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رضوي  ر جمعیت مرغان بومی استان خراساند PEPCK-Cژن تفاوت با هدف تعیین  این پژوهش
. هاي اغلب موجودات است سلول ده آنزیمی با همین نام درونکنن انجام گرفت. این ژن کد

دو نوع متفاوت از این ژن  این آنزیم نقش کلیدي در چرخه نوسازي گلوکز (گلوکونئوژنز) دارد.
) وجود دارد. در PEPCK-M) و نوع میتوکندریایی (PEPCK-Cهاي نوع سیتوزولی ( به شکل

رضوي خراسان  هطققطعه نژاد مرغ بومی من 100طور تصادفی از  هاي خون به این پژوهش نمونه
روش نمکی بهینه یافته استخراج و سپس با استفاده از یک جفت  به دي.ان.اي آوري شد. جمع

تا اگزون شماره  پیشبرتولید شد. این قطعه از باز  جفت 1000 اي با طول آغازگر اختصاصی، قطعه
 PCR-RFLPهاي مختلف، روش  یپمنظور تعیین ژنوتدهد. به  را پوشش می PEPCK-Cژن  سه

این ژن با صفات  تفاوتکار گرفته شد. براي بررسی ارتباط  هب BstE Πبرشی  استفاده از آنزیم با
 BB وAA ،ABالگوي ژنوتیپی  استفاده شد. سه SASافزار  ، نرمGLM عملکردي از روش

اثر  PEPCK-Cژن  تفاوتدر این جمعیت مشاهده شد.  19/0و 35/0، 46/0ترتیب با فراوانی  به
) و میانگین وزن >0001/0Pهفتگی ( 12)، وزن در >01/0Pي بر صفات وزن تولد (دار معنی
این ژن روي دیگر صفات مورد  تفاوت) داشت. اثر >002/0Pهفتگی ( 32تا  28مرغ بین  تخم

باالترین وزن تولد،  BB، پرندگان با ژنوتیپ دار نبود. براساس نتایج این پژوهش پژوهش معنی
انتخاب براساس  ا داشتند. براساس نتایج این پژوهشمرغ ر گین وزن تخمهفتگی و میان 12ن در وز

 مرغانمرغ در  د ژنتیکی صفات وزن بدن و وزن تخمتواند در بهبومی PEPCK-Cژن  تفاوت
 ثر باشد.بومی خراسان رضوي مو

 هاي کلیدي واژه
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 و همکاران فرشته قدمگاهی         ...و  PCR-RFLPروش  به PEPCK-Cژن  تفاوتتعیین 

 
  مقدمه

یـت تولیـدي و   مهمترین عواملی که پیشـرفت در هـر فعال  
هـاي علمـی بـا     کند، تلفیق دانسـته اقتصادي را تضمین می

ویـژه در برخـی از    امکانات عملـی اسـت و ایـن امـر بـه     
ري ضـروري و  هاي دامپرو هاي تولیدي مانند فعالیت رشته

 ی در. یکی از اهداف ژنتیـک مولکـول  اجتناب ناپذیر است
هـاي موجـود در    تفـاوت نـژاد دام، بررسـی    زمینه اصـالح 

 .فات تولیدي مهم و اقتصادي استهاي مرتبط با ص ژن
ملی و ذخایر استراتژیک هـر   عنوان سرمایه مرغان بومی به

ها از اهمیـت   شوند و حفظ و تکثیر آنکشور محسوب می
. (Kimanimanesh et al. 2003)زیادي برخـوردار اسـت   

اقتصـادي کشـورهاي    ه جمعیـت، رشـد  سـابق  افزایش بـی 
زنـدگی مـردم، افـزایش میـانگین      جهان، باال رفتن سـطح 

عمــر و تســریع در الگوپــذیري کشــورهاي درحــال  طــول
زایش تقاضـا بـراي   توسعه از کشورهاي پیشرفته باعث افـ 

