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  فصل اول
  

  لوازم و پيش نيازهاي پرورش مرغ بومي
  
  
  
  : به سواالت زير پاسخ دهيد يدتوانمي با مطالعه فصل اول         
  
  
  

 اهميت پرورش و نگهداري مرغان بومي در روستاها چيست؟ -1

  تجاري براي نگهداري در روستاها متمايز  مرغانرا از  بومي غانچه خصوصياتي مر -2

 مي كند؟

 نمود؟اقدام  بومي مرغانمي توان به پرورش و نگهداري  روشبه چند  -3

غان بومي چه نقشي در كنترل آفات گياهي و جانوري و كاهش استفاده از سموم مر -4

 كشاورزي دارند؟
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     مقدمه
  اهداف نشريه مرغ بومي

مرغ بومي كه به آن مرغ خانگي، مرغ محلي و . پرورش طيور بومي از گذشته هاي دور در ايران رايج بوده است

ي روستايي و عشايري نگهداري شده و با استفاده از گوشت، مرغ روستايي نيز گفته مي شود توسط خانواده ها

بررسي وضعيت و عملكرد مرغ بومي در . تخم و پر آنها بخشي از نيازهاي اين خانواده ها برطرف مي گردد

عدم رعايت نكات پرورشي، تغذيه اي و روستاها نشان مي دهد دانش مرغ بومي مردم داراي تنوع زيادي است و 

اين نشريه با . يده استدلفات زياد نيمچه ها تا قبل از بلوغ و توليد كم تا متوسط مرغان بالغ گربهداشتي موجب ت

فني دانش سطح  فزايشبا هدف او و با بهره گيري از تجربيات عملي مولفين  مختلف علمي هايبااستفاده از كت

جايگاه ، له مديريت پرورش، از جمدر جنبه هاي مختلف پرورش مرغ بومي و ديگر افراد عالقمند روستائيان 

  . تنظيم شده استتهيه و مرغ بومي تغذيه، جوجه كشي و بهداشت 
  

  اهميت پرورش و نگهداري مرغ بومي در روستاها

 گوشت و تخم مرغ مرغان بومي خوش طعم تر از مرغان تجاري است و بسياري از مصرف كنندگان -1
  . دهند نژادهاي تجاري ترجيح  مي را بر توليدات محصوالتاين 

تغذيه در سطح روستا ها داشته وء گوشت و تخم مرغ مرغان بومي مي تواند نقش مؤثري در كاهش س  -2
 .باشد

 .سرمايه اوليه الزم براي نگهداري و پرورش مرغ بومي كمتر از سرمايه الزم براي نژادهاي تجاري است -3

و در صورت وارد نمودن  فظ خود در شرايط روستايي نيستندحدر شرايطي كه مرغان صنعتي قادر به  -4
 و سخت روستا نامساعدمرغان بومي شرايط ، دچار تلفات و افت شديد توليد مي شوندآنها در روستاها 

 . را بهتر از نژادهاي تجاري تحمل مي كنند

به غذاي فرموله شده نياز دارند و در مقابل  ،مرغان تجاري رفتار جستجوگري خوبي نداشته در حاليكه -5
مرغان بومي را مي توان توسط غذاهاي ارزان و يا پسماندهاي در ي حساس مي باشند، كمبودهاي غذاي

تغذيه نمود و قادرند قسمتي از نياز خود را از طريق جستجوگري در حياط و چراگاه بدست ، دسترس
  .آورند
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مرغان بومي با تغذيه بر روي آفات و حشرات، نقش مؤثري در كنترل آفات گياهي و انگل هاي  -6
 .ي دامي مي توانند داشته باشندخارج

فضوالت مرغ بومي غني از مواد مغذي است و مي تواند براي توليد محصوالت گياهي و يا حتي تغذيه  -7
 .دامها استفاده شود

 .بازارهاي محلي معموال براي عرضه تخم و مرغ بومي در دسترس است -8

واند به عنوان يك فعاليت اشتغال در صورت نگهداري تعداد كافي مرغ بومي داراي توليد مناسب، مي ت -9
 . زا و درآمدزا مورد توجه قرار گيرد

  

  
  

  براي روستائيان مرغان بومي در تأمين پروتئين، اشتغال و ايجاد درآمدنقش  - 1شكل
 
  

  را از كجا شروع كنيم؟پرورش و نگهداري مرغ بومي 

  :امكان پذير استپرورش و نگهداري مرغان بومي روشهاي زير براي شروع 
  تهيه مرغ بومي تخم گذار -1
 و پرورش آنها مراكز ترويجياز ماهه  2تا  1تهيه نيمچه بومي  -2

 خريد جوجه يك روزه بومي مناسب از مراكز تأييد شده  -3

 استفاده از تخم مرغ نطفه دار براي جوجه كشي -4
  

  . پيشنهاد مي شود شروع كاراز روشهاي ديگر است و براي تر  آسانو رايج تر  ،از بين روشهاي فوق، تهيه نيمچه
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  لوازم و پيش نيازهاي پرورش مرغ بومي 

  براي نگهداري مرغ و يا جوجه ها  مناسب  محلي -1
  ظروف آبخوري و دانخوري مناسب با سن جوجه ها يا مرغها به تعداد كافي -2
  مرغقطعه  12الي  10خروس براي هر قطعه يك  -3
  النه تخم گذاري -4
  )براي انتقال جوجه ها(اي كافي براي تهويه يك جعبه مقوايي با سوراخه -5
  كاه و كلش يا پوشال چوب-6
  واكسن و داروهاي مورد نيازتأمين منبعي براي  -7
  

  خالصه و جمع بندي فصل اول
و به دليل رفتار  را بهتر از نژادهاي تجاري تحمل مي كنند و سخت روستا نامساعدمرغان بومي شرايط  

اين پرندگان مكمل فعاليت  .نياز خود را در حياط و چراگاه بدست آورندقادرند قسمتي از جستجوگري، 
داري در روستاها بوده و با توليدات خود، نقش مؤثري در كاهش سوء تغذيه و بهبود هاي زراعي و دام

براي پرورش مرغ بومي مي توان با استفاده از تخم نطفه دار، خريد جوجه . وضعيت معيشت روستائيان دارند
روزه و يا مرغ تخم گذار اقدام نمود و از بين اين روش ها مرسوم ترين روش، خريد  45ه، نيمچه يك روز

مرغداري و محلي  پيش نيازهاي پرورش مرغ بومي تهيه مكان مناسب، لوازم و تجهيزات. نيمچه بومي است
  .براي تامين واكسن هاي مورد نياز طيور است

  
  سؤالهايي براي خودآزمايي

  

 يد پيش نيازهاي اوليه پرورش مرغ بومي را نام ببريد؟آيا مي توان -1

آيا مرغ بومي مي تواند به عنوان وسيله اي براي ايجاد اشتغال و درآمد در روستاها مورد استفاده قرار  -2

 گيرد؟

توليدات مرغ بومي از نظر گوشت و تخم مرغ در مقايسه با توليدات مرغان تجاري داراي چه امتيازاتي  -3

 هستند؟

  كنند؟ چرا؟ يفامرغان بومي در روستاها را ا نقش ان تجاري و صنعتي مي توانندآيا مرغ -4
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  فصل دوم

  

  مشخصات آشيانه يا النه مرغ بومي
  
  

  :به سواالت زير پاسخ دهيدمي توانيد  دومبا مطالعه فصل        
  
  
  

 ؟آشيانه مرغان بومي را با چه نوع مصالحي مي توان ساخت -1

  
استفاده نمود و استفاده از آنها چه  مي تواناز چه موادي  براي زيرپا و بستر جايگاه -2

 ؟ضرورتي دارد

 
در نظر گرفتن گردشگاه براي مرغ بومي چه ضرورتي دارد و چه ابعاد و شرايطي بايد   -3

 ؟داشته باشد 

 
چگونه مي توان جوجه و مرغان بومي را از خطر شكار شدن توسط شغال، روباه و سمور  -4

  حفظ نمود؟
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  النه مرغ بومي چه شرايطي بايد داشته باشد؟آشيانه يا 

با توجه به نوع آب و هوا و امكانات روستايي، جايگاه مرغ از آجر، سنگ، بلوك سيماني و يا از چوب  -1

  . و تور فلزي به صورت قفس ساخته مي شود

 . كف جايگاه بايد از زمين اطراف بلندتر باشد و در صورت امكان جنس كف آن از سيمان باشد -2

سانتيمتر در بستر با توجه به  10تا  5فاده از كاه و كلش، پوشال چوب و يا خاك اره به ضخامت است -3

به عنوان جاذب رطوبت مدفوع، حفظ بهداشت و جلوگيري از انتقال سرما از زمين فصل و دماي محيط 

 ماريسرد و خيس باشد موجب بروز بي) بستر(در صورتي كه زير پاي مرغها. ضروري استبه پاي طيور 

 . بالشتك پا در مرغان و سرماخوردگي و تلفات در جوجه ها خواهد شد تورم

ز ضخامت او  د كه بدون هرگونه شكاف و خلل و فرج باشدوديوار و سقف جايگاه از موادي ساخته ش -4

احداث آشيانه با مصالح  در صورت. كافي برخوردار باشد تا در برابر سرما و گرما عايق كافي ايجاد كند

 . متري، سيمان كاري شود 1بطور كامل و يا حداقل تا ارتفاع  ديوارها بهتر است ماني،ساخت

 . جايگاه نبايد در محل بادگير ساخته شود -5

 .آن بطرف جنوب بوده و آفتاب بداخل آن بتابد ورودي جهت جايگاه بايد طوري باشد كه درب -6

با قفل نمودن آن، از در هنگام شب  همچنين جايگاه بايد داراي درب محكم و قابل اطميناني باشد تا

 .طيور در مقابل حيوانات شكارچي و دزدان محافظت كند

 .جايگاه بايد طوري ساخته شود كه در زمستان گرم و در تابستان خنك باشد -7

 .براي مرغها چوب خواب در نظر گرفته شود تا در هنگام شب، روي آن استراحت كنند -8

و پنجره ها حتما به توري مرغي محكم  افي براي تهويه مناسب باشدآشيانه بايد داراي پنجره و ورودي ك -9

 . مجهز باشد تا از ورود شكارچيان طبيعي نظير شغال، روباه و سمور به النه جلوگيري نمايد

 2قطعه جوجه را تا سن  50كافي متناسب با تعداد مرغ و خروسها داشته باشد بنحويكه  آشيانه بايد فضاي -10

مرغ و يك خروس بالغ،  5در حاليكه براي هر . پرورش داد) 3×2( ش مترمربعماهگي مي توان در ش

 .يك مترمربع مساحت الزم است
 



 

٧ 
 

  
  

   سيمان با روكش كاه گلي النه مرغ روستايي ساخته شده از آجر و  - 2شكل
  سردسيري منطقهدر يك 

 

