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چکیده
روش پرورش و سن گلههای مرغ مادر از جمله عوامل مهم و موثر بر صفات تخم و جوجهدرآوری است .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر
سن گلههای مرغ مادر و مرغداریهای مختلف بر خصوصیات کمی تخمهای تولیدی و جوجهدرآوری بود .این آزمایش در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تیمار (سن گله مرغ مادر) و سه بلوک (مرغداری) اجرا شد .از هر مرغداری 120تخم مرغ نطفهدار و بارور در سه سن
متفاوت ( 53 ،43و  60هفته) بهطور تصادفی انتخاب شدند .صفات تخم و جوجهدرآوری اندازهگیری شدند .برای تجزیه آماری صفات از رویه
 GLMدر نرم افزار آماری  SASاستفاده شد .برای انجام مقایسه میانگین اثر عوامل مرغداری و سن از آزمون دانکن با سطح احتمال  0/05استفاده
شد .اثر مرغداری و سنین مختلف گله های مرغ مادر بر کلیه صفات مورد بررسی معنیدار شد ( .)P<0/05غیر از ضخامت پوسته و واحد هاو،
در اکثر صفات مورد مطالعه در این تحقیق با افزایش سن ،افزایش عملکرد مشاهده شد .با توجه به یافتههای این تحقیق ،بهطورکلی مرغهای مادر
گوشتی بهترین عملکرد را در سنین  53و  60هفتگی داشتند.
کلمات کلیدی :تخم ،جوجهدرآوری ،سن ،مرغ مادر ،راس
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولS.Gharavysi@Googlemail.com :
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مقدمه

مواد و روشها

صفات تخم ،جوجهدرآوری و کیفیت جوجه تحت تاثیر شرایط
نگهداری قبل از جوجهکشی مانند دما ،رطوبت ،گازهای محیط و
وضعیت قرارگیری تخمها و همچنین سن گلههای پرورشی و سویه
مرغ قرار میگیرند .جیره غذایی و ترکیب آن در مرغداریهای مختلف
باعث تفاوت در کیفیت تخم تولیدی آنها میشود (2011 ،Kingori؛
 Reisو همکاران.)1997 ،
با افزایش سن مرغ ،ضخامت پوسته تخمهای تولید شده کمتر
میگردد .کیفیت ضعیف پوسته در دوران نگهداری قبل از جوجهکشی
یا در دوره جوجهکشی روی کیفیت داخلی تخم و جوجهدرآوری تاثیر
میگذارد (اکبری و همکاران1375 ،؛  Lapaو همکاران1999 ،؛
 Nowaczewskiو همکاران.)2016 ،
خصوصیات فیزیکی تخم نظیر  pHو ارتفاع آلبومین نیز روی
قابلیت زنده ماندن جوجه اثر میگذارد (2011 ،Kingori؛  Lapaو
همکاران .)1999 ،با افزایش استحکام سفیده ،کیفیت تخممرغ افزایش
مییابد .هرچه واحد هاو که بیانگر کیفیت آلبومین است بیشتر باشد،
قدرت جوجهدرآوری تخممرغها افزایش مییابد .در چند مطالعه که
روی مرغان آمیخته تجاری راس انجام شده است ،اثر سن گله پرورشی
بر صفات وزن تخم ،درصد تخمهای بارور ،تلفات جنینی ،جوجهدرآوری،
کیفیت و وزن جوجه معنیدار شد ( Nowaczewski( )P<0/01و
همکاران2016 ،؛  Reisو همکاران.)1997 ،
در مطالعهای دیگر اثر نژاد و سن مرغ مادر گوشتی روی زمان
جوجهکشی و وزن جوجه معنیدار نشد ( Suarez( )P>0/05و همکاران،
 .)1997در تحقیقی دیگر اثر انبارکردن کوتاه مدت و سن مرغ مادر
گوشتی روی جوجهدرآوری ،طول زمان جوجهکشی و وزن جوجهها
معنیداری نشد ( Reis( )P>0/05و همکاران.)1997 ،
در تحقیقی دیگر اثر سن مرغ مادر و طول مدت انبار کردن روی
ویژگیهای آلبومین و جوجهدرآوری مورد بررسی قرار گرفت .ارتفاع
آلبومین با افزایش سن و طول مدت انبارکردن افزایش یافت .با افزایش
زمان نگهداری تخمها ،قابلیت جوجه درآوری کاهش یافت ( Lapaو
همکاران.)1999 ،
با توجه به کم بودن تحقیقات در زمینه بررسی تاثیر سن گلههای
مرغ مادر بر کیفیت تخمهای تولیدی و همچنین بررسی تفاوت بین
مرغداریها از نظر تولید تخم ،نیاز است در این مورد مطالعاتی انجام
شود تا نکات مبهم رفع گردد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل
مختلف (نظیر سن مرغ مادر و روش پرورش( بر خصوصیات کمی
تخمهای تولیدی مرغان مادر آمیخته تجاری راس و صفات جوجهکشی
آنها میباشد.

برای انجام این تحقیق از طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده
شد .بلوکها شامل سه مرغداری بودند .کلیه اماکن مذکور در استان
مازندران قرار دارند .از هر مرغداری  120تخم مرغ نطفهدار در سنین
متفاوت گله مرغ مادر بهصورت تصادفی انتخاب شد .تیمارها شامل
سنین  53 ،43و  60هفتگی گلههای مرغ مادر آمیخته تجاری راس
بود .در مجموع  360تخم نطفهدار انتخاب شد .از این تعداد  180تخم
برای اندازهگیری صفات کمی تخم و  180تخم برای انجام فرآیند
جوجهکشی استفاده شد.
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فرآیند جوجهکشی 180 :تخممرغ نطفهدار جمعآوری شده که
از هر  3مزرعه در یک وهله نمونهبرداری شدند ،مربوط به گلههای مرغ
مادر در سنین  53 ،43و  60هفتگی بودند .تخمهای مذکور به مدت
 3الی  4روز در دمای محیط انبار شدند .سپس تخممرغها برای قرار
گرفتن در دستگاه جوجهکشی به یک کارخانه جوجهکشی انتقال داده
شدند .تخممرغهای مذکور در کارخانه جوجهکشی ،ضدعفونی شده و برای
جوجهکشی به سالن مربوطه منتقل شده و فرآیند جوجهکشی انجام شد.
اندازهگیری صفات تخم و جوجهدرآوری :برای اندازهگیری
صفات کمی تخم 180 ،تخم نمونهگیری شده به آزمایشگاه تغذیه دام
و طیور دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر انتقال داده شدند .صفات
اندازهگیری شده بهشرح زیر بودند:
وزن تخم مرغ ،وزن پوسته تخم ،وزن محتویات داخلی تخممرغ (شامل
سفیده و زرده) توسط ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم اندازه گیری
شد ،).طول تخم مرغ ،عرض تخممرغ ،ارتفاع سفیده و ارتفاع زرده
توسط کولیس با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد .بعد از ثبت
ارتفاع سفیده و وزن تخممرغها با استفاده از فرمول زیر واحد هاو برای
هر تخممرغ محاسبه و ثبت شد ( Lapaو همکاران:)1999 ،
)HU=100 log (H+7.57-1.7W0.37
)1
در این رابطه ،W :وزن تخم مرغ به گرم؛  ،Hارتفاع سفیده غلیظ به
میلیمتر و ،HUواحد هاو است.
پس از شکستن تخم مرغها پوسته تر آنها جدا شد .سپس در
سه بخش سر (قسمت باریک) ،وسط و ته تخمها (قسمت پهن) توسط
میکرومتر یا ریزسنج ضخامت پوسته اندازهگیری و ثبت شد .درصد
جوجهدرآوری در کل تخمها ،درصد جوجهدرآوری در تخمهای بارور
( Bozkurtو همکاران2009 ،؛  Shashidharaو ،)2003 ،Devegowda
درصد باروری و درصد تخم قابل جوجهکشی نیز اندازهگیری شد .تخمها
قبل از جوجهکشی بهمدت سه الی چهار روز انبار شدند ،بههمین دلیل
برای بررسی تاثیر این مدت بر جوجهدرآوری ،صفات اخیر اندازهگیری
شدند .دادههای ثبت شده به نرمافزار اکسل ( )2010منتقل و
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برای انجام مقایسه میانگین اثر عوامل مرغداری و سن گلههای
مرغ مادر از آزمون دانکن باسطح احتمال  0/05استفاده شد.

ذخیره شد .با استفاده از نرمافزار آماری  )2003( SASآزمون بررسی
توزیع نرمال دادهها انجام شد .برای تجزیه آماری صفات از مدل آماری
زیر و رویه مدل خطی کلی ( )GLMدر نرمافزار آماری )2003( SAS
استفاده شد .مدل آماری تحقیق به شرح زیر بود:
yij=M+Hi +Aj +eij
)2
در این رابطه ،M :میانگین جامعه برای هر صفت؛  ،Hiاثر مرغداری؛ ،Aj
اثر سن گله مرغ مادر؛  ،yijمقدار هر مشاهده برای هر صفت و ،eij
اثرعوامل باقیمانده میباشد.

نتایج
آمار توصیفی کلیه صفات تحقیق حاضر که شامل میانگین،
تعداد و درصد پراکندگی آنها میباشد ،در جدول  1ارایه شده است.