اند. این افزایش تقاضـا رانـدمان    دامی شده پروتئین با منشا
 ,Maaz( است دادهکمی و کیفی تولیدات دامی را افزایش 

2000, Rasulian, 2001 .(دلیل عدم نیـاز   ههاي بومی ب مرغ
ها و شـرایط سـخت    ، مقاومت به برخی بیماريبه فناوري

آب و هــوایی و افــزایش درآمــد خانوارهــاي روســتایی و 
غذایی، تولید اده مطلوب و بهینه از مازاد موادهمچنین استف

یادي دارنـد  محصوالت ارگانیک و ایجاد اشتغال اهمیت ز
)2002 Kianimanesh et al.  هـاي  ). با بهبـود خصوصـیت 
ثر در وتوان گـامی مـ   مرغان بومی در دراز مدت می نتیکژ

جهت خودکفایی و در نتیجـه قطـع وابسـتگی از واردات    
وضعیت  . بنابراین ارتقا)Shamsaee, 1986طیور برداشت (

تر شدن پرورش در روستاها  ها جهت اقتصادي تولیدي آن
 .ناپذیر است مهم و اجتناببسیار ري ام

ــفوانولژن  ــروات فســــ ــی پیــــ ــاز کربوکســــ  کینــــ
)Phosphoenolpyruvat Carboxykinase) (PEPCK( کد 

ــام اســت و در ژنــوم بیشــتر کننــده آنزیمــ ــا همــین ن  ی ب
 زنـده دو نـوع متفـاوت از ایـن ژن وجـود دارد      موجودات

)David et al. 1990 .(  نوع اول این ژن سـیتوزولی اسـت 
)PEPCK-C ) Cytosolic Phosphoenolpyruvat 

Carboxykinase((  و  بـاز اسـت  کیلو هشـت که اندازه آن
 Mitochondrial( نــــــــوع دوم آن میتوکنــــــــدریایی

Phosphoenilpyruvat Carboxykinase ( اســـــــت 
)PEPCK-M ( باز اسـت کیلو 3/4) که اندازه آنYaacov 

et al. 1984( ـ  کینـاز  پیـروات کربوکسـی   . فسـفوانول زیم آن
. نوسازي گلـوکز (گلوکونئـوژنز) اسـت    کلیدي در چرخه

ــول   ــتفاده از یـــک مولکـ ــا اسـ ــزیم بـ ــن آنـ و  GTPایـ
ــیوندکربوک ــه    اگزا سیالسـ ــاده را بـ ــن مـ ــتات ایـ لواسـ

آنزیم همچنین باعـث   کند. اینپیروات تبدیل می فسفوانول
ک نظیـر گلیکـوالت و   کربوکسیلی فسفوریالسیون اسیدهاي

. واکـنش  (David et al. 1990)شـود  تیوگلیکـوالت مـی  
ها انجام و باعث تبـدیل مـواد    گلوکونئوژنز در کبد و کلیه

. شـود آمینه به گلوکز می از اسیدهايقندي مانند برخی غیر
نهایـت باعـث تولیـد    گلوکز وارد چرخه کربس شده و در

ژن کدکننـده ایـن    ).Malone et al. 2007شود (انرژي می
للـی و  آي شناسائی تنوع عنوان یک ژن کاندیدا برا هآنزیم ب

ارتباط آن با صفات اقتصـادي مـرتبط بـا پـرورش طیـور      
ایـن ژن   پیشـبر ناحیـه   طور عمـده  بهاست و  شناخته شده

 CCAAT. وجود توالی رودکار می هجهت تعیین ژنوتیپ ب
ــبردر  ــال پــروتئین    پیش هــاي  ژن باعــث افــزایش اتص

همچنـین عامـل    CCAATد. تـوالی  شـو برداري می نسخه
اي، رشدي  تغذیه هاي چندگانه پروتئین در وضعیت اتصال

تیروئیـد و   ماننـد هـایی   . هورمـون و تنظیم هورمونی است
 II پلیمـراز  آر.ان.اگلوکوکورتیکوئید باعث افزایش اتصال 

