چکیده
هدف از انجام این پروژه انجام عملیات ژنومیک بررس ی نشییان های انتخاب در گاوهاب بوم سییراب بود .برای این منظور
تعداد  122راس حیوان از این نژاد از ایسییتهاه ااییلاا نژادی سییبر سییراب و گل های مردم سییبر سییراب عملیات میدان
بیومتری ابعاد بدن ،خون گیری و توزین انجام سیید سییز از نمون ها  DNAاسییتخراو و تبت توا یاب ب مزمایشییهاه
ممریکا ار سال و از بست ن شانهری ( )04kسرکت ایلومینا تبت ژنوتایزینگ استفاده سد .بعد از ویرایش دادهها ،تعداد  14دام
ب د یل عدم کسییش سییاخ  ACRحذف سییدند .تعداد مارکرها بعد از گذراندن لیلتر بر مانای حدا ل لراوان ا ل و تعادل
هاردی واینارگ ب  18781مارکر کاهش یالت .تبت بررسییی سیییاختار ژنتیک تمعیت ها و خرده تمعیت ها از منا یز
مو ف های ا ال استفاده سد برای سناسای سیهنالهای انتخاب در دو تمعیت ،مماره تتا محاسا سد .برای کاهش اریش
مقادیر تتای محا سا سده از روش میانهینگیری مارکرهای مجاور ا ستفاده سد و گراف منبتن تو سط نرم الزار هاپلوویو ب
دسییت ممد .نتاین نشییان داد ک کروموزومهای  17، 15 ،11 ،24 ،7 ، 6 ،5، 1دارای نشییان انتخاب بودند .برای تسییتجوی
ن شان های انتخاب در هر دو تمعیت از مماره هموزیهوسیت توسع داده سده ( )EHHدر محیط نرم لزار  Rاستفاده سد ک
میزان سییکسییته  LDبرای م لهای اتدادی و تبش یالت برای هر کروموزوم برمورد سیید .سییز برای مها ع بیشییتر
تایهاه های ک مورد انتخاب وا ع سیییده بودند توسیییط نرم الزارهای بیوانفورماتیک مورد منا یز رار گرلت و منامی ژنوم
سناسای سدند .در کروموزم  1ژن  ،EIF4G3در کروموزم  6ژن  ،ANK2در کروموزم  7ژن  ،ARHGAP26در کروموزم
 24ژن  SYNJ2BPو در کروموزم  11ژن  FAM3Dسییناسییای س یدند .برای بررس ی نشییان انتخاب در داخل هر یک از
تمعیت سراب و تا ش خا مماره  iHSانجام ک منامی تحت انتخاب برای نژاد تا ش خا در کروموزمهای ،5 ،1 ،2
 14 ،26 ،25و  12بودند .در کروموزم  1ژن  ،PDIK1Lدر منهق کروموزوم  5ژن  ،SHMT2در منهق کروموزوم 25
ژن  ،HMCN1در منهق کروموزوم  14ژن  ERGIC1و در منهق کروموزوم  12ژن  SLC24A4سناسای سدند .در
نژاد سیییراب خا منامی تحت انتخاب با مماره  iHSدر کروموزم های  12 ،25 ،3و  13بودند .در منهق کروموزم 25
ژنهای  NCAM1و  SLC24A4ب ترتیش در منهق کروموزم  25و  12سناسای سدند .تبت بررس بیشتر نشان های
انت خاب در بین تمع یت ها بر پا ی مول بلوک هاپلوتیز از م ماره  xp-EHHاسیییت فاده سییید .م نامی ت حت انت خاب در
کروموزمهای  20 ,8 ,6و  25سناسای سدند .در منهق کروموزوم  5ژنهای  R3HDM2و  SPIDRب ترتیش در منهق
کروموزوم  5و  20سناسای سدند .نتاین حاال از این تحقیی نشان داد ک ژنهای سناسای سده در منامی مورد انتخاب
در ارتااط با ماندگاری ،تو ید ترکیاات سیییر ،مکانیس ی های ایمن در بیماریهای ما اریا و پرایون ،سیییسییت بویای  ،بینای ،
عصا مرکزی ،ژنهای سرکوبگر تومور و رنگ پوست نقش دارند .علاو بر این ،تثایت م لهای مفید نشان دهنده انتخاب
اخیر مثات در تمعیت گاو سراب و تا ش م با سد .در مخر سماره گاوهای بوم ک تحت انتخاب مایع بودند در سمت
مخر نتاین گزارش سد.
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