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  ترتيب دانشجوي دكتري، استاد، دانشيار گروه علوم دامي دانشگاه تهرانبه -3 و 2، 1

  
  

  Hedayatuma@gmail.com:نويسنده مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي *
  )5/7/90 :تاريخ پذيرش - 28/1/89 :تاريخ دريافت(

  
دهد هاي اخير نشان مييافته. رودات مهم اقتصادي در پرورش گوسفند به شمار ميچندقلوزايي از صف

باروري باال در . هاي بزرگ اثر استكه بخش قابل توجهي از واريانس اين صفت تحت تاثير ژن
عنوان ژن با منشأ اووسيتي است كه به BMP15گوسفندان اينوردل و هانا به علت جهش در جايگاه 

و  FecXIهاي هاي ژناين مطالعه براي بررسي احتمال وجود چندشكلي. شوداخته ميفاكتور رشد شن
FecXH در اين مطالعه از روش . دار نژاد شال صورت گرفتدر گوسفند دنبهPCR-RFLP  براي

برداري خون و راس ميش نژاد شال نمونه 239از تعداد . استفاده شد FecXHو  FecXIشناسايي 
قطعات مورد نظر با استفاده از دو . اده از روش بهينه يافته نمكي انجام گرفتبا استف DNAاستخراج 

جفت بازي از ژن  235و يك قطعه  FecXIجفت بازي از  204اختصاصي، يك قطعه  آغازگرجفت 
FecXHاي پليمراز ، توسط واكنش زنجيره)PCR (محصوالت حاصل از . تكثير گرديدPCR ترتيب به

اين مطالعه تنها وجود آللهاي وحشي اين دو . قرار گرفتند SpeIو  XbaIرشي هاي بتحت تيمار آنزيم
بودند  ++ژنوتيپ داراي  FecXHو  FecXIهاي ها براي ژنبدين ترتيب تمامي نمونه. ژن را تاييد كرد

 . ها يافت نشدهاي اينوردل و هانا در آنو جهش
 

  مقدمه
ن مواد يمأت درت ين رشد جمعيو با ا جمعيت جهان با رشد تصاعدي در حال افزايش است

 شوديقدرتمند كامالً احساس م يهايفناور يريا، ضرورت به كارگياز مردم دنيمورد ن يخوراك
. را بر عهده دارد يار بارزين غذا نقش بسين صنعت در تاميتريبه عنوان محور ي، و كشاورز)14(
 يد گوشت است و از صفات مهميولت) رانياز جمله در ا(از اهداف عمده پرورش گوسفند  يكي

ش در سال، سرعت يبار زا، دوييقلوزاتوان به چنديگذارد مير ميد گوشت تاثيتول يكه بر رو
ش يو افزا) يداشت( ش مولديتر بره از هر مشيد تعداد بين توليهمچن. ره اشاره كرديرشد بره و غ

ب يترتنيفشار دام بر مراتع است، به امنظور كاهش مناسب به يهااز راه حل يد مثل يكيبازده تول
 يها بر روكمتر آن يمولد و مدت چرا يهاها نسبت به دامل بهتر برهيب تبديكه با توجه به ضر

 هاي مولد از فشاردامتعداد كمتر  يتوان با چرايقلوزا ما چنديدو  يهاشيمراتع، با استفاده از م
به  يت انسانياز جمعيتوان نيمولد، م بازده از هر دام شين حال با افزايدام بر مراتع كاست و در ع

 .را مرتفع كرد يوانين حيپروتئ

  

  

  ژنتيك نوين
  1390 زمستان، 4دوره ششم، شماره 
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 چندقلوزايي،
 گوسفند نژاد شال،

FecXH، 
FecXI، 

PCR-RFLP. 
  

