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  چکیده:

هاي جهش، رانش ژنتیکی، انتخاب طبیعی و اثرات فرآیندحاصل که  ،هاي مختلف هر گونهنژادها و زیر جمعیت

 هاي کهن به نسل کنونی به ارث رسیده است و حفظاي گرانبها بوده که از زمانمتقابل ژنتیک و محیط است، سرمایه

ي ااز ارزش و اهمیت زیادي برخوردار است. آنالیز ژنتیکی مارال براي حفظ تنوع زیستی و افزایش دانش در مورد بق آن

باشد. لذا مطالعه حاضر این گونه و یافتن عوامل تهدید کننده و یا کمک کننده در حفظ جمعیت مهم و ضروري می

گیري هرههاي ایرانی با بگیري و تنوع ژنتیکی مارالبراي شناسایی توده ژنتیکی موجود، بررسی چگونگی روابط، شکل

  شود.حیه ژوم میتوکندریایی انجام میاز نا D-Loopو  bسیتوکروم  نواحیاز اطالعات توالی 

هاي خون از سیاهرگ رأس مارال آنالیزگردید.  نمونه 78تعداد نمونه هاي خون، مو یا بافت جهت انجام پژوهش حاضر  

ریخته شده و پس از انتقال به  EDTAهاي حاوي ماده ضد انعقاد ها در داخل شیشهگردنی مارال گرفته شد. خون

از نمونه هاي خون  به وسیله یک  DNAدرجه نگهداري شد. استخراج  -20انجام آزمایش در دماي  آزمایشگاه تا زمان

و   bسیتوکروم نواحیگرفت. آغازگرهاي اختصاصی براي کیت تجارتی و از نمونه هاي بافت و مو با روش دستی صورت 

D-Loop  براي تکثیر قطعات مزبور با روشPCR  درصد  5/1بر روي ژل آگارز استفاده شد.  قطعات تکثیر شده

هاي مورد نظر با استفاده از نرم یابی گردید. سپس توالیدست آمده توالیبه PCRالکتروفورز شدند. تمامی محصوالت 

، درخت فیلوژنتیکی  Megaتراز شد، با استفاده از نرم افزار جهت بررسی تنوع نوکلئوتیدي هم BIOEDITافزارهاي 

 DnaSP انجام شد و با استفاده از نرم افزارهاي ژنتیک جمعیت دادهآنالیز  PopGeneبا استفاده از نرم افزار  رسم گردید،

اي جهت آنالیز شبکه NETWORKو در نهایت با استفاده از نرم افزار  انجام گردید. DNAمورفیسم در توالی پلیآنالیز 

ردید هایی گاصل از آنالیز توالی مارال منجر به شناسایی جهشتایج حهاي هاپلوتیپ انجام گرفت. نمشخص کردن گروه

منتهی شد و به ترتیب تنوع  bسیتوکروم  ناحیههاپلوتیپ براي  19و  D-Loop ناحیههاپلوتیپ براي  5که به ایجاد 

 491/0و  0007/0،  218/0 به ترتیب  D-Loop ناحیههاپلوتیپی، تنوع نوکلئوتیدي و متوسط تفاوت نوکلئوتیدي براي 

و  D-Loop ناحیهبراي  Dدست آمده است. تاجمابه 9/15و  0167/0، 995/0به ترتیب  bسیتوکروم  ناحیهو براي 

هاي تنوع باشد. شاخصها میگر وجود همخونی در جمعیتاست که بیان -205/1و  -564/1به ترتیب  bسیتوکروم 

احتماال تجربه باتل نک را پشت سر گذاشته است. بنابراین و در پرتو دهد که شش جمعیت مارال ژنتیکی نشان می

گیري کرد که نوسانات اخیر در توان نتیجهها ، میهاي تو در تو از این هاپلوتیپنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گروه

  ها در گذشته باشد.ههاي قرمز یک جمعیت به سایر زیستگااندازه جمعیت و وقفه در جریان ژن به دلیل انتقال گوزن

  ،  فیلوژنی، تنوع زیستی، مارالb  ،D-Loopسیتوکروم  ;mtDNAها: واژه کلید
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 NCBI  .......  Error! Bookmark notاستخراج شده از  D-Loopهاي مربوط به ناحیه توالی -7-3جدول  

defined.  

 NCBI  ...  Error! Bookmark notاستخراج شده از  bهاي مربوط به ناحیه سیتوکروم توالی -8-3جدول 

defined.  

 Error! Bookmark not  .........  هاي مارال ایرانیجمعیت D-Loopفراوانی نوکلئوتیدي ناحیه  -1-4جدول 

defined.  

 Error! Bookmark notهاي مارال ایرانیجمعیت D-Loopنرخ جانشینی نوکلئوتیدي ناحیه  -2-4جدول

defined.  

  .D-Loop..  Error! Bookmark not definedهاي مارال ایرانی ناحیه فاصله ژنتیکی جمعیت -4-4جدول 

 Error! Bookmark  یرانیا مارال مختلف يهاتیجمع D-Loop هیناح اساس بر Dتاجما تست -3-4جدول    

not defined.  

  .D-Loop  ...  Error! Bookmark not definedهاي مارال ایرانی ناحیه تمایز ژنتیکی جمعیت -5-4جدول 

 Error! Bookmark not  ....  هاي مارال ایرانیجمعیت bفراوانی نوکلئوتیدي ناحیه سیتوکروم  -6-4جدول 

defined.  

 Error! Bookmark  .  هاي مارال ایرانیجمعیت bنرخ جانشینی نوکلئوتیدي ناحیه سیتوکروم  -7-4جدول

not defined.  



 خ

 

 !Error  ...............  یرانیا مارال مختلف يهاتیجمع bتوکرومیس هیناح اساس بر Dتاجما تست -8-4 جدول     

Bookmark not defined.  

 b  .............  Error! Bookmark not توکرومیس هیناح یرانیا مارال يهاتیجمع یکیژنت فاصله -9-4 جدول

defined.  

 b  .............  Error! Bookmark not توکرومیس هیناح یرانیا مارال يهاتیجمع یکیژنت زیتما -10-4 جدول

defined.  

 D-Loop  Error! Bookmark not هیناح يبرا شده مشاهده یآلل یفراوان و یپیژنوت یفراوان -11-4 جدول

defined.  

 b  .  Error! Bookmark توکرومیس هیناح يبرا شده مشاهده یآلل یفراوان و یپیژنوت یفراوان -12-4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  ایدن يهاگوزن D-Loop هیناح يدینوکلئوت یفراوان -13-4 جدول

 Error! Bookmark not  .............  ایدن يهاگوزن D-Loop هیناح يدینوکلئوت ینیجانش نرخ -14-4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .......  ایدن يهاگوزن b توکرومیس هیناح يدینوکلئوت یفراوان جدول -15-4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...  ایدن يهاگوزن b توکرومیس يدینوکلئوت ینیجانش نرخ -16-4 جدول

 

  

  

  

  

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکلشماره و عنوان 

  Google Earth(..........  10 از استفاده با نگارنده توسط شده تهیه(ایران در مارال پراکنش نقشه -1-2 شکل

  16  .......................................................  یوتیوکاری يهاسلول به یوتیپروکار يهاسلول DNA ورود -2-2شکل

  17  ...................................................................  یطول برش در يتوکندریم کی از يبعد سه اگرامید -3-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ویداتیاکس ونیالسیفسفور در يتوکندریم نقش -4-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  نیپروتئ دیتول در يتوکندریم نقش -5-2شکل

 !D-Loop  ...................  Error هیناح و Cytochrome b هیناح ها،ژن گاهیجا ،يتوکندریم ژنوم -6-2شکل

Bookmark not defined.  

