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چكیده
هدف از مطالعه حارض بررسی میزان شیوع انواع ناهنجاریهای مادرزادی در جوجههای گوشتی هچ شده مزارع مرغ مادر گوشتی در پایان
دوره جوجهکشی میباشد .بدین منظور ،جوجههای هچ شده سه مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی سویه راس  308در کارخانه جوجهکشی
طی شش ماه نخست سال  95به دقت مورد بررسی قرار گرفت .پس از پایان دوره انکوباسیون جوجههای هچ شده مزارع ثبت و جوجههای
هچ شده از لحاظ عوارض ظاهری درجهبندی شدند .سپس انواع ناهنجاریهای مادرزادی بهطور جداگانه ثبت گردید .دادهها در قالب طرح
کامال تصادفی با روش ( )GLM SAS 9.1و آزمون  Duncanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .از بین جوجههای هچ شده مورد بررسی،
تعداد  1740832جوجه سامل ( )%96/88و تعداد  56031جوجه با ناهنجاری مادرزادی ( )%3/12بدست آمد 18 .نوع ناهنجاری مادرزادی برای
جوجههای غیر نرمال شناسایی شد که ستارهنگری ( )% 30/31و نوك رضبدری ( )% 27/43بیشرتین و كوچكی كره چشم ( )%0/12و انگشتان
اضافی ( )%0/08کمرتین میزان ناهنجاری بودند .اثر شش ماهه اول سال بر میانگین درصد ناهنجاریهای مادرزادی معنیدار بود (،)p>٠/05
بطوریکه فروردین ماه با  %4/87و شهریور ماه با  %0/47به ترتیب بیشرتین و کمرتین فراوانی را داشتند .نتایج این مطالعه نشان داد که
عمدهترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های مادرزادی ژنتیک و عوامل مدیریتی میباشد.
کلامت کلیدی :ناهنجاری مادرزادی ،جوجههای گوشتی ،ستارهنگری ،ماه
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The aim of this study was to investigate the prevalence of congenital anomalies in hatched broiler chickens of broiler
breeder flocks at the end of the incubation period. For this purpose, hatched broilers from three broiler breeder flocks
(Ross 308) were thoroughly inspected in hatchery from March to September 2016. After the incubation period, the
hatched broilers of farms were recorded and the hatching chicks were graded for apparent complications and then
recorded kinds of congenital anomalies. Data were analyzed in a completely randomized design with GLM (SAS
9.1) and Duncan test. During a period of 6 months. Among the hatching chicks examined, 1740832 normal chicks
(96.88%) and 56031 chicks with congenital anomalies (3.12%) were observed. Eighteen types of congenital abnormality were identified for abnormal chicks. Stargazing (30.31%) and cross beak (27.43%) were the the highest
abnormality. whereas small eyes (0.12%) and extra fingers (0.08%) had the lowest abnormality. The effects of six
-months period were significant (p<0.05) on average percentage of congenital anomalies. so that, March with 4.87%
and September with 0.47% had the highest and lowest frequency of abnormality, respectively. The results of this
study showed that genetics and management factors were the most causes of congenital anomalies.
Key words: Congenital abnormalities, Broiler chicks, Month, Stargazing

