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 المستخمص
وبعض  \5في المنطقةIGF-1تم في ىذه التجربة بحث العالقة بين الطرز المختمفة لجين عامل النمو الشبيو باالنسولين 

ذه التجربة في احد الحقول تربية الدواجن في منطقة .اجريت ىCobb500الصفات الفسمجية واالنتاجية لساللة فروج المحم 
اسابيع تم ترقيميا بالجناح وتقسيميا 7فرخ من عمر يوم الى  450.واستخدم  14/12/2016-1/11/2016ابوغريب لمفترة 

من  (DNAالى ثالثة معامالت لثالثة مكررات لكل معاممة اعتمادا عمى الطراز الوراثية حيث تم استخالص الحامض النووي )
 تقميدية (لمكشف عن طراز الجين .تم تربية القطيع بظروف  RFLPعينات الدم الطازج .واستخدم طريقة تعدد اطوال خطأ التقيد )

وجد من استنادا الى دليل التربية وغذيت تغذية حرة وتم في نياية التجربة ذبح عينات من الدجاج لغرض قياس القطعيات .
 و TCفي االسبوع االول مقارنة بباقي الطرز  TT( في وزن الجسم لطراز   P≤0.05معنوي)خالل التجربة وجود ارتفاع 

CC بينما لم يالحظ وجود اي فرق في الزيادة الوزنية  وصفات الدم الطازج ومكونات المصل بين الطرز المختمفة ولكل اسابيع
ووزن الذبيحة وطول عظم القص وعرض الفخذ  ( في وزن الجسمP≤0.05التجربة . في حين اظيرت الدراسة زيادة معنوية )

 . CCو  TCمقارنة بطراز  TTفي طراز 
 الطرز الوراثية. ,كممات مفتتاحية : عامل النمو الشبيو باالنسولين 
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ABSTRACT 

This experiment investigated the association between SNP 5 UTR region of insulin –like 

growth factor-1 ( IGF-1 ) and phenotypic productive  and physiological traits in cobb500 

broiler breed .The study was conducted at poultry farm in Abu-Graib region  during a period 

from 1Nov 2016-14Dec 2016 .Four hundred fifty broiler chicks one day old (cobb500) were 

wing –banded and divided to three treatment groups (three replicates each) according to gene 

polymorphisms .DNA was extracted from fresh blood samples .Restriction fragment length 

polymorphism was used in the 5 UTR  region of IGF-1. Chicks were reared under 

conventional conditions according the guide and fed ad libitum at the end of experiment 

number of birds were killed to measure carcass cuts. Results showed a significant (P≤ 0.05) 

increase in live body weight of TT comparing with TC and CC in 1
st 

week, whereas no 

significant differences was found between different polymorphisms in weight gain, blood 

traits and serum components in all weeks  .on the other hand  a significant (p≤ 0.05) increase 

was found  in final  body weight ,carcass weight and length of  sternum and thigh bones for 

TT polymorphism in comparison with TC and CC. 
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 المقدمة
دور ميمًا في عممية البناء والتاثير  IGF-Iيمعب عامؿ النمو 

، كما  GHالمحرض لمنمو والذي يقـو بو عادة ىرموف النمو 
(. يتـ 10ويمتمؾ تأثير يشبو تأثير االنسوليف عمى الجسـ )

مف قبؿ مجموعة مف  IGF-Iنقؿ وتنظيـ عامؿ النمو 
 IGFBPs IGFs Bindingالبروتينات الرابطة لو وىي 

Proteins  وىي ستة انواع ، واالكثر شيوعًا مف بيف ىذه
(. حيث اف غالبية IGFBP-3البروتينات ىو النوع الثالث )

في مجرى الدـ مرتبط بيذا النوع، مكوف معقدات  IGF-Iاؿ 
غير قادرة عمى العبور مف خالؿ البطانة الوعائية 

(10Endothelium (  (9) ,النمو عامؿ مستويات تختمؼ 
IGF-I لجنسا باختالؼ gender والعرؽ Race والعمر. 

