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 لهجينبوزن الجسم ووزن الدهن البطني   PLINالبرلبين مورثةعالقة التشكل الوراثي ل
 Ross 308المحم 

 ((1وساجدة عبد الصمد الشاهين (*(1رسل توفيق عمي

         .، جامعة البصرة ،البصرة، العراؽةكمية الزراع ،قسـ االنتاج الحيواني(. 1) 
   (.gmail.comrusul94119411@ريد اإللكتروني: . البرسؿ توفيؽ عمي)*لممراسمة: الباحث  

 01/11/2020 تاريخ القبول:  17/10/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
بػػوزف  (PLIN1 gene)البػػرلبيف  مور ػػةأجريػػت هػػذد الدراسػػة برػػدؼ معرفػػة عتقػػة التةػػكتت الورا يػػة ل

باسػػػػػتتداـ تتنيػػػػػة تحميػػػػػؿ تتابعػػػػػات التواعػػػػػد  Ross-308طنػػػػػي لػػػػػدجاج المحػػػػػـ  ووزف الػػػػػدهف الب ،الجسػػػػػـ
أظررت نتائج تحميػؿ  ( الكورية،(Macrogenالتي أجريت في الةركة (DNA Sequence) النتروجينية 

زوج قاعػػدي فػػي منطتػػػة  294عنػػد الموقػػا  ( (T>Cالتغيػػر التاعػػدي DNA تتػػابا الحػػامض النػػووي 
 ،CC( وتػركيبيف ورا يػيف )Tو Cرت نتائج الوصػؼ الػورا ي وجػود أليمػيف )أظر .مور ةاألكسوف التامس لم

CT) بمغت األعداد المةاهدة لمتركيبيف الورا ييف .CC وCT 9 عمى التوالي. كاف أعمى تكرار لألليؿ  3و
C  وأقػػؿ تكػػرار لألليػػؿT  عمػػى التػػوالي. بمػػ  أعمػػى تكػػرار لمتركيػػب الػػورا ي  (0.125، (0.875وبمغػػاCC 
(. بمغػػػػت نسػػػػبة التمػػػػط األليمػػػػي المةػػػػاهدة والمتوقعػػػػة %25) CTقػػػػؿ تكػػػػرار لمتركيػػػػب الػػػػورا ي ( وأ%75)

 (0.75( عمػػػػى التػػػػوالي. كانػػػػت نسػػػػبة التراكيػػػػب الورا يػػػػة المتما مػػػػة المةػػػػاهدة والمتوقعػػػػة 0.22و (0.25
(. أظرػػػرت النتػػػائج عػػػدـ وجػػػود تػػػ  ير معنػػػوي (0.21( عمػػػى التػػػوالي. بمػػػ  متوسػػػط نسػػػبة التمػػػط 0.77و

P≥0.05) لمتركيبيف الورا ييف )CC و CTالبرلبيف  مور ةلPLIN 1))  والجنس عمػى متوسػط وزف الجسػـ
 أسابيا. 7و 5العمريف الحي و وزف الدهف البطني عند 

 .، التةكؿ الورا يPLIN1البرلبيف  مور ة، Ross 308هجيف المحـ  :الكممات المفتاحية
 :المقدمة

دجاج المحـ الغنية بالبروتيف الحيواني الى توسا برامج التحسيف الورا ي عمى مستوى انتاج أدى الطمب العالمي المتزايد عمى لحـو  
االحتياجات البةرية مف المحـو عالية الجودة و سد الفجوة الحاصمة في نتص الغذاء، األمر الذي  قطعاف دجاج المحـ مف أجؿ ت ميف

. وقد استتدـ االنتتاب (Resnyk et al., 2017 Hassan and Ali, 2017 ;)أدى الى التنافس بيف ةركات اإلنتاج العالمية  
 90- 85الورا ي تتؿ العتود الماضية لتحسيف النمو وكفاءة التحويؿ الغذائي لدجاج المحـ وتغير مستوى األداء اإلنتاجي لمنمو بمتدار 

لتضريب بيف ستالت وتطوط منتتبة لمحصوؿ عمى تطوط % ما قصر الفترة التزمة لموصوؿ إلى عمر التسويؽ وذلؾ نتيجة ا
   Anthony, Zuidhof et al.,2014فضؿ الرجف عمى المستوى التجاري )متتصصة يتـ التضريب فيما بينرا لمحصوؿ عمى أ

Havenstein.,2003; ; 1998)رات أيض . وقد برزت نتيجة لزيادة ةدة االنتتاب لصفة النمو ت  يرات عديدة منرا ما يتعمؽ بمسا
التي  Quantitative Traits Lociالدهوف  واستتدـ االنتتاب عمى أساس الواسمات الجزيئية في تتبا المواقا الجينية لمصفات الكمية 

يصعب قياسرا بصورة مباةرة والتتمص مف ت  ير االرتباطات الورا ية غير المرغوبة بيف بعض الصفات عند االنتتاب لزيادة النمو 
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. يعتبر ترسيب الدهوف المحور األهـ في دجاج المحـ (Rothschild, 1997)ة ومحتوى الدهف بيف األنسجة العضمية وحاصؿ الذبيح
باةرة في تحديد نوعية المحـو الذي تـ التركيز عميه في وضا الترائط الورا ية، عمى اعتبارد أحد الصفات المرمة ذات العتقة الم

مةاكؿ الفسمجية الرئيسية التي تواجه صناعة الدواجف ح ترسيب الدهف البطني أحد أبرز و في السنوات األتيرة، أصب المنتجة في العالـ،
جنة نتيجة ت  ير وتتمؿ مف اإلنتاج الكمي ألنرا تتمؿ مف جودة الذبائح ومنتجاترا ومف جانب آتر تؤ ر في نسبة استرتؾ المحـو الدا

ف قابمية ستالت دجاج المحـ الحدي ة عمى أكما  (،Kessler et al., 2000; Jennen. 2004)  صحة المسترمؾ فيترسيب الدهوف 
وقد لوحظ إف الرجف  .(Griffiths et al., 1978 Wethli and Wessels, 1973 ; ) بطني ترتبط  ما سرعة النموترسيب الدهف ال

ف الدهوف في ذبائحرا ففي الماضي كاف فروج المحـ ينتمي إلى فئة الفروج قميؿ الدهوف إذ الحدي ة لدجاج المحـ ترسب كمية عالية م
 في الوقت الحاضر فتد ازدادت هذد النسبة إلى  أما 15%والى حد أقصى  8%تتبايف نسبة الدهوف المترسبة في الذبيحة مابيف 

كما وفرت التتنيات الورا ية الجزيئية وبالتزامف ما  ،((Nikolova et al., 2007 ; Tůmová and Teimouri, 2010تتريبا %18
ولة عف ورا ة الصفات ؤ ات المسمور التتدـ الحاصؿ في مجاؿ الورا ة الكمية إمكانية هائمة لمكةؼ عف المواقا الجينية لمعديد مف ال

