
 

 2233/ سال3شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

 استان آذربایجان شرقی در گذاربررسی عملکرد یک گلۀ مرغ مادر تخم

 

 4نصراله پیرانیو  2، صادق علیجانی3، مجید قشالق علیایی2حسین جانمحمدی، 1یادخدادعلی 

 

   0/1/01 تاریخ پذیرش:              12/2/09تاریخ دریافت: 
 استادیارگروه علوم دامی دانشگاه آزاد ملکان  2
 دانشکده کشاورزی دانشگاه  تبریز                                گروه علوم دامی ر دانشیا 1
 گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوی دکتری 3
 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهر کرد 4
 il.commehrzad.hossein@gma mail:E مسئول مکاتبه:*
 

 

 چکیده

گذار انجام شد. یک واحد عملکرد و تولید یک واحد پرورش مرغ مادر تخمصفات مربوط به این تحقیق به منظور مطالعۀ 

تعداد مرغ، تعداد  از قبیلواحد پرورش این و کلیۀ اطالعات  شد انتخابهفتگی  25گذار در سن پرورش مرغ مادر تخم

مرغ )براساس مرغ روز و مرغ النه(، تعداد تولید تخم درصدآنها، هر یک از خروس، نسبت خروس، میزان تلفات مرغ و 

های قابل مرغدرصد تخمهای غیر قابل جوجه کشی و غرمدرصد هر یک از انواع تخم ،های غیر قابل جوجه کشیمرغتخم

برای محاسبۀ . دقیق ثبت گردید به طورو تا قبل از شروع تولک بری هفتگی  25جوجه کشی به صورت روزانه تا سن 

دورۀ  6اطالعات جمع آوری شده به  یهکلشد.  گرفتهدرصد قدرت جوجه درآوری اطالعات از واحد جوجه کشی 

قطعه بود. نسبت مرغ به  4044قطعه و تعداد خروس  30003در شروع تحقیق تعداد مرغ روزه تقسیم شد.  52آزمایشی 

و  033/0میزان تلفات مرغ و خروس در کل دورۀ آزمایشی به ترتیب . بود 04د خروس در ابتدای دورۀ آزمایش در حدو

مرغ بر اساس مرغ روز در مقایسه با مقدار استاندارد توصیه شده در دفترچه درصد بود. درصد تولید تخم 055/0

)سن پرندگان( های آزمایشی درصد کمتر بود. به طور کلی با افزایش دوره 22/2در حدود راهنمای مدیریت پرورش 

های قابل جوجه کشی با افزایش مرغیابد و درصد تخمهایی که برای جوجه کشی مناسب نیستند افزایش میمرغتعداد تخم

های قابل جوجه کشی واحد پرورش تفاوت آماری خیلی معنی داری با مقدار مرغدرصد تخمکند. سن کاهش پیدا می

های آزمایشی قابلیت جوجه درآوری کاهش با افزایش دورهورش دارد. توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت پر

یافت. قابلیت جوجه درآوری این واحد پرورشی در مقایسه با مقادیر توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت پرورش 

 ایتی و تغذیهتوجه به مسایل مدیری ،عملکرد این واحد پرورشیمربوط به صفات  پایین بود. با توجه به میزان تولید و

 ضروری است.

 

 های قابل جوجه کشی، مدیریتمرغگذار، درصد تولید، تخممرغ مادر تخم :کلیدی هایواژه
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Abstract 

This study was conducted to survey a laying parent stock performance and egg quality traits. A 

laying parent stock unit was selected at the age of 52 wk and data including hen and cockerel 

number, mortality percent, hen to cockerel ratio, egg production percent (hen day and hen housed 

production), non- settable egg number and settable egg (%) were recorded daily up to 72 wk of age 

before beginning of molting. For calculating hatchability (%), the data were obtained from hatchery 

unit. The collected data were divided to 6 experimental periods (28 days/period). At beginning of 

the study, the number of hen and cockerel were 30013 and 4144, respectively. The hen to cockerel 

ratio was 14. The percent of hen and cockerel mortality at experimental periods were 0.033 and 

0.022, respectively. Hen day egg production (%) was lowered as compared to the recommended 

data in parent stock management guide (5.55 %).  Generally, the analysis of the data showed that 

with increasing experimental periods (or the age of birds), the non-settable and settable egg 

numbers were increased and decreased, respectively. The settable egg (%) was significantly 

different from the recommended data in parent stock management guide. With increasing 

experimental periods, the hatchability was deceased. The hatchability (%) of this farm was lowered 

as compared to recommended data in parent stock management guide. The analyzing of concerned 

production traits of this farm revealed that production and nutritional management need more 

attention in this laying parent stock unit.  
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 مقدمه

