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 1دهیچک
 یاژهيو تیاهم هاآن حفظو  يیشناسا نيبنابرا شده یتلق یمل هيسرما از یبخش رانيا یبوم ینژادها

 در ،هاآن تیجمع ديشد کاهش به توجه با یحفاظت کیژنت دگاهيد از نژادها نيا به ترشیب توجه. دارد

 یتوال یکیلوژنتیو ف یکیژنت یبا هدف بررس قیتحق نيا. است برخوردار یاديز تیاهم از مناطق یبرخ

تک  ی. نمونه خون شترهاانجام گرفت رانيکوهانه و دوکوهانه اتکدر دو گونه شتر  لوپ ید هیناح

 نژاداصالح( از مرکز نفر 15دو کوهانه ) ینفر( از کشتارگاه مشهد و نمونه خون شترها 10کوهانه )

 یتوال ريبونوکلئیک اسیددئوکسیاز استخراج  پسشد.  یآورجمع لیاردب استان در شهرنیمشک شهر

 هانمونه یتمام که داد نشان جينتا .شد یابي یتوال و ریتکث یاختصاص یآغازگرها از استفاده با موردنظر

 ینژادها در پيهاپلوتا 3آمده،  دستهاطالعات ب لیو تحل هيپس از تجز اند،شده یابيیتوال یخوب به

نشان داد که  زین یلوژنیف درخت جي. نتاديمشاهده گرد کوهانهدو ینژادها در پيهاپلوتا 6 و انهکوهتک

 یهایتوال با را شباهت نيترشیب ،یژن بانک در شده ثبت یتوال یدارا یهاگونه انهیگونه شتر در م

 قرابت لیدلبه است ممکن امر نيا که دارد باشندیم یعرب یشترها به وطمرب که شده ثبت مرجع

 .باشد یعرب نژادهای با یرانيا شترهای کينزد اریبس یکیژنت
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بدون خوردن آب  را یروز متوال نيتواند چندیاست که م یابانیمناطق ب یاهل یهاشتر از جمله دام

ها مشکل و اغلب دام ريسا یامر برا نيکه ایصورتدر  ،دياز مراتع بنما را و حداکثر استفاده کند یسپر

 نانیدهندگان و روستانشپرورش از یدر اقتصاد برخ یاديز اریبس تیاهم وانیح نيا باشد.یممکن مریغ

 جزء شتر دارد. یو بارکش یبه واسطه سوار نیچنو گوشت و هم ریش دیاز جهت تول ريکو هیحاش

 از یاديز شمار یمانزنده و تيحما در را یفراوان یدیکل و یاقتصاد یهانقش که باشدیم یواناتیح

با  سازگار و مناسب ،یاهل وانیح نيا. کندیم یباز قايآفر و ایآس خشکمهین و خشک ینواح مردم

 و دیتول بلکه بوده، مقاوم ديشد یهایخشکسال برابر در تنها نهگرم و خشک است و  یهاطیمح

 همکاران، و احمد ؛2015 کاندل، و الطاهر) تداوم خواهد داشت زین طيشرا نيا در هاآن دمثلیتول

 یهاگونهمحسوب شده و از جمله  یبوم ینژادهاجزو  یرانيا دوکوهان و کوهانتک یشترها(. 2013

 اریبس شتر ژنوم بر یمبتن مطالعات وانیح نيا یاقتصاد تیاهم رغمیعل ؛دنباشیمدر معرض انقراض 

 یطالب ؛2012و همکاران،  ی)شاه کرم باشدیدر دسترس م نهیزم نيدر ا یاندک اطالعات و بوده محدود

 .(2015حدادزاده و همکاران،  ؛2014و همکاران، 

 هاثبح اين که است شده شروع جهانی سطح در اهلی حیوانات ژنتیکی ذخاير مديريت هایبحث

مانند  ،یمولکول یهاروش امروزه .نداشد متمرکز کمیاب نژادهای حفظ استراتژی روی عموما

ها تیجمع نیب یکیلوژنتیرابطه ف نییتع یها براروش نيتریاز کاربرد یکي یتوکندریژنوم م یابيیتوال

. (2011 همکاران، و مدواس ،2003 همکاران، و برفورد) شودیهم محسوب مبه کينزد یهاو گونه

 را یسلول ريبونوکلئیک اسیددئوکسیدرصد از  1/0تر از کم يیايتوکندریکه ژنوم م است شده داده نشان

 .(2006 را،یچاپ) باشدیم ستونیه یهانیو پروتئ ینترونيا ینواح فاقد و شودیم شامل

 یکیژنت مطالعات در یاگسترده طوربه یتوکندریم ژنوم یکه مارکرها نداشده باعث یمتعدد ليدال

 با کردن کار :کرد اشاره ريز موارد به توانیم ليدال نيکه از جمله ا .دنشوبرده  کاربهجانوران  تیجمع

اگر چه  باشد،یم یانخورده دست یهاژن یدارا و دارد یکوچک اندازه ت،اس آسان مولکول نيا

