ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺴﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺴﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ : ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺑﺎروری ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﺷﺴﺖ در ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ را ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﻞ ﻧﺎﺷ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﯾﺎ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﺎدرﺳﺖ /
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻏﻠﻂ و … ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺴﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﻢ.

روز اول  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎروری ﺗﺨﻢ ﻫﺎ :
ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ،ﻧﺮ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ ، زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ) دﯾﺴ ژرﻣﯿﻨﺎل( .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ
ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎده ﺑﺮای ﯾ ﻧﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎده ﺑﺮای ﯾ ﻧﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﺟﻔﺘﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ) ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺧﯿﻠ ﺳﺮد (
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ
وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﮔﻠﻪ  ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮔﻠﻪ.
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری
ﮔﻠﻪ.
آﻟﻮدﮔ اﻧﻠ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﻫﺎ.

روز دوم  :ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎرور وﻟ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ  /ﭘﺎﯾﯿﻦ.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﻨﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮔﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان و ﯾﺎ ﮔﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ.
ارﺛ ، اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺮوﻣﻮزوم ﯾﺎ ﭘﺎراﺗﻮﻧﻮژﻧﺰ.
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه.

روز ﺳﻮم  :ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﻮﻻﻧ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ دﻣﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻃﻮل ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻃﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه.
ﮔﻠﻪ ﭘﯿﺮ
ﻫﻤﺒﺴﺘ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺮوﻣﻮزوﻣ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
دﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﺜﯿﻒ.

ﻣﺮگ ﺟﻨﯿﻦ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

روز ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ  :ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در روز ﺳﻮم را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر.
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾﺎ زاوﯾﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ – ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده – ﺟﻨﯿﻦ ﻓﻮﻟﯿﻮل ﻫﺎی ﭘﺮ )روز  ،(8ﭘﺮﻫﺎ )روز (11
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ،رﻃﻮﺑﺖ ) رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻗﻮس آﺋﻮرت ﻣ ﺷﻮد (.
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
ژن ﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن.

روز  – 21-18ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ )در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن( ،ﺗﻬﻮﯾﻪ درﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد.
آﻟﻮدﮔ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ رﯾﻪ ای و دﯾﺮ ﻣﻮارد درون ﺟﻨﯿﻦ.
ژن ﻫﺎی ارﺛ ،ﮐﺸﻨﺪه ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ.
دوﻗﻠﻮﻫﺎ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دو زرده.

ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﯾﺎد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه.

ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن ﺟﻨﯿﻦ  ،ﻣﺮدن در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ،ﺟﺬب ﻧﺸﺪن زرده
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﮐﺎﻓ در ﻃ اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻔﺘﻪ اول ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻏﺸﺎی ﺟﻨﯿﻨ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣ
ﺷﻮد.
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻃﻮل اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
ﻣﺸﻼت ارﺛ
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﻬﺪاری ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ.
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
رﻃﻮﺑﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ.
رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ در دوران ﻫﭻ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻃﻮل ﻫﭻ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه.
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﮐﺎﻓ در  12روز اول ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
دﺳﺖ ﮐﺎری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد.

ﻫﭻ ﺷﺪن زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ) ﺑﻌﻀ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻧﮋاد ﺧﺎص ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀ از ﺑﻨﺘﺎم ﻫﺎ ﮐﻤ زودﺗﺮ از  21روز ﻫﭻ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ (
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
رﻃﻮﺑﺖ اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﯿﻠ ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﻫﭻ ﺷﺪن دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺮﻣﺎل دﯾﺮﺗﺮ ﻫﭻ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار از ﮔﻠﻪ ﭘﯿﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد.
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ )ﯾ درﺟﻪ ) (Fahrﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﭻ ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺟﻨﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ.
رﻃﻮﺑﺖ اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﯿﻠ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻗﺎﻃ ﺷﺪن ﺳﻔﯿﺪه و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
دﻣﺎی اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﮐﻢ
رﻃﻮﺑﺖ اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎﻻ
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﻠﺮد ﻏﺸﺎء ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ درﺷﺖ.

ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺟﻮﺟﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺸ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻃﻮل ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و  /ﯾﺎ ﻫﭻ.
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓ در دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻃﻮل دوره ﺗﺮک ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺴﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ | ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه | ﻣﺮغ ﻣﺎدر
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻄﻔﻪ دار ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻧﻄﻔﻪ داری ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺳﻦ ﭘﺮﻧﺪه  :ﺳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﺎروری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ دارد  .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮ از آﻧﻬﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎروری آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  :زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری ﻣ ﮔﺮدد .ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ۱ ﺑﻪ ،۸ ‐۱۰
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ۱ﺑﻪ  ،۱۰ﻏﺎز  ۱ﺑﻪ  ،۴ -۵اردﮐ ۱ ﺑﻪ  ،۵ﻣﺮغ ﺷﺎﺧﺪار  ۱ﺑﻪ  ،۴ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ۱ﺑﻪ  ،۳ﮐﺒ ۱ ﺑﻪ  ،۳-۴ﻗﺮﻗﺎول  ۱ﺑﻪ  ۵-۶و
ﺷﺘﺮﻣﺮغ  ۱ﺑﻪ  ۳ﻣﺎده اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﺎه  :ﺟﺎﯾﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﺣﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻧﻮع ﺟﺎﯾﺎه ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد  .ﺑﺎ ﭘﺮورش ﮔﻠﻪ ی ﻣﺎدر ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎروری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .
ﺗﻐﺬﯾﻪ  :ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮراک ﺑﺮ ﺑﺎروری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺎده ﻫﺎ ﺧﻮاب ﺗﺨﻤﺬاری ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری اﺳﺖ.
درﺟﻪ ﺣﺮارت  :درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺟﺎﯾﺎه ﻫﺎ ﺳﺮد
و ﯾﺎ ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ دار ﺑﺎروری دارﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ی ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺪود ﻧﻮزده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮر  :ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ “اﺑﺮت ﻧﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ در دوران رﺷﺪ اﺳﺖ.ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻮردﻫ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻣ اﻧﺪازد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺨﻢ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻧﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ در دوره رﺷﺪ ،در دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﻏﺪه ی ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ
ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻮردﻫ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶روی ﮐﻤﯿﺖ اﺳﭙﺮم ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻢ
اﺛﺮ دارد و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﯿﻤﺎری :ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز از ﻋﻮاﻣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻏﯿﺮﺑﺎرور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﯾ و ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎروری ﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮﺟﻪ
درآوری آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  .اﻧﻠﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ،ﮐﺮم ﻫﺎ ،ﺟﺮب ﻫﺎ ،ﺷﭙﺶ ﻫﺎ و … ﻧﯿﺰ از ﻋﻮ اﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﺑﺎروی اﻧﺪ .اﺛﺮ اﻧﻞ ﺑﺮ ﺑﺎروری ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .اﻧﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺬب ﺧﻮراک ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ از ﺗﺎﺛﯿﺮات دﯾﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ  :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدری ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ،ﮐﻤﺒﻮد آب و ﯾﺎ ﻏﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوز
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ و ﯾﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در دوره ﭘﺮورش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎه ﻣﺎدر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﺟﻮﺟﻪ در آوری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ
از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن آن در دﺳﺘﺎه ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺷﻮد.
وﺟﻮد آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣ ﮔﺮدد.
ﺗﺮﮐﻬﺎ و ﺷﺴﺘﯿﻬﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ی ﺗﺨﻢ در اﺛﺮ ﻃﺮاﺣ ﺑﺪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻟﺪﻣﺎل ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ .وﺟﻮد
ﺷﺴﺘ ﻫﺎ و ﺗﺮک ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ درون آن ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻫﻨﺎم ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع و ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ ،آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ
ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ آﻟﻮدﮔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎری ﻫﺎ  ،ﺳﺒﺪﻫﺎ و ﺳﯿﻨ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠ ﺗﺨﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻗﺪرت ﺣﯿﺎﺗ ﺟﻨﯿﻦ داﺧﻞ آن
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .

Egg failure to hatch – Diagnosing incubation problems

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﻧﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﻣﺮغ و ﺧﺮوس – ۳
ﻫﻮادﻫ ﯾﺎ ﮔﺮدش ﻫﻮا در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ) اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ( و ﻫﭽﺮ
ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر | ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺧﺮوج ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ۵ – 
ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ : ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻪ

