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مرغداری خوش آمدید –به معرفی مواد آموزش مهارت های اساسی  مقدمه،  

( به People In Needشما به سلسه مواد آموزش مهارت های اساسی باغداری و تجارت  که قباًل توسط مؤسسه پن )

دان سی استامستفدین این مواد ممد درنشر رسیده بود، مواد آموزش مهارت های اساسی مرغداری را روی دست دارید. 

 ا بنرهامراه به مواد ممد درسیاین  و شاگردان لیسه ها و انستیتوت های زراعت و وترنری و همچنان دهاقین میباشند.

هارت م اید کهانستیتوت های مسلکی زراعت و همچنان دهاقین کمک نم گردان لیسه وند تا با شاگردیده او آماده  طرح

  های عملی پرورش مرغداری را بیآموزند.
 

 اهداف عمومی -اهداف آموزشی 
ترین با کمآموزش چگونگی مدیریت یک فارم کوچک یا متوسط )متمرکز به گوشت و تخم( برای در یافت کنندگان، 

ر طفه دان، با توانایی پوشش تمام دوران زندگی مرغها )تولید تخم های رفخطرات، کمترین ضایعات و کمترین مصا

ین های تخمی و گوشتی( و با توانایی قابلیت تام پرورش مرغتوسط مرغ های تخمی، چوچه کشی توسط ماشین، 

 دد.هیه گرتپایداری در این کار یعنی تا حد امکان مواد مصرفی از عواید تولیدات خود فارم )تخم، جیره وغیره( 
 

 دانش و مهارت ها –اهداف مشخص 

 دانش

هیالت و ، تسفعلی مرغداری در افغانستان )فارم های کوچک وضعیتدانستن مزایای مرغداری و  (1

 گتر مرغداری مورد استفاده قرار میگیرد(.فارم های بزرتکنالوژیهای که در  

 - غیره(، چوچه کشی وجیره)مانند صحت، حیاتی میباشد  موفق موضوعات برای مرغداریاینکه کدام دانستن  (2

فارم،  ، مدیریتاسیونواکسینمعمول در سیستم مرغداری افغانستان کدام ها اند: عدم توجه به اشتباهات 

 ، از معمولترین اشتباهات مرغداران در افغانستان میباشد.فارم و تغذیه موقعیت

 چوچه کشی مصنوعیجزئیات شرایط ضروری نواقص و  ،دانستن مزایا (3

 و مشخصات جنس )خروس و ماکیان(سن،  با در نظر داشتها  محل نگهداری چوچهمناسب شرایط دانستن  (4

 (و غیره حرارت، آب هیاز، درج، فضای مورد نجیره)مقدار 

 ...(.اوره هو آب خ دانه خورهرند )گیمرغداری مورد استفاده قرار می فارم دانستن تجهیزات که برای مدیریت (5

 دنتخم ها را متاثر می ساز دهیدانستن فکتور های که قدرت چوچه  (6

 آنها توجه کرد. هصححفظ البه باید ه گونپروش چوچه ها چرا و چگام دانستن اینکه در هن (7

داوی گیری و تونه این امراض تشخیص، جلوگامراض مرغداری در افغانستان و اینکه چمعمولترین دانستن  (8

 خوب و واکسین( همیتوانند )به خصوص جلوگیری توسط حفظ الصح شده

 چه امکانات وجود دارد. جیرهبرای ساختن چنین دانه چوچه ها و اینکه دانستن ترکیب الزم  (9

 مهارت ها

 گهداری مناسب آن هابرای چوچه کشی و ننطفه دار تخم های  آوری قادر بودن به جمع (1

 هکنترول درجاستفاده از ماشین چوچه کشی، )توسط ماشین چوچه کشی مصنوعی داشتن مهارت چوچه کشی  (2

 جنین وغیره( مشاهده ، بررسی تخم ها برایحرارت و رطوبت و ثبت نمودن آن

 اموی آن هبا مرغ کرک و مهیا ساختن تمام شرایط الزم برای ن همراه برآمده مواظبت از چوچه های جدیدًا (3

ها در  قفس)نه در فقس ها، چنانچه  محل نگهداری مرغهاصورت عملی درچوچه ها بو پرورش  هتربی (4

 افغانستان بسیار مروج نیست(

 غذای مناسب برای چوچه ها و مهیا کردن مقدار مناسب آب برای آنهاآماده کردن  (5

 گهداری مناسب واکسین ها و تجهیزات الزمکسین کردن چوچه ها و نوا (6

 قوانین در فارم و آموزش آن به سایر کارمندان تا این بزیستی بصورت مناس نیتؤمصرعایت کردن قوانین  (7

 گرددرعایت 
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 اهمیت مرغداری

در قریه  ی بایدوشت و تخم مرغ بهترین منبع ویتامین ها، پروتین و منرال ها می باشد. بناء فارم های کوچک مرغدارگ

یت ید آن مارکمردم تقاضای زیاد به مرغ و تخم مرغ دارند از همینرو تول.گرددمردم بهتر تغذیه شود تا  ترویججات 

رد. فاده کبه حیث کود بسیار خوب در زمین های زراعتی است خوب دارد. و همچنان از مدفوع فارم مرغداری میتوان

د. مواد ش ببرنفارم های کوچک مرغداری یک فعالیت بسیار خوب عایدزا میباشد که خانم ها نیز میتوانند آن را به پی

 یتواندمغذی گوشت و تخم مرغ برای مصرف، در دسترس فامیل ها میباشد و قسمت که توسط فامیل مصرف نمیگردد م

 باشد. مایجاد کننده فرصت های شغل برای مردو به فروش برسد. فارم های بزرگتر مرغداری میتواند تجارت خوب 

ی رت عملگردان لیسه های مسلکی زراعت و انستیتوت ها و همچنان دهاقین بسیار مفید است تا بصوبرای شا بناًء

غ ربسیاری از م بیآموزند که چگونه یک فارم مرغداری را ایجاد و اداره کنند. اگر فارم به صورت مناسب اداره نشود،

داری ارم مرغرخ داده میتواند، در نتیجه فها در اثر مریضی و یا عوامل دیگر از بین خواهند رفت و خسارات زیاد 

 اشند.مهارت های تخنیکی و مدیریت خوب از موضوعات حیاتی در فارم مرغداری می بعایدزا نخواهد بود بناًء 

 

 اصطالحات کلیدی

ن شوند، به ای ها از تخم بیرون تمایل مرغ ها به نشستن باالی تخم ها تا چوچه (Broodiness) : ُکرکی، "ُکرک شدن"

خم رک ترغ ُکتا از تخم ها محافظت کند. مو حالت دفاعی را به خود گرفته  نمودهمعنی که مرغ تخم دادن را متوقف 

ه زیر ماکیان عدد تخم در الن 12معمواًل تمرکز خواهد نمود ) هادادن را متوقف ساخته و در عوض به چوچه کشی تخم 

شان خواهد اکنش نرگاه کسی مزاحمت کند و یا بخواهد تخم ها را دور کند، مرغ و(. مرغ در النه نشته و هگذاشته میشود

هد رک خوا، نوشیدن و خاک بازی )خاک پلک( تردنداد و یا منقار خواهد زد و مرغ به ندرت النه را به منظور خو

 کرد.
 

 آن ها چوچه رک شدن ازاز ُکو مرغ بعد  برای مرغ گذاشته میشود در النه معمواًل تخم ها :(Clutchالنه تخم مرغ )

 عدد تخم در النه زیرماکیان گذاشته میشود. 12معمواًل  .میکشد
 

 یباشد.م (Hybrid: مرغ های که برای تولید گوشت پرورش داده شده، معمواًل مرغ دو رگه )(Broiler) رغ گوشتیم
 

معمواًل هفته باالی تخم نشسته )بعد از ُکرک شدن، مرغ برای چندین : (Natural Incubationچوچه کشی طبیعی )

یر سینه توان زگی( تا از این تخم ها چوچه ها بیرون شوند. )تخم مرغ های دیگر را نیز میا مرغ خانروز همراه ب 21

 مرغ ُکرک گذاشت تا از آن چوچه بیرون شود(
 

چه های زیادی چواگر یک فارمدار بخواهد که همزمان از تخم : (Artificial Incubationچوچه کشی مصنوعی )

ی شی براکشی نماید و مرغ های دو رگه را پرورش دهد که ُکرک نمیشوند، به این هدف میتواند از ماشین چوچه ک

 چوچه کشی مصنوعی استفاده کند.
 

ستفاده قرار اکه بتواند در آینده برای چوچه دهی مورد نطفه دار توانایی تخم  :(Hatchabilityقابلیت چوچه دهی )

ا تیکه تخم هدر صور اما حداکثر برای سه هفته نگهداری شده میتواند البته این توانایی کاهش یافتهگیرد؛ با گذشت زمان 

 شود. به صورت مناسب ذخیره
 

 هه اندازکطرف کند تخم قرار دارد کوچک هوا در داخل تخم در نزدیکی حجره : (Air Sacهوایی )حجره هوا( ) هکیس

اهش کی تخم حرارت و رطوبت میباشد. اگر این کیسه هوا سوراخ و یا از بین برود قدرت چوچه ده هآن مربوط به درج

 می یابد.
 

سل اول نعبارت از حیوانی است که والدین آن از دو نسل مختلف با صفات مشترک میباشد. در  :(Hybridدو رگه )

هد. ددست می زنسل بعدی این صفات را معمواًل اگه، صفات بارز انتخاب شده را از خود نشان میدهد، در ر یک مرغ دو

شان  رزنداناین بدان معناست که مرغ های دو رگه برای تولید دوباره مورد استفاده قرار گرفته نمیتوانند چون ف

 مشخصات خود را از دست خواهند داد.
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انواع  این مشکلیست که در سنین مختلف و در بین :(Cannibalismبین مرغ ها )خودخوری یا خوردن همدیگر در  

سب و نامنا آن نگهداری تعدادی زیاد مرغ ها در یک محل کوچک و نمختلف مرغ ها رخ میدهد. مهم ترین دلیل رخ داد

 کمبود منرال ها در مواد غذایی آن ها می باشد.
 

 که توسط عاملین امراض در یک جمیعت مرغ غیر نورمال حالتوضعیت غیر صحی یا  : (Morbidity)شیوع مرض

 به نام شیوع مرض یاد می کنند. مشخص رخ می دهد هها و یا در یک ساح
 

 میزان شیوع مرض عبارت از تعداد و یا فیصدی مرغهای مریض در یک : (Morbidity rate)میزان شیوع مرض

 جمیعت مرغها و یا محل مشخص میباشد.
 

رگ را به نام ممشخص محل و یا در یک جمیعت مرغها در یک  هاوقوع مرگ ومیر مرغ :(Mortality)مرگ و میر 

 اشد.د که معمواًل میزان آن به تناسب شیوع امراض معمول در افغانستان کمتر میبو میر مرغ ها یاد میکنن
 

رض و یا نمایانگر موجودیت عامل میک تغیر چشمگیر در وجود مرغها و فعالیت آنها که  (Symptom) : عالیم مرض

  اختالالت دیگر میباشد.
 

مخفی  هرعالیم مرض را به نام دو ظهور و شدن مبتالزمانی میان  هفاصل:  (Incubation Period)مخفی مرض هدور

 مرض یاد می کنند که بیشتر مربوط به میزان و نوع عامل مرض می شود.

 انواع تولید

 :کوچک برای تولید گوشت و تخم های یمرغدار
داخل حویلی با  در ًااین مرغها اکثردر مناطق روستایی افغانستان مردم برای تولید گوشت و تخم، مرغ پرورش میدهند. 

