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 عنوان طرح پژوهشی

 های موثر بر وزن بدن QTLمکان یابی  بررسی دو کروموزوم بز مرخز برای

 مجري طرح: رضا سيد شریفی

  نعمت هدایت ایوریق  نجات بادبرین وهمكاران طرح: 

 گروه علوم دامی              و منابع طبيعی دانشگاه محقق اردبيلی                 دانشكده كشاورزي

 وزن بدن. ،یكم يها، مكان ژن2بز مرخز، كروموزوم  كليد واژه ها:

 .شوندیپرورش داده م رانیا نيكردنش مناطق است كه در كشور ارزش با ينژادهابز مرخز یكی از  چكيده :

با توجه به اینكه  .پرورش آن باشد قاطدر رونق اقتصادي من یعامل مهم تواندیم آنو اصالح نژاد  جلوگيري از انقراض

تواند منجر به افزایش صحت انتخاب دام انتخاب به كمک نشانگر می هايها و استفاده از آنها در برنامهQTLتعيين 

 يآنها رو یوتروپيوزن بدن و اثرات پل يهاQTL یابیبرتر براي تشكيل نسل بعد شود، پژوهش حاضر با هدف مكان

در  كهبود  بز مرخز  ی پدريهشت خانواده ناتن جمعيت مورد مطالعه شامل. انجام شد مرخزبز  2كروموزوم شماره 

 يپژنوت يينتع 2كروموزوم  يرو یزماهوارهشش نشانگر ر يبرا . تمام پدران و فرزندان آنهاداشتندفرزند  255مجموع 

 يبرا بود كه یماهگ 12و  یماهگ 9 ی،ماهگ 6 ی،ماهگ 4تولد،  وزن بدن در زمانشامل صفات كمی مورد نظر  .ندشد

اي در هر یک فاصله یابیبه روش مكان QTLدار بودن اثر معنی شدند. يحاثرات ثابت سال تولد، جنس و نوع تولد تصح

در موقعيت  QTLدر تحقيق حاضر اثر یک  .يون آزمون شدرگرسروش بر  و مبتنی 2سانتی مورگان از كروموزوم 

در بين نشانگرهاي  QTL این مكان (.P<0.01دار شد )معنی شيرگيريبر وزن  2سانتی مورگان روي كروموزوم  153

IDVGA64  وOarFCB011  نشانگر سانتی مورگان از 10فاصله در و IDVGA64  تعيين گردید و اثر جایگزینی

شده  یابیمكان QTL نيب یوتروپيدر پژوهش حاضر اثر پل .در واحد انحراف استاندارد فنوتيپی برآورد گردید 99/4آن 

در  شتريگسترده با استفاده از تعداد فرزندان ب یكه اسكن ژنوم رودیمحاسبه نشد. انتظار م یصفات مورد بررس گریبا د

و  دصفات فراهم خواهد كر نیدر ارتباط با ا يشتريب يهاQTLو  یوتروپياثرات پل ییدرون هر خانواده امكان شناسا

 .فراهم آورد یصفات مهم نيانتخاب به كمک نشانگر در چن يبرا يديمف ينشانگرها
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داران، رده پستانداران، راسته سم داران، زیر راسته سلسله جانوران، دسته طنابداران، شاخه مهرهبز در 

بعضی از دانشمندان معتقدند كه بز  .زوج سمان، گروه نشخواركنندگان، تيره تهی شاخان و جنس بز تعلق دارد

هاي ه كردستان و رشته كوههزار سال پيش اهلی شده است و منطق 11 تا 9 اي است كهاولين نشخوار كننده

بزها اصوال كم توقع بوده و در مقابل این كم . (Solaiman, 2010)حوزه زاگرس مهد پرورش بز بوده است 

همچنين جزء حيواناتی هستند . كنندتوقعی محصوالت متنوعی شامل شير، گوشت، موهر و پوست توليد می

نگهداري  .شوددار میبزغاله نصيب گله 3تا  2ر زایمان كه بازده توليد مثل باالیی دارند، به طوري كه در ه

هایی همچون، نشخواركنندگان كوچک مانند گوسفند و بز در مقایسه با نشخواركنندگان بزرگ داراي برتري

پذیري كمتر در موارد زیان رسان، ميزان توليد مثل تر، نياز به خوراک كمتر، آسيبهاي نگهداري پایينهزینه

به واسطه  زب(. 1383 مناف حسينی،) باشدتر و داشتن چند فرآورده همزمان میه نسلی كوتاهبيشتر، فاصل

چرهاي زراعی تواند از مراتع و پسهاي اهلی است كه میترین دامساختار فيزیولوژیكی خاص یكی از مناسب

هاي بومی ان را جمعيت. اكثر بزهاي ایر(1378 توكليان،)تغذیه نموده و به توليد پروتئين حيوانی بپردازد 

كشورهاي . دهند و به دليل عدم انجام اصالح نژاد مناسب، توليد شير و گوشت آنها بسيار كم استتشكيل می

هاي هندوستان، پاكستان و نيجریه به ترتيب بيشترین تعداد جمعيت بز را در جهان دارند و در ایران، استان

اهميت پرورش بز در . باشندبوشهر كمترین تعداد بز را دارا می هاي گيالن وفارس و خراسان بيشترین و استان

بزهاي دنيا را از نظر نوع بهره . باشددنيا در درجه اول به خاطر توليد شير و در درجه دوم توليد گوشت می

نژادهاي سانن، توگنبرگ، نوبين و آلپاین از . توان به سه دسته شيري، گوشتی و مویی تقسيم بندي نمودمی

روفترین نژادهاي شيري، نژادهاي بنگال، سومالی، سوریه و بوئر از معروفترین نژادهاي گوشتی و نژادهاي مع

 .(1383 مناف حسينی،) آنقوره و كشمير از معروفترین نژادهاي مویی هستند

 مرخزبز  -1-1

وليدي و هاي تشود كه از نظر ویژگیشناسایی و پرورش داده می وده و نژاد بزت 21 ایران حدود در

ولی شوند داده مینژادهاي بز ایران بيشتر به منظور توليد گوشت پرورش هستند. ظاهري با یكدیگر متفاوت 

بز مرخز را  كركی ایران دارد. از بزهاياي ميت ویژههكرک و مو نيز براي مصرف در صنایع دستی و صادرات ا
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ن كردستان و یكی از ذخایر ژنتيكی با ارزش كشور توان نام برد. بز مرخز یكی از نژادهاي منحصر بفرد استامی

كردستان و مناطق كردنشين تركيه ، آذربایجان غربی، هاي كرمانشاهبز مرخز در استانهاي قدیم زماناز  است.

