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و ارتباط آن با وزن الشه و بازده DGAT1  ژن در 17اگزون ) T487C(بررسی و مقایسه چند شکلی 
  الشه درگوسفندان نژاد لري بختیاري و زل

  
  2مصطفی صادقی ،2 محمد مرادي شهر بابک،1حسین محمدي

  .انشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی د1
   به ترتیب استاد و استادیار پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران 2

29/1/1390: ، تاریخ پذیرش11/12/1389: تاریخ دریافت  
  
 چکیده 

هاي کاندیدا براي بهبود خصوصیات از جمله ژن) DGAT1( دي آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز
 مرحله نهائی که یک آنزیم میکروزومی است ،این ژن کد کننده فرآورده .باشدهاي پرواري میالشه در دام

  ازهدف. نماید میتسریعتبدیل دي آسیل گلیسرول به تري آسیل گلیسرول را یعنی سنتز تري گلیسریدها، 
 دو در صفات الشه با  آنبررسی چند شکلی و فوقژن  17 گزون ادر) T487C( ناحیه مطالعه ،این تحقیق

 رکوردگیري يکشتار هاي دامبه طور تصادفی از  دوره35طی  براي این منظور . بودبختیاري و زللري نژاد 
 نمونه گوسفند لري بختیاري و 152 به روش بهینه یافته استخراج نمکی از تعداد DNA استخراج .انجام شد

 ژن 17ي از اگزون  جفت باز309اي پلیمراز براي تکثیر  نمونه گوسفند زل بدست آمد، واکنش زنجیره157
DGAT1به روشها  ژنوتیپ. با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت PCR-RFLP و به طور
 746/0 به ترتیب با فراوانی C  وTدر گوسفندان لري بختیاري دو آلل . بدست آمد روي ژل آگارز مستقیم از

 19/0 و 81/0 با فراوانی  به ترتیبC و Tدر جمعیت گوسفندان زل نیز دو .  مشاهده گردید254/0 و
داري با   این ژن ارتباط معنی17اگزون از اي ناحیه نتایج آنالیز آماري نشان داد چند شکلی در .مشاهده شد

و بازده داري وزن الشه   به طور معنیCCهاي بطوریکه ژنوتیپ. )>05/0P( داردوزن و بازده الشه صفات 
توان در از چند شکلی مشاهده شده می. )>05/0P ( داشتندTTهاي پیبه ژنوتتري نسبت نیگرم سنگالشه 
هاي برتر هاي اصالح نژادي براي بهبود صفات بازده الشه و وزن الشه از طریق انتخاب به نفع ژنوتیپبرنامه

  .استفاده نمود
  .، بازده الشه، وزن الشه، چند شکلی، گوسفندDGAT1ژن  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
گوشت گوسفند در ایران به عنوان یک 

مین پروتئین رایج و در مقایسه با گوشت أمنبع ت
در حال حاضر . باشد گاو و بز مصرف آن باال می

از %) 6/52( هزار تن 9/435در هر سال حدود 
 50  ازکل گوشت تولیدي در کشور توسط بیش

 ,Talebi (شودمی میلیون راٌس گوسفند تولید

ر تولید پاسخگوي نیاز جمعیت این مقدا. )2009
کشور نبوده و افزایش بازده تولید گوشت از 

از طرفی با توجه . اهمیت خاصی برخودار است
  سامانه پرورش گوسفند تحتتخریب مراتع،به 

- سامانه تحت  آنعشایري رو به کاهش و پرورش

. باشدبه افزایش می سته و روستایی روبهاي نیمه 
 در بازدهی و ارتقاء در نتیجه هر گونه افزایش

آوري، منجر به پایداري  وري و افزایش سودبهره
گوسفند لري  .ها خواهد گردیدسامانهتولید این 

اي بزرگ و از نظر تولید بختیاري، دنبه دار با جثه
 گوشت از گوسفندان سنگین وزن ایران است و

 در محدوده گوسفندمحیط اصلی پرورش این 
بختیاري و و محال هاي لرستان، چهار استان

 در .)Talebi et al., 2005( باشد میخوزستان
دنبه در ایران  بیگوسفند گوسفند زل تنها ،مقابل

- میبوده و از گوسفندان کوچک جثه محسوب 

 و بیشتر در دو استان مازندراناین نژاد  .شود
با نژاد جهت مقایسه   وشوددیده میگلستان 

