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Abstract 
BACKGROUND: Chicken major histocompatibility complex region (MHC) is important in the productive traits, 

immune responses, resistance to infectious diseases and phylogenetic relationships. 

OBJECTIVES: This study was investigated for single nucleotide polymorphisms of MHC region related to the 

immune system in commercial broiler and layer chickens. 

METHODS: One hundred blood samples were taken from commercial broiler and layer chickens and genomic DNA 

was extracted by salting out method. The allelic polymorphisms were investigated in B-L, B-F and B-G loci using 

PCR-RFLP and MspI enzyme. 

RESULTS: For two commercial broiler and laying populations, in the 374 bp locus of B-L, only BB genotype was 

detected but in the 1048 bp locus of B-F, two genotypes of CG and GG were identified in broiler chickens. The C allele 

contained four bands of 515, 410, 75 and 47 bp, and the G allele with five bands of 410, 302, 213, 75 and 47 bp. In B-

G (401 bp) locus, three genotypes of MM, MN and NN and two alleles of M with one band (401 bp) and N with two 

bands (350 and 51 bp) were identified. In total populations, the Shannon information index was calculated to be 0.45 

and 0.73 in markers loci of B-F and B-G, and the fixation index values were -0.20 and 0.34, respectively. The highest 

observed heterozygosity index for B-F and B-G loci was 0.34 and 0.23, respectively. 

CONCLUSIONS: Considering the confirmation of the presence of polymorphism in two loci of the B-F (in 

commercial broiler population) and B-G (in commercial broiler and layer populations), these sites can be used as 

genetic marker in breeding programs to increase resistance to diseases. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Sequence of primers, the size of PCR products and restriction enzymes for fragments digestion. 

Table 2. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-L locus in studied commercial chicken populations. 

Table 3. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-F locus in studied commercial chicken populations. 

Table 4. Allelic and genotypic frequencies and observed and expected heterozygosity for B-G locus in studied commercial chicken populations. 
Figure 1. Observation of PCR products for B-L locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker. 

Figure 2. Observation of PCR products for B-F locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker. 

Figure 3. Observation of PCR products for B-G locus on 2 percent agarose gel with 100 bp molecular weight marker. 

Figure 4. Observed genotypic patterns from enzymatic digestion of PCR products for studied loci on 4 percent agarose gel with 50 bp molecular 

weight marker.
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 مرتبط به   یبافت  رشیعمده پذ  مجتمع هیناح ید ینوکلئوت تک یها یشکلچند  مطالعه

 گذارتخم  و یگوشت  یتجار ی هامرغ در یمن یا  ستمیس
 

 2زاده، محسن قلی2، سید حسن حافظیان2رحیمی میانجی  قدرت  ،1جنگ آقاجریجعفر پیش

 ران یمراغه، ا  ،یواحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم  ، ی کشاورز  دانشکده  ،یگروه علوم دام1
 ران یا  ،یسار  ،یسار   یعیو منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورز  الت،یو ش  یدانشکده علوم دام   ،یگروه علوم دام2

 
 1398ماه آذر 01 تاریخ انتشار آنالین:  1398ماه  مهر 10 :تاریخ پذیرش  1398 ماه مرداد 15تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 

های عفونی و روابط فیلوژنتیکی، دارای های ایمنی، مقاومت به بیماریها در صفات تولیدی، پاسخمرغ( MHCبافتی ) پذیرش عمده مجتمع  ناحیه :زمینۀ مطالعه

 اهمیت زیادی است.

 گذار انجام گرفت.های تجاری گوشتی و تخممرتبط به سیستم ایمنی در مرغ MHCهای تک نوکلئوتیدی ناحیه ژنی شکلیاین تحقیق به منظور بررسی چند :هدف

آللی در  های شکلی ی ژنومی به روش شستشوی نمکی استخراج شد. چندDNAگذار اخذ و های تجاری گوشتی و تخم نمونه خون از مرغ  صد ک تحقیق ی ن یدر ا  :کارروش

 بررسی شد.  Msp I و آنزیم  PCR-RFLPبا استفاده از تکنیک    B-Gو   B-L ،B-Fی ژنی ها گاه ی جا

و    CG، دو ژنوتیپ  B-Fجفت بازی    1048اما در جایگاه ژنی    BB  تنها ژنوتیپ ،  B-Lجفت بازی    374گذار برای جایگاه تکثیری  تخم برای دو جمعیت تجاری گوشتی و   :نتایج

