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 جوجه کشیدستگاه  آموزش کار با

دستگاه جوجه کشی یک وسیله ساده است. در تمامی دستگاه های جوجه کشی 
 چهار اصلی زیر رعایت می شود:

 تولید حرارت . ۱
 تهیه رطوبت. ۲
 تهویه مناسب.۳
 چرخاندن تخم. ۴
 

 نمونه چند دستگاه جوجه کشی ساده ، خانگی و صنعتی : 
 

 ساده _ ساخته شده توسط شخص دستگاه جوجه کشی
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 دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی حرفه ای



 



 

 

 

 

مدت زمان جوجه در آوری از تخم توسط دستگاه جوجه کشی در پرندگان 
 .پرورشی متفاوت می باشد

 

 دوره جوجه کشی در پرندگان پرورشی
 

دوره جوجه کشی  نوع پرنده
 ) روز (

دوره جوجه  نوع پرنده
 کشی ) روز (

 02-01 اردک روز 02-91 مرغ های بومی
 02-19 غاز روز 02 مرغ های نژاد متوسط
 92-91 کبوتر 01-09 مرغ های نژاد سنگین
 34-31 شترمرغ 09-02 مرغ های نژاد سبک

   92 بلدرچین
   02-12 بوقلمون

 

 

 .است شده تشکیل هچر و( انکوباتور)ستر بخش دو از کشی جوجه دستگاه

  ستر اندازی راه: الف

 



 

 

 



 

 
 

 

 ستر عملکرد افزایش برای کاربردی نکات

 . باشد می الزم ستر هر در ها تخم منظم چرخش و مطلوب و کافی گازی لدتبا مناسب، رطوبت مناسب، حرارت درجه •

 مورد رطوبت از مقداری و اکسیژن هوا، این و گیرند می اند شده واقع که اتاقی یا دستگاه خارج از را تازه هوای معموالا  سترها •
 .کند می خارج را ها تخم توسط شده تولید اضافی حرارت و کربنیک گاز و کند می تأمین را ها تخم نیاز

درصد کار می کنند . هوای وارده به ستر معموالرطوبت کمتری داشته بنابراین به منظور  ۰۵بیشتر سترها در رطوبت نسبی • 
درصد  ۰۵جلوگیری از فشار زیاد به دستگاه، تأمین رطوبت ستر، برای ایجاد رطوبت نسبی کافی هوای وارده به سترها باید تا حد 

 انتی گراد باشد .درجه س ۲۴رطوبت نسبی مرطوب شود و درجه حرارت این هوا باید حدود 
 

 عملکرد چهار گانه ستر در دستگاه جوجه کشی 



 حرارت. ۱

 

 
 المنت دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم

 
 
 

درجه حرارت، میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند. درجه حرارت مطلوب جهت بدست آمدن 
درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه درجه حرارت از این حد بیشتر  ۳۳/۰یک جوجه و همچنین درصد جوجه در آوری خوب، حدود 

 تر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه در آوری می گردد.یا کمتر شود موجب رشد سریعتر یا کند
میزان درجه حرارت در سترهایی که کل ظرفیت یک بار در دستگاه چیده می شود با توجه به رشد جنین و حرارت تولیدی آن متغیر 

درجه سانتی گراد شروع و طی مراحل مختلف به تدریج کاهش می یابد تا هنگام انتقال تخم به  ۳۳/۶بوده و در روزهای اول با 
درجه سانتگراد می رسد. ولی در ماشین هایی جوجه کشی که تخم ها طی چند مرحله در ستر چیده  ۳۳/۱هچری درجه حرارت به 



اگر سترها به طور کامل پر نشود و خالی باشند باعث  می شود، درجه حرارت داخل ستر دچار تغییرات عمده ای خواهد شد. مثلا 
 کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و بالعکس چنانچه در هر نوبت بیش از اندازه تخم چیده

یت جوجه پائین می شود موجب افزایش درجه حرارت به میزان بیش از حد می گردد و در هر دو حالت درصد جوجه در آوری و کیف
 آید.