یق مورد ین تحق در ابزرگ جثه لري بختیاري
  .استفاده قرار گرفت

علی رغم اینکه انتخاب فنوتیپی و استفاده 
هاي حیوانی، همواره توانسته پیشرفت از مدل

ژنتیکی مناسبی را در نسل هاي آتی به وجود 
 هائی که منجر به کاهشآورد اما نیاز به روش

  نهی پرهزیا   مشکل  آن ريیگ  اندازه  کهیصفات هزینه
ارزیابی با دقت باالتري دارد، نیاز به و   بوده

لذا یکی از راهکارهاي احتمالی . شوداحساس می
مناسب موجود براي دستیابی به این اهداف، 

باشد که به طور کاربرد نشانگرهاي ژنتیکی می
مستقیم و یا غیر مستقیم بر تولید گوشت و 

 Meuwissen et) خصوصیات آن تاثیر گذار باشد

al., 2001).   
 مؤثر بر صفات هاي ژنیاه جایگبررسی

گیري این صفات و در نتیجه اندازه مستلزمالشه 
هاي با ، در این حالت شناسایی ژناستکشتار دام 

اثرات عمده بر روي این صفات اهمیت خاصی 
تواند در هاي اصالح نژادي میپیشرفت برنامه در

- مطالعات براي یافتن ژن. این زمینه داشته باشد

 در گاوهاي گوشتی  الشهصفاتهاي مؤثر بر 
 به عنوان ژن DGAT11منجر به کشف ژن 

گردید و  گوشت کمیت و کیفیتکاندیدا براي 
 شناخته شده گوشتی نقش آن در نژادهاي مختلف

 ,.Thaller et al., 2003; White et al( است

2007; Souza et al., 2010 ; Anton et al., 
2010; Pannier et al., 2010 .(آسیليد  

 یک آنزیم (DGAT1)ترانسفراز گلیسرول آسیل 
میکروزومی است که نقش مهمی در متابولیسم 

این آنزیم مرحله نهائی سنتز . گلیسرو لیپید دارد
تبدیل دي آسیل گلیسرول یعنی تري گلیسریدها، 

 نماید میتسریعبه تري آسیل گلیسرول را 
                                                             
1 . Diacylglycerol acyltransferase 1 
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)Winter et al., 2002(. عالوه بر نقش مهم 
DGAT1نتز تري گلیسریدها و ذخیره  در س

 اتصال، انرژي، این آنزیم در جذب چربی از روده
ها و تنظیم لیپید و پروتئین و تشکیل لیپو پروتئین

غلظت تري گلیسرید پالسما، ذخیره چربی در 
هاي چربی و متابولیسم انرژي در ماهیچه سلول

 ,.Cases et al (پستانداران نقش مهمی دارد

 سانترومري منطقه گاو در این ژن در .)1998
 بر درصد چربی شیر عمده با اثرات 14کروموزوم 

 Bovenhuis and ( توسطدر گاوهاي شیري

Schrooten, 2002 ( در گاوهاي ذخیره چربیو 
 شناخته شده  ,.Thaller et al) 2003( گوشتی

 کیلو باز داراي 5/8این ژن با طول تقریبی  .است
 در جهشیک .  اینترون است16 اگزون و 17

هاي مختلف در جمعیت ژن این 17اگزون 
 توسط آنزیم  کهاتفاق افتاده استگوسفند چینی 

که توانایی شناسایی و هضم توالی  AluIبرشی 
(AG/CT)   ،بطوریکه قابل شناسائی استرا دارد ،

 C به T و با تغییر نوکلئوتید 1461جهش در باز 
 ,.Xu et al( گردد  می487در اسید آمینه شماره 

گوسفند فرانسه در نژادهاي تحقیقاتی که ). 2009
  Massa شاملایتالیا ،Manechو   Lacauneشامل

،  Merino ،Churra شامل و اسپانیا Sardaو
manchega و segurenaثیر ا جهت برآورد ت

 ي بر روي صفات تولیدي مؤثرکاندیدا نواحی
 که مؤثرترین ژن اندهانجام گرفت، نشان داد

یدا بر روي مقدار و درصد چربی شیر روي کاند
 که گرفتقرار ) OAR9( گوسفند 9کروموزوم 

 است 14همولوگ آن در گاو بر روي کروموزوم 

Barillet  et al., 2005; Moioli et al., 2007) .(
ارتباط ) Xu et al. )2009در تحقیقی توسط 
 با صفات کیفیت این ژن 17چندشکلی در اگزون 