 تأثيرات عمى IGF-I النمو عامؿ لمستويات اف (13)
باف  لوحظ فقد (insulin Isensitivity) االنسوليف حساسية
 حاالت في تتغير ربما IGFBP-3 و IGF-I مستويات

 13) الثاني) النوع  insulin resistance االنسوليف مقاومة
 Insulin-Likeلالنسوليف .يعتبر عامؿ النمو المشابو 

growth factor (IGF1)  والمعروؼ باسـ
Somatomedin C  وىو ىرموف مشابو تركيبي لألنسوليف

حيث يمعب دور في نمو وتطور الجسـ واكتشؼ االوؿ مره 
وتأثيراتو تندرج  Sulftion factorـ وسماه العمماء 1970عاـ 

-non-suppressible )تحت بند غير قابؿ لإليقاؼ )
insulin-like activity ويكوف مف سبعيف حامض اميني

توجد العديد مف مستقبالت عامؿ النمو المستقبالت اكثر مف 
.%مف فعالية االنسوليف وجزء منو قد يرتبط بمستقبالت 0.1

واالساس لفعالية ىرموف النمو حيث  IGF1االنسوليف .يعتبر 
مية وينتقؿ الى الدـ ثـ الى يفرز مف الفص الخمفي لمغدة النخا

. في DNAاجيزة الجسـ المختمفة ويمعب دور ميـ في تركيب 
(حوؿ تأثير عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف عمى 13دراسة) 

وزف الذبائح في فروج المحـ حيث وجد اف ىنالؾ تأثير ايجابي 
عمى وزف  TT TCلعامؿ النمو الشبيو باألنسوليف في الطراز 

ضمة الصدر و وزف االحشاء الداخمية الكبد  و وزف ع
(ذكر اف االنتخاب بالطرؽ 13المأكولة مقارنة بباقي الطرز)

التقميدية قد يحفز وزف الجسـ و معدؿ النمو و لكنو قد يسبب 
مشاكؿ في الصحة و عدـ امتصاص كيس الصفار و زيادة 
في حاالت الموت المفاجئ وزيادة في امراض االرجؿ وىذا ما 

( اف استخداـ الطرؽ الجزيئية 6)Claussen(1997)ذكره 
وخاصة عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف لو تأثيرات ايجابية في 
كؿ مف مكونات الجسـ المختمفة ومعدؿ االيض وتركيب 
الييكؿ العظمي  ولألنسجة الدىنية في جسـ الدجاج  كما 

(عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف 24ذكره باحثوف اخروف  )
تحفيز كؿ مف ىرمونات الغدة الدرقية  ايضا يدخؿ في

واالنسوليف والتي تمعب دورا ميـ في نمو الجسـ .ذكر بعض 
( اف عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف يمعب دور 12الباحثيف )

ميـ في امتصاص االحماض االمينية و ايضا الكموكوز 
وكذلؾ تخميؽ البروتيف وتخصص DNAوتفاعالت تخميؽ 

 McMurtuyـ النمو كما ذكرهوتمايز الخاليا و تنظي
(يمكف لعامؿ النمو الشبيو األنسوليف انو يمعب دور ميـ 14)

في زيادة معدؿ النمو لي الحيوانات المختمفة حيث اشارت 
الدراسات انو ال توجد عالقة بيف ىرموف النمو ومعدؿ النمو 
في الدواجف لذلؾ يمكف اف يدخؿ عامؿ النمو الشبيو 

( يمعب عامؿ 12ىذا المجاؿ ) باألنسوليف كدور ميـ في
( mRNAالنمو الشبيو باألنسوليف دور ميـ في تفاعالت )

والتي تعتبر ميمة في كؿ انسجة الكبد .الدماغ .العضالت 
(حيث وجد اف انتاج ىذا العامؿ يكوف 11كما ذكره) ’ .القمب

(المفرز مف الغدة النخامية بواسطة GHبواسطة ىرموف النمو)
عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف في (اف 24انسجة الكبد )

عمى mRNAمراحؿ التطور الجنيني يوثر مباشر عف طريقة
كؿ مف انسجة العيف والعضالت الييكمية والدماغ  ولكنو ال 
يوثر عمى انسجة الكبد والقمب اال بعد الفقس وذلؾ ادى الى 
االقتراح اف يفرز تحت تأثير خارجي وليس داخمي .بعد 

-1لعامؿ الشبيو باألنسوليف  مفالفقس ترتفع نسبة ا
10ng/ml-1  30الىng/ml-1  مف االسبوع الثالث الى

االسبوع السادس مف العمر يبدا بارتفاع  افراز عامؿ النمو 
مف االسبوع االوؿ الى  mRNAالشبيو باألنسوليف بصيغة 

االسبوع السابع في انسجة الكبد بمقدار خمس مرات وىذه 
في السيـر الذي يرتفع GH ؿالزيادة تعتمد عمى مستوى ا

يمعب دور ميـ في  G-IGF1 .محور  37ng/ml-1-21مف
نمو وتمايز العضالت الييكمية حيث يعمؿ ىرموف النمو عمى 

