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چکید ه 

 هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن علــل حــذف تخم مرغ هــای نطفــه دار در کارخانــه جوجه کشــی شهرســتان منیــن، اســتان اردبیــل طــی مــدت
 شــش مــاه اول ســال 1395می باشــد. بدیــن منظــور، بــا مراجعــه مكــرر بــه کارخانــه جوجه کشــی، كل میــزان تخم مرغ هــای ارســالی و قابــل
ــد. از ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــت م ــه دق ــی ب ــت و تخم مرغ هــای حذف ــاوت ثب ــا ســنین متف ــادر گوشــتی ب ــرغ م ــزارع م  جوجه کشــی از م
 تعــداد 2402605 عــدد تخم مــرغ مــورد بررســی در طــی ایــن مــدت، تعــداد 2372604 تخم مــرغ قابــل جوجه کشــی بودنــد، درحالــی کــه
ــای ــن درصــد تخم مرغ ه ــن و ببیشــرتین میانگی ــته حــذف شــدند. کمرتی ــای پوس ــر ناهنجاری ه ــا 1/248% در اث ــرغ ب ــداد 30001 تخم م  تع
 حذفــی بــه طــور معنــی دار در ســنین 28 تــا 32 هفتــه و بیشــرت از 52 هفتــه مشــاهده گردیــد. شــهریور مــاه در مقایســه بــا ســایر ماه هــا
ــه از کل ــد ک ــی شناســایی گردی ــرای تخم مرغ هــای حذف ــوع ناهنجــاری ب ــی را داشــت. 12 ن ــن درصــد تخم مرغ هــای حذف  بیشــرتین میانگی
ــه تخم مــرغ ــوط ب ــد شــکل؛ 13/04% مرب ــه پوســته ب ــوط ب ــرک خــورده؛ 21/02% مرب ــه پوســته ت ــوط ب  تخم مرغ هــای حذفــی، 32/03% مرب
ــف؛ ــه پوســته کثی ــوط ب ــی کوچــک؛ 5/47% مرب ــه تخم مــرغ خیل ــوط ب ــه تخم مــرغ شکســته؛ 6/50% مرب ــوط ب ــزرگ؛ 11/56% مرب ــی ب  خیل
 3/46% مربــوط بــه پوســته نــازک؛ 2/55% مربــوط بــه پوســته خونــی؛ 1/74% مربــوط بــه پوســته فاقــد کوتیکــول؛ 1/39% مربــوط بــه پوســته
ــوط ــا مرب ــرتین ناهنجاری ه ــود. بیش ــته ب ــگ پوس ــر رن ــه تغیی ــوط ب ــی و 0/39% مرب ــته آهک ــه پوس ــوط ب ــروک دار؛  0/78% مرب ــن و چ  چی
ــی و ــای حذف ــب از كل تخم مرغ ه ــه ترتی ــد ب ــد و 0/661 درص ــزان 53/05 درص ــه می ــود ك ــکل ب ــد ش ــورده و ب ــرک خ ــته های ت ــه پوس  ب
ــروز ناهنجاری هــای ــر گــذار در ب ــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه عمده  تریــن عوامــل تاثی  تخم مرغ هــای ارســالی را تشــکیل می دهن

ــد. ــا می باش ــن گله  ه ــی و س ــش گرمای ــرغ تن  تخم م
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The aim of this study was to determine the causes of fertile eggs rejection in the hatchery of Namin City, located in 
northeastern part of Ardabil province, Iran, from March 2016 to September 2016. The data were collected by frequent 
reference to the hatchery and the total of fertile eggs and hatched eggs from broiler breeder flocks with different 
ages was recorded; moreover, unhatched eggs were thoroughly investigated. In this period, 2402605 fertile eggs were 
examined, out of which 2372604 eggs were hatched, whereas 30001 eggs (1.248 %) were unhatched and discarded 
for abnormalities. The lowest and the highest average percentage of fertile eggs rejection concerned those 28 and 32 
weeks old and those older than 52 weeks, respectively. September had the highest average percentage of discarded 
eggs. Twelve types of abnormality were identified for the discarded eggs. The abnormalities include cracked shells 
(32.03%), malformed shells (21.02%), very large size eggs (13.04%), broken shells (11.56%), very small eggs (6.50%), 
dirty shells (5.47%), thin shells (3.46%), bloody shells (2.55%), cuticle-free shells (1.74%), wrinkled (corrugated) 
shells (1.39%), calcium splash (chalky deposit) (0.78%) and color change in shells (0.39%). According to the results 
of this study, cracked shells and malformed shells constituted the most common abnormalities (53.05% and 0.661%, 
respectively) out of the total condemned eggs and fertile eggs. The results of this study showed that age of flocks and 
heat stress were the most significant causes of egg abnormalities.
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مقدمه

