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Introduction: Compared to other poultry, geese are more resistant to adverse environmental 

factors, so they are less likely to get sick. Geese are fast-growing poultry, and they are easy to 

raise. Due to the importance of goose meat due to its high calorie content compared to the 

meat of other poultry species and its high palatability, as well as its resistance to many 

diseases, it is necessary to raise this bird on an economic scale. According to the need in 

industrial goose breeding, meat, egg and even dual-purpose strains should be created so that 

depending on the purpose of breeding, they will answer the breeding costs and create the 

necessary productivity for the industry. Therefore, according to the importance of the 

economic coefficients of breeding and the relative selection of the product, the breeding 

population and herds should be considered in the four main ways of high weight gain, 

reduction of food conversion ratio, increase in the number of eggs and high egg fertility. 

Paying attention to the negative correlation coefficient with the egg production trait should be 

done in terms of management and breeding sciences, because an increase in one trait will 

decrease the values of another trait. Among the effective strategies in breeding, the selection 

is based on genetic markers that lead to the reduction of the generation gap and increase in 

production. Due to the ever-increasing growth of the population, a lot of effort is needed to 

overcome unfavorable environmental conditions, including biological and non-biological 

factors, and to increase the quantity and quality of the product. In recent years, many 

advances have been made in the field of molecular biology and biotechnology, which has 

provided a powerful tool for the genetic study of animals. Considering that the growth 

hormone gene (GH indicator) is one of the candidate genes for various traits, especially 

weight gain, but it has not been used in goose breeding programs so far. Therefore, in order to 

determine the contribution of this gene in goose breeding, its relationship with the weight gain 

trait of chickens should be determined, which is actually the purpose of designing and 

implementing this research.  
Materials and Methods: In order to implement this research, 300 gosling hatched from eggs 

of Malekan research station geese and reared for 5 months. The hatched goose chicks were 

kept and fed according to breeding standards Gosling weighted monthly and blood samples 

was collected from them in vacuum tubes containing EDTA at end of raising period. Genomic 

DNA was extracted by Pronase procedure. A spectrophotometer was used to determine the 

quality of the extracted DNA, and for this purpose, a wavelength of 260 nm was used to 

determine the amount and concentration of DNA, and a wavelength ratio of 260/280 was used 

to determine the purity and quality of the extracted DNA. Amplification of the desired region 

from exon 2 of the growth hormone gene was done by thermocycler using the designed 

primers GH-G F and GH-G R to amplify 162 base pairs. 2% agarose gel with ethidium 

bromide staining was used to identify PCR products. The SSCP technique was used to 

determine the genotypes of the growth hormone gene. Denatured SSCP products was 

electrophoresed on 10% polyacrylamide gel and stained by silver nitrate. Effects of GH gene 

on growth performance were analyzed by SPSS software version 23 in CRD design.  
Results and Discussion: Genotypes pattern of 1, 2 and 3 were recognized. Frequencies of 1, 

2 and 3 patterns resulted 48.15, 44.44 and 7.15 percent, respectively. Results indicated that 

GH genotypes affected live weight of gosling in 1 and 2 month of age, the 3th pattern had 

heavier live weight in these periods. Despite of heavier live weight in pattern 3, for months of 



 

 

3, 4 and 5 no significant differences observed among them. Low frequency of pattern 3, that 

affected live weight in gosling, can be increased in study population in favor of this pattern. 

The results of this research showed that the growth hormone gene and especially exon 2 of 

this gene can be considered as a genetic marker in the selection of geese for the weight gain 

trait.  

Conclusion: Considering that the economic coefficient of egg production in geese is of great 

importance and is more important than the increase in the weight of breeding geese, and the 

economic activities of the station are more in line with increasing the number of chicks 

produced per breeding goose, considering The negative correlation between egg production 

and weight gain in geese implies the low frequency of the effective genotype on the weight 

gain of geese in this station, because the selection in Malekan station was mainly aimed at 

increasing the egg laying rate and just opposite to the growth rate of geese, which caused an 

increase in the frequency of the effective genotype. It has been effective on laying eggs and 

reducing the frequency of genotypes on the weight gain of goose chicks. 
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 ی بومیجایگاه ژنی هورمون رشد بر افزایش وزن غازها ریتأث
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 چكیده:

برای هورمون رشد بر وزن زنده غاز می باشد.  2های مختلف جایگاه اگزون هدف از این تحقیق بررسی اثر ژنوتیپ
به ی شده و کشجوجهاز تخم تولیدی گله تحقیقاتی ایستگاه ملكان  جوجه غاز قطعه 033ابتدا تعداد اجرای این تحقیق 