مقدمه
یكی از موارد حذف جوجههای یكروزه بعد از هچ ،بد شكل بودن و
بروز ناهنجاریهای مادرزادی میباشد كه باید در بحث اصالح نژاد
مرغهای مادر كامال به آن توجه و دقت منود ،بطوریکه تعداد زیادی
از ناهنجاریهای مادرزادی موجب مرگ و میر جنین در طول دوره
آنكوباسیون میشوند و بسیاری دیگر نیز باعث تلف شدن جوجهها پس
از هچ میگردند ( .)9 ،5 ،4 ،1در این میان اگرچه تعداد كمی از این جوجهها
قادر به ادامه حیات میباشند ،به دلیل مشكالت خاص خود ،از نظر
نگهداری و پرورش مقرون به رصفه نبوده و باید حذف شوند ( .)13تعداد
زیادی از این ناهنجاریهای مادرزادی منشا ژنتیكی داشته و بجاست كه در
صورت امكان مادران و پدران تولیدكننده این نوع نطفهها را از خط تولید
حذف كرد و تعدادی دیگر هم به دلیل اشكاالت مدیریتی ،در طول دوره
آنكوباسیون به وجود میآیند كه توجه و دقت به این نوع خاص ضایعات،
میتواند ما را به سوی رفع نواقص موجود رهنمون سازد (.)15 ،14 ،10 ،3
رفع بعضی از ناهنجاریها ساده بوده ،اما مكانیسم ایجاد تعدادی از
ناهنجاریها ،پیچیده میباشد و در مورد بعضیها ،هنوز اتیولوژی دقیقی
ارائه نشده است ( .)10از زمانی كه تخممرغ گذاشته می شود ،تا زمانی
كه تبدیل به یك جوجه میگردد ،باید مراحل مختلفی را طی كند ،تعدادی
از تخممرغها ممكن است در جریان حمل و نقل ،ذخیره ،انتقال به هچر
و سرت و نیز در طول مدت آنكوباسیون ،از دور خارج شوند .تعدادی از
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تخممرغها نیز به دالیل مختلف هچ منیگردند ( .)15 ،12 ،7جنینهایی
كه موفق میگردند متام این مراحل را پشت رس بگذارند و نهایتا هچ شوند
به دالیل مختلفی كه یكی از آنها ناهنجاری مادرزادی است ،همگی
قابل فروش و ارائه به مزارع پرورشی تجاری نیستند (.)14 ،12 ،9 ،5 ،4
با توجه به اینکه ناهنجاری مادرزادی در کارنجات جوجه كشی از موارد
مهم حذف جوجههای یكروزه میباشد که نهایتا منجر به وارد آمدن
خسارت اقتصادی قابل توجه به پرورشدهندگان صنعت طیور میشود.
از آنجایی که در ایران به بررسی ناهنجاریهای مادرزادی در طیور تجاری
چندان اهمیت داده نشده است و تاکنون مطالعاتی کامل در خصوص میزان
شیوع و انواع ناهنجاری مادرزادی در جوجههای گوشتی انجام نشده
است .لذا انجام چنین تحقیقی رضوری به نظر میرسد .بنابراین ،هدف از
مطالعه حارض مشخص منودن میزان بروز و انواع ناهنجاریهای مادرزادی
در جوجههای گوشتی هچ شده مزارع مرغ مادر گوشتی استان اردبیل در
پایان دوره جوجهکشی میباشد که تا با ارائه راهکارهایی در راستای بهبود
عوامل مدیریتی و بهداشتی دخیل بتوان به کاهش خسارت اقتصادی ناشی
از حذف جوجههای غیر قابل فروش (ناهنجاریهای مادرزادی) کمک منود.
مواد و روشها
این بررسی به روش توصیفی مقطعی از ابتدای فروردین تا آخر شهریور
ماه سال  1395در کارخانه جوجهكشی آذرجوجه استان اردبیل انجام شد.

مطالعه ناهنجاریهای مادرزادی در ...

در این دوره زمانی ،میزان و انواع ناهنجاریهای مادرزادی  3مزرعه مرغ
مادر گوشتی با سویه راس  308و سنین متفاوت تولید از زمان اجرای
طرح مورد مطالعه قرار گرفتند .بدین منظور هفتهای دو بار به مدت
شش ماه به کارخانه جوجهكشی مورد نظر مراجعه و ضمن بازرسی
تخممرغهای ارسالی فارمها ،تعداد تخممرغهای قابل جوجهکشی هر
گله بطور جداگانه ثبت و بعد از هچ ،جوجههای یکروزه مزارع مورد
نظر درجهبندی شدند ( .)6بطوریکه جوجههایی که فاقد هرگونه عالیم
ظاهری بودند ،بعنوان جوجه درجه یک و قابل فروش در نظر گرفته
شدند ،جوجههایی که عوارض ظاهری داشتند در هامن روز یا روز
بعد از آن بعنوان جوجه درجه  2و غیر قابل فروش جمعآوری و
ضمن ثبت از نظر ناهنجاریهای ظاهری به دقت مورد بازرسی قرار
گرفتتد ( .)5الزم بذکر است که در مجموع تعداد  1796863تخم مرغ
نطفهدار قابل هچ از  3فارم مرغ مادر گوشتی مورد مطالعه ثبت
شد که بعد از طی دوره انکوباسیون به جوجه تبدیل گردیدند .بعد
از کرس جوجههای درجه یک (جوجههای قابل فروش) از تعداد کل
جوجههای هچ شده ،تعداد دقیق جوجههای درجه دو (ناهنجاریهای
مادرزادی) بدست آمد که در مرحله بعدی ناهنجاریهای مادرزادی
شناسایی شده جداگانه در جداول مشخص ثبت شدند و از تقسیم
تعداد ناهنجاریهای مادرزادی به کل ناهنجاریهای مادرزادی
مزارع مورد بررسی رضبدر عدد صد ،میزان هر ناهنجاری محاسبه
شد ( .)5سپس فراوانی ناهنجاریها بهطور ماهانه و فصلی مقایسه
گردیدند .در نهایت سهم هر ناهنجاری نسبت به کل جوجههای هچ
شده و کل تخم مرغهای ست شده مزارع محاسبه شد.