 اریجهش در آن بس زانیهم رفته م یرو یول اندماندهیباق نخورده دست مولکول نيا در موجود یهاژن

 یااز بخش مشابه در ژنوم هسته عتريبار سر 10تا  5 یتوکندریم ژنومکه نرخ تکامل  یطوربهباال است 

 يیايتوکندریم دیاس کیبونوکلئيریسدئوکجهش در  ی. نرخ باال(1994 همکاران، و اوندن) باشدیم

 یهاگونه وجود مثال عنوانبه ،یسلول تنفس یفرع محصوالت جهینت در یحدود تا است ممکن

 وجود عدم نیچنو هم شودیم دیتول ویداتیاکس ونیالسيفسفور طول در که گرواکنش ژنیاکس
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 ذکر موارد برعالوه .باشد یاتههس دیاس کیبونوکلئيریدئوکسبا  سهيدر مقا رکنندهیتعم یهاسمیمکان

 سيماتر در موجود ویداتیاکس طیمح و یتوکندریم ژنوم در ینترونيا ینواح وجود عدم شده

 ؛1981و همکاران،  آندرسون) سازدیم مستعد جهش بروز به نسبت را یتوکندریم ژنوم ،یتوکندریم

 نیهمبه ،است آن یبینوترک عدم یتوکندریژنوم م گريد بارز تیخصوص.(2009و همکاران،  شاراوات

رو نيا از ،کنندیم افتيمادر را در يیايتوکندریم همان ژنوم باًيکه فرزندان تقر است نيفرض بر ا لیدل

 و اوندن) باشد یمثلدیتول يیاز وجود جدا یبازتاب قتایدست آمده حقهب یکیرسد تنوع ژنتینظر مبه

 .(1994 همکاران،

در  1لوپ-دی هیناح خصوصبهو  یتوکندریم دیاس کیبونوکلئيریدئوکس گذشته سال 20 طول در

 بر یاگسترده یتکامل مطالعات وگسترده مورد استفاده قرار گرفته  طوربه یکیلوژنتیف لیو تحل هيتجز

 گرفته صورت ایاسترال قرمز ینگوروکا و بز اسب، سگ، گاو، لیقب از واناتیح مختلف یهاگونه یرو

 .(2014 و همکاران، یجی)ب است

تواند در یو جهش م نداشته نیاست که ژن رمز کننده پروتئ یتوکندریدر ژنوم م یامنطقه لوپ-دی

و  یسيبوده )رونو یسازهمانند در ریدرگ یمیتنظ عناصر ملشا هیناح نيا .ابديجا تجمع آن

 هیناح نيا در جهش جهینت در( کندیم میرا تنظ یتوکندریم دیاس کیبونوکلئيریدئوکس یسازهمانند

 مشخص کامال یکنترل هیاحبه سه ن هیناح نيا .باشد گذارریثأت یتوکندریژنوم م یکپ تعداد یرو تواندیم

 3سه(-سه )اچ وی اس کنترل هیناح ،’3 یانتها در 2يک(-)اچ وی اس يک کنترل هیناح. شودیم میتقس

سه   و يک هیدو ناح نیب در ،حفاظت شده یتوال، دو(-دو )اچ وی اس کنترل هیو ناح ’5 یدر انتها

 مطالعه ع،يسر تکامل خاطربهدر افراد مختلف هستند و  یدینوکلئوت راتییتغ زانیم نيباالتر یدارا

 و سلطانا) است ارزشمند اریبس هاگونه انیم روابط یابيارز و یکینتژ تنوع یبررس در ینواح نيا یتوال

 .(2004 مانن،

و  یکیشناسنامه ژنت هیبه ته تواندیم هطقمن نيا یالتو يیشناساتوجه به مطالب گفته شده  با

 با نژاد ايو گونه  کي یتوال سهي. در ضمن با مقادينما یاديکمک ز یخلوص نژادهای بوم ینگهدار

 زین یکیلوژنیها در بانک ژن موجود است امکان مطالعات فآن یکه توال گريهای دنژاد يا ها وگونه

                                                           
1-D-loop 

2- HVS-I 

3- HVS-II 
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 دوکوهان و کوهانتک شتر در یکیژنت تنوع درباره ینشیب آوردن ستدبههدف  با جهیوجود دارد در نت

 .گرفت قرار یتوالنییتع مورد یرانيشتر ا یتوکندریژنوم م از لوپ -دی هیناح رانيا

 هاروش و مواد

نمونه خون از  10مشهد ) کشتارگاه از مطالعه نيا یبرا ازیموردن)خون(  یولوژیب یهانمونه

نمونه خون از  15) لیاردب استان دام امور و یعیطب منابع قاتیتحق تگاهسيا و( کوهانتک یشترها

 گروه یوتکنولوژیب شگاهيآزمادر  یشگاهيشدند و مراحل مختلف آزما یآوردوکوهان( جمع یشترها

 .گرفت صورت مشهد یفردوس دانشگاه یدامعلوم

درجه  -20 یدر دما زريفر در مواد ضد انعقاد یحاو یهالوله در استخراج زمان تا خون یهانمونه

