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  چکیده

  

سنجی در گوسفند نژاد مغانی به با صفات زیستو ارتباط آن  IGF-Iژن اگزون یک تحقیق حاضر با هدف مطالعه چندشکلی

گوسفند نژاد مغانی مرکز اصالح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان واقع در استان   رأس100 از ،در این تحقیق.  انجام شدPCR-SSCPروش 

از خون با روش استخراج بهینه نمکی  DNAاستخراج . گیري شد از سیاهرگ وداجی خونEDTAهاي حاوي اردبیل، با ونوجکت

روش تفاوت فرم . انجام گرفت IGF-I ژن  جفت بازي ناحیه اگزون یک279مراز جهت تکثیر قطعه اي پلیانجام و واکنش زنجیره

اي شدن قطعات بر رشته پس از تکPCRالکتروفورز محصوالت . ها استفاده شدهاي منفرد براي تعیین ژنوتیپ نمونهفضایی رشته

 BB و BC ،BDدرمجموع در گوسفندان مورد مطالعه سه ژنوتیپ  .آمید انجام شد که بیانگر چندشکلی این جایگاه بودروي ژل آکریل

- هاي ژنوتیپی در جایگاه مورد مطالعه انحراف از تعادل هارديفراوانی.دست آمدنده درصد بنه و 26، 65هاي با فراوانیبه ترتیب 

داري صفت دور ران رابطه معنیبا BBژنوتیپ  . انجام گرفتSASافزار نرماستفاده از هاي صفات با  آنالیز داده.واینبرگ را نشان دادند

پی مشاهده یهاي ژنوتبا الگوارتفاع جدوگاه، ارتفاع از پشت، طول بدن، دور سینه ،سنجیزیست، اما بین سایر صفات )P>05/0(شت دا

.داري دیده نشدشده رابطه معنی
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  مقدمه                                   

