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 چكيده

بومی، آمیختته بتومی    ×های آرین، بومی آذربایجان غربی، آمیختة آرین  م ایمنی جوجههد  از این معالعه مقایسة عملکرد سیست

پرنتده ستویه راس پترور  داده     100پرنده تولید و به همراه  298 با انجا  تلقیح مانوعی تعدادبود.  308آرین و سویة راس  ×

لکترد سیستتم ایمنتی و بر تی پارامترهتای  تونی       ها برای مقایسة عم درصد پرنده 20تا  15طور تاادفی تعداد  شدند. ساس، به

هتای پالستما و    های ایمنی همورال، ایمنی سلولی، ایمنی ذاتی، غلظت پتروتئین  شده شامل پاسا های معالعه صفتانتخاب شدند. 

اهده شتد.  های لنفاوی بود. بیشترین عیار پادتن کل در سویة آرین و کمترین عیار پادتن کتل در ستویة راس مشت    وزن نسبی اندا 

هتای ایمنتی    شده از نظر ایمنی سلولی مالحظه نشد. پرندگان آمیخته نیز از نظر پاسا های معالعه ها و سویه تفاوتی در میان جنس

همورال و ایمنی سلولی تفاو  معناداری با سویة تجتاری راس نداشتتند. بتین درصتد هماتوکریتت  تون پرنتدگان آمیختته بتا          

طتور   های دیگر بته   ناداری مالحظه نشد. درصد آلبومین پالسما در پرندگان آمیخته نسبت به سویههای تجاری نیز تفاو  مع سویه

(، ولی بتا  p > 05/0معناداری بیشتر بود. فعالیت الیزوزایم پرندگان آمیخته اگرچه نسبت به سویة آرین بعور معناداری کمتر بود )

فاوی پرندگان آمیخته حدواسط وزن نسبی در پرندگان پرتولیتد آریتن و   های لن سویة راس تفاو  معناداری نشان نداد. وزن اندا 

بومی بود. نتاین معالعة حاضر نشان داد کته عملکترد سیستتم ایمنتی در پرنتدگان آمیختته مناست  و در بر تی متوارد از ستایر           

مقتاو  بتا سترعت رشتد مناست        هتای  های موجود در ایجاد پرنتده  توان از سویه های معالعه شده نیز بهتر بود. بنابراین می سویه

 استفاده کرد.

 .گری، ایمنی ذاتی، پاسا ایمنی، سویه تجاری آرین، مرغ بومی آمیخته ها: واژه كلید

 Email: rasoult@modares.ac.ir سئول م نویسنده *
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 مقدمه

ت غذایی، ایمنی امروزه در بسیاری از کشورها عالوه بر امنیّ

و طیور  یافته است. در بخش دا  ای غذایی نیز اهمیت ویژه

اغلتت  کشتتورها تولیتتد   یکتتی از مهمتتترین اهتتدا   نیتتز

است که عاری از ترکیبا   حیوانی أمحاوال  غذایی با منش

ها  آنتی بیوتیک. [2]باشند  ها بیوتیکغیرطبیعی، بخاوص آنتی

. شوند معموالً به مقدار اندک به  وراک دا  و طیور اضافه می

 دهنتدگان  به این رو  برای پرور ها  بیوتیک استفاده از آنتی

همراه دارد. به همین دلیتل و بتا توجته بته      فواید اقتاادی به

در کشور ایران، طیف وستیعی   ها بیوتیک قیمت نسبتاً کم آنتی

در  دهنتدگان  طور غیرقانونی توسط پرور  هاز این ترکیبا  ب

شوند. هر چنتد دستتیابی بته     می وراک دا  و طیور مار  

محاتتوالتی کتته کتتامالً در شتترایط طبیعتتی و بتته دور از     

 پتذیر  شوند به سادگی امکان مییرطبیعی تولید غ های افزودنی

توانتد   متی   بیوتیتک  نیست، اما تولید محاوال  عاری از آنتی

 گا  مؤثری در ارتقای سالمت جامعه باشد.

عنتتتوان جتتتایگزین  بتتتهترکیبتتتا  متعتتتددی امتتتروزه 

کته همگتی    انتد  معرفتی شتده  در صتنعت   هتا  بیوتیتک  آنتی

در  متؤثر  های  . اما یکی از رو[11] دارند هایی محدودیت

از نظر ، انتخاب و پرور  حیواناتی است که این  اوص

انتختاب   زا مقتاو  باشتند.   ژنتیکی نسبت به عوامل بیمتاری 

)گتزینش   گتری  )گزینش بین افراد یک جمعیت( و آمیختته 

بشتمار  ( دو ابزار مهم در اصتالح نتژاد   ها بین جمعیتافراد 

الً زمتان  افراد یک جمعیت معمتو در میان . انتخاب روند می

دلیل امکان وجود همبستگی منفتی   به. همچنین [5] استبر 

صفا ، انتخاب برای یک صفت ممکن استت  از بین بر ی 

. [16] موجتت  تتتأثیر نتتامعلوب بتتر ستتایر صتتفا  شتتود  

ا یر توسط بر تی   های  اوص در سال هکه ب گری آمیخته

بته آن توجته   بزرگ اصالح نژاد طیتور مجتدداً    های شرکت

مناست  بترای استتفاده از     هتای  رو از  ، یکتی شده استت 

 گتری  . در آمیختهاستمختلف  های بالقوة سویه های توانایی

مناست   بومی و پرتولید توجه اصتلی بتر تولیتد     های سویه

، اما بهبود در عملکترد  استپرندگانی در شرایط فضای باز 

در سیستم ایمنی پرندگان آمیخته نیز حاصتل  واهتد شتد.    

هتای تجتاری و پرتولیتد امکتان      ستویه ایران به دلیل وجود 

های جدید وجود دارد. با وجود  گری و معرفی سویه آمیخته

های آمیخته معرفی شده  این باید مقایسة صحیحی بین سویه

هتتای تجتتاری پرتولیتتد و بتتومی بتترای تمتتامی     و ستتویه

 اوصیا  عملکتردی پرنتدگان ازجملته صتفا  رشتد،      

ایمنتتی و  پارامترهتتای بیوشتتیمیایی  تتون، تولیتتد ماتتل،   

 اوصتتیا  الشتته صتتور  گیتترد. همچنتتین بتتا معالعتتة  

های آمیخته و مقایسة آنها با پرندگان بومی و پرتولیتد   سویه

امکان شناستایی پایتة والتدی مناست  بترای تولیتد چنتین        

ای  همین منظور پرندگان آمیختته  آید. به پرندگانی بوجود می

بتی در  غر از تالقی والدین پرتولید آرین و بومی آذربایجتان 

گتتروه علتتو  دامتتی دانشتتگاه تربیتتت متتدرس تولیتتد و     

 [. 6 اوصیا  عملکردی آنها با یکدیگر مقایسه شد]

 گتتری آمیختتته مبنتتی بتتر در کشتتور ای تتتاکنون معالعتته

مقایستة  و  منظور بررسی آرین به بومی و پرتولید های سویه

در شترایط متدیریتی و    هتا  عملکرد سیستتم ایمنتی بتین آن   

از انجتا   نگرفتته استت. هتد     صتور   پرور  یکستان  

پرنتدگان  عملکرد سیستم ایمنتی در   پژوهش حاضر مقایسة

های حاصتل   آمیختهغربی با  آذربایجان آرین و بومی ال  

آریتن( و ستویة گوشتتی    × بومی و بومی × )آرین ها  از آن

  بود. 308راس 

 

 ها مواد و روش

 26منظور انجا  معالعة حاضر، پترور  پرنتدگان والتد )    به

 تروس   39مترغ و   40 روس ستویة آریتن و    23غ و مر

تا زمستتان   1391سویة بومی آذربایجان غربی( از بهار سال 

بتا   آرین و بتومی های  ال   و پرور  جوجه 1391سال 

× )آریتن  های حاصل از تالقی والدین آرین و بومی  آمیخته
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در  308 آریتتن( و ستتویة گوشتتتی راس × بتتومی و بتتومی 

اه تحقیقاتی پرور  طیور دانشکدة در ایستگ 1391زمستان 

کشاورزی دانشگاه تربیتت متدرس انجتا  شتد. ستن تمتامی       

در معالعة حاضر یکسان  های آرین، بومی و راس سویه والدین

در مزرعتة  والتدین آریتن و بتومی     ،جتز ستویة راس   هببود و 

دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس پرور  داده شدند. 

