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بروز تلفاتخطرگوشتی از لحاظ مرغ مادربندي مزارع پرورش هاي رتبهتعیین شاخص
.ر، 4صفري اصل.، و س، 3چرخکار.، م، 2زاغري.، ش، *1هنربخش

دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزي و منابع -2دانشگاه تهران.استادیار گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان -1
گروه علوم طیور دانشکده کشاورزي دانشگاه دکتري دانشجوي - 4. کشوریسازمان دامپزشک-3طبیعی دانشگاه تهران. 

تربیت مدرس
honarbhk@ut.ac.ir:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
پژوهش نای. استمختلف شدههاييماریاز بیناشرومیمرگشیبسته سبب افزاهايطیتراکم باال و در محباوریطیپرورش صنعت

عوامل و نیاز اکیسهم هرنییتع،یصنعتگوشتیمرغ مادر هايموثر بر بروز تلفات در گلهیتیریو مدیطیمحطیشرایبررسجهت
هااستان کشور انجام شد. استان11از گوشتیمرغ مادر مزرعه 30از يرگینمونهبروز تلفات بود. خطراز لحاظ هايمرغداربنديرتبه

شدت نور، ،یمانند تبادل حرارتانهیآشیکیزیفطیانتخاب شدند. شرايماریبوعیو شیمیاقلطیشرا،ییایجغرافتموقعیبراساس
و شیگرمازاتتجهیوهامانند قدرت هواکشزاتیتجهتیفیو رطوبت بستر، کتهیدیاس،اكیآمونژن،یمانند غلظت اکسانهیاتمسفر آش

هايو شاخص عملکرد، محاسبه شد. فراسنجههینور، تغذه،یدما، تهوتیریو شاخص مديرگیاندازهق،ابزاردقیازاستفادهباکنندهخنک
یابیها و ارزيماریبهیعلباديیآنتاریعنییخون جهت تعهايو نمونهيرگیاندازهزیگله نسازيمنیبهداشت و اتیریمربوط به مد

ي،مزرعه مرغدار30قرارگرفت. در مجموع از تعداد یمورد بررسهايماریکنترل بتیرمدیلحاظازهاگلهتیو وضعسازيمنیبرنامه ا
درصد تلفات از یضیتبعتیبود. در مدل تابعدر ماه %9/1یگوشتمرغ مادر هايتلفات گلهنیانگیو ثبت شد. ميرگیازهداده اند8422

لکسیويحداقل مقدار المبدامبنايبروگامبهکه توسط روش گام،مرغ مادر گوشتیدر مزارع پرورش یتیریو مدیطیمحيرهایمتغ
ها قطر هواکشبیترتبود و پس از آن به (LABOR)آموزش پرسنل ریشده مربوط به متغاستانداردبیضرنیشتریبرآورد شد، ب

(VD) ،شاخص مدیریت دما)TMI( اکسیدکربن آشیانهمیزان ديو)2CO(قرار گرفتنديبعدهايدر رتبه:
Mortality Risk (0,1) = –6.965+1.757LABOR+0.024VD-0.003TMI+0.001CO2

بیانگر بیشترین توضیح توسط گوشتی مادر مرغهاي برازش شده در مورد گلهو تبعیضی لجستیکتابعیت چندگانه، هاي مدل
هاي بهداشتی و ساختار تهویه آشیانه بودند.متغیر
لجستیکساده، تیتابع،يمرغدار،یتیریو مدیطیمحهايفراسنجهکلیدي: هايواژه

مقدمه
شده هاي مختلف، مرگ و میر ناشی از بیماريروند افزایشیهاي بسته سبب پرورش صنعتی طیور با تراکم باال و در محیط

هاي واکسیناسیون، عواملی مانند نقص در انتخاب نوع واکسن و شیوه واکسیناسیون و . با وجود استفاده از برنامهاست
هاي طیور بیشتر شود. ها در گلهها سبب شده است که شیوع بیماريهمچنین تغییر و جهش در عوامل ایجادکننده بیماري

