		

b b
شامره  123تابستان 1398

DOI: 10.22092/vj.2018.122863.1480

مطالعه اثر فصول بهار و تابستان ،سن مرغ مادر و وزن
تخممرغ بر صفات جوجهدرآوری و کیفیت جوجه در
گلههای مادر گوشتی
• آیدین عزیزپور
دانشیار بیامریهای طیور ،دانشکده کشاورزی مشگین شهر ،دانشگاه محقق
اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت1397-05-17 :

تاریخ پذیرش1397-07-12 :

Email: Aidin_Azizpour@uma.ac.ir

چكیده
هدف از پژوهش حارض بررسی اثر فصول بهار و تابستان ،سن گله مرغ مادر و وزن تخممرغ نطفهدار بر صفات جوجهدرآوری و کیفیت
جوجه بود .بدین منظور ،تعداد  1796863تخممرغ نطفهدار با قابلیت جوجهدرآوری متعلق به سه مزرعه پرورش گله مرغ مادر گوشتی
سویه راس  308در کارخانه جوجهکشی طی شش ماه نخست سال  95به دقت مورد بررسی قرار گرفتند .پس از پایان دوره انکوباسیون
تخممرغهای جوجهدرآوری شد ه مزارع ثبت و جوجههای هچ شده درجهبندی و وزنکشی شدند .دامنه سنی گلههای مرغ مادر در
 9گروه و وزن تخممرغها در  5گروه تقسیمبندی گردید .دادهها در قالب طرح کامال تصادفی با روش ) GLM (SAS 9.1و آزمون
 Duncanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .اثر شش ماهه اول سال و دو فصول بهار و تابستان بر میانگین درصد باروری ،میانگین
درصد جوجهدرآوری کل ،میانگین درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار و میانگین درصد جوجههای غیرقابلفروش معنیدار بود
( ،)p>٠/05بهطوریکه در شهریور ماه و تابستان کمرتین فراوانی این پارامرتها مشاهده شد .اثر شش ماهه نخست سال بر میانگین وزن
تخممرغ ،میانگین وزن جوجه و میانگین درصد وزن نسبی جوجه معنیداری نبود ،اما فراوانی این پارامرتها در دو فصول بهار و تابستان
اختالف آماری معنیداری داشتند .با افزایش سن گله مرغ مادر میانگین درصد باروری ،میانگین درصد جوجهدرآوری کل ،میانگین
درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار بهطور معنیدار کاهش یافت ( ،)p>٠/05درحالیکه میانگین وزن تخممرغ ،میانگین وزن
جوجه و میانگین درصد وزن نسبی جوجه افزایش پیدا کرد .بهطوریکه کمرتین فراوانی درصد باروری ،درصد جوجهدرآوری کل ،درصد
جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار در مرغان سنین باالی  60هفته و تخممرغهای با وزن بیش از  69گرم مشاهده گردید .اثر سن
گله مرغ مادر و وزن تخممرغ نطفهدار بر فراوانی جوجههای غیر قابلفروش معنیدار نبود .نتایج مطالعه حارض نشان داد که صفات
جوجهدرآوری در فصل تابستان و با افزایش سن گله مرغ مادر و وزن تخممرغ ،کاهش مییابد و در مقابل کیفیت جوجه افزایش پیدا
میکند.
کلامت کلیدی :صفات جوجهدرآوری ،کیفیت جوجه ،فصل ،سن مرغ مادر ،وزن تخممرغ
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The aim of this study was to investigate the effect of spring and summer seasons, broiler breeder age and egg weight on
hatchability traits and chick quality. For this purpose, 1796863 fertile eggs with hatchability from three broiler breeder flocks
(Ross 308) were thoroughly inspected in hatchery from March to September 2016. After the incubation period, the hatched
eggs of farms were recorded and the hatching chicks were graded and weighed. The age range of broiler breeder flocks in 9
groups and egg weight were classified into 5 groups. Data were analyzed in a completely randomized design with GLM (SAS
9.1) and Duncan test. The effects of six -months period and spring and summer seasons were significant (p<0.05) on average percentage of fertility, average percentage of hatchability of set eggs, average percentage of hatchability of fertility eggs
and average percentage of non-salable chicks, so that in september and summer were observed the lowest frequency of these
parameters. the effects of the six-months period on average percentage of egg weight, average percentage of chicken weight
and average percentage of relative weight of chick were not significant, but these parameters were statistically significant in
the two seasons of spring and summer. Average percentage of fertility, average percentage of hatchability of set eggs and
hatchability of fertility eggs decreased significantly (p<0.05) in step with increase in the flock age, whereas average percentage of egg weight, average percentage of chicken weight and average percentage of relative weight of chickens increased.
Therefore, the lowest frequency of fertility, hatchability of set eggs and hatchability of fertility eggs were recorded in broiler
chickens over the age of 60 weeks and eggs weighing more than 69 gr. The effect breeder flock age and fertile egg weight on
the frequency of non-salable chicks were not significant. The results of this study showed that hatchability traits decrease and
chick quality increase in summer as the breeder flock age and egg weight increases.
Keywords: Broiler breeder age, Chick quality, Egg weight, Hatchability traits, Season