ولی اكنون از تعداد آنها كاسته شده و  شدپرورش داده میكشور پهناور ایران بوده است  ءزمانی جزو عراق كه 

. (1379 رشيدي و همكاران،)شوند كردستان و آذربایجان غربی دیده می هايی از استانهایتنها در بخش

به علت استفاده بيشتر  آن ايرنگ قهوه است.سياه و  نباتی، سفيداي، هشامل قهومرخز رنگ الياف پوششی بز 

مجدد آن نيستولی ي محبوبيت بيشتري دارد و احتياج به رنگرزدر بين دامداران هاي محلی در تهيه لباس

زندي باغچه ) دارد بيشتري زیرا خاصيت رنگ پذیري، باشدارجحيت می رايرنگ سفيد در بازار صنعتی دا

حدقه چشم ، سر مثلثی شكل و متوسط، اي كوچکاین بز چابک و زرنگ با جثه. (1388مریم و همكاران، 

حاليكه در بز ماده  رو پيچشی است د شاخ در بز نر ضخيم. باشدمختلف میهاي برجسته و چشم به رنگ

پاها و ، تمام سطح بدناست و  كوتاه و پوشيده از كرک بز مرخز شود. گردنباریک با پيچش مالیم دیده می

ير توليدي ش ، مقدارروز 196يردهی بز مرخز طول دوره ش ده است. متوسطشيده پوش موهر زیر شكم از الياف

 40بلوغ  ، وزنگرميلوك 15 يرگيريوزن ش، گرمكيلو 6/2 تولد وزنيتر، ل 150حدود شيردهی دوره  یک

متر سانتی 14درصد، ميانگين طول الياف  5/4 شير یچرب درصد، درصد 33حدود  ییدوقلوزا ، درصدگرميلوك

 .(1388طاهرپور دري، )شود ميكرون از خصوصيات این نژاد محسوب می 27و ميانگين قطر الياف 

 بز مرخز در QTL ضرورت مطالعه -1-2

هایی از كروموزوم شده كه در به وجود آمدن تنوع فنوتيپی صفات منجر به یافتن ناحيه DNAتكنولوژي 

استفاده از اطالعات . باشداولين مرحله در فرآیند انتخاب به كمک نشانگر می QTLنقش دارند. یافتن و تایيد 

این . ق افزایش صحت انتخاب خواهد شدژنومی در انتخاب، منجر به افزایش نرخ پيشرفت ژنتيكی از طری

گيري آنها مشكل پذیري كمتر، صفات وابسته به جنس و صفاتی كه اندازهافزایش مخصوصا در صفات با وراثت

توان به هاي انتخاب به كمک نشانگر میها در برنامهQTLاز موارد استفاده از . است، مشهودتر خواهد بود

در بزها به طور عمده به مقاومت  QTLمطالعات یافتن . تی اشاره كرددر گاو گوش 1شدن گوشتمرمري صفت 

                                                 

1- Marbling 
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هایی پيدا كرد كه بخشی از تغييرات QTLهاي شير محدود بوده است. اگر بتوان ها و پروتئيندر برابر بيماري

 تواند منجر به افزایش صحت ارزیابی ارزش ارثی براي هر بز شود كه در نهایتژنتيكی را توصيف كنند، می

رتبط با صفات موهر از دو جهت هاي مQTLشناسایی  .موجب افزایش سرعت پيشرفت ژنتيكی خواهد شد

هاي مولكولی دخيل در بروز این صفات و داراي اهميت است. اول اینكه براي فهم پایه و اساس مكانيسم

مبستگی ژنتيكی نامطلوب هاي موثر بر آنها و دوم اینكه براي اصالح ژنتيكی صفاتی كه بين آنها هشناسایی ژن

اختصاصی هر صفت  QTLوجود دارد )وزن موهر و قطر آن و همچنين بين قطر موهر و وزن بدن(، شناسایی 

هاي اختصاصی موثر بر هر صفت، امكان بهبود یک صفت زیرا در صورت شناسایی ژن. داراي اهميت است

وراثت پذیري متوسط تا باالي صفات موهر،  بنابراین با وجود .بدون تغيير در صفت دیگر وجود خواهد داشت

وجود رابطه ژنتيكی نامطلوب بين وزن فليس و قطر فيبر و همچنين بين وزن بدن و قطر فيبر، موجب 

 .(Visser et al., 2011)هاي كاندیدا براي این صفات شده است برانگيختن مطالعات زیادي براي یافتن ژن

 QTL نتاریخچه تعیی -1-3

هاي اخير در زمينه نشانگرهاي مولكولی ایجاد شده است و از طرف چشمگيري كه در سالهاي پيشرفت

هاي آماري پيشرفته و تلفيق آنها با اطالعات حاصل از نشانگرهاي مولكولی، امكان مطالعه دیگر ابداع روش

هاي كنترل ی ژنتوان تعداد و جایگاه ژنومها میبه كمک این روش. را فراهم نموده است كمیتر صفات دقيق

را شناسایی كرده و ميزان اثر ژنتيكی و فنوتيپی هر یک از آنها را در كنترل صفت  كمیكننده یک صفت 

است، در حقيقت یک قطعه یا  كمیمكان ژنی كنترل كننده صفت  معنیبه  كه QTL اصطالح. برآورد نمود

یابی مكان. كنندرا حمل می كمیهاي كنترل كننده یک صفت ناحيه از یک كروموزوم است كه ژن یا ژن

QTL  از دو جهت تسهيل انتخاب از طریق انتخاب به كمک نشانگرهاي پيوسته باQTL مهم كنترل هاي

هاي انتقال ژن هم و با اثرات بزرگ و استفاده از آنها در پروژههاي مQTLو كلون كردن  كمیكننده صفات 

دهه  یل( به اواQTL) كمیصفات  هايجایگاه یابیمكان .(1387ربيعی و صبوري، ) تواند حائز اهميت باشدمی

ت جمع یکدر  ياارتباط رنگ پوسته بذر و اندازه بذر لوب یساكس به بررس 1923. در سال گرددیبر م 1920

2F رداختپ (Sax, 1923)یی شناسا يبرا يكیژنت ي. پس از آن استفاده از نشانگرهاQTL ينمحقق يلهبه وس 
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 هايها از سالكروموزوم يرو QTLیی و روش شناسا يهاصول اول ینعه قرار گرفته است. بنابرامورد مطال یاديز

بوده است. تا سال  یاندر جر يشر،توسط ف كمیصفات  یژن یپل یهنظر يف، پس از توص1920دهه  يهاول

ها QTLن يوشيميایی براي تعييب هايیو چندشكل یخون هايگروه یكی،مورفولوژ ينشانگرها تنها از 1980

آنها دو  يشترب ین،. افزون بر اكردندینم یتپوشش كامل ژنوم كفا ينشانگرها برا ینا یول استفاده شده است،

 دادندیاز موارد غلبه كامل نشان م يلیبوده است و در خ يرفراگ ها در جمعيتاز آلل یكیبودند كه  یآلل

(Weller, 2001)يصتشخ يبرا انشانگره ینا ین. بنابراQTL اما پس از سال ی مطلوب نبودندكاف به اندازه .

، مسئله 1990در سال  یزماهوارهر ينشانگرها یژه، به وDNAدر سطح  يكیژنت يبا كشف نشانگرها 1980

 ينهدر زم یاديز ياربس يقاتسال تحق ینو پس از ا شودیمناسب، حل شده انگاشته م يكینشانگر ژنت یافتن

م وبه بسط و توسعه عل آن هب مربوط يو برآورد پارامترها QTLیابی مكاناست.  دهانجام ش QTL يصتشخ

در  يستمدر قرن ب كمی هايژن یابیمربوط به مكان یاصل هاييشرفتداشت. پ يازن يوشيمیو ب يکآمار، ژنت

 .(Weller, 2001) خالصه شده است 1-1جدول 

از داشت كه چندشكل بوده و به وجود نشانگرهایی ني QTLهاي تعيين ارتباط بين نشانگر و پژوهش

ها لب در داخل جمعيتاغ QTLها مطالعات مربوط به تعيين در دام .توارث كالسيک مندلی داشته باشند

 ,Wellerهاي نشانگري كه در جمعيت مورد نظر داراي چندشكلی باشند نياز دارد )شود و به جایگاهانجام می

ها ا توارث مندلی مناسب، كه به طور طبيعی در تمام جمعيتهاي بتنها جایگاه 1980 تا قبل از سال(. 2001

. هاي خونی بودندمتداول باشند، چند آللی بوده و اثر فنوتيپی خاصی بر صفات مورد نظر نداشته باشند، گروه

هاي چندشكلی محدودي دارند و نشانگر مناسبی براي این منظور نيستند )ميرایی هاي خونی جایگاهاما گروه

 (.1387، آشتيانی
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 در قرن بيستم QTLاصلی مربوط به تعيين  هايپيشرفت -1-1جدول 

 بيوشيمیها در زمينه پيشرفت ژنتيکها در زمينه پيشرفت آمارها در زمينه پيشرفت سال

 ها، ميوز، ميتوزكروموزوم - همبستگی )پيرسون( 1890
 كشف مجدد قوانين مندل واینبرگ-تعادل هاردي 1900

 ها )ساتن(روموزومی ژننظریه ك

 ABOی هاي خونجایگاه گروه

 صفات پلی ژنی )یول( 1910

 تابع نقشه )هالدین(

ها و نقشه ژنتيكی اتصال ژن

 )مورگان(

- 

 MNهاي خونی جایگاه گروه توسط ساكس QTLیابی نقشه تجزیه واریانس )فيشر، رایت( 1920

 - - ش(وراثت پذیري )ال 1930
 ش، هيزل(الشاخص انتخاب ) 1940

معادالت مدل مختلط 

 )هندرسون(

- - 

هاي با گروه QTLتشخيص  1950

 خونی )سورنسون، رابرتسون(

 الكتروفورز )پاولينگ( -

 ها )لونتين(ایزوزایم - - 1960
با حداكثر  QTLیابی نقشه 1970

 درست نمایی )جایاكرو همكاران(

 - )ژوچنكو(QTLرهاي پارامت

 QTL قدرت آماري تشخيص 1980

 QTLبراي  MLبرآورد 

 با ایزوزایم هاQTLی یابنقشه

 RFLPباQTLی یابنقشه

RFLP)بوتستين( 

 هاریزماهواره هاي ژنتيكی ریزماهوارهنقشه QTLي براي زبرآوردهاي بي 1990

 

-بودند، اما این نشانگرها در گونه RFLP، نشانگرهاي DNAهاي تعيين شده در سطح اولين چندشكلی

مفيد نبودند. با  QTLشان، در اكثر افراد هموزیگوت هستند و براي تعيين ه دليل طبيعت آللیهاي دامی ب

، DNAهاي كوتاه ، براي تكثيراختصاصی توالی1986در سال  (PCRاي پليمراز )معرفی واكنش زنجيره

شد  مشخص 1989 ر سال. د(Mullis et al., 1986)راي تحقيقات مختلف توليد شد ب DNAمقادیر كافی 

این . كه نشانگرهاي ریزماهواره با توجه به تعداد تكرار در هر مجموعه تكراري، بسيار چند شكل هستند

