االنباري ومحمد

7102/ 48)6(: 1388 -1381 – مجلة العلوم الزراعية العراقية

تحديد الطرز الو ارثية لجين ىرمون االنسولين وعالقتو مع بعض الصفات االنتاجية في الجنسين ليجين
Ross308 فروج المحم

حنين جاسم محمد

*ايمان حسن األنباري

باحثة

استاذ مساعد

 جامعة بغداد- كمية الزراعة- * قسم اال نتاج الحيواني
emanhadi1958@yahoo.com

:المستخمص

 ودراسة عالقتو مع بعض الصفات االنتاجية التي شممت معدل الوزن االبتدائيINSg لتحديد التراكيب الوراثية لجين ىرمون األنسولين

واالسبوعي ومعدل الزيادة الوزنية االسبوعية والوزن الحي والذبيحة ونسبة التصافي واوزان القطعيات ودىن البطن لمجنسين في ىجين

 حددت التراكيب، اسابيع5  فرخ عمر يوم واحد ربيت بنظام مغمق رقمت ووزنت ابتدائيا اسبوعيا حتى200 ،Ross308 فروج المحم
 اظيرت النتائج وجود تركيبين وراثيين فقط.PCR-RFLP  وتقانة الMSPI الوراثية لجين ىرمون االنسولين باستخدام االنزيم القاطع
 واختمفت في تأثيرىا عمى الصفات المدروسة بشكل معنويp<0.01 لجين ىرمون االنسولين تباينت فيما بينيا بشكل عالي المعنوية

 الذين اظي ار ارتفاعا في معدل وزن الجسم االسبوعي الذي اثرTC  واليجينTT  كانت لصالح الذكور في التركيب السائد النقيP<0.05

 في االفراد اليجينةP<0.05  كما اظيرت الذكور تفوق معنوي،بدوره عمى الزيادة الوزنية االسبوعية مقارنة باالناث في كل تركيب وراثي
لصفات وزن الذبيحة ووزن الصدر واالفخاذ واالجنحة مقارنة مع االناث لنفس التركيب فيما سجمت الذكور لمتركيب السائد ارتفاعا معنويا

في صفة الوزن الحي ووزن االفخاذ واالجنحة مقارنتا باالناث الحاممة لمتركيب الوراثي نفسو مما يعني ضرورة االستفادة من طرق التقانات
الجزيئية واعتبارىا اداة سيمة تنفع الجراء برامج االنتخاب المبكر لعزل الذكور وتربيتيا لضمان الوصول الوزان وزيادات وزنية مع اوزان

.قطعيات مرتفعة ليجين التربية
 الصفات االنتاجية، PCR-RFLP ,INSg , Ross 308 , :كممات افتتاحية
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ABSTRACT
To determine the polymorphisms of Insulin gene INSg and its relationship with some productive traits such as
rate of initial and weekly body weight, average weekly body gain, live body weight, carcass weight, dressing %,
cuts weight and weight for abdominal fat on broiler in both sexes for Ross 308 hybrid, 200 one – day old chicks,
reared on closed system tagged and weighted initially and weekly for 35 days, polymorphisms for Insulin gene
were determined by using MSPI restriction enzyme and PCR-RFLP technique. Results showed two genotypes
were detected only for INSg differ highly significantly P<0.01 between them and on its effect on studied treats
was differ significantly P≤ 0.05 for male in both genotypes also Male in heterozygous and homozygous genotype
was differ on weekly body weight that caused effect on weekly body weight gain also when compared with female
in each genotype. Male with TC genotype effect P<0.05 on carcass weight ,breast weight , leg weight and wing
weight compared with female with same genotype, while male with TT genotype effect P<0.05 on live body
weight and leg weight wing weight also when compared with female in the same genotype. That means it’s very
important to use methods of molecular technique to be used as easy tool on selection programs on parent of
commercial flock to select male for rearing to be guaranty reaching suitable weight and gens weight and cuts
weight for hybrid.
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استـخدام المظاىر المتع ـددة لي ـذه الجينات ال ()SNP