 هاآناز و در پایان دوره پرورش  شده یکشوزنصورت انفرادی ه ب ماهانهغازهای پرورشی  .ماه پرورش یافت 5 مدت
ژن هورمون رشد  2ناحیه مورد نظر از اگزون ژنومی،  DNA و استخراج اخذ نمونه خونپس از . آمد به عمل خونگیری

غازها برای این ژن با روش  چندشكلی ژن هورمون رشد و ژنوتیپشد.  ریتكث مرازیپلای با استفاده از واکنش زنجیره
SSCP الكتروفورز محصوالت  و با استفاده ازPCR  آمیزی شده با رنگ %13 آکریالمیدپلیژل  بر رویواسرشته شده
و در قالب طرح  SPSS افزاراز نرم با استفاده رشد غازعملكرد  بر روی رشد هورمون ژن تأثیر .گردید تعیین نقرهنیترات 

و  88/88، 15/84به ترتیب  0و  2، 1گردید. در این تحقیق فراوانی الگوهای ژنوتیپی تحلیل  و تصادفی تجزیه کامالً
 2و  1چندشكلی حاصل بر رشد جوجه غازها در سنین  تأثیرست آمده، ده درصد حاصل گردید. با توجه به نتایج ب 81/7

 5و  8، 0 هایماهدر  کهدرصورتی. دادبوده و الگوی ژنوتیپی سوم میانگین وزن زنده بیشتری را نشان  دارمعنیماهگی 
ی حاصل نگردید. با توجه به پایین بودن دارمعنیباال بودن وزن زنده در غازهایی با ژنوتیپ سوم، اختالف  رغمیعل

 های پرورشیگلهرود که افزایش فراوانی این ژنوتیپ در در افزایش وزن جوجه غازها، انتظار می مؤثرفراوانی الگوی 
 .گرددوزن زنده جوجه غازها در مدت پرورش یانگین مموجب افزایش 

 .SSCPغاز، هورمون رشد، وزن بدن، ژنوتیپ، ها: کلیدواژه

 

 مقدمه
هفتگی که رشد پرها تقریباً  4از شته و غازها نسبت به سایر طیور در برابر عوامل نامساعد محیطی مقاومت بیشتری دا

 و الرشد هستند. غازها از ماکیان سریعابدییمنسبت به عوامل محیطی نامناسب افزایش  مقاومتشان شودمی لیتكم
نداشته و دستی کامال ی هیتغذو  رهزینهپُهای گاهجایبه های غاز احتیاج زیرا گله ،ردیگیمصورت  آسانیبه هاآنپرورش 

 توانندیمهای غاز گله ،های خوب وجود داردی که مراتع سبز و چراگاهیها. در مكانیابدپرورش  دتوانیم هزینه پایینبا 
 .(Ghelich, 1998) دست آورنده مشكلی ب گونههیچبدون  گاهچرا فصول سرد و زمستان، غذای خود را از محوطه جزبه

های طیور و خاصیت گوشت غاز به دلیل داشتن مقدار کالری باال نسبت به گوشت سایر گونه تیاهمنظر به 
که این پرنده در مقیاس  کندیمایجاب ها و همچنین مقاومت در برابر بسیاری از بیماریی بسیار زیاد آن خوراکخوش

تبدیل علوفه دارای الیاف خام باال به پروتئین  ازنظر. غازها  et al(Sarhangi(2001 ,اقتصادی مورد پرورش قرار گیرد 
با توجه به ضرورت  ،باشند نشخوارکنندگان جایبهی مناسبی گزینه توانندیمی انسان، هیتغذحیوانی قابل مصرف در 

وجود آید تا بسته به هدف پرورش ه های گوشتی، تخمی و حتی دومنظوره بموجود در پرورش صنعتی غاز، باید سویه
وری الزم برای صنعت را ایجاد نماید. لذا با توجه به اهمیت ضرایب اقتصادی های پرورش بوده و بهرهجوابگوی هزینه

های پرورشی در چهار مسیر اصلی افزایش وزن باال، کاهش ضریب معیت و گلهپرورش و انتخاب نسبی محصول باید ج
استفاده از صفت افزایش وزن با  که ،تبدیل غذایی، افزایش تعداد تخم و میزان باالی باروری تخم مورد توجه قرار گیرد



 

 

صورت پذیرد چرا که  یو اصالح نژادمدیریتی  علومظ تولید تخم باید با لحا با صفتتوجه به ضریب همبستگی منفی 
 .شدافزایش در یک صفت موجب کاهش مقادیر صفت دیگر خواهد 

کاهش فاصله نسلی و در اصالح نژاد، انتخاب بر اساس نشانگرهای ژنتیكی است که منجر به  مؤثراز جمله راهكارهای 
امساعد محیطی، اعم از برای غلبه بر شرایط ن زیادیجمعیت تالش  روزافزونبه دلیل رشد  گردد.افزایش تولید می

