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 چکیده 

هدف از این پژوهش بررسی ساختار ژنتیکی و ارتباط ژنتیکی  سه نژاد اسب بومی ایران شامل نژاد عرب، نژاد 

 1۱شامل عرب )نمونه 72برروی D- loopبود که با استفاده از ژنوم میتوکندریایی  (قشقایی)کرد و نژاد دره شوری 

اسب خون از سیاهرگ گردنی  هایکلیهنمونهار گرفت.مورد بررسی قرنمونه(  ۵نمونه( و دره شوری ) 12کرد ) ،نمونه(

با استفاده از روش کیت استخراج  DNAکل محتوای گراد نگهداری شد. درجه سانتی -2۱شده و تا زمان استخراج در دمای تهیه

DNA  از خون پستانداران شرکتExgene.استخراج استخراج شدDNA ها با موفقیت انجام از نمونه خون در تمامی نمونه

خوبی فعالیت درصد نشان داد که پرایمرها به ۵/۱ای پلیمراز بر روی ژل آگارزشد. الکتروفورز محصوالت واکنش زنجیره

باشد تکثیر شده است سپس تمام جفت باز می ۰۳۴که به طول  D-LOOPنموده و قطعات اختصاصی برای ناحیه 

زیه و تحلیل جستفاده از نرم افزار های بیوانفوراماتیکی مورد تابا استفاده از روش سنگر توالی یابی شدند و با  توالی ها

شده وجود دارد. مقدار تنوع نوکلئوتیدی و تنوع قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنوع ژنتیکی باال در نژادهای بررسی

بین ( ۱62/۴))تمایز ژنتیکی( Fstبهدست آمد کمترین مقدار  990/۴و  ۴7۰/۴ها به ترتیب هاپلوتیپی برای کل نمونه

نمونه های نژاد عرب با  نمونه های نژاد دره شوری که دارای بیش ترین جریان ژنی، کمترین فاصله ژنتیکی و بیش 

نه نژاد بین نمونه های نژاد کرد با نموFst (۱9۱/۴ )شد. از سوی دیگر بیشترین مشاهدهترین شباهت ژنتیکی بودند 

دره شوری  که دارای کم ترین جریان ژنی، بیشترین فاصله ژنتیکی و کمترین شباهت ژنتیکی بودند 

که نژاد دره شوری یا قشقایی با را نژاد عرب  XYD (۴7۰/۴)یا  سطوح فاصله ژنتیکی ترینکم.مشاهدهگردید

مربوط به نژاد ( 7۳9/۴)ترین سطوح فاصله ژنتیکی باشد و بیشمیباهم نژاد این دو دهندهفاصله ژنتیکی نزدیک نشان

بین اسب های مورد مطالعه اسب های عرب و دره شوری رابطه  در کل نتایج نشان می دهد .نژاد کرد بودبا عرب 

 جریان ژنی و اختالط ژنتیکی در جمعیت های اسب ایران بیشتر می باشد. .ژنتیکی نزدیکی باهم دارند
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قش ن هنوز نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد وو که در سفر تکاملی و تاریخی با انسان همراه بوده  است تنها حیوانیاسب 

 هاپلو گروه متفاوت، نشان داد که  ۱2بررسی ژنوم میتوکندریایی اسب اهلی و تعیین  .[7]جامعه بشری داشته است درپیشرفتاساسی 

 

اهلی کردن اسب وحشی، در طی فرآیندی که چندین هزار سال )در طی دوره نوسنگی( به طول انجامید، در مناطق مختلف جهان و 

 .[4]این نتایج را تایید می کندشواهد باستان شناسی  نیز تا حدودی .[۳]غربی  صورت گرفته است یایاوراسبه مرکزیت 

مناطق  برحسباسب ایرانی مختلف هاییتجمع. باشدیماسب  رأسهزار  ۱۰۴ایران دارای حدود  ،(2014)آمار فائو اساسبر 

