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 خالصه

مطالعه قرارگرفته است. ژنوم  شناسی موردشناسی و باستانمنشأ و تاریخ اهلی شدن اسب چندین دهه در زیست

بری مادری یک نشانگر قدرتمند در مطالعات عدم نوترکیبی و ارثمیتوکندریایی با توجه به نرخ جهش باال، 

ز ژنوم آید این مطالعه با هدف بررسی تکاملی اسب سانان با استفاده احساب میفیلوژنتیک و فیلوژئوگرافیک به

د در و توالی های موجو (D-Loop)جهت انجام این مطالعه از توالی یابی ناحیه کنترل  میتوکندریایی انجام گرفت.

استفاده شد. سپس درخت فیلوژنی جهت بررسی تکاملی گونه اسب سانان ترسیم  برای گور خر و االغ NCBIپایگاه 

. در داخل این گراف گورخر معمولی یک گروه در سه کالستر گردید شاخه متفاوت 61گردید که منجر به ایجاد 

نکه در گروه متمایزی قرار داشتند نسبت به گورخر با وجود ایها و االغ فشرده را به خود اختصاص داده است. اسب

دهنده ترین سطوح فاصله ژنتیکی بین گورخر و االغ مشاهده شد که نشان. کماز لحاظ تکاملی نزدیک به هم بودند

 .گردیدنزدیکی روابط فیلوژنتیکی آنها است. بیشترین سطوح مقدار تمایز ژنتیکی بین اسب و گورخر مشاهده 

 

ژنوم میتوکندریایی، فیلوژنتیک، اسب سانان، فاصله ژنتیکی، تمایز ژنتیکی کلیدي:کلمات   

 

 

 مقدمه  .1
 

. می باشدنیز های مختلف گورخر و االغ عالوه گونهکه شامل تمامی نژادهای اسب به است Equide اسب از خانواده

که شامل آسینوس ( 2 هستند؛ ها متعلق به این زیر جنسکه اسب اکوس( 1 است: شدهیلزیر جنس تشک ۳از اکوس جنس 

های مدرن درواقع از حیوانات کوچکی تحت عنوان اسبی گیرد. که گورخرها را دربرمهیپوتیگریس ( ۳های حقیقی است االغ

اند. حدود پنج میلیون سال قبل در طول عصر دوم اند منشأ گرفتهزیستهسال قبل می شصت میلیونکه حدود  اوهیپوس

اسب نقش اساسی  [2] ا بودندندرهای بیابان و اسب تهای جنگلی، اسبهای وحشی آسیایی، اسباسب ،هااسب یخبندان اولین

ی شناسباستانشناسی و یستزو تاریخ اهلی شدن اسب چندین دهه در  منشأ .جامعه بشری داشته استیشرفت در پ

گسترده از چندین جمعیت وحشی  طوربه است. دانشمندان بر این عقیده هستند که اهلی شدن اسب قرارگرفته موردمطالعه

بررسی ژنوم میتوکندریایی اسب اهلی نشان داد که اهلی کردن اسب  [61]سال پیش اتفاق افتاده است  ۰۴۴۴ الی ۰۴۴۴
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وحشی، در طی فرآیندی که چندین هزار سال )در طی دوره نوسنگی( به طول انجامید، در مناطق مختلف جهان و به مرکزیت 

 .[8]ی صورت گرفته است یای غرباوراس

نامه موجودات ، جهت نشان دادن اجداد و شجرهیمطالعه تاریخچه تکاملی موجودات زنده با استفاده از نمودارهای درخت

شناسی اجداد گونه فعلی و فاصله زمانی واگرایی باشد، هایی که دارای اطالعات ریختاست. مطالعات معموالً با استفاده از فسیل

اطالعات  های خاصی در دسترس باشند.های زیادی دارند، ممکن است برای گونهها محدودیتاما فسیل رد؛گیانجام می

جغرافیایی و سایر عوامل محدود هست. ولی  ها معموالً به علت گستردگیآوری آنتواند ناقص باشد و گردهای موجود میفسیل

انداز تکاملی بسیار مناسبی از توانند چشموجود دارند نیز مییا پروتئین  DNAهای اطالعات مولکولی که در قالب توالی

به  یازن یرانا یشترها یتموجود در جمع یتجهت شناخت وضع یکیمطالعات ژنت یلتکم یبرا موجودات فعلی را نشان دهند.

