
61............................................................................................................1395پاییز و زمستان / 14شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هفتم

"سریع رشد"و"کند رشد"هاي، خصوصیات الشه و احشاء داخلی الینبررسی بالینی
آسیتعارضه در شرایط ایجادگوشتی

3مویدیانحمیدو2زادهمحمد حسن، 1محمدصادق مددي

چکیده
هاي فات قابل توجه در جوجهترین عوامل غیرعفونی است که باعث بروز  تلآسیت یک عارضه مهم متابولیکی بوده و جزء مهم

یا خارجی ایجاد شده و حساسیت ژنتیکی نقش زیادي در بروز این عوامل متعدد داخلی واز طریقاین سندرم . شودگوشتی می
داراي سرعت (پدري الینهاي خطقطعه جوجه50شامل گوشتیخطوط الینقطعه جوجه 100طی این مطالعه . سندرم دارد

از فارم )سرعت رشد پایین و ضریب تبدیل غذا باال( مادري الین قطعه جوجه خط 50و ) بدیل غذایی پایینرشد باال و  ضریب ت
پرورش )الگوي کاهش دما و تغذیه متراکم(اي خاصی روزگی تحت شرایط محیطی و تغذیه42انتخاب شدند و تا سن الین آرین

عالئم هاي الین گوشتی رشد سریع درصد جوجه70انتهاي دوره پرورش،در. ها افزایش یابدتا احتمال وقوع آسیت در آن،یافتند
هاي کند که میزان بروز این عالیم در جوجهدر حالی.شدید آسیت، هیدروپریکارد و یا نارسایی سمت راست قلب را نشان دادند

عضله سینه و کبد این گروه داريمعنیطوربهگیري بیشتري داشته و گروه رشد سریع وزنهايجوجه. درصد بود40رشد 
)05/0(P<اندازه ژئوژنوم و داريمعنیطورهبتري داشته ولی گروه کند رشد قلب بزرگهايجوجه. تر از گروه کند رشد بودبزرگ

12میزان فشار دي اکسیدکربن سیاهرگی در سن . گروه رشد سریع بودهايتر از  پرندهاین گروه کوچکهايایلیوم در پرنده
.رشد سریع بیشتر از گروه دیگر بودهايوزگی در جوجهر

الین، جوجه گوشتی، کند رشد، سریع رشد، آسیت: هاي کلیديواژه

مقدمه
آسیت یک عارضه مهم متابولیکی بوده و جزء 

ترین عوامل غیرعفونی است که باعث بروز  تلفات قابل مهم
ن شود که گاهی میزان ایهاي گوشتی میتوجه در جوجه
در این )11(.گردددرصد گله را شامل می25تلفات بیش از 

ها از مایع سروزي پر شده هاي داخلی بدن پرندهعارضه حفره
هاي مبتال در کشتارگاه به مرگ پرنده یا حذف الشه پرندهو 

).11(شود میمنجر
یا خارجی ایجاد عوامل متعدد داخلی وازطریقاین سندرم 

قش زیادي در بروز این سندرم داردشده و حساسیت ژنتیکی ن
توانایی سیستم تنفسی و عروقی تعادل موجود بیننبود . )3(

که اکسیژن مصرفی هاییتامین اکسیژن مورد نیاز پرندهبراي
موجب بروز آسیت در دارندرشد سریع شان نیازبرايباالیی 
که رشد سریع و ضریب تبدیل غذایی ،شودهایی میجوجه

ها و  عروق تکامل ناکافی ساختار ریه. )11(دپایینی دارن
موجود در سیستم تنفسی ممکن است از عوامل اساسی در 

هاي داراي در مقایسه با جوجه. )7(بروز سندرم آسیت باشند
، نیازکمتري به اکسیژن دارند رشدکندهايرشد سریع، جوجه

هاي گوشتی با، تفاوت در میزان نیاز به اکسیژن بین الین)1(
سرعت رشد متفاوت باعث بروز سندرم آسیت و هیپرتروفی 

