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استان قم  یگوشت یهایتلفات مرغدار یلتحل

یستیکالج یونبه روش رگرس 1392به مهر  یدر سال منته

هعئَل( یعٌدُ)ًَ یکیت یهرتض               

اظتبى لن یعیٍ هٌبثع وج یوؽبٍرز یمبتهروس تحم

یثیاحساى ط               

اظتبى لن یوؽبٍرز یوِـٌدٍق ث

یهحوذ ّاضو یذس               

اظتبى لن یعیٍ هٌبثع وج یوؽبٍرز یمبتهروس تحم

چکیذُ:

هٌطقِ قن تا فراٍاًی تلفات هٌجر تِ دریافت ّای ّای عوَهی ٍ خػَغی هرغذاریترای تررسی راتطِ تیي ٍیصگی

ّا استفادُ ضذ. تلفات هرغذاری 1392تا هْر  1391ّای استاى در فاغلِ زهاًی هْر ریسیجَجِکل ّا، از  غراهت در آى

ریسی، هٌطقِ غَرت یک هتغیر دٍتایی )اعالم ٍ عذم اعالم خسارت( در تراتر خػَغیات عوَهی )ضاهل فػل جَجِِ ت

ّا )فاغلِ ریسیی، هالکیت هرغذاری، ًَع سالي، سَیِ جَجِ، پرکاری هرغذار ٍ تذضاًسی( ٍ خػَغی جَجِجغرافیای

تٌذی فٌی یک هجوَعِ ٍ ًیس درجِ یّاجَار، فاغلِ تیي سالي ّای ّنّا ٍ هرغذاریاز رٍستا، فاغلِ از داهذاری

رگرسیَى  ،(یهسقف تِ زهیي ٍاحذ هرغذارت سیستن تَْیِ ٍ ًَر، هتَسط سطح سالي ٍ ًسثت سطح یهرغذاری، کیف

غَرت ًسثت ضاًس تا سطح هرجع ّواى عاهل هقایسِ ضذ. هتَسط درغذ ِ الجیستیک ضذ ٍ هقایسِ عَاهل هَرد تررسی ت

. فػل سال ٍ تذضاًسی هرغذار ًذدرغذ تَد 1/46ٍ  7/27ترتیة ِ ّای درگیر تلفات تّا ٍ هرغذاریتلفات کل هرغذاری

ٍ ًَع سالي )سیستن تاز،  ٌذتفاٍت اًذکی داضت ،هؤثر تر تلفات تَدًذ. تلفات هٌاطق هختلف استاى جسٍ تذتریي عَاهل

. سَیِ کاب تلفات کوتری ٌذاثری تر فراٍاًی تلفات ًذاضت ،اتَهاتیک( ٍ هالکیتسیستن تستِ یا تَْیِ تًَلی ٍ سیستن ًیوِ

خَب ٍ خیلی خَب در ّای تا درجِ فٌی یضت. هرغذاردا یکطی در هقایسِ تا اًَاع دیگر تلفات کوترداضت. آب لَلِ

سالي تلفات کوتری ّای تکٍاحذ عالی ٍ ًیس قاتل قثَل ٍ غیر قاتل قثَل تلفات تیطتری داضتٌذ.ّای هرغذاریهقایسِ تا 

ریسی، ًَع آب ضرب ٍ رفتار کِ عَاهل هحیطی ٍ هذیریتی تخػَظ فػل جَجِ ًذداضت. ًتایج ایي تررسی ًطاى داد

تر الگَی تلفات هستلسم هطالعات تیطتر ًقص هْوی در ضاًس درگیری تا تلفات دارًذ. ضٌاسایی دقیق ،ریسی هرغذارِجَج

ّای هختلف است.ّای زهاًی ٍ تَجِ تِ الگَی تغییرات عَاهل در فػَل ٍ سالغَرت سریِ ت
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 هقذهِ     

ّاااب تااابثع عَاهاااو میعیااادُ ٍ هتعاااددی از لجیاااو   تلفااابت خَخاااِ

، ّااابی شًااای در تٌااااین ـرایٌااادّبی ثیَؼااایویبیی   ًبظااابزگبری

خٌعااای ، ظااابرتبر شًتیىااای خَخاااِ، تاااراون، تاااٌػ گرهااابیی،   

   ِ وؽاای، وااَل دٍرُ ماارٍرغ ٍ   ایوٌاای هاابدری، ثْداؼاا  خَخاا

 ِ ًاااار ِ   ثااا(11، 10، 8، 6)ّاااب ٍ     اظااا     ًیاااس  اااهؾ خَخااا

ّااب در دّااِالگااَی تلفاابت خَخااِ ،(1975) ّوىاابراىثریگاادى ٍ 

هیااساى ٍ الگااَی ظااٌی کى در وؽااَرّبی   ٍ ًیااس ّاابی هلتلااؿ   

ٍ در چْاابر هرؼااداری گَؼااتی وؽااَر    ثااَدُ هلتلااؿ هتفاابٍت 

   ِ ٍ  8/3ترتیات ثراثار   ِ ّاب ثا   وبًبدا، درـاد تلفابت ٍ  اهؾ خَخا

 یٍ دیگاار وؽااَرّب ثااَد درـااد( 6ثاابلػ ثاار  بًدرـااد )خوعاا 2/2

ـااٌعتی )اًگلعااتبى، اظااترالیب ٍ ایاابالت هتحاادُ( تلفاابتی در ّواایي   

دًجاااابل ثررظاااای تلفاااابت ِ   ثاااا(3ؼااااتٌد)دا  اااادٍد ٍ  تاااای ووتاااار

ّاابی هسرعااِ در ظاابل 132گلااِ گَؼااتی در  1664ّااب در خَخااِ

( ًؽاابى دادًااد 2002در ًاارٍش، ّاابیر ٍ ّوىاابراى )  1999تااب  1996

ترتیاات ثراثاار   ِ وااِ هتَظااه تلفاابت ّفتااِ اٍل ٍ اداهااِ دٍرُ ثاا   

54/1  ٍ48/0    ِ ّااب عواادتبً در   درـااد ثااَد  تلفاابت عواادُ خَخاا

ّفتااِ اٍل هتوروااس ثااَد  ایؽاابى ثااب اظااتفبدُ از رٍغ رگرظاایَى   

دالیااو هتفاابٍتی را ثاارای تلفاابت ّفتااِ اٍل ٍ اداهااِ دٍرُ ثیاابى   

ّاااابی گَؼااااتی ظراظاااار   ثررظاااای تلفاااابت هرؼااااداری(4وردًااااد)

