
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

 بوقلمون در كرچي ترانسکريپتومي هاي نشانه شناسايي عنوان پروژه: -

  98036-029-13-13-24 :پروژه شماره مصوب -

 وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:ها خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 بنابازي محمدحسين خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 لندي وينچنزو - ليو هي خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سيدعبداله ،بارفروشيجواهري هدي ،خانياناسماعيل سعيد ،زادهبانکي خانوادگي همکاران: فاطمهنام و نام -

 صفري رضا و گالبچيان ريحانه ،قبائي الياسي زرين قربان ،حسيني

 محل اجرا :  -

 01/06/1398تاريخ شروع : -

 01/06/1400مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60363با شماره         19/7/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کيده : چ

 يانتقال ازمرحله تخمگذار .كندمادري و غريزه طبيعي در پرندگان است كه توليد تخم را مهار ميرفتار  يک يكرچ

اعصاب و  يترشح يدر الگوها ريي، تغيپسرفت غدد جنس به منجر تيكه در نها ،است دهيچيپ نديفرآ کي يبه كرچ

بوقلمون يکي از پرندگاني است كه بروز كرچي ممکن است بخش عمده اي از . شوديم يتخمک گذار انيپا و غدد

سودآوري اقتصادي صنعت پرورش آن را به ميزان قابل توجهي تاثير قرار طول عمر اقتصادي آن را شامل شده و و 

زمينه ژنتيکي و عوامل محيطي و مديريتي موثر بر بروزكرچي در طيور بخوبي شناسايي و به طور گسترده مورد . دهد

 نسل يابياليتو تکنولوژي اخيرا اند. اما سازوكار تنظيم مولکولي آن بطور كامل مشخص نيست.مطالعه قرار گرفته

هاي مختلف و تعيين مشخصات تفاوت ترانسکريپتوم بافت بررسي براي ابزار قدرتمند يک بعنوان (RNA-Seqجديد )

شود. در مطالعه حاضر ترانسکريپتوم هيپوفيز بوقلمون ي تخمگذاري و كرچي بکار برده ميهاي مربوط به دورهبيان ژن

ژن با بيان متفاوت بين دو  334تعداد  .كرچي مورد بررسي قرار گرفتمادر گوشتي تجاري طي مراحل تخمگذاري و 

ژن داراي بيان كم در گروه تخمگذار در مقايسه با گروه  105ژن داراي بيان زياد و  229گروه تشخيص داده شد كه 

در شبکه هاي مسير پردازش پروتئين ژن كه نشان داد KEGGو  هستي شناسي ليو تحل هيتجز جينتاكرچ مشاهده شد. 

ها آندوپالسمي، كمپلکس اسپاليسوزوم و اسکلت سلولي اكتين نقش موثري در كنترل كرچي و تخمگذاري بوقلمون

هاي مسير پردازش پروتئين در شبکه آندوپالسمي نقش موثري در تنظيم سيکل هورموني و ژن (.P <0.05داشتند )

هاي مسير انتقال يون كلسيم مانند ژن ها و پيرايش ژنکولاتوفاژي داشتند. شبکه اسپاليسوزوم در فرآيند تکامل فولي

آلفا نقش داشت. همچنين مسير تنظيم ترشحات نوروترانسميتري و مسير تنظيم  2كلسيم كالمادولين پروتئين كيناز 
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