تأثير اإلضاءة أثناء فترة التفريخ على معايير التفريخ وأداء الفاقس لدجاج اللحم
توفيق حسن المحسن
ملخص :تعرض هذه الرسالة نتائج التجارب التي بحثت الخواص الضوئية لقشرة بيض الدججا وتديثير الضدوث اثنداث
التفريخ على النمو الجنيني ووقت ونسبة الفقس واجاث الكتاكيت الفاقسة.
 .1تم استعراض الجراسات السابقة التي بحثت فدي الخدواص الضدوئية للبيضدة ومحتوياتتدا وتديثير الضدوث اثنداث
التفريخ على النمو الجنيني ومعايير الفقس واجاث الكتاكيت الفاقسة.
 .2تم جراسة تيثير لون القشرة وحجم البيضة (متوسط وكبير) على الصفات الطبيعية للبيضدة (الطدوو والعدرض
ومساح ة السطح) وخصائص القشرة (نسبة وسمك وحجم وكثافة ونفاذية القشرة) وخصائص القشرة الضدوئية
عنددج الطددوو المددوجي للضددوث مددن  222إلددى  1122نددانوميتر .اجريددت تجددربتين باسددتخجام بدديض لس د لتين
مختلفتددين مددن ججددا اللحددم (هددايبروب ذو قشددرة بنيددة) والبيدداض (لجتددورنب ذو قشددرة بيضدداث) .وقددج ا تددرت
النتائج ان قشدرة البيضدة تمدتص حدوالي  %88.99مدن الضدوث وتسدمح بمدرور حدوالي  % 2.12مد اعلدى
نسبة مرور عنج الطيف القريب من األشعة تحت الحمراث عنج الطوو الموجي  1201نانوميتر .وتتيثر كميدة
الضوث التي تمر من خ و القشرة معنويا ً ) (P<0.01بلون القشرة وحجم البيضة .وقج تميز البيض ذو القشدرة
البيضاث بنسبة نفاذيدة ومدرور للضدوث عندج الطدوو المدوجي  222إلدى  1122ندانوميتر اعلدى مدن البديض ذو
القشرة البنيدةب كمدا تميدز ايضدا ً بانخفداض نسدبة وكثافدة القشدرة .وقدج تميدز البديض الكبيدر الحجدم عدن البديض
المتوسط بزياجة نفاذية وكثافة وحجم القشرة ونسبة مرور للضدوث عندج الطدوو المدوجي مدن  222إلدى 1122
نانوميتر.
 .3تم إجراث ثمان تجارب لجراسة تيثير عجة ان مة ضوئية اثناث التفريخ على النمو الجنيني مدن اليدوم  1إلدى 10
من التفريخ ومعايير الفقس المختلفة (وقت ونسدبة الفقدس ووزن الكتاكيدت الفاقسدة)ب وتركيدز ب زمدا الدجم مدن
الصددوجيوم والبوتاسدديوم والكلوريددج والكالسدديوم والفوسددفور وهرمددوني  T3و  T4ووزن الكبددج والقلددب وع مددة
الساق للكتاكيت الفاقسة عنج عمر يومب واجاث الكتاكيدت الفاقسدة مدن عمدر يدوم إلدى  31يدوم (العلدف المسدتتلك
والوزن المكتسب ومعجو تحويو الغذاث) ومكونات الذبيحة عنج عمر  31يوم .واسدتخجمت األن مدة الضدوئية
التالية :الضوث األخضر واألبديض الفلورسدنتي المسدتمر واألبديض الفلورسدنتي المتقطد ( 11ثانيةضدوث11:

م) و الضوث األبيض التالوجـيني النبضي (12ومضات/ثانية) خد و الفتدرة مدن  1إلدى  19يدوم مدن

ثانية
التفريخ.

 .4اجريت ث ث تجارب باستخجام  089بيضة لجراسة تيثير الضوث األخضر المسدتمر وتراوحدت شدجة اءضداثة
على سطح البديض بدين  1342إلدى  1032لكدس .وقدج اجا اسدتخجام الضدوث األخضدر الفلورسدنتي المسدتمر
إلى زيداجة معنويدة فدي معدجو النمدو اليدومي للجندين عندج اليدوم الحداج عشدر وحتدى اليدوم الخدامس عشدر مدن
التفريخ ونسبة الفقس بحوالي  %4.9وانخفاض في وزن الكتاكيت الفاقسة بحوالي  %2ومدجة الفقدس بحدوالي
 24سدداعة عنددج مقارنتتددا بددالبيض المحضددن فددي ال د م .وقددج اجا اسددتخجام الضددوث األخضددر المسددتمر اثندداث
التفددريخ إلددى زيدداجة محتددوا ب زمددا الددجم مددن هرمددون

T3

للكتكددوت الفدداقس عنددج عمددر يددومب وزيدداجة العلددف

المستتلك والوزن المكتسب خ و فترة التربية من يوم إلى  31يدوم للكتاكيدت الفاقسدة عندج مقارنتتدا بمثي تتدا
الفاقسة في ال

م .بينما لدم يدرثر اسدتخجام الضدوث األخضدر الفلورسدنتي المسدتمر اثنداث التفدريخ علدى معدجو

