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  دهیچک

از این بابت  .میشود محسوب خطر معرض در یها گونه جزء و باشندیم نفر 011 حدود در یرانیا دوكوهانه یشترها تیجمع

با  مطالعهاین  .استآن، بسیار حائز اهمیت  تیجمع دیشد كاهش به توجه بای حفاظت کینتژ دگاهید از نژاد نیا به شتریب توجه

 01برای انجام این پژوهش  .كوهانه ایران انجام گرفتدر گونه شتر دومطالعه فیلوژنتیکی و توالی ژنوم میتوكندری هدف تعیین

تکثیر و سپس  PCRبه روش  مختلف ژنوم میتوكندری ، قطعاتDNAپس از استخراج  و تهیه  نمونه خون از شترهای دوكوهانه

هر قطعه پس از حذف همپوشانی ها، متصل و توالی كل میتوكندری به طول  توالی های مورد توافق سپس. یابی شدندتوالی

دست آمده از مطالعات نتایج به .ثبت شد NCBIدر بانک ژنی  KX554930و با شماره دسترسی  بدست آمد نوكلئوتید 06611

 این كه فیلوژنتیکی نشان داد كه اختالف ژنتیکی كمی بین شترهای بومی ایران با شترهای آسیای میانه و شمال آفریقا وجود دارد

 .باشدادها نژ ا اینب ایرانی شترهای جد مشترک بینو وجود  نزدیک بسیار ژنتیکی قرابت دلیل به است ممکن امر

 جد مشترک -وژنتیکفیل -ژنوم میتوكندری -شتر: کلیدی های واژه

 مقدمه

شتر دوكوهانه  .(4) به خصوص در نواحی بیابانی مطرح است به عنوان یک گونه اقتصادی بسیار مهم در سراسر جهان و شتر

 ،یاقتصاد تیاهم رغم؛ علی(8،9)د باشهای در معرض انقراض میایرانی جزو نژادهای بومی محسوب شده و از جمله گونه

 در خصوص به یاندك اریبس اطالعات و بوده محدود اریبس شتر ژنوم بر یمبتن یمولکول مطالعات وان،یح نیا یکیولوژیب و یفرهنگ

وهوایی ایران و با توجه به رشد جمعیت و انداز وضعیت آببا توجه به چشم(. 1،2،1) باشدیم دسترس در یرانیا شتر مورد
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های آینده در مقایسه با امروز افزایش شود كه استفاده از شتر به عنوان یک دام تولیدی در دههبینی میگسترش شهرها، پیش

درنتیجه به منظور حفظ این ذخیره ژنتیکی با ارزش، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و اجرای . چشمگیری خواهد داشت

-یابی ژنوم میتوكندریایی یکی از روشهای مولکولی همانند توالیاستفاده از روش امروزه .باشدهای اصالحی تدوین شده میبرنامه

 در نیپروتئ كدكننده هاییتوال. شودها محسوب میهای كاربردی برای انجام مطالعات ژنتیکی و تعیین روابط فیلوژنتیکی بین گونه

DNA است مناسب مختلف یهاگونه یتکامل روابط طالعهم یبرا نیبنابرا و بوده شده محافظت گونه هر در، 0ییایتوكندریم 

 قتای بدست آمده حقیکرسد تنوع ژنتیرو به نظر می نندارد از همی طای با محیكنش شناخته شدهی برهمتوكندرمی ومژن(. 6،5)

  .(7) مثلی باشددبازتابی از وجود جدایی تولی

و اطالعات بسیار اندكی از ژنوم ترهای ایرانی بسیار محدود بوده مربوط به تاریخ تکاملی شت مطالعامتاسفانه تا به امروز 

 برای اولین بار میتوكندری شتر دوكوهان ایرانی رسم نقشه كامل ژنوم هدف از مطالعه حاضر .باشدها در دسترس میمیتوكندری آن

