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  دهيچک
 عـدد نـشانگر   ۱۰با استفاده از  کشور يبوم انمرغاز توده  ۶ يکين رابطه ژنتييتنوع و تع ق مطالعه   ين تحق ياانجام  ف از   هد

RAPD ي، الرياري مازندران، دشـت  ي فارس، بوم  يبوم يهاتيجمع نمونه خون از هر کدام از        ۱۵۶تعداد  در مجموع   .  بود ،
سه يـ مقاجهـت  .  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد     ين نژاد يدرون و ب  تنوع   ي شاخصها يريگاندازهجهت   و گردن لخت     يمرند
ز يـ  و تخمگـذار ن ي مرغ مـادر گوشـت  يعني يد تجاريپر تول ه  يسواز دو    DNA يها  نمونه ،ها  تين جمع يقوه ا بال يها  ييتوانا

 تا ۱/۶۸ نوارها از يچندشکلدرصد . ر بوديعدد متغ ۱۲ن يانگيبا مو نوار  ۱۵تا   ۹ حاصله از    ي تعداد نوارها  .دي گرد استفاده
درصـد   ۶/۷۹تهـا و نـشانگرها   ي جمعيو متوسط آن برا  ر بود   يتها متغ ي جمع ي برا ۹/۸۵ تا   ۴/۶۹ نشانگرها و از     ي برا ۳/۹۴
 يت مرندي جمعي برا۳۰/۰س تا   فار يت بوم ي جمع ي برا ۲۴/۰و از   ) ۲۷/۰(ن  يي پا يه طور کل  ب يتيگوسيمتوسط هتروز . ودب

ه مـادر تخمگـذار و گـردن    ين سويب (۰۷۱۶/۰تا ) ياري و دشتيت مرندين جمعيب (۰۱۹۴/۰ز از ي نيکيفاصله ژنت. ر بود يمتغ
 ي، مرغ بـوم يگروه اول شامل مرغ مادر گوشت ، حاصل شديکي سه گروه ژنت  م شده يوگرام ترس ردر دند .  بود متغير) لخت

 و گـردن  يشامل مرنـد ز ين گروه سوم  و مازندراني و بومياريمرغ مادر تخمگذار، دشتشامل ؛ گروه دوم   يفارس و الر  
  .ندي نمايبند  مورد مطالعه را گروهيهاتيجمع يتا حد توانستند RAPD يجه نشانگرهايدر نت .لخت بود

  
  RAPDنشانگر ، يکي ژنتيچندشکل ،راني ايتوده مرغ بوم، يکيتنوع ژنت: يديکل يها واژه
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Abstract 
The aim of the present study was to assess the genetic variation and establish the relationship 

amongst the six Iranian native chicken populations using 10 RAPD DNA markers. A total of 156 

unrelated DNA samples from Fars, Mazandrani, Dashtiari, Lari, Mrandi and Naked neck chicken 
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populations were genotyped to estimate within and between breed genetic diversity indices. To 

compare the productive potential of native chicken populations, the DNA samples from two 

commercially productive chicken strains namely maternal layer and egg type chickens were also 

used. Numbers of bands were varied from 9 to 15 with average of 12. Polymorphic percentage of 

bands for loci ranged from 68.1 to 94.3 and for populations from 69.4 to 85.9 and its average over 

loci and population was 79.6. Average genetic heterozygosity was low (0.27) and varied from 0.24 

for Fars population to 0.30 for Marandi. The genetic distance obtained ranged from 0.0194 

(between Mazandrani and Dashtiari)) to 0.0716 (between Maternal egg strain and Necked neck). 

The phylogenetic tree showed three main clusters, the first one included maternal meat type, Fars 

and Lari; second included maternal egg type, Dashtiari and Mazandrani; while the third cluster 

included Marandi and Nacked neck. It can be concluded that the RAPD markers in this study could 

nearly group the studied populations.  

 
Keywords: Genetic diversity, Genetic polymorphism, Iranian native chicken, RAPD   markers 

  
  مقدمه
بومي در هر كشور بعنوان يك سـرمايه ملـي و            يها  توده

از آنهـا   باشند كه حفظ و تكثير        مي محصول كليدي مطرح  
ــوردار اســت   ــسياري برخ ــت ب ــن  ، ارزش و اهمي ــرا اي زي

گـذر از  موجودات بعد از هزاران سـال انتخـاب طبيعـي و           
موانع بسيار و بـا غلبـه بـر تمـامي ناماليمـات و شـرايط                
نامساعد محيطي همچنان به حيات خويش ادامه داده و به          

 مرغـان بـومي بـا هزينـه         .اند  تكثير و ازدياد نسل پرداخته    
بسيار پايين در شـرايط روسـتايي، درآمـد قابـل تـوجهي        

يـزي  بنابراين حفظ اين نژادها و برنامـه ر  . نمايند   مي توليد
ــسيار    ــزايش توليــد و ســودآوري آنهــا امــري ب جهــت اف

مرغـان  ). ۱۳۸۰ منش و همکاران    يانيک(باشد  مي ضروري
بومي عالوه بر اهميتي كه در بهبود اقتـصاد خانوارهـاي            

كــه  روســتايي دارنــد، يــك ذخيــره مهــم ژنتيكــي هــستند 
آينده نيـز ضـروري اسـت       هاي    آنها براي نسل   حفاظت از 

ر بسياري موارد با گذشت زمان    كه د   چرا ،)۱۳۴۹ يزهر(
آگاهي بيشتر نسبت به اهميت اقتصادي       و پيشرفت علم و   

كــه  شــود  مــيجديــد مطــرحهــاي  صــفات مختلــف، نيــاز
وم كـه از ژنـ    دارد  مـي  آن بـر  متخصصين اصالح نـژاد را    