کره  ر،یوني)شرکت با 1ریونيبا تیک از استفاده با ريبونوکلئیک اسیددئوکسیشد. استخراج  ینگهدار

با استفاده از  ،یفیو ک یکم یهایابيصورت گرفت؛ و پس از آن ارز 2راتییتغ یاندک با و( یجنوب

 شد.  نییتع 3تروفوتومتردرصد و دستگاه نانودراپ اسپک 8/0ژل آگارز  یالکتروفورز رو

موجود در  لوپ-دیژن  یباز براساس توال جفت 1206به طول  لوپ-دی هیناح ریتکث منظوربه

با مشخصات  یاختصاص زوج آغازگر کي 4ریميپر مريپرا افزارژن و با استفاده از نرم یبانک جهان

 زانیژن، م یبانک جهان اهگيموجود در پا 5بالست هيشد و با استفاده از رو یطراح 1مندرج در جدول 

 .شد سهيمقا موجود یهایتوال با هاآن یپوشانهم

 
 .مطالعه نیا در استفاده مورد یمرهایپرا -1 جدول

 مرازای پلیواکنش زنجیرهمحصول  طول یتوال 

 رفت آغازگر

 برگشت آغازگر

5AAAACGGCAATAGCCCTTGAG3′ 
 

5′ GCCCCCGTAAAATTGCTGTT3′ 
 باز جفت 1206

 

                                                           
1- Bioneer, Cat. NO: K-3032 

 خون شتر یغلظت باال لیدلبهذکر شده است، که  تریکروليما 200هر بار استخراج  یبرا ازیموردن خون زانیم تیک دستورالعمل در -2

 انجام شد. تیمطابق دستورالعمل ک یکرده و مراحل بعد قیرق PBSاز  تریکرولیم 100خون را با  تریکرولیم 100

3- THERMO ND-2000-USA 

4- Primer premier 

5- BLAST 
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 پس و رفت،يپذ انجام یرتچرخه حرا 33و در  2کلريترموسا دستگاه توسط 1مرازیپل یارهیزنج واکنش

 حجم) واکنش درلحاظ غلظت مواد شرکت کننده  از مرازای پلیواکنش زنجیره طيشرا یسازنهیبه از

 درجه 94 یدما در یسازواسرشت شامل یحرارت برنامه) یحرارت برنامه و (تریکرولیم 25 يینها

 40 یبرا درجه 72 یدما در ریتکث ه،یثان 30 یبرا درجه 60 یدما در اتصال ه،یثان 30 یبرا گرادیسانت

 ریتکث مرحله کي و قهیدق 10 یبرا گرادیسانت درجه 94 یدما در هیاول یسازواسرشت مرحله کي ه،یثان

 1ژل آگارز  یرو مرازای پلیواکنش زنجیرهمحصوالت  ،(قهیدق 10 یبرا درجه 72 یدما در يینها

از خلوص  نانیو پس از حصول اطم دنديگرد الکتروفورز ديبروماومياتدشده با  یزیآمرنگدرصد، 

 شرکت به یابيیتوال یبرا برگشت و رفت یغازگرهاآ همراهبهاز هر نمونه  تریکرولیم 20 ،یباند

 .شدارسال  یکره جنوب 3ماکروژن

 یکیوانفورماتیب یافزارهانرم از پژوهش نيا در هآمد دستبه یهایتوال لیتحل و هيتجز جهت

 تیفیشد. در ابتدا ک استفاده ،7تياد ويو با 56 یاسپ دیاس کیبونوکلئيریدئوکس ،65 مگا ،4یسالیس

 افزارنرم از استفاده با سپس .گرفت قرار یبررس مورد تياد ويبابه کمک برنامه  یتوالنییتع جينتا

 9یآیبیسان گاهيپا در موجود 8بالستن هيرو و بالستابزار  کمک هب و هایتوال یهمسان یسالیس

 یکیلوژنتیف درخت رسم. شد دهیسنج شده ثبت یهایبا توال آمده دستبه یهایتوال یهمولوژ زانیم

 6 مگا افزارنرم کمک به تکرار 1000 با و 10نگینيجو-برین هيمختلف با استفاده از رو یهاگونه نیب

 افزارنرم 11فاصله جاديا و دوبهدو سهيمقا هياز رو زین یکیژنت فاصله نییتع منظورهانجام گرفت. ب

 در هاپيهاپلوتا صیتشخ جهت زین 5 یاسپ دیاس کیبونوکلئيریدئوکس افزارنرم از و یسالیس

 . شد استفاده یبررس مورد یهایتوال

 

                                                           
1- PCR 

2- Biometra  - T- Personal 

3- MACRO GEN 

4- CLC Main workebench 

5- MEGA 6 

6- Dnasp5 

7- Bio Edit 

8- Blastn 

9- NCBI 

10- Neighbor-Joining 

11- Create Pairwise Comparison 
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 بحث و جينتا

