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فصل 4

فناوری ها، استاندارد ها و تجهیزات 
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غلظت و زمان استاندارد مناسب برای گاز دادن

زمان )دقیقه(غلظت بخارشرح

3X20تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از تخم گذاری

2X20تخم مرغ های داخل ستر )فقط در روز اول(

1X3جوجه های داخل هچر

1X30 و 2Xسالن انکوباتور

3X30هچر )بین هچ ها(

3X30سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

3X30سالن شست وشو

3X30کارتن های جوجه

5X20کامیون ها

غلظت1X : 20 گرم پرمنگنات + 40 سی سی فرمالین به ازای 2/8 متر مکعب.

شرايط اتاق دود به ازاي هر 2/8 مترمکعب فضا
 پرمنگنات پتاسیم 20 گرم

 فرمالین تجاري ٤0 سي سي
 دما 22 درجه سانتي گراد
 رطوبت نسبي ٧0 درصد

 زمان 25 دقیقه
 تهويه به صورت چرخش هوا

خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار های الین

دوره رشد )تا سن 17 هفتگی(

9٧ درصددرصد ماندگاری

5/٤٤ ـ5/0٧ کیلوگرمدان مصرفی

1/2٧ـ1/23 کیلوگرموزن بدن در 1٧ هفتگی

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(

96ـ 95 درصددرصد پیک تولید
262ـ 255تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 60 هفتگی
٤32ـ٤20تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 90 هفتگی

51٧ ـ506تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 110 هفتگی
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25٧ـ251تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 60 هفتگی
٤18ـ٤0٧تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 90 هفتگی

500 ـ٤8٤تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 110 هفتگی
96/6 درصددرصد ماندگاری تا سن 60 هفتگی
93/2 درصددرصد ماندگاری تا سن 90 هفتگی

1٤3 روززمان به روز برای رسیدن به 50 درصد تولید )از زمان هچ(
5٧/1 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 26 هفتگی
59/٧ گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 32 هفتگی
63/6 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن ٧0 هفتگی

63/9 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 110 هفتگی
25/09 کیلوگرممجموع وزن تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ موجود در شروع تولید )90 ـ 18 هفتگی(

1/52ـ1/٤8 کیلوگرموزن بدن در 26 هفتگی
1/5٤ـ1/50 کیلوگرموزن بدن در 32 هفتگی
1/58ـ1/5٤ کیلوگرموزن بدن در ٧0 هفتگی

1/60ـ1/56 کیلوگرموزن بدن در 110 هفتگی

عالیپاک بودن از اجسام خارجی تخم مرغ )لکه خون و گوشت(

عالیاستحکام پوسته
٤/Units(  91ـHaugh( در سن 38 هفتگی
5/Units(  8٧ـHaugh( در سن 56 هفتگی
Units(  86/0ـHaugh( در سن ٧0 هفتگی

Units(  85/0ـHaugh( در سن 80 هفتگی

98 گرم/ پرنده/ روزمتوسط دان مصرفی روزانه )90 ـ 18 هفتگی(

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(
ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )60 ـ 20 

1/90ـ1/81 هفتگی(

ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )90 ـ 20 
1/9٧ـ1/8٧ هفتگی(

0/55ـ0/53 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )60 ـ 20 هفتگی(
0/5٤ـ0/51 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )90 ـ 20 هفتگی(

1/21ـ1/15 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر 10 تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(

1/٤6ـ1/35 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر دوجین تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(

خشکوضعیت کود
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خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار لوهمن ال اس ال الیت

تولید 
تخم مرغ

150ـ1٤0 روزگیسن در 50 درصد تولید

96ـ9٤ درصدحداکثر تولید

تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

330ـ325 عدددر 12 ماه تولید

3٧3ـ368 عدددر 1٤ ماه تولید

٤20ـ٤15 عدددر 16 ماه تولید

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

20ـ19/5 کیلوگرمدر 12 ماه تولید

23ـ22/5 کیلوگرمدر 1٤ ماه تولید

26ـ25 کیلوگرمدر 16 ماه تولید

میانگین وزنی تخم مرغ

61/5ـ60/5 گرمدر 12 ماه تولید

62ـ61گرمدر 1٤ ماه تولید

62/5ـ61/5 گرمدر 16 ماه تولید

خصوصیات 
تخم مرغ

سفیدرنگ پوسته

بیش از ٤0 نیوتنتوان مقاومت پوسته در مقابل فشار

مصرف دان
٧/5ـ٧ کیلوگرم1 تا 20 هفتگی

115ـ105 گرم روزانهدوران تولید

ضريب تبديل )دان مصرفی به ازای هر کیلوگرم 
تخم مرغ(

تقريباً 2/1ـ2

1/٤ـ1/3 کیلوگرمدر 20 هفتگیوزن بدن

1/٧ـ1/6 کیلوگرمدر پايان دوره تولید

توان زنده 
ماندن

98ـ9٧ درصددر دوران پرورش

95ـ93 درصددر دوران تولید
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رشد بدن و مصرف دان با رعایت برنامه نوری استاندارد پولت و مرغ لوهمن ال اس ال الیت

سن به هفتهوزن بدن )گرم(انرژی/پرنده/روزمصرف داننوع دان*

میانگیندامنه وزنیکیلو ژولکیلو کالریگرم/پرنده/روزکل دان مصرفی

استارتر
Starter

٧3٧01ـ ٧01028/61206٧

1251202ـ 115  ٧20٤/1891٧٤8

1921853ـ 1٧8 35023662٧6

265255٤ـ 55329٧93312٤5

رشد دهنده
Grower

3٤٧33٤5ـ ٧388321/٧913٤92

٤٤2٤256ـ 10503٧100/8٤22٤08

5٤552٤٧ـ 133٧٤1111/5٤6٧503

6٤36188ـ 593  1652٤5122/5513

توسعه دهنده
Developer

٧٤0٧129ـ 1995٤9133/555968٤

83٤80210ـ 560٤٧٧0/2366531٤٤

91٤8٧911ـ 8٤٤   ٤638/2٧5856152

9869٤812ـ ٤68٤910/31٧860163

10٤8100813ـ 36266٤1٧٤/٤٧30968

110٤10621٤ـ٤0956٧182/5٧6٤1020

1156111215ـ ٤585٧0190/6٧981068

1202115616ـ٧8321110/5096٧3198

125112031٧ـ 1155 5628٧6206/8866

1303125318ـ 6181٧9215/29011203

پیش تخم گذاری
Prelayer

1362131019ـ 6٧698٤328/89581258

1٤2513٧020ـ 1315 ٧385882٤0/31021شروع تخم گذاری

* مبنای تغییر جیره برای پولت وزن بدن می باشد. بنابراين زمان مناسب تغییر نوع جیره به وسیله وزن 
بدن مشخص می گردد، نه به وسیله سن گله لذا بايد جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن کشی نمود.

يک کیلوکالری= ٤/18٧ کیلو ژول
به دنبال گرسنگی قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممکن است تا 15 درصد کاهش وزن داشته باشند.
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کیفیت آب مصرفی

حداکثر غلظت میلی گرم در لیتر فاکتور
)ppm( یا )mg/L(مالحظات

به احتمال زياد نشانه آلوده بودن آب است.CFU/ ml 1000 باکتری کل

50CFU/ mlکلی فرم ها

پرندگان مسن تر سطوح باالتر از ppm 20 را تحمل مي کنند.25نیترات

٤نیتريت
است  نیترات  از  سمي تر  قابل توجهي  طور  به  نیتريت 
 1 ppm سطح  آن  در  که  جوان  پرندگان  در  به ويژه 

شود. گرفته  نظر  در  سمي  است  ممکن  نیتريت 

pH6/3 ٧/5ـ
pH پايین تر از 5 موجب کاهش مصرف آب و خوردگي 
لوازم فلزي شود. pH باالتر از 8 موجب کاهش مصرف آب و 

کاهش اثربخشي بهداشتي آب مي شود.

مجموع 
مواد محلول 

در آب
تأثیري 1000 عملکرد  در  است  ممکن   300  ppm تا  سطح 

نداشته باشد ولي مي تواند باعث افزايش رطوبت کود شود.

250کلريد

سطوح باالتر باعث طعم تلخ مي شود.0/06مس

سطح بیشتر موجب بو و طعم بد مي شود.0/3آهن

سطوح باالتر سمی است0/02سرب

125منیزيم

50سديم

سطح بیشتر مي تواند ملین باشد.250سولفات

سطوح باالتر سمی است1/5روی
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دسته بندي آب مصرفي براساس درجه سختي و مجموع مواد قابل حل در آب

T.D.S )ppm( **E.C* نوع آب

کمتر از 1/5کمتر از 1000کاماًل سالم

5  ـ 30001/5ـ 1000عدم عادت دهي در طیور اسهال موقتي ايجاد مي کند

ـ  50005  ـ 3000نامناسب براي طیور ولي مناسب براي ساير دام ها   8

11ـ  80008  ـ 5000غیرقابل استفاده براي طیور و نامناسب براي ساير دام ها

)Total dissolved solids( کل مواد جامد محلول *
)Electrical Conductivity( هدايت الکتريکی آب **

میزان آب مصرفی واحدهای مرغداری صنعتی

آب مورد نیاز به ازای هر قطعه نوع طیورردیف
در 24 ساعت )لیتر(

0/6نیمچه گوشتی1

0/٧مرغ تخم گذار تجاری2

1مرغ مادر گوشتی و تخم گذار3

1 )در ازای هر قطعه از چهار خط(مرغ اجداد٤

1هر 100 عدد تخم مرغ جوجه کشی5

میزان آب مصرفی انواع دام ها

میزان آب مورد نیاز در شبانه روز )لیتر(نوع دامردیف
125گاو شیری اصیل1
9٧/5گاو شیری دو رگ2
٧2/2گاو شیری بومی3
66گاو گوشتی )پرواری(٤
٧2گاومیش5
10گوسفند داشتی6
10گوسفند پرواری٧
9/5بز داشتی8
8/5بز پرواری9
٧0اسب10
٤0شتر11
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مشخصات واحدهای پرورش مرغ

پرورش پولت تخم گذارپرورش نیمچه گوشتینوع پرورش
پرورش مرغ تخم گذار 

در قفس

شرايط پرورش
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

غیرخودکار
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 
خودکار و قفس

ـ

حداقل ظرفیت
18 هزار قطعه در 
يک سن و در يک 

فارم

18 هزار قطعه 
در يک 

سن و در يک فارم

30 هزار قطعه در يک 
سن و در يک فارم

30 هزار قطعه 
در يک سن و در 

يک فارم
90 هزار قطعه

تعداد در هر 
مترمربع از 
آشیانه و قفس

٤0 قطعه20 قطعه12 قطعه15 قطعه
به ازای هر 10 سانتی متر 
طول دانخوری يک قطعه 

مرغ*

* ابعاد قفس شکل مکعب در نظر گرفته می شود و برای محاسبه ظرفیت مرغ تخم گذار در هر سالن:

)10× تعداد طبقات × 2 × طول رديف قفس به متر(

برخی از خصوصیات مواد ضدعفونی کننده

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنلها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++- +اسپورکشی

+++++++- +قارچ کشی

++++++- +- +- ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

 -+ -++++ - -+

- - - - - - +- پاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی -       خاصیت متغیر  +- 
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میانگین ترکیب شیر برخی پستانداران

                ترکیب
گونه دامی

ماده خشک
)درصد(

پروتئین
)درصد(

چربی
)درصد(

الکتوز
)درصد(

خاکستر
)درصد(

19/35/2٧/9٤/80/9گوسفند

133/5٤/3٤/30/85بز

12/83/53/٧٤/90/٧گاو

21/65/610/6٤/٧0/8گاو میش

12/61/63/8٧0/2انسان

ترکیبات شیرگونه های دیگر

گونه

فسفرکلسیمخاکسترالکتوزچربیپروتئینآب

انرژی 
)مگاژول 
در هر 
کیلوگرم 
ماده 
خشک(

انرژی 
)مگاکالری 
در هر 
کیلوگرم 
ماده 
خشک(

درصد در شیر مایع

86/53/6٤/05/10/80/130/103/30/٧9بز

80/15/88/٤٤/80/90/250/1٧5/٤1/30گوسفند

درصد در ماده خشک شیر

26/٧29/63٧/85/90/960/٧٤2٤/55/8٧بز

29/1٤2/22٤/1٤/61/260/852٧/16/٤9گوسفند
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مقایسه مواد تشکیل دهنده کود گوسفندی و گاوی )ارقام: کیلوگرم در تن(

مقدار پتاسیممقدار قندمقدار ازتمقدار آبنوع دام

٧951٤گاو شیری

٧8٧2٤گاو پرواری

6٤10310گوسفند

شرح محاسبات برآورد ترکیب گله گوسفند با احتساب 100 رأس میش بدون احتساب رشد گله

تعدادعنوان

90% × 100 =90میش بارور

90 × 80% =٧2میش زاينده

٧2 × 2% =1/٤دوقلوزايی

٧2+ 1/٤ = ٧3/٤بره نر و ماده

٧3/٤ × 10% =٧/3٤تلفات تا 6 ماهگی

٧3/٤ - ٧/3٤ =66بره های نر و ماده تا سن 6 ماهگی

66 ÷ 2 =33بره نر يا ماده

20 + 5 =25تعداد بره ماده مورد نیاز به منظور تأمین شیشک

33 - 25 =8بره ماده مازاد بر جايگزين

جمع ترکیب گله شامل:
میش، بره نر و ماده و شیشک نر و ماده و جايگزينی 

و قوچ با احتساب تلفات
192= ٤ + 2 + 20 + 66 + 100

درصدعنوان

52 = 192 ÷ 100 × 100درصد میش در گله

3٤ = 192 ÷ 66 × 100درصد بره نر و ماده در گله

10/5 = 192 ÷ 20 × 100درصد شیشک ماده جايگزينی در گله

1/5 = 192 ÷ 2 × 100درصد شیشک نر جايگزينی در گله

2 = 192 ÷ ٤ × 100درصد قوچ در گله
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ترکیب گله گوسفند در شرایط عادی با احتساب 100 رأس میش

قبل از بره پی عنوان
)قبل از زایش(

بعد از بره پی 
حذف و پروار بندی)بعد از زایش(

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادترکیب گله

100٧9100522020میش

٤3٤2250قوچ

ــ20162010/5شیشک ماده

ــ2221/5شیشک نر

331٧1133ــبره ماده

331٧3091ــبره نر

ـ12610019210063جمع

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود در يک گله با 100 رأس میش مولد با احتساب جمعیت ثابت 
برای سال بعد، سالیانه حدود 63 رأس معادل 33 درصد کل جمعیت گله دام مازاد بر ظرفیت وجود دارد 
که بايستی برای آن برنامه ريزی )فروش يا پرواربندی( شود که اين نسبت در همه گله ها يکسان نمی باشد.

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای گوسفندداری داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

12میش مادر

ـ0/٤زايشگاه و جايگاه بره

0/250/35ماده جايگزين

0/10/3قوچ

ـ0/12انبار کنسانتره

ـ0/35محل نگهداری علوفه

ـ0/08درمانگاه و امور بهداشتی

2/32/65جمع کل زير بنا
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی بره

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/81/60هر رأس بره

ـ0/13انبار کنسانتره

ـ0/38محل نگهداری علوفه

1/311/60جمع کل زير بنا

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش بز داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/٧1/٧5بز مولد

0/1٧0/35ماده جايگزين

ـ0/28زايشگاه و جايگاه بزغاله

0/0٧0/21بز نر

ـ0/08انبار کنسانتره

ـ0/25محل نگهداری علوفه

1/552/31جمع کل زير بنا
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ابعاد مناسب آخور برای هر رأس ترکیب گله و بز

واحد: سانتی متر

پهنایطولترکیب گله
یک طرفه

پهنای
دو طرفه

کف  از  ارتفاع 
آغل

ند
سف

گو

٤5ـ 60٤0 ـ 505050 ـ ٤5میش

50٤0 ـ ٤0٤5٤0بره پرواری و نر و ماده جايگزين

3035٤030بره تا شیر گیری

بز

٤0٤050٤0 ـ 35بز ماده

بزغاله  و  جايگزين  ماده  بزغاله 
3035٤030پرواری

25303525بزغاله تا شیرگیری

گله 2

گله 5

گله 3

گله 4

گله 7

گله 6

گله 1

نمودار روند معاوضه قوچ یا بز نر برای یک گله مشخص با گله های دیگر موجود در یک تشکل

ول
ل ا

سا

سال دوم

سال سوم 

رم
ها

 چ
ال

س

سال پنجم

تم
هف

ل 
سا

 

سال ششم 
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شناسنامه گوسفند

نام گله دار: ............................................................................................................
Tag No: ................................................................................. :شماره گوسفند
Sex: ......................................................................................................... :جنس
Type of Birth: .................................. :)تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن
Sire No: ........................................................................................ :شماره پدر
Dam No: .................................................................................... :شماره مادر

Birth Data: ................................................ :تاريخ تولد   Birth wt./Kg: ................................................ :وزن تولد
 Breed Type & Appearance:...................................................................................... نژاد و مشخصات ظاهری: 
Date, Sold or Died:  ............................................................................................................ تاريخ فروش يا مرگ: 
Cause, Sold or Died:  ........................................................................................................... :علت فروش يا مرگ

Production Record             مشخصات دوره بهره برداری

ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

1Shearing Data تاريخ چیدن پشم

2Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره

3Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه

٤Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

5Date Bred تاريخ جفت گیری

6Sire No. شماره قوچ

٧Ewe Wt./ kg. وزن میش/ کیلوگرم

8Fiber Diam./ Mic. قطر تار پشم به میکرون

طول دوره شیردهی )ماه(9

مقدار شیر تولیدی در يک دوره )کیلوگرم( 10
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ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

11Date of Birth تاريخ تولد

12Tag No. شماره گوش

13Sex جنس

1٤Tyoe of Birth )تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن

15Birth Wt./ kg. وزن در موقع تولد/ کیلوگرم

16Weaning Wt./ kg. وزن در پايان شیرخواری/ کیلوگرم

1٧Wt. at 12 mon./ kg وزن در دوازده ماهگی/ کیلوگرم

18Wt. at 24 mon./ kg وزن در 2٤ ماهگی/ کیلوگرم

19Shearing Data تاريخ چیدن پشم

20Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره/کیلوگرم

21Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه/کیلوگرم

22Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

23Date, Sold or Died تاريخ فروش يا مرگ
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تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ درمان 
Date

نوع درمان 
Trecatment

مالحظات 
Remarks

ویژگی های الیاف مویی بزهای بومی کشور

مادهنرصفت

بالغبزغالهبالغبزغاله

30٧٤20250280وزن بیده )گرم(

5/56/55/5٧/0طول تک تار )سانتی متر(

٧/09/0٧/09/0طول دسته الیاف )سانتی متر(

٧9/081/0٧2/082/0قطر الیاف مو )میکرون(

٧٤/0٧٤/0٧3/0٧٤/0بازدهی شست وشو )درصد(

اندازه کلی خصوصیات پوست و چرم بره های چند نژاد بومی

افشاریمغانیکلکوئیصفت

٤٤2/6وزن پوست تر )کیلو گرم(

9210288مساحت پوست تر )فوت مربع(

ــ2/6نسبت مساحت به پوست تر

1/61/61/3ضخامت پوست تر )میلی متر(

ـ605ـوزن چرم )گرم(

ـ83ـمساحت چرم )فوت مربع(

ـ1٧1٧نیروی پارگی )کیلوگرم(

ـ11٧130استحکام کششی )کیلوگرم/ سانتی متر مربع(

ـ5869کشش پذيری )درصد(
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میانگین حداقل و حداکثر خصوصیات پوست و چرم بزغاله و بزهای بالغ بومی

حداکثرحداقلمیانگینصفات

223٧1210٤150وزن پوست تر کشتارگاهی )گرم(

9882803350مساحت پوست خشک نمکی )گرم(

3921101٤25وزن چرم )گرم(

٤٤2080مساحت پوست )دسی متر مربع(

6023116مساحت چرم )دسی متر مربع(

1/٤0/83/0ضخامت پوست )میلی متر(

252/069میانگین بار پارگی )کیلوگرم نیرو(

2٧56٧/5٤٧3مقاومت )کیلوگرم نیرو/ سانتی متر مربع(

6٤30130کشش پذيری )درصد(

کاربرد انواع پوست متناسب با محصوالت چرمی

زیره نوع محصول
کیف آستریرویهکفش

دستی
کیف 
خزلباسدستکشصنعتیمبلیبغلی

نوع پوست

ـ×ـ××ـــΟ×گاو نر

ـــ×××ـ××Οگاو ماده

Ο××Οـ××Ο×ـگوساله

Ο××Οـ××××ـبز

×××ــ×Ο×Οـگوسفند

×-×ــــ×ــبره

ـ×ـΟ××××××خوک

Ο×ـ×ـــΟ×Οاسب

ـ×ـــΟ×--ـخزندگان

عالمت × = پر اهمیت عالمت   Ο = کم اهمیت   ـ =کم مصرف
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ارزش غذایی و حدود کاربرد بعضی از پس ماندها در جیره های غذایی گوسفند و بز

پروتئیننوع خوراک
%

متابولیسم  قابل  انرژی 
)مگاکالری در کیلوگرم(

حد مجاز مصرف )بستگی به سن 
و وضعیت فیزیولوژیکی دارد(

15 ـ 101/910تفاله انگور

6 ـ ٤23تفاله انار

20 ـ6/٤2/310تفاله سیب

15 ـ 6/٤1/85تفاله زيتون

10 ـ 1025تفاله زيره

25 ـ1٤/5215بقايای تره بار

25 ـ ٧2/٤10تفاله پرتقال

25 ـ 102/٤510تفاله لیمو

30 ـ 10315پس مانده ماکارونی

10 ـ 61/55پوسته پنبه دانه

10 ـ 1125بقايای پسته تازه

20 ـ 182/٤10نیام )میوه( کهور

20 ـ ٤2/٤10خرمای نامرغوب )غیر خوراکی(

15 ـ 5210هسته خرما

10 ـ 152/25بوته سیب زمینی

15 ـ 162/28بوته کدو

20 ـ 192/510کدو آجیلی

10 ـ 1٧2/25بوته هندوانه
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جیره پیشنهادی در فصل جفت گیری در پرورش متمرکز )فالشینگ(

گرم/ راس/ روزماده خوراکیردیف

300 تا ٤50يونجه خشک1

500 تا ٧50ذرت سیلو شده2

250 تا 500کنسانتره3

٧5 تا 120کاه گندم يا جو٤

نمونه جیره های غذایی در اواخر دوره آبستنی یک و دو قلو با اوزان متفاوت

ارقام: کیلوگرم در روز

٧0 کیلوگرم50 کیلوگرموزن میش

شش هفته قبل از زايش

دو قلويک قلودو قلويک قلوتعداد جنین

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/180/180/2٤0/3٧جو

چهار هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/280/٤50/360/56جو

دو هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/3٧0/590/٤80/٧5جو

همان طور که مشاهده می شود فقط مقادير کنسانتره در روزهای آخر آبستنی افزايش داشته است.
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جیره پیشنهادی میش در حالت داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

جیره پیشنهادی حیوان نر داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

راندمان غذایی در دوره پرواری بره های نژادهای مختلف گوسفند بومی ایران

ژاد
ن

زل
ق

یی
کو

ما

ری
شا

اف

نی
المغا
ش

ان
هرب

م

دی
کر

گل
ره 

ق

ی، 
وه

ه ک
کل

چی
لو

ی ب
یین

نا

ری
س

نگ
س

زل

راندمان 
9/316/٤٧/8٤٧/69/56٧/05٧/389/٤٧6/٧9٧/3٤غذايی

بازدهی 
الشه 
)درصد(

52/86٤٧/65٤٧/٤2ـ٧9525٤/٧55/3٧/5253/15150
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برنامه پیشنهادی استفاده از جایگزین شیر و جیره شروع کننده در تغذیه بره ها و بزغاله ها

سن 
) ز و ر به  (

جايگزين شیر
 6 با  جايگزين  خشک  شیر  از  قسمت   1
سانتی گراد(  درجه   39( ولرم  آب  قسمت 
برای بره ها و با ٤ قسمت آب برای بزغاله ها 

از مصرف مخلوط شود. قبل  بالفاصله 

جیره شروع کننده )حاوی 
مغذی  مواد   %80 ـ   85
قابل هضم، 20 % پروتئین 
و غنی شده با ويتامین ها و 

مواد معدنی(

علوفه با کیفیت خوب

1
آغوز در حد اشتها در 6 ساعت بعد از تواد 
يا 0/05 کیلوگرم برای هر کیلو وزن بدن، 

همین مقدار در هر 6 ساعت تکرار شود.
ــ

٤ـ2
آغوز و شیر انتقالی روزانه 0/05 کیلوگرم 
روز  در  وعده   3 بدن  وزن  کیلو  هر  برای 

شود. داده 
ــ

1٤ـ  5

انتقالی به جايگزين  از آغوز يا شیر  تغییر 
 2/0 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها  شیر، 
تا 2/5 کیلوگرم: روزانه 0/25 کیلوگرم به 
مقدار مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند. 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند.

