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  چکيده
  

هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط ارزش اصالحي مادري وزن يک روزگي جوجه هاي يک الين 

بر اساس وزن يک روزگي . ده بودهاي زرتجارتي گوشتي با صفات مختلف تخم مرغ و مقدار اسيد چرب

 مرغ از طريق مدل حيوان داراي اثر ژنتيکي ٦٣ جوجه با شجره معلوم ارزش هاي اصالحي مادري ٦٧٤٦

افزايشي مستقيم، اثر ژنتيکي افزايشي مادري، اثر محيطي مشترک مادري و کوواريانس اثر ژنتيکي 

مرغ ها بر اساس ارزش هاي . برآورد شد  DFREMLافزايشي مستقيم و مادري با استفاده از برنامه 

 هفتگي ٣٢از اين مرغ ها در سن . تقسيم شدند)  متوسط و باال،پايين( گروه ژنتيکي ٣اصالحي مادري به 

وزن تخم مرغ، ضخامت (آوري و صفات مختلف تخم مرغ جمع)  عدد٢از هر مرغ تعداد ( تخم ١٢٦

و اسيد )  زرده، وزن آلبومين و درصد آلبومينپوسته، مقاومت پوسته، وزن پوسته، وزن زرده، درصد

اندازه گيري )  لينولنيک واسيدهاي پالميتيک، پالميتولئيک، استئاريک، اولئيک، لينولئيک(چرب هاي زرده 

.  انجام گرفتيتجزيه واريانس داده ها با مدل خطي عمومي و مقايسه ميانگين ها با روش توک. شد

وسته، وزن زرده، وزن آلبومين و درصد آلبومين در گروه هاي با ميانگين صفات وزن تخم مرغ، وزن پ

 افزايش ارزش ،براي درصد زرده.  بود(P<0.05)ها ارزش اصالحي مادري باال زيادتر از ساير گروه

با برازش وزن تخم مرغ به ). P<0.05(اصالحي مادري به طور معني داري ميانگين آن را کاهش داد 

اين . ف ميانگين صفات مورد مطالعه در گروه هاي ژنتيکي مادري معني دار نبود اختال،عنوان متغير کمکي

نتايج نشان داد که بخش قابل توجه اي از تفاوت هاي بين مشاهدات مي تواند ناشي از اختالف وزن 

 افزايش ارزش اصالحي مادري موجب کاهش ميانگين ،براي اسيد چرب هاي زرده. تخم مرغ ها باشد

  .ين کاهش از نظر آماري معني دار نبودآنها شد اما ا

  
  .هاي زرده ارزش اصالحي مادري، صفات تخم مرغ، اسيد چرب، وزن جوجه: کليدييهاواژه

  
  مقدمه

هدف پرورش الين هاي طيور گوشتي توليد تعداد 
زيادي جوجه يک روزه با کيفيت مطلوب از طريق توليد 

   رسطوح اجداد و ماد  درکشيهاي مناسب جوجهتخم
هاي توليدي در محصول کيفيت جوجهکميت و . باشدمي

دو عامل بسيار مهم . نهايي يعني توليد گوشت موثر است
هاي يک روزه سرعت رشد و ماندگاري در کيفيت جوجه

افزايش سرعت رشد و . باشدآنها تا زمان عرضه به بازار مي
ميزان  توليد گوشت  کاهش درصد تلفات در طي پرورش،

  ).Wilson, 1991; Crawford, 1993(دهد  ميرا افزايش
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 دهد يمطالعات انجام شده در مرغان تخم گزار نشان م
ها تابعي از ظرفيت ژنتيکي که وزن يک روزگي جوجه

- مرغ  بوده و تاثير ژنافزايشي مادري جوجه و اندازه تخم
.  مستقيم جوجه بر آن بسيار کم استي با اثر افزايشيها

رغ نيز به اجزاي داخلي آن نظير وزن اندازه و وزن تخم م
 Hartmann) زرده، وزن آلبومين و وزن پوسته بستگي دارد

et al., 2003b; Prado-Gonzalez et al., 2003) . در يک
 تغيير در وزن جوجه يک روزه در اثر بهبود ،مطالعه

