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                                                                                                            چكيده:

تنوع ژنتيكي ماده اصلي در برنامه هاي اصالحي بر اساس انتخاب است و پيشرفت 

مطلوب از حيث صفت مورد بررسي دارد. بخشي از بستگي مستقيم به ميزان تنوع 

تفاوتهاي قابل مشاهده داخل و يا بين جمعيتها به پلي مورفيسم ژنتيكي در 

جايگاههاي مختلف مربوط است. تفاوتهاي ژنتيكي بين نژادهاي گاو كوهان دار 

(Bos indicus) ( و نژادهاي گاو اروپاييBos  ژنتيكيtaurus)  اساس بسياري

ا در خصوصيات توليدي، توليد مثلي، مقاومت به امراض و انگلها، قابليت از تفاوته

سازگاري و تطابق بين اين نژادها است . بررسي تفاوتهاي ژنتيكي و رابطه آنها با 

، در اين نژادها مي تواند در آشكار نمودن  DNA خصوصيات متفاوت در سطح

با توجه به اثرات  اساس ژنتيكي اين اختالفات موثر باشد. ژن هورمون رشد

فيزيولوژيك وسيعي كه محصول آن بر بسياري از صفات توليدي از جمله شيردهي 

، توليد مثل ، رشد و پاسخ به ايمني دارد به عنوان يك ژن كانديد براي بسياري از 

                                                       صفات مورد توجه قرار گرفته است.                

در اين تحقيق پلي مورفيسم در اگزون پنج ژن هورمون رشد در دو نژاد گاو  

راس  51از  DNAسيستاني و دشتياري مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي 

راس گاو دشتياري از خون استخراج گرديد و قطعه اي به  55گاو سيستاني و 

تكثير و  PCR تكنيك ژن هورمون رشد با استفاده از 5از اگزون  bp 404 طول

مورد بررسي قرار گرفت .  PB_RFLPپلي مورفيسم در دو نقطعه به روش 

نشان داد كه كليه نمونه هاي مورد مطالعه از  Alulهضم قطعه مورد نظر با آنزيم 

مي باشند. اين آلل اسيد آمينه لوسين را در  Alulهر دو نژاد داراي ژنوتيپ )+/+(

دو آلل را آشكار نمود.  Ddelم قطعه توسط آنزيم كد مي نمايد. هض 127موقعيت 

در نمونه هاي دشتياري و سيستاني ، به  Ddel(-فراواني آلل معمول تر، يعني )

 Ddelبدست آمد. با توجه به اين كه پلي مورفيسم در جايگاه  88/0و  83/0ترتيب 



 ، در نژادهاي زبوي مورد مطالعه با نژادهاي اروپايي تفاوت دارد اين پلي

مورفيسم مي تواند از نظر بررسي تفاوتهاي ژنتيكي در اين دو گروه و ارتباط آن با 

                                                                                                        تفاوتهاي فنوتيپي براي صفات توليدي قابل اهميت باشد.

  


