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پیشبینی خصوصیات الشه با استفاده از فراسنجههای بیوشیمیایی خون
در مرغ بومی اصفهان
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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .4استادیار ،گروه دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
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چکیده
بهمنظور اندازهگیری برخی از فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون در شرایط طبیعی و تعیین ارتباط آنها با وزن بدن و اجزای
الشه و همچنین بررسی اثر جنس بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان ،آزمایشی با تعداد  022قطعه جوجه
یکروزه بومی انجام شد .جوجهها بهمدت  20هفته در شرایط کامالً یکسان ،پرورش داده شدند .در پایان هفته دوازدهم بعد از
اعمال شش ساعت گرسنگی ،کشتار و وزن بدن و اجزای مختلف الشه هر یک از جوجهها اندازهگیری شد .غلظت کلسترول،
تریگلیسرید ،پروتئین کل ،آلبومین ،اسید اوریک ،کلسیم ،فسفر ،مالون دیآلدئید ،لیپوپروتئین با چگالی باال و گلوکز با استفاده از
کیتهای تجاری اندازهگیری شدند .مقدار گلوبولین از اختالف پروتئین کل و آلبومین بهدست آمد .نتایج نشان دادند که بیشترین
همبستگی مثبت معنیدار ( )P>2/20بین کلسترول با وزن بدن و وزن ران ( )2/02و باالترین همبستگی منفی معنیدار بین غلظت
اسید اوریک و وزن کبد و بین کلسیم و وزن سینه ( )-2/02مشاهده شد .تجزیه رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که میتوان از
فراسنجههای کلسترول ،گلوبولین و فسفر برای پیشبینی وزن بدن و سینه و نیز از سطوح کلسترول و گلوبولین برای پیشبینی
وزن الشه و ران استفاده کرد .بهعالوه بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنیداری از نظر هیچیک از فراسنجههای بیوشیمیایی
اندازهگیریشده ،وجود نداشت .با توجه به نتایج این آزمایش میتوان از فراسنجههای خون برای پیشبینی برخی از خصوصیات
الشه در مرغ بومی اصفهان استفاده کرد.
کلیدواژهها :اجزای الشه ،رگرسیون خطی ،فراسنجههای خون ،مرغ بومی ،همبستگی فنوتیپی.
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مقدمه

اصالح نژاد در کنار برنامههای مدیریتی ،مورد استفاده قرار

در مقایسه با سویههای تجاری ،مرغان بومی در بسیاری از

گیرند [.]02

کشورها اغلب نادیده گرفته میشوند و توجه کمتری به حفظ

ارتباط بین پاسخ همبسته صفات فیزیولوژیک میتواند

ژنتیکی این منابع نسبت به سایر گونههای دام مانند گوسفند

معیار مناسبی برای پیشبینی شایستگی حیوانات از نظر

و گاو شده است [ .]02ازآنجاییکه پرندگان بومی از نقاط

افزایش وزن و سایر صفات عملکرد باشد .صفات

مختلفی منشأ میگیرند و بهطور طبیعی برای صفات مناسب

فیزیولوژیکی که با صفات الشه همبستگی ژنتیکی دارند،

با محیط خود ،انتخاب شده و تکامل یافتهاند ،ممکن است

میتوانند در شاخص انتخاب برای افزایش دقت انتخاب و

ویژگیهای ژنتیکی منحصربهفردی داشته باشند [ .]6حیوانات

نرخ بهبود ژنتیکی قرار داده شوند [ .]22در آزمایشی که

بومی در هر منطقه ،در طی سالهای زیاد در مقابل بیماریها

محققان بر روی فراسنجههای سرم خون جوجههای

و انگلهای شایع در منطقه و شرایط نامساعد محیطی،

گوشتی انجام دادند ،همبستگی فنوتیپی معنیداری را بین

مقاومت نسبی کسب نمودهاند .طیور بومی نیز از منابع

فراسنجههای تریگلیسرید ،آلبومین ،گلوبولین ،کراتینین،

ژنتیکی با ارزش هر منطقه بوده و با توجه به داشتن تطابق با

لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLو لیپوپروتئین با

روش پرورش در شرایط باز و نامساعد روستاها ،یک منبع

چگالی خیلی پایین ( )VLDLبا صفت چربی حفره

مفید تأمین پروتئین برای خانوادههای روستایی میباشند [.]2

شکمی گزارش کردند [ .]02در بررسی دیگری ،با مطالعه

مرغان بومی اغلب بهطور همزمان برای چندین هدف مورد

روی جوجههای گوشتی ،نشان داده شد که غلظت

استفاده قرار میگیرند و بنابراین ممکن است در مقایسه با

تریگلیسرید LDL ،و  VLDLهمبستگی فنوتیپی معنیداری

نژادهای تجاری هنگامی که برای بهرهوری چندمنظوره بهکار

با مقدار چربی بدن دارند و لذا میتوانند بهعنوان یک روش

میروند ،بهتر عمل کنند.

