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  چکیده
را ها  م نشانگرهاي ژنتیکی و اطالعات فنوتیپی، برآورد دقیقتري از ارزشهاي اصالحی دامامروزه کاربرد توأ

هاي کاندیداي رشد و بررسی ارتباط آن با این  هاي موجود در ژن شناسایی چند شکلی. فراهم نموده است
ژن  هاي کلیدي موجود  یکی از ژن.سازدمهیا می نژاد اصالحمتخصصین  مناسبی را براي صفات، اطالعات

POU1F1)  کهPIT-1 پس از استخراج  در تحقیق حاضر. باشدمی) شود  نیز نامیده می هورمون رشد1 یا فاکتور
DNA مراز براي تکثیر اي پلیاز واکنش زنجیره، ه خون گوسفندان ماکویی نر و ماده نمون95 به روش نمکی، از
) SSCP( هاي منفردبررسی چندشکلی فرم فضایی رشته سپس. استفاده شد  DNAاز جفت بازي 295 قطعه

، AA ژنوتیپ  چهاردرنهایت. ي نیترات نقره انجام شدآمیزو رنگ% 6آکریالمید  توسط ژل پلیPCRمحصوالت 
AB ،CC و CDفراوانی آللهاي . شدند مشاهده 037/0 و 44/0 ،073/0 ،45/0 هايفراوانی با ترتیبه  بA ،B ،C 
 واینبرگ در -  که تعادل هارديندنشان دادحاصل نتایج  . محاسبه شد02/0  و46/0، 04/0، 48/0ترتیب ه  بDو 

، ارتفاع از جدوگاهت اصفها و  ارتباط آماري بین ژنوتیپ. جمعیت مورد مطالعه گوسفندان ماکویی وجود ندارد
 انجام GLM توسط رویه ضه و دور ران در حدود سن یکسالگین، دور سینه، دور بیارتفاع از کپل، طول بد

). P>05/0 (دار گردید  بیضه معنیاثر ژنوتیپ برروي صفات ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از کپل و دور. گرفت
 22/71 و 27/69ترتیب ه ب( داراي بیشترین میانگین ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از کپل CCهاي با ژنوتیپ  دام

همچنین براي . بودند) متر  سانتی6/65 و 67/61  ترتیبه ب( ABهاي با ژنوتیپ  دامدر مقایسه با ) متر سانتی
 31/13(و کمترین ) متر  سانتی55/20(ترتیب داراي بیشترین ه  بAB و CDهاي  صفت دور بیضه ژنوتیپ

برخی بهبود ژنتیکی بعنوان یک ژن کاندیدا براي رود که این ژن بتواند  انتظار می.میانگین بودند) متر سانتی
  .کار روددر این نژاد ب رشدصفات مربوط به 
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 مقدمه

هاي گوسفندداري در ایران با توجه  فعالیت
ودن امکانات به شرایط طبیعی و در صورت فراهم ب

 از نظر اقتصادي مقرون به اشتی معموالٌفنی و بهد
 ,Saadat Noori & Siah Mansoor(صرفه است 

از لحاظ نوع  طور کلیه  بگوسفند ماکویی .)1987
ه  پشمی ایران ب جزو گوسفندانمحصول تولیدي

پرورش گوسفند ). Sattari, 1975(رود  شمار می
ماکویی عموماٌ در آذربایجان غربی و در حاشیه 

 گیرد  ماکو و سلماس انجام میشهرهاي خوي،
)Ezzat Poor, 2003( . صفات بیومتریک در اصالح

اي بوده و سرعت  نژاد گوسفند داراي اهمیت ویژه
هاي انتخاب مهم  رشد و تیپ بدن به عنوان شاخص

 دنشو  انتخاب در نظر گرفته میي در برنامه
)Mandal et al., 2008.(  صفات بیومتریک همچنین

د نباش ن بدن حائز اهمیت میدر پیش بینی وز
)Bose & Basu, 1984 .( ضرایب وراثت پذیري

براي صفات طول بدن، دور سینه، ارتفاع از جدوگاه 
به ترتیب در گوسفند ماکویی و ارتفاع پشت 

 و 065/0±151/0، 072/0±256/0، 073/0±298/0
 Ghafoori(برآورد شده است  069/0±176/0

Kasabi et al., 2010 .(اثت پذیري ضریب ور
 برآورد 431/0±104/0صفت دور بیضه به میزان 
دهد بهبود ژنتیکی دور  گردیده است که نشان می