هاي الین، استعداد هاي اصالح نژادي در سطح گلهوه بر تلفات ناشی از عوامل عفونی (ویروس، باکتري یا قارچ)، برنامهعال
). 2هاي طیور افزایش داده است (هاي متابولیکی را در گلهابتال به برخی ناهنجاري

آگاهی از میزان تاثیر فات وجود دارد. هاي بیولوژیک و اقتصادي جهت مقابله با بروز تلکار عمده یعنی روشدو راه
عوامل مختلف بر عملکرد و تلفات نهایی یک گله، جهت تدوین و اجراي برنامه بیمه به معنی واقعی، پایدار و کارآمد بسیار 

و بیمه بخش طیور، به 1363ضروري و اجتناب ناپذیر است. فعالیت صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در ایران از سال 
اصل تشریح گردیده است، بسیاري 15آغاز شده است. در قوانین کنونی صندوق بیمه که در 1374صاصی از سال طور اخت

ها اثر داشته و ممکن است میزان تلفات را تحت تاثیر قرار دهد، در نظر گرفته نشده از عواملی که بر میزان مخاطره گله
هاي مختلف)، در استانخطرراکم مرغداري در منطقه (تفاوت میزان توان به تاثیر شرایط جغرافیایی، تاست. براي مثال می
و امکانات نگهداري، ساخت و انتقال خوراك اشاره کرد. از طرف دیگر در مواردي که عوامل موثر بر شرایط داخل آشیانه
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م عامل مورد نظر، میزان تلفات در دستورالعمل صندوق بیمه در نظر گرفته شده است، ضریبی براي میزان اثرگذاري و سه
در بروز تلفات لحاظ نشده است. تحت این شرایط، ارزیابی انجام شده توسط ارزیاب تا حد زیادي بستگی به دید شخصی 

هدف از این پژوهش وي خواهد داشت که به طور طبیعی میزان تاثیر خطاي انسانی را در ارزیابی نهایی افزایش خواهد داد. 
و تعیین سهم هر یک از این عوامل بروز بیماري، خطراز لحاظ مادر گوشتیي هابندي مرغداريارایه معیاري براي طبقه

گري کشور بود. ترمیم تقریبی این نقصان در نظام بیمه

مواد و روش ها
هاي گوشتی از استانمرغ مادرمزرعه پرورش 30از 1390و 1389در فصل تابستان، پائیز، زمستان و بهار سال گیري نمونه

ها استانن انجام شد. سمناو همدان، مازندران، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی قزوین، گیالن، اردبیل، اصفهان، مرکزي، 
بر اساس حداکثر و حداقل دما، تراکم مرغداري در واحد سطح، ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی، وزش باد، 

مزرعه مرغداري30در مجموع از تعداد اي انجام شد.گیري به روش خوشهها انتخاب و نمونهبیماريرطوبت نسبی و شیوع 
هاي الزم جهت برآورد مدل و بررسی ارتباط متغیرهاي اطالعات و دادهگیري و ثبت شد.اندازهداده 8422گوشتی،مادر 

گیري ارتفاع محل مرغداري از سطح دریا، طول و اندازهطریقاز ها فیزیکی مانند ساختار و موقعیت مرغداري با بروز بیماري
نقطه آشیانه)، 9، دماي خارج و داخل آشیانه (از AustriaStabila LD 500 ,عرض جغرافیایی، ابعاد آشیانه توسط دستگاه 

نقطه آشیانه)، مقدار ورودي و خروجی هوا، سرعت عبور 9نقطه آشیانه)، شدت نور (از 9رطوبت خارج و داخل آشیانه (از 
ها یوارهدر زیر سقف و دو تبادل حرارتی آشیانهTesto, Germany4-Testo 435 ,هوا در نقاط مختلف آشیانه توسط دستگاه 

Gas-گیري شد. میزان گازهاي اکسیژن و آمونیاك توسط دستگاه اندازهProbe 0635-Testo 435 4-1535توسط دستگاه 

, CanadaTechnologiesBWAlert Micro5, 1/0با رزنانسppm4,اکسیدکربن توسط سري دستگاه و دي-Testo 435

