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چکیده

هدف از این مطالعه بررس�ی جنبه های مختلف رش�د با استفاده از منحنی رش�د و صفات مرتبط با آسیت در خطوط
پ�دری س�ویه تجاری گوش�تی آرین ب�ود .در این مطالع�ه از  299جوجه نر متعل�ق به خطوط پدری ( Aو  )Bس�ویه
تجاری گوش�تی آرین برای بررس�ی منحنی رش�د در دو تیمار آسیت و شاهد استفاده ش�د .در روز  35دوره پرورش
فراس�نجه های خونی و میزان هماتوکریت خون در  15درصد از پرنده ها اندازه گیری ش�د .ضریب تبدیل خوراک در
فاصله بین  23تا  54روزگی به صورت انفرادی در  20درصد از جوجه ها اندازه گیری شد .در روزهای ،14 ،10 ،7 ،4 ،1
 49 ،42 ،35 ،28 ،21 ،17و  54جوجه ها به صورت انفرادی وزن کش�ی ش�دند .عالوه براین نس�بت بطن راست به کل
بطن ها در تمام پرنده ها در انتهای دوره پرورش اندازه گیری شد .در هر دو خط پدری و بین دو تیمار تفاوت معنی داری
( )P> 0/05برای میزان اکس�یژن اش�باع خون وجود داش�ت ،لیک�ن در خصوص ضریب تبدیل خ�وراک بین تیمارها
در خطوط پدری تفاوت معنی داری مالحظه نش�د( .)P< 0/05نس�بت بطن راس�ت به کل بطن ها در تیمار القا ش�ده
ب�رای آس�یت در هر دو خط به طور معن�ی داری ( )P> 0/05افزایش یافت .همچنین نتای�ج مطالعه حاضر تفاوت های
معنی داری( )P> 0/05را در ثابت رشد و سن رسیدن به نقطه عطف بین دو تیمار آسیت و شاهد فقط در خط  Aنشان
داد به گونه ای که در تیمار آسیت ،ثابت رشد افزایش و سن رسیدن به نقطه عطف کاهش داشت.
کلمات کلیدی :آسیت ،خطوط پدری ،فراسنجه های خونی ،منحنی رشد
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The effects of induced ascites with salt on growth curve parameters and ascites-related traits in broiler chickens.
By: M. Naghous, MSc student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and National Resource, University
of Tehran, Karaj, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989155338977), A. Pakdel, Assistant Professor, Department of
Animal Science, Faculty of Agriculture and National Resource, University of Tehran, Karaj, Iran R. Vaez Torshizi, Assistant
Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Karaj, Iran
The aim of present study was to investigate different aspects of growth by using the growth curve in a paternal line of broiler
chicken. In this study 299 male birds from the parental lines (A & B) of Arian strain broiler chicken were used to investigate
the growth curve under two treatments of control and ascites. At 35 days of age, the blood parameters and hematocrit value
were measured just on 15% of birds. Food conversion ratio between 23 and 54 days of age were studied on 20% of birds
individually. The body weights were measured individually at 1, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 28, 35, 42, 49 and 54 days of age.
Moreover at the end of experiment, all the birds were slaughtered and then the right ventricle to total ventricle ratio was
assayed. There was significant differences (P<0.05) for oxygen saturation between two treatments in the paternal lines but no
significant difference was observed food conversion ratio between the treatment in parental line (P>0.05). The ratio of right
ventricle to total ventricle of the birds with induced ascites was significantly (P<0.05) in both lines. Furthermore the results
of current study showed that there was significant differences (P<0.05) between two treatment for mature index and age at in
inflection point just in line A. indeed, mature index increased and age at in inflection point decreased in ascites treatment.
Keywords: Ascites, Parental line, Blood parameters, Growth curve.