لزوم حفظ ذخاير ژنتيكي    . بومي استفاده نمايند   يتوده ها 
بـه عنـوان   طيور بومي و نيـز اسـتفاده از ايـن موجـودات       

اصـالح نـژادي طيـور    هـاي   مواد ژنتيكـي پايـه در برنامـه    
كشور، كسب اطالعات و شناخت دقيقتر از ايـن حيوانـات           

  ). ۱۳۶۹ ينيرحسيم(سازد   ميرا ضروري
امروزه حفظ ذخـاير ژنتيكـي از اهـداف مهـم اصـالح        

در سـالهاي   . )۱۳۷۸ان  يـ توکل (شـود   مـي  نژادي محـسوب  
و حيوانـات   هـا     معيـت اخير جهـت تعيـين تنـوع ژنتيكـي ج         

اي   حفاظت شده، نـشانگرهاي مولكـولي كـاربرد گـسترده         
بدسـت آمـده از ايـن     چندشـكلي   لـذا ميـزان  ،انـد   پيدا كرده 

نشانگرها، يكي از پارامترهاي قابل ارزيابي براي مطالعـه         
  محـسوب اآنهـا ژنتيكي بـين  هاي  و درك تفاوت  ها    تجمعي
ــي ــود  م ــهباز(ش ــريش ــ در ا).۱۳۸۲س ي آذر ب ــن مي ن اي

كه قادر هستند تفاوتهاي ژنتيكـي را      نشانگرهاي مولكولي 
وســـيله ، نماينـــدمـــشخص  DNAدر ســـطح مولكـــول 

تري براي دستيابي به تفاوتهاي ژنتيكي موجـودات    مطمئن
 لـذا محققـين زيـادي در دنيـا از ايـن             ،شـوند   مي محسوب

  نشانگرهاي. كنند  مي براي اهداف مختلف استفاده   ها  روش
RAPDنگرهاي از نشا ، يكي  DNA شـوند   مـي  محسوب 
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 .شــود  مــي  اســتفاده تــصادفي  غازگرهــاياز آ   در آن كــه

 ين نشانگر در مرغان اهلـ ي با استفاده از ا ياديمطالعات ز 
 ) الـف ۲۰۰۲(زانـگ و همكـاران     از جمله    .انجام شده است  

هـاي     و نشانگر  RAPDها،    موجود در آلوآنزيم   يچندشكل
ــوع را ريزمــاهواره  ــنج جهــت بررســي تن موجــود بــين پ

جمعيت از مرغان بومي كشور چين مورد اسـتفاده قـرار            
دو الين از مرغان گوشـتي كـه داراي رشـد سـريع         . ددادن

بودند و يك الين از مرغان تخمگذار نيز در مطالعـه فـوق             
ــد    ــرار گرفتنـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــرين . مـ ــانگينكمتـ  ميـ

 هتروزيگوسيتي،  )۲۲۰۹/۰(ها    آلوآنزيمبا  هتروزيگوسيتي  
ــ ــدار از آن  ) RAPD) ۲۶۳۲/۰ از طمتوس ــشترين مق و بي

ــشانگر ــاي  ن ــاهوارهه ــود اي  ريزم ــگ و ). ۷۵۹۱/۰(ب زان
تركيـب  بـا همـان     در مطالعه ديگـري     )  ب ۲۰۰۲(همكاران  

نـي را در    يپروتئنـشانگرهاي   هـا     بجاي آلـوآنزيم   يجمعيت
 کـه  بكار بردندها   و ريزماهواره RAPDكنار نشانگرهاي   

پروتئيني تمـايز قابـل     ندشكلي   چ ازجه تنوع حاصل    يدر نت 
گوشـتي  هـاي   بومي با اليـن هاي   مشخصي را بين جمعيت   

  .نشان نداد
تنوع ژنتيكي مرغـان    ) ۱۳۸۲( و دهقانزاده    ينيرحسيم

بـا  بومي ايستگاه اصالح نژاد مرغ بومي استان فـارس را           
. مورد بررسي قرار دادند    RAPD استفاده از نشانگرهاي  

 آغـازگر تـصادفي   ۱۰ه از ژنومي را با استفاد DNA آنها
ــ نوكلئوتيــدي تکث۱۰ ــدي از مجمــوع آغازگرهــاي . ر نمودن

 ۶۳تعـداد    نوار بدسـت آمـد كـه         ۱۳۰مورد استفاده تعداد    
ــا  ــدد از نواره ــدچندشــكل)  درصــد۵/۴۸(ع ــول . بودن  ط

 تـا  ۲۳۷قطعات تكثير يافتـه در آغازگرهـاي مختلـف بـين        
 شاخص تنوع ژنتيكـي  و  ه است  جفت باز متغير بود    ۳۲۴۰

تحقيـق   در .آورد گرديـد  بر۱۶/۰ در اين جمعيت به ميزان
 تنـوع ) الف۱۳۸۳ (ينيرحسي توسط دهقانزاده و ميگريد

 از شـده  آوري جمـع  بـومي  مرغـان  جمعيـت  ۳ ژنتيكـي 

از  استفاده با غربي آذربايجان و مازندران، يزد استانهاي
تعـداد  . گرفـت  قـرار  بررسـي  مـورد  RAPD نشانگرهاي

ورد آ بـر ۸۴/۶۳تهـا حـدود   يل جمع در ک  چندشکل يباندها
 ۴/۴۶تهـا از  ين جمعيدر بـ  ي چندشـکل  متوسط درصد . شد

 يزديـ ت  يـ  جمع ي بـرا  ۵/۵۳ تـا    يت مازنـدران  يـ  جمع يبرا
جـان  يت آذربا يـ  جمع ين مقـدار بـرا    يـ ا. ر بوده اسـت   يمتغ
جـه  يت نتيـ در نها.  اسـت برآورد شـده  درصد  ۰/۵۲ يغرب