گذار و خواباندن هدف اصلی از پرورش مرغ مادر تخم

های قابل جوجه کشی آنها تولید جوجۀ سالم از مرغتخم

وررضا و نیکخواه )پ باشدهای موجود میمرغتخم

. در عمل دستیابی به این هدف به ندرت امکان (0324

مرغ عدد تخم 000رود از هر باشد و انتظار میپذیر می

خوابانده شده در دستگاه جوجه کشی به طور متوسط 

)یا به عبارت دیگر قابلیت  جوجه بدست آید 52تا  22

عملکرد مطلوب . درصد باشد( 52تا  22جوجه درآوری 

تواند منجر به افزایش سود واحد تولیدی مییک 

به  رسیدناقتصادی برای پرورش دهندگان شود. برای 

عملکرد مطلوب در گله نیاز به همکاری مجموعۀ عوامل 

از قبیل ژنتیک، عوامل محیطی، تغذیه و خوراک دهی و 

هس و همکاران ) مدیریت صحیح در حین پرورش است

دف اصلی مدیریت ه. (5002و حمیدو و همکاران  5003

های مادر بالغ حفظ وضعیت سالمتی گله همراه با مرغ

 ادامۀ روند کند و تدریجی افزایش وزن بدن است

-. سوء تغذیه مانع از دست(0324)پوررضا و نیکخواه 

شود. از طرف مرغ مییابی به اوج مطلوب تولید تخم

تغذیۀ بیش از حد با کوتاه نمودن دورۀ اوج تولید دیگر 
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-مرغ تولیدی را به شدت کاهش میرغ، تعداد تخممتخم

)دفترچه راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر  دهد

-در میان سویهبه طور بدیهی عملکرد مرغ مادر . (5003

های یک سویۀ خاص نیز متغیر های مختلف و بین گله

است. زیرا عوامل محیطی متعددی وجود دارد که قادرند 

میزان حت تأثیر قرار دهند. مرغ را تتولید و باروری تخم

-جوجه درآوری در واحدهای پرورش مرغ مادر تخم

درصد حقیقی گذار اهمیت اقتصادی فراوانی دارد. 

های از تخم خارج شده تا حد زیادی به سن گله جوجه

مرغ بستگی گذار و شرایط نگهداری و ذخیرۀ تخمتخم

دارد و کاهش میزان جوجه درآوری ممکن است به علت 

فقدان نطفه، مرگ نطفه و عدم رشد کافی باروری و عدم 

 . (0550و سینکلر  0323)پوررضا  و مناسب جنین است

استان آذربایجان شرقی یکی از مهمترین مراکز پرورش 

گذار در کشورمان است به طوری دهندۀ مرغ مادر تخم

که طبق آمارنامۀ رسمی وزارت جهاد کشاورزی 

-دهندۀ مرغ مادر تخم واحد پرورش 06( از تعداد 0322)

قطعه در این  502000واحد با ظرفیت  4گذار در ایران 

 %52باشد. با توجه به اینکه در حدود استان می

گذار در این مرغ مادر تخم ۀواحدهای پرورش دهند

پرورش باشد بنابراین توجه به مدیریت و استان دایر می

وری ضرمرغ تخمبهینه نمودن تولید گذار، مرغ مادر تخم

تولید و است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت 

گذار در استان آذربایجان شرقی مرغ مادر تخم عملکرد

توصیه شده در آن با شرایط استاندارد و مقایسۀ 

الین -هایمادر دفترچه راهنمای مدیریت پرورش مرغ 

W-36 (5003 ).است 
 

 هامواد و روش

گذار ملکان این تحقیق در مجتمع پرورش مرغ مادر تخم

این مجتمع بزرگترین واحد پرورش مرغ صورت گرفت. 

)آمارنامه  گذار استان آذربایجان شرقی استمادر تخم

ظرفیت این واحد . (0322وزارت جهاد کشاورزی 

هزار قطعه است و  32گذار پرورش مرغ مادر تخم

و پرورش مخلوط سیستم پرورش به صورت  سیستم

سالن پرورش، به  و نوعبوده روی بستر معمولی 

های سالن. بودصورت بسته با محیط کنترل شده 

سالن مجاور هم( از نوع طولی بوده و  4پرورش )

ها از نوع سیستم دانخوری. بودسیستم تهویه اتوماتیک 

و سیستم آبخوری  هابشقابی مجزا برای مرغ و خروس

هفته و تا  54این تحقیق به مدت . بودای از نوع زنگوله

بری اجباری به طول انجامید. در شروع تولکقبل از 

هفتگی قرار  25ها در سن آزمایش مرغ و خروس

 4هر هفتگی مورد مطالعه قرار گرفتند.  26و تا داشتند 

در نظر گرفته آزمایشی هفتۀ متوالی به عنوان یک دوره 

مورد مطالعه قرار دورۀ آزمایشی  6شد و در مجموع 

یریتی در حین آزمایش . کلیۀ اعمال پرورشی و مدگرفت

از قبیل نوع جیرۀ غذایی، میزان روشنایی، و شرایط 

و با استفاده از دفترچۀ جاری کامالً تمحیطی به صورت 

الین  -مادر سویۀ هایمرغ های راهنمای مدیریت گله

برنامۀ واکسیناسیون و مبارزه با انجام گرفت. ( 5003)

شک دامپزهای شایع در منطقه تحت نظر هایبیماری

آمار مربوط به تعداد مرغ و مربوطه انجام گرفت. 

