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Introduction1: 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 β-
metamorphic 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 PCR-
SSCP 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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بار هأااب لأری   و تأثیرر نن بأر و ن به أر بر گنسأنندان به أر      BMP2ژن  چند شکلی اگزون یک. بررسی (1041)  .م، خالداری. . وفروهرمهر، ع

 .034-004، (3)10 ،های علنم بامی ایرانپاوهشبختراری. 

 

 چکیده

بر کم کربن و ن ای اصالح هااب بام تمرکز ویاهاست. امرو ه پاوهشگران بر حن ه  انکرنرت الشر بر گنسنندر ب ررگذارعنامل تثی جملر به ر ا و ن 
و ارت اط نن با صنت چربی  BMP2ژن  اگزون یکشکلی بر  با هدف بررسی وقنع چند ،. بر این مطالعررهداب گنسنندی الشر با ارپسندبه ر و افزایش 

جنت نغا گر  تنسط یک BMP2ژن  اگزون یک، DNAرری شد و پس اهجام فرایند استخراج گخننرأس مرش هااب لری بختراری  154به ر، ابتدا ا  
ی افزارهاهرمنمده تنسط  بستبرهای بابه بر ههایت،و  شکلی بر این جایگاه ربیابی چندPCR-SSCP اختصاصی تکثرر شد. سپس با استنابه ا  تکنرک 

Popgene  وSAS  ژن  اگزون یک ،نمده بستبرار یابی شدهد. بر اساس هتایجBMP2  حاوی بو نللA  وB فراواهی  و 143و  141ترترب با تن یع بر
 33/31، برصد 54 هایترترب فراواهیبر برون جمعرت 82و  01، 15 ترترب با تن یعبر BBو  AA ،ABکر سر ژهنترپ  بنببرصد  33/30 برصد و 1/45

شان باب کر ایر ژهنترپ بر و ن به ر با استنابه ا  رویر باهکن ه هاژهنترپ ا  یک نوربهد. مقایسر مراهگرن و ن به ر بر هروجنب بر رابرصد  41/12و برصد 
و ژهنترپ  84/0مراهگرن و ن به ر  ABژهنترپ ، 14/5به ر مراهگرن و ن  AAژهنترپ  است.بار برصد معنی پنجبر هااب لری بختراری بر سطح احتمال 

BB  های تشخرص منلکنلی و شناسایی   روشتنان با استنابه ابهد کر میمیهتایج این پاوهش هشان . هدهشان باب را 14/3مراهگرن و ن به ر
 پسندی برشتر ایجاب همنب.هایی با و ن به ر کمتر و با ارگلر تنانمی عننان والدین هسل بعدبرها و اهتخاب نن Bهای گنسنندان حامل نلل

 
  .BMP2 ،SSCP-PCRشکلی، گنسنند لری بختراری،  چندچربی به ر،  :های کلیدیواژه

 

   1 مقدمه

وجنب کشاور ی ای کر بر بخش مران تنلردات عمدهبر امرو ه 
اهمرت گنشت، پشم و شرر محصنالت مرت ط با گنسنند اعم ا  ، بارب
کشنرهای نسرای مراهر و شرق و بر با ار  ،سزایی بارهد. ا  طرفیبر

 عننان گنشت تا هبر هده  گنسنندبرای  قاضای  یابیت غرب نفریقا
الشر با چربی کمتر را  معمنالًهرز کنندگان مصرفوجنب بارب. 

 سمتبررا بهندگان پرورش مجمنع این عنامل بنابراین،. پسندهدمی

                                                           
 استابیار گروه علنم بامی، باهشکده کشاور ی، باهشگاه لرستان، لرستان، ایران. -1

 Email: forouharmehr.a@lu.ac.ir)                هنیسنده مسئنل: -)*
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  بهندمی سنقگنشت برشتر و چربی کمتر هایی با مرزان پرورش گلر
, 2008)et al. Wood, 2014; KalfariKhaldari and ).  تاکننن
 دف کاهش چربی به ر بر گنسنند اهجامهای مختلنی با هن مایش

بار ها با هاابهای بماهناع نمرزشتنان بر کر ا  نن جملر می استشده 
ها، کاهش طنل بوره پرورش و خارجی، قطع به ر پس ا  تنلد بام