بیضه در نتیجه انتخاب چشمگیر خواهد بود 
)Abbasi & Ghafoori Kasabi, 2010 .( امروزه

ابزارهاي استفاده از نشانگرهاي مولکولی یکی از 

یجاد اباشد که ویژگی بارز آن  می یکمکی مناسب
اطالعات مناسب ژنوم و امکان استفاده این 

هاي حیوانی در کنار رکوردهاي  اطالعات در مدل
از جمله ). Naghavi et al., 2009(باشد  فنوتیپی می
 ژنتیک مولکولی در زمینه اصالح نژاد کاربردهاي

هاي مرتبط با صفات  هاي ژن دام، بررسی چندشکلی
 PIT-1که ( POU1F1ژن  .باشد مهم و اقتصادي می

) شود  نیز نامیده می1 هورمون رشد1یا فاکتور 
خانواده فاکتورهاي عضوي از عنوان به

در غده طور عمده ه ب، POUبرداري ژن رونوشت
کننده مثبت براي هورمون هیپوفیز بیان شده و تنظیم

 ، پروالکتین، هورمون محرك تیروئیدرشد، هورمون
 به هاي مربوط  و همچنین ژنPOU1F1  ژنخود

 2هورمون آزادکننده هورمون رشدهاي گیرنده
 ;Li et al., 1990; Chen et al., 1990( باشدمی

McCormick et al., 1990; Lin et al., 1992( .
 اینترون 5 اگزون و 6شامل  POU1F1ژن ساختار 

 باشدباز می جفت16500بوده و به طول تقریبی 
)Bastos et al., 2006(.  زوم روي کرومواین ژن

 در .)Woollard et al., 2000( قرار دارد 1شماره 
 6چندشکلی هر  POU1F1ي ژن رواي مطالعه

گوسفند نژاد  100در از طریق تعیین توالی اگزون 
از . در کشور پرتغال بررسی شد  3کورادا تراکوئنت

چندشکلی تنها در مورد مطالعه  اگزون 6میان 

                                                   
١ Growth hormone factor-1 
2 Growth hormone releasing hormone receptor 
3 Churra da Terra Quente 
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 Bastos et( مشاهده شده است 5 و 3، 2هاي  اگزون

al., 2006( . در پژوهشی دیگر از تکنیکPCR-

SSCPژن  3ي اگزون   براي تعیین چندشکلی ناحیه
گوسفند کرمانی استفاده شده است  رأس 120لپتین 

مشاهده شده است ژنوتیپی مختلف  الگوي 10که 
)Shojaei et al., 2010 .(اي دیگر  در مطالعه

 452در  POU1F1 ژن 5 تا 1هاي  چندشکلی اگزون
و با  با طراحی هفت جفت آغازگررأس نژاد بز 

در آنالیز آماري، ارتباط   کههبررسی شد SSCPروش
و صفت  4P ي هاي قطعه داري بین ژنوتیپ معنی

 Lan(سالگی مشاهده شده است  طول پشم در دو

et al., 2009 .( نیز از تکنیک  دیگرپژوهشیدر 
SSCP  براي تعیین چندشکلی ژنPIT-1 براي 

 گاوهاي نژاد آنگوس 6 تا اگزون 2ی اینترون نواح
 ، یکی3 چند شکلی در اینترون د که دواستفاده ش

 و یک تفاوت تک نوکلئوتیدي نیز در 4در اینترون 
 در آنالیز آماري هیچ ارتباط  ود مشاهده ش5اینترون 

معنی داري بین این چند شکلی ها با صفات رشد و 
 ,.Zhao et al(صفات الشه مشاهده نشده است 

 دیگر، بررسی فراوانی شکلهاي اي مطالعه در).2004
هاي گاو سرابی  در جمعیتPIT-1مختلف آللی ژن 

 PCR-RFLPو گلپایگانی ایران با استفاده از تکنیک 
ه  بBB و AB ،AAهاي ژنوتیپ. انجام گرفت

 82براي % 7/3و % 39، %3/57ترتیب با فراوانی 
% 9/7و % 8/36، %3/55رأس از گاوهاي سرابی و 

اند  رأس از گاوهاي گلپایگانی محاسبه شده42براي 
)Tavakolian et al., 2007( . در بررسی چند