 CCAATژن و افزایش اتصال پروتئین به تـوالی   پیشبربه 
کننـد  بـرداري ژن مربوطـه را تنظـیم مـی    خهشوند و نسمی

)Jurado et al. 2002.( 
 روي )، کــه2002( همکــاران و پارســانژاد بررســی در

 کـه  شد مشخص گرفت، صورت لگهورن نژاد هاي جوجه
 از وسیعی طیف بر تواندمی PEPCK-Cژن  در چندشکلی

 بـروز  در ژن همچنـین  باشـد. ایـن   داشـته  اثـر  هـا  صـفت 
سـوخت و سـاز    به شدت به که طیور توموري هاي بیماري
هاي  ناحیه روي ها آن .ثر هستندمؤ یزن است وابسته گلوکز

 جمعیـت هشـت   از ایـن ژن، در  بـاز  جفت 3792 طول  به
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جهـش تـک    RFLP ،19روش  بـا  سفید لگهورن مختلف

ــانژاد و     ــین پارس ــد. همچن ــایی کردن ــدي شناس نوکلئوتی
 شــش، RFLP)، بــا اســتفاده از تکنیــک 2003همکــاران (
ــپ  ــن  AA و CC ،BC ،BB ،AC ،ABژنوتیـ ــراي ایـ بـ
ــدود ــت 3792ه (محـ ــاز جفـ ــد.  )بـ ــین کردنـ از ژن تعیـ

 PEPCK-C)، بـراي ژن  2010( بگلی و همکـاران  قلی امام
 مشاهده نکردند. تفاوتدر مرغان بومی یزد 

 C-PEPCK ژن تفـاوت )، 1389بیدي و همکاران ( عمرانی
را در مرغان بومی سیستان در دو توده خزك و دشـتیاري  

 بررسی کردند. PCR-RFLPبا روش 
هـاي ایـن ژن    وجود ارتباط ژنوتیپ ،تحلیل نتایج و تجزیه

. از هـاي مربوطـه را نشـان داد    هت عملکردي در گلصفا اب
نژادهاي محلی پایـه و اسـاس   جایی که ترکیب ژنتیکی  آن

اسـتفاده از تنـوع    دهنـد، نژاد طیـور را تشـکیل مـی    اصالح
توانـد زمینـه را بـراي    مرغان بـومی مـی   موجود در ژنتیک
مرغ در عـین   با عملکرد رشد و تولید تخمدگانی پرنتولید 

 ,Hoffman( بـا شـرایط روسـتایی فـراهم کنـد      سازگاري

ــژوهش   ).2005 ــن پ ــدف از ای ــی  ،ه ــاوتبررس ژن  تف
PEPCK-C  جمعیـت   در عملکرديو ارتباط آن با صفات

 .است خراسان رضويمرغان بومی 
 

  ها روش و مواد

در  ضويخراسان رنژاد مرغ بومی  مرکز پشتیبانی و اصالح
قوچان) واقع شده است. -جاده مشهد پنجکیلومتر مشهد (

آغـاز   1384ایـن مرکـز از سـال     نژادي در لیات اصالحعم
 هـاي  به صـفت  هاي بعدي، رکوردهاي مربوط شد. در نسل

هفتگی، سن و وزن  12و  هشتروزگی، کوزن بدن در ی
هفتـه اول   12یـدي در  مـرغ تول  بلوغ جنسی و تعداد تخـم 

نژاد مرغ  گیري شد. مشابه با سایر مراکز اصالح هتولید انداز
در هـر نسـل در دو مرحلـه     برتـر  رنـدگان بومی، انتخاب پ

د. در مرحلـه اول، پرنـدگان براسـاس وزن    شـو انجام مـی 
 هفتگی، 20 سن شوند. درهفتگی انتخاب می 12و هشت 

 هـا  آن تخم تولید و شدهمنتقل انفرادي هاي قفس به ها ماده
 انتخـاب،  دوم مرحلـه  در. شـود مـی  ثبت ههفت 12 مدت به