از ٧ روزگی چیره شروع 
کننده به صورت آزاد داده 

شود.
از 10 روزگی تغذيه آزاد 
علوفه مرغوب شروع شود.

28ـ   15

 2/5 تا   2 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/6 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

٤2ـ  29

بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

56   ـ٤3

اين زمان از شیرگیری شروع شود.
بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/15 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/2 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

به ـ150ـ5٧ کننده  شروع  جیره 
يابد ادامه  آزاد  صورت 

تغذيه علوفه به صورت 
آزاد ادامه يابد
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مواد خوراکی، انرژی و ترکیبات شیمیایی جیره آغازین بره و بزغاله های شیرخوار

درصدماده خوراکی

15جو

٤1/5ذرت

5مالس

25کنجاله سويا

10سبوس گندم

2مخلوط معدنی ـ ويتامینی

1کربنات کلسیم

0/5نمک

انرژی و مواد مغذی موجود در هر کیلوگرم ماده خشک

3انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

٧5مجموع مواد مغذی قابل هضم )درصد(

21پروتئین خام )درصد(

٧الیاف خام )درصد(

3/5چربی خام )درصد(

اقالم خوراکی مورد استفاده و رایج در واحدهای پرواربندی برخی از استان های کشور

اقالم خوراکی مورد استفادهاستان

آذربایجان شرقی

کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، تفاله چغندر قند، سبوس گندم، 
پودر ضايعات طیور، ضايعات بیسکويت و کیک، ضايعات خرما، خرده 
ذرت،  جو،  علوفه ای،  ذرت  سیالژ  جو،  و  گندم  کاه  يونجه،  گندم، 

کنسانتره پرواری

کنجاله کلزا، ضايعات گندم، آرد گندم، ضايعات حبوبات، تفاله چغندر اصفهان
قند، باگاس نیشکر، نان خشک

علوفه ای، قزوین و قم ذرت  مکمل،  خشک،  نان  برنج،  سبوس  گندم،  سبوس 
ضايعات نان

جو، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند، ذرت علوفه ایکرمانشاه
باگاس، اوره، مکمل، تفاله چغندر، نان خشک، جو، گندم شکستهمرکزی

تفاله چغندر، شلغم علوفه ای، چغندر علوفه ای، سور گوم، علوفه باغی، یزد
يونجه جو، ضايعات تره بار، کنسانتره، انواع کاه
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میزان مصرف مواد دانه ای در شروع پرواربندی

میزان مصرف مواد دانه ای رأس/ روز )تقریبی(زمان پرواربندی

100 گرمروز اول و دوم

150 گرمروز سوم و چهارم

200 گرمروز پنجم و ششم

250 گرمروز هفتم و هشتم

300 گرمروز نهم و دهم

جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 25 کیلوگرم

درصد در جیرهمواد خوراکیردیف

59/82جو1

10کنجاله تخم پنبه2
٧سبوس گندم3

5يونجه خشک کاه٤

15/02کاه5

1/16اوره6

1کربنات کلسیم٧

0/5مکمل معدنی ـ ويتامینی8

0/5نمک طعام9

جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 20 کیلوگرم

نام ماده خوراکی
)AS FED(

مقدار خوراک مصرفی در روز 
)گرم(

از  مقدار خوراک مصرفی پس 
4 تا 5 هفته روزانه )گرم(

٧00500يونجه خشک

500300کاه گندم يا جو

100٧00جو

13001500جمع کل



86

درصد مواد خوراکی مورد استفاده در جیره های آزمایشی بر اساس درصد ماده خشک

آهکاورهکنجاله پنبه دانهسبوسکاهيونجهجوجیره ها *

0/6219/591/٧1/2صفر163/328

2٤٧/88203/91520/511/50/69

330/٤٤2511/٤٤1020/٧51/50/3٧

٤1٤/8202٤/5٧1028/621/50/02

صفر2628/621/8/51/921538/051٤

668/0880/٧23/8٧16/081/31/٤5

٧٤9/٤8205/1210/6011/9٤/31/0٧

832/5٤201٤/81515/0٤10/82

916/552025/951520/331/30/3٧

2036/0٧1٧/9٤2٤/131/30/05صفر10

٤/6٧8/161/31/٤3صفر٤215/1169

1250/30186/88156/9٤11/38

133٤/5181٧/881512/9610/93

1٤18/551829/03151٧/٤٤10/٤8

152/٧818٤0152٤/610/0٤

8/356/٤10/51/5٧صفر6٧15/166٧

1٧51/2٤1510/661010/90/51/2

1835/٤٧1521/661016/120/50/٧5

1918/115/9٤30/9٤1518/520/50/5

202/3815٤2/31152٤/220/50/08

0/٤32/2٤صفر21٧1/1355/615

11/51صفر2265/6523/92/5

23٤1/251026/815٤/510/61/3٤

2٤20/361035/6151٧/6٧0/20/٧

25٤/610٤6/51522/890/20/25
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* به جیره های آزمايشی 0/25 درصد نمک طعام و 0/25 درصد مکمل معدنی ـ ويتامینی اضافه 
شد، هر کیلوگرم مکمل حاوی 500 هزار واحد بین المللی ويتامین A، 100 هزار واحد بین المللی 
ويتامین D3، 100 میلی گرم ويتامین E و 196 هزار، 96 هزار، ٧1 هزار، 3 هزار، 2 هزار، 3 هزار، 
100 و 0/1 میلی گرم به ترتیب برای کلسیم، فسفر، سديم، منیزيم، آهن، مس، منگنز، روی، 
کبالت و يد، سلنیم بود. مقدار آنتی اکسیدان BHT در مکمل 3000 میلی گرم در کیلوگرم بود.

مقدار انرژی و مواد مغذی موجود در جیره های آزمایشی )بر اساس 100% ماده خشک(

)ME)Mj/KgDM(FME)Mj/KgDMجیره ها
UDP

%
RDP

%
UDP

%
MP

%
CP
%

111/110/٤12/3015/091/609/811٧/٤

210/3٧9/6٤2/651٤/٧31/819/851٧/٤

39/658/8٤2/861٤/٤61/939/91٧/٤

٤8/92٧/953/251٤/062/2٤10/011٧/٤

58/20٧/203/301٤/0٧2/31101٧/٤

611/110/٤52/1613/٧٧1/509/0215/95

٧10/3٧9/٧52/2910/٧61/5٤9/0115/95

89/658/932/5612/501/٧٤9/0٧15/95

98/928/092/9113/0129/1515/95

108/20٧/263/2112/٧12/219/2215/95

1111/110/581/8813/3٧1/268/1٧1٤/5

1210/3٧9/812/0512/٤11/388/201٤/5

139/658/9٧2/٤112/0٧1/6٤8/281٤/5

1٤8/928/132/٧611/٧21/908/361٤/5

158/20٧/303/1011/3٧2/158/٤٤1٤/5

1611/110/601/8611/1٧1/25٧/٤213/05

1٧10/3٧9/٧62/1810/8٤1/٤9٧/5013/05
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189/658/922/5310/501/٧٤٧/5813/05

198/928/102/٧910/231/93٧/6313/05

208/20٧/263/1٤9/882/20٧/٧213/05

2111/110/6٤1/٤٤10/121/016/5٧11/6

2210/3٧9/9٧1/٤610/121/026/5111/6

239/659/091/939/6٤1/3٤6/6511/6

2٤8/928/112/6٧8/901/8٧6/8611/6

258/20٧/2٧3/018/562/136/9٤11/6

اطالعات مربوط به حجم ویال واکسن های دامی و آنتی ژن ها و میزان مصرف

میزان دز مصرفی در گوسفند )میلی لیتر(حجم ویال )سی سی(نوع واکسنردیف

1000/5شاربن1

1000/5آبله2

2501تب برفی داخلی3

FD. REVI1001 )بروسلوز(٤

RD. REVI2001 )تب مالت(5

PPR1001 )طاعون(6

حیوانات تا 20 کیلوگرم 2، بیش از 20 کیلوگرم 2503قانقاريا٧

1001آگاالکسی8

گوسفند 3 ـ بره 2502آنتروتوکسمی9

ـ12تیلريوز10
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رتبه
 رنگ گرده

و عسل
 میزان
گرده

 میزان
شهد

تاریخ 
گل دهی محل رویش نام گیاه ردیف

6/٤ گرده قرمز کم  خیلی
خوب

 اوايل فروردين
 تا اوايل
شهريور

يیالق اطراف تهران،  دامنه های 
البرز و سهند و ... گزنه سفید 1

 گرده سفید
 و عسل
 سفید و
روشن

کم  خیلی
خوب تابستان آذربايجان شرقی مريم گلی 2

2 متوسط خوب
 اواسط

 ارديبهشت تا
اواسط مرداد

مناطق مختلف البرز و مناطق 
شمال و آذربايجان

 مريم
نخودی 3

٤/2
 رنگ عسل
 زرد کهربايی

تا تیره
متوسط خوب تابستان اطراف تهران، رودبار، شمال 

رشت و آذربايجان بادرنجبويه 4

٤
 رنگ عسل
زرد کهربايی متوسط خوب اواخر بهار در مناطق مديترانه ای و 

سواحل آن
 اکلیل
کوهی 5

6
 گرده سفید
 و عسل زرد
کهربايی

خوب  خیلی
خوب اواخر خرداد  ارتفاعات البرز و گچسر و دره

الر و آذربايجان و تبريز آويشن 6

٤
 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب
مناطق گرم و کامالً  آفتابی
رشد در خاک های غنی و 
سبک و خوب زهکشی شده

مرزنگوش 7

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب  مرداد تا
شهريور

 مناطق معتدل و نیمه حاره
جهان

 نعناع
فلفلی 8

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب تیر تا شهريور
 در منطقه شمال ايران

 به خصوص گیالن دررشت،
ماسه زارهای بندر انزلی و ...

پونه 9

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب تیر تا شهريور
 بین رشت و بندر انزلی،

 الهیجان، مازندران، دره تاالر، 
اطراف تبريز،  دره چالوس و ...

نعناع سبز 10

گل ها و گیاهان شهددار و گرده دار ایران
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6 متوسط  خیلی
خوب اوايل خرداد

 در نواحی شمال در باغ ها و 
پارک ها و گردش گاه ها، بومی 

آمريکای شمالی
اقاقیا 11

2 ـ متوسط اواخر بهار شمال ايران، گیالن، آستارا در 
مازندران و گرگان،  بومی آفريقا کنف 12

2 عسل روشن کم
 نسبتاً
متوسط

 ارديبهشت
تا تیر

 در نواحی البرز، کرج، بیلقان،
 نزديک تبريز، اراک، مشهد،

شیراز، کرمان و ...
پنیرک 13

٤/5  خیلی
خوب

 خیلی
خوب نیمه دوم بهار  اغلب مناطق ايران به صورت

پرورشی شلغم 14

3  خیلی
خوب

 خیلی
خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

 در مناطق
 مرزی، حريرود، جنوب شرقی
 بلوچستان به طور خودرو

می رويد

کلزا 15

1/3 متوسط خوب نیمه دوم بهار
مسجد  مانند  ايران  در جنوب 
خودرو،  رشد  به طور  سلیمان 
مناسب در خاک های آهکی و ...

 خردل
سفید 16

5  ـ٤ متوسط
 نسبتاً
 خیلی
خوب

 نیمه دوم بهار  به صورت خودرو در مزارع
کشاورزی

 خردل
وحشی 17

6  عسل
لیمويی کم  خیلی

خوب ارديبهشت
 در جنگل ها و کوهستان ها
 اطراف باغ ها و حاشیه

جاده ها

 افرای
شبه چناری 18

کم خوب
 اواسط اسفند
 تا اواسط
خرداد

در چمنزارهای مرطوب و کنار 
رودها و در خاک های رسی

 فراموشم
مکن 19

5 متوسط  خیلی
خوب اوايل تابستان باغ ها و باغچه ها و پارک ها  گل

انگشتانه 20

 نسبتاً
خوب کم  اوايل خرداد تا

اوايل مهر

در جنوب شرق و غرب ايران و 
کوه هزار بین کرمان و بندرعباس 
و  آذربايجان  و  همدان  غرب  و 

جنوب تبريز و الوند و البرز و ...

گل ماهور 21
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خوب  خیلی
خوب نیمه دوم بهار

استان خراسان و مناطق استپی 
کرج و تفرش و قم و خرمشهر و 

بیشه و کازرون و صالح آباد

 فلفل
کوهی 22

 عسل زرد
 متمايل به

سبز
کم  خیلی

خوب خرداد ـ تیر
جنگل های شمال و جنگل های 
کوهستانی، حاشیه خیابان ها و 

جاده ها و داخل پارک ها
نمدار 23

5 متوسط  خیلی
خوب

 شهريور تا
آبان

در جنگل های شمال از آستارا 
رامسر،  گرگان،  رامیان  تا 
و  نور  و  گیالن  و  شفارود 

الهیجان و تهران

عشقه 24

٤  گرده زرد
لیمويی

 خیلی
خوب خوب

 اواخر اسفند
 تا اواخر

ارديبهشت

از دره چهل خاک مینودشت تا 
شرق گرگان تا دره الر و رامسر 
و منجیل و آستارا و اردبیل و 
توچال و اراک و همدان و تبريز 

و ...

بیدمشک 25

٤

 عسل سیر
 تیره و

 گرده قرمز
قهوه ای

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

 در باغ های شمال ايران و کنار
 بومی هند جاده ها و پارک هاـ 

 شاه بلوط
هندی 26

 عسل تیره و
گاهی سیاه متوسط  خیلی

خوب
 ارديبهشت تا

خرداد

در آب و هوای معتدل و مرطوب 
به  تا  ايران  کاشته می شود در 
ديده  خودرو  به صورت  حال 
نشده است ـ  بومی مغولستان 

و منچوری

گندم سیاه 27

 عسل سفید
 کهربايی
روشن

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

خوبی  به  آهکی  زمین های  در 
رشد می کند و در ارتفاع بیش از 
900 متر نمی رويد در ارمنستان 
و قفقاز می رويد در باغات میوه 

کاشته  می شود.

ذغال اخته 28

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

در نقاط مختلف شمال و ديلمان 
اطراف  و  شهسوار  و  گیالن  و 
رشت و طوالش و آستارا و گرگان 
و مازندران در اراضی سیلیسی 

به طور خودرو می رويد.

خاس 29
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متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

دره  و  قوچان  و  مشهد  بین 
بجنورد  و  شیروان  بین  اترک 
و اطراف تهران و آذربايجان و 

دشت مغان و ...

اسپرک 30

2  گرده قرمز
قهوه ای خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد

جنگل های شفت و شفارود و 
مخلوط با درختان ممرز و کلهو 
و بلند مازو می رويد. در اراض 

سیلیسی رشد خوبی دارد.

شاه بلوط 31

خوب ندارد  اوايل فروردين
تا ارديبهشت

در جنگل های گیالن و کجور 
و  و منجیل  مازندران  و  نور  و 
عمارلو و آستارا و طوالش و ...

راش 32

خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های سردشت   و کردستان 
و الهیجان و آستارا و ديلمان و 

کالردشت و دره پسان 
آذربايجان غربی قصر شیرين و 

ايالم و لرستان و ارتفاعات

بلوط 33

گرده سیاه خوب ـ
 اوايل

 ارديبهشت تا
اوايل مرداد

 در مناطق مرزی ايران و عراق
 و تبريز و کرمان و خوزستان
بین شوش و دهلران و ...

 شقايق
سرخ 34

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های  و  آذربايجان  در 
ارسباران، کناره دريای خزر روی 
و  محمودآباد  ساحلی  شن های 
سواحل آستارا، طوالش و رشت 
 در حسن بگلو  و اطراف تهرانـ 
 بومی اروپا در 1٤00 متریـ 

برگ بو 35

 شهد زرد
طاليی

 خیلی
خوب متوسط  اوايل آبان تا

اواسط آذر

مانند  گرم  هوای  و  آب  در 
خراسان و قائنات و در اسپانیا 

و کشمیر و هندوستان
زعفران 36

 عسل
 قهوه ای
 روشن تا
تیره

 کم تا
 خیلی
خوب

 کم تا
 خیلی

 خوب در
 گونه های
مختلف

 مراجعه به
کتاب

 در آب و هوای حاره ای و مناطق
 بدون زمستان سرد و تا ٧00
متر ارتفاع از سطح دريا می رويد.

اکالیپتوس 37
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 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

کم کم خرداد

در آن  وحشی   گونه های 
 جنگل های گیالن و مازندران
و سردشت  و  ارومیه  در   و 
کردستان و تاکستان و ...

مو 38

5 ـ  خیلی
خوب

 ارديبهشت
تا خرداد

 ارديبهشت تا
خرداد

در قره داغ آذربايجان و اشترانکوه 
ديواره های  شکاف  و  لرستان 

سنگی کوه دنا
موچسب 39

خوب کم خرداد
مناطق نیمه گرم ايران و مناطق 
مرکزی بلوچستان و اطراف کوير 
ـ ساوه مرکزی و زنجان طارم 

انار 40

عسل از 
کهربايی تا 
قهوه ای 

خوب کم اوايل بهار

و نور  و   در جنگل های شمال 
 کجور و کالردشت و مازندران
 و مینودشت و رامیان و همدان
و شیراز و اطراف رشت و آستارا

نارون 41

خوب کم  فروردين

 رودسر و طوالش و آذربايجان
آمل و  در شفارود   و خراسان 
و آب  و  و سردشت  رامیان   و 
هوای سرد را نمی پسندد.

گردو 42

عسل 
قرمز 

روشن و 
روشن تا زرد 
طاليی گرده 
کرم يا سفید

خوب کم بهار

در ايران  گرمسیر  مناطق   در 
 قصرشیرين و مناطق مختلف
فارس و  کرمان  و   خوزستان 
مناق بومی  و  بلوچستان   و 
گرمسیر آفريقا و عربستان

خرما 43

6 و 5 خوب  خیلی
خوب

 اوايل خرداد
تا آبان

و تبريز  و  تهران   اطراف 
مراتع در  و  فريمان  و   مشهد 

و جنگل ها و خرمن ها
يونجه زرد 44

5  رنگ عسل
سفید روشن خوب  خیلی

خوب
 اواسط بهار تا
اواسط پايیز

 در سطح وسیع به عنوان علوفه
کاشته می شود. يونجه 45

٤ و 3

 عسل سفید
 روشن تا
 کهربايی
روشن

خوب  خیلی
خوب خرداد و تیر

منطقه البرز  دامنه های   در 
و الوند  دامنه های  و   تهران 

خوی و آذربايجان و ...

 شبدر
سفید 46
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5

 عسل زرد
 مايل به

 قرمز و گرده
خاکستری

خوب خوب  اواخر خرداد
تا اوايل مهر

و غرب  در  چهارخاتون   کوه 
تبريز و خوی و کرمان شبدر قرمز 47

٤  عسل مايل
به قرمز خوب خوب تابستان

آذربايجان غربی و تبريز و 
واريته ای از آن در ديلمان و 

جريق و تبريز

 شبدر
هیبريد 48

 عسل زرد
 طاليی و
گرده زرد

 خیلی
خوب خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا

خرداد

و آذربايجان  و  تهران   اطراف 
کرج،  گچسر و جاجرود اسپرس 49

3 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد در اغلب مناطق ايران باقال 50

3 متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

و شرق  و  جنوب  و   شمال 
به صورت ايران  مرکز  و   غرب 
وحشی در خرم آباد و همدان

ماش 51

 عسل زرد
کهربايی خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد
 ارتفاعات مازندران و همدان و

در تمام نقاط ايران گون 52

 عسل کامالً 
روشن تا 
کهربايی 
روشن

متوسط متوسط تابستان  به طور پرورشی در مزارع
کاشته می شود. سويا 53

3  گرده سفید
رنگ خوب  خیلی

خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا
اواسط تیر

و غرب  و  شمال  مناطق   در 
 رودسر، رامسر، الوند و اشتران
با مرطوب   کوه، جنگل های 

نور خورشید خوب

 تمشک
 پرورشی
قرمز

54

2 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد

نور، شمال،  جنگلی   مناطق 
منجیل، همدان،   الهیجان،  

رشت، آذربايجان و ...
زالزالک 55

 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

متوسط
 نسبتاً
متوسط

 اسفند،
 فروردين،
 گاهی

ارديبهشت

 مازندران، دره چالوس، گیالن،
منجیل، اردبیل، ارسباران

 گوجه
وحشی 56



100

2
 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

خوب متوسط  فروردين ـ
ارديبهشت

 مناطق استپی و معتدل ايران،
مغولستان، منچوری،   بومی 
 شمال چین بوده، بعضی آن را

بومی ارمنستان می دانند.

زردآلو 57

2
 عسل زرد
 و گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين
 سرتاسر جنگل های شمال از
 طوالش تا گرگان، آستارا، نور،

مازندران، شهسوار
گیالس 58

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين  جنگل های ارسباران، لرستان،
کردستان، همدان، کرج آلبالو 59

2
 عسل

 کهربايی
روشن

 خیلی
خوب متوسط  فروردين تا

خرداد

معتدل کشورهای  اکثر   در 
 جهان، در ارتفاع بیشتر 1٤00

متر  نمی رويد.
سیب 60

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

خوب کم فروردين
در مناطق سردسیر کوهستانی 

و مناطق مختلف ايران، 
دامنه های البرز و زاگرس

گالبی 61

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای
 و گرده
قهوه ای

خوب کم فروردين
قزوين، تهران،  اطراف   کرج، 
 لرستان، خراسان، بین زنجان

و میانه، کردستان
بادام 62

خوب کم خرداد ـ تیر
 دامنه های البرز و دره کرج و
 زاگرس، دامنه های کوه الموت
قزوين، همدان، اراک و لرستان

نسترن 63

 شهد زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

متوسط کم فروردين
 جنگل های شمال غرب و

 آذربايجان به صورت پرورشی
 می رويد

هلو 64
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 زرد متمايل
 به قهوه ای و
گرده زرد

متوسط کم

در نواحی کوهستانی 
و شمالی،  دامنه های 

البرز،  آذربايجان و قره داغ 
و ارتفاعات 2000 متری 

می رويد.

توت فرنگی 65

 عسل زرد
 روشن و
 گرده آبی
روشن

متوسط خوب فروردين
و ايران  جنوب  و  شمال   در 
 مناطق مديترانه ای يا زمستان

نسبتاً گرم
پرتقال 66

5/٤ متوسط
 نسبتاً
 خیلی
خوب

 اطراف تهران، دامنه های البرز
 و دماوند، شیراز، نائین، تبريز و

کرمان و تفرش
خارشتر 67

٤
 عسل زرد
 تیره و گرده
زرد قهوه ای

 خیلی
خوب خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

کوه های کرمان،  دالکی 
شیراز،  تبريز،  تهران،  جنوب، 
به صورت  نهرها  کنار  توچال، 

خودرو می رويد.

گل قاصد 68

متوسط  خیلی
خوب

 اواخر خرداد
تا اوايل مهر

 اطراف تهران، دشت
 کرج، مناطق سنگالخ و

 سنگ زار رشد در خاک های
آهکی،  تبريز،  اصفهان و ...

 کنگر
صحرايی 69

خوب نسبتاً خوب  اواخر اسفند
تا فروردين

 علف هرز در مزارع، بین تهران
 و دماوند و حاشیه سد لتیان
دامنه های و  چالوس  جاده   و 

مرطوب کندوان

پای خر 70

2

 عسل
 کهربايی و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب خوب

 خرداد، تیر
 بسته به آب
 و هوا فرق
می کند.

 در اکثر مناطق ايران به صورت
 پرورشی به خصوص در شمال
در سطح وسیع کشت می شود.

آفتابگردان 71

 عسل سفید
 تا روشن و
کهربايی

خوب کم اوايل بهار

 بروجرد، ماهی دشت،   دامنه های
 کوهستان و دشت ها، ارتفاعات
با  تا 2000 متر و کوهستان 
 هوای سرد 16 درجه زير صفر
آسیای و  اروپا  بومی   می رويد. 

صغیر

 مینای
چمنی 72
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5  خیلی
خوب

 ارديبهشت تا
خرداد

کرمانشاه، آبادان، تبريز، 
بلوچستان و در نوشهر و 

برازجان، بومی جنوب اروپا و 
مناطق مديترانه

گشنیز 73

٤ خوب
اراضی مرطوب دامنه های 

البرز و يیالقات اطراف تهران، 
گچسر، غرب ايران

گلپر 74

متوسط خوب
دماوند و  ماسه های مرطوب،  
ايران و شیراز در کوه  شمال 

برفی
شقاقل 75

٤
 عسل سفید
 کهربايی
روشن

متوسط متوسط
 اواسط خرداد

 تا اواخر
شهريور

ازجمله دنیا  نقاط  اکثر   در 
 ايران، مصر، امريکا، پرو کاشته

می شود
پنبه 76

٤ خوب  خیلی
خوب

 در شمال ايران،  گیالن و يیالق
اسپیلی،  بومی و  عمارلو   بین 

مناطق شرقی مديترانه
ختمی 77

خصوصیات رفتاری نژادهای مهم زنبور عسل

قفقازیکارنیوالنایتالیاییسیاه اروپایینژادهای معروف

کمزيادمتوسطکمرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
روی شان

تهاجمی و شان 
را رها می کنند.

