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 چكيده

 یلفر نفژاد   گوسفاند در  مثف   تولیفد  صفاا  رشفد و   بر آن یرثتأو  BMP-15شکلی ناحیة اینترون ژن  هدف بررسی چنداین پژوهش با 

   ایسفتااه  از (س قفو  رأ 20و  یشس مرأ 80)نمونه خون  100برای این منظور تعداد  انجام شد. یابی با استااده از روش توالی یاریبخت 

بفا اسفتااده    BMP-15از ژن  bp 356 ةقطعآنها استخراج شد.  DNA و یآور جمعی شهرکرد بختیار  پرورش و اصالح نژاد گوساند لری

کیایت آن توسط الکتروفورز بر روی ژل آگفارز یفک    و یرتکث یجات آغازگر اختصاص یک توسط (PCRیمراز )ای پل واکنش زنجیره از

های حاصله با توالی ثبفت شفده در بانفک     ا، توالیه برای شناسایی چندشکلی تعیین شد. PCRدرصد بررسی شد. سپس توالی محصول 

 2/41 یبفا فراوانف   آدنفین جهفش   یفن ژن بود کفه در ا  یندر ا(  (D75A یهش حذفجاز وجود  یتنها حاک یجنتا جهانی ژن مقایسه شد.

. مطالعه چندشکلی دنبو دار کدام از صاا  رشد و تولیدمث  معنا تأثیر این جهش در هیچ حذف شده بود. 75در نوکلئوتید شماره  درصد

 شود. منظور بررسی بهتر ارتباط آن با صاا  رشد و تولیدمث  توصیه می های این ژن به ژنتیکی در سایر بخش

 بختیاری. ، صاا  رشد، گوساند لری مث  تولید صاا شکلی ژنتیکی،  چند (،BMP15) استخوانییک نتین مورفوژپروتئ ها: واژه كلید

 

 

 

 

 

 

 

 Email: mostafafaghani@yahoo.com سئول م نویسنده *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 19دوره 

 3شماره  


 1396پاییز  

 521-532 هایصفحه

 



 پریسا مهوری، مصطفی فغانی، عباس دوستی

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 

522 

 مقدمه

ژنتیک ملکولی فواید زیادی دارد که یکی از این استااده از 

 .[19]فواید تعیین ژنوتیپ افراد برای جایااه خاصی است 

همچنففین اسففتااده از نرففانارهای ژنتیکففی در انتخففا  و 

طفور مهیجفی پیرفرفت ژنتیکفی را تسفریع       اصالح نژاد به

کند. مطالعة تنوع ژنتیکی نژادهای بومی برای حااظفت   می

نفژاد   26الزم و ضروری اسفت. بفالب بفر     از منابع ژنتیکی

گوساند در ایران وجود دارد که با مناطق مختلف سفازگار  

اند. در حال حاضفر، تولیفد گوشفت مهمتفرین دلیف        شده

هفای دیافر ماننفد     پرورش گوساند در ایران است و تولید

هفای بعفدی اهمیفت قفرار      پرم، شیر و پوسفت در درجفه  

 دارند. 

