


1کوئیز شماره 

 معروفترین نژادها از نظر میزان تخم گذاری کدام : گروه فرد 1سوال
نژاد ها هستند و میزان تخم گذاری سالیانه آنها چقدر است؟ 

 مشخصه های غالب نژادهای آمریکایی چیست؟ : گروه زوج1سوال



1کوئیز شماره 

 عوامل محیطی موثر بر جوجه درآوری را فقط نام : گروه فرد 2سوال
ببرید

 بر جوجه درآوری را فقط نام ژنتیکی موثر عوامل : گروه زوج2سوال
ببرید





درس دامپروری عمومی



بخش طیور



هدف از بخش طیور 

در درس دامپروری عمومی



آشنا شدن با برخی از واژه های مورد استفاده در این صنعت-

شناسایی سویه ها و نژادهای معروف طیور-

...(  اعم از گوشت، تخم مرغ، جوجه و )تشریح تولیدات عمده طیور -
و نیز بررسی مکانیسم تولید آنها

پرورش طیور مروری مختصری بر اصول پرورش طیور گوشتی و -
تخم گذار

یور تشریح نیازهای محیطی، تغذیه ای و مدیریتی در امر پرورش ط-

هدف از بخش طیور 

در درس دامپروری عمومی



تعریف برخی از واژه ها

:  henمرغ یا•

بالغجوجه ماده •

:Roosterخروس یا •

بالغ جوجه نر •

:  chickجوجه یا •

شدهجوجه تازه هچ •

:  pulletپولت یا •

سالازیک تخم گذارکمتر ( مرغ)جوجه ماده •

:  cockerelیا ( خروس)جوجه نر •
جوجه نر کمتر از یک سال•



تعریف برخی از واژه ها

•Broiler
جوجه گوشتی •

•Layer
مرغ تخم گذار •

•Breeder hen
مرغ مادر •

•Ancestral line
الین اجداد •



تقسیم بندی طیور 
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نوع تولید

یحیزینتی تفر  دومنظوره تخم گذار گوشتی



صفات مهم در مرغهاي گوشتي

نرخ رشد . 1

تعداد روزهای الزم برای رسیدن به وزن مناسب برای کشتار





گوشتيصفات مهم در مرغهاي 

نرخ رشد. 1

نرخ ضريب تبديل غذايي. 2



2025تا 1985نرخ ضریب تبدیل خوراک در مرغهای گوشتی طی سالهای 



گوشتيصفات مهم در مرغهاي 

نرخ رشد. 1

نرخ ضريب تبديل غذايي. 2

شكل و غالب بدن. 3

نسبت گوشت به وزن زنده یا . %(77-68)قابل طبخ % 4

قدرت حیات  یا قدرت زنده مانی. 5

..... 6



(Layers)با طیور تخم گذار( Broilers)مقایسه طیور گوشتی 

•Broilers   :

برای تولید گوشت•
دارای رشد سریع و ضریب تبدیل غذایی مطلوب •
گرم2400-1800هفتگی6وزن بدن در سن •

•Layers   :

برای تولید تخم•
کیلوگرم1/24(: هفتگی18حدود ) سن بلوغ جنسیوزن بدن در •
کیلوگرم1/55: بدن در پایان دورهوزن •



تخم گذارصفات مهم در مرغهاي 

میزان تولید تخم مرغ. 1

اندازه و كیفیت تخم مرغ. 2

باال بودن خاصیت نطفه داري. 3

باال بودن خاصیت جوجه درآوري. 4

قدرت حیات. 5

اندازه بدن در زمان بلوغ. 6



:عوامل موثر بر تولید تخم مرغ 

سن بلوغ . 1

شدت تخم  گذاری . 2(Clutch size)

توقف تخم گذاري . (  زمستاني)3

كرچي  يا طبیعت مادري . 4(brooding)

تداوم تخم گذاري . 5(molting)



مرغ و منحنی تخم گذاریمیزان تولید تخم 

سن شروع تخم گذاری  :

 (  و فصلبسته به نژاد )هفتگی 22-18حدود

پیک تولید  :

 گله در حال تولید تخم مرغ باشند% 85-90زمانی که

 به پیک خواهد رسید( سن بلوغ)ماه پس از شروع تخم گذاری 2-3معموال  گله حدود

علل کاهش تدریجی:

 کرچی، توقف زمستانه، پرریزی و...

تا چه زمانی نگهداری یک گله اقتصادی است؟

 از گله در حال تولید باشند % 50تا زمانی که حداقل!



