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، سیستم ایمنی و وقوع سندرم آسیت درعملکردهاي بستر بر افزودنیریتأث
یتهاي گوشجوجه

3و امیرکریمی ترشیزي2، فرید شریعتمداري1دانیال فرهادي

چکیده
رشـد، سیسـتم ایمنـی و سـندرم آسـیت در      عملکـرد  هاي شیمیایی بـر  به منظور بررسی اثر افزودنی

جوجه در هر قطعه 24تکرار و 4تیمار و 4ی در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با ، آزمایشهاي گوشتیجوجه
بـه طـور   کیلوگرم در هـر متـر مربـع    115/1مقداربه مختلفموادمارها شامل افزودن یت.پن به اجرا درآمد

+سـولفات آلومینیـوم   ) 1: متشـکل از و ها به سالن ساعت قبل از ورود جوجه24یکنواخت  روي بستر در 
بـدون  (گـروه شـاهد   ) 4ترکیبی از مواد شـیمیایی فـوق و   ) 3اسید سیتریک، +زئولیت طبیعی ) 2هک، آ

و ضریب تبدیل غـذایی  مصرف خوراك ، عملکرد پرنده شامل افزایش وزن. ندبود) به بسترمواد فوقافزودن
ـ 42در . دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتتحت تأثیر معنیهاي مورد بررسی در تمام دوره ی، عمـل  روزگ

بطن راست، شاخص آسـیت  قلب و ن نسبی اوزاآسیت، درصد درصد تلفات، بر يداریر معنیآوري بستر تأث
بـین درو پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتنینگوسفندمزل قرگلبوعلیهپادتنعیارهماتوکریت،، درصد قلب

1به ترتیب مربوط به تیمـار  طحال بورس فابریسیوس و بیشترین وزن نسبی . ندادنشانآزمایشیتیمارهاي
.را نشـان ندادنـد  داري اخـتالف معنـی  در مقایسه با گروه بدون افزودنیهاتیمارسایر و بود) P>05/0(2و 
هـا قـرار گرفـت    دار افزودنـی هفتگی دوره پرورش تحت تـأثیر معنـی  5ته و درصد رطوبت بستر تا یدیاس

)05/0<P .( تروژنینروزگی، درصد 42در ،pHآوري بسـتر  دار عمـل تحت تأثیر معنیبستر و درصد رطوبت
زمایش می توان نتیجه گرفت که عمل آوري بستر هر چند موجب بهبـود برخـی   نتایج این آاز. قرار نگرفت

. اشتدجوجه هاي گوشتی نبر شاخص هاي عملکردي معنی داريشاخص هاي بستر می شود ولیکن تاثیر

آسیت، عملکرد، جوجه گوشتیندرم سیستم ایمنی، س، هاي بسترافزودنی: کلیديواژه هاي 

مقدمه
ــول   ــی از معم ــاك یک ــد آمونی ــرین و تولی ت

هـاي بسـته و   ها در سیسـتم ترین نگرانیعمده
گاز آمونیاك عمدتاً . استطیور پرورش متراکم 

از تجزیــه میکروبــی اســید اوریــک موجــود در 
و دان ریخته شده روي بسـتر حاصـل   فضوالت

آمونیـاك حتـی   تماس مداوم طیور با.شودمی
توانـد عملکـرد و   در سطوح نسـبی انـدك مـی   

تربیت مدرسدانشگاه و استادیار دانش آموخته کارشناسی ارشد -3و 1
shariatf@modares.ac.ir:نویسنده مسئولدانشگاه تربیت مدرساستاد-2

5/10/91: تاریخ پذیرش19/10/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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به ). 36(سالمتی طیور را تحت تأثیر قرار دهد 
هـاي  آمونیـاك در سـالن  زیادطور کلی غلظت 

و 31(کاهش سرعت رشد سببپرورش طیور 
افت تولید و، کاهش ضریب تبدیل خوراك )33

نتایج یک تحقیق . شودمی)10و 8(تخم مرغ 
ــان داده ا ــه  نش ــت ک ــاك در  س ــراکم آمونی ت

25هـاي بسـته پـرورش طیـور نبایـد از      سالن
در تحقیـق دیگـري   . )8(بـاالتر رود پی پی ام 

هـاي گوشـتی در   جوجـه نشان داده شد وقتی 
ــطوح    ــرض س ــاز  50و 25مع ــی ام گ ــی پ پ

آمونیاك قـرار گرفتنـد، افـزایش وزن بـه طـور      
. )35(داري کاهش یافتمعنی

اك بر مجراي تنفسنیگاز آمواثرات مخرب
ــان موکــوس و طیــور شــامل ا خــتالل در جری

فعالیت طبیعی اجسام مژگانی مجـراي تـنفس   
غشاي موکوسی ناي نیز آسیب دیـده  . باشدمی

ها در تماس بـا  ریه1دهلیزيو ضخامت دیواره
آسیب ). 13و 2(آمونیاك افزایش خواهد یافت 

باعـث کـاهش   هـا دهلیزي ریـه به ناي و بافت 
هاي تنفسـی مختلفـی   برابر بیماريمقاومت در

، عفونــت اشریشــیاکلی )3(همچــون نیوکاســل 
، شــــــیوع )30(، کوکســــــیدیوزیس )28(

ــپتیکوم    ــالی س ــما گ ــت ، )8(مایکوپالس عفون
و ملتحمه چشـم  ) 32و 31(هاي هوایی کیسه

