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 چکیده
های داخلی و پارامترهای خونی در یک الین مرغ گوشتی بود. هدف از پژوهش حاضر تأثیر انتخاب علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف رشد بدن، اندام

نواده مقاوم به خا 10حساس و  خانواده 10تعداد سرمایی )جمعیت آزمون(، ی مختلف براساس فراوانی بروز آسیت تحت تنشها خانوادهبندی بنابراین با طبقه
)جمعیت تأیید( تحت شرایط نرمال پرورش داده شدند. این رویه در دو نسل مجزا تکرار شد. برای  ها خانوادهآسیت انتخاب و مجموعه نتاج دیگری از همان 

ی ها خانوادهسندرم آسیت بین شیوع  یداری تفاوت فراوانبررسی معنیبررسی ارتباط ژنتیکی صفات بین دو جمعیت آزمون و تأیید از آماره همبستگی و برای 
)نسخه  SASافزار  نرم GLMهای حساس و مقاوم از رویه داری تفاوت بین صفات مختلف در گروهو برای بررسی معنی اسکوئر-حساس و مقاوم از آزمون کای

سرمایی آسیت زیادتری یی که تحت تنشها خانوادهی مختلف در دو شرایط پرورشی نشان داد که ها خانواده. همبستگی بین وقوع آسیت در استفاده شد( 1/9
ی ها خانوادههای حساس و مقاوم نشان داد که در ای صفات مختلف در گروهاند. بررسی مقایسهتری داشته نشان دادند، تحت شرایط نرمال نیز آسیت بیش

ی مقاوم ها خانوادهداری باالتر از طور معنی اکسیدکربن خون بهتر و درصد هماتوکریت و فشار جزئی دیایینوزن بدن و نرخ رشد و ظرفیت تنفسی پ حساس
 تنها نه سندرم این علیه های گوشتی، نشان داده شد که انتخابدر پژوهش حاضر عالوه بر شناسایی دالیل حساسیت به سندرم آسیت در جوجه (.>05/0P) بود

 آورد. می فراهم را نظر مورد الین در سندرم این به مقاومت و رشد صفات زمان هم بهبود موجبات بلکه شودنمی مطالعه مورد گوشتی الین در رشد افت باعث
 

  .جوجه گوشتی، صفات مرتبط با رشد، فشار خون ریوی، مقاومت، آوردگی شکمآب :ها واژهکلید
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Abstract 
The aim of present study was to investigate the effect of selection against ascites syndrome on different traits body growth, internal organs, and blood 
parameters in a broiler line. Therefore, by classifying different families based on the frequency of ascites under intense ascites inducing condition 
(AIC), 10 susceptible families (SUS) and 10 resistant families (RES) to ascites were selected and another set of offspring from the same families were 
bred under normal commercial condition (NCC). This process of selection and cross validation was carried out twice in the two distinct generations. 
The genetic relationship of different traits, the difference in the frequency of ascites between AIC and NCC, and the difference between different traits 
in SUS and RES were performed by correlation statistics, Chi-square test, and GLM procedure of SAS software (version 9.1), respectively. The 
correlation between ascites susceptibility in different families indicated that families that showed more ascites under AIC also had more ascites under 
NCC. Comparative study of different traits in susceptible and resistant groups showed that in SUS, body weight, growth rate and respiratory capacity 
were significantly lower and blood partial pressure of carbon dioxide was significantly higher than RES (P<0.05). In the present study it was shown 
that selection against this syndrome not only does not reduce growth rate in the investigated broiler line, but also improves growth traits and resistance 
to this syndrome in the mentioned line. 
 
Keywords: Chicken, Growth-related traits, Pulmonary hypertension syndrome, Resistance, Water-belly. 
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 مقدمه

سندرم آسیت یا افزایش فشار خون سرخرگ ریوی یک 

ناهنجاری متابولیکی در طیور گوشتی است که معموالً 

. نزدیک ]4 و 2[شیوع آن در نیمه دوم دوره پرورش است 

یک  عنوان بهسه دهه است که این بیماری متابولیکی 

اما با  ،معضل در مراکز پرورش طیور دنیا مطرح شده است

ندین ساله روی این سندرم در اکثر چ های پژوهشوجود 

های گوشتی نقاط دنیا، از ضایعات ناشی از آن در جوجه

های گوشتی کاسته نشده است. تقریباً پنج درصد از جوجه

های کبابی در اثر این سندرم از بین درصد از پرنده 20و 

. این عارضه عالوه بر افزایش تلفات در ]5 و 1[روند می

شود و از باعث کاهش وزن نیز میهای گوشتی، جوجه

ناپذیری را به  اقتصادی جبران های خسارتاین طریق 

های ابتدایی خالف سالبر. ]12[کند صنعت طیور وارد می

در نواحی مرتفع بود و عامل  طور عمده بهشیوع آسیت که 

آن افت فشار اکسیژن با افزایش ارتفاع عنوان شد، شیوع 

تا تشخیص دلیل اصلی آسیت در نواحی پست باعث شد 

 با وجودبروز آسیت در صنعت طیور کار آسانی نباشد و 

کامل  طور به آنمطالعات متعدد تاکنون دلیل اصلی بروز 

 . ]7 و 6 ،5[در نواحی پست شناخته نشده است 

شیوع آسیت در نواحی پست با پیشرفت ژنتیکی برای 

 صفات رشد همراه بود و بنابراین اعتقاد بر این بود که

هرچه باشد با انتخاب برای عامل سببی شیوع این سندرم 

 گران پژوهشصفات رشد در ارتباط است. حتی برخی از 

اثر فرعی انتخاب برای صفات  عنوان بهبروز آسیت را 

البته همبستگی  رشد و ضریب تبدیل غذایی ذکر کردند.

