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چكيده
هد

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

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

داده

شدند .ساس ،به طور تاادفی تعداد  15تا  20درصد پرنده ها برای مقایسة عم لکترد سیستتم ایمنتی و بر تی پارامترهتای تونی
انتخاب شدند .صفت های معالعه شده شامل پاسا های ایمنی همورال ،ایمنی سلولی ،ایمنی ذاتی ،غلظت پتروتئین هتای پالستما و
وزن نسبی اندا های لنفاوی بود .بیشترین عیار پادتن کل در سویة آرین و کمترین عیار پادتن کتل در ستویة راس مشتاهده شتد.
تفاوتی در میان جنس ها و سویه های معالعه شده از نظر ایمنی سلولی مالحظه نشد .پرندگان آمیخته نیز از نظر پاسا هتای ایمنتی
همورال و ایمنی سلولی تفاو
سویه های تجاری نیز تفاو

معناداری با سویة تجتاری راس نداشتتند .بتین درصتد هماتوکریتت تون پرنتدگان آمیختته بتا
مع ناداری مالحظه نشد .درصد آلبومین پالسما در پرندگان آمیخته نسبت به سویه های دیگر بته طتور

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

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

بومی بود .نتاین معالعة حاضر نشان داد کته عملکترد سیستتم ایمنتی در پرنتدگان آمیختته مناست

و در بر تی متوارد از ستایر

سویه های معالعه شده نیز بهتر بود .بنابراین می توان از سویه های موجود در ایجاد پرنتده هتای مقتاو بتا سترعت رشتد مناست
استفاده کرد.
كلیدواژهها :آمیخته گری ،ایمنی ذاتی ،پاسا ایمنی ،سویه تجاری آرین ،مرغ بومی.
* نویسنده مسئول

Email: rasoult@modares.ac.ir
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مقدمه

سویههای بومی و پرتولید توجه اصتلی بتر تولیتد مناست

امروزه در بسیاری از کشورها عالوه بر امنیّت غذایی ،ایمنی

پرندگانی در شرایط فضای باز است ،اما بهبود در عملکترد

غذایی نیز اهمیت ویژهای یافته است .در بخش دا و طیور

سیستم ایمنی پرندگان آمیخته نیز حاصتل واهتد شتد .در

کشتتورها تولیتتد

ایران به دلیل وجود ستویههتای تجتاری و پرتولیتد امکتان

نیتتز یکتتی از مهمتتترین اهتتدا
محاوال

اغلتت

غذایی با منشأ حیوانی است که عاری از ترکیبا

آمیختهگری و معرفی سویه های جدید وجود دارد .با وجود

غیرطبیعی ،بخاوص آنتیبیوتیکها باشند [ .]2آنتی بیوتیکها

این باید مقایسة صحیحی بین سویههای آمیخته معرفی شده

معموالً به مقدار اندک به وراک دا و طیور اضافه میشوند.

و ستتویههتتای تجتتاری پرتولیتتد و بتتومی بتترای تمتتامی

برای پرور دهنتدگان

رشتد،

استفاده از آنتیبیوتیکها به این رو

اوصیا

عملکتردی پرنتدگان ازجملته صتفا

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

پارامترهتتای بیوشتتیمیایی تتون ،تولیتتد ماتتل ،ایمنتتی و

قیمت نسبتاً کم آنتیبیوتیکها در کشور ایران ،طیف وستیعی

گیتترد .همچنتتین بتتا معالعتتة

از این ترکیبا

اوصتتیا

الشتته صتتور

بهطور غیرقانونی توسط پرور دهنتدگان در

سویه های آمیخته و مقایسة آنها با پرندگان بومی و پرتولیتد

میشوند .هر چنتد دستتیابی بته

بترای تولیتد چنتین

وراک دا و طیور مار

امکان شناستایی پایتة والتدی مناست

محاتتوالتی کتته کتتامالً در شتترایط طبیعتتی و بتته دور از

پرندگانی بوجود میآید .بههمین منظور پرندگان آمیختتهای

افزودنی های غیرطبیعی تولید میشوند به سادگی امکانپتذیر

از تالقی والدین پرتولید آرین و بومی آذربایجتانغربتی در

عاری از آنتیبیوتیتک متیتوانتد

گتتروه علتتو دامتتی دانشتتگاه تربیتتت متتدرس تولیتتد و

نیست ،اما تولید محاوال

گا مؤثری در ارتقای سالمت جامعه باشد.
امتتتروزه ترکیبتتتا

اوصیا

عملکردی آنها با یکدیگر مقایسه شد[.]6

متعتتتددی بتتتهعنتتتوان جتتتایگزین

تتتاکنون معالعتتهای در کشتتور مبنتتی بتتر آمیختتتهگتتری

آنتی بیوتیتک هتا در صتنعت معرفتی شتده انتد کته همگتی

سویه های بومی و پرتولید آرین بهمنظور بررسی و مقایستة

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

عملکرد سیستتم ایمنتی بتین آنهتا در شترایط متدیریتی و

این اوص ،انتخاب و پرور

حیواناتی است که از نظر

پرور

یکستان صتور

نگرفتته استت .هتد

از انجتا

ژنتیکی نسبت به عوامل بیمتاری زا مقتاو باشتند .انتختاب

پژوهش حاضر مقایسة عملکرد سیستم ایمنتی در پرنتدگان

(گزینش بین افراد یک جمعیت) و آمیختتهگتری (گتزینش

آرین و بومی آذربایجانغربی با آمیختههای حاصتل

ال

افراد بین جمعیتها) دو ابزار مهم در اصتالح نتژاد بشتمار

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

می روند .انتخاب در میان افراد یک جمعیت معمتوالً زمتان

راس  308بود.

بر است [ .]5همچنین بهدلیل امکان وجود همبستگی منفتی
بین بر ی از صفا  ،انتخاب برای یک صفت ممکن استت
موجتت

تتتأثیر نتتامعلوب بتتر ستتایر صتتفا

مواد و روشها

شتتود [.]16

به منظور انجا معالعة حاضر ،پترور

پرنتدگان والتد (26

آمیختهگری که به اوص در سالهای ا یر توسط بر تی

مرغ و  23روس ستویة آریتن و  40مترغ و  39تروس

شرکتهای بزرگ اصالح نژاد طیتور مجتدداً بته آن توجته

سویة بومی آذربایجان غربی) از بهار سال  1391تا زمستتان

بترای استتفاده از

آرین و بتومی بتا

شده استت ،یکتی از رو هتای مناست

سال  1391و پرور

تواناییهای بالقوة سویههای مختلف است .در آمیختهگتری

جوجههای ال

آمیخته های حاصل از تالقی والدین آرین و بومی (آریتن ×
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بتتومی و بتتومی × آریتتن) و ستتویة گوشتتتی راس  308در
زمستان  1391در ایستگاه تحقیقاتی پرور

عمل تلقیح مانوعی به مد

دو ماه و بهطور هفتگتی انجتا

طیور دانشکدة

شد .پس از تلقیح مانوعی ،به مد  75روز تختممترغهتای

کشاورزی دانشگاه تربیتت متدرس انجتا شتد .ستن تمتامی

نعفهدار جمعآوری و در سه نوبت در دستتگاه جوجتهکشتی

والدین سویههای آرین ،بومی و راس در معالعة حاضر یکسان

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

بود و بهجتز ستویة راس ،والتدین آریتن و بتومی در مزرعتة

 95 ،جوجة آمیختة آریتن ×

دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس پرور

ال

 131 ،جوجة بومی ال

داده شدند.

