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 Introduction: One of the factors may affect the productivity and economic index of 

broiler industry is the mortality at the end of the growth period. The purpose of this study 

was to investigate the rate of mortality in broiler chickens and the management parameters.  

Materials & Methods: For this purpose, the management information of 30 poultry farms 

from 1396 and 1397 was collected. Using logistics analysis, the effect of various factors 

on the mortality rate was investigated. 

Result: Our results showed that the effects of all factors examined in this model were 

positive, which were not significant for the factors of breeding season, building type, 

experience of managers, and biosecurity level, despite their importance in loss percentage. 

Conclusion: The results of this study showed that management parameters have key role 

in the mortality rate and consequently economic productivity of a broiler farm. 
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رشد وری و شاخص اقتصادی پرورش جوجه گوشتی، میزان تلفات و ماندگاری در پایان دوره یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان بهره :مقدمه

 .بود بر آن مؤثر مدیریتی عوامل و گوشتی جوجه هایاست. هدف از این تحقیق، بررسی میزان تلفات در گله

با استفاده از تحلیل  .گردید آوریجمع1397و  1396های مرغداری در سال واحد 30مدیریتی  منظور، اطالعات برای این ها:مواد و روش

 لجستیک، اثر عوامل مختلف بر میزان تلفات مورد بررسی قرار گرفت. 

جز عوامل فصل پرورش، تیپ ساختمان، تجربه مدیران که بهعوامل مورد بررسی در مدل مثبت بوده است،  اثرات نتایج نشان داد تمام نتایج:

 اند.نشده دارمعنی ها در درصد تلفات،و اهمیت آن بودن و سطح امنیت زیستی با وجود مثبت

وری اقتصادی یک واحد دنبال آن میزان بهرهبهدهد که عوامل مدیریتی در میزان تلفات و نتایج این تحقیق نشان می :گیری و بحثنتیجه

 پرورش جوجه گوشتی اهمیت زیادی دارد.
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 مقدمه

