
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 تندیس ملی مسئولیت پذیری و  اهدا

م محتر ریاست بهپاسخگویی اجتماعی 

 بنیاد مستضعفان

  از هشتمین جشنواره دریافت تندیس

نهمین جشنواره جایزه علمی  شهاب و

 دکتر هدایت

  برگزاری کالس آموزش تیراندازی

 (22)تپانچه خفیف کالیبر 

 مناسبت ایام ه برگزاری مراسم عزاداری ب

 ناتئین گستر سیفاطمیه در شرکت پرو

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 محترم بنیاد مستضعفان ریاست به تندیس ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی اهدا

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 18شماره 

 1395ماه  اسفند

 نکات کلیدی در تهیه جوجه یکروزه

 اخبار گوشتیران

 پیام تبریک نوروزی مدیریت محترم عامل

 
 

 

پیام تبریک نوروزی مدیریت محترم -1

 عامل

 

 نکات کلیدی در تهیه جوجه یکروزه-2

 

انواع قفس های مورد استفاده در -3

 )قسمت دوم( پرورش ماهی

 

 گوشتیران اخبار

 

های  تای سالمت قرار دارند. پیشرفامروزه توسعه سالمت محور، مورد پذیرش جهان واقع شده است. این در حالی است که اکثریت عوامل تعیین کننده سالمت، خارج از حیطه نظام ه

دو جنبه تهدید سالمت و نیز محافظت و ارتقای سالمت دولتی خارج از حوزه سالمت در هر علمی در موضوع سالمت، شواهد معتبری را در زمینه نقش سازمان ها و نهادهای خصوصی و 

و اعالم شده دولت تدبیر و امید است، بدون جلب مشارکت سایر بخش های  جامعه و محیط زندگی فراهم نموده است. لذا تامین سالمت جامعه و محیط زیست که از اهداف مورد اهتمام

 ن نیست.ی، معنوی، زیست محیطی ممکتوسعه در مسئولیت پذیری، پاسخگویی و اقدام در جهت پیشگیری از تهدیدهای سالمتی و نیز ارتقای سالمت در همه ابعاد جسمی، روانی اجتماع

بهداشت، با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت)دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت( و دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین جشنواره  در این راستا، معاونت اجتماعی وزارت

ان متقاضی .معدنی، شرکت های خدماتی و غیره.. -دولتی و غیر دولتی، واحدهای صنعتی یوزارتخانه ها، سازمان ها میان کلیهدر این . کرد برگزار 1395در پاییز  را مولفه های اجتماعی

که تا  ترونیکیفرم اظهارنامه الکبه صورت داوطلبانه فعالیت های خود را در این زمینه طبق شرکت در فرآیند اعطای نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در برابر سالمت 

و در  مستندات ارائه شده و بازدید میدانی تیم ارزیاب، با توجه به اظهارنامه تکمیل شده توسط شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان . ارسال نمودند رصت داشت،اوایل اسفند ماه ف

یس ملی نیاد مستضعفان موفق به دریافت تندمحمد سعیدی کیا رئیس محترم بمهندس جناب آقای  کارگروه تخصصی کمیته علمی و فنی،مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط 

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در برابر سالمت شدند.

                                                                                                  
 

در نمازخانه واحد گوشتیران  1395اسفند ماه  9  در تاریخبه گزارش روابط عمومی پروتئین گستر سینا این مراسم 

کربالیی رحمان جعفری در مدح حضرت فاطمه  ،بیتبا سخنرانی مداح اهل  و با حضور پرسنل و امام جماعت

 .برگزار گردید)س( 

 

 

هشتمین  همزماننهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ) جایزه علمی دکتر هدایت( و 

با حضور مقامات،  1395اسفند ماه  8های برتر صنعت غذا( در تاریخ  R&Dجشنواره شهاب )

مسئولین، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و جمع کثیری از مدیران و صاحبان صنعت غذای 