ات ذات العتقة مور أحد ال  PLINلبرلبيف ا مور ة د  عت. و الكمية والبحث  مف تتؿ الجينـو عف هذد المواقا ومعرفة تكراراترا األليمية
، فرو ينتج الةفرة الورا ية لنطاؽ واسا Null-miceعاـ في التتيا الدهنية لمفئراف  20تـ الكةؼ عنه قبؿ أك ر مف  ،ب يض الدهوف

ينات البرلبيف )ذات ( . ترتبط بروتNishiu et al.,1998) 1990مف بروتينات البرلبيف وتـ الكةؼ عنه في  اإلنساف في أواتر عاـ 
ب سطح قطيرات الدهوف الناضجة في طبتة مف الفوسفولبيدات التي   بعممية تمايز األنسجة الدهنيةكيمو دالتوف(  47الوزف الجزيئي 

تتفسفر تتؿ عممية تحمؿ الدهوف المعتمد عمى األدريناليف.  تناولت العديد مف الدراسات عمى المستوى الجزيئي عتقة التةكتت 
 ,.Lü et al) باألمراض الورا ية كالسكري والبدانة في اإلنساف  PLINالبرلبيف  مور ةورا ية الناتجة عف الطفرات الورا ية لال

2015;Tokgoz et al.,2017;Tokgoz et al.,2018)  وكذلؾ عتقترا بترسيب الدهوف في التنازير(Gol et al., 2016 ) 
(. (Zhang et al.,2015 والدجاج  (Zhang et al., 2013)والبط  (Gao et al., 2012)واألغناـ  (Fan et al., 2010)والماةية 

ف أذ إفات الذبائح في أنواع اترى مف الطيور الداجنة بمواص ذات عتقة جوهرية مور ةال دوقد لوحظ ب ف الطفرات الورا ية في هذ
  Peking ducksلبط ادى إلى اتتتفات في مواصفات ذبائح أ ،نتيجة لمطفرات الورا ية مور ةال داتتتؼ التراكيب الورا ية لرذ

((Zhang et al., 2013 كما أوضح .Zhou et al., (2014)  مور ةد  تث تةكتت ورا ية في و وج  PLIN  دجاج الصيني الفي
Luqin chicken ( عند المواقاg.2272 C>T)، و(g.2319 C>T)و ،(g.2476 G>A والتي ارتبطت ما وزف الجسـ الحي ووزف )

عف تمسة تراكيب ورا ية في  Li et al., (2017الذبيحة ووزف عضمة الفتذ ووزف ونسبة الدهف البطني المترسب. وقد كةفت دراسة )
 , g.1904 T>C( وتوزعت بواقا طفرتيف هما )AA,AB,BB,JJ,JLوهي ) Jinmao Huaلدجاج  PLIN  ةمور االكسوف التامس ل

g.1889 C>T لمتركيب الورا ي )AA ( وطفرتاف ورا يتاف هماg.1922 C>T وg.1904 T>C لمتركيبيف الورا يتيف )JJ, JL  ما أ
 مور ةال دألهمية تسميط الضوء عمى عتقة التراكيب الورا ية لرذ (. ونظراً g.1922 C>Tفنتج عف الطفرة الورا ية ) JJالتركيب الورا ي 

وعتقته بصحة المسترمؾ تردؼ الدراسة الى  Ross-308داء اإلنتاجي ومواصفات المحـو ومحتواها مف الدهوف  لدجاج المحـ باأل
 رسيب الدهف.(  و األداء اإلنتاجي وتPLIN1البرلبيف ) مور ةمعرفة العتقة بيف التراكيب الورا ية ل

 مواد البحث وطرائقه:
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 :  طيور الدراسة وتربيتها
. اسػػتتدـ فػػي الدراسػػة 2019/11/24لغايػػة  2019/3/5تمػػت هػػذد الدراسػػة فػػي حتػػؿ الػػدواجف/ كميػػة الزراعػػة/ جامعػػة البصػػرة لمفتػػرة مػػف 

أسػابيا مػف  7ر يػـو واحػد ولغايػة (. كانػت التربيػة مػف عمػ(Roos-308( فرتًا غير مجنس بعمر يـو واحد مف دجاج المحػـ لسػتلة 70)
،  ػـ قسػمت األفػراخ إلػى مجمػوعتيف منفصػمتيف ر( تتؿ األسابيا ال ت ة األولى مف العمػ ـ/طير 15العمر في قاعة تربية فروج المحـ) 

ناث( وبواقا  مت تغذية الطيور ت ،أسابيا 7أسابيا ولغاية نراية التجربة عند عمر  4أن ى وذلؾ ابتداًء مف  عمر  36ذكر و 34)ذكور وا 
عمػى عميتتػيف جػاهزتيف وهمػا عميتػة البػادئ )عمػؼ مجػروش( التػي قػدمت لألفػراخ ابتػداًء مػف عمػر يػـو واحػد  ad libitumبصػورة حػرة  
)أقػراص  بعميتػة النمػوكغـ عمػؼ   ػـ اسػتبدلت /( كيمو سعرد 2850( و طاقة مم مة ) (23 %يومًا و ذات نسبة بروتيف  17ولغاية عمر 

كػ   /( كيمػو سػعرد3000( ومستوى طاقة مم مة بحدود )21 %يومَا  وذات نسبة بروتيف )  26يومًا و لغاية عمر  18مف عمر  ( ابتداءً 
%( و طاقػة  20-19يػـو ولغايػة نرايػة فتػرة التجربػة الحتميػة ذات نسػبة بػروتيف ) 27عمػؼ. واسػتتدمت العميتػة النرائيػة ابتػداَء مػف عمػر 

  .(NRC.,1994)ك  عمؼ  /وريكيمو كال (3200 -3100مم مة )
كمػػا اسػػتتدـ  واسػػتتدـ نظػػاـ الحممػػات لتػػوفير مػػاء الةػػرب لمطيػػور تػػتؿ فتػػرة الدراسػػة. واسػػتتدمت المعػػالؼ األوتوماتيكيػػة فػػي التغذيػػة،

دد سػاعات أسػابيا األولػى مػف العمػر، ومػف  ػـ تػـ تتمػيص عػ 3( ساعة مف بداية فترة التربية ولغاية 24برنامج اإلضاءة  المستمرة لمدة )
تػـ وزف األفػراخ عنػد عمػر يػـو واحػد مػف الفتػس  ػـ وزنػت األفػراخ ساعات يوميًا ولغاية نرايػة التجربػة.  3دقيتة لكؿ  30اإلضاءة بمعدؿ 

 أسابيا. 7و 5عند العمريف  فردياً 
 :(DNAاستخالص الحامض النووي منقوص االوكسجين ) 
وتحديد التةكتت الورا ية  DNAأسابيا مف التجربة لفصؿ المادة الورا ية  7و 5أتذت عينات الدـ مف الطيور المذبوحة عند العمريف  
العمؿ في متتبر  نفذ. Ross 308ومعرفة عتقترا ما وزف الجسـ الحي ووزف الدهف البطني لدجاج المحـ  PLIN1البرلبيف  مور ةل

