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مهندسی کشاورزی )گرایش علوم دامی(آزمون سوم )دوره پنجم(

سؤاالت آزمون ادواری

حالت  برای  نسبی  رطوبت  و  حرارت  درجه  متوسط   .1
مطلوب محل استقرار  دام کوچک به ترتیب از راست به 

چپ عبارتند از :
الف(10 - 15    ،50 درصد               ب( 13-15 ، 45 درصد 
ج( 13- 15       ،60 درصد                  د(  20-15   ،60 درصد  

2 .حداقل مقدار ADF  مورد نیاز  برای گاوشیرده چقدر 
است ؟

الف( 18تا 19 درصد                      ب( 17 تا18 درصد 
ج( 19تا20    درصد                       د( 17 تا19 درصد

 3. تلیسه های جوان نیازهای ویژه ای برای رشد دارند. 
برای  و  .....درصد  ساله  تلیسه 2  در  رشد  ایجاد  برای  بنابراین 
تلیسه  های 3 ساله ..... درصد از مواد غذایی بیشتر از تعداد مورد 

نیاز برای نگهداری منظور  می گردد.
الف ( 10-20                       ب( 15-20                 

ج( 15-20                          د( 10-20

در  صفت  یک  وراثت پذیری  ضریب  که   صورتی  در   .4
گوسفند h 2= 0/25 و  متوسط برتری والدین انتخاب شده 
0/38کیلوگرم باشد مقدار اصالح درنسل اول  چند گرم 

است؟
الف ( 100       ب( 110                ج( 105                   د( 95

5. گوسفند با  نژادهای با پشم نسبتاً ظریف را نام ببرید؟
الف( سات دان، سافوک                     ب( سافوک، رامبوید 

ج( رامبوید، دورست هورن                 د( سات دان، مرینوس   

6. بیماری .................. در گاوهای شیرده با عالئم مسمومیت 
آبستنی در میش های دو قلو یا چندزا در ................ آبستن 

رخ می دهد مشابهت دارد .
الف( تب شیر ، اوایل                   ب( کتوز ، اوایل
ج( تب شیر، اواخر               د( کتوز ، اواخر

 
7. کدامیک از نژادهای گوساله زیر دیرتر بالغ می شود و 

کدامیک باالترین درصد چربی شیر را دارد ؟
ایرشایر                جرزی-  ب(  الف( ایرشایر- جرزی             
ج( مرغز -  هلشتاین                         د( هلشتاین- جرزی   

  
8. در گوسفند  و بز به ترتیب از چپ  به راست چند جفت 

کروموزوم وجود دارد ؟ 
الف ( 30   و  27                             ب( 26 و 30          
ج( 30   و  26                      د( 27  و 30         

      
 9. در بیماری   کتوز نوع 2  در گاو مقدار گلوگز خون.......... 

...و انسولین خون............. می باشد ؟
الف ( کم ، زیاد                        ب( کم ، کم              

قابل توجه دانش آموختگان رشته علوم دامی 
به دانش آموختگان رشته علوم دامی دارد، براساس مصوبه  ادواری )دوره پنجم( که اختصاص  سواالت سومین آزمون 
مورخ اول آبان ماه 1382 شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص 
آزمون ادواری سازمان )آزمون مطرح در آیین نامه رتبه بندی اعضای سازمان(، با توجه به هدف آزمون که تشویق اعضاء 
به مطالعه و افزایش اطالعات علمی و فنی مرتبط با تخصص و شغل آنان می باشد، صورت گرفته و در اجرای آن نتایج، 

نظرخواهی ها و مطالعات انجام شده در دوره های قبلی منظور گردیده است. 
مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  را  سؤاالت  نامه  پاسخ  دارند  فرصت  آزمون  در  کنندگان  شرکت  و  محترم  اعضای 

1394/01/31 به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه ارسال نمایند.
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ج( زیاد ، زیاد                         د( زیاد ، کم               

زیر  هورمون های  از  کدامیک  افزایش  صورت  در   .  10
سیستم ایمنی گاو در هنگام زایش کاهش می یابد ؟

الف ( پروژسترون وپروالکتین      
ب( پروژسترون و استروژن  

ج( پروالکتین وکورتیزول                         
 د( کورتیزول واستروژن       

               
میزان  بر  را  تأثیر  بیشترین  زیر  موارد  از  کدامیک   .11  

جریان شیر از پستان دارد ؟
الف(  نسبت پل ساتور                 ب( خال 

 ج( الف و ب                             د( میزان پل ساتور     
                           

دیده  بیوتین  کمبود  عالئم   ............... جیره های  در   .12
می شود اما FLKS  بیشتر در جیره های .............  معمول 