GG   های تجاری گوشتی شناسایی شد. در این جایگاه ژنی آلل فقط در مرغ C   جفت بازی و آلل    47و    75،  410،  515شامل باندهایG    و    75،  213،  302،  410دارای باندهای

  51و  350باند دارای دو  Nجفت بازی و آلل  401باند  شامل یک  Mو دو آلل  NNو  MM ،MN، سه ژنوتیپ B-G جفت بازی  401جایگاه ژنی  جفت بازی بودند. در  47

و   - 0/ 20و شاخص تثبیت به ترتیب  0/ 73و  0/ 45به ترتیب  B-Gو  B-Fژنی ها، شاخص اطالعات شانون در دو جایگاه در کل جمعیت  جفت بازی مورد شناسایی قرار گرفت. 

 برآورد شد.   0/ 23و    0/ 34به ترتیب    B-Gو    B-Fهای ژنی  برای جایگاه   شده   مشاهده محاسبه شد. بیشترین مقدار شاخص هتروزیگوسیتی    0/ 34

های تجاری گوشتی و های مرغ)در جمعیت B-G)در جمعیت مرغ تجاری گوشتی( و  B-Fیگاه ژنی جاچندشکلی در دو  وجود دییتأبا توجه به  :نهایی گیرینتیجه

 استفاده کرد. هایماریب های اصالح نژادی جهت افزایش مقاومت به نشانگر ژنتیکی در برنامه عنوان بهها یگاهجاتوان از این یمگذار(، تخم

 PCR-RFLPبافتی، مرغ تجاری،  پذیرش عمده سیستم ایمنی، مجتمع ی،چندشکل :کلمات کلیدی

 

 برداری، توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.تحقیقات دامپزشکی: دسترسی آزاد؛ کپی ©رایت کپی

 رانیا  ،مراغه   ، ی اسالم   آزاد  دانشگاه  ، واحد مراغه  ،علوم دامی، دانشکده کشاورزی   گروه، جنگ آقاجری جعفر پیش  نویسنده مسئول: 

 parsa20012003@yahoo.com  : پست الکترونیکی   
 

مهمقد

دارد   زیادی  اقتصادی اهمیت   صرفه   دلیل   به   صنعت پرورش مرغ 

صنعت  روی  نامطلوب زیادی  اثرات  توانند می  مختلف  های و بیماری 

 باید  طیور  نژاد امروزه اصالح. باشند  داشته  کشور  پرورش مرغ یک

 ی اینباشد و نتیجه   ها در برابر بیماری   ژنتیکی   مقاومت   جهت افزایش 

 امروزه انتخاب (. 14،8) بود  خواهد  از داروها  استفاده اندک  عمل 

 باعث  کمتر  ضریب تبدیل  و  بیشتر  تولید  و  رشد  با  تجاری  های الین 

 دستگاه  در  کلی ضعف و فیزیولوژیک  اختالالت تنوع ژنتیکی، کاهش

 ایجاد  به منجر ژنتیکی تنوع کاهش (.13)  شده است ایمنی 

 شود می   جدید   های بیماری   در مقابل   ی کم مقابله   با توان   هایی جمعیت 

 رود می  شمار  به  جدی صنعت پرورش مرغ خطری  برای  امر  این و 

 مقاوم   های الین  ها تولید مرغ  نژاد   اصالح   های (. اخیراً در برنامه28،11) 

توجه   مورد  تولیدی  صفات  و  هاواکسن   به  دهی بهتر پاسخ   ها،بیماری   به 

ژنتیکی  مقاومت تشخیص  است و گرفته قرار  پژوهشگران  از بسیاری 

 اصالح  در  کاربردی  اصل  یک  پیشگیری،   و  کنترل  اهداف  با  هابیماری   به 

 (.33،29،16،3نژاد است ) 

ی ایمنی  ها سلول های اصلی در برقراری ارتباط بین  واسطه یکی از  

پذیرش    مجتمع عمده   جمله   از ی وراثتی  ها مولکول ی غشاء،  ها ن ی پروتئ و  
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کنترل   ی ها ژن مؤثرترین  و  ین تر مهم (. 17،10،4( است ) MHCبافتی ) 