عينات الدـ ب نابيب مفرغة مف الرواء حاوية عمى مادة مانعة امعة البصرة. جمعت ج كمية الزراعة/ الرندسة الورا ية لمتحاليؿ الورا ية/
( ورجت األنابيب ليتـ مزج الدـ جيدًا ما المادة المانعة لمتت ر (Ethylene diaminete traacetic acid EDTAلتت ر الدـ 

ـ  18-وحفظت نماذج الدـ بالتجميد بدرجة حرارة ) المصنعة مف قبؿ  تةتيصيةباستتداـ العدة ال DNAأجريت عممية استتتص  ،( 
أمريكية المنة  وحسب تطوات الةركة المصنعة وتمت معرفة  التركيز والنتاوة  Genomic DNA Extration Geneaidةركة 
المجرز مف   Nano Drop (Spectrophotometer) المستتمصة مف تتؿ استتداـ  جراز المطياؼ الضوئي DNAلعينات 
-1.4)بعد االستتتص بيف  DNAتراوحت كمية  نانومتر، 062ة طوؿ موج عندمريكية (  األ(Thermo scientificةركة  
ـ  18-بدرجة حرارة ) DNAتـ حفظ عينات  ،(2.01-1.2بيف ) ما DNA. وتراوحت نتاوة رنانوغراـ/ مايكروليت (92.85  إلكماؿ( 

 .تحميتت الدراسة الجزيئية
 :PLIN1لبينلتضخيم مورثة البر  (PCR)تفاعل البممرة التسمسمي 

بعػػد االسػػتتتص فػػي متتبػػرات الةػػركة العراقيػػة لمتتنيػػات الحياتيػػة بعػػد تحضػػير جميػػا  DNAلعينػػات  PCRتػػـ اجػػراء تطػػوات تفاعػػؿ 
( (UVالبنفسػجية  االةػعة فػوؽويحتػوي عمػى  PCRتـ العمؿ في مكػاف معتػـ ونظيػؼ تػاص بكابينػة  ،المواد التاصة بالتفاعؿ السمسمي
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( مػػػايكروليتر وكػػػاف الحجػػػـ النرػػػائي (200( فػػػي انبوبػػػة ابنػػػدروؼ سػػػعة 1)الجػػػدوؿ  مة. حضػػػر تمػػػيط التفاعػػػؿلتعتػػػيـ األدوات المسػػػتتد
 .مايكروليتر 25لممكونات 

 PCR( : كمية المواد )مايكروليتر( المستخدمة في تقنية  1جدول )ال
Total 

Volume 

Distilled 

Water 

PCR 

Premix 

Reverse 

Primer 

Forward 

Primer 

Template 

DNA 

Components 

25 13 5 1 1 5 Volume ) µl) 

 

 ( لدجاج المحـ بالتتابعيف التالييف لمةريط األمامي والعكسي:PLIN1البرلبيف ) مور ةب ةالتاص ةالبادئ باستتداـ DNAضتمت قطا 
5' - GAC CAC AGC AAG GTA CAC GA -3' Forward primer 

5' - TCA CCA TTA TCT CCA TTT TTC CCT -3' Reverse primer 

الحراري  تدويراألنابيب في جراز ال توضع  ـ ،(  انية30وضعت األنابيب في جرازالرجاج لغرض مزج مكونات التفاعؿ لمدة )
(incubator Thermal cycle DNA)، ( يوضح البرنامج 2والجدوؿ ) ،ج عمؿ الجراز حسب البادئات المستعممةال ـ ضبط برنام

 التاص بالتتنية:
 (PCR)( المستخدم في تقنية PLIN1البرلبين ) مورثة ةالبرنامج الخاص ببادئيبين ( 2جدول )ال
 عدد الدوراث الزمن (م  درجت الحرارة ) المراحل

 1 دقائق 5 95 مرحلت الفصل األولي

 ثاوية 02 95 مرحلت الفصل الثانىيت

 ثاوية 02 55 مرحلت التحام البادئت 35

 ثاوية 02 72 مرحلت االستطالت

 1 دقائق 7 72 االستطالت النهائيتمرحلت 

 : DNA Sequenceتحميل تتابع القواعد النيتروجينية 

( وأرسمت العينات إلى ةركة  PLIN1البرلبيف )مور ة ( التاص بNC_006097.5) وفؽ ترقيـ بنؾ الجينات ةالبادئ صممت
Macrogen  النيتروجينية. وبعد اكماؿ التحميؿ استممت النتائج التاصة بكؿ  جراء التحميؿ التاص بمعرفة تتابا التواعدإلالكورية  وذلؾ

 البرلبيف. مور ةالعينات المرسمة مف قبؿ الةركة لمتطعة المستردفة مف 
 التجميع واالصطفاف:

 Code Aligner 7.1.1 Codon باستتداـ برنامج Reverseوتتابا الةريط العكسي  Forwardتـ جما تتابا الةريط األمامي   

Code Corporation) ) وجرى اصطفاؼ التسمستت ومحاذاترا باستتداـ برنامجBio Edit (Hall, 1999) وتمت متارنة نتائج .
حيائية الموجود عمى ةبكة نات األاما التسمستت التتابعية التياسية المنةورة في المركز الوطني لمعمومات التت PLIN1 مور ةالتتابا ل
 Network V.5والتي ةممت ) Bioinformatics softwareالبرامج التاصة بالمعمومات الحيوية  ـ استتدمت  ،(NCBIاالنترنت)

, DnaSP V.5.10 , Bio Edit V.7.2.6 لتحميؿ النتائج ) . 
 التحميل اإلحصائي:
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حميؿ في ت Completely Randomized Design( CRDأجري التحميؿ اإلحصائي لمنتائج اذ أستتدـ التصميـ العةوائي الكامؿ )
وحددت الفروؽ المعنوية بيف  SPSS (2016) version24البيانات التاصة بالصفات المدروسة باستتداـ البرنامج االحصائي الجاهز 

 اآلتي:( وقورنت المتوسطات باستتداـ النموذج الرياضي (0.05معدالت الصفات المدروسة عند مستوى معنوية 
      +        +  = 𝜇 +     +          

 :   حيث
 . jوالجنس  i( لمتركيب الورا ي kقيمة أي صفة إنتاجية )      

𝜇 تم ؿ المتوسط العاـ 
 PLIN1 مور ةل i (2=i)تم ؿ ت  ير التركيب الورا ي      

  PLIN1 لمور ة i( لمتركيب الورا ي i=2تم ؿ ت  ير الجنس )     
 ( j( والجنس )i ير التداتؿ بيف التركيب الورا ي )تم ؿ ت       
 2σت  ير التط  التجريبي ألي صفة مةاهدة والذي يتوزع توزيعا طبيعيا ومعتدال بمتوسط متدارد صفر وتبايف يساوي      

 :DNA Sequenceالتحميل االحصائي لنواتج تحميل تتابعات القواعد النتروجينية 
ضمف التركيب الورا ي وبيف التركيبيف وبيف الجنسيف لكؿ تركيب  التةكؿ الورا ي( لمعرفة Hall, 1999) Pop Geneأستتدـ برنامج 

عداد المتوقعة والمةاهدة واالحتمالية ليتت المةاهدة والمتوقعة وأب تكرار األليؿ وعدد األليتت والتةكؿ الورا ي وعدد األ. وحسورا ي
 لمتركيبيف الورا ييف لمدجاج المحـ. 