یابت کربه . برنیند تحقرقات مذکنر اشاره همنب برنترکاستنابه ا  نهتی
 aldariKh) هداهها منرد ه نبکر بر عمل هرچ یک ا  این روش است

, 2007)et al. 
مرلرنن  53جمعرت گنسنند و بره کشنر حدوب  ،بر حال حاضر

شنب. مرلرنن رأس نن کشتار می 11رأس است کر ساالهر حدوب 
برصد  15کرلنگرم است کر  3/15مراهگرن و ن الشر هر رأس حدوب 
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تن  85805ساالهر  ،بهد، بر ع ارت بیگراین مقدار را به ر تشکرل می
به ر ا  یک  .(  2014KalfariKhaldari and , ( بشنبه ر تنلرد می

های کننده ایر بارب کر س ب ایجاب برماریطرف بر سالمت مصرف
با منافع ملی و اقتصاب  ،شنب و ا  طرف بیگرعروقی می -قل ی

 یرا هر کرلنگرم به ر هس ت بر گنشت  ،تضاب استبر  تنلردکننده
کرلنگرم خنراک بام برشتری هرا  بارب و ههایتاً برای  1/1)پروتئرن( بر 

ا ای هر واحد و ن پرباخت برن با به ر برشتر قرمت کمتری گنسنندا
ها روی راهدمان ت دیل غذایی برشتر تالش ،بر حال حاضرشنب. می

راستا باید پایرن نوربن  برای کاهش چربی متمرکز است کر بر این
قرمت تمام شده، باال رفتن راهدمان تنلرد، بفع ضایعات هرتروژهی کمتر 

فشار چرا بر مراتع هرز مدهظر قرار   یست و کاهش بر محرط
تنسط  گزارش شدهتنجر بر هتایج  با (Cockett, et al., 2005)گررب

بر  لری بختراری و  ل هااب انبر گنسنند( 1344)مرابی و همکاران 
مرت ط با  Xو  5 ،1های مجمنع سر منطقر ژهنمی روی کرومن وم

-ی شده است کر بو منطقر ژهنمی بر کرومن ومذخرره چربی شناسای

های مؤیر براهگر اهتخاب بر جهت افزایش فراواهی جهش Xو  5 های
هزاران سال پس ا  اهلی شدن این حرناهات است.  طی به ر بر اهدا ه

های مؤیر بر اینکر ژن احتمال ،ها بر تحقرق خنب مشخص کربهدنن
د، نشده باش ذکرار بر مناطق ببه ر و چربی بدن بر هاابهای به رو ن 

 کر یژهنم مناطق ییناساش)2012et al. Moradi ,بسرار  یاب است
 نیزترربراهگ چالش ا  یکی ،اهدبنبه یپرفننت صنات اهتخاب هدف

 chipماهند  متراکم هشاهگرحاوی  صنحاتاستنابه ا   یکاربربها

array مطالعر بر. است یناهرح کرژهت بر Moioli  و همکاراهش بر

 54444 حدوب ا  استنابه با 1ایی گستربهژهنم اسکن ،8415سال 
8

SNP بر یچرب رسنب با مرت ط یژهنم مناطق ییشناسا منظنربر 
 Ovine با نمده بستبر ایپرنگژهنت جیهتا. شد اهجام گنسنندان

SNP50K BeadChip بر نمده بستبر جیهتا با باربه ر هااب بو بر 
منجنب  یهاژن مرمستقیابی ی. تنالشد سریمقا بدون به ر هااب 13

BeadChip، بر گنسنندان بدون به ر برمتضابی را  ینلل فراواهی 
مهم برشتری را ارائر  هایSNP بار هشان باب وبه ر گنسنند یسر بامقا
 برونهای SNP،ی گستربهژهنم اسکن جیهتا شتررب دیرتث یبرا باب،

 بر missense جهششدهد و  ژهنتایپ گنسنند گروه بو بر هاژن نیا
بر  .شد بابه صرتشخ ه،گرو بو بر متناوت نلل یفراواه با ،BMP2 ژن

