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 های مادر گوشتیها بر توان باروری گلهای خروسجایی درون گلهبررسی اثرات جابه

 از دیدگاه اقتصادی 

 

 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران :*رضا سیدشریفی 

 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران: داور مهدوی 

 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران :ایوریقنعمت هدایت  

 گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران دواتی:فجمال سی 

 :مغان(، و منابع طبیعی استان اردبیل بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی محمود صحرایی( 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 

 1397 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1396 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

جبران کاهش باروری ناشی از  برای لذا ،میزان باروری کاهش می یابد،  45تا  40از هفته  های مادر گوشتی اغلب با افزایش سندرگله 

. برخالف استها یا  اینتراسپایکینگ ای خروسجابجایی درون گله ترین آنشود که مهمهای مختلفی استفاده میافزایش سن خروس از تکنیک

ها  در درون جابجایی خروسداخل گله وجود دارد در این روش اسپایکینگ که همواره خطر ریسک و آلودگی از انواع مختلف از یک فارم دیگر به

باشد. در این تحقیق برای برآورد جریان ترین امتیازات این روش میداخل فارم وجود ندارد که یکی از مهمگله هیچ نگرانی از نظر ورود آلودگی به

رتا جوجه استان اردبیل استفاده روزه گوشتی آمجتمع تولید جوجه یک1396و  1395های ای مربوط به سالنقدینگی از اطالعات درآمدی و هزینه

آوری شده از مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی، برآورد ارزش اقتصادی گردید. با استفاده از مدل زیست اقتصادی طراحی شده و اطالعات جمع

صورت ی یک صفت بهای تعیین گردید. ارزش اقتصادهای مختلف جابجایی درون گلههای گله در حالتمانی خروسروزه و نرخ زندهجوجه یک

این در حالی است  .گردددست آمده از یک حیوان وقتی عملکرد حیوانات برای صفت مورد نظر یک واحد افزایش یابد تعریف میهافزایش در سود ب

چ و میزان ترین درصد هها مشخص نمود که بیشای خروسهای جابجایی درون گلهکه عملکرد برای سایر صفات ثابت باقی بماند. انواع روش

درصد جابجایی  32که انجام طوریهدرصد جابجایی حاصل شد. ب 44ترین هچ و درآمد در حالت درصد جابجایی و کم 32درآمد در حالت  

ترین روزه گوشتی و نیز بیشترین سود و باالترین ارزش اقتصادی تولید جوجه یکها با رعایت سایر موارد مدیریتی دارای بیشای خروسدرون گله

ها با توجه به شرایط ای خروسهای جابجایی درون گلهباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روشتر( میمانی خروس )تلفات کمنرخ زنده

دی سیستم ها  و نیز در جهت بهبود برون ده اقتصاهای مرغ مادر گوشتی، جهت حفظ و جبران افت باروری ناشی از افزایش سن خروس در گلهگله

 روزه گوشتی بسیار مفید و موثر است. تولید جوجه یک

  مانی خروس، ارزش اقتصادیروزه گوشتی، زندهای خروس، جوجه یکجابجایی درون گله کلمات کلیدی:

 reza_seyedsharifi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

جابجایی درون گله ای خروس ها به عنوان یکی از تکنیکهای       

موثر در بهبود فعالیت جفتگیری خروس های گله مادر گوشتی و 

سن خروس  استفاده می شود. جبران کاهش باروری ناشی از افزایش 

اینتراسپایکینگ باعث افزایش معنی داری در فعالیت جفتگیری در 

سه هفته اول پس از انتقال خروس ها می شود مطالعات نشان داده 

 54تا  46است که در جابجایی درون گله ای خروس ها از هفته  

درصد بیشتر از گروه شاهد می باشد و بهبود  4/6میانگین باروری 

درصد گزارش گردیده 3/7به میزان   58تا  46کلی باروری از هفته 

گله های مادر (. 2010و همکاران،  Karianne؛1386است)مصلحی،

، گوشتی می توانند به سطوح عالی باروری در آغاز دوره تولید مثلی

تا  40نائل شوند، اما باروری بسرعت پس از هفتگی  40تا  30 یعنی

 70تا  65. میزان باروری در بیشتر از کاهش می یابد هفتگی 45

هفتگی از نقطه نظر اقتصادی پایین می باشد و در این سن معموالً 

هفتگی جوجه در  45. معموال بعد از گله حذف و فروخته می شود

آوری افت می کند که جهت جبران آن خروس جوان به گله مسن تر 

است که خروس  به این معنیاضافه می نمایند. جابجایی درون گله ای 

از فارم دیگری به فارم مورد نظر وارد نشود. در این روش خروس ها 

هفتگی بین سالن های همان فارم یا پن های همان  45تا  40در 

سالن به منظور تحریك فعالیت جفتگیری خروس های اولیه انتقال 

)مددی و وجود ندارد امنیت زیستیخطر و  داده می شوند

س آمار موجود جابجایی درون گله ای خروس (. براسا1393همکاران،

درصدی جوجه  5/1تا  1ها )اینتر اسپایکینگ( اغلب منجر به افزایش 

براساس تحقیقات (. 1393در آوری گله می گردد)مددی و همکاران،

 75های مادر گوشتی در ایران انجام شده متوسط جوجه درآوری گله

-درصد می 74ه تولید رصد است که استاندارد آن تا آخر دورد 79تا 

تواند در ارتباط که بخشی از علت این کاهش جوجه در آوری می باشد

 ، مدیریت هچری باشد مرغ وجایی تخمجابه نقل و با مشکالت حمل و

-ولی دلیل عمده این امر مربوط به باروری نامناسب گله می

از جمله مولفه های الزم برای سنجش عملکرد  .(1386)مصلحی،باشد

باشد هر چه تعداد تخم صفت باروری و قابلیت تفریخ )هچ( می گله

مرغ های بارور به ازای هر مرغ بیشتر باشد عملکرد تولید مثلی بهتر 

باشد همچنین قابلیت تفریخ را میتوان بصورت و مدیریت صحیح تر می

نسبت تعداد تخم مرغ های تفریخ شده به تعداد کل تخم مرغهای 

؛  1982و همکاران، Petitteری محاسبه کرد )خوابیده در دستگاه هچ

McGary  ،308. طبق اهداف عملکرد سویه راس (2002و همکاران 

 درصد در یك گله 8/88درصد و باروری  88با تولید  45در هفته 

 وعدد تخم مرغ قابل جوجه کشی  99017ای روزانه قطعه 116000

جابجایی انجام  شود. که اگر بامی تولیدروزه قطعه جوجه یك  87927

شود درصد باروری باالتر  1/2حداقل به میزان درون گله ای خروس 

که این رقم در  ،روزه تولید خواهد شدقطعه جوجه یك 89115روزانه 

قطعه خواهد بود که با  احتساب قیمت جوجه  623807هر هفته 

-حالت فوق کامال معنی اختالف تولید در دو ریال 15000از  روزهیك

(. با توجه به اینکه 1386بود)مصلحی،و به سود مرغدار خواهد  دهبودار 

های ها با نوسان بازار، مدیریت با ورود تکنولوژیها و قیمتهزینه

کنند، لذا ارزش های جدید و سطوح تولید با روند ژنتیکی تغییر می

اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شوند. هدف از این تحقیق، تعیین 

سیستم تولید، ارزش اقتصادی جوجه یکروزه  برون ده اقتصادی

گوشتی و نرخ زنده مانی خروس در حالت های مختلف جابجایی درون 

 گله ای خروس ها می باشد.

 

 هامواد و روش

مرغ مادر گوشتی )سویه راس  ارعطرح در یکی از مزاین        

شرکت آرتا جوجه سبالن واقع در استان اردبیل شهرستان  (308

سالن  10مزرعه شامل  .گردیدانجام  1396تا  1395در سال  اردبیل

یك سالن برای  نه سالن برای نگهداری مرغ و در آن که بود مجزا

از نوع کانال  ) سیستم دانخوری مرغ .اشتپرورش خروس اختصاص د

 همچنین سیستم آبخوری وبود  خروس )بشقابی روکسل( زنجیر( و و

سیستم پرورش از  .ندکامال اتوماتیك بودها ای( در همه سالن)زنگوله

 ها اعم از روشنایی وتمام شرایط سالن بوده وو نرده پوشال نوع بسته 

مراحل مختلف جابجایی  .بودندبصورت کنترل شده  نگهداری تهویه و

 آورده شده است. 1درون گله ای خروس ها در جدول

 

در ها ای خروسدرصدهای مختلف جابجایی درون گله :1جدول

 های مختلف پرورشسالن

 سالن شماره
 ایجابجایی درون گله درصد

 اینتراسپایکینگ یا

1 20 

2 23 

3 26 

4 29 

5 32 

6 35 

7 38 

8 41 

9 44 
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ها آورده شده است به طوری ای از اطالعات سالنخالصه 2در جدول 

درصد جمعیت مرغ در هر سالن خروس در نظر گرفته شده 5/6که  

 است.