غیرمستقیم انتخاب برای کاهش چربی بدن ،مورد استفاده

شناسایی خصوصیات فیزیولوژیک دامهای بومی ،بررسی

قرار گیرند [ .]21همچنین نتایج آزمایشی که روی مرغ

تغییرات آنها و تعیین ارتباط بین آنها میتواند نقش مهمی

تخمگذار انجام شد ،نشان داد که با اندازهگیری سطوح

در برنامههای اصالح نژاد بهمنظور بهبود عملکرد و تولید این

کلسیم ،گلوکز و آلکالین فسفاتاز پالسمای خون در سنین

حیوانات ،داشته باشد .فراسنجههای خونی از جمله

پایین (سن هشت هفتگی) میتوان تعداد و وزن تخممرغ در

ویژگیهای فیزیولوژیکی هستند که میتوانند در ارزیابی

آینده را پیشبینی کرد [.]20

وضعیت سالمت پرنده ،تشخیص و درمان بیماریهای

مقادیر فراسنجههای بیوشیمیایی خون پرندگان بومی

پرندگان [ ،]00پیشبینی مقاومت بالقوه در برابر بیماریها،

نقاط مختلف جهان با یکدیگر متفاوت هستند .عوامل

پیشبینی وزن بدن در آینده [ ،]02پیشبینی تولید تخممرغ در

مختلفی مانند بیماری ،وضعیت تغذیه ،وضعیت فیزیولوژیکی

آینده [ ،]20اصالح نژاد پرندگان برای تولید محصوالت با

بدن ،جنس ،سن ،نژاد ،نوع و محل پرورش ،شرایط محیطی

کیفیت باال [ ،]22مدیریت و تغذیه صحیح و مناسب [ ]26و

مانند دوره روشنایی ،دما ،رطوبت ،ارتفاع و همچنین

بسیاری از موارد دیگر ،مفید باشند .بهعالوه ،این اطالعات

روشهای نمونهگیری و ابزار مورد استفاده میتوانند

میتوانند برای توسعه گونههای جدید مرغ که دارای مقاومت

فراسنجههای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون را تحت تأثیر

ژنتیکی در برابر بیماریها هستند و همچنین بهبود برنامههای

قرار دهند [ .]02بنابراین تعیین الگوی طبیعی خون این
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پرندگان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر این فراسنجهها،

سالن نیز به میزان  62-60درصد تأمین و برنامه نوردهی در

میتوانند در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی و سالمت

طول دوره آزمایش بهصورت  00ساعت روشنایی و یک

پرندگان و در برنامههای مدیریتی ،تغذیه و اصالح نژاد و

ساعت خاموشی در نظر گرفته شد .برنامه واکسیناسیون

همچنین بهبود صفات رشد و تولید که در بیشتر مرغان بومی

جوجهها طبق توصیۀ دامپزشک واحد پرورشی ،انجام گرفت.

پایین هستند ،مورد استفاده قرار گیرند .در پرندگان

در طول دورۀ پرورش هیچ گونه نشانههای بالینی از بیماری

بهخصوص ماکیان مطالعات بیوشیمیایی خون در بیشتر موارد

یا مرگومیر غیرطبیعی ،مشاهده نشد.

برای اهداف تحقیقاتی و بهمنظور ارزیابی اثرات روشهای

در پایان هفته دوازدهم ،جوجهها بعد از اعمال شش

پرورش ،تغذیه و شرایط محیطی انجام شده است .مطالعات

ساعت گرسنگی ،وزنکشی و سپس کشتار شدند .بعد از

اندکی در خصوص ارتباط فراسنجههای بیوشیمیایی خون با

کشتار و انجام عملیات پرکنی و جدا کردن سر و پاها و خالی

صفات عملکرد و تولید در مرغان بومی وجود دارد .لذا

نمودن محتویات شکم ،وزن الشه و اجزای آن شامل وزن

هدف از این تحقیق ،تعیین غلظت برخی از فراسنجههای

سینه ،ران ،بال ،کبد ،قلب ،طحال و چربی حفره شکمی با

بیوشمیایی سرم خون در شرایط طبیعی ،بررسی ارتباط آنها با

استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  2/22گرم ،اندازهگیری

وزن بدن و اجزای الشه و بررسی اثر جنس بر این فراسنجه-

شدند .بهمنظور ارزیابی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون،

ها در مرغ بومی اصفهان بود.

