
 

 

 مروری بر ناهنجاری های اسکلتی در طیور

 مدیریت و تغذیه مرغ های مادر و انکوباسیون م :بخش پنج

 

شده اما اثرات انکوباسیون بر رشد استخوان و  اثباتمرغ های مادر بر نتاج تغذیه و مدیریت بطور کلی، اثرات 

ری اهمیت بیشتکشتار سن  یتاندونها، وقوع ناهنجاری های پا، مشکالت حرکتی و مقاومت استخوان در نزدیک

 دارد.

 سن مرغ مادر، مدت زمان ذخیره و میزان حرارت دهی تخم مرغ:

 وزنوزن بدن بدون زرده، های جوان،  در مقایسه با مرغ مسندر مرغ های که  هنشان دادمطالعات نتایج 

مرغ های گوشتی حاصل از مرغ های مادر در اما  استباالتر درشت نی  استخوان تقارن نسبیاستخوان ران و 

درصد( سن  87در مقابل  65)کمتر بودناهنجاری والگوس  وقوعمیزان  ،مسنجوان در مقایسه با مرغ های 

رشد استخوان و  ،در دوره انکوباسیون میزان حرارت دهی تخم مرغمرغ مادر، مدت زمان نگهداری تخم مرغ و 

 د.هدمی میزان وقوع مشکالت پا در مرغ های گوشتی را تحت تأثیر قرار 

 :بر بروز مشکالت پا آنهای گوشتی و اثرات در مرغاختالالت متابولیک : محدودیت های رشد 

 است همراهنرخ رشد اولیه سریع در طیور بخصوص در مرغ های گوشتی معموالً با بروز بیماریهای متابولیکی 

عوامل عفونی، مشکالت پا اغلب نتیجه رشد اولیه سریع است و بنابراین می تواند با بیماری های  فارغ از

 متابولیک ارتباط داشته باشد.

 2رشد و معدنی شدن در  میزان بسیار کمی معدنی شده استدر زمان هچ، استخوان های مرغ گوشتی به 

 هفته اول زندگی بیشترین سرعت را دارد. به جز کلسیم، جنین دسترسی محدودی به مواد معدنی دارد. 

می گذارد می توان با اعمال تغییرات در جیره و  را ریثتأ یناز آنجا که این اختالالت بر طیور پرتولید بیشتر

 و و کاهش نرخ تولید )رشد و تولید تخم مرغ( تا حدود زیادی از بروز آنها جلوگیری نمود.مدیریت یا هر د

اختالالت متابولیکی که دارای بیشترین اهمیت اقتصادی در تولید مرغ های گوشتی می باشند عبارتند از: 

   ناهنجاری های اسکلتی، آسیت و سندرم مرگ ناگهانی.

 

مهشید ابراهیم نژاد -عباس صانعی   

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

ی می عروق –آسیت و سندرم مرگ ناگهانی هر دو بیماری های متابولیکی همراه با نارسایی در سیستم قلبی 

 . پرداخته خواهد شدبه ناهنجاری های متابولیکی دستگاه اسکلتی  جاباشند. در این 

 ناهنجاری های اسکلتی مرتبط با بیماری های متابولیک:

بیماری  سیاری ازب ،امروزی از دالیل اولیه وقوع اختالالت اسکلتی می باشدرشد اولیه سریع سویه های گوشتی 

به آنها اشاره شد می تواند ناشی از اختالالت متابولیک باشد. لنگش شدید را می توان  پیش از این هایی که

والنی ن طبصورت ناتوانی در راه رفتن، مشکل در ایستادن، لنگیدن بهنگام راه رفتن، چمباتمه زدن و قوز کرد

 توصیف نمود که بیشتر در پرندگان سنگین وزن مشاهده می شود.

بافت شناسی )بدشکلی، ضربه، عفونت( می توان وقوع لنگش را با اعمال برنامه  دالیل صورت عدم وجوددر 

هفته اول زندگی نرخ رشد آهسته دارند تا حدود زیادی کاهش داد بنابراین یکی  2های مدیریتی که در طی 

 های متابولیک همراه با رشد سریع اولیه می باشد.یوامل وقوع لنگش بیماراز ع

پاهای پیچ خورده یا بد شکلی زاویه دار استخوان احتماالً شایع ترین مشکل اسکلتی در میان مرغ های گوشتی 

مراه ه است که به نظر نمی رسد همراه با کمبود های تغذیه ای باشد. بد شکلی های زاویه دار استخوان بیشتر

 .دوره رشد استبا رشد سریع و مرتبط با محدودیت ها در زمان تغییر وضع استخوان ها طی 

کاهش رشد طی هفته اول و دوم زندگی و همچنین افزایش دوره های تاریکی موجب کاهش وقوع بدشکلی 

 های زاویه ای استخوان می شود. 