دره شوری یا قشقایی در  یهااسبکرد در غرب ، یهااسببدین ترتیب که  .شوندیمیگذارهانامدهندهآنپرورشپراکنش یا اقوام 

برای سوارکاری،  معموالًامروزه در ایران از اسب، .[6]اندشدهعرب ایران در غرب و جنوب غرب کشور پراکند  یهااسببخش  مرکزی و 

 هب کمک دیگری و درمانیروان به کمک یکی که دارد اصلی دوشاخهسرگرمی، مسابقات شهرستانی، اسب درمانی  ) اسب درمانی 

شناخت تفاوت های ژنتیکی .گیردمیقرار  مورداستفادهدر مناطق روستایی  ونقلحملو  [1.]ارتباطی شخصی است هایمهارت توسعه

نشانگر بسیار مناسبی  D-Loopژنوم میتوکندریایی برای ایجاد و بهبود استراتژیهای اصالح نژادی و سیستم آمیزشی ضروری می باشد 

در mtDNAتکامل  باالیسرعت. همچنین انددهبوسال از هم جدا  1۱۱۱۱تا  1۱۱است که برای  هاییایگروهگونهبینبرای تشخیص 

، باعث شده که از آن برای مطالعات تکاملی استفاده گردد. سرعت جایگزینی نوکلوتیدها در برخی از نواحی ایهستهDNAمقایسه با 

در بین نشانگرهای ژنتیکی، توالی یابی ژنوم .[2]است ایهستهبرابر بیشتر از ژنوم  1۱تا ۵تقریباًعالی  دارانمهرهmtDNAژنی 

 [.8]ودشمینزدیک محسوب  هایگونهو  هاجمعیتبرای تعیین رابطه فیلوژنتیکی بین  هاترینروشکاربردیمیتوکندری یکی از 

در مورد نژاد دره شوری یا قشقایی ما را بر این داشت تا این  خصوصبههای ایرانی بررسی خط مادری اسب درزمینهمطالعات محدود 

 هایجایگاهژنوم میتوکندریایی در سه نژاد عرب، کرد و دره شوری یا قشقایی به بررسی (D-loop)مقایسه ناحیه کنترل هدف تحقیق، با

 .شوداین نژادها انجام نوکلئوتیدی متغیر، تنوع و ساختار ژنتیکی و ارتباط ژنتیکی 

 

 

 روش و مواد

 شامل اسب عربکه رابطه ژنتیکی نزدیکی باهم نداشتند از سه نژاد اسب ایرانیاسب  72برای اجرای این تحقیق نمونه خون 

 شدهتهیهاسب خون از سیاهرگ گردنی  هاینمونهکلیه. گردیدآوریجمعنمونه( ۱7)اسب کرد و نمونه (۵)، اسب دره شوری نمونه( 1۱)

از خون  DNAبا استفاده از روش کیت استخراج  DNAکل محتوای نگهداری شد.  گرادسانتیدرجه  -2۱و تا زمان استخراج در دمای 

درصد با استفاده از دستگاه 8/۴به روش ژل اگارز شدهاستخراج DNAاستخراج شد. کمیت و کیفیت  Exgeneپستانداران شرکت 

جفت باز تکثیر  ۰۳۴طولشده بهتوسط آغازگرهای استفاده PCR واکنش با استفاده D-Loopناحیه سپس الکترو فوز سنجیده شد. 

 [.9]شد

 
forward: 5′ CTAGCTCCACCATCAACACC-3′ 

reverse: 5′-ATGGCCCTGAAGAAAGAACC-3′ 
 

میکرو لیتر پرایمر رفت،  master mix،۵/1مواد  تریکرولیم۵/۱7که حاوی  یتریکرولیم7۵یهاحجمدر PCRیهاواکنش

با  PCRهایواکنشتمام بودند، انجام شدند. DNAتریکرولیم۵/7آب مقطر استریل شده و تریکرولیم2پرایمر برگشت،  تریکرولیم۵/1