در زمان کشتار نمونههای خون از هر پرنده به میزان تقریباً
پنج میلیلیتر از ورید وداج آنها درون لولههای آزمایش،

مواد و روشها

جمعآوری و بهمدت  02دقیقه در دمای محیط قرار داده

این آزمایش در یک واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرکرد

شدند تا خون لخته شود .سپس بهوسیله دستگاه سانتریفیوژ با

در فصل بهار سال  2020انجام شد .در این آزمایش از تعداد

سرعت  0222دور در دقیقه بهمدت  22دقیقه ،سرم

 022قطعه جوجه بومی یک روزه (نر و ماده) که از مرکز

نمونههای خون جدا گردید .سرم جدا شده داخل

اصالح نژاد مرغ بومی اصفهان تهیه شده بودند ،استفاده

میکروتیوپهای  0/0میلیلیتری شمارهگذاریشده ریخته و

گردید .جوجهها تا سن  20هفتگی ،در شرایط کامالً یکسان

سپس به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام تعیین فراسنجههای

پرورش داده شدند و طی این مدت آب و خوراک بهصورت

بیوشیمیایی در دمای  -02درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

آزاد در اختیار جوجهها قرار گرفت .جیرههای مورد استفاده

فراسنجههای بیوشیمیایی خون شامل پروتئین کل ،آلبومین،

در دو مرحله آغازین (سن یک تا شش هفتگی) و رشد (سن

کلسیم ،فسفر ،تریگلیسرید ،کلسترول ،اسید اوریک ،گلوکز

هفت تا  20هفتگی) بر پایه ذرت و کنجاله سویا و براساس

و لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLبهوسیله کیتهای

جیره پیشنهادی برای مرغهای بومی [ ]0تهیه و تنظیم شدند.

تجاری شرکت پارس آزمون و طبق پروتکلهای این شرکت

اجزای تشکیلدهنده و ترکیب مواد مغذی جیرههای مورد

بهروش فوتومتریک و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر(مدل

استفاده ،در جدول  2نشان داده شده است .دمای سالن در

 UV/Vis 2100 PCساخت شرکت یونیکو -آمریکا)

هفته اول پرورش 00 ،درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و

اندازهگیری شدند .مقدار گلوبولین نیز از تفاوت پروتئین کل

با افزایش سن بهصورت تدریجی (بهازای هر هفته دو درجه

با آلبومین بهدست آمد [ .]02همچنین غلظت مالون دیآلدئید

سانتیگراد) به  00درجه سانتیگراد کاهش یافت .رطوبت

( )MDAسرم بهروش  TBARSاندازهگیری شد [.]20
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جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرههای مورد استفاده در دورههای آغازین و رشد
جیره آغازین (سن 2تا  6هفتگی)

جیره رشد (سن  1تا  20هفتگی)

اجزای جیره (درصد)
دانه ذرت

02/2

62

کنجاله سویا ( 22درصد پروتئین خام)

02/2

00/1

0

0

دیکلسیم فسفات

2/6

2

پودر صدف

2/20

2/00

نمک

2/2

2/2

2/20

2/20

روغن سویا

متیونین
مکمل ویتامینی

2

مکمل مواد معدنی

2/00
0

2/00
2/00

2/00

ترکیب مواد مغذی محاسبهشده
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)

0122

0122

پروتئین خام (درصد)

02/6

20/22

متیونین (درصد)

2/21

2/01

متیونین  +سیستین (درصد)

2/10

2/62

لیزین (درصد)

2/22

2/10

کلسیم (درصد)

2/2

2/21

فسفر قابل دسترس (درصد)

2/22

2/00

سدیم (درصد)

2/20

2/20

کلر (درصد)

2/02

2/02

 .1مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم خوراک شامل ویتامین  2222 ،Aواحد بینالمللی؛ ویتامین  0022 ،D3واحد بینالمللی؛ ویتامین  22 ،Eواحد بینالمللی؛ ویتامین 0/0 ،K
میلیگرم؛ ویتامین  2/22 ،B12میلیگرم؛ ریبوفالوین 2 ،میلیگرم؛ نیاسین 00 ،میلیگرم؛ اسید فولیک 2/0 ،میلیگرم؛ بیوتین 2/20 ،میلیگرم؛ پیریدوکسین 0/0 ،میلیگرم؛
اسید پانتوتنیک 2 ،میلیگرم؛ کولین کلراید 02 ،میلیگرم و بتائین 222 ،میلیگرم بود.
 .0مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم خوراک شامل منگنز (اکسید منگنز) 20 ،میلیگرم؛ آهن (سولفات آهن) 02 ،میلیگرم؛ روی (اکسید روی) 222 ،میلیگرم؛ مس
(سولفات مس) 22 ،میلیگرم؛ ید (یدات کلسیم) 2 ،میلیگرم و سلنیوم (سدیم سلنیت) 2/0 ،میلیگرم بود.

