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 چکیده

 

استان اردبیل در یک  آنالیز عدم هچ مزارع مرغ مادر گوشتی در کارخانه جوجه کشی شهرستان نمیناین مطالعه هدف از 

رسالی، تخم مرغ های اکل میزان به کارخانه جوجه کشی با مراجعه مکرر بدین منظور، . می باشد 1931دوره سه ماهه در سال 

در پایان دوره  نشده هچ مرغهایتخم شکستن )سوم  روش قابل جوجه کشی و غیر قابل هچ ثبت گردید و سپس با استفاده از

 22طی  قرار گرفتند. مورد بازرسی رشد جنینی مختلف در مراحل و تلفات نطفگیبی لحاظ انکوباسیون( تخم مرغ های هچ نشده از

متوسط درصد جزء تخم مرغ های هچ نشده بودند و  مادر گوشتی فارم 2تخم مرغ بررسی شده از  2581موع در مج ،نوبت مراجعه

 ،12/1 ،58/6، 98/1 ،16/1 ترتیب به رشد جنینی VIو   I ،II،III  ،IV،V در مراحل و متوسط درصد تلفات 81/8 نطفگیبی

 میزان که است بیانگر آن هچ استاندارد عدم با الگوی این  مطالعه از آمده دست به ارقام مقایسه. گردید تعیین 26/1و  12/2

گوشتی مورد بررسی  مادر مرغدر واحدهای  مختلف در سنین کشیجوجه قابل مرغهایتخم درآوریجوجه متعاقب آن و دارینطفه

بر میزان نطفه داری و باروری پرنده ها، عوامل مدیریِتی وکنترل پائین تر از استاندارد می باشد، لذا توجه بیشتر به عوامل موثر 

 باشد.میدستگاه های جوجه کشی جهت کاهش خسارات اقتصادی ضروری 

 

 ، نمینکشیجوجه، نطفگیبی، هچآنالیز عدم  کلمات کلیدی:

 

 

 .مقدمه 1

داشته و  طیور پرورشی د جوجه های یکروزه ونقش مهمی در تولی طیور، صنعت اصلی هایاز شاخه یکی بعنوان کشیجوجه

مشکالت ایجاد شده در گله های مرغ مادر و کارخانه های جوجه  [.1]مسائل مربوطه به آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشند 

ریکه با بطو [.4، 2]شناسایی و برطرف نمود  (Breakout analysis - Troubleshooting)کشی را می توان با آنالیز عدم هچ 

 دستگاههای مادر و کارایی مرغ هایگلهایو تغذیه بهداشتی مدیریت وضعیتبه  توانمیدر پایان دوره انکوباسیون  هچ آنالیز عدم

فارم مادر گوشتی و همچنین بیش  8شهرستان نمین با داشتن کارخانه جوجه کشی و تعداد حداقل  [.8، 9، 1] برد پی کشیجوجه

 له جوجه گوشتی فعال دارای جایگاه مهمی در صنعت طیو ر استان اردبیل می باشد. گ 186از 

استان اردبیل طی مدت سه ماهه در سال  هدف از مطالعه حاضر آنالیز عدم هچ در کارخانه جوجه کشی شهرستان نمین 

د وضعیت عوامل مدیریتی دخیل در می باشد که با مشخص شدن علل عدم جوجه درآوری بتوان اقدامات بسزایی در زمینه بهبو 31

 مزارع مادر و کارخانجات جوجه کشی و نهایتا کاهش خسارت اقتصادی انجام داد.
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 ها.مواد و روش2

 )اردیبهشت استان اردبیل در فاصله زمانی سه ماهه آذر جوجه شهرستان نمین واقع در کشیجوجهکارخانه در  این بررسی

 هچ مرغتخم ،مراجعه دفعه 22 طی  ،مورد بررسی کشیجوجهکارخانه در  هچ آنالیز عدم برایفت. انجام گر 31تیر ماه( در سال  –

محوله هر  ازای به مراجعه در هربطوریکه  .ندقرار گرفت مورد بررسیجمع آوری و به دقت مورد  مادر گوشتی واحد مرغ 2از  نشده