 یهاگونه ینب یجهت مطالعه روابط تکامل یدمف یابزار یتوکندریاییم DNA.  باشدیم یتوکندریاییم DNA یبر رو یقتحق

باال در  یگزینیجا یزانم ینو همچن ئینباال در قسمت کد کننده پروت یبا حفظ شده گ هاییتوال یاست چون دارا یواناتح

با توجه به  ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی .[6] باشدیم یکیژنت یبیعدم نوترک ینهمچن کننده وکد  یرغ هاییقسمت توال

 آیدحساب میبری مادری یک نشانگر قدرتمند در مطالعات فیلوژنتیک و فیلوژئوگرافیک بهبی و ارثعدم نوترکی نرخ جهش باال،

 انجام گرفت. D loop.لذا این مطالعه باهدف بررسی تکاملی اسب سانان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی [9]

 

 

 مواد و روش ها  .2

 

با  DNAآوری شد. کل محتوای های مختلف کشور جمعجمعیت دربومی  یها برای اجرای این تحقیق نمونه خون اسب

 DNA و برای تعیین کمیت و کیفیت استخراج شد. Exgene از خون پستانداران شرکت DNAاستفاده از روش کیت استخراج 

از  دهبا استفا PCR شده به کمک واکنشاستخراج DNAسپس  .گردیداستخراجی از روش الکتروفوز بر روی ژل اگارز استفاده 

 [.1]جفت باز تکثیر شد ۰۳1طول   به  اختصاصیآغازگرهای 

Forward: 5′ CTAGCTCCACCATCAACACC-3′ 
Reverse: 5′-ATGGCCCTGAAGAAAGAACC-3′ 
 

 master mix ،۲/6لیتر مواد  میکرو ۲/62لیتری که حاوی  میکرو 2۲های در حجم رازای پلی میرهزنجمحصول واکنش 

بودند،  DNAلیتر  میکرو ۲/2 لیتر آب مقطر استریل شده و میکرو ۷ لیتر پرایمر برگشت، میکرو ۲/6میکرو لیتر پرایمر رفت، 

گراد درجه سانتی 9۲دقیقه واسرشت سازی آغازین در دمای  61با استفاده از برنامه استاندارد شامل  PCRهای تمام واکنش

ثانیه  ۳1گراد ودرجه سانتی ۳۳ثانیه در دمای اتصال  ۲1،گراددرجه سانتی 9۰ثانیه واسرشت سازی  در  ۳1سیکل شامل  ۳1،

 گراد انجام گرفت. ودرجه سانتی ۷2دقیقه در دمای  61درنهایت تکثیر نهایی به مدت  گراد ودرجه سانتی ۲۷بسط اولی در 

توالی  گورخر  ۷ی،اسب اهل توالی ۲شامل D loopتوالی از ژنوم میتوکندریایی ناحیه 69سپس برای بررسی تکاملی اسب سانان 

ا، هم ترازی هدادههای موردنیاز بر رویاستخراج شد. پس از انجام ویرایش NCBIتوالی  االغ از پایگاه اطالعاتی  ۷،معمولی

 .صورت گرفت MEGA 5 [۷] افزار با استفاده از نرمها و رسم  فیلو ژنتیک توالی
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 نتایج و بحث .3

 

. برای درك روابط تکاملی استفاده نمود هاآناز  توانمیو  دهندمیا نشان مسیرهای تکاملی ر نتیکیدرختان فیلوژ

فیلوژنی )فیلوژنی استنباطی از توالی پروتئین یا ژن(، تنها تکامل آن ژن مشخص یا پروتئین کد شده را موردبررسی قرار 