Testo, Germanyبستر اسیدیتهاز آنجا که گیري شد. قت یک قسمت در میلیون اندازههاي مختلف آشیانه با ددر قسمت
ارتباط مستقیم با تولید گاز آمونیاك دارد و به صورت غیرمستقیم بیانگر کفایت تهویه آشیانه، کیفیت سیستم آبخوري، 

، اسیدیتهنقطه از بستر) و 9و دماي بستر (در اسیدیتهرطوبت آشیانه، کیفیت خوراك و نهایتاً وضعیت سالمتی گله است، 
با دقت 14تا 0اسیدیتهدر محدوده Testo, Germany,Testo 205توسط مجموعه کامل آب شرب مرغداريTDSدما و 

هاي شاخصهاي فیزیکی،گیريگیري شد. بر اساس اندازهاندازه±4/0با دقت  C°60تا C°0و در خصوص دما 02/0±
مناسب، شامل کنترل شدت نور به صورت نزولی و سپس صعودي از ابتداي دوره تا انتهاي دوره، استفاده -1نور (مدیریت 

نامناسب، شامل -3تقریبا مناسب، شامل عدم کنترل شدت نور، عدم استفاده از منبع مناسب و -2از منبع مناسب نور، 
مترمربعبه ازاي یک مترمکعب در ساعت رفیت تهویه آشیانه ظروشنایی دائم، المپ تابان، نور طبیعی)، دما و تهویه (

تعریف و محاسبه شد. آشیانه)مساحت
قطعه 8نمونه خون (16براي آگاهی از وضعیت فیزیولوژیکی، سالمتی یا بروز بیماري، از هر واحد مرغداري تعداد 

Haematokrit(میکروهماتوکریتسانتریفیوژ هماتوکریت توسط دستگاه قطعه خروس) از ورید بال گرفته شد.8مرغ و 

, Hettich, Germany210(مادر هاي هاي سرم گلهنمونهگیري شد.و هموگلوبین توسط دستگاه هموگلوبین متر، اندازه
این بر مورد بررسی قرار گرفتند. ) HIبه روش(و نیوکاسل بادي علیه آنفلوآنزا تیتر آنتیسندرم افت تولید، گوشتی از لحاظ 

اطالعات متعدد دیگري شامل .ها ارزیابی شدبروز بیماريخطرها، برنامه واکسیناسیون و اساس نحوه اجراي واکسن
سازي اطالعات مربوط به مرغدار و پرسنل مرغداري، اطالعات مربوط به ایمنی زیستی مرغداري، اطالعات مربوط به ایمن

ایش و خنک کننده، خوراك و خوراك دادن، منبع تامین آب و برق و ها، اطالعات مربوط به سیستم گرمگله و بیماري
گوشتیمرغ مادربندي مزارع پرورش ثر در مخاطرات و رتبهؤدر  پرسشنامه درج و در تجزیه و تحلیل عوامل معملکرد گله

مناسب، شامل - 1) و مدیریت تغذیه (1شاخص عملکرد (رابطه بر اساس اطالعات پرسشنامهمورد استفاده قرار گرفت. 
تقریباً مناسب، شامل فرمول سنتی، استفاده از - 2فرمول پیشرفته، دقت مناسب، رعایت موازین بهداشتی، استفاده از آنزیم، 
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نامناسب، شامل فرمول نامناسب، عدم مخلوط کردن مناسب و عدم دقت در توزین، عدم - 3کنسانتره، دقت متوسط و 
بهداشتی) تعریف و محاسبه شد.رعایت مسایل 
)     1رابطه (:= شاخص عملکرد 100-) |میانگین وزن زنده واقعی–وزن استاندارد |÷(( وزن استاندارد) ×100

بود که به گوشتی مادر متغیر وابسته در مدل، تلفات طیور در واحد مرغداري ، هاي اقتصادسنجیبراي تجزیه آماري و مدل
متغیر پیوسته و به صورت متغیر دوتایی تعریف شد. در حالت اول درصد تلفات در هر واحد مورد توجه قرار گونه یعنیدو