از سمت چپ و  و )باال، وسط ،پایین مختلف سینی از حدود پنج یان دوره انکوباسیوندر پا نشده هچ مرغعدد تخم 166 حداقل

-I (1 مراحلدر  و تلفات نطفگیبی لحاظ هچ نشده از مرغهایتخمسپس  شدند. آنالیز انتخاب برای طور تصادفی به راست هر راک(

 رشد جنینی روزگیVI (26-21 )و  روزگیV  (15-13 )،زگی(رو 11-12) IV، روزگیIII  (1-16 )، روزگیII(9-8 ) ، روزگی( 2

 (.9، 2) قرار گرفتند مورد بازرسی

 

 

 .نتایج و بحث3

کارخانه جوجه  در مورد بررسی گوشتینتایج حاصل از مطالعه حاضر روی تخم مرغ های قابل جوجه کشی مزارع مرغ مادر 

تخم مرغ  از کل تخم مرغ های قابل جوجه کشی جزء تخم  2581ع در مجمونشان داد که  1931آذر طی سه ماهه اول سال  کشی

،  I ،II،III در مراحل و متوسط درصد تلفات 81/8 نطفگیمتوسط درصد بیبررسی تحت واحدهایدر مرغ های هچ نشده بودند. 

IV،V   وVI و بیشترین درصد  کمترینبطوریکه  .گردید تعیین 26/1و  12/2 ،12/1 ،58/6، 98/1 ،16/1 ترتیب به رشد جنینی

  مشاهده گردید. جنینی III همرحلو  نطفگیبیبه ترتیب در  تلفات
 توان، میروش از این و با استفاده بوده ز هچآنالی روش بهترین(  Hatch day breakout) سوم روش به هچ آنالیز عدم

 حداقل روش این انجام [.8، 4، 1] برد پی کشیجوجه دستگاههای مادر و کارایی رغم هایگلهایو تغذیه بهداشتی مدیریت وضعیت

بطوریکه  [.2] موجود خواهد شد مشکالت شدن مشخص سبب درآوری مادر و درصد جوجه گله سن به توجه یکبار، بدون دو هفته

نشان [ 2665]و همکاران  عالی مهر تی مختلفی وجود دارد.در  خصوص عدم هچ در کارنجات جوجه کشی توسط محققین گزارشا

  [.1] می باشد نطفگی، بیآذربایجان غربی در استان علل عدم هچ ترینعمدهدادند که 

 

 

 . نتیجه گیری4

 .ستا نطفگی، بیجوجه کشی آذر جوجه شهرستان نمیندر  مشکل ترینعمده تحقیق از این آمده دست به نتایج بر اساس

موارد  گردد کهمی لذا توصیه .باشدخروسها می و سن و خروس مرغ بین ، نسبتایتغذیه از عوامل امر ناشی این اینکه به با توجه

توجه به تغذیه مرغها، جمع آوری، دود  IIIو   I،II و میر مراحل مرگمذکور بدقت مورد رسیدگی و توجه قرار گیرند. در رابطه با 

 ن، ذخیره سازی و حمل نقل تخم مرغ ها بهمراه کنترل مرتب دستگاههای هچر وستر می توانند مشکل گشا باشند. دا
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ABSTRACT 
The aim of this study was to analyses unhatch eggs in broiler hatchery of Namin City, Ardabil province, 

northwestern Iran from April 2017 to August 2017. The data were collected by frequent reference to the hatchery, 

recorded total of fertile eggs, hatchable eggs and unhatch eggs. In this survey, third method (unhatch eggs breakout 

in period end of incubation) was used for Unhatch analysis. All eggs were checked for infertility and mortality of 

embryo during I, II, III, IV, V and VI stages of embryonic development. During a period of 3 months, 2851 

investigated eggs from 2 broiler breeder farms were unhatch eggs and average of infertility was 5.51% and average 

of mortality during I, II, III, IV, V and VI stages of embryonic development  were 1.60%, 1.35%, 0.85% , 1.62% , 

2.12%  and 1.20% respectively. The results of this study showed that infertility was the most dominant problem of 

the unhatching eggs. Overall, percentage of infertility was higher in comparison with standard of unhatching 

analysis. 
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