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يکی از . است های کنترول نشده دستخوش تغيير شده دليل طالقی ژنتيکی در گوسفندان به خلوص

هدف از انجام . های متداول جهت بررسی اين موضوع بررسی توالی ژنوم ميتوکندريايی است روش

توکندری ژنوم مي d-loopاين تحقيق، بررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی توالی نوکلئوتيدی ناحيه 

منظور تعيين فاصله ژنتيکی و روابط فيلوژنتيکی  های وحشی و نژاد گوسفند کرمانی به قوچ و ميش

نمونه خون از نژاد گوسفند  9۱نمونه خون از نژاد گوسفند کرمانی و تعداد  95تعداد . ها بود آن

 ۹41ثير قطعه ، تکDNAپس از استخراج . شد آوری جمعی کرمان، شيراز و تهران  منطقه 3وحشی از 

مراز توسط يک جفت  ای پلی ميتوکندری با استفاده از واکنش زنجيره d-loopبازی از ناحيه  جفت

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

ند کرمانی در هاپلوگروه طور کامل نژاد گوسف هبررسی هاپلوگروهی نشان داد ب. مقايسه قرار گرفت

B ،۹5 از نژاد وحشی در هاپلوگروه  درصدB  مانده از نژاد وحشی در هاپلوگوه  درصد باقی ۱5وA 

نشان داد   Neighbor-Joiningچنين نتايج آزمون فيلوژنتيکی با استفاده از روش هم. گيرند قرار می

د کرمانی در شاخه نژاد وحشی منطقه ذکر شده و نژاد گوسفن 3 های وحشی که، نژاد قوچ و ميش

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که گوسفند نژاد . گيرند قرار می( Ovis vignei urial) اوريال

گيرد و دارای تنوع ژنتيکی پايينی است، که در کارهای  کرمانی در شاخه قوچ وحشی شيراز قرار می

 .توان بهره کافی را برد در دراز مدت میعنوان يک نژاد مقاوم به بيماری  مديريتی و اصالحی به
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 (Ovis) جنس قوچ و (Bovidae) گاو خانواده از یوحش گوسفند