ها( از والدین آرین و بتومی، بتا   1F) برای تولید نتاج نسل اول

مترغ بته هتر  تروس، از رو  تلقتیح       سه تا پنن ا تااص

مانوعی استفاده شد. برای این کار، ابتدا استار  هتر  تروس    

چرب رقیتق شتد.    با شیر کمیک به پنن  استحاال و به نسبت

طور هفتگتی انجتا     هماه و ب دو عمل تلقیح مانوعی به مد 

 هتای  مترغ  روز تختم  75عی، به مد  شد. پس از تلقیح مانو

 کشتی  و در سه نوبت در دستتگاه جوجته   آوری جمع دار نعفه

جوجة آرین  37قرار داده شدند. با انجا  تلقیح مانوعی تعداد 

× جوجة آمیختة آریتن   95جوجة بومی  ال ،  131 ال ، 

× جوجة آمیختتة بتومی    35بومی )پدر آرین و مادر بومی( و 

 100در آریتن( تولیتد شتدند. همچنتین     آرین )پدر بومی و ما

جوجة یک روزة راس از مادرانی که هم ستن پرنتدگان والتد    

در  ها آرین و بومی بودند نیز  ریداری و به همراه سایر جوجه

 با شرایط مشابه پرور  داده شدند. یسالن
 

 تركیب جیره در مراحل مختلف پرورش .1جدول 

 پایانی )%( رشد )%( آغازین )%( اجزا

 79/65 14/57 6/54 ر ذ

 12/27 55/35 00/38 (پروتئین47)% سویاکنجاله 

 3/3 93/2 56/2 گیاهی روغن

 20/1 85/1 98/1 دی کلسیم فسفا 

 45/1 15/1 35/1 صد 

 30/0 30/0 32/0 نمک

 12/0 30/0 31/0 متیونین-ال-دی

 12/0 18/0 29/0 هیدورکلراید-الیزین-ال

 25/0 25/0 25/0 *مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 25/0 **مکمل معدنی

 10/0 10/0 1/0 جو  شیرین

 3110 2980 2920 )کیلوکالری در کیلوگر ( انرژی قابل متابولیسم

 )%(پروتئین  ا  

 کلسیم )%(

 فسفر قابل دسترس )%(

 لیزین قابل هضم )%(

 متیونین قابل هضم )%(

4/23 

06/1 

55/0 

11/1 

61/0 

44/22 

95/0 

52/0 

05/1 

59/0 

11/19 

90/0 

38/0 

85/0 

38/0 
 200 و 1، 50، 2، 3، 50، 1250، 150ترتیت  بته مقتدار     بته ، استید فولیتک و بیتوتین    12B ،6B، منادیون، A ،3D ،E های مکمل ویتامینه حاوی ویتامین *

 جیره.گر  در کیلوگر   میلی
 جیره.گر  در کیلوگر   یک میلی و 80، 10، 80ترتی  به مقدار  بهمکمل مواد معدنی حاوی سولفا  آهن، سولفا  مس، سولفا  روی و یدید پتاسیم **
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ها پس از ثبت رکورد به سالن پرور  منتقتل و   جوجه

هتایی بتا    در آشتیانه  ای قععه 20های  در گروه ،تا پایان دوره

در روی بستتر  بتر   وری سیفونی،   وری ناودانی و آب دان

دمتای   پترور  داده شتدند.  سالنی با سیستم تهویه تتونلی  

گتراد بتوده و    درجتة ستانتی   26سالن در هفتة اول پرور  

گراد از دمای سالن کاستته   ازای هر هفته سه درجة سانتی به

گراد رسید. رطوبت ستالن در   درجة سانتی 18شد تا دما به 

درصد رسید.  60درصد بود و تا هفتة آ ر به  65هفتة اول 

زاد صتور  آ  توسط پرندگان بته دسترسی به  وراک و آب 

ستاعت و بتا شتد      24نوری نیز به صتور    برنامةبود و 

ها در پایان دوره،  تراکم جوجهلوکس اعمال شد.  25نوری 

دلیتل اینکته اطالعتا      مربتع بتود. بته    قععه در هر متتر  10

آمیخته وجود  ةبومی و دو سوییة معتبری برای سو ای تغذیه

استفاده در ایتن آزمتایش براستاس    مورد های  نداشت، جیره

. [8] های گوشتی تنظیم شدند ای جوجه های تغذیه نیازمندی

ارائته   1های استفاده شده در جتدول   ترکی  و نسبت جیره

 شده است.

در مد  اجرای آزمایش هیچ نوع واکسنی به پرنتدگان  

 ورانتتده و یتتا تزریتتق نشتتد و در جیتترة پرنتتدگان نیتتز از  

شده  از بین پرندگان پرور  داده. بیوتیک استفاده نشد آنتی

هشت جوجة آرین )چهار جوجة نر و چهار جوجتة   تعداد

جوجتة متاده(،    10جوجة نر و  17جوجة بومی ) 27ماده(، 

 13)هفتت جوجتة نتر و     بتومی × آرین جوجة آمیخته  20

)پتنن   آریتن × بتومی  جوجة ماده(، هشت جوجتة آمیختته   

جوجتة   7جوجة راس ) 15جوجة نر و سه جوجة ماده( و 

طتتور تاتتادفی بتترای بررستتی   هبتت جوجتتة متتاده( 8نتتر و 

ایمنی ، ایمنی همورال، ایمنی سلولی های پاساهماتوکریت، 

 20تا  15های پالسما استفاده شدند )حدود  و پروتئینذاتی 

لنفاوی  های اندا  وزن نسبی همچنین پس از کشتاردرصد(. 

 ثبت شد.نیز 

پرنتدگان بتا    یپرور  از ورید بال تمام ة ششمدر هفت

، EDTAآغشته به متادة ضتد انعقتاد     های استفاده از سرنگ

 ون گرفته شد و روی یا به آزمایشگاه  لیتر دو میلی مقدار

شتتدن در  هتتای  تتون پتتیش از ریختتته نمونتتهمنتقتتل شتتد. 

مایکروتیوب در دا ل سرنگ به آرامی چند مرتبه سر و تته  

هتا در   شدند تا نمونة  ون کامالً همگن شود. ساس نمونته 

یتتتری ریختتته شتتده و بالفاصتتله  ل میلتتی 5/1متتایکروتیوب 

هتای متویین مخاتوص     مقداری از هر نمونه  ون در لوله

ها به مد  پتنن دقیقته در    هماتوکریت قرار داده شد. نمونه

 Hetich, mikroدستگاه سانتریفوژ مخاوص هماتوکریت )

200r, Germany دور در دقیقه قرار داده  12000( با سرعت

ونته بتا استتفاده از    شدند. ساس درصد هماتوکریت هتر نم 

 کش مخاوص هماتوکریت مشخ  شد.  ط

( SRBCبرای تهیة سوساانسیون گلبول قرمز گوستفند ) 

ابتدا از یک گوسفند بالغ با استفاده از سرنگ آغشته به ماده 

عمتل آمتد. ستاس نمونتة      گیری به  ون EDTAضد انعقاد 

 ون گوسفند در سته مرحلته بتا استتفاده از بتافر فستفا        

شد. در نهایت با تعیتین درصتد هماتوکریتت     شستشو داده

نمونة مزبور، به کمک بافر فسفا  سوساانسیون پنن درصد 

SRBC  .در ستنین و در مرحلتة نخستت   گوسفند تهیه شد 

از سوساانستیون  میلی لیتتر   2/0 هفتگی، مقدارچهار و پنن 

SRBC  ةدرصد در بافر فسفا  استریل، به عضله ستین پنن 

روز از دومتین   هفتت . پتس از  تزریتق شتد   هتا  تما  جوجه

هفتگی(، از ورید بال تمتامی پرنتدگان بتا     ششتزریق )سن 

نمونه  ون گرفته شتد.   EDTAاستفاده از سرنگ آغشته به 

برای تعیتین میتزان پاستا ایمنتی      ها از پالسمای این نمونه

همورال ثانویه استفاده شد. به کمک رو  هماگلوتیناسیون 

بدست آمده از پرندگان بترای  ، از پالسمای [15]میکروتیتر 

ثانویه سیستم ایمنتی همتورال علیته     های تعیین میزان پاسا

SRBC  استفاده شد. در این رو  ابتدا برای غیر فعال شدن

دقیقته در   30پالسما بته متد     های سیستم کمالمان، نمونه

 هتتای نگهتتداری شتتدند. ستتاس در چاهتتک  C56˚دمتتای 



 آنها و سوية راس های هآمیخت غربی، آذربايجان بومی ،های آرين منی سويهعملکرد سیستم اي ةقايسم

