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 فصل اول

  کلیات پژوهش

 



 

  
  مقدمه-1-1

  

 ساس می شود .نیاز جهانی به تامین مواد غذایی با افزایش روز افزون جمعیت جهان  هر سال به شکل ملموس تري اح

افزایش نیاز به فرآورده هاي حیوانی شده است. در این  تنوع سیستم تولید و همچنین افزایش رشد جمعیت باعث تغییر و

برنامه هاي اصالح نژادي بستگی به تنوع ژنتیکی جمعیت دارد.  توفیقراستا حفظ تنوع ژنتیکی حیوانات امري الزم است. 

در اصالح دام  DNAینه ي ژنتیک مولکولی صورت گرفته است، استفاده از نشانگرهاي باتوجه به پیشرفت هایی که در زم

دقیق  وها و شناسایی سریع هاي مناسبی جهت بررسی صفات مهم در دامبه علت تاثیر نپذیرفتن از شرایط محیطی، زمینه

ح گران از تنوع ژنتیکی براي اصال )1991و همکاران،  1ي صفات تولیدي فراهم کرده است ( مورسهاي کنترل کنندهژن

نشان دهنده ي آلل هایی چون تنوع ژنی   رسیدن به حیوانات اهلی پرتولید و مقاوم به شرایط نامناسب استفاده می کنند

است که در آن گونه با دوام مانده اند و شناخت آن آلل ها منجر به شناسایی ژن هاي بهتر براي اصالح نژاد حیوان می 

نبود تنوع در جمعیت هاي پایه قدرت انتخاب براي رفع نیاز هاي غیر قابل پیش بینی آتی را محدود می ی گردد به طور کل

نژاد  و سویه ي دام هاي اهلی در جهان شناسایی شده است که ذخایر ژنتیکی دنیا را به وجود  4500از  بیش. تقریبا  سازد

طر انقراض بوده و تعداد بیشتري نیز به واسطه ي بهره برداري درصد در معرض خ 30آورده اند که از مجموع آن ها بیش از 

امروزه مهندسی ژنتیک بابررسی عمیق شناخت ژن ها به اطالعت بسیار زیادي دست پیدا کرده نامناسب تهدید می شوند.

لیدات حیوان و با بررسی ساختار ژن ها و نقش دقیق آن ها در تو است که در این میان علم ژنتیک مولکولی در اصالح نژاد 

تا بتوانیم در زمان کمتري حیواناتی که داراي  ژنوتیپ  بیماري ها و چگونگی تغیرشان را در سطح مولکولی بررسی می کند

   . برتر  هستند شناسایی کند

ژاد را می سازند. .با حفظ نمونه آن ن فردي از ژن هاست که مخزن ژنتیکی پس می توان گفت هر نژاد مجموع منحصر به

یی از تمامی نژادهاي یک گونه که داراي بیشترین تفاوت ژنتیکی می باشند ، می توان حداکثر تنوع ژنتیکی را حفظ ها

منحصر به فرد می باشند. شرح کامل لی آللل ها با ترکیبات آنمود. این نمونه ها نژادهایی را شامل می شوند که داراي 

ژنتیکی بهترین شرح دردسترس براي بیان تفاوت ولی معیارهاي فاصله ي  تفاوت ژنتیکی بین هر دو نژاد امکان پذیر نیست،

بررسی منابع ژنتیکی و استفاده از روش هاي نوین اصالح نژاد  یکی از ). 1996و همکاران،  2آپاراوژنتیکی آنها می باشد (

هاي بومی هر کشور با  راه هاي موثر در افزایش کیفی و و بهره برداري تولیدات دامی هر کشور محسوب می شود. مرغ

                                                
1Moores   
2Apparao 



 

سازگاري با محیط و اقلیم منطقه جزو ذخایر استراتژیک آن کشور محسوب شده و در صورت مشاهده و شناخت   توجه به

 اتی عمل کنند. امروزهبیشتر این منابع و افزایش تولید و بهره وري مناسب، می توانند موثرتر از نژادها و سویه هاي وارد

 مولکولی ژنتیک است، در شده حاصل انتخاب طبیعی نتیجه ي در که باال شایستگی و ژنتیکی تنوع دلیل به بومی نژادهاي

 گردد. استفاده تجاري نژادهاي ژنتیکی بهبود براي نژادها این ذخایر ژنتیکی از استفاده با است، تا گرفته قرار توجه مورد

 در ژنی چندشکلی هاي یافتن امکان تولیدي، صفات بر ثرمو ژن هاي با ارتباط در بخصوص طیور بومی در باال ژنتیکی تنوع

رد یابی ژن هاي عمده  .سازد می ممکن را ژنتیکی تنوع اساس طیور بر گزینی به آن پیامد و داده افزایش را جایگاه ها  این

شناسایی است.بدون به کارگیري تکنیک هاي مولکولی بدلیل مشکالت و هزینه ي زیاد این تکنیک ها داراي اهمیت باالیی 

کلی ژن ها ي موثر در صفات اقتصادي طیور می تواند به محقق  در راستاي به نژادي حیوان در ارتباط با اثرات مستقیم و 

 زیادي در صفات تولیدي و تولید مثلی حیوان  ژن هاي  به طور کلی غیر مستقیم آن ها با صفت مورد نظر کمک کند . 

اشاره کرد .خود نشانگر معموال رو ي عملکرد حیوان بی تاثیر است  QTL 3به  نشانگرهاي  از این میان می توان . نقش دارند

آن را ارزشمند می کند. ما با استفاده از   QTL ولی با یک ژن تاثیر گذار روي عملکرد حیوان یا توالی مجاور متصل به 

ی بین دو فرد را بررسی کنیم تا با روش هاي می توانیم تفاوت ژنتیک  DNA نشانگرهاي ژنتیکی و شناسایی تنوع در سطح 

بر روي صفات تولیدي و تولید مثلی مولکولی و نرم افزار هاي آماري اثر ژن هایی که باعث تفاوت در حیوان شده اند را 

  بررسی کنیم.

که در نقل  تاري،تنش هاییو و رفاز جمله تنش هاي حرارتی ،اکسیداتیدر محل  نگهداري حیوان انواع مختلفی دارد  تنش

که با  و انتقال ایجاد می شود که می توان در اندازه هاي مختلف باعث کاهش در صفات تولیدي و تولید مثلی حیوان بشود.

