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و ارتباط آن با صفات رشد در Pit-1ژن Flanking-5يناحیهبررسی چندشکلی 
غاز بومی ایران

4قباییزرینو قربان الیاسی 3، علی هاشمی*2مختار غفاري، 1مهسا اکبري

28/6/96: تاریخ پذیرش3/12/95:  تاریخ دریافت

چکیده
ایران با روش غاز بومی و ارتباط آن با صفات رشد در  Pit-1ژن Flanking-5يچندشکلی در ناحیه يهدف از این تحقیق، مطالعه

PCR-SSCP شهرستان ملکان قطعه غاز مرکز اصالح نژاد آذربایجان شرقی، واقع در  160براي این منظور در این پژوهش از . باشدمی
جفت  241يقطعهمراز جهت تکثیراي پلیاز روش بایلس استفاده گردید و واکنش زنجیره DNAاستخراجبراي. گیري انجام شدخون

جهت شناسایی چندشکلی در ) SSCP(هاي منفردروش تفاوت فرم فضایی رشته. انجام گرفتPit-1ژنFlanking-5يبازي ناحیه
در  120ساعت و با اختالف پتانسیل  18به مدت درصد 8آکریالمید  ژل رويها عمودي نمونهالکتروفورز .برده شد کاره ها بنمونه
 يیهنتایج این تحقیق نشان داد که ناح. آمیزي ژل با استفاده از نیترات نقره انجام گردیدرنگ. گراد صورت گرفتسانتی يدرجه 4دماي 

درصد  070/0،254/0، 364/0، 312/0با فراوانی ترتیببه4،3،2،1که در نتیجه آن الگوهاي ژنوتیپی مورد بررسی این ژن چندشکل است
هاي بین جنس دست آمده،ه اساس نتایج ببر .انجام گرفت GLMرویه  SASافزار صفات با استفاده از نرم آنالیز واریانس. مشاهده شد

داري یافت شد، روزگی اختالف معنی 30بین الگوهاي مشاهده شده با وزن بدن در  و همچنین داري مشاهده شدمعنیختلف اختالف م
. داري مشاهده نشدروزگی اختالف معنی 150و  90، 60ها و وزن بدن در ولی بین این الگو

ایرانگر،، نشان، صفات رشد، غازژنشکلی، چند: کلمات کلیدي

قدمهم
آناتید،  يخانوادهاي از پرندگان متعلق بهغازها گونه.

داراي .غازها هستند يو دسته آنسرین يزیر خانواده
 هاي ینه، پایین بودن هزخصوصیات سرعت رشد باال

ها، تولید بهداشتی به دلیل مقاومت بسیار زیاد به بیماري
محصول ارگانیک به دلیل عدم استفاده از دارو و واکسن 

منظوره بودن پرورش این پرنده به دلیل در پرورش، چند
-این پرنده میتولید گوشت، تخم، پر و کرك از مزایاي 

هاي ملی هستند و  نژادهاي بومی از سرمایه.باشد
با بررسی منابع ژنی . اي دارد ها اهمیت ویژه نگهداري آن

هاي نوین حفظ و ازدیاد نژادهاي بومی و کاربرد روش

دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزي ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام،کارشناسی آموختهدانش1
دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزي، استادیار گروه علوم دامی، *2
دانشگاه ارومیهي کشاورزي، دانشکدهدانشیار گروه علوم دامی،  3
زیتبر ،یشرقجانیرباذآ یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق مربی4

.تر خواهد شدها بیش برتر، درآمد حاصل از آن
پرورش طیور تجاري يها برنامهي موجود در هاياستراتژ

بدن  ، وزنرشد ، سرعتبا هدف افزایش راندمان غذایی
ي اخیر با وارد ها در سال. )Barker 1994(همراه است 
هاي مولکولی از جمله استفاده از استراتژي  شدن روش

رسد  هاي کاندید در تحقیقات اصالح نژادي به نظر می ژن
که تغییرات بنیادي در علم اصالح نژاد به وقوع پیوسته 

گر دام است و اصلی اصالح يع ژنتیکی مادهتنو.است
هاي ژنتیکی را کمبود یا فقدان این تنوع قدرت انتخاب

البته در حال حاضر . )Barker 1994(دهد  کاهش می
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تغییرات هاي عمده و مؤثر روي صفات کمی و  ژن
ها در طیور به تأیید رسیده و بر روي  مورفولوژیکی آن

