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 چکیده

ها با وزن بدن و اجزای های بیوشیمیایی سرم خون در شرایط طبیعی و تعیین ارتباط آنگیری برخی از فراسنجهدازهمنظور انبه

قطعه جوجه  022های بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان، آزمایشی با تعداد الشه و همچنین بررسی اثر جنس بر فراسنجه

هفته در شرایط کامالً یکسان، پرورش داده شدند. در پایان هفته دوازدهم بعد از  20 مدتبهها روزه بومی انجام شد. جوجهیک

گیری شد. غلظت کلسترول، ها اندازهاعمال شش ساعت گرسنگی، کشتار و وزن بدن و اجزای مختلف الشه هر یک از جوجه

، لیپوپروتئین با چگالی باال و گلوکز با استفاده از دیآلدئیمالون د گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین، اسید اوریک، کلسیم، فسفر،تری

آمد. نتایج نشان دادند که بیشترین  دستبهگیری شدند. مقدار گلوبولین از اختالف پروتئین کل و آلبومین های تجاری اندازهکیت

دار بین غلظت ی منفی معنی( و باالترین همبستگ02/2( بین کلسترول با وزن بدن و وزن ران )P<20/2دار )همبستگی مثبت معنی

توان از ( مشاهده شد. تجزیه رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که می-02/2اسید اوریک و وزن کبد و بین کلسیم و وزن سینه )

بینی بینی وزن بدن و سینه و نیز از سطوح کلسترول و گلوبولین برای پیشهای کلسترول، گلوبولین و فسفر برای پیشفراسنجه

های بیوشیمیایی یک از فراسنجهداری از نظر هیچبین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی عالوهبهشه و ران استفاده کرد. وزن ال

بینی برخی از خصوصیات های خون برای پیشتوان از فراسنجهشده، وجود نداشت. با توجه به نتایج این آزمایش میگیریاندازه

 د.الشه در مرغ بومی اصفهان استفاده کر
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 مقدمه

ی، مرغان بومی در بسیاری از تجار یهاهیبا سو سهیدر مقا

شوند و توجه کمتری به حفظ کشورها اغلب نادیده گرفته می

های دام مانند گوسفند سایر گونه ژنتیکی این منابع نسبت به

از نقاط  یکه پرندگان بومیینجاآاز[. 02و گاو شده است ]

صفات مناسب  یبرا یعیطور طبو به رندیگیم أمنش یمختلف

، ممکن است اندو تکامل یافته انتخاب شده خود، طیبا مح

حیوانات  .[6] داشته باشند یفردمنحصربه یکیژنت یهایژگیو

ها های زیاد در مقابل بیماری، در طی سالبومی در هر منطقه

 ،شرایط نامساعد محیطی های شایع در منطقه وو انگل

طیور بومی نیز از منابع  اند.مقاومت نسبی کسب نموده

به داشتن تطابق با  و با توجه ژنتیکی با ارزش هر منطقه بوده

تاها، یک منبع روش پرورش در شرایط باز و نامساعد روس

[. 2] باشندمی ییروستا هایمین پروتئین برای خانوادهأتمفید 

هدف مورد  نیچند یبرا زمانطور همبه اغلبمرغان بومی 

با  سهیممکن است در مقا نیو بنابرا رندیگیاستفاده قرار م

کار چندمنظوره به یوربهره یکه برا یهنگام یتجار ینژادها

 .روند، بهتر عمل کنندیم

های بومی، بررسی شناسایی خصوصیات فیزیولوژیک دام

تواند نقش مهمی ها میها و تعیین ارتباط بین آنتغییرات آن

منظور بهبود عملکرد و تولید این های اصالح نژاد بهدر برنامه

های خونی از جمله حیوانات، داشته باشد. فراسنجه

 یابیدر ارز توانندیم  های فیزیولوژیکی هستند کهویژگی

 هاییماریو درمان ب صیسالمت پرنده، تشخ تیوضع

 ها،یماریمقاومت بالقوه در برابر ب ینبیشی، پ[00]پرندگان 

مرغ در تخم دیتول ینبیشی، پ[02] ندهیوزن بدن در آ ینبیشیپ

محصوالت با  دیتول یاصالح نژاد پرندگان برا ،[20] ندهیآ

و  [26]و مناسب  حیصح هیو تغذ تیریمد [،22]باال  کیفیت

اطالعات  نیاعالوه، . بهباشند دیمف ،گریاز موارد د یاریبس

مقاومت  یمرغ که دارا دیجدهای گونه توسعه یبرا توانندیم

 هایبهبود برنامه نیهستند و همچن هایماریدر برابر ب یکیژنت

مورد استفاده قرار  ی،تیریمد هایاصالح نژاد در کنار برنامه

 .[02] رندیگ

تواند ارتباط بین پاسخ همبسته صفات فیزیولوژیک می

بینی شایستگی حیوانات از نظر معیار مناسبی برای پیش

صفات افزایش وزن و سایر صفات عملکرد باشد. 