  .HVR-II  .................................................  Error! Bookmark not defined و HVR-I ینواح -7-2 شکل

  .Cytochrome b  ........................................................  Error! Bookmark not defined هیناح -8-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................  يتوکندریم DNA يمادر توارث شجره -9-2شکل



 د

 

  .Error! Bookmark not defined  ........  يمادر توارث نحوه و تخمک و اسپرم يهايتوکندریم -10-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  مختلف يهاسلول در یهتروپالسم -11-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................  ساده یلوژنیف درخت کی کیشمات ریتصو -12-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................  ژنتیکی نشانگرهاي يبند طبقه -13-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  مرازیپل يرهایزنج واکنش مراحل -14-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................یهوشیب تفنگ از استفاده با نمودن هوشیب -1-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  ها مارال یهوشیب  از پس يریگخون -2-3 شکل

  .DNA  ................  Error! Bookmark not defined تیفیک نییتع يبرا الکتروفورز ژل ریتصو -3-3 شکل

  .D-Loop  ............................................  Error! Bookmark not defined هیناح PCR محصول -4-3شکل

  .b  .........................................  Error! Bookmark not definedتوکرومیس هیناح PCR محصول -5-3شکل

 Error! Bookmark not  ..............  درصد 8/0 آگارز ژل يبررو شده استخراج DNA الکتروفورز -1-4شکل

defined.  

 !100bp  Error مارکر با گرادیسانت درجه 64 يدما در D-Loop هیناح ریتکث جینتا الکتروفورز -2-4 شکل

Bookmark not defined.  

100bp مارکر با گرادیسانت درجه 65 يدما در b توکرومیس هیناح ریتکث جینتا الکتروفورز -3-4 شکل

  .....................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............  58 تیموقع در D-Loop هیناح در يانقطه جهش -4-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  182 تیموقع در D-Loop هیناح در يانقطه جهش -5-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  204 تیموقع در D-Loop هیناح در يانقطه جهش -6-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  214 تیموقع در D-Loop هیناح در يانقطه جهش -7-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......  334 تیموقع در D-Loop هیناح در ینیگزیجا جهش -8-4 شکل

 ،128 ،116 ،104 ،77 ،53 يهاتیموقع در گاهیجا 21 در b توکرومیس هیناح در يانقطه جهش -9-4شکل

 !Error  ..................  830 و 695 ،680 ،647 ،636 ،617 ،524 ،424 ،380 ،370 ،363 ،308 ،258 ،230 ،167

Bookmark not defined.  

 !Error  ............یرانیا مارال مختلف يهاتیجمع D-Loop هیناح اساس بر یکیلوژنتیف درخت -10-4 شکل

Bookmark not defined.  

-D هیناح یرانیا يهاتیجمع هیکل مارال شده يآور جمع يهانمونه یکیژنت فاصله دندروگرام -11-4 شکل

Loop .ارسباران تیجمع =pop 1، ارانیز تیجمع =pop 2، قرق تیجمع =pop 3، فندقلو تیجمع =pop 

  .pop 6.  ............  Error! Bookmark not defined= نور -نوشهر تیجمع و pop 5= سمسکنده تیجمع ،4

 !Error  ...................  یرانیا مارال يهاتیجمع b توکرومیس هیناح اساس بر یکیلوژنتیف درخت -12-4 شکل

Bookmark not defined.  

 هیناح يبرا یرانیا يهاتیجمع مارال شده يآور جمع يهانمونه یکیژنت فاصله دندروگرام -13-4 شکل

 !pop 3.  .............  Error= قرق تیجمع و pop 2= ارانیز تیجمع ،pop 1= ارسباران تیجمع. b توکرومیس

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..................  ایدن يهاگوزن D-Loop هیناح یلوژنیف درخت -14-4شکل

 !D-Loop  ..........  Error هیناح از استفاده با گوزن مختلف يهاگونه یپیهاپلوت ياشبکه زیآنال -15-4 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............  ایدن يگوزنها b توکرومیس هیناح یلوژنیف درخت -16-4شکل



 ذ

 

 !b  .....  Errorتوکرومیس هیناح از استفاده با گوزن مختلف يها گونه یپیهاپلوت ياشبکه زیآنال -17-4 شکل

Bookmark not defined.  
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IUCN  International Union for Conservation of Nature 

NCA   National Communication Association   

NCPA Nested Clade Phylogeographic Analysis 

SSR Short simple Repeat 

ISSR Inter – Simple Sequence Repeat 
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SSCP Single Strand Confotmation Polymorphism 

RAPD Random Amplified Polymorphic DNA 

DAF DNA Amplification Fingerprinting 

SCAR Sequence Characterized Amplified Region 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism 

RLGS Restriction Landmarh Genomic Scaning 

VNTR Variable Namber of Tundem Repeat 

ALP Amplicon Length Polymorphism 

PBR PCR Based RFLP 

AFLP Amplified Fragment Length Polymrphism 

NGS   Next Generation Sequencing 

MPS   Massive Parallel Sequencing 

WGS Whole Genome Sequencing 

GWAS   Genome-Wide Association 

WES Whole Exome Sequencing 

SNP Single Nucleotide Polymorphism  

SSCP Single Strand Conformation Polymorphosm 

mtDNA Mitochondrial DNA 

PCR Polymerase Chain Reaction 
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  مقدمه  -1-1

هاي جهش، رانش ژنتیکی، انتخاب طبیعی و اثرات متقابل هاي مختلف هر گونه حاصل فرآیندنژاد

اي هها سرمایافتاده است. بنابراین تنوع ژنتیکی آنژنتیک و محیط است که در طی قرون و اعصار اتفاق 

هاي کهن به نسل کنونی به ارث رسیده است. به همین دلیل حیوانات و گیاهان گرانبها بوده که از زمان

زش ها از ارآن بومی به عنوان سرمایه هاي بومی و ذخایر استراتژیک هر کشور محسوب شده و حفظ و تکثیر

ار است. این موجودات پس از هزاران سال انتخاب طبیعی و با غلبه بر تمامی شرایط و اهمیت زیادي برخورد

اند. بنابراین به عنوان و به تکثیر و ازدیاد نسل پرداختهنامساعد محیطی همچنان به حیات خود ادامه داده 