در اقتصاديصفاتتربیش. یابی شده استژنوم نقشه
کهاندشدهشناختهکمیصفاتعنوانبهاهلییوانات ح

تحقیقاتامادارند،قرارژنزیاديبسیارتعدادتأثیرتحت
تعداديکنترلتحتصفاتاینکهاستدادهنشاناخیر
شناساییکهباشد هاي بزرگ اثر میو ژن اصلیهايژن
حائزبسیاراقتصادينظرازايمزرعهحیواناتدرها آن

ها و مارکرهاي اگر پیوستگی این ژن.استاهمیت
توانند باهم به نسل بعد مولکولی وجود داشته باشد، می

توان از این مارکرهاي منتقل شوند، در این صورت می
از . هاي عمده استفاده کردمولکولی جهت کشف ژن

را که مرتبط با صفات  Pit-1ژنتوان ها میجمله این ژن
 Pit-1ژن .)Moody et al. 1995(رشد است اشاره کرد 

و در  باشدمیاینترون 5و اگزون 6شامل در پستانداران 
باشد که اینترون می 6اگزون و  7ها داراي پرندگان و ماهی

 Haugen(کند را بیان می دالتونیکیلو 31-33پروتئین یک

et al. 1993(.ژنPit-1 مرغ 1شمارهکروموزمرويبر
). Nie et al. 2008(ت اسطولKb14دارايوداردقرار

mRNA  ژنpit-1 هاي هیپوفیزي وجود سلول يدر همه
طور عمده پروتئین این ژن در سه سلول ه دارد، ولی ب

سوماتوتروپین، الکتوتروپین و تیروتروپین از هیپوفیز 
و  GH ،PRLشود که به ترتیب باعث بیان قدامی بیان می

TSH شوندمی)Sornson  et  al. 1996, Tatsumi 1992( .
به ،Pit-1ωوPit-1،Pit-1βسه شکل مختلف این ژن 

 Van(آمینواسیدي هستند 327و335،363ترتیب داراي

et al. 2000(. ژنPit-1  ماکیان براي اولین بار توسط
Tanakaاز .شناسایی شد 1999همکاران در سال  و

 .Li et al(هیپوفیز قدامی يتوسعه یمتنظوظایف این ژن

 .Castrillo et al(یپوفیزهاي هو تکثیر سلول)1990

انداختن تولید آدرنالین در  یرو خاموش یا به تأخ) 1991
هفت اگزون . )Taha et al. 2005(عهده داردرا بر انسان

مرغ وجود دارد و گزارش شده است که  Pit-1در ژن 
 يها باعث هیپوپالزیاي غدهوجود موتاسیون در این اگزون

هیپوفیز و کمبود هورمون رشد، پروالکتین و هورمون 
گزارش شده . )Araskog 1997(شودمحرك تیروئید می

با صفات رشد، خصوصیات  Pit-1است که تغییر در ژن
الشه، صفات تولیدي و اسیدهاي چرب در حیوانات 

Brunsch(باشداي مرتبط میمزرعه et al. 2002, Jiang et 

al. 2004, Song et al. 2005 .(Zhao در سال و همکاران
را در سه نژاد غاز  Pit-1ژن Flanking-5يناحیه2011

Cheng.کردندگزارش SNP (C-930T)یک بومی چین 

در را Pit-1تنوع ژنتیکی ژن 2009در سال و همکاران
با فرانسه یک نژاد غاز غربی و چین نژاد غاز بومی پنج

برخی . چندشکل گزارش کردندPCR-SSCPاستفاده از 
را Pit-1محققان نواحی اگزون یک، دو، سه و چهار ژن 

Bhattacharya(در مرغ چندشکل گزارش کردند  et al. 

