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 چكيده

دو طنی  بنوطي خوزسنرلن     PCR-RFLP  يک ژن دشپلطی  بنل اسنرفلده از وش    شک ي گییندهاي  پژشهش بم طنظوو بیوسي چند

هنل بنل اسنرفلده از وش  نمکني      نموننم  DNAقاهم طی  بوطي خوزسنرلن خنون گینی  شند ش     100انجلم شد. بم طوو تصلدفي از 

  ينک( ژن دشپنلطی  بنم رمنک  غلزگیهنل       جفنت بلز گییننده   283ا  پ یمیاز بیا  تکثیی قاهنم   اسرخیاج شد. شارنش زنجییه

ش  61/0ش  39/0بنم تیتینب   Aش  Gهنل     عنل   هضم شند. فیاشانني   CfrIشسی م  نزيم بیشي  ده بماخرصلصي انجلم ش قاهم تکثیی ش

هنل دو   بود. بی اسل  نرليج  زطون طیبع رل  فیاشانني ژنوتینر  42/0ش  18/0، 40/0بم تیتیب  AGش AA ،GGهل   فیاشاني ژنوتیر

 A،  بم تیتینب از ننوع   198ش  123دش جهش دو بلزهل   بل تهیی  تواعيشينییگ نیودند. -اي  جليرله ژني دو حلعت تهلدل هلود 

هنل وا شنلسنليي   ، بم دوسنري جهنش   CfrI( طشلهده شد. نرليج حلصل از تواعي يلبي طشخص رید رم  نزيم بیشي Tبم  Cش  Gبم 

 رند.طي

 چند شک ي، ژن دشپلطی ، ریچي، طی  تخمریاو بوطي ها: واژه كلید
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 مقدمه