 8/0 آگارز ژل از استفاده با شده، استخراج دیاس کیبونوکلئيریدئوکس یهانمونه تیفیک و تیکم

 دیاس کیبونوکلئيریدئوکس که بود نيا از یحاک جينتا و گرفت قرار یبررس مورد یسنجفیط و درصد

 .است برخوردار مرازیپل یارهیزنج واکنش یبرا یمناسب تیفیک و تیکم از شده استخراج

 
 .دیبرما ومیاتد با شده یزیآمرنگ آگارز، ژل یرو شده استخراج یهادیاس کیبونوکلئیریدئوکس الکتروفورز -1 شکل

 

 یرو مرازای پلیواکنش زنجیرهمحصوالت  الکتروفورز مراز،یپل یارهیزنج واکنش انجام از پس

 و کوهانتک یشترها یبرا یبازجفت 1206 یدرصد نشان داد که قطعه اختصاص 1ژل آگارز 

 شده است.  ریتکث یخوببه کوهاندو
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m100+ 
 شده یزیآمرنگ آگارز، ژل یروجفت باند  1206طول  به مرازای پلیواکنش زنجیرهمحصوالت  الکتروفورز -2 شکل

 .دیبرماومیاتد با

 

 توسـط ،بـاز هـر بـرای یابيیتوال تیفیک لحـاظ از هانمونـه بـه مربوط هاییتوالحاصل از  جينتا

 یبرا هاخوانش که داد نشان جينتا و گرفتند قرار یابيارز مورد یسالیس و تيواديبا یافزارهانرم

 .است گرفته صورت يیباال اریبس تیفیک با هانمونه یتمام

را  پيهاپلوتا 6تک کوهانه و  یشترها تیجمع در را پيهاپلوتا 3 وجود هایتوال لیو تح هيتجز

مورد توافق  یتوال ها،یتوال ینیچرهميپس از ز .ثابت کرد ،مورد مطالعه دوکوهانه یترهاش تیدر جمع

آمد.  دستبه یسالیس افزارنرمجداگانه به کمک  صورتبهتک کوهان و دوکوهانه  یشترها یبرا

 تگرف قرار مورد محاسبه زین آمده دستهب مورد توافق یهایتوال یدینوکلئوت بیترک نيا بر عالوه

تک کوهانه  یشترها یبرا بیترتبه 2و گوانین بعالوه سیتوزين 1آدنین بعالوه تیمین یفراوان(. 2 جدول)

 .بود درصد 1/46 و 9/53 دوکوهانه برابر با یشترها یو برا درصد 46.3 و 53.7برابر 

 

 

 

                                                           
1- A+T 

2- G+C 
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 .دوکوهان و کوهانتک شتر توافق مورد یهایتوال یدینوکلئوت بیترک -2 جدول

 دینوکلئوت کوهانتک شتر در تعداد دوکوهان ترش در تعداد

  نیآدن 357 366

 نيتوزیس 345 350

  نیگوان 208 210

  نیمیت 285 289

 نيتوزیس بعالوه نیگوان 553 560

 نیمیت بعالوه نیآدن 642 655

 

ر د هاثبت شده از آن یهایتوال با دوکوهانه و کوهانه تک یشترها یبرا آمده دستهب یهایتوال

تک  یشترها یبرا بیترتبه 009628 -و ان سی 009849-ان سی یدسترس یها)شماره آیبیسیان

 زین جداگانه صورتبه هایهرکدام از توال نیچنو هم شدند سهيمقا (یباخترو دوکوهانه  یکوهانه عرب

 .(3 جدول) شدند سهيمقا گاهيپا نيا در هاآن ازثبت شده  یهاپيهاپلوتا با

 

 
 .های تک نوکلئوتیدیموقعیت جهش -3 جدول

1005 701-827-839 
700-744-750-

756-826-838 

692-698-746-752-

758-822-1064 

224-693-699-735-747-

759-811-823-829-841 

 یهاجهش تیموقع

 یدینوکلئوت تک

 1رانيشتردوکوهانه ا تیمین گوانین آدنین سیتوزين سیتوزين

 2یباختر شتر دوکوهانه وزينسیت آدنین گوانین تیمین آدنین

 
708-740-

746-762-768 

707-739-745-

761-767 

717-741-

759-765 

718-742-760-766-802-

878-884-890-896 
 یدینوکلئوت تک یهاجهش تیموقع

 3رانياکوهانه  تکشتر تیمین گوانین آدنین سیتوزين

 4کوهانهمرجع شتر تک  یتوال سیتوزين آدنین گوانین تیمین
 مطالعه نيا در یبررس مورد کوهانهتک شتر 3-1
2-4

 -یس ان و 009849-یس ان یدسترس با شماره بیترتبهو دوکوهانه  یباختر کوهانهتک یهاشتر یبرا مرجع یتوال 

009628   
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 هاآن از شده ثبت رفرنس یهایباتوال رانيادو کوهانه  وشتر تک کوهانه  نیب 3 جدول به توجه با