 

 هاي كليدي واژه
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ط يدر شرا ييزاگر با توجه به كم بودن درصد برهيد ياز طرف 
شدن پرورش گوسفند، يصنعت يجيروند تدر ينيبشيو پ يفعل
 ممكن است مقرون به يط سنتيگر پرورش گوسفندان با شرايد

د كم نسبت به يتول يرغم بازدهيعل يبوم يصرفه نباشد نژادها
 يطيط سخت محياگوسفند در مقابل شر يخارج ينژادها يبرخ

. انددا كردهيپ يط سازگاريزمان با مح يمقاوم بوده و در ط
به  يبوم ينژادها يبه جا يخارج ينژادها ينيگزيجا ياستراتژ

ار مهم و قابل توجه كاهش تنوع يها، دغدغه بسخاطر بازده كم آن
ك يمانند مقاومت و تطابق را به همراه دارد و  يصفات يكيژنت

ق يش بازده گوسفند از طرير افزاين تفاسيبا ا. ستين يراهبرد منطق
در ) ييچندقلوزادوقلوزايي و از جمله (ي توسعه صفت زادآور

ن يد، تا از ايآيبه حساب م يالزم و ضرور يامر يگوسفندان بوم
منطقه و كشور حفظ شود و هم  رد يكيق هم تنوع ژنتيطر

لي كطوربه .ل شوديتبد يك صنعت اقتصاديپرورش گوسفند به 
طور قابل مكانيسم كلي فوليكوژنزيس تخمدان در پستانداران به

ريز توجهي شناخته شده است كه با يك ارتباط مركب غدد درون
و عصبي بين سيستم عصبي مركزي و تخمدان و همچنين توسط 

هر چند . شودانواع ترشحات پاراكريني داخل تخمداني تنظيم مي
يادي وجود دارد كه ميزان هاي بندر پستانداران ماده مكانيسم

كنند، اما هنوز اين ساز اووالسيون در هر چرخه فحلي را كنترل مي
انسان، گاو، بز و . و كارها به اندازه كافي شناخته شده نيستند

گوسفند از جمله موجوداتي هستند كه يك و يا دو نتاج در هر 
له كه پستانداران ديگري از جمكنند در حاليدوره زايش توليد مي

جوندگان، سگ وخوك از ميزان زادآوري بااليي برخوردار بوده و 
 .)10( كنندتوليد مي) ترو يا بيش 4معموالً (تري تعداد نتاج بيش

 بزرگي يهاعلم ژنتيك مولكولي، شناخت ژن ييكي از دستاوردها
ند انتخاب براي صفات مورد نظر مورد توجه ياثر است كه در فرا

- هاي كانديدا نام برده ميعنوان ژنها بهنن ژيا. رنديگيقرار م

شود كه يگفته م) Major gene( عمده ياثر يك ژن وقت. شوند
 تين جمعيانگيار از ميانحراف مع 5/0مربوط  يهاگوتيهموز

ك ژن عمده موثر بر يف ين تعريجاد كند و طبق اياختالف ا
 شتر ازيرا ب يزيراست كه نرخ تخمك يژن ييو چندقلوزا يبارور

گذاري تنوع ژنتيكي در ميزان تخمك ).6و  5، 2( ش دهديافزا 2/0
طور عمده در نژادهاي مختلف بررسي شده و اكنون در گوسفند به

از پديده  يبه خوبي مشخص شده است كه بخش مهم
مثل و اثر مرتبط با توليد بزرگهاي واسطه تفرق ژني بهيچندقلوزا
و  )BMPR -IB ، BMP15)FecXهاي ژن. باشديگذاري متخمك
GDF9 قلوزائي هستند و هاي كانديدا براي چنداز جمله ژن
داري ها به طور معنيي شده در سطح اين ژنيهاي شناساجهش

با توجه  ).5( شوديگذاري مباعث كاهش يا افزايش نرخ تخمك
از  يكي )در دشت قزوين پراكنده است( نكه نژاد شاليبه ا

