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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش توالیيابی ناحيه بسيار متغير  D-loopميتوکندری ( )HVR1در سه نژاد
گوسفند ايرانی (لری ،لریبختياری و عربی) بهمنظور بررسی تنوع ژنتيکی و فيلوژنتيکی بين
نژادهای مذکور و هم چنين بررسی ارتباط مادری اين نژادها با ساير نژادهای جهانی بود .آناليز

واژههای کلیدی


فيلوژنيک با استفاده از يک قطعه  313نوکلئوتيدی نواحی بسيار متغير  D-loopميتوکندری
( )HVR1از  33راس گوسفند بومی خوزستان (شامل  91راس گوسفند عربی 99 ،راس گوسفند

تنوع

لری و  91راس گوسفند لریبختياری) انجام شد .پس از استخراج  ،DNAناحيه HVR1

لری و لری بختیاری

ميتوکندری با استفاده از  PCRتکثير شد .سپس محصوالت  PCRتوالیيابی و آناليز نتايج با استفاده

میتوکندری

از نرمافزارهای بيوانفورماتيکی انجام گرفت .درخت فيلوژنتيک نشان داد که نژاد لری و عربی

نژادهای عربی

متعلق به گروه هاپلوتايپی  Bو نژاد لریبختياری متعلق به گروه هاپلوتايپی  Aمیباشند که اين

HVR1

موضوع میتواند بهدليل متفاوت بودن خاستگاه زيستی اين نژادها باشد .جدول تجزيه واريانس
مولکولی تنوع بين جمعيتی را  4درصد و تنوع درون جمعيتی را  13درصد محاسبه نمود .همچنين،
بيشترين و کمترين تنوع هاپلوتيپی در نژاد عربی و لری بهترتيب  1/19و  1/39محاسبه شد .بعالوه،
مقدار

محاسبه شده شان داد که بين گوسفند لری و لریبختياری بيشتر ( )1/943و بين نژاد

عربی و لری کمتر ( ) 1/111تفاوت ژنتيکی وجود دارد .نتايج نشاندهنده وجود تنوع باال در اين
نژادهاست و اين موضوع میتواند در اصالح نژاد و پرورش اين دامها تاثيرگذار باشد.

Downloaded from mg.genetics.ir at 2:49 +0430 on Saturday June 19th 2021

Genetic and phylogenetic analysis of mitochondrial HVR1 region
in three breeds of Iranian sheep

محمود نظری و همکاران

آناليز ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيهی  HVR1ميتوکندری...

مقدمه

است که پروتئینی کد نمیکند و با فرکانس بسیار زیادی حدود 11

در یک محدوده وسیع و گسترده را امکان پذیر میکند .اهلی

کننده پروتئین ندارد ( )Jazin et al. 1998در نتیجه جهش میتواند

کردن گوسفند حدود  11111 -11111سال پیش در منطقه

در آنجا تجمع یابد .این ناحیه همانندسازی را بهوسیله تنظیم

گستردهای از کوههای زاگرس شمالی ایران تا جنوب شرقی

فعالیت پروتئینها و آنزیمهای مختلف که بهوسیله ژنهای هسته

آناتولی ترکیه رخ داده است .آسیای صغیر و منطقه خاورمیانه

کد میشوند ،کنترل میکند .این توالی در گونههای مختلف بسیار

ارتباط جغرافیایی مهمی بین قاره آسیا و اروپا ایجاد میکند .به این

متفاوت است و دارای دو ناحیه بسیار متغیر  HVR1و

دلیل گونههای این مناطق سطح باالیی از جریان ژن ،اختالط و

است ( .)Sultana and Mannen 2004دیانآی میتوکندری تنها از

( Meadows et

طریق مادر منتقل میشود و بهخاطر سیر تکاملی سریع آن ،این

 .)al. 2011گوسفند به لحاظ اقتصادی یکی از حیوانات اهلی مهم

توالی در بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی روابط بین گونهها بسیار

Guo et al.

ارزشمند است .توالی دیانآ میتوکندری تنها در اثر جهشهای

 .)2005خصوصیات ژنتیکی نژادهای مختلف گوسفند ،اولین گام

تصادفی اشتباهات در کپیبرداری تغییر میکند اگر این جهشها به

برای جمع آوری اطالعات پایه (مبنا) برای بهبود راندمان تولید در

میزان نسبتا ثابتی وجود داشته باشند ،با مقایسهی بین دیانآ دو

این صنعت است.در بررسیهای مربوط به مبدا و زیستگاه بسیاری

جمعیت میتوان وجود وجه مشترک میان آنها و همچنین فاصله

از گونهها مانند گاو ،اسب ،گوسفند و  ...میتوان از ژنوم

نسلی را بررسی کرد.

