
 

-می  مخهلی  اسیه  ای  ایرا    تعیین کننده در سود دهی    ایازده عامل تخم مرغ اندازه

گاه  تخیم میرغ هیاز ایدر  در ا  و یر میرار می  گیرنید   گیاه  تخیم میرغ هیاز  .اااد

 .میکنندمیمر ااالترز پیدا  کوچک

تعییداد   سییا د تخییم مییرغ از یییسا  م میی  اسییر کیی  در انهخییار   اییی   نیی اد در مییرغ 

تخمگیاار میورد تو ی  میرار می  گییردر تیاحیرا  منیی  ماننید تاا ی  ر دمیار تیراکم گلی ر 

ر انا     غیره در سیا د تخیم میرغ تو ییدز تیاحیر اسیدا   دارد کی  می  تیوا  از  ر ی  

 مد ر ر تنر تاحیر مرار گیرد.

هید  ا ین اسیر کی   ت یی  گرد یده ایدهHendrixر ا ن او هن علم  ک  توسی  ایرکر د

 اما ارائ  اود.ا  عات  را ع ا  مد ر ر اندازه تخم مرغ ها اسه  ا  نیاز 

 عوامل  ک  ر ز اندازه ز تخم مرغ تاحیر م  گاارند

 پر رش

این مطلب درستی است  هتا ااتهای  خ  متغ متوی گ گیایتی ؛تاخ باط ار قتا  منتتسسغ گ اایننتت ی  تا 

اااد موی ؛تا داردط امتا اتدا؛ه لا تک ا  تا گ منتت هخ در دست  است  هتا ادتاا متی د؛ته متی  تداا  تا 

 اگههارخط ااهای  گ گیایی ؛اخ  مغ موی ؛ا را ه تول هود. مهیوی  اوایطِ پوگرش گ

  ز  مرغ در هنگام پر رش   نگ دارز

گ اتتد  ایوچتتا هتتا گیا متتویط  متت  یدامتتک متتهیویتی ینتتتود  اخ ایستتو یمتتاا رگاتت ایی گ  امداتتی 

 غسسو داردط اما  ایه  ا  اطو داات  هتا رمیتغ یت ایی گ  غ یتا ی ستوخ است  اتد  ام تاد  مهتغ گ چس ی 

 ؛فتتا  7 تا  5رگاته راته در ا تتهاخ موحلتا اگل پتوگرش    تا  ستاای .در دگر  پوگرش متی  ااته حسا ی

ستای گ هتار بت ر پتوگ وسن گ ااتومخ در ایتن دگر   اس   ا امتدخ هتا  ایته یفت  لا ک  امک نسار مهغ گ 

اومتتدل  غ یتتا م استتب یتتا ؛ تتاا رمیتتغ یتت ایی در یمتتو  خ مهتتغ  تتوین یدامتتک طقستتا   تتهخ متتی اتتدد. 



یتا   سدتتو یتن یمس تا گ  تواخ اطا در ا ؛فتگتی متی ستاید 7امتی 5هاربمهط مویتی ستامغ گ م استب در 

 ؛فتگی مواب ا اومایسه . 5ا تساص داد  اه   ا  Hendrix ا  دمتن اوه  می  دااسه 

 16 ا تا خ دیگوخ ها حائز ا؛ ست  است ط  ولتوارخ اتوایط ی نتاا گ مت یغ  تواخ   تامی پواته  ؛تا  تا

 ضتی ای ؛فتگی اس . این امتو ستقب متی اتدد هتا   تامی متوی ؛تا  تاید؛ی ی نتاای دااتتا  اات ه گ  

 گ ا تتا اخ هتا در ااتهتاخ ایتن  متا اتایاا  هتو های  خ الیم  متغ متوی  دمسته ا   تهبا ؛ا  ارج ای اا

  تا  ستاا گا تگ ایتو پواته  اخ  متغ  لقتک ای ااتزایا ااتهای  است . اس ط ه تول ااهای  خ  متغ متوی ؛تا

ستم  متی اتدد گ  ایته  مویی  ا ااهای  خ  زرگ  و ای حه دممدا   دمسته ه تهط هتار  تواخ متهیوی  ااتهای 

  لقک ای  دمسه سایز یسو دممدا  مهیوی  اه  گ در ؛ اا حه ه تول ادد .

