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مطالعه فیلوژئوگرافی سگهای اهلی ()Canis lupus familiaris
استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری
مرضیه اسدیآقبالغی ،1محمد کابلی ،*2حمیدرضا رضایی

3

تاریخ دریافت92/11/21 :

تاریخ تصویب93/12/21 :

چکیده

سگ اهلی یکی از اعضای خانواده سگسانان است که در حدود چنددی
هزار سال پیش با کنترل و اهلیسازی گلههای کوچک گرگ به صدور

حیوانا اهلی درآمدند .سگهای اهلی دارای تنوع ژنتیکی باالیی هسدتند

و نژادهای بسیاری از سگهای اهلدی در دنیدا گدزارد دده اسدت .در
استان همدان نیز مردم بومی به منظور ایجاد سگهای گله قوی اقدام به

دو رگه گیدری سدگ و گدرگ مدیکنندد .در اید ملاه ده بدا اسدتااده از
تواهییابی ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری ،جایگاه فیلوژئدوگرافی (توزید

جغرافیایی تبارها) سگ های استان همدان و همچنی ارتباطا آنهدا بدا

سددایر سددگهددای ایددران بررسددی ددد .نتددایع ای د ملاه دده بددر اسددا
1
2

کار نا

ار د مهندسی مناب طبی ی -محیط زیست دانشکده مناب طبی ی دانشگاه تهران

(نویسنده مسئول) دانشیار گروه محیط زیست طبی ی ،دانشکده مناب طبی ی ،دانشگاه تهران؛ mkaboli@ut.ac.ir

 3استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده مناب طبی ی ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبی ی گرگان
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مطالعه فیلوژئوگرافی سگهای اهلی ( )Canis lupus familiarisاستان همدان ...

مرضیه اسدیآقبالغی و دیگران

هاپلوتیپ های تشکیل ده نشدان داد کده سدگهدای ایدران و همینلدور

سگ های استان همدان دارای تندوع ژنتیکدی بداالیی هسدتند .سدگهدای
اسددتان همدددان روابددط پیچیدددهای بددا یکدددیگر دارنددد بدده نحددوی کدده

هاپلوتیپ های مشترک مت دددی در بدی آن هدا مشداهده دد .همچندی

سگهای ای استان ارتباطا گستردهای با سدگهدای سدایر اسدتانهدا
بویژه مناطق ماهی و غربدی دارندد در واقد اید پیچیددگی ارتباطدا

نشاندهنده وجود رفتارهای هرج و مرج گونه توهید مثلی در سدگهدای

اهلی میبا د.

واژههااای کلیاادی :تبار ناسددی ،جریددان ژن ،سددگهای اهلددی ،گددرگ،

 ،mtDNAاستان همدان
مقدمه

سگ اهلی ) (Canis lupus familiarisعضو
خددانواده سددگسددانان و یکددی از قدددیمتری

حیواندددا اهلدددی در دنیدددا بشدددمار مدددیرود

 .(Tsuda (et al., 1997طبق آثدار باسدتانی

اهلیسازی سگ هدا در حددود یدازده هدزار و
پانصد سدال پدیش در جندور غربدی آسدیا و

حدود پانزده اهی بیست هدزار سدال پدیش در

جنور رقی آسیا بدا اهلدیسدازی گلده هدای

کوچک گرگ ( (Canis lupusصور گرفتده
اسدت (Ding (et al., 2011; Ardalan et

;Vila` et al., 1999; Vila` et al., 1997
واهدی
) .Clutton-Brock., 1995همچنی
حاکی از برقراری جریان ژنی بی گدرگهدا و

سددگهددا در سددالهددای آغددازی گسددترد

سگ های اهلدی در منلهده خاورمیانده وجدود

دارد .محههی فرضیا مختلای نیز مبندی بدر
کلگیری سگهای اهلی در آسیا و مهاجر

آن ها به آفریها و مناطق قلبی ارایه نمودهاندد
.(Savolainen et al., 2002; Leonard et
al., 2002; Sablin et al., 2002; Pang et
)al., 2009; Boyko et al., 2009
در گذ ته نژادهای سگ براسا ف اهیت های
انسددانی ،ویژگددیهددای فیزیکددی و تدداریخی

