
 
 

ل     ال
وزارة  /جریت الدراسة في محطة بحوث المجترات التابعة لدائرة البحوث الزراعیةأ      

 2017- 2016 یننتاجیإلا ینغرب بغداد للموسم كم25الزراعة الواقعة في منطقة عكركوف 

في مختبرات  المختبریةتجربة جریت الأووالمتضمنة مدة العمل المختبري،  2018-2017و

 عواسينعجة  50ستخدمت في التجربة أ التقدم العلمي المتخصصة بالوراثة الجزیئیة والتقانات،

كسون الثاني ألسنوات بھدف تحدید التراكیب الوراثیة في منطقة ا 6 -3تتراوح اعمارھا بین 

القواعد تتابعات تقنیة تحدید  خدمتاست ،نتاجيإلالتناسلي وا وعالقتھ باألداء GDF-9لجین 

 المدروسةمنطقة الربع طفرات في أظھرت النتائج وجود أ، المدروسة DNA ةلقطعالنتروجینیة 

) G(4G721A لطفرةوأن ا ،G750A و )G721A( 4G) وA477G( 3G) و2G )T471C وھي

 (Glu241Lys)من كلوتامین الى الالیسین مینيألا للحامض قد أدت إلى تغیر في الشفرة الوراثیة

 الثالثة االخرى فلم تؤدي الى التغیر في سلسلة البروتین (طفرة صامتة)بقیة الطفرات  بینما 

)Val157Val)و ( Leu159Leuو ( Arg250Arg)(.  

معنویة  بین نسب التوزیع التراكیب الوراثیة والتكرار األلیلي ولجمیع الطفرات فروقال كانت   

)P<0.01( ففي الطفرة ،G2 لكل من التركیبین الوراثین الناشئین من %  20و 80 النسب بلغت

 T 0.90و  Cلاللیل بلغ التكرار االلیلي ، وعلى التوالي CTو  CC الطفرة في العینة المدروسة

لكل  % 60و 38و2 كالتالي: G3وجاءت نسب التراكیب الوراثیة للطفرة  على التوالي، 0.10و

 0.80و 0.20بلغ التكرار االلیلي لھا و،  على التوالي GGو  GAو  AA من التراكیب الوراثیة

تبین تفوق التركیب الوراثي البري في نسبتھ على االفراد الخلیطة على التوالي و Gو  Aلاللیلین 

بلغ و  G4بالنسبة للطفرة  على التوالي GAو  GG% للتراكیب الوراثیة  30و70 الطافرة

،  على التوالي 0.15و 0.85بمقدار  Aوالطافر Gلكل من االلیلین البري  االلیلي التكرار

مظھریین وراثیین ھما التركیب  G750Aوأوضحت نتائج الدراسة بأنھ قد نتج من الطفرة 

%  GA 8% في حین كانت نسبة األفراد الخلیطة الطافرة 92بلغت نسبتھ  GGالوراثي البري 

 G البري لاللیلین  0.04و 0.96 لھذه الطفرة كان التكرار االلیليكما أظھرت النتائج أن ،  

  .G750Aعلى التوالي للطفرة  A الطافرو



 
 

) للخصب بین األفراد البریة والطافرة ولجمیع P<0.01أظھرت النتائج فروقات معنویة(   

) G2  )(CC ،G3 )GG ،(G4 )GGالطفرات أعاله، أذ تفوقت األفراد البریة للطفرات األربعة :

  )G750A  )GGوالطفرة 

النمو وانتاج الحلیب ومكوناتھ صفات  على 4Gطفرة للي تأثیر معنوي أیكن ھناك لم        

كما تم دراسة التداخل بین الطفرات المدروسة للوصول إلى توصیة انتخابیة دقیقة  ،وأبعاد الجسم

ھي األعلى في معدل الخصب  CC AA AG GGالحاملة للتركیب الوراثي   وكانت النعاج

 CC AG GGالحاملة للتــــــركیب الوراثي   النعاجحین كانت ) مولود/ البطن الواحدة في 1.60(

AG ) مولود/البطن الواحدة.1.00ھي األدنى في معدل الخصب (  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


