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 چکیده

از  (GDF9)بر رشد و تمایز مؤثر اكتور فو  (FSHR)رک فوليكولي حهورمون مهاي دو گيرنده 

در این پژوهش توليد مثلي در پستانداران محسوب مي شوند. فرآیند در كنترل مؤثر پروتئين هاي كليدي و 

راس از ميش هاي  051قلو زایي در  چند صفتبا  ها ارتباط آن ومذكور  در دو جایگاه ژنيچند شكلي 

بررسي جایگاه ژني در از ورید وداج تهيه شد. و . نمونه هاي خون به صورت تصادفي بررسي شدنژاد زل 

FSHR  به كمک تكنيکPCR-RFLP  آلل دوA  وB 76/7و  33/33 برابر با هر یک به ترتيب با فراواني 

 76/7 و 33/33هر یک به ترتيب برابر با با فراواني  BBو  AA تيپدو ژنو، ژني. در این جایگاه بوددرصد 

 اثر. مشاهده نشد مورد بررسيهاي نمونههيچ یک از در  ABمشاهده اما ژنوتيپ هتروزایگوت درصد 

جهت  .نبودداري  معني تعداد بره در هر زایشیا زایي قلو چند صفت بر  FSHRهاي مختلف ژن ژنوتيپ

استفاده شد. نتایج  PCR-SSCPو PCR-RFLPاز دو تكنيک  GDF9 ردیابي چند شكلي در جایگاه ژني

شكل بوده و همه افراد ژنوتيپ هموزیگوت یک  GDF9هاي مورد بررسي در جایگاه ژني نشان داد كه نمونه

و نتایج قبلي مرتبط به بررسي ژن هاي عمده دیگر را نشان دادند. با توجه به نتایج این تحقيق  AAوحشي 

و لذا نبوده  مؤثرد ادر این نژاثر بره زایي  گرسد كه ژن هاي معمول و كاندید بزرنظر ميه بدر گوسفند زل 

 . بودنژاد  این باید در جستجوي ژن و یا ژن هاي دیگري در گوسفندان

 .نژاد زل ،FSHR ، GDF9، SSCP، RFLP:ژه های کلیدیوا
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 مقدمه

صنعت گوسفنداري در اقتصاد ملي كشور 

از زیادي بخش  ،ي داردنقش قابل مالحظه ا

شير و پشم از این صنعت  ،توليدات دامي گوشت

 311در حال حاضر حدود  .شودتامين مي

( از كل گوشت توليدي كشور %10هزارتن )

ميليون رأس گوسفند توليد  51توسط بيش از 

كه این مقدار گوشت توليد شده  شودمي

پاسخگوي نياز رو به افزایش جمعيت كشور 

. لذا افزایش بازدهي (Khaldari, 2004) باشدنمي

در توليد گوشت گوسفند از اهميت خاصي 

برخوردار است. از آنجایي كه عمده مراتع در 

ایران از لحاظ پوشش گياهي داراي وضعيت فقير 

كاهش تعداد واحد دامي لذا  ،باشندیا متوسط مي

تواند از ميزان فشار دام بر ميدر واحد سطح 

از راه  يیك(. Jalali Zonoz, 2003مرتع بكاهد )

 كاهش تعداد دام حل ها براي رفع این مشكل

دست باشد. مولد، بدون كاهش درآمد دامدار مي

هاي مولد چند استفاده از دام بایابي به این هدف 

ميسر هاي مولد تک قلوزا قلوزا به جاي دام

توان مي. با بكارگيري روشي مناسب خواهد بود

به طور قابل توجهي افزایش را  لبازدهي توليد مث

 Montgomery et al., 1995; Mulsant et) داد

al., 2001; Wilson et al., 2001) . چند قلوزایي

كه تحت است یكي از مهم ترین صفات اقتصادي 

به همين دليل و  داردتاثير محيط و ژنتيک قرار 

توليد مثل در گوسفندان به عنوان یكي  نرخبهبود 

اف در اصالح نژاد مورد توجه از اصلي ترین اهد

-اگر .(Bougenane et al., 1991) مي گيردقرار 

مثلي هاي توليد بر این است كه فعاليتاعتقاد چه 

در گوسفند تحت تاثير تعداد زیادي ژن قرار 

 .دندار

( یكي از FSHهورمون محرک فوليكول )

