
وران آدني  يس

  

 :مشاور

بهين فن آو

ADON

  دماتي

  ك

م   

ين مشاور ب

 ران

NIS

جي مقد

ندي كبك

   

مهندسي     

13  

  يران
  معادن

كهاي صنعتي اير

سنج مكان

وبسته بن

  

  

  

                

  
  

389زمستان

جمهوري اسالمي ا
زارت صنايع وم
كوچك و شهرك

لعات امك

رورش و

  

            ان

ز

ج
وز
سازمان صنايع 

مطال

پر

  

تي كردستا

س

 :كارفرما

كهاي صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك

شرركت شهرك



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 1 صفحه

  فهرست مطالب

 4  ............................................................................................................................................  محصول يمعرف -1
 12  .........................................................................................................  )كيسيآ( محصول كد و نام -1-1

 12  ....................................................................................................................  يگمرك تعرفه شماره -1-2

 13  .............................................................................................................................  واردات طيشرا -1-3

 14  ............................................................................  )يالملل نيب اي يمل( استاندارد هيارا و يبررس -1-4

 15  ...................................  محصول يجهان و يداخل ديتول متيق نهيزم در الزم اطالعات و يبررس -1-5

 16  ....................................................................................................  كاربرد و مصرف موارد حيتوض -1-6

 18  ..................................  محصول مصرف بر آن اثر ليتحل و هيتجز و ينيگزيجا يكاالها يبررس -1-7

 19  ....................................................................................  امروز يايدن در كاال يكياستراتژ تياهم -1-8

 20  ..............................................................  محصول كننده مصرف و دكنندهيتول عمده يكشورها -1-9

  20  ................................................................................................................................  صادرات طيشرا-1-10

 21  ................................................................................................................................  اتقاض و عرضه تيوضع  -2

 21  ......................................  تاكنون سوم برنامه آغاز از ديتول روند و يبردار بهره تيظرف يبررس -2-1

 22  ...........................................  اجرا دست در توسعه يطرحها و ديجد يطرحها تيوضع يبررس -2-2

  23  ......................  )كجا از چقدر( 84 سال انيپا تا سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند يبررس-2-3

  24  .................................................................................................  برنامه آغاز از مصرف روند يبررس -2-4               

                 كجا به چقدر( آن توسعه امكان و 84 سال انيپا تا سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند يبررس -2-5                
  26  .....................................................................  1393 سال انيپا تا تقاضا و عرضه ينيب شيپ). است شده صادر

  31  ..................................................................  گذشته يسالها اساس بر تقاضا و عرضه ينيب شيپ -2-5-1              

  31  ..................................................  چهارم برنامه انيپا تا صادرات تياولو با محصول به ازين يبررس -2-6              

 32  ....  كشورها گريد با آن سهيمقا و كشور در محصول عرضه و ديتول يروشها و يتكنولوژ ياجمال يبررس -3

 32  ...................................................................................................................  ديتول روش به ينگاه -3-1

 54  ................  محصول ديتول نديفرا در) ياجمال شكل به( مرسوم يها يتكنولوژ ضعف و قوت نقاط نييتع -4

 55  .....................................................  طرح ثابت يگذار هيسرما و ياقتصاد تيظرف حداقل نييتع و يبررس - 5

 63  ...............................................................................................................  ازين مورد عمده هياول مواد يبررس -6



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 2 صفحه

 65  ...................................................................................................  ي طرحپيشنهادمنطقه مناسب براي اجرا -7

 65  ............................................................................................  اشتغال تعداد و يانسان يروين نيتام تيوضع - 8

 67  ..................................................................  وضعيت انرژي وامكانات مخابراتي وارتباطي موردنيازبررسي  -9

 71  .......................................................................................................  وضعيت حمايتهاي اقتصادي وبازرگاني - 10

 72  ............................  جديد واحدهاي احداث مورد در نهايي پيشنهاد و بندي جمع ارايه و تحليل و تجزيه -11

  73  ..........................................................................................................................................................  مراجع و  منابع

   



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 3 صفحه

  خالصه طرح

  
  

  پرورش وبسته بندي كبك  نام محصول
  تن در سال 100  طرح پيشنهادي ظرفيت
  غذايي   كاربرد موارد
  دان، جوجه كبك يك روزه  عمده مصرفي اوليه مواد

    -  محصول كمبود
    11  )نفر( مستقيم  زايي اشتغال
    3000  )متر مربع(نياز  مورد زمين

  )متر مربع(بنا  زير

    1300  توليدي
    30  آزمايشگاه

    300  انبار
    110  تاسيسات

    110  اداري

  تن 700  دان  اصلي اوليه مواد ساالنه مصرف ميزان

  ثابت گذاري سرمايه

    ----   ارزي
    11706  ) ريال ميليون(  ريالي

    11706  )ريال ميليون(  مجموع

  محل پيشنهادي اجراي طرح
 غربي، آذربايجان شرقي، استانهاي آذربايجان

 گلستان، كردستان، مازندران، گيالن، اردبيل،
   وفارس رضوي، خراسان شمالي، خراسان
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 معرفي محصول - 1

 

  
 يتالق از كه Alectoris partridge يسيانگل نام و Alectoris chukar يعلم نام با است يا پرنده كبك

زيستگاه . است كرده مهاجرت متحده االتيا به يشمال ياروپا و انهيم يايآس از و آمده بوجود رگونهيز نيچند

آسياي صغير تا ، جنوب بلغارستان طبيعي اين پرنده از كوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و

هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده ، كبك در آمريكاي شمالي. منچوري چين گسترده است

  .تاس

 :پراكندگي 

زيستگاه طبيعي اين پرنده از كوههاي منطقه . گونه مختلف از اين نوع پرنده تا كنون شناسايي شده است 14

كبك در . آسياي صغير تا منچوري چين گسترده است ،شرق يونان و جنوب بلغارستان خاورميانه و آسيا از

  .آمريكاي شمالي، هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است
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 :زيستگاه طبيعي

  .تكبك را مي توان در دامنه ها، كوه ها و صخره ها ياف

 :مشخصات ظاهري

  گرم 595گرم با متوسط  680تا  510از : وزن

. از لحاظ طول و وزن بزرگترند )گرم 680تا  450با وزن (كمي از ماده ها ) گرم 800تا  510با وزن (نرها 

رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاكستري در باال و زرد . تركيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يكسان است

شده و پس از عبور از چشمها و گردن، در يك خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز . كمرنگ در قسمت شكم است

. قسمت باالي سينه تمام مي شود و سر و سينه خاكستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي كند

به رنگ  پهلوي پرنده با تركيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي متمايل به سفيد پوشانده شده و پرهاي انتهايي بال،

اگرچه هر دو جنس . پلكها، ساق و پاهاي كبك به رنگ صورتي تا قرمز سير هستندنوك، لبه . شاه بلوطي هستند

ولي اين معموال از مشخصات جنس نر  نر و ماده ممكن است داراي يك سيخك كوچك در قوزك پا باشند،

در زيستگاه طبيعي اين پرنده، . كبك هاي نابالغ كوچكتر هستند و به رنگ قهوه اي و خاكستري هستند. است

رنگ پرندگان مناطق خشك تر، بيشتر متمايل به . گ آن بسته به موقعيت جغرافيايي منطقه متغير استرن

  .خاكستري و سفيد است

اين پرنده زيست گاه خود را در مناطق ناهموار و سخت، دره ها با درختان پراكنده و در مناطق كوهستاني 

تايي نيز مشاهده  50شوند ولي در پاييز در دسته هاي پرنده با هم ديده مي  5تا  4معموال . انتخاب مي نمايند

غذاي اين پرنده را درشرايط طبيعي شامل علف ها و دانه هاي آن ها، برگ گياهان و حشرات تشكيل . مي شوند

فصل آشيانه سازي برحسب ارتفاع منطقه . هم زمان با تغذيه، مقدار زيادي سنگ ريزه نيز مي بلعد. مي دهند

. است ولي معموال بين ارديبهشت و تيرماه بوده و گاهي تا اواسط تابستان طول مي كشد جغرافيايي متغير

كبك ها . آشيانه خيلي ساده و روي زمين زير يك صخره يا درختچه و در پناه توده اي از گياهان بنا مي گردد

به جايي هاي فصلي در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند، آنها مهاجرت نمي كنند و جا
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پرواز كبك در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافت هاي كوتاه و در . آن ها فقط در ارتفاع است

كبك ها در هنگام شب زير بوته ها و داخل صخره ها به سر مي برند و نرها به طور فعال . سراشيبي محدود است

. ه سرعت به سوي حاشيه بااليي كوهستان مي دوددر هنگام احساس خطر، ب. از قلمرو خود دفاع مي كنند

 .پروازي پر سرو صدا دارد و پرنده اي اجتماعي است

 :توليد مثل

 .كبك ها بسته به شرايط محيطي، يك مرتبه در سال توليد مثل مي كنند: فواصل توليد مثل

اخر تير و اوايل مرداد نيز در از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممكن است تا او: فصل توليد مثل

  .مناطق سردسير ادامه يابد

  عدد 21تا  7از : تعداد تخم ها

  روز به طور متوسط 24: مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها

نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با كج كردن سر و باز كردن بالها و نمايش . كبك ها تك همسر هستند

عمل توليد مثل ممكن است  هنگام خشكسالي و كمبود غذا،. اقدام به جفت گيري مي كنندآنها در اواخر اسفند 

 .نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي كنند. محدود به چند پرنده شود

آشيانه كبك از ساقه هاي ساده كه گاهي با پر و خاشاك پوشانده مي شود، در ميان صخره ها و يا مناطق پر از 

. يافتن آشيانه كبك ها مشكل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. و خاشاك، تشكيل مي گردد بوته

روز  24دوره خوابيدن روي تخم ها معموال . عدد متغير است 21تا  7تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 

اد، جوجه ها از تخم بيرون مي آيند از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرد. است و اين عمل معموال وظيفه ماده است

جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم، باهوش و توانا هستند و مي توانند . كه بستگي به موفقيت تخم اول دارد

نرها معموال تا زمان پرورش . هفته، جوجه ها بالغ مي شوند 12پس از گذشت . پس از چند هفته، پرواز كنند

خانواده را ترك و به نرهاي ديگر  د، اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده،جوجه ها با خانواده مي مانن

  .تهنوز زمان زيادي تا شناختن كامل عادات توليد مثل كبك ها مانده اس. ملحق مي شوند
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  .مادر و شايد هم پدر، از جوجه ها مراقبت مي كنند تا آنها مستقل گردند

 :رفتار

آنها مهاجرت نمي كنند و جابجايي هاي . ظهر در روي زمين به چرا مشغولندكبك ها در هنگام صبح و بعد از 

پرواز كبك معموال در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافتهاي كوتاه . فصلي آنها فقط در ارتفاع است

نند هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين، كبكها بر روي پاهاي خود جست مي ك. و در سراشيبي محدود است

گروه اجتماعي اوليه از يك دسته كبك شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها . و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز كنند

گروههاي بزرگتر در . و جوجه هايشان تشكيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد

نرها به . ا داخل صخره ها به سر مي برندكبك ها در هنگام شب را زير بوته ها و ي. زمستان تشكيل مي شوند

  .دطور فعال از قلمرو خود دفاع مي كنن

  :ارتباط و قوه ادراك

هشداري،  :كبك در حالتهاي گوناگون، از صداهاي مختلف استفاده مي كند كه به سه دسته تقسيم مي شوند

است كه از هر دو  …، chuck، chuckبيشترين صدايي كه از كبك شنيده مي شود با آواي . جنگي و جنسي

تبديل ميگردد و از فواصل دور قابل  …، chukar، chukarجنس نر و ماده بر مي آيد كه به تدريج به آواي 

  .دگذاشته ان Chukar Partridgeاز اين رو نام كبك را . شنيدن است

  :يعادات غذاي

ميوه بوته ها بر اساس فراواني و دسترسي  كبك معموال از گياهان شامل علفها و دانه هاي آنها، برگ گياهان و

  .فصلي تغذيه مي كنند

  حشرات: غذاهاي جانوري

  گيلهان سبز، برگها، دانه ها، حبوبات و ميوه ها: غذاهاي گياهي
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  :اهميت منفي اقتصادي براي انسان

مرغي بوده همچنين كبك مستعد ابتال به بيماري هاي  .كبك به پراكندگي و رشد علفهاي هرزه كمك مي كند

  .دو در مزارع پرورش اين پرنده، مي تواند آن را به انسان منقل كن

  :اهميت مثبت اقتصادي براي انسان

به آمريكاي شمالي وارد شده و براي آژانس  1893اولين پرنده اي قابل شكار است كه در سال  Chukar كبك 

ن پرنده و وجود آن در دامنه ها و مناطق دشواري شكار اي. هاي شكار در اين منطقه ايجاد درآمد كرده است

گوشت كبك نيز از طعم بسيار خوشمزه اي . دوردست، شكار اين پرنده را براي شكارچيان جذاب مي كند

  .تبرخوردار اس

  :اوضعيت بق

در اكثر مناطق، جمعيت آنها ثابت بوده يا در حال . نسل كبك ها به صورت جهاني در معرض خطر نيست

وجو اين، با از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و شكار بيش از حد، ممكن است بر جمعيت آنها با . افزايش است

  .دهمچنين انتقال بيماري از مرغ هاي خانگي و يا بوقلمون ها، مي تواند بر جمعيت آنها اثر گذار. موثر باشد

  :رفتار كبك ها

مقاله اي كه اصال مربوط به زيست شناسي  دردكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي نويسنده ي صاحب نام معاصر 

كبك يك هواشناس دقيق ...": او از جمله نوشته است كه. است نيست، مطلب جالبي درباره ي رفتار كبك نوشته

خانواده را هم مراعات مي كند، بدين معني كه در سال هاي خشكسالي و كم باران،  است و ضمناً قانون تنظيم

جوجه ها در  زيرا مي داند كه. و طبعاً تخم ها فاسد مي شوند _تخم برمي خيزد  گذارد ولي از روي تخم مي

  "...افكندن جنين بچه ناوردن، به از شش ماهه -بهار خشك آن سال بدون دانه خواهند ماند، 

از آن سوال ها كه . تفسيري از آب در مي آيد اگر اين مطلب را به صورت سوال دربياوريم، حتما سوالي خوب و

  .دگيرن عمق يادگيري را اندازه مي
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  :تاريخچه

 Alectoris(كبك چوكر : دردنيا گونه هاي متعددي از كبك وجود دارد كه معروفترين آنها عبارتند از

Chukar ( كبك صخره اي،)Alectoris graeca ( و كبك پاقرمز اروپايي)Alectoris rufa . ( البته همه

  . كبك ها پاقرمر هستند

  . ميباشند) Chukar(موجود در كشور ما بيشتر از نوع چوكر گونه هاي 

از ديرباز در بسيار ي از كشور ها پرورش و نگهداري پرندگاني از قبيل قرقاول، بوقلمون و كبك، عالوه بر پرورش 