و نسل این  میشوندتجهیزات ابتدایی به شکل عنعنوی نگهداری 

معمواًل مردم به دو  مقصده میباشد و دو ی یانوع مرغها تخم

به شکل مصنوعی توسط  همصورت طبیعی و یابه  ،طریقه

فصل بهار برای مدت سه . در شروع نمایندمی کشی چوچه، ماشین

 ا برای چوچه کشی اختصاص میدهندر گیماه تخم مرغ های خان

تخم  .دنه فروش میرسانچوچه تولید شده را در بازار محلی ب و

مصرف  در فامیل به این سه ماه  یهای این نوع مرغها به استثنا

مصارف  رایب آناز پول د تا شومی بازار عرضهبه  یا همو

این نوع فارم های  ًااکثراستفاده نمایند. فامیل  یا ه فارم وروزان

 میشوند.ایجاد توسط زنان  دهات درقریه جات و تولیدی کوچک

 بزرگ برای تولید تخم:  هایمرغدرای 

ولید تبرای  گهرمرغ های دو  یا نسل های خاص و معموالً د، نتولید تخم نگهداری میکن را برای رغ های تخمگذارممردم 

نها در طول آعدد تخم می دهد و  300در یک سال الی  ه خوبمرغ های دو رگ)مورد استفاده قرار میگیرند تخم  بیشتر

ان وارد کشور پاکست ازگولدن مرغها  یا طالیی . دو نوع نسل(به تخم دادن ادامه میدهندیک سال بدون کرک شدن 

اشته و در وافق دت. این مرغ ها با اقلیم افغانستان گردیده و از معمولترین نسل مرغها در افغانستان شناخته شده است

 مقابل امراض محلی مقاومت دارند.

 

 

 

تخم  تولید گوشت و  های خانگی به شکل عنعنوی برای گهداری مرغن  
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هر دو نوع این مرغ ها به منظور تولید تخم پرورش داده می 

 که در دارد رنگپوست تیره  تخمهااین  فیصد 80 تقریبًاشوند. 

 توسط ها مرغ نوع نیا و. چوچه کشی اهمیت زیاد دارد

 بازار در بهار فصل در و شده دیتول یتجارت مهین یها شرکت

 مناطق روستایی همچنان در .گردندیم عرضه یمحل یها

کشی  نوع طالیی که توسط ماشین های چوچه چوچه مرغهای

مردم میتوانند این نوع  یگردد ویع مزتو میشود، گازی تولید

 د.سب خریداری کننمرغ ها را از مناطق ذکر شده به قیمت منا

 گوشت:پرورش مرغ ها برای تولید 

ه و این چوچه ها دارای رشد و نموی سریع بود. گوشت تربیه می شوند تولیدخاص مرغ ها برای  نسل های معمواًل 

نسل بعضی از  د،یگردم ذبحاده هفته آم 7الی  5معمواًل در 

اده آم هفته 14ها رشد بطی داشته که الی  چوچهاین های 

ی گوشتچوچه های بنام چوچه ها را این نوع  که دیگردم ذبح

از  را روزه کی یها هچوچ فارمداران کثراً انند. یکیاد م

 نسل از هنامیگواه کی با) خرندیمشرکت های وارد کننده 

 به تا کنند یم ینگهدار را آنها ،(رگه دو نسل ای و خوب

 در. رسانند یم فروش به آنرا بعدًا و برسند ذبخ هانداز

 از معمواًل گوشتی رگه دو هروز کی یها هچوچ افغانستان

 وارد رانیا و پاکستان از خصوص به هیهمسا یها کشور

هیچ فارم وجود ندارد  افغانستان در کهیخاطر به شود، یم

 .تولید نماید رگه دو یها هکه چوچ

 فعالیت های فارم مرغداری

 :چوچه کشی
بیرون  نآ زا ها هچوچ نکهیا تا مناسب طیمح کی در ها تخم نیا ینگهدار از عبارتنطفه دار  یها تخم یکش هچوچ 

 برای .شدبرای تداوم نسل های مرغها حیاتی میبامصنوعی باشد. مدیریت مناسب عی یا یطبمیتواند  این روش .دشو

چوچه یباشد. مبسیار مفید  که میشوند استفاده از فیل مرغ هاهمچنان و  دو مقصدهُکرک  مرغ های ازچوچه کشی طبیعی 

 د کرد وچوچه های بیشتر را همزمان میتوان تولیاینست که  و مزایای آن توسط ماشین صورت میگیرد کشی مصنوعی

 .بستگی نداردمرغ  شدنبه ُکرک  زمان تولید چوچه

 :چوچه کشی طبیعی
 رایب .شود ها از تخم بیرون چوچه ( تامرغ )البته بعد از ُکرک شدن منشستن مرغ باالی تخ یعنی چوچه کشی طبیعی

نیم تخم میتواما  همچنان. برای مرغها بسیار مهم می باشد)محل مناسب چوچه کشی(  مناسب هالنی چوچه کشی طبیع

 ای و یسنت یاه نسل ای همقصد دو یها مرغ از بگذاریم تا از آن چوچه بدست بیاوریم.ُکرک مرغهای دیگر را زیر مرغ 

 ی،تخمح شده نسل های اصال به نسبت ها مرغ نوع نیا چنانچه تواند، یم شده استفاده یعیطب یکش هچوچ یبرا مرغ لیف

 و یسنت یها لنس ،مقصده دو یها مرغ یتخم یها مرغ ینگهدار یپهلو در که میدار ازین ما بناًء شوند یم ُکرک شتریب

 .نمائیم ینگهدار زین را هامرغ لیف یا

 

 تولید تخمگذار برای مهای تخ نگهداری مرغ

های گوشتی برای تولید گوشت نگهداری مرغ  
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 طبیعیچوچه های تولید شده توسط فیل مرغ به شکل  چوچه های تولید شده توسط مرغ به شکل طبیعی

تخم( 400ط ماشین گازی )با ظرفیت مصنوعی توس چوچه کشی  

آنها در یک بار  چهبرای چوچه کشی طبیعی بهترین انتخاب می باشند چنان رکفیل مرغ های ُک نویسنده، هبه اساس تجرب

  .(چوچه تولید می کنند 12سایر مرغ ها معمواًل در حدود )را دارند  چوچه 23الی  20 دتوانایی تولی ،چوچه کشی

 نیا در – دهدیم چرخ خود منقار توسط را آن مرغ گردد گرمتر تماس در مرغ بدن با که تخم طرف کی زمانیکه

 باید ها مرغ خود و یکش هچوچ محل .دیرس خواهد صدمه نیجن به آن ریغ در پد،سچ ینم تخم وارید به نیجن صورت

 ها هچوچ و بتواند نشسته ها تخم یباال یراحت به مرغ تا دگرد یپاش دوا یتیپراز ضد یها دوا توسط یکش هچوچ از قبل

 .باشند امان در ها تیپراز از زین

 یکش هچوچ روند نصورتیا در که – کنند یم رها را ها تخم تخم، از ها هچوچ برآمدن از قبل یحت ها مرغ از یبعض

 یباال پروسه نیا ریاخ یال معمواًل باشند کرده تجربه قباًل بار کی را یکش هچوچ که یمرغها عده آن. شودیم توقفم

 .نندینش یم ها تخم

 چوچه کشی مصنوعی

علمی، عملی  و هیجان آور است. این پروسه  هتوسط ماشین چوچه کشی یک تجربنطفه دار تولید چوچه از تخم های 

مسلکی زراعت و  هایدر لیسه موفق نخواهد بود. در غیر آن  قیب شودصورت بسیار دقیق تعکار ساده نیست باید ب

به شکل عملی کار شود تا آنها هر دو طریقه  شاگردان و طبیعی با چوچه کشی مصنوعی هطریقهر دو ستیتوت ها باید ان

 را یاد بگیرید.

 

 ها:انتخاب تخم ها برای چوچه کشی وذخیره آن

 روز 8 یال 7 از شیب در ذخیره گاه ها تخم ینگهدار و ازتخم باید نطفه دار و تازه باشد  ،چوچه کشیبرای  در قدم اول

از را امکان دارد نطفه فعالیت خود و حتی  ابدی یم کاهش زمان گذشت با آنها دهیچوچه  قدرت رایز شود یریجلوگ

ُتند دارد، ذخیره نگردد  مواد که بویتخم با  تازه باشد و دارای هوای خشک و ،دست بدهد. ذخیره گاه تخم مرغ باید پاک



 

  مرغداری  –آموزش مهارت های اساسی 
9 

 کاه از ها تخم بهتر محافظت یبرا انتقال؛ یبرا ها تخم مناسب یبند بسته

 تهنگهداش ئنیپا دیبا حرارت ۀدرج گرم یهوا در. تواند یم شده استفاده

 .گردد ایمه رطوبت و شود
 

و رشد میکند و در شرایط  انقسامصدمه وارد نشود زیرا نطفه به محض تشکیل شروع به  تخمجنین و محتوای  بهتا 

از  میباشد. بعد حجرهمیگردد. در این مرحله نطفه دارای هزاران اغاز جنین  رشد مناسب حرارت بدن مرغ مراحل اولیه

ید. ادر می علیقبه حالت ت شدهجنین متوقف  رشدمرغ است، بدن ین تر از حرارت ئتولید تخم چون حرارت محیط پا

 چنانچه توقف رشد در این مرحله صدمه به زندگی جنین وارد نمیکند و جنین مدتی میتواند خاصیت حیاتی خود را حفظ

در شرایط نسبتآ مناسب گرم تابستان جنین سر از خواب برداشته و مجددًا شروع به  .میرود خوابحالت به کند یعنی 

جنین نمیتواند به رشد عادی  در غیر آنحرارت محیط مناسب باشد رشد ادامه مییابد  در صورتیکهمیکند  فرشد ضعی

درجه سانتی   15-18میشود. بهترین درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ از جنین تلفخود ادامه دهد و باالخره 

درجه نگهداری تخم مرغ مناسب نیست زیرا در این برای ذخیره و درجه  25حرارت بیش از  تعین شده است. گرید

تخم مرغ را در ماشین چوچه کشی قرار دهند  چنینصورت اگر  ایندر  حرارت جنین شروع به نموی بطی میکند و

تبخیر شده سبب خشک  آنرطوبت داخلی  ًاامکان تلف شدن آن زیاد است. اگر تخم مرغ در محیط خشک قرار گیرد طبع

 کهتخم های .باشدفیصد  60 در حدود باید ذخیره گاه تخممشکل رطوبت  جلوگیری اینیگردد برای شدن محتوای تخم م

یکه کمتر از یک هفته ذخیره روز دو بار چرخانده شود و تخم هانگهداری میشود، باید در طول یک  بیشتر از یک هفته

چوچه  های ور اتوماتیک انجام میشود. تخمبزرگ دور دادن تخم بطذخیره گاه های در  میگردد نیاز به چرخاندن ندارد.

پوست تخم باید شکل منظم، و  .باشد نباید دراز، گرد و نوک دار شکل آن باشد و داشته کشی باید شکل مناسب بیضوی

طبیعی داشته باشد و نباید دارای پستی، بلندی و کفیده گی باشد. تخم مرغ با پوست ضخیم و یا پوست نازک برای چوچه 

در پوست های نازک نیست زیرا تخم های با پوست ضخیم در هنگام بیرون آمدن چوچه مشکل زا میباشد.  کشی مناسب

رد و در ضمن از نظر کلسیم نیز فقیر میباشد. در مورد چوچه کشی وزن تخم نیز اهمیت دارد یتبخیر زیاد صورت میگ

وزن مناسب تخم برای  ووگیری شود باید از گذاشتن تخم های خیلی بزرگ و کوچک در ماشین های چوچه کشی جل

 گرام تعین شده است. 60-45چوچه کشی بین 

 

 

 

 

 

 

 :نطفه دار بسته بندی و انتقال تخم های 

انتخاب شده برای چوچه کشی از بازار نطفه دار  های تخم رگا

، انتقال داده شوندمحل دیگر ه و یا نیاز دارند تا به یک خریداری شد

حفظ شده و از  دهی تخم ها نیاز است تا توانایی چوچه الزمدابیر ت

عمل انتقال تخم ها در  جلوگیری به عمل آید. پیش ازآن ضایع شدن 

بسته  گذاشته شود.تخم ویا درداخل کاه سفید  شانه های مخصوص

به آن جلوگیری کند. صدمه رسیدن از  دمیتوان حدتا  بهتر تخم بندی

د هنگام حمل و نقل ممکن صورت بر اثر تکان های شدی آندر غیر 

چوچه کیسه هوای داخل تخم صدمه ببیند که در نتیجه توانایی است 

زمان بسته بندی طرف گرد تخم باید ر ابد. دیکاهش می دهی تخم

تجارب  ین قرار گیرد.ئپا به طرفبطرف باال و طرف نازک آن 

از بین برود تخم تا حد زیاد هوای  کیسه گراکه  نشان داده است

 ۀقیطر مانند کار نیا. شوند یم ینگهدار لیما حالت در و شده گذاشته ها روک در ها تخم

 مرتبه کی روز هر در دیبا ها بیش) دهدیم نجات شدن عیضا از را نیجن ها، تخم دادن چرخ

(کند ریتغ  

های مناسب برای چوچه کشی مصنوعی و جابجا کردن آن ها در انتخاب تخم 

 روک های ماشین
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 ترموستات یا اله تنظیم کننده حرارت پتنوس های کوچک و بزرگ آب با رطوبت سنجترمامتر 

رطوبت مصنوعی در داخل وسایط نقلیه  ،انتقال هنگام در است الزم تابستان درقابلیت چوچه دهی را از دست میدهد. 