و مناسب جنین و یا تلفات بین زمان ست شدن تا زمان خروج جوجه
 عدم، فاکتورهایی نظیر سن گله مادر.)14 ،5 ،4( از تخممرغ اشاره منود
 وجود پرندگان ضعیف به خصوص پرندگان،تناسب نسبت مرغ و خروس
 سوء تغذیه و عوامل مدیریتی و بهداشتی بر عدم،نر ضعیف در گله
 بر اساس.)16 ،7 ،3 ،2( باروری حقیقی در سطح گله مادر اثر میگذارند
 مدت، فصل سال، سن گله،گزارشهای علمی عوامل مختلفی نظیر ژنوتیپ
 کیفیت و اندازه تخممرغ، کیفیت پوسته، تغذیه،زمان نگهداری تخممرغ
.)22 ،18 ،15 ،13 ،10 ،8 ،4( بر قابلیت جوجهدرآوری تاثیرگذار هستند
در خصوص تاثیر سن مرغ مادر و وزن تخممرغ بر صفات جوجهدرآوری
سویههای مختلف پرورشی مرغان گوشتی حداکرث در سه مقطع سنی و
 اما در مورد اثر،)21 ،20 ،16 ؛6 ،1( وزنی تحقیقاتی صورت گرفته است
 در یک تحقیق گلههای.ماه و فصل تحقیقاتی کامل انجام نشده است
جوان با گلههای مسن نژاد کاب مقایسه گردید و نشان داده شد که
 هفته و29 بیشرتین و کمرتین درصد باروری به تریتب در گلههای
 تحقیق دیگر که در مرغان سویه.)9(  هفته وجود داشت59 گلههای

مقدمه
هدف اصلی از پرورش مرغ مادر گوشتی تولید تخممرغهای نطفهدار با
قابلیت جوجهدرآوری باال است که نهایتا جوجههای سامل تجاری ایجاد
 عدد تخممرغ ست شده در100 لذا انتظار می رود از هر.)7( گردد
 لذا، جوجه بدست آید95  تا85 دستگاه جوجهکشی به طور متوسط
 در واقع.)14( همیشه رسیدن به باالترین میزان هچ امکانپذیر نیست
 رشایط،درصد حقیقی جوجههای هچ شده تا حد زیادی به سن گله مادر
 گاهی.)7 ،2(  کیفیت دستگاه جوجهکشی بستگی دارد،ذخیره تخممرغ
،میزان خروج جوجهها از تخممرغ برخالف آنچه که مورد انتظار است
، در چنین مواقعی با توجه به اهمیت اقتصادی موضوع.کاهش مییابد
 از علل عمده.)7( باید هرچه رسیعرت علت را بررسی و مشخص منود
 عدم باروری و فقدان نطفه-1 کاهش میزان جوجهدرآوری می توان به
 مرگ نطفه درحد فاصل زمان تخمگذاری تا-2 .زنده در داخل تخممرغ
 عدم رشد کافی-3 .هنگام ست شدن تخممرغها در دستگاه جوجهکشی
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هوبارد کالسیک انجام گرفت ،مشخص شد که با افزایش سن گله مادر
میزان باروری و جوجهدرآوری بطور معنیدار کاهش میبابد ( .)7اقبال
و همکاران ( ،)2016نقامبی و همکاران ( )2013و ویلسون ( )1991اثر
سایزهای مختلف تخممرغ را بر صفات جوجهدرآوری بررسی منودند و
گزارش کردند که بین وزن تخممرغ و جوجهدرآوری رابطهای معنیدار
وجود دارد (.)19 ،11 ،7
با توجه به اینکه در بین سویههای رایج پرورشی جوجههای گوشتی در
ایران ،سویه تجاری راس سهم عمده بازار را به خود اختصاص داده است،
اما مطالعاتی در خصوص عوامل عمده تاثیرگذار نظیر فصل ،سن گله
مادر و وزن تخممرغ در مقاطع مختلف بهطور پیوسته بر میزان باروری،
صفات جوجهدرآوری و کیفیت جوجههای گوشتی سویه راس انجام نشده
است .لذا انجام چنین تحقیقی رضوری به نظر میرسد .بنابراین ،هدف
از این مطالعه بررسی اثر دو فصل بهار و تابستان ،سن گله مادر و وزن
تخممرغ نطفهدار بر صفات جوجهدرآوری و خصوصیات کیفی جوجه در
گلههای مادر گوشتی سویه راس  308میباشد.
مواد و روشها
برای این پژوهش از گلههای مرغ مادر گوشتی سویه راس  308از نقاط
مختلف استان اردبیل با سنین متفاوت تولید که دارای رشایط پرورشی
مشابه و همچنین رشایط جوجهکشی یکسان داشتند ،تعداد  3مزارع
بطور تصادفی انتخاب و تخممرغهای نطفهدار قابل هچ مزارع مورد
نظر در یک دوره  6ماهه (فروردین ماه-شهریور ماه سال  )1395بررسی
شدند .بهطوریکه مزارع  A, B, Cبه ترتیب در سنین  28هفته32 ،
هفته و  47هفته قرار داشتند .در طی این مدت ،تخممرغهای مزارع
روزانه  6بار به صورت دستی جمعآوری و ضمن ثبت و غربالگری اولیه
(ازنظر ناهنجاریهای ظاهری) به کارخانه صنعتی جوجهكشی آذرجوجه
شهرستان منین واقع در شامل رشقی استان اردبیل ارسال گردیدند .در
کارخانه جوجهکشی نیز تخم-مرغهای ارسالی به دقت مورد بازرسی
قرار گرفتند که نهایتا با حذف تخممرغهای غیرقابل جوجهکشی ،ضمن
وزنکشی تخممرغهای نطفهدار به درون دستگاه جوجهکشی منتقل
شدند ( .)8در طول دوره جوجهکشی رشایط یکسان دمایی برای همه
تخممرغهای مزارع لحاظ گردید .از تقسیم تعداد تخممرغهای نطفهدار
به تعداد تخممرغهای ست شده رضبدر عدد  ،100درصد باروری مزارع
محاسبه شد ( .)7در پایان دوره انکوباسیون نیز تعداد تخممرغهای
جوجهدرآوری شده هر گله بهطور جداگانه ثبت گردید .سپس جوجههای
هچ شده از نظر عالیم ظاهری به جوجههای قابلفروش (درجه یک)
و جوجههای غیرقابلفروش (درجه دو) درجهبندی شدند و ضمن
وزنکشی بهطور مجزا در جداول مشخص ثبت شدند .در مرحله بعدی از
تقسیم تعداد جوجههای درجه یک و جوجههای درجه دو به تعداد کل
تخممرغهای ست شده ،رضبدر عدد 100 ،به ترتیب درصد جوجهدرآوری
کل (جوجههای قابلفروش) و درصد جوجههای غیرقابلفروش بهدست
آمد و از تقسیم تعداد جوجههای قابلفروش به تعداد تخممرغهای
نطفهدار رضبدر عدد  100نیز درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار
مشخص شد ( .)7سپس از تقسیم وزن کلی جوجههای درجه یک به تعداد
کل جوجههای درجه یک ،وزن کلی جوجههای قابلفروش مزارع محاسبه