 1384تاااب ک ر  1383ّاااب از هْار    ثیواِ کى ًٍادُ   وؽاَر ثار اظااابض مر   

درـااااد ٍ تلفاااابت ـفاااالی  89/7ًؽاابى داد وااااِ هتَظااااه تلفاابت   

ّاابی تااریي عَاهااو کى عفًَاا درـااد ثااَدُ ٍ اـاالی 15ثاایػ از 

در ثررظاااای  ،(1392) ّوىاابراى   عسیااسزادُ ٍ   (2)ٍیرٍظاای ثااَد   

، 1389ّاابی گَؼااتی ًب یااِ هؽااْد در ظاابل   یؼاادارتلفاابت هر
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In order to investigate the effects of the characteristics of active poultry farms in an agricultural 

year (The year ended to 30 shahriver 1392) on their mortality chance, a file-based survey were 

performed using the data of farms entangled with mortality. Mortality rates was a binary 

variable specified by 1 and 0 for damaged (indemnity payment) and non-damaged farms 

respectively. It was regressed on different general and in-door characteristics of the farms 

depicted in the text. Different items of each factor compared with each other based on odd 

ratios. Mortality rate of all and damaged chick rearing periods were 37.7 and 46.1 percent 

respectively. Season, water facility type and farmer fortunity were the outstanding factors. 

Geographic regions had a minor effect but saloon type and ownership had no effect. Cobb strain 

had a lesser mortality than others. Tap water decreased mortality in comparison with well, qanat 

and bought waters. Single saloon farms had lesser mortality. The result of this survey indicated 

that some environmental and managerial factors especially season of the year, type of water and 

farmer rearing behavior had a pronounced affect on mortality chance of these activities. 

Accurate detection of these factors necessitates the time series analysis of data extracted from 

several years of activities and mortalities. 

Key words: Agricultural year, broiler farm, logistic regression, mortality rate, Qom district. 
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  (1) وردًاااددرـاااد ثاااروٍرد  5/23ّاااب را در  اااد  تلفااابت وى

درـاااد ثاااب  1/13تلفااابت در اظاااتبى ظاااَات مبوعاااتبى در  اااد   

گااسارغ ؼاادُ    ،ٍیرٍظاای هْاان ویااَر    عفًَاا  ی ؼیاار ازعااَاهل

   (13) اظ 

یه رٍغ تحلیو وهبری در هَالعی اظ   ،رگرظیَى الخیعتیه

ـَرت دٍتبیی )هري/ یبت، ؼىع /میرٍزی، ِ تؽیر تبثع ثوِ ه

ّب ٍ هؤًث/ههور ٍ   ( اظ   ایي رٍغ در تحلیو تلفبت اًعبى

ثرای  ،(2011) ّوىبراى یَاًبت ٍ وًبلیس ثمب وبرثرد دارد  لیلی ٍ 

ّب، ّبی ؼهایی ثر ثبر ظبلوًَالیی رٍدُ خَخِثررظی اثر اـسٍدًی

هلتلفی چَى ًَع اـسٍدًی  ٍخَد ٍ عدم ٍخَد وى را ثب عَاهو

، هَرد ثررظی لرار زهبى ٍ هحو ثرداؼ  ًوًَِ ،خیرُ، ًَع الًِ

ّبی گَؼتی در دلیو مبییي ثَدى تلفبت هرؼداریِ   ث(7دادًد)