خیلی آرام نیست؛ ولی 
شان را ترک نمی کند.

تا حدودی آرام،  ولی هرگز 
شان را ترک نمی کند.

آرام ترين و شان 
را ترک نمی کند.

خیلی زيادکممتوسطکمجمع آوری بره موم

خیلی زيادکممتوسطمتوسطتولید عسل

خوبخوببهترين )نژادها(کندرشد بهاره

سريع و ذخیره غذايی نسبتاً سريعخوبزمستان گذرانی
خوب

کند و ذخیره 
غذايی کم

مقاومت در برابر 
بیماری ها

حساس 
به بیماری 
نوزادان 
و پروانه 
موم خوار

مقاوم به لوک 
اروپايی و پروانه 

موم خوار

حساس به نوزما، آکارين 
و فلجی

حساس به بیماری 
نوزما
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خصوصیات رفتاری نژاد و دو رگه های مهم زنبور عسل

استارالینبوک فستمیدنایتایرانینژادهای معروف

متوسطکمکمزيادرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
آرامخیلی آرام نیست.آرامآرام نیست.روی شان

متوسطکمزيادزيادجمع آوری بره موم

خوبخوبخوبمتوسطتولید عسل

سريعکندکندسريعرشد بهاره

خیلی خوبخوبنسبتاً خوبخوبزمستان گذرانی

مقاومت در برابر 
بیماری ها

مقاوم به برخی 
بیماری ها

مقاوم به جرب های 
واروا وکنه تراشه ای يا 

آکار اپیس

مقاوم به برخی 
بیماری ها

نسبتاً مقاوم به 
برخی بیماری ها

طول دوران رشد زنبوران 
عسل بر حسب روز

جنسیت
ملکهنرکارگر

مرحله رشد

333تخم

66/55/5الرو

121٤/5٧/5شفیره

212٤16جمع

طول دوران رشد زنبور عسل اروپایی )Apis mellifera( از 
زمان تخم گذاری تا خارج شدن حشرات کامل بر حسب روز

جنسیت
ملکهنرکارگر

دوران مختلف رشد

000روز تخم گذاری

53  ـ33باز شدن تخم

9ـ10٧ـ  99ـ٧پايان تغذيه الروها

10ـ  128ـ1111ـ  9پايان تنیدن پیله

12ـ1٧10ـ1٤1٤ـ11شفیره

1٧ـ  2515ـ222٤ـ  19خروج حشرات کامل
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خالصه ای از متوسط طول عمر زنبور عسل 

نوع جنسیت
نرهاملکه هاکارگرها

فصل

38 روزبهار و تابستان
22 روز٤ـ2 سال

6 ماهپايیز و زمستان

اختالفات مهم ظاهری بین کارگر، نر و ملکه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملکهنرکارگر

خصوصیات ظاهری

بزرگ تر و فربه تر از کوچک تر از دو نوع ديگراندازه عمومی بدن
کارگر

و  کارگر  از  قطورتر  و  درازتر 
درازتر از نر ولی نه به فربگی آن

بلندتر از کارگرکوتاه تر از نرها و ملکهبال ها
بال های  از  بلندتر  اندازه  نظر  از 
خود  بدن  به  نسبت  ولی  کارگر 

کوتاه تر از کارگر و نر

بزرگ تر از کارگرها ولی کوچک تر بزرگ تر از کارگر و ملکهکوچک تر از نر و ملکهچشم های مرکب
از نرها

کوتاه تر از کارگرهاکوتاه تر از کارگر و ملکهبلندتر از نرها و ملکهخرطوم

بزرگتر از نرها ولی کوچک تر از کوتاه تر از کارگر و ملکهبزرگ تر از نرها و ملکهآرواره های باال
کارگرها

Propodeum دارد )در قفس سینه(ندارددارد )در قفس سینه(ساق

نداردنداردداردسبد گرده

دارد )کوتاه تر از کارگر بوده و به عنوان نداردداردنیش
تخم ريز از آن استفاده می شود(

نداردنداردداردغدد عمومی

کمی مثلث شکلغیر مثلثیمثلث شکلشکل عمومی سر

121312تعداد بند شاخک



105

اختالفات داخلی بین کارگر، نر و ملکه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملکهنرکارگر

خصوصیات داخلی

تعداد سلول های 
حس بويايی در روی 

شاخک
کمبسیار زيادکم

بزرگبسیار کوچکمعمولیاندازه غدد آرواره ای

heptanone ـ1.2ترشح غدد آرواره ای
ـاسیدهای چرب 

1.9 Oxodectans ـ2ـ enoic acid
2.9 hydroxydeeـtrans ـ2ـ enoic acid

نداردنداردپروتئین هاترشح غدد شیری

ترشح غدد عطری
 Geraniol Citral

Nerolic acidنداردندارد

ديپلوئیداز نظر ژنتیکی 
 )2n کروموزومی(

هاپلوئید
ديپلوئید )2n کروموزومی( )n کروموزومی(

2n = 32n1 =162n = 32تعداد کروموزوم

متوسط تعداد 
لوله های سازنده تخم 

در هر تخمدان
1٧0  ـ150ـ8  ـ٤

رشد کردهـرشد نکردهکیسه ذخیره اسپرم

بزرگـکوچکواژن

فعالیت هايی که برحسب سن زنبور عسل انجام می دهد شامل موارد زير است:

ـ  1 روزگی تمیز کردن سلول ها3

تغذيه کردن الروهای مسن تر )بیش از سه روزگی(6   ـ3 روزگی

تغذيه کردن الروهای جوان تر )خوردن عسل و گرده جهت ترشح ژله(12ـ6 روزگی

ترشح موم، ساختن شان18ـ12 روزگی

ـ  18 روزگی گارد بودن و تبديل شهد به عسل20

چرای در صحرا، مزرعه و باغات جهت جمع آوری شهد، گرده گل، آب، بره موم و غیره20 روزگی به بعد
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تقویم زنبورداری در فصول سال

شرح کارهای الزمماه

فروردین ماه

ـ از باز کردن بی جهت کندوها خودداری کنید. تنها زمانی کندو را بازديد کنید که واقعاً 
الزم باشد.

ـ با دقت در سوراخ پرواز می توانید از وضع داخلی کندو آگاه شويد. هرگاه زنبورها گرده گل 
به کندو حمل کنند جمعیت هم ملکه دارد هم تخم و هم الرو.

ـ در صورت کمبود عسل در کندو بايد کندو تغذيه شود.
ـ مواظب سم پاشی تا زمان شکوفه دادن درختان باشید.

ـ اين ماه بهترين زمان تبديل کندوهای بومی به مدرن است.
ـ در صورت از بین رفتن ملکه در کندو بايد ملکه بارور به کندو معرفی کرد و يا با کندوی 

ديگر ادغام کرد.
به يک  با شربت يک  روز  هر  را  زنبوران  بايد  ملکه  تخم گذاری  افزايش  و  تحريک  برای  ـ 

تغذيه کرد.
ملکه در کندو می توان  تخمگذاری  رنگ روشن( جهت  با  )تمیز  قبل  پوکه های سال  از  ـ 

استفاده کرد.

اردیبهشت ماه

ـ روی کندوهايي که جمعیت آنها قوی هستند طبق بگذاريد.
ـ به دلیل فراوانی گرده گل در  اين ماه زنبورهای جوان گرفتار يبوست می شوند.

ـ در اين ماه نیز می توان به آسانی کندوهای بومی را به مدرن تبديل کرد.
ـ معموالً در  اين ماه فصل پرورش ملکه )بچه دادن( شروع می شود.

ـ در صورت نیاز می توان ملکه را تعويض کرد.
ـ از صفحات موم آج دار می توان در داخل کندوهای قوی استفاده کرد.

خرداد ماه

بیشترين تخم گذاری سالیانه را )در صورت وجود شهد و گرده  ـ در اين ماه ملکه معموالً 
فراوان در طبیعت( انجام می دهد و جمعیت قوی تر از ساير ماه های سال است.

ـ تعويض ملکه در اين ماه هنوز امکان دارد.
ـ فصل جريان شهد در  اين ماه شروع می شود و بايد برای برداشت محصول خوب کندوها را 

به مناطق يیالقی با پوشش خوب گیاهی منتقل کرد.
ـ در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايی بايد با رعايت شرايط الزم اقدام به کوچ کندوها کرد.

                              نارنجی              زرد                  سبز            آبی سبز        آبی                     بنفش          ماوراء بنفش                                                    

                                                     مشابه                                                                    مشابه             
زنبور عسل

)Frisch , 1967 a( )شکل ـ طیف رنگ های قابل تشخیص برای چشم انسان )باال( و زنبور عسل )پایین

انسان       
           قرمز          نارنجی                زرد                 سبز           آبی سبز                         آبی             بنفش

300 400 480 500 550 600 650 700 800
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تیر ماه

ـ اگر در خرداد ماه جمعیت ها را مهاجرت نداده اید در این ماه  این کار را انجام دهید.
ـ با تهیه تقویم زنبورداری از زمان شروع و پایان شهددهی گل ها )فصل جریان شهد( در منطقه 

اگاه باشید تا بتوانید به موقع در مورد زمان مهاجرت دادن کندوها صحیح تر تصمیم بگیرید.
ـ  این ماه معموالً پایان پرورش ملکه زنبورعسل است که با دور ریختن زنبورهای نر توسط 
زنبوران کارگر از کندو و وجود الشه های زنبوران در جلوی دریچه پرواز کامالً مشهود است 

)نرکشی(.

ـ معموالً از نیمه دوم  این ماه برداشت عسل در بعضی از نقاط استان شروع می شود. از تمیز مرداد ماه
کردن موم های اضافی و بره موم از روی کادرها جداً خودداری کنید.

شهریور ماه

ـ غارت در  این ماه و ماه بعد مشکل بزرگی است که باید خیلی مراقب بود.
ـ ضعیف شدن کندوها از  این ماه به بعد یک امر طبیعی است.

ـ زنبورستان در جریان همین ماه معموالً عاری از زنبور نر باید باشد.
ـ با انجام آخرین مهاجرت، کندوها را به محل زمستانی برگردانید.

ـ ملکه های جمعیت های خیلی ضعیف را تعویض کنید.
ـ جمعیت های ضعیف را در جمعیت های متوسط و یا قوی ادغام کنید.

ـ تغذیه زمستانی را شروع کنید.
ـ معموالً در  این ماه برداشت عسل خاتمه می یابد.

ـ از اواخر این ماه مبارزه با کنه واروا و نوزما را شروع کنید. 

مهر ماه

ـ تغذیه زمستانی باید حداکثر در  این ماه پایان پذیرفته باشد.
ـ در صورت شروع غارت سر کندو را گذاشته و از ادامه کار به طور موقت صرف نظر نموده 

سوراخ های پرواز را تا حدود یک سانتی متر کوچک کنید.
ـ روی قاب ها را با یک پارچه دو الی کتانی و مقداری روزنامه بپوشانید.

ـ به مقدار الروها وتخم ها توجه داشته باشید هر چه بیشتر باشند جمعیت در بهار آینده 
قوی تر خواهند بود.

ـ کندوهای داراي جمعیت ضعیف را فشرده کنید.
ـ باید کندوها را برای زمستان گذرانی به محل قشالقی انتقال داده و اقدامات الزم انجام گیرد.

آبان ماه

ـ هرگاه زنبورها را در کنار آب در حال مکیدن دیدید بدانید که در کندو تخم و الرو وجود 
دارد و ملکه هنوز مشغول تخم ریزی است.

ـ مقدار محصول عسل کندوها را محاسبه کنید و پرمحصول ترین کلني ها را شناسایی کنید.
به خوشه  از آن که  نکرده اید قبل  تعویض  را  بهار ملکه کندوهای نیش زن  ـ چنانچه در 

بروند، تعویض کنید.
کندو  دیوار  و  طرفین  قاب های  آخرین  بین  کندو  داخل  زدن  کپک  از  جلوگیری  برای  ـ 

فاصله اي در حدود یک سانتی متر قرار دهید.
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آذر ماه

به زندگی   را تشکیل می دهند و داخل آن  زنبوران در  این ماه خوشه زمستانی  ـ معموالً 
ادامه می دهند.

ـ زنبوران شدیدترین سرما را می توانند تحمل کنند ولی کوچک ترین جریان هوا )کوران( 
می تواند آنها را تلف کند.

ـ با شروع فصل بارش برف حتماً جلوی دریچة پرواز را تمیز کنید.
ـ موم های سیاه و کهنه را جمع آوری و ذوب کنید.

دی ماه

ـ از مطالعه کتب زنبورداری غفلت نکنید.
ـ در کالس های آموزشی زنبورداری شرکت کنید.

ـ کندوهای خالی معیوب را تعمیر کنید.
ـ وضعیت کندوها را تنها از راه دریچة پرواز کنترل کنید.

ـ شناسنامه های کندوها را برای استفاده در سال آینده تعیین کنید.

بهمن ماه
ـ هر گاه جمعیت غذای کافی نداشت باید با خمیر شیرین و یا شان های پر از عسل تغذیه 

شوند.
ـ به محض این که گرمای هوا از 8 درجه سانتی گراد باالتر رفت زنبورها به خارج از کندو 

پرواز کرده و پس از دفع مدفوع به سرعت به کندوهای خود بر می گردند.

اسفند ماه

ـ فعالیت تخم ریزی ملکه در  این ماه زیادتر از بهمن ماه است.
ـ هرگاه در محل دریچة پرواز، زنبوران را در حال حمل گرده گل دیدید از زنده بودن ملکه 

مطمئن شوید. 
ـ غذا و تغذیه زنبوران را به کمک خمیر شیرین و یا عسل کنترل کنید چون زنبوران در  این 

ماه خیلی بیشتر از ماه های قبل غذا مصرف می کنند.
ـ در صورت نیاز کندوها به تغذیه با کیک جانشین گرده، تغذیه را حتماً شروع کنید.

ـ کندوها را گرم نگه دارید.

فرم ارزیابی
پروژه رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل

      استان:                                                       تعداد کل کلنی های زنبوردار:
     شهرستان:                                                   تعداد کلنی های تحت پوشش:

     نام و نام خانوادگی زنبوردار:                              میانگین تولید زنبورستان سال گذشته:
     میانگین تولید زنبورستان سال جاری:

مالحظات
رفتار  میزان برداشت

موم سال جاری

 میزان برداشت

عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو

ف
ردی

آرام معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات

رفتار میزان برداشت موم 

gr سال جاری

میزان برداشت 

kg عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو ف
آرامردی معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات

رفتار

 میانگین تولید موم

gr تحت پوشش 

  میانگین تولید عسل

kg 

 سال

 تعداد

کلنی ها

 نام و نام خانوادگی

زنبوردار

نام شهرستان

ف
ردی

ش
ت پوش

تح

جاری زنبورستان

گذشته

ش
ت پوش

تح

زنبوردار
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رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل سال ....13
شماره کندو:                              برداشت عسل سال گذشته:              برداشت بره موم سال جاری:
تاريخ معرفی ملکه به کندو:            برداشت عسل سال جاری:                برداشت گرده سال جاری:

رنگ، نژاد ملکه و سن ملکه:           برداشت موم سال جاری:                  برداشت ژل رويال سال جاری:

ت
توضیحا

 ژل رویال
برداشت

ت
گرده برداش

ت
سل برداش

ع

سل موجود
ع

موم تولید شده

موم
 داده 
شده

غذای داده شده قاب

 تمایل به بچه دهی

رفتار کلنی

تاریخ بازدید

ف
ردی

عسل
 خمیر

شیرین
 شربت
قند

 کک
گرده

گرده
شفیره

الرو
تخم

ب
تعداد قا

1

2

3

٤

5

6

٧

8

9

10

11

12

13

1٤

15



112

حدود رنگ عسل گیاهان مختلف

رنگ عسلگیاه

شفافپنبه، رزماري، شبدر، گل گاو زبان، اقاقیا )زرد و سفید(، مرزه

سفیدتمشک، شلغم، کنگر و برخي درختان میوه

زرد روشنمرکبات، گون ها، سیب، استبرق، اوبپین و آفتابگردان  

لیموييافرا و کنف

زرد طاليیبید، کاسنی زرد، خردل، اسطوخودوس، زرشک، کدو، اسپرس، چمن زار

  زرد تیرهگل قاصدک و توتون

زرد متمايل به قرمزشبدر قرمز، کلزا، هويج

زرد متمايل به قهوه ایانواع میوه و گندم سیاه

  زرد متمايل به سبزگل گندم، بارباره و زيرفون

قرمز روشنشاه بلوط  

قرمزآويشن

قهوه ای متمايل به قرمزخلنگ  

قهوه اینارون، پیاز و پونه کوهی

طوسی تیرهاکالیپتوس

کهربايیمريم گلی، اکلیل کوهی و يونجه

سبزشهد نباتی

سبز تیره تا سیاهخارشتر، سرو، کاج، صنوبر، زبان گنجشک و بلوط
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استاندارد کیفی عسل ارائه شده توسط استاندارد جهانی مواد غذایی و اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا استاندارد جهانی
نوع عسل

مشخصه کیفی

در هر 100 گرم عسل

کمتر از 21 گرم عسل معمولی

کمتر از 23 گرممیزان رطوبت عسل شبدر، عسل خاربن

کمتر از 25 گرم عسل صنعتی يا عسل شیرينی

بیشتر از 65 گرم انواع عسل )به استثناء موارد زير:(
مقدار قندهای احیا
)فروکتوز، گلوکز(

بیشتر از 60 گرم بیشتر از ٤5 گرم عسلک با مخلوط عسلک و عسل گل

بیشتر از 53 گرم )Xanthorroea( درختان علفی

کمتر از 5 گرم انواع عسل ها به استثناء موارد زير:

کمتر از 10 گرممقدار ساکارز
شبدر،  خارشتر،  اسطوخودوس،  اقاقیا، 

يونجه، مرکبات، اکالیپتوس، کاج،
 اکلیل کوهی،

ـ کمتر از 15 گرم عسلک با مخلوط عسلک و عسل گل

    ترکیبات عسل1:
    فروکتوز : %38/2

  گلوکز : %21

         آب: %17/1

       مالتوز: %7/2
چندقندی ها: %4/2

ساکاروز: %1/5
مواد معدنی، ویتامین ها و

 انزیم ها: %0/56

1ـ ارزش میانگین ها از داده های USDA می باشد.
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کمتر از يک دهم گرم عسل معمولی  مواد جامد غیرمحلول
در آب

کمتر از نیم گرم عسل پرس شده )فشرده(

کمتر از ٤0
mg/Kg

کمتر از 50
mg/Kg

برای کلیه عسل ها اسیديته

بیشتر از 8 برای کلیه عسل ها

میزان فعالیت دياستازی
بیشتر از 3

 عسل هايی که به طور طبیعی در رده
عسل های کم آنزيم هستند

کمتر از ٤0
mg/Kg

کمتر از 60
mg/Kg

برای کلیه عسل ها
 هیدروکسی کتیل

فورفورال

مقدار قند و هدایت الکتریکی

 معیار استاندارد
)در هر 100 گرم عسل(

نوع عسل مشخصه کیفی

بیشتر از 60 گرم برای عسل گل
مقدار کل فروکتوز و گلوکز

بیشتر از ٤5 گرم برای عسلک و مخلوط عسل گل و عسلک

کمتر از 5 گرم انواع عسل به استثناء موارد زير

کمتر از 10 گرمساکارز
کاج، مرکبات، خارشتر، يونجه، اقاقیا، اکلیل 

کوهی

کمتر از 15 گرم اسطوخودوس

 کمتر از 0/8
mS/cm

 عسل گل به استثناء موارد زير و يا مخلوط
آنها و همچنین مخلوط عسل گل و عسلک

هدايت الکتريکی
 بیشتر از 0/8

mS/cm

عسلک و عسل شاه بلوط به استثناء 
موارد زير و يا مخلوط با آنها،  اکالیپتوس،  

خلنگ،  زيرفون،  انواع مورد، کاج،  انگور خرس 
)Arbutus Eucryphia(
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میانگین ترکیبات در عسل امریکایی و دامنه تغییرات آنها )وایت و همکاران 1962(

دامنهانحراف معیار میانگین ترکیب )به جز pH و ارزش دیاستاز(

22/9ـ 1٧/21/513/٤آب 

٤٤/3ـ38/202/12٧/2فروکتوز 

٤0/٧ـ31/33/022گلوکز 

٧/6ـ1/30/90/2ساکاروز

16ـ٧/32/12/٧مالتوز )کاهش دوقندي های مورد محاسبه در مالتوز(

8/5 ـ1/51/00/1چندقندي ها

0/92ـ0/٤30/160/13اسیدهای آزاد )همچون اسید گلوکونیک(

0/3٧ ـ0/1٤0/0٧0الکتون )همچون گلوکوالکتون (

1/1٧ ـ0/5٧0/20/1٧ کل اسید )همچون اسید گلوکونیک ( 

1/028 ـ 0/1690/150/02مواد معدني )خاکستر( 

0/133 ـ0/0٤10/0260پروتئین خام )نیتروژن(

pH3/916/1 ـ3/٤2ـ

61/2 ـ 20/89/82/1ارزش دياستاز 
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مواد مغذی عسل در ارتباط با احتیاجات بدن انسان

میانگین موادواحدماده مغذی 
در 100 گرم عسل 

مقدار مصرف
روزانه در امریکا

kcal30٤2800انرژی

ویتامین ها  

A ويتامینI.U.5000ـ

0/0061/5 ـ B1       mg0/00٤ )تیامین(  

0/061/٧ ـ B2         mg0/002 )ريبوفالوين(

0/3620 ـ mg0/11نیاسین )نیکوتینیک اسید( 

B6 )پیريدوکسین( 
mg0/02 0/112 ـ

0/3211 ـ mg0/008پانتوتیک اسید 

0/٤ـmg فولیک اسید

6ـB12  mg )سیانوکوباالمین(

2/٤60 ـC mg2/2  )اسید اسکوربیک(
DI.U.٤00ـ

30ـ.EI.U )توکوفرول(

0/3ـH mg )بیوتین(

مواد معدني 

301000ـmg٤کلسیم 

ـ20ـmg 2کلر 

0120/ ـmg0/01مس

0/15ـmgيد

3/٤18ـmg1آهن

13٤00ـ٧/mg0منیزيم

601000 ـ mg2فسفر

ـ٤٧0 ـmg10پتاسیم

ـ٤0 ـmg0/6سديم

ـmg 0/01سلنیوم

0/0515 ـ mg0/2روی

ـmg 0/0٧فلوئور
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میانگین و دامنه تغییرات ترکیبات عسلک

دامنه تغییراتانحراف معیار میانگین ترکیب و رنگ

زرد کهربايي تا سیاهـزرد کهرباييرنگ

18/2ـ16/31/٧٤12/2آب )%(

38/12ـ31/8٤/1623/91فروکتوز )%(

31/86ـ26/083/0٤19/23گلوکز )%(

1/1٤ـ0/80/220/٤٤ساکاروز )%(

12/٤8ـ8/82/515/11مالتوز )%(

11/5 ـ٤/٧1/011/28چندقندي ها )%(

22/٤ـ10/1٤/912/٧مواد نامشخص )%(

pH٤/٤5ـ  3/9ـ  ٤/88

اسیدهای آزاد 
ـ  ٤9/0٧10/5٧20/29)میلي اکي واالن در کیلوگرم(   66/02

1٤/09ـ5/83/590/36الکتون )%(

٧6/٤9ـ5٤/8810/8٤3٤/62کل اسیدها )%( 

1/185 ـ 0/٧360/2٧10/212مواد معدني )%( 

0/223ـ0/10/0530/0٤٧نیتروژن )%(

٤8/٤ ـ 6/٧ـ31/91دياستاز

)اين میانگین بر  اساس چهار نمونه اندازه گیري شده است(.
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مشخصات عسل طبق استاندارد  ایران و جهان

توضیحات و حد استانداردمشخصاتردیف

مشخصات ظاهري1
داراي طعم و مزه مناسب و عاري 
از مواد خارجي و تخمیر )گازدار( 

باشد.

تا حدي که نبايد ترکیب و مقدار حرارت دادن2
کیفیت آن را از دست دهد.

