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تاثیرات جابجایی درون گله ای خروس ها بر روی ضریب اقتصادی تولید جوجه یک روزه 

 گوشتی در گله مرغ مادر

 

 مجری طرح: رضا سید شریفی

 همکاران طرح: میر داریوش شکوری، علیرضا فالح خیر ، عبداله سبحانی

 نشگاه محقق اردبیلی                 دانشکده کشاورزی              گروه علوم دامیدا

اینتر اسپایکینگ )جابجایی خروس( ، قابلیت جوجه درآوری  ، ضریب اقتصادی ،جوجه  کلید واژه ها:

 گوشتی

گ یکی بازده تولید مثلی خروس های نر با افزایش سن کاهش می یابد لذا اینتر اسپایکین چکیده :

از روشهای ضروری در جهت بهبود باروری در گله می باشد.در این بررسی تاثیرات اینتر اسپایکینگ 

پن انفرادی تقسیم  11بر روی تولید جوجه های گوشتی در گله مرغ مادر بررسی شده است. گله به 

ملکردها درصد انجام گرفت سپس این ع 30تا  20شد و اینتر اسپایکینگ )جابجایی خروس ها( از 

باهم مقایسه شدند. ضریب اقتصادی بصورت افزایش در سود بدست آمده از یك حیوان وقتی 

عملکرد حیوانات برای صفت مورد نظر یك واحد افزایش یابد بیان می شود نتایج این بررسی نشان 

 درصد 26به  25داد که ارزش اقتصادی تولید جوجه با یك درصد افزایش در اینتر اسپایکینگ از 

درصد منجر به افزایش  30تا  20ریال می باشد. افزایش در اینتر اسپایکینگ خروس ها از  58/9

معنی داری در تعداد جوجه تولیدی می شود. اما ارزش اقتصادی تولید جوجه ها با افزایش اینتر 

بطوری که مالحظه گردید درصد کاهش می یابد.   30درصد افزایش و تا  27تا  20اسپایکینگ از 

درصد اقتصادی ارزیابی می گردد. 27بهترین بازه اینتر اسپایکینگ تا   
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 ساختار صنعت طیور -1

توجه به طیور به عنوان منبع گوشت ، صرفنظر از تولید تخم مرغ از اوایل قرن نوزدهم آغاز شد. 

 است  هفتگی( 12تا  10بنظر میرسد واژه جوجه های گوشتی به پرنده های خیلی جوان )سن 

ساختار متفاوت و مرتبط با هم وجود دارد که عبارتنداز  4در صنعت طیور گوشتی  اطالق می شود. 

 گله های الین، گله های مادری ، گله های گوشتی تجاری به ترتیب شرح داده می شوند.

 گله های الین -1-1

ه در داخل شرکت های پرورش دهنده الین ، انتخاب خود را بر روی پرنده های بسیار با ارزش ک

گروههای خویشاوند کوچك نگهداری می شوند متمرکز نموده اند. در این الین ها  دو خط پدری و 

مادری وجود دارد. که در هر خط ممکن است یك یا دو نژاد استفاده شود )بیشتر جوجه های 

 4طرفه تولید می شوند و این بدان معنی است که جوجه های گوشتی از  4گوشتی بوسیله تالقی 

الین مختلف منشاء می گیرند(. در الین پدری صفات وابسته به رشد مورد نظر قرار می گیرند و در 

 (.2الین مادری صفات تولید مثلی مورد نظر هستند)

 صفات مهمی که باید در انتخاب به الین های خالص مورد توجه قرار گیرد.                     

 لیصفات تولید مث صفات وابسته به رشد 

 تعداد تخم مرغ سرعت رشد 1

 اندازه تخم مرغ وزن در سن معین 2

 قابلیت جوجه درآوری از تخم مرغ بارور بازده غذایی 3

 باروری مقدار گوشت سینه 4

 میل جنسی درصد الشه و اندازه جثه 5

 سن و وزن بلوغ ماندگاری 6

 ماندگاری عدم نقص در اسکلت 7

 تار تهاجمیرف پر درآوری، سرعت و رنگ 8

 سازگاری به تنش حرارتی سازگاری به تنش حرارتی 9
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 گله های اجداد -1-2

 

هر یك از خطوط پدری و مادری یکی بعد از گله های پدر یا الین گله های اجداد قرار دارند که از 

می بعنوان پدر و دیگری بعنوان مادر در نظر گرفته می شوند در گله های اجداد انتخاب صورت 

گیرد و انتخاب روی خروسها خیلی شدیدتر از انتخاب روی مرغها می باشد. پرورش دهندگان گله 

اجداد فقط بر اساس تفاوت هایی که در نتیجه شرایط محیطی ایجاد شده است حذف انجام می 

 دهند.