تمایز در طول زمان اهلی شدن را منعکس میکنند

در ایران و همچنین در سایر نقاط جهان است (

HVR2

DNA

مطالعات متعددی با استفاده از این روش صورت گرفته است که

میتوکندریایی تنوع هاپلوتیپی را در بین گونهها نشان میدهد،

از این میان میتوان به مطالعه قسمتی از توالی منطقه بسیار متغیر

میتواند ابزاری مفید برای تعیین روابط فیلوژنتیکی در سطح گونه

( )HVR1دیانآ ی میتوکندری در گوسفند مغانی ایران

باشد (.)Avise et al. 1987

( ،)Mohammad Hashemi et al. 2012تجزیه و تحلیل منطقه

میتوکندری یک اندامک درون سلولی حیوانی دارای دیانآ است،

 loopمیتوکندری گوسفندان بومی ایران (

نرخ جهش باال و سیر تکاملی آن  5تا  11برابر سریعتر از دیانآ

 ،)2016تنوع ژنتیکی گوسفندان وحشی و اهلی غرب کشور با

سلولی است (.)Reicher et al. 2012; Colombo et al. 2004

استفاده از بررسی دیانآ میتوکندری ( ،)Gohari 2011آنالیز

جایگاه ژنوم میتوکندری در ماده زمینهای یا چسبیده به غشای

ژنتیکی وفیلوژنتیکی ناحیه  HVR1ژنوم میتوکندری در شش نژاد

داخلی آن است و بیشتر از طریق سیتوپالسم اووسیت به ارث

گوسفند بومی ( ،)Sajjadi Zarjani et al. 2016روابط ژنتیکی میان

میرسد ( .)Gyllensten et al. 1991تعداد نوکلِوتیدهای ژنوم

نژادهای گوسفند شین بش ،قزل ،هرکی ،شال و زندی با استفاده

میتوکندری استفاده کرد ( .)Chen et al. 2005از آنجاییکه

میتوکندری حدود  11111گزارش شدهاست

( Hiendleder et al.

D-

Rafia and Tarang

از دیانآ میتوکندری و مارکرهای ریزماهواره (

Javanroh

 )1998که دارای دو ناحیه کدکننده و غیرکدکننده میباشد ( Wang

 ،)Aliabad et al. 2014بررسی ناحیه ژنوم میتوکندری گوسفندان

.)et al. 2007

ایرانی ( ،)Javadmanesh et al. 2017بررسی ناحیه  HVR1از

در گونههای جانوری ژنوم میتوکندریایی 39ژن را کد میکند که

ژنوم میتوکندری در گوسفندان شال و سنگسری ایران

شامل  13ژن کدکننده زنجیره تنفسی 22 ،ژن کدکننده  tRNAو 2

( ،)Mohammad Hashemi et al. 2011تنوع ژنتیکی و

ژن کدکننده  rRNAمیباشد ( .)Zhao et al. 2004کدکردن tRNA

فیلوژنتیکی ناحیه  D-loopمیتوکندری در نژاد گوسفند وحشی و

( Wallce

گوسفند کرمانی ( )Dehghani et al. 2017و شناسایی دو مرحله

 .)1992میتوکندری دارای دیانآی حلقوی اختصاصی میباشد و

مهاجرت در تاریخ گوسفند اوراسیای شرقی ()Lv et al. 2016

و  rRNAنشاندهنده سنتز پروتئین در میتوکندری است
حاوی ناحیه بسیار متغیر بهنام
292

 Displacement-loopیا D-loop
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برابر دیانآ هستهای تمایل به جهش دارد .چون این ناحیه ژن رمز
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D-loop

بافر بارگذاری مخلوط کرده و در چاهکها ریخته شد .همچنین

هدف از انجام این پژوهش توالییابی ناحیه  HVR1از

ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی (لری ،لریبختیاری و

مقدار  2میکرولیتر مارکر  111جفتبازی در یکی از چاهکهای

عربی) بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی بین نژادهای

ژل بارگذاری شد .الکتروفورز محصوالت  PCRبه مدت  1ساعت

مذکور و همچنین بررسی ارتباط مادری این نژادها با سایر

و  51دقیقه با ولتاژ  111ولت انجام شد.

