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كمپلكس اصلي سازگاري  BF2*21و  BF2*13شناسايي دو آلل 

 در دو توده نژادي خزك و دشتياري PCRبافتي توسط روش 

 

 چكيذٌ       
در دي   MHCكمپلكط اصلي ظازگار بافتي Iاز كالض  BF2شن  BF2*21 ي BF2*13ايه پصيَػ بٍ مىظًر ؼىاظايي دي آلل 

 تًدٌ وصادي اظتان ظيعتان ي بلًچعتان صًرت گرفت. كمپلكط اصلي ظازگار بافتي مدمًػٍ اي شوي مي باؼذ كٍ وقػ تىظيمي

را در ظيعتم ايمىي ايفا مي كىذ. آزمايؽات بعياري ارتباط ايه مدمًػٍ شوي را با مقايمت ي حعاظيت در مقابل اوًاع بيماري َا ي 

يكي از ايه خايگاٌ َاي مرتبط مي باؼذ. در ايه تحقيق، ومًوٍ َاي خًن  BF2َمچىيه صفات تًليذي وؽان دادٌ اظت. شن 

از ومًوٍ  DNAقطؼٍ مرؽ دؼتياري( گرفتٍ ؼذ. بؼذ از اظتخراج   35قطؼٍ مرؽ خسک ي  37)قطؼٍ مرؽ بًمي  72بطًر تصادفي از 

% تؼييه گرديذ. مرحلٍ بؼذي، طراحي 1تًظط شل آگاريز  DNAَاي خًن با كمک كيت اظتاوذارد، كميت ي كيفيت  

 PCRكثير ؼذٌ ي محصًالت ايه آلل َا ت PCRبًد. با اظتفادٌ از  BF2*21ي  BF2*13پرايمرَاي مىاظب براي آلل َاي 

در دي تًدٌ  BF2*13فراياوي ومًوٍ َاي داراي آلل  خفت باز رييت گرديذ.   197ي  52تًظط الكتريفًرز ريي شل بٍ ترتيب 

در دي تًدٌ  BF2*21% بٍ دظت آمذ. َمچىيه فراياوي ومًوٍ َاي داراي آلل 8/22% ي 6/75وصادي خسک ي دؼتياري بٍ ترتيب 

% مؽاَذٌ ؼذ. از طرف ديگر، در تًدٌ وصادي خسک بٍ رغم باال بًدن فراياوي 2/34ي  9/45اري بٍ ترتيب وصادي خسک ي دؼتي

كٍ رابطٍ معتقيم با مقايمت بٍ بيماري َاي مارک،  BF2*21، فراياوي ومًوٍ َاي داراي آلل BF2*13ومًوٍ َاي داراي آلل 

س در حذ وعبتاً خًبي بًد. بىابرايه اصالحگران مي تًاوىذ ايه آلل آوفًالوساي مرغي، بًرض ػفًوي ي برخي صفات تًليذي دارد وي

 َا را در بروامٍ َاي اصالح وصاد مًرد تًخٍ قرار دَىذ.
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 مقذمٍ      

َر، ثيووبري    ون در فوٌطت ريو َاب  ْه ضو ًَي هوي ثبؽوذ   يكي اس َه . ايوي   ّوبي اوو

پزٍرػ دٌّوذگبى    ثيوبري ّب االٍُ ثز ضزرّبي اقتقبدي كِ ثزاي

هَضَع هْوي ثزاي ثْذاؽت خوطيت ّوبي اًغوبًي    ،ثِ ّوزاُ دارد

  .ؽَدهحغَة هي

اثشارّبي هْن ثزاي هجبرسُ ثب ايوي ثيووبري ّوب، آًتوي ثيَتيوو ّوب ٍ   

اعوتوبدُ اس ايوي دٍ راّكوبر در    ،ثب ايي ٍخوَد ٍاكغي ّب هي ثبؽٌذ. 