توان به پراكندگی باال هستند. از مزایاي این نشانگرها می QTLهاي زیادي براي تعيين نشانگرها داراي مزیت

 .(Tautz, 1989)درسرتاسرژنوم، همبارزي و چند آللی بودن اشاره كرد 
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  QTLتعیین صفات کمی و  -1-4

صفاتی هستند كه  كمیصفات . هستند كمیصفات  هاي اهلیدامصفات اقتصادي مهم در بسياري از 

 صيف این صفاتبراي تو. توان با اعداد و ارقام بيان نمودگيري یا شمارش هستند و ارزش آنها را میقابل اندازه

 ,Fischer) پيشنهاد شده است 2تعداد محدود جایگاه ژنی و1ینهایت جایگاه ژنی با آثار جزیل بیدو مد

توسط تعداد زیادي ژن با  كمیشود كه صفات نهایت جایگاه ژنی با اثرات جزیی فرض میدر مدل بی .(1918

و در تظاهر فنوتيپ ها اثر كوچكی روي صفت مورد نظر دارند شوند كه هر كدام از این ژناثر كم كنترل می

عالوه بر تعداد زیاد ژن، . (Falconer and Mackay, 1996ت اثر مثبت و منفی موثر هستند )نهایی به صور

باعث كاهش وراثت  كمیهاي تغيير دهنده و عوامل محيطی بر روي تظاهر و در نتيجه توزیع صفات تاثير ژن

نتيک دانان اطالعات هاي فوق، ژبه دليل پيچيدگی. سازدپذیري آنها شده و كار با اینگونه صفات را مشكل می

ها در تظاهر و توزیع فنوتيپی یک ها، جایگاه كروموزومی آنها و سهم نسبی اثر هر یک از ژناندكی از تعداد ژن

اگر بتوان این مدل پيچيده ژنتيكی را به اجزاي ژنتيكی منفرد تجزیه نمود، در این صورت . دارند كمیصفت 

محققين ثابت كردند (. 1387عه خواهند شد )ربيعی و صبوري، نيز با كارایی صفات تک ژنی مطال كمیصفات 

كه فنوتيپ تابعی از ژنوتيپ، محيط و اثر متقابل بين آنهاست. با توجه به اینكه در ژنوم تعداد كمی كروموزوم 

تواند وجود داشته باشد، پيشنهاد شد كه احتماال تعداد نهایت ژن نمیها بیوجود دارد و روي این كروموزوم

ی جایگاه ژنی بيشترین ميزان واریانس صفت و تعداد زیادي جایگاه ژنی بقيه واریانس ژنتيكی صفت را كم

(. اگر مدل فوق صحيح باشد، شناخت ساختار Shrimpton and Robertson, 1998تحت كنترل دارند )

نهایی كه اثرات هاي ژنی، مخصوصا آپذیر است. بنابراین جستجو براي این جایگاهامكان كمیژنتيكی صفات 

متوسط و زیادي دارند و استفاده از این اطالعات به منظور افزایش صحت ارزش ارثی برآورد شده، باعث 

 (.Visser et al., 2013ترغيب مطالعات زیادي در طول دو دهه اخير در این زمينه شده است )

ون دو گونه از تحقيقات براي تاكنشود. ناميده می QTL، كمیهر جایگاه ژنی با هر مقدار اثر بر صفات 

هاي كاندید و تحقيقات در زمينه استفاده شده است كه شامل تحقيقات در زمينه ژن QTLآشكار كردن 

                                                 

1- Infinitesimal model 

2- Finite loci model 
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هاي موثر بر شود كه ژنهاي كاندید فرض میباشند. در تحقيقات روي ژنمی كمیهاي یابی جایگاه ژنمكان

شوند. در این روش یک كه باعث تنوع در آن صفات می هایی باشندتوانند حاوي جهشفيزیولوژي صفات می

براي ارتباط با  DNAها تعيين توالی شده و هرگونه تنوع در توالی ژن یا قسمتی از یک ژن در تعدادي از دام

هاي كاندید دو مشكل وجود دارد. اول اینكه معموال شود. در ارتباط با بررسی ژنتنوع آن صفات آزمون می

گذارند. بنابراین باید تعداد زیادي ژن روي تعداد تاثير می كمین كاندید بر روي یک صفت تعداد زیادي ژ

زیادي دام آزمون شود. دوم اینكه ممكن است جهش تاثيرگذار بر صفت در ژنی رخ دهد كه در گذشته به 

-اد نقشهبا ایج 1980در سال (. Hayes, 2007عنوان ژن كاندید براي آن صفت در نظر گرفته نشده است )

روموزومی موثر بر صفات مهم فراهم كاز نشانگرهاي ژنتيكی، امكان تفكيک مناطق ا استفاده هاي پيوستگی ب

هدف كلی از ها فراهم شد. QTLیابی مناسب براي مكان هاي ژنتيكینقشه، 1990تا  1980ل گردید. از سا

 در انتخاب استفاده از آنها می و سپسروموزومی موثر بر صفات ككشناسایی مناطق مهم  ها،تهيه این نقشه

 .(Weller, 2001بود )

 QTLاصول برآورد  -1-5

باشد. اگر نشانگر هاي مختلفی وجود دارد كه یكی از آنها استفاده از نشانگرها میروش QTLبراي یافتن 

اي ژنوتيپی هرود كه همه فرزندان یک پدر ارزش فنوتيپی یكسانی در كالسپيوسته باشند، انتظار می QTLو 

(. اگر توزیع ارزش فنوتيپی فرزندان براي هر كدام از دو آلل نشانگر 1-1 مختلف نشانگر نداشته باشند )شكل

اي از فرزندان حول یک ميانگين و دسته دیگر حول ميانگين دیگر به ارث رسيده از پدر را رسم كنيم، دسته

( Mهاي نشانگر )جستجوي عدم تعادل گامتی آلل QTLیابی پراكنده خواهند شد. بنابراین اصل كلی در مكان

به طور كلی هاي نشانگر با هم تفاوت دارند یا نه. باشد تا معلوم شود كه ژنوتيپ( میQ) كمیو جایگاه صفات 