ژنتیکی بروز آسیت با نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایی 

در ابتدا این  .]19 و 18[ت کوچک( بود مثبت )البته مثب

برخی از  که اینفرضیه در حال پذیرش بود تا 

ای  های بین و داخل سویه با بررسی دیگر گران پژوهش

نشان دادند که ارتباط بین بروز آسیت و تُندرشدبودن 

 یعنی در. ]7 و 6[ پرنده یک ارتباط سیمتریک نیست

یم وجود داشته ارتباط مستق صفت که بین این دو  صورتی

شیوع باشد، تُندرشدبودن پرنده همیشه باعث افزایش 

ندرشدبودن پرنده همیشه باعث کاهش آن و کُ آسیت

تُندرشدبودن تا حدودی ارتباط  که این خواهد شد. با

زا در  داد، ولی بروز آسیت در شرایط تنش مستقیم نشان می

های با سرعت رشد متوسط و کم نیز مشابه  سویه

 .]7[های تُندرشد بود  پرنده

لذا فرضیه دیگری ارائه شد که در آن بین دو صفت 

همبستگی ژنتیکی مستقیم در نظر گرفته نشد. بدین ترتیب 

تر آسیت در پرندگان گوشتی، عدم  بروز شایع دبا وجوکه 

های  عروقی با رشد اندام -تناسب بین رشد سیستم قلبی

ای  گونه دیگر بدن عامل اصلی بروز آسیت عنوان شد. به

برای رشد  موردنیازها در تأمین اکسیژن  که این سیستم

این عدم تناسب الزاماً  اما ،های دیگر ناکارآمد هستند اندام

شدبودن پرنده ارتباطی ندارد و ممکن است به تُندر

ها نیز  پرندگانی کُندرشدی نیز وجود داشته باشند که در آن

عروقی و رشد بدن وجود  -عدم تناسب بین سیستم قلبی

آسیت  که اینداشته باشد. بنابراین فرضیه قبلی مبنی بر 

درنتیجه افزایش محض نیازهای بدن به اکسیژن و بروز 

کند،  بروز پیدا می ب بهبود ژنتیکی رشدمتعاق هایپوکسمیا

رد شد و بروز آسیت به عدم تناسب بین نیاز بدن به 

عروقی  -آن توسط سیستم قلبی نشدن اکسیژن و تأمین

این فرضیه بعدها توسط . ]24[ ارتباط داده شد

با شواهد و مورد آزمون قرار گرفت دیگری  گران پژوهش

  .]7 و 6[ی حمایت شدتر بیش

 ریوی سرخرگفشار افزایش با سندرم  شروع آسیت

شد که هایپوکسیا، که ناشی از  . در ابتدا گفته میاست

تواند از  کمبود اکسیژن هوا است، یا هایپوکسمیا، که می

ناشی شود، باعث انقباض  سریععوامل زیادی مثل رشد 

حال آخرین  این با. ]15 [شود می ریویهای  سرخرگ
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طور  د که هایپوکسمیا بهشده استنباط کر  مکانیسم ارائه

تواند باعث شروع سندرم فشار باالی  مستقیم نمی

شود. زیرا خون سیاهرگی که به دهلیز  ریویسرخرگ 

گردد و بعد از واردشدن به بطن راست  می راست قلب باز

طور طبیعی  شود، به ها پمپ می ریهبه سمت قلب 

که هایپوکسمیا عامل اصلی  اکسیژنه است. درصورتی کم

تحریک انقباض سرخرگ ریوی باشد، در این صورت 

پیوسته باعث  طور بهشده به آن  اکسیژنه وارد خون کم

 رسد.  نظر می شود که غیرمنطقی به انقباض می

در اصل هایپوکسمیا باعث آزادشدن اریتروپویتین از 

. تأثیر اریتروپویتین بر مغز استخوان موجب شود ها می کلیه

ی و باالرفتن میزان تولید سازافزایش فعالیت خون

های  بنابراین افزایش مقدار گلبول. شود میهای قرمز  گلبول

منظور افزایش ظرفیت خون برای حمل اکسیژن از  قرمز به

 سازیفعالیت خون رسد که نظر می افتد. به ها اتفاق می ریه

 از و افزایش بیش] 23[در پرندگان آسیتی ناکارآمد است 

های  ه معموالً با افزایش تعداد گلبولهای قرمز ک حد گلبول

قابلیت تغییر شکل  و قرمز نابالغ و شکننده نیز همراه است

، باعث افزایش غلظت و گرانروی ]13[د ی نیز دارنتر کم

خون شده و متعاقب آن افزایش مقاومت در برابر جریان 

ایجاد  ریویهای  ویژه در سرخرگ به ]24[ ها خون در رگ

پمپ خون غلیظ به انرژی و فعالیت شود. قلب برای  می

ترشدن خون باعث افزایش  ی نیاز دارد و لذا غلیظتر بیش

 شود. می ریویدر فشار سرخرگ  تر بیش

های  از طرف دیگر، هایپوکسمیا باعث گشادشدن رگ

شود که اثر آن در کاهش  می عمومیسیستم گردش خون 

شود.  میها ظاهر  آن در برابر جریان خون در هاآن مقاومت

تری به  ترتیب خون گردش عمومی با سرعت بیش  این  به

شده به   که خون برگشت داده گردد. ازآنجایی می قلب باز

ها پمپ شود،  ریهگیری به سمت  قلب، بایستی برای اکسیژن

ده قلبی را در پی خواهد داشت. افزایش لذا افزایش برون

 ریویی ها ده قلب باعث افزایش فشارخون در سرخرگبرون

شده از ظرفیت  که میزان خون پمپ شود. درصورتی می

را  ریویهای  تر باشد، انقباض سرخرگ ها بیش ریهپذیرش 

طور  بدین ترتیب هایپوکسمیا به .]18[ خواهد داشت در پی

های  سرخرگو انقباض افزایش فشار خون غیرمستقیم باعث 

 شود. می ریوی

 -بشار رنیندر پاسخ به افت فشار خون گردش عمومی، آ

شود و کلیه شروع به حفظ آلدسترون فعال می -آنژیوتانسین

. حفظ مایع منجر به ]23[کند بیش از حد سدیم و آب می

های بزرگ گردش عمومی افزایش حجم و فشار در سیاهرگ

ریوی و های  سرخرگانقباض شود. شده و آسیت ایجاد می

جلوگیری از دهد و با هیپوکسمیا، کبد را تحت تأثیر قرار می

بازگشت جریان خون عمومی از دستگاه گوارش و در نتیجه 

کاهش عرضه اکسیژن موردنیاز برای حمایت متابولیکی 

های کبد، نکروز سلولی ایجاد و متعاقب آن بافت سلول

شود که خود موجب کاهش انطباق اسکار تشکیل می

های کبدی و تراوش پالسما از سطح کبد به داخل سینوس

شود. در نهایت می شده و آوردگی شکم حادث میحفره شک

ها باعث خفگی و مرگ نیز آب حفره شکمی با فشار به ریه

 پرنده خواهد شد.