جثفه و   از نژادهای درشفت  بختیاری یکی گوساند لری 

دار ایرانی است و هدف اصفلی از پفرورش آن تولیفد     دنبه

مثلفی   گوشت است. این صات، خود متأثر از صاا  تولید

مثف  صفاتی چنفدژنی و     و میزان رشد است. صات تولیفد 

های با اثر کم و  تأثیر ژن دارای توارث کمی است که تحت 

ثلفی در  م عمده اسفت. از جملفه مهمتفرین صفاا  تولیفد     

گوساند چنفدقلوزایی اسفت کفه در هفر زایمفان بفا نفر         

ریزی در هر سیک  ارتباط مستقیم داشفته و تحفت    تخمک

های ویفژه قفرار دارد.    تأثیر تعداد محدودی هورمون و ژن

پذیری پفایین   چندقلوزایی گوساندان دارای ضریب وراثت

( اسففت. بففا توجففه بففه اهمیففت صففات   10/0)کمتففر از 

هفایی   بررسفی ژن  دان از نظر اقتصادی،چندقلوزایی گوسان

های کاندیدا( بر این صفات تمرکفز یافتفه     با اثر عمده )ژن

است. سه دسته ژن که در زمینة باروری گوساند شناسایی 

پففروتئین مورفوژنتیففک  Bشففده عبارتنففد ازر گیرنففد  نففوع 

( ALK6) 6یا کیناز شفبه اکتیفوین   BMPR-IB)استخوانی )

وموزوم شمار  شش واقفع  که روی کر FecBتحت عنوان 

 FecGبفه نفام    (GDF9) 9 رشد یزکنند اکتور متمااست، ف

 دسففتة کففه روی کرومففوزم شففماره پففنج قففرار دارد و   

ها( کفه بفه نفام    BMPی )استخوان نیکمورفوژ های ینپروتئ

FecX  معروفنففد و روی کرومففوزومX [18]قففرار دارنففد .

توسفط   بفوده و TGFβ فوق خفانواده   جزء  BMPهای  ژن

 ترشف   و بیفان  تنظفیم  شفوند، و بفر   تولیفد مفی   تخمفک 

انفدازی   تخمک نر  و فولیکولی رشد بر مؤثر های هورمون

ها در توسعة جنین، هموستازی، تعمیر BMP. [17]مؤثرند 

و اصالح الاوهای بفافتی مختلفف، تمایزسفلولی و مفر      

 BMP15ژن  .[18]شفده سفلول نقفش دارنفد      ریفزی  برنامه

وسیلة ترویج و توسعه  لوزا را بهتکثیر و تمایز سلولی گرانو

تقسیم میتوزی سلول گرانولوزا، مهار بیان گیرنده هورمون 

کند،  محرک فولیکول و تحریک بیان لیااند کیت تنظیم می

بنففابراین نقففش محففوری در بففاروری پسففتانداران مففاده   

 .[18]دارد

توالی کدکننفد  ایفن ژن شفام  دو اگفزون اسفت کفه       

 جفدا  یکفدیار  از کیلوبفاز  4/5طفول   بفه  اینترونفی  توسط

 1179 تفوالی  آنهفا  کامف   رونویسفی  شفوند. محصفول   می

 393 طفول  بفه  پپتیفدی  پفیش  بوده و کد کنند  نوکلئوتیدی

دارد  طفول  اسیدآمینه 125 کام  آن پپتید است که اسیدآمینه

 ,fecXG, fecXH, fecXB  جهفش  . در تحقیقفا  پفنج  [5]

FecXL)وfecXI در ژن )BMP15  ست کفه  شناسایی شده ا

 Fec XI. جهفش  [7]در باروری برخی نژادها نقفش دارنفد  

( شناسففایی و Inverdaleاولففین بففار در نففژاد اینففوردال )  

