
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 يزدمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

ها و مسيرهاي زيستي مرتبط با صفات ژني جهت شناسايي ژن هايتجزيه و تحليل مجموعه عنوان پروژه: -

  رشد بدن در شترهاي تک كوهانه يزد

  2-64-13-002-000117:پروژه شماره مصوب -

  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مرتضي بيطرف ثاني خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  )ان(:همکارخانوادگي و نامنام -

زهرا رودباري، كريم نوبري، جواد زارع هرفته، علي شفيع نادري، سعيد اسماعيل خانيان، خانوادگي همکاران: نام و نام

 محمد حسين بناءبازي، نادر اسدزاده 

 يزدمحل اجرا : 

  1/2/1400 تاريخ شروع : -

 ماه ششسال و   1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           61366با شماره         16/1/1401اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده : 
 يموفق ضرور يبرنامه اصالح کي يزيطرح ر يشترهاست و برا يبرا يوراثت يصفت مهم اقتصاد کيرشد 

 يديتک نوكلئوت يها سميمورف ي، پلQTL ي(و نقشه بردارGWAS) يكل ژنوم ياست. تا به حال، مطالعات ارتباط

(SNPsقابل توجه )تک كوهانه، تعداد  يدر شترها ماكرده اند، ا ييشناسا ياهل واناتيرا در ارتباط با رشد در ح ي

تک كوهانه انجام شد.  يموثر بر رشد در شترها يکيولوژيب نيمضام افتنيبا هدف  پروژه نيكم است. ا اريمطالعات بس

وزن و  شيمرتبط با وزن بدن، افزا يشده قبل جاديا يها SNPاز  يمجموعه ا انياز م ديكاند SNP 99در مرحله اول، 

 SNPدست هر  نييباالدست و پا تيلوبايك 5/0انتخاب شدند. سپس،  رانيتک كوهانه ا يترهاوزن هنگام تولد در ش

 ديكاند يها SNPقطعات با  يسينو هي( . حاشGCA_000803125.3: يانتخاب شد )شماره دسترس NCBIاز  ديكاند

ژن  22 يمرتبط با رشد رو دنامز يها SNP تيشد. موقع يابيباز Blast2GOبا توجه به ژنوم مرجع با استفاده از ابزار 

 يستيز يتک كوهانه مرتبط بودند. عملکردها يشد كه با رشد در شترها ييمهم شناسا يستيز ريمس 25شد و  نييتع

اتصال  ناز،يك نيپروتئ تي، فعالDNAاتصال به  يسيفاكتور رونو تيفعال ن،ياتصال پروتئ م،يكلس ونيشامل اتصال  ياصل

 JAK-STAT قياز طر رندهيگ يده گناليس ري، مسATPاتصال  ن،ياتصال به اكت ن،يوزيكمپلکس م ن،يوزيبه تروپوم

 يدايكاند TMOD3و   EFCAB5 ،MTIF2 ،MYO3A ،TBX15 ،IFNL3،PREX1 يبود. ژن ها نيتوكيس تيو فعال

از  دهبا استفا يبدن يسنجه ها ستيز يكل ژنوم شيپرورش شتر هستند. در مرحله دوم، پو يبهبود رشد در برنامه ها

كه  بيترت نيدار بودند به ا ي( معن  > 1p×10-4)  يبنفرون يشنهاديماركر، در سطح پ 59انجام شد كه  پياسن 14522

 ,ZNF326, GBP5, WARS2يسهم ، مرتبط با صفت ارتفاع شکم تا كوهان و طول لگن تا جدوگاه بود. ژنها نيشتريب

Tbx15  ،DEXI, CIITA, TSPYL4  ،Emx2   PRSS47    ،PTPN1  ،TRAPPC13, MAGEA2  ،Kcnk18, 

VAX1 ،, CLEC16, SOCS1 ADGRG6, NMBR  ،ACTR3B  ،ANKRD20A12P ،PTGIS  ،Pofut2 

TRAPPC9,   ،ANKRD26  DDX27 ,ARFGEF1,CSE1L ،SUPT20H ،Snai1  ،TNS3 TRMT9B,،F5 

،SBSPON,ZNFX1, KCNB1 ياز ژنها يکيو  شدند تعيين يبدن يسنجه ها ستيمرتبط با ز ديكاند يبه عنوان ژنها 

اميدوارانه راه را براي  قيتحق نيا جيبتا( بود. نتا ني)اكت ACTBداشت، ژن  يشبکه ژناين در  ياديمهم كه ارتباط ز

از جمله رشد بدن كمک خواهد  يصفات مهم اقتصاد ياز ژنها رو ييمجموعه ا يشناسايي جامعتر از نحوه اثرگذار

 باشد. يم تياهم زيبر اساس نشانگرها حا يکيژنت تخابكرد كه در ان

 رشد، فعاليت زيستي، هستي شناسي ژن، شتر تک كوهانهاژه ها: كليد و