 نیترمحتمل عننانبر VNRT و BMP2 کر باب هشان جیهتا ههایت،
  ,.Moioli, et al)است بارگنسنندان به ر پرفننت بر رربرگ یهاژن

 ی برشکل چندبررسی احتمال وقنع  ،هدف ا  این مطالعر (2015
با استنابه ا   بختراریبر گنسنندان لری  BMP2ژن  اگزون یک

و بررسی ایر نن روی و ن به ر این گنسنندان با  PCR-SSCPروش 

                                                           
1- Genomewide scan 
2- Single Nucleotide Polymorphism 

 ا  نهالرزهای مقایسر مراهگرن است. استنابه
 

 هاروشمواد و 

 هادادهی آورجمعیری و گخون

مرش هم سن ا  هااب لری  رأس 154ا  برای اجرای این پاوهش 
شهرستان )و بز گهر بوروب بختراری واقع بر مرکز اصالح هااب گنسنند 

صنرت تصابفی ا  بررری گخنن .شدبوروب، استان لرستان( استنابه 
گرم بر مرلی 5/1تا  EDTA (1حاوی های ورید گربهی و بر لنلر

منتقل سا ی برای ذخرره -84لرتر( اهجام شد و سریعاً بر فریزر رلیم
ا  کرت با استنابه  خننهای ا  همنهر DNAشدهد. سپس استخراج 
 بر اساس)پارس تنس، ایران( و  DNAاختصاصی استخراج 

و کرنرت همچنرن بررسی بستنرالعمل شرکت سا هده صنرت گرفت. 
های ترترب با استنابه ا  روشبر شده استخراج DNAرت کم

. رکنربهای اهجام گرفتسنجی رفطالکتروفنر  روی ژل نگار  و 
ا  هرز  ی شدهبربارهمنهرمربنط بر و ن به ر و و ن بدن گنسنندان 

 بوروب تهرر شد. گهر بز و گنسنند هااب اصالح مرکز
 

 مرازشرایط واکنش زنجیره پلی

جنت  038 طنلبرBMP2 تکثرر اگزون یک ژن  ،بر این مطالعر
اهجام شد. نغا گرهای استنابه مرا  واکنش  هجرره پلیبا  با استنابه ا  

'5- با تنالی، رفت  صینغا گر اختصاشده بر این واکنش شامل 

ACTAATGTCGGCCCTGTCC 

'5-  با تنالی برگشت نغا گرو   -'3

3'- CTTTGCCGTACGACTCCCC  با پرایمرها بنب. طراحی
با  BMP2و تنالی ژن  Primer Premier 6.2 افزارهرم استنابه ا 

 NCBIهای بابه کر ا  پایگاه XM_004014353شماره بسترسی 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov) صنرت  ،استخراج شده بنب

لرتر مرکرو 1رتر شامل لرکروم 85هر واکنش تکثرر بر حجم  .گرفت
DNA (54-144  مرکروهاهنگرم بر هر ،)2 مرکرولرتر 5/1لرترMgCl ،

 لرترمرکرو 8پرکنمنل(،  14لرتر ا  هر یک ا  نغا گرها )مرکرو 5/4
dNTPs(5/8  ،)واحد نهزیم  1مرلی منالرTaq DNA polymerase 

 اهجام شد. برهامر تکثرر X 14 با غلظت PCRلرتر ا  بافر مرکرو 5/8 و
بقرقر برای  پنجمدت برگراب برجر ساهتی 45یک چرخر  شامل،

 برجر 40چرخر شامل  35و  DNAواسرشتر شدن اولرر بو رشتر 
، DNAواسرشتر شدن بو رشتر  یاهرر برای 34مدت برگراب ساهتی
و  یاهرر برای اتصال نغا گرها 34مدت برگراب برجر ساهتی 51بمای 

 قطعر منرب هظر بنب. یاهرر برای تکثرر 34مدت برگراب برجر ساهتی 18
بقرقر برای  پنجمدت برگراب برجر ساهتی 18 یک چرخر همچنرن

محصنالت صحت تکثرر  بر ههایت،. بر هظر گرفتر شدبسط ههایی 
PCR   برصد و با استنابه ا  بستگاه مستندسا ی  5/1تنسط ژل نگار

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 ژل، )باینرب، نمریکا( ار یابی شد.
 