 رطوبت. ۲
 

 رطوبت سنچ دستگاه جوجه کشی
 

 
 



 
 

در خلل زمان جوجه کشی آب تخم ها از طریق منافذ موجود در پوسته تبخیرمی شود. میزان رطوبتی که تخم در ماشین جوجه کشی 
از دست می دهد به نوع تعداد این منافذ و میزان رطوبت هوای سترها بستگی دارد. در بهترین حالت یک تخم در طول زمان جوجه 

درصد از وزن خود را از دست بدهد . در شرایط یکسان از نظر رطوبتی میزان درصد وزنی که تخم ها از دست  ۱۲کشی باید حدود 
می دهند با توجه به اختلف آنها در ساختمان پوسته و تعداد منافذ متفاوت است. در تخم های حاصل از گله مادر یک دست، این 

ه در آوری ندارد . ولی به هر حال با افزایش سن گله و یا تغذیه نامناسب یا اختلف ناچیز است و تأثیر زیادی بر روی درصد جوج
های با پوسته ضعیف می گردد جهت جلوگیری از کاهش درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه باید  -بیماری که موجب تولید تخم 

 گردد. رطوبت داخل ماشین را به نحوی تنظیم نمود که این نقیصه برطرف
 

 تهویه. ۳
 
باید طوری تنظیم گردد که مقدار گاز کربنیک  ترها احتیاج به یک مقداری هوای ثابت دارند، بنابراین میزان هوای ورودی به سترس

تجاوز نکند. معموالا خود دستگاه ستر میزان گاز کربنیک را در همین حد تنظیم و کنترل می  درصد بیشتر ۵/۴در داخل ستر از حد 
 .کنند

 جوجه  .میباشد کشی جوجه دستگاه در تهویه سیستم وظیفه ترین اصلی تخم داخل های جوجه نمو و رشد برای نیاز مورد اکسیژن تامین
 کشی هجوج های دستگاه در بنابراین ، آن کاهش به نسبت دارند بهتری واکنش اکسیژن افزایش به کشی جوجه دستگاه در تخم داخل های

 .گیرد قرار نظر مد بایستی مهم اینو جوجه کشی از طیور 

 
 سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی



 

 
 سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

 



 
 سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی
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 چرخشی .۴  
 

 سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم
 

 
در خلل زمان جوجه کشی در دستکاه ستر تخم ها باید چرخانده شوند. این عمل جب جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته به 

 در هفته اول شده و همچنین به رشد و تکامل غشاهای جنینی نیز کمک می کند. خصوص 
 

درجه نسبت به حالت  ۴۰ین باشد و هر ساعت به میزان تحقیقات نشان داده که در هنگام چیدن، انتهای باریک تخم باید رو به پای
عمودی به طرفین چرخانده شود. بهترین نتیجه جهت جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته می دهد. ولی در عمل به ندرت این 
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اخلی آن چرخش منظم درجه چرخش بیشتر انجام نمی گیرد. با رشد بیشتر جنین و افزایش حرارت د ۴۵حالت اتفاق افتاد و حداکثر 
تخم به رسیدن هوای کافی و خنک شدن تخم کمک می کند. بهتر است تخم ها در هر ساعت یک بار چرخانده شود. این عمل به ویژه 

در شروع دوره جوجه کشی از اهمیت خاصی برخوردار است . در هفته آخر جوجه کشی اثبات فواید چرخاندن تخم دشوارتر می 
بعضی از دستگاه ها این کار حتی برروی توزیع حرارت در ماشین جوجه کشی تأثیر مثبتی دارد. چرخاندن تخم باشد، به هر حال در 

باید تا حد امکان با ملیمت انجام شود زیرا تخم ها نسبت به لرزیدن و تکان خوردن بسیار حساس هستند و این حساسیت به ویژه در 
است . نسبت دستگاه شمارنده برای مکانیسم چرخش و بازدید روزانه آن بسیار مفید مراحل ابتدایی جوجه کشی و روزهای اول بیشتر 

می باشد . چسبندگی های نابهنگام در مراحل اولیه جوجه کشی می تواند منجر به از دست دادن آب و مرگ جنین گردند. در مراحل 
غیرطبیعی قرار گیرند و مرگ جنین در داخل پوسته  نهایی، این حالت باعث میشود که جنین ها به هنگام خروج از تخم در موقعیت

 . اتفاق افتاد تخم
 

 سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی صنعتی
 

 



آن دسته از جوجه ها که از تخم خارج می شوند اغلب درجه دو می باشند یعنی ضعیف، نسبتاا کوچک و دارای کرک پرهای به هم 
قطعاتی از پوسته تخم به آنها چسبیده است. اگر تخم طوری در دستگاه چیده شوند که چسبیده و نامرغوبی هستند که گاهی اوقات 

