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چكيده
این تحقیق به منیور مکانیابی QTLهای صفات وزن بدن با استفاده از نران رهای ریزماهواره کروموزوم دو بز مرخز انجام شد.
برای این منیور  ۸خانواده ناتنی پدری بز مرخز که در مجموع  ۲۵۵هرزند اشامل  ۱۲۹هرزنمد نمر و  ۱۲6هرزنمد ممادهو بمرای 6
نران ر ریزماهواره روی کروموزوم دو تعیین ژنوتیپ شد .صفات کمی مورد نیر شامل وزن بدن در زمان تولد چهار ،شمش ،نمه
و  ۱۲ماه ی بود .معنی دار بودن اثر  QTLبا استفاده از نرم اهزار  GridQTLانسخه 3.3.0و و به روش مکانیابی هاصملهای آزممون
شد .در تحقیق حاضر ،اثر یم

 QTLدر موقعیمت  ۱۵3سمانتی مورگمان روی کرومموزوم دو بمر وزن شمیرگیری معنمیدار شمد

ا۰۱کP<۰و .اثر جای زینی آن ۹۹ک ۴در واحد انحراف اسمتاندارد هنموتی،ی بمرآورد گردیمد .مکمان ایمن  QTLدر بمین نرمان رهای
 IDVGA64و  OarFCB011و در هاصممله  ۱۰سممانتی مورگممان از نرممان ر  IDVGA64تعیممین گردیممد .در پ م وهش حاضممر ،اثممر
پلیوتروپی بین  QTLمکان یابی شده با دی ر صفات مورد بررسی شناسایی نرمد .انتیمار ممیرود کمه اسمکن ژنمومی گسمترده بما
استفاده از تعداد هرزندان بیرتر در درون هر خانواده امکان شناسا یی اثرات پلیموتروپی و QTLهمای بیرمتری در ارتبماط بما ایمن
صفات هراه نماید و نران رهای مفیدی برای انتخا

به کم

نران ر برای این صفات تأمین نماید .باتوجه به هاصمله اطمینمان

زیاد ا CI = 25 cMو پیرنهاد ژن کاندیدا برای  QTLتعیین شده چندان صحیح نمی باشد و توصیه میشود به منیور تعیین دقیقتمر
این  QTLدر تحقیقات آینده از تعداد هرزندان بیرتر در درون خانوادهها استفاده شود.
كلیدواژهها :بز مرخز  ،کروموزوم دو ،مکان ژن های کمی ،نران رهای ریزماهواره ،وزن بدن
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مقدمه

