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های مختلف  طور گسترده برای تعيين نقشه ژنی، برآورد فاصله ژنتيکی و ارزيابی دامها به ريزماهواره

 نشانگرهای چندشکلی ارتباط عه حاضر، بررسیهدف از مطال. گيرند مورد استفاده قرار می

 از تصادفی طورهب خون هاینمونه. سنجابی بود گوسفند توليدمثلی و توليدی صفات با ريزماهواره

پس از استخراج  .شدند منتقل آزمايشگاه به و آوریجمع سنجابی گوسفند نژاد قوچ 22ميش و  44

DNA  يگاه ريزماهواره جا 99، شدهبا استفاده از روش نمکی بهينه(GC101 ،LSCV043 ،

TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 ،OarAE101 ،BM1329 ،BM143 ،OarHH35 ،

OarHH55  وOarHH64 )ای پليمراز به کمک جفت پرايمرهای اختصاصی و واکنش زنجيره

های مختلف ، آللهشت درصدبا الکتروفورز محصوالت روی ژل پلی آکريالميد . تکثير شدند

های مشاهده شده متوسط تعداد آلل. های حاصل انجام شدهای آماری روی دادهو تجزيهشناسايی 

تا ( TGLA377) 33/5ای بين نشانگرها در دامنه PICميزان . بود 55/8و  42/5ترتيب ثر بهؤو م

42/5 (OarHH35 )متوسط هتروزيگوسيتی مشاهده شده و مورد انتظار در بين . قرار داشت

های مرتبط با آماری نشان داد که ژنوتيپ تجزيههمچنين . بود 44/5و  38/5يب ترتها بهجايگاه

 OarHH64و  TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 ،OarHH35 ،OarHH55نشانگرهای 

، GC101های مرتبط با نشانگرهای روی ميزان دوقلوزايی گوسفندان نژاد سنجابی و ژنوتيپ

LSCV043 ،TGLA377 ،CSSM47 ،OarAE101 ،BM143  وOarHH64  روی صفت افزايش

توان نتيجه های حاصل میبا توجه به يافته. اندداری داشتهوزن بدن در سنين مختلف تاثير معنی

های اصالح نژاد ، ساير نشانگرهای مورد مطالعه، در برنامهBM1329نشانگر  جزهبگرفت که 

 . زايی مناسب هستندگوسفندان نژاد سنجابی روی صفات افزايش وزن بدن و ميزان دوقلو
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 اوایل در( SSR) 1 ساده تکراری واحدهای به عنوان هاریزماهواره

ها نشانگراز خصوصیات این  .شدند کشف میالدی 1921 دهه

ها در سطح ژنوم موجودات زنده، تعداد زیاد و توزیع پراکنده آن

-، ساده و ارزان بودن کار با آنهمبارزباال، توارث  میزان چندشکلی

برای تعیین نقشه ژنی،  ایطور گستردهها بهرهریزماهوا. استها 

های مختلف مورد استفاده قرار برآورد فاصله ژنتیکی و ارزیابی دام

 در (.Takahashi et al. 1998; Saitbekova et al. 1999)گیرند می

 تنوع تعیین برای هاریزماهواره از پژوهشگران اخیر هایسال

 ;Sun et al. 2006) گوسفند در اقتصادی صفات ارزیابی و ژنتیکی

Wang et al. 2006 )بز و (Jandurova et al. 2004; Jin et al. 

2006; Marrube et al. 2007 )اندکرده دهاستفا .Arora et al. 

