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 الملخص العربي
مـزارع تربية الدواجن الخاصة بمدينـه طوخ الدراسة في احد يت هـذه أجر 

يوم  94واستمرت  7002محافظه القليوبية بجمهوريه مصر العربية في صيف عام 
)سبعة أسابيع( وذلك بغرض معرفة العالقة بين االستجابة المناعية العامة التي 

ات اإلنتاجيـة في كرات الدم الحمراء لألغنام وبعض الصفـ (SRBCsيحدثها االنتجين)
 -ن التجارية )ايزاهبرددجاج التسمين. تـم استخدام سالالتين من سالالت التسمي

. طائر من كل سالله( 700طائر إلجراء التجربة ) 000( تم استخدام 803روص 
والحضانة  الظروف البيئــة وظروف الرعاية والتهوية من الساللتين لنفس تعرضت كـل

تربية هذه الطيور في عنبر ارضي على فرشة عميقة تتحمل تم  خالل فترة التجربة.
. تم تغذيه الطيور الخاصة بالدراسة على عالئق خاصة أسابيع 2فترة التربية خالل 

ك.ك/كجم  8000% بروتين و78حيث تم تغذيتها على عالئق بادي -والعلف مفتوح
 تم تغذيتهــا على -ك.ك/كجم علف 8000% بروتين و70علف وعالئق نامي 

وكانت كثافـة الطيور  -كجم علف8ك.ك/ 8800% بروتين خام و 83عالئق نـاهي 
 . 7 م8طائر/ 80على المتر المربع 

   الهدف األساسي من هذه الدراسة هـو :
كل من مستوى تتر األجسام المضادة الناتجة من حقن  دراسة تأثير .1

وزن الجسم  االنتجين) كرات الدم الحمراء لألغنام( والساللة والجنس على
 الحي في األعمار المختلفة بعد حقن االنتجين.

كل من مستوي تتر األجسام المضادة الناتجة من حقن االنتجين  دراسة تأثير .2
 )كرات الدم الحمراء لألغنام( والساللة والجنس على صفات الذبيحة. 

جين كل من مستوى تتر االجسام المناعية الناتجة من حقن االنت دراسة تأثير .3
 -)كرات الدم الحمراء لألغنام( والساللة والجنس على مكونات الدم )البروتين

 -الكولسترول –الجلوبيولين نسبه االلبيومين: للجلوبيولين  -االلبيومين



    الملخص العربي
 

-2- 

  IgM( وكذلك بعض أنواع األجسام المضادةGPT ,GOTووظائف الكبد 
 .   IgGو

أسابيع ومستوى  2ر دراسة االرتباط المظهري بين وزن الجسم عند عم .4
( لكي يتم توقع وزن الجسم الحي للطيور عند هذا Abاألجسام المناعية )

 العمر .

االستجابة المتوقعة للجيل الواحد من االنتخاب المظهرى عند شدة انتخاب  .5
 .803مختلفة لكل من ساللة االيزا هبرد و الروص 

  وقـد أظفرت النتائج على األتي :
 م الحي:. وزن الجسـ2      

( في وزن الجسم من عمر الفقس P≤0.001وجود فروق معنوية عالية ) .1
( 803روص  -حتى نهاية األسبوع الرابع وذلك بين الساللتين )ايزاهبرد 

وكذا بين اإلناث والذكور . بينما كان تأثير التفاعل بين الساللة والجنس 
 العمر. من 9, 8, 7, 8عالي المعنوية على وزن الجسم في األسبوع 

وجد أن الطيور ذات االجسام المناعية العالية كانت منخفضة في وزن  .2
الجسم مقارنة باآلخرين متوسطه ومنخفضة االجسام المناعية . وقد وجد 

( بين مستويات الطيور منخفضة المناعة P≤0.05فرق معنوي )
 والمتوسطة المناعة والعالية المناعة .