مقدمه

س��ندرم آس��یت اختاللی متابولیکی است که بیش��تر در جوجه های
گوش��تی پ��رورش یافته در مناطق مرتفع مش��اهده می ش��ود ( .)38این
س��ندرم منجر به افزایش تلفات و همچنین کاهش روند افزایش وزن گله
می گردد و خس��ارت زیادی را به صنعت طیور وارد می کند( .)21بزرگ
ش��دن قلب بخصوص بطن راست ،تغییر در بافت جگر و جمع شدن مایع
در محوطه ش��کمی از نشانه های بارز این اختالل متابولیکی به شمار می
رون��د ( .)29 ،21 ،10 ،5از معیارهایی نظیر نس��بت وزن بطن راس��ت به
مجموع بطن ها ،میزان هماتوکریت خون و همچنین میزان گازهای خونی
در بررس��ی و مطالعه آس��یت و همچنین تشخیص کلینیکی آن در سطح
گله ،اس��تفاده می ش��ود( .)29 ،21افزایش دی اکسید کربن خون باعث
کاهش فش��ار اکسیژن در مویرگ های خونی شده که این عمل با افزایش
گلب��ول ه��ای قرمز خ��ون هم��راه و منجر به تش��دید بیش��تر آس��یت
می گ��ردد( Scheele .)33و همکاران ( )2003مش��اهده کردند ،میزان
فشار دی اکسید کربن جوجه های حساس به آسیت باالتر از جوجه های
مقاوم به آس��یت در س��ن  11روزگی اس��ت Buys .و همکاران ()1999
نشان دادند که نتاج الین حساس به آسیت دارای فشار دی اکسید کربن
باالتری در سن  6هفتگی نسبت به نتاج الین مقاوم به آسیت می باشند.
 Daneshyarو همکاران ( ،)2007کاهش فشار اکسیژن و درصد اشباع
ش��دن هموگلوبین با اکس��یژن را در جوجه های گوشتی آسیتی با روش
س��رما در هفته های  5و  6گزارش کردند .جوجه های گوش��تي آس��یتی
نس��بت به جوجه های س��الم دارای درصد اکس��یژن اشباع خون کمتری
می باشند(.)22

(پژوهشوسازندگی)

انتخاب ش��دید برای رش��د س��ریع ،کاهش ضریب تبدیل خوراک و
افزایش تولید گوش��ت سفید در طیور گوش��تی منجر به شیوع آسیت در
این گونه ش��ده اس��ت ،به گونه ای که تلفات ناشی از آسیت در گله های
سنگین وزن تا  30درصد نیز گزارش شده است( .)29در خصوص ارتباط
بین افزایش نرخ رشد و شیوع آسیت مطالعات زیادی صورت گرفته است.
 Arce-menocalو همکاران ( )2009ارتباط قابل توجهی بین ش��یوع
آسیت و نرخ رشد مالحظه نمودند ،به گونه ای که در گله هایی با وزن و
نرخ رشد باالتر ،تلفات ناشی از آسیت همواره بیشتر بوده استPakdel .
( )2004ارتب��اط مثبتی بین صفات مرتبط با آس��یت و افزایش وزن بدن
گزارش کرد Gonzales .و همکاران ( )1999 ،1998با مقایسه الین های
متفاوت از نظر نرخ رش��د و بررس��ی ارتباط بین نرخ رشد و شیوع آسیت
مش��اهده کردند که تلفات ناشی از آسیت در جوجه هایی با سرعت رشد
باالتر ،بیش��تر از جوجه های با سرعت رشد کمتر می باشد .به طورکلی با
افزیش نرخ رشد در جوجه های گوشتی ،میزان نیاز به اکسیژن در بافت
ها و اندام های مختلف افزایش می یابد .این امر در جوجه هایی با سرعت
رش��د بیشتر و تحت شرایط اس��ترس زا ،تلفات ناشی از آسیت را افزایش
خواهد داد ( .)21بر همین اساس در برخی از تحقیقات تصور بر این بوده
اس��ت که ژن های مرتبط با افزایش سرعت رشد در جوجه های گوشتی،
ش��یوع آس��یت را نیز افزایش می دهد .به عبارت دیگر خانواده هایی که
پتانس��یل ژنتیکی باالتری برای رشد بیش��تر دارند ،تلفات ناشی از آسیت
بیشتری در آنها مشاهده می شود( .)14این در حالی است که Druyan
و هم��کاران ( )2009 ،2007بی��ان کردند که چنانچه پرنده از پتانس��یل
ژنتیکی کافی برای تامین اکسیژن برخوردار باشد ،افزایش نرخ رشد الزام ٌا
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با افزایش بروز آس��یت مرتبط نخواهد بود .این محققین همچنین بر این
نکته تاکید داشته اند که توسعه آسیت توسط تعداد کمی ژن های بزرگ
اثر کنترل می شود که این ژن ها از ژن های کنترل کننده نرخ رشد مجزا
هس��تند .لذا بر همین اساس عنوان کردند که همبستگی ژنتیکی گزارش
ش��ده بین شیوع آس��یت و نرخ رش��د نمی تواند منطقی باشد و پاسخ به
انتخاب برای آسیت در شرایط استرس زا ارتباطی با نرخ رشد ندارد.
در تحقیقات مختلف از منحنی رشد برای بررسی تفاوت های موجود
در بی��ن نژاد ها ،س��ویه ه��ا و محیط های مختلف به دلی��ل حذف اثرات
محیطی تصادفی و امکان مقایس��ه دقیق تر ،استفاده شده است(،18،15
 )1997( Barbato .)26 ،19الی��ن های��ی را برای افزایش و کاهش نرخ
رش��د نمایی در سنین  14و  42روزگی انتخاب نمود ،این محقق گزارش
ک��رد که کمترین میزان تلفات ناش��ی از آس��یت در الین انتخاب ش��ده
برای افزایش نرخ رش��د در س��ن  14روزگی می باش��د( Roush .)27و
 )2000( Widemanدر بررس��ی منحنی رش��د جوجه های آس��یتی و
ش��اهد در الین انتخاب ش��ده برای افزایش وزن بدن ،مالحظه نمودند که
ش��یوع آس��یت در جوجه های با نرخ رش��د کمتر ،بیشتر استMalan .
و همکاران ( )2003در بررس��ی الین های مختلف جوجه های گوش��تی
بیان کردند که میزان تلفات ناش��ی از آسیت در خطوط پدری الین های
انتخاب ش��ده برای کاهش ضریب تبدیل خوراک نس��بت به سایر خطوط
بیشتر است ،به عبارت دیگر در جوجه هایی با ضریب تبدیل باالتر ،تلفات
ناشی از آس��یت کمتری مالحظه شد Scheele .و همکاران ( )2003نیز
نتایج مشابهی گزارش کردند.
با توجه به خس��ارت نس��بتاً زیادی که هر ساله از بروز این سندرم به
صنعت طیور کش��ور وارد می شود الزم اس��ت راهکارهای بلند مدتی در
سطح الین های تجاری برای کاهش شیوع این سندرم اتخاذ نمود .هدف
از مطالعه حاضر بررسی تغییرات ایجاد شده در منحنی رشد و نیز بررسی
فراس��نجه های مرتبط با آس��یت در خطوط پدری الین تجاری آرین در
شرایط شاهد و تشدید کننده آسیت می باشد.