 .بود آن تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و

 هامواد و روش

 لیاردب استان در شهرنیمشک نژاد اصالح مركزنمونه خون برای شترهای دوكوهانه ایرانی، از  01نجام این مطالعه، تعداد برای ا

های استخراج شده، از الکتروفورز ژل آگارز و  DNA، به منظور بررسی كیفیت و كمیت DNAپس از استخراج . شد آوریجمع

بر روی  PCRطراحی شد و واكنش  شتر صی برای تکثیر ژنوم كامل میتوكندریجفت پرایمر اختصا 01. طیف سنجی استفاده شد

 CLC Mainتوالی به كمک برنامه كیفیت نتایج تعیین. یابی شدندسازی، توالیصورت گرفت و پس از خالصها تمامی نمونه

workbench 7.6.4 سپس با استفاده از ابزار  ،مورد بررسی قرار گرفتBLAST  و رویهblastn موجود در پایگاهNCBI،  صحت

-نرم assemblyبا استفاده از روش  شتر دوكوهانهنقشه كامل میتوكندری . و میزان همولوژی توالی های بدست آمده سنجیده شد

به منظور بررسی رابطه فیلوژنتیکی نژادهای مورد مطالعه، نمودار درختی دست آمد و به CLC Genomics Workbench 8افزار 

 = mcmc ngenترسیم گردید، در این آنالیز از مدل   MrBayes 3.1افزار از روش بیزین و با استفاده از نرم با استفاده

1000000, lset nst=6 rates=invgamma code=vertmt  و توالی كل ژنوم میتوكندری به جز ناحیه كنترلی استفاده شد. 

 نتایج

نتایج پس از انجام تعیین توالی  .لف میتوكندری با موفقیت انجام گرفتقطعه مربوط به نواحی مخت 01و تکثیر  DNAاستخراج 

 مورد CLC Main workbench 7.6.4 افزارنرمط توسـ، بـاز هـر بـرایی ابییتوال تیفیك لحـاظ ازها نمونـهتمامی  بـه مربوط

نقشه كامل میتوكندی . گرفته است ورتصیی باال تیفیك باها برای تمامی نمونه ها خوانش كه دمشخص ش و گرفت قراری ابیارز

طول كل ژنوم  (.0شکل )ترسیم شد  CLC Genomics Workbench 8افزار استفاده از نرمایرانی نیز با  دوكوهانه برای شتر

 .ثبت شد NCBIدر بانک ژنی  KX554930نوكلئوتید بدست آمد و با شماره دسترسی  06611میتوكندری 
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 ایرانی دوكوهانه ندری شترهاینقشه كامل ژنوم میتوك -0شکل

 

 

 

 

 

 

 

ایرانی در بین گونه شترسانان، درخت فیلوژنتیکی با استفاده از ژنوم كامل  دوكوهانه شدن جایگاه شتر مشخصبه منظور 

افزار به كمک نرمایرانی،  دوكوهانه و توالی ژنوم كامل میتوكندری شتر NCBI پایگاه ثبت شده در شتر دوكوهانه میتوكندری

MrBayes 3.1  (.0شکل )ترسیم شد  

 

 MrBayes 3.1افزار جز ناحیه كنترلی، با استفاده ار نرمدرخت فیلوژنتیک رسم شده با استفاده از ژنوم كامل میتوكندری به -0شکل

  mcmc ngen = 1000000, lset nst=6 rates=invgamma code=vertmt prsetو با استفاده از مدل 

 

 

 

 

 

با  .وی ژنوم میتوكندری شتر ایرانی بسیار اندک بوده و از این رو مقایسات اندكی در این بخش وجود داردتحقیقات انجام شده برر

توان این گونه نتیجه گرفت كه شتر ایرانی از نظر قرابت ژنتیکی، در خانواده شترسانان، دارای شباهت زیادی ، می0توجه به شکل 

به شترهای عربی و كه مربوط  ییهاو سایر توالی( NC_009628 یدسترس هایشماره) NCBI مرجع ثبت شده در پایگاه یتوال با

