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 چکیده
منظور اخذ ای بههای تهران و البرز پرسشنامهگذار استانهای تخمبررسی تاثیر برخی از پارامترهای مدیریتی بر عملکرد تولیدی مرغداریبه منظور 

مزرعه  05گذار تجارتی از تخم (سالن) گله 051در اختیار مدیران ، وضعیت نور و تغذیه هااطالعات تحصیلی مدیر، موقعیت جغرافیایی و بیماری
ای و مصاحبه با صورت مشاهدهها بهبا مراجعه به سالن وعملکرد تولید ولیدی قرار گرفت و در کنار آن اطالعات مربوط به نور سالن، نوع جیرهت

 عدد  01تولیدی، از هر گله تعداد  مرغمنظور بررسی پارامترهای کیفیت تخمبه .شد گردآوری و مراجعه به رکوردهای ثبت شده مزرعهمدیر 
ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند و صورت تصادفی انتخاب و در شرایط استاندارد نگهداری شدند، در پایان همه نمونهبه مرغمتخ

 . محاسبه شدند و محتویات تخم مرغ کیفی پوستهپارامترهای 
رنگ زرده، وزن زرده و مصرف خوراک و افزایش مدیر با حرفه دامپروری باعث کاهش پارامترهای  یمرتبط بودن رشتهنتایج نشان داد که 

، مرغآموزش دادن مدیر مزرعه باعث کاهش رنگ زرده، ضخامت پوسته، وزن زرده، واحد هاو، شاخص شکل تخم(. P<15/1)تلفات شده است 
 زیادتر ونسبت به ورامین  های کرجدر گله مرغخوراک به تخم درصد زرده و ضریب تبدیل(. P<15/1) مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است

استفاده از جیره پلت نسبت به جیره آردی باعث افزایش رنگ زرده، ضخامت پوسته، (. P<15/1) تر بودممرغ کرنگ زرده و درصد تولید تخم
ن نسبت به خرید خوراک آماده از بیرو(. P<15/1) و کاهش تلفات شد مرغخوراک به تخم، مصرف خوراک، ضریب تبدیل مرغشاخص شکل تخم

(.  P<15/1) مرغ روزانه شدمرغ و تولید تخمشد باعث کاهش واحد ها، مصرف خوراک، درصد تولید تخمکه خوراک در مزرعه تهیه میهنگامی
، مصرف خوراک، ضریب مرغدرگیری باعث افزایش ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم یدرگیری گله با بیماری نسبت به عدم سابقه یسابقه

ای استفاده از المپ کم مصرف نسبت به المپ رشته.مرغ روزانه و کاهش تلفات شد، تولید تخممرغو کاهش وزن تخم مرغوراک به تخمتبدیل خ
مرغ و تولید ، وزن زرده، مصرف خوراک و تلفات و باعث کاهش درصد تولید تخممرغ، رنگ زرده، وزن محتویات تخممرغباعث افزایش وزن تخم

ها مرغ روزانه را نسبت به سایر رنگ، وزن محتویات و تولید تخممرغاستفاده از نور سفید در سالن وزن تخم(. P<15/1) شد مرغ روزانهتخم
داشتن سابقه  درمجموع .ها شدو نسبت به سایر رنگ استفاده از نور زرد در سالن باعث کاهش واحدها .کاهش داد اما رنگ زرده را افزایش داد

بهتر است در آموزش ها و تحصیالت عالوه بر توجه به مسائل اقتصادی و بیماری . ها شده استتر از گلهیت و مراقبت بیشبیماری باعث حساس
 مزرعههای کاری توسط مدیر شناسی بر تولید محصول با کیفیت نیز سرمایه گذاری شود چرا داشتن تحصیالت مرتبط با رشته کاری و دیدن آموزش

 ها نشده استمرغیت تخمعمدتاً باعث بهبود کیف
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 مقدمه
مین پروتئین حیوانی مورد نیاز تغذیه انسان یکی از أت

در این میان صنعت  اهداف مهم بخش کشاورزی است و

اخیر  طی سی سال. سزایی داردهنقش بگذار تخم مرغداری

 ،مدآباال رفتن سطح در ،عوامل از قبیل افزایش جمعیتبرخی 

پیشرفت  ،تغییر الگوی مصرف خانوار ،قدرت خرید مردم

تکنولوژی و توسعه اقتصادی باعث گردیده است که مرغداری 

ترین مهم .صنعتی جای خود را در اقتصاد کشور باز کند

امل هستند ش آنمرغ که بیان کننده کیفیت خصوصیات تخم

 ارزش غذایی، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته، ،مرغاندازه تخم

تغییررنگ محتویات  های خون در زرده و سفیده،وجود لکه

  خصوصیاتهریک از این  .دنباشو رنگ زرده می مرغتخم

مرغ در بازارهای داخل و خارج بر میزان فروش تخم توانندمی

 هایجنبهمرغ از تخم ای بر کیفیتعوامل تغذیه ثیرأت. موثر باشند

 کیفیتکم مرغ معیوب واز طرفی تخم .قابل بررسی است گوناگون

. کننده استدر نهایت تولید ها ویک مسئله مهم برای فروشنده

مصرف کننده  و کیفیت سبب کاهش اعتماد خریدارمرغ کمتخم

شود به سرعت از گذاشته می مرغکه تخمبه محض این .شودمی

انبارداری  شود با گذشت زمان وکاسته می کیفیت داخلی آن

گرچه ترکیب . شودمرغ کاسته میاز کیفیت داخلی تخم تربیش

 .کندتغییر زیادی نمی (زرده و سفیده)مرغ شیمیایی تخم

گذاری و تغذیه سن، نژاد از جمله عوامل موثر بر تخم

بر از بین عوامل مدیریتی موثر (. 01) باشندمی مرغتخمکیفیت 

مدت زمان تر بر روی اثرات بیشمرغ اء و کیفیت تخماجز

 شدت نور و نیروی وات منابع نوری تحقیق شده است نوردهی،

و تغییر در  مرغتخمافزایش شدت نور باعث کاهش وزن (. 7)