گردید و نهایتا از تقسیم وزن جوجههای هچ شده به وزن تخممرغهای
وزنکشی شده در جوجهکشی ،رضبدر عدد  ،100درصد وزن نسبی
جوجه (راندمان تبدیل تخممرغ به جوجه) حساب شد .با توجه به اینکه
مزارع مورد نظر در مراحل مختلف سن تولید قرار داشتند ،تقسیمبندی
سن گلهها نیز برای بررسی دقیق تاثیر مقاطع مختلف سنی بر صفات
جوجهدرآوری و کیفیت جوجههای گوشتی انجام گرفت که سن گلهها
در  9گروه شامل  28تا  32هفته ،از  32تا  36هفته ،از  36تا  40هفته ،از
 40تا  44هفته ،از  44تا  48هفته ،از  48تا  52هفته ،از  52تا  56هفته،
از  56تا  60هفته و بیشرت از  60هفته در نظر گرفته شدند و جهت تعیین
اثر اوزان مختلف تخممر غ بر عملکرد جوجهدرآوری و برخی خصوصیات
کیفی مرغهای مادر گوشتی ،وزن تخممرغها به  5گروه شامل کمرت از
 63گرم 63 ،تا  65گرم 65 ،تا  67گرم 67 ،تا  69گرم و بیشرت از  69گرم
تقسیمبندی شدند (.)8
آنالیز آماری
در این مطالعه متغیرهای بررسی شده شامل درصد باروری ،درصد
جوجهدرآوری کل ،درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار ،افزایش
وزن تخممرغ ،میزان وزن جوجه ،درصد وزن نسبی جوجه و درصد
جوجههای غیرقابلفروش بر حسب شش ماه اول سال ،دو فصل (بهار
و تابستان) ،سنین متفاوت گله و وزنهای مختلف تخممرغ در برنامه
 Excelثبت و ساماندهی شدند .سپس نرمال بودن دادههای جمع آوری
شده ابتدا توسط نرمافزار  9.1 SASتست گردید و پس از اطمینان از
نرمال بودن آنها ،طبق رویه مدل خطی عمومی ( )GLMدر قالب طرح
کامال تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .مقایسه میانگینها نیز با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن ()Duncan's Multiple Range Test
در سطح احتامل  5درصد انجام گرفت.
نتایج
از مزارع مورد مطالعه ،تعداد  1796863تخممر غ نطفهدار قابل هچ
بررسی گردید که تعداد تخممرغهای نطفهدار متعلق به مزارع A, B, C
به ترتیب برابر با  834257 ،436221و  526385عدد بودند .در گروههای
سنی  28تا  32 ، 32تا  36 ، 36تا  40 ، 40تا  44 ، 44تا  48 ، 48تا 52 ، 52
تا  56 ، 56تا  60و بیشرت از  60هفته به ترتیب ،317801 ،236569 ،88128
 118579 ،152578 ،147819 ،287593 ،350963و  96833عدد تخممرغ
نطفهدار قرار داشت.
اثر نیمه نخست سال  95بر صفات جوجهدرآوری و برخی خصوصیات کیفی
جوجه در گلههای مادر گوشتی در جدول  1نشان داده شده است .آنالیز
نتایج نشان میدهد که تفاوت میانگین درصد باروری ،میانگین درصد
جوجهدرآوری کل ،میانگین درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار
و میانگین درصد جوجههای غیرقابلفروش بین شش ماهه نخست سال
معنیدار بود ( .)p>٠/05از لحاظ میانگین درصد باروری ،میانگین درصد
جوجهدرآوری کل و میانگین درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار،
فروردین ماه بیشرتین و شهریور ماه کمرتین فراوانی را نسبت به بقیه
ماهها دارا بودند .از لحاظ میانگین درصد جوجههای غیرقابلفروش،
فروردین ماه بیشرتین و تیر ماه کمرتین فراوانی را در مقایسه با سایر
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ماهها داشتند .تفاوت در میانگین وزن تخممرغ ،میانگین وزن جوجه
و میانگین درصد وزن نسبی جوجه بین شش ماهه اول سال معنیدار
نبود .میانگین درصد باروری ،میانگین درصد جوجهدرآوری کل ،میانگین
درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار و میانگین درصد جوجههای
غیرقابلفروش در فصل بهار نسبت به تابستان بهطور معنیدار بیشرت
بود ( .)p>٠/05درحالیکه میانگین وزن تخممرغ ،میانگین وزن جوجه
و میانگین درصد وزن نسبی جوجه در فصل تابستان در مقایسه با بهار
بهطور معنیدار بیشرت مشاهده شد (.)p>٠/05
اثر تغییرات سن مرغها بر عملکرد جوجهدرآوری و خصوصیات کیفی
جوجه در گلههای مادر گوشتی به تفکیک  9گروه سنی مختلف در جدول
 2ارائه شده است .بر اساس آنالیز آماری تفاوت میانگین درصد باروری،