گوسفندان مغانی بیشتر در دشت مغان و نواحی ییالقی 

 خالص بوده و عمده د و از لحاظ نژادي نسبتاًنشودیده می

 و عضالنی و داراي رشد مشخصات فنوتیپی آن گردن متوسط

شانه متوسط، عضالت پشت مستقیم و مسطح و  متناسب،

عریض، ران عضالنی، جثه گرد و حجیم و اعضایی که نسبت 

 مقاومت قابل توجهی ازآیند و به جثه کوچک به نظر می

 گوسفند در ایران تولید هدف اصلی پرورش. )2( برخوردارند

 صفات مهم اقتصادي و میزان رشد نیز یکی از باشدمیگوشت 

شود براي گوسفندان گوشتی است زیرا رشد سریع سبب می

که گوسفندان در سن کمتر به وزن مناسب براي کشتار رسیده 

. )1(  باشدنیاز آنهاو مدت زمان کمتري براي پرواربندي 

هدف اصلی عشایر از پرورش گوسفند مغانی تولید بره و 

  هاينژادهمترینمازیکیمغانیگوسفند. )2( گوشت است

 هايبرهتولیدبرايخوبیقابلیتواستکشوروشتیگ

. )11( داردسنگین

 سودکنندهتعیین عواملمهمترینازیکیگوشتتولید

براي لذا،باشدمی ایراندرگوسفندپرورشاقتصادي در

 به اغلبرشدصفات گوشت،تولیدراندمانبیشینهبهدستیابی

 راندمانبهبودجهت انتخاببرايبمناسیک معیارعنوان

وزن . )11( دنباشمی پژوهشگرانمورد توجهگوشتتولید

بدن یک صفت اقتصادي مهم در انتخاب حیوانات است و 

 تالش براي بهبود ،هدف اصلی از اصالح نژاد حیوانات

  .)15( صفاتی است که داراي ارزش اقتصادي هستند

 تخمین وزن بدن منظوربه هاي بدنی در حیوانات گیريندازها

   کهیخصوص در جوامعه ب،گیردقرار می استفاده مورد

، 21( انجام نیست به سهولت قابل  صفات وزنیگیرياندازه

 هبود صفاتبگوسفند به منظور نژاد اصالح.)24 و 23

 هاينژاددروبودهبرخوردارخاصیاهمیتازسنجیزیست

 درمهمهايیارمععنوانبدن بهتیپ ورشدسرعت گوشتی

 گیرياندازه .)4( شوندمیگرفتهدرنظرانتخاب هايبرنامه

روش بهنسبتوزن،گیرياندازهکنار در سنجیزیستصفات 

 یک فرد یایکخصوصیاتشناسایی درکشیوزن معمول

   و صفاتاستبرخورداربیشتري ییآکار ازجامعه

  اهلیها در حیواناتتفاوت نژاد براي توصیف سنجیزیست

مختلف و همچنین توصیف حالتی از ترکیب بدنی استفاده 

 .)11( شوندمی

IGF-Iژن 
1

 رشد شبه انسولین یک، نقش کلیدي عامل یا 

. )20( هاي فیزیولوژیکی و متابولیکی دارددر بسیاري از فرآیند

گر بسیاري از اثرات بیولوژیکی همچنین این ژن واسطه

 را تقسیم سلولی و هضم گلوکز را افزایش IGF-I.است

   است و درمرگ سلولیکننده مهار. کندتحریک می

کند و سنتز ها شرکت میهایی از سیکل سلولی ژنفعالیت

هاي گرانوالر را ها و تولید پروستاگالندین از سلوللیپید

 و تکثیر RNA، پروتئین، DNAدهد و در سنتز افزایش می

اي بیولوژیکی این هخاطر عملکرده ب. )6( ها نقش داردسلول

بینی  بیشتر به عنوان یک ژن کاندیدا براي پیشIGF-Iژن، 

هاي بهبود ژنتیکی رشد و صفات کیفی گوشت در برنامه

 IGF-2و  IGF-1هاي هورمون.)14( باشدحیوانات مطرح می

  هايگونهدرراسلولیهايردهمتابولیسموتمایزوتکثیر

 در دوران جنینی IGF-I نقصان.)7( کنندمیتحریکختلفم

.)26( شودهاي شدید رشد و نمو میسبب ناهنجاري

SSCPاستفاده از تکنیک محققان با اولین بار 
2

 یک 

هاي  را در گاوIGF-Iنوکلئوتیدي در ژن موتاسیون تک

در  IGF-I ژن مطالعه چندشکلی. )8( آنگوس گزارش نمودند

تفاده از تکنیک  با اسا رینوتیپالگوي ژ سه ، زلان نژادگوسفند

PCR-SSCP طی مطالعه بر پژوهشگران .)10( آشکار ساخت 

 و بز کشمیر Bogeda ، بز کشمیرXinjiangهاي روي بز

Nanjiange  ژنوتیپیالگوي چهار AA ،AB،BBو AC را 

در بز کشمیر . )19( ها گزارش کردندبراي این نژاد

Nanjiange ژنوتیپ ، کشمیريموي ، نرمی و لطافتAA 

وزن بدن .  داشتABداري نسبت به ژنوتیپ اط معنیبارت

دار باالتري را نسبت به  ارتباط معنیACافرادي با ژنوتیپ 

با روش  IGF-I ژن یکمطالعه اگزون  . داشتBBژنوتیپ 

PBR
3

 را در این BB و AA ،AB ژنوتیپ سه در گاو نجدي، 

  .)3( نشان دادجمعیت 

                                                            

1 - Insulin like Growth Factor-1

2 - Single-strand conformation polymorphism

3 - PCR Based RFLP
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شکلی  شناسایی چند،رانجام پژوهش حاضهدف از  