نژادهای جهانی بود.

در نهایت بعد از بررسی همه نمونهها بر روی ژل افقی ،برای

مواد و روشها

به خارج از کشور فرستاده شد .طول قطعه تکثیر 123 bp ،بوده،

در این پژوهش ،نمونههای خون از ورید وداج  33راس گوسفند

که بعد از ویرایش یک توالی مورد توافق به طول  519 bpبهدست

(نژاد عربی  12نمونه ،لری  11نمونه و لریبختیاری  11نمونه) از

آمده شد.

نقاط مختلف استان خوزستان گرفته شد .جهت استخراج  DNAاز

پس از تعیین توالی نمونهها به روش سانجر توسط شرکت

از کیت  Sinaclon/pure DNA PREP 50استفاده شد .برای تعیین

تکاپوزیست ،جهت ویرایش توالیها و تعیین پارامترهای مختلف

کیفیت  DNAاستخراج شده از ژل اگارز یک درصد استفاده شد.

ژنتیکی بهترتیب از نرمافزارهای  Bio editو  DNAspاستفاده شد.

برای تکثیر ناحیه  HVR1از  D-loopژنوم میتوکندری بهطول 123

همچنین جهت برآورد پارامترهایی ژنتیک جمعیت نظیر

جفتباز ،از یک جفت آغازگر معرفی شده در جدول  1استفاده

 AMOVAاز نرمافزار بیوانفورماتیکی  Gen Alex 6.3استفاده شد.

شد (.)Sajjadi Zarjani et al. 2016

در نهایت توالی مشترک هر سه نژاد مورد مطالعه را با استفاده از

یرهای پلیمراز با حجم نهایی  25میکرولیتر و 35
واکنش زنج 

نرمافزار  Vector NTI 11بهدست آورده شد و با نژادهای موجود

چرخه با استفاده از یک جفت آغازگر و با ترکیب 12/5

در بانک  NCBIهمردیف و در نهایت درخت فیلوژنتیک حاصل

میکرولیتر  2 ،Master Mix 1/5میکرولیتر نمونه 5/9 ،DNA

توسط نرمافزار  MEGA6رسم شد .درختهای فیلوژنتیک با

میکرولیتر آب استریل و آغازگرهای رفت و برگشت هرکدام 1

استفاده از روش پیوند همجواری ( )NJبا  1111بوتاسترپ،

سرشتهسازی

میکرولیتر انجام شد .برنامه حرارتی شامل دمای وا

توسط نرمافزار  MEGA6ترسیم شدند.

واسرشتهسازی

یگراد به مدت  5دقیقه ،دمای
اولیه  75درجه سانت 
ثانویه  75درجه سانتیگراد به مدت  51ثانیه ،دمای اتصال 55
یگراد به مدت  51ثانیه ،دمای تکثیر  92درجه
درجه سانت 
یگراد به مدت  1دقیقه و دمای تکثیر نهایی  92درجه
سانت 
یگراد به مدت  5دقیقه بود .واکنش  PCRدر دستگاه
سانت 
ترموسایکلر  PeQLab 2x Gradientانجام شد .کیفیت محصوالت
 PCRبا استفاده از ژل آگارز  2درصد و الکتروفورز سنجیده شد.
به این صورت که  4میکرولیتر از محصول  PCRرا با  1میکرولیتر

نتایج و بحث
استخراج  DNAاز تمام نمونهها با موفقیت صورت گرفت.
درخشندگی و وضوح باندها بهعلت غلظت زیاد  DNAدر محلول
استخراج شده میباشد (شکل  .)1الکتروفورز محصوالت تکثیر
شده بر روی ژل آگارز  2درصد نشان داد که آغازگر بهخوبی
فعالیت نموده و قطعه اختصاصی را برای تمامی نمونهها بهخوبی
تکثیر نموده است (شکل .)2

جدول  -1توالی آغازگرهای مورد استفاده برای تکثیر ناحیه  HVR1از  D-loopمیتوکندری
Hvr1
Hvr1

توالی آغازگر

اندازه محصول (جفتباز)

دمای اتصال (درجه سانتیگراد)