پیشبینی شده است که با منیور نمودن اطالعمات نرمان ر

در دهههای گاشته ارزیابی ژنتیکی حیوانات بما اسمتفاده از

در پیش بینی ارزشهای اصالحی میمزان پیرمرهت ژنتیکمی

مدلهای حیوانی و اطالعات شجرهای و هنوتی،ی انجام شده

 ۸-3۸درصد بیرتر میشود ].[۱۱

است .مکانیابی QTLهای صفات تولید و اسمتفاده از آنهما

بز مرخز یکی از ذخایر ژنتیکی باارزش کرور است که

ممؤثر باشمد ] .[۱۱اگمر

بیرتر برای موهر آن پرورش داده میشود .بز مرخمز دارای

QTLهای مؤثر بر صمفات شناسمایی شموند و نرمان رهای

وی گیهای منحصر بمه همردی نییمر مقاوممت بمه شمرایط

ژنتیکی همبسته با اینQTLها مرخص گردند ،برناممههمای

نامناسب محیطی ،دوقلوزایی زیاد و کیفیمت خمو

الیماف

ارزیابی ژنتیکی برای صفات با وراثتپایری کم آسمانتمر

تولیدی میباشمد .وی گمیهمای ممتماز الیماف مموهر نییمر

و آمیزشهای ناصحیح ،با استفاده از

استحکام ،قابلیت ارتجاع ،کمتر چمروک شمدن ،کم بمودن

نران رها این ارزیابیها آسانتر میشوند ] .[۸در سمالهمای

قابلیت اشتعال ،جا

سریع رطوبمت ،آسمان بمودن زدودن

اخیممر از نرمممان رهای مولکمممولی  DNAابمممهخصمممود

گرد و خاک ،طول مناسب ،جا

نرممان رهای ریزممماهوارهو بممرای بررسممی نحمموه تمموار

کاربردهای وسیعی دارد ] .[۱3حفم ،،شناسمایی و اصمالح

هاپلوتایپهای ژنومی استفاده شده اسمت .بمه دلیمل اینکمه

ن اد بز مرخز میتواند عامل مهمی در هعال کردن دام،روری

ترخیص نران رهای ریزماهواره ارزان بوده و کار کردن بما

و صنایع نساجی محلی ،اشتغالزایی ،جلوگیری از مهاجرت

آنها ساده است و دارای چندین آلل است و احتمال وجمود

روستاییان و رونق اقتصادی منطقمه و کرمور باشمد ] .[3در

تعممداد اهممراد هتروزی مموت در جامعممه زیمماد اسممت ،بممرای

زمانهای گاشته اصالح ن اد بز مرخز بیرتر براساس مقدار

ترخیص مکان QTLهادر ژنوم از آنها به وهور استفاده شده

و کیفیت موهر تولیدی آن انجام گرهته است ،اما باتوجه بمه

است ] .[۹با استفاده از اطالعات حاصل از ایمن نرمان رها

تقاضای بازار در سالهای اخیر ،تولید گوشت آن نیز ممورد

در درون جمعیتهای خاد ،نقره پیوسمت ی نرمان رهای

توجه قرار گرهته است ] .[۱۴رابطه ژنتیکی بین وزن بدن و

 DNAدر سطح ژنوم گونههای مختلف حیوانی ترسی شده

قطر موهر مببت است ،لاا با انتخا

بر اساس قطمر مموهر

و امکان شناسایی QTLها همراه شمده اسمت ] .[۵ممکمن

کمتر وزن بلوغ کاهش مییابد ].[۲۰

میتواند در اهزایش دقمت انتخما

شده و بهجای انتخا

است ی

صمفت

تاکنون تحقیقمات زیمادی در زمینمه شناسمایی ژنهما و

تأثیر داشته باشد .در این حالت ،گفته میشود  QTLموجود

QTLهای مؤثر بر صفات وزن بدن بزها در دنیا انجام شمده

در ایممن ناحیممه از ژنمموم دارای اثممر پلیمموتروپی بممر صممفات

است .بیرتر پ وهشهای مکانیابی  QTLدر بزها در ممورد

موردنیر است .چون همبست ی بمین صمفات وزن بمدن در

صفات مربوط به الیاف تولیدی آنها بوده اسمت ] ۷ ،6 ،۵و

سنهای مختلف زیاد است ] ،[۱۴توصیه میشود که بمرای

 .[۲۰صفات مربوط بمه وزن بمدن جمزء صمفات اقتصمادی

اهزایش دقت و صحت QTLهای معنیدار ،عالوه بر تجزیه

میباشمند ،ولمی تحقیقمات در زمینمه شناسمایی QTLهمای

صفتی از تجزیههای چندصفتی نیز استفاده شمود ].[۱۸

مربوط به این صفات ک است .از این پ وهشها میتوان به

انتیار میرود با شناسایی QTLها و آللهای همبسته با آنها

مکانیابی QTLهای مربموط بمه صمفات وزن بمدن قبمل از

نرمان ر،

شیرگیری با استفاده از نران رهای ریزمماهواره اشماره کمرد

برنامههای اصالح ن اد بما دقمت بیرمتری انجمام شمود ].[۸

] QTL.[۲۱های صفات رشد بز را ینی مورد بررسمی قمرار

ت

ناحیه بهخصود از ژنوم بر بیش از ی

کامل رنگ و ثبات رنگ،

و استفاده از آنها در برنامههای انتخا

بمه کمم
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گرهت و چند  QTLروی کروموزومهای ی  ،دو و پنج بز

ن اد بز مرخز سنندج در سال  ۱3۹۰تعداد هرت مولمد نمر

را ینمممی شناسمممایی شم مد ] .[۱۲در پ وهرم می کمممه روی

و

که تا چند نسل قبل دارای والد مرترک نبودنمد ،انتخما

و پنج بز مرخز انجام گرهتQTL ،های

بهطور تصادهی با بزهای ماده آمیمزش داده شمد و هرزنمدان

مؤثر بر صفت وزن بدن با استفاده از  ۱۱نران ر ریزماهواره

آنها در طی سالهای  ۹۰تا  ۹۲متولد شدند .صمفات ممورد

 QTLروی

اندازهگیری روی هرزندان نر و ماده شمامل وزنهمای تولمد

کروموزوم پنج برای وزن بمدن شناسمایی شمد ] . [۱وجمود

چهممار ،شممش ،نممه و  ۱۲ممماه ی بممود .بمما اسممتفاده از

QTLهای مؤثر بر صفت وزن بدن روی کروموزوم شمماره

ونوجکتهای حاوی مماده ضمدانعقاد خمون ،از سمیاهرگ

دو بز را ینی گزارش شده است ] ،[۱۲همچنین ،وجود ژن-

وداج گردن کلیه اهراد مورد مطالعه خونگیری انجمام شمد.

