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 چکیده

 یروسمقاوم به و یکینشانگر ژنتیک بالقوه به عنوان  کاندید یک Mxژن  مرغ دارد. یروسیضد و یدر پاسخ ها ینقش مهم Mxژن 

-PCRبا استفاده از روش ( Mx) یروسوکسویژن مقاومت به مکلی شپژوهش حاضر به منظور بررسی چند .باشدمی مرغآنفوالنزا در 

RFLP  مالثانی، اندیمشک، شوش(شهرهای  ازقطعه مرغ بومی خوزستان  100طور تصادفی از . بهگرفتدر مرغ بومی خوزستان انجام( 

ژن مقاومت به  یجفت باز 299( برای تکثیر قطعه PCRای پلیمراز )واکنش زنجیره .شدانجام  هانمونه زا DNAگیری شد و استخراج خون

 فراوانی .گردیدهضم  HPY8lوسیله آنزیم برشی  به کمک آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. قطعه تکثیر شده به( Mx)  یروسویگزو م

های و فراوانی ژنوتیپ 47/0و  57/0و در اندیمشک 15/0و  85/0، در مالثانی  46/0و  54/0در مرغان بومی شوش به ترتیب   Gو   Aایهآلل

AA ،GG  وAG نتایج نشان داد . بود 15/0و  40/0، 45/0و در اندیمشک  1/0و  1/0، 8/0 ، در مالثانی27/0و  33/0، 40/0 در شوش ترتیببه

در  هاگاهیجا نیتنوع ا زانیمشاهده شده و تعداد آلل موثر نشان داد که م یتیگوسی، هتروزالوهعباست  Gبیشتر از  Aکه فراوانی آلل 

وینبرگ  -ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی مشخص شد که فراوانی آلل( X2)با استفاده از آزمون کای مربع  ست.پایین ا تیجمع

 یکیاستفاده به عنوان نشانگر ژنت یبرا ییباال یلپتانسدارای چندشکلی است و  MXژن نتایج این تحقیق پیشنهاد می داد که . باشدنمی

 .دارد یوکاسلن یماریو ب یمرغ یمقاومت در برابر آنفوالنزا یبرا

 .چندشکلی و ، مرغ بومیزانآنفوال، (MX) یروسوکسویژن مقاومت به م :هاکلیدواژه
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 مقدمه

زارع کوچک محال، در  ینکند با اینم یجادا یمشکل یچهمرغ  یدر مزرعه پرورش تجار یناسیونو واکس یستیز یمنیا یاجرا

و  کیولوژیب یهااستفاده از روشکه هستند  یجوانو  یپرندگان وحش یشترب یواناتح ینا ی،مرغ به خصوص مزارع محل

 یرابر آنفوالنزامقاوم در ب یواناتانتخاب ح یبرا یگزینجا یستمس یکالزم است  ین،است. بنابرادشوار ها در آن یناسیونواکس

دست  فوالنزاآنمقاوم به  یهاجوجه در جهت یتتواند به موفقیم یکیژنت یکردرو .(Susanti et al., 2017)یم فراهم آور یمرغ

با استفاده از ) یلانتخاب معمو یهااستفاده از روش جایگزینکارآمد را  یاربس یکیانتخاب ژنت ی،علم و تکنولوژ ی. توسعهیابد

  .(Livant et al., 2007) کرده است (یناسیونو روش واکس یمنیا یک،مورفولوژ یهاروش

 H7و  H5 یهایبادیکه به واسطه آنت HPAI)پرندگان ) یآنفوالنزا یروسو حامل ،یمرغ یآنفوالنزا یروسوپاتوژنیک  یوعش

مردم )گردشگران  درفت و آم،  محصوالت آن تجارت مرغ و یقاز طر یروسواین  یجهان توزیع .باال است دهدیآنفلوانزا رخ م یروسو

 یاتهتک رش  RNAدارای نفلوانزا،آ ویروس(. Capua & Marangon, 2006) گیردصورت میمهاجرت  ینو پناهندگان( و همچن

 دشویم یمتقس (Cو   A،Bبه سه نوع ) یژنینتآ یهااساس تفاوت ه و برها بودیروسو یکسباشد که جزء خانواده ارتومیم

(Lamb et al., 1996).  