 گله های مادر -1-3

ها و خروسهای آن جوجه پس از گله های اجداد ، گله های مرغ مادر قرار دارند که از تالقی مرغ

 های یك روزه گوشتی تجاری حاصل می شوند.

 خروس های گله مادر

در اثر تالقی خروسها و مرغهای خط پدری گله اجداد، خروسهای گله مرغ مادر حاصل می شوند، 

مرغهای حاصل از این تالقی که خواهر خروس برادر نامیده می شوند، بعد از تعیین جنسیت حذف و 

 تولید گوشت پرورش می یابند. عموما برای

 مرغهای گله مادر

در اثر تالقی مرغها و خروسهای خط مادری گله اجداد، مرغهای گله مادر، حاصل می شوند 

خروسهای حاصل از این تالقی که خروس برادر نامیده می شوند. بعد از تعیین جنسیت ، حذف و 

 عموما برای تولید گوشت پرورش می یابند.

 سی خروسها به مرغهانسبت جن -1-4

جوجه خروس به  15نسبت جنسی اولیه ای که برای گله های مرغ مادر در نظر گرفته می شود 

درصد می باشد. که اغلب  12تا  10جوجه مرغ می باشد. این نسبت در مرحله شروع تولید  100

 درصد می رسد. 8تا  5/7این نسبت در مراحل انتهایی به 
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 سن بلوغ جنسی -1-5

هفتگی در مرغان مادر شروع می شود و بسته به شرایط تولید اغلب تا سن  24وغ جنسی از سن بل

هفتگی وارد گله مرغها می کنند. بعد از  20هفتگی تولید ادامه می یابد. خروسها را در سن  64

 اتمام دوره تولید مرغها و خروسها فروخته می شوند.

 مصرف غذا در دوره های مختلف تولید -1-6

غذا در هفته اول دوره پرورش خروسها و مرغها بصورت آزاد می باشد. بعد از هفته اول مصرف 

مصرف غذا بصورت بصورت محدود شده می باشد. علت اصلی این کار جلوگیری از چاق شدن بیش 

از حد مرغها و خروسها ودر نتیجه جلوگیری از  بلوغ زود رس و کاهش تولید می باشد.معمال مصرف 

کیلو گرم و مصرف غذا در دوره تولید حدود  5/8یست هفتگی مرغها و خروس ها حدود غذا تا سن ب

 کیلوگرم می باشد. 45

 صفات تولیدی و تولید مثلی -1-7

( و تولید بر اساس مرغ النه  HDاز صفات مهم تولیدی و تولید مثلی ، تولید بر اساس مرغ روز )

(HHمی باشد. همچنین صفاتی مثل باروری و قابلی ) ت تفریخ تخم مرغها نیز از صفات اساسی است

 که به ترتیب بیان می شوند.

 تولید براساس مرغ روز

اساس این نوع سنجش تعداد تخم مرغ تولیدی بازای تعداد مرغ موجود در النه می باشد.یعنی در 

 هر روز درصد تلفات از تعداد مرغهای اولیه کم می شود.

 تولید براساس مرغ النه

ع سنجش تعداد تخم مرغ تولیدی بازای مرغهایی است که در ابتدای دوره تولید وارد اساس این نو

النه تخم گذاری می شوند. تولید براساس مرغ النه بطور معمول کمتر از تولید براساس مرغ روز می 

 باشد.
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 باروری و قابلیت تفریخ -1-8

ر چه تعداد تخم مرغهای بارور صفت باروری: مولفه ای برای سنجش عملکرد گله می باشد. ه -الف

بازای هر مرغ بیشتر باشد عملکرد تولید مثلی بهتر و بیانگر مدیریت صحیح تر می باشد. از عواملی 

که بر این صفت تاثیر می گذارند می توان نژاد ، مدیریت ، تغذیه ، نسبت جنسی خروسها به مرغها 

دار به تعداد کل تخم مرغهای تولید شده بیان  و ..... را نام برد. که بصورت تعداد تخم مرغهای نطفه

 می شوند. 

