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  :چكيده 

گردد كه عمدتا در ارتباط با معاينه دستي ستون فقرات و  شرايط يا موقعيت بدن مرغهاي تخم گذار در چهار مقوله دسته بند يمي
آنها با استفاده از مصرف بيش از حد نپوتاربيتون كشته شده و سپس از لحاظ چربي ، ماهيچه و استخوان . ماهيچه هاي سينه است 

ي نظير وزن بدن ، چربي ، وزن در درجه بندي اين گنه آزمايشات به پارامترهاي خاص. قرار مي گيرند ) تشريح(مورد كالبد شكافي 
پرندگاني با درجه بندي موقعيتي پايين تر ، توسعه كمتر ماهيچه ها يقفسه سينه را از خود . توجه خاصي نشان مي دهند ... ماهيچه و 

د استفاده اين شيوه درجه بندي موقعيت بدن به عنوان يك روش دروني موثر در ارزيابي ذخاير بدن پرندگان مور. نمايان مي سازنند
  .قرار مي گيرد

  جوجه ، درجه بندي شرايط بدن ، ساختار بدن ، چاقي ، سستي يا الغري: واژگان كليدي 

  :مقدمه

 ۱۹۴۶jull  ،Frischknecht(شيوه هاي درجه بندي شرايط بدن عمدتا در ارتباط با اسب ها ، گاوها ، گوسفند و جوجه هاست 
،۱۹۸۵ Henneke ،۱۹۸۶ orr ،۱۹۸۹Edmonson( شرايط تغذيه و وضعيت سالمت اين شيوه ها جهت ارزيابي الگوها از ،

اين شيوه در منترل بررسي هاي بهداشتي جانوران و تثبيت شيوه هاي غذايي نقش بسزايي را ايفا مي كند . حيوانات استفاده مي كنند
بر اين اساس اقدام به معاينه قفسه سينه و  .اين مقاله به توصيف سيستم درجه بندب شرايط بدن براي مرغهاي تخمي پرداخته است. 

نمونه اثر متكي كه مربوط به سياه خروس و قرقاول بود عمدتا به .ستون فقرات د رگونه هاي سفيد و قهوه اي پرندگان مي نمايند
مي پردازد  از اين رو به عنوان يك شاخص موثر به فراهم سازي پروتئين براي تخم مرغ. رشد ماهيچه قفسه سينه تمركز داشت 

در مقاله فعلي شرايط بدن به لحاظ ماهيچه اي وزن چربي بدقت مورد تشريح و ارزيابي قرار گرفته ) ، ريلنود ۱۹۹۷آنترپي ماهيچه، (
 .شده است

  