بٍم رَل سهبى هوكي اعت ثباث ايدبد عَيِ ّبي ثيووبري ساي ه و   

 تزگزدد كِ ه بثلِ ثب آى ّب ًيبس ثِ ٍاكغي ّبي خذيذ ثب كبرآيي ثبال

Juul-Madsen( 2004 ،ٍ ّوكبراى دارد.) 

تٌَع سيوبدي در حغبعويت صًتيكوي در    ،ثب تَخِ ثِ ايي كِ در ريَر

، لذا ثزرعي صى ّبي هَثز در ٍخَد دارد ه بثل ثيوبري ّبي اوًَي

 ِ اعووتقووزار گزفتوو ه بٍهووت ثووِ ايووي ثيوووبري ّووب هووَرد تَخووِ   

(Bumstead، 1998.)  

در گًَوِ    را ًضادّب ( توبٍ  ّبي ثيي افزاد 1983ٍٍ اعپٌغز ) راگبٍ

ّبي حيَاًب  اّلي اس ًظز ه بٍهت صًتيكي ثوِ ثيووبري ّوب ثزرعوي   

( گوشارػ كزدًوذ كوِ   1993ٍ ّوكوبراى )  كزدًذ. ّوچٌيي راهٌظ

ًووي   تٌَع صًتيكي تٌْب هحذٍد ثِ حغبعويت در ه بثول ثيووبري ّوب   

 ثبؽذ ٍ در هَرد پبعخ ايوٌي در ه بثل ٍاكغي ّوب ًيوش ٍخوَد دارد.   

 ذ.ًثٌبثزايي تطذادي اس صى ّب در ه بٍهت ثِ ثيوبري ّب دخبلت دار

ثبفتي اٍليي صى ّبيي ثَدًذ كِ  يصى ّبي كوپلكظ افلي عبسگبر 

پذيذُ اي پلي  ،در ايي راثطِ ؽٌبختِ ؽذًذ. اهب ه بٍهت ثِ رَر كلي

 (.1993 ،ٍ ّوكبراى Rammensseeصًيو هي ثبؽذ )

MHC)ثوبفتي    يكوپلكظ افلي عوبسگبر  
هدوَاوِ اي اس صى    ،(1

ذ ٍ ٌو هوي كٌ  ايووب  ذ كِ ً ؼ تٌظيوي را در عيغتن ايوٌيٌّب هي ثبؽ

در تووووبم هْوووزُ داراى اس هوووبّي توووب پغوووتبًذاراى ٍخوووَد دارد   

(Dunnington et  1996 ،ٍ ّوكبراى).    

MHC ريَر، اثتوذا ثوِ اٌوَاى خبيگوبّي كوِ    هطبلطب  اٍليِ رٍي

هوَرد تَخوِ قوزار گزفوت.    ،گزٍُ ّبي خوًَي را كٌتوزل هوي كٌوذ   

ثوبفتي هوزد داراي دٌوذيي خقَفويت    يكوپلكظ افلي عبسگبر
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The aim of this research was to study two alleles BF2*13, BF2*21 of BF2 gene in Class I MHC in two 

population at Sistan and Baluchestan Province. MHC is a gene cluster that play regulation role in 

immune system. Many experiments showed association between the gene cluster and resistance and 

sensitiveness against different diseases and, also productivity traits. BF2 gene is among associated loci. 

In the research, blood samples were collected randomly from 72 native chickens (37 Khazak and 35 

Dashtiari chickens). After DNA extraction from blood samples with standard kit, the quantitative and 

quality of DNA were determined by gel agarose 1%. Next stage would be designing appropriate primers 

for BF2*13 and BF2*21 alleles. Using PCR this alleles were amplified and PCR product observed by gel 

electrophoresis which were 52bp and 197 bp, respectively. Frequency of samples contain BF2*13 allele 

in two populations Khazak and Dashtiari observed 75.6 and 22.8%, respectively. Also frequencies of 

samples contain BF2*21 allele in two populations Khazak and Dashtiari were 45.9 and 34.2%, 

respectively. In other hand, in Khazak population that frequency samples contain BF2*13 alleles is high, 

allele frequency samples contain BF2*21 allele that associated with resistance to Marek disease and in 

flu and IBD and some productive traits, is relative property, then animal breeders could be use allele 

frequency of these alleles in breeding programming. 

