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 Introduction: The aim of the present study was to estimate the molecular characteristics, 

structure, genetic diversity and genetic bottlenecks in the three sheep populations native to Iraq 

(Awassi, Naaimi, and Arabi). 

Materials & Methods: For this purpose, 12 microsatellite loci with chromosomal distribution 

distributions (1, 2, 5, 9 and 14) were used according to the recommendations of FAO and the 

International Society for Animal Genetics (ISAG). Sixty samples of whole animal blood (both 

sex) were randomly collected from the relevant populations in Karbala, Najaf and Babel 

provinces. The genomic DNA extraction, quality and quantity, preparation of PCR, 

electrophoresis photography was done accordingly based on standard available methods. After 

observation of raw genotype per investigated loci, allele binning was done for minimizing 

genotyping errors. More than 9 types of molecular statistical indices (allele frequencies, observed 

and effective number of alleles, observed and expected heterozygosity, PIC, Wright coefficient, 

Shannon index, F-statistical indices, genetic distance and the bottleneck) Checked out.  

Result: The results were presented in two parts: evaluation of microsatellite loci utility and 

evaluation of genetic diversity within and between the population. The results of the first part 

showed that the highest polymorphism was observed in OarFCB226 and TGLA13 markers and 

the rest had the lowest polymorphism. The results of the second part showed that the Awaasi and 

Arabi breed have the highest and lowest diversity, respectively.  
Conclusion: The highest genetic distance was between Arabi and Naaimi breeds and the 

smallest was between Naaimi and Awassi breeds. Furthermore, bottleneck L-Shape curve 

showed that the studied populations are in a genetic predicament. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.249143.2355
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 یبوم وسفندگ تیدر سه جمع یکیژنت یتنگنا ، تنوع وژنتیکی ساختار ،یمولکول هایشاخص نیهدف از پژوهش حاضر، تخم :مقدمه

 باشد.ی( م یعراب و یمینع ،یعراق )عواس

 فائو و هی( وطبق توص14و  9، 5، 2، 1) یکروموزماستقرار عیبا توز تیتالاکروسیم گاهیجا 12از تعداد  ،منظور نیبد ها:مواد و روش

های های مربوطه در استانجمعیتاز  یصورت تصادفه)نر و ماده ( ب وانینمونه خون کامل ح 60تعداد  .استفاده شدجهانی  کیانجمن ژنت

 هایبا روش یبردارالکتروفورز و عکس مراز ویپل رهی، واکنش زنجتیفیوک تیکم نیی، تعDNAاستخراج  .شد هیته کربال، نجف و بابل

تعداد   .استفاده شدحداقل رساندن خطای قرائت ژنوتیپ ها و بهتصحیح ژنوتیپنیز برای  Allele Binningاز روش  .انجام شد جیمتداول را

مورد  مشاهده شده و یگوستیمورد انتظار، هتروزا مشاهده شده و هایتعداد آلل ،یالل ی)فروان یمولکولآماری نوع شاخص   9 از شیب

 شد. بررسی( ی و وضعیت باتلنگکیو فاصله ژنت Fآماره  هاین، شاخصوشانشاخص  ،ضریب رایت ،محتوای چندشکلی انتظار،

بخش اول  جیارائه شد. نتا جمعیتی ینژنتیکی درون و بتنوع ارزیابی و  تیتالاکروسیم گاهیجا تیبمطلو یدر دو بخش بررس جینتا نتایج:

بخش  جینتا .کندیم جادیرا ا سمیمورفیپل نیترکمبقیه  و TGLA13و  OarFCB226 هاینشانگر مورفیسم درترین پلیبیش نشان داد که

  .تنوع را دارد نیتروکم نیترشیب عرابیو  عواسینژاد  بیترتدوم نشان داد که به

باتلنک نشان  L-Shape . منحنیبود بین نعیمی وعواسی نیترکمو  عرابی و نعیمیدو نژاد  نیب یکیفاصله ژنتترین بیش :گیری و بحثنتیجه

 .قرار دارند یکیژنت یدر تنگنامورد مطالعه  یهاتیداد که جمع

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.249143.2355
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 مقدمه

گوسفند در زبان اوستا به معنی حیوان مقدس است. از لحاظ        

قدمت اهلی شدن و از لحاظ منشأ منطقه عراق حائز اهمیت است 

(Alkass  وJuma، 2005 در دنیا حدود .)نژاد گوسفند شناخته  920

ن در سفره هر آعلت دالیل مذهبی و فرهنگی گوشت است و به شده

باشد و به نوعی امنیت غذائی و تولید گوشت به پرورش وعده مردم می

های که بتواند به (. لذا، روشFAO، 2014این حیوان وابسته است )

کشور کمک کند و خودکفائی را به ارمغان آورد در ن آتولید اقتصادی 

 ،(Ministry of Planning دارد قرار کشاورزی وزارت تحقیقات راس

(. در حال حاضر، در روستاهای هیچ برنامه مدون و علمی در 2016

روستائیان در حد  ها توسطدام داریها وجود ندارد و نگهکنترل آمیزش

و همکاران،  Al-Rawi  (از مهمانان است رفع نیازهای خانواده و پذیرائی

ایجاد  (. با توجه به این مسئله، ایجاد برنامه مدون و علمی و1996

تواند یک برنامه فوری و راهکار های باز و بسته در منطقه میهسته

های اصالح نژادی باشد. برای ایجاد هسته اصالحی برای شروع فعالیت

واطالعات روابط خویشاوندی و از حیواناتی که هیچ رکورد تولیدی 

های تواند باشد. لذا، فناوریالوصول نمیشجره وجود ندارد، کاری سهل

های شاخص از تقریبی تخمین اول قدم در تواندمی بیوتکنولوژی و مولکولی

و همکاران، (Bichard گران فراهم آورد ساختار جمعیتی را برای اصالح

های تکنولوژی در های اخیرشرفت(. در این راستا، خوشبختانه پی1973

یابی کل ژنوم و مطالعات پویش های توالییابی و ظهور فناوریتوالی

های مختلف کار را برای شروع هر کل ژنوم و بیدایش اسنیپ چیپ

(. 2009 و همکاران، (Amaralکند آسان می نظرنژادی به اصالح فعالیت

زیادی به امکانات زیر های اما، برای کشوری که تجربه جنگ، خسارات

های گران با بنائی و انسانی وارد نموده است، رفتن به سراغ تکنولوژی

رسد. نظر نمیتوجه به اولیت در تخصیص منابع مالی کاری منطقی به

های، پژوهشی حاضر متمرکز ارزیابی تنوع با وجود به این محدودیت

ت خوبی میکروساتالیت شد که هنوز قدر DNAاز طریق نشانگرهای 

برای شناسائی رفتارهای ژنوم وتوزیع اللی در سطح ژنوم دارد.    