را خواهند داشتسرعت زیاد گذاری با مرغها توانائی تخمخی ازبر

 تخم مرغ تولید می كنندعدد در روزهای متوالی هر روز یك(Clutch size)  .

 1روز مداوم و سپس توقف تخمگذاری براي 16روز مداوم و یا گاهی 12روز مداوم یا 8مثال

يا چند روز

اندازه کالچ تابع چیست؟

ساعت23-27: در مسیر تولید مثلی مرغمدت زمان تشکیل هر عدد تخم

هر چقدر این مدت زمان کوتاهتر باشد اندازه کالچ بیشتر است

( CLUTCH)تخمگذاري يا تعداد تخم در هر سیكل تخمگذاري شدت 



دالیل کاهش تولید در مرغهای تخم گذار

 (ساعت روشنایی12حداقل )شرایط نوری و طول روز

تولک روی

کرچی

تراکم بیش از حد

تغییر در محیط آشیانه

بیماری

نوسانات شدید آب و هوایی

عدم تهویه کافی

تغذیه ضعیف

تغذیه بیش از حد

عدم آب کافی در دسترس

سن

استرس

گرایش به خوردن تخم  مرغ در میان برخی مرغها



:عوامل موثر بر تولید تخم مرغ 

سن بلوغ  . 1

شدت تخم  گذاری. 2

توقف تخم گذاري . 3

 فصول در برخی از تخمگذاری مرغها، از در بعضی
شودمی متوقفازجمله فصل زمستان 

كرچي   . 4(brooding)

 گونه های طیور كرچی از بسیاری در طبیعت مادری که
استو یا حتی حذف گردیده كاهش 

تداوم تخم گذاري و تولك روی. 5(molting)



(molting)روی یا پرریزیتداوم تخم گذاري و تولك 

یکی از خصوصیات فیزیولوژیک و طبیعی پرندگان

ماه بطول می انجامد2معموال یکسال پس از تخم گذاری شروع و حدود پرریزی

 ماه پس از سن بلوغ15در مرغان تخمگذار خوب تا

 ماه پس از سن بلوغ8-9در مرغان غیر تخم گذار تا

 معموال تخمگذاری متوقف پرریزیدر طی دوره

پروتئین مصرفی در این دوره صرف تولید پرهای جدید خواهد شد!



(Force molting)تولك بری اجباری یا

در صورتی که مرغدار بخواهد گله خویش را به دالیلی برای سال دوم تخم
گذاری نگهدارد

غیر اقتصادی بودن قیمت تخم مرغ

پایین بودن کیفیت تخم مرغ

باال بودن هزینه خرید و پرورش پولت

 و...



عوامل موثر بر پرریزی 

نور

 کاهش طول روز

 (پرریزی اجباری)روشنایی ساعات کاهش

افت وزن بدن

 و وجود انگل های داخلیبیماریها

آب و هوا

کاهش یا افزایش درجه حرارت محیط

نوع جیره، اجزاء جیره و روش خوراکدهی

کمبود اجزاء ضروری جیره

تغذیه نامرتب

خوراک ناکافی

مدیریت ضعیف

 تراکم باال، جابجایی گله، واکسیناسیون، بستر خیس و  ...



لهروشهای اندازه گیری میزان تولید تخم مرغ در گ

به روش مرغ . Hen-Housed Egg productionالنه یا  -1

به روش مرغ . Hen-Day Egg productionروز یا-2



النه-اندازه گیری میزان تولید تخم مرغ در گله  به روش مرغ 

برای یک روز خاص

H𝐻𝐸𝑃 =
Total number of eggs laid on a day

Total number of hens housed at the beginning of laying period
100 *

برای یک دوره معین

H𝐷𝐸𝑃 =
Total number of eggs laid during the period

Total number of hens housed at the beginning of laying period ∗ # of days
100*



قطعه ای که در طی 5000النه در گله ای  -به روش مرغ محاسبه درصد تولید گله : مثال
تخم مرغ تولید نموده است100000ماه یک 

برای یک دوره معین

H𝐷𝐸𝑃 =
Total number of eggs laid during the period

Total number of hens housed at the beginning of laying period ∗ # of days
100*

 H𝐷𝐸𝑃 =
100000
5000∗30

67 = %100*



روز-اندازه گیری میزان تولید تخم مرغ به روش مرغ 

 برای یک روز خاص

H𝐷𝐸𝑃 =
Total number of eggs produced on a day
Total number of hens present on that day

100 *

 برای یک دوره معین

H𝐷𝐸𝑃 =
Total number of eggs produced during the period
Total number of hen−days in the same period