مواد و روشها

در ای��ن مطالع��ه از  299جوج��ه ن��ر متعل��ق ب��ه خط��وط پ��دری
( Aو  )Bس��ویه تجاری گوشتی آرین برای بررسی منحنی رشد و برخی
از صفات مرتبط با آس��یت استفاده ش��د .بدین منظور 162قطعه از خط
 Aو  137قطعه از خط  Bدر دو تیمار ش��اهد و اس��ترس زا (نمک) و در
 4تکرار پرورش داده ش��دند .الزم بذکر اس��ت که خط پدری  ،Aدر طی
نسل های متمادی در جهت ضریب تبدیل پایین تر و خط پدری  ،Bدر طی
نسل های متمادی در جهت افزایش وزن بدن انتخاب شده است.
ش��رایط پرورش طب��ق دس��تورالمعل مجتمع مرغ الی��ن آرین و در
مجتمع الین بابل کنار اجرا ش��د .جوجه ها پس از هچ تعیین جنس��یت
ش��ده و ش��ماره بر روی بال آنها نصب ش��د .به منظور تشديد بروز عالئم
وابسته به س��ندرم آسيت ،پرنده ها در تيمار آسيتی تحت استرس نمکی
قرار گرفتند .نحوه اعمال شرایط استرس نمکی بدین صورت بود كه ابتدا
میزان سدیم آب اندازه گيري و سپس مقدار آن از روز هشتم دوره پرورش
و از  12/2میلی گرم به  1200میلی گرم در لیتر افزايش داده ش��د(.)23
این شرایط تا پایان دوره آزمایش ادامه داشت .جیره مورد استفاده بر اساس