المقدمة

كمؤشرات وراثية ليا ( .)88يمثل جين االنســولين INSg-

أظيرت العديد من الدراسات البحثية التي اجريت حول

 Insulin geneالعم ـود الفق ـري لمجينات المرشحة وفق عمم

الصفات االقتصادية لمحيوانات المزرعية ان الكثير من تمك

التحميل الوراثي المستخدم في الكشف عن العالقات

الصفات تقع تحت تأثير عدد كثير من الجينات مما يجعميا

واالرتباطات المعقدة لكثير من الصفات ( .)85لقد ارتبطت

تظير تباين واسع ومستمر ولمتركيز عمى بعض من تمك

االشكال المتعددة لجين االنسولين المشفر ليرمون االنس ـولين

الصفات مثل ارتفاع مع ـدل النم ـو ومع ـدل الزي ـادة الوزنية في

وبصورة واسعة مع عدد من الصفات الفسمجية واالنتاجية

القط ـعان التج ـارية فأنو غالبا ما يت ـم اجراء األنت ـخاب المك ـثف

كصفة النمو والتطور وص ـفة التركـيب الجس ـمي وصـفة

ليذا الغرض ( )88وبالرغم من ذلك المسار االيجابي اال انو

ترسـيب الدىـون فض ـال عن تـوزع مستقبالتو ضمن االغشية

برزت العديد من المشاكل التي اثرت وبشكل سمبي عمى

البالزمية لعديد من الخاليا المتنوعة الجسمية والتي من بينيا

الجانب الصحي لمطائر ومنيا مشكمة السمنة ()Obesity
وزيادة

الترس ـيب

الدى ـني

ومت ـالزمة

الموت

خاليا االنسجة الدىنية ( )Adipose tissue cellsوخاليا

المفاجئ

( )Sudden death syndromeومش ـكمة كـبح المناعة

االنسجة العضمية ( )Muscle tissue cellsوخاليا الكبد

( )Immunosuppressionومشاكل االرجل وغيرىا (.)8

( .)83( )Hiptic cellsومن اجل االستمرار في تحسين

لقد ازدادت اىمية دراسة الصــتفات االقتص ـادية ف ـي الط ـيور

العممية االنتاجية لمحيوانات المزرعية ومنيا الدواجن فانو

يتطمب تحديث طرق التحسين الوراثي ودراسة التراكيب الوراثية

الداج ـنة واصب ـحت من المواضـيع الممتعة وخاص ـة بعد معرفة

ليذه الحيوانات واختيار االفضل منيا من خالل فيم االلية

اىم ـية مواقع الص ـفات الكم ـية QTLs (Quantitative

)  Traits Locusودورىا في برامج التحسين الوراثي

الجينية التي تتحكم وتؤثر في مجموعة من الصفات المتعمقة

واالنتخاب ) ،(16وقد اشار  Leوآخرون ( )81انو ألجل

باالداء االنتاجي والنمو وعمى ضوء ذلك فقد بات من
الضروري التعرف عمى االنماط الفردية لتمك الجينات ومدى

تخطي ىذا فقد اصبح التوجو الحالي يمضي نحو اشراك

التغييرات الناتجة في مظاىرىا المتعددة وايجاد العالقـة بينـيا

الوراثة الجزيئية وتضمينيا في برامج االنتخاب والتحسين

وبين الصفات االقتصادية وامكانية دراستيا وتفسير نتائج كل

الوراثي وخاصة جانبيا المعروف بتقنيات المعممات الوراثية

منيا عمى حدة ( .)4لذا كان اليدف من موضوعة البحث

( )Genetic markersبانواعيا المختمفة .قـد يكون من اىم

الحالي ىو لتحديد االشكال المتعددة لجين االنسولين في فروج

تمك المعممات واكثرىا شيوعا ىو تكرار النيوكميوتيدات المفردة
(Polymorphisms

Nucleotide

المحم لساللة  Ross308لكال الجنسين ودراسة عالقتو عمى

)SNP-Single

الوزن االبتدائي واالسبوعي والزيادة الوزنية من اجل االستفادة

ودراسة المظاىر المتعددة لطول القطعة المقيدة (RFLP-

من امكانية تطبيق برامج االنتخاب المباشر لمقطعان باعتماد

)Restriction Fragment Length Polymorphism

تراكيبيا الوراثية وتك ارراتيا االليمية وماتظيره من تعبيرات جينية

وذلك لكون ان ىذه الواسمات قد ارتبطت مع اكثرمن موقع

مؤثرة في الصفات المرغوبة الجراء عمميات التحسين

جيني لمصفات التي اظيرت عالقة واضحة بمدى تحسن

المنشودة.