 و TGL377 مختلف هایژنوتیپ که گزارش کردند ،(2010)

CSSM47 گنجام گوسفندان تولیدی صفات بر متفاوتی اثرات 

به بررسی تنوع درون جمعیتی  .Salari et al (2010) .هندی دارند

گوسفندان کردی خراسان با استفاده از پنج نشانگر ریزماهواره به 

و  OarCP49 ،OarFCB20 ،OarFCB11 ،OarFCB304های نام

OarAE129 ها، ها با یافتن چندشکلی باالی جایگاهآن. پرداختند

در تحقیق دیگر  .دبه وجود تنوع ژنتیکی زیاد در این نژاد پی بردن

ریزماهواره کروموزوم یک با  آغازگربا مطالعه ارتباط شش جفت 

ثر روی ؤم QTLبختیاری، یک -صفات رشد در گوسفند نژاد لری

های توالی. (Horiyat 2010) صفت وزن یک ماهگی شناسایی شد

تعیین  انجام مطالعات منظوربهگاوی  Yریزماهواره ویژه کروموزوم 

اند شدهگوسفند نژاد کرمانی مناسب معرفی  تنوع ژنتیکی در

(Mohammadi Far and Mohammad Abadi 2011).  گروه

دیگری از محققین با بررسی پنج جمعیت از نژادهای گوسفند 

 چهاربا استفاده از ( عربی، آرمان، داالق، قره گل و لری)ایرانی 

و  McMA2 ،McMA26 ،OarHH35)ای ریزماهوارهنشانگر 

BM6444) ،های گوسفند مورد بررسی از تنوع دریافتند که جمعیت

 .Vajed Ebrahimi et al)ژنتیکی نسبتاً باالیی برخوردار هستند 

-ایران می وزن سنگین نژادهای از یکی سنجابی گوسفند(. 2016

 ایل عشایر توسط ماهیدشت منطقه در گسترده طوربه باشد که

 نژاد از ی در ایندوقلوزای میزان. شودمی داده پرورش سنجابی

 هایفرآورده از .باشدمی درصد 21 از کمتر بوده و پایین گوسفند

                                                           
1
 Simple Sequence Repeats 

 روغن و کشک پشم، گوشت، تولید توان بهنژاد می این مهم

 آن خصوصیات مهم چنین ازهم. اشاره کرد کرمانشاهی معروف

 ی این نژادباال راهپیمایی توان و ضعیف نسبتاً مراتع از مندیبهره

پرورش گوسفند سنجابی در  اهمیت با توجه به ابراینبن .باشدمی

 سودمند بسیار نژاد این اقتصادی صفات مطالعه ژنتیکی کشور،

 ارتباط همین منظور هدف از تحقیق حاضر، بررسیبه. خواهد بود

 تولیدمثلی و تولیدی صفات با ریزماهواره نشانگرهای چندشکلی

 . ه استسنجابی بود گوسفند

گوسفند سنجابی  قوچ 22میش و  82ژوهش از برای انجام این پ

گیری به ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه خون

 تهیههای خون از سیاهرگ وداجی گوش گوسفند نمونه. عمل آمد

منظور جلوگیری از لخته شدن آن از ماده ضد انعقادی و به

آوری به ها پس از جمعنمونه. سیترات سدیم استفاده شد

درجه  -9در دمای  DNAآزمایشگاه منتقل و تا زمان استخراج 

 بهینه نمکی روش با DNA استخراج. گراد نگهداری شدندسانتی

در . گرفت انجام شده، ارائه .Miller et al (1988) توسط که یافته

، GC101 ،LSCV043شامل  ریزماهواره نشانگر 11این تحقیق از 

TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 ،OarAE101 ،BM1329 ،

BM143 ،OarHH35 ،OarHH55  وOarHH64 در . استفاده شد

ها با توجه های ژنی ریزماهوارهسعی شد جایگاه نشانگرهاانتخاب 

طوری که میزان چند به به نتایج مطالعات دیگران انتخاب شوند

 استشده گزارشدر بسیاری از مطالعات  نشانگرهاشکلی این 

(Ouyang et al. 2007; Song et al. 2008; Yuqin et al. 2010.) 