قطعه مرغ فراهم مي كند شرايط در مورد جايگاه آنچه اهميت دارد اينست كه از لحاظ دما و فضايي كه براي هر 
مرغها حتي مي توانند داراي يك النه ثابت براي . بگونه اي باشد كه مرغ ها راحت بوده و احساس امنيت كنند

بدين ترتيب در صورت لزوم . زمستان گذراني و يك النه يا قفس متحرك مناسب براي فصل تابستان خود باشند
ان به قسمت گرم و آفتاب گير حياط منتقل نمود و در تابستان در قسمت مي توان النه متحرك مرغان را در زمست
  . خنك تر و سايه دار حياط منزل قرار داد

  

  
  

   مرغان بومي ساخته شده از چوب و توري فلزيقفس نگهداري  - 3شكل
 گرمسيري منطقهدر يك 

 



 

٨ 
 

  
  

  ه و تور فلزيميلقفس نگهداري مرغان بومي ساخته شده از  - 4شكل
  

  )گردشگاه(ضاي بازاحداث ف

الزم است تا بتوانند در آنجا فعاليت  هابراي مرغ) مرغداني(در نظرگرفتن گردشگاه در محوطه جلوي جايگاه
گردشگاه بايد با توري فلزي محصور شده باشد تا مرغها از . هواي آزاد استفاده نمايندنور آفتاب و كنند و از 

بهتر است در قسمتي از آن سايه بان . در امان باشند و سمور خطر سگهاي وحشي و حيواناتي نظير شغال، روباه
معموالً دو برابر مساحت جايگاه و  گردشگاهمساحت . ساخته شود تا در روزهاي باراني، مرغها را محافظت كند

و شبدر در محل گردش  ، يونجهعلوفه ها مثل جو رخي ازكاشت ب. الزم است بازمتر فضاي  2مرغ،  4براي هر 
 . راي استفاده آنها مفيد استمرغها ب

 
 

  
  

 در حياط خانه  محصور شده با تور سيمي محوطه گردش مرغان بومي - 5شكل
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  در حياط پشتي خانه محوطه گردش مرغان بومي با بستر كاه خرد شده - 6شكل
  

  

  
  ، محل خواب و النه تخمگذاريمحوطه گردشنمونه قفس داراي  - 7شكل

  

  

  
  ، محل خواب و النه تخمگذاريمحوطه گردشنمونه قفس داراي  - 8شكل
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  خالصه و جمع بندي فصل دوم
محفوظ نگه داشته شدن از سرما و گرما، حمله حيوانات و يا دزدان و همچنين محلي براي تخم  مرغان بومي براي

 جنس و مصالح به كار رفته در ساخت جايگاه. گذاري و خواب در شب به مكان مناسب و بهداشتي نياز دارند
در صورت . فضاي مرغداري بايد متناسب با تعداد طيور نگهداري شده باشد. بستگي به شرايط اقليمي محل دارد

بين طيور براي آب و غذا هوا و رقابت و نزاع  كمبودتراكم بيش از حد طيور در يك آشيانه كوچك، بدليل 
اخته شود كه در زمستان گرم و جايگاه بايد طوري س. و ضعف و بيماري در گله مي شود گيموجب آسيب ديد

تمامي پنجره ها بايد به . مين هواي كافي براي مرغها باشدأو داراي پنجره كافي به منظور ت در تابستان خنك باشد
لحاظ پيشگيري از بيماريها از داخل مرغداري  ادواتو لوازم و بهداشت جايگاه . توري فلزي محكم مجهز باشد

مرغ و يك خروس بالغ، يك  5هر حداقل فضاي الزم براي . ستااهميت و رعايت حقوق همسايگان حائز 
همچنين مرغان بومي براي گردش و فعاليت به گردشگاه نياز دارند كه . ستكف مرغداري امترمربع مساحت 

      .  مساحت آن حداقل دو برابر مساحت جايگاه بايد باشد
  

  سؤالهايي براي خودآزمايي
 رودي آن بهتر است به چه سمتي باشد؟ چرا؟جهت جايگاه و خصوصاً درب و -1

 ديوار و سقف جايگاه مرغان بومي چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ -2

 ماهگي به چه مساحتي نياز است؟ 2قطعه جوجه تا سن  50براي نگهداري  -3

 قطعه مرغ و يك خروس، چه مساحتي الزم است؟ 5براي نگهداري  -4

 نگهداري مرغان بومي چيست؟ مالك انتخاب قفس و يا النه ساختماني براي  -5

 آيا مي توان براي نگهداري مرغان بومي هم از قفس و هم النه ساختماني استفاده نمود؟  -6
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  ومسفصل 
  

  وسايل و ادوات مورد نياز در آشيانه

  
  
  

  :به سواالت زير پاسخ دهيدمي توانيد  سومبا مطالعه فصل         
  

 ؟در آشيانه شامل چه اقالمي است ت مورد نياز مرغ بومي مكاناوسايل و ا -1

 ليتر است؟ قطعه مرغ در يك شبانه روز چند 4ميزان آب مورد نياز  -2

 آب مصرف مي كند؟ ،چند برابر غذاي مصرفي خوددر شرايط دماي معتدل، يك مرغ  -3

 براي جلوگيري از ريخت و پاش دان توسط مرغ بومي، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟ -4

 ب براي مرغها در چيست؟ضرورت نصب  چوب خوا -5
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  وسايل و ادوات مورد نياز در آشيانه
  آبخوري -1

برابر غذاي خود، آب مصرف مي  2به طور معمول هر مرغ . نياز دارند به آب تازه و تميز طيور در تمام اوقات
آب و رايط البته در ش. ليتر آب مصرف مي كنند 1 مرغ در شبانه روز ، 4در شرايط معمولي هر كند به نحوي كه 

مرغان غير تخم گذار نياز  ي نياز دارند و مرغان تخم گذار به آب بيشتري نسبت بهبيشتر، طيور به آب هواي گرم
در روزهاي سرد سال بايد مراقب يخ زدن آبخوريها بود و در روزهاي گرم براي خنك ماندن آب  .دارند

ممكن است موجب بروز تخم ر مرغان تخم گذار دكمبود آب . آبخوريها، آنها را بايد در زير سايه قرار داد
  . ا شودآنهخوري در 

با توجه به سن و اندازه جثه طيور بايد نسبت به انتخاب نوع آبخوري و  قرار دادن آبخوري در ارتفاع مناسب از 
. ن باشدارتفاع آبخوري از سطح زمين بايد برابر با ارتفاع پشت جوجه ها و مرغها در هر س. سطح زمين اقدام نمود

كه در شبانه روز، يك مرتبه آب آن تعويض  نياز استليتري  5 قطعه مرغ يك آبخوري كله قندي 20به ازاي هر 
بداخل آب و پرندگان استفاده از آبخوري مناسب كه در ارتفاع مناسب قرار داده شده باشد، مانع از ورود  .شود

بطور روزانه  با آب و پارچه تميز شسته و تميز  ظروف آبخوري بايد. مي شود تالوبه  فض آنيا آلوده شدن 
  .  شود

  
  دانخوري -2

و داراي وزن و سنگيني مناسب باشد كه به راحتي با  دانخوري بايد در ارتفاع مناسب از سطح زمين قرار داده شود
براي جلوگيري از ريخت و پاش دان توسط طيور كه يك عادت غريزي . كوچكترين تنه خوردن واژگون نشود
و همچنين بر روي دانخوري شبكه فلزي با  دانخوريها بايد خودداري نمود در آنها است از پركردن بيش از حد
عالوه بر اين از آسياب كردن بيش از حد دان خودداري كنيد زيرا اين عمل . اندازه مناسب هر سن قرار داده شود

كافي و ) بلغور(بومي، اندازه دان در حد دونيمبراي بيشتر سنين طيور . نيز ريخت و پاش دان را افزايش مي دهد
سانتيمتر دانخوري آويز نظير  5سانتيمتر فضاي دانخوري ناوداني و يا  15الي  10به ازاي هر مرغ . مناسب است

  . دانخوري سطلي الزم است
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  چوب خواب -3

در آشيانه مفيد عادت دارند در مكانهاي بلند استراحت كنند، نصب چوب خواب برحسب غريزه چون مرغها 
اين  بدين ترتيب. بوده و باعث مي شود مرغ ها از نشستن روي ظرف آبخوري و دانخوري خودداري كنند

و ضخامت  4چوب خواب از چوبهاي صاف به پهناي . ظروف كمتر در معرض آلودگي به مدفوع قرار مي گيرند
 مناسب چوب خواب از سطح زمين و ارتفاع سانتيمتر 25تا  20طول آن براي هر مرغ . سانتيمتر ساخته مي شود 3

از چند چوب خواب در كنار هم همچنين در صورتي كه . سانتيمتر مي باشد 90و براي مرغ ها،  40براي جوجه ها
سانتيمتر و حداقل فاصله روي هر چوب خواب  40الي  30چوب خوابها از همديگر مناسب استفاده شود، فاصله 

نيز ) نردباني(عالوه بر حالت موازي، چوب خواب ها را به صورت پلكاني. ي باشدسانتيمتر م 15براي هر پرنده 
بايد توجه داشت اگر ارتفاع چوب خواب از زمين زياد باشد، در زمان پريدن پرندگان از آنها . مي توان تهيه نمود

كود انباشته  ازچوب خوابها هر چند هفته يك مرتبه بايد . بر روي زمين، موجب آسيب ديدگي آنها مي شود
د و بدين گرددر زير اين چوب ها، ظروف مسطحي نصب مي در برخي مواقع . تميز گردند هاشده بر روي آن

  . وسيله مقدار زيادي كود خالص جمع آوري مي شود
  

  

  
  

  سطلي  دانخوريكله قندي،  محيط داخلي النه مرغ بومي با چوب خواب، آبخوري - 11شكل
  نپرندگامخصوص جابجايي  قفسو 
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  ناوداني دانخوريدر حال تغذيه از  مرغان بومي -12شكل
  
  

 
  

  محيط داخلي النه مرغان بومي با چوب خواب و آبخوري -13شكل
  

  جعبه يا النه تخم گذاري -4

همچنين جمع  .باعث افزايش تعداد و حفظ كيفيت تخم مرغ ها مي شودمشخص وجود محل تخم گذاري 
در صورتي كه مرغها . آلودگي و شكستگي آنها به حداقل مي رسدميزان  آوري تخم مرغ ها راحت تر شده و

النه تخم گذاري در اختيار نداشته باشند در گوشه و كنار آشيانه تخم گذاري خواهند كرد كه اين امر احتمال 
م الز بدين ترتيب. و جمع آوري تخم ها نيز مشكل خواهد شد زايشفرا او يا شكستن آنها  فضوالتآلودگي به 

  تخم گذاريجنس النه . آشيانه، محلي براي تخم گذاري مرغ ها در نظر گرفته شود است در يك قسمت
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محكم و  بهتر استنيز آن سقف  .مي تواند فلزي يا چوبي بوده كه بتوان آنرا براحتي شستشو و ضدعفوني نمود 
  . شيب دار ساخته شود تا از پريدن و نشستن مرغ ها بر روي آن ممانعت شود