تخم مرغ نه تنها به عنوان یک منبع غذایی بسیار با ارزش برای تامین 
نیازهای انسان مطرح می باشد، بلکه با ایجاد محیطی مناسب برای رشد 
جنین امکان تولید مثل پرندگان را فراهم می کند )۱۲(. به طور یقین هر 
گونه ناهنجاری یا اختالل در آن بر میزان جوجه درآوری اثر می گذارد و 
باعث افزایش تلفات جنینی می گردد )۳، ۶، ۱۰، ۱۵،  ۱۶، ۱7(. ساالنه در 
دنیا حدود 4۰ بیلیون تخم مرغ نطفه دار توسط مرغ های مادر گوشتی با 
هزینه های نسبتاً زیاد تولید می شود که حدود ۱- ۱۲ درصد تخم مرغ ها 
به علت ناسامل بودن یا دارا نبودن رشایط الزم برای جوجه کشی انتخاب 
منی شود و با قیمت نازلی به مصارف صنعتی و غیره می رسند )۶، 7، 8(. 
در واقع هزینه تولید تخم مرغ های نطفه دار در گله های مادر گوشتی نسبتاً 
زیاد می باشد، لذا قبل از اینکه تخم مرغ های نطفه دار از رده خارج شوند 
بایستی به اهمیت اقتصادی و بهداشت عمومی آنها پی برد )۱، ۳، ۱۶، 
۲۱(. با شناسایی ناهنجاری های با منشا داخلی و خارجی مرتبط با حذف 
تخم مرغ ها و آنالیز سهم هر ناهنجاری در حذف تخم مرغ ها می توان به 
وضعیت رشایط بهداشتی، مدیریتی و تغذیه ای و عوامل ژنتیکی و محیطی 
۶، ۱۰، ۱۶، ۲۱(. در ضمن حضور   ،۵  ،۲( برد  پی  مادر  گله های مرغ  در 
بعضی نقایص نامشهود در زمان تخم گذاری سبب می گردد که حساسیت 
تخم مرغ به صدمات محیطی افزایش پیدا کند، به طوری که حدود ۶ تا 8 

درصد از تخم مرغ های گذارده شده دارای پوسته شکسته یا آسیب دیده 
می باشند که در سطح جهانی خسارات مالی ناشی از آن چند صد میلیون 
دالر است )۱۶(، بنابراین قسمت اعظم زیان های اقتصادی ناهنجاری های 

تخم مرغ مربوط به مرحله پس از تخم گذاری است )8(.
گله  واحد   8 کارخانه جوجه کشی،   ۲ تعداد  داشنت  با  منین  شهرستان 
دارای  فعال  گوشتی  گله   ۱۰۰ از  بیش  و  تخم گذار  فارم   ۲ گوشتی،  مادر 
این  از  هدف  می باشد.  اردبیل  استان  طیور  صنعت  در  مهمی  جایگاه 
مطالعه تعیین علل حذف تخم مرغ های نطفه دار در کارخانه جوجه کشی 
شهرستان منین، استان اردبیل طی مدت شش ماه اول سال ۱۳۹۵می باشد 
که با مشخص شدن میزان حذفیات تخم مرغ های نطفه دار و شناسایی علل 
آنها بتوان اقدامات بسزایی جهت بهبود وضعیت عوامل دخیل در مراکز 
پرورش طیور و کارخانجات جوجه کشی و نهایتا کاهش خسارت اقتصادی 