های خاص با توزیع یکنواخت در های در واقع موتیفمیکروساتالیت

بارز دارد و تعداد پلی های پستاندران است که طبیعت همکروموزوم

تر متمرکز است. شونده بیشکدمورفیسم آن باالست و در مناطق غیر

از این روش برای خیلی از مطالعات گسترده در آزمون انساب، تنوع 

گیری در گذشته نه ، مقاومت ژنتیکی و تایید دو رگQTLژنتیکی، 

چندان دور استفاده شده است. نقشه ژنتیکی گوسفند شامل تعداد 

میکروساتالیت بوده،  504که  519و تعداد کل نشانگر  27کروموزوم 

 استکرده گوسفند اشغال سانتی مورگان از ژنوم 3063حدود  لهدر فاص

Maurico) ،بندی مطالعات پیشین در تنوع (. جمع1997 و همکاران

دهد که این نشانگر ژنتیکی گوسفند تعدد استفاده محققان را نشان می

های مولکولی تا حدودی توانسته تخمین تقریبی از تنوع را با شاخص

توان راهکار اصالحی و براساس نتایج ان می کند آوردکند برمی که ایجاد

خونی و افزایش غیرخویشاوندی را برای احیا جمعیت یا کاهش هم

گوسفند  پرورش (.Alemayehu، 2017 و (Sheriff1 داشت )هتروزیگوت(

که این بخش طوریباشد، بهدر عراق یک بخش مهم از دامپروری می

ها دخیل زندگی و رفاه ساکنان روستامیزان قابل توجهی در آسایش به

سال در  عراق یهادام یبررس یمل جیتعداد گوسفندان براساس نتااست. 

نژادهای محلی  (.FAO ،2018) باشدمی ونیلیم 6501583 ،2018

عراق عبارتند از: عواسی، حمدانی، عرابی، کرادی و نعیمی هستند. 

گوسفندان محلی عراق در شرایط با شرایط سنتی پرورش می یابد و 

که این رغم اینمناطق مختلف دارای تفاوت های ظاهری است. علی در

، شناسندگوسفندان را با رشد پایین، باروری پایین و تولید کم شیر می

شان برای بقا و تولیدمثل تحت شرایط خشکسالی و لیکن توانایی

   (.Hilali ،2009و  (Iniguezشدید آب و هوایی چشمگیر است  تغییرات
 

 
 ) ( عرابی(C( نعیمی و (Bعواسی،  ((A) مطالعهبررسی در این  عراق مورد بومی گوسفند  ینژادها: فنوتیپ 1شکل
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و  بخش مرکزی عراق وجود دارد درتر (( بیشA)1نژاد عواسی )شکل

گوسفندان شود. داری مینگهدر شمال و جنوب عراق هم  یتعداد کم

 یدهند. برایم لیرا تشک یگوسفندان بوم تجمعی از ٪40 عواسی که

د. رنگ این رنیگی، گوشت و پشم مورد استفاده قرار مریش دیتول

 دیتول نیانگیم است. یاقهوه ایبا صورت قرمز  دیعمدتاً سفاکوتیپ 

قوچ  کیمتوسط وزن بدن ، است لوگرمیک 125 عواسی گوسفند ریش

است. وزن پشم  لوگرمیک 55( شیماده بالغ )م کیو  لوگرمیک 75بالغ 

 نژاد نعیمی .(2009و همکاران،  (Tabbaa باشدمی لوگرمیک 2گوسفند 

. این نژاد شبیه شده است عیدر مرکز و شمال عراق توز(( B)1)شکل

تحمل  ییتر است و تواناها کوچکاندازه آننژاد عواسی است ولی 

 50 ریش دیتول نیانگیم د.نسبت به کمبود خوراک و آب دارن یترشیب

 45-40 و 55-50 بیترتبه شیوزن بدن قوچ و م نیانگیو م لوگرمیک

 عرابی گوسفندان (.1980 و همکاران، (Al-Mourrani است لوگرمیک

با  واناتی. حدشومی تر در مرکز و جنوب عراق یافتبیش ((C)1)شکل

با رنگ  هاآنز ابرخی هستند، اما  دیاز نظر رنگ سف ومتوسط جثه 

ها معموالً آن. سر شونددیده می زین یاو قهوه اهیو س یا، قهوهاهیس

وزن  نیانگیباشد. م یاقهوه ای اهیتواند سیم نیچناست، اما هم دیسف

طور متوسط بالغ به یهاشیو م است لوگرمیک 5/52حدود  یهابدن قوچ

 نژاد گوسفند دارند. لوگرمیک52/4 دیتول ریوزن ش لوگرمیک 38حدود

حاضر هدف از پژوهش  .(2011 و همکاران، Ayied ( است یگوشت عرابی

های مولکولی تنوع ژنتیکی وتنگنای مطالعه ساختار جمعیتی شاخص

 باشد.ژنتیکی سه نژاد عراقی )عواسی، عرابی و نعیمی( گوسفند می
 

 ها و روشمواد 
منظور انجام مراحل اجرای پژوهش حاضر، برای به حیوانات:        

مربوط به  گوسفند )نر و ماده( راس 60ژنتیکی در مجموع  مطالعه تنوع

های در استان های مردمی)عواسی، عرابی و نعیمی( از گله نژاد عراقی 3

 یابتدا، با بررس در (.2)شکل  گرفتند کربال، بابل و نجف مورد بررسی قرار

 یحضور مراجعه گوسفند ینژادها که واناتیح یائیجغراف عیتوز و پراکنش

 ،یگوسفندان مردم تیاز جمع یریگانجام شد و نمونه یبه روستاها

نام مالک، محل  یبردارانجام شده در هنگام نمونه یطور تصادفبه

 .دیگرد قیثبت دق یائیعرض جغراف طول و و یریگنمونه

 

 
 مورد مطالعهی گوسفند نژادها ییایجغراف عینقشه عراق با توز:  2شکل 

ماده ضد ی حاو یریاز لوله خونگ استفادهبا  مطالعه مولکولی:       

