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 چکیده

های اسکلتی اثر مهارکنندگی دارد و اگر جهشی در آن رخ بدهد، باعث تغییرر در  ماهیچهرشد و تمایز، روی توسعه و بلوغ  8ژن میواستاتین یا فاکتور 
از طرفی گوسفند لری مهمترین نژاد گوسفند گوشتی بومی ایران است، که دارای توانایی ژنتیکی براییی بررای تولیرد گوشرت      .گرددها میاندازه ماهیچه

تواند در انتخاب و اصالح آن اهمیت داشته باشد. بنابراین، برای شناخت بهتر جایگاه ژن ت در این نژاد میهای مؤثر بر تولید گوشباشد. لذا، بررسی ژنمی
گوسرفند لرری بره طرور      رأس 05ماهگی، تعرداد   6های شناسایی گردیده با صفات وزن تولد، ازشیرگیری و میواستاتین در گوسفند لری و ارتباط ژنوتیپ

با استفاده از کیت دنازیست صورت گرفت و بررای بررسری کمیرت و کیفیرت      DNAرید گردنی انجام گرفت. استخراج تصادفی انتخاب و خونگیری از و
DNA روش اسپکتوفتومتری و الکتروفورز استفاده شد. به منظور ارزیابی وجود چندشکلی پرایمرهای اختصاصی طراحی و نواحی مورد نظر خراجی از تاس

 Mmتعیین ژنوتیپ گردید، که تنها حیوانات با ژنوتیرپ   HaeIIIروی ژل آگارز به وسیله آنزیم برشی  bp373ورد نظر قطعه م تأییدتکثیر شدند. پس از 
محاسبه شد. همچنرین،   %50/19و  %70/8به ترتیب  mو  Mهای در جایگاه ژن میوستاتین در جمعیت گوسفند لری مشاهده شدند. فراوانی آلل mmو 

دار بود. بنابراین، ی شناسایی گردیده درگوسفند لری با صفات رشد در جایگاه ژن میواستاتین به جز برای وزن تولد غیر معنیهابررسی ارتباط بین ژنوتیپ
 های جایگاه ژن میواستاتین تثبیت گردیده و نشانگر مناسبی در مطالعات ژنتیکی و پیوستگی با صفات رشدمحسوب نمی گردد.آلل

 
 .ند لری، چندشکلی، هتروزیگوسیتیمیواستاتین، گوسف:کلیدی کلمات

 

 1234مقدمه

د خانوارها از مهمترین عواملی یافزایش جمعیت و بهبود قدرت خر
بررای مصررم مرواد پروتيینری را      یدر آینده تقاضاتواند میهستندکه 

 هاگوشت در دام تولید جهت افزایش متعددیهای افزایش دهند. روش
هرای برترر از   انتخاب دام که وجود داردو گوسفند  گاو در به خصوص 

گیر در توسعه ماست. رشد چشها یکی از مهمترین روش ،ژنتیکینظر 
مطالعررات بیولرروژیکی و برره ویررژه ژنتیرر  مولکررولی، تعیررین ترروالی   

هرای دامری،   ها بر روی اکثر گونره ها و شناسایی مستقیم ژننوکليوتید
فزایش را ا DNA تمایل محققین در انجام مطالعات مولکولی در سطح

تولیرد   ،های شناسایی شده جهت افرزایش رشرد  داده است. یکی از ژن
 ستاتین )ماهیچه مضاعف( اسرت اژن میو ،گوشت و بهبود کیفیت یشه
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(. 97واقر  شرده اسرت )    5که در گاو و گوسرفند برر روی کرومروزوم    
-های به وجود آورنده عضله مضاعف در گراو مطالعات برای یافتن ژن

کره بره عنروان ژن    ، ستاتین شرد اشف ژن میوهای گوشتی منجر به ک
نقرش آن   وقرار گرفتره  بررسی مورد کاندیدا برای صفت تولید گوشت 

