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بررسي چند شكلي پروتيين هاي خون و صفات 
مورفولوژيك مرغان بومي  ايران

چكيده  
در اين پژوهش چند شكلي (Polymorphism) تعدادي از پروتيين هاي 
آنزيمـي  و غيرآنزيمـي  پالسـما وگلبول قرمـز خون و تنـوع صفات 
مورفولوژيك مرغان بومي  عمومي، گردن لخت، الري، مرندي سـفيد، 
مرندي سـياه، و نژاد نيوهمشاير بررسي شدند، تا عالوه بر تنوع چند 
شـكلي پروتيين ها، ايزوزايم هـا (Isozymes) و صفـات مورفولوژيك، 
تغييـرات فراوانـي فنوتيپ ها و ژن هـاي اين پروتيين هـا ( آنزيمي  و 
غيرآنزيمـي) و صفات مورفولوژيك برآورد گـردد. نمونه ها از مرغان 
موجود در بخش تحقيقات طيور مؤسسه تحقيقات علوم دامي  به  طور 
  ،( P,R لوكوس هاي) تصادفي انتخاب و صفات مورفولوژيك؛ شكل تاج
رنگ الله هاي گوش (Earlobe)، رنگ پر ( لوكوس هاي ,I ,E B و S ) ورنگ 
سـاق پا (لوكوس هاي Id ) ثبت گرديدند. نمونه هاي خون جمع آوري و 
با اسـتفاده از ژل نشاسته و يا پلي آكريالميد براي آنزيم هاي آلكالين 
Amy-) آميالز ، (Akp -2) ۲-آلكالين فسفاتاز  ، (Akp-1) ۱ -فسـفاتاز
1) ، اسـتراز-۱ (Es-1)، اسـتراز -۸ (Es-8) و اسـتراز- دي (Es-D) و 

 ،(Pas)فرا آلبومين ،(Pa-1)پيش آلبومين ،(Alb) پروتيين هاي آلبومين
ترانسـفرين(Tf) و هموگلوبين-۱  (Hb-1) الكتروفورز شدند. فراواني 
فنوتيپ هـا و ژن هاي ۱۱ لوكوس پروتيين هـاي مزبور و هفت لوكوس 
صفات مورفولوژيك برآوردگرديدند. در بين ۱۸ لوكوس بررسي شده، 
فقـط لوكوس آلبومين در همه گروه ها يك شـكلي بود و Es-D  براي 
اولين بار در مرغ، در جمعيت  مرندي سـفيد به صورت چند شـكلي 
مشـاهده شـد. فراواني فنوتيپ ها و ژن ها بين گروه هـاي مختلف نيز 
مقايسـه شدند. در سيستم Akp-1 تعداد نوارF  نسبت به S بسيار كم 
بود. گردن لخت با داشتن  ۲/ ۹٪  نوار از نوع F كمترين تعداد را نشان 
داد. جمعيت هاي الري، نيوهمشـاير و مرندي سفيد هر يك با داشتن 
 Amy-1 ۱، ۲، و ۹ (+) تنها نشـان دهندگان اين نوار بودند. در سيستم
فنوتيپ CC اصًال مشـاهده نگرديد و فنوتيپ هاي AC و Aa به تعداد 
بسيار اندكي در گردن لخت، الري و مرندي ظاهر گشتند، در حاليكه 
فراواني فنوتيپ BB و AB در همه گروه ها ، نسبت به ساير فنوتيپ ها 
در حد نسبتًا باال ديده شد. در سيستم Es-1 فراواني نوع BB  در همه 
گروه ها نسـبت به سـاير انواع فنوتيپ نسـبتًا باال بود. مرندي سفيد 
ازنظر داشـتن انواع فنوتيپ نسـبت به سـاير گروه ها تنوع بيشتري 
نشان داد. فنوتيپ BB، در  Es -8 با فراواني زياد در همه گروه ها ديده 

شـد، در حالي كه فنوتيپ AA به تعداد بسـيار انـدك فقط در مرندي 
سـفيد مشـاهده گرديد. همه افراد گروه هاي عمومـي، گردن لخت و 
نيوهمشـاير براي سيسـتم  Pas از نوع فنوتيـپ AA بودند، ولي بقيه 
 AA ، Pa-1 رانشـان دادند. در  سيستم aa  گروه ها تعداد كمي  فنوتيپ
بيشـترين فنوتيپ را در گروه هاي مختلف نشـان داد، در صورتي كه 
فنوتيـپ BB به تعداد اندكي فقط در گروه مرندي سـفيد ديده شـد. 
ترانسـفرين BB در مرغـان بومي  ايـران و نيو همشـاير پردومينانت 
شناخته شد. تعداد كمي  از ترانسفرين AB و AA فقط در گردن لخت 
 BC ديده شـد. هر دو سـويه مرندي نيز تعداد بسيار كمي  از فنوتيپ
را نشـان دادند. در سيسـتم Hb-1،  فنوتيپ AB بيشترين فراواني را 
درگروه هاي مختلف نشـان داد و فنوتيپ AA اصًال مشـاهده نگرديد 
 ۸B، نيـز در تعداد بسـيار اندكي پديدار شـد. فراوانـي آلل هاي BB و
Es  وakp در همه گروه ها در حد بسـيار باال بود. در حالي كه  -Es-1B

اختالف فراواني آلل هاي مربوط به لوكوس هاي، Akp-2 ،Es-1,  Es -8  و 
تا حدودي Amy-1، در بعضي از گروه ها چشم گير به نظر مي رسيد، اختالف 
 Pas, Akp-2o, TfB تقريبًا ناچيز بود. آلل هاي Hb-1 فراواني آلل هاي  لوكوس
با فراواني ۱ در برخي از جمعيت ها تثبيت شدند. فراواني آلل هاي Es-۱Aو 
Amy-1 در كليه  C  در گروه هـاي گـردن لخت و الري و فراواني آلـل Akp

گروه ها بسيار پائين بود. آلل چهارم استراز – ۱ يعني D (Es-1 ) با فراواني 
بسـياركم در دو جمعيت الري و مرندي سفيد مشاهده گرديد. شكل تاج 
در همه گروه ها سـاده بود، فقط تعداد اندكي از انواع گلسـرخي و نخودي 
در گروه عمومي  ديده شد. در خصوص لوكوس هاي كنترل كننده رنگ پر ، 
آلل B با فراواني  ۱۳۶۶/ ۰ فقط در عمومي  ديده شد. و آلل S نيز در دو گروه 
عمومي  وگردن لخت مشاهده گرديد. فراواني آلل Id  در حد باال بود. الله هاي 
گوش قرمز رنگ فراواني بااليي را نسـبت به رنگ سـفيد نشان داد . از 
اطالعـات حاصل چنين نتيجه گرفته شـد كه تنـوع صفات ظاهري 
و چنـد شـكلي پروتيين هاي مورد مطالعه در جمعيت هاي بررسـي 
شـده نسبتًا باال مي باشـد و اصوًال مرغان بومي  ايران همانند ديگر 
جمعيت هاي بومي  آسـيايي فاقد آلل هاي I , E , B و S بوده و وجود 
اين نوع آلل ها در جمعيت هاي كنوني، ناشـي از ورود مرغان اصالح 

شده خارجي و تالقي آنها با نژادهاي بومي  مي باشد.
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Study of blood protein polymorphism and external characters of native chickens in Iran
By: F.Afraz. Animal Science Research Institute. Karaj. Iran.
Enzymatic and nonenzymatic protein polymorphisms of blood plasma and erythrocyte and morphological characters 
of Iranian indigenous chickens; Garden Lokht, Marandy, Lary, Omumy and New Hampshire were analyzed. Garden 
Lokht is a naked neck chicken possessing higher ability of egg and meat production. Lary is a fighting type chicken, 
whereas Marandy possessing two strains (Black and White) is almost egg type. Omumy is nondescript type of native 
chickens that be find all over the country. Chickens were randomly chosen from the ones of which are rearing in the 
poultry Department of Iranian Animal Scinces Reseach Institute. The recorded external characters were the comb shape 
(the P and R loci), feather color (the B, E, I and S loci) and shank color (the Id locus) and earlobe color. To investigate 
the genetic variation, 11 loci(Akp, Akp-2, Amy-1, Es-1, Es-8, Es-D, Alb, Hb-1, Pas, pa-1 and Tf) controlling of 6 kinds 
of blood proteins were examined by starch or polyacrylamide gel electrophoresis. Phenotype and gene frequencies 
were estimated at these 11 proteins and 7 external characters loci and were compared among different groups too. Out 
of 18 loci, polymorphisms were found at 17 loci in all populations. . Alb locus showed monomorphism. Es-D was first 
appeared as polymorphism in the White Marandy. In Akp system, S band was too higer than F band. Gardan Lokht 
possessing 9.2% of F band showed lowest level . Lary, New Hampshire and Wihte Marandy were the only groups that 
showed 1,2 and 9 (+) bands, respectively. In respect of Amy-1, CC phenotype was not observed. The frequencies of BB 
and AB were higher in all populations, whereas AC and AA frequencies were observed in lower level in Gardan Lokht, 
Lary and Marandy only. In respect of Es-1 all groups showed higher level of BB type. Phenotype variations were 
higher in White Marandy rather  than other groups. BB phenotype of Es-8 was appeared in all populations, whereas 
AA phenotype was only observed in White Marandy in lower level. Omumy, Garden Lokht and New Hampshire 
showed only AA Phenotype of Pas protein, whereas the other groups having aa phenotype in lower frequency. In 
respect of Pa-1, AA was higher in different groups and BB was observed lower frequency in White Marandy. Tf BB 
was predominant in Iranian chickens and New Hampshire. Phenotypes AA and BB were observed with less numbers in 
Gardan Lokht. Two strains of Marandy showed lower Tf BC. In respect of Hb-1, AB phenotype was observed in higher 
frequency, whereas AA was never observed and BB appeared in lower frequency. Es-8B, Es-1B and akp frequencies 
were higher in all examined groups. Whereas in the Akp-2, Es-1 and Es-8  loci and almost in Amy-1 locus, frequency 
differences were high in some groups, Hb-1 locus frequency difference was too low. Some chicken populations were 
fixed in Akp-2o, PasA and TfB alleles. Lary and Gardan Lokht populations showed higher frequency of Es-1A and 
Akp alleles, whereas the Amy-1C frequency was low in all ones. White Marandy and Lary were the only groups that 
showed the fourth allele of Es-1 (Es-1o). Most of chickens had the single comb, except Omumy in which small number 
of rose and pea ones were found. Allele B was only seen in Omumy with a frequency of 0.1366. Allele S was found in 
Omumy and Gardan Lokht. The frequency of Id allele was relatively high. The number of earlobe red color chicken was 
higher than earlob white color one. From these results it was concluded that external characters variations and protein 
polymorphisms were relatively high in the examined populations and in general, Iranian native chickens similar to 
those of Asian native ones might not have originally contained the B, E, I and S genes. Therefore such kind of genes 
seemed to be brought by western improved breeds.

