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دوم کشاورزي و منابع طبیعيرتبه:

چكیده:
ــط  ــاد محی ــاي زي ــت و دم ــي، رطوب ــاس صنعت ــن در مقی ــي بلدرچی ــه كش ــتگاه هاي جوج  در دس
ــي و  ــات جنین ــم از تلف ــي تخ ــود. ضدعفون ــاري زا مي ش ــاي بیم ــر میكروب ه ــد و تكثی ــه رش ــر ب منج
ــرات  ــي، مض ــر ضدعفوني كنندگ ــم اث ــد علي رغ ــتفاده از گاز فرمآلدئی ــد. اس ــري می نماين ــه جلوگی جوج
جبران ناپذيــري بــراي پرنــده و انســان دارد. در ايــن مطالعــه، اســانس مرزنگــوش و زنیــان بــه منظوريافتن 
يــك مــاده مناســب طبیعــی بــراي جايگزينــي بــا فرمآلدئیــد در ضدعفونــي تخــم بلدرچیــن اســتفاده شــد. 
تیمــار شــاهد )فرمآلدئیــد( بــا چهــار تیمــار حــاوی دو غلظــت متفــاوت اســانس مرزنگــوش و زنیــان در 
حجــم نمونــه 150 تخــم مقايســه شــد. تعــداد و درصــد جوجــه درآوري، تلفــات جنینــي اولیــه و پايانــي و 
نیــز درصــد تلفــات در دوره ده روزه پــس از جوجــه كشــي اندازه گیــري شــد. نتايــج نشــان داد بیشــترين 

ــا  ــم سي ســي اســت. ب ــان دو و نی ــه زنی ــوط ب ــی مرب بازده
توجــه بــه قیمــت پايین تــر اســانس زنیــان؛ امــكان اســتفاده 
ازبذرگیــاه و كشــت زراعــي آن بــرای ادامــه تحقیــق انتخــاب 
شــد. در فــاز دوم پژوهــش، غلظــت بهینــه اســانس از میــان 
4ml/m3 ،2، 3، 5 و6 بــرای ضدعفونــي بــا روش تبخیــری 

بررســی شــد. اســتفاده از 4ml/m3 زنیــان در چهــار ســاعت، 
ــد  ــن درص ــچ و كمتري ــد هی ــن درص ــتن بیش تري ــا داش ب
تلفــات دوران جنینــي مناســب تر از ديگــر تیمارهــا شــناخته 

شــد.

● طراحان: بهامین حكمت و مهرشاد مفیدي
● استان: يزد

● واحدهای آموزشي: دبیرستان های  فرزانگان حكیم زاده
     و  نمونه دولتي حضرت زهرا )س( يزد 

 استفاده از اسانس طبیعی برای ضدعفونی تخم بلدرچین


