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چكیده:
نور؛ فاکتور محیطی مهم در پرورش طیور میباشد و در کنترل بسیاری از فرآیندهای رفتاری و فیزیولوژیکی پرندگان موثر
است .اندازهگیری ابعاد بورس فابرسیوس به عنوان مهمترین کانون لنفاوی پرنده و تعیین نسبت وزن بورس به وزن بدن هم
شاخص مهمی برای ارزیابی سالمت و توان عملکرد دستگاه ایمنی است .تعداد  34700قطعه جوجه ی یک روزه از سویه راس
 308از گله ی مادر  26هفته مورد استفاده قرار گرفتند .جوجه ها فاقد مایکوپالسما ها وسالمونال های قابل انتقال از مادر به نتایج
بودند .جوجه ها به صورت تصادفی به سه گروه طبق ظرفیت سالن های پرورش تقسیم شدند .هر گروه تحت شرایط پرورشی
یکسان با دیگر گروه ها قرار گرفت و تنها عامل متفاوت در پرورش گروه های مختلف طول موج نور دریافتی آنها بود .در 24 ،1
و 46روزگی 10قطعه پرنده با دقت گرم توزین شد و سپس کشته شده اند .بورس فابرسیوس به دقت خارج شده و با دقت 0.001
گرم توزین شده و جهت تعیین نسبت وزن بورس به وزن بدن و همینطور وزن طحال مورد استفاده قرار گرفت.
اندازه گیری وزن طحال در  24و 46روزگی تفاوت معنی داری ( )p>0/05بین گروه های مختلف در سطح مزرعه مشاهده
نشد .در سن  24روزگی تفاوت معنی داری بین وزن بورس فابرسیوس ،میانگین وزن بدن و وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن
مشاهده نشد .در سن  46روزگی در بررسی های آماری صورت گرفته در مورد شاخص وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن و وزن
بورس فابرسیوس تفاوت معنیداری ( )p>0/05بین گروههای سبز ،زرد و آبی مشاهده نشد اما در مورد وزن نیمچههای گوشتی
پرورش یافته تحت رنگهای سبز و آبی تفاوت معنیدار نبود اما این میانگین در رنگ سبز از رنگ آبی بیشتر بود.
کلمات کلیدی :طول موج های کوتاه نوری ،وزن طحالB.B.W. ratio ،
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مقدمه:
نور یک فاکتور محیطی مهم در پرورش طیور می باشد

و شدت نور در برخی مطالعات مربوط میشود (.)6

و در کنترل بسیاری از فرایندهای رفتاری و فیزیولوژیکی

اطالعـات منتشر شـدهی زیادی در مورد تاثیـر جنبههای

پرندگان موثر است .مدت روشنایی و طول موج نور،

مختلف نور بر دستگاه ایمنی پرندگان در دسترس نیست.

جنبه های مختلف نور هستند که پرندگان از آن تاثیر

در مـورد تاثیـر مدت روشـنایی بر دستگاه ایمنی پرندگان

می پذیرند .مدت روشنایی در مرغان تخم گذار بر سن

نشان داده شده است که تحریک نوری با روزهای بلند در

بلوغ و میزان تولید تخم مرغ و در جوجه های گوشتی

سارهای بالغ موجب سرکوب فعالیت های ایمنی می شود

بر سرعت رشد موثر است ( 1و  8و  .)9شدت نور بر

( .)2اطالعات درباره ی اثر طول موج یا رنگ نور بر

فرایند های رفتاری و تولید مثلی پرندگان تاثیر می

تحریک پاسخ ایمنی پرندگان باز هم کمتر است .هدف از

گذارند ( .)4تاثیر تغییر در شدت نور بر رشد و رفتار

این مطالعه بررسی مزرعه ای تاثیر طول موج های کوتاه

جوجه های گوشتی شناخته شده است ( Bareot .)5و

نور بر روی شاخص وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن

همکاران در سال  1951نشان دادند که شدت نور باال

( )B.B.W. ratioو وزن طحال در جوجه های گوشتی

( 64/8لوکس) می تواند سرعت رشد را در جوجه های

می باشد.