 یستگاه خویشنژادي در ز هاي اصالحی، مواد ژنتیکی پایه براي برنامههاي سازگار با محیط بومبانک ژن

  ).                                            1388شوند (علیجانی، محسوب می

گیري از توان تولیدي حیوانات و گیاهان در هر انجام برنامه اصالح نژادي و بهرهوجود تنوع، الزمه 

موسسات اصالح  ها در دستور کارلذا حفظ تنوع ژنتیکی گونه ).2008(قلیزاده و همکاران،  منطقه است

تنوع  حفظ ،ییغذا تیامنداشتن  يمارال برا کیژنت زیدر آنال شرفتیپ نیمنطقه قرار دارد. بنابرا نژادي هر

شواهد نشان باشد. یم يمهم و ضرور یاز بعد جهان واناتیکردن ح یدانش در مورد اهل شیو افزا یستیز

 نیدر خطر حذف و از ب ندهیکن است در آمم و کاهش استدر حال   یرانیا يهاجمعیت مارال می دهد که

  . ردیرفتن قرار گ

گردد یحفاظت شده محسوب م واناتیگونه جزو ح ریز نیا رانیوحش ا اتیقانون حفاظت از ح طبق

 یدر خطر انقراض معرف يگونهبه عنوان  ،IUCN(1( از منابع طبیعی حفاظتالمللی بین هیو توسط اتحاد

هاي شاست. رو تیحائز اهم اریگونه در جهت حفاظت از آن بس نیا قیدق ییبابت شناسا نیشده است . از ا

 نیب یکیلوژنتیرابطه ف نییها براي تعروش نیتراز کاربردي یکی توکندريیژنوم م یابییوالتمانند  یمولکول

  ).2003(برفورد و همکاران،  شود یبه هم محسوب م کیهاي نزدها و گونهتیجمع

 از دام اصالح در امروزه. اسـت  یافته تغییر زیادي حد تا دام اصـالح  چهره گذشـته،  هايدر طی دهه

 فنوتیپی، اطالعات برمبناي اصالحی متداول هايروش اعمال. شودمی استفاده بیشـتري  آوريفن و دانش

 هاینال ها،واریته و شده سبب جهان مختلف نقاط بومی هايگونه ژنتیکی اصالح در را بزرگی هايپیشرفت

                                                
1-International Union for Conservation of Nature 
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 دیگري عمده هايپیشرفت زیسـتی،  هايآوري فن ورود با. اسـت  کرده ایجاد را امروزي پرتولید هاينژاد و

 یزيبرانگ تحسین هايتپیشرف تولیدمثلی، هايآوريفن بر عالوه اخیر هايسال در. است آمده وجوده ب نیز

 براي ار قدرتمندي ابزار که شده حاصل زیستی تکنولوژي و مولکولی و سلولی شـناسـی   زیسـت  زمینه در

، و واندر قورن (کیناســت آورده فراهم دامی هايگونه بالطبع و زنده موجودات تفصــیلی ژنتیکی مطالعات

2000.(   

ــتفاده از تکنیک ــالح در رایج هايبرخی محدودیت تواندمی مولکولی هاياس . نماید رفع را دام اص

 انواع شفک و شناسایی ژنوم، یابیتوالی هايتکنیک توسعه پلیمراز، ايزنجیره واکنش از استفاده گسـترش 

 و یاهل حیوانات مختلف هايگونه از متراکم ژنتیکی هاينقشـه  ارائه ژنوم، سـطح  در مولکولی نشـانگرهاي 

 هاآن از دام اصالح در امروزه که است هاییر علوم آمار و کامپیوتر از جمله تکنیکد حاصله هايپیشـرفت 

 براي را جوامع در موجود تنوع تعیین امکان مولکولی هايتکنیک گسترش. شـود می زیادي هاياسـتفاده 

در ضــمن پیشــرفت ها در  ).1998هرزا، -مرزا(مونتالدو و اســت آورده فراهم ژنوم ســطح از ايویژه نواحی

  زمینه ژنتیک ملکولی به ما قدرت مطالعه دقیق تر و کارا تر جمعیت هاي وحشی را داده است.

. است افزایش حال در اهلی هايدام جمعیت خصوص در ژنتیکی هايي اخیر، تعداد پروژههاسالدر 

 ژنتیکی بفرد منحصــر هاينژاد تشــخیص به تواندمی که اســت این هاییپروژه چنین انجام توجیه عموما

ــتفاده نژادي حفاظت برنامه در هاآن از بتوانیم که کند کمک  يرو بر دســت این از هاییپروژه. کنیم اس

 در یافته توسعه کشـورهاي  در چه و توسـعه  حال در کشـورهاي  در چه اهلی هايهایی از تمامی گونهنژاد

  ).1993(بارکر و همکاران،  است انجام حال

 ).1997؛1994؛1983(کیابی و همکاران، روندیاز انواع بزرگ جثه مارال به شمار م رانیا یبوم يهامارال

است  دهیرسیم ییبه مصرف غذا حیمس الدیاز م شیهزار سال پ 16-40به گفته مورخان گوشت گوزن از 

بوده است  یشتگو نیقبل آن عمده ترسال هزار  10تا  یحت الد،یاز م شیهزار سال پ 4و گوشت مارال از 

رود انسان از گوزن به عنوان یگمان م ییهاهینظر نیشده است. براساس چنیکه در سرتاسر اروپا مصرف م

 نیکره زم یگوزن در نقاط شمال يهاگله زیکرده است. در حال حاضر نیم ينگهدار یاهل مهین وانیح کی

رود پرورش گوزن در یشود. احتمال میم دهید موهایاسک انیآالسکا و در م ه،یروس ،يناویمانند اسکاند

مرسوم بوده است اما پرورش گوزن در غرب در سال  نیدر چ شیها از دو هزار سال پدام ریمزارع ، مانند سا

 يبه زود یداشته ول یقاتیو تحق یدر اسکاتلند آغاز شد، و هر چند در آغاز جنبه مطالعات يالدیم 1970

و  گوشت دیتول يپرورش گوزن برا لندیوزیها در نسال نی. در همتدنبال گشته اس زین ياهداف اقتصاد

(همو؛ ایکرت و دیآغاز گرد ییایآس يصادرات به کشورها يشاخ گوزن برا نیصادرات به اروپا و همچن

پرورش داده  یبه صورت صنعت  زین نیقزو ارانیز ایران در در مارال ریاخ يهادر سال ).2006همکاران، 
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 بافت يدارا یپرورش يهازناست. گوشت گو جیاز نقاط جهان را ياریگوزن در بس ششد. هم اکنون پروریم

ا ب نیاست. همچن یاز گوشت گوزن شکار و وحش زیباشد و متما یطعم و مطبوع مترد و خوش م،یمال ز،یر

 یباال و عمر پرورش يدارد. مارال بارور يسازگار يکلسترول و کالر ،یچرب يمتخصصان قلب برا يهاهیتوص