دارند،  همبستگی ژنتیکیکه با صفات الشه  یکیولوژیزیف

دقت انتخاب و  شیافزا یتوانند در شاخص انتخاب برایم

[. در آزمایشی که 22ی قرار داده شوند ]کیبهبود ژنت نرخ

های های سرم خون جوجهی فراسنجهرومحققان بر 

داری را بین گوشتی انجام دادند، همبستگی فنوتیپی معنی

گلیسرید، آلبومین، گلوبولین، کراتینین، های تریفراسنجه

( و لیپوپروتئین با LDLلیپوپروتئین با چگالی پایین )

( با صفت چربی حفره VLDLچگالی خیلی پایین )

[. در بررسی دیگری، با مطالعه 02شکمی گزارش کردند ]

های گوشتی، نشان داده شد که غلظت روی جوجه

داری همبستگی فنوتیپی معنی VLDLو  LDLگلیسرید، تری

عنوان یک روش توانند بهبا مقدار چربی بدن دارند و لذا می

رد استفاده غیرمستقیم انتخاب برای کاهش چربی بدن، مو

[. همچنین نتایج آزمایشی که روی مرغ 21قرار گیرند ]

گیری سطوح گذار انجام شد، نشان داد که با اندازهتخم

کلسیم، گلوکز و آلکالین فسفاتاز پالسمای خون در سنین 

مرغ در توان تعداد و وزن تخمپایین )سن هشت هفتگی( می

 [.20بینی کرد ]آینده را پیش

های بیوشیمیایی خون پرندگان بومی مقادیر فراسنجه

عوامل نقاط مختلف جهان با یکدیگر متفاوت هستند. 

فیزیولوژیکی  تیوضع ه،یتغذ تی، وضعیماریمانند ب یمختلف

 یطیمح طیشرا نژاد، نوع و محل پرورش،بدن، جنس، سن، 

 نیو همچن ، رطوبت، ارتفاعدما ،ییمانند دوره روشنا

توانند میو ابزار مورد استفاده  یریگنمونه یهاروش

های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون را تحت تأثیر فراسنجه

بنابراین تعیین الگوی طبیعی خون این  .[02قرار دهند ]
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ها، پرندگان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر این فراسنجه

توانند در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی و سالمت می

مدیریتی، تغذیه و اصالح نژاد و  هایپرندگان و در برنامه

همچنین بهبود صفات رشد و تولید که در بیشتر مرغان بومی 

پایین هستند، مورد استفاده قرار گیرند. در پرندگان 

خصوص ماکیان مطالعات بیوشیمیایی خون در بیشتر موارد به

های منظور ارزیابی اثرات روشبرای اهداف تحقیقاتی و به

مطالعات ایط محیطی انجام شده است. پرورش، تغذیه و شر

خون با  های بیوشیمیاییفراسنجهارتباط  ی در خصوصاندک

عملکرد و تولید در مرغان بومی وجود دارد. لذا صفات 

های هدف از این تحقیق، تعیین غلظت برخی از فراسنجه

بیوشمیایی سرم خون در شرایط طبیعی، بررسی ارتباط آنها با 

-ه و بررسی اثر جنس بر این فراسنجهوزن بدن و اجزای الش

 ها در مرغ بومی اصفهان بود.

 