 تاا  

 مت   تارسو  غ یتا است . پتوگ وسن  متغ متوی ؛تا در اگمتسن دگر  خ  دمستهمی  داا یف  هتا ااتهای  خ  

  Linolenic Acid  م تتک   گ چو تتی ؛تتاMethionine  اتتامک بمس تتد استتسه؛اخ  تتوگرخ م تتک ؛تتاخ  تتام

 . می  اا ه یداملی ؛نت ه   سسن ه  ه  گ  ارسوی ار در ااهای  خ  مغ موی ؛ا

ستتسه؛ا را در دگر  خ راتته گ ستتش  هتتا؛ا با ؛تتا استتک استتتفاد  خ لا تتک  دبتتا ای بمس د؛ تتسن امتتو دم

 پ  ای رسسها  ا ااهای  خ دممدا   مغ مویط  دبسا می ه ه.

 تتا طتتدر لا تتک ماحیتتا اخ  ؛تتغ متتی  دااتته ااتت  هتتا یتت  گیتته  خ ستتق  در اس تتا اتتب ایتته  دبتتا د

 خ  مغ موی ؛ا را اازایا د؛ه.اهای ا

 دما

دمتاخ ممسطتی  تا  در صتدر ی هتا. است  داتدار غ متوی ؛تا در دما؛تاخ  تاال هتارخخ  ممهیوی  ااهای 

 .موی ؛ا رگ  ا ها؛ا می رگد خ  مغااهای  دربا اازایا یا ه 27 االخ 

ستتقب هتتا؛ا  دمستته گ  هتتو  گرخ  یسویتتادخ  ؛ چ تتسن ادستتااا    تتا طتتدر هلتتی دمتتاخ  تته گ اام استتب

 اه  گ هسفس  پدستا یا لدو  مغ موی را ؛غ   زل می د؛ه.

 

 



 ارنام  ز ر انا  

 تتارسو اازایدتتی رگخ ااتتهای  خ  متتغ متتوی ؛تتا دارد.  تتا   تتواخ رگاتت ایی گ  تتاری ییتت   واامتتا خ متت یغ 

متتغ متتوی ؛تتاخ  دمستتهخ را ااتتزایا گیا   اخ یمتتاای هد تتا  رگاتت ایی گ  امداتتیچو تتا ؛تتی تتداا م تتال 

 داد  گ بامب ای جاس  ها رگا ایی طدالای مه  ؛غ اروخ مدا ا دارد.

متا؛گی پستاد  اتددط پواته  ؛تا دچتار  18 تا  Cornell ایته  دبتا داات  ایتو یت   واامتا خ رگات ایی 

 م فی در ااهای  گ  اید؛ی  مغ موی ؛ا پهیهار می ادد. لدی یگدرس اه  گ در اتسجا  ارسوخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Egg size too bigتخم مرغ اا سا د ادر ر 

 Main Reasonد یل ایل ر  Sub Reasonدال ل فرع ر 

 Feed amount too highمسهار گ ه س  ییاد ی ا، 

 Energy content too highسطدح ااومخ  سلی  اال، 

 Linolic acide content too highمس دموس  اسسه  اال در بسو ، 

 Amino acids (Methionine) too highبمس داسسه؛اخ  اال  متسداسن ، 

 Protein content too highسطدح  اال پوگ وسن، 

 House temperature too lowپایسن ممک اگا دارخ، دماخ 

  

Overfeeding 

 غااز ایش از حد

 

 