لفـــات و افـــزایش ت) 8(کـــوري ، )10و 9، 8(
ــوردي کــه در بررســی ). 14و 8(شــود مــی م

ننده سیستم ایمنی کمتر بـه  عوامل سرکوب ک
نامناسـب  تهویـه  نقشآن پرداخته شده است، 

سیسـتم ایمنـی طیـور اسـت     سالن بر عملکرد
به هر حال در برخی از آزمایشات صـورت  ). 6(

گرفته سرکوب سیسـتم ایمنـی و متعاقـب آن    
کاهش بازده واکسیناسـیون نیـز بـه آمونیـاك     

براســاس ). 18و 10(نســبت داده شــده اســت 
هاي تنفسـی و استنشـاق   ش، بیماريیک گزار

هاي پرورش طیور هاي موجود در سالنمحرك
همچون آمونیاك و گرد و غبـار، نتـایجی را در   

ها بـه همـراه داشـته و    کاهش تبادل گازي ریه
وقوع سندرم آسیت را در بین پرندگان افزایش 

هـاي گوشـتی بـا    دهد، به طوري که جوجهمی
بـه عـادت   قـادر  زیـاد سرعت رشـد متابولیـک  

اکســیژن در ارتبــاط بــا زیــادپــذیري بــا نیــاز 
). 5(باشند هاي محیطی نمیتنش

) فضوالت(خروج گاز آمونیاك از بستر مقدار
رطوبت، دما، تهویه، قدار، مpHطیور وابسته به 

و 1(باشد آمونیوم بستر و غیره مییون غلظت 
خـروج  مقـدار دهـد تحقیقات نشـان مـی  ). 33

ـ pHآمونیاك در  بـه علـت ابقـاء    7تـر از  ائینپ
+بـه  3NHبـا تبـدیل   تـروژن  ینبیشتر 

4NH در
ــتر  ــت   بس ــد و فعالی ــاهش رش ــین ک و همچن

کننـده گـاز آمونیـاك    آزادهايمیکروارگانیسم
، 23، 14، 11(باشـد  موجود در بستر ناچیز می

افــزودن دهــدمــیمطالعـات نشــان  ). 34و 26
ــواد شــیمیایی همچــون ســولفات   برخــی از م

، سولفات آهن [Al2(SO4)3.14H2O]وم آلومینی
(FeSO4.7H2O)  اسید فسفریک و زئولیت بـه ،

و یا رطوبت بسـتر در کـاهش   pHکاهش علت
ــا هــا میکروارگانیســمفعالیــت  ــا واکــنش ب و ی

آمونیـاك از  آمونیاك فـرار، در کـاهش خـروج    
و 25، 23، 22، 19، 14(بوده استبستر مؤثر 

ه اســتفاده از نشــان دادنــد کــمحققــین ). 29
هاي گوشتی، سولفات آلومینیوم در بستر جوجه

بستر را در سراسر دوره pHداري به طور معنی
ــر بــه کــاهش      ــرورش پــائین آورده و منج پ

شـد داري در خروج گاز آمونیاك از بستر معنی
1- Atrial
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آوري بسـتر بـا اسـیدهاي    همچنین عمل. )22(
آلی همچون اسید سیتریک و پروپیونیک باعث 

بستر و خنثی سازي گـاز آمونیـاك   pHکاهش 
هـاي  میکروارگانیسـم به واسطه کاهش فعالیت 

نتایج مطالعـات  ). 15(شدکننده آمونیاك آزاد
ــه اســتفاده از ســولفات   ــف نشــان داد ک مختل

ــتر  ــوم در بس ــزایش وزن ب،آلومینی ــتراف و یش
بهتري را به دلیل کـاهش  غذایی ضریب تبدیل 

ــن   ــور ممک ــدي در طی ــاك تولی ســطوح آمونی
همچنــین گــزارش ). 25و 24(اســت ســاخته 

که افزودن مواد شیمیایی با خاصیت شده است 
ك ااسیدي به بستر، سبب کاهش سطوح آمونی

هـاي گوشـتی   سالن و بهبود در عملکرد جوجه
.)21(شددر مقایسه با شاهد 

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن مواد 
عملکـرد رشـد،   بـر به بسـتر فشیمیایی مختل

ــو  ــی و وق ــتم ایمن ــیت در سیس ــندرم آس ع س
.دبوهاي گوشتی جوجه

هامواد و روش
قطعـه جوجـه   384آزمایشی با اسـتفاده از  

ــاتی    ــه تحقیق ــن در مزرع ــویه آری ــتی س گوش
دانشگاه تربیت مـدرس، در  دانشکده کشاورزي 

4تیمـار و  4کامالً تصادفی بـا  پایه قالب طرح 
جوجه در هر متر مربعقطعه 12تکرار با تراکم

با نسبت مسـاوي  جوجه مرغو جوجه خروس(
ــن ــر پ ــدت ) در ه ــه م ــن42ب ــاي روز در پ ه

5ده از کاه گندم بـا ضـخامت   یپوش) متر1×2(
ها به ترتیب در جوجه.به اجرا درآمدمتر یسانت

ــه جیــره5-6و 3-4، 1-2هــاي هفتــه هــاي ب
ــات دوره     ــا ترکیب ــانی ب ــد و پای ــازین، رش آغ

ــازین  ،):kcal/kg2875MEو CP:%21(آغ

و ) :kcal/kg2925MEوCP:%5/18(رشـد  
) :kcal/kg2975MEو CP:%5/17(پایـــانی 

وســـیله ه روشـــنایی بــ . سترســی داشــتند  د
48بعـد از  . هـاي فلورسـنت تـأمین شـد    المپ