ییر محیط و ژنتیک می توان این تغییرات را کاهش داد و یا کنترل کرد ژن ها ي سازنده ي پروتئین هاي شوك حرارتی تغ

ژن توان  می موثر بر تولیداز دیگر ژن هاي  ر در حفظ هموستازي سلول می باشند .از جمله پروتئین هاي تاثییر گذا

 .هیپوتاالموس و بر روي متابولیسم واشتها تأثیر دارد  –بر روي محور هیپوفیز را برشمرد. این ژن  ) NPY(4نوروپپتید واي

وس و کنترل ترشح هورمون هاي ا ز سوي دیگر اثر کنترلی این ژن بر  ترشح هورمونی از طریق محور هیپوتاالم

و  6براندونرا به عنوان یک ژن کاندیداي مهم در مکانیسم تولید تخم مرغ معرفی می کند . ( NPY،  5گنادوتروپین

   .)2013همکاران،
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 دست آوردن طور کلی اصالح حیوانات از نظر لغوى به معنى بهتر کردن ویژگی هاي حیوان و هدف از اصالح نژاد بهبه     

همانطور واناتى با تولید و سود بیشتر است که الزمه ي آن شناخت عوامل تاثیر گذار ژنتیکی روي صفت مورد نظر است. حی

پیشرفت ژنتیکی مستلزم تنوع است، در غیر این صورت انتخاب غیر ممکن خواهد بود. بخشی از تنوع  که اشاره کردیم 

تنوع منجر گردد . عالوه بر آن باید فقط بهترین ها انتخاب شوند. در  ژنتیکی باید ناشی از تفاوت هاي ژنتیکی باشد تا به

مطالعات ژنتیکی الزم است که دو نوع عامل همبستگی بین صفات یعنی عوامل ژنتیکی و محیطی را از یکدیگر تمیز دهیم 

ن و خویشاوندان و ). اصول علم اصالح نژاد تخمین ارزش ژنتیکی حیوان  بر مبنی فنوتیپ خود حیوا1981، 7(فالکونر

انتخاب بهترین حیوانات جهت تولید نسل بعد می باشد، تا نسلی ایجاد شود که تحت شرایط اقتصادي افزایش عملکردي 

 دو همکاران،یعنی باعث افزایش کارایی اقتصادي  تولیدات حیوان شود ( مدي نسبت به نسل کنونی داشته باشد بیشتر

ژن هاي اصلی و کاندید در دن روش هاي مولکولی از جمله استفاده از استراتژي ) . در سال هاي اخیر با وارد ش1390

تحقیقات اصالح نژادي بنظر می رسد که تغییرات بنیادي در علم اصالح نژاد در حال وقوع است البته در حال حاضر تعداد 

تائید رسیده و بر روي ژنوم نقشه کمی از ژن هاي عمده و موثر روي صفات کمی و تغییرات مورفولوژیکی آنها در طیور به 

 برنامه هاي در ذخایر ژنتیکی طیور بومی از ملزومات پایه ). از آنجایی که حفظ2010همکاران، و 8روبینیابی شده است (

 با مقایسه درها  هستیم. بوقلمون بوقلمون از دقیق تر و بیشتر اطالعات می باشد نیازمند کسب کشور طیور نژاد اصالح

از آنجایی که .سازد می نمایان را تنوع زیستی افزایش اهمیت که است برخوردار نژادي تنوع کمترین از طیور سایر

هزینه ها، به دست اوردن ضریب تبدیل همواره در جستجوي راهی براي افزایش کمی و کیفی تولیدات ،کاهش   محققان

مطلوب تر و به طور کلی بهبود بازدهی تولید و افزایش میزان سوددهی به ازاي هر راس دام یا طیور در طول عمر اقتصادي 

 اصالح ) 11،1993روگرزو  2002، 10آلیسترو  9،1983مییر ( آن و در نتیجه افزایش سود آوري واحد تولیدي بوده اند

 و سنتی و روستایی در شرایط پرنده این پرورش بیشتر رواج در می تواند بومی بوقلمون تولیدي پتانسیل بردن باال و نژاد

با .  نمود دور انقراض خطر از را ها آن تنوع نژادي حفظ و جمعیت افزایش با نوعی به و باشد موثر متراکم و صنعتی حتی

ش موثري در صفات تولید مثلی بخصوص تخمگذاري بوقلمون نق  12HSP70  و  NPY ژن هاي تولید کننده فرض اینکه 

 مهم تخمگذاري، می تواند گامی با ها آن ارتباط مطالعه و پروتئین ها این کننده کنترل هاي ژن خصوصیات بررسی دارد،

 هدهمشا صورت در صفات باشد، و البته بهبود این جهت نشانگرهاي مولکولی کمک به انتخاب توسعه و شناسایی جهت در

 هاي برنامه تدوین و انتخاب جهت ها ژن این از توان می  دتولی میزان با HSP70 و  NPYهاي  ژن بین دار معنی رابطه
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در همین راستا بررسی اثر ژن هاي مختلف که به صورت مستقیم و غیر  . برد بهرهبوقلمون هاي بومی  در نژادي اصالح

  رروي بنظر می رسید.مستقیم روي تخمگذاري بوقلمون تاثیر گذارند ض

  تاریخچه ي بوقلمون- 1-2

و انتخاب براي صفات مهم از نظر انسان، سبب ایجاد تنوع زیستی وسیعی در بین گونه ها و نژادهاي  تالش براي اهلی کردن

و فشار انتخاب سبب ایجاد خطر از دست رفتن مخازن ژنتیکی طبیعی این پرندگان نیاز هاي بشر مختلف طیور شده است. 

و نگهداري ژنوم طبیعی طیور انجام شده است لیل فعالیت هاي وسیعی در زمینه ي حفظ ه به همین دشد

تا کنون  مریکا کشف شدیی از قاره ي آتوسط کاشفان اروپا از زمانی که بوقلمون ).2000، 2ویگلو  1،2003رومانوف(

به پروتئین حیوانی رو به گسترش بوده  مصرف گوشت این پرنده به عنوان تامین کننده ي بخشی از نیاز جوامع بشري

بوقلمون در ادبیات فارسی به معناي چیزي است که هر لحظه به رنگی در می آید ،دیباي رومی،آفتاب پرست،نوعی  است.

  سنگ یشب از آن جمله هستند .همچنین ریشه ي این کلمه در یونانی به معناي پارچه ي راه راه است.