  . مرغ جهت تامين گوشت مصرفي انسان به ويژه جهت سليقه هاي خاص متداول بوده است

  :كبك چوكار

كبك چوكار يا چوكار . متنوعي از كبك شامل كبك هاي اهلي و وحشي در سراسر جهان وجود داردنژادهاي 

از ديرباز در اين جهان پهناور مي زيسته و داراي جمعيت بسيار ) Alectoris chukar chukar(هندي 

داد آن به زيادي بوده است ولي پس اينكه در دشتها ساكن شد توسط انسان بطور بي رويه شكار گرديد و تع

در ) Alectoris melanocephala(ساير گونه هاي كبك، مثل كبك عربي . سرعت روي به تنزل گذارد

در اين ميان چوكار هندي كبكي است كه در . جمعيت هاي بسيار بزرگي در همه نقاط جهان زندگي ميكند

  . جهان امروزي بصورت اقتصادي مورد بهره برداري قرار مي گيرد

  :ي كبك چوكارخصوصيات تشخيص

. خطهاي سياه مشخصي از پيشاني اين كبك شروع شده و از چشمها گذشته و به طرف گردن پايين آمده است

منقار و پاها در كبك هاي بالغ قرمز مايل . سينه، پشت و پهلوها خاكستري بوده و داراي نوك سياه جانبي است

پروازي، همراه با دو بال پروازي اصلي بيروني مي  پرندگان جوان داراي پرهاي ثانويه خالدار. به نارنجي است

باشند كه از لحاظ شكل و شرايط رنگ با پر ساير نژادهاي كبك متفاوت است اين بالهاي بيروني پروازي، تا 

. سبكتر از نرها مي باشند% 10گرمي هستند و ماده ها حدود  650نرها داراي وزن زنده . دومين سال نمي ريزند
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ماده ها دارا رفتارهاي خاص جفت گيري هستند و تعيين جنسيت در آنها از طريق كلواك  نرها و برخي از

  . امكان پذير است) مقعد(

  :جفتگيري

كبك هاي بالغ قادر هستند كه دماهاي باال را تحمل كند و در مراتع پرورشي حصاركشي شده بزرگ، النه 

. د را از نور مستقيم خورشيد محافظت نمايندگزيني كنند و با استفاده از پوشش زمين و موانع طبيعي خو

چوكارها در جمعيتهاي بزرگ و بصورت صنعتي پرورش داده مي شوند در هنگامي كه مراتع كافي در اختيار 

متر مربع مي باشد كه بايد بطور متناوب از آنها 2.5باشد مراتع مخصوص نگهداري كبك به ازاي هر پرنده 

قفسهاي كبك بايد بزرگتر از حالت . اي تغذيه و پنهان شدن كبك مناسب باشداستفاده كرد تا پوشش علفزار بر

متر مربع مساحت در نظر گرفته شود با وجود اينكه چوكارها عمدتا با جفت  0.3استاندارد باشد و براي هر كبك 

يد در گله هاي داشتي با. باشد 3:1خود زندگي مي كنند ولي ممكن است كه نسبت تالقي در گروه هاي بزرگ 

توليد تخم . اواخر زمستان انتخاب شوند تا قبل از شروع تخمگذاري از بارور بودن تخمها اطمينان حاصل گردد

چوكارهاي نر بيشترين حالت باروري را در فصل نسبتا كوتاهي نشان . عدد تخم مي باشد 30در هر كبك چوكار 

نوردهي نرها بايد . ا با نور مصنوعي به بلوغ رساندهفتگي نمي توان آنها ر 30و تا سن ) ماه 3كمتر از (مي دهند 

هفته پس از  2- 3هفته قبل از جفتگيري صورت پذيرد در اين حالت انتظار مي رود كه تخمهاي بارور  2

  . جفتگيري گذاشته شوند

  :كنترل جوندگان

چوكارها در روي زمين ساكن هستند و در آن النه مي سازند و جهت در امان ماندن از حمله جوندگان النه هاي 

با حصاركشي النه ساير . سانتيمتر در زمين حفر مي كنند و با اين روش جوندگان را كنترل مي كنند 30خود را 

  . شكارگرها را نيز از النه خود دور نگه مي دارند
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  :نوردهي

شرايط طبيعي چوكارها از اوايل بهار تا اواسط تابستان تخمگذاري مي كنند و نوردهي مصنوعي كبكهاي ماده در 

مي باشد افزايش تدريجي برنامه  Lux10ممكن است كه اين دوره را طوالني تر كند كه شدت نور حداكثر 

  . ساعت در روز ايده آل است 8ساعت و كاهش آن به  16نوردهي به 

  :جوجه كشي

بار در روز جمع آوري گردند ولي در آب و هواي گرم تعداد  2براي جوجه كشي، تخمهاي كبكها بايد حداقل 

 2دفعات بيشتري مورد نياز است تا از رشد جنين جلوگري گردد تخم ها بايد با برس نرم تميز شوند و حداكثر 

درجه  15كرد كه بايد در  هفته مي توان تخمهاي جوجه كشي را قبل از اقدام به جوجه كشي نگهداري

اگر دستگاه جوجه كشي . رطوبت نسبي نگهداري كرد و در هر روز دو بار آنها را چرخاند% 75سانتيگراد با 

شرايط مناسب براي . مخصوص تخم مرغ باشد بايد شرايطي مهيا كرد تا بتوان تخمهاي كبك را در آنها جاي داد

تخمهايي كه براي جوجه كشي در . مي باشد% 59درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  37.6جوجه كشي در كبك 

روز دوره جوجه كشي بايد به طور صحيح چرخانده  24داخل دستگاه جوجه كشي قرار داده مي شود در طول 

شوند تخمهايي كه قبل از دوران جوجه كشي نگهداري شده اند ممكن است دو روز بيشتر از بقيه در دستگاه 

وجه كشي باقي بمانند و احتماال قابليت جوجه كشي آنها در مقايسه با تخمهاي تازه به مقدار كمي پايينتر ج

بار در روز بايد چرخانده شوند حتي تعداد دفعات بيشتر نتايج بهتري  3تخمهاي داخل دستگاه . خواهد بود

ه هچر منتقل مي گردند متوقف جوجه كشي كه به دستگا 21ولي چرخاندن تخمها از روز . حاصل خواهد كرد

ضدعفوني كردن سترها و هچرها . ايده آل است% 69درجه و رطوبت نسبي 36.5در داخل هچر دماي . مي شود

با گاز فرمالدئيد در بين دوره هاي جوجه كشي يك عمل معمول بر عليه آلودگي باكتريايي است بهداشت اتاق 

ده ارزان و بي خطر براي ضدعفوني كردن ظروف، سطحها جوجه كشي بسيار مهم است يك ماده ضدعفوني كنن

ليتر آب استفاده مي شود ابتدا  18كيلوگرم در  0.5) قلياي(و تجهيزات الزم است كه معموال از محلول نشاسته 

در هنگام انتقال به دستگاه  21تخمها در روز . سقف و ديوارها خيسانده شده و سپس بطور كامل شسته ميشوند
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جوجه كش هم امكان  4يي مي گردند تا تخمهاي بارور و غير بارور جدا شوند كه اين روش در روز هچر نورآزما

  .پذير است

 

 ):آيسيك( محصول كد و نام -1- 1

پرورش  "توضيح     با شفافي و مشخص آيسيك كد هنوز كشور در معادن و صنايع وزارت در موجود آمار طبق

 آن طريق از كه دارد وجود زير جدول طبق خاص كد فقرهدو  اما است، نيافته اختصاص "وبسته بندي كبك

  .نمود صادر محصول اين توليد براي را معادن و صنايع وزارت به مربوطه مجوزهاي شود مي

  

  

  

 شماره تعرفه گمركي -2- 1

 از. كرد عنوان را دقيقي تعرفه شماره مورد نظر توان براي محصول باتوجه به تقسيم بندي وزارت بازرگاني نمي

 بازرگاني وزارت بندي تقسيم اساس بر )مانندبوقلمون( محصوالت مشابه تعرفه زير شماره جدول در اين رو

  . است شده آورده

  

  

  

 ISICكد   نام محصول

 15111222 بسته بندي گوشت ماكيان
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 شماره تعرفه گمركي شرح كاال

پخته يا شده محفوظ تازه، پوست، با پرندگان، تخم  40700 

 20890  خوراكي غير مذكور يا مشمولو احشاء  گوشت

 160210 آورده هاي هموژنيزه ، از گوشت ، احشاء گوشت يا خون فر

گوشت و ا حشاء خورا كي غير مذكور يا مشمول در جاي ديگر ،تازه 

 ،سرد كرده يا يخ زده
2089000 

 4070018  تخم مرع نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي

 2072500  قطعات يخ زدهگوشت بوقلمون بريده نشده بصورت 

گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه 185ساير بوقلمون زنده به وزن 

  .يكروزه گوشتي 
1051290 

      

  

    

 شرايط واردات -3- 1

به طبع محصوالت خريداري شده و وارداتي . از لحاظ قانوني محدوديتي براي واردات اين محصوالت وجود ندارد

استانداردهاي خاص و ويژه تعريف شده در سطح ملي و بين المللي ارزيابي و آزموده مي از ساير كشورها بر طبق 

ميزان واردات محصوالت مشابه و يا هم رديف در شماره تعرفه هاي گمركي مذكور به تفصيل در بخشهاي . شوند

  .بعدي به تفكيك كاال و كشورها اشاره آورده شده است
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 )بين الملليملي يا (بررسي و ارايه استاندارد  -4- 1

در سيستم كدينگ و ليست استانداردهاي تعريف شده در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دقيقاً به 

بنابراين در اينجا سعي شده است به تمامي . موضوع محصول مورد بحث در اين طرح اشاره نشده است

وارد نزديك به محصول مورد نظر نيز به استانداردهاي مربوط به پرورش طيور در انواع مختلف اشاره شود و م

  .حال ليست استانداردهاي مربوط در ذيل آمده است. تشريح بيان گردد

  موضوع
شماره استاندارد 

  ملي
  سال چاپ

هفته گوشتي  3آيين كار پرورش و نگهداري جوجه يكروزه تا 

  و تخمگذار
3673  1374 

آئين كار –پرورش و نگهداري جوجه تخمگذار  –طيور   7406 1383 

 7408 1383  واژه نامه –پرورش و نگهداري  –طيور 

 -قفس  روش به – تخمگذار جوجه نگهداري و پرورش – طيور

 كار آئين
8274 1384 
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 بررسي و اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -5- 1

  :آنها در ذيل شرح داده شده استپارامترهاي مختلفي بر قيمت محصول تاثير مي گذارند كه برخي از 

كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي باشد و ) خوراك دام(قيمت مواد اوليه مصرفي  .1

 .نقش عمده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد

منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و  .2

 .محصول، هزينه هاي مربوطه را تحت تاثير قرار مي دهدكانونهاي مصرف 

نوع تكنولوژي مورد استفاده از طرق تاثير بر سرمايه گذاري، كيفيت محصول توليد شده و  .3

 .بر قيمت فروش محصول موثر است... ميزان ضايعات و 

تمام شده هزينه هاي نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم بر هزينه هاي متغير توليد و قيمت  .4

 .محصول دارد

به اين ترتيب كه افزايش توليد از . ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است .5

 . طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي گردد

وليد را تامين كند، با توجه به نكات مذكور، قيمت فروش محصول توليد شده عالوه بر اينكه بايد هزينه هاي ت

همچنين در صورتي كه صادرات محصول توليدي نيز . بايد در حدي باشد كه بتوان سهمي از بازار را بدست آورد

 . مد نظر باشد، قيمت گذاري بايد به نحوي باشد كه رقابت با توليدكنندگان خارجي امكان پذير باشد
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  :رسد محصوالت توليدي داخل بصورت جدول زير بفروش مي

 قيمت نام محصول

تومان 800 تخم نطفه دار  

تومان 3000 جوجه يكروزه تحويل در جوجه كشي  

تومان 3300 جوجه دوهفته اي  

تومان 3800 جوجه يك ماهه  

تومان 4000 جوجه دوماهه  

ماهه 4جوجه   تومان 7500   

تومان 63000 كبك تخم گذار  

)هركيلو( گوشت كبك تومان 11000   

  

  

 موارد مصرف و كاربردتوضيح  -6- 1

   كبك گوشت

 حاضر حال در اقل حد آن به يدسترس اگرچه است ذيلذ و سودمند اريبس يگوشتها از پرنده نيا گوشت

  :  است ريز شرح به پرنده نيا گوشت يهايژگيو. ستين ايمه همه يبرا ما دركشور

  . دارد وجود يمعدن مواد گرم 1.5 تا 1 حدود و يچرب گرم 1.4 ن،يآلبوم گرم 24.5 كبك گوشت گرم صد هر در
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 گوشت نيا ميپتاس مقدار. است آن ياتيح ارزش دهنده نشان كبك گوشت در يمعدن مواد از ياديز مقدار وجود

  . كنديم نيتام را بدن زين آن در موجود گوگرد و آهن م،يزيمن فسفر، م،يكلس و است اديز

 ازين مورد مواد نهيزم نيا در جهت نيهم به و شوديم بدن جذب يخوب به كبك گوشت در موجود يها يكان

  . دهديم قرار سلول دسترس در را بدن

 كمتر كبك گوشت. است بخش سالمت و سالم ييغذا سالمند، و كودك از اعم افراد همه يبرا كبك گوشت

 نيا به باتوجه. رسانديم فراوان ياري بدن سموم دفع به و سازديم افزون را هيكل تيفعال كند،يم كياور دياس ديتول

   .است موثر و خوب ييغذا ها،يماريب همه مورد در و افراد همه يبرا ها يژگيو

  

  

  

  

  :ويژگي هاي منحصر به فرد گوشت كبك

پروتئين هاي حيواني مانند گوشت دام و طيور به دليل داشتن مقادير باالي عناصر كلسيم و فسفر، ويتامين هاي 

B  كمپلكس، اسيدهاي آمينه ضروري متيونين و ليزين و تعادل مناسب اسيدهاي آمينه ضروري در مقايسه با

حال گوشت كبك نه تنها مضرات . ارزش بيولوژيكي باالتري دارند …منابع پروتئين گياهي مانند سويا، ذرت و

د ندارد بلكه توانسته نيازهاي گوشت قرمز دام هاي بزرگ را كه روزانه از سوي متخصصان پزشكي گوشزد مي شو

مردم به تنوع گوشت سفيد در بازار را برآورده كند و حتي به لحاظ طعم ومزه هم به بسياري از گوشت هاي 

چرا كه گوشت اين حيوان داراي طبيعت گرم بوده و زود هضم . ارجحيت دارد …سفيد همچون مرغ، بلدرچين و