 .ديگرد مشاهده یدینوکلئوت تک تفاوت 27 و 23 تعداد بیترتبه آیبیسیان گاهيدر پا

 تیموقع از یدینوکلئوت شدن اضافه هیناح کي مطالعه نيا در یبررس مورد کوهانهتک شتر یتوال در

 یدهاینوکلئوت نيبه ذکر است که ا الزم البته .شد مشاهده زین مرجع یتوال با سهيمقا در 913 تا 902

 یهایدسترس شماره با يیهایتوال جمله از گاهيپا نيثبت شده در ا یهایتوال از یتعداد در شده اضافه

 .دندار وجود زین 753156و ای بی  753157، ای بی 2753152، ای بی 1632608جی ان 

تک کوهانه و  یشترها هب مربوطهای یتوال با استفاده از (4 جدول) یکیفواصل ژنت جدول

 گاهيموجود در پا الما و الپاکا لیاز قب شترسانان یهایتوال ريسابا  نیچنهم و شده ثبتدوکوهانه 

حاصل از  اعداد که جاآن از .گرفت قرار محاسبه مورد یسالیس افزارنرماستفاده از  با یآیبیسان

 زانیم گرناينما اعداد نيا جهینت در است، دوبهدو صورتبه مختلف یهاگونه نیب یکیژنت فواصل

 با ،گونه دو نیب یکیژنت فاصله و باشندیم یبررس مورد یهاگونه یهایتوال نیب دهاینوکلئوت ینیشجان

 نییتع یبرا دتوانیم هم شاخص نيا جهینت در بود؛ خواهد مرتبط هاگونه نیب یکیلوژنتیف یهمبستگ

 .ردیگ قرار استفاده مورد مختلف یهاگونه یکیژنت یکينزد و یدور

و دوکوهانه  کوهانتک شتر دوگونه هر در ژن نيا یتوال شودیم مشاهده 4 دولج در که طورهمان

 هم و مهاجرت لیدلبه هم تواندیم که بوده کينزد اریبس شده ثبت هایپیهاپلوت از یبرخ با یرانيا

 .باشد یکم یزمان فاصله در هاتیجمع نيا تفرق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- JN 

2- AB 
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 یکیژنت فواصل سیماتر -4 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1  الف(

1 
 شتر توافق مورد یتوال

 رانيا کوهانتک
 11/0 12/0 13/0 13/0 17/0 20/0 34/0 

2 
 شتر توافق مورد یتوال

 رانيا دوکوهان
66/89  02/0 13/0 05/0 20/0 24/0 39/0 

 40/0 25/0 22/0 06/0 13/0  73/97 59/88 دوکوهان شتر 3

 37/0 22/0 19/0 14/0  15/88 32/88 06/97 کوهانتک شتر 4

 42/0 27/0 23/0  86/86 15/94 89/94 92/87 یوحش شتر 5

 23/0 07/0  26/80 57/83 08/81 23/82 97/84 کویگوان الما 6

 18/0  65/93 13/77 78/80 64/78 30/79 43/82 گالما الما 7

  17/84 05/80 06/68 86/70 13/69 68/69 45/72 پاکوس الما 8

 

 ب(  1 2 3 4 5 6 7

07/0  05/0  03/0  02/0  02/0  01/0 رانيا دوکوهان شتر توافق مورد یتوال    1 

07/0  06/0  03/0  03/0  03/0   01/99 پيهاپلوتا دوکوهان شتر   Isolate D2 2 

07/0  05/0  03/0  00/0   79/96  78/97 پيهاپلوتا دوکوهان شتر   Isolate D1 3 

07/0  05/0  03/0   00/100  79/96  78/97 دوکوهان شتر   4 

06/0  03/0   98/96  89/96  81/96  97/96 دوکوهان شتر   5 

06/0   83/96  29/95  29/95  31/94  80/94 پيهاپلوتا دوکوهان شتر   Isolate D3 6 

 44/94  20/94  91/92  91/92  48/93  56/93 یوحش دوکوهان شتر   7 
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 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  (ج

1 

 مورد یتوال

 شتر توافق

 کوهانتک

 رانيا

 05/0 05/0 05/0 18/0 38/0 22/0 23/0 55/0 50/0 51/0 60/0 54/0 89/0 

 87/0 53/0 58/0 51/0 50/0 52/0 24/0 23/0 38/0 23/0 06/0 00/0  10/95 کوهانتک شتر 2

3 
 کوهانتک شتر

 یدب
10/95 00/100  06/0 23/0 38/0 23/0 24/0 52/0 50/0 51/0 58/0 53/0 87/0 

4 
 کوهانتک شتر

 مراکش
80/94 38/94 38/94  21/0 35/0 22/0 25/0 58/0 55/0 53/0 62/0 57/0 91/0 

5 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
21/84 55/80 55/80 41/61  25/0 09/0 08/0 38/0 34/0 34/0 42/0 37/0 67/0 

6 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753157) 

44/70 08/70 08/70 10/72 38/78  25/0 24/0 50/0 56/0 52/0 62/0 56/0 97/0 

7 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753156) 