آرام  . رفتاررندیگیم ریرا از ش شانیهابچه يزودکنند و بهیم مانیزا یراحتدارد. به یطوالن یمثل دیو تول

گرم را  يهاسرد و تابستان يهاسازد. زمستانیها را آسان مییها و جابجادام یها و جثه مناسب، بررسآن

و  یفرع محصوالت ت،یفیگوشت با ک تولید عالوه بردارند.  ینیپائ يماریبه ب تیکنند و حساسیتحمل م

 و اگر افتهیبه شدت کاهش  رانیمارال در ا تیکه جمع یاشد. در حالبینژاد م نیا گرید تیشاخ مارال، مز

  در خطر انقراض قرار خواهد گرفت. کینزد ندهیدر آ ابدیروند ادامه  نیا

، بیو تکنولوژي زمینه جدیدي را براي رشد پیدا نمود که این تغییر مرهون پیشرفتی 1980از دهه 

 کهتفکر  این اکنون. باشدبه صورت دلخواه می DNA مولکول اتصال و برش آوريه حاصل فناست ک

 نمایند، بشریت نصیب را عظیمی منافع است قادر ژنتیک مهندسی وردهايآ بردست تکیه با بیوتکنولوژي

ا رده و بآوتیک در واقع انقالب عظیمی را در علوم زیستی به وجود ژن مهندسی. است یافته تقویت شدت به

ي گران آگاه، قرن آینده را قرن امپراطوراز نتایج مثبت است. تحلیل شارسابقه کوتاه قریب بیست سال، سر

 کولیمول ژنتیک مرزهاي ژرف هاياثر مطالعات عمیق و بررسی اند. امروزه درژنتیک، کامپیوتر و لیزر نامیده

 رشد و حاصله اطالعات حجم و یافته گسترش صورت از دور ايگونه به هاژن شناخت مربوطه هايیافته و

  اشد.بنمی دورانی هیچ با مقایسه قابل آن افزون روز

تقل و داراي ژنوم مختص هاي طوالنی است که مشخص شده میتوکندري یک اندامک نیمه مسسال

 mtDNAسازي، رونویسی و سنتز پروتئین مخصوص به خود را دارد. د که مکانیسم همانندباشبه خود می

اي کروموزوم است که جایگاه آن در ماده زمینه میتوکندري و بعضی مواقع چسبیده به غشاي داخلی قطعه

 2-10میتوکندري است. هر سلول پستانداران داراي صدها عدد میتوکندري بوده و هر میتوکندري حاوي 

سلول وجود دارد به دلیل است. اما با وجود این که هزاران نسخه از آن در هر  mtDNA نسـخه از مولکول 

موجود در هر ســلول تنها   mtDNAاي اســت مجموع برابر کوچکتر از ژنوم هســته 510این که اندازه آن 

  ).1990(بوم و همکاران، دهدسلول را تشکیل می DNAحدود یک درصد از 

mtDNA ها در هر ســلول، توارث مادري، نداشــتن نوترکیبی و مزایایی مثل تعداد زیاد نســخه داراي

ــتهنرخ تکامل  ــه با ژنوم هسـ ــداي میباالي آن در مقایسـ از طرف دیگر  ).2007(نادري و همکاران، باشـ

mtDNA  ــ هاي حفاظتی مثل هیســتون و یســتم کارآمد ترمیم، نبود پروتئینبه دالیلی مثل نداشــتن س

پذیر اســـت. نوکلئوتیدهاي جهش یافته در میتوکندري از یبینترون در مقابل فرآیند جهش آســـفقدان ا

ــر انتقال میطریق مادر ب مجموع این چند  ).1992؛ 1991(گیلرز و همکاران، ابندیه فرزندان دختر و پسـ
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هاي درخت  ها متنوع در شجره هاي مختلف شاخهگویند. هاپلوتایپد هاپلوتایپ میها را در یک فرشـکلی 

 mtDNAهــا در روي درخــت فیلوژنتیــک پیــکننــد از تجمع هــاپلوتایجــاد میرا  mtDNAفیلوژنتیــک 

شاخص مهمی  mtDNAو تنوع نوکلئوتیدي  پیدهد. تنوع هاپلوتهایی به اسم هاپلوگروه تشکیل میخوشه

لی باال بودن چندشــک هشــکلی جمعیتی و تمایز ژنتیکی اســت باال بودن تنوع نشــان دهنددر ارزیابی چند

ــت. از این رو ژنوم میتوکنـدري در  عیین رابطه فیلوژنتیکی بین مطـالعـات تنوع ژنتیکی و ت   جمعیتی اسـ

ــفروزا و همکاران، -(کاوالیاهاي نزدیک به هم کاربرد داردها و گونهجمعیت ــیدز و همکاران، 2003اس ؛ ناس

2001 .(  

یی براي از ناحیه  میتوکندریا  D-Loopو bسیتوکروم  نواحیگیري از اطالعات توالی مطالعه بهره نیهدف ا

ا و همینطور مقایسه آنها ب رانیمارال ا يهاتیجمع ریگیري و تنوع ژنتیکی زبررسی چگونگی روابط، شکل

و  ودموج یکیتوده ژنت ییشناسا يبرا قیتحق نیلذا ا باشد.می مشابه در خارج از ایرانسایر جمعیت هاي 

  انجام شد. یستیتنوع ز
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش           
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  مطالعه مارال -2-1

 نیباشـــد. ایم Cervidaeها از خانواده گوزن Cervus elaphus یبا نام علم) Red Deerمارال (  

 داشتهتر گوزن ( گوزن زرد و شوکا) جثه بزرگ گریشهرت دارد . از دو نوع د زیکه به گوزن قرمز ن وانیح

وزن جنس نر  نیانگیم ،ها بوده تر از مادهغالباً بزرگ زیمتر است . نرها نیسانت 117ارتفاع متوسط  يدارا

باشد. در جنس یمتر میسـانت  150متر و ارتفاع حدود یسـانت  170-230طول بدن  لوگرم،یک 240-160

متر یسانت 120ارتفاع بدن حدود متر و یسانت 160-210طول بدن  لوگرم،یک 120-170 یماده دامنه وزن

  باشد.یم

دارند . در  زشیشروع به رشد کرده و پس از دو سال ر یماهگ 15تا  10ها در سـن  شـاخ  واناتیح نیا در

 دایپ شیرو دیها دو شاخک جدخک بوده و هر ساله با افتادن شاخدو شا يدارا شاخ ها زشیسـال ر  نیاول

ها اخکش نیبه ا ی. در اصطالح محلاست وانیح نیگرگ از مشخصات ا ای شی. داشـتن شاخک پ کندیم

ــاخک .ندیگویخال م ــنياهیتغذ عتی، و طبچون وراثت یها به عواملطول و فرم ش ــح هورمون ، س ، ترش

  .دارد یبستگ

شاخ خود را به درختان و  وانیح یمواقع نی. در چنردیگیخود محالت خارش به زشیها هنگام رشـاخک 