9

جیره پیش��نهادی الین آرین و برای هر دو گروه تيماري یکسان و شامل
جی��ره های آغازین ،رش��د و پایانی بود .محتواي انرژي قابل متابوليس��م
پای��ه اين جيره ها به ترتي��ب  2916 ،2804و  2965كيلو كالري در هر
كيلوگرم خوراک ب��ود .میزان پروتیئن جيره نيز برای س��ه دوره آغازين،
رش��د و پاياني ،به ترتیب 18/75 ،20/45 ،23/02 ،درصد و میزان سدیم
 0/16 ،0/2و  0/16درصد بود.
در طول دوره پرورش ،در طی  12مرحله و در روزهای ،10 ،7 ،4 ،1
 49 ،42 ،35 ،28 ،21 ،17 ،14و  54جوج��ه ه��ا به صورت انفرادی وزن
کشی شدند .فراسنجه های خونی (فشار دی اکسید کربن ،فشار اکسیژن
و اکس��یژن 1اش��باع خون) و درصد هماتوکریت خ��ون 2در روز  35دوره
پرورش و در  15درصد از پرنده ها ( 45قطعه) اندازه گیری شد .در انتهای
دوره پرورش ،جوجه ها کش��تار ش��ده و نس��بت وزن بطن راست به کل
بطن ها اندازه گیری ش��د .به منظور بررس��ی کارایی مصرف خوراک20 ،
درص��د از پرنده ه��ا ( 60قطعه) به قفس های انف��رادی موجود در همان
س��الن منتق��ل و از روز  23دوره پ��رورش تا انته��ای دوره ضریب تبدیل
خوراک آنها به صورت انفرادی اندازه گیری ش��د .با اس��تفاده از داده های
وزن بدن در س��نین مختلف ،منحنی رشد با استفاده از مدل گمپرتز ()8
و ب��ا نرم افزار  SASویرایش  9/1و رویه غیرخطی ( )NLINبرازش داده
شد .مدل مورد استفاده به شرح زیر است:
})Wt= W0 exp {{1 – exp(-bt)} ln(Wf/W0
در این معادله  Wtوزن زنده پرنده در زمان tام W0 ،وزن اولیه(وزن
در زمان هچ شدن) Wf ،وزن پایانی (وزن در زمان بلوغ جسمی) b ،ثابت
رش��د و  tزمان می باش��د .پس از تخمین پارامترها توس��ط مدل ،از این
پارامترها برای محاسبه نرخ رشد ( ،)GRسن در نقطه عطف ( )Tiو وزن
در نقطه عطف ( )Wiبه صورت زیر استفاده شد:
)Ti=1/b{ln( ln(Wf/W0)} Wi=0.368Wf GR=bWIn(Wf/W

برای بررس��ی تفاوت های موجود در فراس��نجه های موجود در مدل
گمپرتز و دیگر فراس��نجه های مورد بررس��ی در بین خطوط پدری از نرم
افزار  SASویرایش  ،9/1رویه  GLMو از مدل زیر استفاده شد.
yij = µ + Ti+ eij
در معادله فوق yij ،نش��ان دهنده  jامین مش��اهده مربوط به  iامین
تیمار µ ،نش��ان دهن��ده میانگین و  eijنش��ان دهنده خط��ای باقیمانده
می باشد.

نتایج

الف :بررسی فراسنجه های مورد بررسی در پرندگان خط پدری A

میزان تلفات ناشی از آسیت پرنده های تیمار آسیتی به میزان 16/63
درصد بیش��تر از پرنده های تیمار شاهد بود .بعالوه میزان اکسیژن اشباع
خون پرنده های آس��یتی در مقایس��ه با تیمار ش��اهد به طور معنی داری
( )P>0/05کمت��ر بود .این در حالی اس��ت که تف��اوت قابل توجهی بین

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر آسیت القا شده ...
جدول -1فراسنجه های خونی (میلی متر جیوه) و درصد هماتوکریت خون در خطوط پدری  Aو  Bو مقایسه آن ها در دو تیمار شاهد و آسیتی در روز  35دوره پرورش

خط پدری A

صفت /تیمار

خط پدری B

تفاوت بین

تفاوت بین

شاهد

آسیت

شاهد

آسیت

تیمارها در خط A

تیمارها در خط B

فشار دی اکسید کربن

41/48±1/59

42/44±1/59

37/14±2/16

38/54±2/39

-0/96

-1/4

فشار اکسیژن

43/47±1/91

41/77±1/91

41/79±2/03

35/13±2/28

1/7

*6/6

اکسیژن اشباع خون

89/14±0/98

86/04±0/98

89/07±3/55

77/13±3/97

*3/1

*11/94

درصد هماتوکریت

33/45±0/73

34/50±0/77

33/90±1/34

35/66±1/48

-1/05

-1/7

* بیانگر وجود تفاوت معنی دار در سطح آماری  0/05می باشد.
جدول -2فراسنجه های منحنی رشد و صفات مرتبط با آسیت در خطوط پدری  Aو  Bو مقایسه آن ها در دو تیمار شاهد و آسیتی