هایی مانند میوستاتین ،آدنیالت کیناز  ،IIآلکمالین هسمفاتاز،

پمما از اسممتخراج  DNAبممه روش نمکممی ،غلیممت DNA

اینهیبممین و  ...روی کروممموزوم شممماره دو گوسممفند و بممز

اسممتخراج شممده بمما اسممتفاده از دسممت اه اسمم،کتروهتومتری

نقرهیابی شده است ] .[۲باتوجه به زیاد بمودن هم،وشمانی

اپندورف ساخت کرور آلمان تعیین شمد و سم،ا غلیمت

کروموزومهای ی

روی کروموزومهای ی

و پنج بررسمی و یم

آنها با استفاده از آ

نقره ژنتیکی گوسفند و بمز ] ،[۹همدف از انجمام پم وهش

مقطمر بمه  ۵۰نمانوگرم بمر میکرولیتمر

رسانده شمد .ابتمدا بمه کمم

حاضر ،تأیید QTLهای شناسمایی شمده در تحقیقمات قبمل

واکمنش زنجیمرهای پلیممراز

اPCRو ژنوتیپ کلیه پدران بمرای نرمان رهای ریزمماهواره

روی کروموزوم دو ،شناسایی QTLهای جدید و همچنمین

مممورد اسممتفاده در ایممن پمم وهش بمما اسممتفاده از دسممت اه

بررسی اثر پلیوتروپی این QTLها بر وزنهای تولد چهمار،

ترموسایکلر بیومترا ساخت کرور آلمان تعیین شد .سم،ا،

شش ،نه و ۱۲ماه ی بز مرخمز بما اسمتفاده از نرمان رهای

ژنوتیپ هرزندان پدران هتروزوی وت برای ایمن نرمان رها

ریزماهوارهای میباشد.

نیز تعیین شد .نران رهای ریزماهواره باتوجه به تحقیقمات
قبل ] [۱۹و همچنین براسماس نقرمه ژنتیکمی نرمان رهای

مواد و روشها

ریزماهوارهای بز به نرانی ] [۸انتخا

باتوجه به اطالعات شجرهای موجمود در ایسمت اه اصمالح

شدند اجدول ۲و.

جدول  . 1تعداد فرزندان ،میانگین صفات و انحراف معیار آنها در هشت خانواده ناتنی بز مرخز
خانواده پدری

تعداد هرزندان

وزن تولد

وزن چهار ماه ی

وزن شش ماه ی

وزن نه ماه ی

وزن  ۱۲ماه ی

۱

۴۰

۵ک۵ ± ۰ک۲

۵ک۵ ± ۲ک۱3

۲ک۰ ± 3ک۱۷

۵ک۹ ± 3ک۱۹

۹ک۵ ± 3ک۲۲

۲

۲3

۴ک۵ ± ۰ک۲

۴ک۹ ± ۲ک۱۲

۰۱ک۹ ± 3ک۱۵

۰ک۹ ± 3ک۱۸

۷ک6 ± ۲ک۲۱

3

3۷

3ک۹ ± ۰ک۱

۱ک۸ ± 3ک۱۲

۴ک۴ ± 3ک۱6

۴ک6 ± 3ک۱۹

۷ک۵ ± 3ک۲۴

۴

۲۵

۴ک۲ ± ۰ک۲

۱ک3 ± 3ک۱۲

۷ک۸ ± 3ک۱۵

۸ک۴ ± 3ک۲۰

۵ک۵ ± 3ک۲۸

۵

3۵

۵ک3 ± ۰ک۲

۷ک۲ ± 3ک۱۲

۴ک۲ ± 3ک۱۵

۵ک6 ± 3ک۱۷

۷ک6 ± ۴ک۲۰

6

36

3ک6 ± ۰ک۲

۰ک۹ ± 3ک۱۱

۴ک۰ ± 3ک۱۵

۰ک۱ ± ۴ک۱۸

۵ک۱ ± ۴ک۲۱

۷

۲۹

۵ک۴ ± ۰ک۲

۸ک۵ ± ۲ک۱۲

۷ک3 ± 3ک۱۵

۰ک۱ ± ۴ک۱۸

3ک۰ ± ۴ک۲۱

۸

3۰

۴ک۲۰ ± ۰ک۲

3ک۴ ± 3ک۱۲

6ک۰۸ ± 3ک۱۵

۷ک3 ± 3ک۱۸

۹ک۵ ± 3ک۲۱

میان ین

6ک۹ ± 6ک3۱

۵ک3 ± ۰ک۲

۱ک۴ ± 3ک۱۲

۴ک۸ ± 3ک۱۵

۴ک۸ ± 3ک۱۸

۴ک۵ ± ۴ک۲۱
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جدول  .2نام نشانگرها ،مکان نشانگر روی كروموزوم دو (سانتی مورگان) ،دمای اتصال (سانتیگراد) ،دامنه اندازه آللها ،تنوع ژنی
( )Neو توالی آغازگرهای مورد استفاده
نام نران ر