االنتاج مع المحافظة عمى الجانب الصحي العام لمجسم ()3

تمعب الجينات الموجودة محمولة عمى كروموسومات الطيور
الداجنة وبالخصوص تمك التي يطمق عمييا مصطمح جينات

المواد وطرائق العمل

اجري العمل الحقمي في حقل الطيور الداجنة التابع لكمية

التوجو الجسدي  Somatotropic Axis Genesاو الجينات

الزراعة جامعة بغداد 011 .فرخ بعمر يوم واحد رقمت

المرشحة  Somatotropic Axis Genesدو ار ميما في

بالجناح تم تربيتيا في قاعة مغمقة تربية ارضية الى عمر 35

النمو والتطور في الدجاج ( .)6مـن بي ـن الجي ـنات جين

رقمت ثم وزنت االفراخ بميزان حساس كوزن ابتدائي فردي

ىرم ـون النمـو وج ـين المبتين واالنس ـولين وبالخص ـوص عند

وكرر اسيوعيا ومنو حسبت الزيادة الوزنية ولمجنسين .ولتحديد

يوم قدم خالليا العمف عمى شكل بمت بادئ ونمو ونيائي.

انتاج العديد من اليرمونات التي ليا دور مباشر عمى عمميتي
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التراكيب الوراثية ليذا الجين فقد تم استخالص الدنا حيث تم

مايكرومل من األنزيم القاطع  MSP1لمدة ثالث ساعة ثم

سحب  01مايكرومل دم من منطقـة الوريـد الجناحـي لجمـيع

رحمت النماذج عمى الجل وفحصت عمى  %3اكروز و 811

وحـدات الدراس ـة بأست ـخدام س ـرنجة خاصـ ـة بعمـر  01يوم ثـ ـم

فولت لمدة ساعة ونصف بوجود الدليل الحجمي وفحصت

وضـ ـع الدم فـ ـي انابيـب حاوية عمى مانع تخثر EDTA

تحت جياز التوثيق الصوري.

وجمدت العينات عمى درجة ح اررة  01-درجة ســيمزية وتـم

النتائج والمناقشة

استخ ـالص الـ ـدنا بأستـخدام  kitخ ـاص لي ـذا الغرض ،بعده تم

يظير الشكل  8نتائج استخالص وترحيل عينات الحامض

تضخيم قطعة الجين قيد الدراسة بأستخدام برايمرات (مكتب

النووي الدنا  DNAلفروج المحم  Ross308اما الشكل 0

فيظير ناتج تضخيم وترحيل القطعة الثانية T3737C

القدم العممي) كان تسمسميا حسب األتي:
FW:CTCCATGTGGCTTCCCTGTAF,
RE:GGCTTCTTGGCTAGTTGCAGT
ومع اضافة انزيم  ,Mgcl2, Taq polymerase,وضمن

باستخدام ال  PCRمن األنترون الثاني بحجم 370bp
بوجود الدليل الحجمي .الشكل  3يبين نواتج ىضم جين
االنسولين  INSgبأستخدام انزيم التقيد  MSPIبتقانة ال

ظروف خاصة بجياز المبدل الحراري  PCRمن عدد

 RFLPحيث يظير من نواتج القطع وجود منطقتين االولى

الدورات ودرجات الحرارة والمدة لكل دورة تم ترحيل ناتج ال

بحجم  bp 370والثانية بحجمين االولى 837

 PCRبأستخدام جياز الـ  electrophoresesبتركيز %8

 bpو

 bp034مما يعني وجود موقعين لمقطعة المضعفة لمجين

جل األكروز وبفرق جيد مقداره  51فولت لمدة  31دقيقة

االول وىو يمثل حجم القطعة المقيدة االصمية  bp370والذي

بعده تم مالحظة الحزم تحت جياز التوثيق الصوري بأشعة

سمي بالموقع T.

ال  UVوحدد حجم القطعة ب 370زوج قاعدي .بعد ذلك تم
ىضم الناتج مع الحضن عند  37درجة سيمزية مع 81

شكل  . 1ناتج استخالص الدنا من العينات
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شكل  . 2ناتج تضخيم القطعة المدروسة لجين األنسولين

شكل  .3توزيع التراكيب الوراثية في العينة قيد الدراسة

ان المظاىر المتعددة لطول القطعة المقيدة التي كانت بحجم

( )TTوالذي ظيرعمى شكل حزمة واحدة ناتجة من الميمين

( )372bpقد انتجت مناطق القطع التالية وبحجم ()138bp

متطابقين عند حجم القطعة ( )372bpفي حين شمل الطراز

و( )234bpمما يعني وجود موقعين لمقطع لممنطقة

الوراثي االخر عمى االلميمين ( )TCوبشكل حزمتين بحجم

المضاعفة لمجين سمي االول بالموقع ( )Cوالثاني مثل حجم

( )138bpو( ،)234bpجاءت ىذه النتائج متوافقة مع نتائج

متابعة االشكال وما تظيره النتائج تبين وجود ط ارزين وراثيين

المئوية لمتراكيب الوراثية في ىجين المحم ( )ROSS308قد

فقط لجين االنسولين في العينة المدروسة ىما الطراز الوراثي

اظيرت فروقات عالية المعنوية ( )P<0.01لمتراكيب

 KadLecوآخرون ( .)8يتضح من الجدول  8ان النسب

القطعة المقيدة االصمية ( )372bpسمي بالموقع ( .)Tمن
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و % 34.00لمتركيبين

