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Introduction : Having a fat tail is a characteristic of some Iranian native sheep breeds, whose main role is
usually to store energy for using in limited food conditions. However, the amount of energy required to store fat
in this tissue directly affects the efficiency of meat production and carcass quality. In Iran, the average weight of
each carcass is about 15.3 kg, of which 15% is the fat tail. It requires 1.7 kg more feed per kilogram of fat tail
than meat (protein), and customers pay a lower price per unit of weight for sheep with heavier fat tail. Today,
researchers in the field of animal breeding have a special focus on reducing the weight of the fat tail and
increasing the marketability of sheep carcasses. Bone morphogenetic protein 2 (BMP2) belongs to the βmetamorphic growth factor of the β family and plays an important role in bone and cartilage development and,
therefore, seems to be the best candidate for the fat-tailed phenotype. Comparison of the results of genotype
obtained from Ovine SNP50K Bead Chip in tow fat-tailed breeds with the results obtained in 13 thin tail breeds
showed a missense mutation in BMP2 gene, with the frequency of different alleles in these two different groups.
Materials and Methods: In this study, in order to detect the polymorphism in BMP2 gene exon 1 and
investigation of its relationship with tail fat trait, blood samples from 150 same age ewes of Lori Bakhtiari breed
were randomly taken which are maintained in Gahar Dorud sheep breeding center (Dorud, Lorestan). DNA
extraction was performed using a special DNA extraction kit (Pars Toos, Iran) according to the manufacturer's
instructions. Determination of quality and quantity of extracted DNA was performed using agarose gel
electrophoresis and nanodrop spectrophotometer, respectively. BMP2 gene exon 1 was amplified successfully by
a pair of specific primer. The accuracy of this process was confirmed by 1.5% agarose gel. Then, using PCRSSCP technique, 12% polyacrylamide gel and silver nitrate staining, probable polymorphisms were tracked in
this position and finally calculation of Chi-square test (χ2) for deviation from Hardy-Weinberg equilibrium
(HWE) has been assessed by Popgen (Ver. 1.32) software. The relationship between genotypes and average fat
tail weight (Corrected by body weight (BW)) has been analyzed with the PROC GLM procedures in Statistical
Analysis System (SAS) v. 9.1 version.
Results and Discussion: Based on the results, amplification of BMP2 gene exon 1 was successfully done
and three different patterns of polymorphism have been detected through SSCP analysis. Exon 1 of BMP2 gene
in Lori Bakhtiari ewes containing A and B alleles with distributions of 197 and 103 and frequency of 65.7% and
34.33%, respectively, that have generated AA, AB and BB genotypes with distribution of 75, 47 and 28 and
frequencies of 50%, 31.33% and 18.67%, respectively. Mean comparison of fat tail weight in each genotype
using Duncan procedure showed that the effect of genotype on fat tail weight in Lori Bakhtiari breed was
significant (P <0.05). AA genotype with average fat tail weight of 5.16 showed higher performance than AB
genotype with average fat tail weight of 4.29 and BB genotype with average fat tail weight of 3.76. The results
of statistical analysis also showed that the presence of allele A causes heavier fat tail weight and the presence of
B allele causes lower fat tail weight (P <0.05). Heterozygosity and Homozygosity observed in this study are
0.3154 and 0.6846, respectively. The significance of the calculated chi-square genotypic frequency in each
population at the level of 0.05 in comparison with the chi-square table shows that the studied populations are not
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in Hardy-Weinberg equilibrium. Which can be attributed to the pressure of selecting on reference population for
genetic breeding for fat tail weight at Gahar Dorud sheep breeding center. Today, advances in genomic
technologies have multiplied, and if information on loci associated with meat quality traits can be obtained and
the genes that control these traits are located on chromosomal sites, they can be incorporated into breeding
programs. Breeds should be used with MAS and cause genetic growth and development of these traits.
Conclusion: Using molecular detection methods and identifying sheep carrying B alleles and selecting them
as the parents of the next generation, we can move towards producing herds with lower fat tail weight and more
marketability.
Keyword: BMP2, Fat tail, Lori Bakhtiari sheep, PCR-SSCP, Polymorphism.
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فروهرمهر ،ع .و خالداری ،.م .)1041( .بررسی چند شکلی اگزون یک ژن  BMP2و تأثیرر نن بأر و ن به أر بر گنسأنندان به أربار هأااب لأری
بختراری .پاوهشهای علنم بامی ایران.034-004 ،)3(10 ،