حداقل 65 درصدمقدار قند احیاکنندة عسل )پرورده(3

٤
مقدار رطوبت* غیر از:

ـ عسل علف جارو يا ورسک
ـ عسل شبدر

مناسب 18 و حداکثر 21 درصد
حداکثر 23 درصد
حداکثر 23 درصد

5

مقدار ظاهري ساکاروز** غیر از:
عسل مرکبات، يونجه، شبدر شیرين، اقاقیا، اسطوخودوس، اکالیپتوس،

 صمغ قرمز، درخت میشن، عسلک و عسل شکوفه با عسلک
عسل گل تاج الملوک )زبان در قفا( و اکالیپتوس سفید  استرالیايي

حداکثر 5 درصد
حداکثر 10 درصد
حداکثر 15 درصد

حداقل 9 درصدنسبت فروکتوز به گلوکز6

مواد جامد نامحلول در عسل استخراج شده٧
مواد جامد نامحلول در عسل فشرده ***

حداکثر 0/1 درصد
حداکثر 0/5 درصد

حداکثر 0/6 درصدمواد معدني )خاکستر(8

9pH3/5 حداقل

حداکثر ٤0 میلي اکي واالن در اسیديته10
هر کیلوگرم

حداکثر 30فعالیت دياستازي )بعد از فراوري(11

12)HMF( حداکثر 80 میلي گرم در مقدار هیدروکسي متیل فورفورال
کیلوگرم

عاري از  اين مواد و يا در حد معین باقي مانده سموم نباتي و يا مواد دارويي13
مورد تأيید مراجع ذي صالح

)*، ** و ***: فشردن عسل و موم مربوط به استاندارد جهانی است(.
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غلظت عسل بر اساس مقدار آب و وزن مخصوص در دماي 20 درجة سانتي گراد

1٤15161٧18192021مقدار آب )%(

1/٤٤0٤1/٤3501/٤2961/٤2361/٤1٧11/٤101/02٧1/3950وزن مخصوص

C(                                                                                   )در صورت لزوم(                                                     )در صورت لزوم(     30(

شکل: مراحل فراوری عسل

دریافت و انبار 
کردن عسل

 نمونه گیری و 
  استخراج عسلآزمایش عسل  

حرارت دادن، 
مخلوط کردن و 

ته نشینی

 تصفیه عسل 
)30 ˚C(

 تعدیل رطوبت 
  )25 ˚C(

 انبار کردن و 
فروش عسل

خشک کردن با 
هوادهی یا تحت 

خالء

پاستوریزه کردن 
عسل 

)C˚ 78 ـ 70( یا 
)C˚ 65 ـ 60(

کاربرد دارویی انواع عسل

کاربردنام گیاهان

بیماری های عفونی، سرفه، زخم معده، خستگی، ضعف و بی حالیآويشن

افسردگی، نارسايی کبد، خستگی، دوران نقاهت، ورم معده، سنگ صفرا، نفخ، ضعف اکلیل کوهی )رزماری(
و بی حالی

فعالیت های فیزيکی شديد و طوالنی )ورزشکاران(شبدر

سردرد، میگرن، بی خوابی، تورم مجاری تنفسی، انگل های روده ای، تب و بهترين اسطوخودوس
ضدعفونی کننده خارجی بدن

واريس، ضعف و بی حالی، کم خونی، ناراحتی های گردش خونشاه بلوط

افسردگی، فشارخون، کم خونی، ضعف و بی حالیمريم گلی

یایا



120

%35

%14
%14

%13

%8

%4
%6%2 %3

%1

بی خوابی و اعصاب، سرماخوردگی،  ايجاد تعرق بدن، آرام بخش قلب و ضدتشنجزيرفون

تنظیم حرکات روده، درمان تورم دستگاه گوارش، شیرين کردن شیر کودک، اقاقیا
ضدديابت، درمان زخم های خارجی

بارداری، شیر دادن، کمبود مواد معدنی )خصوصاً آهن( و بیماری های عروقی و گندم سیاه
کم خونی

برونشیت، گلودرد، تورم گلو، حلق و حنجرهتمشک

انگل های روده، سیاه سرفه، عفونت های معده و دستگاه ادراری و ريه، برونشیت، سلاوکالیپتوس

التهاب مثانه، ورم پروستات، سنگ های ادراری و رماتیسمگون

بی خوابی و اعصاب، میگرن، تپش قلبمرکبات

ضدعفونی کننده دستگاه ادراری و مدر )ادرارآور(خلنگ )جاروب(

بیماری های دستگاه تنفس و مدر )ادرارآور(کاج، صنوبر، بلوط

بیماری های عفونی مربوط به ريه، روده و دستگاه ادراری، ضدانگل و ضدنفخپونه کوهی

تصفیه و انعقاد خونزرشک

حالت تشنج و تپش قلبدرخت نم دار

مقدار میانگین ترکیبات موم زنبور عسل )تولوچ، 1980(

منو استرها  

 تری استرها

  الکل های آزاد 

 استرها و پلی استرهای اسیدی: )2+1(

 مواد ناشناخته
هیدروکسی منواسترها

هیدروکسی پلی استرها

 اسیدهای آزاد

هیدروکربن ها

دی استرها
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حدود استاندارد موم زنبور عسل برای مصارف زنبورداری

حد قابل قبولخصوصیات فیزیکی و شیمیایی

C˚   65  ـ61نقطه ذوب
30 ˚C 0/966ـ0/950 )گرم در سانتی متر مکعب(وزن مخصوص در

٧5 ˚C 1/٤٤51ـ 1/٤398ضريب شکست نوری در
حداکثر 0/25درصد وزن خاکستر

حداکثر 0/٧5درصد وزن کل مواد فرار
٧9ـ٧2عدد استری
23ـ1٧عدد اسیدی

٤/3ـ3/3نسبت عدد استری به عدد اسیدی
102ـ  89عدد صابونی

طبق آزمون: محلول هیدروکسید سديم کدر نشود.چربی ها، اسیدهای چرب، رزين و موم ژاپنی

ـ  59 کدر شود و در C˚ 61 < کرسین، پارافین و موم های ديگر   61  ˚C طبق آزمون: محلول در
کدر نشود.

عدم ته نشینی ذرات در حالل های آلیوجود نشاسته
 

حدود استاندارد موم سفید شده زنبور عسل در مصارف بهداشتی ـ آرایشی

حد قابل قبولخصوصیات فیزیکی و شیمیایی
C˚ 65  ـ61نقطه ذوب

30 ˚C 0/966ـ0/952 )گرم در سانتی متر مکعب(وزن مخصوص در
٧5 ˚C 1/٤٤51ـ   1/٤388ضريب شکست نوری در

حداکثر 0/1درصد وزن خاکستر
105 ˚C حداکثر 1/0درصد وزن کل مواد فرار در

95ـ80عدد استری
10ـ5عدد اسیدی

16ـ10نسبت عدد استری به عدد اسیدی
105ـ   85عدد صابونی
حداکثر 10عدد يدی

طبق آزمون: محلول هیدروکسید سديم کدر نشود.چربی ها، اسیدهای چرب، رزين و موم ژاپنی
ـ  59 کدر شودکرسین، پارافین و موم های ديگر    61 ˚C طبق آزمون: محلول در

 و در C˚ 61 > کدر نشود.
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رنگ گرده گیاهان مختلف

رنگگرده گلرنگگرده گل

قرمزهلو، شلیل، گالبیسفیدتمشک، نارون، آويشن

قرمز قهوه ایشاه بلوط زينتیزرد روشناقاقیا، درخت زيرفون

خاکستریشبدر سرخزرد لیمويیبیدمشک

آبیفاسلیازرداسپرس، توت فرنگی

گل قاصدک، آفتابگردان، آلبالو، 
آبی سیاهخشخاشزرد قهوه ایگیالس، بادام

درجه بندی ارزش غذایی انواع گرده و تأثیر آنها بر طول عمر زنبور عسل

عمر زنبور عسل نام گیاهدرجه اهمیت گرده
)روز(

٤0 تا ٤5درختان میوه، شلغم، خردل وحشی، خلنگ )نوعی گل تیغ دار(1

28 تا 32افرا، گون های فندق2

20 تا 2٤گل قاصدک3

18 تا 20چمن، ذرت، صنوبر، کاج٤

تا 16فاقد گرده )شربت قند يا غذاهای جايگزين ديگر(5

%27%28

%24

%8
%5

%4

%4

کربوهیدرات ها       

 پروتئین خام

آب

چربی

مواد معدنی )خاکستر( 

    فیبر 

  سایر مواد  

مقدار میانگین ترکیبات گرده زنبور عسل
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میانگین ترکیب نمونه های گرده جمع آوری شده توسط انسان و زنبور عسل

جمع آوری توسط زنبور عسل )%(جمع آوری توسط انسان )%(ترکیب گرده

1٧/11011٧/01٧آب

35/52021٧/0220پروتئین خام

6/36٤31/33خاکستر

3/08552/0٤5چربی خام )عصاره اتری(

1/2326٤8/3536قندهای احیاکننده

1ـ83ـقندهای غیر احیاکننده

ــ83ـنشاسته

36/٧٤3293٤/2628مواد ناشناخته

گیاهانی که برای تولید میوه یا بذر باید توسط زنبور عسل گرده افشانی شوند

تولید بذرتولید میوه

انواع شبدرسیب

پنبهزردآلو

اسپرسگالبی

يونجهآلبالو

هويجگیالس

کلزاهلو

گل آفتابگردانگوجه درختی

پیازبه 

خیارآلو

خانواده کاهوبادام

کدوخیار

خربزهتمشک
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میزان ویتامین های گرده زنبور عسل

میکروگرم به ازای هر گرم گردهویتامین

)B1( 10/8ـ  5/٧5تیامین

)B2( 19/2ـ16/3ريبوفالوين

)B5( 210ـ  98نیکوتینیک اسید

)B6( 9ـ0پیريدوکسین

)B3( 51   ـ3پانتوتنیک اسید

)H( 0/25ـ0/1بیوتین

)B9( 6/8   ـ3/٤فولیک اسید

)B12( میانگین 0/0002سیانوکوباالمین

C 6٤0   ـ152ويتامین

D 0/6ـ0/2ويتامین

E 0/32ـ0/1ويتامین

A میانگین 1/53ويتامین

میزان مواد معدنی )درصد خاکستر( گرده زنبورعسل

درصدمواد معدنی

٤5ـ20پتاسیم

20ـ1فسفر

15ـ1کلسیم

12ـ1منیزيم

10ـ2سیلیکون

1/٤منگنز

0/08ـ   0/05مس

0/3ـ0/01آهن

1گوگرد

0/8کلر
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جمع آوری گرده

 تله گرده  

  دانة گرده  

 سایر وسایل مکانیکی

   پودر گرده  

   منجمد کردن   

درجه بندی و تمیز کردن

تجاری

خشک کردن با هوای گرم  

پودر )آسیاب کردن(

خام )تازه(

 مصارف انسانیمصارف زنبور عسل

مکمل گرده  

 به تنهایی یا مکمل گرده مخلوط عسل

 مخلوط با سایر ترکیبات

  مصارف انسانی  مصارف زنبور عسل

  به تنهایی

    مصارف انسانی     مصارف زنبور عسل

  دارویی 

  اسانس گرده   کپسول

  در داخل ظروفی با عمق cm 5 ـ4  

 دارویی

 قرص شربت   کپسول

همراه با بره موم و عسل

 بهداشتی ـ آرایشی

 عصاره گیری گلیکولی

    رنگ بری 

 غذایی

  اسانس ـ شکالت ـ آب نبات ـ مخلوط 

ترکیب با عسل

 یا شربت قند )مصرف مستقیم(

یک قسمت گرده و دو قسمت عسل

    نمودار روش های جمع آوری، نگهداری، فرآوری و مصارف گرده
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مواد مغذی ژله رویال و احتیاجات مورد نیاز انسان
 مصرف روزانه پیشنهاد شده

*)RDI( )گرم در روز( گرم در 100 گرم ژله رویال ماده مغذی

ـ ٧0 ـ60 آب
320 23ـ11 کربوهیدرات
50  18ـ  9 پروتئین
80 8  ـ3 چربی

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال ویتامین ها
15 19ـ  5/٤ )B3( نیاسین
1/٤ 5/5  ـ0/2 )B6( پیريدوکسین 
1/1 1/٧ـ0/1 )B1( تیامین
1/3 2/5ـ  0/5 )B2( ريبوفالوين
6 23ـ3/6 )B5( پنتوتنیک اسید

0/٤ 0/06ـ0/01 اسیدفولیک
0/0٤5 0/55ـ  0/15 )H( بیوتین

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال مواد معدنی
2000 1000 ـ 200 پتاسیم
1000 ـ  25   85 کلسیم
350 100ـ20 منیزيم
8/5 8  ـ٧/0 روی
12/5 11ـ1 آهن
1/2 1/6ـ0/33 مس

* Recommended Daily Intake

%5/76

%6/3

%0/94

%9/1

%11/4

%66/6

 آب         

پروتئین خام        

 قندها       

چربی ها         

مواد معدنی )خاکستر(     

سایر مواد )آنزیم ها، ویتامین ها و ...(  

میانگین ترکیبات ژله رویال
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میانگین ترکیبات زهر زنبور عسل

%71/5

%16

%5/5
%5

%2

فسفولیپیدهاقندها
ترکیبات فرار

آنزیم ها و آمین های فعال

پروتئین ها، پپتیدها و اسیدهای آمینه

زهر خشک % )b(زهر خشک % )a(اجزاترکیبات

آنزيم ها

A2 12ـ1210ـ10فسفولیپاز
2ـ31/5ـ1هیالورونیداز

1ـاسید فسفو منو استراز
1ـلیزوفسفولیپاز

0/6ـآلفا ـ گلوکوزيداز

ساير پروتئین ها و پپتیدها

50   ـ50٤0ملیتین
33ـ1آپامین
MCD122ـ

20/5ـ   0/5سکاپین 
A و B 21/٤ـ1پروکامین

1ـآدوالپین
0/8ـبازدارنده پروتئاز

0/10/1ترتیاپین
ـ15ـ13پپتیدهای کوچک

آمین های فعال دارای خواص 
فیزيولوژيکی

1/6ـ  20/5ـ   0/5هیستامین
1ـ10/13ـ0/2دوپامین

0/٧ـ  0/50/1ـ  0/1نورآدرنالین
ـ3ـ2مینامین

اسیدهای آمینه
0/50/٤اسید آمینه بوتیريک
α ـ1اسیدهای آمینه

ـ2گلوکز و فروکتوزقندها
ـ5ـفسفولیپیدها
ـ8   ـ٤ـترکیبات فرار
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ترکیبات بره موم

درصدترکیباتردیف

ـ   ٤5رزين ها1    55

35ـ   25موم و اسیدهای چرب2

10روغن های فرار3

5ديگر مواد آلی و معدنی٤

استاندارد کیفیت بره موم پیشنهاد تیخونوف و همکاران

درصداستاندارد کیفیت بره موم

2/22 ± 21/93مواد قابل استخراج

5/52 ± 1٧/08مقدار قابل ترکیب با اکسیژن )اکسیده شدن(

1/15 ± ٤6/18صمغ ها و رزين ها

٧/68 ± 2٧/11موم ها

2/3٤ ± 1٤/66پلی فنول ها

0/32 ± 2/26پلی ساکاريدها

1/81 ± 9/٧6ناخالصی های ظاهری

ـعدد يدی

میانگین ترکیبات بره موم )43، 51(

%50

%5
%5

%10

%30

رزین ها و صمغ ها
موم و اسید های چرب

روغن های ضروری یا فرار

مواد معدنی و ترکیبات آلی
بوقلمونگرده گل
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لیست برنامه پاک سازی و ضدعفونی سالن های پرورش بوقلمون

توضیحاتفرد مسئولپایانشروعتاریخمرحلهردیف

سم پاشی1

تخلیه تجهیزات و بستر2

جاروی خشک3

پاک سازی، ضدعفونی و انبارسازی ٤
تجهیزات

آب و جارو کردن سالن5

غبار روبی6

پاک سازی و ضدعفونی سیستم ٧
آب رسانی

کف شويی سالن8

خشک کردن سالن9

شعله افکنی10

ضدعفونی11

درمان بستر12

آماده سازی سالن13

گازدهی1٤

هوادهی15

پیش گرم سازی16

تاريخ تخلیه کامل دوره پیشین:                                             تاريخ و ساعت جوجه ريزی:

نتايج آزمون میکروبی نمونه های محیطی مزرعه:

گزارش:

 لطفاً نسخه اصلی جهت نگهداری در فايل مربوطه به بايگانی شرکت ارجاع شود.

بوقلمون
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برنامه نوری بوقلمون های گوشتی نژاد سنگین

بهار و تابستان

2٤ ساعت روشنايی0 تا 3 روزگی

٤ ساعت تاريکی داده شود٤ روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاريکیهفته ٧

6 ساعت تاريکیهفته 8

٧ ساعت تاريکیهفته 9

8 ساعت تاريکیهفته 10

9 ساعت تاريکیهفته 11

10 ساعت تاريکیاز هفته 12 تا فروش

پاییز و زمستان

2٤ ساعت روشنايی0 تا 3 روزگی

٤ ساعت تاريکی داده شود٤ روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاريکیهفته ٧

5/5 ساعت تاريکیهفته 8

6 ساعت تاريکیهفته 9

6/5 ساعت تاريکیهفته 10

٧ ساعت تاريکیهفته 11

8 ساعت تاريکیاز هفته 12 تا فروش
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استاندارد رشد در بوقلمون های تجاری

اضافه وزن)گرم(ضریب تبدیلسن)هفته(وزن)کیلوگرم(جنسیت

130 ـ 15182/6110نر

90 ـ ٧/51٤2/25٧٧ماده

احتیاجات غذایی بوقلمون

سن )هفته(
بعد از 1617 ـ 1415 ـ 1112 ـ 89 ـ 45 ـ 0احتیاجات غذایی

282623211816پروتئین خام )درصد(

285029003050320032503325انرژی متابولیسیم )کیلو کالری در هر کیلو(

1/٤1/251/151/050/950/85کلسیم )درصد(

0/٧50/٧0/650/600/550/٤8فسفر )درصد(

0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧سديم )درصد(

0/620/560/520/٤80/٤20/35متیونین )درصد(

1/050/930/8٤0/٧50/680/58متیون + سیستین )درصد(

1/٧1/61/٤51/301/121/00لیزين )درصد(

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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نیازهای ویتامینه و مواد معدنی هیبریدهای تجاری بوقلمون تا سن 4 هفتگی

نیازهای ویتامینه

10000ويتامین )واحد بین المللی(

5000ويتامین دی 3 )واحد بین المللی(

100ويتامین ای )واحد بین المللی(

٤ويتامین کا )میلی گرم در کیلو(

٤/5تیامین )میلی گرم در کیلو(

15ريبو فالوين )میلی گرم در کیلو(

1200کولین )میلی گرم در کیلو(

5پیريدوکسین )میلی گرم در کیلو(

0/3بیوتین )میلی گرم در کیلو(

2/5فوالسین )میلی گرم در کیلو(

0/0٤0ويتامین ب 12 )میلی گرم در کیلو(

نیازهای مواد معدنی

15مس )میلی گرم در کیلو(

160روی )میلی گرم در کیلو(

80آهن )میلی گرم در کیلو(

160منگنز )میلی گرم در کیلو(

0/3سلنیوم )میلی گرم در کیلو(

3يد )میلی گرم در کیلو(

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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وزن بدن و مصرف خوراک در بوقلمون های سنگین در سنین مختلف

سن 
)هفته(

مصرف خوراک هفتگی )کیلوگرم(مصرف خوراک کل )تجمعی( )کیلوگرم(وزن بدن )کیلو گرم(

نرمادهنرمادهنرماده

10/110/110/100/100/100/10

20/2٤0/2٧0/2٧0/300/1٧0/20

30/٤٧0/580/660/٧50/390/٤5

٤0/٧01/01/121/360/٤60/61

51/11/51/٧22/060/600/٧0

61/62/02/٤82/920/٧60/86

٧2/12/63/3٧٤/000/891/08

82/63/3٤/٤15/301/0٤1/30

93/1٤/05/596/811/181/51

103/٧٤/٧6/938/591/3٤1/٧8

11٤/35/58/٤010/581/٤٧1/99

12٤/86/39/9912/831/592/25

135/3٧/111/6915/3٤1/٧02/51

1٤5/88/013/٤٤18/001/٧52/66

156/38/815/2620/891/822/89

166/٧9/٧1٧/1823/9٤1/923/05

1٧٧/110/519/212٧/032/033/13

18٧/511/321/2830/3٤2/0٧3/2٧

19٧/812/123/٤333/٧٧2/153/٤3

208/112/825/663٧/3٧2/233/60

2113/5٤1/083/٧1

221٤/2٤٤/903/82

231٤/8٤8/8٤3/9٤

2٤15/٤52/89٤/05

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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مقایسه ارزش غذایی انواع منابع پروتئینی

انرژینوع گوشت
)کیلوکالری(

انرژی
چربی 

)کیلوکالری(

چربی کل
)گرم(

پروتئین
)گرم(

کلسترول
)میلی گرم(

سدیم
)میلی گرم(

سینه بوقلمون 
1151012655٤5)بدون پوست(

120151/52٤٧065سینه مرغ )بدون پوست(

180٧082٤8560فیله گاو

150506229080فیله گوساله

1808082580٧0فیله بره

تعداد بوقلمون قابل نگهداری در یک متر مربع بسته به سن آن به شرح جدول زیر است:

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

13٤ تا 51016 و 1256

٧8 و 2208
1٧2/5 به بعد

9٤ تا 31612 و ٤

فضای مورد نیاز پرورش بوقلمون تجاری با توجه به سن و جنس

فضای پرورش )قطعه/ مترمربع(دوره پرورش

10 ـ 9از شروع دوره تا هفته پنجم برای نرها و ماده

از هفته ششم تا انتهای دوره

٤/٤مختلط

5/1ماده ها

2/8نرها
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برنامه روشنایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی

شدت روشنایی )لوکس(مدت روشنایی )ساعت(سن گله )روز(

12٤50

22350

32250

30 ـ ٤21٤0

30 ـ 520٤0

61925

٧1820 تا انتهای دوره

تعداد و نوع دانخوری و آبخوری در دوره های مختلف پرورش

دوره پرورش

آبخوریدانخوری

نوع
تعداد پرنده به ازای 

هر عدد
نوع

تعداد پرنده به ازای 
هر عدد

80کله قندی100سینی يا بشقابی1 تا ٧ روزگی

٧0زنگوله ای50آويز فلزی يا بشقابی اتوماتیک8 روزگی تا انتها

10فنجانکی٤0ناودانی )120 سانتی متر(8 روزگی تا انتها
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میزان مصرف آب بوقلمون گوشتی )لیتر به ازای هر 1000 قطعه بوقلمون(

دمای بیش از C( 32˚(دمای 25 تا 32 )C˚(دمای 20 تا 24 )C˚(سن گله )هفته(

٤2ــ1

28٧10٧10٧

31311٤٧16٧

٤1٧9215231

521925٤326

6282338٤09

٧3٤239٧٤69

8٤2151٧533

9525616688

1056٤656٧83

11628٧٧5886

12٧2383199٤

13٧٤39621053

1٤٧٧5990111٧

15٧8310021133

16٧911010113٧

1٧٧95101811٤5
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Nicholas احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش دان
رشد دان

1
رشد دان

2
میان دان

1
میان دان

2
میان دان

3
پس دان

1

پس 
دان
2

سن
)هفته(

19ـ1٧21ـ  1518ـ1316ـ101٤ـ٧12ـ59   ـ06ـ٤نر

1٧ـ1520ـ1316ـ111٤ـ912ـ٧10ـ  58   ـ06ـ٤ماده

)Kcal/Kg( 3020310031503250330033503٤503500انرژی

1٤ـ1516ـ161٧ـ  1818ـ2020ـ2322ـ  2٤25ـ2626ـ  28پروتئین خام %

1/821/621/٤٧1/311/1٧1/091/010/90لیزين %

0/650/590/5٤0/٤90/٤50/٤20/٤10/39متیونین %

1/181/0٧0/990/900/820/٧60/٧50/٧0متیونین  +      سیستئین %

0/260/960/880/800/٧30/6٧0/620/5٧ترئونین %

1/060/260/2٤0/220/210/200/200/18تريپتوفان %

1/861/6٧1/511/351/211/121/050/95آرژنین %

1/221/101/010/920/830/٧٧0/٧30/6٧والین %

1/110/990/910/810/٧٤0/690/650/59ايزولوسین %

1/٤91/381/2٤1/1٤1/001/010/930/82کلسیم %

0/٧60/690/620/5٤0/500/510/٤60/٤1فسفر قابل دسترسی %

0/٧30/680/630/580/500/510/٤60/٤1فسفر غیر فیفات %

0/1٧0/1٧0/160/180/150/150/150/15سديم %

0/200/200/190/190/180/180/190/19کلر %

1/251/201/101/001/000/900/900/90اسید لینولئیک %
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BUT احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش 
میان دانپیش دانآغازین