 در گوسفندان نژاد مغانی با IGF-Iناحیه اگزون یک ژن 

هاي منفرد مبتنی بر استفاده از روش چندشکلی فضایی رشته

 و همچنین تعیین )PCR-SSCP( مرازاي پلیواکنش زنجیره

  هاي آللی و ژنوتیپی و ارتباط آن با صفاتفراوانی

   .بود سنجیزیست

  هامواد و روش

رأس گوسفند  100از   تصادفیطوره  بتحقیق حاضر،در 

مرکز پرورش و  ) رأس قوچ50 رأس میش و 50( مغانینژاد 

گیري با  خون.نمونه خون تهیه شد مغان اصالح نژاد جعفرآباد

حاوي ماده ضدانعقادونوجکت هاي ستفاده از لولها
1

و  

 به روش بهینه یافته و میکرولیتر خون 200 از DNAاستخراج 

 از DNAبراي تعیین غلظت کیفی . )13( نمکی انجام شد

الکتروفورز ژل آگارز یک درصد و همچنین دستگاه 

 279 (تکثیر قطعات موردنظر. اسپکتروفتومتر استفاده شد

   توسطIGF-I در جایگاه اگزون یک ژن )جفت بازي

  اي اختصاصی و با استفاده از واکنش زنجیرههايآغازگر

مرازپلی
2

 براساس هاآغازگرطراحی ). 1جدول (  انجام گرفت

 افزارود در بانک ژن با استفاده از نرموجمIGF-Iهاي ژنتوالی

آمپلفیکس
3

 شوند   طراحی دو آغازگر باید طوري     . انجام گرفت

  ،صورت  در غیر این، باشند یکسانذوبدماي داراي  که

  ممکن است براي پرایمر ، پرایمر  یک  براي  مناسب حرارت

 را   چسبیدن ها دماي از آزمایشگاه بسیاري. اشد ب دیگر نامناسب

. گیرند  ذوب درنظر می گراد زیر دماي سانتی  درجه3-5از 

محاسبه  C˚8/54در تحقیق حاضر ها پرایمردماي ذوب 

  .گردید

هاي  و نیز دما و زمان PCRغلظت مواد مورد استفاده در

ا در ه حرارتی براي هر یک از جایگاهچرخهمورد استفاده در 

  . ارائه شده است)3( و )2( هايجدول

 و با ولتاژ  درصد5/1 روي ژل آگارز PCRمحصوالت 

آمیزي ژل رنگ.  ساعت الکتروفورز شدنددو ولت به مدت 80

                                                            