های زیادی در اخیر پیشرفت هایسالالزم است. در  محصولعوامل زیستی و غیرزیستی و افزایش کمیت و کیفیت 
امروزه  DNAدست آمده از نشانگرهای ه صورت گرفته است، اطالعات ب فناوریزیستمولكولی و  شناسیزیستزمینه 

های در پزشكی، پزشكی قانونی، تشخیص والدین، تشخیص بیماری هاآنترین اند که عمدهای یافتهکاربردهای گسترده
باشد نژاد دام و طیور میبندی موجودات زنده و اصالحگیاهی و جانوری، مطالعات ژنتیک تكاملی و فیلوژنتیک، طبقه

012), 2et al(Elyasi .  نشانگرهای ژنتیكی یا به عبارتی نشانگرهایDNA  در مدت دو دهه تكامل شگرف و
تكنیک و روش تولید،  ازنظرهای زیادی با تفاوت DNAاند که در این میان انواع مختلف نشانگرهای داشته یآوررتیح

تكامل نشانگرهای و  نحوه کاربرد، امتیازدهی، تجزیه، تحلیل و تفسیر نتایج به سرعت ابداع و معرفی شدند. در توسعه
DNAتكثیر قطعه خاصی از  چرا کهبیشترین نقش را داشته است  1مرازای پلی، ابداع و معرفی واکنش زنجیرهDNA 
یک ابزار قدرتمندی در ژنتیک  عنوانبههای مولكولی است که به سرعت تكنیکاصول بسیاری از این واکنش توسط 

 Elyasi) است تكامل و توسعهن روز به روز در حال و کاربردهای آ هکار گرفته شده های آزمایشگاهی بمولكولی و روش

, 2012)et al. 
ند توانمیبنابراین  دهندمیقرار  تأثیرهای ژنی صفات مهم اقتصادی را تحت گاهجای بهنشانگرهای ژنتیكی متصل 

و یک  DNAارتباطی بین چندشكلی  کههنگامی .اصالحی در حیوانات را بهبود ببخشند هایبرنامهسرعت و کارآمدی 
انتخاب به کمک  هایبرنامهعنوان نشانگر ژنتیكی کاندیدا برای ه د بتوانمی DNAچندشكلی  ،گرددمیصفت آشكار 

ها تعیین کننده عموماً توالی آمینواسیدها در پروتئینچرا که   et al(Chang (2012 مورد استفاده قرار گیرد 2نشانگر
توانند این پارامترها میدهند هایی که ساختمان اولیه پروتئین را تغییر میباشد لذا جهشها میبیان، تكرار و عملكرد آن
شدگی، جابجایی و یا وارونگی را در شدگی، اضافهکه ناحیه کد کننده تغییراتی مانند حذف وقتی را تحت تأثیر قرار دهند.

 . et al(Yang (2007 بیند این عمل ممكن است باعث تغییرات عملكردی در بیان ژن گرددخود می
 et al(Kato  گرددهیپوفیز قدامی ترشح می 0های ائوزینوفیلیپپتید ساده است که از گرانولوسیتک پلیهورمون رشد ی

توان به تحریک رشد می که  et al(Ma, (2012 دارای عملكردهای فیزیولوژیكی متعددی در حیوانات است ، و(2002
عضالت، تشكیل استخوان، تنظیم میزان چربی، متابولیسم، تولیدمثل، پیری و ... اشاره نمود که همگی مرتبط با رشد و 

اثرات متقابل است که از  چندعلتی ویژگیرشد در حیوانات یک . بنابراین  et al(Millar(2010 ,تكامل حیوانات هستند 
کند. در کنار میدر این خصوص بازی  دارانمهرهبرخوردار بوده و یک نقش اصلی در  ایپیچیدهمولكولی و ژنتیكی 

و  هاکربوهیدرات، هاچربیفیزیولوژیكی دیگر که متابولیسم  فرایندن در تنظیم رشد موجودات، در چند وظیفه اصلی آ
ثابت شده است که  همچنین .(Moller and Norreland, 2003) کندمیشرکت  دهدمی قرار تأثیررا تحت  هاپروتئین

 با معموالًپی هورمون رشد واین اثرات پلیوتر . et al(Jeay(2002 ,در پایداری سیستم ایمنی نقش مهمی دارد 
به  پاسخدر  هابافتدر کبد و سایر  که ،پذیردمیصورت غیرمستقیم انجام ه ب 18گری عامل رشد شبه انسولین واسطه

 .شودمیتحریک هورمون رشد ساخته 

                                                           
1 (PCR) Polymerase Chain Reaction 

2 Marker-Assisted Selection (MAS) 

3 Eosinophilic Granulocytes 

4 insulin-like growth factor I (IGF-I) 