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

برای تولید نتاج نسل اول (F1ها) از والدین آرین و بتومی ،بتا

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

تلقتیح

جوجة یک روزة راس از مادرانی که هم ستن پرنتدگان والتد

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

آرین و بومی بودند نیز ریداری و به همراه سایر جوجهها در

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

سالنی با شرایط مشابه پرور

استحاال و به نسبت یک به پنن با شیر کمچرب رقیتق شتد.

داده شدند.

جدول  .1تركیب جیره در مراحل مختلف پرورش
اجزا

آغازین ()%

رشد ()%

پایانی ()%

ذر

54/6

57/14

65/79

کنجاله سویا (47%پروتئین)

38/00

35/55

27/12

روغن گیاهی

2/56

2/93

3/3

دی کلسیم فسفا

1/98

1/85

1/20

صد

1/35

1/15

1/45

نمک

0/32

0/30

0/30

دی-ال-متیونین

0/31

0/30

0/12

ال-الیزین-هیدورکلراید

0/29

0/18

0/12

*

0/25

0/25

0/25

**

0/25

0/25

0/25

0/1

0/10

0/10

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگر )

2920

2980

3110

پروتئین ا ()%

23/4

22/44

19/11

کلسیم ()%

1/06

0/95

0/90

فسفر قابل دسترس ()%

0/55

0/52

0/38

لیزین قابل هضم ()%

1/11

1/05

0/85

متیونین قابل هضم ()%

0/61

0/59

0/38

مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
جو

شیرین

* مکمل ویتامینه حاوی ویتامینهای  ،E ،D3 ،Aمنادیون ،B6 ،B12 ،استید فولیتک و بیتوتین بتهترتیت

بته مقتدار  1 ،50 ،2 ،3 ،50 ،1250 ،150و 200

میلیگر در کیلوگر جیره.
**مکمل مواد معدنی حاوی سولفا

آهن ،سولفا

مس ،سولفا

روی و یدید پتاسیم بهترتی
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به مقدار  80 ،10 ،80و یک میلیگر در کیلوگر جیره.
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منتقتل و

استفاده از سرنگهای آغشته به متادة ضتد انعقتاد ،EDTA

جوجهها پس از ثبت رکورد به سالن پرور

تا پایان دوره ،در گروههای  20قععهای در آشتیانههتایی بتا

مقدار دو میلیلیتر ون گرفته شد و روی یا به آزمایشگاه

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

منتقتتل شتتد .نمونتتههتتای تتون پتتیش از ریختتتهشتتدن در

داده شتدند .دمتای

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

 26درجتة ستانتیگتراد بتوده و

شدند تا نمونة ون کامالً همگن شود .ساس نمونتههتا در

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

متتایکروتیوب  1/5میلتتیلیتتتری ریختتته شتتده و بالفاصتتله

شد تا دما به  18درجة سانتیگراد رسید .رطوبت ستالن در

مقداری از هر نمونه ون در لولههتای متویین مخاتوص

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

پتنن دقیقته در

سالنی با سیستم تهویه تتونلی پترور
سالن در هفتة اول پرور

دسترسی به وراک و آب توسط پرندگان بتهصتور
بود و برنامة نوری نیز به صتور

هماتوکریت قرار داده شد .نمونهها به مد

دستگاه سانتریفوژ مخاوص هماتوکریت ( Hetich, mikro

آزاد

 )200r, Germanyبا سرعت  12000دور در دقیقه قرار داده

 24ستاعت و بتا شتد

شدند .ساس درصد هماتوکریت هتر نمونته بتا استتفاده از

نوری  25لوکس اعمال شد .تراکم جوجه ها در پایان دوره،

طکش مخاوص هماتوکریت مشخ

 10قععه در هر متتر مربتع بتود .بتهدلیتل اینکته اطالعتا

شد.

تغذیهای معتبری برای سویة بومی و دو سویة آمیخته وجود

برای تهیة سوساانسیون گلبول قرمز گوستفند ()SRBC

نداشت ،جیرههای مورد استفاده در ایتن آزمتایش براستاس

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

نیازمندیهای تغذیهای جوجههای گوشتی تنظیم شدند [.]8

ضد انعقاد  EDTAونگیری بهعمتل آمتد .ستاس نمونتة

ترکی

ون گوسفند در سته مرحلته بتا استتفاده از بتافر فستفا

و نسبت جیرههای استفاده شده در جتدول  1ارائته

شده است.
در مد

شستشو داده شد .در نهایت با تعیتین درصتد هماتوکریتت
نمونة مزبور ،به کمک بافر فسفا

اجرای آزمایش هیچ نوع واکسنی به پرنتدگان

سوساانسیون پنن درصد

ورانتتده و یتتا تزریتتق نشتتد و در جیتترة پرنتتدگان نیتتز از

 SRBCگوسفند تهیه شد .در مرحلتة نخستت و در ستنین

داده شده

چهار و پنن هفتگی ،مقدار  0/2میلی لیتتر از سوساانستیون

تعداد هشت جوجة آرین (چهار جوجة نر و چهار جوجتة

 SRBCپنن درصد در بافر فسفا

استریل ،به عضله ستینة

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

تما جوجههتا تزریتق شتد .پتس از هفتت روز از دومتین

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

تزریق (سن ششهفتگی) ،از ورید بال تمتامی پرنتدگان بتا

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

استفاده از سرنگ آغشته به  EDTAنمونه ون گرفته شتد.

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

از پالسمای این نمونه ها برای تعیتین میتزان پاستا ایمنتی

نتتر و  8جوجتتة متتاده) بتتهطتتور تاتتادفی بتترای بررستتی

همورال ثانویه استفاده شد .به کمک رو

هماگلوتیناسیون

هماتوکریت ،پاساهای ایمنی همورال ،ایمنی سلولی ،ایمنی

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

ذاتی و پروتئین های پالسما استفاده شدند (حدود  15تا 20

تعیین میزان پاساهای ثانویه سیستم ایمنتی همتورال علیته

درصد) .همچنین پس از کشتار وزن نسبی اندا های لنفاوی

 SRBCاستفاده شد .در این رو

ابتدا برای غیر فعال شدن

نیز ثبت شد.