 تائج والمناقشة:الن
 :DNAالترحيل الكهربائي لنتائج عممية تضخيم 

( زوج  قاعدي في منطتة 800%( و بعد تصوير ناتج الترحيؿ أظرر البادئ حزمة بحجـ )1.5تـ التضتيـ عمى هتـ األكاروز )
 (.1)الةكؿ  PLIN 1 ممور ةاألكسوف التامس ل

 :PLIN1البرلبين مورثةموقع التغير القاعدي  ل
)رقـ  PLIN 1 ممور ةزوج قاعدي في منطتة األكسوف التامس ل294  ( عند الموقا  (T>Cديد التغير التاعدي لمطفرة الورا ية تـ تح

 ،(C(  بالتاعدة النتروجينية السايتوسيف )T(، حيث تـ استبداؿ التاعدة النتروجينية ال ايميف ) Gene Bank NC_006097.5انضماـ 
 (CTو CCواةتتاقرما تركيبيف متتمفيف مف التراكيب الورا ية )  Tو Cةارة إلى األليميف وبالتالي، تمت اإل (2)الةكؿ 

 
 
 
 
 

 PLIN1 geneالبرلبيف  مور ةالتضتيـ لنواتج  1الةكؿ.
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 موقا تغير التاعدة النتروجينية 2الةكؿ.

 ( وأعداد األليالت المؤثرة: gene PLIN1البرلبين ) مورثةالتراكيب الوراثية ل

عمى ضوء موقا الطفرة الورا ية التي اةترؾ  Ross-308لعينات مجموعة دجاج المحـ  PLIN1البرلبيف مور ةلتراكيب الورا ية لا حددت
ومعرفة عتقترا بوزف الجسـ ووزف الدهف البطني، فتد ظررت طفرات ورا ية أترى متتمفة غير  اً ( فرد26مف مجموع ) اً ( فرد12برا )

طيور وبم  عدد األفراد ذات  9( قد بم  (CC( أف عدد األفراد ذات التركيب الورا ي 3يتحظ مف جدوؿ ) مةتركة بيف األفراد األترى.
أليًت  18 الذي بمغت أعدادد C( أليؿ مفرد وهو األليؿ CCطيور، كما يتضح أف لمتركيب الورا ي األصيؿ ) CT) )3التركيب الورا ي 

أليتت أيضا.  لـ تتفؽ النتائج  3وبعدد  Tأليتت واألليؿ  3وبعدد  Cف فتط هما األليؿ ( أليت(CTبينما كاف لمتركيب الورا ي الرجيف 
ستالت مف دجاج المحـ  لمعرفة الطفرات الورا ية  في  6عمى  Zhang et al.,( 2015)بالنسبة لعدد ومواقا الطفرات ما  دراسة 

 rsلمتةكؿ الورا ي   T> Cإذ بينت النتائج حصوؿ  تث طفرات ورا ية كانت األولى عند الموقا  10 الصبغيمف  PLIN مور ة

  < C ال ة فكانت عند الموقا إما الطفرة ال rs 313726543لمتةكؿ الورا ي  A>  Gوالطفرة ال انية حد ت في الموقا   315831750

T  لمتةكؿ الورا يrs 80724063،  ليه إوتتاربت النتائج ما ما توصؿ(Zhang et al.,( 2013  في دراسترـ عمى أربا ستالت مف
( إذ بينت النتائج وجود طفرة عمى مستوى نيوكميوتيد واحد في منطتة Vally ducks، وZ2 ×Z4، وZ4،و Z2) Pekingالبط 

 66و 19(  وقد بم  عدد األليتت وفتا لرذد التراكيب )TT، وCT، وCCو ل تث تراكيب ورا ية ) PLIN مور ةاالكسوف ال اني ل
( Z2 ، وVally ducks، وZ2 ×Z4، وZ4( عمى التوالي لمستالت )54، و41( و) 2، و71، و20)و ،(4و ،49، و2)و ،(6و

 ( لرذد التراكيب الورا ية. 0.76 – 0.02وتراوحت قيمة تكرار التركيب الورا ي ما بيف ) 
 Ross-308دجاج المحم في مجموعة  PLIN1البرلبين  مورثة(: التراكيب الوراثية وأعداد األليالت ل3جدول )ال

 Tأعداد األليالت  Cأعداد األليالت  األليل   المسؤول أعداد الطيور الوراثيالتركيب 
CC 9 C 18 ___ 
CT 3 C  ،T 3 3 

 :PLIN1مورثةالوصف الوراثي وتكرارات التراكيب الوراثية ل

( وبمغت 75%( طيور وبتكرار ورا ي )9قد بمغت ) CCي ف األعداد المةاهدة لدجاج المحـ ذات التركيب الورا أ( 4تبيف نتائج جدوؿ )
( وبمغت األعداد 25%( طيور وبتكرار ورا ي )3) CTكما بمغت األعداد المةاهدة لمتركيب الورا ي الرجيف ، (9.13األعداد المتوقعة )

واينبرغ   –يرة في حالة اتزاف هاردي ( مما يةير ب ف العة0.15بمغت )      (. ويةير الجدوؿ ب ف قيمة مربا كاي )2.73المتوقعة )
الجدولية التي       )( غير معنوية متارنة بتيمة مربا كاي P>0.05( المحسوبة عند مستوى معنوية )   لكوف قيمة مربا كاي )

با االحتمالية هو ذ أف مر إحصائيا، إوكانت أعمى مف التيمة المحددة  (0.69)في حيف بمغت قيمة مربا االحتمالية ، (3.84)بمغت 
 قؿ مف أمتياس يستتدـ لتحديد صحة فرضية معينة ضمف التيـ الطبيعية ) فإذا كانت قيمة مربا االحتمالية لمجموعة مف البيانات 
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ف التفاوت في أعداد الطيور المةاهدة واتتتؼ تكرارات التركيبيف الورا ييف إيرفض عندها فرضية العدـ وتتبؿ الفرضية البديمة(. 0.05
CC وCT  البرلبيف مور ةقد يعود الى صغر حجـ عينة الدراسة لألفراد المةتركة بنفس الطفرة الورا ية لPLIN 1   وقد يكوف لألليؿC 

كما أف  اتتتؼ األصؿ الورا ي لمتراكيب الورا ية لتطوط  .Ross 308 في أنسجة متتمفة مف الجسـ في دجاج المحـ  ورا يتعبير 
ناث وذكور لفترة زمنية طويمة وانحدرت منرا مجاميا كبيرة مف هجف دجاج إا لتنتتاب الورا ي المك ؼ كتطوط اآلباء النتية  وتعرضر

