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  چکیده
رزش هاي و تأثیر این ژن بر ا) TGF3( 3- به منظور بررسی چند شکلی ژن فاکتور موثر بر رشد بتا

به طور تصادفی خونگیري به عمل  استان فارسقطعه مرغ بومی  120از فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن 
بعد از انجام . تکثیر شدجفت بازي  294و یک قطعه ا استفاده از کیت استاندارد انجام ب DNAاستخراج  .آمد

PCR،  قطعه تکثیر یافته به کمک آنزیمBsrI  دو آلل هضم وT  وt  آشکار  71/0و  29/0 فراوانیبا تریب به
مقادیر شاخص شانون . به دست آمد 575/0و  275/0، 15/0به ترتیب  ttو  TT ،Ttفراوانی ژنوتیپ هاي . شد

)I(تعداد آلل موثر ،)Ne( شاخص هتروزیگوزیسیته مشاهده شده ،)Ho ( و شاخص هتروزیگوزیسیته مورد
بر افزایش وزن  Tآلل . بود 41/0و  28/0، 69/1، 60/0تیب برابر به تر TGF3، براي جایگاه ژنی )He(انتظار 

نتایج نشان داد که این جمعیت از تنوع . )≥05/0P(هفتگی تأثیر معنی داري داشت  8بدن در یک روزگی و 
ژنتیکی خوبی برخوردار است و باید در حفظ آن کوشید تا در آینده بتوان از این مخازن با ارزش در صورت 

می تواند به عنوان یک ژن کاندیدا در اصالح نژاد این حیوان مورد  TGF3همچنین ژن  .اده نمودنیاز استف
  . توجه قرار گیرد
   .، افزایش وزن بدن، مرغ بومیچندشکلی، 3-فاکتور موثر بر رشد بتا: کلمات کلیدي
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  مقدمه
امروزه ژنتیک مولکولی اهمیت ویژه و 

پیدا کرده  های در انتخاب و اصالح نژاد دامخاص
تر و دستیابی به است، زیرا امکان انتخاب دقیق

انتخاب بر اساس . سازدپاسخ سریعتر را ممکن می
هاى موثر در هاى ژنتیکی یکی از راهکارنشانگر

- اصالح نژاد است که منجر به افزایش تولید می

هاى به دلیل پیشرفت قابل توجه در تکنیک. شود
ملکولی در ملکولی و اهمیت به سزاى ژنتیک 

- هاى اصالحی، نیاز به انجام بررسیطراحی برنامه

هاى انتخاب بر خصوصاً در برنامه ،هاى ملکولی
بیش از پیش  1(MAS)پایه نشانگرهاى ژنتیکى 

 2 در این راستا استفاده از تکنیک. شوداحساس می

PCR-RFLPبه منظور شناساییSNP از اهمیت  3ها
. )Beccavin et al., 2001(اى برخوردار است ویژه

پرورش مرغ بومی از دیرباز در نقاط مختلف 
روستایی و حتی شهري رایج بوده و 

دهندگان عالوه بر نیازهاي خود، مازاد  پرورش
و از این طریق  دهرسان تولیدات را به فروش 

و  کمک به اقتصاد خانوارهاي روستاییضمن 
و  ییمواد غذا دمازاایجاد اشتغال با استفاده از 

در روستاها، هزینه پرورش نیز کاهش  یزراع
افته با استفاده یتوسعه  يهاامروزه کشور .فتیا می

ک یژنت يبرنامه ها يبر مبنا یاصالح يهااز روش
را  یو شتابان شگرف يشرفت های، پیمولکول

استفاده از  يبرا يبستر ساز. تجربه نموده اند

                                                             
1Marker Assisted Selection 
2PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism 
3Single Nucleotide Polymorphism 

مطالعه  ازمندیننیز د در کشور ما یجد يهاروش
- ها و عملکرد آنجهت شناخت ژنبیشتر  هر چه

مختلف دام و  يدر نژادها يدیصفات تول يها رو
تحت  یصفات کم اگر چه. باشدیمطیور کشور 

ان ین میدر ااما  ،ژن قرار دارند يادیر تعداد زیتاث
رات ییاز تغ یبخش قابل توجه نیز یاصل يهاژن

شناخت . دنک صفت را تحت کنترل داری یپیفنوت
ارتباط آنها با صفات  یو چگونگ یصلا يهاژن
ش دقت در برآورد یتواند ما را در افزا یم يدیتول

، کاهش خطا در انتخاب و در یاصالح يارزشها
شتر در فاصله نسل یب یکیشرفت ژنتیت پینها

فاکتور موثر بر  یکیولوژیاثرات ب. کند کمککمتر 
ر ی، تکثیز سلولیتما يشامل اثرات رو رشد بتا

کس خارج یل ماتری، تشکیسلول، رشد یسلول
 ,.Madeja et al( است یمنیو عملکرد ا یسلول

 یکیشد بتا ر خانواده فاکتور موثر بر ریز ).2004
در صفات رشد و ژن هاي تاثیر گذار ن یاز مهمتر
 Burt and Law, 1994; Snaders( است يسازگار

and Wride, 1997( .خانواده بزرگ  ياعضاTGF 
د یهستند که تول ايانهگاعمال چند  يدارا

را به عهده دارند که به عنوان انتقال  ییهانیپروتئ
باشند یگر میک سلول به سلول دیام از یدهنده پ

 يها بازسلول يدر رشد و سازگار یو نقش مهم
 4شامل  TGFخانواده ). Li et la., 2003( کنندیم

، TGF1 ،TGF2 :باشد که عبارتند از یعضو م
TGF3  وTGF4 )Burt et al., 1991( . ژن
TGF3 قرار دارد 5کروموزوم شماره  يرو 

)Groenen et al., 2000.( یکیولوژیب يت هایفعال 
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با مانند آن یور تقریدر ط TGFاشکال مختلف 
 است که در پستانداران گزارش شده است يزیچ
)Congburn et al., 2000 .(ژن TGF رشد و  يرو

چه یاهمز در یها و نولاز سل یز انواع مختلفیتما
، خون ي، استخوان سازي، غضروف سازيساز
 يساز یو چرب یپوشش يهاز سلولی، تمايساز

 Snaders and( را به عهده دارد ینقش مهم

Wride, 1997(. ين رابطه ژنهایاز محقق يتعداد 
TGFß پاسخ  ينتیک هایبا جایگاه صفات کمی ک

ند و اهقرار داد یها را مورد بررسدر مرغ یایمن
یوسته به پ يها  این ژن یا ژن که نداهپیشنهاد کرد

 Zhou and( مرتبط هستند یآن با پاسخ ایمن

Lamont, 2003( . هاي انجام شدهپژوهشنتایج 
 TGFß موجود در جایگاه هاي SNPکه هنشان داد

 يبرا نشانگرممکن است در انتخاب بر اساس 
 ).Piek et al., 1999(باشد مفید  يباد یتولید آنت

رابطه چند شکلی ) Li et al. )2003 در پژوهشی
 را با صفات وزن در 3-ژن فاکتور موثر بر رشد بتا

هفتگی بررسی و رابطه معنی داري  8و  6، 4، 2
 8بین چند شکلی هاي این ژن و صفت وزن در 

این . روزگی گزارش کردند 1هفتگی و 
پژوهشگران به کمک مقایسات میانگین در مورد 

هفتگی نشان دادند که افراد  4و  2ن در وزن بد
داراي ژنوتیپ هتروزیگوت داراي میانگین وزن 
باالتري در مقایسه با افراد داراي دو ژنوتیپ 
هموزیگوت بوده اند، اما اختالف بین میانگین دو 

افراد داراي . ژنوتیپ هموزیگوت معنی دار نبود
داراي اختالف معنی داري از  Ttو  ttژنوتیپ 
هفتگی  8و  6در صفت وزن بدن در  یکدیگر

نبودند، اما میانگین وزن بدن در این افراد به طور 
بیشتر از افراد داراي  )≥05/0P(معنی داري 

رابطه معنی داري  آنها همچنین. بود TTژنوتیپ  
هاي حاصل از ژن فاکتور موثر بر بین ژنوتپپ

براي این صفت گزارش نمودند  3-رشد بتا
)05/0P≤ .(نشان داد که آنها ت میانگین مقایسا

میانگین وزن بدن در هشت هفتگی بین افراد 
اختالف معنی داري با میانگین  ttداراي ژنوتیپ 

ولی هر دو  ،نداشت Ttاین صفت در افراد داراي 
ژنوتیپ میانگین وزن باالتري را نسبت به افراد 

چند ز ین آنالیمحقق. نشان دادند TTداراي ژنوتیپ 
ن در یواستاتیم ژن يرو يدیوتتک نوکلئ یشکل

قرار داده  یا را مورد بررسطیورمختلف  ين هایال
از  يدین عضو جدیواستاتیمکه ان داشتند یو ب

ه بکه است  فاکتور موثر بر رشد بتا بزرگخانواده 
ه ان و بیب یچه اسکلتیدر ماه یصورت اختصاص

تنوع  .کند یعمل مدر این بافت رشد ناظم عنوان 
در این ژن در طیور حاکی از آن ژنتیکی موجود 

شکلی زیاد در این ژن هاي با چنداست که نژاد
لذا، احتمال . تر هستندها مقاومنسبت به بیماري

 ادارد که این ژن بتواند به عنوان یک ژن کاندید
براي مقاومت به بیماري نیز در طیور مورد توجه 

- خانواده اي از ژن .(Li et al., 1998)قرار گیرد 

ی که در تمام فرآیندهاي بیولوژیکی پایه های
 Newfeld(هستند  TGFهاي ضروري هستند ژن

et al., 1999; Massague and Chen, 2000 .( در
هاي همبستگی) Kramer et al. )2003پژوهش 

با میزان  TGFمعنی داري بین ژن هاي گوناگون 
Salmonella enteritidis )SE ( سکوم، کبد و طحال
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در پژوهش این محققین، اثر متقابل . دبه دست آم
معنی داري بین این ژن ها و صفات وابسته به 

اندازه گیري ) Salmonella enteritidis )SEمیزان 
بنابراین، عالوه بر این که این ژن . شده یافت نشد

ها روي رشد و ترکیب الشه و کینتیک آنتی بادي 
 Li et al., 2002; Zhou et al., 2001( اثر دارند

a,b( این ژن ها ممکن است روي میزان ،
Salmonella enteritidis )SE (هاي در اندام

  .  گوناگون نیز اثر داشته باشند
با توجه به این که مرغ بومی استان فارس 
تا کنون براي این ژن مورد مطالعه قرار نگرفته 

چند  ییق شناساین تحقیهدف از ااست، لذا 
 3-موثر بر رشد بتافاکتور شکلی آللی در جایگاه 

این ژن بر ارزش هاي فنوتیپی و و بررسی اثر 
براي  ارثی صفات وزن بدن در مرغان بومی فارس

   .بود اولین بار
  

  هامواد و روش
نمونه خون از مرغان ایستگاه  120تعداد 

طور ه ب فارساستان اصالح نژاد مرغ بومی 
ا ب کاملاز خون  DNAتصادفی تهیه و استخراج 

 .شد انجام )Diatom DNA Prep( نداردکیت استا
با الکتروفورز روي  DNAکمیت و کیفیت سپس 

فاژ المبداي استاندارد  DNAژل آگارز و مقایسه با 
تکثیر . مشخص شدو نیز دستگاه اسپکتروفتومتر 

قطعات مورد نظر در جایگاه فاکتور موثر بر رشد 
با استفاده از واکنش زنجیره اي پلیمراز  3-بتا
)PCR(  5: شد انجامتوسط آغازگرهاي زیر'-

TCAGGGCAGGTAGAGGGTGT-3'  5و'-

GCCACTGGCAGGATTCTCAC-3' . دما و
ه حرارتی ب هايزمان هاي استفاده شده در سیکل

 2دناتوراسیون اولیه به مدت  :صورت زیر بود
 30تعداد  ؛درجه سانتیگراد 95دقیقه در دماي 

 95ماي دقیقه و د 1سیکل با دناتوراسیون به مدت 
درجه،  58دقیقه و دماي  1درجه، اتصال به مدت 

درجه و سنتز  72ثانیه و دماي  90سنتز به مدت 
درجه  72دقیقه و دماي  10نهایی به مدت 

، محصوالت PCRپس از انجام واکنش . سانتیگراد
رنگ ، سپس روي ژل آگارز الکتروفورز آن با