نی مورد ی گوسفندان مختلف چ الشه درو کمیت
 که چند افتندیمحققین در .گرفتبررسی قرار 

داري بر میزان چربی داخل شکلی موجود اثر معنی
اهمیت گوسفند لري با توجه به . اي دارد ماهیچه

و ژنوتیپ منحصر در  بختیاري در تولید گوشت
هدف  لذا، بود، انجام این تحقیق ضروري نژاد زل

به تنها جهش شناسایی شده با توجه  پژوهشاین 
، DGAT1 ژن 17اگزون ) T487C( جایگاه در

 و بررسی ارتباط  و ژنوتیپیتعیین فراوانی آللی
هاي این جایگاه با صفات الشه در سنین ژنوتیپ

 گوسفندان لري بختیاري و و مقایسه دو جمعیت
  . باشدمیزل 

  
  مواد و روشها

 هاي خون ازجمع آوري نمونه برداري و داده
  حیوانات

 لري جمعیتدو هاي این مطالعه رکورددر 
صنعتی استان قم و  هبختیاري و زل در کشتارگا

. بررسی شد 88 دوره در سال 35مازندران در طی 
 راٌس گوسفند لري 152 تعداد از مرحله اولدر 

بختیاري که براي ذبح به کشتارگاه صنعتی قم از 
شده  آورده 88اواسط تیر تا اواسط مرداد سال 

. رکورد برداري و خونگیري انجام شدبودند، 
گوسفندان مورد آزمایش به طور تصادفی از بین 

به طور .  فروش انتخاب گردیدندآمادهگوسفندان 
 راٌس گوسفند به طور 8 تا 7متوسط روزانه 
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شب . شدي تصادفی از هر دو جنس رکورد بردار
 هاي مورد نظر شناسائی شده وقبل از کشتار دام

  دام، سن و وزن زنده جنس،زنی شمارهوه بر عال
- لیتر خون در لوله میلی5از هر دام . ثبت گردید

از )  موالرEDTA) 5/0هاي ونوجکت حاوي 
جمع آوري گردید و ) وداج( سیاهرگ گردن

 ذبحپس از . بالفاصله به دورن یخ منتقل شد
 ، از حفره بطنیتمام محتویاتگوسفندان و تخلیه 

 و بعد از جدا کردن دنبه از بدن الشه گرم توزین
. دوباره الشه بدون دنبه توزین و ثبت گردید

 از راٌس گوسفند زل 157 تعداد مرحله دوم
مرداد تا  کشتارگاه صنعتی مازندران از اواخر

 آورده شده بودند، انجام 88اواخر شهریور سال 
انجام عملیات کشتارگاهی در نژاد زل  .گرفت

  .انجام گرفتري مطابق نژاد لري بختیا
  

گیري کیفیت وکمیت  و اندازهDNAاستخراج 
DNA  

 پس از بهینه سازي روش DNAاستخراج 
 ,.Salting-out() Miller et al(استخراج نمکی 

حیوانات صورت  میلی لیتر خون 5/1 از) 1998
هاي استخراج شده DNAت یت و کمیفیک. گرفت

دستگاه به روش اسپکتوفتومتري و بوسیله 
با ) Thermo, NanoDrop 1000( 1اپنانودر

ژل و نیز به کمک  A260/A280 نسبتاستفاده از 
   .انجام گردید% 8/0آگاروز 
  
  

                                                             
1 .Nanodrop 

 PCR-RFLP و هضم آنزیمی ژن DGAT1  
 و PCR واکنششرایط ، توالی آغازگرها

 Xu( مطالعه قبلیها از نمونهآنزیمی  هضم شرایط

et al., 2009( دن آن  که با بهینه کراقتباس گردید
 به زیر از دو پرایمر. به صورت زیر انجام گرفت

   .منظور تکثیر قطعه موردنظر استفاده شد
Forward: 5´-GCA TGT TCC GCC CTC 

TGG-3´; 
Reverse: 5´-GGA GTC CAA CAC CCC 

TGA-3´ 
هاي تکثیر به صورت زیر الگوي چرخه

 30  به مدت درجه94  در دماي چرخه5: بود
 72ثانیه،  30 در هر چرخه  درجه60-55ثانیه، 
 94  دماي چرخه در30 ، ثانیه30  به مدتدرجه
 30  به مدت درجه55 ثانیه، 30  به مدتدرجه