تكرارات التراكيب  فيالمحـ في الوقت الحاضر والتي تم ؿ قاعدة الةكؿ الررمي التنظيمي في انتاج دجاج المحـ، مما يكوف له األ ر 
حدوث الطفرات الورا ية عمى مستوى متتمؼ مف المواقا الجينية المتتمفة وباتتتؼ الرجف  معدالت فيالورا ية األصيمة والتميطة  و 

(Tavárez and Solis de los Santos, 2016)،  لـ تتفؽ النتائج ما  دراسة(Zhang et al., (2013  التي أجريت باستتداـ أربا
( والتي بينت  وجود طفرة عمى مستوى نيوكميوتيد مفرد Vally ducks،  وZ2 ×Z4، وZ4، وZ2) Pekingستالت مف البط 

(C¹\Tفي منطتة األكسوف ال اني ل )مور ة PLIN  اذ لوحظ ب ف هذد الطفرة في الستالت األربعة كانت في إ ،اسابيا مف العمر 8عند
لـ تتفؽ النتائج   ،( عمى التوالي 21.0، و8.2، و31.9و ،14.9واينبرغ فتد بمغت قيـ مربا كاي المحسوبة ) –حالة عدـ أتزاف هاردي 

وبينت وجود  تث تةكتت ورا ية  Hongbiaoالتي أجريت عمى ست ستالت مف دجاج المحـ   Zhang et al., (2015)ما  دراسة 
( عند SNP1( لمتةكؿ الورا ي )P<0.01( إذ وجد ب ف قيمة مربا كاي كانت معنوية )(SNPعمى مستوى  تث نيوكميوتيدات مفردة  

( فتد كانت قيمة مربا كاي C¹\T( و)A¹\Gعند الطفرة )( كانت SNP3، وSNP2( إما بالنسبة لمتةكتت الورا ية )T¹\Cالطفرة )
 ( عمى التوالي . 4.44،و5.11، و14.59( وقد بمغت التيـ )P<0.05معنوية عند المستوى )

(  لمجموعة   تمالية )( وقيم مربع االح  (: التراكيب الوراثية واألعداد المشاهدة والتكرارات الوراثية )%( واألعداد المتوقعة وقيم مربع كاي )4جدول )ال
 Ross 308دجاج المحم 

التراكيب  المىرثت

 الىراثيت

أعداد الطيىر 

 المشاهدة

 التكراراث الىراثيت

(%) 

األعداد 

 المتىقعت

مربع كاي 

(  ) 

مربع االحتماليت 

(  ) 

 PLIN1 CC 9 75 9.13 0.15 0.69البرلبين 

CT 3 25 2.73 

 11.86 100 12 المجمىع

 :(gene PLIN1البرلبين ) مورثةالتكرار األليمي ل
( الى تبايف التكرار األليمي 5في ضوء التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المتعمتة بالوصؼ الورا ي لمجموعة الدراسة، تةير نتائج جدوؿ )

متارنة بتكرار األليؿ  Cاع تكرار األليؿ عمى التوالي، اذ يتحظ ارتف Tو C( لكؿ مف األليميف 0.12و  (0.87لجيف البرلبيف والذي بم   
T   مما يةير الى اتتتؼ توزيا التراكيب الورا ية واألليتت  في مستودع الجينات، كما أف لبرامج التحسيف الورا ي المتتمفة التي

تكراراترا متارنة  ت  ير في مدى  بات بعض األليتت فتزداد Ross-308تطورت منرا متتمؼ هجف دجاج المحـ  ومنرا دجاج المحـ 
( مما يم ؿ 0.1429 -دليؿ ال بات والتي بمغت ) بتكرارات أليتت أترى باتتتؼ المواقا الجينية. كما يظرر مف النتائج انتفاض قيمة

ؿ تزاف العةائر الورا ية اذ اف العةيرة تصؿ الى مستوى اتزانرا عند انتفاض قيمة دلياواينبرغ التاص ب –توافتا ما توازف هاردي 
 PLIN مور ةفيما يتص التكرار األليمي ل Zhou et al., (2014)ال باتية. وفي سياؽ الدراسات السابتة تتاربت نتائجنا ما  دراسة 

، C>T 2319، وPLIN   2272 C >T مور ةو ل تث مواقا ل Luqin( في دجاج المحـ DD، وBB، وCCليتت  )أل تث 
( عمى التوالي. كما تتاربت النتائج 0.12، و0.87 )، (0.13، و0.86) ،( 0.25، و0.74)إذ بمغت تكراراترا األليمية  G>A 2467و

 Pekingالتي أظررت مف تتؿ أربا ستالت مف البط  Zhang et al., (2013)سبة لموقا حصوؿ الطفرة ما نتائج دراسة  بالن
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(Z2و ،Z4و ،Z2 ×Z4و ،Vally ducks( وجود طفرة عمى مستوى نيوكميوتيد واحد و ب تث تراكيب ورا ية )CCو ،CTو ،TT )
. وجاءت النتائج (0.6- 0.2بيف )  بينما لـ تتفؽ نتائجنا بالنسبة  لمتكرار األليمي تتراوح ما PLIN مور ةفي منطتة األكسوف ال اني ل
، MB، وHB، وDHفي دراسترـ عمى ست ستالت مف دجاج المحـ وهي ) Zhang et al., (2015)متتاربة ما ما توصؿ اليه  

اذ   T> C   rs 315831750 ( حيث تـ الع ور عمى  تث تةكتت ورا ية  كاف التةكؿ األوؿ عند الموقاBH2، وBH1، وEMو
( عمى التوالي وحدث التةكؿ ال اني عند الموقا 0.26 ،0.73و قد بم  ) EMفي ستلة  Cمتارنة باألليؿ  Tلوحظ ارتفاع تكرار األليؿ 

A>  G    rs 313726543  وكاف تكرار األليؿA  أعمى مف تكرار األليؿ G  لستلةEM (   عمى التوالي0.23 ،0.76وقد بم )، 
متارنة ما تكرار األليؿ   Cتكرار األليؿ  ارتفاعوقد لوحظ مف تتله  C >  T  rs 80724063بينما ظرر التةكؿ ال الث عند الموقا 

T  في ستلةEM (  ( عمى التوالي لمتراكيب الورا ية )0.17 ،0.82اذ بمB، A . ) 
 Ross- 308يل الثباتية لمجموعة دجاج المحم  ( وقيمة دلPLIN1 gene(: التكرار األليمي لجين البرلبين )5جدول )ال

 دليل الثباتية تكرار األليل األليل

C 0.87 

- 0.14 T 0.12 

 1 المجموع

  نسب الخمط األليمي المشاهد والمتوقع والتراكيب الوراثية المشاهدة والمتوقعة ومتوسط الخمط:
عمى التوالي، كما بمغت نسبة  0.22و  0.25ة والمتوقعة قد بمغت ( أف نسبة التمط األليمي المةاهد6يتحظ مف نتائج الجدوؿ )