 .PETER et al) کند یم ستیز رانیمناطق ا تر شیکه در ب است،

 نموده فایا بشر هیتغذرا در  یمهم نقش ی آن، اهلی شده و (2007

 است شده عیتوز ایکوچ انسان در کل دن ایو  ییبا جابجا همراهو 

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

 . (Colledge et al. 2005) انندد سال پیش می

است که  داده نشان ،یشناس تیجمع و یشناس ختیر یها داده

 یاز شمال زاگرس و جنوب شرق یاز مناطق گوسفند یساز یاهل

 Peters) رخ داده است شیهزار سال پ 11تا  1۱ نیب بأیتقر ه،یترک

et al. 2005) .یتوکندریژنوم م یابی یتوالتوسط  ریاخ قاتیتحق، 

جنوب  هیرا از ناح یاهل انتوسعه و گسترش قابل توجه گوسفند

 DNA زیآنال.  (Tapio et al. 2006) ده استونمآشکار  ایآس یغرب

 یها نیال ییشناسا به قادررا  نیمحقق( mtDNA) ییایتوکندریم

 ،(A, B, C, D, Eیعنی)هاپلوگروه  پنجشامل  که گوسفند، متعدد

با  ها هاپلوگروه نیااز  یبعض .(Tapio et al. 2006) کرده است

و  ها ستگاهیز ی کننده انیب ،مشخص ییایجغراف ی محدوده

 گوسفندان در مستقل ریامکان پذ عیو وقا متعدد یها خاستگاه

 .(Wood and Phua 1996; Hiendleder et al. 1998) است یاهل

 انشعاب زمان تواند یم (mtDNA) از یقسمت ایتمام و  زیآنال

 نیتخم یکل حالت در. سازد آشکار را یاز وحش یاهل گوسفندان

 دست هب یمادر موجود یها هاپلوگروهاز  توان یم را انشعاب زمان

دو  نیزمان انشعاب ب مثال، یبرا .(Meadows et al. 2007) آورد

استفاده از  با ش،یپ سال ونیلیم ۱/1 تا B 6/1 و A ینسل مادر

 Hiendleder) است شده زده نیتخم b توکرومیس هیناح یتوال زیآنال

et al. 1998) .هاپلوگروه  ییجدا زمان ،نیا بر عالوهC  از

که توسط  ،سال ونیلیم ۱6/۱ و 11/۱را   Bاز A یها هاپلوگروه

 کردندمحاسبه شده بودند را گزارش  یکنترل هیناح یها یتوال زیآنال

(Meadows et al. 2007). یابی یتوال مانند یمولکول یها روش 

 روابط نییتع یبرا ها روش نیتر کاربرد از یکی  یتوکندریم ژنوم

 محسوب هم به کینزد یها گونه و ها تیجمع نیب یکیلوژنتیف

 آسان و کوچک اندازه لیدل به یتوکندریم ژنوم امروزه. شود یم

 طور به رسد، یم ارث به مادر قیطر از نکهیا و استخراج بودن

 قرار استفادهمورد  یو تکامل یکیلوژنتیف مطالعات یبرا متداول

-D  .(Lansman et al. 1983; Wiesner et al. 1992) ردیگ یم

Loop شمار به کدکننده ریغ ی هیناح کی که یکنترل ی هیناح ای 

 HVR2و  HVR1 یها به نام ریمتغ اریبس بخشدو  یدارا دیآ یم

ها در  جهش نیجهش هستند که ا یدارا یادیز زانیم است که به

 یها ژن. ابندی یشده و به نسل بعد انتقال م رهیذخ ینواح نیا

مناسب و مهم در مطالعات مختلف در  یابزار یتوکندریم

 باشند یم یکیلوژنتیف و ییایلوجغرافیف ،یتکامل جانور یها نهیزم

(Bruford et al. 2003; Rokas et al. 2003). و  یکیژنت وعتن

 یها مهم پروژه یاز اجزا یکیعنوان  به یکیمنابع ژنت تیریمد

 ،یکاف یکیگونه بدون تنوع ژنت کیچرا که  باشند، یم یاصالح

 وها  و مبارزه با انگل یطیمح راتییبا تغ یقادر به سازگار

 منابع از یقیعم دانش براساس دیبا حفاظت. ستین ها یماریب

 نییتع و ییشناسا یبرا تالش لذا. باشد خاص ینژادها یکیژنت

 دارد تیاهم اریبس یطیمح و یبوم ینژادها یکیژنت اتیخصوص

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

 یها شیم و قوچ یکیلوژنتیف و یکیژنت تنوع یبررس مطالعه

 یدینوکلئوت یکرمان با استفاده از توال یاهل گوسفند نژاد و یوحش

 .بود ها آن یتوکندریم ژنوم D-Loop هیناح

 
 PCRاجزا تشکیل دهنده واکنش  -1 جدول

 PCRمراحل  درجه حرارت (ثانیه)زمان مرحله

  (
˚
C)  

 واسرشت سازی اولیه  59  1

 واسرشته سازی  59 1۱ 1

bp ۱15 19 9۱  اتصال آغازگر ها 

 تکثیر  ۱1 6۱ 1

 تکثیر نهایی  ۱1 91۱ 9

6  1  نگهداری 

 .دشوبار تکرار می 11مراحل دو تا چهار * 

 

 یگوسفند کرمان نژادنمونه خون از  19 قیتحق نیانجام ا یبرا

 یدام علوم بخش یقاتیتحق ستگاهیادر  موجود شاوندیرخویغ

 ینمونه خون از گوسفند نژاد وحش 11 ،باهنر کرمان دیدانشگاه شه

راس،  11 نیا از) کرمان یها استان های وحش باغ در موجود

 یشرق جنوب در واقع جوپار یها  کوه رشته رأس دو ستگاهیز

 یواقع در شمال شرق دیسف کوهاز  رأس پنج ستگاهیز کرمان،

در  زاگرس یها کوه رشتهاز  رأس پنج ستگاهیز واستان فارس 

 وشد  یآور رگ وداج جمع اهیس از استفاده با( بود رانیشمال ا
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 و EDTA یحاو یها لوله به خون شدن لخته از یریجلوگ جهت