انو رغم اتباع اسموب التربية الجماعية وعدم الفصل بين

الوراثيين عمى التوالي ،وىذا يعني وجود سيادة واضحة لالفراد

الجنسين اال ان ىناك أختالفات الكبيرة في مستوى وكمية

النقية الحاممة لمتركيب الوراثي  TTعمى االفراد الحاممة

االحتياجات الغذائية لكل جنس عن االخر حيث تمتاز الذكور

لمتركيب الوراثي اليجين  .TCجاءت النتائج مقاربة لنتائج

بسرعة النمو وكفاءة افضل في تحويل الغذاء واستثماره عند

 Kahoوآخرون ( )9عند دراستيم نسب التراكيب الوراثية

مقارنتيا مع االناث ( .)84ان مايؤيد ذلك يظير عند اجراء

الفيتنامي المحمي وساللة ( )Cobbالتجارية اذ وجد ان نسبة

ولمجنسين التي اجريت من خالل العديد من التجارب البحثية

كانت مرتفعة تراوحت مابين

التي بينت ان االختالفات تكمن في كون ان نسبة الدىن

) (%69-57بالمقارنة مع التراكيب الوراثية  TCالبالغة

داخل االنسجة في الذكور بمغت ( )%15.5مقارنة مع نسبتيا

المختمفة بينيما بمغت 66.00

لممظاىرالمتعددة لجين االنسولين في سالالت الدجاج
التراكيب الوراثية النقيةTT

مقارنة بين تركيب االنسجة الدىنية والعضمية الجسمية

لالناث ( )%16.5اضافة الى ما تتمتع بو االحشاء الداخمية

( )%48-28التي اظيرت انخفاضا عن سابقتيا.

المأكولة والمتمثمة بالقمب والكبد في كونيا ذات بروتين اعمى
لدى الذكور في حين تكون ذات دىون اعمى في االناث االمر

جدول  .1العدد والنسبة المئوية لجين االنسولين في عينة

الذي بدوره يفسر ان مسارات تكوين البروتين تكون في اعمى

فروج المحم التي تم دراستيا
انتشكيب انىساحي ()Genotype

انعذد

TT
TC
CC
انمجمىع
قيمت مشبغ كبي ()χ2

132
68
0
200
---

مستويات الفاعمية لدى الذكور مماعميو باالناث التي تميل الى

انىسبت انمئىيت
()%
66.00
34.00
0.00
%100
** 10.227

الصفة الخزنية لمدىون (.)7

جدول  .3المتوسط  ±الخطأ القياسي لموزن األبتدائي

واألسبوعي في التركيب الو ارثي  TCلـ  INSgفي فروج

(** )P<0.01

المحم  ROSS 308بين الجنسين

جدول  .2التكرار االليمي لجين االنسولين
االنيم
T
C

انتكشاس
0.83
0.17

TC
انصفبث
االوصان انجسميت

ركىس
انمتىسط  ±انخطأ
انقيبسي
1.50±57.81 A
2.83±148.27 A
8.63±367.45 A
25.80±881.31 A
±1407.50 A
23.45
± 2118. 14 A
59.86

اوبث
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
0.83±57.93 A
2.23±144.15 A
5.56±369.10 A
12.94±831.08 A
3.70±1275.67 B

حسبت التك اررات االليمية باالعتماد عمى وجود او غياب مواقع

انىصن االبتذائي
االسبىع االول
االسبىع انخبوي
االسبىع انخبنج
االسبىع انشابغ

بينما في حالة وجود موقعين لمقطع وذلك عند الموقع 138

االسبىع انخبمس

والموقع  234زوجا قاعديا اطمق عميو الـ اليل  Cكما ومن

33.66±
انمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب بيىهب
*) (P <0.05

القطع في مختمف االليالت حيث ان االليل الذي يمتمك موقع
قطع واحد عند الموقع  372زوجا قاعديا سمي بال اليل T