60تا پایان هفته  40ها از اول هفته اطالعات سالن :2جدول  

هاآمار مرغ سالن تعداد خروس اینتراسپایکینگ  درصد   

746 11488 20 

746 11488 23 

746 11488 26 

746 11488 29 

746 11488 32 

746 11488 35 

746 11488 38 

746 11488 41 

746 11488 44 
 

های هر سالن بصورت جداگانه مرغفوق تخمجهت پایش نتایج فرآیند 

بندی شده و های پالستیکی رنگی بستهو در شانه )درجه بندی(گرید

مخصوص که عالمت گذاری الزم روی آنها  هاییا گاری هادر راک

پارامترهای اقتصادی و  .شدندها ارسال انجام شده به جوجه کشی

 آورده شده است. 3زیستی مورد استفاده در مدل سازی در جدول 
 

 سازیپارامترهای اقتصادی و زیستی مورد استفاده جهت مدل :3جدول

 قیمت)ریال( عنوان

 200000 گله مادر هر قطعه جوجه مرغ خریداری شده

 200000 گله مادر هرقطعه جوجه خروس خریداری شده

 11000 هرکیلوگرم جیره مصرفی مرغ و خروس در دوره پرورش

 11000 هرکیلوگرم  جیره مصرفی مرغ و خروس در دوره تولید

 1380 قیمت هر کیلوگرم کود مرغی

 1200 مرغ در دستگاه هچریهزینه خواب هر عدد تخم

 44000 هر کیلوگرم وزن زنده مرغ در پایان دوره

 44000 ایان دورههر کیلوگرم وزن زنده خروس پ

 15000 روزه گوشتی تولیدیقیمت هر قطعه جوجه یك

 25000000 میانگین هزینه هر پرسنل شاغل

 23/35398 هزینه دارو و واکسن هر قطعه مرغ پای تولید

 91/1769 ازای هر قطعه مرغ پای تولیدهزینه سوخت به

 1000000 28هفته قیمت هر قطعه خروس مازاد گله مادر
 

 های سیستم تولیدمعادالت مربوط به برآورد هزینه
 ( C1هزینه خرید جوجه خروس )

C1= Nm1*PMm 

 (Nm1:) های خریداری شده تعداد جوجه خروس 

 PMmقیمت خرید هر جوجه خروس : 
Nm1= NF1*m/fs  

NF1 های گله مادرهای مرغ: تعداد جوجه 

m/fs پرورشها در شروع دوره : نسبت جنسی نرها به ماده 

                ( C2هزینه خرید جوجه مرغ )
 C2= NF1* PMf    

PMf قیمت خرید هر جوجه مرغ :                    

 (C3ها در دوره پرورش )هزینه دان مصرفی خروس

C3=[ NM2+NM1* MORT2M /100*0.5]*FMR*PFMR 
FMRها در دوره پرورش، : میزان دان مصرفی خروسPFMR قیمت :

تعداد  (:Nm2) ،ها در دوره پرورشگرم دان مصرفی خروسهر کیلو

 هفتگی(  22) ها در پای تولیدخروس
Nm2= Nm1* (100-MORT1m-MORT2m)/100 

MORT1mهفتگی،  2تا  0ها در : درصد تلفات خروسMORT2m :

 هفتگی  12تا  2ها در درصد تلفات خروس

 (C4) در دوره تولیدها هزینه دان مصرفی خروس

C4= [ Nm2 +Nm1* MORT2m/ 100*0.5]*FCR mb*Pfmb 

FCR mbها، گیری خروس: ضریب تبدیل غذا در دوره جفتPfmb :