که از  ایی استهطیور بومی کمتر تحت اثر عوامل محیطی قرار می گیرند و عملکرد آن ها قطعا تحت ژن از آنجایی که 

 . کسب نمود ی توانمنسلی به نسل بعد منتقل می شوند در نتیجه بازده ي خوبی را در امر خود کفایی فراورده هاي طیور 

 مله خانواده فازیانیده، تیره گالی راسته زیر فرمیس گالی هراست جز جانوري بندي درطبقه بوقلمون هااز نظر جانور شناسی  

 دو هندوراسی. و آمریکایی مکزیکی، از عبارتند که دارد وجود گونه سه جنس این باشد. در می اگریس مله جنس و اگرینه

ا به طور کلی به است. بوقلمون ه مانده باقی وحشی صورت به هنوز سوم گونه ولی فعلی بوده بوقلمون هاي اجداد اول گونه

تقسیم می شوند، که هر یک از این دو گونه ي بوقلمون خود دسته   5و بوقلمون سیاه یا برنز 34دو دسته بوقلمون سفید

بوقلمون سفید در تمام دنیا به سه نژاد تقسیم می  بندي هاي متفاوتی دارند. البته بوقلمون پرواري بوقلمون سفید می باشد.

به سویه  . هر یک از این نژاد ها  می باشد 8د بیوتیاو نژ 7نژاد نیکلوالس ، 6نژاد هیبرید ترتیب شود که این سه نژاد به

هاي  متفاوت تقسیم می شوند که این سویه ها خود عامل مهمی در رشد و نمو هستند زیرا هر یک از این سویه ها را با 

ا توانستند که قدرت رشد و نیز ضریب تبدیل آن ها را ه انجام کار هاي اصالح نژادي و نیز تغییرات در توان ژنتیکی آن

یکی از دغدغه ها ي سیاست گذاران و   با افزایش روز افزون جمعیت جهانتغییر داده و به اندازه هاي متفاوت می رساند .

                                                
1Romanof 

2Vigol 
 
 
 

 
  

  
  

 



 

،همچنین  برنامه ریزان تامیین نیاز هاي غذایی جامعه می باشد. که مواد غذایی پروتئین دار مهمترین آن ها می باشند

گوشت طیور از لحاظ پروتئین و تناسب آمینواسید نسبت به گوشت بسیاري از حیوانات برتري داشته و سالم نر است  و از 

  .لحاظ چربی کمترین میزان را در بین گوشت نشخوارکنندگان دارد 

  ویژگی هاي بوقلمون  - 1-3

ل ربی کلسترچداراي  مانند گوشت گوساله ، گوسفند و مرغگوشت بوقلمون در مقایسه با سایر فراورده هاي پروتئینی دامی 

 وع سفید وه دو نبو سدیم کمتر بوده و در عین حال غنی از مواد پروتئینی ویتامین ها و مواد معدنی است. این گوشت 

 یهدایترد (رار داقرمز تقسیم می شود که گوشت سفید آن در سینه، کتف ، بال و بخش قرمز در قسمت ران ، لگن و ساق ق

  ). 1393، وهمکاران 

تخم پرندگان یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه است. تولید جهانی تخم در 

درصد در دنیا، پانزدهمین کشور تولید کننده  1/  26میلیون تن بوده است. کشور ایران با تولید  65بالغ بر  2007سال 

هایی که کیفیت پوسته خوب و کیفیت درونی مناسب ). تولید تخم2011و همکاران،  1(مینچدنیا است  تخم پرندگان در

داشته باشند براي صنعت جهانی پرورش طیور، اهمیت اقتصادي و حیاتی دارد در همین راستا با اهمیت بررسی تخم 

هاي این تخم سفید و شیري رنگ با خال.پوسته آهکی بوقلمون در جهت برنامه هاي اصالح نژآدي گامی مهم می باشد.

فردش آهن قابل جذب آن است هاي منحصربه گرم است و از ویژگی 90تا  80قهوه اي کم رنگ و وزن هر عدد آن حدود 

شود. منیزیم آن از تخم دیگر پرندگان بیشتر بوده و به دلیل غنی که براي درمان کم خونی ناشی از فقر آهن توصیه می

 C اند. کلسترول و چربی آن باال، ولی کمتر از تخم مرغ بوده و بدون ویتامینبه آن لقب ضد پیري داده E مینبودن از ویتا

در ایران نگهداري سنتی بوقلمون در نواحی خراسان ، گیالن و مازندران، آذربایجان شرقی .  )2015، 2وار(.تو فیبر اس

نتخاب کالسیک که بر اساس مشاهدات فنوتیپی صورت نامه هاي اغربی و مرکزي ، فارس اصفهان و کرمان متداول است. بر

باشند، چرا که برخی از صفات در ابتداي زندگی موجود بیان نمی شوند، تنها می پذیرند، در بسیاري از موارد ایده آل نمی

جام است. در در یک جنس بیان می شوند و یا اینکه در مواردي خاص رکوردگیري از صفات بعد از مرگ حیوان قابل ان

نتیجه استفاده از داده هاي ژنوتیپی به عنوان یک منبع انتخاب ابزار نیرومندي خواهد بود که می تواند در رفع موانع یاد 

شده موثر واقع شود. اگرچه صفات تولیدي در دام  و  طیور تحت تاثیر ژن هاي زیادي انجام می گیرند، اما در سال هاي 
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و بکارگیري ژن هاي عمده مرتبط با صفات تولیدي و تولید مثلی در دام و طیور ي شناسایی اخیر گرایش قابل توجهی برا

  . )2002 و همکاران 1پارمنتیر( انجام گرفته است

  سواالت پژوهش: -4- 1

  ؟می باشد یفنوتیپ تنوع  داراي HSP70 و  NPY دو ژن  ایران بومی هايبوقلمون در آیا

 دهند؟پلی مورفیسم باالیی نشان می هاي بومی  ت بوقلموندر جمعی HSP70 و  NPY هاي  آیا ژن

  ؟دارد وجود بوقلمون مثلیتولید صفات با HSP70و   NPYهايژن بین ارتباطی آیا

   فرضیات پژوهش :- 5- 1

  نوع ژنتیکی و فنوتیپی باالیی در صفات تولیدي جمعیت بوقلمون ها ي بومی ایران.ت - 1

  ارتباط معنی داري با بوقلمون هاي بومی دارد.   NPYو   HSP70ي ن هاژچند شکلی هاي نوکلئوتیدي  - 2

  هدف و ضرورت تحقیق:- 6- 1

ت و با وري اسشناسایی قابلیت هاي ژنتیکی و اصالح نژاد مرغ هاي بومی که از سرمایه هاي ملی کشور  می باشد ضر

اردات وگی از ی و در نتیجه وابستاستخراج خصوصیات ژنتیکی آنها در دراز مدت می توان گامی مهم در جهت خودکفای

زهاي جدیدي باگذشت زمان و آگاهی به اهمیت اقتصادي صفات مختلف نیا.  )1364 ،و همکاران طیور برداشت(شمسایی

و  منش کیانینند.(تفاده کمطرح می شود که متخصصین اصالح را برا آم میدارد که از ژن هاي موجود در نژآدهاي بومی اس

  )1380،همکاران

ی ها می این ویژگ ز جملها بوقلمون به دلیل ویژگی هاي بارزي که دارد بسیار مورد توجه اصالحگران قرار گرفته است. ااخیر

ر داي موجود هدودیت توان به چربی ، کلسترل و سدیم کمتر از  گوشت مرغ ، گاو و گوساله  اشاره کرد که با توجه به مح

بسیار  ایگزینجاع شده و میزان کلسترل باال گوشت بوقلمون می تواند مصرف این منابع به دلیل وجود چربی هاي اشب

 در آن ها  سمیورفمیپل بررسیدر پاسخ اهمیت این ژن ها به  حاضر قیتحق لذا مناسبی براي منابع پروتئینی دیگر باشد.