19/81 13/80 13/80 03/81 75/91 58/78  12/0 41/0 39/0 37/0 43/0 39/0 72/0 

8 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753154) 

45/80 53/79 53/79 61/78 80/92 82/79 83/88  36/0 33/0 35/0 44/0 37/0 67/0 

9 
 شتر پيهاپلوتا

 نکوهاتک
(AB753153) 

15/61 55/62 55/62 62/59 00/70 75/58 56/68 36/71  06/0 13/0 20/0 16/0 29/0 

10 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753151) 

61/63 70/63 70/63 22/61 64/72 51/60 54/69 58/73 58/94  10/0 18/0 14/0 31/0 

11 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753159) 

13/63 83/62 83/62 75/61 69/72 52/62 56/70 97/71 29/88 89/90  19/0 13/0 37/0 

12 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753160) 

90/58 69/59 69/59 82/57 81/67 89/57 20/67 99/66 47/82 12/84 51/38  05/0 33/0 

13 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753161) 

53/61 00/62 00/62 93/59 67/70 68/60 33/69 59/70 47/85 27/87 66/87 33/95  39/0 

14 
 شتر پيهاپلوتا

 کوهانتک
(AB753155) 

95/47 44/48 44/48 19/47 72/55 69/45 66/53 82/55 79/75 42/74 73/70 11/73 69/69  

 یتوال به ربوطم یکیژنت فواصل سيماتر الف قسمت. باشدیم یکیژنت فاصله يیباال و تشابه درصد ینيیپا مثلث ،یکیژنت فواصل سيماتر
 یتوال یکیژنت فواصل سيماتر به مربوط بیترتبه زین ج و ب قسمت شترسانان، یهاگونه ريسا با مطالعه مورد دوکوهان و کوهانتک شتر
 .باشدیم یآیبیسان گاهيپا در آن از شده ثبت یهاپيهاپلوتا با مطالعه مورد کوهانتک و دوکوهانه شتر
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از نظر  یرانيگرفت که شتر تک کوهانه ا جهینت گونهنيا توانیم لفا 4 جدول شکلتوجه به  با

-ان سی) یشباهت با شتر تک کوهانه عرب نيترشیب یدارا ،در خانواده شترسانان ،یکیقرابت ژنت

 6 جدولکه در  طورهمان ن،يا برعالوه. باشدیم (002504-)ان سی الما با شباهت نيترکم و( 00984

 یرانيا کوهانهتک شتر کوهانه،تک یشترها به مربوط شده ثبت یهایتوال نیب در شودیم مشاهدهج 

-1ای يو و 009849-ان سی یهایدسترس شماره با يیهایتوال با( 95.10) شباهت نيترشیب یدارا

شباهت را  نيتر. و کمباشندیم امارات کشور یشترها و یعرب یشترها به مربوط بیترتبهکه  159113

 کشور کوهانهتکشتر  یهاپياز هاپلوتا یکي مربوط به 753155-ای بی یبا شماره دسترس یلبا توا زین

 مشخص شده است لفا 6 جدولکه در  طورهم همان یرانيشتر دوکوهانه ا مورد در. دارد یسعود

ن ا) یباختر دوکوهانهشتر  به مربوط بیترتبهشترسانان  یهاگونه نیب در هاشباهت نيترو کم نيترشیب

 شتر به مربوط شده ثبت یهایدر ارتباط با توال .باشدیم (002504-)ان سی 2پاکوس الما( و 009628-سی

 507798-3ای اف یبا شماره دسترس یهایتوال به مربوط بیترتبه هاشباهت نيترکم و نيترشیب دوکوهانه

 است.  (15دابلیو  ايهجد ،ی)شتر دوکوهانه وحش 212038-ای اف و (24 جدايه دی )شتر دوکوهانه،

 چون اند،شده مشتق یعرب یشترها از یرانيا یشترها که رسدیم نظربه گونهنيا جينتا نيابهتوجه  با

 تیجمع ران،يبه ا یعرب یاست احتماال مهاجرت شترها شدهیم استفاده یبارکش یبرا شتر از ميقد در

 از یکي با یرانيا کوهانهشتر تک نیبودن تشابه ب نيیپا لیدل .است آورده وجودبهرا  یرانيا یشترها یکنون

 وجود عدم که داد نسبت امر نيا به توانیم زیرا ن یسعود کشور کوهانهتک شتر یهاپيهاپلوتا

 شيدایپ باعث منطقه نيابهمختلف  یدر پرورش شتر و مهاجرت شترها یاصالح یهابرنامه

 753155-ای بی پيبا هاپلوتا یرانيشتر ا نيیتشابه پا هجیدر نت است شده تیجمع نيادر  يیهاپيهاپلوتا

 شده ثبت پيهاپلوتا نيا با بلکه ستین یسعود یشترها با یرانيا یشترها تشابه بودن نيیپا لیدلبه زین

 .است شده مشتق مناطق ريسا یهاگونه از زین پيهاپلوتا نيا احتماال که دارد را تشابه نيترکم