 9 در PCR-RFLP به روش POU1F1شکلی ژن 
نژاد بومی بز در کشور چین نیز سه نوع ژنوتیپ 

TT ،TC و CC مشاهده شده است )Lan et al., 

 بین ارتباط  تعیینهدف از این تحقیق ).2007
 POU1F1هاي مشاهده شده در ژن  ژنوتیپ

با  PCR-SSCPتوسط تکنیک گوسفندان ماکویی 
  . بودکبرخی از صفات بیومتری

  
  ها مواد و روش

 رأس 95براي اجراي این تحقیق تعداد 
مرکز اصالح نژاد ماکو انتخاب و از گوسفند ماکویی 

صفات رشد در سن حدود یکسالگی اندازه گیري 
ردهاي مربوط به صفات عالوه بر رکو. ندشد

بیومتریک، اطالعات مربوط به جنس گوسفندان و 
سن رکوردگیري برحسب روز نیز در دسترس بود 

رکوردهاي مورد بررسی . که در نظر گرفته شدند
ارتفاع از کپل، طول ، عبارت از ارتفاع از جدوگاه

) به سانتی متر(بدن، دور سینه، دور بیضه و دور ران 
لیتر خون  ی میل4حدود  DNAاج  براي استخر.بودند

اخذ شد و در داخل  انگوسفنداز ورید وداجی 
 ندهاي حاوي مواد ضدانعقاد خون ریخته شدتیوب
 و تا زمان شروع منتقلله به آزمایشگاه فاصو بال

 درجه سانتیگراد - 20، در دماي DNAاستخراج 
  .نگهداري شدند
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ها به روش  تمامی نمونه DNAاستخراج 
). Miller et al., 1998( گرفت  انجام1نمکی

 استخراج شده DNAسنجش کمیت و کیفیت 
  .توسط روش اسپکتروفتومتري انجام گرفت

ي   براي تکثیر قطعهاي پلیمراز واکنش زنجیره
 و 3، اگزون 2بخشی از اینترون  جفت بازي 295

دو .  انجام شدPOU1F1 ژن 3بخشی از اینترون 
 Bastos et(تند آغازگر زیر مورد استفاده قرار گرف

al., 2006:(  
F:5'-GAGGGATAATTACAAATGGTCC-3'  
R:5'-TGTTAACAGCTGTGGGACACAC-3' 

 میکرولیتر و 20 در حجم نهایی PCRواکنش 
 50 ژنومی با غلظت DNA میکرولیتر 2ترکیب با 

 10ر با غلظت آغازگ میکرولیتر از هر 1نانوگرم، 
 میکرولیتر از کیت 10پیکومول بر میکرولیتر، 

 مربوط به 190301شماره  (2X2مخلوط واکنش
 انجام  میکرولیتر آب مقطر6و ) Ampliqonشرکت 

 95 شامل دماي  مورد استفادهبرنامه حرارتی. شد
 دقیقه جهت واسرشته 15مدت ه درجه سانتیگراد ب

 پلی مراز، DNAشدن اولیه و فعال سازي آنزیم 
 ثانیه جهت 45مدت ه  درجه سانتیگراد ب94دماي 

مدت ه  درجه سانتیگراد ب58رشته شدن، دماي واس
 درجه 72 دقیقه جهت اتصال آغازگر، دماي 1

 72 دقیقه جهت تکثیر و دماي 1مدت ه سانتیگراد ب
 دقیقه جهت تکثیر 5مدت ه درجه سانتیگراد ب

براي واکنش . بود سیکل 35ی، و به تعداد نهای
                                                   
1Salting out 
2 Master Max 

 مدل ترموسایکلراز دستگاه اي پلیمراز  زنجیره
UNIO II شرکت Biometraبراي.  استفاده شد 

،  جفت بازي295 ي تکثیر قطعهو اطمینان از  بررسی
  درصد5/1برروي ژل آگارز   شدهPCRهاي نمونه 
  .وفورز افقی شدندالکتر

از   میکرولیتر5مقدار  SSCPبراي انجام 
 میکرولیتر از بافر بارگذاري 10 با PCRمحصول 
 100یم ، هیدروکسید سد%95فرمامید (فرمامید 

و گزیلن سیانول % 25/0موالر، بروموفنل بلو میلی
 سازي  به منظور واسرشته .دشمخلوط %) 35/0

 دقیقه در دماي 15به مدت ها  نمونه، PCRمحصول 
 و بالفاصله ند درجه سانتیگراد حرارت داده شد95

تا زمان استفاده از ها  نمونه. بر روي یخ قرار گرفتند
از محلول پایه .  داده شدندآنها در داخل فریزر قرار

 آکریالمید به بیس آکریالمید 1:19با نسبت % 30
 21مدت ه ها باستفاده شد و نمونه% 6براي تهیه ژل 