  :دارد كه براي مثال مي توان به موارد زير اشاره كردمي باشد و خواص دارويي و درماني فراواني 

 تقويت قواي جنسي  

 برطرف نمودن ضعف عمومي بدن و درد مفاصل  
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  درمان فراموشي(تقويت حافظه(  

 تقويت سيستم گوارشي  

  به دليل كلسترول بسيار پايين(پيشگيري از ابتال به عوارض قلبي و عروقي(  

كبك پرورشي كمتر از نوع وحشي آن نمي باشد زيرا همان طور كه برخالف تصور بسياري افراد، خواص گوشت 

اشاره شد در تغذيه اين پرنده از مواد كامال طبيعي استفاده مي شود بنابراين گوشت حاصل، طعم و بوي طبيعي 

  .خود را حفظ مي كند

قدار پتاسيم اين م. وجود مقدار زيادي از مواد معدني در گوشت اين پرنده نشان دهنده ارزش حياتي آن است 

. گوشت زياد است و كلسيم، فسفر، منيزيم، آهن و گوگرد موجود در آن نيز مي تواند نياز بدن را تامين كند

كاني هاي موجود در اين گوشت به خوبي جذب بدن مي شود و به همين جهت زمينه مواد مورد نياز بدن را در 

  .دسترس سلول قرار مي دهد

  )گوشت كبك ساق را محكم مي كند و تب را مي برد: الم مي فرمايندامام موسي كاظم عليه الس(

اين پرنده در درمان بيماري  …الزم به توضيح است كه عالوه بر گوشت كبك، مغز سر، جگر خام، زهره، بيضه و

  .نيز مفيد است …هايي هم چون يرقان، صرع، تقويت چشم و حافظه، الغري و

  

  

 و تحليل اثر آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگزيني و تجزيه  -7- 1

  . كليه گوشت پرندگان از جمله بوقلمون، قرقاول و بلدرچين  مي توانند جايگزين محصول شوند

كبك از پرندگاني است كه به سهولت قابل پرورش بوده و در اما مهمترين خصوصيتي كه دارد اين است كه 

. به طوري كه مي توان گوشت آن را عرضه داشت. استصورت توليد انبوه، از درصد بهره وري بااليي برخوردار 

كبك را مي توان با به كار گيري تكنيك هاي مديريتي ويژه و استفاده از سيكل نوري معين، در تمام طول سال 

  .پرورش داد
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 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -8- 1

اضافه ايجاد عنواني متفاوت از لحاظ پرورش كبك رخدادي است كه شايد موفقيت افراد شاغل در اين حرفه به 

رشد چشمگير اين صنعت طي سالهاي اخير به دليل اقبال . شغلي ، مزيد علت صرفه اقتصادي آن شده است

عمومي در مصرف گوشت كبك به عنوان منبع پروتئيني ميتواند به اين ديدگاه نگريسته شود كه ضمن استفاده 

عليرغم اينكه . زده شودorganicي نيز به مجموعه غذاهاي ارگانيكاز خواص درماني و تنوع در آشپزي ، گريز

تعريف واژه ارگانيك كه در برخي كشور ها بيولوژيك نيز گفته ميشود بسيار مرتبط با قوانين ملي هر كشوريست 

اد و سازمان هايي همچون فائو استاندارد قطعي بر آن ننهاده اند، معذالك از جمله شروطي كه در منابع از آن ي

شده است ، عدم اصالح نژاد و حفظ توانايي طبيعي پرنده در برابر بيماري ها و عدم استفاده از برخي مواد غذايي 

در جيره طيور منجمله فراورده هاي ساير حيوانات مانند پودر خون ، گوشت يا ماهي است كه باتوجه به توانايي 

ياجات غذايي پرنده برآورده شده و نياز به استفاده از اين طبيعي اين پرنده ، با تغذيه از منابع گياهي كليه احت

 .فراورده ها در جيره كبك نيست كه بالطبع قدم موثري در اطمينان بخشي از ارگانيك بودن محصوالت آن است

در صنعت طيور توانايي مديريتي كه همان آگاهي از خم و چم كار است عامل اصلي اختالف ميان افراد موفق و 

محدوديت دسترسي به درمان هاي . پيشگيري از مشكالت بسيار آسانتر و ارزانتر از حل آنهاست.ستناموفق ا

 80براورد ميشود كه كه .موثر عليه بيماري ها ، مديريت صحيح را مبدل به تنها راه موفقيت نموده است

بر جزئيات قابل  مشكالت درصد سالمت گله ها كه پرورش دهندگان با آنها روبرو ميشوند با دقت و تمركز

 .پيشگيري اند

  



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 20 صفحه

در برخي . تفريح ، زيبايي پسندي ، كار اقتصادي: پرورش كبك چوكار ميتواند با داليل مختلفي همراه باشد 

گرچه . كشورها تامين پرندگان مورد نياز براي شكارگاههاي خصصوصي از طريق مراكز پرورشي صورت ميگيرد 

و روشي كه در آن پرندگان رها شده در محيط شكار ميشوند  م گرفته اين كار نيز به روش هاي مختلفي انجا

براي موفقيت در اين برنامه ، گله پرورشي بايد تحت . ،نياز به دانش فني و مديران حرفه اي در امر پرورش دارد 

  .شرايط مناسبي رشد يابد تا از توانايي پرنده در حفظ بقا اطمينان حاصل شود

  :كبك هرچه كه باشد بايد سه نكته مهم را به خاطر داشتدليل آغاز بكار پرورش 

 به كبك بايد به عنوان قسمتي از حيات وحش نگريست  

 روش هاي موفق پرورش و بازاريابي را دنبال نمود  

 به شرايط الزم براي پرورش انبوه پرنده توجه ويژه داشت  

ادي را به پرورش دهنده تحميل به هر حال پرورش كبك بدون صرف وقت ، دقت و پشتكار ، هزينه هاي زي

  .خواهد كرد

 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول  -9- 1

در .به نام كبك چوكار معروف استAlecktoris chukar chukarگونه كبك پرورشي در ايران با نام علمي 

كبك حيات وحش  البته غالب جمعيت. حالي كه در ساير كشور ها انواع ديگري از كبك نيز توليد تجاري دارند

 .با اين حال از نظر علمي كبك چوكار شانزده زيرگونه دارد. ايران را نيز همين نوع تشكيل ميدهد

توان آمار  نمي. اما مانند ساير بخشهاي قبلي كه آمار دقيقي به صورت اختصاصي براي اين محصول وجود ندارد

توان كشورهاي مختلفي را  ر بخش اول ميدقيقي از توليد كبك بدست آورد، ولي طبق مطالب عنوان شده د

  .بعنوان توليد كننده ومصرف كننده گوشت كبك عنوان كرد
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 وضعيت عرضه و تقاضا -2

  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-1

محصول با توجه به كد آيسيك بررسي شده از طرف وزارت صنايع و معادن كه ممكن است از طريق آن اين 

  .توليد شود، ظرفيت توليدي كشور تا اكنون به شرح زير مي باشد

  

  استانها تفكيك به كشور در  34301645كد  با بسته بندي گوشت ماكيان فعال واحدهاي تعداد -1جدول

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  استان

  1  تن  1500  آذربايجان شرقي

  1  تن  300  اردبيل

  2  تن  1470  اصفهان

  1  تن  480  تهران

  2  تن  1500  خوزستان

  4  تن  2400  فارس

  1  تن  2600  قم

  2  تن  3425  مركزي

  14  تن  13675  جمع
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  بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا - 2-2

در كشور   34301645كد  با بسته بندي گوشت ماكيانمربوط به  طرحهاي در دست اجراتعداد  -2جدول

  به تفكيك استانها

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  استان
  1  تن  1500  اصفهان

  2  تن  2050  البرز
  1  تن  1000  بوشهر
  30  تن  61210  تهران

  2  تن  2600  خراسان جنوبي
  5  تن  3000  خراسان رضوي

  1  تن  1500  سيستان وبلوچستان
  4  تن  8000  فارس
  1  تن  2000  قزوين
  2  تن  12200  گيالن

  3  تن  21200  مازندران
  4  تن  2650  يزد
  56  تن  118910  جمع
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  )چقدر از كجا( 84بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال   -2-3

 بنابراين ،ندارد تعرفه مستقلي شماره محصول اين كه شد عنوان مطالعه مورد تعرفه شماره بررسي قسمت در

تعرفه اي ديگر آمار بدست آمده مطابق اما در مورد كدهاي . كرد ارائه آنها واردات حجم از دقيقي آمار نميتوان

  :جداول زير است

  ميزان واردات كاالها براساس كد تعرفه از آغاز برنامه سوم تاكنون -3جدول

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال رديف
ارزش 

 )دالر(

 4070018 اسپانيا 1389 1
تخم مرع نطفه دار 

 جوجه يكروزه گوشتي
217،033 17،900،982،5031،724،338 

 4070018 تركيه 1389 2
تخم مرع نطفه دار 

 جوجه يكروزه گوشتي
71،911 6،374،226،030 613،853 

 1051290انگلستان 1389 3

ساير بوقلمون زنده به 

گرم وكمتر 185وزن 

،به غيراز مولد نژاد 

وجوجه يكروزه گوشتي 

12،935 4،249،718،351 411،569 

 2072500 برزيل 1389 4

گوشت بوقلمون بريده 

نشده بصورت قطعات 

 يخ زده

191،933 4،117،400،001 396،937 

 1051290 آلمان 1389 5

ساير بوقلمون زنده به 

گرم وكمتر 185وزن 

،به غيراز مولد نژاد 

وجوجه يكروزه گوشتي 

8،179 2،702،557،330 261،576 
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 1051290 فرانسه 1389 6

ساير بوقلمون زنده به 

گرم وكمتر 185وزن 

،به غيراز مولد نژاد 

وجوجه يكروزه گوشتي 

2،094 917،783،004 88،318 

 4070018 هلند 1389 7
تخم مرع نطفه دار 

 جوجه يكروزه گوشتي
7،050 593،781،926 57،226 

 4070018 بلژيك 1389 8
تخم مرع نطفه دار 

 جوجه يكروزه گوشتي
5،250 512،491،890 49،283 

 1051290 اتريش 1389 9

ساير بوقلمون زنده به 

گرم وكمتر 185وزن 

،به غيراز مولد نژاد 

وجوجه يكروزه گوشتي

290 151،678،428 14،843 

  

   

  

  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -2-4

به محصول  با در نظر گرفتن ميزان واردات، توليد و كسر صادرات از آغاز برنامه، ميزان مصرف و نياز كشور

اما با توجه به عدم تطابق نام محصوالت در هر بانك آماري گمرك ايران از يك طرف براي . بدست مي آيد

صادرات و واردات و كد آيسيك وزارت صنابع براي توليد داخل، آنچه محاسبه مي شود ميزان مصرف داخل 

مار بدست آمده از طريق آمار منتشر آ. كشور نخواهد بود اما ممكن نزديك به مقدار مورد دلخواه مي باشد

  :شده در سايت هاي شركت هاي پرورش كبك بدست آمده است
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 ميزان توليد از آغاز برنامه سوم تا اكنون -4جدول

  كبك
  1388 1387  1386 1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

ميزان 
توليد 

  )تن(
0  0  10  10  15  15  20  70  100  

  

  نمودار روند توليد
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و امكان توسعه  84بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال  -2-5

  1393پيش بيني عرضه و تقاضا تا پايان سال ). چقدر به كجا صادر شده است(آن 

  1380محصوالت ذكر شده در سال  انواع ميزان صادرات -5جدول 

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال رديف
ارزش 

 )دالر(

 20890 كويت 1380 1
گوشت و احشاء -

مذكور يا  خوراكي غير
 مشمول

13،940 73،394،100 41،820 

 160210 ژاپن 1380 2
فر آورده هاي -

از گوشت ،  ، هموژنيزه
 احشاء گو

1،044 4،650،750 2،650 

 160210 اتريش 1380 3
فر آورده هاي -

از گوشت ،  هموژنيزه
 احشاء گو

21 73،710 42 

  

  1381محصوالت ذكر شده در سال  انواع ميزان صادرات -6جدول 

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال رديف
ارزش 

 )دالر(

 160210 آلمان 1381 1

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

5،153 65،169،432 8،228 

 160210انگلستان 1381 2
- هاي فر آورده 

از گوشت  هموژنيزه
1،964 23،147،421 2،922 
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احشاء گوشت يا خون

 160210 مالزي 1381 3

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

750 8،843،184 1،117 

 160210 سوئيس 1381 4

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

936 7،417،800 937 

 160210 سوئد 1381 5

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

120 3،833،280 484 

  

  1382محصوالت ذكر شده در سال  انواع ميزان صادرات -7جدول 

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال رديف
ارزش 

 )دالر(

 160210 آلمان 1382 1

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

4،555 94،715،280 11،959 

 160210 ژاپن 1382 2

فر آورده هاي -

از گوشت  هموژنيزه

 احشاء گوشت يا خون

5،746 37،497،729 4،735 
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  1388محصوالت ذكر شده در سال  انواع ميزان صادرات -8جدول 

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال  رديف
ارزش 

 )دالر(

 2089000 عراق 1388 1

گوشت و ا حشاء 

كي غير مذكور يا خورا

مشمول در جاي ديگر 

،تازه ،سرد كرده يا يخ 

 زده

430 43،000،000 4،300 

  

  1389محصوالت ذكر شده در سال  انواع ميزان صادرات -9جدول 

 )ريال(ارزش )كيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه كشور سال رديف
ارزش 

 )دالر(

 1051290تركمنستان 1389 1

ساير بوقلمون زنده به 

گرم وكمتر 185وزن 

،به غيراز مولد نژاد 

وجوجه يكروزه گوشتي 

29،800 1،141،744،002112،014 

 4070018 عراق 1389 2
تخم مرع نطفه دار 

 جوجه يكروزه گوشتي
5،465 238،030،488 23،112 
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 پيش بيني عرضه و تقاضا بر اساس سالهاي گذشته  -2-5-1     

بررسي گرديد و بر اساس روش رگرسيون خطي به پيش  4- 2با توجه به آمار سالهاي گذشته كه در بخش 

  .سالهاي آتي پرداخته ايمدر مورد نظربيني عرضه و تقاضا براي محصول 

  

  )تن( آينده در داخل تقاضاي ميزان پيش بيني - 15جدول 

1390  1391  1392  1393  

250  300  372  412  

  

  

  

  

 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-6

يا مي توان گفت  مطابق با آمار صادرات بخشهاي قبلي ميزان نياز به محصول در طي برنامه چهارم كم شده و

و ميزان توجه  89اما با توجه به رشد صادرات محصوالت مشابه از ابتداي سال . مقدار آن تقريباً يكنواخت است

بيشتر به گوشت سالم تر از طرف كشورهاي خارجي مي توان محصول مورد نظر را بعنوان يك منبع قوي 

  .صادراتي عنوان كرد
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بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه   -3