آنالیز آماری
در این مطالعه دادههای بدست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با
استفاده از نرمافزار  SAS 9.1و طبق مدل خطی عمومی ()GLM
تجزیه و تحلیل گردید .مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن ( )Duncan's Multiple Range Testانجام
گرفت .سطح معنیداری در این آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج حاصل از مطالعه حارض بر روی جوجههای هچ شده مزارع مرغ مادر
گوشتی مورد بررسی نشان دادکهدرمجموع  )% 96/88( 1740832جوجه سامل هچ
گردید و تعداد  )% 3/12( 56031جوجه با عوارض ناهنجاریهای ظاهری
مادرزادی (جوجه درجه  )2بدست آمد .در این مطالعه  18ناهنجاری برای
جوجههای درجه  2شناسایی گردید كه انواع ناهنجاریها و تعداد آنها
و همچنین درصد هرکدام از ناهنجاریها نسبت به کل ناهنجاریهای
مادرزادی ،کل جوجههای هچ شده و کل تخممرغهای ست شده مزارع
مورد بررسی در جدول  1آورده شده است .بر اساس آنالیز آماری
میانگین تعداد ناهنجاریهایی نظیر ستارهنگری ،نوك رضبدری ،تورم
پسرس ،انحراف نوک باال ،قسمت پوستی متامیز ،یك پای اضافی ،انحراف
نوک پایین ،فقدان منقار باالیی ،پای چپ ناكامل ،دو پای اضافی ،فقدان
برخی استخوانهای جمجمه و كوچكی كره چشم در فصل بهار نسبت به
تابستان بطور معنیدار بیشرت بود ( .)p>٠/05در حالیکه تفاوت میانگین
تعداد ناهنجاریهایی از قبیل كوتاه بودن نوك باال ،فقدان چشمها ،وجود
یک چشم ،پای راست ناكامل ،كوتاه بودن نوك پایین و انگشتان اضافی