ن پژوهش يدارد ا يينسبتاً باال ييلوزاقاست كه درصد دو يينژادها
نوردل يهانا و ا يدايكاند يهاژن يوجود و فراوان يبه دنبال بررس

ج بدست آمده در يدر گوسفند شال انجام شد كه نتا BMP15از 
  .ن مقاله ارائه شده استيا
  

  DNAو استخراج  يبردارنمونه
-شيراس از م 239داد تع ياز سياهرگ وداج يبردارنمونه يبرا

 شده ين جمع آوريهاي نژاد شال كه از چند گله در دشت قزو
 يهااز لوله يگيرخون يبرا. گيري به عمل آمدد خونبودن
. شد، استفاده  EDTAماده ضد انعقاد يل، حاويش استريآزما

 1988كه در سال  بهينه يافته ينمك روشبه  DNAاستخراج 
كميت  .، انجام گرفت)15( شده استارائه  ميلر و همكاران توسط

درصد تعيين گرديد و  8/0با استفاده از ژل آگارز  DNAو كيفيت 
انجام شد و  µg/µl 10 با غلظتآميزي با اتيديوم برومايد رنگ
-PCRق از روش ين تحقيممكن در ا يها SNP ييشناسا يبرا

RFLP استفاده شد.  
  )FecXI( نوردلياتكثير ژن 

جهت  ،زير يبه توال ياختصاص آغازگرو د PCRبه كمك تكنيك 
مورد ) 9(گوسفندي  BMP15بازي از جايگاه  205 هتكثير قطع

  .استفاده قرار گرفت
   Forward:5'-GGCAGTATTGCATCGGAAGTTCC-3' 

Reverse:5'-CATGATTGGGAGAATTGAGACC-3' 
 يب دمايترتبه  BMP15نوردلياتكثير ژن  يبرا يبرنامه حرارت
 35 ،دقيقه 5مدت گراد بهدرجه سانتي 95ن اوليه واسرشت شد

قه، يدقيك  يگراد برادرجه سانتي 94واسرشت  يسيكل دما
تكثير قطعه ، ثانيه 50مدت گراد بهدرجه سانتي 58ها آغازگراتصال 

كل يك سيو  هقيدقيك مدت گراد بهدرجه سانتي 72مورد نظر 

    هامواد و روش
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استفاده  دقيقه 3 مدتبه گراددرجه سانتي 72 يتكثير نهاي يدما
انجام  يبراسازي هاي مورد استفاده از مواد بعد از بهينهغلظت .شد

PCR بيترتبه MgCl2 )1.6 mM/µl(  بافرPCR 1X،dNTP )0.16 

mM/µl( ،ها آغازگر)0.8 pm/µl(،Taq DNA Polymerase )1.25 

unite( ،DNA يژنوم )1.5 µl (دن به يرا تا رس يو مابقµl25  از
  .فاده شدمقطر استآب

  )FecXH(هانا  ژن براي جايگاه PCRشرايط انجام 
ژن هاي مورد استفاده در اين مطالعه براي جايگاه آغازگرتوالي 

 و )12( شد اقتباس )2007( هوآ و همكاراناز مقاله  BMP15هانا 
 ييهاآغازگر. ژن مربوطه تكثير گرديد يبازجفت 235يك قطعه 

  :استفاده قرار گرفت ه و مورديته به شرح زير يبا توال
Forward: 5'- TATTTCAATGACACTCAGAG -3' 

      Reverse: 5'- GAGCAATGATCCAGTGATCCCA -3' 
 

 يبه شرح BMP15ژن هانا تكثير جايگاه  يبرا يحرارت پروتكل
درجه  94واسرشت شدن اوليه  يدما .د استفاده شديآيكه م
 يدماب يترتبه سيكل 35دامه در ا و دقيقه 5گراد به مدت سانتي