گذارد کامالً مشهود یجوان به جا م يهاتنه درختان و نهال يرو وانیح نیکه ا ییها. زخممالدیمها بوته

بهار  لیمعموالً در اوا شاخ زشی. رشودیمحسوب م نیرال نشاکردن منطقه م دایپ يهااز روش یکیبوده و 

  .افتدیاتفاق م

نداشته و اکثراً مشاهده شده  یصحت علت هیقض نیکه ا رندیگیسن در نظر متعداد شـاخک را برابر   یگاه

 .باشدیبچه گاو م کیمانند  ریگاو پ کی يهاشاخک زین یباشد و گاهیم یسالگ 11که رشـد شـاخک تا   

  .ندیگویم خویرا س ریپ وانیشاخ ح يساده رو يهاشاخک

 يصدا برا ياز رو زین ی. گاهاسـت  سـر یم ابیاز دندان آسـ  يبرش بردار ياز رو وانیح قیسـن دق  نییتع

  .سن وجود دارد صیشناسان خبره امکان تشخ وانیح

، يقو اریبســ ییایو بو ییحس شــنوا يباشــند دارایکننده موارخوار و نشــخاهیها گخانواده گوزن ياعضــا

گزارش شده  زیسال ن 17تا  وانیح نیعمر ا طول .کنندیم یزندگ یمعموالً شب گرد و به صورت اجتماع

ماه به طول  8 ي. دوران باردارشودیم يبردارآماده بهره یسالگ 2ماده فاقد شـاخ بوده و در   رالام .اسـت 

است که  ییهاخال يو دارا ندیرال را گوساله گوام نوزاد .دیزایندرت دو بچه مو به کیانجامد و معموالً یم
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سال  3ها و ماده تا ها به اتفاق نرشده است که گوساله دهیروند و غالباً دیم نیاز ب یسالگ 4ها تا خال نیا

 ییعادت مهاجرت غذا دارد. متراکم سکونت يهادر جنگل وانیح نیا .کنندیم یزندگ یصورت اجتماعهب

بند انیمناطق م وانیح نیغالب ا گاهسکونت .و بالعکس تردد دارد نییباال دست به پا يهاطیدارد و از مح

  .باشدیسمت باال دست مه ب

 وانیح يریگزمان جفت وریمرداد و شهر فصل باشد. یتا اواسط مهر م اواخر مردادها از مارال يریگجفت

ره عن جادیدارد و با ا اریماده را در اخت نیشود و معموالً هر نر چندیگرا مقلمرو وانیموسـم ح  نیبوده در ا

ها حرکت غالباً پشــت ســر ماده رال نر ا. مکندیم بیها را کنترل و تعقمعروف اســت آن یگبانکه به گاو

 رشتیو ب زدیریترس آن م یو به نوع ردیگیخود مبه یحالت مسـت  وانیح يریگموسـم جفت  در .کندیم

نرها اقدام به  يریگفصل جفت در .شودیشـکار آن م  شیعامل باعث افزا نی. که اسـازد یم انیخود را نما

به ارتفاعات رفته و خود  وانیح يریگشـده است که قبل از موعد جفت  دهیکنند و دیوزن خود م شیافزا

 يهارالام یشده ول دهیبا تجربه به کرات د يهارالاعمل در مورد م نی. اکندیفصل م نیا يایو مه يرا قو

ــن ــل جفت لیتر در همان اواکم س ــر انتخاب کنند و غالباً در نزاعیآن م ریگخود را در يریگفص ها بر س

  .خورندیو قلمرو شکست م جفت

 تابستان لیخصوص اواه. که در فصل گرم سال بگزاردن استفصل چله وانیح نیدر مورد ا گرید موضـوع 

  .دارند يشتریدهد به مناطق مربوط رفت و آمد بیقرار م يگل و ال درفرار از گرما خود را  يبرا وانیح

ــیل عمل ــودیم دهید واناتیح نیدر ا زین نگیس ه نمک و ب ایآهک  يکه دارا یکه مناطق بیترت نی. بدش

واند تیم زیها نمکان نیمواد کرده و ا نیا دنیسیمناطق شروع به ل نیدر ا وانیزار باشند حشوره یطور کل

و  لیبیدر منطقه ف یمصنوعطور کار به نیکه ا ردیمورد توجه قرار گ واناتیو شکار ح ییدر جهت شناسا

 نیدر ا وانیح نیشــاهد تردد و حضــور ابانان منطقه انجام گرفته و طیتوســط کارشــناســان و مح يغوزآ

  .است وانیمورد توجه ح شتریآن ب لیغالباً در فصل بهار و اوا نگیسیعمل ل نی. که اندامناطق بوده

زمستان و با ها در رالام .سدیلیکه همانند سگ آب را م يجالب توجه بوده به طور زیآب ن دنینوشـ  طرز

ــاند میرا م يهاکوچک و علف يهااز انـدازه برف کـه بوتـه    شیب زشیر  هیتغذ یجل اهیتوانند از گیپوشـ

اشد داشته ب یدر مناطق که جل یبه طور کل ای. نشده است دهیمورد درباره شوکا د نیکه ا ی. در حالندینما

  .است شتریب زیرال نااحتمال حضور م

 نی. همچنباشدیم زیو ت دهیکش يپا يرال ماده دارااکه م ینر گرد و پهن است در حال يهارالام يپا رد

طرف  کینرها از  یبوده ول زیها از هر دو طرف تتفاوت وجود دارد که ماده نیا زیجانوران ن نیدر مورد ا

  .باشدیپهن و با قاعده م گریطرف د زهیت
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 يهاوهیجوان، پوست درختان، قارچ، توت، تمشک و انواع م يهاآن شامل علوفه، جوانه، برگ ییغذا میرژ

  .باشد یم یجنگل

    پرورش مارال تیاهم -2-2

 لندیوزیجهان مانند ن ياز کشورها ياریدر بس یکامال ناشناخته است ول رانیپرورش گوزن هرچند در ا

 نیماست و ه ییباال تیفیک يدارد. گوشت گوزن نسبت به گاو دارا يشماریطرفداران ب یشمال يکایو امر

و  یباال و عمر پرورش يمارال باروراست.  ییپرورش گوزن به عنوان منبع غذا تیمحبوب لیاز دال یکیامر 

رام . رفتار آرندیگیم ریرا از ش شانیهابچه يزودکنند و بهیم مانیزا یراحت. بهدارد یطوالن یمثل دیتول

گرم را  يهاسرد و تابستان يهاسازد. زمستانیها را آسان مییها و جابجادام یها و جثه مناسب، بررسآن

و شاخ  یمحصوالت فرع ت،یفیگوشت با ک يباال نهیدارند. زم ینیپائ يماریبه ب تیکنند و حساسیتحمل م

 نیو اگر ا افتهیشدت کاهش  به رانیمارال در ا تیکه جمع یحالباشد. درینژاد م نیا گرید تیمارال، مز