با افزایش نیروی وات نور وزن . مرغ شده استدرصد اجزای تخم

وات  011ی هارسد المپنظر میکاهش یافته است و به مرغتخم

مدت نوردهی و . زا هستندها استرستر از آن برای مرغو بیش

اثر گذارند  مرغتخمشیوه آن نیز بر وزن و درصد اجزا و کیفیت 

ی نوری کاهش یافته و با افزایش دوره ای که واحدهابه گونه

 LEDهای در تحقیقات دیگر اثرات استفاده از المپ( 0) است

معمولی فلورسنت بررسی شده است و های در مقایسه با المپ

 (.9) گذاری تاثیر دارداند که نوع منبع نوری بر تخممتوجه شده

Haruna های رگرسیونی با بررسی( 0117) و همکاران

های دولت محلی منطقه جوز واقع نشان دادند که در مرغداری

در کشور نیجریه، عواملی مثل خوراک و اندازه گله بیش از سایر 

 (.4) ها تأثیرگذار استآن مرغتخمر تولید عوامل ب

های گرم سال سبب در ماه ویژهبه دمای باالی محیط

گردد در چنین شرایطی مرغ میتر کیفیت تخمافزایش افت بیش

هزینه بر خنک کردن های از جمله روشتغییر شرایط محیطی 

 اثرات نامناسب. های مدیریتی رایج استو جزو روش سالن

و کیفیت آن مورد بررسی قرار گرفته  مرغتخمنیز بر ها بیماری

ای گسترده اثرات در مطالعه( 0100)همکاران  و Xin. است

های پرورش را بر پایداری عوامل محیطی مثل نوع سیستم

گذار را بررسی کردند اما به هر حال در مورد های تخمسیستم

طح در س مرغتخمبر کیفیت  اثرات عوامل اجتماعی و پرسنلی

بنابراین هدف (. 00) تری در دسترس استتر اطالعات کموسیع

این تحقیق بررسی اثرات عوامل پرسنلی و محیطی داخل و 

گذار تجاری دو استان البرز و تهران بر کمیت و خارج مزارع تخم

 .باشدگذاری میکیفیت تخم

 

 هامواد وروش
 مکان و زمان اجرای آزمایش

جغرافیایی در دو استان تهران  یآزمایش فوق از نظر منطقه

هوای  ها دارای آب ون استانوالبرز انجام شد که هر کدام از ای

باشد که اختالف دما در میو البته تا حدودی نیز مشابه خاص 

 ها متفاوت روز و در فصول مختلف سال در آن طول شب و

به  0590ماه از فصل تابستان سال آزمایش در دومین .باشدمی

به مدت دو ماه  شروع شد و بردههای نامزمان در استانطور هم

 .به طول انجامید

 های مورد مطالعهگله دتعدا

 مزرعه مرغ  03 از (سالن) گله 031در این آزمایش  

 53ها از سن گله .مورد بررسی قرار گرفتند گذار تجارتیتخم

هفته  44ها هفته متغیر بود و میانگین تقریبی آن 31هفته تا 

 .بود

 اینامهاطالعات پرسش
دست آوردن اطالعات با استفاده از رع بهابخشی از کار در مز

مشخصات  این اطالعات شامل نام شهرستان،. بود پرسشنامه

و اطالعاتی مربوط به سیستم  مزرعه، مشخصات مدیر مزرعه

بافت  رنگ نور المپ مصرفی، نوع المپ مصرفی، دهی،خوراک

 ادرگیری گله ب یی جیره و سابقههیهی تنحوهمصرفی،  یجیره

 . (0جدول ) بودند بیماری خاص
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 بندی و پر کردن اطالعات پرسشنامه نحوه دسته: 1جدول 

 اطالعات پرسشنامه

 شماره اختصاص داده شده در پرسشنامه

0 0 5 4 

 - - پلت آردی بافت جیره خوراک

 - - کم مصرف ایرشته نوع المپ مصرفی

 - - تهیه در مزرعه خریدآماده ی جیره ه ی تهیه شیو

 - - فاقد سابقه دارای سابقه سابقه درگیری گله به بیماری خاص  

 - - غیرمرتبط مرتبط ارتباط رشته تحصیلی مدیر با حرفه دامپروری

 - - آموزش ندیده آموزش دیده آموزش دیدن مدیر در ارتباط با مهارت شغلی

 -  - نورامی کرج شهرستان مورد مطالعه

 سایر زرد و سفیدمخلوط  سفید زرد (المپ مصرفی)منبع نوری  رنگ نور 

 

مصرف خوراک و تلفات نیز با استفاده از اطالعات قبلی و 

تر از این امر دست آمد و برای اطمینان بیشفعلی مزرعه به

های ثبت شده توسط مدیر مزرعه تأیید مجدد شدند و داده

نه هر سالن و متوسط تلفات سپس میزان مصرف خوراک ماهیا

دست آمد و با توجه به تعداد مرغ موجود در هر سالن ماهیانه به

محاسبه شد  مرغخوراک به تخم مصرف خوراک و ضریب تبدیل

ای با یکدیگر تفاوت چندهفته ،هاجا که سنین گلهو از آن

ها بود هفتگی که میانگین سن کل گله 44داشتند همه برای 

اثر سن بر مصرف خوراک و به تبع آن ضریب تصحیح شدند تا 

فرمول محاسبه ضریب . تعدیل گردد مرغخوراک به تخم تبدیل

 :ماهیانه به شرح زیر بود  مرغخوراک به تخم تبدیل

 

 × های هر سالن در همان ماهمرغمیانگین وزن تخم ×51)

درصد  میانگین ×میانگین تعداد مرغ هر سالن در همان ماه 

( کیلو گرم مصرف خوراک روزانه× 51(/)همان ماه غمرتولید تخم

 (ماهیانه)مرغ در هر سالن ضریب تبدیل خوراک به تخم= 

 

از صورت و مخرج فرمول  51که برای راحتی محاسبه عدد 

 .باال حذف شد

 مرغسنجش کیفیت تخم گیری ونمونه
 تصادفی از مرغ به شکل کامالًنمونه تخم 01از هر مزرعه 