روی کروموزوم شماره ( FecB)با توجه به حضور ژن بوروال 

عنوان یک ژن بزرگ اثر در صفت دوقلوزایی شش به

(Montgomery et al. 1993)هفت)ها ، بیش از نیمی از جایگاه 

جهت تکثیر  .روی این کروموزوم در نظر گرفته شد( جایگاه

های اختصاصی و واکنش آغازگراز جفت  قطعات مورد نظر،

. میکرولیتر استفاده شد 29در حجم ( PCR)ای پلیمراز زنجیره

نانوگرم نمونه  211شامل  PCRحجم مخلوط مورد استفاده در 

DNA ،11  ،میکرومول  211پیکومول بر میکرولیتر از هر آغازگر

dNTPمیکرولیتر  دوالی  یکمراز، ، یک واحد آنزیم پلیMgCl2 ،

 . و آب مقطر بود  PCR(10x) میکرولیتر بافر دو
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 .PCRو دمای اتصال مورد استفاده در  MgCl2ها، جایگاه کروموزومی، مقدار آغازگرتوالی  -1جدول

  

و دمای  MgCl2جایگاه کروموزومی، مقدار  ها،آغازگرتوالی 

 از پس .استنشان داده شده 1در جدول  آغازگراتصال برای هر 

 برای مناسب حرارتی برنامه مختلف، هایبرنامه و دماها آزمایش

از  آغازگرها تمامی برای هآمد دستبه مطالعه مورد آغازگرهای

 دمای در هاآن بین تفاوت تنها و شد استفاده ییکسان حرارتی برنامه

درجه  99چرخه با شرایط دمایی  39تکثیر قطعات در . بود اتصال

درجه  99سازی اولیه، دقیقه برای واسرشته سهگراد در سانتی

درجه  63الی  61سازی، گراد در یک دقیقه برای واسرشتهسانتی

ر یک گراد ددرجه سانتی 82ثانیه برای اتصال،  99گراد در سانتی

دقیقه برای بسط  پنجگراد در درجه سانتی 82دقیقه برای بسط و 

سپس محصوالت از طریق الکتروفورز روی ژل . نهایی انجام شد

تفکیک و با استفاده از روش نیترات  هشت درصدپلی آکریالمید 

ژنوتیپ براساس حضور یک باند تعیین . آمیزی شدندنقره رنگ

 .روی ژل انجام شد( گوتهتروزی)یا دو باند ( هموزیگوت)

های متولد شده، زمان زایش، برای هر حیوان، اطالعات تعداد بره

میزان دو قلوزایی، فصل زایش و میزان افزایش وزن بدن در سنین 

 12ماهگی،  9ماهگی،  6ماهگی،  3روزگی،  99تولد، )مختلف 

 یامحتو در این پژوهش، شاخص. ثبت شد( ماهگی 19ماهگی و 

، (Ne)ثر ؤهای م، تعداد آلل(PIC) کلچندشاطالعات 

 ، هتروزیگوسیتی مشاهده شده(He)هتروزیگوسیتی مورد انتظار 

(Ho) افزار واینبرگ توسط نرم-و میزان تعادل هاردیPOPGEN 

های چنین اثر هر یک از ژنوتیپهم. برآورد شدند 32/1نسخه 

و افزایش وزن بدن با استفاده از  دوقلوزاییحیوان روی صفات 

کار رفته همدل آماری ب. محاسبه شد SAS9.1افزار نرم GLMرویه 

بود که  Yijkm=μ+ai+bj+ck+ eijkmصورت پارامترها به تجزیهجهت 

صفت مورد  یانگینم µمیزان صفت مورد مطالعه،  Yijkmدر این رابطه 

اثر ثابت  ،ckاثر ثابت سال،  bj یوان،ح یپاثر ثابت ژنوت aiنظر در گله، 

 .است ماندهیاثر عوامل باق eijkmفصل و 

های استخراج شده روی ژل DNAنتایج حاصل از الکتروفورز 

ها از کیفیت مطلوبی درصد نشان داد که نمونه یکآگارز 

های مورد مطالعه طبق تمامی جایگاه (.1شکل )برخوردار هستند 

 .با چند شکلی باالیی تکثیر شدندهای دمایی بدست آمده، برنامه

 .آلل مشاهده شد 69، ریزماهوارهجایگاه  11 از مجموع

 

 جایگاه

Locus 

 آغازگرتوالی 

Primer sequences (5´→3´) 

 کروموزوم

Chr 

MgCl2 

(µL) 

 دمای اتصال
Annealing 

temperature 

(°C) 