اتاقک هوایی آنها برعکس به سمت پایین قرار بگیرد نیز چنین نشانه هایی ظاهر می شوند. اگر انتهای باریک تخم چیده شده در 
جوجه در آوری پایین باشد. بین سن گله مادر و چرخاندن دستگاه به سمت باال باشد و چرخش کافی انجام شود انتظار می رود میزان 

تخم ها در دستگاه نوعی ارتباط متقابلی وجود دارد. در صورت کافی نبودن چرخش تخم در دوره جوجه کشی تخم های گله مسن تر 
دیکتر شویم، پوسته تخم در مقایسه با تخم های گله جوان صدمات بیشتری را متحمل می گردند. هرچه به انتهای دوره تخمگذاری نز

ها نازکتر می شود و با نازک شدن پوسته ها شانس بروز چسبندگی های زودرس ناشی از کاهش رطوبت افزایش می یابد. با 
چرخاندن مکرر تخم ها نیز می توان از بروز این حالت پیشگیری نمود لرزش و تکان شدید در طول مراحل اولیه جوجه کشی و حتی 

ه کشی ممکن است موجب بروز ناهنجاریهای جنین گردد . این جوجه های ناقصی الخلقه معموال از تخم خارج قبل از شروع جوج
 .نمی شوند

 کندل کردن )نوربینی(

با انجام آزمایش نوربینی بر روی تخم ها در روز پنجم یا ششم جوجه کشی می توان نطفه داری تخم ها را کنترل کرد. تخم های بدون 
خم ها انتقال ت ز تخم هایی که حاوی جنین تلف شده می باشند، تفکیک نمود. آزمایش نوربینی را می توان مجدداا در زماننطفه را باید ا

دقیقه خارج  ۲۵هنگام عمل نوربینی، نباید آنها را بیش از  به هچر نیز انجام داد. جهت پیشگیری از سرد شدن بیش از حد تخم ها در
 .داشت  از دستگاه جوجه کشی نگه

 



 
 
 

 
 انتقال تخم از ستر به هچر

تخم داخل جوجه کشی معموالا دو روز مانده به پایان دوره جوجه کشی باید از دستگاه ستر به دستگاه هچری انتقال یابد و این زمان در 
و در مورد تخم های  ۴۳الی  ۴۲می باشد و در مورد تخم های شترمرغ از روزهای  ۱۱یا  ۱۱مورد تخم های مرغ در روزهای 



می باشد. در این زمان تخم ها از دستگاه جوجه کشی خارج و به سینیهای هچری منتقل می گردند. این کار  ۱۶الی  ۱۰بلدرچین روز 
 : به دو دلیل انجام می شود

 

 
 
ا جوجه ها در موقع خارج شدن از تخم هایی که در ستر کیسه هوایی آنها رو به باال بوده در هچری باید به پهلو خوابانده شوند ت. ۱ 

 تخم امکان حرکت آزاد در خارج از پوسته را داشته باشند و از طرفی هم وقتی از تخم خارج می شوند روی سینی قرار گیرند.
این کار از نظر بهداشتی نیز مفید است زیرا در حین خروج جوجه از تخم مقدار زیادی پوش پر ایجاد می گردد و این آلودگی . ۲ 

بالقوه می تواند در اطراف جوجه کشی پراکنده شود. این کرک ها می تواند در نقاط مختلف پخش شده و موجب آلودگی گردند. در 
صورتیکه انتقال تخم ها از ستر به هچر زودتر یا دیرتر انجام شود منجر به کاهش جوجه در آوری می گردد زیرا جنین تحت شرایط 

 ی که می بایست در زمان انتقال تخم ها به هچر مورد توجه قرار گیرند عبارت است از :نامناسبی قرار می گیرند. نکات
خروج جوجه ها از تخم، به علت سرد شدن  عملیات انتقال تخم ها به هچر باید به سرعت و با ملیمت انجام پذیرد تا از تأخیر در•  

 تخمها در هنگام جابه جایی اجتناب گردد.