آوری و در شرایط مطلوب ف مزرعه جمعهای مختلبخش

در آزمایشگاه ابتدا وزن . به آزمایشگاه منتقل گردید نگهداری و

 گرم  ±10/1توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  مرغهر تخم

مرغ توسط کولیس با دقت طول وعرض تخم. گیری شداندازه

گیری شد و از آن برای سنجش شاخص متر اندازهیک میلی

سپس وزن  .استفاده شد( =ESIطول/عرض) رغماندازه تخم

 015در آون )محتویات، زرده، سفیده و وزن پوسته خشک شده 

 گیریاندازه جداگانهطور ، به(مدت چهار ساعتبه گرادسانتیدرجه 

 مرغدست آوردن درصد اجزای تخمها برای بهشد تا از آن

با )نج سارتفاع سفیده با استفاده از دستگاه گوی. استفاده شود

و با  براساس آن واحدها دست آمد وبه( دقت یک میکرومتر

57/1+6/7)استفاده از فرمول 
w7/0-h)Log-011=HU ) محاسبه

رنگ . بود مرغوزن تخم Wارتفاع سفیده و  hشد که در آن 

. تعیین گردید( نمره 03 دارای) زرده بر اساس شاخص روشه

 گیریاندازه رومترمیکمرغ توسط تخم یپوستهنقطه از  سه ضخامت

مرغ شد و در نهایت میانگین ضخامت پوسته برای هر نمونه تخم

 .ثبت گردید

گرم به ازای )درصد تولید، تلفات، مصرف ماهیانه خوراک 

گیری میزان مصرف خوراک روزانه و با با اندازه (هر مرغ در ماه

 گیری شد ومراجعه به آمار و اطالعات ثبت شده مزرعه اندازه

نیز از تقسیم خوراک مصرفی  مرغتبدیل خوراک به تخمضریب 

یک ماهه  یبرحسب کیلوگرم بر مقدار تخم تولیدی در یک دوره

به ازای هر مرغ بر  مرغتخم یمیزان تولید روزانه. دست آمدبه

 :حسب گرم از فرمول زیر به دست آمد

 
 هاتجزیه و تحلیل داده

افزار تدا در نرمدست آمده از این آزمایش ابهای بهداده

Excel مربوط به پارامترهای  هایبندی شدند و دادهدسته

های مربوط به عنوان متغیر مستقل و دادهمدیریتی به

عنوان متغیر وابسته به مرغپارامترهای تولیدی و کیفیت تخم

 SPSS20افزار آماری سپس با استفاده نرم بندی شدند ودسته

ها ز اطمینان از نرمال بودن دادهپس ا. تست نرمالیته انجام شد
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 افزار و به کمک آزمونهمان نرم GLMبا استفاده از از رویه 

t-  و یا با آزمون ( جامعه های مربوط به دوداده)استیودنتF 

 در قالب طرح کامالً( جامعه تر از دوهای مربوط به بیشداده)

 هایانگینمیتصادفی نامتعادل مورد آنالیز واریانس قرار گرفتند و 

 .جوامع با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند

 

 

 نتایج 

تحصیلی مدیر با  ینتایج مرتبط یا غیرمرتبط بودن رشته

گذاری مرغان ها بر پارامترهای تخمحرفه دامپروری و اثرات آن

مرتبط بودن . ارائه شده است 0گذار تجاری در جدول تخم

دامپروری باعث کاهش رنگ و وزن زرده و مدیر با حرفه  یرشته

  .(P<13/1)مصرف خوراک و افزایش تلفات شده است

در ارتباط با مهارتهای حرفه  نتایج آموزش دیدن مدیر

های مرغان بر پارامترهای تولیدی گله هادامپروری واثرات آن

آموزش دیدن  .ارائه شده است 5گذار تجاری در جدول تخم

می که مدیر آموزش خاصی را ندیده است مدیران نسبت به هنگا

 واحدها، وزن زرده، ضخامت پوسته، باعث کاهش رنگ زرده،

 و (گرم به ازای هر مرغ در ماه) مصرف خوراک مرغ،شکل تخم

 .(P<13/1) افزایش تلفات شده است

ثیر موقعیت جغرافیایی یا شهرستان مورد مطالعه بر أت

 4گذار تجاری در جدول های مرغان تخمپارامترهای تولیدی گله

های شهرستان کرج این اساس در مرغداری بر .ارائه شده است

باالتر ورنگ زرده  مرغخوراک به تخم درصد زرده وضریب تبدیل

 .(P<13/1) تر از ورامین بودپائینمرغ و درصد تولید تخم

تاثیر نوع المپ مورد استفاده در سالن بر پارامترهای 

 .ارائه شده است 3 ار تجاری درجدولگذهای تخمتولیدی گله

ای مصرف نسبت به المپ رشتهبراین اساس استفاده از المپ کم

وزن محتویات  زرده،رنگ ،مرغها باعث افزایش وزن تخمسالن در

که تلفات شد در ضمن این مصرف خوراک و وزن زرده، ،مرغتخم

 .(P<13/1) تولید روزانه کاهش یافت ومرغ درصد تولید تخم

های تاثیر بافت جیره مصرفی بر پارامترهای تولیدی گله

این اساس  ارائه شده است بر 6 گذار تجاری در جدولتخم

ی پلت نسبت به جیره آردی باعث افزایش رنگ استفاده از جیره

 مصرف خوراک، ،مرغشاخص شکل تخم ضخامت پوسته، زرده،

 و کاهش تلفات شده است مرغخوراک به تخم ضریب تبدیل

(13/1>P). 
 

 

 

 
 گذار تجاریهای تخممپروری بر پارامترهای تولیدی گلهتاثیرمرتبط یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر با حرفه دا: 2جدول 

 پارامتر
 *ارتباط رشته تحصیلی مدیر با حرفه دامپروری

 غیرمرتبط مرتبط **معنی داری
 - - - تعداد

 054/1 40/61±36/1 07/39±20/1 (گرم)مرغوزن تخم
 <110/1 7/9±40/1 3/6±75/1 (روشه)رنگ زرده

 177/1 62/09±4/1 09/02±7/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 033/1 9/30±34/1 66/31±22/1 (گرم)وزن محتویات

 700/1 22/23±55/1 6/23±29/1 درصد مواد خوراکی
 149/1 03/02±54/1 12/07±50/1 وزن زرده

 000/1 09/51±30/1 22/02±4/1 درصد زرده
 979/1 03/4±19/1 06/4±06/1 (گرم) وزن پوسته خشک

 700/1 13/7±06/1 01/7±44/1 درصد پوسته
 005/1 72/26±0/0 36/29±0/0 واحد هاو

 113/1 50/0±114/1 09/0±119/1 شکل تخم مرغ
 <110/1 07/5034±96/03 9/5105±9/53 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 174/1 10/74±70/1 46/76±0/0 مرغتولید تخمدرصد 
 110/1 47/0±15/1 03/0±14/1 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم

 236/1 25/44±69/1 14/43±60/1 (گرم به ازای هر مرغ)مرغ روزانه تولید تخم
 <110/1 6/5±00/1 7/2±5/0 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین **
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 گذار تجاریهای تخمهای مهارتی مدیر بر پارامترهای تولیدی گلهتاثیر آموزش: 3جدول 

 پارامتر
 *وضعیت آموزش دیدن مدیر

-  + **داریمعنی
 - 72 70 تعداد

 550/1 31/61±67/1 61/39±65/1 (گرم)مرغوزن تخم
 110/1 94/9±30/1 36/7±34/1 (روشه)رنگ زرده

 107/1 01/51±49/1 40/02±42/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 050/1 19/30±63/1 99/31±63/1 (گرم)وزن محتویات

 404/1 17/26±44/1 30/23±34/1 درصد مواد خوراکی
 103/1 42/02±46/1 50/07±00/1 وزن زرده

 135/1 60/51±71/1 00/09±09/1 درصد زرده
 604/1 01/4±00/1 51/4±03/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 404/1 96/6±00/1 04/7±07/1 درصد پوسته
 115/1 31/91±97/1 52/24±72/0 واحد هاو