 ولت الکتروفورز عمودي 55ساعت و با ولتاژ 
آمیزي نقره از رنگها براي مشاهده ژنوتیپ. شدند

  .استفاده شد
و بررسی ها  فراوانی آللي  براي محاسبه

 Popgen32 نرم افزار  واینبرگ از-دل هارديتعا
جهت مطالعه  ).Yeh et al., 1999( شد استفاده

هاي بدست آمده از مدل  ارتباط صفات با ژنوتیپ
 .آماري زیر استفاده شد
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امین سن k امین حیوان، lرکورد = Yijklکه 
= µ ،امین ژنوتیپi امین جنس و jرکوردگیري، 

 امین iر تصادفی اث= SSCPi ،ها نمونهمیانگین
 kاثر = Agek ،امین جنس jاثر ثابت = Sexj ،ژنوتیپ

به عنوان ) برحسب روز(امین سن رکوردگیري 
 .مانده باقیتصادفی اثر  = eijkl  وریتوعامل کو

بیضه اثر جنس حذف البته براي صفت دور 
و از طریق  GLM1با رویه آنالیز واریانس . گردید

SS3ریق میانگین حداقل ها از ط  و مقایسه میانگین
  . انجام شدSASتوسط نرم افزار مربعات 

  
 نتایج و بحث

  جفت بازي295ي  ي الکتروفورز قطعه نتیجه
مورد تأیید واقع شد که  POU1F1تکثیر شده ژن 

، Aهاي  فراوانی آلل . آورده شده است1در شکل 
B ،C و D4579/0، 0368/0، 4895/0ترتیب ه  ب 
 محاسبه شده 2χان کل میز. ند محاسبه شد0158/0و

 داراي 05/0 بود که در سطح احتمال 55/96برابر با 
داري بود، بنابراین جمعیت در تعادل  تفاوت معنی

این عدم تعادل، نبود شرایط .  واینبرگ نبود-هاردي
هاي غیرتصادفی را  برقراري تعادل و همچنین تالقی

از طرفی دیگر به دلیل عدم . دهد در توده نشان می
ها در جمعیت، این عدم  تعدادي از ژنوتیپوجود 

ها  در رابطه با ژنوتیپ. تعادل قابل انتظار بود
ها به ترتیب مربوط به  بیشترین و کمترین فراوانی

                                                   
1General Linear Model 

که در بود ) 037/0 (CDو ) AA) 45/0هاي  ژنوتیپ
در حالیکه در مطالعه قبلی .  ارائه شده است1جدول 

 اگزون  براي رأسی در یک نژاد بز452در جمعیت 
 به روش POU1F1 ژن 3 و بخشی از اینترون 3

SSCP هاي  ژنوتیپCC ،CD و DD مشاهده 
 92/0 به ترتیب D و Cهاي  اند که فراوانی آلل شده
در ). Lan et al., 2009(اند   گزارش شده08/0و 

ي دیگري با تعیین توالی به وجود چندشکلی  مطالعه
به  پی برده شده است، POU1F1 ژن 3در اگزون 
در اثر دو جهش متفاوت فوق در مطالعه طوري که 

هاي  در یکی از آلل) 105 و 89کدون شماره (
ترتیب در ه  بGC و GAهاي  ، ژنوتیپGGژنوتیپ 

ند ا  مشاهده شده رأس گوسفند100از رأس  3 و 1
)Bastos et al., 2006.( در   دیگرپژوهشی در

هاي   ژنوتیپSSCP این ژن توسط تکنیک 3اینترون 
CC ،CD و DD12/0هاي   به ترتیب با فراوانی ،
 ,.Zhao et al(اند   گزارش شده39/0 و 49/0

دهند که در دو مورد از  ها نشان می مقایسه). 2004
 نوع آلل و در یک مورد از 2مطالعات قبلی 

ها مشاهده   نوع آلل در بین جمعیت3مطالعات فقط 
 نوع آلل 4شده است، در حالی که در این تحقیق 

دلیل ه این تفاوتها ممکن است بمشاهده شد که 
هاي مورد مطالعه و یا متفاوت  تفاوت در تعداد دام

  .  باشد مورد بررسیبودن نژاد
محصوالت پس از الکتروفورز عمودي، 

آکریالمید، با  بر روي ژل پلیPCRاي رشتهتک
توجه به فرم فضایی خاص خود و در پی آن وزن 
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 در نقاط مختلف ژل مولکولی خاصی که داشتند،
 و AA ،AB ،CC نوع ژنوتیپ 4 نهایتاٌ .قرار گرفتند