دو پیشو  طی  تخمریاو، هدف رلهش ریچي ش افزايش توعید 

تخم طی  است. هووطون پیشالرری  علطل اص ي شیشع ریچي ش 

بلشند. دو طینوو، دشپنلطی  تیشن      اداطم دشوه  ن دو طینوو طني  

. طنشلء هووطنون دشپنلطی    ]23[رندپیشالرری  دو طرز وا طهلو طي

بلشد رم از شظلي   ن، ج وگیی  از  زاد شدن هیپوتلالطو  طي

هل  بلشد.دشپلطی  طره ر بم گیشهي از انريلل دهندهپیشالرری  طي

هل است ش از فیاشان تیي   نهل دو طرز روالطی عصیي بم نلم رلتم 

بلشد. نيش ش اهمیت دشپلطی  بم عننوان ينک انرينلل دهننده     طي

هل  طخر   فیزيوعوژيکي دو سی نرم  عصیي دو تنظیم عم کید

 .]11ش  9، 5،  4[استعصیي طیرز  بم خوبي شنلخرم شده

هل  طرهدد  شنلسليي شده اسنت رنم   دشپلطی ،گیینده یا ب

هل  دشپنلطی  بنل   گیینده .هیردام دواعملل خلصي دخلعت داوند

هننل  سنن وعي دو اوتیننلط ه ننرند ش بننل   ب ننیلو  ازعم کننید 

هل . طهموال، فهلعیت اي  گیینده]3[شوندجفت طي Gهل  پیشت ی 

داخنل  طنجی بم تریییات ساود  دنوزي  طونوف نفلت ح ينو    

رنند رنم   وا تحیيک طي  بشلوهل  پیلم وسلن ش] 12[س وعي شده

. بیاسنل   ]8[شنود ژن طي اي  خود بلعث افزايش وشنوي ي دو

خننل دهنني دامش نحننوع عم کننید پیننل  Gاعروهننل  پننیشت ی  

طرصنل  D1(هنل  هل  دشپلطی  بم دش دسرم، گییندهس وعي،گیینده

 (iαG طرصل بم پنیشت ی   D2هل  شیمهندگیی ( شGαsبم پیشت ی 

. همچننی  بنی اسنل  رندشن ژنني،      ]17ش  13 [شوندتي یم طي

 2Dهنل  شنیم   ش گییننده  5Dش  1Dبنم   1Dهل  شنیم  گیینده

تننیي  . دو طرننز وايننج]16[شننوندتي ننیم طنني D4ش D2 ،D3بننم

هل  دشپنلطی  وا  بوده ش بیشریي  بیلن گییندهD2ش  D1هل  گیینده

 .]19[داوند

دوطلن طی  بل  نرلگونی ت گییننده دشپنلطی  سنیب خلتمنم     

  ينک  . گییننده ]23[شنود ریچي دو اثی طهنلو پنیشالرری  طني   

پني       دشپلطی  نيش عمده تیش  پنیشالرری  وا از طیينر ش    

ی  همچنی  از طیينر فهنلل رنیدن    دهد. دشپلطا  انجلم طيوشده

گیینده دش، از تیش  پنیشالرری  دو سنا  هیپنوفیز ج نوگیی      

 .]15[رند طي

 13  يک دشپلطی  دو طی  رنم وش  ریشطنوزشم   ژن گیینده

اسنید  طیننم    456بلشد رنم  نور  وتید طي 1356قیاو داود، شلطل 

. دو يک تحيیر اوتینلط  ] 23[رننديک پیشت ی  وا رد گیاو  طي

  چهلو دشپلطی  بل وفرلوهنل  طخر ن    طووفی م گییندهبی  پ ي

هل دو شیاي  اف یدگي طالعهم شد رم شجود يل عدم شجود اسب

رید رم دو اي  بیوسني چنند   چند شک ي وا طشخص طي A عل 

  ينک ژن  دو ينک پنژشهش گییننده   . ]14[شک ي طشلهده شد

طوود هضنم قنیاو    TspRIدشپلطی  دو غلز بم شسی م  نزيم بیشي 

. دو نرنليج ينک   ]21[گیفت رم دش اعرو  ژننوتیپي وا نشنلن داد  

هنل  طوجنود دو   پژشهش نشلن داده شد رم اوتیلط بی  جهنش 

. هندف از  ]22[  چهلو دشپلطی  بل ریچي طهني داو استگیینده

  يک ژن دشپلطی  شک ي گییندهپژشهش حلضی، شنلسليي چند

فیاشاني  ع ي ش ژنوتیپي  ش همچنی  تهیی  PCR-RFLPبم وش  

  ن دو جمهیت طی  بوطي خوزسرلن بود. 

 

 هامواد و روش

قاهم طی  بوطي طره ر بم طیرز طی  بوطي  100دو اي  تحيیر از 

هننل  داطنني جلهنند( از طیيننر اسننرلن خوزسرلن شننیرت نهننلده

هنل   سي سي ش بنل اسنرفلده از عوعنم    4-3سیلهیگ بلل بم طیزان 

هنل   خونریی  شد. نمونم EDTAلد خالء حلش  طلده ضد انهي

بم  زطليشرله طیرز ، دانشرله رشلشوز  ش طنلبع  وش  يخخون 

دو  DNAطییهي واطی  خوزسرلن طنريل شد ش تل زطلن اسرخیاج 

 هنل  نموننم  DNAگیاد نرهداو  شند.  دوجم سلنري -20دطل  

، اسننرخیاج سننلز  وش  نمکننيپننس از ترییننی ش بهینننم، خننون

بنل اسنرفلده از ننلنودوا  ش ژل     DNAفیت ش ری طيداو. ]10[شد

اسنرخیاج شنده،    DNAپس از تليید ریفینت    گلوز اوزيلبي شد.

  يک ژن دشپلطی  بل جفت بلز گیینده 283  داوا  تکثیی قاهم

 PCRطي شارننش   ]23[اسرفلده از يک جفت  غلزگی اخرصلصي

 (.1ش دسررله تیطوسیک ی انجلم شد جدشل 
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 های مورد مطالعهجایگاه . مشخصات1جدول 

   تکثیی شدهطول قاهم       تواعي  غلزگی      ژن                         

:5-CACTATGGATGGGGAAGGGTTG -3´ F  
 

 283             جفت بلز   گیینده يک ژن دشپلطی  
R: 3´- GGCCACCCAGATGTTGCAAAATG- 5ˊ 

 

 

 چیخم تهداد                 زطلن دطل شارنش  طیح م  

  ثلنیم(   گیاد( دوجة سلنري                                                            

 1  300  95 شاسیشرم سلز  اشعیم   1

   9530 شاسیشرم سلز  ثلنويم   

 35 4/5830 اتصلل 2

  40 72 ب   

 1  6000 72 ب   نهليي  3
 

نور  وتید  23ش  22طول  غلزگی پیشیش ش پییش بم تیتیب 

بود  غلزگیهل طیر دسروواعهمل شیرت سلزنده بل  ب دش بنلو  

 25دو حجننم نهننليي   PCRشارنننش تيایننی وقیننر شنندند.  