100*

# of Hen - days=
# of hens at start + # of hens at end

2
* # of days



قطعه ای که در طی 5000محاسبه درصد تولید گله در یک گله : مثال
تعداد مرغها در انتهای دوره و تخم مرغ تولید نموده 100000مدت یک ماه 

استقطعه رسیده 4000یکماهه به 

برای یک دوره معین

H𝐷𝐸𝑃 =
Total number of eggs produced during the period
Total number of hen−days in the same period

100*

# 𝑜𝑓 𝐻𝑒𝑛 − 𝑑𝑎𝑦𝑠 =
# 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡+# 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑡 𝑒𝑛𝑑

2
* # of days

 # H𝐷 =
5000+4000

2
13500 =30*

 H𝐷𝐸𝑃 =
100000
135000

100* = %74



ماه یک قطعه ای که در طی 5000محاسبه درصد تولید گله در یک گله : مثال
دوره روزه ایتدای 10از مرغها در % 20نموده و تخم مرغ تولید 100000

!پرورش تلف شده اند 

 20% of 5000=1000

 # HD = (5000 * 30) – (1000*10)=140000

 H𝐷𝐸𝑃 =
100000
140000

100* = %71



برنامه زمان بندی درس دامپروری عمومی 
96-95در نیمسال اول سال تحصیلی 

شماره جلسهروزماهعنوان

201شهریورمقدمه

272شهریوراهمیت و جایگاه

33مهرصفات مرغهای گوشتی

104مهرصفات مرغهای تخم گذار و جوجه کشی

175مهراصول پرورش مرغهای گوشتی و تخم گذار

246مهرمعرفی نژادهای گوسفند

17آباناصول پرورش گوسفند

88آباندکتر خوروش گاو شیری

159آباندکتر خوروش گاو شیری

2210آباندکتر خوروش گاو شیری

2911آباندکتر خوروش گاو شیری

612آذردکتر خوروش گاو شیری

1313آذردکتر خوروش گاو شیری

2014آذردکتر خوروش گاو شیری





مرغهاي تخم گذار

میزان تولید تخم مرغ. 1

اندازه و كیفیت تخم مرغ. 2

 سبك يا سنگین؟

کیفیت پوسته

کیفیت سفیده

کیفیت زرده

...



کیفیت تخم مرغ

 اندازه تخم مرغ:

  وزن بدن در سن بلوغ

 (برخی سویه ها از نظر ژنتیکی توان تخمگذاری بیشتری دارند)نژاد

 (بدیاکاهش می و بتدریج  سپس ثابت افزایش ، مدتی اندازه تخم مرغ با افزایش سن تا )سن

  ( مرغ شدن اندازه تخم کوچک تر = تولید بیشتر ) تولید سالیانه

 بوده به تدریج کاهش وزن وجود دارد در هر کالچ از نظر سایز بزرگتر اولین تخم مرغ ) کالچ



 پوسته تخم مرغ  :

از کربنات کلسیم : جنس پوسته(CaCO3)

سفید در مقابل قهوه ای: پوستهرنگ

زتابعی از تعداد و قطر منافذ موجود بر روی پوسته است که تابعی است ا: پوستهامتضخ  :

وجود کلسیم . در جیره کافی 1

نسبت کلسیم به فسفر. در جیره2

  ارد میزان جذب کلسیم و در نتیجه مقاومت پوسته تخم مرغ نقش داین نسبت بر

وجود . جیرهدر کافیDویتامین3

 ضروری استجذب کلسیم و تشکیل پوسته تخم مرغ این ویتامین برای.

 ویتامین کمبودD  در جیره سبب کاهش ضخامت و نرمی پوسته تخم مرغ خواهد
شد

کیفیت تخم مرغ



برخی از کاربردهای پوسته تخم  مرغ 

پاک کننده

جلوگیری از گرفتگی لوله های فاضالب

تمیز کردن لباس های سفید

حاصلخیز کردن خاک

دفع آفات

تغذیه گیاهان

تامین کلسیم

غذای پرندگان



:کیفیت تخم مرغ 

کیفیت سفیده 3.

کیفیت زرده . 4

ترکیب شیمیایی تخم مرغ . 5

حاالت غیر طبیعی . ...(وجود لکه های خون یا(6



کیفیت سفیده-3

 استوجود سفیده برای محافظت از زرده و همچنین تغذیه و رشد رویان الزم

 با افزایش استحکام سفیده ، کیفیت تخم مرغ افزایش می یابد  .

