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 خالصه:

شناخت ارتباط و تنوع ژنتیکی بین نژادها یک ابزار مهم در استراتژیهای حفظ نژادی بشمار می رود این مطالعه با هدف 

رأس از  اسب های توده ی  12برای انجام تحقیق از بررسی تنوع ژنتیکی و روابط ژنتیکی جمعیت اسبهای کرد و عرب انجام گرفت.

ژنومی با استفاده از کیت استخراج از  DNAکرد و نژاد عرب در مناطق غربی و جنوب کشور  نمونه برداری به عمل آمد  سپس 

لعه میزان باالیی از نشانگر ریزماهواره ای قطعات مورد نظر تکثیر گردید. در این مطا 8خون پستانداران استخراج و با استفاده از 

تنوع آللی مشاهده شد که می تواند به دلیل دورگ گیری اتفاق افتاده باشد میانگین تعداد آلل های مشاهده شده در حدود 

 011/0حاصل شد که بطور میانگین  040/0تا  008/0به دست آمد و به طورکلی میزان تمایز ژنتیکی مارکرها در دامنه  838/21

و کمترین مربوط به مارکر  2با فراوانی HMS03و  COR07ین هتروزیگوسیتی مشاهده شده مربوط به جایگاهبه دست آمد بیشتر

COR082  بدست آمد.نتایج این  888/0مشاهده شد که میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در کل نشانگرها  241/0با فراوانی

ی کرد دارد که می تواند به دلیل نزدیکی منطقه ای و تالقی بین مطالعه نشان داد که نژاد عرب رابطه نزدیکی با توده اسب ها

 نژادی اتفاق افتاده باشد. این نتایج اطالعات مهمی را برای برنامه های حفظ نژادی آینده فراهم می کند.

 

 تنوع ژنتیکی، ارتباط ژنتیکی، اسب عرب، اسب کرد و نشانگرهای ریزماهواره ای. کلمات کلیدی:

 

 

 .مقدمه:1

پیشرفت سریع علم در جهان امروزه، تالش برای شناخت و حفظ  ذخایر ژنتیکی در هر کشوری از کارهای مهم به شمار با 

می رود. در این میان شناخت حیوانات تک سمی از جمله اسب به دلیل پیشرفت چشمگیر در پرورش اسب و نگه داری از آن برای 

پهناور ایران مهد تمدن و پرورش این حیوان نجیب بوده است که در سالهای سوارکاری  از اهمیت بیشتری برخوردار است.کشور 

[. 2اخیر نیز پیشرفتهای چشمگیری در زمینه پرورش و نگه داری از اسب به صورت بیشتر سنتی و تا حدودی صنعتی داشته است]

 از جمله نژادهای مهم موجود در کشور اسب عرب و کرد است.

کی از قدیمی ترین نژادهای جهان به شمار می رود . که در کشورهای اروپایی منشا ان را اسب اصیل یا همان اسب عرب ی

[. در جهان اسب عرب را به دلیل شکوه و زیبایی و تفاخری که در راه رفتن دارد را پرورش می 4شبه جزیره عربستان می دانند ]

ستکه در سایر مناطق نیز پرورش داده می شود.اسب دهند.منطقه پراکنش اسب عرب در ایران بیشتر  در جنوب و جنوب شرق ا
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کرد که منشا و خواستگاه اصلی آن  نواحی غرب ایران است که خصوصیات بدنی مقاوم در شرایط سرد و کوهستانی دراد و یکی از 

 [.1]بهترین نژادها برای استفاده در مسابقات چوگان به شمار می رود

بیشتر حیوانات اهلی در هر منطقه ای وجود دارد، بااین اوصاف خصوصیات  خطر انقراض ویا کاهش تنوع ژنتیکی برای

ظاهری و تفاوت بین نژادها و گونه ها گواه قابل اعتمادی برای نگه داری و حفظ آنها نیست. در طی دو دهه ی اخیر تکنیک های 

رین اطالعات را از جمعیت های جانوری به مولکولی راه را برای متخصصین هموار ساخته تا با به کار بردن بهترین روش ها بیشت

دست بیاورند.در این میان نشانگرهای مولکولی از جمله نشانگرهای ریزماهواره ای برای شناخت ساختار جمعیت و بررسی تنوع 

 ژنتیکی در جمعیت ها به کار برده می شود.

ی از تکرارهای پشت سرهم توالی های ژنومی ( نوع بی نظیر(SSRsنشانگر های ریزماهواره ای یا توالی های کوتاه تکراری

هستند که به فراوانی در طول ژنوم پراکنده اند و میزان باالیی از چند شکلی را نشان می دهند. تفاوت های ژنتیکی بین جمعیت 

بین جمعیت هارا بهتر مشخص می کنند. ازاین رو این مطالعه با هدف   بررسی ساختار دو جمعیت کرد و عرب و شناخت تفاوت ها 

 ها از این نشانگرها انجام گرفت.