تخم گذاري بايد پوشال چوب يا كاه و كلش ريخته شود و طوري باشد كه جمع آوري تخم ها به  النهف ك
 براي اين منظور ممكن است النه تخم گذاري را به نحوي طراحي نمود كه داراي درب باز. راحتي انجام شود

جمع را توليدي تخم مرغ هاي  بتوان بدون وارد شدن به آشيانه، از همان بيرون آشيانه،تا شوي يك طرفه باشد 
هر يك يا دو هفته با پوشال هاي بايستي پوشال چوب و يا كاه و كلش كف النه تخم گذاري . آوري نمود

مرغ تخم گذار، يك النه تخم گذاري در نظر قطعه  5تا  4براي هر بطور معمول . خشك و تميز تعويض شود
 30و ارتفاع آن سانتيمتر براي عرض و  35سانتيمتر طول،   35براي هر النه تخمگذاري، ابعاد . شود مي گرفته

  . سانتيمتر باشد 60حدود بهتر است نيز از زمين تخم گذاري ارتفاع النه . شده استپيشنهاد سانتيمتر 
در صورتي كه النه تخم گذاري مرغان بومي در محلي امن و آرام نبوده و در معرض رفت و الزم به ذكر است 
موجب سقوط تخم بداخل  در برخي مواقع انات باشد، بدليل ترسيدن مرغها در حين تخمگذاريآمد افراد و حيو

راه رفتن آن و به همين دليل بخش شكمي اين مرغها متورم . مي شودشده و باعث ايجاد عفونت حفره شكمي 
  . د شدندر نهايت تلف خواههمانند اردك شده و 

  
  

  
  

  و بستر كاه جنس چوباز  النه تخمگذاري مرغان بومي -14شكل
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   تخمگذاري مرغان بومي النهبعنوان  چوبياستفاده از جعبه -15شكل
  

  
  

  تخمگذاري مرغ بوميالنه بعنوان و بستر كاه  استفاده از كارتن مقوايي -16شكل
  

  المپ روشنايي  -5

همچنين مرغان بومي  .نياز دارند روشنايي طبيعي خورشيد و يا نور مصنوعيبه مرغان بومي براي تخم گذاري 
نگهداري مرغان بومي در مكان . براي توليد تخم مرغهاي داراي پوسته محكم به اشعه مستقيم آفتاب نياز دارند

از اين رو خارج كردن بموقع مرغها از النه و تأمين . تاريك موجب كاهش توليد تخم مرغ در آنها مي گردد
طيور عمدتاً به مدت روشنايي عكس العمل نشان . يت استبراي مرغها داراي اهمدر طول روز في كا روشنايي

به نور شديد احتياج نداشته و يك  به عبارت ديگر. مي دهند تا اينكه شدت روشنايي براي آنها اهميت داشته باشد
مرغان تخم گذار . وات نيز بخوبي نياز آنها براي تخم گذاري را برآورده مي كند 40الي  20المپ روشنايي 

 يو شبهابوده كوتاه  هانياز دارند، لذا در فصول پاييز و زمستان كه طول روز روشناييساعت  16الي  15ه روزانه ب
براي مرغها فراهم اضافي شب روشنايي  9الي  8د در صورتي كه پس از غروب آفتاب تا ساعت نطوالني دار
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براي اين منظور . ري مي شودشود، بشرط تأمين غذاي كافي و جايگاه مناسب از كاهش توليد تخم مرغ جلوگي
  . را فراهم مي كند مربعي متر 5×3وات، روشنايي كافي براي يك جايگاه  40يك المپ

  

  خالصه و جمع بندي فصل سوم
مورد نياز در داخل آشيانه مرغان بومي شامل آبخوري، دانخوري، چوب خواب، النه يا جعبه وسايل و ادوات 

طيور در شرايط دماي معتدل، دو برابر غذاي خود، آب مصرف مي  .تخم گذاري و المپ روشنايي مي باشند
نظافت و تعويض آب . استداراي اهميت زيادي كنند و لذا تأمين آب كافي و تميز براي سالمتي و توليد آنها 

چوب خواب، چوبهاي صاف و داراي پهناي . آبخوريها به طور روزانه و دانخوريها به طور هفتگي بايد انجام شود
شب ها و يا در طي روز بر روي آنها  پرندگانسب سن طيور است كه باالتر از سطح زمين نصب مي شود و منا

مرغ تخم گذار يك النه تخم گذاري الزم است و پوشال يا  5الي  4براي هر . استراحت مي كنند و مي خوابند
اضافي براي تأمين نور ر به منظوالمپ روشنايي . كاه و كلش كف آن هر يك يا دو هفته بايد تعويض شود

      . فصول داراي روزهاي كوتاه ضروري است
  

  سؤالهايي براي خودآزمايي
 كمبود آب در مرغان تخم گذار ممكن است موجب چه عارضه اي شود؟ -1

قطعه مرغ چند  20و براي هر  ارتفاع آبخوري از سطح زمين براي هر سن مرغ چه ميزان بايد باشد -2

 آبخوري الزم است؟عدد 

 ي هر مرغ چند سانتيمتر فضاي دانخوري ناوداني يا دانخوري سطلي مورد نياز است؟برا -3

 ؟داردپهنا و ضخامت چوب خواب چند سانتيمتر بايد باشد و هر مرغ چند سانتيمتر چوب خواب الزم  -4

 ارتفاع مناسب چوب خواب براي نيمچه ها و مرغ ها هر كدام چند سانتيمتر مي باشد؟ -5

ز چه موادي مي تواند باشد و اهميت قرار دادن النه تخم گذاري در آشيانه جنس النه تخم كذاري ا -6

 چيست؟

طول، عرض و ارتفاع النه تخم گذاري چند سانتيمتر توصيه شده و يك النه تخم گذاري براي چند  -7

 قطعه مرغ كافي است؟

 ارد؟چند ساعت روشنايي در هر شبانه روز  نياز دبراي تخم گذاري خود به  يك مرغ تخم گذار -8

 متر مربع، چند المپ و با چه قدرتي كافي است ؟ 5×  3براي يك جايگاه به ابعاد  - 9
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  مچهارفصل 
  

  پرورش جوجه و نيمچه بومي

  
  
  

  :به سواالت زير پاسخ دهيدمي توانيد  چهارمبا مطالعه فصل         
  
  
  

 چه نكاتي را هنگام خريد جوجه يك روزه و نيمچه بومي بايد توجه نمود؟ -1

 بايد چگونه باشد؟  بومي جوجهو شرايط محل نگهداري دما  -2

 بي بهتر است به آنها داده شود؟آها چه نوع غذا و  جوجهساعت اول ورود  24براي  -3

 مهم ترين علل تلفات جوجه ها در سنين اوليه كدامند؟ -4
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   نكات خريد جوجه يك روزه و نيمچه بومي

  . اونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي خريداري شوندجوجه ها از مراكز تكثيري تأييد شده از سوي مع -1

  . از مراكز فروش جوجه، گواهي بهداشت جوجه يك روزه درخواست گردد -2

مسافت مراكز فروش جوجه يك روزه تا محل نگهداري و پرورش در نظر گرفته شود تا انتقال و حمل جوجه  -3

  . م شودها بدون اتالف وقت و با كمترين ميزان تلفات انجا
  
  

  پرورش جوجه بومي يك روزه

جايگاه نگهداري جوجه ها بايد . در نظر بگيريدسانتيمتر مربع مساحت  25 بومي يك روزه هر جوجه براي
تهويه آن بايد بخوبي انجام شود اما در معرض . ها را از سرما يا آب و هواي باراني محافظت كندآنخشك باشد و 

جايگاه جوجه ها بايد امكان دسترسي به آب و برق را داشته باشد و . نباشد واو كوران ه شديد وزش مستقيم باد
. از ورود حيواناتي نظير موش صحرايي، سگ، گربه و حيوانات وحشي نظير روباه، شغال و سمور جلوگيري كند

منبع يك  داراياين محل معموالً . جوجه هاي يك روزه بايد تا چند هفته اول در محلي گرم، نگهداري شوند
منبع توليد كننده گرما . دماي الزم را براي پرورش جوجه ها تأمين و حفظ  كند تارپناه مي باشد ستوليد گرما و 

 2محل نگهداري جوجه ها و كليه تجهيزات داخل آن بايستي حداقل . ممكن است برقي، گازسوز يا نفتي باشد
پس از خشك شدن كف و ديوارها، كف جايگاه را . روز قبل از ورود آنها تميز و به طور كامل ضدعفوني گردد

دماي سطح زندگي جوجه  .بپوشانيدخشك و تميز سانتيمتر مواد بستر نظير كاه و كلش يا پوشال چوب  10تا  5با 
با رشد و پر درآوردن جوجه ها . درجه سانتيگراد باشد 35تا  32هاي يك روزه در هفته اول پرورش بايد حدود 

كاهش داده شود تا ) سانتيگراد روزي نيم درجه(درجه سانتيگراد در هر هفته 8/2تا  5/2ميزان  بتدريج بايد دما به
  . درجه سانتيگراد برسد 22هفتگي به  9تا  7در سن 

بلغور ( آسياب شدهو يا ذرت آردي ساعت اول، خوراك كامل  24از همان لحظه ورود جوجه ها مي توان براي 
، آب آندر اختيار آنها قرار داد و پس از ) گرم شكر در يك ليتر آب 40(درصد 4به همراه آب شكر ) شده

. استفاده نمود شدهسياب سپس مي توان از غالت يا خوراكهاي ديگر بصورت آ. معمولي به جوجه ها داد
انرژي و پروتئين خوبي داشته و به آساني توسط جوجه ها قابل  كه دانه كنجد از براي هفته اول مي توان همچنين 

استفاده ندم گو يا آرد  آسيا شدهگندم از وجه در هفته اول زندگي جوجه ها  يچه به. ، استفاده نمودمصرف است



 

٢٠ 
 

اين خمير بتدريج ضخيم و . خمير چسبنده اي كه ايجاد مي شود به اطراف نوك جوجه ها مي چسبدزيرا  دكنين
   .شود جوجه ها شدن ب تلفموج مي تواندخشك شده و مانع از تغذيه صحيح و آشاميدن آب گشته و 

هفته اول از دان  2در صورت امكان بهتر است براي قوي و آماده شدن جوجه ها براي مراحل بعدي رشد، در 
، استمخصوص جوجه هاي سن پايين كه توسط شركتهاي معتبر ارائه و حاوي مكمل ها و ويتامينهاي الزم 

سن يك ماهگي استفاده قبل از تغذيه جوجه ها تا  برايغالت نبايد از دانه كامل بايد توجه داشت . استفاده گردد
  . نمود

  

  در سنين اوليهعوامل مهم تلفات جوجه ها 
از مراكز  جوجه هانقل و انتقال صحيح . از عوامل مهم تلفات جوجه ها حمل و نقل نامناسب آنها است -1