سیستم کمالمان ،نمونههای پالسما بته متد

آنتی بیوتیک استفاده نشد .از بین پرندگان پرور

در هفتة ششم پرور

 30دقیقته در

دمتتای  56˚Cنگهتتداری شتتدند .ستتاس در چاهتتکهتتای

از ورید بال تمامی پرنتدگان بتا
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پلت هایی با گودة  Uشتکل 25 ،متایکرولیتر بتافر فستفا

مربوط به تزریق فایتوهماگلوتینین تحتت عنتوان شتا

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

پردة پا ،بهعنوان پاسا ایمنی سلولی پرندگان در نظر گرفتته

پالسما به بافر فسفا
بافر فسفا

شد.

افزوده شد و پتس از همگتن شتدن

و نمونة پالسما ،در چاهتکهتای بعتدی یتک

در سن شش هفتگی از ورید بال پرندگان تونگیتری

سری رقت از پالسما تهیه شد ،بهطوری که رقتت پالستما

بعمل آمد .با قرار دادن نمونههای تون در ستانتریفیوژ بتا

در هر چاهک دو برابر چاهک قبلی بود و برای هتر نمونته

سرعت  700دور در دقیقه بته متد

 30دقیقته پالستمای

 12سری رقت ایجاد شد .در نهایت به تمامی چاهکها 25

پرندگان استحاتال شتد .بتهمنظتور تعیتین فعالیتت آنتزیم

مایکرولیتر از سوساانسیون یک درصد  SRBCاضافه شد و

الیزوزایم از رو

ستنجی [3و ]12استتفاده شتد.

پتتس از دو ستتاعت نگهتتداری در دمتتای اتتتا  ،وضتتعیت

مایکروارگانیستتم استتتفادهشتتده در ایتتن ستتنجش ،بتتاکتری

هماگلوتیناسیون نمونتههتا ثبتت شتد .بترای تعیتین میتزان

مایکروکوکوس لوتئوس بود که از مرکز کلکسیون قارچ هتا

ایمونوگلوبولین های  )IgY( Yو  )IgM( Mبهطور جداگانه

و باکتریهای صنعتی ایران تهیه شد.

از دو -مرکاپتواتانول استفاده شد .تمتا قستمت هتای کتار
مشابه مرحله نخست بود با این تفاو

کدور

در انجا رو

که به جای مخلتوط

کتدور ستنجی بترای تعیتین فعالیتت

الیزوزایم پالستمای پرنتدگان ،ابتتدا بتاکتری روی محتیط

کردن نمونه های پالسما با بافر فستفا  25 ،متایکرولیتر از

کشت آگار مغذی در دمای  37˚Cو بته متد

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

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

پالسما مخلوط شد.

روی محیط کشت شستشو داده شد .ساس سوساانسیون در
فالکون ریخته شد .به مد

برای تعیین میزان پاسا ایمنی سلولی پرنتدگان ،مقتدار

 24ستاعت

 15دقیقه سوساانسیون بوستیلة

 0/1میلیلیتر از فایتوهماگلوتینین-ا (PHA-M; Sigma L-

سانتریفیوژ و با سرعت  1000دور در دقیقته شستشتو داده

 )8902به پردة بین انگشتان دو و سته پتای ستمت راستت

شد .مایع رویی ارج شده و باکتری تهنشین شتده مجتدداً

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

به حالت سوساانستیون درآمتد و تتا زمتان

در بافر فسفا

استریل نیز بته پتردة بتین انگشتتان دو و سته پتای

استفاده در دمتای  -20˚Cنگهتداری شتد .در مرحلتة دو ،

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

مقتتداری از مایکروارگانیستتم بتتا بتتافر فستتفا

(67mM

پس از تزریق فایتوهماگلوتینین ،قعتر پتردة پتای راستت و

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

چپ پرندگان با دقت صد میلیمتر انتدازهگیتری شتد24 .

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

ساعت پس از تزریق ،واکنش پرندگان به فایتوهماگلوتینین

آمد .ساس ،یک میلیلیتر از سوساانستیون مایکروارگانیستم

موج

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

درون کوو

ریخته و  20مایکرولیتر از نمونه پالسما به آن

ا تال

قعر پردة پای سمت راست قبتل و بعتد از تزریتق

افزوده شد ،بعد از تکان دادن بسیار آهسته ،کتوو

فسفا

فایتوهماگلوتینین بدست آمد .همچنین ا تال

ایجاد شتده

ستریعاً

در دستگاه اساکتروفوتومتر ( )Jenway, Genova, UKقرار

در پردة پای سمت چپ که ناشی از تزریتق بتافر فستفا

داده شد .در این مرحله ،میزان جذب به مد

استریل بود نیز بدست آمد .مقدار محاسبه شتده حاصتل از

هر  30ثانیه یکبار در طول موج  450نانومتر یادداشت شد.

استتریل از عتدد

برای تجزیه و تحلیل ،دادهها از نر افزار  Excelاستفاده شد.

تفریق عدد مربوط به تزریق بافر فستفا
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میانگین جذبهای قرائت شده در پنن دقیقه بر عدد 0/001

بومی و پرتولید قرار داشتند .بنابراین پرندگان آرین و راس

تقسیم شد تا میزان فعالیت آنزیم برای  20مایکرولیتر نمونه

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

محاسبه شود .ساس میزان فعالیت برای یک میلیلیتر نمونته

پرندگان بومی در سن  77روزگتی کشتتار شتدند .پتس از

محاسبه شد و اعداد بهعنوان میزان فعالیت آنتزیم تجزیته و

کشتار پرندگان وزن الشه و وزن اندا های لنفتاوی بتورس

کدور سنجی ،یتک واحتد

فابرسیوس ،تیموس و طحال با ترازوی دیجیتتال بتا دقتت

یک میلتیلیتتر

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

تحلیل آماری شدند .در رو

فعالیت آنزیم برابر با  0/001کاهش کدور

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

سوساانسیون در هر دقیقه در طول موج  450نانومتر است.
مقدار آلبومین پالسما در سن شش هفتگی با استفاده از
رو

آمد.