. تبيف النتائج 0.21عمى التوالي في حيف بمغت قيمة متوسط نسبة التمط  0.77و 0.75التراكيب الورا ية المتما مة المةاهدة والمتوقعة  
ا انتفاض عدد األفراد ذات التركيب الورا ي التميط الحالية انتفاض نسبة التمط األليمي المةاهدة والمتوقعة  والذي جاء متوافتا م

بيف هجف وستالت  ترجيف(. قد يعود السبب في ذلؾ ربما الى انحدار هجف دجاج المحـ الحدي ة مف قطعاف نتجت عف  4)جدوؿ 
النتتاب لتراكيب ورا ية معينة متارنة في زيادة ةدة ا اً كبير  اً متتمفة متباينة في تراكيبرا الورا ية كما كاف لتنتتاب الورا ي الممنرج ت  ير 

 Boschiero)بتراكيب ورا ية أترى وذلؾ تتؿ تطور صناعة دجاج المحـ، األمر الذي يكوف قد أ ر في المحتوى الورا ي لرذد الرجف

et al., 2018) ،  تتاربت النتائج ما  دراسة(Zhang et al.,( 2015  التي أجريت باستتداـ ست ستالت مف دجاج المحـ وهي
(DHو ،HBو،MBو ،EM ،BH1و ،BH2 لمعرفة الطفرات الورا ية  في  )مور ة PLIN  وحددت  تث طفرات 10 الصبغيمف ،

 rsلمتةكؿ الورا ي  A>  Gوالطفرة ال انية حد ت في الموقا  rs 315831750 لمتةكؿ الورا ي  T> Cورا ية كانت األولى عند الموقا 

مف نتائج تراوحت نسبة التمط األليمي المةاهدة  rs 80724063لمتةكؿ الورا ي  C >  Tالطفرة ال ال ة عند الموقا و  313726543
 . (0.6 – 0.2والمتوقعة مابيف )

 Ross-308قع والتركيب الوراثي المتماثل المشاهد والمتوقع ومتوسط الخمط االليمي لمجموعة دجاج المحم ( نسب الخمط األليمي المشاهد والمتو 6جدول)ال

 حجم العينة
 نسبة الخمط

 األليمي المشاهدة
نسبة الخمط 

 المتوقعة األليمي
نسبة التراكيب الوراثية 

 المتماثمة المشاهدة
 نسبة التراكيب الوراثية
 المتماثمة المتوقعة

متوسط 
 الخمط نسبة

24 0.25 0.22 0.75 0.77 0.21 
 : Ross-308( في وزن الجسم لدجاج المحمPLIN1تأثير التركيب الوراثي لجين البرلبين )

، أسابيا مف العمر 7و 5( والجنس عمى متوسط وزف الجسـ عند  PLIN1( ت  ير التركيب الورا ي لجيف البرلبيف )7يوضح الجدوؿ )
 CC (  في متوسطات أوزاف الجسـ الحي  لألفراد ذات التركيبيف الورا ييف P>0.05جود اتتتؼ معنوي )يتحظ أنه بالرغـ مف عدـ و و 
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( غ عمى التوالي، اال أف 2400.00و، 1925.00و) ( غ1115.00 ، و1177.50أسابيا والتي بمغت ) 7و 5عند العمريف  CTو 
 5عند عمر   CTحسابيا متارنة باألفراد ذات التركيب الورا ي  كانت ذات متوسط وزف جسـ أعمى CCاألفراد ذات التركيب الورا ي 

 7عند عمر CCأعمى حسابيا متارنة باألفراد بالتركيب الورا ي  CTأسابيا بينما كاف متوسط وزف جسـ األفراد ذات التركيب الورا ي 
قد يعزى السبب في هذد و  ، وعة الدراسةأسابيا، اال اف هذا الت  ير لـ يصؿ الى مستوى المعنوية ربما بسبب صغر حجـ عينة مجم

  5في سرعة النمو وكفاءة االستفادة مف العمؼ والتحويؿ الغذائي  تتؿ مرحمة النمو عند عمر  Cالنتائج ربما الى زيادة ت  ير األليؿ 
تبعا لمعمر، كما يمكف أف   CTو CCلمتركيبيف الورا ييف  ورا يأسابيا وذلؾ نتيجة التتتؼ التعبير ال 7أسابيا متارنة بت  يرد عند عمر 

 ،يكوف لموقا الطفرة الورا ية والتغير الحاصؿ في التاعدة النتروجينية  األ ر في اتتتؼ األداء اإلنتاجي لمطيور باتتتؼ العمريف
وجود فروؽ  اذ بينت عدـ Jinmao Huaالتي أجريت عمى دجاج المحـ  Li et al.,  (2017نتائج متتاربة  ما نتائج دراسة )الجاءت 

(. لـ تتفؽ النتائج ما ما 6، و4، و2، و0الجسـ عند األعمار ) ( فيما يتص أوزافDD، وCD، وCCمعنوية بيف التراكيب الورا ية  )
إذ لوحظت  ت ة تةكتت عمى مستوى النيوكميوتيد المفرد  PCR-RFLPعند استتدـ تتنية   Zhou et al., (2014)توصؿ اليه 

SNP)البرلبيف في دجاج المحـ  مور ة( لLuqin  12عند عمر ( أسبوع ول تث تراكيب ورا يةCCو ،BBو ،DD حيث أظررت )
 ,.Zhang et al)سـ. كما لـ تتفؽ النتائج  ما ما أةار اليه لموقا الطفرة ( بوزف الج النتائج  اتتتؼ ارتباط التراكيب الورا ية )تبعاً 

 Erlang Mountainous ،1 Banghe company  ،Bangheعند دراسترـ عمى ست تطوط مف دجاج المحـ الصيني ) 2015)

company2  ،Daheng  ،Mountainous Black-bone ، Hongbiao( إذ الحظوا وجود فروؽ معنوية )P<0.05 في أوزاف )
سابيا مف العمر. أف عدـ تطابؽ نتائج دراستنا والدراسات أ 7( عند TT، وCT، وCCالجسـ لألفراد ذات تبعا التراكيب الورا ية )

ومف الجدوؿ نفسه يتضح عدـ وجود . في الدراسة وظروؼ مناطؽ تربيترااألترى يعود إلى اتتتؼ ستالت دجاج المحـ المستتدمة 
 2225.0( غ و) 1155.00،1160.0أسابيا اذ بمغت ) 7و 5فروؽ معنوية في متوسطات أوزاف الجسـ لمذكور واالناث عند العمريف 

التي أجريت عمى ستلتيف مف  Ajayi and Ejiofor, (2009)ما نتائج دراسة  ةدراسال( غ عمى التوالي. لـ تتفؽ نتائج 2100.00،
بالمتارنة ما  ستلة  Ross( لستلة P<0.05)إذ لوحظ تفوؽ وزف الجسـ األسبوعي معنويا  Ross)، وAnakدجاج المحـ وهما )

Anak  (أسبوع. بينما اتفتت نتائجنا ما نتائج دراسة  9و ،6و ،3و ،0 عند األعمار )(Fernandes et al., (2013  التي أجريت
( والتي  Cobb slow، Cobb fast، Ross 308 ، Ross 508 ، Hybro، Avian 48عمى ست ستالت مف دجاج المحـ )