چکیده
و ن به ر ا جملر عنامل تثیررگذار بر کرنرت الشر بر گنسنندان است .امرو ه پاوهشگران بر حن ه اصالح هااب بام تمرکز ویاهای بر کم کربن و ن
به ر و افزایش با ارپسندی الشر گنسنند بارهد .بر این مطالعر ،با هدف بررسی وقنع چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2و ارت اط نن با صنت چربی
به ر ،ابتدا ا  154رأس مرش هااب لری بختراری خننگرری شد و پس اهجام فرایند استخراج  ،DNAاگزون یک ژن  BMP2تنسط یک جنت نغا گر
اختصاصی تکثرر شد .سپس با استنابه ا تکنرک  PCR-SSCPچند شکلی بر این جایگاه ربیابی و بر ههایت ،بابههای بربست نمده تنسط هرمافزارهای
 Popgeneو  SASار یابی شدهد .بر اساس هتایج بربست نمده ،اگزون یک ژن  BMP2حاوی بو نلل  Aو  Bبرترترب با تن یع  141و  143و فراواهی
 45/1برصد و  30/33برصد بنب کر سر ژهنترپ  AB ،AAو  BBبرترترب با تن یع  01 ،15و  82برون جمعرت برترترب فراواهیهای  54برصد31/33 ،
برصد و  12/41برصد را بروجنب نوربهد .مقایسر مراهگرن و ن به ر بر هر یک ا ژهنترپها با استنابه ا رویر باهکن هشان باب کر ایر ژهنترپ بر و ن به ر
بر هااب لری بختراری بر سطح احتمال پنج برصد معنیبار است .ژهنترپ  AAمراهگرن و ن به ر  ،5/14ژهنترپ  ABمراهگرن و ن به ر  0/84و ژهنترپ
 BBمراهگرن و ن به ر  3/14را هشان بابهد .هتایج این پاوهش هشان میبهد کر میتنان با استنابه ا روشهای تشخرص منلکنلی و شناسایی
گنسنندان حامل نللهای  Bو اهتخاب ننها برعننان والدین هسل بعد میتنان گلرهایی با و ن به ر کمتر و با ارپسندی برشتر ایجاب همنب.
واژههای کلیدی :چربی به ر ،چند شکلی ،گنسنند لری بختراری.PCR-SSCP ،BMP2 ،

مقدمه

1

پرورش گلرهایی با مرزان گنشت برشتر و چربی کمتر سنق میبهند
) .)Khaldari and Kalfari, 2014; Wood et al., 2008تاکننن
ن مایشهای مختلنی با هدف کاهش چربی به ر بر گنسنند اهجام
شده است کر ا نن جملر میتنان بر اهناع نمرزشها با هاابهای بمبار
خارجی ،قطع به ر پس ا تنلد بامها ،کاهش طنل بوره پرورش و
استنابه ا نهتیبرنترک اشاره همنب .برنیند تحقرقات مذکنر یابت کربه
است کر بر عمل هرچ یک ا این روشها منرد ه نبهاهد (Khaldari

امرو ه بر مران تنلردات عمدهای کر بر بخش کشاور ی وجنب
بارب ،محصنالت مرت ط با گنسنند اعم ا گنشت ،پشم و شرر اهمرت
برسزایی بارهد .ا طرفی ،بر با ار کشنرهای نسرای مراهر و شرق و
غرب نفریقا تقاضای یابی برای گنسنند هده برعننان گنشت تا ه
وجنب بارب .مصرفکنندگان هرز معمنالً الشر با چربی کمتر را
میپسندهد .بنابراین ،مجمنع این عنامل پرورشبهندگان را برسمت

