام و اجتماع یاژهیطور و

 یر قابل توجهیمنجر به مرگ و م نشده  ینینوک چ ین قهوه ایال یها یهاعملکرد گله یابیارز 1,2 ، یو دانشگاه یقات داخلیتحق

  (.1گر شد )شکل ید یبه نژادهانسبت  ین ترییپا

 آنها داشته باشد. یآت یبر رفتار پرندگان درزندگ یر قابل توجهیتواند تأث ی، م گرددیکه در دوران پرورش اعمال م یتیریمد

 داشته یو آرام یاجتماع یز رفتارهاین یل دارند که در دوره تخمگذاریو آرام بودند تما یاجتماع یکه در دوره پرورش یپرندگان

ن رفتارها یل به حفظ ایداشته اند تما یدر دوران پرورش یناآرام و ضد اجتماع یکه رفتارها یکه آن دسته از پرندگان یباشند در حال

 ز دارند . ین یدر دوران تخمگذار

 :که در رفتار خوب گله نقش دارند یعوامل
 خوب با انسجام و رفتار بهتر گله مطابقت دارد یکنواختی: یکنواختی. 

 در که یعوامل است یتخمگذار دوره طول در استرس مستعد شتریب ، یتخمگذار زمان در فیضع یپرها با یا پرنده: پر پوشش 

انتقال از جوجه به  یبرا . یکنواختی و یکل استرس ، تیریمد ، یماریب ، هیتغذ ، مناسب رشد  از عبارتند دارند نقش پر تیفیک

د در طول دوره یها بان پوشش پر  ، پولتیدن به بهتریرس یرند برایگ یقرار م یزیپررله پوشش پر بالغ ، پولت ها تحت سه مرح

 از هر گونه استرس باشند.  یپر سالم و عار  ی، دارارشد 

 ترند. یدارند و اجتماع یشوند، استرس کمتریک میتر تحر،کم یخارج یهاکه به خاطر محرک یی: شهرهایطیط محیشرا 

 

  نشده ینیچ نوک یهاگله تیریمد

 

 پولتها تیفیک 

 یروشنائ 

 هیتهو 

 طیمح 

 یا هیتغذ ستمیس تیریمد 

 هیتغذ و یغذائ رهیج اتیخصوص  

 ت پولتها یفیک

 4/05 هفته )  نشده ینیچ نوک گله دو نیانگیم: (%) ریم و مرگ 1 شکل

 (یتخمگذار

نشده  ینی) نوک چکامل منقار با گله پرورش از هدف

 یهایژگیو ،یعال پر پوشش با هامرغ انتقال ،( 

 با باال وزن یکنواختی و بدن خوب وزن خوب، یرفتار

ت یاست. هرچه وضع مناسب بدن  یت کلیوضع

حال انتقال بهتر باشد ، رفتار  ک گله پولت دری یکل

بهتر خواهد  یت پر آن در طول دوره تخمگذاریو وضع

 بود.
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   یمرتفع در سالن پرورش یک سکویاستفاده از  – 2شکل 
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 یروشنائ
بدن و رشد پر در قسمت  یت از وزن کلیپولت در حما یبرنامه نور 

وجود  یهر برنامه نور یبرا یسه مولفه اصلاست  یعقب ضرور
 ک یه ، زمان ثابت و تحریهش اولدارد : کا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوجه ها  یمتناوب برا یبرنامه نور – 3شکل 
 

ن آوردن قدم به قدم یپائ و مرحلهمتناوب  یبرنامه نور

 یبرنامه روشنائ

استفاده  یهفتگ 2تا  5د از سن یجوجه ها با یمتناوب برا یبرنامه نور

را  یکیو تار یروشنائ ی( چرخه دوره ها 3ن برنامه ) شکل یا شود. 

 24استراحت جوجه ها در طول هر دوره  یدهد که دوره ها ینشان م

ت گله هماهنگ یاستراحت و فعال یرفتارهاکند .  یساعته را فراهم م

ساعته  24)  یتم شبانه روزیک ریکه جوجه ها هنوز  یاز آنجائشوند یم

شود تا متناسب اصالح  یتواند طوریمتناوب م ی( را ندارند ، برنامه نور

ک، یدوره تار ۶تا  3ن ین است که بیه ایتوص فارم باشد . یبا برنامه کار

در  یهاگله یتواند برایهر کدام فراهم شود، که م یساعت برا 2تا  1از 

  ق داده شود.یدر طول روز تطب یعیمعرض نور طب

 ان برنامهیلوکس باشد که تا پا 05تا  45د یبا یروزگ 5 - 3شدت نور از 

 - 15هفته، شدت را به  4پس از  ابد.یلوکس کاهش  20متناوب به  ینور

 د.یک ادامه دهیهفته قبل از تحر 2د و تا یلوکس کاهش ده 10

به حداقل رساندن استرس  یو بدون چشمک زدن برا LEDد یبا المپها

  باشد:

 

 

 

 

ساعت  ۶ساعت نور ثابت با  1۱متناوب،  یان برنامه نوریپس از پا

 ییبرنامه روشناوردن قدم به قدم ن آییپا مرحلهد و یجاد کنیا یکیتار

دن به طول یرس یبرا یامرحله آهستهک برنامه یاز . دیرا شروع کن

.دیهفته استفاده کن 12تا  15ساعت در روز تا  12تا  15

 دوره طول تمام در یکاف بستر یفضا که دیکن حاصل نانیاطم 

 رفتار به منجر تواندیم بستر یناکاف مقدار باشد شده نیتام یپرورش

 . شود یتخمگذار مرحله در بعدا   پرها زدن نوک

 و یصوت یمحرکها تابع یپرورش دوران در پولتها طیشرا 

 مانند(   یکیمکان یزهاینو)  یکیمکان یصداها.  است یریتصو

 در پرنده کردن یشرط یبرا یخوب روش هیتغذ ستمیس یانداز راه

 در ویراد زا استفاده. است یخود به خود یصدا و سر برابر

 رانیمد. کند یم آشنا اصوات با را پرندگان ، یپرورش  یسالنها

 راه پرندگان انیم در سالن داخل در مکرر طور به یستیبا ها گله

 رنگ مداوم رییتغ. دهند عادت یانسان تماس به را هاآن تا بروند

 یم کمک یینایب یها محرک جادیا در پرندگان به زین کفش و لباس

 .کند

 سالن در استفاده مورد مبلمان و زاتیتجه با را پرندگان رشپرو 

 و دیکن فراهم یپرورش سالن در یکاف لوازم. دیکن سازگار تخمگذار

 شود،یم استفاده  تخمگذار سالن در که یا هیتغذ ستمیس همان از

 یستمهایس در اغلب یا رهیزنج هیتغذ یستمهایس .دیکن استفاده

 با رایز رندیگ یم قرار استفاده مورد یمرغدار و آزاد پرورش

 یمعرف نیبنابرا ، هستند همراه خوراک کمتر رفت هدر و انتخاب

 .  باشدیم موثر یپرورش یسالنها زاتیتجه با یآشنائ در ستمیس نیا

 مواد ، وآب دان با مرتفع یسکوها با پرندگان  طیمح یساز نهیبه 

 غبار و گرد جهت ییحمامها و زدن نوک جهت ییبلوکها و یغذائ

 تواندیم زاتیتجه نیتام و یساز یغن نیا(.  یخاکباز یحمامها) 

 را پرنده نیپائ سن از یستیبا و کند یریجلوگ پر به زدن نوک از

 ( 2 شکل.)  کرد آشنا طیشرا نیا با

 یخور دان نیتام یبرا شده هیتوص زانیم با را پرندگان ، 

 رساندن حداقل به یبرا یکاف بستر یفضا و  یآبخور

  .  دیکن فراهم استرس

 تا یکنواختی و یساز یشرط ، بدن مطلوب وزن به دنیرس 

 باالتر گرم 105 تا 155 دیبا بدن وزن.  یپرورش دوره انیپا

 .  باشد یکنواختی درصد ۱0 با یهفتگ 1۱ در نژاد هیتوص از

 3000-5000  ین در دوران پرورشیکلو    

 2700-3000 ین در دوران تخمگذاریکلو 

 



  ثابت ییروشنا ورهد
ک یهفته تا تحر 12ا ی 15طول روز ثابت از طول روز: 

خ فارم، فصل و یطول روز ثابت در تار شود.یشروع م
 یهفتگ 1۶شود که تا یم ینیبشیپ یعیزمان نور طب

تر ، فرصت  یوجود خواهد داشت طول روز ثابت طوالن
از یکند و در صورت ن یه فراهم میتغذ یبرا یشتریب یها
ز ، رشد را یط چالش برانگیا شرایگرم  یهوا یراب

گله یشده برا یوزن بدن هدف گذار  .دهد یش میافزا
باالتر از استاندارد  % 0نشده حداقل  ینینوک چ یها

