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 خالصه

 04)  کشورها ساير در آن هاي زيرگونه و ها گونه ساير وايران )مارال(  قرمز گوزن هايجمعیت تحقیق اين در

 مو و خون بافت، استخوان، هاينمونه از DNA استخراج از پس و گرفت قرار داريبر نمونه مورد( هاجمعیت تمامی از نمونه

. گرديد طراحی ،ايییتوکندريم b DNAسیتوکروم  ناحیه از باز جفت 1104قطعه  تکثیر براي اختصاصی پرايمر جفت يک

 داد نشان تحقیق اين ها درتوالی نتايج .گرفت قرار يابیتوالی مورد حاصله محصول و تکثیر PCR توسط هدف ناحیه سپس

 Cervus گونه با را است 474401.0 معادل که ژنتیکی، فاصله کمترين مارال گوزن، مختلف هاي گونه بین در که

elaphus maral Bako (آسیايی قرمز گوزن )،با مارال ژنتیکی فاصله بیشترين که حالی در داردCervus elaphus 

Canadensis USA  (یآمريکاي قرمز گوزن )از استفاده با فیلوژنتیکی آزمون نتايج همچنین .باشد می 47490.00 معادل 

 اين و نداشته کشورها ساير هايگوزن با ژنتیکی اختالط ايرانی، قرمز گوزن که داد نشان  Neighbor-Joining روش

 .باشد می بررسی مورد هايجمعیت ساير از مجزا و خالص جمعیت

  جمعیتی خلوص ژنتیکی، تنوع ،bسیتوکروم  ناحیه نی،ايرا قرمز گوزن - واژه کلید

 

 

 مقدمه. 1

 

 آسیاي اروپا، بومی که است گوزن انواع ترينبزرگ از يکی( Cervus elaphus) کوهی گاو يا قرمز گوزن يا مارال

 بومی گوزن( Cervus canadensis) اِلک يا واپیتی 0440 سال تا. باشدمی آفريقا شمال و میانه آسیاي و آسیا غرب صغیر،

 دو اين آمیزش از که باروري هايدورگه اساس بر باور اين. شدمی محسوب مارال انواع از يکی شمالی آمريکاي و آسیا شرق

 مختلف هايزيرگونه از نمونه صدها روي بر اخیر ژنتیکی مطالعات ولی بود، شده اتخاذ بود، آمده دست به اسارت در جانور

 شمار به مستقلی هايگونه دو اين که کرده مشخص Cervus هايگوزن خانواده هايگونه يگرد همچنین و الک و مارال

 پوشش به که آسیبی جهت به و شده وارد هم نیوزيلند و استرالیا آرژانتین، چون ديگري کشورهاي به مارال[ 10.]روندمی
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 و مارال[ 10. ]است گرفته قرار دنیا مهاجم گونه 144 بدترين فهرست در کرده وارد مناطق اين بومی وحش حیات و گیاهی

 خزر، درياي سواحل جنگلی نواحی اغلب در زيادي بسیار جمعیت گذشته در که اين با و است ايران بومی گوزن بزرگترين

 پیدا شرقی و مرکزي البرز دسترس از دور ارتفاعات از برخی در تنها امروزه داشت، زاگرس هايدامنه و البرز ارتفاعات

  [10] .است يافته کاهش چشمگیري طرز به آن جمعیت و شودمی

 خطر معرض در البته و شده حفاظت و حمايت هايگونه جزو ايران در مارال اخیر هايسال طی ، وجود اين با

 طبیعت از حفاظت المللیبین سازمان لیست در جايگاهش آن، گونه دقیق نبودن معین به توجه با. است گرفته قرار نابودي

 حائز بسیار آن از حفاظت جهت در گونه اين دقیق شناسايی بابت اين از. نیست مشخص هنوز( IUCN1)طبیعی منابع و

 کشورهاي در که باشدمی حالی در اين است، نپذيرفته صورت مارال روي بر ژنتیکی مطالعه هیچ کنون تا. است اهمیت

[ تا 10]گرفته 0هاآلوزايم بررسی از ،گوزن مختلف هايونهگ فیلوژنتیکی و ژنتیکی بررسی براي مختلفی هايروش ديگر

 مولکولی، هايروش امروزه .است شده انجام میتوکندريايی DNA يابیتوالی و 3هاريزماهواره، RFLP مارکرهاي از استفاده