هفتگی تا پایان دوره  22ها )گیری خروسمصرف غذا در دوره جفت

 تولید(

 ( C5ها در دوره پرورش )هزینه دان مصرفی مرغ 
C5= [Nf2+Nf1*MORT2f /100*0.5]* FFR *PFR 

FFRها در دوره پرورش، ی مرغ: دان مصرفPFR قیمت هر کیلوگرم :

 12تا  2: درصد تلفات MORT2fها در دوره پرورش، دان مصرفی مرغ

 تعداد مرغ پای تولید که برابر است با: NF2های مادر، هفتگی مرغ
NF2=NF1*(100-MORT1F-MORT2F)/100 

MORT1F: های مرغ مادر،جوجه هفتگی 2 تا 0 تلفات درصد MORT2F :

 های مادر هفتگی مرغ 12تا  2درصد تلفات 

 ( C6ها در دوره تولید )هزینه دان مصرفی مرغ
C6= NF2* FFL*PFFL 

FFLها در دوره تولید، : دان مصرفی مرغPFFL قیمت هر کیلوگرم :

 ها در دوره تولیددان مصرفی مرغ

 (C7مرغ )هزینه هچ تخم
C7= NEH* PEH 
NEH=NF2*neh 

nehازاء هر مرغ پای تولید، هقابل هچ بمرغ : تعداد تخمPEH هزینه :

 مرغ به هچریپرداخت شده برای هچ هر تخم

 (C8) های متغیر مرغ مادرهزینه
C8 = VCF*NF2 

VCFازاء هر مرغ پای تولیده: هزینه متغیر ب 

 معادالت مربوط به برآورد درآمد سیستم تولید
 ( R1روزه )درآمد حاصل از فروش جوجه یك

R1= NCH *PCH 
NCH=NEH*%Fer*%Hat/(100)2 

Fer: باروری، درصد Hat: هچ درصد، PCHروزه گوشتی : قیمت جوجه یك 
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 (R2های پایان دوره تولید )ها و خروسدرآمد حاصل از فروش مرغ
R2 = (NF3*WF*PWF)+(Nm5*Wm*Pwm) 

WFها در پایان دوره تولید، : وزن مرغPWF زن و: قیمت هر کیلو گرم

وره دها در پایان : وزن خروسWmها در پایان دوره تولید، زنده مرغ

 ها در پایان دوره: قیمت هر کیلوگرم وزن زنده خروسPwmتولید، 

 (. 2004 و همکاران، Vegi؛ 2015، و همکاران Carvalho) تولید

ان دوره ها در پایها و خروسکه قیمت فروش مرغبا توجه به این       

 :دشوصورت زیر خالصه میهلذا رابطه باال بباشد تولید یکسان می
PWF=PWM 
R2=PW[(NF3*WF)+(Nm5*Wm)] 

(NF3تعداد مرغ :) ها در انتهای دوره تولید 
NF3= NF2 * (100-MORT3F)/100  

:MORT3F درصد تلفات و حذف در دوره تولید 

(Nm5تعداد خروس :) ها در انتهای دوره تولید 
Nm5= Nm3* (100-MORT3m)/100 

(Nm3تعداد خروس :)گیریهای انتخاب شده برای جفت ،:MORT3F 

 درصد تلفات و حذف در دوره تولید

Nm3 = NF2* m/fh   

m/fhهای پای تولید: نسبت جنسی نرها به ماده 

 ( R3مرغ خوراکی )درآمد حاصل از فروش تخم
R3 = NEC*PEC 

NECهای خوراکی، مرغ: تعداد تخمPECخوراکیمرغ : قیمت هر تخم 

در : (R4های مازاد بر نیاز گله )درآمد حاصل از فروش خروس       

ها بعضی از مزارع پرورش مرغ مادر ممکن است تعدادی از خروس

ت و ...( مدیری ،مازاد بر نیاز گله باشد که بسته به شرایط گله )سالمتی

های صورت خروسهای گوشتی یا بهصورت خروسهممکن است ب

 گیری به فروش برسند که در حالت دوم قیمتبرای جفتمورد نیاز 

باشد ولی در حالت اول چون برای صورت هر قطعه میهها بخروس

 باشدرسند قیمت براساس کیلوگرم وزن زنده میگوشت به فروش می

(Hofacre ،2002.) 