به حساب اصلي در فرایند توليد مثل  هايهورمون

هاي جنسي طي شد و بلوغ سلولكه در ر مي آید

هورمون محرک  .است ضروريگامه باروري 

 اختصاصي خودهاي با اتصال به گيرندهي فوليكول

م عملكرد ي، نقش مهمي در تنظهاتخمداندر 

. گيرنده كندپستانداران ایفا ميدر تخمدان 

-هورمون محرک فوليكول متعلق به خانواده پپتيد

كه توسط ت اس( G7هفت )هاي پروتئين جي 

 Simoni et) شودميترشح هاي گرانولوزا سلول

al., 1995; Rannikki et al., 1995 ) در انسان

در سال  FSHRژن مربوط به  DNAاولين توالي 

هنگامي  دبه دست آم 1گروه واسارز توسط 0313

كردند. گيرنده انساني را كلون مي TSHژن  كه

در  و 20ژن در انسان روي كروموزم شماره این 

مكان  3گوسفند و خوک روي كروموزم شماره 

 .(Parmentier et al., 1989) ه استیابي شد

مطالعات پژوهشگران روي گاو، گوسفند و خوک 

عملكرد  FSHRكه چند شكلي ژن  نشان داد

این در دهد. توليد مثلي را تحت تاثير قرار مي

توان از این ژن به  كه ميها آمده است گزارش

زایش در  نرخنگر براي افزایش عنوان یک نشا

بررسي  (.Li et al., 2010حيوانات استفاد كرد )

                                                 
1 Vassart’s group 
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بره  صفتبا آن ارتباط این جایگاه ژني و مطالعه 

ایران هاي نژاد تنها در  ایراني گوسفندان در زایي

 ,.Nazifi et al)است بلک و بلوچي انجام شده 

2011.) 

ل كننده كنتررشد فاكتورهاي دیگر از 

فاكتور تمایز و رشد  ،توليد مثلي يها فرایند

در  ينئپروتین كه ا باشدمي (GDF9فوليكولي )

فوليكول هاي  هاي ووسيتاوسيله ه پستانداران ب

 ,.McPherron et alشود )ميترشح  در حال رشد

هاي رشد توسط تخمدان توليد و (. فاكتور1993

به طور مستقيم روي رشد و عملكرد اووسيت ها 

و شود مياین ژن در اووسيت ها بيان تاثير دارند. 

 درها تصور بر این است كه براي توليد فوليكول

عضوي از  GDF9 فاكتور تخمدان مورد نياز باشد.

خانواده بزرگ فاكتور رشد بتا بوده كه در رشد 

هاي اوليه در تخمدان وتوسعه فوليكول

(Bondestainer et al., 1999)،  سلول هاي

 Francis etازيتخمک اند خنرانولوزا و تكا، گر

al., 1999; Davis et al., 2005))،  توقف فعاليت

( و Galoway et al., 2000تخمدان نارس )