ان عرصه وتکشور با هدف بررسی مسائل و مشکالت صنعت غذا و تجلیل از مقام پیشکس

نقطه قوت در که دارای  عت غذاو همچنین واحدهای برتر صن علم و صنعت، دانشگاه ها

 .توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار گردیدحوزه تحقیق و توسعه می باشند، 

شکرانه  مهندسو سرکار خانم  ماکویی )مدیر فروش ( مهندس در این مراسم جناب آقای

ضمن سخنرانی به عنوان نمایندگان شرکت پروتئین گستر سینا، )مدیر تحقیق و توسعه( 

 برتر را دریافت کردند. R&Dتندیس جایزه علمی دکتر هدایت و 

 

 

. 

 پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(شرکت 

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

 

 دکتر هدایت علمی هشتمین جشنواره شهاب و نهمین جشنواره جایزه از دریافت تندیس 
 

، هی از ذات الیزال الهیکه شمیم طربناک بهار با سرمستی عید نوروز در هم می آمیزد. فرصتی است مغتنم با مدد خواهنگامی 

وظایف سترگ خویش را در عرصه اقتدار و پیشرفت در تمامی عرصه ها با قدرت بیشتری پیش برده و در مسیر اعتالی  تکالیف و

 بریم.اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران بهره 

  شرکت پروتئین گستر سینا با الطاف و عنایت حضرت حق تعالی و به پشتوانه شما مشتریان و هموطنان گرانقدر و کارکنان تالشگر،

 یی را با موفقیت طی می نماید.انگیزه و  با اراده ای مصمم و استوار نسبت به تحقق اهداف خود، مراحل رشد و شکوفا با

با ارتقاء سطح تعلق و تعالی این شرکت و گسترش روحیه مشارکت جویی در اجرای اهداف واالی از همه همکاران عزیزم که 

شرکت، همدل و همگام بوده و اهداف عالی چشم انداز شرکت را که گره خورده با تکریم مشتری، دین مداری، قانون گرایی و 

 دانش مداری است در سر لوحه کار خود قرار داده اند، سپاس گزارم.

 در مسیر دستیابی به کماالت انسانی برای شما سروان ارجمند مسئلت می نمایم.خداوند منان گام های استوار از 

 خبر
4 

از نظر بیماری های قابل انتقال از طریق ماشین جوجه کشی سالم .3

تعدادی از بیماری ها و آلودگی های میکروبی و قارچی  .باشند

ممکن است در کارخانه های جوجه کشی، جوجه را آلوده کنند. 

مهمترین آنها عبارتند از: میکروب های کلی فرم که سبب عفونت 

ناف می شوند و آسپرژیلوس که سبب ناراحتی ریه در زرده و ورم 

 .هفته های اول و مرگ و میر جوجه ها می گردد

کمبودهای غذایی نداشته باشند. کمبود ویتامین و مواد معدنی و  .4

در گله های مادر سبب به وجود B به خصوص ویتامین های گروه

آمدن جوجه های ناسالم می گردد. در نتیجه جوجه ها در طی 

مرحله رشد آثار کمبود را نشان داده و تلف می گردند. چنین جوجه 

هایی در روزهای اول دچار فلجی و یا ناراحتی های عصبی در 

 .قسمت سر و گردن می شوند

دارای ایمنی مادری مناسب باشند. معموالً در هفته اول دستگاه  .5

ن آ ل نشده است، از این رو باید درمایمنی و یا پادتن جوجه ها کا

ها ایمنی مادری کافی وجود داشته باشد. برای این منظور جوجه ها 

از مادرهایی تولید شوند که تیتر ایمنی آن ها باال بوده و ایمنی الزم 

 .را به جوجه تولید شده منتقل نمایند

 

                                               چیمه ایمهندس احسان   وری:آگرد

 بازرگانیکارشناس  

     