تددید  ،ّبی ثْداؼتی در ظىح خبهعِگَؼِ ٍ وٌبر خْبى، وٌترل

ّبی هبدر همبٍم ٍ اظتفبدُ از گلِ، ّبی گَؼتیخوعی  خَخِ

 اخرای ایي گًَِ تحمیمبت ،ّبّبی ثبویفی  در وؽَرخَخِ

وؽَرّبیی چَى مبوعتبى، ًیدریِ،  درخسِ ث لرٍرتی ًداؼتِ ٍ

ًبدر اظ   از ورـی تب  در ایي زهیٌِ ایراى، ثٌگالدغ ٍ   ، هىبلعبت

ریسیخَخِوٌَى ثررظی هعتملی در هَرد تلفبت توبهی خبهعِ 

 تحمیك، ّبی یه هٌىمِ ربؾ از وؽَر اًدبم ًؽدُ اظ   در ایي 

ّبی گَؼتی اظتبى لن در ثبزُ زهبًی ثیي هْر ریسیتوبهی خَخِ

هَرد هىبلعِ لرار گرـتِ ٍ ثب اظتفبدُ از هتؽیر  1392تب هْر  1391

وبرگیری ِ تبیی )درگیر ؼدى یب ًؽدى هرؼدار ثب تلفبت( ٍ ثتبثع دٍ

َى الخیعتیه، راثىِ ثیي هؽلفبت عبم ٍ ربؾ رٍغ رگرظی

، هَرد ّب ّبی گَؼتی ثر ـراٍاًی هَارد تلفبت هرؼداریهرؼداری

   ثررظی لرار گرـ 

 ّاهَاد ٍ رٍش     

هرؼدار ثِ هحك ا عبض رىر ٍ ؼدت تلفبت ثِ ثیوِ هراخعِ 

وٌد  از وى مط تلفبت گلِ زیر ً ر وبرؼٌبظبى ثیوِ لرار  هی

تلفبت از الگَی اظتبًدارد ثبالتر ثَد ؼراه  گیرد ٍ اگر  هی

وردُ تلفبت ثبالی  تمریجبً توبم هرؼداراى هراخعِ وٌد  دریبـ  هی

اًد   الگَی هسثَر داؼتٌد  ظبیر هرؼداراى تلفبت ووتری داؼتِ

ّبی گَؼتی هٌىمِ وِ وی ّبی ّوِ هرؼداریریسیلیع  خَخِ

ِ ث ثَدًد،وِ ؼدُثی 1392تب ؼْریَر  1391ظبلِ اٍل هْر دٍرُ یه

ّبی هٌتْی ثِ اعالم رعبرت )ٍ ا توبالً دریبـ  ریسیّوراُ خَخِ

ؼراه ( در ّویي دٍرُ ثب اظتفبدُ از اوالعبت ـٌدٍق ثیوِ ٍ 

ظِ دظتِ ـفبت  اوالعبت ّب اظتلراج ؼد  ىثرداری ومرٍاًِ ثْرُ

ّب، رفَـیبت عبم ٍ ریسیؼبهو ٍلعی  تلفبت خَخِ ،)هتؽیرّب(

 اظ   ورِ   الزم ثتْیِ ؼدًدّب ریسیبؾ خَخِرفَـیبت ر

ّب هتعلك ثِ یه هرؼدار اظ   ٍلعی  ریسیوِ ثرری خَخِ

ّب یه هتؽیر دٍتبیی ثَد وِ در وى رلن یه ریسیتلفبت خَخِ

ترتیت ِ ثرای  بل  تلفبت ٍ ـفر ثرای  بل  ثدٍى تلفبت )ث

ِ اعالى ٍ عدم اعالى رعبرت( ثَد  هتؽیرّبی عبم ٍ ربؾ ث

وًبلیس رگرظیَى  ثب رٍغـَرت خداگبًِ در ثراثر ٍلعی  تلفبت 

 الخیعتیه تدسیِ وهبری ؼدًد  

ؼبهو  3تب  0 دظتِ  4ریسی ؼبهو ـفو ظبل )ّبی عبم خَخِهتؽیر

ؼبهو ثلػ  6تب  0دظتِ  7مبییس، زهعتبى، ثْبر ٍ تبثعتبى(، هٌىمِ )

، ظلفعگبى، لبّبى، لبؼمبثالغ، وْه ٍ هروسی لن، رلدعتبى

ؼبهو اخبری ٍ هلىی(، ًَع ظبلي  1ٍ  0دظتِ  2گبزراى(، هبلىی  )

اتَهبتیه(، ظَیِ ّبی ثبز، ثعتِ ٍ ًیوِؼبهو ظبلي 2تب  0دظتِ  3)

ؼبهو راض، ورثَریىرزمالض، وریي ٍ  3تب  0دظتِ  4خَخِ )

ب مروبری ی یریسوبة(، ؼدت ـعبلی  هرؼدار )تعداد دٍرُ خَخِ

ٍ ثبالی  6-4، 3-2، 1ثترتیت ؼبهو  3تب  0دظتِ  4ظبالًِ هرؼدار ثب 

ریسی در ظبل( ٍ ثدؼبًعی هرؼدار )ًعج  دـعبت ثبر خَخِ 6

 3تب  0دظتِ  4ریسی ّر هرؼدار در ظبل در تلفبت ثِ دـعبت خَخِ

عٌَاى ِ ث ،(1-75/0ٍ  75/0 -5/0، 5/0-25/0، 25/0-0ؼبهو 

ّبی ربؾ هؤثر   راثىِ هتؽیرًد ر گرـتِ ؼدهتؽیرّبی هعتمو در ً

ّب ٍ ّب ثِ ـَرت راثىِ تلفبت ٍ ـبـلِثر تلفبت هرؼداری

ّب ؼبهو   راثىِ تلفبت ٍ ـبـلًِدرفَـیبت دیگر ثررظی ؼد

 5/1ـبـلِ از رٍظتب ثر  عت ویلَهتر )دٍ دظتِ ووتر ٍ ثیؽتر از 

ووتر ٍ ـبـلِ از داهداری/هرؼداری هدبٍر )دٍ دظتِ  ویلَهتر(،

ّب از ّن )ظِ دظتِ ؼبهو ووتر از هتر( ٍ ـبـلِ ظبلي 700ثیؽتر از 

   هَرد ثررظی لرار گرـ ظبلي( هتر ٍ ته 20هتر، ثیؽتر از  20

ّاب،   در ثررظی راثىِ ثیي تلفبت ٍ ظبیر هؽلفبت ربؾ هرؼداری

دظاتِ عابلی،    5: ٍلع تأظیعبت )ؼابهو   ٌدوبر رـتِ هتؽیرّبی زیر ث
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ٍلاع تَْیاِ/ًَر   بثو لجَل ٍ ؼیر لبثو لجَل(، ثعیبر رَة، رَة، ل

دظتِ عبلی، ثعیبر رَة، راَة، لبثاو لجاَل ٍ ؼیار لبثاو    5)ؼبهو 

ٍ  1600-800، 800لجَل(، هتَظه ظىح ظبلي )ظِ دظاتِ ووتار از   

ّب ثِ ظىح زهایي )ظاِ   هتر هرثع( ٍ ًعج  ظىح ظبلي 1600ثیػ از 

در (  1-85/0ٍ از  85/0 -75/0، 75/0 -25/0دظاااااااتِ ؼااااااابهو 

 1«ًعج  ؼابًط »رگرظیَى الخیعتیه، ًتیدِ همبیعبت  ثِ ـَرت 

ٍ  اَزُ اوویٌابى    Exp(B)ؼَد ٍ ًعج  ؼبًط ثفاَرت    ثیبى هی

 گردد  وى در ررٍخی ارائِ هی
 

هٌطقِ قن تر ترخی عَاهل عوَهی در یک سال تَلیذیّای ًتایج رگرسیَى الجیستیک تلفات هرغذاری -1جذٍل 

