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  :مقدمه
 فرانسه وانگلـستان  ،  الياتدر اي  برده و  نخستين بار در مكزيك توسط جهانگردان اروپايي مشاهده و به اروپا          بوقلمون  

  .وتكثيرگرديددر ايران در دوره صفويه اولين بار بوقلمون از اروپا وارد كشور . پرورش داده شد
بطور معمول وزن متوسط اين پرنده در سنين بلوغ در نـژاد  . درشت ميباشد   داراي جثه اي نسبتاً   بوقلمون پرنده اي  

 8 كيلوگرم و در نژادهاي ريز جثـه نـر حـدود    8 تا 7 كيلوگرم و ماده اين نژاد بين 14 تا 10درشت جثه نر حدود  
  .  كيلوگرم است 5كيلوگرم و ماده حدود 

 قابل مالحظه اي كمتر از نرهاي همان نـژاد اسـت و             چنانكه مالحظه ميشود وزن جنس ماده در هر دو نژاد بمقدار          
از طرز گرفتن شاهپرها در بال مي توان به نر و مـاده              .شكل جنس ماده نيز ظريف تر و باريك تر از پرنده نر است            

  .بودن بوقلمونها پي برد
 پوسـتي چـين و   سر حيوان نسبت به جثه ، در مقام مقايسه با ساير پرندگان ، كمتر از متوسط اسـت و پوشـيده از                 

كركدار ميباشد در روي سينه بوقلمون ها دسته اي موي سخت وجود دارد كه رشـته هـاي آن ماننـد سـيم هـاي                         
  . سالگي بدين شكل ظاهر ميشوند 3 تا 2اين موها در سنين . فوالدي نازك به نظر ميرسد 

يـد كـه بوقلمـون نيـز ماننـد           قوي ميتواند بصورت چتر درآ      در جنس نر پرهاي دم به علت داشتن عضالت نسبتاً         
شود پوست برهنه در ناحيه گلـو         هنگامي كه اين پرنده مضطرب يا هيجان زده مي        طاووس از اين نظر شهرت دارد       

به همين علت در زبان فارسي بـه آن         . و سر مي توانند از خاكستري به رنگهاي قرمز، سفيد و آبي تغيير رنگ دهند              
پارچه ديبا است كه با تغييرجهت تابش نور به آن از رنگي به رنگـي ديگـر                 بوقلمون نوعي از    ( گويند بوقلمون مي 
  ).در مي آيد

پرورش بوقلمون گوشتي بر خالف بوقلمون هاي بومي در محيط بسته و كنترل شده از نقطه نظر تغذيه و بهداشت                    
 بـه طـور     ي مـاه پـرورش ، وزن زنـده ا         4بطوريكه در طول مدت     . صورت مي پذيرد    .. و مدت زمان پرورش و      

 17شايان توجه است كه افت الشه متوسط بوقلمون گوشتي حـدود            .  كيلوگرم كسب مي نمايد      14 معادل   متوسط
  . بسيار قابل توجه مي باشد طيورمي باشد كه در مقايسه با ساير  درصد 

 صـنعتي  افزايش جمعيت و كمبود علوفه ارزان جهت توليد گوشت قرمز و ايجاد تنوع در منـابع پروتئينـي جديـد    
ن و غني از امالح و اسـيدآمينه        يموجب گشته تا به گوشت بوقلمون به عنوان يك منبع پروتئيني باال و كلسترول پائ              

   .  ه استديتوجه ويژه اي شود و پرورش آن از جايگاه مناسبي در ميان ساير دام و طيور برخوردار گرد
 بوده و هم اكنون نيز امكان دسترسي به گوشت بـسته            ائز اهميت ح قابليت قطعه بندي مناسب الشه بوقلمون بسيار        

بندي و سورت شده به عنوان گوشت سينه و مغز ران و ته ران و گردن و بال را براي مصرف كننده فراهم سـاخته                         
  . درصد گوشت قرمز تشكيل يافته است40 درصد گوشت سفيد و 60 الشه گوشت بوقلمون از .است

اطر تركيبات و عوامل مختلف از يكديگر متمايز بوده و بسيار لذيذ و خوشـمزه                مزه گوشت سفيد يا قرمز الشه بخ      
    .ميباشد
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  :آشنايي با نژادهاي بوقلمون
نژادهاي مختلف بوقلمون را مي تـوان  .  با ساير طيور از كمترين وارياسيون نژادي برخوردارند   بوقلمونها در مقايسه  

بـه طـور    . در اغلب منابع آنها را بر پايه رنگ رديف مي كنند          . ودبر اساس رنگ پرها و يا وزن آنها تقسيم بندي نم          
  : كلي اگر تقسيم بندي از لحاظ رنگ باشد به سه دستة ذيل تقسيم مي شوند

   :  نژادهاي سفيد-1
د      ، امپراطورسـفي  (Beltsvill white)انگليسي سفيد شامل بلتس ويـل سـفيد   ازجمله اين نژادها مي توان به نژاد

) ( Empire white ورويال پالم ) ( Royal palmاشاره كرد .  

   :  نژادهاي سياه-2
 داراي رنگـي  )Norfolk black   ( نور فلـك سـياه . در ايـن دستـه فـقـط يــك نــژاد مـي تـوان نـام بـرد

در ايـن  . برخي از آنها لكه هاي سفيدي در پرهاي دم و پشت دارنـد  . سياه متاليك بوده كه گاهي به سبزي مي زند        
  .نژاد رنگ گوشت سفيد و از كيفيت مناسبي برخوردار است

  :  نژادهاي رنگين-3
 ، Broad breast bronze ) ( ، برنز سـينه پهـن   Standard bronze ) (نژاد برنز استاندارد  در اين دسته  

     ي ديگـر  و از نژادهـا Crimson dawn) ( ، برنـز كريمـسون داون    Canadaian bronze ) (برنز كانادايي 
  . نام بردNarragansett ) (و نژاد نارگان ست Bourbon red)   (نژاد بوربن قرمز: مي توان به 

نـژاد   بوقلمـون برنـزاز   .  محـسوب مـي گردنـد       نژاد مهـم بوقلمـون     دو بوقلمون سفيد  و   بوقلمون برنز  بطور كلي 
 دارنـد ، ايـن در       كيلوگرم 18 تا   5/11بين   بوقلمونهاي برنز معموالُ وزني       در مرحله بلوغ   .بوقلمونهاي اهلي است  

 پرهاي آنها رنگ سياه مات دارد و لكه          متغيير است  كيلوگرم 12 الي   5/6حالي است كه وزن بوقلمونهاي ماده بين        
كفـل ايـن نـوع      .هاي قهوه اي متمايل به سبز بر روي آنها در زير نور خورشيد مثل رنگهاي متاليكي مي درخشد                   

  .ي دارد در حالي كه پرهاي ناحيه جلوي بدن او بيشتر قرمز و سبز رنگ است بوقلمون رنگ برنز خاص
 ي       بوقلمونهاي برنز نـر را مـي تـوان بـا زايـده گوشـت               . دور تا دور نوار سفيد رنگي دارد       بوقلمون برنز ،    لبه دم   

  .هاي ماده تشخيص داد  گردنشان از بوقلمون زير
هاي سينه پهـن بـه دليـل      بوقلمون.جفت گيري مي كنند  به طور طبيعيبرخالف نوع وحشي بوقلمونهاي برنز كه     

صنوعي روشي است كه در اين مورد به كار         متلقيح  .  سينه پهن خود ، نمي توانند به طور طبيعي جفت گيري كنند           
  . گرفته مي شود

بوقلمونهاي  .شوند   به طور تجاري پرورش داده مي        "وايت هلند " سفيد به نام     در حال حاضر نوعي از بوقلمون        
 برخي از انواع نـر ايـن بوقلمونهـا          . وزن دارند   كيلوگرم 8 و نوع ماده حدود       كيلوگرم 15حدود  نر اصيل معموال  

رنگ گردن و زير گردن بوقلمونها مثل ساق پا و انگـشتان پـاي آنهـا ، سـفيد                    .هنوز هم داراي غبغب سياه هستند     
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در روي   .نگ صورتي دارد و هم مي تواند رنگ استخواني داشته باشد          منقار آنها هم ر    .متمايل به صورتي مي باشد    
بقيه اندام بوقلمون وايت هلنـد را پرهـاي شـاداب            .سر بوقلمونهاي مزبور نشانه اي از رنگ سرخ آبي وجود دارد          

  . سفيد رنگ پوشانده است 
    :مديريت جايگاه

به عملكرد مطلـوب برسـد هـدف اصـلي در ايـن       يكنواختي و بازده الشه    ،تدارك محيطي كه از نظر ميزان رشد        
   .مين دما و تهويه باشد ٔبراي رسيدن به اين هدف بايد سالن ايزوله و داراي امكاناتي جهت تا .قسمت است 

بايد اقليم منطقه را در اين مـورد   .در پرورش بوقلمون گوشتي مي توان سالنها را بصورت كراس يا تونلي ساخت  
  : جايگاه بايد به نكات زير توجه كرد در نظر داشت و در تهيه

  جهت سالن -
   ميزان عايق بندي سالن از نظر حرارتي و هوا -
  طق گرم بايد از سيستم كولينگ استفاده كردادر من -
  براي تامين دما استفاده مي شود) هيتر(از وسايل گرمازا  - 
بـي  ومعـدني و آلـودگي ميكر   از نظر مواد  كيفيت آب،در صورت استفاده از مه پاش در سالن بايد به ذرات آب         

پرورش گله هاي كوچك بايد در ماه ها ي گرم سال آغاز شود تا نياز به مسائل پر خـرج بـراي گـرم                        توجه شود   
  .كف آشيانه بايد به گونه اي ساخته شود كه به سهولت قابل تميز كردن باشد. كردن به حداقل برسد

پنجـره آشـيانه   . افي گرم و فاقد رطوبـت اضـافي باشـد     ايد به قدر ك   ب) poults(محل پرورش بوقلمونهاي جوان     
جوجه ها بايد چنان باشد كه وقتي باز مي شود به طرف پائين سر بخورد و يا چنان از پائين لوال شود كـه هنگـام                          
 باز شدن هواي تازه و احتماال سرد مستقيما روي بدن جوجه ها نوزد بلكه پس از برخورد بـه سـقف وارد آشـيانه               

  . شود كه اين امر بهترين نوع تهويه را ممكن مي سازد
. پنجره منظور مي شود    مترمربع آشيانه يك دهم     مترمربعبراي هر   . پنجره ها بايد در جلو و عقب آشيانه مستقر شوند         