 هايگونه و هامعیتج بین فیلوژنتیکی رابطه تعیین براي هاروش ترينکاربردي از يکی میتوکندري ژنوم يابیتوالی مانند

 داراي نتیکی فیلوژ رابطه ترسیم و هاگونه تشخیص( mtDNAمیتوکندريايی ) DNA .[3]شودمی محسوب هم به نزديک

 وجود عدم بودن، هاپلوئید مادري، پذيريوراثت آن، کوچکتر اندازه سلول، هر در باالتر کپی تعداد جمله از مزايايی،

-گونه تکاملی مطالعات براي D-Loop ناحیه مانند اينشده حفاظت نواحی وجود و شده حفاظت نواحی وجود نوترکیبی،

 DNAاز  bسیتوکروم  ناحیه فیلوژنتیکی و ژنتیکی تحلیل و تجزيه و بررسی مطالعه اين از هدف .[0] باشدمی وابسته هاي

 .بود گوزن مختلف هاي گونه بین در مارال جايگاه تعیین و مارال میتوکندريايی

reEtto بردن پی براي را 0میتوکندري کامل کنترل مناطق توالی دادند، انجام که تحقیقی در( 0444) همکاران و 

 هايگونه با حدودي تا که شدند تقسیم گروه دو به Cervus خانواده. بردند بکار گوزن گونه 09 در نژادي تکامل روابط به

 و( elaphoid اروپايی گوزن) elaphus گونه از عبارتند که فمختل گروه دو شامل خود Cervus باشدمی ناسازگار فعلی

 ژاپن شوکاي گوزن به متعلق Cervus Nippon. باشدمی( wapitoid شمالی آمريکاي و اورآسیا گوزن) canadensis گونه

 هايتوالی ولط. هستند متمايزي و جدا ژنتیکی هاي گونه ، ايرانی و اروپايی قرمز گوزن. است تايوان نزديک هايیقاره و

 و است مانده ثابت مارال مختلف هايگونه زير در تکراري هايجهش تعداد ولی بوده متفاوت mtDNA روي بر شده انجام

 میتوکندري کنترلی ناحیه در توالی تنوع. شودمی استفاده  آن هايزيرگونه براي تشخیصی مارکر يک عنوان به تواندمی

 اطالعات حاوي اندشده تکثیر اسارت در که هايگونه جغرافیايی منشاء يابیمکان براي و زيرگونه مرز و گونه تعیین براي

 و اندگرفته قرار تاثیر تحت انسانی مديريت توسط عمیقا هاگونه از بعضی پرورشی و طبیعی هايجمعیت. است مفیدي

 آن به جمعیتی بنديطبقه حدهايوا و تکاملی هايتفاوت مناسب شناسايی با بايستیمی که گوزن جمعیت از حفاظت

 [ 9] .کرد کمک

 هايگونه شامل( مستقل گونه يک نه و) «ايگونه گروه» يک را مارال ژنتیکی مطالعات همین اساس بر منابع برخی

 .ندارد وجود نظري اتفاق ايگونه گروه اين در موجود هايگونه تعداد مورد در اما اند،کرده محسوب واپیتی و مارال مختلف

 بر. است تبتی گوزن و منچوري گوزن کُرسی، گوزن مرکزي، آسیاي گوزن شده؛ پیشنهاد آن براي که مستقلی هايگونه از

 مارال» شايد و bactrianus «بلخی مارال» و yarkandensis «يارکندي مارال» شامل مرکزي آسیاي گوزن اساس اين

 «کرسی مارال» و barbarus( آفريقا شمال بومی) «بربري مارال» نیز ديگر برخی. شودمی hanglu «کشمیري
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corsicanus گانسو مارال و بربري گوزن نام با مستقل گونه يک را kansuensis سیچوان مارال و macneilli و تبت در 

 هم را چین شرق شمال و روسیه دور شرق بومی هايمارال و C. wallichii نام با ديگري مستقل گونه هم را چین مرکز

 شامل فقط اصلی مارال بنديتقسیم اين پذيرفتن با. کنندمی محسوب C. xanthopygus نام با ديگري مستقل هگون

. باشدمی شمالی آمريکاي بومی هايگوزن شامل هم واپیتی و شودمی ايران و قفقاز آناتولی، اي،قاره اروپاي بومی هايمارال

 [10 و .]

