تأثير نظم اإلضاءة وعدد مرات التغذية على أداء ساللتين تجاريتين من كتاكيت اللحم
ابراهيم حمد الحميدان
ملخص :تعرض هذه الرسالة نتائج التجارب التي بحثت الخواص الضوئية لقشرة بيض الدجاج وتأثير الضوء
أثناء التفريخ على النمو الجنيني ووقت ونسبة الفقس وأداء الكتاكيت الفاقسة.
 .1ت م استعراض الدراسات السابقة التي بحثت في الخواص الضوئية للبيضة ومحتوياتها وتأثير الضوء
أثناء التفريخ على النمو الجنيني ومعايير الفقس وأداء الكتاكيت الفاقسة.
 .2تم دراسة تأثير لون القشرة وحجم البيضة (متوسط وكبير) على الصفات الطبيعية للبيضة (الطول
والعرض ومساح ة السطح) وخصائص القشرة (نسبة وسمك وحجم وكثافة ونفاذية القشرة) وخصائص
القشرة الضوئية عند الطول الموجي للضوء من  222إلى  1122نانوميتر .أجريت تجربتين باستخدام
بيض لساللتين مختلفتين من دجاج اللحم (هايبرو ،ذو قشرة بنية) والبياض (لجهورن ،ذو قشرة بيضاء).
وقد أظهرت النتائج أن قشرة البيضة تمتص حوالي  %88.99من الضوء وتسمح بمرور حوالي 2.12
 %مع أعلى نسبة مرور عند الطيف القريب من األشعة تحت الحمراء عند الطول الموجي 1201
نانوميتر .وتتأثر كمية الضوء التي تمر من خالل القشرة معنويا ً

)(P<0.01

بلون القشرة وحجم البيضة.

وق د تميز البيض ذو القشرة البيضاء بنسبة نفاذية ومرور للضوء عند الطول الموجي  222إلى 1122
نانوميتر أعلى من البيض ذو القشرة البنية ،كما تميز أيضا ً بانخفاض نسبة وكثافة القشرة .وقد تميز
البيض الكبير الحجم عن البيض المتوسط بزيادة نفاذية وكثافة وحجم القشرة ونسبة مرور للضوء عند
الطول الموجي من  222إلى  1122نانوميتر.
 .3تم إجراء ثمان تجارب لدراسة تأثير عدة أنظمة ضوئية أثناء التفريخ على النمو الجنيني من اليوم  1إلى
 10من التفريخ ومعايير الفقس المختلفة (وقت ونسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة) ،وتركيز بالزما
الدم من الصودي وم والبوتاسيوم والكلوريد والكالسيوم والفوسفور وهرموني  T3و

T4

ووزن الكبد والقلب

وعظمة الساق للكتاكيت الفاقسة عند عمر يوم ،وأداء الكتاكيت الفاقسة من عمر يوم إلى  31يوم (العلف
المستهلك والوزن المكتسب ومعدل تحويل الغذاء) ومكونات الذبيحة عند عمر  31يوم .واستخدمت
األنظمة الضوئية التالية :الضوء األخضر واألبيض الفلورسنتي المستمر واألبيض الفلورسنتي المتقطع
( 11ثانيةضوء 11:ثانية ظالم) و الضوء األبيض الهالوجـيني النبضي (12ومضات/ثانية) خالل الفترة
من  1إلى  19يوم من التفريخ.

أ 

 .4أجريت ثالث تجارب باستخدام  089بيضة لدراسة تأثير الضوء األخضر المستمر وتراوحت شدة
اإلضاءة على سطح البيض بين  1342إلى  1032لكس.

وقد أدى استخدام الضوء األخضر

الفلورسنتي المستمر إلى زيادة معنوية في معدل النمو اليومي للجنين عند اليوم الحادي عشر وحتى اليوم
الخامس عشر من التفريخ ونسبة الفقس بحوالي  %4.9وانخفاض في وزن الكتاكيت الفاقسة بحوالي
 %2ومدة الفقس بحوالي  24ساعة عند مقارنتها بالبيض المحضن في الظالم .وقد ادى استخدام
الضوء األخضر المستمر أثناء التفريخ إلى زيادة محتوى بالزما الدم من هرمون