 .مینگهدار سرد را ها آن امکان حد تا دیبا و دنشو خشک ها تخم تاتهیه گردد 

 گازی یماشین چوچه کش

ست که حرارت، تهویه و رطوبت را برای تخم ها مهیا می سازد تا به شکل یماشین چوچه کشی عبارت از وسیله ا

مهم این ماشین  ه. یک مشخصوجود دارد ماشین های چوچه کشی اندازه های مختلف و انواع ند.تولید ک چوچه مصنوعی

دیگر شان ظرفیت آن ها می باشد. ماشین های  هو مشخص (، گاز و برقچراغ تیل معمواًل) ستا مواد سوخت آنهاه

به خصوص در قابل استفاده نیست زیاد  ،ن بودن برقئمطم نا صورت عموم در افغانستان به علتکشی برقی ب چوچه

 .هیماستفاد و مطالعه قرار دازی راتحت گمیخواهیم ماشین های  دالیلشت این نظرداا در ق روستایی بمناط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. دنشان میدهاست که تبخیر آب و حرارت داخل ماشین چوچه کشی را  هوسیل حرارت سنج همراه با رطوبت سنج:

 د.سانتی گراد باش هدرج 39باید  آن فیصد بوده و حرارت 70الی  60بهترین رطوبت برای ماشین چوچه کشی 

 

انتی گراد س هدرج 39آن نگهداشتن حرارت  صلیا فهاست که وظی هترموستات آل حرارت(: هتنظیم کنند آلهترموستات )

آنرا تنظیم  سانتی گراد می شود، ترموستات باید هدرج 39حرارت بیشتر از  همی باشد، زمانیکه درجداخل ماشین  در

 و به کند،ساط میترموستات انب برود، گراد باالدرجه سانتی  39داخل ماشین از  حرارت به این معنی وقتیکه درجه کند.

یرسد م 39ماشین باال میشود. برعکس وقتیکه درجه حرارت پس به  دودکش میدهد یعنی سرپوشخروج  حرارت اجازه

یکند که ممیگردد این پروسه وقتی خوب کار بر را منقبض میکند وسرپوش ماشین به حالت اولی خود  ترموستات خود

 .دماشین خوب تنظیم شده باش ،وقت عیار کردن در
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با از دست   تخم یيکیسۀ هوااندازه یک 

 دادن رطوبت با گذشت زمان

 بیضهعدد  400یک ماشین چوچه کشی گازی با ظرفیت  نمودن نصب

)برای مطمئن شدن،  شود ستادیا متوازن صورتب خود یها هیپا یرو به در یک سطح هموار دیبا یکش هچوچ نیماش

در  منبع حرارتقراردادن  .نشود لیما طرف کی به ها تخم تا میتوان آب ترازو نمود( جانبی وانجامی به شکلرا ماشین 

تانکی  سانتی متر باشد( اشتوپ باید در قسمت وسط  2-1له قیف اشتوپ الی محفظه رادیاتورمعینه آن )فاص محل

های کالن به طرف داخل  پتنوسزیر روک ها به شکلی که  آب در پتنوس هایدادن  قرار ادیاتور قرار داده شود.ر

 هواکش ها باعث مسدود شدن سوراخ های تا پتنوسرف دروازه ماشین گذاشته شود به طکوچک های  پتنوس ماشین و

درجه حرارت  گرم که لیتر آب 8رادیاتور درحدود  .پر گردد آب گرمپتنوس ها از  حصه 3/1 تحتانی ماشین نه گردد و

گردد چون  و عیارگذاشتن فعال تخم  ساعت قبل از 12حد اقل  . ماشین بایدداردسانتی گراد باشد ضرورت  60-70آن 

 مطابق قیدق صورتب دیبا سنج حرارت ،یکش هچوچ نیماش بهتر نصب یبرا به گرم کردن قبلی و آماده شدن نیاز دارد.

 و کردن محکم توسط نیماش نصب. شود گذاشته یافق شکل به -نیماش هدرواز از تر دور متر یسانت 5ا، ه تخم ارتفاع با

تر که ترمامتا زمانی به شکل استندرد فعال نمیگردد تا  یک ماشین .ردیگ یم صورت( کننده عیار چیپ) کردن سست

 بعد .شود تر از رادیاتوربلند سانتی متر 2.5به اندازه  سرپوش دودکش رانشان دهد و 39.5حرارت  داخل ماشین درجه

 ساعت 12شود پس از اینکه ماشین زده ن کننده دست باید به پیچ عیار ،ماشیننورمال و یا استندرد شدن فعال از 

 سپری کرد آماده فعالیت میباشد. مؤفقانهآزمایشی را 

 مدیریت ماشین چوچه کشی
به  قانهکشی به صورت مؤف چوچهپروسه  عایت گردد تار مهم چوچه کشی نیاز است تا چهار فکتور هپروسدر جریان 

 :که این فکتور ها عبارت اند از پیش برود

  درجه حرارت: (1

 هدرجحفظ شود.  سانتی گراد هدرج 39الی  38 داخل ماشینحرارت  هچوچه کشی درج هتمام پروس جریان در

گردد. کنترول می معلوم و توسط ترموستات گذاشته شدهحرارت توسط حرارت سنج که در داخل ماشین چوچه کشی 

 حرارت را بررسی کند. هدرج بعد هر دو یا سه ساعت  بایدشخص مسؤل 

 

 رطوبت: (2

در اتاق نگهداری شده رطوبت چوچه کشی برای  گذشت زمان، تخم های که  با 

ه در تصویر چخود را از دست داده و کیسه هوا حجم خود را افزایش میدهد چنان

رطوبت داخلی خود از دست بدهد  زیاد به مقدارگر تخم ا .ستشده انشان داده 

 پتنوس های آب باید در . بناءً پروسه چوچه کشی متوقف شده و جنین از بین میرود

شود. رطوبت مورد  وجود دارد ریختهآب که در داخل ماشین چوچه کشی 

زمان  تبخیر شدن آب )به مرور  بعد از  فیصد می باشد. 60الی  55ضرورت از 

. نمائیدگرم استفاده نسبتًا از آب آب پتنوسها کم میشود( برای ُپر نمودن  دوباره آن 

 .داشتحرارت ماشین چوچه کشی خواهد  هآب گرم و سرد تاثیر زیاد باالی درج

، کف اتاق که ماشین چوچه رطوبت در سه روز اخیر سطحبه منظور افزایش 

را در داخل ماشین تر و یا یک سفنج  نمائید آب پاشی را کشی در آن گذاشته شده

صورت مستقیم با آب در تماس بنگذارید تخم ها  چگاهاما هی چوچه کشی بگذارید.

 جنین را متضرر میسازد.باشند. رطوبت زیاد نیز 
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آسان ومطمین سازد انهاراتا چرخش  اند هتخم ها نشانی شد  

برای انکشاف جنینتخم معاینه   

  :تهویه (3
نفذ جن از مچوچه کشی نقش مهم را ایفا می کند. زمانیکه جنین در حال انکشاف است، اکسی هنگامهوا در  جریان

رد صورت گی خارج می گردد. از همینرو تهویه بایداز آن داخل شده و همزمان کاربن دای اکساید  تخم های پوست

که در  هواکش ت پایئن و دودر غیر آن جنین از بین خواهد رفت. سیستم تهویه معمواًل توسط دو هواکش که در قسم

در  نر پائید د. جزئیات بیشتر در مورد سیستم تهویهدمیگر کنترول دارند، موقعیتقسمت باالی ماشین چوچه کشی 

 .داده شده است ماشین چوچه کشی هقسمت عملیات روزان

  ت و چرخش تخم ها:یموقع (4

ها در جریان چوچه کشی به چرخش نیاز دارند، به همان روش که قبل از گذاشتن تخم ها در ماشین چوچه تخم 

داخل ماشین چوچه کشی الی روز  ساعت در 18 . تخم بعد از سپری نمودنمیشودداده چرخش گاه ذخیره  در کشی

معمواًل دو بار در یک روز صبح و شام  هجدهم

ها باید یک چرخش داده می شود. به روی تخم 

عالمت بگذاریم تا مطمئن شویم که تخم ها چرخش 

تخم ها را با مارکر نشانی کنید در یک  داده شده اند.

)صبح( و در طرف دیگر آن  Mطرف تخم حرف 

)شام( را بنوسید. تمام تخم ها باید در یک  Eحرف 

چرخش داده شود و در وقت دوم آن ها  Eوقت طرف 

ساعت اول و سه  18شود. در  معلومآنها  M حرف

که ریروز اخیر تخم ها نباید چرخش داده شود. بخاط

ساعت اول جنین در حال انکشاف است و هر  18در 

نوع چرخش تخم ممکن به جنین صدمه برساند و در 

تخم ها نیاز و سه روز اخیر، چوچه کاماًل رشد نموده 

 دادن ندارد. شبه چرخ

 ها معاینه کردن تخم

م که این ین شوئکنیم تا مطم معاینه را آنها ،تخمداخل  و انکشاف جنین در بودن تخمنطفه دار ما نیاز داریم که بخاطر 

در هنگام معاینه حفظ  پروسه به خوبی پیش میرود و یا خیر.

معاینه تخم ها،  نظر گرفته شود و قبل از آغازالصحه باید در 

منبع بودن از پاک  د. و خود راییپاک بشودست های تان را 

اتاق  معاینه در هنگام .دن سازیئمطمنور که استفاده می کنید 

ت قبه تجارب ساحوی نویسنده بهترین ونظر ) تاریکمعاینه 

 باید معتدلآن هوای و  (برسی تخم ها شام است معاینه و

ما به یک در هنگام معاینه . درجه سانتی گراد باشد 30درحدود 

تخم . دستی ساده نیاز داریم چراغولتاژ پایئن و یا به  با روپگ

که کنیم یمعاینه مکشی  چوچه پروسه را سه بار در جریان اه

هم میباشد که چهارم، هفتم و چهارد های روز معاینه عبارت از

 تشریح میگردد. اًلذیهریک آن به طور خالصه 
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 روز چهاردهم   روز هفتم روز چهارم

جنین دیده انکشاف  کدام شبکۀ رگها قابل دید نبوده و احتمااًل آلوده با میکروب ملوث بوده تخم غیر نطفه دار

 نمیشود 

  :معاینه روز چهارم

 ده اندشاز جنین بیرون که  )جال مانند(خون  هایرگ هیک شبکبا  کوچک )جنین( هروز چهارم، یک نقط معاینه در

رگ  هبکشمنتشر شدن رنگ بدون  تیره هو یا یک حلق دمعلوم می شود صاف نباشنطفه دار تخم های که  .خواهیم دید

 .های خون در آن به نظر میرسد

 :معاینه روز هفتم

 د میباشدل دیرگ های خون نیز قابتخم دیده می شود؛  وسطرنگ در  تیره هروز هفتم، جنین مانند یک نقطمعاینه در  

 .میباشد روز چهارم در معاینه نه آنچنان واضح که اما

 :معاینه روز چهاردهم

 تخم – اشغال نموده استتخم را  جنین خوب انکشاف یافته و قسمت زیاد ،یکش هچوچ نیماش در روز 14 در جریان

 .درسیم نظر به کیتار مهین ئیهوا کیسه تنها و رسدیم نظر به کیتار
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 جدول ثبت فعالیت های ماشین چوچه کشی