ه اسرت.  در نژادهای مختلرف دام وطیرور وحتری انسران شرناخته شرد      
هرا  در برین دام  شکلینشان داد چندمیواستاتین مولکولی ژن  اتمطالع

 گراو  در مضراعف  چهیماه هباردر هانوشته و اسناد نیاول .(4)وجود دارد 
 وجرود  نیا بر یمبن یگزارشات(. 93) گرددیبرم یالدیم 9857 دهه به
 راتییر تغ بره  منجر نیستاتاویم ژن کدکننده هیناح در جهش 1 که دارد
 یهرا ونیموتاسر  آنها از تا 3 که گرددیم هادام پیژنوت در یمشابهریغ
 ونیو موتاسر  9ون در اگرز  ونیموتاساز این تعداد، دو  .هستند یمعنیب
 مانرده یباق ونیموتاسر  ششژن واق  شده است.  نیا 5در اگزون  گرید
 زودرس انیر پا رمرز  جراد یا به منجر ،قراردارند 3و 5 یهادر اگزون که
 یمضاعف هستند. از عالئم مختلفر  چهیماه پیمسيول فنوت گردد ومی
، از جمله یعیطب واناتیمضاعف و ح چهیماه پی)فنوت گاهیجا نیا یبرا

DM  یاN،n ،DM ا ایdm ،CیاN ،c یاn،A یاa  وmh )   مرورد اسرتفاده
جهرت   یکننرده منفر   یمتنظر  ی  ینستاتیواژن م .(6) قرارگرفته است
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کرد کننرده     یره در ناح جهشری که اگر است  یاسکلتی هایچهرشد ماه
 ژن شرده و  یرن ا یکنندگ یمنقش تنظ ییرباعث تغ، فتدبیژن اتفاق  ینا
 ینسنتز پروتي یقاز طر امر در گاو ینا گردد.یمسبب  عضله را یشافزا

گوسرفند   یرومطالعه انجام گرفته  در .(95و  99، 7گزارش شده است)
 صرفات  دایکاند هایژن ییشناسا جهتژن میواستاتین  هیناح درتکسل 
 اسرتفاده هرا  دام پیر ژنوت نییجهت تع اینشانگر ریزماهواره 8 ازیشه 
 یبررا در ناحیره مرورد مطالعره     دایدکان ژنهیچ مدرکی دال بر  گردید.
 و یاما در مورد صفت چربر  ،امدییشه به دست ن ورشد  سرعتصفات 
 نیبر  واقر   گروت یافرراد هتروز  یبررا  دایر ژن کاند وجرود ران  چهیماه

 تیر جمع در(. 99)گردید ثابت  BULGE20و BM81124یهانشانگر
 نیستاتاویم ژن در ت  نوکليوتیدی جهش 55 ینروژ دیسف گوسفندان
یمر  یچرب زانیوم یشه تیفیک در رییتغ موجب که است شده گزارش
 شیافرزا  باعثc.960del Gو   c.2360 G>Aینواح در جهش. گردد
 امرا  اسرت،  شده شتریب یاچهیماه حجم و کمتر یچرب با یشه عملکرد
 متفراوت  یشه عملکرد بر فوق جهش از کدام هر اثر زانیم و اثر نحوه
 نیشرتر یب c.2360 G>Aفوق جهش دو نیب از که است شده گزارش
بنابراین، هدم از مطالعه اخیر بررسری  . (8) دارد یشه عملکرد بررا  اثر

جایگاه میواستاتین و ارتباط آنها با صرفات   3چندشکلی ژنی در اگزون 
 باشد.وزن در گوسفند لری می

 

 مواد و روش ها

 DNAهای مورد استفاده و استخراج نمونه

گوسرفند بره صرورت     رأس 05اضرر تعرداد   جهت انجام تحقیق ح
تصادفی از گله اصالحی ایستگاه تحقیقات گوسفند لری استان لرستان 