- می یمثلدیتول تصفا اب هاژن نیا يدینوکلئوتتک يهایشکلچند ارتباط نییتع و ی شمال غرب ایرانبوم يهابوقلمون

ي وجود ل مالحظه انتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که در مورد برخی صفات تولید مثلی واریانس ژنتیکی قاب .پردازد

 ود.(بیر خواهد کان پذداردکه در این توسعه و پیشرفت در عملکردتولیدمثلی ، از طریق برنامه هاي انتخاب ژنتیکی نیز ام

  ) 2000 و همکاران، ویگل
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  مقدمه - 1- 2

بوقلمون ها پرندگانی بزرگ با پاها و گردن بلند و دم باد بزن مانند است و بال هاي کوتاه و گرد و از نظر رده بندي جانوري 

ن راسته مرغ خانگی ، مرغ شاخدار ، بلدرچین ،کبک که در ای .متعلق به رده ي پرندگان و راسته ي ماکیان سانان است

،قرقاول و باقرقره نیز وجود دارد.آن ها به دلیل زایده ي گوشتی روي منقارشان بیشترین ارتباط تکاملی را با خانواده ي 

زیاد گیري و سرعت رشد هاي گوشتی نظیر میزان وزنبا توجه به خصوصیات پرورشی مناسب بوقلمون باقرقره ها دارند.

هاي نر )، ضریب تبدیل غذایی کیلوگرم براي بوقلمون 39/20هاي ماده و هفتگی براي بوقلمون 16کیلوگرم در  74/10(

روزگی) و ارزش غذایی مناسب در مقایسه با سایر طیور صنعتی، پرورش این پرنده به طور صنعتی  140در  51/2پائین (

در ایران نیز صنعت پرورش بوقلمون از  سال  هان در حال گسترش است ،به منظور رفع بخشی از این نیازها در سراسر ج

 1386تن در سال  3500و سپس افزایش آن تا  1379تن گوشت بوقلمون در سال  25آغاز گردیده و با تولید  1355

شد در بحث به فعالیت خود ادامه داده است. صفات تولید تخم تعداد و وزن تخم جزء صفاتی هستند که همراه با صفات ر

گرم افزایش  230باشد و به ازاي هر باشند. در این میان وزن تخم با وزن بدن داراي رابطه مستقیم میانتخاب مدنظر می

  ). 1957و همکاران،  1شود (پاینها افزوده میدر وزن، یک گرم بر وزن تخم

کیفیت درونی مناسب داشته باشند براي  هایی کههمچنن تخم بوقلمون ها از اهمیت زیادي برخوردار است . تولید تخم

ها دالر صنعت جهانی پرورش طیور، اهمیت اقتصادي و حیاتی دارد. هزینه مشکالت مربوط به کیفیت تخم ساالنه میلیون

درصدي پوسته  4هاي شکسته و درصدي تخم 2/  5فراوانی  طور مثال به). 2004، و همکاران (روبرتسشود میبرآورد 

). 1390است (دستار،  2005میلیون دالري صنعت تولید تخم مرغ کشور مکزیک در سال  35تا  30ضعیف سبب ضرر 

بنابراین داشتن درك صحیحی از سازوکارهاي موثر بر کیفیت پوسته تخم و کیفیت درونی تخم در صنعت طیور اهمیت 

مون کم است و چون تعداد تخم تولیدي ها و جوجه درآوري تخم بوقلدرصد نطفه درآوري و باروري تخمبسیار زیادي دارد. 

باشد. در باشد، تولید جوجه بوقلمون با مشکالت زیادي مواجه است و هزینه تولید جوجه نسبت به مرغ باال میآن کم می

واقع تولید جوجه بوقلمون بزرگترین مشکل پرورش دهندگان است. اغلب پرورش دهندگان صنعتی معموًال جوجه یک روزه 
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کنند که معموالً این کنند ولی بعضی از تولیدکنندگان هم از نژادهاي بومی براي تکثیر استفاده میوارد میرا از خارج 

ها ،از رشد مناسبی برخوردار نیستند. با وجود این مشکالت نژادهاي بومی با وجود سازگاري باال و مقاومت در برابر بیماري

توان بر تمام مشکالت غلبه کرد و منبع تولید پروتئین به آسانی میچنان چه پرورش بوقلمون به روش صحیح انجام شود 

  ). 1370 ،و همکاران حیوانی براي انسان را فرآهم آورد (زهري

    

  طبقه بندي بوقلمون از لحاظ جانوري - 2-2

از آن ها بوقلمون ها در طبقه بندي جانوري جزو شاخه ي مهرداران  است که به رده هاي زیادي تقسیم می شوند و یکی 

حفره اي است. رده ي پرندگان داراي  4خون گرم قلب آن ها داراي رده پرندگان اوس می باشد که مانند اغلب مهرداران 

رده نئورنتیس یا بی دندان هاست. این رده ي فرعی داراي راسته ي نئوگانته با جناغ سینه بزرگ و شکل بدنی کشیده 

ل هاي نمو نگی است که شامل پرندگان خشکی بوده و داراي پاهاي قوي چنگااست و این راسته از راسته ي مرغ هاي خا

 4کرده و منقار کوتاه و کمی خمیده اند که در قاعده با پوست نرم پوشیده است ، داراي بال هاي کوتاه می باشند و داراي 

،بوقلمون هاي کوهستانی و انواع خانواده است که یکی از ان ها فازیانیده می باشد که در این خانواده می توان کبک ها 

و از زیر خانواده مله اگرینه و جنس مله اگریس است که این  .)1390.و همکاران  (بیکیقرقاول و طاووس ها را نام برد

گونه ي مکزیکی ، امریکایی ،هندوراسی تقسیم می شود. که دو گونه ي اولی اجداد بوقلمون هاي اهلی فعلی  3جنس به 

  )1370م هنوز به حال توحش زندگی می کند.(زهري ، بوده ولی نوع سو

 :بوقلمون نژادهاي با آشنایی- 1- 2- 2

به طور کلی بوقلمون ها را می توان به دو گروه  برخوردارند نژادي واریاسیون کمترین از طیور سایر با مقایسه در ها بوقلمون

 در .نمود  بندي تقسیم آنها وزن یا و پرها رنگ اساس بر توان می را بوقلمون مختلف نژادهاي وحشی و اهلی تقسیم کرد. 