هاي ژنی مبتنی بر جستجوي عدم تعادل پيوستگی در بين مكان كمیهاي كنترل كننده صفات یابی ژنمكان

QTL یابی تهيه شده و فنوتيپ صفت یا هاي نقشهباشد. براي انجام این كار جمعيتا میو جایگاه نشانگره

سپس تعيين ژنوتيپ تمامی افراد جمعيت از . شودمورد مطالعه در كليه افراد جمعيت تعيين می كمیصفات 

ام شده و نقشه اند، انجنظر تعداد زیادي از نشانگرهاي ژنتيكی كه در سرتاسر ژنوم موجود مورد مطالعه پراكنده
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-هاي آماري مناسب براي ارتباط دادن بين ارزشدر خاتمه از روش. شودپيوستگی ژنتيكی جمعيت تهيه می

هاي احتمالی كنترل كننده صفت یا صفات QTLشود تا هاي فنوتيپی و ژنوتيپی افراد جمعيت استفاده می

لبيت و اپيستازي( و سهم اثرات فنوتيپی آنها مورد مطالعه شناسایی و پارامترهاي ژنتيكی )اثرات افزایشی، غا

 .(1387ربيعی و صبوري، )برآورد شود 

 

 

 فرزندان وبه روش پيوستگی. والد نر  QTLاصول كلی مكان یابی  -1-1شكل 

 

از نشانگر مورد نظر است. فرزندان را بر اساس اینكه كدام  184و  172هاي در این شكل پدر حاوي آلل

داري بين دو گروه نتاج وجود داشته توان دسته بندي كرد. اگر اختالف معنیاند، میرث بردهآلل را از پدر به ا

افزایش دهنده صفت مورد  QTLپيوسته با آن نشانگر است. در این شكل آلل  QTLباشد، نشان دهنده وجود 

 ,Hayes)پيوسته است  184كاهش دهنده آن صفت به آلل  QTLبوده و آلل  172نظر مرتبط با آلل 

ارثی  شبرآورد ارز يبر مبنا یاهل هايانتخاب و اصالح نژاد در دام هايگذشته روش هايدهه یدر ط .(2007

 هیعمدتا بر پاآن  محاسبات متمركز بوده كه 2یوانيح هايو مدل 1یخط بیبرآورد ناار شاستفاده از رو با

                                                 

1 - BLUP 

2 - Animal model 



14 

 

 توسعهی مولكول ولوژييب هايکيتكن ،ريهاي اخسال یدر ط .ردپذییصورت م یپيفنوت و اياطالعات شجره

مختلف ي هادر سطح كل ژنوم در گونه DNA جامع نشانگرهاي هاياست تا نقشه دهیكرده و موجب گرد دايپ

-تا مكان آوردیم فراهم امكان را نیا یمولكول کيژنت هايکيو تكن یكيهاي ژنت . نقشهگردند ميترس یوانيح

صفت مورد  یپيفنوت هايداده هاي نشانگر بانمود. ارتباط آلل ییارا شناس یهاي كنترل كننده صفات كم

 یاز ژنوم هستند كه بخش هايهناحي هاي ژنی صفات كمیمكانیا  QTL. كندیم دیيرا تا QTLمطالعه وجود 

از  كیی QTLیابی نقشه .(Gelderman, 1975)كند  هيصفات كّمی مشاهده شده را توج یپيفنوت انسیاز وار

اخير براي مطالعه ژنتيكی صفات كمی توسعه یافته است. در این روش تفرق  هاياست كه در دهه هاییروش

ميزان اثر ها )عوامل موثر(، QTLشود و در نهایت تعداد همزمان صفات كمی و نشانگرهاي مولكولی بررسی می

و  يديتول صفات يهاQTL یابیمشخص شده است كه مكانگردد. آنها روي ژنوم شناسایی میو مكان 

 ,Weller) دقت انتخاب گردد شیمنجر به افزا تواندیمانتخاب به كمک نشانگر  هايدر برنامهاستفاده از آنها 

ها QTL نیهمبسته با ا یكيژنت يشوند و نشانگرها ییموثر بر صفات شناسا يهاQTLاگر بنابراین  .(2001

آسانتر )مانند وزن بدن(  نیيپا يریوراثت پذصفات با  يبرا ياصالح نژاد هايبرنامهاجراي مشخص گردند، 

 هايبرنامهاین به كمک نشانگر  تخابمبهم و بعضا نادرست، با استفاده از ان هايیانتخاب و تالق يشده و به جا

 .(Knott et al., 1996)گردند دار دنبال میجهت یاصالح

 يازهايكه آنها بتوانند ن يه طوراست، ب یاهل واناتيح یكيساختار ژنت رييهدف از اصالح نژاد دام تغ

انتخاب داخل نژادها و  قیاز طر تواندیم ديتول ییدر مقدار و كارا يبهبود ني. چنسازند انسان را بهتر برآورده

-هيناح افتنیمنجر به  DNA يتكنولوژ برآورده گردد. تریعال واناتيح به سمت شینژادها با گرا نيب یتالق ای

 نياول QTL دیيو تا افتنی نقش دارند. یپيدر به وجود آمدن تنوع صفات فنوت از كروموزوم شده كه ییها

نرخ  شیبه افزا منجر در انتخاب، ی. استفاده از اطالعات ژنومباشدیم انتخاب به كمک نشانگر ندیمرحله در فرآ

و  یپيوتاطالعات فن نيحاضر ارتباط ب قيتحق در صحت انتخاب خواهد شد. شیافزا قیاز طر یكيژنت شرفتيپ

 نیا ي. با اجراردگيیقرار م یمورد بررس وزن بدنمرتبط با صفات  ينشانگرها صيافراد جهت تشخ یپينوتژ

روي  وزن بدنموثر بر صفات  يهاQTLبز مرخز در ارتباط با  زماهوارهیر ينشانگرها ینقشه مولكول قيتحق