GC101 
F - ATCCTCACCCTTCAAACAG 

R - CTGGGGAGTTTTCTCTGAC 6 2 62.5 

LSCV043 
F-CCAGAATATAGAGTTTTGTCAAG 

R-GCCTGATTTGATTTTGTCAAG 
6 1.5 61 

TGLA377 
F-GACTGTCATTATCTTCCAGCGGAG  

R-GATCTCTGGTTGAAATGGCCAGCAG 2 1.5 63 

CSSM47 
F-TCTCTGTCTCTATCACTATATGGC  

R-CTGGGCACCTGAAACTATCATCAT 
2 1.5 61 

OarFCB128      
F-CAGCTGAGCAACTAAGACATACATGCG  

R-ATTAAAGCATCTTCTCTTTATTTCCTCGC 
6 1 60 

OarAE101 
F-TTCTTATAGATGCACTCAAGCTAGG 

R-TAAGAAATATATTTGAAAAACTGTATCTCCC 
6 1.5 62 

BM1329 
F-TTGTTTAGGGCAAGTCCAAAGTC 

R-AACACCGCAGCTTCATCC 
6 1 60 

BM143 
F-ACCTGGGAAGCCTCCATATC 

R-CTGCAGGCAGATTCTTTATCG 
6 1.5 63 

OarHH55 
F –GTTATTCCATATTCTTTCCTCCATCATAAGC 

R – CCACACGACAACTAAAACCCAGC 
6 2 62.5 

OarHH35 
F-AATTGCATTCAGTATCTTTAACATCTGGC  

RATGAAAATATAAAGAGAATGAACCACACGG 
4 2 62.5 

OarHH64 
F-CGTTCCCTCACTATGGAAAGTTATATATGC  

R-CACTCTATTGTAAGAATTTGAATGAGAGC 
4 1.5 61 
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 یکاستخراج شده روی ژل آگارز  DNAالکتروفورز چند نمونه  -1شکل 

 .درصد

 

 سهای بین های مشاهده شده در هر لوکوس در دامنهتعداد آلل

(TGLA377 ) نهتا (GC101 ،LSCV043 )متوسط  .قرار داشت

. بود 19/9و  22/9ب ترتیثر بهؤهای مشاهده شده و متعداد آلل

 22/1تا ( TGLA377) 63/1ای بین در دامنه نشانگرها PICمیزان 

(OarHH35 )متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده و . قرار داشت

-بیش. بود 88/1و  69/1ترتیب ها بهمورد انتظار در بین جایگاه

 نشانگربرای  (89/1) ترین میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده

LSCV043 نشانگربرای  (39/1)ترین آن و کم BM143  هم. بود-

برای  (96/1) ترین میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظارچنین بیش

 OarHH55 نشانگربرای ( 8/1)ترین آن و کم  CSSM47 نشانگر

 حالت در ریزماهواره نشانگرهایدر این مطالعه، همه . دست آمدبه

 (.2جدول ) (P < 0.01) واینبرگ بودند -عدم تعادل هاردی

های ریزماهوارهژنوتیپ برای همه  29طور کلی در این پژوهش به

ای های حاصل در دامنهتعداد ژنوتیپ. مورد مطالعه مشاهده شد

 13و ( TGLA377 ،BM143 ،OarHH64)ژنوتیپ  پنجبین 

با استفاده از آزمون مقایسه میانگین . بودند( OarHH35)ژنوتیپ 

و  دوقلوزاییی مختلف و صفات هادانکن، ارتباط بین ژنوتیپ

-آماری نشان داد که ژنوتیپ تجزیه. افزایش وزن بدن بررسی شد

، TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 نشانگرهایهای مرتبط با 

OarHH35 ،OarHH55  وOarHH64 داری روی میزان اثر معنی

، در حالی (P < 0.01) گوسفندان نژاد سنجابی داشتند دوقلوزایی

و  GC101 ،LSCV043 ،OarAE101 ،BM1329 نشانگرهایکه 

BM143  مقایسه میانگین . ثیر بودندأتبی دوقلوزاییروی میزان

 نشانگرهاینشان داد که در  نشانگرهای مختلف در هر  ژنوتیپ

TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 ،OarHH35 ،OarHH55  و

OarHH64 های ترتیب ژنوتیپبهAA ،AB ،AB ،FF ،CD  وBD 

-ند و سایر ژنوتیپاهداشت دوقلوزاییصفت  برثیر را أترین تبیش

.های مشاهده شده دارای اثرات متفاوتی بودند

 