 110/1 50/0±113/1 09/0±116/1 شکل تخم مرغ
 <110/1 60/5039±32/7 00/5012±40/55 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 204/1 37/74±73/1 23/74±92/1 تولید تخم مرغ درصد
 191/1 43/0±14/1 53/0±15/1 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم

 320/1 07/43±74/1 39/44±74/1 (گرم به ازای هر مرغ)مرغ روزانه تولید تخم
 110/1 36/5±01/1 62/6±26/1 تلفات

 .حین کار آموزش مهارتی ندیده است مدیر در: -مدیر در حین کار آموزش مهارتی دیده است، :  +
 .باشندمعیار از میانگین می انحراف±ها شامل میانگینداده*

 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**
 

 
 
 

 ریمورد مطالعه بر پارامترهای تولیدی گله های تخمگذار تجا( شهرستان)تاثیر موقعیت جغرافیایی : 4جدول 

 پارامتر
 *شهرستان

 ورامین کرج **معنی داری
 - 42 010 تعداد

 137/1 59/60±24/1 44/39±34/1 (گرم)مرغوزن تخم
 <110/1 64/00±43/1 47/7±46/1 (روشه)رنگ زرده

 040/1 67/02±63/1 32/09±40/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 169/1 25/30±26/1 93/31±35/1 (گرم)وزن محتویات

 662/1 13/26±72/1 62/23±53/1 مواد خوراکیدرصد 
 302/1 70/07±51/1 10/02±56/1 وزن زرده

 101/1 26/02±55/1 59/51±33/1 درصد زرده
 297/1 07/4±05/1 04/4±19/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 662/1 97/6±59/1 03/7±07/1 درصد پوسته
 343/1 56/22±41/0 02/27±53/0 واحد هاو

 134/1 50/0±117/1 51/0±113/1 شکل تخم مرغ
 627/1 45/5075±23/46 05/5095±73/05 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 110/1 00/72±00/0 01/75±65/1 درصد تولید تخم مرغ
 <110/1 04/0±14/1 42/0±15/1 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم

 <110/1 23/47±91/1 31/45±61/1 (گرم به ازای هر مرغ)تولید تخم مرغ روزانه 
 003/1 72/3±05/1 70/4±64/1 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**
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 گذار تجاریهای تخمسالن بر پارامترهای تولیدی گلهتاثیر نوع المپ مورد استفاده در : 5جدول 

 پارامتر
 *نوع المپ

 ایرشته کم مصرف **داریمعنی
 - 56 004 تعداد

 <110/1 90/33±72/1 52/60±31/1 (گرم)مرغوزن تخم
 <110/1 61/4±37/1 04/01±41/1 (روشه)رنگ زرده

 710/1 10/09±20/1 57/09±52/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 <110/1 72/47±22/1 73/30±49/1 (گرم)وزن محتویات

 703/1 30/23±14/0 29/23±50/1 درصد مواد خوراکی
 109/1 20/06±57/1 07/02±50/1 وزن زرده

 731/1 17/51±49/1 24/09±49/1 درصد زرده
 403/1 13/4±51/1 50/4±12/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 703/1 04/7±30/1 13/7±06/1 درصد پوسته
 752/1 10/27±76/0 75/27±00/0 واحد هاو

 642/1 50/0±17/1 50/0±113/1 شکل تخم مرغ
 101/1 73/5195±15/42 50/5006±70/06 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 <110/1 21/77±73/1 75/75±74/1 درصد تولید تخم مرغ
 955/1 41/0±16/1 40/0±15/1 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم

 147/1 53/43±63/1 44/45±62/1 (غگرم به ازای هر مر)تولید تخم مرغ روزانه 
 140/1 75/5±64/1 47/3±34/1 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**

 

 
 

 گذار تجاریمهای تختاثیر بافت جیره مصرفی بر پارامترهای تولیدی گله: 6جدول 

 پارامتر
 *وضعیت بافت جیره

 آردی پلت **معنی داری
 - 005 07 تعداد

 090/1 23/39±30/1 13/60±11/0 (گرم)مرغ وزن تخم
 <110/1 12/2±45/1 00/00±07/1 (روشه)رنگ زرده

 <110/1 72/02±41/1 61/50±30/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 022/1 55/30±30/1 36/30±10/1 (گرم)وزن محتویات

 707/1 70/23±55/1 02/26±00/0 درصد مواد خوراکی
 577/1 23/07±50/1 06/02±54/1 وزن زرده

 902/1 91/09±47/1 93/09±59/1 درصد زرده
 925/1 03/4±19/1 04/4±55/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 707/1 05/7±06/1 91/6±61/1 درصد پوسته
 000/1 16/27±07/0 20/29±20/0 واحد هاو

 105/1 51/0±114/1 55/0±10/1 شکل تخم مرغ
 <110/1 17/5060±21/01 11/5511±111/1 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 124/1 02/73±62/1 33/70±50/0 درصد تولید تخم مرغ
 146/1 52/0±15/1 30/0±13/1 مرغ ضریب تبدیل خوراک به تخم

 345/1 15/43±39/1 07/44±17/0 (مرغ گرم به ازای هر)تولید تخم مرغ روزانه 
 <110/1 60/3±30/1 31/0±03/1 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**
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های خوراک بر پارامترهای تولیدی گله تاثیر شیوه تهیه

ارائه شده است بر این اساس  7ذار تجاری در جدول گتخم

ی خوراک در مزرعه نسبت به خرید خوراک آماده باعث تهیه

و تولید  مرغدرصد تولید تخم مصرف خوراک، افزایش واحدها،

 .(P<13/1) مرغ روزانه شدتخم

بر پارامترهای های خاص تاثیر سابقه درگیری گله با بیماری

رائه شده است بر ا 2ار تجاری در جدول گذهای تخمتولیدی گله

ی ابتال به بیماری داشتند هایی که سابقهاین اساس در گله

شاخص شکل  های بدون سابقه ضخامت پوسته،نسبت به گله

 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم مصرف خوراک، ،مرغتخم

تلفات  مرغ روزانه وتولید تخم ،مرغافزایش یافت اما وزن تخم

 (.P<13/1) کاهش یافت

 گذارتخمهای تاثیر رنگ نور سالن بر پارامترهای تولیدی گله

ارائه شده است بر این اساس رنگ نور سفید  9در جدول  تجاری

 و مرغرنگ زرده، وزن محتویات تخم ،مرغباعث کاهش وزن تخم

 واحدها .ها شدتلفات نسبت به سایر رنگ مرغ روزانه وتولید تخم

 از رنگ زرد نسبت به مخلوط رنگ زرد و و در هنگام استفاده

 

