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دستورالعمل کنترل آسیت در جوجه های گوشتی

 1- مقدمه 
جوجه هــای گوشــتی مــدرن بــرای »ســرعت رشــد« و »تــوده عضــالت« اصــالح 
شــده اند، ولــع ســیری ناپذیری بــرای خــوردن غــذا دارنــد و بــه ســرعت رشــد می کننــد. 
در 30 ســال گذشــته در نتیجــه به کارگیــری روش هــای انتخــاب ژنتیکــی، ســرعت رشــد 
آنهــا ســاالنه بیــش از 4 درصــد افزایــش داشــته اســت. جوجــه یــک روزه در زمــان تولــد 
ــر وزن اولیــه خــود  ــه بیــش از 40 براب کمتــر از 40 گــرم اســت ولــی در کمتــر از 40 روز ب
می رســد. ایــن جوجه هــا متابولیســم فشــرده ای دارنــد و »مشــکل پــا«،  »ســندروم مــرگ 

ناگهانــی« و »آســیت« از عــوارض رشــد ســریع آنهــا محســوب می شــوند.
ــه یک ســان توســعه  ــژاد آنهــا ب ــدن مرغ هــا در فراینــد اصــالح ن اندام هــای مختلــف ب
افزایــش وزن جوجه هــای  و  بــدن، ضریــب تبدیــل غذایــی  بیــن وزن  نمی یابنــد. 

چکیــده: آســیت، بیمــاری متابولیکــی جوجه هــای گوشــتی بــا رشــد ســریع اســت 
و بــه دلیــل عــدم تــوازن بیــن نیــاز اکســیژن و مصــرف آن و در پاســخ بــه ژنتیــک، 
ــا  ــش تقاض ــب افزای ــه موج ــد ک ــل رخ می ده ــایر عوام ــه و س ــاع، تهوی ــا،  ارتف دم
بــرای اکســیژن می شــوند. آســیت از تیرگــی شــش ها آغــاز شــده، بــا بزرگ شــدگی 
بطــن راســت ادامــه می یابــد و در نهایــت، پالســمای کبــد بــه محوطــه شــکم 
ســرازیر شــده و آن را پــر آب و تیــره می  کنــد. رایج تریــن روش مقابلــه بــا آن، 
تهویــه و گرمایــش مناســب ســالن و محدودیــت غذایــی در روزهــای اولیــه پــرورش 
)در حــدی کــه بــر عملکــرد آنهــا اثــر منفــی نگــذارد( اســت. بهتریــن روش اعمــال 
ــی  ــاعت خاموش ــدت 6 س ــه م ــار در روز ب ــک ب ــت ی ــی، محدودی ــت غذای محدودی
اســت. ســاعات خاموشــی بهتــر اســت در شــب و همــراه بــا تاریکــی کامــل باشــد. 

ــت.      ــز هس ــا نی ــایش آنه ــتای آس ــا در راس ــل جوجه ه ــتراحت کام اس
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تجــاری بــا بیمــاری آســیت رابطــه مثبــت وجــود دارد. در ســویه های بــا وزن بــدن بــاال 
ــه بیشــتر، مــرگ و میــر ناشــی از آســیت بیشــتر اســت )3(.  و افزایــش وزن روزان

سیســتم تنفســی پرنــدگان از جملــه مــرغ خانگــی کارآمدتــر از پســتانداران اســت. در 
پســتانداران شــش ها تغییــر حجــم می دهنــد و هــر دو وظیفــه »تهویــه« و »تبــادل گاز« 
را بــر عهــده دارنــد در حالــی کــه در پرنــدگان، شــش ها کوچک تــر و بــا حجــم ثابــت در 
فراینــد دم و بــازدم هســتند و وظیفــه »تبــادل گاز« را بــر عهــده دارنــد. وظیفــه »تهویــه« 
بــر عهــده کیســه هــای هوایــی اســت. کیســه های هوایــی از طریــق پارابرونش هــا یــک 

ــازند. ــرار می س ــش ها برق ــه را در ش ــی و یک طرف ــوای دائم ــان ه جری
به منظــور حمایــت از رشــد ســریع و متابولیســم بــاالی جوجه هــای گوشــتی، سیســتم 
ــی و  ــتم تنفس ــه سیس ــی ک ــد در حال ــد می کن ــریع تر رش ــا س ــکلتی آنه ــی و اس عضالن
ــطح  ــتند. در س ــالت نیس ــریع عض ــد س ــا رش ــی ب ــه هماهنگ ــادر ب ــا ق ــی آنه قلبی-عروق
ــود.  ــن می ش ــش ها تأمی ــب و ش ــط قل ــا توس ــاز بافت ه ــورد نی ــیژن م ــک، اکس آناتومی
ــن  ــه تأمی ــادر ب ــش ها ق ــب  و ش ــتری دارد و قل ــیژن بیش ــه اکس ــاج ب ــریع احتی ــد س رش
ــرای حداکثــر رشــد جوجه هــا فراهــم  ــژه وقتــی همــه عوامــل ب کامــل آن نیســتند به وی
باشــد. در جوجــه هــای تجــاری مــدرن عــالوه بــر ثابــت بــودن حجــم شــش در فراینــد 
ــر و مشــکل کمبــود اکســیژن  ــدن کم ت ــه کل وزن ب تنفــس، نســبت وزن شــش و قلــب ب
ــرای حمایــت متابولیســم فشــرده تر بــدن آنهــا، جدی تــر اســت و نتیجــه آن توســعه  ب

