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جوجه درآوری در گله های مرغ  وبر روی صفات تولیذ تخم مرغ دوره روشنایی تاثیر 

 (ROSS 308)  مادر گوشتی
 

 2ایوریق نعمت هذایتو  1توحیذ مکرمی
 ػلَم داهی داًطکذُ ػلَم کطبٍرسی، داًطگبُ هحقق اردبیلی -داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ-1

 طگبُ هحقق اردبیلیداً -استبدیبر ػلَم داهی، داًطکذُ ػلَم کطبٍرسی-2

 tohid_mokarrami@yahoo.com *ًَیسٌذُ هسئَل:

 

 

 خالصه

 10در سبلٌْبیی بب کف بستز ٍ اسسي  308هزؽ ٍ خزٍسْبی گلِ هزؽ هبدر راس در ایي هطبلؼِ 

ّفتگی(  21رٍسگی ) 147در سي  سبػت پزٍرش یبفتٌذ. ٍ 8رٍسگی بب دٍرُ  رٍضٌبیی  147رٍسگی تب 

سبػتِ قزار گزفتٌذ ٍ ػولکزد تَلیذی آًْب اس  ( 16ٍ  15 ،14 ،13ری )تحزیک ًَری ضذُ ٍ در بزًبهِ ًَ

بب استفبدُ اس ّفتگی  40تب سي خَخِ درآٍری درصذ پیک تَلیذ ٍ درصذ  ،لحبظ درصذ تَلیذ تخن هزؽ 

ّفتگی هزؽ  ٍ خزٍسْب هطببق  21هَرد هطبلؼِ قزار گزفت. هیبًگیي ٍسى  SAS 9.2در  GLMرٍیِ 

ّز یک  گزم بَدُ است. 3200± 50م ٍ خزٍسْب گز 2350±50ب هزغْ 308بدر راس زد هز ؽ هاّذاف ػولک

ّفتگی بَدُ ٍ  32هی تیوبرّب در سي بتکزار هَرد هطبلؼِ قزار گزفتٌذ. سي پیک تَلیذ تو 4اس تیوبرّب در 

ّوچٌیي رًٍذ کبّص تَلیذ تخن هزؽ پس اس پیک تَلیذ در توبهی تیوبرّب بصَرت یکٌَاخت بَدُ ٍاختالف 

در دٍرُ ّبی رٍضٌبیی هتفبٍت  40تب  26درصذ خَخِ درآٍری تیوبرّب اس ّفتِ ؼٌی داری ببّن ًذارًذ. ه

 8اختالف هؼٌی داری ًذاضتٌذ. ایي تحقیق ًطبى هی دّذ کِ اًتقبل هزؽ ٍ خزٍس گلِ ّبی هزؽ هبدر اس 

لحبظ ػولکزد گلِ  ّفتگی در دٍرُ تَلیذ اس 21سبػت در سي  13سبػت دٍرُ رٍضٌبیی در دٍرُ پزٍرش بِ 

صزفِ خَیی در هصزف اًزصی الکتزیستِ ٍ ًیزٍی  ٍ ببػث بْبَد اقتصبدی اس طزیق هزؽ هبدر بْیٌِ هی ببضذ 

 .هی ضَدکبرگزی 

 

 .خَخِ درآٍریدرصذ  ،صذ تَلیذ تخن هزؽ رد ،هزؽ هبدر ،دٍرُ ًَری  کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمه

ی هزؽ هبدر بزای هزغْبی هبدر پزٍرش یبفتِ در سبلي بستِ )ػبیق ًَر( بب بؼٌَاى یک رٍش هؼوَلی تَصیِ ضذُ بِ ضزکتْب

اهب گشارش ضذُ کِ  (3ٍ  1)سبػت هی ببضذ  16یب  15دٍرُ رٍضٌبیی در دٍراى  تخوگذاری   ،سبػت  8دٍرُ رٍضٌبیی 

سبػت  12یب  11 سپس در دٍرُ تخوگذاری در هؼزض سبػت دٍرُ ًَری ٍ 8گبى پزٍرش یبفتِ در ذتَلیذ تخن هزؽ در پزً

هطبلؼِ در سي  (.10، 6، 5، 2) سبػت دٍرُ ًَری دریبفت کزدُ اًذ بیطتز است 16دٍرُ ًَری قزار گزفتِ اًذ اس پزًذگبًی کِ 

 18الی  8رٍضٌبیی بِ یکی اس دٍرّبی ًَری ت ػسب 8هٌتقل ضذُ اس  ّفتگی در هزغْبی هبدر ًگْذاری ضذُ در قفس ٍ 20

لَئیس ٍ  سبػت رٍضٌبیی در رٍس افشایص هی یببذ. 14دّذ کِ تَلیذ تخن هزؽ در  هی ّفتگی ًطبى 20سبػتِ در سي 
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ّذف اس ایي  سبػت رٍضٌبیی در رٍس است. 14گشارش کزدًذ کِ بْتزیي دٍرُ ًَری در گلِ ّبی هزؽ هبدر  (2006aگَس )

یز آى بز رٍی صفبت تخن هطبلؼِ بزرسی دٍرُ ًَری هختلف در هزؽ هبدر گَضتی سَیِ راس در دٍرُ تخوگذاری ٍ تبث

  گذاری ٍ درصذ خَخِ درآٍری هی ببضذ.