خروس و همچنین میزان تلفات روزانه با استفاده از 

که هر روز به طور دقیق توسط گزارشات روزانۀ گله 

 یهکل شد. جمع آوری ،گردیددامپزشک مربوطه ثبت می

های تولید شده به صورت روزانه )به طور مرغتخم

کارگر جمع آوری شده  متوسط روزی سه بار( توسط

های مخصوص نگهداری شده و به اتاق و در کارتن

مرغ به درصد تولید تخممرغ منتقل شد. درجه بندی تخم

برای هر دورۀ آزمایشی  5و مرغ النه 0صورت مرغ روز

 محاسبه شد.زیر و با استفاده از روابط 

 

                                                 
1 Hen day production  (H.D) 
2 Hen housed production (H.H) 

    ورهد + تعداد مرغ در شروع دوره تعداد مرغ در پایان

=مرغ روز  دوره×   

                     5 



 2233/ سال3شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشخدادادي، جانمحمدي و ...                                                                                  273

 مرغ تولید شده تعداد کل تخم       

 مرغ درصد تولید تخم   =                                                     

 ) بر اساس مرغ روز(                     مرغ روز                       

                 

 ها در یک دورهمرغتعداد کل تخم                                              
  

=           مرغ النه                                              
                                 تعداد روزها× ها در اول دوره  تعداد مرغ 
 

نیز به صورت  0کشیهای غیر قابل جوجهمرغتخم

-روزانه ثبت گردید. بدین منظور پس از انتقال کل تخم

، 5های تولید شده در هر روز به اتاق درجه بندیمرغ

به صورت دستی  کشیمناسب برای جوجه یهامرغتخم

در های مخصوص قرار گرفت. جدا شده و در کارتن

تر از تر و کوچکهای بزرگمرغتخم اتاق درجه بندی

دار، آلوده به اندازۀ معمول برای جوجه کشی، سوراخ

-مدفوع، شکسته، ترک دار، دارای پوستۀ خشن و جوش

ای دوزرده همرغهای کج و لمبه و تخممرغدار، تخم

-اختالف کل تخماز ثبت شد. تعداد آنها گردید و  تفکیک

های غیر مرغهای تولید شده در روز با مجموع تخممرغ

های قابل جوجه کشی مرغتعداد تخمکشی قابل جوجه

های قابل مرغبرای محاسبۀ درصد تخممحاسبه شد. 

های قابل جوجه کشی به مرغجوجه کشی از نسبت تخم

-مرغ. تخمگردیداستفاده  شده مرغ تولیدتخمکل تعداد 

های جمع آوری شده دو بار در هفته به واحد جوجه 

های جوجه کشی کشی انتقال داده شده و در دستگاه

در هر قابلیت جوجه درآوری قرار گرفتند. برای محاسبۀ 

های که در اثر حمل و نقل و یا طی مرغدوره ابتدا تخم

مرغ ارسال ز کل تخمدورۀ جوجه کشی حذف شدند ا

مرغ هایی که از تخمشده کسر و سپس تعداد جوجه

هایی که از بیرون آمدند تعیین گردید و از نسبت جوجه

مرغ ارسال مرغ سالم بیرون آمدند به کل تعداد تخمتخم

شده به کارخانۀ جوجه کشی قابلیت جوجه درآوری 

مرغ بیرون آمدند هایی که از تخممحاسبه شد. جوجه

سط کارشناسان واحد جوجه کشی تعیین جنسیت تو

                                                 
1 Non settable eggs  
2 Egg grading room 

شده و به تفکیک جنس )مرغ و خروس( شمارش شده و 

 نسبت هر یک از آنها تعیین گردید. 

کلیۀ پارامترهای توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری 

SAS (5003 )رویۀ  و proc means برای  شد. تعیین

وزیع دارای تباقی مانده هایی که پس از برازش مدل 

تبدیل  x Arc sinها را به ابتدا داده ،نرمال نبودند

تجزیه واریانس  proc GLMرویۀ سپس با کرده و 

های میانگین آزمون تفاوت معنی داری بین گردید و 

انجام گیری شده های اندازهشاخصحداقل مربعات 

 proc رویۀ  . از آزمون ناپارامتری باگردید

Npar1way   که  هاییباقی ماندهتجزیه و تحلیل برای

برای مقایسۀ  استفاده شد. ،توزیع نرمال نداشتند

صفات توصیه شده در دفترچه راهنمای میانگین 

 W-36الین -گذار سویۀ هایهای مادر تخممدیریت گله

-tبا مقادیر محاسبه شده در گله از آزمون دو طرفه 

test (0322ان اقبال و همکار) استفاده گردید . 
 