1 - Ethylenediaminetetraacetic acid

2 - Polymerase chain reaction

3 - Amplifx

براي آنالیز  .انجام گرفت) mg/ml 10( با اتیدیوم بروماید

از ژل آکریل سرد SSCP توسط روش PCRمحصوالت 

 دو میکرولیتر از ،راي این منظورب.  درصد استفاده شدهشت

SSCPگذاري میکرولیتر بافر بارهشت با PCRمحصول 

 میکرولیتر 2 +  درصد10 میکرولیتر بروموفنل 10شامل (

EDTA 5/0 800 +  میکرولیتر گلیسرول190 + موالر 

دقیقه در پنج مخلوط گردید و به مدت ) آمیدمیکرولیتر فرم

سپس .  قرار داده شدر در دستگاه ترموسایکلC˚95دماي 

ها به سرعت داخل یخ قرار داده شدند تا از اتصال مجدد نمونه

 .)17( هاي مکمل به یکدیگر ممانعت به عمل آیدرشته

 و مدت 320 درصد با ولتاژ هشتها در ژل آکریل سرد نمونه

نوکلئوتیدي هاي تک مشاهده تفاوتبراي دقیقه 150زمان 

زي ژل با استفاده از روش آمیرنگ. الکتروفورز گردیدند

  .)5( نیترات نقره صورت گرفت

  تجزیه و تحلیل آماري

تی مشاهده سیژنوتیپی، هتروزیگو فراوانی فراوانی آللی،

 Pop gene 32 افزارنرمبا استفاده از شده و مورد انتظار 

 رأس گوسفند 100اطالعات مربوط به  .)25 (محاسبه گردید

ن، دور سینه، دور ران، مغانی مورد آزمایش شامل طول بد

  ارتفاع کمر، ارتفاع جدوگاه، جنس گوسفندان، سن

براي بررسی . آوري گردیدگیري و تاریخ تولد جمعرکورد

هاي مورد مطالعه پس از ها و صفتارتباط هر یک از الگو

 که از ي صفت دور سینهها داده،هاآزمون نرمال بودن داده

 استفاده ازبا  و Boxcoxتوزیع نرمال برخوردار نبود با روش 

  یک مقدار به نام المبداTransreg و رویه SAS 9.12افزار نرم

(λ) ها نرمال  سپس با کمک فرمول زیر داده.دست آورده شدهب

 داده غیرنرمال X داده نرمال شده و X(n) گردید که در آن

   :باشدمی

X(n) = (xλ -1) /λ

1(  

 هاداده تحلیل مورد استفاده براي تجزیه ومدل آماري 

  :به شرح زیر بود) مشاهدات(

Yijklmn =   + LSi + YBj + Gk + Sexl + Agem + eijklm

2(  

میانگین  µ،  مقدار صفت براي هر دامYijklmدر این رابطه، 

 YBj ،)تیپ تولد ( امین چگونگی تولدi اثر ثابت LSi ،جامعه
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،  امین ژنوتیپ kثر تصادفی اGk،  امین سال تولدj اثر ثابت

Sexl  اثر ثابتlامین جنس  ،Agem اثر m امین سن 

 اثرات eijklm و به عنوان متغیر همراه) روز( رکوردگیري

  .باشد می)خطاي آزمایش( باقیمانده

  و جنس دام در تمامی صفاتعوامل تیپ تولد، سال تولد 

   فصل،داري نشان دادند و اثر سن مادرمورد بررسی اثر معنی

 ندداري نداشتنیعکدام از صفات اثر متولد و ماه تولد در هیچ

GLMآنالیز واریانس با رویه . اندو در مدل وارد نشده
 

و 

 مورد بررسی قرار توکیها با آزمون بین میانگینمقایسه 

   .گرفت
  

   توالی آغازگرهاي مورد استفاده- 1 دولج

  

  نام جایگاه′5-- - ------- ------ ----- ----- ----- --3 ′

R:5′-CTGAGGGGAGCCAATTACAAAG-3′

F:5′-ACACATCTGCTAATACACCTTACC-3′

  IGF-I اگزون یک

  

  PCR غلظت مواد مورد استفاده در واکنش - 2جدول 

  غلظت  اجزاي واکنش

dNTP2/0موالر میلی  

MgCl2  5/1موالر میلی  

   میکروموالر10  غازگر رفتآ

   میکروموالر10  شتغازگر برگآ

   میکرولیترPCR (10X)5/2بافر 

   واحد1  مرازآنزیم تک پلی

DNA نانوگرم100   ژنومی   

   میکرولیتر25  حجم نهایی

  

  مطالعهکاندید تحت  براي ژن PCRهاي مورد استفاده در واکنش  دما و زمان- 3جدول 

  زمان

  دما

  )گرادسانتی(

  تعداد چرخه  مراحل

   1  سازي اولیهشتهواسر  95   دقیقه5

    سازيواسرشته  94   ثانیه45

   35  اتصال آغازگرها  57   ثانیه45

    تکثیر  72   ثانیه30

   1  تکثیر نهایی  72   دقیقه5
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   و بحثنتایج                             