منودار  -1میانگین درصد تجمعی ناهنجاری های مادرزادی مزارع مادر گوشتی مورد بررسی طی شش ماه اول سال 1395
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بین دو فصل بهار و تابستان معنیدار نبود .از کل ناهنجاریهای مشاهده
شده ،بیشرتین میزان شیوع مربوط به ستارهنگری ( )%30/31و سپس نوك
رضبدری ( )%27/43بود که بقیه ناهنجاریها از نظر باالترین فراوانی به
ترتیب عبارتند از :تورم پس رس ()%10/19؛ انحراف نوک باال ()%9/23؛
قسمت پوستی متامیز ()%5/66؛ یك پای اضافی ()%4/39؛ انحراف نوک پایین
()%3/85؛ فقدان منقار باالیی ()%2/39؛ پای چپ ناكامل ()%2/22؛ كوتاه
بودن نوك باال ()%0/93؛ دو پای اضافی ()%0/86؛ فقدان چشمها ()%0/75؛
وجود یک چشم ()%0/61؛ پای راست ناكامل ()%0/39؛ كوتاه بودن نوك
پایین ()%0/30؛ فقدان برخی استخوانهای جمجمه ()%0/21؛ كوچكی كره
چشم ( )%0/12و انگشتان اضافی ( )%0/08بود .از کل جوجههای هچ
شده و کل تخممرغهای ست شده مزارع ،جوجههای درجه ( 2غیر قابل
فروش) به ترتیب میزان  %3/12و  %2/33را به خود اختصاص دادند.
فراوانی انواع ناهنجاریهای مادرزادی در مزارع مرغ مادر گوشتی مورد
مطالعه طی شش ماهه اول سال  1395در جدول  2نشان داده شده است.
آنالیز آماری نشان میدهد که تفاوت میانگین درصد ناهنجاریهایی
نظیر ستارهنگری ،نوك رضبدری ،تورم پسرسی ،انحراف نوک باال،
قسمت پوستی متامیز ،یك پای اضافی ،انحراف نوک پایین ،فقدان منقار
باالیی ،پای چپ ناكامل ،كوتاه بودن نوك باال ،فقدان چشمها و وجود
یک چشم بین شش ماهه نخست سال معنیداری بود ( ،)p>٠/05که
از لحاظ میانگین درصد این ناهنجاریها ،فروردین ماه بیشرتین و
شهریور ماه کمرتین فراوانی را در مقایسه با سایر ماهها داشتند .تفاوت
در میانگین درصد ناهنجاریهایی از قبیل دو پای اضافی ،پای راست
ناكامل ،كوتاه بودن نوك پایین ،فقدان استخوانهای جمجمه ،كوچكی
كره چشم و انگشتان اضافی بین شش ماهه اول سال معنیدار نبود.
منحنی تغییرات فراوانی تجمعی ناهنجاریهای مادرزادی مزارع
مرغ مادر گوشتی مورد مطالعه در طی شش ماهه اول سال  1395در
منودار  1نشان داده شده است .میانگین درصد تجمعی ناهنجاریهای
مادرزادی در طی شش ماه اول سال  95یک روند کاهشی داشت
( .)p>٠/05بطوریکه در فروردین ماه و شهریور ماه به ترتیب بیشرتین
و کمرتین میزان ناهنجاریهای مادرزادی مشاهده گردید (.)p>٠/05
بحث
در گذشته در خصوص ناهنجاریهای مادرزدای در جوجههای هچ شده
مزارع مادر گوشتی تحقیقاتی صورت گرفته است ( )16 ،12 ،10 ،9 ،1که
طبق گزارشات اگرچه وقوع ناهنجاریها نادر و انفرادی میباشد ولی به
هرحال سبب حذف تعدادی از تخممرغها و جوجهها از چرخه پرورش طیور
میشوند ( .)16 ،5 ،3لذا شناخت انواع ناهنجاریهای مادرزادی و عوامل
بوجود آورنده آنها در کاهش خسارات اقتصادی اهمیت بسزایی دارد.
گرابوفسكی ( )1961به این نتیجه رسید كه كاهش مالیم تا شدید
اكسیژن میتواند سبب عدم حضور یا بد شكلی اندامهای انتهایی شود
( .)2كوچكی كره چشم كه همراه با نوك رضبدری اتفاق میافتد در
واقع نقض ژنتیكی نیست ،بلكه به علت پیرشفت غیر نرمال چشم در
دوران جنینی میباشد ( .)7سندهو و براه ( )1983عقیده داشتند كه
ممكن است بعضی فاكتورهای محیطی مثل مسائل تغذیهای و عوامل
جهشزا میتوانند در بروز نوك رضبدری یا انحراف نوک نقش داشته
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باشند ( .)12طبق گزارشات محققین تغییرات نامطلوب درجه حرارت،
اختالل در چرخش تخممرغها و عدم تهویه مناسب در سرت و هچر
س مطالعات
هم میتواند باعث ایجاد این ضایعه گردد ( .)8 ،6بر اسا 
مالدین و بور ( )1996وجود دو پای اضافی تحت عنوان دوتایی شدن
قسمت عقبی بدن ،به دستكاری تخممرغها و عدم چرخش صحیح آنها
مربوط میباشد ( .)9ریدل ( )1975گزارش منودند که كوتاهی نوك باال
در اثر جهش نیمه كشنده یك ژن مغلوب اتوزومال ساده ایجاد میگردد
( .)10کیرک و همکاران ( )1980تحقیقاتی روی اثر سایز تخممرغهای
نطفهدار بر میزان هچ انجام دادند و ذکر منودند که در تخممرغهای با
سایز بزرگ ،میزان هچ و بهدنبال آن ناهنجاریهای مادرزادیی کاهش
مییابد ( .)7لونور و همکاران ( )1993نشان دادند که در جوجههای
گوشتی نژاد کاپ میزان جوجههای غیر قابل فروش در سنین 42 ،38
و  63هفته به ترتیب  0/68درصد 0/42 ،درصد و  1/49درصد بود (.)8
زوجاجی همکاران ( ،)2008از تعداد  1021044تخم مرغ مورد بررسی
