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چکیده
اين پژوهش به منظور ارزيابی اثر درجه حرارت بر درصد جوجه در آوری تخم مرغ و عيب يابی تخمم ممرغهمای همن نشمده،
انجام شد .اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفی با  9تيمار شامل سه دمای مختلف انکوباسيون :دممای 38/3 ، 38/8
و  33/9درجه فارنهايت با  9تکرار انجام پذيرفت .ابتدا تعداد  98313عدد تخم مرغ با سن گله مادر  03هفته بمه ازای همر
تيمار درون دستگاه ستر(جيمزوی مدل ميکروپی تی )433-به مدت  48روز قرار گرفتند و پس از پايان روز  48به سمينی-
های هچر منتقل شدند .در انتهای دوره هچری تخم مرغهای جوجه نشده از درون سينیهمای هچمری جممع آوری شمدند.
سپس تمامی تخم مرغها شکسته و تلفات جنينی آنها در سه دوره ثبت شد .اين مراحل شامل بمی نففمه ،تلفمات ابتمدای
دوره ( 3تا  9روزگی) ،تلفات ميان دوره ( 41-1و  40تا  48روزگی) ،تلفات انتهای دوره (24-43روزگی) و جوجههای نمو
زده يا زنده که فرصت بيرون آمدن پيدا نکردند .براساس نتايج بدست آمده ،اثر تيمارهای آزمايشی بر تلفات ابتدايی جنمين
در سفح  0درصد معنی دار نبود .همچنين افزايش درجه حرارت دوره انکوباسيون به ميمزان  33درجمه فارنهايمت بمهطمور
معنیداری موجب کاهش تلفات ميان دوره و پايان دوره جنينی شد.
کلمات کلیدی  :ترابل شوتینگ ،تلفات جنینی ،درجه حرارت ،دوره انکوباسیون

مقدمه
تقريبا يک سوم زندگی جوجههای گوشتی صرف رشد دوران جنينی میگردد و فاکتور هايی که زندگی جنين را تحت تاثير
قرار میدهند ممکن است ت وليد را در ادامه زندگی جنينی نيز تحت تاثير قرار دهد .بنابراين کنترل روابم بمين فيزيولمو ی
قبل و پس از هن برای توليد جوجه های گوشتی و رسيدن به مفلوبيت توليد بسيار مهم می باشد .اين رابفمه موجمود بمين
درجه حرارت انکوباسيون ( 8و  )42و رطوبت ( )9بر جنين و نمو پس از هن جوجههای گوشتی در تحقيقات گمزار

شمده

است .بررسیها نشان داد که افزايش بيش از حد دمای جنين سبب کاهش جوجه درآوری می شود ( )3اما تماثير اقمزايش
دمای انکوباسيون به مدت و طول گرمای داده شده و همچنين نمو جنين بسمتگی دارد .در تحقيقمی همال و نتکمه ( )7بمه
اقزايش دمای ستر فق در  1روز انتهايی دوره قبمل انکوباسميون ( 40تما  48روزگمی) بمه ميمزان يمک درجمه سمانتیگمراد
پرداختند و مشاهده نمودند که اين تغيير تاثير منفی بر جوجه درآوری تخم مرغ نداشته است و از طرقی مقاومت جوجههما
را برای پرور

در مناطق گرم افزايش داده است.
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ما در اين آزمايش سعی کرديم تا با افزايش دمای  3/4درجه فارنهايت در سرتاسمر دوره انکوباسميون بمه نتمايج محققمان در
خصوص افزايش معقول دما برسيم ،و به جای اينکه در يک دوره محدود دما را افزايش دهيم اين افزايش دما را در کل دوره
با شدت کمتر حفظ نمائيم.
مواد و روشها
اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفی با  9تيمار و  9تکرار انجام شد .برای اين منظور تعداد  98313عدد تخم مرغ با
سن گله مادر  03هفته به ازای هر تيمار درون دستگاه ستر(جيمزوی مدل ميکروپی تی )433-به مدت  48روز قرار گرفتند
و پس از پايان روز  48به سينی های هچر منتقل شدند .تيمارهای آزمايشی شامل ستر با دمای  38/8و ستر با دمای
 38/3و  33درجه فارنهايت بود .در ابتدای دوره آزمايش تعداد  233عدد تخم مرغ را وزنکشی کرده و در روز  48آزمايش
ميزان افت وزنی تخم مرغ از طريق کسر وزن اوليه تخم مرغ از وزن  48روزگی تخم مرغ محاسبه شد .در انتهای دوره
هچری تخم مرغهای جوجه نشده از درون سينیهای هچری جمع آوری شدند .سپس تمامی تخم مرغها شکسته و تلفات
جنينی آنها در سه دوره ثبت شد .اين مراحل شامل تخم مرغهای بی نففه ،تلفات ابتدای دوره ( 3تا  9روزگی) ،تلفات
ميان دوره ( 41-1و  40تا  48روزگی) ،تلفات انتهای دوره (24-43روزگی) و جوجههای نو