  در خطر انقراض قرار خواهد گرفت. کینزد ندهیدر آ ابدیروند ادامه 

بر اسـاس آخرین آمار سـرشـماري گردآوري شـده توسط نگارنده از منابع مختلف(از جمله مکاتبات     

هاي در اســتان مارالراس  300 بی، امروزه قر 1395-1396ســازمان حفاظت محیط زیســت) در ســال  

  ) وجود دارد.1-2 شکلو  1-2 و مازندران (جدول النیگلستان، گ ن،یقزو ل،یاردب ،یآذربایجان شرق

  

  در زیستگاه هاي موجود مارالآخرین وضعیت جمعیت  -1-2جدول 

نام منطقه تحت   نام استان  ردیف

  مدیریت

 مساحت

  (هکتار)

  نر

  

 تعداد  گوساله  ماده

  کل

 سال

  آمارگیري

  مبدأ اولیه

  

  

 حیات پناهگاه  آذربایجان شرقی  1

  ارسباران وحش

  قزوین  96  26  3  14  9  200

 حیات پناهگاه  اردبیل  2

  فندقلو وحش

  قزوین  96  28  4  14  10  7

  جنگل قرق  88  61  13  31  17  8  پارك جنگلی زیاران  قزوین  3

 حیات پناهگاه  گلستان  4

  وحش قرق

  بومی منطقه  95  19  1  10  8  6

 حیات پناهگاه  گیالن  5

  لوندویل وحش

  نیقزو -منطقه یبوم  95  9  2  4  3  5

 حیات پناهگاه  مازندران  6

  سمسکنده وحش

 -اردبیل -بومی منطقه  96  35  9  17  9  200

  قزوین -قرق



10 

 

  

  )Google Earthنقشه پراکنش مارال در ایران(تهیه شده توسط نگارنده با استفاده از  -1-2شکل 

  

  مارال خچهیتار -2-3

 دهیرسیم ییبه مصرف غذا حیمس الدیاز م شیهزار سال پ 16-40به گفته مورخان گوشت گوزن از 

بوده است  یگوشت نیترهزار قبل آن عمده 10تا  یحت الد،یاز م شیهزار سال پ 4است و گوشت مارال از 

ان عنوبه گوزنرود انسان از یگمان م ییهاهینظر نیشده است. براساس چنیکه در سرتاسر اروپا مصرف م

 نیکره زم یگوزن در نقاط شمال يهاگله زیکرده است. در حال حاضر نیم ينگهدار یاهل مهین وانیح کی

رود پرورش گوزن در یشود. احتمال میم دهید موهایاسک انیآالسکا و در م ه،یروس ،يناویمانند اسکاند

مرسوم بوده است اما پرورش گوزن در غرب در سال  نیدر چ شیها از دو هزار سال پدام ریمزارع ، مانند سا

 نارسباراپناهگاه حیات وحش •        

 ارانیز یپارك جنگل•

 پناهگاه حیات وحش قرق•         

 پناهگاه حیات وحش فندقلو•      

 پناهگاه حیات وحش لوندویل•     

 پناهگاه حیات وحش سمسکنده•         
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 يزودبه یداشته ول یقاتیتحقو  یدر اسکاتلند آغاز شد، و هر چند در آغاز جنبه مطالعات يالدیم 1970

و  گوشت دیتول يپرورش گوزن برا لندیوزیها در نسال نیدنبال گشته است. در هم زین ياهداف اقتصاد

(همو؛ اکرت و دیآغاز گرد ییایآس يصادرات به کشورها يبراشاخ گوزن  نیصادرات به اروپا و همچن

شد. هم یپرورش داده م یصورت صنعتهب زین نیقزو ارانیدر ز مارال ریاخ يهادر سال ).2006همکاران، 

  است. جیاز نقاط جهان را ياریاکنون پرورش گوزن در بس

  مارال يجانور يبندرده -2-4

  . )2-2(جدول  شودمی گفته سمانجفت ) در راسته Cervidae( انگوزنیخانواده  يگوزن به اعضا

  

  بندي علمی گوزنطبقه -2-2جدول 

  یعلم يبندطبقه

  جانوران  فرمانرو

  طنابداران  شاخه

  پستانداران  رده

  سانانسمجفت  راسته

  نشخوارکنندگان  رراستهیز

  انیگوزن  رهیت

Goldfuss, 1820  

  

ها گونه زنده از آن 90از گاوسانان جدا شدند و اکنون حداقل  شیسال پ ونیلیم 28تا  27ها حدود آن

 شتریشاخ دارد اما در ب یگوزن به جز گوزن آب يهاتمام گونه . جنس نرکنندیم یزندگ ایدر نقاط مختلف دن

ها مثل گاوسانان و کرگدن دارشاخ واناتیح ریبا سا یها تفاوت مهمها جنس ماده شاخ ندارد. شاخ گوزنگونه

  .دیرویم يدیشاخ جد شیو به جا افتدیو هر سال م ستین یها دائمدارد. شاخ آن

  

    رانیمارال در ا جمعیت هاي -2-5

 يای(پراکنش در آس يمارال خزر ،يمرکز يمارال اروپا ،یغرب يمارال شامل مارال اروپا يهاگونه ریز

 يدارکنیو مارال  یمارال بلخ ،يریمارال کشم ،یمارال کرس ،ي)، مارال اسکاتلندرانیقفقاز و شمال ا ر،یصغ
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؛ 1994؛ 1983(کیابی و همکاران، درونیشمار ماز انواع بزرگ جثه مارال به رانیا یبوم يهاباشد. مارالیم

1997.(   

  مارال يهافرآورده -2-6

  گوشت -2-6-1

 گوشت گوزن. شودیبا گوشت حالل و قابل استفاده شناخته م واناتیح نیاز ا یکیعنوان گوزن به

از گوشت گوزن شکار و  زیباشد و متمایترد و خوش طعم و مطبوع م م،یمال ز،یبافت ر يدارا یپرورش يها

   دارد. يسازگار يکلسترول و کالر ،یچرب يمتخصصان قلب برا يهاهیبا توص نیاست. همچن یوحش

قرمز مد  يهاانواع گوشت نیذتریو لذ نیترتیفیاز با ک یکیدور به عنوان  يهاگوشت گوزن از گذشته

 يکمتر یاز گوشت گاو چرب یاز نظر مقدار چرب وانیح نیبوده است. گوشت ا ينظر آشپزان و مردم عاد

شکار  يهایسخت نیتر است. همچننرم اریگاو هم سن بس کیبا گوشت  سهیگوزن در مقا کیدارد و گوشت 

 ادی یاشراف يغذا کیاز آن به عنوان  شهیدر گذشته باعث شده تا هم واناتیح نیبه گوشت ا یو دسترس

  شود.