 یلهکه به وس ییهایماریبرابر ب مقاومت درسبب ایجاد  یعیروش طببه که  است یتخصص یدفاع یستمس ینوع ،یمنیا سیستم

 داران دوهرهدر م یبه طور کل .کندعمل می ،شوندیم یجادا (غیره ها و قارچ یروس،و ها،یباکتر یرنظ) متفاوت یعوامل عفون

 طیکه است  یعخط دفا یناول یذات یمنیا یستمس پاتوژن ها وجود دارد. یهعل یاکتساب یمنیوا یذات یمنیشامل ا یدفاع یستمس

 .(Lee & vidal, 2002) دکنیخود را اعمال م یعپس از عفونت پاسخ سر ات اولیهساع

ها فرونینترا یدتول یبرا یتریکننده قو یکعامل تحرDNA  یحاو یهایروسبا و یسهدر مقا دارRNA  یهاویروس

کننده یکتحر -β  IFNو  IFN-αدر مهره داران است. یروسیو یهاعفونتعلیه  یقو یخط دفاع یناول 1 نوع ینترفرونا باشند.یم

 Xiangan)دارند  یروسیو یهابه عفونت یدر پاسخ ذات یو نقش مهم ندباشیم یروسیویآنت یهاینپروتئ یانب یبرا یقو یها

2010., et al). های های دیگر به نام ژن ژن بیان با را خود حفاظتی اثرات 1 نوع های اینترفرونISGs1 کنند. شناختهمی اعمال 

 باشد. می MX))ها  میکسوویروس مقاوم به ژن شوند،می کد ISGsتوسط  که ویروسیآنتی هایترین پروتئین شده

فلوانزا و عفونت آن ینب یباشد و ارتباط مشخصیم ینترفرونکننده ا یمتنظ یروسیضد و یهاژن یناز مهمتر یکی Mx ژن

 ینپروتئ .کندکد می یروسیضد و یژگیو یدارا Mx ینپروتئ Mxژن  .(Arnheir & Mir, 1990)وجود دارد  Mx یانب یکتحر

Mx  جز خانواده بزرگGTPase شده است یابیمکان یتوپالسمباشد که در هسته و سیم (Haller & Kohkh, 2002). 

                                                 
1 - Interferon-stimulated genes 
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در  1کروموزوم  یبر رو Mxها، ژن شد. در جوجه یافت یخانگ یهادر مرغ AIV یوعش یک یدر جوجه ها در ط Mxژن 

 .کندرا کد می ینهآمیداس 705 وجفت باز است  2115 یاگزون که حاو 13ژن شامل  این قرار دارد. جفت بازی 20،767قطعه 

 (.Li et al., 2006) است یافتهجهش  ینقطه یکدر باشد نوکلئوتید می 1892که دارای 13در اگزون  AIVدر برابر  مقاومت

 یمخاط دهان یآنفلوانزا و آبسه ها یها یروسنسبت به و یروسیو یآنت یتکننده فعالیینتع یور،ط Mx ینپروتئ 631 یگاهجا

 ینسر یدآمینهاس یگزینجا ینآسپاراژ ینهآم یدکدون مربوط به اس Mxژن  631 یگاهدهد اگر در جایباشد. مطالعات نشان میم

 ,.Ko et al) دهندینشان م یشتریآنفلوانزا مقاومت ب یماریجوجه ها نسبت به ب ینو ا یشافزا یروسیو یآنت یتشود، فعال

 یدینوکلئوت یگزینیجا 25 مجموعدر  .گردید ییناز نژادها تع یاریمرغ در بس Mxژن  یدینوکلئوت یتوال یک پژوهشدر  .(2002

چندشکل  یارژن مرغ بس ی این است کهبیان کنندهکه  گردیدمشاهده  شدند ینهآمیدمبادالت اس یجادمورد آن باعث ا 14که 