قابلیت تفریخ : یکی دیگر از مولفه های سنجش عملکرد گله می باشد که بستگی به نژاد ،  -ب

مدیریت گله مادر ، تغذیه ، مدیریت هچری و ......... دارد. قابلیت تفریخ را می توان بصورت تعداد 

 د کل تخم مرغها ی خوابانده شده در دستگاه هچری نشان داد.تخم مرغهای تفریخ شده به تعدا

 آناتومی دستگاه تولید مثل نر

بیضه ها در پرنده نر یك جفت بوده و بر خالف اکثر پستانداران در داخل حفره بطنی و در قسمت 

قدامی قرار گرفته است. بسته به گونه پرنده ، ممکن است یك و یا هر دو بیضه بزرگ  -شکمی

با این وجود هر دو بیضه فعال هستند. وزن بیضه ها در ماکیان حدود یك درصد از وزن کل  باشند

گرم در زمان بلوغ  30تا  9بدن را تشکیل می دهند و یا وزن هر بیضه بسته به نژاد پرنده بین 

جنسی متغیر می باشد. در نژادهایی با تولید مثل فصلی ، اندازه بیضه ممکن است در فصل 

 برابر بزرگتر باشد. 500تا  300ر مقایسه به مراحل غیر جفتگیری بین جفتگیری د

در ماکیان و بوقلمون عمل تداخل توسط آلت تناسلی انجام نمی گیرد بلکه مایع منی ازطریق 

فالوس اتساع یافته در تماس با کلواک بیرون زده جنس ماده به داخل واژن پرنده ماده منتقل می 

 (.5و6شود)
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 د اسپرماتوزوئیدها و حجم مایع منی تولید شدهتعدا -1-9

گزارشات مربوط به حجم منی در هر انزال متفاوت است. که این تفاوت ناشی از نژاد پرنده می باشد. 

میلی لیتر) جمع  1)جمع آوری شده در کلواک مرغ( میلی لیتر تا  11/0حد متوسط حجم منی بین 

 است. میانگین غلظت اسپرماتوزوئید آوری شده بطور مستقیم از جنس نر( متغییر 

میلی لیتر منی انزال یافته  1تا  5/0میلیارد در  5/3تا  7/1میلیون و یا  5/3در هر میلی لیتر منی 

 (. 3و2می باشد)

 جفتگیری طبیعی و رفتار جنسی -1-10

ود جفتگیری در طیور همراه با رفتار هیجانی جنسی می باشد. در طیور ریتم روزانه جفتگیری وج

دارد و این ریتم با تولید منی منطبق می باشد. تعداد جفتگیری ها یا انزال ها در هر روز حجم مایع 

منی تولید شده و تراکم اسپرماتوزوئید را تحت تاثیر قرار می دهد. تکرار پی در پی جفتگیری 

ر هر روز موجب کمتر شدن حجم منی و تعداد اسپرماتوزوئید در آن می گردد. تعداد جفتگیریها د

 بار و یا بیشتر تغییر نماید.  40تا  25برای ماکیان نر ممکن است بین 

حد نهایی تعداد مرغهای لگهورن سفید که ممکن است با یك نر جفتگیری نمایند و باروری بهتری 

مرغ بازای هر خروس می باشد. این نسبت برای نژادهای بسیار سنگین کمتر  15بدست آید تقریبا 

بی میزان باروری و درصد هچ که اخیرا در نژادهای سنگین نشان داده شده است است. افت نس

مربوط به انتخاب ژنتیکی برای رشد سریع در الین های گوشتی ماکیان و بوقلمون می باشد. به هر 

حال باروری از طریق جفتگیری طبیعی در نرهای مرغ مادر گوشتی ارتباط ضعیفی با خصوصیات 

 ه سینه و وسعت لگن ( دارد.فیزیکی )وزن ، زاوی

 تلقیح مصنوعی  -1-11

میلیون اسپرماتوزوئید در هر بار تلقیح ، عموما درصد اطمینان قابل توجهی از  90تا  80تلقیح 

جهت باروری باال در طیور را تامین می کند. در بوقلمون گزارش شده تعداد اسپرم زنده مورد نیاز 

میلیون در هر بار تلقیح در هفته  90تا  6ی رقیق شده بین برای کسب حداکثر باروری از تلقیح من

می باشد.در ماکیانی که بلحاظ وزن بدنی در دوره جوانی در دو گروه سنگین وزن و سبك وزن 
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انتخاب شده اند نرهای سنگین وزن تعداد کمتر جفتگیری نسبت به گروه نرهای سبك وزن از خود 

ع منی غلیظ تر با درصد کمتری اسپرماتوزوئید های نشان می دهند اما بطور قابل توجهی مای

 طبیعی و باروری کمتر تولید می کنند که این موضوع در تلقیح مصنوعی تعیین می گردد.