ثانیه واسرشت ۳۴سیکل شامل ۳۴، گرادسانتیدرجه  9۵دقیقه واسرشت سازی آغازین در دمای ۱۴استفاده از برنامه استاندارد شامل 

 ودرنهایتبسط اولی  گرادسانتیدرجه 27ثانیه در  ۳۴و گرادسانتیدرجه 6۳ثانیه در دمای اتصال  ۵۴،گرادسانتیدرجه 9۰سازی  در 

بررسی در ژل اگارز با آمدهدستبهPCRانجام گرفت. سپس محصوالت  گرادسانتیدرجه  27دقیقه در دمای ۱۴تکثیر نهایی به مدت 

 توالی یابی گردید.مورد با استفاده از روش سنگر  ( که۱کیفیت مناسبی برخوردار هستند)شکل  PCRمحصوالت  نشان داد درصد۵/۱
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 ی ایرانیهااسبدر جمعیت  D-loopجفت بازی ناحیه  034تکثیر  -1شکل

 

 MEGAافزارنرمکردن قطعات توالی یابی شده و رسم درخت فیلو از  ترازهم، برای هاسازیدادهمادهآپس از توالی یابی و 

 استفاده شد  DnaSpافزارنرماز  هاتوالیتنوعات موجود در این  کردنمشخص و برای [۱۴] 5

 

 

 نتایج و بحث

جایگاه نوکلئوتیدی متغیر 35ژنوم میتوکندری سه نژاد اسب بومی ایران D- LOOPجفت بازی ناحیه ۰۳۴با بررسی قطعه 

 دستبه 99۴/۴و  ۴7۰/۴به ترتیب هانمونهبرای کل . مقدار تنوع نوکلئوتیدی و تنوع هاپلوتیپی بهدستآمدهاپلوتیپ مختلف 22و 

فیلوژنتیکی  هایدرخت. یکی از اهداف ساخت (1)جدول  استهایموردبررسیجمعیتتنوع ژنتیکی باال در  دهندهنشانآمد که 

مربوط  هایدادهدر بیشتر موجودات از  است. هایموردنظرگونهمولکولی، بازسازی تاریخچه تکاملی  هایبراساستوالی

 هایدادهمانند  هاییداده)در مقایسه با  هاییدادهچنین  کهازآنجایی. شودمیبرای تعیین روابط تکاملی استفاده DNAتوالیبه

تایج تجزیه نروابط فیلوژنتیکی واقعی را بازتاب دهند. توانندمی، بهتر گیرندمینتخاب قرار ریخت شناختی( کمتر تحت تأثیر نتایج ا

با باشدمیا مشترک این نژاده شاءندهندهمنشاننزدیکی بیشتری دارند این امر  یکدیگراب شدهبررسینشان داد که نژادهای فیلوژنی 

فاصله ژنتیکی . (7شکل )استهایموردمطالعهاسبباالدر  تنوع ژنتیکی دهندهنشانیفیلوژنی اکسون هاوجود تعداد بیشتر توجه به 

 سطوح فاصله ژنتیکی ترینکمآورده شده است.  7در جدول هایموردبررسیاسبمربوط به  هایازآنالیزتوالیو تمایز ژنتیکی حاصل 

 و باشدمیباهم نژاد این دو فاصله ژنتیکی نزدیک دهندهنشانکه نژاد دره شوری یا قشقایی با را نژاد عرب  XYD(۴7۰/۴)یا 

بین نژاد عرب  Fstتمایز ژنتیکی با استفاده از آماره . بودنژاد کرد با عرب مربوط به نژاد (7۳9/۴)سطوح فاصله ژنتیکی  ترینبیش

تواند به دو دلیل باشد نخست اینکه جایگاه چندشکلی دارای آلل منفی می STFمنفی محاسبه شد. وجود  (-۴۴7/۴)نژاد کردبا 

ها بین دو جمعیت متفاوت نباشد در این حالت در توزیع فراوانی آلل کهدرحالیبوده باشد  موردبررسیتفکیکی در دو جمعیت 