مدیریت کننده نظریات 
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ج
در

ه 
چ

و
چ

ن 
شی

ما
ق 

تا
 ا
ت

ار
حر

ه 
ن

یا
جر

ر 
 د

ی
ش

ک
 

ب
ش

 

ج
در

ه 
چ

و
چ

ن 
شی

ما
ق 

تا
 ا
ت

ار
حر

ه 
ن

یا
جر

ر 
 د

ی
ش

ک
 

وز
ر

ج 
در

ن
یا
جر

ر 
 د

ن
شی

ما
ت 

ار
حر

ه 
 

 
ب

ش
 

 

ج
در

ن
یا
جر

ر 
 د

ن
شی

ما
ت 

ار
حر

ه 
 

 
ز 

و
ر

 

وم
 د

نه
ای

مع
م 

جا
ان
 

نه
ای

مع
م 

جا
ان

 
ول

ا
 

ته
س

ک
ش

ی 
ها

م 
خ

 ت
اد

عد
 ت

ده
مر

ه 
طف

 ن
ی

ها
م 

خ
 ت

اد
عد

 ت

فه
ط

 ن
ی

 ب
ی

ها
م 

خ
 ت

اد
عد

 ت

ار
 د

فه
ط

 ن
ی

ها
م 

خ
 ت

اد
عد

 ت

ها
م 

خ
 ت

ی
ع

و
جم

 م
اد

عد
 ت

د 
دا

تع
زرو

ها
 

            0 
            1 
            2 
            3 
            4 
            5 
            6 
            7 
            8 
            9 
            10 
            11 
            12 
            13 
            14 
            15 
            16 
            17 
            18 
            19 
            20 
            21 

 

 مدت چوچه کشی تخم های پرنده های مختلف اهلی

در روز مدت چوچه کشی نام پرنده گان اهلی  

23الی  21 مرغها  

29الی  28 فیل مرغ  

 28 مرغابی

31الی  29 قاز  

28الی  26 کیکر  

 28 طاووس



 

  مرغداری  –آموزش مهارت های اساسی 
15 

 یک ماشین چوچه کشی نوع گازی هفعالیت های روزمر

جابجا  ، Egg-trayهای تخمروک  پاک و قابل چوچه کشی در ذخیره شده تنظیم کردن تخم های :اماده کردن ماشین

ضد عفونی کردن  .نصب شود ماشین هسانتی متر دور تر از درواز 5کشی،  تر در داخل ماشین چوچهمامترنموده و 

ملی لیتر  15و  گنیت )پتاس(کریستال پوتاشیم پرمن ۵الی  ۴لین  با وفورمملی لیتر  5چوچه کشی توسط مخلوط  ماشین

گذاشته  ماشین داخل دقیقه در 3 و قرار دادن این مخلوط برای مدت نگذاشتن یک کاغذ در آهمرا با  در یک قاب آب

آب از رادیاتور  این گرم کردن ماشیندر جریان ه میشود، انداختگرم  ًالیتر آب نسبت 8 داخل رادیاتور درچون . شود

باید  باالهواکش های  .دمیشوآب دوباره متوقف  ریختن که مشکل پنداشته نمی شود و بعد از گرم شدن ماشین میریزد

قرار میدهیم که کاماًل  ماشینرا در داخل تخم ها  . زمانباز باشد حصه 3/1باید پایئنی هواکش های اما مسدود  کاماًل

 عیار گردیده باشد.
 

 180 روک هاگر شان عوض گردد وهای تخم ها باید با یکدیروک جای عصر از طرف صبح و  :روز اول و دوم

وچه کشی، چداخل ماشین  ساعت تخم در 18کردن  بعد از سپری د.داده شود تا تمام تخم ها یکسان گرم گرد دوردرجه 

داخل ت رطوب و حرارت هعملیات باید تا حد امکان سریعتر انجام داده شود زیرا درجاین تخم ها باید چرخ داده شوند. 

 د.متفاوت می باش اتاق و ماشین
 

 نها.آدادن  دوردرجه  180و  روک هاکردن  عوض دادن تخم ها، دور :روز سوم
 

سرد  (درجه 35به  39)کاهش درجه حرارت از  درجه سانتی گراد 4ازه تخم ها به اند  از طرف صبح :روز چهارم

ای تخم ه هارممعاینه روز چ صورت گیرد. در هنگامز طرف شام تخم ها باید همزمان ادادن  وردساخته شود. معاینه و 

اتاق  ع و در یکسریدر شام، . معاینه کردن تخم ها باید باید دور ساخته شود نده او تخم های که صدمه دیدنطفه بدون 

 انجام داده شود. ن نباشدئیدرجه سانتی گراد پا 25ن از آکه درجه حرارت گرم 
 

 درجه دور دادن آنها. 180و شام تخم ها، عوض کردن روک ها، و  دور دادن صبح :پنجم و ششمروز های 
  

کش های هوااز  هحص 3/2باز کردن نها. آدادن  دوردرجه  180و  کردن روک ها عوضور دادن تخم ها، د :روز هفتم

 3/1اید بهواکش های قسمت باالیی ماشین  باشد سانتی گراد هدرج 25از  بیشتردر صورتیکه حرارت اتاق  .یئنیپا

ی روز دهم سانتی گراد باشد هواکش های باالیی را ال هدرج 25تر از کمحرارت اتاق  هاما اگر درج ،حصه باز شود

 معاینه روز هفتم باید از طرف شام صورت گیرد. بسته نگهدارید.
 

روک های تخم جا های  :روز هشتم

 با یکدیگر شامصبح و باید ا    ه

داده  دوردرجه  180 ه،دیعوض گرد

در  .داده شود نیز دورشود و تخم ها 

و  باشدصورتیکه هوا خشک 

ندگی نباشد، برای تولید رطوبت بار

، اتاق چوچه چوچه کشیاتاق در 

، بهتر است شودآب پاشی  کشی باید

از پروسه چوچه کشی  الی اخیر

 ئینیدر قسمت پاگ مرطوب ری

 .ده شودماشین استفا

 

نیز خم ها د و تداده شو دوردرجه  180 ه،دیعوض گرد با یکدیگر شامصبح و باید ی تخم ها روک هاهای جا روز نهم:

 داده شود. دور

 جریان فصل خشک )آب پاشی کردن زیر ماشین چوچه کشی(مهیا ساختن رطوبت مصنوعی در 
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لی ااگر  اق،حرارت ات ه، کنترول درجدادن تخم ها صبح و بعد از ظهر دور :یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ،دهمروزهای 

، اضافه از شودبحصه این هواکش ها  ۳/۱است تا  ، الزمنشده اندروز هفتم به دلیل سردی هوا، هواکش های باالیی باز 

 ز و رطوبت اتاق.گا ه سلندرردن بکردن آب گرم به لیلیتر و توجه ک
 

 :ز چهاردهمرو

 می گرمرا در پشت چشم بگذاریم ک که اگر تخم هسرد ساختن تخم ها تا انداز دور دادن و در هنگام صبح -1

 .احساس کنیم

 تخم هایکه جنین شان مرده اند. عده و دور کردن آنتخم ها در شام معاینه  -2

 .ی آبها پتنوس هحص 3/2ُپر کردن  -3

 د.ماشین قرار دار هواکش های که در قسمت پایئن ه( حص3/2باز کردن ) -4

  15اه با لین همرومسی سی فور 1.5کرستال پوتاشیم پرمنگنیت را با  4 -3این منظورماشین، برای ضد عفونی کردن 

ماشین  بعدًا قاب را در داخل .بگذارید را در آن کاغذهمچنان یک سی سی آب مخلوط کرده و در یک بشقاب بیندازید و 

قرار دهیددقیقه  2 برای مدت  
 

 دهم تکرار شود. زعین فعالیت های رو :روز های پانزدهم و شانزدهم

  

 اتاق. های آب با آب گرم و آب پاشی کردن کف پتنوسعین فعالیت های روز دهم و همچنان پر کردن  روز هفدهم:
 

 د.ه نگهداریچوچه کشی بست هدروازه ها را تا اخیر مرحل. دادن تخم ها صبح و شام دوربرای آخرین بار  :روزهجدهم
 

 پوشانیدن دروازهای ماشین چوچه کشی توسط یک پرده.  روز نزدهم :
 

 .ماشینکامل هواکش های  بازنمودنبیستم: روز 
 

 بیست یکم:روز 

ه این اگر چوچه ها خاموش هستند این یک حالت نورمال و خوب است و اگر چوچه ها سر و صدا می کنند ب -1

 حرارت باید کمی کاهش داده شود. همعناست که هوا گرم است و درج

ون رای بیربمهیا گردد؛ ها  توته های پوست تخم را از داخل ماشین بیرون بیاورید تا فضای کافی برای چوچه -2

 نیست تا َروک ها را بیرون بکشید. الزمکردن پوست های تخم از داخل ماشین 

و  دنک گردصورت منتظر بمانید تا آن ها خش ایناگر چوچه ها خشک شده باشد آنها را بیرون بکشید در غیر  -3

 .دنشو هستادیبه پای خود ا

یرون ز تخم باچوچه های که تا اکنون قادر به بیرون آمدن از تخم نیستند، کمک کنید تا تنها سر شان را با  -4

. این ن کنیدجا نه کنید. کوشش نه کنید که قسمت شکم چوچه ها را از تخم بیرو، بال های شان را بیندبیاور

 ت بیشتر در تخم باقی بماند.اقسمت باید ساع

ار در روز تخم ها باید دو ب ،ساعت تخم ها در ماشین چوچه کشی الی شام روز هجدهم 18بعد از سپری نمودن  نوت:

 .درجه دور داده شود 180و نیز  شود و جای روک ها با یکدیگر عوض گردد یعنی صبح و شام دور داده

 چوچه ها از ماشین چوچه کشی بیرون نمودن

ساعت زودتر و یا دیرتر از سایر  8اولی شاید  چوچهروز می باشد.  ۲۳الی  ۲۱مدت برآمدن نورمال چوچه از تخم از 

و نیاز نیست تا چوچه ها را از ماشین بیرون بیاورید چون  است طبیعییک امر  ن بیاید، اینچوچه ها از تخم بیرو

به در صورتیکه هوا سرد باشد چوچه  از تخم چوچه شدن بعد از جدا چوچه ها تر بوده و نیاز به خشک شدن دارند.

گر دلیل ابتدایی برای نه گذاشتن چوچه در ماشین چوچه کشی برای مدت طوالنی دی از طرفزودی خواهد مرد. 

تمام بعد از برآمدن چوچه اولی، ساعت  10ر جریان گر د. امیباشد )کم شدن آب بدن( اضافی چوچه ها هایدریشنید
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ماشین چوچه کشی چوچه های تولد شده در داخل  

و چوچه های  نمودهماشین چوچه کشی را باز  هدرواز تاخم بیرون نشده باشد برای تان توصیه میگردد چوچه ها از ت

خشک و قوی را بیرون بیاورید و همچنان پوست تخم ها را 

نیز بیرون کنید. چوچه های خارج شده را در کارتن های 

اگر می خواهید چوچه های کوچک را  .گرم شده نگهدارید

 د،فروش برسانیتولد آنها را به  بعد ازفورًا انتقال دهید و یا 

ساعت نخست بعد از برآمدن  24است تا این کار در  الزم

ها هنوز هم  چوچه ها از تخم صورت گیرد. زیرا چوچه

 از زردی تخم گرفته اند، ذخیره دارند. در غیر انرژی که

 بیشترچوچه ها  مرگ و میرل امکان آن در وقت انتقا

 خواهد شد.
 

  پاک کردن ماشین:

ه های ک چوچه کشی تکمیل شد اواًل باید پوست تخم ها و تخم هاین یک بخش از مدیریت ماشین است، وقتیکه پروس

ت های قسممام . آب را از رادیاتور کشیده، تنمائیمچوچه نداده اند از ماشین بیرون کشیده و ماشین را پاک و خشک 

سی  20 و گنیتکرستال پوتاشیم پرمن 8-7رمولین را با فوسی سی  8 . بعدًادئین را با آب گرم و صابون پاک بشوماشی

اعت در برای مدت یک س و قرار دادن این مخلوط نگذاشتن یک کاغذ در آهمرا با  یک قاب در سی آب مخلوط کرده

د تا در اینده برای ساعت در زیر شعاع آفتاب قرار دهی 5ه و برای مدت ماشین را از اتاق بیرون کرد و بعدًاداخل ماشین 

 استفاده اماده باشد.

