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 چکیده

، رنگ گوشت، PHو ارتباط آن با صفات کیفیت الشه شامل  IGF-Iژن  5پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه 

قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط  011ای در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور تعداد چربی داخل عضلهداری آب و ظرفیت نگه

چنین قبل از کشتار از گیری و ثبت شد. همهفتگی کشتار شده و صفات کیفیت الشه اندازه 5یکسان پرورش داده شدند در سن 

و آنزیم  PCR-RFLPها با کیت دیاتوم صورت گرفت. سپس با استفاده از روش از نمونه DNAپرندگان نمونه خون تهیه و استخراج 

های مورد مطالعه سه ژنوتیپ جفت بازی از ناحیه مورد نظر، تکثیر و برش داده شد. در مجموع در بلدرچین 120قطعه  PST-Iبرشی 

AA  ،AB  وBB های آلل دست آمد. فراوانیهدرصد ب 21و  55، 10های ترتیب با فراوانیبهA  وB درصد  5/10و  5/55ترتیب نیز به

بود. بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل 

ای ارتباط در جایگاه مورد نظر با صفت چربی داخل عضله IGF-Iهای ژن های فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپنیست. تجزیه و تحلیل داده

عنوان ژن کاندید برای صفات تواند بهمی IGF-Iتوان نتیجه گرفت که ژن داری دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر میمعنی

 های اصالح نژادی بلدرچین ژاپنی مورد استفاده قرار گیرد.کیفیت الشه در برنامه
 

 الشه، بلدرچین، چندشکلی، کیفیت IGF-I کلمات کلیدی:

 hossein.attarchi@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
بلدرچین با داشتن اکثر خصوصیات مناسب مثل رشد        

سریع، بلوغ زودرس، تولید باالی تخم، فاصله کوتاه ایجاد نسل، 

باال بودن تراکم پرورش در واحد سطح، مقاومت به بسیاری از 

های گوشتی، کیفیت باالی گوشت و های متداول جوجهبیماری

تولیدات، هزینه کم مواد غذایی و بازگشت تخم، قیمت باالی 

ای با ارزش و اقتصادی شناخته عنوان پرندههسریع سرمایه ب

شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده 

 (. 4731اسدی، بنیشود )می

دلیل طعم مطبوع و داشتن کلسترول هگوشت بلدرچین ب       

دیانی، ) است نموده خود جلبطرفداران زیادی را به ،بسیار کم

امروزه کیفیت الشه و بازارپسند بودن آن مورد توجه  (.4731

باشد و روز به روز بر اهمیت کنندگان میتولیدکنندگان و مصرف

آن در بازارهای جهانی افزوده می شود. کیفیت گوشت طیور را 

 ، رنگ گوشت، ظرفیت pHهایی مانند توان با شاخصمی

گوشت خام از  pHای سنجید. چربی داخل عضلهداری آب و نگه

متغیر است که به مقدار گلیکوژن  2/3تا بیش از  3/5حدود 

 pHموجود به هنگام ذبح و تغییرات بعد از آن وابسته است. 

تر رشد پایین pHدهد و ها را افزایش میباالتر، رشد میکروب

 (. 4711پرهیزگار، کند )ها را کندتر میآن

وسیله سه شاخص روشنی، زردی و هگوشت معموالً برنگ        

تر دلیل اسیدیته کمهای تیره بهشود. گوشتقرمزی توصیف می

تر از داری در یخچال حساسبه فساد باکتریایی در شرایط نگه

های روشن که اسیدیته گوشتهای روشن هستند درحالیگوشت

و همکاران،  Allenکند )طور موثری کنترل میهها را بفعالیت آن

تر باشد، داری آب در گوشت هرچه بیش(. ظرفیت نگه4003

داری افزایش یافته و طعم، مزه و کیفیت گوشت در زمان نگه

، Huff-langeranشود )تر حفظ میای آن بیشخصوصیات تغذیه

تر باشد گوشت از ای نیز هرچه بیش(. چربی داخل عضله2992

و همکاران،  Le-Bihan-Duvalکیفیت باالتری برخوردار است )

2991 .) 

این صفات مهم اقتصادی توسط تعداد زیادی ژن که اثر        

 باشد کنترل ها زیاد و اثر برخی دیگر کم میبرخی از آن

 کند تعداد کمی ژن شوند. مدل ژن عمده پیشنهاد میمی

خود اختصاص دهد. ای از تنوع ژنتیکی را بهتواند سهم عمدهمی

های اخیر در ژنتیک مولکولی امکان شناسایی و تعیین پیشرفت

، Mckayو  Falconerها را فراهم نموده است )توالی این ژن

های اخیر، های ژنتیکی در طول دههچنین پیشرفت(. هم4001

بهبود قابل توجهی را در عملکرد طیور ایجاد نموده است 

(Havenstein  ،2997و همکاران .) 