خالل متابعة النتائج الظاىرة في الجدول  0نجد التك اررات

1838.65
B

يفسر الجدول  4عدم وجود اي اختالفات معنوية في معدل

االليمية كانت  0.83و 0.17لكل من اليل  Tو Cعمى

الزيادة الوزنية بين الجنسين لالفراد الحاممة لمتركيب الوراثي

التوالي .ان نتائج الدراسة الحالية جاءت متوافقة مع نتائج

( )TCباستثناء االسبوع الخامس الذي سجل فيو وجود تفوق

دراسة  Kahoوآخرون ( )9قد يعزى السبب الى كون االنواع

معنوي  P <0.05في الزيادة الوزنية االسبوعية لمذكور

المدروسة انيا تمتمك قاعدة وراثية متشابية باعتبارىا سالالت

بالمقارنة مع اوزان االناث ،وبشكل عام فان معدل الزيادة

وزن الجسم بفترات مختمفة فأن الجدول 3
تجارية .ولدراسة ا ا

الوزنية كان متفوقا معنويا لمذكور عمى االناث لنفس التركيب

يشيرالى وجود تفوق معنوي  P<0.05لصفة وزن الجسم

ولنفس السبب المذكور اعاله ايضا.

االسبوعي لالسابيع الرابع والخامس لمذكور الحاممة لمتركيب
الوراثي ( )TCمقارنة مع االناث التي لم تسجل اي اختالفات

معنوية خالل الفترة نفسيا ،كما لم تظير تباينات معنوية بين
االوزان لالسابيع االخرى بين الجنسين ،قد يكون السبب ىنا
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( Scheuermannوآخرون ))84( ،و Zerehdaran

جدول  .4المتوسط  ±الخطأ القياسي لقيم الزيادة الوزنية

وآخرون ( )87بتاثير الجنس ودور وقابمية التحويل الغذائي

االسبوعية في االفراد الحاممة لمتركيب الوراثي  TCلـ

السريع لمذكور مقارنة بااالناث .يشير الجدول  7الى العالقة

(جين  ) INSgفي فروج المحم  ROSS 308في

بين قيم الوزن الحي والذبيحة ونسبة التصافي والقطعيات بين

الجنسين

الجنسين الحاممة لمتركيب الوراثي (.)TC

TC
اوبث
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي

ركىس
انصفبث
انمتىسط  ±انخطأ
انضيبدة انىصويت
انقيبسي
1.51 ± 86.21 A
1.76 ± 90.45 A
االسبىع االول
5.67 ± 224.95 A
6.78 ± 219.18 A
االسبىع انخبوي
13.69 ± 461.97 A
25.13 ± 513.86 A
االسبىع انخبنج
A
A
32.74 ± 444.58
32.65 ± 526.18
االسبىع انشابغ
32.70 ± 562.97 B
57.41 ± 710.63 A
االسبىع انخبمس
33.63 ± 1780.72 B
59.42 ± 2060.32 A
انمجمىع
انمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب
بيىهب
*) (P <0.05

جدول  .5المتوسط  ±الخطأ القياسي لصفات الوزن
األبتدائي واألسبوعي لمتركيب الوراثي  TTلـ (جين ) INSg
في فروج المحم  ROSS 308في الجنسين

TT
اوبث
ركىس
انصفبث
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
االوصان انجسميت
0.70 ± 58.64 A
0.79 ± 56.69 A
انىصن االبتذائي
1.92 ± 146.38 A
0.84 ± 141.76 A
االسبىع االول
4.42 ± 374.69 A
4.99 ± 373.54 A
االسبىع انخبوي
10.71 ± 838.73 B
15.44 ± 887.33 A
االسبىع انخبنج
A
25.77 ± 1294.08
15.11 ± 1351.58 A
االسبىع انشابغ
26.40 ± 1895.27 B
33.46±2084.90 A
االسبىع انخبمس
انمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب بيىهب
*) (P <0.05

وبالعودة لما اشار اليو  Kahoوآخرون ( )9في دراستو التي
بينت ان ىذه الطفرة الناتجة وبترددىا ( )T3737Cضمن

الجين نفسو ونفس القطعة المدروسة ليا دور ميم في زيادة

جد\ول  .6المتوسط  ±الخطأ القياسي لقيم الزيادة الوزنية

طول االمعاء الدقيقة والتي تعتبر المسؤولة عن عممية

االسبوعية لالفراد الحاممة لمتركيب الوراثي  TTلـ (جين

االمتصاص واالستفادة من المادة الغذائية المتناولة وبالنظر

 )INSgفي فروج المحم  ROSS 308في الجنسين

لوجود عالقة طردية بين زيادة طول الجياز اليظمي واستمرار

TT

النمو الجسمي وكما ىو معروف ان الذكور تمتمك قدرة عالية

انصفبث
اوبث
ركىس
انضيبدة انىصويت
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
1.06 ± 87.73 A
1.20 ± 85.06 A
االسبىع االول
A
4.44 ± 228.31
4.22 ± 231.77 A
االسبىع انخبوي
10.55 ± 464.04 B
16.07 ± 513.79 A
االسبىع انخبنج
26.51 ± 455.34 A
17.21 ± 464.23 A
االسبىع انشابغ
31.54 ± 601.19 B
31.96 ± 733.32 A
االسبىع انخبمس
26.45 ± 1836.63 B
33.24 ± 2028.20 A
انمجمىع
انمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب بيىهب
*) (P <0.05