که در این مدلi :Yij :امین مشاهده :μ ،میانگین جامعه،

دادهها ابتدا جهت مشخص نمودن توزیع نرمال با

 :Sjاثر jامین جنس و  :eijاثر خطای تصادفی است.

استفاده از رویه  Univariateنرمافزار آماری  SASنسخه
 ]00[ 2/2مورد بررسی قرار گرفتند .برای بررسی تأثیر

همبستگی بین صفات بهروش پیرسون و معادالت

جنس دادهها از رویۀ مدل خطی عمومی ( )GLMبرای

رگرسیونی بهروش گام به گام 2برای حذف و یا لحاظ کردن

مدل  2تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون توکی در

متغیرها ،با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه  2/2انجام

سطح احتمال کمتر از پنج درصد ( )P>2/20مقایسه

شد .از مدل رگرسیونی  0برای پیشبینی خصوصیات الشه

شدند.
() 2

Yij = μ + Sj + eij

2. Stepwise

دوره   12شماره   2بهار 2318

84
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با استفاده از فراسنجههای بیوشیمیایی خون استفاده شد.
()0

شدند ،دامنه تغییرات ،کوچک بوده و تفاوتهای مشاهدهشده

Y= Xb + e

برای هر فراسنجه میتواند مربوط به تفاوتهای فردی

که در این مدل :Y :بردار مشاهدات متغیر تابع:X ،

(ژنتیکی) ،جنس و خطای اندازهگیری باشد .نتایج این مطالعه

ماتریس مشاهدات متغیرهای مستقل :b ،بردار ضرایب

نشان دادند که غلظت کلسترول سرم خون در مرغهای بومی

رگرسیون و  :eبردار مربوط به خطاهای تصادفی است .در

اصفهان کمتر از غلظت کلسترول سرم در بیشتر مطالعات

مدل رگرسیونی ،وزن بدن و خصوصیات الشه بهعنوان

انجامشده برای مرغان تجاری [ ]02 ،20 ،1 ،2و برخی مرغان

متغیر وابسته یا تابع و فراسنجههای سرم خون بهعنوان

بومی [ ]0 ،2بود .نتایج مطالعات گذشته [ ]00 ،2نشان داده

متغیر (یا متغیرهای) مستقل در نظر گرفته شدند.

است که سطح کلسترول سرم خون میتواند بهطور
معنیداری تحت تأثیر سن ،جنس ،سویه ،فصل و اثر متقابل
سن با سویه و فصل قرار گیرد.

نتایج و بحث
میانگین ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار مقادیر

نتایج مربوط به وزن بدن و اجزای الشه در هر دو

فراسنجههای بیوشیمیایی اندازهگیریشده ،در جدول 0

جنس در جدول  0آورده شده است .نتایج نشان دادند که

آورده شده است .بررسی توزیع مقادیر اندازهگیریشده

عامل جنس بر وزن بدن و تمام اجزای الشه اثر معنیداری

نشان داد که همه این فراسنجهها از توزیع نرمال ،پیروی

داشت بهطوری که نرها دارای وزن باالتری نسبت به

میکنند .با توجه به اینکه جوجهها تحت هیچ تیماری

مادهها بودند.

قرار نداشتند و تمام آنها در شرایط یکسان پرورش داده
جدول  .1مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون مرغ بومی اصفهان در سن  21هفتگی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

فراسنجه
پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)

222

0/12

2/00

0/21

2/22

آلبومین (گرم در دسیلیتر)

222

0/02

2/01

2/01

0/20

گلبولین (گرم در دسیلیتر)

220

2/02

2/00

2/62

0/06

اسید اوریک (میلیگرم در دسیلیتر)

200

2/12

2/02

0/20

1/22

کلسیم (میلیگرم در دسیلیتر)

22

2/22

2/20

2/22

20/02

فسفر (میلیگرم در دسیلیتر)

200

2/20

2/00

0/20

20/60

( 1HDLمیلیگرم در دسیلیتر)

20

02/62

22/22

06/20

10/02

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

200

022

02/10

200

022

تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)

221

01/20

20/12

02/06

220

( 2MDAمیلیمول در میلیلیتر)

22

0/22

2/22

0/22

2/02

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

202

222

22/06

62

202

 =HDL .2لیپوپروتئین با چگالی باال.
 =MDA .0مالون دیآلدئید.
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جدول  .3وزن بدن و اجزای الشه (برحسب گرم) در هر دو

شکمی روی آنها انتخاب صورت گرفته بود) انجام شد،

جنس مرغ بومی اصفهان در سن  21هفتگی

همبستگی فنوتیپی بین تریگلیسرید ،کلسترول،HDL ،

(میانگین ±خطای معیار)