ها آغازگراتصال ، ثانيه 50 مدتبهگراد درجه سانتي 94واسرشت 
 72تكثير قطعه مورد نظر ، ثانيه 50مدت گراد بهدرجه سانتي 60

 يدماك چرخه يو  ثانيه 30قه يدق يكمدت گراد بهدرجه سانتي
 .انجام شد دقيقه 4 مدتبه گراددرجه سانتي 72 يتكثير نهاي

انجام  يبراسازي هاي مورد استفاده از مواد بعد از بهينهغلظت
PCR ب يترتبهMgCl2 )2 mM/µl ( بافرPCR 1x ،dNTP )0.14 

mM/µl( ،ها آغازگر)0.6 pm/µl( ،Taq DNA Polymerase)1.5 

unite( ،DNA يژنوم )2 µl (دن به يرا تا رس يو مابقµl 25  از
  .مقطر استفاده شدآب

  FecXIگاه هضم آنزيمي جاي
آنزيم برشي مورد استفاده براي اين جايگاه آنزيم محدوداالثر 

XbaI قادر به شناسائي و برش در جايگاهباشد كه مي T/CTAGA 
ر شده يتكث يباز 205افته، قطعه يپ جهش يدر حالت ژنوت. است

 يباز 124و  81به دو قطعه  XbaIم يتوسط آنز PCRاز محصول 
هاي ژنوتيپ وحشي كه در ميشيدر صورت. شوديبرش داده م

 يهضم آنزيم. ستيآنزيم قادر به شناسائي و برش جايگاه مذكور ن
. انجام گرفتساعت  5مدت گراد بهدرجه سانتي 37 يدر دما

و مواد زير  ،PCRقطعه تكثير يافته توسط  يجهت هضم آنزيم

عبارت  ،FecXIها جهت هضم جايگاه مقدار مناسب استفاده آن
تر محلول بافر يكروليم PCR ،2تر محصول يكروليم 6: است از

10X ،5/0 آنزيمتر يكروليمXbaI   با غلظتu/µl 10  است كه با
 .ده شديتر رسانيكروليم 20زه به حجم يونيمقطر داستفاده از آب

  FecXHژن  دوهضم آنزيمي اگزون 
آنزيم برشي مورد استفاده براي اين جايگاه آنزيم محدوداالثر 

SpeI(BcuI) باشد كه قادر به شناسائي و برش در جايگاهمي 
A/CTAGT اثر نداشته ) +( يپ وحشيتاين آنزيم روي آلل . است

بازي جفت 167و  68را به دو قطعه ) H( افتهيجهش ولي الل 
 جفت 167و  68داراي دو باند  +Hبنابراين ژنوتيپ . شكندمي

هضم . استبازي جفت 235 ك باندي يدارا++ ژنوتيپ  و بازي
انجام ساعت 6مدت گراد بهدرجه سانتي 37 يدر دما يآنزيم
و مواد  PCRقطعه تكثير يافته توسط  يجهت هضم آنزيم. گرفت

مقادير  .آورده شده است ريبه شرح ز هاآن مقادير مورد استفاده
تر يكروليم FecXH ،5ژن  2مناسب مواد جهت هضم اگزون 

تر يكروليم 10X ،5/0تر محلول بافر يكروليم PCR ،3/1محصول 
مقطر است كه با استفاده از آب u/µl 10با غلظت  SpeI آنزيم

  .ده شديتر رسانيكروليم 20زه به حجم يونيد

م يتوسط آنز PCRنوردل، هضم محصوالت ير ژن ايتكث
ژل نشان داد كه  يج آن بر روي، و مشاهده نتاXbaIمحدوداالثر 

 يپ وحشيتپ يژنوت يگوسفندان مورد مطالعه دارا يتمام
FecX+/FecX+ م ينكه آنزيبا توجه به ا )1شكل( باشنديمXbaI  در
 چيه يدهد وقتيو برش م ييگاه را شناسايافته جايحالت جهش 