)et al., 2007

 -1استابیار گروه علنم بامی ،باهشکده کشاور ی ،باهشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
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(* -هنیسنده مسئنل:
DOI: 10.22067/ijasr.2021.72931.1043

بر حال حاضر ،جمعرت گنسنند و بره کشنر حدوب  53مرلرنن
رأس است کر ساالهر حدوب  11مرلرنن رأس نن کشتار میشنب.
مراهگرن و ن الشر هر رأس حدوب  15/3کرلنگرم است کر  15برصد
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این مقدار را به ر تشکرل میبهد ،بر ع ارت بیگر ،ساالهر  85805تن
به ر تنلرد میشنب )  .) Khaldari and Kalfari, 2014به ر ا یک
طرف بر سالمت مصرفکننده ایر بارب کر س ب ایجاب برماریهای
قل ی -عروقی میشنب و ا طرف بیگر ،با منافع ملی و اقتصاب
تنلردکننده بر تضاب است ،یرا هر کرلنگرم به ر هس ت بر گنشت
(پروتئرن) بر  1/1کرلنگرم خنراک بام برشتری هرا بارب و ههایتاً برای
گنسنندان با به ر برشتر قرمت کمتری برا ای هر واحد و ن پرباخت
میشنب .بر حال حاضر ،برشتر تالشها روی راهدمان ت دیل غذایی
برای کاهش چربی متمرکز است کر بر این راستا باید پایرن نوربن
قرمت تمام شده ،باال رفتن راهدمان تنلرد ،بفع ضایعات هرتروژهی کمتر
بر محرط یست و کاهش فشار چرا بر مراتع هرز مدهظر قرار
گررب) (Cockett, et al., 2005با تنجر بر هتایج گزارش شده تنسط
مرابی و همکاران ( )1344بر گنسنندان هااب لری بختراری و ل بر
مجمنع سر منطقر ژهنمی روی کرومن ومهای  5 ،1و  Xمرت ط با
ذخرره چربی شناسایی شده است کر بو منطقر ژهنمی بر کرومن وم-
های  5و  Xبراهگر اهتخاب بر جهت افزایش فراواهی جهشهای مؤیر
بر اهدا ه به ر طی هزاران سال پس ا اهلی شدن این حرناهات است.
ننها بر تحقرق خنب مشخص کربهد ،احتمال اینکر ژنهای مؤیر بر
و ن به ر و چربی بدن بر هاابهای به ربار بر مناطق ذکر شده باشند،
بسرار یاب است(Moradi et al., 2012شناسایی مناطق ژهنمی کر
هدف اهتخاب صنات فننترپی بنبهاهد ،یکی ا چالش براهگرزترین
کاربربهای استنابه ا صنحات حاوی هشاهگر متراکم ماهند chip
 arrayبر ژهترک حرناهی است .بر مطالعر  Moioliو همکاراهش بر
سال  ،8415اسکن ژهنمی گستربهای 1با استنابه ا حدوب 54444
 SNP8برمنظنر شناسایی مناطق ژهنمی مرت ط با رسنب چربی بر
گنسنندان اهجام شد .هتایج ژهنتایپرنگ بربست نمده با Ovine
 SNP50K BeadChipبر بو هااب به ربار با هتایج بربست نمده بر
 13هااب بدون به ر مقایسر شد .تنالییابی مستقرم ژنهای منجنب
 ،BeadChipفراواهی نللی متضابی را بر گنسنندان بدون به ر بر
مقایسر با گنسنند به ربار هشان باب و SNPهای مهم برشتری را ارائر
باب ،برای تثیرد برشتر هتایج اسکن ژهنمی گستربهSNP،های برون
این ژنها بر بو گروه گنسنند ژهنتایپ شدهد و جهش  missenseبر
ژن  ،BMP2با فراواهی نلل متناوت بر بو گروه ،تشخرص بابه شد .بر
ههایت ،هتایج هشان باب کر  BMP2و  VNRTبرعننان محتملترین
ژنهای برگرر بر فننترپ گنسنندان به ربار است (Moioli, et al.,
) 2015هدف ا این مطالعر ،بررسی احتمال وقنع چند شکلی بر
اگزون یک ژن  BMP2بر گنسنندان لری بختراری با استنابه ا
روش  PCR-SSCPو بررسی ایر نن روی و ن به ر این گنسنندان با
1- Genomewide scan
2- Single Nucleotide Polymorphism