 از ژل ، استخراج شدهDNAدر مرحله بررسی کیفیت 

داراي باند هایی که آگارز یک درصد استفاده شد و نمونه

 مورد قبول قرار گرفتند و براي ادامه ،روشن و واضح بودند

 جفت بازي از اگزون یک ژن 279 قطعه .کار استفاده شدند

IGF-I تأیید صحت قطعه تکثیر شده از براي تکثیر و 

 استفاده )ایران - سیناژن( جفت بازي 100نشانگر مولکولی 

 χ2مقدار  .شد
ت در حال محاسبه شده نشان داد که جمعی

عدم تعادل مشاهده شده  .باشدنمی  واینبرگ– تعادل هاردي

تواند درنتیجه استفاده از تعداد محدودي قوچ در این گله می

 ه کوچک بودن نمون،هاتصادفی بودن آمیزشغیر ،در گله

 زنندهبرهمعواملرخیبحضور ،جمعیتگرفته شده از 

ه اصالحی در به دلیل اجراي برنام انتخاب جمله ازتعادل،

 هایینرمورد درخصوصاًمهاجرتجمعیت مورد بررسی و

  ایجادوشوندمیگلهوارداصالح نژاد بیرون مرکزازکه

  . باشدژنیجریان یک

اي رشتهپس از الکتروفورز عمودي، محصوالت تک

PCRآکریالمید باتوجه به فرم فضایی خاص  بر روي ژل پلی

خاصی که داشتند، در نقاط خود و در پی آن وزن مولکولی 

 و BB ،BCنوع ژنوتیپ سه مختلف ژل قرار گرفتند و نهایتاً 

BDدرصد در جمعیت مورد مطالعه، مشاهده شدند . 

 و 3250/0، 5450/0ترتیب  بهDو B ،Cهاي آلل فراوانی

   . برآورد شدند13/0

  

سفندان نژاد مغانی در گوIGF-I ژناگزون یک براي  ایجاد شده نواريي ها الگو- 1 شکل

  

  

  گوسفند مغانی IGF-Iهاي مختلف شناسایی شده اگزون یک ژن هاي ژنوتیپی الگو فراوانی- 2شکل 
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مطالعه تنوع ژنتیکی درون جمعیت در تحقیق حاضر از 

هایی مانند هتروزیگوسیتی مشاهده گیري معیارطریق اندازه

 گوسیتی نئیشده، هتروزیگوسیتی مورد انتظار و هتروزی

  نتایجباتوجه به . )16(  انجام شد)متوسط هتروزیگوسیتی(

 38/2ثر آللی عدد مؤکه اندازه گردد  مشاهده میدست آمدهبه

دست آمده در این هبواقعی  است و تعداد آلل برآورد شده

نزدیکی . )4جدول  (باشدمی )B و D ،C (آلل سه  عددتحقیق

عی در این تحقیق ممکن است واقآلل ثر آللی و تعداد مؤاندازه 

مقادیر  .ها در ایجاد چندشکلی باشدبیانگر کارایی خوب آلل

شاخص هتروزیگوسیتی نئی براي   وشاخص شانون

ر براي یدا که این مقبرآورد گردید  نسبتاً باالگوسفندان مغانی

  زیرا بیانگر میزان تنوع نسبتاً باالیی استژنیاین جایگاه 

هاي مهم در تنوع  از شاخصشاخص هتروزیگوسیتی یکی

  .باشددام می گران توجه اصالح مورداغلبژنتیکی است و 

  

  

  مغانی نژاددر گوسفند IGF-Iژن  برآورد شده ژنتیکیهاي  پارامتر- 4جدول 

  

  

  

