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 خالصه

 54)  ساير کشورها در ايران )مارال( و ساير گونه ها و زيرگونه هاي آن قرمز گوزن هايجمعيت تحقيق اين در

يک  ،مو و خون بافت، استخوان، هاينمونه از DNA استخراج از پس و گرفت قرار بررسي مورد( هاجمعيت تمامي از نمونه

 سپس. گرديد تکثير ،اييميتوکندري D-Loop DNA ناحيه از يباز جفت 206 تکثير قطعه براياختصاصي  پرايمرجفت 

 داد نشان تحقيق اينها در توالي آناليز نتايج. گرفت قرار يابيتوالي مورد حاصله محصول و تکثير PCR توسط هدف ناحيه

 Cervus گونه با را است 08036.0 معادل که ژنتيکي، فاصله کمترين مارال ،گوزن مختلف هاي گونه بين در که

elaphus wapitoid ،با مارال ژنتيکي فاصله بيشترين که حالي در دارد Cervus Nippon  يم 08226336معادل 

 اختالط ايراني، قرمز گوزن که داد نشان  Neighbor-Joining روش از دهاستفا با فيلوژنتيکي آزمون نتايج همچنين. باشد

 رد.ندا کشورها ساير هايگوزن با ژنتيکي

 فيلو ژنتيک ژنتيکي، تنوع ،D-Loop ،مارال – واژه کلید

 

 

 مقدمه. 1

 

 آسياي وپا،ار بومي که است گوزن انواع ترينبزرگ از يکي( Cervus elaphus) کوهي گاو يا قرمز گوزن يا رالام

 بومي گوزن( Cervus canadensis) اِلک يا واپيتي 6005 سال تا. باشدمي آفريقا شمال و ميانه آسياي و آسيا غرب صغير،

 دو اين آميزش از که باروري هايدورگه اساس بر باور اين .شدمي محسوب رالام انواع از يکي شمالي آمريکاي و آسيا شرق

 مختلف هايزيرگونه از نمونه صدها روي بر اخير ژنتيکي مطالعات ولي ،بود شده اتخاذ بود، آمده دست به اسارت در جانور

 شمار به مستقلي هايگونه دو اين که کرده مشخص Cervus هايگوزن خانواده هايگونه ديگر همچنين و الک و رالام

 گياهي پوشش به که آسيبي جهت به و شده وارد هم نيوزيلند و استراليا آرژانتين، چون ديگري کشورهاي به رالام .روندمي
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 بزرگترين و رالام. گرفته است قرار دنيا مهاجم گونه 000 بدترين فهرست در کرده وارد مناطق اين بومي وحش حيات و

 ارتفاعات خزر، درياي سواحل جنگلي نواحي اغلب در زيادي بسيار جمعيت گذشته در که اين با و است ايران بومي گوزن

و  شودمي پيدا شرقي و مرکزي البرز دسترس از دور ارتفاعات از برخي در تنها امروزه داشت، زاگرس هايدامنه و البرز

 [2ن به طرز چشمگيري کاهش يافته است. ]جمعيت آ

 اين انسان، در. است( D-Loop) کنترل منطقه پستانداران ژنوم ميتوکندريايي DNA منطقه پذيرترين تغيير

 ميان در شده حفاظت پراکنده هايتوالي از نظر صرف و يابد، مي نمو و رشد ژنوم بقيه از تر سريع مرتبه پنج تا سه منطقه

 D-Loop DNA ناحيه .است شده مشخص طول و توالي در سريع تغيير صفات با( D-Loop) کنترل منطقه ها،آرايه

 و تجزيه براي و است شده شناخته وحش حيات جمعيت ژنتيک مطالعات در خوب نشانگر يک عنوان به ميتوکندريايي

 بسيار تنوع با منطقه چندين داراي D-Loop ناحيه اينکه به توجه با لذا[ 6. ]مناسب و مفيد است جمعيت ژنتيکي تحليل

 فيلوژنتيکي و ژنتيکي بررسي براي ،دارد کدکننده هايمنطقه ساير با مقايسه در باالتري نسبتاً جهشي نرخ و باشد مي باال

 صورت ايراني قرمز گوزن روي بر ايران داخل در کنون تا ژنتيکي مطالعات.  گرفت قرار استفاده مورد ايراني زرد نگوز