تحويو الغذاث اثناث فترة التربية.
 .1كمددا اجريدددت ثددد ث تجددارب باسدددتخجام  089بيضدددة لجراسددة تددديثير الضدددوث األبدديض الفلورسدددنتي المسدددتمر.
وتراوحت شجة اءضاثة على سطح البيض بين  1312إلى  1922لكس .وقج اجا اسدتخجام الضدوث األبديض
الفلورسنتي المستمر إلى زياجة معنوية في معجو النمو اليومي للجنين من اليوم الحاج عشر إلى اليدوم السداب
عشر من التفريخ ونسبة الفقس بحوالي  %13.0وإنخفاض في وزن الكتاكيت الفاقسة بحدوالي  % 2.1ومدجة
الفقس بحوالي  21.1ساعة عنج مقارنتتدا بدالبيض المحضدن فدي ال د م .وقدج اجا اسدتخجام الضدوث األبديض
المستمر اثناث التفريخ إلى زياجة تركيز ب زما الجم من هرمون

T3

و انخفاض الصوجيوم والكلوريج للكتاكيدت

الفاقسددة عنددج عمددر يددومب وانخفدداض فددي العلددف المسددتتلك خد و فتددرة التربيددة مددن يددوم إلددى  31يددوم للكتاكيددت
الفاقسة عنج مقارنتتا بمثي تتا الفاقسة فدي ال د م .ولدم يدرثر اسدتخجام الضدوث األبديض الفلورسدنتي المسدتمر
على الوزن المكتسب ومعجو تحويو الغذاث خ و فترة التربية.
 .1كما اجريت تجربة واحجة باستخجام  212بيضة لجراسة تيثير الضوث األبيض الفلورسنتي المتقط علدى النمدو
الجنيني ومعايير الفقس المختلفة .وقج تراوحت شجة اءضاثة على سطح البيض بين  882إلدى  1922لكدس.
وقج اجا استخجام الضوث األبيض الفلورسنتي المتقط إلى زيداجة معنويدة فدي معدجو النمدو اليدومي للجندين مدن
اليوم  1إلدى  10مدن العمدر وإنخفداض فتدرة التفدريخ بحدوالي  13سداعة عندج مقارنتتدا بدالبيض المحضدن فدي
ال

م .بينمدا لدم تتديثر نسدبة الفقدس ووزن الكتاكيدت الفاقسدة باسدتخجام الضدوث األبديض الفلورسدنتي المتقطد

اثناث التفريخ.

 .0واجريددت تجربددة واحددجة باسددتخجام  234بيضددة لجراسددة تدديثير الضددوث األبدديض النبضددي علددى النمددو الجنينددي
ومعايير الفقس المختلفة .حيث تراوحت شجة اءضداثة علدى سدطح البديض بحدوالي  882إلدى  1222لكدس.
وقج اجا استخجام الضوث األبيض النبضي إلى زياجة معنوية فدي معدجو النمدو اليدومي للجندين ابتدجا ًث مدن اليدوم
 13وحتى اليوم  10من العمر وانخفاض فترة التفريخ بحوالي  12.4سداعة عندج مقارنتتدا بدالبيض المحضدن
في ال

م .ولم تتيثر نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة باستخجام الضوث األبيض النبضي اثناث التفريخ.

ً
صة نجج ان هناك العجيج من العوامو التي تدرثر علدى الخدواص الضدوئية لقشدرة البديض وبالتدالي علدى تنشديط
والخ
النمو الجنيني ومعايير الفقس المختلفة للبيض المحضن في الضوث .وتشمو هدذه العوامدو التدالي )1 :مصدجر وطدوو
الموجدة وشدجة الضدوثب  )2حجددم البديض وخدواص القشدرة (لددون وسدمك ونفاذيدة) .وتعتبدر نفاذيددة القشدرة جليدو جيددج
لمجا مرور الضوث من خ لتا.
وقددج اجا اسددتخجام الضددوث األخضددر الفلورسددنتي المسددتمر واألبدديض الفلورسددنتي المسددتمر بشددجة ضددوئية
تراوحت بين  1342إلى  1032و  1312إلى  1922لكس على التوالي إلدى زيداجة نسدبة الفقدس وانخفداض فدي كدو
مددن فتددرة الفقددس ووزن الكتاكيددت الفاقسددة .بينمددا لددم يددرثر اسددتخجام الضددوث األبدديض الفلورسددنتي المتقط د واألبدديض
النبضي اثناث التفريخ بشجة ضوئية تراوحت بين  882إلى  1922و  882إلى  1222لكس على التدوالي علدى نسدبة
الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة .وقج استطاعت الكتاكيت الفاقسدة تحدت تديثير الضدوث األخضدر الفلورسدنتي المسدتمر
إلى التغلب الكامو علدى نقدص الدوزن عندج الفقدس وتحسدين الدوزن المكتسدب عندج  31يدوم مدن العمدر بالمقارندة مد
الكتاكيت الفاقسة في ال

م .بينما لم تتمكن الكتاكيت الفاقسة تحت تيثير الضوث األبديض الفلورسدنتي المسدتمر عندج

ً
مقارنتة بالكتاكيت الفاقسة فدي ال د م بدالرمم مدن
 31يوم من العمر إلى التغلب الكامو على نقص الوزن عنج الفقس
ان النقص في وزن كتاكيت الضوث األبيض الفلورسنتي عنج  31يوم من العمر لم يكدن معنويدا ً إحصدائياً .ولدم يدرثر
استخجام الضوث األخضر واألبيض الفلورسنتي المستمر اثناث التفريخ على مكونات الذبيحة في  31يوم من العمر.