  آن با ديگر كشورها

  ويژگيهاي محل توليد -3-1

 جايگاه پرورش كبك

جايگاه پرورش كبك مي بايستي از . محلي را كه كبك ها در آن پرورش مي يابند اصطالحاً جايگاه مي گويند  

جايگاه پرورش كبك گوشتي باجايگاه پرورش كبك تخم گذار و سالن نوع پرورش تبعيت كند بدين معني كه 

هايي كه به صورت قفسي تجهيز شده اند تفاوت محسوسي دارد كه در جاي خود تشريح خواهند شد ولي قبل از 

اول اينكه كبك ها پرندگاني عادت پذير هستند و خود را با . هر چيز اشاره و تاكيد بر چند نكته ضروري است

دوم اينكه . مختلف وفق مي دهند ولي با اين حال مي بايستي حداقل امكانات را براي آنها فراهم نمودشرايط 

قبل از ساخت جايگاه براي كبك مي بايست ضوابط نظام دامپروري كشور كه حدود ، فواصل و شرايط سالن هاي 

زمان جهاد كشاورزي استان بدين معني كه مي بايستي از سا. پرورش ماكيان را مشخص مي كند در نظر گرفت

بنابراين قبل از تهيه زمين براي ايجاد مزرعه پرورش كبك، بهتر است به واحد . مربوطه پروانه تاسيس اخذ نمود

صدور پروانه معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان مراجعه نموده و با كارشناسان آن واحد مذاكره و 

ها برسانيد تا با در نظر گرفتن ضوابط نظام دامپروري كشور، اقدامات الزم محل و موقعيت زمين را به اطالع آن

ضمن آنكه بعد از دريافت موافقت اصولي؛ ادارات دامپزشكي، محيط زيست، ميراث فرهنگي، امور .انجام شود

براي در هر صورت . مي بايستي درخصوص بالمانع بودن ايجاد واحد پرورشي كبك اعالم نظر نمايند... اراضي و 

  :ايجاد يك مزرعه پرورش كبك توجه به موارد زير ضروري است

   

متر با مزارع پرورش ماكيان در اطراف،  1000زمين محل احداث جايگاه پرورش كبك مي بايستي حداقل  - 1 

  .فاصله داشته و از مناطق مسكوني دور بوده و جاده هاي ارتباطي كوتاه و مناسبي داشته باشد
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  .مزبور در جهت دريافت باد از سمت مزارع ديگر پرورش طيور و كارخانه هاي آالينده نباشد بهتر است زمين - 2 

  .بهتر است زمين محل احداث جايگاه در مناطق پست و در معرض سيل و طوفان و بادهاي تند نباشد - 3 

ين موانع غير آب مورد استفاده مي بايستي از نقطه نظر شوري و امالح مورد توجه قرار گرفته و هم چن - 4 

  .بهداشتي نيز نداشته باشد

سانتيمتر بلندتر از سطح زمين اطراف بوده و  50تا  40كف سالن هاي محل پرورش مي بايستي حداقل  - 5 

داشته باشد تا در صورت شستشو، آب هاي آلوده امكان خروج از سالن را داشته ) درصد 3حداقل (شيب مناسب

  .باشند

ورت اصولي عايق كاري شوند تا امكان تبادالت گرما و سرماي ناخواسته در فصول ديوارها و كف سالن به ص-6 

  .مختلف سال از بين برود

سالن ها شرقي غربي ساخته شوند بدين معني كه يك طول سالن به سمت جنوب و طول ديگر به سمت  - 7 

  . ي را داشته باشدشمال باشد تا امكان دريافت نور خورشيد با هدف از بين بردن ميكروب هاي احتمال

يك روش قديمي با هدف پرورش كبك مولد، نگه داري اين پرنده در سالن هايي است كه متصل به اتاق پرواز  

در اين روش، كبك ها به بيماريهاي سر سياه، كوكسيديوز، كرم هاي چينه دان و . هستند) سيمي(با كف توري

در واقع جوجه ها . بعد از جوجه كشي مورد استفاده قرار گيرنداتاق هاي پرواز مي تواند از . روده آلوده نمي شوند

اندازه اتاق هاي پرواز را مي توان تغيير داد اما بايد به اندازه كافي . از دو هفتگي در اتاق هاي پرواز قرارمي گيرند

متر  28و طول  5/3اندازه اتاق پرواز مي تواند به عرض حدود . بزرگ باشد و امكان پرواز در آن وجود داشته باشد

سانتيمتر مربع فضا در اتاق پرواز  50هر كبك . سانتيمتر است 5/2چشمه هاي توري كف معموالً حدود . باشد

 5/1بدين منظور قفس هايي با اندازه هر قفس . پرورش كبك در قفس هاي ثابت نيز محقق مي شود. نياز دارد

هفتگي نگه  14پرنده در هر واحد تا سن  25تقريباً . تمتر پيشنهاد شده اس 4/0متر و با ارتفاع حدود  7/0در 

يك منبع آب اتوماتيك در بيرون قفس . درصد در نظر گرفته مي شود 10شيب كف هر واحد . داري مي شوند
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سيني هاي فلزي زير توري كف قفس را مي توان . نصب مي شود و آب تازه و خنك براي پرندگان مهيا مي گردد

  . به راحتي تميز كرد

  نيازهاي تاسيساتي يك واحد پرورش كبك

ويژه  4بند (با توجه به نوع و سيستم پرورش، يك مزرعه پرورش كبك مي بايستي داراي قسمت هاي زير باشد 

  .واحدهايي است كه كبك مولد به منظور توليد جوجه يك روزه پرورش مي دهند

  سالن هاي پرورش- 1 

  انباردان- 2 

  انبار تجهيزات- 3 

  جوجه كشيساختمان - 4 

  :سالن هاي پرورش كبك

به طور كلي طول سالن ها باتوجه به سرمايه و اهداف پرورش . سالن پرورش مي تواند از نوع باز يا بسته باشد

 100متر مشكل خاصي ندارد ولي طول بيش از  60طول كمتر از . متر باشد 100تا  60دهنده مي تواند بين 

تغذيه گله كبك ها ايجاد مي كند متر به دليل مسائلي كه در خصوص تهويه و يا گرم كردن سالن و مديريت 

در سالن هاي . سالن هاب باز عموماً پنجره دار و در مناطق گرمسير پرده دار هستند. معموالً توصيه نمي شود

. پنجره دار عموماً ديوار طولي سالن، پنجره هايي دارد كه سبب ورود نور خورشيد و هوا به داخل سالن مي گردد

متر  600بدين معني كه اگر سالني به مساحت (درصد سطح سالن است 5ميانگين مقدار اين پنجره ها به طور 

در  4/3از مقدار ذكر شده . مربع داشته باشيم مساحت كل پنجره هاي سالن مي بايستي دو برابر اين مقدار باشد

و در  متر 12عرض سالن به طور معمول . در طول ديوار شمالي تعبيه مي شود 4/1طول سالن به سمت جنوب و 

در مناطق معتدل و سردسير عرض سالن، فاقد پنجره ولي در . متر در نظر گرفته مي شود 10مناطق گرمسيري 

مناطق گرمسير عرض سالن به سمت دريافت باد قرارگرفته و قسمت عمده اي از آن باز است ولي با توري محكم 
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اد ماليم به داخل سالن نفوذ و موجب تهويه پوشيده شده است تا در مواقع لزوم پرده برزنتي آن كنار رفته و ب

ديوارها و سقف اين سالن ها به . سالن هاي بدون پنجره عموماً به سالن هاي مدرن امروزي گفته مي شود. گردد

. گونه اي مطلوب عايق كاري شده اند و همان طوري كه از نام آن ها پيداست فاقد هرگونه پنجره مي باشند

ها توسط المپ ها تامين و رطوبت وحرارت و تهويه، توسط حسگرهاي اتوماتيك كنترل روشنايي مورد نياز كبك 

  . در اين سالن ها مي توان با ظرفيت باال، پرورش كبك را محقق نمود. مي شود

كف سالن پرورش مي . متر و در مناطق گرمسيري بيشتر از اين مقدار است 5/2ارتفاع سالن هاي پرورش كبك 

ي شيب و فاضالب مناسب بوده و در خروجي فاضالب ها امكان ورود حيوانات موذي و بايستي بتني، دارا

قسمت مسقف و غير . سالن هاي پرورش ويژه كبك هاي مولد دو قسمت عمده دارند. شكارچي از بين برود

 فضاي غير مسقف كه مانند حياط در طول ضلع جنوبي قرار دارد داراي اسكلتي فلزي و از همه طرف با. مسقف

كبك ها امكان ورود به اين فضا را داشته و در آن پرواز و تردد مي كنند، آشيانه تخم . توري پوشيده شده است

  . گذاري در داخل سالن مسقف قرار داشته و حداقل روزي دو بار تخم ها جمع آوري مي شوند

  :تجهيزت مورد نياز سالن هاي پرورش كبك

وسائل . هواكش، هيتر و بعضاً كولر است: توجه به نوع آن ها شامل تجهيزات مورد نياز سالن هاي پرورش با  

گرم كننده عموماً در فصول سرد سال مورد استفاده داشته و بهترين نوع معمول آن هيتر است كه هواي گرم را 

هر چند سالن مي تواند توسط بخاريهاي مختلف كه از سوخت هاي فسيلي يا . به داخل سالن هدايت مي كند

ايع استفاده مي كنند نيز گرم شود ولي موضوع مهم پخش كردن گرما به صورت يكنواخت در تمام طول گاز م

زماني كه از هيتر استفاده مي شود هواي گرم توسط كانالي كه در طول سالن و معموالً در زير سقف . سالن است

ق گرمسيري نسبتاً خشك كه در مناط. كشيده شده جابه جا و از دريچه هايي در مناطق مختلف خارج مي شود

از كولرهاي آبي براي كاهش گرما استفاده مي شود تحت كنترل ترموستات هايي هستند كه در داخل سالن 

هيتر و كولر معموالً در خارج ازسالن و . وصل و در درجه حرارت مشخصي هيتر را خاموش و يا روشن مي كنند

زياد باشد در خارج و در حد وسط قسمت طولي آن در قسمت عرضي آن نصب مي شوند ولي اگر طول سالن 
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عالوه بر تجهيزات ذكر شده كه . نصب و كانال هايي از داخل هواي گرم يا سرد را به طرفين هدايت مي كنند

عموماً متصل به سالن ها هستند، براي پرورش كبك و ساير انواع ماكيان نياز به دان خوري، آب خوري و 

تجهيزات مورد نياز كبك عموماً همان تجهيزاتي است كه براي . ز ضروريات استدماسنج ماكزيمم، مينيمم ا

نوع معمول آنها دان . آب خوري و دان خوري انواع گوناگوني دارد. پرورش مرغ مورد استفاده قرار مي گيرد

ز آب خوري ني. خوري ناوداني، دان خوري خورشيدي و نوع مدرن آن دان خوري زنجيره اي و اتوماتيك است

آب خوري و دان خوري ها بايستي به گونه اي مستقر شوند . دارد)نيپل(انواع سيفوني، نيمه اتوماتيك و قطره اي

دو نكته مهم . كه اوالً به تعداد كافي باشند، ثانياً امكان دسترسي كبك ها به آن ها به صورت مطلوب فراهم باشد

بعد از سن يك ماهگي كبك ها، دان خوري ها مي  يكي اينكه: در استفاده از دان خوري كبك ها وجود دارد

دوم اينكه بعد از . بايستي به گونه اي مستقر شوند كه لبه آن ها در حد كمر كبك ها در حالت ايستاده باشد

دان خوري از دان، يك ورق توري شطرنجي روي آن قرار مي دهند زيرا كبك ها عادت دارند  3/1پركردن 

يك نكته . دو نكته ذكر شده رعايت نشود پرت و هدررفتن دان اجتناب ناپذير است اگر. خوراك را به هم بزنند

مهم و قابل توجه در مديريت جايگاه در پرورش كبك، توجه ويژه به احتماالت غير منتظره و وقوع حوادث 

بود انرژي و ن) به ويژه گرمازا(بنابراين كبك دار بايستي احتمال خرابي دستگاه هاي مهم . ناخواسته مي باشد

  . برق براي مدت طوالني را داده و پيش بيني هاي الزم را بنمايد

  انباردان

در چنين . صورت اول محلي است براي نگه داري دان. انباردادن معموالً به دو صورت مورد استفاده قرار مي گيرد

نان بر اساس فرمول غذايي شرايطي كبك دار دان موردنياز خود را در كارخانه هاي توليد دان مدرن و مورد اطمي

صورت . مناسب ساخته و به محل كبك داري منتقل و در انباردان نگه داري نموده و به مروربه مصرف مي رساند

در اين حالت مي . دوم زماني است كه كبك دار مواد اوليه را خريداري و خود نسبت به تهيه دان اقدام مي نمايد

در ضمن دستگاه ميكسر جهت مخلوط كردن اقالم خرد شده . ب باشدبايستي كبك داري حداقل مجهز به آسيا

به طور كلي كف انباردان مي بايستي بتني و از زمين هاي اطراف بلندتر بوده و هرگونه منفذ و . مورد نياز است
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مجرايي براي ورود پرندگان وحشي مانند گنجشك و كبوتر و كالغ و حيواناتي مانند موش و گربه و سگ و غيره 

  . انبار دان مي بايستي مجهز به دستگاه هاي هشداردهنده در مقابل آتش سوزي باشد. سدود شودم

  ساختمان جوجه كشي

اگر در مجاورت و در فاصله . ساختمان و واحد جوجه كشي با توجه به ظرفيت كبك مولد ساخته مي شود

عقد قرارداد با كارخانه جوجه كشي، منطقي از كبك داري كارخانه جوجه كشي وجود دارد، كبك دار مي تواند با

ولي به طور كلي يك واحد جوجه كشي . تخم كبك نطفه دار تحويل و جوجه يك روزه كبك را دريافت نمايد

از نقطه نظر دما و رطوبت تا : كوچك در محل كبك داري مي بايستي داراي خصوصيات و قسمت هاي زير باشد

از نقطه . كه امكان تزريق هواي پاك توسط هواكش فراهم باشد درمحلي ساخته شود. سر حد امكان عايق باشد

در مسير دريافت باد از سمت عوامل . نظر ضد عفوني، عاري بودن از عوامل بيماري زا در باالترين سطح قراركيرد

 - 2محل نگه داري تخم  -1(حداقل داراي سه قسمت مجزا . احتمالي مانند سالن هاي پرورشي و غيره نباشد

امكان استفاده از . باشد) محل نگه داري و بسته بندي جوجه كبك -3تقرار دستگاه هاي ستر و هچر محل اس

آب فراوان براي شستشو، برق براي روشنايي و دستگاه هاي مختلف و موتور برق اضطراري فراهم بوده و هم 