ن ياز ا يافته مشاهده نشد كه حاكير يها محصول تاثك از نمونهي
اند، بوده يپ وحشيآلل ت يدارا PCRاست كه تمام محصوالت 

ند يا فرايم يدر آنز يد مشكليح شود كه شاتواند مطرين سوال ميا
م بر ينان از كاركردن آنزياطم ين برايبنابرا .وجود داشته باشد

 م دريم كه آنزيگاه از چند نمونه كنترل مثبت استفاده كرديجا يرو
 478تكثير شده  توالير گذاشته و يآن تاث يبر رو يعادحالت 
از  ين تواليا( .كندبازي تبديل مي 153و  325را به دو قطعه  بازي

    نتايج وبحث
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شد، يانجام م ياهيگ يهايماريب يكه بر رو يك كار پژوهشي
  .م را ثابت كردين آزمون درست بودن عملكرد آنزيا) بدست آمد

  
با سايز ماركر  XbaIبا آنزيم ) bp205(هضم ژن تكثير شده اينوردل -1شكل

bp50 

 

 
  bp50ا سايز ماركر ب SpeIبا آنزيم  )235bp(هضم ژن تكثير شده هانا -2شكل

  
  

م يتوسط آنز PCRگاه هانا و هضم محصوالت ير جايتكث
گوسفندان مورد مطالعه  ينشان داد كه تمام SpeIثر محدوداال

با  .)2شكل( هستند +FecX+/FecX يپ وحشيپ تيژنوت يدارا
گاه را يافته جايدر حالت جهش  SpeIم ينكه آنزيتوجه به ا

 چيدر ه ينوردل وقتيت ايوضعدهد و همانند يو برش م ييشناسا
ن ياز ا يافته مشاهده نشد حاكير يها محصول تاثك از نمونهي

ن يلذا ا. اندبوده يپ وحشيآلل ت ياست كه تمام محصوالت دارا
ند يا فرايم يدر آنز يد مشكليتواند مطرح شود كه شايسوال م

 يم بر روينان از كاركردن آنزياطم ين برايوجود داشته باشد بنابرا
م در يم كه آنزيگاه از چند نمونه كنترل مثبت استفاده كرديجا

 615ر شده يتكث ير گذاشته و تواليآن تاث يبر رو يحالت عاد
از اهداف اصالح  يكي .برش داد 200و  415را به دو باند  يباز

گر دامدار به فكر ياست و از طرف د يكينژاد حفظ تنوع ژنت
پر بازده  يهان از داميهم يباشد و برايز ميش سود خود نيافزا

ك صفت ي يينكه صفت چندقلوزايبا توجه به ا. كندياستفاده م

ن ياز لحاظ ا يبوم يهاشود و داميمهم محسوب م ياقتصاد
 يصنعت يدامدار يندارند و احتماالً برا يت خوبيصفت وضع

ن هستند كه از يل به اين دامداران مايبنابرا. ستنديصرفه نمقرون به
 يكه صفات اقتصاديپربازده استفاده كنند و در صورت يهادام

ابد، احتمال رو آوردن يدر گوسفند توسعه و بهبود ن يمانند زادآور
 يبه جا يپربازده خارج يگوسفند به نژادها يدكنندگان صنعتيتول
ط ين شراينده وجود خواهد داشت، كه در ايدر آ يوانات بوميح

-يرند و موجب ميگيرار من رفتن قيدر خطر از ب يبوم ينژادها
است با  يكياز هدف اصالح نژاد كه حفظ تنوع ژنت يكيشود كه 

صفات  يستين مشكل بايگذر از ا يبرا. مواجه شود يمشكل جد
ها ن داميم تا پرورش ايرا بهبود ده يبوم يهادر دام ياقتصاد

-عيبهبود سر يهااز روش يكي. صرفه باشددامدار مقرون به يبرا
ق ياست كه از طر يمولكول يتر استفاده از نشانگرهاقيتر و دق
تر عيها بتوان سرمرتبط با صفات و انتخاب آن يهاSNP ييشناسا