استنابه ا نهالرزهای مقایسر مراهگرن است.

مواد و روشها
خونگیری و جمعآوری دادهها

برای اجرای این پاوهش ا  154رأس مرش هم سن ا هااب لری
بختراری واقع بر مرکز اصالح هااب گنسنند و بز گهر بوروب (شهرستان
بوروب ،استان لرستان) استنابه شد .خننگرری برصنرت تصابفی ا
ورید گربهی و بر لنلرهای حاوی  1( EDTAتا  1/5مرلیگرم بر
مرلیلرتر) اهجام شد و سریعاً بر فریزر  -84برای ذخررهسا ی منتقل
شدهد .سپس استخراج  DNAا همنهرهای خنن با استنابه ا کرت
اختصاصی استخراج ( DNAپارس تنس ،ایران) و بر اساس
بستنرالعمل شرکت سا هده صنرت گرفت .همچنرن بررسی کرنرت و
کمرت  DNAاستخراج شده برترترب با استنابه ا روشهای
الکتروفنر روی ژل نگار و طرفسنجی اهجام گرفت .رکنربهای
مربنط بر و ن به ر و و ن بدن گنسنندان همنهربرباری شده هرز ا
مرکز اصالح هااب گنسنند و بز گهر بوروب تهرر شد.
شرایط واکنش زنجیره پلیمراز

بر این مطالعر ،تکثرر اگزون یک ژن  BMP2برطنل  038جنت
با با استنابه ا واکنش هجرره پلیمرا اهجام شد .نغا گرهای استنابه
شده بر این واکنش شامل نغا گر اختصاصی رفت با تنالی5'- ،
ACTAATGTCGGCCCTGTCC

و نغا گر برگشت با تنالی
'-3
' CTTTGCCGTACGACTCCCC -3بنب .طراحی پرایمرها با
استنابه ا هرمافزار  Primer Premier 6.2و تنالی ژن  BMP2با
شماره بسترسی  XM_004014353کر ا پایگاه بابههای NCBI
( )https://www.ncbi.nlm.nih.govاستخراج شده بنب ،صنرت
گرفت .هر واکنش تکثرر بر حجم  85مرکرولرتر شامل  1مرکرولرتر
 144-54( DNAهاهنگرم بر هر مرکرولرتر) 1/5 ،مرکرولرتر ،MgCl2
 4/5مرکرولرتر ا هر یک ا نغا گرها ( 14پرکنمنل) 8 ،مرکرولرتر
 8/5(dNTPsمرلی منالر) 1 ،واحد نهزیم Taq DNA polymerase
و  8/5مرکرولرتر ا بافر  PCRبا غلظت  14 Xاهجام شد .برهامر تکثرر
شامل ،یک چرخر  45برجر ساهتیگراب برمدت پنج بقرقر برای
واسرشتر شدن اولرر بو رشتر  DNAو  35چرخر شامل  40برجر
ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای واسرشتر شدن بو رشتر ،DNA
بمای  51برجر ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای اتصال نغا گرها و
 18برجر ساهتیگراب برمدت  34یاهرر برای تکثرر قطعر منرب هظر بنب.
همچنرن یک چرخر  18برجر ساهتیگراب برمدت پنج بقرقر برای
بسط ههایی بر هظر گرفتر شد .بر ههایت ،صحت تکثرر محصنالت
 PCRتنسط ژل نگار  1/5برصد و با استنابه ا بستگاه مستندسا ی
5'-
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شرایط فرایند چند شکلی ساختار تکرشتهای ()SSCP