 .[15]مکانیسم آن بررسی شد

 حتفی  کفه  دهفد  مفی  ژن نران  این در ها جهش بررسی

 تفوالی  در را جابجفایی زیفادی   که ای اسیدآمینه جایازینی

 فعالیت زیاد بر تأثیر ایجاد به منجر نیز نکند ایجاد محصول

انفدازی   تخمفک  نفر   آن اففزایش  دنبفال  بفه  و محصفول 

گوسفاندان   در بفاروری  عفدم  و هتروزیاو  درگوساندان

 BMP15 .[12 ،5]شود می ها جهش این حام  هموزیاو 

مؤثر در فاکتورهای ترش  شده از تخمک است کفه   یاملع

و  یگففذار و تخمففک یکففولیفول ةدر توسففع یففدینقففش کل



 یاریبخت  یگوسفند لر مثل تولیدو صفات رشد  بر  BMP15 نژ شکلی چند یرثتأ

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
523 

. دارددر تخمدان پسفتانداران   یتاووس یایتک در ینهمچن

کننفده   یمعنوان تنظ به OSFs یتبر اهمتأکید  یرمطالعا  اخ

 [.6]یت دارد اووس یایتکومولوس و ک یها عملکرد سلول

(، باعث  FecXHیا جهش هانا )  FecXIیک کپی از جهش 

ریفزی در حفدود یفک تخمفک اضفافی و       افزایش تخمک

دهفد.   ه در هر زایش اففزایش مفی  بر 6/0تعداد نتاج ک  را 

های هموزیاوس که از هفردو والفد خفود ایفن      ولی میش

هفای بسفیار    ها را دریافت کرده بودند، دارای تخمفدان  آل 

. تفاکنون مطالعفا    [4]کوچک، رشد نیافته و عقیم بودنفد 

ها بر صفاا  تولیفدمثلی     متعددی در رابطه با تأثیر این ژن

هفا بفر     بفا تفأثیر ایفن ژن    صور  گرفته است؛ اما در رابطه

ای تأثیر  صاا  رشد، مطالعا  کمی وجود دارد. در مطالعه

FecB  یاBMPR-IB  روی صاا  وزن و سایز در چندین

نژاد گوساند مطالعه شد که در نتیجة اثر جهفش شناسفایی   

دار بفود ولفی    معناروزگی  90شده این ژن بر وزن بدن در 

دار  معنففاثیر روزگففی تففأ120در صففاا  وزن تولففد و وزن 

از ژن   FecXRای تأثیر آل   . همچنین در مطالعه[8]نداشت

BMP15 .[21]در صاا  رشد و کیایت الشه مطالعه شد. 

هفا در موجفودا  یوکفاریو  بفزر  حفداق        اکثر ژن

ها را زائدهایی  شام  یک اینترون هستند که معموالً اینترون

تفه  دور ریخ mRNAشناسیم که باید در پروسفة تولیفد    می

هفا نقفش حیفاتی در تکامف       شوند. اما در حقیقت اینترون

هفا   های حیفاتی بیفان ژن   مولکولی ژن داشته و تنظیم کننده

هفای جدیفد از طریفق دو     عالوه امکان تولید ژن هستند. به

سازد و نیز امکفان تولیفد    را فراهم می  ها برابر کردن اگزون

را  وسیلة تغییفر محف  بفرش    چندین پروتئین از یک ژن به

 .[20]کند  ایجاد می

های بسفیاری در گوسفاندان و بزهفای     اگرچه پژوهش

و  GDF9های مرتبط با بفاروری، از قبیف     ایرانی روی ژن

BMP15  ؛ اما مطالعفا   [23 و14 ،10 ،9]انجام شده است

در جمعیت گوساند نژاد لفری   BMP15 محدودی در ژن 

رسفی  بختیاری وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بر 

در BMP15 شففکلی ناحیففة اینتففرون در جایاففاه ژن  چنففد

بختیاری و ارتباط آن با صاا    جمعیت گوساند نژاد لری

 مث  در این نژاد بود. رشد و تولید

 