تعداد  156عدد جوجه با  13نوع ناهنجاری مادرزادی گزارش کردند که
نوک رضبدری و ستارهنگری به ترتیب با  42درصد و  28درصد بیشرتین
موارد تشکیل میدادند ( .)16بوچر و نیلی پور ( )2009ضمن عنوان %0/3
میزان بروز ناهنجاریهای مادرزادی در جوجههای گوشتی گزارش کردند
که دمایهای باال انکوباسیون سبب ناهنجاری مغزی و چشمی میگردد
( .)1اوملر–فرانکو و همکاران ( )2010گزارش کردند که سن گله مادر
گوشتی نژاد کاپ روی جوجههای غیر قابل فروش ناشی از ناهنجاریهای
مادرزادی تاثیر معنیداری ندارد ،اما از نظر عددی کمرتین و بیشرتین
جوجههای غیر قابل فروش به ترتیب در سنین  29و  59هفته مشاهده
گردید( .)14صالحی و همکاران ( 6 ،)2012نوع ناهنجاری مادرزادی در
جوجههای گوشتی سویه راس  308مشاهده کردند که بیشرتین میزان آنها
به ترتیب فتق مغزی ( 29درصد) ،تغییر نوک ( 27درصد) ،فقدان چشمها
( 25درصد) ،پاهای اضافی ( 10درصد) ،فقدان نوک باال ( 8درصد) و
پاهای پیچ خورده ( 1درصد) بود ،آنها همچنین میزان شیوع ناهنجاری را
 0/84درصد ذکر منودند که با کاهش دمای انکوباسیون میزان ناهنجاریها
بطور معنیدار تا  3/82درصد افزایش داشت ( .)11اقبال و همکاران ()2016
نشان دادند که وزن تخممرغهای نطفهدار قابل هچ ،بر روی جوجههای غیر
قابل فروش (ناهنجاریهای مادرزادی) تاثیر معنیداری دارد ،بطوریکه بیشرتین
میزان جوجههای غیر قابل فروش در گروه تخممرغهای بزرگ (وزن 70/03گرمی:
 2/56درصد) و سپس تخممرغهای متوسط (وزن  65/03گرمی1/67 :درصد) و
تخممرغهای کوچک (وزن  60/05گرمی1/22 :درصد) مشاهده گردید (.)5
در مطالعه حارض نیز از مجموع  1796863تخممرغ نطفهدار قابل هچ
بررسی شده ،تعداد  )% 3/12( 56031جوجه با ناهنجاری مادرزادی مشاهده
گردید که به علل مختلفی شناسایی شدند .بیشرتین میزان ناهنجاریها
به ترتیب در اثر ستاره نگری و نوك رضبدری مشاهده شدند .بطوریکه
میتوان گفت میزان ناهنجاریها مرتبط با این دو عامل در مقایسه با
سایر علل بسیار قابل توجه است و میزان  % 57/74و  %1/797به ترتیب
از كل ناهنجاریها و كل جوجههای هچ شده مزارع را شامل میشوند.
ستارهنگری
ستارهنگری اولین ضایعهی دستگاه عصبی است كه ژنتیك پرندگان در مورد
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آن دخیل است و در اثر یك ژن مغلوب اتوزومال ایجاد میشود ،این عارضه به
طور وسیعی در جوجهها در مناطق مختلف دنیا و در نژادهای مختلف طیور
دیده شده است ( .)3مالدین و بور ( )1996گزارش کردند كه علت ستارهنگری
افزایش دما و عدم چرخش مناسب تخممرغها در آنكوباتور است (.)9
نوک رضبدری
این ضایعه بیشرت در سمت چپ معمول است و در اثر عدم انتشار اكسیژن
به چشم چپ ،كه دورترین نقطه از پوسته تخممرغ بعد از چرخش رس
جنین به سمت چپ در  12روزگی است ،میباشد ( .)10معمولترین
حالت در نوك رضبدری این است كه جوجهها با نوك سامل به دنیا میآیند
ولی در  1-2ماهگی نوك به حالت رضبدری در میآید و در  3-4ماهگی به
شدیدترین شكل خود در میآید ( .)9انحراف نوک ،ممكن است هم در نوك
باال و هم در نوگ پایین ایجاد شود ،ولی در نوك باال معمولتر است (.)3
تورم پسرس
این عارضه ممكن است در اثر تالش برای خروج از پوسته تخممرغ در
زمان هچ ایجاد شود ،در استفاده از بعضی از ضدعفونی كنندهها هم این
حالت دیده شده است (.)10
وجود قسمت پوستی متامیز
به نظر میرسد كه علت این مسئله هم ،كشیده شدن بدن جوجه به پوسته
تخممرغ در حین تالش برای خروج از آن باشد (.)10
پای چپ ناکامل و پای راست ناکامل
در اثر اختالل در چرخش تخممرغها در سرت خصوصا در روزهای اول
باعث چسبیدن قسمتی از بدن جنین به غشاء داخلی پوسته تخممرغ
و ناهنجاریهای شدید مثل عدم وجود دستها یا تغییر شكل آنها در
هامن سمت میشود (.)9
وجود یک یا دو پای اضافی
بهدستكاریتخممرغهاوعدمچرخشصحیحآنهانسبتدادهشدهاست(.)12
انگشتان اضافی
این عارضه به صورت حضور  5انگشت در پای راست و یا پای چپ یك مرغ
میباشد (.)9
کوچکی کره چشم دو طرفه یا یک طرفه
این صفت توسط یك ژن مغلوب اتوزومال بروز میكند و ظاهرا قابل توارث
است .قبال تصور میشد كه مرگ و میر در این جوجهها در اثر عدم توانایی در
مرصف آب و غذا است ،اما علت كشندگی این صفت بیشرت به دلیل خاصیت
پلیوتروپی آن است (.)3
کوتاهی نوک باال
مرگ زودرس پس از هچ در این جوجهها به علت اشكال در غذا خوردن
است که علت آن جهش یك ژن مغلوب اتوزومال میباشد (.)9