و همینطور دهد و در نهایت گزارش شد که در بعضی از نژادها پاسخ مثبت به فعالیت ضد ویروس آنفوالنزا نشان می باشدمی

 این بنابراین، .(Ko et al., 2002) گذاردیم یرتاث یاهل یهادر جوجه یروسیضد و یتبر فعال Mx ینهآم یداسدر تنها  یگزینیجا

 یگاهجا ینآنفلوانزا در ا یماریمقاوم و حساس به ب یهاللآاز  یکهر فراوانیو برآورد  Mxژن  یچندشکل یپژوهش به منظور بررس

 .گرفتخوزستان انجام  یمرغ بوم یتدر جمع یژن

 مواد و روش ها

قطعه از اندیمشک،  20قطعه از مالثانی،  50) استان خوزستان از شهرهای مختلفقطعه مرغ بومی  100در تحقیق حاضر، از 

های خالءدار سی و با استفاده از لولهسی 3-4گیری از سیاهرگ بال به میزان . خونبه عمل آمدگیری خون شوش(قطعه از  30

در  DNAبه آزمایشددگاه منتقل شددده و تا زمان اسددتخرا   روی یخهای خون انجام شددد. نمونه EDTAحاوی ماده ضدددانعقاد 

سانتی -20دمای  شددرجه  ستخرا   ند.گراد نگهداری  ستفاده از کیت  DNAا شود  از خون کامل با ا صحیح وارد  انجام نام 

 ارزیابی شد. ٪1با استفاده از نانودراپ و ژل آگارز  DNAکمیت و کیفیت گرفت. 

طی واکنش  (Pagala et al., 2017)با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی  Mxژن  یجفت باز 299تکثیر قطعه دارای 

PCR  (.1و دستگاه ترموسیکلر انجام شد )جدول 

 Mxآغازگرهای اختصاصی مورد استفاده برای تکثیر ژن  :1جدول 
Table 1: The specific primers used to amplification the Mx gene 

 طول قطعه کثیر شده

The length of the amplified 

fragment 

 توالی آغازگر

Primer sequence 
 ژن

Gene 

299 
F 5'GCACTGTCACCTCTTAATAGA-3' 

R 5'GTATTGGTAGGCTTTGTTGA-3' 
Mx 

 

آغازگرها طبق دستورالعمل شرکت سازنده با آب دو بار تقطیر  .نوکلئوتید بود 20و  21طول آغازگر پیشرو و پیرو به ترتیب 

 PCR (10x)، 75/0میکرولیتر بافر  DNA ،5/2نانوگرم(  100-50میکرولیتر )حدود  2شامل  PCRواکنش  رقیق شدند.
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 10پرایمر برگشت )میکرولیتر  25/1، پیکومول( 10میکرولیتر پرایمر رفت ) 25/1 ،میلی موالر 50با غلظت  2MgClمیکرولیتر 

دو بار  آب استریل یاکه در نهایت با اضافه کردن پلیمراز آنزیم تک ، یک واحدموالرمیلی dNTPs 10میکرولیتر  5/0 (،پیکومول

از دستگاه ترموسایکلر استفاده شد  PCR. به منظور واکنش گرفترسد، انجام میکرولیتر می 25به حجم  تقطیر به ازای هر نمونه

 .اجرا شد 2و چرخه حرارتی مطابق جدول 

درصد استفاده شد. برای هضم آنزیمی  5/1از الکتروفورز ژل آگارز  PCRبرای آشکار کردن الگوهای باندی حاصل از تکثیر 

، به مدت HPY8lبا آنزیم  DNAآنزیمی  استفاده گردید. واکنش هضم HPY8lاز آنزیم برشی اختصاصی،  PCRمحصوالت 

درصد  2 آگارزماری انجام شد و سپس محصوالت هضم آنزیمی بر روی ژل در داخل بنگراد درجه سانتی 37ساعت در دمای  16