CD در جمعیت مورد مطالعه مشاهده شد که در 
  . آورده شده است2شکل 

ي واریانس نشان داد که اثر  نتایج تجزیه
دار  جنس در صفات طول بدن و دور سینه معنی

، به طوري که به ترتیب براي طول )P>05/0(است 
به ( سینه نرها داراي میانگین بیشتري بدن و دور

ها  نسبت به ماده) متر  سانتی08/86 و 82/57ترتیب 
از طرف . بودند) متر  سانتی98/79 و 54به ترتیب (

دیگر، اثر ژنوتیپ روي صفات ارتفاع از جدوگاه، 
دار گردید  ارتفاع از کپل و دوربیضه معنی

)05/0<P .(هاي با ژنوتیپ  دامCC داراي بیشترین 
به (میانگین ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از کپل 

هاي با  و دام) متر  سانتی22/71 و 27/69ترتیب 
 داراي کمترین میانگین براي این دو ABژنوتیپ 

. بودند) متر  سانتی6/65 و 67/61به ترتیب (صفت 
 و CDهمچنین براي صفت دور بیضه ژنوتیپهاي 

ABو ) متر  سانتی55/20(ن  به ترتیب داراي بیشتری
مقایسه . میانگین بودند) متر  سانتی31/13(کمترین 
 به ترتیب A و Cهاي  نشان داد که آللها، میانگین

در باال و پایین بودن میانگین صفات مذکور مؤثر 
   ).2جدول (هستند 

در مطالعات پیشین در بررسی چندشکلی 
 در گوسفند ارتباط آماري POU1F1 ژن 3اگزون 

و صفت خاصی ) GC و GG ،GA(ها   ژنوتیپبین
در ). Bastos et al., 2006(انجام نگرفته است 

داري بین  صورتی که در مطالعه دیگري ارتباط معنی
 و اگزون 5 در اینترون BB و AA ،ABهاي  ژنوتیپ

-PCR این ژن در گاوهاي نژاد نانیانگ به روش 6

RFLP و صفات ارتفاع از جدوگاه، طول بدن و 
هاي با ژنوتیپ  سینه مشاهده شده است که دامدور 
BBاند   داراي میانگین بیشتري براي این صفات بوده

)Kai et al., 2006 .( موجود در چند شکلی دودر 
ژن ) DD و CC ،CDهاي  ژنوتیپ( 3اینترون 

POU1F1 هیچ گونه ارتباط  گاوهاي آنگوس
وزن تولد، (ها و صفات رشد  داري بین ژنوتیپ معنی
مشاهده )  افزایش وزن روزانه واز شیرگیريوزن 
هاي  بین ژنوتیپ). Zhao et al., 2004(  استنشده

 در SSCPبه روش ) DD و CC ،CD(مشاهده شده 
 این ژن در نژاد بزي 3 و بخشی از اینترون 3اگزون 

داري   ارتباط معنیو صفت طول پشم در دو سالگی
ي  داراCDهاي با ژنوتیپ  گزارش شده است که دام

نسبت به ) متر  سانتی64/6(طول پشم بیشتري 
اند   بوده) متر  سانتیCC) 68/5هاي با ژنوتیپ  دام

)Lan et al., 2009.(  
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  .) جفت بازيPOU1F1) 295 براي ژن PCR الکتروفورز محصوالت -1شکل 

Figure 1- Electrophoresis of PCR products for the POU1F1 gene (295-bp). 
 
 

  
  .PCR-SSCP در گوسفند ماکویی با تکنیک POU1F1هاي مشاهده شده براي ژن  ژنوتیپ -2شکل 

Figure 2- Genotypes of the POU1F1 gene in Makui sheep using PCR-SSCP. 
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  . در گوسفند ماکوییPOU1F1 فراوانی ژنوتیپی و آللی ژن - 1جدول 
Table 1- Genotypic and allelic frequencies of the POU1F1 gene in Makui sheep. 

  آللیفراوانی 
Allelic frequency  

  ژنوتیپیفراوانی 
Genotypic frequency 

A  B  C  D    AA  AB  CC  CD  
0.48  0.04  0.46  0.02    0.45  0.073  0.44  0.037  

  
میانگین  (اي صفات بیومتریک برPOU1F1ژنوتیپهاي مختلف ژن حداقل مربعات مقایسه میانگین  -2جدول 

مشابه معنی دار در سطح غیردر هر ردیف هر دو میانگین با حروف  (در گوسفند ماکویی)  انحراف معیار±
  .))>05/0P( درصد 5احتمال 

Table 2- Means comparison of different genotypes of POU1F1 for biometric traits 
(mean±SE) in Makui sheep (in each row, means with different superscripts are significantly 
different (P<0.05)). 