هچری که ممکن است دارای پوشش کاغذی باشند، قرار داده می شوند. این پوشش از بیرون ریختن بقایای تخم تخم ها در سینی های 
میشود و  از میان سینی جلوگیری می کند و با بهبود موقعیت ایستادن جوجه ها در هچر باعث کاهش جوجه های وازده )مردود( 

ی، شستشوی سینی راحت تر می باشد ولی اگر این پوشش های کاغذی همچنین در هنگام استفاده از کاغذ در روی سینیهای هچر
 جلوی جریان هوای مورد نیاز را بگیرند نباید از آنها استفاده شود.

در زمان انتقال تخم به هچری، پوسته تخم ها شکننده تر است زیرا جنین ها مقداری از کلسیم پوسته را جهت رشد استخوان بندی  •
براین باید در موقع جابه جا نمودن تخم ها، مراقب جلوگیری از شکسته شدن آنها بود. تکان دادن تخم ها در این خود برمی دارند. بنا

 مرحله ممکن است باعث جراحت یا خونریزی گردد.



یس خقبل از منتقل کردن جوجه ها اطمینان حاصل نمایید که سبدهای هچری به خوبی شسته و کاملا خشک شده باشند. اگر سینیها • 
 باشند به هنگام تبخیر آب در داخل هچری تخم ها سرد خواهند شد.

در هنگام انتقال تخم ها به هچری، تخم ها یکی یکی نوربینی شود و بوسیله نوربینی تخم هایی که جنین آن حرکت ندارد و تخم های • 
 فاسد و یا جنین مرده را جدا کرده و معدوم گردند.

 ب: راه اندازی هچر
 

 ماشین جوجه کشیسبد هچر 
 

 
 

در جاهایی که از دستگاه جوجه کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای یک 
ساختمان هچریها  مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملا شسته و ضدعفونی گردد. به همین جهت بار از هچری استفاده شود، در این

 .آسان باشد کامل مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شستن آنها نیزباید 

 نکات کاربردی در مورد تهویه، رطوبت و حرارت داخلی هچر

روز داخل هچری  ۳الی  ۲در دستگاه هچری که تخمها روی سینی قرار می گیرد نیاز به چرخش تخم وجود ندارد و تخم ها در  *
هستند، به صورت خوابیده روی سینی قرار می گیرند به طوری که تخم ها به هم چسبیده نباشند و پراکنده و با فاصله چیده شوند. از 

 لحظه انتقال تخم به هچری تا زمان نوک زدن جوجه شرایط داخل هچری تقریبا شبیه
 ستر می باشد .



و با تأمین رطوبت کافی غشاء های پوسته نرم باقی مانده و موجب بیرون آمدن بهتر و  * رطوبت عامل بسیار مهمی در هچر است 
ها شروع به نوک زدن می کنند رطوبت داخلی هچر براساس درجه حرارت  ها از تخم می گردد. وقتی جوجه راحت تر جوجه

درجه سانتی گراد باال می رود. درجه حرارت مرطوب هچری باید ۳۳مرطوب تا   

ر از سترها باشد ولی رطوبت نسبی را می توان در همان سطحی که در ستر بود، نگه داشت اما در فاصله زمانی بین نوک پایین ت
درصد می تواند سودمند  ۱۵ها از تخم خارج می شود، افزایش رطوبت به میزان  ها به پوسته تا هنگامیکه تمام جوجه زدن جوجه

درجه سانتیگراد  ۳۴الی  ۳۲/۰درصد افزایش داد و در این مرحله در درجه حرارت  ۱۰الی  ۱۵باشد یعنی می توان رطوبت را تا 
 می باشد. 

درصد بیشتر باشد، لذا تعبیه یک سیستم هواکش مناسب  ۵/۱تا  ۱هوا نباید از  CO2 * تهویه هچری نیز مهم است زیرا میزان گاز
ودن مشکلت ناشی از گرد و غبار و کرک پرهای جوجهدر نزدیکی خروجی هوای هچر باعث تقویت کردن تهویه و محدود نم ها  

 که بوسیله هوا منتقل می گردند، می شود. سیستم هواکش ممکن است مستقیما
اند از دستگاه هچری خارج  به هچر متصل نباشد ولی می توان این عمل را به طور مستقیم انجام داد . جوجه ها تا کاملا خشک نشده

 نکنید.
ها از تخم خارج می شود نباید لغزنده باشند و کف آنها باید ترجیحا با یک الیه کاغذ زبر جاذب  هچری که جوجه * سینیهای داخل