 اعمار فارم مرغداری

 فارم مرغداری: ایجادتوصیه های عمومی برای 

سیار بارسرد، )بسی بتوانیم مرغها را از هوای نامناسب کههدف اساسی ساختن فارم برای مرغها این است  ساختن فارم:

خم ترغ های یم. و در عین حال برای مئباد و باران( و همچنان از ضرر حیوانات وحشی و خزندگان محافظت نماگرم، 

 گذار یک مکان راحت برای تخم گذاری آماده  کنیم.
 

که کدام نوع  و پالن داشته باشد، قبل از طراحی و ساختن فارم مرغداری، مالک فارم باید تصمیم بگیرد پالنگذاری:

د غداری وجودو نوع ساختمان برای مر عمومبصورت  تخم گذار یا گوشتی( را به کدام شکل نگهداری میکند. ) مرغ ها

ای ی مرغ هسالون نگهداری  برای مرغ های تخم گذار)سالون بسته همرای میدان بیرونی( وسالون نگهداری برا دارد

 گوشتی یعنی سالون بسته.
 

 .یکندمشکالت کاسته وبه صحتمندی مرغها کمک م مقدارسالون پرورش مرغ ها از بهتر دیزاین  طرح یا دیزاین:

طق گرم طراحی شود که در مناطق که هوایی معتدل دارد حرارت فارم را حفظ و در منا طوریساختمان فارم باید 

 .به فارم هدایت کند سرد راهوای 
 

فارم  درجه حرارت .دارد هار صحتمند بودن مرغداشتن یک سیستم تهویه خوب در فارم نقش مهمی د سیستم تهویه:

آن  یدان(رونی )مبرای نگهداری مرغهای تخم گذار ساختن فارم بسته که محوطه بی. نباید زیاد گرم و یا زیاد سرد باشد

 توصیه میشود. ،توسط جالی احاطه شده باشد
 

سانتی متر به شکل شیب دار سمنت شود و همچنان دیوار  10کف سالون فارم مرغداری باید به عمق  کف سالون فارم: 

، د، سمنت نمودن کف و دیوار های فارم پاک کارینموسانتی متر سمنت  30الی  20تا  های داخلی فارم را نیز باید

اگر  بسیار موثر است. و پرازیت ها کنترول امراض این کار در .را آسان می سازد سالون و ضد عفونی کردن شستن

خاک کهنه کف  تاالزم است  میاورید،ها را به فارم  چوچهجدید دوره در کف فارم از خاک استفاده میکنید، قبل از اینکه 
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 .نمائیداتاق را به خاک تازه و پاک تبدیل 

 تخم گذار:  نگهداری مرغ های

 ب کردن والف داخل سالون در این مکان برای خوا از دو قسمت تشکیل شده است، گذارمکان نگهداری مرغ های تخم 

 د. ساحه)چگس ها برای نشستن مرغها و اشیانه برای تخم گذاری( در نظر گرفته میشو جایگاهی برای تخم گذاشتن

 ین موضوعد به اکه بای دنمرغهای تخم گذار بیشترین وقت خود را در آنجا میگذران که بیرونی فارم، قسمت از فارم است

الون سدرکف  .ندندر روزهای عادی در این محل تغذیه میک را فارمداران مرغهای خود د و اکثرًاینیز توجه داشته باش

یا هم ونمود دیل یکبار تب هر دو ماه باید ربستر مرغ ها را د استفاده شود،باید  ن مانند کاه سفیدآمثال ا اره یا هفارم بور

 ید.ئنمافرش روی بستر کهنه ب سفیداره یا کاه  هز بوریک الیه تازه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع تخم گذار های مناسب مورد ضرورت برای چوچه فضای

حساب روزبه ها  سن چوچه اد چوچه هاتعد  مورد نیاز به متر مربع فضای   

 یک متر مربع 20 1-30

 یک متر مربع 15 31-60

 یک متر مربع 9 61-140

 یک متر مربع 7-5 چوچه مرغ های رسیده به سن تولید

 تخمی و وصل نمودن ان با دیوارهای فارم مرغهای گرفتن جالی در محوطه خارجی فارم مرغداری

 چند تصویر از مرغانچه های خانگی
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 بازدید گننده گان در حالت بازدید از یک فارم  مرغداری کوشتی

  نگهداری مرغهای گوشتی:

نگهداری مرغهای گوشتی تنها از سالون بسته استفاده میشود به مکان بیرونی ضرورت ندارد. در افغانستان چوچه برای 

روز در داخل  50الی  35های گوشتی برای 

ن نگهداری میشوند. بعد افارمدار فارم توسط

از را  از رسیدن به سن مارکیت چوچه ها

.  ندده و به فروش می رساننموفارم بیرون 

سالون فارم پاک کاری و ضد عفونی  بعدًا

تازه چوچه ها  رورش دورهتا برای پ شودمی

آماده باشد. نگهداری چوچه ها در داخل 

پرورش آنها در یک  به سالون فارم، نسبت

محیط باز بهتر است، چون در محیط بسته از 

چوچه به خوبی محافظت شده و شرایط 

 میگردد. محیطی نیز کنترول

 

ضرورت برای چوچه های گوشتی مناسب مورد فضای  

چوچه هااد تعد سن چوچه مرغ ها به حساب هفته مورد نیاز به متر مربع فضای   

 یک متر مربع 17 هفته اول

 یک متر مربع 15 هفته دوم

 یک متر مربع 12 هفته سوم

 یک متر مربع 10 هفته چهارم

 یک متر مربع 8 هفته پنجم

 یک متر مربع 8-7 هفته ششم

 :فارم مرغداری موقعیت
ع به غرب واق که ساختمان فارم باید از طرف شرق فارمدار بداند ره ساز فارم مرغداری مهم است تاو قبل از ساخت  

د طوری ه بایاب شدتخ. ساختمان فارم در موقعیت انآن بتابد آفتاب به شکل مستقیم داخل شعاع شود تا در جریان روز

آن از فاصله  منابع آب، قابل یاد آوری است که مارکیت فروشات، کاهش دهد. را در فارم طراحی شده باشد که شدت باد

زدیکی ندیگر مرغداری در  های یت فارمدآب، راه سیالب، موجو وی، چاه های آب، جن عمومی، اماکاماکن مسکونی

 رمد نظ ت فارمدر نظر گرفته شود. جلوگیری از شیوع امراض و صحت انسان ها نیز باید در وقت انتخاب موقعیآن 

 .گرفته شود

 

 

 

 

 

 

 غرب

 شرق

 شمال جنوب

 داخل شدن شعاع آفتاب در جریان روز به داخل فارم
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های محلیه دانه خور مختلفهای  دیزاین ها به اندازه وه خوره خوره و دان بآ   

 شکل آب خوره اتوماتیک و ساده آب خوره های ساده با ظرفیت های متفاوت

 استفاده دانه خوره ها و آب خوره ها معرفی و

  :چوچه های کوچکای هه دانه خور

 روزانه یکبار باید پاک گردد. ها برای  چوچه مرغ های یک روزه الی دو هفته ای استفاده میشود که انه خورهاین د

 

 دانه خوره های بزرگ:

 برای مرغ های چند هفته ای استفاده شده و با ظرفیت های مختلف در بازار موجود است. ها این نوع دانه خوره 

 

 

 

 

 :و کالسیک کوچک ایهه آب خور

برای چوچه مرغ ها انواع مختلف آب خوره های ساده و کالسیک در بازار موجود است فارم داران میتوانند نظر به  

 تهیه نمایند. آنرا و سن چوچه ها خود شان وقذ
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شده اندنصب  مسیر یک خط در کهخوره اتومات  برسی  اب  نقاط مختلف  خورد به دسترس چوچه ها درهای دانه خوره  دادنقرار  

  بعد از تغذیه دانه خوره ها  نلند نمودب تولد شده برای چوچه های نو پاشیدن غذا روی کف فرش شده

 :ها خوره دانه نصب
 یعنی نیزم یور در  یآسان به که دارند ازین( شده تولد تازه یها چوچه) ها مرغ چوچه ،یزندگ دوم و اول یروزها در 

ده الی شدت یاد معدا از شود. ب هرسی داشته باشند باید غذا در روی زمین پاشیدسالون به غذا دسترش شده در کف ف کاغذ

ز به پاک یک مرتبه نیا . این دانه خوره ها روزمیشودداده های کوچک در کف اتاق  دانه خوره غذا در روزگی 12

ویزان آاز سقف فارم طوری روزگی الزم است که دانه خوره های بزرگتر در یک خط منظم  12د. بعد از کاری دار

ت که در کدام مربوط به این اس سالونها از کف  متر بوده و بلندی دانه خوره 1.5دانه خوره  شود که فاصله بین هر

د تا از د شوید بلنه ها بادانه خور ،و از زیر آن بگذرند. بعد از تغذیه نمودنبخورند ها میتوانند به آسانی غذا  اندازه چوچه

 مرغ ها فراهم شود. گشت و گذار و از طرف دیگر فضای بیشتری برای شودیک طرف کثیف ن
 

 نصب آب خوره ها:

آب خوره های کوچک  ، بهدر دو هفته اول زندگی چوچه مرغ ها نیاز دارند که در بخش های مختلف کف سالون فارم 

، چون چوچه ها در نظر بگیرمد، بدون اینکه آب خوره ها را به شکل منظم و در مسیر یک خط نباش دسترسی داشته

دو هفته بهتر است که آب خوره های کوچک راجمع آوری نموده  در پایان. ه موقعیت آب خوره ها توجه نمی کندهنوز ب

 های اتوماتیک یک خط نصب کنیم. آب خوره در مسرفارم  سالون و بجای آن آب خوره های بزرگ اتوماتیک را در

از یک طرف زمانگیر  ، چون نصب و آماده کردن آنهدبه محل جدید نصب و آماده گردی باید قبل از آوردن چوچه ها

 نصبخلق میکند. ها مزاحمت  به چوچه سبب افزایش رطوبت شده و سالوندیگر ریختن آب در کف  طرفاز و  بوده

به منبع حرارت نصب کنیم چون  دارد. آب خوره ها را نباید نزدیک ضرورت یک شخصی فنینمودن آب خوره ها به 

ر منفی باالی واکسین و ادویه حرارت تاثیریزیم و را نیز داخل آب ب ادویه جات است بعضی اوقات واکسین ون ممک

سالون فارم آب که از آب خوره ها بر روی کف و یا بستر تیها باید همه روزه بررسی شود، در صور د. آب خورهدار

نقش مهم در نیز  سالون اثر منفی بر مرغ ها داشته ورطوبت زیاد در  و میشود سالون طوبت دربریزد سبب افزایش ر

 ایفا مینماید. رافارم گسترش امراض در 
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 آماده کردن حرارت مصنوعی برای چوچه های نو تولد شده

 سیستم گرم کننده و تهویه

د. اتاق پرورش ندار نیاز شده برای زنده ماندن و صحتمند بودن به مراقبت و توجه خاص بیرونچوچه مرغ های تازه  

گرم شود. یک چوچه  اندازه ضرورت باید شش ساعت قبل از رسیدن چوچه ها بصورت دقیق به Brooding Roomیا 

توافق خوب  هنوزچون  مرغ تازه از تخم بیرون شده، نیاز به حرارت مصنوعی برای حفظ درجه حرارت بدن خود دارد

وعی که توسط بخاری، گروپ حرارت مصن نیاز دارد تا در سه هفته اول این چوچه ها ءً ، بناه استهمرای محیط نکرد

مرغداری باید طبق جدول زیر  مضر نباشد مهیا گردد. حرارت سالون ها ویا هر چیز گرم کننده که به صحت چوچه

با درجه حرارت سالون  راحت بودن آنهانا یا راحت و اندازه . رفتار و سرو صدای چوچه ها نشان دهندهتنظیم گردد