 يگوسفند شال دارا نكهيبا توجه به ا. ديبه اهداف مربوطه رس
 ران استياگوسفندان  يان نژادهايدر م يباالتر ينسب يبارور

نتايج آزمايشات انجام  جه مربوط به جايگاه اينوردل باينت، )11(
، هيو يانگ و )13(، نژاد هان چين )1( شده در نژاد لري بختياري

قا ي، گوسفند شمال آفر)16( ، گوسفند گارول)19( مرينو چيني
كه همه دام داراي ) 8( كشور 13نژاد ديگر گوسفند از  21و  )18(

باشند مطابقت دارد ولي با نتيجه حاصل ژنوتيپ تيپ وحشي مي
گيمل وجان ايسليت در ) 10( د رامني اينوردل متفاوت استاز نژا
را در گوسفند نژاد رامني  FecXIميزان فراواني ژن 2006سال 

كه اين گوسفند از ) 10( بدست آوردند 21/0اينوردال حدود 
وجود يك كپي از آلل موتانت  .رودنژادهاي چندقلوزا به شمار مي

شود كه اين السيون ميباعث افزايش ميزان اوو) FecXI( اينوردل
هاي انترال و حساس شدن فوليكول LHعمل با افزايش ميزان 

اما در ژنوتيپ هموزيگوس ) 17( افتداتفاق مي LHتخمدان به 
ها عقيم بوده و داراي تخمدان تكامل نيافته جهش يافته ميش

ها فقط از يك اليه گرانولوزا كوتاهي هستند كه در آن فوليكول
-اين عملكرد ژن اينوردل ايجاب مي). 3 و 7( تشكيل شده است

هاي ها به نحوي باشد كه توليد ميشكند كه برنامه آميزش
در مطالعه حاضر بررسي نتايج . هتروزيگوت از آن حاصل شود

ها نشان الگوي باندي يكساني را در تمام نمونه PCRحاصل از 
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داد كه آن نيز حاكي از عدم وقوع جهش در جايگاه مذكور در 
 ينتيجه به دست آمده از بررس .هاي شال تحت بررسي استميش

هان در چين  هايجايگاه هانا با نتايج آزمايشات انجام شده در نژاد
مطابقت  )18(قا ي، گوسفند شمال آفر)16( ، گوسفند گارول)4(

د و از نتيجه حاصل از نباشدارد كه داراي ژنوتيپ تيپ وحشي مي
گيمل و جان ايسليت در سال ) 10( نژاد رامني هانا متفاوت است

را در گوسفند نژاد رامني هانا  FecXHميزان فراواني ژن  2006
كه جهش هانا به نظر به اين ).21( بدست آوردند 21/0حدود 

مانند جهش اينوردل در حالت هتروزيگوت باعث افزايش ميزان 
در حالت  اووالسيون نسبت به هموزيگوت تيپ وحشي شده و

شود، در ش يافته باعث عقيم شدن ميش ميهموزيگوت جه
و در حالت  bp 235حالت تيپ وحشي بعد از هضم يك باند 

 167 و bp 68باعث توليد باندهاي  SpeIتيپ جهش يافته هضم با 
الگوي  PCRدر مطالعه حاضر بررسي نتايج حاصل از . شودمي

ها نشان داد كه حاكي از را در تمام نمونه bp 235باندي يكسان 
هاي تحت بررسي عدم وقوع جهش در جايگاه مذكور در ميش

د مثل يتول يتر روشيبا اثر ب يهاSNPافتن ي يتالش برا. باشدمي
صفات . جه بخش باشدين نژاد ممكن است نتيدر ا يو زادآور

برخوردار  ياديز يشيافزا يكيانس ژنتيد مثل غالباً از واريتول
به هر . ها قابل توجه استآنبر  يكير ژنتير عوامل غيستند و تاثين