 نتایج و بحث

تلفات درصد جدول یک تعداد مرغ و خروس و همچنین 

های مختلف آزمایش نشان هر یک از آنها را در دوره

مادر با مرغ های تعداد مرغ و خروس در گلهدهد. می

و کاپلی و  0324)پوررضا و نیکخواه اهمیت است

های گله اگر تعداد خروسبه طوری که . (5000همکاران 

و )به علت کاهش جفت گیری( یلی کم باشد باروری خ

کند و در نتیجه قدرت جوجه درآوری کاهش پیدا می

های گله زیاد باشد جنگ و همچنین اگر تعداد خروس

های گله زیاد شده و منجر به درگیری بین خروس

قدرت شود. کاهش باروری و قدرت جوجه درآوری می

دیگر متفاوت بوده  ای به گلۀها از گلهزنده مانی خروس

ها بستگی به نظر پرورش دهنده و تعداد دقیق خروس

های مادر سویۀ دارد )دفترچه راهنمای مدیریت گله

مشخص است که  0(. با توجه به جدول 5003الین -های

های مختلف تحقیق با هم تعداد مرغ و خروس در دوره

های به طوری که تفاوت بین تعداد مرغ استمتفاوت 
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درصد  2ل با دورۀ آخر )دورۀ ششم( در حدود دورۀ او

های دورۀ اول با دورۀ است و تفاوت بین تعداد خروس

درصد است. بنابراین مشخص است  3ششم در حدود 

 3ها و مرغتعداد درصد از  2در کل دورۀ آزمایش 

ها در گله کاهش یافته است. خروستعداد درصد از 

های آزمایشی( ها با افزایش سن )دورهتلفات مرغ درصد

تلفات در دورۀ ششم درصد افزایش یافت و بیشترین 

و کمترین آن در دورۀ اول ( 000/0±035/0)

با توجه به اینکه تعداد  مشاهده شد.( 000/0±052/0)

 2ها در دورۀ ششم نسبت به دورۀ اول در حدود مرغ

رفت با افزایش سن انتظار میدرصد کمتر بود، بنابراین 

در این گله چنین روندی البته  ، ش یابددرصد تلفات کاه

ها در کل دورۀ تعداد کل تلفات مرغمشاهده نشد. 

ها در قطعه و تعداد کل تلفات خروس 0656آزمایشی 

و  2/2قطعه بود که به ترتیب  064کل دورۀ آزمایشی 

( 5003در دفترچه راهنمای مدیریت )درصد بود.  05/4

الین -ذار هایگمانی سویۀ مرغ مادر تخمقدرت زنده

W-36 ( 20تا  05در کل دورۀ پرورش  )52هفتگی% 

در کل تلفات نتایج حاصله از درصد گزارش شده است. 

شرایط استاندارد )مربوط به دفترچه  بهدورۀ آمایشی 

( 5003الین -گذار هایراهنمای مدیریت مرغ مادر تخم

های امنیت دهد برنامهبوده و این نکته نشان می نزدیک

ها واکسیناسیون، بهداشت و مبارزه با بیماری زیستی،

سطح ایمنی  مناسب بوده و یدر این واحد پرورش

 است.  مناسبزیستی گله 

 

 های مختلف آزمایشتعداد نر و ماده و میزان مرگ ومیر در دوره -1جدول 
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0 a55 /05± 25/30005 a25/0± 22/4043 d 000/0± 052/0 a 002 /0±052/0 a 000/0± 202/03 

5 b63/02± 64 /55265 b62/0± 46/4003 bc 005 /0± 035/0 a 002/0± 030/0 b 005 /0± 25/03 

3 c26/04± 64/55453 c22/0± 02/4020 dc 000/0± 030/0 a 002/0± 052/0 c 000 /0± 24/03 

4 d22/02± 04/55525 d55/0± 25/4022 abc 000/0± 032/0 ab 004/0± 050/0 d 003/0± 22/03 

2 e25/06± 04/52533 e05/0± 35/4030 ab 000/0± 036/0 ab 004/0± 002/0 e 004/0± 53/03 

6 f42/02± 64/52634 f65/0± 35/4004 a 000 /0± 035/0 b 003/0± 000/0 f 006/0± 05/04 

 22/03±006/0 055/0±005/0 033/0±000/0 55/4026±66/3 22/55320±32/32 کل

 (>02/0Pهایی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف آماری معنی داری دارند )در هر ستون میانگین

 

با توجه به جدول یک مشخص است که نسبت مرغ به 

یابد. های آزمایشی افزایش میخروس با افزایش دوره

تواند سبب باال رفتن ش یا کاهش تعداد خروس میافزای

های بی نطفه گردد و منجر به کاهش مرغنسبت تخم

قدرت جوجه درآوری که یکی از فاکتورهای مهم در 

به طور کلی گذار است گردد. پرورش مرغ مادر تخم

 22/03نسبت مرغ به خروس در گلۀ مورد مطالعه 

های گله درصد بوده و در دفترچه راهنمای مدیریت

 05این نسبت  W-36الین -گذار سویۀ هایمادر تخم

قطعه خروس  05مرغ تعداد  000است یعنی به ازای هر 

نسبت مرغ به خروس در این گله باال است و الزم است. 