سالون ضرورت دارد،  درجه سانتی گراد 35زندگی چوچه مرغ ها به حرارت . در جریان هفته اول میباشد پرورش

کاهش یابد. فراهم نمودن حرارت مناسب در  حرارت درجه 3باید هفته هفته اول، در هر  3قابل یاد آوری است که در 

شدن هوای  که داخلنا گفته نباید گذاشت چوچه های جوان بسیار ضروری است،  برای صحتمندیاول  سه هفته جریان

 د.زه به داخل فارم اهمیت حیاتی دارتا

 

 

 جدول حرارت سالون فارم مرغداری

 فارم مرغداری سالون حرارت مناسب هفتهچوچه به  سن

 32 – 35 هفته 1 – 0

 29 – 32 هفته 2 – 1

 26 – 29 ههفت 3 – 2
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 ها: سالون از رفتار و سلوک چوچهفهمیدن سرد بودن یا گرم بودن 

 قرار گرفته و سالونکف صله های یکسان در به فا شوند، نگهداری سالونمناسب  درجه حرارت در یک چوچه هایکه 

 اگر د.نبه طوری نورمال سرو صدا میکن

چوچه ها باشد  سرد سالونحرارت  درجه

و با  دناطراف منبع حرارت جمع میشو در

و  و صدا میکنند صدای بلند سر

درصورتیکه درجه حرارت سالون بلند 

به طرف چوچه ها  به صورت عمومباشد، 

سالون دور از منبع حرارت های دیوار

بال و پرهای شان  ، نفس نفس زده ،میروند

بهتر خواهد بود که باز کرده می نشینند.  را

رارت یک ر اطراف بخاری یا منبع حد

 ها تن چوچهخجالی گرفته شود تا از سو

وری آ جلوگیری شود و همچنان قابل یاد

فارم نظر به ضرورت  سالوناست که 

تا  شود Partitionتقسیم بندی یا چوچه ها 

از مصرف زیاد مواد سوخت یا گرم کننده 

و پارتیشن مطابق سن  شود جلوگیری

 .چوچه ها تکرار شود

 واکسین مرغ ها

 دفاعی بدن مرغ را سیستم ،کی است که برای جلوگیری از یک مرض خاصیواکسین عبارت از یک ماده بیولوژ

 وتر به ،تکنترول محیط زیس در کنار سایر اقداماتسین کردن کاو تحریک میکند و باعث تولید انتی بادی میگردد.

 .نمائیمی جلوگیر تعداد زیاد امراض کشنده مرغها از میتوانیمواکسین نمودن  باو  اقتصادی تر از تداوی میباشد

 

 جدول واکسین مرغهای گوشتی

چوچه به روز سن  طریقه تطبیق واکسین نوع واکسین 

هروز 5  
ND + IB 

 مرغ مرگی جمع ای بی
B1 + H120 قطره چشم / آب نوشیدنی 

روزه 12  

IBD 

مبرو گا  
Intermediate (D78) قطره چشم / آب نوشیدنی 

روزه 18  
ND + IB 

 مرغ مرگی جمع ای بی
Lasota + H120 قطره چشم / آب نوشیدنی 

هروز 24  
IBD 

 گا مبرو
Intermediate (228E) قطره چشم / آب نوشیدنی 

 است ه ها درمقابل حرارترفتار چوچ نماینگر سلوک وفوق دیاگرام 

 

در حرارت مناسب 

چوچه ها در هر 

طرف سالون پراگنده 

 میباشد

در صورت وزش 

باد چوچه ها به 

یک طرف سالون 

 جمع میشوند

از اثر سردی هوا 

چوچه ها به دور 

 بخاری جمع میشوند

به اثر گرمی چوچه 

را  خودها به دیوار 

 نزدیک میسازند

در اثر روشنی زیاد چوچه ها به 

یک طرف سالون جمع میشوند و 

 و صدا میکنند سر
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ب نوشیدنیآتطبیق واکسین در  مخلوط کردن واکسین همراه با آب نوشیدنی  

 :نمودن مرغ ها واکسینقبل از مهم نکات 

است و  فته شدهنظر گر باید بدانیم که این واکسین برای کدام مرض و برای چه تعداد مرغها در قبل از تطبیق واکسین 

 ین مانندیق واکستطب بخاطر داکتر وترنر تطبیق شود. وسایل مورد نیاز لیبل واکسین و تحت نظر رهنمایی بهباید مطابق 

تمامی ویم ئنما باید قبل از واکسین کردن آمادهغیره را ان، سرنج، یخ، سوزن وکقطره چلباس، واکسین کریر، واکسین، 

 وسایل که در جریان واکسین کردن استفاده میشود باید تعقیم شود.

  طریقه های تطبیق واکسین:

 لعه قراررا مورد مطا نهاآدر افغانستان بسیار رایج است که بعضی از  چهار طریقه یا روش واکسین کردن مرغها

 :داد خواهیم

 واکسین در آب نوشیدنی: عالوه نمودن (1

تانکر  ن عالوه میشود( باید عاری از کلورین بوده،آ )آب که واکسین درائیم منواکسین استفاده می تطبیقآب که ما بخاطر 

واکسین  مقدار آب نوشیدنی و در آب موجود نباشد. نوع ادویهتفاده باید پاک، و هیچ دیگر مورد اس بخوره و وسایلآآب، 

 .مورد نظر برسد چوچه هایتا به طور منظم به همه  گردد چوچه محاسبه که قرار است استفاده شود باید مطابق تعداد

باشند واکسین را اگر آنها به اندازه کافی تشنه نه  آب داده نشود چون مرغ ها اید به، بواکسین تطبیقساعت قبل از  2 -1

واکسین را نوشیده و به بقیه مرغ  ک تعداد محدود آنها به سرعت تمامد یناگر مرغ ها بسیار تشنه شو. نه خواهند نوشید

آب واکسین را دور بعدًا ، صورت گیرد یدساعت با دو ، نوشیدن واکسین توسط مرغها در جریانمیرسدها واکسین ن

 .ب خوره ها بریزیددر آرا انداخته و بجای آن آب تازه 
 

 :پیچکاری کردن یق یارتز توسط تطبیق واکسین  (2

 میشود.تطبیق طریقه  به این واکسین های زیر پوست در مرغها ًااکثر 

 

 

 

 

 

 

 تطبیق واکسین توسط پیچکاری
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 : پاشیدن واکسین باالی چوچه ها (3

 . های خورد پاشیده میشود باالی چوچه ًااکثر وآب مخلوط گردیده اول واکسین همرای  در این روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قطره در چشم به روش چکاندنطبیق واکسین ت (4

 وتوسط قطره چکان در چشم مخلوط گردیده ب مخصوصآاین طریقه طوری تطبیق میشود که واکسین همرای  

 .مرغها انداخته میشود

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :بعد از واکسینفعالیت های 

تود تطبیق ده، می، واکسین استفاده شی واکسین شدهتمامی اطالعات در مورد واکسین )تاریخ واکسین نمودن، تعداد مرغها

این . شود اداشتیثبت و  (بعد از واکسین نمودن رخ میدهند یا همچنین هر اتفاق که در جریان و واکسین، مقدار واکسین

 ها درک ی بیوتیانت، از استفاده جه خوب از واکسینینتبرای بدست آوردن  آینده مهم است. در کار برای ارزیابی نتایج

 های پالستکی  سرنج ها و بوتل ،تمامی سوزن ها .جلوگیری شود، باید بعد از واکسین و ساعت پیش 24ی تا آب آشامیدن

 اشد.ب ستفادهااینده اماده در تا  گردد الکول تعقیمبعد از واکسیناسیون توسط آب شستشو گردیده و توسط آب جوش یا 

 تطبیق واکسین توسط آب پاشی

چشم تطبیق واکسین به شیوه چکاندن قطره در  
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 تهیه غذا و آب مورد ضرورت مرغ ها

 تهیه آب:

 قطعه چوچه گوشتی 100ضرورت آب برای 

 ساعت به ملی لیتر در هر دو ضروتآب مورد  در روز به لیتر ضرورتآب مورد  اساس هفته رسن چوچه ب

1 3.8 316 

2 5.72 476 

3 7.6 632 

4 9.92 828 

5 12.8 1068 

6 16 1332 

7 18.6 1552 

  تهیه غذا:

ز ا ی است،تغذیه یکی از پر مصرف ترین بخش مرغدار غذا و .تغذیه و کیفیت غذا نقش کلیدی در پرورش مرغها دارد

مسایه شور های هکاز  نوع غذای چوچه ها معموالً  در افغانستان دو باشیم.مرغها باید توجه خاص داشته  اینرو به تغذیه

یکنند. اما مبرای چوچه های گوشتی استفاده  یک نوع آن مخصوصًا روزگی از 18فارمداران از صفر الی  وارد میشود.

یز به ندوره  در این برای تغذیه چوچه ها را میدگی جواری (نمبر چهار )دانه میتوانیم همرای این غذا های وارداتی

واد می رگ تولیدره مرغها در شرکت های بزتمام اجزای جی م.ین عالوه کنآیا به فیصدی  و نمائیممقدار زیاد استفاده 

انه خ ا دررطبق یک دستورالعمل آسیاب و مخلوط میگردد. همچنان مردم  محل نیز میتوانند این کار  ،غذایی مرغها

 دهند.هایشان توسط وسایل ساده انجام 

  :تهیه پودر استخوان

تخوان های اس ندن،در طریقه جوشا استخوان ها: م، جوشاندن و سوختاندنئیمیتوانیم پودر استخوان تولید نمابه دو طریق 

شک تا خ اریممیگذآفتاب  در معرضرا برای چند روز  خوان هاتاین اس بعدًا میجوشانیمتازه را در آب برای شش ساعت 

یقه طر .دمیشو بنام پودر استخوان یاد میآیدبدست  که محصول نموده،د، استخوان های خشک شده را آسیاب شو

 محصول ه،نمودب را آسیافید تبدیل میشود خاکستر سفید بعد از سوختاندن به خاکستر س هاسوختاندن این است که استخوان

 . دگرد ل مخصوص به غذای مرغها عالوه میرموکه توسط یک فو دمیشو بنام پودر استخوان یاد میآیدبدست  که
 

ه پودر وم اینکدیکی بخاطر جلوگیری ضایع شدن استخوانها و  ،یدآ از پودر استخوان به دو هدف استفاده بعمل می نوت:

 رول عمده دارد. و مرغها استخوان منبع سرشار از کلسیم است و در تغذیه حیوانات

  تهیه پودر خون:

تا خوب  ذاریمگمی روز زیر شعاع افتاب  2یک مکان پاک انتقال داده و الی  وری و بهآزه را از قصابی ها جمع خون تا

وسط یک ت هابنام پودر خون یاد میشود و به غذای مرغ میشود کهرد آد این خون خشک شده با ماشین و سخت شوخشک 

 رمول مخصوص افزوده میشود.وف
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 نوغ تخم گذار فورمول جیره سازی مرغهای
 

 به پیمانه حد اکثر مقدار سفارش شده به پیمانه حد اقل مقدار سفارش شده مواد الزمه

  جواری
 

 گندم/ ارزن
  

 جو
  

 میده گی برنج
  

 حبوبات
  

 قروت

  
 کنجاره زغر ویا کنجد

  
 پودر استخوان

  
 سنگ آهک

  
 رشقه خشک

  
 پودر خون

  

 
 

 گوشتی هایمرغ هنیاز روزان ی موردغذا
 

 خوراک روزانه به گرام سن چوچه به )روز( شماره هفته
گرفتن وزن چوچه روزانه 

 به گرام
 گرام هوزن زنده چوچه ب

 هفته اول

1 9 8 44 

2 11 9 52 

3 15 10 61 

4 19 16 71 

5 23 18 87 

6 27 20 105 

7 31 21 125 

 هفته دوم

 

 

 

 

8 34 22 146 

9 36 25 168 

10 38 28 193 

11 41 31 221 

12 43 34 252 

13 45 37 286 

14 48 40 323 

 هفته سوم

15 52 42 363 

16 57 44 405 

17 62 47 449 

18 68 49 496 

19 74 52 545 

20 81 55 597 

21 89 54 652 

 چهارمهقته 
22 93 55 706 

23 97 56 761 
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24 101 57 817 

25 105 58 874 

26 109 59 932 

27 113 60 991 

28 118 61 1051 

 هفته پنجم

29 122 61 1112 

30 125 61 1173 

31 127 61 1234 

32 130 62 1295 

33 134 62 1357 

34 138 62 1419 

35 142 62 1481 

 هفته ششم

36 143 62 1543 

37 144 62 1605 

38 146 62 1667 

39 146 63 1730 

40 148 63 1793 

41 150 63 1856 

42 152 63 1919 

 1982  3586  مجموعه
 

 

 وعجدول فوق به اساس تجربه متخصصین رشته مربوطه و معلومات از کشور های دیگر تهیه شده است. کیفیت ن

ه طور ، اداره فارم و وضعیت صحی چوچه ها از جمله عواملی است که این فورمول را بجیرهارزش غدایی  چوچه،

خیره ذبه  ایدب مرغ های گوشتی است، بنًا پرورشد. غذا یکی از بخش های بسیار پر هزینه در متأثر می سازقابل توجه 

 باید از ه رادانن نشود. در عین زما ضایع ه،داشته باشیم تا غذا ریخته و پاشیدخاص ها توجه  هخوره منجمنت دان و غذا

ن آ در ، چون در مکان های مرطوب قارچ هاشوددر جای خشک و امن نگهداری ا ذغ نمود.ن خریداری ئیک منبع مطم

 رشد میکنند.