  

 

   
 

 

   
 

 

  

ازی کارگران استان تهران با حضور دبیر فدراسیون ورزش کارگری، دبیر هئیت ورزش کارگری راند( در اسفند ماه امسال توسط انجمن تی22کالس آموزش تیر اندازی) تپانچه خفیف کالیبر 

یون در استادیوم آزادی فدراسنائب رئیس انجمن تیراندازی و برخی از مدیران شرکت ها و خبرنگاران سرکار خانم حسنی استان تهران، مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری و 

 . اسالمی ایران برگزار شد تیراندازی جمهوری
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(22برگزاری کالس آموزش تیر اندازی )تپانچه خفیف کالیبر   

 

تهیه جوجه یکروزه مناسب و با کیفیت عالی در عملکرد تولیدی و 

ت باال ثر می باشد، زیرا جوجه با کیفیمواقتصاد گله گوشتی بسیار 

قاومت مفعال تر، دارای عملکرد بهتر، درصد تلفات و حذفی کمتر، 

سبت به نو حساسیت کمتری بیشتر نسبت به تغییرات محیطی 

  .خواهد داشتواکسیناسیون و استرس 

 :جوجه یکروزه با کیفیت باال باید دارای خصوصیات زیر باشد

اسب بوده و از نظر پراکندگی وزنی جوجه ها دارای وزن من.1

یکنواخت باشند. وزن جوجه یکروزه بستگی به وزن تخم مرغی دارد 

مطلوب تخم مرغ قابل جوجه کشی  وزن. است شده  که از آن تفریخ

اگر وزن تخم مرغ . در تولید جوجه با کیفیت تاثیر زیادی دارد

جوجه مناسب باشد وزن جوجه هم مناسب خواهد بود. معموالً وزن 

دو سوم وزن تخم مرغ است. وزن استاندارد تخم مرغ برای جوجه 

گرم است، که وزن جوجه های  55 -65کشی در نژادهای گوشتی 

جوجه های ریز قدرت زنده  .گرم می باشد 43تا  36حاصله بین 

ماندن کمتری دارند و در دوره پرورش شروع خوبی نخواهند 

 .داشت

باکتریایی از قبیل: بیماری جوجه ها از نظر بیماری های  .2

 های ماریبی ،(انتریدیتیس و  پولوروم ، تیفی موریومی )سالمونالی

 زمنم بیماری عامل)  مایکوپالسما گالی سپتیکوم مایکوپالسمایی

عامل بیماری ورم مفصل( و   (سینوویه مایکوپالسما و (تنفسی

 .باشد سالم  عوامل ایجاد کننده عفونت زرده
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ها جهت پرورش ماهی بر اساس قبلی اشاره شد، انواع قفسهای طورکه در شماره همان

اساس شکل  ها بربندی قفسشوند. در مطلب قبلی به تقسیمبندی میمعیارهای مختلف طبقه

سی ها بررستاتیک آنواها را براساس موقعیت هیدرجا انواع قفستور پرداخته شد. در این

 میکنیم.

ر اساس موقعیت هیدرواستاتیکتقسیم بندی ب  
1- Floating cages 

2- Semi-submersible cages 

3- Submersible cages of first generation (diving fish-farming 

systems) 

4- Submersible cages of new generation (underwater fish-

farming systems) 
های شناوریا قفس  Floating cages 

متداول  های شناور از انواعالستیک، پالستیک و غیره ساخته شده اند. قفسها از این نوع قفس

مدیریت  ها ساده است وکه دسترسی به این قفسگیرد. با اینقفس بوده و در سطح آب قرار می

باشد،  دارای ریسک باالی آسیب در اثر امواج هستند و امکان آسیب رسیدن تر میها آسانآن

