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 چکیده

 Bو  Aدو خط پدری های داخلی بدن و وزن اندام ینهای خوفراسنجه برخی از بر آسیتتاثیر  هدف از بررسی حاضر،

در  اند، بود.افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذا انتخاب شدهکه به ترتیب برای  جوجه گوشتیتجاری یک الین از 

 دو تحتو به صورت تصادفی انتخاب ( B خط پدریقطعه از  141و  A خط پدریقطعه از  161پرنده نر ) 203مجموع 

اندازه گیری شد. عالوه بر این  دوره پرورش 44و 10 ،7وزن بدن در روزهای  داده شدند.قرار  آسیتیو  کنترلتیمار 

مورد ارزیابی قرار  دوره پرورش  44تا  32زمانی در دورهغذا ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل بدن افزایش وزنمیزان 

از پس  شد. گیریندازهانیز و درصد هماتوکریت  گازهای خونیمیزان دوره پرورش  43و  24، 32در روزهای . گرفت

در نیز میزان تلفات ناشی از آسیت  .گردید تعیینها پرندهطحال  و ، قلبکبدوزن  ،روزگی 44ها در سن پرندهکلیه  کشتار 

دو  وزن بدندوره پرورش در روز دهم  تنهانتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  ری شد.گیپرورش اندازه طی دوره

اگرچه  .می باشددر تیمار آسیتی باالتر مقدار آن  ، بطوریکهدارند (>01/0P) داریاختالف معنیبا یکدیگر خط پدری 

ای که تیمار کنترل خوراک بیشتری مصرف ( به گونه>04/0Pدار بود )معنیبین دو تیمار میزان مصرف خوراک  تفاوت

، طحال و قلب دو خط کبدوزن .شان ندادداری نیمارها تفاوت معنیدر کل دوره بین تغذا  ضریب تبدیل ، لیکناستکرده 

تیمار در شاخصی از آسیت  به عنوانقلب وزن طن راست به بوزن ولی نسبت  با یکدیگر نشان نداد، اریدمعنی تفاوت

در تیمار  و Bدر خط  پرندگان موجود خوناشباع درصد اکسیژن  اگرچه ود.بباالتر ( >01/0Pداری )به طور معنی یآسیت

سایر گازهای خونی و برای بین دو تیمار داری تفاوت معنی نشان داد، لیکنکاهش  (>04/0Pداری )به طور معنی یآسیت

  .نشد مشاهده Bو  Aخط  دو در خون هماتوکریت درصدنیز در خصوص 
 

 ، جوجه گوشتیهای داخلی، وزن اندام ، عملکردیهای خونزگا : آسیت،کلیدی هایواژه
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Abstract 

The aim of present study was to evaluate the effect of ascites on some blood parameters and internal 

organ weights in the two paternal lines A and B from a commercial broiler line which were selected 

for higher body weight and lower feed conversion rate, respectively. In total 302 male birds (161 

birds from line A and 141 birds from line B) were selected randomly and studied under two 

treatments of control and ascites. Body weight was measured at 7, 10 and 54 days of age. Moreover 

the body weight gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR) were evaluated within 23 to 54 

days of age. At 28, 35 and 42 days of age, the blood gas parameters and hematocrit value were 

evaluated. At the end of experiment in 54 days of age, all birds were slaughtered and the weight of 

heart, liver and spleen were measured. Moreover mortality resulted from ascites syndrome in total 

period experiment was recorded. The results of current study indicated that just body weight at 10 

days of age was significant difference (P<0.01) between two paternal lines, so that it was higher in 

the ascites treatment  group. Although the difference between two treatment for feed intake was 

significant (P<0.05) so that birds in the control group showed higher feed intake compared to 

ascites group, however the FCR values in whole period of experiment were similar in two 

treatment. There was no significant difference between birds in two group for internal organ 

weights like heart, liver and spleen, but right ventricle to total ventricle ratio as an indicator of 

ascites syndrome was higher (P<0.01) in the ascites group. Although birds in line B and in the 

ascites treatment showed significantly lower percentage of blood O2 saturation (P<0.05), however 

for other blood gas parameters and hematocrit value there was no significant difference between 

two treatment in both lines A and B.     
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  مقدمه