 

 

 

 

 

 

ها کاهش چشمگیری داشت اما با یا سایر رنگ سفید و

مخلوط زرد و سفید  استفاده از رنگ .سفید تفاوتی نداشت

باعث کاهش ( به جزء رنگ زرد یا سفید)ها نسبت به سایر زنگ

هایی که از سالنمصرف خوراک در  .شد مرغشاخص شکل تخم

 هایی که ازدر سالن رنگ زرد استفاده کرده بودند کمترین بود و

در مخلوط رنگ  .ترین بودرنگ سفید استفاده کرده بودند بیش

 .ها مصرف خوراک حالت بینابینی داشتسایر رنگ زرد وسفید و

در هنگام استفاده از مخاوط  مرغخوراک به تخم ضریب تبدیل

تولید  .ترین بودترین بود اما در سفید بیشزرد کم رنگ سفید و

یا رنگ مخلوط  مرغ روزانه در هنگام استفاده از رنگ زرد وتخم

تر از هنگامی بود که فقط از رنگ سفید سفید بیش زرد و

هنگامی که از رنگ سفید استفاده شد نسبت به . استفاده شد

ها سفید و یا سایر رنگ هنگامی که از رنگ مخلوط زرد و

داری داشت اما نسبت به رنگ زرد ستفاده شد کاهش معنیا

 .تفاوتی نداشت

 

 گذار تجاریهای تخمتاثیر شیوه تهیه خوراک بر پارامترهای تولیدی گله: 7جدول 

 پارامتر

 *شیوه تهیه خوراک

 **داریمعنی
 خرید خوراک آماده

تهیه خوراک در 
 مزرعه

 - 000 59 تعداد
 017/1 65/39±34/1 51/60±26/1 (گرم)مرغوزن تخم

 102/1 09/2±43/1 03/01±67/1 (روشه)زرده رنگ
 344/1 41/09±45/1 97/02±37/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 001/1 05/30±34/1 73/30±25/1 (گرم)وزن محتویات

 661/1 74/23±43/1 92/23±51/1 درصد مواد خوراکی
 570/1 20/07±54/1 01/02±04/1 وزن زرده

 207/1 94/09±30/1 79/09±56/1 درصد زرده
 262/1 04/4±05/1 07/4±12/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 661/1 00/7±00/1 11/7±03/1 درصد پوسته
 <110/1 03/91±13/0 02/21±06/0 واحد هاو

 676/1 50/0±113/1 50/0±112/1 شکل تخم مرغ
 <110/1 02/5004±53/00 76/5121±05/00 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 <110/1 66/76±64/1 03/69±17/0 مرغ درصد تولید تخم
 052/1 52/0±15/1 46/0±13/1 مرغضریب تبدیل خوراک به تخم

 107/1 71/43±37/1 39/40±00/0 (گرم به ازای هر مرغ)تولید تخم مرغ روزانه 
 165/1 41/3±32/1 17/4±41/1 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیگینمیان**
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 گذار تجاریهای تخمهای خاص بر پارامترهای تولیدی گلهتاثیر سابقه درگیری گله با بیماری: 8جدول 

 پارامتر
 *سابقه درگیری با بیماری خاص

 ندارد دارد **داریمعنی
  010 42 تعداد

 112/1 90/61±33/1 06/32±79/1 (گرم)مرغوزن تخم
 006/1 05/9±46/1 01/2±62/1 (روشه)رنگ زرده

 110/1 33/02±40/1 26/51±32/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 101/1 02/30±36/1 10/31±77/1 (گرم)وزن محتویات

 296/1 77/23±59/1 27/23±69/1 درصد مواد خوراکی
 447/1 15/02±56/1 62/07±02/1 وزن زرده

 073/1 66/09±33/1 41/51±56/1 درصد زرده
 572/1 50/4±00/1 00/4±02/1 (گرم) وزن پوسته خشک

 296/1 00/7±09/1 16/7±54/1 درصد پوسته
 129/1 30/26±56/0 76/29±50/0 واحد هاو

 105/1 51/0±113/1 50/0±116/1 شکل تخم مرغ
 <110/1 67/5055±03/04 11/5511±11/1 (گرم به ازای هر مرغ در ماه)مصرف خوراک

 036/1 00/73±20/1 60/75±73/1 درصد تولید تخم مرغ
 <110/1 50/0±15/1 39/0±15/1 مرغ ضریب تبدیل خوراک به تخم

 110/1 23/43±62/1 24/40±62/1 (گرم به ازای هر مرغ)تولید تخم مرغ روزانه 
 <110/1 03/6±60/1 30/0±12/1 تلفات

 .باشندف معیار از میانگین میانحرا±ها شامل میانگینداده*
 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**

 
 
 

 گذار تجاریهای تخمتاثیر رنگ نور سالن بر پارامترهای تولیدی گله: 9جدول 

 پارامتر
   *نوع رنگ نور سالن

 سایر مخلوط زرد و سفید سفید زرد
انحراف معیار از 

 نمیانگی
 ** داریمعنی

   55 00 00 73 تعداد
 <a64/1±91/61 b73/1±67/34 a09/0±16/60 a91/1±50/61 47/1 110/1 (گرم)مرغوزن تخم
 <a47/1±19/01 b04/1±93/0 a10/0±14/2 a72/1±19/ 52/1 110/1 (روشه)رنگ زرده

 009/1 53/1 36/51±71/1 14/02±34/1 91/09±04/0 90/02±30/1 (میکرومتر)ضخامت پوسته
 <a63/1±03/30 b73/1±73/46 a00/0±66/35 a95/1±69/30 46/1 110/1 (گرم)وزن محتویات

 905/1 53/1 74/23±10/0 59/26±05/1 42/23±54/1 76/23±30/1 درصد مواد خوراکی
 455/1 07/1 92/07±51/1 62/07±45/1 95/06±44/1 05/02±42/1 وزن زرده

 475/1 41/1 27/09±54/1 61/02±67/1 97/51±67/1 92/09±75/1 درصد زرده
 631/1 99/1 50/4±07/1 01/4±16/1 96/5±12/1 50/4±03/1 (گرم)وزن پوسته خشک

 905/1 07/1 00/7±31/1 21/6±00/1 03/7±07/1 00/7±06/1 درصد پوسته
 b46/0±73/25 ab93/0±71/29 a04/5±94/90 a74/0±12/90 10/1 110/1 واحد هاو

 ab116/1±50/0 ab116/1±50/0 b10/1±02/0 a119/1±55/0 114/1 106/1 شکل تخم مرغ
گرم به ازای )مصرف خوراک
 (هر مرغ در ماه

c67/50±11/5053 a11/1±11/5511 bc13/50±11/5031 ab56/06±56/5036 39/07 110/1 

 316/1 60/1 02/75±19/0 02/76±73/0 11/73±11/1 23/74±10/1 درصد تولید تخم مرغ
وراک به ضریب تبدیل خ