Key-words:Native chicken, Blood protein, Electrophoresis, Polymorphism, Morphological characters
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مقدمه  
.(۸۱،۷۴،۷۳) ــد ميباش قدمت طوالني داراي ــران اي در ــرغ پرورش م
در مرغ گوناگون جمعيت هاي زيست موجب كشور مختلف اقليمي ــرايط ش
مرغان ظاهري، صفات براساس ، همكاران و شمسائي است. ــده پهنه ش اين

.(۱) ذكر نمودند از ۳۰ جمعيت بيش بومي موجود را
روابط بررسي و دستهبندي مرغ، مختلف گروههاي و جمعيتها شناسائي
ــيهاي بررس از حاصل اطالعات ــاس اس صرفًا بر ۱۹۷۰ دهه آغاز تا ــي تكامل
آن، اطالعات از پس اما ــت. اس بوده ــتوار اس توليدي مورفولوژيك و تاريخي،
به قرمز) گلبول ــاي پادگنه خون، تخم مرغ و ــاي (پروتيينه ــك ايمونولوژي
مختلف گروههاي و ــايي جمعيتها شناس ، در دقيق كارآمد و ابزاري ــوان عن
،۳۶-۲۴ ،۲۲ -۱۳ ،۱۰-۷ ، ۳ ،۲) ــد ش ــيار بااليي برخوردار ارزش بس مرغ از
RNA و DNA به مربوط اطالعات اخير سالهاي در .(۸۲ ، ۸۰-۵۶ ،۵۴-۴۸

.(۸۰،۷۹،۳۶،۱۲،۱۱،۶) شد افزوده بدان خاص ويژگيهاي دليل به
وجود ــاي مختلف پروتيينه مرغ خون قرمز ــاي گلبوله ــما و پالس در
گزارش ــده آنها كنترل كنن لوكوس ۴۹ ــل اق حد ــكلي چند ش كه ــد دارن
خاصيت نيز ــدادي تع و آنزيمي خاصيت اين از تعدادي .(۱۶) ــت اس ــده ش
الكتروفورز ــه ب ــوم موس فرآيندي در پروتيينها ــن اي دارند. ــي آنزيم ــر غي
در كوچك بسيار ذرات يوني حركت اختالف ــاس اس بر ،(electrophoresis)
ــكال اش فرآيند اين از ــتفاده اس با ميگردند. تفكيك از هم الكتريكي ميدان

. شدند(۴) مشخص سلول داخل آنزيمهاي ملكولي مختلف
پروتيينها ــن اي ــكلي ش چند ژنتيك بار ــراي اولين ب ــال ۱۹۶۱ س در
چند شكلي اين پروتيينها، ديگر همانند .(۳۱) گرديد توسط Lush گزارش
-۱۶ ،۱۰-۹ ، ۷ ،۳ ، ۲) آللهاي بدني ميباشند پروتيينها نيزتحت كنترل
،۶۷-۶۵ ،۶۰ ،۵۸- ۵۶ ،۵۴-۵۲ ،۵۰-۴۸ ،۳۶ -۳۲ ، ۳۰ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۴ ،۲۲

(۸۲، ۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۷۱-۶۹
آن شكلي چند كه ميباشد خون پالسماي اولين آنزيم آلكالين فسفاتاز،
كه تحت ميباشد Sو F نوع مختلف دو از اين آنزيم ايزوزايم است. ديده شده
غالب مي باشد S كامًال بر آلل F آلل و Akps قرار دارد. Akpf آلل دو كنترل
ــوع ن ــگران ۷۶). پژوهش ،۷۵ ،۶۵ ،۶۰- ۵۹ ،۵۴ ،۴۹ ،۳۶ ،۳۳  ،۲۴)
داراي فنوتيپ صورت دو نمودند كه به آلكالين فسفاتاز را گزارش از ديگري
به و ، فسفاتاز -۱ ظاهر ميشود آلكالين از بعد بدون نوار در ناحيه يا و نوار

.(۷۶ ،۷۵ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۴ ،۳۳ ،۲۶ ،۱۳) ميباشد معروف Akp -2
دادند ــان نش ــال ۱۹۷۰ س در بار اولين براي ــكاران هم Hashiguchi
ناحيه پنج داراي ــي نظر الكتروفورتيك از ــرغ م خون ــماي پالس آميالز كه
يعني بارز هم آلل جفت يك كنترل تحت ايزوزايم دو فقط ولي ــد، مي باش
و AB BB فنوتيپ هاي، به كه منجر ــند ميباش Amy-۱ A و Amy-1B
چهار به آللها اين بعد تعداد سالهاي كه در هرچند ،(۲۱) مي شوند AA

.(۷۶ ، ۶۵  ،۶۴ ،۶۰ ،۵۲ ،۴۹ ،۱۸ ــت (۱۷، ياف ــش افزاي
اين از مختلف نوع ۱۱ كه تاكنون ها مي باشد آنزيم از ديگر يكي استراز
ژنتيك است. شده گزارش مرغ قرمز گلبول و پالسما ــكلي در ش چند آنزيم
Kimura،  Grunder ، Csuka And ــط توس اولين بار Es-1 ــكلي ش چند
پژوهشگران اين .(۲۵ ،۱۴ گزارش گرديد (۸، ــتقل به طور مس Petrovsky
را بدني لوكوس A يك Es-1 و BٍEs-1آلل تحت كنترل دو فنوتيپ نوع سه
،۱۷ ،۱۵) ديگر نيز كشف گرديد آلل سه در سال هاي بعد گزارش نمودند.
Es -8 ، ــترازها از جمله ديگر اس .(۷۸ ،۷۶  ،۷۵  ،۶۵ ،۶۰ ،۵۴ ،۵۲ ،۱۸

جفت توسط يك و بوده AAو AB ، BB هاي فنوتيپ داراي ــد كه مي باش
Washburn ميگردند(۱۹). كنترل A ES8- و B Es8- يعني ــارز ب هم آلل
نام به ــترازها اس ديگر از يكي ــكلي ش چند نمودن پيدا صدد در همكاران و
به را آنزيم اين مرغان، كليه و ــدند نايل نش بدان كه بودند مرغان در Es-D

دادند(۶۸). نشان شكل يك
زياد ميزان به كه ــت اس پروتيينهايي جمله از (Alb) پروتيين آلبومين
پروتيين اين ــكلي چند ش به مربوط اولين اطالعات ــود. يافت ميش خون در
آلبومين نوع دو او گرديد(۳۵). گزارش ۱۹۶۲ ــال س در MC Indoe ــط توس
جفت يك كنترل تحت كه ــت داش اظهار و ــخص مش را ژنتيك ــأ منش داراي
ــط سه توس پروتيين اين كه دريافت ۱۹۶۸ ــال در س Stratil ــند. مي باش آلل
به يك مربوط AlbC و Albb, AlbA (Codominant) ــارز ب ــم ه بدني ــل آل
(۱۹۷۷)(Suzuki) و ( Watanabe) .(۵۶)كنترل ميگردد ــخص مش لوكوس
خون پالسماي در را بدني بارز هم آلل سه كنترل تحت فنوتيپ نيز وجود۶
آللها اين تعداد پژوهشهاي بعدي در گزارش نمودند(۷۱). بومي ژاپن مرغان
نژادهاي از ــكلي آن در بسياري و چند ش ــكلي ش يك و يافت افزايش پنج به

.( ۶۰ ۵۴ و ،۴۹ ،۳۶ گرديد(۲۰، گزارش شده اصالح بومي و
يافت مرغها ــر اكث در ــا و خروسه كل ــوًال در معم (PAs) ــن فراآلبومي
قسمت در را ــخصي مش كامًال نازك نوار ۱۹۶۱ ــال س Amin )در ) ــود. ميش
(Postalbumin) آلبومين آنرا فرا و ــايي شناس بالغ مرغان در آلبومين ــين پس
خروس در فقط را نوار اين ۱۹۶۲ ــال س در و (annAu Cochrane) ناميد(۲).
PAsA و PAsA ــل آل دو ــط توس پروتيين اين نمودند(۳). توارث ــاهده مش
.(۷۸، ۷۵ ميباشد(۴۹، ۵۴، بر دومي كامًال غالب اولي كه ميشود كنترل

هم دو آلل توسط كه ميباشد B و A ،(PA-۱) آلبومين نوارهاي پيش
فنوتيپ هاي، به منجر و (۵۷ ، مي شوند(۳۲ كنترل PA-۱B و PA-۱A بارز

.(۵۸-۵۷ ميگردند (۳۲ و  AB  و AA, BB
در ،Croizer توسط خون به Tf پالسماي مربوط ژنتيك تحقيقات اولين
.(۴۸ ، است(۷  يافته انتشار سال۱۹۶۲ در همكاران و Ogden  ۱۹۶۶ سال
آمينه اسيدهاي ميشود. تركيب با آهن و شده ساخته جگر در ــفرين ترانس
ــاخته س مرغ اويدوكت در كه (Conalbumin) آلبومين كن با پروتيين ــن اي
آلل سه مي باشد(۳۲). مشابه ، ميگردد يافت مرغ تخم سفيده در و ميشود
را پروتيين اين ــاي مختلف فنوتيپه C Tf و A Tf ، B Tf يعني ــارز ب ــم ه

.(۸۲، ۷۶ ،۷۵ ،۷۰ ،۶۵ ،۵۶ ،۵۴ كنترل مي نمايند(۴۹،
كليه به ــش ها ازش ــيژن اكس انتقال ــئول مس (Hb-1) هموگلوبين-۱ 
ــكل به دوش ميتوان را پروتيين ــن اي معموًال ــد. ميباش بدن ــلولهاي س
داراي دومي نوار نمود. پيدا در مرغ (minor) كوچكتر و (major)ــر بزرگت
ــاهده مش نوارهاي كل در صد ۷-۸ ــدود وح بوده اولي از ــر تندت ــت حرك
ــال در س Salvo و Damelio ولي، .(۲۲، ۱۰) ميدهد ــكيل تش را ــده ش
ــه س داراي آنها آزمايش هموگلوبين پرندگان مورد كه دادند ۱۹۶۱گزارش
نوار الكتروفورز، از ــتفاده اس با ۱۹۶۸ ــال س (Washburn) در .(۹) نوار بود
نوار كه گرفت ــه نتيج (۶۶). او داد ــان نش ديگري درجمعيت نيز را ــوم س
پيدا به موفق وي كه هرچند است. ــده ش جهش جمعيت دچار دراين تند
مختلف جمعيتهاي از ــويه س چندين در پروتيين اين ــكلي ش كردن چند
فنوتيپ سه نوع  Hb-۱Bو  Hb-۱Aبارز آلل هم دو ــد(۶۷، ۶۹).  نش مرغ

. (۷۵ ، ۵۴ ،۵۰ ــد(۳۳، ميآورن ــود ــه وج ب را AA AB و ,BB
صفات ــايي شناس معتبر، و ــن نوي ــيوه هاي ــود اينگونه ش وج ــم عليرغ

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي
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مورد مرغ از خاصي انواع پرورش و اقتصادي اهميت ــل دلي به مورفولوژيك
استفاده ژنتيك، اين صفات مورد تجزيه و پژوهشگران بوده ودر بررسي نظر
ــكل ش ــامل ظاهري ش صفات . (۷۷ ، ۷۶ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۰ قرار ميگيرند (۳۶،

مي باشد(۶). پا رنگ و پر رنگ گوش، اللههاي رنگ تاج،
ــكال اش به كه معموًال بوده ــاوت متف مختلف ــاي نژاده در تاج ــكل ش
اي وجود و آالله شكل V گردويي، توت فرنگي، ــرخي، نخودي، گلس ساده،
ــاهده مش در پرندگان نخودي و ــرخي گلس ــاده، نوع س ــه س ومعموًال دارند

ميگردد(۶).
كه است گوش در پايين پوست صورت مرغ ساختاري از گوش اللههاي
به ــت. اس پر از عاري مرغ اللههاي گوش ــده اند. ش آن كميضخيم هاي بافت
ميزان رنگ ميباشد كه قرمز گوش اللههاي رنگ نژادها اغلب در دليل همين
مديترانه مرغان در دسته چند كه هر به سالمت پرنده دارد، ــتگي بس قرمزي
.(۵۵ ، ۶) ميباشد رنگ سفيد آبي اندلسي و مينوركا سفيد، يعني لگهورن اي
ديده قرمز سفيد و صورت دو هر به قرمز جنگلي مرغ در اللههاي گوش رنگ

.( ۵۵ ، ميباشد(۶ (Predominant)قرمز پردومينانت نوع ميشود كه
كه مسئول طبيعي است رنگدانههاي دسته ترين از فراوان مالنين يكي
ــيار مرغ بس در پر رنگ ــد. ميباش خانگي الگوي ظاهري مرغان و پر ــگ رن

مينمايند(۵۵). را كنترل ۱۳ لوكوس آن حدود و بوده متنوع
شده مختلف پوشيده رنگهاي با فلسهايي توسط پاي مرغ ساق رنگ
دارد اثر بزرگ ژن چندين متقابل اثرات و تجمع به بستگي ساق رنگ است.