 

 1396تابستان   2شماره   19دوره 
269 

بتافر فستفا    تر متایکرولی  25 شتکل،  Uبا گودة  هایی پلت

از مایکرولیتر  25 ریخته شد. در چاهک اول هر پلت مقدار

پالسما به بافر فسفا  افزوده شد و پتس از همگتن شتدن    

بعتدی یتک    هتای  بافر فسفا  و نمونة پالسما، در چاهتک 

طوری که رقتت پالستما    هسری رقت از پالسما تهیه شد، ب

ونته  در هر چاهک دو برابر چاهک قبلی بود و برای هتر نم 

 25 ها سری رقت ایجاد شد. در نهایت به تمامی چاهک 12

و  شداضافه  SRBC یک درصد از سوساانسیونمایکرولیتر 

ستتاعت نگهتتداری در دمتتای اتتتا ، وضتتعیت   دو پتتس از

ثبتت شتد. بترای تعیتین میتزان       هتا  هماگلوتیناسیون نمونته 

طور جداگانه  بهM (IgM )( و IgY) Y های ایمونوگلوبولین

کتار   هتای  اپتواتانول استفاده شد. تمتا  قستمت  مرک -دواز 

مشابه مرحله نخست بود با این تفاو  که به جای مخلتوط  

از متایکرولیتر   25پالسما با بافر فستفا ،   های کردن نمونه

از هر نمونه مایکرولیتر  25موالر با  02/0 مرکاپتواتانول -دو

 پالسما مخلوط شد.

 نتدگان، مقتدار  برای تعیین میزان پاسا ایمنی سلولی پر

-PHA-M; Sigma Lا  )-از فایتوهماگلوتینین لیتر میلی 1/0

پتای ستمت راستت     دو و سته  ( به پردة بین انگشتان8902

از بتافر  میلتی لیتتر    1/0 پرندگان تزریق شد. همچنین مقدار

پتای  دو و سته   فسفا  استریل نیز بته پتردة بتین انگشتتان    

ساعت  24سمت چپ پرندگان تزریق شد. قبل از تزریق و 

پس از تزریق فایتوهماگلوتینین، قعتر پتردة پتای راستت و     

 24شتد.   گیتری  انتدازه  متر چپ پرندگان با دقت صد  میلی

ساعت پس از تزریق، واکنش پرندگان به فایتوهماگلوتینین 

موج  تور  در پردة پا شتد. میتزان تتور  ایجتاد شتده، از      

 ا تال  قعر پردة پای سمت راست قبتل و بعتد از تزریتق   

فایتوهماگلوتینین بدست آمد. همچنین ا تال  ایجاد شتده  

در پردة پای سمت چپ که ناشی از تزریتق بتافر فستفا     

استریل بود نیز بدست آمد. مقدار محاسبه شتده حاصتل از   

تفریق عدد مربوط به تزریق بافر فستفا  استتریل از عتدد    

مربوط به تزریق فایتوهماگلوتینین تحتت عنتوان شتا      

عنوان پاسا ایمنی سلولی پرندگان در نظر گرفتته   هبپردة پا، 

 شد.

 گیتری  هفتگی از ورید بال پرندگان  تون  شش در سن

 تون در ستانتریفیوژ بتا     های بعمل آمد. با قرار دادن نمونه

پالستمای   هدقیقت  30دور در دقیقه بته متد     700سرعت 

منظتور تعیتین فعالیتت آنتزیم      بته پرندگان استحاتال شتد.   

استتفاده شتد.    [12و3]و  کدور  ستنجی  الیزوزایم از ر

در ایتتن ستتنجش، بتتاکتری  شتتده مایکروارگانیستتم استتتفاده

 هتا  بود که از مرکز کلکسیون قارچ مایکروکوکوس لوتئوس

 صنعتی ایران تهیه شد.  های و باکتری

ستنجی بترای تعیتین فعالیتت      انجا  رو  کتدور   در

ابتتدا بتاکتری روی محتیط    ، الیزوزایم پالستمای پرنتدگان  

ستاعت   24و بته متد     C37˚کشت آگار مغذی در دمای 

کشت داده شد. ساس با استفاده از بافر فسفا ، بتاکتری از  

روی محیط کشت شستشو داده شد. ساس سوساانسیون در 

دقیقه سوساانسیون بوستیلة   15فالکون ریخته شد. به مد  

دور در دقیقته شستشتو داده    1000سانتریفیوژ و با سرعت 

نشین شتده مجتدداً    تهو باکتری  شدهی  ارج شد. مایع روی

حالت سوساانستیون درآمتد و تتا زمتان     ه در بافر فسفا  ب

در مرحلتة دو ،   نگهتداری شتد.   -C20˚استفاده در دمتای  

   mM67مقتتداری از مایکروارگانیستتم بتتا بتتافر فستتفا  )  

4/6 = pH میتتزان جتتذب سوساانستتیون  و، شتتد( مخلتتوط

بدستت   7/0و  6/0 نبتی نتانومتر   450 حاصل در طول موج

از سوساانستیون مایکروارگانیستم    لیتر یک میلیساس،  آمد.

از نمونه پالسما به آن مایکرولیتر  20و  درون کوو  ریخته

کتوو  ستریعاً    ،افزوده شد، بعد از تکان دادن بسیار آهسته

قرار ( Jenway, Genova, UK)در دستگاه اساکتروفوتومتر 

دقیقته و   پنن ذب به مد میزان جدر این مرحله،  داده شد.

 یادداشت شد.نانومتر  450 بار در طول موج ثانیه یک 30هر 

شد. استفاده  Excel افزار نر از  ها داده ،تجزیه و تحلیلبرای 
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 001/0 دقیقه بر عدد پنن قرائت شده در های میانگین جذب

نمونه مایکرولیتر  20 تقسیم شد تا میزان فعالیت آنزیم برای

نمونته   لیتر اس میزان فعالیت برای یک میلی. سمحاسبه شود

عنوان میزان فعالیت آنتزیم تجزیته و    بهمحاسبه شد و اعداد 

، یتک واحتد   سنجی در رو  کدور شدند. تحلیل آماری 

 لیتتر  کاهش کدور  یک میلتی  001/0 فعالیت آنزیم برابر با

 است.نانومتر  450 سوساانسیون در هر دقیقه در طول موج

هفتگی با استفاده از  شش پالسما در سنمقدار آلبومین 

ستبز بروموکرستول توستط یتک کیتت       ستنجی  رو  رنگ

 10 آلبومین )زیست شیمی( تعیین شد. در این رو  مقتدار 

از محلتول   لیتتر  میلتی  از نمونه پالستما بته یتک   مایکرولیتر 

 هتا  سبز بروموکرسول افزوده شد. ستاس نمونته   سنجی رنگ

گهتداری شتدند. در   ن C37˚دقیقته در دمتای    10به متد   

 توسط اساکتروفوتومتر در طول موج ها نهایت تیرگی نمونه

شتدند. پتروتئین تتا  پالستما نیتز بتا       نانومتر  وانتده   630

استفاده از رو  بیور  تعیین شد )زیست شیمی(. در ایتن  

هتای پالستما   از هر یک از نمونهمایکرولیتر  10رو  مقدار

ده شتد. پتس از   از محلتول بیتور  افتزو   لیتتر   میلی به یک

، میتزان  C37˚دقیقه در دمای  10به مد   ها نگهداری نمونه

نتتانومتر  546 جتتذب محلتتول توستتط استتاکتروفوتومتر در

پالستما بتا کتم     هتای  شد. در نهایت، کل گلوبولین  وانده

دست  هکردن غلظت آلبومین پالسما از پروتئین تا  پالسما ب

م غلظتت  آمد. نستبت آلبتومین بته گلوبتولین نیتز از تقستی      

 آلبومین بر غلظت گلوبولین بدست آمد.