 .گردد مي اشاره هاآن از برخي به ذيل در که گرديده انجام ديگر کشورهاي در مطالعاتي ولي است نگرفته

Ettore بردن پي براي را 0ميتوکندري کامل کنترل ناطقم توالي دادند، انجام که تحقيقي در( 6000) همکاران و 

 هايگونه ي باحدودتا  که شدند تقسيم گروه دو به Cervusخانواده . بردند بکار گوزن گونه 64 در نژادي تکامل روابط به

 و( elaphoid اروپايي گوزن) elaphus گونه عبارتند از که مختلف گروه دو شاملخود  Cervus باشدمي ناسازگار فعلي

 گوزن شوکاي ژاپن بهمتعلق  Cervus Nippon. باشدمي (wapitoid شمالي آمريکاي و اورآسيا گوزن) canadensis گونه

هاي توالي طول. هستند يمتمايز و جدا ژنتيکي هاي گونه ، ايراني و اروپايي قرمز گوزن. است تايوان نزديک يهايهقار و

 و است مانده ثابت رالام مختلف هايگونه زير درهاي تکراري عداد جهشت ليو بوده متفاوت mtDNA انجام شده بر روي

 براي ميتوکندري کنترلي ناحيه در توالي تنوع. شود استفاده هاي آن زيرگونه براي تشخيصي مارکر يک عنوان به ندتوامي

 مفيدي اطالعات حاوي اندشده کثيرت اسارت در که هايگونه جغرافيايي منشاء يابيمکان براي و زيرگونه مرز و گونه تعيين

 از حفاظت و اندگرفته قرار تاثير تحت انساني مديريت توسط عميقا هاگونه از بعضي پرورشي و طبيعي هايجمعيت. است

 [ 5] .کرد کمک آن به جمعيتي بنديطبقه واحدهاي و تکاملي هايتفاوت مناسب شناسايي با بايستيمي که گوزن جمعيت

 هايگونه شامل( مستقل گونه يک نه و) «ايگونه گروه» يک را رالام ژنتيکي مطالعات همين اساس رب منابع برخي

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

 بر. است تبتي گوزن و منچوري گوزن کُرسي، گوزن مرکزي، آسياي گوزن شده؛ پيشنهاد آن براي که مستقلي هايگونه از

 رالام» و bactrianus «بلخي رالام» و yarkandensis «يارکندي رالام» شامل مرکزي آسياي گوزن اساس اين

 «کرسي رالام» و barbarus( آفريقا شمال بومي) «بربري رالام» نيز ديگر برخي. شودمي hanglu «کشميري

corsicanus گانسو رالام و،  بربري گوزن نام با مستقل گونه يک را kansuensis سيچوان رالام و macneilli و تبت در 

 هم را چين شرق شمال و روسيه دور شرق بومي هايرالام و C. wallichii نام با ديگري مستقل گونه هم را چين مرکز

 هايمارال شامل فقط مارال بنديتقسيم اين فتنپذير با. کنندمي محسوب C. xanthopygus نام با ديگري مستقل گونه

 [00 و 2. ]باشدمي شمالي آمريکاي بومي هايگوزن شامل هم واپيتي و شودمي ايران و قفقاز آناتولي، اي،قاره اروپاي بومي

Yuasa در که ديگري مطالعه در( 6002) همکاران وKantoh   گوزن که کردند مالحظه دادند انجام ژاپن جنوبي 

 اثر ارزيابي براي. است يافته توزيع پراکنده بطور اي جاده هاي شبکه و شهري بزرگ مناطق توسعه بدليل  6ژاپني يکايس

 Kantoh سراسر در راس 534 از ميتوکندري کنترلي ناحيه توالي ، سيکا گوزن جمعيتهاي زير در زيستگاه شدن جدا

-جمعيت زير ميان جغرافيايي فاصله براي يدارمعني ارتباط هيچ دهد مي نشان تحقيق اين. قرارگرفت بررسي مورد جنوبي
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 [0] .ه استگرفت قرار استفاده مورد نيز ايراني زرد گوزن فيلوژنتيکي و ژنتيکي بررسي براي ناحيه اين[ 00] .ندارد وجود ها

 از حفاظت و اندهگرفت قرار تاثير تحت انساني مديريت توسط عميقا هاگونه از بعضي پرورشي و طبيعي هاي جمعيت