نتیجهگیری کلی
در مطالعه حارض عمدهترین ناهنجاریهای مادرزادی مربوط به
بدشکلهای نوک و اندام حرکتی و اختالالت چشمی بود .لذا با مشخص
شدن میزان و انواع ناهنجاریهای مادرزادی در جوجههای گوشتی هچ
شده و شناسایی و حذف ژنهای مربوطه توسط متخصصین اصالح نژاد
و ژنتیك طیور و همچنین اصالح فرآیندههای مدیریتی نظیر تصحیح
میزان رطوبت ،حرارت ،تهویه و سایر فاكتورهای موثر در طول مدت
آنكوباسیون و قبل از آن و نیز اصالح جیره مرغهای مادرها میتوان
اقداماتی در کاهش خسارت اقتصادی ناشی از حذف جوجههای درجه 2
(غیر قابل فروش) انجام داد.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه محقق اردبیلی به
شامره قرارداد  45میباشد .نویسنده مقاله از حوزه معاونت پژوهشی
آن دانشگاه به دلیل مساعدت در انجام این تحقیق کامل تشکر و قدردانی
را دارد .همچنین از آقای دکرت رامین حبیبی به خاطر انجام کارهای آماری
این تحقیق سپاسگزاری می شود.
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جدول  -1فراوانی ناهنجاریهای مادرزادی و نسبت آنها به کل ناهنجاریها و کل جوجههای هچ شده و تخممرغهای ست شده مزارع مرغ مادر گوشتی مورد بررسی