ــوري   ــه ن ــم، برنام ــور دائ ســاعت 23ســاعت ن
ســاعت تــاریکی تــا پایــان دوره 1روشــنایی و 

) 1: تیمارهـا شـامل  .کار گرفته شـد ه پرورش ب
ترکیـب  ) 2، )بـدون افزودنـی بـر بسـتر    (شاهد 

آهــک +) kg/m2828/0(ســولفات آلومینیــوم 
)kg/m2287/0( ،3 (   ترکیب زئولیـت طبیعـی
)kg/m21 (+ اسید سیتریک)kg/m2115/0 (

مقدار هر (3و 2ترکیبی از مواد افزودنی )4و 
) ادیر فـوق بـراي مـواد مختلـف    نصف مقکدام 

ابتدا در مقـادیر مـورد   فوقتیمارهاي . باشدمی
سـاعت قبـل از   24نظر مخلوط شـده، سـپس  

ــه ــاورود جوج ــه  ه ــالن ب ــه س ــدارب ــیمق کل
m2/kg115/1 روي بسـتر  یکنواخـت  به طور

اجتنـاب از تبـادالت گـازي    براي. پخش شدند
ها، دیوارة میانی آنها با استفاده از حائل بین پن

پوشـیده متـر  سـانتی 100پالستیکی تا ارتفاع 
در پایان هر مرحله، پارامترهاي مربوط بـه  . شد

ثبـت  ) افزایش وزن و مصرف خـوراك (عملکرد 
تلفـات  . شدتعیین غذاییشده و ضریب تبدیل 

صورت روزانه ثبت و از هفته چهارم به بعـد،  ه ب
تمام پرندگان تلـف شـده بـراي بررسـی علـت      

آسیت کالبد شکافی سندرم مرگ و میر و وقوع 
ی پاسخ ایمنی همـورال طـی   براي ارزیاب.شدند

بار تزریق آنتی ژن گلبول قرمز 2دوره پرورش، 
درصد در بافر فسفات به SRBC(15(گوسفند 

3ســینه ماهیچــهدر میلــی لیتــر 1/0مقــدار
و متعاقـب  تزریق 31و 17خروس در روزهاي 

ــونگیري آن ــق   6خ ــار تزری ــر ب ــد از ه روز بع
1- Sheep Red Blood Cells (SRBC)
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پـس از انجـام خـونگیري در هـر     . انجام گرفت
SRBCبادي تولید شده علیه حله، عیار آنتیمر

میکروتیتـر مشـخص   به روش هماگلوتیناسیون
42در ،براي ارزیابی سیستم ایمنی سلولی. شد

محلول فیتوهماگلوتنین میلی لیتر 1/0روزگی 
در پرده انگشت خـارجی  زیر پوستیصورت ه ب

و شـد پاي راست دو خروس از هر پـن تزریـق   
از سـاعت بعـد   24ضخامت محل تزریق قبل و

01/0با دقـت دیجیتال کولیس بوسیلهتزریق 
،آزمایش42در روز . اندازه گیري شدمترمیلی

روس از هـر پـن بـه تصـادف     خقطعه جوجه 4
بعــد از ثبــت وزن زنــده، اوزان انتخــاب شــد و

نسـبت  (نسبی طحال، بورس فابرسیوس، قلـب 
نسـبت  (بطن راسـت  وزن نسبی ، )به وزن زنده
هـاي آنهـا   کل تـوده بطـن  وزن و ) به وزن قلب

ثبت شده و براي بررسی وقوع و شدت آسـیت  
AHI(1(شاخص آسیت قلـب  . دهی شدندنمره

از طریق نسبت وزن بطن راسـت بـه کـل وزن    
pHبراي اندازه گیري ).16(ها بدست آمد بطن

میلـی لیتـر آب   100بستر بـا گرم نمونه 10(
دقیقه بـا اسـتفاده از   30پس از مخلوط مقطر 

pHــ pHمقــدار ) 747Metrohmدلمتــر م

درجه سانتی 105در (رطوبت بستر قرائت شد 
طـی  به طور هفتگی ) ساعت24گراد به مدت 

قسمت مختلف بستر هر پن 6دوره آزمایش از 
بـراي تعیـین   . شدنمونه گیري شده و مخلوط 

1روزگی، مخلوط 42بستر در تروژن یندرصد 
) 7(از سولفات آلومینیـوم و بسـتر تـازه    10به 

بـه  C70°هـا در دمـاي   نمونهسپس شدتهیه 
سـپس  . شـد و آسیاب ساعت خشک 24مدت 

محاسـبه  ) AOAC)4بسـتر بـا روش   تروژن ین
صورت درصد ماده خشک ه شده و مقادیر آن ب

در نهایــت مقــادیر آن بــراي . بســتر بیــان شــد
حضور سـولفات آلومینیـوم در بسـتر تصـحیح     

هاي بدست آمده با اسـتفاده از  داده.)7(شدند
آنـالیز  ANOVAبا روش ) SAS)38زار نرم اف

ت یوع آسـ یهاي مربوط به درصد شداده(ندشد
ها و میانگین) آنالیز شدندChi Squareبا روش 