 خیدر فالسک  یهاخون کامل گرفته شد و نمونه یتریلیلیم 5انعقاد 

 یاصالح مولکول شگاهیآزما رانیبه ا و یدارنگه گرادیدرجه سانت 4

 یدرجه سانت -20 زیدر فر و منتقلدانشگاه تبریز  یدانشکده کشاورز

 ،و همکاران شمسیصمد)روش به DNAاستخراج . شد یدارنگه گراد

توسط نانو دارپ در پژوهشکده  DNA تیفیو ک تیکمو تعیین  (2011

  شد. تعداد انجام کسیژنوم شگاهیغرب آزماشمال یکشاورز یوتکنوژیب

که مشخصات  شداستفاده  قیتحق نیدر ا تیکروساتالیم گاهیجا 12

 یومترایشرکت ب) PCR است.ارائه شده( 1جدول)ها در آنو منبع 

اتصال از  یدما یحرارت بیدان با شبا استفاده از برنامه تاچ آلمان(

 هر یبرا هیثان 45)زمان  55در  کلیس 25داشتن و ثابت نگه 55-65

 شرکت کسیم مستر تیک واکنش از اجزاء یبرا شد یسازنهی( بهکلیس
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 انیشرکت اختر)الکتروفورز  یبرا پیشگام(، شرکت یندگی)نما یدانمارک

از  یزیآمرنگ یو برا%  6 (Metaphor) از ژل اگارز متافور (مشهد

 Ladder ازمورد استفاده مارکر  زیاستفاده شد. سا دیبروما ومیدیات

25bp   شرکتLife bioscience)  )755-50از  یدیباند تول 10 با bp 

 .بود یدامنه باند

ز ا برداریمیزی و عکسآز رنگاپس تجزیه و تحلیل آماری:        

آفزار هر دو روش تخمین چشمی و تخمین دامنه باند با استفاده از نرم

UVDOC افزارها در نرماستفاده شده و ژنوتیپ EXCLE  .ذخیره شدند

 های وبرای تصحیح ژنوتیپ Allele Binningهای ز آن از روشاپس 

به حداقل رساندن خطای قرائت ژنوتیپ استفاده شد و سپس دو نوع 

آنالیز فروانی آللی جایگاه )کنترل کیفیت  -1آنالیز هدف گذاری شده : 

آنالیز تنوع ژنتیکی )تنوع داخل نژادی،  -2های مورد مطالعه(. جایگاه

برای تبدیل  CREATEافزار مبدل موجود تنوع بین نژادی(. از نرم

افزارهای دیگر مولکولی استفاده خام به ساختار ورودی نرمهای داده

، POPGEN افزارهای آنالیزهای مولکولیشد. به این منظور از نرم

GENALEX ،ARELQUINE، STRUCTUR یهابر روش ینت)مب 

های مولکولی تعداد برای محاسبه شاخص BOTTLENECK( و یزیب

یگوستی، شاخص شانون، الل مشاهده شده و مورد انتظار، میزان هتروزا

محتوای اطالعاتی چندشکلی، فاصله ژنتیکی، تنگنای ژنتیکی و 

 شوند.و تجزیه واریانس مولکولی استفاده می ITFو STF،ISFهای شاخص
 

 حاضر قیانتخاب شده در تحق تیتالاکروسیم یمشخصات نشانگرها: 1جدول 

 نتایج

پس از تایید میکروساتالیت مورد نظر، الکتروفورز روی ژل اگارز        

آمیزی شدند. ها رنگانجام گرفت و سپس ژل PCRمتافور محصوالت 

را برای جایگاه  دست آمدههای الگوهای باندی بهنمونه 3شکل 

OarFCB226 و 16-1 های)شماره دهدمی نشان نژاد عواسی درL   نشانگر

جایگاه میکروساتالیت  12آلل در بین  47است(. در مجموع اندازه 

برای همه نژادهای مورد مطالعه مشاهده شد که فراوانی اللی 

  است. نشان داده شده 2نشانگرهای انتخاب شده در جدول 

انتظار های مورد ( ، تعداد اللNaهای مشاهده شده )تعداد الل       

(Neنیز مقادیر هتروزایگوستی ،) مشاهده شده (Hoو مورد انتظار ) 

(He برای ترکیبات مختلف میکروساتالیت در جدول )نشان داده  3

در نژادهای عواسی و نعیمی و نیز  TGLA137ست. جایگاه شده ا

ترین تعداد در نژاد عرابی مونومورف بودند. بیش OarFCB20جایگاه 

و در  TGLA13و  OarFCB226های ر جایگاهآلل مشاهده شده د

ترین آلل مشاهده و کم باشدمی 6 و 7 ترتیبنعیمی و عواسی به نژادهای

با  TGLA137  و OarAH129 ،ILSTS011های شده مربوط به جایگاه

ترین تعداد آلل موثر متعلق به جایگاه باشد. کممی 2تعداد آلل 

 موقعیت کروموزومی Primers (5´-3´) آغازگرها یتوال (گرادیسانت) اتصال یدما منبع

)Kappes 56 (1997 همکاران، و 
F: AATCCAGTGTGTGAAAGACTAATCCAG 

R:GTAGATCAAGATATAGAATATTTTTCAACAC 
OARAE129 

(5) 

Brezinskly) 50 (1993 همکاران، و 
F: GCTTGCTACATGGAAAGTGC 

R:CTAAAATGCAGAGCCCTACC 
ILSTS011 

(9) 

)Vaimand 56 )1992 همکاران، و 
F: ATTTGCACAAGCTAAATCTAACC 

R:AAACCACAGAAATGCTTGGAAG 
INRA063 

(14) 

)Maddox 58 (2001 همکاران، و 
F: GTCCATTGCCTCAAATCAATTC 

R:AAACCACTTGACTACTCCCCAA 
McM527 

(5) 

Buchanaen) 63 (1994 همکاران، و 
F: AAATGTGTTTAAGATTCCATACAGTG 

R:GGAAAACCCCCATATATACCTATAC 
OarFCB20 

(2) 

Buchanaen) 56 (1994 همکاران، و 
F: CTATATGTTGCCTTTCCCTTCCTGC 

R:GTGAGTCCCATAGAGCATAAGCTC 
OARFCB226 

(2) 

Maddox) 50 (2001 ،همکاران و 
F: TACAGTCCATGGGGTCACAAGA 

R:TCTGAATCTACTCCCTCCTCAGAGC 
MCM064 

(2) 

Georgesm)  وMassey، 1992) 55 
F: GTT GAC TTG TTA ATC ACT GAC AGC C 

R: CCT TAG ACA CAC GTG AAG TCC AC 
TGLA137 

(5) 

Bishop) 55 (1994 همکاران، و 
F: CGAGTTTCTTTCCTCGTGGTAGGC 

R: GCTCGGCACATCTTCCTTAGCAAC 
INRA011 

(1) 

