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Introduction Over the years, animals have been exposed to various factors such as natural 

selection, genetic drift, and multiple mutations, so such factors have caused changes between 

and within species. The genetic mutations that occur in the populations of domestic animals, 

will be added to the merits of animals who contain these genetic mutations and they will have 

more breeds. These mutations are also repeated in their breeds. If a new SNP in a population 

increases the competence of its carriers compared to other members of society, this choice 

will make the more deserving individual more involved in shaping the next generation. The 

most important statistical tests based on demographic differentiation are the FST statistics, 

which identify distinct positions under positive selection, which are of particular importance 

for economic characteristics. One of the best ways to understand physiological processes is to 

analyze gene regulation networks. Identification of genes involved in economic traits as 

molecular markers in breeding is of special importance. Gene regulation networks enable the 

researcher to study all of the genes together. The aim of this study was to identify selection 

signature regions and candidate genes related to economic traits. 

Materials and Methods downloaded the needed data of this research from two sites of 

NEXTGEN and HAPMAP. These breeds included Afshari (41 heads), Ghezel (35 heads), 

Moghani (35 heads) breeds and eight wild sheep in order to check the quality and filtration of 

raw data Finally, for the remaining SNPs, those that are not in Hardy-Weinberg equilibrium is 

considered as a measure of genotyping error. The probability level is equal to 106, which will 

be obtained using the Bonferroni correction. Different stages of quality control were 

performed using the PLINK v1.9. study and identify the animals outside their group to have a 

general perspective on population structure of the two groups. Principal component analysis 

(PCA) were done in R software. The FST index was proposed to study the distinction between 

subpopulations and identification of selection signature. the population structure of wild and 

domestic sheep breeds was analyzed. PCA analysis was performed using genotype 

information of the samples to investigate how the animals were grouped Investigation of 

identified genes using SNPs in the upper 1% range of FST were identified by Plink v1.9 

software. In addition, the DAVID database (http://david.abcc.ncifcrf.gov) was used to 

determine biological routes. At this stage, it is assumed that genes that belong to a functional 

class can be considered as a group of genes that have some specific and common 

characteristics. GeneCards (http://www.genecards.org) and UniProtKB 

(http://www.uniprot.org) databases were also used to interpret the function of the obtained 

genes. 



 

 

Results and Discussion The results showed that adjacent SNPs are highly dispersed in 

several genomic regions. From 34556 SNPs after filtration above 1%, SNPs with higher FST 

stabilization index (340 SNP) with FST range from 0.304 to 0.472 were selected. Selected 

SNPs consisted of 95 genomic regions on 23 chromosomes between domestic and wild sheep. 

Most regions were located on chromosomes 13 and 7 had 14 and 9 gene regions, respectively. 

Examination of the relationship between QTLs and important genes in selected areas showed 

that 95 genes related to economic traits were identified. QTLs with important economic 

characteristics including quality and quantity of meat, milk, fat, bone, immune system and 

parasite resistance were reported. Most QTLs were located on chromosomes 2, 3, 5, 6, and 7, 

indicating that the most positive mutations occurred on these chromosomes. Most of the 

identified biological pathways related to ion channels through cell membranes are 

neuromuscular processes, Brain and cerebellum growth, metencephalon growth, membrane 

ion membrane transport, and pathways involved in regulating ion transport in cell membranes. 

Genes identified in different genomic regions can be considered as selective candidates. A 

number of genes studied as selection signatures reported were consistent with previous 

studies. Important genes were included: GABRB1, GRM3, HERC1, HERC3 and KCND2. 

Conclusion The study of genomic regions showed that these regions are directly and 

indirectly related to the quality and quantity of meat, milk, fat, bone, immune system and 

parasite resistance. Identifying important economic traits and locating parts of the genome 

that have changed as a result of selection could be used in sheep breeding programs. 

However, in this research we had limitations such as the incompleteness of information 

related to functional annotation of genes in sheep species and also the small sample size of 

this study. Therefore, in subsequent studies with more samples and more breeds of domestic 

and wild sheep in Iran, a better understanding of candidate genes for important economic 

traits in domestic and wild species would be achieved. 
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 چکیده

 ارقر های متعددجهشو  نتیکیژ نشرا ،طبیعی بنتخاا مانند مختلفی ملاعو ضمعردر در طی سالیان طوالنی حیوانات 

از دیگر سو تولید  یشافزا به زنیا .شده است هاگونه خلو دا بیندر  اتتغییر سبب لیماعو اند، بنابراین چنینگرفته

 به نجها سراسردر  تنااحیو يتولید سیستم ايبررا  يشدید يهانیانگر که شدهها کاهش تنوع ژنتیکی گونه

در گوسفندان اهلی در مقایسه با هدف از انجام این تحقیق شناسایی مناطق ژنومی تحت انتخاب  .ستآورده ا دجوو

-دادهاین تحقیق  در. باشدمیهای کاندید مرتبط با صفات اقتصادی ژنبررسی هستی شناسی و گوسفندان وحشی ایران 

 Rافزارهای با نرمو کنترل کیفیت  ویرایشبعد از  بومی ایرانراس(  8)و وحشی راس(  101) اهلی های دو گروه گوسفند

 UniProtKBو DAVID ،GeneCardsسرورهای آنالین مورد آنالیز قرار گرفتند و نتایج حاصل با استفاده از  Plinkو 

هم اختالف  با گوسفند وحشی و اهلی کروموزوم در 23منطقه ژنومی روی  59، ندتفسیر شدند. نتایج نهایی نشان داد
دارای می ژن قرار داشتند. بررسی مناطق ژنو 5و  14به ترتیب با  7و  13های شترین روی کروموزومیکه ب داشتند

)با فراوانی باالتر  انفات کیفیت و کمیت گوشت، شیر، چربی، استخوا صکه این مناطق ب ندنشان داد اختالف در دو نژاد
های . برخی از ژنباشندمرتبط می)با فراوانی باالتر در گونه اهلی(  سیستم ایمنی و مقاومت به انگل در گونه اهلی( و

در بررسی هستی شناسی . ندبود KCND2و  GABRB1 ،GRM3 ،HERC1 ،HERC3مهم شناسایی شده شامل 
عصبی تحریک ها از غشا سلولی، فرآیندهای های عبور یونکانالمسیرهای زیستی شناسایی شده مربوط به  ،هاژن

یابی مشخص نمودن صفات مهم اقتصادی و مکان بود.های غیر آلی نعضالت، رشد مغز و مخچه، انتقال غشایی یو
ور مورد های اصالح نژادی گوسفند در کشتواند در برنامهاند، میبخش هایی از ژنوم که در اثر انتخاب تغییر پیدا کرده

 استفاده قرار گیرد. 