و وزن  انتخاب ژنتیکی برای افزایش نرخ رشدچندین دهه 

و سن کشتار در طیور  غذاکاهش ضریب تبدیل  ،بدن

های تنفسی جوجه -گوشتی باعث شده است سیستم قلبی

با اکسیژن مورد نیاز پرنده  مینأتامروزی در گوشتی 

. این امر در شرایط خاص و استرس کمبود مواجه شوند

گردد منجر به زا که نیاز به اکسیژن در پرنده تشدید می

در نهایت  و هایی نظیر سندرم آسیتناهنجاریبروز 

 و 3000و همکاران دکایپر) شد.مرگ پرنده خواهد 

سیت عالوه بر سندرم آ .(3002هاواستین و همکاران 

های گوشتی باعث کاهش وزن در جوجهافزایش تلفات 

-انجبرخسارت اقتصادی از این طریق و شود نیز می

 .(1992 )جولین کندیبه صنعت طیور وارد مرا ناپذیری 

این  باهای اساسی درگیر ها از اندامو شش کبدقلب، 
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، مک گاون و همکاران 1992)جولین  باشندمی سندرم

های این . از نشانه(3002و ماالن و همکاران  1999

بطن در نتیجه تورم توان به بزرگ شدن قلب سندرم می

در محوطه مایع و جمع شدن  کبدبافت راست، تغییر در 

و همکاران  دکایپر، 1992)جولین  شکمی اشاره نمود

معیارهایی نظیر از . به همین دلیل (3004 و پاکدل3000

میزان ها، به مجموع بطن بطن راستوزن نسبت 

یص گازهای خونی برای تشخنیز میزان هماتوکریت و 

)شلوسبرگ و همکاران  شودکلینیکی آسیت استفاده می

افزایش  .(3009و کلوزتر و همکاران  3004، پاکدل 1996

-باعث کاهش فشار اکسیژن در مویرگ دی اکسید کربن

رمز های قعمل با افزایش گلبول های خونی شده که این

-و منجر به توسعه بیشتر آسیت میشود همراه می خون

دانشیار و همکاران . (3004و همکاران  اسخل) گردد

در بررسی گازهای خونی دو تیمار کنترل و ( 3007)

اکسید کربن که میزان فشار دی دمشاهده کردن آسیت

ولی میزان فشار  نداشتهداری در دو گروه  عنیتفاوت م

 داریتفاوت معنی ن اشباع خونرصد اکسیژاکسیژن و د

 (3002و همکاران ) اسخل. شتنددا 6و  4های  در هفته

یزان فشار دی اکسید کربن را در م داریمعنیتفاوت 

روزگی  11در سن ی حساس و مقاوم به آسیت هاجوجه

 ندنشان دادنیز  (1999و همکاران ) . بویزندمشاهده کرد

اکسید کربن حساس به آسیت دارای فشار دی الین نتاج 

الین مقاوم به  نتاجهفتگی نسبت به  6تری در سن باال

 (1992)میرسلیمی و همکاران همچنین باشند. میآسیت 

ن بین در درصد اکسیژن اشباع خورا  داریتفاوت معنی

 . کردند گزارشآسیتی و سالم  گوشتی هایجوجه

های مختلف اقتصادی و از جنبه توجه به اهمیت آسیتبا 

رسد که این سندرم در الزم بنظر می ،ستیزی اخالق

های تجاری گوشتی داخلی نیز مورد بررسی سطح الین

آوردن شرایطی در این مطالعه ضمن فراهمقرار گیرد. 

