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 چكيده

دو گوسمفند نم اد سمنجابی در طمی      رأس ۹6از  یفیت اس،رم و ابعاد بیوه،کارتباط آن با صفات  و ل،تین بررسی چندشکلی ژن منیور به
یری گردیمد و بمرای اسمتخراج    گ اندازهو محیط بیوه نیز  عرض همزمان طول، طور به گیری شد. و در دو هصل پاییز و بهار، اس،رم سال

DNA،  ا بم  ل،تمین جفمت بماز اگمزون سمه ژن      ۴63 مراز برای تکبیر قطعه یپلای واکنش زنجیره یری شد.گ خوناز رگ وداج گوسفندان
همای  نمونه در TTو  GG ،GT یپژنوتو تفکی  سه  PCRاستفاده از ی  جفت آغازگر اختصاصی انجام گرهت. پا از هو  قطعات 

ی با ژنوتیمپ  ها دامو و حرکت اس،رماتوزو ید در >۰Pک۰۵بود ا دار یمعنبا حرکت انفرادی اس،رم  ژن ل،تین  یچندشکل، رابطه موردمطالعه
GG ۰ک۰۵بیرترین مقدار بود اP<های اس،رمنسبت  ،اس،رماس،رم انزال شده، توان غرای پالسمایی  کل اس،رم، غلیت و. میان ین حج  و

دار و. همچنین اثر چندشکلی ژن ل،تین بر ابعاد بیوه معنیP> ۰ک۰۵ابیرتر بود  GGهای با ژنوتیپ و شاخص اس،رم در دام زنده به مرده
  یمپ ژنوتعرض و حج  بیوه نسمبت بمه    GTی با ژنوتیپ ها دامدر و  طول و محیط بیوه میان ین TTهای دارای ژنوتیپ در دام ،دبون

GG   همای اصمالح نم ادی گوسمفند     بیرتر بود. نتایج نران داد که برای این جای اه چندشکل ژن ل،تین جهت بهبود بماروری در برناممه
همای  های بزرگتر بمرای درک بهتمر رابطمه جای ماه    معیترسد تحقیقات بیرتر در جسنجابی است، هتروزی وسیته زیاد بود و به نیر می

 ها ضروری است.چندشکل دی ر این ژن بر باروری قوچ

 PCR-RFLPقوچ سنجابی،  چندشکلی، باروری، تحرک اس،رم، ها: واژه كلید
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 مقدمه

بلموچی دارای بیرمترین   نم اد  سنجابی بعد از  ن اد گوسفند

اسمتان کرمانرماه    منماطق ایران است و در اکبر  جمعیت در 

پراکنده است. این حیوان به علت درشتی جبه از نیر تولیمد  

داممداران زیمادی در    باشد. یگوشت مورد توجه دامداران م

مند هستند. استان کرمانراه به پرورش و ن هداری آن عالقه

در مقابل سرما مقاوم است و از مراتمع کوهسمتانی   ن اد این 

، زیمرا توانمایی تولیمدمبل در    ]۱۰[کند  یبه خوبی استفاده م

ی نر اهمیت زیمادی در پمرورش، ن همداری و حفم،     ها دام

ی ی  راهکمار مناسمب بمرای    در گله دارد. ارزیابی من ها آن

توان با این  یماست و  ترخیص قدرت باروری اس،رم قوچ

  نابارور را ترخیص داد. بارور وک  ی بارور،ها دام  روش

های اخیر، استفاده از نران رهای مولکولی برای در سال

هما و حیوانمات حفا مت    تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیمت 

ی هما  ژنبمر روی  تحقیقمات   شمده، گسمترش یاهتمه اسمت.     