Key words: Major Histocompatibility Complex, BF2*13, BF2*21, Native chickens. 
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پغوتبًذاراى هتووبيش هوي كٌوذ . صى     MHCٍيضُ اعت كِ آى را اس 

-B  ٍRFPاس دٍ هدوَاِ هغت ل ثِ اعوبهي    هزددر  MHCّبي 

Y    ِتؾكيل ؽوذُ كو   ِ اًوذ   رٍي يوو هيكزٍكزٍهوَسٍم قوزار گزفتو

(Briles 1950 ،ٍ ّوكبراى.)  

ثبفتي ثب فوب  هْن اقتقبدي هثل  يارتجبط كوپلكظ افلي عبسگبر

هيشاى ثبرٍري، هيشاى هزگ ٍ هيز خٌيٌي، هيوشاى هوزگ ٍ هيوز دٍرُ   

ثلَد، ٍسى ثذى، قبثليت ّچ ؽذى ٍ تَليذ تخن هزد ثِ اثجب  رعيذُ 

اعوت كوووِ اّويوووت ايوي هدوَاوووِ صًوووي را ًؾوبى هوووي دّوووذ.  ثزخوووي   

ثوبفتي حيوَاى ٍ    يارتجبط ثيي كوپلكظ افلي عوبسگبر  ،آسهبيؾب 

ثيوبري ّب را ًؾبى دادُ اعت كِ دليلي ديگز ثوز     بٍهت ًغجت ثِ ه 

 ،ٍ ّوكوبراى  ) Dietert اّويوت ايوي هدوَاوِ صًوي هوي ثبؽوذ   

1996Dunnington 1996 ،ٍ ّوكبراى ؛). 

يكوووي اس اَاهووول هحوووذٍد  MHCهحوووذٍديت اتقوووبل آًتوووي صى ثوووِ 

كٌٌذُ در ثزاثوز اوًَوت تل وي هوي ؽوَد، در ًتيدوِ ّوز دوِ تٌوَع          

ثبفتي سيبدتز ثبؽذ، پپتيوذ ّوبيي كوِ هوي    يكوپلكظ افلي عبسگبر

ثيؾوتز ٍ در ًتيدوِ ه بٍهوت در ثزاثوز    ،تَاًٌذ ثِ آى ّب هتقل ؽوًَذ 

 . اهكبى پذيز خَاّذ ثَد ،تطذاد ثيؾتزي اس اَاهل اوًَي

افولي عوبسگبري ثوبفتي هوي تَاًٌوذ ثوِ اٌوَاى        صى ّبي كووپلكظ   

هوَرد     صًتيكي ثزاي ثْجَد ه بٍهت ثِ ثيووبري در هوزد    ًؾبًگزّبي

اعتوبدُ قزار گيزًذ. در ايي راعتب ثِ هٌظوَر ثْجوَد صًتيكوي فووب    

هْن اقتقبدي ٍ ه بٍهت ثِ ثيوبري ّب، افالحگزاى ثبيذ ّبپلَتبيپ 

د ؽٌبعوبيي قوزار   ّبي هَثزكوپلكظ افلي عبسگبري ثبفتي را هوَر 

 (.2001 ،ٍ ّوكبراى Nishiboriدٌّذ )