استفاده مي كنند كه اين گونه آشـيانه هـا          ) windowless(يا ويندولس   در واحدهاي بزرگ از روش پنجره بسته        
  . كامال عايق بندي شوندبايد 

كف سالن هم جهـت     و   متر و سقف داراي يك شيب مناسب         5/3در تاج سالن   مترو   30/2دركناره ها    ديوار ارتفاع 
 متـر مكعـب   5/7 در سالنهاي بسته به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده بوقلمون        . شته باشد شستشو يك شيب مناسب دا    

   متر مربع پد خنك كننده در نظر ميگيرند2 مكعب هوا در ساعت  هزار متر10هوا و در شرايط گرم به ازاي هر 
  :مديريت پرورش

جهـت  . هدف از پرورش امكان دستيابي هر گله به وزن مطلوب و مورد نظر با حفظ ويژگيهـاي كيفـي آن اسـت                    
   :.رسيدن به اين هدف توجه به نكات زير ضروري است 

رعايت تراكم گلـه  ،ف به يكنواختي گله كمك مي نمايد     پرورش جداگانه جنسهاي مختل     و پرورش گله تك سن    -
  نيز به يكنواختي آن كمك ميكند
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  استفاده از لباس كار و چكمه بكارگيري حوضچه ضد عفوني هنگام ورود -
  جلوگيري از رفت و آمد به واحد هاي ديگر  -
  استفاده از مواد اوليه غذايي سالم و تازه  -
  باردان و عايق بودن سقف انبار و جلوگيري از رطوبت زياد در انبار دان جلوگيري از ورود پرندگان به ان -

بطور مكرر هر هفته بايد وزن كشي بطور تصادفي در سالن انجام گيرد و وزن جوجه را بـا وزن                     توجه داشت  بايد
در جهت كنترل رشـد  . مي باشدوزن مطلوب جوجه در نژادهاي مختلف متفاوت      . مطلوب مورد نظر مقايسه گردد      

 . اسـتفاده كـرد  حد كمتر از حد اكثر پتانسيل وزن گيري روزانه ميتوان از برنامه هاي محدوديت غـذايي و نـوري    
پـرت دان و  . مصرف روزانه دان بايد كنترل و توزين گردد و امكان دسترسي يكسان گله به دان بايد فراهم گـردد          

خوريها مرتبا ً تنظيم گردد و البته نوك چيني نيز در           هدر رفتن آن بسيار مهم است و جهت جلوگيري از آن بايد دان            
   .اين مورد اثر مثبت دارد

  :در گله بوقلمون مي شوند عبارتند از ) همديگر خواري( عواملي كه موجب شيوع كانيباليسم 
                         نور زياد-1
   تهويه كم-2  
         گرماي شديد-3
  ي كمبود تعداد دانخوري و آبخور-4
                                  ، فسفر و كلسيم) نمك( ، سديم و كلرپروتئين كمبود برخي از مواد مغذي مثل - 5 
   قطع آب و غذا به مدت طوالني-6

  :مديريت بستر 
 مديريت بستر يعني كم كردن تكثير ميكروارگانيزم ها براي محافظت از پاها ، كنترل بيماريها و فراهم كردن شرايط                  

  :محيطي مطلوب در سالن برخي از علل شايع بستر مرطوب عبارتند از 
  :  عمق كم بستر •

ــود        ــي شـ ــاب مـ ــب انتخـ ــرورش مناسـ ــداي دوره پـ ــستر از ابتـ ــق بـ ــه عمـ ــويد كـ ــئن شـ   .مطمـ
  :  نرخ تهويه نامناسب •

  .  دهد اين پديده اجازه مي دهد تا سطح رطوبت سالن باال آيد كه احتمال وقوع بستر مرطوب را افزايش مي
  : دماي نامناسب •

تشخيص اينكه در يـك     .  دماهاي خنك مترادف با سطوح باالي رطوبت است كه منجر به بستر مرطوب مي گردد                
براي حفظ خـشكي    ) مخصوصا زمانيكه پرندگان جوان هستند      ( زمان خاص حرارت مكمل براي سالن الزم است         

  .بستر مهم است 
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اگر چـه سـوخت گـران اسـت ، امـا            . بت توسط هوا را دو برابر مي نمايد          افزايش دماي سالن قابليت حفظ رطو     
  .افزودن گرماي الحاقي نه تنها پرندگان را گرم مي نمايد بلكه ظرفيت هوا را براي حمل رطوبت باال مي برد

و  تميـزي  ، نـرم و مناسـب بـودن    ، قابليت تجزيه در محيط    ، در انتخاب مواد بستر بايد به قابليت جذب رطوبت          
آلـودگي  . امكان تهيه مناسب از منبع مطمئن بهداشتي توجـه گـردد             ،عاري بودن از فساد و فاقد گرد و غبار بودن           

بستر مرطوب باعـث بـروز بيماريهـاي انگلـي و افـت             . ار مشكل مي كند   مواد بستر به قارچ عملكرد پرنده را دچ       
  .كيفيت الشه مي شود 

  :تراكم گله  
در صورتي كه تراكم باال رود رشد يكنواخـت گلـه آسـيب مـي بينـد و            . د گله دارد    ثير زيادي بر عملكر   أتراكم ت 

 كيفيت بستر را مختـل      ، ماندگاري   ،تراكم بيش از حد همچنين رشد       . دسترسي پرنده به آب و دان كمتر مي شود          
 مفـصل    سـوختگي  ،مي نمايد و آسيب هاي فيزيكي ايجاد مي كند و باعث افت كيفيت الشه در اثر تـاول سـينه                     

  . بي و ويروسي در گله مي شود وخرگوشي مي شود و زمينه ساز اپيدمي سريع بيماريهاي ميكر
ميانگين فضاي مورد نياز براي هر پرنده را در طول مدت گرماي هوا افزايش دهيد و در كنار آن از تهويه مناسـب                       

  .و روش خنك كردن تبخيري استفاده نمائيد
 گرماي توليد شده مي گردد ، در نتيجه مي توانيد هواكشهاي اضـافي را نيـز    كاهش تعداد پرندگان موجب كاهش  

. همچنين افزايش فضاي كف محل پرورش باعث آسان شدن دسترسي بـه آبخـوري هـا خواهـد شـد                     . برداريد  
مطالعات نشان مي دهد كه افزايش تعداد پرنده ها در يك محل ، با نقشه مناسـب ، روش خنـك سـازي مـوثر و                          

  .ستفاده از تونل تهويه در ماه هاي گرم سال با سود اقتصادي همراه خواهد بودهمچنين ا
    

  فضاي الزم براي بوقلمون در هفته هاي پرورش بوقلمون                                              
  

13-920-712-8 5-26-4 1 هفته
 درتعداد قطعه 
 واحد سطح

201510 8 5 3 

  
بوقلمـون  در     قطعـه    4متر مربع      به ازا هر     تا پايان دوره  مد نظر باشد      ) نر و ماده  (ورت مخلوط   اگر پرورش به ص   

 هفتـه دو    5 امكان پرورش دو جنس نر وماده به طور جداگانه وجود داشته باشد تـا سـن                  البته اگر . نظر مي گيرند  
 8/2مربع  و بـراي نرهـا حـداكثر           قطعه در هرمتر     2/5جنس در كناريكديگر وپس از آن تا سن كشتار در ماده ها             

   . قطعه در هرمتر مربع در نظر گرفته مي شود
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  : سيستم گرمايشي
   :به منظور گرم كردن سالن به دو طريق مي توان عمل كرد

 درجه سـانتي گـراد در سـطح         37دراين روش الزم است درجه حرارت در هفته اول           : گرم كردن كل سالن      -
  . درجه سانتي گراد ختم گردد20 تا18 درجه كاسته تا به حرارت 5/2فته پرنده لحاظ شده وبه ازاء هره

درجه سانتي گراد  تنظيم شـده ودر         25 در اين روش درجه حرارت سالن        :دستگاه مادر مصنوعي     استفاده از    -
د  دستگاه مادر مـصنوعي وجـو   مختلفي ازعانوبطور كلي ا. سطح پرنده از دستگاه مادر مصنوعي استفاده مي شود   

  .از آن جمله اند ، برقي وحرارت دهنده مادون قرمزمادرهاي گازي . دارد

ارتفاع سـطح  . جوجه بوقلمون كفايت مي كند    125 جوجه مرغ كافي است براي       250دستگاه هاي مادري كه براي       
  . سانتي متر تنظيم مي شود90 تا 60توليد حرارت از پوشال كف با توجه به فصل وموقعيت آب وهوايي منطقه 

 تا آشـيانه     ونيز سيستم حرارت مركزي را بكار انداخت       دستگاه هاي مادر  ،   ساعت قبل از ورود جوجه ها        24 بايد  
 بايـد   . در نظر گرفته مي شود        درجه سانتيگراد  5/37 درجه حرارت زير مادر مصنوعي       . گرماي الزم را كسب كند    

در ايـن زمـان     .  درجه سانتي گـراد برسـد      20اسب   درجه حرارت را پائين آورد تا به ميزان من         2-3هر هفته حدود    
  . دستگاههاي مادر مصنوعي جمع مي گردد

   . اسـت  % 65ميزان رطوبت براي جوجـه هـاي بوقلمـون در داخـل سـالن               .  تهويه بايدبه نحو احسن انجام گيرد     
 از دسـتگاه مـادر      اگـر . دستگاه هاي مادر بايد داراي حفاظ باشند تا جوجه ها از اطراف منبع حرارتي دور نشوند               

  سـانتي متـر    50 تا   30رتفاع   متر وا  4 تا   5/3از گارد محافظ به قطر      مصنوعي استفاده ميشود بايد دور دستگاه مادر        
اگر جوجه هـا    .  روز مي توان حفاظ را برداشت      7-10پس از گذشت    .از آن دور نشوند     استفاده نمود تا جوجه ها      

 قـسمتي از    تيشن عـايق  اي وسيع باشد مي توان بوسيله پار       مالحظه   درفصل سرما ريخته شوند و آشيانه بقدر قابل       
   را بيشتر كردتيشن پارآشيانه را جدا كرد و به تدريج كه جوجه ها بزرگ مي شوند فاصله 

  : سيستم سرمايشي
  :تنظيم رطوبت و تهويه -

خل سـالن و كنتـرل      در دا ) دي اكسيدكربن،آمونياك،رطوبت   (مين هواي مطلوب و دفع گازهاي سمي        أبه منظور ت  
اكسيژن، ميزان گاز هاي متصاعد شده، تعديل درجه حرارت داخل سالن در امر             .دما نياز به هواكش در سالن است        