( .وىذا IGF-BP3والبروتيف الناقؿ) IGF1زيادة االرتباط بيف
قد يقود الى االعتقاد اف ىرموف  النمو يحفز زيادة افراز 

الذي يحدث في العضالت  IGF1والتعبير الجيني  ليرموف
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بشكؿ مباشر وقد وجد مف خالؿ IGHوالذي ينعدـ فيو دور اؿ
( اف ىنالؾ تأثير في زيادة كؿ مف (11الدراسات ،

IGF1وGH عمى كؿ مف التسريع في النمو وزيادة كفاءة
التحويؿ الغذائي لمطيور حيث اف ارتفاع مستوى 

ريع يعمؿ عمى احداث زيادة ممحوظة في تس IGF1وIGHاؿ
النمو وزيادة كفاءة التحويؿ الغذائي مف خالؿ زيادة االرتباط 

في االعضاء المستيدفة وتحدث ىذه  IGF1بمستقبالت 
الزيادة بشكؿ ممحوظ في الدجاج المحـ الصغير مقارنة مع 
العمر عند التسويؽ مف خالؿ تأثيرىا عمى ىرمونات 

اليا الستيرويدية والثايرويد فأتحفز سيتوبالـز و نواة الخ
 .المستيدفة

 المواد وطرق العمل
في احد حقوؿ تربية الطيور الداجنة في  تجربةاجريت ىذه ال 

ولغاية  1/11/2016منطقة ابو غريب  لممدة مف 
فرخ مف ساللة فروج  450 إذ تـ استعماؿ 14/12/2016

، اليوسفية  المجيزة مف مفقس(Cobb500)التجاري  المحـ 
. وتمت غـ لكؿ فرخ  42وبعمر يـو واحد وبوزف ابتدائي 

 Closed) قاعة تربية ارضية مف النوع المغمؽ   في تربيتيا
system و مزوده بثالث  ساحبات كبيرة لتجديد اليواء )

ربيت باستمرار وبنظاـ تبريد بالرذاذ )التبريد الصحراوي( ، 
 5-3سمؾ األفراخ في االكناف عمى فرشة مف نشارة الخشب ب

سـ وأضيؼ السكر لماء الشرب خالؿ اليـو االوؿ عند 
لتر ماء شرب.  100كغـ /  5وصوؿ األفراخ وبمعدؿ 

ساعة باليـو مع إعطاء  23استعمؿ نظاـ االضاءة المستمرة 
ساعة ظالـ يوميًا لغرض تعويد األفراخ عمى الظالـ لمنع 
 اضطرابيا عند انقطاع التيار الكيربائي فجأة. واستعممت
الحاضنات الغازية لتدفئة القاعة، وقدـ لألفراخ العمؼ والماء 

وباستعماؿ المعالؼ والمناىؿ ىIAd-Libitum اً حر  تقديماً 
 38واستعممت أطباؽ العمؼ البالستيكية بقطر  والبالستيكي

األوؿ وبواقع طبؽ واحد لكؿ كف ثـ استبدلت  سـ في األسبوع
سـ وترفع لألعمى  45بقطر تدريجيًا بالمعالؼ الدائرية المعمقة 

تدريجيًا بتقدـ األفراخ بالعمر وبمستوى ظير الطير لتسييؿ 
لغاية اليـو السابع  تناوؿ العمؼ. وتـ أدارتيا بصورة جماعية

في كف واحد لممحافظة عمى درجة الحرارة وتسييؿ  مف العمر 
عممية إدارة األفراخ خالؿ األسبوع األوؿ تـ بعد ذلؾ ترقيـ 

اسطة ارقاـ معدنية في االجنحة وتـ استخالص االفراخ بو 

الحمض النووي مف الدـ المسحوب مف االفراخ باألسبوع 
االوؿ مف وريد الجناح لتحديد الطرز الوراثية لعامؿ النمو 

 3وزعت بعدىا الطيور عمى  IGF1الشبيو باألنسوليف 
 150معامالت اعتمادا عمى الطرز الوراثية المستخدمة  بواقع

فراخ في كؿ معاممة الى ثالثة األعاممة وقسمت فرخ لكؿ م
لممكرر ووزعت    2ـ7فرخ لكؿ مكرر( وبواقع 50مكررات ) 

االفراخ اعتمادا عمى الطراز الوراثي عمى االكناف في اليـو 
تجربة منذ بداية اليـو المف عمر األفراخ وابتدأت  السابع 