 (. 3شدند )جدول افقی دقیقه الکتروفورز  30به مدت  90در ولتاژ 

بر اساس مشاهده تعداد و اندازه باندها با استفاده از دستگاه عکسبرداری ژل داک تعیین شد. سپس با استفاده  انواع ژنوتیپ

 های آللی و ژنوتیپی محاسبه شدند. ( فراوانیGen Alexفزار آنالیز اطالعات ژنتیک جمعیت )انرماز 

 Mxبرنامه دمایی مورد استفاده برای تکثیر ژن  :2جدول 
Table 2: Temperature program used to amplification the Mx gene 

 Steps مراحل  Temperature دما Time زمان

3´ 
 

 اولیه واسرشته سازی 95
Initial denaturation 

30´´ 
 

 

95 
 سازیواسرشته 

denaturation 

30´´ 
 

 اتصال آغازگر 65
Annealing 

30´´ 
 

 بسط              72
Extension 

10´´ 
 

 بسط نهایی 72
Final Extension 

 

 Mxژن  HPY8lمواد الزم برای هضم آنزیمی  :3جدول 
Table 3: Ingredients for the HPy8l enzyme digestion of the Mx gene 

 مواد
Materials 

 حجم )میکرولیتر(
Volume (Micro Liter) 

 PCRمحصول 
Product 

10   

 بافر
Buffer 

1  

 آنزیم
Enzyme 

0.5  

 آب
O2H   

18.5  

 حجم کل
Total  

30  

 نتایج و بحث

 DNA  حاصل از روش اسپکتروفتومتر و ژل آگارز یک درصد نتایج  .شد استخرا به کمک کیت خون کامل  نمونه100از

 Mxجفت بازی ژن  299قطعه . (1باشد )شکل برای ادامه پژوهش مناسب میاستخرا  شده  DNAکمّیت و کیفیت  ،نشان داد

 الکتروفورز گردید. PCRبا دستگاه ترموسایکر تکثیر گردید و برای تأیید محصول 
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 (%1های استخراج شده بر روی ژل آگارز)DNAالکتروفورز   :1شکل 

Fig 1: Electrophoresis of the DNA on agarose gel (1%) 

های مورد بررسی فاقد آلودگی و باند که نمونه شدهای پی سی آر شده بر روی ژل آگارز مشخص با توجه به تصویر نمونه

 (.2و برنامه دمایی مورد استفاده، برای تکثیر ناحیه موردنظر مناسب است )شکل  اضافه بوده

 
 جفت بازی 100: مارکر ملکولی M. درصد 5/1 جفت بازی(، بر روی ژل آگارز 299)قطعه PCR محصوالت  : 2شکل 

Figure 2 : PCR products (299 bp), on the 1.5% agarose gel. M: Molecular Marker 100bp. 

سه ،  Hpy8Iآنزیم برشیهای بومی توسط مرغ Mxی ژن جفت بازی گیرنده 299الگوی الکتروفورزی حاصل از هضم قطعه 

 299سه باند  ) AGو جفت بازی(  299باند  ) AA، جفت بازی( 200و  99باند )GG ژنوتیپ :ی باندی را مشخص گردانیدالگو

 . (3)شکل  جفت بازی( 99و  200و 

 
های بومی ژنوتیپی مرغو انواع الگوهای  Hpy8Iبا آنزیم اختصاصی  Mxژن الکتروفورز محصوالت حاصل از هضم  :3شکل 

 جفت بازی 100: مارکر ملکولی  M .خوزستان
Figure 3: Electrophoresis of digestible products with Hpy8I Restriction enzyme and genotype patterns of 

Khuzestan native chickens. Molecular Marker 100bp. 