  . پرورش پرنده بسيار حائز اهميت مي باشد

مقدار گاز آمونيـاك  .  درصد كنترل گردد80 تا 50بدين ترتيب ميزان رطوبت نسبي مورد نياز در دوره پرورش بين         
بدين منظـور   .  قسمت در ميليون نبايستي تجاوز نمايد      3000 قسمت در ميليون و دي اكسيد كربن از          20 حداكثر   از

  .محاسبه تعداد، قدرت و نحوه قرار گرفتن هوا كش ها و هوا ده ها بسيار مهم مي باشد
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گـرم وزن زنـده در       مترمكعب در ساعت بازاء هر كيلو        5/7 در هنگام محاسبه قدرت هوا كش ها، ميزان هوا دهي           
  .سالن در موقع حداكثر توليد محاسبه گردد

پيش بيني مي گردد لذا سيستم تهويه طولي به كار گرفتـه             پيش سالن  ، با عنايت به اين كه در سالن هاي پرورش          
شده به منظور ورودي هوا در قسمت هاي ابتدايي سالن در ديوار جانبي و دو طرف و هـوا كـش نيـز در انتهـاي                          

  .  سانتي متر از كف سالن استقرار داده مي شود90ر ارتفاع سالن د
  كنتـرل  سرعت و دبي خروجي هوا كش ها از دو طريق در سالن پرورش بوقلمون قابل كنترل اسـت، يـك روش                    

 پـيش سـالن بـوده كـه امكـان اتوماتيـك              موجود در  وستات و كنترل كننده هوا كش در تابلو برق        مرتاستفاده از   
ود داشته و روش ديگر بكارگيري هواكش روشن در فواصل معين با امكـان تنظـيم دور                 چرخش و سرعت آن وج    

  .آن به وسيله تغيير پولي نصب شده مي باشد
  :  براي كنترل ميزان آمونياك بايد رطوبت سالن را تحت كنترل داشت به اين منظور

راكم گله، كنتـرل مـصرف آب و        ت: اين موارد شامل   كه    مديريتي در سالن پرورش بوقلمون      كامل اصول  رعايت -
   .مي باشندتجهيزات آبخوري، فرمول هاي غذايي مناسب و تهويه مطلوب 

 استفاده درست از هوا كش هاي تايمردار در سالن هاي بسته، به منظور تحت كنترل قـرار دادن رفتـار پرنـده و                        -
  . دريافت اطالعات محيطي در سطح پرنده ها به كار مي روند

متناسب با نوع سيستم تهويه و فشار هواي محيط، گردش هواي سالن             ،كنترل هواي ورودي  و  ن  گردش هواي سال  -
پرنـده  . از طرفي رفتار جوجه ها خود نشان دهنده جهت گردش هواي سرد در سـالن اسـت                . متفاوت خواهد بود  

  .قادر است آرايش پرهاي محافظ بدن خود را بر اساس دماي بدن تغيير دهد
هـر  . ت طبيعي تالش مي كند با عمل تنفس دهاني تبخير آب داخل دهان، خود را خنك كند                 سپس پرنده به صور   

  . افزايش يابد تبخير و برودت افزايش مي بايد)  Panting( قدر تنفس دهاني 
تبادل حرارت بدن بوقلمون بستگي به رطوبت هوا داشته و با افزايش ميزان رطوبت محيط، امكان دفع حرارت بدن                   

در نقاطي كه كاهش رطوبت محيط ممكن نيست بهترين راه حل عبور هواي زياد با سرعت حدود                 . بدكاهش مي يا  
  .  متر بر ثانيه در اطراف پرنده مي باشد2

جهـت محاسـبه فـضاي     .خنك كننده استفاده نمود كولر آبي يا سيستم پد   آب وهواي گرم وخشك مي توان از      در  
 سانتي متر با    8 متر مكعب در دقيقه ظرفيت تخليه هوا كش ها،           113/0ورودي هوا در سالن بسته بوقلمون براي هر         
نسبت ميان پد و ظرفيـت تهويـه        (  خنك كننده در نظر گرفته مي شود       احتساب پوشال نصب شده بر روي پد هاي       

سانتي متر در نظـر گرفتـه مـي         10مترمكعب هوا در ساعت با ضخامت     10000مترمربع به ازاء هر   2اي سالن معموالً    
  ..)شود

 ، زيرا وجود هرگونه بوي نامناسب دليل عـدم            هنگام ورود به سالن ميتوان وضعيت تهويه را بخوبي تشخيص داد          
تهويه نامناسب از طرفي سبب كم كردن رطوبت ميشود ، وجود رطوبت در داخل سالن نيـز                 . و نقص تهويه است     

  . يكي از نشانه هاي نقص تهويه است 
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بايد خشك نگهداري شود و اگر خشكي هوا بيش از حد الزم باشد رشـد پرهـا                 سالن نگهداري جوجه ها هميشه      
  .كم شده و وضعيت پرها نامناسب ميگردد 

كـاهش دمـا و     . درصد در نظر گرفته شود       50 درصد و بقيه دوره      70 در سه روز اول دوره پرورش رطوبت باالي         
همزمـان بـا تنظـيم دمـاي سـالن ،            .ود  رطوبت سالن ميتواند باعث ضعف در عملكرد و كاهش يكنواختي گله ش           

رطوبت آن نيز با استفاده از مه پاش سالن بايد كنترل گردد و نيز با استفاده از هـواكش هـاي هـواي سـالن را از                           
  .وجود گرد و خاك و گازهاي سمي پاك نمود 

  : مورد نيازآبخوري
 بـا مـصرف غـذا و بـه تبـع آن رشـد و                 در ارتباط  اًمشابه ساير حيوانات اهلي ، مصرف آب در بوقلمونها مستقيم         

يكي از داليل مرگ و مير جوجه ها در هفته اول پرورش از دست دادن آب بدن است و بـدين                     . عملكرد گله است  
 مصرف آب بوقلمونهـا در شـروع دوره         . خاطر دسترسي آسان جوجه به آب سالم و مناسب بسيار با اهميت است            

  .  بار بيشتر از مصرف غذاست2 بار و در اواسط رشد حدود 5/2رشد حدود 
 و نامنظم در مصرف آب مي تواند اعالم خطري براي توليد كنندگان باشد كه مشكالت بـالقوه اي از                    زيادتغييرات  

نه تنها يك منبع آب براي پرورش الزم است         . نظر سالمتي گله و يا سوء عملكرد غذا و يا سيستم آب وجود دارد               
  .بدست آورداليي نيز داشته باشد تا راندمان بااليي از پرندگان بلكه منبع آب بايستي كيفيت با

 براي حصول به اين امر ، رسيدگي به خطوط آب در طول سال ، بهداشتي كـردن تجهيـزات آبرسـاني در زمـان                        
  .تدارك سالن و نگهداري تعداد صحيح و مناسب آبخوريها در سراسر سالن حياتي است

ا ميتوان هم با آبخوري هاي شيشه اي و هم با آبخوري هاي اتوماتيـك تـامين                 آب آشاميدني جوجه بوقلمون ها ر      
  :خوري در سنين مختلف به شرح زير استآبطول . نمود

  
  به بعد1617-45-1 )ههفت(سن  

 5/3 5/2 1 )سانتيمتر(طول 

  
از خـوردن آب و     آبخوري و دانخوري بايد بسيار تدريجي باشد، بطوري كـه بوقلمـون را              در   تغيير كيفي و كمي     

  : مين آب بايد به نكات زير توجه شود أدر ت .نسازدغافل دان 
  . ساعت وجود داشته باشد 24امكان دسترسي به آب در طول  -
 براي  . جوجه يك آبخوري در نظر گرفته شود و تعداد آبخوري بايد كافي و قابل دسترسي باشد                  40به ازاي هر     -
   .هم شود روز اول پرورش آبخوري اضافي فرا4
  .روزانه ارتفاع آبخوري تنظيم شودآبخوري را هر روز شسته و  -
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كيفيت آب از نظر مواد معدني و آلودگي بسيار قابل اهميت است و درجه حرارت مناسب آب هنگـام مـصرف                      -
 TDS بوقلمون از نظر كيفيت آب نسبت به مرغ حساس تر بوده و بهتـر اسـت كـه                    . درجه سانتيگراد است   12-10

 سـختي بيـشتر   .( مـي باشـد    ppm2500 آب   TDSحـداكثر مجـاز     .  باشد ppm1000آب كمتر از      ) ي آب سخت(
  .) باعث مسموميت مي شود   به دليل ضعف كليه هاي حيواناًخصوص

    : مورد نيازدانخوري
 40 كـه هـر    استفاده نمـود خوريهاي مسطحه و دانروزها مي توان غذاي جوجه ها را در ظرف هاي ساد در اولين

بهتر است در كنار هـر آبخـوري و يـا دانخـوري،              . هفتگي استفاده مي شود    3 تا   2ه جوجه يك سيني در سن       قطع
  .وسيله و مواد بي ضرر و براق قرار داد تا توجه جوجه ها را به خود جلب كند

ـ                     ا را   ريختن مقدار جزئي آرد يا ريزه هاي سنگ خارا روي دان روزي دوبار براي سه روز اول زندگي، بوقلمون ه
  .تشويق به خوردن مي نمايد

بعد از هفته ي اول مي توان از دانخوري هاي ترافي يا سطلي كه به صورت دستي پر مي شـود يـا از دانخـوري                           
  . ترافي و يا بشقابي اتوماتيك استفاده كرد

ـ                     زان پـر كـردن     دانخوريها بايد به نحوي طراحي شود كه بوقلمون ها بتوانند به راحتي از آنها اسـتفاده كننـد و مي
بخـصوص اسـتفاده از دانخـوري بـشقابي         . دانخوري به گونه اي باشد كه از ريخت و پاش دان جلو گيري شـود              
  . ومارپيچ اتوماتيك جهت كاهش پرت دان وكاهش ضريب تبديل است

را مـي   نبايد دانخوري ها را مملو از دان كرد زيرا دان روي بستر مي ريزد و جوجه به هواي دان روي بستر خود آن                      
  .كه روي بستر را با كاغذ بپوشانندخورند مگر اين

نخـوري را دو متـر      اگر دانخوري عريض باشد و بتوان از دو طرف آن استفاده كرد بدين ترتيب يك متر از ايـن دا                   
  :طول دانخوري در سنين مختلف به شرح زير است. محسوب مي كنيم

  
 به بعد 17 16-67-45-22-0 )ههفت(سن  

  15 12 10 6 5 )يمترسانت(طول 
  

  .توجه داشته باشيد كه تمامي اعداد فوق مي توانند با توجه به شرايط گوناگون، متفاوت باشند
  :دراستفاده از دانخوري قابل اهميت است ر نكات زي 