هدف  یباال % 0 یهفتگ ۱است. اگر پرندگان تا سن 
د تا طول یم کنیتنظ یطوررا  یستند، برنامه نورپردازین

د ینان حاصل کنیاشته باشند. اطمد یتر یروز ثابت طوالن
هفته بعد از اتمام  3که دوره طول روز ثابت حداقل 

 است.  یبرنامه نور ن آمدنییمرحله پا
محدود کردن استرس در  یبرا :یینوع و شدت روشنا

)مدت و شدت( و  ییروشنا یهنگام انتقال ، برنامه ها
( را هم در LED)به عنوان مثال ینوع نورپرداز

 دیقرار ده یتخمگذار یسالنهاو هم در  یورشپر یسالنها
روز اول پس از انتقال  4تا  3 ی. همان شدت نور را برا

 یبرا ید زمان کافید تا به پرندگان اجازه دهیحفظ کن
ن دوره، یبعد از ا د داشته باشند.یط جدیبا مح یسازگار

قرار گرفتن  د.یرا اجرا کن یدوره تخمگذار یبرنامه نور
در سالن پرورش  یعیطب یز نورهاا یدر معرض برخ

 یعیتواند به عادت کردن پرندگان در برابر نور طب یم
رند ، کمک کند یکه در سالن تخمگذار قرار گ یدر صورت
 (4)شکل 

 
 ک و سالن تخمگذاریتحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 و تخمگذار یپرورش یدر سالنها یعینور طب . 4شکل 
 

 ه یتهو
دهد و منجر به رفتار یش میف استرس را افزایه ضعیط با تهویک محی

گذار از لن تخمک سایاک در یکه سطح آمون یهنگام شود.ینوک زدن  پر م

10 ppm به  ابد.ییش میافزا % 15زان نوک زدن پر تا یکند، میتجاوز م

زان نوک زدن پر تا یم ppm 155تا  CO 2زان یش میب با افزاین ترتیهم

 ابد.ییش میافزا % 10

اک، رطوبت، گرد و غبار ید کربن، آمونیاکسید در حذف دیه بایستم تهویس

ه یچون هر سالن تهو موثر باشد.سالن  طیاز مح یناش یاضاف یگرماو 

د یک متخصص مشورت کنیشود که با یه میدارد، به شدت توص یمتفاوت

ه یتهو یهاستمیس کند.ینه کار میه به طور بهیستم تهوید که سیتا مطمئن شو

به  یجانب یهایشوند که هوا از ورودیت میریمد یطور یمنف یفشار هوا

شود یگرم مخلوط م یبا هوا یورود یهواشود، که در آن یده میسقف کش

داخل  یهمگن هوا یک دماین کار یا کند.یو سپس در داخل سالن گردش م

هوا به طور  یهایسرد از ورود یزش هوایکند و از ریسالن را فراهم م

یجاد میکند و مناطق مرطوب ایم یریمنطقه بستر جلوگ یم بر رویمستق

 کند.

چه ها و یق دریرا از طر یخروج ی،هوافشار مثبت  یدارا یسالن ها

سرد و مرطوب در زمستان به داخل  یدهند و از ورود هوا یمنافذ فشار م

 شوند. یجاد بستر مرطوب میکرده و باعث ا یریسالن جلوگ

 وابسته هستند. یحرارت یبه شناور(0شکل ) یعیه طبیتهو یهاستمیس

هواکش ک یق یو از طر رودیکنند که باال مید میگرم تول یپرندگان هوا

 تازه از یشود، هوایگرم خارج م یکه هوا یهنگام شود.یآزاد م یسقف

ه یتهو شود.یم سالنوارد  یجانب یهایق ورودیرون ساختمان از طریب

ت آن نسبت یریرد و مدیپذیر میتاث یرونیب ییط آب و هوایاز شرا یعیطب

 یعیه طبیتهو یطور کل اما به دشوارتر است. یکیه مکانیتهو یهاستمیبه س

گراد تجاوز کند یدرجه سانت 33رون از سالن از یب یکه دما ییدر جا

 شود.یه نمیتوص

 
 

 