:مرغ کیفیت تخم



:کیفیت زرده

از زرد روشن تا نارنجی: رنگ زرده

نگ زردهعامل ر:

 (گزانتوفیل)رنگدانه های موجود در خوراک

 گرم گزانتوفیل در هر تن خوراک سبب ایجاد رنگ مطلوب زرده خواهد شد 8مصرف  .

 رت استفاده از خوراکهایی نظیر ذرت زرد ، گلوتن ذدر اثر تجمع گزانتوفیل در زرده تخم مرغ
و پودر یونجه



مرغ بر مبنای اندازه گیری رنگ زرده تخم 
و یا چشمی رنگ ها مقایسه 

به ازای هر گرم زرده استاندارد قرار دادن میزان بتاکاروتن 



مرغهاي تخم گذار

میزان تولید تخم مرغ. 1

اندازه و كیفیت تخم مرغ. 2

باروری یا خاصیت نطفه داري. 3



دارينطفه خاصیت باروری یا 

 است% 75-85و در مرغهای گوشتی % 85-90بیان می شود  و در مرغهای تخم گذار % بر حسب.

هم خونی منجر به کاهش باروری و آمیختگی منجر به افزایش آن خواهد شد: ژنتیک

بر میران باروری ....درجه حرارت محیط، سن، تغذیه ، نسبت مرغ به خروس، روش جفت گیری و : حیطم
موثرند 

 درجه ، منجر به  کاهش باروری خواهد شد16<و یا 35>درجه حرات

 مرغان مادر کاهش باروری را به دنبال خواهد داشتویتامین ها و نیز مواد معدنی جیرهکاهش در

 نیز تولید اسپرم کاهش و باروری  کاهش خواهد یافتسن خروس با افزایش

و 10-12و در نژادهای سنگین 7قطعه مرغ در نژاد های سبک 100بازاء هر : نسبت مرغ به خروس
خروس الزم است8-9در دو منظوره ها 

برای یک سال تخمگذاری نگهداری می نمایند؟عمدتاچرا مرغان مادر را : سوال

کاهش قدرت باروری

کاهش تولید تخم مرغ



مرغهاي تخم گذار

میزان تولید تخم مرغ. 1

اندازه و كیفیت تخم مرغ. 2

باال بودن خاصیت نطفه داري. 3

باال بودن خاصیت جوجه درآوري یا . 4Hatchability



Hatchabilityباال بودن خاصیت جوجه درآوري یا 

 و به نسبت جوجه های بیرون آمده از تخم های بارور بیان می شود  % حسب بر
اشاره دارد

اه یا ، ژنهای کشنده مثل ژن پا کوت..(هم خونی یا )درجه ارتباط خویشاوندی : ژنتیک
...خزنده، سطح تولید، اندازه و وزن تخم مرغ، کیفیت پوسته و 

شرایط محیطی ماشین جوجه کشی مثل درجه حرارت، رطوبت، تهویه و : محیط... ،
تغذیه مرغهای مادر، سن مرغ و خروس، بیماریها



مرغهاي تخم گذار

میزان تولید تخم مرغ. 1

اندازه و كیفیت تخم مرغ. 2

باال بودن خاصیت نطفه داري. 3

باال بودن خاصیت جوجه درآوري. 4

قدرت حیات. 5

اندازه بدن در زمان بلوغ. 6



ن   ژادهاي مختلف مرغ

 نژاد هاي مختلف مرغ را مي توان بر اساس تفاوتهاي موجود
.درتیپ ، شكل وصفات آنها از يكديگر متمايز نمود 



ن   ژادهاي مختلف مرغ

: ساده ترين طبقه بندي مرغها

بر اساس رنگ پرها، نوع  و توزيع آنها در سطح بدن

فرم تاج، ريش و شكل عمومي سر

فرم ساق پا و شكل عمومي بدن







(تفریح و سرگرمی)برخی دیگر از نژادهای محلی  …

Silkies

Cochins
Polish Crested 

Varieties



رنگ پرها



رنگ پرها



و فرم پرهارنگ 



نوع پرها

http://www.onagadori.de/Bilder/onagadori_2.jpg


توزيع پرها

مرغهای بدون پر

مرغهای گردن 
لخت



Featherless chickenیا مرغهاي بدون پر 



Featherless chickenیا مرغهاي بدون پر 

:مزایا•
راندمان در مناطق گرمسیر افزايش •
صرفه جويي در هزينه ها •

:معایب•
به کنترل شديد دماي داخل آشیانه در ساير مناطقنیاز •
ليافزايش احتمال ايجاد صدمات پوستي و بیماريهاي انگ•
مرغ و خروسها کاهش توانايي جفتگیري در •