Chikuni سیتوکروم ژن از بازي جفت 000 قطعه يک يابیوالیت با 1000 سال در همکارانش و b به موفق 

 قرمز گوزن شناسايی براي [0] .شدند خانگی گنجشک و بلدرچین شبیه پرندگان از بعضی و قرمز گوزن هاي گونه شناسايی

 مذکور حیوانات میان در تمايز و شناسايی به موفق bسیتوکروم ژن از بازي جفت 002 قطعه يک شوکا و زرد گوزن از

 [2]. شدند

 و گوشت هاي نمونه  خون،  پوست، شامل) بیولوژيکی مواد شناسايی براي را b سیتوکروم ژن هايشکلی چند 

 مطالعه مورد قرمز گوزن و گوزن بز، گوسفند، شیري، گاو شامل مختلف هايازگونه آمده دست به( دندان و فک استخوان

 با پستانداران از گونه چندين تمايز و سريع شناسايی براي اندتومی روش اين که داد نشان تحقیق اين نتايج. دادند قرار

 b سیتوکروم ژن کامل توالی 0440ش در سال همکاران و Ludt  [14]. گیرد قرار استفاده مورد بیولوژيکی روش از استفاده

 منقطه از مارال بردندپی ژنتیکی روابط از مفید اطالعات کسب با و کرده بررسی اروپايی و آسیايی مارال جمعیت 91 در

 از بیش امروزه و باشدمی جهان در گوزن ترينگسترده قرمز گوزن [0] .است گرفته نشأت هند شمال و میانی قرقیزستان

 [19و  13، 0]. است شده شناخته گونه زير 00

 

 

 هاروش و مواد. 2

 

 از استفاده با همچنین و قزوين زياران وتان قرق گلس مناطق در موجود قرمز گوزن هايجمعیت مطالعه، اين در

 بافت و خون شامل موجود هاينمونه کهاين به توجه با. گرفت قرار ژنتیکی بررسی مورد NCBI سايت در موجود هايتوالی

 DNA استخراج براي و 9خون از DNA استخراج براي کره کشور llAGene شرکت Exgene هايکیت از لذا بود،

 از مطالعه، تحت هايجمعیت ژنتیکی مطالعه و بررسی منظور به . گرديد استفاده [1] دستی روش از مو و بافت استخوان،

 آغازگر شامل bp1104  طول به اختصاصی آغازگرهاي از استفاده با و گرديد استفاده b  سیتوکروم میتوکندريايی جايگاه

 -'5 برگشت آغازگر و 'GAAAAACCATCGTTGTCATTCA -3-'5رفت 

GGAGGTTGGTAGCTCTCCTTTT -3' [11. ]گرديد تکثیر  

 0/1 ترتیب به واکنش در کننده شرکت مواد غلظت  لحاظ از جايگاه بر حاکم PCR شرايط سازي بهینه از پس

 DNA میکرولیتر 0 وMaster  میکرولیتر 9/10 آب، میکرولیتر R، 1/0 پرايمر میکرولیتر F ، 0/1میکرولیتر پرايمر 

 واسرشته مرتبه 33دقیقه، 9 مدت به 95C° اولیه سازي واسرشته ترتیب؛ به ژن تکثیر براي حرارتی هچرخ. شد استفاده

 بسط دقیقه، 1 مدت به 72C° آغازگر بسط ثانیه، 34 مدت به 64C° آغازگر اتصال ثانیه، 34 مدت به 94C° سازي

 افزارنرم از استفاده با هاتوالی کلیه و شده يابیتوالی هانمونه. شد انجام و تنظیم دقیقه 14 مدت به C72° آغازگر نهايی
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Bioedit 7  افزارنرم از استفاده با سپس و شد مشخص هاتفاوت و مرتب DanSP 5 و انجام مورفیسمپلی مربوط آنالیزهاي 

 وژنتیکفیل درخت استرپ بوت 1444 تکرار با Neighbor-Joining روش به Mega 5.0 افزارنرم از استفاده با نهايت در

 . شد محاسبه Maximum Composite Likelihood روش با ژنتیکی فواصل و گرديد ترسیم

 

 

 بحث و گیرينتیجه. 3

 

 بدست آمده PCRمحصول  الکتروفورز  بود. هانمونه کیفیت مناسب نشانگر استخراج شده DNA کیفی هايارزيابی 