از آنجتتایی کتته هتتد  نهتتایی معالعتتة حاضتتر معرفتتی  

عنتوان   های آمیختة مناس  برای عرضته بته بتازار بته     سویه

پرندگان گوشتی بود، به جای رسیدن به یتک ستن مشتابه،    

عنوان معیاری از وزن مناس   رسیدن به وزن دو کیلوگر  به

در نظر گرفته شد. بر همین استاس  بدن برای تما  پرندگان 

پرندگان بومی نسبت به پرندگان پرتولید در سنین بتاالتری  

به این وزن رسیدند و پرندگان آمیخته حد واسط پرنتدگان  

 پرندگان آرین و راسبومی و پرتولید قرار داشتند. بنابراین 

روزگتی و   56روزگی، پرندگان آمیخته در سن  42ر سن د

روزگتی کشتتار شتدند. پتس از      77 پرندگان بومی در سن

لنفتاوی  بتورس    های کشتار پرندگان وزن الشه و وزن اندا 

 فابرسیوس، تیموس و طحال با ترازوی دیجیتتال بتا دقتت   

لنفتاوی   های . در نهایت وزن نسبی اندا شدثبت  گر  01/0

از حاصل تقسیم وزن هر یک از آنها بر وزن الشته بدستت   

 آمد.

و توستط   GLMده از رو  بتا استتفا  حاصتل   های داده

و تحلیتل  تجزیته   1با متدل   16ویرایش  Minitab افزار نر 

ند شتد  مقایسته ز رو  تتوکی  ها با استفاده ا میانگینشد و 

[7 .] 

ijk i j ij ijky B S BS e       (1      )  

متین  iمین جتنس از   jمین مشاهده از  yijk،k،رابعهر این د

  نسل اول تلف مورد بررسی در نتاجسویه برای صفا  مخ

  میانگین جمعیت ،Bi  اثتر ،i  ستعح   پتنن  متین ستویه )در

× بتومی و بتومی   × هتای آریتن   راس، آرین، بومی، آمیخته

، BSijمین جنس )در دو سعح نتر و متاده(،   j، اثر Sjآرین(، 

 مانده است. اثر تاادفی باقی eijkاثر متقابل سویه و جنس و 

 

 نتايج و بحث

مربوط بته پاستا    های حاصل از تجزیه و تحلیل داده نتاین

 1F نستتل ثانویتتة ایمنتتی همتتورال و ایمنتتی ستتلولی نتتتاج 

هفتگتی   شتش  که در سن، و سویة راسهای مختلف  سویه

ارائه شده است. عیتار پتادتن    2 ، در جدوله استثبت شد

 هتتای در هتتیچ یتتک از ستتویه  Yکتتل و ایمونوگلوبتتولین  

 داری بتا یکتدیگر   او  معنت تفتا از نظتر آمتاری    شده بررسی

دهد که سویة آرین از  نتاین معالعة حاضر نشان مینداشتند. 

شرایط مناستبی دارد. ایتن    SRBCنظر عیار پادتن کل علیه 

در حالی است که عیار پادتن کل در سویة بومی، بر  ال  

تاور در سعح بسیار پایینی قرار داشت. باالتر بتودن عیتار   
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اشتتی از مقتتدار بستتیار زیتتاد پتتادتن کتتل در ستتویة آریتتن ن

غلظتت  در پالسمای این پرندگان بتود.   Mایمونوگلوبولین 

یتک روزه از طریتق    هتای  که در جوجته  Mایمونوگلبولین 

شتود در ستویة آریتن بعتور      متی تتأمین  مترغ  سفیدة تختم  

عیتار ایمونوگلوبتولین    بود. ها بیشتر از سایر سویه یمعنادار

M یشتتتر از ستتایر در ستتویة آریتتن بتتیش از چهتتار برابتتر ب

شده بود. در مقایسة دو سویة بومی و آرین،  پرندگان بررسی

بتودن تختم پرنتدگان     تتر  دلیل درشت بهتواند  این نتاین می

از طرفتتی، عیتتار باشتتد.  میآریتتن نستتبت بتته ستتویة بتتو  

کته در   Bهتای   بته عملکترد لنفوستایت    Mایمونوگلوبولین 

انتد بستتگی    سنین رشد در بورس فابرسیوس متمرکز شتده 

در  SRBCرستد چتالش بتا     [. بنابراین به نظتر متی  4دارد ]

 Bهتای   های آرین منجر به تحریک بیشتر لنفوستایت  جوجه

شتده باشتد. بعتد از ستویة      Mبرای تولید ایمونوگلوبتولین  

بتومی بیشتترین    ×آرین و آریتن   ×های بومی  آرین، آمیخته

 را نشان دادند.  Mعیار پادتن کل و ایمونوگلوبولین 

 

 مختلف های و ايمنی سلولی در سويه SRBCتولید شده علیه  های خطای استاندارد عیار پادتن ±میانگین حداقل مربعات  .2جدول 

* Mایمونوگلوبولین  Yایمونوگلوبولین  پادتن کل  آثار بررسی شده
FWI (mm) 

 a44/0 ±67/4 10/0 ± 39/0** 71/3± 77/0 38/8±90/0  سویة آرین

 b27/0 ±05/1 05/0 ± 33/0 03/6± 48/0 08/7± 56/0  بومی× آمیختة آرین 

 b47/0 ±96/0 08/0 ± 42/0 63/5± 82/0 58/6± 97/0  آرین× آمیختة بومی 

 b30/0 ± 55/0 05/0 ± 42/0 40/5 ± 51/0 95/5 ± 61/0  سویة بومی

 b43/0 ± 86/0 06/0 ± 43/0 69/4 ± 53/0 54/5 ± 62/0  سویة راس

 38/0 ±05/0 54/1± 23/0 25/5± 41/0 79/6± 48/0  جنس نر

 41/0 ± 05/0 72/1± 23/0 90/4± 41/0 62/6± 48/0  جنس ماده

 ab66/0±33/4 16/0± 39/0 67/3± 16/1 00/8± 36/1 نر سویة آرین

 a58/0 ±00/5 12/0 ± 40/0 75/3±01/1 75/8±19/1 ماده 

 c43/0 ± 61/0 09/0± 37/0 18/6 ± 76/0 79/6 ± 90/0 نر بومی× آمیختة آرین 

 bc33/0 ±50/1 06/0 ± 29/0 88/5± 58/0 38/7± 68/0 ماده 

 bc66/0 ±33/1 10/0 ± 34/0 50/6±16/1 83/7± 36/1 نر آرین× آمیختة بومی 

 c66/0 ± 58/0 13/0 ± 49/0 75/4 ± 17/0 33/5 ± 37/1 ماده 

 c23/0 ± 70/0 06/0 ± 39/0 90/4 ± 52/0 60/5 ± 61/0 نر سویة بومی

 c51/0 ± 40/0 10/0± 42/0 90/5 ± 90/0 30/6 ± 06/1 ماده 

 c44/0 ± 71/0 09/0 ± 41/0 00/5 ± 76/0 71/5 ± 90/0 نر سویة راس

 c47/0 ±13/1 08/0 ± 45/0 20/4± 82/0 33/5± 97/0 ماده 
* FWI (Foot Web Index ) : عنوان پاسا ایمنی سلولی بهشا   پردة پا 

 (.>P 05/0است ) معنادارمتفاو  حرو  ون با تفاو  ارقا  در هر ست **
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با ورود پادگن به بتدن، سیستتم ایمنتی همتورال فعتال      

هتا در گترد   تون     شود و طی چند روز سعح پتادتن  می

یابد تا به حداکار  تود برستد. در صتورتی کته      افزایش می

های  مجدداً، پرنده با پادگن چالش داده شود )یادآور(، پاسا

نویتته شتتدیدتر  واهنتتد بتتود و ستتعح  ایمنتتی همتتورال ثا

های تولید شده علیه پادگن پس از رسیدن بته مقتدار    پادتن

کننتد   حداکار، نسبت به پاسا ایمنی اولیه، کندتر افتت متی  

در  M[. بنتتابراین، هرچنتتد تولیتتد ایمونوگلوبتتولین 14،16]

شتده بتود، امتا     های بررسی سویة آرین، باالتر از سایر سویه

توان به درستی در  اتوص   نژادی نمیهای  دلیل تفاو  به

گیری کترد  چترا کته ممکتن استت،       این مقدار باال تامیم

هتتا و  هتتا در ستتویة آریتتن شتتدیدتر از ستتایر ستتویه  پاستتا

شده باشد و یتا منحنتی صتعود و نتزول      های بررسی آمیخته

شتده   های بررسی ها در سویة آرین با سایر سویه عیار پادتن

ممکن است در زمانی که عیار عبار  دیگر  منعبق نباشد. به

ها در سویة آرین در حتداکار  تود قترار دارد، عیتار      پادتن

ها هنوز به حتداکار نرستیده باشتد یتا      پادتن در سایر سویه

اینکه رونتد نزولتی  تود را طتی کنتد. هرچنتد، در منتابع        

 مستنداتی در این  اوص گزار  نشده است.