 یكيژنت یابیو بهبود ارز ينژاد به هايهمدر برنا يشده و در عمل گام موثر ییشناساهاي مورد نظر كروموزوم
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توسط  یاز آنجا كه صفات كم نيجهت انتخاب برداشته خواهد شد. همچن دیدر افراد كاند يصفات اقتصاد

انتخاب به  هايدر برنامهآنها و استفاده از  یژنوم ینواح گونه نیا ییشناسا شوند،یژن كنترل م يادیتعداد ز

 .باشدیم قيتحق نیرورت انجام اض لیدال گریكمک نشانگر، از د

 های انجام شده روی بزپژوهش -1-6

نشانگر  76ثر بر صفات موهر بز آنقوره، از وم هايQTL ییبا هدف شناسا (2007)كانو و همكاران 

هشت  يقتحق ین. در ااستفاده كردندكرموزوم بود،  21مورگان از  یسانت 1261 يرندهكه در برگ یزماهوارهر

فرزندان  يپهلو يهفرزند داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. از ناح 288 جموعكه در م يپدر یخانواده ناتن

 گيريشده اندازه يهدر ارتباط با نمونه موهر ته يپیصفت فنوت 8شد و  يهته یماهگ 4موهر در سن  هاينمونه

 ياف كمپال ي، برا13و  1كروموزوم  يرو يبرقطر ف يانگينم ييراتتغ یبصفت ضر يبرا يقتحق ینشد. در ا

 ینا یجشد. نتا داریمعن QTL، 2كروموزوم  يو طول استاپل رو ییمدوال يافال يو برا 5كروموزوم  يرو

به  يازن QTLین ا ييراتتغ يفتوص يموهر تفرق صورت گرفته است و برا كمیصفات  در نشان داد كه يقتحق

 است. يشتريب يقاتتحق

مرتبط با  یمناطق كروموزوم ییشناسا يبرا يپدر یاده ناتناز هشت خانو (2008)و همكاران  رولدان

 37 يبرا PCRفرزند استخراج شد و توسط  162از  DNAهاي بز استفاده كردند. نمونه يردهیش یمنحن

ها در دو داده يلو تحل یه. تجزدشدن يپژنوت يينتع 20و  14، 6، 3 هايكروموزوم يرو یزماهوارهنشانگر ر

تابع  ياثر ثابت، پارامترها ینبا چند یتصادف رحله اول، با استفاده از روش رگرسيوندرم. مرحله انجام شد

 یابیبا استفاده از روش مكان ϕو  α ،β ،δي پارامترها يتشد. سپس تابع يف( توصϕو  α ،β ،δ) يردهیش

 يرو يقتحق یناستفاده شد. در ا یاحتمال يهاQTLی بررس يبرا Fشد و از آزمون  يينتع ايفاصله

 .یدگرد يينپارامترها تع یندر ارتباط با ا QTLین چند یمورد بررس هايكروموزوم

نشانگر  76با استفاده از  آنقوره يبدن بزها يبثر بر صفات تركوم هايQTL (2007)و همكاران  مروب

د، عمق ق يرگيري،شامل وزن ش يقتحق ینشده در ا گيري. صفات اندازهدادند یزماهواره را مورد بررسی قرارر

و طول  ينهعرض شانه، طول كپل، عرض كپل و طول سر، عرض سر، دور ساق پا، دور قفسه س ينه،قفسه س
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مورد نظر مشاهده شد.  داریدر سطح معن انتخاب شده پنج كروموزوم يرو QTLبدن بود. در مجموع پنج 

 كرد. یيدن بز آنقوره را تابد يبموثر بر صفات ترك ی كروموزومیوجود نواح يقتحق ینگزارش شده در ا یجنتا

از بز  يتجمع یکدر  1يسموثر بر صفات فل یكروموزوم ینواح یبه بررس (2009)و همكاران  كانو

 9 یبه بررس يپدر یخانواده ناتن 14فرزند از  634با استفاده از  يقتحق ینپرداختند. در ا ينآنقوره در آرژانت

نشانگرها و صفات  ارتباطانجام شد.  یزماهوارهنشانگر ر 85 ژنوم با استفاده از یپرداخته شد. بررسيسصفت فل

 یژنوم يهناح 10 يقتحق ینانجام گرفت. در ا ايفاصلهیابی يون به روش مكانرگرس تجزیهبا استفاده از  كمی

طول  يس،وزن فل يكرون،م 30از  يشبا قطر ب يافدرصد ال يبر،قطر ف ييراتتغ یبضر يبر،موثر بر صفات قطر ف

و  13، 5، 2، 1 هايكروموزوم يكمپ رو يافو درصد ال ییمدوال يافف، درصد الياال يمتوسط انحنا استاپل،

-در صفات و خانواده يپیواحد انحراف استاندارد فنوت 6/1به طور متوسط  QTLشد. اندازه اثر  ییشناسا 19

 مختلف بود. هاي

كه قبال به  13و  5، 2، 1 هايوزومكروم یژنوم يهچهار ناح یبه بررس (2009)و همكاران  يآباد محمد

 ینجام ادف از انو رشد بز آنقوره در نظر گرفته شده بود، پرداختند. ه يسموثر بر صفات فل هايQTLعنوان 

 یناها بود. در آن یيدكرمان و تا ينیبز رائ يديتول ها با صفات رشد و كشميرQTLینارتباط ا یبررس يقتحق

نشانگر  8 ياقرار گرفت. تمام افراد بر یمورد بررس يپدر ینواده ناتنخا 6فرزند متعلق به  120 يقتحق

امل ش يقحقت یندر ا یمورد بررس كمیشدند. صفات  يپژنوت يينمورد نظر تع ینواح يندر طرف یزماهوارهر

 زن روزانه ازو یشو افزا يرگيريوزن روزانه از تولد تا ش یشافزا ی،ماهگ 6وزن  يرگيري،وزن تولد، وزن ش

 يوت رشد رصفا يفرزندان ثبت شد. برا يبرا يزن يركشم يدتول يزانم ينبود. همچن یماهگ 6تا  يرييرگش