   نشانه انتخاب، هستی شناسیصفات اقتصادی، گوسفند اهلی، گوسفند وحشی، : کلمات کلیدی

 مقدمه

در حیوانات حامل آنها هایی ، باعث ایجاد شایستگیدهندرخ میهای حیوانات اهلی جمعیت درهای ژنتیکی که جهش
ز جهش . این نوع اشوددر نتاج آنها نیز تکرار می ها. این جهشاهند داشتخوشده و در نتیجه این حیوانات نتاج بیشتری 

در شود. های متمادی پراکنده شده و امروزه در ژنوم حیوانات دیده میبه احتمال زیاد در بین جمعیت در طی نسل ها
وسیع در جمعیت)ها(  نتیجه پیدا کردن مواردی که در آنها آلل خاص و مفیدی از یک جایگاه ژنی که به طور سریع و

ست، موضوع مورد عالقه متخصصان اصالح دام است اشدهپراکنده شده و باعث کاهش تنوع در جایگاه ژنی مورد نظر 
(Qarawaisi et al., 2007) .  



 

 

د دارد وـجو نمکااین ، ادگیررت صوم نوای از ژبه نفع ناحیهص صفتی خاای طبیعی یا مصنوعی برب نتخااتی که رصودر
ـاص پ خـک هاپلوتایـی ،نتیجهدر .باشنده ا  کاهش یافته یا ناپدید شدـهکلیـایر چندشـسی ـناوافرن اـمل زطودر که 

جمعیت باشد که د در ترین هاپلوتایپ موجوهاپلوتایپ یا مهمـا تنهتواند میژن باشد، دین وی چنـاـه ممکن است حـک
به عبارت دیگر،  .(et al Forough Ameri ,.2015) گویندیـم2ب اـنتخاز اش ناشی ـنراا ـی1ب اـنتخانشانه آن به 

شود چنانچه یک جهش جدید باعث افزایش شایستگی افراد حامل آن نسبت به سایر افراد جامعه شود، انتخاب باعث می
مشارکت بیشتری داشته باشند. بدین ترتیب شانس ل بعد افرادی که دارای شایستگی بیشتری هستند در تشکیل نس

 Sabeti) فراوانی واریانت جهش یافته، بسته به سهم آن در افزایش شایستگی به سرعت شروع به افزایش خواهد کرد

2007.,et al). نزدیک خنثی های ، جایگاهرودهنگامی که انتخاب مثبت به سمت افزایش فراوانی آلل مطلوب پیش می
گیرد که در نتیجه ، الگوی تنوع ژنتیکی و عدم به این جایگاه به علت پیوسته بودن با آلل مطلوب، تحت تاثیر قرار می

 های اطراف این جهش انتخابی تغییر خواهد کرد.تعادل فاز گامتی در جایگاه
سبب به ، مع مفید هستنداجواز ی ـبرخدر ط ـه فقـکب اـنتخه ابه علت پدیده مدد آجووبه ی هانی جهشاوایش فرافزا
توسعه ، للیآنی اواسی فررسیله بروها به ین نشانهاشناسایی د. وـشـیمدات موجوم نوژسطح در هایی نشانهن مدد آجوو

 استپذیرامکاننی ژپیوستگی دل تعام عدی لگوایش افزو امنطقه در آن نتیکی ع ژوـاهش تنـک، هاپلوتیپیر ساختا
(, 2014.et al anbariQ)نومی مؤثر بر ژها جهت شناسایی مناطق مؤثرترین تکنیک ازی ـیکاب تخنهای ا. نشانه

-هاـا جایگـب بـغلااطق ـن منـیا ارـیز تـسه ادـنی شانتیک حیوژجمله از نتیک ژف ـمختلی اـهزهوـحدر کمی ت صفا
 هستند. ط تبادی، در ارقتصاامهم ت صفاکنترل کننده ی اـه

رانش ناشی از  ،با یک جهش سودمند در طی انتخاب مثبت مرتبطهای در جایگاه LDبه تغییر الگوی تنوع ژنتیکی و 
های عمده اثر و صفات مهم اقتصادی همراه گویند. شناسایی این مناطق ژنومی با توجه به اینکه عمدتاً با ژنانتخاب می

توانند منابع اطالعاتی مناسبی برای اجرای تحقیقات بعدی فراهم آورند. یکی باشد و میادی میهستند دارای اهمیت زی

 باشدمی ها امکان اجرای آنها با استفاده از اطالعات مولکولی در غیاب رکوردهای فنوتیپی از مزایای اصلی این روش
(Akey, 2009). 

و تکامل ص خصوی در شمندت ارزطالعااها ین نشانهاینکه ا اول. باشندمیجهت مهم ز دو ا بنتخای اهاشناسایی نشانه
ت ی صفاـنتیکع ژتنوه و نی مرتبط شناخته شدی ژهاهینکه جایگادوم اکنند. هم میافررا ل ـمؤثر برتکامی هامکانیسم

اهلی  اتهای ظاهری و رفتاری حیوانسازی و انتخاب به شدت در ویژگیاز طرفی دیگر اهلی .شودر میشکاآکمی 
های قابل شناسایی را در ژنوم های انجام شده توسط انسان نشانهانتخاب ،است. در این مسیرامروزی تغییر ایجاد کرده

تواند به اصالح و بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی ها میگوسفندان امروزی به جا گذاشته که آشکارسازی این نشانه
 .( 2012et alMoradi ,.) کمک کند در این دام

باشد. می ای زیستیهو مسیر های تنظیم ژنیبررسی شبکه ،دهای فیزیولوژیکیآینهای درک بهتر فریکی از روش
های های دارد. شبکهای دخیل در صفات اقتصادی به عنوان مارکرهای مولکولی در اصالح نژاد اهمیت ویژهشناسایی ژن
 ها درکنار یکدیگر انجام گردددهد تا مطالعه همه ژنبه محقق این امکان را میمسیرهای زیستی  و تنظیم ژنی

(., 2022et alZeraatpisheh )ها و اثرات متقابل احتمالی که توان اثرات متقابل بین ژن. با استفاده از این شبکه می
های تنظیم این، از شبکهبر عالوه .(Mohammadi et al., 2020) وجود دارد را مورد بحث قرار داد اهبین پروتئین 

بیومارکرهایی برای شناسایی، تشخیص و تخمین اهداف بیولوژیکی نیز  توان جهت یافتنمی و مسیرهای زیستی ژنی

                                                           
1 Selection signatures 
2 Selective sweep 



 

 

گیرند که ها ساختار اثرات متقابل مارکرها را نیز در نظر می. این شبکه(2022et alhandel Ghalezo Ros ,.) بهره برد
شود بررسی مارکرها در شبکه نسبت به بررسی مارکرها به صورت منفرد، بسیار کارآمدتر باشد. نتایج این موجب می

تواند تحت تأثیر قرار دهد و در کنترل آنها مؤثر ه میهای شبکمسیرهای ژنی و فرآیندهای بیولوژیکی را که ژن ،مرحله
 .( 2021et alBakhshalizadeh ,.)دهد میباشد، نشان 