مـورد  05/0با آزمون دانکن در سطح احتمـال  
.مقایسه قرار گرفتند

و بحثنتایج
هاي مربـوط بـه تیمارهـاي    مقایسه میانگین

ك و افزودنــی بــر افــزایش وزن، مصــرف خــورا
در مقـاطع مختلـف دوره   غذایی ضریب تبدیل 

در ایـن  . اسـت شـده ارایه 1پرورش در جدول 
آوري بسـتر بـا مـواد شـیمیایی     آزمایش عمـل 

ــی  ــأثیر معن ــف ت ــيدارمختل ــزایش وزنب ،ر اف
کـل  غذایی در و ضریب تبدیل مصرف خوراك 

نتایج مربوط بـه درصـد تلفـات و    . نداشتدوره 
شـده  رائـه ا3و 2آسـیت در جـداول   شاخص

آوري بستر با مواد شیمیایی تفـاوت  عمل. است
بـه  . اري را در درصد تلفات ایجاد نکـرد دمعنی

تحـت تـأثیر   نیـز  درصـد وقـوع آسـیت    عالوه، 
ها قرار نگرفت، هر چند که عمل آوري افزودنی

د، به طوري که شبستر منجر به کاهش آسیت 
در هـا  وقوع آسیت در تیمـار ترکیـب افزودنـی   

.سایر تیمارها مشاهده نشدقایسه بام
نسبت بـه وزن  (نتایج حاصل از اوزان نسبی 

قلب، بطن راست و شاخص آسـیت قلـب   ) زنده
)AHI (  ــدم ــاکی از ع ــز ح ــأثیرنی ــیت دار معن

درصـد  ). 3جدول (باشدمیهاي بستر افزودنی
بـه ترتیـب   4تا 1هماتوکریت براي تیمارهاي 

درصـــــــد 50/33و 59/33، 69/33، 89/33
1- Ascites Heart Index (AHI)
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ــز درصــد همات. تعیــین شــد وکریــت خــون نی
تیمارهـاي  دار آن در معنـی نمایانگر کاهش غیر

بسترهاي عمل آوري شـده بـا مـواد    مربوط به 
. باشـد شـاهد مـی  تیمار شیمیایی در مقایسه با 
PHAو SRBCتیمارپاسخ پادتن علیه تزریق

هاي آزمایشی یکسـان  همه گروهدر) 3جدول (
وزن نسـبی بـورس فابریسـیوس و طحـال     . بود

آوري بسـتر قـرار   تحت تـأثیر عمـل  ) 3جدول (
به طوري که بیشترین وزن ). P>05/0(داشت
بـه ترتیـب   طحـال بورس فابریسیوس و نسبی 

و سـایر  ) P>05/0(بود3و 2مربوط به تیمار 
ف اخـتال شـاهد گـروه  ها در مقایسه با افزودنی

.داري را نشان ندادندمعنی

هـاي بر افزایش وزن، مصرف خوراك، ضریب تبدیل و درصد تلفـات در دوره افزوده شده به بستر اثر مواد شیمیایی -1جدول 
*دوره پرورشمختلف

P-value SEM 3تیمار  2تیمار  1تیمار  تیمار شاهد پارامتر

)گرم(افزایش وزن 

727/0 18/3 18/3±7/347 20/1±3/322 06/3±0/316 46/3±0/312 روزگی14-1
814/0 07/8 11/6±0/701 07/22±0/779 82/15±0/796 00/14±0/730 روزگی35-14
381/0 16/12 33/14±3/1113 79/20±0/1057 97/15±0/1046 91/19±7/1114 روزگی42-35
223/0 33/3 06/6±7/2159 61/9±2158 89/8±2158 81/5±7/2156 روزگی42-1

)گرم(مصرف خوراك 

803/0 10/4 68/5±0/514 48/3±3/476 18/2±7/467 36/4±0/463 روزگی14-1
235/0 15/13 33/12±3/1194 80/40±0/1260 05/28±0/1346 97/23±7/1266 روزگی35-14
452/0 28/16 34/34±3/2376 14/33±3/2337 34/28±7/2314 59/54±7/2387 روزگی42-35
148/0 69/15 14/17±3/4084 90/30±6/4058 74/29±4/4028 96/33±7/4069 روزگی42-1

غذاییضریب تبدیل

487/0 004/0 005/0±48/1 006/0±48/1 006/0±48/1 003/0±48/1 روزگی14-1
287/0 003/0 006/0±70/1 003/0±62/1 008/0±69/1 003/0±74/1 روزگی35-14
570/0 005/0 006/0±13/2 014/0±21/2 010/0±21/2 0012/0±14/2 روزگی42-35
079/0 005/0 005/0±89/1 006/0±88/1 006/0±87/1 01/0±89/1 روزگی42-1
362/0 36/0 390/1±56/5 390/1±56/5 407/2±94/6 390/1±94/6 (%)کلتلفات

ترکیـب  :4اسـید سـیتریک و   +ترکیب زئولیـت طبیعـی   :3آهک، +ترکیب سولفات آلومینیوم :2فزودنی به بستر بدون ا:1: هاي شیمیاییافزودنی: *
.3و 2هاي شیمیایی افزودنی
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هـاي لنفـی،   انـدام ، اوزان نسبی SRBCو PHAبر پاسخ ایمنی سلولی و همورال به تزریق *مقایسه اثر مواد شیمیایی-3جدول 
در و هماتوکریـت ) AHI(، شاخص آسیت قلب )نسبت به وزن قلب(بطن راستوزن نسبی ، )نسبت به وزن زنده(قلب
روزگی دوره پرورش42