 

 -، شاخص اطالعات چندشکلی و آزمون تعادل هاردی(مشاهده شده و مورد انتظار)ثر، محدوده اندازه آلل، هتروزیگوسیتی ؤهای مشاهده شده و متعداد آلل -2جدول

  رنشانگواینبرگ برای هر 

 
 

 
 

 نشانگر
Marker 

 آلل تعداد

No. of Alleles آلل اندازه حداقل 

Minimum allele 
size 

 آلل اندازه حداکثر

Maximum 
allele size 

 هتروزیگوسیتی

Heterozygosity 
 شاخص

 اطالعات

 چندشکلی

PIC 

 تعادل آزمون

 واینبرگ -هاردی

H-W 
(χ2)  

 شده مشاهده

Observed 

(No) 

 موثر

Effective 

(Ne) 

 شده شاهدهم

Observed 
(Ho) 

 انتظار مورد

Expected 

(He) 

GC101 9 4.09 190 278 0.75 0.71 0.75 190.18** 

LSCV043 9 4.77 73 173 0.79 0.74 0.79 127.31** 

TGLA377 3 2.76 85 108 0.64 0.7 0.63 12.83** 

CSSM47 5 4.08 140 185 0.75 0.96 0.65 161.9** 

OarFCB128 4 3.92 92 127 0.74 0.91 0.77 44.13** 

OarAE101 6 4.67 103 157 0.65 0.79 0.78 157.31** 

BM1329 7 4.21 135 194 0.69 0.76 0.77 243.57** 

BM143 4 3.39 100 135 0.34 0.7 0.7 146.58** 

OarHH55 5 3.04 121 167 0.42 0.67 0.67 157.35** 

OarHH35 8 5.63 100 174 0.68 0.83 0.82 221.25** 

OarHH64 4 3.97 110 141 0.66 0.75 0.74 105.47** 

Mean 5.82 4.05 - - 0.64 0.77 0.73 142.53** 
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 نشانگرهایهای مرتبط با چنین نتایج نشان داد که ژنوتیپهم