 اداره دییتأ با یریگ نمونه نیا. شدند داده انتقالدرجه  -1۱ یدما

 خیتار در و 5116591 مجوز شماره با کشور ستیز طیمح کل

 DNA استخراج ینمک روش با سپس. رفتیپذ صورت 1۱/6/51

. (Miller et al. 1988) رفتیمناسب صورت پذ تیو کم تیفیبا ک

-ʹ5) یاختصاص مریپرا جفت کی از D-Loop هیناح ریتکث جهت

ACAACACCCACTTCCCACTC-3ʹ ) 5)وʹ-

CCAACCATCCCAAAATTA-3ʹ )توسط که .Bowling et al 

 انجام یبرا .شد استفاده ،قرار گرفته بود استفاده وردم (2000)

شرکت  PCR-201xs تیاز ک مراز یپل یا رهیزنج واکنش

 ژل یرو بر ریتکث از پس ها نمونه. شد استفاده تهران ستیتکاپوز

سپس استخراج و  شدند، الکتروفورز درصد 9/1با غلظت  آگارز،

توسط  ،PCR تاز محصوال نظرقطعات مورد  یساز خالص

 قطعه یابی یتوال. رفتیپذ صورت (یجنوب کره) Bioneer کتشر

استفاده از دستگاه  باهمان شرکت  توسط یباز جفت ۱15

 لیتشک اجزا. شد انجام سانگر روش با ABI 3130 کیاتومات

  .نمود مشاهده 1 جدول در توان یرا م PCRدهنده واکنش 

 ی هیو رو BLASTاز ابزار  ،جینتا لیتحل و هیتجزمنظور  به

BLASTN افزار  نرم ازو  ها یتوال یهمولوژ نییجهت تعSeqman 

. شده استفاده شد یابی یتوال واناتیح یدینوکلئوتمنظور اصالح  به

 ال،یاور ی ها شیقوچ و م نیب در شیم و قوچ گاهیجا یبررس یبرا

 یها از توال آن نیارتباطات ب یبررس یو سونات آکسفورد ،یارمن

 ژن در ها شیم و قوچ ریسا شده ثبت یتوکندریم D-Loop هیناح

 یفراوان و ها یتوال ییآرا فیآمدند و رد دست هب( NCBI) بانک

 .Tamura et al) صورت گرفت MEGA.6افزار  نرم در یدینوکلوت

 مجاور اتصال روش براساس یلوژنیف درخت تینها در و (2007

شده با  یبررس یها نژاد .دش میترس افزار این نرم از استفاده با

 ,KF938359, KF938360, KF 938361)شماره مرجع 

KF938317 )ینژادها به مربوط بیترت به که (O. aries breed 

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

breed Urial, O. aries breed Sunite  )قرار  سهیهستند مورد مقا

 . گرفتند

 DNAآگارز نشان داد که  ژل در الکتروفروز و یسنج فیط جینتا

مناسب  تیو کم تیفیک ینمونه خون دارا 1۱استخراج شده از 

خوب  تیفیبا توجه به کو سپس،  داشته PCRجهت انجام 

 گرفت قرار زیآنال موردی مذکور،  بازهای قطعه  یتوالها،  نمونه

 دو درصدژل آگارز  یرو PCRمحصوالت  الکتروفروز. (1شکل )