صفت /تیمار

خط پدری B

خط پدری A

تفاوت بین

تفاوت بین

شاهد

آسیت

شاهد

آسیت

تیمارها در خط A

تیمارها در خط B

وزن اولیه (گرم)

45/29±0/43

45/23±0/41

46/28±0/44

46/23±0/41

0/06

0/05

ثابت رشد

0/044±0/00

0/046±0/00

0/046±0/00

0/047±0/00

*-0/002

-0/001

وزن نهایی (گرم)

5513/10±219

5500/72±201

5646/52±104

5430/50±107

12/38

216/02

سن درنقطه عطف (روز)

35/35±0/45

33/81±0/43

33/79±0/44

32/36±0/45

*1/55

1/12

وزن در نقطه عطف (گرم)

2028/81±80/72

2024/27±74/21

2077/92±38/5

1998/42±39/4

4/55

79/5

ضریب تبدیل خوراک

2/29±0/05

2/33±0/06

2/39±0/09

2/50±0/09

-0/04

-0/11

نسبت بطن راست به کل بطن ها

0/21±0/00

0/26±0/00

0/21±0/00

0/25±0/00

**-0/05

**-0/04

درصد تلفات ناشی از آسیت

4/05

20/68

5/97

22/97

**16/63

**17

** و * بیانگر وجود تفاوت معنی دار به ترتیب در سطوح آماری  0/01و  0/05می باشد.

میزان اکسیژن ،دی اکس��ید کربن و درصد هماتوکریت خون پرنده های
دو تیمار مش��اهده نشد (جدول  .)1اگرچه نرخ رشد پرندهای خط پدری
 Aدر تیمار آس��یتی و تا س��ن  35روزگی نس��بت به تیمار ش��اهد باالتر
بوده ،لیکن پس از این س��ن نرخ رش��د پرنده های تیمار آس��یتی به طور
معن��ی داری ( )P> 0/05کمتر از مقدار مربوط به پرنده های تیمار ش��اهد
بود (ش��کل  .)1فراس��نجه های منحنی رش��د در جدول  2ارائه شده است.
تف��اوت معنی داری بین فراس��نجه های منحنی رش��د پرن��ده های تیمار
ش��اهد و آسیتی مش��اهده ش��د ،به صورتی که ش��اخص بلوغ (ثابت رشد)
و س��ن در نقط��ه عطف در پرنده های تیمار آس��یتی به ط��ور معنی داری
( )P<0/05باالتر از تیمار ش��اهد بود .لیکن تف��اوت قابل توجهی بین وزن
اولیه (وزن هچ) ،وزن نهایی (وزن بلوغ جس��می) ،وزن بدن در نقطه عطف
و ضریب تبدیل خوراک بین پرنده های دو تیمار مش��اهده نشد(.)P<0/05
نس��بت وزن بط��ن راس��ت ب��ه کل بط��ن ها نی��ز به ط��ور معن��ی داری
( )P> 0/01در پرن��ده ه��ای تیم��ار آس��یتی بیش��تر از مق��دار مربوط به
پرنده های تیمار شاهد بود.

(پژوهشوسازندگی)

ب :بررسی فراسنجه های مورد بررسی در پرندگان خط پدری B

همانط��ور که در جدول  1مالحظه می ش��ود ،تف��اوت معنی داری بین
درصد هماتوکریت و فش��ار دی اکسید کربن خون بین پرنده های دو تیمار
وجود ندارد ( ،)P<0/05اما درصد اکس��یژن اش��باع خون و فش��ار اکسیژن
خ��ون در پرنده های تیمار ش��اهد بط��ور قابل توجهی باالت��ر ()P>0/05
از مقادی��ر این فراس��نجه ه��ا در پرن��ده های تیمار آس��یتی ب��ود .تفاوت
معنی داری بین وزن اولیه (وزن تولد) ،ثابت رش��د ،وزن بلوغ ،وزن بدن در
نقطه عطف ،س��ن در نقطه عطف و ضریب تبدی��ل خوراک بین پرنده های
تیمار شاهد و آسیت وجود نداشت.
نس��بت وزن بط��ن راس��ت ب��ه وزن کل بط��ن ه��ا و نی��ز درص��د
تلف��ات ناش��ی از آس��یت در پرن��ده ه��ای تیم��ار آس��یتی ب��ه ط��ور
معن��ی داری ( )P>0/01باالت��ر ب��ود .اگرچ��ه ت��ا  35روزگ��ی نرخ رش��د
پرنده های تیمار آس��یتی بیش��تر از تیمار ش��اهد بود و پس از آن به تدریج
کاهش یافت ش��کل  ،1لیکن در مجموع تفاوت معنی داری بین نرخ رش��د
پرنده های دو تیمار در کل دوره پرورش مشاهده نشد.
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شکل  -1نرخ رشد در خطوط پدری الف -خط پدری  Aب -خط پدری B