هايالین.)12(هاي با سرعت رشد باال می شودقلب در الین
گذار هاي تخمهاي گوشتی در مقایسه با الینانتخابی جوجه

تلفات بیشتري در ،حساسیت بیشتري در برابر آسیت داشته

اي روستایی هافتد و در مقابل گلهها اتفاق میاین نوع الین
.)6(مقاومت قابل توجهی در برابر بروز آسیت دارند 

هاي گوشتی مدرن براساس میزان رشد باال انتخاب جوجه
5که در طول سی سال گذشته هر ساله طوريهب،اندشده

. )9(ها اضافه شده است درصد به میزان رشد این پرنده
افزایش روزافزون رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی 

هاي گوشتی موجب باال رفتن بروز آسیت در جوجههايجوجه
هاي آناتومی و فیزیولوژي ارگان. )13(گوشتی شده است 

داخلی نظیر سیستم قلبی، عروقی و تنفسی پرندگان در ایجاد 
و باالبردن حساسیت پرندگان در برابر آسیت و سندرم افزایش 

ی تکامل ناکاف. )3(فشار خون ریوي  اهمیت زیادي دارند 
هاي خاص هاي ریوي در برخی از الینها و رگریه

ها موثر شناخته گوشتی، در بروز این نوع تفاوتهايجوجه
هاي گوشتی به منظور افزایش رشد و انتخاب جوجه.شده است

استحصال عضله بیشتر ممکن است منجر به انتخاب 
عروقی و -ی شود که سیستم قلبیهایغیرمستقیم جوجه

اگر افزایش بروز سندرم آسیت .ري دارندتتنفسی کوچک
ساختاري و مورفولوژیکی باشد، تغییرات نتیجه تغییرات بافتی

اي باید وجود داشته باشد فیزیولوژیک و بالینی قابل مشاهده
هاي احتمالی موجود در تفاوتبررسیبراياین مطالعه ). 15(

هاي مختلف بدن ها و ارگانعروقی، بافت-سیستم قلبی
گوشتی انجام هايسریع رشد و کند رشد  جوجههايینال

. شده است

)madadi@tabrizu.ac.ir: نویسنده مسوول(استادیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، -1
دانشگاه تهراندانشکده دامپزشکی استاد، -2

کاربردي شهید هاشمی نژاد مشهد-مدرس، دانشگاه علمی-3
4/11/93: تاریخ پذیرش14/7/92: خ دریافتتاری

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هامواد و روش
قطعه 50شامل گوشتیخطوط الینقطعه جوجه 100

که داراي سرعت رشد باالتر و از خط پدريهايجوجه
پس از این وضریب تبدیل غذایی بهتري برخوردار هستند

ام برده خواهند شد ــن"درشسریع"هايوجهــتحت عنوان ج
خط مادري که از هايقطعه جوجه50چنین و هم)  Aالین (

سرعت رشد کمتر و از ضریب تبدیل غذایی بیشتري برخوردار 
،)Bالین (شوندنامیده می"کند رشد"هايهستند و جوجه

جزو خطوط Aالین هايکه جوجهتوضیح این. انتخاب شدند
تري داشته، رشد سریعران درشتپدري بوده، عضالت سینه و 

تر و ضریب تبدیل غذایی بهتري دارند و بیشتر صفات گوشتی 
پس از پالك هاجوجه. کنندبعدي منتقل میهايرا به نسل

،  به یک واحد )تجربی(ابتال به آسیت برايگذاري ) شماره(
در یک Bو Aهايالینهايجوجه.پرورش منتقل شدند

هفتگی 6جداگانه بر روي بستر تا سن هاي اتاق ولی در پن
ها فراهم داري شده و شرایط محیطی خاصی براي آننگه

.ها افزایش یابدگردید تا احتمال وقوع آسیت در آن
منظور ایجاد آسیت در دو گروه مورد آزمایش،  از مدل هب

سرما و کاهش سریع دماي محیط پرورش و همچنین تغذیه 
ز اول پرورش، دماي اتاق پرورش در در رو. متراکم استفاده شد

