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 بررسی اثرات افزایش درصد اینتر اسپایکینگ بر درصد هچ و تعداد جوجه یک روزه در یک گله مرغ مادر 

 
2دواتی سیف جمال،1شریفی سید رضا  

  گروه علوم دامی -ق اردبیلیقعضو هیات علمی دانشگاه مح                                                 
  

  چکیده
در ایـن  . اي بر روي تولید جوجه هاي گوشتی در گله مرغ مادر بررسی شده اسـت در این بررسی تاثیر جابجایی درون گله

هفتگـی بـه منظـور تحریـک فعالیـت       40-45هـاي همـان سـالن در    یا پنهاي همان فارم هاي هم سن بین سالنروش خروس
جابجـایی  ( 1پن انفرادي تقسیم شـد و اینتـر اسـپایکینگ    11گله مرغ مادر به  .شوندهاي اولیه انتقال داده میجفتگیري خروس

هـا از  اسـپایکینگ خـروس   افزایش در اینتـرا . درصد انجام گرفت، سپس عملکرد آنها باهم مقایسه شدند 30تا  20از ) خروس ها
براسـاس آمـار موجـود جابجـایی درون     . تعداد جوجه تولیدي شد درصد هچ و  درصد منجر به افزایش معنی داري در 30تا  20

بـر خـالف اسـپایکینگ    . گردید درصدي جوجه در آوري گله 1-5/1اغلب منجر به افزایش ) اینتر اسپایکینگ(گله اي خروس ها 
آلودگی از انواع مختلف از یک فارم دیگر به داخل گله وجود دارد در ایـن روش جابجـایی خـروس هـا     که همواره خطر ریسک و 

بهتـرین بـازه   . هیچ نگرانی از نظر ورود آلودگی به داخل فارم را به همراه ندارد که یکی از مهمترین امتیازات این روش می باشد
  .گردیددرصد، اقتصادي ارزیابی  27اینترا اسپایکینگ تا 

 
  اینتر اسپایکینگ ، درصد هچ ، جوجه یک روزه ، مرغ مادر گوشتی : کلمات کلیدي 

  
 مقدمه

می باشد، )هفتگی  30 -40( گله هاي مادر گوشتی سطوح عالی باروري مرتبط با سن خروس در آغاز دوره تولید مثلی  در    
هفتگی از نقطه نظر اقتصادي  65-70بیشتر از میزان باروري در . یابدهفتگی کاهش می 40- 45اما باروري به سرعت پس از 

به عنوان یک راه حل براي رفع مشکالت مربوط به . شودباشد و در این سن معموالً گله حذف و فروخته میخیلی پایین می
و مشاهده اینکه اسپایکینگ با خروس هاي جوان، یک اثر تحریکی روي فعالیت ) عمدتاً خطرات زیست ایمنی( اسپایکینگ

به این ) به معنی داخل در التین (اینتر . پیر بجا می گذارد، نظریه اینترا اسپایکینگ توسعه داده شد گیري خروس هايجفت
در این روش خروس ها از همان سن بین سالن هاي همان . معنی است که خروس از فارم دیگري به فارم مورد نظر وارد نشود

شبیه اسپایکینگ ( به منظور تحریک فعالیت جفتگیري خروس هاي اولیه هفتگی  40-45فارم یا پن هاي همان سالن در 
هفتگی انجام شود نتایج  45گزارشات نشان می دهد اگر اینتر اسپایکینگ در سنین کمتر از  .انتقال داده می شوند) معمولی 

با مشاهده مرغ هاي  در این روش بعد جابجایی خروس ها و قرار گرفتن خروس ها در محیط جدید. بهتري بدست می آید
به تناسب افزایش فعالیت  .هفته می باشد 6- 8جدید فعالیت جفتگیري به میزان چشمگیري افزایش می یابد و طول آن اغلب 

تولید (جفتگیري می بایست خروس ها بلحاظ تغذیه اي نیز تامین گردند تا نیازهاي نگهداري و رشد آنها صرف فعالیت تولیدي 
در این . زایش جزئی دان براي مدت محدود یکی از روش هاي موثر در کنترل وزن خروس ها می باشداف). 2(نگردد) اسپرم

روش خروس هایی که بین سالن ها جابجا می شوند در واقع همان خروس هاي گله هستند و از نظر وزنی با خروس هاي اصلی 
تعویض آنها باعث افزایش فعالیت جفتگیري می سالن هم وزن بوده و چون هم سن می باشند بلوغ جنسی همزمانی داشته و 
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   مواد و روش

سالن مجزا  11مزرعه شامل . این بررسی در یک مزرعه مرغ مادر گوشتی واقع در استان مازندران ، شهرستان بهشهر انجام شد
جداگانه اي روي آنها اعمال می شود و بود که در دوره پرورش یکی از سالن ها اختصاص به نگهداري خروس ها دارد و مدیریت 

قطعه و موجودي خروس  36000تعداد مرغ در ابتداي دوره تولیدي . سالن دیگر اختصاص به پرورش و نگهداري مرغها دارد 10
با شروع تحریک نوري مرغ ها و . درصد از موجودي مرغ ها را به خروس ها اختصاص می دهند 10قطعه بود که اغلب  3600

روزگی ، اولین مرحله انتقال خروس ها به داخل گله مرغ مادر انجام گرفت و در این جابجایی و یا به عبارتی  157در خروس ها 
مرحله بعدي انتقال خروس ها . درصد از ظرفیت مرغ هر سالن به خروس ها اختصاص داده شد 5اختالط مرغها و خروس ها ، 