شده است(۳۷). درميس به , Id+محدود id آللهاي اثرات كه
ــر صفات از نظ ــرقي ش جنوب ــياي آس ــز ــي قرم جنگل ــان مرغ ــواع ان
كه داد ــان نش پژوهشها اين نتايج گرفتند. قرار ــي بررس مورد مورفولوژيك
اللههاي رنگ نظر وحشي، از پر رنگ تركيب عالوه برداشتن نوع مرغان اين

.(۴۷ ،۴۴ ،۴۰ ،۳۸) دارند شباهت هم پر با رنگ و گوش
گرفتند. قرار ــي بررس مورد مورفولوژيك صفات نظر بومي نيز از مرغان
پر رنگ و پا رنگ گوش، تاج، رنگ اللههاي ــكل ش كننده و ژن هاي كنترل
ــن اي .(۷۷ ، ۷۶ ،۶۵ ،۵۰ ،۴۷ -۴۱ ،۳۹ ،۳۶ ) ــدند ش ــه ) تجزي Plumage)
اصالح معرفي نژادهاي طريق از S و I ,E ,B آلل هاي كه نشان داد پژوهش ها
شدند بومي نژادهاي وارد استرالورپ و رد ردآيلند سفيد، لگهورن مانند شده

.(۷۷ ، ۷۶ ،۵۰)
مرغان در مورفولوژيك ــات صف و ها ــن پروتيي اغلب اين ــكلي ش چند
،۲۲-۱۳ ،۱۰-۷ ،۳ ، ۲) است شده گزارش غربي ديگر نژادهاي و بوميآسيا

.(۸۲ ، ۸۰ -۷۵ ،۷۱-۲۴
نژادهاي از را آنان دارندكه خود را مخصوص به ژنتيك بومي ساختار مرغان
در برنامه هاي اصالح استفاده ازنظر ژنتيك براي و متمايز مي سازد اصالح شده
آنهابه عنوان منبع ارزيابي از روشهاي ــي يك بود. خواهند مهم ــيار بس نژادي
را كمتري هزينه تنها نه كه بوده مرغان اين ژنتيك ــاختار س تعيين ژنتيك،

بود. خواهد سريع بسيار نيز آن نتايج به دستيابي بلكه ميطلبد
ژنتيك نظرتنوع از ايران بومي مرغان خصوص در ــه يافت انجام تحقيقات
ــتراز- اس ــفاتاز ،آميالز ، فس آلكالين يعني آنزيمي غير و آنزيمي پروتيينهاي
آلبومين، ترانسفرين پيش فراآلبومين، آلبومين، ــتراز-۸، اس دي، ۱، استراز-
شد، ذكر پيشتر همانطور كه طرفي از ــد. ميباش اندك ــيار بس هموگلوبين و
گروه پرورش و توليد براي جنبه زيبايي تنها از نه مورفولوژيك صفات به توجه
ــد مي باش مهم نيز اقتصادي نقطه نظر بلكه ار دارد، اهميت مرغان از ــي خاص

ــي بررس منظور به حاضر پژوهش بنابراين دارد. كاربرد عملي نژاد اصالح و در
تعيين فراواني نيز مورفولوژيك و صفات تنوع و شكلي پروتيينهاي مزبور چند
لخت، گردن عمومي، يعني بومي ايران مرغان از گروه چهار در مربوطه ژنهاي

پذيرفت. انجام همشاير نيو وارداتي نژاد و مرندي و الري

و روشها مواد
پرنده

دوسويه الري، لخت، گردن عمومي، جمعيتهاي از استفاده مورد مرغان
كافي كه به تعداد بودند نيوهمشاير و مرندي هاي ــفيد از جمعيت س و سياه
بخش تحقيقات و در آوري ــع جم ــور كش مختلف نقاط از تصادفي به طور و
و تكثير تصادفي روش جفتگيري طريق علوم دامياز تحقيقات مؤسسه طيور
صورت به ( ۱۱ خروس(جدول و مرغ از زيادي تعداد .(۱ ) مي شوند نگهداري
عمومي۱۹ از سپس و ثبت مورد نظر صفات انتخاب و جمعيت هر از تصادفي
مرندي قطعه، سفيد۸۰ مرندي قطعه، ۱۲ الري قطعه، ۲۲ لخت قطعه، گردن

آمد. عمل به خونگيري قطعه ۲۲ نيوهمشاير و قطعه ۵۷ سياه
رنگ ساق ،(Plumage Pattern) پر رنگ ــامل؛ ش مورفولوژيك صفات
كننده ــاي كنترل لوكوس ه گوش بودند. ــاي اللهه رنگ و تاج ــكل ش پا،
،(B) قالئي با گل پر؛ رنگ ،(R ) ــرخي گلس و (P ) نخودي تاج، ــكل ش
براي Id و لوكوس (S) ــرهاي ) و نق I ) ــفيد س غالب ،(E)  ــص خال ــياه س
مورد آلل ۸ ــي بررس ،E لوكوس در چه ــدند. اگر ش تحقيق پا ــاق س رنگ
+e e) آلل ــه س فقط طبقهبندي بودن ــكل مش دليل ولي به ، ــار بود انتظ
اللههاي رنگ توارث به اينكه شكل با توجه .( ۳۷،۵) ــدند ش منظور (E و 
صورت همان آن به رنگ حاصل از است، نتيجه مشخص نشده هنوز گوش

شد. داده نشان فنوتيپي فراواني

خون برداري نمونه
متر خون ميلي اندازه۲ بال به قسمت مثلثي سياهرگ از توسط سرنگ
سيترات انعقاد ضد محلول خون از انعقاد جلوگيري از منظور به شد. گرفته
استفاده خون ) قسمت و۴ محلول ــمت قس نسبت۱:۴ (يك ــديم۳/۸٪ به س

شد.
دو به دقيقه ۵ مدت به ۴۵۰ g در ــانتريفيوژ س پس از خون نمونه هاي
دو بار از قرمز پس گلبولهاي شدند. تفكيك قرمز و گلبول پالسما ــمت قس
پالسما درفريزر حاوي لولههاي همراه به فيزيولوژي٪۰/۸۵ سرم با شستشو

شدند. نگهداري سانتيگراد درجه -۲۰

(Electrophoresis) فورز الكترو
نوع از پروتيينهاي سه آنزيمها و از ــه نوع ترتيب س به كه لوكوس  ۱۱
با ژل ــد كنترل مينماين را ــون خ وگلبولهاي قرمز ــما آنزيمي پالس ــر غي
شده بررسي ــاميلوكوسهاي اس شدند. آزمايش آكريالميد پلي يا ــته نشاس
كميتعديل با ــوًال انجام  الكتروفورز معم ــت. اس گرديده ارايه ۱ ــدول ج در
آلكالين الكتروفورز ــت. اس بوده همراه جدول ــده در ش ذكر منابع روشهاي
با دي استراز- و ــتراز-۸ اس هموگلوبين، ــفاتاز-۲، ــفاتاز-۱، آلكالين فس فس
آلبومين ، پيش ــن، آلبومي ــتراز-۱، اس ،۱ الكتروفورزآميالز- و ــته نشاس ژل
جدول بر اساس ــده ش تهيه آكريالميد پلي ژل با ــفرين ترانس و فراآلبومين

پذيرفت.  ۲ انجام
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محاسبه فراواني ژنها
پروتيينها

هاي آلل ــط داراي كه فق هايي لوكوس ــراي ب ژنها فراواني ــبه محاس
انجام (Direct counting method) ــتقيم روش مس از طريق بودند ــم بارز ه
وكانمكي ايتو روش از مغلوب آللهاي حاوي لوكوس هاي ــراي ب و پذيرفت.

شد(۲۳). استفاده ۱۹۸۷

مورفولوژيك صفات
كنترل هاي ژن ــي فراوان ــبه محاس صفات مورفولوژيك و ــه تجزي روش
و (NishidA) نيشيدا فرمولهايي بود كه اساس روش و بر صفات اين كننده
بدني ژن هاي غالب فراواني .( نمودند(۴۲ پيشنهاد در سال ۱۹۸۶ همكاران

گرديد. محاسبه  q = شماره ۱  -۱ فرمول با

۲ شماره فرمول
                       

۳ شماره فرمول
                              

                                                       
نتايج

(protein polymorphism) پروتيين شكلي چند
بود، ــتر بيش ٪۱ از لوكوس يك آلل هاي از ــك هر ي ــي فراواني وقت
باتوجه طرفي از ــد. درنظرگرفته ش ــكل ش چند ــه عنوان ب ــوس لوك آن
مورد آنزيمي غير و ــي آنزيم پروتيينهاي از تعدادي معموًال ــه اينك ــه ب
بنابراين ــدند. نش نمايان ژل در ــند، نميباش فعال ــا نمونهه در ــي بررس
جداول در ــال پروتيين فع داراي ــدگان پرن از ــي بعض ــداد تع ــش كاه
ــده در مرغان ش ــي بررس لوكوس ۱۱ از ــد. ميباش دليل اين مربوطه به
يك گروه ها همه ــوس Albدر فقط لوك ،(۱ ــاير(جدول نيوهمش ــي و بوم
رنگ در و پر ضخيم ــوار يك ن ــكل از متش دادكه ــان را نش فنوتيپ نوع
اين نوار با .(۱ (شكل- بود پايين آن باال و سايهاي در هاله دو و ــط وس
سفيد مرندي سويه فقط در Es-Dلوكوس بود. B نوع از شاهد به توجه

بود. شكلي چند بسياركم، درصد با و

و۲ ۱ ژن هاي آلكالين فسفاتاز و فنوتيپ ها فراواني
از كه Akp - 1 و Akp - 2 نواحي در فسفاتازپالسما آلكالين نوار تغييرات
الكتروفورز انجام است. شده داده نشان شكل-۲ در آمد دست به بررسي اين
هر در را Sو Fفسفاتاز نوع آلكالين دو يكي از نشاسته، ژل با مرغ ــماي پالس
Akpمغلوب و Akpغالب آلل جفت يك توسط ترتيب به كه داد نشان نمونه
نگرديدند. مشاهده نمونه يك در هم هيچگاه با نوار دو اين ميگردند. كنترل
بعضي در F نوع از سريعتر حركتي رنگي با كم تقريبًا مزبور، نوار ــكل ش در
۲O-آلل دو Akp بود. - 2 همان ــد كه ش ديده يك رديف در S و F انواع از
دومي بر اولي كه مي نمايند كنترل را (+)و(-) ترتيب به Akp - 2 A و Akp
جمعيت هاي Akp - 2 Akpو ژنهاي۱- و فنوتيپها فراواني ميباشد. غالب

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي

است. ارايه شده ۳ در جدول مختلف
F فنوتيپ ولي تعداد گرديد، مشاهده گروهها همه وS در F هردوفنوتيپ
F  كمترين نوع داشتن ۹/۲٪ از لخت با بود. گردن بسيار كم S به   نسبت
Akpبسياركم -۲ ناحيه در نوار داراي افراد بررسي اين در داد. نشان را تعداد
و۹ ۲ باداشتن۱، ــفيد هريك س ومرندي ــاير نيوهمش الري، بودند.گروههاي
درهمه Akp ــل آل فراواني بودند. ــوار ن اين دهندگان ــان تنها نش ــورد(+) م
گردن درگروه Akp آلل فراواني گرديد. مشاهده بسيار بااليي حد در گروه ها
بين Akp-۲A آلل فراواني تفاوت بود. رقم كمترين ۰/۰۴۷ ميزان به ــت لخ

بود. جزيي نيز سفيد نيوهمشاير و مرندي جمعيت الري، سه

ژنهاي آميالز-۱ و فراواني فنوتيپ ها
نيوهمشاير بومي و مرغان خون پالسماي ايزوزايم آميالز شناسائي نتايج
شده داده نشان ۳- ــكل ش در آكريالميد پلي فورز ژل الكترو ــتفاده از اس با
مختلف نوار سه صورت به بررسي مورد مرغان در آنزيم اين ايزوزايم ــت. اس
C تظاهر نوار و ميباشند ،A و C معروف B به كه شد ديده ــمت آند در قس
AA، صورتهاي اين نوار به از حاصل بوده است. فنوتيپ هاي كمتر همه از
آنزيم درجدول اين ژن هاي و فنوتيپ ها فراواني ــد. بودن AB، AC، BB، BC

است. شده ارايه ۴
در تعداد AAو AC فنوتيپهاي و نگرديد ــاهده مش فنوتيپ CC اصًال
وAB درحد BB فنوتيپهاي فراواني درحاليكه ظاهرگشتند، بسيار اندكي
بسيار پايين گروهها كليه در Amy-۱C فراواني ــدند. ش ديده بااليي ــبتًا نس

.(۰/۰۲۵ -۰ /۰۴۶) بود
استراز انواع هاي و ژن ها فنوتيپ فراواني

Es-D)كه و Es-۸، Es- 1 ) ــز قرم ــول گلب ــماو پالس ــترازهاي اس تنوع

آلبومين پالسما الکتروفورتيک هاي نمونه شکل-۱ 

بررسي از ديگرجمعيت هاي نمونه ۳ و بررسي مورد هاي از جمعيت پالسما نمونه ۲۵ *

گرفتند قرار آن ژل بر روي عرض به با توجه شاهد، مشخص به عنوان نوار داراي شده

بررسي مورد هاي واضح جمعيت و شفاف هاي نمونه از يکي در پايان شدند. الكتروفورز و

چنين داراي لخت گردن نمونه اينکه به توجه با که گرديد انتخاب بعدي شاهد عنوان به

وسط اول، نقطه مختلف ژل يعني سه در در ژل گذاري ها، بود خصوصيتي

شد.. گذاشته شاهد عنوان به آخر و
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منبعلوكوسپروتيين

فسفاتاز-۱ Akp(۵۱)(۱۹۸۰)آلكالين Okada et al.