مهم کشاورزی  هاییکی از زیربخش گوشتی پرورش جوجه صنعت       

کارگیری کشور است که با توجه به نیاز به منابع پروتئینی، با به

ای در بخش تولید و های روز دنیا توانسته است جایگاه ویژهفناوری

 هدف(. 1395اشتغال بخش کشاورزی پیدا کند )زاغری و همکاران، 

در  نیاز وردم عملکرد به دستیابی مدیران در صنعت جوجه گوشتی،

و یکنواختی  خوراک ضریب تبدیل زنده، وزن پرندگان، رفاه نظر گله از

کتاب راهنمای )است  اقتصادی هایگوشت با توجه به محدودیت تولید

 هایجوجه دهندگانپرورش (.2018 راس، گوشتی جوجه مدیریت

 چنینهم و تولید فرآیند بر موثر عوامل از روشنی درک باید گوشتی

 گذارد،می تاثیر مزرعه در پرنده مدیریت بر مستقیم طوربه که عواملی

عوامل مختلفی ازجمله افزایش  سوددهی یک مرغداری به .باشند داشته

های غذایی، تلفات، شاخص تولید، هزینهوزن روزانه، ضریب تبدیل 

های انرژی، استهالک ساختمان و نیز سطح امنیت کارگری، هزینه

عملکرد و صفات اقتصادی  عوامل موثر بر بررسی لذا دارد، بستگی زیستی

در این زمینه اهمیت زیادی دارد. برای دستیابی به حداکثر توان 

 ترینکم با تولید حداکثر آوردن دستهای امروزی و بهتولیدی سویه

پوررضا و )هزینه، باید نگاهی تازه و متفاوت به این صنعت داشت 

 وریط و دام دیتول تیظرف بودن نییپا لیدال از یک(. ی1391صادقی، 

 و نامطلوب لیتبد بیضر شرفته،یپ یکشورها با سهیمقا در کشور،در 

 یآگاه و دانش ضعف لیدلبه تواندیم ی است کهوربهره بودن نییپا

الهیان، لطف) باشد یوربهرهعوامل موثر بر  تیریدر مد دکنندگانیتول

 موثر تیریمد و یطیمح طیشرا (1395) و همکاران ی(. زاغر1389

 یبررس مورد استان 16را در  یصنعت وریط یهاگله در تلفات بروز بر

 بیترتبه تاثیرات نیترشینشان داد که ب نیقمحق نیا جینتا. دادند قرار

 هیعل یسازمنیا ه،یتهو تیظرف ون،یناسیمربوط به نحوه انجام واکس

دما  تیریو شاخص مد یبخورآنوع  ،تیسیز تیامن یونگگچ آنفوالنزا،

منظور اجرای یک برنامه امنیت به. (1395بود )زاغری و همکاران، 

بایست اقدامات را در سه سطح مزارع مرغ مادر، حمل و زیستی می

که طورینقل دان و جوجه و پرورش جوجه گوشتی مدنظر قرار داد. به

عدم دقت در هر یک از سطوح منجر به بروز آلودگی و ضررهای 

 یبررس با (1394) و جانجان یسلگ (.Tumer، 2013) گردداقتصادی می

 انیب همدان شهر یگوشت یهایمرغدار در تلفات بر رگذاریتاث عوامل

، حوضچه هاآن یسازآماده و هاسالن تیظرف لیقب از یکردند که عوامل

 در ریها، ساعات حضور مدسالن هی، تهویمرغدار یورود یضدعفون

، فاصله دو سال در یزیردفعات جوجه خوراک، هیمنبع ته ،یمرغدار

را بر  ریتاث نیترشیها در منطقه بیمرغدار تراکم و ی،زیرنوبت جوجه

 واحد پرورش جوجه 18459تعداد  .اندداشته یوانیح تلفات زانیم

هزار قطعه در ایران گزارش شده است  447,378گوشتی با ظرفیت 

ارتفاع کم از سطح دریاهای دلیل )مرکز آمار ایران(. استان گیالن به

 829تر فصول سال و با دارا بودن آزاد و رطوبت نسبی مناسب در بیش

هزار قطعه )احمدی و همکاران،  18232مرغداری گوشتی با ظرفیت 

شود. مطالعات می محسوب طیور مناسب برای پرورش از مناطق (،1398

 زیادی در کشور جهت بررسی عملکرد اقتصادی واحدهای پرورش

جوجه گوشتی در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است ولی برای 

های مختلف این صنعت نیاز دست آمدن اطالعات و آمار از بخشبه

شناخته  های نوین، نقاط ضعف را کامالًکمک روشاست تا با بررسی به

همین راستا، هدف از مطالعه  . درشودپیشنهاد  هاییحلها راهو برای آن

های پرورش جوجه عوامل مدیریتی موثر بر تلفات دورهحاضر بررسی 

 .گوشتی در استان گیالن است

 

 ها مواد و روش
مورد  یالنگ استان در هک پژوهش این در بررسی: مورد جمعیت       

 8) رشد(، روزگی 7 تا 1استارتر ) جیره با هاجوجه ،قرار گرفت رسیبر

شدند. همه غذاها به  یهتغذ( یروزگ 42 تا 28) پایانی و( روزگی 28 تا

 کنجاله و( گندم و)ذرت  غالت پایه بر هاجیره تمامی و شکل پلت بود

 واکسیناسیون برنامه بودند. یوانیح پروتئین منابع فاقد و شده تنظیم سویا

 .گرفت انجام دامپزشکی دستورالعمل طبق و ایمنطقه شرایط براساس

برخوردار بوده و شرایط مدیریتی ها از مدیریت واحدی تمام مرغداری

 برای تاحد ممکن یکسان و طبق استاندارد سویه موردنظر بوده است.

 کدبندی، شد. در استفاده هاداده کدبندی روش از هاداده سازیآماده

 جامعه میانگین از تربیش و ترکم بخش ها، به دوداده تعداد به توجه با

پارامترهایی که  شد. داده یک و صفر کد هاآن به و شدند بندیتقسیم

 شده است. آورده 1جدول  در برای این منظور مورد استفاده قرار گرفتند
 

 : پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق1جدول

 شد: استفاده هاداده آنالیز برای زیر آماری مدل از
Yijkimnos= µ + EXPi + NUMj + Ag.Sk + Seal + Stom + Age.bn + 

Typo+ Bios+ € ijkimnos 

 توضیح پارامتر

 1 کد روز45 از باالتر ؛0 کد روز 45 سن کشتار

 1 کد 13 از باالتر ؛0 کد قطعه 13 تا تراکم تراکم

 1 کد 35 هفته از باالتر ، 0 کد هفته 35 تا مادر گله سن گله مادر

 4 ، زمستان کد3پاییز کد  دو، کد تابستان یک، کد بهار فصل

 یک کد سال 2 از باالتر صفر؛ کد تجربه سال 2 تا تجربه کارکنان

 1کد  نوبت 3 از باالتر ،0 کد ریزیجوجه نوبت 3 ریزیدفعات جوجه

 ساختمان تیپ
 ؛0 کد حداقلی، تهویه بدون و قدیمی هایساختمان

 1 کد حداقلی، تهویه با جدید هایساختمان

 1 کد ؛ باالتر0 کد ترکم زیستی امنیت زیستی امنیت سطح
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عبارت است از هر یک از مشاهدات )درصد  ijkimnosY که در این مدل،