1
میان دان

2
پس دان

1
پس دان

2

سن
)هفته(

15ـ1316ـ101٤ـ٧12ـ59   ـ06ـ٤نر

13ـ111٤ـ912ـ٧10ـ  58   ـ06ـ٤ماده

)Kcal/Kg( 285029503050315032503325انرژی

1٧ـ  1918ـ2120ـ2322ـ  262٤ـ282٧ـ  29پروتئین خام %

1/8501/٧001/5501/٤001/2001/050آرژنین %

1/٧٧51/6501/5001/3501/1501/000لیزين % 

0/٧000/6500/6000/5500/6001/٤50متیونین %

1/1501/0500/9500/8500/٧500/٧00متیونین +    سیستئین %

0/3200/2800/2500/2300/2000/180تريپتوفان %

1/0500/9900/8900/٧900/6900/660ترئونین %

1/501/٤01/301/201/101/05کلسیم %

1/000/950/850/٧50/٧00/66فسفر کل %

0/٧50/٧00/650/600/550/50فسفر قابل دسترسی %

0/160/1٧0/180/180/190/19سديم %

0/2٤0/2٤0/2٤0/190/200/20کلرايد %

1/٤01/351/301/251/251/25اسید لینولئیک % 
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فرم ثبت آمار اطالعات پرورش بوقلمون
نام مرغداری:

کارخانه جوجه کشی:
شماره سالن:

تاريخ ورود جوجه:
مسئول: تعداد اولیه: 

دامپزشک مسئول فارم: فارم: 

تاریخ
سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
تاریخ

سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
 ، و ر ا د ، کسن ا و

غیره
واکسن،  دارو، 

غیره
129
230
331
٤32
533
63٤
٧35

جمع هفته پنجمجمع هفته اول
836
93٧
1038
1139
12٤0
13٤1
1٤٤2
جمع هفته ششمجمع هفته دوم
15٤3
16٤٤
1٧٤5
18٤6
19٤٧
20٤8
21٤9

جمع هفته هفتمجمع هفته سوم
2250
2351
2٤52
2553
265٤
2٧55
2856

جمع هفته هشتمجمع هفته چهارم
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نمونه فرم ثبت اطالعات گله ها

شماره فرم:                                    شماره سالن:                                سرپرست سالن:
ظرفیت اسمی سالن:                         تاريخ جوجه ريزی:                         تعداد جوجه ريزی:

سن تاریخ
)روز(

تعداد تلفاتتعداد حذفتعداد کل سالن

مصرف 
آب

مصرف 
دان

توضیحات 
)بیماری ـ 

دارو ـ 
واکسن و 

)...
مخلوطمادهنرمخلوطمادهنرمخلوطمادهنر

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:
تهیه کننده گزارش:                                         تاريخ:                                         امضا:
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BUT6 راندمان پرورش بوقلمون

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/160/960/9٤

20/390/3٤1/231/23

30/٧50/6٤1/3٧1/39

٤1/2٧1/051/٤61/50

51/951/591/521/5٧

62/٧٧2/231/581/6٤

٧3/٧32/961/651/٧2

8٤/813/٧61/٧11/80

95/98٤/621/٧61/86

10٧/235/511/811/93

118/5٤6/٤21/8٧2/01

129/88٧/321/922/09

1311/2٤8/221/982/1٧

1٤12/619/092/0٤2/26

1513/969/9٤2/102/35

1615/3010/٧٤2/1٧2/٤5

1٧16/6111/52/2٤2/55

181٧/9012/222/322/65

1919/1612/882/٤02/٧5

2020/3913/٤92/٤92/8٧

ـ2/59ـ2121/60

ـ2/69ـ2222/80

ـ2/80ـ2323/98

ـ2/91ـ2٤25/15
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Big 9 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/150/150/930/91

20/3٧/331/211/22

30/٧2/611/361/38

٤1/211/001/٤61/٤9

51/861/511/521/56

62/6٤2/121/581/6٤

٧3/562/821/651/٧2

8٤/593/591/٧11/80

95/٧1٤/٤11/٧61/86

106/905/261/811/93

118/156/121/862/01

129/٤36/991/922/09

1310/٧2٧/8٤1/982/1٧

1٤12/038/682/032/26

1513/329/٤82/102/35

161٤/6010/252/1٧2/٤5

1٧15/5810/982/2٤2/5٤

181٧/0811/662/322/6٤

1918/2812/292/٤02/٧5

2019/٤512/8٧2/٤92/86

ـ2/59ـ2120/61

ـ2/٧0ـ٧5/2221

ـ2/80ـ2322/88

ـ2/92ـ00/2٤2٤
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BUT 10 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/1٤0/1٤0/920/91

20/3٤0/311/181/20

30/650/381/331/35

٤1/90/9٤1/٤31/٤٧

51/681/٤01/٤81/5٤

62/391/9٧1/5٤1/61

٧3/222/631/611/68

8٤/1٧3/351/6٧1/٧6

95/19٤/111/٧11/83

106/2٧٤/891/٧٧1/90

11٧/٤05/6٧1/821/98

128/556/٤51/882/0٧

139/٧2٧/211/9٤2/15

1٤10/88٧/952/002/25

1512/058/662/0٧2/35

1613/229/3٤2/1٤2/٤5

1٧1٤/3٧9/652/212/55

1815/5210/502/292/65

ـ2/3٧ـ1916/6٤

ـ2/٤٧ـ201٧/٧٧
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Nicholas 300 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/1٤0/120/130/18

20/3٤0/301/1٧1/28

30/680/5٧1/221/3٧

٤1/1٤0/9٤1/281/٤6

51/٧٤1/٤01/3٤1/5٤

62/٤61/9٧1/٤21/63

٧3/322/631/٤91/٧0

8٤/263/3٧1/5٧1/٧٧

95/2٧٤/151/661/85

108/36٤/951/٧51/93

11٧/٤65/٧61/852/01

128/596/521/952/09

139/٧2٧/262/052/1٧

1٤10/85٧/952/162/26

1511/958/582/2٧2/3٤

16139/1٧2/382/٤3

1٧1٤9/682/٤92/50

181٤/9٧10/152/602/59

ـ2/٧3ـ1915/88

ـ2/85ـ٧0/2016

ـ2/98ـ211٧/٤5

ـ3/12ـ2218/15
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Nicholas 700 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/151/0٤1/19

20/3٤0/3٤1/101/23

30/680/631/161/30

٤1/221/021/231/3٤

51/951/511/301/٤3

62/٧92/111/3٧1/50

٧3/٧62/831/٤31/58

8٤/8٤3/621/501/6٤

96/0٤٤/٤61/5٧1/٧2

10٧/3٧5/361/6٤1/80

118/٧56/291/٧11/90

1210/1٤٧/231/٧81/9٧

1311/558/131/862/05

1٤12/9٤8/9٧1/9٤2/12

151٤/329/٧62/022/19

1615/6610/٤٤2/112/28

1٧16/9٧11/032/192/3٧

1818/2311/562/292/٤٧

1919/٤612/052/392/5٧

2020/6٤12/522/٤82/68

ـ2/5٧ـ٧6/2121

ـ2/68ـ2222/8
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                       شترمرغ

فضاي مورد نیاز براي پرورش شترمرغ

مولدین

گردشگاهمسقف )سایبان(

250 متر مربع8 متر مربع )به ازاء هر قطعه(
)حداقل عرض 10 متر و حداقل طول 80 متر(

پرواربندی

2 متر مربع0/5 متر مربع )مسقف(از تولد تا 1 ماهگی

10 متر مربع1 متر مربع )مسقف(1 تا 3 ماهگی

30 متر مربع٤ متر مربع )سايبان(3 ماهگی تا پايان پروار

ویژگی های تخم شتر مرغ

واحدارزشویژگی

عدد30 ـ 100تعداد تخم تولیدی در يک سال

درصد60 ـ 98قابلیت هچ

درصد30 ـ 90قابلیت باروری

درصد90 به باالقابلیت ماندگاری جوجه ها

عملکرد تولیدي شترمرغ

صنعتعملکرد

تعداد تخم های يک شتر مرغ ماده در سال100 ـ 30 عدد

باروری تخم90 ـ %30

جوجه گیری از تخم های نطفه دار98 ـ %60

میزان بقای جوجه ها )3 ماهگی(تا %90

تعداد شتر مرغ های نتايج باقیمانده تا سن کشتار به ازای هر شتر مرغ ماده در سالتا ٤0%
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وزن محتویات تخم شتر مرغ به همراه ترکیب نسبی زرده، آلبومین و پوسته
Carey et al )1980( اطالعات از

میانگین وزن
)گرم(

وزن کل محتویات
)گرم(

زرده
)درصد(

آلبومین
)درصد(

پوسته
)درصد(

1٤5511933٤/365/٧1٧/9

ترکیب مواد مغذی بخش های مختلف تخم شتر مرغ
خاکستر )درصد(چربی )درصد(پروتئین )درصد(آب )درصد(ترکیبات
50/61531/31/9زرده
0/8٧ـ88/٧9/8سفیده

مقایسه مواد مغذی در تخم شتر مرغ، امو و مرغ )ترکیب نسبی زرده و آلبومین بدون در نظر گرفتن 
Angel )1993( اطالعات از .)پوسته ها

مرغاموشتر مرغاجزاء )واحد(

75/173/974/7رطوبت )درصد(
مواد مغذی )بر اساس ماده خشک(

٤٧/1٤2/9٤٧/٤پروتئین )درصد(
٤3/٧٤8/1٤5/٤چربی )درصد( 

0/0620/0٤50/12ويتامین E )واحد بین المللی در هر گرم(
19/2913/120/5ويتامین A )واحد بین المللی در هر گرم(

*)ppm( 5/852/٤33/55تیامین
)ppm( 1/930/5111/18اسید فولیک

)ppm( 30/136/855/3اسید پانتوتینک
)ppm( 9/٧211/8٧12/6ريبوفالوين
0/2600/2٤50/233کلسیم )درصد(
0/٧980/81٧0/810فسفر )درصد(
)ppm( 559510٤90منیزيم
)ppm( 6/63/٤15/8منگنز
)ppm( 1/5٧1/180/60سلنیوم
)ppm( 53/٧38/559/2روی
)ppm( 3/23/052/8يد
)ppm( 101/398/390/9آهن
0/5٤ـ0/6٧سديم )درصد(

0/50ـ0/٤پتاسیم )درصد(
* ppm عبارت است از يک قسمت در میلیون قسمت
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جوجه کشی  عملیات  نیاز  مورد  ضد عفونی  محلول های  در  که  اصلی  شیمیایی  مواد  خصوصیات 
استفاده می شود.

هیپوکلریت ها فرمالدئیدویژگی
فنولیک هاآمونیوم چهارگانهو کلر

مؤثرمؤثرمؤثرمؤثرضد باکتری
متغیرضعیفمؤثرمؤثرضد اسپور
مؤثرضعیفمتغیرمؤثرضد قارچ

متغیرضعیفمتغیرمؤثرضد ويروس
باالپايینمتغیرباالدرجه سمیت
ضعیفخوبضعیفضعیفگندزدايی
متغیرنیستهستنیستخورندگی
پايینباالپايینپايینقیمت

نسبت رطوبت در حرارت های خشک و مرطوب

درجه حرارت خشک

درجه سانتی گراد٤36/135/535/٧36/236/3٧

درجه فارنهايت59٧9695/99989٧
درصد رطوبت نسبی

131٤1٤/5151٧2066 )18/9(

اد 
عد

 )ا
له(

فتی
با 
ج 

سن
دما

ب )
طو

مر
ت 

رار
 ح

جه
در

ت(
 اس

راد
ی گ

انت
 س

جه
 در

 به
نتز

پرا
ل 

داخ 15161٧1819216٧ )19/٤(
1٧182020212268 )20(
18202122232٤69 )20/5(
2022232٤2526٧0 )21/1(
222٤25262٧28٧1 )21/٧(
25262٧292931٧2 )22/2(
2٧282930323٤٧3 )22/8(
293031323٤36٧٤ )23/3(

توجه: محل تقاطع حرارت خشک و حرارت مرطوب درصد رطوبت نسبی است.
باشد،  سانتی گراد  درجه   21/1 مرطوب  حرارت  درجه  و   36/1 حرارت خشک  درجه  اگر  مثال: 

رطوبت دستگاه 2٤ درصد است.
N-32( × 5[ ÷ 9([ = فارنهايت به سانتی گراد
N×9( ÷ 5[ + 32([ = سانتی گراد به فارنهايت

N  : درجه حرارت مورد نظر
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جدول رابطه ارتفاع از سطح دریا در شهرهای مختلف با فشار هوا

فشار هوا )میلی متر جیوه(ارتفاع از سطح دریا )متر(نام شهر

31016رشت
301010اهواز
9٤0908قم

98590٤مشهد
1200886تهران
12338٧2يزد

130086٧کرمانشاه
1٤0085٧تبريز
15308٤6شیراز
15808٤0اصفهان
163083٤زنجان
1٧5182٤کرمان

20٧0٧89شهرکرد

جدول میزان رطوبت نسبی در فشار اتمسفر متفاوت

فشار اتمسفر
درصد

104010201000980960940920900880860840820

1٧. 81٧. 918 .118 .218 .318 .٤18 .618 .٧18 . 818 .91919 .115

د(
رص

)د
ی 

سب
ت ن

طوب
ر

1٧.51٧.61٧.81٧.91818.118.318.٤18.518.٧18 .818 .916

1٧.21٧. 31٧. 51٧. 61٧ .٧1٧. 81٧. 918 .118 .218 .315 .518 . 61٧

16.91٧1٧. 21٧ .31٤ .٧1٧. 51٧. 61٧. 81٧. 91818 .118 .318

16. ٧16. 816. 91٧1٧ .11٧. 21٧. 31٤. ٧1٧. 61٧ .٧1٧. 81819

16 .٤16. 516. 616 .٧16. 816 .91٧1٧ .11٧. 31٤ .٧1٧. 51٧. 620

16 .116 .216. 316 .٤16. 516. 616. ٧16. 81٧1٧. 11٧. 21٧. 321

15. 815 .91616. 116. 216 .316. ٤16. 616. ٧16. 816 .91٧22

15 . 515. 615 .٧15. 815 .91616 .116. 216 .٤16. 516. 616 .٧23

15 .315 .٤15. 515. 615 .٧15. 815 .915 .916. 116. 216. 316. ٤2٤

1٤. 91515 .215 .215 .٤15. 515. 615 .٧15. 815 .91616. 125
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فشار اتمسفر
درصد

104010201000980960940920900880860840820

1٧ .٤1٧ .٤1٤. 81٤ .91515 .215 .315 .٤15 . 515 .615. ٧15. 826

1٤. ٤1٤. 51٤. 61٧ .٤1٤. 81٤. 81٤. 915 .115 .215 .315 .٤15. 52٧

1٤ .21٤ .21٤. 31٤ .٤1٤. 51٤. 61٧. ٤1٤. 81٤. 81515 .115 .228

13 .91٤1٤ .11. ٤21٤. 21٤. 31٤ .٤1٤. 51٤. 61٧. ٤1٤. 81٤ .929

13. ٧13. ٧13. 813 .91٤1٤. 11٤. 11٤ .21٤ .31٤. ٤1٤. 51٤. 630

13. ٤13. 513. 613. 613. ٧13. 813 .91٤1٤1٤ .11٤ .21٤. 331

13. 213. 213. 313. ٤13. 513. 513. 613. ٧13. 813. 91٤1٤32

12. 91313 .113 .113. 213 .313 .٤13. ٤13. 513. 613 .٧13. 833

12 .٧12 .٧12. 812. 9131313 .113 .213. 313 .313. ٤13. 53٤

12. ٤12. 512. 512. 612 .٧12. 812. 812. 91313 .113 .213. 235

12. 112 .212 .312 .٤12. ٤12. 512. 612. ٧12. ٧12. 812. 91336

11 .9121212 .112 .212. 212. 312. ٤12. 512. 512. 612. ٧3٧

11 .٧11. ٧11. 811 .911 .91212 .112. 112 .212. 312. ٤12 .٤38

11 .٤11. 511. 611. 611. ٧11. ٧11. 811 .911 .91212 .112. 239

11 .211. 211 .311. ٤11 .٤11. 511. 611. 611. ٧11. 811. 811 .9٤0

غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

قدرتردیف
برای تولید گاز فرمالدئید )با هم مخلوط می شوند(

پرمنگنات پتاسیم )گرم(مایع فرمالین )سی سی(

11x ٤020يک برابر

22x 80٤0دو برابر

33x 12060سه برابر

٤٤x 16080چهار برابر
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غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

زمان دوددهی به دقیقهغلظت دوددوددهیردیف

3x20تخم ها بعد از تخم گذاری1

2x20تخم ها قبل از گذاشتن در ستر2

1x30 و 2xسالن جوجه کشی3

3x30هچر، بین هچ ها٤

3x30سالن هچر5

ارتباط میان سن و وزن جوجه شتر مرغ و درجه حرارت اتاق جهت نگهداری در اتاق پرورشی
)بدون مادر مصنوعی(

سنوزندرجه حرارت اتاق

32 ˚C )90 ˚F(> 3 ـ 0 روزگی1 کیلوگرم

30 ˚C )86 ˚F(> ٧ ـ ٤ روزگی1/2 کیلوگرم

28 ˚C )82 ˚F(> 1٤ ـ 8 روزگی1/5 کیلوگرم

26 ˚C )٧9 ˚F(> 21 ـ 15 روزگی2 کیلوگرم

2٤ ˚C )٧5 ˚F(> 35 ـ 22 روزگی5 کیلوگرم

22 ˚C )٧2 ˚F(> 50 ـ 36 روزگی10 کیلوگرم

20 ˚C )68 ˚F(> 60 ـ 51 روزگی35 کیلوگرم

احتیاجات غذایی

سن

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلو کالری در 
کیلوگرم غذا(

پروتئین خام
)درصد(

فیبر
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر
)درصد(

2261/30/٧2 ـ 1٧5020تا 1 ماهگی

235020101/30/6٤از 1 تا 2 ماهگی

2٧0018101/30/6٤از 2 تا 3 ماهگی

2800161٤1/30/6٤از 3 ماهگی تا قبل از بلوغ 

از 1 ماه قبل از بلوغ و در 
28002٤1٤2/٤50/٧مرحله جفت گیری
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دوره های رشد شتر مرغ ها تحت تغذیه تجاری

وزن زندهسن )ماه(دوره تغذیه
)کیلوگرم(

رشد
)گرم/ پرنده/ روز(

مقدار انرژی خوراک 
)انرژی قابل متابولیسم 

کیلوکالری/ کیلوگرم خوراک(

101503٤65 ـ 20/8 ـ 0پیش آغازین
٤0٤003226 ـ ٤/510 ـ 2آغازین
603302٧٤8 ـ 6/5٤0 ـ ٤/5رشد

9025022٧0 ـ 10/560 ـ 6/5پایانی
1002002031 ـ 1290 ـ 10/5پس پایانی

22٧0ـباالی 110باالی 20مولد

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب

میانگین ماده خشک مصرفی تخمین زده شده همراه با پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز شتر مرغ

پارامترهای تخمینی
مرحله تولید

نگهداریپایانیرشدآغازینپیش آغازین

120ـ9090 ـ 6060 ـ ٤0٤0 ـ 1010ـ 0/85وزن زنده )کیلو گرم(
20 ـ 1010 ـ ٧٧ ـ 55 ـ 22 ـ 0سن )ماه(

2٧58٧5160319152٤٤0مصرف خوراک )گرم/ روز(
22/8919/٧21٤/٧112/156/92پروتئین )گرم/ 100 گرم خوراک(
1/11/020/8٤0/٧90/58لیزين )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/330/330/290/280/2٤متیونین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/230/220/180/1٧0/1٤سیستین )گرم/ 100 گرم خوراک(

اسید آمینه های گوگرد دار
0/560/550/٤٧0/٤50/38)گرم/ 100 گرم خوراک(

0/630/590/٤90/٤٧0/36ترئونین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/9٧0/930/80/٧80/63آرژنین )گرم/ 100 گرم خوراک(
1/381/2٤0/990/880/59لوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٧0/650/5٤0/510/38ايزولوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٧٤0/690/5٧0/530/36والین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/٤0/٤30/٤0/٤0/3٧هیستیدين )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/850/٧90/650/610/٤5فنیل آالنین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٤50/٤٤0/380/380/31تیروزين )گرم/ 100 گرم خوراک(

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب
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مقادیر توصیه شده حداقل درصد مواد مغذی )با رطوبت(
 برای جیره های شتر مرغ گردن سیاه آفریقایی )درصد(

پروتئین نوع خوراک
خام

رطوبتلیزین
)حداکثر(

فیبر خامچربی خام
)حداکثر(

فسفرکلسیم

191122/5101/20/6پیش آغازين

1٧0/9122/513/51/20/6آغازين

150/٧5122/51٧/510/5رشد

120/55122/522/50/90/5پايانی

100/٤122/5250/80/5کشتار

100/3122/5300/80/5نگهداری

120/58122/52٤20/5مولد

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب

شکل فیزیکی توصیه شده جیره برای شتر مرغ های در مراحل مختلف تولید

شکل فیزیکی جیرهمرحله تولید/ رشد

آردیپیش آغازين

کرامبلآغازين

پلت )6 میلی متری(رشد

پلت )6 میلی متری(پايانی

پلت )6 میلی متری(نگهداری

پلت )6 میلی متری(تولید
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ضریب تبدیل غذایی در شتر مرغ در سنین مختلف با تأکید بر کیفیت پوست

ضریب تبدیل خوراکسن

2/8 ـ 2/٤ کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهتا شش ماهگی

٤/5 ـ ٤ کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهده ماهگی

5/8 ـ 5/2 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهيازده ماهگی

6/5 ـ 5/8 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهدوازده ماهگی

نمونه ای از جیره های مصرفی در سنین مختلف در مزارع پرورش شتر مرغ ایران

2 ـ 0 درصد ماده غذایی
ماهگی

4 ـ 2 
ماهگی

6 ـ 4 
ماهگی

10 ـ 6 
ماهگی

مولد دوره 
تولید

مولد دوره 
نگهداری

مولد دوره 
نگهداری 
)درصورت 
پرچینی(

٤9/9٤3٤/0٧22/2612/9122/3213٧/٧٤ذرت

3٤/٧923/5115/318/٧٧19/9101/69کنجاله سويا

818/032٧/62٤/0532/0236/8635/91يونجه

0101525151015جو

0٧/51٤/632503030سبوس گندم

0000065کاه گندم

11/2٤0/8501/3800روغن

2/9٤2/61/951/622/8821/95دی کلسیم فسفات

1/٧31/٤80/8٧1/19٤/950/5٧1/01کربنات کلسیم

0/٤0/3٧0/3٤0/390/٤0/3٧0/3٧نمک

1111111مکمل معدنی و ويتامینه

0/080/10/10/020/1٤0/10/16متیونین

0/120/10/090/0500/10/1٧لیزين

100100100100100100100جمع
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انواع یونجهپروتئین )%(فیبر )%(کلسیم )%(فسفر )%(

6% گل دهی0/191/183813

30% گل دهی0/211/303٤15

10% گل دهی٤02918/0/2٤1

يونجه خوب0/291/602620

يونجه عالی0/321/802322

مواد مغذی موجود در هر 100 گرم گوشت شتر مرغ

شتر مرغگاو گوشتیمرغعنوان

3/616/32چربی )گرم(

858٤58کلسترول )میلی گرم(

18525611٤انرژی )کیلو کالری(

21/٤2021/9پروتئین )گرم(

1395/2کلسیم )میلی گرم(

مقایسه کیفیت گوشت شتر مرغ نسبت به سایر حیوانات پرورشی )در هر 100 گرم(

پروتئین )g(چربی )g(کالری )Kcal(کلسترول )m g(نوع گوشتردیف

٤99٧1/٧21/1شتر مرغ1

٧31٤0318/5ران مرغ2

801352/221سینه مرغ3

591652/820بوقلمون٤

552251520ران گوساله5

٧52611322گاو6

٧8215192٤گوسفند٧
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 درصد الشه لخت بسته به سن جنس و استانداردهای مديريتی بین 6٤ ـ 56% متغیر می باشد 
که در جنس نر 1/5% بیشتر از جنس ماده تولید گوشت صورت می گیرد. اجزای غیر الشه ای 

شامل ٤٤ ـ 36% مابقی می شود که به شرح ذيل می باشد:

اجزادرصد وزن زنده

خون٧ ـ 6

سر1 ـ 0/8

پا )از زانو به پايین(3/5 ـ 3

پوست8 ـ ٧

بال1/5 ـ 1/2

دل و جگر )قلب 1/1، کلیه 0/6، کبد 1/6(٤ ـ 3

امعا و احشا )دستگاه گوارش، شش ها و ...(19 ـ 15

تشخیص جنسیت در شتر مرغ و تخمین سن

آلت نرینگی )CM(آلت مادگی )CM(سن )ماده(

0/8 ـ 0/80/5 ـ 0/5بدو تولد

1>3>3

3>3<10 ـ 2

12>3٤

25حدود 183 ـ 16

39 ـ 29حدود 2٤3>
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برنامه پیشنهادی واکسیناسیون شتر مرغ

سن نوع واکسننام بیماری
واکسیناسیون

دز و روش 
توضیحاتواکسیناسیون

آنتروتوکسمی
 c ـ perfingens

Type D
واکسن روغنی

5/0 سی سی زير 1 هفتگی
جلدی گردن

1 سی سی زير ٤ هفتگی
جلدی گردن

1 سی سی زير بال و ٤ ـ 6 هفتگیواکسنآبله پرندگان
يا گردن

ـ السوتانیوکاسل
ـ روغنی کشته

قطره چشمی10 ـ 1٤ روزگی

تزريق هر 6 ماه 
تکرار شود.