 ين تـوده مرغـان بـوم      ي که تنوع موجـود در بـ       شد گرفته
  و خطر انقراض اين جمعيتهـا را تهديـد         ن است ييکشور پا 

   .كند مي
ــان ــد خ ــاران  ياحم ــن) ۱۳۸۶(و همک ــور  ي ــه منظ ز ب
ــ وارييشناســا ــيانس ژنتي ــ مرغــان ايک ــستگاه تکثي ر و ي

 RAPD ي مازنـدران از نـشانگرها  ياصالح نژاد مرغ بوم  
 درصــد ۴۵حــدود  ي چندشــکلزانيــم .انــد اســتفاده کــرده

انـد   جـه گرفتـه  ين نتيت چنـ ين در نهاين محققيا. مدآبدست  
جـه  يبعـد از ده نـسل انتخـاب نت     ي چندشکل يکه سطح باال  

 انتخـاب مناسـب و      ي، راه کارهـا   يکـ ي درست ژنت  يابيارز
 بـه   حاضرقيتحق. ت بوده استين اندازه مؤثر جمع  يهمچن

ن بـه   يشيقات پ يتحق يها  ي از کاست  يمنظور پوشش تعداد  
ت از  يـ  جمع ۶رون  ن و د  ي بـ  يکـ يمنظور مطالعـه تنـوع ژنت     

، ياري، دشت يگردن لخت، مرند   ( کشور يمرغان بوم توده  
ه يدو سـو  به همـراه    ) ي مازندران، الر  ي فارس، بوم  يبوم

 ي که به صورت صنعت    يتخمگذار و گوشت  مادر  از مرغان   
نـد انجـام شـده      ينما ي م دي کشور را تول   مرغ   تخم گوشت و 

  . است
  

  هامواد و روش
مرغـان   ت از يـ  جمع ۸ق تعـداد    يـ ن تحق يـ  انجـام ا   يبرا

 تي جمع ۶ن تعداد،   ي از ا   كه  مورد استفاده قرار گرفت    ياهل
 يبـوم مـرغ    ۱۹( کـشور    يمربوط بـه تـوده مرغـان بـوم        

 ۱۲،  ياريدشـت مـرغ    ۲۳ مازنـدران،    يبوممرغ   ۲۰فارس،  
 دو و) يمرنـد مـرغ   ۱۵ و يالرمـرغ   ۲۳گردن لخت،  مرغ  
 ۲۰ (٢ و تخمگـذار   ١ي گوشـت  يتجـار  يها  هيت از سو  يجمع
 از هـر پرنـده    . بود) تخمگذارمرغ   ۲۴ و   يمادر گوشت  مرغ

ق يـ  از طر   بـا اسـتفاده از سـرنگ       تر خـون  يل يلي م ۱حدود  
                                                
1Ross 308 
2Hy-Line 
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 ۵/۱ يوبهـا ي و بالفاصله داخل ت     گرفته شد  ير بال يد ز يور
 )EDTA( ماده ضـد انعقـاد خـون         ي که محتو  يتريل يليم

 ي در دمـا DNAتـا زمـان اسـتخراج     شـد و  خته  يبودند ر 
 بـه   DNAاسـتخراج    .قـرار گرفتنـد   درجه سانتيگراد    -۲۰

 ميكروليتـر خـون     ۵-۱۰از  ) ۲۰۰۷(لز و همکاران    ي ب روش
 ۲۰ ييمراز بـه حجـم نهـا      ي پل يا  رهيواکنش زنج . انجام شد 

 اغــازگر عــدد ۱۰بــا اســتفاده از  چرخــه ۳۵و تــر يکروليم
 واحـد  MgCl2، ۵/۱موالر   ميلي۵/۱تركيب با  و )۱جدول  (

ــزيم  يكرومــوالر  مTaq DNA Polymerase ،۲۰۰آن
dNTP's ،۱۰۰ ــانوگرم ــدف،DNA نـ ــول ۴۰   هـ  پيكومـ
  بـدين منظـور  . انجـام شـد   برابـر ۱بافر واكنش     و آغازگر

  درجـه ۹۴ ها واسرشت كردن نمونهشامل   يبرنامه حرارت 
 درجـه   ۳۷  دقيقه، اتصال آغـازگر در     ۱سانتيگراد به مدت    
 درجـه  ۷۲ در DNA دقيقـه و بـسط      ۱سانتيگراد به مدت    

 ۱۰ بـه مـدت      ييو بسط نهـا     دقيقه ۵/۱ مدت   سانتيگراد به 
  .مورد استفاده قرار گرفتها   هر کدام از نمونهيرابقه يدق

ــمحــصوالت تکث ــر روي ــارز ير شــده ب % ۵/۱ ژل آگ
سـپس  ميزي شـده     آ  و با اتيديوم برمايد رنگ     الكتروفورز
 .)کيـ اس صفر و    يمق (گرديدند ياز ده ي و امت  يعکسبردار
 POPGENEز نـرم افـزار  اهـا   ل دادهيـ ه و تحل  يجهت تجز 

مربـوط   خـصوصيات . استفاده شد  )۱۹۹۹ همکارانه و   ي(
شکل، تعـداد    چندشکل و تک يل تعداد باندها  ياز قب به آللها   

 -يتعادل هارد و  ) ۱۹۷۳ ينئ( يکينتژ تنوع   ني و همچن  للآ
 و در  گرديـد  محاسـبه ،تيـ لـل و جمع آ هـر    ي برا نبرگيوا
ــنها ــيژنتو شــباهت ت فاصــله ي ــناار يک ــ(ب ي ) ۱۹۷۸ ينئ

و  UPGMA١بـا روش     يکيلوژنتيو درخت ف  شد   برآورد
ــزار    ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــ (TREEVIEWب ) ۱۹۹۶ج يپ