شکلی در دیگر وجود چندمطالعاتبرخی).2011
را در مرغ  Pit-1نواحی اینترون دو، پنج و اگزون شش ژن 

اثرات این ژن در . )Nei et al. 2008(نمایندیید میأرا ت
تر بررسی شده ولی حیواناتی مانند گاو و گوسفند بیش

اطالعات در مورد عملکرد این ژن در طیور از جمله غاز 
Pit-1هاي چندشکلی در ژنویژگی. بسیار محدود است

ممکن است براي کمک به طراحی سریع و آسان انتخاب 
گرها در پرورش تجاري طیور مفید واقع به کمک نشان

مهمی از پرندگان است که  يغاز به عنوان گونه.  شود
گوشت آن یک منبع پروتئینی در رژیم غذایی انسان به 

Flanking-5يدر ناحیه شکلیوجود چند. رود شمار می

و ارتباط آن با صفات رشد به طور محدود  Pit-1ژن 
بررسی شده است، از این رو، هدف این تحقیق شناسایی 

ر غاز بومی د Pit-1از ژن  Flanking-5يچندشکلی ناحیه
هاي شکلی فضایی رشتهایران با استفاده از روش چند

و ) PCR-SSCP(اي پلیمراز منفرد مبتنی بر واکنش زنجیره
همچنین تعیین فراوانی الگوهاي مشاهده شده و ارتباط 
الگوهاي مشاهده شده با صفات رشد در غاز بومی کشور 

.باشدمی
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مواد و روش کار
گله تحقیقاتی  قطعه غاز 160این تحقیق از  براي انجام

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 
از هر دو ) ایستگاه تحقیقاتی غاز ملکان(آذربایجان شرقی 
) قطعه غاز نر 58قطعه ماده غاز و 102(جنس نر و ماده

براي . گردیدانجام  يریگ ورید زیر بال خون يناحیه از
 5/1استریل هاي بمیکروتیوگیري ازانجام خون

استفاده EDTAضد انعقادي مادهحاوي ،لیترکرویم
هاي حاوي خون تا لولهگیري گردید، بعد از اتمام خون

زمان انتقال به آزمایشگاه ژنتیک و اصالح نژاد گروه علوم 
در فالسک حاوي یخ نگهداري دامی دانشگاه ارومیه،

 يدرجه -20در دماي  DNAو تا زمان استخراج شدند 
اطالعات مربوط به صفات .شدندنگهداري  گرادیسانت

روزگی از مرکز 150و  90، 60، 30هاي رشد شامل، وزن
. تحقیقاتی اخذ گردید

روش ارائه ازDNAاستخراج در این پژوهش براي     
 Bailes et(گردیداستفادهبایلس و همکارانشده توسط

al. 2007(.DNA  يدرجه -20در دماي استخراجی 
.نگهداري شدبعدي،  ياهگراد براي انجام آزمایشسانتی
روش  يوسیلهه باستخراج شده  DNAو کمیت  کیفیت

و اسپکتوفتومتريژل آگارز یک درصد الکتروفورز روي 
)Thermo, NanoDrop 1000 (تعیین گردید.

 241يمراز براي تکثیر قطعهاي پلیواکنش زنجیره
 .انجام شد Pit-1ژن Flanking-5يجفت بازي ناحیه

و  Zhaoياز مطالعهبراي این منظور توالی آغازگرهاي 
با شماره ثبت (اقتباس گردید 2011همکاران در سال 

و)NCBIدر پایگاه اطالعاتی  JX051832.1توالی 
از سایت هااختصاصی بودن آن

)blast/-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ tools/primer(
، که توالی بررسی شدPrimer-Blastافزار توسط نرم

:پرایمرهاي مورد استفاده عبارتند از
′CTTAAACCAAGAGTATCGT-3-5′Pit-1 F:

Pit-1 R: 5′-AACAGAATGACTTTGGAAC-3´

 میکرولیتر 25حجم نهایی به میزان در PCRواکنش 
نانوگرم،  100- 50با غلظت  DNAمیکرولیتر  2(شامل

، میکروموالر 2/0با غلظت  dNTPsمیکرولیتر  50/0
با غلظت MgCl2میکرولیتر H2O ،75/0میکرولیتر  90/15
50/2،مرازپلیTaqنیم واحد آنزیم،موالرمیلی 5/1

میکرولیتر از هر  x10 ،50/1با غلظت  PCRبافرمیکرولیتر 
 10با غلظت  هاي رفت و برگشتکدام از آغازگر

اي براي انجام واکنش زنجیره.تهیه گردید) پیکومول
 ترموسایکلر، پلیمراز با استفاده از سیستم گرادیانت دستگاه

مورد صورت آزمون و خطا ه هاي دمایی مختلفی ببرنامه
-دمایی زیر بهینه ياستفاده قرار گرفت و در نهایت برنامه