برای شناسایی نللهای مختلف بر اگزون یک ژن ( BMP2ا
هظر برو جهش ،حذف یا اضافر شدهد هنکلئنتردی بر ترابف اسردهای
هنکلئرک) ا نهالرز  SSCPاستنابه شد .بر نهالرز  ،SSCPبو مرکرولرتر
ا هر یک ا محصنالت  PCRبربست نمده با هشت مرکرولرتر بافر
بارگذاری ( SSCPفرمامرد  42برصد 14 EDTA ،مرلی منالر،
برومنفننل نبی  /485برصد ،4ایلن-سراهنل  4/485برصد) مخلنط و
بر بمای  45برجر ساهتیگراب برمدت  14بقرقر واسرشت سا ی شدهد
) .) Nazifi et al., 2015سپس همنهرها روی ژل پلی اکریل نمرد 18
برصد بر بمای چهار برجر ساهتیگراب برمدت پنج ساعت ،با ولتاژ
یابت  044ولت و با استنابه ا بافر  TBE 1Xالکتروفنر شدهد.
رؤیتسا ی باهدها با استنابه ا رهگنمرزی هرترات هقره اهجام شد
) .)Steinfeld et al., 2006و بر ابامر ژهنترپ همنهرها با مشاهده
مستقرم تعررن شد.

تن یع نللی و ژهنترپی با شمارش مستقرم نللها و ژهنترپها ا
روی ژل اکریل نمرد و فراواهی نللی و ژهنترپی و مرزان هترو یگنسرتی
و کای بو تنسط هرمافزار  Popgeneمحاس ر شد .بررسی ایر
ژهنترپهای مختلف بر جایگاه ژهی منرب مطالعر بر صنت و ن به ر با
کمک نهالرز مقایسر مراهگرن و رویر ن منن باهکن تنسط هرمافزار
 SASهسخر  4/1اهجام شد.

نتایج و بحث
تکثیر اگزون یک ژن BMP2

اگزون یک ژن  BMP2با منفقرت تنسط واکنش  PCRتکثرر
شد و همانطنر کر بر شکل  1مالحظر میشنب ،هرچگنهر باهد
غرراختصاصی و یا نلنبگی بر طی فرایند تکثرر بیده همیشنب .سپس
همنهرهای تکثرر شده برای بررسی وقنع و یا عدم وقنع چند شکلی بر
طی فرایند  SSCPمنرب ار یابی قرار گرفتند.

شکل  -1محصنالت  PCRبربست نمده ا تکثرر اگزون یک ژن  BMP2کر با استنابه ا ژل نگار  1/5برصد رؤیتسا ی شد
Figure 1- PCR products of BMP2 gene exon 1 visualized on 1.5% agarose gel

بررسی چند شکلی در اگزون یک ژن  BMP2باا اساتداده از
تکنیک SSCP
اگأزون یأک ژن BMP2

چند شکلی محصنالت حاصل ا تکثرر
برکمک تکنرک  SSCPو ژل اکریل نمرأد  18برصأد و رهأگنمرأزی
هرترات هقره منرب ار یابی قرار گرفتند .همانطنر کر بر شکل  8هشأان
بابه شده است ،فرایند  SSCPوقنع پدیده پلأیمنرفرسأم را بر تأنالی
ژن منرب هظر تائرد میکند ،سر هنع ژهنترپ  AB،BBو  AAتائرأد بأر
وجنب چند شکلی بر این هاحرر است.
تعیین وفور آللی و ژنوتیپی اگزون یک ژن  BMP2در ناااد
لری بختیاری