های اصالح نژاد های فشرده کمپانیدلیل رقابت به

طور مستمر  ها بهطیور در سراسر دنیا، ارزیابی الین

 ناپذیر است.جهت بهبود صفات اقتصادی امری اجتناب

همراه  این بین، بهبود راندمان غذایی و نرخ رشد بهدر 

مانی و کاهش تلفات از اهمیت زیادی  بهبود نرخ زنده

برخوردار است. خط پدری مورداستفاده در این 

گیری بسیار باالیی پژوهش از راندمان رشد و وزن

حال میزان بروز آسیت در آن برخوردار بوده با این

ت گوشتی مورد نسبت به خطوط پدری دیگر جمعی

. هدف از پژوهش ]9و  8[باشد تر می بررسی بیش

حاضر تأثیر انتخاب علیه سندرم آسیت بر صفات 
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 های داخلی و پارامترهای خونیمختلف رشد بدن، اندام

 در یک الین مرغ گوشتی بود.

 

 هامواد و روش

و در  1396تا  1393این پژوهش در دو نسل مجزا از سال 

ریزی انجام ر طی دو مرحله جوجهها دهرکدام از نسل

خانواده  47قطعه جوجه از  461شد. در نسل اول تعداد 

نتاج از هر خانواده پدری( تحت تنش  10پدری )تعداد 

سرمایی پرورش داده شدند. به این جمعیت اصطالحاً، 

زا، شود. بعد از اعمال تنش آسیتجمعیت آزمون گفته می

عنوان  آسیت بهنواده کمخا 10خانواده پرآسیت و  10تعداد 

ی حساس و مقاوم انتخاب شدند. در مرحله بعد ها خانواده

 15طور متوسط  خانواده مقاوم )به 10جوجه از  152تعداد 

خانواده  10جوجه از  139نتاج از هر خانواده پدری( و 

نتاج از هر خانواده  14طور متوسط تعداد  حساس )به

را تشکیل  جوجه 291پدری(، که در مجموع تعداد 

دادند، تحت شرایط نسبتاً نرمال پرورش داده شدند تا  می

ها دوباره بررسی میزان بروز آسیت در هر کدام از گروه

ی حساس از ها خانوادهشده و صحت شناسایی 

به این جمعیت،  ی مقاوم مورد تأیید قرار گیرد.ها خانواده

 شود. جمعیت تأیید گفته می

 خانواده پدری 71از  جوجه 739در نسل دوم تعداد 

تحت تنش سرمایی پرورش داده شدند. بعد از اعمال تنش 

خانواده  10خانواده پرآسیت و  10، تعداد زاآسیت

ی حساس و مقاوم ها خانواده عنوان به ترتیب بهآسیت  کم

ی ها خانوادهجوجه از  449انتخاب شدند. سپس تعداد 

دری( و نتاج از هر خانواده پ 45متوسط  طور بهمقاوم )

 30متوسط  طور بهی حساس )ها خانوادهجوجه از  295

جوجه را  744نتاج از هر خانواده پدری(، که در مجموع 

داده د، تحت شرایط نسبتاً نرمال پرورش دادنتشکیل می

. دلیل انجام طرح شودشدند تا نتایج مرحله آزمون تأیید 

در نسل دوم حصول نتایج مشابه بود تا بتوان با قاطعیت 

 ی نسبت به گزارش نتایج اقدام کرد. تر بیش

شروع  21های پرورش همراه با القای آسیت از روز دوره

ها همگی در طوری که جوجه روزگی ادامه یافت. به 42و تا 

های جداگانه بر روی بستر تا شش یک سالن ولی در قفس

ها هفتگی نگهداری شده و شرایط محیطی خاصی برای آن

ها افزایش یابد. در ال وقوع آسیت در آنفراهم شد تا احتم

هر دو نسل هویت پرندگان با شماره بال مشخص شد. جیره 

صورت آردی و بر پایه ذرت و سویا  غذایی مورداستفاده به

دان روز اول(، میان 10دان )صورت سه فازی پیش بود که به

تا انتهای دوره  25دان )روز ( و پس24-11)روزهای 

ها از نظر ها و خروسشد. هر دوی مرغپرورش( تنظیم 

کمیت و کیفیت از یک نوع جیره استفاده نمودند. در هر دو 

نسل رویه پرورش و اعمال تنش سرمایی نسبتاً مشابه بود. 

ساعت اول دوره پرورش  48ها در برنامه نوری پرنده

ساعت روشنایی و بدون تاریکی با شدت نور  24صورت  به

ساعت روشنایی و یک  23صورت  به باال و در بقیه روزها

تر بود. در طول دوره  ساعت تاریکی با شدت نور کم

صورت نامحدود و تازه در اختیار  پرورش، غذا و آب به

 ها قرار گرفت. پرنده

صورت  های پرورش نرمال، همه پرندگان بهدر دوره

حال تحت تنش  عادی پرورش داده شدند. با این

هفته اول همگی تحت  سرمایی، پرندگان در طی سه

زا صورت تنش آسیت شرایط نرمال دمایی و بعد از آن به

روزگی،  21پرورش داده شدند. در این شرایط بعد از 

گراد و درجه سانتی 21-18دما طی ساعات روز حدود 

گراد بود تا درجه سانتی 18-15طی ساعات شب حدود 

های حساس حادث وقوع آسیت تقریباً در همه پرنده

. بروز آسیت با میزان متابولیسم پرنده ارتباط مستقیم شود

دارد، لذا تا حد امکان میزان متابولیسم پرنده با اعمال 

سرما ارتقا داده شد تا آسیت القا شود. عالوه بر سرما از 
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کولرهایی که در سالن یک جریان خفیف هوا ایجاد 