(.  27دارند )  قرار این ناحیه ژنی  در  ها یماری ب  نسبت به  کننده مقاومت 

MHC   در  ( مجموعه  مرغB )  متراکم  بسیار  شکلی  به  باز کیلو   92طول   به 

برابر   20( و طول آن 18)  دارد  قرار  16 شماره میکروکروموزوم روی 

 کالس  سه  پستانداران بوده و شامل  MHCی ژنی از ناحیه  تر کوچک 

معروف    BGو   BF ،BLهای با نام  ترتیب  به  ( که IVو    I ،IIچهار )  و  دو  یک، 

عرضه  مسئول  و  داشته  باالیی  تنوع   IIو   Iکالس  ی ها مولکول  .است 

(.  18،4)  هستند   Tهای یت لنفوس  به  خارجی  و  داخلی  های ژن ی آنت 

با مقاومت یا حساسیت به برخی از   MHCی ژنی های ناحیه ژن 

های خود ایمن، ویروسی، باکتریایی و انگلی در ارتباط بوده و  بیماری 

همچنین بسیاری از خصوصیات دیگر غیر وابسته به سیستم ایمنی نیز،  

شوند.  کنترل می  MHCها، توسط ناحیه ژنی مثل میزان تولید در مرغ 

های مقاوم  ها، جهت انتخاب الین در مرغ  MHCی ژنی های ناحیه ژن 

های  ها و انتخاب ویژگی دهی بهتر به واکسن ها با پاسخ به بیماری 

مرغ، وزن بدن، میزان جوجه درآوری و  پرورشی مؤثر مثل تولید تخم 

 (.  6گیرند ) باروری مورد توجه قرار می 

ها در مرغ  MHCی ژنی های ناحیه به دلیل نقش کلیدی ژن 

ها در ارتباط های عفونی و تنوع آن های ایمنی، ارتباط با بیماری پاسخ 

های یاد شده انجام با تکامل، در دو دهه اخیر مطالعات زیادی روی ژن 

تاکنون   MHCی ژنی  (. جهت بررسی چندشکلی ناحیه 22شده است ) 

PCR-بعدی، ساترن بالتینگ،  2لکتروفورز های متعددی مثل ا روش 

RFLP ،SSCP-PCR ،RAPD ،AFLP ،PASA ،SNP ،STS  و

Microsatellite  اگر (. 35،23،12،9،7،5اند ) مورد استفاده قرار گرفته

ها انجام های متعدد روی مرغ در ایران مطالعات مولکولی با تکنیک چه  

ی اما تاکنون ناحیه مجتمع عمده (  34،28،25،21،20،6،1) شده است  

های بومی یا تجاری در حد انتظار مورد بررسی پذیرش بافتی در مرغ 

های ی وجود چندشکلیقرار نگرفته است، لذا به دلیل عدم مطالعه 

با تکنیک های تجاری موجود در ایران  مرغ   MHCناحیه ژنی  احتمالی  

RFLP-PCR ی آللی در ها ی چندشکلررسی ، تحقیق حاضر به ب

( در MHC)  پذیرش بافتی  مجتمع عمده ناحیه    IVو   I  ،IIهای  کالس 

گذار موجود در ایران پرداخته است. با های تجاری گوشتی و تخممرغ 

های مختلف در کنترل بیماری   MHCتوجه به نقش اساسی ناحیه ژنی  

ی یاد ی ژنهای ناحیه ها، شناسایی چندشکلی و صفات تولیدی مرغ 

تواند جهت ایجاد مقاومت به های مورد مطالعه می شده در جمعیت 

 به کار رود. مؤثر های بیماری و یا تهیه واکسن 

 کارروشمواد و  

 50خون )هر جمعیت به تعداد نمونه صد پژوهش یک  این  در 

شیور( )   گذار های تجاری گوشتی )راس( و تخممرغاز دو جمعیت   عدد( 

 1اندازه ی آذربایجان شرقی به پرورشی منظقهمزارع در  موجود 

 در  ی خون ها نمونه اخذ گردید.  بالی سیاهرگ از  خون لیتر میلی 

آزمایشگاه  به  یخ  مجاورت  در  خون  انعقاد ضد ماده حاوی  هایلوله 

 تا و منتقل  مراغه  واحد  اسالمی آزاد  دانشگاه بیوتکنولوژی  ژنتیک و

دمای  در  بعدی،  های آزمایش  و  ی ژنومی DNA استخراج  شروع  زمان 

ی ژنومی DNAاستخراج  .شدند  یدار نگه گراد سانتی درجه  -20

انجام گرفت.   (19) های خون با استفاده از روش شستشوی نمکی  نمونه 

های ژنومی استخراج شده به روش طیف سنجی و با DNA کمیت 

ی ژنومی با DNAاستفاده از اسپکتروفتومتر نانودراپ و کیفیت 

درصد تعیین شد. جهت تکثیر هر جایگاه   2وفورز روی ژل آگارز  الکتر 

 (. اختصاصی1ژنی از یک جفت آغازگر اختصاصی استفاده شد )جدول  

 BLAST (Basice Localسرویس    از   استفاده،   مورد   ی آغازگرها   بودن 

Alignment Search Tool)  سایت   در  NCBI   شد  بررسی. 