F:CTTGACCGTACATAGTACATG
R: TTATGTATGTGACCCAGGTG

123

55

ژنتیک نوین /دوره چهاردهم /شماره  /3پاییز 9318

293

Downloaded from mg.genetics.ir at 2:49 +0430 on Saturday June 19th 2021

تعیین توالی ،تک تک نمونهها به شرکت تکاپوزیست و از آنجا
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شد .همچنین در نژاد گوسفند لری هیچ جایگاه حذف یا اضاف
( )InDelمشاهده نشد .تنوع نوکلئوتیدی ،انحراف استاندارد تنوع
هاپلوتیپی و میانگین اختالف نوکلئوتیدی ( )Kبهترتیب ،1/11123
 1/114و  1/145بهدست آمد .همچنین میانگین تعداد اختالف
شکل  -1نتایج استخراج  DNAبر روی ژل آگارز.

برآورد شد.
جدول  -2هاپلوتیپهای بهدست آمده از گوسفند نژاد عربی
6 12 14 18 66 67 71 103 117 126 179 187 363 371 381 400 411 415 424 516

شکل  -2نتیجه تکثیر قطعه  D-loopروی ژل آگارز.

از  519جایگاه موجود در توالی جمعیت گوسفند عربی تعداد 21
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رنگهای مشابه درون جدول یک نوع هاپلوتیپ را نشان میدهد.

جایگاه پلی مورفیک ( )Polymorphicو  549جایگاه مونومورفیک
( )Monomorphicبهدست آمد .مجموع جهشها  21و تعداد

از  519جایگاه مورد بررسی  13جایگاه پلیمورفیک

هاپلوتیپهای بهدست آمده  7عدد بود .در جدول 2

( 555 ،)Polimorphicجایگاه منومورفیک ( )Monomorphicو

هاپلوتیپهای نژاد عربی آورده شدهاست .همچنین تنوع ژنی یا

تعداد  7جایگاه متنوع مرکب ( )Parsimonyمشخص شد.

هاپلوتیپی و واریانس تنوع هاپلوتیپی مورد بررسی قرار گرفت که

همچنین مجموع  13جهش و  9هاپلوتیپ در نژاد مذکور بهدست

بهترتیب مقدار  1/755و 1/11219بهدست آمد .در طی بررسی

آورده شد .هاپلوتیپهای نژاد گوسفند لریبختیاری در جدول 4

توالیهای نژاد عربی هیچ جایگاه حذف و اضافه ()In Del

آورده شدهاست .تنوع ژنی یا هاپلوتیپی و واریانس تنوع هاپلوتیپی

مشاهده نشد .تنوع نوکلئوتیدی  1/11249و انحراف استاندارد

بهترتیب  1/7111و  1/11579برآورد شد .در طی بررسی

تنوع هاپلوتیپی و میانگین اختالف نوکلئوتیدی ( )Kبهترتیب

توالیهای نژاد لریبختیاری هیچ جایگاه حذف یا اضافه ()InDel

 1/149و  9/171محاسبه شد .همچنین جایگاه متنوع مرکب

مشاهده نشد .همچنین تنوع نوکلئوتیدی و انحراف استاندارد تنوع

نوکلئوتیدها

هاپلوتیپی بهترتیب  1/11757و  1/199محاسبه شد .میانگین

()Parsimony

و

میانگین

تعداد

اختالف

( )Tajimas’Dبه ترتیب  11و  1/31149بهدست

آمد.

اختالف نوکلئوتیدی ( )Kو میانگین تعداد اختالف نوکلئوتیدها

ازکل  519جایگاه مورد بررسی در نژاد گوسفند لری  21جایگاه
پلیمورفیک

(،)Polimorphic

549

جایگاه

مونومورفیک

( )Tajimas’Dدر جمعیت مورد بررسی بهترتیب  5/244و
 1/14297بهدست آمد.

( 11 ،)Monomorphicجایگاه متنوع مرکب ( )Parsimonyو

نتایج بررسی پارامترهای ژنتیکی نشان داد که تنوع هاپلوتیپی

تعداد  21جهش مشخص شد .عالوهبراین در طی بررسی نژاد

گوسفند عربی از نژاد لری و لریبختیاری بیشتر است همانطور

مذکور تعداد  5هاپلوتیپ بهدست آمد .در جدول  3هاپلوتیپهای

که در قسمتهای قبلی گفته شد تنوع هاپلوتیپی گوسفند عربی

بهدست آمده از نژاد گوسفند لری آورده شدهاست .تنوع ژنی یا

 1/75بهدست آمد .کمترین مقدار تنوع هاپلوتیپی مربوط به

هاپلوتیپی  1/119و واریانس تنوع هاپلوتیپی  1/12911محاسبه

گوسفند لری ( )1/119میباشد.
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نوکلئوتیدها ( )Tajimas’Dدر جمعیت نژاد مذکور-1/14732

محمود نظری و همکاران

آناليز ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيهی  HVR1ميتوکندری...