ــد.  ــیت« می باش ــه »آس عارض
ــاز  ــدار نی ــر از مق ــاوت کمت ــل متف ــه دالی ــدن ب ــیژن ب ــن اکس ــیت تأمی ــه آس در عارض
بــدن بــه آن می باشــد و عامــل اصلــی آن، افزایــش برونــده قلبــی در نتیجــه نیــاز بیشــتر 
بــدن بــه اکســیژن و یــا افزایــش مقاومــت شــش ها در برابــر خــون وارده از قلــب اســت. 
نتیجــه ایــن امــور، بزرگ شــدگی تدریجــی بطــن راســت قلــب و در نهایــت جمــع شــدن 

مایعــات در حفــره شــکمی و مــرگ جوجــه هــا اســت. 
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2- ماهیت آسیت
جوجه هــای گوشــتی تجــاری بــا توجــه بــه ســرعت رشــد خــود عمومــًا دچــار 
ــاد  ــی ح ــایی قلب ــی و نارس ــورت آریتم ــب به ص ــی قل ــت بالین ــراض تح ــی از ام درجات
)ســندروم مــرگ ناگهانــی( یــا مزمــن )آســیت و هیپوکســمی( هســتند. ایــن نارســایی ها 
مهم تریــن عامــل تلفــات غیرعفونــی جوجــه هــا محســوب می شــوند )36( و در ســن 4 
تــا 5 هفتگــی بــه بعــد ظاهــر می شــوند اگرچــه عالئــم اولیــه آن در بــدو تولــد و بــه دلیــل 

ــود.  ــده می ش ــز دی ــی نی ــیژن در جوجه کش ــود اکس کمب
ــواد  ــه و م ــاوی دلم ــی )ح ــات غیرتورم ــم مایع ــی تراک ــوی به معن ــر لغ ــیت از نظ آس
زرد رنــگ( در محوطــه شــکمی بــه دلیــل اختــالالت سیســتم قلبی-عروقــی اســت. در 
ــا در ارتفاعــات  ــرا عمدت گذشــته ایــن عارضــه را »بیمــاری ارتفاعــات« می شــناختند زی
بیــش از 1500 متــر از ســطح دریــا )4، 20( و مناطــق ســرد )5، 12، 13( دیــده می شــد. 
ــرای  ــیژن ب ــود اکس ــا کمب ــیژن ی ــار اکس ــودن فش ــم ب ــق، ک ــن مناط ــی ای ــی اساس ویژگ
تنفــس اســت. بــا ورود جوجه هــای بــا رشــد ســریع بــه بــازار، ایــن عارضــه در مناطــق 

ــد )12(. ــایی ش ــز شناس ــر نی ــم ارتفاع ت ک
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تصویر 1- آبشار حوادث منتهی به آسیت در جوجه گوشتی
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در ایــن عارضــه، محــور »قلــب- شــش- عــروق« حائــز اهمیــت اســت. هــر گونــه کمبــود 
ــاری از  ــده و آبش ــدی ش ــزء بع ــرد ج ــالل کارک ــب اخت ــزء، موج ــه ج ــن س ــی از ای در یک
ــرغ  ــد م ــار، کب ــن آبش ــه ای ــن مرحل ــد. در آخری ــال می آی ــه دنب ــک ب ــوادث پاتولوژی ح
ــه  ــد ب ــمای کب ــات پالس ــیاهرگی، مایع ــتم س ــار در سیس ــش فش ــا افزای ــده و ب ــر ش درگی
ــه  ــود ک ــا می ش ــکم جوجه ه ــی ش ــب آب آوردگ ــرده و موج ــه ک ــی رخن ــه درون محوط
ــن  ــماره 1 ای ــر ش ــت )9(. در تصوی ــدن اس ــل دی ــیت قاب ــی آس ــم بالین ــورت عالئ به ص

ــت. ــده اس ــیم ش ــف آن ترس ــل مختل ــل و مراح ــراه عوام ــه هم ــوادث ب ــار ح آبش
انــدازه شــش ها در محوطــه ســینه ای پرنــدگان ثابــت اســت و عــروق خونــی آنهــا در 
ــر افزایــش فشــار  ــذا در براب ــا پســتانداران تــوان انبســاط کمتــری داشــته و ل مقایســه ب
خــون ناشــی از قلــب، قابلیــت انطبــاق کمتــری دارنــد )12(. از طرفــی غشــاءهای 
ــر  ــدگان و در جوجــه گوشــتی ضخیم ت ــر از دیگــر پرن تنفســی در مــرغ خانگــی ضخیم ت
ــه  ــن در جوج ــه هموگلوبی ــیژن ب ــال اکس ــوان انتق ــه ت ــت. در نتیج ــورن اس ــرغ لگه از م