اس  گووشارػ ؽوووذُ اعووت كووِ آلوول BF2*21 هطبلطوووب  خذيووذدر 

ثوب ثيووبري هوبرك    هوزد  كوپلكظ افولي عوبسگبر ثوبفتي    Iكالط 

ارتجوبط كووپلكظ افولي    االٍُ ثوز ايوي، ثزرعوي   . هزتجط هي ثبؽذ

 دادًُؾوبى   ثب ثيوبري ٍيزٍعي ثَرط اووًَي،    هزد عبسگبري ثبفتي

BF2*21 كوووِ آلووول BF2 اس صى I كووووپلكظ افووولي  كوووالط

راثطوِ ثيؾوتزي ثوب ايوي    ،عبسگبري ثبفتي در ه بيغِ ثب ديگز آلل ّوب 

ٍ  ؛ 2007Dunnington ،ٍ ّوكبراى )Ewal ثيوبري داؽتِ اعت

  (.2005 ،ٍ ّوكبراى ٍ Qian Yan 1996 ،ّوكبراى

كوپلكظ افلي  تبثيز ّبپلَتبيپ ّبي كالط I در هطبلطِ ديگزي، 

عبسگبري ثوبفتي رٍي ثيووبري ٍيزٍعوي آًووَالًشاي هزووي هوَرد   

در ًوًَِ ّوبيي كوِ    ،. ًتبيح ايي تح يق ًؾبى دادگزفتثزرعي قزار 

% ثَد ٍ 100هيشاى سًذُ هبًي  ،ًذُ اّوَسيگَ  ثَد B21ثزاي آلل 

% هزگ ٍ B13 ،100 ّوَسايگَ  ثزاي در ه بثل در صًَتيپ ّبي

  .( 2006 ،ٍ ّوكبراى Boonyanuwatت)ِ اعهيز ٍخَد داؽت

ثغويبر پلوي    BF2( ثيوبى كزدًوذ كوِ صى   2004ليَاًت ٍ ّوكبراى )

ايوي    3ٍ  2در ًبحيِ اگوشٍى    دٌذ ؽكليهَرفيو ثَدُ كِ ثيؾتزيي 

( ٍ 2004در ثزرعوي كوِ تَعوط هيلوزٍ ّوكوبراى )   . صى ٍخَد دارد

 3 ٍ 2( اًدبم ؽذ، ًبحيِ اگوشٍى   2004ٍ ّوكبراى ) ّوچٌيي ليَاًت

آلول هتووبيش در اليوي ّوبي    21تطييي تَالي گزديوذ ٍ    BF2اس صى 

لگَْرى عويذ ٍ گَؽتي تدبري تؾخيـ دادُ ؽذ.  ليَاًت ٍ اٍالذ 

SBT(در تح يق ديگزي كِ ثب رٍػ 2005)
آلل  21اًدبم دادًذ،  2

 .را گشارػ كزدًذ BF2صى 

هزد خشك يكي اس هزد ّبي ثَهي هٌط ِ عيغتبى در ؽووبل اعوتبى   

ٍ ثلَدغتبى هي ثبؽذ ٍ ثيؾتز تيپ هزووبى تخون گوذار هوي    عيغتبى

ثبؽوذ. هوزد دؽوتيبري كوووِ پزاكٌوذگي آى ثيؾوتز در خٌوَة اعوووتبى   

عيغتبى ٍ ثلَدغتبى هوي ثبؽوذ، اس ًظوز ؽوكل یوبّزي ؽوجيِ توَدُ        

ًضادي الري ثَدُ ٍ تيوپ گَؽوتي دارد. ّون اكٌوَى ايوي دٍ توَدُ   

حوت ثزًبهوِ   ًضادي در پضٍّؾكذُ دام ّبي خوبؿ داًؾوگبُ ساثول ت   

 ّبي ًگْذاري ٍ افالح ًضادي قزار دارًذ.