واسطه هورمون فاکتورهای رشد هون رشد بعملکرد هورم       

 IGFهای گیرد. هورمون( در طیور انجام میIGFشبه انسولین )

های مهمی در تحریک رشد، سنتز پروتئین و تکثیر کنندهتنظیم

شوند های مختلف محسوب میها در انواع سلولو تمایز سلول

(Scanes  ،4000و همکاران .) 

هایی است که در رشد و ترین ژنیکی از مهم IGF-Iژن        

و همکاران،  Scanesهای بدن حیوانات نقش دارد )توسعه بافت

رشد بدن و  IGF-I(. تحقیقات نشان داده که هورمون 4011

(. 4000و همکاران،  Duclosکند )عضالت را در طیور تنظیم می

های فنوتیپی طیور اگرچه روش انتخاب مرسوم براساس ارزش

توجهی سرعت رشد و تولید گوشت را در چند دهه طور قابل به

که انتخاب فنوتیپ دلیل آنگذشته افزایش داده است ولی به

برتر همواره به معنای انتخاب ژنوتیپ برتر نیست و بسته به 

میزان دخالت واریانس محیطی در واریانس فنوتیپی، اختالف 

 بین فنوتیپ و ژنوتیپ وجود خواهد داشت، دقت انتخاب کاهش

 (. 4005و همکاران،  Burtیابد )می

های فنوتیپی برای از سوی دیگر انتخاب براساس ارزش       

 لذا باشد،نمی پذیرصفات کیفیت گوشت قبل از کشتار امکان

نشانگرهای مولکولی برای افزایش بازده  کمکانتخاب به امروزه

باشد و تلفیقی از انتخاب و بهبود عملکرد تولیدی مدنظر می

های جدید مولکولی در آینده های مرسوم انتخاب و روشروش

، Kimو  Emaraاصالح نژاد طیور ترجیح داده خواهد شد )

با توجه به تکرارپذیری و دقت باالی آن  RFLP(. نشانگر 2997

باشد قادر به تشخیص چندشکلی در هر جایگاهی از ژنوم می

 (. 4711نقوی و همکاران، )

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چندشکلی موجود در        

و برآورد میزان فراوانی الگوهای ژنوتیپی  IGF-Iژن  5ناحیه 

مختلف این جایگاه و بررسی رابطه بین چندشکلی این الگوهای 

های ژاپنی با ژنوتیپی با صفات کیفیت الشه در بلدرچین

 باشد.می PCR-RFLPاستفاده از تکنیک 
 

 هاشمواد و رو
قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط  499در این تحقیق از        

 5استفاده گردید و همگی در سن  ،یکسان پرورش داده شدند

 ها های گوشت عضله سینه آنهفتگی کشتار شده و نمونه

 گراد درجه سانتی -29روز در فریزر با دمای  49مدت به
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داری شد و بعد از انجمادزدایی در دمای محیط، صفات نگه

 ، رنگ گوشت، ظرفیت pHمربوط به کیفیت الشه شامل 

گیری و ثبت گردید. ای اندازهداری آب و چربی داخل عضلهنگه

متر بافتی استفاده شد.  pHگوشت از دستگاه  pHبرای تعیین 

 سنج مدلرنگ گوشت )روشنی( با استفاده از دستگاه رنگ

599 Lavibond cam system داری آب تعیین شد. ظرفیت نگه

مدت گیری وزن نمونه گوشت قبل و بعد از سانتریفیوژ بهبا اندازه

دور در دقیقه و سپس قرار دادن آن  4599دقیقه با سرعت  1

گراد و درجه سانتی 39ساعت در دمای  21مدت در آون به

 وطه محاسبهکشی آن، با استفاده از فرمول مربمجدد وزن

ای از دستگاه گیری چربی داخل عضلهگردید. برای اندازه

 سوکسله استفاده شد. 

  2مقدار چنین قبل از کشتار، از تمام پرندگان بههم       

های حاوی ماده لیتر خون از سیاهرگ گردنی، در تیوبمیلی

های خون اخذ شده تا زمان گرفته شد و نمونه EDTAضدانعقاد 

داری شدند. نگه -c 29در فریزر در دمای  DNAاستخراج 

های خون با استفاده از کیت دیاتوم از نمونه DNAاستخراج 

شرکت ژن فن آوران و براساس دستور کار شرکت سازنده  499

 DNAهای انجام شد. برای تعیین کمیت و کیفیت نمونه

استخراج شده از دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی 

در این تحقیق از  DNAآگارز استفاده شد. برای تکثیر  ژل

شرکت بیومترا   TMPersonal Cyclerدستگاه ترموسایکلر مدل 

ای پلیمراز از مستر استفاده شد و جهت انجام واکنش زنجیره

 کیت شرکت سیناژن استفاده شد. 