Bishop) 55 (1994 همکاران، و 
F: AGTCTACGTGGTGTACACGTGG 

R:TGCGGCCTGCCGTTTGTGAG 
RM32 

(2) 

Georgesm)  وMassey، 1992) 59 
F: CATTTAATATACATATATGACTATGTGCC 

R:GAGCCTCTTTTTTACTTGTGCTCC 
TGLA13 

(2) 

Bishop) 61 (1994 همکاران، و 
F: AGCCTTTTGTAGGTGTTCATTG 

R: ATGGGGTTGCAAAGAGTCAG 

BMl853 

(5) 
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ILSTS011 (30/1 )ترین تعداد آلل موثر بیشعرابی و  در نژاد آلل

ترتیب در نژادهای عواسی و نعیمی و به TGLA13مربوط به جایگاه 

های مشاهده شده متعلق به همه بود. میانکین تعداد آلل 49/4و  5

و مورد  41/3و 50/3، 58/3ترتیب نژادهای عواسی، نعیمی و عرابی به

تروزایگوستی همقدار  متوسط بود. 54/2و 46/2، 62/2ترتیب انتظار به

 (He) هتروزایگوستی مورد انتظار باالتر از مقدار( Hoمشاهده شده )

هتروزایگوستی مشاهده متوسط ارزش  .(3جدول ) بودنعیمی  نژاد یبرا

 و 55/0 ،53/0 بیترتبهعرابی  و نعیمی، ی عواسینژادهای برا شده

همه  یبراهتروزایگوستی مورد انتظار  نیانگیم ،هکیدرحال بود. 48/0

 عواسی، یبرا 54/0 و 53/0 ،55/0 بیترتنژاد به سه نیا مناطق در

ترین هتروزایگوستی مشاهده شده در بیش آمد. دستبه عرابی و نعیمی

( و 00/1میزان )به ILSTS001و  TGLA13 ،MCMC64های جایگاه

ترین باشد و کممربوط به نژادهای عواسی، نعیمی و عرابی می

و  INRA011های مشاهده شده متعلق به جایگاههتروزایگوستی 

RM32 ترین هتروزایگوستی مورد انتظار ترین و کمدیده شده. بیش

های میکروساتالیت برای همه نژادهای مورد مطالعه مربوط به جایگاه

 ILSTS011و  OarFCB20 ،OarAE129و  TGLA13ترتیب برای به

 باشد. می
 

 
 درصد 6 تافورژل اگارز م یدر نژاد عواسی رو OarFCB226 گاهیجا PCRمده، واکنش آدست به یاز الگوها یهانمونه: 3شکل

 

 جایگاه میکروساتالیت 12در  یآلل اوانیفر: 2 جدول

 یمینع ،عواسی ینژادها یمیانگین شاخص اطالعات شانون برا       

ترین مقدار بیش متغیر بود. 94/0و  93/0 ،97/0ترتیب عرابی به و

ترین ( در نژاد عواسی و کم661/1) TGLA13ز جایگاه اشاخص شانون 

. (4)جدول( در نژاد عرابی بود 392/0) ILSTS011ز جایگاه امقدار هم 

تنوع و پراکندکی بین نشانگرهای  مقدار دهندهنشان شاخص واقع این در

دست به نتایج هانآ هایالل تعداد گرفتن درنظر با که کندمی مورد استفاده

( 4 )جدول PIC یچندشکل یمیانگین محتواترجیح است. مده قابل آ

 46/0و  45/0( یمی)عواسی(، )نع47/0 هر سه جمعیت گوسفند یبرا

دهنده ( در هر جمعیت نشانISFشاخص تثبیت رایت )د. )عرابی( بو

هتروزایگوستی مشاهده شده نسبت به مورد کاهش یا افزایش فروانی 

غیر  میزش تصادفی وآمیزشی )سیستم آ دهندهانعکاس انتظار بوده و

دهنده مقدار منفی این شاخص در نژاد نشان ن است وآتصادفی( در 

زیادتر بودن فروانی هتروزایگوستی مشاهده شده نبست به مورد انتظار 

ها است. در جدول نآخون بودن در نتیجه غیرهم در داخل جمعیت و

شاخص رایت در نشانگرهای میکروساتالیت مختلف ارائه شده است.  3

 04/0، 10/0ترتیب )در نژادهای عواسی، نعیمی وعرابی به ISFمیانگین 

 ( بود. 10/0و 

 جایگاه
Allele 

A B C D E F G 

OarfCB20 025/0 800/0 175/0     

OarAE129 633/0 366/0      

ILSTS011 651/0 304/0      

TGLA137  928/0 071/0     

RM32 116/0 558/0 108/0 216/0    

MCMC527 551/0 448/.      

INRA011 258/0 275/. 189/0 275/0    

INRA063  066/0 010/0 075/0 100/0 100/0 100/0 

BM1853 458/0 058/0 066/0 416/0    

OarFCB226 166/0 075/0 541/ 016/0 066/0 008/0 125/0 

MCMC64   100/0 191/0 258/0 341/0 108/0 

TGLA13 208/0 008/0 283/0 166/0 158/0  175/0  
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 یگوسفندان عراق یمشاهده شده و مورد انتظار برا هتروزایگوستی مشاهده شده و مؤثر، های: تعدادآلل3جدول 

 جایگاه
 نژادهای عراق

 عرابی نعیمی عواسی

Na Ne Ho He Na Ne Ho He Na Ne Ho He 

OarfCB20 00/3  9/1  40/0  48/0  00/2  66/1  55/0  40/0  00/1  00/1  00/0  00/0  

OarAE129 00/2  92/1  60/0  49/0  00/2  34/1  20/0  26/0  00/2  98/1  20/0  50/0  

ILSTS011 00/2  88/1  75/0  48/0  00/2  00/2  00/1  54/0  00/2  30/1  26/0  23/0  

TGLA137 00/1  00/1  00/0  00/0  00/1  00/1  00/0  00/0  00/3  60/1  00/0  38/0  

RM32 00/4  95/1  45/0  50/0  00/4  20/2  35/0  56/0  00/4  61/3  40/0  74/0  

MCMC527 00/2  98/1  30/0  50/0  00/2  99/1  55/0  51/0  00/2  94/1  50/0  52/0  

INRA011 00/4  53/2  15/0  62/0  00/3  59/2  00/0  63/0  00/4  60/2  47/0  63/0  

INRA063 00/5  72/3  60/0  75/0  00/5  89/2  50/0  67/0  00/5  95/2  50/0  67/0  

BM1853 00/4  40/2  45/0  60/0  00/4  67/2  60/0  64/0  00/4  55/2  60/0  62/0  

OarFCB226 00/5  66/2  85/0  64/0  00/7  79/2  85/0  65/0  00/5  94/2  90/0  67/0  

MCMC64 00/5  46/4  90/0  79/0  00/5  94/3  00/1  76/0  00/5  65/3  00/1  74/0  

TGLA13 00/6  00/5  00/1  82/0  00/5  49/4  00/1  79/0  00/5  32/4  00/1  78/0  

58/3 میانگین  62/2  53/0  55/0  50/3  46/2  55/0  53/0  41/3  54/2  48/0  54/0  

  (He)  مورد انتظار یتیگوسیو هتروز  (Ho)مشاهده شده  یتیگوسی، هتروز (Ne)ها تعداد آللاثر ،  (Na)مشاهده شده  یهاتعداد آلل    
 