دفعات  jNUMتجربه کارکنان،  iEXPمیانگین جامعه،  µتلفات(، 

سن  nAge.bتراکم،  mStoفصل،  lSeaسن کشتار،  kAg.Sریزی، جوجه

 اثر € ijkimnosو   امنیت زیستی، sBioنوع ساختمان،  oTyp گله مادر،

 آزمایش است. خطی یا ماندهباقی

 آماری، هایبررسی اهداف از یکی ها:داده تحلیل و تجزیه       

 یا خطی صورتبه روابط ینا .است متغیر چند یا دو بین روابط یافتن

 متغیرها از یکی تغییراتافتد که یاوقات اتفاق م ی. گاهاست غیرخطی

 یا وجهی)دو  دیگر متغیرهای تغییرات تابع( پاسخ یا وابسته متغیر)

 یکلجست یونبا استفاده از رگرس یحالت یندر چن .است (وجهی چند

 یمارآ مدلوجود دارد.  یاسم یرمتغ یک ییراتتغ ینیبیشامکان پ

 :است زیر صورتبه یکلجست رگرسیون یلو تحل یهتجز

𝑙𝑜𝑔
𝑝

1 − 𝑝
= 𝑥𝛽 

𝑝 ،رابطه ینشود. در ایداده م یشنما logit(p)صورت مدل به این

1−𝑝
 

 یفاکتورها تاثیربردار مربوط به  Β .شودیم یدهبه اصطالح بخت نام

احتمال باال بودن شاخص  Pاست.  یمختلف وارد شده در مدل آمار

و  logit(p) ینب رابطهکل ارقام است.  یانگیننسبت به م یاقتصاد

 در پارامترها برآورد است. برای یرابطه خط یک یحی،توض یرهایمتغ

 .شودمی استفاده نماییدرست بیشینه روش از لجستیک رگرسیون مدل

 بودن معنی دار و مدل برازش آزمون برای خطی رگرسیون تحلیل در

 در شود،می استفاده t و F هایآماره از ترتیببه مدل، در متغیر هر اثر

 والد و( 2κ)  اسکوئر  کای هایاز آماره لجستیک رگرسیون در کهحالی

(wald )دار آماره والد معنی یک،لجست یونر رگرسد .شودمی استفاده

 یجهدر نت ،دهدیمستقل در معادله را نشان م یربودن حضور هر متغ

رابطه  آزمون والد از .است یخط یوندر رگرس  tمعادل آماره، آماره والد

 iβS.E./i(β) = iWald(x(2                            :شودیمحاسبه م یرز

 آناستاندارد  یخطا SEیر، متغ یبضر iX، بتا یمعنابه iβ که در آن،

 .است

 برازش شد.  SPSS (v. 18)افزارنرم با این مدل

 

 نتایج

منظور به هاداده لجستیک و تحلیل تجزیه از آمده دستبه نتایج       

نشان داده  2در جدول  تلفات درصدو  یرهامتغ ینارتباط ب بررسی

 تلفات درصد بر متغیرها کلیه آمده، دستهب نتایج اساسشده است. بر

 مربوط ضریب مثبت عالمت .است بوده داریمعنی و مثبت تاثیر دارای

 بر متغیر، هر مثبت تأثیر دهندهنشان بررسی مورد عوامل همه به

 دفعات ،ساختمان یپفصل پرورش، ت عوامل ولی. استتلفات  درصد

 هاآن یتاهم و بودن مثبتبا وجود  یستیز یتو سطح امن ریزیجوجه

و  تجزیه از آمده دستبه نتایج .اندنشده دارمعنی تلفات، درصد در

 داریمعنی کامالً تأثیر تلفات بر کشتار سن که دهدمی نشان هاداده تحلیل

 %35 آمده، دستبه نتایج طبق چنینهم(. >002/0Pاست ) داشته

 .اندروز روانه کشتار شده 42از  بعد %65و  روز 42 از ها قبلجوجه

 دهندهنشان آماری نتایج شود،دیده می 5 جدول طورکه درهمان

تلفات بود. نتایج نشان داد که  میزان روی بر تراکم تأثیر داریمعنی

 داشته اند. 13تراکم باالتر از  %77و  13تر از واحدها تراکم کم 23%

 نشان داد سن 6جدول ی هاداده تحلیل و تجزیه از آمده دستبه نتایج

 داشته داریمعنی تأثیر مرغداری واحدهای میزان تلفات بر مادر گله

 گله سن موارد، %64 در که داد نشان نتایج چنینهم(. P<03/0است )