بنابراین ممکن است اثرات منفی بر قابلیت جوجه 

 .(0323 درآوری داشته باشد )پوررضا

به صورت مرغ روز مرغ را درصد تولید تخم 5جدول 

(HD( و مرغ النه )HH و درصد )های قابل مرغتخم

مرغ گیری تولید تخماندازه دهد.جوجه کشی را نشان می
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بر اساس مرغ روز دقیق تر است زیرا در این روش 

شود گیری منظور میها در زمان اندازهتعداد تلفات مرغ

ها ای فقط تعداد مرغدر صورتی که در روش مرغ النه

آیند و تلفات آنها منظور حساب میه در اول دوره ب

 گردد. نمی

-مشخص است که درصد تولید تخم 5با توجه به جدول 

های مرغ )مرغ النه و مرغ روز( با افزایش دوره

-یابد. تولید تخمآزمایشی )افزایش سن پرنده( کاهش می

 مرغ تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی قرار دارد

و رابرتز  5003 ، هس و همکاران5000سامرز )لسون و 

. از عوامل محیطی تغذیه، حرارت و دمای (5004

پرورش، نور و مدیریت قابل ذکر است. با افزایش سن 

کند )دفترچه مرغ کاهش پیدا میپرنده میزان تولید تخم

مرغ (. درصد تولید تخم5003راهنمای مدیریت پرورش 

سبت به بر اساس مرغ روز در دورۀ اول آزمایش ن

یابد. در درصد کاهش می 04دورۀ آخر در حدود 

( 5003)پرورش مرغ مادر دفترچه راهنمای مدیریت 

درصد توصیه شده  2مرغ در حدود کاهش تولید تخم

مرغ بر اساس مرغ روز در است. درصد تولید تخم

های مختلف آزمایش تفاوت آماری معنی داری با دوره

-هنمای مدیریت گلهمقادیر توصیه شده در دفترچه را

(. به طوری >P 00/0( داشت )5003گذار )های مادر تخم

مرغ بر اساس مرغ که مقدار اختالف درصد تولید تخم

روز در کل دورۀ آزمایشی در واحد پرورش در مقایسه 

با مقادیر توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت 

درصد  22/2( در حدود 5003گذار )پرورش مرغ تخم

مرغ در این ین بدین معنی است که تولید تخماست و ا

درصد کمتر از مقدار توصیه شده  22/2واحد پرورش 

 ( است.5003در دفترچه راهنمای مدیریت پرورش )

 

 های مختلف آزمایشمرغ و قابل جوجه کشی در دورهدرصد تولید تخم -2جدول 

 دوره

 های قابل جوجه کشیمرغتخم درصد تولید

 (HDمرغ روز ) (HHمرغ النه )

توصیه شده در 

دفترچه راهنمای 

 مدیریت

 درصد

توصیه شده در 

دفترچه راهنمای 

 مدیریت

0 a02/0±22/22 a06/0± 25/22 **55/0±2/25 a5/0± 22 **0/52 

5 b02/0± 22/22 b05/0± 22/22 **55/0±2/20 b06/0± 02/24 **0/52 

3 c05/0± 2/26 c50/0± 46/26 **55/0±2/20 c50/0± 04/23 **0/52 

4 d55/0± 2/23 d56/0± 64/23 **55/0±2/25 d55/0± 53/65 **52/0±22/56 

2 e05/0± 2/20 e00/0± 24/20 **52/0±52/22 e02/0± 26/62 **0/56 

6 f55/0± 22/62 f30/0± 25/62 **52/0±52/22 f32/0± 35/65 **55/0±2/52 

 22/56±5/0 55/22±36/0 55/25±20/0** 32/24±30/0 55/24±30/0 کل

 (.>02/0Pهایی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف آماری معنی داری دارند )در هر ستون میانگین

و مقادیر توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت گذار ( را بین مقادیر میانگین مشاهده شده در گلۀ مادر تخمP<0.01** تفاوت خیلی معنی دار )

 دهد.( را نشان می5003) W-36 الین-گذار هایمرغ مادر تخم

 
بنابراین ضروری است در این واحد پرورشی عوامل 

مرغ مورد توجه قرار گیرد و محیطی موثر در تولید تخم

مرغ که یکی از به منظور ارتقاء درصد تولید تخم

گذار های مادر تخمهای اقتصادی مهم در مرغشاخص

تغذیه و  مثالهایی اتخاذ گردد. به عنوان است برنامه

مورد بررسی و تجدید نظر جیرۀ غذایی واحد پرورشی 

طبق توصیۀ ها قرار گرفته و جیرۀ غذایی مرغ و خروس

گذار های مادر تخمدفترچه راهنمای مدیریت مرغ



 271                                                                                                      استان آذربایجان شرقی گذار دربررسی عملکرد یک گلۀ مرغ مادر تخم

( تنظیم گردد تا در اثر کمبود یا پیشبود یک مادۀ 5003)

نمودار یک  مرغ تحت تأثیر قرار نگیرد.مغذی تولید تخم

مرغ محاسبه شده در گله و مقدار صد تولید تخمدر

توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت گله مادر 

 دهد.های مختلف پرورش را نشان می( در دوره5003)
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محاسبه شده 78.89 77.75 76.46 73.64 70.54 67.82

توصیه شده 82.5 81.5 80.5 79.5 78.25 77.25

1 2 3 4 5 6

 
 های مختلف آزمایشمرغ بر اساس مرغ روز در دورهدرصد تولید تخم -1 شکل

 