 الگوي باندي مختلف مشاهده شد سه ،در تحقیق حاضر

بر روي گوسفندان پژوهش این از دست آمده هکه با نتیجه ب

همچنین  در گوسفند بلوچی و نتایج تحقیقاتآمیخته، 

 د بر روي گوسفندان زل مطابقت دارانجام گرفتههاي پژوهش

 همانند مطالعاتی که بر روي گوسفند آمیخته و .)26 و 21، 13(

 BB در تحقیق حاضر نیز ژنوتیپ ،زل گزارش شده است

 در طی پژوهشگران.  را داشت ژنوتیپیکمترین مقدار فراوانی

وي  الگدو ،پاي انجام دادنداي که بر روي گوسفندان پلیمطالعه

دلیل احتمالی  .ژنوتیپی را براي این جایگاه شناسایی کردند

هاي شناسایی شده در این تحقیق با تفاوت در تعداد ژنوتیپ

 ممکن است ،پاي پلیان نژاد در گوسفندهاي قبلییافتهنتایج 

گوسفندان جایگاه ژنی مربوط به نوع نژاد و وجود جهش در 

 نشان داد که اثر تجزیه واریانس نتایج .)26( مذکور باشد

 BBبین ژنوتیپ . دار است دور ران معنیتژنوتیپ روي صف

داري براي صفت دور  اختالف معنیBD و BCهاي با ژنوتیپ

 براي این صفت BD با BCران مشاهده شد و بین ژنوتیپ

 داراي BBهاي با ژنوتیپ  دام.داري مشاهده نشدتفاوت معنی

 دور ران بودند و  براي صفت)76/32( بیشترین میانگین

   براي صفت دور ران مربوط به)3/30( کمترین میانگین

هاي مشاهده همچنین بین الگو.  بودBCهاي با ژنوتیپدام

ارتفاع جدوگاه،  با صفاتIGF-I ژن یکشده براي اگزون 

داري مشاهده معنی ارتفاع از پشت، طول بدن، دور سینه، رابطه

   در کلیه صفاتدهد که نشان مینتایجبررسی . نشد

 IGF-Iهاي مربوط به ژن  گوسفند مغانی ژنوتیپسنجیزیست

گونه اثر غالبیت در این کرده و هیچ بارز عملصورت همه ب

هاي با دامهمچنین تمام . )5جدول  (صفات مشاهده نشد

ارتفاع  داراي میانگین بیشتري براي صفاتBCژنوتیپ 

 رابطه اما بودنده جدوگاه، ارتفاع از پشت، طول بدن، دور سین

.مشاهده نشدهاي ژنوتیپی داري بین این صفات و الگومعنی

 ژن یکاي بر روي جایگاه اگزون مطالعه  طیمحققان

IGF-I،هاي  در گوسفند بلوچی یک اثر ارتباطی بین این الگو

SSCP با وزن تولد، وزن از شیرگیري، میانگین افزایش وزن 

ماهگی و از شششیرگیري تا روزانه از تولد تا شیرگیري، از 

 با میانگین AB مثبت ژنوتیپ اثرسالگی ماهگی تا یکشش

شناسایی و مشخص از شیرگیري را وزن افزایش وزن روزانه و 

 میزان وزن تولد BBژنوتیپ در گوسفند بلوچی . )21( کردند

   به عالوه،ها داشتژنوتیپسایر باالتري را در مقایسه با 

سالگی  وزن زنده در یکبر AAژنوتیپ اثر  در گوسفند بلوچی

جایگاه ژنی

هتروزیگوسیتی 

مشاهده شده

  هتروزیگوسیتی

مورد انتظار

  اندازه مؤثر

آللی

  هتروزیگوسیتی

نئی

هموزیگوسیتی 

مورد انتظار

هموزیگوسیتی 

مشاهده شده

  شاخص

شانون

191/05838/038/25838/04166/009/058/0 اگزون
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  چندشکلی هاپژوهش .)21( ارزیابی شدمطلوب 