 و تولیدي مرغ تخم تعداد جنسی، بلوغ سن براساس ها مرغ
ــانگین ــرغ تخــم وزن می ــه در م ــاي هفت  و 32 و 30 ،28 ه
. دشونمی انتخاب خواهرانشان عملکرد براساس ها خروس
 در و درصـد  5 حـدود  نرهـا  در شدهاعمال انتخاب شدت

 تعداد یتنهادر که يطوره ، باست درصد 40حدود  ها ماده
 آمیزشی برنامه و شوندمی انتخاب خروس 80 و مرغ 800

 .دشومی اجرا مرغ 10 ازاي به خروس هر صورت به
کشـی در روز اول و   دار بـا وزن  هاي تولیدي شجره جوجه

هاي الزم بـه سـالن پـرورش منتقـل و      انجام واکسیناسیون
ه و کشـی شـد   هفتگـی وزن  12و  هشـت سپس در سـنین  

گرفـت. بـا شـروع    اسازي مرغ و خـروس انجـام مـی   جد
جنسـی اقـدام و    بلـوغ به ثبت سن  تگذاري گله، نسب تخم

وزن و تعــداد  درصــد تولیــد ثبــت 5بعــد از رســیدن بــه 
اول تولیـد آغـاز و همچنـین وزن     هفتـه  12طی  مرغ تخم
صورت روزانـه   هفتگی به 32 و 30، 28رغ در سنین م تخم

بـه   هـاي مربـوط   از دادهحاضـر،   شود. در پژوهشثبت می
ــدن در   ــد، وزن ب ــام تول ــدن در هنگ ــتوزن ب  12 و هش

بلــوغ جنســی، تعــداد بلــوغ جنســی، وزن  هفتگــی، ســن
اول تولیـد و میـانگین وزن    هفتـه  12مرغ تولیدي در  تخم
) مرکـز  1391تم (هفـ  هفتگی، نسـل  32تا  28مرغ بین  تخم

مـورد   خراسـان رضـوي  نژاد مرغ بومی  پشتیبانی و اصالح
سـی از   سـی  یـک میزان  گیري به فاده قرار گرفت. خوناست

صـادفی  طـور ت  مرغ بومی این مرکـز کـه بـه    100بال رگ 
 EDTAهاي حاوي  ها به لوله نمونه انتخاب شدند، انجام و

 ادي.ان.ذخیره شد. گراد  درجه سانتی 20دماي منتقل و در 
 .ش نمکی بهینه یافته استخراج شدرو به

اسـتخراجی   يادي.ان.ِتروفـورز  الک ز بـراي آگار غلظت ژل
 استخراجی بدون شکسـتگی  يدي.ان.ادرصد بوده و یک 

 .ااسـتخراج، دي.ان  و آلودگی مشاهده شد. پس از مرحلـه 
ــت   ــک جفـ ــتفاده از یـ ــا اسـ ــوالی  بـ ــا تـ ــازگر بـ  آغـ

´3GCTGGGACTGAATGGAAGAGGAG´5F:  
´3CTGTTGAGTCGGATGGGTGTCAG´5R:  
)Parsanejat et al. 2002از باز  جفت 1000 عه) و طول قط

 برنامهتکثیر شد.  PEPCK-Cژن  3 هتا اگزون شمار پیشبر
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نظـر در ژن   تفاده شده براي تکثیر نواحی موردحرارتی اس

PEPCK-Cدرجـه  95سازي اولیـه  ، شامل دماي واسرشته 
سـازي ثانویـه   سرشـته دماي وا دقیقه، 5مدت  گراد به سانتی

 61مـاي اتصـال   ثانیـه، د  60مدت  گراد به سانتی درجه 94
 درجـه  72ثانیه، دماي تکثیـر   80مدت  گراد به سانتی درجه
 درجه 72نهایی  ثانیه و دماي تکثیر 90مدت  گراد به سانتی
 .دقیقه است هشتمدت  گراد به سانتی
درصـد   2/1آگـارز   قطعه تکثیر شده با استفاده از ژل هانداز