  .ارتفاع دانخوري روزانه تنظيم شود بطوريكه پشت پرنده با كف دانخوري همسطح باشد  -
  .بايد كافي باشد و بطور يكنواخت در سالن پخش گردد تعداد دانخوريها در سالن  -
  .تنظيم نامناسب دانخوري باعث افزايش ضايعات دان ميشود  -
  .فضاي ناكافي دانخوري موجب كاهش رشد و عدم يكنواختي گله و همچنين آسيبهاي فيزيكي ميشود -
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  : مورد نيازت حرارتنظيم 
دماي سالن را بايد بمرور كاهش داد و        . سانتيگراد مي باشد   درجه   37در ابتداي ورود جوجه ها دماي سالن حدود         

  : درجه آنرا كم نمود 2پس هر هفته  درجه سانتيگراد رساند و س32در پايان هفته اول به 
  

 به بعدششم پنجمچهارم سوم دوم اول هفته
 18 21 24 26 29 32حرارت

  : مناسبنور دهي 
. وز از روشنايي در سالن نگهداري جوجه بوقلمونهـا اسـتفاده كـرد             ساعت اول بايد در تمام مدت شبانه ر        48در  

  . متر مستقر شوند  3  واتي با فواصلي حدود 200 المپ هاي بايستي
شدت نور  .  هفتگي به بعد كافي است       2 ساعت نور در شبانه روز براي بوقلمون ها از سن            14 -13 معموال مقدار   
  .   لوكس رساند50 لوكس است و سپس آن را بايد 100 اول  ميزان نور مورد نياز دو روزنيز مهم است

هـم ريخـتن جوجـه هـا و      پس از دو هفته اول مي توان نور را كاهش داده تا در اين سن از بروز اسـترس، روي 
زمايشي كه در انگليس انجام شده ، نور قرمز و سبز هر دو اثر خوبي از نظر رشـد                   آطبق  . اضطراب جلوگيري شود  

   .سفيد در بوقلمونها دارندنسبت به نور 
 ولي وقتي كه شدت انوار مذكور به اندازه شدت نور سفيد است اختالفي از نظر ميزان رشد در بوقلمون ها ديـده                 

بوقلمونها نيز ماننـد مرغهـا در نـور       . نشده است ، از اينرو به نظر ميرسد مسئله شدت نور مهمتر از رنگ آن است                 
  .ده كرد افتن آنها ميتوان از نور آبي استفينرو هنگام گرآبي قادر به ديدن نيستند از ا

شدت نور بايـد در سـالن يكنواخـت         .  ساعت اثر بدي بر بوقلمون دارد        24 به هر حال استفاده از نور ، به مدت          
طرز اسـتفاده از    .باشد و كاهش زود هنگام طول روشنايي در هفته اول فعاليت تغذيه اي و وزن را كم خواهد كرد                    

   و باالخره سن فرستادن آنها به كشتارگاه دارد  در پرورش بوقلمونها بستگي به نژاد و طرز نگهدارينور 

   : بوقلمونجوجه وحمل   تامينمديريت
 تحريك و تكامل هر چه زودتر رفتار خـوردن و آشـاميدن و   ، يك گله از يك روزگي مديريت صحيح در پرورش   

در  بايـد براي رسيدن به ايـن مهـم    .ه از اهداف مديريت جوجه است       امكان رسيدن به اوزان هدف و يكنواختي گل       
تامين جوجه طوري برنامه ريزي شود كه اختالف وضعيت ايمني و فيزيولوژيك بين جوجه ها به حداقل برسـد و                    

  .)يكسان وهمسن(حتي االمكان از يك واحد و از يك گله جوجه تهيه شود
گاهي كافي داشت و واحد جوجه كشي بايد كارت بهداشتي جوجه           بايد از وضعيت بهداشتي گله مادر و جوجه آ         

 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي      20-24در حمل و نقل جوجه و وسيله حمل كننده بايد دماي حدود           .صادر نمايد   
  .را رعايت نمايد 75%
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  :آماده سازي سالن جهت ورود جوجه 
و رمـالين   ف(گـاز فرمالدئيـد   بـا اسـتفاده از    شـوينده   مواد  جهت ورود جوجه بايد سالن را بعد از شستشو با آب و             

  ساعت هواي سالن توسط هواكش تخليه به نحوي كه سالن از گاز24از   و بعدضدعفوني گردد سالن )پرمنگنات
  .گردد   سطح سالن با استفاده از پالستيك يا برزنت جدا3/1و سپس شود   تخليهفرمالدئيد

 و شـده در سطح سالن پهـن   )و يا روزنامه زي تميتر از تراشه و چوبها مي سانت8 با ضخامت    (  پوشال جهت بستر  
همچنـين   .سيني هاي دانخوري را به ميزان مورد نياز در سطح مورد نظـر پخـش نمـود    سپس آبخوريهاي دستي و

   : الزامي استبهداشت سالن چه قبل و چه بعد از جوجه ريزيزير در مهم  مواردرعايت 

  چاله و صاف بودن كف آنتميز بودن سالن و نداشتن  •
 شستشو دادن سالن و يا در مواردي شعله دادن كف سالن و محوطه با استفاده از شعله افكن  •

  سودسوزآور و رعايت فاصله جوجه ريزي بين دو دورهيادن سالن با استفاده از فرمالين ضد عفوني كر •

 . مهم اين قسمت هستندتشو و ضد عفوني ظروف آبخوري و لوله هاي آب و انباردان از مواردسش •

جوجـه هـاي حمـل     .گراد تنظيم گردد  درجه سانتي37 الي 36حرارت سالن بعد از تخليه جوجه بايد حدود  •
  .به سالن بشوندد شده به سالن به مدت يك ساعت به همان حالت باقي مانده تا استرس كمتر وآماده ورو

ا باشد واز الكتروليت ها وويتامينها در سه سـاعت           توزيع بايد به صورت يكنواخت در اطراف آبخوري ودانخوريه        
باالنس جوجه ها انجام واز مرگ ومير كاهش و بند ناف بسته شود جوجه هاي داخل                 اول استفاده نمود تا تعادل و     

  . گرم بهترين وزن ودرجه ماندگاري را دارند65 تا 60سالن پر سر و صدا وجنب وجوش ووزن 

    :پرورش جوجه بوقلمونها

حرارت و جلوگيري از ايجاد كـوران    تنظيم ،بهترين روش. از تجمع جوجه ها در يك محل بايد جلوگيري شود 
  . بدين صورت پخش جوجه ها يكنواخت ميگردد،است

  هـا   جوجـه .پرورش تك سني استفاده شـود  براي جلوگيري از بروز بيماري و ايجاد گله يكنواخت بايد از روش
 از ريخـتن  .دسترسي جوجه بـه آب و دان كنتـرل شـود    ح سالن پخش گردد و امكانبايد بطور يكنواخت در سط

  .دنمو تعداد بيش از حد استاندارد در متر مربع بايد خودداري  بهجوجه ها
 چون ممكن است    . در پرورش جوجه بوقلمونها بايد دقت نمود كه سالن تا مرز امكان داراي گوشه يا زاويه نباشد                

پـس بهتـر اسـت      . نها باشيم   آا در يك گوشه روي هم شاهد تلفات ناشي از خفگي در             كه با جمع شدن جوجه ه     
و عموما در سـه     % 5 تا   5/4 شايان ذكر است ميزان تلفات جوجه بوقلمون         .سالن ما حالت بيضي مانند داشته باشد        

ن آ زيـرا پـس از    تند هفتگي به بازار ميفرسـ 16 در   در ايران معموال بوقلمون هاي ماده را       .مي باشد هفته اول سن    
  . هفتگي نگاه ميدارند 20ديگر رشد نميكند ولي بوقلمون نر را تا 
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  :تغذيه مديريت 

هزينه مربوط به پرورش يك دوره بوقلمون مربوط به هزينه خوراك ميباشد يك جيره خوب مي توانـد                  % 70حدود  
      ژي بـه پـروتئين مهـم اسـت        انـر  نـسبت     جلوگيري نمايد تنظيم     شده و ازكاهش وزن   باعث ضريب تبديل خوب     

 ،جلـوگيري از پـرت دان        به دليـل      كه نوع پلت   فاده مي گردد  كرامبل يا پلت است   ، به صورت آردي     خوراك طيور 
  . ميباشد شكل دانبهترين .... ومناسب  شدن مصرف ريز مغذيها ومخلوط، گردوغبار  ايجادعدم

بايـد در  ) گرانيـت (مواد غير قابل حل مانند سنگ ريـزه  . است بر اساس سن متغير   بوقلمون  تغذيه اي  نيازهاي
 با غذاهاي دانه اي و يا در چراگاه و گردشگاه زيرا هنگام تغذيه .هفتگي به غذاي بوقلمون اضافه شود 10-8 سنين

  .بتوانند از آن براي خرد كردن مواد دانه اي و فيبري غذا استفاده كنند
دان بوقلمـون بايـد     .  ره بوقلمون باعث بهبود ضريب تبديل خواهد شـد         استفاده از سنگ ريزه در جي       به طور كلي  

  .كننده با كوكسيدوز باشد حتما حاوي يك ماده مقابله
منظـور پيـشگيري از       بـه  جيره D3 هفته اول و دوم به ميزان ويتامين         ايد هميشه غذا و آب در اختيار پرنده باشد         ب

  .بسيار توجه شوددر سنين باالتر بروز مشكالت ناشي از ريكتزيا يا نرمي استخوان 
جوجه هاي بوقلمون در  را مي توا ن از هفته چهارم زندگي براي)  pellet( غذاي غير نرم يعني با ذرات درشت 

آسياب شده و مشابه آنها استفاده و دان تهيـه   در فرمول غذائي بوقلمون ميتوان از كنجاله سويا، ذرت . نظر گرفت
  .وقلمون بر اساس سن متغير استنيازهاي تغذيه اي ب .كرد

 همچنانكه بر سن بوقلمون افزوده مي شود، نيازهاي پروتئين ، ويتامين و مواد معدني اين پرنده كاهش مي يابـد و                     
پـروتئين   تامين كننـده      بيشترين    منبع كنجاله سويا : مواد غذايي جيره عبارتند     . بر نياز آن به انرژي افزوده مي شود       

، مكملهـاي ويتـاميني      پودرمـاهي  ، گنـدم     جيـره اسـت همچنـين      انـرژي    كننده   شترين تامين    بي  منبع جيره وذرت 
  . از ديگر مواد تشكيل دهنده جيره هستندموادمعدنيو