همچنین بوقلمون هاي اهلی از نظر تولید گوشت به سه دسته ي سبک  . کنند می ردیف رنگ پایه بر را آنها منابع اغلب

  سنگین و متوسط تقسیم می شوند.

  بوقلمون وحشی- 1- 1- 2- 2

هاي اهلی آن بسیار چابک بوده و به محض رو به رو شدن با بوقلمون وحشی بومی قاره ي امریکا می باشد .برخالف نمونه 

از نظر  متر از سطح زمین می رسد. 400خطر به راحتی به پرواز در می ایند .پرواز آن ها طوالنی نیست و به حداکثر 

رمز بر روي ظاهري داراي پوشش پر سیاه و پاهاي قرمز و زرد است.نرها داراي سر بزرگ بدون پر، گلوي قرمز با ریش هاي ق

 گلو گردن می باشند.همچنین زایده ي گوشتی بلندي به نام غبغب دارند که در فصل تولید مثل پر خون می شود.

 



 

 

 

  بوقلمون اهلی- 2- 1- 2- 2

اهلی در خاك امریکا توسط بومیان آزتک مستقر در مکزیک کنونی از اهلی شدن زیر گونه هاي مختلف  يبوقلمون ها

از مهمترین واریته هاي بوقلمون ها می توان به سفید کوچک بلتسویل،نارگانست ،  د امده اند.بوقلمون هاي وحشی به وجو

  د.اسلیت،سفید هلندي،بوربون قرمز  برونز اشاره کر

  واریته برنز - 2-2-1-3

 که دارد مات سیاه رنگ آنها پرهاي است متغییر کیلوگرم 12 الی 5-6  بین وزنی معموالُ برنز بوقلمون هاي بلوغ مرحله در

 می متالیکی رنگهاي مثل خورشید نور زیر در آنها روي بر سبز به متمایل اي قهوه هاي5 بین ماده هاي بوقلمون وزن

 است رنگ سبز و قرمز بیشتر او بدن جلوي ناحیه پرهاي که حالی در دارد خاصی برنز رنگ نوع بوقلمون این کفل. درخشد

 از گردنشان زیرا ت گوش زایده با توان می را نر برنز هاي بوقلمون . دارد رنگی سفید نوار دور تا دور ، برنز بوقلمون دم لبه.

  . داد تشخیص ماده هاي بوقلمون

  

  بوقلمون نژاد برنز 1- 2عکس                                                              

  واریته ي سفید سینه پهن- 2-2-1-4

 دلیل سینه به پهن سینه هاي وقلمونکنند ب می گیري جفت طبیعی طور به که برنز بوقلمون هاي وحشی نوع برخالف

 می کار گرفته به مورد این در که است روشی مصنوعی تلقیح کنند گیري جفت طبیعی طور به توانند نمی ، خود پهن

 نر بوقلمون هاي . شوند می داده پرورش تجاري طور به " هلند وایت" نام به سفید بوقلمون از نوعی حاضر حال در .شود

 داراي هم هنوز ها بوقلمون این نر انواع از برخی . دارند وزن کیلوگرم 8 حدود ماده نوع و کیلوگرم 15 حدود معموال اصیل

 می صورتی به متمایل سفی ، آنها پاي انگشتان و پا ساق مثل ها بوقلمون گردن زیر و گردن رنگ. هستند سیاه غبغب



 

 نشانه مزبور بوقلمون هاي روي سر در . باشد داشته استخوانی رنگ تواند می هم و دارد صورتی نگ ر هم اآنه منقار . باشد

تولید تخم . است پوشانده رنگ شاداب سفید پرهاي را هلند وایت بوقلمون اندام بقیه . دارد وجود آبی سرخ رنگ از اي

  مناسبی است. سالیانه ي ان ها قابل توجه است و از نظر اقتصادي واریته ي

  

  

  بوقلمون نژاد سفید سینه پهن - 2- 2عکس                                      

  )Beltsville flock(واریته ي بلتسویل- 2-2-1-5

به سرعت  بوقلمون ها ي حاصل این واریته از هلندي اتریش سفید ناراگانست ،برونز و بوقلمون وحشی استفاده شده است.

یافتند زیرا اندازه ي کوچکتر ي داشتند و تولید تخم باروري و قابلیت جوجه آوري آن ها نیز مناسب  در تمام جهان توسعه

  .بود ولی قابلیت مادري ان ها کم بود و از جوجه ها مراقبت نمی کردند

  )Narragansett Turkeys(واریته ي ناراگانست- 2-2-1-6

شباهت بسیاري به واریته ي برونز داشته با  روپایی به وجود آمد .این واریته از تالقی بوقلمون هاي وحشی شرقی و اهلی ا

رنگی می این تفاوت که داراي رنگ هاي خاکستري و سیاه کمرنگ می باشند و بر روي باال هاي خود داراي پرهاي سفید 

بوده و زود بالغ می وتاسیون به وجود امده .داراي خلق و خوي آرام داراي قابلیت مادري باال باشند که در نتیجه ي یک م

  شوند.و کیفیت تخم و گوشت مناسبی دارد.

  



 

  

  بوقلمون نژاد نارگانست -3-2عکس                                        

  واریته ي هلندي سفید- 2-2-1-7

ین واریته با از گذشته براي تولیدات تجاري استفاده می شده و بزرگترین مزیت ان ها سفیدي رنگ پر ها بوده که با تالقی ا

این بوقلمون ها در کشور هلند پرورش و نژاد آن ها گسترش  برونز سینه پهن واریته ي جدید سفید سینه پهن بوجود امد.

یافته است. در این میان بوقلمون هاي وحشی نیز از آمریکا به اروپا صادر شده اند، ولی هلند و اتریش به گونه هاي سفید 

است عالقه مند بوده است. برخی از انواع نر این بوقلمون ها هنوز هم داراي غبغب سیاه  که یکی از آن ها همین نوع 

هستند. رنگ گردن و زیر گردن بوقلمون ها مثل ساق پا و انگشتان پاي آن ها، سفید متمایل به صورتی می باشد. منقار آن 

سر بوقلمون هاي مزبور نشانه اي از رنگ سرخ  ها هم رنگ صورتی دارد و هم می تواند رنگ استخوانی داشته باشد. در روي

آبی وجود دارد. بقیه اندام بوقلمون وایت هلند را پرهاي شاداب سفید رنگ پوشانده است. امروزه، گونه هایی از بوقلمون 

ا هاي هلندي سفید که با بوقلمون هاي سفید بزرگ آمیخته شده است داراي سینه اي پهن و پاهاي کوتاه تر در مقایسه ب

  .گونه هاي اصیل می باشند

  واریته ي سیاه- 2-2-1-8

به بوقلمون اسپانیایی یا نورفولک شناخته می شود. بعد ها بوقلمون سیاه با با واریته ي وحشی تالقی داده شد و واریته 

سیاه متمایل به در این گونه رنگ بدن سیاه بوده و رنگ بال و پر آن  هایی از قبیل برونز نارگانست و اسلیت به وجود امد .