 (SSCPای )رشتهتک ساختار شکلی شرایط فرایند چند

 )ا  BMP2 ژن اگزون یک بر مختلف هاینلل شناسایی برای
 هایاسرد برو  جهش، حذف یا اضافر شدهد هنکلئنتردی بر ترابفهظر 

لرتر مرکرو بو ،SSCPنهالرز  بر. شد استنابه SSCPنهالرز  ا ( هنکلئرک
 بافر لرترمرکرو هشت بانمده  بستبر PCR محصنالت ا  هر یک ا 

 منالر، مرلی EDTA 14 ،برصد 42  ردفرمام) SSCP بارگذاری
 و ( مخلنطبرصد 485/4 سراهنل- ایلن ،4برصد /485نبی  برومنفننل

 شدهد سا ی واسرشت بقرقر 14مدت برگراب اهتیس برجر 45 بمای بر

, 2015)et al. Nazifi ). 81 نمرد اکریل پلی ژل روی هاهمنهر سپس 
 ولتاژ با ساعت، پنج مدتبر گرابساهتی برجر چهار بمای بر برصد
. شدهد الکتروفنر  TBE 1X بافر ا  استنابه با و ولت 044 یابت

  شد هقره  اهجام هرترات رزینمرهگ ا  استنابه با باهدها سا ییترؤ

, 2006)et al. Steinfeld). مشاهده با هاهمنهر ژهنترپ ابامر بر و 
 .شد تعررن مستقرم

 

 آنالیز آماری 

ها ا  ها و ژهنترپتن یع نللی و ژهنترپی با شمارش مستقرم نلل
روی ژل اکریل نمرد و فراواهی نللی و ژهنترپی و مرزان هترو یگنسرتی 

ایر  بررسی محاس ر شد.  Popgeneافزارهرمو کای بو تنسط 
منرب مطالعر بر صنت و ن به ر با  یمختلف بر جایگاه ژههای رپتژهن

افزار کمک نهالرز مقایسر مراهگرن و رویر ن منن باهکن تنسط هرم
SAS  شداهجام  1/4هسخر . 
 

 و بحث نتایج

 BMP2اگزون یک ژن تکثیر 

تکثرر  PCRبا منفقرت تنسط واکنش  BMP2اگزون یک ژن 
گنهر باهد رچه ،نبشمالحظر می 1طنر کر بر شکل شد و همان

شنب. سپس رراختصاصی و یا نلنبگی بر طی فرایند تکثرر بیده همیغ
ی بر شکل چندشده برای بررسی وقنع و یا عدم وقنع  ررتکثهای همنهر

 منرب ار یابی قرار گرفتند.  SSCPطی فرایند 

 

 
 سا ی شدتیرؤ برصد 5/1 نگار با استنابه ا  ژل  کرBMP2 زون یک ژن اگنمده ا  تکثرر  بستبر PCRمحصنالت  -1شکل 

Figure 1- PCR products of BMP2 gene exon 1 visualized on 1.5% agarose gel 
 

باا اساتداده از    BMP2 اگزون یک ژنی در شکل چندبررسی 

 SSCPتکنیک 

 BMP2 اگأزون یأک ژن  محصنالت حاصل ا  تکثرر  یشکل چند
رأزی  نمرهأگ و برصأد   18 و ژل اکریل نمرأد  SSCP نرکتک کمکبر

هشأان   8کر بر شکل  طنرهمان. قرار گرفتندهرترات هقره منرب ار یابی 
منرفرسأم را بر تأنالی   وقنع پدیده پلأی  SSCP، فرایند ه استبابه شد

رأد بأر   تائ AA و BB،AB، سر هنع ژهنترپ کندمیرد تائ هظر منربژن 
 است.  ی بر این هاحررشکل چندوجنب 
 

 ناااد  در BMP2ژن  اگزون یکآللی و ژنوتیپی  وفور تعیین

 لری بختیاری

های بر مرش BMP2 ژناگزون یک  ژهنترپی مقایسر وفنر نللی و

 طنرهمان .گزارش شده است 1جدول بر  لری بختراری هااب سالر یک

 BB و AA ،ABهأای  رأپ ژهنتهأر یأک ا     ،شأنب کر مالحظأر مأی  
 برون جمعرأت مأنرب مطالعأر و    82و  01، 15ع ترترأب بارای تن یأ  بر