ها سبب بهتـر شـدن    اگر بوقلمون به طريقه محدود نگهداري شود، اضافه نمودن علف سبز به جيره غذائي جوجه
ن از يونجه تازه و ترد، شبدر خوب، علوفه سبز تـازه يـا جوانـه سـبز                   مي توان براي تغذيه بوقلمو     .رشد مي شود  

  . غالت كه به خوبي خرد شده و فاقد رشته هاي بلند باشد، استفاده كرد
هرگز نبايد علوفه پژمرده يا خـشكيده و  . همه اينگونه مواد را ميتوان روزي يك يا دوبار به بوقلمون هاي جوان داد          

بودار مانند   هفته پيش از رسيدن بوقلمونها به بازار بايد مواد4 .در اختيار پرنده گذاشتساير مواد غذائي مشابه را 
از دادن خـوراك  هميشه در هنگام تغذيـه  . روغن ماهي يا پودر ماهي را حذف كرد تا گوشت بوي نا مطبوع نگيرد   

  .  خودداري شودبسيار و خوراك نامرغوب و كپك زده 
وزن زنـده    كيلوگرم   1غذا  كيلوگرم   3 است يعني به ازا هر       1 به   3 متوسط معموال    راندمان غذايي بوقلمون به طور    

  . يدآبه دست مي 
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  :يه جوجه بوقلمونها تغذ -1

 سـاعت اوليـه ورود    12 در   .به مسئله تغذيه جوجه بوقلمونها نيز بايد در روزهاي اول توجـه فراوانـي نمـود                
. تفاده گردد و سعي شود جوجه ها حركت داده شوند ها اس جوجه بهتر است از آرد ذرت جهت تغذيه جوجه

براي اينكه جوجه بوقلمون ها را به خوردن ترغيب كنند ، عده اي از جو خورد شده ، عده اي از شير و برخي                        
  .از تخم مرغ پخته و خرد شده و يا غذاي سبز استفاده ميكنند 

در روزهاي اول بايد بـستر را بـا پارچـه و يـا     . كارتن نيز استفاده ميشود  همچنين جهت پخش بهتر دان از ته
كاغذ پوشاند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بستر نخورند همينكه طرز غذا خوردن را ياد گرفتند ميتـوان كاغـذ                     

يكنواخت در سالن پخـش گـردد    الزم به ذكر است براي جلوگيري از آبريزي بايد پوشال بطور.هارا برداشت 
   . در زير آبخوريها ننمايدتا ايجاد ناهمواري مخصوصا

    وقتـي تغذيـه و    . ب و غذا رسـاند      آرا بايد سريعا پس از سر از تخم درآوردن به            ) poults( جوجه بوقلمونها   
،جوجه بوقلمونها به سختي غذاخوردن را ياد ميگيرنـد و شـايد تغذيـه              انجام شود    ساعته   36تاخيري   با ب دادن   آ

  . ها نياز باشدنآاجباري براي شروع به غذا خوردن 
همچنين پروتئين جيـره در جيـره ي   . جيره استارتر گويند   به غذايي كه جوجه بوقلمونها در ابتدا مصرف مينمايد،       

 درصـد   NRC   ،28استارتر براي بوقلمون گوشتي ، بسيار بيشتر از مرغ گوشتي مي باشد كه ميزان آن در جـدول                   
 و در صورت كاهش پروتئين ، كمتر از اين مقـدار بـا              ه ميشود  كه تنها تا سن يك هفتگي استفاد       توصيه شده است  

     كيلـو كـالري در هـر       2800 تـا    2700در جيره ي استارتر ، انرژي جيره در حـدود           . كاهش رشد مواجه مي شود    
   .كيلوگرم در نظر گرفته مي شود

وجـه  ائي كـه توسـط ج   مقـدار غـذ  .مينه و انرژي ميباشـد  آاين جيره حاوي بيشترين سطوح ويتامين ها،اسيدهاي   
جيـره شـروع كننـده      .  گـرم اسـت    450-460ه مي شود در اولين مـاه زنـدگي          بوقلمون هاي در حال رشد خورد     

 8 تـا    4از سـن    . بخصوص در زماني كه جوجه بوقلمون تحت شرايط استرس قرار دارد بسيار مورد نيـاز اسـت                  
  و سطح انرژي بايد باالتر باشد % 26هفتگي،درصد پروتئين جيره 

    : پاياني و رشدمرحله هاي دربوقلمونتغذيه  -2

سـن در حـال رشـد بـراي         . بوقلمون هاي درحال رشد را ميتوان بر روي مرتع يا در محوطه بسته تغذيـه نمـود                  
معهـذا تغذيـه بـر     . تغذيه در محوطه بسته باعث رشد سريعتر حيوان ميـشود           .  هفتگي ميباشد    10 تا   8بوقلمون ها   

  .غذا و كاهش هدر رفتن غذا ميشود % 10ره بيش از روي مرتع نيز سبب ذخي
تعداد گله بوقلمون كه در مرتع پرورش داده        . يك مرتع خوب حاوي علوفه يا محصوالت غله اي و دانه اي است              

  .ميباشد )  مترمربع 4047واحد سطح معادل (  بوقلمون در هر ايكر 250 تا 100ميشوند بين 
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به پروتئين بيـشتري   سبت به ماده، زيرا بوقلمونهاي نر ن .راساس جنس جدا نمود   بوقلمونهاي درحال رشد را بايد ب     
  .  وقتيكه جيره هاي كامل مصرف مينمايند ضريب تبديل غذايي بهتري دارند بوقلمونها عموماً. از دارد ني

مچنـين   ه . ب ميـشود  آ و هواي گرم سبب افـزايش مـصرف          آب.بردارد   در تغذيه جيره پلت شده بهترين نتايج را      
در سن يك هفتگي در نر و مـاده         )  درجه سانتي گراد     25 تا   20(  هواي معتدل     و بآب در بوقلمونها در     آمصرف  

 760 ليتـر و     980 هفتگي در نر و ماده به ترتيـب          17 ليتر و تا سن      55 در هر روز     قطعه 1000به ترتيب به ازاي هر      
  . ليتر ميباشد 

 در دوره پاياني پـرورش      پروتئين ، % 22 هفتگي حاوي    11 تا   8گي و ماده     هفت 12 تا   8جيره بوقلمونهاي نر در سن      
 ها در سـن نر  ودر جيره پروتئين،%19 حاوي  جيره بايستي     هفتگي 14 تا   11 ها  هفتگي و ماده     16 تا   12 ها نر براي  

جيره نر    در صورت ادامه دوره پرورش       پروتئين و % 5/16 هفتگي حاوي    17 تا   14 ها سن   هفتگي و ماده     20 تا   16
  .پروتئين باشد % 14 هفتگي بايد حاوي 20 تا 17 هفتگي و ماده 24 تا 20

  :مولدتغذيه بوقلمونهاي  -3

پـروتئين و سـطح     % 12جيره نگهـداري حـاوي      . هفتگي براي گله داشتي انتخاب شوند       16 بوقلمونها بايد درسن    
 26 تـا    16هفتگـي و بوقلمـون نـر از سـن            30 تا   16انرژي متوسط مي باشد و اين جيره را بوقلمون ماده از سن             

% 14جيـره نگهـداري و      % 12(پروتئين ميباشـد    % 14 حاوي   مولدينجيره گله داشتي براي     .هفتگي مصرف مينمايد    
 هفتگي مـصرف جيـره جفـت گيـري بـراي            26 بايد از سن     مولدينگله   در   نرها). مولدينجيره جفت گيري براي     

  .اصالح نژاد خود را شروع نمايد 
   ولي ماده هاي گله بـه طـور عـادي تغذيـه             نترل وزن در گله بهتر است نرها با جيره محدود تغذيه شوند،           جهت ك 

 15تا  14 هفتگي سريع و در      8تا7 ميزان رشد در سنين مختلف يكنواخت نيست به طوريكه رشد تا سن              .مي شوند   
ـ    . را دارد   جنس نر نسبت به ماده ها ضريب مصرف باالتري          . هفتگي به حداكثر مي رسد        درصـد   يدر حالـت كل
 اسـتخوان   زاني وزن بدن م   شيبا افزا . ماند ي م يها ثابت باق     شده و در ماده    شتري سن ب  شيگوشت بدن در نرها با افزا     

  .ابدي يكاهش م% 5ها  و در ماده% 10در نرها 

  : مصرف خوراك در بوقلمونراندمان

 رانـدمان   يگـر ي و د  يي غـذا  يازهاي ن يكيجود دارد    و وري در ط  ي كه در استفاده از مواد خوراك      ي عامل مشخص  دو
 كه بوقلمـون چـه مقـدار از خـوراك را بـه              كند ي و راندمان مصرف خوراك مشخص م      باشد يمصرف خوراك م  

هـا بهتـر هـستند و      در كل نرها از نظر راندمان مصرف خوراك نسبت به مـاده            .كند ي م لي تخم تبد  اي ي بدن يبافتها
 دارند و پرندگان با راندمان مصرف خـوراك بهتـر           ي خالص خود راندمان بهتر    نيالد نسبت به و   ها  ختهي آم نيهمچن
  . هستندي كارآمدتريا  جذب رودهسمي مكانيدارا
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ـ          شي هر واحد افـزا    ي مصرف خوراك به ازا    ني بوقلمونها با كمتر   نيبزرگتر   رسـند  ي وزن، بـه وزن مـورد نظـر م
 د با سرعت رشـ    يي راندمان غذا  شيافزا. كنند يمصرف م  وزن   شي را جهت افزا   يشتري خوراك ب  ي اصالح يها  ماده

 دارنـد هـم     ي كه رشد كندتر   يي دارند نسبت به آنها    يعتري كه رشد سر   ييابوقلمونه.  دارد يدي شد اري بس يهمبستگ
مسئله تشخيص رسيدن به سـن       . خوراك به گوشت دارند    لي در تبد  يشتري ب يي كارآ ها  هي سو نيدر داخل و هم در ب     

 پرنده به سن بلوغ ميرسد گوشت از نظر كيفيت به حـداكثر مرغوبيـت خـود                  ست زيرا وقتي كه   بلوغ بسيار مهم ا   
  .ن كاسته ميشود آميرسد و بعد از آن با چربي گرفتن بدن از كيفيت 

  نمونه هايي از جيره غذايي بوقلمون در سنين مختلف

                                      اقالم برحسب درصد مي باشد                                                                   
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  :استرس گرمائي در بوقلمون 

