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  چکیده

و مدل حیوان مناسـب، پرنـدگان بـه دو     روزه یک الین گوشتی تجارياستفاده از اطالعات وزن جوجه یک بادر مطالعه حاضر 

تهیـه بـادي  آنتیتیتروگیري خونپرندگاناینازسپس .، تفکیک شدندئینهاي اصالحی مادري باال و پا با ارزشگروه ژنتیکی، 

تولید و ضمن بررسی وزن یکروزگی و میـزان زرده  روزه یکجوجهمزبور،هاي مرغآوري تخم از در مرحله بعد با جمع .گردید

ه نوع بیماري شایع در مرغان گوشتی تجاري این تیترها از س. بادي تهیه شد ها نیز تیتر آنتی باقیمانده در محوطه شکمی، از جوجه

دار بـین  معنـی رغم عدم وجود تفاوت هاي اصالحی مادري نشان داد که علی ارتباط صفات مورد مطالعه با ارزش. به دست آمد

گروهبهبتنسراباالتريبیماري، تیترسههربراي،1ژنتیکیگروههاي جوجهبادي،آنتیتیترنظرازژنتیکیهاي گروهپرندگان

داشـته و از   2هاي گروه ژنتیکی  وزن یکروزگی بیشتري نسبت به جوجه 1هاي گروه ژنتیکی  عالوه بر این، جوجه. دادندنشان2

هایی دسـت   توان به جوجه نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آثار مادري می. تري نیز برخوردار بودند کیسه زرده سنگین

  .هستندهاي باالتري مانند مقاومت بهتر، وزن باالتر و میزان انرژي اولیه بیشتري برخوردار  یافت که از قابلیت

تیتر آنتی بادي، وزن جوجه یکروزه، کیسه زرده باقیمانده و ارزش اصالحی مادري:واژگان کلیدي



  مقدمه

پرندگان شده و  انتخاب ژنتیکی در جوجه هاي گوشتی، از یک سو موجب افزایش چشمگیر در سرعت رشد این

به دلیل همبستگی منفـی  . )4(کاهش توان ایمنی و ماندگاري داشته است دوان مانناز طرف دیگر آثار منفی بر سالمت حی

، انتخـاب بـر اسـاس    )1(مؤثر بر بسیاري از صـفات تولیـد و تولیـد مثـل پرنـدگان      ياثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادر

هاي مؤثر بر قابلیت هـاي مـادري و در نتیجـه کـاهش مانـدگاري       اهش فراوانی ژنهاي اصالحی مستقیم منجر به ک ارزش

و نمـو سـریع،    رشدبا توجه به تلفات زیاد در گامه هاي نخستین زندگی همزمان با . جوجه هاي حاصل از آنها شده است

کیسـه   ،اثر عوامل مـادري  در بحثیکی از صفات مهم .)10(توجه به اثر عوامل مادري می تواند نتایج مهمی داشته باشد

ها در روزهاي اولیه زندگی  کیسه زرده باقیمانده نه تنها عامل مهمی در بقاي جوجه. است در محوطه شکمی زرده باقیمانده

هـاي  بـادي آنتیهمچنین  ).11(منظور گردد  نیز گیري نرخ رشد اولیه به عنوان یک شاخص براي اندازه تواند است بلکه می

مطالعات نشان داده است که در حیوانات مختلف بـین  . است ها پس از تفریخ،مؤثر بر میزان بقاي جوجهعواملاز مادري

جوجه هاي حاصل از الین هاي انتخـاب  . )2(اردهاي پالسماي خون ارتباط منفی وجود دباديسرعت رشد و سطح آنتی

هاي محققین مبنی بـر همبسـتگی   این نتایج با یافته. )6(شده براي بهبود ایمنی نیز کاهش در سرعت رشد را نشان داده اند

سرم خون مادر و میزان رشد فرزندان و یا کـاهش رشـد آنهـا در نتیجـه کمبـود       )G)IgGنیمنوگلوبیغلظت امثبت بین 

ها در نتیجه افـزایش رشـد در گونـه    بادياگر چه مکانیسم کاهش سطح آنتی. ندارد بقتمطا )9(هاي مادري ایمنوگلوبولین

توانـد  فزایشی مستقیم و مادري مـی ي مختلف نامعلوم است اما به نظر می رسد همبستگی منفی کوواریانس اثر ژنتیکی اها

بـا وزن  مـادري   رارتباط بین آثابا توجه به مطالعات معدود در این زمینه، در تحقیق حاضر . یکی از دالیل این کاهش باشد