  . چنين سيستم گرمايش و تهويه مطلوب نيز برقرار باشد

  انبار تجهيزات

راي نگه داري وسايل مختلف كبك داري و مساحت آن با توجه به بزرگي و كوچكي واحد پرورش، محلي است ب

انبار تجهيزات مي بايستي به گونه اي ساخته شود كه كف آن از زمين هاي اطراف، باالتر و كامالً . متغير است

و بخشي از آن را با ورودي بعضي از پرورش دهندگان انبار تجهيزات را از داخل تقسيم بندي نموده . خشك باشد

  .جداگانه به عنوان پاركينگ وانت يا تراكتور، مورد استفاده قرار مي دهند
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  :راه هاي آغاز بكار پرورش كبك وتفاوت هاي آن ها

، خريد جوجه )نطفه دار ( خريد تخم بارور: به طور كلي از چهار طريق ميتوان كار پرورش كبك را آغاز نمود 

  . ، خريد پرندگان بالغ و آماده تخم گذاري)از يك تا چهار ماه ( يكروزه ، خريد نيمچه 

 .تدريجي ترين راه براي سرمايه گذاري براي آغاز به كار پرورش كبك خريد تخم نطفه دار است

 

در اينجا روشهاي متعددي  . براي اينكار بايد قبال دستگاه جوجه كشي تهيه نمود و كار با دستگاه را ياد گرت 

يكي اينكه از همان ابتدا دستگاهي با ظرفيت نهايي را خريداري نمود ، ديگر اينكه دستگاه را از : قابل اجرا ست 

نوع دستگاه هاي با ظرفيت كم و طبيعتا ارزان قيمت تهيه نمود و چند ماه بعد اقدام به خريد دستگاه بزرگتر 

طفه دار را در دستگاه هايي كه به صورت كارمزدي اقدام به جوجه كشي مي نمود و نهايتا اينكه تخم هاي ن

  . نمايند هچ نمود ، البته اين روش به دليل احتمال ابتال به بيماري ها چندان قابل توصيه نيست

در اين روش فرصت براي تجهيز سالن ها وجود داشته و خواهيد آموخت كه با توجه با رفتار پرنده مديريت كدام 

 وش پرورشي برايتان آسان تر استر

  چنانچه با خريد جوجه يكروزه كار خود را آغاز نمائيد: خريد جوجه يكروزه . دو 



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 39 صفحه

  

  . ، نياز به خريد دستگاه جوجه كشي چند ماهي به تعويق مي افتد 

نر و  اما از جمله معايب دو روش اول عدم امكان تعيين جنسيت است لذا با فرض نسبت پنجاه درصد در جمعيت

عدم تفريخ :كه اين بيست درصد شامل ( ماده ، مي بايست دو برابر ماده مورد نياز به اضافه بيست درصد بيشتر 

  .باشد ) تمام تخم ها ، حذف جوجه هاي درجه دو وتفات

 هرچه سن نيمچه ها. در اين روش نياز به امكانات نگهداري كمتر اما هزينه اوليه بيشتر است : خريد نيمچه . سه

 .بيشتر باشد احتمال بروز مشكالت و نيز استرس وارد به صاحب گله كمتر است

 

شرط آغاز كار با اين گله داشتن دستگاه جوجه كشي ، موتور : خريد پرندگان بالغ و آماده تخم گذاري . چهار

است و . … برق ، فضاي مناسب براي نگهداري از جوجه ها ، گله مولد ، امكان تهيه فرمول هاي مختلف دان و

  در مقابل كوتاه ترين راه تا آغاز بهره برداري و بازگشت سرمايه است

توانايي مديريت نور در حقيقت امكان مديريت توليد . اساسا مديريت نور، وجه تمايز توليد صنعتي و سنتي است 

به عبارت ساده تر . و تنظيم توليد براي هر زمان در طول سال بوده و بسته به شرايط فارم ميتواند تغيير كند
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اگرچه با توجه به . يب توليد تخم را متوقف مينمايدكبك در پاسخ به نور توليد تخم را آغاز نموده و به همين ترت

اينكه كبك همچنان خصوصيات حيات وحش را در خود حفظ نموده است نور در سالن هاي گوشتي نيز نقش 

 .موثري در باال بردن راندمان دارد

  سن مناسب

العات دكتر وودارد بر اساس مط. تعيين سن مناسب براي آغاز تخمگذاري تنها در مورد نيمچه ها مصداق دارد

هفت  حداقل سني كه بتوان تخمگذاري را در كبك القاء نموده و در مقابل حداكثر توليد را انتظار داشت حدود

اگرچه در سنين پائين تر نيز امكان القاء تخمگذاري وجود دارد اما در اولين دوره توليد به سطح .ماهگي است

  .مورد انتظار دست نخواهيم يافت

  )سيكل نوري(ريدوره هاي نو

  :بطور كلي در هر سني كبك هاي مولد تحت تاثير يكي از اين شرايط نوري قرار دارند

به مدت هشت هفته از قرار هشت ساعت روشنايي و شانزده ساعت ) تو لك رفتن يا پر ريزي (دوره خاموشي  - 1

  .خاموشي در هر بيست و چهار ساعت

ز قرار شانزده ساعت روشنايي و هشت ساعت تاريكي در روز كه ا) پاسخ به نور تحريكي ( دوره روشنايي  - 2

البته مدت زمان اين دوره به شرايط متفاوتي منجمله شرايط محيطي ، سن گلهو انتظار شما از درصد توليد 

  .اين دوره كه همان دوره تخمگذاريست ميتواند از سه تا شش ماه باشد.بستگي دارد

  )ترتيب سيكل نوري:(جدول نوري

ترجيحا بهتر است پس از سه ماهگي به تريج گله با خاموشي (ورش جوجه از يك روزگي تا پنج ماهگي پر- 1

  )آشنا شده تا بعد از پنج ماهگي وارد دوره خاموشي گردد

هشت ساعت روشنايي با شدت نور بسيار كم و شانزده (از پنج ماهگي تا هفت ماهگي در دوره خاموشي - 2

  )ساعت خاموشي مطلق
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روز يك :مناسب ترين روش .نحوه نور دهي به سه روش تجربه شده است(وردهي از انتهاي هفت ماهگيآغاز ن- 3

نوردهي نيم ساعت افزايش نور به اضافه پنجاه درصد افزايش شدت نور سالن،روز دومنيم ساعت نور به اضافه 

پنجم دو ساعت افزايش مابقي شدت نور تا صد درصد ، روز سوم يك ساعت افزايش نور ،روز چهارم صفر ،روز 

  .)نورو منبعد روزي يك ساعت تا به شانزده ساعت روشنايي برسد

در اولين مرحله تخمگذاري حداكثر بيست و سه روز بعد گله تخمگذاري را آغاز نموده و از مرتبه دوم به بعد - 4

  .حداكثر پانزده روز بعد گله به تخم مي آيد

ساعات، روشنايي سالن كاهش مي  8به  16ساعت كاهش نور، از پس از جهار ماه تخمگذاري با روزي يك  - 5

  .يابند

  

  عمليات شرح

قبل از هر چيز، با فرض اينكه گله مولد در حال تخم گذاري مي باشد، نحوه جمع آوري تخم ها به منظور 

بايد به خاطر داشت كه اگر . جلوگيري از آسيب آنها در پي سرما يا گرماي بيش از حد، حائزاهميت مي باشد

است قابليت رشد خود را از دست  درجه فارنهايت باقي بمانند ممكن 40تخم ها براي مدت طوالني در دماي زير

مي نمايند كه مطلوب ) تشكيل جنين(درجه فارنهايت شروع به رشد  80داده و از سوي ديگر در دماي تقريبي 

درجه در حال رشد مي باشد، با جمع آوري و ذخيره آن در  80به نظر نمي رسد زيرا هنگامي كه تخم در دماي 

جنين ممكن است آسيب ديده و نهايتا تخم به حالت گنديده باقي درجه فارنهايت،  55-60دماي توصيه اي 

اما داشتن تعدادي تخم . جمع آوري تخم ها به طور متناوب مانع از كثيفي و آسيب ديدگي آنها مي گردد. بماند

لذا بايد آنها را با كاغذ سنباده نرم تمييز . كثيف در مجموعه تخم هاي جمع آوري شده بديهي به نظر مي رسد

حتي المقدور از شستن تخم كبك ها جهت رفع آلودگي و كثيفي بايد خودداري نمود زيرا امكان نفوذ . مودن

در صورت انتخاب روش شستشو . باكتري ها و ساير ذرات مضر به داخل پوسته در طي زمان شستشو وجود دارد

در غير اين صورت، باكتري . بايد توجه داشت كه آب مورد نظر براي شستن تخم ها گرم تر از دماي تخم باشد
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تخم ها را بايد در يك مكان خنك با تهويه مناسب در . ممكن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود

شايان ذكر است كه تخم كبك را مي توان براي مدتي طوالني قريب . درجه فارنهايت ذخيره نمود 55-60دماي 

اما روند نرمال ست كردن تخم ها يك الي دوهفته بوده و . ودبه سه هفته با درصدي كم از ضايعات نگه داري نم

چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه . در كل زماني بيش تر ازسه هفته براي نگهداري تخم توصيه نمي گردد

داري الزامي و مورد نياز نميباشد اما در صورتي كه بيش از يك هفته نگه داري شوند، آنگاه بايد آنها را به طور 

، بايد يك دستگاه تمام )جوجه گيري(به منظور حصول بهترين شرايط و بيشترين درصد هچ . وب چرخاندمتنا

در فاصله زماني . اتوماتيك را تهيه و آنرا يك تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن، راه اندازي و فعال نمود

را بررسي نموده و در نهايت دما و رطوبت را  باقي مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه بايد وضعيت دستگاه

 86درجه فارنهايت و رطوبت  99/5روز اول تحت دماي  21در دستگاه، تخم ها در . به حد مطلوب تنظيم نمود

. ساعت ثابت باقي مي ماند 24، بعد از انتقال به هچر، دما نيم درجه كاهش يافته و تا 21قرار گرفته و در روز 

زيرا . افزايش مي يابد 90%تا زمان هچ به  22اما رطوبت از روز . تقليل مي يابد 89/5دما به  23سرانجام در روز 

  .رطوبت باال به جوجه ها كمك مي نمايد تا به راحتي از تخم خارج شوند

و برخي در 23اما بعضي از تخم ها در روز .روز به جوجه تبديل مي شود 24تخم كبك به طور ميانگين پس از 

و سپس در روز انتقال آنها  8به منظور حذف تخم هاي جنين مرده و بدون نطفه، در روز . مي شوند هچ 25روز 

پس از خشك شدن جوجه . ، تخم ها تحت كندلينگ قرار مي گيرند)روز مانده به هچ 3( از دستگاه ستر به هچر 

اه مادر مصنوعي بوده و از قبل برده كه داراي دستگ) سالن پرورش(ها، آنها را از فضاي هچر به فضاي نگه داري 

ظروف . بايد توجه داشت كه ظروف آبخوري و دانخوري به اندازه كافي در دسترس باشد. ضدعفوني شده است

. در غير اين صورت امكان خفگي جوجه ها وجود دارد. آبخوري بايد داراي دهانه پهن و ديواره كم ارتفاع باشند

جوجه ها بايد به طور مداوم به آب خنك و تازه دسترسي داشته و . دسانتيمترباش 2عمق آب نبايد متجاوز از

در مورد دستگاه هاي مادرمصنوعي، دما براي چند . ظروف مربوطه بايد به طور روزانه تمييز و گندزدايي گردند

درجه كاهش يافته تا جوجه ها به سن يك  5درجه فارنهايت بوده و در هر هفته دما به ازاي  90-95روز اول 
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عالوه بر دستگاه . در اين زمان نياز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعي محسوس نمي باشد. ماهگي برسند

اما . مادر مصنوعي مي توان از المپ هاي حرارتي، بخاري هاي برقي و يا گرمكن هاي گازي و نفتي استفاده نمود

فضاي پرورش بايد از سيستم تهويه مطلوبي مورد اخير الذكر بايد توجه داشت كه در صورت استفاده،  2در 

در صورت نگهداري جوجه ها در سالن بايد به خاطر داشت كه كف سالن به خودي خود گرم . برخوردار باشد

نبوده و جوجه ها ممكن است با مشكل مواجه شده و دچار سرماخوردگي يا خفگي ناشي از روي هم ريختن 

ي همانند نرمه چوب، سيفال برنج، كاه و يا پوشال بسته بندي استفاده لذا در بستر بايد از كف پوش هاي. شوند

در پايان متذكر مي گردد كه جوجه ها براي هفته اول بايد در نزديكي منبع حرارتي قرار گرفته و حتي . نمود

  .نگهداري شوند) توري كشي( المقدر در قفس يا سالن مشبك 

  مرگ جنين

به طوري . عامل تخم بدون نطفه و ديگري مرگ جنين جويا شد 2توان در ناموفق را مي ) جوجه گيري(هچ يا 

بدين منظور بايد . كه هر يك از اين عوامل مي تواند بعد از مرحله هچ يا با روش كندلينگ تشخيص داده شود

بايد توجه داشت كه ثبت تعداد دفعات مرگ جنين در . تخم هاي هچ نشده را جمع آوري و آنها را بررسي نمود

  .تخم ها مي تواند در تغيير و اصالح روش كنوني جوجه كشي و نهايتا افزايش بهره وري موثر واقع شود

روز اول جوجه كشي  3يكي در . مرگ جنين به طور قطع در دو زمان متفاوت از دوره جوجه كشي روي مي دهد

در پي تغيير وضعيت زيستي مرگ ناگهاني جنين قبل از زمان هچ . روز آخر مانده به زمان هچ 3و ديگري در 

در اين حالت جوجه ممكن است با مشكالتي همانند تنفس . جنين از محيط داخل تخم به فضاي بيرون ميباشد

به طور نرمال از . و جذب كيسه زرده مواجه گردد كه گاهي اوقات كنترل رطوبت الزمه رفع اين موانع ميباشد

نظر . تخم ها بايد به جوجه تبديل شوند 85% -  90%كلي هچ و در حالت  88% -  93%ميان تخم هاي نطفه دار 

به اينكه مرگ زودرس جنين در زمان شكل گيري ارگان هاي جنيني روي مي دهد، رشد مناسب جنين در 

داخل تخم همراه با مشخصه هاي بارزي اعم از قرار گرفتن سر در زير بال راست، بزرگي سلول هوا به اندازه 

در مدت ) شاالز(جوجه در حالت مناسب برا ي هچ و عدم خشكي اليه و پوسته تخم  كافي جهت قرار گرفتن
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شايان ذكر است كه بايد به عالئم خشكي، وضعيت نوك و فرم صحيح بال و پا توجه . زمان هچ جوجه مي باشد

وب داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد غير معمول، آن را به منظور تشخيص علل و اخذ راهكار هاي مطل

زيرا به موجب آن مي توان درصد نطفه داري، جوجه گيري و همچنين درصد كلي . در مراتب آتي، ثبت نمود