1 سی سی تزريق 3 ـ ٤ هفتگی
زير جلدی گردن

1 سی سی تزريق زير 6 ماه
زير جلدی گردن

2 سی سی تزريق باالی 6 ماه
زير جلدی گردن

AI روغنیآنفلوانزا

1 سی سی تزريق 9 ـ 10 روزگی
هر 6 ماه تزريق زير جلدی گردن

تکرار شود در 
مناطقی که احتمال 
بیماری وجود دارد 
با نظر ستاد آنفلوانزا 

اقدام شود.

1 سی سی تزريق 5 هفتگی
زير جلدی گردن

1 سی سی تزريق هر 6 ماه تکرار
زير جلدی گردن

بلدرچین

مشخصات تولیدی بلدرچین ژاپنی

واحدمیانگینمعیار

روز50 ـ 35سن بلوغ جنسی
ماه8 ـ 6دورة تخم گذاری

هفته6 ـ 5سن شروع تخم گذاری
عدد280 ـ 150حداکثر تولید تخم در يک سال

درصد80 ـ 50قابلیت جوجه درآوری
درصد85 ـ ٧5نطفه داری
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فضای مورد نیاز به ازای هر قطعه بلدرچین

فضای مورد نیاز )cm2(سن به هفته

25 ـ 120

30 ـ 225

٤5 ـ 3٤0

60 ـ ٤55

٧0 ـ 565

80 ـ 6٧5

200 ـ 150دوره تخم گذاري

دماي مورد نیاز براي پرورش بلدرچین در سنین مختلف

دما بر حسب سانتی گرادسن جوجه بلدرچین

3٧ ـ 35هفته اول

3٤هفته دوم

32هفته سوم

29هفته چهارم

25هفته پنجم

25ـ23شش هفتگی به بعد

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف بلدرچین

شدت نور )لوکس(مدت روشنایي )ساعت(سن )روز(

50 ـ ٧2٤20 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

20 ـ 1610دورة تخم گذاري
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مقایسه طول دوره جوجه کشي انواع ماکیان

طول دوره پرنده
جوجه کشی

روز انتقال 
به هچر

دما در ایام 
ستر

رطوبت در 
ایام ستر

دما در ایام 
هچر

رطوبت در 
ایام هچر

2٧0 .٧603٧ .21183٧مرغ

2٧0 .553٧ تا 560 .26233٧ تا 28مرغ شاخ دار

5٧0 .3٧603٧ تا 282٤38بوقلمون

٧5 تا 280 .٧653٧ .1٧1٤3٧بلدرچین

280 .6653٧ .2136 تا 2٤23 تا 26قرقاول

553٧٧5 تا 560 .2٤213٧کبک

580 .3٧٧03٧ ـ 282538اردک

585 .3٧٧53٧ ـ 3٤3138 تا 35غاز

25 تا 630 .2036 تا 325 .٤23936شتر مرغ

احتیاجات تغذیه اي بلدرچین

دوره تخم گذاری دوره آغازین و رشد واحد مواد مغذی

3000 3000 Kcal/kg انرژی

20 2٤ % پروتئین

1/26 1/25 % آرژنین

1/1٧ 1/2 % گلیسین + سرين

0/٤2 0/36 % هیستیدين

0/9 0/98 % ايزولوسین

1/٤2 1/69 % لوسین

1/15 1/3 % لیزين

0/٧6 0/٧5 % متیونین + سیستئین

0/٤5 0/5 % متیونین

1/٤ 1/8 % فنیل آالنین + تیروزين

0/٧8 0/96 % فنیل آالنین
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0/٧٤ 1/02 % ترئونین

0/19 0/22 % تريپتوفان

0/92 0/95 % والین

1 1 % لینولئیک اسید

2/5 0/8 % کلسیم

0/55 0/٤5 % فسفر

0/٤ 0/٤ % پتاسیم

500 300 mg منیزيم

0/15 0/15 % سديم

0/15 0/2 % کلر

٧0 90 mg منگنز

50 25 mg روی

60 100 mg آهن

6 6 mg مس

0/3 0/3 mg يد

0/2 0/2 mg سلنیوم

5000 5000 IU A ويتامین

1200 1200 IU D ويتامین

25 12 mg E ويتامین

1 1 mg K ويتامین

٤ ٤ mg ريبوفالوين

15 10 mg اسید پانتوتنیک

20 ٤0 mg نیاسین

0/003 0/003 mg B12 ويتامین

1500 2000 mg کولین

0/15 0/3 mg بیوتین

1 1 mg فوالسین

2 2 mg تیامین

3 3 mg پريد وکسین
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شکل فیزیکی و زمان مصرف

زمان مصرفنوعنام محصول

0 تا 2٤ روزگیکرامبلاستارتر

25 تا ٤2 روزگی )کشتار(پلت دای 2رشد

-----------پلت دای 2تخم گذار

جدول توصیه مقدار مصرف خوراک در بلدرچین

میزان دان مصرفی در هفته )گرم(وزن پرنده بر حسب گرمهفته

860 ـ 16

25295

3102100

٤1٤٤110

5196115

6236125

فضاي مورد نیاز براي پرورش کبک

تعداد کبک در هر مترمربعسن )هفته(

٤100 ـ 1

950 ـ 5

1٧25 ـ 10

11دوره تخم گذاري
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دماي مورد نیاز براي پرورش کبک در سنین مختلف

ششم به بعدپنجمچهارمسومدوماولهفته

353128252219 ـ 33حرارت

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف کبک تخم گذار

شدت نور )لوکس(مدت روشنایي )ساعت(سن 

50 ـ ٧2٤20 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

100 ـ 1650دورة تخم گذاري

احتیاجات تغذیه اي کبک

جیره تولیدجیره رشدجیره پیش دانواحدمواد مغذی

252016%پروتئین خام

٧0/٧02/Kcal/kg2/802انرژی متابولیسمی

3/٧02/٧02/80%چربی

٤/503/803/20%فیبر

1/301/203/00%کلسیم

0/800/٧00/50%فسفات
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استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب برای پرورش ماهی قزل آال

درجه حرارت به سانتی گراد*
هوا

18ـ  8آب

mg/L6اکسیژن*

*

mg/l اسیدکربنیک

Co2010ـ

HCO3

CO3

m/g قلیايیAlkalinity10٤00ـ

*p.p.m سختی کل
٤00ـdh10 کربنات

mg/l 180 باقی مانده خشک درOC

mg/lپرمنگنات پتاسیم مصرف شده

mg/l خاکستر درOC                                      650600  ـ

*mg/l آهن
Fe3+> 0/01

Fe2+

mg/l                                         CL                                        > 0/003 کلر*

mg/l                              SO سولفات* −2
4                                    

> 50

mg/l کلسیم*
      Ca2+                                      16ـ٤

mg/l منیزيم
Mg 2+                                       > 15

mg/l فسفات

  PO +2
4                                                     

 mg/l پتاسیم
k +                                                                 > 5

mg/l سديم
Na 2+                                    ٧5

mg/l سولفید هیدروژن*
SH2                                        

> 1
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پی اچ* pH6/8  ـ   8/5

مس*
CU 2+                                                               0/006

0/005 <روی*

ZN 2+                                      

Pb> 0/02                                             سرب

نیترات*
NO3

> ٤00

نیتريت*
NO2

> 0/1

آمونیاک*
NH3

0/03

BOD 5 اکسیژن موردنیاز بیوشیمیايی*

COD10 اکسیژن موردنیاز شیمیايی*

g/l 15شوری*

مبانی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
ف

نیازشرحردی

3 لیتر / ثانیه / هکتارنیازآبی جبرانی1

آب شیرين کمتر از ppm 1 شوریکیفیت آب2

2ـ1 هکتاراراضی مورد نیاز استخرها و ساير ابنیه3

10 درصد از کل اراضیاراضی مورد نیاز کشت علوفه٤

6 ـ٤ تن در هکتارمیانگین تولید )تن در هکتار(5

3ـ2ضريب تبديل غذای کنسانتره کپور 6

25ـ20ضريب تبديل علوفه غذای کپور علف خوار٧

1/2ـ 0/5 تننیاز کود شیمیايی )فسفاته و نیتراته(8
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جدول استاندارد پارامترهای کیفی آب مزارع حد واسط قزل آالی رنگین کمان

ماخذمیزان مجازواحدپارامتر

بر اساس تجارب بومی1٤ـ 8سانتی گراددمای آب

٧Piper etal. ;1982 >میلی گرم در لیتراکسیژن محلول

10Piper etal. ;1982 <میلی گرم در لیتردی اکسید کربن

115Piper etal. ;1982 ـ11٤درصدفشار گاز کل

٤00Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترقلیائیت کل

٤00Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترسختی کل

ـ 6/5پی اچ  8Piper etal. ;1982

160Piper etal. ;1982ـ٤میلی گرم در لیترکلسیم

0/15Piperetal. ;1982<میلی گرم در لیترکلر

0/01Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترمنگنز

0/15Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترآهن )کل(

0/3Piper etal. ;1982ـ0/01میلی گرم در لیترفسفر

0/1Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترآلومینیم

0/05Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترروی

 3<)برای تخم(میلی گرم در لیترمواد معلق
15Piper etal. ;1982< )برای پرورش(

0/012Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترآمونیاک

0/3Piper etal. ;1982ـ0میلی گرم در لیترنیترات

0/015Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترنیتريت

0/1Piper etal. ;1982<میکروگرم در لیترسولفید هیدروژن

2 )آب سبک(میکروگرم در لیترمس
Piper etal. ;1982 ٤ـ3)آب سخت(

 0/8 ـ0/2)آب سبک(میکروگرم در لیترکادمیوم
1/8Piper etal. ;1982ـ 1/3 )آب سخت(

 2ـ1)آب سبک(میکروگرم در لیترسرب
٧Piper etal. ;1982ـ٤ )آب سخت(

6٤ـ25 )آب سبک(میکروگرم در لیترنیکل
150Piper etal. ;1982ـ110 )آب سخت(

0/1Piper etal. ;1982میکروگرم در لیترجیوه
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میزان اشباعیت اکسیژن محلول آب در دماها و ارتفاعات مختلف

ارتفاع برحسب متر

°C درجه حرارت
03006009001200150018002100240027003000

4/441312/512/111/611/210/810/4109/69/39

7/2212/111/711/210/810/510/19/79/398/78/4

7/7711/911/511/110/710/39/99/69/28/98/68/3

8/3311/811/310/910/510/29/89/49/18/88/58/2

8/8811/611/210/810/4109/79/398/78/38

9/4411/511/110/610/39/99/59/28/98/68/27/9

1011/310/910/510/19/89/498/68/317/7

7/7ـ /10/5511/210/810/4109/79/498/68/38

11/111110/610/29/99/59/28/98/58/27/47/6

11/6610/910/510/19/89/49/18/78/48/17/87/5

12/2210/810/4109/69/398/68/387/77/4

15/55109/69/38/98/68/387/77/47/16/8

18/339/49/18/88/48/17/87/57/276/76/4

21/2298/78/487/87/47/26/96/76/46/1

23/888/68/387/77/47/16/86/56/36/15/8

طبقه بندی آب از نظر سختی

mg/lit ـ  200201ـ100110ـ5556 ـ 5کربنات کلسیم   500

خیلی سختمتوسطسختی کمسبکنوع آب
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مناسب برای تکثیرو پرورش ماهی قزل آال رنگین کمان 

10ـ  ٤/5 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب تکثیر و تخم کشی 

پرورش الروبچه  و  انکوباسیون  مناسب  درجه حرارت 
12ـ  8 درجه سانتی گرادماهی

18ـ12 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب پرورش تا وزن بازاری

pH6/8/٤ ـ٤

O213ـ6 میلی گرمدر لیتر

CO2
کمتر از 21 میلی گرم در لیتر ـ مناسب 2 میلی گرم 

در لیتر

500  ـ٤00 میلی گرم در لیترسختی کل

٤32 میکروموسهدايت الکتريکی

NH3 کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترآمونیاک

NH+
تا 5 میلی گرم در لیترآمونیوم ٤

کمتر از 6 میلی گرم در لیترمواد معلق برای انکوباسیون

کمتر از 20 میلی گرم در لیترمواد معلق برای بچه ماهیان 

80  ـ52 میلی گرم در لیترکلسیم

20 میلی گرم در لیترمنیزيم

هر کدام کمتر از 0/1 میلی گرم در لیترفسفات، آهن، جیوه، روی، کادمیوم
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میزان تولید در مزارع منفرد با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات موجود 
در مزرعه

مزارع متداول پرورش قزل آال

ف
نوع استخرردی

عمق 
استخرها 

)متر(

سطح کل 
حوضچه ها 
)متر مربع(

دبی آب 
ورودی 
)لیتر در 

ثانیه(

امکانات و تجهیزات مزرعه
حداکثر 
بیوماس 

)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( مولد برق

هوادهبرق
برگشت 
آب )لیتر 
در ثانیه(

برج میکروفیلتر
هوادهی

گرد، مستطیل، 1
2500502/510هشت وجهی

گرد، مستطیل، 2
2/5500505150935ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 3
803/615  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، ٤
80615010/8٤5  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 5
100٤/820ـ2/5٧0080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 6
٧50/1001018012ـ2/5٧0080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، ٧
1506/525ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 8
٤60/1501020015ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 9
2008/535ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 10
2001022019/2٧5ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 11
25011٤5ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 12
2501225022/585ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 13
30016/565ـ2/51200250ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 1٤
3001225025100ـ2/51200250ـ2هشت وجهی
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جدول استاندارد عوامل تأثیرگذار در سیستم های مدار بسته برای پرورش ماهی قزل آال

فاکتورهای تأثیرگذار در ردیف
سیستم های مدار بسته 

مقدار مطلوب و استاندارد 
برای زندگی ماهی میلی گرم 

در لیتر

مقدار خطرناک میلی گرم 
در لیتر

1NHـ 0آمونیوم ٤ 5 )بستگی به دما و pH دارد(*3 

2NO2 ـ 0نیتريت  0/21

3NO3 ـ 0نیترات ـ  200250     500

٤pH6/5 ـ  ٧/56 ـ   8

5CO2 ـ 0 میلی متردی اکسیدکربن 12 میلی متر10 

6TSS** 10ـ0کدورت NTU***20 NTU

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیايی ٧
BOD

510 ـ 0

20 درجه سانتی گراد18ـ  5 سانتی گراد دما8

* هر چه pH باالتر مقدار تبديل آمونیوم به آمونیاک بیشتر و محیط برای زيست ماهی سمی تر می شود.
 Total Suspended Solids* *

Nephelometric Turbidity Unit * * *
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میزان تولید در مزارع نیمه مدار بسته با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

نوع استخرردیف
حجم 

استخرها 
)مترمکعب(

دبی ورودی )لیتر 
حداکثر امکانات و تجهیزات مزرعهدر ثانیه(

بیوماس 
)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( برگشت آب تازه

مولد برقآب
برج هواده برق

فیلتر فیلترهوادهی
مدیا

1
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  ٤005   8100555٤0

2
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  6008  151208850  ـ٧

3
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  25150108 ـ٧5015   8555

٤
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  100025  ٤01501199/565ـ

5
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  120035   501٧0121010/3٧0ـ

6
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  1500٤5   ٧01801311/11/580ـ٤

٧
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  180065   801901٤1313/390ـ

8
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

13/٧100ـ1002001613/5ـ  2000٧5

تبصره 1: منظور از حجم استخرها صرفاً حجم استخرهای پرورش ماهی بوده و سطوح کانال های ورودی و خروجی و استخرهای استقرار 
فیلترها )مديا فیلتر، درام فیلتر( و مديا و رسوب گیر های ورودی و خروجی مزرعه نبوده که بستگی به توپوگرافی محل احداث متفاوت می باشد. 
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 میزان تولید در استخرهای دو منظوره سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و 
تجهیزات موجود در مزرعه

ـ 7 ماه فعالیت برای پرورش  استخرهای تیپ خرد )دو منظوره کشاورزی( با چاه دارای حداکثر 8
قزل آال

ردیف
نوع 

استخر

شکل 

استخر

عمق 

استخرها 

)متر(

مساحت 

حوضچه ها 

)مترمربع(

دبی آب 

ورودی 

)لیتر در 

ثانیه(

ساعات 

جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه
مقدار 

تولید 

)تن(
برق

مولد 

برق
هواده

برج 

هوا دهی

برگشت آب 

)لیتر در 

ثانیه(

15ـ8010✓3✓✓2٤ـ1523ـ 22508مستطیلکانال1

20ـ 10015✓5✓✓2٤ـ2523ـ 2٤0015مستطیلکانال2

32ـ15022ـ120✓٧✓✓2٤ـ3523ـ60020 ـ2550مستطیلکانال3

٤5ـ1٧032ـ1٤0✓8✓✓2٤ـ٤523ـ80030 ـ2600مستطیلکانال٤

60 ـ18050ـ150✓10✓✓2٤ـ5523 ـ1000٤0ـ2800مستطیلکانال5

ـ 120055ـ2900مستطیلکانال6 80 ـ20060ـ1٧0✓12✓✓2٤ـ8023 

میزان تولید در استخرهای تیپ سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

استخرهای دو منظوره موجود با فصل کشاورزی دوره پرورش 7 ماهه ماهی قزل آال

ردیف
نوع 

استخر
شکل 
استخر

عمق 
استخرها 

)متر(

حداقل 
مساحت 
استخرها 
)مترمربع(

دبی آب 
ورودی 

)لیتر در 
ثانیه(

ساعات 
جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه

مقدار 
تولید 

)تن(

نیاز 
به 

برق

نیاز 
به 

مولد 
برق

هوا دهی
برگشت 

آب )لیتر 
در ثانیه(

1
تیپ 
يک

ـ 1205ـ580 ـ1نامنظم 1/2ـ1نداردندارد18ـ81٤ 

2ـ 15✓✓20ـ1516ـ 2008ـ2100نامنظمتیپ دو2

10ـ50٤ ـ2٤0✓✓22ـ 2218ـ ٤0015ـ2/5200ـ2منظمتیپ سه3

٤
تیپ 
چهار

15ـ8010 ـ٤60✓✓2٤ـ3020ـ50020 ـ3300ـ2/2منظم

5
تیپ 
پنج

25ـ10020ـ680✓✓2٤ـ3523ـ ٧0025ـ3٤00ـ2/2منظم

6
تیپ 
شش

٤0ـ 12025ـ8100✓✓2٤ـ٤523ـ100030ـ3/5500ـ 2/5منظم
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یک نمونه مولتی ویتامین پیشنهادی در جیرۀ غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان

واحدمیزاننام ویتامین

A واحد بین المللی *1630000ویتامین

B واحد بین المللی110000ويتامین

D واحد بین المللی88160ويتامین

K میلی گرم2/55٧ويتامین

میلی گرم88/2ويتامین بیوتن

B12 میلی گرم5/5ويتامین

میلی گرم٤20٤ويتامین فولیک اسید

میلی گرم558ويتامین نیاسین

میلی گرم161٤5ويتامین پانتوتنیگ اسید

میلی گرم٧/18ويتامین پیريدوکسین

B2 میلی گرم13/2ويتامین

B1 میلی گرم8/8ويتامین

* میکروگرم

دستورالعمل یک جیرۀ غذایی پیشنهادی مولدین قزل آالی رنگین کمان

چربیپروتئین خامدرصد در جیرهاقالم غذایی

2012/82پودر ماهی

18٧/90/36کنجاله سويا

202/20/3آرد گندم

ـ٧3/3پروتک

63/51/08پودر گوشت

53/٤0/2پودر خون

112/20/51سبوس گندم

٤ـ٤روغن

ــ3افزودنی ها

10035/38/18جمع
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مقدار و دفعات غذادهی ماهی در اوزان مختلف و دماهای متفاوت

نوع غذاپلت آغازیپلت انگشت قدپلت پروازی

500 ـ200

200ـ100

100ـ50

ـ30  50

20ـ 18

18ـ12

12ـ 8

8 ـ2

2ـ 0/5

وزن ماهی )گرم( سایز 0/5<
و اندازه

8٧6655٤321

درجه حرارتمیزان درصد غذا دهی روزانه بر حسب وزن ماهی )کیلوگرم(

0/30/٤0/50/60/٧0/٧0/80/811/82

0/60/811/11/21/51/٧1/٤1/82/6٤

0/60/91/11/21/51/822/333/٧6

0/81/11/31/51/82/12/32/83/6٤/68

0/91/21/51/81/12/٤2/83/3٤/15/٤10

1/11/51/82/12/52/93/23/8٤/66/212

1/31/٧2/12/52/93/٤2/8٤5/1٧1٤

1/51/92/52/83/22/83/٤٤/٤5/5٧/516

1/62/12/٧3/13/6٤/2٤/856818

تعداد دفعات و تعداد   10    20     30   8       8       10  2        3        5       6
غذادهی در روز

 
trout farming manual :ماخذ *
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میزان غذا دهی بر حسب طول بدن ماهی و دمای آب

دمای آب )بر حسب درجه سانتی گراد(
 4             6              8           10            12            14             16           18    

اندازه ماهی 
بر حسب 
سانتی متر

تا 23/633/96/85/85٤/9/1٧

٤ـ٧3/12/63/٧5/85/1٤/٤3/٧/٧6

6 ـ٧2/3٤/53/83/22/6/85/95/1٤

ـ ٧2/326/5/95/1٤/٤3/93/32  8

10ـ ٧8/33/83/32/82/322/5٤

12ـ٤10/٧1/٤21/٧2/23/63/22/٤

1٤ـ٤1/212/٧1/3/532/62/321

16ـ٤1/211٤/2/92/53/21/91/61

22ـ٧1/210/816/٤2/11/81/61/2

30ـ٧22/٧1/51/21/10/90/2/11/91

باالی ٧0/60/530/٤1/210/80/1/61

مولدين٤/٧0/60/50/110/90/80
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احتیاجات انرژی )پایه و تولید( آبزیان پرورشی

انرژی قابل هضم )DE(انرژی متابولیکی )ME(نوع آبزی پرورشیردیف

ماهی کپور معمولی1
Cyprinnus caripio. L.