انجام داد.
مواد و روش ها

این تحقیق بر روی تخم مرغ های غیر قابل جوجه کشی ۳ فارم مرغ مادر 
گوشتی از سویه راس ۳۰8 در کارخانه جوجه کشی آذر جوجه شهرستان 
منین واقع دراستان اردبیل در یک دوره ۶ ماهه )فروردین-شهریور ماه( 
سال ۹۵ انجام گرفت. فارم های شامره ۱، ۲ و ۳ مورد بررسی به ترتیب در 
 سن تولید ۲8 هفتگی )اوایل تولید(، ۳۲ هفتگی )پیک تولید( و 4۵ هفتگی
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)اواسط تولید( قرار داشتند. از زمان اجرای طرح طی ۹۰ نوبت مراجعه 
قابل  و  ارسالی  تخم مرغ های  بازرسی  ضمن  جوجه کشی،  کارخانه  به 
)حذفی(  جوجه کشی  قابل  غیر  تخم مرغ های  نطفه دار،  جوجه کشی 
تعداد  مجموع  در  که  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  دقت  به  و  جمع آوری 
تخم مرغ های  عنوان  به  ترتیب  به  تخم مرغ   ۲۳7۲۶۰4 و   ۲4۰۲۶۰۵
مورد  مادر گوشتی  مرغ  فارم   ۳ از  نطفه دار  قابل جوجه کشی  و  ارسالی 
نظر ثبت گردید. سپس بعد از کرس تعداد تخم مرغ های ارسالی از تعداد 
تخم مرغ های قابل جوجه کشی فارم ها، تعداد دقیق تخم مرغ های حذفی 
بدست آمد. نهایتا ناهنجاری های موجود در تخم مرغ های حذفی از روی 
عالیم ظاهری آنها شناسایی )8، ۱۶( و به طور تفکیکی در جداول مشخص 
ثبت شد. درجه بندی اندازه تخم مرغ ها بر اساس مصوبه انجمن اروپایی 
تعیین گردید که تخم مرغ های زیر ۵۳ گرم، از ۵۳ تا ۶۳ گرم، از ۶۳ تا 7۳ 
گرم و باالی 7۳ گرم به ترتیب جزو تخم مرغ های کوچک، متوسط، بزرگ و 
خیلی بزرگ تقسیم بندی شدند )۲۰(. در نهایت سهم هر ناهنجاری نسبت 
به کل تخم مرغ های حذفی و ارسالی محاسبه شد. جهت تعیین اثر سن 
گله ها بر میزان تخم مرغ های حذفی، سن گله ها به 7 گروه شامل ۲8 تا 
۳۲ هفته، از ۳۲ تا ۳۶ هفته، از ۳۶ تا 4۰ هفته، از 4۰ تا 44 هفته، از 44 
تا 48 هفته، از 48 تا ۵۲ هفته و بیشرت از ۵۲ هفته تقسیم بندی شدند. 
ماهانه  طور  به  حذفی  تخم مرغ های  فراوانی  نیز  ماه  اثر  تعیین  برای 

مقایسه گردید.

آنالیز آماری
در این تحقیق داده های بدست آمده از ۳ فارم مرغ مادر گوشتی در 
قالب طرح کامال تصادفی با اســتفاده از نرم افزار SAS 9.1 و طبق مدل 
خطــی عمومی )GLM( تجزیه و تحلیل گردید. مقایســه میانگین ها نیز با 
 (Duncan's Multiple Range Test) استفاده از آزمون چند دامنه  ای دانکن
انجام گرفت. سطح معنی  داری در این آزمون ها  0/05در نظر گرفته شد.

 نتایج
 ۳ حذفی  و  جوجه کشی  قابل  ارسالی،  تخم مرغ های  تعداد  میانگین 
شهرستان  جوجه کشی  کارخانه  در  نظر  مورد  گوشتی  مادر  مرغ  فارم 
است.  شده  آورده   ۱ جدول  در   ۱۳۹۵ سال  اول  ماهه  شش  طی  منین 
نبود  بین ماه های مختلف معنی دار  تعداد تخم مرغ های حذفی  میانگین 
)p=۰/88۰(. ولی میانگین درصد تخم مرغ های حذفی متایل به معنی داری 
داشت )p=۰/۱۱۳( و از فروردین ماه تا شهریور ماه یک روند افزایشی 
درصد  میانگین  بیشرتین  ماه  شهریور  که  طوری  به  گردید،  مشاهده 
اثر  تخم مرغ های حذفی را نسبت به سایر ماه ها به خود اختصاص داد. 
فصول بر میزان تخم مرغ های حذفی در جدول ۱ نیز نشان داده شده است 
که تفاوت معنی داری بین دو فصل بهار و تابستان از لحاظ میانگین درصد 
تخم مرغ های حذفی وجود نداشت )p=۰/۱۱۲(. ولی در میانگین تعداد 