به دسددت آمد که در AG ، وAA ،GGو سدده ژنوتیپ  Gو A دو آلل  Hpy8I در این تحقیق با اسددتفاده از آنزیم برشددی

بیشترین و  Aکمترین فراوانی را نشان دادند. آلل  AGبیشترین و ژنوتیپ  AAفراوانی آنها آورده شده است. ژنوتیپ  4جدول 

ای که به گونه ،مدآی بدسدددت اهای مورد مطالعه نتایج مشدددابهدر همه جمعیتتقریبا کمترین فراوانی را نشدددان داد که  Gآلل 
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گزارش  47/0و  57/0و در اندیمشک  15/0و  85/0، مالثانی  46/0و  54/0 در مرغان بومی شوش به ترتیب Gو  Aفراوانی الل 

 .  شد

با اسددتفاده از اندونزی  یبوم یهادر جوجهMx ژن بررسددی چندشددکلی به منظور  Pagala et al(2017) که  یدر تحقیق

  Gو  Aو دو آلل GGو  AA ،AGژنوتیپ  نوع سدددهدارای ژن که این  کردندگزارش  دادندانجام PCR-RFLP  یکتکن

اسددت که با نتایج حاصددل از تحقیق ما مطابقت دارد. در نهایت G  فراوانی آلل از یشددترب A فراوانی آلل باشددد و همینطور می

 یبرا یکیاستفاده به عنوان نشانگر ژنت یبرا ییباال یلپتانسباشد و چندشکل می های مرغسویهدر تمام Mx گزارش شد که ژن 

 . دارد یاندونز یبوم یهادر جوجه یوکاسلن یماریو ب یمرغ یمقاومت در برابر آنفوالنزا

های بومی مرکز اصالح نژاد مازندران، فارس در مرغ Hpy8lنزیم با آ Mxبه بررسی چندشکلی ژن ای که در مطالعههمچنین 

، مرغ 31/0و  69/0ساری  بومی های مرغ جمعیت در ترتیب به  Gو  A در نهایت فراوانی آللی، آلل هایاسان انجام گرفت و خر

و در جمعیت مرغ تخم گذار  54/0و  46/0راس  نژاد گوشتی مرغ ، جمعیت39/0و  61/0، مشهد با 42/0و  58/0بومی شیراز 

 مطالعه همخوانی داردایج این تنباشد که با می Gبیشتر از آلل  Aگزارش شد که در اکثر موارد فراوانی آلل  14/0و  86/0

(Malek et al., 2014.) 

 خوزستان انتاس های بومیدر مرغ Hpy8Iبا آنزیم  Mxهای ژنوتیپی و آللی ژن فراوانی :4 جدول
Table 4: Genotypic and allelic frequency of Mx gene digested with Hpy8I enzyme in native chickens of 

Khuzestan province 

 شهر
City 

ژنوتیپ 
Genotype 

 تعداد
Number 

 فراوانی ژنوتیپی
Genotypic frequency 

 فراوانی آللی
Allelic frequency 

A G 

 مالثانی
Mollasani 

AA 
AG 
GG 

40 0.8 

0.85 0.15 5 0.1 
5 0.1 

 اندیمشک
Andimeshk 

AA 9 0.45 
0.53 0.47 AG 3 0.15 

GG 8 0.40 

 شوش
shush 

AA 12 0.40 
0.54 0.46 AG 8 0.27 

GG 10 0.33 

 یهادر جوجه یروسیضدو یتفعال جهت یکیبه عنوان نشانگر ژنت Mxژن چندشکلی  ییشناسادر پژوهشی که به منظور 

در موقعیت نوکلئوتید هدف در ژن  AA ،AG ،GGسه ژنوتیپ نشان داد که  PCR-RFLPصورت گرفت، نتایج حاصل از  مصر

Mx  فراوانی آلل مقاوم در پرندگان مورد آزمایش .وجود دارددر تمام نژادها و سویه های مورد مطالعه مرغA (67/0 ) بیشتر از

 مطابقت دارد حاضرپژوهش نتایج با  گزارش شدهنتایج  که در همان پرندگان بودG (33/0 ) متوسط آلل حساسفراوانی 

(Hassanane et al., 2017).  