رنگستنجی ستبز بروموکرستول توستط یتک کیتت

آلبومین (زیست شیمی) تعیین شد .در این رو

دادههای حاصتل بتا استتفاده از رو

 GLMو توستط

مقتدار 10

نر افزار  Minitabویرایش  16با متدل  1تجزیته و تحلیتل

مایکرولیتر از نمونه پالستما بته یتک میلتیلیتتر از محلتول

شد و میانگین ها با استفاده از رو

تتوکی مقایسته شتدند

رنگسنجی سبز بروموکرسول افزوده شد .ستاس نمونتههتا

[.]7

 10دقیقته در دمتای  37˚Cنگهتداری شتدند .در

()1

به متد

نهایت تیرگی نمونهها توسط اساکتروفوتومتر در طول موج

در این رابعه k،yijk،مین مشاهده از  jمین جتنس از  iمتین

 630نانومتر وانتده شتدند .پتروتئین تتا پالستما نیتز بتا
استفاده از رو
رو

بیور

سویه برای صفا

تعیین شد (زیست شیمی) .در ایتن

نگهداری نمونهها به مد

مختلف مورد بررسی در نتاج نسل اول

 ،میانگین جمعیت  ،Biاثتر iمتین ستویه (در پتنن ستعح

مقدار 10مایکرولیتر از هر یک از نمونههتای پالستما

به یک میلیلیتتر از محلتول بیتور

yijk    Bi  Sj  BSij  eijk

راس ،آرین ،بومی ،آمیختههتای آریتن × بتومی و بتومی ×

افتزوده شتد .پتس از

آرین) ،Sj ،اثر jمین جنس (در دو سعح نتر و متاده)،BSij ،

 10دقیقه در دمای  ،37˚Cمیتزان

اثر متقابل سویه و جنس و  eijkاثر تاادفی باقیمانده است.

جتتذب محلتتول توستتط استتاکتروفوتومتر در  546نتتانومتر
وانده شد .در نهایت ،کل گلوبولین هتای پالستما بتا کتم

نتايج و بحث

کردن غلظت آلبومین پالسما از پروتئین تا پالسما بهدست

نتاین حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط بته پاستا

آمد .نستبت آلبتومین بته گلوبتولین نیتز از تقستیم غلظتت

ثانویتتة ایمنتتی همتتورال و ایمنتتی ستتلولی نتتتاج نستتل F1

آلبومین بر غلظت گلوبولین بدست آمد.

سویههای مختلف و سویة راس ،که در سن شتش هفتگتی

نهتتایی معالعتتة حاضتتر معرفتتی

ثبت شده است ،در جدول  2ارائه شده است .عیتار پتادتن

از آنجتتایی کتته هتتد

برای عرضته بته بتازار بتهعنتوان

کتتل و ایمونوگلوبتتولین  Yدر هتتیچ یتتک از ستتویههتتای

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

بررسیشده از نظتر آمتاری تفتاو

معنتاداری بتا یکتدیگر

رسیدن به وزن دو کیلوگر بهعنوان معیاری از وزن مناس

نداشتند .نتاین معالعة حاضر نشان میدهد که سویة آرین از

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

نظر عیار پادتن کل علیه  SRBCشرایط مناستبی دارد .ایتن

پرندگان بومی نسبت به پرندگان پرتولید در سنین بتاالتری

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

به این وزن رسیدند و پرندگان آمیخته حد واسط پرنتدگان

تاور در سعح بسیار پایینی قرار داشت .باالتر بتودن عیتار

سویه های آمیختة مناس
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پتتادتن کتتل در ستتویة آریتتن ناشتتی از مقتتدار بستتیار زیتتاد

آریتتن نستتبت بتته ستتویة بتتومی باشتتد .از طرفتتی ،عیتتار

ایمونوگلوبولین  Mدر پالسمای این پرندگان بتود .غلظتت

ایمونوگلوبولین  Mبته عملکترد لنفوستایتهتای  Bکته در

ایمونوگلبولین  Mکه در جوجته هتای یتک روزه از طریتق

سنین رشد در بورس فابرسیوس متمرکز شتدهانتد بستتگی

سفیدة تختم مترغ تتأمین متیشتود در ستویة آریتن بعتور

دارد [ .]4بنابراین به نظتر متی رستد چتالش بتا  SRBCدر

معناداری بیشتر از سایر سویهها بود .عیتار ایمونوگلوبتولین

جوجههای آرین منجر به تحریک بیشتر لنفوستایتهتای B

 Mدر ستتویة آریتتن بتتیش از چهتتار برابتتر بیشتتتر از ستتایر

برای تولید ایمونوگلوبتولین  Mشتده باشتد .بعتد از ستویة

پرندگان بررسیشده بود .در مقایسة دو سویة بومی و آرین،

آرین ،آمیختههای بومی × آرین و آریتن × بتومی بیشتترین

این نتاین میتواند بهدلیل درشت تتر بتودن تختم پرنتدگان

عیار پادتن کل و ایمونوگلوبولین  Mرا نشان دادند.

جدول  .2میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد عیار پادتنهای تولید شده علیه  SRBCو ايمنی سلولی در سويههای مختلف
پادتن کل

آثار بررسی شده

ایمونوگلوبولین

Y

ایمونوگلوبولین

M

*

)FWI (mm

سویة آرین

8/38±0/90

3/71± 0/77

**4/67± 0/44a

0/39 ± 0/10

آمیختة آرین × بومی

7/08± 0/56

6/03± 0/48

1/05± 0/27b

0/33 ± 0/05

آمیختة بومی × آرین

6/58± 0/97

5/63± 0/82

0/96± 0/47b

0/42 ± 0/08

سویة بومی

5/95 ± 0/61

5/40 ± 0/51

0/55 ± 0/30b

0/42 ± 0/05

سویة راس

5/54 ± 0/62

4/69 ± 0/53

0/86 ± 0/43b

0/43 ± 0/06

جنس نر

6/79± 0/48

5/25± 0/41

1/54± 0/23

0/38 ±0/05

جنس ماده

6/62± 0/48

4/90± 0/41

1/72± 0/23

0/41 ± 0/05

نر

8/00± 1/36

3/67± 1/16

4/33±0/66ab

0/39 ±0/16

ماده

8/75±1/19

3/75±1/01

5/00± 0/58a

0/40 ± 0/12

نر

6/79 ± 0/90

6/18 ± 0/76

0/61 ± 0/43c

0/37 ±0/09

ماده

7/38± 0/68

5/88± 0/58

1/50± 0/33bc

0/29 ± 0/06

نر

7/83± 1/36

6/50±1/16

1/33± 0/66bc

0/34 ± 0/10

ماده

5/33 ± 1/37

4/75 ± 0/17

0/58 ± 0/66c

0/49 ± 0/13

نر

5/60 ± 0/61

4/90 ± 0/52

0/70 ± 0/23c

0/39 ± 0/06

ماده

6/30 ± 1/06

5/90 ± 0/90

0/40 ± 0/51c

0/42 ±0/10

نر

5/71 ± 0/90

5/00 ± 0/76

0/71 ± 0/44c

0/41 ± 0/09

ماده

5/33± 0/97

4/20± 0/82

1/13± 0/47c

0/45 ± 0/08

سویة آرین
آمیختة آرین × بومی
آمیختة بومی × آرین
سویة بومی
سویة راس
*  : )Foot Web Index( FWIشا
** تفاو

ارقا در هر ستون با حرو

پردة پا بهعنوان پاسا ایمنی سلولی
متفاو

معنادار است (.)P< 0/05
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با ورود پادگن به بتدن ،سیستتم ایمنتی همتورال فعتال

ایمونوگلوبولین ها را از والدین ویش دریافت کرده باشند.

