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   برخی از صفات مرتبط با آسیت در خطوط پدري یک الین تجاري گوشتیتفاوتهاي بین الینی بررسی 
  3و رسول واعظ ترشیزي 2، عباس پاکدل1مهدي ناقوس

 3ان، به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهر  2و   1
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  چکیده
یک  )B و  A (قطعه پرنده مربوط به دو خط پدري  669در این مطالعه به منظور بررسی پارامترهاي مرتبط با آسیت از 

انتخاب در جهت ضریب تبدیل پایین و در  Aخط در . استرس نمکی استفاده شد کنترل و الین تجاري گوشتی در شرایط
میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل به صورت انفرادي . انتخاب در جهت افزایش وزن بدن صورت گرفته است B خط
میزان  هاپرنده درصد از15با خونگیري از و  گیري شدروزگی اندازه 54تا  23ها در فاصله زمانی درصد پرنده 20از 

 .گیري شدر تمامی طیور پس از کشتار اندازهعالوه براین وزن قلب نیز د. روزگی مشخص شد 54هماتوکریت خون در
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اگرچه . میزان تلفات ناشی از آسیت از ابتداي دوره تا انتهاي دوره پرورش ثبت شد

وجود ندارد، لیکن میزان در هر دو شرایط کنترل و آسیتی داري از نظر میزان هماتوکریت در بین دو خط تفاوت معنی
 قلب به وزن بدناز نظر نسبت وزن  .می باشد A خطباالتر از  B خطتلفات ناشی از آسیت حاصل از استرس نمکی در 

اما بین خطوط ند، داشتبا یکدیگر ) P<0.01(داري تفاوت معنی خطدو جنس نر و ماده در هر یک از دو نیز اگرچه در 
سرعت رشد کمتر داراي تناسب بیشتري از نظر رشد قلب رسد جنس ماده بدلیل بنظر میلیکن . تفاوتی مشاهده نشد

  .جنس نر دارد رشد بدن در مقایسه با نسبت به
  تفاوت بین الینی، آسیت، الین گوشتی: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه 

که این خسارات حدود یک میلیارد دالر  شودناشی از سندرم آسیت به صنعت طیور وارد می سنگینی ساالنه خسارت
شود ، توان به بزرگ شدن قلب که منجر به هیپرتروفی بطن راست میسندرم میاین  عالبماز .  ]10[ه استبراورد شد

. باشدتحریک اولیه آسیت با کمبود اکسیژن همراه می. تغییراتی در جگر و جمع شدن آب در محوطه شکمی اشاره نمود
و در نتیجه این  افزایش یافتهلیسم تحقیقات نشان داده است که در طیور گوشتی بدلیل افزایش سرعت رشد، نرخ متابو

ششی آنها به اندازه کافی -لیکن سیستم قلبی. هاي متابولیکی خویش دارندپرندگان نیاز به اکسیژن بیشتري براي فعالیت
 .]7[شوداین امر منجر به هیپرتانسیون ششی می کهرشد نکرده است 

داري بین خطوط پدري براي پارامترهاي مختلف مرتبط با آسیت در طیور گوشتی تفاوت معنی)  2002( ماالن و همکاران 
داري باالتر مشاهده نکردند ولی میزان تلفات ناشی از آسیت و صفات دیگر مرتبط با آسیت در خطوط پدري به طور معنی

در مقایسه بین خطوط دري و مادري یک الین تجاري گوشتی )  1389( ناقوس و همکاران . ]9[از خطوط مادري بود
هاي داري بین اندامتفاوت معنی) 1382(محیط . ]2[میزان تلفات ناشی از آسیت بیشتري را در خطوط پدري مشاهده کردند

داخلی در خطوط پدري مشاهده نکرد لیکن  تلفات بیشتري را در خط پدري که براي سرعت رشد بیشتر انتخاب شده، 
 .]1[مشاهده کرد
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لذا . هاي تجاري گوشتی مورد بررسی قرار گیرداین سندرم در سطح الینرسید که مسئله الزم بنظر میبا توجه به اهمیت 
در این هاي بین الینی برخی از صفات مرتبط با آسیت در خطوط پدري یک الین  تجاري گوشتی به منظور بررسی تفاوت

  .الین مورد بررسی قرار گرفت اینو خط پدري هاي مرتبط با آسیت در دمطالعه برخی از فراسنجه
  مواد و روشها

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

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

پرورش ) نمک(قطعه تحت شرایط استرس 186و  رلکنتقطعه تحت شرایط  B ،148 خطدر . پرورش یافتند) نمک(استرس
  .یافتند

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

عالوه براین میزان . در نظر گرفته شد  75/18و  2965و در دوره پایانی  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
ها تحت شرایط زاي تشدید کننده شیوع آسیت، گروهی از پرندهرسمقاومت پرنده ها به شرایط است به منظور بررسی میزان