ها نقش مهمي همچنين در تمایز و بلوغ اووسيت

(. (Davis et al., 2005, 2006به عهده دارد 

در موش منجر به  GDF9خاموش كردن ژن 

كول اوليه ها در مرحله فوليتوقف رشد فوليكول

 Dong et al., 1996; Carabatsos).گردیده است 

et al., 1998)  طي  پژوهشگراندر همين راستا

تحقيقي گزارش كردند كه این ژن براي توليد 

 فوليكول در گوسفندان ضروري است

(Hanrahan et al., 2004.) ژنGDF9   در

 Woods etقرار دارد ) 5گوسفند روي كروموزوم 

al., 2003; Sadighi et al., 2002) .1 ميان از 

نشان داده شد كه  2111سال تا شده كشف جهش

 مرتبط است باروري ميزان با 1Gجهش 

(Hanrahan et al., 2004 .)از استفاده  با محققين

هاي ژن در موجود هايشكلي چند SSCPروش 

BMP15 وGDF9 نرخافزایش  با را آنها ارتباط و 

 دهاينژاگوسفندان  در تخمک اندازي

 et Hanrahan) كردند بررسي 2وكمبریج1بليكر

al., 2004.) دو  این در را جدیدي هايجهش آنها

 هااین جهش نشان دادند كه و كشف يژنجایگاه 

تخمک  نرخ افزایش با هتروزیگوت حالت در

 را عقيمي فنوتيپ هموزیگوت، درحالت و اندازي

 .(Hanrahan et al., 2004دهند )مي نشان

در را این ژن نقش مهم و برجسته اي  بنابراین

عنوان یک ه بتواند باروري داشته و ميارتباط با 

قرار گيرد. تاكنون  مالحظهمورد  با اثر بزرگژن 

پژوهش هاي فراواني در ارتباط با جایگاه ژني 
HGFec ایراني گوسفند ف لهاي مختنژاد در بين

 ;Ghaderi et al., 2010) است انجام شده

Ghaffari et al., 2009; Akbarpour et al., 

پژوهش حاضر شناسایي  انجام از هدف .(2008

و نيز بررسي چند شكلي در این دو جایگاه ژني 

 اندر گوسفندزایش  نرخ جایگاه ها باارتباط این 

 بود.  نژاد زل

 

 مواد و روش ها

 DNAو استخراج  جمع آوری نمونه

                                                 
1 Belclare 
2 Cambridge  
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راس  051براي انجام این پژوهش از 

این نژاد  .استفاده گردیداد زل مازندران گوسفند نژ

توليد مثل خارج فصلي دارد و ميزان دوقلوزایي 

 به نمونه ها .درصد مي باشد 05در آن حدود 

ماده به همراه ركورد و از جنس  صورت تصادفي

هاي زایش هاي اول، دوم و سوم هر نمونه جمع 

لوله  و در از ورید گردني  خون گيري. آوري شد

 ميلي گرم بر ميلي ليترEDTA  (0)هاي حاوي

 ميلي ليتر 5/0از  DNAاستخراج انجام گرفت. 

با استفاده از روش نمكي بهينه یافته انجام  خون

كيفيت  (. جهت تعيينMiller et al., 1988) شد

روشهاي  استخراج شده از DNAوكميت

طيف سنجي استفاده  و روي ژل آگارز الكتروفورز

 شد.

 

 ازمرواکنش زنجیره پلی

جفت بازي  033یک قطعه در این بررسي 

. جهت تكثير انتخاب شد GDF9از اگزون دو ژن 

 این بخش از ژن با استفاده از یک جفت آغازگر

 ATG GAT GAT-'5اختصاصي با توالي رفت،

GTT CTG CAC CAT GGT GTG AAC 

CTG A-3' 5توالي برگشت  و'-CTT TAG 

TCA GCT GAA GTG GGA CAA C-3' 
 ,.Hanrahan et al) قرار گرفتر تكثيمورد 

قطعه اي به طول  تكثير برايهمچنين  (.2004

از یک  FSHRژن  جایگاهاز جفت باز  311

 CCC-'5رفت  جفت آغازگر اختصاصي با توالي

ATC TTT GGC ATC AG-3' برگشت و توالي 
5'-ACA CAG TGA TGA GGG GCA C-3' 

هر واكنش  .(Jiang et al; 1998) استفاده شد

 5/0ميكروليتر شامل  25حجم  درثير تك

 3نانوگرم بر ميكروليترDNA (01  ،)ميكروليتر 

یک از ميكروليتر از هر  2MgCl ،5/1ميلي موالر 

 ميكروليتر  5/1پيكومول(،  01) هاآغازگر

dNTPs (211 رميكروموال ،)واحد آنزیم 0 Taq 

DNA polymerase  5/2  ميكروليتر از بافرPCR 

ميلي  51تریس،  رميلي موال X0 (01با غلظت 

( pH=1/1ژالتين، %0/1كلرید پتاسيم،  رموال

 35شامل این دو جایگاه برنامه تكثير  انجام شد.