میانگین درصد جوجهدرآوری کل و میانگین درصد جوجهدرآوری
تخممرغهای نطفهدار بین گروههای مختلف سنی معنیدار بود (،)p>٠/05
که با افزایش سن گلههای مرغ مادر ،فراوانی این پارامرتها روند کاهشی
نشان دادند .بهطوریکه مرغان با سنین  32-28هفته بیشرتین و مرغان
با سنین بیش از  60هفته کمرتین میانگین درصد باروری ،میانگین درصد
جوجهدرآوری کل و میانگین درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار
را داشتند .افزون بر این ،با افزایش سن گلههای مرغ مادر ،میانگین وزن
تخممرغهای تولیدی نیز روند افزایشی داشت ( .)p>٠/05بهطوریکه
گروه سنی  32-28هفته کمرتین و گروه سنی بیش از  60هفته بیشرتین
میانگین افزایش وزن تخممرغ را دارا بودند .تفاوت میانگین درصد وزن
جوجه ،درصد وزن نسبی جوجه و درصد جوجههای غیرقابلفروش بین

جدول  -1مقایسیه میانگین صفات جوجهدرآوری و خصوصیات کیفی جوجههای گوشتی طی نیمه نخست سال 95

جوجهدرآوری

پارمترها

باروری (درصد)

فروردین

86/57 a

82/78 a

اردیبهشت

82/25 ab

80/53 ab

کل (درصد)

جوجهدرآوری
تخممرغهای
نطفهدار

وزن

وزن جوجه

تخممرغ (گرم)

(گرم)

83/56 a

63/95

45/45

(درصد)

وزن نسبی

جوجه (درصد)

71/07

جوجههای

غیرقابلفروش
(درصد)
3/78 a

81/39 a

64/63

46/01

71/19

1/72 c

خرداد

72/85 bc

69/58 bc

70/44 b

65/37

47/04

71/96

3/26 b

تیر

67/71 cd

67/32 c

68/15 b

65/93

47/44

71/95

0/38 e

مرداد

62/07 cd

59/05 c

60/04 b

66/58

47/82

71/83

3/02 b

شهریور

58/71 d

57/84 c

59/23 b

67/18

48/76

72/56

0/87 d

خطای استاندارد میانگینها

2/769

2/636

2/578

0/461

0/401

0/183

0/309

سطح احتمال

0/001

0/001

0/001

0/365

0/162

0/163

0/001

پارمترها

باروری (درصد)