تون

معنتادار در

میشود و طی چند روز سعح پتادتنهتا در گترد

با وجود این ،بهدلیتل وجتود نداشتتن تفتاو

افزایش مییابد تا به حداکار تود برستد .در صتورتی کته

پاسا های ایمنی همورال بین پرندگان بومی و ستویه راس،

مجدداً ،پرنده با پادگن چالش داده شود (یادآور) ،پاساهای

داده

که والدین آن ها در شرایط مدیریتی متفتاوتی پترور

ایمنتتی همتتورال ثانویتته شتتدیدتر واهنتتد بتتود و ستتعح

شدند ،بته نظتر متیرستد تتأثیر محتیط پترور

پادتن های تولید شده علیه پادگن پس از رسیدن بته مقتدار

پاساهای ایمنی همورال معنادار نیست.

متادر بتر

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

در مورد ایمونوگلوبولین  Yنیز بیشترین عیار تولید شده

[ .]14،16بنتتابراین ،هرچنتتد تولیتتد ایمونوگلوبتتولین  Mدر

مربوط به پرندگان آمیخته بود ،هرچند از نظر آماری تفاوتی

سویة آرین ،باالتر از سایر سویههای بررسیشتده بتود ،امتا

با سایر پرندگان معالعه شده نداشت .این نتوع از پتادتنهتا

به دلیل تفاو های نژادی نمی توان به درستی در اتوص

بهطور عمده در جریان ون وجود دارند و از آنجتایی کته

این مقدار باال تامیم گیری کترد چترا کته ممکتن استت،

توان عبور از پردههای جنین را دارند ،در تأمین ایمنی جنین

پاستتاهتتا در ستتویة آریتتن شتتدیدتر از ستتایر ستتویههتتا و

نقش بسزایی دارند .لذا در معالعة حاضتر بتاال بتودن عیتار

آمیختههای بررسیشده باشد و یتا منحنتی صتعود و نتزول

ایمونوگلوبتتولین  Yدر پرنتتدگان آمیختتته ،ممکتتن استتت

عیار پادتن ها در سویة آرین با سایر سویه های بررسیشتده

سیستم ایمنی ایتن پرنتدگان در

منعبق نباشد .بهعبار

نشاندهندة عملکرد مناس

دیگر ممکن است در زمانی که عیار

سنین اولیه نسبت به سایر پرندگان معالعه شتده باشتد کته

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

شاید ناشی از اثر هتروزیس باشد .در پاسا ایمنتی ستلولی

پادتن در سایر سویه ها هنوز به حتداکار نرستیده باشتد یتا

نیز در سویههای بررسیشده از نظتر آمتاری تفتاوتی دیتده

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

نشد و دامنة پاسا ایمنی سلولی در پنن سویة معالعتهشتده

مستنداتی در این اوص گزار

بسیار نزدیک به هم بود.

نشده است.

بخشی از پاساهای ایمنی همورال در نتاج نسل اول به

برای پاسا های ایمنی همورال و ستلولی معالعتهشتده،

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

بین جنسها از نظر آماری تفاو

معناداری وجود نداشتت.

[ .]14،16در معالعة حاضر ،والدین جوجه های آرین ،بومی

در جوجههتای نتر ،عیتار پتادتن کتل  2/5درصتد و عیتار

و آمیختههای آریتن × بتومی و بتومی × آریتن دارای ستن

ایمونوگلوبولین  7/1 ،Yدرصد بیشتر از متادههتا بتود .ایتن

داده

عیار برای ایمونوگلوبولین  Mدر جوجههای متادههتا 11/7

شدند .تخممرغهای نعفهدار سویه راس نیز از یتک مزرعته

درصد بیشتر از جوجه های نر بود .با توجه به پایینتر بودن

مرغ مادر که پرندگان همسن با ستویههتای آریتن و بتومی

عیار ایمونوگلوبولین  Yدر جوجههای ماده نسبت بته نرهتا

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

در سنین اولیه ،به نظر میرسد برای تحریک سیستم ایمنتی

عملکرد سیستم ایمنی نتاج نسل اول تأثیر نداشته باشتد .بتا

در ماده ها به دزهای باالتری از واکسنها برای ایمنتیزایتی

والتدین بتومی و آریتن در یتک

نیاز باشتد و ممکتن استت استتفاده از مقتادیر یکستانی از

مشتابه بتتوده و در شترایط متتدیریتی یکستان پتترور

وجود این بهدلیل پرور

واکسنها در نرها و مادههتا در ستالنهتای پترور

سیستم مدیریتی و پرندگان والد راس در سیستتم متدیریتی

مناسبی نباشد .تفاو

متفاو  ،ممکن است نتاج نسل اول نسبتهای متفتاوتی از
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سلولی نیز بسیار ناچیز بود و از نظر آمتاری معنتادار نبتود.

متتادة بتتومی بتتود .در متتورد بر تتی از پاستتاهتتای ایمنتتی،

پاسا ایمنی سلولی در جوجههای ماده اندکی از نرها بیشتر

بخاتوص در آثتار متقابتل ،عتای استتاندارد از میتانگین

بود که بتا مقایستة پاستا ایمنتی ستلولی در والتدین متاده

حداقل مربعا

بیشتر بود .علت این امر میتوانتد ناشتی از

معابقت داشت [.]6

تعداد کم پرندگان هر سویه در هر یک از جنسها باشد.

اثتتر متقابتتل ستتویه و جتتنس بتترای ایمونوگلوبتتولین M

نتاین پارامترهای تونی هماتوکریتت و پتروتئینهتای

معنادار بود .بیشترین عیار ایمونوگلوبولین  Mدر جوجههای

پالسمای نتاج نسل  F1و جوجه هتای راس در ستن شتش

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

هفتگی در جدول  3نشتان داده شتده استت .میتان درصتد

نر سویة آرین ،جوجههای متادة آمیختتة آریتن بتا بتومی و

هماتوکریت ون سویههای مختلف در سن ششهفتگی از

جوجههای نر بومی با آرین تفاو

نظر آماری تفاو

معنتاداری نشتان نتداد.