 ها مواد و روش

نففژاد گوسففاند لففری  تحقیففق حاضففر در ایسففتااه اصففالح

بختیاری شفهرکرد انجفام شفد. سیسفتم پفرورش در ایفن        

متحرک و روسفتایی اسفت. در ایفن     ایستااه به روش نیمه

رأس  20رأس میش و  80نمونه خون ) 100تحقیق تعداد 

های ونوجکت حاوی  قو  دارای رکورد( با استااده از لوله

EDTA آوری و با حاظ زنجیر  سرد بفه آزمایرفااه    جمع

بیوتکنولوژی دانرااه آزاد اسالمی واحفد شفهرکرد انتقفال    

گراد تا زمفان   جة سانتیدر -20یافت و در فریزر در دمای 

 DNAمنظفور اسفتخراج    ها ناهداری شد. به انجام آزمایش

هفا کفه شفام      کفو  نمونفه   خون گوساند، نخسفت بفافی  

هفا هسفتند    هفای سفاید خفون و همچنفین پالکفت      گلبول

بفا اسفتااده از کیفت      DNAجداسازی و سفپس اسفتخراج  

بفر   شفرکت  پروتک  این براساس ساخت شرکت سیناژن و

  DNAو  انجففام شففد. کمیففت و کیایففت کفف روی بففافی

و  یففک درصففدشففده بففا اسففتااده از ژل آگففارز  اسففتخراج 

انجفام   L2بروماید بفا غلظفت    آمیزی توسط اتیدیوم  رنگ

 ةقطعف یفک   اسفتخراجی،  DNAشد. پس از تأیید کیایفت  

)بفه شفماره ثبفت     BMP15از اینترون ژن  یباز جات 356

AF236079 رهففا بففا کمففک آغازگژن(  یدر بانففک جهففان

 PCRای پلیمفراز   واکنش زنجیره( و با استااده از 1)جدول

مزبفور در ژن مفورد    ةمنطقف  یرمح  تکث .[22]تکثیر یافت 

ادامفه   377 یفد شروع و تفا نوکلئوت  22 یدمطالعه از نوکلئوت

 داشت.

 الاو، DNAاز  ng 15  مقدار PCRبرای انجام واکنش 

، x10بفا غلظفت    PCRشام  دو میکرولیتربفافر  مخلوط به
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هفففا، dNTPمیکرومفففوالر از هرکفففدام از   500مقفففدار 

پیکومول از هرکفدام   10، مقدار MgCl2موالر از  میلی75/1

پلیمفراز  Taq و پیررو، دو واحد آنزیم  پیرو از آغازگرهای

میکرولیتفر   20اضافه و با استااده از آ  دیونیزه به حجفم  

در واکفنش   شفده  گرفتفه  بفه کفار   گرمفایی  سفیک   .رسفید 

 (.2سیک  تکثیر بود )جدول  32پلیمراز شام   ای زنجیره

 ،ژل یبفر رو  PCRمحصفوال    و کنترل یرپس از تکث

شفده   یفر تکث یکه به خوب ییها در نمونه یدهانوکلئوت  یتوال

 (.Bioneer Coی )جنفوب  کفره  یفونیر بودند توسط شفرکت ب 

 ةحاصفله بفا اسفتااده از برنامف     های یسپس توالشد.  یینتع

BLAST  یفدهای نوکلئوت یژن( بفا تفوال   ی)در بانک جهفان 

ژن  یناساس شماره ثبت ارژن ب یشده در بانک جهان ئه ارا

(AF236079مقا )یففدینوکلئوت تففک یهففا و جهففش یسففه 

(SNP) و ثبت شدند یشناسائ. 

رکوردهای مربوط به صاا  رشد )وزن تولد، وزن بره 

مفاهای، وزن   مفاهای، وزن شفیرگیری، وزن شفش    در یک

قلو و دوقلو، نحو   مث  )تعداد زایش تک ماهای( و تولید نه

زایش که شام  زایش طبیعفی، زایفش بفا کمفی کمفک و      

زایی است( در هر دام اخذ و ثبت شد. سپس ارتباط  سخت

 21 ةبا استااده از نسخشده  بین صاا  و جهش شناسایی 

مثلی با توجفه   شد. در صاا  تولید بررسی SPSSافزار  نرم

های ناپیوسته بود، از  ور  دادهبه اینکه نتایج حاصله به ص

و آزمون مربفع کفای بفرای مقایسفه      روش جداول متقاطع

 ها استااده شد.  فراوانی

 

 و دمای اتصال آنها BMP15اینترون ژن  bp  356ةقطع. توالی آغازگرهای پیرو و پیشرو در 1جدول