نحوه اعمال شرایط استرس نمکی بدین شرح انجام شد که پس از آنالیز میزان سدیم آب . استرس نمکی قرار گرفتند
در لیتر  گرممیلی 1200گرم در لیتر به میلی 2/12از سطح  مصرفی آنها، مقدار سدیم آب  مصرفی از روز هشتم پرورش و

  .]8[افزایش یافت و این شرایط تا پایان دوره آزمایش ادامه یافت
  هاي مورد بررسیفراسنجه

- روزگی اندازه 54تا  23ها در فاصله زمانی درصد پرنده 20ل به صورت انفرادي از میزان مصرف خوراك و ضریب تبدی

عالوه براین وزن قلب . روزگی مشخص شد 54ها میزان هماتوکریت خون درپرندهدرصد از 15با خونگیري از . گیري شد
، مورد   SASافزار ش با نرمآوري شده پس از ویرایهاي جمعداده. گیري شدنیز در تمامی طیور پس از کشتار اندازه

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  

  نتایج وبحث 
شود  به بین دو خط مشاهده می 05/0تفاوتی در سطح ) شرایط عادي پرورش(از نظر مصرف خوراك در شرایط کنترل 

صد باالتر در 15به میزان )09/5400(که براي افزایش وزن بدن انتخاب شده است،  Bاي که مصرف خوراك در خط گونه
باشد عالوه براین ضریب تبدیل خوراك نیز در می)28/4688(که براي ضریب تبدیل پایین انتخاب شده است،  Aاز خط

-بود ولی تفاوت معنی)25/2( Aدرصد باالتر از خط 5/7نشان داد و به میزان ) P>01/0(داري تفاوت معنی)B )49/2خط 

داري بین خطوط نمکی از نظر مصرف خوراك تفاوت معنی زايترسیط اسدر شرا. ها مشاهده نشدداري در نرها و ماده
در جنس نر و ماده مشاهده شد و میزان مصرف خوراك در جنس ) P>05/0(داري مشاهده نشد فقط تفاوت معنی

بین خطوط براي ضریب ) P>05/0(داري تفاوت معنی. بود) 87/3986(درصد بیشتر از جنس نر 2/16، )8/4636(ماده
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داري در دو جنس تفاوت معنی بود ولی)35/2( Aدرصد باالتراز خط 7/9از این نظر )B )58/2یل مشاهده شد و خط تبد
باشد ها قابل پیش بینی میاین تفاوت. مشاهده نشد هرچند مرغها داراي ضریب تبدیل و مصرف خوراك باالتري بودند

 ولی در شرایط. ها در هر دو شرایط نمود پیدا کرده استوتاند و این تفازیرا هر دو خط براي اهداف خاصی انتخاب شده
میزان تلفات ناشی از . باشدشود که ضریب تبدیل باالتر از شرایط کنترل در هر دو خط مینمکی مالحظه می زايترساس

شرایط  درشود میزان تلفات در خروسها الحظه میکه مهمانطور. ارائه شده است 1آسیت در هر یک از خطوط در جدول
بیشتر از مرغها است که با توجه به باالتر بودن نرخ متابولیسم پایه درخروسها این امر تا حدي  نمکی زايترسکنترل و اس

باشند که درصد از پرندگان متاثر از آسیت داراي جنس نر می 90تحقیقات نشان داده است که تقربیا . باشدقابل توجیه می
خروسها براي تامین نیاز بافتهاي در حال رشد خود داراي نرخ . ]3[سها مرتبط استاین موضوع با رشد سریعتر خرو

ها تحت پرورش جوجه خروسشود توصیه میبه همین دلیل  متابولیسم باالتر و در نتیجه نیاز به اکسیژن بیشتري هستند
نترل در خط تلفات ناشی از آسیت در شرایط کعالوه بر این میزان . تري صورت گیردمدیریتی و نگهداري مناسب شرایط

B )17/7 درصد (باالتر از خطA )25/5 درصد ( آسیتی نیز میزان تلفات خطشرایط درمی باشد وB )3/27 باالتر ) درصد
هاي با رشد کم به هاي با سرعت رشد زیاد نسبت به جوجهاست که جوجهبیان شده. است) درصد A )9/26خط از 

در جهت افزایش سرعت رشد  Bینکند، چرا که النتایج این تحقیق نیز این مطلب را تایید می. ]5[ترندآسیت حساس
 .استانتخاب شده 

  درصد تلفات ناشی از آسیت در خطوط پدري در کل دوره پرورش. 1جدول
B                           A             خط

  پدري                     
   تیمار/جنس  نر  ماده  نر  ماده  معنی داري

NS 2/1  97/5  2/1  05/4  کنترل  
NS  4/4  97/22  25/6  68/20  آسیتی  

NS عدم تفاوت معنی دار  

و نسبت وزن قلب به وزن روزگی  54درصد هماتوکریت در .  2جدول
 )A,B(بدن در خطوط پدري

 