.)p=۰/۰۶۱( تخم مرغ های حذفی متایل به معنی داری مشاهده گردید

اثر شش ماه اول سال بر تخم مرغ های حذفی

میانگین تعداد    پارمرت ها

 تخم مرغ های ارسالی به کارخانه

جوجه کشی

میانگین تعداد 

تخم مرغ های قابل 

جوجه کشی

 میانگین تعداد

 تخم مرغ های

حذفی

 میانگین درصد

تخم مرغ های حذفی

۱8۶77۶۱۹8۳۰/۹۳۶      ۱887۵۹        فروردین
۱۶4۰۹۳۱۶۲۱7۱۱۹۲۲۱/۰7۶       اردیبهشت

۱۵4۶۲۰۱۵۲۶۱۶۲۰۰4۱/۲4۳         خرداد
۱4۲7۹۰۱4۱۰۹4۱۶۹۶۱/۲4۶           تیر

7۹۵۱۲78۵۹7۹۱۵۱/7۳۰          مرداد
7۱۰۹۵۶۹۶۱4۱48۱۲/4۲۳         شهریور

۱۹۲4۵/۵4۱۹۰۰۹/48۲۶4/48۰/۱7۵خطای استاندارد میانگین  ها

۰/444۰/4۳۶۰/88۰۰/۱۱۳سطح احتامل

اثر دو فصل بهار و پاییز بر تخم مرغ های حذفی

میانگین تعداد   پارمرت ها

 تخم مرغ های ارسالی به کارخانه

جوجه کشی

 میانگین تعداد

 تخم مرغ های قابل

جوجه کشی

 میانگین تعداد

 تخم مرغ های

حذفی

 میانگین درصد

تخم مرغ های حذفی

a    ۱۶7۱87 a۱۹۶۹/۶1/085 ۱۶۹۱۵7 بهار
b۹۶4۳۵ b۱۳۶4۱/7۹۹ ۹77۹۹تابستان

خطای استاندارد 
میانگین  ها

۱۹4۳4/44۱۹۲8۹/۱۲۱7۱/۲۱۰/۲۲۵

۰/۰4۵۰/۰4۹۰/۰۶۱۰/۱۱۲سطح احتامل

جدول 1: میانگین تعداد تخم مرغ های ارسالی، قابل جوجه کشی و حذفی فارم های مورد مطالعه در کارخانه جوجه کشی شهرستان منین

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار )p>0/۰۵( بین داده ها در یک ستون می باشد. 
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میانگین تعداد تخم مرغ های ارسالی، قابل جوجه کشی و حذفی فارم های 
مورد مطالعه در کارخانه جوجه کشی شهرستان منین به تفکیک 7 گروه سنی 
مختلف در جدول ۲ ارائه شده است. میانگین درصد تخم مرغ های حذفی 
بین گروه های سنی مختلف معنی دار بود )p=۰/۰۰8(. به طوری که کمرتین 
و ببیشرتین میانگین درصد تخم مرغ های حذفی به ترتیب در گروه های  ۲8-

۳۲ هفته و بیشرت از ۵۲ هفته مشاهده گردید. 
از2402605 تخم مرغ نطفه دار مورد برررسی در کارخانه جوجه کشی آذر 
كل  از   %1/248 با  تخم مرغ    30001 مجموع  در  منین،  شهرستان  جوجه 
تخم مرغ های ارسالی جزء موارد حذفی بودند. در این مطالعه 12 ناهنجاری 
تعداد  و  ناهنجاری ها  نوع  برای تخم مرغ های حذفی شناسایی گردید كه 
آنها و همچنین درصد هر کدام از ناهنجاری ها از کل تخم مرغ های حذفی 
و ارسالی در جدول 3 نشان داده شده است. از کل تخم مرغ های حذفی، 
بیشرتین موارد با تعداد 9610 عدد مربوط به پوسته ترک خورده بود که 
32/03% را به خود اختصاص داد. در جایگاه دوم پوسته های بد شکل قرار 
داشتند که با تعداد 6308 عدد، میزان 21/02% را شامل بود، بقیه موارد 
ناهنجاری از نظر تعداد و درصد آنها نسبت به کل تخم مرغ های حذفی 
به ترتیب: 3915 عدد و 13/04% مربوط به تخم مرغ خیلی بزرگ؛ 3469 
عدد و 11/56% مربوط به تخم مرغ شکسته؛ 1952 عدد و 6/50% مربوط 
به تخم مرغ خیلی کوچک؛ 1642 عدد و 5/47% مربوط به پوسته کثیف؛ 
1039 عدد و 3/46% مربوط به پوسته نازک؛ 768 عدد و 2/55% مربوط 
به پوسته خونی؛ 524 عدد و 1/74% مربوط به فاقد کوتیکول؛ 418 عدد 
و 1/39% مربوط به پوسته چین و چروک دار؛ 237 عدد و 0/78% مربوط 
به پوسته آهکی و 119 عدد و 0/39% مربوط به تغییر رنگ پوسته بود. 
بر اساس آنالیز آماری در میانگین تعداد ناهنجاری هایی نظیر پوسته ترک 
کوچک،  خیلی  تخم مرغ  بزرگ،  خیلی  تخم مرغ  شکل،  بد  پوسته  خورده، 
تابستان  و  بهار  فصل  دو  بین  و چروک دار  چین  پوسته  و  کوتیکول  فاقد 
شکسته،  تخم مرغ های  اما   .)p>0/05( گردید  مشاهده  معنی  دار  اختالف 
پوسته کثیف، پوسته نازک، پوسته خونی، پوسته آهکی، تغییر رنگ پوسته 

با یکدیگر اختالف معنی  داری نداشتند )جدول ۳(.