های برخی از فراسنجه ،برای تشدید بروز عالئم آسیت

های داخلی مرتبط با خونی و تغییرات برخی از اندام

بررسی جاری گوشتی آسیت در دو خط پدری یک الین ت

 .شودمی
  

 هامواد و روش

قطعه  203مرتبط با آسیت از  هایفراسنجهبررسی برای 

که برای  ،تجاری گوشتیخطوط پدری یک الین  یپرنده

افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذا انتخاب 

قطعه پرنده نر  161 ،منظوردین . باند، استفاده شدشده

 B خطمتعلق به پرنده نر  قطعه 141و  A خطق به لعمت

به دو ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس جوجه

 ( تقسیم شدند.آسیت و کنترلتیمار )

اجرا  مربوطه شرکتشرایط پرورش طبق دستورالمعل 

اده برای هر دو گروه یکسان و جیره مورد استف .شد

بود محتوای پایانی  و آغازین، رشد هایجیره شامل

، 3204ها به ترتیب این جیره پایهلیسم انرژی قابل متابو

بود. خوراک  در هر کیلوگرم کیلو کالری 3964 و 3916

و  دآغازین، رش سه دوره برای جیره نیز نئیمیزان پروت

میزان  ودرصد  74/12، 44/30، 03/32 ،به ترتیب ،پایانی

 بود.درصد  16/0و  16/0، 3/0 سدیم

درم آسیت در به منظور تشدید بروز عالئم وابسته به سن

. ها تحت استرس نمکی قرار گرفتندپرندهتیمار آسیت زا 

 بود که صورتنحوه اعمال شرایط استرس نمکی بدین 

و سپس مقدار سدیم  گیریاندازهابتدا میزان سدیم آب 

گرم به میلی 3/13از  از روز هشتم دوره پرورش آن

و این شرایط تا  داده شدافزایش گرم در لیتر میلی 1300

 هایوزن بدن در روز .داشتآزمایش ادامه  دوره ایانپ

-دوره پرورش به صورت انفرادی اندازه 44و  10، 7

ضریب  ، افزایش وزن وغذامصرف  میزان .گیری شد

ه ردو 32ز روز و ا اهدرصد از پرنده 30در  غذاتبدیل 

 وگازهای خونی  .گیری شداندازه تا انتهای دوره پرورش

 32از روز ها و % از پرنده14 درخون  هماتوکریتمیزان 

ها تعیین شد. الشهبه صورت هفتگی دوره پرورش  43 تا

-نداماوزن روزگی، تفکیک و  44در سن  پس از کشتار

 باآوری شده های جمعداده گیری شد.اندازههای داخلی 
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تجزیه و تحلیل  1/9ویرایش  SAS نرم افزار استفاده از

 از رویههای تکرار شده دادهتجزیه و تحلیل برای  شدند

MIXED رویهها از ای سایر دادهرب و GLM  استفاده

 شد.
 

  B و Aروزگي برای خطوط پدری  45و  11، 7)گرم( در سنین  وزن بدن -1جدول 

 A  خط پدری                        
 داریسطح معني

 B خط پدری
 داریسطح معني

 آسیت کنترل آسیت کنترل تیمار

 NS 6/1±4/147 6/1±2/144 NS 4/143±4/1 1/129±7/1 روزگی 7

 ** 7/347±7/3 2/344±7/3 ** 4/346±7/3 4/339±7/3 روزگی 10
 NS 63±0/2700 69±1/2642 NS 7/2441±63 6/2474±63 روزگی 44

NS  می باشد. 01/0و ** به ترتیب نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار و تفاوت معنی دار در سطح 

 

 نتایج 

 44و  10 ،7در روزهای ها جوجهوزن بدن : ملکردع

میانگین  .نشان داده شده است 1 در جدول دوره پرورش

تدا ابدر  خط هر دو )کنترل( شاهد هایجوجه وزن بدن

با اری دتفاوت معنیو انتهای دوره پرورش  (7روز )