.سازي و مورد استفاده قرار گرفت
گراد سانتی يدرجه 95سازي اولیه در دماي واسرشته

-چرخه شامل واسرشته 38دقیقه و به دنبال آن  3به مدت 

ثانیه، دماي  40گراد به مدت سانتی يدرجه 95سازي در 
ثانیه،  30به مدت گراد سانتی يدرجه44اتصال آغازگر

 40گراد به مدت سانتی يدرجه 72بسط آغازگر در دماي 
 يدرجه 72ثانیه و سرانجام بسط نهایی آغازگر در دماي 

به منظور ، دقیقه بهینه شدند 5گراد به مدت سانتی
از الکتروفورز افقی با استفاده  PCRتشخیص محصوالت 

DNA Safe Stainآمیزيبا رنگدرصد  5/1از ژل آگارز 

، الکتروفورز استفاده گردید) محصول شرکت سینا کلون(
ولت در دماي اتاق  80ساعت با ولتاژ  1افقی به مدت 

. انجام گردید
 SSCP ،5يوسیلهه ب PCRمحصوالت  يبراي تجزیه

SSCPمیکرولیتر از بافر 10با PCRمیکرولیتر از محصول 

، گزیلن درصد025/0درصد، برموفنل بلو 98فرمامید (
مول بر لیتر، میلی EDTA10، درصد025/0سیانول 

دقیقه 15مخلوط گردید و به مدت ) درصد 10گلیسرول 
در دستگاه ترموسایکلر قرار داده شد،  يدرجه 95با دماي 

سرعت در داخل یخ قرار داده شدند تا ها بهسپس نمونه
به. ها ممانعت به عمل آیدرشتهاز به هم چسبیدن دوباره 

ساخت  ها از الکتروفورز عموديمنظور مشاهده ژنوتیپ 
که محصوالت استفاده شد شرکت فناوران سهندآذر تبریز

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ tools/primer
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PCR بر 120ساعت با ولتاژ  18به مدت  يا رشته  تک 
الکتروفورز و با نیترات نقره  0/0 8 یدژل اکریل آم روي
.شدند یزيآم رنگ

ارتباط بین چندشکلی الگوهاي مشاهده شده براي     
، 30 با صفت رشد شامل Pit-1ژن Flanking-5 يناحیه

ورژن  SASافزار روزگی با استفاده از نرم 150و  90، 60
انجام شد و مقایسه میانگین صفات مذکور با استفاده  9.1

اي دانکن طبق مدل آماري زیر بررسی از آزمون چند دامنه
.شد

Yijkl = µ+ Gi + Bj + Sk + eijkl                           
رکورد فنوتیپی هر یک از صفات  :Yijkl، در این رابطهکه 

 :µ ،)روزگی 150و  90، 60، 30وزن (مطالعه شده 

: Bjام، iاثرثابت مربوط به ژنوتیپ : Giمیانگین مشاهدات، 
ام kاثرثابت مربوط به جنس: Skام، jاثرثابت مربوط به سویه

.باشدمیماندهاثر باقی :eijkl و

نتایج
سپکتروفتومتري نتایج طیف سنجی با استفاده از روش ا    

هاي  DNAنشان داد که  درصد 1بر روي ژل آگارز 
-می PCRمناسبی براي انجام استخراج شده داراي کیفیت 

 300-200هاي استخراج شده با غلظت DNA . باشند
 انتخاب شدند PCRنانوگرم بر میکرولیتر براي انجام 

).1شکل (

هاي مختلفبا غلظت λDNAدر کنار از خون غاز بومی ایران استخراج شده   DNA :1شکل 

 2بر روي ژل آگارز  PCRنتایج بررسی محصوالت     
 يدرصد نشان داد که الگوي باندي مربوط به تکثیر ناحیه

5- Flanking  ژنPit-1  جفت بازي به خوبی  241به قطعه
و بدون تکثیر قطعات اضافی و فاقد اسمیر و دایمر بود که 

صحت  . باشدبودن جفت آغازگرها میموید اختصاصی 
هاي این مطلب با حضور سایز مارکر در کنار نمونه

الکتروفورز  2در شکل  . الکتروفورز شده تأیید شدند
.بر روي ژل آگارز نشان داده شده است PCRمحصوالت 