 هامواد و روش

این آزمایش در یک واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرکرد 

انجام شد. در این آزمایش از تعداد  2020در فصل بهار سال 

قطعه جوجه بومی یک روزه )نر و ماده( که از مرکز  022

تهیه شده بودند، استفاده اصالح نژاد مرغ بومی اصفهان 

هفتگی، در شرایط کامالً یکسان  20ها تا سن گردید. جوجه

صورت پرورش داده شدند و طی این مدت آب و خوراک به

های مورد استفاده ها قرار گرفت. جیرهآزاد در اختیار جوجه

در دو مرحله آغازین )سن یک تا شش هفتگی( و رشد )سن 

رت و کنجاله سویا و براساس هفتگی( بر پایه ذ 20هفت تا 

[ تهیه و تنظیم شدند. 0های بومی ]جیره پیشنهادی برای مرغ

های مورد دهنده و ترکیب مواد مغذی جیرهاجزای تشکیل

نشان داده شده است. دمای سالن در  2استفاده، در جدول 

گراد در نظر گرفته شد و درجه سانتی 00هفته اول پرورش، 

ازای هر هفته دو درجه تدریجی )بهصورت با افزایش سن به

گراد کاهش یافت. رطوبت درجه سانتی 00گراد( به سانتی

درصد تأمین و برنامه نوردهی در  62-60سالن نیز به میزان 

ساعت روشنایی و یک  00صورت طول دوره آزمایش به

ساعت خاموشی در نظر گرفته شد. برنامه واکسیناسیون 

 .واحد پرورشی، انجام گرفتها طبق توصیۀ دامپزشک جوجه

های بالینی از بیماری در طول دورۀ پرورش هیچ گونه نشانه

 ومیر غیرطبیعی، مشاهده نشد.یا مرگ

ها بعد از اعمال شش در پایان هفته دوازدهم، جوجه

کشی و سپس کشتار شدند. بعد از ساعت گرسنگی، وزن

خالی کشتار و انجام عملیات پرکنی و جدا کردن سر و پاها و 

نمودن محتویات شکم، وزن الشه و اجزای آن شامل وزن 

سینه، ران، بال، کبد، قلب، طحال و چربی حفره شکمی با 

گیری گرم، اندازه 22/2استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 

های بیوشیمیایی سرم خون، منظور ارزیابی فراسنجهشدند. به

میزان تقریباً  های خون از هر پرنده بهدر زمان کشتار نمونه

های آزمایش، لیتر از ورید وداج آنها درون لولهپنج میلی

دقیقه در دمای محیط قرار داده  02مدت آوری و بهجمع

وسیله دستگاه سانتریفیوژ با شدند تا خون لخته شود. سپس به

دقیقه، سرم  22مدت دور در دقیقه به 0222سرعت 

داخل های خون جدا گردید. سرم جدا شده نمونه

شده ریخته و گذاریلیتری شمارهمیلی 0/0های میکروتیوپ

های سپس به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام تعیین فراسنجه

گراد نگهداری شدند. درجه سانتی -02بیوشیمیایی در دمای 

های بیوشیمیایی خون شامل پروتئین کل، آلبومین، فراسنجه

گلیسرید، کلسترول، اسید اوریک، گلوکز کلسیم، فسفر، تری

های وسیله کیت( بهHDL) باال یبا چگال نیپوپروتئیلو 

های این شرکت تجاری شرکت پارس آزمون و طبق پروتکل

روش فوتومتریک و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر)مدل به

UV/Vis 2100 PC آمریکا(  -ساخت شرکت یونیکو

گلوبولین نیز از تفاوت پروتئین کل  گیری شدند. مقداراندازه

آلدئید [. همچنین غلظت مالون دی02دست آمد ]با آلبومین به

(MDAسرم به ) روشTBARS [.20گیری شد ]اندازه 
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 های آغازین و رشدهای مورد استفاده در دوره. مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره2جدول 

 ی(هفتگ 20تا  1سن )رشد  رهیج ی(هفتگ 6تا 2سن ) نیآغاز رهیج )درصد(ی جیره اجزا

 62 2/02 دانه ذرت

 1/00 2/02 درصد پروتئین خام( 22کنجاله سویا )

 0 0 روغن سویا

 2 6/2 کلسیم فسفاتدی

 00/2 20/2 پودر صدف

 2/2 2/2 نمک

 20/2 20/2 متیونین

 00/2 00/2 2مکمل ویتامینی

 00/2 00/2 0مواد معدنیمکمل 

   شدهترکیب مواد مغذی محاسبه

 0122 0122 وساز )کیلوکالری در کیلوگرم(انرژی قابل سوخت

 22/20 6/02 پروتئین خام )درصد(

 01/2 21/2 متیونین )درصد(

 62/2 10/2 متیونین + سیستین )درصد(

 10/2 22/2 لیزین )درصد(

 21/2 2/2 کلسیم )درصد(

 00/2 22/2 دسترس )درصد( فسفر قابل

 20/2 20/2 سدیم )درصد(

 02/2 02/2 کلر )درصد(

 K ،0/0ی؛ ویتامین المللنیبواحد  E ،22ی؛ ویتامین المللنیبواحد  3D ،0022ی؛ ویتامین المللنیبواحد  A ،2222خوراک شامل ویتامین  لوگرمیکمکمل ویتامینی در هر . 1

؛ گرمیلیم 0/0؛ پیریدوکسین، گرمیلیم 20/2؛ بیوتین، گرمیلیم 0/2، کیفول دیاس؛ گرمیلیم 00؛ نیاسین، گرمیلیم 2؛ ریبوفالوین، گرمیلیم 12B ،22/2؛ ویتامین گرمیلیم

 بود. گرمیلیم 222و بتائین،  گرمیلیم 02؛ کولین کلراید، گرمیلیم 2اسید پانتوتنیک، 

؛ مس گرمیلیم 222؛ روی )اکسید روی(، گرمیلیم 02؛ آهن )سولفات آهن(، گرمیلیم 20خوراک شامل منگنز )اکسید منگنز(،  لوگرمیک. مکمل مواد معدنی در هر 0