مرغ  فارم های  در  تخم مرغ  ناهنجاری های  فراوانی  تغییرات  منحنی 
مادر گوشتی مورد بررسی در طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ در منودار 

                      پارمرت ها

          سن )هفته(

میانگین تعداد 

تخم مرغ های ارسالی 

به جوجه کشی

میانگین تعداد 

تخم مرغ های قابل 

جوجه کشی

میانگین تعداد 

تخم مرغ های

حذفی

میانگین درصد 

تخم مرغ های 

حذفی

      ۳۲-۲8             ۱۵7۶۰۹۱۵۶۱۶۹۱44۰۰/7۵۲ c
۳۶-۳۲             ۱4۵۰۳۳۱4۳4۲۵۱۶۰8۱/۰۳7 c

4۰-۳۶             ۱۶۱۲7۶۱۵۹4۶۵۱8۱۱۱/۰4۵ c

44-4۰             ۲۱۱47۰۲۰۹۰4۱۲4۲۹۱/۰۹۲ c

48-44             ۱۳۶۳۲۵۱۳4۳۶4۱۹۶۱۱/4۶۱ bc

۵۲-48             84۶۵88۲۹۶۱۱۶۹7۲/۰۰۶b

۹۹۰۰۹۶۱۰۲۹۰۲/۹۳۱a            بیش از ۵۲

۱۹۲4۵/۵4۱۹۰۰۹/48۲۶4/48۰/۱74خطای استاندارد میانگین ها
۰/۱4۶۰/۱4۱۰/۶4۶۰/۰۰8سطح احتامل

جدول 2: میانگین درصد تخم مرغ های حذفی به تفکیک 7 گروه سنی مختلف در کارخانه جوجه کشی شهرستان منین

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار )p>0/۰۵( بین داده ها در یک ستون می باشد.

۱ آورده شده است. درصد پوسته ترک خورده، پوسته بد شکل، تخم مرغ 
فاقد  خونی،  پوسته  نازک،  پوسته  کوچک،  خیلی  تخم مرغ  بزرگ،  خیلی 
کوتیکول، پوسته چین و چروک دار، پوسته آهکی و تغییر رنگ پوسته در 

.(p<0/05) مرداد ماه نسبت به سایر ماه بیشرت بود

بحث
طبق مطالعات صورت گرفته تخم مرغ های ناهنجار حتی در گله های 
طبیعی نیز به تعداد کمی دیده می شوند که این میزان، قابل چشم پوشی 
است، ولی در اثر دخالت بعضی عوامل عفونی و غیرعفونی، این میزان 
مورد  جدی  طور  به  باید  صورت  آن  در  شود  بیشرت  قبول  قابل  حد  از 
مالی  نظر  از  تنها  نه  تخم مرغ  ناهنجاری های   .)12  ،1( گیرد  قرار  توجه 
رضرهای هنگفت را به دنبال دارد، بلکه در مواردی سالمت انسان را نیز 
به خطر می اندازد. لذا رشد اقتصادی و تضمین سالمت انسان ها در گروه 
تولید تخم مرغ های سامل است که این موضوع مهم جز با شناخت انواع 
نیست.  امکان پذیر  آن  آورنده  بوجود  عوامل  و  تخم مرغ  ناهنجاری های 
حذف  علل  تعیین  خصوص  در  تحقیقاتی  مختلف  نقاط  در  رو  این  از 
تخم مرغ های نطفه دار انجام گرفته است که در شناسایی ناهنجاری ها و 
پیشنهاد روش  های پیشگیری در کاهش خسارات اقتصادی و بهداشتی آنها 
اهمیت بسزایی دارد )1، 3، 6، 7، 8، 9، 19، 21(. مطالعات محققین نشان 
مختلف  مناطق  در  تخم مرغ  ناهنجاری های  فراوانی  و  نوع  که  می دهد 
متفاوت است که این تفاوت مربوط به ایپدمیولوژی بیامری ها، اسرتس های 
محیطی، تغذیه، پیری یا جوانی گله ها ، نوع مدیریت واحدهای پرورشی 
و عوامل محیطی )رشایط آب و هوایی، برنامه نوری و دما سالن( در هر 
منطقه می باشد )3، 4، 9، 11، 14، 15، 17(. در بررسی گارلیچ و همکاران 
ترتیب  به  شکسته  تخم مرغ های  و  خورده  ترک  تخم مرغ های   )1984(
دادند  تشکیل  را  تخم مرغ های حذفی  میزان  بیشرتین   %1/03 و   %3/2 با 
یا بیشرت عنوان  تا %5  )9(. زیدلر )2002( میزان ترک خوردگی را گاهی 
از ماه های رسد سال بود )21(.  کرده اند که در ماه های گرم سال بیشرت 
برای تخم مرغ های  را  ناهنجاری  نوع  اوغلو و ساریکا )۲۰۰4( 15  تورک 
نطفه دار مشاهده کردند که میزان جوجه درآوری آنها 48/9 درصد بود 
مورد  تخم مرغ   1817248 تعداد  از   )2008( همکاران  و  دادرس   .)19(
 بررسی میزان 7/2 درصد جزو تخم مرغ های ناهنجاری گزارش کردند که
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شکسته  تخم مرغ های  و  درصد   44/9 با  خورده  ترک  تخم مرغ های 
و  کامانلی   .)7( می شدند  شامل  حذفی  موارد  بیشرتین  درصد   14/5 با 
همکاران )2010( نشان دادند که تقریبا 4/5 درصد از تخم مرغ های تولید 

