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 چكیده 

از لحاظ اقتصادی و بهداشت عمومی حایز ، به هر عللی برای جوجه کشی انتخاب نمی شوند ی کهتخم مرغهای نطفه دار

 ،ر کارخانه جوجه کشی شهرستان نمیندعلل حذف تخم مرغ های نطفه دار این مطالعه تعیین هدف از  اهمیت فراوانی است.

 .می باشد 1931ه اول سال طی مدت شش مااستان اردبیل 

ثبت  گوشتی تخم مرغ های ارسالی و قابل جوجه کشی از مزارع مرغ مادر، کل میزان به کارخانه جوجه کشیبا مراجعه مکرر  

 در طی این مدت،تخم مرغ مورد بررسی عدد  2042041تعداد از  .و تخم مرغ های حذفی به دقت مورد بررسی قرار گرفتند

ی ناهنجاری ها در اثر %202/1با تخم مرغ  94441تعداد  بودند، درحالیکه تخم مرغ قابل جوجه کشی 2993013تعداد 

تخم  مربوط به ناهنجاری هابیشترین  های حذفی شناسایی گردید که ناهنجاری برای تخم مرغنوع  12 .شدندحذف  پوسته

 مرغهایدرصد به ترتیب از کل  001/4درصد و  41/19که میزان  مرغهای ترک خورده و تخم مرغهای بد شکل می باشد

 بروزعمده ترین عوامل تاثیر گذار در نتایج این مطالعه نشان داد که  .تشکیل می دهند را ارسالی تخم مرغهایحذفی و 

 . می باشد گله ها ناهنجاری های تخم مرغ استرس گرمایی و سن

 

 ، نمینکشیجوجهتخم مرغ نطفه دار، ناهنجاری، کارخانه : یکلیدکلمات 

 

 

 مقدمه .1

مطرح می باشدد، بلکده بدا ایجداد تخم مرغ نه تنها به عنوان یک منبع غذایی بسیار با ارزش برای تامین نیازهای انسان           

محیطی مناسب برای رشد جنین امکان تولید مثل پرندگان را فراهم می کند. بطور یقین هر گرنه ناهنجاری یدا اخدتالل در آن 

بیلیدون تخدم  04ساالنه در دنیا حددود . (1، 1) بر میزان جوجه در آوری اثر می گذارد و باعث افزایش تلفات جنینی می گردد

تخدم مرغهدا بده علدت  %12 -1ه دار توسط مرغهای مادر گوشتی با هزینه های نسبتاً زیاد تولید می شود کده حددود مرغ نطف

 ناسالم بودن یا دارا نبودن شرایط الزم برای جوجه کشی انتخاب نمی شود و با قیمت نازلی به مصارف صنعتی و غیره می رسند

هزینه تولید تخم مرغهای نطفه دار در گله های مادرگوشتی نسدبتاً زیداد مدی باشدد، لدذا قبدل از اینکده تخدم  واقعدر . (9، 2)

 .  (0، 1) آنها پی برد و بهداشت عمومی مرغهای نطفه دار از رده خارج شوند بایستی به اهمیت اقتصادی

اسدتان اردبیدل  ،کارخانه جوجه کشی شهرستان نمینعلل حذف تخم مرغ های نطفه دار در تعیین هدف از این مطالعه          

 .می باشد1931سال اول طی مدت شش ماه 
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 هامواد و روش.2

ر کارخانده جوجده د با سنین مختلف گوشتیواحد مرغ مادر  9قابل جوجه کشی غیر این تحقیق بر روی تخم مرغهای           

انجدام گرفدت.  31شدهریور مداه( سدال -ماهه )فروردین 0یک دوره در  استان اردبیل واقع در شهرستان نمین آذر جوجه کشی

و قابدل جوجده  نوبت مراجعه به کارخانه جوجه کشی تعداد تخم مرغ هدای ارسدالی 34طی از زمان اجرای طرح بدین منظور، 

مدورد بررسدی قدرار به دقدت آوری و جمع  )حذفی( تخم مرغ های غیر قابل جوجه کشیتعداد و از مزارع مرغ مادر ثبت کشی 

 تفکیکدیبطدور و  (9) شناسداییاز روی عالیم ظاهری آنها  حذفی های تخم مرغموجود در روی  های ناهنجاری سپسگرفتند. 

   د بررسی محاسبه گردید.کل تخم مرغ های مور نسبت بههنجاری در نهایت سهم هر نا .شدر جداول مشخص ثبت د
  

 

 نتایج.3

شهرسدتان  کارخانده جوجده کشدی بهگوشتی تخم مرغ های ارسالی از مزارع مرغ مادر کل میزان  ،1جدول  با توجه به          

تخدم از کدل  %202/1 با تخم مرغ  94441که در مجموع  می باشد عدد 2042041، 1931شش ماهه اول سال  در طینمین 

 جزء موارد حذفی بودند.  ی ارسالیمرغ ها

 % 40/19بده پوسدته بدد شدکل؛ مربوط  % 42/21به پوسته ترک خورده؛ مربوط  %49/92از کل تخم مرغ های حذفی،          

 % 04/1به تخم مدرغ خیلدی کو؛دک؛  مربوط  % 14/0به تخم مرغ شکسته؛ مربوط  % 10/11به تخم مرغ خیلی بزرگ؛ مربوط 

بده فاقدد کوتیکدول؛ مربدوط  % 40/1به پوسته خدونی؛ مربوط  % 11/2به پوسته نازک؛ مربوط  % 00/9به پوسته کثیف؛ مربوط 

