فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.103997

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

ارتباط چندشكلي ژن  PIT-Iبا صفات مرتبط با شیر در گاوهاي نر هلشتاين ايران



ابوالفضل قربانی* :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران



سعید پرنعمت :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران



ناصر ماهریسیس :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران



مهدی تقینژادرودبنه :گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1397

تاریخ پذیرش :خرداد 1398

چکیده
این تحقیق به منظور تعیین ارتباط چندشكلي ژن عامل رونویسي خاص هیپوفیز یک ) (Pit-1با ارزشهای ژنتیكي صفات تولید شیر در
گاوهای هلشتاین ایران انجام گرفت .بعد از دریافت اطالعات ارزشهای اصالحي از مراکز اصالح نژاد کشور ،با استفاده از نمونههای خون 110
رأس گاو نر پروف شده یا در انتظار پروف از دو مرکز اصالح نژاد شمالغرب و تهران ،ژنوتیپ افراد با روش هضم آنزیمي ( )PCR-RFLPو
آنزیم محدوداالثر  HifIبرای جایگاه موجود در اگزون ششم تعیین گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدل مناسب و نرمافزار  SASانجام
گرفت .در این بررسي دو الل (برشیافته Gو برشنیافته  )Aو سه ژنوتیپ مشاهده شد بهطوری که الل ) Hinf1 +(Gو ژنوتیپ  GGفراوانترین
بودند .تغییرات فراواني اللي و ژنوتیپي در طي سالهای مختلف تولد حیوانات روند مشخصي را نشان نداد و در اکثر سالها برتری با الل  Gبود.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتباط چندشكلي در جایگاه  Pit-I-HinfIبا تغییرات ارزش ژنتیكي صفات تولید شیر ،تولید چربي ،تولید
پروتئین ،درصد چربي و درصد پروتیین معنيدار نیست ( .)p<0/05جایگزیني اللي نشان داد که در صورت تغییر الل  Gبه  Aتاثیر معنيداری در
هیچیک از صفات مورد مشاهده نخواهد شد .بهنظر ميرسد برای استفاده از چندشكلي ژن  Pit-Iدر بهبود ژنتیكي صفات تولید شیر ،نیاز است
تحقیقات بیشتری انجام شود.
کلمات کلیدی :چندشکلی ،Pit-I ،هلشتاین ،صفات تولیدی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولabolfazlgorbani@gmail.com :
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مقدمه
اصالح نژاد با افزایش بازده تولید و کاهش میزان مصرف خوراک
و استفاده کارآمدتر از پسماندهای کشاورزی خدمات شایسته و مفیدی
را به حفظ و پایداری محیط زیست نموده است .تا به امروز ،بیشترین
پیشرفت ژنتیکی برای صفات کمّی در حیوانات اهلی از طریق انتخاب
بر روی فنوتیپ یا براساس ارزشهای اصالحی (ژنتیکی) برآورد شده
از روی فنوتیپ و بدون آگاهی از تعداد ژنهای مؤثر بر صفت یا میزان
تأثیر هر کدام از ژنها انجام شده است ( Lucyو همکاران.)1998 ،
موفقیّت در روشهای ژنتیک کمّی بدینمعنی نیست که پیشرفت
ژنتیکی از طریق روشهای دیگر مثل ژنتیک مولکولی قابل افزایش
نیست .ژنتیک مولکولی با مطالعة ساختار ژنتیکی افراد در سطح DNA
و پردهبرداری از سیما و ساختار ژنها و شناسایی نقش دقیق آنها در
تولید حیوان ،ابزاری برای رسیدن به پیشرفت ژنتیکی بیشتر است
( .)2004 ،Dekkersدر روش ژن کاندیدا بهعنوان یکی از روشهای
ژنتیک مولکولی ،ترکیب اطالعات حاصل از نقشة ژنومی و اطالعات
حاصل از پایة فیزیولوژیکی یا بیوشیمیایی صفات برای شناسایی ژنهای
مؤثر بر صفات استفاده میشود .ژنهای زیادی مثل ژنهای کدکننده
هورمونها ،فاکتورهای رشد ،گیرندهها ،پروتئینهای متصلشونده،
فاکتورهای رونویسی و آنزیمها بر رشد و عملکرد سیستم تولید شیر
دخیل هستند .مشخص شده است که ژن عامل رونویسی خاص هیپوفیز
یک ( )pituitary-specific transcription factor I=Pit-Iیکی از مهمترین
آنها میباشد .این ژن دارای شش اگزون بوده بهطوریکه بیشتر
حوزههای کاری آن بهوسیله اگزونهای مجزا کدگذاری میشوند
( Theillو همکاران Pit-I .)1992 ،گاوسانان در کروموزم یک قرار
گرفته است ( Moodyو همکاران .)1995 ،این ژن عضوی از حوزه
 POUاست که شامل پروتئینهای دخیل در تنظیم نسخهبرداری بوده
و نقش حیاتی در تمایز سلولها دارند ( Mangalamو همکاران)1989 ،
و در توسعه هیپوفیز و بیان هورمونهای آن در پستانداران نقش دارد
( Cohenو همکاران .)1997 ،مطالعات نشان دادند که  Pit-Iبا نرخ
رشد ،صفات الشه ،تولید شیر ،وزن تولد ،وزن از شیرگیری ،متوسط
افزایش وزن روزانه ،ضخامت چربی پشت ( Yuو همکاران ،)1996 ،نسبت
گوشت لخت به چربی در خوک ( Stancekovaو همکاران )1990 ،و
در گاو با وزن بدن ،تولید شیر ،پروتئین و چربی در ارتباط است
( Renavilleو همکاران .)1997 ،تغییرات در اینترونها یا توالیهای
کناری میتواند بهعنوان نشانگرهای بالقوه ژنتیکی مورد استفاده قرار