لیکن تنها دو روز بعد از اعمال  .نداشتتیمار آسیتی 

-معنیدر هر دو خط بین دو تیمار  دهم(روز )تیمار نمک 

به صورتیکه وزن بدن در تیمار  (>01/0P)بود  داری

 .ایش یافتزآسیت نسیت به تیمار کنترل اف

مصرفی، افزایش وزن و  ، میزان خوراک3در جدول 

روزگی نشان داده  44تا  32ضریب تبدیل غذا در دوره 

-شده است. میزان مصرف غذا در این دوره تفاوت معنی

ی بین تیمارها در هر دو خط داشت اما از نظر دار

قابل توجه بود  Bافزایش وزن این تفاوت فقط در خط 

(01/0P<از نظر ضریب تبدیل غذا نیز تفاوت معنی .)-

 داری بین دو تیمار در هر دو خط مشاهده نشد.

 

 

نسبت به  قلب ، طحال وکبدنسبت وزن  :های داخلياندام

-ل بطنک به طن راستبوزن وزن زنده و همچنین نسبت 

همانطور که  .نشان داده شده است 2در جدول  ها

، کبدداری بین درصد تفاوت معنیشود اگرچه مالحظه می

 اماوجود ندارد در هر دو خط  و قلب بین دو تیمار طحال

های در جوجهها ن راست به کل بطنبطوزن نسبت 

 داریافزایش معنیپرورش یافته در شرایط آسیت زا 

  .داشته است

 

 
 

 B و A در خطوط پدری  روزگي 45تا  23میزان مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا در سنین  -2جدول

 A  خط پدری                                 
 داریسطح معني

 B  خط پدری
 داریسطح معني

 آسیت کنترل آسیت کنترل تیمار

 ** 2/2966±414 4272±232 * 2/4327±271 9/4024±396 مصرف خوراک)گرم(

 NS 164±4/3320 177±3/1610 2/1797±134 2/3179±114 افزایش وزن)گرم(
** 

 NS 0/0±4/3 1/0±4/3 NS 2/3±1/0 3/3±0/0 ضریب تبدیل خوراک

NS  می باشد. 01/0و  04/0، *و ** به ترتیب عدم تفاوت معنی داری ، تفاوت معنی داری در سطح 
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به طور ناشی از آسیت  درصد تلفات: درصد تلفات

افزایش این . یافتافزایش زا داری در تیمار آسیت معنی

(. 4)جدول  قابل توجه بوددوره پرورش به بعد  4از هفته 

 در یدر تیمار آسیتپرورش  در انتهای دورهتلفات  میزان

 B ،12/12 پدری  خط دردرصد و  A ،42/16 پدری خط

افزایش  ،درصد نسبت به سه هفته اول دوره پرورش

  .(4)جدول  دادنشان 

، 4در جدول  :خون گازهای خوني و هماتوکریتمیزان 

در خون گازهای خونی و درصد هماتوکریت میزان 

ه پرورش برای هریک از دو دور 43و  24، 32روزهای 

همانطور که . داده شده است نشان Bو  A پدری خط

و دی اکسید کربن  ،هماتوکریت درصدشود مالحظه می

ین دو تیمار در هر دو داری بتفاوت معنی اکسیژن خون

بین قابل توجهی  ین تفاوتعالوه برا شان ندادند.خط ن

روزهای اندازه گیری برای درصد هماتوکریت و دی 

در خصوص میزان ولی  .مالحظه نشداکسید کربن 

 B پدری خطتنها  ،و درصد اکسیژن اشباع خوناکسیژن 

 .نشان دادگیری  داری بین روزهای اندازهتفاوت معنی

بین روزهای  B خطدر خون  درصد اکسیژن اشباعبرای 

 شد. مشاهدهداری اندازه گیری تفاوت معنی

 

 

 

 

 

 