گاه كه دماي محل پـرورش بوقلمونهـا   معموال هر . مساله استرس گرمائي در پرورش طيور يك مشكل جدي است     
البته در اين ميان نبايـد اثـر رطوبـت را ناديـده       .  درجه سانتي گراد فراتر رود استرس گرمائي بروز مي كند            27از  

 درجه سانتي گراد مي تواند باعث كـاهش مـصرف خـوراك و در               27 دماي باالتر از     گرفت توجه داشته باشيد كه    

  سن به هفته          
  مواداوليه

0-4   5-6   7-12   13-16   

  63/63  44/52  75/47  35/44  ذرت
  95/28  54/38  82/43  54/46  سويا

  _  15/1  84/1  53/2  پودر ماهي
  _  1/0  25/0  25/0  مخمر
  05/0  04/0  1/0  22/0  متيونين
DCP 75/2  2/2  87/1  7/1  

  07/1  19/1  34/1  59/1  كربنات كلسيم
  3/0  3/0  3/0  31/0  نمك

مكمل ويتامين و 
  موادمعدني

468/0  402/0  36/0  3/0  
  

  99/3  99/3  99/1  99/0  چربي حيواني
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روتئين گردد كه اين امر نيز به نوبه خود اثرات منفي بر روي وزن تخـم، كوچـك                  نتيجه كاهش دريافت انرژي و پ     
  . و كاهش كيفيت پوسته خواهد داشتشدن اندازه آن 

 درجه سانتيگراد است حال اگر دماي محيط از اين دما بـاالتر رود، اتـالف         41- 42دماي بدن بوقلمونها در حدود      
رماي اضافي هم به بدن آنها تحميل مي گردد بـا ادامـه ايـن رونـد     گرماي بدن آنها متوقف شده و حتي مقداري گ       

  . درجه سانتي گراد برسد آنها خواهند مرد 46هنگاميكه دماي بدن بوقلمونها به 

  : براي مقابله با استرس گرمائي راهكارهايي 

نـسبت بـه   ) تـه سـن    هف10كمتـر از  (  بوقلمونهاي جوان  زيراجريان هوا بايد مطابق با سن پرنده باشد     و   تهويه-
 4/2 يـك نـسيم خفيـف بـا سـرعت      گرماي بدني كمتري توليد مي نماينـد )  هفته يا باالتر  13( پرندگان مسن تر    

 .  درجه سانتيگراد تعديل نمايد 8 الي 5كيلومتر در ساعت مي تواند دماي محيط را تا 

 متر از طـول سـاختمان       15 تا   12اء هر   توجه داشته باشيد كه در ساختمانهائي كه اطراف آنها پوشيده است به از            -
  اينچي نصب نمائيد 36يك هواكش 

 .  كنيداز ساختارهاي پالستيكي و چوبي براي تغيير جهت دادن جريان هوا به سمت پائين استفاده-

 درصـدي و يـا      30از سالم بودن تسمه هواكشها اطمينان حاصل كنيد، چرا كه فرسوده بودن آنها باعث كـاهش                 -
 .اركرد هواكشها خواهد شدبيشتر در ك

در شرايط گرم به ازاي      .هواكشها را هر روز تميز كنيد چرا كه اين امر براي عبور منظم هوا امري ضروري است                   -
  متر مربع پد خنك كننده در نظر ميگيرند2 هزار متر مكعب هوا در ساعت 10هر 

ساختمان مي رويند كوتاه كنيد چرا كه آنها        آرايش محيط اطراف محل پرورش ، گياهان و علفهائي را كه اطراف             -
 . مانع از حركت و جريان يافتن هوا به سمت ساختمان مي شوند 

كاشتن درختان بلند و پر شاخ و برگ به طرز موثري مانع از تابش مستقيم آفتاب مي شوند اما توجه داشته باشيد                      -
 . در جائي كاشته شوند كه مانعي بر سر راه جريان هوا نباشند 

به طور مثال ساختمانها را     . (ساختمان ها بايد طوري ساخته شوند كه پرندگان از تابش مستقيم نور در امان باشند              -
  .) غربي بنا كنيد-شرقي 

هميشه در طول تابستان به آب پرنده الكتروليت و ويتامين اضافه كنيد تا كمبود ويتامين ناشي از كاهش مصرف                   - 
 .غذا در آنها جبران شود

 .  توجه داشته باشيد كه در تابستان و روزهاي گرم تعداد آبخوري ها را بايد كمي بيشتر نمودايدب -

 برابـر زمـستان     3 تا   2در طول تابستان ميزان مصرف آب بوسيله طيور به          . صافي آبخوريها را مرتباً تعويض كنيد       -
 مي رسد ، در نتيجه صافي ها زود به زود پر مي شوند  
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 حفظ   درنتيجه يد كه سرعت رشد باكتريها در لوله هاي آب، در آب و هواي گرم افزايش مي يابد                توجه داشته باش  -
 قسمت كلر در يـك      2- 3مثال از طريق اضافه كردن      . (كيفيت آب تا حد امكان از اهميت زيادي برخوردار است         -

 ) .ميليون قسمت آب

 دستگاه هاي مه ساز كه با فشار باال و حجم           يا خنك كردن به روش تبخير با استفاده از آب افشانهاي ساده سقفي           -
ميزان خنك شدن هوا با استفاده از روش خنك سازي با تبخير به ميـزان رطوبـت نـسبي هـواي                     . كم كار مي كنند   

ورودي بستگي دارد بدين معني كه هر چه هوا خشك تر باشد ميزان تبخير بيشتري صورت گرفته و در نتيجه هـوا                      
   .خنك تر خواهد شد 

 بنـابراين زمـان     .  بوقلمون بخاطر جلوگيري از ايجاد حرارت دروني بدن فعاليـت كمتـري مـي كنـد                در تابستان -
مواد مغذي بايد در زمان كمتري مصرف شـود ايـن حالـت    .خوردن و ايستادن صرف نخواهد كردبيشتري را براي    

تخصصان تغذيه كاهش مقـدار     روش ديگر موجود م   . مي تواند با افزايش درصد مواد مغذي در جيره حاصل گردد          
درجه حرارت حاصل از جيره است كه توسط بوقلمون مورد هضم قرار مي گيرداين روش با موارد زيـر حاصـل                     

  :مي شود
  افزايش ميزان انرژي حاصل از چربيها يا روغنها نسبت به كربوهيدراتها-
 كاهش ميزان اجزاي جيره كه فيبر بااليي دارند-

 در حاليكه مقادير اسيدهاي آمينه ضـروري در         ،ل پروتئين كوژن دفعي حاصل از درصد    كاهش مقادير اضافي نيتر   -
 .حد تعادل باشد

بوقلمونهـا  .  كاهش مصرف غذا در درجه حرارت باال مصرف ويتامين ها و مواد معدني نيز كاهش مي يابد                 به علت 
 كاهش مي يابد     اين توانايي  تهاي باال در اثر استرسهايي نظير درجه حرار     اما   را خودشان توليد     Cمي توانند ويتامين    

  . به جيره بوقلمونها در آب و هواي گرم مفيد مي باشدCبه همين دليل افزودن ويتامين 
 مقاوم به حرارت توليـد مـي        Cت كردن خوراك از بين مي رود ولي امروزه يك ويتامين             با پل  Cمتاسفانه ويتامين   

  .ني بوقلمون ممكن است مطلوب باشداشد افزودن آن به آب آشاميدشود اگر اين ويتامين در جيره قابل استفاده نب
گندم در جيره پيشنهاد مي گردد چربي يا روغن هاي افزوده شده به جيره نبايستي به انـدازه اي زيـاد                     % 15حداقل  

روز بهترين موقع براي دريافت غذاي كافي سـردترين زمـان از   . باشد كه آسياب قادر به تهيه پليتهاي خوبي نباشد    
قبل از طلوع   , مي باشد و احتماال اين زمان قبل از طلوع آفتاب است بنابراين بهتر است كه مكمل ها به جاي شب                   

 توجه داشته باشيد پرندگاني كه در معرض استرس گرمائي قرار گرفته اند توانائي طي               .آفتاب به جيره اضافه شوند    
  .ارندمسافت طوالني براي رسيدن به آبخوري و دانخوري را ند

  : در بوقلموندمثليتول

 هفتگي به سن بلوغ ميرسند كه البته اين امر بستگي به نوع و سويه و بـاالخره                  28~ 20بوقلمون ها معموال در بين      
  .معموال نژادهاي سبك كمي زود تر از نژادهاي سنگين به سن بلوغ ميرسند . جنس دارد 
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بـه طـور ذاتـي و    . در تسريع يا تاخير بلوغ اثـر دارد     فصل جوجه كشي و همچنين طرز نگهداري نيز كم و بيش            
طبيعي ، بازدهي توليد مثل در بوقلمون نسبت به ساير پرندگان پايين است تعداد تخم  توليد شده توسـط حيـوان                      

  .ماده و همچنين ميزان باروري تخم ها در مقايسه با ساير پرندگان اهلي ، بسيار كم مي باشد
ـ  تولنيي پاسطح باال تر بازدهي توليد مثل پايين تر شده است         وزن  همچنين به دليل تمايل به     تعـداد تخـم،    (دمثلي

 گردد ي بوقلمون مشاهده م   ي پرورش يها  كه عمدتاً در گله   )  و قدرت زنده ماندن    يدرآور   جوجه ،يوزن تخم، بارور  
  .گردد ي روزه مكي جوجه بوقلمون دي تولنهيمنجر به باال بودن هز

ـ  است و انتخـاب بـر عل       ي كرچ دهي مهم است پد   اري بوقلمون بس  ي مثل ديه در راندمان تول    ك ي از عوامل مهم   يكي  هي
 دي ماده به تول   ي بوقلمونها   برگرداندن ي برا يادي ز ي است و تالشها   ي اصالح يها   از اهداف مهم برنامه    يكي يكرچ

  .گردند ي كرچ از گله حذف مي و بوقلمونهارديگ يمجدد تخم صورت م
 تـا   70وزن تخم هـا     .  عدد مي باشد       130تا    70بين    ساليانه بر حسب واريته متفاوت بوده و        راندمان تخمگذاري 

فيـت تخـم گـذاري سراسـر     ر ظ3/2 البتـه بوقلمونهـا  . گرم است و اندازه آن با باالرفتن سن افزايش مي يابـد    90
  . زندگيشان را در سال اول مي گذارند 

 اين مـساله  . تخمها به توليد در فصل تابستان كمك كرد         ) بيشتر(ب  در برخي از فارمها مي توان با جمع آوري مرت         
 ل ايجاد كننـده   يهمچنين در صورت امكان ، وسا     . بوقلمون ها را وادار مي كند تا مدت كمتري را در النه بنشينند              

