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 چکيده
تواند در سرتاسر دنیا و همچنین منبع ذخیره ژنی است كه می مع بشرياتخم مرغ منبع پروتئینی مهمی در جو

pti-و  L1-ptiپذيري صفت پردرآوري ساق پا در مرغ غالب است كه بستگی به دو عامل استفاده شود. توارث

B1 یکی مرغ تخم مرغ بارور از دو الين ژنت 381با استفاده از قرار دارند.  42و  31، 31هاي دارد كه روي كروموزوم

)به ترتیب با وزن تخم مرغ با وزن زرده  همبستگی )ساق پاي پردار و ساق پاي لخت(، ما دريافتیم كهسفید كردي 
2r  به ترتیب با با (، 402/0و  14/0برابر با( 2وزن سفیدهr  و811/0و  838/0برابر با ،) وزن پوسته )به ترتیب با  با

2r  0 /30( باال است )441/0و  646/0برابر با< P.) دو مولفه اصلی اولیه نشان داد كه بیشترين واريانس در مرغ-

بود. بنابراين ، اختالفات در تركیبات  درصد 1/46و  6/81درآور و لخت به ترتیب پر با ساق پاي كردي سفید هاي 

. برطبق هاي مشابه با صفت پردرآوري ساق پا باشدتخم مرغ در بین دو الين ژنتیکی ممکن تحت تاثیر عمل ژن

 با همديگر دارند.   داريمعنینتايج اين آزمايش، صفات داخلی تخم مرغ در دو الين ژنتیکی مرغ كردي اختالف 
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 چکيده
عملکرد، ويسکوزيته روده،  بر گندم روي به يك جیره بر پايه عنصر مختلف افزودن سطوح در اين تحقیق، اثر

 جوجه قطعه 420 هاي گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعدادهسیستم ايمنی، و پراكسیداسیون لیپیدها در جوج

تکرار  2اي كه هر يك داراي وزن شده و به شش تیمار جیره 108راس  تجاري سويه يکروزه گوشتی خروس

يك جیره بر پايه گندم فاقد  شامل آزمايشی هاياي بود، تخصیص داده شدند. جیرهقطعه 30)جايگاه بستري( 

 .بود كیلوگرم روي در گرممیلی 300 و 80 ،60 ،20 ،40 ياحاوي( شاهد)مخلوط ويتامینی مکمل روي در پیش

 43روزگی به صورت هفتگی ثبت گرديد. در سن  43تا سن خوراک مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل 

ی تعیین گرديد.  هاي داخلآلدئید سرمی، ويسکوزيته محتويات روده، و وزن بعضی از اندامديروزگی، غلظت مالون

گیري روز پس از تزريق اندازه 32و  4( در SRBCهاي قرمز خون گوسفند )بادي علیه گلبولمیزان تیتر آنتی

روزگی، تزريق فیتوهماگلوتینین  40( در سن CBHگرديد. جهت بررسی پاسخ حساسیت بازوفیلی پوست )

(PHAدر پوست بین انگشتان پا صورت گرفت و تغییر ايجاد شده )  ساعت پس از  42و  34در ضخامت پوست در

 بر پايه گندم سبب جیره كیلوگرم هر به روي گرممیلی 80 و ،60 ،20 ،40 سطوح گیري شد. افزودنتزريق اندازه

دار چربی حفره سازي جیره با روي منجر به كاهش معنی. مکمل(> P 01/0)گرديد غذايی  تبديل ضريب بهبود

. همچنین، افزودن روي به جیره )در تمامی سطوح مورد استفاده در (> P 01/0)رديد بطنی و ويسکوزيته ژژنوم گ

. تیتر (> P 01/0)آلدئید سرم گرديد دي( منجر به كاهش سطح مالونmg/kg40اين آزمايش به جز سطح 

 mg/kg20افزودن  .(> P 01/0)روي به جیره افزايش يافت  mg/kg40با افزودن  SRBCبادي علیهآنتی

. به طور كلی، نتايج اين تحقیق نشان دهنده (> P 01/0)گرديد  CBHبه جیره منجر به افزايش پاسخ  روي

هاي بر پايه گندم در ارتباط با بهبود ضريب تبديل خوراک و خصوصیات اهمیت مکمل روي در جیره

به تقويت سیستم ايمنی هاي بر پايه گندم باشد. همچنین، افزودن روي به جیرهفیزيکوشیمیايی محتويات روده می

 كند.اكسیدانی بدن كمك میو دفاع آنتی
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 چکيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر وزن بدن و صفات الشه در بلدرچین ژاپنی بود. 