، برخي موارددر  زيرا .استجوجه كشي و يا پرورش نيمچه به شهرستانها و روستاها بسيار حائز اهميت 
شديد بادخوردگي و آفتاب ديدگي چار سرمازدگي و يا گرمازدگي و همچنين ددر طي مسير جوجه ها 

 .و در نهايت تلفات مي شوند

 آنهانيز مي تواند موجب تلفات  مناسب با تعداد و سن جوجه هاالزم و عدم تهيه دانخوري و آبخوري   -2
 به همين دليل . پيدا نمودن دانخوري و آبخوري به كمك نياز دارندسن براي ي كم زيرا جوجه هاشود 

ممكن است جوجه ها در اثر گرسنگي و يا تشنگي و از دست دادن آب  ،از اين امردر صورت غفلت 
  .  شوند اتتلف دچار ،بدن خود بدليل رقابت با ديگر جوجه ها و يا پيدا نكردن غذا و آب

عدم رعايت اصول بهداشتي در در صورت  بيماريهابرخي تالي به ابو ) كيسه زرده(عفونت بند ناف -3
  . گردددر سنين اوليه مي تواند موجب تلفات جوجه ها شرايط جوجه كشي نيز 

جوجه ها و ابتالي سريع آنها  رها كردن جوجه ها بر روي يك بستر سرد و نمناك موجب سرماخوردن -4
جايگاه جوجه ها بايستي داراي شرايط مناسب لذا  .به بيماريهايي نظير نيوكاسل و آنفلوآنزا مي شود

 .بهداشتي بوده، عاري از هرگونه كود مرغان بالغ بوده و داراي دماي مناسب باشد

حيوانات شكارچي نيز از علل مهم تلفات جوجه هاي كم سن در روستاها هستند، لذا مراقبت كافي از  -5
 .     نندجوجه ها بايد نمود تا از حمله شكارچيان در امان بما
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  حيوانات شكارچياستفاده از توري فلزي براي محافظت مرغان بومي از  -17شكل
  

  پرورش نيمچه بومي
نيمچه، ) هفتگي 26تا  24حدود سن ( هفتگي تا قبل از شروع تخم گذاري 8تا  6جوجه هاي مرغ بومي از سن  به

. به تخم گذاري نمودند به آنها مرغ گفته مي شودپولت و يا دوتك مي گويند و پس از اينكه بالغ شده و شروع 
صورت  نيمچه ها دراين . خريداري كردو معتبر هفته از مراكز مورد تأييد  8تا  6در سنمي توان ها را  نيمچه

براي . هفتگي شروع به تخم گذاري مي كنند 25تا  24سن  در مناسب اعمال مديريت صحيح نگهداري و تغذيه
هفتگي حدود دو برابر اين مقدار فضا  8مربع و براي نيمچه ها بعد از سن  حدود يك متردر ، بومي جوجه 10هر

براي نيمچه ها نيز بايد جايگاه بهداشتي و داراي دماي مناسب تهيه نمود، بر روي كف آشيانه،  .مورد نياز است
و آبخوري  پوشال چوب و يا كاه و كلش خشك و تميز ريخت و دانخوري سبستر با ضخامت كافي از جن

بار در هفته النه  حداقل دوهمچنين به نظافت جايگاه و تجهيزات توجه خاص نمود به نحوي كه . كافي قرار داد
  .ه و هوادهي شودمرغ ها و تجهيزات آن بايستي تميز شد

ن و افزايش شداز چاق بايستي در اين دوره . دوره پرورش نيمچه مرحله حساسي از زندگي يك مرغ بومي است
د و اجازه داد تا آنها در يك فرآيند طبيعي و به آرامي به مرحله بلوغ جلوگيري كربيش از حد نيمچه ها  وزن
. داشتن يك جيره متنوع اين اطمينان را مي دهد كه نيازهاي نيمچه ها به خوبي برآورده شده است. برسند

با اين تذكر  .هاي بومي استفاده كنيد هچبراي تغذيه نيم) 1(همچنين مي توانيد از جيره هاي ارائه شده در جدول
  . كيلوگرم جيره باشد 100كيلوگرم در  3تا  2كه ميزان سنگ آهك نبايد بيشتر از 
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ها در معرض رژيم نوري آنبا توجه تاثير طول روز بر بلوغ جنسي و شروع تخم گذاري نيمچه ها، از قرار دادن 
. آنها مي شودزودرس نيمچه ها و تخم گذاري زودرس  بايد خودداري نمود زيرا اين امر موجب بلوغ افزايشي

تخم  بيرون زدگي رحم و همچنين توليدمرغ دچار  وبه مجراي تخم شده باعث آسيب  تخم گذاري زودرس
  . مي شودمرغهاي با پوسته خوني 

آنها  تعداد كه ه و در صورتي شدبه سن بلوغ، فعاليت جنسي جوجه خروسها نيز آغاز با نزديك شدن نيمچه ها 
در اين شرايط جوجه خروسها را . دخواهند شكرده و باعث اذيت مرغ ها با يكديگر جنگ و نزاع  ،زياد باشد

در صورت تمايل به توليد تخم نطفه دار جهت جوجه كشي، . بايد از گله جدا و در مكان ديگري نگهداري نمود
 10هر  به ازايا بعداً مي توان به يك خروس اين تعداد ر. نيمچه مرغ، يك خروس كافي است 8الي  6به ازاي هر 

همچنين واكسنهاي يادآور و ديگر واكسنهاي قبل از تخم ها در دوره پرورش نيمچه . داد مرغ كاهشقطعه 
  . تجويز شودستي گذاري باي

  
  خالصه و جمع بندي فصل چهارم

. جهاد كشاورزي خريداري كنيد ييد سازمانأبومي مورد نياز خود را از مراكز تكثير مورد ت جوجه و يا نيمچه
. چراكه اين جوجه ها در شرايط بهداشتي و با جيره مناسب پرورش يافته و واكسنهاي الزم به آنها داده مي شود

شامل مكان گرم و بهداشتي با آب تميز و تازه و همچنين غذاي مناسب و كافي مي  نيازهاي اوليه جوجه بومي
نقل و انتقال جوجه و يا نيمچه بومي . وامل موجب تلفات جوجه ها خواهد شدعدم تأمين هر كدام از اين ع. باشد

بايد به سرعت انجام شده و براي تهويه جوجه ها در حين جابجايي، سبد يا كارتن مقوايي داراي سوراخ و منافذ 
ار دادن آنها در براي تغذيه نيمچه ها تنوع غذايي را رعايت نموده و از چاق نمودن آنها و همچنين قر. كافي باشد

     .     همچنين جوجه خروسهاي اضافي را بموقع از گله خارج نمود. كردمعرض رژيم نوري افزايشي بايد خودداري 
  

  سؤالهايي براي خودآزمايي
 ها چه ماده غذايي را نبايد به آنها تغذيه كرد؟ چرا؟ جوجهدر هفته اول زندگي  -1

 ش داد؟را كاه بوميهاي جوجه چگونه مي توان تلفات  -2

 گفته مي شود و اهميت آن از چه لحاظ است؟ بومي مرغبه كدام مرحله از زندگي يك  نيمچه -3

 ها در معرض رژيم نوري افزايشي توصيه مي شود يا خير؟ چرا؟ نيمچهآيا قرار گرفتن  -4
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  مپنجفصل 
  

  تغذيه نيمچه و مرغ بومي
  
  
  
  
  
  

  :اسخ دهيدبه سواالت زير پمي توانيد  پنجمبا مطالعه فصل         
  
  

معموالً چند درصد غذاي خود را از طريق چراي آزاد و چند درصد را از طريق  بومي مرغيك  -1

 ؟تغذيه دستي دريافت مي كند

 گرم، روزانه به چند گرم غذا نياز دارد؟ 1700با وزن متوسط  بومي مرغيك  -2

مرغ نياز مغذي اصلي براي رشد و نگهداري خود و توليد تخم  وادبه كدام م بومي مرغان -3

 دارند؟

 ماده مغذي اصلي مورد نياز طيور در چه موادي وجود دارد؟ پنج  -4

باعث توليد تخم مرغ بيشتر مي  بومي مرغانآيا تغذيه فراوان مواد غذايي پر انرژِي به  -5

 شود؟ چرا؟
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  تغذيه مرغ بومي  

 30اين مرغ ها مي توانند  .است ييروستاشرايط يكي از خصوصيات برجسته مرغ بومي عادت داشتن به تغذيه در 

 1700يك مرغ به وزن . درصد غذاي خودشان را از طريق چراي آزاد و بقيه را با غذاي دستي تأمين كنند 40تا 

 ق چرا دركه قسمتي از آن از طريق تغذيه دستي و بقيه از طري گرم غذا نياز دارد 110تا  100گرم، روزانه به 

  . محيط تأمين مي شود

 و فسفر كلسيم ، ويتامينها و مواد معدني بويژهانرژي، پروتئينآب، اصلي ماده مغذي  5 بومي تأميندر تغذيه مرغ 

مواد نشاسته اي  به از منابع اصلي انرژي. به مقدار كافي و بطور همزمان براي توليد تخم مرغ داراي اهميت است

شامل نيز منابع پروتئيني  .ان اشاره نمودمي تونظير نان خشك، گندم، جو، برنج، ذرت و همچنين چربيها و روغنها 

منابع . باقالي خشك مي باشند و كنجاله سويا، پودر گوشت، پودر ماهي و بقوالت نظير لوبياها، نخود، ماش

كلسيم براي مرغان بومي پوسته صدف، سنگ آهك خرد شده، پوسته كامالً خرد شده تخم مرغهاي مصرف 

منابع كلسيم را مي توان بطور  .يا آسياب شده مرغ، گوسفند و گاو است شده و همچنين استخوان پخته و كوبيده

آزاد، يعني در يك ظرف جداگانه از غذا در محل النه يا گردشگاه مرغها قرار داد تا در صورت نياز خودشان 

   .مصرف كنند

سته تخم ، پوره درصد جي 4تا  3به ميزان  صورت عدم تأمين مقدار كافي كلسيم در جيره روزانه مرغ بومي در

استخوانهاي . مرغ نازك شده، ميزان تخم مرغ لمبه و بدون پوسته افزايش يافته و توليد تخم مرغ كاهش مي يابد

سياب نمود و در اختيار مرغها يا آ كردله  مناسبمرغ و يا گوسفند كه خوب پخته شده باشد را مي توان بوسيله 

 كه داشته باشيدتوجه . پروتئين و انواع امالح مورد نياز مرغ مي باشد اين استخوانها حاوي كلسيم، فسفر،. قرار داد

در  .از تغذيه پوسته تخم مرغ درسته به مرغها خودداري كنيد زيرا آنها را ترغيب به تخم مرغ خواري خواهد كرد

  . ندتأمين مي كن محيطپرورش بصورت چراي آزاد، معموالً مرغ ها تا حدودي كلسيم مورد نياز خود را از 

سديم مقدار كافي  و همچنين درصد جيره 3/0فسفر به ميزان به مرغهاي بومي عالوه بر انرژي، پروتئين و كلسيم 