در روز دوم دماي محیط . گراد بوددرجه سانتی33هر دو گروه 
درجه دماي محیط 1درجه کاهش یافته و پس از آن روزانه 3

15روزگی به 17که در سن پرورشی کاهش پیدا کرد تا این
صورت آزاد و هاین دوگروه بهايپرنده. گراد رسیددرجه سانتی

در هر دو گروه ).  1جدول (اي متراکم تغذیه شدند رهبا جی
ساعت اول دوره پرورش، نوردهی 48مورد مطالعه، در طی 

23پس از آن تا آخر دوره پرورش برنامه . مداوم استفاده شد

بقیه . ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی اعمال گردید
. شرایط پرورش نیز در مورد هر دو گروه یکسان اعمال شد

ف دان و وزن هفتگی در دو گروه اندازه گیري شده و مصر
. ضریب تبدیل غذایی هفتگی محاسبه شد

تلف شده کالبدگشایی شده و علت مرگ مورد هايپرنده
ی که زنده هایدر انتهاي آزمایش، پرنده. بررسی قرار گرفت

مختلف الشه هر هايکشتار شده و وزن قسمت،مانده بودند
، ران، بال، پشت واحشاء داخلی نظیر قلب، پرنده شامل سینه

ها نسبت به الشهکبد و روده وزن شده و درصد نسبت آن
. محاسبه شد) الشه بدون سرو گردن و احشاي داخلی(0- 1

مختلف روده نظیر دئودنوم، ایلیوم، سکوم و هايطول قسمت
بررسی روند پیشرفت آسیت، براي.گیري شدرکتوم اندازه
روزگی از 35و 28، 21دو گروه در سنین هايخون پرنده

طریق ورید بالی اخذ شده و هماتوکریت خون پرنده ها با 
هايلولهومیکروهماتوکریتسانتریفیوژدستگاهاستفاده از 

21و 12چنین در سنین هم. )6(گیري شداندازهموئینه
خون با استفاده از PHنیزروزگی، مقدار گاز دي اکسیدکربن و 

ABL 5; Radiometer(اه آنالیزگر گازهاي خونی دستگ
System, Copenhagen, Denmark (اندازه گرفته شد

)6،7(.
دست ه بررسی آماري نتایج مختلف ببرايدر این مطالعه، 

16نگارش SPSSافزار هاي مختلف، نرمآمده موجود در گروه
و اي مختلفــهآنالیز اطالعات مربوط به گروه. استفاده شد

با تست آنوواي یکدیگریکررسی تفاوت میانگین آنها باــب
میانگین یک به یک بررسی تفاوتبرايطرفه و همچنین

.استفاده شدLSD، تست هاي مختلفگروه

)Bالین (وکند رشد گوشتی ) Aالین (هاي سریع رشد هاي غذایی مصرف شده  الینخصوصیات جیرهاجزا و -1جدول 
Table1. Composition of experimental diets fed to two groups named ascites-sensitive (Line A) and ascites-resistant

lines ( Line B)
جیره پایانیجیره رشدجیره آغازین)کیلوگرم(جیره غذاییمقادیرهانوع جیره

40/6070/6380/66ذرت
25/3470/2920/26سویا

50/180/250/3روغن
20/018/016/0متیونین

17/015/007/0لیزین
7.165/120/1فسفاتدي کلسیم

90/090/020/1صدف
28/028/025/0نمک

1/001/001/0جوش شیرین
25/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/0مکمل معدنی
3200کیلوکالري3130الريکیلوککیلوکالري3000)جیره)رمکیلوگ/کیلوکالري(انرژي 

درصد40/17درصد70/18درصد50/20)درصد(پروتئین 
95/092/087/0)درصد(کلسیم 
45/044/040/0)درصد(فسفر 