بلدرچین سفید( به عنوان جمعیت پايه  310حشی و بلدرچین و 310بدين منظور، از دو سويه بلدرچین ژاپنی )
ماده وحشی، نر  ×ماده وحشی، نر سفید  ×استفاده شد. براي ايجاد نسل بعد، چهار گروه تالقی شامل نر وحشی 

وزن شدند.  كشتار از قبل و یروزگ 11 سن در هاجوجهماده سفید طراحی شد.  ×ماده سفید و نر سفید  ×وحشی 
هاي داخلی به صورت دستی انجام گرفت و صفات الشه شامل وزن الشه، ی و جداسازي اندامپس از كشتار، پركن

وزن سینه، وزن ران، وزن پوست و وزن چربی بطنی اندازه گیري و ثبت گرديد. سپس درصد الشه و اجزاي آن از 
تالقی بر وزن بدن و و گروه  كشیجوجه نوبت ،ثابت جنس عوامل اثرتقسیم اين اوزان بر وزن زنده محاسبه شد. 

       دارشد. اثر جنسیت پرنده بر كلیه صفات )به استثناي درصد ران( از لحاظ آماري معنی بررسی صفات الشه
(03/0 P <و میانگین وزن بدن و صفات الشه در پرنده )هاي نر بیشتر بود. همچنین، هاي ماده در مقايسه با پرنده

هاي تالقی مختلف مشاهد شد كشی و گروههاي جوجهمورد مطالعه در نوبتداري بین میانگین صفات تفاوت معنی
هاي نر و ماده وحشی، بیشترين اوزان الشه، سینه، ران، پوست و چربی بطنی را نتاج حاصل از تالقی بلدرچینو 

ت. اين برآوردها داش 66/0تا  44/0اي از پذيري وزن بدن و اجزاي الشه دامنه(. وراثت> P 03/0نشان دادند )
متغیر بود. همبستگی ژنتیکی بین وزن بدن و  11/0تا  44/0براي صفات درصد الشه و اجزاي آن، كمتر و از 

( برآورد شد. اين نتايج نشان داد كه انتخاب در جهت افزايش وزن بدن 82/0تا  14/0صفات الشه، متوسط تا زياد )
 شه نیز خواهد شد.و كاهش چربی بطنی منجر به بهبود ساير صفات ال
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 و ارتباط آنها با صفات رشد و الشه در مرغ بومي مازندران IGF-1و  GH ،GHRهاي بررسي چندشکلي آللي ژن
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 چکيده
و ارتباط آنها با صفات رشد و الشه  IGF-1و  GH ،GHRپژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن هاي 

قطعه جوجه خروس در شرايط يکسان پرورش داده  400در مرغ بومی مازندران انجام شد. براي اين منظور تعداد 
و  8، 2از كشتار شامل وزن زنده در  پسصفات مورد بررسی قبل و هفتگی كشتار شدند.  34شده و همگی در سن 

گوشت، ظرفیت نگهداري آب  pHقلب، كبد، سنگدان، طحال، چربی حفره شکمی، هفتگی، وزن الشه،  34
اندازه گیري و ثبت شدند. قبل از كشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و  ايگوشت و چربی داخل عضله

به ترتیب  GH( در جايگاه ژنی -ها صورت گرفت. فراوانی هريك از آلل هاي )+( و )مونهاز ن DNAاستخراج 
به  IGF-1و در جايگاه ژنی  481/0و  431/0ترتیب برابر با به GHR، در جايگاه ژنی 141/0و  644/0برابر با 