 دستبه نتایج .بودند هفته 34 از باالتر %36 و هفته 35 از ترکم مادر

 نشان داد آمده است 7 جدول هایی که درداده و تحلیل تجزیه از آمده

 معنی تأثیر مرغداری واحدهای تلفات بر تجربه مدیران و سابقه میزان

واحدها مدیران  %73برطبق این جدول،  .(P<004/0) است داشته داری

باالی دو سال سابقه فعالیت در زمینه پرورش  %27سال و  2زیر 

ود، شمشاهده می 8طورکه در جدول جوجه گوشتی داشتند. همان

نداشت  تلفات میزان روی بر داریمعنی تأثیر ریزیجوجه دفعات

(05/0P> .)16% سال در نوبت 3 از تربیش %84نوبت و  3تا  مرغداران 

 بر ریزیجوجه دفعات داری تاثیرعدم معنی اند. ایننموده ریزیجوجه

 و اصول رعایت دلیلبه تواندموردبررسی می جامعه تلفات در

 رعایت و ریزیجوجه دو بین فاصله رعایت قبیل از الزم استانداردهای

 که دهدمی نشان چنینچنین همباشد. این نتایج هم بهداشتی موازین

 ریزیجوجه تکرار تری بهبیش تمایل تر،کم تلفات دارای مرغداران

چنین تاثیر سن ساختمان و تجهیزات بر میزان تلفات اند. همداشته

های قدیمی ساختمان %23 وجود از حاکی هابررسی بررسی شد. نتایج

 هایساختمان %77سال و فاقد تهویه حداقلی و   5با قدمت باالی 

 سن و نوع ،9جدول  بود. طبق حداقلی تهویه سیستم به مجهز و جدید

 . تأثیر(P>05/0است ) داری نداشتهمعنی تأثیر تلفات روی بر ساختمان

 نشان 10 جدول در مرغداری واحدهای تلفات بر زیستی امنیت سطح

 بر زیستی امنیت سطح شودطورکه دیده میاست. همان شده داده

از  پارامترهایی(. P>05/0است ) نداشته داریمعنی تأثیر تلفات روی

 کارکنان، دارا وآمد رفت وضعیت ضدعفونی، حوضچه داشتن قبیل

 سوز، الشه کوره داشتن پرورش، دوره طول در ضدعفونی برنامه بودن

 متفرقه، افراد خروج و ورود کنترل جوندگان، خروج و ورود کنترل

وسایل  و امکانات کردن تمیز و ضدعفونی واحد، اطراف در حصار داشتن

 گردید مشخص امتیازدهی از کار، مورد بررسی قرار گرفتند که بعد

از  استفاده درخصوص را میانگین نمره از باالتر ها نمرهآن %95 که

 .اندبوده دارا را زیستی امنیت بررسی برای شده گرفته درنظر پارامترهای

تواند تلفات می روی بر زیستی امنیت دار بودن تاثیر سطحعدم معنی
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 تربیش موردمطالعه واحدهای پرورشی که باشد به این علت

 .اندکرده رعایت را زیستی امنیت برای مدنظر پارامترهای
 

برای بررسی تاثیر متغیرهای : کاربرد آنالیز لجستیک 2جدول 

 های گوشتیمختلف بر میزان تلفات جوجه

نسبت 

 احتمال

 داریمعنی

 آماری

آزمون 

 والد

اشتباه 

 معیار

ورد آبر

 پارامتر

 