و بحثنتایج
رشدسریعايــهوجهــجقطعه 50وع ـاز مجم

قطعه آن به دالیل مختلف تا قبل از پایان دوره A( ،45الین (
علل ،پرندگان تلف شدهتک تک ، در مورد لف شدندآزمایش ت

مورد بررسی قرار گرفتند مرگ و عالیم مربوط به آسیت
تا آخر دوره زنده از پرندگان این گروهقطعه 5فقط .)1شکل(

قطعه 5مانده و سپس کشتار و کالبد گشایی شدند که این 
عملیات تفکیک .بدون عالئم آسیت و طبیعی بودندعموماٌ
قطعه 50از . بر روي این پنج قطعه پرنده انجام گرفتالشه
قطعه آن در روزهاي اولیه آزمایش 2، سریع رشدهايجوجه

قطعه آن در طول 8به علت عفونت کیسه زرده  یا ضربه و 
20. تلف شدند) SDS(دوره آزمایش با عالئم مرگ ناگهانی 
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گشایی شده این خط عالئم شدید کالبدهايقطعه از جوجه
هیدروپریکارد را از خود نشان هايقطعه آن نشانه15سیت و آ

. دادند
گشایی شده این گروه که کالبدهايدر واقع جمع جوجه

هايیا  نارسایی سمت راست قلب که از نشانهRVF2عالئم 
% 70قطعه یا 35،سندرم آسیت است را از خود نشان دادند

هايجوجهقطعه 50از مجموع ). 1شکل(بوده است 
ها تا آخرین آن قطعه آنB( ،33الین (رشد کندهايجوجه

پرورش دوره42روز روز آزمایش زنده ماندند و سپس در
ها انجام تفکیک الشه بر روي آنگشایی شده وکالبدکشتار و

تلف شده این گروه به علت هايقطعه از جوجه6. گرفت
دوره پرورش تلف کیسه زرده یا ضربه در روزهاي اولیهعفونت

کشتار تلف یا(کالبد گشایی شده هايشدند و از مجموع جوجه
قطعه آن عالئم 6قطعه آن عالئم شدید آسیت، 14) شده

.قطعه آن هم بدون عالئم و طبیعی بودند20هیدروپریکارد و 

ها به علت مرگ ناگهانی در قطعه از آن4که تعداد ضمن این
هاياز مجموع جوجه. دندطول دوره آزمایش تلف شده بو

) هاکل جوجه% 40(قطعه 20کالبد گشایی شده این گروه 
.یا نارسایی سمت راست قلب را نشان دادندRVFعالیم 

بیشترین تلفات ناشی از آسیت و طی این مطالعه 
) Aالین (گروه رشد سریع هايهیدروپریکارد در پرنده

و ضریب تبدیل رشد سریعبرايی که هایجوجه. مشاهده شد
با رشد هايدر مقایسه با جوجه،شوندغذایی پایین انتخاب می

، در )4(کندتر حساسیت بیشتري در برابر ابتال به آسیت دارند 
هايعلت انتخابهدي صنعت طیور، بمبحث اصالح نژا

گیرد، خطوط گوشتی صورت میهايمتعددي که در الین
گوشتی رشد باالتري داشته، در نتیجه نیاز به اکسیژن 
متابولیسمی بیشتري دارند و حساسیت بیشتري در برابر آسیت 

).11(دارند 

هاي مختلفدرصد تلفات ناشی از آسیت و هیدروپریکارد در گروه-1شکل 
Figure 1. Mortality percentages of two groups caused by Ascites and Hydropericard disorders

روزگی فشار 12در سن شار دي اکسیدگربن سیاهرگیف
باالتر یا مساوي Aالین هايبیشتر جوجهخون سیاهرگی در

ور متوسط طهبBروه ــگهايوجهــمتر جیوه و در جمیلی50
، آماري انجام شدهآنالیزاساس بر. متر جیوه بودمیلی50

روزگی 21در سن . >P)05/0(دار بود دو عدد معنیتفاوت این

بود Bبیشتر از گروه Aسیاهرگی در گروه Co2فشار خون 
خون PH. دار نبوددو از لحاظ آماري معنیولی تفاوت این