[ 5] .کرد کمک آن به جمعيتي بنديطبقه هايواحد و تکاملي هايتفاوت مناسب شناسايي با بايستيمي که گوزن جمعيت

ها در بين گونه نيز هايتفاوت اما با اين وجود ،استمورد مطالعه قرار گرفته  قرمز گوزن هايگونه لوژنييف بررسي اگرچه

 زير دو به که قرمز گوزن گونه زير از تعدادي بررسي به ميتوکندريايي DNA که داد نشان ديگري مطالعات[ 4] .ددار وجود

 [7] .است شده تقسيم مختلف گونه

 

 

 هاروش و مواد. 2

 

-با استفاده از توالي همچنين و زياران قزوين و ارسباران درمناطق موجود قرمز گوزن هايجمعيت مطالعه، اين در

 بود، بافت و خون شامل موجود هاينمونه کهاين به توجه با. گرفت قرار ژنتيکي بررسي مورد NCBI سايت هاي موجود در

 استخوان، DNA استخراج براي و 3خون از DNA استخراج براي کره کشور Gene all شرکت Exgene هايکيت از لذا

 جايگاه از مطالعه، تحت هايجمعيت يکيژنت مطالعه و بررسي منظور به. گرديد استفاده[ 3] دستي روش از مو و بافت

 -'5  شامل آغازگر رفت bp 206به طول و با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي  گرديد استفاده D-Loop ميتوکندريايي

AAGCCATAGCCCCACTATCAA -3' 5 آغازگر برگشتو'-GTCCTGTGACCATTGACTGC -3'  

 [.تکثير گرديد. ]

 6/0 به ترتيب واکنش در کننده شرکت مواد غلظت  لحاظ از جايگاه بر حاکم PCR شرايط سازي بهينه از پس

 4/6 وMaster ميکروليتر  4/06 ،آبميکروليتر  R ،2/7 پرايمرميکروليتر  F  ،6/0پرايمرميکروليتر 

 33،دقيقه 4به مدت  C24° اوليه سازي واسرشته براي تکثير ژن به ترتيب؛ حرارتي چرخهاستفاده شد.   DNAميکروليتر

به  C76° آغازگر بسط، ثانيه 30به مدت  C25° آغازگر اتصال، ثانيه 30 به مدت C25° سازي واسرشته مرتبه

 4/0  آگارز ژل روي بر PCR محصوالت .تنظيم و انجام شد دقيقه 00مدت به  C76° آغازگر نهايي بسط، دقيقه 0مدت 

-تفاوت و مرتب  Bioedit 7 افزارنرم از استفاده با هاتوالي يهکل و شده يابيتوالي هانمونه(. 0 شکل)شدند الکتروفورز درصد

 از استفاده با نهايت در و انجام مورفيسمپلي مربوط آناليزهاي DanSP 5 افزارنرم از استفاده با سپس و شد مشخص ها

 و گرديد ترسيم فيلوژنتيک درخت استرپ بوت 0000 تکرار با Neighbor-Joining روش به Mega 5.0 افزارنرم

 .شد محاسبه Maximum Composite Likelihood روش با ژنتيکي فواصل

 

 

 D-Loop ژن پلیمراز اي زنجیره واکنش محصوالت الکتروفورز: 1شکل

                                                           
3 GeneAll® Exgene™ Blood SV mini  
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 بحث و گیري نتیجه. 3

 

 اختصاصي قطعات PCRواکنش  .داشت   شده استخراج DNAآلودگي عدم از حکايت DNA کيفي هايارزيابي

 از بعد. گرديد ارسال يابيتوالي جهت مطالعه مورد نمونه PCR 54 محصول.. (0نمود)شکل  توليد D-Loop ناحيه براي

 از از استفاده با سپس گرفت قرار کنترل و بررسي مورد هاتوالي کيفيت مربوطه نمودارهاي از استفاده با توالي نتيجه دريافت

 دريافتي هايتوالي انتهاي و ابتدا از پايين کيفيت داراي هک بخش هايي حذف پس از گرديده مرتب Mega 5.0 افزارنرم

مستخرج  هايتوالي با آمده بدست توالي ادامه در. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نوکلئوتيد .40 طول با قطعه يک بودند

 مفهوم انبد اين و بوده( درصد 000 همپوشاني) همپوشاني ميزان که گرديد مشخص و شد مقايسه NCBI سايت در از