آزمون كاي مربع نشان داد  تعیین شد. بررسی تعادل هاردي واينبرگ با استفاده از 181/0و  204/0ترتیب برابر با 
هاي فنوتیپی و ژنوتیپی هاي ژنی مورد نظر در تعادل نیست. تجزيه و تحلیل دادهكه جمعیت مورد مطالعه در جايگاه

هفتگی و وزن الشه،  34و  8با صفات وزن زنده در  GHهاي ژن داري بین ژنوتیپنشان داد كه ارتباط معنی
با  IGF-1هاي ژن هفتگی و وزن الشه و همچنین ژنوتیپ 34ده در با صفات وزن زن GHR هاي ژنژنوتیپ

(. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقیق > P 01/0اي وجود دارد )صفات چربی حفره شکمی و چربی درون عضله
توانند در جايگاه مورد نظر به عنوان كانديد براي می IGF-1و  GH ،GHRهاي توان نتیجه گرفت كه ژنمی

 هاي اصالح نژادي مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.و الشه در برنامهصفات رشد 
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 چکيده
هاي خون در بلدرچین ژاپنی در معرض تنش هاي داخلی و برخی فراسنجه، انداممارين بر راندمان رشدتاثیر سیلی

تصادفی با چینش  ˝الب طرح كامالقاكسیداتیو قرار گرفته شده توسط تتراكلريدكربن بررسی شد. آزمايشی در 
)صفر و يك مارين پرنده در هر تکرار اجرا شد. فاكتورها شامل دو سطح سیلی 10تکرار و  2با  4 × 4فاكتوريل 

لیتر به ازاي هر كیلوگرم وزن لیتر به ازاي هر كیلوگرم وزن بدن( و دو سطح تتراكلريدكربن )صفر و يك میلیمیلی
هاي تولیدي نداشت، در حالی كه تتراكلريدكربن به مارين تاثیري بر فراسنجهبدن( بودند. نتايج نشان داد كه سیلی

مارين تاثیري بر اوزان نسبی (. سیلی> P 01/0زن را كاهش داد )داري مصرف خوراک و و افزايش وطور معنی
-سینه، سنگدان و قلب نداشت، در حالی كه تتراكلريدكربن اوزان نسبی سینه و قلب را كاهش داد. بکاربردن سیلی

 هاي تیمار شده بامارين و تتراكلريدكربن هر دو منجر به افزايش وزن نسبی پانکراس شد. در سرم خون پرنده
(. در > P 01/0گلیسريد و كلسترول كل كمتر بود )مارين مقدار پروتئین كل بیشتر بود اما مقادير گلوكز، تريسیلی

هايی كه تتراكلريدكربن دريافت كرده بودند مقادير پروتئین كل و گلوكز سرم خون به ترتیب عوض، در پرنده
مارين رين و تتراكلريدكربن نشان داد كه سیلیما(. كنش متقايل بین سیلی> P 01/0كاهش و افزايش داشت )

مارين اثرات مضر تتراكلريدكربن بر آلبومین سرم خون را تعديل كرد. تیمار تتراكلريدكربن در مقايسه با سیلی
تواند به عنوان مارين می(. اين مطالعه نشان داد كه سیلیP > 01/0غلظت آلکالین فسفاتاز خون را افزايش داد )

 هاي اكسیداتیو در بلدرچین ژاپنی باشد.اكسیدان در تعديل اثرات مضر تنشآنتی منبع مفید
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هاي سالمونال در بيوتيك بر ترکيب الشه، بر جمعيت و سوتيپ باکتريبيوتيك، پروبيوتيك، و پريمقايسه اثرات مکمل آنتي

 هاي گوشتيفضوالت و روده جوجه
 

Alonge EO1, Eruvbetine D1, Idowu OMO1, Obadina AO2 & Olukomaiya OO3 
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 الشه
 پروبیوتیك
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 جوجه گوشتی

 مانان الیگوساكاريد

 

 چکيده
بیوتیك بر تركیب الشه و همچنین جمعیت و بیوتیك، پروبیوتیك، و پريهاي آنتیدر اين آزمايش اثرات افزودنی