کوهانه و دوکوهانه تکشتر  نیب یکیژنت قرابتگرفت که  جهینت توانیم 4 ولجدبا توجه به  عالوههب

 عنوانبهو دوکوهانه  کوهانهتک یشترها شترها، یبنددستهاست که در  نيا گرانیب که بوده( 89.66) رانيا

                                                           
1- EU 

2- Lama pacos 

3- EF 

4- isolate D2 

5- isolate W1 
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 و ،نداشده مشتق یعرب یشترها از هاگونه نيا دو هر نيا برعالوه رندیگیم قرار هم از مجزا گونه دو

 .باشدیم رادا را فاصله نيترشیب یکیژنت نظر از شترسانان یهاگونه ريسا با الما یهاگونه

 به مربوطهای یتوال کیلوژنتیف درخت ،یکیفواصل ژنت سيحاصل از ماتر جينتا ديیأت منظوربه

 از استفاده با یآیبیسان گاهيموجود در پا یهایتوال ريبا سا یرانيکوهانه و دوکوهانه اتک یشترها

 (.3)شکل  شد میترس 6 مگا افزارنرم

 

 الف(

 
 (ب
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دوگونه شتر تک کوهان  یتوکندریم لوپ-دی هیناح یتوال سهی: قسمت الف مربوط به مقایکیلوژنتیف درخت -3 شکل

 یشترها یهاپیهاپلوتا به مربوط بیترتبهب و ج  یهاقسمت و شترسانان یهاگونه ریو دوکوهان مورد مطالعه با سا

 .باشدیم یعرب یشترها شده ثبت یهاپیهاپلوتا با مطالعه مورد دوکوهان و کوهانتک

 

فواصل  سيآمده از ماتر دستهب جيشده نتا میترس یکیلوژنتیدرخت ف رفتیم انتظار که طورهمان

و دوکوهانه  کوهانهتکدو گونه شتر  (الف 2)شکل  آن اساس بر که یطورهب. کرد ديیأترا  یکیژنت

 یکينزد نيا کهدارند  قرار کالد کي درهر کدام  گونهدو نيا یمرجع ثبت شده برا یهایتوال با یرانيا

 برعالوه. دباش نژادها نيابه اجدادی مشابهت قيطر از یرانيا یشترها یکیژنت تشابه علتبه است ممکن

شباهت را  نيترکم یکیاز نظر ژنت یرانيو دوکوهانه ا کوهانهتکشتر  گرددیم مشاهده که طورهمان نيا

 یامطالعه هاآن دارد، مطابقت همکاران و حدادزاده جينتا با آمده دستبه جينتا دارند.  الما یهابا گونه

 یلوژنیف روابط یبررس منظوربه ،يیايتوکندریاز ژنوم م 1يک-اچ وی آر هیناح یابيیتوال یبرمبنا را

 دوکوهانه یشترها با رانيا دوکوهانه یشترها که کردند گزارش هاآن. دادند انجام یرانيا یشترها

امر  نيداشتند که ا انیدسته قرار دارند و ب کيدر  شود،یم شامل زین را یعرب یشترها که انه،یم یایآس

که  طورهمان .(2015)حدادزاده و همکاران،  باشد نژادها نيا کينزد یکیژنت قرابت لیدلبهممکن است 

 رونيااندک بوده از  اریبس یرانيشتر ا یتوکندریژنوم م یانجام شده رو قاتیشد تحق انیب زین ترشیپ

 .دارد وجود بخش نيا در یاندک ساتيمقا

                                                           
1- HVR-I 
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 یكل یریگجهینت

 با یرانيا یشترها یبرا آمده دستبه یهایتوال نیب یاديمشابهت ز که داد نشان پژوهش نيا جينتا

 است ممکن یکينزد نيا کهدارد.  وجود یآیبیسان گاهيپا در هاناز آ شده ثبت مرجع یهایتوال

 کاربه روش چند هر .باشد نژادها نيابه اجدادی مشابهت قيطر از رانيا یشترها یکیژنت تشابه علتبه

 موجودات در یکیژنت قرابت يیشناسا برای هاروش نيترمطمئن و نيترقیدق از مطالعه نيا در رفته

 مطالعه یکل طوربه اما. دارد وجود جينتا آزمون برای تریقیدق هایروش هم باز اما ،باشدیم مختلف

 تواندیمورد استفاده قرار گرفت م زیمطالعه ن نيکه در ا لوپ-دی هیمانند ناح باال تنوع با ینواح روی

 رخداده هایجهش ابقای و جهش نیانگیم بودن باال لیدلبه ینواح نيا. دينما دیتول را یمطمئن جينتا

 هم يیايتوکندریم ريبونوکلئیک اسیددئوکسی. هرچند که باشدیم هاگونه نیب در يیباال تنوع دارای

 هاییتوال از استفاده با کل در .رندیگ قرار توجه مورد ديبا که باشدیم یخاص یهاتيمحدود یدارا

 یمناسب شاخص عنوانبه دنتوانیم هایتوال نيا ،کشورمان نامبه ژن یجهان بانک در هاآن ثبت و فوق

 .دنریگ قرار استفاده مورد یبوم نژادهای يیشناسا جهت

 

 منابع
Ahmed, M., El-Shazly, S., Sayed, S. and Amer, S. 2013. Molecular study of energy 

related mitochondrial genes in Arabian and Bactrian camels. Am. J. Biochem. 