ــرای توســعه آســیت اســت.  ــدگان و خــود عاملــی ب گوشــتی کمتــر از دیگــر پرن
ــای  ــه ه ــیژن در جوج ــا اکس ــون ب ــای خ ــباع گلبول ه ــت اش ــن ظرفی ــر ای ــالوه ب  ع
ــر از  ــتی کمت ــه گوش ــته و در جوج ــد آهس ــا رش ــای ب ــر از جوجه ه ــریع کمت ــد س ــا رش ب
ــی در  ــا حت ــه ه ــن جوج ــون ای ــن خ ــل هموگلوبی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــورن اس ــرغ لگه م
ارتفاعــات پاییــن کــه فشــار اکســیژن بیشــتر اســت، اشــباع نمی گــردد. از دالیــل ایــن 
ــیژن  ــذب اکس ــرای ج ــی ب ــت ناکاف ــش ها و فرص ــه ش ــون ب ــان خ ــش جری ــر، افزای ام
توســط هموگلوبیــن اســت. بــدن جوجــه بــه منظــور تأمیــن اکســیژن مــورد نیــاز، تعــداد 
ــون  ــدن خ ــظ ش ــب غلی ــا موج ــش آنه ــد. افزای ــش می ده ــز را افزای ــای قرم گلبول ه
ــی و در  ــون شش ــار خ ــش فش ــش ها، افزای ــه ش ــروق موئین ــور آن از ع ــکال در عب و اش
نهایــت ســندروم فشــار خــون ششــی می شــود کــه از نشــانه های اولیــه توســعه آســیت 

ــت )11(. اس
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3- تشخیص آسیت؛ عالئم 
عالئــم کالبدشــکافی: در کالبدشــکافی الشــه  جوجه هــای درگیــر بــا آســیت، 
ــی  ــا تیرگــی و پرخون طیفــی از تغییــرات به تدریــج مشــاهده می شــود. ایــن تغییــرات ب
ــد  ــا التهــاب قلــب و بزرگ شــدگی بطــن راســت ادامــه می یاب شــش ها آغــاز می شــود، ب
و در نهایــت موجــب التهــاب کبــد و تــراوش پالســمای کبــد بــه محوطــه شــکمی 
ــدت  ــدی ش ــرای درجه بن ــم ب ــن عالئ ــیت، از ای ــات آس ــود. در تحقیق ــا می ش جوجه ه
پیشــرفت آســیت  اســتفاده می شــود. در تصویــر شــماره 2 شــکل ظاهــری قلــب 
انســان و مــرغ مقایســه شــده اســت. مالحظــه می شــود کــه بطــن راســت مــرغ حجــم 
زیــادی نــدارد ولــی در مــرغ آســیتی همچــون کیســه ای بــاد می کنــد و وزن آن افزایــش 
می یابــد و آبشــامه اطــراف قلــب پــر آب می شــود. شــاخص »نســبت وزن بطــن راســت 
بــه وزن کل قلــب« در مرغ هــای آســیتی بــه دو برابــر می رســد )از 20 درصــد در حالــت 
ــز  ــب نی ــی قل ــرش عرض ــت در ب ــن راس ــاحت بط ــش مس ــد(. افزای ــه 40 درص ــی ب طبیع
ــش  ــزان افزای ــی می ــی رود. بررس ــه کار م ــیت ب ــرفت آس ــزان پیش ــایی می ــرای شناس ب
هموگلوبیــن و حجــم فشــرده خــون، از روش هــای آزمایشــگاهی تشــخیص آن هســتند.

تصویر 2: مقایسه قلب انسان و مرغ
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ــر  ــم ب ــرایط حاک ــل ش ــه دلی ــد ب ــاره ش ــاًل اش ــه قب ــه ک ــان گون ــری: هم ــم ظاه عالی
جوجه کشــی، جوجه هــای یکــروزه عالیــم جزئــی از آســیت را دارنــد ولــی عالئــم 
واقعــی آن در 4 تــا 5 هفتگــی آشــکار می شــود. اولیــن عالمــت، »له لــه  زدن« جوجه هــا 
ــه ها ی  ــی کیس ــت فیزیک ــل محدودی ــه دلی ــی و ب ــش گرمای ــود تن ــدم وج ــم ع علی رغ
ــه  ــا در محوط ــای آنه ــه 8 ت ــتند ک ــی هس ــه هوای ــدگان دارای 9 کیس ــت. پرن ــی اس هوای
بطنــی و ســینه ای قــرار دارد، ایــن کیســه های هوایــی حجــم قابــل توجهــی را بــه 
خــود اختصــاص می دهــد و تهویــه تنفســی را بــر عهــده دارنــد. بــا تــراوش مایعــات در 
ــه آنهــا فشــار وارد می آیــد  ــرای ایــن کیســه ها تنــگ می شــود، ب محوطــه بطنــی، جــا ب

ــت.   ــل اس ــدای خل خ ــا ص ــراه ب ــا هم ــه زدن آنه ــد. له ل ــه می افت ــه له ل ــه ب و جوج
ــت  ــگ پوس ــر رن ــا تغیی ــیانوز« ی ــم »س ــیت، عالی ــه آس ــال ب ــن تر مبت ــدگان مس در پرن
اطــراف تــاج و ریــش دیــده می شــود. ســیانوز نشــانه مراحــل اولیــه آســیت اســت و اگــر 
ــت  ــد. عالم ــی بمیرن ــور ناگهان ــت به ط ــن اس ــوند ممک ــک ش ــیانوزی تحری ــای س مرغ ه
ــکافی  ــل کالبدش ــت. تحلی ــره اس ــورم و تی ــکم مت ــیت، ش ــه آس ــال ب ــه مبت ــی جوج نهای
مبیــن احتقــان و تیرگــی پوســت و بافت هــا  و نیــز تجمــع مایعــات آ ســیتی کهربایــی در 

محوطــه شــکمی اســت کــه شــباهت زیــادی بــه پالســمای خــون دارد. 