و نیز نقش آنها  DNAکاندیدا که توالی نوکلئوتیدی آنها در 

 پیرمرهت  در بدن شناخته شده است، در اهمزایش سمرعت  

-ین، یکی از ژنل،ت اهلی مؤثر است. ژن حیوانات ژنتیکی در

 های کاندیدا است کمه نقمش آن در تنیمی  صمفات تولیمد،     

 تعمادل  های مختلف نییر مصمرف غماا،   یدمبل و هعالیتتول

 .]۱۴[ انرژی و عملکرد سیست  ایمنی نقش دارد

 با استفاده از روش کلمون کمردن   ۱۹۹۴ سال در ژن این

 [و روی کرومموزوم چهمار گوسمفند قمرار دارد      شد کرف

اسممت و  اینتممرون و دو اگممزون ایممن ژن دارای سممه .]۱۵

 ۱6 مولکمولی  پروتئینمی بما وزن   محصول آن ی  هورممون 

. هورممون کاممل ایما بمالغو ل،تمین      ]۱۵[باشد  یم دالتونیلوک

باشمد کمه عممدتا  توسمط سمومین      آمینه میاسید ۱۴6شامل 

در ناحیه اگمزون   . تعدادی جهش]۲[شود اگزون ژن کد می

در ایمن   g.286G>Tاند که جهش این ژن مرخص شده سه

ناحیه سبب تغییمر اسمیدآمینه والمین بمه اسمیدآمینه لوسمین       

یین ارتباط این جهمش بما   شود و چندین تحقیق برای تع یم

. از طرف دی ر، ]۹[ها انجام شده است  صفات تولید در دام

مطالعات مختلف  نقش ل،تین در عملکرد تولیمدمبل جمنا   

 -هی،وتما(موس  محمور  بر. این هورمون اند کردهنر گزارش 

و  باشمد  ی اس،رم مؤثر ممی ها سلولخود  و ها یوهب -هی،وهیز

واکمنش   ایش تحرک اس،رم ووکار که در اهزین بر سازهمچن

مطالعمات   رغم  لمی ع. ]3[آکروزوم نقش دارند، تمأثیر دارد  

چندشمکلی در ژن ل،تمین و    بررسمی  منیمور   بهمتعددی که 

 رشد و صفاتارتباط آن با صفات اقتصادی نییر وزن تولد 

در ] ۱3[ گوشتیفیت ک و ]۲[ پر  یدتول و رشد، ]۱۲و  ۱[

گوسفندان انجام شد، اما پ وهری برای بررسی چندشمکلی  

یفیمت اسم،رم و ابعماد بیومه     ک بما در ژن ل،تین و ارتباط آن 

هدف از انجام پ وهش حاضمر،   است. نرده  انجامگوسفند 

ل،تمین بما اسمتفاده از     ژن اگمزون سمه   شناسایی چندشمکلی 

و ارتباط آن با صمفات کیفمی اسم،رم و     PCR- RFLPروش

 باشد. ی ن اد سنجابی میها قوچه در ابعاد بیو

 

 ها و روشمواد 

قوچ ن اد سمنجابی موجمود    رأس ۹6در پ وهش حاضر، از 

در مرکز اصالح ن اد مهرگان، ماهیدشمت و کموزران اسمتان    

و در دو هصمل   ۱3۹۵و  ۱3۹۴همای  سالکرمانراه، در طی 

گیری  بهار و پاییز با استفاده از دست اه واژن مصنوعی اس،رم

قبل  ساعت ۲۴-۴۸های موردنیر حداقل به مدت وچشد. ق

 بمه  داری شمدند. جدا از گله ن مه  صورت به یری،گ از اس،رم

یمری  گ خون ها قوچ، از ورید وداجی DNA استخراج منیور 

همچنین ابعاد بیومه اشمامل طمول، عمرض و محمیط       شد.