 

 

 هایفعالیتعنوان روشی برای توضیح نقش ژن در ه ب گستردهصورت ه های اللی ژن هورمون رشد بواریانتمطالعه 
-6در پستانداران ژن هورمون رشد دارای  . et al(Chang(2012 , کار گرفته شده استه پلیوتروپی در حیوانات اهلی ب

جفت باز  433-1233حاصل از آن در حدود  et al(Mao  .cDNA(1995 , اینترون است 8-5اگزون و به تبع آن  5
 اسیدآمینه 146-191و طول پروتئین کامل از  اسیدآمینه 16-27آن متشكل از با ساختمان اولیه بوده و طول پروتئین 

 استاینترون  8و  اگزون 5ژن هورمون رشد در طیور دارای  .(Harvey and Doughaday, 1995) تشكیل شده است
 . ; et al(Chang , 2011)et alQiao ,2120 باشدمیکه دارای چندشكلی باال در طیور 

مختلف گزارش گردیده است و در این میان مطالعه با  هایگونهبسیاری از مطالعات مربوط به ارتباط نشانگر با صفات در 
در غده های بیان شده متفاوت بر روی اردک نشان داد که هورمون رشد یكی از ترانسكریپت cDNAاستفاده از ریزآرایه 

این محققین متوجه شدند که ژن هورمون رشد یک ژن هدف ارزشمند  . et al(Chang(2007 , هیپوفیز اردک است
 برای پیدا کردن جایگاه صفات اقتصادی است.

اگزون  5کیلوباز بوده و دارای  25/5اردک  GH گزارش کردند که ژن  et al(Kansaku(2008 ,و همكاران  کاناساکو
مرغ و پستانداران شباهت  GH هایژنساختمانی به  ازنظراین محققین بیان داشتند که این ژن  .باشدمیاینترون  8و 

جایگاه چندشكل تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن هورمون رشد اردک تعیین گردید ولی ارتباط  5دارد. در این ژن 
 ایهبررسیتا  ندتصمیم گرفت  et al(Chang 2201(دیگری  گروه. ه استنشدارائه این چندشكلی با صفات تولیدی 

 هایچندشكلیتا  گردیدندبنابراین بر روی نواحی اگزون متمرکز  ،دنبیشتری بر روی ژن هورمون رشد اردک انجام ده
  et al(Chang (2012در اردک  تولیدمثلیشد بر روی صفات راثر چندشكلی هورمون . موجود در آن را تعیین نمایند

باروری در ارتباط است  قابلیتبا میزان باروری و حداکثر میزان  C3169Tمشخص گردید که جهش در ناحیه  ومطالعه 
هستند و همچنین در  CTدارای میزان باروری و مدت زمان باروری بیشتری در مقایسه با  CCبا ژنوتیپ  هاییاردککه 

 .باشندمی TTدر مقایسه با  دارای مدت زمان باروری بیشتری CC هاییاردک C3700Tجایگاه 
و  (Zhan and Yang 2005) اطالعات کمی در خصوص ژن هورمون رشد غاز در مقایسه با اردک و مرغ وجود دارد

در ارتباط با چندشكلی ژن هورمون رشد و عملكرد تولیدی غاز وجود  اندکییک بسیار اتکه مطالعات سیستم این ویژهبه
برای ارزیابی سطوح هورمون رشد در پالسمای غازها وجود ندارد، که که هیچ روش ایمونولوژیكی  با توجه به ایندارد. 

ساندویچ  ELISA روش et alln (Che(2022 ,شود. چن و همكاران ریز در این گونه میمانع مطالعه تنظیم غدد درون
هورمون  به طور موثر تفاوت در غلظتتواند کردند که میدر پالسمای غازها ایجاد  هورمون رشد را برای تعیین غلظت

بنابراین، برای مطالعه آینده رشد و  دهدغازها در مراحل مختلف فیزیولوژیكی را تشخیص  های پالسمادر نمونه رشد
 .متابولیسم آنها مفید خواهد بود

 CDSدرصد و برای توالی  04/92و  58/77به ترتیب  هاآنهمولوژی هورمون رشد غاز با مرغ و اردک در کل توالی 
را در ناحیه  SNP. این محققین تعداد  2011a), et al(Zhaoدرصد حاصل گردیده است  9/99و  6/79به ترتیب  هاآن

 نوکلئوتید گزارش نمودند. 1333عدد به ازای هر  2ها نوکلئوتید و در ناحیه اینترون 1333عدد به ازای هر  6کد شونده 
وجود دارد که در هر  SNPمیلیون  4/2دهد که در ژنوم مرغ در حدود این در حالی است که نقشه تنوع ژنتیكی نشان می