  ژنوتیپ             
 Genotype  

 )متر سانتی(صفت 
Trait (Cm)  

AA  AB  CC  CD  

 ارتفاع از جدوگاه
Withers height  

63.8±0.78bc 61.67±1.53c  69.27±1.04a  68.57±2.38ab  

 ارتفاع از کپل
Rump height  

66.01±0.66b  65.6±1.3b  71.22±0.89a  69.95±2.02ab  

 طول بدن
Body length  57.08±0.77a  56.95±1.51a  56.54±1.03a  53.06±2.35a  

  دور سینه
Chest girth 

83.51±0.83a  82.29±1.64a  85.76±1.12a  80.55±2.55a  

 دور بیضه
Testis girth  

14.99±1.79ac  13.31±1.91c  19.28±0.87ab  20.55±2.52a  

 دور ران
Leg girth  

34.02±0.6a  33.27±1.17a  36.00±0.8a  37.67±1.83a  
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 نوع ژنوتیپ در 4با توجه به شناسایی 
توان نتیجه گرفت که  میجمعیت مورد مطالعه، 

 براي  یک تکنیک مناسبPCR-SSCPروش 
ها تشخیص و شناسایی تنوع ژنتیکی در جمعیت

 در بیان POU1F1که ژن همچنین از آنجا . باشدمی
، هورمون پروالکتین و هورمون ژنهاي هورمون رشد

محرك تیروئید نقش بسزایی دارد، و از طرفی 
 صفات رشدي هورمون اصلی درهورمون رشد نیز 

هاي ژن  شود، بنابراین ژنوتیپ محسوب می
POU1F1هاي ژنتیکی مناسبی در د نشانگرنتوان  می

همچنین با توجه . ها باشند ي اصالح نژاد دام زمینه
صفات ارتفاع ها و بطه ژنوتیپبه معنی دار بودن را

توان از  میاز جدوگاه، ارتفاع از کپل و دور بیضه

 به عنوان یک شاخص در باال بودن CCژنوتیپ 
از میزان ارتفاع از جدوگاه و ارتفاع از کپل و 

دور ي  اندازهشاخصی براي به عنوان  CDژنوتیپ 
هاي اصالح نژادي  در برنامه سن یکسالگیدر بیضه 

 .موداستفاده ن

  
  سپاسگزاري

هاي مرکز اصالح نژاد  بدینوسیله از همکاري
ماکو به خاطر در گوسفند ماکویی در شهرستان 
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Abstract 

Inclusion of genetic marker information in animal model is an effective method for 
identification of superior animals with proper breeding values. Candidate genes for growth 
provide additional information for breeders for proper breeding programs for improvement of 
growth in sheep breeds. The objective of this study was to study association of POU1F1 with 
biometric traits in Makui sheep. For this purpose, 95 Makui sheep (males and females) were 
selected from Makui breeding station and subsequently extraction of DNA was done according to 
salting out method from whole blood. the polymerase chain reaction (PCR) was used to amplify 
the 295 bp DNA fragment (a part of intron 2, exon 3 and a part of intron 3) with a pair of 
designed specific primers. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) patterns of 
PCR products were studied using 6% Polyacrilamid gel and silver staining method. Finally, 4 
banding patterns AA, AB, CC and CD were obtained with frequencies of 0.45, 0.073, 0.44 and 
0.037, respectively. The frequencies of A, B, C and D alleles were calculated as 0.48, 0.04, 0.46 
and 0.02, respectively. Results indicated that studied samples was not in Hardy-Weinberg 
equilibrium (P<0.05). Associations of the observed polymorphisms with withers height, rump 
height, body length, chest girth, testis girth and leg girth were analyzed using a general linear 
model procedure. Significant (P<0.05) statistical relationships between polymorphism of 
POU1F1 gene and withers height, rump height and testis girth were found. CC genotype was 
associated with highest withers height and rump height (69.27 and 71.22 cm, respectively) than 
AB genotype (61.67 and 65.6 cm, respectively). The testis girth was highest in the CD genotype 
(20.55 cm) and lowest in the AB genotype (13.31 cm). Perhaps result of present study could be 
useful for genetic improvement of growth traits in this brees. 
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