است.
الف ( کم چربی – کربوهیدرات زیاد                     

ب( کم چربی – پرچربی با کربوهیدرات زیاد  
ج( پرچربی   -  کربوهیدرات کم                         

د( پرچربی – کم چربی با کربوهیدرات زیاد 

)برای   log  100)H+0.57-1.7w)0.37( ذیل  13.فرمول 
سنجش کیفیت کدام بخش از تخم مرغ مورد استفاده 

قرار می گیرد؟ 
الف( پوسته و زرده                      ب( زرده و پوسته             

ج( سفیده و زرده                    د( سفیده 

14. میزان کلسیم و  پروتئین جیره مرغان تخمگذار )تیپ 
)NRC(مطابق  جدول احتیاجات غذایی طیور )لکهورن

آمریکا چه مقدار است؟
الف( 4/3  -   16  درصد       ب(4/3 -  14/5 درصد 

ج( 3/4گرم-   16 درصد       د(3/4 گرم- 14/5 درصد

15. کاهش کدام عناصر معدنی سبب از بین رفتن جعد و 
رنگ پشم در گوسفند می گردد ؟

الف ( مس -منگنز                      ب( مس                   
ج(منگنز                        د( روی- مس

16. در .........گاو دیرتر به اوج شیر دهی می رسد.
لف( زایش دوم                 ب( زایش چهارم              

ج( زایش سوم                  د( زایش اول 

برای  معموالً  نیوکاسل  واکسن  مصرف  روش  کدام   .17
جوجه های سنین باالتر استفاده می شود ؟

الف( تزریقی                    ب( قطره چشمی                
ج( آشامیدنی                       د( تزریقی -اسپری  

18. افزایش مصرف افزودنی های کنستانتره در جیره گاو 
به  پروپیونات  نسبت  و   شده  چربی   .................... سبب 

استات .............. می یابد .
  الف( افزایش، کاهش                  ب( افزایش، افزایش 

ج( کاهش،  آفزایش                     د( کاهش، کاهش                 
        

19. بیماری پلیو اسنفالوماالشیا در گاو در اثر کدام یک از 
موارد زیر است؟

الف(کمبود  B1 و زیادی گوگرد                  ب( کمبود B2 و کمبود گوگرد                 
ج(کمبودB1 و کمبود گوگرد                     د( کمبود B2 و زیادی گوگرد 

زیر  گازهای  از  به کدامیک  پرندگان نسبت   20. تحمل 
کمتر می باشد ؟

الف ( آمونیاک             ب( گوگرد            
ج( سولفید هیدورژن                    د( دی اکسید کربن      

     
21. هورمون محرک تولید ABP  را نام بریدپ؟

              DCP )ب                      FSH )الف
ج( LH -5                                د( استرادیول-الو

22. مقدار متناسب جیره جوجه های گوشتی در حدود 
چند درصد نمک را شامل می گردد؟ 

ب( 0/9 تا 1    الف(0/9-0/4  
د( 0/25 تا 0/5 ج3( 0/15 تا 0/5  

23. میزان احتیاج ویتامین های A و D به ترتیب در طیور 
تخمی در مرحله 14 تا 20 هفتگی چه مقدار است؟
الف(15000-200       ب( 40000 تا 500 

ج( 1500 تا 500       د( 4000 تا 200
24. محدودیت غذایی برای مرغ های  مادر گوشتی از چه 
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زمانی شروع می گردد   ؟
الف( شروع تخمگذاری                 ب( 10 هفتگی          

ج( 6-14 هفتگی                        د( 6-4 هفتگی      

25 . به چه دلیل مرغ های مادر را  برای سال دوم تولید 
نگهداری  نمی کنند؟

الف( کاهش کیفیت تخم مرغ، کاهش تولید وکاهش باروری و جوجه دهی 
ب( کاهش سرعت رشد، باروری و جوجه دهی و کیفیت تخم مرغ  

ج( فقط کاهش تولید تخم مرغ و باروری 
د( کاهش سرعت رشد، باروری و جوجه دهی

26. برای تنظیم انرژی موجود در جیره غذایی گاوهای 
شیری بیشتر کدام انرژی مورد نظر است؟ 