 .]6و  5[کردند نیز استفاده شد  می

در هر دو شرایط  ها خانوادهام از فراوانی آسیت در هر کد

تنش سرمایی و نرمال میزان حساسیت و استعداد ژنتیکی 

کشی پرندگان در دهد. وزنها به آسیت را نشان می آن

روزگی انجام گرفت و نرخ رشد در  42و  21روزهای یک، 

کشی  چنین وزن فواصل زمانی مذکور برآورد شد. هم

و قلب و به تفکیک اجزای  ها، کبدهای داخلی شامل ریه اندام

قلب شامل بطن راست، بطن چپ و مجموع دو بطن انجام 

شد و نسبت وزن بطن راست به مجموع دو بطن قلب 

(RV/TVمحاسبه شد. عالئم آب )  آوردگی شکم و آبشامه

شده در طی دوره و در پرندگان  قلب در پرندگان تلف

ندگان نر از پر 21کشتارده در پایان دوره بررسی شد. در روز 

های خون به مقدار دو جمعیت آزمون نسل اول نمونه

سرعت به آزمایشگاه منتقل و  سی از ورید بالی اخذ و به سی

از برخی پارامترها و گازهای خونی رکوردبرداری شد. بدین 

ترتیب امکان ارتباط این پارامترها با حساسیت به آسیت میسر 

نسل دوم مورد  شد. قابل ذکر است که پارامترهای خونی در

  گیری مجدد قرار نگرفتند. اندازه

ی ها خانوادهبرای بررسی تفاوت فراوانی آسیت بین 

های آزمون و تأیید، از آزمون حساس و مقاوم درون جمعیت

( استفاده شد. 1/9)نسخه  SASافزار اسکوئر نرم -کای

همبستگی صفات در دو جمعیت آزمون و تأیید با 

های  ذکور برآورد شد. مقایسه میانگینافزار منرم  CORRهیرو

دو گروه حساس و مقاوم برای صفات مختلف وزن بدن، 

و با استفاده  GLMهای داخلی با رویه نرخ رشد و وزن اندام

( انجام 2( و پارامترهای خونی با استفاده از مدل )1از مدل )

 شد. پارامترهای خونی فقط در پرندگان نر رکوردبرداری شد.

               Y ijkl = μ +HS i +Sex j +Sire k + e ijkl(  1)مدل 

 Y ijk = μ +HS i +Sire j + e ijk                        (2)مدل 

، میانگین μ، مقدار هر مشاهده؛ Yها، که در این مدل

سالمت پرنده )سالم یا آسیتی(،  ، وضعیتHS جمعیت؛

Sex  ،اثر جنسیت پرندهSire  اثر پدر وe اثر خطای ،

برای مقایسه میانگین حداقل مربعات بین آزمایشی است. 

از  های مقاوم و حساسدر گروه دو گروه سالم و آسیتی

 استفاده شد. 05/0داری و سطح احتمال معنی آزمون توکی

 

 نتایج و بحث 

طور عملی با  در این پژوهش انتخاب علیه آسیت به

آوردگی شکم شاخص آن یعنی آب نیترمهماستفاده از 

انجام شد. اگرچه نسبت بین وزن بطن راست قلب به 

( در RV/TVمجموع اوزان بطن راست و چپ قلب )

آوردگی دلیل همبستگی ژنتیکی باال با آب مطالعات قبلی به

عنوان صفت شاخص مناسب آسیت معرفی شده  شکم به

پذیری آن از سن پرنده، در دلیل تأثیر ، ولی به]18[است 

ضر مورداستفاده قرار نگرفت. انتخاب تنها در مطالعه حا

ها اعمال شد و مسیر مولدین ماده در نظر مسیر خروس

تر شود. بروز آسیت گرفته نشد تا رویه اجرای طرح ساده

شروع شد و  21ریزی بعد از روزدر هر چهار دوره جوجه

شدن به انتهای دوره پرورش میزان آن شدت  با نزدیک

تلفات موردبررسی و  21 گرفت. تا قبل از روز

گران دیگری نیز تلفات  کالبدگشایی قرار نگرفت. پژوهش

 .]7[را از آنالیزها کنار گذاشته بودند  14تا روز 

در جمعیت آزمون اعمال تنش سرمایی شدید برای 

ی ها خانوادهالقای آسیت انجام گرفت که متعاقب آن 

آسیت  که بروز حساس و مقاوم شناسایی شدند. درصورتی

صورت تصادفی متفاوت باشد،  ی مختلف بهها خانوادهدر 

، انتظار ها خانوادهدر این صورت در بررسی دوباره همان 

رود که نتایج مشابه مرحله آزمون حاصل شود. در نمی

که چنین شود، بروز آسیت تحت تأثیر فاکتورهای  صورتی

 ها خانوادهغیرژنتیکی خواهد بود. اما اگر بروز آسیت در 

تکرارپذیر زیاد یا کم باشد و نتایج مرحله آزمون در  طور به
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توان صورت می ، در اینجمعیت تأیید نیز مشاهده شود

استدالل کرد که آسیت تحت تأثیر فاکتورهای وراثتی بوده 

های توان با انتخاب مولدین مقاوم در طی نسلو می

 .]5[متوالی، فراوانی بروز آسیت را کاهش داد 

ی حساس و ها خانواده( تعداد اعضای 1در جدول )

شده در جمعیت آزمون، پرندگان انتخاب شده  مقاوم شناسایی

و جمعیت تأیید گزارش شده است. نتایج نشان داد که در 

درصد و  6/28نسل اول در جمعیت آزمون فراوانی آسیت 

درصد بودند. فراوانی آسیت در  1/4در جمعیت تأیید 

 7/9و  2/47ترتیب  وم نیز بهجمعیت آزمون و تأیید نسل د

ی ها خانواده( نیز فراوانی آسیت در 1درصد بودند. در شکل )

انتخاب شده و جمعیت تأیید نشان داده شده است. تعداد 

ی حساس انتخاب شده در ها خانوادههای آسیتی در پرنده

ی مقاوم ها خانوادهتر از  برابر بیش 6/7نسل اول تقریباً 

2ن آزموانتخاب شده بود )
χ ،01/0P< این نسبت در .)

2برابر بود )آزمون  3/11جمعیت تأیید نسل اول 
χ ،

01/0P<طور  حساس به یها خانوادهداد ( که نشان می

ها را مستعد ژنتیکی دارای عوامل توارثی هستند که نتاج آن

کند. این رویه در نسل دوم نیز تر به آسیت می ابتالی بیش

که در پرندگان انتخاب شده از  طوری مشاهده شد، به

برابر پرندگان  7/2ی حساس، فراوانی آسیت ها خانواده

2ی مقاوم بود )آزمون ها خانوادهانتخاب شده از 
χ ،

01/0P<)  برابر بود  1/2که این نسبت در جمعیت تأیید نیز

2)آزمون 
χ ،01/0P<از عالوه بر تأیید نتایج نسل (. این نتایج ب

پذیربودن کاهش سندرم آسیت با استفاده از اول نشانگر امکان

 انتخاب ژنتیکی مولدین مقاوم بود.