 یری شد.گ اندازهها بیوهو آن

مایع منی، صفات مربوط به اس،رم از قبیل حج  و رنگ 

بالهاصممله در محممل  حرکممت انفممرادی، حرکممت تجمعممی 

ی مربموط  هما  گسمترش و  ]۴[یابی شد زرای اس،رم آور جمع

اسم،رم  ناهنجار، توان غرای پالسمایی  های اس،رم درصد به

یمری  گ نمونمه در محمل   وHypo-osmotic swelling; HOSا

منتقمل شمد.    تهیه و برای بررسی و شمارش بمه آزمایرم اه  

ی با لوله همالکون ممدرج تعیمین    آور جمععد از حج  منی ب
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میکرولیتر از نمونمه منمی روی (م گمرم     ۲۰حدود  .]۴[ شد

گرادو قمرار داده و زیمر میکروسمکو  بما     درجه سانتی 3۷ا

ای نمونممه مرمماهده شممد.  تمموده حرکممت x۴۰بزرگنمممایی 

. بمرای مرماهده   ]۴[بمود   ۵صمفر تما    امتیازبندی بمر مبنمای  

میکرولیتمر از نمونمه    ۱۰۰ها، حمدود  حرکت انفرادی اس،رم

درجمه   3۷دممای  ا یزیولوژیهمیکرولیتر سرم  ۱۰۰۰منی با 

یی نمما  بمزرگ گرادو مخلوط و زیر میکروسمکو  بما    سانتی

x۴۰۰ همای زنمده بمه    قرار گرهت. برای تعیین نسبت اس،رم

ن مروزین بمه   مرده ابتدا مایع منی را با محلول رنگ ا موزین 

ط کرده، پما از تهیمه گسمتره روی    مخلو سه به   ی نسبت 

 گراد و پما از خرم  شمدن (م،    درجه سانتی 3۷(م گرم 

مرماهده شمد.    x۴۰۰یی نمما  بمزرگ میکروسکو  با  توسط

به رنگ بمنفش نبمود، زنمده و بقیمه      ها آنهایی که سر  اس،رم

رهولموژی اسم،رماتوزو ید   ومرده منیور شدند. برای تعیین م

-با محلمول رن می ا موزین    یزی شده آم رنگهای نیز از (م

های غیرنرمال به نرمال و نسبت اس،رم ن روزین استفاده شد

بما سمر بمدون دم، سمر خمارج از       همای  شمارش شد. اس،رم

از ناحیه  شده خ ، دم جداشده آکروزوم محور، سر ناهنجار،

یی و اسم،رم دارای  دوتما خمورده، دم   ی پم قسمت میانی، دم 

گرهته شدند.  نیرجاری درناهن عنوان بهی سیتوپالسمی قطره

چ ی غرای پالسمایی اس،رم از آزمایش برای ارزیابی یک،ار

تورم اس،رم در محیط با اسمالریته ک  استفاده شد. محلمول  

اسممول   میلمی  ۱۰۰هروکتوز و سیترات سدی  با اسممالریته  

میکرولیتمر از   ۱۰برای این آزممایش اسمتفاده شمد. حمدود     

به ممدت   موردنیرمیکرولیتر از محلول  ۱۰۰۰منی با  نمونه

 گمراد انکوباسمیون شمد.    یسانتدرجه  3۷دقیقه در دمای  6۰

 3۷از انکوباسیون ی  قطره از نمونه بر روی یم  (م   پا