درجه سانتيگراد  35چرخه حرارتي به صورت، 

دقيقه براي واسرشته شدن اوليه دو  5به مدت 

 31درجه سانتيگراد به مدت  DNA ،31رشته 

در  DNAته ثانيه براي واسرشته شدن دو رش

ثانيه  11درجه سانتيگراد به مدت  72چرخه، 

درجه  62و  GDF9ي ژن براي اتصال آغازگرها

 62ثانيه براي تكثير و  31سانتيگراد به مدت 

دقيقه براي بسط نهایي  1درجه سانتيگراد به مدت 

مشابه برنامه حرارتي فوق براي ژن  انجام گرفت.

FSHR  برايكه نيز بكار رفت تنها با این تفاوت 

درجه  57اتصال آغازگرهاي این ژن دماي 

 شد.  بكار گرفته ثانيه 31سانتيگراد به مدت 

توسط ژل  PCRسپس صحت تكثير محصوالت 

رنگ آميزي اتيدیوم بروماید و درصد و  2آگارز 

)بایورد،  ،مستند سازي ژل با استفاده از دستگاه

 .گرفتندآزمون مورد و رویت باندها  آمریكا(

 

با  GDF9مطالعه جایگاه ژنی  :اول آزمایش

 PCR-RFLPروش 

 GDF9ژن  PCR پس از تكثير، محصوالت

درجه  36در دماي  DdeIتحت تيمار آنزیمي 
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ساعت قرار گرفتند.  02سانتي گراد و به مدت 

 0ميكروليتر شامل،  01واكنش در حجم 

ميكروليتر  5/5، (10x)ميكروليتر بافر هضم 

 3/3رشي و واحد آنزیم ب PCR ،0محصول 

ميكروليتر آب مقطر دوبارتقطير انجام گرفت. 

 5/3سپس محصوالت هضم شده روي ژل آگارز 

درصد الكتروفورز و بعد از رنگ آميزي توسط 

 شد.ژنوتيپ تعيين  اتيدیوم بروماید،

در پس از هضم آنزیمي در این جایگاه، 

قادر به شناسایي  صورت وقوع جهش آنزیم

ا در صورت عدم وقوع ام نمي باشد جایگاه برشي

با شناسایي یک محل برش،  DdeIآنزیم  ،جهش

جفت  011و  30قطعه تكثير شده را به دو قطعه 

 .كندمي تقسيمبازي 

 

با  GDF9مطالعه جایگاه ژنی : مودآزمایش 

  PCR-SSCPروش 

در جایگاه مختلف  هايآللجهت شناسایي 

)از نظر ترادف اسيدهاي  GDF9ژن  ژني

در آناليز استفاده شد.  SSCPاليز نوكلئيک( از آن

SSCP  ميكروليتر محصول  2مقدارPCR  به

با هم  SSCPميكروليتر بافر بارگذاري  1همراه 

گراد درجه سانتي 35مخلوط و در دماي 

انجام شد. سپس  PCRواسرشت سازي محصول 

درصد در  01ها روي ژل پلي اكریل آميد نمونه

، با ساعت 07درجه سانتي گراد به مدت  1دماي 

 TBEولت و با استفاده از بافر  111ولتاژ ثابت 

1X  .باندها با رویت سازي الكتروفورز شدند

 Bassam et)استفاده از رنگ آميزي نيترات نقره

al., 1991)  با نمونه ها ژنوتيپ  ادامهدر و  انجام

  .شدندتعيين مشاهده مستقيم 

 

با  FSHRمطالعه جایگاه ژنی  :آزمایش سوم

 PCR-RFLPروش 

پس از تكثير،  FSHRژن  PCR محصوالت

قرار گرفتند. واكنش  ІMSCتحت تيمار آنزیمي 

تركيباتي ميكروليتر با  01در حجم هضم آنزیمي 

 5/5، (10x)ميكروليتر بافر هضم  0شامل 

واحد آنزیم برشي و  PCR ،0ميكروليتر محصول 

 36دماي  وتقطير  ميكروليتر آب مقطر دوبار 3/3

انجام ساعت  02ي گراد به مدت درجه سانت

گرفت. سپس محصوالت هضم شده روي ژل 

درصد الكتروفورز و بعد از رنگ آميزي  2آگارز 

نزیم آ شد.ژنوتيپ تعيين  توسط اتيدیوم بروماید،

در صورت عدم وقوع جهش در  ӀMSCبرشي 

جفت بازي  201و  31دو قطعه ژني  جایگاه

 كند. توليد مي

 