4- عوامل توسعه آسیت 
ــی جوجه هــای گوشــتی از عــوارض مــرغ داری مــدرن  آســیت و ســندروم مــرگ ناگهان
هســتند و در مــرغ بومــی و تخم گــذار دیــده نمی شــوند. ایــن عــوارض را »بیمــاری 
ــذی  ــاده مغ ــک م ــه ی ــدن ب ــاز ب ــودن نی ــاال ب ــه ب ــرا در نتیج ــد زی ــی« می نامن متابولیک
و عــدم تأمیــن مناســب آن ایجــاد می شــود. مــاده مغــذی دارای کمبــود در عارضــه 
آســیت، »اکســیژن« اســت. بنابرایــن تمــام عوامــل مؤثــر در توســعه آســیت نظیــر دمــا، 
دی اکســیدکربن و گــرد و خــاک ســالن،  رشــد ســریع جوجه هــا، متابولیســم بــاال و مصــرف 
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جیره هــای پرانــرژی، بــه نحــوی بــا کمبــود اکســیژن ارتبــاط دارنــد. بیمــاری آســیت در 
همــه نقــاط دنیــا وجــود دارد و خســارات اقتصــادی قابــل توجهــی بــه بــار مــی آورد )9(.
ــا رشــد آهســته ایــن  عامــل اصلــی آســیت، رشــد ســریع جوجه هــا اســت. نژادهــای ب
ــی«،  ــی«، »فیزیولوژیک ــده »ژنتیک ــدد و پیچی ــل متع ــد. عوام ــان نمی دهن ــه را نش عارض
»تغذیــه ای« و »مدیریتــی« در آن نقــش دارنــد. بــه عوامــل مدیریتــی نظیــر دمــای ســالن، 
ترکیــب هــوای ســالن، تولیــد دی اکســیدکربن توســط مادرهــای مصنوعــی و در نتیجــه 
تســهیل آســیت نیــز می تــوان اشــاره کــرد )14(. اگــر ســالن پــرورش در ارتفــاع بــاال نباشــد 
و شــرایط داخلــی آن از نظــر میــزان تهویــه، عــدم وجــود گــرد و غبــار، گاز کربنیــک و تراکم 
مناســب جوجه هــا در واحــد ســطح، اســتاندارد باشــد، ســرمای محــل پــرورش )5، 12، 
ــعه  ــی توس ــل اصل ــده )3، 5، 18( دو عام ــم پلت ش ــای متراک ــره ه ــرف جی 13، 18( و مص

ایــن ناهنجــاری در شــرایط پــرورش تجــاری در سراســر دنیــا محســوب می شــوند. 

4-1- تهویه
از نظــر تئــوری، تهویــه نامطلــوب موجــب کاهــش اکســیژن ســالن و تســهیل شــرایط 
توســعه آســیت می شــود. علی رغــم ایــن تئــوری، در برخــی آزمایشــات مشــخص شــده 
کــه تهویــه ناکافــی موجــب افزایــش هــوای ناســالم، آمونیــاک )70 قســمت در میلیــون( 
ــه مقــدار  ــی اکســیژن هــوای ســالن ب ــا 90 درصــد( ســالن می گــردد ول و رطوبــت )85 ت
ــز در  ــالن نی ــید کربن س ــد( و مونواکس ــه 20/4 درص ــد )از 20/7 ب ــش می یاب ــی کاه جزئ
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــی می مان ــون( باق ــمت در میلی ــن )5 قس ــد پایی ح
تهویــه در چنیــن شــرایطی اثــر چندانــی بــر شــاخص قلبــی آســیت نداشــته باشــد )18(.
ــاس  ــر اس ــوای ورودی ب ــه ه ــب ک ــه نامناس ــتم تهوی ــا سیس ــنتی ب ــالن های س در س
ــه  ــالن ک ــت س ــاع پس ــج در ارتف ــد، به تدری ــالن نمی رس ــف س ــه ک ــی ب ــول مهندس اص
محــل زیســت مرغ هــا اســت، شــرایط نامطلوبــی حاکــم می شــود و مرغ هــا دچــار 
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کمبــود اکســیژن می شــوند. ایــن وضعیــت در شــرایط تراکــم جوجه هــا و کثیفــی بســتر 
ــود.   ــدید می ش ــالن تش ــف س ــه ک ــن آب ب و ریخت