جوجـه  مدت زمان نگهداري تخمهاي نطفه دار را كاهش دهيد چون قابليـت  . جريان هوا را به النه ها اضافه كنيد     
  .درآوري آنها تحت تاثير قرار مي گيرد

اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه هاي خنك كننده و تهويه در محل جمع آوري تخمها، دماي مناسب را ايجاد مـي                     
 داخـل تخـم     ني جن ي تخم باعث نابود   دي وتكان شد  ي وباالخره دستكار  ي طوالن ينگهدار حرارت نا مناسب ،   .كنند

   اري تخم براي جوجه كشي بايستي به نكات ذيل توجه نموددر انتخاب و نگهد  .شوديم
   انتخاب تخم مناسب از نظر اندازه-
  )  درجه 13 تا10و حرارت  % 60 تا50رطوبت ( نگهداري تخم  در شرايط مناسب -
   رعايت بهداشت ماشينهاي جوجه كشي-

  :شرايط ماشينهاي جوجه كشي 

درجـه   37,2 بـه    دما را حدوداً  روزگي   ) 28تا   25 (د و درهچري     در جه سانتيگرا   37,6 روز اول    25در  : حرارت  
  . مي رسانند سانتيگراد
  . مي رسد 80تا   75 به بعد به 25 درصد و از روز 60 تا50 روز اول 25در : رطوبت 

  . درصد هواي داخل ماشين تجاوز كند  1,5ميزان گاز دي اكسيد كربن نبايد از : تهويه 
   .ندارند چرخاندن  نياز بهآنبعد از  بار در روز و 3 حداقل  روز اول24در: چرخاندن 



 21

 شروع به نـوك زدن و درآمـدن از          27معموال جوجه ها از روز      .  روز است    28 در بوقلمون    يورآمدت جوجه در  
  . برخوردار باشد يي باالي از سطح بهداشتدي باي جوجه كشالتيتشك . كننديتخم م

ـ عمل چرخاندن و تهو   .  انجام شود  يبار جوجه كش    بعد از هر    قبل و  دي دستگاه وتخم ها با    يضدعفون ـ  ن هي ـ  با زي  دي
 غذاي بوقلمونهاي تخمگذار شبيه مرغهاي تخمگذار است ولي بايد توجه داشت كه             .بصورت مطلوب انجام شود     

ـ                       ي بوقلمونهاي تخمي را نبايد بيش از حد غذا داد زيرا سبب چربي گرفتن آنها مي گردد و توليد تخـم را پـائين م
  .آورد

  : پا در بوقلمونمشكالت

 يي توجه داشت بوقلمونهـا    ديبا.  شده است  دهي هر دو مفصل پا د     اي كي يروني ب يدگي ضعف پا بصورت خم    مشكل
 شي افزا نهي س يها  چهيدرصد ماه  با افزايش سريع وزن      باشند ي پا م  يهاي مستعد ناهنجار  شتري دارند ب  يعيكه رشد سر  

كه در نرهـا در  (  بودهشتري در نرها بهاي نوع ناهنجارني اوعي شابدي يپا كاهش م چهي و بر خالف آن درصد ماه      افتهي
ـ  و علـت آن را معمـوالً بـه ز          ) اتفاق مي افتد     %8/4ها    و در ماده  % 1/16حدود   ـ  وزن در ا   يادي          جـنس نـسبت    ني

  .ابدي ي مشي افزاجي و به تدرگردد ي شروع مي هفتگ6-8 دهندكه از سن يم
 تعـدادي عوامـل عفـوني نيـز         . سـبك وزن اسـت     ينهاي از ال  شتري مشكالت ب  ني ا وعيش،   وزن   ني سنگ ينهايدر ال  

  ). استافيلوكوك ها و اورام مفاصل(شناخته شده اند كه به طور غير مستقيم موجب اختالالت پايي ميشوند
 .  اعت فرصت دهيد     بعداز سر از تخم در آوردن جوجه ها به آنها براي به كارگيري از ماهيچه هاي پايشان چند س                  

  .همچنين دقت كنيد كه سطوح ليز مي تواند به مشكالت پا منتهي شود
 اسـتارتر  كردن زودتر از موعد جيره هـاي  آغاز از ديگر عوامل وابسته به تغذيه كه به اختالالت پايي منجر ميشود            

كالت پا دامنه اي در حـدود  مش.  توسط دانه هاي غالت اشاره نموداستارتربه جيره رشد و يا تضعيف كردن جيره      
  .  درصد از كل طيور گوشتي بالغ را در بر ميگيرد 4 تا 5/0

  : مديريت قبل از كشتار

ن جهت جلوگيري از باقيمانـد .بسيار مهم است  حفظ مرغوبيت بوقلمون در زمان بارگيري و حمل ان به كشتار گاه
از تغذيه بـا ذرت  .  قبل از كشتار قطع شود روزبسته به نوع دارو چند داروهاي مصرفي  داروئي در گوشتبقاياي

 .ساعت قبل از كشتاراز مصرف دان جلوگيري شودده گردد و آسياب نشده پرهيز

در موقع بارگيري بوقلمون نور سالن بايد قطع  .برنامه محدوديت نوري را ميتوان يك هفته قبل از كشتار قطع كرد 
حتي االمكان از حمل بوقلمون هايي غير  . گله استفاده شوداز توري جهت محدود كردن شود و در صورت امكان

   .هم وزن در يك قفسه جلوگيري شود
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  :واكسيناسيون

علي رغم مقاومت نسبي در مقابل عوامل بيماري زا ، به منظور اطمينان از حـصول نتيجـه بهتـر واكـسيناسيون در                       
ناسيون برحسب منطقه پرورش مي توانـد متفـاوت          انجام مي گيرد معموالً  برنامه واكسي       مورد بوقلمونهاي تجاري    

  .باشد 

  :  آيد ذيل مييك برنامه  واكسيناسيون به طور نمونه  در

  اسپري          كريزاي بوقلمون  -2     كوكسيديوز -1          يك روزگي  �

  آشاميدني                 كريزاي بوقلمون                     -1        هفته دوم       �
   اسپري يا آشاميدني                                        B1 نيوكاسل  -1        هفته سوم      �
    آشاميدني                   انتريت هموراژيك                -1        هفتگي 6 تا 5 �
  يدني   آشام          پاستورلوز       - 2            السوتا  -1        هفتگي 8 تا 6 �
     آشاميدني        پاستورلوز           -2            السوتا  -1       هفتگي12 تا 9 �

  :بيماريهاي شايع بوقلمون

  :مي گردد بوقلمون مطرح  عفوني وتغذيه ايجي راي هايماري از بي قسمت خالصه انيدر ا 

   كاسل وين -1

   روسيكزوويپارام  :ي شناسسبب
 غـدد  يوجـود زخـم در رو   ، خس خـس  ي صداي و گاهينيترشحات ب،نفس نفس زدن     ، يعالئم تنفس   :هاينشان

عالئـم  .  پـا و بالهـا       ي فلجـ  ، گـردن و سـر       دنيچي پ رينظ شودي پس از چند روز ظاهر م      يعالئم عصب .  معده   شيپ
رعايـت مـوازين بهداشـتي       .  مـي باشـد       معده و اسـهال سـبز      شي غدد و پ   ي رو يزيخونر،اسهال  شامل   يگوارش
  .ناسيون جهت پيشگيري توصيه مي گردد وواكسي

   پالسموز بوقلمون كوي ما-2

        كـه معمـوالً سيـستم تنفـسي ومفاصـل را درگيـر            .به بيماريهاي حاصل از ارگانيسم مايكوپالسما اطالق مي شود          
  :يدآ نوع اين ارگانيسم از نظر بيماريزايي اهميت بيشتري دارند كه در ذيل مي 3 .مي نمايند

  ي عفونتينوزي س يا سپتكوميگالت مايكوپالسماعفون-الف

   و كاهش وزن بدنيالغر، يي هواي هاسهي التهاب ك، يني باديترشحات ز، عفونت سينوسها  :هاينشان
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ومديريتي مي تواند در ايجاد اين بيماري موثر  معموالً وقوع برخي بيماريهاي ديگر بعالوه تغييرات آب وهوايي
  .باشد

 4 تا 2اي مدت ربيماري تخليه پرنده ها، تميز كردن وضدعفوني و خالي نگه داشتن سالن بتنها راه  ريشه كني 
  .هفته مي باشد مديريت خوب واقدامات بهداشتي در حد عالي مي تواند باعث پيشگيري از اين بيماري گردد

                                                                                     سيدي پالسما مله آگركوي ما عفونت-ب

 همـراه بـا     ي خـوردگ  چي اوقات پ  ي بعض ، تينوزي س ي و گاه  ي تنفس في خف يهاي جوان نشان  يجوجه ها   :هاينشان   
 ي جوجه از گلـه ا     هيته .كندي بروز م  زي ن دي شد يي اشتها يب ، شودي م دهي در پاها د   ي اختالالت زي ن ي و گاه  تيلياستئوم
  . است پيشگيري راهني باشد بهتركروبي مني از ايكه عار

   هيونويا سكوپالسمايما:  عفونت-ج

چشمها اغلب در   . عاليم در مرغ وبوقلمون مشابه است تورم واضح صورت در يك يا هر دوطرفمي باشد                  :هاينشان
 الينوي غـشاء سـ    ي دارا ي رنـگ در اكثـر سـاختارها       يترشحات زرد تا خاكستر   .  اثر تورم بسته يا نيمه باز است        

  .ادي نشستن زلي به دلنهي سهي تاول در ناحجادي شدن و اري گني و زميالغر، يخصوصاً در مفصل خرگوشم

 اقـدامات كنترلـي وقرنطينـه اي    . است پيشگيري راهني باشد بهتركروبي مني از ا  ي كه عار  ي جوجه از گله ا    هيته 
  .نسبت به اقدامات دارويي مفيدتر وكم هزينه تر است

   لوزي باسيكل -3

   ياكلياشرش : ي شناسبسب
ـ كاردياغلب همـراه بـا آن پر       . شودي م دهي شكل د  يري و ترشحات پن   شودي م مي ضخ يي هوا يي ها سهيك : هاينشان  تي

   . شودي مي قطعيكروبي با استفاده كشت مصيتشخ . شودي مجاديچسبنده ا
ـ   يكروبيكشت م   گردد ي م هيتوص.  موثر است    يريشگي از استرس در پ    يري بهداشت در گله و جلوگ     تيرعا  ي و آنت
  . انجام گردد وگراميب