مقایسر وفنر نللی و ژهنترپی اگزون یک ژن  BMP2بر مرشهای

یک سالر هااب لری بختراری بر جدول  1گزارش شده است .همانطنر
کر مالحظأر مأیشأنب ،هأر یأک ا ژهنترأپهأای  AB ،AAو BB
برترترأب بارای تن یأع  01 ،15و  82برون جمعرأت مأنرب مطالعأر و
همچنرن بر ترترب بارای فراواهی  54برصأد 31/33 ،برصأد و 12/41
برصد میباشند .تن یع هر یک ا نلألهأای  Aو  Bبأرترترأب  141و
 143است کر برترترب هر یک بارای فراواهأی  45/1برصأد و 30/33
برصد میباشند .هترو یگنسرتی و همن یگنسرتی مشاهده شده بر این
مطالعر برترترب  4/3150و  4/4204است.
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شکل  -2ربیابی چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2با کمک تکنرک SSCP
Figure 2- Polymorphism detection in exon 1 of BMP2 gene using SSCP technique
جدول  -1مقایسه وفور آللی و ژنوتیپی اگزون یک ژن BMP2
Table 1- Comparison of allelic and genotypic abundance of BMP2 gene exon 1

کای بو

فراواهی نللی ()%

تن یع نللی

Chi-square test
)(%2

Allele
frequency
A
B
65.7
34.3

Allele
distribution
A
B
197
103

13.97 ns

فراواهی ژهنترپی ()%

تن یع ژهنترپی

تعداب همنهر

Genotype frequency

Genotype distribution

Number of sample

BB
18.67

AB
31.33

AA
50

BB
28

AA
75

AB
47

150

بی معنی
n.s: No Significant

معنیبار ه نبن کای بو محاس ر شده ( )13/41برای فراواهیهأای
ژهنترپی و مقایسر با کای بو جدول هشان میبهد کأر جمعرأت مأنرب
مطالعر بر تعابل هاربی واین رگ همیباشند کر مأیتأنان بلرأل نن را
کنچک بنبن جمعرت منرب مطالعر و همچنأرن تحأت فشأار اهتخأاب
بنبن جمعرت م دأ برای اصالح ژهترکی برای صنت و ن به ر بر مرکز
اصالح هااب گنسنند گهر بوروب باهست.
آنالیز اثر ژنوتیپهای اگزون یک ژن  BMP2بر صاد وزن
دنبه

هتایج نهالرز نماری هشان باب کر ایر ژهنترپ بأر و ن به أر بر هأااب
لری بختراری بر سطح احتمال پنج برصد معنیبار است .برطنریکأر

ژهنترپ  AAبا مراهگرن و ن به ر 5/14عملکأرب برشأتری بر افأزایش
و ن به ر هس ت بر ژهنترپ  ABبا مراهگرن و ن به ر  0/84و ژهنترأپ
 BBبا مراهگرن و ن به ر  3/14را هشان باب .کمترین و ن به ر مربنط
بر ژهنترپ  BBبنب .مقایسر مراهگرن صنت و ن به أر بر هأر یأک ا
ژهنترپها بر جدول  8هشان بابه شده است.
کرنرت گنشت و ترکرب الشر ا مهمتأرین صأنات اقتصأابی بر
گنسنند برشمار میروهد .چربی بدن و به ر ا جملر عنامل تثیررگذار بر
کرنرت الشر و گنشت تنلردی بر هر هااب بنبه و وقنع جهش بر تنالی
ژنهای کنترلکننده این صنات مأیتناهأد عملکأرب حرأنان و بأالط ع
ار ش اریی را تحت تثیرر قرار بهد.

جدول  -2نهالرز ایر ژهنترپ بر صنت و ن به ر بر هااب گنسنند لری بختراری
Table 2- Analysis of genotype effect on fat tail weight in Lori Bakhtiari sheep breed
P-value
< 0.05

خطای استاهدارب

مراهگرن

تعداب همنهر

ژهنترپ

هااب

Standard error
0.13
0.17
0.22

Mean
5.16 a
4.29 b
3.79 b

Number of sample
75
47
28

Genotype
AA
AB
BB

Breed

لری بختراری
Lori Bakhtiari

 a,bمراهگرنهای کر بر هر ستنن با حروف مشترک هشان بابه شدهاهد ،ا هظر نماری اختالف معنیباری هدارهد (.)P > 4/45
The means in the same column with at least one common letter, do not have significant difference (P<0.05).