4-2- جیره غذایی
ــرورش  ــع پ ــم صنای ــن مه ــم، رک ــوع متراک ــژه از ن ــت به وی ــای پل ــتفاده از جیره ه اس
ــه  ــن گون ــرف ای ــورها مص ــیاری کش ــت. در بس ــر اس ــای معاص ــتی در دنی ــه گوش جوج
ــه را دنبــال می کنــد. اســتفاده  جیره هــا در اقتصــاد کالن و خــرد، اهــداف صرفه جویان
ــتار را  ــه وزن کش ــیدن ب ــرای رس ــای الزم ب ــرورش و روزه ــول دوره پ ــت، ط ــره پل از جی
ــروی کار  ــه نی ــرق(، هزین ــوخت و ب ــرژی )س ــای ان ــت حامل ه ــد. قیم ــش می ده کاه
و ســطح بهینــه انــرژی جیــره در کشــورهای مختلــف عامــل مهمــی در تعییــن اولویــت 
تهیــه جیــره طیــور به صــورت پلــت می باشــد. بــا ایــن همــه جیــره پلــت در مقایســه بــا 
ــریع تر  ــتر و س ــد بیش ــوراک و رش ــرف خ ــش مص ــل افزای ــل و آردی به دلی ــره کرامب جی

ــود )3(. ــیت می ش ــات آس ــش تلف ــب افزای ــا موج جوجه ه
ــژاد  ــالح ن ــق اص ــیت از طری ــه آس ــاوم ب ــتی مق ــه گوش ــد جوج ــویه های جدی ــد س تولی
ــی  ــاب ژنتیک ــه انتخ ــخ ب ــاال و پاس ــت ب ــن صف ــری ای ــرا توارث پذی ــت زی ــر اس امکان پذی
در مرغ هــای مــادر ســریع اســت ولــی تــا کنــون اقــدام معینــی در ایــن زمینــه به ویــژه در 
فراینــد تولیــد جوجه هــای گوشــتی تجــاری رخ نــداده و بیشــتر در گلــه هــای مــادری مورد 

توجــه بــوده اســت کــه مــدت زمــان بیشــتری بــرای تولیــد تخــم نگهــداری می شــوند. 

5- روش های مقابله با آسیت
5-1- عوامل محیطی

ــرای  ــی( ب ــای مصنوع ــه )مادره ــرورش اولی ــای دوره پ ــق از دم ــت دقی ــا: مراقب دم
پیشــگیری از آســیت در دوره هــای بعــد اهمیــت اساســی دارد. دمــای پاییــن جوجه هــا 
را مجبــور می کنــد کــه بــرای حفــظ دمــای بــدن خــود بــه مصــرف انــرژی بیشــتر 
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ــیت در  ــعه آس ــر توس ــش خط ــر و افزای ــرژی باالت ــرف ان ــتلزم مص ــن مس ــد. ای بپردازن
گلــه اســت، گرچــه عواقــب آن در هفته هــای بعــد هویــدا می شــود. دمــای ســالن 
در هفته هــای بعــد نیــز اهمیــت دارد ولــی در هفته هــای اول از اهمیــت بیشــتری 

ــت.  ــوردار اس برخ
ــده در  ــود پرن ــث ش ــه باع ــی ک ــش اضاف ــه چال ــر گون ــی ه ــوا: به طورکل ــت ه کیفی
تنفــس و تبــادل اکســیژن دچــار مشــکل شــود،  شــرایط را بــرای توســعه آســیت فراهــم 

ــده اند: ــان ش ــه بی ــل در ادام ــن عوام ــی از ای ــازد. برخ می س
ــرام  ــالوه اج ــش دارد. به ع ــیت نق ــعه آس ــود در توس ــالن غبارآل ــاک«. س ــرد و خ »گ
ــوند  ــاق می ش ــا استنش ــط جوجه ه ــبیده و توس ــار چس ــرد و غب ــه ذرات گ ــی ب میکروب
و زمینــه بــرای بیماری هــای عفونــی نیــز آمــاده می شــود. برخــی کشــورها بــرای 
جلوگیــری از گــرد و غبــار بســتر، از اســپری روغــن کانــوال بــه میــزان 0/8 لیتــر بــه ازای 

ــد.  ــره می برن ــه به ــرای 6 هفت ــع ب ــر مرب ــر مت ه
ــش ها  ــک ش ــب تحری ــرغ داری موج ــالن م ــاک در س ــاالی آمونی ــطح ب ــاک«. س »آمونی
می شــود و انتشــار اکســیژن در ســطح شــش ها بیــن پرنــده و محیــط را کاهــش می دهــد. 
از  و  می کننــد  مصــرف  را  ســالن  اکســیژن  گازســوز،  هیترجت هــای  »اکســیژن«. 
نظــر اکســیژن بــا جوجه  هــا رقابــت می کننــد. الزم اســت اکســیژن کافــی از طریــق 
ــدگان توزیــع شــود. در  ــه ســطح پرن ــه وارد ســالن شــود و به صــورت یک نواخــت ب تهوی
هــوای ســرد بایــد هــوای وارده قبــل از رســیدن بــه پرنــدگان گــرم شــود. ایــن مســتلزم 
ــراه و  ــیژن هم ــب اکس ــطح مناس ــواًل س ــت. معم ــالن اس ــه س ــب تهوی ــی مناس مهندس

ــت.  ــز هس ــار نی ــرد و غب ــاک و گ ــن آمونی ــطح پایی ــا س ــان ب همزم

5-2- شکل جیره
در مرغ داری هــای نویــن از جیــره  پلــت اســتفاده می کننــد تــا دوره پــرورش را کوتــاه 
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و ســن کشــتار جوجه هــا را کــم کننــد. احتمــااًل در آینــده مــرغ داران بیشــتری تشــویق 
ــه اســتفاده از جیــره  پلــت می شــوند. جیــره پلــت گران تــر از جیــره آردی اســت ولــی  ب
ــرورش  ــژه وقتــی پ ــر آن را پوشــش می دهــد به وی ــای اســتفاده از آن، هزینــه باالت مزای
جوجه هــا بــرای رســیدن بــه وزن کمتــر از 2 کیلوگــرم برنامه ریــزی شــود. بــرای رســیدن 