در  13و  5، 2 هايواقع در كروموزوم يهسه ناح ينشد. همچن دارمعنی QTLچندین  5و  2، 1 هايكروموزوم

محاسبه  تيپیریانس فنودرصد وا 3/4 تا 8/0 ها در محدودهQTLشد. اثر  ير شناساییكشم توليدارتباط با 

 .یدگرد

دادند و با استفاده  كریول تشكيلآنقوره و  يبزها كراس ازجمعت بک  یک (2010)و همكاران  دبندیتی

آنقوره تک  يكردند كه بزها يانآنها پرداختند. آنها ب يسمربوط به صفات فل هايQTLیاز آن به بررس

                                                 

1- Fleece 
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منحصر به  هايیژگیف كه موهر نام دارند به علت وياال ین(. اكنندیم يدنوع تار تول یکهستند )فقط  یپوشش

اثر چهار  يقتحق ینهستند. در ا یپر ارزش يافو درخشش، ال ینرم یري،فردشان مانند مقاومت، انعطاف پذ

QTL يافناشور و وزن ال يافوزن ال يكرون،م 30از  يشتربا ضخامت ب يافدرصد ال ياف،موثر بر صفات قطر ال 

 ینقشه ژنوم یكردند كه با توجه به همسان يشنهاددار شد. آنها پیمعن 5موزوم شماره كرو يشسته شده رو

 باشد. ينكرات یمرتبط با خانواده ژن تواندیشده م يينتع QTLین ا ،گوسفند و بز

 یقايمرتبط با صفات موهر در بز آنقوره آفر هايQTLیی با هدف شناسا (2011)و همكاران  ویسر

كه  یزماهوارهنشانگر ر 88 يفرزند داشتند، برا 58كه به طور متوسط هر پدر  یاده ناتنخانو 12تعداد  یجنوب

حداقل مربعات و با  يتزها بر اساس روش تابعينمودند. آنال يپژنوت يينتع دادند،یكروموزوم آنرا پوشش م 22

 يرو يسلوزن ف يبرا QTLسه  يقتحق ینانجام گرفت. در ا GridQTLین استفاده از نرم افزار آنال

 يافدر ارتباط با قطر ال QTLدو  ينشد. همچن يينتع ين،كراتيدر محل خانواده ژن 24و  5، 2 هايكروموزوم

 20و  18، 13، 8 هايكروموزوم يرو QTLچهار  ينشد. همچن يينتع 24و  4 هايكروموزوم يموهر رو

 QTLيک نشان دهنده تفك يقتحق ینا یجمشاهده شد. نتا  یسندگیو سهولت ر  یصفات فاكتور راحت يبرا

 .یدصفات موهر كمک نما يكیاز تنوع ژنت یبه درک درست تواندیموهر بود كه م يفيتو ك يدثر بر تولوم

 يرگيريمرتبط با صفات رشد قبل از ش یكروموزوم ینواح ییبا هدف شناسا (2013)و همكاران  ویسر

مورگان  یسانت 1368كه  یزماهوارهنشانگر ر 88ط توس ايژنوم گسترده يق پویشتحق یندر بز آنقوره بود. در ا

خانواده  12فرزند متعلق به  1024مورد مطالعه شامل  يتانجام گرفت. جمع دادند،یاز ژنوم آنرا پوشش م

با استفاده از نرم افزار  يزهابود. آنال يرگيريشامل وزن تولد و وزن ش يپیبود. صفات فنوت يپدر یناتن

GridQTL  چهار  يقتحق یناانجام گرفت. درQTL 27و  17، 8، 4 هايكروموزوم يصفت وزن تولد رو يبرا 

 تا -32/0 ها در دامنهQTLشد. اثر  يينتع 19و  16 هايموزومكرو يرو يرگيريوزن ش يبرا QTLو دو 

 مختلف قرار داشت. هايخانواده يانمانده در م در واحد انحراف استاندارد باقی 25/0

موثر بر صفت  يهاQTL یابیمكان يبز مرخز برا 1كروموزوم  یبه بررس (1393) و همكاران نیبادبر

 يپدر یخانواده ناتن 8مربوط به  وانيح 255 یبررس نیپرداختند. در ا نيشيپ يهاQTL دیيو تا ییدوقلوزا

 جیتاشدند. ن پيژنوت نييتع 1كروموزوم  يرو زماهوارهیشش نشانگر ر ينر و نتاج آنها برا نیاستفاده شد. والد
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 1كروموزوم  يمورگان از ابتدا یسانت 165 تيدر موقع ییموثر بر چندقلوزا QTL کیتفرق  انگريب قيتحق نیا

 شنهاديقرار داشت، پ CSSM19نشانگر  یكیشده در نزد نييتع QTLمكان  نكهیبز مرخز بود. با توجه به ا

 انتخاب به كمک نشانگر استفاده شود. نشانگر در برنامه نیااز  شتر،يب قاتيآن توسط تحق دیيشد در صورت تا

 11بز مرخز با استفاده از هاي موثر بر وزن بدن QTL با هدف شناسایی( 1394بادبرین و همكاران )

استفاده  هاي فنوتيپی . دادهاستفاده كردندخانواده ناتنی پدري  8 متعلق به بز مرخز 248 ازنشانگر ریزماهواره 

اثرات ثابت سال تولد،  ماهگی بود كه براي 12ماهگی و  9ماهگی،  6اهگی، م 4شامل صفات اوزان تولد، شده 

یافت  QTL در سطح آماري مورد نظر 1روي كروموزوم  در این پژوهشند. ه بودجنس و نوع تولد تصحيح شد

 . ایشان پيشنهاد كردند كهشد یافت( P<0.05) داربا اثر معنی QTLیک  5در حاليكه روي كروموزوم  نشد،

ایيد آن توسط در صورت ت و بدن پس از تولد باشد وزنهاي موثر بر حاوي ژنتواند تعيين شده می مكان

 انتخاب به كمک نشانگر استفاده نمود. هايبرنامه در از نشانگر پيوسته به آن توانمیتحقيقات بيشتر 
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 DNAاستخراج برداری و  نمونه -2-1