 بود. گرمیلیم 0/2و سلنیوم )سدیم سلنیت(،  گرمیلیم 2؛ ید )یدات کلسیم(، گرمیلیم 22)سولفات مس(، 

 

مشخص نمودن توزیع نرمال با  ها ابتدا جهتداده

نسخه  SASافزار آماری نرم Univariateاستفاده از رویه 

 تأثیر یبررس یبرا[ مورد بررسی قرار گرفتند. 00] 2/2

برای   (GLMیۀ مدل خطی عمومی )از روها دادهجنس 

ها با استفاده از آزمون توکی در تجزیه و میانگین 2مدل 

مقایسه  (P<20/2)پنج درصد کمتر از سطح احتمال 

 شدند. 

(2                                        )ij+ e j= μ + S ijY 

 ،میانگین جامعه :μ ،امین مشاهدهijY: i :که در این مدل

jS:  اثرj امین جنس وije: .اثر خطای تصادفی است 

روش پیرسون و معادالت همبستگی بین صفات به

برای حذف و یا لحاظ کردن  2روش گام به گامرگرسیونی به

انجام  2/2نسخه  SASافزار آماری متغیرها، با استفاده از نرم

بینی خصوصیات الشه برای پیش 0شد. از مدل رگرسیونی 

                                                                                    
2. Stepwise 
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 های بیوشیمیایی خون استفاده شد.با استفاده از فراسنجه

(0)                                                   Y= Xb + e 

: X: بردار مشاهدات متغیر تابع، Yمدل: ین که در ا

: بردار ضرایب bماتریس مشاهدات متغیرهای مستقل، 

: بردار مربوط به خطاهای تصادفی است. در eرگرسیون و 

 عنوانبهبدن و خصوصیات الشه  مدل رگرسیونی، وزن

 عنوانبههای سرم خون متغیر وابسته یا تابع و فراسنجه

 تقل در نظر گرفته شدند.مسمتغیر )یا متغیرهای( 

 

 نتایج و بحث

میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف معیار مقادیر 

 0شده، در جدول گیریهای بیوشیمیایی اندازهفراسنجه

شده گیریآورده شده است. بررسی توزیع مقادیر اندازه

ها از توزیع نرمال، پیروی نشان داد که همه این فراسنجه

ها تحت هیچ تیماری که جوجهاینکنند. با توجه به می

قرار نداشتند و تمام آنها در شرایط یکسان پرورش داده 

شده های مشاهدهشدند، دامنه تغییرات، کوچک بوده و تفاوت

های فردی تواند مربوط به تفاوتبرای هر فراسنجه می

مطالعه  نیا جینتاگیری باشد. )ژنتیکی(، جنس و خطای اندازه

 یبوم یهادر مرغخون ظت کلسترول سرم که غل نداددنشان 

مطالعات  شتریاصفهان کمتر از غلظت کلسترول سرم در ب

مرغان  یو برخ [02، 20، 1، 2ی ]رمرغان تجا یشده براانجام

[ نشان داده 00، 2[ بود. نتایج مطالعات گذشته ]0، 2ی ]بوم

طور تواند بهاست که سطح کلسترول سرم خون می

تأثیر سن، جنس، سویه، فصل و اثر متقابل داری تحت معنی

 سن با سویه و فصل قرار گیرد.

در هر دو الشه  یمربوط به وزن بدن و اجزا جینتا

که  ادنددنشان  جآورده شده است. نتای 0جنس در جدول 

 دارییاثر معناجزای الشه تمام  بدن و عامل جنس بر وزن

ت به نسب یوزن باالتر ینرها دارا کهی طوربه داشت

 .ها بودندماده

 

 هفتگی 21های بیوشیمیایی سرم خون مرغ بومی اصفهان در سن . مقادیر میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر فراسنجه1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد فراسنجه

 22/2 21/0 00/2 12/0 222 لیتر(پروتئین کل )گرم در دسی

 20/0 01/2 01/2 02/0 222 لیتر(آلبومین )گرم در دسی

 06/0 62/2 00/2 02/2 220 لیتر(گلبولین )گرم در دسی

 22/1 20/0 02/2 12/2 200 لیتر(گرم در دسیاسید اوریک )میلی

 02/20 22/2 20/2 22/2 22 لیتر(گرم در دسیکلسیم )میلی

 60/20 20/0 00/2 20/2 200 لیتر(گرم در دسیفسفر )میلی

HDL1 02/10 20/06 22/22 62/02 20 لیتر(گرم در دسی)میلی 

 022 200 10/02 022 200 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 220 06/02 12/20 20/01 221 لیتر(گرم در دسیگلیسرید )میلیتری

