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خلوصژنتيکی در گوسفندان بهدليل طالقیهای کنترول نشده دستخوش تغيير شدهاست .يکی از
روش های متداول جهت بررسی اين موضوع بررسی توالی ژنوم ميتوکندريايی است .هدف از انجام
اين تحقيق ،بررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی توالی نوکلئوتيدی ناحيه  d-loopژنوم ميتوکندری

واژههای کلیدی


قوچ و ميشهای وحشی و نژاد گوسفند کرمانی به منظور تعيين فاصله ژنتيکی و روابط فيلوژنتيکی
آنها بود .تعداد  95نمونه خون از نژاد گوسفند کرمانی و تعداد  9۱نمونه خون از نژاد گوسفند

ناحیه  d-loopمیتوکندری

وحشی از  3منطقهی کرمان ،شيراز و تهران جمعآوری شد .پس از استخراج  ،DNAتکثير قطعه ۹41

گوسفند کرمانی

جفت بازی از ناحيه  d-loopميتوکندری با استفاده از واکنش زنجيرهای پلیمراز توسط يک جفت

گوسفند وحشی

پرايمر اختصاصی انجام شد ،به منظور تعيين فاصله ژنتيکی با توالیهای حاصل از مطالعات ديگر مورد

هاپلوگروه

مقايسه قرار گرفت .بررسی هاپلوگروهی نشان داد بطور کامل نژاد گوسفند کرمانی در هاپلوگروه ،B
 ۹5۷از نژاد وحشی در هاپلوگروه  Bو  ۱5درصد باقیمانده از نژاد وحشی در هاپلوگوه  Aقرار
میگيرند .همچنين نتايج آزمون فيلوژنتيکی با استفاده از روش  Neighbor-Joiningنشان داد که ،نژاد
قوچ و ميشهای وحشی  3منطقه ذکر شده و نژاد گوسفند کرمانی در شاخه نژاد وحشی اوريال ( Ovis

 )vignei urialقرار میگيرند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که گوسفند نژاد کرمانی در شاخه
قوچ وحشی شيراز قرار می گيرد و دارای تنوع ژنتيکی پايينی است ،که در کارهای مديريتی و
اصالحی بهعنوان يک نژاد مقاوم به بيماری در دراز مدت میتوان بهره کافی را برد.

بررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيه ...d-loop

آیت اللهی و همکاران

گوسفند وحشی از خانواده گاو ( )Bovidaeو جنس قوچ ()Ovis
است ،که در بیشتر مناطق ایران زیست میکند (

PETER et al.

 Loopیا ناحیهی کنترلی که یک ناحیهی غیر کدکننده بهشمار
میآید دارای دو بخش بسیار متغیر به نامهای  HVR1و