بـر   شده در این پژوهش مبتنیتکنیک استفاده مشخص شد.
PCR-RFLP  شی مورد استفاده بـراي هضـم   بود. آنزیم بر

ساخت  ،BstE Π (EcoRΙ) ، آنزیمپی.سی.آر هايمحصول
نـوژن پـارس (مشـهد) بـا جایگـاه برشـی        شرکت پدیـده 

5´GGTNACC3´ تکـل هضـم آنزیمـی شـامل     بود. پرو
کرولیتر) براي هرنمونـه  می 2/0واحد آنزیم ( استفاده از دو

 x10 ،16بـافر   میکرولیتـر  دو، پی.سـی.آر  هاياز محصول
 هـاي از محصـول میکرولیتـر  سـه  آب مقطـر و  میکرولیتر 
حصـوالت) بـراي هـر    علت غلظت بـاالي م  (به پی.سی.آر

هاي  نظر گرفته شد. سپس تمامی نمونهواکنش آنزیمی در 
درجــه  37ســاعت در دمــاي  12مــدت  حــاوي آنــزیم بــه

یمی انکوبه شدند و پس از اتمام زمان هضم آنزگراد  سانتی
درصد استفاده  5/1آگارز  براي بررسی قطعات برشی از ژل

ـ   ی و ژنـوتیپی از روي تعـداد   شد. براي تعیین فراوانـی ژن
مورد بررسی فایـل   دست آمده در جمعیت ههاي ب ژنوتیپ

 Pop geneافزار هاي مشاهده شده در نرم اطالعات ژنوتیپ

1.31  (Yeh et al. 1997) ــده ــس از فراخوان شــده و پ
بودن موجود، افزار شامل دیپلوئید  اولیه در این نرم تعاریف

 شـده مشاهده هاي ژنوتیپ تعدادها،  تعداد جایگاه، جمعیت
 انجـام  فزارا نرم این در فوق هاي همحاسب ها، آن گذاري نام و

 جایگـاه  در واینبـرگ  هـاردي  تعادل برقراريپژوهش  .شد
 Popراافز از نرم استفاده بانیز  ن پژوهشای در بررسی مورد

Gene تشـخیص  از پـس . شـد  انجام مربع کاي آزمون با و 
 بـه  آمـاري  آزمون ،PEPCK-Cبه ژن ي مربوط ها ژنوتیپ
 هـاي  تصـف  بـا  مذکور هاي ژنوتیپ ارتباط بررسی منظور

 ایـن  هـاي  داده کلیـه  آمـاري  آزمـون  .دش انجام عملکردي

 افـزار  نرم) GLM( عمومی خطی هاي مدل هروی با پژوهش
9.1 SAS هـا بـا    . براي بررسـی ارتبـاط ژنوتیـپ   شدانجام

 استفاده شد. 1 صفات عملکردي از رابطه
Yijk=μ+Hi+Gj+eij                                     1رابطه 

 در این مدل:
:Yijk مورد بررسی هاي به صفت مربوط هاي همشاهد 

:μ کل میانگین  
:Hi کشی جوجه نوبت ثابت اثر  
:Gj به ژن مورد بررسی هاي مربوط ژنوتیپ اثر 
eijk اثر باقیمانده : 

هـاي   ل مربعـات صـفت  هاي حـداق  براي مقایسه میانگین 
مختلف از روش توکی استفاده  هاي عملکردي در ژنوتیپ

 شد. 
 