ک بـا اسـتفاده از کـل        يـ نتژلوي ف ي درختهـا  .ديـ م گرد يترس
ذف اطالعـــات مربـــوط بـــه حـــبـــا ن يهمچنـــو هـــا  داده

بودنـد   ياديـ زگـم شـده     يهـا    داده ي که دارا  ييهاآغازگر
  . انجام شد

  
                                                
1Unweighted Pair Group Average Method 

  قین تحقیمورد استفاده در ا يآغازگرها ی توال نام و-1جدول 
  )'3 –– '5 (یتوال  آغازگر    )'3 –– '5 (یتوال  آغازگر
M2 GCACTGAGTA  E1 GAAACGGGTG 
M18 GCTAGCTACTG  E5 AGGCCCCTGT 
M25 CTCAGGCTATGC  E6 ATGCCCCTGT 
M26 CGAACCTGATC  E7 AAAGCTGCGG 
M27 GCTTGCAGATC  E8 ACCCCGAAG 

  
  ج و بحثينتا

ــام  ــاتم ــتفاده در ا  يآغازگره ــورد اس ــم ــن تحقي ق ي
 ي ژنوم DNA از   ي مناسب و قابل قبول    يتوانستند نوارها 

ــاي در جمعرا ــ يته ــورد بررس ــ تکثي م ــدير نماي ــداد . ن تع
 ۱۵تــا ) M27 و E7آغازگرهــاي  (۹ حاصــله از ينوارهــا
ــدد  ــاي (ع ــمتغ) M25 و E5 و E1آغازگره ــودي در . ر ب

 ۱۲ل شد که به طور متوسـط         نوار حاص  ۱۲۰ز  يمجموع ن 
 ي چندشـکل درصـد . شـد جـاد   ياهـر آغـازگر      يبه ازا نوار  
ر يـ  درصـد متغ ۱۰۰ تـا  ۳۰ت از يـ  و جمعآغازگر هر  يبرا

 تـا   ۱/۶۸هـا از    آغازگر ي چندشـکل  درصـد ). ۲جدول  (بود  
. ر بـود يـ  متغ ۹/۸۵ تـا    ۴/۶۹ز از   يـ تها ن ي جمع ي و برا  ۳/۹۴
هـا  ازگرآغتهـا و  ي کل جمع  يبرا ي چندشکل ن درصد يانگيم
ر يــزان تکثيــ مRAPD کيــدر تکن . آمــد بدســت۶/۷۹ز يـ ن

DNA زان يـ بـه م  بـستگي    بـوده و     تصادفي کامال   ي ژنوم
تعـداد  .  دارد ي ژنوم DNA انتخاب شده با     يمشابهت توال 

 مـورد اسـتفاده   آغـازگر  ي حاصله نه تنها به توال  ينوارها
 يتعـداد نوارهـا  . داردبـستگي  ط واکنش هـم  يبلکه به شرا 

ن ير محققـ ين نـشانگر در گزارشـات سـا   ي ا حاصله توسط 
ــن ــي ــدودهيز در هم ــن مح ــثال   ي م ــد م ــانزاده و باش دهق
 RAPD آغـازگر    ۱۰با اسـتفاده از     ) ب۱۳۸۳( ينيرحسيم

ــنج جمع ــدر پ ــوم ي ــان ب ــشوريت از مرغ ــدران،  ( ک مازن
تعداد نوارهـا را    ) يجان غرب يزد و آذربا  ياصفهان، فارس،   

 ۱۵/۶۶ را  و درصــد چندشــكلي)۱۳متوســط  (۱۹ تــا ۴از 
 ۱۴از ) ۱۳۸۶(و همکـاران   ياحمـد   خـان  .اند  گزارش نموده 
 يکـ ي مطالعه تنوع ژنت   ي استفاده شده برا   يآغازگر تصادف 

نـوار  ) ۱۰متوسـط    (۱۶ تا   ۶  مازندران تعداد  يمرغان بوم 
ــدبدســت آورد ــدر جمع ي چندشــکل ون  درصــد ۴۵ رات ي

 و همکـاران    ايـ ن  يخـسرو  که   يدر صورت . نمودندگزارش  
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 ت از مرغان سنتز شده در کشور هند     ي جمع ۵در   ،)۲۰۰۵(

 ۱۰را با استفاده از  ) ۳۳/۴متوسط  ( عدد نوار    ۶ تا   ۳تعداد  
در  ي چندشـکل  زانيـ  م  و نـد وردآ بدسـت    يغازگر تصادف آ

  . كردند درصد گزارش ۵۰ز ين  راتهايجمع
 تنـوع   ميـزان ف  يت توصـ  يـ ک جمع ي از اهداف ژنت   يکي
ن تنـوع   يـ م ا  تـداو  يت و مطالعـه چگـونگ     ي در جمع  يکيژنت
 ي ممکـن اسـت در سـطوح مختلفـ     يکـ يتنـوع ژنت  . باشد  يم

ن مقدار عبـارت    ي ا ي شود اما از منظر مولکول     يرياندازه گ 
 اسـت کـه توسـط روش    ي ژنـ يگاههاي در جايللآاز تنوع  

 هماننـد  يژنوم موجودات عال . شوند  ين م ييتع الكتروفورز
 باشـند و    ي مـ  ياديـ ار ز ي بـس  ي ژنـ  يگاههاي جا يمرغ دارا 

 بهتر است تمام   يکيق مقدار تنوع ژنت   ي دق يريگ   اندازه يبرا
با محال بـوده    ي تقر ين امر يا.  شوند يگاهها بررس ين جا يا

 از ژنوم مورد مطالعه قـرار       يتنها بخش کوچک  و در عمل    
انگر مقـدار تنـوع   يـ تواند ب ي که م يگري د شاخص. رديگ  يم