 مشاهده زیر نوردیوم بروماید و یبا اتآمیزي 
جهت هضم آنزیمی  .شدبررسی راء بنفش ماو

 برشی از آنزیم PCRمحصوالت حاصل از واکنش 
BsrI محصوالت . استفاده شدPCR  بعد از هضم

به آلل ها آنزیمی روي ژل آگارز الکتروفورز و 
شناسایی دیوم بروماید یکمک رنگ آمیزي با ات

ژنوتیپ هر یک از نمونه  ها،با شناسایی آلل. شد
ژنی و ژنوتیپی به کمک  فراوانیالیز ها تعیین و آن

  .)Nei, 1997( شدانجام  POPGENEنرم افزار 
ارزش هاي ارثی حیوانات با استفاده از 
اطالعات شجره اي مرغان بومی مرکز اصالح نژاد 

به بعد  1376مرغ بومی استان فارس از سال 
محاسبه ارزشهاي ارثی به صورت . شد برآورد

نرم افزار  3ره چند صفتی و با کمک مدل شما
DFREML، ت افزایشی و اثرات که داراي اثرا

از ). Meyer, 2000(انجام گرفت  مادري می باشد
ijkkjiijkمدل آماري  msyhy    براي

 1پیش بینی ارزش هاي ارثی صفات وزن در 
هفتگی  12هفتگی و وزن در  8روزگی، وزن در 
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مقدار فنوتیپی صفت = ijkyشد، که در آن استفاده 
اثر توام = iyhمیانگین کل، = مورد بررسی، 

اثرات مادري و = kmاثر جنس، = jsسال و هچ، 

lnijk =با توجه به . می باشد اثر تصادفی باقیمانده
که سن بلوغ جنسی می تواند صفت وزن بدن  این

در زمان بلوغ جنسی را تحت تاثیر قرار دهد براي 
 محاسبه ارزش ارثی صفت یاد شده از مدل آماري

ijkijkkjiijk xbxbmsyhy   )( 
مقدار فنوتیپی صفت = ijky، که در آناستفاده شد

اثر توام = iyhکل،  میانگین= مورد بررسی، 
اثرات = kmاثر جنس، = jsسال و هچ، 

ضریب تابعیت سن بلوغ جنسی روي = bمادري،
سن بلوغ = ijkxصفت وزن بدن در زمان بلوغ، 

میانگین تصحیح شده صفت سن = xbجنسی، 
اثر تصادفی باقیمانده می = lnijkبلوغ جنسی و 

رابطه بین ژنوتیپهاي حاصل با  براي برآورد. باشد
 SASنرم افزار  GLMهاي فنوتیپی از رویه داده

)V9.1) (SAS, 2006 ( و با کمک مدل
ijkllkjiijkl dshgy    که در آن
ijkly = ،مقدار فنوتیپی صفت مورد بررسی =

-اثر ژن فاکتور موثر بر رشد بتا= igمیانگین کل، 
3 ،jh = ،اثر هچks = ،اثر جنسld = اثرات

براي اثر تصادفی باقیمانده است = ijklمادري و 
 8در  بدن روزگی، وزن 1در بدن سه صفت وزن 

مدل از و هفتگی  12در بدن هفتگی و وزن 
ijklijklkjiijkl xbxbdshgy   )( 

مقدار فنوتیپی صفت مورد = ijkly که در آن
اثر ژن فاکتور = igمیانگین کل، = بررسی، 

اثر جنس، = ksاثر هچ، = jh، 3-موثر بر رشد بتا

ld = ،اثرات مادريijkl =،اثر تصادفی باقیمانده 
b =صفت  ضریب تابعیت سن بلوغ جنسی روي

 و سن بلوغ جنسی= ijkxوزن بدن در زمان بلوغ، 
xb = میانگین تصحیح شده صفت سن بلوغ

، براي صفت وزن در زمان بلوغ است جنسی
ژنوتیپهاي حاصل از ژن . جنسی استفاده شد

هاي با ارزش 3-هورمون فاکتور موثر بر رشد بتا
ررسی توسط مدل ارثی صفات مورد ب

ijklii gy   که در آن ،iy = ارزش ارثی
اثر ژن فاکتور موثر بر = igصفت مورد بررسی، 

باشد می اثر تصادفی باقیمانده= ijklو  3- رشد بتا
، آزمون حداقل مربعاتبا استفاده از  .استفاده شد