گوشتی کاهش دهد .احتماال شدت های نور بیش از

مواد و روش کار

 10لوکس بر روند رشد تاثیر نامطلوب دارد ( .)3توجه

تعداد  34700قطعه جوجه ی یک روزه از سویه

به تاثیر طول موج یا طیف نور بر جنبه های مختلف

راس  308از گله ی مادر  26هفته واجد سطوح با الی

زندگی پرندگان رو به افزایش است .گزارش های

پادتن مادری بر ضد بیماریهای برونشیت عفونی،

متعددی در مورد تاثیر طیف نور بر رشد و عملکرد

نیوکاسل ،آنفوالنزا و بورس عفونی مورد استفاده قرار

جوجه های گوشتی منتشر گردیده است .طول موج

گرفت .جوجه ها فاقد مایکوپالسما ها وسالمونال های

های کوتاه عموما رشد بدن و عملکرد مواد غذایی را

قابل انتقال از مادر به نتایج بودند .جوجه ها به صورت

افزایش می دهند ( )6این در حالی است که طول موج

تصادفی به سه گروه (گروه اول  10700قطعه و گروه

های بلند نور افزایش فعالیت پرندگان را موجب می

های دوم و سوم  12000قطعه) طبق ظرفیت سالن های

گردند ( .)7احتماال این تاثیر می تواند با نفوذ بیشتر

پرورش تقسیم شدند .هر گروه به سالن پرورشی که از

طول موج های کوتاه به جمجمه پرندگان در مقایسه

قبل برای پرورش آن گروه در نظر گرفته شده بود

با طول موجهای بلند مربوط باشد.

انتقال داده شد و تحت شرایط پرورشی یکسان با دیگر

به هر حال گزارشات متناقضی در رابطه با تاثیر طول

گروهها قرار گرفت .تنها عامل متفاوت در پرورش

موج های مختلف نور بر رشد پرنده وجود دارد .این

گروههای مختلف طول موج نور دریافتی آنها بود .به

اختالف احتماال به روی هم افتادن طیف رنگ ها ،تفاوت

گونهای که برای پرورش گروه شماره  1از نور سبز ،

در میزان حساسیت طیف ها و تداخل تاثیر طول موج

گروه شماره  2از نور آبی و برای گروه شماره  3از نور
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زرد حاصل از المپهای تنگستن معمولی بهره جستیم.

شرایط پرورش مطابق شرایط معمول پرورش جوجه

از واکسن  Vitabronبرای ایمن سازی جوجه ها در

گوشتی راس  308و برای همه ی گروهها به طور کامالً

سن یک روزگی وبه روش اسپری و از واکسن کشته

مشابه تعیین گردید .گروههای  2 ،1و  3به ترتیب در معرض

دو گانه نیوکسل – آنفوالنزا در سن هفت روزگـی و بـه

نورهای سبز  ،آبی و زرد آفتابی با استفاده از المپهای کم

روش تزریـق زیـر جلـدی و از واکسن Hitchner B1

مصرف رنگی و المپهای رشتهای تنگستن (زرد آفتابی)

نیز در سن هفت روزگی و به روش قطره چشمی و از

به مدت  46روز پرورش یافتند.

واکسن دوگانه  Ma5 + Clone 30در سن سیزده

در روزهای  24 ،1و  46روزگی  10قطعه پرنده با

روزگی و به روش آشامیدنی و از واکسن  LaSotaدر

دقت گرم توزین شدند و سپس کشته شد .بورس

سن نوزده روزگی وبه روش آشامیدنی استفاده گردید.

فابرسیوس به دقت خارج شده و با دقت  0.001گرم

برای پیشگیری از کلی باسیلوز در  3الی  5روزگی از

توزین شده و جهت تعیین نسبت وزن بورس به وزن

داروی انرو فلوکساسین طبق دز توصیه شده روی بسته

بدن و وزن طحال مورد استفاده قرار گرفت .در انتها

ی دارو استفاده شد .در سنین  21الی  23و  35الی 37

همه داده ها مورد مقایسه آماری قرار گرفت.

روزگی به ترتیب از داروهای داکسی سایکلین کلستین

تجزیه و تحلیل آماری :داده های حاصله با استفاده

و فوزبک طبق دز های توصیه شده روی بسته ی دارو

از نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار

ها استفاده شد .برای تغذیه جوجه ها از دان تهیه شده

گرفت و برای آنکه بدانیم این تفاوت ها چگونه بوده از

در داخل این مجموعه ی پرورشی از مواد اولیه

آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .الزم به ذکر است

مرغوب با آنالیز استاندارد طبق راهنمای پرورشی سویه

چون نتیجه آزمون لوین (آزمون برابری واریانس ها)

راس  308استفاده شد .برای این مطالعه از  3سالن

حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین واریانس ها بود

پرورش مرغ گوشتی واقع در یک مزرعه استفاده شد.

مجاز به انجام آزمون تعقیبی توکی شدیم.

امکانات پرورشی سالن ها کامالً مشابه و یکسان بود.