 کشتار سن 35/1 42/0 56/1 002/0 52/4

 تراکم 86/0 36/0 22/1 024/0 23/1

 مادر گله سن 56/0 33/0 96/0 03/0 86/0

 مدیران تجربه میزان 86/0 26/0 54/0 004/0 52/1

 فصل 11/1 56/0 82/0 065/0 53/6

 ریزیجوجه دفعات 02/1 02/0 87/0 064/0 56/1

 ساختمان تیپ 36/0 11/0 28/0 071/0 65/0

 زیستی امنیت سطح 25/0 12/0 75/0 11/0 84/0
 

تلفات  میزان گوشتی بر میانگین جوجه کشتار تاثیر سن :3جدول

(SE± )واحدهای پرورش جوجه گوشتی در 

تلفات در کشتار تا 

 روز 45سن 

تلفات در کشتار در 

 روز 45سن باالی 

داری معنی

 آماری

52/0±28/4 25/0±23/5 002/0 
 

 نظر واحدهای مرغداری از در( ±SE)تلفات  میزان میانگین :4جدول

 فصول مختلف سال

درصد در میان  فصل

 کل واحدها

داری معنی تلفات

 آماری

  15/4±  2/0 18 بهار

065/0 
 23/4 ±18/0  25 تابستان

 13/5±  35/0 25 پاییز

 21/5±  78/0 32 زمستان
 

 در( ±SE)تلفات  میزان ریزی بر میانگینتاثیر تراکم جوجه :5جدول

 واحدهای مرغداری

 

 در( ±SE)تلفات  میزان : تاثیر سن گله مادر بر میانگین6جدول

 واحدهای مرغداری

 

 میزان تاثیر سابقه فعالیت مرتبط کارکنان بر میانگین :7جدول

 واحدهای مرغداری در( ±SE)تلفات 

 تجربه 

 سال 2تا 

 تجربه باالتر 

 سال 2از 

داری معنی

 آماری

 58/0±48/5 35/0 ±33/4  004/0 
 

( ±SE)تلفات  میزان بر میانگین ریزی: تاثیر دفعات جوجه8جدول

 واحدهای مرغداری در

 

تلفات  میزان میانگین : تاثیر سن ساختمان و تجهیزات بر9جدول

(SE± )واحدهای مرغداری در 

 

 (±SE)تلفات  میزان زیستی بر میانگینتاثیر سطح امنیت  :10جدول

 واحدهای مرغداری در

 

 بحث       
 نشان دست آمده از تاثیر سن بر میانگین میزان تلفاتبه نتایج       

 با نتایج است که کشتار سن افزایش یافتن با تلفات افزایش دهنده

؛ 2007و همکاران،  Awobajoتحقیقات دیگر محققین ) از حاصل

Caffrey  ،؛ 2017و همکارانPetek  وOrman ،2013دارد ( مطابقت. 

نشان داد که تلفات در  یمورد برس یروند تلفات در واحدها مطالعه

 دارد، قرار خود مقدار حداکثر در اول روز 4 الی 3در  هاهمه مرغداری

 ماندباقی می ثابت روزگی 35 تا و یافته کاهش روزگی 10 سن تا سپس

میزان به تلفات کشتار، سن افزایش با. کندمی افزایش به شروع دوباره و

 بسیار شکل به تلفات افزایش باعث امر این که یابدمی افزایش زیادی

از سویی  یافته و افزایش بدن وزن سن، افزایش با .گرددمی داریمعنی

 اکسیژن به پرنده نیاز افزایش موجب و این یابدمی کاهش قلب اندازه

 سندرم و آسیت مثل هاییبیماری دلیلبه پرنده درنهایت شود.می

 تحقیق در (.2017و همکاران،  Jacobsشود )تلف می ناگهانی مرگ

 در گوشتی هایجوجه تلفات بر مدیریتی عوامل تاثیر (1395) رسولی

تلفات در واحدها با 

 13تراکم تا 

تلفات در واحدها با 

 13تر از تراکم بیش

داری معنی

 آماری

 58/0± 28/7  35/0± 23/5 024/0 

 گله مادر تا 

 35هفته 

 35گله مادر باالتر از 

 هفته

داری معنی

 آماری

 58/0±48/6 35/0±33/4 03/0 

  بار 4 تا

 ریزیجوجه

  بار 4 از تربیش

 ریزیجوجه

 داریمعنی

 آماری

83/0 ±28/5 52/0 ±38/5 064/0 

 و قدیمی هایساختمان

 تهویه بدون

 و قدیمی هایساختمان

 تهویه بدون

داری معنی

 آماری

83/0 ± 28/6 18/0 ±58/5 071/0 

با نمره امنیت زیستی 

 کم و متوسط

با نمره امنیت زیستی 

 باال

داری معنی

 آماری

83/0 ± 28/6 18/0 ±58/5 11/0 
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 کامالً  تلفات درصد بر کشتار سن اثر زنجان بررسی شد که استان