زده يا زنده که فرصت بيرون

آمدن پيدا نکردند ،بود .دادههای آزمايشی با نرم افزار آماری  SASمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ( )40و در مواردی که
آزمون چند دامنهای دانکن در سفح  0درصد

تفاوت بين گروههای آزمايشی معنیدار بود ،مقايسهی ميانگينها با رو
انجام شد.
نتايج و بحث

در جدول 4تاثير تيمارهای آزمايشی بر عيب يابی تخم مرغها بيان گرديده است .داده همای ايمن تحقيمق بيمانگر معنمی دار
نبودن تاثير دماهای مختلف ستر بر بی نففگی 9 -3 ،روزگی ،تخم مرغ های آلوده و تخم مرغ های پوست ناز

ممی باشمد.

دستيابی به چنين نتيجه ای در مورد پارامترهای بيان شده طبيعی می باشد چمون خصوصميات بيمان شمده بمه فمارم ممادر
گوشتی ،شراي نگهداری ،تخم مرغ و مسائل بهداشتی مربوط می باشد.
تاثير تيمار ها بر تلفات جنينی  41-1روزگی در جدول  4بيان گرديده است .همان گونه که مشاهده می شود درصد تلفمات
جنينی در تيمار ستر با دمای 33درجه فارنهايت به طور معنی داری کمتر از تيمار سمتر بما دممای  38/8فارنهايمت ممی
جدول  -1تأثیر دمای مختلف ستر بر دالیل تلفات جنینی تخم مرغ های هچ نشده پس از جوجه در آوری
تیمار
دمای ستر  11/1درجه

بدون نطفه

46/129

0تا 3

4تا 14

11تا 11

 21-11زندگی

 21-11روزگی

روزگی

روزگی

روزگی

مرده

زنده

9/949

2/166 a

3/739a

4/399a

4/313a

3/742

ab

2/973

b

3/666

b

3/323

a

4/389

3/736

b

2/929

b

3/606

c

3/736

b

3/396

آلوده()%

پوست
نازک()%

4/936

فارانهایت
دمای ستر  11/1درجه

46/209

9/929

4/939

فارانهایت
دمای ستر  11/0درجه

46/129

9/233

3/673

4/963

فارانهایت

P value

3/387

3/374

3/310

3/341

3/310

a,bميانگين های هر ستون با حرف غير مشابه دارای تفاوت معنیدار می باشند(.)P < 3/30
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باشد ،اما با تيمار ستر با دمای  38/3درجه فارنهايت تفاوت معنی داری ندارد .کاهش درجه حرارت در بين تخم ممرغ همای
مختلف در طی دوره انکوباسون میتواند تاثير زيادی بر متابوليسم جنين داشته باشمد بنمابراين بمه نظمر ممی رسمد يکمی از
مهمترين داليل افزايش مرگ و مير طی  1تا  41روزگی جنينی ،همين کاهش متابوليسمم ناشمی از درجمه حمرارت پمائين
انکوباتور باشد که سبب کاهش متابوليسم می گردد .در اين راستا در تحقيق صورت گرفته نتيجه بدست آمده حماکی از آن
است که ميزان تلفات جنينی در  48-40روزگی در تيمار ستر با دمای  33درجه فارنهايت به طور معنی داری کاهش يافته
است .طی يافته های پپ لس و همکاران ( )49و پوليکانتی و همکاران ( ،)41ميزان درجه حمرارت دوره انکوباسميون تماثير
زيادی بر درجه حرارت کيسه هوايی تخم مرغ و توسعه آن جهت تنفس جنين دارد .بنابراين آنچه که مشخص است ،عاممل
اصلی معنی داری بودن ميزان مرگ و مير  40تا  48روزگی در تيمارهايی که درجه حمرارت پمائين تمری نگهمداری شمدند،
توسعه کمتر کيسه هوايی و تحت تاثير قرار گرفتن جنين می باشد.
همان گونه که نتايج جدول  4نشان می دهد ،تيمار ستر با دمای  33درجه فارنهايت منجر به کاهش معنمیدار تخمم ممرغ
های هن نشده در مقايسه با تيمار ستر با دمای  38/8درجه فارنهايت شده است .افزايش ميزان رشد جوجه های گوشتی به
طور جدی تحت تاثير درجه حرارت محي می باشد 0( .و  ،)6به طوری که مشخص شده است درجه حمرارت بماال و پمائين
محي در هنگام پرور