در کنار سایز مارکر  روي ژل آگاروز PCR يبه وسیله تکثیر شده Pit-1ژن  Flanking-5ناحیه جفت بازي  241قطعات   :2شکل 
bp 100  )سینا ژن(

 PCRنتایج حاصل از الکتروفورز عمودي محصوالت     
براي بررسی و تعیین آمید اکریلآمیزي ژل پلیو رنگ

الگوي 4ژنوتیپ تجزیه شدند، نتایج به دست آمده 

این و) 3شکل (مختلف را روي ژل آکریل آمید نشان داد 
 Pit-1از ژن  Flanking-5ي گر چند شکلی بودن ناحیهبیان

.در غاز است

λ DNA Genomic DNA
25 50 75 100 125
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درصد 8ژل اکریل آمید  بر رويPit-1ژن Flanking-5مختلف مشاهده شده ناحیه  باندي يالگو:3شکل

ر این الگوهاي باندي متفاوت حاکی از وجود تنوع د
دست آمده در این ه فراوانی الگوهاي بباشد که جایگاه می

، 312/0به ترتیب  4و  3، 2، 1تحقیق شامل الگوي 
-بیش 2درصد بودند که الگوي  254/0، 070/0، 364/0

 4فراوانی را از بین ترین کم 3ترین فراوانی و الگوي 
هاي ژنوتیپی و ارتباط بین الگو .الگوي مختلف داشتند

صفات رشد در سنین مختلف مورد بررسی قرار گرفته و 
-میانگین يمقایسه1جدول . اندذکر گردیده 1در جدول 

بر افزایش وزن  Pit-1ثیر الگوهاي مشاهده شده ژن أها ت
الگوهاي مشاهده  ياثر همه. دهدبدن غاز را نشان می

دار شده است روزگی معنی 30شده براي وزن بدن در 

)05/0P< .(گردد مشاهده می 1طور که در جدول همان
روزگی   30در وزن  3نسبت به الگوي  2و  1الگوي 

داري دارند و بین الگوهاي مختلف در وزن اختالف معنی
داري وجود ندارداختالف معنی 150و  90،  60

)05/0P>(. اثر دست آمذه نشان داد که نتایج بههمچنین
که ،)<05/0P(باشددار نمیمعنیسویه بر روي وزن بدن 

تمامی  گر این است که منشاءاین نتایج بیان احتماالً
.باشدغازهاي مورد مطالعه در این پژوهش از یک نژاد می

و  90، 60ثیر جنس بر صفات وزن، أنتایج ت 2در جدول 
گر اختالف شان داده شده است که بیانروزگی ن 150
.)>05/0P(باشدداري بین دو جنس میمعنی

-5يهاي ناحیهارتباط بین ژنوتیپ: 1جدول  Flanking ژنPit-1 با صفات رشد در غاز بومی ایران
)گرم(روزگی  150وزن  )گرم(روزگی  90وزن  )گرم(روزگی  60وزن  )گرم(روزگی  30وزن  ژنوتیپ

90/3282 80/2555 86/1847 61/835a 1
11/3198 73/2493 37/1729 64/808a 2
8/2999 08/2294 26/1601 65/604b 3
73/3218 34/2454 41/1736 95/739ab 4

43/0 32/0 18/0 03/0 داريسطح معنی

بومی ایران در غازصفات رشد  با)نر و ماده(جنس ارتباط بین:2جدول 
)گرم(روزگی  150وزن  )گرم(روزگی  90وزن  )گرم(روزگی  60وزن  )گرم(روزگی  30وزن  جنس

86/2869b 42/2242b 95/1608b 03/697b ماده
95/3478a 56/2656a 50/1848a 40/797a نر

0001/0 0001/0 0005/0 0218/0 داريسطح معنی
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بحث
يمنظور شناسایی چند شکلی در ناحیهتحقیق حاضر به

5-Flanking  ژنPit-1 هاي مشاهده شکلیو ارتباط چند
ی، شرقدر غاز بومی استان آذربایجان شده با صفات رشد

امروزه .انجام گرفت PCR-SSCPبا استفاده از تکنیک 
SSCP  به عنوان یک تکنیکی سریع، آسان، توانمند و قابل

) SNP(اطمینان براي شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدي 
رود و همچنین تکنیک در تعیین ژنوتیپ به شمار می