مشخص شد که بیشترین باز آلی به کار رفته در قطعه مورد

محاسبه شد (جدول  .)5نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل

بررسی تیمین با میانگین  31/9و کمترین باز آلی ،گوانین با

واریانس مولکولی بین نژادهای گوسفند مورد مطالعه میتواند

جهشها اکثرا از نوع جایگزینی

میانگین  11/7بوده است .همچنین

نشان دهنده این باشد که آمیزشهای خویشاوندی ،مهاجرت در

 T→Cبودند .نسبت جهشهای جایگزینی انتقال به تقاطع در ژنوم

بین جمعیتهای مورد نظر و یا حتی وجود یک جریان ژنی باال

میتوکندری سه نژاد مورد مطالعه بیشتر بود و این نسبت نزدیک به

وجود داشته است (جدول .)5

 71درصد مشخص شد .در این مطالعه جهشهای جایگزینی

نتایج بهدست آمده از برآورد

انتقال بیشتری نسبت به تقاطع در ناحیه مورد سنتز مشخص شد

لریبختیاری بیشترین تنوع و تفاوت ژنتیکی را دارند و این مقدار

(Sajjadi Zarjani et al. )2016

باا مقادار عاددی

که این نتایج با نتایج تحقیقات

نشاان داد کاه گوسافند لاری و

برابر با  1/141بود .همچنین کمترین مقدار

( Galtier et al. )2006مطابقت داشت .با بررسی نتایج حاصل از

 1/117بین نژاد عربی و لری بهدست آمد .نتایج نشان میدهد کاه

تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی مشخص شد که تنوع درون

احتماال نژاد لری و لریبختیاری از هم دور نگه داشته شادهاناد و

جمعیتها بسیار باال و حدود  71درصد از تنوع کل را شامل

کمتر بین آنها تالقی صورت گرفته است.

جدول  -4هاپلوتیپهای گوسفند نژاد لریبختیاری
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رنگهای مشابه درون جدول یک نوع هاپلوتیپ را نشان میدهد.
جدول  -5تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی در  3نژاد مورد مطالعه
منبع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مولفه های واریانس

درصد تغییرات

بین جمعیت ها

2

9/974

4/379

1/115

4%

درون جمعیت ها

31

73/774

3/133

3/133

71%

کل

32

112/999

-

3/249

111%

همچنین نتایج برآورد

نشان داد که گوسفند لری و عربی

یبختیاری
درخت فیلوژنی سه نژاد گوسفند عربی ،لری و لر 

دارای نوکلئوتیدهای شبیه به هم و دارای کمترین جایگزینی

بههمراه سایر گوسفندان موجود در جهان (

نوکلئوتیدی ( )1/11112هستند .بیشترین جایگزینی نوکلئوتیدی

JN574282.1, KF677132.1, JN574270.1, KF677148.1,
AY091498.1, AY091500.1, KX344417.1, KX344277.1,
KX344229.1, AY829400.1, AY829416.1, AY829402.1,
 )KF677254.1 and KJ026465.1ترسیم شده است (شکل  .)4در

صورت گرفته ( )1/11197بین نژاد لری و لریبختیاری بوده است
(جدول .)1

JN574232.1,

بوتاسترپ

ترسیم درخت فیلوژنی از الگوریتم  NJو 1111
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یبختیاری
با بررسی توالی سه نژاد گوسفند عربی ،لری و لر 

میشود ولی تنوع بین جمعیتها پایین بود و حدود  4درصد

محمود نظری و همکاران

آناليز ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيهی  HVR1ميتوکندری...

استفاده شد .نتایج رسم درخت فیلوژنتیک نشان داد که نژاد

( )2011بر روی نژادهای گوسفند بومی شال و سنگسری انجام

گوسفند عربی و نژاد گوسفند لری در یک شاخه قرار گرفتند که

داد مشخص شد که این نژادها در گروه هاپلوتیپی  Aقرار گرفتند

حاکی از بیشترین تشابه در بین این دو نژاد است .احتماال بهعلت

که گواهی دیگر بر تایید تعلق بسیاری از گوسفندان ایرانی به این

پراکنش نزدیک دو نژاد گوسفند عربی و لری در استان خوزستان

گروه هاپلوتیپی میباشد.