پیشــنهاد شــد.  های انتخابهـا و شناسایی نشانهبرای بررسـی سـطح تمـایز بـین زیرجمعیـت STFاولین بار شـاخص 
هـا نسبت به حالـت طبیعـی مـورد یش شاخص تثبیت، کاهش هتروزیگوسیتی در میان جمعیتیــک راه تفســیر افــزا

شـود، امـا باشد. تحت شرایط خنثی، میزان شاخص تثبیت به وسیله رانش ژنتیکی و مهاجرت تعیـین مـیانتظـار می
دهــد و منجــر بــه مقــادیر  های خــاص شــتابها را در لوکوستواند میزان تمایز جمعیتای میسـازگاری منطقه

یک روش ارزیابی  STF .(201et alorough Ameri F ,.5و  2002et alSabeti ,.بــاالتری از شاخص تثبیت شود )
)بدون تفاوت( تا  0تواند بین ئوری میاز لحاظ ت  STFباشد. ارزش های چندشکلی ژنتیکی میتفرق جمعیتی بر پایه داده

ژنتیکی  رانشتوسط  STFتئوری خنثی  دراند( متغیر باشد. )تفاوت کامل، که هر جمعیت برای آلل متفاوتی تثبیت شده 1
گیرند درحالیکه انتخاب منجر به انحراف در ها به صورت مشابهی تحت تأثیر قرار میشود و تمام جایگاهمشخص می

 شود. های اطراف آن میهای انتخابی و جایگاهژن  STFهای ارزش
های متمایز تحت انتخاب است که به شناسایی جایگاه STFهای آماری مبتنی بر تمایز جمعیتی، آمارة ترین آزمونمهم

 (. Akey, 2009) پردازدای دارند، میمثبت که برای صفات اقتصادی اهمیت ویژه
های ژنتیکی آنها های اندکی در رابطه با خصوصیات ژنتیکی گوسفندان وحشی ایران و همچنین تفاوتنون پژوهشتا ک

های داری تفاوت کار شده است ولی در SNPبا گوسفند اهلی صورت گرفته است در تحقیقات قبلی تا مرحله شناسایی 
شناسی ژن ادامه هستیو  SNPو صفات مرتبط با  این مطالعه سعی شد این نقاط دارای اختالف را تا مرحله ژن ها

 مرتبط با صفات اقتصادیهای کاندید ژنومی تحت انتخاب و ژنطق هدف از انجام این تحقیق شناسایی منادهیم. 
  د.باشمیگوسفند اهلی و وحشی ایران 

  هامواد و روش

 HAPMAP (https://www.sheephapmap.org/)پایگاه دادهمورد نیاز این تحقیق از دو  SNPchip50k هایداده

 نژادها شاملدانلود شد.  MAPوPED  هایفرمت با  Nextgen (https://projects.ensembl.org/nextgen) و

دو گونه  یراندر ا .بودند راس گوسفند وحشی 8نیز راس( و  39راس(، مغانی ) 39راس(، قزل ) 41نژادهای افشاری )
در نظر گرفته  یرگونهبه عنوان ز ی، که در مطالعات قبلیو ارمن یالاور یوحش یاوجود دارد. گوسفنده یگوسفند وحش

Kaveh Pishghadam قرار گرفتند ) یو ارمن یالاور یدر دو گونه متفاوت گوسفند وحش یدجد یبندشده بودند در رده

2017 et al.,.) نمونه گیری شده  ایران ق از گونه ارمنی منطقه شمال غربگوسفندان وحشی مورد استفاده در این تحقی
 اند.

به دلیل ، ودب %50هایی که فراوانی نرخ تعیین ژنوتیپ آنها کمتر ازنمونه ،های خامداده ویرایش کیفیت و نترل جهت ک
در آنها کمتر از  در مرحله بعد نشانگرهایی که حداقل فراونی آللی شدند.شناسایی و حذف پ، تعیین ژنوتیباال در خطای 

. شدندشناسایی و حذف  بود % 55ها کمتر از . سپس نشانگرهایی که نرخ ژنوتیپ شده آنها در نمونهشدندحذف  بود، % 9
به عنوان معیاری از خطای تعیین ژنوتیپ  ودواینبرگ نب-که در تعادل هاردینهایی آ های باقیمانده،SNP در نهایت برای
که با استفاده از تصحیح  شد ظر گرفتهن 10-1با  برابر واینبرگ-هاردی برای تعادلال ند. سطح احتمشدکنار گذاشته 

مراحل مختلف کنترل کیفیت با استفاده از (.  2015et alWang ,.و   2012et alMoradi ,.) بنفرونی به دست آمد
های برای شناسایی مناطقی از ژنوم گوسفندان اهلی و وحشی که هدف انتخاب. انجام شد( (PLINK v1.9نرم افزار



 

 

 Moradi) ها بر روی ژنوم به صورت گراف منهتن رسم شد SNPبرای تمام  STFمختلف قرار گرفتند، توزیع ژنومیک

l., 2012et a). 
. این مشکل توسط ویر و باشدمیگیری خطای نمونهف نظر کردن از ، صربه روش رایت STFیکی از مشکالت اصلی 

را ارائه کردند که به طور مستقل از  ө))با نام تتا  STFگر نااُریب ( تصحیح شد. این افراد روش تخمین1584کوکرهام )
 کند. گیری شده و تعداد افراد داخل هر گروه عمل میهای نمونهتعداد گروه

THS/ H –= HT STF   

باشد. برای ها میبه ترتیب میزان کل هتروزیگوسیتی و میانگین هتروزیگوسیتی در زیر جمعیت HSو  HTدر رابطه فوق 
های از میانگین ارزش SNPبه جای در نظر گرفتن ارزش عددی هر  ومهای انتخاب در سطح ژنشناسایی بهتر نشانه

یک درصد از مناطقی از ژنگان  شودمیاستفاده  Win5تحت عنوان ارزش  SNP 5های مجاور با طول  SNPعددی 
های انتخاب شناسایی و تعیین نشانگرهای مجاور ارزش باالیی داشتند به عنوان نشانه هکه در این تحقیق تنها در آن هم

 شدند.
 