 دیکن کیتحر هدف بدن وزن به دنیرس براساس را هامرغ 

 هفته 10 از زودتر و گرم 1305 از کمتر دینبا یا قهوه نیال یها

 است ممکن گرم 1055 تا نور کیتحر در ریتاخ شود کیتحر سن

 1 هیاول کیتحر کی از .کند کمک مرغتخم وزن متوسط شیافزا به

 1۶ تا 10 به دنیرس کار نیا از هدف. دیکن استفاده ساعته 2 ای

 .است هفته 24 تا کامل نور ساعت

 نور تشد اگرچه دیده قیتطب مرغها رفتار با را نور شدت  

 تا 25 ها هیتوص شود کنترل یمحل نیقوان توسط است ممکن یداخل

 سطح در بستر کف ای یخور دان یها دهانه سطح در لوکس 35

 با ای ها پرده ، ها پنجره با ها مرغ است ممکن.  است پرندگان

 شدت. رندیگ قرار یشتریب اریبس سطوح معرض در آزاد یدسترس

 لزوم صورت در پرندگان کردن آرام به سالن داخل در ترنییپا نور

 .کرد خواهد کمک

 ینم النه جعبه هیناح به میمستق نور که دیکن حاصل نانیاطم 

 یبرا پرندگان یپرخاشگر یرفتارها بدون یتخمگذار و تابد

 یم مقعد به رسان بیآس زدن نوک. است خطر یب پرندگان

 یدگز رونیب ، یتخمگذار از پس که شود جادیا النه در تواند

 .دهد یم رخ شودیم جادیا که مقعد یموقت
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Environmental Considerations:  

• Consumable enrichments: Non-soluble  

stones/grit, pecking blocks, straw, alfalfa 

(Figure 6). Enrichments which are edible  
or contain edible components, for instance 

forage-based material, are more likely to be 

effective than non-edible material. Foraging  

  یگردش   یهابا فن یعیه طبیک سالن با  تهوی.  0 شکل
 

 :هیتهو یهاهیتوص
 گرم را سالن برسند یپرورش فارم از پرندگان که نیا از قبل 

 .باشد گرم تخمگذار سالن دیبا پرندگان ورود با. دیکن

 مناسب تخمگذار سالن داخل طیمح که دیکن حاصل نانیاطم 

 آن رطوبت و گراد یسانت درجه 20 تا 1۱ نیب آن یدما و است

 . باشدیم درصد ۶5 تا 45

 (1 جدول) دیکن یریجلوگ مجاز حد از شیب یگازها از 

 طول در مکمل یهافن از استفاده قیطر از را هوا یکاف گردش 

 فراهم پرندگان کردن خنک به کمک یبرا گرم یهوا و آب

 .دیکن

 تیآپد کالیتکن بخش به ه،یتهو مورد در شتریب اطالعات یبرا 

 دیکن مراجعه هیتهو

 

 

 

behavior can be encouraged through  
addition of small quantities of grain or grit to the 

litter.  

• Non-consumable enrichments: Hang ropes,  

egg flats, or CDs around the house.  

• Structural enrichments: Verandas, winter  

gardens, elevated platforms, perches,  
and free-range paddocks are examples of 

structural enrichments to help keep hens  
stimulated. Higher usage of the free-  
range area is associated with less stress.  
Providing a shaded area (Figure 7) will 

encourage birds to range and provides  
shelter from the elements. Use of perches can 

help avoid development of antisocial behavior 

by providing a safe area for less dominant birds.  

• Recommended stocking density: Consider  

reducing bird group size by introducing  

  partitions. Maintain consistency in  
stocking density across the environment by 

ensuring consistency in range access,  
temperature, ventilation, enrichments, food  
and water availability, or other resources.  
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  طیمح