 یدینوکلئوت یگزینیجا 25 که در مجموع .گردید ییناز نژادها تع یاریمرغ در بس Mxیدی ژن نوکلئوت یتوال ایدر مطالعه

باشد و میچندشکل  یارمرغ بس Mxشان داد ژن نمشاهده شد که نتایج  شدند ینهآم یدمبادالت اس یجادمورد آن باعث ا 14که 
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تنها  یگزینیجادهد و همینطور الیت ضد ویروس آنفوالنزا نشان میدر نهایت گزارش شد که در بعضی از نژادها پاسخ مثبت به فع

  (.Ko et al., 2002) گذاردیم یرتاث یاهل یهادر جوجه یروسیضد و یتبر فعال Mx ینهآمیداسدر 

درصد و  65( مرغ بومی Aکه بر روی مرغ بومی اندونزی صورت گرفت گزارش شد که فراوانی آلل مقاوم )دیگر در پژوهشی 

. نتایج ( Sartika et al., 2011) درصد است 40درصد در مرغ و در خروس  35(، Gدرصد و فراوانی آلل حساس) 60در خروس 

 باشد یکسان است. می Aحاصل از این تحقیق با نتایج تحقیق ما که نشان از وجود فراوانی باالی آلل 

(، He(، هتروزیگوسیتی مورد انتظار)Ho)تنوع درون جمعیتی با تعیین شاخص هایی همچون هتروزیگوسیتی مشاهده شده 

هتروزیگوسیتی جمعیت مرغ بومی در مالثانی قدار ین تحقیق مدر ا. ( مورد بررسی قرار گرفتFشاخص شانون و شاخص تثبیت )

نشانه تنوع نسبتاً پایین در  کهبدست آمد  17/0درصد است. میانگین هتروزیگوسیتی 26/0شوش و  15/0، اندیمشک  1/0

و  6/0( برای این جایگاه در جمعیت Iمیانگین شاخص شانون )(. 5در مرغ بومی خوزستان است )جدول  Mxجایگاه ژنی 

 کند.را تایید میمرغ بومی خوزستان ( که تنوع کم این جایگاه در جمعیت 5باشد )جدول می 58/0( Fشاخص تثبیت )

 برای مرغ بومی خوزستان Mx ژنهتروزیگوسیتی مشاهده شده و هتروزیگوسیتی مورد انتظار  :5جدول 
Table 5: Observed heterozygosity and expected heterozygosity of Mx gene for native chickens of 

Khuzestan province 

 
 Mxهای تنوع ژنتیکی برای جایگاه ژنی فراسنجه :6جدول

Table 6: Genetic variety of Parameters for the Mx Gene 

 شهر
city 

 (F)  شاخص تثبیت
Fixation Indrx 

 (Iشاخص اطالعاتی شانون )

Shannon' s Information 

Index 

 (Naتعداد آلل واقعی )
Observed number of 

alleles 

 (Ne)  اندازه آلل موثر
Effective number of alleles 

 مالثانی 
Mollasani 

0.60 0.42 2 1.34 

 اندیمشک
Andimeshk 

0.69 0.69 2 1.99 

 شوش
Shush 

0.46 0.69 2 1.99 

 1.77 2 0.60 0.58 میانگین

های واینبرگ ژن موردنظر در جمعیت و بررسی تطابق فراوانی ژنوتیپی مشاهده شده با فراوانی - برای بررسی تعادل هاردی 

و روش آزمون کای مربع استفاده شد و مشخص شد که  Gen ALExافزار از نرم Aو  Gهای آللمورد انتظار براساس فراوانی 

 نمونهتعداد  ی به تفکیک شهرژن گاهیجا
Number of sample 

 مشاهده شدهی تیگوسیهتروز
Observed Heterozygosity 

 مورد انتظار یتیگوسیهتروز
Expected heterozygosity 

 مالثانی
Mollasani 

50 0.10±0.03 0.25±0.01 

 اندیمشک
Andimeshk 

20 0.15±0.04 0.49±0.02 

 شوش
Shush 

30 0.26±0.03 0.49±0.01 

 استانداردمیانگین و خطای 
Mean ± SE 

33.3±8.8 0.17±0.04 0.41±0.08 



 66                                                                                               1401، پاییز3، شماره 2نژادی دام، دوره مجله اصالح و به

تواند نشانه وجود بعضی عوامل عدم تعادل (. علت عدم تعادل در جایگاه می>01/0Pواینبرگ نیست ) -جمعیت در تعادل هاردی 

 هاردی واینبرگ نظیر )جهش، مهاجرت و انتخاب( باشد. 