دهد. این کمبود یا عدم تعادل ممکن است در اثر  ریکتز اغلب در اثر کمبود یا عدم تعادل تغذیه ای روی می

کلسیم، فسفر یا هر دو هنگام  قابلیت دسترسیخطای میکس کردن، برآورد غیر دقیق اجزای مغذی جیره، 

در پرمیکس های ویتامینه روی دهد.  Dفرموالسیون جیره ها و کمبودهای ویتامینه بخصوص فعالیت ویتامین 

همچنین ممکن است در نتیجه بیماری های مزمن گوارشی که موجب اختالل در جذب می شوند )سندرم 

سیدیوز و غیره( ایجاد شود. از آنجا که وقوع ریکتز با بیماری های متابولیکی مرتبط است به کسوء جذب، کو

ه برای کبوجود آید اما می تواند در اثر تغییرات مدیریتی  فراوانی سایر مشکالت اسکلتی مشاهده نمی شود

کاهش رشد مصرف خوراک را بدون تنظیم غلظت مواد مغذی که برای رشد اسکلتی مورد نیاز هستند کاهش 

  می دهند.

با  3Dپرنده ارتباط دارد. افزودن ویتامین  Dدیسکوندروپالزی ساق پا به میزان زیادی با وضعیت ویتامین 

بلوغ کوندروسیت ها عالئم کلینیکی این بیماری را کاهش می دهد. غلظت و نسبت کلسیم و فسفر تحریک 

 مؤثر است.  TDدرجیره نیز بر تمایز کوندروسیت ها و بنابراین در وقوع و شدت 

باز باشد. عدم تعادل الکترولیتی با وقوع  –اثر فسفر می تواند تا حدودی مربوط به نقش آن در تعادل اسید 

TD  .بیشترین نقش را در این میان دارد و احتماالً اثر مستقلی بر  کلرارتباط داردTD  اعمال می کند. گزارش



 

 

می باشد. به نظر می  TDشده که رشد سریع می تواند عامل اسیدوز متابولیک باشد که در نهایت عامل وقوع 

 باشد و در ارتباط با کمبودهای رسد دیسکوندوپالزی ساق پا بیشتر در پرندگان سریع الرشد شیوع داشته

موقتی طی مرحله رشد سریع استخوان های بلند بخصوص درشت نی باشد چون درشت نی پروکسیمال محل 

سریعترین رشد در میان صفحات رشد می باشد، رهیافت هایی که برای کاهش بیماری های متابولیک استفاده 

بنابراین رشد را محدود می کنند ، ممکن است منجر  می شوند از جمله برنامه های نوری که مصرف خوراک و

 به کمبودهای موقتی شوند مگر اینکه بطور صحیح استفاده شوند.

یکی از ناهنجاریهای اسکلتی است که در مرغ های گوشتی سریع الرشد  kinky backاسپوندیلولیستزیس یا 

اری مقاومت پایین لیگامنت، چسبندگی و و عمدتاً در ماده ها مشاهده می شود. عامل اصلی ایجاد این ناهنج

اتصال ضعیف لیگامنت همراه با وزن سنگین سینه یا هر دو می باشد. میزان وقوع این بیماری پایین است و 

 به شدت تحت تأثیر ژنتیک قرار دارد اما کمبود تغذیه ای همراه با آن مشاهده نشده است.

 رشد اسکلتی و قابلیت دسترسی مواد معدنی:

هفته اول  2سریعترین رشد دستگاه اسکلتی هم از لحاظ طول و عرض استخوان و هم رسوب مواد معدنی طی 

زندگی روی می دهد. در زمان هچ، معدنی شدن اسکلت ضعیف است. این بدان معنی است که نسبت باالیی 

نی شدن استخوان از مواد معدنی مصرف شده و قابل استفاده طی چند روز اول پس از هچ برای رشد و معد

مورد نیاز می باشند. مصرف پایین این مواد مغذی طی این دوره ها موجب اختالل در دسترسی به مواد مغذی 

 حیاتی برای رشد اسکلتی می گردد.