 يا تنوع ژنـ   ي يتيگوسي باشد همان متوسط هتروز    يکيژنت
 آللهـا قـرار     ير چندشـکل  ي تحـت تـاث    شاخصن  ي ا .باشد  يم

  .)۱۹۸۷ ينئ (باشد ي آللها مينگرفته بلکه متاثر از فراوان
  

  آغازگرو ت یدر هر جمع ی چندشکل مشاهده شده و درصديکل نوارها -2جدول 

  آغازگر
  کل

  نوارها
 یبوم

  فارس
 یبوم

  مازندران
مادر 
  یگوشت

  يالر  ياریدشت
مادر 

  تخمگذار
  يمرند

گردن 
  لخت

  نیانگیم
  

E1  15  2/81  0/100  0/100  7/93  7/93  7/93  5/87  5/62  1/89  
E5  15  8/86  0/80  0/100  6/86  6/86  3/93  3/93  3/73  5/87  
E6  10  0/50  0/80  0/70  0/90  0/70  0/80  0/90  0/90  5/72  
E7 9  9/88  7/66  9/88 9/88  4/44  9/88  9/88  3/33  6/73  
E8  10  0/30  0/70  0/80  0/100  0/80  0/100  0/80  0/40  5/72  
M2  14  7/85  6/78  8/92  7/85  6/78  6/78  7/85  7/83  9/83  
M18  10  0/60  0/60  0/70  0/70  0/70  0/80  0/80  0/70  0/70  
M25  15  0/60  3/73  7/66  0/60  0/60  3/73  3/73  0/80  3/68  
M26  13  0/100  3/92  3/92  0/100  0/100  3/93  3/93  6/84  3/94  
M27  9  5/55  5/55  8/77  8/77  6/55  8/77  9/88  5/55  1/68  

  6/79  4/69  9/85  9/85  0/76  1/85  1/85  7/77  9/71  12 جمعیت  نیانگیم
  

  فـارس يت بـوم  يـ  جمع يبرا يتيگوسين هتروز يانگيم
ن يا .)۳جدول   ( بدست آمد  ۲۴/۰ها مقدار   آغازگر کل   يبرا

ز يــن) ب۱۳۸۳ (ينيرحــسيت توســط دهقــانزاده و ميــجمع
 آنـان بـا اسـتفاده از         كـه  مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت      

 ۱۶/۰ را يتـ ي درون جمعيکـ يژنت تعداد نشانگر تنوع     نيهم
زان تنـوع   يـ ن بودن م  ييل پا ي دل اين محققين  .ندبرآورد کرد 

ــيژنت ــدمت يک ــه ق ــشكيل  را ب ــا ت ــن جمعي ــي ن يت در ب
انتخـاب   آنهـا  در  نسبت دادنـد كـه  ي مرغ بوميستگاههايا

 جمعيـت  تعداد بودن پايين. پذيرد  ميصورت نيز ژنتيكي

 نيـز  و برتـر  توليـد  بـا  حيوانات براي نيز انتخاب و اوليه

ل يـ ر داليز از سـا ينها  اين جمعيت آميزشي نسلهاي تعداد
آنهـا ذکـر شـده     جمعيتـي  درون ژنتيكي تشابه بودن باال

  . است
 يت بـــوميـــ جمعي بـــرايتيگوســـين هتروزيانگيـــم

ن يـ ا.  بدست آمد  ۲۷/۰ها مقدار   آغازگر کل   يبرامازندران  
ز يــن) ب۱۳۸۳ (ينيرحــسيت توســط دهقــانزاده و ميــجمع

ن يآنان بـا اسـتفاده از همـ   . مورد مطالعه قرار گرفته است 
ــوع   ــشانگر تن ــداد ن ــيژنتتع ــي درون جمعيک  ۱۵۶/۰ را يت

ت توسـط  يـ ن جمع يـ  درون ا  يکـ يتنـوع ژنت   .ندبرآورد کرد 
ــشانگرها ــاهواره ي رين ــهباز(زم ــريش ــ و مسي اذرب ر ي
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ــس ــانزاده و م (RAPDو ) ۱۳۸۴ ينيح ــدهق ــسي  ينير ح
 بررسـي ز  يـ ن) ۱۳۸۶و همکـاران     ياحمـد  خـان  ،الف۱۳۸۳

زمـــاهواره ميـــانگين ي رينـــشانگرهابـــا  .شـــده اســـت
تي مشاهده شده و مورد انتظـار بـه ترتيـب           سيهتروزيگو

تي بـه ترتيـب    سـي  و ميانگين هموزيگو   ۷۲۷۵/۰ و   ۶۲۶۷/۰
ــه اي در صــورت، شــد گــزارش۲۷۲۵/۰ و ۳۷۳۳/۰ ــ ک ن ي
ــشانگرها يمقـــاد ــتفاده از نـ ــا اسـ  ۱۱/۰ از RAPD ير بـ

دهقـانزاده و    (۱۵۶/۰تـا   ) ۱۳۸۶و همکـاران     ياحمـد   نخا(
 چنانکـه مالحظـه   . گزارش شده است  ) ب۱۳۸۳ ينيرحسيم
ق يـ ن تحق ي مشاهده شده در ا    يکينتژر تنوع   يشود مقاد  يم

ر گـزارش شـده توسـط    يک سوم مقـاد يت ين جمعي ا يبرا
ر گـزارش   ي برابر مقاد  ۲زماهواره و حدود    ي ر ينشانگرها

ر ياست کـه توسـط سـا       RAPD يشده توسط نشانگرها  
 يکـ ينتژ تنـوع  ير بـاال يمقـاد . ن گزارش شده اسـت  يمحقق

ز يـ ن ن ير محقق ي توسط سا  زماهوارهي ر يتوسط نشانگرها 
ل يـ دال). ۲۰۰۲جـن هـوا و همکـاران        ( گزارش شده اسـت   