الرطوبه پوشانده شود و سینیهای صاف مخصوصی اگر تعداد کمی تخم بر روی آنها قرار گیرد منجر به در رفتن پاهای جوجه ها بعد 
 از خروج از تخم می گردند

درجه سانتی گراد باشد. ۲۵اقی که هچری در آن قرار دارد توصیه می شود که در حدود * درجه حرارت ات  

ها زمانی آماده خروج از هچری هستند که خشک شده باشند . پوش پرهای آنها باد کرده و پشت گردن تعداد کمی از آنها  * جوجه 
.درصد هنوز مرطوب باشد ۰حدود   

ی باعث دهیدراته شدن جوجه ها و از دست دادن آب بدن آنها می گردد. در اتاقی که ها بیش از حد در هچر نگه داشتن جوجه* 
ها در آن از دستگاه خارج می شوند توزیع یکنواخت گرما را کنترل نمایید. هوا باید به خوبی جریان یابد تا اطمینان حاصل  جوجه

استد که حرارت تمام اتاق یکنواخت شو  

کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای  در جاهایی که از دستگاه جوجه •
یک بار از هچری استفاده شود، در این مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملا شسته و ضدعفونی گردند. به همین جهت ساختمان 

تن آنها نیزهاچری ها باید کاملا مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شس  

 .آسان باشد
 

 

 راهنمای عمومی جوجه کشی
 



۱ 
ابتدا قبل از هر اقدامی محل استقرار دستگاه جوجه کشی را با توجه به . 

 : شرایط زیر انتخاب نمایید

 درجه سانتی گراد بیشتر نباشد . ۱۱* حداقل دمای محیط و مکانی که دستگاه در آنجا قرار می گیرد ، 
 درصد نباشد.  ۱۵* رطوبت محیط باالتر از 

 ساعت یکبار هوای کل محل تعویض گردد. ۲* تهویه مناسب داشته باشد بطوریکه حداقل هر 
 * سطح استقرار دستگاه صاف و بدون شیب باشد. 

 * عاری از هرگونه گردوغبار و آلودگی باشد.

روشن  ساعت قبل از قرار دادن تخم، ۲۴دستکاه جوجه کشی )ستر( . ۲
 شود و نکات زیر را کنترل نمایید :

 * یک دماسنج جهت صحت کالیبراسیون تهیه نموده و داخل دستگاه قرار دهید.
 * از صحت دمای نشان داده شده توسط نمایشگر دستگاه مطمئن شوید.

 درجه سانتی گراد عدد نمایشگر را اصلح نمایید. ۱* در صورت وجود اختلف دمای بیش از 



 ستگاه را با دستمال تمیز و بدون گردوغبار باشد.* درون د

با استفاده از یک دستمال تمیز و خشک تخم مرغ ها را تمیز کرده . ۳
 و به ترتیب زیر عمل کنید : 

 .از قرار دادن تخم های ترک خورده و یا بد شکل درون دستگاه خودداری کنید  *

 رو به پائین قرار گیرد. * تخمها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح تیز آن

 EIG* برای قرار دادن هرنوع تخم از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده است استفاده نماید.) دستگاه های جوجه کشی صنعتی 
 دارای شانه های همه کاره برای قرار دادن تمامی تخم ها با سایز های مختلف در یک شانه می باشد.(

 دستگاه، دستگاه را خاموش کنید. * قبل از استقرار شانه ها درون
 * شانه ها را طوری داخل دستگاه بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا در هنگام گردش تخم از شانه خارج نشود.

 دقیق صبر کنید، سپس دستگاه را روشن کنید.  ۳۵* پس از اتمام چیدن، درب دستگاه را ببندید و 

سه روز مانده به خارج شدن جوجه ها از تخم، تخم ها را به ترتیب زیر . ۴
 وارد هچری کنید : 

 درجه سانتی گراد افزایش دهید. ۳۳تا  ۳۵* دمای اتاق محل استقرار دستگاه را به 
وجب ورود درجه داشته باشند، در غیر این صورت م ۳۰تا  ۳۵* سینی های داخلی هچری نباید سرد باشند . درجه حرارت بین 

 شوک به تخم می شود . 
* تخم ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینیهای هچری منتقل کنید.سینیها را درون دستگاه قرار دهید و دستگاه هچری 

 را روشن کنید.
 درصد باشد .  ۱۵درصد و باالتر از  ۳۵* رطوبت در هچری نباید پایین تر از 