بر طی بهر اخرر بربلرل تنسعر رو افزون شهرها و رشد اقتصابی
و کشاور ی بر همر مناطق و ا طرفی ،تغررر الگنی مصرفی ،مرزان

a,b

تقاضا برای محصنالت پروتئرنی بر حال افزایش است .بخش اعظم
این افزایش بر کشنرهایی است کر ا رشد اقتصابی سریع (کشنرهای

فروهر مهر و خالداری ،بررسی چند شکلی اگزون یک ژن  BMP2و تأثیر آن بر وزن دنبه در ...

نسرای شرق) برخنربار بنبه اهد.
)2011ا نن جا کر مرنهاى راعى و مراتع را همیتنان برش ا این
وسعت باب ،امّا مىتنان مرزان تنلرد بر هر واحد سطح را هم بر مرنر
پرورش بام و هم بر مرنر تنلرد محصنالت کشاور ی با برکارگرری
روشهای علمی و صحرح افزایش باب .ا جملر علنم مهمی کر بر این
مرنر برکمک بشر نمده است ،علم اصالح هااب است .کرنرت گنشت
یکی ا مهمترین صنات اقتصابی بر حرناهات مزرعرای است و چنن
این صنت ،یک صنت ترکر ی محسنب میشنب ،لذا بر هظر میرسد
بروسرلر تعداب یابی ژن کنترل میشنب )  (Gao, et al, 2007بر
بهر گذشتر پرشرفت بر فناوریهای ژهنمرکی بربلرل استنابه ا
هقشریابی لرنکاژی و تنالییابی چند برابر شده است و چناهچر بتنان
اطالعات جایگاههای مرت ط با صنات کرنرت گنشت را بربست نورب و
همچنرن مشخص شنب کر ژنهای کنترلکننده این صنات روی چر
هناحی کرومن ومی واقع هستند ،میتناهند بر برهامرهای اصالح هاابی
با استنابه ا  MAS1منرب استنابه قرار گررهد و باعث رشد و پرشرفت
ژهترکی بر این صنات شنهد ) (Ermias et al., 2002امرو ه با تغررر
مناهرم مصرف بر جامعر ،ا ضرورت و مطلنبرت چربی کاستر شده
است .عالوهبراین ،رسنبات چربی بر هاحرر بم میتناهد ذخایر سایر
قسمتهای بدن را هرز کاهش بهد کر بر هنبر خنب بر کرنرت گنشت
گنسنند تثیرر میگذارب ).)Khaldari and Kalfari, 2014
تنلردکنندگان و مصرفکنندگان گنشت گنسنند بر این باورهد کر
کرنرت الشر را میتنان با کم کربن چربی بر بخش بم گنسنند به نب
بخشرد بنابراین ،بررسی مکاهرسمهای تنظرم منلکنلی رسنب چربی بر
بم گنسنند برای صنعت تنلرد گنشت ا ار ش باالیی برخنربار است.
بر سال  1345محققرن وجنب چند شکلی بر  81هاحرر ژهنمی منتخب
برای صنات چربی و و ن به ر کر روی کرومن ومهای شماره  1 ،5و
 Xگنسنند بنبهد را منرب بررسی قرار باهد .همنهرهای خنن برطنر
تصابفی ا  344رأس گنسنند هااب لری بختراری و  144رأس گنسنند
هااب ل جمعنوری شد .بر هشت منرب ا جایگاههای منرب بررسی بر
مطالعر مذکنر چند شکلی مشاهده شد و بر اکثر این جایگاههای چند
شکل الگنهای مختلف باهدی برطنر معنیباری با ویاگیهای به ر بر
ارت اط بنبهد ( .(Lu et al., 2018) )P > 4/45پروتئرن منرفنژهترک
استخنان  )BMP2( 8متعلق بر فاکتنر رشد بگرگنهی خاهنابه  βاست.
این پروتئرن فعالرت برنلنژیکی گستربهای بارب و هقش مهمی بر