  ثانیه و بسط نهائی30  به مدت درجه72ثانیه و 
 . دقیقه10  به مدت درجه72 آغازگر در دماي

در دستگاه ترموسایکلر مدل ها واکنش
FTGRAD2D شرکت TECHNEستان انگل 

  . ام گردیدانج
شامل  ولیتر  میکرو25  واکنشحجم نهایی

 PCR )1x( ،10 ، بافرDNA نانوگرم 100-50
، dNTPs میکرولیتر 200، آغازگر از هر پیکو مول

م تک ی واحد آنز یک وMgCl2 الرلی موی م5/2
به منظور . باشدمی)  آلمان- Metabion(مراز پلی

با % 5/1 از ژل آگارز PCRتشخیص محصوالت 
 جهت. رنگ آمیزي اتیدیوم بروماید استفاده گردید

  حیوانات براي جایگاه مورد مطالعهتعیین ژنوتیپ
  باPCR آنزیمی محصوالت هضم، DGAT1ژن 

 -AluI )Fermentaseاستفاده از آنزیم برشی 
 درجه 37در دماي و  ساعت 12به مدت  )آلمان
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 مقدار واکنش هضم شامل ،سانتیگراد انجام گرفت
، X10  بافر5/1، مقدار PCRیکرولیتر محصول  م7
. بود AluI (AG/CT)  واحد آنزیم برشی5/1

بر روي ژل آگارز آنزیمی  حاصل از هضم قطعات
ران شده و با استفاده از رنگ آمیزي اتیدیوم % 2

 تعیین .بروماید باندهاي حاصله مشاهده گردیدند
ژنوتیپ افراد به طور مستقیم از روي ژل آگارز 

    .شدجام ان
  

   تجزیه تحلیل آماري
 به روش ،ها بر متغیرمؤثر ات ثابتاثر

  و با استفاده از رویه1تجزیه حداقل مربعات

2GLM  نرم افزار SAS  ( 9.1) و مدل آماري زیر 
 .تعیین گردید

yijkl =  + Ai+ Sj+ CGk + Gl + B(Wijkl  - W )  
+(AG)il+(SG)jl +eijkl 

هر یک از مشاهدات مربوط : yijklکه در آن
 پشت از به صفات وزن دنبه و ضخامت چربی

میانگین جامعه، : تمام دامهاي خونگیري شده، 
Ai  :اثر i،امین سن حیوان در هنگام خونگیري Sj: 
 k اثر: CGK، )ماده نر،(امین جنس حیوان  j اثر

 امین ژنوتیپ l اثر: Glگروه کشتار، امین 
DGAT1 ،B :ضریب تابعیت Y روي W ) وزن

وزن دامها در  : Wijkl ، )دامها در هنگام خونگیري
میانگین وزن دامها در هنگام  :W،هنگام خونگیري

 ، اثر متقابل بین سن و ژنوتیپ il (AG) ،خونگیري

                                                             
1 . Least Squares (LS) 
2 . Generalized Linear Method (GLM) 

(SG) jl :نس و ژنوتیپ  واثر متقابل بین ج eijklo: 
  .اثر سایر عوامل تصادفی

گروه اثر  ،ین اثرات ثابت مدلیبعد از تع
دامهایی که در یک روز کشتار شده ( کشتاري

و اثرات متقابل به علت معنی دار نبودن از ) بودند
ها با آزمون نیانگیسه میمقا. مدل خذف شدند
 .توکی انجام گرفت

 
  نتایج و بحث

 DNA هاينمونهنه شدن روش، با توجه به بهی
کمیت و کیفیت بسیار خوبی شده استخراج 

 و آن را براي کارهاي مولکولی از جمله ندداشت
PCRبعد از بهینه سازي . ساخت بسیار مناسب می

  جفت309تکثیر قطعه  PCRهاي شرایط واکنش
اي  به وسیله واکنش زنجیرهDGAT1بازي از ژن 

غازگرهاي اختصاصی به با استفاده از آپلیمراز و 
و بدون تکثیر قطعات غیر اختصاصی خوبی 