 را پرندگان استرس ، مرغ یبرا شده ینگهدار خوب و نوعمت طیمح کی

 .دارد هامرغ رفتار بر یدیمف ریتاث و دهدیم کاهش

 : یطیمح مالحظات

 بلوک ، شن/  محلول ریغ یسنگها: مصرف قابل یساز یغن 

 که ییها یساز یغن(. ۶ شکل) ونجهی ، کاه ، یزن نوک یها

 مثال عنوان به ، هستند یخوراک یاجزا یحاو ای بوده یخوراک

 یخوراک ریغ مواد از ادیز احتمال به ،  علوفه هیپا بر مواد

 قیطر از توان یم را غذا یجستجو رفتار. هستند موثرتر

 کرد قیتشو بستر به زهیسنگر ای دانه یکم ریمقاد افزودن

 ای مرغ،تخم یها تخته زان،یآو طناب: مصرفرقابلیغ تیتقو 

 . نسال اطراف فشرده سطوح

 مرتفع یسکوها ، یزمستان یباغها ، وانهایا: یساختار تیتقو 

 یساز یغن از ییها نمونه آزاد یچراگاها و گاهها منینش ،

 شتریب استفاده. هستند ها مرغ کیتحر به کمک یبرا یساختار

 کی آوردن فراهم. است همراه یکمتر استرس با آزاد منطقه از

 از تا کرد خواهد قیتشو ار پرندگان(۷ شکل) دارهیسا منطقه

 در منگاهینش از استفاده.  کنند استفاده گاهپناه بعنوان مناطق نیا

 پرندگان یبرا امن منطقه کی جادیا با تواند یم سالن طیمح

 .کند یریجلوگ یاجتماع ضد رفتار بروز از ، مسلط کمتر

 ها سالن یبند پن با را پرندگان گروه اندازه: یشنهادیپ تراکم 

 از نانیاطم قیطر از را طیمح سراسر در ثبات. دیده کاهش

 امکانات ، هیتهو ، دما ، یکاف یفضا به گان پرند یابیدست

 .دیکن حفظ منابع گرید و آب ، خوراک ، یرفاه

 

شده در  یریگاندازه) یسم ی: حداکثر سطوح مجاز گازها1جدول 

 ساعت( ۱طول 

 آمونسوم

 دارهیسا منطقه با آزاد چراگاه: ۷ شکل



  یماریب تیریمد
 

 رفتار از یباالتر سطوح به منجر است ممکن نوع هر در استرس

 یها یماریب وریط یها گله یبرا استرس منابع از یکی.  شود نامطلوب

 تیامن قیطر از یماریب سطح کاهش. است زا یماریب عوامل ای مزمن

 یور بهره به یادیز کمک رانهیشگیپ تیریمد و ونیناسیواکس ، یستیز

 برنامه تا دیکن مشورت خود یمحل دامپزشک با. کند یم گله کی

 .دیده انجام را انگل از یریگشیپ برنامه و یامنطقه مناسب ونیناسیواکس

 یا قهوه نیال یها نیگزیجا تیریمد یراهنما به ، شتریب اطالعات یبرا

 دیکن مراجعه  نیال یها تیآپد کالیتکن در خاص یها یماریب بخش به و

 مانند یروسیو مزمن یچالشها: یروسیو یهایماریب 

 یماریب ، پرندگان روسیمتاپنوموو ، یعفون تیبرونش

 و مرگ جادیا بدون توانند یم ، کیلنتوژن فرم وکاسلین

نه یزم یروس هاین ویا . بگذارند ریتاث گله بر باال ریم

 یم E coliا یکوپالسما یب با مایژه در ترکی، به و یا

جاد رنج و درد  در پرنده شده و منجر به یتوانند باعث ا

 . استرس شوند

 ه هستند ، اما ی: اگرچه غالبا  ثانوییایباکتر یها یماریب

 ییزایماریتوانند عامل ب یز مین E coliسما و کوپالیما

 شوند. یپرنده م یش ناراحتیه باشند که باعث افزایاول

نترا کوکوس، یمانند ا یگرید یهایباکتر

وم در سطوح یدیلوباکتر و کلستریلوکوکوس، کمپیاستاف

و آزاد وجود دارند و اگر به  ییهوا یهاطیدر مح یباالتر

 یهاانند منجر به چالشتویت نشوند میریمد یدرست

 شوند. یتیریمد

  تواند منجر به سطوح ی: حضور کنه قرمز مانگلها

از استرس شود که به نوبه خود خطر نوک زدن  یباالتر

د که برنامه ینان حاصل کنیاطم . دهدیش میبه پر را افزا

گله وجود  یموثر از کنه قرمز در محل زندگ یریگشیپ

 یهاستمیس یتوانند بر رویم یاروده یهاانگل دارد.

 ساز باشند.بستر و پرورش آزاد مشکل

 

 

 

 

 

 

 

  یه ایستم تغذیت سیریمد

 عملکرد از تنها نه شده تیریمد یخوب به هیتغذ ستمیس کی

 یم پرندگان رفتار بهبود باعث بلکه کند یم یبانیپشت خوب

 .شود
 

 یدسترس  

ل مداوم به غذا را در طول روز از انتقا یدسترس .1

 د.یحفظ کن یهفتگ 22تا 

د تا یبه بعد ، به پرندگان اجازه ده یهفتگ 22از  .2

ه یستم تغذیدر دوره صبح تمام دان را از س

ن امر مصرف ذرات کوچک یا . مصرف کنند

د که ینان حاصل کنیاطم کند.یق میدان را تشو

ستم دان یدر اطراف کل س یدان به طور کاف

 یاز جداسازشود تا یع میبه سرعت توز یخور

قه، یمتر بر دق 25سرعت  شود. یریاجزا جلوگ

 یبررس ع خواهد کرد.یدان را به طور موثر توز

ستم خصوصا  یس یع دان از ابتدا تا انتهایتوز

 135 - 125تر از  یطوالن یستم هایس یبرا

در  یدر حال بارگذار یف هایق متر مهم است.