میانگین ها تصحیح و به کمک مقایسات میانگین 
  .شداختالف بین میانگین ها بررسی 

  
  نتایج و بحث

وجود یک باند واضح و فاقد کشیدگی 
از  8/1روي ژل آگارز و نیز به دست آوردن عدد 

 280نانومتر بر جذب در  260تقیسم جذب در 
استخراج  DNAکیفیت خوب نشان دهنده  نانومتر

. ود هر گونه آلودگی در آن بودشده و عدم وج
، جهت حصول اطمینان از PCRبعد از انجام 

موفقیت آمیز بودن عمل تکثیر محصوالت، 
درصد  2ژل آگارز  روي PCRمحصوالت 
الگوي باندهاي تشکیل شده . ندشدالکتروفورز 

این . شده است نشان داده 1در شکل  TGF3ژن 
ا اي بشکل نشان می دهد که این جایگاه قطعه

 Liجفت باز تولید می نماید که با نتایج  294طول 

et al. )2003 ( وAmirinia  et al. )2011 ( مطابقت
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داشت که حکایت از اختصاصی عمل کردن 
آغازگرهاي مورد استفاده براي این ژن و عملکرد 

  .دارد PCRصحیح 
، PCRبعد از هضم شدن محصوالت 

درصد  3محصوالت هضم بر روي ژل آگارز 
عیین ژنوتیپ هر حیوان الکتروفورز شد جهت ت

نشان داده  2که نتایج الگوهاي هضمی در شکل 
به طول  TGF3قطعه تکثیري از ژن . شده است

 BsrIجفت باز بعد از هضم توسط آنزیم  294
و  75، 145تولید قطعات  Tآلل . تولید دو آلل کرد

، 75، 125تولید قطعات  tجفت بازي و آلل  74
جفت  20زي نمود که قطعه جفت با 20و  74

 74و  75بازي در شکل دیده نمی شود و قطعات 
با  TTلذا سه ژنوتیپ . روي هم افتادگی دارند

با قطعات  tt، ژنوتیپ 74و  75، 145قطعات 
با  Ttو ژنوتیپ هتروزیگوت  20و  74، 75، 125

مشاهده  20و  74، 75، 75، 125، 145قطعات 
 Amirinia  etو ) Li et al. )2003شدند که با نتایج 

al. )2011 (مطابقت داشت.

  

 
  .M50نشانگر اندازه : M .درصد 1روي ژل آگارز  TGF3 براي ژن PCRمحصوالت  -1شکل 

Figure 1- PCR products for TGF3 gene on 1% agarose gel. M: size marker M50.   
  

، TTتعداد ژنوتیپ هاي مشاهده شده براي 
Tt  وtt بود که فراوانی  69و  33، 18ب به ترتی

و  275/0، 15/0ها به ترتیب برابر ژنوتیبی آن

نیز براي  یفراوانی هاي آلل. به دست آمد 575/0
محاسبه شد  71/0و  29/0به ترتیب  tو  Tدو آلل 

 .Amirinia  et alو ) Li et al. )2003که با نتایج 
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این نتایج نشان می دهد . مطابقت داشت) 2011(
کرد آنزیم مورد استفاده و قطعات تولید که عمل

و عمل هضم به درستی شده صحیح می باشد 
، )I(مقادیر شاخص شانون . صورت گرفته است

 ی، شاخص هتروزیگوزیسیت)Ne( تعداد آلل موثر
 و شاخص هتروزیگوزیسیتی) Ho(مشاهده شده 
به  TGF3، براي جایگاه ژنی )He(مورد انتظار 
  .بود 41/0و  28/0، 69/1، 60/0ترتیب برابر 

  
  

 
با آنزیم برشی  PCRحاصل از هضم محصوالت  TGF3 مشاهده شده براي ژن هايژنوتیپ -2شکل 

BsrI. نشانگر اندازهM50=M.  
Table 2- Observed genotypes for TGF3 gene, digested PCR products by restriction enzyme 
BsrI.   