 بعد. گرديد ارسال يابیتوالی جهت مطالعه مورد نمونه PCR 04 محصول  .داد نشانرا  bp1104 اختصاصی باند يک وجود

 استفاده با سپس .گرفت قرار کنترل و بررسی مورد هاتوالی کیفیت مربوطه نمودارهاي از استفاده با توالی نتیجه دريافت از

 دريافتی هايتوالی انتهاي و ابتدا از بودند پايین کیفیت داراي که نوکلئوتیدهايی و گرديده مرتب Mega 5.0 افزارنرم از از

 با آمده بدست توالی ادامه در. گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد نوکلئوتید 1104 طول با قطعه يک در پايان .شدند حذف

 144 همپوشانی) باال بسیار هومولوژي و همپوشانی میزان که گرديد مشخص و مقايسه NCBI سايت در موجود هايتوالی

 با تحقیق اين در bسیتوکروم  ناحیه از شده يابیتوالی بخش که است مفهوم بدان اين و بوده( صددر144 هومولوژي درصد،

 و بوده مناسب نوکلئوتیدي 1104 همپوشانی اين فیلوژنیک، مقايسه براي لذا. دارد همخوانی شده انجام هايتحقیق ساير

 کلیه به مربوط توالی 13 و استخراج NCBI ايتس از سرويده خانواده به مربوط توالی .0. گرفت قرار استفاده مورد

 هاتفاوت و مرتب  Bioedit 7 افزارنرم از استفاده با هاتوالی که گرفتند قرار بررسی مورد ايران در موجود هايجمعیت

 افزارنرم زا استفاده با نهايت در و انجام مورفیسمپلی مربوط آنالیزهاي DanSP 5 افزارنرم از استفاده با سپس و شد مشخص

Mega 5.0 روش به Neighbor-Joining فواصل و( 1)شکل  گرديد ترسیم فیلوژنتیک درخت استرپ بوت 1444تکرار  با 

 نتايج گردد می مالحظه 1 جدول در که همانطور و شد محاسبه Maximum Composite Likelihood روش با ژنتیکی

 با را است 474401.0 معادل که ژنتیکی، فاصله کمترين مارال ن،گوز مختلف هاي گونه بین در که داد نشان تحقیق اين

 Cervusبا مارال ژنتیکی فاصله بیشترين که حالی در دارد،( آسیايی قرمز گوزن) Cervus elaphus maral Bako گونه

elaphus Canadensis USA   )مويد نیز ترسیمی فیلوژنتیک درخت .باشد می 47490.00 معادل)گوزن قرمز آمريکايی 

 خالص جمعیت اين و نداشته کشورها ساير هاي گوزن با هیبريد و ژنتیکی اختالط ايرانی قرمز گوزن که باشدمی مطلب اين

 .باشد می ايرانی کامال و
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 هاگوزن سایر با ایرانی قرمز گوزن بین ژنتیکی فواصل 1 جدول

       Cervus elaphus maral Iran 

      0.006179 Cervus elaphus maral Bako 

     0.054756 0.057690 Cervus elaphus sibericus Chaina 

    0.057708 0.017883 0.016975 Cervus elaphus hippelaphus Poland 

   0.002642 0.057756 0.017897 0.016988 Cervus elaphus spanish 

  0.022464 0.020605 0.058690 0.020617 0.019704 Cervus elaphus barbarus Africa 

 0.059742 0.058805 0.058757 0.004411 0.055795 0.058739 Cervus elaphus canadensis USA 

0.000878 0.060747 0.059809 0.059760 0.005299 0.056792 0.059742 Cervus elaphus Canadensis USA 

 

 

 فیلوژنتیک درخت: 1 شکل
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ABSTRACT 
In this research, the Persian Red Deer (Maral) populations and other species and subspecies of 

Cervus (40 samples of all populations) were studied. The genomic DNA was extracted from bone, 

tissue, blood and hair samples. The specific primers were used to amplify Cytochrome B region the 

mitochondrial DNA (mtDNA). The fragment (1140 bp) was amplified by PCR, and the PCR 

products were sequenced. Analysis of the fragment sequences revealed that among the different 

studied species, the Persian Maral has the least genetic distance with Cervus elaphus maral Bako 

(0.006179), while it showed the most genetic distance with Cervus elaphus Canadensis (0.059742). 

The results of phylogenetic analysis using the Neighbor-Joining method showed that the Persion 

Red Deer has not mixed genetically with the other deer populations. 
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