ترکيبات تخم مرغ به تاثير مثبت ژنهاي مرغ بر نسبت 
ين، تراکم ماده خشک آلبومين زرده، وزن زرده، وزن آلبوم

 ,.Hartmann et al)مرغ نسبت داده شده استو وزن تخم

2003a) .همبستگي ژنتيکي بااليي بين  مذکوردر مطالعه 
اثر مادري موثر بر وزن جوجه و اثر مستقيم موثر بر وزن 

. گزارش شده است )۷۶/۰(و وزن زرده ) ۹۳/۰(آلبومين 
 شد که همبستگي همچنين در يک مطالعه ديگر گزارش

بين اثر ژنتيکي مادري موثر برقدرت زنده ماندن جوجه و 
 اثر ژنتيکي مستقيم موثر بر ميزان زرده مثبت، زياد و

ها نشان يبررس). Hartmann et al., 2002(دار بود معني
 دهد که انتخاب براي وزن جوجه يک روزه براساس اثر يم

 ترکيبات تخم ژنتيکي افزايشي مادري مي تواند در کيفيت
 ).McNoughton & Gous, 1999(مرغ  موثر باشد 

 ي مادريدر زمينه ارتباط بين ارزش ژنتيکي افزايش
 زرده يبا اسيد چرب هاها در سنين مختلف وزن جوجه

همچنين .  گزارش نشده استياتخم مرغ هيچ مطالعه
 گزارش شده در مورد ارتباط اين اسيدها با يهايبررس

در .  تخم مرغ نيز محدود استيو کيف يساير صفات کم
-  که افزايش اسيد چربه شده استان دادنش يک بررسي

  تخم مرغ  با چند پيوند دوگانه باعث کاهش وزن هاي
مطالعه اين امر به ين در ا. )Pappas et al., 2005( شودمي

هاي با چند پيوند دو گانه اسيد چربتداخل بين افزايش 
ش ساز براي ليپيدهاي زرده  که پي،VLDLبا ساخته شدن 

 باعث کاهش وزن تداخلاين .  نسبت داده شده است،است
 با توجه .گرددزرده و در نتيجه  کاهش وزن تخم مرغ مي

 ي مادري افزايشيبه اينکه در مورد رابطه بين ارزش ژنتيک
 تخم ي و کيفي با صفات کميوزن جوجه يک روزه گوشت

 يبررسهدف راين  انجام نشده است بنابيمرغ مطالعه ا
حاضر ارتباط اين ارزش با وزن تخم مرغ، ضخامت پوسته، 
مقاومت پوسته، وزن پوسته، وزن زرده، درصد زرده، وزن 

  مرغ  زرده تخميهاآلبومين و درصد آلبومين و اسيد چرب

  .باشديم
  

  هامواد و روش
 جوجه ۶۷۴۶ ي وزن يک روزگيهابا استفاده از داده

 مرغ با ۶۳ يمادرارزش اصالحي   ي گوشتييک الين تجار
 محدود شده با ينمايمدل حيوان و روش حداکثر درست

. برآورد شد) DFREML) Meyer, 2000افزاراستفاده از نرم
  :مورد استفاده به شرح  زير بودماري آمدل 
  

۱      (y =Xb+Z1a+Z2m+Wc+e         σam ≠ 0   

     
وزگي  بردار مشاهدات وزن يک رy، در اين مدل

 بردار اثر ژنتيكي افزايشي a  بردار اثر عوامل ثابت،b جوجه،
 بردار اثر c ، بردار اثر ژنتيكي افزايشي مادريm مستقيم،

 ،Xبوده و  بردار اثر باقيمانده eمحيطي مشترک مادري و 
Z1 ،Z2 و W مشاهدات را  طرح هستند كه هاي ماتريس

ت جوجه  نوب‐ جنس و نسل (عوامل ثابتبه اثر به ترتيب 
، اثر جوجه ژنتيکي افزايشي مستقيم تصادفي، اثر )کشي