 – 200میکرولیتر شامل  20در حجم نهایی  PCRواکنش 

 Taq DNA میکرولیتر  4ی ژنومی، DNAنانوگرم  100

polymerase 2X Master mix red(Taq DNA polymerase ،بافر ،

dNTPs  ،Red dye    2وMgclشرکت  ( )ساخت  AMPLIQON)    6/0و 

شرکت  )ساخت برگشت و رفتمیکرولیتر از هر یک از آغازگرهای 

BiONEERاندازه  بهی امنطقه پیکومول برای تکثیر  10غلظت  ( با

، انجام گرفت. B-Lجایگاه ژنی  دوشماره از اگزون  جفت باز 374

ی درجه  95ای پلیمراز در دمای واسرشته سازی اولیه  واکنش زنجیره

چرخه شامل واسرشته سازی  35گراد به مدت پنج دقیقه و سانتی

ثانیه، دمای اتصال   60گراد به مدت  درجه سانتی  97ثانویه در دمای  

 72ثانیه، دمای تکثیر  60گراد به مدت درجه سانتی 56آغازگرها 

درجه  72ثانیه و دمای تکثیر نهایی  90گراد به مدت درجه سانتی

 گراد به مدت هشت دقیقه انجام گرفت.سانتی

 دوشماره جفت باز از اگزون  1048اندازه  بهی امنطقه تکثیر 

 PCRبا استفاده از واکنش  ،B-Fچهار جایگاه ژنی  شماره تا اگزون

ی DNAنانوگرم  100 – 200میکرولیتر شامل  20در حجم نهایی 

  Taq DNA polymerase 2X Master mix redمیکرولیتر    7ژنومی،  

(Taq DNA polymerase ،بافر ،dNTPs ،Red dye  2وMgcl )

یک از   میکرولیتر از هر 4/0( و AMPLIQON شرکت )ساخت

( با غلظت BiONEERشرکت  )ساخت برگشت و رفتآغازگرهای 

ای پیکومول انجام گرفت. برای این جایگاه ژنی واکنش زنجیره 10
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گراد به مدت سانتی  درجه  95پلیمراز با دمای واسرشته سازی اولیه  

 95چرخه شامل واسرشته سازی ثانویه در دمای  30پنج دقیقه و 

درجه   60ثانیه، دمای اتصال آغازگرها    60مدت  گراد به  درجه سانتی

به گراد سانتی درجه 72ثانیه، دمای تکثیر  45گراد به مدت سانتی

گراد به مدت سانتی درجه 72ثانیه و دمای تکثیر نهایی  45مدت 

 پنج دقیقه انجام شد.