های دست آمده حاكی از قرابت ژنتیکی باالیی بین شتر ایرانی با سایر توالیدر كل، نتیجه به. دارد باشندشترهای كشور امارات می

تشابه ژنتیکی شترهای ایرانی از طریق مشابهت كه این نزدیکی ممکن است به علت . باشدمی NCBIثبت شده برای شتر در 

یابی ناحیه ای را برمبنای توالیها مطالعهآن باشد، كه این موضوع مشابه نتایج حدادزاده و همکاران می.داجدادی به این نژادها باش
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HVR-I ش كردند كه شترهای از ژنوم میتوكندریایی، به منظور بررسی روابط فیلوژنی شترهای ایرانی انجام دادند، و گزار

شود، در یک دسته قرار گرفته و بیان داشتند كه دوكوهانه ایران با شترهای دوكوهانه آسیای میانه، كه شترهای عربی را نیز شامل می

موضوع كه تشابه نسبتا باالیی بین با در نظر گرفتن این . (0)این امر ممکن است به دلیل قرابت ژنتیکی نزدیک این نژادها باشد 

توان نتیجه گرفت كه شترهای آسیای های ثبت شده مربوط به مناطق جغرافیایی مختلف برای شتر وجود دارد، میتمامی هاپلوتایپ

 زمینی راه تجارت یک جاده ابریشمدانیم، در قدیم، همانطور كه می. باشندمیانه و شمال آفریقا احتماال دارای یک جد مشترک می

 جهان باستانبازرگانی ترین راه ین راه در واقع بزرگا. بوده استآفریقا  شمال اروپا و، آسیای جنوبی ،آسیای مركزی، چین بین

قرار داشته و در دوران باستان نقش بسیار مهمی را در روابط بین شرق و غرب ایفاء جاده  این در مسیربوده و كشور ما ایران نیز، 

در نتیجه، با توجه به مطالب  .گرفته استهای شتر صورت میتوسط كاروان هامل ونقل كاالاین مسیر معموال ح در و نموده است

رود كه شترهای آسیای مركزی، جنوب آسیا و شمال آفریقا دارای منشاء دست آمده، انتظار میشده و با توجه به نتایج بهگفته

نکته جالب توجه . باشندوجود آمدهرت اجداد شترهای امروزی در این مسیر، بههای قدیم از طریق مهاجمشترک بوده و در زمان

-وجود تصاویر شتر دوكوهانه در سنگ. استجا است كه به گزارش فائو شتر دوكوهانه برای اولین بار در ایران اهلی شدهاین

باشد كه احتماال شتر دوكوهانه در زمان جمشید نیز، تایید كننده این موضوع میها و نقوش برجسته آپادانا در تختتراشی

 .استهخامنشیان در ایران اهلی شده

باشد، اما جهت تایید این ن مینادست آمده از این پژوهش گام موثری برای شناخت تاریخ تکاملی شترساهرچند كه اطالعات به

 .انجام شودها، نیاز است كه این مطالعه در مقیاس وسیع تر و با تعداد نمونه بیشتر یافته
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Sequencing of mitogenome in Iranian Bactrian camel 

Population of the two-humped camels in Iran are around 100 heads. Two-humped camels in Iran is an 

endangered species and only found in north western of Iran. Due to critical decrease in their population 

size, more attention to this species from conservation genetics perspective is required. The present study 

aimed to determine the mitochondrial genome sequence and phylogenetic study of mitochondrial DNA in 

Two-humped Iranian camels. In total, blood samples from 15 Bactrian camels were collected. After DNA 

extraction, fragments of mtDNA amplified by PCR and sequenced. Then consensus sequence was 

assembled for Bactrian camels and the phylogenetic analysis was done on the mitogenome sequence. The 

results showed that Iranian Bactrian camel have lower genetic distance with the camels of the Middle East 

and North Africa, and it can be concluded that Iranian Bactrian camel have genetic similarities and 

common ancestor with this species. 

Keywords: Camel- mtDNA- phylogenetic- common ancestor 
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