یله ی  (مل از آن گسترش تهیمه  وس بهدرجه قرار گرهت و 

 توسط میکروسکو  نموری ارزیمابی شمد و درصمد    و  شد

دارای دم  همای  اسم،رم  ی متورم ومیان قطعهدارای  های اس،رم

با غرای سال  بیمان   های اس،رم شاخص عنوان بهخورده  ی پ

سازی نمونه منمی بما آ  دو   غلیت اس،رم بعد از رقیق .شد

توسمط (م هموسمایتومتر    و۲۰۰ بمه  ۱ ابا نسمبت  یرتقطبار 

و هما روی (م ریختمه   یری شد. برای شمارش اس،رمگ اندازه

و هیکا شدن نمونمه زیمر    وی آن(مل ر قرار دادنپا از 

  یدکمل اسم،رماتوز   میکروسکو  نوری مراهده شد. تعداد

 :]۴[محاسبه شد  و۱ا در هر انزال با هرمول

 و۱ا

 انزال شده اتوزو یدکل اس،رم= حج  اس،رم  ×غلیت اس،رم 

ی  شاخص کیفیت منمی از   عنوان بهشاخص مایع منی 

 د:شو محاسبه ۲رابطه ا

 و۲ا

حرکمت   ×اسم،رم زنمده    ×غلیت اسم،رم   ×حج  مایع منی 

 انفرادی = شاخص مایع منی

اژن  DNA Prep توسط کیمت از خون  DNAاستخراج 

 کیفیممت  و مقممدار رانممدمان .شممد آورانو انجممامهممن

DNAدرصد ی  آگارز ژل روی الکتروهورز با شده استخراج 

 ی ماه جا یچندشمکل  وجمود  تعیمین  بمرای  .گردیمد  تعیمین 

g.286G>T در و یدآمینه والمین بمه لوسمین   اسم  ییرتغدارای ا

باز با  جفت ۴63 طول به یا قطعه ،ناحیه اگزون سه ژن ل،تین

اختصاصمی تکبیمر شمد. ایمن     آغازگر  جفت استفاده از ی 

 وHE605296.1ا ژن ل،تمین  توالی ژنومی براساسآغازگرها 

 .و۱اجدول  ی گردیدطراح Oligo 5 اهزار نرمبا استفاده از  و

 سنجابی گوسفند نژاددر  آنزیمی ژن لپتین . توالی آغازگرها و آنزیم مورد استفاده برای هضم 1جدول 

 آغازگرها جای اه
 طول قطعه

 اجفت بازو

 دمای اتصال

 گرادو ادرجه سانتی
 .Accession No آنزی  برشی

g.286G>T FWD: 5′ -tgttgtccccttcctcctg - 3′ 
REV: 5′ -cccacataggctctcttctgc-3' ۴63 63 Rsel HE605296.1 



 داود كالنتر نیستانکی ،زهرا نیکوصفت ،ا عبدالمحمدی، هادی حجاریانعلیرض ،رویا بختیار

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 

714 

 نهمایی  حجم   درو PCRا ممراز یپلم  ای یمره زنج واکمنش 

 2X PCRا یکاممستر  یکرولیترم ۱۸ شامل میکرولیتر، ۴۵

Master Mix Red-MgCl2:1.5mM ازیکرومو(ر م ۰ک۲۵وو 

 ۲۲و  DNA نانوگرم ۱۰۰-۵۰غلیت  ،آغازگرهاهر ی  از 

یکرولیتر آ  مقطر دیونیزه انجام شد. برنامه حرارتی برای م

وسط دست اه ترموسمایکلر بمه شمرح    تکبیر قطعه موردنیر ت

 زیر بود:

گمراد بمه    یسمانت  درجه ۹۵سازی  مرحله ابتدایی واسرشت

 درجمه  ۹۵ یسماز  واسرشمته  چرخمه  3۰ مدت پنج دقیقه، طی

گمراد   سمانتی  درجمه  63ی دمما  گراد به مدت ی  دقیقه، سانتی

 درجمه  ۷۲ اتصال آغازگرهما بمه ممدت یم  دقیقمه،      منیور به

 یت بسطدرنهاگراد برای بسط آغازگرها در ی  دقیقه و  سانتی

  یقه.دق گراد در مدت پنج درجه سانتی ۷۲نهایی نیز در دمای 

درصد و  ی از ژل آگارز  PCRی مراهده محصو(ت برا

یکرولیتر از م ی  با رقت Green Viewerیزی به کم  آم رنگ

 هومم  یکرولیتممرآ  مقطممر صممورت گرهممت.  م ۵رنممگ و 

 Rsel (Msll) دهندهاستفاده از آنزی  برش با PCRت محصو(

هو  آنزیممی   واکنش گرهت. و صورتThermo Scientificا

 ۱کRsel، ۵ آنمزی   واحمد  یکرولیتمر شمامل پمنج   م ۱۵در حج  

 ۸تممان و،  1Xیکرولیتممر بمماهر  م ۱ک۵و  1Xیکرولیتممر بمماهر  م

دمای  در یکرولیتر آ  مقطر،م 3ک۵ و PCRیکرولیتر محصول م

برای  صورت گرهت. ساعت ۱۰مدت گراد به  درجه سانتی 3۷

 استفاده شد. درصد ۴آگارز مراهده قطعات هو  شده از ژل 

یقمه، ژل بما   دق ۷۰ زممان  مدتو  ۷۰ولتاژ پا از الکتروهورز با 

 آمیزی شد.استفاده از اتیدیوم بروماید رنگ

همای  آللمی، ژنموتی،ی و شماخص    هراوانی محاسبه برای

شمد و بمرای    اسمتفاده  PopGene 32اهمزار   نمرم  جمعیتی از
مربموط   با صمفات  موردمطالعه ژن چندشکلی رابطه بررسی

 اهمزار  نمرم  GLMکیفیت اسم،رم و ابعماد بیومه از رویمه     به 

شمد. بمرای همر صمفت      اسمتفاده و ۹ک۲نسخه ا  SASآماری
جمز اثمرات    اثمر هاکتورهمای مختلمف ابمه     طور جداگانمه،  به

مطالعمه بررسمی شمد و در    روی صمفات ممورد   و ها جای اه

 و.3دار بمودن در ممدل قمرار گرهتنمد ارابطمه       صورت معنی

 های متفاوتی ازنیر نوع و تعداد عوامل ممؤثر،  بنابراین، مدل
برای صفات مختلف برازش شمد. همچنمین، بمرای صمفت     

که مبتنی  Genmod یهروای اس،رم، از ناپیوسته حرکت توده

 اسکور است استفاده شد.بر آزمون کای
yijkl = μ + HYSi + Wj + Agek+ Gl + e ijkl و3ا  

صمفت مربموط بمه    وابسمته ا  متغیمر   yijkl در این رابطه،
 جامعمه،  در میمان ین صمفت   μ،وکیفیت اس،رم و ابعاد بیومه 

HYSi اثر i  هصمل ا  -سال  -امین گلهi =۱ ،۲ ... ، و،6و Gl 

وزن بمدن در زممان    Wjو، 3و  i  =۱ ،۲ژنوتیمپ ا  امین lاثر 

ین سمن  ام kاثر     Agek متغیر کمکی،  عنوان به گیریاس،رم
 .باشد یم باقیمانده اثر عوامل e ijkl و و ۵و  k =۲ ،3 ،۴دام ا

 

 نتایج و بحث

یم  درصمد    آگمارز  ژل روی شمده  اسمتخراج  DNA کیفیت

 بدون و تیز باند دارای ها نمونهو. اغلب ۱شد اشکل ارزیابی 

کم    یفیمت باک و نامناسمب  یها نمونه بودند. برخی کریدگی

 آغمازگر  جفمت  یم   از اسمتفاده  باشدند.  مجددا استخراج

 بمه  ژن ل،تمین  اگزون سه از بخری شده، ی طراح اختصاصی

 و.۲شد اشکل  تکبیر موهقیت با باز جفت ۴63طول 

 
 های ژنومی استخراج شده DNAای از . نمونه 1شکل 
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 جفت باز حاصل از تکثیر ژن لپتین 463. قطعه دارای  2شکل 

 انجام شده PCRهایی از ( نمونه8تا  2چاهک ) .Marker Ladder 50 bp (1چاهک )

 

داد کمه دو   نران ل،تین ژن PCRمحصول  آنزیمی هو 

 یاهتمهو در ناحیمه   جهمش اآلمل   Tو  اآلمل وحرمیو   G آلل 

g.286G>T جهممش دارد. دوجممو ژن ل،تممین سممه اگممزون 

 ژن امین نوکلو وتید از اگزون سه ۲۸6موردنیر در موقعیت 

یدآمینه والمین بمه لوسمین    اس ییرتغل،تین قرار دارد که سبب 

دهنده دارای ی  جای اه بمرش در ایمن    ی  برشآنز شود.می

هنمده  د آنزی  بمرش  وجود داشته باشد اگر جهش قطعه بود.