یت از تنوع نتایج نشان داد که این جمع
ژنتیکی خوبی برخوردار است و باید در حفظ آن 
کوشید تا در آینده بتوان از این مخازن با ارزش 

نتایج حاصل از  .در صورت نیاز استفاده نمود
آنالیز واریانس و مقایسات میانگین با استفاده از 

 آورده 2و  1هاي  مدلهاي بیان شده در جدول

شود رابطه  همان طور که مشاهده می .شده است
روزگی با  1هفتگی و  8بین  صفت وزن بدن در 

هاي حاصل از ژن فاکتور موثر بر رشد ژنوتیپ
، ولی براي وزن )≥05/0P(معنی دار بود  3-بتا

هفتگی و وزن بدن در سن بلوغ معنی  12بدن در 
 .دار نبود
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  .جمعیتآنالیز واریانس صفات مختلف مورد بررسی در  - 1جدول 
Table 1- Analysis of Variance for different traits in studied population. 

  صفت
Trait 

  ارزشهاي فنوتیپی
Phenotypic value 

  ارزشهاي ارثی
Breeding values 

  وزن بدن در سن یک روزگی
Body weight at birth (1) day  

0.05* 0.47ns  
  وزن بدن در سن هشت هفتگی

Body weight at 8 weeks 
0.09*  0.75ns  

  وزن بدن در سن دوازده هفتگی
Body weight at 12 weeks 

0.05ns  0.15ns  
  وزن بدن در زمان بلوغ

Body weight at maturation 
1.09ns  0.53ns  

  .غیر معنی دار=  nsو  05/0معنی دار در سطح = ٭

  
ارتباط با  میانگین مربعات اشتباه معیار و مقایسات میانگین ژنوتیپ هاي مختلف ژن در -2جدول 

  .صفت
Table 2- The mean square of standard error and comparison of means for different genotypes in 
relation to trait. 

  ژنوتیپ
Genotype  

  
  صفت
Trait 

TT  tt  Tt  

35.63 b 38.85 a  39.03a  وزن بدن در یک روزگی  
Body weight at birth (1) day  

449.49 b 501.92 a 541.02 a  وزن بدن در هشت هفتگی  
Body weight at 8 weeks  

  .دننشان می دهدرصد  5 در سطحرا حروف متفاوت اختالف میانگین ها 

  
این امر حاکی از این است که این ژن بر 
وزن بدن در سنین پایین بیشتر موثر است تا سنین 
باال و با توجه به این که انتخاب بر اساس وزن 

ین پایین انجام می شود، لذا این ژن بدن در سن
تواند به عنوان یک ژن کاندیدا براي انتخاب می

در  .طیور بر اساس وزن بدن در سنین پایین باشد
رابطه چند شکلی ژن  )Li et al. )2003 پژوهشی

، 2 را با صفات وزن در 3-فاکتور موثر بر رشد بتا
هفتگی بررسی و رابطه معنی داري بین  8و  6، 4

، 2صفات وزن بدن در شکلی هاي این ژن و چند
که با نتایج این  هفتگی را گزارش نمودند، 6و  4

پژوهش همخوانی دارد و تأیید کننده اثر این ژن 
   .بر وزن بدن در سنین پایین می باشد

هاي ارثی افراد در یک اختالف بین ارزش
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- صفت می تواند ناشی از عمل جهش روي ژن

 Madeja et(نظر باشد هاي موثر بر صفت مورد 

al., 2004( 1، اما رابطه بین صفت وزن بدن در 
 12هفتگی، وزن بدن در  8روزگی، وزن بدن در 

هاي هفتگی و وزن بدن در سن بلوغ با ارزش
معنی دار  3-اصالحی ژن فاکتور موثر بر رشد بتا

این نتیجه را می توان به دلیل عدم وجود . نبود
سی شده از ژن و هاي موثر در نواحی بررجهش

یا عدم توانایی آنزیم محدود کننده در شناسایی 
اما اگر این عوامل دخیل . محل جهش دانست