شده در موسسه تحقیقات طیور انکارا ناهنجاری ظاهری داشتند )13(.
در  بررسی  مورد  تخم مرغ   2402605 مجموع  از  مطالعه  این  در 
موارد  جزء  درصد   1/248 میزان  منین،  شهرستان  جوجه کشی  کارخانه 
ناهنجاری شناسایی و حذف گردید. از كل تخم مرغ های حذفی، بیشرتین 
ترک  تخم مرغ های  به  مربوط  عدد   15918 تعداد  ناهنجاری هابا  میزان 
خورده و تخم مرغ های بد شکل بود. به طوری که می توان گفت میزان 
حذفیات مرتبط با این دو عامل در مقایسه با سایر ناهنجاری های مشاهده 
شده بسیار قابل توجه می باشد و میزان  53/05%  و 0/661% به ترتیب 
می شوند.  شامل  را  ارسالی  تخم مرغ های  و  حذفی  تخم مرغ های  كل  از 
یافته های مطالعه حارض از نظر فراوانی بروز ناهنجاری های تخم مرغ با 
نتایج گزارش شده در سایر مناطق جعرافیایی )7، 9، 13( متفاوت می باشد.

تغذیه،  نظیرنوع مدیریت و  فاکتورهایی  به  تفاوت  این  به نظر می رسد 
 ،۱۱  ،۵( باشد  مرتبط  فارم ها  و سن  پرورشی  بهداشتی، رشایط  وضعیت 

.)۱8 ،۱4
ترک خوردگی در تخم مرغ به صورت سوراخ های رس سوزنی، ستاره ای 
شکل و مویی تقسیم بندی می شود که برای هر نوع آن علل خاصی وجود 
دارد )16(. به طور کلی ترک خوردگی زمانی اتفاق می افتد که نیروی 
نوع  این   .)1( باشد  پوسته  مقاومت  از  بیش  تخم مرغ  بر  وارده  محیطی 
ناهنجاری در رشایط عادی به میزان کمی دیده می شود؛ اما اگر در اثر 
عوامل مختلف، رضبات وارده بر تخم مرغ شدیدتر گردد و یا پوسته آنقدر 
نازک و ضعیف باشد که مقاومت طبیعی خود را در برابر رضبات محیطی 
توجه ای  قابل  طور  به  خورده  ترک  تخم مرغ های  تعداد  دهد،  دست  از 