جفت باز از اینترون  401اندازه  به ای منطقههمچنین تکثیر 

با استفاده از  B-Gاز جایگاه ژنی شماره دو  شماره یک و اگزون

 100 – 200میکرولیتر شامل  20در حجم نهایی  PCRواکنش 

 Taq DNA polymerase 2Xمیکرولیتر    7ی ژنومی،  DNAنانوگرم  

Master mix red (Taq DNA polymerase ،بافر ،dNTPs ،Red 

dye  2وMgclشرکت ( )ساخت AMPLIQON میکرولیتر از   4/0( و

 (BiONEER شرکت ساخت) برگشت و رفتیک از آغازگرهای هر 

پیکومول انجام گرفت. برای این جایگاه ژنی واکنش  10با غلظت 

-ی سانتیدرجه  95ای پلیمراز با دمای واسرشته سازی اولیه  زنجیره

چرخه شامل واسرشته سازی ثانویه  35راد به مدت پنج دقیقه و گ

ثانیه، دمای اتصال  30گراد به مدت سانتی درجه 95 در دمای

 72ثانیه، دمای تکثیر  30گراد به مدت سانتی درجه 50آغازگرها 

درجهی   72ثانیه و دمای تکثیر نهایی    30گراد به مدت  سانتی  درجه

گراد به مدت چهار دقیقه انجام شد. قطعات تکثیر شده برای سانتی

جفت بازی  100هر جایگاه ژنی در حضور نشانگر وزن مولکولی 

درصد  2 ( روی ژل آگارزThermo Scientificشرکت  )ساخت

بدون حضور  نظر موردالکتروفورز شدند و صحت تکثیر قطعات 

ید شد تائیراختصاصی و محصوالت ناخواسته غ باندهای 

 (.1،2،3)تصویرهای

-جهت تعیین چند  PCR-RFLPدر پژوهش حاضر از تکنیک  

و برای هضم آنزیمی محصوالت  نظر موردهای ژنی جایگاه کلیش

PCR برشی اختصاصی از آنزیم Msp I شرکت  )ساختThermo 

 .هضم قطعات ژنیهای برشی برای و آنزیم PCRی محصوالت ها، اندازهتوالی آغازگر. 1جدول 

 آنزیم برشی جایگاه ژنی )جفت باز(اندازه  آغازگر یژن جایگاه 

 (B-L) F: 5′-CAGCGTTCTTCTTCTGCGGT-3′ 

R: 5′-TCACCTTGGGCTCCACTGCG-3′ 
374 

Msp I 
Xu ( 2007و همکاران) 

(B-F) 
F: 5′-GCAGAGCTCCATACCCTGCG-3′ 

R: 5′-GGTGTGGTACGTGCCGTCGCC-3′ 
1048 

Msp I 
Lima-Rosa (2004) 

(B-G) 
F: 5′-TGTCTCTTCTTCACCTCCACC-3′ 
R: 5′-GCAGTTCTGTTCTCCCTTCAT-3′ 

401 
Msp I 

Xu ( 2005و همکاران) 

 

 .های تجاری مورد مطالعهمرغ هایدر جمعیت L-Bو مورد انتظار برای جایگاه ژنی  شده مشاهدهو هتروزیگوسیتی  های آللی، ژنوتیپیفراوانی. 2جدول 

 آلل و ژنوتیپ 
 مرغ تجاری

 هایتجمعکل 
 گوشتی گذارتخم

 فراوانی آللی
A 0 0 0 

B 1 1 1 

 )مورد انتظار( شده مشاهدهفراوانی ژنوتیپی 

AA - - - 

AB - - - 

BB - - - 

 - - - 1اسکور  کای

 (1) 0 (1) 0 (1) 0 شده مشاهدهفراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی( 

 (1) 0 (1) 0 (1) 0 مورد انتظار فراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی(

 0 0 0 شاخص اطالعات شانون

 - - - شاخص تثبیت

 

1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium. 
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Scientific ها در حجم نهایی (. این واکنش1( استفاده شد )جدول

میکرولیتر  PCR ،1میکرولیتر محصول  5میکرولیتر، شامل  5/15

میکرولیتر آب دو بار تقطیر   9  تینها  درمیکرولیتر آنزیم و    5/0بافر و  

های هضم آنزیمی برای سه جایگاه ژنی در دمای انجام گرفت. واکنش

ساعت انجام شد. بعد از هضم   16گراد و به مدت  ی سانتیدرجه  37

ی باندها و تعیین الگوهای ، برای مشاهدهPCRآنزیمی محصوالت 

جفت بازی   50درصد و نشانگر وزن مولکولی    4وتیپی از ژل آگارز  ژن

  ( استفاده شد.Thermo Scientificشرکت  )ساخت

 یجانت

 129، 150، فقط سه باند L-Bژنی قطعه بعد از هضم آنزیمی 

 ها نمونه در تمامی  (BB) یجه یک ژنوتیپنت  درجفت بازی و  95و 

بعد از هضم آنزیمی دو نوع ژنوتیپ  F-Bژنی قطعه شناسایی شد. در 

CG  وGG  ی مورد مطالعه شناسایی شد. آلل ها نمونه در C  شامل

دارای باندهای  Gجفت بازی و آلل  47و  75، 410، 515باندهای 

جفت بازی بودند. همچنین بعد از هضم  47و  75، 213  ، 302، 410

شناسایی شد  NNو  MM ،MNسه ژنوتیپ  G-Bژنی قطعه آنزیمی 

دارای دو باند  Nجفت بازی و آلل  401دارای یک باند  Mه آلل ک 

 .های تجاری مورد مطالعهمرغ هایدر جمعیت F-Bو مورد انتظار برای جایگاه ژنی  شده مشاهدهو هتروزیگوسیتی  های آللی، ژنوتیپیفراوانی. 3جدول 

 
 ژنوتیپآلل و 

 

 مرغ تجاری
 هایتجمعکل 

 گوشتی گذارتخم

 فراوانی آللی
C 0 34/0 17/0 

G 1 66/0 83/0 

 )مورد انتظار( شده مشاهدهفراوانی ژنوتیپی 

CC - 0 (11/0) 0 (02/0) 