دمثل يعمده اثر موثر بر تول يهااز نژادها ژن ياريحال در بس
مورد نظر مانند  يهاوجود موتانت ياند ولشده يكشف و معرف

 يزادآور ياز نژادها وجود نداشته و برا يارينوردل و هانا در بسيا
 يكينتگر ژيبدنبال عوامل د يستيها باقابل توجه آن ييو چندقلوزا

را  ١نيروليتوان گوسفند تايعنوان مثال مبه .ميباش يكير ژنتيو غ
ط سخت، ين قرار دارد و به علت شراينام برد كه در مناطق آلپا

و يا گوسفند هيكنند و يد نميش از دو بره تولين نژاد بيا يهاشيم
كند، يش ميك بار زايكه ساالنه فقط  يعنوان گوسفندكه به

 ين باعث كوتاهيروليانتخاب در گوسفندان كوه تا. شوديشناخته م
-ش در هر برهيه تعداد زاين انتخاب عليشده، اما ا ييزافاصله بره

و بر اساس يكه در گوسفند ه يدر حال. عمل كرده است ييزا
                                                           
1 Tyrolian 

صورت گرفته است  ي، انتخاب مطلوبييزاتعداد بره يط برايشرا
بوروال  FecBبه مانند  يبزرگ اثر يهات شدن ژنيكه منجر به تثب

ن يد بتوان ايلذا شا ).8( شده است يبارور يشتر بر رويبا اثرات ب
به نفع  يرانيعت در گوسفندان اينكته را بحث كرد كه طب

نكه از يعمل كرده و با توجه به ا يماندگار يوان برايح يستگيشا
خشك و  يط كوهستانيران در شرايا ييايت جغرافيلحاظ موقع

ر هستند و يار دارد و مراتع در كشور نسبتاً فقمه خشك قرين
رد، احتماالً يگيانجام م يران به صورت سنتيپرورش گوسفند در ا

جه يانتخاب كرده و در نت ييه دوقلوزايعت خود به خود عليطب
ا حذف ينمانده  يدر طول زمان باق يموثر بر زادآور يهاجهش
خته شده در شنا يهان نوع جهشينكه از اول ايا اياند شده
. اندجاد نشدهيا يبوم ي، در نژادهايخارج ياز نژادها يتعداد

از يقلوزا ننسبت به تك يتره مناسبيزان تغذيوان دوقلوزا به ميح
-لذا بره. دارند ير كمتريد شيتول يرانيگوسفندان ا يدارد و از طرف

و  يجاد نسل بعديقلو بهتر از چندقلو رشد كرده و در اتك يها
 يلين مباحث دليالبته همه ا. اندرا داشته يشترين شانس بانتقال ژ

 ياثر موثر بر رو ژن عمده يرانيست كه در گوسفندان اين نيبر ا
 ييهاا ژنيوجود نداشته باشد، بلكه ممكن است ژن  ييچندقلوزا

 ييقلوزااند هرچند ممكن است تكنشده ييباشد، كه هنوز شناسا
صرفه بوده باشد، اما با توجه گوسفند مقرون به  يدر پرورش سنت

رود، يشدن م يران به سمت صنعتينكه پرورش گوسفند در ايبه ا
ستند و يصرفه نكم مقرون به يوانات با زادآوريستم حين سيا يبرا

مختلف از جمله  يهااز باشد با استفاده از روشيلذا ممكن است ن
ش يافزا ره اقدام بهي، انتقال ژن و غيخارج يبا نژادها يريگدورگ

ستم متراكم و يم تا در سيده شده در گوسفند بكنييتعداد بره زا
صرفه باشد و البته از طرف پرورش گوسفند مقرون به يصنعت

ده يشير الزم انديز الزم است تدابين يكيحفظ تنوع ژنت يگر برايد
   .شود
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