در کشورهاي اروپایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد توجه مصرف کنندگان است. این گونه  این نژادسبز می باشد. 

در آمریکا براي جنس نر یک  نژاددر قسمت هاي شرق انگلیس و فرانسه با موفقیت پرورش داده می شود. وزن مطلوب این 

  .پوند گزارش شده است 12گذار پوند و نیمچه تخم 18پوند و جنس ماده بالغ  27پوند، جنس نر بالغ  22ساله 



 

  

  بوقلمون نژاد سیاه - 4- 2عکس                                        

  )Bourbon Red(واریته ي بوربون قرمز- 2-2-1-9

نگ فندقی تیره می باشند.پر ها ي دم و این واریته از تالقی برونز استاندارد ئ حنایی و هلندي سفید به وجو امده داراي ر

پرهاي پرواز این واریته سفید رنگ است که در گذشته یکی از واریته هاي مهم بوقلمون در صنعت تولید بوقلمون بوده 

در آمریکا به ثبت رسیده و استاندارد انجمن طیور را دریافت نمود. وزن سن بلوغ جنس نر  1909این نژاد در سال  است.

پوند است. از فراوان ترین بوقلمون هاي مانده از قدیم به شمار می رود. به طوري که  18پوند و جنس ماده آن  33  این نژاد

  .درصد از مزارع حفظ و نگهداري بوقلمون هاي تاریخی آمریکا را به خود اختصاص می دهد 33

  

  

  رمزبوقلمون نژاد بوربورن ق- 5-2عکس                                     

 

  



 

  ضرورت اصالح نژاد بوقلمون- 2-3

ا ي حفظ ژنوتیپ هتابع کیفیت پرندگان انتخاب شده و تولید مثل بین آن ها می باشد در عملیات اصالح نژاد موفقیت 

تد اولیه ي متنوعی براي تحقیقات ژنتیکی فیزیلوژیکی و بیوشیمیایی در آینده است از هم بومی به مفهوم فراهم نمودن م

یکدان ها در حال کاوش براي دست یابی به جرم پالسم هاي ارزشمند ،مخصوصا از نظر قدرت زندگی ،عملکرد اکنون ژنت

اصالح نژآد بوقلمون فعالیتی هدفمند است .اندازه بدن وزن بدن تولید تخم ،کیفیت  تولیدي و بازار پسندي می باشند.

هستند.آمیزش ها ممکن است به صورت گله اي جایگاهی نر  گوشت و یا ترکیبی از ان ها از جمله انتخابات اصالح کنندگان

  روش مختلف قابل استفاده است: 5تخمی و نرهاي جایگزین انجام شود. براي بهبود صفات گله 

می  : به معنی آمیزش هم خونی یا آمیزش افرادي که داراي ارتباط خویشاوندي نزدیکی هستندآمیزش خویشاوندي- 1

  .باشد

شبیه آمیزش خویشاوندي است ولی ارتباط آن ها کمتر است.براي مثال آمیزش پسر نوع آمیزش  اینآمیزش الین : - 2

  . عمو دختر عمو

آمیزش پرندگان موجود در یک واریته ولی از سویه هاي مختلف را آمیزش بین سویه اي می آمیزش بین سویه اي : - 3

  نامند.

  ریته هاي مختلف است.به معنی آمیزش افراد نژاد ها و واآمیزش بین نژادي: - 4

آمیزش نر هاي خالص با ماده هاي نامرغوب یا گله ي مخلوط براي بهبود کیفیت نتاج  به معنايآمیزش زینه گري:- 5

  ماده ها است.

  چندشکلی - 2-4

یا به عبارتی یک ژن در بعضی توالی ها بین افراد متفاوت   DNAتفاوت هاي قابل رویت در رمز یا کد ژنتیکی موجود در 

شد، پلی مورفیسم یا چندشکلی نامیده می شود.یک ژن می تواند در تعدادي نوکلئوتید این تفاوت را داشته باشد . تجزیه با

افراد متفاوت تعداد زیادي توالی هاي نوکلئوتیدي را نشان می دهد که اثرات فنوتیپی اشکاري را ایجاد نمی   DNAي 

زمانی که یکی از این نوع تغییرات نهفته یا خاموش  ترون ها رخ می دهند.کنند زیرا جهش ها اغلب بین ژن ها یا درون این

 یک تغییر در دنباله ي. اسنیپ )1380(ولیزاده و همکاران در یک جمعیت زیاد باشد ان را چند شکلی ژنی می نامند

DNA   است که در یک نوکلئوتید A,C،G,T   ت کروموزوم در در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا بین یک جف

پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدي، جایگزینی یک نوکلئوتید به جاي دیگري است  به طور کلییک فرد این نوکلئوتید فرق دارد.

بین جمعیت انسان ها  که در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا بین یک جفت کروموزوم در یک فرد اتفاق می افتد.



 

این یک اسنیپ الل که در یک منطقه جغرافیایی یا گروه نژادي مشترك است، ممکن است تفاوت هاي گوناگونی است، بنابر

مطالعه بر روي چندشکلی هاي تک نوکلئوتیدي از اهمیت ویژه اي برخوردار است زیرا رایج  .بین دیگر گونه ها کمتر باشد

در انسان پوشش می دهد که در حال ژنتیکی را  درصد از تنوع 90ترین حالت تنوع ژنتیکی در انسان می باشد.و حدود 

به طور کلی ).1384می باشد (نصیري و همکاران،  SNPیابی نسل جدید بهترین مسیر شناسایی هاي توالیحاضر فن آوري

  چند شکلی ها شامل موارد زیر می باشد :

  ) transvertion or transvitionتغییر در نوکلئوتیدها ( -1

  )indelا( اضافه شدن یا حذف نوکلئوتیده- 2

  )satellitesتنوع در تعداد تکرارهاي توالی هاي تکرار شونده پشت سرهم ( -3

  استفاده و اهمیت چند شکلی هاي ژنی- 1- 4- 2

ها  با احتمال ابتال به بیماري ها ، تشخیص هویت ، بیماري   SNPارتباط خوبی بین ماري آبه کمک روش هاي  محققان

ها این است که با فراوانی   SNP. از مهمترین تفاوت  پیداکرده اند  QTLمطالعات  هاي ژنتیکی مطالعات فارماکوژنتیک و

الزما در نواحی ژنومی رخ نمی  ها  SNP ف موتاسیون ایجاد کننده ي بیماريدرصد در جمعیت رخ می دهد و بر خال 1

ل یکی از این مارکر ها با تنوع ها در سراسر ژنوم به وفور یافت می شوند احتمال اینکه حداق  SNPاز آنجایی که  دهد.