های غیر قابل جوجه کشی را مرغجدول سه درصد تخم

با توجه به دهد. های مختلف آزمایش نشان میدورهدر 

های جدول سه مشخص است که با افزایش دوره

مرغ تولیدی کاهش ها( کیفیت تخمآزمایشی )سن مرغ

مرغ مرغ و کیفیت داخلی تخمیابد. کیفیت پوستۀ تخممی

مرغ دارای اهمیت زیادی است )قشالق و در صنعت تخم

کیفیت (. 5000الومون و س 5002، بین 0322جانمحمدی 

-است با سویه و سن مرغ تخم مرغ ممکنپوستۀ تخم

ای مثل گذار، تولک بری اجباری، فاکتورهای تغذیه

ها، کیفیت آب، پلی ساکاریدهای کلسیم، فسفر، ویتامین

های ها، آلودگی خوراک، استرسای، آنزیمغیر نشاسته

گرمایی، بیماری، نوع سیستم تولیدی عمومی و استرس

 های غذایی تحت تاثیر قرار گیردهای جیرهو افزودنی

. کیفیت (5000و سالومون  5002)احمد و همکاران 

مرغ با مدت زمان انبارداری، سویه و سن داخلی تخم

گذار، تولک بری اجباری، تغذیه و بیماری تحت مرغ تخم

،  0322گیرد )قشالق و جانمحمدی تاثیر قرار می

های (. با افزایش دوره5000 و ژاکولین 5000سالومون 

های بزرگی که قابل جوجه مرغآزمایشی تعداد تخم

-مرغکشی نباشند افزایش یافته و بیشترین مقدار تخم

 03/0های بزرگ در دورۀ ششم آزمایش مشاهده شد )

مرغ یکی از خصوصیاتی  است که درصد(. اندازۀ تخم

های رغمدارندگان مرغ مادر به آن توجه دارند، زیرا تخم

باشند کوچک و بسیار بزرگ مناسب جوجه کشی نمی

 (.0323)پوررضا 

گمذارد کمه ممرغ تمأثیر ممیعوامل مختلفی بر اندازۀ تخمم

مهمترین آن وزن بدن پرنده در سن بلوغ، نژاد و سمویه، 

گمذاری اسمت. بما میزان تولید سالیانه، سن و سیکل تخم

-ایش ممیمرغ افزگذار اندازۀ تخمافزایش سن پرندۀ تخم

مممرغ بممزرگ هممای نممژاد سممنگین تعممداد تخمممیابممد و مممرغ

کننمد. همچنمین عواممل محیطمی از بیشتری را تولید ممی

قبیل حمرارت محمیط، تغذیمه و جیمرۀ غمذایی و مصمرف 

-ممرغ تمأثیر ممیبرخی از داروهای خاص بر اندازۀ تخم

مشمخص اسمت کمه  3گذارد. همچنین با توجه به جمدول 

قابل جوجه کشمی نیسمتند بما مرغ کوچکی که تعداد تخم

کند و کمترین های آزمایشی کاهش پیدا میافزایش دوره

درصد( و بیشمترین  002/0آن در دورۀ ششم آزمایش )

درصد( مشماهده شمد  622/0آن در دورۀ اول آزمایش )

(02/0P<سن مرغ تخم .)ممرغ رابطمۀ گذار با اندازۀ تخمم

ممرغ معکوس دارد و با افمزایش سمن پرنمده تعمداد تخمم

کنمد. کوچک که قابل جوجه کشی نباشند کاهش پیدا ممی

گمذاری مرغ آلوده به مدفوع نشان دهندۀ تخمموجود تخم
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گمذاری اسمت. بمرای مرغ غیر از جایگاه مخصوص تخمم

مرغ آلوده بمه ممدفوع نیماز بمه اجمرای کاهش میزان تخم

همای ممدیریتی اسمت ماننمد نموع بسمتر، مناسب برناممه

غذایی کمه باعمت تولیمد ممدفوع سیستم پرورش و جیرۀ 

مرغ آلوده به ممدفوع آبکی و در نتیجه افزایش تولید تخم

های های شکسته با افزایش دورهمرغشود. تعداد تخممی

(. بممه طمموری کممه >02/0Pیابممد )آزمایشممی افممزایش مممی

مرغ شکسته در دورۀ ششم آزمایش بیشترین مقدار تخم

آزممممایش درصمممد( و کمتمممرین آن در دورۀ اول  45/6)

رسمد همم عاممل درصد( مشاهده شد. به نظر ممی 55/5)

ای در ایممن امممر دخیممل باشممد.محیطممی و هممم تغذیممه

 

 های مختلف آزمایشهای غیر قابل جوجه کشی در دورهمرغدرصد تخم -3جدول 
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0 a005/0±03/0 
b005 

/0±055/0 
a005/0±62/0 a000/0±30/0 e003/0±55/5 a005/0±04/0 a 000/0±03/0 a005/0±40/0 a000/0±003/0 b000/0±52/0 