نتیجه هضم الکتروفورز ). 1شکل  (صورت گرفت
 جفت 309فرآوردهاي حاصل از هضم قطعه 

 بر روي ژل آگارز AluIبازي توسط آنزیم برشی 
 در هر دو جمعیت CC و TT ،TC ژنوتیپ 3

متفاوت گوسفندان لري بختیاري و زل نشان داد 
گوسفندان با ژنوتیپ هتروزیگوت ). 2ل شک(
)TC ( جفت بازي 37 و 272، 309داراي قطعات 

 به دو قطعه 309 قطعه  TTدر هموزیگوت. بودند
شوند و در   جفت بازي برش داده می37 و 272

 جفت بازي بدون 309 نیز قطعه  CCهموزیگوت
  .ماندبرش باقی می
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روي ژل  آسیل ترانسفراز  گلیسرولکثیر ژن دي آسیل جفت بازي حاصل از ت309 قطعه -1شکل 

  .آگارز
Figure 1- Agarose gel electrophoresis examination of amplification product 309 bp of 

DGAT1. 
  

 
  .روي ژل آگارزAluI   آنزیم برشی با حاصل از هضمی هضمفرآوردهاي -2شکل

Figure 2- Agarose gel electrophoresis digestion products with AluI endonuclease. 
  

 دو جمعیتهاي مشاهده شده در ژنوتیپ
نتایج آزمون ، یژنوتیپآللی و ، فراوانی مورد مطالعه

نشان داده ) 1(در جدول  هاردي واینبرگ تعادل
 براساس بعد از محاسبه فراوانی آللی. شده است

Falconer and MacKay) 1998( مربع  آزمون
 با SASر با استفاده از نرم افزار ئکوکاي اس

انجام و  )FREQ  )Xu et al., 2009رویه
 مشخص گردید که تعادل هاردي واینبرگ در این

 ناحیه مورد مطالعه از جمعیت براي دو
عدم . )P> 0.001 ( برقرار نیست DGAT1ژن

ن جایگاه احتماالٌ نشان دهنده حضور یتعادل در ا
دل، از جمله انتخاب بعضی عوامل بر هم زننده تعا

هاي  از جمعیت در کشتارگاههاچون نمونه. است
نمونه برداري شده و به دلیل و کوچک  مختلف

- اینکه انتخاب حیوانات به صورت انتخابی از گله

البته . بر هم زننده تعادل است باشند، متفاوتهاي 
تواند اندازه نمونه مورد بررسی هم در این امر می

 مقایسه نسبتها بر اساس اعداد آزمون .مؤثر باشد
نشان داد که بین فراوانی آللی ) 1(جدول شماره 

در گوسفند لري بختیاري و زل تفاوت آماري 
 در این تحقیق مطابق جدول شماره. وجود دارد

 بیش از T، در هر دو جمعیت فراوانی آللی 1
فراوانی آللی در . محاسبه شدC فراوانی آللی 

 به Tي و زل براي آلل گوسفندان لري بختیار



)1390 بهار و تابستان، 1، شماره 3دوره (مجله بیوتکنولوژي کشاورزي   

 ٨٣

  و کمترین81/0 و 764/0ترتیب با فراوانی 

 به ترتیب با فراوانی Cفراوانی آللی براي آلل 
نتایج مشابهی نیز در .  به دست آمد19/0 و 254/0

سه نژاد مختلف گوسفندان چینی براي این جایگاه 
در آن تحقیق بیشترین . ژنی گزارش شده است
و کمترین فراوانی آللی  Tفراوانی آللی براي آلل 

 (Xu et al., 2009).  به دست آمد Cنیز براي آلل 
تعداد و میانگین حداقل مربعات صفات مورد 

 2هاي مختلف در جداول  سن بررسی در جنس و
اثرات ثابت جنس و .   نشان داده شده است3و 

سن روي صفات وزن الشه گرم و بازده الشه 
   ).P> 0.05(دار بود معنی

  
  .گوسفندان لري بختیاري و زلجمعیت  در DGAT1تنوع ژنتیکی ژن  - 1 دولج

Table 1- Genetic diversity of DGAT1 in sheep Lori-Bakhtiari and Zel populations. 
  شاخص
Index 