تصادفي ژنتيکي افزايشي مادري و اثر تصادفي محيطي 
وواريانس ک σam ،همچنين. دهند ميربطمادري  مشترک

لگاريتم . باشداثر ژنتيكي افزايشي مستقيم و مادري مي
.  حداكثر گرديدSimplexبا روش ) Log L(درستنمايي 
 در نظر گرفته ١٠‐ ٨گرايي براي توقف تکرارها معيار هم

 ۳ به هامرغ ، برآورد شدهي اصالحيهابراساس ارزش. شد
 متوسط و ، پاييني اصالحيهاارزش (مختلف يژنتيکگروه 
 مادري اين ي اصالحيهاميانگين ارزش.  شدندتقسيم )باال
  .نشان داده شده  است ۱ها در جدول گروه

  اصالحيات بر اساس ارزش بندي حيوان گروه‐۱جدول 
   وزن جوجه يک روزهمادري

ژنتيکي هاي گروه
  مادري

 تعداد
ارزش  ميانگين

 اصالحي مادري
 دامنه ارزش
  اصالحي مادري

‐۴۲۵/۰ تا ‐۵۴۵/۳  ‐۴۱۴/۱ ۲۱ ۱

۶۵۷/۰ تا ‐ ۴۲۶/۰  ‐۰۲۸/۰ ۲۱ ۲

  ۸۳۱/۳ تا ۶۵۸/۰ ۳۹۸/۱ ۲۱ ۳

  
 ۶۳مرغ از تخم کيفيت کمي و خصوصيا تعيينبراي 

 ۱۲۶مرغ مولد در سن و  شرايط پرورش يکسان تعداد 
مع آوري و ج)  عدد۲از هر مرغ تعداد  (عدد تخم

 مرغ، وزن آلبومين، وزن زرده،وزن تخم(خصوصيات آنها 
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گيري هانداز) وزن پوسته، مقاومت پوسته و ضخامت پوسته
 باضخامت پوسته تخم مرغ  ابتدا ، اين منظوريبرا. شد

 آن بااستحکام  و سپس يکيونالکتردستگاه ضخامت سنج 
-  اندازهيبرا.  شدتعيين Force Gauge دستگاهي به نام

 يها با استفاده از ترازومرغوزن تخم ، ساير صفاتيگير
شکسته را  هامرغ  تخمسپس هر يک از. ثبت شدديجيتال 

. شد يگيراندازه وزن زردهزرده از سفيده  با جدا کردن و
اوت وزن تخم مرغ با وزن زرده و وزن آلبومين نيز از تف
بعد  ،وزن پوسته ي اندازه گيريبرا. دوزن پوسته تعيين ش

 به مدت ها پوسته،تخم مرغ  کردن آلبومين و زردهخارجاز 
 بعد از  و وزن آنها ساعت در هواي آزاد قرار داده شد۷۲

 و آلبومين نيز به درصد زرده .شدثبت  خشک شدن کامل
به وزن کل تخم  وزن آلبومين و نسبت وزن زرده صورت

هاي اسيدچرب( زرده يها اسيد چرب.مرغ محاسبه شد
 و پالميتيک، پالميتولئيک، استئاريک، اولئيک، لينولئيک

 ينيز با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گاز) لينولنيک
 ي اصالحيها تاثير ارزشي بررسيبرا.  شدندياندازه گير

قاومت پوسته، وزن م  بر صفات ضخامت پوسته،يمادر
پوسته، وزن زرده، درصد زرده، وزن آلبومين و درصد 

مرغ و اسيد و وزن تخم] ۳[و ] ۲ [يهاآلبومين از مدل
ها به اين مدل. استفاده شد] ۲[ زرده  از مدل يهاچرب

  :باشنديشرح زير م
٢(                     yij = µ + Gi + eij    

yij = µ + Gi + β( EWEWij − ) + eij                         ۳(  

  

 به eij و yij، µ، Gi، EWij، EW، β ،در اين مدل ها
 ميانگين ،i ي از گروه ژنتيکjترتيب عبارت از مشاهده 