جدول  :1آمار توصیفی صفات تخم و جوجهدرآوری
صفت
وزن تخم (گرم)
وزن پوسته (گرم)
وزن محتویات (گرم)
طول تخم (میلیمتر)
عرض تخم (میلیمتر)
ارتفاع زرده (میلیمتر)
ارتفاع سفیده (میلیمتر)
واحد هاو
ضخامت پوسته(1میلیمتر)
ضخامت پوسته( 2میلیمتر)
ضخامت پوسته( 3میلیمتر)
درصد جوجهدرآوری1
درصد جوجهدرآوری2
درصد باروری
درصد تخم قابل جوجهکشی

میانگین

ضریب تغییرات (درصد)

64/98
8/19
58/59
57/28
44/71
18/28
6/20
76/98
0/35
0/34
0/35
77/38
81/81
81/44
92/85

4/62
7/91
6/78
3/21
2/76
5/24
16/01
10/01
7/70
7/12
7/17
3/24
2/88
4/49
4/08

ضخامت پوسته  2 ،1و  3به ترتیب ضخامت پوسته تخم در بخش سر (قسمت باریک) ،وسط و ته تخمها (قسمت پهن) میباشد .درصد جوجهدرآوری :1درصد جوجهدرآوری کل
تخمها است .درصد جوجهدرآوری :2درصد جوجهدرآوری تخمهای بارور است.

جدول  :2بررسی تاثیر مرغداریها و سنین مختلف گلههای پرورشی مرغ مادر بر صفات تخم
صفت
وزن تخم
وزن پوسته
وزن محتویات
طول تخم
عرض تخم
ارتفاع زرده
ارتفاع سفیده
واحد هاو
ضخامت پوسته1
ضخامت پوسته2
ضخامت پوسته3

اول
(میانگین)
61/42b
7/19b
54/83b
55/89b
44/09c
18/06b
6/70a
79/25a
0/38a
0/35a
0/36a

مرغداری
دوم
(میانگین)
67/92a
8/32a
60/03a
59/07a
45/24b
19/98a
6/31ab
76/54b
0/37a
0/35a
0/35a

سوم
(میانگین)
68/25a
8/27a
60/31a
59/15a
45/71a
18/09b
6/09b
75/97b
0/32b
0/31b
0/31b

سن
43
(میانگین)
65/90b
7/43b
57/94b
56/79b
43/57b
17/00 b
5/50b
71/29c
0/33b
0/31b
0/31b

گله
53
(میانگین)
68/61a
8/29a
60/34a
58/91a
45/41a
18/32a
6/35a
75/29a
0/38a
0/35a
0/35a

(هفته)
60
(میانگین)
68/60a
8/28a
60/49a
59/09 a
45/58a
18/30a
6/34 a
74/02b
0/33b
0/31b
0/30b

SEM

0/05
0/07
0/08
0/09
0/11
0/11
0/08
0/18
0/04
0/03
0/02

حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده عدم معنیداری آماری است ( ،SEM .)P >0/05خطای استاندارد میانگین میباشد .ضخامت پوسته  2 ،1و  3بهترتیب ضخامت پوسته تخم در
بخش سر (قسمت باریک) ،وسط و ته تخمها (قسمت پهن) میباشد.
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جدول  :3بررسی تاثیر مرغداریها و سنین مختلف گلههای پرورشی مرغ مادر بر صفات جوجهدرآوری
مرغداری
صفت
درصد جوجهدرآوری1
درصد جوجهدرآوری2
درصد باروری
درصد تخم قابل جوجهکشی

سن

گله

(هفته)

اول

دوم

سوم

43

53

60

(میانگین)

(میانگین)

(میانگین)

(میانگین)

(میانگین)

(میانگین)

75/32b
79/41b
79/43b
93/91a

78/90a
82/90a
82/67a
93/51a

79/14a
83/11a
83/51a
91/20b

78/61b
81/98b
82/00b
92/09 b

79/11a
83/11a
83/33a
93/31 a

79/88a
83/42a
83/69a
93/50 a

SEM

0/11
0/12
0/09
0/12

حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده عدم معنیداری آماری است(  ، SEM .)P >0/05خطای استاندارد میانگین میباشد .درصد جوجهدرآوری :1درصد جوجهدرآوری کل تخمها
است .درصد جوجهدرآوری :2درصد جوجهدرآوری تخمهای بارور است.