ا توبل رىبی وهبری ظىَحهمبیعبت
P

Exp(B)
 َزُ اوویٌبى

مبییيثبالتعداد 

000/0159)ؼبرؿ( مبییس ـفَل

000/023223/523/996/2زهعتبى           

000/01959/205/567/1ثْبر           

000/017811/353/576/1تبثعتبى           

27/065)ؼبرؿ( ثلػ هروسی لن هٌبوك اظتبى

99/011401/156/240/0رلدعتبى          

45/021637/115/360/0ظلفعگبى           

20/08953/041/120/0لبّبى           

72/02284/017/322/0لبؼمبثالغ           

67/022017/177/249/0وْه           

59/03876/066/222/0گبزراى            

84/039/151/0  51/0177هلىی هبلىی  هرؼداری

501/0434)ؼبرؿ( ثبز ًَع ظبلي

98/0308158/163/0ثعتِ            

51/0227/011/222/0اتَهبتیهًیوِ            

82/0732)ؼبرؿ( راض ظَیِ خَخِ

15000ورثَرایىرز            

12000وریي            

34/02559/072/120/0وبة            

 ـعبلی  هرؼدار

ریسی در ظبل()خَخِ

91/052ثبر  1)ؼبرؿ( 

53/025255/113/639/0ثبر 2-3            

52/037058/123/640/0ثبر 4-6            

66/09039/113/632/0ثبر 6ثیػ از             

 ؼبرؿ ثدؼبًعی

ّبی تلفبت )ًعج  دٍرُ

ّاابی ّاار ثااِ وااو دٍرُ

هرؼدار(

000/090 25/0-0)ؼبرؿ( 

            25/0-5/0000/02397/175293/5

            5/0-75/0000/02168/521586/17

            75/0-1 000/02193/66723458/189
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 ًتایج     

 76، تعداد 1391-92ریسی در ظبل تَلیدی خَخِ 838بى یاز ه

هَرد  762ٍ دلیو وبهو ًجَدى اوالعبت  هؾ ؼدُ ِ ٍا د ث

ّب لرار گرـتٌد  ظِ تحلیو رگرظیَى یثبلیوبًدُ هالن ارزیبث

عوو وهد  ررٍخی وزهَى وبی ِ ؼیَُ الخیعتیه ثِ چٌدتبیی ث

تَاى هدلی ثرای ثیبى هجیي وى اظ  وِ  توبً هی هرثع تحلیو اٍل

راثىِ هتؽیر تبثع ٍ هتؽیرّبی هعتمو ایدبد ورد  در ّر ثلَن از هتي 

ه هتؽیر ربؾ لیع  ؼدُ ٍ دظتِ اٍل یی هلتلؿ ّبخدٍل، دظتِ

رٍد  ؼبرؿ وبر هیِ عٌَاى ؼبرؿ ثرای همبیعِ دیگراى ثِ ث

هعٌی وى اظ  وِ ثب ـرق ثبث  ًگِ ِ ًعج  ؼبًط در ّر ردیؿ ث

داؼتي ظبیر عَاهو، اگر عبهو هَرد ثررظی ثِ اًدازُ یه ٍا د 

دظتِ ّب در همبیعِ ثب یبثد، ـراٍاًی تلفبت هرؼداریاـسایػ 

اـىالح ؼبًط وى چٌد ِ بثد یب ثیچِ هیساى اـسایػ هی، ؼبرؿ

ّبی ورر خدٍل در وٌبر ؼبرؿ ـَق، ؼَد  در ظتَىثراثر هی

 َزُ اوویٌبى ًعج  ؼبًط للن هرثَوِ ًیس  ور ؼدُ اظ  وِ داهٌِ 

تؽییرات ًعج  ؼبًط وى للن را در همبیعِ ثب ؼبرؿ وى هَرد ثیبى 

وٌد هی

 

ک سال تَلیذییّا طی ّای قن ٍ ٍضعیت فٌی ٍ هتَسط هساحت ساليرگرسیَى الجیستیک تلفات هرغذاری -2جذٍل 