اول به  های ایمنی همورال در نتاج نسل بخشی از پاسا

های منتقل شده از مادر، از طریتق تختم ارتبتاط دارد     پادتن

های آرین، بومی  [. در معالعة حاضر، والدین جوجه14،16]

آریتن دارای ستن    ×بتومی و بتومی    ×های آریتن   و آمیخته

مشتابه بتتوده و در شترایط متتدیریتی یکستان پتترور  داده    

رعته  دار سویه راس نیز از یتک مز  های نعفه مرغ شدند. تخم

هتای آریتن و بتومی     سن با ستویه  مرغ مادر که پرندگان هم

رود ستن متادر، بتر     داشتند تهیه شتد. بنتابراین انتظتار متی    

عملکرد سیستم ایمنی نتاج نسل اول تأثیر نداشته باشتد. بتا   

دلیل پرور  والتدین بتومی و آریتن در یتک      وجود این به

 سیستم مدیریتی و پرندگان والد راس در سیستتم متدیریتی  

های متفتاوتی از   متفاو ، ممکن است نتاج نسل اول نسبت

ها را از والدین  ویش دریافت کرده باشند.  ایمونوگلوبولین

دلیتل وجتود نداشتتن تفتاو  معنتادار در       با  وجود این، به

های ایمنی همورال بین پرندگان بومی و ستویه راس،   پاسا

اده ها در شرایط مدیریتی متفتاوتی پترور  د   که والدین آن

رستد تتأثیر محتیط پترور  متادر بتر        شدند، بته نظتر متی   

 های ایمنی همورال معنادار نیست. پاسا

نیز بیشترین عیار تولید شده  Yدر مورد ایمونوگلوبولین 

مربوط به پرندگان آمیخته بود، هرچند از نظر آماری تفاوتی 

هتا   شده نداشت. این نتوع از پتادتن   با سایر پرندگان معالعه

ه در جریان  ون وجود دارند و از آنجتایی کته   طور عمد به

های جنین را دارند، در تأمین ایمنی جنین  توان عبور از پرده

نقش بسزایی دارند. لذا در معالعة حاضتر بتاال بتودن عیتار     

در پرنتتدگان آمیختتته، ممکتتن استتت    Yایمونوگلوبتتولین 

دهندة عملکرد مناس  سیستم ایمنی ایتن پرنتدگان در    نشان

شتده باشتد کته     نسبت به سایر پرندگان  معالعه سنین اولیه

شاید ناشی از اثر هتروزیس باشد. در پاسا ایمنتی ستلولی   

شده از نظتر آمتاری تفتاوتی دیتده      های بررسی نیز در سویه

شتده   نشد و دامنة پاسا ایمنی سلولی در پنن سویة معالعته 

 بسیار نزدیک به هم بود.

شتده،   العته های ایمنی همورال و ستلولی مع  برای پاسا

ها از نظر آماری تفاو  معناداری وجود نداشتت.   جنسبین 

درصتد و عیتار    5/2هتای نتر، عیتار پتادتن کتل       در جوجه

هتا بتود. ایتن     درصد بیشتر از متاده  Y ،1/7ایمونوگلوبولین 

 7/11هتا   های متاده  در جوجه Mعیار برای ایمونوگلوبولین 

تر بودن  یینهای نر بود. با توجه به پا درصد بیشتر از جوجه

های ماده نسبت بته نرهتا    در جوجه Yعیار ایمونوگلوبولین 

رسد برای تحریک سیستم ایمنتی   در سنین اولیه، به نظر می

زایتی   ها برای ایمنتی  ها به دزهای باالتری از واکسن در ماده

نیاز باشتد و ممکتن استت استتفاده از مقتادیر یکستانی از       

هتای پترور  رو     هتا در ستالن   ها در نرها و ماده واکسن

ها از نظر پاسا ایمنی  مناسبی نباشد. تفاو  بین نرها و ماده
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سلولی نیز بسیار ناچیز بود و از نظر آمتاری معنتادار نبتود.    

های ماده اندکی از نرها بیشتر  پاسا ایمنی سلولی در جوجه

بود که بتا مقایستة پاستا ایمنتی ستلولی در والتدین متاده        

 [.6معابقت داشت ]

 Mستتویه و جتتنس بتترای ایمونوگلوبتتولین  اثتتر متقابتتل

 های در جوجه Mمعنادار بود. بیشترین عیار ایمونوگلوبولین 

 های ، هرچند این مقدار با عیار جوجه(00/5) مادة آرین بود

متادة آمیختتة آریتن بتا بتومی و       های نر سویة آرین، جوجه

 نشتان نتداد.   ینر بومی با آرین تفاو  معنتادار  های جوجه

هتای   نیز مربوط به جوجه Mر ایمونوگلوبولین کمترین مقدا

ایمنتتی،  هتتای در متتورد بر تتی از پاستتامتتادة بتتومی بتتود. 

بخاتوص در آثتار متقابتل،  عتای استتاندارد از میتانگین       

توانتد ناشتی از    میحداقل مربعا  بیشتر بود. علت این امر 

 باشد. ها جنس تعداد کم پرندگان هر سویه در هر یک از

 هتای  هماتوکریتت و پتروتئین    تونی  نتاین پارامترهای 

 شتش  راس در ستن  هتای  و جوجه 1Fپالسمای نتاج نسل 

درصتد   میتان نشتان داده شتده استت.     3هفتگی در جدول 

از هفتگی  شش مختلف در سن های سویه ون هماتوکریت 

 وجود داشت.  یتفاو  معنادارنظر آماری 

 

( و گرم در دسی لیتركريت )%(، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین )خطای استاندارد هماتو ±میانگین حداقل مربعات  .3جدول 

 مختلف های نسبت آلبومین به گلوبولین )آلبومین:گلوبولین( در سويه

 آلبومین:گلوبولین گلوبولین آلبومین پروتئین تا  هماتوکریت  آثار بررسی شده

 ab*59/0±04/30 35/0 ±41/2 b26/0 ±59/1 a29/0 ±82/0 b37/4±26/7  سویة آرین

 ab37/0 ±83/29 22/0 ± 97/2 a16/0 ± 55/2 b17/0 ± 42/0 ab72/2 ± 62/15  بومی× آمیختة آرین 

 a63/0±00/31 37/0 ±99/2 a28/0 ±72/2 c31/0 ±27/0 ab67/4 ± 25/12  آرین× آمیختة بومی 

 b40/0 ±70/28 24/0 ±67/2 ab18/0 ±25/2 b19/0 ±42/0 a95/2 ±50/24  سویة بومی

 ab43/0 ±26/30 26/0 ±42/2 b19/0 ± 63/1 a21/0 ±80/0 b18/3 ±64/6  سویة راس

 a31/0 ±41/31 19/0 ± 81/2 14/0 ±13/2 a15/0 ±67/0 b64/2 ± 88/10  جنس نر

  جنس ماده
b31/0 ±52/28 18/0 ± 58/2 13/0 ±16/2 b14/0 ±42/0 a43/2 ±63/15 

 ab89/0±33/31 53/0 ±20/2 b39/0 ±42/1 b43/0 ±78/0 b60/6±15/5 نر  سویة آرین

 abc77/0± 75/28 46/0 ± 63/2 ab34/0 ± 76/1 ab37/0 ± 87/0 b72/5± 38/9 ماده 

 ab58/0± 00/31 34/0 ± 17/3 a26/0 ± 97/2 c28/0 ± 20/0 a32/4 ± 50/23 نر  بومی× آمیختة آرین 