بررسی شد.  16و  48، 3شتی در روزهاي هاي گوهاي سالمونال در فضوالت و روده جوجهسروتیپ باكتري

ي تتراسايکلین )جیرهي اكسیي پايه بدون افزودنی(، جیرهي شاهد )جیرهتیمارهاي غذايی عبارت بودند از جیره

ام پیپی 100ي پايه بعالوه )جیره GRO-UPتتراسايکلین(، جیره بیوتیك اكسیام آنتیپیپی 600پايه با 

ام پیپی 3000يا  100ي پايه بعالوه )به ترتیب، جیره MOS-1000يا  MOS-500ي هاپروبیوتیك(، و جیره

قطعه بطور تصادفی  4جوجه گوشتی يکروزه آربورايکرز، تعداد  380بیوتیك مانان الیگوساكاريد(. از تعداد اولیه پري

پرنده باقیمانده به طور تصادفی  380از هر تیمار انتخاب و براي شمارش سالمونال مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد 

پرنده در هر تکرار اختصاص يافتند. آب و خوراک بطور آزاد در اختیار  34تکرار حاوي  1به پنج تیمار آزمايشی با 

شمگیري تحت تاثیر چو كبد بطور  داد كه راندمان سینه، گردن، ران پرندگان قرار داشت. نتايج آزمايش نشان

هاي سالمونال در روده و (. اختالفات چشمگیري در جمعیت باكتري> P 01/0تیمارهاي آزمايشی قرار گرفت )

هاي پ(. سروتی> P 01/0هاي گوشتی در روزهاي مختلف آزمايش مشاهده شد )همچنین فضوالت جوجه

هاي آزمايش ما اي گوشتی مشاهده شدند. يافتههدر فضوالت و روده جوجه و سالمونال تیفی نارومسالمونال گالی

ي بیوتیك در جیرهبه عنوان جايگزين آنتی GRO-UPبیوتیك الیگومانان يا پروبیوتیك نشان داد كه افزودن پري

هاي سالمونال شود و به كنترل سالمونال كمك تواند به سرعت سبب كاهش سرتیپهاي گوشتی میغدايی جوجه

 كند.
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 مرغ  و ارتباط آن با کيفيت پوسته تخم SCNN1gبررسي چندشکلي ژن 
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 چکيده
مرغ است. انتخاب بر اساس نشانگرهاي ژنتیکی مرغ صفت اصلی در ارزيابی كیفیت تخمكیفیت پوسته تخم

آلی تجمیع گیري پوسته، مقدار زيادي از مواد غیرد. در طی شکلتواند در بهبود اين صفت مورد استفاده قرار گیرمی
 SCNN1gكند و ژن ( نقش اساس در انتقال كاتیونی ايفا میSCNN1شوند. خانواده ژن كانال سديم )می

و بررسی  SCNN1gهدف از مطالعه حاضر، تخمین فراوانی واريانتهاي ژن  باشد.عضوي از اين خانواده می
گذار به مرغ تخم 300باشد.  بدين منظور، الين میمرغ در مرغان سويه هايا كیفیت پوسته تخمارتباط اين ژن ب

كلروفرم  -روش فنل به DNAآوري شد. مرغ آنها جمعصورت تصادفی انتخاب شده و نمونه خون و تخم
زيابی ارتباط منظور ارانجام شد. به  PCR-RFLPها توسط روشسازي شده و تعیین ژنوتیپاستخراج و خالص

مرغ، وزن مخصوص، استحکام پوسته، وزن پوسته و ضخامت پوسته از با وزن تخم SCNN1gچندشکلی ژن 
و  AA ،AG، سه ژنوتیپ شامل SCNN1g ناستفاده شد. بر اساس چند شکلی ژ SASنرم افزار  GLMرويه 
GG ها بر روي صفت استحکام پوسته مشاهده شد. اثر ژنوتیپ تن 34/0و  14/0، 46/0ترتیب هاي بهبا فراوانی

داري تحت تاثیر اثر ژنوتیپ ژن مورد طور معنیبه ( ساير صفات مورد بررسی> P 01/0دار داشت )تاثیر معنی
تواند باعث بهبود هاي انتخاب توسط نشانگرهاي ژنتیکی میبررسی قرار نگرفتند. بنابراين، معرفی اين ژن در برنامه