 آنالیز آماری 

 با شمارش مستقيمي ژني و ژنوتيپي فراوان

اثر  .محاسبه شدها از روي ژل نوتيپژها و آلل

هاي مورد هاي مختلف در جایگاه ژنژنوتيپ

با استفاده از رویه مدل زایي بره صفتمطالعه بر 

 0/3نسخه  SASافزار  توسط نرم )1GLMخطي )

 انجام گرفت.ذیل  براساس مدل آماريو 
Yij = µ + pi + Gj + еij 

ارزش فنوتيپي صفت  ijYبه طوري كه 

ميانگين  µمشاهده شده )تعداد بره در هر زایش(، 

                                                 
1 General Linear Model 
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=i) 1-اثر نوبت زایش ipصفت مورد نظر در گله، 

)3 ،jG  2 ژنوتيپثابت اثر)-(j= 1  وijе  اثر عوامل

 .در مدل مي باشد باقي مانده

 نتایج

از  HFecGژنيحاضر جایگاه  پژوهشدر 

به عنوان دو ژن  FSHRو ژن GDF9 ژن 

زایي و باروري در  بره صفتبرمؤثر  يكاندیدا

راس از گوسفندان نژاد زل مورد بررسي  051

 .ندقرار گرفت

 

با روش  GDF9نتیجه مطالعه جایگاه ژنی 
PCR-RFLP 

 2شناسایي چندشكلي موجود در اگزون 

و آنزیم  RFLPاستفاده از تكنيک  با GDF9ژن 

زماني مي  RFLPتكنيک انجام شد.  Dde1برشي 

تواند جهش در یک ژن را شناسایي كند كه 

توسط جهش جایگاه برش براي آنزیم مورد نظر 

 از بينایجاد و یا جایگاه برشي موجود در ژن 

 در صورت وقوع جهش در جایگاهباشد. رفته 

 آنزیمپس از هضم آنزیمي،  ،GDF9ژن  2اگزون 

DdeI قادر به شناسایي جایگاه برشي نبوده اما در

آنزیم با شناسایي یک  ،ورت عدم وقوع جهشص

و  30محل برش، قطعه تكثير شده را به دو قطعه 

 0 شكلدر  كه خواهد دادجفت بازي برش  011

این  RFLPنتایج آزمون . مشاهده مي گردد

جایگاه ژني عدم وجود چندشكلي را نشان داده و 

الگوي باندي مشابه )ژنوتيپ داراي همه نمونه ها 

 .تندهس( AAوحشي 

 

 
( در HFecG) GDF9در جایگاه ژني  DdeIحاصل از تيمار آنزیمي RFLP-PCRتكنيک نتيجه -0 شكل

 .SM03321: خط كش مولكولي M؛ گوسفند زل 
Figure 1- Result of RFLP technique for GDF9 (FecGH) loci by Ddel enzyme in Zel sheep; 

M: size marker SM03321. 

 

 

با روش  GDF9ایگاه ژنی نتیجه مطالعه ج
PCR-SSCP 

جهش هاي  جهت شناسایيدر ادامه  

ر موقعيت هاي قطعه تكثيري از گاحتمالي در دی

فاده شد. است SSCPاز آناليز  GDF9ژن  2اگزون 
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 ه استآورده شد 2 نتيجه این آناليز كه در شكل

( AA)ژنوتيپ وحشي  نيز الگوي باندي مشابهي

مي د بررسي نشان نمونه هاي مورتمامي را براي 

 .دهد
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  .زل گوسفنددر GDF9 ژن  2جفت بازي از اگزون 033قطعه  PCR-SSCP تكنيک نتيجه – 2 شكل

Figure 2- Result of PCR-SSCP technique for GDF9 gene (a fragment of 139 bp from 

exon 2 of this gene) in Zel sheep. 
 