در پايان ذكر اين نكته حائزاهميت است كه هرگونه تغيير در مقادير ثبت . تخم هاي هچ شده را محاسبه نمود

اصالح به موقع مشكالت جزئي و  شده يا پراكندگي ميزان مرگ جنين مي تواند به عنوان زنگ هشداري براي

  .جلوگيري از شيوع و تشديد آن تا حد بحراني در نظر گرفته شود

  جوجه كشي و دستگاه جوجه كشي

درجه فارن  99/8روز طول ميكشد و لذا درجه حرارت ماشين جوجه كشي بايد  24دوره جوجه كشي به مدت 

درصد  80هچ جوجه ها ميزان رطوبت بايستي  در روز. درصد تنظيم گردد  65هايت تنظيم و ميزان رطوبت 

  .باشد 

اگر رطوبت در هچر به اندازه كافي نباشد موجب خشك شدن پوسته داخلي تخم ها گشته و جوجه ها به سختي 

ميتوانند پوسته داخلي و خارجي تخم را شكسته و از تخم خارج شوند صورت استفاده از ماشين هاي جوجه 

ي خيس در داخل هچر و يا استفاده از مرطوب كننده هاي اتوماتيك در داخل كشي معمولي گذاشتن پارچه ا

ماشين هاي جوجه كشي تمام اتوماتيك كه رطوبت و حرارت را به طور خودكار انجام . دستگاه هچر الزامي است 

اين . يكي از مسايل مهم در افزايش ميزان هچ چرخش تخم ها در داخل ستر است . ميدهند توصيه مي گردد

عمل مانع از ان ميشود تا جنين به سطح پوسته نزديك و به ان بچسبد كه در غير اين صورت ضمن پاره شدن 

سيستم چرخش اتوماتيك ماشين جوجه كشي هر يك ساعت يكبار . شاالز تخم، موجب مرگ جنين خواهد شد 

  .مانع از اشكال فوق شده و باعث ايجاد يك هچ موفق نيز خواهد شد 

  )جوجه گيري(هچ 

روز آخر دوره جوجه كشي اطالق گرديده كه در اين روزها جوجه ها پوسته تخم را شكسته  3يا  2مرحله هچ به 

روزآخر بايد تخم  3بديهي است كه در . در اين زمان بايد از چرخاندن تخم ها خودداري نمود. و بيرون مي آيند
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عدم دسترسي به هچر، بايد تخم ها را از شانه هاي  اما در صورت. ها را از دستگاه ستر به دستگاه هچر انتقال داد

در . گرداننده ستر برداشته و آنها را در سبد هاي پالستيكي يا فلزي هچر يا روي يك مقواي ضخيم قرار داد

صورت استفاده از مقوا بايدتوجه داشت كه جريان هوا را مسدود نكرده و يا با آب يا اجزاي گرمازا تماس نداشته 

ين ميان افزايش رطوبت حائز اهميت بوده و آنرا مي توان با قرار دادن يك ظرف آب يا افزايش سطح در ا. باشد

زمان بيرون آمدن از تخم به قدرت و توانايي جسمي جوجه جهت شكستن . رساند F %90تبخير دستگاه، به 

را به استراحت به منظور در اين هنگام جوجه ها همزمان با تقال براي خروج از تخم مدتي . پوسته بستگي دارد

ساعت طول كشيده  20تا  10كل زمان هچ بين . بازيابي دوباره نيرو پرداخته كه نبايد جوجه را مرده فرض نمود

ساعت، آنگاه بايد تخم هاي  20اما در صورت تجاوز زمان به بيش از . كه در اين مدت جاي هيچ نگراني نيست

هنگامي كه جوجه ها از تخم بيرون مي آيند . ه ها را بيرون آوردشكسته را بررسي نموده و حتي االمكان جوج

. به منظور تسريع روند خشك شدن جوجه ها، تهويه بايد افزايش يابد. بايد در دستگاه باقي مانده تا خشك شوند

درصد جوجه ها خشك شوند، آنگاه بايد آنها را از دستگاه برداشت و به بستر پرورش  90%زماني كه بيش از 

اگر جوجه ها بيش از حد در دستگاه باقي بمانند ممكن است با خشكي عضالت مواجه شده و در . تقال دادان

تخم هايي كه يك روز بيش تر از زمان مورد انتظار در دستگاه باقي مانده و جوجه نشده .مواقع بحراني تلف شوند

كمك به جوجه جهت بيرون آمدن از بايد توجه داشت كه . اند بعنوان ضايعات تلقي شده و بايد حذف گردند

زيرا ممكن است كيسه زرده به طور كامل . تخم در اكثر مواقع بي نتيجه مانده و به مرگ جوجه منتهي مي گردد

جوجه هاي ضعيف در صورت بيرون آمدن از تخم . جذب نشده باشد و هنگام جداسازي جوجه از تخم پاره شود

زيرا زماني كه با ساير جوجه ها در . ژه تحت مراقبت قرار گيرند    ر ويبايد از ساير جوجه ها جدا شده و به طو

در پايان متذكر مي گردد كه جوجه هاي ضعيف را هرگز . شرايط عادي رها شوند، دوام نياورده و تلف مي گردند

انتقال  نبايد براي مولد منظور نمود زيرا ممكن است كه خصايص ژنتيكي به ساير جوجه هاي حاصله از اين مولد

  .يابد
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  جوجه ريزي

دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه 

بدين منظور جايگاه اوليه جوجه ها بايستي گرم و اب و غذا به راحتي در . ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود 

كار كليه ابخوري ها ، دانخوري ها و همچنين منابع گرما زا بايستي بنا بر اين از صحت انجام . دسترس باشند 

بنابر اين . زيرا جوجه ها در ده روز اول نمي توانند خود را با شرايط محيط وفق دهند . اطمينان حاصل نمود 

شمار منابع گرمازا از قبيل المپ هاي الكتريكي المپ هاي حرارتي و بخاري هاي نفتي و يا گازي از ملزومات ب

بايستي در نظر داشت اگر جوجه ها در زير مادر مصنوعي يكجا و در مركز ان جمع شوند درجه حرارت . ميرود

كم است و اگر به اطراف پراكنده شوند درجه حرارت زير مادر مصنوعي زياد ميباشد و بايستي حرارت را كم 

  .نمود حالت مطلوب پراكندگي يكنواخت زير مادر مصنوعي ميباشد

به نحوي كه    بخش اصلي است كه به صورت زنجيروار به يكديگر متصل بوده 4ور كلي پرورش كبك داراي به ط

  .اطالق مي گردد“  مجتمع پرورش كبك”به واحدهاي تكميل شده پرورش كبك 

  : چهار بخش اصلي مجتمع پرورش كبك را ميتوان چنين برشمرد 

اين پرندگان به صورت . ماده يك پرنده نر نگهداري ميشود پرنده  3در اين گله به ازاي هر : گله مولد  - 1

طبيعي در فصل بهار بالغ گرديده و تخمگذاري انها آغاز مي گردد، اما در شرايط پرورشي و با استفاده از تنظيم 

دوره تخمگذاري از . دراورد   نور و اجراي دوره هاي خاموشي و روشنايي ميتوان زمان تخمگذاري را تحت كنترل

. است“ صفر اقتصادي “ تعريف      ماه قابل برنامه ريزي است البته مالك اصلي برنامه ريزي در اينجا ، 6تا  4

درصد نزول يابد گله از لحاظ ارزيابي توليد به صفر اقتصادي رسيده است ،  15چنانچه توليد در گله مولد به زير 

حصوالت گله مولد ، اغلبِ توليد كنندگان تا نزول با اينحال با توجه به شرايط فعلي بازار و ارزشمند بودن م

  .درصد همچنان گله را در حال توليد نگه ميدارند  10درصد توليد گله مولد به زير 

قابل ذكر است كه سالن هاي . تخم را انتظار داشت  45تا  30از هر پرنده ماده در يك دوره توليد ميتوان بين 

ند كه در زمانهاي خاموشي هيچ نوري از بيرون وارد سالن نشده و گله مولد مولد بايد به نحوي برنامه ريزي گرد
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البته ميتوان گله مولد را در فصول مناسب مانند . فقط در معرض نور كنترل شده داخل سالن قرار داشته باشد 

طول سال از  بهار و تابستان در داخل تور نگهداري نمود يا حتي براي پائين آوردن سطح سرمايه گذاري در تمام

  .تور به عنوان سالن مولد بهره برد كه در اين صورت تنها يك دوره تخمگذاري قابل انتظار است 

  

براي افزايش راندمان توليد از قفس نيز براي نگهداري گله مولد استفاده مي شود با اينحال استفاده از روش 

  .واد توليد تخمهاي بارور است ماحصل گله م. بستر اقتصادي ترين روش نگهداري گله مولد است 

هفته  4تخم هاي نطفه داري كه از سالن مولد جمع آوري مي گردند را ميتوان تا : دستگاه جوجه كشي - 2

تا  13شرايط مناسب براي نگهداري تخم ها حفظ دماي . ذخيره نمود و سپس در دستگاه جوجه كشي قرار داد 

در اين شرايط تخم ها قابليت جوجه درآوري خود را به خوبي . درصد است  70درجه سانتي گراد و رطوبت  15

  .حفظ خواهند نمود 

ستر بخشي از . است )  Hatcher(و هچر )  setter(دستگاه جوجه كشي شامل دو بخش با نامهاي ستر 

درجه به چپ چرخانده ميشوند تا از چسبندگي جنين  90درجه به راست و  90دستگاه است كه تخمها در آن 

  .واره تخم جلوگيري به عمل آيد به دي
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سيستم هاي . درصد تنظيم نمود  65درجه و رطوبت داخل آنرا بر روي  5/37دماي دستگاه ستر را بايد روي 

بار گردش  24بار تا حداكثر روزي  3اتوماتيك گردش تخم را ميتوان طوري تنظيم نمود كه از حداقل روزي 

  .داشته باشد 

روز و بدون گردش در دستگاه هچر ميمانند تا  3اه هچر است تخم ها به مدت قسمت ديگر جوجه كشي دستگ

در بسياري از موارد براي صرفه جويي در سرمايه گذاري براي هچ تخم ها را در . جوجه ها از تخم خارج شوند 

  .فضا هاي خالي ستر ميگذارندو عمالً دستگاه جوجه شي شامل يك كابين، بيشتر نمي باشد 

قلب مجتمع پرورشي بوده و رعايت شرايط ) كه دستگاه هاي جوجه كشي در آن قرار دارند ( كشي سالن جوجه 

الزمست در پايان هر روز پس از جمع اوري تخم ها، آنها را در . بهداشتي در آن از اهميت ويژه اي برخوردار است

نات ، گاز داده و ضد يا مخلوط فرمالين و پرمنگ) فرمالكس(يك محفظه دربسته توسط آجرهاي ضدعفوني 

 35گرم پرمنگنات با  20يا ( گرم آجر فرمالكس  2عفوني نمود براي اين منظور در يك محفظه يك متر مكعبي 

درجه از كولر  15تا دماي   براي خنك كردن تخم ها در زمان نگهداري. استفاده ميشود ) سي سي فرمالين 

  .گازي استفاده ميشود

ه مهمترين نكات در سالن پرورش حفظ فضاي كافي براي پرندگان است تراكم از جمل: سالن هاي پرورش  - 3

تهويه سالن ها از اهميت خاصي برخوردار است و . باال و شلوغي سبب بروز مشكالت مديريتي فراوان خواهد شد 
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گان قرار بايد تهويه كافي در سالن برقرار گرددبه نحوي كه هواي تازه و سالم در اختيار پرند   در تمام سنيبن

  . گيرد 

 30تا  25درجه رسانيد اگرچه عمدتا دماي سالن  37براي ورود جوجه يك روزه به سالن بايد دماي سالن را به 

 200به ازاء هر ( درجه گرم شده و براي گرم نمودن جوجه ها از لوازم حرارتي كانوني مانند المپ مادون قرمز 

در . درجه كاسته ميشود 37درجه از  5/1يجاً هفته اي استفاده ميشود سپس تدر) قطعه جوجه يك المپ 

كاهش دماي سالن و منابع حرارت بايد دقت كافي بكار رود زيرا كاهش ناگهاني درجه حرارت سبب مكيشود تا 

  .جوجه ها براي گرم شدن روي يكديگر جمع شده و سبب خفگي يكديگر شوند

با توجه به    .گرم آماده كشتار مي باشند  500تقريبي  ماه با وزن 4كبك ها پس از : بسته بندي و كشتار  - 4

هزينه باالي ساخت و تجهيز دستگاههاي كشتار و بسته بندي ، براي آغاز كار ، ميتوان كبك ها را در كشتارگاه 

  .صنعتي طيور كشتار و همانجا بسته بندي نمود

  :اطالعات علمي در مورد گله مولد

تخمگذاري لزوم برنامه ريزي براي دوره هاي بعدي تخمگذاري و اطالع از از جمله كارهاي مهم در آغاز دوره 

دوره تخمگذاري  5قابليت   گله مولد به طور متوسط. تعاريفي همچون صفر اقتصادي در توليد گله مولد است

اگرچه دقت . مفيد را داردكه پس از اولين دوره درصد توليد بهبود يافته و تقريبا تا پايان دوره پنجم ثابت ميماند

روزانه در تمام مراحل پرورش مهم است در مورد گله مولد نيز اين امر بعنوان   در ميزان دقيق مصرف آب و دان

شاخص بسيار خوبي در تعيين سالمت كاربرد دارد و قبل از بروز عالئم ظاهري در گله با كاهش مصرف آب يا 

  .دان ميتوان به بروز يك مشكل پي برد

د پرنگان مولد مقرون بصرفه ترين راه جايگزيني يا ورود فرزندان به گله مولد قبلي است كه در براي افزايش تعدا

يكم ، جفتگيري ميان نسل هاي بهم پيوسته سبب بروز پديده اي به نام :راه دو نكته را بايد دانست    اين

inbreeding   ه ارث رسيدن يا همخوني ميشود دوم ، تعداد كم تخمگذاري در كبك سبب كندي سرعت ب

به دليل طي پروسه هاي طوالني (صفات در كبك شده كه اين مساله ضمن ايجاد مشكل در امر اصالح نژاد 
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با اين همه بهترين راه توسعه . سرعت بروز مشكالت ناشي از همخوني در كبك را نيز كند نموده است) مدت 

ت اگرچه در صورت داشتن ارتباط با واحد گله مولد ، جايگزيني يا توسعه آنها توسط محصوالت خود واحد اس

  ).رعايت قرنطينه براي پرندگان جديدالورود الزاميست( هاي همكار ، برخي تبادالت نيز ميتواند مفيد باشد 

ميتوان با برنامه هاي ساده ، گزينش هاي ژنتيكي را در گله به اجرا گزارد و انتظار برخي بهبود هاي توليد مثلي 