، DNAنلنو گنیم(   150طیکیشعیری، شلطل دش طیکیشعیری حدشد

ينک   ، يک طیکیشعیری طنیزيم ر یيند، PCRطیکیشعیری بلفی  5/2

طیکیشطول(، ينک طیکیشعیرنی    25/0یشعیری از پیايمی وفت طیک

، dNTPطیکیشعیرنی   5/0طیکیشطول(،  25/0از پیايمی بیگشت 

 8/16ش طیکیشعیرننی  نننزيم تننک پ یمننیاز  يننک شاحنند(   2/0

طیکیشعیری  ب اسریيل يل دش بلو تيایی بم ازا  هی نمونم انجلم 

شارنش  ( بیا  انجلمBio radشد. از دسررله تیطوسليک ی طدل

PCR  اسرفلده شد. 2دو چیخم حیاوتي ذری شده دو جدشل 

بیا   شکلو رنیدن اعروهنل  بلنند  حلصنل از تکثینی      

PCR دوصد اسرفلده شد. بیا   5/1از اعکریشفووز ژل  گلوز

از  نزيم بیشني اخرصلصني    PCRهضم  نزيمي طحصوالت 

CfrIت بلز تشکیل شده است اسنرفلده شند.   ف، رم از پنج ج

 16، بنم طندت   CfrIبنل  ننزيم    DNAشارنش هضم  نزيمي 

دو داخل بن  طنلو    دوجم سلنري گیاد  65سلعت دو دطل  

انجلم شد شسپس طحصنوالت هضنم  نزيمني بنی وش  ژل     

بننم طنندت دش سننلعت   90دوصنند دو شعرننلژ   5/2 گننلوز 

 (.3اعکریشفووز شد جدشل 

 ی یک ژن دوپامینگیرنده CfrI. مواد الزم برای هضم آنزیمی 3جدول 

 طيداو    طواد

   طیکیشعیری PCR   10طحصول

 طیکیشعیری 1    بلفی وقیر رننده
 .طیکیشعیریCfrI  5/0 نزيم 
H2O    5/18طیکیشعیری 

 طیکیشعیری 30     حجم رل 
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بی اسل  طشلهده تهداد ش اندازه بلنندهل بنل    انواع ژنوتیر

اسرفلده از دسررله عکس بیداو  ژل داک تهیی  شد. سپس بل 

فننننزاو  نننننلعیز اطالعننننلت ژنریننننک   ا اسننننرفلده از نننننیم

هل   ع ي ش ژنوتیپي طحلسنیم  ( فیاشانيGenAlex6/3جمهیت 

صحی  بودن قاهم تکثیی شده ش قاهلت  شد. بیا  اطمینلن از

اسنرفلده شند. بنی     M100حلصل از بی   نزيمي، از نشلنری 

اسل  اعرو  بلند  طشلهده شده هضم  نزيمي، تهداد شنش  

بیا  تهیی  تواعي فیسرلده شندند.   PCRنمونم از طحصوالت 

 بیوسي شد.Vector NTIافزاو   تهیی  تواعي بل نیمنریجم

 نتایج و بحث

 DNAنشنلن داد رنم    DNAنرليج تهینی  طينداو ش ریفینت    

بلشد شنکل  اسرخیاج شده بیا  اداطم پژشهش طنلسنب طني  

شنده بنی وش  ژل    PCRهنل   (. بل توجم بم تصويی نمونم1

هنل  طنوود بیوسني فلقند      گلوز طشخص گیديد رم نموننم 

يني طنوود اسنرفلده،    ش بینلطم دطنل   عودگي ش بلند اضلفم بوده

 (.2  طوود نظی طنلسب است شکل لحیمبیا  تکثیی ن

 