که در سطح  بدست آمد 467/6و در شوش  779/9، اندیشمک  07474/18مرغان بومی مالثانی  برایمقدار کای مربع 

دهنده وجود عوامل بر هم زننده  که این نشان باشندواینبرگ نمیدار بود و جمعیت هیچ شهری در تعادل هاردییک درصد معنی

قابل پیش بینی باشد. این موضوع ها، به ویژه انتخاب میتعادل مانند انتخاب، مهاجرت، رانش ژنتیکی، جهش و غیره در جمعیت

بود چراکه مرکز اصالح نژاد مرغ بومی خوزستان )مرکز اصالح نژاد جاهد( در مالثانی قرار گرفته است و در این مرکز مرغ بومی 

اهای اطراف به فروش ده در روستگیرد و مرغهای اصالح نژاد شح نژادی تحت انتخاب شدید قرار میخوزستان طی مراحل اصال

شوند. پس نتایج بدست آمده مانند پایین بودن تنوع و کاهش هتروزیگوسیتی در جمعیت رسند و در جمعیت پخش میمی

 مخصوصا در مالثانی دور از ذهن نبود.

 Gen ALEXافزار باشد که در این تحقیق با استفاده از نرمیکی دیگر از معیارهای تنوع و چندشکلی تعداد آلل مؤثر می

نتایج نشان داد که متوسط  ( شناسایی شد.Aو  Gنوع آلل واقعی ) 2در مرغ بومی خوزستان  MXمحاسبه شد. در جایگاه ژنی 

( کمتر است. در جایگاهی که تفاوت بین این دو مقدار )آلل واقعی و آلل مؤثر( زیاد 2( از تعداد الل واقعی )77/1اندازه آلل موثر )

یبا برای تمام ها تقرهایی که فراوانی آللی در آناست. جایگاه هاباشد، دلیل بر وجود فراوانی آللی با پراکندگی باال در آن جایگاه

ها مشابه باشد، تعداد آلل موثر بیشتری را نشان خواهد داد. تعداد آلل مؤثر تنها زمانی با تعداد آلل واقعی برابر خواهد بود که آلل

د دهها فراوانی مشابهی داشته باشند، ولی در بیشتر مواقع تعداد آلل مؤثر کمتر از تعداد آلل واقعی است. نتایج نشان میهمه آلل

 در مرغان بومی اندیشمک و شوش خیلی نزدیک به هم است اما در مرغان بومی مالثانی از هم فاصله دارند. Aو  Gکه آلل 

 نتیجه گیری

گردند. ب مقاومت به بیماری آنفوالنزا میسبAG و همینطور ژنوتیپ  Aنتایج تمامی تحقیق های گزارش شده نشان داد آلل 

در بین جمعیت مشاهده گردید AG باشد و همینطور ژنوتیپ با فراوانی باال می Aن دارای آلل از آنجایی که مرغ بومی خوزستا

 .مقاومت به بیماری دارند را انتخاب کردکه  ییانتخاب جوجه ها یدر برنامه پرورش برا PCR-RFLP یکتکنتوان از پس می

دارد  یوکاسلن یماریو ب یمرغ یمقاومت در برابر آنفوالنزا یبرا یکیاستفاده به عنوان نشانگر ژنت یبرا ییباال یلپتانس MXژن 

 .کمک خواهد کرد یعفون یها یماریمقاوم در برابر ب یجوجه ها یدبا تول بومی یورامر در بهبود پرورش ط یناو 

 و قدردانیتشکر 

 ،مین نمودندأتهای این تحقیق را هزینهکه  رزی و منابع طبیعی خوزستانوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاوژمسئولین پاز 

 ید.آکر به عمل میتش
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