R4ته های دیگر فروخگیری به گلهها برای جفتکه خروس: در صورتی

 د.شون منظور تولید گوشت فروختهها بهخروس کهرتی: درصو'R4 شوند.
              R4= Nm4 * Pm4 

R4’ = Nm4 * Wm * Pwm      

Wmهفتگی(، 24) : وزن زنده در موقع فروش Pwm قیمت هر کیلوگرم :

 وزن زنده 

 ( R5درآمد حاصل از فروش کود )
R5= NF2 * WFEC*PFEC 

WFECپای تولید،  مرغ مادرازاء هر ه: سرانه کود تولیدی بPFEC :

 گرم کود مرغیقیمت هر کیلو

عنوان تابعی از درآمدها و هزینه جریان نقدینگی سیستم تولید به       

صورت افزایش به iترتیب زیر محاسبه گردید. ضریب اقتصادی صفت به

دست آمده از یك حیوان وقتی عملکرد حیوانات برای صفت هدر سود ب

i گردد. این درحالی است که عملکرد یك واحد افزایش یابد تعریف می

 ،Wood ؛1998و همکاران  Jiang) برای سایر صفات ثابت باقی بماند

(. از تفاوت درآمد کل و هزینه کل سود حاصل گردید. با تفاضل 2009

سود جدید از سود قدیم )سود جدید مربوط به سود حاصل از یك 

باشد( مقدار ارزش اقتصادی صفت مورد نظر میواحد افزایش به صفت 

که کاهش باروری ناشی از افزایش دست آمد. با توجه به اینهنظر ب مورد

دهد به بعد رخ می 40از هفته  های مرغ مادر عموماًسن خروس در گله

 60تا آخر هفته  40های کلیه عملیات و محاسبات اجرائی برای هفته

 انجام گردید.
 

 نتایج
. با آورده شده است 4در جدولنتایج حاصل از تفکیك درآمدها        

توجه به محاسبات انجام شده کل درآمد حاصل از سیستم تولید 

باشد که شامل درآمدهای حاصل از میلیون ریال می 34/274155

 مرغ خوراکی، فروش خروسدوره، تخم کود پایان روزه،یك جوجه فروش

آمدها باشد. در بخش درس در پایان دوره میمازاد و  فروش مرغ و خرو

روزه گوشتی یك از فروش جوجه حاصل به درآمد سهم مربوط ترینبیش

ش درآمد مربوط به درآمد فرو ترینکم و باشدمی اصلی محصول عنوانبه

 خروس مازاد گزارش گردید.        
 

 : درآمدهای سیستم تولید4جدول

 عنوان مبلغ کل )میلیون ریال(  

روزهیكدرآمد فروش جوجه  242046  

85/1561  درآمد فروش کود پایان دوره 

52/7126 مرغ خوراکیدرآمد فروش تخم   

 درآمد فروش خروس مازاد 2276

33/19562  درآمد فروش مرغ پایان دوره 

64/1582  درآمد فروش خروس پایان دوره 

34/274155  جمع کل 
 

 .ستآورده شده ا 5 در جدول هاهزینهنتایج حاصل از تفکیك        

ه میلیون ریال برآورد گردید ک 34/134869کل هزینه سیستم تولید 

شامل هزینه خرید جوجه مرغ و جوجه خروس، هزینه دان مصرفی 

زینه هدر دوره پرورش و تولید، هزینه دارو و واکسن، هزینه پرسنلی، 

 هایهزینهکشی و های قابل جوجهمرغسوخت و برق، هزینه هچ تخم

ین ترهزینه خرید جوجه بیش باشد که هزینه دان ونشده می بینیپیش

ده از علت استفاها مانند نیروی انسانی بهباشد و سایر بخشمورد می

 های جدید به حداقل رسیده است.تکنولوژی
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 های سیستم تولیدهزینه: 5جدول

 مبلغ کل )میلیون ریال( عنوان
 6/23865 هزینه خرید جوجه مرغ

 4/2203 هزینه خرید جوجه خروس
 96/60355 هزینه دان مصرفی مرغ و خروس در دوره پرورش و تولید