های خون از سریاهر  گردنری   شهرستان الشتر انتخاب گردید و نمونه
متری گرفته شد، بالفاصله میلی 0های گوسفندان با استفاده از سرنگ

 EDTAه ضرد انعقراد   متری حراوی مراد  میلی 0/5 ءهای خالوارد لوله
گردید و جهت حفاظت نمونه در داخل یخ قررار گرفرت و    درصد( 0/5)

به پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل، بخش آزمایشرگاه ژنتیر    
هرای خرون برا    از نمونره DNA مولکولی انتقال داده شدند. اسرتخراج  

( انجرام گرفرت و بررای    .DenaZyst Coاستفاده از کیت دنا زیسرت ) 
اسرتخراج شرده برا اسرتفاده از روش      DNAفیرت و غلظرت   تعیین کی

اسرتفاده   15 درصرد برا ولتراژ    9ای بر روی ژل آگارز ایسهالکترفورز مق
 گردید. 
 

 HaeIIIتکثیر جایگاه ژن میواستاتین و هضم آنزیمی با 

برا   میواسرتاتین  ژن UTR 3'ناحیره   از براز  جفت373تکثیر قطعه 
ه بر اساس تروالی ژنرومی در   ی  جفت پرایمر اختصاصی ک استفاده از

( طراحی گردیده توسر   94)Primer primier5.0گوسفند و نرم افزار
واکنش تکثیر در حجرم   .انجام گرفتPCR (Sinagen Co. )واکنش 
 PCR (10X ،) لیتر بافرمیکرو 5شامل میکرولیتر انجام گرفت، که  55
،یررر  واحررردآنزیم Mgcl2میکرومرررول dNTP ،55میکرومرررول  6

Taq،95955پیکومرول پرایمرر برگشرت،    95رفرت،   کومول پرایمرر پی 
باشد و حجم نهایی با آب مقطر دو استخراج شده می DNAنانوگرم از 
(. واکنش شامل ی  9میکرولیتر تنظیم گردید )جدول  55بار تقطیر به 
دقیقه و در  95سازی اولیه به مدت برای واسرشته ºc10برنامه حرارتی

سازی ثانویه بره مردت   برای واسرشته ºc10سیکل با دماهای 45ادامه 
ثانیره و   00به منظور اتصال آغازگرها بره مردت    ºc08ثانیه، دمای 40
ثانیره و نهایترا آخررین     40برای بس  آغازگرها بره مردت    ºc75دمای

دقیقره در دسرتگاه    95بره مردت    ºc75مرحله بسر  نهرایی در دمرای   
 PCRویت جهت تأیید محصر  مدل اپندرم انجام گرفت. ترموسایکلر

 اسرتفاده  دقیقه 40مدت  به 85 ولتاژ درصد با 5 از الکتروفورز ژل آگارز
 5 شامل بافری محی  در PCR محصول از میکرولیتر 6 سپس .گردید

 در HaeIIIیبرش میکرولیترآنزیم 0/5 حضور در و 10X بافر میکرولیتر
 هضرم  مرورد سراعت   96به مدت و  ºc37یدما یکرولیتردرم 55حجم 
 بره  آنزیمری  فعالیرت  کردن متوقف جهت "گرفت و نهایتا رارق آنزیمی
نترای    .شرد  قررارداده  ماری بن درداخل ºc85دمای در دقیقه 55 مدت

سراعت   5بره مردت    75با ولتراژ   % 5هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز 
 الکتروفورز گردید.