فسفاتاز-۲ Akp-۲(۵۱)(۱۹۸۰)آلكالين Okada et al.

Amy-۱(۲۱)(۱۹۷۰)آميالز-۱  Hashiguchi et al.

Es-۱(۵۱)(۱۹۸۰)استراز-۱ Okada et al

۸ – Es-۸(۱۹)(۱۹۷۹) Hashiguchiاستراز et al

دي – Es-D(۷۲)(۱۹۷۷)استراز Watanabe et al.

Alb(۳۵)آلبومين (۱۹۶۲) McIndoe

آلبومين-۱ Pas(۲۸)فرا (۱۹۷۶) Kuryl and Gasparska

آلبومين Pa-1(۶۳)پيش (۱۹۸۱) Tanabe et al

Tf(۵۶)ترانسفرين (۱۹۶۸) Stratil

Hb-۱(۶۶)هموگلوبين-۱ (۱۹۶۸) Washburn

د غلظت آكريالميد                             الف                     ب                   ج           

۴/۳۵ تفكيك ٪۱۲                     ۱۳/۰۵            ۸/۷۷۵             ۷۷۵/ ۸          ژل

۲/۲۵ نمونه ٪۴                           ۰/۷۵               ۱/۵              ۵/ ۱               ژل

۰/۷۵                ۰ /۷۵              ۰/۷۵               ۰/۷۵ پايه ٪۸                            ژل

گروه
تعداد

پرندگان

ها ژن هافنوتيپ
akpAkpAkp-2OAkp-2a-+كندتند

۱۹۵۱۴۰۱۹۰/۸۵۸۰/۱۴۲۱۰عمومي
لخت ۲۲۲۲۰۰۲۲۰/۹۵۳۰/۰۴۷۱۰گردن

۱۲۴۸۱۱۱۰/۸۱۶۰/۱۸۴۰/۷۱۱۰/۲۸۹الري
سفيد ۷۸۳۱۴۷۹۶۹۰/۷۷۶۰/۲۲۴۰/۶۶۰۰/۳۴۰مرندي
سياه ۵۴۱۶۳۸۰۵۴۰/۸۳۹۰/۱۶۱۱۰مرندي
همشاير ۲۲۶۱۶۲۲۰۰/۸۵۳۰/۱۴۷۰/۶۹۸۰/۳۰۲نيو

كل   ۰/۸۳۱۰/۱۶۹۰/۷۵۹۰/۲۴۱

شدند آزمايش كه هايي اساميپروتيين جدول-۱

(ml محلول( آكريالميد تهيه ژل محلولهاي موردنياز جهت ميزان ۲ جدول-

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در خون و ژن هاي آلكالين فسفاتازهاي پالسماي فنوتيپها فراواني ۳ جدول -
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نشاسته بدست آكريالميد و پلي ژل الكتروفورز از استفاده پژوهش با دراين
اند. شده ارايه و۶ ۵ تصاوير۴، در آمده اند،

از: عبارتند ــان حركت ش ــرعت س ــاس براس  Es-۱ ايزوزايمهاي
در ــد. ديده ش A2 و A1 صورت دو به A البته بودند كه C و A، B، D
هموتايپ ازآنها دو دسته فقط كه شد ديده فنوتيپ مختلف پنج بررسي اين
داده ــخيص تش آندي ــمت قس مرغ در ايزوزايم هايEs–8گلبول قرمز بودند.
Bو A نام هاي به ــان ش حركت ــرعت س با توجه به اين ايزوزايمها ــدند. ش

گروه
تعداد

پرندگان

ها ژن هافنوتيپ

BCBBACABAAAmy-2CAmy-1BAmy-1A

۱۹۰۲۰۱۷۰۰۰/۵۵۳۰/۴۴۷عمومي

لخت ۲۲۱۱۲۱۷۱۰/۰۴۶۰/۷۲۷۰/۲۲۷گردن

۱۲۰۰۱۱۱۰۰/۰۴۲۰/۴۵۸۰/۵۰۰الري

سفيد ۷۸۳۱۱۱۶۳۱۰/۰۲۵۰/۵۵۷۰/۴۱۸مرندي

سياه ۵۴۵۲۴۰۲۴۱۰/۰۴۶۰/۷۱۳۰/۲۴۱مرندي

همشاير ۲۲۰۴۰۱۵۳۰۰/۵۲۳۰/۴۷۷نيو

۰/۰۲۹۰/۶۰۶۰/۳۶۵كل

ايران و نيوهمشاير بومي مرغان در آميالز ژنهاي و فنوتيپ ها فراواني جدول -۴

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي

الكتروفورز از Es- D با استفاده ايزوزايم بررسي سه نوع اين در ــند. مي باش
FF (۱مورد)، FS كه فنوتيپها اين ــكل۶). گرديد(ش شناسايي ژل نشاسته
Es-Ds ميباشند و  Es-Df آللهاي حاصل (۳ مورد) بودند، Sُ (۷۴مورد) و
ژنهاي فنوتيپها و فراواني شدند. ديده ــفيد مرندي س در جمعيت كه فقط

است. گرديده ارايه و۶ ۵ جداول در و۸ ۱ – استراز
و بومي ــاي گروهه Es-1، در آنزيم ــده ش ــناخته ش ژن ۴ فنوتيپ هاي
انواع ساير به همه گروهها نسبت در BBــد. فراواني نوع ش ديده ــاير نيوهمش

الکتروفورتيک الکالين هاي –۲ نمونه شکل
 ( ۳ جدول به فسفاتازهاي پالسما (مربوط

ديگرجمعيت هاي نمونه از ۲ و بررسي مورد هاي جمعيت پالسما از نمونه ۱۰ *
روي بر ژل عرض به توجه شاهد، با عنوان مشخص به نوار داراي شده بررسي

واضح شفاف و نمونه هاي از يکي پايان در شدند. و الكتروفورز قرار گرفتند آن
به توجه با انتخاب گرديد که بعدي شاهد عنوان مورد بررسي به هاي جمعيت

سه نقطه ها، در گذاري ژل در چنين خصوصيتي بود داراي لخت اينکه نمونه گردن
شد گذاشته شاهد عنوان به آخر و وسط اول، يعني ژل مختلف

(۴ جدول به (مربوط پالسما الکتروفورتيک آميالز هاي نمونه شکل-۳ 

هاي ديگرجمعيت از نمونه ۳ و مورد بررسي هاي جمعيت از پالسما نمونه ۲۵

روي بر ژل عرض به توجه شاهد، با عنوان مشخص به نوار داراي شده بررسي

واضح شفاف و نمونه هاي از يکي پايان در شدند. و الكتروفورز قرار گرفتند آن

به توجه با انتخاب گرديد که بعدي شاهد عنوان مورد بررسي به هاي جمعيت

سه در گذاري ها، در ژل بود خصوصيتي چنين لخت داراي نمونه گردن اينکه

شد گذاشته شاهد عنوان اول، وسط و آخر به يعني ژل مختلف نقطه
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مرغان عمومي، گروه سه كه در مي رسد نظر به بود، لذا باال ــبتًا فنوتيپ، نس
از نظر سفيد مرندي باشد. (PredominAnt) پردومينانت الري و لخت گردن

بود. تنوع بيشتري داراي سايرگروهها به نسبت انواع فنوتيپ داشتن
ديده گروه ها همه در فراواني زياد با BB فنوتيپ استراز-۸، سيستم در
سفيد مرندي در فقط اندك بسيار تعداد به AA فنوتيپ حاليكه در ــده، ش

مشاهده گرديد.
باال مشاهده ــيار بس همه گروه ها در Es- ۸B Es-1B و آللهاي فراواني
Es-1A آلل فراواني ها متفاوت بود. بين گروه تقريبًا در فراواني و اين ــد، ش
بود. ــيارپايين بس الري دربقيه گروهها و لخت جمعيت گردن دو ــراز غي ــه ب
الري جمعيت دو در كم بسيار با فراواني Es-1D يعني استراز-۱ چهارم آلل
مرندي در فقط فراواني۰/۰۴۴ با  S Es-Dآلل ظاهرگشت. سفيد مرندي و
فراواني با ها گروه همه در Es-1B و -Es-8B آللهاي ــد. ش ديده ــفيد س
دربين لوكوس ها، فراواني آللهاي تقريبًا ولي گرديد، ــاهده مش باال ــيار بس

بود. متفاوت گروه ها
فرا آلبومين ژنهاي و فراواني فنوتيپها

هم از ــز متماي ــروه ــن دوگ آلبومي ــه ناحي ــما، در پالس ــورز الكتروف در
و از آلبومين ــد بع بالفاصله تند نوار داراي ــته دس يك بود. ــخيص تش قابل
ــط توس به ترتيب حالت دو ــكل۷). اين (ش بودند نوار اين ــته ديگرفاقذ دس

ميگردند. كنترل PAsA(مغلوب) و دوآللPAsA(كامًال غالب)
ــاير نيوهمش و بومي در مرغان آلبومين ژنهاي فرا و فنوتيپها فراواني

شده است. داده نشان ۷ جدول ايران در
AA از فنوتيپ ــاير نيوهمش و گردن لخت عمومي، گروه هاي افراد كليه

بودند. AA فنوتيپ گروهها نيز تعداد كمي داراي بقيه و در  بودند
و گرديد ــاهده مش باال ــيار بس حد در گروهها دركليه PAsAآلل فراواني

در فراواني۱) (با آلل اين متفاوت بود. بين گروهها در آلل اين فراواني تقريبًا
شده است. تثبيت جمعيتها برخي از

پيش آلبومين ژنهاي و فراواني فنوتيپها
با ــما پالس آلبومين پيش ــد آكريالمي پلي ژل ــك الكتروفورتي ــه نمون
اين از نوع دو ــت. اس ــده ش داده ــان ۸ نش ــكل در ش مختلف فنوتيپهاي
از ولي ــد، بودن باريك ــبتًا نوارنس ــك ي و ــن په ــوار ن دو ــا داراي فنوتيپه
بود PAAهمان ــك، نوع آندي ــتند. تفاوت داش الكتروفورتيكي ــت نظرحرك
مزبور فنوتيپ از تر پايين ديگري ــود. ميش -۱Aكنترل PAآلل ــط توس كه
ميگردد. PAكنترل -1B ــط توس فنوتيپ بود. اين PABكه نوع ــت قرارداش
و به نوع دو هر بر گيرنده در مشخص گرديد نوار متوالي پنج با كه نوع سوم

