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   هاي داخل الینیِ برخی از صفات مرتبط با آسیت در خطوط پدري یک الین تجاري گوشتیبررسی تفاوت
 3و رسول واعظ ترشیزي 2، عباس پاکدل1وسمهدي ناق

 3به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،   2و   1
  اه تربیت مدرسعضو هیات علمی دانشگ

  چکیده
یک الین )A ، B(خطوط پدري  مربوط بهقطعه پرنده  669در این مطالعه به منظور بررسی پارامترهاي مرتبط با آسیت از 

. براي افزایش وزن بدن انتخاب شده استB خط وبراي ضریب تبدیل پایین  Aخط. جوجه گوشتی استفاده شدتجاري 
که به دوره پرورش  54و  10، 7وزن بدن در روزهاي . رس نمکی پرورش یافتندو است کنترلشرایط ها تحت این جوجه

گی روز 54در خون ها میزان هماتوکریت درصد جوجه15عالوه براین با خونگیري از  .گیري شدصورت انفرادي اندازه
صل آزمایش تفاوت نتایج حا. میزان تفات ناشی از آسیت از روز اول دوره تا انتهاي دوره پرورش ثبت شد .مشخص شد

در پایان دوره فقط . پس از اعمال تیمار نمکی نشان داد  BوA خط دورا براي وزن بدن در هر) P<0.001(داريمعنی
ماتوکریت خون در آخر دوره تفاوت مشاهده شد و از نظر میزان هB خطاز نظر وزن در ) P<0.05(داريتفاوت معنی

  .شاهده شدم A خطبین تیمارها در ) P<0.05(داريمعنی
  

  مقدمه
هاي گوشتی نظمی متابولیکی در جوجهشود نوعی اختالل یا بینیز شناخته می "هیپرتانسیون ششی "آسیت که تحت عنوان

باشد دیدگی بطن راست قلب میهاي ششی و در نتبجه آسیبرگنظمی در ارتباط با ناکافی بودن ظرفیت این بی. باشدمی
-تنفسی براي تهیه اکسیژن می-علت آسیت را عدم تناسب بین نیاز به اکسیژن و ناتوانی سیستم قلبیمحققین اغلب . ]6[

براي تامین نیازهاي بافتهاي رسانی تواند منجر به کاهش اکسیژن کمبود اکسیژن در سیستم دستگاه تنفس می. ]8, 4[دانند
شود، این افزایش فشار خون و همچنین افزایش کار قلب منتج شود و این خود باعث افزایش فشار آرتریول ششی می بدن

  . ]4[شودبه جمع شدن آب در محوطه شکمی و در نهایت مرگ می
هاي درصد در جهان تخمین زده شده است که این میزان تلفات در گله 8تا  5میزان تلفات ناشی از آسیت در حدود 

افزایش وقوع آسیت مرتبط با انتخاب ژنتیکی براي افزایش نرخ . ]2[ممکن است برسد یزندرصد  30تا  20سنگین وزن به 
هاي با سرعت رشد زیاد نسبت به است که جوجهنشان داده شده. ]4[تبدیل می باشدرشد، افزایش گوشت و کاهش ضریب

  .]5[ندترهاي با سرعت رشد کم نسبت به آسیت حساسجوجه
 عالیمباشد مشخص کرده است، از مهمترین دهنده آسیت میمطالعات فیزیولوژیکی متفاوت صفات خاصی را که نشان 

قابل  در طیور زندهولی این صفات  ]4[باشدآب در محوطه شکمی و هیپرتروفی بطن راست میاین سندرم جمع شدن 
تواند باال رفتن میزان هماتوکریت میکه باشد، آسیت میزان هماتوکریت می مرتبط بااز دیگر صفات ن. دنباشمینتشخیص 

  ]9[نشانه خوبی از وقوع آسیت باشد

ي مرتبط با هابرخی از فراسنجه و مقایسه ناشی از آن، هدف از این مطاله بررسی تلفاتبه دلیل اهمیت این سندرم و 
 .باشدي گوشتی میجوجهتجاري در داخل خطوط پدري یک الین  آسیت
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 مواد و روشها

قطعه پرنده از خطوط پدري یک الین جوجه گوشتی  669رهاي مرتبط با آسیت از در این مطالعه به منظور بررسی پارامت
که براي ضریب تبدیل پایین ) A(پدري  خط، متلعق به ي )ماده174 نر، 161 (قطعه پرنده 335براي این منظور. استفاده شد

بدن انتخاب شده است، به  که براي افزایش وزن) B( خط از) ماده 193نر،  141(پرنده قطعه  334انتخاب شده است و 
نیز  پرنده قطعه 183و  ندپرورش داده شد کنترلتحت شرایط پرنده قطعه  A ،152 خطدر . صورت تصادفی انتخاب شدند