 -۱: ن تفاوتها ذکر شده است که عبارتنـد از   ي ا ي برا يچند
ه يـ زدر تج) شکل کيچندشکل و   (استفاده از کل نشانگرها     

ــو تحل ــا ليـ ــشانگرها  يهـ ــه نـ ــوط بـ  در RAPD يمربـ
 عمـدتا  يتي از نظر مـاه   زماهوارهي ر يکه نشانگرها يصورت

نـــشانگرها انـــواع  هـــر کـــدام از -۲چندشـــکل هـــستند 
 ،کننـد  ي مـ انيـ  را بDNA از سطح يمتفاوت يها  يچندشکل

باعـث  ها   زماهوارهي ر  در ي تکرار يمثال تفاوت در واحدها   
ن امر در   يا RAPD در    که يتشود در صور   ي م يللآتنوع  

 ذف و اضـافه شـدنها     حا  ي و   يدينوکلئوت يها  جهشجه  ينت
 . دي آيبوجود م

 M25 آغـازگر  ي برا ۲۱/۰ از   يتيگوسير هتروز يمقاد
همـانطور  . بود ريتغم M26 آغازگر ي برا ۳۶/۰تا حداکثر   

ــه ۳در جـــدول کـــه  ــود م ي مـــمالحظـ ن کـــل يانگيـــشـ
 مـورد   يهـا رآغازگتهـا و    ي کل جمع  ي برا يتيگوسيهتروز

ــا.  بدســت آمــد۲۷/۰اســتفاده  ــوع يــن مقــدار از مي زان تن
ن کـشور کمتـر   يمحققـ  ديگـر    گزارش شده توسط   يکيژنت
 ۲۰۰۲(ک بـه گـزارش زانـگ و همكـاران           يـ  نزد يلي خ يول
 ۸ در ميـان     يتيگوسـ يزان هتروز يـ  م آنـان . باشـد  ي م )الف

ــ  ــان کـــشور چـ ــتفاده از يجمعيـــت از مرغـ ــا اسـ ن را بـ
) ۲۲۰۹/۰(هـا   سه با آلوآنزيميادر مق ( RAPD ينشانگرها

 زانيــ بــه م ))۷۵۹۱/۰(اي  ريزمــاهواره هــاي  و نــشانگر
ج يک بـه نتـا  يـ  نزد أبي اعالم کردند که تقر    ۲۶۳۲/۰متوسط  

  . باشد ي مقين تحقيحاصل از ا

  
  یمورد بررس يها تی و جمعآغازگر ي برایتیگوسین هتروزیانگی م-3جدول 

  جمعیتنیانگیم  E1 E5 E6  E7  E8  M18  M2  M25  M26  M27  تیجمع

 24/0 21/0 39/0 17/0 28/0 22/0 14/0 30/0 14/0 26/0 27/0   فارسیبوم

 27/0 23/0 38/0 23/0 31/0 24/0 21/0 24/0 25/0 23/0 34/0  مازندرانیبوم

 29/0 27/0 37/0 20/0 32/0 31/0 23/0 28/0 22/0 32/0 34/0 یمادر گوشت

 29/0 29/0 37/0 20/0 35/0 26/0 28/0 30/0 33/0 23/0 31/0 مادر تخمگذار

 25/0 21/0 38/0 15/0 27/0 23/0 28/0 09/0 19/0 24/0 35/0 ياریدشت

 28/0 33/0 35/0 24/0 26/0 29/0 27/0 29/0 28/0 20/0 28/0 يالر

 30/0 35/0 34/0 23/0 32/0 29/0 26/0 32/0 33/0 31/0 28/0 يمرند

 26/0 21/0 34/0 27/0 32/0 29/0 09/0 16/0 33/0 28/0 21/0 گردن لخت

  27/0 26/0 36/0 21/0 30/0 27/0 22/0 25/0 26/0 26/0 30/0   آغازگرنیانگیم
  
حـداقل و حـداکثر     .  آورده شده است   ۴ در جدول    جمعيتها نبـرگ يوا - ي تعـادل هـارد    يج حاصـل از بررسـ     ينتا
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 که در حالـت تعـادل نبودنـد بـه           ييتعداد و درصد نوارها   

 يهـا آغازگر. ر بوديتغ درصد م۵۷ تا ۸ و ۸ تا ۱ب از  يترت
M25   و M2  ن عـدم  يشتريـ  درصد ب۵۷ و ۴۰ب با ي به ترت

. را نــشان دادنــد حاصــله يتعــادل در تعــداد کــل بانــدها
يد بودن حيوان، عدم تداخل     ئعوامل متعددي از جمله ديپلو    

هـا،  نسلها، متفاوت بودن فراوانيهاي آللي در نرها و مـاده         
، بزرگ بودن جمعيت، عدم وجود      تصادفي بودن آميزشها  

 و  يهـاي آللـ     مهاجرت و انتخاب در ثابـت بـودن فراوانـي         
. )۱۹۸۷ ينئـ  (ژنوتيپي از نسلي به نـسل بعـد نقـش دارنـد       

 ي وجود تعـادل در هنگـام اسـتفاده از نـشانگرها           يبررس
RAPD         ر ي کمتر مورد توجه قرار گرفته و در گزارش سا

  .خورد ين کمتر به چشم ميمحقق
  

  
   مورد استفادهيهاآغازگر ينبرگ برایوا  - يجه آزمون تعادل هاردینت -4جدول 

  تعداد  آغازگر
  نوار

  تعداد نوار
 در عدم تعادل

  درصد
 عدم تعادل

  تعداد  آغازگر
  نوار

  تعداد نوار
 در عدم تعادل

  درصد
 عدم تعادل

E1 15 3  20 M18 10 3  30 
E5 15 4  27 M2 14 8  57 
E6 10 3  30 M25 15 6  40 
E7 9 3  33 M26 13 1  8 
E8 10 3  30 M27 9 2  22 