 B و A نسبت وزن بطن راست به وزن قلب و نسبت اندامهای داخلي )به وزن زنده( در خطوط پدری  -3دولج

سطح  A  خط پدری                         

 داریمعني

سطح  B  خط پدری                       

 آسیت کنترل آسیت کنترل تیمار داریمعني

 NS 04/0± 06/3 04/0 ± 04/3 NS 79/1 ±02/0 29/1 ± 04/0 جگر

 NS 00/0±10/0 00/0±09/0 NS 10/0±00/0 10/0±00/0 طحال
 NS 00/0 ± 24/0 00/0 ± 26/0 NS 26/0 ± 00/0 24/0 ± 00/0 قلب

به  بطن راست

 مجموع بطنها
01/0± 31/0 01/0± 36/0 * 00/0 ± 31/0 00/0 ± 34/0 ** 

NS می باشد. 01/0و  04/0ت معنی داری در سطح ، *و ** به ترتیب عدم تفاوت معنی داری ، تفاو 

 

 

 B وA درصد تلفات ناشي از آسیت در خطوط پدری- 5جدول

 سطح  A  خط پدری                                   

 داریمعني

 سطح  B  خط پدری                      

 آسیت کنترل آسیت کنترل مارتی داریمعني

1- 39/3 0 روزگی 31تا  1
 0 70/3 -1

 

 22/30 97/4 ** 23/12 04/4 روزگی 44تا  33
** 

کل تلفات ناشی از 

 آسیت
04/4 62/30 ** 97/4 97/33 ** 

 . امکان مقایسه وجود ندارد.1

 می باشد. 01/0و  04/0* و ** به ترتیب نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 
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 B و A در خطوط پدری  52و  34، 22متر جیوه( در روزهای درصد هماتوکریت و میزان گازهای خوني)میلي -4جدول 

 B  خط پدری                A  خط پدری                                

 داریسطح معني   داریسطح معني   

 روز تیمار آسیت کنترل روز تیمار آسیت کنترل تیمار -روز

    فشار دی اکسید کربن خون   

 a 1/3 ± 20/22 6/1 ± 23/41  A  44/44 ± 4/1 74/43 ± 1/1 روزگی 32
 NS a 1/3 ± 94/22 6/1 ± 34/43 NS A 42/44 ± 4/1 47/43 ±1/1 روزگی 24
 a 1/3 ± 37/29 2/1 ± 61/44  A  47/46 ± 4/1 44/42 ±4/1 زگیرو 43

    فشار اکسیژن خون   

 a 4/1 ± 22/44 3/3± 49/42  A  20/41 ± 3/1 62/41 ±2/1 روزگی 32
 NS a 4/1 ± 94/43 1/1± 61/29 NS B 02/40 ± 3/1 42/41 ± 4/1 روزگی 24
 a 4/1 ± 71/43 1/1 ± 14/29  BC  44/22 ± 2/1 09/29 ± 4/1 روزگی 43

    درصد اکسیژن اشباع خون   

 a 9/1 ± 27/90 9/1 ± 99/27  A  64/22 ± 4/3 24/22 ±7/3 روزگی 32
 NS ab 0/3 ± 49/26 2/3 ± 40/27 * AB 90/23 ± 6/3 44/22 ±2/3 روزگی 24
 c 0/3 ± 21/26 7/3 ± 62/72  BC  46/74 ±9/3 22/77 ±9/3 روزگی 43

    ریتدرصد هماتوک   

 a 1 ±49/24 7/0 ± 26/24  A  21/24 ± 4/0 72/22 ± 9/0 روزگی 32
 NS a 1 ± 12/24 7/0  ± 24/24 NS A 24/24 ± 4/0 99/22 ± 9/0 روزگی 24
 a 1 ± 42/24 7/0  ± 22/24  A  90/24 ±4/0 32/24 ± 9/0 روزگی 43

 گیری می باشد./. در روزهای مختلف اندازه04 داری در سطحداری و حروف عیر مشابه معنیحروف مشابه عدم معنی