  نياية األسبوع السابع .ولغاية لثامف ا
 DNAخالص جمع الدم واست

تـ جمع البيانات عينات الدـ مف االفراخ في نياية االسبوع 
وتـ وضع الدـ في  3سـ 2االوؿ حيث استخدمت حقنة بقياس 
مثبتا عمييا الرقـ  EDTAانابيب حاوية عمى مانع التخثر 
( . أخذت عينات 2(و )1الذي تـ وضعو عمى جناح الطير)

في وحدة البصمة الوراثية/معيد   DNAالدـ فورا لتحميؿ 
اليندسة الوراثية والتقانات االحيائية في جامعة بغداد حيث 

-DNAاستخدمت عدة استخالص الحمض النووي )
Kit ا(لمصنعة مف قبؿ معيد اليندسة الوراثية الستخالص

DNA ( الستخالص الحمض النووي مف جينو-)حمورابي
 . الدـ

 قياسات الجسم
لجميع أفراخ التجربة، إذ وزنت األفراخ تـ وزف الجسـ الحي 

نياية كؿ أسبوع ابتداًء مف األسبوع الرابع وُحسِّب متوسط وزف 
الطير، وذلؾ بقسمة وزف جميع الطيور الموجودة في المكرر 
عمى عدد الطيور الموجودة في المكرر حسب مااشار الييا 

لغاية األسبوع الرابع  (، وتـ بعدىا استخراج متوسط الوزف1)
 (1حسب مااشار اليو  باحثوف اخروف) ثـ وزنت الطيور فرديا

معدل الوزن الحي )غم( = المجموع الكمي لموزن الحي  
لمطيور في نياية األسبوع)غم(/ عدد الطيور في نياية 

 األسبوع
 -الزيادة الوزنية )غم( = وزن الجسم الحي نياية األسبوع 

 .(1وزن الجسم الحي عند بداية األسبوع )
تـ حساب معدؿ  -استيالك العمف األسبوعي : قياس

( 8-5األسبوعي لممكرر الواحد ولألسابيع ) عمؼاستيالؾ ال
وذلؾ بوزف مقدار معيف مف العمؼ المقدـ لطيور كؿ مكرر 
خالؿ األسبوع ثـ يطرح منو وزف العمؼ المتبقي عند نياية 
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المستيمؾ  عمؼاألسبوع، وكذلؾ تـ حساب المتوسط اليومي لم
ر في المجاميع التي حدث ضمنيا ىالكات باستعماؿ لكؿ طي

 (:1)التي أوردىا  بعض الباحثيف المعادلة 
تـ قياس ىذه الصفة حسب كفاءة التحويل الغذائي . قياس  

 (1) الطريقة التي اوردىا
: حسبت نسبة   الكميةاألسبوعية و  نسبة اليالكات قياس 

الطريقة التي اشار الييا   اليالكات األسبوعية والكمية حسب
 ( 1باحثوف اخروف )

تـ حساب الدليؿ اإلنتاجي وفؽ  مقياس الدليل اإلنتاجي :
 (  1المعادلة التي أشار إلييا  في  )

  قياسات الذبائح
تـ حساب نسبة التصافي حسب الطريقة  نسبة التصافي :

 (1التي اشار الييا بعض الباحثيف)
 30اخذ  -وزن الذبيحة: إلى نسبة وزن األحشاء الداخمية

مف كؿ مكرر( بصورة حسب  10ر مف كؿ معاممة )و طي
 ( 1الطريقة التي ذكرىا باحثوف اخروف) 

بعد اف تـ  -:نسبة وزن قطعيات الذبيحة إلى وزن الذبيحة 
وزف الذبائح لحساب نسبة التصافي تـ تقطيع الذبيحة إلى عدة 

 ( 1قطعيات حسب ما أورده  بعض الباحثيف )
جمعت عينات الدـ في نياية مدة التجربة الدم   تافحوص

مف كؿ معاممة  ورطي 30أسابيع( حيث تـ جمع الدـ مف 8)
مف كؿ مكرر( وبصورة عشوائية . إذ تـ جمع الدـ مف  10)

حسب ما اشار اليو  باحثوف  vein Wingsالوريد العضدي 
( حيث استخدمت أنابيب حاوية عمى مانع تخثر  2اخروف)

Potassium EDTA  لمنع تخثر الدـ وتـ قياس الصفات
 ية :تاأل

تـ Hemoglobin Test( Hbفحص ىيموغموبين الدم )
مايكروليتر مف عينة الدـ الموجودة في األنابيب  20سحب 