 در و دارد تطابق حاضر تحقیق نتایح با . این(P<01/0) بود دارمعنی

 کشتار با مقایسه ( در% 9) تربیش خیلی تلفات روز، 50 باالی کشتار

 ساعات سویه، فصل، ریزی،جوجه دفعات .بود%(  5/63) روز 50 زیر

 این در استان مختلف نواحی مرغداران، تحصیالت میزان تاریکی،

 ندادند.  نشان تلفات درصد بر را داریمعنی اثر پژوهش

 شهر در آن بر مؤثر عوامل و تلفات میزان روی بر که ایمطالعه در       

 میزان روی بر فصل دارمعنی تأثیر دهندهنشان نتایج شد، مشهد انجام

 از تربیش در تابستان و پاییز تلفات میزان که ایگونه به ،بود تلفات

 به تواندمی تابستان فصل در میزان تلفات بودن باال .بود زمستان فصل

هنگام  عفونت گسترش احتمال افزایش و سالن رطوبت کاهش علت

 تلفات ایجاد درنهایت و تنفسی هایبیماری خصوصهب بیماری، بروز

 پاییز فصل در تلفات میزان باالتر بودن چنینباشد. هم گله در تربیش

 استرس و دمایی شدید نوسانات دلیلبه تواندمی زمستان به نسبت

 (. در مطالعه1392)عزیززاده و همکاران،  باشد هاجوجه در آن متعاقب

، ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد (1393) محیطی و همکاران

مختلف جغرافیای ایران بررسی شد و های گوشتی در دو ناحیه جوجه

ترین، زمستان بیش فصل ها درجوجه تلفات که میزان کرد نتایج مشخص

ها در فصول بهار و ترین بود، ولی با تلفات جوجهو در فصل بهار کم

 روی بر تراکم داری تأثیردلیل معنی داری نداشت.پاییز تفاوت معنی

 نامساعد شرایط دلیلبه نمود که تفسیر طوراین توانمی را تلفات میزان

 مترمربع در هاجوجه وزن متوسط مطالعه، این زمانی بازه طی در بازار

 سطح باعث واحد در هاجوجه بهینه نبوده و افزایش وزن در سطح

 شده است، گرمایی و تشدید استرس هاجوجه بین در هوا جریان کاهش

تر آمونیاک، پایین غلظت باالی علتبه سالن هوای کیفیت درنهایت

 (. 1395گردیده است )رسولی،  تلفات افزایش به منجر و این آمده

و  وزن پرنده، میزان مصرف آب و غذا بر تغییرات گله تراکم       

و همکاران،  Feddesگذارد )می مهمی محصول و سودآوری تاثیر کیفیت

 عوامل، دیگر با تعامل در غیرمستقیم و مستقیم طوربه (. تراکم2002

 کشتار، برداری، سنبهره پرورشی از قبیل نوع هایجنبه بسیاری از بر

دارد. عدم توجه به این  تاثیر پرورش فصل و های پرورش،سالن سیستم

تولید  میزان و گله کلی بازده بر نامطلوبی موضوع ممکن است اثرات

 از تراکم افزایش که رسدمی نظربه اگرچه بنابراین، .باشد داشته نهایی

 تغییرات اما تاثیر مالی این باشد، تولید اقتصادی مقرون به صرفه نظر

و افزایش  کاهش تولید رشد، کاهش گرفتن درنظر با درستی به باید

 بررسی منظوربه تحقیقی .خوراک مورد بررسی قرار بگیرد هایهزینه

 آربورآکرز و راس هایسویه گوشتی هایجوجه عملکرد بر تراکم اثر

 و تراکم تاثیر که داد نشان نتایج ،گرفت قرار گیالن انجام استان در

 کل برای غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش خوراک، مصرف بر سویه