روش با  FSHRنتیجه مطالعه جایگاه ژنی 
PCR-RFLP 

 FSHRجایگاه مورد بررسي از ژن در 

صحت و جفت باز تكثير  311قطعه اي به طول 

سایز ماركر  اندازه قطعه تكثير شده با استفاده از

شناسایي در ادامه جفت بازي تایيد شد.  011

-با FSHRژن  2چندشكلي موجود در اگزون 

 MSCIو آنزیم برشي  RFLPاستفاده از تكنيک 

صورت وجود جایگاه برش، در در . فتگرانجام 

و  31دو قطعه به طول هاي  تيمار آنزیمي اثر

و در صورت عدم  A)آلل (جفت بازي  201

جفت بازي  311همان قطعه وجود جایگاه برش 

( به صورت یک باند روي ژل ایجاد شد B)آلل 

 (.3 شكل)

 

 
در گوسفند  FSHRجایگاه ژني  در ӀMSCحاصل از تيمار آنزیمي   PCR-RFLPتكنيکنتيجه  -3 شكل

  .زل
Figure 3- Result of PCR-RFLP technique of FSHR loci by MSCI enzyme in Zel sheep. 

 

 آنالیز آماری

 و ژنوتیپی ژنیفراوانی 

 يژنجایگاه  رويبررسي انجام شده 

GDF9 فاده از دو تكنيک تسبا اRFLP-PCR  و

SSCP-PCR،  انالگوي باندي یكسنشان دهنده 

 همه و هبودهاي مورد بررسي در تمامي نمونه

ژنوتيپ داراي مطالعه مورد نمونه هاي 

در كه  در حالي .بودند AAوحشي هموزیگوت 
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تكنيک با استفاده از  FSHRجایگاه ژني بررسي 

RFLP-PCR  وجود چند شكلي در نمونه هاي

ژنوتيپي  وفور آللي وو  تایيد شدبررسي شده 

ارائه گردیده  0دول در ج FSHRجایگاه ژني 

مقایسه كاي دو محاسبه شده و كاي دو است. 

، تفاوت نشان مي دهد كه15/1در سطح جدول 

بين وفور ژنوتيپي مشاهده شده و مورد انتظار از 

توزیع   و در نتيجه  معني دار استنظر آماري 

 مي باشندندر تعادل هاردي واینبرگ ژنوتيپي 

 .(0 )جدول
 

 .در گوسفند زل FSHRجایگاه ژنی  ژنوتیپیوفور آللی و  -1 جدول
Table 1- Allelic and Genotypic frequency of FSHR loci in Zel sheep.  

*: significant  

 

 

 .در گوسفند زل در هر نوبت زایشزایی بره   صفتبر FSHRجایگاه ژنی ژنوتیپ  اثرآنالیز  -2جدول 
Table 2- Analysis of genotype effect of FSHR loci on litter size per parity in Zel sheep 

 ژنوتيپ
Genotype 

 نوبت زایش 
Parity 

اه ميانگين زایش   
Average calving 

احتمالسطح    
Likely level 

  
 زایش اول
Third 

generation 

 زایش دوم
Second 

generation 

 زایش سوم
Third 

generation 

   

       0.8 
AA  0.45±1.27 0.46±1.29 0.43±1. 20  0.43±1.25  

BB  0.0±1.00 0.52±1.40 0.52±1.40  0.34±1.26  

 

 نتایج نشان داد ژنوتيپ هاي مختلف ژن 

FSHR  برصفت بره زائي تاثير معني داري ندارد

((P<0.05 . مقایسه ميانگين تعداد بره در هر نوبت

زایش بر اساس هر یک از ژنوتيپ ها با استفاده از 

ن انجام و آزمون دانك 3.0نسخه   SASفزار نرم ا

  ارایه شده است. 2شد كه نتایج در جدول

 

 بحث

( FSHRگيرنده هورمون محرک فوليكولي )

ول ارسال سيگنال هاي محرک رشد و توسعه ئمس

فوليكولي مي باشد. مطالعه ارتباط بين چند شكلي 

و صفات توليد مثلي مانند در این جایگاه ژني 

 يزایش یكي از اصلي ترین موضوع تحقيقات نرخ

ژنتيک و اصالح نژاد حيواني به شمار مي آید در 

 تعداد نمونه
Number of 

samples 

 
 توزیع ژنوتيپ

Genotype 

distribution 
 

 فراوانی ژنوتیپی)%(

Genotype 

frequency (%) 
 