 4000 هزینه دارو و واکسن
 6750 هزینه پرسنلی

 200 هزینه سوخت و برق
 61/24543 کشیهای قابل جوجهمرغهزینه هچ تخم

 78/12950 درصد 10بینی نشده های پیشهزینه
 34/134869 جمع کل

 هاتاثیر اینتراسپایکینگ روی میزان انحراف هچ از استاندارد و درصد تلفات خروس :6جدول 

 درصد تلفات
میزان انحراف هچ از 

 استاندارد

میانگین هچ 
استاندارد از هفته 

40-61 

میانگین هچ در 
 هر مرحله

ازای تعداد جوجه به
هر قطعه مرغ پای 

 تولید

درصد 
 اینتراسپایکینگ

12/0 2/11- 3/82 1/71 95/132 20 
12/0 9/9- 3/82 4/72 11/134 23 
13/0 8/7- 3/82 5/74 97/135 26 
23/0 1/4- 3/82 2/78 06/143 29 
16/0 4/5 3/82 7/87 71/147 32 
8/0 6/0 3/82 9/82 4/143 35 
54/1 1/6- 3/82 2/76 49/137 38 
86/1 12- 3/82 3/70 24/132 40 
88/2 7/13- 3/82 6/68 73/130 44 

 

لید اقتصادی  توضریب و روزه در آمد حاصل از فروش جوجه یك       

  های مختلف اینتراسپایکینگهر یك از حالت در گوشتی روزهیك جوجه

 .آورده شده است 7 در جدول

 

 های مختلف اینتراسپایکینگروزه گوشتی در حالت: ارزش اقتصادی و درآمد حاصل از فروش جوجه یک7جدول

ضریب اقتصادی تولید 
 روزه گوشتییکجوجه 

ازای هر سود به
قطعه جوجه 

 گوشتی

درآمد حاصل از فروش 
 جوجه )میلیون ریال(

تعداد جوجه تولیدی 
 60تا پایان هفنه 

در صد 
 اینتراسپایکینگ

 حالت پایه  41/16149514 71/242242 21/8906 
81/92- 39/7983 59/225358 01/15023906 20 
64/515- 56/8390 99/233211 99/15154556 23 
87/593- 33/8312 13/230484 86/15365608 26 
65/262- 55/8643 96/242493 34/15737461 29 

42/45 63/8951 27/250383 46/16692218 32 
57/245- 63/8660 22/243147 86/16209814 35 
32/520- 88/8385 89/233046 84/15536459 38 
77/782- 43/8123 58/224152 41/14946505 41 
31/862- 91/8043 81/221589 14/14772654 44 

  بحث

میزان استاندارد  308طبق استاندارد و اهداف عملکرد راس        

باشد که از تفاضل درصد می 3/82، 61تا  40متوسط هچ فواصل هفته 

اینتراسپایکینگ میزان انحراف از آن از میانگین هچ در هر مرحله از 

آید که اثرات این مقدار انحراف در تعداد جوجه دست میهاستاندارد ب

آورده  6تولیدی و در آمد حاصل از فروش جوجه در سیستم در جدول 

ترین مقدار در صد اینتر اسپایکینگ در گله بیش 32شده است. با انجام

صورت هه تلفات هم بتر( حاصل شد کمانی خروس )تلفات کمزنده

ها در هر مرحله از اینتراسپایکینگ از درصدی از تلفات کل خروس

تقسیم بر تعداد کل خروس در اول  60تا پایان هفته  40اول هفته 

درصد  20دست آمد. در  این تحقیق مشخص گردید کههب 40هفته 
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درصد  1/71اینتراسپایکینگ باعث حفظ و باال بردن میزان هچ تا 