NS  می باشد 04/0و * به ترتیب عدم تفاوت معنی دار و تفاوت معنی داری در سطح 

 

 بحث 

سال اخیر افزایش سرعت رشد و کاهش  40در طی 

های اصالح از اهداف اصلی شرکت ضریب تبدیل غذا

ر د .های گوشتی بوده استنژادی طیور در انتخاب جوجه

حاصل شده است به های چشمگیری این راه موفقیت

-چنین برنامه طوری که در حال حاضر در نتیجه اعمال

که در مدتی کوتاه توده  شوندتولید میهایی جوجه ،هایی

هایی با رشد طبیعی تری نسبت به جوجهعضالنی حجیم

ارک منوکال و و  3001رف و همکاران گد) دارند

 (. 3009همکاران

افزایش نسبت های مرتبط با آسیت شاخصدر خصوص 

که  ،یکمّ یها به عنوان معیاربطن راست به کل بطنوزن 

 است،افزایش فشار خون در بطن راست  مرتبط با

مگ . (3004پاکدل  و 1992)جولین  شناخته شده است

تکنولوژی آنالیز  با استفاده از (1999گاون و همکاران )

حجم بطن راست عکس نشان دادند که در حالت آسیت 

بطن راست منجر به افزایش  نیابد. بزرگ شدافزایش می

شود. افزایش جریان خون می در نتیجه فشار خون و

عنوان شاخصی  هب را این معیارنیز  (3004) پاکدل

 .پیشنهاد کرده است آسیت دادننشان  برایمناسب 

های ( در بررسی جوجه3007دانشیار و همکاران )

سیت مالحظه کردند که این نسبت به گوشتی مبتال به آ

های سالم افزایش یافته میزان زیادی در مقایسه با جوجه

نسبت بطن است. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که 

راست به مجموع دو بطن به میزان زیادی در تیمار 

 (.>p 01/0)باشد می بیشترآسیت نسبت به تیمار کنترل 
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 قرار گرفته وبیماری تحت تاثیر نیز داخلی  یهااندام

ن ادانشیار و همکار) شودایجاد میدر آنها  اتیتغییر

در برخی از مطالعات از این نسبت به عنوان  و(. 3007

معیاری برای بررسی آسیت استفاده شده است )جولین 

و گو و همکاران 1999، مک گاون و همکاران1992

نشان  (3007)ن او همکاردانشیار  با این حال(. 3007

 در در حالت القاء آسیت ، طحال و قلبکبدوزن دند که دا

. بالوگ و ندارندداری مقایسه با تیمار کنترل تفاوت معنی

 رد .ش کردندارنیز نتایج مشابهی را گز (3002) انهمکار

های داری در نسبت وزن اندامتفاوت معنی نیزمطالعه  این

 . شدمشاهده نبه وزن بدن داخلی 

پس از در هر دو خط  مار آسیت )نمکی(تیوزن بدن در 

داری افزایش معنی روزگی( 10) زااعمال شرایط استرس

درصد و برای  A ،4/7 داشت این افزایش وزن برای خط

درصد نسبت به تیمار کنترل بیشتر بود  B ،2/.4 خط

ها در انتهای دوره کاهش (. وزن این جوجه1)جدول 

شولسبرک و ود. دار نبیافت هرچند که این کاهش معنی

های روی جوجهبر با اعمال تیمار نمک  (1992)همکاران 

ها در دو که میانگین وزن جوجه نشان دادندگوشتی 

داری در آخر دوره تفاوت معنی نمک گروه شاهد و تیمار

نیز ( 1992). میرسلیمی و همکاران شتندبا یکدیگر ندا

یک روز اعمال تیمار نمکی پس از افزایش وزن را 

تفاوت  نیزدر انتهای دوره این محققین . دکردنهده مشا

گوشتی مشاهده  هایداری بین تیمارها در جوجهمعنی

-ای که در تیمار نمکی کاهش وزنی معنیبه گونه ندکرد

نیز این افزایش  (1993)و همکاران جولین داری دیده شد. 