الحاوية عمى مانػع التخثر باستعماؿ ماصة زجاجية شعرية 
 (. 5خاصة ليذا الغرض القياسي ) 

 Total Red Blood Cellsعدد خاليا الدم الحمر حساب
Count: ماصة خاصة لتقدير عدد خاليا الدـ  تاستعمم

الحمر تحتوي عمى حجرة صغيرة خفؼ الدـ باستعماؿ محموؿ 
Natt  وHerrik   حسب مااشار اليو

Alhassani(2000)(2 ) 

استعمؿ  -:Packed Cell Volume PCV)مكداس الدم
في ىذا الفحص أنابيب شعرية دقيقة مفتوحة الطرفيف 

رصوصة باستعماؿ مسطرة خاصة وحسب الطريقة التي الم
 (.5)أشار إلييا بعض الباحثيف 

 تمعأسابيع( جُ 7في نياية التجربة )مصل الدم   ات فحوص
عينات الدـ مباشرة عند ذبح الطيور باستعماؿ أنابيب 

مع جُ  حيث بدوف مانع تخثر  االختبار الزجاجية االعتيادية
مف كؿ مكرر(  10) مف كؿ معاممة ورطي 30الدـ مف 

ثـ تـ وضع األنابيب في جياز الطرد المركزي  اً عشوائي
دورة/دقيقة( ولمدة ربع ساعة وذلؾ لغرض فصؿ  3000)

مصؿ الدـ والذي جمد حااًل لحيف اجراء االختبارات عميو وقد 
 :الفحوص اآلتية  يتجر اُ 

 Total Proteinتركيز البروتين الكمي قياس
Concentration يز البروتيف الكمي في مصؿ قياس ترك تـ

تـ الحصوؿ   جاىزة (Kit)الدـ عف طريؽ استعماؿ عدة 
 (. 5عمييا مف معيد المصوؿ والمقاح ) 

 concentration Albuminاأللبومين  قياس تركيز
اعُتَمدت طريقة العمؿ  الموصى بيا مف قبؿ معيد المصوؿ 

 ((Biuret Methodوالمقاح المستندة الى طريقة بيوريت 
 concentrationالكموبيولين   قياس تركيز (.5)

Globulin ( تـ حساب تركيز 5ما أورده ) بحسب
 الكموبيوليف في بالزما دـ الطيور: 

  Cholesterolقياس تركيز الكولسترول 
concentration قياس تركيز الكولستروؿ مصؿ  تـ

 ( 5)   مؿ(100الدـ)ممغـ/
تركيز  يَس قِ Glucose concentration الكموكوز  تقدير

باستخداـ العدة الجاىزه التي تـ الكموكوز في بالزما الدـ 
 (5الحصوؿ عمييا مف معيد المصوؿ والمقاح )

تـ تحميؿ بيانات التجربة باستعماؿ  -:التحميل اإلحصائي 
( لتحديد تأثير المعامالت CRDالتصميـ العشوائي الكامؿ )

بيف  في الصفات المدروسة، وقد تـ مقارنة االختالفات
( متعدد 17، ) Duncanالمتوسطات باستعماؿ اختبار 

،  SASالحدود واستعماؿ البرنامج اإلحصائي الجاىز )
 ( وفؽ األنموذج الرياضي اآلتي :2001

-Yij=  + ti + eij   
Yij  قيمة المشاىدة = 
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 المتوسط العاـ لمصفة المدروسة = 
ti  المعاممة حيث اف = تأثيرI (=3،2،1) 
 = الطراز االوؿ 1
 =الطراز الثاني 2
 =الطراز الثالث.3

eij  الخطأ العشوائي الذي  يتوزع طبيعيًا بمتوسط = صفر =
وتبايف قدره 

2
e 

 SPSSحممت البيانات إحصائيًا باستخداـ البرنامج الجاىز 
( واختبرت معنوية الفروؽ بيف المعامالت باستخداـ 1998)

( متعدد الحدود تحت مستوى احتمالية 17) Duncanاختبار 
0.05  &0.01 . 