  B                   A خط پدري 

  جنس/ تیمار      ماده  نر  ماده  نر  داريمعنی

  درصد هماتوکریت
NS 30/34  67/38  19/35  09/36  کنترل  
NS  29/38  02/41  68/38  92/35  آسیت  
 3/2  9/1  1/1 2/1  SEM  

  نسبت وزن قلب به وزن بدن                  

NS 371/0  350/0  370/0  345/0  کنترل  
NS  380/0  369/0  378/0  367/0  آسیت  
 006/0  007/0  006/0  006/0  SEM 
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NS  عدم تفاوت معنی
 دار

    

منجر به افزایش میزان هماتوکریت خون و در نتیجه باالرفتن ویسکوزیته  هاي در حال رشددر بافتافزایش نیاز به اکسیژن 
روزگی  54که در میزان هماتوکریت خون  ) P>05/0(داري حقیق حاضر صرف نظر از تفاوت معنیدر ت. ]4[شودآن می

مشاهده شد، تفاوت قابل توجهی در خصوص این صفت بین خطوط  زاي نمکیخط در شرایط استرسهاي دو بین ماده
هاي مستعد به داشت که در جوجهبیان ) 2004(پاکدل . مشاهده نشد) زاي نمکیکنترل و استرس(در هر دو شرایطپدري 

مختلف در بررسی هفت ژنوتیپ ) 2003 (مالن و همکارن . ]11[ابتالي به آسیت میزان هماتوکریت خون باالتر است
 . ]9[ددنمشاهده نکر در شرایط استرس سرمایی داري بین خطوط پدري از نظر هماتوکریتتفاوت معنی

در هر دو  یک ازخطوطد در هر همانطور که مالحظه می کنی. ارائه شده است 2نسبت وزن قلب به وزن بدن نیز در جدول
بین دو جنس وجود دارد، بطوریکه نسبت وزن قلب به وزن بدن در جنس ماده قابل توجهی تفاوت شرایط کنترل و آسیت 
تحقیقات نشان داده است کـه عـدم   . اي مشاهده نشدولی بین خطوط پدري تفاوت قابل مالحظه. بیشتر از جنس نر است
هایی با سرعت رشد بیشـتر نسـبت بـه    از طرفی جوجه. خواهد شدی منجر به شیوع آسیت تنفس -تناسب بین سیستم قلبی

. ]5[وجـود نـدارد  و سـرعت رشـد   هاي حیاتی و به خصوص قلب آنها اندامآسیت حساسترند، چراکه تناسب مناسبی بین 
که نسبت  Cهاي نر خطوط چهارگانه یک الین تجاري گوشتی به این نتیجه رسید که خط با بررسی جوجه) 1382(محیط 

وط از سرعت رشد کمتري برخوردار است داراي تناسب بهتري بین رشد کل بـدن و رشـد انـدامهاي داخلـی     به سایر خط
ها در هاي داخلی به خصوص قلب و ششداري بین انداماو تفاوت معنی. باشداست و به همین دلیل به آسیت مقاومتر می

هاي نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان داد که جنس ماده داراي تناسب بهتري بین اندام. ]1[خطوط پدري مشاهده نکرد
بیـان  ) 2007( گایـا و همکـاران   . هـا باشـد  ها نسبت به مادهشاید دلیل آن اعمال شدت انتخاب بیشتر در نر. داخلی است 

عامل یکی از دالیـل ایجـاد   یافته و این  انتخاب کاهشهاي نر طی داشتند که وزن قلب و نسبت آن به وزن بدن در جوجه
توان چنین استنباط نمود که انتخاب جوجه هاي گوشتی در جهت صرفا میخاتمه در . ]6[باشدهاي متابولیکی میبی نظمی

هـا و قلـب رشـد کنـدتري در     هاي داخلی نظیر ریـه  باعث خواهد شد که اندامو کاهش ضریب تبدیل افزایش نرخ رشد 
ر مقابـل  د برخوردارنـد نـرخ رشـد کنـدتري     از کـه  هاییجوجهمقایسه با کل بدن داشته باشند، و این جوجه ها نسبت به 

افزایش فشار خون سرخرگی حساسیت بیشتري از خود نشان دهند، که در نهایت  این موضـوع باعـث افـزایش ابـتال بـه      
  .خواهد شدو باال رفتن تلفات در آنها آسیت 
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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. Feed intake and food conversion 
rate between 23 to 54 days were recorded in 20 percentages birds and 54 days of age and 
blood sample were taken for determination of haematocrit value at 54 day of age. at the 
end of experimental, heart was removed and part weight determined. Although  no 
significant in haematocrit value in parental line in two normal and ascites condition but 
mortality of ascites in line B was higher than line A. relative heart in male and fameless 
was significant but between two line not significant. The result showed that male 
susceptibility to ascites syndrome. 