نمک  اعمال تیماراز پس  4و  2وزن را در روزهای 

ممکن  این افزایش وزنکه  نمودندن و بیا کرده گزارش

افزایش سدیم ناشی از به دلیل افزیش جریان خون  است 

سدیم باعث افزایش مصرف افزایش از طرف دیگر  .باشد

افزایش وزن پس  کهتوان گفت بنابراین می ،شودمیآب 

افزایش حجم  مربوط بهتواند می مار نمکاز اعمال تی

 .باشدسلولی  مایعات داخل و خارج

کاهش  ،میر وافزایش مرگ یکی از آثار آسیت عالوه بر 

و  3000یپر و همکاران )دکا در انتهای دوره استوزن 

در این مطالعه نیز این کاهش . (3002بالوگ و همکاران 

هنگامیکه (. 1وزن در انتهای دوره مشاهده شد )جدول

نها آشوند مصرف خوراک در سیت میآها دچار پرنده

در کند. ر نتیجه وزن بدن افت مییابد و دکاهش می

آخر دوره وزن نیز  ( 3002 )و همکاران بالوگ مطالعه 

این نتایج  نشان داد. کاهشت سیدر الین حساس به آ

ویدمن و توسط سایر محققین نیز گزارش شده است )

 . (3001و لوگر و همکاران  1992 همکاران

افزایش دی اکسید کربن باعث کاهش فشار اکسیژن در 

های عمل با افزایش گلبولهای خونی شده که این یرگمو

شود و منجر به تشدید بیشتر آسیت همراه می قرمز خون

خون سیاهرگی رابطه نزدیکی با میانگین فشار  .گرددمی

-ها دارد و انعکاسکربن در بافتاکسیداکسیژن و دی

حسن زاده و  باشد.هنده تغییرات متابولیسم هوازی مید

کربن در دو اکسیددر بررسی فشار دی( 3010)همکاران 

فشار  نتیجه گرفتند کهالین با سرعت رشد باال و پایین 

پرورش در الین با دوره  13دی اکسید کربن در روز 

ند بیان داشت این محققین .است باالتر ،بیشترسرعت رشد 

تواند کربن دراوایل دوره پرورش میکسیدافشار دی که

کننده آسیت مورد استفاده  ینیب پیشمعیار به عنوان 

تحقیقات دیگر نیز نشان داده است فشار دی  قرار گیرد.

روزگی(  13تا  11) اکسید کربن در اوایل دوره پرورش

)اسخل و  تواند در پیش بینی آسیت موثر باشدمی

ون اس و  و 3004، اسخل و همکاران 3002همکاران 

با (  3007 )دانشیار و همکاران اما  (3009همکاران 

بررسی گازهای خونی به صورت هفتگی، روند خاصی 

در . گزارش نکردندرا برای گازهای خونی در طول دوره 

 برایای قابل مالحظهوت اهمچنین تفبررسی این محققین 

بین دو تیمار نرمال و آسیتی دی اکسید کربن خون  فشار

 آنهرچند که در مطالعه  مشاهده نشدها در تمام هفته

درصد اکسیژن  و 6و  4 ، 2های  ژن در هفتهفشار اکسی

دار دوره پرورش معنی 6و  4های  در هفتهاشباع خون 
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 مشخصیرتباط ااگرچه ( 3004)و همکاران ل خاس. بود