وي على وزن الجسم للتفاعل بين وجد انه ليس هناك تأثير معن .3
الساللة( في حين × المستويات × المستويات( و)الجنس × )السالالت 

( على وزن الجسم فقط  لهذه التفاعالت P≤0.05وجد تأثير معنوي )
 .أسبوع من العمر 2عند عمر 

 

 المنــاعـة:   .2
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ن حقن م أيام 2وجد أن اعلي مستوى تتر لألجسام المناعية كان عند عمر   -1
 78يوم من الحقن ثم بعد  89االنتجين حيث بدأ في االنخفاض تدريجيا بعد 

يوم من الحقن في كل الطيور وفى الساللتين. عالوة علي ذلك وجد أن 
( في مستوي األجسام المناعية P≤0.001هناك اختالف عالي المعنوية )

وى بين الساللتين , وعلي الجانب األخر وجد إن اإلناث اعلي في مست
 2ة من بداية الحقن األجسام المناعية عن الذكور وذلك عند األعمار المختلف

 يوم . في حين إن هذا االختالف غير معنوي . 78-يوم89 -يوم

وجد إن هناك ارتباط مظهري سالب ومنخفض بين وزن الجسم الحي وكذلك  -2
بين أسبابيع وهذا االرتباط المظهري  2مستوى األجسام المناعية عند عمر 

 ( .SRPcsمعدل النمو واالستجابة المناعية لتكوين أجسام مضادة لالنتجين)

(على عدد P≤0.001مستوى األجسام المناعية يؤثر تأثيرا عالي المعنوية ) -3
عند  803الخاليا المناعية سواء كانت في سالله ايزاهبرد أو ساللة الروص 

يوم لم يؤثر  94في حين أن وزن الجسم الحي عند عمر  -يوم  94عمر 
 تأثيرا معنويا على عدد الخاليا المناعية .

اعلي في عدد خاليا الدم البيضاء والخاليا  803الروص  وجد أن ساللة -4
 يوم .  94الليمفاوية من سالله ايزاهبرد وذلك بعد عمر 

(  معنوي لكل 803روص -إضافـة إلي ذلك وجد أن تأثير الساللة )ايزاهبرد -5
 -خاليا الدم الحمراء  -يا المناعية )خاليا الدم البيضاءالقياسات للخال

الخاليا المناعية في األناث للساللتين  أعدادالخاليا الليمفاوية ( وقد وجد أن 
 أعلى منه في الذكور ووجد إن الجنس ذو تأثير معنوي عند هذا العمر . 

الله ايزاهبرد وجـد أن النسبة المئوية للخاليا المناعية متعددة االنويه فئ س -6
يوم مما يؤدي إلى وجود  94بعد عمر  803اعلي من سالله روص 

اختالف معنوي بين الساللتين في النسبة المئوية للخاليا المناعية متعددة 
 االنويه.
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( كأجسام Gأعلى مستوي امينوجلوبيولين ) 803وجد أن سالله روص  -7
ايزاهبرد وذلك بعد عمر مناعية لالنتجين كرات الدم الحمراء مقارنة بساللة 

 يوم . 94

( اعلي في أناث كل من الساللتين Gوجد أن مستوى امينوجلوبيولين ) -8
يوم مقارنة بالذكور ووجد إن هذا  94بعد عمر  803وروص  ايزاهبرد

 ( .P≤0.01االختالف معنوي )

ليس هناك تأثير معنوي بين المستويات  أنةعلى الجانب األخر وجد  -9
 -المستوى المنخفض مناعيا -الدجاج )مجموعة التحكمالمنتخبة من 

( Gالمستوى العالي مناعيا( لمستوى األجسام المضادة امينوجلوبيولين )
كنسبه مئوية في حين إن المستويات المنخفضة المناعية سجلت اقل متوسط 

 . التحكم والمجموعة العالية مناعية( مقارنة بمجموعة Gلالمينوجلوبيولين )

( لم يتأثر تأثيرا Mن مستوى األجسام المضادة لالمينوجلوبيولين )وجد أ -11
المجموعة المنخفضة -معنويا بمستويات المناعات المنتخبة )مجموعه التحكم

المجموعة المرتفعة المناعة( حيث وجد من التحليل اإلحصائي أن  -مناعيا 
 هناك اختالفات بين المستويات المنتخبة على أساس المناعات.