گرفته و به بهبود ژنتیکی در جامعه کمک کند ( Mitraو همکاران،
1995؛  Falakiو همکاران .)1996 ،متوسط اثر جایگزینی آللی میزان
تغییر در میانگین صفات در اثر تغییر یک الل به الل در یک جایگاه را
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نشان میدهد .نظر به کارهای اندک انجام در مورد ارتباط این جایگاه
با صفات تولیدی ،این تحقیق با اهداف تعیین چندشکلی فاکتور رشد 1
( ،)Pit-Iبررسی ارتباط چندشکلی آن با ارزش اصالحی برآورد شده در
صفات تولیدی (تولید شیر ،درصد چربی ،درصد پروتئین ،تولید چربی
و تولید پروتئین) برای گاوهای نر هلشتاین ایران و برآورد میزان متوسط
اثر جایگزینی آللی در جایگاههای ژنی مورد مطالعه طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
در مجموع از  110راس گاو نر هلشتاین پروف و تحت پروف که
در دو مرکز اصالح نژاد دام شمالغرب (تبریز) و تهران (جاهد کرج)،
نمونه خون از طریق ورید وداجی اخذ و نمونهها تا زمان استخراج DNA
در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهدارى شد .استخراج از خون تام با
استفاده از روش فنل-کلروفرم تغییر یافته انجام و برای تعیین غلظت
و کیفیت  DNAاز ژل آگارز یک درصد استفاده شد .چندشکلی قطعة
 451جفتبازی از اگزون ششم ژن  Pit-Iبا استفاده از پرایمرهای رفت
' 5' AAACCATCATCTCCCTTCTT 3و برگشت
' 5' AATGACAATGTGCCTTCTGAG 3انجام شد ( Sagourو
همکاران .)1996 ،برنامة دمایی بهینه برای تکثیر این قطعة شامل
مراحل واسرشت اولیه ( 10 ،94/5دقیقه) ،واسرشت ( 60 ،95ثانیه)،
اتصال آغازگرها ( 60 ، 56ثانیه ) ،توسعه (72درجه  60ثانیه) و بسط
نهایی ( 72درجه بهمدت  120ثانیه) بود و تعداد چرخه  35عدد درنظر
گرفته شد .برای حصول اطمینان از کیفیت محصول  ،PCRمحصوالت
حاصل بر روی ژل آگارز  1/5درصد الکتروفورز و سپس رنگآمیزی و
عکسبرداری شد .پس از اطمینان از کارکرد بهینه محصوالت ،PCR
با استفاده از آنزیم ( Hinf-Iفرمنتاز ،فرانسه) مورد برش قرار گرفت.
پس از اختالط تمام اجزای واکنش بهمدت  24ساعت ()Overnight
در دمای  37درجه قرار داده شد .پس از این مدت با استفاده از ژل
آگارز  3درصد ،محصوالت حاصل از برش ،الکتروفورز شدند .در مرحلة
آخر با استفاده از اتیدیوم بروماید ،ژل رنگ آمیزی و عکسبرداری شد.
تجزيه و تحليل آماري :در این تحقیق از مقادیر ارزش اصالحی
که با روش بهترین پیشبینی نااریب خطی ( )BLUPدر مرکز اصالح
نژاد دام کشور برآورد شده بودند ،استفاده شد .مدل حیوانی مورد
استفاده در این مرکز ،حاوی اثرات ثابت سال -فصل -گلّه ،سن گاو و
اثرات تصادفی حیوان بود .برای جدا کردن گاوهای نر پروف و غیرپروف،
میزان اعتمادپذیری برآوردهای ارزش اصالحی حیوانات نیز از مرکز
اصالح نژاد اخذ شد .سال تولد گاوهای نر نیز برای بررسی روند تغییرات
ارزش اصالحی در طی سالهای  1368تا  1395و بررسی تغییر
فراوانیهای ژنی و ژنوتیپی در طی این سالها در مدل وارد شد .برای
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آزمون تعادل هاردی-وینبرگ در جامعه از آزمون کای مربع ()2
استفاده شد .اثر ژنوتیپهای مختلف این جایگاههای ژنی بر ارزشهای
اصالحی صفات تولید شیر با استفاده از روش حداقل مربعات رویة
 GLMنرمافزار آماری ( SASنسخة  )2002 ،9/1آنالیز شد .از آنجایی
که ارزشهای اصالحی ،بهترین برآوردهای قابل دسترس از ژنوتیپ
افزایشی حیوانات هستند ،هیچ اثر محیطی بهجز سال تولد گاوهای نر
(جهت لحاظ کردن روند ژنتیکی) در مدل گنجانده نشد .مدل استفاده
شده برای بررسی ارتباط بین ژنوتیپهای هر جایگاه با صفات تولیدی
مرتبط با شیر بهصورت زیر بودEBVijk = μ +yeari+ Gj + eijk :
 =EBVijkارزش اصالحی برای صفات تولیدی شیر (تولید شیر ،تولید
چربی ،تولید پروتئین ،درصد چربی و درصد پروتئین شیر) = ،میانگین
حداقل مربعات ارزشهای اصالحی صفات تولیدی شیر =yeari ،اثر
سال تولد گاو نر (برای لحاظ کردن روند ژنتیکی) =Gj ،اثر jامین
ژنوتیپ ( =eijk ،)j=1 ،2 ،3اثر تصادفی باقیمانده یا خطا.
متوسط اثر جایگزینی آللی از طریق اختصاص کدهایی برای ژنوتیپها
(صفر برای ژنوتیپ هوموزیگوت دارای کمترین فراوانی در جایگاه مورد
نظر 1 ،برای ژنوتیپ هتروزیگوت و  2برای ژنوتیپ دارای بیشترین
فراوانی در جایگاه مورد مطالعه) برآورد گردید .کدهای اختصاص داده
شده ،نشاندهندة تعداد آللهای مطلوب در چندشکلی مورد مطالعه
میباشد .براساس روش پیشنهاد شده توسط  Falconerو Mackay
( ،)1996اگر بهجای ژنوتیپها در مدل باال ،کدهای ژنوتیپی قرار داده
شود ،ضریب رگرسیون برآورد شده در مدل آماری فوق برای کدهای
ژنوتیپی ،متوسط اثر جایگزینی آللی را نشان میدهد.