 عوامل موثر بر باروری -1-12

نور: بنظر میرسد دوره روشنایی مهمترین عامل محیطی است که اسپرماتوژنز را در جنس نر کنترل 

عی یا نور مصنوعی تولید منی را از طریق تاثیر بر آزاد سازی هورمون های می کند. روشنایی طبی

رشد مجاری منی بر  FSHگنادوتروپیك از هیپوفیز قدامی تحریك کرده و حفظ می نماید هورمون 

سلولهای الیدیك را برای تولید استروئیدهای بیضه  LHو اسپرماتوژنز را تحریك کرده و هورمون 

 ای تحریك می نماید.

 21تا  8/13سن: سن تولید اسپرماتوزوئید بر حسب نژاد و گونه طیور بسیار متنوع می باشد و از 

 هفته دیده می شود. عموما باروری در دومین و سومین سال حیات نقصان می یابد.

تغذیه: وضعیت تغذیه ای بر مقدار و کیفیت منی ، باروری ، درصد قابلیت جوجه درآوری و وزن زنده 

تفریخ شده اثر می گذارد. محدودیت انرژی و پروتئین در بوقلمون های نر در مقایسه با  جوجه های

نرهایی که با جیره کنترل شده تغذیه شده اند موجب کاهش حجم منی می گردد. در مقابل 

محدودیت اندک غذایی در بوقلمون نر دارای اثر منفی بر کمیت و کیفیت منی نبوده و باعث افزایش 

 می گردد. باروری نیز

تفاوتهای روزانه و فصلی: از نظر تولید اسپرماتوزوئید توسط طیور اختالفاتی در طول روز وجود دارد 

بطوریکه بیشترین فعالیت اسپرماتوژنیك در ساعات مختلف در اوایل شب و آخر شب تحت شرایط 

الترین سطح و در نوری معمولی وجود دارد. اغلب تولید منی و باروری در طیور در طول بهار در با

 (. 7تابستان در کمترین حد خود قرار دارد)
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 كاهش باروری مرتبط با سن در خروس مادر گوشتی  -1-13

( در آغاز دوره تولید مثلی )  %95گله های مادر گوشتی می توانند به سطوح عالی باروری ) باالی 

) تداوم باروری پایین (  هفتگی 40-45هفتگی ( نائل شوند، اما باروری بسرعت پس از  30 -40

هفتگی از نقطه نظر اقتصادی خیلی پایین می  65-70کاهش می یابد. میزان باروری در بیشتر از 

 باشد و در این سن معموالً گله حذف و فروخته می شود.

عملکرد تولید مثلی نسبتاً پایین گله ی مادر گوشتی، بطور طبیعی مربوط به پیشرفت ژنتیکی آنها 

تولیدی است. بعالوه این همبستگی ژنتیکی منفی شدید بین صفات تولیدگوشت و  برای صفات

تولید مثلی ، دو مساله ی ژنتیکی دیگر بطور بالقوه در این راستا وجود دارد. مدیریت پرندگان با 

تولید باال ، ممکن است دشوارتر باشد ، و غالباً عملیات مدیریتی، همگام با پیشرفت های ژنتیکیی 

د به روز شدن اطالعات می باشند. بنابراین پرندگان نیاز به یك برنامه ی مدیریتی منظم و نیازمن

 .(10و8)هماهنگ برای رسیدن به حداکثر پتانسیل تولیدیشان هستند

به نظر می رسد که هر دو جنس مرغ و خروس در ارتباط با کاهش باروری، دخالت داشته باشند، اما 

دتاً مربوط به خروس باشد،زیرا باروری می تواند با استفاده از تلقیح این مساله بنظر می رسد که عم

مصنوعی و جایگزینی خروس های پیر با خروس های جوان در گله های تجاری حفظ و افزایش داده 

مرغ جفتگیری  8- 10شود. همچنین در گله های با جفتگیری طبیعی، یك خروس بطور متوسط با 

در باروری کل گله بسیار زیاد است. تاثیر خروس در باروری گله به  می کند؛ بنابراین تاثیر خروس

 دو عامل عمده بستگی دارد: فعالیت جفتگیری و کیفیت اسپرم.

همچنانکه خروس مسن می شود ، مقدار منی و تعداد اسپرماتوزوآ در هر انزال کاهش می یابد. 

کاهش می یابد. با این حال، با توجه به بعالوه با افزایش سن خروس، توانایی باروری اسپرماتوزوآ ها 

اینکه در آزمایشاتی با استفاده از منی گرفته شده از خروس های خیلی پیر با روش تلقیح مصنوعی 

توانستند تخم مرغ های بارور تولید کنند ، پیشنهاد کردند که کیفیت اسپرم ممکن است به اندازه 

 وری مؤثر نباشد. ی رفتار جفتگیری به عنوان یك عامل جدی در بار
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انجام شد، مشاهده شد که منی خروس های پیر، هنوز از کیفیت اسپرم  UGAدر مطالعاتی که در 

هفتگی هستند. با این  50خوبی برخوردار هستند و دارای پتانسیل باروری قابل قبولی در باالی 

هفتگی، در  30ر وجود، این واقعیت بنظر رسید که درصد زیادی از خروس های تولید کننده منی د

هفتگی اصالً منی تولید نمی کنند. با این حال ، همچنین مشاهده شد که احتماالً فعالیت  60یا  50

 جفتگیری خروس یکی از آشکارترین عوامل موثر در باروری گله می باشد.