 (FISتثبیت )شاخص  ( وPICچندشکلی )اطالعات  ی، محتوا(I)شانون شاخصمربوط به  اتیجزئ: 4جدول 

 

 جایگاه

 نژادهای عراق

 عرابی نعیمی عواسی
I ISF PIC I ISF PIC I ISF PIC 

OarfCB20 801/0 16/0 41/0 589/0 37/0 31/0 000/0 00/0 00/0 

OarAE129 673/0 25/0- 36/0 443/0 21/0 22/0 688/0 59/0 37/0 

ILSTS011 661/0 60/0- 35/0 000/0 00/1- 37/0 392/0 15/0 20/0 

TGLA137 321/0 40/0 00/0 992/0 0/00 00/0 562/0 00/1 30/0 

RM32 887/0 07/0 43/0 691/0 35/0 49/0 334/1 44/0 67/0 

MCMC527 688/0 39/0 37/0 013/1 10/0- 37/0 679/0 02/0- 36/0 

INRA011 108/1 75/0 54/0 257/1 00/1 53/0 142/1 23/0 56/0 

INRA063 438/1 17/0 68/0 107/1 23/0 59/0 265/1 24/0 60/0 

BM1853 012/1 23/0 50/0 373/1 04/0 55/0 067/1 01/0 52/0 

OarFCB226 210/1 36/0- 57/0 468/1 32/0- 64/0 316/1 36/0- 62/0 

MCMC64 546/1 15/0- 73/0 557/1 34/0- 70/0 417/1 37/0- 68/0 

TGLA13 661/1 25/0- 76/0 930/0 28/0 74/0 538/1 30/0- 73/0 

 46/0 49/0 94/0 45/0 -04/0 93/0 47/0 01/0 97/0 میانگین

 ((Iو شاخص شانون   (FIS)یخونهم بی، ضر( (PICیچندشکلاطالعات  یمحتوا
 

نژادهای مورد است. آورده شده 5 در جدول Fآماره  یهاشاخص       

در کلیه  یدهنده تمایز ژنتیک، که نشان01/0با میانگین  ISF مطالعه 

 137TGLA یبرا 00/1 قاًیدق ISFمقدار  نیباالتر است. کم هاینژاد افراد

 002/0 زا STF ریبود. مقاد -13TGLA 27/0 یبرا ISF نیترکم و

(MCMC527تا ) 178/0 (INRA011) 05/0 یارزش کل بود. ریمتغ 

 حیقابل توض نژادهای بین یکژنتی تنوع از ٪5 باًیتقر دهدیم که نشان بود

 ترین و، بیش065/0 (ITF) نژادهایهمه  یبرا یخونهم بیضر است.

( 137TGLA) 00/1( و 13TGLA) -26/0 ترتیببه ITF شاخص ترینکم

 دست آمده را برای هرهای فواصل ژنتیکی بهماتریس 6در جدول  .بود

 SDدهد. ماتریس فواصل مربوط به فاصله دو معیار مورد نظر نشان می

 ترتیب بین نژادهای نعیمی وترین فاصله ژنتیکی بهکمشود. دیده می

فاصله ژنتیکی بین نژادهای عرابی  ترینبیش باشد.می (0667/0) عواسی

 باشد. ( می1413/0و نعیمی )
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 گوسفند عراق یدر نژادها همه میکروساتالیت یبرا( FIS ،FST ،FIT) تیتثب یهاشاخص: 5جدول 

 (.(FSTتیجمع نیب یکیژنت زیتما بیو ضر  (FIT)تیکل جمع یخونهم بی، ضر( (FISتیدرون جمع یخونهم بیضر        
 

 یکیو تشابه ژنت یکیفاصله ژنت: 6جدول

 عرابی نعیمی عواسی نژادها

 9050/0 9354/0  عواسی
 8683/0  0667/0 نعیمی
  1413/0 0998/0 عرابی

  اعداد پایین ضریب فاصله است اعداد باالی قطر ضریب تشابه و

( برای یافتن چگونگی توزیع AMOVA) تجزیه واریانس مولکولی       

شود که حدود دیده می 7گردید. با توجه به جدول واریانس انجام 

 38/4درصد از واریانس کل توسط جزء واریانس بین نژادی و  62/95

 درصد هم توسط جزء واریانس داخل نژادی قابل توجیه است. 
 

 

 گوسفند عراق تیسه جمع یراب AMOVA)) یمولکول انسیوار هیتجز: 7جدول 

 درصد واریانس مورد انتظار مجموع مربعات یدرجه آزاد منبع تغییرات

 Va 38/4 13603/0 817/16 2 بین نژادها

 Vb 62/95 96709/2 150/347 117 داخل نژادها

 100 10312/3 967/363 119 کل
 

 UPGMAروش که به Ds یکیدندروگرام حاصل از فاصله ژنت       

عواسی  ینژادها شودیم دهیطورکه دهمان (.4شدند )شکل  لیتشک

 نیخوشه مشترک که با توجه به هم منشا بودن ا کیدر  یمینع و

ها )کربال نآواسطه مجاورت مناطق پراکنش هب نیچنهم و هاتیجمع

قابل در نظر است.  گر،یکدی پراکنشها در مناطق نآحضور  بابل( و و

گروه متفرق وکوچگ در مناطق  کیعنوان که نژاد عرابی بهییجانآاز 

 .ردیخوشه قرار گ کیکه در  کندیمورد مطالعه پرورش م

 
 دهدینژادها را نشان م نیب یکیدندروگرام فاصله ژنت: 4شکل 

 ISF ITF STF جایگاه

OarfCB20 085/0- 036/0 112/0 

OarAE129 187/0 282/0 117/0 

ILSTS011 680/0- 506/0- 103/0 

TGLA137 000/1 000/1 181/0 

RM32 317/0 350/0 048/0 

MCMC527 087/0 089/0 002/0 

INRA011 660/0 721/0 178/0 

INRA063 218/0 223/0 005/0 

BM1853 093/0 096/0 003/0 

OarFCB226 348/0- 327/0- 015/0 

MCMC64 289/0- 275/0- 011/0 

TGLA13 278/0- 261/0- 013/0 

 053/0 065/0 012/0 نیانگیم
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های با افزایش میزان در مطالعه حاضر تعداد مورد انتظار جایگاه