مکان

دمای

نران ر

اتصال

دامنه آللی

تنوع

توالی آغازگرها

ژنی

INRA040

صفر

۲ک۵۴

۹۰-۱۴۰

۰۲ک۰

ILSTS030

3۲

۱ک۵۲

۱3۰-۱۹۰

۷۵ک۰

ILSTS082

6۴

۵ک۵۱

۲۰۰-3۰۰

6۴ک۰

LSCV37

۱۱۰

6ک۵3

۱3۰-۱۸۰

6۰ک۰

IDVGA64

۱۴3

۲ک۵3

۹۰-۱۴۷

۵۴ک۰

OarFCB011

۱6۷

۱ک6۱

۱۵۰-۲۱۰

63ک۰

5-TCAGTCTGGAGGAGAGAAAAC-3
5-CTCTGCCCTGGGGATGATTG-3
5-CTGCAGTTCTGCATATGTGG-3
5-CTTAGACAACAGGGGTTTGG-3
5-TTCGTTCCTCATAGTGCTGG-3
5-AGAGGATTACACCAATCACC-3
5-GACAACCAACAAGGACAACAAG-3
5-CAGGTGTATAGCCAAGTGATTC-3
5-GCAGAGGAGGTTTTCAGATTC-3
5-CGGAGATCAGAGCACTTGTC-3
5-GCAAGCAGGTTCTTTACACTAGCACC-3
5-GGCCTGAACTCACAAGTTGATATATCTATCAC-3

ترکیب و غلیت واکنش  PCRشامل ،PCR buffer 1X

گرهت .قطعات  DNAتکبیر شده روی ژل پلی اکریل آمیمد

dNTPs 0.2mM ،Each primers 0.2µM ،MgCl2 2.5mM

 ۸درصد ا ۱۹قسمت اکریل آمید ،ی

قسمت بمیا اکریمل

و  polymerase 0.7u Taq DNAدر حجمم کلمممی ۱۰

آمیدو با ولتاژ ثابت  ۲۵۰ولت ،دمای  ۵۰درجه سانتیگراد و

میکرولیتر بود .برناممه حرارتمی واکمنش  PCRبمه صمورت

مدت زمان حدود  ۲ساعت تفکی

و بما اسمتفاده از روش

تجربی بهینه شد و شامل واسرشتهسازی اولیه در دممای ۹۵

رنگآمیزی سریع نیترات نقره رنگآمیزی شمد ] .[۴پما از

درجممه بممه مممدت پممنج دقیقممه و  3۰چرخممه تکممرار شممامل

شناسایی آللهای مربوط به هر بز ،هایمل دادههمای ژنمومی

واسرشتهسازی در دمای  ۹۴درجه به مدت  3۰ثانیه ،اتصال

بممرای حیوانممات مممورد بررسممی ترممکیل شممد .در شممکل ۱

آغازگر در دمای بهینه اتصال همر آغمازگر و بمه ممدت ۴۰

آللهای نران ر  ILSTS030روی ژل پلمی اکریمل آمیمد ۸

ثانیه ،بسط آغازگر در دمای  ۷۲درجه به ممدت  ۵۰ثانیمه و

درصد نران داده شده است.

بسط نهایی در دمای  ۷۲درجمه بمه ممدت  ۵دقیقمه انجمام

شکل  . 1تعیین ژنوتیپ نشانگر  ،ILSTS030شماره  149پدر ،شمارههای  150تا  168فرزندان و نوار سمت راست نشانگر
اندازه( PUC Mix Marker 8كه اندازههای  34تا  118جفت باز را نشان میدهد) میباشد.
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آنالیز مکانیمابی  QTLبما اسمتفاده از روش رگرسمیون

تکرار محاسبه شد .همچنین به منیور بررسی اثر پلیموترپی

چندگانه ،براساس مکانیابی هاصلهای نران رهای مجاور و

QTLها از نرماهزار ) QTLMap (Vانسخه 0.9.7و اسمتفاده

براساس مدل رگرسیونی انجام گرهت.