( بسيرم االمينوجلوبيولين P≤0.001جد أن وزن الجسم له تأثيرا معنويا )و  -11
(M وذلك عند عمر )يوم من عمر الدجاج.  94 

وجد أن وزن البرسا المطلق والوزن النسبي للبرسا في أناث ساللتي الروص  -12
وايزاهبرد أثقل من الوزن  المطلق والنسبي للبرسا في الذكور ولكن ليس هذا 

 ويا .الفرق معن

وجد أن أفراد المستويات ذات المناعات العالية والمنخفضة أعطت وزن  -13
مطلق ونسبي للبرسا اقل من المتوسط العام للمناعات أي في مجموعة 

جم وعلى الرغم من ذلك ال يوجد فروق 0,,8يوم  94التحكم وذلك بعد عمر 
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البرسا يوم في وزن  94معنوية بين الثالث مستويات المناعية بعد عمر 
 الوزن المطلق والنسبي لها .

( من P≤0.001وجد من التحليل اإلحصائي أن هناك تأثير عالي المعنوية ) -14
 الساللة ووزن الجسم على وزن البرسا المطلق والوزن النسبي للبرسا .

( بين الساللتين في الوزن P≤0.001وجد أن هناك فروق عاليه المعنوية ) -15
ل حيث وجد أن ساللة الروص اعلي في الوزن  المطلق والنسبي للطحا

جم ( وكذلك اعلي في وزن الطحال النسبي  9,,8المطلق للطحال )
 يوم . 94% مقارنه بسالله ايزاهبرد وذلك بعد عمر 0,04

وجد أن أناث الساللتين )روص وايزاهبرد ( اعلي في وزن الطحال المطلق  -16
 االختالف كان غير معنوي .  وهذا -ووزن الطحال النسبي مقارنة بالذكور

وجد إن هناك تأثير  عالي المعنوية للجنس والمستويات المناعية )العالية ـ  -17
 المتوسطة( على وزن الطحال المطلق والنسبي . -المنخفضة

( للساللة علي وزن P≤0.001وجد إن هناك تأثير عالي المعنوية ) -18
دة التيموسية حيث وجد إن سالله التيموسية الغدة  المطلق والوزن النسبي للغ

ايزاهبرد اعلي في وزن الغدة   التيموسية المطلق والوزن النسبي لها بسالله 
 .   803الروص 

وجد إن وزن الغدة التيموسية المطلق والوزن النسبي لها في أناث كل من  -19
 .منه في الذكور الخاصة بالساللتينوالروص اعلي  -الساللتين ايزاهبرد

د أن األفراد ذات المناعات المنخفضة ذات وزن مطلق معنوي وج -21
(P≤0.05 اعلي لغدة التيموسية والوزن النسبي لها وذلك مقارنة بمستويات )

جم( في األفراد المنخفضة  7,89األفراد العالية والمتوسطة حيث كانت )
, % في حين األفراد العالية المناعة اقل وزن مطلق ونسبي 882ونسبتها 

 لمتوسطة المناعة .من ا
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( على الوزن p≤0.001وجد أن انحدار وزن الجسم له تأثير عالي المعنوية ) -21
 المطلق و النسبي للغدة التيموسية.

 صفــات الذبــيحــة: .3

وجد أن سالله الروص كانت اعلي في وزن الدم مقارنة بسالله ايزاهبرد  -1
النسبي للدم غير معنوي ولكن وجد أن هذا االختالف في وزن الدم والوزن 

 بين الساللتين .

وجد أن ذكور الساللتين اعلي في وزن الدم المطلق والوزن النسبي مقارنة  -2
 باألثاث .    

( من ساللتي ايزاهبرد p≤0.001وجد أن هناك فروق عالية المعنوية ) -3
والروص في وزن الريش المطلق والوزن النسبي حيث وجد أن سالله ايزاهبرد 

ي في وزن الريش المطلق والوزن النسبي للريش مقارنة بسالله روص اعل
803 . 