 گوسفند لري بختیاري
Lori-Bakhtiari sheep  

 گوسفند زل
Zel sheep  

  تعداد دام
animals  

152  157  

  )فراوانی ژنوتیپی(TT وتیپ دامهاي با ژن
Number of Animals with TT Genotype (Frequency) 

)0.558(  99  )0.657(  108  

  )فراوانی ژنوتیپی(TC دامهاي با ژنوتیپ 
Number of Animals with TC Genotype (Frequency)  

)0.378(  29  )0.307(  38  

  )فراوانی ژنوتیپی(CC دامهاي با ژنوتیپ 
Number of Animals with CC Genotype (Frequency)  

)0.064(  24  )0.036( 11   

  Tفراوانی آللی 
Allele Frequency of T 

0.764  0.81  

  Cفراوانی آللی 
Allele Frequency of C  

0.254  0.19  

  2آزمون مربع کاي با درجه آزادي 
K-square with df=2 

0.001 <P  0.001 <P  

 
   صفات الشهارتباط بین ژنوتیپ و

هاي مقادیر میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ
 4مختلف به همراه انحراف معیار آنها در جداول 

ها ارتباط بین ژنوتیپ.  نشان داده شده است5و 
- با صفات مورد بررسی بین دو جمعیت در ناحیه

به .  متفاوت بودDGAT1 ژن 17اي اگزون 
ف هاي مختلطوریکه در گوسفندان زل اثر ژنوتیپ

. )P>0.05(دار بود بر وزن الشه گرم معنی
 به CCبیشترین وزن الشه گرم مربوط به ژنوتیپ 

در مورد بازده الشه گرم تفاوت بین . دست آمد
 CC  و هموزیگوتTTهاي هموزیگوت ژنوتیپ

، ولی تفاوت بین )P> 0.05(دار بود معنی
دار نبود معنی TC  و هتروزیگوتCC هموزیگوت

)0.05 >P .(اما در نژاد لري بختیاري اثر ژنوتیپ -

دار ها بر وزن الشه و بازده الشه گرم با دنبه معنی
 بیشترین بازده را CCبود، دامهاي با ژنوتیپ 

در این جمعیت وزن الشه . )P> 0.05(داشتند 



  1390، محمدي و همکاران

 ٨٤

 ).P> 0.05( بیشتر بود CCژنوتیپ گرم و بازده الشه گرم بدون دنبه در دامهاي با 

  
  .ي بختیاري لرانگوسفندجمعیت  در صفات مختلفداد و میانگین حداقل مربعات تع - 2جدول 

Table 2- Number and least square mean (LSM) different traits in sheep Lori-Bakhtiari 
populations. 

 جنس

Sex  
 سن

Age  
 صفت

Trait 
 نر                     ماده

Female             male  
1                       2                 3                  4 

4               3                  2                        1  
 تعداد دام

animals 

89                  63  82                    17                    21                32  

 )گرمکیلو(وزن الشه گرم

Hot carcass weight (Kg)  

22.96±0.16       ±0.12 19.20  19.54± 0.70     21.80± 0.80    23.47± 0.51    24.11± 0.19  

 )گرمکیلو(وزن دنبه

Fat-tail weight (Kg)  

4.42± 0.38        0.32 3.27±  0.28± 3.60      3.74± 0.38    4.29± 0.32      4.49± 0.36  

 (%)بازده الشه گرم 

Hot dressing percentage 

(%)  

49.11±0.94         0.92 ± 47.58  45.12± 1.61      47.96± 1.84    51.65± 1.17      52.72± 1.26  

 (%)بازده الشه گرم بدون دنبه

Hot dressing percentage 

free fat-tail (%)  

41.41±0.88         1.09 ± 40.07  38.43± 1.30    41.33± 1.77    42.21± 1.51      42.99± 1.67  

 
  . زلانگوسفند صفات مختلف در جمعیتتعداد و میانگین حداقل مربعات  - 3جدول 

Table 3- Number and least square mean (LSM) different traits in sheep Zel populations. 
 جنس

Sex  
 سن

Age  

 صفت

Trait 
 نر                     ماده

Female             male  
1                       2                 3                  4 

4               3                  2                        1  
 تعداد دام

animals  

96                     61  86                    15               12                   44  

 )گرموکیل(وزن الشه گرم

Hot carcass weight (Kg)  

11.09± 0.17       10.89± 0.15  10.43± 0.18      11.06± 0.26    11.07± 0.24    11.41± 0. 25  

 (%)بازده الشه گرم 

Hot dressing percentage 

(%)  

46.57± 0.67        45.20±0.58  42.70± 0.68      46.35± 0. 99    46.59± 0. 94     47.90± 0.96  
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گوسفندان لري جمعیت در مورد مطالعه  با صفات DGAT1ارتباط ژنوتیپ هاي مختلف ژن  - 4 جدول

  .بختیاري
Table 4- Associations of DGAT1 genotypes with studies traits in sheep Lori-Bakhtiari 
populations. 