خروس اندونزیایی







ن   ژادهاي مرغ

: ساده ترين طبقه بندي

 ساده ، مخلوط و مركب: بر اساس رنگ

فرم تاج، ريش و شكل عمومي سر

فرم ساق پا و شكل عمومي بدن



نوع تاج



نوع تاج



فرم تاج، ريش و 
شكل عمومي سر



کندتنظیم می معینی بدن خود را در حد است، یعنی دمای طیور جز حیوانات خونگرم •
است که به مقدار ناچیزی در طول روز درجه 41گوشتی مادر بدن مرغ های دمای •

بیشتر و در شب کمتر می شود 
است اما بسته به ناگهانی بودن شروع تنش کشنده درجه 47دمای بدن تا افزایش •

.  و میر گزارش شده است نیزمرگ درجه 45دردمای تا گرمایی حتی 
کننددفع گرما از بدن خود را دائما تنظیم می طیور •
ای مهم در انجام این فرآیند تنظیم میزان جریان خون در بافت هیکی از  مکانیسم های •

راه دیگر له له زدن طیور جهت دفع گرما است  و سطحی مخصوصا تاج ، ریش و پاها 
.است

چند نکته در خصوص اهمیت تاج و  ريش



:چروكیدهتاج بي رنگ و •
بدتغذيه –بیماري هاي مزمن –آلودگي انگلي دال بر •

:پودريتاج سفید و پوسته پوسته و •
تريكوفیتون گالینه دال بر قارچ •

:تاجطاول و زگیل بروي •
دال بر آبله•

:  تاجزخم بروي •
بالیسمكاني –اثر نوك زدن در جنگ خروس ها دال بر در •

:ريشوجود آماس و ضخیم شدن •
يكطرفه حاد و دو طرفه مزمن –دال بر وبا •

:ريشورم ادماتوزي •
آهكآنفلوآنزاي فوق حاد و تماس با دال بر •

:  پريدهتاج رنگ •
حادكوكسیديوز –خونريزي داخلي –در مرغ هايي كه تازه به تخم آمده اند معموال •

:سیاهتاج •
آنفلوآنزاي فوق-پاستورلوز–گرما زدگي –دال بر سرمازدگي •

ر تشخیص برخی از بیماریهای طیور ب
اساس رنگ تاج و  ريش



ن   ژادهاي مختلف مرغ

:  ساده ترين طبقه بندي

 ساده ، مخلوط و مركب: بر اساس رنگ

فرم تاج، ريش و شكل عمومي سر

و شكل عمومي بدنساق پافرم



و شكل عمومي بدنساق پافرم



و شكل عمومي بدنساق پافرم



تقسیم بندی ماکیان

محل جغرافیایی

متفرقه مدیترانه ای انگلیس ی آمریکایی آسیایی

79



نژادهای آسیایی

 براهماBrahmas 

  کوشینCochins

  النگشانLangshan

80

:ویژگیها
جثه نسبتا بزرگ و استخوام بندی قوی•
(عدد تخم در سال150-120)عدم تخم گذاری مطلوب •
ماهگی6حدود : سن بلوغ•
رشد بدنی نامطلوب•



Brahmas 81براهما

 هندوستان: منشأ

 نخودی: تاج

 روشن  تیره  نخودی: گونه

 قهوه ای: پوسته تخم

 گوشتی : تولید 
ً
غالبا

وجود پر در پا وپنجه

http://www.omlet.us/images/cache/200/200/brahma_bantam_dark_f_200.gif
http://www.omlet.us/images/cache/200/200/brahma_bantam_dark_m_200.gif
http://www.omlet.us/images/cache/200/200/brahma_bantam_gold_m_200.gif