 

 روش  مواد و

ّفتگی( بب دٍرُ 21) رٍسگی 147رٍسگی تب  10در سبلٌْبیی بب کف بستز ٍ اس سي  308هزؽ ٍ خزٍسْبی گلِ هبدر راس 

 2پزًذگبى هَرد هطبلؼِ در ذ. لَکس بزای خزٍسْب پزٍرش یبفتٌ 7لَکس بزای هزغْب ٍ  5سبػت بب ضذت ًَر  8رٍضٌبیی 

بب طَل سبلي  4ّز فبرم دارای  پزٍرش دادُ ضذًذ.گلِ هزؽ هبدر  4در هدوَع  دٍرُ هختلف ٍ 2فبرم هزؽ هبدر ٍ ّز فبرم در 

هتز هکؼب در  140في بب قذرت  6خت ّیتز گبسٍئیلی ٍ  4ٍ ّز سبلي ضبهل  بَدهتز  3.5ارتفبع  هتز ٍ 15هتز ػزض  80

سبلي  3هزغْب در   ,بب پزٍرش هدشا ٍهتز ارتفبع هی ببضذ.  1هتز طَل ٍ  12َلیٌگ در طزفیي سبلي بِ ابؼبد پذ ک 2دقیقِ  

قطؼِ بب اسای ّز هتز  3.5کن اقطؼِ در ّز هتز هزبغ ٍ خزٍسْب بب تز 7کن اْب بب تزغهز قزار داضتٌذدر یک سبلي  ٍ خزٍسْب

رٍسگی( بَدُ ٍ بِ ایٌصَرت کِ بزای توبهی تیوبرّب  147ّفتگی ) 21تحزیک ًَری در سي  اًذ. هزبغ در دٍرُ پزٍرش بَدُ

سبػت در رٍس ٍ سپس ّز ّفتِ یک سبػت  11سبػت افشایص رٍضٌبیی ٍ رسبًذى دٍرُ رٍضٌبیی بِ  3ّفتگی  21در سي 

 14ّفتگی  24سبػت،  13ّفتگی  23سبػت، 12ّفتگی  22افشایص تب رسیذى بِ دٍرُ ًَری هَرد ًظز در ّز تیوبر )

لَکس بَدُ  70بطَر یکٌَاخت  . ضذت ًَر ًیش در سبلٌْباًدبم ضذ سبػت( 16ّفتگی  26ٍ  سبػت 15ّفتگی  25سبػت، 

رابیٌسَى ٍ ّوکبراى  است. اگز چِ بیطتز ضزکتْبی هزؽ هبدر افشایص تذریدی در دٍرُ رٍضٌبیی را تَصیِ هی کٌٌذ اهب

تَلیذ تخن هزؽ بیي پزًذگبًی کِ  الف هؼٌی داری در سي بلَؽ ًٍطبى دادُ اًذ کِ اخت (2006a( ٍ لَئیس ٍ گَس )1998)

سبػت افشایص  16یب  15بطَر یک هزحلِ ای افشایص دٍرُ ًَری داضتِ بب پزًذگبًی کِ بطَر تذریدی دٍرُ رٍضٌبیی آًْب بِ 

 یبفتِ ٍخَد ًذارد.
سبلي بطَر  4ًذ ٍ توبم هزغْب در  ّفتگی  هزغْب ٍ خزٍسْب بب ّن هخلَط ضذُ 23در توبم تیوبر ّب در سي          

دوَع هزؽ قطؼِ ه 5.5ِ خزٍس در ّز سبلي  بب تزاکن تقزیبی قطؼ 600قطؼِ هزؽ ٍ  6000بب تؼذاد یکٌَاخت پخص ضذًذ. 

ّفتگی بصَرت هیبًگیي ّفتگی درصذ تَلیذ رٍساًِ  40ّفتگی تب  25درصذ تَلیذ ّفتگی اس سي  ٍ خزٍس در ّز هتز هزبغ.