 ریتکث یباز به خوب جفت ۱15نشان داد که قطعه مورد نظر با طول 

ترسیم  درخت فیلوژنتیکی، 1شکل شماره  (.1شکل)است  شده

، را نشان تکرار 1۱۱۱استفاده از روش بوت استراپ با  باشده 

 نیب یکیژنت فاصله دهنده نشان که یکیلوژنتیف درخت. دهد می

ها و  زمان انشعاب گونه مشترک، جد از ها گونه اشتقاق نژادها،

 یکل طور به مطالعه مورد ینژادها کهداد  نشانها از هم بود،  نژاد

 یکیژنت فاصله یدارا و رندیگ یم قرار هم به کینزد و گروه کی در

انجام شده مشخص شد که  یزهایآنال با. هستند مشترک جد و کم

 مرجع یتوال با B هاپلوگروهکامل در  طور هب یگوسفند کرمان نژاد

KF938359  نژاد از درصد ۱9 این، ، عالوه بر ردیگ یمقرار 

از  ماندهیباق درصد 19 اما ،گروه قرار گرفت نیهمدر  زین یوحش

 KF938317مرجع  یبا توال Aدر هاپلوگروه  ینژاد گوسفند وحش

و  یدو نژاد وحش یهادینوکلئوتاز  کیهر  یفراوان . قرار گرفت

 .Tamura et al) محاسبه شد MEGA.6افزار  نرم توسط یکرمان

 یفراوان نیتر کم نیو باز گوان یفراوان نیتر شیب نیآدن باز. (2007

 (.1جدول )را داشت 

 

 
 یتوال حیتصح جهت SeqMan (DNASTAR, Inc,.Madison)افزار  استفاده از نرم -1 شکل

 
 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

43
9.

13
96

.1
2.

4.
16

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
g.

ge
ne

tic
s.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               3 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084439.1396.12.4.16.2
http://mg.genetics.ir/article-1-1525-fa.html


 و همکاران یمهرجرد اللهی آیتاحمد   ...d-loopبررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيه 

 

 656  9316زمستان / 4شماره / دوازدهمدوره / ژنتیک نوین

 

 

 
 بازی از ژنوم میتوکندری جفت ۱15تکثیر قطعه  -1شکل 

قرار گرفتن نژاد گوسفند کرمانی در گروه گوسفند وحشی شیراز و  -1شکل 

 قوچ وحشی تهران در گروه نژاد گوسفند کرمانی

 

 یکرمان و یوحش گوسفند نژاد دو یدینوکلوت یفراوان -1جدول

 