 فراواني آللي)%(

Allelic 

frequency (%) 
 كاي دو 

2χ 
 AA BB  AA BB  A B  

150  140 10  93.33 6.67  93.33 6.67   *4.157 
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(Li et al; 2010كافي نبودن .) ترشح FSHR  در

 ,.de Castro et alحيوانات سبب ناباروري )

غير فعال كننده در جهش هاي همچنين و  (2003

FSHR  سبب تاخير در مراحل آغازین و یا پایاني

 .(Touraine et al., 1999شود )رشد فوليكول مي

 FSHRر پژوهش حاضر در  جایگاه ژني د

و  %33/33 با فراواني BBو  AAژنوتيپ دو 

آزمون كاي دو نشان داد كه  .مشاهده شد 76/7%

دي واینبرگ نبوده رجمعيت حاضر در تعادل ها

 كه مي تواند بخاطر كوچک بودن جامعه آماري و

همچنين ممكن است انتخاب در روند اصالح 

تعادل خارج كرده باشد. نژاد، این جایگاه را از 

بر   FSHRهاي مختلف ژنژنوتيپ اثربررسي 

 .P<0.05)) نبود معني دارتعداد بره در هر زایش 

پژوهش هاي معدودي ارتباط ميان تغييرات 

ژنتيكي این جایگاه ژني و تعداد بره در هر زایش 

این جایگاه  را مورد بررسي قرار دادند. در مطالعه

آرمان و بلوچي  ،یرن بلکژني در گوسفندان نژاد ا

 AA ،ABسه ژنوتيپ  و تایيدوجود چند شكلي 

 و 71/1، 01/1با فراواني هاي به ترتيب  BBو 

 و 13/51، 65/21 ،در نژاد ایران بلک 31/1

 و 10/13، 17/25در نژاد آرمان و  31/21

 Nazifi et) شد گزارشدر نژاد بلوچي  13/30

al., 2011).  01 اگزونبررسي پژوهشگران در 

با استفاده از  1هایمن چينينژاد در بز  FSHRژن

چند شكلي را ردیابي  PCR-SCCPتكنيک 

بررسي ناحيه  همچنين. (Li et al., 2010) نكردند

رنده هورمون محرک فوليكولي ژن گي 5' 2كناري

                                                 
1 Chinese Himan goat 
2 5' flanking region 

، 5و زینونگ سانن 4، گانژونگ3بوئردر بزهاي نژاد 

هيچ چند نيز  PCR-RFLPتكنيک  با به كارگيري

 در ادامه. (Yan et al., 2007) نشان ندادرا كلي ش

در  FSHRژن  01بررسي اگزون نيز محققين با 

و بوئر نتوانستند  7، گانژونگ6هاي سفيد شانانبز

 ردیابي كنندرا  يچند شكل ژنيدر این جایگاه 

(Lan et al., 2006). 

 ،بيان يزانه توالي نوكلئوتيدي و ممطالع

تخمک ریزي  نرخ مرتبط باگروهي از ژن هاي 

 نرخكه یک نژاد چيني با  8در بز سياه یانلينگ

ن با بز بوئر، نشان آباروري پایين است و مقایسه 

كه بز یانلينگ تعداد فوليكول و اووسيت  داد

در این گزارش . داردكمتري نسبت به بز بوئر 

 FSHR ،FSHβهاي مقدار بيان ژن است كه آمده

هاي ي بيان ژندر بز یانلينگ كمتر ول BMP15و 

BMPR1B  وESR2  از  .استبيشتر در این نژاد

خون  سرمدر  FSHسطح  طرفي در بز یانلينگ،

این  .استبيشتر آن استروژن ميزان كمتر ولي 

تغيير در توالي ند كه ه ااستدالل نمود پژوهشگران

پروتئين و ژن و توليد و اختالف در مقدار بيان 

mRNA و زي تخمک ری نرخهاي مربوط به ژن

سبب كاهش   BMP15 وFSHR غلظت پایين 

ها اووسيت و متعاقب آن كاهش تعداد فوليكول

 منجر به باروري پایين در بز سياه یانلينگ شده

 .(Cui et al., 2008) است

                                                 
3 Boer goat 
4 Ganjong 
5 XinongSaanen 
6 Shannanwhait 
7 Guanzhong 
8 Yunling 
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 GDF9بررسي چند شكلي در جایگاه ژني 