می توان  که  تغذیه ای  و  مدیریتی  حل های  راه   .)15( یابد  می  افزایش 
پیشنهاد داد عبارتند از 1- طراحی مناسب کف قفس ها از نظر سیم های 
به کار رفته و اصالح شیب آنها )9/5 درجه(. 2- حذف هر گونه برآمدگی 
تیز در محل اتصال سیم های کف قفس ها. 3- افزایش دفعات جمع آوری 
تراف های  مناسب  نگه داشنت کف قفس. ۵- طراحی  تخم مرغ. 4- متیز 
قفس.  کف  در  مدفوع  انباشگی  از  جلوگیری   -۶ تخم مرغ.  کننده  جمع 
7- تنظیم ارتفاع کف قفس تا کلوآک مرغ در زمان تخم گذاری. 8- دقت 
بیشرت پرسنل در مرحله جمع آوری، جابجایی و بسته بندی تخم مرغ ها. 
۹- افزایش ضخامت پوسته. ۱۰- باالنس منودن جیره از نظر کلسیم، فسفر 
و ویتامین D۳. تخم های بد شکل معموال به صورت فرورفتگی هایی در 
دیده  پوسته  در  کمربنددار  برآمدگی های  یا  و  پوسته  سطح  از  قسمتی 
بسیار حساس  به رضبات خارجی  تخم مرغ ها  نوع  این  که   )6( می شوند 
بد  تخم های  اصلی  علل  از   .)12( هستند  شکستکی  مستعد  و  می باشند 
شکل اسرتس های محیطی نظیر جابجایی پرنده از یک قفس به قفس دیگر 
و یا افزایش تراکم در قفس ها می باشد )15( که اسرتس باعث آزاد شدن 
آدرنالین و در نتیجه انقباض عضالت صاف رحم و فرشدگی تخم مرغ از دو 
انتها و نهایتا تغییر شکل آن می گردد )15، 16(. راهکارهایی نظیر ایجاد 
محیط آرام و به دور از اسرتس برای پرندگان تخم گذار و حذف پرندگانی 
که در اثر عادت چنین تخم مرغ هایی را تولید می کنند پیشنهاد می گردد.

سوپر  دلیل  به  تولید  اوایل  در  که  است  اختاللی  بزرگ  خیلی  تخم مرغ 
کاهش  زمان  گذشت  با  و  باال هستند  تخم مرغ ها  این  میزان  اووالسیون 
دلیل جثه  به  تولید  ابتدای  در  )1(. تخم مرغ های خیلی کوچک  می یابند 
گله  افزایش سن  با  بتدریج  و  دیده می شوند  مرغ ها  ناهمگن  و  کوچک 
تخم مرغ ها بزرگ می شوند )3(. پوسته کثیف بیشرت به مسائل مدیریتی 
مربوط می باشد و اگر میزان آن بیش از 2 درصد گردد، بیان گر مدیریت 

نوع ناهنجاری

بهار

)میانگین تعداد(

تابستان

)میانگین تعداد(

خطای 

استاندارد 

میانگین ها

سطح 

احتامل

تعداد کل 

ناهنجاری ها 

درصد 

ناهنجاری ها از 

کل تخم مرغ های 

حذفی

درصد ناهنجاری ها 

از كل تخم مرغ های 

ارسالی

b۱۹۵۳ 1250/3پوسته ترک خورده a169/350/007961032/030/399

b۱۲۶۳ 839/6پوسته بد شکل a99/660/004630821/020/262

b842/6 a90/520/0053915                   13/040/162 462/3تخم مرغ خیلی بزرگ

442714/382/930/097346911/560/144تخم مرغ شکسته

b384/3 a31/160/03719556/510/081 267/3تخم مرغ خیلی کوچک

234/331323/700/09116425/470/068پوسته کثیف

169/6176/63/360/35210393/460/043پوسته نازک

135/6119/7پوسته خونی   6/170/2287662/550/031

a76 b 5/890/0335231/740/021 98/3فاقد کوتیکول

a59/3  b4/910/0054181/390/017 8۰پوسته چین و چروک دار
38/340/63/560/7822370/780/009پوسته آهکی

23/316/32/250/1261190/390/004     تغییر رنگ پوسته

300011001/248----جمع

جدول 3: فراوانی انواع ناهنجاری های تخم مرغ در فصول بهار و تابستان و نسبت آنها به کل تخم مرغ های حذفی و ارسالی 3 فارم مادر گوشتی

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار )p>0/۰۵( بین داده ها در یک سطر می باشد.
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منودار 1: درصد تخم مرغ های حذفی 3 فارم مادر گوشتی مورد مطالعه به تفکیک ناهنجاریها در طی شش ماهه اول سال 1395