ع دان کمک یبه توز یستم دان خوریمه راه سین

 .  کند یم

 ستم بدون اضافه کردن یس یمصرف دان  را با اجرا

 . دیم کنیتنظ یدان اضاف

 ختن آن یکه از ر ی، در حال ینان از عمق کافیبا اطم

 یستم را بررسید ، دان درون سیکن یم یریجلوگ

 د.یکن

 د یم کنیرا در ارتفاع مناسب تنظ  یستم دان خوریس

د آزادانه یاجازه ده تا به پرندگانسطح با پشت پرنده()

  مصرف کنند.

     دان  یاز رقابت و استرس، فضا یریجلوگ یبرا

 .د ینمائفراهم  یکاف یآبخورو   یخور

 
در  یبا دسترسمتر / پرنده ) یسانت 0ه: یتغذ .1

با متر / پرنده ) یسانت 15، هر دو طرف(

متر / پرنده با  یسانت 4، ک طرف(یدر  یدسترس

 یارهیدا یدرهایف

 15هر  یک عدد برایهر / فنجان:  هاپلی. آب: ن2

 متر / پرنده؛ یسانت 1 . یره ایدا یآبخورپرنده؛

 متر بر پرنده. یسانت 2.0: یخط یآبخور
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 بریف

  
 

 
 
 
 
 

تخمگذار ، زمان  یهارهیبر نامحلول در جیش سطوح فیافزا

 بر رفتار پرندگان دارد. یر مثبتیدهد که تاثیش میه را افزایتغذ

بر  یکیان و عملکرد مکانت سنگدیک فعالین با تحریبر همچنیف

4,5 ر مثبت داردیط ،  تأثی، عملکرد روده و شرا یریاحساس س

ن حال ، یبا ا است. % 4.0تا  3.0بر یزان سطوح معمول فیم

 یه و کاهش بیش زمان تغذیتواند باعث افزا یسطح باالتر م

ش یافزا. شود و با کاهش نوک زدن پر همراه است یحوصلگ

شتر مانند آفتابگردان ،  یبر بیتر مواد با فشیبر با افزودن بیسطح ف

است  یابیا کنجاله کلزا قابل دستیگندم ، جو دوسر )پوسته( 

ش یافزا یتوانند برایز مین یمحصوالت سلولوز (.۱)شکل 

مورد کننده(عرضه یهاهیبراساس توص) ییره غذایبر جیسطح ف

مختلف  برها از منابعیاستفاده از مخلوط ف رند.یاستفاده قرار گ

 شود.یه میتوص

 

 دان ات اندازه ذر

ر ین مرغ ها را درگیمهم است و همچن یه ایاندازه ذرات دان از نظر تغذ

استفاده  Hy - Lineکند از مشخصات اندازه ذرات دان  یه مناسب میتغذ

متر  یلیم 3تا  1ن ین است که اکثر ذرات بی( و هدف آن ا2د )جدول یکن

نگه داشته  ٪10زان  ید حداکثر به میمتر با یلیم 3 یباشند . ذرات باال

ح ذرات دان ، اندازه یاندازه صح شتر نشوند.یمتر ب یلیم 4شوند و از 

روده و ذرات  یکیک عملکرد مکانیتحر یرا برا یذرات بزرگ کاف

تر یه طوالنیها در زمان تغذر کردن مرغیدرگ یرا  برا یکوچک کاف

 کند.یفراهم م

 

 . ..کنندیکمک م ییره غذایبر جیبه تراکم ف : مواد خام که۱شکل 

  KW نیگزیجا یر استفاده شده  از غذاهایتصاو
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           دیتول          نمو       رشد  استارتر       ذرات اندازه

< 1 mm  - < 15%  < 15%  < 15%  

1-2 mm  45-60%  25-35%  20-30%  
 کرامبل

2-3 mm  10-25%  25-40%  30-40%  

> 3 mm  - - 5-10%  10-15%  
 

  .مطلوب دانمشخصات ذرات  :2جدول 
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یغذائ رهیج و هیتغذ یها یژگیو  