نتایج

برای بستر از رول های کاغذی استفاده گردید .جهت

در سن  24روزگی در شاخص میانگین وزن بدن

تأمین نورهای رنگی از المپ های کم مصرف سبز و

(نمودار )2در نور سبز و زرد تفاوت معنیداری مشاهده

آبی و المپ های تنگستن معمولی استفاده گردید .برای

نشد اما هر دو از نور آبی بیشتر بود؛ برای بررسی تفاوت

اجتناب از تفاوت شدت نوری بدلیل تفاوت طول موج

در سن  46روزگی ملزم به انجام آزمون تعقیبی و قبل

نور در گروه های مختلف با استفاده از دستگاه لوکس

از آن آزمون لوین (برابری واریانس ها) را انجام داده

متر شدت همه ی منابع به طور یکسان  20لوکس

تا محرز شود از کدام آزمون تعقیبی استفاده شود .با

تنظیم وثابت گردید .برنامه نوری برای تمامی گروه ها

توجه به اینکه نتیجه آزمون لوین برای وزن بدن معنی

یکسان و طبق راهنمای پرورش راس  308اجرا شد.

دار نبود از آزمون توکی استفاده شد .میانگین وزن بدن

فرمول غذایی دریافتی ،دما و رطوبت محیط و سایر

در سالن های با نور سبز و آبی و زرد دارای تفاوت
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معنی دار نبوده اما این میانگین درسالن با رنگ سبز از

به وزن بدن (نمودار  )4در نور سبز  ،زرد و آبی مشاهده

سالن با رنگ آبی بیشتر بود .در سن  24روزگی تفاوت

نشد.

معنی داری بین وزن بورس فابرسیوس (نمودار  )3در

اندازه گیری وزن طحال (نمودار  )1در  24روزگی

نور سبز و زرد مشاهده نشد اما هر دو از نور آبی بیشتر

تفاوت معنی داری بین دو نور سبز و زرد مشاهده نشد

بود؛ در سن  46روزگی تفاوت معنیداری بین گروههای

اما هر دو این نور ها از نور آبی کمتر بود؛ و در سن

سبز ،زرد و آبی مشاهده نشد .در سن  24و  46روزگی

 46روزگی تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف

تفاوت معنی داری بین شاخص وزن بورس فابرسیوس

در سطح مزرعه مشاهده نشد.
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بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه میزان وزن بورس فابرسیوس و وزن

تفاوت معنی دار نبود اما این میانگین در رنگ سبز از

بدن جهت تعیین شاخص وزن بورس فابرسیوس به

رنگ آبی بیشتر بود .در مطالعه ما بر روی اندازه گیری

وزن بدن (  ) B.B.W. ratioدر گروه های مختلف در

وزن طحال در  24روزگی تفاوت معنی داری بین دو

سنین معین اندازی گیری شد .در سن  24روزگی

نور سبز و زرد مشاهده نشد اما هر دو این نور ها از

تفاوت معنی داری بین وزن بورس فابرسیوس در نور

نور آبی کمتر بود؛ و در سن  46روزگی تفاوت معنی

سبز و زرد مشاهده نشد اما هر دو از نور آبی بیشتر

داری ( )p>0/05بین گروه های مختلف در سطح

بود؛ همچنین میانگین وزن بدن در این سن تفاوت

مزرعه مشاهده نشد .با توجه به عدم معنی دار بودن در

معنی داری بین گروه های سبز و زرد مشاهده نشد ولی

نتایج بدست آمده در مورد وزن طحال ،وزن بورس

هر دو از نور آبی بیشتر بود ،همچنین در مورد شاخص

فابرسیوس و شاخص وزن بورس فابرسیوس به وزن

وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن نیز مانند دو متغییر

بدن می توان نتیجه گرفت که طول موج های کوتاه نور

وزن بدن و وزن بورس فابرسیوس تفاوت معنی داری

در رشد عضو های دفاعی بدن نقش بسزایی ایفا نمی

بین دو گروه سبز و زرد مشاهده نشد اما هر دو از نور

کنند .اگر چه ،بین یافته های مطالعات انجام شده بر

آبی بیشتر بود .در سن  46روزگی در بررسی های

روی تاثیر طیف های رنگی موجود در محدوده طول

آماری صورت گرفته در مورد شاخص وزن بورس

موج های کوتاه (سبز و آبی) بر عملکرد دستگاه ایمنی

فابرسیوس به وزن بدن و وزن بورس فابرسیوس

تفاوت قابل توجهی مشاهده شده است که می تواند

تفاوت معنی داری ( )p>0/05بین گروه های سبز ،زرد

ناشی از تاثیر فاکتورهای مختلف بر عملکرد و پاسخ

و آبی مشاهده نشد اما در مورد وزن نیمچه های

سیستم ایمنی باشد.

گوشتی پرورش یافته تحت رنگ های سبز و آبی
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