 TTدهد و ژنوتیپ هموزی وت ینمرا برش  bp ۴63قطعه 

ی  آنممز باشممد. در صممورت عممدم جهممش، یممم انتیممار قابممل

 bp و bp 3۰۷قطعمه  قطعه را بمرش داده و دو   دهنده، برش

شمود و بمرای ژنوتیمپ     یجماد ممی  ا GG ی ژنوتیپبرا ۱۵6

 و  bp ۴63 ،bp 3۰۷همای  بما طمول   قطعه هتروزی وت سه

bp۱۵6 و.3مراهده است اشکل   قابل 

 
 های مختلف ژن لپتین پس از هضم آنزیمی . ژنوتیپ 3 شکل

, Marker Ladder 50 bp ژنوتیپ) GT 463 ،307 ژنوتیپ  )156 و TT(463 ژنوتیپ ،) GG(307 156 و) 
 

 TTو  GG،GT همای پیژنوتهراوانی  تحقیق حاضر، در

اآلممل  Gهراوانممی آلممل  و ۰ک۱۷و  ۰ک۷۷ ،۰ک۰6ترتیممب  بممه

بمرآورد   ۰ک۵۵و  ۰ک۴۵ ترتیمب  اآلل موتانو بمه  T و وحریو

روش بما   ژن این سه تحقیق دی ری روی اگزون در گردید.

SSCP ن اد کردی خراسان شمالی، سه ال موی  در گوسفند 

 هما  آن ایهم هراوانمی  که مراهده شدBC و AA ،ABباندی 

. بمما ]۱[بممرآورد گردیممد  ۰ک۴۲۵و  ۰ک۲۷۵ ،۰ک3 ترتیممب بممه

 و AAهراوانمی دو ال موی بانمدی     SSCPاستفاده از روش 

AC برآورد  ۰ک۲۷و  ۰ک۷3ترتیب  در گوسفندان ن اد نا ینی به

توان بمه دلیمل    یمها را  یهراوانتفاوت  علت ].۲[شده است 

در  اسمتفاده  موردو جمعیت  متفاوت بودن نران ر مولکولی

 تحقیق ارتباط داد.
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در یمم  تحقیممق، روی ناحیممه مرممابه تحقیممق حاضممر در 

اسمتفاده از روش   بما  ،Pomeranian Coarsewoolگوسمفندان  

PCR-RFLP و آنمممزی  برشمممی MslI یمممپ ژنوت دو GGو 

GT۰ک۱و  ۰ک۹ ترتیمب  ها بهکه هراوانی ژنوتی،ی آن شد مراهده 

و  ۰ک۹۵ اآلمل موتمانو   T  و اآلمل وحرمیو  G و هراوانی آللی 

هراوانی بیرمتر آلمل موتمان و نیمز      .]۱۱[ گزارش گردید ۰ک۰۵

تواند حاکی  در تحقیق حاضر می TTمراهده ژنوتیپ مغلو  

از قدمت بیرتر این جهش در جمعیت گوسفند سنجابی و نیز 

 نرانه وجود هتروزی وسیته بیرتر این جهش باشد. 

عمدم   رمانه و ن۲۹ک۴ا شمده   محاسمبه  آماره کای اسمکور 

 ۰ک۰۰۱ا مطالعه بود واینبرگ در جای اه مورد-تعادل هاردی

P<.را  جمعیمت  ایمن  در شمده   مرماهده  تعمادل  عدمد(یل  و

 تعمداد  هما و  یمزش آم بمودن احتممالی   یتصماده یرغ توان یم

 خصوصمیات  از های محدود تحقیمق دانسمت. یکمی    نمونه

نتمایج   به توجه با مؤثر است که آلل تعداد مولکولی، نران ر

 و.۲شد اجدول  برآورد ۱ک۹۷ حاصل معادل

 

 