 النتائج والمناقشة
في  DNAلوحظ ظيور قطع اؿ  PCRبعد استخداـ جياز 

العينات بعد اجراء عممية الترحيؿ الكيربائي ليا باستخداـ 
عمود اليالـ حيث نالحظ مف خالؿ الصورة حجـ القطعة 

622BP  والتي يمكف االستدالؿ عمييا مف موقعNCBI 

 
والذي  DNAتبين حجم قطع المادة الوراثية  1صورة رقم 

 622bpيساوي 
لوحظ وجود ثالثة  PSTIومف خالؿ استخداـ انزيـ اليضـ 

انواع مف الطرز الوراثية اعتمادا عمى حجـ القطعة حيث 

الموجودة بيف  T-Cيعمؿ االنزيـ عمىى قطع االصرة مف نوع 
ومف خالؿ ذلؾ تـ تمييز ثالثة طرز في  DNAشقي شريط  

حجـ  TT  normalالتركيب الجيني  الطراز االوؿ مف نوع 
حجـ  CC  homo، النوع الثاني الطراز   BP 622القطع 

 TC  hetro،النوع الثالث  bp 280و  342bpالقطعة 
وىذا مثمما ذكره   280bpو  342bpو 622bpحجـ القطع 

 (.2الصورة ) ( وكما موضح في4( و)3( و)9)
 

 
 CCفي الطراز DNAتبين مناطق القطع لشريط  2صورة 

تأثير طرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في وزن الجسم 
(الذي يبيف تأثير عامؿ 1مف خالؿ الجدوؿ ) : االسبوعي

النمو الشبيو باألنسوليف في وزف الجسـ االسبوعي لوحظ 
االوؿ  حدوث زيادة معنوية في وزف الجسـ في االسبوع

في حيف p<0.05مقارنة بباقي الطرز االخرى عندTTلطراز
لـ يالحظ ىنالؾ اي فروؽ معنوية لتأثير الطرز الوراثية 

اعمى قيمة  p-valueالمختمفة في وزف الجسـ .و سجمت قيمة
مقارنة بباقي 0.6518ليا في االسبوع الرابع حيث بمغت

( 3( و)9المعامالت االخرى وقد عود الى ما ذكره )
 (حيث لو تأثير ايجابي عمى وزف الجسـ  .4)و

 يبين تاثير طرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في الوزن االسبوعي 1جدول  

 ( P≤0.05الحروف المتشابية دليل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المتسوطات لممعاممة عند )

 انطزاس انىراثي

P-Value TT TC CC 
 وسٌ انجسى االسبىعي

 )غى/اسبىع(

0.0195  69.77 ±0.72 a 66.49±0.98 b 66.52±2.31b 1 

0.1897 145.56 ±5.29 a 132.75 ±1.96 a 136.73 ±4.86 a 2 

0.5750 416.11  ±3.61 a 417.93±5.27 a 405.86 ±9.57 a 3 

0.6518 878.095±7.85 a 866.05±12.04 a 867.17±17.95 a 4 

0.2133 1431.08±11.32 a 1406.55±16.80 a 1381.74 ±21.34 a 5 

0.6917 1862.67±23.32 a 1846.24±24.08 a 1812.83 ±29.74 a 6 

0.0681 2522.12±25.36 a 2623.29 ±36.67 a 2531.30 ±74.89 a 7 
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الزيادة الطرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في  تاثير
( الذي يبيف تأثير الطرز 2مف خالؿ الجدوؿ ):  الوزنية

المختمفة لعامؿ النمو الشبيو باألنسوليف في مقدار الزيادة 
( لوحظ عدـ وجود cobb500الوزنية لقطيع دجاج الكوب )

ولكافة الطرز ولكافة اسابيع  p<0.05فروؽ معنوية عند
في  p-valueالتجربة وقد سجؿ اعمى ارتفاع لقيمة اؿ

 ( 9(و)4و)(3. )0.9601االسبوع السادس حيث بمغ 

 يبين تاثير طرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في الزيادة الوزنية االسبوعية  .2جدول  
 انطزاس انىراثي

 انشيبدة انىسَيت

 )غى/اسبىع(

TT TC CC P-Value 

5                                     111151 

7                                     111375 

1                                        117515 

4                                         114431 

1                                          111171 

1                                           114115 

2                                           111543 

 ( P≤0.05*الحروف المتشابية دليل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المتسوطات لممعاممة عند )
تاثير الطرز عامل النمو الشبيو بالالنسولين في خاليا 

في خالؿ الجدوؿ  (.fresh Bloodومكونات الدم الطازج )
الذي يبيف تأثير الطرز عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف  3

IGF1 في اعداد خاليا الدـ  الحمراء والبيضاء والييموغموبيف
لوحظ عدـ وجود   MHCH وMCH( و(MCV(واؿpcvو )

فروؽ معنوية لتأثير عامؿ النمو الشبيو باألنسوليف ولكؿ 
اسابيع التجربة في حيف سجمت اعمى قيمة ليا بمغت 