MDA2 02/2 22/0 22/2 22/0 22 لیتر(مول در میلی)میلی 

 202 62 06/22 222 202 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی

2 .HDL.لیپوپروتئین با چگالی باال = 

0 .MDAآلدئید.= مالون دی 
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. وزن بدن و اجزای الشه )برحسب گرم( در هر دو 3جدول 
 هفتگی  21جنس مرغ بومی اصفهان در سن 

 خطای معیار( ±)میانگین

 (=22nماده ) (=220nنر ) صفت 
 a22/22±2221 b26±2212 وزن بدن 
 a20/22±201 b22/22±126 وزن الشه 
 a62/0±021 b26/2±002 وزن سینه 
 a02/0±020 b12/0±022 وزن ران 
 a02/2±200 b00/2±222  وزن بال

 a20/2±22/02 b62/2±00/00 وزن چربی حفره شکمی 
 a20/2±62/1 b20/2±02/6 وزن قلب 

 a21/2±12/0 b21/2±22/0 وزن طحال 
 a22/2±22/02 b20/2±10/00 وزن کبد 

a-bمشابه از نظر آماری اختالف های دارای حروف غیردیف، میانگین: در هر ر

 (.>22/2Pدار دارند )معنی

n : ها.مادهتعداد نرها و 

 

شده با گیریهای بیوشیمیایی اندازههمبستگی فراسنجه

( نشان داد که بین 2اجزای الشه )جدول وزن بدن و 

(، اسید اوریک و وزن کبد  -00/2گلبولین و وزن سینه )

(، کلسیم و وزن سینه -00/2(، کلسیم و وزن بدن )-02/2)

(، همبستگی منفی -22/2(، گلوکز و وزن طحال )-02/2)

( و بین کلسترول با وزن بدن و ران P<20/2دار )معنی

داری وجود داشت. در نی( همبستگی مثبت مع02/2)

مطالعه حاضر، وزن چربی حفره شکمی با هیچ یک از 

داری نداشت. این در های خون همبستگی معنیفراسنجه

داری حالی است که محققین، همبستگی فنوتیپی معنی

(20/2>Pرا برای تری )( کلسترول تام 22/2گلیسرید ،)

اسید  ( و-22/2(، گلبولین )-20/2(، پروتئین کل )-02/2)

های ( با چربی حفره شکمی در جوجه-22/2اوریک )

 [.01گزارش کردند ] 2ولگوشتی نر گوانگزی ی

های همچنین در تحقیقی که با استفاده از دو الین جوجه

گوشتی آربور اکرس )که طی چندین نسل برای مقدار چربی 

                                                                                    
1. Guangxi Yellow 

شکمی روی آنها انتخاب صورت گرفته بود( انجام شد، 

، HDLگلیسرید، کلسترول، بین تریهمبستگی فنوتیپی 

پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، گلوکز و اسیداوریک با وزن 

، -00/2، 02/2، 20/2، 22/2ترتیب، چربی حفره شکمی به

[. در 20گزارش گردید ] -20/2و  22/2، -02/2، -20/2

های گوشتی آزمایش دیگری که روی جنس نر همان جوجه

گلیسرید، کلسترول ی بین تریانجام شد، همبستگی فنوتیپ

، پروتئین کل، آلبومین، گلبولین، گلوکز و اسید HDLتام، 

، 22/2، -20/2، 60/2ترتیب اوریک با وزن چربی شکمی به

 [.22گزارش شد ] 10/2و  20/2، 00/2، -/20، 06/2

ای دیگر، محققین همبستگی غلظت کلسیم در مطالعه

هفتگی را با گذار در سن هشت پالسمای خون مرغ تخم

ترتیب هفتگی به 02و  26، 20 وزن بدن در سنین هشت،

ها (. آنP<20/2، گزارش کردند )22/2و  22/2، 20/2، 02/2

همچنین همبستگی غلظت گلوکز پالسمای خون با وزن بدن 

، 22/2، 20/2ترتیب در سنین ذکرشده را بسیار کم و به

این [. بر خالف نتایج 20و صفر گزارش کردند ] -22/2

 221های لگهورن در سنین مطالعه، در پژوهشی که روی مرغ

روزگی صورت گرفت، همبستگی فنوتیپی بین غلظت  221و 

و  -21/2ترتیب کلسترول و وزن بدن در سنین ذکرشده به

[. در آزمایشی که روی دو الین 22گزارش شد ] -00/2

گذار مرغ بومی در مصر انجام شد، گوشتی و تخم

بستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن هشت پژوهشگران هم

هفتگی با پروتئین کل، آلبومین، گلبولین، گلوکز و کلسترول 

گزارش  20/2و  -02/2، -22/2، 20/2، -20/2ترتیب را به

های با [. این پژوهشگران بیان کردند که جوجه22کردند ]