د و یا به علت انتقال افقی ژن، تاریخچه های ژنوم تکامل پیدا کنتر یا کندتر از سایر ژندهد. این توالی ممکن است سریعمی

ها ارتباط و تکاملی متفاوتی با بقیه ژنوم داشته باشد. بنابراین، تکامل یک توالی مشخص، ضرورتاً با مسیر تکاملی گونه

حیه هایی که نایژگیوتوجه به  باالبته  .[۳] ها، نتیجه ترکیب تکامل چندین ژن در ژنوم استهمبستگی ندارد. تکامل گونه

منظور بررسی رابطه فیلوژنی نژادهای شده است. بهیلتبدکنترل ژنوم میتوکندریایی دارد به یک ابزار مهم در بحث تکامل 

)شکل شاخه اصلی درخت ایجاد شد   6۳ ردیف شده رسم گردید. در کلهای همموردمطالعه، نمودار درختی با استفاده از توالی

 شده بود. در داخل این گراف گورخر معمولی یک گروه فشرده را به خود اختصاص داده است.بندیکه در سه کالستر دسته (6

شود. آنالیز اطالعات میرا شامل  هااالغو ها اسبکه های کمی هستند. گورخرها مبنای زیر گروهی است شاخهدارای ها االغ

هم  اند ولی پنج نمونه دارای نزدیکی زیادی بهشدهآوریها از مناطق مختلف کشور جمعهای بومی نشان داد با اینکه نمونهاسب

 هایهای بومی با توالیها باشد. دو نمونه از اسبدهنده نزدیکی منشأ خواستگاه این اسب. این امر ممکن است نشانهستند

روی  که مطالعه بر( 216۳) سی مریدی و همکاران. این نتایج با بررقرار گرفتنددر یک شاخه  Genbankاسب دریافت شده از 

فاصله ژنتیکی و تمایز ژنتیکی حاصل از  .نشان دادهای بومی ایران انجام داده بودند مطابقت میتوکندریایی اسب D-loopجایگاه 

بین اسب و ( 1.۷11)ین تمایز ژنتیکی ترکم. آورده شده است (6)جدول ی اسب سانان در هامربوط به گونه هاییتوال یزآنال

 گورخر مشاهده شد.

 

 

 (DXYو مثلث پایینی  Fst)مثلث باالیی  DXYو فاصله ژنتیکی  Fstمقایسه مربوط به تمایز ژنتیکی  -1جدول 

 االغ           عیت             اسب         گورخر           جم

 888/1                       ۷16/1سب                                         ا

 ۷۷۷/1                                              62۳/1گورخر               

 616/1             616/1  االغ                
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 ، االغ          ، گورخر         فیلوژنی اسب سانان شامل اسبدرخت  (1) نمودار

 

 نتیجه گیري. 4

 

که سه گونه اسب سانان یعنی اسب، االغ و گورخر از یک جد مشترك اشتقاق  دهدیمیز نشان نتایج آنال یطورکلبه

 .باشدیمبه اسب  ترکینزددرخت فیلوژنتیکی  بر اساسو  بین اسب اهلی و گورخر قرار دارد. تکاملی در ازلحاظو االغ  اندافتهی
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ABSTRACT 
The source and history of horse domestication have been studied for decades in biology and archeology. 

Mitochondrial genome, due to the high mutation rate, lack of recombination and maternal inheritance consider as 

a powerful marker in phylogenetic and phylogeographic studies. This study was performed to investigate of 

Equidae family evolution using D-Loop sequences. To compare the evolutionary of Equidae, we used Sanger 

sequencing methods for horses and the sequences of Zebra and donkey were collected from NCBI database. The 

phylogenetic tree was constructed using maximum likelihood algorithm. The results show 16 different branches 

in three clusters. Based on phylogenetic tree donkey were between Zebra and domestic Horses and three groups 

were completely different with each other. Genetic distance parameter showed that horse and donkey have a 

more close relationship than Zebra. The differential between horses and Zebra base on D-loop sequences were 

highest. 

 

Keywords: mitochondrial genome, phylogenetic, horses, genetic distance, genetic differentiation. 
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