پدر كه تا چند  8اي موجود در ایستگاه اصالح نژاد بز مرخز سنندج تعداد با توجه به اطالعات شجره

در  انتخاب شد. مادران به صورت تصادفی انتخاب شده و فرزندان آنها ،نسل قبل داراي والد مشترک نبودند

زندان نر و ماده شامل وزن تولد، گيري شده روي فرصفات كمی اندازه ند.اهمتولد شد 92تا  90هاي طی سال

هاي حاوي ماده با استفاده از ونوجكتماهگی بود.  12ماهگی و وزن  9ماهگی، وزن  6ماهگی، وزن  4وزن 

به  DNAاستخراج  .گرفت انجام خونگيريسياهرگ وداج گردن تمام افراد مورد مطالعه از خون، ضد انعقاد 

هایی به سبب برتريدليل انتخاب این روش (. s et al., 1998Lui) نجام گرفتشده ابهينه  1خون لخته روش

كيفيت و  سهولت و ایمنی بيشتر ،گير استعدم استفاده از فنل كه بسيار سمی، خطرناک و وقتهمچون 

 2استخراج نمكیهاي روشبود كه این روش را برتر از  هزینه، مراحل و زمان كمتر ،استخراج شده DNAباالي 

. با توجه به اینكه این روش نموده است، در مطالعات مولكولی هستندمرسومی  هايه روشك 3كلروفرم-و فنل

از خون لخته شده طراحی شده است، تغييراتی در آن داده شد و براي این مطالعه بهينه  DNAبراي استخراج 

استفاده از ، دهاي سفيبراي رسوب گلبول 4هسازي گردید. این تغييرات شامل استفاده از یک بافر جدا كنند

مورد  Kكم كردن ميزان پروتئيناز ، یک مرحله شستشو با آب مقطر به منظور رسوب بهتر محتواي سلولی

تغيير سرعت چرخش سانتریفيوژ به و  ها در حمام آب گرم )بن ماري(افزودن زمان قرار گرفتن نمونه ،استفاده

به روش بهينه  DNAاستخراج  قبل از .بود با كيفيت مناسب و شكستگی كمتر DNAمنظور بدست آوردن 

 :شده خون لخته بافرهاي زیر تهيه شد

سلول  هاي خونی و خروج هسته از دروناین بافر باعث شكسته شدن دیواره سلول: بافر جداكننده -الف

 است. شده هوردآ 1-2شود. تركيبات بافر جدا كننده در جدول می

 

 

                                                 

1- Clotted Blood 

2- Salting out method 

3-Phenol-Chloroform  Method 

4- Separator Buffer 
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 همواد تشكيل دهنده بافر جداكنند -1-2جدول 

 غلظت مواد مورد نياز
Tris Hcl, pH=8.0 10 ميلی مول بر ليتر 

KCl 10 ميلی مول بر ليتر 
2MgCl 10 ميلی مول بر ليتر 

Triton X-100 25 ميلی ليتر 
EDTA, pH=8 2 ميلی مول بر ليتر 

 

كننده در شود. تركيبات بافر ليز بافر ليزكننده: این بافر جهت ليز كردن هسته سلولی استفاده می -ب

 آورده شده است. 2-2جدول 

 

 مواد تشكيل دهنده بافر ليز كننده -2-2 جدول

 غلظت مواد مورد نياز
Tris Hcl, pH 8.0 10 ميلی مول بر ليتر 

NaCl 4/0 مول بر ليتر 
EDTA, pH 8.0 2 ميلی مول بر ليتر 

KCl 10 ميلی مول بر ليتر 
2MgCl 10 ميلی مول بر ليتر 

Sodium Dodecyl Sulfate 10 گرم بر ليتر 

 

 در چند مرحله انجام شد كه عبارتند از: DNAسپس استخراج  

 تا یخ آنها باز شود. شد ها بيرون از یخچال قرار دادهنمونه خون DNAقبل از استخراج  -1

ميلی ليتري منتقل و به هر نمونه  5/1ميكروليتر از خون كامل به یک تيوب  800پس از یخ گشایی  -2

ر دقيقه سانتریفيوژ ددور  4000دقيقه با سرعت  5و به مدت  شدميكروليتر آب مقطر اضافه و ورتكس  500

 .انجام شد

به  سپس فاز باالیی جدا شده و یک ميلی ليتر بافر جدا كننده به رسوب اضافه و كامال ورتكس شد و -3

 و مرتبه دیگر تكرار شد.دقيقه سانتریفيوژ شد. این مرحله د در دور 4000دقيقه با سرعت  5مدت 

4 
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Abstract 

Markhoz goat is one of the valuable goat breeds reared in the Kurdish regions of Iran. 

Prevent the extinction of this breed can be an important factor in economic prosperity. Given 

that the determining QTL and their use in marker-assisted selection programs can lead to 

increase the selection accuracy of superior animals for the formation of the next generation. 

The aim of this study was to map body weight QTLs with some microsatellite markers on 

chromosome 2 of Markhoz goats. For this purpose a total of 255 offspring including 129 male 

and 126 female from 8 half-sib sire families were genotyped for 6 microsatellite markers on 

chromosomes 2. Quantitative traits were included weights at birth, 4 months, 6 months, 9 months 

and 12 months of age. The row data were corrected for fixed effects using GridQTL V3.3.0 

software simultaneously when the QTL mapping analysis were performed. Significant QTL 

effect was tested using the least squared regression approach for each Centi Morgan of 

chromosome 2. In this study, one putative QTL were detected for weaning weight at 153 cM 

on chromosome 2 (P<0.01). QTL effect was 4.99 in units of residual standard deviation. The 

position of this QTL was between the IDVGA64 and OarFCB011 and its distance was measured 

10 cM of IDVGA64 markers. It is expected that future genome wide scan of larger individual 

per family will help identify QTLs associated with these traits and will provide useful markers 

for marker-assisted selection of such important traits. 

Keywords: Body Weight, Chromosome 2, Markhoz Goats, QTL. 
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