 .(Nachman, 2001)جهش پراکنده شده است  5طور متوسط به دینوکلئون 3331
مدارک موجود در چند نژاد غاز سفید پیشنهاد کرده است که اگزون دوم ژن هورمون رشد غاز دارای طول زیادی است 

قرار دارند که این اگزون را  2های کشف شده بر روی اگزون  SNPتمام  و ،باشندمیاگزون دیگر کوتاه  8 کهدرصورتی
 1بعدها چندشكلی ژن هورمون رشد غاز نژاد هایووان که ، et al(Dong(2010 , داندمیبرای مطالعات ژنتیكی منطقی 

                                                           
1 Huoyan 



 

 

ای ژن تواند معیاری برای مطالعه مقایسهکه می . et al(Zhang ,(2014 دست آمده ب SSCP-PCRبا استفاده از 
های کاندید ( یكی از ژنGHکه ژن هورمون رشد )نشانگر  لذا با توجه به این هورمون رشد سایر نژادهای غاز قرار گیرد.

نشده  کار بردهه های اصالح نژادی غاز بباشد ولی تاکنون در برنامهخصوص افزایش وزن میه برای صفات مختلف و ب
ها مشخص گردد. در این فت افزایش وزن جوجهاست. لذا جهت تعیین سهم این ژن در پرورش غاز باید ارتباط آن با ص

های اصالح نژادی های نوین و بویژه زیست فناوری به جهت تسریع در فرایند و کاهش هزینهمیان استفاده از فناوری
 باشد.این تحقیق میکه در واقع هدف طراحی و اجرای شایان توجه است 

 

 هامواد و روش
کشی گردید. های تولیدی گله غاز ایستگاه تحقیقات ملكان جوجهعدد جوجه از تخم 033تعداد غازها برای تهیه جوجه 

در پایان هر ماه  ،بر اساس استاندارد پرورشی نگهداری و تغذیه شدند. پس از نصب شماره پا تفریخ شدهجوجه غازهای 
 روند تغییرات کم درمشاهده ماه و رسیدن غازها به وزن کشتار ) 5. پس از گذشت ندگردید کشیانفرادی وزنصورت ه ب

 .گرفت از انعقاد خون( صورت جلوگیری )جهت EDTAحاوی  خألی تحت هادر لوله هاآناز  خونگیریافزایش وزن(، 
 DNAتا زمان استخراج  گرادیسانت درجه -23و در فریزر  شدهمنتقل آزمایشگاه به خون های، نمونهگیریخوناز  پس

 .گردیدنگهداری
و با  ) et alBailes(2007 ,خون مطابق روش بایلس و همكاران  میكرولیتر 13های خون از از نمونه DNAاستخراج 

استخراج شده از دستگاه اسپكتروفتومتر  DNAجهت تعیین کیفیت  استفاده از آنزیم پروناز به شرح زیر انجام گرفت.
 طولو از نسبت  DNAنانومتر برای تعیین مقدار و غلظت  263 موج طولبرای این منظور از  که ،استفاده گردید

از مورد نظر  تكثیر ناحیه گردید. استفادهاستخراج شده  DNAبرای تعیین میزان خلوص و کیفیت  243/263 هایموج
 GH-G Rو  GH-G F شده یطراح آغازگرهایاز  با استفادهو ترموسایكلر  دستگاه توسطهورمون رشد  ژن 2اگزون 
با توالی زیر جفت باز  162برای تكثیر  XM_005021748.1از ژنوم غاز با شماره دسترسی  7افزار اولیگو نرم توسط

 گرفت.صورت 
GH-G F 5'- GTCGTGGTTTTCTCCTCTC - 3' 

GH-G R 5'- AACTCTTTGTACGTCTCTGC - 3' 

ای واکنش زنجیره مرحله اصلی استفاده شده و سپس 1به منظور تعیین دقیق دمای اتصال آغازگرها از شیب حرارتی
ثانیه  03درجه سانتیگراد به مدت  56، 2ثانیه برای واسرشته کردن 85درجه سانتیگراد به مدت  95چرخه ) 05با  مرازپلی

و در  5در دستگاه ترموسایكلر DNAزنجیره  8ثانیه برای بسط 85درجه سانتیگراد به مدت  72آغازگرها و  0برای اتصال
مخلوط  مولمیكرو 2MgCl ،233مول میلی PCR 1X ،5/1)بافر  مرازپلیای میكرولیتری واکنش زنجیره 25های حجم

dNTPs ،13  ،واحد  1پیكومول از هر آغازگرTaq DNA Polymerase ،75  نانوگرمDNA  استخراج شده( صورت
بروماید استفاده گردید. برای تعیین  آمیزی اتیدیومبا رنگ %2از ژل آگارز  PCRگرفت. جهت تشخیص محصوالت 