تحت پرنده قطعه  186و  کنترلتحت شرایط پرنده قطعه  B ،148 خطپرورش یافتند و در ) نمک(تحت شرایط استرس
  .پرورش یافتند) نمک(شرایط استرس

و جیره   جیره مورد استفاده اعم از جیره آغازین، جیره رشد. ایط پرورش طبق دستورالمعل کمپانی مربوطه اجرا شدشر
میزان انرژي قابل متابولیسم و میزان پروتیئن در دوره آغازین به ترتیب . پایانی براي هر دو گروه یکسان در نظر گرفته شد

عالوه براین میزان . در نظر گرفته شد  75/18و  2965در دوره پایانی  و 45/20و  2916، در دوره رشد 02/23و  2804
  .درصد در جیره بود 16/0و  16/0، 2/0سدیم جیره در هر سه دوره به ترتیب 

  شرایط ایجاد استرس نمکی
نمکی  نحوه اعمال شرایط استرس. ها تحت استرس نمکی قرار گرفتندبه منظور بررسی پارامترهاي مرتبط با آسیت، پرنده

 1200گرم در لیتر به میلی 2/12بدین شرح انجام شد که در ابتدا میزان سدیم آب آنالیز شد و سپس مقدار سدیم آب از 
گرم در لیتر و از روز هشتم پرورش به جوجه هاي تحت آزمایش در آب مصرفی آنها اضافه شد و این شرایط تا پایان میلی

  .]7[آزمایش ادامه یافت
به صورت انفرادي که دوره پرورش  54و  10، 7وزن بدن در روزهاي در این مطالعه شامل  هاي مورد بررسیفراسنجه

   .مشخص شد 54ها میزان هماتوکریت در روز درصد جوجه15گیري شد، عالوه براین با خونگیري از اندازه
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت GLMرویه  ، و  SASافزار آوري شده پس از ویرایش با نرمهاي جمعداده

  
  نتایج و بحث

به آب پس از افزودن نمک .. خطوط پدري مورد بررسی ارائه شده استاطالعات مربوط به وزن بدن،  1 هدر جدول شمار
در . و تیمار نمکی مالحظه شد کنترل داري در وزن بدن بین تیمارتم دوره پرورش به بعد تفاوت معنیاز روز هشمصرفی 

و در دو گروه تیماري  Bمشاهده نشد ولی در  الین   Aداري بین تیمارها در الین ایان دوره نیز اگرچه تفاوت معنیپ
از اعمال نیز در تحقیقی مالحظه نمودند که یک روز پس ) 1993(میرسلیمی و همکاران. داري مالحظه شدتفاوت معنی

در .دار تا آخر دوره ادامه یافتایجاد گردید که این تفاوت معنیه داري بین وزن بدن در دو گروتیمار نمکی، تفاوت معنی
داري در آخر دوره تفاوت معنیهاي گوشتی با اعمال تیمار نمک روي جوجه 1998شولسبرك و همکاران در سال حالیکه 

ایجاد شده پس از اعمال  استنباط بر این است که افزایش وزن .]10[ددنرا بین وزن تیمار شاهد و تیمار نمک مشاهده نکر
 ]8[تیمار نمکی ناشی از افزایش آب بین سلولی و داخل سلولی است

همانطور که  .ده شده استنشان دا 2روزگی در جدول 54میزان هماتوکریت خون پرندگان هر یک از دو خط در سن 
روزگی مشاهده شد، لیکن این تفاوت  54داري از نظر میزان هماتوکریت در سن تفاوت معنی Aشود در خط مالحظه می

پرورش یافته در شرایط عادي و استرس زا  به ترتیب برابر  Aمیزان هماتوکریت خون طیور خط . دار نبودمعنی Bدر خط 
باالتر بودن میزان هماتوکریت جنس نر نسبت به جنس ماده . می باشد30/40و 17/36ابر بر B و در خط 67/37و  03/35
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هر یک از دو خط در شرایط استفاده از تیمار نمکی کامال مشهود بود که با توجه به نرخ تلفات بیشتر در جنس نر این امر 
 هاي انتخاب شده در جهت سرعت رشدننیز گزارش نمود که در الی) 1996(شلوسبرگ و همکاران . قابل توجیه می باشد

نیز بیان داشت که میزان هماتوکریت آخر دوره در گروه پرورش ) 2004(پاکدل . ]11[باشدباال میزان هماتوکریت باالتر می
لیکن بویز . ]9[تواند یک معیار مناسبی درشناخت پرندگان مستعد به آسیت باشدیافته تحت استرس سرمایی باال رفته و می