دو نژاد  نیب یکیفاصله ژنت ،یآلل تنوع و یکیژنت تنوع یبررس یبرا

 نیتر شیبکه  شدگرفته  بهره MEGA.6افزار  نرم از یمورد بررس

 ۱1/۱ با برابر که یاهل و یوحش ینژادها به مربوط یکیفاصله ژنت

که برابر با صفر  یکرمان گوسفند نژاد نیب یکیژنت فاصله نیتر کم و

با نژاد  یگوسفند کرمان نژاد گرفتن قرار با. بود محاسبه شد

 کیتهران در  با کرمان یوحش گوسفند و رازیش یوحشگوسفند 

 ها یتوالتوافق عام  ایو   Consensusقیها از طر آن یشاخه که توال

 یشباهت باال وکم  یکیفاصله ژنت که، داد نشاندست آمده بود  هب

 مورد ینژادها تینها در. دارد وجود نژادها  یتوال نیب یو ژن یآلل

 مرجع یتوالبا  الیاور یگوسفند وحش ی شاخهدر  یبررس

KF938361  ارتباط در که شده انجام یها یبررس با. گرفتند قرار 

 رانیطور گسترده در ا که به یوحش یها شیم و قوچ یبند طبقه با

و جنوب  شرق شرق، شمال ینواح یوحش یها شیمقوچ و  ،بود

 و قوچ و (Ovis vignie Urial) الیدر شاخه اور رانیشرق ا

 یجنوب غرب و جنوب را در شاخه قوچ ارمن هیناح یها شیم

(Ovis orientalis))دهند یم قرار (Valdez et al. 1978). یحت 

 دو یدارا شهربابک و ریخج بمو،خبر،  یمانند پارک مل یمناطق

 ،(Rezaei et al. 2010) هستند یارمن و الیاور شیم و قوچ ی گونه

قوچ و  نیب یباال دیبریو ه یکیژنت یگ دهیچیپ ی که نشان دهنده

 نژاد دو یها شیم و قوچ. است رانیمناطق مختلف ا یها شیم

قوچ  نیچن و هم گریکدیبا  یکیژنت یقرابت باال یبررس مورد

که قوچ  رانیا یجز مناطق شرق به یطور کل هب. را داشتند الیاور

 خالص طور به ینکه قوچ ارم رانیا یو در مناطق غرب الیاور

 نیا دیبریاز ه ینوع یدارا رانیاز مناطق ا یاریبس کنند، یم ستیز

و  هثج رنگ، شاخ، متفاوت یها فرم با شیدو نژاد قوچ و م

 یبند از لحاظ طبقه. (Shojaei et al. 2011) هستندکروموزم 

ز ا کیوجود دارد که هر  رانیا یدر مناطق مرکز یمشکل اساس

 گرید تیبا جمع یکیو ژنت یظاهر تیاز لحاظ خصوص ها تیجمع

 یشرق گونه دو زشیآم زانیم بهکه وابسته  باشند یکامال متفاوت م

دو گونه  رانیا یمرکز مناطق در. است ستگاهیز آن در یغرب و

 9۸ یال 91 یدارا توانند یم ها تیجمع نیوجود دارد و افراد ا

های ایران به  قوچ و میش. (Valdez et al. 1978) کروموزم باشند

 نیا در. دلیل هیبرید باال نیاز به مطالعات ژنتیکی زیادی دارند

و با  شد یم رانیمنطقه ا سهنژاد از  دو یکه شامل بررس ،قیتحق

و تنوع  ادیز دیبریه لیدلباال که به  یپیعدم وجود شباهت فنوت

 یوحش ینژادها میها بود توانست گونه نیا نیب ییایجغراف ستگاهیز

 در گونه نیا که میکن یبند طبقه را تهران و رازیش کرمان، قمناط

نژاد  یکیژنت سهیبا مقا و گرفتقرار  الیاور یگونه قوچ وحش ریز

 یدر گروه قوچ وحش ینژاد اهل نیا یو وحش یگوسفند کرمان

کم وقرابت  یکیفاصله ژنت دهنده  نشان که. گرفت قرار رازیش

 عنوان به رانیا جنوب در الرستان شیم و قوچ. باال است یکیژنت

( O. Orientalis laridtanic) ییایآس موفلون قوچ از یا گونه ریز

اجداد  عنوان به را ییایموفلون آس که است شده اشاره و مطرح

 با .(Colledge et al. 2005) آورند  یم شمار هب یگوسفندان اهل

 نژاد گوسفندان یبند در باب طبقه یکاف یعدم بررس به توجه

 یو دارا اند نشده یبند طبقه نژادها نیا کامل طور به هنوز یرانیا

Nucleotide  نوکلوتید G C T/U A 

Abundance   57/27 %13/32 %61/32 %75/61 فراوانی% 
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 یبند طبقه باب در که ییها قیتحق. ستندین یکیشناسنامه ژنت

 هنوز رازیش یوحش نژاد گرفت صورت رانیا یوحش گوسفندان

 کنند، یم یعنوان قوچ الرستان معرف به را آن و است ناشناخته

 ایو  یافغان الیکرمان را به دو گروه قوچ اور یقوچ وحش نیچن هم

طور که گفته شد  همان. کنند یم یو معرف میتقس ییایآس وفلونم

 کنند یم یمعرف یارمناز قوچ  یا گونه ریعنوان ز قوچ الرستان را به

قرابت  لیدل به رازیش ینشان داد که نژاد وحش قیتحق نیاما ا

 و ردیگ یم قرار الیورگروه قوچ ا ریدر ز الیبا قوچ اور یکیژنت

 الیاور قوچ عنوان به را آن توان ینم یکیژنت یختگیآم وجود لیدل به

 صادق زین کرمان یوحش قوچ یبراموضوع  نیا. دانست خالص

قوچ  ی  گونه ریز از زین ینژاد وحش نیکه ا داد یم نشان و بود

 (.1شکل)است  الیاور یوحش

. داشت رتیمغا Rezaei et al( .2010) قیتحق جهینت با قیتحق نیا

 گوسفند گروه در را رانیا یوحش نژاد گوسفندان ها آن رایز

 تمامکردند که  انیبدادند و  قرار (ovis orientalis) یارمن یوحش

 رند،یگ یمقرار  ینژاد ارمن گوسفند ی گونه ریدر ز گرید ینژادها

نشان داد که  شد، انجام جهان سطح در که گسترده قاتیتحق ماا

 رندیگ یم قرار الیاور و یارمن گروه دو در رانیا یها شیمقوچ و 

(Valdez et al. 1978)  
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