 واج وجود دارد.های مها در آببه آن

             
Semi-submersible cages ورهای نیمه غوطهیا قفس 

کند که حدود نیم میلیون ور تولید میهایی از نوع نیمه غوطهقفس Farm oceanشرکت 

تن ظرفیت دارند. هر قفس  100گیرد و متر زیر آب قرار می 3ها دالر قیمت دارد. این قفس

ها با پر و خالی کردن حلقه مجهز به سیستم را دارد. در این قفس مخزن غذای مخصوص خود

 . متری باز گرداند 3توان قفس را به سطح آب آورد و مجددا به عمق تعادل از آب، می

 
به موج  ها نسبتاز سکوهای نفتی گرفته شده است. این قفس قفس ها اصول ساخت این نوع

متر را تحمل  6توانند امواجی با ارتفاع تا ها می. آنشوندو جزر و مد مقاوم هستند و جابجا می

باشند. این تن می 8لنگر هستند و هر یک مجهز به غذاده خودکار با ظرفیت  6کنند. دارای 

( مناسبند. سکوی باال برای غذادهی و سکوی offshoreها برای مناطق دور از ساحل )قفس

 .رودر میپایین برای تعویض تور )محل تردد افراد( به کا
Submersible cages of first generation (diving fish-farming systems)  یا

 ور اولیههای غوطهقفس

اند و تنها در صورت بد بودن شرایط آب و هوا، ها برای سطح آب ساخته شدهاین نوع قفس

ا شناوری شود تمی های پایینای هوا وارد لولهبرند. به این ترتیب که از لولهقفس را زیر آب می

یک عمق مشخص.  -2سطح آب  -1ها فقط دو حالت دارد: را تغییر دهد. نوع دیگر این قفس

 های قرمزرنگ همیشه روی سطح آب هستند.ولی بویه

 

Submersible cages of new generation   
 (underwater fish-farming systems) ور ثانویههای غوطهیا قفس 

 Sea Stationها قابلیت قرار گرفتن در هر عمقی را دارند. در نوع آمریکایی این قفس

قابلیت تغییر عمق وجود ندارد و در دو حالت سطح و یا یک عمق مشخص قرار میگیرند. 

تواند به آرامی و به طور کامل زیر آب می SADCOانواع ساخته شده توسط شرکت 

 برود.  

       
 های دور از ساحلهای مناسب برای آبقفس

ها هایی باشند. این قفس( باید دارای ویژگیoffshoreهای دور از ساحل )انواع قفس

ها هم در مقابل طوفان حفاظت کنند و باید عالوه بر ایمن بودن در مقابل طوفان، از ماهی

را در مقابل دریازدگی و استرس محافظت نمایند. مانع خروج غذا شوند و خدمات ماهی 

 ها قابل اجرا باشد. جانبی و مانیورینگ در آن

 
ور، غذاده خودکار وجود دارد و غذا به وسیله فشار آب و توسط لوله در انواع نیمه غوطه

ری دارد. اگر رود. در هر صورت عمق آب، شرایط بدون ریسک و بهتبه زیر آب می

بخواهیم فقط در شرایط طوفانی قفس را به عمق ببریم ممکن است در آن شرایط امکان 

ا که در هدسترسی به قفس نباشد، زیرا به علت شرایط نامساعد دریا امکان رسیدن به قفس

فاصله دور از ساحل قرار دارند وجود ندارد. پس بهتر است در بیشتر مواقع قفس در عمق 

  فقط برای سرویس کردن به سطح بیاید. آب باشد و

ف را تمیز ک های بازدر آب آب جریانبستر فاصله مناسبی داشته باشند.  ها باید باقفس

کند. فاصله صحیح با کف باید حداقل به اندازه ارتفاع قفس باشد. مثال اگر ارتفاع خود می