 64/5ترتیب به T.P.M و   I.A.M هتروزایگوسیتی با استفاده از مدل

ترتیب مقادیر احتماالت نیز در این دو مدل به .دست آمدهب 99/5و 

توان گفت آن میمحاسبه شد که براساس  17854/0و  00670/0

 (.8است )جدول  باتلنک اتفاق نیافتاده

 

 ایل تکامل ریزماهوارهفرض صفر با استفاده از سه مد : آزمون8جدول 
S.M.M T.P.M I.A.M مدل  

 Sign test موردانتظار آزمون عالمت 64/5 99/5 08/6

 احتمالسطح  00670/0 17854/0 19425/0

 Test different مورد انتظار آزمون تفاوت استاندارد 603/3 724/2 270/1

Standardized 
 سطح احتمال 00016/0 00323/0 10196/0

  مورد انتظار ازمون ویلکاکسون

 
Wilcoxon 13916/0 00342/0 00122/0 ( از حد  شیبسطح احتمال)هتروزایگوستی 

 هتروزایگوستی(کمبود احتمال ) سطح 99927/0 99756/0 87988/0
 ((S.M.M ایمرحله جهش مدل و (T.P.M) فاز دو مدل ، (I.A.M)نهایتبی آلل مدل                                           

عنوان روش نیز به (Mode-shiftآزمون شاخص تغییر حالت )از        

های آلل .استدوم برای شناسایی تنگناهای احتمالی استفاده شده

بندی شدند. در توزیع کالس فروانی آللی طبقه 10میکروساتالیت به 

-Lفروانی آلل هیچ تغییر حالت مشاهده نشده و یک منحنی نرمال )

Shape 5( مشاهده شد )شکل .)

 

 
 گوسفند عراق یساختار نژادها لیو تحل هیاز تجز Kدلتا  ریمقادو حالت  رییتغ لیو تحل هیتجز: 5شکل

بررسی ساختار نژادهای مورد مطالعه با استفاده از روش مبتنی        

 نظریه که دقیقاًاین مبتنی بر استنباط بیزی( انجام شد. بر مبدل )

های مورد بررسی معین طور جوامع برای نمونهتعداد نژادها و همین

مقابل  ∆Kترین میزان بیشیکروساتالیت های منیست. براساس داده

(، 51/0نژادهای عواسی ) ،K=3در . مدآدست به =3K در Kتغییرات 

 =3K ( در یک خوشه سهیم بودند. در56/0) ( و عرابی56/0نعیمی )

بندی نشان تری در سطوح باالی خوشهفاصله کم از لحاظ ژنتیکی نیز

  ند.اداده
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 و عرابی از نجف از بابل "یمینع"از کربال،  "عواسی": 6تا  2از  K یگوسفند برا تیجمعسه  یکیژنت یساختارها: 6شکل 

 

 بحث
مورفیسم یا چندشکلی در نظر معیارهای که جهت بررسی پلیاز        

تعداد آلل مشاهده شده و مورد انتظار یک جایگاه در جمعیت  گیرندمی

، (Hedrickشدت تحت تاثیر اندازه نمونه است هاست. این معیار ب

در هند و با استفاده  (Chokla)(. در مطالعه نژاد گوسفند چوکال 1995

ترین تعداد الل مشاهده شده در نشانگر میکروساتالیت بیش 18از 

ترین تعداد آلل وکم 13و با تعداد آلل  FCB48نشانگر میکروساتالیت 

 4و با تعداد آلل  FCB128مشاهده شده در نشانگر میکروساتالیت 

تغییرات آلل بود. این یک شاخص معقول از  148ها بود. تعداد کل آلل

ز اها موثر شود آما مقدار تعداد آللژنتیکی در جمعیت محسوب می

و  FCB48متعلق به جایگاه  61/8تا  BM757مربوط به جایگاه  48/2

(. میزان 2018و همکاران،  (Gahlotآلل متغیر بود  2/5با میانکین 

باشد می جمعیت یک در ژنتیکی تنوع معیار ترینمعمول هتروزایگوستی

 شودگزارش می انتظار شده و مورد صورت هتروزایگوستی مشاهدهکه به

Hedrick)، 1995.) ترین هتروزایگوستی و کم ترینبیش اخیر، تحقیق در

های مورد انتظار برای همه نژادهای مورد مطالعه مربوط به جایگاه

 OarFCB20 ،OarAE129و  TGLA13ترتیب برای میکروساتالیت به

 دهد نسبت به نتایج مطالعهاین نتایج نشان میباشد. می ILSTS011و 

Jawasreh گیری اندازه تر است.( در کشور اردن کم2018) و همکاران

چون های بسیار متغیر همگیری جایگاهاندازه ( برایIشانون ) شاخص

میانگین (. Weaver ،1949و  Shannon ( باشدمیکروستالیت مفید می

 ترتیب عرابی به و یمینع ،عواسی ینژادها یشانون برا شاخص اطالعات

ن آز اترین مقدار شاخص شانون بیش متغیر بود. 94/0و  93/0، 97/0

ن آز اترین مقدار هم ( در نژاد عواسی و کم661/1) TGLA13جایگاه 

. در واقع این (4)جدولعرابی بود  ( در نژاد392/0) ILSTS011جایگاه 

پراکندکی بین نشانگرهای مورد دهنده مقدار تنوع و شاخص نشان

دست ها نتایج بهنآهای کند که با در نظر گرفتن تعداد اللاستفاده می

 و همکاران Hussainمده توسط آدست مده قابل ترجیح است. نتایج بهآ

 ینژادها یمیانگین شاخص اطالعات شانون برا( نشان داده 2018)

ترین بیش بود. متغیر 03/1و  07/1ترتیب به یهشتنگر و یبوچ گوسفند

ترین و کم INRA32 جایگاه در مطالعه مورد شاخص شانون برای نژادهای
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در صورت  (PIC) چندشکلی محتوای داشته است. INRA032 در جایگاه