وىذا قد يعود الى تأثير عامؿ النمو الشبيو  0.9695

باألنسوليف في زيادة المناعة الخاصة بالطيور الداجنة 
كذلؾ يالحظ (و 4(و)3لألسابيع التجربة وقد يعود لما ذكره )

والذي يبيف تأثير الطرز المختمفة لعامؿ 4مف الجدوؿ رقـ 
النمو الشبيو باألنسوليف في كؿ مف عدد الخاليا المتغايرة 
وعدد الخاليا الممفية ونسبة الخاليا المتغايرة الى الممفية ،عدد 
الخاليا القاعدية ،عدد الخاليا الحامضية و عدد الخاليا 

لمخاليا p-valueجمت اعمى قيمة  االحادية في حيف  انو س
 .0.8920االحادية حيث بمغت 

 MHCHو  MCVو pcvالذي يبين تأثير الطرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في اعداد خاليا الدم الحمراء والبيضاء والييموغموبين و.  3جدول 

 ( P≤0.05*الحروف المتشابية دليل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات  لممعاممة عند )
تاثير طرز عامل النمو الشبيو باألنسولين في مكونات 

الذي يبيف تأثير الطرز المختمفة  5مف خالؿ الجدوؿ السيرم 
لعامؿ النمو الشبيو باألنسوليف في مكونات السيـر لفروج المحـ 

لـ يالحظ ىنالؾ وجود فروؽ معنوية في cobb500 نوع 
البروتيف الغموبيوليف،  الكموكوز  كؿ مف االلبوميف.تركيز 

،الكولستروؿ ،الدىوف الثقيمة ،الدىوف الخفيفة 
،GPT،GOT،نسبة االلبوميف الى  ،والفوسفيت القاعدي

 -pالكموبيوليف ولكؿ اسابيع الدراسة في حيف سجمت قيمة

value  اعمى ارتفاع في تركيز الكموكوز مقارنة بباقي
 عندTTض معنوية لتأثير الطراز المتغيرات  انخفا

P≤0.05لتأثير الطرازTT في وزف الجسـ الحي وزف الذبيحة
االخرى في حيف لـ يسجؿ ىناؾ فروؽ   مقارنة بباقي الطرز

معنوية في وزف مكونات الذبيحة في الطرز المختمفة ولوحظ 
ىنالؾ انخفاض معنوي في وزف الصدر والقمب والكبد 

مقارنة بباقي الطرز المختمفة TCثيوالقانصة عند الطراز الورا

 انطزاس  انىراثيت

P-Value TT TC CC يكىَبث خاليب انذو 

0.7352 2353.08  ±68.96 a 2387.50±64.96 a 7747111 2212±  a RBC 1012\L 

0.9695  26473.08±1372.62a 26003.75 ±1307.25a 71741111  ±7145124 a WBC 109\L 

0.7359 9.46 ±0.24a 9.50 ±0.23a 4151 ± a  1173  
Hb 

  g\dl  

0.5436 30.33   ±0.55a 30.35±0.58a 74171  1114 a PCV% 

0.8272 0.13   ±0.00a 0.12±0.00a 1111  ±1157 a 
MCV  

fl 

0.9268 0.04 ±0.00a 0.04±0.00a 0.04±0.00a 
MCH 

 pg 

 31.09±0.36a 31.23 ±0.35a 15117   1117 a MHCH g\dl 
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 (.4(و)3( و) 9وطوؿ القص )اعمى ارتفاع ليا في عرض الفخذ  P-value.سجمت قيمة 
في كل من عدد الخاليا المتغايرة وعدد الخاليا الممفية ونسبة  والذي يبين تأثير الطرز المختمفة لعامل النمو الشبيو باالنسولين 4الجدول 

 الخاليا المتغايرة الى الممفية ,عدد الحامضية والقاعدية

 ( P≤0.05الحروف المتشابية دليل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات  لممعاممة عند )
 cobb500تاثير الطرز عامل الشبيو باألنسولين في مكونات السيرم لساللة الكوب  5جدول 

 (P≤0.05متوسطات لممعاممة عند )ال*الحروف المتشابية دليل عمى عدم وجود فروق معنوية بين  
 بيبن تأثير الطرز المختمفة لعامل النمو الشبيو باالنسولين في مكونات الذبيحة6جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P≤0.05               *الحروف المتشابية دليل عمى فروق معنوية بين المتوسطات لممعاممة عند )