عمى كفاءة تحويل الغذاء فأن ىذا يعني ان قابميتيا عمى
االمتصاص اعمى مما انعكس واعطى زيادة وزنية اكبر عند
مقارنتيا بااالناث .كما يظير الجدول  5عدم وجود فروق
معنوية لصفات االوزان الجسمية واالبتدائية لكل من الذكور

واالناث الحاممين لمتركيب الوراثي ( )TTلالسابيع االول

حيث نالحظ عدم وجود اختالفات معنوية لصفة الوزن الحي

والثاني مضافا ليا الوزن االبتدائي ،مع وجود تفوق

بين ذكور واناث التركيب المدروس ،وكذلك نسبة التصافي

معنويواضح لمذكور الحاممة لمتركيب الوراثي ( )TTفي

ومعدل وزن الظير مع الرقبة ووزن الكبد ودىن البطن ايضا،

االسبوع الثالث والخامس من العمر ،كما ولم تظير اي

اال ان صفة وزن الذبيحة والصدر واالفخاذ واالجنحة اظيرت

اختالفات معنوية ولمجنسين في االسبوع الرابع من التربية .

تفوقا معنويا  P<0.05لمذكور الحاممة لمتركيب ذاتو مقارنة

يالحظ من الجدول  6ان معدل الزيادة الوزنية االسبوعية لكل

مع االناث التي لم تسجل اي اختالفا معنويا لتمك الصفات

من الذكور واالناث لالفراد الحاممة لمتركيب الوراثي ( )TTلم

وقد اشار  )80( Morainالى ان نمو العضالت يستمر في

تظير اي اختالفات معنوية لالسابيع االول والثاني والرابع اال

نفس الوقت الذي يتطور فيو الييكل العظمي ليظير من ذلك

انو ظير تباين معنوي  P<0.05لمعدل الزيادة الوزنية لمذكور

زيادة مستمرة في التكوين العضمي وبالتالي المحم المنتج كما

في االسبوع الثالث والخامس من التربية بشكل واضح،

وقد اوجد عالقة معنوية عالية بين عاممي الجنس ووزن

وبالتالي قد سجمت الزيادة الوزنية الكمية تفوقا معنويا لمعدل

الصدر االمر الذي يعزى الى القابمية العالية لمذكور عمى

ىذه الصفة لجنس الذكور مقارنة مع االناث مما يعني وجود

النمو والتمثيل العضمي مقارنة باالناث التي تميل الى ترسيب

تداخل معنوي بين الجنس والزيادة الوزنية والذي اظير بتفوق

الدىون ،ان تطور العضالت ونموىا بشكل عام يخضع لتاثير

الذكور عمى االناث ليذه الصفة ان ىذا يتفق مع ما اشار لو

مرحمتين االولى تعتمد عمى مقدار التعبير الجيني المرتبط
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بالقدرة الوراثية لالسالف في حين ان المرحمة الثانية تتمثل

الطويمة واالرجل الطويمة ولدييا نسبة توازن جيدة بين قصبة

بقدرة الفرد البنائية مابعد الفقس باشراك الوراثة والبيئة معا،

الساق وطول عظم القص تمتاز بارتفاع القابمية االخصابية

ويرافق ذلك مابينتو دراسة  Scheuermannوآخرون ()84

لدييا مقارنة باالخرى ذات الصدور العريضة وعظام القص

في ان لمجنس تاثير معنوي عالي في عالقتو مع الوزن

القصيرة وقصبات الساق القصيرة والتي تكون منخفضة

الجسمي مضافا الى وزن الصدر والمذان سجال تباينا معنويا

الكفاءة التناسمية وقد تكون عقيمة ومن ىنا يمكن ان يعزى

واضحا لدى الذكور مقارنة باالناث ومنذو االسبوع االول

سـبب تفوق الذكور عمى االناث الحاممين لمتركيبين الجينية

لمتربية ولغاية االسبوع الخامس منيا.