بنابراین تنوع موجود درجایگاه صفت کمی به  موجود در جایگاه موثر بر صفت کمی پیوسته باشند، بسیار زیاد می باشد.

در حال حاضر فن آوري هاي توالی یابی نسل جدید بهترین مسیر  ها قابل ردیابی می باشد.  SNP کمک تنوع موجود در 

در موجودات اتفاق می افتد می  DNA تغییراتی که در دنباله ي )1384 و همکاران، باشد . (نصیريمی   DNPشناسایی 

اهمیت ویژه  .تواند روي توسعه امراض و جواب به پاتوژن ها، مواد شیمیایی، داروها، واکسن ها، و دیگر عامل ها تاثیر بگذارد

ژنوم بین گروه هاي همکار است در گستره ي مطالعات در تحقیقات بیومدیکال براي مقایسه مناطقی از  اسنیپ هاي 

  ها نیز مهم است.  مطالعات مربوط به اسنیپ ها همچنین در محصوالت دامی و برنامه هاي مربوط به آن .مربوط به ژنوم

 انواع چند شکلی ها - 2-4-2

و بر روي عملکرد پروتئین  درون ژن اتفاق نمی افتند آن هایی که ها به دو دسته تقسیم می شوند SNPبه طور کلی 

  linked SNPsکه به هاي خاص هستندبا این وجود مرتبط با پاسخ دارویی و یا خطر ابتال به بیماريندارند و  تاثیري

  معروف اند.



 

 وبه دارو  خ بیماربر روي عملکرد پروتئین تاثیر گذاشته و همچنین مرتبط با بیماري ها هستند و پاس دسته ي دیگر   

  د:به دو صورت وجود دارنمی گویند.  Causetive SNPs دهند که به آن ها ا تحت تاثیر قرار میدرمان ر

که درون نواحی کد کننــده یــک ژن قــرار گرفتــه و ) Coding SNPs(الف) پلی مورفیسم هاي چند نوکلئوتیدي کد کننده 

  .می توانند توالی آمینواسیدي پروتئین کد شده توسط آن توالی را تغییر بدهند

کــه در نــواحی تنظیمــی یــک ژن قــرار  )Coding SNPs Non(ب) پلی مورفیسم هاي چند نوکلئوتیدي غیر کــد کننــده 

  گرفته و می توانند زمان، مکان و مقدار بیان یک  ژن را تحت تاثیر قرار دهند.

  و انواع آن ها نشانگرها- 2-5

براي پژوهش هاي ژنتیک تفصیلی حیوانات فراهم کرده امروزه پیشرفت علم در زمینه ي بیوتکنولوژي ابزار قدرتمندي را 

باشند که همان تفاوت هاي قابل ثبت ردیف هاي   DNAاست اساسی ترین و  مفیدترین این ابزار نشانگرهاي ژنتیکی 

کاربردهاي بسیاري دارند   DNAتا چند نمونه اند.امروزه اطالعات بدست امده از نشانگرهاي  2موجود بین   DNAبازي 

عمده ترین ان ها در پزشکی قانونی تشخیص بیماري هاي حیوانی و انسانی پژوهش هاي ژنتیک تکاملی و فیلوژنتیک که 

نشانگر ژنتیکی در حقیقت تفاوت موجود بین ردیف ها   )1384طبقه بندي موجودات و اصالح نژاد است(نقوي و همکاران 

DNA  2003، و همکاران 2آدامس( و به ارث برسدافراد منتقل شود دو کروموزوم هر ارگانیسم است که می تواند به نتاج( 

   :زیر دسته بندي کرد را به صورت  در یک تقسیم بندي کلی می توان مارکرهامارکرها انواع مختلفی دارند . 

  مارکرهاي فنوتیپی- 1- 5- 2

اده ها خیلی سابی آنو لذا ارزیمارکرهاي فنوتیپی همانگونه که از نام آنها مشخص است از روي فنوتیپ ارزیابی می شوند 

  امروزه از این نوع مارکرها استفاده نمی شود. ولیاست مثال کوتولگی بوته و  ابلق بودن برگ ها 

 مارکرهاي مولکولی- 2- 5- 2

تفاوت ها ي ژنتیکی بین افراد ،الین ها ،نژاد ها و گونه هاي مختلف که باعث تمایز بین آن ها می شود را می توان به عنوان 

است که در کنار ژن   DNA مولکولی قسمتی از  مارکرهر  )1382(اسماعیل خانیان ،گرفت در نظر  مولکولیک نشانگر ی

با آن ها به نسل بعد منتقل می شود و هر چه نشانگر فاصله ي کمتري با ژن  اصلی روي کروموزوم قرار گرفته است.و همراه

 ی شود.به طور کلی مارکر هاي مولکولی به دو دسته ي بیوشیمیایی و اصلی داشته باشد احتما به ارث رسیدن ان بیشتر م
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DNA  مارکرهايو مارکرهاي بیوشیمیایی.نشانگرهاي مولکولی به دو دسته ي تقسیم می شوند DNA   .تقسیم می شوند

ذیري از محیط خارجی مارکرهاي مولکولی به دلیل فراوانی ، دقت ، هم بارز بودن بسیاري از ان ها ،عدم تاثیر پ.به طور کلی 

 در کشاورزي بسیار مورد توجه است. 

  مارکرهاي بیوشیمیایی- 3- 5- 2

بین دو موجود ممکن است   DNA تفاوت هاي موجود در توالی که  پروتئین هاي ذخیره اي ومثل ترکیبات فنلی 

یی مورد تشخیص، مطالعه و پروتئین هاي متفاوتی را با اندازه هاي مختلف نمایان کند که به روش هاي مختلف بیوشیمیا

ثبت می گردد که به نشانگرهاي مولگولی در سطح پروتئین معروف هستند که از انواع آن ها به آیزوزیم ها می توان اشاره 

که آیزوزایم ها  فرم هاي مختلف یک آنزیم هستند که یک واکنش را کاتالیز می کنند ولی ممکن است سرعت فعالیت  کرد.

   آنها متفاوت باشد.