( اعلي في وزن الريش 803روص  -وجد أن األناث في الساللتين )ايزاهبرد -4
 المطلق والوزن النسبي له مقارنة بوزن الريش المطلق والنسبي في الذكور 

الوزن النسبي وجد أن هناك اختالف غير معنوي في وزن األرجل المطلق و  -5
الروص( على الرغم من عدم وجود اختالف  -بين الساللتين )ايزاهبرد

معنوي إال أن سالله ايزاهبرد اعلي وزنا لألرجل من سالله الروص وكذلك 
 . 803اعلي في الوزن النسبي لألرجل مقارنه بسالله الروص 

الذكور وجد أن الذكوراقل في وزن األرجل المطلق من االناث بينما كانت  -6
 اثقل في الوزن النسبي من االناث. وكان هذا االختالف غير معنوى.

وجد أن هناك فروق غير معنوية في وزن الرأس المطلق والوزن النسبي بين  -7
الروص( وعلى الرغم من ذلك وجد أن سالله ايزاهبرد  -الساللتين )ايزاهبرد
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سالله الروص اعلي في وزن الرأس المطلق والوزن النسبي لها مقارنه ب
803. 

وجد انه ال يوجد فروق معنوية بين اإلناث والذكور فئ وزن الرأس المطلق  -8
والوزن النسبي للرأس في حين وجد أن الذكوركانت اعلي في وزن الرأس 

 المطلق والوزن النسبي

وجد إن سالله ايزاهبرد اعلي في وزن األجزاء الغير مأكولة مقارنة بساللة  -9
من هذا االختالف فأنه غير معنوي بين الساللتين وكذلك  الروص وبالرغم

وجد أن سالله ايزاهبرد اعلي في الوزن النسبي لألجزاء الغير مأكولة مقارنه 
 .803بسالله الروص 

وجد ان الذكور أعلي في الوزن المطلق والنسبي لألجزاء الغير مأكولة مقارنة  -11
 بأالناث لكن هذا األختالف غير معنوى .

كانت ساللة الروص أعلي في وزن الذبيحة )التصافي( المطلق والنسبي من  -11
ساللة ايزاهبرد. كما أن ذكور الساللتين أثقل في وزن الذبيحة )التصافي( 

 المطلق والنسبي من  األناث.

وجد أن األفراد ذات المستويات  المناعية العالية أقل في وزن الذبيحة  -12
المستويات المناعية المنخفضة والمتوسطة في )التصافي( من األفراد ذات 

المناعية المتوسطة وزنا نسبيا أقل من  حين أظهرت األفراد ذات المستويات
 الساللتين العالية والمنخفضة. 

وجد انه ليس هناك تأثير معنوي لكل من الجنس والساللة ووزن الجسم الحي  -13
افي لكن كان هناك تأثير علي وزن الذبيحة )التصافي( والنسبة المئوية للتص

 ( على وزن التصافي والنسبة المئوية للتصافي .P≤0.001عالي المعنوية )

وجد أن هناك فرق غير معنوي في الوزن المطلق للقلب ووزن القلب النسبي  -14
بين الساللتين على الرغم من إن سالله ايزاهبرد أقل من ساللة الروص 

 بي للقلب .  ( في الوزن المطلق والوزن النس803)
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 إناث وجد إن الوزن المطلق والوزن النسبي للقلب اعلي في -15
( مقارنة بالديوك في الساللتين وعلى  803الروص  -الساللتين)ايزاهبرد

من ذلك فان هناك فرق في الوزن بين الجنسين ولكن هذا الفرق غير 
 معنوي . 

قلب المطلق والوزن وجد أن الطيور عالية المناعية كانت اعلي في وزن ال -16
النسبي مقارنه بالطيور المتوسطة المناعية والمنخفضة المناعة كان الوزن 
المطلق والوزن النسبي للقلب متوسط بمقارنة األفراد ذات المناعة المتوسطة 

علي الرغم من ذلك فانه ال يوجد فروق معنوية في وزن القلب المطلق  -
المنخفض(  -لعالي ــ المتوسط والوزن النسبي بين الثالث مستويات ) ا

 –المناعة إضافة إلي ذلك فان المستويات المناعية الثالثة )العالي 
المنخفض( ليس لها تأثير معنوي على وزن القلب المطلق ووزن  -المتوسط

 القلب النسبي .