ژن  5جفت بازی از ناحیه  124منظور تکثیر یک قطعه به       

IGF-I غازگرهای پیشنهاد شده توسط از آLi  و همکاران

 صورت زیر است: هها ب( استفاده شد که توالی آن2990)

 َGACTATACAGAAAGAACCCAC-3- َF: 5   و

َTATCACTCAAGTGGCTCAAGT-3- َR: 5  که پس از

با  PCR، شرایط بهینه PCRهای مختلف اجزا آزمایش غلظت

، آغازگرها Masterمیکرولیتر  1میکرولیتر شامل  42حجم نهایی 

 5/4پیکومول بر میکرولیتر،  49میکرولیتر با غلظت  5/4هرکدام 

و  نانوگرم در میکرولیتر 499تا  59با غلظت  DNAمیکرولیتر 

 میکرولیتر آب مقطر استفاده شد.  5/4

له ابتدایی تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از یک مرح       

دقیقه و  5مدت گراد بهدرجه سانتی 01سازی در دمای واسرشته

گراد درجه سانتی 01سازی در دمای چرخه شامل واسرشته 75

گراد درجه سانتی 51ثانیه، دمای اتصال آغازگرها  19مدت به

گراد درجه سانتی 32ثانیه و دمای تکثیر  39مدت به

گراد درجه سانتی 32نهایی  ثانیه و یک دمای تکثیر 39مدت به

دقیقه انجام شد. پس از تکثیر جایگاه مورد نظر،  49مدت به

جفت بازی حاصل شد. عمل هضم آنزیمی با حجم  124قطعه 

 73در دمای  PST-Iمیکرولیتر با استفاده از آنزیم برشی  42

انجام  PCRساعت بر روی محصول  41گراد و برای درجه سانتی

 شد. 

مشاهده قطعات هضم شده و تعیین ژنوتیپ از ژل برای        

ساعت استفاده  5مدت به 419درصد و ولتاژ  1پلی اکریل آمید 

آمیزی ژل با استفاده از روش نیترات نقره صورت شد و رنگ

 گرفت. 

ها و آزمون کای مربع ها، ژنوتیپبرای محاسبه فراوانی آلل       

دست آمده ههای بگردید. دادهاستفاده   72Popgeneافزار از نرم

مورد  SAS 42/0افزار آماری با استفاده از مدل آماری زیر در نرم

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
 ij+ej+Sexi=M+Genotypeijy  

ارزش فنوتیپی صفات مورد مطالعه،  :ijyکه در این مدل        

M: های فنوتیپی صفات و میانگین ارزشije: مانده اثر باقی 

عنوان ه( بSex( و جنس )Genotypeباشد. عوامل ژنوتیپ )می

 GLMاثرات ثابت در مدل وارد گردیدند. آنالیز واریانس با رویه 

ها با آزمون توکی مورد بررسی قرار و مقایسه بین میانگین

 گرفت.

 

  نتایج

ژن  5جفت بازی ناحیه  124، قطعه PCRطی واکنش        

IGF-I استفاده از روش  (. با4 تکثیر شد )شکلPCR-RFLP 

باعث ایجاد دو قطعه برش  PST-Iهضم محصول مذکور با آنزیم 

، یک AAجفت باز برای ژنوتیپ هموزیگوت  253و  711خورده 

و  BBجفت باز برای ژنوتیپ هموزیگوت  124قطع برش نیافته 

جفت باز برای ژنوتیپ هتروزیگوت  253و  711، 124سه قطعه 

AB (. در این تحقیق سه ژنوتیپ 2 گردید )شکلAA ،AB  و

BB و  75، 14های ترتیب دارای فراوانیشناسایی شدند که به

و  5/51ترتیب به Bو  Aهای درصد بودند و فراوانی آلل 21

بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از  .درصد بود 5/14

آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه 

باشد. در این تحقیق میزان متوسط نی مورد نظر در تعادل نمیژ

pHداری آب، روشنی گوشت و چربی داخل ، ظرفیت نگه 

 75/15، 13/1ترتیب ای در عضله سینه بلدرچین ژاپنی بهعضله

دست آمد. نتایج تجزیه واریانس هدرصد ب 2/4و  32/11درصد، 



  و ارتیاط آن با صفات کیفیت الشه در بلدرچین ژاپنی IGF-1بررسی چندشکلی ژن                               کارانعطارچی و هم