  M.E )ب        D.E- N.E )الف
 N.E -L.E )د        N.E )ج

27. میزان احتیاج ویتامین های K و  E به ترتیب در طیور 
تخمی در مرحله تخمگذاری مطابق  جدول احتیاجات 

غذایی طیور)NRC(چه مقدار است؟
ب( 5 تا 0/5   الف(5-0/5  

د( 0/05 تا 5 ج( 0/55تا 5  

28.در سال اول بلدرچین توانایی تولید چند تخم را  دارا 
می باشد؟ 

ب( 206   الف( 260   
د( 216 ج( 160   

29. مقدار چربی توصیه شده روزانه گاوهای شیری  چند 
گرم می باشد؟ 

ب( 250 گرم    الف( 700 گرم   
د( 350 گرم ج( 300 گرم   

30.انواع بیماری های شایع بلدرچین کدام نیست؟
الف( مارک، نیوکاسل  

ب( کوکسیدیوز، آبله    
     Cryptosporidium - ج( ورم روده ای قرحه ای

د( آفالتوکسین

31. به چه دلیل نباید در سن زیر 20 هفتگی نیمچه های 

تخم گذار به حد بلوغ برسند؟
 الف ( تولید تخم مرغ های ریز و کم شدن دوره تخم گذاری 

ب( متوقف شدن تخم گذاری بالفاصله بعداز حد اکثر شدن  تولید 
ج( کم شدن دوره تخم گذاری

د( باالرفتن آمار تلقات    
                      

32. مصرف روزانه انرژی متابولیسمی به ازاء هر واحد وزن  
با باالرفتن سن حیوان...............  

الف ( کم می شود                         ب( زیاد می شود                   
ج( شاید افزایش یا کاهش یابد.        د( فاقد تغییر است.     

                 
برای  استخوان ها  کدام  فواصل  گیری  اندازه  از   .33
تشخیص مرغ های در حال تخم گذاری استفاده می شود ؟

الف( ران نسبت به استخوان سینه                          
ب( سینه و  ستون فقرات 

ج(استخوان های  لگن نسبت به هم ونسبت به استخوان سینه 
د( استخوان های لگن نسبت به هم ونسبت به استخوان های دنده 

34.  جهت تامین احتیاجات غذایی گاو در کدام زمان با 
مشکالت بیشتری مواجه هستیم؟

ب( 4 ماه پس از زایمان      الف( 2 ماه پس از زایمان  
ج( پس از خشک کردن شیر         د( 2 ماه قبل از زایمان   

35. مقدار ماده  خشک جیره غذایی حداقل چند درصد 
وزن گاو باید باشد؟ 

الف( 2/4           ب( 2/35            
ج( 1/15       د(  1/35                   

   
36- کدام یک از ویتامین های ذیل در تخم بلدرچین 

دیده نمی شود؟
C )د               K )ج     A. D)ب        A,C)الف

37 – در صورت  افزودن چربی به جیره گاو شیرده کدام 
یک از عنا صر بایستی در جیره افزایش یابد؟ 

   C )ب        Zn ، K )الف
 Ca )د                 Zn،  Mn )ج

38- در صورت خوردن اوره  توسط  حیوانی، جهت رفع  
مسمومیت. استفاده از کدام ماده جهت درمان  مناسب تر 
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می باشد؟ 
الف1( مواد اسیدی       ب( فرمیک  

ج( عناصر قلیایی        د( آب آهک

39- فاصله رکوردگیری شیر در گاوداری به طور متوسط 
چند ماه است؟ 

الف( 2       ب( 2/5      ج( 1/5         د( 1

40- میزان درصد مناسب روغن ماهی برای  طیور چه 
میزان مناسب است؟ 

د( 3/5 الف( 2/5         ب( 7      ج( 6/5  

41- جهت  محافظت غالت در انبار استفاده از کدام  اسید 
معدنی مناسب تر است؟ 

الف( فرمیک       ب( اسیدکلریدریک 
ج( اسید سولفوریک        د(موارد 1 و 2 

کردن  انبار  هنگام  علوفه  رطوبت  درصد  بهترین   -42
حدود چند درصد می باشد؟ 

د( 15 الف( 10        ب( 5       ج( 25 

43- حداکثر درصد سبوس برنج در جیره جوجه های 
جوان )3-0 هفته( برابر کدام است؟ 

د( 0 الف( 8         ب( 10       ج( 12  

از  که   ......................... هورمون  اثر  در  کرچی   -44
....................... ترشح می شود؟ 