بحث

افزایش سریع توده عضالنی و سرعت رشد طیور گوشتی به طور قطع
نیاز به جریان خون بیش��تر برای رساندن اکس��یژن و مواد مغذی و پاک
کردن بافت ها از دی اکس��ید کربن و سایر مواد زاید حاصل از متابولیسم
دارد .در پاس��خ ب��ه افزای��ش نیاز به اکس��یژن ،قلب خون بیش��تری را به
ری��ه ها پمپ م��ی کن��د ( .)30، 21،10 ،2ریه ها به دلیل اندازه نس��بتا
کوچک و همچنین از دست دادن خاصیت ارتجاعی خود نمی توانند خون
زیادی از قلب بپذیرند ( .)21،10با این حال فش��ار خون س��رخرگی بطن
راس��ت به ریه ها جهت دس��تیابی ریه ها به جریان خون بیشتر به میزان
قابل توجهی افزایش می یابد و این افزایش فشار خون موجب اتساع بطن
راست می گردد ( .)21 ،10 ،2افزایش نسبت وزن بطن راست به وزن کل
بطن ها به باالتر از حد  0/25نشان دهنده افزایش حساسیت پرنده ها به
آسیت می باشد( )2004( Pakdel .)21 ،10همبستگی ژنتیکی موجود
بین نس��بت وزن بطن راس��ت به وزن مجموع بطن ها و صفات مرتبط با
آسیت را گزارش داد و پیشنهاد نمود که می توان از این نسبت در انتخاب
والدین در شرایط طبیعی (و نه شرایط تشدیدکننده آسیت) برای کاهش
تلفات ناش��ی از آسیت اس��تفاده کرد Closter .و همکاران ( )2009حد
بحرانی این نسبت را  0/28 ،)2004( Pakdel ،0/25و  Daneshyarو
همکاران ( 0/29 ، )2009 ،2007گزارش کردند .الزم بذکر است که این
نس��بت در شرایط آسیتی افزایش می یابد .در مطالعه حاضر این شاخص
در تیمار آس��یت زا و برای خطوط پدری  Aو  Bبه ترتیب  0/26و 0/25
بود که نسبت به این مقادیر در تیمار شاهد ( 0/21و 0/21به ترتیب برای
خطوط پدری  Aو  )Bبه طور معنی داری باالتر بود.
 Malanو همکاران ( )2003نشان دادند در خطوط حساس به آسیت
فشار اکسیژن خون کاهش و فشار دی اکسید کربن خون افزایش می یابد.
همچنین مش��خص شده است که فشار دی اکسید کربن در روز  41دوره
پرورش در الین های مقاوم به آس��یت کمتر از الین حس��اس به آس��یت
می باش��د ( .)25 ،3تحقیقات نش��ان داده است که استفاده از معیار فشار