ها س دادهه انجام شد و سپنجداگا دستهبرای هر مراحل کنترل کیفیت  ،در این تحقیق به دلیل استفاده از دو دسته داده
ام شدند و مجدد کنترل کیفیت شدند، تا نشانگرهایی که همخوانی ندارند، حذف شوند. دلیل دیگر ادغام، این با هم ادغ

جمعیت باعث در دو ها راست که هر جمعیت ممکن است تعدادی نشانگر اختصاصی داشته باشد و عدم همخوانی نشانگ
ه اهلی بر اساس گروه وحشی که دارای تراشه قدیمی تر بود به روز رسانی گرو ،ر مرحله ادغامد افراد شود. از دست رفتن

 . (1جدول شماره ) دشدن
برای داشتن دیدگاهی کلی در زمینه ساختار جمعیتی دو گروه مورد بررسی و شناسایی حیواناتی که خارج از گروه خود 

های ژنی توسط نرم بررسی شبکههمچنین  د.ش انجام R i386 3.6.2 های اصلی در محیط تجزیه مولفه ،اندقرار گرفته
 انجام شد. 3.8.2نسخه ، Cytoscape افزار

 

 های مورد نظرها و ژن QTLsمطالعه 
های گوسفند اهلی و وحشی آماره در این مطالعه، برای شناسایی مناطق متاًثر از انتخاب مثبت در کل ژنوم برای گونه 

STF افزار  در محیط نرمR x64 4.0.4 سبه شد محا(2020., et alTaheri ).  توزیع ژنومیکSTF  به روشwin5 

 SNPهای شناسایی شده با استفاده از بررسی ژن (.Moradi et al., 2012) ها بر روی ژنوم انجام شد SNPبرای تمام 

 . شدندشناسایی  Plink v1.9توسط نرم افزار شتند، قرار دا  STFباالیی %1هایی که در بازه 
 

 های تعیین ژنوتیپ شده گوسفندان اهلی و وحشی ایرانمراحل کنترل کیفیت داده -1جدول 
Table 1- Steps of quality control of genotyped data of Iranian domestic and wild sheep 

 ام شدهغادحیوانات 
Merged animals 

 حشیوحیوانات 
Wild animals 

 اهلیحیوانات 
Domestic animals 

 

 تعداد حیوانات 106 8 114
Number of animals 

38924 53074 44320 
 کیفیت کنترل از قبل نشانگرها تعداد

Number of markers before quality control 
0 10413 84 

 09/0 >نادر  آلل فراوانی با هاSNP تعداد
The number of SNPs with rare allele frequency < 0.05 

 6.8P>×10-1 با هایSNP تعداد 392 0 62



 

 

Number of SNPs with 6-10×P<6.8 

12583 3737 4356 
 01/0 < شده گم ژنوتیپ نرخ با هاSNP تعداد

Number of SNPs with missing genotype rate > 0.01 

26279 38924 39488 
 کیفیت کنترل از بعد هاSNP تعداد

Number of SNPs after quality control 

0.902869 0.05734 0.945316 
 نرخ ژنوتیپ
Genotyping rate 

 قرار داشتند با استفاده از بسته نرم افزاری STFباالیی  %1هایی که در بازه  SNPها،ها به ژنSNPجهت انتساب 
., 2009et alDurinck biomaRt) محیط ( در R  و با استفاده از نسخه ژنوم گوسفندOar_v4.0 هایی که به ژن

SNP  300مورد نظر در داخل آن ژن یا در فاصله Kb ،نسبت داده شدند باالدست یا پایین دست آن ژن قرار داشت 
(2012 ,.et al Qanbari). هایی که حداقل حاوی یکژنSNP آیند.دار به حساب مییباشند، ژن معن 

 اثر بر که باشندمی وحشی و اهلی گونه دو بین تمایز نشان دهنده هستند باالیی STF دارای که ژنوم از هاییبخش

 های قبل به وجود آمده است.طبیعی و مصنوعی در طی نسل هایانتخاب

یابی نقشه ،. سپس به کمک نشانگرهادانجام گردی  QTLیابینقشه ،در این مرحله ابتدا به کمک مختصات نشانگرها 
برای تعیین   DAVIDعالوه براین از پایگاه صورت گرفت. plink رژنی انجام شد که هر دو مرحله فوق توسط نرم افزا

گیرند هایی که در یک طبقه عملکردی قرار میکه ژن تاستفاده گردید. در این مرحله فرض براین اس مسیرهای زیستی
همچنین  های خاص و مشترک دارند در نظرگرفته شوند.هایی که برخی از ویژگیان یک گروه از ژنتوانند به عنومی

 های اطالعاتیآمده از پایگاهدستهای بهبرای تفسیر بهتر عملکرد ژن
  GeneCards (http://www.genecards.org) و UniProtKB (http://www.uniprot.org) .استفاده شد  

 

 نتایج و بحث
نمونه  8 نمونه اهلی، 101) حیوان 114مربوط به  SNPنشانگر  34991ها، در نهایت از مراحل ویرایش داده پس 

 نشان داده شده است. 1ها در جدول های بعدی انتخاب شدند. مراحل مختلف ویرایش دادهتحلیل برای تجزیه و وحشی(
قرار گرفتن  هشد. برای بررسی نحوو مقایسه رسی در این تحقیق، ساختار جمعیتی نژادهای گوسفند وحشی و اهلی بر

انجام شد. نتایج نشان داد که ها نمونه یبا استفاده از اطالعات ژنوتیپ PCA تحلیل وهای نژادی، تجزیه حیوانات در گروه
 (. 1)شکل ندشتای همپوشانی ندایچ نقطههو در گرفتند رار ق جداگانه گروهدو  با استفاده از  این دو مؤلفه درحیوانات 

 
. گوسفندان وحشی کل ژنگانSNPهای ( با استفاده از دادهPCAهای اصلی ) تجزیه وتحلیل مؤلفه هبندی حیوانات بر پایخوشه -1شکل 

 با رنگ آبی و گوسفندان اهلی با رنگ قرمز مشخص شدند.



 

 

Figure 1- Animal clustering based on principal component analysis (PCA) using whole genome SNP data. Wild 

and domestic sheep individuals were shown in blue and red, respectively. 

 نگاره،منهتن ترسیم شد. در این  هنگار ،ژنگان تحت انتخاب در کل بهتر مناطق ژنگانی ، برای شناساییپژوهشدر این 
 بودند در آن مناطق ژنگانی در اثر انتخاب مثبت ای اهلی و وحشی تمایز نژاده ه، نشان دهند  STFارزش  با های بخش

به وجود آمده است.  های مورد نظرهای مختلف برای جایگاههای طبیعی و مصنوعی در طی نسلکه به دنبال انتخاب
 2کل ش . درداشتندهای مجاور تفرق جمعیتی باالیی SNPنتایج به دست آمده نشان داد که در چندین منطقه ژنگانی

ها SNPموقعیت ژنگانی  آورده شده است که در آن تتا در سطح ژنگان نژاد اهلی و وحشیWin5  هایتوزیع ارزش
  .نمایش داده شده است Yو ارزش تتا آنها روی محور X روی محور

 
 اهلی و وحشی گوسفندان  کروموزوم هایتتا در Win5 هایتوزیع ارزش -2شکل 

Figure 2- Distribution of Win5theta values at the chromosomes of domestic and wild breeds 

با  به روش ویر و کوکرهام STFبرای بررسی تفرق جمعیتی نژادهای اهلی و وحشی ایرانی از برآوردگر نااریب  همچنین
رایت بودند  STF شبا نتایج رو )2r =0.9997نام ضریب تتا نیز استفاده شد که نتایج حاصل دارای همبستگی باالیی )

از نظر های مورد مقایسه از همبستگی باالی این دو آماره در این مطالعه می توان نتیجه گرفت که جمعیت .(3)شکل 
 بود.محاسبه شده از دقت قابل قبولی برخوردار  STFبا هم ندارند وتی اندازه جمعیت تفاو

 
های ژنوتیپ شده در حیوانات SNPتمام  درا به روش ویر و کوکرهام به روش رایت و ضرایب نااریب تت STFمقایسه ضرایب  -3شکل 

 اهلی و وحشی



 

 

Figure 3- Comparison of FST coefficients by Wright's method and unbiased theta coefficients by Weir and 

Cockerham's method in all genotyped SNPs in domestic and wild animals. 