چنین در واحد فاصله دارد. هم2/11د که از میزان استاندارد شومی

جا شده میزان درگیری تعداد کم خروس جابه علتبه جابجایی مقدار این

باشد. در درصد می 12/0تر و درصد تلفات ها کمو نزاع در بین آن

داری از میانگین استاندارد  میزان معنیدرصد هچ به 44جابجایی 

 ها در گله در صورت اعمال این مقدار جابجایی اختالف داشته که

قطعه جوجه تولید خواهد  73/130ازای هر قطعه مرغ پای تولید به

صرفه نبوده شد که نسبت به سایر درصدها  از نظر اقتصادی مقرون به

گردد. در ها میهای سالنخروس و از سویی باعث ازدیاد تلفات در بین

تر داخل جمعیت بیشان وارد شده بهخروس جو تعداد این شرایط چون

از سایر درصدها است لذا باعث افزایش نزاع و درگیری زیاد در بین 

تر های بیشچنین مشخص شد که جابجائیها خواهد شد. همخروس

شود. لذا در لحاظ استرس میها بهباعث ازدیاد تلفات در جمعیت مرغ

دید که میزان جایی خروس مشخص گرهای جابهمقایسه انواع روش

درصد جابجایی هم از لحاظ میزان تلفات خروس و هم از نظر  32

ترین انحراف از ازای هر قطعه مرغ پای تولید بیشتولید جوجه به

روزه در آمد حاصل از فروش جوجه یكباشد. استاندارد هچ را دارا می

های یك از حالت هر گوشتی در روزهیك و ضریب اقتصادی  تولید جوجه

جوجه  شده است که درآمد آورده 7مختلف اینتراسپایکینگ در جدول

 15000که  96 تا 95های روزه با میانگین قیمت جوجه در سالیك

ریال بود با ضرب تعداد جوجه تولیدی در مبلغ مذکور محاسبه گردید. 

که هیچ اقدامی جهت حفظ و یا کاهش منظور از حالت پایه یعنی این

شود و تا پایان سن تولید گله اینتراسپایکینگی در باروری گله انجام ن

ترین میزان در آمد در حالت بیش 7گله اعمال نگردد. مطابق جدول 

صد در 44ترین میزان درآمد در حالت کم جایی ودرصد جابه 32

صورت مستقیم تحت تاثیر هجایی حاصل شد که سود سیستم را بجابه

ازاء سه واحد اضافه هشود بمیطور که مالحظه قرار داده است. همان

درصد مقدار درصد هچ  23درصد به  20به درصد اینتراسپایکینگ از 

درصد ارتقاء یافته و تعداد جوجه درجه یك از  4/72به  1/71از 

ارتقاء یافته و ضریب اقتصادی تعداد جوجه درجه  11/134به 95/132

ایکینگ از رسد. با افزایش اینتراسپمی -64/515به  -81/92یك از 

درصد ارتقاء یافته  7/87به  2/78درصد، مقدار درصد هچ از  32به  29

 71/147به  06/143ازای مرغ پای تولید ازهو تعداد جوجه درجه یك ب

به  -65/262تعداد جوجه درجه یك از  ارتقاء یافته و ضریب اقتصادی

(. سود خالص در هر مرحله از  7و  6ولاجد)افزایش می یابد  45/42

های اقتصادی نیز ها از درآمد کل حاصل گردید و ارزشتفاضل هزینه

دست آمد. با هدر هر مرحله از اختالف سود جدید از سود پایه ب

 تولید اقتصادی ضریب باالترین گله در درصد اینتر اسپایکینگ 32انجام

 Wilsonروزه گوشتی حاصل گردید. براساس تحقیقاتی که یك جوجه

اند میانگین نرخ باروری بعد از انجام انجام داده (1979) همکاران

درصد  23/4تا  66/3میزان هفته به 6تا  5اینتراسپایکینگ در طی 

چنین گزارش کردند که میزان تلفات خروس در افزایش نشان داد. هم

و  Barmwell. باشددرصد می 34/0میزان هفته به 50تا  41سن 

 33تا 23جایی ش کردند که جابهای گزاردر مطالعه( 1996) همکاران

درصد  5 میزانهفته باروری را به 10تا  5مدت درصد خروس در گله به

دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده  از روش افزایش می

های مرغ مادر گوشتی، جهت اینتراسپایکینگ با توجه به شرایط گله

ها و خروس در گلهحفظ و جبران افت باروری ناشی از افزایش سن 

روزه ده اقتصادی مطلوب سیستم تولید جوجه یكچنین برونهم

 درصدی 32 جاییجابه کهطوریهگوشتی بسیار مفید و موثر است. ب

ها در گله باالترین ضریب اقتصادی را در سیستم تولید نشان خروس

چنین میزان تلفات در هر مرحله از اینتراسپایکینگ مشخص داد. هم

نظر گرفتن خروس در گله با در جاییدرصد جابه 32د که در گردی

 باشد.  دیگر حداقل می مشابه شرایط و سود سیستم نسبت به درصدهای
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