  بحث و جینتا

هاي داد که براي قطعههاي برشی نشان نتایج هضم با آنزیم
)، دو جایگاه 1شده توسط یک جفت آغازگر (شکل تکثیر

شـت و ایـن آنـزیم    وجـود دا  BstE Π رشی براي آنـزیم ب
 700و بـاز   جفت 300را به قطعات  هاتعدادي از محصول

 1000)، که قطعـات بـا طـول    2برش داد (شکل باز  جفت
 700 باز و جفت 300 با طول هايو قطعه A ، آللباز جفت
ـ   گذاري شده و ژنوتیپ نام Bلل باز، آ جفت دسـت   ههـاي ب

  .است )1(شرح جدول  آمده به

 
 
 
 
 

 
ر بازي) تکثی جفت 1000 هاي(قطعه پی.سی.آر هايمحصول -1 شکل

 درصد 5/1آگارز  شده توسط جفت آغازگر بر روي ژل
Figure 1- The products of PCR (Parts 1000bp) 
amplified by primer on agaros gel 1.5 percent 

 

 نشانگر

جفت  1000
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(تولید شده با جفت بازي  جفت 1000هضم آنزیمی قطعه  -2 شکل
 درصد 5/1آگارز  بر روي ژل BstE IIآغازگر) با آنزیم 

Figure 2- digestion of 1000 bp fragment (generated 
with primers) with BstE II enzymes on agaros gel 
1.5 percent 

و  AA، ABالگوي باندي متفـاوت   2و  1شکل  باتوجه به
BB کـه ایـن تفـاوت نشـان     شـد ها مشاهده در بین نمونه 

در جمعیـت مـورد   ژنوتیـپ متفـاوت    دهنده وجـود سـه  
، Aبود. فراوانی آللـی بـراي آلـل     بررسی در این پژوهش

ترین فراوانـی  شد. بیشـ مشاهده B ،36/0و براي آلل  63/0
بـوده و همچنـین    AAبه ژنوتیـپ  در این جمعیت مربوط 

ـ   Bهم بیشتر از فراوانی آللی   Aفراوانی آللی ایج اسـت. نت
 .Omrani Bidi et alقبلـی (  هـاي  با بررسـی  این پژوهش

در دو تــوده نــژاد سیســتان  PEPCK-C)، بــراي ژن 2011
و دشـتیاري مطابقـت نداشـت. در پـژوهش     شامل خـزك  

نشده بود. همچنین پارسانژاد مشاهده BBژنوتیپ  ذکرشده
،  CC،BC ،BB،ACژنوتیـپ   شـش )، 2003و همکـاران ( 

AB و AA بگلی  قلی امامکردند. ورن مشاهدهرا در نژاد لگه
در مرغـان   PEPCK-C ژن بـراي  نیز)، 2010( و همکاران
هـا ممکـن    ایـن تفـاوت   نکردند.مشاهده تتفاوبومی یزد 

و یـا   تفاوت در تعداد طیـور مـورد پـژوهش    دلیل هاست ب
 بودن نژادها باشد.متفاوت

شـده در جمعیـت مـورد    میزان هتروزایگوسـیتی مشـاهده  
بود که نشـان دهنـده تنـوع ژنتیـک بـه       صددر 35بررسی 
. میــزان در ایــن مرکــز بــراي ایــن ژن اســت کــم نســبت

 58/46عیــت، هتروزایگوســیتی مــورد انتظــار در ایــن جم
 .Omrani Bidi et al( قبلی شد. در پژوهشمحاسبه درصد

شده در بین مرغان بـومی  ه)، هتروزایگوسیتی مشاهد2011

 بـوده  درصـد  16درصـد و در نـژاد دشـتیاري     04خزك، 
-شـده مـی  بودن میزان هتروزیگوسیتی مشـاهده  است. کم

هاي جورشده مثبت در جمعیت مورد  تواند ناشی از تالقی
 بررسی باشد.