بــه چنیــن وزنــی، کمتــر از 5 هفتــه مــورد نیــاز اســت. 
ــنین  ــه در س ــر چ ــی آورد و ه ــه م ــر گل ــدیدتری ب ــار ش ــر فش ــنین باالت ــیت در س آس
کمتــری کشــتار شــوند، تلفــات ناشــی از آســیت در آنهــا کمتــر خواهــد بــود. در ادامــه 
ــود:  ــاره می ش ــی اش ــوع غذاده ــر ن ــیت از نظ ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــروف ب ــه دو روش مع ب

5-2-1- جیره آردی
ــت  ــره پل ــت. جی ــیت را گرف ــوی آس ــوان جل ــذی می ت ــواد مغ ــرف م ــش مص ــا کاه ب
متراکــم اســت و مصــرف مــواد مغــذی را بــاال می بــرد. اســتفاده از جیــره آردی در 
دوره آغازیــن )تــا 21 و حداکثــر 28 روزگــی( یــک روش اجتنــاب از آســیت اســت )10(. 
ــن  ــذا ای ــرف غ ــش مص ــل کاه ــه دلی ــد ب ــر باش ــی ریزت ــره مصرف ــدی جی ــه دانه بن ــر چ ه
ــرد  ــش عملک ــب کاه ــره آردی موج ــرف جی ــان مص ــی هم زم ــردد ول ــت می گ ــر تقوی اث
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــن هم ــا ای ــود. ب ــرورش می ش ــول دوره پ ــش ط ــا و افزای جوجه ه
توجــه بــه قیمــت گوشــت مــرغ، ترجیــح بــازار و دیگــر مالحظــات اقتصــادی، طوالنــی 
شــدن دوره پــرورش ضرورتــًا منفعــت اقتصــادی مــرغ دار را در یــک دوره یــا دوره هــای 

ــد.  ــرار نده ــر ق ــرض خط ــال در مع ــک س ــول ی ــرغ در ط ــرورش م ــف پ مختل

5-2-2- محدودیت غذایی
مرغ هــای گوشــتی حریــص هســتند و بــه محــض اینکــه فرصــت مناســب پیــدا کننــد 
بــه خــوردن غــذا می پردازنــد. جیــره پلــت بــا بهبــود دادن ســهولت و ســرعت دان 
خــوردن موجــب افزایــش مضاعــف مصــرف غــذا و بــه دنبــال آن افزایــش ســرعت رشــد 
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می شــود. طبیعــی اســت کــه یکــی از روش هــای کاهــش آســیت، کاهــش ســرعت رشــد 
آنهــا اســت و یکــی از روش  هــای کاهــش ســرعت رشــد،  محدودیــت غذایــی آنهــا اســت 
به ویــژه زمانــی کــه بــا توجــه بــه منطقــه، نــوع جوجــه، کیفیــت مدیریــت ســالن و غــذای 
مصرفــی، احتمــال شــیوع آســیت شــدید باشــد. محدودیــت غذایــی هــم از نظــر الگــوی 
زمانــی )زمــان شــروع و زمان بنــدی آن( و هــم شــدت محدودیــت غــذا در روز اهمیــت 
ــه دوره  ــیت در ادام ــش آس ــب کاه ــه اول« موج ــه هفت ــی در »س ــت غذای دارد. محدودی

ــری دارد )1(.  ــت کمت ــی اهمی ــود و در دوره پایان می ش
ــدید آن(  ــوع ش ــژه از ن ــی )به وی ــت غذای ــال محدودی ــی، اعم ــات تحقیق ــب آزمایش در اغل
ــار  ــد در کن ــی بای ــت غذای ــه محدودی ــت. برنام ــده اس ــا ش ــرد جوجه  ه ــش عملک ــب کاه موج
کنتــرل آســیت، عملکــرد تولیــد جوجه هــا را نیــز حفــظ کنــد. »محدودیت مالیــم« و بــه دنبال 
ــی موجــب می شــود کــه وزن جوجه هــا در انتهــای دوره در حــد جوجه هــای  آن رشــد جبران
بــدون محدودیــت باشــد بــدون اینکــه در گیــر آســیت شــوند. موفقیــت چنیــن برنامــه ای تابع 

محــل پــرورش )ارتفــاع از ســطح دریــا(، تراکــم جیــره و روش اداره مــرغ داری اســت.

5-2-2-1- محدودیت کیفی
محدودیــت کیفــی از طریــق کاهــش ســطح انــرژی و مــواد مغــذی جیــره صــورت می گیرد 
ــه ازای هــر واحــد وزن متابولیــک،  )2، 6، 8(. در اوایــل حیــات جوجه هــا، مصــرف غــذا ب
باالتریــن مقــدار اســت و اگــر جیــره کم تراکــم مصــرف شــود،  نیــاز اکســیژن کاهــش یافتــه 
و خطــر بــروز آســیت کاهــش می یابــد. جیره هــای دارای تراکــم بــاالی انــرژی و یــا  نســبت 
بــاالی پروتئیــن بــه انــرژی و جیره هــای پلت شــده و به طــور کلــی جیره هایــی کــه موجــب 

بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی می شــوند، خطــر آســیت را افزایــش می دهنــد.