Biotechnol. 9(1): 61-70. 

Altaher, Y. and Kandeel, M. 2015. Molecular analysis of some camel cytochrome 

P450 enzymes reveals lower evolution and drug-binding properties. J. Biomol. 

Struct. Dyn. 3: 1-10. 

Anderso, S., Bankier, A.T., Barrell, B.G., de-Bruijn, M.H.L., Coulson, A.R. and 

Drouin, J. 1981. Sequence and organization of the human mitochondrial 

genome. Nature. 290: 427-465. 

Bigi, D., Perrotta, G. and Zambonelli, P. 2014. Genetic analysis of seven Italian 

horse breeds based on mitochondrial DNA D-loop variation. Anim. Genet. 

45(4): 593-5. 

Bruford, M., Bradley, D. and Luikart, G. 2003. DNA markers reveal the 

complexity of livestock domestication. Nat. Rev. Genet. 3: 900-910. 

Haddadzadeh, M., Seyedabadi, H.R. and Qhazikhani, A. phylogenetic analyses of 

Iranian camelus bactrianus using HVR-I sequence. International conference on 

sustainable development, strategies and challenges With a focus on 

Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism 24-26 Feb 2015, 

Tabriz, Iran. (In Persian) 



 پورمجتبی طهمورث مرجان ازغندی و

108 

Meadows, J.R.S., Hiendleder, S. and Kijas, J.W. 2011. Haplogroup relationships 

between domestic and wild sheep resolved using a mitogenome panel. 

Heredity (Edinb). 106(4): 700-6. 

Ovenden, J.R. and Brasher, D.J. 1994. Stock identity of the red (Jasus edwardsii) 

and green (Jasus verreauxi) rock lobsters from mitochondrial DNA analysis. P 

230-249, In: B.F. Phillips., J.S. Cobb. and J. Kittaka (eds), Spiny Lobster 

Management, Blackwell Scientific: Cambridge.  

Schapira, A.H.V. 2006. Mitochondrial disease. Lancet. 368: 70–82. 

Shahkarami, S., Afraz, F.A., Mirhoseyni, Z.A., Bonabazi, M.H., Asadzadeh, N., 

Asadi, N.A., Hemati, B., Qhanbari, A. and Razavi, K. 2012. Genetic diversity 

in Iranian Bactrian camels. Genetics. 7(2): 249-258. (In Persian) 

Sharawat, S.K., Bakhshi, R., Vishnubhatla, S. and Bakhshi, S. 2010. Mitochondrial 

D-loop variations in paediatric acute myeloid leukaemia: a potential prognostic 

marker. Br. J. Haematol. 149(3): 391-8. 

Sultana, S. and Mannen, H. 2004. Polymorphism and evolutionary profile of 

mitochondrial DNA control region inferred from the sequences of Pakistani 

goats. Anim. Sci. J. 75: 303-309. 

Talebi, R., Afraz, F.A., Mirhoseyni, Z.A., Asadi, N.A. and Dalirsefat, B. 2014. 

Assessment and Genetic Characterization of Iranian Two-Humped Camel 

Using New World Camelidae Microsatellite Primers. Agri  . Biotechnol. 5 (1): 

59-65. (In Persian) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394( 2) شماره ،(3) كنندگاننشخوار در پژوهش نشريه

109 

 
J. of Ruminant Research, Vol. 3(2), 2015 

http://ejrr.gau.ac.ir 

 

Genetic and phylogenetic analysis of D-loop region in camelus 

dromedaries and camelus bactrianus of Iran 

 

M. Azghandi1 and *M. Tahmoores-Pour2 
1M.Sc. Gratuated, and 2Proffesor., Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture,   

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 
Received: 04/26/2015; Accepted: 08/05/2015  

 

Abstract1 

Iranian native species are considered as part of the national asset and their 

preservation is important. Due to severe decrease in their population size in some 

parts of Iran, more attention to these species from conservation genetics 

perspective is required. The goal of this study was to analyse the DNA sequence of 

the D-loop region of mitochondria in Iranian camels and draw the phylogenetic 

tree. For this study 10 blood samples from Dromedary and 15 blood samples from 

Bacterian camels were collected. After DNA extraction, D-loop region was 

amplified with specific primers using PCR, and then the fragments were 

sequenced. In studied populations, 3 and 6 haplotypes were observed in single-

humped and double-humped Iranian camels, respectively. The Neighbor-Joining 

phylogenetic test showed that Iranian camels have the lowest genetic distance with 

Arabian camels and it can be concluded that Iranian camels has genetic similarities 

with Arabian camels. 
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