بود کـه در سـطح    00/6شده برابر با محاسبه ²χمیزان کل 
داري اسـت، بنـابراین    داراي تفاوت معنیدرصد  5احتمال 

). 1(جـدول   واینبـرگ نیسـت   -در تعادل هارديجمعیت 
ادل، وجـود  این عـدم تعـادل، نبـود شـرایط برقـراري تعـ      

هـاي غیرتصـادفی را در تـوده     انتخاب و همچنـین تالقـی  
 دهد.نشان می

هفتگـی و   12ن در اثر ژنوتیـپ در سـنین وزن تولـد، وز   
) و براي صـفات  >05/0pدار ( مرغ معنی میانگین وزن تخم

هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن بلـوغ جنسـی و    8وزن در 
 BBدار بود. پرندگان بـا ژنوتیـپ    مرغ غیرمعنی تعداد تخم

مرغ  هفتگی و میانگین وزن تخم 12وزن  داراي وزن تولد،
(گــرم)) و  95/84و  75/1502، 06/38ترتیــب  بیشــتر (بــه

و  هفتگـی  12 داراي وزن تولـد،  AAحیوانات با ژنوتیپ 
، 26/36ترتیـب   مرغ تولیدي کمتري (بـه  میانگین وزن تخم

از طرفـی بـا مقایسـه    ودنـد.  (گرم)) ب 42/70و  61/1254
لـل در  بـرد کـه ایـن آ    پی Bلل توان به اثر آها، می میانگین

هفتگـی و میـانگین    12ولـد،  افزایش وزن بدن در سنین ت
کــه حالــت  طــوريهمــرغ مــؤثر بــوده اســت، بــ وزن تخــم

صفت اثر بیشتري بر وزن  لل در هر سهاین آ هموزایگوتی
است، (جدول دادهبه حالت هتروزایگوتی نشانبدن نسبت 

ــاران ( ).2 ــانژاد و همک ــدوده 2003پارس  3792)، در مح
کردنـد  مشاهده وتتفا ، ششPEPPCK-Cاز ژن باز  جفت

 را بر روي اولـین سـن تخـم    اثربیشترین  AAکه ژنوتیپ 
ــپ  ــذاري و ژنوتی ــترین BBگ ــر بیش ــر روي وزن  اث را ب

خـوراك را در   مرغ داشته و همچنین بیشترین مصرف تخم
ورن گزارش نژاد لگه ABو  AAهاي  پرندگانی با ژنوتیپ

با نتـایج پارسـانژاد و همکـاران     کردند. نتایج این پژوهش
بـــا صـــفت وزن  BB)، در همبســـتگی ژنوتیـــپ 2003(

 .داشتمرغ مطابقت تخم

 جفت باز ١٠٠٠
 جفت باز ٧٠٠
 جفت باز ٣٠٠
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 رضوي واینبرگ در مرغان بومی خراسان ها و نتایج تعادل هاردي وتیپی و تعداد ژنفراوان -1 جدول

Table 1- Frequency of genotypes and results of Hardy-Weinberg equilibrium in 
the domestic fowl Khorasan Razavi 

 فراوانی ژنوتیپ
 تعداد

 مشاهده شده

 تعداد

 مورد انتظار
 ²χآماره 

AA 46.0 46 20.40 83.0 
AB 35.0 35 58.46 88.2 
BB 19.0 19 20.13 54.2 
 26.6* 100 100 1 جمع

 )>05/0p(درصد  5دار در سطح احتمال  *معنی

 ± (میانگین بر روي صفات مورد پژوهش PEPCK-Cهاي مختلف ژن  یسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپمقا -2جدول 
 .رضوي معیار) در مرغان بومی خراسان انحراف

 Table 2- Comparison of different genotypes means for PEPCK-C gene on the characteristics of the 
study (mean ± SD) in Khorasan Razavi native birds. 