یباشد میتواند
که فاصله نزدیکی جهت آمیزش این دو نژاد م 
همچنین گوسفند نژاد لریبختیاری در شاخهای دورتر از شاخه دو
نژاد فوق قرار گرفت .همانطور که در شکل  4مشاهده میشود
گوسفند نژاد لریبختیاری ،تاجیکستان ،چین و قزاقستان در یک
گروه قرار گرفتند .قرار گرفتن نژاد لریبختیاری در گروه
گوسفندان چینی میتواند بهعلت موقعیت کشور ایران در قدیم در
مسیر جاده ابریشم باشد و ممکن است در گذشته کشور ایران به
عنوان گذرگاهی برای عبور گوسفندان از آسیا به اروپا و آفریقا و
یا برعکس بوده باشد (.)Sajjadi Zarjani et al. 2016
شکل  -4درخت فیلوژنتیک رسم شده بر اساس توالی ناحیه  HVR1سه نژاد
گوسفند ایرانی (لری ،عربی و لریبختیاری) و سایر نژادها به روش NJ

جدول -1نتایج حاصل از تمایز ژنتیکی


جمعیت 2

جمعیت 1


0/00000

0/00010

0/00031

0/00030

لریبختیاری

عربی

0/00000

0/00000

0/00100

0/00100

لری

عربی

0/00001

0/00000

0/05300

0/00500

لری

لریبختیاری

تاکنون در گوسفندان اهلی  5گروه هاپلوتایپی  D ،C ،B ،Aو

E

تشخیص داده شدهاست .همانطورکه در شکل  5مشاهده میشود،
نژاد گوسفند عربی و لری در دسته گروه گوسفندان ترکیه ( )Bو
نژاد لریبختیاری در دسته گروه گوسفندان چینی ( )Aقرار گرفت.
در مطالعهای که قبال توسط ( )Shafagh 2007انجام شد گوسفند
نژاد مغانی و گوسفند نژاد بلوچی در گروه هاپلوتایپی  Aقرار
گرفتند ،که گواهی بر تعلق گوسفندان ایرانی به این گروه
هاپلوتایپی است .عالوه براین در تحقیقی که سجادی زرجانی در
 1نژاد گوسفند بومی (مهربان ،قره گل ،کرمانی ،لک قشقایی ،قزل
و بهمئی) انجام داد به این نتیجه رسید که کلیه گوسفندان مورد
مطالعه بهجز مهربان در گروه هاپلوتیپی  Aقرار گرفتند که گواه
دیگری بر این مدعاست ( .)Sajjadi Zarjani et al. 2016همچنین
در تحقیقی که پیشتر توسط
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شکل  -5تعیین گروههای هاپلوتایپی با استفاده از روش .NJ

همچنین تحقیقی با هدف بررسی تنوع ژنوم میتوکندری توسط
تاپیو و همکاران بر روی گوسفندان اروپایی ،آسیایی و کاسکازین
صورت گرفت که نتایج آن پژوهش این بود که بیشتر گوسفندان
آسیایی در گروه هاپلوتیپی  22( Aدرصد) و  91( Bدرصد) قرار
میگیرند (.)Tapio et al. 2006
عالوه بر موارد فوقالذکر مطالعهای در رابطه با مراحل مهاجرت
در اوراسیای شرقی انجام شد .همانطورکه در شکل  1مشاهده
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دلیلی بر قرار گرفتن این دو نژاد در یک زیرشاخه باشد.

محمود نظری و همکاران

آناليز ژنتيکی و فيلوژنتيکی ناحيهی  HVR1ميتوکندری...