 

 

 .مواد و روش ها:2

راس اسب کرد موجود در نواحی غرب و جنوب ایران)که بیشتر توده اسب های  21رأس اسب عرب و 20در این مطالعه از 

ان بیشترین پراکنش کرد در نواحی غرب و شمال غرب از جمله استان کردستان و نژاد عرب در نواحی جنوبی ازجمله استان خوزست

با استفاده از کیت  DNAبه عمل آمد.استخراج  EDTAرا دارند( ، خون گیری از سیاهرگ وداجی در لوله های ونجکت حاوی 

  %8/0استخراجی بر روی ژل آگاروز   DNA,کیفیت  DNAانجام گرفت.بعد از مرحله تخلیص GENEALLاستخراجی شرکت 

( انجامشد.جهت تعیین و تکثیر ژنوتیپ Geldocه  از سیستم نرم افزاری عکس بردار )مشخص گردید. مشاهده ی ژل با استفاد

( استفاده (FAO/ISAGجایگاه ریزماهواره ای بر اساس توصیه  8جایگاه های ریزماهواره ای در دام های نمونه گیری شدهاز 

میکرولیتر از هر 8/2با غلظت های مشخص ) PCR(.بعد از تعیین الگوی چرخه های حرارتی برای نشانگرها، مواد اولیه (FAOشد

میکرولیتر آب( ترکیب شد که در 2و  MasterMixمیکرولیتر 8/21استخراج شده،  DNAمیکرولیتر  8/1پرایمر رفت و برگشت، 

برای تعیین  PCRبرای تکثیر جایگاه ها انجام شد.محصول PCRمیکرولیتر رسید و مرحله انجام  18نهایت حجم مخلوط نهایی به 

ساعت بارگزاری گردید و بعد از اتمام با استفادهاز 4ژنوتیپ جایگاه ها با استفاده از ژل اکریل آمید در الکتروفورز عمودی به مدت 

( انجام (PyElPhروش رنگ امیزی نیترات نقره قطعات حاصل از تکثیر مشاهده شد.تعیین دقیق ژنوتیپ ها با استفاده از نرم افزار

صورت گرفت.پارامترهای پایه برای هر جایگاه و  GenALEX6.05آماری داده های با استفاده از نرم افزار گرفت و تجزیه وتحلیل 

(، (He(، هتروزیگوسیتی مورد انتظار  (Ho(، هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Neجمعیت که شامل فراوانی آللی، فراوانی آلل موثر

 مشخص شد.GenALEX6.05م افزاردر بین و داخل جمعیت ها با استفاده از نرFاماره های 

 

 

 :.نتایج و بحث3

نشانگر  8ای برای اسب های نژاد عرب و کرد با استفاده از تعیین ژنوتیپ کردن های ریزماهوارهاطالعات آللی جایگاه

ن در هر لوکوس مشاهده شد.  میزا 838/21( با میانگین NAای اختصاصی اسب به دست آمد. در کل تعداد آلل )ریزماهواره

هتروزیگوسیتی مشاهده شده در جمعیت عرب بیشتر از توده ی کرد به دست آمد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی باال در جمعیت 

 (.2اسب های عرب می باشد )جدول 
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 :  آنالیر ژنتیک آماری در جمعیت اسبهای کرد و عرب1جدول

 

 
با COR071آلل و کمترین چندشکلی مربوط به جایگاه  22با تعداد ASB02بیشترین چندشکلی مربوط به نشانگر 

نشان داده شده است.بیشترین  2ها در جدول آلل بود. تنوع و اطالعات مربوط به نشانگرها در کل جمعیت 8میانگین 

( و کمترین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در جایگاه 2) COR071/HMS03نی  در جایگاه ژ (Ho)هتروزیگوسیتی مشاهده شده

واینبرگ -در جمعیت کرد در تعادل هاردی  LEX33( مشاهده شد.تمامی جایگاه ها به جزجایگاه ژنی241/0)COR082ژنی 

واینبرگ -هاردی معنی دار نشان داد. جایگاه های ژنی در جمعیت عرب از تعادل P<0.05در سطح  LEX33بودند و جایگاه 

و کمترین  HMS02انحراف نداشتند.در بررسی سموزاد و همکاران بر روی اسبهای ترکمن بیشترین تعداد آلل در جایگاه ژنی 

 گزارش کردند. HMS07تعداد آلل در جایگاه ژنی 
 

 ایاهوارهنشانگر ریزم 8. پارامترهای مربوط به تنوع ژنتیکی در دو جمعیت اسب ایران با استفاده از 2جدول 
 

