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چکیده
اين آزمايش به منظور تاثير دما در دوره انکوباسيون بر ميزان جوجه درآوری مرغان مادر گوشتی انجام شد .آزمايش در
قالب طرح کامال تصادفی با  9تيمار 1 ،تکرار و تعداد  94313عدد تخم مرغ به ازای هر تيمار انجام شد .تيمارهای آزمايشی
شامل دما  34/4؛  34/3و  33درجه فارنها يت می باشد .نتايج نشان داد افزايش دما در دوران ستر سبب کاهش معنی داری
بر جوجه درآوری و جوجه درآوری واقعی و کاهش زمان هچ داشت بطوريکه تيمار  9کمترين ميزان جوجه درآوری را
داشت ( . )P<3/30افزايش دما سبب افزايش معنی داری در ميزان جوجه های قابل فروش و افت وزنی تخم مرغ
داشت(.)P<3/30
واژه های کلیدی:دما ،انکوباسيون ،جوجه درآوری و جوجه گوشتی

مقدمه
دما يکی از مهمترين بخش های دوره انکوباسيون می باشد درجه حرارت در مرحله ستر و هچر متفاوت است و به همين
دليل فرايند جوجه کشی با نظم خاصی انجام می شود .معموال دمای دستگاه انکوباتور به دوره آن بستگی دارد .مورتولو و
همکاران ( )2336گزارش کردند که افزايش دمای پوسته در دوره انکوباسيون در روزهای  42و  49جنينی اتفاق می افتد
که عموما به دليل افزايش متابوليسم جنين است .در چنين شريطی دمای داخلی تخم مرغ معموال  4/0درجه باالتر از دمای
ستر است .دمای ستر در جوجه کشی معموال بين  97/0تا  97/4درجه سانتيگراد بوده و جنين بيشترين رشد را در آن
خواهد داشت ،جوجه درآوری ممکن است حتی از حدود  90/3تا  13/0درجه سانتيگراد نيز اتفاق بيفتد (2و .)7دمای 94/4
سانتيگراد ستر باعث کاهش جوجه درآوری می شود ( .)9افزايش بيش از حد دمای جنين سبب کاهش جوجه درآوری می
شود ( .)2اقدام به کاهش درجه حرارت  43تا  44سانتيگراد روزگی جنينی به ميزان  4درجه سانتيگراد نمودند .کاهش
درجه حرارت پوسته تخم مرغ ناشی از درجه حرارت پائين انکوباسيون سبب کاهش افت وزنی شد ( .)7رطوبت دمای
م وجود در ماشين های جوجه کشی سبب تبخير آب ازتخم مرغ ها و تلفات جنين می شود از اين روتوجه به رطوبت
مناسب از اهميت بسياری برخوردار است .از طرفی کاهش رطوبت ماشينهای جوجه کشی منجر به افزايش تبخير و وسيع
تر شدن کيسه های هوايی داخل تخم می شود در نتيجه نوك جوجه زود تر به اطاقك هوا می رسد همچنين افزايش
رطوبت نيزمنجر به وسعت دير بهنگام کيسه هوا شده وجوجه در اين زمان قادر به تنفس نخواهند بود .رطوبت ماشينهای
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جوجه کشی به دمای آنها و سرعت تهويه بستگی دارد ( .) 4طی دوره جوجه کشی اکسيژن مورد نياز جنين توسط منافذ
موجود در پوس ته تخم مرغ تامين می شود ،دی اکسيد کربن نيز از همين منافذ خارج می گردد .ميزان اکسيژن مورد نياز
جهت رشد جنين حدود%24می باشد به ازای هر%4کاهش ميزان اکسيژن %0ميزان جوجه دهی کاهش می يابد ،همچنين
عدم خروج دی اکسيد کربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می شود .بنابر اين
هدف از انجام اين آزمايش بررسی اثر تغيير دما بر ميزان جوجه درآوری بود.
مواد و روشها
اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفی با  9تيمار و  9تکرار و تعداد  94313عدد تخم مرغ به ازای هر تيمار انجام شد.
تخم مرغ ها درون دستگاه ستر(جيمزوی مدل ميکروپی تی )433-به مدت  44روز قرار گرفتند و پس از پايان روز  44به
سينی های هچر منتقل می شدند .تيمارهای آزمايشی شامل ستر با دمای  34/3 ، 34/4و  33درجه فارنهايت بود .در
ابتدای دوره آزمايش ميزان  233عدد تخم مرغ را وزن گيری کرده و در روز  44آزمايش ميزان افت وزنی تخم مرغ از
طريق کسر وزن اوليه تخم مرغ از وزن  44روزگی تخم مرغ محاسبه شد .در روز  24جوجه کشی ،تعداد تخممرغ هايی که
تبديل به جوجه نشده بود ثبت شد جوجه نمیشد ثبت میشد و بعد با کم کردن تعداد تخممرغ جوجه نشده از تعداد کل،
ميزان تخم مرغ جوجه شده بدست آمد ..از تقسيم تعداد تخممرغ جوجه شده بر تعداد کل ،ضرب درصد ،درصد
جوجهدرآوری تخم مرغهای قابل ارسال به جوجه کشی بدست آمد.
تعداد تخم مرغ بی نطفه – تعداد تخم مرغ خوابانده شده در دستگاه = تعداد تخم مرغ بارور
تخم مرغ بارور  /تعداد جوجه = تعداد جوجه به ازای تخم مرغ بارور
تخم مرغ بارور  /کل جوجه توليد شده = هچ واقعی
در انتهای روز  24هچری ،تعداد جوجه های هر پن ثبت و سپس جوجه هايی که مشکالت بند ناف ،پا ،پر ،سر و چشم،
کيسه زرده ،فلجی و سبك وزن بنشان دادند بعنوان جوجه های درجه دو يا غير قابل فروش ثبت شدند .از تقسيم تعداد
جوجه های غير قابل فروش به تعداد کل جوجه ها ضرب در صد ،ميزان آنها محاسبه شد و از کسر تعداد جوجه های درجه
دو از کل جوجه ها ضرب در صد ميزان جوجه های قابل فروش به جوجه کشی يا درجه يك بدست آمد.زمان هچ همان
زمانی است که تمام جوجه ها از تخم بيرون آمده و خشك شدند که در روز  24اندازه گيری شد .داده های بدست آمده با
استفاده ازنرم افزارآماری  SAS, 2003مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند ( )6و برای مقايسه ميانگين ها از آزمون چند
دامنه ای دانکن در سطح معنی داری  0درصد استفاده شد (.)4
نتایج و بحث
نتايج جدول  4نشان می دهد افزايش درجه حرارت دستگاه جوجه کشی اثر معنی داری بر صفات جوجه درآوری ،زمان
هچ،