معناداری وجود داشت.

کمترین مقدار ایمونوگلوبولین  Mنیز مربوط به جوجههتای
جدول  .3میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد هماتوكريت ( ،)%پروتئین تام ،آلبومین و گلوبولین (گرم در دسی لیتر) و
نسبت آلبومین به گلوبولین (آلبومین:گلوبولین) در سويههای مختلف
آثار بررسی شده

هماتوکریت

پروتئین تا

سویة آرین

30/04±0/59

2/41± 0/35

b

*ab

آلبومین
1/59± 0/26

a

گلوبولین

آلبومین:گلوبولین

0/82± 0/29

7/26±4/37

b

آمیختة آرین × بومی

29/83± 0/37ab

2/97 ± 0/22

2/55 ± 0/16a

0/42 ± 0/17b

15/62 ± 2/72ab

آمیختة بومی × آرین

31/00±0/63

2/99± 0/37

a

2/72± 0/28

0/27± 0/31

12/25 ± 4/67

a

c

ab

سویة بومی

28/70± 0/40b

2/67± 0/24

2/25± 0/18ab

0/42± 0/19b

24/50± 2/95a

سویة راس

30/26± 0/43ab

2/42± 0/26

1/63 ± 0/19b

0/80± 0/21a

6/64± 3/18b

31/41± 0/31

2/81 ± 0/19

2/13± 0/14

a

0/67± 0/15

28/52± 0/31b

2/58 ± 0/18

2/16± 0/13

0/42± 0/14b

15/63± 2/43a

31/33±0/89ab

2/20± 0/53

1/42± 0/39b

0/78± 0/43b

5/15±6/60b

28/75 ±0/77

2/63 ± 0/46

ab

1/76 ± 0/34

0/87 ± 0/37

9/38 ±5/72

a

جنس نر
جنس ماده
سویة آرین

نر
ماده

آمیختة آرین × بومی
آمیختة بومی × آرین
سویة بومی
سویة راس
* تفاو

abc

ab

b

10/88 ± 2/64

b

نر

31/00 ±0/58ab

3/17 ± 0/34

2/97 ± 0/26a

0/20 ± 0/28c

23/50 ± 4/32a

ماده

28/67± 0/44bc

2/77 ± 0/26

2/13 ± 0/20ab

0/64 ± 0/22b

7/74 ± 3/30b

نر

31/67±0/89

2/90± 0/53

ab

2/61± 0/39

0/25± 0/43

11/85± 6/60

ab

c

b

ماده

30/33±0/89ab

3/08 ± 0/53

2/83 ± 0/40ab

0/25 ± 0/41c

12/66 ±6/60b

نر

31/20± 0/40

2/78 ± 0/24

ab

2/04 ± 0/18

0/74 ± 0/19

8/11 ±2/95

ab

b

b

ماده

26/20±0/69c

2/57± 0/41

2/46 ± 0/30ab

0/11± 0/33d

40/88± 4/71a

نر

31/86±0/58a

3/01± 0/35

1/65 ± 0/26b

1/36± 0/28a

5/79 ±4/32b

ماده

28/67±0/63

1/83± 0/37

1/60 ± 0/28

0/23± 0/31

7/48± 4/66

ارقا در هر ستون با حرو

bc

متفاو

b

معنادار است (.)P< 0/05
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c

b

علی مقصودی ،رسول واعظ ترشیزی ،علیاكبر مسعودی ،محمدامیر كريمیترشیزی ،زهیر محمد حسن