 موارد غذاهایی که از قفسمتر با بستر فاصله داشته باشد. در برخی  8متر است،  8قفس 

شوند. بوی های خارج از قفس خورده میاند توسط ماهیشوند و خورده نشدهخارج می

کند. با این حال های دریا را جذب میهای درون قفس، ماهیغذا و صدای خوردن ماهی

 جهت حفظ و پایداری شرایط سالم کف دریا فاصله مناسب با بستر باید رعایت گردد.
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سن و  همجوجه ها در حد امکان هم سن بوده و از یک گله مادر تهیه گردند. اگر جوجه ها .6

د، انجام برنامه های واکسیناسیون تغذیه، مدیریت، امنیت زیستی و غیره ناز یک گله مادر نباش

 .با مشکل مواجه خواهد شد

 :به طور کلی جوجه ها باید دارای خصوصیات ظاهری به شرح زیر باشند.7

دهیدراته نشده باشند، به طوری که ساق پا روشن و مومی شکل  .هشیار، چابک و فعال باشند

 .جوجه ها به خوبی بسته شده و بدون تورم و عفونت باشد ناف .باشد و خشک و ترد نباشد

رنگ  ه، پفکرده وآلودگی، کرک های سطح بدن بلند، پاکیزتمیز، خشک، عاری از هرگونه 

 .چشم جوجه ها گرد، براق، عاری از هر گونه جراحت و بدشکلی باشد د.خوبی داشته باشن

اقد هر گونه بدشکلی و نقایص فیزیکی از قبیل فلجی، پنجه، منفار کج و غیرعادی، پاهای ف

 .خمیده، شکم خمیری و چسبناک باشند

تولید جوجه یکروزه با کیفیت شامل مدیریت صحیح در گله مادر، کارخانه  عوامل موثر در

جوجه کشی، حمل و نقل جوجه ها، سالن های پرورش و شروع دوره پرورش است که در این 

 :رابطه باید به نکات زیر توجه نمود

جوجه های گوشتی از گله های مادری تهیه شوند که سالم بوده و دارای سطح یکنواخت و -1

ادر ثر در فرآیند تولید باشند. با واکسیناسیون گله مرغ ماز پادتن ها علیه بیماری های مو االییب

حداکثر پادتن های مادری در جوجه به وجود آمده و پرنده در برابر بیماری هایی که عملکرد 

را به خطر می اندازد، محافظت می شود. ویروس هایی که به طور عمودی از گله مادر به جوجه 

 .منتقل می شوند، شامل ویروس کم خونی جوجه، آنسفالومیلیت، رئو و لکوزمییلویید می باشد

ویروس کم خونی عفونی جنین را نمی کشد، بلکه جوجه ها پس از خارج شدن از تخم در 

عرض چند روز در اثر کم خونی از بین می روند. ژولیدگی پرها، رنگ پریدگی ساق پا و خون 

از مشخصه های این بیماری است. اگر گله مادر فاقد آنتی بادی باشد، ریزی های زیر جلدی 

جوجه های حاصله حساس بوده و در صورت پرورش در محیط آلوده به ویروس دچار تلفات 

 .می گردند

بیماری آنسفالومیلیت در جوجه های جوان باعث فلجی و لرزش در سر و بال ها می شود، که 

پهلو می افتند. وجود نشان می دهند و با پاهای کشیده به  را آن جوجه های مبتال از روز اول

در گله مادر ) حاصل از واکسیناسیون یا آلودگی طبیعی گله در زمان پرورش و آنتی بادی 

بیماری رئو از طریق مادر به  .انتقال آنتی بادی ( باعث حفاظت جوجه های گوشتی می گردد

مفاصل، کاهش جذب مواد مغذی از روده و جوجه های گوشتی منتقل شده که باعث تورم 

ویروس لکوزمییلویید تمایل خاصی به سلول های مغز استخوان  .غیریکنواختی گله می گردد

 داشته و باعث بروز لکوز در مغز استخوان می شود. تومورها به فراوانی در سطح داخلی استخوان