 BF2*13    ثب تَخِ ثوِ ايوي كوِ ارتجوبط دٍ آلول BF2*21 ٍ    ثوب

 ثزخي ثيوبري ّب در ريَر ًؾبى دادُ ؽذُ اعت، ّذف ايي تح يوق، 

ٍ  تَعوط رٍػ   BF2*21 ٍ PCR دٍ آلل BF2*13 ؽٌبعبيي

ُ در تطييي فزاٍاًي ًوًَوِ ّوبي داراي ايوي دٍ آلول    ًوضادي    دٍ توَد

هي ثبؽذ.  خشك ٍ دؽتيبري 
 

 مًاد ي ريغ َا     

تب  35تب خشك ٍ  37قططِ هزد ثَهي ) 72در ايي تح يق، اثتذا تطذاد 

دؽتيبري( اس پضٍّؾكذُ دام ّبي خبؿ داًؾگبُ ساثول ثوِ فوَر    

DNA خًَگيزي اس  تقبدفي اًتخبة ؽذًذ ٍ ثِ هٌظَر اعتخزاج ،

ثوب    عپظ اعتخزاج DNA ًبحيِ هثلثي سيز ثبل هزوبى اًدبم گزفت.

اعتوبدُ اس كيت اعتبًذارد ديبتَم )عيٌبصى، ايزاى(  فَر  گزفت ٍ 

                                          2
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ثوزاي تطيووويي كويوووت ٍ كيويوت آى اس دعوووتگبُ اعوووپكتَفتَهتز ٍ ًيوووش   

 ثزرعي رٍي صل آگبرس يو درفذ اعتوبدُ ؽذ.  

ٍ  ذي هزثوَط ثوِ دٍ آلول   BF2*21درهزحلِ ثطذ، تَالي ًَكلئَتي

BF2*13 BF2 اس صى I كوپلكظ افولي عوبسگبر ثوبفتي    كالط

هوزد كوِ در ثبًوووو صى  گوشارػ ؽوووذُ اعوت، هوووَرد ثزرعوي قوووزار   

گزفت. عپظ تَالي ّبي ًَكلئَتيوذي هٌبعوت ثوزاي آوبسگزّوبي   

در هزحلووِ ثطوووذ ثوووب اعوووتوبدُ اس ًوووزم افووشار هوووَرد ًظوووز اًتخوووبة ؽوووذ. 

Primer Premier (Singhپبراهتزّووبي 1998 ،ٍ ّوكووبراى )

هزتجط ثب آوبسگزّب، هَرد ارسيبثي قزار گزفتٌذ. در سيز، تَالي ّبي 

 ًَكلئَتيذي آوبسگزّبي اًتخبة ؽذُ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

 BF2*21 پزايوز ثزاي آلل

  Forward primer: 

AGACGCAGATCGTACAGGGCAGT 
Reverse primer: 

TATGTCCAGGTTCTCGCGGTTAA 
   

BF2*13پزايوز ثزاي آلل 

Forward primer: 

TGGTTCGTGACTGTGGGGTATGTGG 

Reverse primer: 

TGTAGCGCCGCTGCCGTATGCC
 

ٍ  BF2*13پوووظ اس رزاحوووي آوبسگزّوووبي هٌبعوووت، دٍ آلووول   

BF2*21  ثووب ٍاكووٌؼPCR   تكثيووز ؽووذًذ. ٍاكووٌؼ ،PCR  در

هيلووي هووَالر،    5/1هيكووزٍ ليتووز ؽووبهل كلزيووذ هٌيووشين    25حدوون 

هيلوي هوَالر ًَكلئَتيوذّب، يوو   2/0ٍهَالر اس ّز پزايوز، هيكز2/0

Taq 50، ٍاحذ DNA 5/2،  ًبًَگزم    ( هيلي هوَالر ثوبفزX10 ٍ )

 bp 197 ٍbpثِ تزتيت ثِ روَل    PCRآة ه طز ثَد ٍ هحقَل 

% هؾوبّذُ ؽوذ.    5/1% ٍ 2/1تَعط الكتزٍفَرس ثوب صل آگوبرس    52

وبدُ قوزار   ثِ فَر  سيوز هوَرد اعوت    PCRدزخِ حزارتي ٍاكٌؼ 

اًدبم ؽذ. در اًتْوب دادُ ّوب      PCRدزخِ ّبي  35گزفت ٍ تطذاد 

 .هَرد ثزرعي قزار گزفتٌذ Popgene3.2ثب ًزم افشار 
 

 