GC101 ،LSCV043 ،TGLA377 ،CSSM47 ،OarAE101 ،

BM143 و OarHH64 داریاثر معنی (P< 0.05) صفت افزایش  بر

روی  نشانگرهاکه سایر ، در حالیدارندوزن بدن در سنین مختلف 

های  ژنوتیپ مقایسه میانگین. هستندثیر أتافزایش وزن بدن بی

، GC101 نشانگرهاینشان داد که  نشانگرمختلف در هر 

OarAE101  وOarHH64 های ترتیب با ژنوتیپبهFC ،BD  وCD 

و  LSCV043 نشانگرهای وماهگی  سهوزن افزایش روی 

CSSM47 های ترتیب با ژنوتیپبهGI  وAB  روی افزایش هر دو

چنین هم .اندرا داشتهدار معنیترین تاثیر ماهگی بیش 12و  9وزن 

 BCو  ABهای ، ژنوتیپTGLA377 نشانگردر  مشخص شد که

 و ماهگی 19و  12ثیر را روی افزایش وزن أترین تترتیب بیشبه

دار را روی ترین تاثیر معنیبیش CC، ژنوتیپ BM143 نشانگردر 

 . ماهگی داشته است 9و  6افزایش وزن 

مطالعه انحراف از تعادل  های مورددر تحقیق حاضر، همه جایگاه

واینبرگ را نشان دادند که ممکن است ناشی از جفت -هاردی

های و یا حضور آلل ، مهاجرتهای غیرتصادفی، انتخابگیری

 طور مشابه،به .نول در جمعیت گوسفندان نژاد سنجابی باشد

(2007) Mohammadi and Saberi Vand های با بررسی جایگاه

 ,FecB (OarHH55, OarHH35ی متصل به ژن چندقلوزای

BM1329 ) در گوسفندان نژاد قزل ایرانی دریافتند که هر سه

داری از تعادل هاردی طور معنیهجایگاه چند شکل بوده و ب

 نشانگر 11 از دیگر،ای مطالعه در. دهندواینبرگ انحراف نشان می

 ینبرگاو هاردی تعادل حالت از انحراف نشانگر 2 شده استفاده

 .Bancrofti et alدر مطالعه (.Ghanbari et al. 2003)د دادن نشان

 حالت از جایگاه یک تنها ماهواره ریز جایگاه شش از (1995)

 هاحاضر، همه جایگاه مطالعه در کهحالی رد انحراف داشت تعادل

های نشانگردر این مطالعه برای . انحراف داشتند تعادلحالت  از

OarHH55 ،BM1329  وOarHH35 آلل  2و  8، 9ترتیب به

در مطالعه خود از   .Ghanbari et al(2003) مشاهده شد اما

تنها یک آلل  BM1329 نشانگرآلل و از  هفت، OarHH55 نشانگر

تواند به علت ها با تحقیق حاضر میکه این تفاوت بدست آوردند

گروهی از محققین در  .ها باشدجهش در جایگاه ریزماهواره

 ریزماهواره نشانگر پنجرسی ارتباط به بر مطالعه خود

OarAE101 ،BM1329 ،BM143 ،OarHH35  وOarHH55  با

 تجزیهنتایج . پرداختند HUدر گوسفندان نژاد  دوقلوزاییصفت 

های بین ژنوتیپ (P< 0.05) داریآماری نشان داد که تفاوت معنی

 .Sun et al)  وجود دارد دوقلوزاییبا میزان  OarHH35جایگاه 

-، ژنوتیپOarHH35در تحقیق حاضر عالوه بر جایگاه . (2010

 دوقلوزاییداری روی صفت نیز اثر معنی OarHH55 نشانگرهای 

ها روی صفت مذکور در هر دو تحقیق نشانگرداشتند و نتایج بقیه 

 19در مطالعه گوسفندان نژاد زندی با کمک  .یکسان بوده است

ین هتروزیگوسیتی نمونه دام، میانگ 121ریزماهواره و  نشانگر

 Naneh)گزارش شد  2/1و  92/1ترتیب به PICمشاهده شده و 

Karani et al. 2010). در تحقیق  با توجه به مقادیر بدست آمده

نژاد سنجابی از سطح ، گوسفندان (83/1و  69/1ترتیب به)حاضر 

تنوع درون جمعیتی کمتری در مقایسه با نژاد زندی برخوردار 

های نشانگرگروه دیگری از محققین با بررسی چند شکلی . هستند

مرتبط با ژن  OarHH35و  BM6444 ،INRA135ای ریزماهواره

های مورد نشانگراینهیبین در گوسفند سنجابی، بیان کردند که 

-و پلی( 62/1تا  96/1دامنه )هتروزیگوسیتی  مطالعه دارای میزان

 .Solimani et al)باالیی هستند ( 82/1تا  62/1دامنه )مورفیسم 

نشان  است که تقریباً مشابه نتایج تحقیق حاضراین نتایج  .(2012

با . دهد گوسفندان نژاد سنجابی از تنوع باالیی برخوردارندمی

تنوع ژنتیکی بین جهت تعیین  ریزماهواره نشانگر 19مطالعه 

گوسفندان نژاد بومی چین، میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار در 

 .(.Zhong et al 2010) استشدهشناسایی  83/1تا  62/1محدوده 

در گوسفندان نژاد سنجابی میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار بین 