 الين شود.غ در مرغان سويه هايمرصفت استحکام پوسته تخم
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 هاي بدن بلدرچين ژاپني  توکوفرول استات بر عملکرد و غلطت عنصر روي در تخم و بافت-αر مکمل عنصر روي و تاثي
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 توكوفرول استات -آلفا

 

 چکيده
گرم در كیلوگرم میلی 360، 340، 80، 20منظور بررسی تأثیر افزودن مکمل عنصر روي )در پنج سطح صفر، هب

د و المللی در كیلوگرم جیره( بر تولیواحد بین 20توكوفرول استات در دو سطح صفر و  -)آلفا Eجیره( و ويتامین 
ژاپنی مادر در  قطعه بلدرچین 860هاي بدن، هاي مختلف تخم و بافتكیفیت تخم و غلظت عنصر روي در بخش

تیمار و چهار تکرار  30هاي كامل تصادفی با ، در قالب طرح بلوک4 × 1روزگی، براي آزمايشی فاكتوريل  40سن 
کرار مورد استفاده قرار گرفت. تولید تخم در قطعه ماده و هشت قطعه نر( در هر ت 36قطعه پرنده مولد ) 42و 

(. > P 01/0گرم بر كیلوگرم عنصر روي دريافت كردند نسبت به گروه شاهد باالتر بود )میلی 360هايی كه پرنده
گرم بر كیلوگرم عنصر روي میلی 80هاي دريافت كننده بر تولید تخم تاثیري نداشت. بلدرچین Eمکمل ويتامین 

(. ضخامت پوسته تخم پرندگان تغذيه > P 01/0هاي ديگر داشتند )يی بهتري نسبت به تیمارضريب تبديل غذا
            گرم بر كیلوگرم عنصر روي نسبت به بقیه پرندگان كمتر بود میلی 20هاي شاهد و حاوي شده با جیره

(01/0 P < غلظت عنصر روي در زرده تخم پرندگان دريافت كننده جیره حاوي .)گرم بر میلی 360و  340، 80
گرم بر كیلو گرم میلی 340(. مکمل عنصر روي در سطح > P 01/0كیلوگرم نسبت به گروه شاهد افزايش داشت )

میزان عنصر روي سرم خون را نسبت به گروه شاهد افزايش داد. غلظت عنصر روي  در عضله ران، استخوان 
تاثیري بر درصد تولید  E(. مکمل ويتامین > P 01/0فت )درشت نی و كبد با تغذيه مکمل عنصر روي افزايش يا

 هاي ژاپنی نداشت.ها در بلدرچینهاي تخم و بافتتخم و غلظت عنصر روي در بخشپوسته تخم، كیفیت 
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 Trinidad de Guedesهاي گوشتي تغذيه شده با منبع فسفري سنجش ميزان انباشت فلزات سنگين در جوجه
 

Valera M1, Mollineda A2 & Gutierrez O1 
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 چکیده
به منظور استفاده از  Trinidad de Guedes (TGP)فلزات سنگین منبع فسفري  میزان غلظتدر آزمايشی 

ها تعیین شد. به عنوان مکمل فسفر و كلسیم در حیوانات مشخص و میزان انباشت اين فلزات سنگین در بافتآن 

بر  TGPین غلظت فلزات سنگین در میزان عناصر سمی با استفاده از اسپکتوفتومتري جذب اتمی تعیین شد. میانگ

، 2/30، آرسنیك 1/3، جیوه 8/3016، منگنز 4/4، كادمیوم 1/84گرم در كیلوگرم برابر بود با: سرب حسب میلی

به استثناي ، ها بودزايی آنكمتر از سطح مسمويت TGP. غلظت تمام فلزات سنگین در 1/343، مس 6/430روي 

هاي گوشتی در يك آزمايش ها و پرهاي جوجه. میزان انباشت فلزات سنگین در استخوانسرب كه باالتر از بیشینه تحمل بود

 41تکرار حاوي  2تیمار آزمايشی با  1به  HE21جوجه گوشتی يك روزه از سويه تجاري  100گیري شد. تعداد اي اندازهتغذيه

كلسیم دند از تیمار شاهد داراي ديسه تیمار آزمايشی عبارت بوقطعه در قالب طرح كامال تصادفی اختصاص يافت. 