برنامه های نوری که مصرف خوراک و بنابراین رشد را بدون تغییر در غلظت مواد مغذی جیره کاهش می 

 نقش دارند. دهند در بروز این اختالالت

 :یجنیندر دوران میزان مواد معدنی 

در سالهای اخیر تحقیقات چندانی بر روی اثر تغذیه مادری بر غلظت مواد معدنی تخم مرغ صورت نگرفته و 

عمده آزمایشات به شکل شیمیایی مواد معدنی و سهولت تحرک و استفاده توسط جنین پرداخته اند. مهم 

نین مواد معدنی محدودی برای رشد استخوان دارد و اینکه این منابع برای است به یاد داشته باشیم که ج

 سایر اعمال رشد و نمو جنین نیز مورد نیاز هستند. بخش اعظم مواد معدنی تخم مرغ در زرده قرار دارد. 

ه ددر مورد کلسیم و تا اندازه ای منیزیوم بخش بیشتر ذخایر توسط پوسته تخم مرغ تأمین می شود. برآورد ش

درصد منیزیم که توسط جنین استفاده می شود از پوسته می آید.  29-09درصد کلسیم و  89-09که 

بیشترین مشکل در اثر کمبود ذخایر فسفر روی می دهد، با توجه به اینکه پوسته حاوی حداقل فسفر است 

شود.  در زرده یافت می بنابراین فسفر قابل استفاده برای کلیه اعمال شامل معدنی شدن استخوان بطور اولیه

مقداری از این فسفر در باقی مانده زرده در زمان هچ ابقا می شود و نقش مهمی در سنتز فسفولیپیدها ایفا 



 

 

می کند، بخش نسبتاً زیادی از این فسفر باقی مانده برای رشد و معدنی شدن استخوان قابل استفاده نمی 

سفر و منیزیم در زرده کاهش می یابد در حالیکه غلظت انکوباسیون غلظت های ف مرحله باشد. با پیشرفت

 های کلسیم در زرده همچنانکه کلسیم در پوسته ذخیره می شود، افزایش می یابد.

 :دو هفته اول پس از هچ )خروج از تخم( طیرشد اسکلتی 

ر سکلت ددر مطالعات بسیاری اندازه فیزیکی )طول، عرض، وزن( و محتوای کلسیم و فسفر اجزای خاصی از ا

سنین مختلف گزارش شده است. اثر سایر مواد معدنی از جمله روی و مس بر رشد استخوان و مقاومت استخوان 

 41اثبات شده است. اطالعاتی در مورد مقادیر قطعی مواد معدنی کم مصرف در هر جزء اسکلتی طیور طی 

 روز اول پس از هچ وجود ندارد. 

خروج از تخم غلظت بیشتر کلسیم نسبت به غلظت زرده در آغاز انکوباسیون  چنانچه قبالً شرح داده شد در زمان

بنابراین کلیه نیازهای فسفر برای رشد سریع و معدنی شدن  صادق نیستمی باشد اما این در مورد فسفر 

استخوان باید توسط جیره تأمین شود. بیشترین قابلیت دسترسی مواد معدنی جیره عموماً در پرندگان مسن 

معموالً طی هفته سوم زندگی، که محاسبه مقادیر مواد معدنی قابل استفاده برای جوجه های تازه از تخم تر 

 درآمده را دشوار می سازد.

بعنوان یک متخصص تغذیه هنگام فرموله کردن جیره هایی که در برنامه های طراحی شده برای محدود کردن 

ی برای کاهش رشد و بنابراین، کاهش وقوع بیماری مصرف خوراک در روزهای اول زندگی جوجه های گوشت

 "آیا باید غلظت مواد معدنی این جیره ها را افزایش دهیم ؟ "های متابولیک، استفاده خواهد شد باید بدانیم 

 در اغلب موارد جیره های آغازین بهنگام محدودیت مصرف خوراک تغییر نمی کنند. هدف این برنامه ها کاهش

د. به نمونباید با ایجاد کمبودهای حاشیه ای مواد معدنی رشد کل اجزای بدن را محدود  رشد است اما سرعت

نظر می رسد که در شرایط رشد طبیعی، رشد اسکلتی با افزایش وزن بدن حفظ نمی شود. محدود کردن/ 

فزایش اکاهش رشد بر اساس تغییر در نسبت انرژی به پروتئین باید بصورت کاملتر بررسی شود. همچنین 

غلظت های مواد معدنی، استفاده از منابع مواد معدنی با قابلیت دسترسی باال در جیره های پیش آغازین یا 

هر دو، می تواند بدون خطر کمبود مواد معدنی هنگامیکه احتیاجات باال است موجب رشد مطلوب اسکلت 

 شود.