 ميانگين وزن تخم ، وزن تخم مرغ،i ي گروه ژنتيک،جمعيت
م مرغ و  از وزن تخي ضريب تابعيت صفات مورد بررس،مرغ

 يها با مدل خطتجزيه واريانس داده. اثر باقيمانده است
انجام  Minitab (2000)افزار  با استفاده از نرميعموم
آنها مقايسه  ،هادار بودن ميانگينيدر صورت معن. گرفت
  .مختلف با روش توکي آزمون شدژنتيکي هاي روهگ در

  
  نتايج و بحث

لف تخم مرغ ميانگين، حداکثر و حداقل صفات  مخت
مرغ، ميانگين وزن تخم.   ارائه شده است۲در جدول 

ضخامت پوسته، استحکام پوسته، وزن پوسته، وزن زرده، 

درصد زرده، وزن آلبومين و درصد آلبومين به ترتيب 
 ر کيلوگرم بر سانتيمت۲۲/۳ ميليمتر، ۳۱۴/۰ گرم، ۳۶/۶۷

 گرم و ۹۴/۴۰ درصد، ۳۰ گرم، ۳۱/۲۰ گرم، ۰۸/۶مربع، 
بيشترين ضريب تغييرات مربوط به . درصد بود ۶۱

و کمترين آن مربوط به درصد ) ۴۲/۲۰(استحکام پوسته 
هاي مختلف گزارشات در بررسي. بود) ۸۲/۳(آلبومين

در اين مطالعات . متفاوتي از وزن تخم مرغ ارائه شده است
 گرم ۰۰/۶۳ گرم تا ۲۰/۵۰ از يوزن تخم مرغ دامنه ا

 ,.Koerhuis & Mckay, 1996; Zhang et al)داشته است

ها، الينها و اين تفاوتها ناشي از تفاوت سويه. (2005
مورد مطالعه است که براي اهداف  همچنين سن مرغ
- وزن پوسته تخمبررسي ک يدر . اندمتفاوت انتخاب شده

  کيلوگرم بر۲۵/۳ گرم، استحکام آن ۰۷/۷مرغ 
شده متر گزارش  ميلي۰/ ۳۴سانتيمترمربع و ضخامت آن 

 تا که با نتايج مطالعه حاضر) Zhang et al., 2005(است 
  .دارد مشابهت يحدود
  

   ميانگين، حداکثر و حداقل صفات  مختلف تخم مرغ‐۲جدول 

 صفت
± انحراف معيار
 ميانگين

حداکثرحداقل
ضريب 
تغييرات

 ٣٦/٦٧٠٠/٥٦٦٠/٨٤٦٢/٧±٦٥/٠  )گرم (وزن تخم مرغ
 ٨٤/٨ ٣١٤/٠٢٧/٠٣٧/٠±٠٠٣/٠ )ميليمتر (ضخامت پوسته
  استحکام پوسته

 )کيلوگرم بر سانتيمتر مربع(
٤٢/٢٠ ٨٥/١٦١/٤ ٢٢/٣±٠٦/٠ 

 ٤٥/١٠ ٩١/٤١١/٧ ٠٨/٦±٠٨/٠ )گرم (وزن پوسته
 ٣١/٢٠٢٢/١٧٦٢/٢٥٢٠/٨±٢١/٠ )گرم (وزن زرده
 ٠٠/٣٠٠٠/٢٦٠٠/٣٧١٨/٨±٣٠/٠  )درصد (درصد زرده
 ٩٤/٤٠٥٤/٣٣٠٨/٥٣٤٩/١٠±٥٢/٠ )گرم (وزن آلبومين

 ٠٠/٦١٠٠/٥٤٠٠/٦٥٨٢/٣±  ۲۰/۰ )درصد( درصد آلبومين 
  

  ۳هاي تخم مرغ در جدول ميانگين غلظت اسيد چرب
هاي در بررسي حاضر مقدار اسيد چرب. ارائه شده است

پالميتيک، پالميتولئيک، استئاريک، اولئيک، لينولئيک و 
، ۹۰/۹۹، ۲۶/۲۶، ۳۹/۱۵، ۴۷/۷۲لينولنيک به ترتيب 