 َزُ اوویٌبىا توبل رىبی

مبییيثبالExp(B)تعداد Pوهبری ظىَح

75/017/0106تب  25/0)ؼبرؿ( ًعج  ظبلي

875/017/043135/11/288/0تب  75/0          

19/022703/164/165/0تب  875/0          

19/036)ؼبرؿ( عبلی ثٌدی ویفی هرؼداریدرخِ

06/020798/11/497/0ریلی رَة          

045/045701/20/402/1رَة          

49/06033/11/358/0لبثو لجَل            

87/0225/16/2107/0ؼیر لبثو لجَل            

ؼَد  ّب هحعَة هیعبهو هؤثری ثر تلفبت هرؼداری ،ـفو ظبل

عٌَاى ؼبرؿ همبیعِ ِ ( ث1391اگر ـفو مبییس )هؽلفبً مبییس ظبل 

ّب در ً ر گرـتِ ؼَد، ؼبًط تلفبت ـفو زهعتبى ثب دیگر ـفو

ثَدُ اظ   در ثْبر ظبل ثعد تلفبت ثراثر وى  23/5اًدازُ ِ ث 1391

ووتر ؼدُ ٍ در تبثعتبى اًدوی اـسایػ یبـتِ اظ  ٍلی ّوعٌبى در 

ّب ثیؽتر ثَدُ اظ   ثرای  همبیعِ ثب مبییس وى ظبل ؼبًط تلفبت وى

ِ همبیعِ هٌبوك هلتلؿ اظتبى، ثلػ هروسی )ؼْرظتبى لن( ث

بى عٌَاى ؼبرؿ در ً ر گرـتِ ؼد  ًعج  ؼبًط دٍ هٌىمِ ظلفعگ

دی اظتبى( ثیػ از ثلػ هروسی )لن( یّبی تَلٍ وْه )از لىت

لفَؾ لبّبى ٍ گبزراى ثَد  در هٌىمِ لبّبى وِ اؼلت ثٍ 

ّب وَچه ّعتٌد، ؼبًط هرؼداراى رَیؽبًٍد ٍ اؼلت هرؼداری

ّبی ریسیتلفبت ووتر از دیگر هٌبوك اظ   تلفبت هتعلك ثِ خَخِ

وى ثَد  ظِ ًَع  87/0ثر ّبی اخبری ٍ ثراهلىی ووتر از هرؼداری

تلفبت تمریجبً یىعبًی داؼتٌد   ،اتَهبتیه(ظبلي )ثبز، ثعتِ ٍ ًیوِ

هراتت ووتر از دٍ ًَع دیگر ثَد  ِ اتَهبتیه ثّبی ًیوِتعداد ظبلي

ّبی ثعتِ دلیو لرٍرت اظتفبدُ از تَْیِ تًَلی، تعداد ظبليِ ث

یٌىِ خَخِ بى گهؼتِ اـسایػ یبـتِ اظ   ثب ـرق ایاظتبى در ظبل

دلیو ون ثَدى ِ عٌَاى ؼبرؿ همبیعِ در ً ر گرـتِ ؼَد، ثِ راض ث

اـسار لبدر ًرمّبی وریي ٍ ورثَرایىرز، ریسی خَخِـراٍاًی خَخِ

ّبی وبة تلفبت ّب ًجَد  خَخِ هحبظجِ ًعج  ؼبًط وىِ ث
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 ّبی ظَیِ وبة ووتر از ظَیِ ریسی خَخِووتری داؼتٌد، گرچِ 

 ( ثَد 732 در ثراثر 25راض )

ریسی ریسی ثیػ از یه ثبر در ظبل در همبیعِ ثب خَخِخَخِ

ریسی  چِ ثعب یه ثبر خَخِ تلفبت ووتری در ثر داؼ  ثیؽتر، 

  ًؽبًِ وهبدگی یب ا تیبن ثیؽتر هرؼدار ثبؼد ٍ در هَلعیتی خَخِ

  ریلتِ ؼَد وِ هَخت تلفبت ووتر ؼدُ اظ  

ثراثر  48/1لفبتی در  د ت ،ریسی در ظبل  تی دٍ تب ظِ ثبر خَخِ

ریسی در ظبل داؼتٌد  در ؼرایه ّبی ثب یه ثبر خَخِهرؼداری

ریسًد ثبر خَخِ هی 5تب  4هرؼدارّب  ،هٌبظت ثْداؼتی ٍ التفبدی

دلیو ترض از ِ ٍلی در ظبل هَرد ثررظی ریلی از هرؼدارّب ث

اًد  ّب ـمه یه ثبر در ظبل خَخِ ریلتِدرگیر ؼدى ثب ثیوبری

ِ ّب ٍ یب ث ثر هیساى ـعبلی  یب مروبری هرؼداراى، ثدؼبًعی وىعالٍُ 

ریسی هرؼداراى عجبرتی ًعج  دـعبت تلفبت ثِ وو دـعبت خَخِ

هَازات اـسایػ ایي ًعج ، ـراٍاًی تلفبت ِ هٌىمِ ًیس ثررظی ؼد  ث

رىی ٍ ّوجعتگی  بثد  ـبرغ از ّنیوَر خدی اـسایػ هیِ ث

ًَعبً ظبرتِ ؼدى ایي ؼبرؿ از  ا توبلی ثیي ایي عبهو ٍ تلفبت ٍ

رٍی تلفبت ّر هرؼدار،  ور ایي ًىتِ هْن اظ  وِ هرؼداراًی وِ 

العبدُ ثبالیی دارًد ٍ ثبید تلفبت ـَق ثبؼد ّب ثبال ایي ًعج  در وى

 ا تیبن وٌٌد  

ثِ  دلیو اًتمبل ولَدگی از ایي هرؼداریِ ّب ث چِ ثعب تلفبت وى

از هرؼداراى در وَل ظبل چٌد هرؼداری را  یدیگری ثبؼد  تعداد

وٌٌد  ایي هرؼدارّب ادارُ ٍ یب اخبرُ هی هٌبوك هلتلؿ در 

ّب در هعرق  ریسی وىدٌّد ٍ خَخِثدؼبًعی ثبالتری ًؽبى هی

 رىر تلفبت ثبالتری اظ  

 