 
 ها در جمعیت تأییدعنوان مقاوم و حساس به آسیت و تأیید آن شده به ی انتخابها خانواده. تعداد 1جدول 

 جمعیت تأیید  شده پرندگان انتخاب  آزمونجمعیت   

تعداد خانواده   
 )تعداد نتاج(

تعداد آسیتی 
 )درصد(

تعداد خانواده  
 )تعداد نتاج(

تعداد آسیتی 
 )درصد(

تعداد خانواده  
 )تعداد نتاج(

تعداد آسیتی 
 )درصد(

 (1/4) 12 (291) 20  (9/30) 60 (194) 20  (6/28) 132 (461) 47 کل نسل اول
 (7/0) 1 (152) 10  (2/7) 7 (97) 10    مقاوم 
 (9/7) 11 (139) 10  (6/54) 53 (97) 10    حساس 

 (7/9) 72 (744) 20  (1/49) 106 (216) 20  (2/47) 349 (739) 71 کل نسل دوم
 (7/6) 30 (449) 10  (3/25) 24 (95) 10    مقاوم 
 (2/14) 42 (295) 10  (8/67) 82 (121) 10    حساس 

 

     
های انتخاب و ( به آسیت در جمعیتRES( و مقاوم )SUSشده موسوم به حساس ) ی انتخابها خانواده. فراوانی آسیت در 1شکل 

 تأیید در نسل اول )شکل سمت چپ( و نسل دوم )شکل سمت راست(
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مشابه گران دیگری نیز با استفاده از رویه  پژوهش

توانستند دو الین حساس و مقاوم به آسیت تولید کنند که 

در نسل دوم بعد از انتخاب، میزان بروز آسیت تحت تنش 

. ]5[برابر الین مقاوم بود  4/19زا در الین حساس آسیت

دهنده  پاسخ سریع به انتخاب علیه آسیت نشان

باشد. پذیری بسیار باالی این صفت می وراثت

الی صفات شاخص آسیت در مطالعات پذیری با وراثت

عالوه، پاسخ سریع  . به]17[قبلی نیز نشان داده شده است 

های به انتخاب علیه آسیت ممکن است ناشی از تأثیر ژن

 .]5[اثر نیز باشد بزرگ

( توزیع فراوانی آسیت در 3( و )2های )در شکل

ی حساس و مقاوم در دو جمعیت ها خانواده

های اول و دوم ترتیب برای نسل هشده و تأیید ب انتخاب

( 2طورکه در شکل )نشان داده شده است. همان

شود، در نسل اول در سه خانواده در مشاهده می

گونه مورد های آزمون و تأیید، هیچیک از جمعیت هیچ

تر از  آسیتی مشاهده نشد. اما در سه خانواده دیگر بیش

درصد افراد آسیت را بروز دادند. برخی از  50

فقط در جمعیت آزمون )تحت تنش سرمایی(  ها خانواده

این سندرم را بروز دادند، اما در جمعیت تأیید )تحت 

این  .گونه عالئم آسیت نشان ندادند پرورش نرمال( هیچ

در هر دو  ها خانوادهبود که برخی دیگر از  در حالی

 شرایط پرورشی آسیت را بروز دادند. 

مشاهده شد.  ها خانوادهدر نسل دوم آسیت در همه 

در جمعیت تأیید )تحت شرایط  ها خانوادهتنها در یکی از 

گونه مورد آسیتی مشاهده نشد، اما در بقیه نرمال( هیچ

د داشت که حداقل یک مورد آسیت وجو ها خانواده

زا به دهنده این است که در نسل دوم تنش آسیت نشان

مراتب شدیدتر از نسل اول بوده و جمعیت تأیید نیز در 

برانگیزتری پرورش داده شده بودند که  شرایط نسبتاً چالش

گران این  طور عمدی توسط پژوهش این مورد آگاهانه و به

تر افراد  نوشتار اعمال شده بود تا از بروز آسیت در بیش

 حساس اطمینان حاصل شود.

های مختلف  یکنواخت آسیت در خانوادهبروز غیر

های ژنتیکی دلیل تفاوت هنده این است که این سندرم به نشان

باشد. بروز ها و تحت تأثیر فاکتورهای ژنتیکی می بین خانواده

ها  مشابه آسیت در دو شرایط پرورشی در برخی از خانواده

که در نسل دوم تالش شد در  باشد. با اینر مینیز مؤید این ام

تر  جمعیت تأیید تنش مالیمی اعمال شود تا آسیت در بیش

حال هنوز شرایط پرورش پرندگان حساس اتفاق بیفتد، با این

ای نسبتاً نرمال بود و فراوانی آسیت به مقدار قابل مالحظه

  تر از شرایط تحت تنش بود.  کم

 

 
 SUS:10)آسیت  به حساس و( چپ سمت خانواده RES :10)مقاوم  یها خانواده در آسیتی افراد درصد توزیع نمودار .2شکل 

 اول نسل در( یا قرمز NCC)تأیید  و( یا آبی AIC)آزمون  جمعیت دو در( راست سمت خانواده
از مجموع  12و  13، 14، 66، 4، 16، 49، 54، 55، 57، 15، 59، 24، 1، 11، 56، 58، 34، 52 ،5ی شماره  ها خانوادهمحورافقی: 

 خانواده پدری مورد بررسی؛ محور عمودی: درصد فراوانی آسیت در هر خانواده 47تعداد 
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 SUS:10)آسیت  به حساس و( چپ سمت خانواده RES :10)مقاوم  یها خانواده در آسیتی افراد درصد توزیع . نمودار3شکل 

 دوم نسل در( یا قرمز NCC)تأیید  و( یا آبی AIC)آزمون  جمعیت دو در (راست سمت خانواده

از مجموع  32و  7، 44، 2، 28، 35، 45، 23، 46، 41، 36، 6، 29، 24، 42، 59، 67، 13، 10، 30ی شماره  ها خانوادهمحورافقی: 

 درصد فراوانی آسیت در هر خانواده خانواده پدری مورد بررسی؛ محور عمودی: 71تعداد 

 

