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   چكيده 
ليمي، مرغان مرواريد در شرايط روستائي استان آذربايجان شرقي طرحي در سطح روستاهاي استان با انتخاب سه منطقه مختلف اقبررسي به منظور 

پس از پانزده روز پرورش جوجه ها در شرايط يكسان به هر پرورش . از هر منطقه چهار روستا و از هر روستا چهار پرورش دهنده صورت گرفت
در طول مدت اجراي طرح هر پانزده روز يكبار با مراجعه به روستاهاي مورد نظر نسبت به بررسي صفات . دهنده سي قطعه جوجه توزيع گرديد

ضمنا نسبت به ثبت تغييرات درجه حرارت ، رطوبت محيط و . يش وزن، سن بلوغ جنسي، تعداد تخم توليدي، وزن تخم، تلفات، اقدام گرديدافزا
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري نشان دادكه بين افزايش وزن مرغان مرواريد در . ميزان بارندگي هاي منطقه در دوره تخمگذاري اقدام گرديد

گرم بيشترين  24/1344بطوريكه ميانگين وزن مرغان مرواريد در منطقه جلفا با . ته هاي مختلف پرورش، تفاوت معني داري وجود داردطي هف
 05/0(وزن تخم مرغان مرواريد در هفته هاي مختلف پرورشي در منطقه جلفا باالترين و منطقه كليبر در پايين ترين ميزان بود. >P) 05/0(بود

(P<. در هفته هاي دوم تا ششم، مرغان مرواريد منطقه جلفا و كليبر داراي باالترين تعداد بودند ولي در منطقه هشترود ميزان  تعداد تخم از نظر
در نهايت چنين . از نظر درصد تلفات، تنها در منطقه هشترود در هفته سوم داراي تفاوت معني داري بود .>P) 05/0(تخم كمتر از ديگر مناطق بود

 مي شود كه تغييرات اكولوژيكي در منطقه كليبر نسبت به ساير مناطق از نظر ميزان بارندگي ساليانه و آب و هوا و دماي مورد نياز، شرايط نتيجه
  .مطلوب تري را براي پرورش مرغ مرواريد دارا مي باشد

  پرورش روستائي بومي، ،مناطق اقليميمرغان مرواريد،  :كليدي گانواژ

  
   مقدمه    

  كشورها توليدات  در اين .باشد مي    توسعه درحال  كشورهاي  انساني  در جوامع    معضالت  ترين از عمده  حيواني  پروتئين  ود منابعكمب
  رفع  جهت  عملي  از راهكارهاي ، يكيFAO) (  و خواربار جهاني  كشاورزي  ازمانس. ندارد  تقاضا ، مطابقت  ميزان با  حيواني  پروتئين

  توصيه  ، و غير متداول  وحشي  هاي ساير گونه  و شناسايي  جديد پروتئيني  منابع  يافتنرا    حيواني  پروتئين  توليدات  و افزايش  مشكل  اين
  احساسشديداً  ،دارند  ضعيف  هاي دشوار و مديريت  شرايط  به  نسبت  بيشتري  تحمل  كه  نژادهايي  شناسايي  نياز به  بنابراين). 1( كند مي
در  .باشد مي  و مديريتي  محيطي  دشوار و نامناسب  شرايط  تحمل قادر به  خوبي  به  كه  بوده  منابع  از اين  مرواريد يكي  مرغ .شود مي

  مطبوع و  طعم  بسيار خوش  پائين  در سنينمرواريد   مرغ  گوشت.  است  افزايش  در حال مرواريد  مرغ  پرورش  اخير تقاضا براي  سالهاي
بعد از  مرواريد  مرغ  الشة ، انرژي  ميزان  از لحاظ .باشد مي  قرقاول و  بلدرچين  ، كبك با  مقايسه  قابل  پرنده  اين  گوشت  بنابراين.باشد  مي

). 3،  2(باشد  مي  گرم 100هر   ازايانرژي به   كيلو كالري 134  و داراي  است  داده  خود اختصاص  به رادوم   مقام  بوقلمون  گوشت
از   معمولي  مرغان با تخم  مرواريد در مقايسه  مرغان  تخم ).3(  است  ضروري  چرب  اسيدهاي  و حاوي  فاقد چربيمرواريد   مرغ  گوشت
  يزانم .باشد بيشتر از ساير طيور مي مرواريد  مرغ  در گوشت  باشد  فسفر و كلسيم برخوردار مي Eو  A ، 2B  ويتامين  باالي  ميزان