 
 PCR واکنش انجام برای مواد از استفاده مورد هایغلظت-1جدول

 غلظت نهایی مقدار مورد استقاده ت ذخیره اصلیغلظ نام ماده
Mgcl2 25 Mm/µL 0.8 µL 1Mm/µL 

PCR buffer 10 X 2 µL 1 X 
dNTPs 10 Mm/µL 0.6 µL 0.3 Mm/µL 

Primer (Forward) 20 pm/µL 0.5 µL 0.5 pm/µL 
Primer (Reverse) 20 pm/µL 0.5 µL 0.5 pm/µL 

TaqDNA Polymerase 5 unit/ µL 0.2 µL 0.05 unit/ µL 
DNA Template 50 ng/µL 2 µL 5ng/µL 

dH2o - 13.4 µL - 
  µL 20  حجم نهایی
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 پرایمرهای مورد استفاده به شرح ذیل هستند:

5’-CCGGAGAGACTTTGGGCTTGA-3’ 
5’-TCATGAGCACCCACAGCGGTC-3’ 

های مشراهده شرده و مرؤثر،    های جمعیتی شامل آللتجزیه معیار
و در درون جمعیرت   Fشاخص نيری و شرانن، آمراره     هتروزیگوسیتی،

بررسی تعادل یا عدم تعادل در جایگاه مورد مطالعه با نرم افزار  "نهایتا
POPGENE3.2 (91) .انجام گرفت 

 باا  میواساااتی   جایگاا   های ژنوتیپ ارتباط آماری تجزیه

 وزن صفات
هرای جایگراه ژن میواسرتاتین برا     برای بررسی ارتباط بین ژنوتیپ

هرای خطری ثابرت و    ماهگی از مردل  6ماهگی و  3صفات وزن تولد، 
( انجرام گرفرت، کره مردل     5551)SAS برا نررم افرزار     GLMرویره  

 عبارتست از:
Yijkl=  + Sexi + BTj+ Gk + Sexi*BTJ+ eijkl 

اثر ثابت  iSex بردار هر ی  از صفات وزن، ijklYکه در معادله بای

 ijkleاثرر ثابرت ژنوتیرپ حیروان و      kGاثر ثابت تیپ تولد،  jBTجنس، 
مقایسات میانگین گروههرای ژنروتیپی، تیرپ     خطای باقی مانده است.

 تولد و جنس حیوان با روش توکی کرامر انجام گرفت.
 

 نتایج و بحث

 از خون کامل با کیت دنرا زیسرت  نتای  استفاده از روش استخراج 
ن صرم زمرا  و DNAاز لحاظ کمیت و کیفیت  DNAبرای استخراج 

 (.9برتررری خرروبی را نشرران داد )شررکل    DNAیزم در استحصررال
 برا  ای پلیمرراز واکنش زنجیرره  با میواستاتین ژن از باز جفت373قطعه
 قطعات بدون مناسب برنامه حرارتی اختصاصی، آغازگرهای از استفاده

 برر  (97همکراران)  و تیمروتی نترای    با که گردید، تکثیر غیراختصاصی
 .(5داشت )شکل  مطابقت بز و ندگوسف انسان، گاو، روی

 

 
 (نمونه 6 به مربوط ها چاه  سایر و M100Ladder:اول چاه ) %9 آگارز ژل روی شده استخراج DNA کیفیت-1شکل

 

 
 %5 آگاروز ژل روی بر( بازی جفت373 قطعه)MSTN  پرایمر جفت برای PCR محصول -2شکل 
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 میواستاتین ژن جایگاه در حیوانات ژنوتیپ و HaeIII آنزیم توس  ضمه از حاصل محصویت الکتروفورز-3شکل 

 
محصرویت   HaeIIIتوسر  آنرزیم    PCRس از هضم محصول پ

درصد الکتروفورز گردیرد و قطعرات حاصرل از     5هضم روی ژل آگارز 
و  MM ،Mmژنوتیرپ   3کره از برین   هضم آنزیم برشی نمایان گردید

mm  تنهرررا دو ژنوتیرررپ Mm وmm طالعررره مشررراهده در ایرررن م
 (.3گردید)شکل 
جایگراه ژن   3جفرت برازی اگرزون     373در قطعه  HaeIIIآنزیم 