های با وزن کمتر، گلوکز وزن بدن باالتر نسبت به جوجه

کنند بنابراین با افزایش وزن بدن، غلظت می بیشتری مصرف

طور کلی، همبستگی یابد. بهگلوکز خون کاهش می

خصوص های خون با وزن بدن و اجزای الشه بهفراسنجه

وزن الشه و چربی حفره شکمی که به لحاظ اقتصادی و 
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های که غلظت فراسنجهکیفی مهم هستند، باال نبود. ازآنجایی

تأثیر عوامل مختلفی مانند سن، نژاد، بیوشیمیایی خون تحت 

ها گیرد، ممکن است غلظت آنتغذیه و موارد دیگر قرار می

که دائماً در حال نوسان است نتواند تأثیر قابل توجهی بر وزن 

 بدن و اجزای الشه داشته باشد.

روش گام به گام، بهترین پس از تجزیه رگرسیون به

وزن بدن، وزن مدل رگرسیون خطی چندگانه برای صفات 

(. 0دست آمد )جدول الشه، وزن سینه و وزن ران به

براساس این نتایج، سطح کلسترول، گلوبولین و فسفر سرم 

بینی وزن توانند برای پیشخون، متغیرهایی هستند که می

هفتگی، مورد استفاده قرار  20بدن و وزن سینه در سن 

داد ( مدل برای وزن بدن نشان 2Rگیرند. ضریب تبیین )

 22که متغیرهای مستقل واردشده به مدل، در مجموع 

کنند. درصد از تغییرات کل وزن بدن را توجیه می

 20همچنین ضریب تبیین برای وزن سینه نشان داد که 

درصد از تغییرات وزن سینه توسط متغیرهای کلسترول، 

عالوه با توجه به نتایج، شود. بهگلبولین و فسفر توجیه می

بینی وزن الشه و وزن ران از سطوح ای پیشتوان برمی

مدل  2Rسرمی کلسترول و گلبولین استفاده نمود. مقدار 

 01دهد که دو متغیر کلسترول و گلوبولین، نشان می

درصد از تغییرات  02درصد از تغییرات کل وزن الشه و 

 کنند.وزن ران را توجیه می

 
 هفتگی 21های بیوشیمیایی سرم خون مرغ بومی اصفهان با وزن بدن و اجزای الشه در سن همبستگی فراسنجه. 8جدول 

 وزن ران وزن سینه وزن چربی وزن طحال وزن کبد وزن قلب وزن الشه وزن بدن  فراسنجه

 -20/2 -22/2 22/2 22/2 20/2 -20/2 -22/2 -20/2 پروتئین کل
 22/2 22/2 -21/2 2 22/2 22/2 20/2 22/2 آلبومین

 -20/2 -00/2* 22/2 -22/2 -20/2 -20/2 -21/2 -20/2 گلوبولین
 -26/2 -22/2 -20/2 -22/2 -02/2* -22/2 -26/2 -22/2 اسیداوریک

 -20/2 -02/2* -22/2 20/2 -22/2 -20/2 -22/2 -00/2* کلسیم
 22/2 22/2 22/2 22/2 20/2 2 22/2 22/2 فسفر

HDL 20/2 21/2 20/2 2 26/2 22/2 20/2 22/2 
 -22/2 2 20/2 -22/2* 26/2 -20/2 2 22/2 گلوکز

 -22/2 -22/2 -22/2 20/2 21/2 -22/2 -20/2 -21/2 گلیسریدتری
MDA 21/2- 20/2- 22/2 20/2 22/2- 02/2- 22/2- 20/2- 

 02/2* 20/2 20/2 -20/2 21/2 20/2 02/2* 02/2* کلسترول

 آلدئید: مالون دیMDAلیپوپروتئین با چگالی باال         : P          HDL<20/2دار در سطح * معنی
 

 خون ییایمیوشیب یهافراسنجهبا استفاده از وزن بدن و اجزای الشه مرغ بومی اصفهان صفات  برآورد .5جدول 

 F P > Fمقدار مدل 2R یجزی 2R خطای معیار ضریب رگرسیون متغیر عرض از مبدا صفت

 626 وزن بدن
 <2222/2 12/02 02/2 02/2 21/2 02/0 کلسترول
 20/2 20/2 00/2 26/2 20/12 -6/262 گلوبولین

 20/2 00/2 22/2 20/2 02/02 00/20 فسفر

 20/612 وزن الشه
 <2222/2 22/1 01/2 01/2 20/2 11/0 کلسترول
 222/2 2/22 01/2 22/2 02 -6/202 گلوبولین

 21/21 وزن سینه
 2220/2 22/20 00/2 00/2 22/2 102/2 کلسترول
 222/2 02/1 00/2 22/2 06/22 -22/00 گلوبولین

