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چاپ و نشر کتابهاى درسى اىران.
85 ص.: مصور. ــ شاخٔه کاردانش.

متون درسى شاخٔه کار دانش گروه تحصىلى امور دامى، رشتٔه مرغدارى صنعتى.
تألىف  و  برنامه رىزى  کمىسىون  محتوا:  تصوىب  و  بررسى  نظارت،  و  برنامه رىزى   
کار دانش  و  و   حرفه اى  فنى  درسى  کتاب  هاى  تألىف  دفتر  دامى  امور  رشتٔه  درسى  کتاب  هاى 

وزارت آموزش  و پرورش.
وزارت  اىران.  ب.  علىرضا.  رشىدى،  الف.  تغذىه.  ــ  2. جوجه ها  1.مرغدارى. 
ج.    عنوان.  کار دانش.  و  و   حرفه اى  فنى  درسى  کتاب  هاى  تألىف  دفتر  پرورش.  آموزش     و 

د.فروست.
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پرورش جوجه گوشتی
پایۀ یازدهم

دورۀ دوم متوسطه
شاخۀ کاردانش

گروه تحصیلی کشاورزی و غذا
رشتۀ مرغداری صنعتی
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ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کلىه حقوق مادی و معنوی اىن کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی و ارائه در پاىگاه های 
مجازی، نماىش، اقتباس، تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل 

و نوع بدون کسب مجوز از اىن سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.

                                 نام کتاب:              پرورش جوجه گوشتى ـ 311103
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألىف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
جهانشاه اىرانپورطارى، علىرضا رشىدى )اعضای گروه تألىف( شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   
خالد قهرمانی دهبکری )صفحه آرا( ـ  طاهره حسن زاده ) طراح جلد(             شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خىابان اىرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهىدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کىلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خىابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی اىران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   
 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص«                                          چاپخانه:  

چاپ سوم 1399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



احتیاجات	 و	 آیید	 بیرون	 وابستگى	 این	 از	 که	 کنید	 شما	عزیزان	کوشش	
کشور	خودتان	را	برآورده	سازید،	از	نیروى	انسانى	ایمانى	خودتان	غافل	نباشید	

و	از	اتکاى	به	اجانب	بپرهیزید.	
ُه« َس ِسُرّ  امام خمینى »ُقِدّ



فهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرست

پیمانه مهارتى
1 شناساىى خصوصىات مرغان گوشتى و نژادهاى آن 

پیمانه مهارتى 
7 آماده سازى مرغدارى براى پرورش جوجه گوشتى 

پیمانه مهارتى 
24 تغذىه جوجه گوشتى 

پیمانه مهارتى 
40 امور فنى در پرورش جوجه گوشتى 



فهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرستفهرست

    پیمانه مهارتى
48 واکسىنه کردن 

   پیمانه مهارتى
54 آمارگىرى 

پیمانه مهارتى 
61 کشتار 



مقدمه
هر سىستم آموزشى براى دستىابى به اهداف پىش بىنى شده، باىد راه کارهاى مناسب با ساختار خود را بکار بندد. آموزشهاى 
شاخٔه کاردانش با هدف قرار دادن کسب مهارت براى فراگىران باىد از ابزارى استفاده نماىد که با ساختار اىن سىستم آموزشى منطبق 
باشد و چون استفاده از روشهاى راىج در آموزشهاى نظرى به هىچ عنوان نمى تواند اهداف اىن سىستم آموزشى را برآورده سازد، 
از اىن رو باىد طراحان، برنامه رىزان آموزشى، مؤلفان، مدرسان و ساىر عوامل آموزشى براى رسىدن به اهداف پىش بىنى شده در اىن 
آموزشها از روشهاى جدىد و منطبق با محتواى اىن آموزشها استفاده کنند. بدىهى است ابداع و بکارگىرى شىوه هاى جدىد همواره 

با مشکالت و پىچىدگىهاىى مواجه است که باىد در روند برنامه رىزى و اجرا اصالح گردد.
استفاده از منابع آموزشى از موارد مهمى است که نقش بسىار مؤثّرى در رسىدن به اهداف هر برنامٔه آموزشى بر عهده دارد.

کتاب پرورش و نگهدارى مرغ گوشتى با توجه به ساختار و ماهىت آموزشهاى مهارتى به روش پىمانه اى نوشته شده است. 
در اىن کتاب سعى شده است دانش آموز با مطالعه و بکارگىرى روشهاى پىش بىنى شده به تواناىىهاى الزم براى انجام پىمانه مطرح 
شده دست ىابد. بدىهى است به دلىل نو بودن اىن شىوه، کتاب حاضر با کاستىهاىى مواجه است که ان شاالله با راهنماىى صاحب نظران 

در چاپهاى بعدى برطرف مى گردد.