مواد پروتئين حيواني نظير فسفر در تركيباتي نظير دي كلسيم فسفات، استخوان،  .نيز احتياج دارند )نمك طعام(

مواد خوراكي مختلف مورد نياز از طريق سديم اگر . پودر گوشت و پودر ماهي و پروتئينهاي گياهي وجود دارد

ته سفره تأمين نشود بايستي به هر وعده غذاي مرغ مقدار كمي نمك نيز اضافه و همچنين نمك موجود در مواد 

در اغلب مواقع نيازي به اضافه كردن شور و يا لب شور باشد مرغها مصرفي  اگر آبالزم بذكر است البته . نمود
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در فصول گرم سال براي تحريك مرغها به خوردن غذا ، ضمن دادن غذا در ساعات . نيستآنها جيره  هبنمك 

غذا عالوه بر اين  .ماج درآوردخنك شبانه روز، مي توان با افزودن مقداري آب به خوراك، آن را بصورت اُ

مغذي تقريباً تمام مواد ، دنخوراك دام و طيور تهيه مي شوتوليد كننده هاي آماده كه توسط شركتهاي معتبر 

مقداري هم از اين نوع غذاها در اختيار به همين دليل بهتر است هر از گاهي، . مورد نياز طيور را دارا مي باشند

  . قرار گيرد پرندگان

گر مي خواهيد مرغهاي سالم، شاداب و پر توليد داشته باشيد، تغذيه صبحگاهي آنها با يك جيره غذايي مناسب ا

 .ي و تداوم توليد آنها داردغذايتغذيه صبحگاهي مرغان بومي اهميت زيادي در تأمين نيازهاي . نكنيدرا فراموش 

را  مقداري غذا به مرغها داده شود و بقيه روز  8الي  7كه هر روز صبح حدود ساعت  در اين ارتباط بهتر است

  . خودشان بدنبال غذا بگردند هيد تااجازه د

بيش از حد مواد غذايي پر انرژي و كم پروتئين مثل نان خشك و يا خيسانده شده، م و ئتغذيه دا :تذكر مهم 

رغها و كاهش ميزان چربي آوردن مذرت به تنهايي و يا همراه همديگر موجب چاق شدن و  و گندم، برنجبلغور 

هو و يا دانه اين در حاليست كه تغذيه بيش از حد مواد كم انرژي مثل خيار، كدو، كا. تخم گذاري آنها مي شود

  . جو نيز بدليل عدم تأمين انرژي كافي موجب كاهش توليد تخم مي شود

مورد نياز مرغان بومي را تأمين مي كند و فسفر كلسيم  ،چند تركيب غذايي كه انرژي، پروتئين) 1(جدول  در

كيلوگرم دانه   70،  )1(شماره كيلوگرم جيره غذايي  100براي تهيه ) 1(براي مثال در جدول  .آورده شده است

كيلوگرم سنگ آهك يا پوسته صدف  5/7شده ،  بكيلوگرم كنجاله سوياي آسيا 20شده درشت،  بذرت آسيا

گرم نمك طعام  250كيلوگرم و يا به عبارتي 25/0كيلوگرم دي كلسيم فسفات و  2شده درشت،  بآسيا

را روي يك سطح سيماني و يا يك همه اين مواد . معمولي و يا يد دار بايستي تهيه و جداگانه وزن نمود

اجزاي جيره را براي چند دقيقه بخوبي مخلوط نموده و براي  وسيله مناسبپالستيك بزرگ ريخته و با يك 

در صورتي كه بخواهيم اين جيره را براي نيمچه هاي بومي و مرغان بومي غير . مرغان تخم گذار استفاده نمود

كيلوگرم  3كيلوگرم در نظر گرفته و ذرت را  3تا  2را به ميزان  تخم گذار بكار ببريم كافي است سنگ آهك

  .  بيشتر نمود
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 بومي ي مرغانتخم گذارمرحله  برايپيشنهادي جيره هاي مختلف  -1جدول 

 

 5 4 3 2 1 :جيره شماره 

  )كيلوگرم جيره100در (مقدار  جيره جزاي ا
  -  -  -  -  22 دانه ذرت

  13  14  13  15  16 كنجاله سويا
  55  48  72  75  50 نه گندمدا

  20  28  -  -  - دانه جو
  2  -  5  -  2 پودر يونجه
  5/7  5/7  5/7  5/7  5/7 سنگ آهك

  2/2  2/2  2/2  2/2  2/2 دي كلسيم فسفات
  25/0  25/0  25/0  25/0 25/0 نمك طعام

  25/0  25/0  25/0  25/0 25/0 مكمل مواد معدني و ويتاميني
 100 100 100  100  100  جمع

           جيرهيي شيمياتركيب 
انرژي قابل سوخت وساز 

 )كيلوكالري دركيلوگرم جيره(

2700 2600  2600  2550  2550  

  5/14  5/14  5/14  5/14 5/14 (%)پروتئين
  4  4  4  4  4 (%)كلسيم

  4/0  4/0  4/0  4/0  4/0 (%)فسفر قابل  دسترس 
  14/0  14/0  14/0  14/0 14/0 (%)سديم

  
  

انواع كنجاله كلزا، توان از  شده در دسترس نباشد، ميب سوياي آسيافوق اگر كنجاله  تركيبهاي غذاييدر 

 هكدر صورتي آسياب شده باقالي خشك  و ، خللر يا سنگنكنخودماشك، ، ماش، )بغير از سوياي خام( لوبياها

همچنين بجاي گندم از نان خشك تميز و عاري از . بجاي كنجاله سويا استفاده نمودد نباش شتهداقيمت مناسب 
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. استفاده نمودنيز مي توان اري از خاك گندم عك، سبوس برنج بدون نمك، خرده برنج و ضايعات بوجاري كپ

همچنين بجاي سنگ آهك مي توان از پودر صدف دريايي و يا پودر استخوان و حتي آهك آبديده استفاده 

  .نمود

زيرا اين كنسانتره ها عالوه بر اينكه كنسانتره دامي به مرغان بومي خودداري كنيد هرگونه از تغذيه : تذكر مهم 

موجب  مواد افزودني بوده كهاز و يا برخي ديگر وره ارزش غذايي ناچيزي براي مرغان بومي دارند، حاوي ا

  . دنمي گردمرغها و در نهايت تلفات از تخم رفتن  ،ل، بيمارياسها

  

  در شرايط طبيعي روستا منابع غذايي مرغ بومي

، پس چر علوفه و سبزيها و )ته سفره(دورريز غذاها از ضايعات كشاورزي، اضافه وخوراك مرغ بومي متشكل 

جانداران ريز مانند بعضي از كرمها و حشرات مي باشد كه مي توان با اضافه كردن مقداري مكمل غذايي، 

سبوس  دانه هاي شكسته و نامرغوب كه از بوجاري گندم و جو بدست مي آيند،. كيفيت غذاي آنها را باال برد

بايد . سبزيها و گياهان علوفه اي نيز غذاي خوبي براي مرغها هستندضايعات گندم و برنج، تفاله گياهان زراعي، 

  .  توجه داشت تغذيه مخلوطي از مواد غذايي بر تغذيه تكي آنها ارجحيت دارد
  

  
  

  استفاده از ضايعات و دور ريز سبزيجات در تغذيه مرغان بومي -18شكل
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  مرغان بوميتغذيه  جهتاستفاده از هاون براي خرد كردن نان خشك  -19كلش
  

  

  
  

  در حال جستجوي غذا در فضوالت دامي مرغان بومي   -20شكل
  

  تغذيه و نگهداري مرغان بومي در فصول پاييز و زمستان

مي به سرعت با سرد شدن هواي محيط و كاهش طول روز در فصول پاييز و زمستان، توليد تخم مرغ مرغان بو
 داراي باشند،  رخوردارمرغهايي كه محل نگهداري آنها گرم بوده و از تغذيه كافي ب البته. كاهش پيدا مي كند

   .بودكاهش توليد كمتري خواهند 
   

  :براي داشتن توليد تخم مرغ مناسب در ماههاي سرد سال رعايت موارد زير مي تواند مفيد باشد
صورت امكان جابجا شده و در سمت آفتاب گير حياط قرار داده شود يا قفس و يا النه مرغان بومي در  -1

بهتر همچنين . در صورت امكان تغيير الزم در آن داده شود كه آفتاب كافي به داخل النه وارد شود
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پالستيك از وزش  و يا ، حصيري)براي پوشش سقف(عايقهاي مناسبي مثل كاه گله وسيله النه باست 
 .دناران و برف محافظت شوباد سرد و نفوذ آب ب

در صورتي كه هواي كافي به آنها نرسد و منافذ و وروديهاي هوا . مرغها به تهويه كافي نياز دارند :تذكر مهم
  در شب . ها خواهد شدآند و موجب خفگي يسخواهد رخيلي محدود شده و بسته شود، هواي كافي به مرغها ن

  .    د اما نبايد آنها را مسدود نمودمي توان روي وروديهاي هوا را مقداري پوشان
   

باالتر از سطح زمين بوده و چوب خواب كافي بهتر است در داخل النه، محل استراحت و خواب مرغها  -2
 . همچنين از لحاظ دما بايستي مراقبت نمود كه محل زندگي مرغها سرد نباشد. براي مرغها تعبيه شود

و در مكان مناسبي قرار داده شود كه از  هبموقع عوض شد آبي كه در اختيار مرغها قرار داده مي شود -3
 .يخ زدگي محفوظ باشد

، دارنددر جيره غذايي مرغها مقدار كافي ذرت و يا ارزن كه انرژي باالتري نسبت به گندم و جو  -4
 .دنشو استفاده

دن مرغها در ساعات اوليه صبح كه هوا سرد است در قفس يا النه نگهداري شده و پس از گرم تر ش -5
 . هوا، اجازه چرا و گردش در محيط به آنها داده شود

، بهتر است يك المپ روشنايي كم مصرف پاييز و زمستان بدليل كاهش مدت روشنايي روز در فصول -6
 16تا  15تا مدت زمان روشنايي به  ساعت براي مرغها روشن باشد 4الي  3بعد از غروب آفتاب به مدت 

 .ساعت برسد

اي آزاد مرغان بومي در فصول سرد بهتر است مواد سبزينه اي كافي نظير دور ريز بدليل عدم امكان چر -7
همچنين هر چند هفته به مدت  .سبزيجات و يا پودر يونجه خشك در جيره غذايي مرغها لحاظ شود

 . يك تا دو روز مولتي ويتامين مخصوص طيور از طريق آب آشاميدني به مرغها داده شود

ر چند هفته يك مرتبه تعويض شده و مقداري پوشال چوب يا كاه خرد شده در النه يا قفس ه كفبستر  -8
 .  از تجمع و انباشته شدن بستر خيس و مرطوب در كف النه بايد جلوگيري نمود. كف بستر ريخته شود
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  عايق پالستيك براي محافظت النه از سرما، باران و برف -26شكل
  