 .)4( باشد مي  ميزان  در كمترينمرواريد   مرغتخم   در زردة  كلسترول
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  مواد و روش ها

    .گرديد  و ثبت  گيري ها اندازه جوجه  انفرادي  وزن  يكبار ميزان  هر دو هفته:  وزن  افزايش - 1
 و هشد   برداري  در هر روز يادداشت  شده  آوري جمع  تخم  عداد كلدا تابت  جنسي  بلوغ  سن  تعيين  براي:  جنسي  بلوغ  سن -  2
  .شد   تعيين  گله  آن  براي  جنسي  بلوغ  سن  روز بعنوان  رسيد ، آن % 5  به  گله  توليد تخم  كه     روزي اولين

  تعداد تخم توليدي براي هر مرغ در هر روز براي  هر روستايي محاسبه گرديد: تعداد تخم - 3
از   بااستفاده  گرم  يك  دقت  اب  در هر گله  توليد شده  روزانه  تخم  ،تعداد كل  تخم  وزن  صفت  گيري  اندازه  ايبر:  تخم  وزن -  4

  .گرديد  ثبت  تخم  و وزن  اندازه گيري             ترازو
  .گرديد  محاسبه  تلفاتدرصد   و در نهايت  ثبت  روزانه  صورت  ها به جوجه  درصد تلفات  تعيين  براي : درصد تلفات - 5

  قرار گرفت و تحليل  مورد تجزيه  كامالً تصادفي  پايهبا طرح   اي آشيانه  آزمايشي  طرح  براساس  تحقيق  از اين  حاصل  خام  نتايج
   .گرديد  استفاده  يكوشاپيرو  ها از آزمون داده  بودن  نرمال  تست  آزمون  براي

  
  بحث و نتايج

  جلفا ، كليبر وهشترود را نشان  منطقه  مرواريد در سه  مرغان  وزن  افزايش  ميانگين  مقايسه)  3-1 ( جدول: مرواريد  مرغان  وزن  افزايش
 وجود دارد  شهرستان  سه  در بين وزن  افزايش  از لحاظ  متفاوتي  نتايج هفته هاي مختلفدر . پيداست  جدول  از اين  كه  چنان دهد مي

)01/0(P<. جلفا ازلحاظ  به  نسبت  باالتري  رتبه  كليبر و هشترود داراي  شهرستانهاي ، و ششم پنجم ، سوم ،اول  در هفته  كه  بطوري  
  به  نسبت  باالتري  مدت  افزايش  ميانگين  جلفا داراي  شهرستان  و نهم  ، هشتم  و چهارم  دوم  هاي در هفته  برعكس .باشند مي  وزن  افزايش

 .باشد ر ميديگ  شهرستانهاي

  )برحسب گرم( مقايسه ميانگين افزايش وزن مرغان مرواريد در مناطق استان) 3-1(جدول          
  شهرستان                    

  هفته
  هشترود  كليبر جلفا

  b88/35 b02/35  a87/42  صفر
  A03/65 b01/55  b44/53  روز 15

  b62/55 a31/66  a40/61  سوم
  a94/99 b49/70  b34/77  چهارم
  c92/80 a06/119  b69/105  پنجم
  b79/127 a89/160  b78/125  ششم
  b92/108 a24./144  a04/151  هفتم
  a40/130 b14/130  b30/92  هشتم
  a22/148 b37/103  b95/112  نهم
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 جلفا، كليبر،(  شرقي  نآذربايجا  استان  منطقة  مرواريد در سه  مرغان  تخم  وزن  ، ميانگين)  3- 2(  جدول  به  باتوجه: تخم  وزن
  جلفا باالترين  شهرستان  شد كه  ، مشاهده تخم  وزن  گيري اندازه  مختلف  هاي در هفته. يكديگر داشتند با  داري  معني  تفاوت) هشترود
  .ودكليبر ب  شهرستان  به  متعلق  تخم  وزن  ميزان  ترين  بود و پائين  داده  خود اختصاص  را به  تخم  وزن  ميزان