صفت
وزن بدن
وزن الشه
وزن سینه
وزن ران
وزن بال
وزن چربی حفره شکمی
وزن قلب
وزن طحال
وزن کبد

نر ()n=220
2221±22/22a
201±22/20a
021±0/62a
020±0/02a
200±2/02a
02/22±2/20a
1/62±2/20a
0/12±2/21a
02/22±2/22a

پروتئین کل ،آلبومین ،گلوبولین ،گلوکز و اسیداوریک با وزن

ماده ()n=22
2212±26b
126±22/22b
002±2/26b
022±0/12b
222±2/00b
00/00±2/62b
6/02±2/20b
0/22±2/21b
00/10±2/20b

چربی حفره شکمی بهترتیب،-2/00 ،2/02 ،2/20 ،2/22 ،
 2/22 ،-2/02 ،-2/20و  -2/20گزارش گردید [ .]20در
آزمایش دیگری که روی جنس نر همان جوجههای گوشتی
انجام شد ،همبستگی فنوتیپی بین تریگلیسرید ،کلسترول
تام ،HDL ،پروتئین کل ،آلبومین ،گلبولین ،گلوکز و اسید
اوریک با وزن چربی شکمی بهترتیب ،2/22 ،-2/20 ،2/60
 2/20 ،2/00 ،-/20 ،2/06و  2/10گزارش شد [.]22

 :a-bدر هر ردیف ،میانگینهای دارای حروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف

در مطالعهای دیگر ،محققین همبستگی غلظت کلسیم

معنیدار دارند (.)P<2/22

پالسمای خون مرغ تخمگذار در سن هشت هفتگی را با

 :nتعداد نرها و مادهها.

وزن بدن در سنین هشت 26 ،20 ،و  02هفتگی بهترتیب
همبستگی فراسنجههای بیوشیمیایی اندازهگیریشده با

 2/22 ،2/20 ،2/02و  ،2/22گزارش کردند ( .)P>2/20آنها

وزن بدن و اجزای الشه (جدول  )2نشان داد که بین

همچنین همبستگی غلظت گلوکز پالسمای خون با وزن بدن

گلبولین و وزن سینه ( ،) -2/00اسید اوریک و وزن کبد

در سنین ذکرشده را بسیار کم و بهترتیب ،2/22 ،2/20

( ،)-2/02کلسیم و وزن بدن ( ،)-2/00کلسیم و وزن سینه

 -2/22و صفر گزارش کردند [ .]20بر خالف نتایج این

( ،)-2/02گلوکز و وزن طحال ( ،)-2/22همبستگی منفی

مطالعه ،در پژوهشی که روی مرغهای لگهورن در سنین 221

معنیدار ( )P>2/20و بین کلسترول با وزن بدن و ران

و  221روزگی صورت گرفت ،همبستگی فنوتیپی بین غلظت

( )2/02همبستگی مثبت معنیداری وجود داشت .در

کلسترول و وزن بدن در سنین ذکرشده بهترتیب  -2/21و

مطالعه حاضر ،وزن چربی حفره شکمی با هیچ یک از

 -2/00گزارش شد [ .]22در آزمایشی که روی دو الین

فراسنجههای خون همبستگی معنیداری نداشت .این در

گوشتی و تخمگذار مرغ بومی در مصر انجام شد،

حالی است که محققین ،همبستگی فنوتیپی معنیداری

پژوهشگران همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن هشت

( )P>2/20را برای تریگلیسرید ( ،)2/22کلسترول تام

هفتگی با پروتئین کل ،آلبومین ،گلبولین ،گلوکز و کلسترول

( ،)-2/02پروتئین کل ( ،)-2/20گلبولین ( )-2/22و اسید

را بهترتیب  -2/02 ،-2/22 ،2/20 ،-2/20و  2/20گزارش

اوریک ( )-2/22با چربی حفره شکمی در جوجههای

کردند [ .]22این پژوهشگران بیان کردند که جوجههای با

گوشتی نر گوانگزی یلو 2گزارش کردند [.]01

وزن بدن باالتر نسبت به جوجههای با وزن کمتر ،گلوکز

همچنین در تحقیقی که با استفاده از دو الین جوجههای

بیشتری مصرف میکنند بنابراین با افزایش وزن بدن ،غلظت

گوشتی آربور اکرس (که طی چندین نسل برای مقدار چربی

گلوکز خون کاهش مییابد .بهطور کلی ،همبستگی
فراسنجههای خون با وزن بدن و اجزای الشه بهخصوص
وزن الشه و چربی حفره شکمی که به لحاظ اقتصادی و

1. Guangxi Yellow
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پیشبینی خصوصیات الشه با استفاده از فراسنجههای بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان

کیفی مهم هستند ،باال نبود .ازآنجاییکه غلظت فراسنجههای

گیرند .ضریب تبیین ( )R2مدل برای وزن بدن نشان داد

بیوشیمیایی خون تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سن ،نژاد،

که متغیرهای مستقل واردشده به مدل ،در مجموع 22

تغذیه و موارد دیگر قرار میگیرد ،ممکن است غلظت آنها

درصد از تغییرات کل وزن بدن را توجیه میکنند.