ل تَلیذیک سایّای فاغلِ طی ّای قن ٍ ضاخعراتطِ تلفات هرغذاری -3جذٍل 

 َزُ اوویٌبىا توبل رىبی

مبییيثبالExp(B)تعدادPوهبری ظىَح

21/164/189/0(339)در ثراثر  5/122/0339ثیػ از ـبـلِ تب رٍظتب )ویلَهتر(

84/022/158/0(359)در ثراثر  36/0162  700ثیػ از ّب )هتر(ـبـلِ تب داهداری

14/0335  20)ؼبرؿ( ووتر از )هتر(ّب از ّن ـبـلِ ظبلي

2065/033709/156/176/0ثیػ از              

10/09275/005/153/0ظبليته             

013/030وؽی )ؼبرؿ( لَلِهٌجع وة

016/019866/29/52/1چبُ دظتی           

014/012181/24/623/1چبُ ًیوِ عویك           

009/06730/31/835/1چبُ عویك           

054/026515/27/498/0لٌبت ٍ چؽوِ           

61/02333/10/444/0رریداری           

از رٍغ  ،ّبثرای ثررظی اثر عَاهو رفَـی ثر تلفبت هرؼداری

  توبم ؼدای اظتفبدُ رگرظیَى الخیعتیه ٍ هدل  هؾ هر لِ

هتؽیرّبی رفَـی از هدل  هؾ ؼدًد ٍ اثری ثر ؼبًط ثرٍز تلفبت 

ّب ًداؼتٌد  ورریي هتؽیر ثبلیوبًدُ در هدل، ًعج  در هرؼداری

ؼدُ میػ از وى ٍلعی  ّب ثَد ٍ هتؽیر  هؾهعب   هرؼداری

ـَرت اًفرادی در ثراثر تلفبت ِ عَاهو ث /ًَر ثَد  ثرری از ایيتَْیِ

ّب ثِ (  ًعج  ظىح ظبلي3ٍ  2رگرظیَى الخیعتیه ؼدًد )خداٍل 

هعب   هرؼداری ؼبرفی از تراون وبری ٍ ـعبلی  هرؼدار اظ   

 از ً رـَرت ظبلي ٍ ـمبی هعمؿ ثبؼد، ِ اگر وو زهیي هرؼداری ث

هرؼدار ـمبی هبًَر ٍ ـعبلی  ًدارد  ثررظی ایي عبهو ًؽبى  ،تئَری
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از دٍ دظتِ دیگر ؼبًط تلفبت را  875/0ٍ  75/0داد وِ ًعج  ثیي 