، آنها باالتر بودند STFکه شاخص تثبیت  (SNP 210) ها SNPیک در صد باالیی مانده باقی SNP 21275از تعداد 
 بود. 472/0تا  304/0بینهای منتخب  SNPدر  STFمیزان . انتخاب شدند

SNP گونه  2درکروموزوم  23 بودند که روی منطقه ژنومی 59 شاملهای مربوطه، های انتخابی بعد از انتساب به ژن
ژن قرار داشتند. به  5و  14به ترتیب با  7و  13های شترین مناطق روی کروموزومیب. قرار داشتنداهلی و وحشی گوسفند 

سال  11000مشتق شدن دو نژاد اهلی و وحشی گوسفند ایران که بیش از اهلی شدن و طور کلی به دلیل مدت طوالنی 
در کل ژنوم تقریبا به وقوع پیوستن های مثبت صورت گرفته در ژنوم فرصت جهش( 2020et al lvarezA ,.) می باشد

با  SNP 215اختالف فنوتیپی و ژنوتیپی بین دو نژاد شده است. تعداد  عامل اصلیاین . اندداشتهرا به صورت یکنواخت 
و که ممکن است مهم باشند  نبودند مشخصی مرتبط QTL با هم شناسایی شد که بین دو جمعیت باال اختالف فراوانی 

 برای آنها شناسایی شود.ی هایQTLدر تحقیقات آینده 
 مرتبط با صفات اقتصادی ژن 59باال،  STFکمک مختصات نشانگرها با  بهشناسایی شده های QTLبررسی در 

با صفات مهم  کرموزوم 15های شناسایی شده در مناطق ژنومی مورد نظر در گوسفند بر روی  QTLشد.  شناسایی
در بودند که مرتبط کیفیت و کمیت گوشت، شیر، چربی، استخوان، سیستم ایمنی و مقاومت به انگل اقتصادی از جمله 

، 2هایها بر روی کروموزومQTLبیشترین  بندی شده اند.بر اساس صفات مربوطه و تعداد تکرار دسته 2جدول شماره 
ها صورت گرفته است. های مثبت بر روی این کروموزمشترین جهشدهد بیقرار داشتند که نشان می 7و 1، 9، 3

بار، تعداد تخم انگل در  98بار، میزان تولید شیر  50ها مربوط به صفات چربی شیر با QTLبیشترین تکرار  همچنین
 بار تکرار  11های متولد شده برای هر میش با و صفت مجموع برهبار  24پروتین شیر  ،بار 21مدفوع 

باشد. دلیل ه نشان دهنده اهمیت اقتصادی این صفات و اختالف باالی این صفات بین دو نژاد اهلی و وحشی میک بود
ها در رابطه با این صفات با توجه به اهمیت اقتصادی آنها QTLمطالعه و شناسایی بیشتر  ،دیگر تکرار زیاد این صفات

 باشد.می



 

 

 ین مطالعه و تعداد تکرار آنهاها ی شناسایی شده در اQTLبندی دسته -2جدول 
Table 2- Classification of QTLs identified in this study and their number of repetitions 

QTL 
 جایگاه صفت کمی

  نام کامل
Full name 

 تعداد تکرار
The 

number of 

repetitions 

QTL نام کامل 
Full name 

 تعداد تکرار
The 

number of 

repetitions 
Bone )استخوان( 

 

Bone density QTL (نی)تراکم استخوا  4 Milk 
 )شیر(

Milk protein yield {180d} QTL 

 (عملکرد پروتین شیر)
24 

 Bone area QTL )2 )ناحیه استخوانی Milk protein percentage QTL( درصد

 (پروتین شیر

11 

Total bone QTL (95786) )1 )مجموع استخوان Milk fat percentage QTL ( درصر چربی

 (شیر

9 

Muscle density QTL (95863) )1 )تراکم ماهیچه Milk Yield {180d} QTL ( عملکرد

 (شیر

58 

Fat density QTL (95832) (تراکم چربی) 1 Milk fat yield (میزان چربی شیر) 90 

Fat weight in carcass QTL (95821) ( وزن چربی در

 (الشه

1 Milk bacterial count QTL (138645) 

 (بار میکروبی شیر)
5 

Breech (کپل) Vocalization during arena test QTL (146906) 

 (صفات مربوط به صداي هنگام مبارزه)

1 Milk lactose percentage QTL 

 (درصد الکتوز شیر)(181706)

1 

Vocalization behavior QTL (146868) ( صفات مربوط

 (صدا

1 somatic cell count ( تعداد سلولهاي

 (سوماتیک شیر

3 

Breech Traits QTL (146980 شکل مرتبط با  ) صفات

( زایش  

 Body weight (20 weeks) QTL 

(193069) ( هفتگی 02وزن بدن در  ) 

1 

Carcass )الشه ( Muscle-to-bone ratio QTL (95867)  نسبت ماهیچه(

 به استخوان(

1 Rennet coagulation time QTL 

عقاد مایه پنیر(ن)زمان ا (213379)  
1 



 

 

Fat )چربی( Fat density QTL (تراکم چربی) 3 Curd firming time QTL (213380) 

 )زمان سفت شدن کشک(
2 

Total bone QTL (مجموع استخوان) 2 Muscle  Total bone QTL (مجموع استخوان) 7 

Bone area QTL )ناحیه استخوانی( 2 Muscle density QTL)6 )تراکم ماهیچه 

Fat weight in carcass QTL (95819) ( وزن چربی در

 (الشه

1 Carcass bone percentage QTL 

 (درصد استخوانهاي الشه)
2 

Total fat area QTL (95837) ) مجموع ناحیه چربی(   2 muscle-to-bone ratio QTL (95867) 

( ننسبت ماهیچه به استخوا ) 

1 

Muscle density QTL (95862) )1 )تراکم ماهیچه fat weight in carcass QTL (95820) 

 (وزن چربی در الشه)
1 

Fecal )مدفوع( Fecal egg count QTL (213234) ( در مدفوع تعداد تخم ) 26 Bone area QTL (95797) ناحیه (