P-value SEM 3تیمار  2تیمار  1تیمار  تیمار شاهد پارامتر
425/0 28/0 67/0±33/4 33/0±67/3 33/0±00/4 38/0±44/4 SRBC1نوبت اول

358/0 46/0 37/0±00/6 68/0±78/5 48/0±89/5 37/0±00/6 SRBCنوبت دوم

980/0 039/0 023/0±297/0 018/0±292/0 020/0±262/0 021/0±270/0 PHA)mm(

016/0 004/0 ab007/0±089/0 a005/0±099/0 b004/0±079/0 ab007/0±094/0 وزن نسبی طحال

042/0 007/0 b010/0±163/0 b015/0±165/0 a015/0±205/0 b012/0±164/0 وزن نسبی بورس
219/0 0001/0 0003/0±0056/0 0002/0±0057/0 0001/0±0060/0 0001/0±0062/0 وزن نسبی قلب
409/0 005/0 004/0±1419/0 004/0±1475/0 009/0±1426/0 002/0±1521/0 وزن نسبی بطن راست
378/0 73/0 41/0±11/24 68/0±94/24 53/0±32/22 82/0±81/25 AHI)%(
869/0 52/0 49/0±50/33 52/1±59/32 58/0±69/33 64/1±89/33 (%)هماتوکریت 

a, b:05/0(باشند دار میکه حروف غیر مشابه دارند، داراي اختالف معنیهر ردیفهايمیانگین<P.(
ترکیـب  :4اسـید سـیتریک و   +ترکیـب زئولیـت طبیعـی    :3آهـک،  +ترکیـب سـولفات آلومینیـوم    :2بدون افزودنی به بستر :1هاي شیمیایی افزودنی: *

.3و 2هاي شیمیایی افزودنی
.عکس لگاریتم در منهاي دوي رقتی که هماگلوتیناسیون رخ داده است-1

و pHت چگونگی روند تغییـرا 2و 1اشکال
هـاي آزمایشـی مـورد    رطوبت بستر را در گروه
هـاي مختلـف آزمـایش    مطالعه در طـی هفتـه  

در نخسـتین هفتـه آزمـایش،    . دهـد نشان مـی 
موجـب  2سولفات آلومینیوم موجود در تیمـار  

بسـتر در مقایسـه بـا سـایر     pHکاهش بیشتر
pHاین رونـد کـاهش   ). P>05/0(تیمارها شد 

آهـک تـا   +لومینیـوم  توسط افزودنی سولفات آ
). P>05/0(هفته سوم دوره پرورش ادامه یافت 

آزمایش، تیمار حـاوي ترکیـب   5و 4در هفته 
داري داراي کمتـرین  ها به طور معنـی افزودنی

ــزان  ــم، ) pH)05/0<Pمیـ ــه ششـ و در هفتـ
میــان pHداري در مقــادیر اخــتالف معنــی 

. هاي آزمایشی وجود نداشتگروه

*هاي گوشتیروزگی دوره پرورش جوجه42تیمارهاي آزمایشی در دردرصد وقوع عارضه آسیت - 2جدول 

2
(%)آسیت  تیمار

3 2 1
ns068/0 00/0 67/16 33/83 )بدون افزودنی به بستر(شاهد 

00/0 33/8 67/91 کربنات کلسیم+سولفات آلومینیوم 
00/0 33/8 67/91 اسید سیتریک+زئولیت 
00/0 00/0 00/100 هاترکیب افزودنی

) انباشتگی مایع آسـیتی در حفـره بطنـی   :3وجود مایع اضافی در فضاي پریکاردیک قلب و بطن راست گشاد شده، :2طبیعی، :1: دهینمره: *
)6.(
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ــتر   ــت بس ــد رطوب ــکل(درص ــز در ) 2ش نی
آوري نخستین هفته پرورش تحت تـأثیر عمـل  

هفتـه پـنجم   بستر قرار گرفت، به طوري که تا
حاوي زئولیـت  (4و 3تیمارهاي دوره پرورش،

در مقایسه بـا سـایر تیمارهـاي مـورد     ) طبیعی
رطوبـت  درصـد  مترین مقادیر داراي کآزمایش

به طوري که تا دو هفتـه  ). P>05/0(بود بستر 
اسید سیتریک + ابتداي آزمایش تیمار زئولیت 

آزمایش تیمار حـاوي  5و 4، 3هاي و در هفته

هـاي مـورد آزمـایش کمتـرین     ترکیب افزودنی
مقادیر مربوط به درصد رطوبت بستر را به خود 

ششــم در هفتــه).P>05/0(اختصــاص دادنــد 
داري در مقـادیر درصـد   آزمایش اختالف معنی

هـاي آزمایشـی وجـود    رطوبت بستر میان گروه
ــانگین. نداشــت ــه  مقاســیه می ــوط ب ــاي موب ه

تیمارهاي افزودنی حاکی از عدم تـأثیر پـذیري   
ــتر    ــروژن بس ــد نیت ــدول (درص ــا ) 4ج از آنه

.باشدمی

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6
هفته پرورش

pH

شاهد
CaCO3+سولفات آلومینیوم
زئولیت +اسید سیتریک
ترکیب افزودنی ها 

.گوشتیهايبستر جوجهpHآوري شیمیایی بر تأثیر عمل- 1شکل

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 هفته پرورش6

 (%)
تر 

 بس
بت

رطو

َشاهد
CaCO3+ سولفات آلومینیوم
زئولیت  +اسید سیتریک
ترکیب افزودنی ها 

.هاي گوشتیآوري شیمیایی بر درصد رطوبت بستر جوجهتأثیر عمل- 2شکل
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دوره پرورشروزگی42بستر در (%)و نیتروژن (%) ، رطوبت pHمقادیر براثر مواد شیمیایی-4جدول 
(%)نیتروژن (%)رطوبت pHپارامتر
89/2±66/4499/0±66/858/0±09/0بدون افزودنی به بستر