 

گله به که ییغذا یها رهیج یم داده نشده ینیچ نوک یها  تنها نه شوند

 کنند، اهمفر را نهیبه دیتول به یابیدست یبرا ازین مورد یمغذ مواد دیبا

 مواد املک یها هیتوص.  کنند تیحما گله در مطلوب رفتار از دیبا بلکه

 دموجو  نیال یها  یتیریمد  یها راهنما یها دفترچه تمام در  یمغذ

 نشده ینیچ نوک یها گله هیتغذ به مربوط یدیکل نکات از یبرخ است

 قوام فظح ، دان فرم یساز نهیبه ، بریف سطح به یابیدست: از عبارتند

. پرنده ییغذا یازهاین نیتأم و یمغذ مواد نیتأم  
 

 ( تیپل)  گندم ( تیپل)  آفتابگردان کنجاله

 کلزا کنجاله دوسر جو پوسته

 بزرگ ذرات ادیز مقدار ، باشد درشت یلیخ یمصرف دان گرا 

 نیا شود غالب پرندگان توسط دان انتخاب به منجر است ممکن

 کنواختی ریغ جذب و یتهاجم رقابت به منجر است ممکن امر

 .ودش یمغذ مواد

 افتی خواهد کاهش رهیج یخوراک خوش ، باشد زیر یلیخ دان اگر 

 یباز ای یاکتشاف زدن نوک به شتریب ها مرغ جهینت در و

 .شد خواهند مشغول یحوصلگ

 و کندیم فراهم را یانرژ هاروغن ای/  و هایچرب کردن اضافه 

 .دهدیم شیافزا را دان یخوراک خوش و یهمگن

 تیپل دان به نسبت ، هیتغذ زمان بودن یطوالن لیدل به یآرد دان 

 شود یم داده حیترج شده

 یلیم 4 تا 2) بزرگ ذرات با( میکلس کربنات)  آهک سنگ از 

 تنها نه بزرگتر ذرات. دیکن استفاده  تخمگذار ییغذا رهیج در(متر

 محرک کی بلکه ، کنند یم  تیحما مرغ تخم پوسته تیفیک از

 .شود یم ییتوانا شیافزا باعث که کنند یم جادیا زین یکیمکان

 متر یلیم 5 - 2 ترکوچک ذرات در دیبا زین آهک سنگ ماندهیباق

 .(3 جدول) شود هیارا

 قیطر از یکاف اندازه به آهک سنگ بزرگ ذرات که دیکن حاصل نانیاطم

 و دان نواختکی ریغ ارائه به منجر کنواختی ریغ عیتوز. اندشده عیتوز دان

 یاجزا ، دان دیتول ندیفرآ یط در .شد خواهد پرندگان توسط آن ریمتغ جذب

 .دیکن مخلوط یکاف اندازه به را دان



 استارتر          اندازه

 ذرات
 

ز یر  (0-2 mm)  

  (mm 4-2) درشت

  ,رشد ، نمو  
 

100%  

- 

    دیش تولیپ

 
50%  

50%  

  
 

40%  

60%  

84-84هفته    
 

35%  

65%  

84-26هفته    
 

30%  

70%  

  
 

25%  

75%  

 نسبت اندازه ذرات سنگ آهک 3جدول 

 ین مواد مغذیتأم یسازگار

 دیم کنیتنظ یزان دان مصرفید توده تخم مرغ( و میزان تولیپرنده )م ییغذا یازهایره را بر اساس نیج یتراکم مواد مغذ 

ق مصرف دان هنگام ین برآورد دقیاز آن را( ، بنابرا ییخورند )نه درصدها یرا م یز مواد غذائا یادیر زیپرندگان مقاد

ممکن  یتخمگذاردر هر مرحله از  یافت مواد مغذیکمبود در در ار مهم است.یبس ییره غذایج یم مشخصات مواد مغذیتنظ

 یامر یدیکل ین مواد مغذیگرم که در آن تام ییط آب و هوایژه در شراین امر به ویشود. ا یاست منجر به واکنش استرس

 .باشد یماست، مهم  یاتیح

 ید به جایکم با یبا چگال  یره غذائیر جییتغ د.ینان حاصل کنیاطم یتخمگذار  قیاز طر پرنده  یدیکل ین مداوم مواد مغذیاز تام 

 د توده تخم مرغ باشدیسن بر اساس مصرف دان  موجود و تول

 ک  پاسخ یاز تحر یریجلوگ یبرا د.یرا به حداقل برسان یه ، کاهش قابل توجه مصرف مواد مغذیق برنامه تغذیهنگام انتقال از طر