02 
 

درون نشان داد که اثر ژنوتیپ و جنس روی صفت چربی 

 (. p<95/9دار است )ای معنیماهیچه

رنگ گوشت  ،pHاما بین سایر صفات کیفیت الشه شامل        

داری ها و جنس ارتباط معنیداری آب با ژنوتیپو ظرفیت نگه

ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین(. p<95/9)مشاهده نشد 

 BBبا ژنوتیپ   ABو  AAهای توکی نشان داد که بین ژنوتیپ

ای وجود داری برای صفت چربی درون ماهیچهاختالف معنی

داری برای این صفت تفاوت معنی ABبا  AAدارد و بین ژنوتیپ 

دارای  ABهای با ژنوتیپ بلدرچین(. p<95/9)مشاهده نشد 

ای بودند و ترین میانگین برای صفت چربی درون ماهیچهبیش

های با مذکور مربوط به بلدرچینترین میانگین برای صفت کم

 (.4بود )جدول  BBژنوتیپ 

 

 

 

 
  PCRوسیله هجفت بازی تکثیر شده ب 121: قطعات 1شکل 

 PCRمحصوالت  0تا  2های شماره جفت بازی، 499نشانگر مولکولی 4شماره 

 

 

 
 PST-Iحاصل از برش با آنزیم  RFLPالگوهای  :2شکل 

 BBژنوتیپ  1و شماره  ABژنوتیپ  1و  2های ، شمارهAAژنوتیپ  3و  1، 5، 7های جفت بازی، شماره 499نشانگر مولکولی 4شماره 
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 انحراف معیار( در بلدرچین ژاپنی ±برای صفات کیفیت الشه )میانگین  IGF-Iژن  5های مختلف ناحیه مقایسه میانگین ژنوتیپ: 1جدول 

 ژنوتیپ صفت

 AA AB BB 

pH 21/9 ± 57/1 72/9 ± 19/1 24/9 ± 11/1 

 47/15 ± 71/2 95/11 ± 20/2 01/11 ± 11/2 رنگ گوشت )روشنی(

 01/11 ± 13/4 07/15 ± 95/4 43/15 ± 71/4 آبداری ظرفیت نگه

 /.a 41/9 ± 72/4 a 22/9 ± 77/4 b 41/9 ± 01 ایچربی داخل عضله
 (.p<95/9) باشدداری میمعنی حروف انگلیسی متفاوت نمایانگر وجود

    

   بحث

مورد نظر دو الگوی در تحقیق حاضر بر روی جایگاه ژنی        

ترین فراوانی ژنوتیپی آن هضمی مختلف مشاهده شد که بیش

بود و  BBترین مربوط به ژنوتیپ و کم AAمربوط به ژنوتیپ 

ترین و کم Aترین فراوانی آللی آن مربوط به آلل چنین بیشهم

است که با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط  Bمربوط به آلل 

Li ( بر روی جوجه2990و همکاران )گذار ای گوشتی و تخمه

 . مطابقت دارد

عدم تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه،        

احتماالً ناشی از کوچک بودن اندازه جمعیت مورد بررسی و یا 

 دلیل اجرایسایر عوامل برهم زننده تعادل مانند انتخاب به

 باشد.پرندگان میهای اصالحی برای این برنامه

      Genchev ( میزان متوسط 2949و همکاران )pH  در عضله

داری ، میزان متوسط ظرفیت نگه4/1سینه بلدرچین ژاپنی را 

درصد و میزان  41/29آب در عضله سینه بلدرچین ژاپنی را 

گزارش  72/11ین ژاپنی را متوسط روشنی گوشت بلدرچ

 . نمودند

و همکاران  Genchevای در مطالعه چربی داخل عضله       

. تفاوت در /. درصد گزارش شد10درچین ژاپنی ( در بل2995)

دست آمده تحقیق حاضر و مطالعه موجود در بلدرچین همقادیر ب

دلیل تفاوت در سویه بلدرچین، شرایط ژاپنی ممکن است به

گیری صفات پس از کشتار و پرورش، سن کشتار، زمان اندازه

 گیری باشد.مورد اندازههای دستگاه

      Lamont ( در تحقیقی که بر روی 2995و همکاران ،)

داری بین چندشکلی جوجه گوشتی انجام دادند، ارتباط معنی

دست آوردند که های ببا صفت چربی درون ماهیچه IGF-Iژن 

 .قیق حاضر مطابقت داردبا نتایج تح

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چندشکلی ناحیه        

با برخی صفات کیفیت الشه در بلدرچین ژاپنی  IGF-Iژن  5

 تواند کمک نشانگر میداری دارد. لذا انتخاب بهارتباط معنی

های اصالح نژادی عنوان یک گزینه مطلوب برای بهبود برنامههب

 توان با استفاده اطالعات مورد توجه قرار گیرد. بنابراین می

های بهینه انتخاب، دست آمده از جایگاه فوق در شاخصهب

ضمن افزایش صحت انتخاب، پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به 

 .انتخاب را برای صفات مذکور افزایش داد
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