)Kcal / kg( 3000ـ2800
)Kj / kg( 12500ـ11٧00

)Kcal / kg( 3500ـ3300
)Kj / kg( 1٤600ـ13٤00

ماهی کپور2
Grass Carp

)Kcal / kg( 2900ـ2800
)Kj / kg( 12100ـ11٧00

)Kcal / kg( 3٤00ـ3200
)Kj / kg( 1٤200ـ13٤00

ماهی قزل آال رنگین کمان3
Raninbow trout

)Kcal / kg( 3200ـ3000
)Kj / kg( 13٤00ـ12500

)Kcal / kg( 3800ـ3500
)Kj / kg( 15900ـ1٤600

میگو٤
Shrimp

)Kcal / kg( 3100ـ2900
)Kj / kg( 13000ـ12100

)Kcal / kg( 3٧00ـ330
)Kj / kg( 15٤00ـ1٤200

میزان پروتئین مورد نیاز ماهی قزل آال در مقاطع مختلف وزنی 

میزان پروتئین شماره غذانوع غذاردیف
)درصد(

میانگین وزن 
ماهی )گرم(

پیش آغازين )0( 1
)Prestarter(

SFT )0(50 ـ 0/٤ـ520 

2)Starter 1( 1 آغازينSFT )1(٤8 ـ 1ـ٤/500 

3)Starter 2( 2 آغازينSFT )2(2/5ـ٤81ـ٤٧

٤)Starter 3( 3 آغازينSFT )3(٤6 ـ ٤٧2/5ـ  5

5)Grower 1( 1 رشدFFT )1(٤5 10ـ ٤65ـ

6)Grower 2( 2 رشدFFT )2(20ـ٤510ـ٤٤

٧)Grower 3( 3 رشدFFT )3(٤350 ـ٤٤20ـ

8 )finisher 1( 1 پايانیGFT )1(٤1100ـ٤250ـ

9)finisher 2( 2 پايانیGFT )2(٤0250ـ٤1100ـ

10)finisher 3( 3 پايانیGFT )3(38 ٤00ـ39250ـ

11)Pre B( پیش مولدBFT )0(٤2900ـ٤3٤00ـ

12)B1( 1 مولدBFT )1(1٤00ـ٤5900ـ٤٤

13)B2( 2 مولدBFT )2(٤5 3000ـ٤61٤00ـ
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میزان )درصد( پروتئین مورد نیاز کپور ماهیان در مقاطع مختلف وزنی

بچه ماهی بچه ماهیگونه
انگشت قد

بچه ماهی 
ماهی مولدماهی پروارینورس

)50 به باال( )50 ـ10( گرم)10ـ 5( گرم)0/5ـ0( گرم
گرم

)1000 به باال( 
گرم

3٧ـ3236ـ 3628ـ 3935ـ٤23٧ـ٤0کپور معمولی

35ـ2832ـ 3125ـ3530ـ٤032ـ 38کپور علف خوار

احتیاجات اسیدهای آمینه آبزیان پرورشی )بر حسب درصد پروتئین جیره(

ماهی قزل آالی ماهی کپورنوع اسید آمینهردیف
رنگین کمان

1)Arg( 3/8ـ٤/23/5ـ٤آرژانتین

2)His( 1/٧ـ 2/11/6ـ2هیستیدن

3)IIe( 2/5ـ2/32/٤ـ2/1ايزولوسین

٤)Leu( ٤/5ـ3/5٤/٤ـ3/3لوسین

5)Lys( 5/٤ ـ5/٧5/3 ـ5/٤لیزين

6)Met( 2/2ـ3/19/1ـ3متیونین

٧)Phe( 3/5ـ6/53/2 ـ6/٤فنیل آالنین

8)Ter( ٤/5ـ3/8٤/3ـ3/2ترئونین

9)Trp( 0/٧ـ 0/80/5ـ 0/6تريپتوفان

10)Val( 3/٤ـ3/53/2ـ3/٤والین
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مکمل ویتامینی پیشنهادی مخصوص آبزیان پرورشی

قزل آالی عالمت اختصارینام ویتامینردیف
کپور معمولیرنگین کمان

)V. A1200000 )IU(1000000 )IUرتینول1

)V. D3150000 )IU(125000 )IUکولکسیفرول2

)V.E1000 )mg(5000 )mgتوکوفرول3

)V. K3٤00 )mg(300 )mgمناديون٤

)V. B11000 )mg(800 )mgتیامین5

)V. B21500 )mg(1500 )mgريبوفالوين6

)V. B6٤000 )mg(3000 )mgپیريدوکسین٧

)mg( ٧000)V. B121٤000 )mgکوباالمین8

)V. B36000 )mg(6000 )mgاسید پنتوتنیک9

)V. H200 )mg(100 )mgبیوتین10

)mg(3 )mg( V. PP٤نیاسین11

)V. Bc100 )mg(50 )mgاسید فولیک12

)mg( ٤0000)mg( 80000ـکولین13

)mg(15000 )mg( 20000ـاينوزيتول1٤

)V. C12500 )mg(12000 )mgاسید آسکوربیک15

ـ)mg( 1خالصآنتی بیوتیک رشد16

تا صد در صدتا صد در صدـمواد کاربر1٧
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احتیاجات مواد معدنی آبزیان پرورشی

واحد و عالمت نام عنصر معدنی
کپور معمولیقزل آالی رنگین کماناختصاری

0/٤ـ 0/٧0/28ـ Ca )%(0/5 کلسیم

0/8ـ0/٧30/٧ـ٧/P )%(0فسفر قابل جذب

0/06ـ 0/060/05ـ Mg )%(0/05منیزيم

0/3ـ0/٧30/1ـ٤/Na )%(0سديم

0/٤ـ1/020/2ـK )%(0/3پتاسیم

0/5ـ0/680/3ـ S )%(0/5گوگرد

0/5ـ0/٧٤0/1ـ٤/Cl )%(0کلر

160ـ100150ـFe )mg / kg(50آهن

٤ـ51 ـ٤)Cu )mg / kgمس

13ـ5012 ـMn )mg / kg(30منگنز

ـ10ـ Co )mg / kg(5کبالت

100ـ٤030ـZn )mg / kg(30روی

ـ250ـI )mg / kg(150يد

ـ0/٤ـSe )mg / kg(0/1سلنیوم
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مواد اولیه ای که برای تأمین مواد معدنی به غذا افزوده می شود. 

مواد اولیه مورد استفادهماده معدنیردیف

1)Ca( کربنات کلسیم، منو فسفات کلسیم، دی فسفات کلسیم، کلسیم
الکتات کلسیم

2)P( منو فسفات سديم، منو فسفات کلسیم، منو فسفات پتاسیم فسفر
و دی فسفات کلسیم

3)Mg( کربنات منیزيم، سولفات منیزيممنیزيم

٤)Na( سديم)کلريد سديم )نمک طعام

5)K( کلريد پتاسیم، فسفات پتاسیمپتاسیم

6)Zn( اکسید رویروی ،]Zn )So٧)٤ H2o[ سولفات روی

٧)Cu( اکسید مسمس ،]Cu )So٤(5 H2o[ سولفات مس

8)Mn( اکسید منگنزمنگنز ،]Mn )So٤( H2o[ سولفات منگنز

9)Fe( گلوکونات آهن ،)Fe )So٧)٤ H2o( سولفات آهن دو ظرفیتی
آهن دو ظرفیتی، کربنات آهن دو ظرفیتی، اکسید فريک

10)I( يديد پتاسیم، يدات پتاسیم، يديد دی آمین هیدرواتیلن يد
)برای میگو(

11)Se( سلنیت سديمسلنیوم

12)Co( کلريد کبالت، سولفات کبالتکبالت

طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

9٤2٧19399305ـ 6

1232606٧822٤1ـ 9

1525/5٤55062/5182/5ـ12
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تعیین مقدار غذای مورد نیاز ماهی قزل آالی رنگین کمان

180 به 
بعد

130 تا 
180

90 تا 
130

60 تا 
90

٤0 تا 
60

25 تا 
٤0

12 تا 
1/5 5 تا 2512

تا 5
0/2 تا 
1/5

وزن 
ماهی

25 به 
بعد

22/5 تا 
25

20 تا 
22/5

1٧/5 تا 
20

15 تا 
1٧/5

12/5 تا 
15

10 تا 
12/5

٧/5 تا 
10

5 تا 
٧/5

 2/5
تا 5

طول 
ماهی 
cm

0/٧0/٧0/80/91/11/31/62/22/93/66°c

0/٧0/80/911/21/٤1/٧2/33/13/9٧°c

0/٧0/80/91/11/31/51/82/53/3٤/28°c

0/80/911/21/٤1/622/٧3/6٤/59°c

0/911/11/31/51/٧2/22/93/9٤/910°c

11/11/21/٤1/61/82/٤3/2٤/35/311°c

1/11/11/31/51/٧22/63/5٤/٧5/٧12°c

1/11/21/٤1/61/82/22/83/856/113°c

1/21/31/51/822/٤3٤/15/٤6/61٤°c

1/31/٤1/622/22/63/2٤/٤5/8٧/215°c

1/٤1/51/٧2/22/٤2/83/٤٤/86/3٧/816°c

1/51/61/82/32/533/65/26/88/31٧°c

1/61/٧1/92/٤2/63/23/85/5٧/28/٧18°c

طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

9٤2٧19399305ـ 6

1232606٧822٤1ـ 9

1525/5٤55062/5182/5ـ12
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میزان غذای مورد نیاز روزانه کپور معمولی )بر حسب درصد وزنی ماهی(

میزان غذا )درصد وزن وزن ماهی )گرم(
میزان غذا ) درصد وزن ماهی )گرم(ماهی(

وزن ماهی(

350٤/٤ـ1٤0301ـ 0/5

٤00٤ـ2/530351ـ 1/5

٤503/٤ـ520٤01 ـ3

5003/2 ـ1015٤51ـ 6

5502/8 ـ2011501ـ11

6002/5 ـ3510551ـ21

ـ 36 6502/3 ـ509/5601 

٧00ـ٧09651ـ51

٧501/9ـ1008٧01ـ٧1

8001/٧ ـ150٧٧51ـ101

10001/55ـ2006801ـ151

12001/٤5ـ2505/91001ـ201

15001/3ـ300٤/91201ـ251
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ترکیب گله

شیری،  )گاو  دام  ترکیب  ابتدا  در  است  الزم  حذف  و  تلفات  گوساله گیری،  ضريب  به  توجه  با 
گاوخشک، تلیسه، گوساله نر، گوساله ماده( در سال های مختلف مشخص گردد لذا با فرض اجرای 
طرح گاوداری شیری 100 رأس صورت وضعیت دام در سال های مختلف به شرح جدول زير 

بود. خواهد 
صورت وضعیت تغییرات دام

سال
1234شرح

ضرايب فنی )درصد(
درصد گوساله گیری

درصد تلفات
درصد حذف

80
٤
15

80
٤
20

80
٤
20

80
٤
20

ترکیب گله )سر(

گاو شیری
گاو شیری قابل بهره برداری

گوساله ماده 
گوساله نر

تلیسه
گاو نر

100
98
٤0
٤0
ـ
2

82
80
32
33
٤0
2

100
98
٤0
٤0
32
2

100
98
٤0
٤0
٤0
2

گاو شیریتلفات )سر(
تلیسه 

٤
ـ

3
2

٤
1

٤
2

گاو شیریخريد )سر(
گاو نر

100
2

ـ
1

ـ
1

ـ
1

فروش )سر(

گاو شیری حذفی
تلیسه

گوساله نر
گاو

1٤
ـ
٤0
ـ

16
1
33
1

19
8
٤0
1

19
15
٤0
1
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 ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی )اصیل( به ازای هر رأس دام مولد

ترکیب گله و تأسیسات مورد نیازردیف
مساحت مورد نیاز )متر مربع(

غیر مسقفمسقف
5/٧011/٤0گاو شیرده و خشک1
1/0٤2/08تلیسه آبستن2
0/8٤1/68تلقیح شده و آماده تلقیح3
1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ 6 ماهه٤
0/320/6٤گوساله نر و ماده 6 ـ3 ماهه5
0/1٧0/19گوساله نر و ماده کمتر از 3 ماه6
0/٧٧0/8٤محل انتظار زايش و زايشگاه٧
0/٤00/80گوساله نر پرواری8
0/160/32جوانه نر داشتی9
1/361/00شیر دوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش10
ـ0/٤8درمانگاه11
ـ2/00انبار کنسانتره12
ـ2/٧0هانگار علوفه13
3/60ـسیلو1٤
ـ0/٤0هانگار ماشین آالت15
ـ0/30دفتر مديريت16
ـ1/20خانه کارگری1٧
ـ0/09اتاق نگهبانی18
18/982٤/65جمع کل زير بنا19

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پروار بندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته( به ازای هر رأس دام

تأسیسات مورد ردیف
نیاز

واحد نیمه صنعتی )آمیخته(واحد صنعتی )اصیل(

مسقف 
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

مسقف
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

3٤/523جايگاه گوساله نر1

ـ0/5ـ0/8انبار کنسانتره2

ـ0/2ـ0/3هانگار علوفه3

1/2ـ1/8ـسیلو٤

ـ0/3ـ0/٤خانه کارگری5

٤/56/33٤/2جمع کل زير بنا6
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آخور

به منظور جلوگیری از قرار گرفتن پاهای جلويی گوساله در بیرون جايگاه بهتر است 20 سانتی متر 
فاصله  بايد  و خوراک  آب  گرفتن سطل شیر،  قرار  در محل  نباشد.  نرده ای  درب جلويی  پايین 
نرده ها بیش از 10 سانتی متر باشد تا گوساله قادر به خوردن شیر، آب و خوراک باشد. ابعاد فضای 

آبخوری و تغذيه در جدول 2ـ  5 آورده شده است.

ابعاد فضای آبخوری و تغذیه در باکس انفرادی

باالی 60 کیلوگرمزیر 60 کیلوگرموزن گوساله )کیلوگرم(

)cm( 1920پهنای دريچه تغذيه

)cm( 2830ارتفاع دريچه تغذيه

6 لیتر6 لیترحداقل حجم غذاخوری )لیتر(

٤55ارتفاع لبه باالی سطل از کف باکس 

)cm( ٧080ارتفاع سطل پستانک دار يا سر پستانک مصنوعی از کف باکس

)cm( 8090حداکثر ارتفاع کف علوفه خوران از کف باکس

دامنه طبیعی دما، ضربان قلب و تعداد تنفس برای سنین مختلف گاو

تعداد تنفس 
)در دقیقه(

تعداد ضربان قلب
)در دقیقه(

دما
)درجه سانتی گراد(

تازه متولد شده٤0ـ 5613038/5

1 ماهگی39/٧ـ 5010538/5

3 ماهگی39/٧ـ ٤09938/5

6 ماهگی39/٧ـ309638/3

1 سالگی39/٧ـ 5/18803٧

گاوها39/٤ـ2/1٤803٧
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طول آخور مورد نیاز گاو در سنین مختلف

طول آخور برای هر رأس دام )سانتی متر(سن )ماه(

50   ـ10٤0ـ3

60   ـ1850ـ10

65   ـ2٤60ـ  18

80   ـ2٤٧0>

آبخوری موردنیاز گاو برحسب وزن دام 

100200300400500600700وزن دام )کیلوگرم(

از  کاسه ای  آبخوری  بااليی  لبه  ارتفاع  حداکثر 
)متر( گاو  ايستادن  0/50/50/60/60/٧0/٧0/٧محل 

و  باز  جايگاه  در  کاسه  هر  ازای  به  گاو  تعداد 
استال 101088666فری 

201٧1312111010تعداد گاو به ازای هر متر آبشخور

حداکثر ارتفاع لبه بااليی آبشخور از محل ايستادن 
0/60/٧0/80/80/90/90/9گاو )متر(

0/٤0/٤0/٤0/٤0/50/50/5پهنای پاگرد )متر(

0/150/150/150/200/20/20/2ارتفاع پاگرد )متر(
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آبخوری در سیستم جایگاه باز و فری استال

ابعاد توصیه شده فری استال و راهروها برای گوساله و دام های جوان در نشریات مختلف

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور دانمارک(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1000/61/3

1500/6٧1/52

2000/٧31/65

3000/81/8٤

مقابل ديوار 1/98

مقابل فری استال ٤000/881/9

مقابل ديوار 2/2

مقابل فری استال 1/12/1ـ5001

anonym 1999 :منبع

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور آمريکا(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1500/٧51/55

2000/٧51/55

1/85 ـ ٧5/3000/951

٤001/٧01/98

5001/٧01/98

anonym 1999 :منبع

پهنای راهروها )توصیه کشور دانمارک(

100150200300٤00500وزن حیوان )کیلوگرم(

1/٧51/952/052/22/٤52/٧5راهرو تغذيه )متر(

1/٧51/952راهرو بین دو رديف فری استايل )متر(

anonym 1999 :منبع
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2/2

0/5 0/51/2

شکل حوضچه ضدعفونی سم

با توجه به اينکه بسته به شرايط وزنی و تولید شیر و دسترسی به مواد اولیه تشکیل دهنده غذای 
دام جیره های متفاوتی را می توان برای دام تعیین نمود. جداول زير می تواند راهنمای خوبی برای 

تصمیم گیری درباره نوع جیره غذايی دام باشد:
درصد ماده خشک مورد نیاز دام نسبت به وزن زنده آن

تولید شیر )با 4% چربی(
)کیلوگرم(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

400500600700800

درصددرصددرصددرصددرصد10

152/٧2/٤2/222/9

203/22/82/62/32/2

253/63/22/92/62/٤

30٤3/53/22/92/٧

35٤/٤3/93/53/22/9

٤05٤/23/٧3/٤3/1

٤55/5٤/6٤3/63/3

5٤/٤3/83/5ـ50

5/٤٤/٧٤/13/٧ـ55

5٤/٤٤ــ60

5/٤٤/8٤/3ــ

طول حوضچه شست وشو بايد حداقل 2/2 متر باشد و يک سطح شیب دار انتهای حوضچه به طول 
0/5 متر ايجاد شود.

حوضچة آب محلول ضدعفونی  عمق حوضچه 15 سانتی متر        

حداقل عمق محلول 10 سانتی متر
)متر(  )متر(  )متر(  

)متر(  
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احتیاجات غذایی روزانه گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

٤00/200/50/1100/1000/90/٤0/52/21/٧٤/21/٧265

٤50/300/60/1350/1201/10/50/63/22/5٤/81/9300

550/٤01/20/1800/1٤51/30/60/9٤/53/55/82/3360

٧50/٧52/10/3300/2٤51/50/91/59/1٧٧/93/2٤95

1000/٧52/90/3٧00/26021/1210/98/٤11٤660

1500/٧5٤/10/٤350/2953/11/52/٧1512166990

2000/٧55/30/5000/330٤/11/83/٤181٤2181320

ـ82/2٤21162610/٧56/50/5٧00/365٤/2500

ـ52٤183213/50/6٤00/3955/62/5٤/٧5٧/3000

ـ925193٧15/٤306/22/8٤/٧150/٤0/٧58/3500

ـ٤656/93/15/22620٤21٧/٧59/30/8000/٤000

ـ53/15/32٧21٤819/٤95٧/٧09/50/8850/٤500

ـ5000/609/50/9350/5058/12/95/32٧215321

ـ٧2526205823/٤٧58/٤08/90/9150/5500

ـ32٤186٤26/٧٤/٤059/30/6000/158/60/8100
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نیازهای غذایی گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/٤0/0900/0800/80/30/٤1/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/62/32/52/٧1/5230

500/51/20/2150/16010/90/9٤/93/85/32/1330

٧50/551/٧0/2٧50/1901/511/2٧5/٤٧/93/2٤95

1000/552/٤0/3300/210
1
21/11/69٧11٤660

1500/553/60/3900/2٤53/٧1/32/3129166990

2000/55٤/80/٤650/280٤/11/62/915112181320

ـ81/93/51٧132610/2500/556/10/5500/320٤

ـ3000/56/80/5900/3305/623/8191٤3213

ـ٧191٤3٧15/3500/356/60/5850/3156/21/53

ـ٧3/6191٤٤21٧/٤0/5550/2906/90/٤000/156

ـ٤191٤٤819/50/53/٤500/056/10/5800/290٧
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

٤00/20/50/1100/1000/90/٤0/52/21/٧٤/21/٧265

٤50/30/60/1350/1201/10/50/63/22/5٤/81/9300

550/٤1/20/1800/1٤51/30/60/9٤/53/55/82/3360

٧50/82/10/3٤50/2551/611/59/٧٧/5٧/93/2٤95

10013/20/٤550/3202/11/32/2131011٤660

1501٤/50/5200/3553/21/83181٤166990

20015/90/5950/390٤/52/23/821162181320

ـ52٤182610/٧٤/٤3062/30/6٧00/2501٧

ـ235/22٧203213/٤65٧/٧٤50/٧0/301018

ـ٤5/929223٧15/350110/20/8300/5008/13

ـ٤00111/80/9300/5٤093/86/63023٤21٧

ـ1٧3023٤819/٤50112/51/0550/5909/8٤

ـ330235321/5000/9131/1100/61010/6٤٧

ـ٤3/8٧/٧30235823/5500/813/81/1600/62511

ـ٧13/80/1900/63012/13/5٧/٧30236٤26/6000

ـ630236928/6500/613/61/2200/63512/93/2٧

ـ53023٧٤30/٤01/2350/63013/62/8٧/٧000/513

ـ٤13/21/2٤00/6201٤/٤2/3٧/٤3023٧932/٧500

ـ13023853٤/٤٧/٧1/1650/5٧019/11/8000/2512

ـ٧0/66/830239036/8500/112/11/0600/51015
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

المللی( ویتامین D )واحد بین 

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/٤0/0900/0800/80/30/٤1/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/63/22/53/٧1/5230

500/651/٤0/2650/20011/116/555/32/1330

٧50/٧520/3٤50/2٤01/51/31/٤8/٤6/5٧/93/2٤95

1000/٧52/80/3900/2552/11/61/911811٤660

1500/٧5٤/30/٤600/2953/1٧/92/٧1511166990

2000/٧55/٧0/5300/330٤/52/33/٤181٤2181320

ـ٧٤21162610/٧5٧0/6100/36562/2500

ـ6231٧3213/23/1٤/٧58/20/6800/395٧/3000

ـ٤5/22٤183٧15/٤308/13/٧600/٧59/30/3500

ـ٧2519٤21٧/٤508/93/65/٧10/20/8200/٤000

ـ٤659/83/35/82620٤819/٤0/8٧50/٤500/6015

ـ٤5510/62/35/626205321/٤0100/8880/5000

ـ٤5/625195823/٤1/٤2011/5500/35100/8٤50

ـ6000/109/80/8000/38512/10/65/52٤186٤26
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احتیاجات غذایی روزانه )نگهداری( گاوهای نر بالغ مورد استفاده در اصالح نژاد

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

ـ٤/620155321ـ8/30/6٤00/3009/5ـ500

ـ5/٤221٧6٤26ـ9/60/٧350/3٤510/8ـ600

ـ6/12519٧٤30ـ10/90/8300/39012/3ـ٧00

ـ6/٧2٧21853٤ـ120/9150/٤3013/9ـ800

ـ٧/330239538ـ13/210/٤٧015/2ـ900

ـ٧/93225106٤2ـ1٤/11/0٧50/50516/9ـ1000

ـ8/٤352٧10٧٤٧ـ15/11/1600/5٤518/2ـ1100

ـ9382912٧51ـ16/11/2350/58019/5ـ1200

ـ9/6٤03113855ـ1٧/11/3100/61520/٧ـ1300

ـ10/1٤3331٤859ـ18/11/3800/65021/9ـ1٤00
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وزن زنده دام )کیلوگرم(

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

هضم  پروتئین قابل 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

احتیاج نگهداری گاوهای شیرده بالغ
35050/٤860/2206/92/81٤113٧19
٤005/50/5210/2٤5٧/63/11٧13٤21٧
٤5060/5850/2٧58/33/٤181٤٤819
5006/50/6380/30093/٧20155321
550٧0/6910/3259/6٤21165823
600٧/50/٧3٤0/3٤510/3٤/2221٧6٤26
65080/٧٧60/36510/6٤/523186928
٧008/50/8300/39011/6٤/82519٧٤30

احتیاج نگهداری و آبستنی )دو ماه آبستنی(

3506/٤0/5٧00/3158/٧3/621166٧2٧
٤00٧/20/6500/3559/٧٤2318٧630
٤50٧/90/٧300/٤0010/٧٤/٤2620863٤
5008/60/٧800/٤3011/6٤/829229538
5509/30/8500/٤6512/65/2312٤105٤2
600100/9100/50013/55/63٤2611٤٤6
65010/60/9600/5301٤/٤6362812٤50
٧0011/310/55515/36/3393013353

درصد 
احتیاج غذایی برای تولید یک کیلو شیر با درصد چربی متفاوتچربی

ــ0/0660/0٤20/590/2552/٤1/٧ـ2/5

ــ0/0٧00/0٤50/6٤0/2802/51/8ـ3

ــ0/0٧٤0/0٤80/690/3052/61/9ـ3/5

ــ0/0٧80/0510/٧٤0/3302/٧2ـ٤

ــ0/0820/05٤0/٧80/3552/82/1ـ5/٤

ــ0/0860/0560/830/3802/92/2ـ5

احتیاجات روزانه گاوهای شیرده )نژاد شیری(
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جدول خوراک مصرفی ساالنه يک رأس از ترکیب گله گاو شیری اصیل )متوسط وزن گاو شیری 
550 کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر 5000 کیلوگرم با چربی 3/5 درصد( به شرح زير است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ220066001600گاو شیری 

ـ16003300٧00تلیسه از يک تا دو سالگی

٧501500٤00٧0گوساله ماده از تولد تا يک سالگی

٧5021001100٧0گوساله نر از تولد تا وزن ٤00 کیلوگرم

ـ300036001000گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه يک رأس از ترکیب گله گاو شیری )متوسط وزن گاو شیری ٤50 
کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر ٤500 کیلوگرم با ٤ درصد چربی( به شرح زير است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ20005٤001٧00گاو شیری 

ـ12502٧00٧00تلیسه از يک تا دو سالگی

550120035050گوساله ماده از تولد تا يک سالگی

6501800100050گوساله نر از تولد تا وزن ٤00 کیلوگرم

ـ2٧003000850گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک رأس از ترکیب گله گاو شیری با توجه به میزان شیردهی

شرح
مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای یک رأس )کیلوگرم(

کنسانترهسیلوی ذرتیونجه خشک

280053001٤00گاو شیری با تولید ٤000 کیلوگرم شیر در سال

29005٤001٧00گاو شیری با تولید 5000 کیلوگرم شیر در سال

280058002100گاو شیری با تولید 6000 کیلوگرم شیر در سال

2٧0061002500گاو شیری با تولید ٧000 کیلوگرم شیر در سال

2٧0058003000گاو شیری با تولید 8000 کیلوگرم شیر در سال

250060003500گاو شیری با تولید 9000 کیلوگرم شیر در سال
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2٤005٤00٤200گاو شیری با تولید 10000 کیلوگرم شیر در سال

600900500گوساله ماده *

600900500گوساله نر *

25003٤00500تلیسه

* عالوه بر علوفه ذکر شده در جدول فوق، به ازای هر رأس گوساله ماده / نر مقدار 300 کیلوگرم شیر )برای 
مصرف تا دو ماهگی( در نظر گرفته می شود.