  پوست -2-6-2

  است. متیو گران ق تیفیبا ک اریموجودات هم بس نیچرم و پوست ا

     شاخ -2-6-3

 یصورت تاکسبا شاخ به ههستند فروش کله همرا زین ياگسترده يهاشاخ ينر بالغ که دارا يهاگوزن

  .رودیشمار مهر مزرعه پرورش گوزن به یجانب ياز درآمدها یکیشده هم یدرم

    مارال یو پراکندگ تیمع -2-7 

 النیگلستان، مازندران و گ يهادر استان رانیو در ا ایآس قا،یدر قاره اروپا، شمال آفرپراکنش آن 

. منتقل شده استو فندقلو در اردبیل  یشرقجانیبه منطقه ارسباران در آذربا زین يپراکنده است. تعداد

 یتانسمناطق کوه يهازارشهیو ب یآن، مناطق جنگل ستگاهیباشد و زیم رانیگونه گوزن ا نیمارال بزرگتر

  باشد.یم
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  دشمن مارال -2-8

 گوشاهیاست. س ياو پس از آن خرس قهوه يرال در اروپا گرگ خاکسترام یعیدشمنان طب نیترمهم

پلنگ و  وانیح نیا یاصل یعیدشمن طب رانی. در اکنندیها را شکار مرالابچه م یو گراز هم گاه ایاورآس

از  یکیدارد.  یاز کشورها مشتاقان فراوان اریرال در بساشکار م است. ياسپس گرگ و خرس قهوه

 يریگدر فصل جفت وانیح نیجنس نر ا يصدا دیدر گذشته تقل وانیح نیشکار ا يهاروش نیترمحبوب

روش خطرات خاص  نیحال ا نیخود بود. با ا يها به سوآن دنیو کشان گرید يهادادن گوزن بیفر يبرا

  .اندکشیانسان م يبه سو درال بوام یاصل یرال، ببر را که شکارچام يجاگاه به کهنیخود را داشت از جمله ا

  یرانیمارال ا -2-9

ست، و متأسفانه در ه اگونه قابل مشاهد 3 رانیکه تنها در ا کندیم یگونه گوزن زندگ 27-26 ایدر دن

 طیاشر رانیواقعاً در ا رمجاز،یو غ هیرویو شکار ب یانسان تیجمع شیافزا ستگاه،یز بیعامل مهم تخر 3اثر 

قادر به  یمرتع و استپ مرزبا  یجنگلمهیو ن یجنگل يهاستگاهیکه در ز ستیوانی. گوزن، حدندارن یمناسب

تپه  ،یکوهستان -ياصخره يهاستگاهیدر ز بیترتبرخالف پازن، قوچ و آهو که به است و اتیادامه ح

ه ست و معده اسم و نشخوارکنندزوج يقابل مشاهده هستند؛ گوزن، پستاندار یو دشت ياهیکوهپا -يماهور

و هر سال هم شاخ  کندیرشد م جمجمهاز استخوان  شود،یم دهیدارد. شاخ که در نرها د یچهار قسمت

 دهیها پوششاخ يرو یشکل یکه در مدت رشد، پوست مخمل کندیشروع به رشد م يدیو شاخ جد افتدیم

  ها رو به عهده دارد. و تکامل شاخ هیشده که نقش تغذ

  يتوکندریم يمطالعه رو خچهیتار-2-10

سال  100عنوان یک اندامک درون سلولی بیش از هاي انجام شده بر روي میتوکندري، بهاولین بررسی

هاي جایگاه یا 1صورت گرفت و بیوبالست 1890پیش توسط دانشمندي آلمانی به نام ریچارد آلتمن در ساال 

اي هستند که درون هاي شبیه باکتري، موجودات ریز اولیهکرد که این ارگانزنده نام گرفت. او تصور می

هاي اکسایش و کاهش سلول و میتوکندري کنند. وي همچنین بیان کرد که بین واکنشها زندگی میسلول

اجزاي اصلی آن را توصیف کرد، وي هاي بیشتر با بررسی 1897بندا در سال وابستگی وجود دارد. سپس 

 2در  هنگام اسپرماتوژنز اجسام رشته مانند درون سلولی را میتوکندري که ترکیبی از دو واژه یونانی میتو

هاي اي یا به صورت دانهبه معناي دانه نام نهاد. چون این اندامک اغلب رشته 3به معناي رشته و کوندریون

                                                
1-Bioblast 
2-Mito 
3-Chondrion 
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طور ها بهبه بعد میتوکندري 1897یوکاریوتی وجود دارد. از سال  هايکوچک در سیتوپالسم همه سلول

هاي سالم دست نخورده هایی براي جداسازي میتوکندريگسترده مورد مطالعه قرار گرفت، به تدریج روش

ه هاي زند، میکائیلیس به کمک معرف رنگی سبز ژانوس میتوکندري را در سلول1900ابداع شد. در سال 

هاي تنفسی را در این اندامک نشان داد. سرانجام براي اولین بار آنزیم 1913ربورگ در سال مشاهده کرد. وا

  ).1385هاي کبدي جدا کنند(یوسفی، ها را از سلول، بنسلی و هر، توانستند آن1934در سال 

رخه چهاي فسفریالسیون اکسیداتیو نشان دادند که میتوکندري آنزیم 1949کندي و لنینگر در سال 

ید سیتریک و اکسیداسیون اسیدهاي چرب را در بر دارد. پیشرفت غیر منتظره زمانی اتفاق افتاد که ناس اس

 1980در میتوکندري را توسط میکروسکوپ الکترونی نشان داد. از اواخر دهه  DNAوجود  1963در سال

شود( مهدوي و همکاران، هاي مرتبط با اختالل در ژنوم میتوکندریایی افزوده میتاکنون، بر شمار بیماري

1385.(  

جفت  16567توسط اندرسون و هکاران که به طول  1981یابی ژنوم میتوکندري انسان در سال توالی

 DNAها و نژادهاي مختلف جانوري، توالی کامل امروزه براي بسیاري از گونه باز بود، انجام گرفت.

ی و سرعت تکامل قابل محاسبه است(نیو و میتوکندري شناخته شده است که بر مبناي آن فاصله ژنتیک

  ).2002همکاران، 

  یوتیوکاری هايدر سلول يتوکندریمنشا م-2-11

اي هدهد موجودات تک سلولی در دوران اولیه حیات بر روي زمین فاقد اندامکشواهد فسیلی نشان می

 آبی که در ابتداي حیات -هاي سبزهاي بسیار کوچک داشتند. مرگ جلبکاند و یا اندامکدرون سلولی بوده

بیلیون سال با آزادسازي مقدار زیادي اکسیژن باعث افزایش  5/1اند پس از در کره زمین وجود داشته

دار را براي سایر موجودات سلولی هاي اکسیژنها و اتمسفر شد و امکان زندگی در محیطاکسیژن اقیانوس

  فراهم آورد.

ل در سا "همزیستی در تکامل سلولی"خود با عنوان  لین مارگولیس که در کتاب براساس تئوري

  ها به شرح زیر است:به چاپ رسید، مراحل سیر تکاملی یوکاریوت 1981

آبی که محصول فرایند فتوسنتز بود، اکسیژن موجود  -هاي سبزاکسیژن تولید شده توسط جلبک -1

 در جو را فراهم نمود.