شد.
yij = µi + αixij + eij

رابطه ا۱و

نتایج و بحث

در این رابطه yij ،مقادیر صفات وزن بدن هرزنمدان  jاز

دادههای هنوتی،ی مورد استفاده در پم وهش حاضمر مربموط

پدر  iکه با استفاده از نرماهزار  GridQTLبرای اثرات سمال

به سال  ۱3۹۴و شامل صفات وزن تولمد ،وزن چهمار ،وزن

تولد ،جنا و تیپ تولد تصحیح شدند µi .میان ین صمفات

شش ،وزن نه و وزن  ۱۲ماه ی بودند اجدول ۱و .پما از

موردنیر در پدر  αi ،iاثر جای زینی آلملهمای  QTLدرون

تعیین ژنوتیپ تمام اهراد برای این نران رها بیرترین میزان

رسیدن اولمین آلمل هرضمی

هتروزی وسمیتی مربموط بمه نرمان ر  ILSTS030ا = Nei

 QTLبه هرزند بود .تجزیه و تحلیمل دادههما بما اسمتفاده از

0.75و و کمتممرین میممزان هتروزی وسممیتی بممرای نرممان ر

نرماهزار آنالین  GridQTLانسخه 3.3.0و انجام شمد ].[۱6

 INRA040اNei = 0.02و محاسمممبه شمممد .بنمممابراین،

با استفاده از این نرم اهزار احتمال انتقال قطعمات ژنمومی از

نرممان رهای همموق بممه ترتیممب بیرممترین و کمتممرین میممزان

سممانتیمورگممان از

اطالعممات بممرای هممدف ممموردنیر هممراه کممردهانممد.

کروموزوم مورد مطالعه محاسبه گردید .س،ا ،رکوردهمای

هتروزی وسیتی مراهده شده برای نران ر  INRA040برابر

همر قطعمه از

با ۰۲ک ۰برآورد گردیمد .از د)یمل آن ممیتموان بمه ماهیمت

کروموزوم مورد مطالعه برازش شد .چون بعومی از پمدرها

هموزی وت بودن نران ر  INRA040برای بز مرخمز و یما

در هر دو مکان ژنی نرمان ر و مکمان  QTLهتروزی موت

به دلیل کوچ

بودن جامعه آماری مورد بررسی نسبت داد.

هسممتند ،بنممابراین ارتبمماط آلمملهممای  QTLبمما آلمملهممای

دامنه این عدد از صفر تا ی

نران رهای پدران با استفاده از مدل با اثمرات  QTLاممدل

نران میدهد که میان ین هتروزی وسمیتی ایمن نرمان ر در

کاملو و مدل بدون اثرات  QTLامدل کاهش یاهتهو تعریف

جمعیت مورد مطالعه ک بوده و در تحقیقمات آینمده بهتمر

شدند .بما اسمتفاده از رابطمه ا۲و مقمادیر  Fبمرای همر یم

است که از ایمن نرمان ر اسمتفاده نرمده و از نرمان رهای

سانتیمورگمان از کرومموزوم ممورد مطالعمه محاسمبه شمد.

مجاور آن استفاده شود .میمان ین هتروزی وسمیتی مرماهده

 QTLنقطمهای اسمت کمه

شده برای سایر نران رهای مورد اسمتفاده در ایمن تحقیمق

خانواده  iو  Xijاحتمال به ار

پممدر بممه هرزنممدان در هواصممل هممر یم

تصحیح شده وزن بمدن بمر احتممال تموار

بهترین محل بمرای وجمود یم
بیرترین ضریب  Fرا دارد ].[۱۹

میباشمد و مقمدار ایمن عمدد

برابر با 63ک ۰برآورد گردید .نزدی

بودن این عدد بمه یم

نران میدهد که میزان هتروزی وسیتی برآورد شده در ایمن

رابطه ا۲و

) 𝑙𝑙𝑢𝑓𝐸𝐹𝐷(𝑆𝑆𝐸𝑟𝑒𝑑𝑢𝑠𝑐𝑒𝑑 −𝑆𝑆𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙 )/(𝐷𝐹𝐸𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 −
𝑙𝑙𝑢𝑓𝐸𝐹𝐷𝑆𝑆𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙 /

نران رها زیاد بوده و نران رهای خوبی برای بررسی تنموع

=𝐹

در سطح  DNAروی کروموزوم دو هستند اجدول ۲و.
آستانههای معنیدار با استفاده از روش آزمون تبدیل در

در پ وهشهای مکانیابی  QTLنیاز است که پمدران و

سطح کروموزوم و بما  ۵۰۰۰دور تکمرار و دامنمه اطمینمان

هرزندان آن پدر از نیر آن نران ر بهخصود هتروزی وت

بما ۱۰۰۰

باشند .در عمل وقتی پدر هتروزی موت نباشمد ،نممیتموان

موقعیت  QTLبا استفاده از روش بوت اسمترا
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QTLها را ردیابی کرد و لزومی به تعیین ژنوتیپ هرزنمدان