 226/2 26/2 20/2 22/2 22/0 11/2 فسفر

 20/222 وزن ران
 <2222/2 00/22 06/2 06/2 02/2 02/2 کلسترول
 22/2 22/0 02/2 22/2 22/21 -02/20 گلوبولین
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های گوشتی نر ای که پژوهشگران روی جوجهدر مطالعه

گوانگزی یلو انجام دادند، نشان داده شد که از هفت فراسنجه 

 ،LDL، HDLگلیسرید، کلسترول تام، شامل غلظت تری

گویی توان برای پیشپروتئین کل، آلبومین و اسید اوریک می

[. در 02وزن و درصد چربی حفره شکمی استفاده کرد ]

های یشی که پژوهشگران روی دو الین از جمعیتآزما

فراسنجه  22های گوشتی آربور اکرس انجام دادند، جوجه

بیوشیمیایی خون، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش، 

پذیری، ضریب محققین با توجه به چهار معیار تنوع، وراثت

کلسترول و -HDLهمبستگی ژنتیکی و جهت آن، سطح 

عنوان بهترین کلسترول را به-LDLرول به کلست-HDLنسبت 

های های بیوشیمیایی سرم خون برای انتخاب جوجهشاخص

با وزن و درصد چربی شکمی پایین در آینده تعیین کردند 

های گوشتی نر [. در پژوهش دیگری که روی جوجه20]

ی چندگانه برای خط ونیمدل رگرس نیبهترصورت گرفت، 

های فراسنجهبر  یمبتنبینی وزن و درصد چربی شکمی، پیش

VLDLو نسبت  کیاور دیاس، نیگلوبول د،یسریگلی، تر

 [.22، برآورد گردید ]نیگلبولبه  نیآلبوم

گردد، اثر جنس بر مشاهده می 6طورکه در جدول همان

دار های بیوشیمیایی سرم خون، معنییک از فراسنجههیچ

که این این مطالعه با توجه به اینرسد در نظر مینبود. به

پرندگان هنوز به سن بلوغ جنسی و تولیدمثل نرسیده بودند، 

های بیوشیمیایی های جنسی، کمتر فراسنجههورمون

که شده را تحت تأثیر قرار دادند و ازآنجاییگیریاندازه

های مورد مطالعه، اعمال بیولوژیکی یکسانی را در فراسنجه

نظر دهند، منطقی بهبلوغ جنسی انجام می هر دو جنس قبل از

شده بین دو جنس، گیریهای اندازهرسد که فراسنجهمی

، مطالعه نیانتایج  همسو باداری نداشته باشند. تفاوت معنی

پژوهشگران در آزمایشی که با استفاده از مرغ بومی عربستان 

گونه روزگی( انجام دادند، هیچ 22و  02در دو سن مختلف )

های داری را از نظرتمام فراسنجهاختالف معنی

شده شامل گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، گیریاندازه

گلیسرید، کلسترول، اسید اوریک، کلسیم و فسفر بین دو تری

ای دیگر روی [. در مطالعه2جنس، مشاهده نکردند ]

نیز های بیوشیمیایی پنج نژاد مرغ بومی بالغ نیجریه فراسنجه

های گلوکز، اسید داری از نظرفراسنجهگونه اختالف معنیهیچ

اوریک، آلبومین، گلوبولین و پروتئین کل سرم خون بین دو 

 [.02جنس نر و ماده مشاهده نشد ]

 
 خطای معیار( ±هفتگی )میانگین  21سن های بیوشیمیایی سرم خون در هر دو جنس مرغ بومی اصفهان در . مقایسه فراسنجه6جدول 

 (=22nماده ) (=220nنر ) فراسنجه
 10/0±22/2 62/0±22/2 لیتر(پروتئین کل )گرم در دسی

 02/0±22/2 02/0±20/2 لیتر(آلبومین )گرم در دسی
 00/2±20/2 00/2±22/2 لیتر(گلوبولین )گرم در دسی

 21/2±26/2 60/2±22/2 لیتر(گرم در دسیاسید اوریک )میلی
 02/2±00/2 22/1±01/2 لیتر(گرم در دسیکلسیم )میلی
 21/2±21/2 00/2±20/2 لیتر(گرم در دسیفسفر )میلی

HDL2 02±10/2 02±20/2 لیتر(گرم در دسی)میلی 
 020±02/2 002±22/0 لیتر(گرم در دسیگلوکز )میلی

 62±00/0 00±22/2 لیتر(گرم در دسیگلیسرید )میلیتری
MDA0 22/0±06/2 22/0±02/2 لیتر(مول در میلی)میلی 