 PCRچرخٍ َاي حرارتي ياكىػ  -1خذيل 

 دهب سهبى هزحلِ

 درخِ عبًتي گزاد 94 دقي ِ 5 ٍاعزؽتِ عبسي اٍليِ

 گزاددرخِ عبًتي  94 دقي ِ 1 ٍاعزؽتِ عبسي ثبًَيِ

 درخِ عبًتي گزاد 58 ثبًيِ 30 اتقبل

 درخِ عبًتي گزاد 72 دقي ِ 1 ثغط

 درخِ عبًتي گزاد 72 دقي ِ 10 ثغط ًْبيي
 

 وتايح ي بحث    
ثِ تزتيوت در   BF2*13 ٍBF2*21ثزاي آلل ّبي  PCRهحقَل 

الگَ ثب  DNAًؾبى دادُ ؽذُ اعت. هحقَل تكثيز  2ٍ  1ؽكل ّبي 

ٍ الكتزٍفوَرس، در ّوز دٍ    PCRپزايوز هَرد اعوتوبدُ پوظ اس اًدوبم   

گزٍُ هوَرد آسهوبيؼ ف وط يوو ثبًوذ تَليوذ كوزد كوِ ًؾوبى دٌّوذُ           

اختقبفي اول كزدى پزايوز هي ثبؽذ. ّوبى روَر كوِ در ؽوكل ّوب   

كبهالً ؽوبف ٍ ثذٍى ّيچ آلَدگي  PCRهؾخـ اعت، هحقَال  

ر ثزاثز هحلي اس ًؾبًگز قوزار گزفتوِ   هي ثبؽذ. هحقَال  تَليذ ؽذُ د

خوت ثبس ثوزاي آلول    197اًذ كِ ًؾبى دٌّذُ اًذاسُ قططِ هَرد ًظز )

BF2*13 ٍ52 BF2*21 هوووي ثبؽوووذ. روووَل خووووت ثوووبس ثوووزاي آلووول )

قططب  تكثيز ؽذُ فحت آوبسگز رزاحي ؽذُ ثزاي ايي آلل را تبييذ 

 .كٌذهي 

 

 

 

 

پظ اس الكتزٍفَرس هحقَال   ثبًذ هؾبّذُ ؽذُ ثزاي آلل BF2*13  -1ؽكل 

PCR 
 

 

 

 
پس از الكتروفورز  BF2*21باند مشاهده شده براي آلل   -2شكل 

 PCRمحصوالت 
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ثب قططب  هَرد ًظز، ًؾبى  BF2*13  ٍBF2*21تكثيز  دٍ آلل 

ٍ اهكبى ثزرعي هَرد ًظز ثَدُ دٌّذُ فحت رزاحي آوبسگزّبي 

هيغز هي عبسد.  PCRآلل ّبي ايي صى را ثِ عبدگي تَعط رٍػ 

در حبلي كِ پيؼ اس ايي تٌْب اس رٍػ تَالي يبثي ثزاي تطييي آلل 

 ،ٍ ّوكبراى )Livant ّبي ايي صى اعتوبدُ هي گزديذُ اعت

2004Miller 2004 ،ٍ ّوكبراى ؛ Livant ٍ 2005 ،ٍ ّوكبراى) 