 bc44/0 ±67/28 26/0 ± 77/2 ab20/0 ± 13/2 b22/0 ± 64/0 b30/3 ± 74/7 ماده 

 ab89/0±67/31 53/0 ±90/2 ab39/0 ±61/2 c43/0 ±25/0 b60/6 ±85/11 نر  آرین× آمیختة بومی 

 ab89/0±33/30 53/0 ± 08/3 ab40/0 ± 83/2 c41/0 ± 25/0 b60/6± 66/12 ماده 

 ab40/0 ±20/31 24/0 ± 78/2 ab18/0 ± 04/2 b19/0 ± 74/0 b95/2± 11/8 نر  سویة بومی

 c69/0±20/26 41/0 ±57/2 ab30/0 ± 46/2 d33/0 ±11/0 a71/4 ±88/40 ماده 

 a58/0±86/31 35/0 ±01/3 b26/0 ± 65/1 a28/0 ±36/1 b32/4± 79/5 نر  سویة راس

 bc63/0±67/28 37/0 ±83/1 b28/0 ± 60/1 c31/0 ±23/0 b66/4 ±48/7 ماده 
 .(>P 05/0است ) رمعنادا متفاو حرو  تفاو  ارقا  در هر ستون با  *
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× آمیختتة بتومی   بیشترین درصد هماتوکریت مربوط به 

بود، با وجود این، تنها با سویة بتومی از نظتر آمتاری     آرین

کمتترین درصتد هماتوکریتت نیتز     تفاو  معنتادار داشتت.   

مربوط به سویة بومی بود. کمتتر بتودن درصتد هماتوکریتت     

رشتد   ون در پرندگان بومی، بتا جاتة کتوچکتر و سترعت     

تعتداد   بتر عواملی که  [. تمامی14کمتر آنها در ارتباط است ]

گذارنتد،  روی هماتوکریتت نیتز     متی قرمز تتأثیر   های گلبول

تتوان بته جتنس پرنتده      از جمله این عوامل می. [13] مؤثرند

درصد هماتوکریت نرها نستبت   ،در معالعة حاضراشاره کرد. 

ررستی اثتر متقابتل    در ببیشتر بود.  یطور معنادار هب ها به ماده

بیشتتترین درصتتد هماتوکریتتت در  بتتین ستتویه و جتتنس،  

متادة بتومی    های نر راس و کمترین آن در جوجه های جوجه

بتودن درصتد هماتوکریتت در نرهتا در      باالتر مشاهده شد.

سایر معالعا  نیز گزار  شده است که به سو ت و ستاز  

هتا و سترعت رشتد بیشتتر آنهتا،       باالتر نرها نسبت به ماده

 [.16نسبت داده شده است ]

ستویة متورد   پتنن   پتروتئین تتا    غلظت پالستمایی  بین

. بعتور کلتی   مشتاهده نشتد   معنتاداری بررسی هیچ تفاو  

هتا را بته دو دستتة محلتول )کتروی( و       تتوان پتروتئین   می

های تشکیل  بندی کرد. پروتئینای( تقسیم غیرمحلول )رشته

لول هستند. به های غیرمح ها از جمله پروتئین دهندة ماهیچه

دلیل اصالح نژاد پرندگان پرتولید برای تولید  رسد به نظر می

هتا در پرنتدگان    گوشت، بخش عمتدة متابولیستم پتروتئین   

شود  ای متمایل می های رشته پرتولید به سمت تولید پروتئین

های  و به همین دلیل غلظت پالسمایی پروتئین تا  )پروتئین

هتتای  ستتایر ستتویه  محلتتول( در ایتتن پرنتتدگان کمتتتر از  

شتتده استتت. بتتین غلظتتت پالستتمایی آلبتتومین در   معالعتته

شده تفتاو  معنتاداری مشتاهده شتد. در      های معالعه  سویه

 اوص آلبومین نیز همانند پروتئین تا ، بیشتترین مقتادیر   

در پرندگان آمیخته و کمترین مقتادیر در پرنتدگان پرتولیتد    

ه از نظتر  شتد  )آرین و راس( مشاهده شد. پرنتدگان معالعته  

غلظت گلوبولین پالسما نیز با یکتدیگر تفتاو  معنتاداری    

(. بتتر  تتال  غلظتتت پالستتمایی p < 05/0نشتتان دادنتتد )

پروتئین تا  و آلبومین، نکتة در تور توجته مقتادیر بتاال و     

مشابه در پرندگان پرتولید بتود. در معالعتة حاضتر غلظتت     

گلوبتتولین در پرنتتدگان راس و آریتتن دو برابتتر بیشتتتر از   

بومی و بومی، و سه برابر بیشتتر از   ×پرندگان آمیختة آرین 

ای از  هتا دستته   آرین بود. گلوبولین ×پرندگان آمیختة بومی 

های محلتول در آب هستتند کته در  تون جریتان       پروتئین

دارند و باعملکرد سیستم ایمنی در ارتبتاط هستتند. بتاالتر    

ولیتد  هتا در پرنتدگان پرت   بودن غلظت این دسته از پروتئین

تواند بته آمتادگی ایتن پرنتدگان در مواجهته بتا اجترا          می

همچنتین نستبت    ارجی تهدید کنندة سیستم ایمنی باشد. 

راس کمترین  های آرین و هآلبومین به گلوبولین نیز در سوی

بود، در حالیکه ستویة بتومی بیشتترین نستبت را بته  تود       

 ا تااص داد. دامنة طبیعی نسبت آلبومین به گلوبتولین در 

 . [13] است 5/4و  6/1پرندگان بین  های بیشتر گونه

اثر جتنس از نظتر آمتاری تنهتا بتر غلظتت پالستمایی        

گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبتولین متؤثر بتود. بتاالتر     

تواند دلیلتی بتر آمتادگی     بودن غلظت گلوبولین در نرها می

 ای در معالعته ها باشتد.   بیشتر پرندگان نر در مقابله با پادگن

ر روی بلدرچین ژاپنی، اثر جنس بر روی پتروتئین تتا  و   ب

[، که با نتتاین معالعتة   10] نشان داد اداریآلبومین تأثیر معن

بر غلظتت  . اثر متقابل سویه و جنس حاضر مغایر  داشت

پالسمایی آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبتولین  

ت بتر غلظت  (، ولتی  p < 05/0از نظر آماری معنتادار بتود )  

. هرچند مقدار نداشت اداریپالسمایی پروتئین تا  تأثیر معن

بتتومی  ×هتتای نتتر آمیختتتة آریتتن  پتتروتئین تتتا  در جوجتته

هتای   )بیشترین مقدار( نزدیک به دو برابر بیشتتر از جوجته  

های نر آمیختة آریتن   مادة راس )کمترین مقدار( بود. جوجه

و  نتر و متادة ستویة راس    هتای  جوجته بومی بیشترین و  ×

کمترین مقدار آلبومین را نشان دادنتد. ایتن در    رهای آرینن

بومی بیشترین غلظت × نر آرین  های حالی است که جوجه

پالسمای  ود داشتند. با وجود این، بیشتترین  آلبومین را در 
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نتر راس تعلتق    هتای  غلظت پالسمایی گلوبولین بته جوجته  