مشاهده  بین فشار اکسیژن و فشار دی اکسید کربن

نتخاب شده برای ا) ولی در گروه با ریسک باال ند،نکرد

روزگی( میزان  13در  ر دی اکسید کربن باالامیزان فش

 تر و ، فشار اکسیژن پایینفشار دی اکسید کربن باالتر

( بطن راست به مجموع دو بطننسبت )شاخص آسیتی 

بودن فشار دی اکسید  بیشتر را گزارش کردند. یشتریب

بالوگ و اس به آسیت در مطالعه سکربن در الین ح

در هرچند که  .شده است مشاهدهنیز ( 3002)همکاران 

دار نبود. تفاوت معنیفشار اکسیژن برای  مطالعهاین 

( نشان دادند در خطوط حساس 3002و همکاران ) ماالن

به آسیت فشار اکسیژن خون کاهش و فشار دی اکسید 

یابد. همچنین مشخص شد که کربن خون افزایش می

دوره پرورش در  41فشار دی اکسید کربن در روز 

ین حساس به آسیت های مقاوم به آسیت کمتر از الالین

( مشاهده 1992همکاران میرسلیمی و ) .[32, 2] باشدمی

کردند درصد اکسیژن اشباع خون در جوجه های آسیتی 

. اما [31] نسبت به جوجه های سالم کمتر است

( تفاوتی در اکسیژن اشباع 1992ن )و همکارا شلوسبرگ

. [23]خون بین دو تیمار کنترل و نمکی مشاهده نکردند

( نشان دادند که 1999در همین رابطه، ویدمن و فرنچ )

های نر آسیتی در شرایط استرس سرمایی دارای جوجه

روزگی هستند.  43هموگلوبین اشباع کمتری در سن 

وراثت پذیری متوسطی دارد  اکسیژن اشباع خون

تواند به عنوان و بیان شده می (3001)دخرف و همکاران 

)درایان و  پیش بینی آسیت استفاده شودیک صفت برای 

. نتایج مطالعه (1992ویدمن و همکاران  و 3007همکاران 

روزگی  24حاضر نشان داد که اکسیژن اشباع خون در 

 Bدر خط داری بین دو تیمار کنترل و آسیت تفاوت معنی

دارد به صورتیکه اکسیژن اشباع خون در تیمار کنترل 

و شاید بتوان از این معیار به باالتر از تیمار آسیت است 

استفاده در این خط عنوان یک صفت برای کاهش آسیت 

 کرد.

با آسیت  در ارتباطمهم خونی  یهایکی از فراسنجه

این فراسنجه در مطالعه میزان هماتوکریت خون است. 

( به عنوان یک شاخص مناسب در تشخیص 3004پاکدل )

و  گسبرولش. پیشنهاد شده استهای آسیتی جوجه

بین میزان هماتوکریت و که  نشان دادند( 1992)همکاران 

 وجود دارد.ای منفی رابطهدرصد اکسیژن اشباع خون 

هرچند که برخی محققین ارتباطی بین هماتوکریت و 

و  3002 بالوگ و همکارانآسیت گزارش نکرده اند )

میزان  حاضر، مطالعه در. (3004و همکاران  لاسخ

، لیکن پیدا کردافزایش  یار آسیتیمدر ت خون هماتوکریت

تحقیق حاضر  نتایج .( 4)جدول  بوددار نمعنی این افزایش

و با افزایش سن میزان هماتوکریت  کهدهد مینشان 

ولی میزان اکسیژن  ،یابدکربن افزایش میاکسیدمیزان دی

در د. بایمیخون و درصد اکسیژن اشباع خون کاهش 

کسیژن اشباع خون که درصد ا برایبه جز  حاضر تحقیق

داری برای ، تفاوت معنیدار شدمعنی Bپدری  در خط

نتایج ها با نشد. این یافته مشاهدهها فراسنجهسایر 

بر اساس  .طابقت داردم( 3007)دانشیار و همکاران 

گازهای که رسد به نظر می حاضر های مطالعهیافته

ی برای بمعیار مناسکربن اکسیدخونی به خصوص دی

ممکن است این که  نیستند هرچند کهسایی آسیت شنا

درصد پرنده ها( 14تنها )ها نمونه مکتعداد نتایج به دلیل 

  .ه دست آمده باشدب
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