11

دی اکس��یدکربن خون پرندگان در اوایل دوره پرورش( 11تا  12روزگی)
م��ی تواند در پیش بینی ش��یوع آس��یت موثر باش��د(.)36 ،33 ،32 ،20
 Julianو  )1992( Mirsalimiاعالم نمودند که درصد اکس��یژن اشباع
خون در جوجه های آسیتی نسبت به جوجه های سالم کمتر است .نتایج
مشابهی را نیز  Druyanو همکاران ( )2007در همین خصوص گزارش
کردند .این در حالی اس��ت که  Shlosbergو همکاران ( )1998تفاوتی
در اکس��یژن اشباع خون بین پرندگان موجود در دو تیمار شاهد و نمکی
مش��اهده نکردند .اکسیژن اشباع خون وراثت پذیری متوسطی داشته (،9
 )28 ،13و در برخی از تحقیقات بیان شده است که می توان از این صفت
به عنوان معیاری برای پیش بینی آس��یت استفاده نمود ( .)39 ،13نتایج
مطالعه حاضر نیز نش��ان داد که اکسیژن اشباع خون پرندگان موجود در
تیمار شاهد درسن  35روزگی بنحو قابل توجهی باالتر از مقدار مربوط به
پرندگان تیمار آس��یتی بوده ،و این تفاوت در خط پدری  Bنیز مشهودتر
می باشد .لذا می توان از این معیار در انتخاب والدین علیه سندرم آسیت
استفاده نمود.
پرنده برای تامین اکس��یژن مورد نیاز با افزای��ش میزان هماتوکریت
خون ،درصد اکسیژن رس��انی خون خویش را باال می برد .چنانچه مقدار
این فراسنجه خونی زیاد افزایش یابد ،چون منجر به غلیظ تر شدن خون
می گردد ،سرعت حرکت خون در رگ ها کند تر شده و در مجموع ممکن
اس��ت خون کمتری به بافت های هدف رس��یده و ش��یوع آسیت افزایش
یابد( .)29در تحقیقات مختلف مشخص شده است که میزان هماتوکریت
خون در جوجه های حس��اس به آسیت افزایش می یابد ( )35و به همین
دلیل به عنوان یک صفت کاندیدای مهم بر علیه آس��یت مطرح می باشد
( Druyan .)29 ،9و همکاران ( )2007پس اعمال ش��رایط اس��ترس زا
تفاوت معنی داری در میزان هماتوکریت خون در بین جوجه های س��الم
و آس��یتی مش��اهده کردند ( .)34 ،12این در حالی اس��ت که  Lugerو
همکاران ( )2001تفاوت معنی داری برای این صفت در انتهای دوره بین
دو تیمار آس��یتی و شاهد مشاهده نکردند ،لذا پیشنهاد دادند که همیشه
بین ش��یوع آس��یت و درصد هماتوکریت خون ارتباط وجود ندارد .نتایج

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر آسیت القا شده ...

مش��ابه دیگری توسط برخی دیگر از محققین دیگر نیز گزارش شده است
( .)36 ،4در این مطالعه نیز مالحظه ش��د ک��ه اگرچه میزان هماتوکریت
خون در تیمار آس��یت افزایش یافته است ،اما این افزایش معنی دار نبوده
است.
 Widemanو  )2000( Frenchنش��ان دادن��د در جوجه های با
س��رعت رش��د بیش��تر ،چنانچه افزایش وزن بدن آنها متناسب با ظرفیت
سیس��تم قلبی -تنفس��ی باشد ،نس��بت به آسیت حس��اس نخواهند بود.
 Balogو هم��کاران ( )2003نی��ز با ایجاد الین های مقاوم و حس��اس به
آس��یت در شرایط استرس س��رمایی بیان داشتند که انتخاب برای آسیت
یا برعلیه آس��یت اثر نامطلوبی بر روی وزن بدن نداشته استDruyan .
و همکاران ( )2009تفاوت هایی را در الین مقاوم و حس��اس به آس��یت
مش��اهده کردند ،اما دلیل ای��ن تفاوت ها را در نح��وه انتحاب الین های
مقاوم و حس��اس در ابتدای امر دانس��تند .نتایج مشابهی توسط محققین
دیگر گزارش شده است ( )1997( Barbato .)36 ،13الین هایی را برای
کاهش نرخ رشد نمایی در سنین  14و  42روزگی و برای افزایش نرخ رشد
نمایی در سنین  14و  42روزگی انتخاب کرد و مالحظه نمود که کمترین
تلفات ناش��ی از آسیت در الینی اس��ت که برای افزایش نرخ رشد نمایی
در س��ن  14روزگی انتخاب ش��ده اس��ت( Roush .)27و Wideman
( )2000در بررسی منحنی رشد در جوجه های آسیتی و شاهد مربوط به
الین انتخاب ش��ده برای افزایش سرعت رشد ،مالحظه نمودند که تلفات
ناش��ی از آس��یت در جوجه های دارای سرعت رش��د کمتر ،بیشتر است.
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نیز نش��ان داد که بین جوجه های پرورش
یافته در دو تیمار آس��یتی و ش��اهد خط  Bکه نس��ل های متمادی برای
افزای��ش وزن بدن انتخاب ش��ده اند (جدول  ،)2تف��اوت قابل توجهی در
خصوص میزان ثابت رش��د و س��ن رس��یدن به نقطه عط��ف وجود ندارد
بعبارت دیگر می توان گفت در فاز خطی رش��د تفاوتی بین پرندگان خط
 Bدر بین دو تیمار وجود ندارد.
 Scheeleو هم��کاران ( )2003مالحظه نمودند که تلفات ناش��ی از
آس��یت در الین انتخاب ش��ده برای ضریب تبدیل خوراک باالتر از الین
انتخ��اب ش��ده برای افزایش نرخ رش��د می باش��د Malan .و همکاران
( )2003نی��ز نتایج مش��ابهی را در همین خصوص گزارش کردند و اعالم
نمودند در الینی که دارای کمترین ضریب تبدیل خوراک در ابتدای دوره
( 16-1روزگی) می باش��د ،تلفات ناشی از آسیت بیشتری در انتهای دوره
نی��ز دارد .در مطالعه حاضر در خط  Aمالحظه گردید در تیمار آس��یتی
ثابت رش��د افزایش یافته و در مقابل س��ن رسیدن به نقطه عطف کاهش
یافته است ،ولی وزن بدن در نقطه عطف تفاوت معنی داری با تیمار شاهد
ندارد .این مطلب نش��ان می دهد که اگرچه جوجه های موجود در تیمار
آس��یتی در س��ن پایین تری (1/5روز) به نقطه عطف رسیده اند ،ولی در
این س��ن از وزن مش��ابهی در مقایس��ه با پرندگان موجود در تیمار شاهد
برخوردار بوده اند.
درتحقیق حاضر منحنی رشد پرندگان دو خط پدری یک الین تجاری
گوش��تی که هر یک برای اهداف متفاوتی انتخاب می شوند مورد بررسی
قرار گرفت و مالحظه گردید که پس از اعمال ش��رایط آس��یت زا تفاوت
هایی در فراس��نجه های منحنی رش��د در خط ( Aکه در آن پرندگان در
طی نس��لهای متمادی برای کاهش ضریب تبدیل خوراک انتخاب ش��ده

