
سیویلیکا - ناشر تخصصی مقاالت کنفرانس ها و ژورنالها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا

 www.CIVILICA.com

عنوان مقاله:
 اثر ژنوتیپهای ژن بتاالکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل

محل انتشار:
هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران  (سال:1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۶ صفحه

نویسندگان: 
سهيل يوسفي - دانشجوي كارشناسي ارشد

مجتبي آهني آذري - عضو هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سعيد زره داران - عضو هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

رحمت سميعي - جهاد كشاورزي استان گلستان،معاونت امور دام گرگان

خالصه مقاله:
ژن بتاالکتوگلوبولین از جمله ژنهای کاندیدا در بررسی صفات تولید شیر میباشد که در گوسفند بر روی

کروموزوم شماره ۳ قرار دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی این ژن در گوسفند نژاد زل از
تعداد ۱۳۴ رأس گوسفند ماده واقع در از خون DNA ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند شیرنگ در

استان گلستان(شهر فاضآلباد)خونگیری شد. نمونه های استخراج و قطعه ۴۵۲ جفت بازی از اگزون ۲ این
ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مورد تکثیر قرار گرفت و قطعه تکثیر مورد هضم قرار داده شد.

بررسی محصوالت حاصل از هضم بر روی ژل پلی اکریل آمید ۱۰ % و رنگ RsaI شده توسط آنزیمرا در
این جمعیت مشخص نمود. در این BB و AA ،AB و سه ژنوتیپ B و A آمیزی به روش نیترات نقره وجود
دو آلل بررسی هیچگونه ارتباط معنیداری بین اجزای شیر وچندشکلی ژن بتاالکتوگلوبولین مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:
1PBR ، زل گوسفند، شیر اجزای ، بتاالکتوگلوبولین ژن ، چندشکلی

لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-NBCI07-NBCI07_0209.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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