5 a 000/0±03/0 ab000/0±30/0 b000/0±24/0 a000/0±30/0 e035/0±05/3 b000/0±03/0 ab000/0±30/0 a000/0±30/0 b000/0±500/0 b002/0±65/0 

3 b003/0±00/0 c005/0±00/0 c050/0±03/0 d002/0±05/0 d045/0±22/3 d005/0±00/0 e002/0±02/0 e006/0±20/0 c0 b003/0±35/0 

4 a003/0±03/0 ab003/0±30/0 d003/0±50/0 dc002/0±00/0 c030/0±02/4 cd006/0±00/0 d004/0±02/0 d003/0±02/0 c0005/0 b003/0±30/0 

2 a005/0±03/0 b005 /0±05/0 cd005/0±00/0 b005/0±00/0 b004/0±60/2 b004/0±30/0 c005/0±00/0 c005/0±00/0 c0005/0 b004/0±33/0 

6 a005/0±03/0 a003 /0±03/0 cd002/0±00/0 bc004/0±00/0 a062/0±54/6 c004/0±50/0 b005/0±50/0 b002/0±00/0 c0003/0 a065/0±26/0 

 32/0±002/0 000/0±0 00/0±005/0 00/0±005/0 05/0±005/0 36/4±0/0 00/0±005/0 52/0±005/0 05/0±000/0 03/0±000/0 کل

 (.>05/0Pهایی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف آماری معنی داری دارند )در هر ستون میانگین
 

در جدول یک مشخص است که نسبت تعداد مرغ به 

یسه با دفترچه راهنمای خروس در این گله در مقا

 W-36الین -گذار هایمدیریت پرورش مرغ مادر تخم

رسد یکی از عوامل ( باال است بنابراین به نظر می5003)

مرغ وجود خروس زیاد در موثر در افزایش تعداد تخم

مرغ با سویه ونژاد پرنده، گله باشد. کیفیت پوستۀ تخم

گیرد. با سن، تولک بری و تغذیه تحت تأثیر قرار می

یابد. مرغ کاهش میافزایش سن مرغ کیفیت پوستۀ تخم

مرغ افزایش گذار، اندازۀ تخمبا افزایش سن پرندۀ تخم

مرغ، وزن پوسته یابد و همزمان با افزایش اندازۀ تخممی

-ماند. افزایش وزن تخمیابد یا ثابت باقی میافزایش می

ین مرغ متناسب با افزایش وزن پوسته نیست وبنابرا

مرغ ) اغلب به نسبت افزایش وزن پوسته به وزن تخم

یابد. مرغ مطرح است( کاهش میعنوان درصد پوستۀ

دهد، ناتوانی مرغ در مدارکی وجود دارد که نشان می

 -52مرغ به فعالیت تولید مقدار بیشتری از پوستۀ تخم

هیدروکسیالز بستگی -0-هیدروکسی کوله کلسی فرول 

است که در هوموستازی کلسیم دارد و این آنزیمی 

و  5002، بین 0322)قشالق و جانمحمدی  دخالت دارد

شود مقدار کلسیم بنابراین توصیه می .(5000سالومون 

جیرۀ غذایی طبق توصیۀ دفترچه  Dو فسفر و ویتامین 

همچنین عوامل ( تنظیم گردد. 5003راهنمای مدیریت )

، کیفیت Dین ای از قبیل میزان کلسیم، فسفر، ویتامتغذیه

ای، عوامل ساکاریدهای غیر نشاستهآب مصرفی، پلی

 گذاردمرغ اثر میضد مغذی بر کیفیت پوستۀ تخم

بنابراین  .(5002و بین  0322)قشالق و جانمحمدی 

های شکسته مرغضروری است برای کاهش میزان تخم

که قابل جوجه کشی نیستند هم جیرۀ غذایی گله مورد 

مغذی منجر به  مواد عدم تعادل بررسی قرار گیرد تا

مرغ نگردد و هم مسأیل کاهش کیفیت پوستۀ تخم

-مدیریتی از قبیل افزایش تعداد دفعات جمع آوری تخم

ها از واحد مرغمرغ در روز و حمل و نقل مناسب تخم

قرار گیرد.  مورد توجهپرورشی به اتاق درجه بندی 

های دورهترک دار نیز با افزایش مرغ همچنین تعداد تخم
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یابد و کمترین مقدار آن در دورۀ آزمایشی کاهش می

درصد( و بیشترین آن در دورۀ  006/0ششم آزمایش )

(. درصد >02/0P( مشاهده شد )045/0اول آزمایش )

های های دارای پوستۀ خشن )پوستهمرغتولید تخم

ناصاف و زبر که با لمس دست مشخص است( با 

(. >02/0Pکند )پیدا می های آزمایش کاهشافزایش دوره

های با پوستۀ خشن در مرغبیشترین مقدار تولید تخم

درصد( و کمترین آن در  035/0دورۀ اول آزمایش )

درصد( مشاهده گردید.  005/0دورۀ ششم آزمایش )