 هامرغ پرورش تعریف و اهمیت بایوسیکوریتی در فارم 
در  .میشود ادیمیگردد به نام بایوسیکوریتی  نگهداری مرغها در فارم اجرا و اقدامات ضروری که به منظور حفظ تمام

ا از ارم ر. یعنی اگر فشود به یک تهدید امنیت زیستی تبدیل میشودعین حال اگر فارم مرغداری به درستی اداره ن

ز اینرو اماید. نیز سرایت نحتی انسان ها  یم، این مشکل میتواند به سایر حیوانات وئروب ها و امراض پاک نه نماکمی

ر ا و سایروب هکمحیط زیست حیوانات از می در صورتیکهدار باشد. محیط زیست باید از اولویت های هر فارم امنیت

 .خواهد شدد کافی تولید و در آمصاحب هر فارمدار حشرات مضره مصئون باشد، 

ران ادده فارمغیره همیشه از مشکالت عمچه ها مانند کوکسیدیوز، گامبرو وبه صورت عموم امراض میکروبی چو

قدامات عملی کردن ا ،د. بهترین راه جلوگیری امراضمی ساز متضررامراض تولیدات فارم را به شدت  این ت واس

 :نداین قدامات قرار ذیل ا که یتی استجدی بایوسیکور

 پاک کردن و ضد عفونی کردن فارم مرغداری  (1

 وضع قوانین صحی برای کارکنان فارم مرغداری (2

 از فارم مرغداری بازدید کننده گان کنترول (3

باس، ، وسایل، لوسایط نقلیها، پرندگان، توسط بوت ه، آلوده تخم مرغآوردن  های مختلف مانند راهامراض میتوانند از 

 د. با آنکهنار یابانتش انتقال و یک فارم بهآب، غذا، بسته مواد غذایی، حیوانات وحشی، حشرات و سایر ارتباطات فزیکی 

 شدن چانس مبتال می تواندوضع اقدامات بایوسیکوریتی  اماه صورت کامل ناممکن است، جلوگیری از شیوع مرض ب

 و اثر منفی آن باالی چوچه مرغ ها را کاهش دهد. ضامرابه  مرغ ها
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 ءً ت. بنام مصئونیت محیط زیست اسفارم یکی از اقدامات مه ضد عفونی و پاک کاری :حفظ الصحه و نظافت فارم

اساسی هدف  زمانیکه فارم از مرغ ها خالی میشود، قبل از آوردن چوچه های تازه باید ضد عفونی و پاک کاری شود.

اض در که باعث امر وس ها، باکتری ها و پرازیت ها(ها ) ویر میکروباست که مقدار  ضد عفونی کردن فارم این

 .ندکنبه آسانی تکثر میف یدر یک محیط کثاک ت به یک محیط پها نسب میکروب کاهش دهیم. ، رامرغ ها میشود

 

 

 

 

 

 

 

 :عفونی و پاک کاری فارمضد مراحل 

ز اغیره(  و مرغ های تلف شدهارگانیزمی )خون، اجساد و دیگر مواد  یعنی کود در قدم اول باید بستر فارم -1

کی فضای ارگانی . مواددساز نباشفارم خطر رایینده بآدر  کهشود  داده و به جای انتقال فارم بیرون کشیده شود

ک ال را پاین عم د،باید از بین برده شو همه آنها سببد به همین نمناسب را برای شیوع امراض فراهم میک

 د.ریگ صورت بایدشستشو با آب همیشه قبل از کاری خشک میگویند و 

اک کاری شستشو شود، پ و بعد ،تر فارم با آب باید تمامی بخش هایاول  در قدمپاک کاری خشک به تعقیب  -2

شار ی اینکه فبرا .بلکه باید خوب شسته شود کنیم، آب تر با مرطوب به این معنی نیست که تنها تمام فارم را

خوبی پاک  به را تا کثافات یدئواحد استفاده نما آب باید از یک پیپ پباشد بجای استفاده از چندین پیآب زیاد 

 یکروبمتولید وتکثر خشک شود چون محیط مرطوب جای مناسب برای  کلیفارم باید به  ،بعد از شستشو. کند

 .میباشدها 

ها را) قسمیکه در تصویر نگاه میکنید( با از دیوار قسمتیی فارم بهتر است که کف اتاق و بعد از پاک کار -3

ه از آهک استفاده یم. الزم نیست که همیشئقوی است رنگ نما عفونی آهک ) کلسیم هایدرواکساید( که یک ضد

 هاید ها هم به عنوان ضد عفونی کننده استفاده نمود.یلدااز  توانمی کنیم بعضًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استب که مواد شوینده در آن اضافه شده آشستن سالون مرغداری توسط 

 سالون که بعد از پاک کاری با آهک رنگ آمیزی شده است
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 برای ضدیا فورمالیکس  از فورمولین امروز که پاک کاری فارم ضد عفونی کردن استمرحله آخرین   -4

م، ردن فارکبعد از ضد عفونی  کردن در آن است کهضد عفونی  یتثروم .میشود دهاها استف عفونی نمودن فارم

ه خوب و پروسن ای ند تاباید بسته بماساعت  24فارم برای تهویه  سیستمتمامی دروازه ها و کلکین ها به شمول 

 د.انجام شو به درستی

 ز:اکه میتوان از آن در ضد عفونی کردن فارم استفاده نمودعبارت اند  معمولیعفونی کننده های بعضی ضد 

o کلوراید و یا کلورین دای اکسایدشتقات کلورین مانند سودیم هایدروم 

o آیودین 

o فینول 

 :کننده گان کنترول بازدید

حیوانات وحشی و مردم  در صورتیکه فارم به روی جالی احاطه شده باشد، اطراف فارم مرغداری باید توسط  دیوار یا 

 جز ازببهتر است  چانس سرایت عاملین امراض در فارم بیشتر میشود و به اسانی امراض شیوع میکند. ،باز باشد

ه، کننده بیرونی به واسطه لباس، بوت وغیر اجازه دخول فارم داده نشود. هر بازدید گان بازدید کننده به کارکنان فارم

 خصوصاً  دید بزرگ برای فارم محسوب میگردداین امر ته که ندشده میتوان ویروس ها به فارمو سبب انتقال باکتریا ها 

چوچه های کوچک  ،به شدت اجتناب کنید چون امراض گان کننده از پذیرفتن بازدید .چوچه های تازه به دنیا آمده برای

ری ییادگ به هدف از فارم بازدید میکنند و یا ًاکه رسم کننده گان را به آسانی هدف قرار میدهند. برای آنعده از بازدید

همه  به شرطیکه فارم داده شود بهاجازه داخل شدن  ،چوچه ها کمی بزرگ شوندکه چند روز از بعد  ،مرغداری می آیند

 ،نگهداری میشودبرای همین منظور لباس ها و بوت های مخصوص ضد عفونی شده که در فارم  کننده گان بازدید

یا حیوانات و  کننده گان با مرغ ها و بازدید امکان داردند. دلیل پوشیدن بوت و لباس مخصوص این است که پوشب

تماس  آلوده ییکی از بازدید کننده با مدفوع مرغ ها های ، یا هم ممکن است بوتاشندنیز تماس داشته ب رپرندگان دیگ

 ه یک خطر جدی محسوب میشود.کرده باشد و از این طریق مرض به فارم شما سرایت نماید ک

  وضع قوانین برای کارکنان فارم:

م خودش اخل فارشیوع مرض در د کارکنان فارم باید بدانند که تماس با مرغ ها و حیوانات دیگر میتواند سبب سرایت و

کنند  ن را تعویضهایشا در خانه هایشان نگهداری کنند. آنها قبل از ورد به فارم لباس را گردد. آنها نباید حیوانات خانگی

ان را شوتر های متمامی افراد دخیل در فعالیت های فارم باید  فارم آهک قرار دهند. در مقابل دروازه ورودیو همیشه 

 ارمفتمان داخل ساخ است و باید به مخصوص کار در مرغداری که یی هینقل طیابیرون و دور از فارم پارک کنند. وس

ارم داخل ف بهاید میشود هرگز نبداده ه که مرغ های مرده با آن انتقال یباید پاک و ضد عفونی گردد. وسیله نقل برود،

 د.مرض در فارم را افزایش میده انتشاره چانس یشود. تمامی موتر ها و وسایل نقل

 یری گردد.گسرایت امراض جلو از نی ملبس است تابه لباس ضد عفو کننده گان بازدید
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 ددعفونی گر فارم آهک قرار دهیم تا کسانیکه میخواهند داخل فارم شوند بوت های شان ضدورودی دروازه  پیشروی است که در الزم
 

 

 د قرار ذیل استات دیگری که فارم را تهدید می کنخطر

 یگردد:شریح متسیکوریتی را نیز نباید فراموش کرد که قرار ذیل وذکر شد این خطرات بای در کنار اقدامات که قباًل

  فارم: داخل به بیرون از مرغهاآوردن  .1

دن بتال بوچون امکان زیاد م محسوب میشود به فارم فارم یک خطر بزرگ از بیرون به داخل وردن مرغها هاآ

ا د. این مرغهام فارم میشودر تم مرض انتشار باعثکه  میباشدو پرازیت  به ویروس ها، باکتریا ها این مرغها

ند تا ظارت شوند و برای دو هفته معین نری و قرنطین شودادر یک اتاق جداگانه نگه از احاطه فارم خارج باید

ک فارم یاجرا گردد. مرغها و چوچه ها را از  باید نیزتست خون  عین حالن شویم. ئن مطمآ از صحت بودن

 .نمائیم که هیچ نوع میکروب نداشته باشد باید خریداری ،نئعاری از امراض و مطم

 چوبی برای انتقال: صندوق هایاستفاده از  .2

نی پاک چوبی به آسا صندوقبگیرید چون  پالستیکی کار یها صندوقی چوبی از ها صندوقاز  بجای استفاده

 و ضد شستشو سانیآی پالستیکی به ها صندوقد، لیکن ی گردیکروب ها مساعد مشده، و چانس پخش من

 ن کم است. آانس زنده ماندن میکروب ها در چمیشود و عفونی 

 :حیوانات وحشی و ها، حشراتموش  .3

ن د عضوی اییا موا مواد فاضله دیدنهستند.  مرغداری فارم درامراض کشنده  انتقال سبب این موجودات زنده 

با  .محسوب میشود برای فارم یک زنگ خطراست و  در ساحه دیت این زنده جان هاوموجودات به معنی موج

ت در از حضور این موجودامیتوان  تمام نشود،که به مرغها مضر یحشره کش ها از و استفاده ینصب جال