  مونلوز لسا -4

 سالمونالپولوروم يباكتر : ي شناسسبب

ـ  شي روز بعد از تولـد افـزا       5 تا   4 ابتال   زانيم.  تخم است    قي قابل انتقال از طر    ي عفون يماريب : هاينشان      ، ابـد ي ي م
 كردن بـا    كي ج كيج، ياطراف منبع حرارت   جمع شدن جوجه     ، چسبنده به اطراف مخرج    دي اسهال سف  ،يياشتها يب

   .گرددي بلند مشاهده ميصدا
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 يهاينـشان ، را استنـشاق كـرده باشـند         كروبي م ي جوجه كش  ني در ماش  ه ك يبعد از چند روز ممكن است پرندگان      
 روده  يدر سطح مخاط   . شودي م دهي روده د  وارهيقلب و د  ،كبد  ، هي در ر  ي خاكستر يندولها . دهندي را بروز م   يتنفس

   .ابندي يحالبها در اثر اورات اتساع م . ندي آي بوجود مدي سفي پالكتهاكيارب
  . است ي از آلودگي عاري جوجه كشي مادر و كارخانه هاي جوجه از گله هاهي ته پيشگيري راهني بهتر

   بوقلمون يزاي كر-5

   وميوآتالوردب : ي شناسسبب
 ، و تكـان دادن سـر        ،آلود چشم همراه با عطسه كردن        و ترشحات كف     يني شفاف از ب   يديخروج موكوئ  : هاينشان

  .شوندي پلكها مدني و باعث بهم چسبشوندي مظيترشحات به مرور غل
در گلـه مبـتال گـرم كـردن         .  گردد   ي ضد عفون  ي سالن بدرست  يزي دو دوره جوجه ر    ني در ب  دي با يريشگيجهت پ  

 مـوثر   توانـد ي بـه آب م    تي و الكترول  نيتامي افزودن و   باال و  تيفي با ك  رهي مطلوب بهمراه استفاده از ج     هيسالن و تهو  
   .باشد 

  )عفونت پاراكولون (زونوزي آر-6

   يناشاويزوناهي آريباكتر : ي شناسسبب
ـ  گردن و مـرگ وم     چشيپ،لرزش،عدم تعادل ، اسهال به مخرج   دنيچسب،اسهال، يپژمردگ : هاينشان ـ  ز ري  مـشاهده   ادي
 دوازدهـه روده    هيناح . شوديلكه لكه و بزرگ م    ،كبد زردرنگ    . شودي م دهي د ي هفتگ 3 ري ز نيعموماًدر سن  . گردديم

  .گردديپرخون م

  لوزيآسپرژ -7

  )قارچ(گاتوسي فوملوسيآسپرژ :ي شناسسبب
تـنفس بـا    ، نفس   يتنگ . گرددي م يماري ب ني جوان به ا   ي باعث ابتالءجوجه ها   ي جوجه كش  طي مح يآلودگ : هاينشان

 نكـه ياكثر پرنـدگان مبـتال بعـد از ا        . است   يماري ب ني ا هي از عالئم اول   عيسر تنفس   انوزويس،)دهنك زدن   (دهان باز   
 مـشاهده  يافتادن و فلج، شامل عدم تعادلي مركزي عصبستمي اختالل س ينشانه ها  .رنديمي م شودي گرفته م  شانيپاها
ـ  ن تيآس . شودي م دهي د ي و نا  يي هوا ي ها سهي ها و ك   هي در ر  ي زرد رنگ  يمعموالًندولها. گردديم ـ  زي  مـشاهده   اريس ب
   .شوديم

 يهـا  ي مادر وجوجـه كـش     ي جوجه از گله ها    ديلذا با  ، است يريشگي روش پ  ني باشد و بهتر   ي نم يدرمان اقتصاد 
 ريز ، گرددي كردن سالن استفاده م    يهنگام شستشو سالن از سولفات مس جهت ضد عفون        .  شود   هي ته يفاقد آلودگ 

   نباشندسي خهاي دانخوراي هايآبخور
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  زويدي كوكس-8 

   ايمريانواع آ : ي شناسسبب
ـ  ن ي و گـاه   يخواب آلودگ ، يحاليب، يكم خون ، ييكم اشتها ،اسهال : هاينشان ـ  خـون در مـدفوع د      زي ـ  م دهي  . شودي
  . شودي ركتوم مشاهده مهي در روده مخصوصا ًدر ناحيزيخونر
ـ سوم در ج   از هفته    دي جوجه ها ست كه با     رهياستات در ج  ويدياستفاده از كوكس   پيشگيري    راه   نيبهتر  اسـتفاده   رهي

افـزودن  . اسـتفاده شـود    واستاتيديالزم به ذكر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع كوكـس              . گردد  
  . موثر است ري در كاهش مرگ و مزيدر دان نK وA ينهايتاميو

  كتزي ر -9

   و فسفرD3 نيتاميوكمبود  : ي شناسسبب
 بـراي پيـشگيري از جيـره        . گـردد ي مشاهده م  ماريمباتمه زدن جوجه ب   چ، ياستخوان نرم ،لنگش پرنده مبتال  : هاينشان

  . كنترل شودرهيج D3نيتامي وزاني شود و م آن تعادل است،  استفاده و فسفرمي كلسني بكه غذايي مناسب

  سي پروز -10

  نيوتي كمبود بيكمبود منگنز و گاه : ي شناسسبب
ـ در مراحـل پ    . شودي بزرگ م  ي مبتال پهن و كم    يمفصل خرگوش پا   : هاينشان  نيي معموالًپـا در قـسمت پـا       شرفتهي

ـ  منحرف م  ي خود كامالًبه طور جانب    ي عاد تي از وضع  يمفصل خرگوش   معموالًمـشخص   ييدر كالبـد گـشا     . شودي
  . از محل خود خارج شده است ي در مفصل خرگوشلي كه وترآششوديم

  . گردد يماري بوعي از شيري باعث جلوگندتواي مرهي به جB ينهايتامي و ونيكول، منگنز ي حاويافزودن مكملها

   سمي بالي كان -11

باال بـودن حـرارت    ، رهي جنيكاهش پروتئ.  باشند لي دخيماري بني در بروز اتواننديعوامل متعدد م  : ي شناس سبب
ـ  يماري بني موثر هستند در واقع ايماري بني در برابر ا ، نور   ادي شدت ز  ، اديتراكم ز ،سالن    يتيري مـد يمـار ي بكي
  .است 
 ريموجب مرگ و م     مسئله گاهاً  ني و ا  ندي نما ي زخم و جراحت م    جاديا، گريكديجوجه ها با نوك زدن به        : هاينشان

   .شودي مدهي دبيجوجه آس
الزم به ذكـر اسـت      .  موثر باشند  يماري ب ني در درمان ا   توانندي م ينيكاهش شدت نور و نوك چ     ،رهي ج حي صح ميتنظ

  . نمود ي محل زخم را ضد عفونكيوتي بي آنتي حاويگله جدا نمود و توسط اسپر از دي مجروح را بايجوجه ها
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   نهيتاول س -12

   مختلفيهايماري شدن پرنده در اثر بري گنيزم، بستر اديوجود بستر نا مناسب و رطوبت ز : ي شناسسبب
ـ  مبـدل م   يلمه ا  از بافت د   ي به منطقه ا   تي و در نها   شوديدر آغاز محل زخم بصورت آبسه ظاهر م       : هاينشان  و  شودي

   .شودي الشه متيفيباعث افت ك
باعـث  .  نندينـش ي م نهي سـ  ي از حد رو   شي ب ي كه بعلل  ييوجود بستر مناسب در سالن پرورش و جداكردن پرنده ها         

  .پيشگيري از اين بيماري مي گردد

  تي آس -13

 تي آسـ جـاد ي در اتهاي و مسمومهايماري از بيبعض، رهي در ج ادينمك ز ، ني پائ يدما ، نامناسب   هيتهو : ي شناس سبب
  . موثرند 

 تي و بزرگ شدن قلـب راسـت از عالئـم آسـ            ي شكم ي ا نهي كاهش رنگ در محوطه س     يتي آس عيتجمع ما : هاينشان
  . توجه نمود رهي نمك در جزاني سالن و مي سالن را مناسب كرد و به دماهي تهودي بايريشگيجهت پ .است

  رينوتراكئيت بوقلمون-14

 پنوموويروس:  سبب شناسي 

عطسه ، ترشحات بيني ، تورم چشم و پلك ، تورم سر و صورت و سينوسـها و                  ،  سر و صداي تنفسي     : نشانيها
 درصـد و مـرگ   100واگيـري   بـا  كاهش توليد% 70تر سرفه و لرزش سر و      ادم زير فك پايين و در سنين باال       

  . است %50ومير معموأل تا 
  .امكانپذير استواكسيناسيون  يشگيريپ ولي جهت درمان  ندارد بطور معمول 

  )وباي  بوقلمون ( پاستورلوز -15

 پاستورال مولتوسيدا:  سبب شناسي 

 ديده مي شود ،      پرندگان بالغ و نيمه بالغ     بيماري بيشتر در  . در بوقلمون بيشتراز ساير ماكيان شايع است      : نشانيها
آبسه سينوسهاي زيـر چـشم و        ، شحات بيني ودهان  بي اشتهايي ، كسالت ، سيا نوز ، اسهال سفيد و آبكي ، تر             

   كاهش توليد تخم  وپيچ خوردگي گردن
مي تـوان   رعايت فاصله جوجه ريزي      و   ضدعفوني ومعدوم سازي صحيح ،      جمع كردن سريع تلفات    از طريق   

  .همچنين واكسيناسيون  توصيه مي گردد.از بروز بيماري در دوره هاي بعدي پيشگيري نمود
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  ي فوق حادآنفلوانزا-16

ارتوميكسوويروس                                                                                                :  سبب شناسي 
عطسه ، ، عالئم تنفسي ، سرفه  ،مرگ بدون نشاني،  باالربيماري تنفسي ، گوارشي و عصبي با تلفات بسيا :نشانيها

  ش توليدكاه وتورم سر و صورت

  . توصيه مي گرددبيوسكيوريتي و قرنطينه شديد رعايت پيشگيري ولي جهت  نداردوجود درمان براي اين بيماري 
  

   : منابع
علي سوهاني ، دكتر امير خيرخواه ودكتر علي مسعوديان،  كتاب مديريت پرورش بوقلمون ، مهندس -1

  ، انتشارات پرتو واقعه1388
 1378اونت امور دام وزارت جهادكشاورزي ،نشريه علمي پرورش بوقلمون ، مع -2

 پرورش ساير ماكيان ،كتاب درسي كارداني پرورش طيور -3

   www.skhass.org  پرورش بوقلمون در سايتيمقاله تخصص -4