نتایج
در این بررسی چندشکلی ،قطعة  451جفتباز از اگزون ششم
ژن  Pit-Iبا استفاده از روش  RFLPو آنزیم Hinf1مورد بررسی قرار
گرفت .جایگاه شناسایی و برش آن در توالی نوکلئوتیدی ژنوم بهصورت
' 5'…G A NTC…3میباشد.جهش ترانسیشن (AG (Transition
در موقعیّت  1256ژن ( Pit-1اگزون ششم) ،یک جایگاه برش برای
آنزیم  Hinf1را از بین میبرد .توالی همجوار موقعیّت  1256در اگزون
ششم بهصورت  GACAAGCCTG/AAATCمیباشد که وجود باز
گوانین ( )Gدر توالی نوکلئوتیدی ،امکان برش را برای آنزیم فراهم کرده
و وجود آدنین ( )Aمانع از هضم قطعة تکثیر شده توسط آنزیم میشود.
بنابراین ،هضم محصول  451جفتباز تکثیر شده ،با آنزیم Hinf1باعث
ایجاد دو قطعة  227و 224جفتباز برای ژنوتیپ ،)Hinf1+/+( GG
یک قطعة برش نیافته ( 451جفتباز) برای ژنوتیپ هوموزیگوت AA
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( )Hinf1 -/-و سه قطعة  227 ،451و  224جفتباز برای ژنوتیپ
هتروزیگوت  )Hinf1 +/-( AGمیشود.