هایی که باالتر از درصد متعارف تلفات ها به دو دسته تقسیم شدند، مرغداريگرفت. در حالت دوم هر گروه از مرغداري
هاي اقتصاد ي حالت اول یعنی متغیر وابسته پیوسته از مدلهایی که تلفات متعارف داشتند. براداشتند و دسته دوم آن

گیري شدند که در مدل تجربی گانه خود توسط چندین شاخص اندازههاي ششهریک از گروهسنجی معمولی استفاده شد.
متغیرها، با ها آمدند. با انتخاب تابع مناسب بر اساس معیارهاي اقتصاد سنجی و با در نظر گرفتن اثرات متقابل خود شاخص

براي حالت دوم، یعنی برآورد مدل، ضریب هر یک از متغیرها مشخص شد و در نتیجه میزان اثرگذاري هرکدام معلوم شد. 
در مدل و تبعیضی برآورد گردید.لجستیکوقتی متغیر وابسته به صورت دوتایی تعریف شد، دو نوع مدل اقتصادسنجی 

مقدار هاي لوجیت و پروبیت مدلشود. گیري میبهرهلجستیکاز توزیع لجستیکپروبیت از توزیع نرمال و در مدل 
و لجستیک. با برآورد مدل نمودندمحدود 1تا 0احتماالت تخمین زده شده براي تلفات باالي درصد متعارف را در دامنه 

. دربرآورد شدقرار بگیرند محاسبه خطرو یا کم خطرها در گروه پریا پروبیت احتمال اینکه هر یک از مرغداري
ها با تعیین درصد صحت هاي لوجیت و پروبیت از تابع حداکثر راستنمایی استفاده شد. شایستگی برازش این مدلمدل
در این طور همزمان متغیرهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت.هبا استفاده از آنالیز تبعیضی ببینی بررسی شد. پیش

. متغیرهایی که در نظر گرفته شدحذف یا نگهداري متغیرها در تابع تبعیضلکس المبدا به عنوان معیار ویآمارة پژوهش
،. به این ترتیب با برآورد تابع تبعیضی)1(ندشد، در تابع وارد ندرا داشتویلکس المبدا انونی یا کمترین کبیشترین فاصلۀ 

ها انجام شد. همچنین این امکان فراهم شد که یک مرغداري جدید با آنبنديرتبههاي اثرگذار، میزان اثرگذاري و متغیر
خطرو کم خطریک مجموعه مشخصات که توسط کارشناس بیمه قابل شناسایی است از نظر تعلق به گروه پر 

SAS 9.2, SPSS 20, STATA 12آماريها از نرم افزارهايبراي تجزیه و تحلیل آماري و برازش مدلبندي شود.رتبه

استفاده شد.

نتایج و بحث
درصد تلفات از متغیرهاي و تبعیضیلجستیک، با استفاده از روش حداقل مربعاتتابعیت چندگانههاي در بین مدل

1جدول باشد.، اولویت در استفاده از مدل تبعیضی میشدهبرداريگوشتی نمونهمرغ مادر محیطی و مدیریتی در مزارع 
نشان المبداي ویلکس برآورد شده است را آماره مدل تابعیت تبعیضی که توسط روش گام به گام و بر مبناي حداقل مقدار 

دار بود. در معنی01/0در سطح 4بود که با درجه آزادي 277/13و مقدار کاي اسکویر 515/0مقدار این آماره دهد می
بطور همزمان متفاوت از یکدیگر بودند. به خطرو کم خطرهاي پر مرغداريواقع میانگین تمام متغیرهاي تبعیضی در گروه 

ها قابل تفکیک و تمایز هستند. بر اساس جدول طبقه با استفاده از این متغیرخطرو کم خطرعبارت دیگر دو گروه پر 
قیتا کنون تحقبود.%3/83توسط این تابع تبعیضی خطرو کم خطرهاي پر بندي، درصد پیش بینی صحیح مرغداري

کشور صورت مادر گوشتی هاييبروز تلفات در مرغدارخطربر یتیریو مدیطیاز عوامل محکیدر مورد سهم هر یجامع
اد.که بتوان نتایج پژوهش حاضر را با آن تحقیقات مورد مقایسه قرار دنگرفته است