 زهَل :بب استفبدُ اس ف

درصذ تولیذ  ;تؼذاد کل تخن هزؽ تَلیذی در رٍس در سبلي ×100÷تؼذاد کل هزؽ هَخَد در ّوبى رٍس در سبلي   

رصذ دّفتِ بصَرت هیبًگیي  40ّفتِ تب  26بصَرت ّفتگی اس سي  خَخِ درآٍریبذست آهذُ است . ٍ درصذ روزانه

 .سبلٌْب اس دٍ ّچ حبصل در ّز ّفتِ بَدُ است

طَل دٍرُ پزٍرش ٍ تَلیذ توبم تیوبرّب ی هَرد هطبلؼِ هزغْب ٍخزٍسْب اس خیزُ یکسبى هطببق بب اّذاف  در         

رٍسگی( بز طبق  147ّفتگی ) 21. هیبًگیي ٍسى هزؽ ٍخزٍسْب در سي استفبدُ ضذُ است 308تغذیِ گلِ هبدر راس 

هی گزم  3200± 50گزم ٍ خزٍسْب  2350±50بب هیبًگیي ٍسًی ببضذ. هزغْب هی 308اّذاف ػولکزد هز ؽ هبدر راس 

ًَبت در ّز رٍس خوغ آٍری ضذًذ ٍ پیک تَلیذ بز اسبس ببالتزیي هیبًگیي درصذ تَلیذ  6ببضذ. تخن هزغْب بصَرت رٍساًِ ٍ 

 ّز سبلي در ّفتِ بذست آهذُ است. تخن هزؽ

ٌکِ یهٌتقل ضذ بب تَخِ بِ ا Excel لیِ دادُ ّب پس اس خوغ آٍری خْت اًدبم هحبسببت اٍلیِ بِ ًزم افشارک         

در ًزم افشار   GLMاًدبم گزفت سپس بب استفبدُ اس رٍیِ  ArcSinدادُ بِ صَرت درصذ غیز ًزهبل بَدًذ ابتذا تبذیل 

SAS 9.2 دستِ بتزتیب  4بِ  تیوبر ّب هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت بصَرت طزح کبهال تصبدفی بب استفبدُ اس هذل سیز
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ٍ  33الی  27، ّفتِ 26سبػت دٍرُ رٍضٌبیی در ًظز گزفتِ ضذ ٍ در سِ دٍرُ تَلیذ تب ّفتِ  16ٍ  15، 14، 13بصَرت 

 .(4هَرد بزرسی قزار گزفت ) 40الی  34ّفتِ 
Yij=µ+Ti+ eij 

Yij  ،)هطبّذات )درصذ خَخِ درآٍری، درصذ تَلیذ تخن هزؽµ ذُ در خبهؼِ هَرد هیبًگیي صفت اًذاسُ گیزی ض

 5ِ هیبًگیي ّب ًیش بب رٍش داًکي در سطح احتوبل س. هقبیببقیوبًذُ هی ببضذ eijاثز دٍرُ ًَری هختلف ٍ  Tijبزرسی، 

 .درصذ هَرد هقبیسِ قزار گزفت

 

 و بحثنتایج 

 تولیذ تخم مرغ

( سبػت اس لحبظ سي پیک تَلیذ ٍ 16ٍ  15، 14، 13کِ در دٍرُ ّبی رٍضٌبیی هختلف ) دادًطبى  دادُ ّب تدشیِ ٍتحلیل

 32در اٍج تَلیذ اختالف هؼٌی داری بیي تیوبرّبی هَرد هطبلؼِ ٍخَد ًذارد ٍتوبهی تیوبرّب در سي هزؽ درصذ تَلیذ تخن 

(. بزرسی تبثیز دٍرُ ًَری هختلف بز رٍی هیشاى تَلیذ تخن هزؽ p<0.05) ّفتگی بِ ببالتزیي سطح تَلیذ خَد رسیذُ اًذ 

( ّوبًطَر کِ هطبّذُ هی ضَد دٍرُ تَلیذ تقزیبب بب 1ّفتگی تفبٍت هؼٌی داری را ًطبى ًذاد )خذٍل  40-26بیي در 

رسیذُ است تفبٍت بیي دٍرُ ّبی ًَری هختلف خیلی اًذک بَدُ ٍ  40درصذ در ّفتِ  83درصذ ضزٍع ٍ بِ  30هیبًگیي 

سبػت   16سبػت تب  13استفبدُ اس دٍرُ ًَری هختلف اس  اس ًظز آهبری تفبٍت هؼٌی داری ًذاضتٌذ کِ ًطبى هی دّذ کِ