SSCP ثري در شناسایی تنوع توالی تکثیر شده ؤروش م
Hayashi(باشدمی اساس این تکنیک مهاجرت  )1991

DNA آمید غیر دناتوره بر اساس اکریلاز میان ژل پلی
بنابراین وجود حتی یک . باشداندازه و توالی آن می

اي، با تفاوت حرکت روي ژل قابل تشخیص جهش نقطه
در این مطالعه با استفاده از .)Hayashi 1991(است

-5يناحیهتنوع ژنتیکی موجود براي  SSCPتکنیک 

Flanking  ژنPit-1  در بین غازهاي مورد مطالعه
تشخیص داده شد، همچنین آنالیز آماري نشان داد که 

روزگی  30هاي مشاهده شده با صفت بین ژنوتیپ يرابطه
در  و همکاران Zhao.باشدداري میداراي اختالف معنی

-5يناحیهمورفیسم در با بررسی پلی 2011سال

Flanking  ژنPit-1  نژاد غاز بومی چین با 3در جمعیت
شناسایی کردند ودو ژنوتیپ متفاوت PCR-SSCPروش 

ها با داري بین این ژنوتیپنشان دادند که ارتباط معنی
 و همکاران 01/0P<( .Cheng(صفات رشد وجود دارد

چهار PCR-SSCPبا استفاده از تکنیک 2009در سال 
را در جمعیت شش غاز  CC،CD،DD،EEژنوتیپ 

شکلی باال ي چندبومی چین گزارش کردند که نشان دهنده
با  2008در سال و همکاران  Nie. باشدمی Pit-1براي ژن 

 CC ،TT ،TCسه ژنوتیپ PCR-RFLPاستفاده از روش
مرغ گزارش کردند که  Pit-1اینترون پنجم ژن يدر ناحیه

.  باشدمی Pit-1گر چندشکلی بودن این ناحیه از ژن نشان
هاي بین جهشداري معنی وجود ارتباطهانتایج بررسی آن

و 28اینرون پنج با وزن بدن در يصورت گرفته در ناحیه

 8-4و هفتگی  4-0روزگی و افزایش وزن روزانه در  42
بخشی از پروموتور ودر ). >05/0P(داشت هفتگی 

Pit-1اگزون یک و همچنین اگزون دو، سه و چهار ژن 

 .Bhattacharya et al(شکلی در مرغ گزارش شدچند

سالدرو همکاران  Borumandياما در مطالعه.)2012
،AAسه ژنوتیپ  Pit-1اگزون ششم ژن  يدر ناحیه2014

AB وBB  با روشPCR-SSCP  در مرغ مشاهده شد که
چندشکلی در این ناحیه است که مطابق با  يدهندهنشان

در 1391جلیل و همکاران در سال.  نتایج حاضر بود
در گوسفند  Pit-1ژن در چندشکلی  وجودي ا مطالعه

. دادند نشان PCR-RFLPبختیاري و زل با روش 
Bhattacharya  با مطالعه بر 2012در سال و همکاران 

اگزون یک و همچنین اگزون دو، بخشی از پروموتور و
را چندشکلی در سه الین مرغ Pit-1سه و چهار ژن 

نشان داد که ارتباط  Pit-1هاپلوگروه . کردندگزارش 
 يهفتگی در سویه 7داري بین وزن بدن در سن معنی

يگوشتی مرغ وجود دارد که در توافق با نتایج مطالعه
 2015ال و همکاران در س Zhangهمچنین . است حاضر

و اثر بر تولید  Pit-1ژن  Flanking-5يچندشکلی ناحیه
سه .هاي مسکو مورد بررسی قرار دادندتخم را در اردك
که ) AA،AG،GG(کردندمشاهده  Pit-1ژنوتیپ در ژن 

هاي چندشکل بودن این ناحیه در اردك يدهندهنشان
با صفات  Pit-1شکلی ژن ارتباط چند.باشدمسکو می

ها که داراي رکورد مرتبط با رشد در جمعیتی از جوجه
رشد بودند نیز مورد آزمایش قرار گرفت، نتایج نشان داد 

هفتگی وجود  8در ATو AAارتباط مثبتی بین ژنوتیپ 
به  Pit-1ژن  دهد احتماالًکه نشان می) >05/0P(دارد 