آشکار بز   IGF-I ژنمچهاردر اینترون را نوکلئوتیدي تک

راي این بGG وCC، GC ژنوتیپ سه کهطوريهساخت ب

داري یارتباط معن  IGF-Iژنچندشکلی جایگاه مشاهده شد، 

 ماهگی، دور سینه 12ی و ماهگششبا وزن تولد، وزن بدن در 

ماهگی، ارتفاع جدوگاه در ششماهگی، طول بدن در دودر 

  ماهگی داشت12 ماهگی و دور سینه در 12ماهگی و در شش

 این ژن و 5׳ مشخص کردند که در ناحیه برخی محققان. )27(

 یک )ATG(  قبل از اولین کدون اگزون اول باز جفت512

  اتفاق افتاده استC با Tجهش جایگزینی نوکلئوتیدي

اضافه وزن بدن با  در این جایگاه، BBکه ژنوتیپ طوريهب

   روز پس از شیرگیري ارتباط20هاي آنگوس در گاو

چند شکلی تک  یک در گزارشی دیگر،. )9( داشتداري یمعن

 نشانگر به عنوان یک IGF-I/snaBI از )SNP( نوکلئوتیدي

از ارتباط با وزن ر د نقش آن  ویمکزیکشارولهو گاژنتیکی در 

  استثابت شدهگیري افزایش وزن قبل از شیرو گیري شیر

)20(.  