مممؤثر بممر وزن شممیرگیری باشممد .ایممن  QTLدر مجمماورت

آن پدر نمیباشد .هرقدر تعداد پدران هتروزی موت بیرمتر

نران ر  IDVGA64و در هاصمله  ۱۰سمانتیمورگمان از آن

باشد ،تعداد بیرتری هرزند برای تعیین ژنوتیمپ در اختیمار

قرار داشت اشمکلهمای  ۲و 3و .میمان ین اثمر جمای زینی

خواهد بود .همچنین ،اگر آللهمای هرزنمدان هتروزی موت

پدران برای آن ۹۹ک ۴در واحد انحمراف اسمتاندارد هنموتی،ی

رسیده از پدران باشد ،اطالعمات

صفت وزن شیرگیری محاسبه شمد .در سمایر اوزان نیمز در

حاصل برای ردیابی QTLها مفید نیست .بهترین حالت ایمن

بود ،ولی

دقیقا مرابه آللهای به ار

است که در هرزندان پدران هتروزی وت ی

این مکان آماره  Fبه آستانه معنیدار بسیار نزدی

آلل مرابه پمدر

از آنجا که به حداقل آستانه )زم ا۰۵کP<۰و نرسید ،بنابراین

خود و آلل دی ر با آللهای پدر متفاوت باشد .در این حالت،

در بقیه وزنها  QTLگزارش نرد اجمدول 3و .از راههمای

هرچه عدم تعادل ناشی از پیوست ی آللها در نسل بعد بیرتر

شناسایی QTLهای بیرتر روی این کروموزوم میتموان بمه

باشد ،احتمال مکانیابی QTLهای کنترلکننده صمفت بیرمتر

اهزایش تعداد نتماج بمه ازای همر پمدر و اسمتفاده از تعمداد

است .تعداد کل نتاج حاوی اطالعات مفید برای مکمانیمابی

نران رهای بیرمتر اشماره کمرد .جامعمه آمماری بزرگتمر در

QTLهمما  ۲۲۴هممرد ا ۸۸درصممدو بممود .بنممابراین ،نتمماجی کممه

پ وهشهای مکانیابی  QTLموجب برآورد دقیقتمر مکمان

ژنوتیپ آنها تعیین شمده ،اطالعمات خموبی را بمرای مکمان-

 QTLخواهد شد و همچنین امکان تعیین QTLهای بما اثمر

یابیQTLها تأمین کردهاند ].[۱۸

کمتر نیز وجود دارد .لاا ،پیرنهاد ممیشمود کمه بمه منیمور

در پ وهش حاضمر ،در موقعیمت  ۱۵3سمانتیمورگمان

تعیممین دقیمقتممر ایممن ناحیممه ژنممومی در تحقیقممات آتممی از

روی کروممموزوم دو QTL ،م مؤثر بممر وزن بممدن در چهممار

نرممان رهای بیرممتر و تعممداد هرزنممدان بیرممتر در درون

ماه ی اوزن شیرگیریو در خانوادههای ی

خانوادهها استفاده شود.

و سه معنیدار

شد ا۰۱کP<۰و .لاا به نیر میرسد این مکان حاوی ژنهای
جدول  .3میانگین حداقل مربعات جایگاههای معنیدار و غیرمعنیدار ،اثر  QTLو انحراف معیار اثر
صفت

خانواده تفرق

موقعیت

F

QTL

MS

MS

F

Full

Reduced

statistic

۰۷ک۷

۵۹nsک3

۵۸ک۴

*۲۴ک۵

۰۵ک۴

ا۵۴ک3و۹۹ک۴

۵۲ک6

ا۹۵ک۲و۵۴ک۷

۵6ک۲

ا۱3ک3و3۰ک۵

6۹ک۱

ا3۵ک۲و۵3ک6

۷۸ک۲

threshold

یاهته

QTL

وزن تولد

۴و۵

۱۵۴

۲3ک6

وزن چهارماه ی

۱و3

۱۵3

۴۷ک۴

3۷ک۵

وزن ششماه ی

۵

۱66

3۹ک6

۵۲ک۸

۴۴nsک۵

وزن نهماه ی

۷

۱۵۷

۵۴ک6

۸۸ک6

۷۹nsک۱

۵۹ک۵

وزن ۱۲ماه ی

6

۱۵۵

۸۰ک۷

۰3ک۹

۴6nsک۴

۷6ک۴
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شکل  . 2نمایش شماتیک ترتیب و موقعیت نشانگرهای ریزماهواره ،فاصله اطمینان و محل تقریبی  QTLمؤثر بر وزن شیرگیری
روی كروموزوم دو .نشانگرهای داخل كادر نشانگرهای مورد استفاده در این پژوهش هستند ].[15

شکل  . 3منحنی آماره  Fدر نقاط مختلف كروموزوم دو برای وزن شیرگیری بز مرخز .در این شکل ،خط نقطه چین آستانه معنیدار
بودن  QTLدر سطح احتمال  )F0.05 = 4.05( %5و خط پیوسته آستانه معنیدار بودن  QTLدر سطح احتمال  )F0.01 = 4.99( %1میباشد.
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هاصله اطمینمان بمرآورد موقعیمت  QTLبما اسمتفاده از