بيشترين . گرم در يک گرم زرده بود ميلي۱۸/۱ و ۴۱/۴۱
مقدار اسيد چرب مربوط به اسيد اولئيک و کمترين آن 

 هاي گزارش شدهدر بررسي. مربوط به اسيد لينولنيک بود
 ,.Wang et al., 2000; Farzin et al)توسط ديگر محققين

هاي زرده تخم مرغ به بيشترين مقدار اسيد چرب (2007
ب مربوط به اسيد اولئيک، پالميتيک و لينولئيک بوده ترتي

  . مطالعه حاضر استيهااست که مشابه با يافته
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  هاي زردهين غلظت اسيد چربگ ميان‐۳جدول 
  )ميلي گرم در گرم زرده(

انحراف معيار  اسيد چرب
 ميانگين ±

ضريب  حداکثر حداقل
تغييرات

 ۴۷/۷۲٩٩/٢٧٨٩/١٤٢٨٨/٢٥±۳۸/۲ اسيد پالمتيک
 ٥١/٣٨ ٧١/٣١ ۳۹/۱۵٢٨/٦±٧٥/٠اسيد پالميتولئيک
 ٦٩/٢٩ ١٠/٤٩ ۲۶/۲۶٤۰/٨±٩٩/٠ اسيد استئاريک
 ۹۰/۹۹٢٧/٣٠٠١/٢٠٩٨٦/٢٩±٣٥/٣ اسيد اولئيک

 ٦١/٣٢ ۴۱/۴۱٠٩/١٢٤٠/٩٦±٧٣/١ اسيد لينولئيک
 ٣٧/٥٢ ٠٩/٤ ۱۸/۱٢٨/٠±٠٨/٠ اسيد لينولنيک

  
 و کيفي تخم مرغ  به تفکيک يهاي صفات کمميانگين

 و مدل تجزيه و تحليل در جدول ي مادري ژنتيکيگروه ها
 شود يهمان طور که مشاهد م.  نشان داده شده است۴

 ۷۲/۷ متوسط ي مادريميانگين وزن تخم مرغ گروه ژنتيک
  بيشتر  درصد  ۶۷/۱۴   باالي مادريدرصد و گروه ژنتيک

اين تفاوت  ).P<0.05(  پايين بودي مادريگروه ژنتيک از
 درصد ۴۵/۶ متوسط و باال نيز حدود يگروه ژنتيک  دويبرا

دهد انتخاب بر اساس ياين نتايج نشان م. دار بوديو معن
 تواند در ي جوجه مي وزن يک روزگي مادريارزش اصالح

 يافزايش ارزش اصالح. مرغ موثر باشدافزايش وزن تخم
استحکام آن ضخامت پوسته و  بر يدارياثر معن يمادر

 دهدينشان مر مطالعات يسا ياهيافته). ۴جدول (نداشت
و نيز افزايش وزن تخم مرغ با افزايش ضخامت پوسته  که

  . )Joseph et al., 1999  (استحکام پوسته آن رابطه دارد

 ي مادريميانگين وزن پوسته تخم مرغ در گروه ژنتيک
 دو  درصد کمتر از۲۳/۱۳ درصد و ۱۱/۸پايين به ترتيب 

اين ميانگين ها ). P<0.05( متوسط و باال بود يگروه ژنتيک
)  گرم۴۲۰/۶( باال يرغم زياد بودن آن در گروه ژنتيکيعل

 دار يمعن)  گرم۱۳۰/۶( متوسط ينسبت به گروه ژنتيک
افزايش ميانگين وزن پوسته تخم مرغ در نتيجه . نبودند

اين  تواند به تاثير مثبت ي مي مادريافزايش ارزش اصالح
 تواند ياين استنتاج م. عامل بر وزن تخم مرغ مربوط شود

 دار ميانگين اين صفت در نتيجه ياز عدم تفاوت معن
 يبرازش وزن تخم مرغ در مدل به عنوان متغير کمک