اثر دو فصل بهار و پاییز بر صفات جوجهدرآوری و کیفیت جوجه
جوجهدرآوری

(درصد)

(درصد)
2/92 a

جوجهدرآوری

تخممرغهای

وزن

بهار

80/56 a

77/63 a

(درصد)
78/46 a

تخممرغ (گرم)

(گرم)

64/56 b

47/17 b

70/40 b

تابستان

62/83 b

61/40 b

62/48 b

66/56 a

48/01 a

72/19 a

1/42 b

خطای استاندارد میانگینها

2/769

2/636

2/578

0/461

0/400

0/183

0/309

سطح احتمال

0/0002

0/0004

0/0003

0/0338

0/0164

0/0499

0/0107

کل (درصد)

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار ( )p>٠/05بین داده ها در یک ستون می باشد.
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نطفهدار

وزن جوجه

وزن نسبی

جوجههای

جوجه

غیرقابلفروش
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گروههای مختلف سنی معنیدار نبود.
تاثیر وزنهای مختلف تخممرغ بر صفات جوجهدرآوری و خصوصیات
کیفی جوجه در گلههای مادر گوشتی به تفکیک  5گروه وزنی مختلف
در جدول  3آورده شده است .آنالیز نتایج نشان میدهد که تفاوت
میانگین درصد باروری ،میانگین درصد جوجهدرآوری کل و میانگین
درصد جوجهدرآوری تخممرغهای نطفهدار بین گروه های مختلف وزنی
معنیداری بود ( )p>٠/05بهطوریکه با افزایش وزن تخممرغها ،فراوانی
این پارامرتها روند کاهشی داشتند .از لحاظ میانگین درصد باروری،
میانگین درصد جوجهدرآوری کل و میانگین درصد جوجهدرآوری
تخممرغهای نطفهدار ،تخممرغهای با وزن کمرت از  63گرم بیشرتین و
تخممرغهای با وزن بیشرت از  69گرم کمرتین فراوانی را نسبت به بقیه
گروههای وزنی دارا بودند .افزون بر این ،با افزایش دامنه وزنی تخممرغ
میانگین وزن جوجه نیز روند افزایشی داشت ،بهطوریکه تخممرغهای
با وزن پایینتر از  63گرم کمرتین و تخممرغهای با وزن بیش از 69
گرم بیشرتین میانگین افزایش وزن جوجه را نشان دادند .بر اساس آنالیز
آماری تفاوت فراوانی درصد وزن نسبی جوجه و درصد جوجههای

غیرقابلفروش بین  5گروه وزنی تخممرغ معنیدار نبود.
بحث
در گذشته در خصوص صفات جوجهدرآوری و برخی خصوصیات کیفی
مرغهای مادر گوشتی تحقیقاتی صورت گرفته است ()21 ،17 ،16 ،6
که در شناسایی عوامل عمده تاثیرگذار موثر بوده است و نهایتا در ارائه
پیشنهاد روشهایی برای افزایش عملکرد مرغهای مادر گوشتی اهمیت
بسزایی داشته است .با این وجود در رابطه با اثرات ماه و فصل بر صفات
عملکردی جوجهدرآوری مطالعات کاملی صورت نگرفته است .تونا و
همکاران )2001( ،نشان دادند که در تنش گرمایی پرنده دچار آلکالوز
تنفسی میشود و در پی آن سطح خونی کلسیم و بیکربنات کاهش
مییابد و به دنبال افت کیفیت پوسته تخم مرغ ،میزان جوجهدرآوری
گله کاهش پیدا میکند ( .)15در این مطالعه نیز صفات جوجه درآوری و
باروری در تابستان نسبت به بهار کاهش چشمگری داشت (جدول  .)1این
نتایج با یافته های تونا و همکاران ( )2001که نشان دادند فصل گرم سال
بر صفات عملکردی به ویژه جوجهدرآوری مرغهای مادر گوشتی تاثیر

جدول  -2اثر سنین مختلف مرغ های مادر گوشتی بر صفات جوجهدرآوری و خصوصیات کیفی جوجههای گوشتی

پارمترها
سن (هفته)

باروری (درصد)

جوجهدرآوری
کل (درصد)

جوجهدرآوری
تخممرغهای
نطفهدار

وزن

وزن جوجه

تخممرغ (گرم)

(گرم)

91/10 a

87/12 a

87/54 a

(درصد)

وزن نسبی

جوجه (درصد)

جوجههای

غیرقابلفروش
(درصد)