دادهها با استفاده از نرماهمزار QTLMapانسمخه 0.9.7و اثمر

با  ۱۰۰۰تکمرار در دامنمه  ۱۴۲تما ۱6۷

پلیوتروپی برای صفات موردنیر شناسایی نرد .چمون همر

سانتیمورگان برآورد شد .بمه دلیمل اینکمه هاصمله اطمینمان

اندازه تعداد هرزنمدان در درون همر خمانواده بیرمتر باشمد،

موقعیت  QTLنسبتا زیاد اسمت ا ۲۵سمانتیمورگمانو ،لماا

قدرت طرح مورد نیر برای مکانیابی  QTLبیرتر اسمت و

پیرممنهاد ژن کاندیممدا بممرای ایممن  QTLچنممدان صممحیح

احتما) یکمی از د)یمل عمدم شناسمایی اثمرات پلیموتروپی

نمیباشد .به هرحال این نکته قابل توجه است که ژنهمای

مربوط به کوچ

بمودن انمدازه جمعیمت باشمد .بنمابراین،

زیادی همچون آدنیالت کیناز  ،IIآلکالین هسفاتاز ،اینهیبین،

پیرنهاد میشود در پم وهشهمای آتمی از تعمداد هرزنمدان

سممکرتوگرانین  IIو ترانزیرممن پممروتئین  Iدر ایممن ناحیممه

بیرتری در درون هر خانواده استفاده شود.

روش بوت استرا

مطالعات مولکولی اخیمر روی بزهما بیرمتر مربموط بمه

مکمممانیمممابی شمممدهانمممد اhttp://dga.jouy.inra.fr/cgi-

bin/lgbc/gene.operl?BASE=goatو .بنمممابراین ،احتمممما)