 درجه سانتی گراد از دستگاه جوجه کشی ستر باید پائین تر باشد. ۵/۰* حرارت هچری معموالا 
 باز کردن بیش از حد درب دستگاه جوجه کشی در سه روز پایانی موجب نوسانات رطوبت شده و میزان هچ را کاهش میدهد. * 
 .باشدساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم، بهترین زمان برای انتقال جوجه ها از دستگاه می  ۳۶ *

 در صورتیکه دستگاه دارای سینی آب است روی آن را با قوری فلزی بپوشانید تا مانع ورود جوجه ها به داخل سینی آب شود. * 

 جوجه ها را تا خشک شدن کامل پرها از درون دستگاه هچری خارج نکنید. * 
ا موجب از دست دان آب بدن جوجه ها می شود زود خارج کردن جوجه ها مانع جذب کیسه زرده شده و دیر خارج کردن جوجه ه * 
. 

 عوامل مؤثر در مدت زمان جوجه کشی
 



 

 
 درجه حرارت در طول زمان جوجه کشی. ۱

درجه حرارت معموالا برای هر دستگاه جوجه کشی ثابت است ولی برای رسیدن به یک زمان مناسب جهت تخلیه جوجه ها با توجه 
 تغییرات و اصلحاتی در زمان چیدن تخم ها داده شود .به سن و اندازه تخم ها باید 

 سن تخم ها )نگهداری در انبار(. ۲

روز به ازای هر روز بیشتر  ۰هرچه تخم ها بیشتر در انبار نگهداری شود طول دوره جوجه کشی بیشتر خواهد شد و بعد از 
دد. زمان چیدن تخمها با توجه به فصل و تعداد تخم و نگهداری تخم در انبار حدود نیم ساعت به طول مدت جوجه کشی اضافه می گر

 اندازه تخم که در دستگاه چیده می شود و همچنین نوع دستگاه جوجه کشی می تواند درجه حرارت و زمان جوجه کشی را تغییر داد.

 اندازه تخم ها . ۳

وزن بدن در سن بلوغ: یک همبستگی نزدیک بین وزن تخم   * :عوامل متعددی بر اندازه تخم مرغ اثر دارند که این عوامل شامل
مرغ و وزن جوجه حاصل از آن وجود دارد. به طوری که هر چه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد اندازه تخم مرغ نیز کوچکتر 

هفته به تعویق می  ۳تا  ۲کارگیری روش های نوری سن بلوغ را  بهخواهد بود. به همین دلیل تولید کنندگان با محدودیت غذایی و 
اندازند تا تخم مرغ های تولید شده برای جوجه کشی و مصرف، قابل استفاده باشد. وزن جوجه یک روزه، یک مؤلفه مهم و مؤثر در 

روز گی تأثیر زیادی بر وزن نهایی جوجه های گوشتی خواهد  ۳روزگی می باشد و در شرایط مناسب مدیریتی، وزن بدن در  ۳وزن 
 ن رو اهمیت وزن اولیه تخم مرغ بسیار واضح است.داشت. از ای

 :* نژاد

تخم مرغ های نژادهای سنگین تر، وزن بیشتری دارند. زیرا همبستگی مثبتی بین وزن بدن و وزن تخم مرغ وجود دارد. ولی نژاد  
 لگهورن با این که وزن بدن پایینی دارند، اندازه تخم مرغ ها بزرگتر است و این از خصوصیات خوب این نژاد است. 



 * سن:
درصد سال اول و راندمان تخمگذاری سال سوم  ۱۵نیز کاهش می یابد. تقریباا، راندمان سال دوم با افزایش سن، راندمان تخمگذاری  

درصد سال دوم می باشد. مسئله کاهش راندمان تولید در رابطه با افزایش سن می تواند با مقدار خون و ترکیب آن نیز  ۱۵حدوداا 
تشکیل می دهد که با افزایش سن مرغ ها این درصد کاهش می یابد.  درصد وزن بدن را خون ۱۵تا  ۱ارتباط داشته باشد. معموالا 

وزن متوسط تخم مرغ ها در سال دوم تخمگذاری بیشتر از سال اول است. این روند تقریباا در سال سوم نیز حفظ می شود. ولی با 
 سالگی مرتباا کاهش می یابد. ۱۵افزایش بیشتر سن تا 

 
 * تولید سالیانه:

ی با تولید پایین تر، تخم مرغ های درشت تری دارند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم مرغ در کل سیکل معموالا گله ها 
 تخمگذاری، در مرغ های تخم گذار به کنترل اندازه نهایی تخم مرغ ها کمک شایانی خواهد کرد.