 41/12و  برصأد  33/31برصأد،   54ترترب بارای فراواهی همچنرن بر
و  141ترترأب  بأر  Bو  Aهأای  باشند. تن یع هر یک ا  نلأل می برصد
 33/30و  برصأد  1/45یک بارای فراواهأی   ترترب هربراست کر  143

بر این  شده مشاهدهباشند. هترو یگنسرتی و همن یگنسرتی می برصد
 است. 4204/4و  3150/4ترترب برمطالعر 
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 SSCPبا کمک تکنرک  BMP2ژن اگزون یک  بر یشکل چندربیابی  -2شکل 

Figure 2- Polymorphism detection in exon 1 of BMP2 gene using SSCP technique 
 

 BMP2 مقایسه وفور آللی و ژنوتیپی اگزون یک ژن -1جدول 

Table 1- Comparison of allelic and genotypic abundance of BMP2 gene exon 1 

 کای بو
Chi-square test 

(%2) 

 (%) ینللفراواهی 
Allele 

frequency 

 تن یع نللی
Allele 

distribution 

 (%) رپیژهنتفراواهی 
Genotype frequency 

 تن یع ژهنترپی
Genotype distribution 

 تعداب همنهر
Number of sample 

ns 13.97 B A B A BB AB AA BB AB AA 
150 

34.3 65.7 103 197 18.67 31.33 50 28 47 75 
 بی معنی

n.s: No Significant 
 

هأای  یفراواه( برای 41/13) شده محاس ربار ه نبن کای بو معنی
مأنرب   بهد کأر جمعرأت  ژهنترپی و مقایسر با کای بو جدول هشان می

بلرأل نن را  تأنان  باشند کر مأی ر بر تعابل هاربی واین رگ همیمطالع
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.
 

بر صاد  وزن   BMP2ژن  اگزون یک هاییپژنوتآنالیز اثر 

 دنبه

هتایج نهالرز نماری هشان باب کر ایر ژهنترپ بأر و ن به أر بر هأااب    
کأر  یطنربر است.بار معنی برصد پنجسطح احتمال لری بختراری بر 

عملکأرب برشأتری بر افأزایش     14/5با مراهگرن و ن به ر AAژهنترپ 
و ژهنترأپ   84/0با مراهگرن و ن به ر  ABو ن به ر هس ت بر ژهنترپ 

BB هشان باب. کمترین و ن به ر مربنط را  14/3گرن و ن به ر با مراه
هأر یأک ا     بر. مقایسر مراهگرن صنت و ن به أر  بنب BBبر ژهنترپ 

 .ه استهشان بابه شد 8ها بر جدول ژهنترپ
صأنات اقتصأابی بر    ینتأر مهمکرنرت گنشت و ترکرب الشر ا  

بر  ررگذارتثیعنامل  جملر  اچربی بدن و به ر . روهدشمار میبرگنسنند 
کرنرت الشر و گنشت تنلردی بر هر هااب بنبه و وقنع جهش بر تنالی 

تناهأد عملکأرب حرأنان و بأالط ع     مأی  کننده این صناتهای کنترلژن
  .ی را تحت تثیرر قرار بهدیار ش ار

 
 نهالرز ایر ژهنترپ بر صنت و ن به ر بر هااب گنسنند لری بختراری -2جدول 

Table 2- Analysis of genotype effect on fat tail weight in Lori Bakhtiari sheep breed 

P-value خطای استاهدارب 

Standard error 
 مراهگرن
Mean 

 تعداب همنهر
Number of sample 

 ژهنترپ
Genotype 

 هااب
Breed 

< 0.05 
0.13 a5.16  75 AA لری بختراری 

Lori Bakhtiari 
0.17 b 4.29 47 AB 
0.22 b 3.79 28 BB 

a,b نماری اختالف معنی هظر ا  ،اهدشده بابهبا حروف مشترک هشان  ستننهای کر بر هر راهگرنم( 45/4باری هدارهد > P.) 
with at least one common letter, do not have significant difference (P<0.05). columnthe same  inThe means  a,b 