F He Ho I Ne Na نشانگر  

630/6  868/0  833/0  164/1  388/2  21 HMS071  جمعیت

668/6 کرد  814/0  822/0  621/1  082/23  26 COR058 

300/6  810/0  883/0  628/1  811/21  28 COR082 

121/6-  888/0  000/2  384/1  212/8  23 LEX54 

610/6  832/0  822/0  281/1  400/24  22 ASB02 

221/6  868/0  662/0  248/1  388/2  20 LEX33 

163/6-  806/0  000/2  463/1  662/20  23 HMS03 

138/6-  828/0  000/2  281/1  118/8  8 COR071 

680/6  828/0  8/0  133/1  000/8  22 HMS071  جمعیت

-670/6 عرب  830/0  000/2  228/1  186/24  26 COR058 

660/6  808/0  8/0  884/1  816/20  28 COR082 

630/6-  820/0  8/0  112/1  681/2  22 LEX54 

637/6  838/0  8/0  288/1  388/28  22 ASB02 

621/6-  828/0  8/0  282/1  000/8  20 LEX33 

111/6-  8/0  000/2  388/1  000/20  21 HMS03 

103/6-  860/0  000/2  218/1  243/2  20 COR071 

F He Ho I Ne Na  جمعیت 

630/6  

661/6  

882/0  

063/0  

868/0  

082/0  

432/1  

083/0  

302/20  

822/0  

218/23  

880/0  

 میانگین

 اشتباه معیار

 نژاد کرد

630/6-  

661/6  

842/0  

018/0  

818/0  

018/0  

402/1  

082/0  

218/20  

220/2  

280/21  

886/0  

 میانگین

 اشتباه معیار

نژاد 

 عرب

66/6  

660/6  

888/0  

002/0  

888/0  

032/0  

426/1  

088/0  

128/20  

228/0  

838/21  

680/0  

 میانگین

 اشتباه معیار

 جمع
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( که  با توجه به مطالعاتی که برروی اسب 088/0_-202/0ده ی) ( بین دو جمعیت در محدو (Fisمیزان ضریب هم خونی 

در بین دو جمعیت در دامنه ی)  Fst(.میزان -01/0_-0/08های عربی سوریه انجام شده میزان بیشتری را نشان می دهد )

 [.4اند] (  براورد شده008/0_008/0( به دست آمد که این میزان در اسبهای عربی سوریه در محدوده ی) 04/0_008/0

 
 نشانگر ریزماهواره ای در جمعیت اسبهای عرب و کرد 8و جریان ژنی برای  Fپارامتر آماره های  -3جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جمعیت اسب های ایران نشان می دهد که میزان هم خونی در جمعیت های مورد مطالعه تقریبا  Fنتایج آماره های 

با توجه به اینکه در نمونه گیری های سعی بر این بود تا نمونه ها ازاسب های  غیر خویشاوند گرفته شود لذا این نتیجه صفر است 

 نشان می دهد که نمونه گیری ها بطور کامال صحیح انجام گرفته و با وجود تعداد نمونه کم موید تمام افراد جمعیت می باشد.

 

 

 :.نتیجه گیری0

از پارمترهای ژنتیکی جمعیت نشان دهنده وجود تنوع باال در جمعیت بوده و افراد نمونه گیری شده دارای  نتایج به دست آمده

هتروزیگوسیتی باال می باشد که بنظر می رسد دورگ گیری و استفاده از نریان های برتر برای گرفتن کره اسب ها برتر در منطقه 

 رایج می باشد. 
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ABSTRACT: 
Knowledge of relationships and biodiversity betweenbreeds is very important for conservation programs strategies. 

Blood samples were collected from 22 individual Arab and Kordish Horses and genotyped using 8 microsatellite 

markers in order to investigate the genetic relationship between two breeds and were genotype using Polyacrylamide 

Gel Electrophoresis. There was high allelic diversity and inbreeding coefficient within population values were not 

significant, which was probably due to crossbreeding between breeds: Arab and Kordish horse population being 

deviation of Hardy-Weinberg equilibrium, a more heterozygotes was observed. .in average 12.938number of alleles 

was observed.Genetic differentiation in all markerswere between 0.009-0.04with  average of 0.022. 

hetrozygositywere between 0.742 to 1 for COR082 and COR071 respectively, with average 0.889. Arabbreed was 

most closely related to the Kordish horse, which is a reflection of recent introgressions. These results provided 

important information that can be guide future conservation programs. 

 

Keywords: Genetic Diversity,relationship, Arab Horses,Kord horses Microsatellite markers. 
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