دو عامل اثر معکوس بر فعالیت جفتگیری دارند. خروس های با تولید مثل باال ، حتی در شرایط 

هفتگی بسرعت میل جنسی و جفتگیری خود را از  40-45زیکی خوب بنظر می رسند که پس از فی

هم کارایی جفتگیری و (  …دست بدهند. خروس های با شرایط فیزیکی ضعیف ) وزن باال، فلج و 

 هم میل جنسی شان کاهش می یابد. بنابراین، سیاست حذف خروس های نا کارامد یك مساله ی

 اساسی می باشد.

 تكنیک های مدیریتی برای جبران كاهش فعالیت جفتگیری -1-14

با فرض وجود شرایط محیطی مناسب ) شامل کیفیت آب و دان مناسب ( ، چهار تکنیك مدیریتی 

کنترل وزن بدن و برنامه تغذیه  -1تگیری خروس به شرح زیر وجود دارد: فبرای افزایش فعالیت ج

اسپایکینگ ) معرفی خروس  -3تدای جوجه ریزی، خروس ریزی و نسبت جنسی در اب -2ای، 

 اسپایکینگ داخلی ) اینترا اسپایکینگ (. -4جوان به گله پیر ( و 

دو مورد اول به منظور کسب اطمینان از کارایی جفتگیری خوب از طریق شایستگی خروس و 

 ده می شود.پذیرش مرغ ها می باشد. موارد دیگر عمدتاً برای جبران کاهش میل جفتگیری بکار بر

 كنترل وزن بدن و برنامه تغذیه ای -1-15

برنامه ی کنترل وزن بدن خروس ) برنامه تغذیه ای ( برای به حداکثر رساندن باروری، شامل نکات 

 کلیدی مشخص زیر است:

گرم (. خروسها بایستی  680)  گرددهمیشه حفظ  بایستیفاوت وزن بدن بین مرغ و خروس ها ت-
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ا باشند و بلوغ آنها اندکی پیش از مرغ ها باشد تا تسلط خروس ها را بر مرغ ها سنگین تر از مرغ ه

 افزایش دهد و همچنین باعث کسب اطمینان پذیرش مرغ ها شود.

برنامه تغذیه ای بایستی طوری تنظیم شود تا از کاهش وزن بدن خروس جلوگیری کند.این  -

به خروس ها برای افزایش اندک وزن بدن  هفتگی بطور طبیعی از طریق اجازه دادن 30موضوع در 

گرم در هفته ( حاصل می شود. اتالف وزن بدن می تواند منتهی به توقف  15-20در تمام زمان ) 

 تولید اسپرم و فعالیت جفتگیری شود. 

خروس ها بایستی بطور هفتگی برای اطمینان حاصل از اینکه چاق نشده اند، توزین شوند. خروس  -

باال ) با تغذیه نامحدود ( می توانند به اندازه ی خروس های با محدودیت غذایی از  های دارای وزن

کیفیت اسپرم و میل جنسی خوبی برخوردار باشند ، اما حجم بدنی باال ) وزن بدن، عرض لگن و 

زاویه سینه ( به آنها اجازه ی جفتگیری موثر نمی دهد. فرض بر این است که خروس های چاق ) با 

ربی محوطه بطنی ( مشکالت تولید مثلی دارند. با این حال، این گوشت سینه بیش از حد ذخایر چ

است که حتی در خروس های خیلی الغر باعث ناکارایی تولید مثلی و عدم تعادل می شود. 