al., 2011; Tanabe et al., 1999; Tanabe
 .et al., 1991براسددا ملاه ددا صددور

تهسیمبندی می دند .سگ های اهلی از هحدا

 Canis lupus arabs ،pallipesدر غدرر

دارند ;.(Wayne, 1986; Vila` et al., 1999

دهاند ;(Tanabe., 2006; Zimen., 2003

دقیق بدی گونده هدا مدیتدوان از نشدانگرهای

گرفتدده دو زیرگوندده گددرگ Canis lupus

آسیا به عنوان اجداد سگ های اهلی ناسایی

ریخت ناسی اختالفا گستردهای با یکددیگر

) Parra et al., 2008بددرای ت یددی روابددط
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ملکوهی اسدتااده نمدود .در دهدههدای گذ دته

مناطق وجدود دارد ).(Parker et al., 2004

بررسددی روابددط ژنتیکددی بددی جم یددتهددای

وجددود دارد و در حدددود  152نددژاد توسددط

پلددیمورفیسددم میتوکندددری بددا موفهیددت در
یکسان از یک گونه و بدی گوندههدای نزدیدک

بهدم بده کداربرده دده اسدت .(Freeland.,

) 2005بویژه ناحیه کنترل 1و سدیتوکروم b2

در حال حاضر بیش از  400نژاد سگ در دنیا

انجم سگ های آمریکدا ) (AKC3ثبدت دده
اسددت ) .(Parker et al., 2004همچنددی
براسددا

ملاه ددا باسددتان ناسددی تدداکنون

با موفهیت در ت یی روابط بی سگهای اهلی

چندی نژاد سگ از ایران گزارد ده کده در

تکاملی ویژه ای ژنوم می تدوان نژادهدایی بدا

تازی در نیمه رقی کشور ،سگ قاهدازی در

تشخیص داد `(Parker et al., 2004; Vila

بلددوچی در جنددور ددرقی و همچنددی سددگ

و گرگها بکار برده دهاندد و بده دهیدل ندر

فاصله زمانی کمتر از  400صدد سدال را نیدز

;(et al., 1999; Wayne et al., 1993
Asch et al., 2009; Savolainen et al.,
 .2000پارکر و همکارانش ( .)2004با استااده
از  96جایگددددداه ریزمددددداهواره تغییدددددرا

دروننژادی و بی نژادی را در  85ندژاد سدگ
اهلی از نهاط مختلف دنیا بررسی نمدوده و از
هشددت گددرگ از کشددورهای مختلددف (ایددران،

چی  ،عمان ،سوئد ،ایتاهیدا ،مکزیدک ،کاندادا و

آمریکا) به عنوان برون گروه استااده کردندد.
براسا

ای پژوهش به طور کلدی سدگهدای

بخش های مختلف کشور پراکنش دارند (سگ

قسمت های مال و مال غربی کشور ،سگ
کاری پاکوتاه (فیندو در مناطق کردنشدی ))

) .(Ostrander et al., 2007از سوی دیگر و
با توجه به جابجایی انسانی در سلح کشدور

بدده طددور مصددنوعی دورگددههددایی در بددی

نژادهددای مختلددف نیددز ددکل گرفتدده اسددت و
نژادهای مختلای از سایر کشدورها بده ایدران

وارد دده اسدت ;.(Dahnke et al., 2009

)http//; www.iranzoo.co.nr
تشکیل دورگه بی حیوانا اهلی و وحشی به
طور طبی ی در طبی ت اتااق مدیافتدد `(Vila

دنیا را به ش طبهه تهسدیمبنددی کردندد کده

et al., 2005; Randi, 2008; (Godinho
.et al., 2011; Khosravi et al., 2013

همچنی بیان کردندد بدا وجدود اخدتالن بدی

بدداهمزادآوری کننددد و فرزنددد بددارور توهیددد

امل سگ های آفریهای مرکزی ،خاورمیانده،

صحرای تبدت ،چدی  ،ژاپد و قلبدی هسدتند.
نژادهای مختلف ،سگ هدای آسدیا و اروپدا از

یک خزانده ژندی مشدترک منشدف گرفتدهاندد و

هاپلوتیدپهدای مشددترک زیدادی در بدی اید

D-Loop
Cyt b

همدده گونددههددای جددن

 Canisمددیتواننددد

نماینددد ) .(Vila` &Wayne, 1997جریددان
ژنی بی سگ و گرگ یک م ضل جدی اسدت

به دهیل اینکه اثرا گوناگونی بر روی انددازه

1
2

American Kennel Club

1
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جم یددت گددرگهددا مددیگددذارد و ممک د اسددت