HVR2

 )2007و اهلی شدهی آن ،نقش مهمی را در تغذیه بشر ایفا نموده

است که بهمیزان زیادی دارای جهش هستند که این جهشها در

و همراه با جابجایی و یا کوچ انسان در کل دنیا توزیع شدهاست

این نواحی ذخیره شده و به نسل بعد انتقال مییابند .ژنهای

اولین شواهد بیان شده اهلیت این گونه را مربوط به  ۸تا  11هزار

میتوکندری ابزاری مناسب و مهم در مطالعات مختلف در

سال پیش

زمینههای تکامل جانوری ،فیلوجغرافیایی و فیلوژنتیکی میباشند

میدانند (.)Colledge et al. 2005

دادههای ریختشناسی و جمعیتشناسی ،نشان داده است که

( .)Bruford et al. 2003; Rokas et al. 2003تنوع ژنتیکی و

اهلیسازی گوسفند از مناطقی از شمال زاگرس و جنوب شرقی

مدیریت منابع ژنتیکی بهعنوان یکی از اجزای مهم پروژههای

( Peters

اصالحی میباشند ،چرا که یک گونه بدون تنوع ژنتیکی کافی،

 .)et al. 2005تحقیقات اخیر توسط توالییابی ژنوم میتوکندری،

قادر به سازگاری با تغییرات محیطی و مبارزه با انگلها و

توسعه و گسترش قابل توجه گوسفندان اهلی را از ناحیه جنوب

بیماریها نیست .حفاظت باید براساس دانش عمیقی از منابع

DNA

ژنتیکی نژادهای خاص باشد .لذا تالش برای شناسایی و تعیین

میتوکندریایی ( )mtDNAمحققین را قادر به شناسایی الینهای

خصوصیات ژنتیکی نژادهای بومی و محیطی بسیار اهمیت دارد

متعدد گوسفند ،که شامل پنج هاپلوگروه (یعنی،)A, B, C, D, E

( .)Cann et al. 1987; Kijas et al. 2009لذا هدف از انجام این

کرده است ( .)Tapio et al. 2006بعضی از این هاپلوگروهها با

مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی قوچ و میشهای

محدودهی جغرافیایی مشخص ،بیانکنندهی زیستگاهها و

وحشی و نژاد گوسفند اهلی کرمان با استفاده از توالی نوکلئوتیدی

خاستگاههای متعدد و وقایع امکان پذیر مستقل در گوسفندان

ناحیه  D-Loopژنوم میتوکندری آنها بود.

ترکیه ،تقریبأ بین  1۱تا  11هزار سال پیش رخ داده است

غربی آسیا آشکار نموده است ( . )Tapio et al. 2006آنالیز

اهلی است (.)Wood and Phua 1996; Hiendleder et al. 1998
جدول  -1اجزا تشکیل دهنده واکنش PCR

آنالیز تمام و یا قسمتی از ( )mtDNAمیتواند زمان انشعاب
گوسفندان اهلی از وحشی را آشکار سازد .در حالت کلی تخمین

مرحله

زمان(ثانیه)

درجه حرارت

مراحل PCR

)(˚C
59

واسرشت سازی اولیه

آورد ( .)Meadows et al. 2007برای مثال ،زمان انشعاب بین دو

1

1۱

59

واسرشته سازی

۱15 bp

19

9۱

اتصال آغازگر ها

نسل مادری  Aو  6/1 Bتا  ۱/1میلیون سال پیش ،با استفاده از

1

6۱

۱1

تکثیر

9

91۱

۱1

تکثیر نهایی

1

نگهداری

زمان انشعاب را میتوان از هاپلوگروههای موجود مادری بهدست

آنالیز توالی ناحیه سیتوکروم  bتخمین زده شدهاست ( Hiendleder

 .)et al. 1998عالوه بر این ،زمان جدایی هاپلوگروه  Cاز

1

6



* مراحل دو تا چهار  11بار تکرار میشود.

هاپلوگروههای  Aاز  Bرا  ۱/11و  ۱/۱6میلیون سال ،که توسط
آنالیز توالیهای ناحیه کنترلی محاسبه شده بودند را گزارش کردند

برای انجام این تحقیق  19نمونه خون از نژاد گوسفند کرمانی

( .)Meadows et al. 2007روشهای مولکولی مانند توالییابی

غیرخویشاوند موجود در ایستگاه تحقیقاتی بخش علوم دامی

ژنوم میتوکندری یکی از کاربردترین روشها برای تعیین روابط

دانشگاه شهید باهنر کرمان 11 ،نمونه خون از گوسفند نژاد وحشی

فیلوژنتیکی بین جمعیتها و گونههای نزدیک به هم محسوب

موجود در باغ وحشهای استانهای کرمان (از این  11راس،

میشود .امروزه ژنوم میتوکندری بهدلیل اندازه کوچک و آسان

زیستگاه دو رأس رشته کوههای جوپار واقع در جنوب شرقی

بودن استخراج و اینکه از طریق مادر به ارث میرسد ،بهطور

کرمان ،زیستگاه پنج رأس از کوه سفید واقع در شمال شرقی

متداول برای مطالعات فیلوژنتیکی و تکاملی مورد استفاده قرار

استان فارس و زیستگاه پنج رأس از رشته کوههای زاگرس در

میگیرد (.)Lansman et al. 1983; Wiesner et al. 1992
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جهت جلوگیری از لخته شدن خون به لولههای حاوی  EDTAو