 د.گردمیبه فارم  ورود پرندگان وحشی مانع یهمچنان نصب جال نمود وفارم جلوگیری 

  :عدم آگاهی کارکنان فارم در رابطه به امراض .4

امراض ناممکن از  ی شود در غیر آن محافظت فارمان عملکنتوسط همه کاررعایت قوانین محیط زیست باید 

 باید بلکه وانین محیط زیست اکتفا نکنندری و رعایت قیگباید فهمانده شود که تنها به یادکنان فارم است. به کار

 ،تا در صورت مشاهده حالت غیر عادی در فارم داده شود عملی در مورد عالیم امراض نیز معلومات به آنها
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رفتن  بلند باید ثبت شود. مرغهامیر ومرگ  در فارم و امراضشیوع ند. دهوضعیت را بالفاصله گزارش 

از جمله نشانه های  غهاهم رفتار غیر نورمال مر میزان مرگ و میر، کاهش تولید تخم، مشکالت تنفسی و یا

دون ضیاع وقت به مرجع مربوطه اطالع داده ب مات فوری دارد واض به حساب می آیند که نیاز به اقداامر

 رد. یم صورت گشود تا اقدامات الز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرغهای مرده: .5

پخش  د تا ازمرغهای مرده باید بالفاصله از فارم بیرون کشیده و زیر خاک دفن و یا هم سوختانده شو اجساد

 جلوگیری گردد. محیط ض در فارم وامرا

 مریض: چوچه های ضعیف و  .6

 ،مرض این چوچه ها به عنوان عاملین .ضعیف و مریض از اولین قربانیان امراض عفونی هستند یچوچه ها

 ضیوع امرااز ش یبین بردن این چوچه ها نقش مهم در جلوگیر ند. شناسایی و ازمی باشیک تهدید برای فارم 

 .دارد در فارم

 یامراض در محیط بیرون ینعامل عمرطول 

 ر میحطداز روز ها گرفته تا سال ها  املینامراض مختلف در محیط بیرونی متفاوت است. این ع املینطول عمر ع

 ند. از این رو محافظت محیط زیست یک امر حتمی است.نبیرونی زنده میما

 ضامراملین اع زنده ماندن در محیطمدت 

 عامل مرض گامبرو   Gambro ماه ها

کوکسیدوزیز،عامل  Coccidiosis ماه ها  

Fowl cholera روز ها مرغ، یعامل مرض کولرا  

 عامل مرض مرک، Marek diseases هفته ها

 عامل مرض مرغ مرگی، New Castle Diseases ماه ها

Salmonellosis هفته ها عامل سلمونیلوزیز،   

Avian tuberculosis هفته ها کولوز،عامل توبر   

 تشریح قوانین امنیت زیستی و آموزش عملی برای کارکنان فارم های مرغداری
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 امراض مهم مرغها

 مرغها:کوکسیدیوز 

بب س و هرساندسیب آه روده های مرغها ب که استکوکسیدیوز مرغها از جمله امراض پروتوزوایی  :تعریف مرض

س وط به جنعی این پروتوزوا که مربیتنها میزبانان طب سیستم هاضمه آنها میگردد. مرغها دیدنخون ریزی و صدمه 

یشترین بد. نآسانی به این امراض مبتال میشوند. چوچه های جوان نسبت به مرغهای کالن به می باش ،است ایمریا

در فارم  خصوصًاافغانستان  دراین مرض شیوع هفته سن دارند.  6الی  3این مرض چوچه های هستند که از  قربانیان

در  میر و گد. زیان های اقتصادی ناشی از این مرض بسیار باال بوده و مررخ میدهبسیار زیاد  های مرغهای گوشتی

 آن متغیر است.

رایت سبه مرغهای سالم  آلودهمرغ های کوکسیدیوز یک مرض ساری بوده که از طریق خوردن مدفوع  :انتقال مرض

 کند.می 

 رد یا اینکهو سیستم دفاعی مرغ ها دا میکروب های بلعیده شدهتعداد شدت مرض ارتباط مستقیم به  :عالیم و تشخیص

یده علرغها بمط نیت قبلی دارد یا خیر. اگر تعداد زیادی از میکروبها توسؤمص مذکور مرض مرغ ها در مقابل این آیا

د. هالت، وضعیت حاد مرض را نشان میدد این حننیت قبلی هم در مقابل مرض نه داشته باشؤشود و مرغ ها مص

ها نیت در مرغؤصشده و در عین زمان باعث ایجاد م هادر مرغ خفیف مریضید کمی میکروب ها سبب خوردن تعدا

 ن رنگ زردها، بی میلی و کم اشتهایی، از دست دادین مرض پژمرده شدن مرغا ه عالیملاز جم د.یشوم مرضدرمقابل 

ب بکوکسیدیوز س .میباشد از دست دادن کیفیت پرها، اسهال و مدفوع آلوده  با خون یا بلغم در چوچه های گوشتی، ها پر

نها آ مرگ غها و حتیدرستی هضم نتوانند که این کار عامل کم شدن وزن در مرمیشود که مرغ ها مواد غذایی را به 

ست هید. درا انجام د حاصل کنید باید کالبد شکافی مرغ مرده نانیاگر میخواهید در مورد تشخیص مرض اطم میشود.

، یدکن طالعهمده را های مرغ مره رود شکافته ومرغ که تازه مرده باشد را  یک چوچه بدن پالستکی را پوشیده کش های

ه دید ونخه ها و یا داخل آن لکه های روشن یا هم ممکن است در سطح رود روده ها، ضخیم شدن روده ها بروی زخم

 شود.

 

                 

 

 

 

 

مام انواع است زیرا پروتزوا در سراسر جهان و در ت ار مشکلسیکوکسیدیوز ب از مرض جلوگیری :کنترول و جلوگیری

تفاده یوز اسپرندگان پیدا میشود. بهتر است حفظ الحصه و نظافت فارم را مراعت نموده و از ادویه جات ضد کوکسید

وند شیال مانی به مرض مبتت ناشی از این مرض را کاهش دهیم. چون چوچه های ضعیف به آساخسار یم تا حد اقلئنما

به  ار حیط زیستم نینقوا و نمائید تبدیل را ده، بستر فارمنمو نها را شناسایی و از فارم بیرونبناًء توصیه میگردد که آ

 .دیئنما دقت مراعت

غانستان افدر  که ک داروهای هستندیتداوی این مرض موجود است. امپرولیم و کوکسید تعداد زیادی دوا ها برای :تداوی

 فاده شود. نر استمشوره داکتر وتر به دوا یا هم یالعمل ورق معلوماتنتیجه خوب داشته. این دوا ها باید مطابق دستور

 مرده های چوچه اجساد گی و افسرده روده زخم و خونریزی در  ضخیم شدن روده ها
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 مرض گامبرو 
ه های نیز یاد میشود که یکی از امراض حاد ویروسی در میان چوچ )عفونت غده بورسا(  IBDنام مرضاین مرض ب

آن  وظیفه و رده که در قسمت مقعد مرغ قرار دایعنی غدارگان های بورسا و فابرسیون )دت در حال رشد بوده و به ش

ر متضر دتشنی بدن حیوان را به ایم سیستمرو سبب اسهال و سپس ها است( را متضرر می سازد. گامب تولید لیمفوست

 می سازد.

ه به ندگان آلودآید. این ویروس ها در پراین مرض به حساب می  ی محیط از بزرگترین وسیله انتقالآلودگ :انتقال مرض

روس، وده به ویخود ادامه میدهند. گامبرو از طریق وسایل آل فعالیتبه آلوده، لباس وغیره مرض، بستر فارم، وسایل 

 لباس های افراد بازدید کننده و از طریق تماس با مرغهای دیگر گسترش می یابد.

فیصد  80الی  10از  مرض میزان مبتال شدن به این و وز بودهر 4الی  3دوره مخفی این مرض  :عالیم و تشخیص

 یشرفتبا پ  د.دیده میشو رقیقمرغهای آلوده به مرض نشانه های افسردگی، بی اشتهایی، اسهال و اسهال سفید  دراست. 

وی رب) بیدهداشته ممکن در حالت خوا منظمناحرکت های  یمرغ های مبتال به بیمارمرض غده بورسا کالنتر میگردد. 

 فیصد 10 این بیماریمیر در و در روز سوم مریضی اتفاق می افتد، مرگ  ها تقریباً . مرگ مرغتخم بگذارند (زمین

ضعیف  یتمعافافزایش یابد. حتی چوچه های که از این مرض زنده هم بمانند از  فیصد 30ن است الی بوده ولی ممک

 لعملعکس این در مقابل واکسین نهمچعفونی مقاومت میکنند و  ود و کمتر در مقابل امراضب خواهند برخوردار

ر ونریزی دد. موجودیت خدان میتوان بعد از مرگ نیز تشخیص این بیماری را از روی عالیم کلینکی آ. ضعیف دارند

 مبتال بودن مرغ به این بیماری است. برایعضالت مرغها دلیل قانع کننده 

ود که سبب میش مرغهای مادردن نمواست. وا کسین واکسین این مرض یکی از راهای جلوگیری  :جلوگیری کنترول و

ز تولد( باید اهفته بعد  3الی  1 )مدت مادری معافیتکاهش  د. بعد ازگردانتقال  خوبی از مادر به چوچه معافیتیک 

قدم بعدی  نیز از ورود ویروس ها به داخل فارم جلوگیری میکند. ظت میحط زیستفاان واکسین شوند. حچوچه های جو

 شود.  ضد عفونیبعد از هر بار شیوع مرض  فارم بایدکه در جلوگیری مرض نقش مهم دارد 

ک رژیم یبه چوچه ها  مرضدارد بلکه میتوان تا زمانی کاهش یافتن چ دوای موثر برای گامبرو وجود نهی :تداوی

 .ودنم تطبیق ،داشته باشدپروتین کم  مقدارو زیاد غذایی که انرژی

  :نیوکاستل مرض مرغ مرگی یا

 هاجمعیت مرغکه باعث مرگ و میر باال و مریضی های شدید در  بودهمرض مرغ مرگی، یک مرض ساری ویروسی 

 .گی شیوع می کنده به یکبار میشود که اکثرًا

بوت های  داشتن تماس به ترشحات و مدفوع آلوده به ویروس مرغ های مریض و همچنان وسایل، لباس و :انتقال مرض

 ت.مرض عدم پاک کاری الزم فارم اسشیوع  دیگرعوامل عمده  سرایت مرض محسوب میشود، از راه های ،آلوده

اید. های تنفسی، عصبی و هاضمه مرغها را به شدت متضرر نم سیستممرض نیوکاستل ممکن است  :عالیم و تشخیص

مشاهده  یا هم و فارم اگهانی تعداد زیادی مرغ ها درنیوکاستل را میتوان از عالیم کلینیکی مشکوک مانند مردن نمرض 

 ذیل است: قرارکلینیکی در مرغهای خانگی  تشخیص نمود. عالیم ،پرندگان و حشی نمودن اجساد

 خمکاهش تولید ت .1

 افسردگی .2

 ین(ئیر پاو)مانند تصا گردن مرغ چرخیدن سر و .3

 اسهال .4

 پرندگان و حشی درسا حه اجسادمردن ناگهانی تعداد زیادی مرغ ها و یا هم موجودیت  .5

 ) التهاب سیستم تنفسی( سر و گردن پندیدگی .6
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 است خونریزی در امعای کوچک و بزرگ .7

 

 وب داشتهخو قرنطین نمودن نتایج  ظت محیط زیستافیری این بیماری واکسین نمودن، حجلوگ در :کنترول و جلوگیری

 است

 این یک مرض ویروسی است و تا اکنون کدام نوع داروی مناسب برای تداوی آن موجود نیست.  :تداوی

  

قرار گرفتن مرغ بعد از مرگ    گردن چرخیده 
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المللی بین  یک سازمان غیر دولتی  (PIN) موسسه انسان در غربت 

کمک های انکشافی  امدادی  و است که  کمک های جمهوری چک مستقر در

 فراهم می سازد. را در سراسر جهان

 

 ایو انستیتوت ه لیسه ها کیفیت آموزش در برای بهبود اوراق معلوماتی این

های انکشافی  همکاری با پرورش مرغ و فارم داران ، وترنریزراعت

 منتشر شده است.چک  جمهوری
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