همچنین وزن بدن بیش از حد می تواند باعث مشکالت ناحیه ی پا و زانوشود که متعاقباً می تواند 

 گیری مشکل ایجاد نماید.در مهارت جفت

هفتگی بایستی به این صورت  20رنامه تغذیه ای برای خروس ها پس از بپس از این معیار ها، یك 

هفتگی ( بمنظور کنترل اندازه  24تا  20تنظیم شود: افزایش جزیی دان پیش از شروع جفتگیری ) 

آنها را سنگینتر از مرغ ها خروس ها و کاهش رفتار تهاجمی آنها در مقابل مرغ ها ) اما همیشه 

نگهداری کنید(. افزایش بیشتر دان برای جبران نیاز انرژی باال در زمانیکه فعالیت جفتگیری افزایش 

 هفتگی برای جلوگیری از کاهش وزن بدن.  30می یابد. در نهایت افزایش جزیی دان پس از 

خروس، تا حد زیادی بستگی به عالوه بر توزین مکرر، موفقیت یك برنامه تغذیه ای مناسب برای 

توانایی پرورش دهنده در محروم نگهداشتن خروس ها از داتخوری مرغ ها دارد.این موضوع از طریق 

گذاشتن تاج کامل خروس و استفاده از سیم های طولی روی سر گریل دانخوری های مرغی حاصل 
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خود از طریق می شود. همچنین آموزش خروس ها برای خوردن از دانخوری های مخصوص 

 .(8)گذاشتن آنها در سالن چند روز قبل از اختالط آنها با مرغ ها، مهم می باشد

 خروس ریزی و نسبت جنسی در ابتدای جوجه ریزی -1-16

پولت در هر سالن جهت محاسبه ی  100جوجه خروس برای هر  12-15خروس ریزی طبیعی از 

دای جوجه ریزی متغیر می باشد. رعایت این تلفات و داشتن خروس اضافی برای اسپایکینگ در ابت

موضوع در ارتباط با نسبت جنسی ) نسبت خروس به مرغ ( و فعالیت جفتگیری مهم است ؛چراکه 

خروس های اضافی اولیه ) نسبت های خروس به مرغ باال ( می توانند مسائل تهاجمی جدی را برای 

هش پذیرش مرغ ها برای خروس شوند. این مرغ ها ایجاد کرده و باعث افزایش تلفات مرغ ها و کا

موضوع نه تنها می تواند دلیلی برای افزایش کندتر اولیه در باروری باشد، بلکه ممکن است باعث 

بلوغ زودرس و کاهش میل جنسی دایم در خروس ها شود که باعث خستگی مرغ های تحت تعقیب 

 خروس ها می شود. 

از خروس های اضافی است می تواند منتهی به صدمات رفتار های تهاجمی بین خروس هاکه ناشی 

فیزیکی شود و بنابراین باعث کاهش بازدهی جفتگیری شود. این موضوع متعاقباً می تواند نیاز به 

 اسپایکینگ بعدی را بوجود بیاورد.

مرغ می  100خروس بازای هر  10نسبت جنسی معمول پیشنهادی برای گله های مادر گوشتی 

شروع نماییم و در صورت  %8حال، بهتر است تا نسبت اختالط خروس به مرغ را با باشد. با این 

 .(11)ضرورت از اسپایکینگ در طول حیات گله استفاده کرد

 مدیریت خروس ها  -1-17 

رمز موفقیت در بدست آوردن باروری خوب از نژادهای مادر گوشتی امروزی داشتن برنامه خوب 

ه سیستم تناسلی خروس ها اجازه رشد مناسب داده و نیز ظرفیت تغذیه ای و مدیریتی است که ب

ژنتیکی رشد و ذخیره چربی در عضله سینه را کنترل می نماید. نمدار رشد خروس به تنهایی 
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هفتگی حداقل  30مهمترین عاملی است که با باروری گله در ارتباط است. خروس ها تا سن 

 یز هر دو هفته یکبار وزن کشی شوند.بایستی بطور هفتگی وزن شوند و بعد از آن ن

 مدیریت خروس ها در دوره پرورش -1-18

 ( 1اضافه کردن خروسهای جوان به گله )اسپایکینگ 

هفته به  45تا  40اسپایکینگ معموالً به اضافه نمودن خروس های جوان به یك گله مادر گوشتی 

به عنوان یك قاعده عمومی، منظور جبران کاهش باروری ناشی از افزایش سن اطالق می شود. 

خروس های اضافه شده برای جبران تلفات گذشته و تامین نسبت خروس به مرغ اولیه گله می 

درصد خروس های پیر بدلیل شرایط فیزیکی ضعیفشان جایگزین می  10تا  5باشد. بطور متناوب، 

هفته  25-28ه می شوند شوند. عموماً خروس هایی که به عنوان جایگزین به گله پیر اضافه و استفاد

سن دارند و در یك فارم پرورش پولت رشد یافته اند و به یك فارم دیگر مخصوص خروس انتقال 

 داده شده اند تادر موقع نیاز برای اسپایکینگ استفاده شوند. 