بهار

ناهنجاریمادرزایی

(میانگین

تابستان

خطای استاندارد

درصد هر ناهنجاری

درصد هر ناهنجاری

درصد هر ناهنجاری

سطح احتمال

از کل ناهنجاری های

از کل جوجههای هچ

از کل تخم مرغ های

30/312

0/945

0/7068

0/855

0/6397
0/2376

(میانگین تعداد)

میانگینها

A

1516/31 a

370/84 b

234/824

0/0097

B

1366/62 a

341/27 b

190/809

0/0034

27/431

C

509/41 a

125/03 b

60/963

0/0002

10/191

0/317

D

464/45 a

110/34 b

58/695

0/0006

9/232

0/287

0/2153

E

283/13 a

69/78 b

34/960

0/0004

5/668

0/176

0/1321

F

206/67 a

67/00 b

32/249

0/0252

4/395

0/137

0/1025

G

196/00 a

44/11 b

26/735

0/0016

3/856

0/120

0/0899

H

117/14 a

31/89 b

16/981

0/0074

2/393

0/074

0/0558

I

110/45 a

28/06 b

14/617

0/0017

2/223

0/069

0/0518

K

31/89

15/25

7/441

0/1121

0/938

0/023

0/0218

L

41/48 a

12/67 b

6/398

0/0192

0/869

0/029

0/0202

J

31/89

15/26

5/945

0/1675

0/756

0/027

0/0176

M

25/13

12/89

5/909

0/3154

0/610

0/019

0/0142

N

17/46

7/18

3/701

0/1693

0/394

0/012

0/0091

O

11/89

7/15

2/643

0/3822

0/305

0/009

0/0071

P

11/37 a

1/89 b

2/318

0/0372

0/212

0/006

0/0049

Q

7/56 a

0/48 b

1/735

0/0360

0/128

0/004

0/0029

R

4/49

0/56

1/118

/0812

0/080

0/0025

0/0018

مجموع

4963/41

1263/58

-

-

100

3/12

2/3320

تعداد)

مادرزادی

شده مزارع

ست شده مزارع

 :Aستاره نگری؛  :Bنوك رضبدری ؛  :Cتورم پسرس؛  :Dانحراف نوک باال؛  :Eقسمت پوستی متامیز؛  :Fیك پای اضافی؛  :Gانحراف نوک پایین؛  :Hفقدان منقار باالیی؛  :Iپای چپ ناكامل؛  :Kكوتاه بودن
نوك باال؛  :Lدو پای اضافی؛  :Jفقدان چشم ها؛  :Mوجود یک چشم؛  :Nپای راست ناكامل؛  :Oكوتاه بودن نوك پایین؛  :Pفقدان برخی استخوانهای جمجمه؛  :Qكوچكی كره چشم؛  :Rانگشتان اضافی
 :a, b, cنشانگر اختالف معنیدار بین سطرها میباشد (.)p>٠/05
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جدول  -2اثر شش ماه اول سال بر میانگین درصد ناهنجاریهای مادرزادی در مزارع مرغ مادر گوشتی مورد بررسی

انواع ناهنجاری

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

خطای استاندارد میانگین ها

ستاره نگری

1/250 a

0/941 b

0/837 b

0/529 c

0/241 d

0/130 d

0/098

0/001

نوك ضربدری

1/136 a

0/906 b

0/821 b

0/452 c

0/241 b

0/102 e

0/090

0/001

تورم پسسر

0/370 a

0/364 a

0/230 b

0/202 bc

0/101 cd

0/093 d

0/032

0/002

انحراف نوک باال

1/130 a

0/242 b

0/352 b

0/189 bc

0/083 c

0/032 d

0/029

0/001

قسمت پوستی متمایز

0/257 a

0/189 ab

0/132 b

0/100 cd

0/067 cd

0/014 d

0/021

0/001

یك پای اضافی

0/179 a

0/138 bc

0/163 b

0/067 cd

0/072 cd

0/030 d

0/012

0/008

انحراف نوک پایین

0/195 a

0/150 ab

0/087 bc

0/061 cd

0/020 de

0/005 e

0/013

0/001

فقدان منقار باالیی

0/063 a

0/072 a

0/087 a

0/054 a

0/011 b

0/010 b

0/007

0/001

پای چپ ناكامل

0/085 a

0/063 ab

0/070 ab

0/042 bc

0/005 bc

0/004 c

0/009

0/002

كوتاه بودن نوك باال

0/011 ab

0/035 a

0/040 a

0/014 ab

0/006 bc

0/002 c

0/003

0/004

دو پای اضافی

0/019

0/041

0/038

0/015

0/004

0/004

0/004

0/052

فقدان چشم ها

0/040 a

0/028 ab

0/024 abc

0/012 cd

0/009

0/001 d

0/004

0/009

وجود یک چشم

0/046 a

0/023 b

0/013 bc

0/005 c

0/003 c

0/001 c

0/004

0/004

پای راست ناكامل

0/031

0/019

0/007

0/004

0/003

0/001

0/003

0/052

كوتاه بودن نوك پایین

0/029

0/013

0/005

0/003

0/004

0/001

0/003

0/058

0/009

0/006

0/008

0/003

0/001

0/000

0/325

0/102

كوچكی كره چشم

0/012

0/007

0/005

0/001

0/000

0/000

0/003

0/528

انگشتان اضافی

0/005

0/001

0/001

/000

0/001

0/000

0/006

0/181

فقدان استخوانهای
جمجمه

 :a, b, cنشانگر اختالف معنیدار بین سطرها میباشد (.)p>٠/05
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سطح احتمال