 مرغتخم
bc14/1±55/0 a15/1±69/0 c17/1±06/0 b14/1±49/0 10/1 110/1> 

گرم )تولید تخم مرغ روزانه 
 (به ازای هر مرغ

a20/1±65/43 b36/1±11/40 a37/0±52/47 ab91/1±01/44 35/1 116/1 

 ab59/1±73/4 b11/1±30/0 a74/1±32/3 a71/0±14/7 43/1 105/1 تلفات

 .باشندانحراف معیار از میانگین می±یانگینها شامل مداده*

 .با همدیگر در هر ردیف متفاوتند P<13/1داری های دارای معنیمیانگین**
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 حثب
ها به اثرات متقابل پرسنل و در تحقیات اندکی در مرغداری

 هاآن تربیشها پرداخته شده است و در ویژه در مرغداریها بهدام

ی پرسنل تاکید شده استت متثالً در   به اثرات مضر دام بر سالمت

اشاره شده است ( 0100)و همکاران  Huneau-Salaünتحقیق 

ها در سیستم غیتر قفتس پترورش    ایی که مرغهکه در مرغداری

تری تولید خواهتد شتد ایتن    های کمشوند اندوتوکسینداده می

عنوان جزو آلتی گترد و غبتار بتوده کته دارای      ها بهاندوتوکسین

 (.3) اثرات مخرب بر ریه و تنفس کارگران مرغداری هستند

تر تحقیقات گذشته سعی شتد  در این تحقیق بر خالف بیش

وامل مدیریتی و پرسنلی را بر پارامترهای تولیدی آن هم تا اثر ع

 در. صورت آزمایشگاهی بلکه در سطح مزارع ارزیتابی شتود  نه به

مرغ تحتت تتاثیر عوامتل    تخم درصد مواد خوراکیتحقیق حاضر 

وزن مصترف  المتپ کتم  مورد بررسی قرار نگرفت اما استتفاده از  

تحتت تتاثیر    غمتر تختم  وزن محتویتات  مرغ را زیادتر کرد وتخم

مصرف و منبع نوری با رنگ ستفید کتاهش   استفاده از المپ کم

، تهیه خوراک در آموزش دیدن مدیرتحت تاثیر  و واحدها. یافت

 .مزرعته و استتفاده از منبتتع نتوری بتا رنتتگ زرد کتاهش یافتتت     

Tshikosi  در تحقیقی نتیجته گرفتنتد کته    ( 0119)و همکاران

ه به مرغداران بر مبنتای  های داده شددرصد آموزش 63بیش از 

ها به سالن ها و مقابله با ورود آنتشخیص و پیشگیری از بیماری

هتای داده شتده   رسد آموزشنظر میبنابراین به(. 00) بوده است

به مدیران نتوانسته استت متدیران را در جهتت بهبتود کیفیتت      

و حجم و کیفیت ستفیده ترغیتب    مرغتخممرغ از نظر وزن تخم

تر به مستاله افتزایش   ها کمعبارت بهتر در این آموزشید و بهنما

اثرات ( 0117)و همکاران  Er .کیفیت تولید پرداخته شده است

گتذار بررستی   های تختم سه رنگ نور سبز، قرمز و آبی را بر مرغ

تواند تحت تاثیر رنتگ  می مرغتخمکردند و دریافتند که کیفیت 

المتپ موجتود در   گ در این تحقیق نیتز رنت  ( 5) نور سالن باشد

 . موثر بود (واحدها)مرغ و کیفیت سفیده سالن بر وزن تخم

مرغ، کیفیتت زرده از  تخمهای کیفیت یکی دیگر از شاخص

دنبال یافتن بسیاری از محققین به .نظر رنگ، وزن و اندازه است

تر کردن زرده هستتند و یتا   ای برای پر رنگمنابع جدید رنگدانه

ادن شرایط متدیریتی اثترات مناستبی بتر     درصددند تا با تغییر د

 Zahroojianدر این راستا . رنگ و کیفیت زرده بر جای بگذارند

هتای  در تحقیقی نشتان دادنتد کته جلبتک    ( 0100)و همکاران 

عنتوان  های شیمیایی بهدانهدریایی جایگزین مناسبی برای رنگ

 رنتگ زرده در تحقیتق حاضتر   (. 05) پررنگ کننده زرده هستند

آمتوزش   ،مرتبط بودن رشته مدیر با حرفه دامپروریتحت تاثیر 

مصترف در ستالن و استتفاده از    فاده از المپ کمت، اسدیدن مدیر

ع نوری با رنگ سفید کاهش یافت اما استفاده از جیره پلتت  منب

که موقعیتت جغرافیتایی   شده رنگ زرده را زیادتر کرد ضمن این

تحتت اثتر موقعیتت     درصتد زرده  .نیز بر رنگ زرده اثر گذار بود

مرتبط بودن رشتته  تحت تاثیر  زن زردهو. جغرافیایی قرار گرفت

مزرعه، استتفاده از   رآموزش دیدن مدی ی،مدیر با حرفه دامپرور

ه در متورد  گونته کت  بنابراین همان .مصرف کاهش یافتالمپ کم

رستد  نظر متی هتوان نتیجه گرفت که بسفیده نیز عنوان شد می

 مرغتخمبر مبنای افزایش کیفیت  مدیرانداده شده به  هایآموزش

تولید نبوده است و چنانچه آموزشی هم در این راستا دیده شده 

دریافتنتد  ( 0100)و همکاران  Kashfi. نبوده استاست کارآمد 

کتته در بتتین تحصتتیالت متتدیران واحتتدهای تولیتتدی دامتتی و  

هتتای متتدیریتی، متوستتط تولیتتد و درآمتتد ناختتالص  استتتراتژی

 ، اما در این تحقیتق (6)داری وجود دارد ارتباطات مثبت و معنی

ارتباط رشته تحصیلی مدیران مزرعه بتا مهتارت    علیرغم انتظار،

ها نشتده  ها، باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی آنلی آنشغ

است شاید دلیل آن این باشد که مدیران با داشتن دانتش فنتی   

هتای اضتافه بترای    به سختی تحت تاثیر منابع موجتود و هزینته  

گیرنتد و شتاید ایتن    تغییر اندازه و کیفیت و رنگ زرده قرار متی 

فعلتی ایتران هزینته    اند که در شترایط  به تجربه دریافتهمدیران 

کردن برای افزایش کیفیت زرده یک هزینه متازاد استت بتدون    

هتا بنمایتد و افتزایش    که درآمدی را در این زمینه متوجه آناین