رشد و گسترش پیدا کردند که  )هاي پروکاریوتیسلولها(آبی، باکتري-هاي سبززمان با جلبکهم -2

 دست آوردند.ها توانایی زندگی هوازي را بهبعضی از آن
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هاي هوازي را در برگرفتند و به داخل سلول خود بردند هوازي و هتروتروف، باکتريهاي بیسلول -3

 و همزیستی دوطرفه را آغاز کردند. 

دوطرفه از یک سو مواد غذایی مورد نیاز باکتري هوازي در برگرفته شده توسط  در این همزیستی

شد و از طرف دیگر سلول میزبان انرژي مورد نیاز خود را از فعالیت هوازي سلول میزبان تامین می

ها در سلول محسوب آورد که این همزیستی سرآغاز فعالیت میتوکندريدست میآن باکتري به

  شود.می

باکتري هوازي در برگرفته شده، میتوکندري اولیه نام داشت که در نهایت با گذشت  تئوريدر این 

خصص ت همزیستی درون سلولی زمان و سیر تکاملی میتوکندري اولیه به یک اندامک درون سلولی

  ).2-2هاي یوکاریوتی تبدیل شد(شکل یافته در سلول

  کنند عبارتند از:ایید میترا  شواهدي که تئوري همزیستی درون سلولی

  .تر استها نزدیکها به باکتريها تنها اندامک درون سلولی هستند که اندازه آنمیتوکندري -1

هاي ها، داراي غشاي سلولی دو الیه حاوي مولکولها همانند بسیاري از باکتريمیتوکندري -2

  چربی هستند.

 شباهت بیشتري دارند.ها باکتري  rRNAهاي میتوکندري به مولکول rRNA هايمولکول -3

 گیرد.ها انجام میتقسیم و تکثیر میتوکندري در فرایند مشابه تولیدمثل باکتري -4

مستقل میتوکندري، نشان دهنده زندگی مستقل آن در گذشته  DNAمولکول  -5

 ).1387است(محمدي، 
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  هاي یوکاریوتیهاي پروکاریوتی به سلولسلول DNAورود  -2-2شکل

  

  يتوکندریساختمان م -2-12

). 3-2است(شکل  3، ویک غشاء داخلی2، فضاي بین دو غشاء1میتوکندري داراي یک غشاء خارجی

اشغال کرده که توسط غشاي داخلی احاطه شده است. غشاء داخلی  4فضاي درون میتوکندري را ماتریکس

ها توسط یک یا دو فرورفتگیشوند. این نامیده می 5کند که کریستاهایی را در ماتریکس ایجاد میفرورفتگی

  ).1386شوند(امتیازي، به غشاء داخلی متصل می 6ساقه

  

                                                
1-Outer membrane 
2-Inner membrane 
3-Inter membrane  
4-Matrix 
5-Crista 
6-Peduncle 
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  دیاگرام سه بعدي از یک میتوکندري در برش طولی -3-2شکل

  

  يتوکندریم یکیولوژیزیف تیو فعال یستینقش ز -2-13

  )یتنفس سلول ای ي(تنفس هواز ویداتیاکس ونیالسیفسفور -2-13-1

هاي یوکاریوتی امروزي، تنفس هوازي فسفوریالسیون ها در سلولعمل میتوکندري مهمترین

  باشد.) میATPاست که شامل تولید انرژي به فرم آدنوزین تري فسفات( 1اکسیداتیو

باشند. پیرووات دهیدروژناز در می ATPغشاهاي میتوکندري در واقع جایگاه لنتقال الکترون و سنتز 

کند. در هر دور از ) تبدیل می2COو دي اکسید کربن( COAرووات را به استیل ماتریکس میتوکندري پی

با سیترات چهار کربنی به اگزالواستات تبدیل شده، طی یک سري  COAچرخه اسید سیتریک، استیل 

کند. تولید می  2FADHو یک مولکول  NADHآزاد کرده و سه مولکول   2COهایی که دو مولکول واکنش

 )2Oاز طریق حاملین الکترون در غشاي داخلی میتوکندري به اکسیژن(  2FADHو   NADHها از الکترون

شود ها مربوط میکنند. مرحله بعدي حرکت الکترونتولید می  2FADHو   NADHمنتقل شده و دوباره 

گلوکز از اکسیداسیون هوازي  ATPها در عرض غشاي داخلی که نتیجه آن تولید بیشتر به پمپ پروتون

  ).1385نقش میتوکندري در فسفوریالسیون نشان داده شده است(مهدوي و همکاران،  4-2است. در شکل 

  

  

 

                                                
1-Oxidative phosphorylation 
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Abstract: 

The breeds and sub-populations of each species are the result of mutation processes, genetic drift, 

natural selection, and the interaction between genetics and environment. It is a precious asset 

inherited from ancient times to the present generation, and its preservation has great value and 

importance. The genetic analysis Maral (Cervus elaphus) is essential for biodiversity conservation, 

knowledge about the survival of this species and identifying threatening or contributing factors in 

surviving the population. Therefore, the present study is carried out to identify the existing genetic 

mass, to study the relationship among populations, the formation and genetic variation of Iranian 

Maral using the sequence data of mitochondrial DNA (mtDNA) cytochrome b genes and mt DNA 

D-Loop region. To conduct the present research, Blood, hair or tissue samples of 78  heads Maral 

from 6 populations were analysed. The blood samples were collected from their jugular vein. The 

blood was poured into the EDTA vacuum blood collection tubes and then transferred to the 

laboratory until the test is carried out at -20 ° C. The DNA was isolated by a commercial kit for 

blood and a manual method for hair and tissue samples. Specific primers for cytochrome b and D-

Loop genes were used to amplify the fragments by PCR. The amplified fragments were 

electrophoresed on 1.5% agarose gel. All PCR products obtained were sequenced. Then, the 

sequences were aligned using the BIOEDIT software to evaluate the nucleotide polymorphisms. 

Using the Mega software, a phylogenetic tree was drawn. The  genetic population data analysis 

was performed by PopGene32 software. The analysis of polymorphisms were performed in DNA 

sequences using DnaSP. Finally, NETWORK software analyzes the network to identify haplotypic 

groups. The results of the sequence analysis of Maral revealed mutations that resulted in the 

creation of 5 haplotypes and 19 haplotypes for D-Loop region and cytochrome b gene, 

respectively.  The haplotype diversity, nucleotide diversity and mean nucleotide difference for the 

D-Loop were 0.218, 0.0007 and 0.491, respectively, and for cytochrome b were 0.95, 0.0167 and 

15.9, respectively. Tajima's D for the D-Loop and cytochrome b genes is -1.564 and -1.205, 

respectively, suggesting the presence of evolutionary forces such as inbreeding, or drift events. 

Genetic diversity indices show that six Maral populations are likely to experience the Battle Neck 

experience. The haplotypes analysis results revealed that the recent fluctuations in population size 

and interruption in the gene flow due to the transfer of the Marals from a population to other 

habitats in the past. 
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