افزايش وزن ديگران در مطالعات . توجيه شود) ۴ جدول(
پوسته در نتيجه سنگين شدن تخم مرغ گزارش شده است 

)Joseph et al., 1999.(  
 ۲۵/۷ باال حدود يميانگين وزن زرده در گروه ژنتيک

اين ). p<0.05( پايين بود يدرصد بيشتر از گروه ژنتيک
 متوسط يافزايش در ميانگين زرده اگرچه در گروه ژنتيک

و همچنين گروه )  درصد۶۸/۳(نسبت به گروه پايين 
مشاهده شد )  درصد۴۵/۳( باال نسبت به متوسط يژنتيک
روند تغييرات وزن آلبومين با افزايش .  دار نبوديعناما م

 وزن جوجه يک روزه شديد تر ي مادري اصالحيارزش ها
 يميانگين وزن آلبومين در گروه ژنتيک. از وزن زرده بود

 ي گرم در گروه ژنتيک۹۶/۴۰ گرم به ۳۲/۳۷پايين از 
   باالي  گرم در گروه ژنتيک۳۳/۴۴و )  درصد۷۵/۹(متوسط 

  
   ميانگين هاي صفات کيفي و کمي تخم مرغ  بر اساس گروه هاي ژنتيکي مادري ‐۴جدول 

  گروه هاي ژنتيکي مادري
  مدل صفات

۱  ۲  ۳  
  ضريب
  تابعيت

    a۵۷۰/۶۲ ۶۰۰/۰ ± b۴۰۰/۶۷  ۹۷۰/۰ ± c۷۵۰/۷۱ ± ۷۴۰/۰  ]۲ [ )گرم (وزن تخم مرغ
    ۳۲۰/۰ ± ۰۰۶/۰  ۳۷۰/۰ ± ۰۰۷/۰  ۳۱۰/۰ ± ۰۰۵/۰  ]۲ [  )ميليمتر(ضخامت پوسته 

  ] ۳[  ۰۰۷/۰ ± ۳۲۰/۰  ۰۰۶/۰ ± ۳۲۰/۰  ۰۰۷/۰ ± ۳۱۰/۰  ۰۰۲/۰  
    ۲۸۰/۳ ± ۱۲۳/۰  ۰۸۰/۳ ± ۱۵۱/۰  ۳۲۰/۳ ± ۱۵۳/۰  ]۲ [ )کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ( استحکام پوسته

  ] ۳[  ۱۸۰/۰ ± ۴۹۰/۳  ۱۴۰/۰ ± ۰۷۰/۳  ۱۸۰/۰ ± ۱۳۰/۳  ۰۳۶/۰  
    a۶۷۰/۵  ۱۲۰/۰ ± b ۱۳۰/۶  ۱۵۰/۰ ± b ۴۲۰/۶  ± ۰۹۰/۰  ]۲ [  )گرم (وزن پوسته

  ] ۳[  ۱۱۰/۰ ± ۱۸۰/۶  ۰۹۰/۰ ± ۱۱۰/۶  ۱۱۰/۰ ± ۹۳۰/۵  ۱۰۹/۰  
    a ۵۸۰/۱۹ ۳۵۰/۰ ± ab ۳۰۰/۲۰ ۳۸۰/۰ ± b۰۰۰/۲۱ ± ۳۱۰/۰  ]۲ [ )گرم ( وزن زرده

  ] ۳[  ۴۲۰/۰ ± ۲۹۰/۲۰  ۳۳۰/۰ ± ۲۹۰/۲۰  ۴۱۰/۰ ± ۳۲۰/۲۰  ۱۵۱/۰  
    a ۳۲۰/۳۱ ۵۳۰/۰ ± ab ۱۶۰/۳۰ ۵۶۰/۰ ± b ۳۲۰/۲۹ ± ۴۴۰/۰  ]۲ [ )درصد (درصد زرده