هتا در شترایط فعلتی و    یفیت زرده الزمه فروش محصوالت آنک

 هتای  استتفاده از المتپ  . باشتد نمی هاافزایش درآمد ناخالص آن

ا رنگ ستفید و جیتره آردی نستبت بته     مصرف، منبع نوری بکم

 جاآنی از اند ولپلت هم اثرات نامطلوبی را بر کیفیت زرده داشته

مصرف هزینته بتاال بتردن کیفیتت     رهای پکه با استفاده از المپ

هتایی  افزایش خواهد یافت بنابراین برای بهبود کیفیتت زرده راه 

ده از ستفید و استتفا   -مثل استفاده از مخلوط نوری با رنتگ زرد 

هتتای مترغ تختم . شتود جیتره پلتت بته جتای آردی توصتیه متی      

های مختلف از نظر رنتگ زرده متفتاوت   های شهرستانمرغداری

بودند که شاید بیانگر توجه متفاوت مردم آن مناطق بته عنتوان   

و به ویژه رنگ زرده بوده است  مرغتخممصرف کننده به کیفیت 

یده بر ختالف رنتگ   اما باید توجه داشت که کیفیت پوسته و سف

زرده، نتوانسته است تحت تاثیر مناطق جغرافیایی قرار گیرد که 

این امر نیز خود بیانگر توجه یا عدم توجه مردم مناطق مختلتف  

 مرغتخمکیفیت  هایشاخصبه شاخص رنگ زرده نسبت به سایر 

 .باشدمی

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Huneau%5C-Sala%C3%BCn%2C+A.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Zahroojian%2C+N.)
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کاهش یافت  آموزش دیدن مدیر تحت تاثیر ضخامت پوسته

وزن . بیمتاری ضتخامت پوستته را افتزایش داد     اما داشتن سابقه

تحت تاثیر عوامتل متورد بررستی     درصد پوستهو  پوسته خشک

آمتوزش دیتدن   تحتت اثتر    مرغشکل تخمشاخص  .قرار نگرفتند

سفید نسبت  -و استفاده از منبع نوری با رنگ مخلوط زرد مدیر

ها کاهش یافت اما استفاده از جیره پلت و داشتتن  به سایر رنگ

دلیتل کتاهش   . ه بیماری در گله این شاخص را افزایش دادسابق

عنتتوان یتتک بتته متترغتختتمضتتخامت پوستتته و شتتاخص شتتکل 

در اثر آموزش دیدن مدیران در باال  مرغتخمپارامترهای کیفیت 

کته  ( 0119)و همکتاران   Tshikosiبا توجه به نتتایج  . ذکر شد

ص ها در زمینه بهداشتت و تشتخی  تر آموزشعنوان داشتند بیش

شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که ( 00) ها بوده استبیماری

داشتن سابقه بیماری باعث شده استت کته متدیران حساستیت     

تری نسبت به امر تغذیته و بهداشتت و تهویته گلته داشتته      بیش

باشند و همین امر به نوبه خود باعث افزایش کیفیتت پوستته و   

هتتر ایتن   ب عبتارت ها شتده استت بته   آن مرغتخمشاخص شکل 

انتد تتا شتاید    تر تاکید کترده مرغ بیشمدیران بر قوام ظاهر تخم

هتا  ها در بازار مبین درگیر بتودن گلته بتا بیمتاری    محصوالت آن

بنابراین برای بهبتود کیفیتت پوستته نیتز هماننتد ستایر       . نباشد

هایی مثل استفاده تغییر رنگ نور و استتفاده  راه مرغتخماجزای 

 .شودآردی توصیه می از جیره پلت به جای

کترج  )تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی  مرغدرصد تولید تخم

مصرف کاهش یافتت امتا   ، استفاده از المپ کم(نسبت به ورامین

مترغ  گرم تولید تخم. بر اثر تهیه خوراک در مزرعه افزایش یافت

هتای متورد مطالعته تحتت تتاثیر      در گلته  روزانه به ازای هر مرغ

مصرف، استفاده از منبع نوری با رنگ سفید مالمپ ک استفاده از

نسبت به زرد یا مخلوط و همچنین داشتتن ستابقه بیمتاری در    

افتزایش   ی ختوراک در مزرعته  تهیته گله کاهش یافت اما در اثر 

اظهتار داشتتند کته قترار     ( 0100)و همکاران  O'connorیافت 

 و تتر و ستر  گذار در معرض نتور بتا شتدت کتم    دادن مرغان تخم

گذاری به ازای هر مترغ در  شود که تخمتر باعث میبیشصدای 

 (.2) های تحقیق حاضر مطابقتت دارد تر شود که با یافتهروز کم

Cao  در تحقیتتق ختتود نشتتان دادنتتد کتته  ( 0100)و همکتتاران

رتیتب در دوره پترورش ختود بته جتای نتور       تهایی که بهجوجه

یکنواخت از تغییر رنگ نور سبز به آبی و آبی به سبز بهره ببرند، 

مرغ بهتری خواهند افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به تخم

 (.0) داشت

به ازای هتر مترغ در    گرم مصرف خوراکدر تحقیق حاضر، 

یر بتا  مرتبط بودن رشتته متد   های مختلف تحت تاثیردر گله ماه

مزرعته کتاهش یافتت امتا     آموزش دیتدن مدیر  ،حرفه دامپروری

 ، استتتفاده از المتتپ ی ختتوراک در مزرعتتهتهیتتهعتتواملی مثتتل 

مصترف، استتفاده از جیتره پلتت، داشتتن ستابقه بیمتاری و        کم

تتر  استفاده از منبع نوری با رنگ سفید مصرف خوراک را بتیش 

ق تحتت  مترغ در ایتن تحقیت   ضریب تبدیل خوراک به تخم .کرد

تاثیر شهرستان مورد مطالعه کرج، استفاده از جیره پلت، داشتن 

سابقه بیماری در گله و استفاده از منبع نتوری بتا رنتگ ستفید     

 افتتزایش یافتتت امتتا استتتفاده از منبتتع نتتوری بتتا مخلتتوط رنتتگ 

مترغ در  سفید باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک بته تختم   -زرد