جاد انی و استخوان جناغ ایجناغ سینه، محل اتصال دنده به غضروف، استخوان لگن، فک تحت

می شود. تومورها ممکن است به صورت گره ای و یا منتشر و معموالً چند تایی با قوام نرم و 

شتی گوسست و به رنگ سفید مایل به زرد مشاهده شوند. بیماری زایی این ویروس در مرغ 

بروز سایر  و ر است. شدت لکوزمییلویید بستگی به تضعیف سامانه ایمنی به دلیل استرسمتغی

سالمونال و . بیماری ها از جمله کم خونی عفونی، مارک، گامبورو و سموم قارچی دارد

اشرشیاکلی به طور مستقیم ) از طریق مادر ( و غیرمستقیم می توانند باعث آلودگی جوجه 

شوند، در صورت انتقال عمودی، جوجه ها از روز اول و از بدو ورود به سالن، کسل و دارای 

تلفات خواهند بود. کشت میکروبی از اندام های درونی جوجه های تلف شده و بیمار نوع 

آلودگی را نشان می دهد. در صورت انتقال افقی، شروع تلفات معموالً پس از هفته اول خواهد 

مایکوپالسماگالی سپتیکوم و مایکوپالسماسینوویه از عوامل بسیار تاثیر گذار در میزان  .بود

بوده و باعث ایجاد شرایط مساعد برای ابتالی جوجه ها به بیماری های ویروسی رشد جوجه 

مایکوپالسماگالی سپتیکوم باعث کاهش  .گردندنیوکاسل، برونشیت و آنفلوآنزا میتنفسی مثل 

رشد و ایجاد ضایعه در اپیتلیوم نای و کیسه های هوایی شده و زمینه را جهت عفونت های 

ل، اکلی مستعد می نمایند. مایکوپالسماسینوویه باعث تورم مفاصباکتریایی به خصوص اشرشی

انتقال ایمنی مادری به جوجه  .کاهش رشد و همچنین آلودگی کیسه های هوایی می گردد

های یک روزه صرفاً در مقابل بیماری هایی است که گله مادر علیه آنها واکسینه شده و یا در 

  گله مادر آلودگی طبیعی وجود داشته است.

 

آنتی بادی منتقل شده از مادر به جوجه باید در حدی باشد که بتواند تا برقراری ایمنی حاصل 

جهت تدوین برنامه  از واکسیناسیون جوجه را در مقابل عوامل بیماری زا حفظ نماید.

واکسیناسیون باید از میزان تیتر آنتی بادی مادری و یکنواختی تیتر در جوجه ها و همچنین 

 بیماری های شایع در منطقه مطلع بود.وضعیت 

کمبودهای تغذیه ) اسیدهای آمینه، ویتامین ها و مواد معدنی ( در تغذیه گله مادر بر روی 

نوان ثر می باشد. به عات اولیه و راندمان تولیدی آن موکیفیت جوجه یک روزه، میزان تلف