ایران بهسمت چین صورت گرفته است که این بهدلیل موقعیت

.)Yar-Shater 1982; al. 2012; Dehkhoda 2016

کشور ایران در زمان قدیم و گذرگاهی برای عبور گوسفندان قابل

نتیجهگیری کلی

توجیه است .یافتههای آنها نشان داد که منطقه فالت مغولی

نتایج بهدست آمده از درخت فیلوژنتیک نشان داد که گوسفند

میتواند یک مرکز ثانویه پراکندگی باشد ،که بهعنوان یک مرکز

لریبختیاری در شاخهای دورتر از شاخهی گوسفند لری قرار

حمل ونقل اروپایی بهکار گرفته میشود .که گوسفندان از شرق

دارد .بدین صورت که گوسفند لریبختیاری در گروه گوسفندان

میانه از طریق این منطقه به چین (خطوط  B ،Aو  )Cو شبه قاره

چین ،تاجیکستان و قزاقستان و گوسفند لری و عربی در گروه

هند ( Cو  )Bمهاجرت میکردند .که این یافتهها توجیه دیگری بر

گوسفندان ترکیه قرار گرفتند.

صحت این مدعا میتواند باشد (.)LV et al. 2015

بهطور کلی مطالعات مربوط به بررسی روابط خویشاوندی و
تعیین اصالت نژادی برای مدیریت جمعیت دامهای اهلی از جمله
گوسفند مفید میباشد .در این پژوهش با ارزیابی ناحیه  HVR1از
ژنوم میتوکندری گوسفندان نژاد عربی ،لری و لریبختیاری نشان
داده شد که دو نژاد عربی و لری به گوسفندان کشورهای ترکیه
نزدیک بوده و در گروه هاپلوتیپی  Bقرار میگیرند در حالیکه
نژاد لریبختیاری به گوسفندان چینی نزدیک بوده و در هاپلوتایپ

شکل  -1دو مرحله مهاجرت در تاریخ گوسفند اوراسیای شرقی.

با توجه به نقشه فوق نژادهای گوسفند ابتدا در نواحی کشور
ترکیه ساکن بودهاند و بعد از آن به اروپا ،آسیا و کشورهایی مانند
چین مهاجرت صورت گرفته است .طبق نقشه عالوهبر مهاجرت
اولیه یک مهاجرت ثانویه رخ داده است و گوسفندان از چین به
نواحی شرق کشور ایران مهاجرت کردند .نتایج این تحقیق نشان
داد که گوسفند لریبختیاری از شرق ایران وارد و در مناطق
امروزی ساکن شدهاست .طبق نقشه فوق و دو مرحله مهاجرت
صورت گرفته میتواند دلیلی دیگر بر صحت قرارگیری گوسفند
لریبختیاری در گروه هاپلوتایپی  Aباشد .احتماال این تفاوت
ظاهری و قرارگیری نژادهای گوسفند لریبختیاری و لری در دو
شاخه جدا را میتوان در خاستگاه متفاوت قبایل لر و بختیاری
جستجو کرد .منابع بسیاری وجود دارد که نشان میدهد قوم
بختیاری از شرق ایران به طرف غرب ایران مهاجرت کردهاند و در
باختر (کرمانشاه امروزی) ساکن شدهاند ،در حالیکه قوم لر که در
لرستان ساکن هستند از آسیای صغیر به طرف شمال ایران و سپس

 Aقرار گرفت .پژوهشهایی که قبال انجام شده و روایتهایی که
راجع به خاستگاه اقوام لر و بختیاری وجود دارد میتواند دالیلی
بر صحت و تایید مطالعه صورت گرفته باشد .بهنظر میرسد با
توجه به نتایج بهدست آمده در این تحقیق که گوسفند نژاد
لریبختیاری در شاخهای نزدیک به شاخه چین قزاقستان و
تاجیکستان قرار گرفته است این نظریه که خاستگاه لرهای
بختیاری را از مناطق شمال شرق ایران قدیم از جمله کشورهایی
همچون قزاقستان و تاجیکستان میداند را تقویت میکند .به نظر
نمیرسد که قوم بختیاری از عراق و یا ترکیه به ایران مهاجرت
کرده باشند .در حالی که قرار گرفتن نژاد لری در کنار نژادهای
ترکیه و یونان نظریه کوچ کردن قوم لر از آسیای صغیر به طرف
شمال ایران و سپس غرب ایران (باختر) را تایید میکند و آنرا
تقویت میکند.
نتایج بررسی تنوع ژنتیکی نشان داد که تنوع در گوسفند عربی و
لریبختیاری باالست در صورتیکه تنوع در گوسفند لری کم
شدهاست و متخصصان اصالح نژاد میبایستی به این موضوع
بیشتر دقت کنند تا تنوع در این نژاد افزایش یابد و از همخونی در
این نژاد جلوگیری بهعمل آید.
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