 انداز  محصول

 )جات باز(

 طول آغازگر

 )جات باز(
Tm(°C) 

 توالی آغازگر

(5′–3′) 
 نام آغازگر

356 
23 3/67 TTCTCCGTCTAGGGGTATGAGTG BMP15-F 

24 6/69 AGGGAACAAGAGCAAAGCGTTAG BMP15-R 

 

 PCRای پلیمراز  گرمایی واكنش زنجیره . سیکل2جدول

 زمان )دقیقه( گراد( دما )درجة سانتی PCRچرخة  مراح  تکرارچرخه

1 

 
Initial Denaturation 5 95 شدن اولیه( )واسرشت 

32 
Denaturation شدن( )واسرشت 

Annealing )اتصال ( 

Extention )تکثیر( 

95 

56 

72 

1 

1 

1 

 

 

 

1 Final Extention )5 72 )تکثیرنهایی 

 



 یاریبخت  یگوسفند لر مثل تولیدو صفات رشد  بر  BMP15 نژ شکلی چند یرثتأ

 

 1396پاییز   3شماره   19دوره 
525 

همچنین برای مقایسة صاا  رشد از رویة مدل خطی 

 یمدل آمفار عمومی استااده شد که در صات وزن تولد از 

وزن تولفد   2طبق مدل آماری  ها استااده و در سایر وزن 1

عنوان عام  کوواریفت در مفدل قفرار داده شفد. تمفامی       به

 % انجام شد.95ها با میزان اطمینان  آزمون

 (1) Yijkl=µ + Gi + Yj + BMPk + eijkl  

(2) 
Yijkl=µ + Gi + Yj + b(BWijkl -𝐵𝑊̅̅ ̅̅ ̅) + BMPk + eijkl   

 

، µ؛  طالعفه فنوتیپ صات مفورد م ، Yijkl، در این روابط که

، BMPk، اثر جفنس؛  Gi، اثر سال تولد؛ Yj میاناین جامعه؛

، ضفریب تابعیفت وزن تولفد؛    bاثر جهش شناسایی شفده؛  

BWijkl وزن تولد دام؛ ، 𝐵𝑊̅̅ ̅̅   ها و ، میاناین وزن تولد دام̅

eijkl.اثر خطای آزمایش است ، 

 

 نتایج و بحث  

از  مفوردنظر  قطعفة  اختصاصفی،  پرایمفر  جات از استااده با

باز، تکثیر شد کفه   جات 356به طول  BMP15اینترون ژن 

محصوال  استخراج شده و الکتروفورز  DNAای از   نمونه

PCR آورده شده  2و  1های  ترتیب در شک  تکثیر شده به

 است.

 

 
 درصد یکژل آگارز  یشده بر رو  ستخراجا DNA  یفیتك. 1شکل

 

 
 BMP15ن ژاینترون  PCR. الکتروفورز محصوالت 2شکل
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  های حاصله با توالی ثبت نتایج حاص  از مقایسة توالی

نوکلئوتیفدی کفه    شده در بانک جهانی ژن، یک جهش تک

بود، شناسفایی   76شام  حذف آدنین در نوکلئوتید شمار  

درصفد در   2/41(. ایفن جهفش بفا فراوانفی     3شد )شفک  

در بررسفی   (.3جمعیت تحت مطالعه مراهده شد )جدول

ری و آمیختففة آن بففا نففژاد بروالمرینففو در  گوسففاند افرففا

پروموتر و اگزون اول جهرفی شناسفایی نرفد؛ امفا یفک      

. همچنفین  [7]جهش در اگزون دوم این ژن شناشایی شفد  

در بررسففی اگففزون دوم ایففن ژن در گوسففاند سناسففری  

. در بررسففی اگففزون دوم [11]چندشففکلی مرففاهده نرففد 

ده جمعیت گوساند سنجابی نیز یک جهفش شناسفایی شف   

. در بررسففی اینتففرون ایففن ژن در جمعیففت   [23]اسففت 

گوساند کوریدال و گوساندان بومی کرفمیر یفک جهفش    

 .[22]گزارش شده است 

 