شماره مرجع (

دمای  -1۱درجه انتقال داده شدند .این نمونهگیری با تأیید اداره

 )KF938317که بهترتیب مربوط به نژادهای (

کل محیط زیست کشور با شماره مجوز  5116591و در تاریخ

Oxford down, O. aries breed Asian mouflon, O. vignei

 1۱/6/51صورت پذیرفت .سپس با روش نمکی استخراج

DNA

با کیفیت و کمیت مناسب صورت پذیرفت (.)Miller et al. 1988
جهت تکثیر ناحیه  D-Loopاز یک جفت پرایمر اختصاصی
ʹ)ACAACACCCACTTCCCACTC-3
ʹ )CCAACCATCCCAAAATTA-3که توسط

و

(5ʹ-
(5ʹ-

Bowling et al.

( )2000مورد استفاده قرار گرفته بود ،استفاده شد .برای انجام
واکنش زنجیرهای پلیمراز از کیت  PCR-201xsشرکت
تکاپوزیست تهران استفاده شد .نمونهها پس از تکثیر بر روی ژل
آگارز ،با غلظت  1/9درصد الکتروفورز شدند ،سپس استخراج و
خالصسازی قطعات مورد نظر از محصوالت  ،PCRتوسط
شرکت ( Bioneerکره جنوبی) صورت پذیرفت .توالییابی قطعه
 ۱15جفتبازی توسط همان شرکت با استفاده از دستگاه
اتوماتیک  ABI 3130با روش سانگر انجام شد .اجزا تشکیل
دهنده واکنش  PCRرا میتوان در جدول  1مشاهده نمود.
بهمنظور تجزیه و تحلیل نتایج ،از ابزار  BLASTو رویهی
 BLASTNجهت تعیین همولوژی توالیها و از نرمافزار

Seqman

بهمنظور اصالح نوکلئوتیدی حیوانات توالییابی شده استفاده شد.
برای بررسی جایگاه قوچ و میش در بین قوچ و میشهای اوریال،
ارمنی ،آکسفورد و سوناتی بررسی ارتباطات بین آنها از توالی
ناحیه  D-Loopمیتوکندری ثبت شده سایر قوچ و میشها در ژن
بانک ( )NCBIبهدست آمدند و ردیفآرایی توالیها و فراوانی
نوکلوتیدی در نرمافزار  MEGA.6صورت گرفت ( Tamura et al.

 )2007و در نهایت درخت فیلوژنی براساس روش اتصال مجاور

KF938359, KF938360, KF 938361,
O. aries breed

 )breed Urial, O. aries breed Suniteهستند مورد مقایسه قرار
گرفتند.
نتایج طیفسنجی و الکتروفروز در ژل آگارز نشان داد که

DNA

استخراج شده از  1۱نمونه خون دارای کیفیت و کمیت مناسب
جهت انجام  PCRداشته و سپس ،با توجه به کیفیت خوب
نمونهها ،توالی بازهای قطعهی مذکور ،مورد آنالیز قرار گرفت
(شکل  .)1الکتروفروز محصوالت  PCRروی ژل آگارز دو درصد
نشان داد که قطعه مورد نظر با طول  ۱15جفتباز به خوبی تکثیر
شدهاست (شکل .)1شکل شماره  ،1درخت فیلوژنتیکی ترسیم
شده با استفاده از روش بوت استراپ با  1۱۱۱تکرار ،را نشان
میدهد .درخت فیلوژنتیکی که نشاندهنده فاصله ژنتیکی بین
نژادها ،اشتقاق گونهها از جد مشترک ،زمان انشعاب گونهها و
نژادها از هم بود ،نشان داد که نژادهای مورد مطالعه بهطور کلی
در یک گروه و نزدیک بههم قرار میگیرند و دارای فاصله ژنتیکی
کم و جد مشترک هستند .با آنالیزهای انجام شده مشخص شد که
نژاد گوسفند کرمانی بهطور کامل در هاپلوگروه  Bبا توالی مرجع
 KF938359قرار میگیرد ،عالوه بر این ۱9 ،درصد از نژاد
وحشی نیز در همین گروه قرار گرفت ،اما  19درصد باقیمانده از
نژاد گوسفند وحشی در هاپلوگروه  Aبا توالی مرجع