 ناحیره  میوستاتین دارای سه منطقه برشی اختصاصی میباشرد، شرامل  
-جفت بازی می 373جفت بازی و منطقه  504ناحیه جفت بازی، 939

گردد ترا  باشد. در صورت جهش در هر ی  از مناطق مذکور باعث می
رس آنزیم خارج گردند. برش در هر سه منطقه منجر بره تولیرد   از دست
هایی که بر روی گردد. نمونهجفت باز می 36و  83، 953، 939قطعات 

جفت بازی را نشان دهند دارای ژنوتیرپ   373ژل آگارز فق  ی  باند 
 83، 953، 939، 373هایی که دارای باندهای ، نمونهMM هموزیگوت

ژل آگارز باشند دارای ژنوتیرپ هتروزیگروت   جفت بازی بر روی  36و 
Mm و  83، 953، 939هایی که فقر  دارای بانردهای   نمونه "و نهایتا
تعیرین گردیررد.   mmجفرت برازی باشرند بررا ژنوتیرپ هموزیگروت      36

ها، هتروزیگوسریتی،  آلل جمعیتی و ژنتیکی شامل فراوانیهای شاخص
دگردید، که نتای  برآور POPGENE نرم افزار باو عدم تعادل  Fآماره 
( %50/19دارای بیشترین فراوانی )m آلل آورده شده است. 5جدول  در

( و متناسب با آنها بیشرترین  % 70/8دارای کمترین فراوانی ) Mو آلل 
و کمتررین ژنوتیرپ    mm(0/85%)فراوانی ژنوتیپی مربوط به ژنوتیرپ  

( در مطالعره جایگراه ژن   5صروفی ) . ( بودنرد 0/97%) Mmمربوط بره  
های مشاهده شده فراوانی ژنوتیپیواستاتین در نژاد گوسفند سنجابی م

گررزارش  =mm%76/16و =Mm=، 5%MM %33/9 را برره ترتیررب 
 53/5و  17/5بره ترتیرب دارای فراوانری     Mو  mهرای  آلل نمود، که

بیشرترین   گوسرفند سرنجابی  گردد در بودند. همانگونه که مشاهده می
نشران   فراوانری آللری   مقایسه اشد،بمی  mmفراوانی مربوط به ژنوتیپ

( مطابقت 5دهد، که نتیجه حاصل از تحقیق اخیر با نتیجه صوفی )می
. ( هر سره ژنوتیرپ گرزارش شرده اسرت     5دارد، اما در تحقیق صوفی )

گرل در جایگراه ژن میواسرتاتین هریچ     مطالعه انجام گرفته در نژاد قره
یجرره بررسرری نت "نهایتررا .(98ژن نشرران نررداد ) 3جهشرری در اگررزون 

فاقرد    چندشکلی جایگاه ژن میواستاتین در نرژاد هرای مراکویی و زل   
 (.90)تنوع گزارش گردید 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکری جمعیرت گوسرفند لرری ایسرتگاه      
تحقیقاتی لرستان در جایگراه ژن میواسرتاتین پارامترهرایی همچرون،     

اسربه  هتروزیگوسیتی مورد انتظار و هتروزیگوسیتی مشراهده شرده مح  
آورده شده است. در مطالعه اخیر هتروزیگوسیتی  5که در جدول گردید،

درصد بررآورد  0/97و  96مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب برابر با 
( متوس  هتروزیگوسریتی گلره   9اسماعیل خانیان و همکاران ) گردید.