بده تیییدر رندو پوسدته بدوده مربوط  % 93/4به پوسته آهکی و مربوط  % 42/4به پوسته ؛ین و ؛روک دار؛  مربوط  % 93/1

     .است

    

 

 بحث.4

و  ناهنجداری شناسداییمدوارد جدزء  درصد 202/1تخم مرغ مورد بررسی، میزان  2042041در مطالعه حاضر از مجموع         

تخم مرغهای ترک خورده و تخم مرغهدای بدد  ناشی ازناهنجاری بیشترین میزان حذفی،  تخم مرغ هایاز کل . گردیدند حذف

ناهنجداری در مقایسه با سدایر  عامل. بطوریکه می توان گفت میزان حذفیات مرتبط با این دو بودندعدد  11312با تعداد  شکل

تخدم حدذفی و  تخدم مرغهدایبه ترتیدب از کدل  % 001/4و   % 41/19و میزان   می باشدبسیار قابل توجه  ی مشاهده شدهها

 .را شامل می شوند ارسالی مرغهای

      Zeidler  (2442 ) یا بیشتر عنوان کدرده اندد کده در ماههدای گدرم سدال بیشدتر از  %1میزان ترک خوردگی را گاهی تا

درصد جدزء تخدم  2/4تخم مرغ مورد برسی میزان  1214202از تعداد ( 2442دادرس و همکاران )(. 0ماههای سرد سال بود )

درصدد  1/10درصد و تخدم مدرغ هدای شکسدته بدا  3/00مرغ های ناهنجاری گزارش کردند که تخم مرغ های ترک خورده با 

مدی تخم مرغهای ترک خورده در ماههای گرم سال بیشدتر میزان حذف نیز در مطالعه حاضر (. 2بیشترین موارد حذفی بودند )

تخمگذاری در روی بستر می باشدد  کندبر میزان تخم مرغ ترک خورده در شروع تولید تاثیر می تواند عامل دیگری باشد. البته 
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یک افزایش  در بررسی روند تیییرات تخم مرغهای بد شکل نیزکه با گذشت زمان در شرایط مدیریتی مناسب کاسته می شود. 

 .داشتکه با افزایش سن گله یک افزایش در میزان آنها وجود  شداز شروع تولید تا پایان تولید دیده 

ل آن تدنش گرمدایی در که احتماال دلی مشاهده گردیدر بررسی روند تیییر رنو پوسته یک افزایش در دوره اوج تولید          

. در بررسی روند (1) می دهندکه آنرا به کاهش سنتز پورفیرینها نسبت  شددر اواخر دوره نیز یک افزایش دیده  این دوره بود و

که عمده دلیل آن وجدود تدنش  وجود داشتتیییرات پوسته های نازک یک افزایش تدریجی از زمان شروع تولید تا پایان دوره 

و همکداران  Garlichزایش سن گله می توان نسدبت داد کده بدا تحقیقدات گرمایی در شروع تولید و تیییرات پایان دوره به اف

م مرغ در به عدم تناست بین جثه مرغ و اندازه تخ دتوان ت پوسته های خونی می(. عمده دلیل تعییرا0شت)( مطابقت دا1320)

افزایش و بعد از آن تقریباً تا اواخر دوره یک کداهش  در اوایل دورهدر بررسی تیییرات فقدان کوتیکول تا  .(1) باشداوایل تولید 

سدن بداال و تیییر محسوس در آخر دوره نیز بده  بر می گرددگرمایی ر اوایل دوره احتماال به تنش که افزایش د مشاهده گردید

 می توان نسبت داد.گله ها 

 

 

  نتیجه گیری کلی

راههای پیشگیری از بروز ایدن  ناهنجاری ها و شناسایی انواعمشخص شدن میزان حذفیات تخم مرغ های نطفه دار و با          

 .انجام داد مرتبط با آنها خسارت اقتصادیدر کاهش اقداماتی  می توانناهنجاری ها 
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ABSTRACT 
Fertile eggs are not selected for hatchery, they are important for economic and public health. The aim of this 

study was to determine causes of fertile eggs rejection in hatchery of Namin City, northeastern from Ardabil 

province of Iran from March 2016 to September 2016. The data were collected by frequent reference to the 

hatchery, recorded total of fertile eggs and hatched eggs, and unhatched eggs were investigated carefully. 

Abnormalities were identified and classified, and then the prevalence of each abnormality in total discarded 

eggs was determined. In this period, 2402605 fertile eggs were examined which 2339619 eggs were hatched. 

While 30001 eggs (1.248 %) were unhatched and discarded for abnormalities. 37.80% of discarded eggs 

detected in spring and 62.20% in the summer. Egg shell abnormalities were divided into 12 classes, including: 

cracked shells (32.03%), malformed shells (21.02%), very large size eggs (13.04%), broken shells (11.56%), 

very small eggs (6.50%), dirty shells (5.47%), thin shells (3.46%), bloody shells (2.55%), acuticular shells 

(1.74%), wrinkled (corrugated) shells (1.39%), calcium splash (chalky deposit) (0.78%) and paled egg shells 

(0.39%).  According to the results of this study, cracked shells and malformed shells by 53.05% and 0.661% 

from total of condemned eggs and fertile eggs were the most common abnormalities. The results of this study 

showed that age of flocks and heat stress were the most significant causes of egg abnormalities 
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