Cochins82کوشین 

 شانگهای چین  : منشأ

 ساده: تاج

 سیاه  سفید  نخودی  کبکی : گونه

 قهوه ای: پوسته تخم

 گوشتی: تولید 
ً
غالبا

وجود پر فراوان در ساق پا

http://www.omlet.us/images/cache/200/200/cochin_buff_m_200.gif


Langshan83النگشان 

 چین: منشأ

 ساده : تاج

 سیاه  سفید : گونه

 قهوه ای: پوسته تخم

 تخم گذار: تولید 
ً
غالبا

وجود پر در ساق پا

عالقه فراوان مرغ به خوابیدن روی تخم



انگلیس ینژادهای 

 ساسکسSussex 

 ارپینگتونOrpington

 کورنیشCornish 

 دورکینگDorking 

 استرالوپAustralop

 ردکپRed Cap 

 رزکامبRose Comb

84

:ویژگیها

غالبا از نوع گوشتی هستند•
دارای میزان تخم گذاری نسبتا مطلوب •

(عددتخم در سال180-220)
دارای سرعت رشد مطلوب•
ماهگی5-6حدود : سن بلوغ•



Sussex85ساسکس 

 ساسکس انگلستان  : منشأ

 ساده : تاج

 خالدار  قرمزباقالئی سفید: گونه

 قهوه ای : پوسته تخم

 چند منظوره: تولید



Orpington86ارپینگتون 

 ارپینگتون انگلستان

 ساده : تاج

 سیاه  آبی خرمایی  سفید : گونه

 قهوه ای : پوسته تخم

 گوشتی : تولید

http://www.omlet.us/images/cache/200/200/oprington_buff_f_200.gif
http://www.omlet.us/images/cache/200/200/oprington_buff_m_200.gif
http://www.omlet.us/images/cache/200/200/oprington_white_f_200.gif


Cornish 87کورنیش

 جنگی هندوستان  : منشأ

 نخودی : تاج

 سفید  سیاه  قرمز : گونه

 قهو ه اي روشن تا تیره : پوسته تخم

 گوشتی: تولید

  جد بزرگ پدری نر



Dorking 88دورکینگ 

 انگلستان  : منشأ

 ساده  گلسرخی : تاج

 سفید  نقره ای  رنگارنگ : گونه

 سفید : پوسته تخم

 گوشتی  زینتی : تولید

 پنج انگشت



Red Cap 89ردکپ 

 دربی شایر انگلستان  : منشأ

 گلسرخی بزرگ: تاج

 سرخ کاله

 سفید : پوسته تخم

 دومنظوره : تولید

 عمر طوالنی



Rose Comb90رزکامب 

 انگلستان  : منشأ

 مخصوص : تاج

 سفید  آبی سیاه  : گونه

 سفید : پوسته تخم

 گوشتی : تولید

 جنگجوی بومی



مدیترانه اینژادهای 

 لگهورنLeghorn

 مینورکاMinorca 

 آنکوناAncona

 آندلس ی آبیBlue Andalusian

 سیاه اسپانیایی صورت سفیدWhit faced Black Spanish

 باتر کاپButter cup

91

:ویژگیها

ه کوچک تر در مقایسنسبتا جثه •
با سایر نژادها

دارای میزان تخم گذاری بسیار •
عددتخم در 250-300)مطلوب 

(سال
کرچ می شوندبندرت •
ماهگی4-5: سن بلوغ•



Leghorn92لگهورن 

 ایتالیا  : منشأ

 ساده  گلسرخی : تاج

 ز نخودی  نقره ای  قرمسفید  قهوه ای  : گونه

دم سیاه 

 سفید : پوسته تخم

 تخم گذار   : تولید



Minorca93مینورکا 

 اسپانیا  : منشأ

 ساده  گلسرخی : تاج

 خرمایی سیاه  سفید :گونه

 سفید: پوسته تخم

 تخم گذار : تولید



سیاه اسپانیایی صورت سفید 

White faced Black Spanish

94

 انگلستان   : منشأ

 ساده : تاج

 سیاه : رنگ

 سفید گچی : پوسته تخم

 تخم گذار : تولید

مرغ صورت دلقکی



Butter cup95باترکاپ 

 ایتالیا  : منشأ

 فنجانی : تاج

 زرد چرمی با خطوط موازی سیاه: رنگ

و لکه های خالدار 

 سفید: پوسته تخم

 تخم گذار : تولید

 قرقاول طوق دار



نژادهای آمریکایی

 پلیموت راکPlymouth Rocks 

 ویاندوتWyandottes

 ردآیلند ردRhode Island 

Reds

 نیوهمشایرNew Hampshire 

 دومینیکDominiqu

 جاواJava 

 چنسلرChantceler

 الموناLamana

 جرس یJersey 

 دالویرDelaware

96

:ویژگیها

از تالقی نژادهای آسیایی و مدیترانه ای بوجود آمده•
220-180)دارای میزان تخم گذاری نسبتا مطلوب •

(عددتخم در سال
دارای سرعت رشد مطلوب•
ماهگی5.5-6: سن بلوغ•
ریاستفاده از این نژادها برای تولید مرغهای گوشتی تجا•