.انتقال آنتی بادي ها به نتاج، مورد مطالعه قرار گرفتشکمی و کیسه زرده باقیمانده در محوطه یکروزگی، وزن 

  مواد و روش ها

هاي حیوان  مدل روزه یک الین گوشتی تجاريبا استفاده از اطالعات وزن جوجه یک در پژوهش حاضر نخست

روزگی وزن یکهاي اصالحی مادري براي ارزش ،)1(ترین مدل حیوانمناسب استفاده ازسپس با. )1(مختلف برازش شد

. آورده شده است 1ساختار گروه بندي پرندگان در جدول . و بر پایه آن پرندگان به دو گروه ژنتیکی تفکیک شدند برآورد

و قرار همچنین با جمع آوري تخم از آنها . گیري و تیتر آنتی بادي تهیه گردید خونهفتگی  35سن  از پرندگان مزبور در

نوعسهازاین تیترها. تیتر خون جوجه ها نیز تهیه گردید .روزه شدم به تولید جوجه یککشی اقدا دادن در ماشین جوجه

این. آمددستبهداشتند،تجاريگوشتیمرغاندرنیزومطالعهموردهاي الیندرباالییشیوعکهعفونیبیماري

. بودند) REO(مرغیرئوویروسو)IBD(فابرسیوسبورسعفونتیاگامبرو،)IBV(عفونیبرونشیتشاملها بیماري

تجارينامباها کیتاین. شداستفادهELISAروشوخانگیمرغمخصوصANTIBODYهاي کیتازتیترتهیهبراي

ProFlock Antibody Test KitشرکتازSYMBIOTICSدستگاهتوسطهاکیت. شدندتهیهآمریکاELISA Plate 

Readerشدفایل داده ها تهیه  و کمیدستگاهسپس اطالعات خروجی. گردیدقرائتتر،نانوم410تا405تنظیمبا

بالفاصله بعد از خونگیري نیزووزن کشیروزه  صفت وزن جوجه یکبراي بررسی ها قبل از خونگیري، جوجه

نده از ترازوي زرده باقیماها و  جوجهبراي وزن کردن . براي بررسی میزان زرده باقیمانده در محوطه شکمی کشتار شدند



هاي کشتار شده با مشاهده بافت بیضه در قسمت لگن  جنسیت جوجه. گرم استفاده شد 01/0دیجیتالی با حساسیت 

  .مورد مطالعه قرار گرفت هاي ژنتیکی مادري تفاوت گروههاي مربوطه تهیه و  در نهایت فایل داده. تشخیص داده شد

رد مطالعهساختار گروه بندي ژنتیکی پرندگان مو: 1جدول 

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین ارزش اصالحی  تعداد  گروه ژنتیکی

1
*

  15  91/1  40/0  93/0  9/2  

2
**

  17  49/1-  68/0  34/2-  85/0-  

*

با ارزش هاي اصالحی مادري زیاد و  
**

  با ارزش هاي اصالحی مادري کم 

  نتایج و بحث

هاي بیماريبرعلیهژنتیکیهاي تفکیک گروهبهمطالعهموردپرندگانخونسرمبادي آنتیتیتر2جدولدر

بینآماريتفاوتشود، میمشاهدهجدولایندرکههمانطور. استشدهآوردهگامبروورئوویروسعفونی،برونشیت

باديآنتیتیتربینمعنی دارتفاوتاگر چهجوجه ها نیزنسلدر). P<05/0(نشدمشاهدهژنتیکیگروه هايمادران

گروهبهنسبتراباالتريتیتر1ژنتیکیگروهازحاصلهايجوجهمشاهدات،همهبرايامانداشتوجودهاگروه

  .دادندنشان2ژنتیکی

و پائین تر از  10645برابر با  1در گروه ژنتیکی ) IBVتیتر (ژن برونشیت عفونی  میانگین تیتر مادري برعلیه آنتی

، 8838،  1هـاي گـروه    در جوجـه  IBVبا این وجود، میانگین تیتـر  . ، بود11326، برابر با 2میانگین تیتر در گروه ژنتیکی 

نیز مشـاهده شـد   ) IBDتیتر (ژن گامبرو  ژن آنتی این روند در مورد میانگین تیتر آنتی. ، برآورد شد7457،  2باالتر از گروه 

هـاي   ها به ترتیـب بـراي گـروه    براي تیتر جوجه 10024و  10040براي تیتر مادري و میانگین  13544و  13448میانگین (

در سطح مادران تکرار نشد اما در سطح جوجه ها ) REOتیتر (ژن رئوویروس  اگر چه این الگو براي آنتی). 2و  1ژنتیکی 