با توجه به . ]3[باشدگزارش نمودند که هماتوکریت باال الزاما نشان دهنده حساسیت به آسیت نمی) 1999(و همکاران 
هاي داخل الینی رود ، لیکن نباید تفاوتت که در  حالت شیوع آسیت میزان هماتوکریت باال میتوان بیان داشمی 2جدول

داري در میزان هماتوکریت خون نشان علیرغم انتخاب در جهت افزایش وزن بدن تفاوت معنی Bدر خط . را نادیده گرفت
  . نداد

که با توجه به باالتر بودن سرعت رشد و نرخ  باالتر از جنس ماده است حطمیزان تلفات در جنس نر هر یک از دو 
) B)37/27 در خط تلفات ناشی از آسیتعالوه بر این میزان . ]1[باشدمتابولیسم پایه در خروسها این امر قابل توجیه می

این نتیجه با نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین مطابقت دارد که  ).3جدول(می باشد) A )93/26باالتر از خط
  .]4[ترندهایی که از سرعت رشد بیشتري برخوردارند به آسیت حساسجوجه

لیکن . است نرخ تلفات بیشتري مالحظه گردیدکه براي افزایش سرعت رشد انتخاب شده Bدر تحقیق حاضر و در خط 
ها و بین الینی را نیز در نظر گرفت و با توجه به این تفاوت هاي داخلعالئم بروز آسیت یکسان نبوده و باید تفاوت

  .هاي انتخاب را براي کاهش آسیت اجرا کردسیاسیت
  

Comparative Effect within line ascites-related traits in parental lines commercial 
broiler 

Mehdi naghous1, Abbas pakdel1. Rasol vaez torshizi2 
1. Department of animal science, agricultural and national reassure faculty, University of Tehran, karaj, iran 
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ABESTRACT 
In order to investigate parameter ascites-related traits, 669 chicken from parental line(A, B) 
pure breed broilers differing in low food conversion rate(A) and high body weight(B) 
obtained and reared at normal and salt stress conditions. Body weight at 7, 10 and 54 days 
of age and blood sample was taken for determination of haematocrit value at 54 day of age. 
Mortality was recorded from 1 to 54 days of age. At 10 days of age mean body weight was 
significantly (P<0.001) higher in two parental lines in salt treatment, but in the end of 
period in line B was significantly (P<0.05) lower in salt treatment. The result of 
haematocrit value showed that no significant in line A but in line B were significant 
(P<0.05).   
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    )گرم(براي خطوط پدريروزگی  54و  10، 7وزن بدن در سنین . 1. جدول
    روزگی 54    روزگی 10    روزگی 7  سن   

  داريمعنی  ماده  نر  داريمعنی  ماده  نر  داريمعنی  ماده  نر  جنس/تیمار    خط پدري

A 

  4/135  1/139  کنترل
NS  

4/229  3/218    2/3575  7/2972  
NS  2/2963  3441  ***  8/232  5/246  137  5/142  آسیتی  

SEM 6/1  4/1    7/2  3/2    4/50  44    
           ***           ***   **  داري در جنسمعنی

B  

  5/140  5/147  کنترل
NS  

9/245  4/234    4/3708  4/3168  
**  

  5/2928  9/3697  ***  1/242  9/257  6/139  9/145  آسیتی
SEM  6/1  3/1    7/2  2/2    4/50  5/43    

          ***          ***    ***  داري در جنسمعنی
  .داري می باشدو عدم معنی 0.01، 0.001داري در سطح به ترتیب معنی  NSو **، ***
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 روزگی 54درصد هماتوکریت در خطوط پدري در .  2.جدول

 B                   A  خط پدري
  داريمعنی  ماده  نر  داريمعنی  ماده  نر  جنس/تیمار

    46/38  89/33  کنترل
NS  

04/34  02/36   
  29/36  05/39  39/41  22/39  آسیت  *

SEM  3/2  9/1    2/1  1/1    
  NS  NS                داري در جنسمعنی

 .داري می باشدو عدم معنی 0.05داري در سطح به ترتیب معنی  NSو *

  درصد تلفات ناشی از آسیت در خطوط پدري در کل دوره پرورش. 3جدول
                 B                                                     A                  خط پدري  

  تیمار/ جنس  نر  ماده  معنی داري  نر  ماده  معنی داري

  
*** 

2/1  97/5    

**  
  کنترل  05/4  2/1

  آسیتی  68/20  25/6  97/22  4/4
  جنسداري در معنی        **      **    

  .می باشد 0.001و  0.01داري در سطح به ترتیب معنی  *** و **