 220±22/0 222±20/0 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی
2 .HDL                0= لیپوپروتئین با چگالی باال .MDAآلدئید                  دی= مالونnها= تعداد نرها و ماده 
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محققین  ،شدانجام  نیبلدرچ یکه رو یشیدر آزما

)کمتر مختلف  نیدو جنس در سن نیرا بی داریاختالف معن

از یک هفته، سه هفتگی، پنج هفتگی و بیش از پنج هفتگی( 

مطالعه  نیشده در ایریگاندازهی ها. فراسنجهمشاهده نکردند

 لوکز،گ ن،ینیکرات ک،یاور دیاس ن،ی، آلبومکل نیشامل پروتئ

[. در 0ند ]و فسفر بود میکلس م،یپتاس م،یکلسترول، سد

مطالعۀ دیگری که روی دو سویه تجاری مرغ گوشتی در 

های روزگی صورت گرفت، از بین فراسنجه 20و  02سنین 

شده )شامل کلسیم، فسفر، کلسترول آزاد، گیریاندازه

گلیسرید(، فقط کلسترول کل، آلبومین، پروتئین کل و تری

داری آزاد و کلسترول کل دارای تفاوت معنیکلسترول 

(22/2>P[ بین دو جنس بودند )ای روی [. در مطالعه00

تفاوت ، رانیغرب اشمال ی بالغبوم خون مرغانی هافراسنجه

و  دیسریگلیتر گلوکز، کلسترول، ی از نظر غلظتداریمعن

که اثر جنس بر یدرحال ، مشاهده نشددو جنس نیفسفر ب

( P<20/2) داریمعن ،کل نیو پروتئ نیآلبوم م،یکلسغلظت 

در  سرم خون نیآلبوم در این مطالعه، غلظت .شدگزارش 

ا هدو برابر خروس باًیتقرلیتر( گرم در دسی 20/2) هامرغ

 [.0لیتر( بود ]گرم در دسی 11/0)

در پژوهش دیگری که روی سه توده مرغ بومی شامل 

در سودان صورت گرفت،  0و الرج بالدی 0، بتویل2بیر نک

های کلسیم، فسفر، پروتئین کل، اسید اوریک، فراسنجه

کلسترول، آلبومین، سدیم و پتاسیم مورد ارزیابی 

قرارگرفتند. نتایج نشان دادند که غلظت اسید اوریک و 

همراه پتاسیم در دو توده بیر نک و بتویل و آلبومین به

س تفاوت اسید اوریک در توده الرج بالدی بین دو جن

[. در پژوهشی که روی 26( داشتند ]P<20/2داری )معنی

                                                                                    
2. Bare Neck 

0. Betwil 

0. Large Beladi 

بلدرچین ژاپنی انجام شد، محققین مقدار گلوکز را در نرها 

آلبومین، پروتئین کل،  ( و غلظتP<22/2ها )باالتر از ماده

ها بیشتر از نرها گلیسرید را در مادهکلسترول کل و تری

(20/2>Pگزارش کردند. آن )شده را های مشاهدهها تفاوت

وساز پرندگان مربوط به تغییرات فیزیولوژیکی در سوخت

 [.06گذاری دانستند ]دلیل تخمماده، به

های توان از فراسنجهنتایج این آزمایش، می براساس

بینی برخی از کلسترول، گلوبولین و فسفر برای پیش

صفات عملکرد مانند وزن بدن، الشه، سینه و ران در مرغ 

 اصفهان، استفاده کرد. بومی
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Abstract 
In order to measure some of the blood serum biochemical parameters in normal rearing conditions and determination 

of their relationship with body weight and carcass components and also the examination of sex effect on blood 

biochemical parameters in Isfahan native chicken, an experiment was conducted using 200 one-day-old native 

chickens. The chicks were reared in completely identical conditions for 12 weeks. At the end of week 12 and after six 

hours of fasting, the chicks were slaughtered, and their body weight and various carcass components were measured. 

The cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, uric acid, calcium, phosphorus, malondialdehyde, high density 

lipoprotein and glucose concentrations were measured using commercial kits. The amount of globulin was calculated 

as the difference of total protein and albumin. The results showed that the highest significant positive correlation 

(P<0.05) was observed between cholesterol with body weight and thigh weight (0.21) and the highest significant 

negative correlation was observed between uric acid concentration and liver weight, and between calcium and breast 

weight (-0.24). The multiple regression analysis showed that cholesterol, globulin and phosphorus parameters could 

be used to predict body and breast weights, as well as cholesterol and globulin levels for predicting of carcass and 

thigh weights. In addition, there was no significant difference between two sexes in any of the measured biochemical 

parameters. According to the results of this experiment, blood parameters could be used to predict some carcass 

characteristics in Isfahan native chicken. 
 

Keywords: Blood parameters, carcass components, linear regression, native chicken, phenotypic correlation. 

 
 