رفی باعث بد فرم شدن در جیره مص D3مثال عدم تعادل کلسیم و فسفر و کمبود ویتامین 

 .استخوان های پا، نرمی استخوان ها و در نهایت فلجی و بازماندن از رشد می گردد

نده که پیشرو تعادل عدم عضالنی، ضعف ،(  بیماری آنسفالوماالسی ) بیماری جوجه دیوانه

موجب افتادن مکرر پرنده می شود، عدم تعادل اسپاسمی، برگشتن سر به پشت و یا سخت 

اشد. رشد اولیه کند، ضعف میب Eگردن، فلجی و مرگ از نشانه های کمبود ویتامین شدگی 

آوری، فلجی پا، پیچ خوردگی پنجه پا به طرف داخل و نشستن بر روی مفاصل در پردر

 .خرگوشی از عوارض کمبود ریبوفالوین می باشد

، مادر جوان ثر است، جوجه های به دست آمده از گله هایسن گله مادر در کیفیت جوجه مو

کوچک تر و ضعیف تر بوده و مستعد دهیدراته شدن می باشند. بهترین سن گله های مادر، 

هفتگی می باشد. تخم مرغ هایی که  27به منظور چیدن تخم مرغ برای جوجه کشی بعد از 

هفتگی تولید و چیده می شوند، جوجه هایی با وزن مناسب تولید نکرده  27الی  24در سن 

ته اول در این گونه جوجه ها باال می باشد، به عالوه پرورش جوجه های ریز و تلفات هف

احتیاج به مدیریت و رسیدگی بیشتری دارد. گله های مادر پیر، تخم مرغ هایی با پوسته نازک 

تر تولید می نمایند که در تنظیم حرارت و رطوبت بخش های مختلف جوجه کشی باید دقت 

ز حد معمول آب از دست ندهند. همچنین باید نسبت به بیشتری به عمل آید تا بیش ا

ضدعفونی هر چه سریعتر آنها در مزرعه اقدام شود، زیرا نفوذ عوامل بیماری زا به دلیل نازکی 

پوسته به میزان بیش تر و در مدت کوتاه تری در آن ها صورت می گیرد، باید دانست که 

نمایند که استعداد ابتالء به عفونت در  گله های مادر پیر، تولید جوجه های درشت تری می

 .آنها بیشتر می باشد

جه کشی در کیفیت جوجه چگونگی جمع آوری، جابجایی و نگهداری تخم مرغ جو -2

ثر می باشد. جمع آوری مرتب تخم مرغ های جوجه کشی، سه تا پنج نوبت در یک روزه مو

ن تر و کثیف می کاهد، همچنیروز ) بسته به فصل ( از میزان تولید تخم مرغ های روی بس

مع آوری ضدعفونی صحیح تخم مرغ های جمع آوری شده، حداکثر یک ساعت پس از ج

ثر می باشد. جابجایی و حمل و نقل تخم مرغ جوجه کشی از در ارتقاء کیفیت جوجه مو

مزرعه به بخش جوجه کشی در شرایط مناسب از ایجاد شکستگی و ترک مویی در تخم 

نماید. خواباندن تخم مرغ هایی در ماشین جوجه کشی باعث انتقال سریع  مرغ پیش گیری می

 .عوامل میکروبی به داخل تخم مرغ می گردد

وزه و تلفات هفته اول جوجه ها مدیریت کارخانه جوجه کشی بر کیفیت جوجه یک ر-3

 نثر است، به این معنی که هرچه مدیریت کارخانه مطلوب تر باشد، کیفیت جوجه ها و توامو

زنده ماندن آنها بیشتر می شود. نگهداری تخم مرغ در شرایط مناسب از نظر حرارت، رطوبت 

 .و تهویه باعث تولید جوجه های یکنواخت می شود

 ضمن توجه بیشتر به شرایط نگهداری جوجه ها در جوجه کشی و فرآیند انتقال به مزرعه-4

ر باشد، بهتر است. بنابراین جوجه پرورش، هرچه زمان رسیدن جوجه ها به آب و دان کوتاه ت

ها باید در شرایط مناسب حمل شوند تا از وارد شدن استرس به آنها ممانعت شود، همچنین 

از ارسال جوجه های ریز به مزرعه هایی که دارای بعد مسافت زیادی با جوجه کشی هستند، 

جوجه حذفی خوداری شود، در این صورت از دهیدراته شدن و در نتیجه افزایش تعداد 

 .جلوگیری می شود

در شرایط نامناسب محیطی و مدیریتی ) دما، رطوبت، بستر،  قرار گرفتن جوجه یکروزه-5

نوع و تعداد و دانخوری، کیفیت آب و دان، تهویه، کارگر و... ( باعث شروع نامناسب و 

 افزایش تلفات و حذف در هفته اول شده که در صورت عدم بهبود شرایط، افت عملکرد

 .گله را به دنبال خواهد داشت
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