انتخاب جوجه هايي براي جايگزيني در گله مولد ، بايد از تخم هاي قبل از رسيدن به پيك توليد براي . را داشت

اين پرندگان معموال قويتر ، سالمتر و مقاوم تر بوده و تخم بيشتري توليد مي كنند . اين انتخاب صورت گيرد 

( گله هاي كوچك . دخصوصا در گله هاي بزرگ اين روش مشكل همخوني را به ميزان زيادي كاهش ميده

نر جديد يا ماده جديد : دوره يكبار برنامه اي براي وارد نمودن مولد جديد  5بهتر است هر ) ماده  260كمتر از 

  .داشته باشند

 جدول پيشنهادي درصد پروتئين جيره

  كبك
  مولد  سه ماهگي  دوماهگي  يك ماهگي

28  25  22  20  

  

  :انتخاب مولد كبك

: براي ارزيابي يك گله مولد و يا هر رده سني كه به عنوان مولد نگهداري خواهد شد دو عنوان بايد كنترل شوند 

ارزيابي والديني كه نتاج آنها به عنوان مولد نگه داشته ميشوند شامل خصوصياتي همچون متوسط تعداد تخم 

و آنچه كه خود . ي همچون مايكوپالسماگذاري ، درصد هچ ، سالمت ظاهري و پاك بودن از بيماري هاي مسر

به عنوان مولد نگه انتخاب ميشود بايد ، در مورد پرندگان ،داراي سالمت ظاهري و شادابي ، جوجه هاي يكروزه 

جوجه هاي كوچكتر ، كم تحرك تر و ضعيف . بايد سرحال ، پرجنب و جوش و عاري از اختالالت ظاهري باشند

الالتي در پاها و گردن دارند را بايد جدا نمود و در مورد تخم اندازه يكنواخت انها تر را به اضافه آنهايي كه اخت
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تخم هاي بارور بايد يك اندازه بوده و حتي تخم هاي خيلي بزرگتر ، بيشتر معيوبند تا . مورد توجه قرار گيرد

گهداري و شرايط نگهداري بايد از مدت زمان ن. تخم ها بايد تميز بدون لكه هاي برجسته و خون باشند . مطلوب 

  .درصدي جوجه درآوري منتهي شود 100اختالل در ايندو ميتواند به كاهش . اطمينان حاصل نمود 

  :تغذيه

در . استفاده ميشود …براي تغذيه كبك ها از مواد اوليه اي همچون دانه ذرت،گندم،جو كنجاله سويا، كلزا و

مرغ استفاده ميشود با اين تفاوت كه باالنس پروتئين آن ساخت تركيب غذايي كبك ها از همان فرمول تغذيه 

 در اندازه هاي باالتري صورت ميگيرد

  .براي آغاز تغذيه در جوجه هاي يكروزه عقايد متفاوتي وجود دارد كه البته مبناي برخي نيز علمي است

شكر نيست معذالك آب  چنانچه فاصله دستگاه هچر با محل نگهداري جوجه ها كم باشد نيازي به استفاده از اب

در برخي .برخي نيز از تركيب آب و عسل براي روز اول استفاده ميكنند. شكرهمچنان كاربرد قابل توجهي دارد

جوجه .التين نيز ذكر شده كه قبل از تخليه جوجه هاي يكروزه در سالن ابتدا نوك آنها را در آب بزنيد منابع

ه عنوان منبع غذايي استفاده ميكنند لذا براي روز اول توصيه تا سه روز ب  كبك پس از تولد كيسه زرده را

  .استفاده شود ميشود كه تنها از ذرت بعنوان منبع غذايي

در ارتباط با فرمول غذايي جوجه ها عليرغم اينكه گفته شده جيره استارتر كبك بايد پروتئيني باال داشته 

   .ين نيز پاسخگوي نياز حيوان باشنددرصد پروتئ25جيره هايي با  به نظر ميرسد)درصد28(باشد

  )حداقل زمان در شرايط صنعتي ( محاسبه دوره هاي زماني در پرورش كبك

 :چنانچه جوجه يكروزه وارد سالن شده و نگهداري شود تا خود به توليد برسد

  ماه 5:دوره رشد از يكروزگي تا ورود به فاز خاموشي     -1

  ماه 2: دوره خاموشي    -2

  روز 20: پايان خاموشي تا شروع تخمگذاري     -3
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  روز 20تا  15:شروع تخمگذاري در گله تا رسيدن به سطح مناسب توليد    -4

  روز 24تا  23: دوره جوجه كشي    -5

  ماه 4:دوره پرورش كبك گوشتي از يكروزگي    -6

در اينجا مشخص ميشود كه . به اين ترتيب گزينه هاي موجود جهت ورود به پرورش كبك روشن تر ميشود

  .قرار ميگيرند 2و1، 5چهار مسير اصلي براي آغاز اينكار در دوره هاي

كه اين قيمت نزديك   از جمله نكات جالب در اين مبحث ، كاهش قيمت تخم نطفه دار در ماههاي اخير است

به قيمت تمام شده بوده و اين امكان را فراهم مياورد كه فقط با خريد تخم بارور، جوجه كبك را توليد نموده ، 

  .پرورش داده و كشتار نمود

  تاثير نور بر توليد

يت توليد توانايي مديريت نور در حقيقت امكان مدير. اساسا مديريت نور، وجه تمايز توليد صنعتي و سنتي است 

به عبارت ساده تر . و تنظيم توليد براي هر زمان در طول سال بوده و بسته به شرايط فارم ميتواند تغيير كند

اگرچه با توجه به . كبك در پاسخ به نور توليد تخم را آغاز نموده و به همين ترتيب توليد تخم را متوقف مينمايد

حفظ نموده است نور در سالن هاي گوشتي نيز نقش  اينكه كبك همچنان خصوصيات حيات وحش را در خود

 .موثري در باال بردن راندمان دارد

  سن مناسب

بر اساس مطالعات دكتر وودارد . تعيين سن مناسب براي آغاز تخمگذاري تنها در مورد نيمچه ها مصداق دارد

هفت  را انتظار داشت حدود حداقل سني كه بتوان تخمگذاري را در كبك القاء نموده و در مقابل حداكثر توليد

اگرچه در سنين پائين تر نيز امكان القاء تخمگذاري وجود دارد اما در اولين دوره توليد به سطح .ماهگي است

  .مورد انتظار دست نخواهيم يافت
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  )سيكل نوري(دوره هاي نوري

  :بطور كلي در هر سني كبك هاي مولد تحت تاثير يكي از اين شرايط نوري قرار دارند

به مدت هشت هفته از قرار هشت ساعت روشنايي و شانزده ساعت ) تو لك رفتن يا پر ريزي (دوره خاموشي  - 1

  .خاموشي در هر بيست و چهار ساعت

از قرار شانزده ساعت روشنايي و هشت ساعت تاريكي در روز كه ) پاسخ به نور تحريكي ( دوره روشنايي  - 2

فاوتي منجمله شرايط محيطي ، سن گلهو انتظار شما از درصد توليد البته مدت زمان اين دوره به شرايط مت

  .اين دوره كه همان دوره تخمگذاريست ميتواند از سه تا شش ماه باشد.بستگي دارد

  )ترتيب سيكل نوري:(جدول نوري

ترجيحا بهتر است پس از سه ماهگي به تريج گله با خاموشي (پرورش جوجه از يك روزگي تا پنج ماهگي - 1

  )نا شده تا بعد از پنج ماهگي وارد دوره خاموشي گرددآش

هشت ساعت روشنايي با شدت نور بسيار كم و شانزده (از پنج ماهگي تا هفت ماهگي در دوره خاموشي - 2

  )ساعت خاموشي مطلق

روز يك :مناسب ترين روش .نحوه نور دهي به سه روش تجربه شده است(آغاز نوردهي از انتهاي هفت ماهگي- 3

هي نيم ساعت افزايش نور به اضافه پنجاه درصد افزايش شدت نور سالن،روز دومنيم ساعت نور به اضافه نورد

مابقي شدت نور تا صد درصد ، روز سوم يك ساعت افزايش نور ،روز چهارم صفر ،روز پنجم دو ساعت افزايش 

  .)نورو منبعد روزي يك ساعت تا به شانزده ساعت روشنايي برسد

حله تخمگذاري حداكثر بيست و سه روز بعد گله تخمگذاري را آغاز نموده و از مرتبه دوم به بعد در اولين مر- 4

  .حداكثر پانزده روز بعد گله به تخم مي آيد

ساعات، روشنايي سالن كاهش مي  8به  16پس از جهار ماه تخمگذاري با روزي يك ساعت كاهش نور، از  - 5

  .يابند



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 54 صفحه

در فرايند ) به شكل اجمالي(هاي مرسوم  تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي -4

  توليد محصول

لذا بايستي سيستم نور . نظر به اين كه با توجه به توجيه اقتصادي، پرورش كبك به صورت صنعتي مد نظر است

مصنوعي ، خوراك فرمول شده و بستر را با مديريت صحيح به منظور شروع تخم گذاري و تداوم توليد تخم، 

  .كنترل نمود

طالعات باال مد نظر گرفته نشود هزينه هاي جبران ناپذيري به طرح وارد مي شود كه بعنوان مثال با مرگ اگر ا

جنين تخم ها هم هزينه مواد اوليه تلف مي شود هم كليه تجهيزات وهزينه هاي متحمل شده جهت عمليات 

  .جوجه كشي در دستگاه ها

توصيه شده مي تواند با روش موجود جوابگوي انتظارات پس مي توان گفت پرورش كبك با در نظر گرفتن موارد 

  سرمايه گذار باشد
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  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و سرمايه گذاري ثابت طرح - 5

با توجه به ظرفيت واحدهاي توليد در چند سال اخير براي محصول مي توان تصميم گرفت كه ميزان حداقل 

تن در سال مي  100ميانگين ظرفيت واحدهاي در حال توليد تقريباً برابر با . ظرفيت اقتصادي چه مقدار باشد

  .باشد

  

  بررسي حجم سرمايه گذاري مورد نياز 1- 5

 كه صنعتي ميگردد واحد يك ايجاد صرف كه است هايي هزينه بر مشتمل طرح ثابت سرمايه گذاري هاي هزينه

 :از عبارتند

 زمين  

 سازي محوطه  

 واداري توليدي ساختمانهاي  

 تجهيزات و ماشين آالت  

 عمومي تاسيسات  

 اداري تجهيزات و اثاثيه  

 كارگاهي برون /درون نقل و حمل ماشين آالت  

 بهره برداري از قبل هزينه هاي  

 نشده پيش بيني هاي هزينه  
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 ارائه ادامه در تفصيل به موجود اعداد و است شده گنجانده ذيل جدول در طرح اين فوق الذكر هاي هزينه

  :ميگردد

  جدول هزينه هاي ثابت

 )ميليون ريال(مبلغ شرح

 1800 زمين

 117 ساختمان

 5160 محوطه سازي

 1938 ماشين آالت و تجهيزات

 1154 تاسيسات

 59 وسايل حمل و نقل

 488 اثاثه اداري

 15 درصد پيش بيني نشده 5

 11699 جمع كل هزينه هاي سرمايه اي

 125  برداري هزينه هاي قبل از بهره

 11824  جمع كل سرمايه ثابت طرح
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  زمين. 1- 1- 5

 )ميليون ريال(قيمت كل   )ريال(قيمت واحد   )متر مربع(مساحت   شرح

  1800  600000  3000  زمين

  

  

 

  محوطه سازي. 2- 1- 5

  جدول هزينه هاي محوطه سازي

 واحد مقدار كار شرح كار
قيمت واحد 

 )ريال(

كل هزينه 

 )ميليون ريال(

خاكبرداري در زمين سخت با بلدوزر و حمل 

متري 20تا   
 30 20000 مترمكعب 1500

خاكبرداري در زمين نرم با بلدوزر و حمل تا 

متري 20  
 7 14000 مترمكعب 500

 5000022.5 مترمكعب450 كرسي چيني

 10خاكريزي وحمل خاك در محل از فاصله 

 كيلومتري حهت كرسي چيني
 4 8000 مترمكعب 500

ماسه بادي و تهيه آن در محل جهت 

 خاكريزي
 10 5000 مترمكعب 2000

 800016 مترمكعب2000 پخش و تسطيح ماسه و خاك در محل
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رگالژ و پروفيله كردن سطح تراشه هاي 

 زميني
 3 3000 مترمكعب 1000

 13000015.60 مترمكعب120 شن ريزي محوطه

 500003.5 متر مربع 70 فضاي سبز و روشنايي

  117.18 جمع كل
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  ساختمان. 3- 1- 5

  جدول هزينه هاي ساختمان سازي

 نوع ساختمان شرح
 مساحت

 )متر مربع(

 قيمت واحد

 )ريال(

 كل هزينه

 )ميليون ريال(

 428.4 3060000 140 سوله فلزي سالن جوجه كشي

 795.6 3060000 260 سوله فلزي سالن هاي كبك مادر

 918 3060000 300 سوله فلزي جوجهسالن پرورش 

 612 3060000 200 سوله فلزي سالن پرورش نيمچه

 765 3060000 250 سوله فلزي سالن پرورش كبك گوشتي

 214.2 3060000 70 سوله فلزي سالن كشتار

 91.8 3060000 30 سوله فلزي سالن بسته بندي

 91.8 3060000 30 سوله فلزي تونل انجماد و سردخانه

 122.4 3060000 40 سوله فلزي محل دپوي كود

 45.9 3060000 15 سوله فلزي موتور خانه

 25 1000000 25 استخر حوضچه ضد عفوني

 918 3060000 300 سوله فلزي انبارها

 132 1200000 110 نيم طبقه ساختمان اداري و مديريت

  1770 جمع  ساختمان
 

5160.1  
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  ماشين آالت و تجهيزات. 4- 1- 5

  جدول هزينه هاي ماشين آالت و تجهيزات آزمايشگاه

يف
رد

 

 تعداد نام ماشين آالت  و  تجهيزات و  مشخصات فني
قيمت واحد 

 )ميليون ريال(

 قيمت كل

 )ميليون ريال(

 187 187 1 قفس پرورش جوجه كبك 1

 248 124 2 قفس پرورش نيمچه كبك 2

 450 150 3 قفس پرورش كبك گوشتي 3

و هچردستگاه ستر  4  1 450 450 

 36 36 1 شانها وراكهاي انتقال تخم  5

 100 100 1 آسياب و ميكسر سه تني  6

 18 9 2 دستگاه پركن  7

 50 50 1 دستگاه سلفون و بسته بندي  8

 16 16 1 شعله افكن و سمپاش 9

 27 27 1 آبخوري 10

 30 30 1 دانخوري 11

 300 300 1 تجهيزات كشتارگاهي 12

كوره الشه سوزتجهيزات   13  1 20 20 

 6 6 1 قفسهاي حمل كبك و جوجه  14

  1938 جمع كل ماشين آالت مورد نياز
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  تاسيسات. 5- 1- 5