 انطزاس انىراثي

P-value CC TC TT انسًبث 

112541 15111±7141 a 17111±5143 a 11144±5111 a 
 انخاليب انًخغبيزة

X109\L 

111173 12111±7114 a 14142±5147 a 12144±5142 a 
 انخاليب انهًفبويت

X109\L 

111127 1114  ±   1112 a 1111±1114 a 1111±1114 a H/L Ratio 

114117 1131±1174 a 1142±1157 a 1143±1151 a 
 انخاليب انقبعذيت

X109\L 

111243 1171   ±1112a 7111±1177 a 7114±0.31a 
 انخاليب انحبيضيت

X109\L 

113471 4171±1124 a 4171±1111 a 4111±1115 a 
 انخاليب االحبديت

X109\L 

 انطزاس انىراثي

 CC TC TT P-Value انسًبث

  Mg/dl 1.94±0.07a 2.07±0.04a 2.06±0.03a 0.4649 االنبىييٍ

 Mg/dl 3.33±0.17a 3.85±0.21a 3.60±007a 0.1742 انبزوحيُبث

 Mg/dl 1.51±0.22a 1.77±0.21a 1.55±0.08a 0.4678 انكهىبيىنيٍ

 Mg/dl 252.65±7.52a 256.84±5.39a 256.33±5.01a 0.9523 انكهىكىس

 Mg/dl 120.33±9.026a 121.64±3.22a 118.96±3.07a 0.8847 انكىنسخزول

 Mg/dl 87.66±7.07a 88.16±2.98a 83.80±2.26a 0.5341 انذهىٌ انثقيهت

 Mg/dl 24.00±2.81a 17.95±.1.98a 19.05±1.19a 0.2693 انذهىٌ انخفيفت

 انكهيسزيذاث انثالثيت

Mg\dl 
72.16±10.32a 72.47±5.10a 74.24±3.21a 0.9457 

GPT Mg/dl 7.04±0.22a 7.29±0.12a 7.26±0.09a 0.6694 

GOT Mg/dl 161.93±14.69a 260.31±17.16a 222.14±9.04a 0.0035 

 انفىسفيج انقبعذي

Mg\dl 
4485.00±523.07a 3957.60±391.84a 4023.1±244.82a 0.7713 

%يعذل االنبىييٍ/انكهىبيىنيٍ  0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.7099 

 انطزاس انىراثيت

P-Value CC TC TT حتيىاصفبث انذبي  

0.0295 7214171± 67.34a 2837.50±79.62a  2624.58±50.41 b وسٌ انجسى انحي.غى 

0.0297 7541171        2205.36±65.22a  2025.97 ±42.98b  ت غىوسٌ انذبيح  

0.9491 21114       77.73±0.97 a 77.55±1.67 a َسبت انخصبفي% 

0.9523 37114       81.74±0.97 a 81.91 ±1.71 a انًأكىنت  انُسبت انًئىيت نالحشبء % 

ت غىوسٌ االحشبء انًأكىن ±2.82 115.44 115.00±8.66       551114 0.9607  

0.2175 57141       11.05±0.33 a 10.59±0.18 a ذ غىوسٌ انفخ  

0.3454 4117       9.41±0.23 a 9.13±0.15a غى وسٌ عصب انطببل  

0.7195 2141       7.76±0.16 a 7.98±0.36 a غى وسٌ انجُبح  

0.6318 1111       5.04±0.16 a 4.93 ±0.12 a ت غىوسٌ انزقب  

0.3825 51114       16.66±0.74 a 16.03±0.34 a غى وسٌ انظهز  

0.0134 41141       24.88±1.67 b 28.11 ±0.45 a غى وسٌ انصذر  

0.0435 1111       0.60±0.03 b 0.67±0.01 a غى وسٌ انقهب  

0.2419 7141       2.88 ±0.07 a 3.08 ±0.10 a ذ  غىوسٌ انكب  

0.0267 5121       1.60±0.07 b 1.88±0.07 a ت غىوسٌ انقبَص  

0.4495 17114       31.14±0.43 a 30.69±0.32 a ىى غوسٌ انجس  

0.1896 11141           35.85±0.56 a 35.05±0.30 a طىل انصذر 

0.0010 53141       19.14±0.34 a 17.75±0.20 b طىل عظى انقص 

0.0117 54141       18.42±0.44 a 17.41 ±0.17 b عزض انفخذ 
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تأثير طرز عامل النمو الشبيو باالنسولين في مكونات 
الذي يبيف تأثير الطرز  6مف خالؿ الجدوؿ  :الذبيحة

المختمفةلعامؿ النمو الشبيو باالنسوليف في مكونات الذبيحة 
 (((P≤0.05فروؽ معنوية  عند  دلوحظ وجو
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