فرنیند رشد ماهرچرهای اسکلتی ،تمایز استخناهی و تمایز چأربی بارب
( Koopaei and Koshkoiyeh,
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BMP2هقش مهمی بر تنسعر استخنان و غضروف هرز اینا میکند
بنابراین ،بر هظر میرسد کر بهترین کاهدید برای بررسی فننترپ بم
چربیبار است .محققرن بر سال  8414با بررسی چند شکلی ژن
 BMP2ا طریق تنالی یابی بر گنسنند بم کنتاه هان 8گزارش کربهد
کر چند شکلی تک هنکلئنتردی کر شامل  g.48462350C > Tبر
ژن  BMP2است ارت اط معنیباری را با صنت هرخ ایش بر شکم
ایشهای یک ،بو و سر بر  320گنسنند بم کنتاه هشان بابه است
( .)P > 4/45یرا ا هظر تنلرد مثلی ،گنسنندان با بم کنتاه برای
پرورش و به نب مرزان نبستنی مرشها مناسبتر هستند .هایپرتروفی
بم ماهع ا جنتگرری ط رعی میشنب و برای کمک بر پرورش هرا بر
هرروی کار اضافی بارب ) .(Ibrahimi, 2021بر مطالعرای بیگری چند
شکلی بر اگزون بو ژن  BMP2تنسط تکنرک  PCR-SSCPو
ارت اط نن با برخی ا صنات باروری ماهند هرخ لقاح مرش ،تعداب بره
ایی مرش ،هرخ بره ایی مرش ،هرخ بوقلن ایی مرش ،تعداب کل بره-
های متنلد شده بر هر مرش ،و ن کل برههای متنلد شده بر هر
مرش ،تعداب کل برههای ا شرر گرفترشده بر هر مرش ،و ن کل بره-
های شرر گرفتر بر هر مرش و تناهایی پرورش مرش برای  844رأس
مرش برکی  3بررسی شد .هتایج بو الگنی باهدی متناوت ( A1و )A2
بر ژن  BMP2را هشان باب کر حاوی یک تناوت بر تنالی
هنکلئنتردی بنب ( .)c.962A > Tهمچنرن تجزیر و تحلرل ارت اط برن
این چند شکلی و تعداب کل برههای ا شرر گرفتر شده بر هر مرش و
و ن کل برههای شرر گرفتر بر هر مرش ا هظر نماری معنیبار بنب
( .)P > 4/45بر پاوهش حاضر برای اولرن بار احتمال وقنع چند
شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2بر گنسنندان هااب به ربار لری
بختراری منرب بررسی قرار گرفت و با تنجر بر اطالعات بربست نمده
بر بخش هتایج ،بررسی چند شکلی بر اگزون یک ژن  BMP2بر
گنسنندان هااب به ربار لری بختراری تنسط تکنرک  ،SSCPپلی
منرف بنبن این جایگاه ژهی را ای ات کرب و هتایج نهالرز نماری هرز
هشان باب کر حضنر نلل  Aس ب سنگرنتر شدن و ن به ر و حضنر
نلل  Bس ب کمتر شدن و ن به ر میشنب ( .)P > 4/45بنابراین با
برکارگرری روشهای تشخرص منلکنلی و شناسایی گنسنندان حامل
نللهای  Bو اهتخاب ننها برعننان والدین هسل بعد میتنان گلرهایی
با و ن به ر کمتر و با ارپسندی برشتر ایجاب همنب.

(Medela et al., 2019; Guiu‐ Jurado et al., Blázquez
)2016
ژن  BMP2بر بافتهای چربی اهسان بران میشنب و باالترین

سطح بران را بر افراب چاق بارب ) (Zhang, et al., 2019ژن
1- Marker-assisted selection

2- Small Tail Han sheep
3- Barki ewes
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