 داد نشان آزمایش این (. نتایج<05/0Pنبود ) دارمعنی پرورش دوره

 باالتر که مترمربع هر در قطعه 15 تراکم در گوشتی جوجه پرورش که

 آربوراکرز و راس تولیدکننده دو هر توسط شده توصیه استاندارد از

 اقلیم برای لذا و نداشته عملکردی صفات بر داریمعنی تاثیر است،

 . (1397جوریابی و همکاران، فالح)است  توصیه قابل گیالن

 به توجه به جوجه گوشتی بستگی سودآوری نهایی و عملکرد       

مرغ  خوب گله مدیریت شامل این. دارد تولید روند کل در جزئیات

 با هاجوجه مطلوب تحویل و جوجه درآوری، از مراقبت مادر گوشتی،

مرغداری  مدیریت بین تعامل از هاجوجه کیفیت .است خوب کیفیت

. شودمی حاصل انکوباسیون مدیریت و تغذیه و مادر سالمت مرغ مادر،

 برای خوبی پایه شود، مدیریت درستی به اگر خوب، کیفیت با جوجه

 جوجه مدیریت راهنمای کتاب) است گوشتی جوجه آینده عملکرد

 اند که اثر کیفیت(. محقیقن زیادی بیان کرده2018گوشتی راس، 

 و نیز تلفات داشته مستقیمی تأثیر اول تلفات، در هفته بر هاجوجه

معنی که دهد. بدینمی قرار تأثیر تحت را دوره کل اول، تلفات هفته

 داشت. خواهد باالتری تلفات نیز ادامه در اول، هفته در باال تلفات با گله

کنند و این می تولید ترکوچک هایمرغتخم جوان، مادر خیلیمرغان 

 که طی شودمی تریجوجه کوچک تولید موجب ترکوچک مرغتخم

 غذا، تلفات و ها به آبعدم دسترسی آن دلیلبه است ممکن اول هفته

 (.2009و همکاران،  Yassinها باال رود )آن

انجام شد،  (1396)در تحقیقی که توسط قره ویسی و همکاران         

 کمی خصوصیات بر مختلف هایمرغداری و مادر مرغ هایگله سن

 به توجه درآوری مورد بررسی قرار گرفت. باجوجه و تولیدی هایتخم

 در را عملکرد بهترین مادر گوشتی هایمرغ تحقیق، این هاییافته

 داشتند. هفتگی 60 و 53 سنین

باالی  %27سال و  2واحدها مدیران زیر  %73، 7بر طبق جدول        

 دو سال سابقه فعالیت در زمینه پرورش جوجه گوشتی داشتند. نتایج

دارد  مطابقت دیگر مطالعات از آمده دستنتایج به با اخیر تحقیق

(. Pym ،2013و  Glatz؛ 2017و همکاران،  Caffrey؛ 1395)رسولی، 

های وری اقتصادی مرغداریبهره( 1396) ابراهیم آبادی و همکاران

استان خراسان جنوبی را با استفاده از تحلیل لجستیک مورد بررسی 

قرار دادند. نتایج این محققین نشان داد که مدرک تحصیلی و میزان 

چنین فصل پرورش، هم ها، مرکز خرید جوجه واطالعات تخصصی آن

 تجربه و سابقه داری بر شاخص اقتصادی داشتند. تأثیراثر معنی

 تمام با باتجربه مدیران آشنایی دلیلتواند بهمی تلفات بر میزان مدیران

 موجب اجرایی باشد که و فنی امور به اشراف و پرورش جزییات

 بررسی طبق .شودمی واحدها بهتر عملکرد و بازدهی در موفقیت

 رفتن باال که گردید مشخص (1389)رضایی  توسط گرفته صورت

 نظر از باسابقه مدیران و داده افزایش را تولید و وریبهره میزان تجربه،
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 داشتند. تری در تولیدکم تلفات (P<01/0داری )معنی طوربه آماری

 سابقه دارای مدیران که گزارش کردند) 1391)همکاران  و منوچهرپور

در . اندداشته تریکم کشتار سن و باالتر تولید سال، 5-10باالی 

انجام دادند بیان شد که  (1385ان )ولی و رحیمیتحقیقی که شاه

آموزش بر کاستن از تلفات و ضایعات در واحدهای پرورش جوجه 

داری موثر بوده و باعث کاهش طور معنیگوشتی در استان فارس به

  .فزایش وزن بدنی نیز شده استقیمت تمام شده هر واحد ا

 فاصله شدن ترهکوتا با سال در ریزیجوجه دفعات تربیش تعداد       

 تریکم زمان مدت حالت، این در است. ریزی همراهجوجه نوبت دو بین

 شود. افزایشمی فراهم هاسالن هوادهی و گیریآفتاب ضدعفونی، برای

 درآمد افزایش برای مدیریتی اقدام یک درواقع ریزیجوجه دفعات

 ناکافی ضدعفونی با تواندمی ولی آید،می حسابمرغداری به واحد

 هایجوجه به دوره قبل احتمالی آلودگی انتقال و تجهیزات و هاسالن

 زمان روز 15 تا 8 .باشد همراه بعد دوره در حساس بسیار روزه یک

تر از کم فاصله اگر که است بیماری انتقال از پیشگیری برای مناسب

و همکاران،  Farooqیابد )می تلفات افزایش داریمعنی طوربه این باشد

منظور تجزیه و ای بهدر مطالعه (1390)(. معتمد و پورکند 2002

وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان تحلیل بهره

که چهار  گیالن با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان دادند

داری بر عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه یک روزه تاثیر معنی