الف( پروالکتین - هیپوفیز                  
ب( استروژن - تخمدان

ج( پروالکتینـ  تخمدان    
د( استروژنـ  فولیکول ها 

غیر  تغذیه  در  عنصر  کدام  معدنی  حالت  مصرف   45
نشخوارکنندگان اهمیتی ندارد؟ 

الف( سدیم        ب( فسفر      ج( گوگرد    د(موارد 1و2
 

46- حداکثر درصد کنجاله پنبه دانه در جیره جوجه  های 
جوان )3-0 هفته( چقدر است؟ 

ب( 5/2       ج( 2/5      د( 20  الف( 21/5   

47- آسیاب غالت برای طیور نسبت به نشخوارکنندگان باید:
الف( نرم باشد   

ب( فقط پوسته شکسته شود     
ج( زبرتر باشد 
د( هیچکدام

48- افزودن جوش شیرین )بی کربنات سدیم( به کدام 
جیره زیر ارجحیت دارد؟ 

الف( جیره های پر کنستانتره                                 
ب( جیره های بسیار علوفه ای    
ج( جیره های حاوی ذرت سیلو شده   

د( هر 3 مورد

49- یک مرغ تخمگذار با وزن متوسط برای تولید تخم 
مرغ روزانه چقدر پروتئین نیاز دارد؟ 

الف( 18-17 گرم        ب( 15-14 گرم   
ج( 20-22 گرم        د( 24 گرم 

50- در کدام مرحله از دوره شیردهی گاو شیرده، معموالً 
الیاف خام جیره پایین تر است؟ 

الف( قبل از اوج شیردهی              ب( اوج شیردهی    
ج( آخر دوره شیردهی                 د( خشکی گاو        

51- لینامارین درکدام یک از کنجاله های زیر وجود دارد؟ 
الف( بذر پنبه دانه        ب( سویا  

ج( موارد1و2       د( بذر کتان 

52- به چه علت مصرف دانه سویای خام در دام های  تک 
معده ای ها استفاده نمی گردد؟ 

الف( گاسیپول زیاد   ب( وجود آنتی تریپسین 
د( ساپونین ج(اوره           

53- کدام چربی در جیره گاوهای شیری مورد استفاده 
بیشتر قرار می گیرد؟ 

ب( اشباع و غیر اشباع   الف( حفاظت شده   
د( اشباع ج( غیر اشباع               

زیر  خوراکی  مواد  از  یک  کدام  در  تیامیناز  آنزیم   -54
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وجود دارد؟ 
ب( پودر خون      الف( پودر گوشت    

د( پودر ماهی  ج(شیر        

55- کانیبالیسم در طیور نشانه کمبود کدام فاکتور است؟ 
   DCP )ب الف( سدیم   

د( کلر ج( اوره   
56- زمان خارج کردن جوجه ها از ماشین جوجه کشی 

چند درصد از کرک ها باید مرطوب باشند؟ 
الف( 5-2درصد   ب( 30-20 درصد  

ج( 20-10 درصد     د( 10-5 درصد 

57- در سالن های مرغ تخم گذار خوراکی به چه تعداد 
خروس نیاز داریم؟ 

الف( یک خروس برای هر 10 قطعه   
ب( یک خروس برای هر 4قطعه

 ج( یک خروس برای 6 قطعه    
د( هیچکدام

58- منبع تأمین فسفر در جیره غذایی طیور کدام است؟ 
ب( صدف             DCP )الف

د( پودر سنگ آهک ج(موارد 1و2       

تشکیل  را  بالغ  طیور  بدن  وزن  درصد  چند  پر   -59
می دهد؟ 

ب(5-2    الف( 2/5-5/5   
د( 4-8 ج( 8-10    

60- جهت کاهش آلودگی آفالتوکسین کدامیک از اعمال 
زیر مناسب است؟ 

الف( موارد بهداشتی و کاهش رطوبت    
ب( حرارت دادن 

ج( موارد 1و2                                 
د( استفاده از فرمالین

61- میزان نیاز اسید لینولئیک در پرورش جوجه گوشتی 
حدود چند درصد است؟ 

الف( 1/5      ب( 2/5   ج( 2       د( 3/5 

62- تعدادکروموزوم های بلدرچین چند عدد است و چند 

میکرو کروموزوم دارد؟
ب( 27-76   الف( 27-78   

د( 25-76 ج(25-78/3   

 63- به چه علت مصرف کنجاله پنبه دانه در تغذیه طیور 
محدودیت  دارد؟ 

الف( باال بودن الیاف خام و گوسیپول                    
ب( عدم توازن انرژی و پروتئین، داشتن گوسیپول