 گیا ییاد پواه  در ااتهاخ دگر  استواح  گ ا تهاخ  مغ ی ارخ، 

too high body weight at end of rearing period and begin of 
laying period 

  وااما اام اسب ی ایی،

 Inadequate feed programme 

Body weight too high 

  ز  ایش از حد پرنده

 هغ در ااتهاخ دگر  استواح ، گیا 

Body weight too low at end of the rearing period 
دیو الهام هودا  ا ای ال  موی ا  رگا ایی پواه  در ااتهاخ دگر  ر ه گ ا تهاخ 

 رخ،  م گ ا

Light stimulation at end of rearing period and begin of laying 
period too late 

  ارسوا  اسلی  ا  سدص در ممک ؛اخ سو  ای، 

season influences (especially in open houses) 

Onset of lay too late 
 ار ع د ر د ره ز تو ید

 Bad rearing conditionsاوایط  ه دگر  پوگرش گ استواح ، 

 Inadequate selectionااتمار گ دستا   هخ ااتقا ، 

 ، سسنتغ ااتقا  گ یلط  دییع ی ا

Bad feed distribution system in rearing period 

Poor uniformity 
 پا ین کنواخه  

دماخ پایسن سقب ب ر ی اخ  سدتو گ در اتسجا سایز  مغ موی  زرگ  و می ادد، 

Low house temperature will increase feed intake and as a 
result a bigger size egg 

House temperature 

 دماز منل پر رش

 

دد. اما  ایه  دبا بسو    هخ صمسگ مداد ی ایی پواه  می  دااه م جو  ا ه تول ااهای  خ  مغ موی می ا

 داا  ای ال سمتگسوااا گ صواا  ودرخ می  دااه  دمسه را  م   ارسو لوار د؛ه.

 



 Egg size too smallتخم مرغ اا سا د کوچکر 

 Main Reasonد یل ایل ر  Sub Reasonدال ل فرع ر 

 Feed amount too low میدا  مصر  دا  کمهرر

 not enough feeding timesکم اود  زما  تاا  ر 

 No midnight snackعدم   ود  عده هاز میا  ابر 

 Energy content too lowپا ین اود  انرژز  یرهر 

 Linolic acide content too lowدر  یرهر  پا ین ینو ئیک اسید 

 Amino acids (Methionine))مهیونین(ر  پا ینآمینواسیدهاز 

too low 

 Protein content too lowپر تئینر  پا ینسطو  

 House temperature too highمنل نگ  دارزر  الاادماز 

Underfeeding 

 تاا   نامناسب   کم

 ارنام  غاا   اد در هنگام د ره راد   ااهداز تخم گاارز

Inadequate feed programme in rearing period and 
begin of laying period 

 poor weight controlر عدم کنهرل مناسب  ز  پرنده

Body weight too low 

  ز  پا ین پرنده

حضور ایش از حد نور مسهقیم خوراید در منل نگ  دارز ا  خصوص 

 در هنگام ار ع د ره تخم گاارز

Too much direct daylight in the houses at rearing 
period and begin of laying period 

ا  ا   سیل  ز نور در انه از د ره راد   ااهداز ار ع ا  تنر ک

 تخم گاارز )ز دتر از موعد(

Light stimulation at end of rearing period and begin of 
laying period too soon 

 عدم هماهنگ   ا ر ند سر ع تاییرا   زن  در انه از د ره پر رش

Body weight development at end of rearing period is 
going too fast 

Onset of lay too soon 
 تخم گاارزد ره ز  ز دار ع 

 poor rearing conditionsارا   اد در د ره پر رشر 

 نامناسب  ا مواد نامناسب غاا   ارنام  توز ع غاا  

Inadequate feed distribution or feed programme 

Poor uniformity 
 پا ین کنواخه  

 ارا   سخر؛ غااز کمهر؛ تخم مرغ کوچکهر

Too strong restriction → lower feed intake → lower 
egg weight 

 Bad water supply systemسیسهم اد آارسان ر 

Limited water intake 

 مند د ر   پا ین اود  مصر  آر



 season, Climate conditionsارا     تاییرا  دما   فصل ر 

 Overcrowdingدماز ایش از حدر 

 Poor ventilation ت و   نامناسبر

Temperature too high 

 منل پر رشااال دماز 

 

 

 

 