 13میكرولیتر از محصوالت تكثیر شده با  5استفاده گردید که  SSCPاز تكنیک ، هورمون رشدهای ژن ژنوتیپ
درجه سانتیگراد قرار داده شده و سپس به سرعت بر روی یخ  95دقیقه در دمای  15 به مدت SSCPمیكرولیتر بافر 

الكتروفورز شده و ولت  75ساعت و با  16به مدت  %13آکریالمید بر روی ژل پلی SSCPمنتقل گردیدند. محصوالت 
 آمیزی شدند.با نیترات نقره رنگ

                                                           
1 Gradient 

2 Denaturation 

3 Annealing 

4 Extension 

5 Thermo cycler 



 

 

و در قالب طرح  20نسخه  SPSS یافزارنرمبسته از  با استفاده وزن جوجه غازبا  هورمون رشد ژن هایژنوتیپ ارتباط
 و تحلیل گردید: تصادفی با مدل آماری زیر تجزیه کامالً

 Yij = μ + GHj + eij 
اثر تصادفی خطای  Eijاثر ثابت ژنوتیپ حاصله و  GHjمیانگین جمعیت،  μعملكرد مورد نظر،  Yijکه در این معادله 

 آزمایشی است.
 

 بحثنتایج و 
استفاده گردید و محصوالت تكثیر  Gradient PCRتعیین بهترین دمای اتصال آغازگرها به ناحیه هدف از  منظوربه

ساعت الكتروفورز گردید. نتایج حاصل از شیب حرارتی برای تعیین  2ولت به مدت  133با  %2شده بر روی ژل آگارز 
باشد که با داشتن بیشترین گراد میدرجه سانتی 56مناسب اتصال ( نشان داد که دمای 1 دمای اتصال آغازگرها )شكل

 باند ناخواسته در این دما مشاهده نگردید. گونههیچجفت باز،  162میزان تكثیر ناحیه مورد نظر به طول 

 
 جفت بازی از ژن هورمون رشد غاز با استفاده از شیب حرارتی 162تكثیر قطعه  -1شكل 

Figure 1- Amplification of 162 bp fragment of goose growth hormone gene using thermal gradient 

 
اخذ شده  هاینمونه، جهت اطمینان از صحت تكثیر در هنگام کار با آکریالمیدپلیو حساسیت باالی ژل  به دقتبا توجه 

ولت الكتروفورز گردید  75ساعت و  16به مدت  %13 آکریالمیدپلیبر روی ژل شده غاز، تعدادی از محصوالت تكثیر 
 یدرست بهاز ژن هورمون رشد غاز  2گردد تكثیر اگزون که مشاهده می گونههمانباشد می تیرؤقابل  2که در شكل 

رفت و آغازگرهای مورد استفاده در تحقیق انتظار می NCBIاز روی توالی موجود در سایت  چراکهصورت گرفته است 
 جفت بازی تكثیر گردد. 162قطعه 

 



 

 

 
 جفت بازی از ژن هورمون رشد غاز 162محصوالت تكثیر شده قطعه  -2شكل 

Figure 2- Amplified products of 162 bp fragment of goose growth hormone gene 

 
الكتروفورز محصوالت  0انجام گردید. شكل  هاآنبر روی  SSCPمورد آزمایش، روش  هاینمونهپس از تكثیر کلیه 

و با  یبارگذارولت  75ساعت با  16دهد که به مدت نشان می %13 آکریالمیدپلیرا بر روی ژل  SSCPحاصل از 
دست ه بد در این تحقیق سه الگوی باندی متفاوت گردکه مشاهده می گونههمانشده است.  آمیزیرنگنیترات نقره 

در این تحقیق به  0و  2، 1در نظر گرفته شد. فراوانی الگوهای  SSCPحاصل از تكنیک  هایژنوتیپعنوان ه که ب آمد
برای اولین بار ژن   2011b)et al(Zhao ,ژائو و همكاران  درصد حاصل گردید. 81/7و  88/88، 15/84ترتیب 

های موجود در نواحی کد کننده و توالی اینترون آن ل تمام جهشطور کامل کلون کردند که شامهورمون رشد غاز را به
. این نتایج نشان داد که فراوانی جهش در ژن شناسایی گردیدیابی و توالی PCR-SSCPبا روش  SNP 11بود که 

 و های مترادف استوار گردیده استهورمون رشد غاز نسبت به همولوگ آن در مرغ بیشتر بوده و عمدتاً بر پایه جهش
 ، کهگرددلحاظ فیلوژنتیكی محافظت می از ایکارانهمحافظهصورت خیلی ه گیری کردند که ژن هورمون رشد بنتیجه