 ر کند.ییدرصد تغ 0ش از ید بیافت روزانه دان  نبایزان دریم.  ت کردیریرا مد  یره غذائیج ید مقدمات مرحله بعدی، با یرفتار

 ا عدم تعادل در یهر گونه کمبود و  د.ینان حاصل کنیاطم یو تخمگذار یوره پرورشنه در طول دینه بهید آمیاز مصرف و تعادل اس

د در نظر گرفته شوند عبارتند از یکه با ینه اصلیآم یادهیاس کند. ینه ممکن است پرندگان را مستعد رفتار تهاجمید آمیافت اسیدر

 ن.ینیپتوفان و آرژین، تریونیمت

 یره هاین جیکسان بیاستفاده از مواد خام .  دهند ینشان م یواکنش خوب یبیر ترکییا حداقل تغثابت ب ییغذا یره هایپرندگان به ج 

 کند.یر نمییره ها  تغین جیب % 25ش از یزان مصرف بید که مینان حاصل کنید و اطمیرا حفظ کن  یغذائ

 ن مرتبط با نوک زدن پر است.یوتین و بیدوکسیریپ کمبود ر بگذارد.یتواند بر رفتار پرندگان تاثیها م یزمغذیر ریا متغیافت کم یدر 

 یمصرفهستند  یمواد مغذ یحاوز ین ذرات ریاکنند که معموال یرا مصرف م دانز ید که پرندگان ذرات رینان حاصل کنیاطم

 باشد. یکاف ییره  غذایاب جیکم ین و مواد معدنیتامید که مشخصات ویکن یبررس کنند .یم

 م را در ید سدیم و کلریزان سدینامطلوب ، م یدر صورت مشاهده رفتارها شود.یر به مشکالت نوک زدن مم اغلب منجیکمبود سد

 دیکن یه بررسیاز  منبع تغذ یدان مصرف ینمونه ها

 
 : یالزامات انرژ

 مرغ تخم توده یخروج از تیحما یبرا یکاف یانرژ  (یخروج egg mass ( )4 جدول )ییمرغها. دیکن همفرا بدن آل دهیا طیشرا حفظ و 

 هستند یرفتار مشکالت به ابتال مستعد شتریب دارند عضله و بدن یچرب یناکاف سطح که

 وجود شکم منطقه اطراف در یجلد ریز یچرب/  پوست یمتریسانت 6 هیال کی احساس امکان دیبا حداقل: دیکن یبررس را پرندگان طیشرا 

 .باشد داشته

 به) است الزم نهیس عضله 8 نمره ، یهفتگ 88 تا 88 سن در بدن بالغ یوزنها به دنیرس از بعد.  دیکن حفظ را یکاف یعضالن طیشرا 

 (دیکن مراجعه Hy-Line Brown تیریمد یراهنما

  

.
 
 

ه         یمرحله تغذ  
            دوره

 
قابل  یانرژ

/  یلوکالریسم ، کیمتابول
 * پرنده / روز

 

 

کیپ  

 

 

315-330  

 
 

LAYER 2  

2% below  
peak to 89%  
 

310-325  

 
 

LAYER 3  
 
88-85%  
 

 
305-320  

 
 

LAYER 4  
 
84-80%  
 

 
300-315  

 
 

LAYER 5  

Less than  
80%  
 

300-315  

 

 سمیقابل متابول یالزامات انرژ : 4جدول 

 2 بیترت به ، گرادیسانت درجه 22 از تر نییپا ای باالتر گرادیسانت درجه 5.0 رییتغ هر یازا به که است نیا یانرژ یازهاین یرو بر دما اثر بیتقر* 

 دیکن اضافه ای کم روز در پرنده/  یلوکالریک
 
 
 

 یها هفته

 28 یباال

 استارتر  دیتول شیپ 73-83 هفته 84-84 هفته 84-26 هفته

 نمو رشد،

 ذرات اندازه

 کیپ

 یزمان تا مرغتخم نیاول

 کیپ ریز % 6 دیتول که

 ابدی کاهش

 

 6 تخمگذار

 کیپ ریز % 6

  %44 تا

 

 8 تخمگذار

%44-48 

 

 8 تخمگذار

%48-48 

 

 8 تخمگذار

 48% از کمتر

سم ، یقابل متابول یانرژ 

 / پرنده / روز یلوکالریک

* 
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