  خالصه و جمع بندي فصل پنجم

گرم آن را به  75تا  60كه  گرم غذا نياز دارد 110الي  100گرم، روزانه به  1700 مرغ بومي با وزن متوسط يك
براي تغذيه مرغان بومي، مواد مغذي . گردشگاه و يا مرتع بدست مي آوردطور دستي و مابقي را از طريق چرا در 
نياز طيور . مي باشند و ويتامينها سديم ،، فسفرانرژي، پروتئين، كلسيمآب، متعددي نياز هست كه مهم ترين آنها 

) نظير حشرات و كرم ها(از طريق اشعه آفتاب و تغذيه مواد مختلف گياهي و حيواني رابه ويتامين ها خودشان 
جيره ستي باي. نموددر برخي مواقع اضافه يا آب آنها غذايي جيره به نموده و در صورت نياز  بايد  برطرف
انرژي زا و پروتئيني در اختيار مرغان بومي قرار داد تا از چاق شدن بيش از حد آنها  مواد حاوي متعادلي

چاقي و مصرف اضافي مواد انرژي  زا باعث كاهش توليد تخم مرغ و باروري در مرغان بومي . جلوگيري شود
يني نظير كنجاله درصورت در دسترس نبودن كنجاله سويا در روستا مي توان از ديگر مواد غذايي پروتئ. مي شود

ه آسياب شده كو باقالي خشك  ، خللر يا سنگنكنخودماشك، ، ماش، )بغير از سوياي خام( انواع لوبياهاكلزا، 
مي تغذيه كنسانتره مخصوص دامي به مرغان بومي . د بجاي كنجاله سويا استفاده نمودنداراي قيمت مناسب باش

براي تأمين انرژي مورد نياز مرغان بومي در . دشوي آنها باعث اسهال، از تخم رفتن مرغها و حتي كورتواند 
فصول سرد، بهتر است از ذرت و يا ارزن بجاي گندم و جو استفاده نمود و جايگاه طيور را در قسمت گرم و 

  .  آفتاب گير حياط قرار داد
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  سؤالهايي براي خودآزمايي
به كدام مواد مغذي ديگر نيز نياز  ميبو مرغانانرژي، پروتئين و كلسيم، آب، عالوه بر مواد مغذي  -1

 دارند و از هر كدام به چه ميزان؟

 چه مراحلي را بايد اجرا نمود؟ بومي مرغبراي تهيه يك جيره غذايي كامل براي  -2

 ها نيز استفاده كنيم؟ نيمچهرا براي  1اي جدول هچگونه مي توانيم جيره  -3

به عنوان جايگزين آن در جيره استفاده  اگر كنجاله سويا در دسترس نباشد از چه موادي مي توان -4

 نمود؟

 استفاده نمود؟ چرا؟ بومي مرغانآيا مي توان از كنسانتره مخصوص دامي براي تغذيه  -5

موادي به عنوان عايق و محافظ ساختمان مرغداري در برابر باد، سرما و نفوذ باران مي توان از چه  -6

 استفاده نمود؟

اي هوا و خلل و فرج ساختمان مرغداري خصوصاً در فصول آيا مسدود كردن و بستن تمام وروديه -7

 سرد عمل درستي است؟ چرا؟

 در فصول سرد از چه مواد غذايي مي توان كمك گرفت؟ بومي مرغانبراي تامين انرژي كافي براي  -8

 كاهش طبيعي ساعات روشنايي روز در فصول پاييز و زمستان را چگونه مي توان جبران نمود؟  - 9
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  ششمفصل 
  

   طبيعيو جوجه كشي مرغ بومي رچي ك
  
  
  
  
  
  

  :به سواالت زير پاسخ دهيدمي توانيد  ششمبا مطالعه فصل         
  
  
  

 چگونه حالتي است؟ بومي مرغكرچي يا كُپ آمدن در  -1

را از حالت كرچي خارج  مرغكدامند و چگونه مي توان يك  بومي مرغانعلل كرچي در  -2

 ؟نمود

 به حضور خروس نياز دارند؟ آيا مرغ ها براي تخم گذاري خود -3

خروس در قطعه مرغ، چند قطعه  10در صورت تمايل به توليد تخم نطفه دار، به ازاي هر  -4

 گله كافي است؟
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  در مرغ بوميكُرچي 

آمدن حالتي است كه به دليل تغييرات هورموني در داخل بدن مرغ، تخم گذاري متوقف شده ،  كُرچي يا كُپ
، به گوشه تاريك النه رفته و تمايل دارد بر روي تخم مرغها بنشيند و از آنها مراقبت كند مرغ از گله كناره گرفته
نگهداري مي شوند، مسئله ) روي زمين( كُرچي اغلب در مرغ هايي كه در شرايط بستر. تا به جوجه تبديل شوند

از علل . بنشيند هامرغ  روي تخم مرغ كرچ النه تخم گذاري را ترك نمي كند و تمايل دارد. ساز مي شود
كرچي مي توان به تاريك بودن بيش از حد النه، عدم تهويه كافي النه و همچنين جمع شدن تخم مرغ در النه 

براي خارج كردن مرغ از حالت كرچي بايستي مرغ كرچ را از گله جدا نمود و آن را در . تخمگذاري را نام برد
البته آب و غذاي كافي براي . روز نگهداري كرد 4تا  3 يك قفس سيمي و يا توري و در يك مكان روشن براي

در صورت بروز . مرغ را به گله بازگرداندمي توان  ،پس از رفع حالت كرچي. مرغ در قفس بايد فراهم باشد
تغييرات الزم در جهت كاهش اين رفتار در آشيانه انجام شود، اگرچه همين درمان  بايستيمجدد حالت كرچي 

  . اً تكرار نمودرا مي توان مجدد
  
  
  
  
  
  

  مرغ كرچ خوابيده -21شكل                                        
  ي نطفه دارروي تخم مرغ ها                                        

  
  
  

   در گله خروس وجودضرورت 

ر توليد كنيد نيازي به د تخم نطفه داداريدر صورتي كه قصد ن. مرغ ها براي تخم گذاري نيازي به خروس ندارند
خروس ها نقشي در توليد تخم مرغ نداشته، حضورآنها در گله فضا را . نگهداري خروس در گله مرغها نيست

مرغ در صورت نياز به تخم البته . شد ندخواهمرغ ها قابل دسترس براي  غذاي كرده باعث كاهش ميزاناشغال 
نه تنها وجود تعداد اضافي خروس در گله . كافي استمرغ قطعه  10هر به ازاي نطفه دار، يك خروس هاي 

كاهش باروري و يا افزايش موجب نزاع بين خروسها و حتي  رد بلكهنطفه داري تخم مرغها نداميزان تأثيري بر 
  .  تلفات در مرغها خواهد شد
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  دان آردي كاملبا  در حال تغذيه جوجه هاي بومي -22شكل

  

   جوجه كشي از تخم هاي نطفه دار

  جوجه كشي طبيعي از تخم هاي نطفه دار با گذاشتن تخم مرغ در زير پاي مرغ كرچ و يا اردك كرچ انجام 

تنها تخم مرغ هاي تميز را . تخم مرغ هايي كه به منظور جوجه كشي ذخيره مي شوند نبايد شُسته شوند. مي شود

همچنين . براي جوجه كشي استفاده شوندنبايد  فضوالتبايد براي جوجه كشي ذخيره نمود و تخم هاي آلوده به 

تخم مرغهاي با پوسته كشيده، ريز و يا  و از بوده و وزن متوسط شكل طبيعي  ،تخم مرغ ها بايد داراي پوسته سالم

 و بايد در يك مكان خنكپس از جمع آوري تخم مرغ ها . دنموخيلي درشت نبايد براي جوجه كشي استفاده 

، درحاليكه سر پهن آن رو به باال قرار داده شده سانتيگراد و بدون جريان زياد هوادرجه  16الي  15داراي دماي 

هاي تخم . ذخيره و نگهداري شوندبيش از يك هفته  ي جوجه كشي نبايستيتخم مرغ ها. است، نگهداري شوند

به  ،ساعت 5الي  4 عبارتي هر هو يا ب بايستي چند بار در روزفاصله زماني ذخيره تا جوجه كشي آنها در  نطفه دار

و كاهش قدرت جوجه جابجا شوند تا از چسبيدن جنين به پوسته درجه نسبت به خط عمود  45با زاويه آرامي 

راه حل ساده چرخش تخم مرغهاي نطفه دار، چيدن تخم مرغها در شانه يا سيني . جلوگيري شوددرآوري آنها 

سپس يك قالب چوبي . و به باال قرار داشته باشدهاي مخصوص تخم مرغ است در حاليكه سر پهن تخم مرغها ر

قرار دادن آجر در . يا يك آجر در زير يك طرف شانه تخم مرغ قرار داده مي شود و تخم مرغها كج مي شوند

. ، تخم مرغها را به سمت مخالف كج مي كند و به طور موثري باعث چرخش آنها مي شودطرف ديگر شانه
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تمام تخمها در زير اشد تا رچ گذاشته مي شود بايد متناسب با جثه مرغ بمرغ كُ كه در زير پاي مرغي تعداد تخم

  .بدن مرغ قرار گيرند

  
  

  
  

  مرغ بومي به همراه جوجه هاي خود -24شكل
  

  
   خوراكيي تخم مرغ هاذخيره موقت 

ت زه كه توسط مرغ گذاشته مي شود اگر بموقع از النه تخم گذاري خارج نشود، به سرعمرغ تايك تخم 

تخم مرغ هايي كه به منظور . و ميزان آلودگي ميكروبي آنها نيز افزايش مي يابد كيفيت آن كاهش خواهد يافت

براي داشتن . خروس تهيه شوند بدونبهتر است از گله هاي  ،مي شوندبه بازار  توليد عرضه و مصرف خوراكي 

مقدار كافي كاه و كلش و يا ستي باي تخم مرغ هاي سالم و كاهش تخم مرغ هاي كثيف و يا ترك خورده،

معتدل به طور آب و هواي  تخم مرغ ها در شرايط. پوشال چوب تميز در النه تخم گذاري وجود داشته باشد

تخم مرغ ها بايد بالفاصله پس از جمع . در روز جمع آوري گردندبار  2روزانه و در فصول گرم يا سرد سال، 

تا از تبخير آب تخم  نگهداري شوند باشد درجه سانتيگراد 20تا   15داراي دماي كه آوري در يك مكان خنك 

توجه داشته باشيد تخم مرغ هاي توليدي را با مواد داراي بوي تند يا . مرغ ها و سبك شدن آنها جلوگيري شود

  . زننده در يك مكان قرار ندهيد زيرا ممكن است تخم ها آن بوها را به خود جذب كنند
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  نمونه اي از تخم مرغهاي توليد شده توسط مرغان بومي -23شكل                          
  

  

   خالصه و جمع بندي فصل ششم
. امكان پذير است) به كمك دستگاه جوجه كشي (و هم مصنوعي جوجه كشي از مرغ بومي به طريق طبيعي