اثرات نباشند، می تواند به این نکته اشاره کرد که 
افزایشی این جایگاه بر وزن بدن اثر ندارد، بلکه 
اثرات غیر افزایشی این ژن بر وزن بدن در سنین 

  .پایین موثر است
به کمک ) Li et al. )2003 یوهشدر پژ

مقایسات میانگین در مورد وزن بدن در دو و 
چهار هفتگی نشان دادند که افراد داراي ژنوتیپ 
هتروزیگوت داراي میانگین وزن باالتري در 
مقایسه با افراد داراي دو ژنوتیپ هموزیگوت 
بوده اند، اما اختالف بین میانگین دو ژنوتیپ 

 ttافراد داراي ژنوتیپ . وددار نبهموزیگوت معنی
داراي اختالف معنی داري از یکدیگر در  Ttو 

اما  ،هفتگی نبودند 8و  6صفت وزن بدن در 
میانگین وزن بدن در این افراد به طور معنی داري 

)05/0P≤(   بیشتر از افراد داراي ژنوتیپTT بود .
مقایسه ژنوتیپ هاي  حاضر نیز پژوهشدر 

در  3-بر رشد بتا حاصل از ژن فاکتور موثر
خصوص صفت وزن بدن در یک روزگی و 
هشت هفتگی، عدم وجود اختالف معنی دار بین 

اما میانگین این  ،را نشان داد Ttو  ttژنوتیپ هاي 
بیشتر   Ttو  ttصفت در افراد داراي ژنوتیپ هاي 

بود  TTاز میانگین افراد داراي ژنوتیپ هاي 
)05/0P≤ ( که با نتایجLi et al. )2003(  همخوانی

نقش  tداشت و نشان دهنده این است که آلل 
مهمتري در وزن بدن در سنین پایین دارد و از 
طرفی چون هتروزیگوت ها تا حدودي از 

کمی سنگین تر هستند، می  ttهموزیگوت هاي 
ت باشد تواند به خاطر اثرات هتروزیس یا غالبی

در . ت ها بروز می نمایدکه در هتروزیگو
داري بین رابطه معنی )Li et al. )2003پژوهشی 

هاي حاصل از ژن فاکتور موثر بر رشد ژنوتپپ
). ≥05/0P(براي این صفت گزارش نمودند  3-بتا

مقایسات میانگین نشان داد که میانگین وزن بدن 
اختالف  ttهفتگی بین افراد داراي ژنوتیپ  8در 

معنی داري با میانگین این صفت در افراد داراي 
Tt ولی هر دو ژنوتیپ میانگین وزن  ،تنداش

نشان  TTباالتري را نسبت به افراد داراي ژنوتیپ 
در تحقیق حاضر نتیجه اي مشابه با آنچه . دادند

هفتگی و  8 بدن در بیان شد در مورد صفت وزن
توان پرنده هاي روزگی بدست آمد، لذا می 1

روزگی و یا  1مورد نظر را بر اساس وزن بدن در 
.هتروزیگوت ها انتخاب نمود ز بینهفتگی ا 8
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Abstract 

In order to detect polymorphism in TGF-3 loci and effect of this gene on phenotypic 
and breeding values of body weight traits, blood samples were collected randomly from 120 
hens of Fars native fowls. DNA was extracted using standard kit and a DNA fragment of 294 
bp from TGF-3 loci was amplified. After PCR, the amplified fragment digested using BsrI 
enzyme and revealed two alleles T and t with the frequency of 0.29 and 0.71, respectively. 
The frequencies of TT, Tt and tt genotypes were achieved 0.15, 0.275 and 0.575 respectively. 
Values for Shanon Index, Effective number of alleles, observed heterozygosity and expected 
heterozygosity for TGF3 were 0.60, 1.69, 0.28 and 0.41 respectively. Results showed that 
this population has a good genetic diversity and must try to conserve it to use these valuable 
gene pools. T allele had significant effect on body weight gain at 1 day and 8 weeks (P<0.05). 
Our results demonstrated that this population has a good genetic diversity, thus these valuable 
gene pools should be conserved to be used in the future if needed. TGF-3 gene can also 
consider as a candidate gene in breeding of this animal.  
 
Keywords: TGF3, Polymorphism, Native fowls, body weight gain.  
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