مادة بتومی   های راس در کنار جوجه های داشت، هرچند ماده

بومی کمتترین غلظتت گلوبتولین را    × نر آرین  های و جوجه

حاضر، به دلیل اینکه سالن پترور  و   ةنشان دادند. در معالع

رسد عوامل  میپرندگان یکسان بود، به نظر  یجیره برای تمام

   باشند. تأثیر بیغیرژنتیکی بر روی این پارامترهای  ونی 

به فعالیت  مربوط های نتاین حاصل از تجزیه و تحلیل داده

راس در  های و جوجه 1Fنتاج نسل  ون م پالسمای یالیزوزا

نشان داده شده است. بیشتترین   4جدول هفتگی در  شش سن

هفتگتی در ستویة آریتن و     شتش  فعالیت الیتزوزایم در ستن  

از ایتن نظتر    ،بنابراینسویة بومی مشاهده شد.  درکمترین آن 

راس بتتا تفتتاوتی بتتین فعالیتتت الیتتزوزایم پالستتمای ستتویة  

تحقیتق   های آمیخته وجود نداشت. همچنین، یافته های جوجه

 ایمنی همورال های حاضر نشان داد که بر  ال  انتظار، پاسا

و ایمنی ذاتی در سویة آرین باالتر از ستویة بتومی    (2)جدول 

هفتگی سویة آریتن   شش فعالیت آنزیم الیزوزایم در سن .بود

یلی لیتر پالسما بتود.  واحد در م 159و در سویة بومی  6/255

برابر الیتزوزایم در   10ظرفیت الیزوزایم  ون پرندگان حدود 

 ون پستاندارن است، زیترا بخشتی از الیتزوزایم موجتود در     

تخم مرغ باید از طریق منابع موجود در پالسما تأمین شود. بتا  

توجه به وزن بیشتر تخم در پرندگان گوشتی سنگین وزن و از 

درصد وزن سفیده را الیزوزایم تشکیل  5/3آنجایی که حدود 

رود محتوای الیزوزایم در پرندگان ستنگین   دهد، انتظار می می

تر بیشتر از پرندگان بومی سبک وزن باشد که بتا معالعتة    وزن

 [. 9حاضر تعابق داشت ]

 

 مختلف یها اليزوزايم پالسما در سويه آنزيم خطای استاندارد فعالیت ±میانگین حداقل مربعات  .4جدول 

 (U/mLفعالیت الیزوزایم پالسما )  مورد بررسی آثار

 a94/43 ± 6/255*  سویة آرین

 b78/23 ± 8/203  بومی× آمیختة آرین 

 b05/37 ± 7/212  آرین× آمیختة بومی 

 c01/20 ± 0/159  سویة بومی

 b71/29 ± 7/205  سویة راس

 a27/21 ± 7/216  جنس نر

  جنس ماده
b28/19 ± 0/198 

 a75/71 ± 5/277 نر  سویة آرین

 ab73/50 ± 7/233 ماده 

 ab35/38 ± 1/222 نر  بومی× آمیختة آرین 

 bc14/28 ± 4/185 ماده 

 bc38/45 ± 0/182 نر  آرین× آمیختة بومی 

 ab58/58 ± 3/243 ماده 

 bc92/23 ± 9/181 نر  سویة بومی

 c09/32 ± 0/136 ماده 

 ab38/45 ± 0/220 نر  سویة راس

 bc35/38 ± 4/191 ماده 
 .(>P 05/0معنادار است ) متفاو حرو  تفاو  ارقا  در هر ستون با * 
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کمتر بودن محتتوای الیتزوزایم در پالستمای پرنتدگان     

صور  فعالیت کمتر الیتزوزایم در معالعتة حاضتر     بومی به

جتنس   های عالیت الیزوزایم در جوجهمنعکس شده است. ف

هفتگی بود. در بررسی  شش س ماده در سننر بیشتر از جن

اثر متقابل سویه و جنس نیز بیشترین فعالیت الیتزوزایم در  

مادة  های نر آرین و کمترین آن مربوط به جوجه های جوجه

آنزیم الیزوزایم در بر ی مایعتا  طبیعتی بتدن    بومی بود. 

عنوان سد دفاعی اولیه و بخشی از سیستتم   وجود دارد و به

کند. تفاو  نداشتن معنادار فعالیت این  عمل میایمنی ذاتی 

دهتد   آنزیم در پرندگان آمیختته بتا ستویة راس نشتان متی     

پرندگان آمیختة تولید شده در این معالعته از نظتر یکتی از    

تواننتد بتا    های عملکترد سیستتم ایمنتی ذاتتی متی      شا  

پرندگان تجاری موجود در بازار ایران )سویة راس( رقابتت  

 کنند.

روزگتی، پرنتدگان    42آریتن و راس در ستن    پرندگان

 77روزگتی و پرنتدگان بتومی در ستن      56آمیخته در سن 

روزگی کشتتار شتدند. نتتاین حاصتل از تجزیته و تحلیتل       

)به درصد( لنفاوی  های اندا اوزان نسبی مربوط به  های داده

ارائته شتده    5 راس در جتدول  هتای  و جوجه 1Fنتاج نسل 

لنفتتاوی طحتتال، بتتورس و  هتتای استتت. اوزان نستتبی انتتدا 

مقتادیر   هتا  ستایر ستویه  بتا   در مقایسته تیموس سویة بومی 

بیشتری را به  ود ا تااص داد. از آنجتایی کته پرنتدگان    

در معالعتة حاضتر )آریتن و راس(    متورد بررستی   پرتولید 

در زمتان کشتتار الشتة     هتا،  ماهیچته  تر دلیل توسعة سریع به

 هتای  بی انتدا  داشتند، به همین دلیتل وزن نست   تری سنگین

بتورس و   بتارة کته در  طتوری  هلنفاوی در آنها کمتر بتود، بت  

تیموس، کمترین وزن نسبی را سویة آرین داشتت. بتورس   

در پرندگان استت   B های یتافابرسیوس محل تولید لنفوس

در مترغ،  رود.  میبه مرور تحلیل پرنده و با باالتر رفتن سن 

هستتند   Mولین کنندة ایمونوگلوب ، که تولیدBهای  لنفوسایت

اند. بنابراین  طور عمده در بورس فابرسیوس متمرکز شده به

هتا در تولیتد    توان نتیجه گرفت که عملکترد لنفوستایت   می

تحت تتأثیر انتدازة بتورس نیستت. بته       Mایمونوگلوبولین 

کمتر بودن وزن نستبی ایتن انتدا  در پرنتدگان     همین دلیل 

یلتی بتر   توانتد دل  نمتی  اوص ستویة آریتن،    هپرتولید و ب

در ایتن ستویه باشتد، چترا کته       تر ایمنی ضعیف های پاسا

در بتتین  هتتا پاستتا بیشتتترین، Mایمونوگلوبتتولین  بتتارةدر

  مورد بررسی مربوط به سویة آرین بود. های سویه

هتای لنفتاوی    طور کلی از آنجایی که وزن نسبی اندا  به

های مورد  ها و آمیخته در پرندگان بومی بیشتر از سایر سویه

های بومی بترای   توان نتیجه گرفت که سویه رسی بود، میبر

پروار و تولید گوشت مناس  نیستند  چرا که به دلیتل وزن  

هتای لنفتاوی کته     های احشتایی از جملته انتدا     اندا  باالتر

مار   وراکی برای انسان ندارند، سهم بیشتری از انرژی 

ل کننتد. در مقابت   ها متی  نگهداری را صر  توسعة این اندا 

پرنتتدگان آمیختتته در اغلتت  متتوارد تفتتاو  معنتتاداری بتتا  

های پرتولید آرین و راس نشان ندادند. ایتن موضتوع    سویه

تواند تولید و پرور  این پرندگان را از نظتر اقتاتادی    می

توجیتته کنتتد. هرچنتتد در پرنتتدگان بتتومی مجمتتوع وزن    

گیری شده در معالعة حاضر کمتر از  های لنفاوی اندازه اندا 

درصد وزن زنده استت  امتا بتا توجته بته وزن کمتتر        7/0

های تجاری در سن مشابه  پرندگان بومی درمقایسه با سویه

و از طرفی در پرور  پرنتدگان در مقیتاس وستیع، همتین     

مقدار اندک عدد در  ور توجهی  واهد شد. ضمن اینکته  

عتتالوه بتتر طحتتال، بتتورس و تیمتتوس وزن نستتبی ستتایر  

ستت، چربتی محوطته بعنتی و      توراکی )پو  های غیتر  اندا 

هتای   دستگاه گوار ( در پرنتدگان بتومی بیشتتر از ستویه    

 پرتولید است که در معالعة حاضر گزار  نشده است.
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 مختلف های در سويه لنفاوی )%( های اندام وزن نسبی خطای استاندارد ±میانگین حداقل مربعات . 5جدول 