  
) ۱۹۷۸ (ينئب  ي ناار يکيس شباهت و فاصله ژنت    يماتر

آورده شـده   ۵در جـدول   ي مـورد بررسـ    يتهـا ين جمع يب
 يتهـا ين جمع ي بـ  )۹۳۰۹/۰ (يکـ يشباهت ژنت  نيکمتر. است

ن مقـدار   يشتريـ مادر تخمگذار و مرغـان گـردن لخـت و ب          
ــ) ۹۸۰۸/۰( ــن جمعيب ــومي ــدرايت ب ــت مازن  يارين و دش

  . مشاهده شد
، ب محاسـبه شـده   يـ  ناار يکـ يبا استفاده از فاصله ژنت    

 يو برا UPGMA با استفاده از روش    يلوژني ف يدرختها
 مـورد مطالعـه   يتهـا يجمع. )۱شكل   (م شد يترس کل دادها 

ت يـ  گـروه اول شـامل جمع      ، قرار گرفتند  يدر دو گروه کل   
اصـله  ت مرغان مادر تخمگذار که بـا ف   يگردن لخت و جمع   

ه يـ گـروه دوم شـامل بق     . انـد   و بطور جداگانه قرار گرفتـه     
ز روابـط   يـ نهـا ن  آ مورد مطالعه است که درون       يتهايجمع

 يت بــوميــن گــروه دو جمعيــدر ا.  برقــرار اســتيگــريد
 کــم يکــي بــا فاصــله ژنتياريت دشــتيــمازنــدران و جمع

 فارس و   يت بوم ي، جمع  قرار گرفته  در کنار هم  ) ۰۱۹۴/۰(
تـشكيل   را يگريگر گروه د  يدر کنار همد  ز  ين يمرغان الر 

ــد ــد . دادن ــد مرغــان مرن ــه بع ــ يدر مرتب ــه يا پب وســتن ب
 ييک گروه سه تاي ياري مازندران و دشت  ي بوم يتهايجمع
  . ل دادنديتشک

ــه اينكــه آغازگرهــا  ــا توجــه ب  ي داراM27 و E7 يب
بودنـد لـذا جهـت      ) ر نـشده  يـ تکث(ن داده گـم شـده       يشتريب

ن يـ  بدون اسـتفاده از ا يکيژنتلوين نقص روابط ف   يجبران ا 
 آورده شده   ۲ج در شکل    يز انجام شد که نتا    يدو آغازگر ن  

 ييم شده تفاوتها  ي ترس يوگرامهارن حالت دند  يدر ا . است
.  که از تمام اطالعات استفاده شده بود نـشان داد  يبا حالت 

 مازنـدران   ي و بـوم   ياريمرغـان دشـت   همانند حالت قبـل،     
 فـارس و  يمرغـان بـوم  ن يک گـروه و همچنـ  يـ  در   اًمجدد

 در  يبه طـور کلـ    . گر قرار گرفتند  ي هم با همد   يمرغان الر 
  :ده شدين حالت سه گروه کامال مشخص ديا
 فـارس  يوستن به گروه بومي با پي مرغان مادر گوشت   -۱

  .ک گروه دادنديل ي تشکيو الر
 يوسـتن بـه گـروه بــوم   ي مرغـان مـادر تخمگـذار بــا پ   -۲

  .گر را دادندي ديل گروهي تشکياريمازندران و دشت
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ک گروه جداگانه   يز در   ي و گردن لخت ن    ي مرغان مرند  -۳
  .قرار گرفتند

بررسي برخي نتايج حاصله با اطالعات موجـود و       
ويژگيهاي نژادي هر جمعيت قابل توجيه است ولـي بـراي    
برخي نتايج در اين مرحله پاسخي وجـود نداشـته و الزم            

دقيـق  اريخچه نـژادي هـر جمعيـت مـورد بررسـي      تاست  
قرار گيرد و يا اينکه منتظر کسب اطالعات بيـشتر از          تري  

مثال پيوستگي نزديک . هاي مولکولي بود  طريق ساير يافته  
تواند به اين طريق توجيـه        مرغان بومي فارس و الري مي     

شود که هر دو جمعيت در اسـتان فـارس قـرار داشـته و            

اي از  واجـد مجموعـه   مرغان بومي فـارس     ممكن است که    
که از نظـر فنـوتيپي قابـل تـشخيص          ( مرغان الري    ژنهاي
اما موردي که فعال جوابي براي آن وجود         . باشند) هستند

ــدران و    ــومي مازن ــان ب ــت مرغ ــدارد شــباهت دو جمعي ن
اگر چـه ايـن دو جمعيـت از    . باشد دشتياري با همديگر مي  

لحاظ جغرافيـايي فاصـله زيـادي از همـديگر دارنـد و بـر        
ايـستي فاصـله ژنتيکـي زيـادي       اساس تئوريهاي تکاملي ب   

نيز با همديگر داشته باشـند ولـي در ايـن تحقيـق بـه هـم               
البته شـباهت جمعيتهـاي دور از هـم در     . باشند  نزديک مي 

برخي از مطالعات نيز گزارش شده است مثال در مطالعـه          
  

  )ن قطرییپا (یکیو فاصله ژنت)  قطريباال(ب شباهت ی نااريریس اندازه گی ماتر-5جدول 
  یبوم ها تیجمع

 فارس

  یبوم
 مازندران

  مادر
 یگوشت

  مادر
 تخمگذار

  گردن يمرند يالر ياریدشت
  لخت

  9376/0  9686/0  9769/0  9707/0  9587/0  9654/0  9753/0  ****  فارسیبوم
  9697/0  9650/0  9693/0  9808/0  9666/0  9754/0  ****  0250/0  مازندرانیبوم