ژنتی

عامل اثرات مراهده شده بر وزن شیرگیری در این ناحیه از

خاد با ی

کروموزوم دو باشند و میتموان پیرمنهاد داد کمه بلموکی از

کروموزومی مرتبط با صفات رشمد بمز کمه یکمی از صمفات

ژنهای مؤثر بمر صمفت وزن شمیرگیری در ایمن ناحیمه از

اقتصادی بزها میباشد ،اطالعات بسیار محدودی منترر شده

کروموزوم دو وجود داشته باشمد .تماکنون ژنهمای زیمادی

است .در ی

تحقیق ،چنمدین  QTLمعنمیدار در ارتبماط بما

شناسایی شده کمه اثمر عممدهای بمر صمفات اقتصمادی بمز

صممفات وزن تولممد و وزن شممیرگیری در بزهممای آنقمموره

داشتهاند .عملکرد این ژنها مرابه نبموده و برخمی از آنهما

شناسایی شد ] .[۲۱همچنین برای صمفات وزن تولمد و وزن

اثرات ه اهزایی و برخمی از آنهما اثمرات مخمالف در بیمان

شیرگیری بز را ینی چند  QTLشناسمایی شمد] ،[۱۲ولمی در

هنوتیپ صفات دارند .پیش از کاربرد اطالعمات ایمن ژنهما

ی

تحقیق دی ر  QTLمعنیداری در ارتباط با صفات رشمد

در برنامههای اصالح ن اد )زم است که اطالعمات کماهی از

بزهای آنقوره شناسایی نرد ] .[۱۰در ی

اثرات آنها بر صفات همبسته کسب نمود ].[۲

مکانیابی QTLهای مؤثر بر صفات وزن بدن بز مرخز هقمط

وجود همبست ی ژنتیکی زیماد بمین صمفات وزن بمدن
میتواند به دلیل اثمرات پلیوتروپیم

جمعیتها و یا بررسی ارتبماط چندشمکلی یم

ژن

صفت کمی بوده است و در ارتباط با قطعات

کروممموزومهممای یم

پ وهش در زمینمه

و پممنج بررسممی شممد ] .[۱باتوجممه بممه

ژنهما بما QTLهمای

محدودیتهای مالی و زمان موردنیاز آزمایرات تعیین ،QTL

یکسان کنترلکننده آنهما باشمد ] .[۱۴بنمابراین ،بمرای درک

هدف از پ وهش حاضر بررسمی کرومموزوم شمماره دو بمز

بهتر مکانهای ژنی کنترلکننده صفات وزن بدن بهتر اسمت

مرخز برای مکانیابی QTLهای مؤثر بر وزن بدن بود.
در پمم وهش حاضممر ،یمم

که از روش مکانیابی چند صفتی استفاده شود .مکمانیمابی

 QTLدر ارتبمماط بمما وزن

چندصفتی همبست ی ژنتیکی و محیطی بمین صمفات را در

شیرگیری روی کروموزوم دو معنیدار شد .در ی

محاسبات منیور کرده و میتواند اثرات پلیموتروپی را هم

چندین  QTLبرای صفات وزن بدن روی کرومموزومهمای

محاسبه نمایمد .طبمق نتمایج دی مر تحقیقمات ،مکمانیمابی

شممماره چهممار ،هرممت ۱۹ ،۱۷ ،۱6 ،و  ۲۷بزهممای آنقمموره

چندصفتی ،نه تنها QTLهای اضاهی را شناسمایی ممیکنمد،

شناسایی شد ] .[۲۱در ایران در روی کروموزوم شمماره دو

بلکه روابط ژنتیکی بین صفات با همبست ی زیاد را نیمز در

برای صفت وزن شمیرگیری بمز را ینمی در ناحیمه  ۴۱و ۵۱

سطح مولکولی نران میدهد .در پ وهش حاضر ،در آنمالیز

سانتیمورگان QTL ،گزارش شده است ] .[۱۲همچنمین دو
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تحقیمق

بررسی QTLهای وزن بدن و اثرات پلیوتروپی آنها روی كروموزوم شماره دو بز مرخز

 QTLمممرتبط بمما وزن شممیرگیری و وزن شممش ممماه ی در

ازای هر خانواده و تعمداد نرمان رها محمدود باشمد ،تموان

ناحیه دو و هرت سانتیمورگان از ابتدای کرومموزوم پمنج

آزمون نسبت به زمانی که تعداد نتاج و نران ر بیرتر است،

بز مرخز مکانیابی شده است ] .[۱معمو) ارتبماط بیرمتری

کمتر خواهد بود .بنابراین ،در تحقیقات آتی بهتمر اسمت از

بین ژنوتیپ و هنوتیپ برای صفات با وراثمتپمایری زیماد

خانوادههایی با نتاج بیرمتر و تعمداد کماهی از نرمان رهای

نسبت به صفات با وراثت پایری ک وجمود دارد ،بنمابراین

هتروزی وت استفاده شود تا سایر QTLها بما اثمرات کمتمر

شناسایی ارتباط بین چند شمکلی نرمان رهای مولکمولی و

ه ردیابی شوند.

ژنهای کنترلکننده صفات با وراثت پایری کم مرمکلتمر
منابع

بمموده و نیمماز بممه اطالعممات بسممیار بیرممتری اسممت ].[۱۷

.۱

وراثتپایری صفات وزن تولد و وزن شمیرگیری بمه دلیمل

بممادبرین ن ،میرحسممینی س ض ،ربیعممی

و قمموی

حسین زاده ن ا۱3۹3و بررسی کروموزوم¬های شماره

اثرات مادری ،نسبت به صمفات وزن بمدن در سمایر سمنین

و پنج بز مرخز برای مکان¬یابی QTLهای ممؤثر

بیرتر است ،بنابراین انتیار میرود QTLهای بیرتری بمرای

ی

این صفات نسبت به صفات دی ر وزن بدن تعیین شود.

بر وزن بدن .بیوتکنولوژی کراورزی۷ .ا۲و.۱-۱۰ :

در حال حاضر جبه کوچ  ،بزغالههای ضعیف و بازده

.۲

تولیدمبل ک از مرکالت اصلی بخش پرورش بز مرخز در
ایران میباشد .معمو) پاسخ انتخا
ک نسبت به برنامههمای انتخما
روشهای انتخا

به کمم

خلقی م ا۱3۹۲و نقش ژن¬های عمده بر صفات مه

صفات با وراثتپایری

تولیدی و اقتصمادی در بمز .ژنتیم

کم اسمت و اسمتفاده از

در همزاره سموم.

۱۱ا۲و.3۱36-3۱۵۵ :

نرمان ر ممیتوانمد منجمر بمه

.3

پیررهت ژنتیکی سریعتر شود .پا از تأیید و اعتبارسمنجی

زندی باغچمه ممری م ،ممرادی شمهرباب

م ،میرایمی

آشتیانی س ر ،رشیدی ا و کاووسی م ا۱3۸۸و مقایسه

 QTLشناسممایی شممده در ایممن پ م وهش مممیتمموان از ایممن
اطالعات برای انتخا

جلیل سرقلعه ع ،ممرادی شمهرباب

ح ،امینمی ح ر و

بهره¬وری کل عوامل تولید گله-همای بمز مرخمز در

صحیحتر بزهای با رهیت ژنتیکمی

استان کردستان .پ وهش و سازندگی.۷۴-۸۱ :۸3 .

زیاد اقدام نمود .بدینمنیور ،در ابتدا )زم اسمت تحقیقمات
بیرتری به منیور کاهش هاصله اطمینان صمورت گیمرد تما
باتوجه بمه نتمایج تحقیمق حاضمر بمه دلیمل کم بمودن
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