56/3±17/4548/0±78/844/1±04/0آهک+ سولفات آلومینیوم 
84/3±55/4357/0±91/892/1±06/0اسید سیتریک+ ی زئولیت طبیع

96/3±50/4646/0±68/866/0±12/0ترکیب مواد شیمیایی
SEM05/063/031/0

P-value222/0474/0067/0

آوري بسـتر بـا مـواد    در این آزمـایش عمـل  
دار در شیمیایی مختلـف موجـب تـأثیر معنـی    

صفات مربـوط بـه عملکـرد پرنـده در مراحـل      
این نتـایج  ). P<05/0(نگردیدپرورشمختلف 

برخـی از محققـین اسـت کـه     مطابق با نتـایج 
ــه ــدون عملکـــرد جوجـ ــتی را بـ ــاي گوشـ هـ

نمودنـد گزارششیمیایی.از مواد تأثیر پذیري
مکوارد و تیلور با افزودن ).27و 22، 19، 14(

تجـاري در  سولفات سـدیم  دي رس اسیدي و 
در وزن بـــدن ارداري بســـتر، بهبـــود معنـــی

، در )21(نمودنـد هاي گوشتی گـزارش  جوجه
لی که دوو و همکاران با بررسی شـش مـاده   حا

کلرید آلومینیوم، سولفات آلومینیـوم،  (افزودنی 
+آهک، سولفات آلومینیـوم  +کلرید آلومینیوم 

بـه  ) آهک، سولفات آهن و پرمنگنـات پتاسـیم  
در يدارهاي گوشتی، تفاوت معنیبستر جوجه

. )14(گزارش نکردندعملکرد پرندگان 
ــولفات    ــتفاده از س ــا اس ــاران ب ــور و همک م

اسـید فسـفریک در   آلومینیوم، سولفات آهن و
ــ   د کـه ایـن مــواد بـدون اثــر    بسـتر نشـان دادن

عملکرد پرندگان، بـه طـور مـؤثري    بردار معنی
77و93، 99به ترتیب (خروج آمونیاك مقدار
در .)22(دهنـد مـی از بستر را کـاهش  ) درصد

دار در افـزایش وزن  تأثیر معنیآزمایشاتی عدم 
کلریــد بــا افــزودن لجــن ســولفات آلومینیــوم، 

زئولیـت و دي سـولفات سـدیم بـه    آلومینیوم، 
19، 14(شدهاي گوشتی گزارش بستر جوجه

نتــایج حاصــل از ایــن آزمــایش بــا کــه ،)28و 
. ردهمخوانی دا
هاي محـیط درون سـالن مرغـداري   آلودگی

همچون وجود گاز آمونیاك و گرد و غبار ناشی 
از بستر، منجر به سـرکوب سیسـتم ایمنـی در    

تلفـات را بـه دنبـال بـروز     مقـدار طیور شده و 
هــاي هــاي تنفســی و توســعه بــاکتريبیمــاري
). 11و 10(دهد زا در طیور افزایش میبیماري

هاي در معرض روي بوقلموناي مطالعهطی در 
هاي پرورش ایسه با بوقلمونگاز آمونیاك در مق

یافتــه در شــرایط محیطــی مناســب، جمعیــت 
سـویه  1زاي اي کلـی باالتري از باکتري بیماري

78Oهــاي هــوایی و کبــد  ، کیســهدر ریــه
سیسـتم  دهنـده  نشـان  تشخیص داده شد کـه  

تر پرندگان قرار گرفته در معرض ضعیفایمنی 
). 28(داشتگاز آمونیاك 

در PHAو SRBCپاسخ پادتن علیه تزریق 
مطابق با نتایج کـورزو و همکـاران   این آزمایش 

باشد که نشان دادند استفاده از عصاره می) 12(
1- Ecol
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یوکا در جیره به منظور کاهش تولید آمونیـاك  
سالن روي پادتن تولید شده در پاسخ به تزریق 

SRBC وPHAهر چنـد کـه در   . تأثیر بودبی
اوزان نسـبی  ) 12(گزارش کـورزو و همکـاران   

بورس فابریسیوس و طحـال تحـت تـأثیر قـرار     
ــت ــا ،نگرف ــل از اوزان  ام ــایج حاص ــبینت نس

) و طحـال فابریسـیوس  بورس (هاي لنفی اندام
نشان از بهبود سیسـتم ایمنـی بـا عمـل آوري     

م و بهبود سیسـت داشتبستر با مواد شیمیایی 
بسـتر  ایمنی احتماالً با کاهش سطوح آمونیاك 

). 42و 5(بوجود آمد حاوي افزودنی
ــاران   ــیلو و همک ــد  )39(ش ــزارش کردن گ

هـاي تنفسـی،   هاي گوشـتی بـا عفونـت   جوجه
ظرفیت کمتري براي مصرف اکسیژن نسبت به 
پرنــدگان ســالم داشــته و بــه ســندرم آســیت  

تـرزیچ و همکـاران اثـر    . باشـند تـر مـی  حساس
تجاري حاوي ماده اسیدي دي سولفات رکیبت