بحث
براساس اطالعات ارائه شده در جدول  ،1میانگین وزن تخمهای
مورد بررسی 64/98گرم میباشد .بیشترین و کمترین ضریب تغییرات
بهترتیب مربوط به صفات ارتفاع سفیده ( 16/01درصد) و عرض تخم
( 2/76درصد) است .چون شاخص ضریب تغییرات بدون واحد و بر
حسب درصد میباشد ،میتوان براساس آن ،دقت اندازهگیری صفات
مختلف را با هم بررسی کرد .بنابراین دقت اندازهگیری صفت عرض
تخم از سایر صفات بیشتر و دقت اندازهگیری ارتفاع سفیده از سایر
صفات کمتر است .کم دقت بودن اندازهگیری ارتفاع سفیده بهدلیل
تاثیر مدت زمان انبارداری و سایر عوامل موثر بر کیفیت سفیده است
که باعث شد که ارتفاع سفیده تخمها تفاوت داشته باشد .آمار توصیفی
تحقیق حاضر با آمار ارائه شده توسط سایر محققین مطابقت دارد
( Bozkurtو همکاران2009 ،؛  Reisو همکاران1997 ،؛ Shashidhara
و .)2003 ،Devegowda
براساس اطالعات ارایه شده در جدول  2مشاهده میشود که اثر
مرغداری و سنین مختلف گلههای مرغ مادر بر صفات مختلف تخم و
جوجهدرآوری معنیدار میباشد ( .)P<0/05این نتایج با نتایج تحقیقات
ارائه شده در این زمینه مطابقت دارد ( Lapaو همکاران1999 ،؛
 Nowaczewskiو همکاران2016 ،؛  Yassinو همکاران.)2008 ،
در تحقیقی که اثر سن را روی ارتفاع سفیده بررسی کرد ،مشاهده
شد که ارتفاع آلبومین با افزایش سن افزایش مییابد ( Lapaو
همکاران .)1999 ،اما در تحقیق حاضر مشاهده شد که با افزایش سن
ارتفاع سفیده کاهش یافت که دلیل آن شل و آبکی شدن سفیده تخم
در اثر افزایش سن است .با افزایش سن گله مرغ مادر کیفیت آلبومین
تخممرغهای تولیدی کاهش یافته و کاهش کیفیت محتویات داخلی
تخممرغ ،کاهش آب و دی اکسیدکربن و آبکی شدن سفیده تخم در
اثر از بین رفتن ساختار پروتئینی سفیده تخم را بهدنبال دارد.
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با بررسی نتایج تحقیقات مشاهده میشود که مرغهای مادر
جوان تخمهای کم وزنتری نسبت به مرغ مادرهای مسن تولید میکنند
( Nowaczewskiو همکاران2016 ،؛  Reisو همکاران .)1997 ،در
تحقیق حاضر مشاهده شد که با افزایش سن ،وزن تخممرغها ،وزن
محتویات داخل آنها و وزن پوسته افزایش مییابد ،بهطوریکه
بیشترین وزن در سن  53هفتگی مشاهده شد که مربوط به مزرعه
مرغ شماره سه بود .در مطالعات گزارش شده که با افزایش سن ،مقدار
آلبومین تخم کاهش مییابد ( Ahnو همکاران1997 ،؛  Peeblesو
همکاران2001 ،؛  Silversidesو .)2001 ،Scott
در تحقیق حاضر ،با افزایش سن ،ارتفاع سفیده تخمها کاهش
یافت و کمترین ارتفاع سفیده مربوط به سن 43بود .ولی کمترین ارتفاع
سفیده در تخمهای مرغداری سوم مشاهده شد.
در تحقیقی گزارش شد که طول تخممرغ و وزن آن اثر معنیداری
روی ارتفاع زرده ندارد .همچنین گزارش شد که طول و عرض تخم با
وزن تخممرغها ارتباط معنیداری دارد ( Alkan( )P <0/05و همکاران،
.)2008
در تحقیق حاضر که اثر سن گلههای مادر روی صفت طول
تخممرغ مورد بررسی قرار گرفت ،مشاهده شد که با افزایش سن
گلههای مرغ مادر طول تخمها افزایش و در سن  60هفتگی در
مرغداری دوم به بیشترین میزان خود رسید .با افزایش سن ،عرض
تخمها افزایش و سپس کاهش یافت .بیشترین عرض تخم در سن 53
هفته مربوط به تخمهای مرغداری سوم بود .با بررسی اثر سن روی
صفت ارتفاع زرده مشاهده شد که با افزایش سن ،ارتفاع زرده کاهش
یافته که کمترین ارتفاع در سن  43هفته و در مرغداری اول مشاهده
شد .یک رابطه بین سه صفت وزن تخم ،شاخص شکل تخم و وزن
جوجه تولیدی گزارش شده است ( Altanو همکاران .)1995 ،نتایج
بررسی اثر سن مرغ مادر بر اندازه تخممرغ و آلبومین حاکی از آن است
که با افزایش سن ،اندازه تخممرغ افزایش یافته و تغییری در آلبومین
مشاهده نمیشود ( Silversidesو .)2001 ،Scott
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