5-2-2-2- محدودیت کمی یا زمان ی )محدودیت نوری(
ایــن روش محدودیــت غذایــی از طریــق کاهــش زمانــی دسترســی جوجه هــا بــه 
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ــت  ــب )غلظ ــا  ترکی ــود )2، 4، 7، 15، 17، 19( و ب ــال می ش ــتاندارد اعم ــره اس ــک جی ی
ــد  ــته و فاق ــالن های بس ــدارد. در س ــی ن ــت( ارتباط ــره )پل ــکل جی ــذی( و ش ــواد مغ م
ــا اعمــال ســاعات خاموشــی )تاریکــی(، ایــن  ــور بیرونــی )Windowless( می تــوان ب ن
ــد،   ــی نمی خورن ــچ غذای ــا هی ــی جوجه ه ــاعات تاریک ــرد. در س ــاد ک ــت را ایج محدودی
ــرای  ــل ب ــن عوام ــه ای ــه هم ــتند ک ــری هس ــش کمت ــرض تن ــد و در مع ــت نمی کنن فعالی
جلوگیــری از آســیت مناســب هســتند. نخســتین بــار برنامه هــای خاموشــی بــرای 

ــد. ــعه یافتن ــیت توس ــی و آس ــرگ ناگهان ــا، م ــکالت پ ــرل مش کنت
یکــی از روش هــای محدودیــت زمانــی، »محدودیــت یــک روز در میــان« اســت. بــرای 
مثــال در روزهــای 7، 9، 11 و 13 به طــور کامــل جوجه هــا از غــذا محــروم می شــوند. در 
ایــن برنامــه رشــد جبرانــی بعــد از اعمــال محدودیــت، قادر بــه جبــران وزن از دســت رفته 
نیســت و در مرغ داری هــای بــا بهداشــت ضعیــف، منجــر به مشــکالت بیشــتری می شــود. 
بنابرایــن فقــط زمانــی کاربــرد دارد کــه ریســک ابتــالی گلــه بــه آســیت بــاال اســت )مثال در 

مناطــق سردســیر و مرتفــع و جوجه هــای حســاس بــه آســیت(.
محدودیــت کمــی را می تــوان در روز هــا و شــدت متفــاوت اعمــال کــرد. محدودیــت 
تغذیــه 4 تــا 11 روزگــی در مقایســه بــا 7 تــا 14 روزگــی موجــب آســیت کمتــر می شــود 
)2(. اعمــال محدودیــت را می تــوان در هــر روزی آغــاز کــرد ولــی تولیدکننــدگان 
ســویه های مــدرن جوجه هــای گوشــتی معتقدنــد کــه جوجه هــا در روزهــای اولیــه 
ــره  ــتفاده از جی ــا اس ــت ب ــه الزم اس ــوند بلک ــه ش ــل تغذی ــور کام ــه ط ــد ب ــا بای ــه تنه ن
پیــش دان ویــژه کــه حــاوی ســطح پروتئیــن باالتــری اســت، رشــد آنهــا تســریع شــود. 
ــود،  ــی می ش ــای داخل ــد اندام ه ــروف رش ــا مص ــا عمدت ــه جوجه ه ــای اولی ــد روزه رش
اندام هایــی کــه در روزهــای بعــد، دســتگاه تأمیــن نیازهــای شــدید بافت هــای عضالنــی 
ــه  ــی توصی ــت غذای ــای محدودی ــن برنامه  ه ــد. بنابرای ــرار می دهن ــت ق ــورد حمای را م

ــت. ــی اس ــن 8 روزگ ــد از س ــرای بع ــویه راس و کاب، ب ــط دو س ــده توس ش
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موفقیــت برنامه هــای محدودیــت غذایــی مســتلزم رعایــت کلیــه نــکات ایمنــی 
به ویــژه شــرایط بهداشــتی، تهویــه و دمــای مناســب ســالن  اســت. بهتــر اســت 
محدودیــت غذایــی در ســالن های بســته و فاقــد نــور بیرونــی اعمــال شــود تــا جوجه هــا 
ــدت  ــد. م ــتراحت بپردازن ــه اس ــک ب ــاًل تاری ــالن های کام ــنگی در س ــاعات گرس در س
زمــان تاریکــی در ایــن گونــه ســالن ها را به راحتــی می تــوان از طریــق تایمــر و خامــوش 
ــق  ــب منطب ــاعات ش ــژه در س ــا به وی ــتراحت جوجه ه ــرد. اس ــم ک ــا تنظی ــردن المپ ه ک

ــت.  ــز هس ــا نی ــایش آنه ــن آس ــی در تأمی ــل مهم ــا و عام ــرت مرغ ه ــر فط ب