سبػت هی تَاى ّن اس لحبظ اًزصی صزفِ خَیی  13ًتبیح یکسبًی دارًذ در ًتیدِ بِ ًظز هی آیذ بب کبّص دٍرُ ًَری بِ 

 گزدد. ذ ببػث بْبَد اقتصبدی هشرػِسهبى استفبدُ کزد کِ ایي هی تَاً کزد ٍ ّن اس ًیزٍی کبرگزی کوتزی را در ٍاحذ

 
 تاثیر دوره نوری متفاوت بری میسان تولیذ تخم مرغ در دوره های مختلف تولیذ -1جذول

 40-34ّفتِ  33-27ّفتِ  26ّفتِ  دٍرُ ًَری )سبػت(

13  79/30 51/83 34/83 

14  39/24 00/83 13/84 

15 70/31 06/84 22/84 

16 85/33 29/83 55/82 

SEM 57/2 52/0 475/0 

 40/0 15/0 38/0 ضزیب تببیي

 093/0 55/0 11/0 سطح هؼٌی داری

 

سبػت دٍرُ ًَری بِ  8گشارش کزدًذ کِ اختالف هؼٌی داری بیي هزغْبی هبدری کِ اس ( 2006لَئیس ٍ گَس )

 13سبػت دٍرُ رٍضٌبیی است.)در ایي آسهبیص  14سبػت هٌتقل هی ضًَذ ٍخَد دارد ٍ حذاکثز تَلیذ در  14ٍ یب  12، 11

اًتقبل ًتبیح هطببْی را هطبّذُ کزدًذ ٍ ًطبى دادًذ کِ ( 2008لٍَیس ٍ ّوکبراى ) ًَری هطبلؼِ ًطذُ بَد(سبػت دٍرُ 

سبػت دٍرُ رٍضٌبیی در دٍرُ تَلیذ بلَؽ  13سبػت دٍرُ رٍضٌبیی داضتٌذ بِ  8هزغْبی هبدر ی کِ در دٍراى پزٍرش 

 خٌسی حذاکثز را بذًببل دارد . 
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 جوجه درآوری

اس هیبًگیي درصذ خَخِ درآٍری تیوبرّب ًطبى هی دّذ کِ خَخِ درآٍری تخن  دادُ ّبی بذست آهذُ اس تدشیِ ٍتحلیل  

)خذٍل  (p<0.05) ( اختالف هؼٌی داری ًذارًذ16ٍ 15، 14، 13در دٍرُ ّبی ًَری ) 308هزغْبی گلِ هزؽ هبدر راس 

 .( 2ضوبرُ
 ر دوره های مختلف تولیذتاثیر دوره نوری متفاوت بری میسان جوجه در آوری د -2جذول 

 40-34ّفتِ  33-27ّفتِ  26ّفتِ  دٍرُ ًَری )سبػت(

13  00/52 33/80 33/87 

14  71/51 73/81 73/85 

15 20/55 79/81 75/86 

16 48/55 48/79 67/85 

SEM 204/1 805/0 755/0 

 49/0 58/0 65/0 ضزیب تببیي

 07/0 08/0 15/0 سطح هؼٌی داری

 13درصذ خَخِ درآٍری هطببِ ًتبیح تَلیذ تخن هزؽ بَد ٍ ًطبى داد کِ افشایص دٍرُ ًَری اس ًتبیح هزبَط بِ 

سبػت ببػث افشایص درصذ خَخِ درآٍری ًوی ضَد ٍ اس ًظز آهبری هیبًگیي بیي تیوبرّب یکسبى هی ببضذ ٍ  16سبػت بِ 

هیشاى خَخِ درآٍری کبّص اًذکی را ّن فشایص دٍرُ ًَری ابب  27اس ًظز هقذار در بزخی هَاقغ بخصَظ بؼذ اس ّفتِ 

 داضتِ است.

 

 نتیجه گیری

اس لحبظ (  16ٍ  15 ،14، 13)بب تَخِ بِ ًتبیح حبصل اس هقبیسِ هیبًگیي تیوبرّبی هختلف در دٍرُ ّبی ًَری هتفبٍت 

سبػت دٍرُ  8ؽ هبدر اس کِ اًتقبل هزؽ ٍ خزٍس گلِ ّبی هزهی تَاى استٌتبج کزد  درآٍری خَخِ صفبت تَلیذ تخن هزؽ ٍ

ٍ ّفتگی در دٍرُ تَلیذ اس لحبظ ػولکزد گلِ هزؽ هبدر بْیٌِ هی ببضذ  21سبػت در سي  13رٍضٌبیی در دٍرُ پزٍرش بِ 

 اس ًظز اقتصبدی بزای هشرػِ هقزٍى بِ صزفِ هی ببضذ.
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