یی ها خانوادهدهنده وجود  الگوهای بروز آسیت نشان

زمینه یی با پسها خانوادهزمینه ژنتیکی مقاوم و با پس

باشد. بنابراین انتخاب ژنتیکی علیه این ژنتیکی حساس می

پذیر است. امکانی مقاوم ها خانوادهعارضه با انتخاب 

 براساسها هایی وجود دارد که با انتخاب خروسگزارش

توان فراوانی بروز ها، میمیزان بروز آسیت در نتاج آن

در دانشگاه  چنین هم. ]7 و 6[آسیت را کاهش داد 

های هایپوباریک و آرکانزاس آمریکا با استفاده از قفس

و انتخاب واگرا، دو الین ایجاد شد که یکی حساس 

. معیار انتخاب در این ]24[دیگری مقاوم به آسیت بود 

شده  اطالعات گردآوری براساسمورد نیز انتخاب والدین 

آمده از مطالعات  دست هاز نتاج بود. با توجه به نتایج ب

پیشین، وجود همبستگی مثبت و باال بین میزان ابتال به 

ی حساس به آسیت در هر دو شرایط ها خانوادهآسیت در 

کند که زا و نرمال این موضوع را در ذهن تداعی مییتآس

زا نیز بدون اعمال تنش آسیت ها خانوادهبا مطالعه این 

حال بایستی  توان فراوانی آسیت را کاهش داد. با این می

توجه داشت که در شرایط پرورش نرمال، فراوانی آسیت 

در پرندگانی که عالوه بر حساسیت به آسیت، دارای رشد 

از پرندگان حساس، ولی کند  تر بیشباشند، نیز می سریع

بدین ترتیب انتخاب در جهت  ،]7 و 6[رشد خواهد بود 

حذف یا کاهش آسیت در این شرایط منجر به حفظ 

ی با پتانسیل ها خانوادههای مرتبط با بروز آسیت در  ژن

 تر خواهد شد.رشد پایین

نتایج بررسی همبستگی بین وقوع آسیت در 

زا( ی مختلف جمعیت آزمون )تحت تنش آسیتها خانواده

با جمعیت تأیید )تحت شرایط نرمال( نشان داد که 

یی که در جمعیت آزمون آسیت زیادتری نشان ها خانواده

ی تر بیشفراوانی آسیت دادند، در جمعیت تأیید نیز 

 ترتیب بههای اول و دوم این همبستگی در نسلداشتند. 

درصد بود که همبستگی نسبتاً بزرگی محسوب  62و  40

حال باید توجه داشت که تحت شرایط شود. با اینمی

از پرندگان کند  تر بیشنرمال، آسیت در پرندگان تند رشد 

های اصالح نژادی بر افتد و اجرای برنامهرشد اتفاق می

شده در شرایط نرمال باعث  آوریپایه رکوردهای جمع

ندگانی که پتانسیل ژنتیکی باالتری برای رشد شود پرمی

شدگی قرار گیرند که نتیجه در معرض حذف تر بیشدارند 

آن در متضررشدن صفات مرتبط با رشد در حالت انتخاب 

شود. بنابراین قویاً برای مقاومت به آسیت منعکس می

علیه برای انتخاب  موردنیازشود که رکوردهای پیشنهاد می
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آوری شود. زیرا زا جمعط تنش آسیتآسیت تحت شرای

زا، آسیت بدون توجه به نرخ رشد پرنده تحت تنش آسیت

 افتد.در تقریباً در همه پرندگان حساس اتفاق می

که انتخاب برای افزایش نرخ رشد و وزن  در صورتی

بدن عامل اصلی افزایش سندرم آسیت باشد، در این 

خ رشد و ی حساس نرها خانوادهرود صورت انتظار می

ی مقاوم داشته باشند. ها خانوادهوزن بدن باالتری نسبت به 

ای وزن بدن و نرخ رشد در بدین ترتیب بررسی مقایسه

پرندگان حساس و مقاوم انجام شد. این بررسی بر روی 

. زیرا در شدیافته در شرایط نرمال انجام پرندگان پرورش

رشد  ی درتر کمشرایط پرورش نرمال بروز آسیت اختالل 

وزن بدن و نرخ  (5)و  (4)های پرندگان دارد. در شکل

ی حساس و مقاوم در دو نسل مجزا با ها خانوادهرشد 

یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان داد که در نسل اول 

ی حساس نه تنها وزن بدن باالتری نسبت به ها خانواده

 داریمعنی طور بهاند بلکه حتی ی مقاوم نداشتهها خانواده

ی مقاوم ها خانوادهتری نسبت به دارای نرخ رشد پایین

دست  (. در نسل دوم نیز نتایج مشابهی به>05/0Pاند )بوده

روزگی در  21آمد با این تفاوت که وزن بدن در سن 

داری باالتر از معنی طور بهی حساس ها خانواده

رسد که این نظر نمی (. به>05/0Pی مقاوم بود )ها خانواده

ها به آسیت آن تر بیشتر عامل اصلی حساسیت وزن باال

همبستگی ژنتیکی مثبت بین  دلیل بهباشد بلکه ممکن است 

ی ها خانوادهروزگی باشد. زیرا  21روزگی با وزن وزن یک

ی مقاوم ها خانوادهحساس وزن تولد باالتری نسبت به 

 اند. داشته

 

 
های حداقل مربعات وزن بدن )شکل سمت چپ( و نرخ رشد )شکل سمت راست( در پرندگان میانگین. مقایسه 4شکل 

 ( به آسیت در نسل اولRES( و مقاوم )SUSی انتخاب شده موسوم به حساس )ها خانواده

 

 
های حداقل مربعات وزن بدن )شکل سمت چپ( و نرخ رشد )شکل سمت راست( در پرندگان . مقایسه میانگین5شکل 

 ( به آسیت در نسل دومRES( و مقاوم )SUSشده موسوم به حساس ) ی انتخابها خانواده
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در چندین مطالعه نشان داده شده است که پرندگان 

زا وزن بدن متفاوتی با حساس به آسیت تحت تنش آسیت

که در این طوری . به]5[اند پرندگان مقاوم به آسیت نداشته

گران ارتباط مستقیمی را بین رشد سریع و  مطالعات پژوهش

های  بروز آسیت مشاهده نکردند. ناگفته نماند که در سال

گران دیگر رشد سریع پرندگان  تر تعدادی از پژوهشقبل

و  16 [آسیت اعالم کرده بودندگوشتی را عامل اصلی شیوع 

. در یک مورد مطالعه، تحت شرایط پرورش نرمال ]17

همبستگی مثبت کوچکی بین وزن بدن و فراوانی آسیت 

گزارش شد. تحت تنش سرمایی همبستگی بین وزن بدن و 

شده در آن  تنش اعمال ].18[بروز آسیت منفی گزارش شد 

و تفاوت تر بوده  مطالعه نسبت به پژوهش حاضر خفیف

موجود بین نتایج پژوهش حاضر با آن مطالعه احتماالً به 

 خاطر تفاوت در میزان بروز آسیت بوده است.