 

 
 ژنومی مرغ بومی خوزستان با استفاده از نانودراپ. DNAی و كیفیت نمونه . مقدار1 شکل

 

 

 نمونه مرغ بومی خوزستان جفت پنجی یک ژن دوپامین در جفت بازی تکثیر شده گیرنده 283قطعه .2شکل 
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دو گییننندع يننک ژن دشپنلطی  سننم اعرننو    CfrI ننزيم  

هنل  بنل   وا ايجنلد رنید. طنی    AG شAA ،GGژنوتیپي شلطل

جفنت بنلز ش    283 يک بلنند بنل طنول    AAاعرو  ژنوتیپي 

ش  198شلطل دش بلنند   ٬ GGهل  داوا  اعرو  ژنوتیپي  طی 

داوا   GG  ژننوتیپي هل  داوا  اعروجفت بلز ش طی  123

جفنت بنلز بنی وش  ژل     123ش  198٫283سم بلنند شنلطل   

 (.3 گلوز نمليلن سلخرند شکل 

دو اي  تحيیر، سم ژنوتیر ش دش  عل شنلسنليي شندند.   

، 40/0بننم تیتیننب  AGش AA ،GGهننل  فیاشاننني ژنوتیننر

بنم تیتینب   Aش  Gهنل     عنل   دوصد ش فیاشاني 42/0ش 18/0

ش 42/0بل  AGژنوتیر . (4شد جدشل طحلسیم  61/0ش 39/0

 داوا  بیشریي  فیاشاني بودند. 61/0بل A عل 

انجلم شده وش  طی  زود طجلوسرلن بم وش   دو طالعهم

PCR-RFLP ژنوتیر هملنند طالعهم حلضی سمAA ،GG  ش

AG      دو جليرله گییندع يک ژن دشپنلطی  گنزاو  شند رنم

زن بندن  هنل ش ش ژنوتیر طشلهده شده وش  توعید تخم طی 

 Aتلثیی داشت، دو اي  پنژشهش فیاشانني  عنل     45دو هفرم 

گزاو  شند رنم بنل گنزاو       G 58/0ش فیاشاني  عل  42/0

حلضی طالبيت نداشت.احرملال دعیل تفلشت فیاشاني  ع ي دو 

اي  دش تحيیر، تفلشت دو نوع  نزيم بیشي طنوود اسنرفلده،   

رنم   بلشد. از  نجنليي هل  طوود طالعهم ش طحی  طيجمهیت

هی  نزيم بیشي يک جليرنله بیشني خلصني داود بننلبیاي      

. دو تحيیيني  ]18توانند نرليج طرفنلشتي وا نشنلن دهنند ]   طي

  يک ژن دشپلطی  دو شش جمهیت طی ، سنم  وش  گیینده

طشلهده شد رم بنل نرنليج تحيینر     AGش AA ،GGژنوتیر 

 .]23[حلضی طشلهده شد

 

 
 های بومی خوزستانو انواع الگوهای ژنوتیپی مرغ cfrI. الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم با آنزیم اختصاصی 3شکل 

 

 ی یک ژن دوپامین. فراوانی ژنوتیپی و آللی گیرنده4جدول 

 هافراوانی ژنوتیپ و آلل تعداد

 AA 40 /0 فیاشاني ژنوتیپي

 GG 18/0 

 AG 42/0 

 A 61/0 فیاشاني  ع ي

 G 39/0 
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  يک ژن دشپلطی  دوپژشهشي ديری، چندشک ي گیینده

ش بل اسنرفلده   PCR-RFLPدو طی  بوطي خوزسرلن بم وش  

بیوسي شد ش بی خنالف نرنليج اين      BseNIاز  نزيم بیشي 

[. دو 1تحيیر، جهش دو ژن طوود طالعهنم طشنلهده نشند ]   

  ينک ژن  يک پژشهش وش  اودک، چند شک ي دو گیینده

بل بیخني از   دشپلطی  طشلهده ش طشخص شد رم اي  گیینده

  يک ژن توان گییندهصفلت توعید طثل اوتیلط داود عیا طي

يدا جهت انرخلب بیا  صفلت دشپلطی  وا بم عنوان ژن رلند

[. چنند شنک ي ش بینلن    20توعیدطثل دو اودک اسرفلده رنید] 