که دائماً در حال نوسان است نتواند تأثیر قابل توجهی بر وزن

همچنین ضریب تبیین برای وزن سینه نشان داد که 20

بدن و اجزای الشه داشته باشد.

درصد از تغییرات وزن سینه توسط متغیرهای کلسترول،

پس از تجزیه رگرسیون بهروش گام به گام ،بهترین

گلبولین و فسفر توجیه میشود .بهعالوه با توجه به نتایج،

مدل رگرسیون خطی چندگانه برای صفات وزن بدن ،وزن

میتوان برای پیشبینی وزن الشه و وزن ران از سطوح

الشه ،وزن سینه و وزن ران بهدست آمد (جدول .)0

سرمی کلسترول و گلبولین استفاده نمود .مقدار  R2مدل

براساس این نتایج ،سطح کلسترول ،گلوبولین و فسفر سرم

نشان میدهد که دو متغیر کلسترول و گلوبولین01 ،

خون ،متغیرهایی هستند که میتوانند برای پیشبینی وزن

درصد از تغییرات کل وزن الشه و  02درصد از تغییرات

بدن و وزن سینه در سن  20هفتگی ،مورد استفاده قرار

وزن ران را توجیه میکنند.

جدول  .8همبستگی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون مرغ بومی اصفهان با وزن بدن و اجزای الشه در سن  21هفتگی
فراسنجه

وزن بدن

وزن الشه

وزن قلب

وزن کبد

وزن طحال

وزن چربی

وزن سینه

وزن ران

پروتئین کل
آلبومین
گلوبولین
اسیداوریک
کلسیم
فسفر

-2/20
2/22
-2/20
-2/22
*-2/00
2/22
2/20
2/22
-2/21
-2/21
*2/02

-2/22
2/20
-2/21
-2/26
-2/22
2/22
2/21
2
-2/20
-2/20
*2/02

-2/20
2/22
-2/20
-2/22
-2/20
2
2/20
-2/20
-2/22
2/22
2/20

2/20
2/22
-2/20
*-2/02
-2/22
2/20
2
2/26
2/21
2/20
2/21

2/22
2
-2/22
-2/22
2/20
2/22
2/26
*-2/22
2/20
-2/22
-2/20

2/22
-2/21
2/22
-2/20
-2/22
2/22
2/22
2/20
-2/22
-2/02
2/20

-2/22
2/22
*-2/00
-2/22
*-2/02
2/22
2/20
2
-2/22
-2/22
2/20

-2/20
2/22
-2/20
-2/26
-2/20
2/22
2/22
-2/22
-2/22
-2/20
*2/02

HDL
گلوکز
تریگلیسرید
MDA
کلسترول
* معنیدار در سطح

P>2/20

 :HDLلیپوپروتئین با چگالی باال

 :MDAمالون دیآلدئید

جدول  .5برآورد صفات وزن بدن و اجزای الشه مرغ بومی اصفهان با استفاده از فراسنجههای بیوشیمیایی خون
صفت

عرض از مبدا

وزن بدن

626

وزن الشه

612/20

وزن سینه

21/21

وزن ران

222/20

متغیر
کلسترول
گلوبولین
فسفر
کلسترول
گلوبولین
کلسترول
گلوبولین
فسفر
کلسترول
گلوبولین

ضریب رگرسیون
0/02
-262/6
20/00
0/11
-202/6
2/102
-00/22
2/11
2/02
-20/02

خطای معیار
2/21
12/20
02/02
2/20
02
2/22
22/06
0/22
2/02
21/22

 R2جزیی
2/02
2/26
2/20
2/01
2/22
2/00
2/22
2/22
2/06
2/22
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 R2مدل
2/02
2/00
2/22
2/01
2/01
2/00
2/00
2/20
2/06
2/02