هفتگی جوجه در آوری افت می نماید که جهت جبران آن خروس جوان به گله  45معموال بعد از 

می نمایند. افت جوجه درآوری به علت عالقه خروس ها به جفتگیری است که اغلب  مسن تر اضافه

هفتگی  55هفتگی شروع می شود. کاهش کیفیت اسپرم که بطور معمول بعد از  35-40بعد از 

شروع می شود کم شدن کارائی جفتگیری و نیز تلفات خروس ها باعث کاهش نسبت خروس به 

 مرغ در گله می شود. 

جوان باید تا زمان انتقال به گله های مسن تر بطور جداگانه در یك پن نگهداری شده  خروس های

یا اینکه آنها را به گله مسن مورد نظر منتقل و تا زمان مخلوط کردن با گله در پن جداگانه نگهداری 

درصد از جمعیت گله خروس مسن می توان خروس جوان به گله اضافه  20شود. حداقل به میزان 

خروس های جوان باید دارای کیفیت خوب و فاقد هر گونه نقص بدنی باشند. خروس ها باید  کرد.

کیلوگرم و بلحاظ جنسی بالغ باشند. از  4تا  8/3هفته سن داشته باشند و وزنشان بین  25حداقل 

( 35-40نظر انتقال بایستی به این مورد اشاره کرد که اضافه کردن زود هنگام خروس جوان به گله )

                                                 
1- Spiking 
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هفتگی باعث می شود که میزان خروس گله که به علت خارج کردن خروس های حذفی کاهش 

% برسد که باعث بهبود پذیرش و اختالط مرغ ها و خروس ها  9-10% رسیده به  7-8داشته و به 

هفتگی اعمال  40می شود. بهترین نتیجه اسپایکینگ زمانی بدست می آید که این برنامه قبل از 

ست این برنامه جزء برنامه های روتین مدیریت گله باشد و به این صورت نباشد که گردد. بهتر ا

 (.13و12منتظر کاهش جوجه درآوری گله باشیم و سپس اقدام به اسپایکینگ نماییم)

اغلب اوقات اسپایکینگ بالفاصله پس از پیك تولید و زمانیکه مرغ ها آمادگی زیادی جهت پذیرش 

ی می دهد. افزایش میزان دان بعد اسپایکینگ می تواند سودمند باشد خروس ها دارند نتیجه خوب

هفته ارتقاء می دهد و  4زیرا اسپایکینگ فعالیت خروس ها را در زمینه جفتگیری حداقل به مدت 

 می گردد. 30میزان فعالیت جفتگیری خروس های مسن گله همانند خروس هفته 

 دو نوع برنامه ی عمده اسپایکینگ وجود دارد:

اسپایکینگ در زمان نیاز: در این نوع، باروری بصورت دقیق کنترل شده و زمانیکه میزان باروری -

برسد عمل اسپایکینگ  %90گله بطور معنی داری شروع به پایین آمدن بکند ویا سطح آن به زیر 

 انجام می شود.

در تمامی گله به  هفته 40-45اسپایکینگ به عنوان یك عمل معمول: اسپایکینگ تقریباً در سن  -

عنوان یك روش پیشگیری کننده ی کاهش باروری بدون توجه به سطح باروری گله در آن لحظه، 

 انجام می شود.

 مشكالت اسپایكینگ -1-19

 :می آینددر ارتباط با اسپایکینگ بوجود ی که مشکالت

یگری وارد فارم بیوسکیوریتی ) زیست ایمنی ( به خطر می افتد؛ زیرا خروس های جوان از فارم د-

 خروس های مسن می شوند وگله دو سنی می شود.

عموماً برنامه های اسپایکینگ نیازمند فارم های دیگری برای پرورش خروس می باشد که این امر -

یك هزینه اضافی را بوجود می آورد. در فارم های پرورش خروس، تماسی با مرغ ها وجود ندارد، در 

های جفتگیری شان، احتماالً اختالل پیدا می کند و یا حداقل به یك نتیجه رفتار جنسی و مهارت 
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دوره آموزش و یادگیری برای خروس ها در سالن تولید قبل از اینکه آنها بطور مؤثر جفتگیری 

 کنند، نیاز پیدا می شود.

ب برای رقابت موفقیت آمیز با اگر خروس ها خیلی جوان باشند یا سایز بدنشان به حد مناس-

های پیر نرسیده باشد، احتماالً بطور مؤثری جفتگیری شان کاهش یافته و شرکت آنها در  خروس

 باروری گله به تاخیر می افتد. 