  ] ۳[  ۶۲۰/۰ ± ۳۴۰/۳۰  ۴۹۰/۰ ± ۲۰۰/۳۰  ۶۱۰/۰ ± ۲۷۰/۳۰  ۲۱۱/۰‐  
    a ۳۲۰/۳۷ ۵۴۰ /± b۹۶۰/۴۰  ۸۰۰/۰ ± c ۳۳۰/۴۴ ± ۶۰۰/۰  ]۲ [ )گرم (وزن آلبومين

  ] ۳[  ۳۹۰/۰ ± ۷۷۰/۴۰  ۳۱۰/۰ ± ۸۴۰/۴۰  ۳۸۰/۰ ± ۹۹۰/۴۰  ۷۴۰/۰  
    a ۴۷۰/۶۰ ۴۳۰/۰ ± ab ۷۵۰/۶۰ ۵۱۰/۰ ± b ۲۴۰/۶۱ ± ۵۸۰/۰  ]۲ [  )درصد( درصد آلبومين 

  ] ۳[  ۵۸۰/۰ ± ۴۷۰/۶۰  ۴۶۰/۰ ± ۷۲۰/۶۰  ۵۷۰/۰ ± ۹۲۰/۶۰  ۱۸۲/۰  
  



 ۵  ...ارتباط ارزش اصالحي مادري وزن جوجه يک روزه با : قرباني و همکاران  

اين افزايش از ). p<0.01(افزايش داشت )  درصد۷۸/۱۸(
 درصد ۲۳/۷ باال ي متوسط تا گروه ژنتيکيگروه ژنتيک

 در). p<0.05(بود )  گرم۳۳/۴۴ گرم در مقايسه با ۹۶/۴۰(
 وزن جوجه يک ي مادريزمينه ارتباط بين ارزش اصالح

 وزن زرده و وزن آلبومين فقط يک ،روزه با وزن تخم مرغ
 ي هايدر اين مطالعه همبستگ. مطالعه گزارش شده است

 ي وزن جوجه با اثر ژنتيکي مادري افزايشياثر ژنتيک
 وزن آلبومين و وزن زرده ، مستقيم وزن تخم مرغيافزايش

 ,.Hartmann et al) بود۷۶/۰ و ۹۳/۰ ،۹۹/۰به ترتيب 

2003b) . تاثير بيشتر وزن آلبومين در مقايسه با وزن زرده
 نيگر محققيد حاضر با نتايج يبر وزن جوجه در بررس

 بين اثر ي باالياين محققين همبستگ. مطابقت دارد
 مستقيم ي وزن جوجه و اثر ژنتيکي مادري افزايشيژنتيک

بين ) autocorrelation (ي همبستگوزن آلبومين را به خود
  وزن تخم مرغ و وزن آلبومين نسبت دادند

(Hartmann et al., 2003b) .  
 بر درصد زرده و ي مادريتاثير افزايش ارزش اصالح
نتايج نشان داد که افزايش . درصد آلبومين متفاوت بود

درصد زرده را وزن جوجه يک روزه  ي مادريارزش اصالح
درصد زرده .  دهديين را افزايش مکاهش و درصد آلبوم

 درصد از گروه ۳۹/۶ باال ي مادريدر گروه با ارزش اصالح
 پايين کمتر و درصد آلبومين ي مادريبا ارزش اصالح

) افزايش(اين کاهش ). p<0.05( درصد بيشتر بود ۲۷/۱
 متوسط يدر گروه ژنتيک) درصد آلبومين( درصد زرده يبرا

 درصد در ۴۶/۰ر زرده و  درصد د‐ ۷۰/۳(نسبت به پايين 
 ‐ ۷۹/۲( باال نسبت به متوسط يو گروه ژنتيک) آلبومين

.  دار نبوديمعن)  درصد در آلبومين۸۱/۰درصد در زرده و 
 يکاهش درصد زرده در نتيجه افزايش ارزش اصالح

در .  از افزايش وزن تخم مرغ باشدي تواند ناشي ميمادر
 يرزش اصالح در مورد ارتباط بين ايمطالعات هيچ نتايج