  9585/0  9667/0  9754/0  9657/0  9479/0  ****  0249/0  0352/0 یمادر گوشت
  9309/0  9526/0  9377/0  9732/0  ****  0535/0  0340/0  0422/0 مادر تخمگذار

  9551/0  9796/0  9693/0  ****  0272/0  0349/0  0194/0  0297/0 ياریدشت
  9475/0  9740/0  ****  0312/0  0643/0  0249/0  0312/0  0233/0 يالر
  9640/0  ****  0263/0  0206/0  0486/0  0338/0  0356/0  0319/0 يمرند

 **** 0366/0 0539/0 0459/0 0716/0 0424/0 0307/0 0645/0 گردن لخت

    
 

  
  ها کل دادهبا استفاده از ) 1978 (ی نئیکیم شده بر اساس فاصله ژنتیستر يا خوشهوگرام ردند -1شکل 
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کــه بــا اســتفاده از ) ب۱۳۸۳ (ينير حــسيــدهقــانزاده و م

 و يزديـ ت يـ  بود دو جمع   انجام شده  RAPD ينشانگرها
از . ک گروه قـرار گرفتـه بودنـد     يز در   ي ن يجان غرب يآذربا
 در گـروه مرغـان   يشـت ول قرار گرفتن مرغان مادر گ يدال
ن نکته اشاره نمـود کـه   ي ا هتوان ب  ي م  فارس ي و بوم  يالر

ــت  ــان گوش ــ ترکيمرغ ــيب ژنتي ــصيک ــوده ي خال و از  نب
راک بـه  مـوت  ي و پليش به عنوان والد پدر ي کورن ينژادها

و از  ) ۱۹۹۰کرافـورد   (نـد   يآ ي م  بوجود يعنوان والد مادر  
 ي تــوده مرغــان الريپي بــر اســاس شــواهد فنــوت يطرفــ

تواند  ي م ن امر يش دارند که ا   ي به نژاد کورن   ياديشباهت ز 
ت مـورد  يـ ن دو جمعيـ ل شـباهت ا يـ  از دال  يکـ يبه عنـوان    

 مازنـدران و    ي شباهت مرغان بوم   لي دل .ردياستناد قرار گ  
ز يـ  با مرغان مـادر تخمگـذار ن       ياريمرغان دشت جه  يدر نت 

 يتهـا بخـصوص بـوم     ين جمع ي ا يخياحتماال به سابقه تار   
بــا  يگــردد کــه ممکــن اســت بــه نحــو ي مــمازنــدران بــر

.  حاصـل شـده باشـد      يکـ يژنتاختالط  تخمگذار   يها  هيسو
 يهـا   هيسـو ژادهـا و    ر ن يسا با   يشباهت توده مرغان بوم   

 يرانيپ(ارش شده است ز گزيگر ني دي در کشورها  يتجار
 ينيرحــسيدهقــانزاده و مدر مطالعــه  ).۲۰۰۷و همکــاران 

زد و  يـ  مـرغ اصـفهان، فـارس،        يتهـا يجمعز  ين) ب ۱۳۸۳(
 يدر صـورت  گرفتنـد   ک گروه قـرار     يدر   يجان غرب يآذربا

 يا   در گـروه جداگانـه     يي مازندران بـه تنهـا     يکه مرغ بوم  
ن يـ  اج بدسـت آمـده از  يبـا توجـه بـه نتـا     . قرار گرفته بود  

 کـشور   ي بـوم  ي از نژادهـا   يق مشخص شد که برخ    يتحق
 يي شـباهتها يکـ ياز نظـر ژنت  ) يکيدر صورت خلوص ژنت   (

در لـذا  ،  دارنـد   وارداتـي  ديـ پـر تول   يهـا   هي از سو  يبا برخ 
شرفت يـ  امکان پ  ياصالح نژاد  يها   برنامه صورت طراحي 

  .ن آنها وجود داردي در بيکيژنت
  

  يسپاسگزار
ــا ــا حمايـ ــه بـ ــاليـــن مقالـ ــار ويت مـ ــ اعتبـ ژه يـ
  .ده استيه گرديز تهيدانشگاه تبر) grant(يپژوهش

  

  
 يها  و پس از حذف دادهUPGMAبا استفاده از روش ) 1978 (ی نئیکیم شده بر اساس فاصله ژنتی ترسیوگرام شعاعر دند-2شکل 

  M27 و E7 يهاآغازگرمربوط به 
  

  فادهتمنابع مورد اس

 . کرج، کشوريقات علوم داميمؤسسه تحق. راني ايور بومي دام و طيکير ژنتي بر ذخاينگرش. ۱۳۷۸ ،ان جيتوکل
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 ي بـرا RAPD ياسـتفاده از نـشانگرها   . ۱۳۸۶ ،س انيـ ل خان يو اسـماع  ا   ي جـوارم  ي نجـات   ،ق يميرح ، ع يخان احمد 
 يعلوم و فنـون کـشاورز  .  مازندرانياد مرغ بومژر و اصالح ن   يستگاه تکث ي در مرغان ا   يکيرات ژنت يي تغ ييشناسا

  .۳۳۱-۳۳۷صفحات ) ب(ازدهم، شماره چهلم يسال . يعيمنابع طبو 

مازنـدران، يـزد و   هـاي   بررسـي تنـوع ژنتيكـي مرغـان بـومي اسـتان      . الـف ۱۳۸۳ ، س ضدهقانزاده هـ و ميرحـسيني    
  .مجموعه مقاالت اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور، كرج. RAPDربي با استفاده از نشانگر  غآذربايجان
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 جمعيت از مرغـان بـومي ايـران بـا اسـتفاده از نـشانگرهاي        بررسي تنوع ژنتيكي پنج   . ۱۳۸۲ ،شهبازي آذر بريس ص   
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