ست نشانگرهای دارای ابه این معنی  5/0ز اباال بودن مقادیر باالتر 

(. 1980و همکاران، Botstein ( گیرندمحتوای اطالعات زیاد در نظر می

 ییخوب کارآ یهااز شاخص گرید یکی یاطالعات چندشکل یمحتوا

 PIC یچندشکل یمیانگین محتوا .است یکینشانگر در مطالعات ژنت

( یمی)نع 45/0)عواسی(،  47/0 گوسفند سه جمعیت هر یبرا( 4 )جدول

نژاد گوسفند  4بر Yilmaz (2016 )در مطالعه د. )عرابی( بو 46/0و 

 68/0 نیب PIC ریمقاد نشانگر میکروساتالیت 17با استفاده از  و یترک

، همه PIC ریعنوان مقادها، بهافتهی نیمشاهده شد. مطابق با ا 91/0و 

میانگین  آموزنده بودند. اریمطالعه بس نیمورد استفاده در ا یهامکان

ISF ( 10/0و  04/0، 10/0ترتیب )در نژادهای عواسی، نعیمی وعرابی به

نژاد گوسفند  7 روی ( بر2017) و همکاران Hristovaبود. در مطالعه 

 شاخص رایت نشانگر میکروساتالیت که مقادیر 6بلغاری با استفاده از 

ISF استاروزاگورسکا 096/0متفاوت از  یمورد بررس یدر تمام نژادها 

(Starozagorska)  نسکایلیپ-نیال300/0تا (Elin-Pelinska) نیانگیبا م 

 را است یخونخطر ابتال به هم دهندهکه نشان مشاهده شد 225/0

 و 137TGLA یبرا 00/1 قاًیدق ISFمقدار  نیباالتر گزارش کردند.

 002/0 زا STF ریبود. مقاد -13TGLA 27/0 یبرا ISF نیترکم

(MCMC527تا ) 178/0 (INRA011) 05/0 یارزش کل بود. ریمتغ 

 حیقابل توض نژادهای بین یکژنتی تنوع از ٪5 باًیتقر دهدیم که نشان بود

 ترین و، بیش065/0 (ITF) نژادهایهمه  یبرا یخونهم بیضر است.

( 137TGLA) 00/1( و 13TGLA) -26/0 ترتیببه ITF شاخص ترینکم

 نژاد گوسفند 3 ژنتیکی تنوع بررسی در (2019) و همکاران Kovacsl .بود

 Fنشانگر میکروساتالیت، نتایج آماره 9با استفاده از  مجارستاندر 

درصد  -13/0و 04/0، -18/0ترتیب به ITFو  ISF ،STFها را برای جایگاه

 ترتیب بین نژادهای نعیمی وترین فاصله ژنتیکی بهکم گزارش کردند.

فاصله ژنتیکی بین نژادهای عرابی  ترینبیش باشد.می (0667/0) عواسی

  Katarzyna (2011)و  Aldona مطالعه در باشد.می (1413/0) و نعیمی

مقدار میکروساتالیت که  9ز  با استفاده ا گوسفند لهستانبر نژادهای 

 .ی گزارش کردندنژادها نیب یکیکم فاصله ژنت

درصد از واریانس کل توسط جزء واریانس بین  62/95حدود        

درصد هم توسط جزء واریانس داخل نژادی قابل توجیه  38/4نژادی و 

( گزارش کرد که تنوع ژنتیکی 2019و همکاران ) Westhuizenاست. 

 67/94مانده آن باقی درصد کل را تشکیل داد و 63/5بین نژادهای 

 شود.افراد داخل نژادهای میهای بین درصد منجر به تفاوت

باتلنک که به کاهش ناگهانی تعداد افراد جمعیت در اثر وقوع        

 بیندر داخل و  یکیژنت راتییتغشود سبب حوادث مختلف گفته می

خونی پس از کاهش اندازه جمعیت موثر عالیم افت هم .شودمی نژادی

واریانس  .شودمی پدیدار در جمعیت خویشاوندی موجب افزایش آمیزش

ها از مخزن ژنی یابد و بسیاری از آللکاهش می ژنتیکی نیز معموالً

در  .شوندهای ژنی دستخوش تغییر میشوند و لذا فراوانیحذف می

هایی با فراوانی های مبتال به باتلنک، احتمال باقی ماندن ژنجمعیت

نادر های چنین احتمال کاهش و عدم وجود ژنتر و همبیش ،باالتر

های کشنده و کاهش واریانس دلیل ثبات آللبسیار زیاد است و به

  گذارد. ضمناً ژنتیکی روی مقاومت و سازگاری فرد تاثیر منفی می

تری رخ های مفید کمدلیل کاهش اندازه موثر جمعیت، موتاسیونبه

های مفیدی که در دهد و به سبب رانده شدن ژنی بسیاری از آللمی

و  MWer ( ایجاد شده بود نیز حذف خواهند شد قبالً اثر موتاسیون

های باتلنک یافته به این (، لذا بسیاری از جمعیت1988همکاران، 

گیرند. برای ترتیب منقرض شده و یا در معرض خطر انقراض قرار می

ای( که حد واسط )جهش دو مرحله  T.P.M انجام آزمون باتلنک مدل

باشد )آلل نامحدود( می I.A.M ای( و)جهش مرحله S.M.Mدو مدل 

باشد، تر میو نسبت به این دو مدل، برای میکروساتالیت مناسب

هایی جایگاه تعداد دار بودن یا نبودنتعیین معنی برای گردد.می پیشنهاد

 آزمون .کار گرفته شدکه افزایش تنوع ژنتیکی دارند سه آزمون به

Sign test شود، آزمونکه از لحاظ آماری آزمونی ضعیف شناخته می 

Test different Standardized های استاندارد شده که یا آزمون تفاوت

جایگاه چند شکل برای داشتن دقت باال نیاز  10این آزمون به حداقل 

)آزمون ناپارامتری( که نسبت به دو  Wilcoxonی ادارد و آزمون رتبه

تر است، زیرا برای تعداد جایگاه کم و یا برای هر مندآزمون دیگر توان

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه جمعیت باهر تعداد فرد می

های با افزایش میزان هتروزایگوسیتی حاضر تعداد مورد انتظار جایگاه

دست هب 99/5و  64/5 ترتیببه T.P.Mو  I.A.M با استفاده از مدل

 17854/0و  00670/0 ترتیبمدل به دو در این نیز احتماالت مقادیر .آمد

 .است توان گفت باتلنک اتفاق نیافتادهمحاسبه شد که براساس آن می

عنوان روش دوم نیز به (Mode-shiftاز آزمون شاخص تغییر حالت )