 وزن نسبی تیموس وزن نسبی بورس وزن نسبی طحال  مورد بررسی آثار

 b02/0 ± 09/0 c02/0 ± 06/0 c02/0 ± 16/0*  سویة آرین

 ab01/0 ± 15/0 bc01/0 ± 10/0 ab01/0 ± 26/0  بومی× آمیختة آرین 

 ab02/0 ± 14/0 ab01/0 ± 13/0 bc01/0 ± 21/0  آرین× آمیختة بومی 

 a02/0 ± 21/0 a02/0 ± 18/0 a02/0 ± 29/0  سویة بومی

 b02/0 ± 13/0 abc02/0 ± 12/0 b02/0 ± 23/0  سویة راس

 22/0 ± 01/0 12/0 ± 01/0 14/0 ± 01/0  جنس نر

 24/0 ± 01/0 12/0 ± 01/0 15/0 ± 01/0  جنس ماده

 b03/0 ± 07/0 b03/0 ± 05/0 c03/0 ± 12/0 نر سویة آرین

 b03/0 ± 10/0 b02/0 ± 07/0 bc02/0 ± 19/0 ماده 

 ab02/0 ± 14/0 ab01/0 ± 10/0 ab01/0 ± 25/0 نر بومی× آمیختة آرین 

 ab01/0 ± 16/0 b01/0 ± 10/0 ab01/0 ± 26/0 ماده 

 ab02/0 ± 13/0 ab02/0 ± 13/0 bc02/0 ± 22/0 نر آرین× آمیختة بومی 

 ab02/0 ± 16/0 ab02/0 ± 12/0 bc02/0 ± 21/0 ماده 

 a02/0 ± 21/0 ab02/0 ± 18/0 a02/0 ± 30/0 نر سویة بومی

 a03/0 ± 22/0 a03/0 ± 18/0 ab03/0 ± 28/0 ماده 

 ab02/0 ± 15/0 ab02/0 ± 12/0 bc02/0 ± 19/0 نر سویة راس

 ab03/0 ± 11/0 ab03/0 ± 12/0 ab03/0 ± 26/0 ماده 

 .(>P 05/0دار است ) معنیمتفاو  حرو  تفاو  ارقا  در هر ستون با  *
 

در  Mدر معالعتتتة حاضتتتر عیتتتار ایمونوگلوبتتتولین   

های متورد   های آرین بیش از چهار برابر سایر جوجه جوجه

(، در حالی که بورس در ایتن ستویه   2بررسی بود )جدول 

هرچنتد اثتر ستویه بتر وزن     کمترین وزن نسبی را داشتت.  

 ( p < 05/0) داشتت  معناداریلنفاوی تأثیر  های نسبی اندا 

ود. نبت  معنادار معیارها از این کدا  اما اثر جنس بر روی هیچ

هتای لنفتاوی    اثر متقابل سویه و جنس بر وزن نستبی انتدا   

مورد معالعه تأثیر معنتاداری داشتت. بیشتترین وزن نستبی     

طحال، بورس و تیموس در پرندگان نر و مادة بتومی بتود.   

شناستی   بورس فابرسیوس اندامی استت کته از نظتر بافتت    

های متعددی به نا  پلیکا دارد و محل اصتلی    وردگی چین

رود  ها در پرندگان استت. بنتابراین انتظتار متی     د پادتنتولی

هتا    وردگی افزایش وزن این بافت که منتن به افزایش چین

شود، امکان تولیتد بیشتتر    و در نهایت افزایش سعح آن می

[.  نتاین معالعة حاضر نشتان داد  1ها را فراهم آورد ] پادتن

رس  اوص بتو  های لنفاوی و به که صرفاً وزن نسبی اندا 

های ایمنی همورال باالتر در ایتن   در پرندگان بومی به پاسا

 .انجامد پرندگان می

اثر متقابل ستویه و جتنس نشتان داد کته ستویة بتومی       

این موضتوع  لنفاوی را دارد.  های بیشترین اوزان نسبی اندا 

شتود   ها در پرندگان بومی مربوط می به توسعة کمتر ماهیچه

ن وزن بدن و افزایش نسبت که در نهایت منجر به کمتر شد
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ستویة آریتن   شتود.   های لنفاوی به وزن بدن می اوزان اندا 

کمترین مقدار وزن نسبی طحال را در هتر دو جتنس نتر و    

(. البته این مقتدار فقتط   10/0و  07/0ترتی   بهماده داشت )

نر و مادة بتومی تفتاو     های با وزن نسبی طحال در جوجه

های  اوزان نسبی اندا در اوص بررسی داشت.  اداریمعن

تتوان نقعتة مقابتل ستویة بتومی       لنفاوی سویة آرین را متی 

دانست که به دلیل رشد سریع عضال  و در نتیجه افزایش 

سریع وزن بدن، منجر به محاسبه وزن نسبی کمتتری بترای   

در مورد وزن نسبی بتورس نیتز   شود.  های احشایی می اندا 

بتومی  × ة آریتن  نر و مادة آرین و متادة آمیختت   های جوجه

مادة بومی بیشتترین مقتدار را    های کمترین مقادیر و جوجه

نشان دادند. در مورد وزن نسبی تیموس نیز بیشترین مقدار 

نر بومی و کمترین مقتدار مربتوط بته     های مربوط به جوجه

طور کلتی پرنتدگان نتر و متاده      بهنر آرین بود.  های جوجه

نفتاوی در وضتعیت   هتای ل  آمیخته از نظر اوزان نسبی انتدا  

 های پرتولید و بومی قرار داشتند. بینابین سویه

در این معالعه نشان داده شد که عملکرد سیستتم ایمنتی   

در پرندگان آمیخته مناست  و در بر تی متوارد از پرنتدگان     

پرتولید آرین و راس نیز بهتر بود. هرچند برای ارزیابی دقیتق  

دیگتر موجتود    های و کاربردی یک سویه در مقایسه با سویه

در کشور تنها در نظر گرفتن صفا  ایمنی کتافی نیستت. بتا    

رستتد بتتا توجتته بتته نیتتاز بتتازار و  وجتتود ایتتن، بتته نظتتر متتی

توان برای تولیتد و تکایتر    هایی مانند پرور  آزاد می سیستم

ایتن،   بتر  پرندگان آمیخته در مقیاس وسیع اقتدا  کترد. عتالوه   

یمنتی پرنتدگان   شتود مقایستة عملکترد سیستتم ا     پیشنهاد می

زای   ال  و آمیخته در سنین مختلف و در شترایط استترس  

هتای   مختلف نیز انجا  شود تا درک بهتری نسبت به تفتاو  

عملکرد سیستم ایمنی حاصل شود. بعورکلی از نتاین معالعه 

هتای   شود که از نژادهتا و ستویه   گیری می حاضر چنین نتیجه

ی تولیتتد تتتوان بتترا بتتومی و تجتتاری موجتتود در کشتتور متتی

 .کرد هایی با تولید و سعح ایمنی مناس  استفاده آمیخته
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Abstract 

The aim of this study was to compare the performance of immune system in Arian, Native, Arian × native 

crosses, native × Arian crosses and Ross chickens. Through artificial insemination, a total number of 298 

birds produced and reared with 100 Ross strain chickens. Thereafter, 15% to 20% of chickens were 

randomly chosen for immune system performance and some of blood parameters comparison. The 

studied traits were humoral, cell-mediated and innate immunity responses, plasma protein concentrations 

and relative weight of lymph organs. Data were analyzed using GLM procedure and means were 

compared using Tukey method. The highest titer of total antibody was in Arian strain and the lowest was 

in Ross strain. There was no significant difference between sexes and strains for cell-mediated immunity. 

Responses in crossbred chickens for humoral and cell-mediated immunity were not significantly different 

from Ross strain. No significant difference was observed for hematocrit percent between crossbred 

chickens and commercial strains. In crossbred chickens, the percentage of plasma albumin was 

significantly higher than the other strains (p<0.05). While the lysozyme activity of crossbred chickens 

was significantly lower than Arian strain (p<0.05), it did not indicate any difference with Ross strain. The 

relative weight of all organs in crossbred chickens was lower than native and higher than commercial 

chickens. The results of current study indicated that the performance of immune system in crossbred 

chickens was favorable and in some cases better than the other strains. Therefore, it is possible to create 

resistance birds with suitable growth performance from crosses of native and commercial strains. 
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