شكل  1محصوالت هضم ( ژنوتيپهاي مختلف همراه با مارکر ())M
قطعة  451جفتباز اگزون ششم ژن  Pit-Iبا آنزيم Hinf1در روي ژل
آگارز  3درصد
جدول  :1فراواني مشاهده شده و مورد انتظار ژنوتيپي ،فراواني
آللي ،مقدار کايمربع محاسبه شده و سطح احتمال براي چندشكلي
ژن Pit-I -Hinf1

ژنوتيپ

AA

AG

GG

تعداد مشاهده شده
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار

1
0/0098
0/0384

38
0/3725
0/3153

63
0/6176
0/6463

فراوانی آلل

A=0/197

آمارة کایمربع محاسبه شده

3/38

G=0/803

ارزش بحرانی جدول

3/841

فراوانی آلل  Aو  Gدر نمونة مورد مطالعه بهترتیب برابر 0/197
و  0/803و فراوانی ژنوتیپهای  AG ،AAو  GGبهترتیب برابر ،0/0098
 0/3725و  0/6463بود .نسبت آلل  Aبه  Gدر جامعة گاوهای هلشتاین
ایران در حدود  1به  4است که در مورد نسبت ژنوتیپ  AAبه سایر
ژنوتیپها ،این نسبت خیلی کمتر ( 1به  )1000میباشد (جدول .)1
مقایسة تعداد افراد مشاهده شده و مورد انتظار برای هر ژنوتیپ با
استفاده از آزمون کایمربع ( )2نشان داد که مقدار آمارة محاسبه شده
( ،)2=3/38کوچکتر از ارزش بحرانی جدول کایمربع ( )3/84بوده
و نشان داد که توزیع ژنوتیپها در حالت تعادل هاردی-وینبرگ قرار
دارد ( .)p>0/05مقایسه فراوانی بهدست آمده در این بررسی با سایر
نتایج گزارش شده در مورد هلشتاین مطابقت دارد (جدول  .)2ولی
تضادهایی را با سایر نژادهای گاو نشان میدهد.
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جدول  :2فراواني اللهاي  Aو  Gدر نژادهاي مختلف براي جايگاه
Pit-I -Hinf1

فراواني اللي

نژاد ()breed

A

G

ناگوری
کانگیم
قیر
خیللر
کانداری قرمز
کانکرج
آمریتماهال
انگول
قیر
دئونی
راتی
برهمن
مواتی
دانگی
محلی اردن
برهمن
گل بویه
هاریانا
ساهیوال
تارپاکر
گالوا
گل بویه
هلشتاین ایتالیایی
هلشتاین
هرفورد
سیاه و سفید لهستانی
پدیامونتس
برهمن
پولیش
سیاه و سفید لهستانی
هلشتاین
گاو سیاه و سفید لهستانی
سرابی
گلپایگانی
مازندرانی
دورگ گلپایگانی× براون سویس
نانیانق
انگوس
گرین
گاو آبی بلژیکی
سرابی
دشت یاری
گلپایگانی
گلپایگانی
تالشی
سرابی
مازندرانی
سیستانی

00
0/017
0/02
0/025
0/028
0/03
0/036
0/048
0/05
0/054
0/056
0/06
0/062
0/068
0/09
0/1
0/1
0/114
0/130
0/135
0/144
0/18
0/18
0/21
0/21
0/243
0/25
0/25
0/25
0/25
0/26
0/26
0/27
0/34
0/37
0/384
0/44
0/45
0/5
0/53
0/62
0/625
0/73
0/75
0/77
0/77
0/826
0/92