مشاهده گردد که توزیع فراوانی تواند منفی زمانی میSTFتواند منطقی بوده باشد دوم اینکه نظر گرفتن عدم تمایز ژنتیکی می
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شود که جایگاه نزدیک به حالت مونومورف بوده ایجاد می زمانیاینها در جایگاه نشانگر به مقدار زیادی چولگی نشان دهد و آلل

 ین و کمتر[۱۱] باشدمیباشد و چندشکلی توسط تعداد کمی از افراد مشاهده شود که نتیجه آن در نظر گرفتن عدم تمایز ژنتیکی 

 
 

بین نمونه های نژاد عرب با دره شوری که دارای بیش ترین جریان ژنی، کمترین فاصله ژنتیکی و بیش ترین Fst(۱62/۴)مقدار

بین نمونه های نژاد کرد با نمونه نژاد دره شوری  که دارای  Fst(۱9۱/۴)شباهت ژنتیکی بودند دیده شد. از سوی دیگر حداکثر 

 کم ترین جریان ژنی، بیشترین فاصله ژنتیکی و کمترین شباهت ژنتیکی بودند دیده شد.

 
 اسب های بوومی ایران موردبررسیسه نژاد تنوع ژنتیکی پارامترهای -1جدول 

 

 12۴7۰/۴1298۰/۴31کرد 
 

 
 (XYDو مثلث پایینی Fst)مثلث باالیی اسب هاب بومی ایرانXYDو فاصله ژنتیکی Fstمقایسه مربوط به تمایز ژنتیکی  -2جدول 

 دره شوری                   عرب                   کرد      جمعیت      

 ۱62/۴۱9۱/۴دره شوری                                         

 -۴7۰/۴۴۴7/۴عرب

 ۴76/۴7۳9/۴کرد

 

 

تعداد جایگاه پلی  تنوع هاپلوتیپی  تعداد هاپلوتیپ  تنوع نوکلئوتیدی  تعداد نمونه  نژاد

 مورفیسم

دره شوری یا 

 قشقایی

۵ ۱۴۱/۴       4 1 14 

۴77/۴ ۱۴ عرب    9 927/۴  22 
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 .دهدمیرا نشان دو کردره شوری،      شامل نژاد عرب . درخت فیلوژنی سه نژاد اسب بومی ایران2شکل 

کلی نتایج نشان می دهد که از بین اسب های مورد مطالعه اسب های عرب و دره شوری رابطه ژنتیکی بطور 

نزدیکی باهم دارندو اسب نژاد کردی پراکندگی ژنتیکی بیشتر را از خود نشان می دهد به نظر می رسد که خلوص ژنتیکی 

 در بین اسب های کردی در مقایسه با سایر اسب ها کمتر باشد
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the genetic structure and genetic relationship between three breeds of native 

horses’ native including Arab, Kord, and Dareshori using mitochondrial genome. Genomic DNA was extracted 

using the kit in 27 blood samples including Arab (10 samples), Kord (12 samples) and Dareshori (5 samples). 

Blood samples were collected from jugular vein and stored in -20 C until centrifuged in 14000 rpm. Total DNA 

was extracted using DNA extraction kit (Exgene Co, Korea). Specific primers were used to amplify 430 bp of D-

Loop region and sequenced using Sanger sequencing methods. The sequences were analyzed with bioinformatics 

software. The results showed that the high genetic diversity in the investigated populations. Genetic and haplotype 

diversity were 0.024 and 0.990 respectively. The lowest differentiate genetic was observed between Arab and 

Darehshori (fst=0.167) and the highest was between Kord and Dareh Shouri (Fst= 0.191).  

The lowest genetic distance (DXY= 0.024)was observed between Arab and Dareshori breeds that indicates the close 

genetic relationship between them. Arab with Kordi breed had the highest genetic distance. In conclusion the 

results indicated that the Arab and Dareshori horses have close genetic relationship and there are more gene fellow 

and genetic mixture. 

 

Keywords: horse, D-loop, genetic diversity, genetic differentiation. 
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