گرزارش   61/5بلوچی ایستگاه عباس آباد را در جایگاه ژن میواستاتین 
( متوس  هتروزیگوسیتی مشاهده شرده  0مویئی و همکاران ) .ندنمود

گرزارش   64/5در شش نژاد بومی ایران را در جایگاه ژن میواسرتاتین  
محاسبه گردید، که  جمعیت، درکل (I) شاخص اطالعات شاننکردند. 
می باشد، که دیلت بر پایین بودن میزان تنوع ژنتیکی در  3/5برابر با 

چنین، شاخص نيری جایگراه ژن میواسرتاتین در    هم .کل جمعیت دارد
دهد گلره دارای فاصرله   که نشان میمحاسبه شد،  96/5جمعیت لری 

های خویشراوندی  ژنتیکی کمی هستند و ممکن است به دلیل آمیزش
محتروای اطالعرات چنرد     دهد.باشد، که هر ساله در درون گله رخ می

محاسبه گردید. لذا  946/5شکلی در جایگاه ژن میواستاتین نیز برابر با 
جایگاه مورد مطالعه نشانگر مناسرب در مطالعرات پیوسرتگی و مکران     

 (.5گردد )جدول یابی محسوب نمی
دهرد، کره   کرا نشران مری    مربر   نتای  تحقیق با استفاده از آزمون

جمعیت گوسفند لری در تعادل هاردی واینبر  برای این جایگاه ژنری  
( بر روی نژاد گوسفند سنجابی 5صوفی )قرار ندارد، که با نتای  مطالعه 

Mm Mm mm mm mm mm mm mm mm 

36 
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تعادل هاردی واینبر  در جمعیرت مرورد مطالعره     مغایرت داشت. عدم
ممکن است به واسطه انتخاب، پایین بودن میرزان جهرش در جایگراه    

هرای خویشراوندی باشرد. انحررام از تعرادل      مورد مطالعره و آمیرزش  
نیز مشراهده  واینبر  در سایر مطالعات روی نژادهای ایرانی  –هاردی

( در مطالعره  3(. همچنین، با نتای  مطالعره قنبرری )  0و  9شده است )
تنوع ژنتیکی  گوسفند بلوچی، که این جمعیت را در انحرام از تعرادل  

 واینبر  گزارش کردند، مطابقت داشت. -هاردی
 

 لری جمعیت در میواستاتین ژن جایگاه ژنتیکی و جمعیتی هایشاخص-2جدول 

 معیارهای ژنتیکی  شدهمقادیر برآورد 

 آلل های مشاهده شده )تعداد(  5

 آلل های مؤثر )تعداد(  1/9

 فراوانی آللی )%(  
70/8 M  
50/19 m  
 فراوانی ژنوتیپی )%(  
0/97 Mm  
0/85 mm  
5/5 MM  
 شاخص شانن  3/5

 محتوای اطالعات چند شکلی  946/5

 شاخص نيی  96/5

 رد انتظار )%(هموزیگوسیتی مو  83/83

 هموزیگوسیتی مشاهده شده )%(  0/85

 هتروزیگوسیتی مورد انتظار )%(  97/96

 هتروزیگوسیتی مشاهده شده )%(  0/97

 
نتای  تجزیه واریانس اثررات ثابرت تیرپ تولرد، جرنس حیروان و       

های جایگاه مورد مطالعه برر روی ژن میواسرتاتین برر صرفات     ژنوتیپ
دار بر روی هیچ ردیده است. ژنوتیپ اثر معنیارائه گ 3وزنی در جدول 

مراهگی(   6گیرری و وزن  ی  از صفات وزن )وزن تولرد، وزن از شریر  
(. لذا P<57/5داری بود )نداشت، البته برای وزن تولد نزدی  به معنی

عملکرد مشابهی بر صفات وزن دارنرد، البتره    Mmو  mmهایژنوتیپ
تقریبا در  mیار پایین و آلل فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت در جمعیت بس

منجر به برروز هیپرتروفری    MM ژنوتیپجمعیت تثبیت گردیده است. 
گردد، که در جمعیت مورد مطالعره  ها و بزر  شدن آن میدر ماهیچه

مشاهده نگردید. میانگین حداقل مربعات گروههرای ژنروتیپی جایگراه    
زنری در  مورد مطالعه و سایر اثرات ثابت در مدل آمراری برر صرفات و   