KF938317

قرار گرفت .فراوانی هر یک از نوکلئوتیدهای دو نژاد وحشی و
کرمانی توسط نرمافزار  MEGA.6محاسبه شد (

Tamura et al.

 .)2007باز آدنین بیشترین فراوانی و باز گوانین کمترین فراوانی
را داشت (جدول .)1

با استفاده از این نرمافزار ترسیم شد .نژادهای بررسی شده با

شکل  -1استفاده از نرمافزار ) SeqMan (DNASTAR, Inc,.Madisonجهت تصحیح توالی
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بود ،قوچ و میشهای وحشی نواحی شمال شرق ،شرق و جنوب
شرق ایران در شاخه اوریال ( )Ovis vignie Urialو قوچ و
میشهای ناحیه جنوب غرب و جنوب را در شاخه قوچ ارمنی
())Ovis orientalisقرار میدهند ( .)Valdez et al. 1978حتی
مناطقی مانند پارک ملی خبر ،بمو ،خجیر و شهربابک دارای دو
گونهی قوچ و میش اوریال و ارمنی هستند (،)Rezaei et al. 2010
که نشان دهندهی پیچیدهگی ژنتیکی و هیبرید باالی بین قوچ و

شکل  -1تکثیر قطعه  ۱15جفتبازی از ژنوم میتوکندری

میشهای مناطق مختلف ایران است .قوچ و میشهای دو نژاد
مورد بررسی قرابت باالی ژنتیکی با یکدیگر و همچنین قوچ
اوریال را داشتند .بهطور کلی بهجز مناطق شرقی ایران که قوچ
اوریال و در مناطق غربی ایران که قوچ ارمنی بهطور خالص
زیست میکنند ،بسیاری از مناطق ایران دارای نوعی از هیبرید این
دو نژاد قوچ و میش با فرمهای متفاوت شاخ ،رنگ ،جثه و
کروموزم هستند ( .)Shojaei et al. 2011از لحاظ طبقهبندی
مشکل اساسی در مناطق مرکزی ایران وجود دارد که هر یک از
شکل  -1قرار گرفتن نژاد گوسفند کرمانی در گروه گوسفند وحشی شیراز و

جمعیتها از لحاظ خصوصیت ظاهری و ژنتیکی با جمعیت دیگر

قوچ وحشی تهران در گروه نژاد گوسفند کرمانی

کامال متفاوت میباشند که وابسته به میزان آمیزش دو گونه شرقی
و غربی در آن زیستگاه است .در مناطق مرکزی ایران دو گونه

جدول -1فراوانی نوکلوتیدی دو نژاد گوسفند وحشی و کرمانی
Nucleotideنوکلوتید
 Abundanceفراوانی