های مرغمشابه با حالت مشاهده شده در درصد تخم

رسد جیرۀ غذایی در این امر نقش شکسته، به نظر می

مرغ کج و دوزرده با درصد تولید تخم باشد.داشته 

های آزمایش )همچنین افزایش سن پرنده( افزایش دوره

های لمبه با مرغکند ولی درصد تولید تخمکاهش پیدا می

-انتظار می یابد.های آزمایشی افزایش میافزایش دوره

های کج و لمبه با افزایش سن پرندۀ مرغرود تولید تخم

-تخمتولید یابد ولی این روند در مورد  گذار افزایشتخم

های دوزرده در مرغتخمهای کج مشاهده نگردید. مرغ

بر هنوز کار گذاری و به علت اینکه لولۀ تخماوایل تخم

دهد و قادر نیست زرده را خود را به خوبی انجام نمی

(. 0323 شود )پوررضابه سرعت انتقال دهد مشاهده می

رفت مرغ همچنانکه انتظار میمبنابراین درصد تولید تخ

های کج مرغبا افزایش سن مرغ کاهش یافت. وجود تخم

و لمبه ناشی از اختالالت دستگاه تولید مثل مرغ و برخی 

-توان تنشاز عوامل محیطی است. از عوامل محیطی می

های حرارتی و سر و صدای زیاد در حین جمع آوری 

جدول چهار تعداد را نام برد.  انها توسط کارگرمرغتخم

تخم مرغ ارسال شده به واحد جوجه کشی و همچنین 

مرغ حذفی و درصد قابلیت جوجه درآوری و تعداد تخم

مرغ خارج شده را به های سالم از تخمنسبت جوجه

های مختلف تفکیک جنس )مرغ و خروس( در دوره

 دهد. آزمایش نشان می

 

 های مختلف آزمایشرغ و خروس هچ شده در دورهدرصد قابلیت جوجه درآوری و درصد م  -4جدول

 دوره
 مرغ ارسالیتخمتعداد 

 برای جوجه کشی
 خروس )%( مرغ )%( مرغ حذفی )%( تخم

قابلیت جوجه 

 درآوری )%(

راهنمای 

 مدیریت

0 25/0042±33/56222 c20/0±62/5 a05/0±20/45 c05/0±20/20 a53/0±55/20 **023/0±2/26 

5 350/252±0/22052 c05/0±50/5 a00/0±46/45 c00/0± 24/20 a42/0±26/20 **53/0±52/24 

3 42/0055±0/20525 c02/0±53/5 a05/0±42/45 c05/0±22/20 b25/0±22/23 **45/0±2/25 

4 42/4523±3/23230 b53/0±03/4 b33/0±52/42 b33/0±25/20 c23/0±26/62 **02/0±2/22 

2 00/3355±62/63254 a34/0±33/2 c33/0±33/24 a33/0±62/25 e02/0±62/22 **02/0±2/22 

6 22/4042±33/46003 b05/0±00/4 a05/0±50/45 c05/0±25/20 d25/0±64/60 **45/0±2/25 

 (>02/0Pهایی که دارای حروف مشابه نیستند، اختالف آماری معنی داری دارند )در هر ستون میانگین

 

-مرغ حذفی با افزایش سن پرندگان )دورهدرصد تخم

یابد. با توجه به اینکه ای مختلف آزمایشی( افزایش میه

یابد انتظار رود مرغ با افزایش سن کاهش میتولید تخم

مرغ حذفی با افزایش سن پرندگان کاهش درصد تخم

یابد. با توجه به جدول چهار مشخص است که تعداد 

یابد مرغ ارسالی با افزایش سن پرندگان کاهش میتخم

یابد که این امر حذفی کاهش می مرغولی درصد تخم

شود. به نظر ضررهای اقتصادی زیادی را موجب می

ای در این امر دخیل رسد مسایل مدیریتی و تغذیهمی

درصد قابلیت جوجه  4است. با توجه به جدول شماره 

های آزمایش )افزایش سن درآوری با افزایش دوره

ری یابد. درصد قابلیت جوجه درآوپرندگان( کاهش می

های مختلف آزمایش در مقایسه با درصد در دوره

قابلیت جوجه درآوری توصیه شده در دفترچه راهنمای 
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( از لحاظ 5003مدیریت پرورش گله مادر های الین )

آماری معنی دار بوده و نسبت به مقادیر توصیه شده 

باشد. این صفت تحت تأثیر عوامل محیطی و کمتر می

توان خویش مل ژنتیکی میژنتیکی قرار دارد. از عوا

مرغ را نام جفتی، میزان تولید، اندازه، کیفیت پوستۀ تخم

توان به شرایط محیطی از برد و از عوامل محیطی می

ها در ماشین مرغگذاری تا موقعی که تخمزمان تخم

گیرند، شرایط محیطی ماشین جوجه کشی قرار می

مل جوجه کشی از قبیل حرارت، رطوبت، تهویه، و عوا

ای و همچنین تراکم مرغ و خروس در گله ، سن تغذیه

)سینکلر و  گله مادر، بهداشت و مدیریت گله اشاره کرد

، دی جونگ و 5000کاپلی و همکاران ، 0550همکاران 

 . (5002و حمیدو و همکاران  5005همکاران 
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