ج( کمبود اسید آمینه ضروری     
د( کمبود الیاف خام 

تخم  ذخیره  هنگام  در  گاز  اتاق  در  رطوبت  و  دما   -64
بلدرچین چه میزان است؟

ب(20درجه -75 درصد       الف(21 درجه-70درصد      
ج(21 درجه -75 درصد          د(20 درجه-70 درصد

65- ترشح آلبومین بیشتر در کدام قسمت صورت می گیرد؟ 
د( مانگوم الف( روده       ب( تخمدان      ج( رحم 

66- مدت زمان بقای اسپرم خروس در مجرای اووپالکت 
حدود چند روز است؟ 

    15 )2 الف( 50    
10 )4     20 )3

67- در صورتی که رطوبت نسبی افزایش وبه دامنه .....
برسد. میزان مصرف دان .... درصد کاهش می یابد.

الف( )65-95(-10            ب( )80-65(-15        
ج( )60-90(-20      د( )70-50(-10

68- زمان الزم برای تولید تخم مرغ چند ساعت است؟ 
ب( 20-15 ساعت    الف( 12-10 ساعت   

د( 40-35 ساعت ج( 36-23 ساعت   

69- حداکثر تولید تخم مرغ چند هفته بعد از تخم گذاری 
بوجود می آید؟ 

ب( هفته اول تولید   الف( 8-6 هفته   
د( 22 هفته ج( هفته آخر تولید   

 70- حد مناسب pH برای تخم مرغ چه مقدار است؟ 
ج( 6/8        د( 8/2 الف( 9      ب( 6/3  
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71- کدام یک از نژادهای زیر به گرما مقاوم تر هستند؟ 
الف( شورت هورن شیدی، هلشتاین  

ب( هلشتاین، براون سوئیس   
ج( هلشتاین، سرابی 
د( سیستانی، جرزی

72- واکنش میالرد عبارت است از:  
الف( ترکیب فروکتوز و lys که باعث عدم استفاده lys می شود 

ب( ترکیب ساکارز و lys که باعث جذب بهتر lys می شود
ج( ترکیب Arg و lys که باعث جذب بهتر lys می گردد

د( ترکیب Arg و lys که باعث کاهش جذب هر 2 می شود

73- کدام عامل سبب برگشتگی شیردان گاو می شود؟ 
الف( مصرف زیاد نمک در جیره    

ب( مصرف زیاد الیاف خام درجیره
ج( مصرف کم غالت در جیره     

د( مصرف زیاد غالت در جیره

74- دوره انکوباسیون کوتاه چند روز است؟
ب( 17-16   الف( 15-14   

د( 18 ج( 17-18/3   

75- مناسبترین pH شیر جهت مصرف در کارخانجات 
کدام است؟ 

د( 6 ب( 5     ج( 5/5   الف( 6/5   

ابتدای دوره تولید   76- استفاده از ذخایر بدنی گاو در 
شیر منجر به کدام عارضه خواهد شد؟ 

ب( تب شیر   الف( اسیدوز   
ج( مسمومیت اوره ای   د( کتوز

77- اختالف عمده در پرورش جوجه گوشتی و تخمگذار 
در چیست؟ 

ب( فقط تغذیه      الف( تغذیه و رژیم نوری     
د( رژیم نوری و واکسیناسیون ج( فقط رژیم نوری      

78- مصرف یوالف در جیره پر انرژی کدام یک از گله های 
ذیل مناسب نیست؟ 

الف( جوجه های در حال رشد تخمگذار   

ب( گله های تخمگذار 
ج( گله های گوشتی    

د( گله های مادر 

79- استرس حاصل از عدم تنظیم نور در محیط سبب ..... 
سطح .....  در خون می شود.

الف(افزایش-کورتیکوسترون           
ب(کاهش-کورتیکوسترون      

ج(افزایش-پالسمای       
د(کاهش-پالسمای

مادر  مرغ  گله های  در  خوراکی  محدودیت  برنامه   -80
گوشتی از چه سنی آغاز می شود؟ 