 استخوانی( 

1 

Immunoglobulin (

 (ایمونوگلوبین(

Immunoglobulin A level QTL (95629)  سطح(

 (ایمونوگلوبین آ

3 Total fat area QTL  )3 )مجموع ناحیه چربی 

Locomotion 

 )حرکت(
Locomotion during arena test QTL 

 )تحرک در هنگام مبارزه((146941)
2 Fat density QTL (95850) ( تراکم

 (چربی

1 

Meat )گوشت( Shear force QTL (212019) )شاخص تردي گوشت(   1 Tail  Tail fat deposition QTL (126989) 

 (میزان تجمع چربی در دم)
1 

 Meat color a* QTL (212020) )رنگ گوشت( 1 Total Total fat area QTL )9 )مجموع ناحیه چربی 

Meat conjugated linoleic acid content QTL 

(160570) شت()محتواي اسید لینولئیک مزدوج گو   
1 Total lambs born QTL ( مجموع

هاي متولد شده_بره ) 

16 

Meat omega-3 fatty acid content QTL (213275 
گوشت( 3-)محتواي اسید چرب امگا  

3 Total bone QTL(مجموع استخوان)  7 

Meat saturated fatty acid content QTL (160552) 

 )محتواي اسید چرب اشباع گوشت(
1 Total fat area QTL)9 )مجموع ناحیه چربی 

Meat palmitoleic acid content QTL 

 )محتواي اسید پالمتولئیک گوشت(160560)
2 Bone area QTL )7 )ناحیه استخوانی 



 

 

Meat monounsaturated fatty acid content QTL 

 )محتواي اسید چرب غیراشباع یگانه گوشت( (160562)
2 Milk fat yield {180d} QTL 

 )درصد چربی شیر( (169319)
1 

Meat omega-6 to omega-3 fatty acid ratio QTL 

در گوشت( 6به امگا  3 )نسبت اسید چرب امگا (160579)  
2  Vocalization during arena test QTL 

( هنگام مبارزه در صفات مربوط به صدا ) 

4 

Meat myristic acid content QTL (160545) 

ي اسید میریستیک در گوشت()محتوا  
2 Breech Traits QTL  صفات مرتبط با (

 شکل زایش(

2 

   Vocalization during corridor test 

QTL (140523) ( صفات مربوط به صداي

 (هنگام مبارزه

2 

   Vocalization behavior QTL 

 (صفات مربوط به صدا) (146868)

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

توانند به عنوان کاندیداهای تحت انتخاب مطرح شوند. شماری از واحی مختلف ژنومی میهای شناسایی شده در نژن
ژن و همکاران محمدی . های پیشین همخوانی داشتبا بررسی ،های انتخابهای مورد بررسی به عنوان نشانهژن

AKAP6  ارتباط این ژن در همچنین  .ماهگی شناسایی کرده بودند 5وزن  در گوسفند نژاد زندی مرتبط با صفترا
 et alMohammadi ,.) ه استقاالت یون کلسیم تشخیص داده شدتان و نقل و های اسکلتیتوسعه بافت ماهیچه

2020). 
 را مرتبط دانست GRID2 و AKAP6لندی دو ژن فات مرتبط با عضله در گوسفند ایسدر بررسی ص گوموندسدوتیر

(Guomundsdottir, 2015).  پروتئین کدگذاری شده توسطGRID2 های گلوتامات عضوی از خانواده گیرنده
 (. 2018al etDeng ,.) های انتقال دهنده عصبی تحریکی غالب در مغز پستانداران هستندیونوتروپیک است که گیرنده

 EBF4 در بررسی جمعیتی از گوسفند ژنلیو و همکاران اسپرم تشخیص دادند. باروری فیت مرتبط با کی را CHD2ژن 

در مسیر سنتز پروتین شیر  FAM13Aو  EIF4G3های ژن .(Liu et al., 2015) ا رنگ بدن گزارش کردندبرا مرتبط 
  (.2016et al Vega-uárezS ,.)اند ه شدهحیاتی تشخیص داد

مرتبط با مسیرهای زیستی است که  KCND2و  GABRB1که ژن استشدههای گوسفند و بز گزارش در بررسی ژن
در بررسی  و همکاران وینرهمچنین . (;  2018et alDeng ., 2020et alTaheri ,.) در پاسخ به درد فعالیت دارند
 به شرایط محیطی گزارش کرد سازگاریهای کاندید برای را یکی از ژن GABRB1ژن ،جمعیتی از گوسفندان اتیوپی

(., 2021et alner eWi).  با توجه به شرایط نامساعد جوی محل زندگی نژادهای این تحقیق همانند اتیوپی به نظر
 ای این ژن هم انتخاب طبیعی صورت گرفته است.رسد برمی

-را مرتبط با سیستم عصبی و پاسخ به محرک GLRBژن  ،بر روی گاوهای چینی مجزاات در مطالع گروهی از محققان

های انتخاب نشانهلی و همکاران  مطالعهدر  .( 2017et alYang ,.)( و 201et alng oD ,.4) ها تشخیص دادند
شود و نقش مهمی در جفت دارد و عملکرد اندوتلیال توسط هیپوکسی ایجاد می GNA14خوک تبتی دریافتند که ژن 

ژنوم گوسفند در تحقیقی بر روی کل و همکاران  لی عملکرد این ژن است.به دلیل عروقی جنین تحت هیپوکسی مزمن 
 et Li) در سرطان پستان و همچنین تعداد شاخ موثر است MACROD2و  GRM3ژن  که اهلی و وحشی دریافت

., 2020al). 
( Vulpes vulpes) رفتارهای روباه نقره ای رام و وحشی های ژنومی به انتخابپاسخ همطالع درونگ و همکاران 

با توجه  .(Wang et al., 2015) در روباه رام تغییر قابل محسوسی پیدا کرده است GRM3ژن  جهش فراوانی ،دریافتند
توان نتیجه گرفت که به اینکه این ژن در تحقیق انجام شده ما هم بین گوسفند اهلی و وحشی با هم اختالف دارند می

   است.یک ژن کاندید احتمالی در فرآیند اهلی سازی  GRM3 ژن
های کبدی گوسفند نشان دادند در تجزیه و تحلیل ترانس کریپتوم ژن ((2021et al Gunawan ,.گوناوان و همکاران 

 است.زایی، رسوب چربی و متابولیسم لیپید ، چربیچربیهای مهم دخیل در بیوسنتز یکی از ژنGSTCD که ژن
را در بز تحت انتخاب   GSTCDای ژنهای انتخاب گوسفند و بز مدیترانهدر بررسی نشانه و همکاران سرانیتو همچنین

 .( 2021et alSerranito ,.) معرفی کرد
غرب آفریقا در مورد تأثیر ژنومی سازگاری دام با محیط زیست  1دجالونکی تحقیقی بر روی گوسفنددر  آلوارز و همکاران

تواند یک ژن کاندید این ژن نیز می .( 2020et alÁlvarez ,.) دار توصیف کردندرا در این رابطه معنی RC1HEژن 
در تجزیه و تحلیل توالی کل ژنوم تعدادی گوسفند بامنشا موفلون  و همکاران چناحتمالی در فرآیند اهلی سازی باشد. 