سدیم را روي سطوح آمونیاك سالن و عملکرد 
هاي گوشتی بررسی کرده و نشان دادنـد  جوجه

هـاي گوشـتی   که افزودن آن بـه بسـتر جوجـه   
ــاك،   ــه کــاهش ســطوح آمونی ــدارمنجــر ب مق

جراحات ناي و کـاهش مـرگ در اثـر سـندرم     
).41(شودمیآسیت ناشی از گاز آمونیاك 

هاي اوزان نسبی قلب، بطن راست از شاخص
تــوان تــا مــی) AHI(و شــاخص آســیت قلــب 

حدودي به بررسی تأثیر روش بـه کـار گرفتـه    
امـا تـأثیر   . شده بر عارضه آسیت استفاده کـرد 

ــی   ــر معن ــد غی ــر چن ــت ه ــلمثب آوري دار عم
وزن (گیري شده شیمیایی بستر بر صفات اندازه

) تو هماتوکریــAHIنســبی بطــن راســت،   
کیفیت پایین هـواي درون سـالن   . ه شدمشاهد

پرورش همچون سطوح باالي آمونیاك و گرد و 

غبـــار باعـــث ایجـــاد تـــنش اکســـیداتیو در  
ــی  ــه  اکســیدانآنت ــات پوششــی ری ــاي مایع ه
وشتی شده و آن نیـز همبسـتگی   گهاي جوجه

ها مثبتی با نسبت بطن راست به کل توده بطن
و متعاقـب  در نتیجه تنش اکسـیداتی ، نشان داد

گاز آمونیاك منجر به توسعه آسـیت در پرنـده   
در ایــن مطالعــه تیمارهــاي   ). 6(شــود مــی

داري را در عمل آوري بستر کاهش غیر معنـی 
نشـان دادنـد کـه احتمـاالً بیـانگر      AHIدرصد 

کاهش در درصد وقوع آسیت در بین تیمارهاي 
در . شـاهد باشـد  تیمـار افزودنی در مقایسه بـا 

شود که اگـر  گفته میچنین AHIمورد نسبت 
درصـــد باشـــد، 25نســـبت فـــوق کمتـــر از 

نشـان دهنــده قلــب طبیعـی اســت و چنانچــه   
درصـد باشـد نمایـانگر    29تـا  25نسبت بـین  

درصــد 29هیپرتروفــی بطــن راســت و اگــر از 
بیشتر باشد نشـان دهنـده هیپرتروفـی شـدید     

براساس نتـایج بدسـت   ). 37(بطن راست است 
ن در هـیچ یـک از   رسد پرندگاآمده به نظر می

اي عارضــهتیمارهــاي آزمایشــی دچــار چنــین 
افزایش در هماتوکریت در پاسخ مقادیر . ندنشد

تصـور باشـد و  به هیپوکسی صورت گرفته مـی 
شود، تالش فیزیولوژیکی براي از بین بـردن  می

هاي شمار گلبولحالت هیپوکسی با افزایش در
).20و 17(ت قرمز خون روي داده اس

مواد افزودنی هایی که در تمام این جااز آن
) سولفات آلومینیوم و اسید سـیتریک (اسیدي 

، شــرایط اســیدي مــورد اســتفاده قــرار گرفــت
موجـب کـاهش   در هفته هـاي آغـازین   حاصل 

pH ــتر ــددر بس ــکل(ش ــی  . )1ش ــا در ط ام
بسـتر افـزایش   pHهاي انتهایی آزمایش، هفته

دار بـین اخـتالف معنـی  یافته، تا آنجـایی کـه   
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تصـور بـر ایـن اسـت کـه      . رفتها از بینتیمار
افزودن مواد شیمیایی اسیدي به بستر، با ایجاد 

یا H+هاي شرایط اسیدي بستر با تولید پروتون
+O3H 3(، آمونیاك فرارNH ( موجود در بستر را

غیـر فـرار تبـدیل    ) 4NH+(به کاتیون آمونیـوم  
کرده و احتماالً یکی از عوامـل کـاهش انتشـار    

عـالوه بـر آن،   . اسـت ك از بسـتر طیـور   آمونیا
ــرایط ــت  ش ــتر از فعالی ــاکم در بس ــیدي ح اس

ــته و   ــتر کاس ــایی بس ــدباکتری ــکیل فرآین تش
همـانطور  ). 21(کنـد  آمونیاك را نیز مختل می

در pHشود، مقـدار  مشاهده می1شکلکه در 
2هـاي تیمار(تیمارهاي حاوي زئولیت طبیعی 

سـایر  با سـرعت بیشـتري در مقایسـه بـا     ) 3و 
ها گروهـی  زئولیت. دبوارها در حال افزایش متی

ــیلیکات  ــات آلومینوس ــه  از ترکیب ــاي هیدرات ه
هاي ریز هستند که حاوي متبلور با خلل و فرج

هاي قابل تبادلی از گروه فلزات قلیـایی  کاتیون
چنین . ساختمان سه بعدي دارندوخاکی بوده
زئولیـت  رسد کـه مـوادي همچـون    به نظر می

در (تمایلی براي جـذب  1لولیت و پیتکلینوپتی
آمونیـاك فـرار از   ) ظاهر پیوند به جـاي جـذب  

در آزمایشی استفاده ).40(دهند خود نشان می
pHاز زئولیت کلینوپتیلولیت در بستر، افزایش 