( علي وزن P≤0.001وجد أن وزن الجسم الحي له تأثير عالي المعنوية ) -17
 النسبي للقلب . القلب المطلق والوزن

وجد أن وزن الكبد المطلق والوزن النسبي اعلي في ساللة ايزاهبرد عنه في  -18
( في حين أن الوزن المطلق والنسبي الكبد في أناث 803ساللة روص )

 الساللتين اعلي منه في الذكور لكل من الساللتين. 

طلق وكذلك وجد أن الطيور عالية المناعية كانت أثقل في وزن الكبد الم -19
الوزن النسبي يليها الطيور المنخفضة المناعة والطيور المتوسطة المناعة . 

 -( للساللتين )ايزاهبرد(P≤0.001هناك تأثير عالي المعنوية  أنوقد وجد 
 ( وكذلك وزن الجسم على الوزن المطلق والنسبي للكبد . 803روص 

في  803هبرد والروص وجد أن هناك فرق عالي معنوي( بين الساللتين ايزا -21
يوم  94وزن القونصة المطلق والنسبي وذلك في نهاية التسمين عند عمر 
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حيث وجد أن ساللة الروص اعلي في وزن القونصة المطلق مقارنة بساللة 
 ايزاهبرد

وجد أن هناك فروق غير معنوية بين اإلناث والذكور فى وزن القونصة  -21
 المطلق والنسبي وذلك فى الساللتين .

( في وزن القونصة P≤0.05وجد أن الطيور عالية المناعة معنويا أثقل) -22
المطلق والوزن النسبي لها مقارنة بالطيور متوسطة المناعة والطيور 
المنخفضة المناعة ولكن وجد انه ال يوجد فروق معنوية بين المستويات 

لمطلق المنخفض( المناعة في وزن القونصة ا –المتوسط  -الثالثة )العالي 
 والوزن النسبي .

( في الوزن المطلق P<0.05( أثقل معنويا )803وجد أن ساللة الروص ) -23
لالجزاء المأكولة وكذلك الوزن النسبي عن ساللة ايزاهبرد وذلك عند عمر 

 يوم من التسمين ولكن هذا االختالف كان غير معنوي . 94

ور الساللتين في الوزن وجد انه ال يوجد اختالف بين إناث الساللتين وذك -24
المطلق لألجزاء المأكولة وكذلك الوزن النسبي في حين أن المستويات 

المنخفض( له تأثير معنوي على  –المتوسط  -المناعية للطيور )العالي 
الوزن المطلق والنسبي أثقل وزنا من الطيور المتوسطة المناعة والمنخفضة 

ي الوزن المطلق النسبي لألجزاء المناعة وبالرغم من ذلك فان هذه الفروق ف
 المأكولة كان غير معنوي بين المستويات الثالثة .

( اعلي الوزن P≤0.001وجد أن وزن الجسم الحي له تأثير عالي المعنوية ) -25
 المطلق والنسبي لألجزاء المأكولة من الذبيحة . 

( 803وجد أن إجمالي األجزاء المأكولة من الذبيحة في ساللة الروص ) -26
( من ساللة ايزاهبرد حيث كان الوزن المطلق P≤0.05أثقل معنويا )

( 803والنسبي إلجمالي األجزاء المأكولة في الذبيحة في ساللة الروص )
 اعلي من ساللة ايزاهبرد.
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 -بعــض مكـونات الــدم: .4

وجد ان ساللة ايزاهبرد اعلي في إجمالي بالزما البروتين من ساللة الروص  -1
( اعلى في 803وعلي الجانب األخر وجد أن ساللة الروص )( 803)

نسبه االلبيومين/ للجلوبيولين( من  -جلوبيولين –محتويات الدم ) االلبيومين 
ساللة ايزاهبرد ـ حيث وجد إن هناك فروق معنوية في إجمالي بالزما 

( ولكن هناك اختالف غير 803والروص ) -البروتين  بين ساللتي ايزاهبرد 
( اإلحصائية في مكونات الدم االخري Fبين الساللتين في قيمة ) معنوي