CG - 68/0 (45/0) 34/0 (29/0) 

GG - 32/0 (44/0) 66/0 (69/0) 

 05/4 * 81/12 * - 1اسکور  کای

 (66/0) 34/0 (32/0) 68/0 (1) 0 شده مشاهدهفراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی( 

 (72/0) 28/0 (55/0) 45/0 (1) 0 مورد انتظار فراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی(

 45/0 64/0 0 شاخص اطالعات شانون

 -20/0 -51/0 - شاخص تثبیت
 

* Significant (P < 0.05). 1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium. 

 .های تجاری مورد مطالعهمرغ هایدر جمعیت G-Bو مورد انتظار برای جایگاه ژنی  شده مشاهدهو هتروزیگوسیتی  های آللی، ژنوتیپیفراوانی .4جدول 

 آلل و ژنوتیپ 
 مرغ تجاری

 هایتجمعکل 
 گوشتی گذارتخم

 فراوانی آللی
M 22/0 23/0 23/0 

N 78/0 77/0 77/0 

 )مورد انتظار( شده مشاهدهفراوانی ژنوتیپی 

MM 22/0 (04/0) 0 (05/0) 11/0 (04/0) 

MN 0 (35/0) 46/0 (36/0) 23/0 (35/0) 

NN 78/0 (61/0) 54/0 (59/0) 66/0 (61/0) 

 04/12 * 23/4 * 52 * 1اسکور  کای

 (77/0) 23/0 (54/0) 46/0 (1) 0 شده مشاهدهفراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی( 

 (65/0) 35/0 (65/0) 35/0 (65/0) 35/0 مورد انتظار فراوانی هتروزیگوسیتی )هموزیگوسیتی(

 73/0 53/0 52/0 شاخص اطالعات شانون

 34/0 -29/0 1 شاخص تثبیت
 

* Significant (P < 0.05). 1- Chi-square test for Hardy-Weinberg equilibrium. 
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های برای آنالیز ژنتیکی داده(.  4جفت بازی بودند )تصویر    51و    350

 افزار نرم ی مورد مطالعه از ها ت یجمع حاصل از هضم آنزیمی در 

POPGENE   های آللی و ژنوتیپی، جهت برآورد فراوانی 1/ 32ی  نسخه

 – و مورد انتظار، شاخص تعادل هاردی    شده  مشاهده هتروزیگوسیتی  

و دیگر پارامترهای   شانون واینبرگ، شاخص تثبیت، شاخص اطالعات  

 شد.  استفادهژنتیکی  

 بحث

های تجاری ی مرغصد نمونهدر تحقیق حاضر در مجموع یک

ژنی تعیین ژنوتیپ شدند.  یگاهجاگذار برای سه گوشتی و تخم

یاد شده فقط آلل  یتجمعشکل بوده و در دو یک L-Bجایگاه ژنی 

B  ( که با مطالعه صورت گرفته توسط  2شناسایی شد )جدول

Sivaraman  وKumar  هاآنمطابقت داشت.  2005در سال 

جفت باز( را در دو نوع  267)به طول  L-Bچندشکلی جایگاه ژنی 

، Hae IIIگوشتی با استفاده از سه نوع آنزیم برشی  یهامرغالین 

Msp I  وTaq I ،ه و الگوهای برشی حاصل در داد قراری بررس مورد

در ضمن نتایج تحقیق ما با  (.30شکل بودند )ها یکی نمونههمه

 Xuو  2005در سال و همکاران  Ohهای انجام شده توسط یبررس

در و همکاران  Ohنداد. مطابقت نشان   2007و همکاران در سال 

 427  یهابه طولی  اکره  یهامرغاین جایگاه ژنی را در    2005سال  

برای  وبرش داده  Hea IIIجفت باز تکثیر و با آنزیم برشی  651و 

 .(24شناسایی کرده بودند )مطالعه سه نوع ژنوتیپ    هر منطقه مورد

Xu  ی چینی روی هامرغنیز در  2007و همکاران در سال

 PCR-SSCPچندشکلی این جایگاه ژنی با استفاده از تکنیک 

آلل مختلف را در بین   31ای را انجام داده بودند و در نتیجه مطالعه

(. تفاوت در 32ی چینی مشخص کرده بودند )هامرغهای جمعیت

های لیل استفاده از آنزیمتواند به دنتایج مشاهده شده احتماالً می

های تجاری و تفاوت در ی مرغهابرشی متفاوت، تفاوت در نوع سویه

 تکنیک مورد استفاده باشد.