شیوع آسیت عالوه بر ضرر اقتصادی مستقیم، باعث 

بدترکردن راندمان غذایی و کاهش غیرمستقیم سود 

رسد که حساسیت به آسیت، دلیل عمده نظر می شود. به می

ز جمعیت مورد بررسی باشد. بدیهی تلفات در این خط ا

کارهای  است که کاهش فراوانی آسیت با استفاده از راه

ژنتیکی، اثرات فرعی مطلوب دیگری نیز مثل بهبود 

طورکه در دنبال خواهد داشت، همان راندمان غذایی به

نسل بعد از ایجاد دو جمعیت  14ای نشان داده شد مطالعه

اوم به آسیت از نظر حساس و مقاوم به آسیت، الین مق

ضریب تبدیل غذایی بسیار کاراتر از الین حساس بوده 

طورعمده بر مبنای  . نتایج پژوهش حاضر به]24[است 

ی حساس و مقاوم به ها خانوادههای فنوتیپی مقایسه داده

باشد. در شده در مرحله آزمون می آسیت شناسایی

های الین مرغ گوشتی مطالعات قبلی دیگر در جمعیت

نشان داده شده است که نه در سنین ابتدایی و نه در سنین 

داری از نظر نرخ رشد و وزن بدن در انتهایی تفاوت معنی

 .]10و  9[پرندگان آسیتی و سالم وجود نداشته است 

رسد نرخ رشد باال عامل اصلی نظر نمی که بهازآنجایی

حساسیت پرندگان گوشتی نسبت به آسیت باشد، بنابراین در 

ی ها خانوادههای داخلی در پرندگان العه حاضر رشد انداممط

( 6ی مقاوم مقایسه شد. در شکل )ها خانوادهحساس با 

های داخلی بدن در میانگین حداقل مربعات وزن اندام

ی حساس و مقاوم مقایسه شده است. نتایج نشان ها خانواده

ی حساس در ها خانوادهداد که تحت شرایط پرورش نرمال، 

ی مقاوم از نظر وزن کبد، قلب، بطن ها خانوادهمقایسه با 

داری نداشتند راست قلب و بطن چپ قلب تفاوت معنی

(05/0P>با این .) های پرندگان متعلق به حال وزن ریه

تر از پرندگان داری پایینطور معنی ی حساس بهها خانواده

 دهنده این نشان( که >05/0Pی مقاوم بود )ها خانوادهمتعلق به 

به سندرم آسیت  ها خانوادهاست که احتماالً حساسیت این 

باشد. نسبت وزن ها میناشی از ظرفیت تنفسی ناکافی آن

، تحت (RV/TV) بطن راست قلب به مجموع وزن دو بطن

داری در دو گروه شرایط نرمال پرورشی هیچ تفاوت معنی

برخالف ( و <05/0Pی حساس و مقاوم نداشت )ها خانواده

رسد که این معیار صفت مناسبی نظر نمی چندین گزارش به

. ]19و  18[برای انتخاب غیرمستقیم علیه سندرم آسیت باشد 

داری تفاوت این صفت در دو گروه مورد البته عدم معنی

متعاقب فشار  RV/TVمطالعه دور از انتظار نبود. زیرا نسبت 

تر رگزا بزباالی خون سرخرگ ریوی تحت تنش آسیت

گونه عامل شود و تحت شرایط نرمال پرورشی هیچ می

 زا برای افزایش فشار خون سرخرگی اعمال نشد. تنش

اند که بروز آسیت  متعددی عنوان کرده گران پژوهش

صرفاً با نیاز باالی بدن به اکسیژن ارتباطی ندارد بلکه با عدم 

 در. ]24و  5[مرتبط است تعادل بین نیاز و تأمین اکسیژن 

حالتی که بین نیاز محض به اکسیژن و بروز آسیت ارتباط 

تر نرخ  مستقیم وجود داشته باشد، با افزایش هر چه بیش

در . ]14[ یابد طور مستمر افزایش می رشد، بروز آسیت به

حالت دوم که بروز آسیت به عدم توازن در نیاز به اکسیژن و 
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ندی بدن تأمین آن ارتباط داده شد، دیگر افزایش محض نیازم

به اکسیژن بروز آسیت را افزایش نخواهد داد. در این حالت 

با نرخ رشد متوسط و کند نیز بروز  یآسیت حتی در پرندگان

 .]6و  5[ کندپیدا می

 

 
های های حداقل مربعات وزن اندام. مقایسه میانگین6شکل 

 Heart: وزن کبد؛ Liver Wها؛ : وزن ریهLung Wداخلی بدن )

W وزن قلب؛ :RV وزن بطن راست قلب؛ :LV وزن بطن چپ :

: RV/TV؛ : وزن مجموع دو بطن راست و چپ قلبTVقلب؛ 

نسبت بطن راست قلب به مجموع دو بطن قلب( در پرندگان 

( و مقاوم SUSهای انتخاب شده موسوم به حساس ) خانواده

(RESبه آسیت در نسل اول ) 

 

ها با رشد  ریهد رسد که عدم تعادل بین رش نظر می به

بوده در این گروه ترین عامل بروز آسیت  بدن محتمل

تا حدود زیادی فرضیه ریه است. این عدم تعادل در رشد 

کند.  عدم تعادل در نیاز و تأمین اکسیژن را حمایت می

های گوشتی مدرن عدم  کاهش اندازه نسبی قلب در جوجه

 سألهمکند و این  کفایت ظرفیت آن را در ذهن تداعی می

های گوشتی به آسیت نقش ایفا  احتماالً در حساسیت پرنده

ناتوانی قلب در . در چندین گزارش ]21 و 15[ کند می

ها عامل اصلی بروز آسیت  ریهپمپ کافی خون به سمت 

حاضر نقش کلیدی قلب  پژوهشدر  اما ،شده استعنوان 

های راست و چپ آن بین قلب و بطنمشاهده نشد. زیرا 

داری گونه تفاوت معنین سالم و آسیتی هیچدر پرندگا

 (.<05/0Pوجود نداشت )

ی حساس ها خانوادهطورکه قبال گفته شد، همان

ی مقاوم داشتند. ها خانوادهتری نسبت به های کوچک ریه

لذا ظرفیت پایین تنفسی ممکن است باعث تغییر قابل 

سایر پارامترهای  چنین همتوجه در فشار گازهای تنفسی و 

ی ها خانوادهخونی شود. لذا این پارامترهای خونی در 

 (7)در شکل  .حساس و مقاوم مورد بررسی قرار گرفت

میانگین حداقل مربعات پارامترهای خونی در پرندگان 

ی مقاوم نشان ها خانوادهی حساس در مقایسه با ها خانواده

ریت در داده شده است. نتایج نشان داد که درصد هماتوک

داری باالتر و فشار جزئی معنی طور بهی حساس ها خانواده

ی ها خانوادهتر از داری پایینمعنی طور بهکربن اکسیددی

 (.>05/0Pمقاوم بود )

 عنوان بهدرصد هماتوکریت خون در مطالعات اولیه 

معیار مناسب برای انتخاب علیه آسیت گزارش شده است 

برداری اهمیت استفاده از که سادگی و هزینه پایین رکورد

کند. با این حال مطالعات دیگر استفاده آن را دوچندان می

اند. زیرا اعتقاد بر این است که از آن را مفید ندانسته

افزایش این پارامتر تحت تأثیر و در ارتباط مستقیم با 

غیرمستقیم با آن  صورت بهباشد و سندرم آسیت نمی

رسد که حجم پایین نظر می مرتبط است. در این مطالعه به

ی ها خانوادهظرفیت تنفسی باعث ارتقا هماتوکریت در 

 حساس به آسیت شده است.