 BMP15ژن  اینترونشده در  ییجهش شناسا یفراوان .3جدول

 نرانار آل  فراوانی

2/41 

8/58 

N 
 

T 

 
D76A 

 حذفی است.  هششده در سمت چپ نام نرانار به ماهوم ج ئهراا (D)  حرف 

 است. یحذف  در جهش یدنوکلئوت نردن مراهده یمعن  به ها  در ستون آل(N) حرف 

 

 
 ی حاصلهها توالی BLAST. 3شکل
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فراوانففی از جملففه تعففداد    بففودن تاففاو   دار امعنفف

قلفو( و زایفش غیرطبیعی)طبیعفی تففا    وقلفو و د  زایش)تفک 

آن  یجآزمون شد کفه نتفا   D75Aنرانار  یبرازایی(  سخت

طفور کفه در جفدول     . همفان ارائه شده اسفت  4 جدول در

دو گفروه  شود از نظر دوقلوزایی تافاوتی بفین    مراهده می

یافته و فاقد جهش مراهده نرفد و فراوانفی برابفر     جهش 

از نظففر زایففش غیرطبیعففی نیففز اگرچففه در گففروه داشففتند. 

زایی باالتر بود اما تااو  آماری  یافته فراوانی سخت جهش

 هده نرد.داری مرا معنا

در بففاروری و رانففدمان    BMP15ژن اینکففهبففه دلیفف   

اثفر آن بفر بفاروری     اسفت مث  گوسفاند بسفیار مهفم     تولید

 یدر گوساند، نژادهفا . شد بررسی بختیاری لری گوساندان 

 یفک مورفوژنت ینبفا جهفش مختلفف در ژن پفروتئ    ی مختلا

هفای   یشکه مف  شناسایی شده است( BMP15) 15استخوان 

بفا  در مقایسفه   را یعال یگذار ر  تخمکن یک یاو هتروز

در  [.16 و12 ،6 ،1]دهنفد   ی نرفان مفی  نوع وحر یوانا ح

باشند میفزان    BMP15گوساندانی که دارای یک کپی از ژن

کند در صورتی که گوسفاندان   افزایش پیدا می ریزی تخمک

شوند و این امر به دلی  ناهنجفاری در   میهموزیاوس عقیم 

 .[12 و 4 ،1] ن گزارش شده استفولیکولی تخمدا ةتوسع

 

 گوسفند BMP15در ژن  D75A ةشد ییشناسا  جهش یبرا یمثل صفات تولید فراوانی . مقایسة4جدول

Pvalue  2مقدارX D75A ها تحال  
  N T 

 
ns00/1 

 

0 

80% 

20% 

80% 

20% 

 )تک قلو( 1

 )دوقلو( 2
 نوع تولد

 
ns51/0 

 