   ژنچندشکلی ژنوتیپی براي بررسی ،در این تحقیق

IGF-I  تکنیکSSCP-PCRکار گرفته شد همناسب ب طوره ب

سایر   نیست و لذا بایدکافیصرفاً استفاده از این روش اما 

در نژاد مغانی در . قرار گیرندمورد استفاده نیز دیگر هاي روش

 تفاوت دور ران در صفت BC و BD با BBهاي ژنوتیپ

 که جاآن  از.)5جدول  ()>05/0P( داري مشاهده شدمعنی

 این احتمال ،هاي مورد آزمایش محدود بودندتعداد نمونه

هاي دیگري از هاي بیشتر ژنوتیپوجود دارد که با تعداد نمونه

  که صفات از آنجا . مشاهده شوداین ژن در نژاد مغانی

   براي تخمین وزن بدنی در گوسفند استفادهسنجیزیست

ت مهم در انتخاب اشود و صفات رشد به عنوان صفمی

 مشخص حاضربا انجام تحقیق  .دنباشحیوانات مطرح می

تواند  در گوسفند مغانی احتماالً میIGF-Iگردید که ژن

 مغانی انشد گوسفند ربراي افزایشينشانگر ژنتیکی مفید

. )27 و 21(  مطابقت داردهاي قبلی یافتهکه با نتایجباشد 

تحقیق حاضر که با استفاده از روش چندشکلی فضایی در 

مراز انجام اي پلیهاي منفرد مبتنی بر واکنش زنجیرهرشته

  گرفت، سه ژنوتیپ مختلف شناسایی و مشاهده گردید و

هاي آوريفنیکی از وان را به عنPCR-SSCPتوان روش می

نوکلئوتیدي در هزینه در شناسایی چندشکلی تکمناسب و کم

 IGF-Iکه ژن ییهمچنین از آنجا. گوسفند مغانی توصیه نمود

 و باتوجه به نقش بسیار مهم باشدمیبه عنوان محرك رشد 

هاي این هورمون بر صفتاثراتی که هورمون رشد و در پی آن 

با درنظر گرفتن شناسایی  ،گذاردمی اقتصادي - مهم تولیدي

 در این جایگاه از ژن هاي متنوعچندشکلی و وجود ژنوتیپ

در نژاد مغانی و همچنین ارتباط  رشد شبه انسولین یک عامل

  ها و برخی از صفات دیده شد،داري که بین این الگومعنی

با انجام تحقیقات بیشتر در مورد این ژن و تصدیق توان می

  این نشانگر مولکولی را در برنامه این پژوهش، هايیافته

 بنابراین. مغانی مورد توجه قرار دادنژاد دان نژادي در گوسفنبه

نشانگر ژنتیکی مناسبی در به عنوان تواند  میIGF-Iژن احتماالً 

مورد توجه قرار زمینه اصالح نژاد گوسفندان مناطق بومی ایران 

ها ژنوتیپبرخی ودن رابطه دار بهمچنین باتوجه به معنی. گیرد

با انجام مطالعات توان  می، در این تحقیقدور رانو صفت 

 به BBاز ژنوتیپ  و تأیید و تکرار نتایج تحقیق حاضر، بیشتر

 استفاده نژاديبههاي  در برنامه رشد باالترعنوان شاخصی براي

هاي مورد ، تعداد نمونهدست آمدههیج باباتوجه به نت. نمود

  بهتر است در، لذارسد در این تحقیق کافی به نظر نمیاستفاده

 آن با  چندشکلیرتباطا و IGF-I مطالعات آینده در مورد ژن

دام و سنجی، صفات رشد و صفات اقتصادي صفات زیست

اطمینان خاطر بیشتر هاي بزرگتري جهت طیور از تعداد نمونه

 . گرددهاي مورد بررسی استفاده به جمعیت آنهاو تعمیم نتایج

توجه به مطالعات انجام گرفته بر روي این ژن در این تحقیق با

توان هاي گوسفند در کشور میو مطالعات قبلی در سایر نژاد

هاي ایرانی نیز این ژن به صورت چنین بیان کرد که در نژاد

کارگیري و تلفیق هتوان با ب میهمچنین. شکلی وجود داردچند

هاي فنوتیپی و ثبت ولی و رکوردنتایج حاصل از مطالعات مولک

هاي انتخاب و شده گوسفندان زمینه هرچه بهتر طراحی برنامه

  .گزینی گوسفندان بومی کشور را فراهم آوردبه

  

  تشکر و قدردانی

 مرکز اصالح نژاد گوسفند مغانی ولینئمسوسیله از بدین

 جهاد کشاورزي اردبیل سازمانهمچنین شهرستان جعفرآباد و 

  .گرددمیقدردانی 
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  مغانی در گوسفند ) انحراف معیار±میانگین ( سنجیزیست براي صفات IGF-Iهاي مختلف ژن میانگین ژنوتیپ  مقایسه- 5جدول 

ژنوتیپ

)مترسانتی (صفت

BBBDBC  

3/49±1/1  طول بدن
  

6/1±7/509/0±6/51

5/92±9/902/1±7/911/1±9/0دور سینه

2/70±8/698/0±8/6811/0 ± 21/0جدوگاهارتفاع از 

2/71±8/701/2±1/7086/0 ± 89/0ارتفاع از پشت

دور ران
a

 9/0 ± 8/32
b

5/0±1/31
b

2/1±3/30

. درصد5دار در سطح احتمال در هر ردیف هر دو میانگین با حروف غیرمشابه، معنی
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Abstract

The current study was designed to estimate the frequency of IGF-I gene 1 polymorphism and 

investigate if their polymorphisms have association with biometric traits in Moghani sheep by PCR-

SSCP method. For this purpose, a number of 100 sheep were randomly chosen from Moghani sheep 

Jafarabad, Moghan breeding station that located in Ardabil state and blood samples were collected 

from the left jugular vein using vacuum tubes. DNA were extracted from blood samples that using 

the salting-out procedure and amplified a fragment of 279 bp in size from IGF-I gene exon 1. The 

Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP) method was used for genotyping. 

Electrophoresis of PCR products were done on acrylamide gel that observed the polymorphic in this 

region. Based on SSCP patterns, three genotypes BC, BD and BB obtained with frequencies of 65, 

26 and nine percent, respectively. The genotypes in this locus deviated from HWE. The traits data 

were analyzed using the SAS program. The BB genotype were associated with Leg girth but no 

association of the other genotypes with the withers height, back height, body length, breast girth

other examined biometric traits were found (P< 0.05).

Keywords: Biometric traits, Genetic marker, Insulin like growth factor 1 gene, Sheep
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