Plymouth Rocks 97پلیموت راک

 آمریکایی : منشأ

 ساده : تاج

 باقاالیی  خرمایی  طالییسفید: گونه

آبی  خط دار  نخودی  کبکی

 قهوه ای تیره تا روشن: پوسته تخم

 دومنظوره : تولید

 تولید جوجه کبابی



Wyandottes98ویندوت 

 آمریکا: منشأ

 گلسرخی: تاج

 نخودی  طالییسفید: گونه

کبکی  نقره ای

 روشنقهوه ای تیره تا:پوسته تخم

 دومنظوره: تولید

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Golden-Laced_Wyandotte_hen.jpg


New Hampshire 99نیوهمشایر

 آمریکا: منشأ

 ساده: تاج

 بلوطی  قرمز: گونه

 قهوه ای: پوسته تخم

 دومنظوره: تولید

http://www.omlet.us/images/cache/600/600/NewHampshireRed_f_600.gif
http://www.omlet.us/images/cache/600/600/NewHampshireRed_m_600.gif


Java100جاوا 

 اندونزی : منشأ

 مثلثی : تاج

 سیاه با جالی متالیک برنزی : رنگ

 (تخم کوچک)  قهوه ای : پوسته تخم

 تخم گذار  زینتی: تولید

عالقه به خوابیدن روی تخم



Jersey 101جرس ی 

 آمریکا  : منشأ

 ساده : تاج

 سیاه  سفید : گونه

 قهوه ای : پوسته تخم

 دو منظوره:  تولید



(نژادهای بومی ایران)متفرقه نژادهای 



103



104الری 

 الر در استان فارس : منشأ

 توت فرنگی : تاج

 زرد مایل به قهوه ای  قهوه ای تیره : رنگ

 (گونه های اصیل)دارای چهار انگشت

 قرمز  قهوه ای  گل باقلی  سفید : گونه

 کرمی تا قهوه ای روشن: پوسته تخم

 مادران خوبی نیستند



105الری



106مرندی

 مرند آذربایجان: منشأ

 ساده: تاج

 سیاهسفید : رنگ

 قهوه ای روشن: پوسته تخم

 بهترین نژاد تخم گذار ایران: تولید

 ساق پا دارای پر

  نطفه داری مناسب



107مرندی



108نژادهای زینتی



109



110



111



منابع توليد

گوشت مرغ 

دركشور

ساير ماكيان

مرغ های بومي

مرغ های 

تخمگذار در 

دپايان دوره تولي

مرغ های مادر و 

اجداد در پايان 

دوره توليد

نيمچه های 

گوشتي



تاریخچه پرورش طیور در ایران

 قطعه جوجه یکروزه گوشتی60000وارد نمودن : 1332سال

 ملیون جوجه یکروزه تخم گذار4وارد نمودن : 1339سال

 تاسیس اولین موسسه جوجه کشی در نارمک : 1339سال

 وارد نمودن گله های مادر به کشور: 1343سال

 وارد نمودن گله های اجداد به کشور: 1353سال

 تاسیس و شروع بکار اولین مزرعه الین در کشور و تامین : 1369سال
جوجه یک روزه در کشور% 70بیش از 

....؟؟؟



موسسات فعال در صنعت مرغداری

موسسات . اصالح نژاد 1

موسسات . مرغ اجداد2

موسسات . مرغ مادر3

موسسات . جوجه کشی 4

موسسات . تجارتی تولید کننده تخم مرغ5

موسسات . تجارتی تولید کننده مزغ 6
گوشتی 

کارخانه . های تهیه غذای مرغ 7

موسسات . تهیه وسائل وتجهیزات مرغداری 8

موسسات . تولید کننده مکمل های غذائی 9

موسسات . تهیه واکسن01

موسسات . بسته بندی 11

کارخانه . های تهیه محصوالت فرعی21

موسسات تحقیقاتی. 31

کشتارگاهها و مراکز بسته بندی گوشت ک. رغ  41



115

فرآیند تولید جوجه گوشتی

115



116

فرآیند تولید جوجه گوشتی

گله الین

گله های اجداد

گله های مرغ  مادر

گله های مرغ گوشتی 

116



ظرفيت توليدی هر يک از مزارع در ايران

11
7



گله الین:

 قلب صنعت طیور

وظیفه تولید جوجه یکروزه اجداد گوشتی را بعهده دارد

گله های اجداد:

تأمین جوجه یك روزه مزارع مادر گوشتي

گله های مادر:

از نسل اجداد حاصل شده اند

تولید تخم نطفه دار

گله های پرورش مرغ گوشتی

تولید گوشت مرغ در حد وسیع

فرآیند تولید جوجه گوشتی



اصول جوجه كشي

Broodinessيا   غریزه كرچي 

بطور طبیعی و غالبا در فصل بهار  ظاهر می شود

فعالیت های مرغ در دوره کرچی 

گرم . كردن تخمها با حرارت بدن خود1

با رطوبت بدن خود مانع تبخیر رطوبت . 2

داخلي تخمها مي شود

با  چرخاندن تخمها تهويه الزم را براي . 3

تخمها مهیا مي كنند



رشد جنین مرغ

 در خارج از بدن مرغ

عدم وجود ارتباط بین جوجه و مادر

مرحله . جوجه کشی4تا 2از روز : 11

ی عمده تلفات ناشی از عدم تطبیق جنین با تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیای

مرحله . جوجه کشی14تا 11از روز : 22

عمده تلفات ناشی از کمبود عناصر غذایی

مرحله . جوجه کشی21تا 17از روز : 31

 عمده تلفات ناشی از نوسانات حرارتی، رطوبتی و...

دوره های بحرانی رشد جنین



Artificial Incubationجوجه كشي مصنوعی یا 

بخشهای مختلف ماشین جوجه کشی

انكوباتور   . 1Setter

هچر. 2Hatcher

:محاسن

عدم نیاز به مرغ کرچ

جوجه کشی در تمامی فصول سال

تبدیل تعداد زیادی تخم به جوجه در هر بار جوجه کشی

کنترل ساده  تر امراض



Artificial Incubation



Artificial Incubationجوجه كشي مصنوعی یا 



Artificial Incubationجوجه كشي مصنوعی یا 



Artificial Incubationجوجه كشي مصنوعی یا 



جوجه كشي مصنوعی یا 
Artificial Incubation



دما

رطوبت

چرخش تخمها

تهویه

نکات مهم در انکوباسیون مصنوعی



دما

 درجه38بطور متوسط

 از این حد منجر به  زودتر یا دیرتر جوجه درآوری ( 35.5)و یا پایین تر ( 39.7)دمای باالتر
خواهد شد

رطوبت

به میزان حرارت و سرعت تهویه بستگی دارد

 75-70روز آخر حدود 3و در %  60روز اول حدود 18در%

جلوگیری از تبخیر آب و جبران رطوبت از دست رفته تخم مرغ

رطوبت کمتر منجر به تبخیر سریعتر  و وسعت یافتن بیشتر کیسه هوایی

 وسعت کمتر کیسه هوایی و در نتیجه عدم تنفس جوجهمنجر به بیشتر ، رطوبت

نکات مهم در انکوباسیون مصنوعی



تهویه

نیاز جنین به اکسیژن برای رشد مطلوب

 در اویل دوره جوجه کشی به اکسژن کمتری نیاز است و...

21غلظت اکسژن مورد نیاز  حدود  %

 بیشتر باشد% 0.5غلظت گاز کربنیک نباید از

طرز قرار گرفتن و چرحش تخم مرغها

 روبه باال باشد( قسمت پهن تخم مرغ)باید کیسه هوایی تحم مرغ

 گیرد بار در هر روز چرخش باید صورت 6-4حداقل 18تا روز

 چزخش تخم ها باعث گرم شدن یکنواخت تخم ها، عدم نزدیک شدن نطفه به
....پوسته، عدم چسبیدن جنین در حال رشد به پوسته و 

نکات مهم در انکوباسیون مصنوعی



مکانیزم عمل هچر

تهویه

رطوبت

 دما

معموال کمتر از ماشین ستر است

عدم چرخش تخمها



مراحل توسعه جنینی یک جوجه



مدت زمان انکوباسیون گونه های مختلف طیور

دوره جوجه کشی )روز(پرنده

21مرغ

35اردک

28غاز

17بلدرچین ژاپنی

42شترمرغ

24قرقاول

17کبوتر

28بوقلمون

35قو



بهداشت و ضد عفونی ماشین های جوجه کشی

شستشوی تخم مرغها ؟

 در % 80درجه و رطوبت 20ضدعفونی با گاز فرمل در دمای محیطی
دقیقه20مدت زمان 



خارج کردن جوجه های از ماشین جوجه کشی

 بطور میانگین جوجه ها هچ می شوند21در روز

 ساعته برای خشک شدن24دادن فرصت

جداکردن جوجه های ضعیف، فلج، دچار ورم ناف و یا مقعد جسبنده



هچ 
شدن 

جوجه ها 
در سالن 

های 
پرورش 