پیشنهاد می شود که از خروس هایی که هنوز در شرایط بدنی خوبی هستند واز گله ای که قرار 

نگهداری خروس های حذف شوند، استفاده شود. این سیستم از هزینه  و یا دناست بفروش برس

اضافی در فارم پرورش خروس جلوگیری می کند ، اما این کار دو ایراد دارد. احتمال اثر کمتر در 

بهبود باروری بخاطر سن آنها و شرایط متغیر خروس هاو البته مسایل جدی مربوط به زیست 

 .(9)ایمنی

 نتایج مورد انتظار در مورد اسپایكینگ -1-20

هفته بعد از اضافه کردن خروس جوان به گله می باشد.  3تا  2پایکینگ اغلب حداکثر پاسخ به اس -

 درصد می گردد. 3تا  2اسپایکینگ باعث افزایش جوجه در آوری به میزان 

اسپایکینگ باعث تحریك خروس های پیر و افزایش فعالیت جفتگیری در آنها می شود که به  -

 هفته ادامه می یابد. 6-8مدت 

از اسپایکینگ ممکن است تحریك پذیری و نزاع خروس ها با یکدیگر افزایش یابد  دو هفته بعد -

همچنین اگر خروس ها در زمان وارد شدن به گله دارای قدرت کافی جهت رقابت باشند ممکن 

 است تلفات خروس ها کمی افزایش یابد.

قال آلودگی از فارم علت اصلی اضافه نکردن خروس جوان به گله در بعضی از فارم ها ترس از انت -

 جوان می باشد.

روز قبل از انتقال باید  5-7خروس های جوان بایستی از یك منبع )یك گله( باشند و حداکثر 

آزمایشات سرمی از خروس ها به عمل آید. خروس ها باید از نظر مایکوپالسما و سایر بیماریها مانند 



 18 

مثبت یا مشکوک آزمایشات تکرار شود سالمونالهای محیطی آزمایش شوند در صورت وجود نمونه 

 تا حصول نتیجه قطعی از انتقال خروس ها باید جلوگیری شود.

 (Intra Spikingاینتر اسپایكینگ ) -1-21

به عنوان یك راه حل برای رفع مشکالت مربوط به اسپایکینگ) عمدتاً خطرات زیست ایمنی( و 

ر تحریکی روی فعالیت جفتگیری خروس مشاهده ی اینکه اسپایکینگ با خروس های جوان، یك اث

 های پیر بجا می گذارد، نظریه ی اینترا اسپایکینگ توسعه داده شد.

Intra  به معنی داخل در التین ( به این معنی است که خروس از فارم دیگری به فارم مورد نظر(

مان سالن وارد نشود. در این روش خروس ها از همان سن بین سالن های همان فارم یا پن های ه

هفتگی به منظور تحریك فعالیت جفتگیری خروس های اولیه ) شبیه اسپایکینگ  40-45در 

 معمولی ( انتقال داده می شوند.

 دارد(:  Regular Spikingاینترا اسپایکینگ سه مزیت نسبت به اسپایکینگ معمولی ) 

 ست (.تقریباً هزینه عملیاتی آن صفر است) احتیاج به پرورش خروس اضافی نی-

 خطر زیست ایمنی وجود ندارد.-

( بدلیل داشتن تجربه جفتگیری  movedاستفاده ی سریعتر و مؤثر تر خروس های اضافه شده )-

(. این مساله به آنها این فرصت را می  Originalو شباهت ساختار بدنی آنها با خروس های اولیه ) 

های اولیه در جفتگیری به رقابت برخاسته و دهد که از همان ابتدای انتقال بتوانند با دیگر خروس 

 بخوبی جفتگیری کنند.
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Abstract                                                                                                         

Reproductive efficiency of males broiler breeders declines toward the end of a 

production cycle. Introduction of males intera spiking is one of the necessary 

practices for breeding flocks to maintain fertility through the life of the flock. In this 

study, influence of intera spiking of males broiler breeder at laying period 

investigated; therefore, the birds of the flock divided to 11 individual pens and intera 

spiking of males performed by 20, 21, …, 30 percent. Performance of these 

treatments compared with together. Economic value of the chicks yield (hen housed) 

of regarding to the description of economic value means fractional derivation of profit 

function relating to the attended trait estimated based on per unit of product (broiler 

chick) by using profit function. Results showed economic value of chicks yield by one 

unit (one percent) increase to intera spiking of males from 25 to 26 percent was 9.58 

Rials 1. Increasing in males intera spiking from 20 to 30 percent due to increase 

significantly in number of chicks yield (Hen Housed), but, economic value of chicks 

yield increased from 20 to 27 percent intera spiking and then these trend decreased to 

30 percent of intera spiking. Therefore, by view point of economic values of chicks 

yield, intera spiking of males is cost effectiveness to 27 percent.  
.Euro, approx5 -$US = 7*10 4-Rials: 1.00 Rial = 1*10. 1 

   

 
 