 نگاميكه مرغ كرچ مي شوده. براي جوجه كشي از مرغان بومي به تخم نطفه دار و مرغ يا اردك كرچ نياز است
به گوشه تاريك تر النه رفته و تمايل دارد بر روي تخم مرغها بنشيند و از آنها مراقبت كند تا به جوجه تبديل 

از علل كرچي مي توان به تاريك بودن بيش از حد النه، عدم تهويه كافي النه و همچنين جمع شدن تخم . شوند
راي داشتن تخم نطفه دار، وجود خروس در گله ضروري است به نحويكه ب .مرغ در النه تخمگذاري را نام برد

درجه  16الي  15تخم هاي نطفه دار را بايد در شرايط دمايي . مرغ، يك خروس الزم است 10ي لا 8به ازاي هر 
د در يك مكان خنك و بدون جريان زياد هوا نگهداري نمود و چند مرتبه در روز به آرامي جابجا شونسانتيگراد 

تعداد تخم مرغ هايي كه در زير پاي مرغ كرچ گذاشته مي . تا از چسبيدن نطفه به پوسته تخم مرغ جلوگيري شود
قرار دادن تخم . بدن و بالهاي مرغ به خوبي تخم مرغها را بپوشاند هك شود بايد متناسب با جثه مرغ بوده به نحوي

تخم مرغهاي . م تخم مرغها را كاهش مي دهدمرغ بيش از حد در زير پاي مرغ، شانس جوجه در آمدن تما
        .   خوراكي نيز بايد در شرايط دماي مناسب و محيط عاري از هرگونه بوي نامطلوب نگهداري شوند
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  سؤالهايي براي خودآزمايي
 از چه پرندگاني مي توان استفاده نمود؟ بومي مرغكشي طبيعي از تخم هاي نطفه دار  جوجهبراي  -1

 كشي استفاده مي شوند، در چه دمايي بايد نگهداري شوند؟ جوجهاري كه براي تخم هاي نطفه د -2

 كشي چه خصوصياتي بايد داشته باشند؟ جوجهتخم هاي نطفه دار مخصوص  -3

 تخم هاي نطفه دار را چند روز مي توان ذخيره نمود؟ -4

 ام داد؟را انج عملهاي نطفه دار در چيست و چگونه مي توان اين مرغ اهميت چرخش روزانه تخم  -5

 براي توليد تخم مرغهاي سالم و تميز چه نكاتي را بايد رعايت نمود؟ -6

 چند درجه سانتيگراد بايد باشد؟ چرا؟  ي بومي خوراكيدماي نگهداري تخم مرغها -7
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  مهفتفصل 

  

  بهداشت و بيماريهاي مرغ بومي
  
  

  :به سواالت زير پاسخ دهيدمي توانيد  هفتمبا مطالعه فصل        
  

  

براي جلوگيري از ورود آلودگي و بيماري به محيط مرغداري از طريق كفش ها، چه اقداماتي  -1

 ؟الزم است

بايد انجام جمع آوري و تخليه فضوالت جايگاه در چيست و هر چند روز يك مرتبه اهميت  -2

 شود؟

 تميز نمودن دانخوري، چوب خواب و آبخوريها هر چند روز يك مرتبه بايد انجام شود؟ -3

از نظافت و تخليه كود مرغداري، از كدام مواد ضدعفوني براي ضدعفوني محوطه پس  -4

 داخلي جايگاه مي توان استفاده كرد؟ 

 براي چه بيماريهايي از واكسن استفاده مي شود و اهميت اين واكسيناسيون در چيست؟ -5

 چگونه آن را كنترل كنيم؟ ،در هنگام شيوع بيماريها -6

 ا غذاهاي فاسد شده را به طيور تغذيه نمود؟ چرا؟آيا مي توان نان كپك زده و ي -7
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  رعايت بهداشت و پيشگيري از بيماري ها 

پيشگيري از بيماريها به سه عامل بهداشت مناسب، . پيشگيري هميشه ارزان تر، مؤثرتر و راحت تر از درمان است
  . مديريت درست و واكسن زدن بموقع بستگي دارد

  

  )جايگاه(بهداشت آشيانه 

در جلوي آشيانه، براي و يا حداقل قرار دادن تشت هاي حاوي مواد ضدعفوني حداث حوضچه ضد عفوني ا -1
به . دنزيرا بسياري از بيماريها از طريق كفشهاي آلوده افراد وارد مرغداري مي شو كنترل بيماريها الزم است

كفش با اين مواد،  وارد نمودن كفش در حوضچه يا تشت حاوي مواد ضدعفوني و تماس كف همين دليل
  .احتمال انتقال عوامل بيماريزا از طريق كفش به داخل مرغداري را كاهش مي دهد

عالوه  .فضوالت مرغ ها از جايگاه مرغ از شيوع بسياري از بيماري ها جلوگيري مي كندو تخليه جمع آوري  -2
نع از اذيت و اعتراض همسايگان و تجمع مگس و ساير حشرات جلوگيري نموده و مابستر بر اين از عفوني شدن 

روز يك بار، فضوالت جمع آوري شده، كف جايگاه تميز شود و  10تا  7الزم است هر  بدين ترتيب. مي گردد
  . بستر نيز با بستر نو جايگزين شود

روز يك مرتبه بايد  10هر . شستشو و ضدعفوني مداوم وسايل مرغداري را هرگز نبايد فراموش كرد -3
اين  .و چوب خواب ها را نيز از كود پاك نمود را خوب شستشو داد و با مواد مناسب ضدعفوني نموددانخوريها 

   . در حاليست كه شستشو و تعويض آب آبخوريها بايد هر روز انجام شودمسئله 
در جايگاه هايي كه به صورت دوره اي در آن مرغ پرورش داده مي شود بايد بعد از پايان دوره پرورش و  -4
جايگاه هايي كه به طور دايمي در آنها مرغ . لي شدن آنها، سقف، ديوارها و كف جايگاه را ضدعفوني نمودخا

پس از ضدعفوني النه، آن را به . روز يكبار بايد نظافت و ضد عفوني شوند 45نگهداري مي شود هر يك ماه تا 
 100كيلو آهك در  5(درصد 5 براي ضدعفوني جايگاه مي توان از آب آهك. مدت يك هفته خالي بگذاريد

استفاده مشورت دامپزشك با و يا محلولهاي ضدعفوني كننده موجود در داروخانه هاي دامپزشكي ) ليتر آب
  . هنگام استفاده از اين محلولها بايد به دستور تهيه و مصرف آنها توجه نمود. كرد

لوك مي توان هر چند هفته يك بار پس از به منظور ضدعفوني جايگاه هاي ساخته شده از سيمان و آجر يا ب -5
تخليه كودها از كف جايگاه و خارج كردن دانخوري، آبخوري و ديگر مواد و وسايل قابل اشتعال، كف 

    .مئن و ايمن شعله دهي نمودشعله افكن مطجايگاه، ديوارها و در صورت امكان سقف را نيز توسط 
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مواد ضدعفوني كننده بايد از دسترس . ضدعفوني استفاده كردماده نوع هرگز به طور مداوم نبايد از يك  -6
  . كودكان دور نگه داشته شود و در مسير حركت ماكيان و دام قرار نگيرد

بدليل عادت  داشتن مرغها به نوك زدن به زمين، در صورت قرار داشتن مواد ضدعفوني، سموم  :تذكر مهم
بر روي زمين و محيط زندگي مرغها، اين اين مواد و ريزش كشاورزي و يا دامي در نزديكي محل زندگي مرغها 
  . خواهد شد پرندگانامر موجب بيماري و يا مسموميت جدي و تلف شدن 

اين عمل مانع از ورود . در صورت امكان فضاي هوايي محوطه مرغداري را با توري سيمي مناسب بپوشانيد -7
بسياري از بيماريها به مرغان باعث انتقال ان وحشي پرندگ. پرندگان وحشي بداخل محوطه مرغداري مي گردد

  . دمي باشناز جمله نيوكاسل و آنفلوانزا بومي 
  
  

  
  

  در يك منطقه سردسيري مرغان بومي در داخل النه خود -25شكل

  
  بهداشت طيور 

به  پرندگانالي تنها راه جلوگيري از ابتبه همين دليل . از بيماريهاي طيور ويروسي بوده و درماني ندارند بسياري

واكسيناسيون ارزان تر از درمان بوده و موجب حفظ سالمت و . بيماريها، انجام بموقع واكسيناسيون استنوع اين 

  .شرح زير هستندبه مراقبتهاي بهداشتي براي داشتن يك گله مرغ سالم . توليد گله مي گردد

ه بيماريهاي مهم مثل نيوكاسل، برعليدر سنين مختلف بر اساس توصيه دامپزشك مربوطه را مرغ ها  -1

 .     سندرم افت توليد تخم مرغ واكسينه كنيد و آنفلوآنزا،  آبله
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 .رعايت كنيد مقدار و زمان دقيق خوراندن داروها را دقيقاً -2

اينكه النه بطور كامل تميز و  مگر وارد نمود،جوجه ها را نبايد در النه هايي كه قبالً مرغ در آنها بوده  -3

  .ه باشدعفوني شد ضد

نانهاي كپك زده و يا غذاهاي مانده و فاسد شده  حاوياز تغذيه دان يا غذاي آلوده به خاكروبه،  -4

 .همچنين دانه هايي كه با فضوالت مرغ ها و جوجه ها مخلوط شده بايد دور ريخته شود. خودداري شود

  .دنمي گردها ريبيماابتالي سريعتر طيور به تغذيه نانهاي كپك زده و غذاهاي فاسد شده باعث 

. و مراجعه به دامپزشك، بيماري را كنترل كنيد از گله هنگام شيوع بيماري، با جداسازي مرغان بيمار -5

مرغ هاي بيمار را سريعاً جدا نموده و در مكاني دور از مرغ هاي سالم كه دماي مناسب و نور كافي 

ه گله خود وارد كنيد ابتدا آن را در همچنين در صورتي كه بخواهيد مرغي ب. داشته باشد نگهداري كنيد

يك محل جداگانه براي چند هفته نگهداري و پس از اطمينان از سالمتي و بيمار نبودن آن، سپس آن 

 .   پرنده را وارد گله كنيد

ا هرگونه جابجايي مرغها از يك مكان به مكان ديگر بهتر است در حين شب و در تاريكي انجام شود ت -6

    .   خواهد شدجنگ و نزاع بين مرغها جلوگيري وقوع  از با اين عمل،. ودوارد ش هاآنكمتري به تنش 

مرده بايد فورا از النه خارج شده، سپس در محل دور از آشيانه بين دو اليه  يالشه مرغ ها و جوجه ها -7

 . دنآهك در خاك دفن گرديده يا سوزانده شو

 . ريهاي تنفسي دارد اهميت بدهيدبه تهويه مرغداري كه نقش مهمي در جلوگيري از بيما -8

 . ودنماز ورود پرندگان وحشي به النه مرغ ها بايد جلوگيري  -9

  