مقدارF
02/12
2/20
2/00
1/22
22/2
20/22
1/02
2/26
22/00
0/22

P>F
>2/2222
2/20
2/20
>2/2222
2/222
2/2220
2/222
2/226
>2/2222
2/22

سعید رحیمیان ،نصراهلل پیرانی ،فریبرز خواجعلی ،عبدالناصر محبی

در مطالعهای که پژوهشگران روی جوجههای گوشتی نر

هیچیک از فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون ،معنیدار

گوانگزی یلو انجام دادند ،نشان داده شد که از هفت فراسنجه

نبود .بهنظر میرسد در این مطالعه با توجه به اینکه این

شامل غلظت تریگلیسرید ،کلسترول تام،HDL ،LDL ،

پرندگان هنوز به سن بلوغ جنسی و تولیدمثل نرسیده بودند،

پروتئین کل ،آلبومین و اسید اوریک میتوان برای پیشگویی

هورمونهای جنسی ،کمتر فراسنجههای بیوشیمیایی

وزن و درصد چربی حفره شکمی استفاده کرد [ .]02در

اندازهگیریشده را تحت تأثیر قرار دادند و ازآنجاییکه

آزمایشی که پژوهشگران روی دو الین از جمعیتهای

فراسنجههای مورد مطالعه ،اعمال بیولوژیکی یکسانی را در

جوجههای گوشتی آربور اکرس انجام دادند 22 ،فراسنجه

هر دو جنس قبل از بلوغ جنسی انجام میدهند ،منطقی بهنظر

بیوشیمیایی خون ،مورد ارزیابی قرار گرفت .در این آزمایش،

میرسد که فراسنجههای اندازهگیریشده بین دو جنس،

محققین با توجه به چهار معیار تنوع ،وراثتپذیری ،ضریب

تفاوت معنیداری نداشته باشند .همسو با نتایج این مطالعه،

همبستگی ژنتیکی و جهت آن ،سطح -HDLکلسترول و

پژوهشگران در آزمایشی که با استفاده از مرغ بومی عربستان

نسبت -HDLکلسترول به -LDLکلسترول را بهعنوان بهترین

در دو سن مختلف ( 02و  22روزگی) انجام دادند ،هیچگونه

شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون برای انتخاب جوجههای

اختالف

فراسنجههای

با وزن و درصد چربی شکمی پایین در آینده تعیین کردند

اندازهگیریشده شامل گلوکز ،پروتئین تام ،آلبومین ،گلوبولین،

[ .]20در پژوهش دیگری که روی جوجههای گوشتی نر

تریگلیسرید ،کلسترول ،اسید اوریک ،کلسیم و فسفر بین دو

صورت گرفت ،بهترین مدل رگرسیون خطی چندگانه برای

جنس ،مشاهده نکردند [ .]2در مطالعهای دیگر روی

پیشبینی وزن و درصد چربی شکمی ،مبتنی بر فراسنجههای

فراسنجههای بیوشیمیایی پنج نژاد مرغ بومی بالغ نیجریه نیز

 ،VLDLتریگلیسرید ،گلوبولین ،اسید اوریک و نسبت

هیچگونه اختالف معنیداری از نظرفراسنجههای گلوکز ،اسید

آلبومین به گلبولین ،برآورد گردید [.]22

اوریک ،آلبومین ،گلوبولین و پروتئین کل سرم خون بین دو

همانطورکه در جدول  6مشاهده میگردد ،اثر جنس بر

معنیداری

را

نظرتمام

از

جنس نر و ماده مشاهده نشد [.]02

جدول  .6مقایسه فراسنجههای بیوشیمیایی سرم خون در هر دو جنس مرغ بومی اصفهان در سن  21هفتگی (میانگین  ±خطای معیار)
فراسنجه
پروتئین کل (گرم در دسیلیتر)

0/62±2/22

0/10±2/22

0/02±2/20

آلبومین (گرم در دسیلیتر)

2/00±2/22

گلوبولین (گرم در دسیلیتر)

2/60±2/22

اسید اوریک (میلیگرم در دسیلیتر)

1/22±2/01

کلسیم (میلیگرم در دسیلیتر)

2/00±2/20

فسفر (میلیگرم در دسیلیتر)

02±2/20

( 2HDLمیلیگرم در دسیلیتر)

002±0/22

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

00±2/22

تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)

0/22±2/02

( 0MDAمیلیمول در میلیلیتر)

222±0/20

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)
 =HDL .2لیپوپروتئین با چگالی باال

نر ()n=220

ماده ()n=22

 =MDA .0مالوندیآلدئید

 =nتعداد نرها و مادهها

دوره   12شماره   2بهار 2318

88

0/02±2/22
2/00±2/20
2/21±2/26
2/02±2/00
2/21±2/21
02±2/10

020±2/02
62±0/00

0/22±2/06
220±0/22

پیشبینی خصوصیات الشه با استفاده از فراسنجههای بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان

در آزمایشی که روی بلدرچین انجام شد ،محققین

بلدرچین ژاپنی انجام شد ،محققین مقدار گلوکز را در نرها

اختالف معنیداری را بین دو جنس در سنین مختلف (کمتر

باالتر از مادهها ( )P>2/22و غلظت آلبومین ،پروتئین کل،

از یک هفته ،سه هفتگی ،پنج هفتگی و بیش از پنج هفتگی)