ميباشد. معروف PAABفنوتيپ
نيوهمشاير و بومي مرغان در آلبومين پيش ژنهاي و فنوتيپها فراواني
در را ــترين فنوتيپ بيش AA ــوع ن ــت. اس ــده ارايه ش ۸ در جدول ــران اي
فقط اندكي تعداد BB به فنوتيپ صورتيكه در نشان داد مختلف گروه هاي
بسيار درحد گروهها همه Paنيز در -1A شد. آلل سفيدديده مرندي گروه در
تثبيت ۱ فراواني نيوهمشاير با الري و جمعيت دو در و گرديد مشاهده باال

است. شده
ترانسفرين ژنهاي و فنوتيپها فراواني

بررسي مورد بومي مرغان خون ــماي پالس ترانسفرين ــكلي در چند ش
ــد. ميباش TfC و TfB ، TfA۳ آلل با لوكوس يك ــي از ناش كه ــد ش ديده
فنوتيپ ميدهد. ــان نش ,BB ,AB و BC را AAــپ چهار فنوتي ،۹ ــكل ش
Bنوار با C ــوار ــت. ن اس بوده Aو B نوارهاي براي فقط ــن (هموتايپ) همگ
در نوار ــالوه اين به ع ــت. اس داده را (هتروتايپ) ناهمگن فنوتيپ ــكيل تش

(۵ جدول به (مربوط پالسما استراز هاي الکتروفورتيک شکل-۴ نمونه

ديگرجمعيت هاي نمونه از ۳ و بررسي مورد هاي جمعيت پالسما از نمونه ۲۵ *

روي بر ژل عرض به توجه شاهد، با عنوان مشخص به نوار داراي شده بررسي

واضح شفاف و نمونه هاي از يکي پايان در شدند. و الكتروفورز قرار گرفتند آن

به توجه با انتخاب گرديد که بعدي شاهد عنوان مورد بررسي به هاي جمعيت

سه نقطه ها، در گذاري ژل در چنين خصوصيتي بود داراي لخت اينکه نمونه گردن

شد گذاشته شاهد عنوان به آخر و وسط اول، يعني ژل مختلف

( ۶ جدول به (مربوط قرمز گلبول ۸ - استراز الکتروفورتيک هاي نمونه ۵– شکل

از ديگرجمعيت نمونه و ۲ بررسي هاي مورد جمعيت قرمز از نمونه گلبول ۱۰ *

ژل بر عرض توجه به با شاهد، عنوان به مشخص نوار شده داراي هاي بررسي

شفاف هاي نمونه يکي از پايان الكتروفورز شدند. در گرفتند و قرار آن روي

با انتخاب گرديد که بعدي شاهد عنوان به بررسي مورد واضح جمعيت هاي و

گذاري ها، در ژل بود چنين خصوصيتي لخت داراي گردن اينکه نمونه توجه به

گذاشته شد شاهد عنوان به آخر اول، وسط و يعني ژل مختلف نقطه در سه



سازندگي و پژوهش و سازندگي۶۰ ۶۱پژوهش

۱۳۸۵ تابستان ،۷۱ شماره

  
گروه

تعداد
پرندگان

                              ژن ها                     فنوتيپ ها

BDBCBBABAAEs-1DEs-1CEs-1BEs-1A

۱۹۰۱۱۵۲۱۰۰/۰۲۷۰/۸۶۸۰/۱۰۵عمومي

لخت ۲۲۰۰۱۳۷۲۰۰۰/۷۵۰۰/۲۵۰گردن

۱۲۱۰۱۰۱۰۰/۰۴۲۰۰/۹۱۶۰/۰۴۲الري

سفيد ۶۹۸۳۳۱۲۵۲۰/۰۵۸۰/۰۲۲۰/۷۱۰۰/۲۱۰مرندي

۴۲۰۰۲۰۲۱۱۰۰۰/۷۲۶۰/۲۷۴مرندي سياه

همشاير ۲۲۱۱۱۳۷۰۰/۰۲۲۰/۰۲۲۰/۷۹۵۰/۱۵۹نيو

۰/۰۲۷۰/۰۱۳۰/۷۵۸۰/۲۰۲كل

گروه
پرندگان تعداد

ها ژن هافنوتيپ

BBABAAEs-8BEs-8A

۱۹۱۳۶۰۰/۸۴۲۰/۱۵۸عمومي
لخت ۲۲۱۳۹۰۰/۷۹۵۰/۲۰۵گردن

۱۲۵۷۰۰/۷۰۸۰/۲۹۲الري
سفيد ۸۰۷۰۸۲۰/۹۲۵۰/۰۷۵مرندي
سياه ۵۷۴۵۱۲۰۰/۸۹۵۰/۱۰۵مرندي
همشاير ۲۲۱۵۷۰۰/۸۴۱۰/۱۵۹نيو

كل  ۰/۸۷۵۰/۱۲۵

پرندگانگروه تعداد
ها ژن هافنوتيپ

AAaaPas aPas A

۱۹۱۹۰۰۱عمومي
لخت ۲۲۲۲۰۰۱گردن

۱۲۱۰۲۰/۴۰۸۰/۵۹۲الري
سفيد ۷۸۶۷۱۱۰/۳۷۶۰/۶۲۴مرندي
سياه ۵۴۴۷۷۰/۳۶۰۰/۶۴۰مرندي
همشاير ۲۲۲۲۰۰۱نيو

۰/۳۱۱۰/۶۸۹   كل

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در خون -۱ پالسماي استراز ژنهاي و فراواني فنوتيپها جدول-۵

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در خون گلبول قرمز استراز- ۸ ژن هاي و فنوتيپها فراواني جدول-۶

ايران و نيوهمشاير بومي مرغان در خون پالسماي فراآلبومين ژنهاي و فنوتيپ ها فراواني جدول -۷

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي
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۹ شكل در همانطوركه ــت. اس ــده كم ديده ش ــيار بس جمعيتهاي مختلف
فنوتيپ بوده و بقيه از داراي حركت سريعتر Aنوار ــت، اس داده شده ــان نش
A كندتر از حركتي B كه نوار چند هر نواري ديده مي شود. دو آن به صورت

مي شود. ديده نواري دو صورت به ولي دارد
ــاير نيوهمش و بومي در مرغان ــفرين ترانس ژن هاي فنوتيپ ها و فراواني

است. ارايه شده ۹ در جدول ايران
از تقريبًا بومي ايران مرغان گروههاي همه ــماي خون پالس ترانسفرين
فنوتيپ در اين كه فراواني ــد ش ــان داده نش و ــت BB طبقهبندي گش نوع
فراواني از كمي تعداد ميباشد. پردومينانت نيوهمشاير و ايران بومي مرغان
مرندي سويه ــد. هر دو ش درگردن لخت ديده فقط AA و AB ــفرين ترانس
۱ در فراواني با TfB آلل نشان دادند. BC را فنوتيپ بسياركمياز نيز تعداد

بود. تثبيت شده همشاير نيو و الري عمومي، جمعيتهاي

هموگلوبين ژنهاي و فنوتيپها فراواني
نشان ۱۰ در شكل شده تهيه بررسي اين در از هموگلوبين كه تصويري
آن از نواركندتر A و آنديك حركت سريعتر و نوار داراي ــت. ــده اس داده ش
فنوتيپ دو دارند و Hb-1B قرا و Hb-1A آلل كنترل دو كه تحت ميباشد B
و Bفقط داراي آلل BB ــپ فنوتي ترتيب آوردند كه به ــود بوج را ــف مختل

ميباشد. Aو B آللهاي AB داراي فنوتيپ
ــاير نيوهمش و بومي در مرغان ژنهاي هموگلوبين و فنوتيپ ها فراواني

است. ارايه شده ۱۰ در جدول ايران
داد، ــان نش مختلف فراواني را درگروههاي ــترين بيش AB فنوتيپهاي

پرندگانگروه تعداد
ها ژن هافنوتيپ

ABBBAAPa-1BPa-1A

۱۹۵۰۱۴۰/۱۱۸۰/۸۸۲عمومي
لخت ۲۲۱۰۲۱۰/۰۲۳۰/۹۷۷گردن

۱۲۰۰۱۲۰۱الري
سفيد ۷۸۱۳۳۶۲۰/۱۷۲۰/۸۷۸مرندي
سياه ۵۴۴۰۵۰۰/۰۳۷۰/۹۶۳مرندي
همشاير ۲۲۰۰۲۲۰۱نيو

كل  ۰/۰۷۰۰/۹۳۰

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در خون پالسماي آلبومين پيش ژنهاي و فراواني فنوتيپها جدول-۸

گلبول قرمز دي  - استراز الکتروفورتيک نمونه هاي  ۶– شکل

هاي از ديگرجمعيت نمونه ۲ و و بررسي مورد هاي جمعيت از گلبول قرمز نمونه ۱۰

آن قرار روي ژل بر عرض توجه به با شاهد، عنوان مشخص به داراي نوار بررسي شده

هاي جمعيت واضح و شفاف هاي نمونه از يکي پايان در شدند. الكتروفورز و گرفتند

گردن نمونه اينکه به توجه با که گرديد انتخاب بعدي شاهد عنوان به بررسي مورد

يعني ژل نقطه مختلف در سه گذاري ها، در ژل چنين خصوصيتي بود داراي لخت

شد گذاشته عنوان شاهد آخر به و وسط اول،

به جدول۷) پالسما (مربوط آلبومين فرا الکتروفورتيک هاي نمونه شکل-۷ 

ديگرجمعيت هاي نمونه از ۳ و بررسي مورد هاي جمعيت پالسما از نمونه ۲۵ *

آن روي بر ژل عرض نوار مشخص به عنوان شاهد، با توجه به داراي شده بررسي

جمعيت شفاف و واضح هاي نمونه از يکي پايان در شدند. گرفتند و الكتروفورز قرار

نمونه اينکه به توجه که با گرديد انتخاب بعدي عنوان شاهد به بررسي مورد هاي

نقطه در سه ها، گذاري ژل گذاري در خصوصيتي بود چنين لخت داراي گردن

شد گذاشته شاهد عنوان به آخر و وسط اول، يعني ژل مختلف
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پرندگانگروه تعداد
ها ژن هافنوتيپ

BCBBABAATfCTfBTfA

۱۹۰۱۹۰۰۰۱۰عمومي
لخت ۲۲۰۱۰۵۷۰۰/۵۶۸۰/۴۳۲گردن

۱۲۰۱۲۰۰۰۱۰الري
سفيد ۷۹۱۰۶۹۰۰۰/۰۶۳۰/۹۳۷۰مرندي
سياه ۵۴۴۵۰۰۰۰/۰۳۷۰/۹۶۳۰مرندي
همشاير ۲۲۰۲۲۰۰۰۱۰نيو

۰/۰۳۴۰/۹۲۰۰/۰۴۶ كل

پرندگانگروه تعداد
ها ژن هافنوتيپ

BBAAHb-1BHb-1A

۱۹۱۱۸۰/۵۲۶۰/۴۷۴عمومي
لخت ۲۲۵۱۷۰/۶۱۴۰/۳۸۶گردن

۱۲۴۸۰/۶۶۷۰/۳۳۳الري
سفيد ۸۰۱۱۶۹۰/۵۶۹۰/۴۳۱مرندي
۵۷۱۴۴۳۰/۶۲۳۰/۳۷۷مرندي سياه
همشاير ۲۲۳۱۹۰/۵۴۵۰/۴۵۵نيو

۰/۵۸۷۰/۴۱۳كل

ــيار بس نيزدرتعداد BB و نگرديد ــاهده مش اصًال AA فنوتيپ صورتيكه در
گشت. پديدار اندكي

تقريبًا ناچيز ــا، گروه ه بين در آلل ها فراواني ــالف اخت لوكوس ــن اي در
بود.