  بيماري هاي مهم طيور برخي آشنايي مختصر با 

بيماري ها در اثر عوامل مختلفي نظير عدم رعايت بهداشت، عوامل بيماري زا از جمله باكتريها، ويروسها، انگلها 

  .غذيه بوجود مي آيندت وءو قارچها و همچنين س
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  بيماري نيوكاسل

ابتالي به و  استاين بيماري يك نوع ويروس عامل . يكي از بيماريهاي شايع در مرغ ها بيماري نيوكاسل است 

بيماري نيوكاسل واگيردار است و در . دستگاه تنفس، گوارش و اعصاب مي شودو اختالل باعث عفونت آن 

 نشانه هاي بيماري شامل آبريزش بيني، خرخر. و بوقلمون ها ديده مي شود بسياري از پرندگان مانند مرغ ها

بعالوه مرغ بسيار نفس نفس مي زند، با . كردن، اشكال در تنفس و صدايي شبيه سوت كشيدن و عطسه است

كم كم نشانه هاي عصبي مانند فلج و لرزش . دهان باز نفس مي كشد، افسرده، گوشه گير و بي اشتها مي شود

به تمام مرغ ها منتقل و مي تواند ) طي چند روز(بيماري نيوكاسل بسرعت. دشومي پرنده مشاهده ه ها نيز در عضل

مهم ترين راه پيشگيري از بيماري و . براي اين بيماري درمان قطعي وجود ندارد. باعث ابتالي تمام گله شود

  .ي مشخص مي باشدهامانزهاي الزم در  واكسنتجويز مبارزه با آن، 

  

  بيماري آنفلوآنزاي مرغي

تنها راه پيشگيري از اين بيماري ويروسي . بيماري آنفلوآنزا يك عارضه حاد خيلي عفوني و ويروسي طيور است

بيماري بسيار عفوني است و در صورت عدم رعايت مسايل بهداشتي و قرنطينه . نيز واكسيناسيون بموقع گله است

در مرغ هاي . د سريعاً از گله اي به گله ديگر گسترش پيدا كنداي، در صورت شيوع در يك منطقه مي توان

  . ناگهاني مشخص كننده بيماري است جوان تنها مرگ

ديگر عاليم بيماري پرهاي پژمرده و ژوليده، افت ناگهاني در توليد تخم مرغ يا توليد تخم مرغ هاي با پوسته  از

، ايجاد رنگ صورتي مايل به آبي در ريشها و تاج، تورم نرم، از دست دادن اشتها و افسردگي، بي حالي و اسهال

سر، پلك ها و مفاصل پا، خروج ترشحات خوني كم رنگ از سوراخهاي بيني، عدم تعادل در راه رفتن و 

براي كنترل شكل خفيف بيماري از يك برنامه واكسيناسيون با . ايستادن و مرگ و مير ناگهاني در گله است

در صورت مشاهده عاليم آنفلوآنزاي مرغي يا حتي موردي مشكوك بايد فوري . دقرنطينه استفاده مي شو

  . دامپزشك محلي را مطلع ساخت تا بيماري به شكل مطلوب و سريع كنترل شود
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  واكسيناسيون جوجه ها و مرغان بومي 

ايط منطقه رعايت برنامه واكسيناسيون براساس شر ،از سن يك روزگيجوجه ها در صورت پرورش و نگهداري 

روزه از مراكز ترويجي  45همچنين در صورت تهيه نيمچه . و همچنين طبق نظر دامپزشك ضروري مي باشد

اخذ و به دامپزشك محلي ارائه معتبر بايستي برنامه واكسيناسيون اعمال شده براي آنها تا سن مذكور از اين مراكز 

  . گرددمي ارائه دامپزشك منطقه در سنين بعدي توسط برنامه واكسيناسيون مورد نياز آنها بدين ترتيب . گردد

  

  مرغان بوميانگلهاي 

در . موجودات زنده اي هستند كه بر روي يا داخل بدن ميزبان براي دستيابي به غذا زندگي مي كنند هاانگل

ا، صورت عدم تأمين آب تميز و بهداشتي و عدم رعايت بهداشت محيط و در نتيجه آلوده شدن طيور به انگل ه

 وكنه آلودگي مرغ ها به . اين انگل ها باعث كاهش وزن و توليد تخم مرغ و بروز ضايعات پوستي مي شوند

  . مي شوددرصد و حتي بيشتر  25تا  2رشد و توليد تخم مرغ به ميزان  كاهششپش باعث 

  

  مرغان بوميي اخلانگل هاي د

كوكسيديوز يا بيماري .كرم كدو هستندي طيور، كوكسيديوز، كرم گرد بزرگ و اخلمهمترين انگل هاي د

عالئم اين بيماري اسهال خوني، چرت . اسهال خوني در اثر عامل ميكروبي از جنس پروتوزوآ بوجود مي آيد

پيشگيري از طريق رعايت بهداشت، ضدعفوني و واكسيناسيون امكان پذير است و . زدن و رنگ پريدگي است

  .  زير نظر دامپزشك انجام مي شود ذادرمان آن از طريق مصرف دارو در آب يا غ

رنگ در  عامل بيماري كرم گرد بزرگ نوعي آسكاريد است و عالمت آن رنگ پريدگي، مشاهده كرم سفيد

پيشگيري از طريق رعايت بهداشت و ضدعفوني محيط و تعويض . مدفوع تازه مرغ و وجود كرم در روده است

  . ي ضدكرم زير نظر دامپزشك انجام مي شودبستر انجام شده و درمان از طريق مصرف داروها

. پاها و وجود كرم در روده ها است عامل بيماري كرم كدو، كرم كدو است و عالمت آن رنگ پريدگي سر و

پيشگيري از طريق از بين بردن حشرات واسطه و ضدعفوني محيط انجام شده و درمان از طريق مصرف داروهاي 

  . ضدكرم انجام مي شود
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  مرغان بوميي ارجخانگل هاي 

شپش ها حشرات پهن و . مي باشند ي طيور شپشها و كنه ها شامل كنه قرمز و كنه مرغيخارجمهمترين انگلهاي  

شپش سر و شپش هاي بدن از عمومي ترين شپش ها هستند كه در طيور . ميليمتر هستند 6تا  1بدون بال با طول 

آنها تخمهايشان را در انتهاي پر و . يزبان مي گذراندشپش دوره زندگي داخلي اش را روي م. يافت مي شوند

عالئم آلودگي به شپش ها، كاهش وزن، رنگ پريدگي سر و پاها و به خود نوك زدن . اطراف مقعد مي گذارند

براي . پيشگيري از طريق رعايت بهداشت و ضد عفوني آشيانه و محل زندگي طيور امكان پذير است. است

ايستي از حشره كشها جهت كشتن شپش هاي روي بدن طيور و آشيانه زير نظر كنترل و درمان شپش ها ب

اين عمل ممكن است چندين بار صورت گيرد زيرا  زماني كه براي اولين بار از آفت . دامپزشك استفاده نمود

  . كشها استفاده مي شود برخي از شپش ها بصورت تخم مي باشند

م غير مسلح بوضوح قابل مشاهده و داراي بدن پهن و بدون بند و كنه ها جزو طبقه عنكبوتيان بوده و با چش

كنه . كنه قرمز و كنه مرغي شمالي شايعترين گونه هاي يافت شده در طيور مي باشند. چهارجفت پا مي باشند

قرمز معموالً فقط در شب تغذيه مي كند و ميزبان را در طي روز ترك مي كند و در جاههايي از آشيانه مخفي 

آلودگي شديد كنه . در حاليكه كنه مرغي شمالي در تمام مدت شب و روز روي پرندگان بسر مي برد. دمي شو

عالئم آلودگي به كنه قرمز و . مي تواند باعث مصرف مقدار قابل توجهي خون و در نتيجه كم خوني شود

پيشگيري از . است اسهال، رنگ پريدگي، ناآرامي و كاهش تخم گذاري: همچنين كنه مرغي مشابه بوده شامل

براي درمان كنه ها بايستي از . طريق رعايت بهداشت و ضد عفوني آشيانه و محل زندگي طيور امكان پذير است

  .  زير نظر دامپزشك استفاده نمود ،حشره كشهاي مناسب جهت كشتن كنه هاي روي بدن طيور و همچنين آشيانه
   
   خالصه و جمع بندي فصل هفتم 

بهداشت، مديريت درست و  شامل رعايتپيشگيري و  و راحت تر از درمان است زان ترپيشگيري هميشه ار
حوضچه ضدعفوني و يا قرار دادن تشت حاوي ماده ضدعفوني در ابتداي  احداث .گله استواكسن زدن بموقع 

عفوني البته مواد ضد. ورودي مرغداري از ورود بسيار ياز بيماريها از طريق كفشهاي آلوده جلوگيري مي كند
از ديگر نكات . شودستي عوض آفتاب بوده و هر چند روز يك مرتبه باينور نبايد در زير تابش مستقيم كننده 

مهم بهداشت جايگاه نظافت بموقع جايگاه و خارج نمودن كود از داخل آن و تميز نمودن و سايل و ادوات 



 

٤٥ 
 

واكسيناسيون . ريها بسيار نقش مهمي داردتهويه كافي مرغداري در پيشگيري از بروز بيما. داخل مرغداري است
بيماريهاي ويروسي مهمي نظير نيوكاسل و از ابتالي پرندگان به  باعث جلوگيريسنين مناسب مرغ ها در 

البته تا حد امكان از اختالط مرغان بومي . و گله را تا حدزيادي در مقابل اين بيماريها بيمه مي كند شدهآنفلوآنزا 
ير بوقلمون و يا غاز و اردك بايد خودداري نمود و پرندگان وحشي را نيز از گله دور با ديگر پرندگان نظ

مدفوع و حالت ظاهري . هم غذاي طيور را مصرف نموده و هم بيماريها را به آنها منتقل مي كنندزيرانگهداشت 
رغها و داخل جايگاه را از بين پرها و زير بال م. قرار دادمرغها را براي احتمال انگلهاي داخلي بايد مورد توجه 

سي نمود و در صورت لزوم به بررهر گونه انگل خارجي نظير شپش و كنه  بايد هر چند هفته يك بار وجود نظر 
آلودگي به انگل ها باعث ضعيف، ژوليده و پژمرده شدن ظاهري طيور و افت توليد آنها . درمان آنها پرداخت

   .  خواهد شد
  

  سؤالهايي براي خودآزمايي
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  پشت جلد نشريه 
  
  

كه در روستاها و  مرغان بومي پرندگان زيبا، مقاوم و مفيدي هستند

يد ، با تولحاشيه شهرها با كمترين توقع شرايط مكاني و تغذيه اي

  .مي نمايندگوشت و تخم مرغ به تغذيه و درآمد روستائيان كمك 

  

  ، بوده ساير فعاليتهاي كشاورزي و دامداريمكمل  ،مرغان بومي

 . دشوناستفاده بهينه از منابع موجود مي  موجب