ـ  ). 9357در مقایسه با  10589(بودند که تیتر باالتري داشتند  1باز این جوجه هاي گروه  ادي همچنین زمانیکه تیتر آنتـی ب

 Ttitسرم خون پرندگان مورد مطالعه مد نظر قرار گرفت، هم در سطح مادران و هم در سطح فرزندان، مجموع ) Ttit(کل 

اگر چه می توان تفاوت مشاهده شده بـین  ). P<05/0(بود  2باالتر از گروه ژنتیکی  1در سرم خون پرندگان گروه ژنتیکی 

مانند چگونگی مصونیت گله ربط داد، اما با توجه به اینکه بـراي هـر سـه     پرندگان الین هاي مختلف را به عوامل محیطی

تیتر باالتري را در مقایسه با جوجه هاي گروه دیگر نشان دادند، می تواند نشان دهنده  1بیماري، جوجه هاي گروه ژنتیکی 

 هـاي اصـالحی مـادري    ارزشدهد انتخاب بر اسـاس   همچنین این مطلب نشان می. تفاوت هاي ژنتیکی بین آنها نیز باشد

  .بادي در سرم خون نتاج شودتواند موجب افزایش تیتر آنتی می

هـاي ژنتیکـی در    هاي گروه جوجهدر زن کیسه زرده باقیمانده در محوطه شکمی و نیز وروزگی  مقایسه وزن یک

ژنتیکی مـادري وجـود   هاي  هاي گروه روزگی جوجه اختالف معنی داري بین میانگین وزن یک. آورده شده است3جدول 

روزگـی بیشـتري    که از مرغان با ارزش اصالحی مادري باال بودنـد، وزن یـک   1هاي گروه ژنتیکی  بطوریکه جوجه. داشت

گـرم در مقایسـه بـا     98/47(که حاصل از مرغان با ارزش اصالحی مادري پائین بودند، داشـتند  2نسبت به گروه ژنتیکی 

تـوان بـه    هاي اصالحی مادري لحـاظ شـود، مـی    ها ارزش که چنانچه در انتخاب پرندهاین مقایسه نشان داد . )گرم 17/44

همچنین با توجه به همبستگی اوزان بدن در سنین مختلف .درآوري باالتري دست یافت روزه با وزن جوجه هاي یک جوجه

  .ها در سنین باالتر نیز از وزن بیشتري برخوردار باشند این جوجهتوان انتظار داشت که  می) 5و  3(



  هاي ژنتیکی بادي برعلیه بیماري هاي مورد مطالعه پرندگان گروه مقایسه تیتر آنتی: 2جدول 

  بیماري

  گروه

  ژنتیکی

  میانگین

  تیتر مادري

  خطاي استاندارد

  Pمقدار 

  میانگین

  ها تیتر جوجه

  خطاي استاندارد

  Pمقدار 

  یتبرونش

1  10645  2166  
NS

810/0  8838  2106  
NS

624/0  

2  11326  1765    7457  1810    

  رئوویروس

1  12835  1/1112  
NS

194/0  10589  1292  
NS

466/0  

2  10043  2/879    9357  1048    

  گامبرو

1  13448  7/552  
NS

883/0  13439  2/482  
NS

525/0  

2  13544  6/437    13047  3/391    

  کل

1  37256  2688  
NS

551/0  31494  3072  
NS

908/0  

2  35182  2125    31021  2640    

  ، با ارزش هاي اصالحی مادري کم2، با ارزش هاي اصالحی مادري زیاد و گروه ژنتیکی 1گروه ژنتیکی -

-
NS
  تفاوت غیر معنی دار 

هاي ژنتیکی روزگی و وزن کیسه زرده باقیمانده جوجه هاي گروه مقایسه وزن یک: 3جدول 

  Pمقدار   خطاي استاندارد  )گرم(میانگین   تعداد  یگروه ژنتیک  صفت

  وزن جوجه یکروزه

1  60  98/47  65/0  
**

000/0  

2  67  17/44  44/0    

  وزن کیسه زرده باقیمانده

1  23  68/4  29/0  
**

007/0  

2  26  63/3  22/0    

  ی مادري کم، با ارزش هاي اصالح2، با ارزش هاي اصالحی مادري زیاد و گروه ژنتیکی 1گروه ژنتیکی -

-
**

؛  01/0معنی دار در سطح  
*

و  05/0معنی دار در سطح  
NS

  غیر معنی دار 

هـاي حاصـل از    ، وزن کیسه زرده باقیمانده در محوطه شکمی جوجـه شود ه میمشاهد 3همانطور که در جدول