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک واحد دام مولد )شامل گاو شیری، گوساله و تلیسه مربوط به 
آن( با توجه به میزان شیردهی

مقدار شیر ساالنه گاو مواد 
)کیلوگرم(

مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای 
ترکیب کنسانتره )درصد(یک واحد دام مولد )کیلوگرم(*

ک
ش

یونجه خ

ت
سیلوی ذر

سانتره
کن

جو

س گندم
سبو

کنجاله پنبه

ف
پودر صد

ها مکمل و ویتامین 

ک
نم

61ـ٤000٤300٧٤00200038٤96

51ـ5000٤٤00٧500230039٤٧8

51ـ6000٤300٧9002٧00٤53613

51ـ٧000٤20082003100٤53316

٤1ـ8000٤200٧90036005٧2018

9000٤0008100٤1005618201٤1

100003900٧500٤800611٤20131

* مقدار مصرف شیر توسط گوساله ها به ازای يک رأس گاو مولد در سال 2٤0 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.
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مصرف مادۀ خشک گاوهای شیری )درصد وزن بدن(

%4 FCM وزن بدنتولید شیر با

400600800         )کیلوگرم(

102/٧2/21/9

203/62/92/٤

30٤/٤3/52/9

٤05/5٤3/3

٤/٧3/٧ـ50

5/٤٤/3ـ60

ترکیب یک شروع کننده برای گوساله بر اساس مادۀ خشک

حداقل مقدارماده غذایی

% 18 ـ 16پروتئین

TDN٧5 %

% 2چربی

% 5الیاف خام

% 0/٧کلسیم

% 0/5فسفر

A 1136ويتامین IU/Kg

D 11٤ويتامین IU/Kg

E 1/1ويتامین IU/Kg
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ضایعات ماده خشک پیش بینی شده برای علوفه لگومینهـ  گراس در زمان برداشت، انبار و تغذیه

روش
ضایعات ماده خشک 

برداشت
)%(

انبار
)%(

تغذیه
)%(

جمع 
)%(

پرس معمولی علوفه

32/645/241/8بارندگی شده

253/85/234متوسط

17/43/65/226/2بارندگی نشده

13/41/85/220/4در سوله خشک شده

پرس های کروی بزرگ

2514/215/354/5در مزرعه خشک شده

1510/75/531/2با اسید خشک شده

درصد رطوبت سیلو

70221/21134/2 به باال

69510/11126/1 ـ60

11/58/21130/7زیر 60

تخمین مقدار رطوبت علوفه

وضعیتمقدار رطوبت )%(

با فشار دادن، مقداری آب از سیلو خارج می شود. بیش از 70 

آب خارج نمی شود ولی سیلو به صورت گلوله در می آید. 70ـ60

بعد از فشار، گلوله به تدریج باز می شود.60  ـ50

سیلو بعد از فشار کاماًل باز می شود و به صورت گلوله نمی ماند.50  ـ40

حتی با فشار زیاد آبی از سیلو خارج نمی شود و صدای خشک برگ ها شروع می شود.40ـ30

علوفه خش خش می کند و به سختی می توان آنها را گلوله کرد.30ـ20

برگ ها خرد می شوند.کمتر از 20
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احتیاجات سالیانه علوفه )تن خوراک مرطوب در سال( گاو شیری )با 5900 کیلو شیر و 3/5 
درصد چربی1(

مقدار علوفه )کیلوگرم در روز(

2٧/320/513/66/80سیلوی ذرت:تولید شیر

02/35/58/210/5علوفه يونجه:)کیلوگرم(

ــ12/69/86/13/1سیلوی ذرت 8182

1/13/53/6٤/8ــعلوفه يونجه

ــ12/910/16/23/2سیلوی ذرت6818

1/12/63/85/1ــعلوفه سونجه

ــ13/610/66/٧3/3سیلوی ذرت 5909

1/22/٧٤/05/3ــعلوفه يونجه

1ـ سیلوی ذرت حاوی 35% ماده خشک و يونجه حاوی 86% ماده خشک بود. مقدار همه خوراک ها بر اساس 
ماده خشک نبوده و شامل گاوهای خشک و ضايعات غذايی می باشد.

برنامة پیشگیری واکسیناسیون در پرورش گاو

سنبیماری

IBR, BVD, and Pl- 3از تولد تا دو ماهگی

Rco, corona virus, E coil

scours vaccine Johneʼs

6Bruccellosis  ـ2 ماهگی

IBR and Pl-3 pastcurclla 6  ـ٤ ماهگی

and Heamophilus somus Pncumonia Blacheg

8IBR and BVD  ـ6 ماهگی

13Leptospirosis IBR, BVD and Pl-3 Vibriosis ماهگی )2 ماه قبل از جفت گیری(
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میزان کود تولید شده به وسیله دام ها و ویژگی های کود آنها

مواد مغذی کود )گرم در روز(کل کود تولیدی روزانه

وزن دام نوع دام
Kg

متر مکعب 
در روز

لیتر در 
روز

درصد آب 
کود

کیلوگرم در 
روز

NP2O5K2O

680/26/6٤895/٧٧22/68٤/5318/12تلیسه

1130/3311/٤٧899/6336/2٤9/0631/٧1

2260/6522/18919/25٤8/٧222/656٧/95

٤081/1٧39/٧88833/٤31٤٤/96٤5/3113/25گاو خشک

٤531/3٤٤/23883٧/15163/08٤9/83126/8٤

5٤31/5653/188٤٤/5819٤/٧963/٤21٤9/٤9

63٤1/8261/928852226/5٧2/٤81٧6/6٧

٤081/1٧39/٧88832/6185/٧363/3٤126/8٤گاو شیری

٤531/3٤٤/238836/2٤203/85٧2/٤81٤0/٤3

5٤31/5653/188٤3/52٤٤/6286/0٧1٧2/1٤

63٤1/8261/928850/٧٤285/3999/66199/32

انبار کود مورد نیاز برای هر گاو در هر روز

کود تولید شده لیتر نوع دام
متر مکعب

انبار کود مایع لیتر متر 
مکعب

انبار کود خشک لیتر 
متر مکعب

5/٤0/005٤5/٤0/005٤گوساله 3ـ0 ماهه

٧/10/00٧19/90/0099گوساله 6  ـ3 ماهه

1٤/20/01٤219/80/01981٧0/1699تلیسه 15ـ6 ماهه

21/20/021231/10/031222/60/22٧تلیسه 2٤ـ  15 ماهه

ــ٤5/30/0٤5362/30/0623گاو شیری ٤50 کیلوگرمی

56/60/056٧ــــجايگاه باز )بستری(

56/90/0٧8٤8/10/0٤82ــجايگاه فری استال 

50/90/051ــــجايگاه بسته
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تفاوت ترکیب با آغوز گاو 

آغوز ماده مغذیردیف
)درصد(

شیر 
آغوز ماده مغذیردیف)درصد(

)درصد(
شیر 

)درصد(

٤/٧62/80کازئین28/3012/865ماده خشک1

خاکستر )مواد 2
1/50/5٤آلبومین1/580/٧26معدنی(

150گلوبولین12٤٧چربی3

21/323/33پروتئین2/5٤/808الکتوز٤

سالن شیردوشی   

سطح توزیع کود  

 مخزن ذخیره مایع با 
سیفون خودکار

 مخزن تصفیه

 شیب

 شیب

 2% شیب

سوراخ های لوله



202

زمان الزم )ثانیه( برای شماره گذاری با الکل ـ یخ خشک و ازت مایع در گاوهای شیری، 
گوشتی و اسب

الف( با استفاده از الکل و یخ خشک

گاو گوشتیگاو شیریسن

1015تولد تا يک ماه

21520 تا 3 ماه

٤2025 تا 8 ماه

92530 تا 18 ماه

3035بیشتر از 18 ماه

ب( با استفاده از ازت مایع با دمای 196- درجه سانتی گراد

گاو گوشتیگاو شیریسن

510تولد تا يک ماه 

2٧12 تا 5 ماه

61015 تا 9 ماه

10121٧ تا 12 ماه

131520 تا 18 ماه

2525بیشتر از 18 ماه
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تأثیر خأل، تعداد  نبض های پولساتور و نسبت پولساتور بر  میزان های جریان شیر و پس دوشی با ماشین

متغیر
مدت زمان دوشش 
قبل از پس دوشی با 

ماشین )دقیقه(

مدت زمان پس دوشی 
با ماشین )دقیقه(

میزان حداکثر جریان 
)کیلوگرم(

خأل
Kpaاينچ جیوه

12٤0٤0/63/٧
186030/8٤/9
2٤802/81/6٤/8

میزان پولساتور
٤03/٤1/1٤/٤
803/31٤/5
12031/1٤/٤

نسبت پولساتور
1:13/50/9٤/3
1:331/2٤/9

دوشش در سالن های متفاوت و مدت زمان های مختلف دوشش
مدت زمان دوشش1

6 ساعت4 ساعت3 ساعتتعداد گاوها در ساعتنوع سالن 
هرینگ بون
٤080110190چهار جفتی
6511٤1٧9293شش جفتی

8٧1522183٧0ده جفتی
ترای گون

6811918٧289با 12 جايگاه
8٤1٤٧21035٧با 16 جايگاه
8815٤2103٧٤با 18 جايگاه

پلی گون 
9٤165235٤00با 16 جايگاه
1091912٧3٤36با 2٤ جايگاه

1552333٤9581با 32 جايگاه2
سالن با ورودی کناری

٤59012٤203دوجفتی
5611215٤252سه جفتی

1ـ زمان مورد نیاز برای هر دوشش شامل يک ساعت برای آماده سازی و تمیز کردن و 15 دقیقه برای تعويض 
هر 100 گاو.

2ـ دو کارگر در سالن
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)cm( براساس محیط دور سینه )kg( جدول محاسبه وزن بدن گاو

)kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm(
1202256٧322093511621361153068
121125٧٧٤22103581631٤01163169

1221258٧5221136616٤1٤311٧32٧0

1231259٧622123٧31651٤٧1183٤٧1
12٤0260٧٧221338116615011935٧2
1250261٧8221٤38816٧15312036٧3
1260262٧9221539616815٧1213٧٧٤
12٧0263803216٤0316916112238٧5
12٧926٤81٤21٧٤101٧016٤123٤0٧6
1289265825218٤181٧116812٤٤2٧٧
1299266836219٤261٧21٧2125٤3٧8
130826٧8٤٧220٤331٧31٧6126٤5٧9
1318268858221٤٤11٧٤18012٧٤680
1328269869222٤٤81٧518٤128٤881
13382٧0880223٤561٧61881295082
13٤٧2٧189122٤٤631٧٧1921305283
135٧2٧2900225٤٧11٧81961315٤8٤
136٧2٧3910226٤٧81٧92011325685
13٧62٧٤92022٧٤851802051335886
13862٧5930228٤9218121013٤608٧
13962٧693922950018221٤1356288
1٤052٧٧9٤92305081832191366589

95923151618٤22313٧6٧90
96823252٤1852281386991
9٧8233532186232139٧292
98823٤5٤018٧2361٤0٧٤93
9982355٤81882٤11٤1٧٧9٤
100٧2365561892٤61٤2٧995
101٧23٧56٤1902501٤38296
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102٧2385٧21912551٤٤8٤9٧
10362395801922601٤58٧98
10٤62٤05881932651٤69099
10562٤159619٤2٧01٤٧93100
10662٤260٤1952٧51٤896101
10٧52٤36131962801٤998102
10852٤٤62219٧285150101103
10952٤563119829015110310٤
110٤2٤66٤0199295152106105
111٤2٤٧6٤9200300153109106
112٤2٤865820130515٤11210٧
113٤2٤966٧202310155115108
11٤32506٧6203316156118109
115325168520٤32115٧121110
116325269٤20532٧15812٤111
11٧2253٧0320633215912٧112
118225٤٧1220٧338160130113
1192255٧222083٤٤16113311٤

خصوصیات فیزیکی عمده شترهای جلگه ای و کوهستانی

نوع کوهستانینوع جلگه ای یا دشتیخصوصیت

کوچکبزرگشکل کلی

1/8 تا 1/92/0 تا 2/2ارتفاع در محل جدوگاه )متر(

ريز نقشدرشت نقشساختار بدن

کوتاهدرازگردن و پاها

گرد و سختبیضوی و نرمکف پاها

بلند و ريزکوتاه ظريفموها
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مقایسه شکل ظاهری و عملکرد شترهای رودخانه ای و بیابانی

نوع بیابانینوع رودخانه ایخصوصیت

کوچک با پوزه ای باريکزبر و خشن با بینی رومیسر

نازک با ماهیچه کمترسنگین و توپراستخوان ها و ماهیچه ها

حمل افراد سبک و بارهای سبکحمل بارهای سنگینقدرت بار کشی

تندکندسرعت

اندازه های پستان در شتر

اندازه و ابعاد سر سانتی متراندازه و ابعاد پستان
سانتی مترپستان ها

طول سر پستان های بزرگپستان ها
2 تا 3جلويی در زمان خشکی 

13/5 تا 16عمق
طول سر پستان های 
3 تا 3/5عقبی در زمان خشکی

طول سر پستان ها در 1٧ تا 20عرض
5 تا 6زمان شیر دهی

فاصله میان سر 
محیط سر پستان های 15 تا 18پستان های جلو

8 تا 9عقبی در زمان شیر دهی

طول نوک پستان های 2٤متوسط طول پستان
3/1 تا 2/3جلويی

عرض پستان در نوک 
طول نوک پستان های 36پستان جلويی

1/8 تا 5/0عقبی

قطر نوک پستان های 13عمق کارتیه های عقبی
2/1 تا ٤/9عقبی در قاعده

قطر نوک پستان های جلو 1٧عمق کارتیه های جلويی
1/8 تا ٤/5در قاعده



207

مقایسه خصوصیات بیولوژیکی شترهای بی کوهان

ویکوناگوانگوآلپاکاالماصفت و ویژگی

طول مدت آبستنی 
356ـ 3603٤6ـ3٤53٤5ـ3٤83٤2)روز(

6 ـ15٤ـ 88 ـ12٧وزن تولد )کیلوگرم(

وزن شیر گیری 
ــ35ـ ٤525)کیلوگرم(

1155812035وزن بلوغ )کیلوگرم(

ـ5٧/05555/0درصد الشه

پراکندگی توده های نژادی مختلف شتر در ایران

توده نژادیاستان / منطقهنژاد / توده نژادیاستان / منطقه

دشتی، عربی، ترکیه ای هرمزگان و بوشهرمهابادی؛ افغانیاصفهان
)ترکی(

زاهدانی، بلوچی، چینیسیستان و بلوچستانمهابادی، چینی، افغانیسمنان

يزدترکمن، محلی )بومی(گلستان
زاهدانی، گنبدی، 
ترکیه ای، بندری، 

بیرجندی، محلی )بومی(

رودباری، پاکستانی، کرمانکلکوئیتهران و قم
محلی)بومی(

بلوچی، افغانی، کلکوئی و منطقه خراسانکلکوئی، محلی )بومی(فارس
آمیخته آنها
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جدول اسامی مختلف شتر برحسب سن

اسمسن داماسمسن دام

گرد دندان ـ گردنیشهشت سالگیدیالق ـ حاشیتازه متولد شده

نیشکی ـ سرنیشنه سالگیحاشی ـ جالک بندتا یک سالگی

یک پای بند نیشده سالگیبلبان ـ بله بون ـ بلوانشتر تا دو سالگی

دو پای بند نیشیازده سالگیپارجمل ـ حقشتر تا سه سالگی

سه پای بند نیشدوازده سالگیجعد ـ جتچهار سالگی

پیرهسیزده سالگی و باالترکلپنج سالگی

اروانهماده مولد )به طور اعم(دو دندانشش سالگی

شتر نر داشتی )به طور چهار دندانهفت سالگی
اعم(

لوک

در بعضی مناطق شتر از یک سالگی تا سه سالگی را در نرها لوکچه و در ماده ها مجی و از سه سالگی به بعد 
را در نرها لوک و در ماده ها اروانه می نامند. 

تأثیر سن شتر مادر بر میانگین وزن تولد دیالق

دیالق مادهدیالق نرسن مادر

34/534/7یک بار زایش )4 تا 5 ساله(

37/734/5دو بار زایش )6 تا 7 ساله(

36/638/1سه بار زایش )8 تا 9 ساله(

38/140/2چهار بار زایش )10 تا 11 ساله(

40/636/3پنج بار زایش )12 تا 13 ساله(
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میانگین وزن بچه شتر بر حسب توده ژنتیکی، جنس و سن

                                                      ماه

توده 
هیجدهدوازدهنهششسهتولدجنسژنتیکی

آمیخته

39/8100/2161/920٧/2229/63٧1/٤نر

39/1110/5156/818٤/6206/2336/9ماده

39/٤103/6158/819٧/0218/8352/0میانگین

تک 
کوهانه

39/٧103/6158/8189/3210/٧333/0نر

3٧/391/5159/51٧٧/519٤/1302/6ماده

38/59٤/1155/6182/8201/6319/0میانگین

رشد روزانه شترهای آمیخته و تک کوهانه در سنین مختلف )برحسب گرم(

تک کوهانهآمیختهنوع دام

متوسطمادهنرمتوسطماده نرسن )ماه(

از تولد تا 3 
6٧٧٧9٤٧135٧8659618ماهگی

368651561٤٧5562٧683 تا 6 ماهگی

650٤309٤1٤3322٧1303 تا 9 ماهگی

9 تا 12 
2٤92٤02٤2238185209ماهگی

12 تا 18 
٧88٧26٧٤06٧9603625ماهگی
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متوسط وزن تولد بچه شترهای آمیخته )شتر نر دو کوهان با ماده تک کوهان(

سنصفت
نوع شتر

آمیختهیک کوهان

مادهنرمادهنرجنس

وزن بدن 
)کیلوگرم(

91/596/٧100/2110/5سه ماهگی

159/5153/1161/9156/8شش ماهگی

افزايش وزن 
روزانه حاشی ها 

)گرم(

210/٧19٤/1229/6206/2يک سالگی

2٤2/0٤1٤/0از 6 تا 9 ماه

وزن حاشی های 
پرواری 
)کیلوگرم(

209/0303/0از 9 تا 12 ماه

3٤٤/030٧/0396/03٤3/0يک ساله

رویش و تعویض دندان های شتر

زمان تعویضزمان رویشنام دندان

٤ يا 5 سالگیبدو تولد يک ماهگیثنايای مرکزی فک تحتانی

5 يا 6 سالگی1 تا 3 ماهگیثنايای میانی فک تحتانی

6 يا ٧ سالگی 2 يا 6 ماهگیثنايای گوشه ای فکین

6 يا 6/5 سالگی10 ماهگیانیاب فکین

٧ـ6 سالگی6  ـ3 ماهگیاولین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگی دومین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگیسومین پیش آسیا فک فوقانی

ـ3ـ2 سالگیاولین دندان آسیا دائمی فکین

ـ٤ـ3 سالگیدومین دندان آسیا دائمی فکین

ـ  5 سالگیسومین دندان آسیا دائمی فکین ـ6  
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مقایسه ترکیبات کلستروم و شیر شتر )درصد(

خاکسترالکتوزپروتئینچربیماده خشکآبماده غذایی

٧5/22٤/80/151٧/86/22کلستروم در روز اول

86/913٤/13/٤٤/50/٧شیر شتر بعد از 8 روز

احتیاجات روزانه نگه داری شتر از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم

احتیاجات غذایی

وزن بدن
)کیلوگرم(

وزن 
متابولیکی

ماده 
خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

انرژی قابل 
متابولیسم 

)در کیلوگرم(
پروتئین 

قابل 
هضم 
)گرم(

کلسیم 
)گرم(

فسفر 
)گرم(

 A ویتامین
1000 واحد

Mj/kgMcal/
kg

20053/22/523/196/821٤٤8٧9

25062/93/02٧/٤11٤/٤٧16910911

300٧2/13/٤31/٤131/3٤195121013

35080/93/835/21٤٧/٤02181٤1115

٤0089/٤٤/238/9162/802٤11٧131٧

٤509٧/٧٤/6٤2/51٧٧/8626٤181٤19

500105/٧5/0٤6/02192/55285201521

550113/65/3٤9/٤206/٧335٧211623

600121/65/٧52/٧6220/٧532٧221٧26
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احتیاجات روزانه انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم برای نگهداری شتر

وزن زنده بدن 
)کیلوگرم(

پروتئین خام 
)گرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلوژول(

انرژی 
متابولیسمی 
)کیلوکالری(

200230/1135/61610138٤8

210239/01٤0/616٧023992

2202٤٧/٤1٤5/61٧295٤133

230255/8150/61٧881٤2٧٤

2٤026٤/1155/518٤61٤٤12

2502٧2/3160/319035٤5٤9

260280/5165/119603٤685

2٧0288/5169/820166٤820

280296/51٧٤/520٧23٤953

29030٤/٤1٧9/2212٧65085

300312/2183/82182٤5216

310320/0188/٤2236٧53٤6

32032٧/٧192/9229065٤٧5

330335/٤19٧/٤23٤٤15603

نیازهای غذایی شترها در حال نگهداری )داشتی(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

500125005500200100

550135256000225120

6001٤5506500250150

65015600٧000250150

٧5016/5650٧500250150
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جیره غذایی شترهای داشتی

علوفه مرتعی سن شتر
نمک )گرم(کنسانتره )کیلوگرم()کیلوگرم(

1/80/٤528زير يک سال 

3/60/9056يک تا دو سال

5/٤1/585دو تا سه سال 

٧/32/0115باالتر از سه سال

8/22/51٤2شتر نر )لوک(

ترکیبات جیره سنتی شتر

درصدمقدار )کیلوگرم(ماده غذایی

20٤0کلش گندم و جو

20٤0يونجه

1020آرد گندم

50100کل

نیاز غذایی شترهای در حال رشد )پروار(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

200525020008030

2506325250010035

300٧/5350300012050

3509٤٧038001٤560

٤0010600٤٧0018580

٤5010/56505000200100
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ارزش غذایی بعضی از گیاهان مرتعی

نوع گیاه
پروتئین خام 

)درصد(
الیاف 
خام

NDF
)درصد(

ADF
)درصد(

قابلیت  هضم 
ماده خشک 

)درصد(

قابلیت    هضم 
ماده آلی 
)درصد(

قابلیت هضم 
ماده آلی در 
ماده خشک 

)درصد(

٧٧/9٧2/55٧/9ــ13/21٤/8تاغ

83/9٧8/962/3ــ1٤/016/0ترات

89/383/9٤٧/٧ــ12/٧6/9اشنان

32/329/220/6ــ6/319/5اسکنپیل

8٧/٧81/155/3ــ8/٤12/5پیر

٧5/0٧5/63/0ـــ13/8نیام سمر

ــــــ13/6يونجه

ــــــ11/2سرشاخه کهور

ــــــ12/٤جر

ـــ٤0/٤35/٤ـ18/3گز شاهی

ـــ82/859/6ـ5/5درمنه

هالوستاخیس درمرحله 
رشد رويشی

ـــ33/٤1٧/6ـ13/6

دوره  در  هالوستاخیس 
بذردهی از  بعد 

ـــ56/036/2ـ6/0

ـــ2٤/013/2ـ18/٧کاکل شور 

ــــــ10/1تره شور

گیاه سوئدا قبل از 
بذر دهی

82/8368/6233/83ـــ

گیاه سوئدا بعد از 
بذر دهی

23/6219/٧118/53ـــ
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متوسط )حداقل تا حداکثر( مقدار تولید شیر شتر با توجه به نوع مرتع

مراتع فقیرمراتع خوبمیزان تولید )کیلوگرم(

روزانه
5/2 )3 تا 10/0( 6/8 )15 تا 3(کمترين
9/9 )٤/5 تا 15/0(1٧/3 )٧ تا 35(بیشترين

بــرای  شــده  محاســبه 
روزه  305 دوره  يــک 

2008 )10٧0 تا 2500(219٤ )1500 تا 2800(کمترين
2٧09 )13٧0 تا 3000(٤٤82 )3000 تا 5٧00(بیشترين

درصد اجزای الشه شتر به تفکیک جنس و توده ژنتیکی )تک کوهانه با آمیخته(

جنستوده ژنتیکیصفات
نرمادهآمیختهتک کوهانه

56/٧5٧/556/95٧/2گوشت
22/922/622/922/8استخوان

1٤/21٤/01٤/01٤/1چربی
3/33/13/33/1ضايعات

ــه  ــت ب ــبت گوش نس
2/92/82/92/8اســتخوان

تعیین وزن زنده شتر با در نظر گرفتن ابعاد بدن )سانتی متر(

170165160155150145140135130125120
طول بدن

دور سینه
180125ــــــــــ
180130ــــــــــ
2٤02٤0225215205195135ـــــ
2502502502٤02٤02252051٤0ــــ
2٧02٧02602602502252151٤5ــــ
2952852٧02٧02602٤0225150ــــ
3203053052952852٧02502٤0155ـــ
160ـ3٤03٤0330320295285260ـــ

165ــ3853٧53653653653٤0330320295
1٧0ــ٤003853853٧53653503٤0330320

1٧5ـــ٤٤0٤20٤10٤103٧53653٤0330

180ـــــــــ٤55٤30

معموالً اين نسبت در شترهای نر بیشتر از شترهای ماده است.
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نمونه طرح یک واحد بیست نفری پرواربندی شتر با آبشخور وسط

15 متر

8 متر

جایگاه مسقف )نیمه 
باز(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

آبشخور24 متر

بهار بند

آخور

شمای یک جایگاه شتر