ارائه گردیده است. نتای  نشان داد، کره افرراد دارای ژنوتیرپ     4جدول
هسررتند  mm دارای وزن تولررد بررایتر از ژنوتیررپ  Mmهتروزیگرروت

(50/5>P)ها برایتر  ها هر چند که میانگین هتروزیگوت. در سایر وزن
دار از افرررراد هموزیگررروت بودنرررد، امرررا از لحررراظ آمررراری معنررری  

هررای جایگرراه ژن  مطالعرره ارتبرراط ژنوتیررپ  (. در P>50/5نیسررتند)
میواستاتین با صفات رشد در گوسفندان بومی اندونزی گزارش گردید، 

هسرتند، کره برا     MMکه تمام جمعیت مورد آزمرایش دارای ژنوتیرپ   
(، که با نتای  مطالعه اخیر مغایرت 96تظاهر هیپرتروفی همراه هستند )

رولز نشران داد، کره   هرای شرا  مطالعره ژن میواسرتاتین در برره   داشت. 
ترری  های برزر  داری ماهیچهبه طور معنی MMحیوانات با ژنوتیپ 
دارند، در حرالی کره اخرتالم برین       mmو Mmهاینسبت به ژنوتیپ

(. هر  فرورد و همکراران    1دار نیسرت ) معنی mmو  Mmژنوتیپهای
( در مطالعه جایگاه ژن میواستاتین در نژاد گوسفند رامنی گرزارش  95)

های ژن میواستاتین و صفات داری بین ژنوتیپه ارتباط معنیکردند، ک
 وزن تولد و وزن از شیرگیری وجود ندارد.

 
 لری گوسفند در وزنی صفات بر میواستاتین ژن جایگاه هایژنوتیپ و فیزیولوژیکی مختلف اثرات واریانس تجزیه-3جدول

 ماهگی 6وزن   وزن از شیرگیری  وزن تولد 

 Pr>F میانگین مربعات  Pr>F میانگین مربعات  Pr>F* انگین مربعاتمی منابع تغییرات

 35/5 709/57  115/5 5594/5  571/5 095/5 ژنوتیپ

 716/5 795/9  334/5 195/90  584/5 516/5 تیپ تولد

 385/5 167/91  570/5 375/55  551/5 937/5 جنس

 سطح احتمال معنی داری می باشد* 

 

 نتیجه گیری

تواند دقت انتخراب و سررعت   های ژنی میطالعه جایگاههر چند م
 3پیشرفت ژنتیکی را افزایش دهند، اما نتای  مطالعه برر روی اگرزون   

شکلی نشان نداد و نشانگر مناسب جایگاه میواستاتین در نژاد لری چند

در مطالعات پیوستگی ژنتیکی و انتخاب به واسطه اطالعرات نشرانگر   
هرای دیگرری   ست در مطالعات آینده مکانبایگردد و میمحسوب نمی

 ها بررسی گردند.از جایگاه میواستاتین یا سایر ژن

 



 573    ...صفات رشد در گوسفند لری برمطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن 

 .لری گوسفند در ماهگی شش و شیرگیری از تولد، وزن صفات بر ثابت اثرات استاندارد خطای بعالوه مربعات حداقل میانگین -4جدول

 ژنوتیپ
 ماهگی 6وزن   وزن از شیر گیری  وزن تولد

     

Mm 99/3±548/5a  63/91±677/5a  33/44±84/5a 

mm 71/5±551/.5b  33/55±930/5a  00/49±968/5a 

      تیپ تولد

 599/5a  588/55±906/5a  339/45±913/5a±19/5 قلو9

 558/5b  305/98±456/5a  405/49±054/5a±68/5 قلو5

      جنس

 597/5a  58/55±594/5a  714/45±516/5a±1/5 نر

 590/5a  94/91±531/5a  396/49±560/5a±8/5 ماده

 (.P<50/5)دار می باشنددارای اختالم معنی مشابه غیر حروم با ستون هر هایمیانگین
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