تر اکسیژن در خون در مطالعه حاضر فشار جزئی پایین

های اشباع از تر گلبول( و درصد پایینpO2سیاهرگی )

همراه باالتربودن قابل مالحظه و  ( بهO2satاکسیژن )

تواند ( میpCO2اکسیدکربن )جزئی دیدار فشار  معنی

و یا کاهش نرخ  وساز سوختافزایش متابولیسم و  دلیل به

 تر بیشتبادل این گازها در سیستم تنفسی باشد. اهمیت 

pCO2  نسبت بهO2sat  و سایر پارامترهای خونی دیگر در
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 دلیل بهعالوه،  . به]11[چندین مطالعه نشان داده شده است 

عدم وجود  دلیل به چنین همو  O2satر پذیری متغیوراثت

بین دو گروه حساس و مقاوم تحت  O2satتفاوت میانگین 

 O2satرسد که نظر می ، به]6[شرایط استاندارد پرورشی 

 تری داشته باشد. اهمیت پایین
 

 
های حداقل مربعات پارامترهای . مقایسه میانگین7شکل 

موسوم به ی انتخاب شده ها خانوادهخونی در پرندگان 

 ( به آسیت در نسل اولRES( و مقاوم )SUSحساس )

 

  : درصد هماتوکریت؛HCT پارامترهای خونی شامل

PHاسیدیته؛ : HCO3درصد بیکربنات؛ : pO2 فشار جزئی :

: درصد O2sat؛ اکسیدکربنجزئی دی فشار : pCO2اکسیژن؛

تواند در افزایش متابولیسم میهای اشباع از اکسیژنگلبول

رشد باالتر پرندگان حساس به آسیت تجلی پیدا کند نرخ 

که این مورد در نتایج مقایسه نرخ رشد مشاهده نشد. با 

-معنی طور بهحال کاهش ظرفیت تنفسی در مقایسات  این

-دار فشار جزئی دیداری مشاهده شد. تفاوت معنی

( در دو گروه در مقایسه با تفاوت >05/0Pاکسیدکربن )

نظر  ( جالب به<05/0Pزئی اکسیژن )دار فشار جغیرمعنی

اکسیدکربن عامل رسد. بدین معنی که فشار جزئی دیمی

باشد که در تری در مقایسه با فشار جزئی اکسیژن میمهم

نهایت باعث شروع فعل و انفعاالتی که در نهایت موجب 

افزایش تنفس، افزایش هماتوکریت، افزایش فشارخون 

فشار  تر بیشمیت شود. اهسرخرگ ریوی و غیره می

اکسیدکربن نسبت به فشار جزئی اکسیژن در جزئی دی

 .]20[چندین مطالعه دیگر نیز گزارش شده است 

زا در کنار ضرورت مطالعه پرورش تحت تنش آسیت

شرایط نرمال به این علت است که تحت شرایط نرمال، 

شود آسیت فقط در پرندگان با رشد سریع مشاهده می

حذف پرندگان آسیتی با رشد سریع ممکن . بنابراین ]22[

های مطلوب مرتبط با رشد از رفتن ژن است باعث از بین

که آسیت تا چه  مسأله. با توجه به این ]13 [جمعیت شود

حد تأثیر مخرب در بازده الین دارد و ثابت شده است 

مرتبط با  های ژنتیکی مثبت بزرگی بین صفاتهمبستگی

نابراین انتخاب علیه آسیت رشد و آسیت وجود ندارد، ب

عالوه بر پیشرفت ژنتیکی بسیار زیاد، بر پیشرفت ژنتیکی 

ای نخواهد صفات مرتبط با رشد تأثیر منفی قابل مالحظه

های مرتبط با آسیت باعث ، بلکه حذف ژن]14[گذاشت 

افزایش نرخ رشد و بهبود وزن بدن کل گله در هنگام کشتار 

زارش که الین مقاوم به نیز خواهد شد. برخالف چندین گ

روزگی  42آسیت نسبت به الین حساس از نظر وزن بدن در 

تر نشان داده که  های بیش ، پژوهش]24[تر بود گرم سبک162

انتخاب مولدین براساس وقوع یا عدم وقوع آسیت در ارتفاع 

متری تأثیری بر صفات رشد نداشته و انتخاب ژنتیکی  1600

. ]2[افت نرخ رشد نشده است برای مقاومت به آسیت باعث 

دهنده عدم ارتباط ژنتیکی بین آسیت و رشد  ها نشانهمه این

 سریع پرنده بوده است.

که  دلیل این نتیجه نهایی مطالعه حاضر نشان داد که به

زایی سندرم آسیت آوردگی شکم مرحله آخر بیماریآب

شود، بستر بروز بیماری در باشد و باعث مرگ پرنده می می

تر، نیاز بسیار  دلیل نرخ رشد و متابولیسم بیش پرندگانی که به

حال به این  شود. با اینباالیی به اکسیژن دارند، فراهم می

تر از معنی نیست که پرندگانی که از نظر نرخ رشد پایین

میانگین گله هستند، پتانسیل بروز آسیت را ندارند. چه بسا 
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محیطی،  هایها و محرککه در صورت تشدید تنش

دهد. آوردگی شکم در آن دسته از پرندگان نیز رخ می آب

های پژوهش حاضر به ناکارآمدی سیستم تنفسی یافته

تر های کوچکپرندگان حساس به آسیت اشاره دارد و ریه

ها را عامل اصلی و سببی حساسیت به آسیت اعالم آن

 و بروز ها خانوادهتر آسیت در برخی از  دارد. بروز بیش می

نشان از دارابودن تنوع  ها خانوادهتر در برخی دیگر از  کم

ژنتیکی الزم برای انجام پروسه انتخاب ژنتیکی بر علیه 

 باشد.سندرم آسیت می
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