درصد  300و  10در سطوح  TGPها فسفات به عنوان منبع كلسیم و فسفر، و دو تیمار آزمايشی ديگر كه در آن

-داري در میزان انباشت فلزات سمی در پرها، استخوانكلسیم فسفات در تیمار شاهد شد. تفاوت معنیجايگزين دي

هاي مورد بررسی نشان وشتی وجود نداشت. میزان تجمع فلزات سنگین در اندامهاي گهاي ران و مچ پاي جوجه

كلسیم فسفات )منبع تجاري كلسیم و فسفر( در جیره حیوانات شود، بدون آنکه به تواند جايگزين ديمی TGPداد كه 

 .ها اتفاق افتدسالمتی حیوان آسیب رساند  و تجمع فلزات سنگین در بافت
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 کلسترول و ايمني جوجه گوشتيبر ميزان کاهش  E ،Rhodobacter capsulatusتاثير جوانه تربچه غني از سلنيوم، ويتامين 
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 Eويتامین 
 كیفیت گوشت
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Rhodobacter capsulatus 

 جوانه تربچه غنی از سلنیوم

 

 چکيده
 Rhodobacterو  E (Vit E،)(، ويتامین Se-RS) اين آزمايش براي بررسی اثرات جوانه تربچه غنی از سلنیوم

capsulatus (RCبر ايمنی ) 300، غلظت كلسترول، و تركیب اسید چرب گوشت جوجه گوشتی انجام شد. تعداد 

 Se-RS (1( 4( شاهد 3تیمار آزمايشی  1قطعه جوجه خروس گوشتی در سن دو هفتگی به طور تصادفی به 

گرم در كیلوگرم  4/0بعالوه  Se-RSمیکروگرم در كیلوگرم  Se-RS )1 )Se-RS+RC (1میکروگرم در كیلوگرم 

RC )2 )Se-RS+Vit E (1  میکروگرم در كیلوگرمSe-RS  گرم در كیلوگرم ويتامین میلی 10بعالوهE )1 )Se-

RS+RC+Vit E (1  میکروگرم در كیلوگرمSe-RS  گرم در كیلوگرم  4/0بعالوهRC  گرم در میلی 10بعالوه

( اختصاص يافتند. خوراک و آب تازه به صورت اختیاري در دسترس پرندگان قرار گرفت. پس Eم ويتامین كیلوگر

هاي گوشتی تغذيه شده با مکمل گیسريد در جوجههاي كلسترول و ترياي، غلظتاز سه هفته از آزمايش تغذيه

RS+RC+Vit E ( 01/0نسبت به تیمار شاهد كمتر بود P <در پايان هفته شش .) م آزمايش، پرندگانی كه از

تر و نسبت گلیسريد پائینهاي كلسترول و تريداري غلظتتغذيه شدند بطور معنی RS+RC+Vit Eجیره 

-ها در جوجه(. بیشترين تعداد لکوسیت> P 01/0بهتري از اسیدهاي چرب غیراشباع به اشباع در گوشت داشتند )

ست پا و (. شاخص ضخامت پو> P 01/0اهده شد )مش RS+RC+Vit Eهاي گوشتی تغذيه شده با مکمل  

نسبت به  RS+RC+Vit Eداري در پرندگان تغذيه شده با و تیموس بطور معنیوزن طحال، بورس فابرسیوس 

 RS+RC+Vitشود كه از مکمل كردن هاي اين آزمايش پیشنهاد می(. بر اساس يافته> P 01/0تیمار شاهد باالتر بود )

E آيد كه بر بهبود سالمت هاي گوشت منفعت بیشتري بخاطر بهبود ايمنی و كیفیت گوشت بدست میجهي غذايی جوبه جیره

 كنندگان گوشت موثر است.مصرف
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