ب( ده هفتگی    الف( 4 تا 6 هفتگی   
د( شروع تخمگذاری ج( یک روزگی   

به  را  بیوتین در تغذیه طیور چه عارضه ای  81.  کمبود 
دنبال دارد؟ 

الف( جمع شدن آب زیر پوست    
ب( چرخش پنجه پا

 ج( عارضه کبد و کلیه چرب   
د( کاهش رشد استخوان ها

82. فاصله گوساله زایی مطلوب در گاوهای شیری حدود 
چند ماه است؟ 

الف( 11-10 ماه    ب( 13- 11 ماه   
د( 15-14 ماه ج( 14-13 ماه   

83.  عدد پری نشان دهنده چه چیزی است؟ 
الف( درجه غیر اشباع بودن چربی   

ب( طول زنجیره کربن اسید چرب
ج( میزان اسید چرب فرار چربی    

د( وزن مولکولی چربی

84.  کدام شاخص بیانگر نسبتی از ازت مصرفی است که 
در بدن ابقا می شود؟ 

   NPU )ب      BV )الف
 PER )د     NPR )ج

85.  زیادی .................... نیاز آرژنین را در مرغ باال می برد.  



69

سال دوازدهم/ شماره 45 /پاییز 1393

Email:s_seasonal@yahoo.com

 آزمون ادواری سازمان نظام مهندسی

 کشاورزی و منابع طبیعی

ب( ترئونین    الف( تریپتوفان   
ج( متیونین    د( لیزین

86.  انواع نژاد بلدرچین عبارتند از:
ب(سومولی-شاه بلوطی      الف(گامبل-باب وایت       

د(زیبا-سواحل قناری-سومولی ج(ژاپنی-قبرسی      

87.  افزایش کدامیک از هورمون های زیر سبب کاهش 
سیستم ایمنی گاو در هنگام زایش می شود ؟

الف ( کورتیزول واستروژن          ب( پروژسترون و استروژن  
ج( پروالکتین وکورتیزول           د(پروژسترون وپروالکتین 

88.  بازده کدام یک از خوراک ها در پرواربندی گوساله 
بهتر است؟ 

الف( باگاس نیشکر    ب( سیلوی ذرت   
ج( علوفه یونجه    د( کاه جو

89.  میزان فسفر، آهن و B12 موجود در تخم بلدرچین، 
چند برابر تخم مرغ است؟

ب(8-5-15 برابر     الف(5-8-15برابر    
د(8-5-12برابر ج(15-8-5 برابر     

بهتر  مرغداری  مدیریت  در  مقایسه  شاخص  کدام   .90
است؟

ب( ضریب تبدیل   الف( درصد تلفات   
د( راندمان غذایی ج( عدد نورث  

91..نسبت ماده به نر بلدرچین در قفس چگونه است؟
الف(2به3                            ب(2به 1                                         

ج(1به2                              د(3به 2

92.حداکثر درصد تولید تخم مرغ نطفه دار در چه سنی 
است؟

ب(60-70روز          الف( 70-80روز             
د(50-60روز ج(60-80روز       

93.  میزان پروتئین مورد نیاز در سه هفته اول زندگی 
طیور چه میزان است؟

الف(20تا25 درصد                ب(25تا28 درصد                      
ج(28-30درصد                   د(20-28 درصد

  Early feed restriction  94.  محدودیت های  غذایی  زمان
شامل چه موارد است؟

الف( کیفی و کمی     
ب( کمی       

ج(میزان درصد رطوبت-نور     
د(محدودیت کیفی-درصد مواد انرژی زا-نور

95- برای جلوگیری از افت چربی شیر، حداقل فیبر خام 
جیره گاو شیرده چند درصد است؟ 

د( 17 الف( 22       ب( 22/5      ج( 17/5 

چند  مرغداری  مناسب  رطوبت  حداکثر  و  حداقل    .96
درصد است؟ 

الف( 15-5 درصد   ب( 35-15 درصد  
د( 45-40 درصد ج( 40-35 درصد   

چقدر  پرورش  اول  هفته  در  سالن  حرارت  درجه    .97
است؟ 

الف( 32 درجه فارنهایت        ب( 75 درجه فارنهایت   
ج( 99/5 درجه فارنهایت        د( 90 درجه فارنهایت

98.  در گله های مادر گوشتی به ازای هر 100 مرغ چند 
خروس در نظر می گیرند؟ 

ج( 11          د( 7 الف( 9     ب( 10  

99.  جهت جلوگیری از استرس گرمایی دمای مناسب  تا 
4 هفتگی جهت رشد چه دمایی است؟

الف(20-30درجه               ب(24-30 درجه                
ج( 24-26 درجه                د( 28-30 درجه    

100.  ژرمینال در کدام قسمت تخم مرغ موجود است؟ 
ب( پوسته خارجی   الف( سفیده  

د( زرده ج( پوسته داخلی   

 