نامطلوب در گله است )1(. پوسته های نازک در اثر عوامل مختلفی نظیر 
بیامری های تنفسی، جیره نامتعادل، تنش گرمایی، اسرتس محیطی ایجاد 
عدم  به  می تواند  خونی  پوسته های  دلیل  عمده ترین   .)15  ،5( می شوند 
تناست بین جثه مرغ و اندازه تخم مرغ در اوایل تولید باشد )6(. پوسته 
چین و چروک دار در اثر باال رفنت سن گله، بیامری ها، تغدیه نامتعادل از 
نظر روی و مس ایجاد می شود )11، 16(. فقدان کوتیکول در پوسته به 
طور عمده متعاقب بیامری ها و یا نگهداری تخم مرغ ها به مدت طوالنی 
بیامری های  وقوع  به  آهکی  پوسته  ایجاد  علل   .)17( می شوند  دیده 
تنفسی، اسرتس ها، افزایش سن پرندگان و تغذیه نامتعادل از نظر کلسیم 
طور  به  می باشد  ژنتیک  تاثیر  تحت  پوسته  رنگ   .)11  ،1( می گردد  بر 
معمول ارتباطی با جیره غذایی پرنده ندارد )14(. اما تحت رشایط خاصی 
نظیر بیامری های موثر بر ساختامن مجرای تخم بر، استفاده از داروی ضد 
اسرتس های  رحم،  در  پورفیرین ها  سنتز  کاهش  نیکاربازین،  کوکسیدیوز 

محیطی، افزایش دمای سالن تغییر می کند )1، 15(.
از آنجا که این بررسی در طول شش ماه اول سال 1395 صورت گرفت. 
ناهنجاری های  بیشرتین درصد  که  نشان می دهد  آماری  تحلیل  و  تجزیه 
تخم مرغ و میانگین درصد تخم مرغ های حذفی به ترتیب در مرداد ماه و 
شهریور ماه مشاهده گردید. این یافته با نتایج سایر محققین )3، 4، 7، 8، 
9، 15( مطابقت دارد. در تنش گرمایی مرصف خوراک کاهش می یابد و 
پرنده با له له زدن باعث آلکالوز تنفسی می شود، این پاسخ فیزیولوژیکی 
همراه است با افزایش pH خون و کاهش سطح خونی کلسیم و بیکربنات 
که برای استحکام پوسته رضوری می باشد که درنتیجه آن کیفیت پوسته 
کاهش و در نهایت ناهنجاری های پوسته تخم مرغ افزایش می یابد )15، 

.)21 ،18

گروه   7 در  حذفی  تخم مرغ های  بر  گله ها  سن  اثر  مطالعه  این  در 
سنی مورد بررسی قرار گرفت که بین فراوانی تخم مرغ های حذفی و سن 
گله ها رابطه مستقیم مشاهده گردید. به طوری که با باال رفنت سن گله ها 
افزایشی در میزان تخم مرغ های حذفی وجود داشت و گروه  یک روند 
سنی ۵۲ هفته به باال بیشرتین فراوانی تخم مرغ های حذفی را نسبت به 
خود اختصاص داد که این یافته با نتایج گارلیچ و همکاران )۱۹84(، بار 
نشان  و   )۱۶  ،۹  ،۵( بود  )۱۹۹۱( همسو  سوملون  و   )۱۹۹8( همکاران  و 
دهنده این موضوع است که با باال رفنت سن پرنده ترکیبات هورمونی به 
ویژه میزان اسرتوژن خون دستخوش تغییرمی شودو بدنبال آن تولید ۱- 
۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول کاهش می یابد که پیامد آن کاهش 
جذب کلسیم از روده و نهایتا کاهش استحکام پوسته تخم مرغ و افزایش 

ناهنجاری ها می باشد )۱۰، ۱7، ۱8(.

نتیجه گیری کلی
نتایج مطالعه حارض نشان داد که سن گله ها و ماه های مختلف سال 
در بروز ناهنجاری های تخم مرغ موثر می باشند. به طوری که با زیاد شدن 
سن گله ها و تنش گرمایی میزان تخم مرغ های حذفی افزایش می یابد. لذا 
کار  به  و  آنها  بروز  در  موثر  و علل  تخم مرغ  ناهنجاری های  با شناسایی 
بردن روش های پیشگیری و اصالح به همراه ارتقای برنامه های مدیریتی 
می توان به کاهش خسارت اقتصادی ناشی از حذفی تخم مرغ های نطفه دار 

کمک منود.
تقدیر و تشکر 

این مقاله بر اساس طرح مصوب دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده 
است. لذا نویسنده مقاله از مساعدت های حوزه معاونت پژوهشی 
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دانشگاه محقق اردبیلی و مدیریت کارخانه جوجه کشی آذر جوجه 
دکرت  آقای  از  همچنین  دارد.  را  قدردانی  و  تشکر  کامل  منین  شهرستان 
تحقیق  این  آماری  کارهای  انجام  در  همکاری  خاطر  به  حبیبی  رامین 

سپاسگزاری می گردد.
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