مختلف در جمعيتهاي ــا ژن ه فراواني و ظاهري صفات ــي بررس نتايج
است. شده ارايه و۱۲ در جداول۱۱ نيوهمشاير و بومي مرغان

تعداد فقط دادند، نشان را ساده تاج گروه ها همه تاج، شكل خصوص در
ژن فراواني شد كه گروه عمومي ديده نخودي در و انواع گلسرخي از اندكي

بود. ۰/۰۵۲۷ و ۰/۰۲۹۸ ترتيب به آنها
مگر گرديد ــاهده مش خالص صورت به جمعيتها اغلب پر در ــكل ش
از قبيل را ــي مختلف ــاي كه رنگه لخت ــردن ــي وگ عموم ــروه گ دو در
B آلل دادند. را نشان كلمبيائي و وحشي انواع و نيز سياه رنگي، ــفيد، س
گروه دو در نيز S آلل و ــد. ش ديده در عمومي فقط با فراواني ۱۳۶۶/ ۰
ــه با ساير در مقايس آنها فراواني و گرديد ــاهده مش لخت گردن و عمومي
افراد داراي تعداد ــت لخ گردن و عمومي نژادهاي در ــود. ب كمتر ــا آلله
ــاير افراد با س ــبت به نس مورد، ۲۴ و ۶۴ ترتيب به نقرهاي و رنگ طاليي

بود. بيشتر مركب سياه و سفيد، رنگهاي

پاي ــاق س با افراد مرندي از به غير گروهها همه در پا رنگ در خصوص
تشكيل را بيشتري تعداد پا يا سياه رنگ بيدي افراد با مقايسه در رنگ زرد
ساير در و شد تثبيت در حد ٪۱۰۰ Id در نيوهمشاير آلل فراواني ميدادند.

بود باال حد در نيز جمعيتها
ــده ش ــي بررس ايراني افراد  جمعيت هاي اكثر در گوش رنگ الله هاي

بود. قرمز

بحث
كه آن عظيم جمعيت ــور و بوميكش مرغان ــترده در گس عليرغم تنوع
محدودي تحقيقات نموده، جلب خود به را نظران صاحب از ــياري بس توجه
صفات ديگر و ــدن ب وزن مرغ، تخم توليد نظير ــرد ــي عملك بررس اهداف با
مرغان ــاختار ژنتيكي س تعيين حاليكه در ــت. اس گرفته انجام ــادي اقتص
ــيار مهم بس عملي درآينده نژاد و اصالح ژنتيكي ذخيره ــظ حف براي ــي بوم
، و۲ ۱ ــفاتاز آلكالين فس هاي ايزوزايم پژوهش ــن اي در بنابراين ــد. ميباش
پروتيينهاي آلبومين، و چند شكلي هاي دي و ۸ ،۱ ــترازهاي اس آميالز-۱،
صفات تنوع هموگلوبين-۱ خون و و ترانسفرين آلبومين، فرا آلبومين، پيش
ايران ــاير نيو همش و بومي مرغان مربوطه ژنهاي ونيز فراواني مورفولوژيك

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در خون ترانسفرين پالسماي ژنهاي و فراواني فنوتيپها جدول-۹

نيوهمشاير و بومي مرغان هموگلوبين در ژنهاي فنوتيپ ها و فراواني ۱۰ جدول-

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي
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تظاهر (فنوتيپ)ژنوتيپلوكوسمحل

تعداد مرغان

نيوهمشاير لختعمومي سفيدالريگردن مرندي سياهمرندي

I-iI-(سفيد)۸۰-۲۰۱۵--

ii(رنگي)۵۶۵۱----

E-e+ -eE-(سياه)۵۷--۱۲۱۲-

وحشي)- +eرنگ پر ----۲۴۲۱(نوع

e-(كلمبيائي)۲۰۱۸----

S-sS-(نقره اي)  ♀۸۶----

جنس) ۸--۲۴۲۴۳۶(طالئي)ss(وابسته به

S-(نقره اي) ♀۴۶----

S-(طالئي)۲۵--۲۰۱۵۱۲

B-bB-(باقاال (گل ♀۸-----

جنس) باقاال)bb(وابسته به گل ----۲۴۲۱(غير

B-(گل باقاال) ♀۴-----

b-(باقاال گل ----۲۴۳۰(غير

Id-idId-(سفيد يا (زرد ♀۴۱۵۳۶۴۴۸

جنس) -۴۸-۴۳(سياه يا بيدي)idid(وابسته به

پا ساق سفيد)-Idرنگ يا (زرد ♀۴۴۳۰۸۴۵۱۸۲۵

Id-(سياه يا بيدي)۲۴۱۸۴۲۷۲۷-

۶۴۶۶۴۸۸۰۵۷۳۳(ساده)PPشكل تاج

P-(نخودي)۸-----

R-(گلسرخي)۴-----

* گوش هاي الله )رنگ r)(قرمز)۶۰۵۷۴۸۶۵۴۶۳۳

( W)(سفيد)۱۵۱۱-۱۶۹-

ايران نيوهمشاير و بومي مرغان در ( Allelomorphic) صفات آللومورفي افراد داراي تعداد جدول-۱۱

( Non –allelomorphic ) آللومورفي غير صفت *
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بررسي شدند.
شكل دو از يكي پالسما، از نمونه هر ۱ ــفاتاز- فس آلكالين زايموگرام در
با منطبق كامًال ــاهدات مش اين گرديد. ــاهده مش S يا و F ملكولي مختلف
،۳۳ است (۲۴، شده گزارش پژوهشگران توسط كنون تا ــت كه نتايجي اس
ــي فراوان .(۸۲ ،۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۶۵ ،۶۴ ،۶۰ ،۵۹  ،۵۴ ،۵۳ ،۵۰ ،۴۹ ،۳۴
در آن همانند دادندكه ــان نش را تغييراتي گروهها بين فنوتيپهاي ژن ها و
،۵۴ ،۵۳ ،۵۰ ،۴۹ ،۳۴ ،۳۳ ،۲۴) ــد ش ــده نيز دي ــران ديگ ــاي پژوهشه
كه فراواني دادند نشان ــگران پژوهش .(۸۲ ،۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۶۵ ،۶۴ ،۶۰ ،۵۹
Akp ــتر از بيش مراتب به نژادها جمعيتها و از كثيري تعداد در  Akp آلل
بعضي در ۸۲)، ولي ، ۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۶۵  ،۶۰ ،۵۴ ،۴۹ ــد(۲۴، ۳۳، مي باش
ــيل (Sarail asil) بنگالدش و اس ــاراايل س ويتنام، (Ri) ري نظير نژادها از
بسيار مذكور آلل دو فراواني اختالف كورنيش، و لگهورن اصالح شدههاي
آلل فراواني ۹۵۳ /۰/۷۷۶-۰ .( ۷۶ ،۵۰ ،۳۴ ،۱۸) است ــده ش كم گزارش
جمعيت هاي اغلب آن در فراواني مشابه پژوهش جمعيتهاي اين بين Akp
،۶۱  ،۶۰ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۰ ،۴۹ ،۳۴ ،۳۳ مي باشد(۲۴،  ــيايي بومي آس مرغان
آلل اين نپال قرمز ــي جنگل ــرغ ــي در م طرف ۷۸، ۸۲). از ،۷۶ ،۷۵ ،۶۵ ،۶۴
فراواني فيليپين اندونزي و الئوس، قرمز جنگلي مرغ و در است شده تثبيت
اين بنابراين از .( ۷۵ ، ۳۳ ،۱۸) ميباشد بسيار باال Akp آلل به نسبت آن
اجداد به عنوان قرمز جنگلي ــرغ م با مرغان بومي ايران بين ارتباطي ــر نظ

دارد. وجود فعلي مرغان
را خون سرم ــفاتاز فس آلكالين ديگري از ژنتيك نمونه همكاران و Goda
۲ ظاهر بدون نوار در ناحيه و نوار داراي فنوتيپ گزارش دادندكه به صورت دو
ميشوند(۱۳). كنترل Akp-2a و Akp-2O آلل جفت يك توسط و ميگردد
ــكاران آنرا و هم Kimura و ــكاران هم و TanAbe ــات تحقيق آن از ــس پ
در و جنگلي قرمز ــرغ م Akp در -2O ۶۴). آلل ، ۲۶) ــت اس نموده ــد تايي
را بسيار بااليي فراواني و يا ــده ش تثبيت ــيايي جمعيتهاي آس ــياري از بس
جمعيت هاي از بعضي در ۸۲)، ولي ،۷۸ ،۷۵ ،۳۶ ،۳۳ ،۱۸) ــد ميباش دارا
ناچيز  Akp -2a آلل با آن فراواني اختالف ــي بنگالدش و ويتنامي و مغولي
زايموگرام از نظر ــي بررس اين از حاصل ــج نتاي  .(۷۶ ، ۶۵ ــد(۵۰، ميباش
و MAedA ــات گزارش با ــپ بين گروهها فنوتي ژن و ــي فراوان ــرات تغيي و
دارد(۳۳، همكاران هماهنگي و Zhang همكاران، Yamamoto و همكاران،

.(۸۲ ، ۷۸ ،۷۵ ،۵۴
ميباشد در شده تثبيت ــيالني س جنگلي مرغ آميالز درگونه Dآلل نوار
جنگلي مرغ در و ــده A تثبيت گردي ــايرگونهها، اكثرا آلل س در صورتيكه
درحد C باند آلل كه فراواني شد، گزارش نيز  Cو B هاي آلل ــبز س و قرمز
بومي ژاپن، مرغان در ولي است(۱۸). بوده ــط متوس درحد B باند آلل و باال
با A ــاي B و آلله پائين بود. و ــطح س ــل C در آل ــزي اندون و ــگالدش بن
چين و بومي الئوس مرغان .(۷۸ ، ۶۴ گرديدند(۳۴، ــاهده مش فراواني زياد
Watanabe طرفي از .(۸۲ ، ۷۵) ــد دادن ــان نش را  A B و آللهاي ــط فق
كه دادند نشان بومي ژاپن مرغان در ــي بررس با ۱۹۷۷ ــال س در Suzuki و
قابل تقسيم A, B, C, Dو E دسته ۵ به ژل آگار در خون مرغ آميالز سرم
اختالف ــد، لذا ميباش A تحت كنترل ژن و  B باندهاي فقط ــد،كه ميباش
Amy-1A ژن وفور نمود (۷۱). ــاهده مش ميتوان را افراد مختلف ــن بي در
در AA فنوتيپ ميرسد نظر به لذا بود، زياد ــيار Amy-1B بس به ــبت نس
نظر پژوهش از اين يافتههاي ــد(۷۱). پردومينانت باش ژاپن بومي ــاي نژاده
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۶۴ ۶۵پژوهش

۱۳۸۵ تابستان ،۷۱ شماره

فراواني نظر از و نيز قرمز جنگلي و بومي در مرغان C آلل ــترك مش وجود
نظر به هماهنگ كامًال منابع مذكور با B و A آللهاي و ــا ــاالي فنوتيپه ب
جمعيتها اين بين ديگري تشابه كه گرفت نتيجه ميتوان بنابراين ميرسد.