ّبی ثلػ ـدٍر مرٍاًِ هعبًٍ  اهَر دام دّد  وبرؼٌبضاـسایػ هی

ّب را از ً ر ـٌی درخِّب، وىدر ثبزدید هعتمین از هدوَعِ هرؼداری

وٌٌد  وًبلیس رگرظیَى دُ هرؼدار ثبیگبًی هیثٌدی وردُ ٍ در مرًٍ

وِ هرؼداراى ثب ویفی  داد اًفرادی تلفبت در ثراثر ایي ـف  ًؽبى 

رَة ٍ ّبی  یهرؼدارـٌی عبلی، تلفبت ووتری داؼتٌد ٍلی تلفبت 

ّبی لبثو لجَل ٍ ؼیرلبثو لجَل ثَدُ  ریلی رَة ثیػ از هرؼداری

یلی ثیؽتر از ثمیِ اظ   ّبی ایي دٍ دظتِ رتعداد هرؼداریاظ   

راثىِ تلفبت ٍ ـبـلِ هرؼداری تب رٍظتب، ـبـلِ هرؼداری تب ًسدیه

( هجیي 3ّب از ّن )خدٍل تریي هرؼداری یب داهداری ٍ ًیس ـبـلِ ظبلي

ِ ظبلي )ثدٍى ـبـلِ ثّبی تهتفبٍت ربـی ًیع  اگرچِ هرؼداری

بت ووتری ّب تلفدلیو ٍخَد یه ظبلي( در همبیعِ ثب ظبیر هرؼداری

عٌَاى ؼبرؿ در ً ر گرـتِ ِ وؽی ثداؼتٌد  در ـَرتی وِ وة لَلِ

ّبی دظتی، ًیوِ عویك، عویك ؼَد، اًَاع هلتلؿ وة از لجیو وة چبُ

ؼَد  وة ّب هیٍ  تی لٌبت ٍ چؽوِ هَخت تلفبت ثیؽتر هرؼداری

ؼَد  وة هیساى ووتر هَخت اـسایػ تلفبت هیِ ؼدُ ًیس ثرریداری

تر ای هفبرؾ ربًَارّبی اًعبًی ـراّن ؼدُ ٍ ثْداؼتیوؽی ثرلَلِ

(  3اظ  )خدٍل 

 تحث    
هَرد ثب وو  835ریسی گَؼتی ظبل زراعی هَرد ثحث تعداد خَخِ

هیلیَى لىعِ )هعبدل  2/10هَرد ثب  468هیلیَى ثَد وِ  01/17خَخِ 

ّب( هٌدر ثِ هراخعِ درـد خَخِ 60ّب ٍ ریسیدرـد خَخِ 56

عٌَاى هَارد ِ داهپسؼىی ٍ اعالم رعبرت ؼدُ ٍ ث هددد ثِ دـتر

ؼدُ در اظٌبد ثیوِ ثرای   درـد تلفبت ثج ًدتلفبت در ً ر گرـتِ ؼد

 درـد ٍ تلفبت ربم وى 4/31ّبی ثب مرًٍدُ رعبرت هعبدل هرؼداری

رٍزگی وِ هؽوَل  48ّب )ثب ا تعبة تلفبت ّفتِ اٍل ٍ تلفبت ثعد از 

درـد ثَد  ثب در ً ر گرـتي هرؼداری 1/46هعبدل  ،ؼًَد(ثیوِ ًوی

ّبی ؼیر درگیر تلفبت ٍ ثب ـرق ایٌىِ  داوثر تلفبت هٌ َرؼدُ ٍ 

درـد ثبؼد )ثب رًٍد رٍ ثِ اـسایػ  7ّب ثراثر  ؼیرهؽوَل ثیوِ ثرای وى

رٍزگی وِ ّوراُ ثب ؼبرؿ وعَرات  48از اثتدای ّفتِ دٍم تب مبیبى 

رٍد(، تلفبت وبر هیِ اه  ثعٌَاى هجٌبی هحبظجِ هجلػ ؼرِ هدیریتی ث

ؼَد ٍ اگر تفبٍت درـد هی 7/27وو هرؼداراى لیع  ثیوِ ثراثر 

ّبی ریسیگرـتِ ؼَد ٍ خَخِ لیع  ثیوِ ثب لیع  داهپسؼىی در ً ر

ّب ّب ٍ خَخِریسیالبـی لیع  داهپسؼىی ثِ لیع  ولی خَخِ

 9/23اـسٍدُ ؼَد، درـد تلفبت تدویعی در ظبل هَرد هىبلعِ ثراثر 

 درـد ثَدُ اظ   

ه یب یدرگیر،  یّبظَزی، تمریجبً توبم هرؼداریخس دٍ هَرد وتػِ ث

ّبی گَؼتی  اًد  خَخِ وردُّبی عفًَی را تدرثِ ترویجی از ثیوبری

هدت هحدٍد ًگْداری ِ ّبی ظیوبًی ٍ ثّبی هحفَي ٍ وؿدر ظبلي

ؼًَد  در ؼًَد ٍ دظترظی ثِ ربن ًدارًد ٍ لها ثِ اًگو هجتال ًویهی

 ،ای ٍ هروَةٍیصُ در وؽَرّبی  برُِ ؼرایه مرٍرغ هرتعی ث

ّب، ولَدگی ثِ اًَاع اًگو دارلی ٍ لعو  عودُ تلفبت هبویبى

ّبی  ولَدگیِ وَر هعوَل ثّب  در هرؼداری  (5)ربرخی اظ  

ّبی هتبثَلیىی در ا توبالً ثیوبرید  ًؼَهَخت تلفبت هی هیىرٍثی

ّب تلفبت را عٌَاى عبهو هىوو در وٌبر ثیوبریِ اًتْبی دٍرُ مرٍرغ ث

ّبی عفًَی اظ   در د ٍلی دلیو اـلی تلفبت، ثیوبریٌدّاـسایػ هی

ّبی ترتیت ثیوبریِ در ایراى ث 1384یه ثررظی هتعلك ثِ ظبل 

(، ولیCRD) ثیوبری هسهي تٌفعیگبهجَرٍ، ثرًٍؽی  عفًَی، 

ّبی عٌَاى ثرتریي عَاهو تَظعِ تلفبت گلِِ ثبظیلَز ٍ وًفلَوًسا ث

ّبی وبرؼٌبض   داهپسؼه(2)ؼدُ اظ   یگَؼتی ظراظر ایراى هعرـ

ـٌدٍق ثیوِ اظتبى تٌْب چْبر ثیوبری هْن ٍیرٍظی )ًیَوبظو، 

ّب عٌَاى عبهو هري ٍ هیر گلِِ َوًسا ٍ گبهجَرٍ( را ثثرًٍؽی ، وًفل

وى، تعییي تیتر ایي ثیوبری یٍ ویف یگسارغ وردُ ٍ ثرای ثررظی وو

ؼَد  در ـَرت اخجبری اًدبم هیِ ّب ثلفَؾ ًیَوبظو ٍ وًفلَاًسا ث

ّب ثررظی  بلر، ًَع وة ؼرة اثر لبثو تَخْی ثر تلفبت هرؼداری

ؼدُ ثَد  یوؽی ٍ وة رریداروة لَلِترتیت ِ داؼ   ثْتریي وة ث

عویك ٍ ًیس لٌبت ٍ چؽوِ ّبی دظتی، عویك ٍ ًیوِوة اًَاع چبُ

ّبی از ًَع هدـَعی دارد ٍ دارای ولَدگی اظ  ٍ ا توبالً ولَدگی

ًَثِ رَد یه عبهو هْن ِ ث وِ وٌدّب را درگیر هیدر ظٌیي اٍلیِ هرغ

هحك ؼرٍع ِ (  ث12) ّبی عفًَی در ظٌیي اٍلیِ اظ تَظعِ ثیوبری

ّب ثب ته گلِؼَد  هٌحٌی تلفبت تهدرگیری گلِ، هداٍا وؼبز هی

داهٌِ ـعَدی در اثتدا ٍ وی وردى ًمىِ اٍج تلفبت ٍ ظپط وبّػ 

ّبی تدریدی اظ  وِ ؼجبّ  زیبدی ثب الگَی تلفبت ًبؼی از ثیوبری

ّبی هتبثَلیىی هثو وظی  تبثع هدیری  عفًَی دارد  تلفبت ثیوبری

ؼَد ٍ در ـَرت وؼبز ثب ریتن ظ  ٍ در اٍارر دٍرُ هؽبّدُ هیا

ّب اظ   ثعتِ ثِ ٍلعی  دلیو چبلی خَخِِ ث وِبثد یثبث  اـسایػ هی

ثْداؼتی ٍ ایوٌی گلِ، ؼدت درگیری، ًَع ٍ ظَیِ عبهو ثیوبری، 

ولجی عَاهو ثبوتریبیی ٍ عَاهو میعیدُ دیگر، ًمىِ اٍج، ـرـ 
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رّبیی گلِ از ؼر ثیوبری هتفبٍت اظ  ٍ ؼدت ٍ وَل دٍرُ هداٍا ٍ 