62/45 d

44/63

71/46

3/97

36-32

88/07 a

85/23 ab

85/99 ab

63/56 cd

45/10

70/96

2/84

40-36

80/81 ab

78/18 abc

79/01 abc

32-28

64/12 cd

45/66

71/20

2/63

44-40

73/14 bc

71/28 bcd

72/03 bcd

64/80 bcd

46/86

72/50

1/86

48-44

72/85 bc

70/42 cd

71/20 cd

65/31 bcd

47/10

71/73

2/42

52-48

68/54 bc

66/65 cd

67/64 cd

65/92 abc

47/49

72/04

1/89

56-52

62/13 cd

61/48 de

62/52 de

67/41 ab

48/39

72/03

1/91

60-56

61/83 cd

60/21 de

61/54 de

بیش از 60
خطای استاندارد
میانگینها

سطح احتمال

67/52 ab

48/56

71/67

0/35

52/53 d

50/33 e

52/e37

68/73 a

49/45

71/93

1/69

2/769

2/636

2/578

0/461

0/400

0/183

0/309

0/007

0/003

0/004

0/009

0/089

0/686

0/826

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار ( )p>٠/05بین داده ها در یک ستون می باشد.
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اسپرم خروسها ،متایل کمرت پرندگان به تولید مثل ،کاهش تخمکگذاری
مرغها ،سوءتغذیه ،ضعف مدیریت و نامناسب بودن سطح بهداشت
اشاره کرد ( .)16 ،7 ،3 ،2مطالعات مختلف نشان میدهد که کاهش
میزان جوجهدرآوری در گلههای مسن (سنین باال) میتواند تحت تاثیر
فاکتوهای متعددی از جمله سایز یا وزن بزرگ تخممرغ ،افزایش تلفات
دورههای ابتدایی و انتهایی جنینی ،کیفیت بد پوسته تخممرغ ،از بین
رفنت کیفیت آلبومین و افزایش محتویات کلسرتول زرده باشد (.)16 ،7 ،5
طبق مطالعات صورت گرفته اثر سن گله مرغ مادر بر میزان وزن تخممرغ
و عملکرد جوجه معنیدار میباشد و همچنین نشان داده شد که مرغان
سنین  60هفته نسبت به مرغان سنین  45هفته و  30هفته بیشرتین وزن
تخممرغ و وزن جوجه را داشتند ( .)7سینکلر و همکاران ( )1990بیان
کردند که جوجههای هچ شده از گلههای مسن در مقایسه با گلههای
جوان بزرگرت و کیفیت بهرتی دارند ( .)14در مطالعه دیگر گزارش شد
میزان وزن جوجه با افزایش سن گله مادر بیشرت میشود ،بهطوریکه
در مرغان سنین  35هفته و  45هفته وزن جوجه به ترتیب  45/27گرم
و  49/44گرم بود ( .)16ویرا و همکاران ( )2005نشان دادند که مرغان
نژاد راس  59هفته نسبت به مرغان  40هفته بیشرتین وزن جوجه را
داشتند ( 40/3گرم) ( .)18در تحقیق دیگر روی گلههای نژاد کاب انجام
شد و گزارش شد که وزن جوجه در مرغان با سن  59هفته ( 35/3گرم)
در مقایسه با مرغان  29هفته بیشرت بود ( .)17در تحقیق دیگر توسط
یلدریم و وتیسیر ( )1998در بلدرچینهای ژاپنی  22هفته و  65هفته
انجام شد ،اثری معنیدار بر وزن جوجه مشاهده نشد ( .)20در مطالعه

دارد ( ،)15همخوانی داشت.
آرایوجو و همکاران ( ،)2016ابودابوس ( )2010و ویرا و همکاران ()2005
بیان کردند که سن گله روی باروری و جوجهدرآوری تاثیر دارد و در
پرندگان جوان نسبت به پرندگان مسن میزان باروری و جوجهدرآوری
بیشرت میباشد ( .)18 ،3 ،2کیرک و همکاران ( )1980نشان دادند که
با افزایش سن گله درصد باروری و جوجهدرآوری کاهش مییابد ،به
طوریکه در مرغان مسن  60هفته نسبت به مرغان  35هفته میزان
باروری و جوجهدرآوری به ترتیب  11درصد و  9درصد کاهش داشت
( .)9تونا و همکاران ( )2001گزارش منودند که در گلههای مادر گوشتی
سویه کاب بیشرتین و کمرتین میزان جوجهدرآوری به ترتیب در مرغان با
سنین  40هفته و  60هفته بود ( .)15در مطالعهای دیگر در مرغان مسن
 59هفته در مقایسه با مرغان جوان  29هفته نژاد کاب ،میزان باروری
و جوجهدرآوری به ترتیب  7درصد و  8/77درصد کم شده بود (.)2
مطالعات انجام شده توسط اقبال و همکاران ( )2016روی مرغان سویه
هوبارد کالسیک نشان داد که بیشرتین درصد باروری و جوجهدرآوری در
مرغان با سن  45هفته ( 93/43و  )89/70و کمرتین آن در مرغان مسن
 60هفته ( 83/87و  )83/05وجود داشت ( .)7نتایج مطالعه حارض نشان
داد که بین سنین مختلف گله مرغ مادر و میزان باروری و جوجهدرآوری
رابطه معنی-داری وجود دارد که با باال رفنت سن گلهها یک روند کاهشی
در این پارامرتها مشاهده گردید (جدول  )2که این یافته با گزارشهای
سایر محققین ( )18 ،15 ،9 ،3همخوانی داشت .طبق گزارشهای علمی از
دالیل عمده کاهش باروری در گله-های مسن میتوان به کاهش کیفیت