گیري نتیجه
گوشتی در کشور ایران مادر مرغ هاي شود که میانگین تلفات گلهاستنتاج میدر مجموع از نتایج این پروژه تحقیقاتی چنین 

هاي بهداشتی و و تبعیضی شیوهلجستیکهاي برآورد شده کالسیک، بیشتر از مقادیر عرف و استاندارد است. در اکثر مدل
جهیزات نامناسب و نقص سیستم ها) و استفاده از تپیشگیري (امنیت زیستی، برنامه ایمن سازي گله و نحوه اجراي واکسن
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بروز بیماري و تلفات بودند. لذا بدیهی است این متغیرها در خطرهاي مستقل اثرگذار بر ها از متغیرتهویه آشیانه
گري مورد توجه قرار گیرد.ریزي مدیریتی کالن کشور و همچنین نظام بیمهبرنامه

برآورد (از متغیرهاي محیطی و مدیریتی در مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی) خطرکم و پر بروز تلفات (خطرتابعیت تبعیضی –1جدول
)شده توسط روش گام به گام بر مبناي حداقل مقدار المبداي ویلکس

همبستگی خطی ضریب استاندارد نشده استاندارد شدهضریب شرح متغیر
467/0 001/0 641/0 (ppm)میزان دي اکسید کربن آشیانه  2CO

798/0 757/1 628/0 1آموزش پرسنل LABOR

371/0 024/0 122/0 - (cm)ها قطر هواکش VD

051/0 003/0 - 554/0 2شاخص مدیریت دما TMI

965/6- عرض از مبداء ثابت
Box’s M: 26.484; F Approx. : 1.997; df1: 10; df2: 919.086; Sig: 0.031اریانس متغیرها:ونتایج آزمون برابري ماتریس ک

Wilks Lambda: 0.515; Chi-square: 13.277; df: 4; Sig: 0.01نتایج آزمون مدل تابعیت:

Eigenvalue: 0.942; % of Variance: 100; Cumulative %: 100; Canonical Correlation: 0.697:5کانونینتایج آزمون همبستگی 

Original grouped cases correctly classified: 83.3%

آموزش ندیده- 2آموزش دیده -1.1
)TMI(دمامدیریتشاخص)  = |سالنداخلدمايمتوسط-بیروندماي|÷ |مطلوبدماي–بیروندماي|×  (2.100
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Determination of parameters for ranking the mortality risk in broiler breeder production
farms
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Poultry production in houses and high stocking density resulted in increase in mortality because of
different diseases. The purpose of this study was to investigate the effective managerial and
environmental factors on mortality in industrialized broiler breeder farms, the proportion of each
factor and ranking the farms based on mortality risk. Samples were taken from 30 broiler breeder
farms of 11 Iran’s provinces. Provinces were selected based on geographical location, climate and
outbreaks of diseases. House characteristics evaluated by precision measurement. Parameters such
as heat exchange, light intensity, atmospheric condition like inside oxygen and ammonia
concentration, acidity and moisture of the litter and quality of equipment such as ventilator
capacity, heating and cooling systems were measured. Based on collected data the managerial
index were defined and calculated accordingly. Parameters related to sanitary condition, birds
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health and immunization measured by blood anti body titer evaluation. A total of 30 broiler
breeder farms included in investigation and 8422 measurement data were recorded. Average
mortality in breeder farms was 1.9% per month. Stepwise minimum Wilk’s Lambda discriminant
regression, showed that the highest standardized coefficient was belonged to labor training
(LABOR) followed by house ventilator diameter (VD), temperature management index (TMI) and
CO2 concentration in the house (CO2):
Mortality Risk (0,1) = –6.965+1.757LABOR+0.024VD-0.003TMI+0.001CO2

Models fitted (multiple regression, logistic and discriminant function) to broiler breeder flocks had
the highest explained by health and the ventilation variables.
Key words: managerial and environmental parameters, poultry farm, simple regression, logistic,
discriminant
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