 براي لذا. دارد همخواني شده انجام هايتحقيق ساير با تحقيق اين در D-Loop ناحيه از شده يابيتوالي بخش که است

 خانواده به مربوط توالي 30. گرفت قرار استفاده مورد و بوده مناسب نوکلئوتيدي 206 همپوشاني اين فيلوژنيک، مقايسه

 که مورد بررسي قرار گرفتندهاي موجود در ايران توالي مربوط به کليه جمعيت 04و  استخراج NCBI سايت از سرويده

 DanSP 5 افزارنرم از استفاده باو سپس  ها مشخص شدمرتب و تفاوت  Bioedit 7افزار ها با استفاده از نرمتوالي

 تکرار با Neighbor-Joining روش به Mega 5.0 افزاردر نهايت با استفاده از نرم مورفيسم انجام وآناليزهاي مربوط پلي

 Maximum Composite Likelihood روش با ژنتيکي فواصل و گرديد ترسيم فيلوژنتيک درخت استرپ بوت 0000

 گوزن، مختلف هاي گونه بين در که داد نشان تحقيق اين نتايج .گردد مي مالحظه 0 جدول در که همانطور و شد محاسبه

)گوزن قرمز  Cervus elaphus wapitoid گونه با را است 08036.0 معادل که ،ژنتيکي فاصله کمترين مارال

. باشدمي 08226336 معادل( شوکا) Cervus Nippon با مارال ژنتيکي فاصله بيشترين که حالي در دارد،( آمريکايي

 ساير هاي گوزن با يبريده و ژنتيکي اختالط ايراني قرمز گوزن که باشدمي مطلب اين مويد نيز ترسيمي فيلوژنتيک درخت

 .باشد مي ايراني کامال و خالص جمعيت اين و نداشته کشورها

 
 هاگوزن سایر با ایرانی قرمز گوزن بین ژنتیکی فواصل 1 جدول

          C.elaphus maral 

         0.6923 Cervus nippon 

        0.6758 0.0650 C.elaphus wapitoid 

       0.0650 0.6674 0.0349 C.elaphus elaphoid 

      0.1397 0.1324 0.8066 0.1400 Capreolus pygargus 

     0.0060 0.1422 0.1349 0.7963 0.1449 Capreolus pygargus 

    0.1570 0.1545 0.0781 0.0390 0.6665 0.0672 Cervus nippon 

   0.0803 0.1570 0.1545 0.0411 0.0759 0.6945 0.0348 C.elaphus elaphoid 

  0.1168 0.1293 0.1654 0.1629 0.1099 0.1270 0.6943 0.1124 Cervus dama 

 0.0182 0.1008 0.1176 0.1555 0.1530 0.0940 0.1107 0.6756 0.0964 Cervus dama 

0.0918 0.1076 0.0390 0.0759 0.1446 0.1422 0.0060 0.0671 0.6720 0.0328 C.elaphus wapitoid 
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 AB004300.1 Cervus nippon

 AY860057.1 Capreolus pygargus

 AY854044.1 Capreolus pygargus 

 KY564431.1 Dama dama 

 KY564425.1 Dama dama 

 GU377265.1 Cervus nippon 

 AB012385.2 Cervus elaphus wapitoid

 AM279271.1 Cervus elaphus elaphoid

 U12867.1 Cervus elaphus wapitoid

 KX496933.1 Cervus elaphus elaphoid

 Cervus elaphus maral
NAN

0.0043

0.0017

0.0009

0.0173

0.0230

0.0037

0.0149

0.0023

0.6835

0.0243

0.0989

0.0536

0.0311

0.0139

NAN

0.0053

0.0081

0.0071

0.0215

 

 فیلوژنتیک درخت: 2 شکل
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ABSTRACT 

In this study, populations of Persian Red Deer (Maral) and other species subspecies of Cervus 
(45 samples of all populations) were investigated. The genomic DNA of the samples were 

extracted from bone, tissue, blood and hair; A pair of specific primers were applied to amplify a 

fragment (602 bp) of the D-Loop region of mtDNA. Then, the PCR products were sequenced. 

The results of the sequenc showed that Maral has the least genetic distance (0.03281) with 

Cervus elaphus wapitoid, while it showed the greatest genetic distance with Cervus Nippon 

(0.692332). The results of phylogenetic analysis using the Neighbor-Joining method showed 

that the Persian Red Deer has no mixed genetically with the other deer populations. 
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