دهد تنوع درون جمعیتی که نشان می گزارش شد 96/1تا  8/1

 .تر استسنجابی از گوسفندان نژاد بومی چین بیش گوسفندان نژاد

نژاد  پنجتنوع ژنتیکی  تجزیهجهت  ریزماهواره نشانگر 29از 

که همه نژادهای  شد و نتایج نشان دادگوسفند ایتالیایی استفاده 

داری در ژنوتیپ هتروزیگوت دارند که مورد بررسی کاهش معنی

 .Bozzi et al) باشدناشی از سطح باالی همخونی در گله می

در  ریزماهواره نشانگر 11در تحقیق حاضر با مطالعه . (2009

و هتروزیگوسیتی باالیی یافت  PICگوسفند نژاد سنجابی، میزان 

سطح پایین حفظ تنوع باالی درون جمعیتی و  از حاکیشد که 

به   .Khan Ahmadi et al(2012). همخونی در گله می باشد
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متصل به ژن بوروال  ایریزماهواره نشانگرشناسایی چندشکلی دو 

(OarAE101  وTGLA68) ها آن. در گوسفند نژاد داالق پرداختند

 19/1و  28/1ترتیب ها را بهبرای هریک از جایگاه PICمقدار 

برای  PICکه در تحقیق حاضر مقدار در حالی. معرفی کردند

تر های مورد مطالعه در گوسفند نژاد سنجابی، بیشتمامی جایگاه

های چندشکل که جایگاهبا توجه به این. محاسبه شد 6/1از 

باالتر از  PICها در صورت دارا بودن مقادیر همچون ریزماهواره

های دارای محتوای اطالعاتی زیاد در نظر گرفته نشانگرجزو  9/1

های مورد ، بنابراین همه جایگاه(Botstein et al. 1980)شوند می

 .ی برخوردارندیاز چند شکلی باال در این تحقیق،استفاده 

دهد که در گوسفندان نژاد نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

سنجابی پتانسیل زیادی جهت بهبود صفات اقتصادی مهم وجود 

ریزماهواره ابزاری بسیار توانمند برای مطالعات های نشانگردارد و 

ی شناسای و هاژنتیک جمعیت، بررسی تنوع درون و بین جمعیت

-های حاصل میاز یافتههمچنین . باشندهای موثر در حیوان میژن

های نشانگرهای اصالح نژاد، توان نتیجه گرفت که در برنامه

TGLA377 ،CSSM47 ،OarFCB128 ،OarHH35 ،OarHH55  و

OarHH64  جهت انتخاب گوسفند نژاد سنجابی از لحاظ صفت

، GC101 ،LSCV043 ،TGLA377های نشانگرو  دوقلوزایی

CSSM47 ،OarAE101 ،BM143  وOarHH64  جهت انتخاب از
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icrosatellites are widely used for designing of gene mapping, genetic distance estimation and 

evaluation of different animals. The aim of present study was investigation of association of 

microsatellite markers polymorphism with production and reproduction traits of Sanjabi sheep. 

Blood samples were randomly collected from 78 ewes and 22 rams of Sanjabi sheep and transported to 

laboratory. After extraction of DNA by salting out method, 11 microsatellite loci (GC101, LSCV043, 

TGLA377, CSSM47, OarFCB128, OarAE101, BM1329, BM143, OarHH55, OarHH35 and OarHH64) 

were amplified by specific primers and polymerase chain reaction. By electrophoresis of productions on 

8% polyacrylamide gel, different alleles were recognized and then data were analyzed by using of 

software program SAS 9.1 and POPGENE. The mean of number of observed and effective alleles were 

5.82 and 4.05, respectively. PIC amount of markers was in range of 0.63 (TGLA377) to 0.82 (OarHH35). 

The mean of observed and expected heterozygosity was 0.64 and 0.77 in between loci, respectively. Also, 

the statistical analysis showed that genotypes associated with markers TGLA377, CSSM47, OarFCB128, 

OarHH35, OarHH55 and OarHH64 have had a significant effect (P <0.01) on the twinning of Sanjabi 

sheep and genotypes associated with markers GC101, LSCV043, TGLA377, CSSM47, OarAE101, 

BM143 and OarHH64 have had a significant effect (P <0.05) on body weight gain traits in different ages. 

Due to the findings, it can be concluded that except of marker BM1329, other studied markers are suitable 

on body weight gain and twinning traits in breeding programs of Sanjabi sheep.  
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