وعمى وجو التحديد الشكل الطافر ( )TCالـى انو قد يكون

جدول  .7المتوسط  ±الخطأ القياسي لقيم الوزن الحي والذبيحة

ىنالك تداخل بين مقدار النشاط والتعبير الجيني الذي تمثمو

ونسبة التصافي والقطعيات في االفراد الحاممة لمتركيب الوراثي

ىرمـونات التوجو الجسـدي والتي من اىميا جين االنسولين

الجنسين

والبنائـي والتمـثيل االيضي لو وتوفير الطاقة لمقيام بالفعاليات

 TCلـ (جين  ) INSgفي فروج المحم  ROSS 308في

وىرمونو والتي في العادة تتعمق بالنمو والتركيب الجسـمي

TC
اوبث
ركىس
انصفبث
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
98.70 ± 1930.5 A
89.05 ± 2151.7 A
انىصن انحي
34.53 ± 1347.30 B
68.45 ± 1585.83 A
وصن انزبيحت
2.72 ± 70.85 A
0.65 ± 73.68 A
وسبت انتصبفي
B
20.74 ± 501.30
29.23 ± 606.67 A
وصن انصذس
16.45 ± 236.50 A
26.47± 383.33 A
وصن انظهش وانشقبت
8.01 ± 358.20 B
24.52 ± 425.00 A
وصن االفخبر
2.10 ± 47.48 A
1.65 ± 51.22 A
وصن انكبذ
5.77 ± 150.30 B
4.72 ± 168.33 A
وصن االجىحت
8.13 ± 27.62 A
1.74 ± 29.87 A
وصن انذهه انبطىي
انمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب بيىهب
*) (P <0.05

يالحظ من الجدول  8وجود تفوق معنوي لمذكور الحاممة

الحيوية عمى اختالفيا وبين النشاط المنخفض لميرمونات
الستيرويدية الجنسية فيما اظيرتو من عالقة عكسية بين
النوعين .من النتائج المحصل عمييا يتضح وبشكل جمي تأثير
الجنس عمى الصفات التي تم دراستيا وما اظيرتو الذكور من

تفـوق معنـوي في اغمب الصفات التي تم دراستيا مقارنتا
باالنـاث لنفـس الصفات المدروسـة ان ىذا يشـجع عمى
استمرار االعتماد عمى استخدام تقانات الوراثة الجزيئية

ألسباب قد يكون اىميا ىو سيولة اجراءىا وبالتالي سرعة

الحصول عمى النتائج مما يتيح لممربي االعتماد عمى تمك

لمتركيب ( )TTولصفات كل من الوزن الحي واالفخاذ

التقانات لعزل الذكور في اعمار مبكرة مباشرتا باالعتماد عمى

واالجنحة في الوقت الذي اظيرت فيو صفات وزن الذبيحة

محتواىا الوراثي لجين االنسولين.

ونسبة التصافي واوزان كل من الصدر والظير مع الرقبة

جدول  .8المتوسط  ±الخطأ القياسي لقيم الوزن الحي والذبيحة

والكبد ودىن البطن انعدام وجود التباينات المعنوية لتمك

ونسبة التصافي والقطعيات في االفراد الحاممة لمتركيب الوراثي

الصفات عمى مستوى الجنس الواحد من الذكور ولكالىما

 TTلـ (جين  ) INSgفي فروج المحم  ROSS 308في

ايضا من الذكور واالناث .وبالحديث عن ربط اليرمونات

الجنسين.

الجنسية بقياسات الجسم ومقدار الزيادة الوزنية ومايتبعيا من

TT

تحسين لمصفات المدروسة كصفة وزن الصدر واالجنحة

انصفبث

واالفخاذ وجد بأن العالقة تكون عكسية من خالل ما الحظتو

الدراسات السابقة لكل من  Bergو  )1( Shoffnerوالمذان
اشا ار الى وجود معامل ارتباط سالب بين نسبة الخصوبة
والتي تمثل دليل كفاءة التعبير عن فعالية ونشاط اليرمونات
الجنسية وبين الزيادة الوزنية .وفيما يخص تاثير القياسات

الجسمية اوضح  )5( Haleو Berriوآخرون ( )2الى ان

انىصن انحي
وصن انزبيحت
وسبت انتصبفي
وصن انصذس
وصن انظهش وانشقبت

ركىس
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
54.46 ± 2168.75 A
41.55 ± 1595.31 A
0.30 ± 73.54 A
20.27 ± 595.93 A
11.51 ± 377.18 A

اوبث
انمتىسط  ±انخطأ انقيبسي
49.22 ± 2008.86 B
40.09 ± 1503.93 A
0.59 ± 74.83 A
18.96 ± 581.92 A
9.05 ± 252.2 A