 سنجابی در گوسفند نژاد های جمعیتی برآورد شده ژن لپتین. شاخص 2جدول 

 جای اه
 هموزی وت 

 شده  مراهده

 هتروزی وت

 شده  مراهده 

 هموزی وت

 مورد انتیار

 هتروزی وت

 مورد انتیار 

 شاخص

 نئی

 آلل تعداد

 و(Neمؤثر 

 شاخص شانون

I)و 

 ۰ک6۸۷ ۱ک۹۷۸ ۰ک۴۹۴ ۰ک۴۹۷ ۰ک۵۰۲ ۰ک۷۷ ۰ک۲۲۹ وRselا اگزون سه

 

 نرمانه  واقعی آلل تعداد و آللی مؤثر نزدی  بودن اندازه

 بمرای  باشمد.  یمم چندشمکلی   ایجاد در هاآلل خو  کارایی

 اطالعماتی  شماخص  از تنموع ژنتیکمی   بهتمر  کردن مرخص

 و صمفر  بین تغییرات آن دامنه که شد استفاده و نیزIاشانون 

 تر باشمد،  ی نزد صفر شاخص به این هرقدر دارد. قرار ی 

 شمده   شانون محاسبه شاخص مقدار است. کمتر تنوع مقدار

جمعیمت   زیماد در  ژنتیکمی،  تنموع  که نرمانه  بود ۰ک6۸برابر 

مقمدار هتروزی وسمیتی    .و۲است اجدول  های سنجابیقوچ

 کمه  دهدنران می نئی شاخص یلهوس به و۰ک۴۹برآورد شده ا

 .متوسمط اسمت   حد در ژن ل،تین برای جمعیت ژنتیکی تنوع

 قابل و شده  مراهدههتروزای وسیتی  بین مقایسه همچنین با

 تفماوت  شود کمه مالحیه می مطالعه مورد جای اه در انتیار 

 جای ماه  ایمن  در عبمارت دی مر،   بمه  یما  و مقدار دو این بین

چندشمکلی ژن ل،تمین بما     رابطمه زیاد است.  هتروزی وسیتی

ولی میان ین طول و محیط بیومه   دار نبود،ابعاد بیوه معنی

نیمز عمرض و    GTبیرترین بود و ژنوتیمپ   TTدر ژنوتیپ 

و. 3جمدول  بیرتر بمود ا   GGیپ ژنوتحج  بیوه نسبت به 

رکت انفمرادی اسم،رم   صفت ح با ژن ل،تین  یچندشکل رابطه

ی بمما همما دامو و حرکممت انفممرادی >۰Pک۰۵بممود ا دار یمعنمم

 و.۴اجدول و >۰Pک۰۵، بیرترین مقدار بود اGGژنوتیپ 
 

 های سنجابیدر قوچ ابعاد بیضه لپتین برای ژن اگزون سه هایژنوتیپ خطای استاندارد ±مربعات  حداقل میانگین . مقایسه 3جدول 

 ل،تین طول بیوه عرض بیوه محیط بیوه حج  بیوه

 GG ۱ک۴ ± ۱۷ک۸ ۴ک۰ ± ۴ک۵ ۱ک۹ ± 3۱ک۰ ۲۱6ک۹ ± ۲۷۵ک۵

 GT ۰ک۷ ± ۱۸ک۵ ۲ک۷ ± ۷ک۰ ۱ک۰ ± 3۱ک۹ ۱۱۲ک۸ ± ۵۴۵ک۰

 TT ۱ک۱ ± ۱۸ک۹ 3ک۷ ± ۵ک۵ ۱ک۵ ± 3۲ک۰ ۱6۰ک۹ ± ۴۸۵ک۰
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 های سنجابیكیفیت اسپرم قوچ لپتین برای ژن هایژنوتیپ خطای استاندارد  ±مربعات حداقل میانگین . مقایسه 4جدول 