جوجه های گوشتی هر کدام تاثير مهمی بر رشد می گمذارد  .بما ايمن وجمود درجمه حمرارت طمی

انکوباسيون و فاز جنينی تاثير زيادی در فرايند و درصد جوجه درآوری و همچنين رشد جوجه های گوشتی در پايان دوره
پرور

دارد ( .) 1افزايش طول مدت انکوباسيون می تواند وابسته به متابوليسم پائين ناشی از درجه حرارت پايين در دوران

جنينی جوجه گوشتی باشد ( .)11از گفته های مورتولو ( )44میتوان اين گونه نتيجه گرفت که دممای پمايين سمبب ممی
گردد که درصدی از تخم مرغ ها بهدليل تلفات جنينی از بين بروند و يا نيازمند زمان بيشتری برای خروج از تخم باشند که
اين امر سبب ضربه زدن به ساير جوجه های خارج شده از تخم می شود.
در تحقيقی سروت و همکاران  2342اقدام به کاهش درجه حرارت  43تا  48روزگی جنينی به ميزان  4درجه سمانتیگمراد
نمودند .آن ها گزار

کردند که کاهش درجه حرارت پوسته تخم مرغ ناشی از درجه حرارت پائين انکوباسيون ،ممی توانمد

موجب کاهش افت وزن و افزايش ميزان آب بدن جوجه در روز  41جنينی و تاخير دوره انکوباسميون ممی شمود .سمرمای
دوره جنينی سبب افزايش ليپيد به خاطر سازگاری جنين با سرمای ستر می گردد و کماهش جمذب چربمی زرده و تلفمات
جنينی ممکن است اتفاق بيافتد ( . ) 1در انکوباسيون با دمای بيشتر ،اين امر سبب افزايش دممای بمدن جنمين ممی شمود
( )43بنابر اين نمو جنين با سرعت بيشتری صورت می گيرد و به نظر می رسد اين امر سبب آماده شدن زودتر جوجمه هما
در پايان دوره جوجه کشی و کاهش تخم مرغ های نو

زده زنده و آماده نشده می شود.
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Abstract
To evaluate the effect of temperature on the rate at hatch eggs and Troubleshooting eggs have not
hatched, the number of 38,940 eggs per treatment within 50 weeks of age breeder setter device
(Jamesway Model Micro PT-100) for 18 consecutive days after the expiration of 18 days were
transferred to the Hatcher trays. This experiment in a completely randomized design with 3
treatments with different incubation temperatures, including T 1, 8/98, treatment 2 , 9/98 and T3 , 99
° F with 3 replications. At the end of the period, not chicken hatchery eggs were collected from the
hatchery trays. Then all the broken eggs and embryonic mortality was recorded in three periods.
These steps include the embryo, early mortality ( 0 to 3 days ) , the mid-term mortality ( 4 to 14
and 15 to 18 days ), end of period Mortality ( 19 to 21days ) and live chickens or tip struck the
opportunity to find out They did not . According to the results, the effects of treatments on early
fetal Mortality were insignificant at 5% level. On the other hand, the findings showed that the
incubation period of 99 ° F increase in temperature significantly decreased the mortality among the
end of the incubation period.
Keywords: Troubleshooting, embryonic mortality, temperature , incubation period
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