ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﺷﺪ و وزن در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﮔﻠﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮددﻫﻲ ،
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وزن ﮔﻠﻪ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻠﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود  78درﺻﺪ ﻣﺮغ و  75درﺻﺪ ﺧﺮوسﻫﺎي آن داراي وزﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﻧﻈﺮ وزن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ درﺻﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺘﻲ از ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻳﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻠﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ :
 -1اﺧﺘﻼف رﺷﺪ در ﻣﺮغ و ﺧﺮوس.
 -2وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ.
 -3دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن آب ﺑﺪن در ﺟﻮﺟﻪ.
 -4درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﻳﮋه در اواﻳﻞ ﭘﺮورش.
 -5ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ.
 -6ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
 -7ﺗﺮاﻛﻢ.
 -8ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي دان ﺧﻮري و آب ﺧﻮري.
 -9ﻛﻴﻔﻴﺖ دان.
 -10ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ.
از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه  90درﺻﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﺎن ﺷﺮوع رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در رﺷﺪ و ﺷﺮوع ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در وزن ﮔﻠﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰي در ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ ﻳﺎ وارﻳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻣﺮوزه در ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از  6ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ وزن  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ .
رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺟﻮﺟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﺪود  400در
 100ﻣﻴﺮﺳﺪ  .ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻮﺟﻪاي ﻛﻪ وزن آن در ﻳﻚ روزﮔﻲ  35ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ
ﺣﺪود  140ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ درﺻﺪي در ﻫﻔﺘﻪ اول را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ  25درﺻﺪ از
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن  140ﮔﺮم ﺑﻪ  105ﮔﺮم ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ  300در  100رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ اﺛﺮ اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف رﺷﺪ در ﮔﻠﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در آﺧﺮ دوره ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮔﺮم
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﻠﻪ از ﺑﺪو ورود ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ
رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در آﺧﺮ دوره ﭘﻲ ﺑﺮد.
ﭘﺮورش ﮔﻠﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وزن در ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ و اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺪم رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزن در ﮔﻠﻪ را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ.
 -1اﺧﺘﻼف رﺷﺪ در ﻣﺮغ و ﺧﺮوس
در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ  ،وزن ﺧﺮوس ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  150ﺗﺎ  200ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮغ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و
ﻟﺬا ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  ،وﺟﻮد اﺧﺘﻼف رﺷﺪ در ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
اﺧﺘﻼف وزن در ﮔﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺻﻮرت ﭘﺮورش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺧﺮوسﻫﺎ را ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ارﺳﺎل ﻛﺮد.
 -2ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وزن ﺟﻮﺟﻪ در ﺷﺮوع ﭘﺮورش
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف وزن در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر و ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاري ارﺳﺎل ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺛﺮ آن در اﺧﺘﻼف رﺷﺪ و وزن آﺧﺮ دوره ﻧﻴﺰ در ﮔﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از

رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﮔﻠﻪاي ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي آن از ﻧﻈﺮ وزن در ﺑﺪو ﭘﺮورش ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش داد.
ﭘﺮورش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﮔﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -3دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن در ﺟﻮﺟﻪ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب ﺑﺪن در ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آن در ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﻲ دراز ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاري و ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  .از
آﻧﺠﺎﻛﻪ  70درﺻﺪ وزن ﺟﻮﺟﻪ را آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻟﺬا از دﺳﺖ دادن آب ﺑﺪن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در
ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺟﻮﺟﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و دان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺪاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از
دﺳﺖ دادن آب ﺑﺪن را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺷﺪت دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮك ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ را اﺑﺘﺪا در آب ﻓﺮو ﺑﺮده
و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آب ﺧﻮرﻳﻬﺎ ﺗﺎ  50درﺻﺪ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﺮ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻲ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن در ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﺑﻌﻠﺖ رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺮ  ،در اواﻳﻞ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي اول اﻣﺮي
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .ﭘﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﺟﻮﺟﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻘﺎط ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب و دان ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وزن در ﮔﻠﻪ را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد.
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺟﻮﺟﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﺷﻜﺎل در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي از
ﻣﺮﻏﺪاران آن را ﭘﺪﻳﺪهاي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -5ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮﻏﺪاران  ،ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز را
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎزﻫﺎي اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺳﺎﻟﻦ و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮدد.

ﺑﻌﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺨﺎط ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه
آﻣﻮﻧﻴﺎك ،درﺻﻮرت ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻗﺺ  ،ﻣﺨﺎط دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺷﺪه و اﺛﺮات آن در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮﻧﺰﻳﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﺪه و
ﺟﻮﺟﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎري از اﻳﻦ ﮔﺎز رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺨﺎط ﺗﻨﻔﺴﻲ و رﻳﻪ ،
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ،ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﺷﺪ در ﮔﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 -6ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﺮﻳﺰي ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ دان ﻧﻈﻴﺮ ذرت و ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ذرات رﻳﺰﺗﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﻲﮔﺮدد  .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ،ﺟﻮﺟﻪ در روزﻫﺎي اول ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از
ذرات ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا دان ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎوي از ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه دان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
 7و  – 8ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي دان ﺧﻮري و آب ﺧﻮري
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ  ،وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻮﻳﮋه
در ﻫﻔﺘﻪ اول در اﺛﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮوز رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدد .وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ دان ﺧﻮري و آب ﺧﻮري اﺛﺮ
ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در وزن ﮔﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -9ﻛﻴﻔﻴﺖ دان
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻣﻮاد ﺿﺮوري دان در ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
آن رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن دان ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي اول ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش  ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وارﻳﺘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ
ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﻏﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮي
ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎدل ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺿﺮوري در دان ﺟﻮﺟﻪ ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن دان و ﺑﻮﻳﮋه در دان ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي اول ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺪرﺳﺘﻲ و ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در زرده ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﺷﺪ و وزن
ﮔﻠﻪ دارد.

ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد و از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻲ درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دان ﻣﺮﻏﻮب و ﻛﺎﻓﻲ از ﻧﻈﺮ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي  ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ،رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺼﻠﻲ
را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪاي از
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺑﺮوز ﻧﺪاده و ﺣﺘﻲ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﭻ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ از ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﺟﻮان ﺗﺎ  40ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻠﻪﻫﺎي داراي ﺳﻦ  40ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -10ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي از ﻣﺎدر
ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت در ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮوز ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮارض دﻳﺪه
ﺷﺪه در ﺟﻮﺟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻮﺟﻪ و آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر و ﻳﺎ
ﺟﻮﺟﻪﻛﺸﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻔﺘﻪ اول و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف واﻛﺴﻦ در روز اول ﻛﻪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس  ،ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در وزن ﮔﻠﻪ ﮔﺮدد.
ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 -1رﺷﺪ و وزن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
 -2ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﺑﺪو ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰي در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺮوع ﻣﻲﮔﺮدد.
 -3ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ،در  90درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻠﻪاي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮورش داد.