 .تولید داشته است

 از هوا هایورودی و فن وجود یا تهویه سیستم کردن فراهم       

 باشند. هرمی محیطی شرایط کنترل بر مؤثر از عوامل هااینلت طریق

 تا باشد داشته کافی دمایی ظرفیت باید گوشتی جوجه پرورش سالن

 سالن دمای را داشته و الزم تهویه تواندمی که شود حاصل اطمینان

(. 1998و همکاران،  Mayکند ) حفظ از سال زمان هر در را پرورش

های گوشتی شهرستان تنکابن نشان داد نتایج یک بررسی بر مرغداری

خوراک، میانگین  سرعت جریان هوا با متغیرهای ضریب تبدیل بین

 دارمعنی و منفی دما، و درصد تلفات رابطه مصرفی، شاخصخوراک 

ها پیشنهاد کردند که مناسب بودن براساس این نتایج آن .داشت وجود

 کمک تولید بازده افزایش و واحدها عملکرد بهبود به تواندمی تهویه

 اساسی و اصلی نقش ها(. ساختمان1396نماید )کاظمی و همکاران، 

(. Tumer ،2013دارند ) را نامساعد شرایط برابر در محافظت حیوانات در

 طبیعی تهویه با پویا و مکانیکی تهویه مقایسه درخصوص پژوهشی در

 مکانیکی و پویا تهویه دارای هایسالن در میزان تلفات مشخص شد که

 حدود در در سالن آمونیاک میزان در کاهش علتبه طبیعی به نسبت

 برنامه (. یک2003و همکاران،  Homidaniیافته است ) کاهش برابر دو

زا نتوانند وارد بیماری عوامل تا کندمی فراهم شرایطی زیستی امنیت

 کامالً یا و حذف مزرعه، محیط در حضور صورت در یا و مزرعه شوند

 در زیستی امنیت اصول دقیق و اجرای ریزیگردند. برنامه خطربی

 و  هابیماری از پیشگیری راه در گام تریناساسی و اولین مرغداری،

و  Van Steenwinkelاست ) مناسب اقتصادی بازده با داری گلهنگه

 (. 2011همکاران، 

 مرغداری ورودی در فعال هایحوضچه وجود ایدر مطالعه       

 دهندهنشان که داد کاهش %7/5را  تلفات آن، فاقد واحدهای به نسبت

افرادی  و آالتماشین توسط تواندمی خارجی هایپاتوژن که است این

 مزارع در داخل منتقل شده وشوند، بهمی وارد مرغداری محیط به که

گردد )عزیززاده و همکاران،  تلفات افزایش موجب هاحوضچه این فاقد

 انجام گرفت،( 2015) و همکاران Aliای که توسط (. در مطالعه1392

 کردند گزارش هاجوجه عملکرد بر زیستی امنیت اثر بررسی ها درآن

 که داشته تریکم خوراک مصرف مناسب، امنیت زیستی با مزارع که

 به نسبت هاباالتر جوجه بدنی وزن و تبدیل ضریب بهبود این، موجب

 داریمعنی و توجه قابل تفاوت گشت اما نامناسب زیستی امنیت با مزرعه

 نشد. دیده مزرعه دو بین مانیدر زنده

موجب  نه تنها کشور وریط صنعت در تلفات و عاتیضا از کاستن       

 ،شد خواهد دیسف گوشت دیتول نهیهزنیز کاهش  و یورهبهر بهبود

 ها،فرآورده تیفیک بهبود رینظ یگرید یفراگردها چنینبلکه هم

 زیست هایآلودگی کاهش و غذایی امنیت تأمین تولید، فرآیند بهبود

نتایج  (.1395و همکاران،  پورولی) شد خواهد حاصل نیز محیطی

 بر مثبتی تأثیر بررسی مورد عوامل همه تحقیق حاضر نشان داد که

 فصل چونعواملی هم ولی. های گوشتی داشتندجوجه تلفات میزان

 با زیستی امنیت سطح و تراکم، ساختمان، نوع و وضعیت پرورش،

 .اندنبوده دارمعنی تلفات، درصد در هاآن اهمیت و بودن مثبت وجود

جیره  خاموشی، ساعات نژاد جوجه، مانند عواملی شودمی پیشنهاد

 آب مشخصات و کیفیت مختلف، واحدهای هایجوجه غذایی، کیفیت

و  حمل فاصله تهویه، هایسیستم ها،و دانخوری هاآبخوری مصرفی،

مورد بررسی  مطالعه این در تلفات بر هاآن اثر که دیگر عواملی نقل، و

 .گیرد قرار تربیش بررسی مورد قرار نگرفت،
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