 نسبه االلبيومين/ للجلوبيولين(. -جلوبيولين  -)االلبيومين 

وجد إن إناث الساللتين اعلي في قيمة االلبيومين ونسبة االلبيومين  -2
للجلوبيولين مقارنة بذكور الساللتين في حين إن الذكور في الساللتين تحظى 

اعلي من إجمالي بالزما البروتين من اإلناث في الساللتين وقد وجد أن  بقيم
تأثير الجنس غير معنوي في الساللتين إلجمالي بالزما البروتين. وجد أن 
ليس هناك فرق معنوية بين الطيور ذات المناعات العالية و المتوسطة 

 والمنخفضة في اجمالي بالزما البروتين.

لمناعات المنخفضة تحظي بأعلى قيم بنسبة وجد أن األفراد ذات ا -3
االلبيومين/الجلوبيولين مقارنة باإلفراد ذات المناعة العالية والمتوسطة وذلك 

 يوم . 94عند عمر 

معنوي علي  وجد أن تأثير الجنس ومستوي األجسام المضادة تأثيره غير -4
تأثير  إجمالي بالزما البروتين  في حين أن انحدا وزن الجسم الحي كان له

( علي نسبة االلبيومين إلي الجلوبيولين خصوصا P≤0.001عالي المعنوية )
جمالي بالزما البروتين ككل .    وا 

وجد أن إجمالي الدهون في بالزما الدم في ساللة ايزاهبرد اعلي من ساللة  -5
 يوم . 94( عند عمر 803الروص )
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بالزما الدم وكذلك  وجد أن الجنس له تأثير معنوي علي إجمالي الدهون في -6
الكولستيرول حيث وجد أن الذكور في كل من الساللتين أعطت اعلي قيم 

 من الدهون في بالزما الدم مقارنة باإلناث 

وجد أن ليس للجنس ومستوي األجسام المناعية والساللة تأثير غير معنوي  -7
و علي إجمالي الدهون والكولستيرول في بالزما الدم ولكن وجد أن الجنس 

انحدار وزن الجسم الحي لألفراد له تأثير معنوي علي قيم الكولستيرول 
 الموجودة في بالزما الدم . 

وجد إن هناك اختالف بين الساللتين في قيم انزيمات الكبد حيث وجد أن  -8
من   GOT( في قيم 803ساللة ايزاهبرد اقل معنويا من سالله روص )

   GPTوم . في حين أن قيم ي 94( وذلك عند عمر803سالله الروص )
كانت معاكسة في الساللتين وبالتحليل اإلحصائي وجد انه ال يوجد فروق 

 . GOT -GPTمعنوية بين الساللتين في قيم انزيمات الكبد 

وجد أن هناك فروق بين اإلناث والذكور في كل من الساللتين في قيم   -9
ي في أناث حيث وجد إن هذه القيم اعل GOT-GPT انزيمات الكبد 

 الساللتين منها في الذكور ولكن وجد ان هذا االختالف غير معنوي .

يوم لها تأثير على قيم 94وجد أن مستوى األجسام المناعية بعد عمر  -11
-المتوسط  -( سواء كان المستوي العالي GOT - GPTانزيمات الكبد )

فضة المنخفض حيث أن األفراد ذات المستوي األجسام المناعية المنخ
منخفضة مقارنة باألفراد ذات مستوى المناعة العالي   GOTتحظى بقيم 
 والمتوسط  .

( علي P≤0.001وجد أن انحدار وزن الجسم الحي له تأثير عالي المعنوية ) -11
 .   GOT-GPTالكبد  إنزيماتقيم  

 مقـاييس االنتـخاب  .5
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وص وذلك أعطت ساللة أيزا هبرد متوسط وزن الجسم أعلي من ساللة الر 
جم لساللة  823,73 إلييصل هذا المتوسط  أنبالنسبة لألباء المنتخبة. ومن المتوقع 

%. بينما يتوقع أن 80جم لساللة الروص عند شدة االنتخاب  ,8,8,7الهبرد و 
% لكل من الهبرد 00جم عند شدة أنتخاب 80,4جم و  8200780يصل ألي 

                                                                                                           والروص علي التوالي. 
         