بطوریکه در پایان اختالط مرحله . ها به داخل گله مرغ مادر منتقل شدند درصد مابقی خروس 5روزگی اتفاق افتاد و  162در 
با باال رفتن سن گله ، براي . بود) درصد ظرفیت مرغها 10(خروس  360مرغ و  3600سالن حاوي  11دوم ، هر یک از 

رغ بطور منظم جلوگیري از زد و خورد خروس ها با همدیگر و کاهش آسیب فیزیکی مرغها درصد خروس گله نسبت به م
و خروس  35900و موجودي مرغ سالن ها .درصد کاهش داده شد 9درصد خروس به مرغ گله به  26در هفته . کاهش می یابد

درصد رسید که تعداد  8، یک درصد از نسبت خروس به مرغ گله کاسته شده و به  35در هفته . قطعه بود 3231سالن ها 
درصد کاهش یافت و  7به  45که این مقدار در هفته . گله در نظر گرفته شد قطعه خروس براي 2836قطعه مرغ و  35450

قطعه و  3200بطوري که موجودي مرغ هر سالن . قطعه شد 2464و  35200موجودي مرغ و خروس سالن ها به ترتیب 
 1600سالن  پن مجزا تقسیم بندي شده و تعداد مرغ پن اول هر 2هر سالن به . قطعه بود 224موجودي خروس هر سالن 

تعداد  45در هفته . قطعه بود که همین تعداد به پن دوم از هر سالن اختصاص داده شد 112قطعه و تعداد خروس پن اول نیز 
مساوي از خروس هاي پن هاي اول و دوم هر سالن با یکدیگر تعویض گردیده و این تعداد از یک سالن به سالن دیگر متفاوت 

 .           خروس ها در سالن هاي مختلف به شرح زیر بودتعداد و نحوه جابجایی . بود

 1از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  22اینتر اسپایکینگ ، تعداد % 20قطعه خروس با احتساب  224از بین  1درسالن 
 2پن ا و قطعه خروس بین  24اینتر اسپایکینگ ، تعداد % 21قطعه خروس با احتساب  224از بین  2در سالن . تعویض گردید

قطعه خروس بین  25اینتر اسپایکینگ، تعداد % 22قطعه خروس با احتساب  224از بین  3در سالن . تعویض گردید 2از سالن 
قطعه  26اینتر اسپایکینگ ، تعداد % 23قطعه خروس با احتساب  224از بین  4در سالن . تعویض گردید 3از سالن  2پن ا و 

اینتر اسپایکینگ، تعداد % 24قطعه خروس با احتساب  224از بین  5در سالن . ویض گردیدتع 4از سالن  2خروس بین پن ا و 
اینتر % 25قطعه خروس با احتساب  224از بین  6در سالن . تعویض گردید 5از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  27

قطعه خروس با احتساب  224از بین  7در سالن . تعویض گردید 6از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  28اسپایکینگ ، تعداد 
قطعه خروس با  224از بین  8در سالن . تعویض گردید 7از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  29اینتر اسپایکینگ، تعداد % 26

قطعه  224از بین  9در سالن . تعویض گردید 8از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  30اینتر اسپایکینگ ، تعداد % 27احتساب 
از بین  10در سالن . تعویض گردید 9از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  31اینتر اسپایکینگ، تعداد % 28با احتساب خروس 

در . تعویض گردید 10از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  32اینتر اسپایکینگ ، تعداد % 29قطعه خروس با احتساب  224
 11از سالن  2قطعه خروس بین پن ا و  33ر اسپایکینگ ، تعداد اینت% 30قطعه خروس با احتساب  224از بین  11سالن 

انجام گرفت و هر  45سالن نامبرده در یک روز از هفته  11از هر یک از  2و  1جابجایی خروس ها بین پن . تعویض گردید
این جابجایی و قرار  .عودت داده شدند 1به پن  2انتقال داده شدند به همان مقدار از پن  2که به پن  1تعداد از خروس پن 

گرفتن خروس ها در محیط جدید ، امکان جفتگیري بیشتر و نیز بالطبع نطفه داري بیشتر تخم مرغهاي تولیدي را به همراه 
  .                                                                          داشت
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 نتایج و بحث

 26/75به  63/74درصد مقدار درصد هچ از  21درصد به  20به درصد اینتر اسپایکینگ از بازاء یک واحد اضافه  در این تحقیق
درصد  22به  21با افزایش اینتر اسپایکینگ از . ارتقاء می یابد 7/140به  6/140درصد ارتقاء یافته و تعداد جوجه درجه یک از 

 2/141به  7/140جه درجه یک بازاي مرغ پاي تولید از درصد ارتقاء یافته و تعداد جو 48/75به  26/75، مقدار درصد هچ از 
، تعداد جوجه درجه یک از  04/76به  48/75درصد ، مقدار درصد هچ از  23به  22با افزایش اینتر اسپایکینگ از . ارتقاء یافت

غلب منجر به ا) اینتر اسپایکینگ(براساس آمار موجود جابجایی درون گله اي خروس ها . افزایش یافت 5/141به  2/141
بر خالف اسپایکینگ که همواره خطر ریسک و آلودگی از انواع مختلف . درصدي جوجه در آوري گله می گردد 1- 5/1افزایش 

از یک فارم دیگر به داخل گله وجود دارد در این روش جابجایی خروس ها هیچ نگرانی از نظر ورود آلودگی به داخل فارم را به 
که بهترین بازه اینتر   نشان می دهد 1بررسی جدول  ).4و1(مترین امتیازات این روش می باشدهمراه ندارد که یکی از مه

.                                                                                                                            درصد اقتصادي ارزیابی می گردد 27اسپایکینگ تا 
  درصد و مقایسه نتاج درصد هچ، تعداد جوجه درجه  30تا  20تاثیر افزایش درصد اینتر اسپایکینگ از  - 1جدول 
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