جوجه درآوری واقعی و افت وزنی تخم مرغ داشت .بطوريکه افزايش دما سبب کاهش() p =3/3332جوجه

درآوری و زمان هچ شد ،و درتيمار  9که دارايی باالترين دما بود ،کاهش معنی داری در جوجه درآوری ،و جوجه درآوری
واقعی و زمان هچ نسبت به تيمارهای  4و  2مشاهده شد .افزايش دمای ستر سبب افزايش معنی داری بر جوجه های قابل
فروش و افت وزنی تخم مرغ شد .فرنچ ( ) 2333بيان کرد که افزايش دما دستگاه جوجه کشی سبب کاهش جوجه درآوری
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) بيان کردند افزايش دمای ستر به ميزان2342(  گوآلنون و همکاران.شد که اين نتايج با نتايج اين پژوهش مطابقت داشت
 تولت.ناچيز می تواند با تاثير بر پوسته تخم مرغ سبب کاهش زمان هچ شود ولی درصد جوجه درآوری را کاهش می دهد
 جنين بيشترين رشد را در آن خواهد97/4  تا97/0 ) گزارش کرد که دمای ستر در جوجه کشی معموال بين4333(
 هال و ژنتکه.داشت و کاهش و افزايش اين دما سبب کاهش جوجه درآوری واقعی و افزايش تلفات جنينی می شود
 روزگی) به ميزان يك44  تا40(  روز انتهايی دوره قبل انکوباسيون1 ) گزارش کردند افزايش دمای ستر فقط در2349(
درجه سانتيگراد تاثير منفی بر جوجه درآوری تخم مرغ نداشته است و از طرفی مقاومت جوجه ها را برای پرورش جوجه ها
.در مناطق گرم افزايش داده است که با نتايج اين پژوهش مطابقت نداشت

 – تاثیرافزایش دما بر صفات جوجه درآوری در مرغان مادر گوشتی1 جدول

زمان هچ

افت وزنی تخم مرغ

جوجه قابل

جوجه درآوری واقعی

فروش

جوجه درآموری به ازای

جوجه درآوری

تخم مرغ بارور

7/64a

43/37a

72/31c

44/31a

47/33a

73/04a

4 تيمار

7/29b

44/27b

79/12b

47/67a

46/03b

73/99b

2 تيمار

6/13c

44/04c

71/33a

46/43b

40/30c

63/09c

9 تيمار

3/3339

3/3339

3/3332

3/332

3/332

3/3332

p-value

 درجه فارنهايت34/4  ستر با دمای:4 تيمار
 درجه فارنهايت34/3 ستر با دمای:2 تيمار
 درجه فارنهايت33 ستر با دمای:9 تيمار
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Effect of temperature increase in period of incubation on broiler breeder hatchability
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Abstract
This experiment was carried out to evaluate varying levels of incubation temperature on
hatchability by using 38940 eggs in each treat. Completely randomized design, with three
treatments and three replicates was used. Treatments include 1) 98.8, 2)98.9, 3)99 Fahrenheit. The
results of this experiment showed that temperature increment significantly decreased hatchability,
real hatchability and hatch time and while treatment three had lowest hatchability (P <0.05). With
temperature increasing in incubation, hatchability and hatch time decreased (P <0.05).
Key Word: Temperature, Incubation, Hatchability, Broiler
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