(پژوهشوسازندگی)

اس��ت) ایجاد ش��ده اس��ت ،ولی در خط پدری ( Bکه در آن پرندگان در
طی نس��ل های متمادی برای افزایش وزن بدن انتخاب ش��ده است) این
تف��اوت ها قاب��ل توجه نبود .الزم بذکر اس��ت که کاه��ش ضریب تبدیل
خوراک به دلیل کاهش س��رعت رش��د در اویل دوره و عدم تناسب کافی
بین اندام های حیاتی بدن به خصوص ش��ش ها منجر به ش��یوع آس��یت
می ش��ود .در واقع کاه��ش ضریب تبدیل خوراک باع��ث کاهش گرمای
تولی��دی و در کل باع��ث کاهش فعالیت فیزیکی می ش��ود( .)25کاهش
گرمای تولیدی به دو دلیل می باشد .ناتوانی سیستم تنفسی (کاهش وزن
ش��ش ها و تبادل نامناسب گازها در ش��ش ها) در تهیه اکسیژن احتماال
یکی از دالیل اس��ت .در نتیجه انتخ��اب برای کاهش ضریب تبدیل منجر
به انتخاب برای کاهش بازدهی ش��ش ها شده است ( .)33،25دلیل دیگر
می تواند کاهش آدنوزین تری فسفات ( )ATPباشد .مشخص شده است
فرایند ناکارامد و غیر معمول در س��لول ها (فسفوریالس��یون اکسیداتیو)
ب��ه طور مس��تقیم بر فعالیت اندام ه��ای حیاتی نظیر قل��ب و جگر تاثیر
م��ی گذارد( .)33پس انتخاب برای کاهش ضریب تبدیل خوراک در واقع
انتخاب برای کاهش بازدهی فسفوریالسیون اکسیداتیو می باشد.
میزان اکس��یژن اش��باع خون نیز در هر دو خط پدری و در روز 35
تفاوت معنی داری بین دو تیمار نش��ان داد و به نظر می رسد می توان از
این معیار در شناسایی جوجه های آسیت استفاده کرد .از طرفی پیشنهاد
می ش��ود همبس��تگی های موجود در بین فراسنجه-های منحنی رشد و
صفات مرتبط با آس��یت برآورد شود تا بدین وس��یله معیاری مناسب که
بتوان از آن در برنامه های انتخاب برای کاهش شیوع آسیت استفاده کرد،
شناسایی نمود.

پاورقی ها

 -1برای اندازه گیری فراسنجه های خونی از دستگاه automatic blood gas
 ،systemمدل  ،995 AVL Grazساخت استرالیا استفاده شد.
 -2برای اندازه گیری هماتوکریت از دس��تگاه سانتریفیوژ ،مدل  P.M22ساخت
شرکت پارس آزما ،ساخت ایران استفاده شد.
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