  
 (g)  شرقي  آذربايجان  استان  شهرستان  مرواريد در سه  مرغان  تخم  وزن  يانگينقايسه مم)  3-2 (  جدول

   هفتم   ششم   پنجم چهارم سوم دوم  اول   منطقه 
  جلفا
  كليبر
  هشترود

a 18/40 
c 00/35  
b 08/38  

a50/41 
b 03/40  
c 59/38  

a45/40 
a 63/39  
b78/37  

a54/41 
b 92/38  
b 86/38  

a 19/41  
a 89/37  
a 63/41  

a 18/41  
b22/39  
ab22/40  

a 27/40  
c73/36  
b55/38  

جلفا،   شهرستانهاي  داد كه  نشان )3-3( جدول  طبق  شهرستان  سه  مرواريد در بين  مرغان  تخم تعداد  ميانگين  مقايسة   : تعداد تخم
  .بودند  داده  خود اختصاص  را به  توليد تخم  ميزان  بيشترين  ترتيب  كليبر و هشترود به

  
   مختلف  در ماههاي  استان  منطقه  مرواريد در سه  مرغان  تخم  ميانگين  مقايسة)  3- 3(  جدول

   ششم   پنجم چهارم سوم دوم   طقه من
  جلفا
  كليبر
  هشترود

a66/4 
b 97/2  
b 16/3  

a60/4 
b 73/3  
c 41/2  

a23/4 
b 37/2  
c 92/1  

a 65/4  
b 38/2  
c 02/2  

a 16/4  
b 80/1  

 -  
CV (%) 27/34 23/32 62/36 05/29  27/44  

  
  مرغان  جوجه  تلفات  بين  تفاوت  سوم  دو هفته  تنها در سن  كه مي شود  مشاهده نتايج  به  باتوجه :)  طبيعي  مرگ(  درصد تلفات

، در دو چنينهم . است  درصد رسيده 4ه ب  هفته  در اين  در هشترود تلفات  كه  يبطور  .)>05/0p( دار است  معني  منطقه مرواريد در
را   سن  در اين  تلفات  هشترود بيشترين  منطقه  كه يطور  به. دار بود  معني  مختلف  در مناطق  تلفات  بين  نيز، تفاوت  هجدهم  هفتة

  )>05/0p(داشت
  

  نتيجه گيري كلي
  .مي باشد) ارسباران( كليبرمرطوب  ه جنگلي ومهمترين منطقه پرورش مرغان مرواريد در استان منطق 
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Abstract  

An experiment was  conducted to determine  the Guinea fowls production ability in the rural 
condition of East.Azarbaijan province. This experiment was carried out with the selection of 
three different climatic areas of East. Azarbaijan. Four villages from each area and three 
producers (Villagers) from each village. After two weeks uniform production of keets, 20 keets 
distributed to producers (villagers). During the production period, researcher with referring to 
villages, per 15 days, recorded weekly gain, sexual puberty  age, ovulation cycle, number, and 
Index of eggs, brooding time and duration, mortality and its causes. In addition, The temperature, 
humidity and rainfall rates in production period was recorded. The produced eggs was 
transferred to incubutor for determine of fertility and hatchability percents.,Analysed resulted 
indicated that there is a significant differences between gain of guinea fowls in various 
production weeks(p<0.05). In various weeks, The egg weight of Djolfa area was the most and 
kaleybar was the lowest(p<0.05) .During vasing weeks, jolfa region and kalibr had higher than 
egg Numbers respectivly. But Hashtrood regian had lower than egg numbers between other 
regions(p<0.05). Abot mortality we couldn’t to see any significant effect between studies 
regions. Their were not any significant effect about egg index and fertility percentage and 
hachability between our studied regions. At the conculsion, we suggested that kalibar region was 
very good region for Guiena fowl rasing in East Azarbyjan province, becaue this region have 
good climate and pastutes. Also we propose that to perform other project for to find extra 
information about Guin fowl optimal rasing conditions. 

Key words: Guinea fowl, climatic area, native, breeding and Rural 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

 

 