  جدول هزينه هاي تاسيسات

 مشخصات فني عنوان

 قيمت

 )ميليون ريال(

 300 كيلو وات 750 انشعاب  برق

 انتفاع برق
 

15 

 تابلوبرق و ترانس و  خريد كابل مربوط
 

10 

 انشعاب آب
 

25 

 100 در داخل كارخانهشبكه انتقال و توزيع آب و انتقال فاضالب

 5 خط 3 حق انتفاع  و انشعاب تلفن و مخابرات

 30 ليتري 10000 مخرن آب

 40 عدد 20كيلويي  50 كپسولهاي گاز

 40 كولر و بخاري صنعتي تاسيسات گرمايشي و سرمايشي

 12 كپسول اطفا حريق 10 اطفا حريق

  577 جمع كل
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  وسايل حمل و نقل. 6- 1- 5

  جدول هزينه هاي وسايل حمل و نقل

 شرح وسايل
كشور 

 سازنده
 تعداد

قيمت واحد 

 )ميليون ريال(

 قيمت كل

 )ميليون ريال(

 280 140 2 ايران زامياد انژكتوري

 120 120 1 ايران خودرو سواري

 450 450 1 ايران خاور قفس دار

  جمع كل
 

850  

 

  لوازم اداراي. 7- 1- 5

  جدول هزينه هاي اثاثه اداري

 )ميليون ريال(هزينه  شرح

 15ميز، كمد ، فايل و صندلي

سري 3كامپيوتر و لوازم جانبي   19 

 15يخچال و ساير لوازم آشپزخانه

سري 2دستگاه تلفن و فكس و پرينتر   10

 59 جمع
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  هزينه هاي قبل از بهره برداري. 8- 1- 5

  هزينه هاي قبل از بهره برداريجدول 

 )ميليون ريال(مبلغ شرح

هزينه هاي تهيه طرح، مشاوره،اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي 

 بانكي
10 

 15 )كل حقوق ساالنه% 2(هزينه آموزش پرسنل

 110 هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي

 135 جمع كل
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ضريب تبديل يعني ميزان داني كه مصرف . براورد هزينه دان مهمترين مساله دانستن ضريب تبديل است براي 

به صورت تئوري با مصرف هفت كيلو دان يك كيلو گوشت كبك توليد . ميشود تا يك كيلو گوشت توليد گردد 

تعويض به موقع دانخوري ها بر . ميگردد كه در عمل از پنج تا بيست درصد دور ريز دان را نيز بايد به آن افزود 

  اساس سن و استفاده از لبه هاي يك سانتي متري دو نكته موثر در كاهش پرت دان هستند
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 جدول  مواد اوليه عمده مورد نياز

يف
رد

 

 نام مواد اوليه
مصرف 

 ساليانه
 واحد

قيمت 

واحد    

 )ريال(

قيمت كل

ميليون (

 )ريال

محل تامين

 تن در سال گوشت كبك 100  نياز جهت توليدمواد اوليه عمده مورد 

 داخلي 4300 3010 تن 700 دان 1

2 
 بسته بندي

 

 داخلي 2100 2 تن 1

 جمع كل هزينه هاي مواد اوليه عمده

 

3012  
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 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  -7

  :ضروري است براي پيشنهاد مناطق مناسب در جهت اجراي هر طرح توجه به نكات و موارد زير

 دسترسي به تامين مواد اوليه از لحاظ جغرافيايي و ارتباطي 

 دسترسي به بازارهاي فروش داخلي و خارجي 

  و ) زميني، هوايي و دريايي(امكانات زير بنايي مناسب اعم از مهيا بودن بسترهاي انرژي، راههاي ارتباطي

 مخابراتي

 كشور حمايتهاي دولتي و معافيتهاي گمركي در مناطق خاص 

  

 مواد گرفتن ماهيت نظر سازمان جهاد كشاورزي ومحيط زيست در هاي آمارنامه در موجود اطالعات اساس بر

 شرقي، استانهاي آذربايجان اوليه مواد تامين منابع نزديكي در توليدي واحد استقرار اهميت و مصرفي اوليه

به  فارس و رضوي، خراسان شمالي، خراسان گلستان، كردستان، مازندران، گيالن، اردبيل، غربي، آذربايجان

  .ميشوند پيشنهاد مناسب مناطق عنوان

  

  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال  -8

 امر اين سوم جهان كشورهاي در. است توليد هاي هزينه بخش مهمترين جمله از دستمزد و حقوق هاي هزينه

 نيروي. است پايين بسيار يافته توسعه هاي كشور خالف بر انساني نيروي هزينه كه باشد مي كننده توليد نفع به

 خود ويژه جايگاه تا اما گرفته قرار توجه مورد دولتي سياستهاي و قوانين از بندهايي در آواخر اين در انساني

 دستمزد و حقوق ساليانه هاي هزينه شده اشاره به قصد اينجا در موردي بيشترين. دارد طوالني بس اي فاصله

 8 شيفت دو در انساني نيروي نفر 15 تعداد و است شده گرفته نظر در سال در ماه 16.74 اساس بر كه است

  .مالحظه است جهت مهم، شده برآورد نكات از كاري مفيد روز 270 در ساعته
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  جدول  حقوق و دستمزد

 نيروي انساني رديف
تخصص و 

 تحصيالت
 تعداد

متوسط حقوق 

 )ريال(ماهيانه 

 حقوق ساليانه

 )ميليون ريال(

كادر اداري

 70.00 5000000 1 تجربه مرتبط مديريت 1

 51.80 3700000 1 كارشناس مسول اداري و حسابدار 2

 42.00 3000000 1 باسواد نگهبان و خدمات 3

 كادر توليد

 كارشناس توليد 1
كارشناس صنايع 

 غذايي
1 4000000 56.00 

 147.00 3500000 3 ديپلم و پايينتر كارگر ماهر 2

 210.00 3000000 5 ديپلم و پايينتر كارگر غير ماهر 3

 576.80 ماه در سال 14جمع حقوق و دستمزد ساليانه كاركنان بر اساس 

 5.11 درصد حق بيمه كاركنان 23

 6.60 )هزار ريال 600هر نفر ( هزينه رفت وآمد كاركنان

 3.30 )ريالهزار  300هر نفر (هزينه لباس كار پرسنل توليد

 11 )ر.م(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه 
 

739.65 
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  بررسي وضعيت انرژي و امكانات مخابراتي و ارتباطي مورد نياز -9

  :بررسي هزينه هاي انرژي شامل آب، برق و سوخت مورد نياز كارخانه طبق روند زير خواهد بود

 :آب مورد نياز

 در بخش پرورش و ماشين آالت: 

متر مكعب  100مصرفي براي فرايند محصوالت، شستشوي ماشين آالت و تقريباً برابر ب آميزان 

متر  27000در روز خواهد بود كه ميزان آن در اينجا با توجه به ميزان روزهاي كاري در سال 

  .مكعب خواهد بود

 

 آبپاشي فضاي سبز: 

خواهد بود و كل زمين درصد كل زمين 15با توجه به اينكه ميزان متراژ فضاي سبز كه تقريباً 

مربوط يك واحد توليدي انواع شكالت است پس زمين درخواستي حداقل بايد به ميزان يك هزار 

مترمكعب در روز  0015/0متر مربع مي باشد و استاندارد  150مترمربع بوده كه فضاي سبز آن 

محاسبه مي كه ساليانه اين چنين . ميزان مصرف آب براي مصارف محوطه و فضاي سبز مي باشد

  :شود

  ميزان آب مصرفي براي فضاي سبز=  0015/0*150*270= مترمكعب در سال  61

  درصد موارد فوق كه در كل طبق جدول زير تعيين مي 5ساير موارد پيش بيني نشده برابر با

 :گردد
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  ميزان برآورد آب مصرفي ساليانه طرح

ميزان مصرف  بخش مورد نياز رديف

 )مترمكعب(

 27000 ماشين آالت پرورش و 1

  61  فضاي سبز  2

  1353  )موارد فوق% 5(پيش بيني نشده   3

  28414  جمع كل آب مورد نياز

  2000  )ريال(قيمت واحد 

  56.82  )ريال.م(قيمت كل 
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  :ساير هرينه هاي انرژي به صورت جدول در زير آمده است

  جدول  هزينه هاي انرژي ساليانه طرح

 واحد شرح
 مصرف

 روزانه

 مصرف

 ساالنه

 قيمت واحد

 )ريال(

كل هزينه 

 )ميليون ريال(

 56.82 2000 28414 105 متر مكعب آب مصرفي

 680.4 450 1512000 700 كيلو وات برق مصرفي

 27.00 200 135000 500 متر مكعب گاز

 81.00 500 162000 600 ليتر گازوييل

 6.08 1500 4050 15 ليتر بنزين

 264.5 جمع كل

  

در بحث ارتباطات جغرافيايي با توجه به استانهاي پيشنهادي مي توان توان بالقوه منطقه غرب كشور را براي 

با توجه به آمار واردات و صادرات كشورهاي همسايه كه در . صادرات از طريق زميني و هوايي مورد توجه قرار داد

دل كاال را به خود اختصاص داده است كه روند به آن پرداخته شد كشور عراق بيشترين ميزان سهم تبا 2بخش 

گرچه هم اكنون زيرساختهاي امكان تبادل زميني و هوايي ضعف دارد . رو به رشد آن نيز براي قابل توجه است

  .اما سياستهاي دولت مبني بر رشد آن در استراتژيهاي كلي كشور نويد آينده اي روشن را مي دهد

نه هاي انتفاع و انشعاب تلفن و سيستمهاي شبكه اي كامپيوتري خواهد بود هزينه هاي ارتباطي طرح شامل هزي

در صنعت كشور الزم است در شهركهاي صنعتي كشور  ITبا توجه به اهميت تبادل اطالعات و كاربرد 

زيرساختهايي در جهت بنياد شبكه اينترنت با هدف يكپارچگي تبادل اطالعات درون و برون سازماني پايه 

آنچه امروزه در كشورهاي صنعتي اتفاق افتاده است اتحاد و يكپارچگي اطالعات . روع به احداث شودگذاري و ش
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و وضوح و رواني تبادل آن در تمامي زنجيره و شبكه توليدي آنها است كه اميد است مورد توجه مسووالن 

  .محترم قرار گيرد

  .در زير به برخي هزينه هاي ارتباطي مورد نياز خواهيم پرداخت

  

  جدول  امكانات ارتباطي و مخابراتي مورد نياز

 )ميليون ريال(قيمت  مشخصات فني عنوان

 15 خط 5 انشعاب و انتفاع تلفن

دستگاههاي تلفن، فكس و 

    سنترال و سيم كشي داخلي
50  

 امكانات و تجهيزات شبكه
شبكه داخلي كارخانه و 

 كامپيوترهاي مربوط
100 

 امكانات اينترنت پرسرعت
حق اشتراك و مودم بيسيم 

ADSL  وياWimax 
20 

  ساير تجهيزات ارتباطاتي
 

20  

  205  جمع هزينه هاي ارتباطي و مخابراتي

  

  

  

  

  



 

 

  سنجي مقدماتي مطالعات امكان
  ADONIS  پرورش وبسته بندي كبك

 71 صفحه

  وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني -10

هزار ميليارد ريال  13با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها : دام گفت معاون وزير جهاد كشاورزي در امور

اجراي  قالب بسته هاي حمايتي به بخش دام و طيور اختصاص يافت،اين رقم طي پنج سال به منظور اعتبار در

 .شد طرحهاي بهينه سازي مصرف سوخت واحدهاي توليدي دام و طيور هزينه خواهد

 به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت ، سعادت اهللا عباسي، معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام ،در گردهمايي

اين رقم طي پنج سال به منظور اجراي طرحهاي بهينه : تشكلهاي بخش كشاورزي خراسان شمالي اظهار داشت

  .سازي مصرف سوخت واحدهاي توليدي دام و طيور هزينه خواهد شد

راسي مصوب شده  20هزار واحد گاوداري باالي  10واحد مرغداري و  500هزار و  17اين اعتبار براي : وي افزود

  .است

از مجموع اين تعداد دو هزار : هزار واحد ذكر كرد و افزود 20ن مسوول تعداد واحدهاي مرغداري كشور را اي

درصد  20درصد بهينه سازي كرده اند كه حدود  90واحد مرغداري تخمگذار و گوشتي در مصرف سوخت تا 

  .مرغداريها را دربرمي گيرند

طرح ديگر با هدف كاهش هزينه ها و افزايش توليد در امور دام معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اجراي دو 

ميليون ريال از  300ميليون ريال و گاوداريها تا  550در اين قالب واحدهاي مرغداري مي توانند تا سقف : گفت

  .اعتبارات ويژه با بازپرداخت پنجساله استفاده كنند

رصد از اعتبار مورد نياز خود را در قالب تسهيالت از د 30همچنين توليدكنندگان مي توانند تا : عباسي افزود

  .صندوق حمايت از سرمايه گذاران دريافت كنند

در : وي با بيا اينكه از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ميزان ميزان جوجه ريزي كاهش نداشته گفت

ميليون قطعه رسيده  89يماه امسال به ميليون جوجه يكروزه توليد شده بود كه اين رقم در د 83ديماه پارسال 

  .است
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دولت تصويب : معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام به اقدامات حمايتي دولت از اين بخش اشاره كرد و گفت

 .هزار تن جو با قيمت مصوب در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد 400كرد كه يك ميليون تن گندم و نيز 

 

  

جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي تجزيه و تحليل و ارايه  -11

  جديد

با توجه به اميد واري و اهميت دادن دولت به رشد صنعت دامپروري مخصوصاً در بخش طيور و پتانسيل باالي 

اين طرح براي استفاده بيشتر مردم از ميوه جات در سبد غذايي انان اين محصول مي تواند جايگاه ويژه و 

تنها بحث استراتژيك اين محصول كبفيت و ماندگاري . چند سال آينده در كشور داشته باشدمنحصربفردي تا 

  :آن است كه وابسته به عوامل متعددي خواهد بود از جمله

 در دسترس قرارگرفتن محصول با توجه به عمر كم ميوه هاي استفاده شده  

 حمل و نقل با برنامه ريزي و سريع  

 واد درون كارخانه اي و برون كارخانه ايمديريت لجستيك قوي در جريان م  

دليل پيشنهاد اين استراتژي دسترسي به مواد اوليه و وجود بازار . استفاده از توليد ناب در استراتژي توليد 

گوشت در سرتاسر ايران به صورت چهارفصل و با تكيه بر منطقه آب و هوايي كشور كه مي توان با فراهم نمودن 

ي واقعي همواره سطح موجودي را در حدي نگه داشت كه محصول نهايي انبار نشده و بازار محصول و تقاضا

  .زيرا اين محصوالت بسيار سريع خاصيت غذايي خود را از دست مي دهند. ريسك كنترل و تامين بحراني نشوند
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