33/1 

40% 

20% 

40% 

40% 

40% 

20% 

 یش طبیعی()زا 1

 )زایمان با کمک کم( 2

 زایی( )سخت 3

 زایشنوع 

nsدار نیست. رتااو  دو گروه معنا 
 

گوسفاند  در  البته این ژن بر روی صفاا  تولیفدمثلی  

داری  افراری و آمیختة آن با نژاد بروالمرینو نیز تأثیر معنفا 

اما نرانار شناسایی شده در اگفزون دوم ایفن   . [7]نداشت

دار  جابی در صات دوقلوزایی تأثیر معنفا ژن در گوساند سن

. همچنین تفأثیر الاوهفای ژنفوتیپی شناسفایی     [23]داشت 

شففده در ایففن ژن در صففات چنففدقلوزایی در بففز نجففدی 

 .[13]دار گزارش شده است  معنا

طبق مطالعا  فنوتیپی انجام شده در گله مورد بررسی 

ی زایف   رهبف آن با گوساندان معروف دوقلوزا، نر   ةو مقایس

 .دوقلوزاسفت   گوساندان مطالعه شدکمتر از این گوساند 

بختیفاری بفه     رود محیط پرورش گوساند لفری  احتمال می

طفور   دلی  کوهستانی بودن و شرایط نامساعد محیطفی، بفه  

کند و بفه همفین    زایی باال جلوگیری می طبیعی از بروز بره

خاطر مراهدا  فنفوتیپی چنفدقلوزایی در ایفن نفژاد بفاال      

هفای بفاروری عمف      از آنجایی که محیط علیفه ژن  نیست.

بنفابراین بایسفتی محفیط مناسفب را بفرای بهبفود        ،کند می

با توجه به اینکه  مث  و وضعیت باروری فراهم آورد. تولید

محیط )تغذیه و مفدیریت(   تأثیر عام  دوقلوزایی هم تحت
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توانفد تفأثیر    و هم متأثر از ژنتیک حیوان بوده، تغذیفه مفی  

هفای بفا اثفر عمفد  مفؤثر بفر صفات         ر ظهور ژنبسزایی ب

ریفزی در   مث  داشته باشد تاحدی که میفزان تخمفک   تولید

نصف این  FecBبه ازاء یک کپی از جهش  گوساند جاونز

میزان در گوساندان مرینو است کفه دلیف  آن فاکتورهفای    

کیایتفی مفواد خفوراکی یفا      محیطی نامناسب از جملفه بفی  

ی گوساند جاونز عنوان شفده  ترکیبی از مسائ  محیطی برا

است. با اینکه جهفش یکسفانی بفین گوسفاندان بفروال و      

زایفی   ریفزی و بفره   گارول وجود دارد، ولی میزان تخمفک 

گوساند بروال از گارول بیرتر است که علت این اخفتالف  

در . [3]هففای محیطففی باشففد  توانففد ناشففی از تاففاو  مففی

 یفابی و  والیتف با استااده از روش  2004ای در سال  مطالعه

SSCP   مرخص شد که جهفشFecXG    در ارتبفاط بفا ژن

BMP15 ریففزی گوسففاندان نففژاد  باعففث افففزایش تخمففک

. در گوسفاندانی کفه دارای   [12]شود  بلکلیر و کمبریج می

ریفزی   هسفتند، میفزان تخمفک     BMP15یفک کپفی از ژن  

کنففد، در صففورتی کففه گوسففاندان     افففزایش پیففدا مففی  

  ایفن امفر ناهنجفاری در    شوند. دلی هموزیاوس عقیم می

 .  [12 و 4]توسعة فولیکولی تخمدان است 

شفد  رزمون آ D75Aنرانار یبرایاناین صاا  رشد م

(. با وجود این که میاناین 5تااو  معناداری دارد )جدول 

صاا  وزن تولد، وزن یک مفاهای و... در گفروه جهفش    

اما اختالف معناداری در این صفاا    ؛یافته کمی بیرتر بود

ای کفه بفر    اهده نرد. مطابق با نتایج این تحقیق، مطالعهمر

داری در  انجففام شففد نیففز تففأثیر معنففا FecXRروی جهففش 

صاا  وزن تولد و میفزان رشفد قبف  و بعفد از شفیردهی      

هفای   . اما بر خالف نتایج این تحقیق ژنوتیپ[21]نداشت 

شده در اگزون دوم این ژن در صاا  وزن تولفد،   شناسایی

دار  سه ماهای گوساند سفنجابی تفأثیر معنفا   روزگی و  45

(p<0.05داشتند ) [23]. 