دیگر تفاوت یکدو گروه در سنین مختلف باهايجوجه
.)2جدول( داري نداشتند معنی

Bو Aهاي الین خون در پرندهPHسیاهرگی وCo2متوسط فشار نسبی -2جدول 
Table 2. Mean venous Co2 pressure and PH in two group birds (Line A and Line B)

روزگی21سن روزگی12سن سن
Bالین Aالین داريسطح معنیBالین Aین الگروه

a1±5850سیاهرگیCo2فشار  ± 1b05/046 ± 244 ± 1
PH32/7±26/701/0±02/0خونns1/0±38/702/0±39/7

.باشدیه اعداد میعدد مورد نظر با میانگین بق، >P)05/0(دار بودن دهنده معنیها، نشاندر کنار میانگینمتفاوتفوحرحضور 

Aگروه هايجوجهفشار خون سیاهرگی در مجموع،
تر روند گر پیشرفت سریعبود، این مورد بیانBباالتر از گروه 

و باال رفتن میزان دي Aالین هايوقوع آسیت در جوجه
این گروه می باشد که هاياکسید کربن در داخل خون جوجه

و این گروه در برابر آسیتهايموجب حساسیت بیشتر جوجه
دکتر حسن زاده و . شودمیتلفات ناشی از این عارضه

که از اي بر روي سه گروه جوجهطی مطالعه) 6(همکاران 
هاينشان دادند که جوجهر بودند سرعت رشد متفاوتی برخوردا

با سرعت رشد باالتر تلفات ناشی از آسیت بیشتري را تجربه 
.  کنندمی

خونهماتوکریت 
و A(مورد مطالعه الیندو هايهماتوکریت خون جوجه

B( فقط در ،گیري شدروزگی اندازه35و 28، 21در سنین
با هم گروه دو هايروزگی میزان هماتوکریت جوجه35سن 

شکل(دار نبود بقیه سنین معنیداري داشتند وتالف معنیاخ
هاين جوجهدرصد هماتوکریت خوباال بودن میانگین). 1
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تواند ناشی از ابتالء خصوص در سن باال میهرشد بگروه سریع
بیشتر این گروه به نارسایی سمت راست قلب و پیشرفت بیشتر 

. روند وقوع آسیت باشد
وزن و ضریب تبدیل

ها و ضریب تبدیل غذایی در طی پرندهزندهوزن 
بررسی . نشان داده شده است3متوالی، در جدول هايهفته

دست آمده نشان داد که میانگین تفاوت هاري اطالعات بآم
همدیگر اختالف باها در طی هفته اول و دوم  وزنی پرنده

با الین Aدار ندارند اما در هفته سوم میانگین وزن الین معنی

Bدر انتهاي دوره . )05/0(دار را نشان داد  اختالف معنی
ایسه با در مقBالینهاي، پرنده)هفته ششم(پرورش

و اختالف وزن استحصالی کمتري داشتندAالین هايپرنده
این هايپرنده. ودــدار بروه معنیــگدواینیمیانگین وزن

رشد پایینی ،هاي ژنتیکی صورت گرفتهعلت انتخابهگروه ب
داشته و تحت شرایط ایجاد آسیت تجربی، کاهش رشد 

ي دوره بیشتري را تجربه کرده و در نتیجه وزن انتها
. اندتري را داشتهپایین

روزگی42هاي مختلف تا سن وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی گروه- 3جدول 
Table 3. Mean body weight and Feed Conversio Rate (FCR) of two group birds at age of 42 days old

نظر با میانگین بقیه اعداد می باشدعدد مورد ، >P)05/0(دار بودن دهنده معنیها، نشاندر کنار میانگینمتفاوتفوحضور حر

تفکیک الشه
موجود در دو گروه مورد هاينتایج تفکیک الشه پرنده

وزن متوسط الشه . نشان داده شده است4نظر در جدول 
) و احشاء داخلی، پوستالشه بدون سر و گردن(آماده طبخ