 صفت
Trait 

 )تعداد(ژنوتیپ
Genotype (Number) 

 99)( TT )29( TC )24(CC 
 )گرمکیلو(وزن الشه گرم 

Hot carcass weight (Kg) 

a21.60± 0.25 22.40± 0.54 ab 23.83± 0.28 b 

 )گرمکیلو(وزن الشه گرم بدون دنبه 

Hot carcass weight free fat-tail (Kg) 

19.10± 0.86 a 19.89± 0.74 a 20.63± 0.28 a 

 (%)بازده الشه گرم با دنبه

Hot dressing percentage with fat-tail (%) 

45.43± 0.65 a 46.35± 1.25 ab 47.13± 1.46 b 

 (%)بازده الشه گرم بدون دنبه

Hot dressing percentage free fat-tail (%) 

39.56± 0. 84 a 40.28± 1.21 a 41.87± 1.42 a 

   .گوسفندان زلیت جمع با صفات مورد مطالعه در DGAT1 ارتباط ژنوتیپ هاي مختلف ژن - 5 جدول
 Table 5- Associations of DGAT1 genotypes with studies traits in sheep Zel populations. 

 صفت

Trait 
 )تعداد(ژنوتیپ

Genotype (Number) 
 )108 ( TT )38( TC )11(CC 
 )گرمکیلو(وزن الشه گرم 

Hot carcass weight (Kg) 

9.93± 0.12 a 10.33± 0.16 ab 11.71± 0.30 b 

 (%)بازده الشه گرم 

Hot dressing percentage (%) 

44.97± 0.48 a 45.24± 0.64 ab 46.01± 1.16 b 

  
 را به عنوان آلل Tمنابع مختلف آلل 

کیفیت الشه کمیت و مطلوب جهت اصالح بهبود 
 Xu et al. (2009)  در پژوهشی.اند معرفی کرده

 سه  در17 را در اگزون DGAT1چندشکلی ژن 
 نژاد گوسفندان چینی بدون داشتن رابطه ژنتیکی

 بررسی کردند و ارتباط بین این )انتخاب تصادفی(
در . ژن و خصوصیات الشه را مشخص نمودند

 الشه گرم بازدهراي ا دCCتحقیق آنها ژنوتیپ 
، که نتایج ها بود نسبت به سایر ژنوتیپبیشتري

 در .بدست آمده در این تحقیق با آن مطابقت دارد
ز تحقیقات یگاوهاي گوشتی نژادهاي مختلف ن

 تاثیر آن به اثبات  ون مورد انجام شدهیزیادي در ا
 .Thaller et al  تحقیق را اولین .رسیده است

 شارولهگوشتی   گاوهايبا استفاده از (2003)
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ر چندشکلی در ی تاثقی که در آن تحقدادندانجام 
 مارهنه شید آمیدر اس DGAT1ژن  8اگزون ه یاحن

 نیزین به لینه آالنید آمیر اسییکه سبب تغ 232

)K232A(دا یک ژن کاندیبه عنوان گشت،  می
 در .دیمعرفی گرد الشه اتی خصوصصفاتبراي 

به صفات دا ین ژن کاندیر ایثأمطالعات بعدي ت
 Bos گاوهاياز  Neloreنژاد در کمی الشه 

indicus توسط et al. Souza  (2010)درو  
 توسط  Bos taurusگاوهاي  تلفنژادهاي مخ

(2010) .Pannier et al. (2010); Anton et al -
(2004); Ripoli et al. (2006); Kaupe et al. به 

-نژاددر گاوهاي  همچنین .اثبات رسیده است

Hanwoo  توسط کرهبومی Kong et al.  (2007) 
 DGAT1در ژن  T11993C مارکر ب بایدر ترک

ده ی اثبات رسکیفی الشه به صفات کمی و بر
ي بر داردرست است که این آلل تاثیر معنی .است