 کل اس،رم در هر انزال

 وx×  ۱۰۷ا

 غلیت اس،رم

 وx×  ۱۰۷ا

 حرکت انفرادی

 ا%و

 ایحرکت توده

 و۰-۵ا

 حج  اس،رم

 وmlا
 وتیپژن

۱۰۲ک6 6۰ک۴ ± 3۱3ک۷ ۱۲۹ک6 ± ۵6۹ک۷ ۷ک۱ ±  a* 6۰ک۲ ± ۱ک۵ ۰ک۲ ± ۴ک GG 

۸۴ک6 ۱۵ک6 ± ۲۵3ک۹ ۵3ک۴ ± ۴36ک6 3ک6 ±  b 6۰ک۰۹ ± ۱ک۱ ۰ک۱ ± ۴ک GT 

۸۴ک۱ 36ک۴ ± ۲3۸ ۸۹ک۰ ± ۴3۷ک۴ ۵ک6 ±  b ۷۰ک۱ ± ۱ک۲ ۰ک۱ ± ۴ک TT 

a-b۰ک۰۵ا ستادار با حروف غیرمرابه معنیها در هر ستون  : تفاوت میان ینP<.و 

 

 های نژاد سنجابیكیفیت اسپرم قوچ لپتین برای ژن مختلف هایژنوتیپ خطای استاندارد ±مربعات  حداقل میانگین . مقایسه 5جدول 

 س،رمشاخص ا

(ml ۱ا- 

 مورهولوژی

 ا%و

 مانیزنده

 ا%و

 یک،ارچ ی غرای اس،رم

 ا%و
 وتیپژن

 GG ۲ک6 ± ۹۴ک۵۹ ۵ک33 ± ۹۰ک۴ 3ک۲۹ ± ۹۱ک۵۸ ۱۲۰3۵۸۷ک۴ ± 3۸۷۸۲6۱ک۹۱

 GT ۱ک۰۱ ± ۹۴ک۰6 ۲ک۱ ± ۸3ک۱۲ ۱ک۴۷ ± ۹۲ک۷3 ۵۵۵۱۵۰ک۹ ± ۲۲3۱۸6۲ک۲۷

 TT ۱ک۸۸ ± ۹3ک۰۴ ۴ک۰۵ ± ۸6ک۲6 ۲ک3۹ ± ۹۴ک۹6 ۸۷3۸۵۸ک6 ± ۲۱6۹۰۴۵ک3

 

بر روی غلیت ل،تین در منمی و ارتبماط آن بما    در تحقیقی 

داری بین ل،تین منی و پارامترهای اس،رم مردان، همبست ی معنی

ید بتموان علمت ارتبماط    شما  .]۷[ شمت تحرک اس،رم وجود دا

دار بمین چندشمکلی ژن ل،تمین و تحمرک را بمه نتمایجی        یمعن

یمابی  بما اسمتفاده از مکمان    انهم آمحققین دی ری ارتباط داد که 

آمیزی بمه روش ایمنوهلورسمنت،   میکروسکوپی به کم  رنگ

یرنممده هورمممون ل،تممین را در ناحیممه دم  گ kDa۱۴۵-ایزوهممرم 

 .]۸و  6[کردند اس،رماتوزوای انزالی انسان مرخص 

های اس،رم که درصدی از سلول صورت بهاس،رم  تحرک

پمایری  شمود. وراثمت  دارای نیروی حرکتی هستند، بیان می

همای  صفات کیفیت مایع منی انییر تحرک و درصد اسم،رم 

رونده  یشپ حرکت. ]۵[ و است۰ک6 ی انزد غیرطبیعیو زیاد

اس،رم، معیمار آزمایرم اهی مهممی بمرای ارزیمابی توانمایی       

کننده در باروری است. اختالل  یینتعباروری دام نر و عامل 

مانند از دست دادن و یما کماهش تحمرک     در تولید مایع منی

 .]۵[ تواند منجر به باروری ضعیف شوداس،رم می

 به عدم رابطمه ایمن جای ماه بمر     باتوجهرسد می به نیر

تعمدادی از صمفات کیفیمت اسم،رم و      وصفات ابعاد بیومه  

از نیر تحرک اسم،رم   GGدار ژنوتیپ همچنین تفاوت معنی

تحقیقمات   انجام به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی اس،رم،

همای چندشمکل آن   تر روی این ژن و دی مر جای ماه  جامع

تواند در درک بهتر عمل ژن ل،تین روی بماروری اسم،رم    می

   کند.در قوچ کم
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