 * سیکل تخمگذاری:
بزرگ تر است و به تدریج کوچک تر می شود تا سیکل پایان یابد. این  در یک سیکل تخمگذاری اولین تخمی که گذاشته می شود 

 روند در هر سیکل تخمگذاری تکرار میشود. 

 حرارت محیط: *
حرارت به عنوان عامل محیطی، تأثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ دارد. ولی تغییرات جزیی حرارت از روزی به روز دیگر  

راندمان تخم گذاری می گذارد. همچنین افزایش مستمر ولی جزیی حرارت نیز تأثیر چندانی بر روی  رویتآثیر بسیار ناچیزی بر 
راندمان تولید ندارد. در حالی که تغییرات ناگهانی سبب تأثیر شدید بر روی راندمان می شوند. ضمناا اثر کاهش شدید حرارت خیلی 

زایش حرارت کاهش می یابد و مصرف آب روبه فزونی می گذارد. بیشتر از افزایش شدید آن است. مقدار مصرف خوراک با اف
 درجه سانتی گراد می باشد. ۱۶تا  ۱۳بهترین درجه حرارت برای تولید، 

 * نور:
مرغداران می توانند با استفاده از نور و برنامه های نوری، راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها را تحت تأثیر قرار دهند. 

گذاری با نور کاملا به اثبات رسیده است. نور نه تنها بر روی زمان تخمک گذاری )اووالسیون( اثر می گذارد، همبستگی تخمک 
بلکه سن بلوغ را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. امروزه برای باال بردن راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها از برنامه های 

 ی نمایند.خاص نوری در داخل مرغداریها استفاده م

 * تغذیه: 
تغذیه مناسب می تواند اندازه تخم مرغ ها در مراحل نهایی تولید را تنظیم نماید. برای رسیدن به حداکثر تولید بایستی مواد مغذی 

مگا امورد نیاز پرندگان به طور استاندارد فراهم شود. مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای کنترل اندازه تخم مرغ، اسید لینولئیک )
، پروتئین و اسیدهای آمینه خاص )متیونین و سیستئین( می باشد. کاهش یک یا ترکیبی از مواد مغذی فوق در جیره غذایی باعث (۶

هفتگی رخ دهد، در غیر این صورت موجب کاهش  ۴۵کاهش اندازه تخم مرغ می شود. اما کاهش این مواد مغذی نبایستی کمتر از 
هفتگی در کنترل اندازه تخم مرغ بسیار مؤثر خواهد بود.  ۴۰ه ثانویه و اضافی در گله های مادر از سن تولید می شود. ارائه یک جیر

کاهش مقدار اسید لینولئیک این جیره سودمند خواهد بود. اما توجه به این نکته ضروری است که تهیه این جیره غذایی بر پایه ذرت به 
یره در کل دوره تولید ممکن است مفید باشد اما کاهش پروتئین جیره در یک مرحله مراتب دشوارتر از گندم است. کاهش پروتئین ج

وزن تخم مرغ متیونین می باشد. کاهش  تولید موجب کاهش تعداد تخم مرغ و اندازه آنها می شود. مهمترین اسید آمینه مؤثر در از
زه تخم مرغ های نهایی تولید شده مؤثر می باشد. یک هفتگی( در کنترل اندا ۴۰متیونین در جیره ثانویه مرغ های مادر )از سن 

تعادل خوب بین تداوم تولید و کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی وجود دارد. یک مشکل مهم در گله هایی که پایین تر از محدوده 
رد نیاز می باشد. این نوع عملکرد استاندارد هستند، رساندن آنها به پیک تولید و سپس افزایش مقدار خوراک جهت جبران انرژی مو

عملکرد به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود و اغلب پس از رسیدن به پیک، افت سریع و شدید تولید رخ میدهد. مرغ های تخمگذار که 
بیش از حد مورد نیاز خود برای تخمگذاری تغذیه می شوند، بافت تخمدان غیر طبیعی و افزایش وزن زیاد خواهند داشت و متعاقب 

 .تولید افت پیدا می کند و وزن تخم مرغ ها افزایش پیدا می کند آن
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