است، زیرا نژادهای برای شناسایی تنگناهای احتمالی استفاده شده

رود رانش قرار دارند، انتظار می-نزدیکی تعادل جهشغیرتنگنا که در 

 های میکروها با فروانی پایین باشند. آللکه دارای بخش بزرگی از آلل

بندی شدند. در توزیع فروانی کالس فروانی آللی طبقه 10ساتالیت به 

( L-Shapeآلل هیچ تغییر حالت مشاهده نشده و یک منحنی نرمال )

 و همکاران Surekhaن نتایج مشابه با تحقیق (. ای5مشاهده شد )شکل 

 .است (2018)

 Evanno یکروساتالیت و با استفاده از روشهای مبراساس داده       

مقابل تغییرات  ∆Kترین میزان ( نشان داد که بیش2005) و همکاران

K 3 درK= ی در زیر جمعیت یدهد نژادهامد که نشان میآدست به

 6به  2ز ا Kشدن تعداد  هدو پیمایش با افزود (. لذا5قرار دارند )شکل

جهت بررسی ساختار جمعیتی در نژادهای عراق مورد استفاده قرار 
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)فرض  =3K است(. درارائه شده 6در شکل  =6K تا =2K گرفت )نتایج

شود که وجود تنها سه جمعیت عراقی کل تغییرات موجود در می

( و 56/0(، نعیمی )51/0کند( نژادهای عواسی )ها را توجیه میداده

ز این مطالعه ا( در یک خوشه سهیم بودند. نتایج حاصل 56/0) عرابی

فواصل جغرافیایی  با هاجمعیت ژنتیکی بندیمطابقت خوشه دهندهنشان

در سطوح  ترینیز فاصله کم از لحاظ ژنتیکی =3K در هاست.پرورش آن

خوب تمایز  عراق نژادهای خوشه )در این ندابندی نشان دادهباالی خوشه

 تشکیل دادند(. 
دامپروران در عراق  یپرورش گوسفند یک منبع مهم درآمد برا       

تعداد آلل مشاهده  دست آمده،با توجه به نتایج به شود.محسوب می

های گوسفند عراقی  تنوع شده و مورد انتظار در جمعیت ها یا اکوتیپ

هتروزایگوستی مشاهده شده با مورد آللی مناسب ندارند. با مقایسه 

توان افت یا فزونی هتروزایگوستی را نسبت به میزان مورد انتظار می

های دچار افت ز جایگاهاانتظار بررسی کرد. بر این اساس برخی 

های با فزونی هتروزایگوستی اند و برخی از جایگاههتروزایگوستی شده

 یو عراب یعواس یر نژادهامورد انتظار د یگوستیهتروزامواجه بودند. 

وجود  یگوستیاز بابت آفت هتروزا یخطر نژادها نیکه ا ابدییم شیآفزا

اهداف  یمناسب برا یکیژنت رهیذخ کیعنوان به توانیآن را م ندارند و

. نتایج به شودیدر عراق محسوب م یاصالح نژاد و یمختلف پرورش

که اکثریت  دهدمی رایت در این مطالعه نشان ورده برای شاخصآدست 

نشانگرهای میکروساتالیت مورد استفاده با مقادیر مثبت بودند. مثبت 

خونی نسبت بر حالت تر بودن همبودن این پارامتر، به معنی بیش

خونی میزش تصادفی است و مقدار منفی به معنی این است که همآ

میزش خونی مورد انتظار در حالت آتر از میزان هممده کمآوجود هب

شش نشانگر میکروساتالیت  (PIC) ما محتوای چندشکلیا است تصادفی

(INRA011 ،INRA063 ،BM1853 ،OarFCB226 ،MCMC64  و

TGLA13 ) 5/0) آموزنده باال را نشان داد(PIC> ،یهاگاهیجا هیما بقا 

ترین فاصله ژنتیکی کم نشان داد.( >5/0PIC>25/0)ز متوسط اکمتر 

که با توجه به هم منشا بودن و مناطق بین نژاد عواسی و نعیمی 

ها نآفنوتیپی بسیار نزدیک  کند. شباهتپرورش می جغرافیایی نزدیک

دارای ما نژاد عرابی ااید منها را تایید مینآنیز فاصله ژنتیکی کم بین 

 های جدا وست و در مناطق نزدیک با گروهافاصله جغرافیایی زیاد 

و امکان تبادل ژنتیکی طبیعی بین نژادهای  یابدپرورش می ککوچ

( AMOVA) سازد. نتیجه تجزیه واریانس مولکولیمورد محدود می

توان نتیجه . میبود STFنشان داده شده توسط برآورد  جیمشابه با نتا

گرفت که نژادهای با توجه به فاصله جغرافیایی خود توسط نواحی 

دهد این نتایج نشان می باشد.میکروساتالیت قابل تفکیک میدارای 

بایستی  که در گوسفند عراق تنوع ژنتیکی داخل نژادهای باال بوده و

ز نظر اصالحی در نظر بگیرد. در کاربرد نشانگر میکروساتالیت پس ا

های را ایجاد کرد که توان شاخصن حیوان میایهای از تعیین ژنوتیپ

فاصله ژنتیکی  حداکثر والدین با راساس انتخاب برترینب گیریبه تصمیم

( داخل و (Out Breedingگری میختهآ)غیرخویشاوندی( برای ایجاد 

های مورد مطالعه شاخص که با دیدنطوریهب کند.بین نژادی کمک می

توان به وضعیت خوب و بد گله اولیه از لحاظ دنیامیک تولیدمثل می

های اصالح نژاد گوسفند برد. یکی از راه خونی پیو باروری وعدم هم

ها و أزمون های باز و بسته در سطح منطقه و تبادل ژنایجاد هسته

 باشد.های برتر و کاندیدمینتاج برای قوچ

تولیدمثلی و روابط بین  در زمانی که اطالعات رکورد تولیدی و       

های از مدل افراد معلوم نباشد انجام اصالح نژاد گوسفند با استفاده

عنوان به مولکولی مارکرهای باشد.نمی پذیرامکان نژادی کالسیک اصالح

جمعیت با مشخصات ناشناخته برای شناسائی تنوع موجود  یک ابزار در

فراد و تست والدین و تشکیل شجره و برآورد ابین والدین، روابط بین 

 باشد.خونی مفید میمیزان هم
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های های و کمکدلیل همکاریکشاورزی در شهرهای بابل و نجف به

 .یدآعمل میقدردانی به این تحقیق کمال تشکر و
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