نشتتان دادنتتد ( .)p > 0/05بتتر تتال

بیشترین درصد هماتوکریت مربوط به آمیختتة بتومی ×

غلظتتت پالستتمایی

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

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

معنتادار داشتت .کمتترین درصتد هماتوکریتت نیتز

مشابه در پرندگان پرتولید بتود .در معالعتة حاضتر غلظتت

مربوط به سویة بومی بود .کمتتر بتودن درصتد هماتوکریتت

گلوبتتولین در پرنتتدگان راس و آریتتن دو برابتتر بیشتتتر از

ون در پرندگان بومی ،بتا جاتة کتوچکتر و سترعت رشتد

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

کمتر آنها در ارتباط است [ .]14تمامی عواملی که بتر تعتداد

پرندگان آمیختة بومی × آرین بود .گلوبولینهتا دستتهای از

گلبولهای قرمز تتأثیر متیگذارنتد ،روی هماتوکریتت نیتز

پروتئین های محلتول در آب هستتند کته در تون جریتان

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

دارند و باعملکرد سیستم ایمنی در ارتبتاط هستتند .بتاالتر

اشاره کرد .در معالعة حاضر ،درصد هماتوکریت نرها نستبت

بودن غلظت این دسته از پروتئین هتا در پرنتدگان پرتولیتد

به مادهها بهطور معناداری بیشتر بود .در بررستی اثتر متقابتل

می تواند بته آمتادگی ایتن پرنتدگان در مواجهته بتا اجترا

تفاو

بتتین ستتویه و جتتنس ،بیشتتترین درصتتد هماتوکریتتت در

ارجی تهدید کنندة سیستم ایمنی باشد .همچنتین نستبت

جوجههای نر راس و کمترین آن در جوجههای متادة بتومی

آلبومین به گلوبولین نیز در سویههای آرین و راس کمترین

مشاهده شد .باالتر بتودن درصتد هماتوکریتت در نرهتا در

بود ،در حالیکه ستویة بتومی بیشتترین نستبت را بته تود

شده است که به سو ت و ستاز

ا تااص داد .دامنة طبیعی نسبت آلبومین به گلوبتولین در

سایر معالعا

نیز گزار

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

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

اثر جتنس از نظتر آمتاری تنهتا بتر غلظتت پالستمایی

نسبت داده شده است [.]16
بین غلظت پالستمایی پتروتئین تتا پتنن ستویة متورد

گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبتولین متؤثر بتود .بتاالتر

معنتاداری مشتاهده نشتد .بعتور کلتی

بودن غلظت گلوبولین در نرها میتواند دلیلتی بتر آمتادگی

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

بیشتر پرندگان نر در مقابله با پادگنها باشتد .در معالعتهای

غیرمحلول (رشته ای) تقسیمبندی کرد .پروتئین های تشکیل

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

دهندة ماهیچهها از جمله پروتئینهای غیرمحلول هستند .به

آلبومین تأثیر معناداری نشان داد [ ،]10که با نتتاین معالعتة

نظر میرسد بهدلیل اصالح نژاد پرندگان پرتولید برای تولید

حاضر مغایر

داشت .اثر متقابل سویه و جنس بر غلظتت

گوشت ،بخش عمتدة متابولیستم پتروتئین هتا در پرنتدگان

پالسمایی آلبومین ،گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبتولین

پرتولید به سمت تولید پروتئینهای رشتهای متمایل میشود

از نظر آماری معنتادار بتود ( ،)p > 0/05ولتی بتر غلظتت

و به همین دلیل غلظت پالسمایی پروتئین تا (پروتئینهای

پالسمایی پروتئین تا تأثیر معناداری نداشت .هرچند مقدار

محلتتول) در ایتتن پرنتتدگان کمتتتر از ستتایر ستتویههتتای

پتتروتئین تتتا در جوجتتههتتای نتتر آمیختتتة آریتتن × بتتومی

معالعتتهشتتده استتت .بتتین غلظتتت پالستتمایی آلبتتومین در

(بیشترین مقدار) نزدیک به دو برابر بیشتتر از جوجتههتای

معنتاداری مشتاهده شتد .در

مادة راس (کمترین مقدار) بود .جوجههای نر آمیختة آریتن

اوص آلبومین نیز همانند پروتئین تا  ،بیشتترین مقتادیر

× بومی بیشترین و جوجتههتای نتر و متادة ستویة راس و

در پرندگان آمیخته و کمترین مقتادیر در پرنتدگان پرتولیتد

نرهای آرین کمترین مقدار آلبومین را نشان دادنتد .ایتن در

(آرین و راس) مشاهده شد .پرنتدگان معالعتهشتده از نظتر

حالی است که جوجههای نر آرین × بومی بیشترین غلظت

معنتاداری

آلبومین را در پالسمای ود داشتند .با وجود این ،بیشتترین

بررسی هیچ تفاو

سویه های معالعه شده تفتاو

غلظت گلوبولین پالسما نیز با یکتدیگر تفتاو
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غلظت پالسمایی گلوبولین بته جوجتههتای نتر راس تعلتق

حاضر نشان داد که بر ال

داشت ،هرچند مادههای راس در کنار جوجههای مادة بتومی

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

و جوجههای نر آرین × بومی کمتترین غلظتت گلوبتولین را

بود .فعالیت آنزیم الیزوزایم در سن شش هفتگی سویة آریتن

و

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

جیره برای تمامی پرندگان یکسان بود ،به نظر میرسد عوامل

ظرفیت الیزوزایم ون پرندگان حدود  10برابر الیتزوزایم در

نشان دادند .در معالعة حاضر ،به دلیل اینکه سالن پترور
غیرژنتیکی بر روی این پارامترهای ونی بیتأثیر باشند.

انتظار ،پاساهای ایمنی همورال

ون پستاندارن است ،زیترا بخشتی از الیتزوزایم موجتود در

نتاین حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به فعالیت

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

الیزوزایم پالسمای ون نتاج نسل  F1و جوجههای راس در

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

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

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

فعالیت الیتزوزایم در ستن شتش هفتگتی در ستویة آریتن و

میدهد ،انتظار میرود محتوای الیزوزایم در پرندگان ستنگین

کمترین آن در سویة بومی مشاهده شد .بنابراین ،از ایتن نظتر

وزنتر بیشتر از پرندگان بومی سبک وزن باشد که بتا معالعتة

تفتتاوتی بتتین فعالیتتت الیتتزوزایم پالستتمای ستتویة راس بتتا

حاضر تعابق داشت [.]9

جوجههای آمیخته وجود نداشت .همچنین ،یافتههای تحقیتق
جدول  .4میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد فعالیت آنزيم اليزوزايم پالسما در سويههای مختلف
فعالیت الیزوزایم پالسما ()U/mL

آثار مورد بررسی
سویة آرین

*255/6 ± 43/94a

آمیختة آرین × بومی

203/8 ± 23/78b

آمیختة بومی × آرین

212/7 ± 37/05

b

سویة بومی

159/0 ± 20/01c

سویة راس

205/7 ± 29/71

b

جنس نر

216/7 ± 21/27a

جنس ماده

198/0 ± 19/28b

سویة آرین

a

نر

آمیختة آرین × بومی
آمیختة بومی × آرین
سویة بومی
سویة راس

ماده

233/7 ± 50/73ab

نر

222/1 ± 38/35

ab

ماده

185/4 ± 28/14bc

نر

bc

182/0 ± 45/38

ماده

ab

243/3 ± 58/58

نر

181/9 ± 23/92bc

ماده

c

136/0 ± 32/09

نر

ab

* تفاو

ارقا در هر ستون با حرو

220/0 ± 45/38

191/4 ± 38/35bc

ماده
متفاو

277/5 ± 71/75

معنادار است (.)P< 0/05
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کمتر بودن محتتوای الیتزوزایم در پالستمای پرنتدگان

لنفوسایتهای  ،Bکه تولیدکنندة ایمونوگلوبولین  Mهستتند

فعالیت کمتر الیتزوزایم در معالعتة حاضتر

به طور عمده در بورس فابرسیوس متمرکز شده اند .بنابراین

منعکس شده است .فعالیت الیزوزایم در جوجههای جتنس

می توان نتیجه گرفت که عملکترد لنفوستایت هتا در تولیتد

نر بیشتر از جنس ماده در سن شش هفتگی بود .در بررسی

ایمونوگلوبولین  Mتحت تتأثیر انتدازة بتورس نیستت .بته

اثر متقابل سویه و جنس نیز بیشترین فعالیت الیتزوزایم در

همین دلیل کمتر بودن وزن نستبی ایتن انتدا در پرنتدگان

جوجههای نر آرین و کمترین آن مربوط به جوجههای مادة

پرتولید و به اوص ستویة آریتن ،نمتیتوانتد دلیلتی بتر

طبیعتی بتدن

پاساهای ایمنی ضعیفتر در ایتن ستویه باشتد ،چترا کته

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

دربتتارة ایمونوگلوبتتولین  ،Mبیشتتترین پاستتاهتتا در بتتین

بومی بهصور

بومی بود .آنزیم الیزوزایم در بر ی مایعتا
ایمنی ذاتی عمل میکند .تفاو

سویههای مورد بررسی مربوط به سویة آرین بود.

نداشتن معنادار فعالیت این

آنزیم در پرندگان آمیختته بتا ستویة راس نشتان متی دهتد

بهطور کلی از آنجایی که وزن نسبی اندا هتای لنفتاوی

پرندگان آمیختة تولید شده در این معالعته از نظتر یکتی از

در پرندگان بومی بیشتر از سایر سویهها و آمیختههای مورد

های عملکترد سیستتم ایمنتی ذاتتی متیتواننتد بتا

بررسی بود ،میتوان نتیجه گرفت که سویههای بومی بترای

پرندگان تجاری موجود در بازار ایران (سویة راس) رقابتت

پروار و تولید گوشت مناس

نیستند چرا که به دلیتل وزن

کنند.