گیرد ٍ ثیوبری ـَرت ثبث  تلفبتی هیِ مط از وى ًیس تب مبیبى دٍرُ ث

ّب در تلفبت خَخِ ،وید  در وؽَرّبی ـٌعتیـَرت هسهي در هیِ ث

ظىحی هٌىمی اظ  ٍ در وٌبر یه ثرًبهِ هٌبظت ٍاوعیٌبظیَى، 

ٍ ؼبئجِ  (3)وٌد درـد تدبٍز ًوی 8تب  6تلفبت وو دٍرُ از هرز 

عفًَی ٍخَد ًدارد  از دیدگبُ هرؼدارّب ٍ درگیری گلِ ثب ثیوبری

دٌّدگبى  یَاًبت زًدُ، ظَْر ثیوبری عفًَی در گلِ ظبیر مرٍرغ

ثردار اظ  ٍ ّبی گَؼتی، ًبهٌبظت ٍ ّسیٌٍِیصُ خَخِِ دام ٍ ویَر ث

ّب ثبید ـبرغ از درگیر ؼدى گلِ  ّبی تَلیدی مرٍرغ وىدٍرُ اظبظبً

ثب ثیوبری اداهِ یبثد  تلفبت ثبال در وؽَرّبی در  بل تَظعِ هثو 

 ؼَد ٍلی عبهو ثیوبری وىٍ دیگر وؽَرّب ًیس دیدُ هی (13)مبوعتبى 

ًیع  اگرچِ در ثرری وؽَرّب هثو ًیدریِ تلفبت ّب از ًَع عفًَی 

ّبی گَؼتی ثبال اظ  ٍ در ّبی عفًَی در گلِیًبؼی از ثیوبر

  چِ (9)درـد هیرظد  47ّبی هٌبوك رٍظتبیی وى ثِ هرز هرؼداری

ّبی ظبزگبر ظَیِثعب الزم اظ  در ـَرت ًیبز ٍ در ظىح هلی از 

ّبی اخداد ٍ هبدر تح  وٌترل ّب در گلِاظتفبدُ ؼَد ٍ ویفی  خَخِ

لرار گیرد ٍ در ـَرت هؽبّدُ لعؿ خدی ثِ خبیگسیي وردى گلِ

در هیبى عَاهو ًتبیح ایي ثررظی ًؽبى داد وِ ّبی هبدری الدام ؼَد  

 هٌجع وة هرؼداری ٍ ویفی  ـٌی ظبلي خسٍـفو ظبل،   هَرد ثررظی،   

ثبؼٌد  ثدیْی اظ  وِ عَاهو ثعیبری ثر  عَاهو هؤثر ثر تلفبت هی

در ـَرت اظتفبدُ از ّب ًمػ دارًد ٍلی  تَلید ٍ تلفبت ظبلي

ثِ ّبی اظتبى در یه هىبلعِ چٌدـفلی، ریسیاوالعبت خبهع خَخِ

ّب ثر ثرٍز ثیوبری در هتؽیرّبی عبم ٍ ربؾ هرؼداریً ر هی رظد 

عٌَاى ِ ّب ث تَاى از وىفبت هؤثر ثَدُ ٍ هیّب ٍ ـراٍاًی ثرٍز تلگلِ

ثررظی ثیٌی تلفبت ٍ اـال بت هتٌبظت ثب وى اظتفبدُ ورد  هعیبر میػ

تر از لجیو  ّب، هعتلسم اظتفبدُ از اوالعبت وبهو خبهع تلفبت هرؼداری

ّبی هحیىی، رعبی  ؼرایه ثْداؼتی تَظه هرؼداراى، ولَدگی

لرًىیٌِ ٍ ظبیر الداهبت اهٌی   ّب ٍ ٍاوعیٌبظیَى،ًبوبروهدی ٍاوعي

  ایي گًَِ هىبلعبت، در وٌبر اوالعبت وهبری ثِ ثررظیاظ  زیعتی

 ّبی هیداًی ٍ  تی وزهبیؽی ًیبز دارًد  

 هٌاتع    

بر، ُ  ٍارظتِ همدم ٍ م  راشُ  یعسیسزادُ، م، غ  ولیدری، ج  رزم -1

ّبی گَؼتی هؽوَل   هیساى تلفبت ٍ عَاهو هؤثر ثر وى در گل1392ِ

مردار  ؼراه  ثیوِ در ؼْرظتبى هؽْد  مصٍّػ ٍ ظبزًدگی 

   49تب  44، ـفحبت 99)ًؽریِ داهپسؼىی(، ؼوبرُ 
2-Bashashati, M., P.H. Khoshkhoo, A. Bahonar, 

A. Kazemi and F. Sabouri. 2010. Poultry 

diseases in Iran: An epidemiological study on 

different causes of mortality in broilers. 

International Journal of Veterinary Research, 

4:177-182. 

3- Brigden, J.L. and C. Riddell. 1975. A Survey of 

mortality in four broiler flocks in western 

Canada. Can. Vet. J., 16:194-200. 

4- Heier, B.T., H.R. Hoqasen and J. Jarp. 2002. 

Factors associated with mortality in Norwegian 

broiler flocks. Prev. Vet. Med., 53:147-158. 

5- Islam, A., Trisha, M. Das and M.R. Amin. 

2009. Retrospective study of some poultry 

diseases at Gaibandha district in Bangladesh. 

Bangl. J. Vet. Med., 7:239-247. 

6- Julian, R.J. 2005. Production and growth 

related disorders and other metabolic diseases of 

poultry – A review. The Veterinary Journal, 

169:350-369. 

7- Lilly, K.G.S., L.K. Shires, B.N. West, K.R. 

Beaman, S.A. Loop, P.J. Turk, G.K. Bissonnette 

and J.S. Moritz. 2011. Strategies to improve 

performance and reduce pre-slaughter 

Salmonella in organic broilers. J. Appl. Poult. 

Res., 20:313-321. 

8- NCC. 2012. US broiler performance. National 

Chicken Council, June 21, 2012. 

9- Onemolease, E.A. and E.E. Ikheloa. 2005. 

Production constraints and mortality rate in 

poultry farms in Esan West LGA of Edo State, 

Nigeria. International Journal of Agriculture and 

Rural Development, 6:136-141. 

10- Tabler, G.T., I.L. Berry and A.M. Mendenhall. 

2004. Mortality patterns associated with 

commercial broiler production. Avian Advice, 

6:1-3. 

11- Tabler, G.T., I.L. Berry, H. Xin and T.L. 

Barton. 2002. Spatial distribution of death losses 

in broiler flocks. J. Appl. Poult. Res., 11:388-

396. 

12- Tandon, B. 2008. Early chick mortality. 

Vetcare, 10:1-3. 

13- Zahir-ud-Din, M.F., F.R. Durrani, N. Chand 

and J. Ahmed. 2001. Status of broilers produced 

in Swat, Pakistan. Livestock Research for Rural 

Development, 13:3-8. 

58