     

 

 

 

     

درصد   2روی ژل آگارز    L-Bژنی    برای جایگاه  PCRمحصوالت    مشاهده.  1تصویر  

 .جفت باز 100با نشانگر وزن مولکولی 

 

 2روی ژل آگارز  F-Bبرای جایگاه ژنی  PCRمحصوالت  مشاهده. 2تصویر 

 .جفت باز 100درصد با نشانگر وزن مولکولی 

 

 2روی ژل آگارز  B-Gژنی  برای جایگاه PCRمحصوالت  مشاهده. 3تصویر 

 .جفت باز 100درصد با نشانگر وزن مولکولی 

 

ی میآنزحاصل از هضمی  شده مشاهدهالگوهای ژنوتیپی  .4 ریتصو

روی ژل آگارز   مطالعه  موردهای ژنی  برای هر یک از جایگاه  PCRمحصوالت  

 .جفت باز 50درصد با نشانگر وزن مولکولی  4
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به ترتیب در  Gو  Cی هاآللفراوانی  F-Bدر جایگاه ژنی 

های اما در جمعیت مرغ 66/0و  34/0جمعیت تجاری گوشتی 

ها نمونه مشاهده شد و در نتیجه همه Gار فقط آلل گذتجاری تخم

های تجاری گوشتی مرغ یت جمعشکل بود. در برای این جایگاه یک

در این  شده مشاهدهفراوانی هتروزیگوسیتی و هموزیگوسیتی 

 محاسبه  2χمحاسبه شد.  32/0و  68/0یب برابر به ترتجایگاه ژنی 

دار بود تجاری گوشتی معنی شده در این جایگاه ژنی برای جمعیت

(05/0 >Pفلذا این جمعیت )  واینبرگ قرار  -در تعادل هاردی

Lima-توسط  شده انجام(. این نتایج با تحقیق 3نداشت )جدول 

Rosa  ها با تکنیک مطابقت داشت. آن 2004و همکاران در سال

  1048برای تعیین تغییرات توالی    متفاوت روی مرغ برزیلی تخم آبی

توالی را شناسایی  23جفت بازی جایگاه ژنی یاد شده انجام داده و 

عنوان توالی جدید گزارش شده بود ها به به طوری که ده تا از توالی

(. نتایج مرتبط به وفور آللی و ژنوتیپی در تحقیق ما با نتایج 15)

که روی  2009سال  در Barjestehو  Nikbakht Brujeniمطالعه 

جمعیت مرغ مادر و هیبریدهای تجاری گوشتی آرین انجام گرفته 

ها تنوع ژنتیکی جایگاه ژنی یاد شده را بود، مطابقت نداشت. آن

نمونه   25شامل    DNAنمونه    65در    SSCP-PCRاستفاده از تکنیک  

ی تجاری گوشتی آرین هامرغنمونه از    40متعلق به جمعیت مادر و  

ه و در هر دو جمعیت هفت الگوی مختلف داد قراری ررسب موردرا 

مشخص کرده که دو الگو در دو جمعیت مشابه و پنج الگوی دیگر 

های (. تکنیک22الگوی جدید شناسایی شده بودند ) عنوان به

در این  استفاده موردهای متفاوت متفاوت و همچنین سویه

 تواند دلیل تفاوت در نتایج به دست آمده باشد.تحقیقات، احتماالً می

 Nو  Mی هاآللبیشترین مقدار فراوانی  G-Bدر جایگاه ژنی 

گذار ( و تخم23/0ی تجاری گوشتی )هامرغ به ترتیب مربوط به 

به  Nو  Mی هاآلل، میانگین فراوانی هاتیجمع( بود. در کل 78/0)

ی هاپیژنوتی هایفراوانو همچنین میانگین  77/0 و 23/0 بیترت

 66/0و  23/0، 11/0یب به ترت NNو  MM ،MNمشاهده شده 

های شده در این جایگاه ژنی برای جمعیتمحاسبه  2χبرآورد شد. 

های ( و جمعیتP  <  05/0دار بود )گذار معنیتجاری گوشتی و تخم

(. این 4واینبرگ قرار نداشتند )جدول    -در تعادل هاردی   شده  ذکر

مطابقت داشته     2005و همکاران در سال    Xuنتایج با نتایج تحقیق  

مطابقتی  2006و همکاران در سال   Fu -Riاما با نتایج تحقیق 

با استفاده از دو نوع آنزیم  2005و همکاران در سال  Xuنداشت. 