وصن االفخبر
وصن انكبذ
وصن االجىحت
وصن انذهه انبطىي

11.80 ± 445.62 A
3.55 ± 50.29 A
3.82 ± 169.06 A
1.20 ± 24.93 A

10.70 ± 403.35 B
1.93 ± 50.25 A
3.69 ± 154.64 B
1.65 ± 28.29 A

نمتىسطبث انتي تحمم حشوف مختهفت ضمه انصف انىاحذ تختهف معىىيب فيمب بيىهب
ا*) (P <0.05

الذكور التي تكون ذوات الصدور العريضة وعظام القص

1387

االنباري ومحمد

7102/ 48)6(: 1388 -1381 – مجلة العلوم الزراعية العراقية

REFERENCES
1.Berg, R. W. and R. N. Shoffner, 1953. The
relationship between 24 week body
measurements and reproductive performance.
Poultry Sci., 33:1043 (Abstr).
2.Berri, C., N. Wacrenier, N. Millet, and D. E.
Lebihan. 2001. Effect of selection for
improved body composition on muscle and
meat characteristics of broilers from
experimental and commercial lines. Poultry
Sci., 80:833-838.
3.Beuzen, N. D., M. J. Stear and K. C. Chang.
2000. Molecular markers and their use in
animal breeding. Vet. J., 160: 42–52.
4.Clark, A. G. 2004. The role of haplotypes in
Candidate gene studies. Genet. Genetic
Epidemiology. 27:321-333.
5. Hale, M.1957. Correlation of fertility to
conformation in brood breasted bronze Turkey
.Poultry Sci., 13:226-227.
6.Hillier, L.W., W. Miller, E. Birney, W.
Warren, R. C. Hardison and C. Ponting. 2004.
Sequence and comparative analysis of the
chicken genome provide unique perspectives
on vertebrate evolution. Nature 432: 695–716.
7.Jennen, D. G., A. L. Vereijken, H.
Bovenhuis, R. M. Crooijmans, A. Veenendaal,
J. J. van der Poel, and M. A. Groenen. 2004.
Detection and localization of quantitative trait
loci affecting fatness in broilers. Poult. Sci.
83:295–301.
8. Kadlec, J., B. Hosnedlová, V. Rehout, J.
Čítek, L. Večerek, and L. Hanusová. 2011.
Insulin-like
growth
factor-I
gene
polymorphism and its association with growth
and slaughter characteristics in broiler
chickens. J Agrobiol., 28(2): 157–163.
9.Kaho, D. V. A., N. T. K. Khang, N. T. Ngu,
J. Matey, H. T. P. Loan and N. T. D. Thuy.
2012. Single nucleotide polymorphisms in Gh
,Ghr , Ghsr and Insulin candidate genes in
chicken breeds of Vietnam. Green Journal of
Agricultural Science. vol., 10:716-724.

10.Le, B. D., E. C. Berri, E. Baeza, N. Millet
and C. Beaumont. 2001. Estimation of the
genetic parameters of meat characteristics and
of their genetic correlations with growth and
body composition in an experimental broiler
line. Poult. Sci. 80:839–843.
11. Lei, M., C. Luo, X. Peng, M. Fang, Q.
Nie, D. Zhang, G. Yang and X. Zhang. 2007.
Polymorphism of growth-correlated genes
associated with fatness and muscle fiber traits
in Chickens. Poult Sci., 86: 835-842.
12. Morain, J. E. 1999. Live production factors
in flouncing yield and quality of poultry meat.
poultry meat science., 1:179-195.
13. Nie, Q., M. J. Lei, H. Ouyang, Z. G. Yang,
and X. Zhang. 2005. Identification and
characterization of single nucleotidepolymorphisms in 12 chicken growth-correlated
genes by denaturing high performance liquid
chromatography. Genet. Sel. Evol., 37:339–
360.
14. Scheuermann, G. N., S. F. Bilgili, J. B.
Hess, and D. R. Mulvaney. 2003. Breast
muscle development in commercial broiler
chickens. Poult. Sci., 82:1648–1658.
15. Souza, A. M. 2004. Insulin or insulin –like
studies on unicellular organisms. brazilian
archives of biology and technology. vol.,
47:973-981.
16. Tatsuda, K. and K. Fujinaka. 2001.
Genetic mapping of the QTL affecting body
weight in chickens using a F2 family. British
Poultry Science., 42: 333–337.
17. Zerehdaran, S., A. L. Vereijken, J. A. van
Arendonk and E. H. van der Waaijt. 2004.
Estimation of genetic parameters for fat
deposition and carcass traits in broilers. Poult.
Sci., 83:521–525.
18. Zhao, W. Q., H. Chen, M. J. Quon and D.
L. Alkon. 2004. Insulin and receptor in
experimental models of learning and memory
.European journal of pharmacology.,490:71-81

1388