برای طیور بسیار مهم بوده و  دهد که این ژن، از لحاظ عملكردیاین حالت حفاظت شده ژن هورمون رشد نشان می
  et al(Zhao(2011b ,ائو و همكاران ژ . Wong)et al(2004 , کنددر رشد و تكامل طیور بازی می یک نقش کلیدی

همین ژن  8الگوی ژنوتیپی بودند و برای اگزون  13ژن هورمون رشد غاز گزارش نمودند که دارای  2الل را در اگزون  8
های فعالیت ایستگاه تحقیقات غاز ملكان انتخاب طول سالکه در  با توجه به این ژنوتیپ معرفی نمودند. 8الل با  2

قابل های ژنی و در جایگاهلذا کاهش تنوع ژنتیكی در این گله تحقیقاتی  ،غازها برای صفات مختلف صورت گرفته است
 باشد.و الگوهای ژنوتیپی دور از ذهن نمیها للآتصور بوده و کاهش تعداد 

 



 

 

 
 برای ناحیه مورد نظر از ژن هورمون رشد غاز SSCPالگوهای حاصل از  -3شكل 

Figure 3- Patterns resulting from SSCP for the target region of the goose growth hormone gene 

 
اول و دوم  هایماهژنوتیپ بر وزن زنده در  تأثیردست آمده نشان داد که ه تجزیه واریانس با استفاده از الگوهای باندی ب

کمترین وزن زنده را به خود اختصاص داده است که  1 ژنوتیپی(. در ماه اول پرورش الگوی P<35/3باشد )می دارمعنی
باشد که برای پرورش دارای بیشترین وزن زنده می 0دهد و الگوی باندی ی با دو ژنوتیپ دیگر نشان میدارمعنیتفاوت 

رسد باشد لذا به نظر میمی حداقلفراوانی این ژنوتیپ در جمعیت در  (. با توجه به اینكه1باشد )جدول غاز مناسب می
تواند معیاری برای وزن غازهای پرورش این الگو می یفراوانانتخاب غازهای بر اساس این نشانگر و افزایش میزان 

 83تواند تا زمایش میافزایش فراوانی الگوی سوم در گله مورد آبا توجه به نتایج بدست آمده در ماه اول،  چراکهباشد. 
های موجود در غاز  SNPارتباط   et al(Ao(2006 ,تحقیقات آئو و همكاران  درصد وزن زنده را در گله افزایش دهد.

  et al(Feng (1997فنگ و همكاران  نشان داد. دارمعنیرا با وزن بدن و صفات الشه  2در ناحیه اینترون  Rhineنژاد 
گذاری روزانه گذاری و میزان تخمدر ژن هورمون رشد مرغ با سن در اولین تخم RFLPگزارش کردند که نشانگر 

داری در سطح رشد غازها ارتباط معنی رمونوهبررسی ارتباط بین چندشكلی موجود در ژن  ها در ارتباط است.مرغ
ژنوتیپی دهد که الگوی نتایج ارائه شده برای ماه دوم نشان می . 2011b)et al(Zhao ,ارائه نموده بود  %1احتمال 

تواند در ( و همانند ماه اول پرورش با داشتن کمترین فراوانی میP≤35/3باشد )وزن زنده میمقدار سوم دارای بیشترین 
تفریخ شده در راستای این ژنوتیپ و  هایجوجهجهت اصالح نژاد غاز برای وزن زنده مورد استفاده قرار گیرد لذا انتخاب 

 خواهد بود. یافزایش فراوانی آن در جمعیت موجب افزایش وزن غازهای پرورش
ژن هورمون رشد بر وزن زنده غازهای پرورش  2اگزون  هایژنوتیپ تأثیرگردد مشاهده می 1 که در جدول گونههمان

 0بین الگوهای حاصل، الگوی باندی  دارمعنیوجود اختالف آن،  علیرغمولی  ،است نشده  دارمعنی 5و  8، 0 هایماهدر 
وتیپ دیگر از خود نشان داده است. آنالیز که اختالف وزن قابل قبولی نسبت به دو ژن باشدمیدارای بیشترین وزن زنده 

افزایش وزن هفتگی در نژادهای مختلف نشان داده است که نتایج بر اساس نژاد غازهای  هایدادهواریانس با استفاده از 
. لذا نتایج حاصل از مطالعات مختلف علیرغم داشتن جهت  2011bet al(Zhao ,( مورد بررسی متفاوت بوده است

 داری مطالعه تاثیر داشته باشد.داری و یا غیر معنیتواند اعداد متفاوت داشته و بر سطح معنیهمسو و هماهنگ می
 

 ژن هورمون رشد بر وزن زنده جوجه غاز )گرم( 2اگزون  هایژنوتیپ تأثیر -1جدول 

Table 1- The effect of exon 2 genotypes of the growth hormone gene on live weight of goose chicks (grams) 