وجود دارد و افراد این جمعیتها میتوانند دارای  91الی 9۸

G

C

T/U

A

%61/75

%32/61

%32/13

%27/57

برای بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع آللی ،فاصله ژنتیکی بین دو نژاد
مورد بررسی از نرمافزار  MEGA.6بهره گرفته شد که بیشترین
فاصله ژنتیکی مربوط به نژادهای وحشی و اهلی که برابر با ۱/۱1
و کمترین فاصله ژنتیکی بین نژاد گوسفند کرمانی که برابر با صفر
بود محاسبه شد .با قرار گرفتن نژاد گوسفند کرمانی با نژاد
گوسفند وحشی شیراز و گوسفند وحشی کرمان با تهران در یک
شاخه که توالی آنها از طریق  Consensusو یا توافق عام توالیها
بهدست آمده بود نشان داد که ،فاصله ژنتیکی کم و شباهت باالی
آللی و ژنی بین توالی نژادها وجود دارد .در نهایت نژادهای مورد
بررسی در شاخهی گوسفند وحشی اوریال با توالی مرجع
 KF938361قرار گرفتند .با بررسیهای انجام شده که در ارتباط
با طبقهبندی قوچ و میشهای وحشی که بهطور گسترده در ایران
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کروموزم باشند ( .)Valdez et al. 1978قوچ و میشهای ایران به
دلیل هیبرید باال نیاز به مطالعات ژنتیکی زیادی دارند .در این
تحقیق ،که شامل بررسی دو نژاد از سه منطقه ایران میشد و با
عدم وجود شباهت فنوتیپی باال که به دلیل هیبرید زیاد و تنوع
زیستگاه جغرافیایی بین این گونهها بود توانستیم نژادهای وحشی
مناطق کرمان ،شیراز و تهران را طبقهبندی کنیم که این گونه در
زیر گونه قوچ وحشی اوریال قرار گرفت و با مقایسه ژنتیکی نژاد
گوسفند کرمانی و وحشی این نژاد اهلی در گروه قوچ وحشی
شیراز قرار گرفت .که نشان دهنده فاصله ژنتیکی کم وقرابت
ژنتیکی باال است .قوچ و میش الرستان در جنوب ایران بهعنوان
زیر گونهای از قوچ موفلون آسیایی ()O. Orientalis laridtanic
مطرح و اشاره شدهاست که موفلون آسیایی را بهعنوان اجداد
گوسفندان اهلی بهشمار میآورند ( .)Colledge et al. 2005با
توجه به عدم بررسی کافی در باب طبقهبندی گوسفندان نژاد
ایرانی هنوز به طور کامل این نژادها طبقهبندی نشدهاند و دارای

...d-loop بررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيه

آیت اللهی و همکاران

بود و نشان میداد که این نژاد وحشی نیز از زیر گونهی قوچ

 تحقیقهایی که در باب طبقهبندی.شناسنامه ژنتیکی نیستند

.)1وحشی اوریال است (شکل

گوسفندان وحشی ایران صورت گرفت نژاد وحشی شیراز هنوز

. مغایرت داشتRezaei et al. )2010( این تحقیق با نتیجه تحقیق

،ناشناخته است و آن را بهعنوان قوچ الرستان معرفی میکنند

زیرا آنها گوسفندان نژاد وحشی ایران را در گروه گوسفند

همچنین قوچ وحشی کرمان را به دو گروه قوچ اوریال افغانی و یا

) قرار دادند و بیان کردند که تمامovis orientalis( وحشی ارمنی

 همانطور که گفته شد.موفلون آسیایی تقسیم و معرفی میکنند

،نژادهای دیگر در زیر گونهی گوسفند نژاد ارمنی قرار میگیرند

قوچ الرستان را بهعنوان زیر گونهای از قوچ ارمنی معرفی میکنند

 نشان داد که،اما تحقیقات گسترده که در سطح جهان انجام شد

اما این تحقیق نشان داد که نژاد وحشی شیراز بهدلیل قرابت

قوچ و میشهای ایران در دو گروه ارمنی و اوریال قرار میگیرند

ژنتیکی با قوچ اوریال در زیر گروه قوچ اوریال قرار میگیرد و

)Valdez et al. 1978(

بهدلیل وجود آمیختگی ژنتیکی نمیتوان آن را بهعنوان قوچ اوریال
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