 درصد هستند. 5دار در سطح  ها با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنی در هر ردیف میانگین
 

گی فته هشتداري بین صفات وزن در  گرچه ارتباط معنی
نظر مشـاهده نشـد ولـی    و وزن بلوغ جنسی بـا ژن مـورد  

از نظـر   BBمیانگین این صفات در مرغان داراي ژنوتیـپ  
داري  ارتبـاط معنـی  هاي دیگر بود.  باالتر از ژنوتیپ عددي

مرغ تولیـدي بـا    ن صفات سن بلوغ جنسی و تعداد تخمبی
). درنتیجـه ایـن ژن   2نشـد (جـدول   نظر مشـاهده ژن مورد

 مـؤثر  خراسـان رضـوي  ت در مرغان بـومی  ي این صفارو
 .نیست

PEPCK-C نزیم کلیدي در سنتز گلوکز اسـت. ایـن   یک آ
ها تنظیم  رژیم غذایی و هورمونتوسط انواع  شدت آنزیم به

کورتیکوئیـــدها و  قـــوي، گلوکـــوحل AMPشـــود. مـــی
هــاي طبیعــی ازعوامــل اصــلی افــزایش بیــان ژن  هورمــون

PEPCK-C  روند (شمار میبهHanson, 1997.( 

 تولیـدي  هـاي  و فنوتیپی صفت ارتباط ژنتیک این پژوهش
را مورد بررسـی   خراسان رضويمرغ بومی ایران در استان 

، ژن براساس نتایج حاصل از ایـن پـژوهش   است.قرارداده
PEPCK-C وزن  هـاي  داري بـر صـفت   معنـی  تواند اثرمی

مرغ تولیـدي   هفتگی و میانگین وزن تخم 12تولد، وزن در 
رســد پرنــدگان داراي ژنوتیــپ نظــر مــی بــهباشــد. شــتهدا

از مقـدار بیشـتري    (BB) هموزایگوت غالب براي این ژن
گلوکز در برخوردار بوده و درنتیجه سنتز PEPCK-Cآنزیم 

ــابع غیر ــدگان از من ــدن ایــن پرن ــد برخــی از ب قنــدي مانن
کـربس   رخـه گلـوکز وارد چ شود. آمینه بیشتر می اسیدهاي

افزایش تولید  شود.تولید انرژي می شده و در نهایت باعث
یط را براي رشد بهتـر و تولیـد   انرژي در این پرندگان شرا

توجه به نتایج  بنابراین باآورد. تر فراهم می مرغ سنگین تخم

 داري احتمال معنی AA AB BB صفت (گرم)

 b.36 34.0 ± 65 b.36 09.0 ± 05 a.38 013.0 26 ± 34.0 وزن تولد

 070.0 38/15±745/67 58.722 ± 44/25 93.665 ± 40/45 هفتگی 8وزن 

 c 60.1254 1.1 ± 44 b.1467 81.0 ± 75 a.1502 0001.0  ± 51.0 هفتگی 12وزن 

 72.0 34.165 ± 71.0 78.167 ± 12.1 72.165 ± 64.0 سن بلوغ جنسی

 088.0 61.1865 ± 76.0 74.1963 ± 33.1 67.2007 ± 59.0 وزن بلوغ جنسی

 32تا  28تعداد تخم مرغ در 
 128.0 15.36 ± 88.0 18.32 ± 93.0 8.35 ± 58.0 هفتگی

 b.70 82.0 ± 53 b.72 37.0 ±  95 a.84 002.0 42 ± 69.0 وزن تخم مرغ
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 و همکاران فرشته قدمگاهی  ...و  PCR-RFLPروش  به PEPCK-Cژن  تفاوتتعیین 

 
ــی  ــژوهش م ــن پ ــل از ای ــپ حاص ــوان از ژنوتی در  BBت

بـدن در ایـن   نژادي براي باال بـردن وزن   هاي اصالح برنامه
دن با توجـه بـه کـم بـو     کرد.استفادهغ مر سنین و وزن تخم

افـزایش   انتخاب براساسوفور مرغان داراي این ژنوتیپ، 
بـازده مـرغ    ارتقا مناسبی برايکار  تواند راه میاین ژنوتیپ 

 باشد. رضويبومی خراسان 

  سپاسگزاري

سازمان جهاد کشاورزي، دت مسئولین از مساعوسیله  بدین
کارشناسان همچنین تحقیقات علوم دامی کشور و سسه مو

 شود. می نژاد مرغ بومی مشهد سپاسگزاري مرکز اصالح
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