گر مناسبی جهت انتخاب براي صفات رشد عنوان نشان
هفتگی  10ولی بین . باشدلیه در مرغ قابل کاربرد میاو

ارتباط مثبتی بین ژنوتیپ و وزن بدن وجود ندارد 
)05/0P> (دهد چندشکلی تک نوکلئوتیدي که نشان می

ممکن است اثر ژنتیکی بر روي نرخ رشد اولیه داشته 
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سن کاهش یابد، افزایش باشد و این اثرات ممکن است با 
پژوهش حاضر بود چون اثر ژنوتیپ که مطابق با نتایج 

 150و  90، 60که در دار بود در حالیروزگی معنی 30در
 .Jiang et al(داري مشاهده نشد روزگی اختالف معنی

طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان ه ب). 2004
چند شکلی  يبراي مطالعه PCR-SSCPدهد که روش می

و  Pit-1ژن  Flanking-5يبررسی ناحیهموجود در 
از آن. باشدها با صفات رشد مناسب میبررسی ارتباط آن

را  pit-1اي اثر چند شکلی ژن العات گستردهکه مطجایی
ویژه در ه هاي مختلف طیور و بصفات رشد در گونهبر

تواند به عنوان کنند، بنابراین این ژن مییید میأترا غاز 
گر ژنتیکی براي صفات رشد در انتخاب به کمک نشان

دست آمده از این با توجه به نتایج به. مارکر استفاده شود
هاي مرتبط با پژوهش و نتایج حاصل از سایر جایگاه

مدت افراد توان با یک برنامه منظم و بلندصفات رشد، می
نظر را شناسایی  اراي ژنوتیپ مطلوب براي صفات موردد

هاي بعد ها میانگین جامعه را براي دورهب آنو با انتخا
با توجه به اهمیت حفظ نژادهاي بومی .بهبود بخشید

ریزي دقیق و مدون اصالح نژادي و توان با یک برنامهمی
به ) مطالعه و شناسایی(هاي الزم با وجود زیر ساخت
اي به اصالح ذخایر ژنتیکی بومی صورت حساب شده

تر مورد توجه قرار گرفته، که کم کشور از جمله غاز بومی
وسیله تا بدین. گر اقدام نمودبراي صفات مد نظر اصالح

تولیدات حیوانات بومی را اقتصادي نموده و به حفظ 
 .کشور کمک شایان توجهی کرد يذخایر ژنتیکی ارزنده

از طرفی با توجه به محدود بودن نیازهاي نژادهاي بومی 
-ها نسبت به برخی بیماريدامبه غذا، مقاومت نسبی این 

ها با شرایط اقلیمی و هاي بومی منطقه و سازگاري آن
محیطی منطقه، موجب شده تا پرورش این حیوانات به 

-در مرحله. مناسب، مد نظر قرار گیرد يعنوان یک گزینه

ریزي دقیقی ها باید برنامهبعد براي اصالح این دام ي
از نظر سطوح  بومی کشورطیور صورت پذیرد تا در آینده 

خارجی رقابت کنند در غیر این  حیواناتتولیدي بتوانند با 
بومی چیزي غیر از نابودي یا  طیوري صورت آینده

.ها نخواهد بودمحدود شدن جمعیت آن
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Abstract
The objective of this study was the detection of polymorphism in 5- Flanking region of Pit-

1 gene and its association with growth traits in Iranian native Goose by PCR-SSCP method. 
For this purpose, blood samples were taken from 160 Goose from East Azerbaijan breeding 
station located in Malekan. DNA was extracted from whole blood using the Bailes method  
and polymerase chain reactions were performed for amplification of 241 bp fragment 
containing in 5- Flanking region of Pit-1 gene. Single Strand Conformation Polymorphism 
(SSCP) was used for genotyping. For this purpose, vertical electrophoresis of PCR products 
was performed on 8% acrylamide gel, at 120 V, for 18 h at 4 C˚. Silver-staining of gels is 
used to detect, resulted in four genotypic patterns of 1, 2, 3 and 4 with frequencies of 31.2%, 
36.4%, 7% and 25.4%, respectively. Analysis of variance was performed using GLM proc of 
SAS software. The statistical analysis indicated that the effect of different patterns was 
significant on the 30-Day Bodyweight, but on the 60-90-150 -Day Bodyweight had no 
significant effect. 
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