 

شهرها و رشد اقتصابی  رو افزونبلرل تنسعر برر بر طی بهر اخر
تغررر الگنی مصرفی، مرزان  ،و کشاور ی بر همر مناطق و ا  طرفی

بخش اعظم  الت پروتئرنی بر حال افزایش است.تقاضا برای محصن
کر ا  رشد اقتصابی سریع )کشنرهای  این افزایش بر کشنرهایی است



 994     ...و تأثیر آن بر وزن دنبه در  BMP2ژن  بررسی چند شکلی اگزون یک فروهر مهر و خالداری، 

) and Koshkoiyeh, Koopaei  .بنبه اهد نسرای شرق( برخنربار

تنان برش ا  این همیرا و مراتع هاى  راعى  مرن کر جا نن ا 2011(
رنر  م برهم را مرزان تنلرد بر هر واحد سطح تنان مى امّا ،وسعت باب

گرری کاررتنلرد محصنالت کشاور ی با برنر  م برپرورش بام و هم 
علنم مهمی کر بر این  جملر ا های علمی و صحرح افزایش باب. روش

کرنرت گنشت  علم اصالح هااب است. ،است نمدهبشر کمک بر مرنر 
ای است و چنن صنات اقتصابی بر حرناهات مزرعر ینترمهمیکی ا  

رسد لذا بر هظر می ،شنبصنت، یک صنت ترکر ی محسنب می این
 بر  Gao, et al, 2007)( شنبمیتعداب  یابی ژن کنترل  رلروسبر

بلرل استنابه ا  برژهنمرکی های یاوربهر گذشتر پرشرفت بر فن
 یابی چند برابر شده است و چناهچر بتنانیابی لرنکاژی و تنالیهقشر

 بست نورب وبرصنات کرنرت گنشت را  ط بامرت های اطالعات جایگاه
ین صنات روی چر ا کنندههای کنترلژن شنب کرمشخص  همچنرن

های اصالح هاابی تناهند بر برهامرهناحی کرومن ومی واقع هستند، می

منرب استنابه قرار گررهد و باعث رشد و پرشرفت  1MAS با استنابه ا 
 رررتغ باامرو ه  et al. (Ermias(2002 , ژهترکی بر این صنات شنهد

ا  ضرورت و مطلنبرت چربی کاستر شده  ،بر جامعر مصرف مرمناه
 ریسا ریذخا تناهدیم بمهاحرر  بر یچرب رسنبات ن،یابرعالوه است.

 گنشت ترنرک بر خنبهنبر  بر کر بهد کاهشهرز  را بدن یهاقسمت
 .(Kalfari Khaldari and(2014 , گذاربیم ررتثی گنسنند

 کربر این باورهد  گنسنند گنشت کنندگانمصرف و دکنندگانرتنل
 به نب گنسنند بمبخش  بر یچرب کم کربن با تنانیم را کرنرت الشر

 بر یچرب رسنب یمنلکنل مرتنظ یهاسمرمکاه یبررس ن،یبنابرا دربخش
 .است برخنربار ییباال ار ش ا  گنشت درتنل صنعت یبرا گنسنند بم

 منتخب ژهنمی هاحرر 81بر  یشکل چندمحققرن وجنب  1345 بر سال
و  1، 5شماره  هایروی کرومن ومکر به ر و ن برای صنات چربی و 

X طنر برهای خنن . همنهری قرار باهدبررس منربهد را گنسنند بنب
 رأس گنسنند 144لری بختراری و  هااب رأس گنسنند 344تصابفی ا  

ی بر بررس منربهای یگاهجامنرب ا   شتهبر . شد ینور ل جمع هااب
های چند یگاهجای مشاهده شد و بر اکثر این شکل چندمطالعر مذکنر 

های به ر بر باری با ویاگیطنر معنیبرالگنهای مختلف باهدی شکل 
 کرمنرفنژهت نرپروتئ .2018)et al. (Lu , (P < 45/4)هد ارت اط بنب
. است β هنابهخا یبگرگنه رشد فاکتنر بر متعلق( BMP2) 8 استخنان