 روزگی 153 روزگی 123 روزگی 93 روزگی 63 روزگی 03 تعداد ژنوتیپ
Genotype Number 30 days 60 days 90 days 120 days 150 days 

 54.95b 1624.73±299.61b 2477.97±288.96 3246.13±378.54 3321.17±398.89±745.09 117 1الگوی 



 

 

Pattern 1 

 2الگوی 

Pattern 1 
108 996.28±150.80a 1688.94±206.26b 2488.80±275.10 3260.32±360.38 3328.73±400.39 

 0الگوی 

Pattern 1 
18 1036.33±321.82a 1810.78±265.37a 2561.24±279.17 3355.23±365.72 3424.10±186.89 

 جمع کل

Total 
248 996.96±245.65 1742.75±249.55 2488.95±279.45 3360.52±366.09 3327.71±385.56 

 Pارزش 

P Value 
0.031 0.050 0.795 0.798 0.820 

 می باشد 3035میانگین هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنی دار در سطح 
The average of each column with different letters has a significant difference at the 0.05 level 

 
با برخی صفات تولیدی گزارش  هورمون رشدارتباط چندشكلی   et al(Zhang(2014 ,انگ و همكاران در مطالعه ژ

ژنوتیپ برای اگزون دوم ژن هورمون رشد حاصل شده که  13غالب بود( با  Dلل آ)لل آدر این مطالعه چهار  .گردید
 09بوده که در جایگاه  T جایبه Cجایگزینی  هاآنبوده که هر دوی  78و  09نتیجه دو تغییر در موقعیت بازهای 

 25 اسیدآمینهوقعیت جایگزینی آالنین با والین در م 78بوده و در جایگاه  اسیدآمینهدر تغییر  تأثیرجهش خاموش بدون 
ارتباط معنی  C158Tو  C123Tهمچنین در مطالعه اخیر دو تغییر در ژن هورمون رشد غاز در جایگاه های  بیان گردید.

 154برای جایگاه  TTو ژنوتیپ  120برای جایگاه  CTکه ژنوتیپ های  داری با صفات وزن بدن در غاز نشان دادند
با توجه به تاثیر چندشكلی حاصل بر .  et al(Abdel Moniem(2021 , اشندبرای صفات وزن بدن غاز مناسب می ب

رود که این چندشكلی بتواند بر توالی پروتئین هورمون رشد تاثیر ار میظروی میزان رشد غازها در مطالعه حاضر انت
فعالیت بیولوژیكی موجودات تاثیر چندانی داشته باشند. توانند بر معنی نمیهای خاموش و بیداشته باشد چرا که جهش

عنوان نشانگر ه تواند باین ژن می 2نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ژن هورمون رشد و بخصوص اگزون 
سنجش های دیگری نیز مانند روشبا این وجود مورد توجه قرار گیرد. ژنتیكی در انتخاب غازها برای صفت افزایش وزن 

های تواند از طریق اندازه قسمتکار گرفته شده است که میه های تولیدمثلی با صفات وزن بدن بغلظت هورمونتباط ار
 et (Liuنماید انتخاب را  1پر تولید والنقدور گردن، طول گردن، فاصله شرمگاهی و دور شكم( غازهای مختلف بدن )

, 2022)al. 
با توجه به آمار  هاكمیل پرسشنامه از نواحی و بخشاز طریق ت 1043تا  1075های یافته در سالانجامهای طی بررسی

منتشره، پرورش غاز و استفاده از محصوالت متنوع آن، پس از طیور و بوقلمون در جایگاه سوم ماکیان قرار داشته و 
وص روستاهای کشور باز کند. با توجه به تقاضای توانسته است پای خود را به سبد غذایی مردم در نواحی خاص و بخص

های اخیر و از طرفی دیگر، اصرار شدید برای مصرف روزافزون برای گوشت سفید غیر از گوشت مرغ در سال
انتظار  ،هاستکیوتیبیآنتها و بقایای های سالم غذایی و حتی محصوالت ارگانیک که عاری از سموم، هورمونفراورده

بیوتیک به دلیل مقاومت باالی های آتی مصرف گوشت غاز با توجه به عدم نیاز این صنعت به آنتیسالرود که در می
های پرورشی باالی غاز نسبت به سایر ماکیان ایجاب غاز به بیماری روند افزایشی طی نماید. لذا استفاده از پتانسیل

های گیرد و برای حصول این امر استفاده از فناوریصورت صنعتی مورد توجه قرار ه کند که در آینده پرورش غاز بمی
 ای را جهت هموار نمودن مسیر و کاهش زمان رسیدن به هدف ضروری استنوین زیستی و اصالح نژادی جایگاه ویژه

2012) et al(Chang . 
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