 

  BMP15در ژن  D75A ةشد ییشناسا  جهش یصفات رشد برا یانگینم. 5جدول

Pvalue صاا  رشد جهش میاناین ± یارانحراف مع 
ns65/0 

 

59/5 ± 48/0 

49/5 ± 70/0 

N 
T 

 وزن تولد

ns92/0 
20/14 ± 1/1 

22/14 ± 4/1 

N 
T ماهای کوزن ی 

ns63/0 

 

77/30 ± 3/1 

06/31 ± 9/1 

N 
T 

 وزن از شیرگیری

ns07/0 
72/31 ± 6/1 

55/32 ± 5/1 

N 
T 

 وزن شش ماهای

ns14/0 
0/35 ± 4/1 

9/35 ± 4/1 

N 
T 

 وزن نه ماهای

 nsدار نیست. رتااو  دو گروه معنا 
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انفد کفه موقعیفت و تفوالی      اگرچه مطالعا  نران داده

ولی بفا   [2]اند بر بیان ژن تأثیر داشته باشد تو می ها اینترون

بختیفاری مفورد    یک از گوساندان لری  توجه به اینکه هیچ

مطالعه، ناباروری نران ندادند، شاید بتوان گات که در این 

هففای مففؤثر در  جهففش BMP15جمعیففت از اینتففرون ژن 

 کمی صاا  که این به دوقلوزایی وجود ندارد. اما با توجه

 اثفر  همچنفین  و کفم  باآثفار  زیفادی ژن  تعداد برآیند توسط

 فراوانفی  بفودن  نامناسب لذا شود، می کنترل آنها بین متقاب 

 بفر  گفواهی  توانفد  نمفی  لوکوس سط  یک در مطلو  آل 

 بفالطبع  و باشفد  نفژاد  یک در یک صات نامطلو  عملکرد

، [24]اسفت  دیار ژنی های جایااه وضعیت نیازمند بررسی

ای بایستی مطالعفا  بیرفتری    ئلهلذا برای آزمون چنین مس

گیری  بر روی گوساندان این نژاد انجام گیرد تا بتوان نتیجه

 دقیق و با اطمینانی در این زمینه انجام داد.

در رابطه با تأثیر ایفن ژن  با توجه به مطالعا  محدود، 

توان نظر دقیقی داد و با توجفه بفه    د نیز نمیدر صاا  رش

هفایی   ایی ممکن است در دورهاینکه صااتی مانند چندقلوز

از زندگی بر روی رشد تأثیر داشته باشند، برای اظهفارنظر  

در رابطه با تأثیر این ژن در صاا  رشد به مطالعا  بیرتر 

نیازاست. البته برای اعالم نظر نهایی در رابطه با تأثیر ایفن  

شفود چنفد    ژن در صاا  تولیفدمث  و رشفد پیرفنهاد مفی    

 های ژن نیز مطالعه شود. خششکلی موجود در سایر ب
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Abstract 

The aim of this research was to recognize genetic polymorphism in intron place of BMP15 gene and its 

association with growth and reproduction traits in Lori-Bakhtiari sheep breed using sequencing method. 

Blood samples of 80 ewes and 20 rams of Lori-Bakhtiari sheep from breeding station of Shahrekord were 

collected. DNA was extracted from whole blood and their quality was evaluated using 1% agarose gel 

electrophoresis. A fragment with the size of 356 bp from extracted DNA was amplified using polymerase 

chain reaction (PCR) with a pair of specific primers. The PCR products were sequenced. Sequencing 

result was compared with the registered gene sequence in NCBI database using Blast program. Results 

showed only a deletion mutation (D75A) in this gene; Adenine with 41.2% frequency was deleted in 75 

nucleotide. This mutation did not effect on reproduction and growth traits. However, it is recommended 

to study the association of polymorphisms in other segments of this gene with reproduction and growth 

traits in future studies. 

Keywords: bone morphogenetic proteins (BMP15) genetic polymorphism, growth traits, Lori-Bakhtiari 

sheep, reproductive traits. 
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