اري انجام بررسی آم. بودباالتر از گروه دیگر ،گروه رشد سریع
گرفته نشان داد که میانگین وزن الشه و متوسط وزن عضله 

دار دارند همدیگر اختالف معنیسینه دو گروه مورد آزمایش با
)05/0P< .(درصد استحصالی وزن عضله سینه در متوسط

).>05/0P(باشد تر از گروه سریع رشد میگروه کند رشد پایین
گروه کند رشد هايدرصد استحصالی وزن عضله ران پرنده

الشه بوده و باالتر از درصد استحصالی وزن عضله ران % 35
حال بررسی آماري نشان داد که باشد ولی با اینگروه دیگر می

از لحاظ ). >05/0P(باشد دار نمیاین میزان اختالف، معنی
آماري، میانگین درصد متوسط وزن نواحی بال و بخش پشتی 

داري نداشتند ولی میانگین ف معنیدو گروه اختالهايپرنده
دو گروه اختالف هايدرصد متوسط وزنی قلب و کبد پرنده

هايکه قلب پرندهطوريه، ب)>05/0P(داري نشان دادند معنی
هاي گروه سریع رشد در مقایسه با رشد و کبد پرندهگروه کند

تر بوده و از درصد وزنی بیشتري نسبت به گروه مقابل بزرگ
.ه برخوردار  بودوزن الش

علت هرشد سریع، بهايدر پرندهآماده طبخوزن الشه 
کند رشد هايبیشتر از پرنده،اندگیري باالتري که داشتهوزن
گروه هايتر از کبد پرندهبزرگنیز روه ــن گکبد ای.باشدمی
کند هايولی درصد متوسط وزن قلب پرنده،باشدرشد میکند

زاده و حسن. باشدرشد میسریعهايپرندهتر ازرشد بزرگ
اي اعالم نمودند که وزن و حجم طی مطالعه) 6(همکاران 

تر از تري دارند کوچکی که رشد سریعهاینسبی قلب پرنده
ی است که رشد کندتري هایوزن و حجم نسبی قلب پرنده

. دارند
گروه سریع رشد هايدرصد نسبی عضله سینه در پرنده

تر ها کوچکر از گروه کند رشد بوده ولی عضله ران آنبیشت
) 2005(نام فانتیکو ه محققی بهايبود، این مطلب با یافته

خوانی دارد که بین دو گروه جوجه که از لحاظ ژنوتیپی باهم
با هايهم متفاوت هستند، درصد نسبی عضله سینه در پرنده

با هاياز پرندهدرصد نسبی عضله ران کمتر رشد باال بیشتر و 
.باشدمیرشد پایین 

هاي دو گروهپرندهنتایج تفکیک الشه و احشاء داخلی - 4جدول 
Table 4. Caracass characteristics and internal organs weight percentages in two grup birds

)گرم(آماد طبخالشه )ددرص(سینه)درصد(ران)درصد(بال)درصد(پشت)درصد(قلب)درصد(کبد
Aa20/1±80/6a06/0±45/170/1±6/2081/0±50/116±30/33a7/3±50/37158±875الین  a

Bالین 
b70/1±60/5b28/0±47/120/3±90/2050/1±20/1170/4±50/35b80/1±35b151±817

05/005/0nsnsns05/005/0داريسطح معنی
.باشدعدد مورد نظر با میانگین بقیه اعداد می) >05/0P(دار بودن دهنده معنیها، نشاندر کنار میانگینمتفاوتفوحر

)مترسانتی(هاي دو گروهپرندههاي مختلف روده در متوسط طول قسمت- 5جدول 
Table 5. Mean length of intestinal different parts in two group birds (cm)

رکتوم
)مترسانتی(

سکوم
)مترسانتی(

ژئوژنوم و ایلیوم
)مترسانتی(

دئودنوم
)مترسانتی(

30/18a±50/790/2±20/1)سریع رشد(Aالین  19±9/1495±30/27
B20/2 +770/1 +10/18bالین  80/3±13920/4±30/29
nsns05/0nsداريمعنیسطح 