کلسترول کل و تریگلیسرید را در مادهها بیشتر از نرها

مشاهده نکردند .فراسنجههای اندازهگیریشده در این مطالعه

( )P>2/20گزارش کردند .آنها تفاوتهای مشاهدهشده را

شامل پروتئین کل ،آلبومین ،اسید اوریک ،کراتینین ،گلوکز،

مربوط به تغییرات فیزیولوژیکی در سوختوساز پرندگان

کلسترول ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و فسفر بودند [ .]0در

ماده ،بهدلیل تخمگذاری دانستند [.]06

مطالعۀ دیگری که روی دو سویه تجاری مرغ گوشتی در

براساس نتایج این آزمایش ،میتوان از فراسنجههای

سنین  02و  20روزگی صورت گرفت ،از بین فراسنجههای

کلسترول ،گلوبولین و فسفر برای پیشبینی برخی از

اندازهگیریشده (شامل کلسیم ،فسفر ،کلسترول آزاد،

صفات عملکرد مانند وزن بدن ،الشه ،سینه و ران در مرغ

کلسترول کل ،آلبومین ،پروتئین کل و تریگلیسرید) ،فقط

بومی اصفهان ،استفاده کرد.

کلسترول آزاد و کلسترول کل دارای تفاوت معنیداری
( )P>2/22بین دو جنس بودند [ .]00در مطالعهای روی

منابع

فراسنجههای خون مرغان بومی بالغ شمالغرب ایران ،تفاوت

 .2قربانی ش ،مرادی شهربابک م ،ضمیری م ج و کمالی

معنیداری از نظر غلظت گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید و

م ع ( )2026بررسی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی

فسفر بین دو جنس ،مشاهده نشد درحالیکه اثر جنس بر

صفات اقتصادی مرغ بومی فارس و تخمین میزان

غلظت کلسیم ،آلبومین و پروتئین کل ،معنیدار ()P>2/20

ضریب همخونی درآنها .پژوهش و سازندگی در

گزارش شد .در این مطالعه ،غلظت آلبومین سرم خون در

امور دام و آبزیان.06-00 :10 .
 .0قیصری ع ع ( )2022بررسی برخی از نیازهای غذایی

مرغها ( 2/20گرم در دسیلیتر) تقریباً دو برابر خروسها

جمعیت مرغ بومی مرکز مرغ بومی اصفهان در طی

( 0/11گرم در دسیلیتر) بود [.]0
در پژوهش دیگری که روی سه توده مرغ بومی شامل

دوره پرورش و تخمگذاری .مجموعه مقاالت اولین

بیر نک ،2بتویل 0و الرج بالدی 0در سودان صورت گرفت،

همایش مرغ بومی کشور .انتشارات مؤسسه تحقیقات

فراسنجههای کلسیم ،فسفر ،پروتئین کل ،اسید اوریک،

علوم دامی کشور.20-02 .

کلسترول ،آلبومین ،سدیم و پتاسیم مورد ارزیابی

 .0نظیفی س ،خضرایینیا پ و قیصری ح ر ()2012

قرارگرفتند .نتایج نشان دادند که غلظت اسید اوریک و

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین

پتاسیم در دو توده بیر نک و بتویل و آلبومین بههمراه

برحسب سن و جنس .مجله دانشکده دامپزشکی

اسید اوریک در توده الرج بالدی بین دو جنس تفاوت
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Abstract
In order to measure some of the blood serum biochemical parameters in normal rearing conditions and determination
of their relationship with body weight and carcass components and also the examination of sex effect on blood
biochemical parameters in Isfahan native chicken, an experiment was conducted using 200 one-day-old native
chickens. The chicks were reared in completely identical conditions for 12 weeks. At the end of week 12 and after six
hours of fasting, the chicks were slaughtered, and their body weight and various carcass components were measured.
The cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, uric acid, calcium, phosphorus, malondialdehyde, high density
lipoprotein and glucose concentrations were measured using commercial kits. The amount of globulin was calculated
as the difference of total protein and albumin. The results showed that the highest significant positive correlation
(P<0.05) was observed between cholesterol with body weight and thigh weight (0.21) and the highest significant
negative correlation was observed between uric acid concentration and liver weight, and between calcium and breast
weight (-0.24). The multiple regression analysis showed that cholesterol, globulin and phosphorus parameters could
be used to predict body and breast weights, as well as cholesterol and globulin levels for predicting of carcass and
thigh weights. In addition, there was no significant difference between two sexes in any of the measured biochemical
parameters. According to the results of this experiment, blood parameters could be used to predict some carcass
characteristics in Isfahan native chicken.
Keywords: Blood parameters, carcass components, linear regression, native chicken, phenotypic correlation.
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