
 
 

تاثیر طٌل رًشنایی پس از پیک تٌلیذ بر درصذ تٌلیذ تخم مرغ ً درصذ 

 F15تخم مرغ ىاي قابل جٌجو كشي در مرغ مادر گٌشتی نژاد ىٌبارد 
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 چکیذه:

ايه آسمايش جٍت بزرسی اثزات طُل رَشىايی پس اس پیک تُلیذ بز تُلیذ 

اوجاا  شاذ   F15َ َيژگی ٌای تخم مزغ در مزغ مادر گُشتی وژاد ٌُبارد 

 5255ساله پزَرش استفادي شذ، کً در ٌز ساله حاذَد  4در ايه تحقیق اس 

قطعً مزغ مادر گُشتي مُجُد بُد  در ايه آسمايش بزاي آوالیش دادي ٌا 

استفادي شذ، كً در آن اثزات دَ  GLM اس رَش مذل ٌای خطی تعمیم يافتً 

ُرد بزرسای قازار ساعت( در چٍار ساله م 16َ  14تیمار ساعات رَشىايی )

( پس اس پیاک تُلیاذ 55تا  35ٌفتً )ٌفتً ٌاي  21گزفت  آسمايش در طُل 

( اوجاا  گزفات، کاً در آن اثاز متایزٌااي رَشاىايي، ٌفتاً، 22)ٌفتً 

رَشىايي در ٌفتً، رَس )ٌفتً( َ ساله بز درصذ تُلیذ، درصذ تخم مزغ 

ی يه تحق تايج ا فت  و قزار گز یزی  وذاسي گ شی ا جً ک بل جُ شان ٌای قا ق و

 > 51/5داد كً اثزات رَشىايي بز درصذ تُلیذ تخم مازغ معىاي دار شاذ )

P سااعت رَشاىايي شاذ،  16(، َ باعث افشايش تُلیذ تخام در سااله ٌااي

ٌمچىیه ايه افشايش بز درصذ تخم مزغ ٌاي قابل جُجً كشي بي معىي شذ 

(51/5 > Pاثز ٌفتً بز درصذ تخم مزغ ٌاي قابل جُجً كشي معىاي دا   ) ر

(، كً يك رَواذ طبیعاي را طاي كازدي اسات  ٌمچىایه اثاز P > 51/5شذ )

ٌاي  مزغ  خم  صذ ت بز  در مزغ َ  خم  یذ ت صذ تُل بز در تً  شىايي در ٌف رَ

(، َ وشان داد پايذاري تُلیذ در P > 51/5قابل جُجً كشي معىي دار شذ )

ٌفتً بً طُر معىي داري بیشاتز اس سااله  21ساعتً در ايه  16ساله ٌاي 

ساعت رَشىايي بُد  اس ايه وتاايج ماي تاُان وتیجاً گزفات كاً  14ٌاي 

ساعت پس اس پیاك تُلیاذ در مازغ ٌااي  2افشايش طُل رَشىايي بً میشان 

مادر گُشتي مي تُاوذ تاثیز اوذكي در افشايش تُلیذ تخم مزغ َ تاثیز 

 معىي داري بز بٍبُد پايذاري تُلیذ بگذارد 

 

تخم مزغ، تخم مزغ ٌاي قابل جُجً اثز رَشىايي، تُلیذ  كلمات كلیذي:

 كشي، پیک تُلیذ، اثز رَشىايي در ٌفتً 

 
 