ضریب تبدیل غذایی وزن بدن
Bالین Aالین داريسطح معنی Bالین Aالین

17/1 11/1 ns 130±3 148±3 هفته اول
23/1 41/1 ns 301±18 330±22 هفته دوم
36/1 45/1 05/0 519±21b 606±25a هفته سوم
1/2 95/1 05/0 1581±44b 1930±54a هفته ششم
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اه گوارشدستگ
به (مختلف روده هاي، اندازه قسمت5در جدول 

میانگین اندازه ژژونوم و ایلئوم . آورده شده است) مترسانتی
) سریع رشد(Aکمتر از الین ) کندرشد(Bالین هايپرنده

باشد دار میدو از لحاظ آماري معنیبوده و تفاوت میانگین این
)05/0(P< .مورد مطالعه، اندازه هايهدر دستگاه گوارش پرند

گروه سریع رشد هايژژونوم و ایلئوم، سکوم و رکتوم پرنده
تري تر از گروه کند رشد بوده ولی اندازه دئودنوم کوچکبزرگ
بررسی آماري نشان داد که میانگین اندازه دئودنوم، . دارند

همدیگر اختالف دو گروه باهايسکوم و رکتوم پرنده
). >05/0P(د داري ندارنمعنی

از دئودنوم،غیرهمطالعه این است که باینیافته جدید
،سریع رشدهايستگاه گوارش پرندههاي داندازه بقیه قسمت

ر از ــتبزرگ،اسیت بیشتري در برابر آسیت دارندکه حس
هایی که هدر پرند،عبارت دیگرهب،د می باشدرشکندهايپرنده

انتهایی هايبخش،آسیت دارندحساسیت بیشتري در برابر

دستگاه گوارش که وظایف تخمیري بیشتري دارند، رشد 
طی ) 2(دکتر دانشیار و همکاران .ه استبیشتري نمود

گوشتی نشان دادند که وزن نسبی هاياي روي جوجهمطالعه
، در که آسیت ایجاد شدهیهایدستگاه گوارش در جوجه

اند، مال پرورش یافتهنری که در شرایطهایمقایسه با جوجه
مطالعه حاضر این افزایش وزن به هايبنابر یافتهبیشتر است،

هاي انتهایی دستگاه رشد بیشتر قسمتبه سبباحتمال زیاد 
باشد که الزم است تحقیقات بیشتري در این زمینه گوارش می

.صورت پذیرد

تشکر و  قدردانی
ع پرورش و نویسندگان مقاله از مدیریت وقت مجتم

در اختیار و به پاس همکاريکنار اصالح نژاد آرین بابل
تحقیق خطوط الین و تامین هزینه اینهايقراردادن جوجه
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Clinical Evaluation, Internal Viscera and Carcass Characteristics of Slow and
Rapid growth Broiler Lines in Terms of Creating an Experimental Ascites

Mohamad Sadegh Madadi1, Mohamad Hassanzadeh2 and Hamid Moayyedian3

Abstract
Ascites is a metabolic disorder that accounts for over 25% of overall mortality in the broiler

industry. The objective of this study was to determine the effects of ascites induction on the
clinical pictures, mortalities, growth performance, carcass yield and internal organs
characteristics of two different Lines of broilers. One hundred Line broiler chicks were selected
from two Lines (Line A & B) that differed in feed conversion ratio and growth rate. These
included an high growth rate-low feed convertion ratio (Line A), an ascites-resistant line (Line
B). To increase the incidence of ascites, chicks of two group were fed ad libitum with a higher
condensed diet and reared under a lower ambient temperature. Ascites incidence was clearly
higher in Line A chickens. The mean values of carbon dioxide tension of line A chickens were
significantly higher than line B chickens at 12 days of age. weights of liver and breast muscles
and length of jejunum and ileum of line A were significantly greater than Line A chickens.

Keywords: Ascites, Broilers, Carcass, Growth, Line
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