باالتر اندا های احشتایی از جملته انتدا هتای لنفتاوی کته

شا

مار

پرندگان آریتن و راس در ستن  42روزگتی ،پرنتدگان

وراکی برای انسان ندارند ،سهم بیشتری از انرژی

آمیخته در سن  56روزگتی و پرنتدگان بتومی در ستن 77

نگهداری را صر

روزگی کشتتار شتدند .نتتاین حاصتل از تجزیته و تحلیتل

پرنتتدگان آمیختتته در اغل ت

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

سویه های پرتولید آرین و راس نشان ندادند .ایتن موضتوع

نتاج نسل  F1و جوجههتای راس در جتدول  5ارائته شتده

می تواند تولید و پرور

این پرندگان را از نظتر اقتاتادی

استتت .اوزان نستتبی انتتدا هتتای لنفتتاوی طحتتال ،بتتورس و

توجیتته کنتتد .هرچنتتد در پرنتتدگان بتتومی مجمتتوع وزن

تیموس سویة بومی در مقایسته بتا ستایر ستویههتا مقتادیر

اندا های لنفاوی اندازهگیری شده در معالعة حاضر کمتر از

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

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

پرتولید متورد بررستی در معالعتة حاضتر (آریتن و راس)

پرندگان بومی درمقایسه با سویه های تجاری در سن مشابه

بهدلیل توسعة سریعتر ماهیچتههتا ،در زمتان کشتتار الشتة

و از طرفی در پرور

پرنتدگان در مقیتاس وستیع ،همتین

سنگین تری داشتند ،به همین دلیتل وزن نستبی انتدا هتای

مقدار اندک عدد در ور توجهی واهد شد .ضمن اینکته

لنفاوی در آنها کمتر بتود ،بتهطتوریکته دربتارة بتورس و

عتتالوه بتتر طحتتال ،بتتورس و تیمتتوس وزن نستتبی ستتایر

تیموس ،کمترین وزن نسبی را سویة آرین داشتت .بتورس

اندا های غیتر توراکی (پوستت ،چربتی محوطته بعنتی و

فابرسیوس محل تولید لنفوسایت های  Bدر پرندگان استت

دستگاه گوار ) در پرنتدگان بتومی بیشتتر از ستویههتای

و با باالتر رفتن سن پرنده به مرور تحلیل میرود .در مترغ،

توسعة این اندا ها متیکننتد .در مقابتل
متتوارد تفتتاو

پرتولید است که در معالعة حاضر گزار
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معنتتاداری بتتا

نشده است.

مقايسة عملکرد سیستم ايمنی سويههای آرين ،بومی آذربايجانغربی ،آمیختههای آنها و سوية راس

جدول  .5میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد وزن نسبی اندامهای لنفاوی ( )%در سويههای مختلف
وزن نسبی طحال

وزن نسبی بورس

وزن نسبی تیموس

آثار مورد بررسی
سویة آرین

*0/09 ± 0/02b

0/06 ± 0/02c

0/16 ± 0/02c

آمیختة آرین × بومی

0/15 ± 0/01ab

0/10 ± 0/01bc

0/26 ± 0/01ab

آمیختة بومی × آرین

0/14 ± 0/02ab

0/13 ± 0/01ab

0/21 ± 0/01bc

0/21 ± 0/02

0/18 ± 0/02

0/29 ± 0/02

a

سویة بومی

a

a

سویة راس

0/13 ± 0/02b

0/12 ± 0/02abc

0/23 ± 0/02b

جنس نر

0/14 ± 0/01

0/12 ± 0/01

0/22 ± 0/01

جنس ماده

0/15 ± 0/01

0/12 ± 0/01

0/24 ± 0/01

نر

0/07 ± 0/03b

0/05 ± 0/03b

0/12 ± 0/03c

ماده

0/10 ± 0/03

0/07 ± 0/02

0/19 ± 0/02

سویة آرین
آمیختة آرین × بومی
آمیختة بومی × آرین
سویة بومی
سویة راس
* تفاو

ارقا در هر ستون با حرو

b

b

bc

نر

0/14 ± 0/02ab

0/10 ± 0/01ab

0/25 ± 0/01ab

ماده

0/16 ± 0/01ab

0/10 ± 0/01b

0/26 ± 0/01ab

نر

0/13 ± 0/02

0/13 ± 0/02

0/22 ± 0/02

ab

ab

bc

ماده

0/16 ± 0/02ab

0/12 ± 0/02ab

0/21 ± 0/02bc

نر

0/21 ± 0/02

0/18 ± 0/02

0/30 ± 0/02

a

ab

a

ماده

0/22 ± 0/03a

0/18 ± 0/03a

0/28 ± 0/03ab

نر

0/15 ± 0/02ab

0/12 ± 0/02ab

0/19 ± 0/02bc

ماده

0/11 ± 0/03

0/12 ± 0/03

0/26 ± 0/03

متفاو

ab

ab

ab

معنیدار است (.)P< 0/05

در معالعتتتة حاضتتتر عیتتتار ایمونوگلوبتتتولین  Mدر

تولید پادتن ها در پرندگان استت .بنتابراین انتظتار متی رود

جوجههای آرین بیش از چهار برابر سایر جوجههای متورد

افزایش وزن این بافت که منتن به افزایش چین وردگیهتا

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

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

کمترین وزن نسبی را داشتت .هرچنتد اثتر ستویه بتر وزن

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

نسبی اندا های لنفاوی تأثیر معناداری داشتت ()p > 0/05

که صرفاً وزن نسبی اندا های لنفاوی و به اوص بتورس

اما اثر جنس بر روی هیچکدا از این معیارها معنادار نبتود.

در پرندگان بومی به پاساهای ایمنی همورال باالتر در ایتن

اثر متقابل سویه و جنس بر وزن نستبی انتدا هتای لنفتاوی

پرندگان میانجامد.

مورد معالعه تأثیر معنتاداری داشتت .بیشتترین وزن نستبی

اثر متقابل ستویه و جتنس نشتان داد کته ستویة بتومی

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

بیشترین اوزان نسبی اندا های لنفاوی را دارد .این موضتوع

بورس فابرسیوس اندامی استت کته از نظتر بافتتشناستی

به توسعة کمتر ماهیچهها در پرندگان بومی مربوط میشتود

چین وردگی های متعددی به نا پلیکا دارد و محل اصتلی

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