جدول  -3اثر وزن تخممرغ نطفهدار بر صفات جوجهدرآوری و خصوصیات کیفی جوجههای گوشتی

پارمترها

باروری (درصد)

وزن تخم مرغ (گرم)

جوجهدرآوری
کل (درصد)

جوجهدرآوری
تخممرغهای
نطفهدار

(درصد)

وزن جوجه
(گرم)

وزن نسبی

جوجه (درصد)

جوجههای

غیرقابلفروش
(درصد)

کمتر از 63

89/74 a

86/82 a

87/29 a

44/71 c

71/29

65-63

74/80 b

72/34 b

73/14 b

45/74 c

71/49

2/41

67-65

73/14 b

70/77 b

71/74 bc

47/53 b

71/89

2/37

69-67

57/85 c

56/57 c

57/95 cd

48/87 ab

71/94

1/28

بیش از 69

51/41 c

50/65 c

52/27 d

50/17 a

72/67

0/76

خطای استاندارد میانگینها

2/769

2/636

2/578

0/400

0/183

0/309

سطح احتمال

0/001

0/001

0/002

0/001

0/604

0/519
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حارض نیز تاثیر سن گله بر میزان وزن جوجه معنیدار نبود ،اما با افزایش
سن مادر ،وزن جوجه نیز بیشرت شد و متایل به معنیداری داشت .از نظر
عددی کمرتین و بیشرتین میزان وزن به ترتیب در سنین پایین و باال
مشاهده گردید (جدول  )2که این یافته با نتایج برخی گزارشهای پیشین
( )18 ،17 ،16 ،14همسو و برخی یافتههای دیگر ( )20متفاوت میباشد.
این اختالفات احتامال به نوع نژاد و سن پرندگان و همچنین عوامل
مدیریتی مربوط میباشد.
تونا و همکاران ( )2004بیان کردند که در مرغان مادر گوشتی نژاد کاب
با سن  45هفته فراوانی جوجههای درجه  2بیشرت از پرندگان جوان با
سن  35هفته میباشد ( .)16اقبال و همکاران ( )2016گزارش کردند
که با افزایش سن گله بر فراوانی جوجههای درجه  2افزوده میشود،
به طوریکه مرغان مسن  60هفته در مقایسه با مرغان جوان  30هفته
بیشرتین میزان جوجههای درجه  2را داشتند ( 2/56درصد در مقابل
 1/22درصد) ( .)7با توجه به نتایج تحقیق حارض در جدول  2بیشرتین و
کمرتین فراوانی جوجههای غیرقابلفروش به ترتیب در مرغان جوان و
مسن مشاهده گردید که با یافتههای اقبال و همکاران )2016( ،و تونا و
همکاران )2004( ،همسو منیباشد ( .)16 ،7به نظر میرسد این تفاوت به
فاکتورهایی نظیر نوع پرورش و نژاد پرندگان مرتبط باشد.
اقبال و همکاران ( )2016گزارش کردند که بین اندازه تخممرغ و میزان
باروری و جوجهدرآوری مرغان مادر گوشتی رابطه معنیداری دارد و
همچنین نشان دادند که بیشرتین درصد باروری و درصد جوجهدرآوری
به ترتیب در گروه تخممرغهای کوچک ( 96/67و  )92/74و سپس
تخممرغهای متوسط ( 93/33و  )89/64و تخممرغهای بزرگ ( 90/33و
 )86/72وجود داشت ( .)7نواکزسکی و همکاران ( )2010بیان منودند که
میزان جوجهدرآوری تخممرغهای سایز بزرگ بلدرچین ژاپنی در مقایسه
با گروه تخممرغهای کوچک بهطور معنیدار بیشرت است ( .)12نقامبی
و همکاران ( )2013اثر سایزهای مختلف تخممرغ نژاد بومی وندا را
بر جوجهدرآوری بررسی منودند و بیان کردند که بین وزن تخممرغ و
جوجهدرآوری رابطهای عکس وجود دارد ( .)11دادوسوال ( )2013نشان
دادند که تخممرغهای با سایز سنگین بلدرچین ژاپنی در مقایسه با
تخممرغهای سبک باروری بیشرتی دارند ( .)6ماددو و همکاران ()2013
گزارش کردند که سایز تخممرغهای سویه بانتام ایتالیا روی باروری و
جوجهدرآوری تاثیر معنیداری دارد ( .)10آالبی و همکاران ()2012
بیشرتین میزان جوجهدرآوری را به ترتیب در گروه تخممرغهای سایز
متوسط( 77درصد) ،تخممرغهای بزگ ( 64درصد) و تخممرغهای
کوچک ( 55درصد) نژاد کوکوک مرغان مشاهده کردند ( .)1راشید و
همکاران ( )2013نشان دادند که درصد جوجهدرآوری تخممرغهای سایز
متوسط نژاد فایومی و رد ایسلند بهطور معنیدار بیشرت از تخممرغهای
بزرگ است ( .)13املر -فرانکو و همکاران ( )2010بیان منودند که در
تخممرغهای سایز بزرگ ،میزان جوجهدرآوری کاهش مییابد ( .)17طبق
مطالعات دیویت و اسوالبچ ( )2004میزان جوجهدرآوری در تخممرغهای
بزرگ نژاد هموشایر و رد ایسلند بیشرت بود ( .)4ویلسون ( )1991گزارش
کردند تخممرغهای کوچک و متوسط در دامنه وزنی  65 -60گرمی
بیشرتین درصد جوجهدرآوری را دارند (.)19
نتایج بهدست آمده از این مطالعه در خصوص اینکه بیشرتین و کمرتین