6- سویه جوجه و برنامه خاموشی 
ســویه های مختلــف جوجــه گوشــتی دارای ســاختار ژنتیکــی متفاوتــی هســتند 
ــان  ــران نش ــرغ داران ای ــه م ــت. تجرب ــاوت اس ــیت متف ــر آس ــا در براب ــیت آنه و حساس
ــتر  ــیت بیش ــه آس ــویه کاب ب ــیت س ــز حساس ــه و نی ــد اولی ــوع رش ــه در مجم ــد ک می ده
از ســویه راس می باشــد. هــر شــرکت بــرای مقابلــه بــا آســیت و تأمیــن شــرایط 
مناســب دوره رشــد، برنامــه خاموشــی روزانــه خاصــی ارائــه می دهــد. مــرغ داران بایــد 
برنامه هــای تغذیــه و خاموشــی را بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی محــل مــرغ داری، ســویه 
جوجــه  و بــا تبعیــت از کاتالــوگ و بــا رعایــت نــکات مدیریتــی مطرح شــده بــه کار ببرنــد.
ــی و  ــان نورده ــدت زم ــل م ــی، دو عام ــزار مدیریت ــک اب ــوان ی ــی به عن ــه خاموش برنام
ــه اول  ــویه کاب در هفت ــوگ س ــه کاتال ــاس توصی ــر اس ــد. ب ــرل می کن ــور را کنت ــدت ن ش
به منظــور فعالیــت مناســب جوجه هــا و شناســایی ظــروف دان و آب و عــادت بــا ســالن 
و خــوردن خــوراک، شــدت نــور 25 لوکــس )2/3 فوت کنــدل( اعمــال می شــود. در 
شــروع برنامــه محدودیــت نــوری،  شــدت نــور بــه 5 تــا 10 لوکــس )0/5 تــا 1 فوت کنــدل( 
کاهــش می یابــد و مجــددًا در روزهــای قبــل از کشــتار دوبــاره بــه 10 تــا 20 لوکــس )1 تــا 

2 فوت کنــدل افزایــش می یابــد. 
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ــا و  ــرای تراکم ه ــتاندارد را ب ــی اس ــه خاموش ــه برنام ــه گزین ــویه کاب س ــوگ س کاتال
ــر از 14  ــم کمت ــرایط تراک ــال در ش ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــه ک ــف عرض ــتار مختل وزن کش
جوجــه در متــر مربــع، افزایــش وزن متوســط 60 گــرم در روز و وزن کشــتار 3 کیلوگــرم، 
کاتالــوگ کاب توصیــه می کنــد کــه در روز اول بــدون خاموشــی باشــد و از روز دوم یــک 
ــند.  ــرم برس ــه وزن 160 گ ــا ب ــه جوجه ه ــی ک ــا زمان ــود ت ــال ش ــی اعم ــاعت خاموش س
آنــگاه خاموشــی 12 ســاعته )یــک بــار در روز( اعمــال می شــود و از آن زمــان تــا انتهــای 
ــک  ــه ی ــتار ب ــل از کش ــد و در روز قب ــش می یاب ــه کاه ــی روزان ــج خاموش ــه تدری دوره ب
ــا در  ــت و جوجه ه ــاال اس ــع ب ــر مرب ــر مت ــه در ه ــداد جوج ــی تع ــد. وقت ــاعت می رس س
ــیدن  ــد از رس ــین، بع ــون روش پیش ــی همچ ــوند، خاموش ــتار می ش ــری کش وزن کمت
ــود و 5 روز  ــاز می ش ــاعت در روز آغ ــزان 6 س ــه می ــی ب ــرم ول ــه 160 گ ــا ب وزن جوجه ه

ــد )21(.  ــش می یاب ــاعت کاه ــک س ــر روز ی ــای دوره، ه ــه انته ــده ب مان
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خالصه مطالب  
1- علــت اصلــی توســعه آســیت در جوجه هــای گوشــتی، ســرعت رشــد و متابولیســم 

بــاالی جوجه هــا و کمبــود اکســیژن در آنهــا اســت.
2- کمبــود اکســیژن موجــب فشــار مزمــن بــر شــش ها، قلــب و کبــد جوجــه می شــود. این 

ســه انــدام ضعیــف و درگیــر شــده و عالئــم ایــن عارضــه در ایــن اندام هــا دیده می شــود.
3- مهم تریــن عالمــت آســیت، پرخونــی ســه انــدام شــش، قلــب و کبــد، بزرگ شــدگی 

بطــن راســت قلــب و در نهایــت آب آوردگی شــکم اســت. 
4-  مهمترین روش های مقابله:

• حفظ دمای مناسب سالن به ویژه در اوایل دوره پرورش )مادران مصنوعی(
ــه و  ــق تهوی ــد از طری ــه دوره رش ــالن در ادام ــوای س ــب ه ــت مناس ــظ کیفی • حف

ــیژن ــی اکس ــاک و ورود کاف ــار و آمونی ــرد و غب ــذف گ ح
•  استفاده از جیره های آردی در سه هفته اول

•  در صــورت مصــرف جیــره پلــت، اســتفاده از برنامه هــای محدودیــت غذایــی بــه 
روش کیفــی و کمــی

- محدودیــت کیفــی از طریــق کاهــش ســطح انــرژی و مــواد مغــذی جیــره صــورت 

می گیــرد.
- محدودیــت کمــی از طریــق برنامه هــای خاموشــی و بــر اســاس توصیــه کاتالــوگ و 

بــا رعایــت شــرایط محلــی )ارتفــاع، دمــا( و ســویه جوجــه اعمــال می شــود.
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