دیتدن و ارتبتاط رشتته    جا کته آمتوزش   از آن. ها شده استگله

تحصیلی با مهارت کاری باعث کاهش مصرف خوراک شده است 

مرغ تاثیر نداشته است شاید اما بر ضریب تبدیل خوراک به تخم

هتا و تحصتیالت   گیری کرد که در آمتوزش گونه نتیجهبتوان این

ها بتر اقتصتاد و کتاهش هزینته     انجام شده توسط مدیران مزرعه

ید شده است و یا شاید مرغداران به دلیل تر تاکها بیشمرغداری

 هایجنبهتری به سایر تر توجه کمد بیشجانبه به سوگرایش یک

اند که در این زمینه مطالعات تکمیلتی  آموزشی و تحصیلی کرده

تهیه خوراک در مزرعه و استفاده از جیره پلت . قابل توصیه است

تنهتا  شده به جای آردی باعث افزایش مصرف خوراک شتد امتا   

تهیه خوراک در مزرعه بر درصد تولید اثر مثبتت گذاشتت و بته    

عبارت بهتر استفاده از خوراک آمتاده از بیترون مزرعته و حتتی     

تهیه جیره به فرم پلت به هیچ وجه برتری بر تهیته ختوراک در   

های اقتصادی آن به قتدری  اخل مزرعه ندارد مگر اینکه هزینهد

در ( 0100)و همکتاران   Cao .باشد که آن را قابل توصتیه کنتد  

ترتیتب در دوره  هایی کته بته  تحقیق خود نشان دادند که جوجه

پرورش خود به جای نور یکنواخت از تغییر رنگ نور سبز به آبی 

ریب تبتدیل ختوراک   و آبی به سبز بهره ببرند، افزایش وزن و ض

 شتاید استتفاده از نتور    ( 0) مرغ بهتتری خواهنتد داشتت   به تخم

مصرف خوراک را افزایش داده اما درصد تولیتد را کتم کترده    کم

است که بهتر است برای جلوگیری از این حالت از تنتاوب رنتگ   

ای پر مصرف بهتره بترد تتا هتم در     های رشتهنور به جای المپ

جتویی شتود و هتم از    خوراک صترفه های انرژی و مصرف هزینه

 .درصد تولید کاسته نشود

 ،مرتبط بودن رشته مدیر با حرفه دامپروریدر اثر  تلفات

زیادتر شد و در  مصرفاستفاده از المپ کم ،آموزش دیدن مدیر

اثر داشتن سابقه بیماری در گله و استفاده از منبع نوری با رنگ 

در تحقیقی ( 0100)و همکاران  O'connor .سفید کاهش یافت

گذار در معرض شدت نور نشان دادند که مرغان تخم

http://ps.fass.org/search?author1=J.+Cao&sortspec=date&submit=Submit
http://ps.fass.org/search?author1=J.+Cao&sortspec=date&submit=Submit
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هایی که در معرض نور پرشدت در مقایسه با آن( لوکس 3)کم 

تر تری داشتند و بیشقرار گرفته بودند فعالیت کم( لوکس 031)

 تری تولید کردند و گرد و غبار بیشبا پرهای خود بازی می

کند و شاید یجاد تنش میکردند و همین امر به نوعی امی

مصرف به همین افزایش تلفات ناشی از استفاده از المپ کم

 تریبیشصدای  معرضمرغانی که در  چنینهمباشد  مربوط مسأله

 (.2) پرداختندتر به استراحت میبودند بیش

از بین عوامل مدیریتی مورد بررسی در این تحقیق آموزش 

 ترینبیشو رنگ آن  المپوع ن، مزرعهمدیر  تحصیلیو رشته  دیدن

گذار هم از نظر کمی و های تخماثر را بر پارامترهای تولیدی گله

اند داشتن سابقه بیماری باعث هم از نظر کیفی برجا گذاشته

بهتر است در . ها شده استتر از گلهحساسیت و مراقبت بیش

ها و تحصیالت عالوه بر توجه به مسائل اقتصادی و آموزش

گذاری ناسی بر تولید محصول با کیفیت نیز سرمایهشبیماری

کاری و دیدن داشتن تحصیالت مرتبط با رشته که شود چرا

های کاری توسط مدیر فارم عمدتاً باعث بهبود کیفیت آموزش

 .ها نشده استمرغتخم

 

 دانیتشکر و قدر
از زحمات جناب آقای مهندس تورج صارمی ریاست محترم 

دلیل فراهم آوردن زمینه بالغ بهساوجشهرستان  کشاورزیجهاد

چنین از تمامی هم .گرددمیمساعد مصاحبه با مرغداران تشکر 

های البرز و تهران و پرسنل آزمایشگاهی مرغداران استان

پیشوا که  -کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامینهدانشکد

به عمل همراهی نمودند تشکر و قدردانی در انجام این تحقیق 

 .می آید
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Abstract:
To evaluate the effect of some managerial parameters on the performance 150 poultry laying flocks (room)

from 15 commercial laying farms in Alborz and Tehran provinces of Iran were studied in this experiment. The
educational information’s of the managers, geographic location and condition of flock health, nutrition and
lighting program were collected thorough questionnaire distribution among the technical managers of
commercial egg laying farms. Another required information such as light color, diet properties, feed intake, egg
production were collected with direct observation and referring to the preexisting data which registered in the
farms notebooks. For evaluation of egg quality, 10 eggs from each flock randomly selected and maintained
under standard condition until laboratory assessments, then in the laboratory the egg quality parameters such as
egg weight, egg edible percentage, egg yolk color, egg shell thickness, dry egg shell weight, yolk weight, and
egg shape index were evaluated. Data from this study were analyzed using the GLM procedure of SPSS20
statistical software with t-student test (for 2 data groups) and F test (for more than two data groups).

The results showed that the relevance of the managers profession with their education resulted to some
decreases in yolk color, yolk weight and feed consumption and an increase in mortality (P <0.05). Farm manager
training reduced yolk color, egg shell thickness, yolk weight,  haugh unit, egg shape index, feed intake and
mortality is increased (P <0.05). Percentage of yolk and feed to egg conversion were higher yolk color and egg
production were lower in Varaminian flocks rather than Karaj flocks (P <0.05).Using of pelleted rather than
mash feed resulted in some increases in yolk color, egg shell thickness, egg shape index, feed intake, feed to egg
conversion and resulted in decrease of mortality (P <0.05). Haugh unit, feed intake, egg production and daily egg
production per hen were reduced when ration prepared outside of farms rather than inside of them
(P <0.05). Previous Conflict of flocks with disease rather than no previous conflicted flocks resulted in increase
of egg shell thickness, egg shape index, and feed intake, feed to egg conversion, and decrease in egg weight,
daily egg production and mortality. The use of CFLs compared to incandescent lamps increased egg weight, yolk
color, egg contents weight, yolk weight, feed intake, and mortality but egg production and daily egg production
per hen was decreased (P <0.05).The use of white light in the room decreased egg weight, content weight and
daily egg production per hen rather than other colors but increased the yolk color. Use yellow light rather than
other colors in the room, resulted to decrease of Haugh unit in the flocks. In total having previous disease
background in the farms resulted to that farmer tended to be more sensitive and have more attention to their
farms. More attention needed in educational and training programs for farmers to produce the high quality
products rather than other aspects of production.
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