T3

للكتكوت الفاقس

عند عمر يوم ،وزيادة العلف المستهلك والوزن المكتسب خالل فترة التربية من يوم إلى  31يوم
للكتاكيت الفاقسة عند مقارنتها بمثيالتها الفاقسة في الظالم .بينما لم يؤثر استخدام الضوء األخضر
الفلورسنتي المستمر أثناء التفريخ على معدل تحويل الغذاء أثناء فترة التربية.
 .1كما أجريت ثالث تجارب باستخدام  089بيضة لدراسة تأثير الضوء األبيض الفلورسنتي المستمر.
وتراوحت شدة اإلضاءة على سطح البيض بين  1312إلى  1922لكس .وقد أدى استخدام الضوء
األبيض الفلورسنتي المستمر إلى زيادة معنوية في معدل النمو اليومي للجنين من اليوم الحادي عشر إلى
اليوم السابع عشر من التفريخ ونسبة الفقس بحوالي  %13.0وإنخفاض في وزن الكتاكيت الفاقسة
بحوالي  % 2.1ومدة الفقس بحوالي  21.1ساعة عند مقارنتها بالبيض المحضن في الظالم .وقد ادى
استخدام الضوء األبيض المستمر أثناء التفريخ إلى زيادة تركيز بالزما الدم من هرمون

T3

و انخفاض

الصوديوم والكلوريد للكتا كيت الفاقسة عند عمر يوم ،وانخفاض في العلف المستهلك خالل فترة التربية
من يوم إلى  31يوم للكتاكيت الفاقسة عند مقارنتها بمثيالتها الفاقسة في الظالم .ولم يؤثر استخدام
الضوء األبيض الفلورسنتي المستمر على الوزن المكتسب ومعدل تحويل الغذاء خالل فترة التربية.
 .1كما أجريت تجربة واحدة باستخدام  212بيضة لدراسة تأثير الضوء األبيض الفلورسنتي المتقطع على
النمو الجنيني ومعايير الفقس المختلفة .وقد تراوحت شدة اإلضاءة على سطح البيض بين  882إلى
 1922لكس .وقد أدى استخدام الضوء األبيض الفلورسنتي المتقطع إلى زيادة معنوية في معدل النمو
اليومي للجنين من اليوم  1إلى  10من العمر وإنخفاض فترة التفريخ بحوالي  13ساعة عند مقارنتها
بالبيض المحضن في الظالم .بينما لم تتأثر نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة باستخدام الضوء
األبيض الفلورسنتي المتقطع أثناء التفريخ.
 .0وأجريت تجربة واحدة باستخدام  234بيضة لدراسة تأثير الضوء األبيض النبضي على النمو الجنيني
ومعايير الفقس المختلفة .حيث تراوحت شدة اإلضاءة على سطح البيض بحوالي  882إلى 1222
لكس .وقد أدى استخدام الضوء األبيض النبضي إلى زيادة معنوية في معدل النمو اليومي للجنين ابتدا ًء
من اليوم  13وحتى اليوم  10من العمر وانخفاض فترة التفريخ بحوالي  12.4ساعة عند مقارنتها
ب 

بالبيض المحضن في الظالم .ولم تتأثر نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة باستخدام الضوء األبيض
النبضي أثناء التفريخ.
ً
وخالصة نجد أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الخواص الضوئية لقشرة البيض وبالتالي على تنشيط
النمو الجنيني ومعايير الفقس المختلفة للبيض المحضن في الضوء .وتشمل هذه العوامل التالي )1 :مصدر
وطول الموجة وشدة الضوء ) 2 ،حجم البيض وخواص القشرة (لون وسمك ونفاذية) .وتعتبر نفاذية القشرة
دليل جيد لمدى مرور الضوء من خاللها.
وقد أد ى استخدام الضوء األخضر الفلورسنتي المستمر واألبيض الفلورسنتي المستمر بشدة ضوئية
تراوحت بين  1342إلى  1032و  1312إلى  1922لكس على التوالي إلى زيادة نسبة الفقس وانخفاض في
كل من فترة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة .بينما لم يؤثر استخدام الضوء األبيض الفلورسنتي المتقطع
واألبيض النبضي أثناء التفريخ بشدة ضوئية تراوحت بين  882إلى  1922و  882إلى  1222لكس على
التوالي على نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة .وقد استطاعت الكتاكيت الفاقسة تحت تأثير الضوء األخضر
الفلورسنتي المستمر إلى التغلب الكامل على نقص الوزن عند الفقس وتحسين الوزن المكتسب عند  31يوم من
العمر بالمقارنة مع الكتاكيت الفاقسة في الظالم .بينما لم تتمكن الكتاكيت الفاقسة تحت تأثير الضوء األبيض
ً
مقارنتة بالكتاكيت
الفلورسنتي المستمر عند  31يوم من العمر إلى التغلب الكامل على نقص الوزن عند الفقس
الفاقسة في الظالم بالرغم من أن النقص في وزن كتاكيت الضوء األبيض الفلورسنتي عند  31يوم من العمر لم
يكن معنويا ً إحصائياً .ولم يؤثر استخدام الضوء األخضر واألبيض الفلورسنتي المستمر أثناء التفريخ على
مكونات الذبيحة في  31يوم من العمر.
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