% خوطيت ٍ 6/75دٍ آلل هَرد ثزرعي در تَدُ ًضادي خشك، در

% خوطيت هؾبّذُ گزديذ كِ 2/34در تَدُ ًضادي دؽتيبري در 

ًؾبى هي دّذ فزاٍاًي ًوًَِ ّبي داراي ايي دٍ آلل در تَدُ ًضادي 

خشك ثيؾتز اس دؽتيبري  هي ثبؽذ. درفذ كن ايي دٍ آلل در تَدُ 

عت كِ احتوبالً عبيز آلل ّبي ًضادي دؽتيبري ثيبًگز ايي هطلت ا

در ايي خوطيت ٍخَد دارد. در ًتيدِ هي تَاى گوت كِ  BF2صى 

در ايي تَدُ ًضادي ٍخَد دارد. در  BF2تٌَع ثيؾتزي ثزاي صى 

حبلي كِ در تَدُ ًضادي خشك ايي دٍ آْلل ثب فزاٍاًي ثباليي 

هؾبّذُ گزديذ ثٌبثزايي هي تَاى گوت احتوبل ٍخَد عبيز آلل 

كن ثَدُ ٍ تٌَع صًتيكي ثزاي ايي خبيگبُ در ايي  BF2 ّبي صى

خوطيت، پبييي اعت. ه بيغِ فزاٍاًي ًوًَِ ّبي داراي  آلل 

BF2*13 ًؾبى هي دّذ كِ در تَدُ ًضادي در ايي دٍ خوطيت

دؽتيبري، فزاٍاًي  ًوًَِ ّبي داراي ايي آلل ثغيبر كوتز اس تَدُ 

ثزرعي ثًَيبًٍَا  ٍ  ًضادي خشك هي ثبؽذ. در ًتيدِ ثب تَخِ ثِ

تَدُ ًضادي دؽتيبري ًغجت (، هي تَاى گوت كِ 2006ّوكبراى )

ثِ خشك آعيت پذيزي  ٍ حغبعيت كوتزي در ه بثل ثيوبري 

ٍيزٍعي آًوَالًشاي هزوي اس خَد ًؾبى هي دّذ. ثِ رون ثبال ثَدى 

در تَدُ ًضادي خشك،  BF2*13فزاٍاًي ًوًَِ ّبي داراي آلل

ًيش كِ هطبلطب ، راثطِ  BF2*21داراي آلل فزاٍاًي ًوًَِ ّبي 

هغت ين آى را ثب ه بٍهت ثِ ثيوبري ّبي هبرك، آًوَالًشاي هزوي، 

)  )گبهجَرٍ( ٍ ثزخي فوب  تَليذي ًؾبى دادًذ3ثَرط اوًَي

Dunnington ؛ 1996 ،ٍ ّوكبراىQian Yan ّوكبراى ٍ، 

ٍ  Ewaldٍ  2006 ،ٍ ّوكبراى  Boonyanuwat؛ 2005

در حذ ًغجتبً خَثي اعت.  ثٌبثزايي در تَدُ (، 2007 ،ّوكبراى

ًضادي خشك، هي تَاى ثب ثزًبهِ ّبي افالحي هٌبعت اس فزاٍاًي 

كبعت. ّوچٌيي در تَدُ ًضادي دؽتيبري ثب تَخِ  BF2*13آللي 

                                          
3

Infectiuos bursal diseases 

، ثِ ًظز هي رعذ اًتخبة در BF2*13ثِ پبييي ثَدى فزاٍاًي آلل 

 اّذ ثَد.هَثز خَ BF2*21خْت افشايؼ فزاٍاًي آلل 
 

ي  BF2*13فراياوي ومًوٍ َاي داراي آلل   -2خذيل 

BF2*21در دي تًدٌ وصادي 

 فزاٍاًي ًوًَِ ّبي داراي آلل
BF2*21

 تطذاد ًوًَِ ّبي داراي آلل
BF2*13

ًبم

 تَدُ ًضادي

خشك 6/75% 9/45%

دؽتيبري 8/22% 2/34%
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