آمونیــاکی تــروژن ینبســتر را بــه علــت جــذب 
شـاید  . )28(موجود در بستر به همـراه داشـت   

3و 2تیمارهـاي  بـاالتر  pHعلـت  مسئلهاین 
در دو هفته پایانی دوره پرورش ) وجود زئولیت(

).4جدول (باشد 
، )19(مشابه با نتایج مـائوریس و همکـاران   

در به بسـتر  در این مطالعه نیز افزودن زئولیت 
منجر بـه کـاهش محتـواي    طول دوره پرورش

شـد در مقایسه بـا تیمـار شـاهد    رطوبت بستر 

ــکل( ــزو  . )2ش ــه اف ــن مطالع ــواد در ای دن م
بـــه بســـتر منجـــر بـــه افـــزایش شـــیمیایی

در بسـترهاي  تروژن ینيداري در ابقامعنیغیر
. شـد شاهد تیمار آوري شده در مقایسه با عمل

ها در ترکیب افزودنیحاوي به طوري که تیمار 
از درصــد نیتــروژن مقایســه بــا ســایر تیمارهــا 

مور و همکـاران   . باالتري در بستر برخوردار بود
در بسـترهاي  تروژن ینه اتالف گزارش کردند ک

42آوري شده بـا سـولفات آلومینیـوم در    عمل
. )25(روزگی در مقایسه بـا شـاهد کمتـر بـود    

در تیمـار شـاهد نشـان    تروژن ینکاهش درصد 
در کــل دوره تــروژن یندهنــده خــروج بیشــتر 

باشد که از این می) 25و 22(بصورت آمونیاك 
تر آوري بستر منجـر بـه تثبیـت بیشـ    نظر عمل

ه شـد دار معنـی د غیرهر چنـ در بستر تروژن ین
اي از چنـد  ها آمیزهتیمار ترکیب افزودنی. است

سـولفات آلومینیـوم و   (ماده با خواص اسـیدي  
و مـواد جـاذب نظیـر زئولیـت     ) اسید سیتریک

بـوده کـه   با مقـادیر مناسـب در بسـتر    طبیعی 
ساز یک محیط نامناسب را براي رشـد و  زمینه

کننـــده آزادهـــاي نیســـممیکروارگافعالیـــت 
مایلی براي تآمونیاك ایجاد و همچنین احتماالً

دهـد  جذب آمونیاك فـرار از خـود نشـان مـی    
تـروژن  ین، در نتیجه ابقـاء بیشـتري را در   )40(

.بستر امکان پذیر ساخت
نتایج حاصل از این تحقیق به طور کامـل از  

هــاي پیشــین در ارتبــاط بــا تــأثیر     یافتــه
یایی بستر بر تلفات منـتج از  هاي شیمافزودنی

در این بین . آسیت و پاسخ ایمنی حمایت نکرد
ــؤثرتري از     ــل م ــاالً عام ــحیح احتم ــه ص تهوی

هاي شیمیایی بستر مـورد اسـتفاده در   افزودنی
ـ این مطالعه  هـاي گوشـتی   ر سـالمت جوجـه  ب

1- Peat moss
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احتمال دارد در اواخر دوره به علـت  .باشدمی 
افزایش حجـم  مواد افزودنی بدلیلرقیق شدن 

و همچنـین مصـرف   فضوالت  موجود در بستر
تأثیر شوند، که از ها بیاین مواد توسط میکروب

این نظـر شـاید افـزودن مجـدد ایـن مـواد در       

. هاي پایانی دوره پرورش مفید واقع شـود هفته
هر چند در این زمینه جهت کسب نتایج بهتـر  

نـدازه گیـري   هـاي بیشـتري از جملـه ا   بررسی
. می باشدمستقیم گاز آمونیاك مورد نیاز 
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The Effect of Litter Chemical Additives on Performance, Immune
System and Incidence of Ascites Syndrome in Broiler Chickens

Danial Farhadi1, Farid Shariatmadari2 and Amir Karimi Torshiz3

Abstract
This study was carried out to evaluate the impact of litter additives on growth

performance, immune system response and the incidence of ascites syndrome in broiler
chickens. This experiment was investigated in a completely randomized design with
four treatments and four replications and 24 day-old chicks in each pen. Experimental
treatments were addition of 1) aluminum sulfate + CaCO3, 2) natural zeolite + citric
acid, 3) treatments 2 and 3 together, to litters and a group with no litter additive was
considered as control. Litter additives were applied on surface of the litters by 1.115
kg/m2, at 24 h before arrival of the birds. Weight gain, feed consumption and feed
conversion ratio were not affected by the treatments (P>0.05). On day 42 posthatch,
mortality, the incidence of ascites, heart relative weight, right ventricular relative
weight, heart ascites index (AHI) hematocrit and dermal and humoral antibody response
to phytohemaglotinin and sheep red blood cells inoculation were not affected by the
treatments (P>0.05). Birds reared on the litters treated with aluminum sulfate + CaCO3
and natural zeolite + citric acid showed significantly greater means for bursa and spleen
relative weights respectively (P<0.05), while there was not significant difference among
other treatments. The pH value and moisture percentage were significantly affected by
treatments until 5wk (P<0.05). On day 42, pH value, moisture and nitrogen (%) in litter
were not affected by treatments (P>0.05). It could be concluded that while litter
additives enhanced some of litter characteristics, it did not have effect on broilers
performances.

Keywords: Litter additives, Immune system, Ascites syndrome, Performance, Broiler
chickens
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