-PCRو  PCR-RFLPبا استفاده از دو ماركر 

SSCP  يها جایگاه در نمونهنشان داد كه این 

 .تک شكل مي باشددر گوسفند زل مورد بررسي 

مختلف گوسفند از  در تحقيقي كه روي نژاد هاي

عدم  شدهانجام  3و سافولک 2، دورست1جمله هو

كرده وقوع جهش در این جایگاه ژني را گزارش 

احتمال ارتباط  همچنين (.Li et al., 2003) اند

چند قلوزایي در  صفتباروري باال و افزایش 

از ژن  1Gفندان دم كوتاه هان با جهش گوس

GDF9  شده استرد (Chu et al., 2005.)  با

عدم  ،در نژاد قزل HFecGدر جایگاه ژني مطالعه 

گزارش گردیده است در این جایگاه جهش وقوع 

باروري باالي این نژاد با  نرخ كه و نشان داده شد

در ارتباط نيست  فوق جایگاهچند شكلي 

(Akbarpor et al., 2008.)  روي اي مطالعه

گوسفندان نژاد كردي و عربي با استفاده از 

 منجر به كه صورت گرفت  PCR-RFLPتكنيک

ي مورد هاالگوي باندي مشابهي در نمونه گزارش

توجه به با  .(Ghaderi et al., 2010) شدبررسي 

)نرخ زایش(  ركوردهاي فنوتيپي در دست داشتن

ستفاده در مورد ا زل اناز گوسفندمتفاوت 

با گزارشات  به دست آمدهنتایج ، پژوهش حاضر 

Liao et al. (2004،) Hanrahan et al. (2004 ،)

Juengel et al. (2004 و )Davis et al.  (2001, 

( كه نشان دادند حالت هموزیگوت منجر 2005

 شود، مغایرت دارد.به عقيمي و ناباروري مي

                                                 
1 Hu 
2 Dorest 
3 Suffolk 

-ي جهشبه منظور شناسائكه  مشابه این مطالعه

در  GDF9از ژن  HFecGجایگاههاي موجود در 

كه  نتایج نشان داد گوسفند نژاد شال انجام گرفت

قلوزائي در این ژنتيكي مسئول دو یا چند عامل

نيست  HFecGنژاد مربوط به ژن بزرگ اثر 

(Ghaffari et al., 2009.)  اهميت و با توجه به

 بوميگوسفندان چند قلوزایي در نژادهاي وجود 

ایران از جمله نژاد زل و از طرفي عدم مشاهده 

جهش در ژن هاي معمول و بزگ اثر در این 

نژادها به نظر مي رسد كه احتماال جایگاه و یا 

را در ویژگي جایگاه هاي ژني دیگري این 

این انجام بنابر. نمایندمي كنترلگوسفندان ایراني 

این  به منظور شناسایيدر آینده پژوهش هایي 

 .رسدضروري به نظر مي ژني ياه هاجایگ
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Abstract 
Follicle stimulating hormone receptor (FSHR) and growth differentiation factor 9 

(GDF9) both are the most important proteins that affect reproduction process in mammalian. 

Polymorphism in these genes and their possible relationship with twining trait in Zel (n=150) 

sheep are investigated in the present study. Blood samples were collected randomly via vein 

puncture. PCR-RFLP technique for FSHR marker site showed two A and B alleles with the 

frequency of 93.33 and 6.67 and two genotypes of AA and BB with the frequency of 93.33 

and 6.67, respectively. However, the heterozygote AB genotype was not observed in studied 

samples. There was no significant association between FSHR marker site and twining 

(lambing per parity). Detection of genetic variation of GDF9 was carried out by PCR-RFLP 

and PCR-SSCP technique, respectively. All studied samples had similar banding pattern in 

both genetic markers and showed wild type homozygote AA genotype. Our finding in Zel 

breed in the present study along with pervious investigations on other major genes, It can be 

concluded that the common and major gene affecting reproduction trait are not present in Zel 

sheep. Therefore, further study is necessary to find a functional gene(s) in this breed. 
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