بل اسرفلده از  RFLP  يک ژن دشپلطی  غلز بم وش  گیینده

ژنوتینر   دش، طوود بیوسي قیاو داده شند رنم   TspRI نزيم 

GG  شGA    طشلهده گیديد اطل ژنوتیر هموزيرنوت غلعنب

 AA  بلشند طشنلهده    ( رم في  شلطل قاهم بنی  نخنووده

 . ]21نشد]

  دش دو يک پژشهش، اوتیلط بی  چند شنک ي گییننده  

ژن دشپلطی  بل ریچي، دو جمهیرني از طنی  قیطنز جنر ني،     

طی  زينگ هوانگ، طی  بليی هوانگ ش عرهوون طوود طالعهم 

قیاو گیفت. فیاشاني  ع ي ش توزيع ژنوتیر دو پنج جمهیت 

-A-65436G ،I-38463D ،Aهننل نشننلن داد رننم، جهننش 

38600 ،T-32751C ،A-16105G ،C-6539T  ش

A+2794G    بل ریچي دو اوتیلط ه رند رم دعی ي بنی شجنود

اوتینلط بنی  چندشنک ي     طحييی  .]22بلشد]چند شک ي طي

بل ترییی شخصنیت دو   (DRD4   چهلو ژن دشپلطی گیینده

پیندگلن وا طوود بیوسي قیاو دادند.  نهل دش دسرم پینده بنم  

  طخر ن  دو ه نند رنم بنم     گ نم  17ي دو صووت تصنلدف 

پ ني   73شندند، طالعهنم ش   صووت سنري پیشو  داده طني 

[ رم طؤيد نرليج 7گزاو  نمودند] طووفی م تک نور  وتید 

تننوع   .اي   زطليش طیني بی چندشنک ي دو دشپنلطی  اسنت   

تنوان بنل طهیلوهنليي نظینی     ژنریکي دو يک جمهینت وا طني  

هریشزايروسنیري طشنلهده   هریشزايروسیري طنوود انرظنلو ش   

 44طروس  هریشزيروسنیري   شده تهیی  رید. دو اي  تحيیر

  ينک ژن  دوصد است رم نشلنم تنوع ن یرل زيلد دو گیینده

 (.5دشپلطی  دو طی  بوطي خوزسرلن است جدشل 

 

 ی یک ژن دوپامین ژنوتیپی گیرنده های هتروزایگوسیتی و هموزایگوسیتی الگوهای. فراوانی5جدول 

 در جمعیت مرغ بومی خوزستان

 طروس  هریشزيروسیري هریشزيروسیري طوود انرظلو  هریشزيروسیري طشلهده شده    جليرله ژني

 448/0  /.476 /.42  ژن دشپلطی 

 

شاينیننیگ ژن دشپننلطی  دو   -بیوسنني تهننلدل هننلود  

بیوسي تالبر فیاشاني ژنوتیپي طشلهده شنده بنل   جمهیت ش 

 Aش  Gهنل   هل  طوود انرظلو بیاسل  فیاشاني  عنل فیاشاني

شاينینیگ   -طشخص رنید رنم جمهینت دو تهنلدل هنلود      

توانند نشنلنم شجنود    نی ت. ع ت عدم تهلدل دو جليرله طي

بهضي عواطل عدم تهلدل هنلود  شاينینیگ نظینی  جهنش،     

هنل  تننوع دو   يکي از شنلخص طهلجیت ش انرخلب( بلشد. 

جمهیت شلخص شلنون است رم نشلنم طیزان تنوع ژنریکني  

دو جمهیت بی ح ب دوصد است. هیچم اي  شنلخص بنم   

صفی نزديکری بلشد تنوع رمری است. طیزان شلخص شنلنون  

دوصند   67طحلسیم شده بیا  جمهیت طی  بوطي خوزسرلن 

سنت  است رم نشلنم تنوع زيلد دو جمهینت طنوود طالعهنم ا   

(. شننلخص بیتننی  جليرننله ژننني دو طالعهننلت 6 جنندشل 

پیوسرري طحروا  اطالعلت چندشک ي است. بی اسل  اي  
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شلخص اگی طيداو طحروا  اطالعنلت چندشنک ي رمرنی از    