دارد. وجود قرمز جنگلي مرغان و
Es-1 A,B,C,D بارز هم آلل پرندگان بوسيله ۴ خون پالسماي استراز-۱
ــال س در همكاران و Kuryl طرفي از .(۵۲ ، ۱۸ ــردد.(۱۴- مي گ ــرل كنت
هم از مجزا ــورت دو نوار ص به A۱ــتراز اس نوار كه ــزارش دادند گ ۱۹۸۶
كنترل تحت ــب ترتي كه به ــت، اس ــده ش ديده Es-1A1و  Es-1A2 ــي يعن
مختلف فعاليت ــكال اش .(۲۹) دارند ــرار ق A1 Es-1 و Es-1A2 ــاي آلله
است، در مرغان شده مذكور گزارش توسط پژوهشگران تاكنون استراز -۱ كه
آلل Es-1B در فراواني ميزان .(۴- ــكل (ش گرديد ــاهده نيز مش پژوهش اين
A۲ و A۱ كمياب بسيار نوار شدن دو نمايان بود.  باال بسيار جمعيتها همه
متمايز و كامًال گروه يك صورت به مرغان اين شد موجب ــفيد س مرندي در
فيليپين و ، اندونزي قرمز الئوس مرغ جنگلي در گردند. شناسايي ــاخص ش
.(۷۵ ،۱۸) است شده گزارش Es-1A1 فراواني  از بيشتر Es-1B آلل فراواني
نيز اين كه شدند مشاهده فراواني بيشترين با مذكور آلل دو پژوهش اين در

ميباشد. فرمز جنگلي مرغ با جمعيتها اين ارتباط نشانه
استرازگلبول اختالف ژنتيكي ۱۹۷۹ ــال س در همكاران و Hashguchi
نژاد و۸ بومي نژادهاي عنوان به ساتسومادوري و فايومي مرغان بين را قرمز
اين ايزوزايم كه نمودند اظهار و مطرح بار اولين براي ــده، ش اصالح و سويه
آنزيم همان و ميگردد كنترل ــي بدن هم بارز آلل جفت يك ــط توس آنزيم

پژوهشگران قرار ــتقبال تحقيق با اس چند كه اين هر ــد(۱۹). ميباش Es -8

و جمعيتهاي نژادها همه در آن بودن ــكلي به چند ش توجه با ولي نگرفت،
در جمعيت هاي ــد ش داده ترجيح ، همكاران و Hashguchi ــي ــورد بررس م
گروههاي مختلف در ژن فراواني و فنوتيپي پراكندگي ــود. ش تحقيق ايراني
سال در همكاران و Hashguchi ــي هاش گزارش مشابه ــي بررس اين مرغان

ميباشد(۱۹). ۱۹۷۹
شكلي چند نمودن پيدا صدد در سال۱۹۸۰ در همكاران و Washburn
ــدند نايل نش بدان كه مرغان بودند در Es - D نام به ــترازها اس از ديگر يكي
با لوكوس (۶۸). اين ــد دادن ــان نش ــكل ش يك را آنزيم اين كليه مرغان، و
در بلدرچين(۷۲)، در همكاران و Watanabe شده استفاده روش از استفاده
مرندي در شكلي صورت چند بار به اولين و براي ايران بررسي بومي مرغان

پايين بود. شكلي بسيار چند اين فراواني هر چندكه شد، سفيد ديده
نقش Alb كه يعني در پالسما، بيشترين پروتيين موجود ــكلي ش چند
بدني آلل توسط پنج حداقل دارد، اسمتيك فشارهاي در تنظيم را عمدهاي
ازجمعيتهاي زيادي تعداد پروتيين در لوكوس اين ميشود. كنترل بارز هم
چين، ، مالي جنگي ژاپن، ــگالدش، بن اندونزي، مرغان نظير ــيايي بومي آس
نژادهاي و نيز ويتنام و مغولستان الئوس، ــريالنكا، س النكا فيليپين، كره،
پرنتال، اوين استرالرپ، آربوراكرز، مثل تجارتي هاي آميخته و ــده ش اصالح
سفيد لگهورن رد ايلند رد، كورنيش ، ــفيد،  س راك ــه، پليموت فرانس بانتام
در يا و ــت. اس ــده الين براي آلل AlbB تثبيت ش مينوركاهاي قهوه اي، و
جزيي بسيار فراواني با AlbC و AlbA آلل هاي فقط ــكلي، ش چند صورت
G.) قرمز جنگلي مرغهاي در براين عالوه شدند(۱۸). ديده لوكوس اين در
ــيالني س مرغ جنگلي و نپال و الئوس فيليپين، تايلند، gallus) بنگالدش،
نتايج و۷۵). ۳۴ ،۱۸) ــت اس ــده ش تثبيت AlbB آلل نيز (G.lafayettei)

به جدول۸) پالسما (مربوط آلبومين پيش الکتروفورتيک هاي شکل-۸ نمونه

از ديگرجمعيت نمونه ۳ و بررسي مورد هاي جمعيت از پالسما نمونه ۲۵ *

عرض ژل به توجه با عنوان شاهد، به نوار مشخص داراي شده هاي بررسي

هاي نمونه از يکي در پايان شدند. و الكتروفورز گرفتند قرار آن روي بر

انتخاب بعدي عنوان شاهد مورد بررسي به جمعيت هاي واضح و شفاف

بود خصوصيتي چنين داراي لخت گردن نمونه اينکه به توجه با که گرديد

وسط اول، يعني ژل مختلف سه نقطه در ها، گذاري گذاري ژل در

شاهد گذاشته شد به عنوان و آخر

به جدول۹) پالسما (مربوط ترانسفرين الکتروفورتيک هاي نمونه شکل-۹ 

ديگرجمعيت هاي نمونه از ۳ و بررسي مورد هاي جمعيت پالسما از نمونه ۲۵ *

روي بر ژل عرض به توجه شاهد، با عنوان مشخص به نوار داراي شده بررسي

واضح شفاف و نمونه هاي از يکي پايان در شدند. و الكتروفورز قرار گرفتند آن

به توجه با انتخاب گرديد که بعدي شاهد عنوان مورد بررسي به هاي جمعيت

ها، گذاري ژل گذاري در خصوصيتي بود داراي چنين گردن لخت نمونه اينکه

گذاشته شد شاهد عنوان به آخر اول، وسط و يعني ژل مختلف نقطه در سه
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هم مذكور ــات گزارش AlbBبا تثبيت آلل درخصوص اين پژوهش از حاصل
AlbB ــي تثبيت آلل طرف از ــت. اس با آنان هماهنگ و دارد ــي كامل  خوان
بقا براي آلل اين اهميت ــانه ــده نش ش اصالح مرغان و در جنگلي مرغان در

ميباشد.
از بعضي الئوس ودر و ــن ژاپ بومي مرغان جمعيتهاي ــياري از بس در
مغولستان (Sukhbatar) سوخباتار جمعيت در و نپال بومي مرغان نژادهاي
اين كشورها جمعيت هاي ديگر از بعضي در و است شده تثبيت Pas A آلل
در .(۷۵ ، ۶۵ ــد(۳۳، ،۴۹، ميباش ــتر بيش Pasa آلل  به ــبت نس آن فراواني
PAsA تثبيت گشته آلل لخت گردن عمومي و گروههاي مرغان بومي ايران
Pasa آلل فراواني ــتر از بيش ــي اين آلل نيز فراوان گروهها ــه بقي در و ــت اس
و ايراني جمعيت هاي بين لوكوس اين آللهاي فراواني نظر از بنابراين است.

دارد. وجود زيادي شباهت آسيايي
مرغان بومي در PA لوكوس ۱-
و ــي بررس ويتنام و الئوس اندونزي،
ويتنام و الئوس اكثر جمعيتهاي در
بيشتر مراتب به PA-۱B آلل فراواني
ولي گرديد، گزارش PA-۱A ــل از آل
(Ho) هو (Mia) و ميا جمعيت  دو در
جمعيتهاي اندونزي ــه كلي و ويتنام
ــد، عكس ميباش ــر ب ــال ــج كام نتاي
ــت: ــه جمعي س در ــه ــوري ك ط ــه ب
ــدو ك و (Pelu)ــو پل  ،(Bang)ــگ بن
ــده تثبيت ش PA-۱B آلل  (Kedu)
براين عالوه .(۷۸، ۷۶ ،۷۵ ،۱۷) است
آربوراكرز و پرنتال، اوين در نژادهاي
با آلل اين ــز ني ــفيد س راك پليموت
دو گرديد(۸۲). ــزارش گ باال فراواني
ايران ــاير نيوهمش و الري ــت جمعي
ــت تثبي PA-۱A ــراي ب ــن همچني
ديگر ــت جمعي ــار چه و  ــته اند گش
اكثر مرغان و ــان الئوس مرغ همانند
در PA-۱A را ــل آل ويتنام فراواني
كه ، ــان دادهاند نش باالي ــيار بس حد

ترتيب ۰/۹۷۷ به فراواني و كمترين بيشترين  عمومي داراي لخت و گردن
مرغ در فقط مرغان جنگلي، بين پروتيين مذكور در از طرفي بودند. و۰/۸۸۲
PA-۱Aآلل دو فراواني كه است قرار گرفته مطالعه مورد الئوس قرمز جنگلي
طور گرديد(۷۵). بنابراين به ۰/۴۵۰ گزارش و ترتيب  ۰/۵۵۰ PA-۱B به و
بين لوكوس اين نظر فراواني آللهاي كه از نتيجه گرفت چنين ميتوان كلي
ولي دارد، وجود شباهت شده اصالح و آسيايي هاي نژاد بعضي و ايران مرغان
جنوب آسيا بومي بررسي مرغان به نياز و دقيقتر بيشتر تعيين شباهت هاي

ميباشد. آسيا و جنوب شرقي جنوب جنگلي مرغان و
توسط تعداد خون پالسماي ــفرين ترانس نظر از ژنتيك مرغان اختالف
آللهاي پژوهشها، اين در .(۴۹، ــت(۴۸ اس شده ــي بررس محققين كمياز
اندونزي، قرمز جنگلي مرغان ــت. اس گرديده گزارش TfC, Tf B , TfA آن 
،( ۷۵ ، ۳۳ اند(۱۸، ــده ش تثبيت Tf B براي نپال الئوس و فيليپين، تايلند،

و TfC به TfB هاي آلل .G) داراي varius) اندونزي سبز ولي مرغ جنگلي
مرغان اكثر جمعيتهاي .(۱۸) بود و ۰/۸۲۱ فراواني هاي ۰/۱۷۹ با ترتيب
آلل يا اند تثبيت شده TfB شرق آسيا يا براي  و جنوب شرقي بومي جنوب،
،۶۰ ،۵۴ ،۴۹ ،۳۳ ،۳۰ ،۲۴ ميباشند(۱۸، دارا باال با فراواني بسيار را مزبور
گروه ميتوان در را جمعيت ها اين كلي ــور ط ــه ۸۲). ب ، ۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۶۵
آربوراكرز، نظير ــده ش اصالح مرغان نمود. بندي ــته Tf دس CC و Tf BB
لگهورن ردايلندرد،كورنيش، پليموت راك سفيد، ــه، فرانس استرالرپ، بانتام
ــي بررس در .(۸۲ اند(۴۹ ، ــده TfB نيز تثبيت ش مينوركا براي و ــوه اي قه
و است شده تثبيت نيوهمشاير و الري عمومي، هاي جمعيت حاضر، TfB در
نتايج با اطالعات اين ميباشد، بااليي فراواني سياه داراي و مرندي سفيد در
از ــياري بس كه همانند ــان ميدهد و نش كامل دارد هماهنگي مذكور منابع
از ــد و ميباش پردومينانت ها جمعيت اين در TfB ــيايي هاي آس جمعيت
قرمز جنگلي ــرغ ــبيه م ش اين نظر
با لخت ــردن گ در البته ــند.  ميباش
BB ،AA فنوتيپهاي شدن پديدار
بقيه حاصل از متفاوت AB نتايجي و
و Tf  AA زمره در وگردن لخت شد
آلل چند محسوب گشت. هر Tf BB
ــتري جنگلي خاكس در مرغ ، Tf A
ــي۵۰۰ فراوان ــا ب (G. sonnerati)
ــكاران هم و WAtnABe ــط /۰توس
ــت(۷۰)، ولي براي اس ــده ش گزارش
معدودي تعداد در فقط بومي مرغان
چهار جمعيت ــيا؛ آس بومي ان از مرغ
/۰۳۷ -۰/۱۱۲ بين فراواني با ويتنام
اندونزي با (Kedu) كدو جمعيت  ،۰ 
چيني جمعيت ــه / ۰،  س فراواني۰۲۶
نژاد و بين۰۳۵-۰/۱۲۰/ ۰ فراواني با
شده /۰گزارش فراواني۰۱۱ با كره D
بنابراين .(۷۶ ، ۷۵ ،۵۴ ــت(۳۰، اس
دقيق ــرآورد ب براي ــد مي رس نظر به
مرغان انواع در لوكوس ــن اي آللهاي
جنگلي مرغان بررسي به نياز جنگلي