( يـو عمى التوالي. 49، و46، و45، و43متوسط وزف الجسـ عند األعمار) فيأةارت إلى عدـ وجود اتتتفات معنوية لت  ير الجنس 
( لت  ير الجنس عمى متوسط وزف P≤ 0.05التي بينت وجود فروؽ معنوية ) Marcu et al., (2014)واتتمفت نتائجنا ما دراسة 

كما توافتت  ،( أسابيا مف العمر6و (5(عمى اإلناث عند P≤ 0.05)اذ لوحظ تفوؽ الذكور معنويًا Ross 308 الجسـ لدجاج المحـ 
اذ لـ يتحظ وجود فروؽ معنوية لت  ير الجنس عمى   Cobb 500عمى ستلة دجاج المحـ   Beg et al., (2016)النتائج  ما دراسة 

 ر وكانت الذكور أعمى حسابيًا بالمتارنة ما اإلناث.أسابيا مف العم 3وزف الجسـ الحي عند 
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الخطأ القياسي( لمجموعة ± والجنس في متوسط وزن الجسم الحي )غ( )المتوسط  PLIN1 مورثة( : تأثير التركيب الوراثي ل7دول )الج 

 أسابيع 7و 5عند العمرين  Ross-308دجاج المحم 
 وزن الجسم الحي )غ(

التركيب 

 الوراثي

متوسط التركيب  ر )األسبوع الخامس(العم

 الوراثي

متوسط التركيب  العمر )األسبوع السابع(

 إواث ركور إواث ركور الوراثي

CC 

1195.00 

± 

106.027 

1160.00 

± 

86.570 

         
± 

68.440 

2050.00 

± 

127.475 

1800.00 

± 

127.475 

         
± 

90.139 

CT 

1115.00 

± 

149.944 

---------- 
         

± 

149.940 

2400.00 

± 

180.278 

2400.00 

± 

180.278 

         
± 

127.475 

 متوسط الجىس
         

± 

91.822 

         
± 

86.570 

          
± 

110.397 

         
± 

225.00 

 

L . S . D N.S N.S N.s N.S 

                                                                                  .ابيا برذد العينة مف الطيورأس 5عند عمر  CTال توجد إناث لمتركيب الورا ي 
 N.S( الت  ير غير المعنوي لمتركيب الورا ي والجنس عمى المتوسطات عند مستوى احتمالية :P≤ 0.05 لمعمريف )أسابيا . 7و 5 

 .أسابيا 7و 5( لمعمريف P≤ 0.05د فروؽ معنوية لمتركيب الورا ي والجنس عمى المتوسطات عند مستوى احتمالية )األحرؼ المتةابرة تةير إلى عدـ وجو 

 : Ross-308( في وزن الدهن البطني لدجاج المحمPLIN1البرلبين ) مورثةتأثير التركيب الوراثي ل
 Ross-308والجنس عمى وزف الدهف البطني لدجاج المحـ  PLIN1البرلبيف  مور ة( إلى نتائج ت  ير التركيب الورا ي ل8يةير الجدوؿ )
 CCأسابيا، كما لـ يتتمؼ التركيباف الورا ياف  7أسابيا. يتحظ مف النتائج زيادة وزف الدهف البطني عند عمر   7و   5عند العمريف

 )، 20.748و)  7.580)،11.312أسابيا اذ بم  ) 7و  5( في متوسط وزف الدهف البطني عند عمر P>0.05معنويا ) CTو

دور رئيسي في المحافظة عمى ترسيب   PLINالبرلبيف  لمور ة. يمكف أف يعزى السبب في هذد النتائج الى أف عمى التوالي غ20.675
، كما أنه قد يكوف Sztalryd and (Kimmel,2014الدهوف وتطور النسيج الدهني ويزداد تعبيرد الجيني في الدجاج ما تتدـ العمر)

وقد كةفت  ،CT عتقة بتفض ترسيب الدهف البطني لمتركيب الورا ي  PLIN1البرلبيف  مور ةطفرة االستبداؿ الحاصمة في لموقا 
في العديد مف المواقا لجينات متتمفة عمى مستوى SNP طفرة ورا ية عمى مستوى  307عف  Boschiero et al (2018)دراسة 

ف لرا ت  ير في تطور النمو العضمي في دجاج المحـ وذات عتقة ب يض الدهوف ووجد ب  PLIN1البرلبيف  مور ةالجينـو ومنرا 
عادة تكويف البروتينات ز و باتتعمؽ بتنظيـ فعالية انزيـ الميوترسيب الدهوف موضحيف ت  ير هذد الطفرات الورا ية في مسارات عديدة  ا 

ت  ير العمر معنويا  Hubbard)و  (Cobb500لستلتيف  مف دجاج المحـ  2007) ,.Nikolova et al)وقد أةارت دراسة  ،الدهنية
(P<0.05(  عمى وزف الدهف البطني اذ كمما تتدـ الطائر في العمر ازداد وزف الدهف البطني المترسب اذ بم  )18.08،  11.43  ،

ل تث  Kokoszyński and Bernacki (2008بينما في دراسة )، ( أسابيا مف العمر7، و6، و5غـ( عمى التوالي عند ) 25.45
( لوحظ تبايف في وزف الدهف البطني  بيف الستالت  Hubbard ،Evolution ،Ross 308 ،JVستالت مف دجاج المحـ وهي )

متارنة  Ross 308اسابيا وكاف أعمى وزف الدهف البطني في ستلة  6( في ستالت عند عمر (P≤0.05حيث ازدادت التيـ معنويا 
 (غ عمى التوالي .  20.6،  26.5،  39.7اذ  بمغت كمية الدهف البطني ) Hubbard Evolution و  JV ما ستلتي 
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في في النسيج الدهني  PLINاجريت لمعرفة تعبير الجيف  التي Zhao et al., (2009)، توافتت النتائج ما  دراسة وفي هذا الصدد
عتقة   PLIN مور ةل ورا يذ بينت  ب ف لمتعبير الإ  ،عند أعمار متتمفة مف فترة التربية Mountainous Black-boneفي دجاج 

( 12و10 ، و8، و6، و4، و2و ،0بوزف الدهف البطني بتتدـ العمر ولـ يتحظ  وجود فروؽ معنوية في وزف الدهف البطني عند )
( بيف P<0.05طات معنوية )التي بينت وجود ارتبا Zhang et al., (2013)أسبوع مف العمر. وتوافتت نتائج دراستنا ما دراسة 

اسابيا مف العمر اذ كاف وزف الدهف  8عند  Vally ducks( ما وزف الدهف البطني في ستلة البط  CC  ،CTالتراكيب الورا ية )
غ( عمى  26.6،  31.6( اذ بم  )CT( بالمتارنة ما التركيب الورا ي )CC( في التركيب الورا ي )P<0.05البطني أعمى معنويًا )