ثر درپاسخ به ؤهای میکی از ژنرا HERC3 ژن ،سازی در گوسفندهای مربوط به اهلیژناروپایی و آسیایی و بررسی 

                                                           
1 Djallonké 



 

 

ای برای تشخیص نواحی ژنومی در مطالعهو همکاران  الکاللده همچنین(.  2021et alChen ,.) ایمنی معرفی کردند
ثر در سیستم ایمنی شناسایی ؤرا م HERC3ژن  ،رالیاییدر گوسفند است های دستگاه گوارشمقاومت در برابر انگل

 .( 2019et alAl Kalaldeh ,.) کردند

 Jiaoند )در گوسفند را درگیر در مسیر تولید گرما در حیوانات در معرض سرما گزارش کرد IP6K1ژن  جیائو و همکاران

., 2021et al) .ژن و همکاران،  دوارتهJPH1  در خوک را مرتبط با مسیرهای مربوط به تنظیم متابولیسم بافت چربی و
های ای برای شناسایی ژندر مطالعهو همکاران  تاو .( 2017et alDuarte ,.) ندرشد عضالت اسکلتی گزارش کرد

 ،اندازه تولد به های مرتبطبرای شناسایی ژن، آنها همچنین ید معرفی کردرا ژن کاند KCND2ژن  ،مرتبط با وزن تولد
ژن  ،هزارد و همکارانهمچنین  .( 2021et alTao ,.) را مرتبط با صفت تعدادپستانک گزارش کرد  MACROD2ژن

KCND2 را مرتبط با QTLمادری گزارش کرد رفتار های( 2018 ,.ندet alHazard ). ژن و همکاران  ئودLDB2  را
و ونگ و سعادت آبادی  .(2022et alu oD ,.) ندهای گوشتی شناسایی کردمرتبط با صفات رشد و الشه درجوجه

 (. 2015et alWang ,.) را مرتبط با صفات پشم و استرس گرمایی معرفی کردند NBEAن ژ همکاران
گزارش  را مرتبط با صفت رشد غدد پستانی NFS1ژن  ،ایوسفند مدیترانهگ در بررسی ژنومیو همکاران تزارسیانیدو 

متابولیکی ذکر  هایمسیردر ثر ؤمرا  NFS1ژن  ،گوان و همکاران همچنین (. 2021et alTsartsianidou ,.)کردند 
ا یک نشانه ر NIPA1ژن  ،در بررسی منشاء ژنتیکی گوسفند آراپاوا نیوزلند پیکرینگ .(2016et al Guan ,.) کردند

دو گونه گوسفند های انتخاب در بررسی نشانه سوئیت جونز و همکاران .((Pickering, 2013 انتخاب معرفی کرد
محققان  .(2021et al Jones‐Sweet ,.) های انسولین شناسایی کردندرا مسیر تنظیم گیرنده SOCS6سیبری ژن 

را مرتبط با قدرت  USH2Aیابی کل ژنوم گوسفند وحشی برای آداپتاسیون به شرایط آب و هوایی ژن در توالیمختلفی 
عیداوی و همکاران  همچنین .( 2021et alChen ,.)و  (Upadhyay et al., 2021) یی گزارش کردندبینایی و شنوا

های کاندید مرتبط با مقاومت به بیماریها و را از ژنUSH2A در بررسی ژنومی گوسفندان خاور میانه و آفریقا ژن 
 (Eydivandi et al., 2020) ه شرایط آب و هوا معرفی کردآداپتاسیون ب

 در  دار مصری برای سازگاری با استرسگوسفند دنبه ردپای ژنومیدر تحقیقی برای شناسایی  مواچارو و همکاران
 رد ایمنی شناسایی کردندتقویت عملک های کاندید دررا از ژن ZBP1ژن  های خشک شرق آفریقا و غرب آسیازمین

)., 2017et alMwacharo (. لعه ژنوم گوسفند مرینوس گوشتی روسی برای ار مطدو همکاران  کریوروچکو 
ند دار گزارش کردرا در صفات مرتبط با رشد و توسعه سلول معنی BTB21های کاندید صفات اقتصادی ژن ژن

(., 2020et alKrivoruchko  .) 
مسیر  32ها مورد بررسی قرار گرفت. شناسی ژنهستیتحت انتخاب مثبت،  هایرای درک بهتر عملکرد مولکولی ژنب

 3در جدول شماره  دار معرفی شدند.بود به عنوان مسیرهای معنی 09/0 آنها کمتر از P_Valueبیولوژیکی که میزان 
 دار آمده است. مهم و معنیبرخی از مسیرهای 

 شناسایی شدة معنی دار مرتبط با مناطق تحت انتخاب در نژادهای اهلی و وحشیزیستی مسیرهای  -3 جدول

Table 3- Identified significant biological pathways related to the areas under selection in 

domestic and wild sheep breeds 

Category Term Count P 

value 

Genes 

GOTERM_BP_FAT GO:0021549~cerebellum 

development (توسعه مخچه) 
4 0.0017 ATRN, GRID2, 

HERC1, RFX4 

GOTERM_BP_FAT GO:0022037~metencephalon 4 0.0022 ATRN, GRID2, 



 

 

development ( متانسفالونتوسعه  ) HERC1, RFX4 

GOTERM_MF_FAT GO:0022836~gated channel 

activity ( دروازه دارفعالیت کانال  ) 

6 0.0043 GRID2, GABRB1, 

KCNH5, GLRB, 

ITGAV, ANO6 

GOTERM_BP_FAT GO:0021696~cerebellar 

cortex morphogenesis (  مورفوژنز
 (قشر مخچه

3 0.0052 GRID2, HERC1, 

RFX4 

GOTERM_BP_FAT GO:0030902~hindbrain 

development ( نتوسعه مغز پسی ) 

4 0.0056 ATRN, GRID2, 

HERC1, RFX4 

GOTERM_BP_FAT GO:0098662~inorganic 

cation transmembrane 

transport ( لیغشا انتقال کاتیون غیر آ ) 

5 0.0059 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI, 

ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0098660~inorganic ion 

transmembrane transport( غشا
غیر آلی انتقال یونهای  

5 0.0061 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI, 

ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0021587~cerebellum 

morphogenesis ( مخچه مورفوژنز ) 

3 0.0079 GRID2, HERC1, 

RFX4 

GOTERM_BP_FAT GO:0098655~cation 

transmembrane transport 

 )انتقال کاتیون غشایی(

5 0.0081 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI, 

ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0021575~hindbrain 

morphogenesis( نیمغز پس مورفوژنز ) 