جفت باز را در هشت نژاد  401طول برشی جایگاه ژنی یاد شده به 

ی بومی و هیبرید گوشتی برش داده بودند. با هامرغ مختلف از 

با  بیترته ب ABو  AAدو ژنوتیپ  Msp Iاستفاده از آنزیم 

 بیبه ترت  Bو   Aی  هاآللو فراوانی    3724/0و    6276/0ی هایفراوان

وع سه ن Tas Iمحاسبه و با استفاده از آنزیم  1862/0و  8138/0

، 0962/0ی هایفراوانبا  بیبه ترت BBو  AA ،ABژنوتیپ مختلف 

 بیبه ترت Bو  Aی هاآللمشاهده و فراوانی  4391/0و  4647/0

و همکاران   Fu -Ri(. 31برآورد کرده بودند ) 6715/0و  3285/0

ای جهت بررسی چندشکلی متفاوت مطالعه  با تکنیک  2006در سال  

در هشت نژاد مختلف از  G-B ژنیمنطقه دو شماره ژنتیکی اگزون 

آلل جدید را مورد  31ی چینی انجام داده بودند و در نتیجه هامرغ

در فراوانی ژنی و ژنوتیپی  (. تفاوت26شناسایی قرار داده بودند )

ت متفاو منشأ و همچنین  تواند به دلیل تکنیک مورد استفادهمی

 از  یا سطوح مختلف انتخاب باشد. انحراف هاتیجمعجغرافیایی این  

 در آللی هایفراوانی تغییردهنده  نشان واینبرگ، -تعادل هاردی 

جمله از    عوامل  از  تعدادی  به  توانمی  تغییر را  این.  جمعیت است  یک

دهد، می با تعداد افراد کم رخ هاییجمعیت در که ژنتیکی رانش

 داد.نسبت 

ها، از این تحقیق، در کل جمعیت آمده دست بهدر نتایج 

به ترتیب  G-Bو  F-Bژنی شاخص اطالعات شانون در دو جایگاه 

محاسبه  34/0و  -20/0و شاخص تثبیت به ترتیب  73/0و  45/0

برای  شده مشاهدهشد. بیشترین مقدار شاخص هتروزیگوسیتی 

برآورد  23/0و  34/0رابر با به ترتیب ب G-Bو  F-Bهای ژنی جایگاه

 مطالعه موردی تجاری هامرغ شد. برآورد شاخص تثبیت منفی در

تواند به دلیل شدت انتخاب باال و عدم تالقی تصادفی در این می

 متغیر  1تا    -1ی  تثبیت همیشه در محدوده  باشد. شاخص  هات یجمع

است و منفی بودن آن نشانی از کاهش هتروزیگوسیتی و افزایش 

انحراف از تعادل  ی و همچنینخونهمموزیگوسیتی یا افزایش ه

 شانون اطالعات ها باشد. شاخصواینبرگ در جمعیت -هاردی 

های ها است. در کل جمعیتتنوع ژنتیکی در جمعیت برآوردی از

دارای   G-Bدر این تحقیق، جایگاه ژنی    مطالعه  موردهای تجاری  مرغ

 (.4،3 ( بود )جداول73/0تنوع ژنتیکی نسبتاً باالیی )

های یگاهجاهای مشاهده شده در یچندشکلتوان از اصوالً می

های ژنی مرتبط به سیستم ایمنی برای مطالعات پاسخ ایمنی ژنوتیپ

ی تجاری هامرغمشاهده شده جهت بهبود پاسخ عملکرد ایمنی در 

چندشکلی   وجوداین تحقیق مبنی بر    بهره برد. با توجه به مشاهدات

 G-Bهای تجاری گوشتی( و )جمعیت مرغ F-Bیگاه ژنی جادر دو 

توان از این یمگذار(، های تجاری گوشتی و تخمهای مرغ)جمعیت

های اصالح نژادی جهت  نشانگر در استراتژی عنوان بهها یگاهجا

  استفاده کرد. هایماریبافزایش مقاومت به 
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 سپاسگزاری

این پژوهش با همکاری و مساعدت دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

مراغه انجام گرفت. لذا مراتب تشکر و سپاسگزاری را از معاون محترم 

این  هایها و کارگاهو مدیر محترم آزمایشگاه آوریپژوهش و فن

 داریم.می واحد دانشگاهی اعالم

 تعارض منافع

 .نشده استن تعارض در منافع گزارش بین نویسندگا
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