این نتـایج بـه   ). P<0.05(ود و از نظر آماري معنی دار ب) گرم 63/3(2بیشتر از گروه ژنتیکی ) گرم 68/4(1گروه ژنتیکی 

تواند به طور غیر  همچنین وزن کیسه زرده می. دهد وضوح تأثیر اثر عوامل مادري بر میزان کیسه زرده باقیمانده را نشان می

  ).8(اند، باشد  ها از آن حاصل شده مستقیم معیاري براي وزن زرده تخمی که این جوجه

  يریگ جهینت

هاي مورد مطالعه معنی دار  بادي بیماريهاي ژنتیکی از نظر تیتر آنتی هاي گروهتحقیق حاضر تفاوت بین مادر در

تیتر  1هاي گروه ژنتیکی  با هم مقایسه شدند، براي هر سه بیماري جوجه یکیژنت يهاي گروه ها نبود، اما زمانیکه جوجه

یتر آنتی بادي سرم خون پرندگان مورد کل ت. دو گروه ناچیز بود تالفنشان دادند، هرچند اخ 2باالتري را نسبت به گروه 

تیتر باالتري در مقایسه با پرندگان گروه  1هاي گروه ژنتیکی  نشان داد که در مجموع هم مادران و هم جوجه زیمطالعه ن

  .داشتند 2ژنتیکی 

حی هاي اصال ها ارزش چنانچه در انتخاب پرنده هاي ژنتیکی نشان داد که هاي گروه مقایسه وزن یکروزگی جوجه

همچنین با توجه به .درآوري باالتري دست یافت روزه با وزن جوجه هاي یک توان به جوجه مادري لحاظ شود، می



ها در سنین باالتر نیز از وزن بیشتري  توان انتظار داشت که این جوجه می) 5و  3(همبستگی اوزان بدن در سنین مختلف 

هاي  انگین وزن کیسه زرده باقیمانده در محوطه شکمی در گروهمطالعه حاضر تفاوت میهمچنین در .برخوردار باشند

تري نیز  زرده سنگین هاي حاصل از پرندگان با ارزش اصالحی مادري زیاد از کیسه بطوریکه جوجه. دار بود مادري معنی

که برخی  طوري به. کیسه زرده باقیمانده یکی از صفات مهم در بحث انتقال اثر عوامل مادري است.برخوردار بودند

در ). 11(گیري نرخ رشد اولیه منظور گردد  محققین پیشنهاد دادند که وزن کیسه زرده به عنوان یک شاخص براي اندازه

هاي با کیسه  هاي بزرگتر منجر به تولید جوجه هاي سفید کوچک جثه نشان داده شد که تخم اي بر روي بوقلمون مطالعه

در ). 7(ه ها از انرژي بیشتري در روزهاي اولیه زندگی برخوردار خواهند بود زرده باقیمانده بزرگتر شده، و این جوج

برآورد گردید که  65/0زرده باقیمانده در محوطه شکمی  روزه با وزن کیسه مطالعه حاضر همبستگی بین وزن جوجه یک

در اوایل زندگی آب و مواد  تواند تري بوده که می زرده سنگین هاي با وزن تولد باالتر داراي کیسه دهد جوجه نشان می

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که توجه به اثر ژنتیکی افزایشی مادري می  .مغذي بیشتري در اختیار آنها قرار دهد

.هاي با کیفیت بهتري شود تواند منجر به تولید جوجه
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Abstract
In the present study, the maternal breeding values for day-old chicken body weights were estimated 
using the best appropriated animal model and based on, two genetic groups with high (group 1) and 
low (group 2) maternal breeding values were created. Then a few eggs were collected from each 
hen to produce day-old chicks. The blood samples were got from each dam and chick and antibody 
titers were obtained from three current diseases in poultry industry. Also measuring the chick's 
weight and they were slaughtered for determining the yolk sac.
The relationship between genetic groups and studied traits showed that there was no significant 
difference between maternal groups for antibody titer, but the chickens from the group 1 (high 
maternal breeding value), for all three diseases, had the higher antibody titer than the chickens from 
group 2 (low maternal breeding value). Also the chicks from the group 1 were heavier than the 
chicks from the group 2 and had heavier yolk sac (P<0.05). The results indicated that in the basis of 
maternal effects, can obtain the chickens with better resistance, weight and primary energy.

Keywords: Antibody titer, Day-old chicken body weight, Residual yolk sac, Maternal breeding 
value