 بر یمهم هقش و بارب یاگستربه یکینلنژرب ترفعال پروتئرن نیا
 بارب یربأچ زیتما و یاستخناه زیتما ،یاسکلت یهاچررماه رشد ندیفرن

Blázquez, et al. ‐ JuradoGuiu, 2019; et al. Medela(
)2016 

 نیباالتر و شنبیم انرب اهسان یچرب یهافتبا بر BMP2 ژن
  ژن ,et al. (Zhang(2019 , بارب چاق افراب بر را انرب سطح

                                                           
1- Marker-assisted selection 

BMP2 کندیم نایا هرز غضروف و استخنان تنسعر بر یمهمهقش 
 بم پرفننتبررسی  یبرا دیکاهد نیبهتر کر رسدیم هظر بر ن،یبنابرا
ی ژن شکل چندبا بررسی  8414محققرن بر سال . تاس باریچرب

BMP2 گزارش کربهد  8ا  طریق تنالی یابی بر گنسنند بم کنتاه هان
بر   g.48462350C > Tشامل کر هنکلئنتردی تک کر چند شکلی

باری را با صنت هرخ  ایش بر شکم یمعناست ارت اط   BMP2ژن
شان بابه است ه تاهکن بم گنسنند 320 های یک، بو و سر بریش ا
(45/4 > P.)  برای کنتاه بم با گنسنندان مثلی، ردهظر تنل ا  یرا 

 هستند. هایپرتروفی ترمناسب هارشم نبستنی مرزان به نب و پرورش
 بر هرا  پرورش بر کمک برای و شنبمی ط رعی رریگجنت ا  ماهع بم

 چندای بیگری بر مطالعر .Ibrahimi)(2021 , بارب اضافی کار هرروی
 و PCR-SSCPتنسط تکنرک  BMP2 ژن بو اگزونبر ی شکل

 بره تعداب مرش، لقاح هرخ ماهند باروری برخی ا  صنات با نن ارت اط
-بره کل تعداب مرش، یی ابوقلن هرخ مرش،  اییبره هرخ مرش،  ایی

 هر بر شده متنلد یهابره کل و ن رش،م هر بر شده متنلد های
-بره کل و ن رش،م هر برشده گرفتر شرر ا  هایبره کل تعداب مرش،

رأس  844 برای مرش پرورش تناهایی و مرش هر بر گرفتر شرر های

( A2 و A1)باهدی متناوت  هتایج بو الگنی. بررسی شد 3برکی  مرش
 نالیبر ت تناوت یک حاوی کر باب هشان را BMP2ژن  بر

ارت اط برن  تحلرل و همچنرن تجزیر (.c.962A > T) بنب هنکلئنتردی
 و رشم هر برشده  گرفتر شرر ا  هایبره کل تعداب و یشکل چند این
بنب بار یمعنی نمار هظر ا مرش  هر بر گرفتر شرر هایبره کل و ن

(45/4 > P.)  چندبر پاوهش حاضر برای اولرن بار احتمال وقنع 
بار لری بر گنسنندان هااب به ر BMP2 زون یک ژناگی بر شکل

نمده  بستبا تنجر بر اطالعات بربختراری منرب بررسی قرار گرفت و 
بر  BMP2 اگزون یک ژنی بر شکل چند، بررسی بر بخش هتایج

، پلی SSCPبار لری بختراری تنسط تکنرک گنسنندان هااب به ر
هتایج نهالرز نماری هرز منرف بنبن این جایگاه ژهی را ای ات کرب و 

تر شدن و ن به ر و حضنر س ب سنگرن Aهشان باب کر حضنر نلل 
(. بنابراین با P < 45/4شنب )س ب کمتر شدن و ن به ر می Bنلل 

ی تشخرص منلکنلی و شناسایی گنسنندان حامل هاروشرری کارگبر
هایی گلر تنانمی عننان والدین هسل بعدبرها و اهتخاب نن Bهای نلل

 ی برشتر ایجاب همنب.با ارپسندبا و ن به ر کمتر و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2- Small Tail Han sheep 

3- Barki ewes 
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