1
0/993
0/98
0/975
0/972
0/97
0/964
0/952
0/95
0/946
0/944
0/94
0/938
0/932
0/91
0/9
0/9
0/886
0/87
0/865
0/856
0/82
0/82
0/79
0/79
0/757
0/75
0/75
0/75
0/75
0/74
0/74
0/73
0/66
0/63
0/615
0/56
0/55
0/5
0/47
0/38
0/375
0/27
0/25
0/23
0/23
0/173
0/08
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با بررسی فراوانیهای مندرج در جدول 3میتوان نتیجه گرفت
که تنوع بسیاری باالیی برای فراوانی اللی در بین نژادها وجود دارد
بهطوریکه فراوانی الل  Gاز یک در نژاد ناگوری تا  0/08در نژاد
سیستانی تغییر میکند .در مقایسه بین نژادهای مناطق گرمسیری
(قیر ،ناگوری و )..و نژادهای اصالح شده اروپایی (هلشتاین ،براون
سویس و  )...مشاهده میشود که فراوانی الل  Gدر نژادهای مناطق
گرمسیری باالتر است .اما مقایسه نتایج بهدست آمده در این تحقیق
با نتایج نژادهای بومی نظیر سرابی ،نجدی ،گلپایگانی و غیره نشان
میدهد که فراوانیها اللی تغییرات باالیی را نشان میدهند بهطوریکه
فراوانی الل  Aاز  0/27در سرابی تا  0/92در سیستانی تغییر میکند.
فراوانی بهدست آمده در این بررسی نزدیکی باالیی با نژاد سرابی را نشان
میدهد .اما بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت که نژادهایی با تیپ
شیری نسبت فراوانی اللی  Aبه  Gحدود  0/25است درحالیکه در
نژادهای بومی و محلی این نسبت پایینتر (صفر در ناگوری) و یا
باالتر ( 0/92در سیستانی) میباشد .البته حجم و نحوه نمونهگیری
را در تحقیقات مختلف نباید از نظر دور نگه داشت .این نتایج نشان
میدهد شرایط اقلیمی مناطق زیست نژادهای مختلف بر فراوانی
اللهای این جایگاه بهشدت تاثیرگذار بوده است .از طرف دیگر با
مقایسه پایههای اجدادی این نژادها میتوان دریافت که در نتیجه
انتخاب طبیعی و مصنوعی بین نژادهای مختلف از یک سو و از سوی
دیگر محل پیدایش و گسترش این نژادها نشان داد که اللهای G
و  Aبهترتیب مشخصههایی برای نژادهای با پایه ( Bos taurusتولید
باال) و ( Bos indicusمقاومت به شرایط سخت محیطی) شده است.
ارتباط چندشكلي  Pit-I -Hinf1با صفات توليد شير :بهدلیل
تعداد کم افراد دارای ژنوتیپ  ،AAدر بررسی ارتباط ژنوتیپهای
مختلف با صفات تولید شیر ،از این ژنوتیپ چشمپوشی گردید.
مقایسة میانگین حداقل مربعات ژنوتیپهای مختلف چندشکلی Pit-I
 Hinf-1در اگزون ششم ژن (جدول  )3نشان داد که افراد دارای
ژنوتیپ  ،GGارزش اصالحی تولید شیر ،تولید چربی و تولید پروتئین
شیر بیشتری نسبت به افراد دارای ژنوتیپ  AGداشتند .ولی در
مورد درصد پروتئین و درصد چربی ،افراد دارای ژنوتیپ  ،AGارزش
اصالحی بیشتری نسبت به ژنوتیپ  GGدارا بودند .در مورد صفت
تولید شیر ،تولید چربی و تولید پروتیین افراد دارای ژنوتیپ GG
نسبت به  90/64 AGکیلوگرم ( 3/1درصد) 1/136 ،کیلوگرم (1/62
درصد) و  1/54کیلوگرم ( 2/2درصد) برتری تولید داشتند در حالی
که برای صفات درصد چربی و درصد پروتیین افراد دارای ژنوتیپ
 AGنسبت به  0/02درصد ( 2/32درصد) و  0/08درصد ( 9درصد)
برتر بودند ولی اختالف بین میانگین دو ژنوتیپ در هیچیک از صفات
معنیدار نبود.