3 0.0089 GRID2, HERC1, 

RFX4 

GOTERM_BP_FAT GO:0043270~positive 

regulation of ion transport 

 (تنظیم مثبت یونهای عبور کننده)

4 0.0099 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI 

GOTERM_MF_FAT GO:0005216~ion channel 

activity (فعالیت کانال یونی) 
6 0.0110 GRID2, GABRB1, 

KCNH5, GLRB, 

ITGAV, ANO6 

GOTERM_BP_FAT GO:0021695~cerebellar 

cortex development( رشد قشر
 (مخچه

3 0.0122 GRID2, HERC1, 

RFX4 

GOTERM_MF_FAT GO:0022838~substrate-

specific channel activity 

 (فعالیت اختصاصی کانال زیر الیه)

6 0.0125 GRID2, GABRB1, 

KCNH5, GLRB, 

ITGAV, ANO6 

GOTERM_MF_FAT GO:0015267~channel 

activity (فعالیت کانال) 
6 0.0140 GRID2, GABRB1, 

KCNH5, GLRB, 

ITGAV, ANO6 

GOTERM_MF_FAT GO:0022803~passive 

transmembrane transporter 

activity ( غیرفعال کردن کانال زیر  
 (الیه

6 0.0140 GRID2, GABRB1, 

KCNH5, GLRB, 

ITGAV, ANO6 

GOTERM_BP_FAT GO:0055085~transmembrane 

transport (  حمل و نقل غشایی ) 

6 0.0143 OCA2, AKAP6, 

ANO6, GPD1L, 

SRI, ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0034220~ion 

transmembrane transport (  
5 0.0143 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI, 

ATP6V1C2 



 

 

 ( حمل و نقل غشایی یون(
GOTERM_BP_FAT GO:0034220~ion 

transmembrane transport (  
 ( حمل و نقل غشایی کاتیون(

6 0.0192 NIPA1, AKAP6, 

ANO6, GPD1L, 

SRI, ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0015672~monovalent 

inorganic cation transport 

ک حمل و نقل غشایی کاتیون غیر آلی ت)
(ظرفیتی   

4 0.0217 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, 

ATP6V1C2 

GOTERM_BP_FAT GO:0034767~positive 

regulation of ion 

transmembrane transport 

( شاییغ )تنظیم مثبت یونهای عبور کننده   

3 0.0247 AKAP6, ANO6, 

SRI 

GOTERM_BP_FAT GO:0034765~regulation of 

ion transmembrane transport 

 (تنظیم یونهای عبور کننده غشایی(

4 0.0259 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI 

GOTERM_BP_FAT GO:0034764~positive 

regulation of transmembrane 

transport ه )تنظیم مثبت عبور کنند
 غشایی(

3 0.0271 AKAP6, ANO6, 

SRI 

GOTERM_BP_FAT GO:0034762~regulation of 

transmembrane transport 

 )تنظیم عبور کننده غشایی(

4 0.0296 AKAP6, ANO6, 

GPD1L, SRI 

GOTERM_CC_FAT GO:0045211~postsynaptic 

membrane )غشا پس سیناپسی( 
3 0.0329 GRM3, GRID2, 

GLRB 

GOTERM_MF_FAT GO:0005230~extracellular 

ligand-gated ion channel 

activity  فعالیت کانال عبور دهنده(
 یونهای خارج سلولی(

3 0.0337 GRID2, GABRB1, 

GLRB 

GOTERM_CC_1 GO:0045202~synapse 

 (سیناپس)

5 0.0347 GRM3, GRID2, 

GABRB1, GLRB, 

SH3GL2 

GOTERM_BP_FAT GO:0042391~regulation of 

membrane potential ده )تنظیم کنن
 بالقوه غشایی(

4 0.0393 GRID2, GLRB, 

AKAP6, GPD1L 

GOTERM_BP_FAT GO:0030001~metal ion 

transport ( انتقال دهنده یون های
 (فلزی

5 0.0413 NIPA1, AKAP6, 

ANO6, GPD1L, 

SRI 

GOTERM_CC_FAT GO:0005814~centriole 

 (سانتریول)

3 0.0429 CEP250, CCDC92, 

TTBK2 

GOTERM_CC_FAT GO:0034702~ion channel 

complex (کانال های یونی ترکیبی) 
4 0.0445 GRID2, GLRB, 

AKAP6, ANO6 

GOTERM_BP_FAT GO:0050905~neuromuscular 

process (عضالنی -)فرآیندهای عصبی  
3 0.0456 GRID2, HERC1, 

GLRB 

 



 

 

 ، فرآیندهای عصبی عضالت،سلولی ءها از غشاهای عبور یونهای زیستی شناسایی شده مربوط به کانالبیشتر مسیر
یونها در  نقل تنظیم حمل و و مسیرهای مرتبط با رشد مغز و مخچه، رشد متانسفالون، انتقال غشایی یونهای غیر آلی

  .( 2018et alDeng ,.) غشا سلولی می باشد

 کلی گیرینتیجه

ر مستقیم و غیرمستقیم با صفات کیفیت و کمیت گوشت، شیر، که این مناطق به طونشان داد بررسی مناطق ژنومی  
یابی مکاناقتصادی و  مهم خص نمودن صفاتمشباشند. چربی، استخوان، سیستم ایمنی و مقاومت به انگل مرتبط می

ر مورد های اصالح نژادی گوسفند در کشوتواند در برنامهاند، میاز ژنوم که در اثر انتخاب تغییر پیدا کرده بخش هایی
 ها در گونه گوسفند ونویسی عملکردی ژناستفاده قرار گیرد. البته با توجه به کامل نبودن اطالعات مربوط به حاشیه

و نژادهای بیشتر از گوسفند  های بیشتربا تعداد نمونه بعدیمورد بررسی، مطالعات  هایکوچک بودن جمعیت همچنین
اهلی و وحشی ایجاد  هایکاندید برای صفات مهم اقتصادی در گونههای ، درک بهتری از ژنایران اهلی و وحشی

و ژن های مسبب مشتق شدن نژادها  ییچرا زمان و میتوان یم نهیزم نیدر ا شتریب قاتیبا تحق نیهمچن .خواهد نمود. 
ه بتوانیم از با انجام مطالعات بیشتر در رابطه با شناسایی گوسفندان وحشی ایران امید آن است ک .میرا مشخص کنآن 

این ذخیره ژنتیکی منحصر به فرد در دنیا محافظت کرده و با شناسایی خصوصیات ژنتیکی مطلوب این حیوانات، به جای 
واردات نژاد های خارجی بتوانیم بخشی از کاستی های گوسفند اهلی را با انتقال از گوسفند وحشی و یا پرورش خالص 

 آن جبران کنیم.
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