
 كشاورزي وزارت جهاد                    

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 وسسه تحقيقات علوم دامي كشورم

  هاي گوشتي در استان فارسبررسي عوامل موثر بر درصد افت الشه مرغ وان پروژه / طرح:عن- 

 4-50-13-015-950219 ـ   شماره مصوب:

 مشترك دارد(: هاي ملي وها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژه نام و نام -

 محمد جواد آگاه دگي مجري/مجريان :اخانو نام ونام -

 نام و نام خانوادگي ناظران: -

 نام و نام خانوادگي مشاوران:  -

شمي، عبدالحميد كريمي، رهام  خانوادگي همكاران: و نامنام - شيرازي، مجيد ها شيرنورد  سين نوراللهي ، فرح  ح

ــتوده، عبدالرحمن ابراهيمي و علي  رحماني، الدن جوكار، ســيد محمد ر ــا هاشــمي، ســجاد موثقي، جه،ر س

  رستگار.

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيهي فارسمحل اجرا :  -

 1395 تاريخ شروع : -

 يک سال و سه ماه مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعــات و مــدارك علمي            58119با شماره        5/6/99 اين اثر در مورخ 

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ مح،وظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودار

 

 

 



 

 چكيده 

هاي گوشتي و اثرات عوامل مختلف پرورش شامل وزن كشتار، هدف از انجام پروژه حا ر تهيين ميزان افت الشه مرغ

سن كشتار، و هيت تغذيه، مديريت بهداشت، شرايط آب و هوايي منطقه، نوع سويه و ظرفيت واحد مرغداري بر 

بندي شده انجام شد. براي اين گيري تصادفي طبقهانتخاب واحدهاي مرغداري با روش نمونهدرصد افت الشه بود. 

بسيار  -4گرم و خشک،  -3سرد و پربارش،  -2سرد و خشک،  -1منظور استان فارس به ه،ت منطقه آب و هوايي )

ر اساس فرمول مهتدل و خشک( تقسيم شد. ب -7گرم و نيمه پربارش و  -6گرم و نيمه خشک  -5گرم و خشک، 

اي از جمهيت عنوان نمونهواحد مرغداري منتخب در ه،ت شهرستان از هر منطقه آب و هوايي به 52كوكران تهداد 

 هاي ياد شده شامل شيراز، جهرم، ممسني، سپيدان، الر، آباده و نيريز بودند.شهرستانهاي فهال انتخاب شدند. مرغداري

آوري اطالعات دوره پرورش، زمان و نحوه بارگيري تا ري منتخب، جمعدر هر شهرستان و براي هر واحد مرغدا

درصد از مرغدران  5/23كشتار و نيز اطالعات عملكرد كشتارگاه توسط كارشناسان منتخب انجام شد.  نتايج نشان داد 

ز مرغداران از درصد( ا 3/64اند. اين در حالي است كه درصد بااليي )اي مرتبط با دامپروري تحصيل داشتهدر رشته

هاي استان فارس، سويه غالب پرورشي در مرغدارياند. زمان شروع به كار در هيچ دوره تخصصي شركت نكرده

ريزي درصد از جوجه 9/14كه درصد از مرغداران سويه كاب را پرورش دادند، حال آن 1/2بود. تنها  308سويه راس 

درصد(  5/91راس و كاب بوده است. درصد بااليي از مرغداران ) ساالنه در واحدهاي مرغداري استان از تركيب سويه

در سطح استان ميانگين درصد افت الشه بين راهي، كشتارگاهي و كل به  از عملكرد سويه راس ر ايتمندي داشتند.

 هاتيكاهش  ا ليبه دل 2افت الشه در كشتارگاه خط ميانگين درصد درصد محاسبه شد.  6/26و  6/24،  47/2ترتيب 

ارزيابي نهايي و هيت آبخوري  بود. شتري، ب1با كشتارگاه خط  سهيغدد بورس( در مقا ها وهيكل ها،ضهيب ها،هيالشه )ر

را نشان داد  873/0داري و آبرساني در واحدهاي مرغداري مورد بررسي و درصد افت الشه،  ريب همبستگي مهني

(01/0>P.) پرورش و درصد افت الشه بين راهي در زمان بارگيري تا هاي همچنين وزن جوجه يک روزه در سالن

ها در واحدهاي مرغداري كه جوجه (.P<05/0)را نشان داد -749/0داري كشتارگاه،  ريب همبستگي من،ي مهني

دسترسي مناسبتري را در كل دوره پرورش به دان فرموله شده با كي،يت داشتند، درصد افت الشه كمتر بود. ارزيابي 

نشان  871/0داري ها در واحد پرورشي و  ريب تبديل غذايي، همبستگي مهني هيت تغذيه جوجهنهايي و

ثبت  764/0بين ظرفيت واحدهاي مرغداري مورد بررسي و درصد افت الشه،  ريب همبستگي  (.P<05/0)داد

( را بين تنظيم دما و رطوبت سالن 872/0نتايج پژوهش حا ر وجود  ريب همبستگي مهني دار ) (.P<05/0)شد

. ميانگين وزن زنده مرغ تحويلي به كشتارگاه و درصد افت الشه (P<01/0)مرغداري و  ريب تبديل غذايي نشان داد

طور كلي نتايج به (.P<01/0)ندرا نشان داد 929/0و  857/0دار ترتيب  رايب همبستگي مهنيكشتارگاهي و كل به



-هاي مختلف پرورش ميبرگزاري كارگاهاي آموزشي كاربردي براي مرغداران در زمينه اين پژوهش نشان داد كه

تواند باعث بهبود عملكرد و كاهش درصد افت الشه مرغ توليدي شود. در واحدهاي مرغداري با سيستم آبخوري و 

زايش يافت. مرغداراني كه جوجه يک روزه با وزن و يكنواختي باالتر است،اده آبرساني نامناسب، درصد افت الشه اف

واحدهاي مرغداري با ظرفيت باالتر، درصد افت الشه بيشتري داشتند.  كردند، افت الشه بين راهي كمتري داشتند.

ند و دما و برخوردار بود يمناسب هيكه در طول دوره پرورش از تغذ يمرغدار يدر واحدهايي غذا ليتبد بي ر

در واحدهاي مرغداري با افزايش ميانگين وزن مرغ  .افتيبهبود  ،شده بود تيرعا يمناسب طيدر شرا زيرطوبت سالن ن

توان با استناد به آن به مرغداران توصيه تحويلي به كشتارگاه، درصد افت الشه بيشتر شد. اين دليل ديگري است كه مي

جلوگيري از افزايش وزن باالي مرغ توليدي، به كاهش درصد افت الشه كمک كرد با كاهش طول دوره پرورش و 

 كنند.
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