ميباشد مختلف نواحي
و نپال الئوس، بنگالدش، چين، ــاي نژاده از زيادي تعداد در Hb-1B ــل آل
نتايج  .(۷۶ ،۷۵ ،۵۴ ،۵۰ ،۳۳) گرديد مشاهده ــيار زيادي فراواني بس با ويتنام،
متفاوت قدري مذكور ــع با مناب ژن اين آلل هاي نظرفراواني ــش از پژوه ــن اي
وجود جمعيتها كليه در زياد نسبتًا فراواني Hb-1A با آلل كه زيرا ــد، ميباش
باال گزارش آمريكا نيز Athens-Canadian جمعيت در آلل ــي اين فراوان دارد.
ــي جمعيتهاي بررس با ۱۹۸۸ ــال س ــكاران در هم و Okada ــد(۶۶). گردي
در زيادي ــبتًا نس فراواني نيز با  Hb-1A ــل آل كه نمودند ــاهده مش بنگالدش
،(۵۰) پديدارشد بنگالدش (Deshi)دشي نژاد (Rangamati) رانگاماتي ــويه س
تاكنون و مي باشد كميابي بسيار Hb-1A آلل نمودندكه گيري نتيجه چنين لذا
شرقي و جنوب جمعيتهاي شرق، از هيچيك در (۲۷) بانتام ژاپني به استثنا
رانگاماتي ناحيه Hb-1A از آلل احتماال بنابراين، نشده است، آسيا ديده جنوب

خون... پروتيينهاي چندشكلي بررسي

( ۱۰ جدول به (مربوط هموگلوبين الکتروفورتيک هاي نمونه ۱۰– شکل

بررسي ديگرجمعيت هاي از نمونه ۲ و مورد بررسي هاي جمعيت از قرمز نمونه گلبول ۱۰ *

گرفتند قرار آن ژل بر روي عرض به با توجه شاهد، مشخص به عنوان نوار داراي شده

بررسي مورد هاي واضح جمعيت و شفاف هاي نمونه از يکي در پايان شدند. الكتروفورز و

چنين داراي لخت گردن نمونه اينکه به توجه با که گرديد انتخاب بعدي شاهد عنوان به

اول، يعني ژل مختلف نقطه ها، در سه گذاري ژل در بود خصوصيتي

شد.. گذاشته شاهد عنوان به آخر و وسط
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نسبتًا با فراواني را آلل اين همكاران و MaedA است. جاري شده Rangamati
نپال (Katmandu) كاتماندو و (Jomson) ــون جومس جمعيتهاي در پاييني
همكاران و Okada ــج نتاي به ــگران با توجه پژوهش اين نمودند(۳۳). ــاهده مش
جريان جهت ميدهد نشان آمده ــت بدس كه اطالعات نمودند (۱۹۸۸)، گزارش
و Yamamoto توسط مطالعاتي اخيرًا طرفي از بنگالدشميباشد. Hb-1A از آلل
آلل اين داد نشان كه است ۲۰۰۰ انجام گرفته و ۱۹۹۸ هاي سال در همكاران
جمعيتهاي الئوس و (Vientiane)تيان وين و (Bokeo)بوكئو جمعيتهاي در
نيز ويتنام   (Si-۳)۳- سي و  (Si-1)۱-ــي س ، (Ri-3)۳-ري ، (Ri-1) ۱ ري-
Maeda و Okada نظريه نتايج اين .(۷۶ ، دارد(۷۵ وجود زيادي نسبتًا فراواني با
طرفي از ــت. اس و ترديد نموده ــك ش دچار Hb-1A جريان ژني خصوص در را
است شده الئوس تحقيق بنگالدش و قرمز جنگلي مرغ در فقط مزبور لوكوس
Hb-1A آلل ــراي ب بنگالدش قرمز جنگلي مرغ در ــوس ــن لوك اي .(۷۵ ، ۳۴)
و داد نشان الئوس چند شكلي قرمز جنگلي مرغ در ولي است(۵۰) شده تثبيت
مزبور آلل وجود بنابراين گزارش گرديد(۷۵). Hb-1A آلل براي فراواني ۰/۲۵۰
با هماهنگي آمده در بدست نتايج نميباشد، بلكه منتظره ايران غير مرغان در
در خصوص اما ميباشد. آسيا در مرغان بومي پژوهش ها از بسياري يافته هاي
بيشتر بررسي به نياز نواحي ديگر قاره هند به شبه از (Gene flow) ژني جريان

نواحي ميباشد. اين مرغان دقيقتر در و
و رنگ ــكل تاج پا، ش ــاق يعني؛ رنگ پر،  رنگ س صفات ظاهري مرغان
كننده هاي كنترل ژن جنگلي و بوميبررسي و فراواني مرغان گوش در اللههاي

.( ۷۷،۷۶ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۰ ،۴۷ -۴۱ ،۳۹ ،۳۶) شدند وگزارش برآورد اين صفات
P كه آلل دادند گزارش و همكاران Yamamoto و همكاران Nishida و
،۷۷). تاجهاي ميباشد (۴۳ پايين(۰۰۳۱/ ۰) نپال فوقالعاده مرغان بومي در
فيليپين النكا و ــري س بنگالدش، بومي مرغان در نخودي ــرخي و گلس نوع
ويتنام بومي مرغان اغلب .(۵۰ ، ۴۴ ،۴۲) گرديد گزارش كمياب ــيار بس نيز
(Dongo Tao) تائو دونگو در جمعيت  P ولي آلل بودند، ساده تاج داراي نيز
جمعيتهاي مرغان در تاج ــكل ش وضعيت (۱۵۵/ ۰) بود(۷۶). باال ــبتًا نس
مناطق ديگر ــاوت از متف ــتان قدري و مغولس مالزي تايلند، بومي اندونزي،
حدود كاكلي تاج ــود، مخصوصًا باال ب تقريبا  P آلل فراواني ــرا زي بود، ــيا آس
،۴۵ ،۴۱ شد(۳۹، ديده مغولستان (Ulaanbata) اوالنباتا جمعيت ۳/ ۱۳٪ در
بوميايران مرغان جنبه شكل تاج، از ــد ميرس نظر كلي به بهطور .(۶۵، ۴۶

دارند. آسيايي مرغان با زيادي مشابهت
صورت به جمعيت ها ــب اغل در ميرفت، انتظار كه ــور ط همان پر ــكل ش
رنگ هاي لخت كه ــردن عمومي وگ گروه در دو گرديد مگر ــاهده ــص مش خال
نشان را و كلمبيائي وحشي انواع سياه و نيز رنگي، قبيل سفيد، از را مختلفي
در تنوع فقط شده، بررسي در جمعيتهاي گفت ميتوان كلي طور دادند. به
گرديد(۵۵). مشاهده مرغ پر كنترل كننده رنگ لوكوس ۱۳ بين از لوكوس ۴
E , آللهاي بااليي از نسبتًا فراواني خود ۱۹۸۸ پژوهش در همكاران و OkAdA
نمودند(۵۰). گزارش بنگالدش بومي مرغان جمعيتهاي از در بعضي را I و B
اكثر نژادهاي ويتنام همانند و بومي نپال مرغان در S ,B Iو فراواني آللهاي
Dongo) تائو دونگو جمعيت در مذكور آللهاي اينكه مخصوصًا بود، آسيايي كم
I B و آللهاي مرغان بومي مغولستان فراواني ۷۷). در ، نشد(۷۶ Tao) پيدا
همكاران و Nishida .(۶۵)ــد ش گزارش پايين ــيار بس E فراواني آلل عكس بر
النكا، ــري تايلند، س اندونزي، بومي مرغان در را ــر پ ــگ رن ( ۱۹۸۶ ، ۱۹۸۳)
هاي فراواني آلل كه دادند نشان نمودند. آنها تجزيه و بررسي و مالزي فيليپين

نمودندكه احتمال گيري نتيجه لذا ميباشد، پايين ها جمعيت اين وS در I ,B
ردايلندرد ــفيد، لگهورن س يعني خارجي نژادهاي از طريق ــا آلله ــن ورود اي
به توجه اطالعات با اين  .(۴۶، ــد(۴۲ بوميمي باش هاي نژاد به ــترالورپ اس و
( مرندي دو سويه جز (به ايران بومي مرغان در E و I هاي پايين آلل فراواني
تأييد را مزبور نظريه پژوهشگران همين حد، در S و B آلل هاي ميزان نيز و
مرغان گروه ترين عمده از نيوهمشاير نيز و شده ياد نژادهاي كه زيرا مينمايد،
نظر به بنابراين گشتند. توزيع و شده كشور وارد كه بودند غربي ــده ش اصالح
سفيد لگهورن E توسط آلل و سفيد لگهورن توسط I و B آللهاي كه ميرسد
نظريه اين ديگر عبارت به شدند. بوميكشور جمعيتهاي وارد استرالورپ يا و
بودند I و B آللهاي فاقد پيدايش زمان از بومي آسيايي مرغان كه~احتماال
آلل هاي فراواني E لوكوس در ــود. ميش تأييد حاضر ــط اطالعات توس (۴۳)
و بنگالدش، نپال مرغان مشابه عمومي و لخت گردن جمعيتهاي در  +e e و
سري بومي مرغان در اين فراواني چند كه ۷۷). هر ، ۶۵ ،۵۰) بود ــتان مغولس

.(۷۶، ۴۵ ،۴۲) بود ويتنام باال مالزي و النكا،
٪۱۰۰ حد ــاير در در نيوهمش Id ــل آل ــا، فراواني رنگ پ ــوص در خص
نظر به چنين بنابراين بود. باال حد در نيز جمعيتها ساير در و ــد تثبيت ش
آسيايي مرغان ديگر مشابه بوميايران مرغان در آلل اين فراواني كه ميرسد

.(۷۷، ۵۰ ،۴۵ ميباشد(۴۲،
نژادهاي در كليه جمعيتها و قرمز ــاي گوش، رنگ اللهه رنگ فراواني
به ــند. البته  پردومينانت ميباش مرغان ــوع ن اين و بوده باال ــيار بس ــان جه
آبي اندلسي لگهورن، مينوركا و نظير ــتثناي مرغان نژادهاي مديترانهاي اس
توتنكوس ،(Onagadori) ــاگادري ان ــل قبي از ژاپني ــاي نژاده ــي از بعض و
ــفيد س ــوش گ ــگ رن داراي ــه ك (Uzuraos) ــوس اوزورائ (Totenkos) و
رنگ سفيد گوش اللههاي فراواني رنگ توجه اينكه قابل نكته هستند(۵۵).
ــتان و Ehime)، مغولس Prefecture) ژاپن جنوب بومي جمعيت ــان مرغ در
حاليكه در ،(۷۷، ۶۵ ــت(۶۰، اس ــده ش گزارش رنگ قرمز از ــتر بيش نپال
گوش هاي رنگ الله ــود(۵۰). كامًال برعكس ب ــان بومي بنگالدش در مرغ
با هماهنگ ــود كه ب ــده قرمز ش ــي بررس ايراني جمعيتهاي افراد اكثر در

.(۴۷- قرمز ميباشد(۳۹ جنگلي مرغ آسيايي و جمعيت هاي
- I ــود: ميش ــري ــن نتيجهگي چني ــده آم ــت دس ــه ب ــات اطالع از
نشان را ــبي مناس ــكلي ش چند ــي پروتيينهاي مورد بررس لوكوسهاي
بين در پروتيين ها اين آللها و فنوتيپها فراواني تغييرات – II.ــد دادن
جمعيتهاي ظاهري در صفات تنوع -III ــود. ب مالحظه قابل ــا جمعيته
آلل هاي اكثر فراواني به با توجه -IV .ــد مي باش باال نسبتا ــده ش بررسي
جمعيت اين بين زيادي نظر ميرسد تشابه به شده ــي بررس لوكوسهاي
I , آلل هاي فراواني به ــه دارد. V- با توج وجود جنگلي قرمز ــرغ ــا و م ه
پذيرفته انجام خارجي ــده ش اصالح نژادهاي ــري با آميخته گ S و E , B
ــي بررس صفات مورفولوژيك، اقتصادي ــه اهميت ب توجه با - VI .ــت اس
به ــتيابي VII-براي دس ــد. مي باش نظر ضروري اين از ــه جمعيتها كلي
ــانگرهاي نش طريق جمعيتها از تكاملي ــط رواب ــي بررس دقيقتر، ــج نتاي

دارد. ضرورت DNA
تشكر و قدرداني

تصاوير اسكن بهخاطر صديقي محمود مهندس آقاي بيدريغ زحمات از
مقاله تهيه در كه نعمتي اصغر مهندس آقاي از نيز و ميگردد. سپاسگزاري

مي شود. قدرداني داشتهاند صميمانه همكاري
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