دارد، اما باید توجه داشت  الشه  و کیفیتکمیت
ن ژن ی اروي بر تنها یک جهش را در این تحقیق

گذارد و ر میی تأثاین صفاتم که بر یبررسی کرد
ن یم ایتواند ناشی از اثر مستق میاین جهش ر یتأث

ا یگر در نواحی مجاور و یهاي دا جهشیجهش 
این تحقیق . ن مکان باشدیوسته با ایهاي پ ژن

دو  را در DGAT1 وجود چند شکلی ژنتیکی ژن
،  نشان داد و زل لري بختیاريانجمعیت گوسفند

پذیري صفات مربوط به  وراثت اینکهبا توجه به
تا ) کمیت الشه(  متوسط ازکمیت وکیفیت الشه

- می )33/0-59/0(در دامنه و ) کیفیت الشه(باال 

 صفات  اینباشد که نشان دهنده پتانسیل باالي
 باشد می این صفات ژنتیکیبهبودبراي 

)Nkrumah et al., 2007; Talebi et al., 2008; 

Bertrand et al., 2001(. ضروري است براي 
 هايداه الشه تیفیت و کیکمصفات مربوط به 

  و ثبتآوري دار جمعالزم را از دامهاي شجره
هاي مربوط را نمود و با کمک آنها پیوستگی آلل

  .داد ق قراریقمورد تح ات الشه رایخصوصبا 
  

 نتیجه گیري

 دهدنشان میبه طورکلی نتایج این تحقیق 
چند  براي مطالعه PCR-RFLP که نخست روش

سی ر و برDGAT1ژن هاي موجود در  شکلی
 دوم  با صفات تولیدي مناسب است وهاارتباط آن

 داري ارتباط معنیهعمورد مطال نژاد  در دواینکه
 اي ازناحیه  چند شکلی بابین صفات مورد بررسی

به هر حال  . داردد وجوDGAT1 ژن 17اگزون 
 مربوط به الشه و صفاتبا توجه به اینکه 

خصوصیات وابسته آن توسط برآیند اثر چندین 
شود، بررسی وضعیت یک جایگاه ژن کنترل می

ه در یک ژن و باالتر از آن بررسی چند جایگا
 به تنهایی براي هر ،هاي یک ژن بزرگ اثرشکلی

گیري جامع کافی نیست و تعیین نوع نتیجه
ژنوتیپ توام چندین ژن عمده تاثیرگذار بر تولید 

در . کمیت و کیفیت گوشت مورد نیاز است
شاید بتوان از نتایج حاصل از چنین نهایت، 
هاي انتخاب بر اساس مههایی در برناپژوهش
 به عنوان یک مارکر هان چندشکلییاز ا نشانگر

هاي اصالح نژاد صفات الشه  کی در برنامهیژنت
  .کرداستفاده 
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Abstract 

Diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) is one of the candidate genes to improve 
carcass characteristics in feedlot animals. Gene product coding, a microsomal enzyme that 
final triglyceride synthesis, hence converting diacyl glycerol to triglyceride accelerated. The 
purpose of this research, study area (T487C) in exon 17 of the above gene polymorphisms 
with carcass traits in two Lori-Bakhtiari and Zel breed. For this purpose, during the 35 period 
animals randomly slaughtered in the abattoir were recorded. DNA was extracted using 
salting-out method, 152 samples of Lori-Bakhtiari sheep and 157 samples of Zel sheep were 
obtained, polymerase chain reaction to amplify 309 bp of exon 17 DGAT1 gene using a pair 
of specific primers was performed. Genotypes obtained from method PCR-RFLP and directly 
from agarose gel. In Lori-Bakhtiari sheep in two alleles T and C with frequency of 0.746 and 
0.254 respectively, were observed, in population Zel Sheeps the two T and C, with frequency 
0.81 and 0.19 respectively, observed. Statistical analysis showed polymorphism in exon 17 
region of the gene significantly correlated with carcass weight and dressing percentage (P < 
0.05). So that the CC genotypes of the significant mean carcass weight and dressing 
percentage heavier than had TT genotypes  (P< 0.05). Of polymorphism can be observed that 
improvement in breeding programs to improve carcass weight and dressing percentage 
through selection in favor of superior genotypes be used. 
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