میزان باروری و جوجهدرآوری به ترتیب در تخممرغهای سبک و سنگین
وجود داشت (جدول  ،)3با نتایج برخی محققین ()19 ،17 ،11 ،10 ،5
همسو میباشد ،اما با نتایج سایرین مطالعات ( )13 ،12 ،6 ،4 ،1مطابقت
ندارد .به نظر میرسد این اختالفات احتامال به نوع نژاد و سن پرندگان،
نوع تغذیه و پرورش ،رشایط جعرافیایی مربوط باشد .از نقطه نظر
فیزیولوژی ،تخممرغهای بزرگ گلههای مسن بدلیل افت کیفیت داخلی
این تخممرغها ،جنین ضعیف و آسیبپذیر میشود و درنتیجه آن ،میزان
باروری و جوجهدرآوری کاهش مییابد (.)7
اقبال و همکاران ( )2016تاثیر سایز تخممرغ را روی عملکرد جوجه
معنیدار گزارش کردند و همچنین نشان دادند که با افزایش وزن
تخممرغ ،به وزن جوجه افزوده میشود ،به طوریکه در تخممرغهای
بزرگ (70گرمی) و تخممرغهای کوچک ( 60گرمی) وزن جوجه به ترتیب
 47/50گرم و  40گرم بود ( .)7در مطالعه دیگر توسط ابودابوس ()2010
انجام گرفت بین اندازه تخم مرغ و وزن جوجه رابطه مثبت مشاهده
شد ( .)3ویرا و همکاران ( )2005و املر-فرانکو همکاران ( )2010ذکر
منودند که در تخممرغهای بزرگ در مقایسه با تخممرغهای متوسط و
کوچک ،وزن جوجه بیشرت میباشد ( .)18 ،17آالبی و همکاران ()2012
نشان دادندکه جوجههای کوچک و بزرگ به ترتیب از تخممرغهای
بزرگ و کوچک هچ میشوند ( .)1راشید و همکاران ( )2013گزارش
کردند که وزن جوجه در تخممرغهای بزرگ با وزن بیش از  45گرم
بیشرت از تخممرغهای کوچک با وزن کمرت از  41گرم است ( .)13نقامبی
و همکاران ( )2013و دادوسوال ( )2013نشان دادند که با زیاد شدن
وزن تخممرغ ،وزن جوجه نیز افزایش میباید ( .)11 ،6در این مطالعه با
توجه به جدول  ،3یشرتین میزان وزن جوجه نیز در تخممرغ-های بزرگ
دیده شد که این یافته با نتایج گزارشهای پیشین ()18 ،17 ،13 ،11 ،7 ،1
همخوانی داشت.
نتیجه گیری کلی
بر اساس نتایج مطالعه حارض ،متغیرهای بررسی شده شامل صفات جوجه
درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در گلههای مادر گوشتی سویه راس
 308در شش ماهه اول سال و دو فصل بهار تابستان ،سنین متفاوت
مرغ مادر ،وزنهای مختلف تخممرغهای نطفهدار دارای اختالف آماری
معنیداری میباشند .بهطوریکه با نزدیک شدن به ماهها و فصل گرم
سال و افزایش سن گله مرغ ماد ر و وزن تخممرغها ،میزان باروری و
صفات جوجهدرآوری کاهش مییابد و در مقابل وزن تخم مرغ ،وزن
جوجه و وزن نسبی جوجه افزایش پیدا میکند.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه محقق اردبیلی به
شامره قرارداد  45میباشد .نویسنده مقاله از حوزه معاونت پژوهشی آن
دانشگاه به دلیل مساعدت در انجام این تحقیق کامل تشکر و قدردانی
را دارد.
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