 50/0ش  25/0اگنی بنی     ٬طیزان چندشک ي رنم  ٬بلشد 25/0

بلشنند  50/0چندشننک ي طروسنن ؛ ش اگننی بیشننری از  ٬بلشنند

[. طحرنوا  اطالعنلت   6ش  2د]چندشک ي زينلد خواهند بنو   

  يک ژن دشپلطی  دو جمهینت طنی    چندشک ي دو گیینده

بود رم طينداو  ن زينلد اسنت. يکني      58/0بوطي خوزسرلن 

-ديری از طهیلوهل  تنوع ش چندشک ي تهداد  عل طنؤثی طني  

بلشد.دو جليرنله ژنني دشپنلطی  دو طنی  بنوطي خوزسنرلن       

دازه  عنل  ( شنلسنليي شند رنم انن    Aش  Gدشنوع  عل شاقهي 

( بود. شليد نزديکي فیاشاني  عنل طنؤثی ش  عنل    908/1طوثی 

شاقهي بم يکديری نشلنم رلوايي خوب  عل هل دو ايجلد چند 

 .شک ي بلشد

  يک ژن دشپلطی  دو طنی   دو اي  تحيیر تواعي گیینده

طنی    همرنیاز رنیدن تواعیهنل    بوطي خوزسرلن تهیی  شند.  

هل  طوجنود دو بلننک ژن ش پنس    بوطي خوزسرلن بل تواعي

، دش جهنننش دو ClastalW2هنننل دو تنننواعي Alignmentاز

 نور  وتیند  دننی  وا جنليرزي  گنوانی (، دو      123جليرله 

 سننیروزي  وا جننليرزي  تیمننی ( شنلسننليي   198جليرننله 

( رم بل سليی گزاو  هل دو اي  وابام همخواني  4شد شکل

[.23داود]

 

 ی یک ژن دوپامین در جمعیت مرغ بومی خوزستانهای تنوع در گیرنده. شاخص6جدول 

 تعداد آلل مؤثر تعداد آلل واقعی  محتوای اطالعات چندشکلی (Iشاخص شانون )  نژاد 

   (PIC ) 

  

 9/1  2  57/0  0/ 67  مرغ بومی خوزستان 

 

 
 ClastalW2ها در توالیAlignment نتایج  -4شکل

 

  ينک ژن دشپنلطی    بی اسل  نرليج اي  تحيیر، گیینده

دو طی  بوطي خوزسرلن چند شکل بوده ش حلش  دش جهش 

هنل  بیشنری دو ژن دشپنلطی  بنل     بلشد شنلسنليي جهنش  طي

هنل  هل  طوعکوعي بم وش  ويزطلهواوهاسرفلده از سليی وش 

  دو طیغلن بوطي ايیان توصیم ش اوتیلط  ن بل توعید تخم طی

 شود.طي
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 ،PCR-RFLPجمهیت طی  بوطي خوزسرلن بنم وش   
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Abstract 

This study was conducted to determine the polymorphism of dopamine D1 receptor gene polymorphism 

using PCR-RFLP method in Khouzestan native chicken. In this study, blood samples were collected 

randomly from 100 native Khouzestani hens and genomic DNA was extracted using modified salting out 

method. Polymerase chain reaction was used to amplify 283 bp fragments of dopamine D1 receptor gene 

promoter by specific primers. The amplified fragment was digested with CfrI enzyme. Allele frequencies 

for G and A were 0.39 and 0.61, and genotype frequencies for AA, GG and AG were 0.40, 0.18 and 0.42, 

respectively. Chi-square (X2) analysis indicated that genotype frequency of this locus is not in Hardy-

Weinberg equilibrium. The sequencing results showed two mutations of type A to G in the base 123 and 

C to T in the base 198. The results of sequencing confirmed that the restriction enzyme CfrI has ability to 

identify the correct mutations. 

Keywords: Broodiness, Genedopamine, Native hens, Polymorphism. 

 

  

                                                           
Email: m.bazgiri92@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

Journal of 

Animal Production 
(College of Abouraihan – University of Tehran) 

 

Vol. 19  No. 1  Spring 2017 

 