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
اکثر مطالعات انجام یافته بر روی اگزون ششم ژن  Pit-Iدر
راستای بهدست آوردن فراوانی در نژادهای مختلف و یافتن ارتباط آن
با صفات افزایش وزن و کیفیت الشه بوده است .اما نتایج گزارش شده
توسط سایر محققین قبلی در ارتباط با تولید شیر مشابهت و تضادهایی
را با تحقیق حاضر نشان میدهد Renaville .و همکاران ( )1997ارتباط
چندشکلی  Pit-I -Hinf1را با صفات مختلف در گاوهای شیری هلشتاین
بررسی و گزارش نمودند که ارتباط این چندشکلی با صفات تولید شیر
معنیدار بوده و الل  Aرا بهعنوان افزاینده تولید شیر و پروتئین و کاهنده
چربی و دارای اثرات مثبت بر روی صفات تیپ معرفی کردند که با نتایج
بررسی حاضر تناقض دارد Zakizadeh .و همکاران ( )2007ارتباطی
بین چندشکلی  Pit-I -Hinf1و صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین
و گاوهای بومی گزارش نکردند .همچنین  Dybusو همکاران ()2004
ارتباط این چندشکلی را با صفات تولید شیر در گاوهای سیاه و سفید
لهستانی در مراحل مختلف شیردهی بررسی کرده و تاثیر معنیداری
از این چندشکلی را با صفات تولید شیر گزارش ننمودند ولی در بررسی
میانگین صفات نتایج آنها در توافق با نتایج مطالعه حاضر بود .اما در
نتایج این محققین برتری در همه صفات در تمام مراحل با ژنوتیپ AA
بوده و الل  Aرا برای این صفات مطلوب گزارش نمودند که در تضاد با
نتایج مطالعه حاضر است .تفاوت نتایج ممکن است در نتیجه تفاوتهای
نژادی ،تعداد دامهای مورد بررسی ،کشور محل حضور دامها ،دقت برآورد
ارزشهای اصالحی ،فراوانی اللی و ژنوتیپی و سایر عوامل میتواند
باشد.
جدول  :3ميانگين حداقل مربعات ،خطاي استاندارد و سطح احتمال
ژنوتيپهاي مختلف چندشكلي  Hinf-Iدر اگزون ششم ژن Pit-I

براي ارزش اصالحي صفات توليد شير
صفت
تولید شیر
تولید چربی
تولید پروتئین
درصد چربی شیر
درصد پروتئین شیر

ژنوتيپ
AG
GG
AG
GG
AG
GG
AG
GG
AG
GG

ميانگين
2955/036
3045/678
70/026
71/162
71/171
72/745
-0/835
-0/864
-0/893
-0/901

خطاي استاندارد

سطح احتمال

141/05

0/749

3/4

0/866

3/38

0/814

0/03

0/629

0/0453

0/931

برآورد متوسط اثرات جایگزینی آللی در این چندشکلی نشان داد
که جایگزین شدن آلل  Gبهجای آلل  Aبرای صفات تولید شیر ،تولید
چربی ،تولید پروتئین ،درصد چربی و درصد پروتئین بهترتیب برابر 96/90

کیلوگرم 2/12 ،کیلوگرم 2/15 ،کیلوگرم 0/01 ،درصد و -0/0042
درصد میباشد ،ولی این اثر ،برای هیچیک از صفات معنیدار نبود.
جدول  :4متوسط اثرات جايگزيني آللي براي چندشكلي

Pit-I

 Hinf-1براي ارزش اصالحي صفات توليد شير
صفت
تولید شیر
تولید چربی
تولید پروتئین
درصد چربی
درصد پروتئین

ضریب تابعیت*

خطای استاندارد

سطح احتمال

96/90
2/12
2/15
0/01
-0/0042

212/98
5/16
4/84
0/064
0/042

0/65
0/68
0/66
0/87
0/91

* :ضریب تابعیت ،نشاندهندة متوسط اثر جایگزینی آللی میباشد.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گوناگونی اللی در توالی ساختمانی
و تنطیمکنندگی از چند نقطه نظر حایز اهمیت است .اوالً چندشکلی
ژنتیکی با مشخصات جمعیت مرتبط بوده و میتواند برای مشخص کردن
وقایع هیبریداسیونهای (اختالط بین گونهای) احتمالی در گذشته کمک
کند .ثانیاً اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی صفات تولیدی و عملکردی
دارد .بهنظر میرسد برای استفاده از اطالعات ژنومی در برآورد ارزش
اصالحی و ارزیابی دامهای تحت اصالح وجود حجم باالیی اطالعات از
جایگاههای مختلف دخیل در عملکرد صفات ضروری بهنظر میرسد.

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد آقای سعید پرنعمت
با راهنمایی نویسنده مسئول میباشد .الزم میداند از همکاری مراکز
اصالح نژاد شمالغرب کشور (شیخ حسن) و جاهد کرج و نیز دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شبستر بهخاطر همکاریهای ارزشمندشان تقدیر و
تشکر نماید.
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