و درصد آلبومين گزارش زرده  وزن جوجه با درصد يمادر
  .نشده است

مرغ به تفکيک  زرده تخميهاميانگين اسيد چرب
 نشان داده شده ۵  در جدولي مادري ژنتيکيهاگروه
 پالميتيک، ياگرچه ميانگين اسيد چرب ها. است

 لينولنيک در  وپالميتولئيک، استئاريک، اولئيک، لينولئيک

 با يهادار نداشتند اما مرغي تفاوت معني ژنتيکيهاروهگ
ه ب (ي متوسط مقدار اسيد چرب بيشتريارزش اصالح

در زرده نسبت به دو گروه ديگر )  اسيد لينولئيکياستثنا
 ي مادريها در گروه با ارزش اصالحاين ميانگين. داشتند

 اين  هايبا توجه به نتايج بررس. بودندباال کمترين مقدار 
 از افزايش وزن تخم مرغ و کاهش ي تواند ناشيکاهش م

 ي مادريدرصد زرده آن در نتيجه افزايش ارزش اصالح
کاهش ميزان اسيد چرب . )Pappas et al., 2005( باشد

 ,.Farzin et al)ک مطالعه يزرده مطالعه حاضر با نتايج 

 زرده ي خود تابعيت اسيد چرب هاي که در بررس(2007
 هفتگي مثبت ۶ارزش اصالحي مادري وزن تخم مرغ را از 

  . و معني دار گزارش کرد مطابقت دارد

  
  ميانگين هاي اسيد چرب هاي زرده تخم مرغ  بر ‐۵جدول 

  اساس گروه هاي ژنتيکي مادري
  گروه هاي ژنتيکي مادري

  اسيد چرب
۱  ۲  ۳  

۲۲۰/۵۹ ± ۵۶۰/۳  ۱۷۰/۷۲ ± ۱۰۰/۷۰۳۴۰/۳ ± ۰۴۰/۳ اسيد پالمتيک
۸۷۰/۱۴ ± ۲۱۰/۱  ۲۰۰/۱۶ ± ۱۱۰/۱۵۴۱۰/۱ ± ٢٧٠/١ميتولئيکاسيد پال

۸۲۰/۲۳ ± ۳۵۰/۱  ۲۴۰/۲۸ ± ۸۳۰/۱ ۱۲۰/۲۷ ± ٧٣٠/١ اسيد استئاريک
۲۴۰/۹۲ ± ۸۰۰/۴ ۸۰۰/۱۰۳ ± ۰۳۰/۱۰۰۶۳۰/۵ ± ٧٤٠/٤ اسيد اولئيک

۴۵۰/۴۲ ± ۰۳۰/۲  ۵۴۰/۴۱ ± ۹۵۰/۳۹۴۱۰/۲ ± ٥٦٠/١ اسيد لينولئيک
 ۱۴۰/۱ ± ۰۷۰/۰  ۲۶۰/۱ ± ۱۴۰/۰ ۰۶۰/۱ ± ١١١/٠  اسيد لينولنيک

  
  دهد کهي نتايج تحقيق حاضر نشان م،يبطور کل

 وزن ي مادري اصالحيهاتوان با انتخاب بر اساس ارزشيم
 تخم مرغ ي و کيفي از صفات کميجوجه يک روزه در برخ

 زرده در ياما با توجه به اهميت چرب. بهبود ايجاد نمود
 اول بعد ي جوجه در روزهارشد و توسعه جنين و همچنين
 ي چرب ضروري و اسيدهاياز تولد به عنوان منبع انرژ

)Cherian & Sim, 1997(،ها در  کاهش مقدار اسيد چرب
 وزن جوجه قابل توجيه نبوده ينتيجه افزايش ارزش اصالح

 ي بيشتر ارتباط ژنتيکيها دادهيآورو الزم است با جمع
 وزن زرده ،تخم مرغ وزن جوجه با وزن يبين ارزش اصالح
. مرغ مورد مطالعه قرار گيرد زرده تخميو خصوصيات کيف
مرغ بر تغييرات ساير نقش تاثير وزن تخماين امر در مورد 

    .تواند صادق باشدصفات کمي و کيفي آن نيز مي
  



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم داميمجله   ۶
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