 مور ة( ل(SNPعف  تث تةكتت ورا ية عمى مستوى النيوكميوتيد المفرد   2014) ,.Zhou et al)الي. بينما كةفت  دراسة التو 
PLIN   في دجاج المحـLuqin  طني لمنمط الورا ي و أوضحت النتائج زيادة وزف الدهف البH1H3 ( معنوياP<0.05 متارنة ما )

، 17.68، و24، و28وقد بم   ) H6H6بينما كاف ترسيب الدهف البطني أقؿ معنويا لذبائح النمط الورا ي  H4H6النمط الورا ي 
بةكؿ   PLIN1 المور ةارتفاع  تعبير  Sun et al., (2019). كما أظررت دراسة أسبوعاً  12غ( عمى التوالي عند عمر  6.14و

( أسابيا مف العمر 1-7لمفترة مف )ممحوظ في األنسجة الدهنية لذكور تط ترسيب الدهف مما في ذكور التط الذي ال يرسب الدهف 
مرتبًطا بةكؿ إيجابي ما وزف الدهف البطني. وفي ضوء نتائج ت  ير الجنس عمى وزف الدهف البطني في  PLINوكاف التعبير الجيف 

 ،11.233)دراستنا نجد ارتفاع حسابي لـ يصؿ الى مستوى المعنوية في متوسط وزف الدهني البطني لإلناث متارنة بالذكور و قد بم  
أسابيا لإلناث والذكور عمى التوالي ويعزى السبب في هذد  7(غ عند عمر 20.968،20.455أسابيا و) 5( غ عند عمر 9.485و

و المنافسة  بيف الذكور عمى العمؼ واتتتؼ التابمية عمى أالنتيجة  ربما كانت هذد االتتتفات ناتجة عف اتتتؼ التم يؿ الغذائي 
 ,Tůmová and Teimouri) مونات  في اإلناث ما تتدـ العمرالتتتؼ االحتياجات الغذائية وت  ير الرر  ترسيب الدهوف نتيجة

التي أجريت  باستتداـ ستلتيف مف دجاج المحـ   Rondelli et al., (2003)اتفتت النتائج ما ما توصمت اليه دراسة  .(2010
( Avianو ،Ross ) ،أسابيا مف العمر  وكاف وزف  8وزف الدهف البطني عند  اذ لوحظ عدـ وجود فروؽ معنوية لت  ير الجنس عمى

غ(  ولستلة  24.4و 27.2) Rossالدهف البطني أعمى حسابيًا في اإلناث متارنة بالذكور حيث بم  وزف الدهف البطني في ستلة 
Avian (30.5 عمى التوالي. 25.2و )بينما لـ تتفؽ النتائج ما دراسة  غOlawumi and Fagbuaro, (2011)  ل تث هجف مف

 8اذ لـ يتحظ وجود ت  ير معنوي لمجنس عمى وزف الدهف البطني عند  ،(HubbardوArbor Acre و Marshalدجاج المحـ )
غ( عمى التوالي.  20.33و 25.07أسابيا مف العمر اال أف وزف الدهف البطني كاف أعمى حسابيا في الذكور متارنة باالناث وقد بم  )

( Rossو Arbor Acresالتي أجريت عمى ستلتيف مف دجاج المحـ ) Husain et al., (2012)ا نتائج دراسة وتتاربت نتائجنا م
 . أسبوع مف العمر 14وبينت عدـ وجود فروؽ معنوية لت  ير الجنس عمى وزف الدهف البطني عند 

الخطأ القياسي( ± والجنس في متوسط وزن الدهن البطني حول األحشاء )غم(  )المتوسط  PLIN1(: تأثير التركيب الوراثي لجين 8جدول )ال
 ابيعأس 7و  5عند العمرين Ross-308لمجموعة دجاج المحم 

 وزن الذهه البطىي )غ(

التركيب 

 الوراثي

 العمر )األسبوع الخامس(
متوسط 

التركيب 

 الوراثي

متوسط التركيب  العمر )األسبوع السابع(

 الوراثي
 إواث ركور إواث ركور

CC 11.390 11.233 11.312ᵃ 23.850 17.645 20.748ᵃ 
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± 

2.580 

± 

2.107 

± 

1.665 

± 

3.745 

± 

3.745 

± 

2.648 

CT 7.580 

± 

3.649 

--------- 7.580ᵃ 

± 

3.649 

17.060 

± 

5.296 

24.290 

± 

5.296 

20.675ᵃ 

± 

3.745 

 متوسط الجىس

9.485ᵃ 

± 

2.234 

11.233ᵃ 

± 

2.107 

 20.455ᵃ 

± 

3.243 

20.968ᵃ 

± 

3.243 

 

L . S . D N.S N.S N.S N.S 

N.Sالت  ير غير المعنوي لمتركيب الورا ي و الجنس عمى المتوسطات ع :( ند مستوى احتماليةP≤ 0.05 لمعمريف )أسابيا. 7و 5 
 أسابيا. 7و 5( لمعمريف P≤ 0.05األحرؼ المتةابرة تةير إلى عدـ وجود فروؽ معنوية لمتركيب الورا ي والجنس عمى المتوسطات عند مستوى احتمالية )

                                                                                                                  االستنتاجات:  
( والحاصمة في منطتة االكسوف (T>Cتمصت نتائج الدراسة ومف تتؿ الكةؼ عف الطفرة الورا ية الناتجة عف االستبداؿ التاعدي 

و عمى   PLIN1ي جيف البرلبيف الى أهمية معرفة مدى ت  ير الطفرات الورا ية المتتمفة الحاصمة ف PLIN1التامس لجيف البرلبيف
مستوى حجـ عةائر أكبر مف متتمؼ هجف دجاج المحـ و معرفة عتقترا بوزف الجسـ و ترسيب الدهف و مدى ت  ير ذلؾ عمى نوعية 

 ذبائح دجاج المحـ و عتقة ذلؾ بصحة المسترمؾ.
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Abstract 

This study was conducted with the aim of determining the association of the 

genetic polymorphisms of perilipin gene (PLIN1 gene) with body weight and 

abdominal fat weight of broiler chickens (Ross 308) using the nitrogen base 

sequence analysis technique. The results of DNA sequence analysis Conducted 

in the Korean company (Macrogen). showed the base change (T>C) at the 294 

base pair position in the fifth exon region of the gene. The results of the genetic 

description showed the presence of two alleles (C, T) and two genotypes (CC, 

CT). The observed numbers of CC and CT genotypes were 9, 3 respectively. 

The allele C was of the highest allele frequency (0.875) and the allele T was of 

the lowest allele frequency (0.125). The CC genotype showed the highest 

genotype frequency (0.75%) and the CT were of the lowest genotype frequency 

(0.25%). The observed and expected allelic heterozygosity percentage was 

(0.25, 0.22), respectively. The average percentage of heterozygosity was (0.21). 

The results showed no significant (P ≥0.05) effect of the two genotypes; CC 

and CT of perilipin gene (PLIN1 gene) and gender on mean of body weight and 

abdominal weight at 5 and 7 weeks of age. 

Key words: Hybrid Broiler Ross 308, Perilipin Gene PLIN1, Genotypic 

Polymorphism. 