  DNA مارکرهاي- 2-5-2-1

قرار می گیرند. که از دسته ي اول   PCR و غیر مبتنی بر   PCR در دو دسته ي مبتنی بر   DNAنشانگرهاي در سطح 

و براي دسته دوم  به    ALP ,PBR ,SSCP, RAPD, DAF, AFLP, SSR, SCAR ,ISSRمی توان به 

RFLP ,VNTR   وmicrosatlit .ها اشاره کرد 

،  RFLP مبتنی بر   PBR  : PCRتفاوت طول قطعات قابل تکثیر   ،  ALPالصه نشانگرهاي مولکولی به طور خ

SSCP  ، تفاوت فرم فضایی رشته هاي منفردRAPD  چند شکلی حاصل از DNA  ، تکثیر شده ي تصادفیDAT  

  SCAR ساده ي کوچک ،تکرار توالی   SSRتفاوت طول قطعات تکثیر شده ،  DNA ، AFLP انگشت نگاري با تکثیر 

که در این پژوهش از روش را نشان می دهند . تکرار در داخل توالی هاي ساده   ISSR تکثیر ناحیه با توالی مشخص ،

SSCP  .استفاده شد  

از معایب انتخاب براساس نشانگر فقط در احتمال نوترکیبی است که سودمندي آن را کاهش می دهد. نشانگرشدت انتخاب 

و  داده و اجازه انتخاب کاندیداهاي اصلی را از میان تعداد زیادي کاندیدا براي انتخاب فراهم می کند (خاکپوررا افزایش 

- این اساس شناخت جنبه هاي ژنتیکی و ژن هاي عمده تأثیرگذار بر روي ایمنی دام ها از عالقمندي ). بر1389، همکاران

موزیگوت همه ي ژنوتیپ هاي ممکن (ه به آسانی  خوب نشانگر ک ی به طور کلی هاي اخیر محققان اصالح نژاد می باشد.

سانی آ، به اپیستازيظاهر شده و داراي  در مراحل اولیه ي زندگی و دهد. را تشخیص می کدیگرها و هتروزیگوت ها) از ی

  .رندندا نشانگر هاي دیگري که می توانند مورد استفاده قرار گیرند براثر متقابل اندازه گیري می شوند و 

  DNA  کاربرد مارکرهاي- 2- 2- 5- 2



 

زه هر رو وزیادي داشته   در واقع مهمترین و کاربردي ترین سیستم هاي مارکري هستند که گستردگی DNAمارکرهاي 

و  ادیزداراي تنوع  در حال توسعه و تکامل هستند. از آنجا که در اولین سطح بیان ژن مطرح می شوند، خیلی دقیق بوده،

   هستند.پلی مورفیزم باال

توالی یابی ژنوم: شاید مهمترین کاربرد مارکرها باشد. از آنجا که ژنوم یوکاریوت ها خیلی بزرگ است براي توالی یابی  الف)

نقاط  DNAآن باید ژنوم را به قطعات خیلی کوچک تقسیم کرد و هر قطعه را جداگانه توالی یابی نمود. لذا باید روي 

وان بر اساس آنها نتایج حاصل از توالی یابی قطعات را کنار هم چید. این معیارها می توانند وجود داشته باشد تا بتمعیاري 

  ).6199و همکاران ، 3براونمارکرها باشند (همان 

مان  قرق هم زت: عبارتست از یافتن پیوستگی بین صفت مورد نظر با یک مارکر. این امر با بررسی Gene tagging ب)

  بد.می یا صفت و مارکر تحقق

  : عبارتست از تعیین محل یک ژن روي کروموزوم.Gene mapping ج)

ورد ماخت. این ستمایز بررسی روابط خویشاوندي: با استفاده از پلی مورفیزم مارکري می توان افراد مختلف را از هم م  د)

  بیشتر در مطالعات فیلوژنتیکی و تعیین مبدا تنوع اهمیت دارد.

  ارد.د: در تهیه بذر هیبرید تعیین الین هاي اینبرد والدینی اهمیت زیادي تعیین گروه هاي هتروتیک ه) 

  :در اصالح نباتات می توان صفت مورد نظر را با مارکر پیوسته با صفت انتخاب کرد. 4MASانتخاب به کمک مارکر ي) 

 آن اقدام اندهیو سازم حفظ ذخایر ژنتیکی: به کمک مارکرها می توان تنوع ژنتیکی موجود را بررسی کرد و در حفظ ن)

  نمود.

 کاربرد نشانگرهاي ژنتیکی در اصالح دام - 6- 2

ت باید زایش جمعیبه اف اصالح نژاد دام بر پایه اصول ژنتیکی در کشاورزي و دامپروري بسیار مورد توجه می باشد. با توجه

 افزایش  اي جدیدهبا کاربرد روش کارآیی و بازده روش هاي اصالحی براي افزایش بازده و پیشرفت ژنتیکی بیشترهمراه 
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Abstract: 

 The aim of this study was to sequence and investigate the association of HSP70, NPY genes, and 

reproductive traits in indigenous turkeys in northwestern Iran. The traits include egg weight, egg 

number, laying period length, age of first egg, mean egg weight and total egg weight. Samples were 

taken from turkey hens of East Azarbaijan research station (Tartar Breeding Center). Blood samples 

of the turkeys were used for DNA extraction. Specific primers were used for amplifying 725 and 327 

bp of the NPY and HSP70 genes, respectively, by PCR using. The polymorphisms of the genes was 

investigated using SSCP and then sequencing of PCR products. Five polymorphisms was observed in 

the NPY gene (C550T A546T, A436G, T360G, A367C). Each of the five polymorphisms showed 

three possible genotypes. For NPY gene the CC genotype of  367 showed the highest frequency, and 

the highest heterozygosity was observed at 436. Only two genotypes, AA and AG, were obtained at 

A161G for the HSP70 gene. In the present study, the highest allele frequency were G alleles (0.7783), 

in the position 360bp, alleles C (0.9130) of the position 367bp, G alleles (0.7179) at the position 

436bp, T allele (0.8547) at 546bp, and alleles C (0.8301) at 550bp, for the NPY gene. Allele G of the 

HSP70 gene (0.9413) was the highest. Statistical analysis results showed a significant association 

between NPY gene T360G position and total egg weight and mean egg weights. The A546T position 

was significantly associated with egg number, egg weight, laying period length and mean egg weight. 

Also, GG genotype of A161G of HSP70 gene significantly increased the mean egg weight and the 

first egg weight. These results suggest that the polymorphisms of NPY and HSP70 genes in 

indigenous turkeys of northwestern Iran have a significant association with egg production traits, and 

can be considered as candidate genes for reproductive traits in breeding programs for indigenous 

turkeys of Iran. 
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