مرضیه اسدیآقبالغی و دیگران

روش تحقیق

یکپارچگی ژنتیکی خزانه ژنی گرگها بواسله

جمعآوری نمونه

خلر قرارگیرد ) .(Verardi et al., 2006بدا

همدان نمونه بافت تهیه د .نمونه ها ابتددا در

اختالط ژنتیکدی ،بده طدور جددی در م در

توجددده بددده وجدددود گزار ددداتی مبندددی بدددر

از  29قالده سگ از مناطق مختلف در اسدتان
اهکل و سپ

در سیلیکاژل قرار داده ددند و

دورگددهگیددری بددی گددرگ و سددگ در اسددتان

جهت استخراج  DNAبده آزمایشدگاه منتهدل

گددرگ در ای د اسددتان کدده منجددر بدده کشددتار

فراوانی آنها و جایگاه سگهای اهلی اسدتان

ملاه ه بررسی جایگاه جغرافیایی و دناخت

از  26تواهی ناحیه کنترل دیانای میتوکندری

است .هذا در اید ملاه ده تدالد دد جایگداه

ژن )NCBI(2استااده د (جدول .)1

همدان توسط مردم بومی و افدزایش حمدال

گرگها در ای منلهه دده اسدت ،هددن اید

بهتر نحوه ارتباط سگهای اهلی استان همدان
1فیلوژئددوگرافی (توزیدد جغرافیددایی تبارهددا)

دند .همچندی بدرای بررسدی هاپلوتیدپهدا،

همدان در ایران و بررسی ارتباطا بی آنها

ثبدددت دددده سدددگهدددای ایدددران در باندددک

سگهای اهلی مت لق به اسدتان همددان ،تندوع

ژنتیکی ،موق یت آنهدا در ایدران و ارتباطدا

موجددود در بددی آنهددا بددا اسددتااده از ناحیدده

کنترل ژنوم میتوکندری بررسی ود.

Phylogeographic

1

National Center for Biotechnology Information

2
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جدول ( .)1شمارههای ثبت توالیهای گرفته شده از پایگاه بانکژن.
نام

شماره توالیهای گرفته شده از پایگاه بانکژن(NCBI).

گونه
ماره ثبت
تواهی

AY570152
AY570153
AY570154
سگ

AY570155
AY570156
AY570157
AY570158
AY570159
AY570160

موق یت
تنگلی

مشیخاص
پلور

گرمسار
ورامی
زیار

بستک
-

ماره ثبت
تواهی

AY 570161
AY570162
AY570163
AY570164
AY570165
AY570166
AY570167
AY570168
AY570169

آمادهسازی نمونهها

موق یت
بندر هنگه
میانکاهه
گرگان

قدمگاه

ماهد ت
نیشابور

بندر ترکم
رزن

خمی

ماره ثبت
تواهی

AY570170
AY570171
AY570172
AY570173
AY570174
AY570175
AY570176
AY570177

موق یت
بانه

هر بابک

انباران

بیرجند

بندر گز

مرود ت
میانه
کرج

) .(Douzery & Randi., 1997ترکیدددددددب

اسدددددددتخراج  DNAبدددددددا اسدددددددتااده از

واکددنش زنجیددرهای پلددیمددراز در حجددم 25

اسددتخراجی تددا زمددان  PCRدر دمددای -20

 DNAیددک واحددد بددی اهلملددی taq DNA

استخراجی نیز با استااده از ژل آگداروز یدک

کلرید منیزیم و آر مهلر تا رسیدن بده حجدم

کیددت ) (AccuPrepصددور گرفددتDNA ،
درجه نگهدداری دد .کیایدت و کمیدت DNA

درصددد و دسددتگاه اسددپکتروفتومتری ت یددی
د.

واکنش زنجیره ای پلی مراز ،الکتروفاورز و
توالییابی

در طی واکدنش زنجیدرهای پلدیمدراز قسدمت
درونددی ناحیدده کنتددرل در همدده نمونددههددا بددا
استااده از پرایمرهای خارجی پیشرو l-pro

و پسددرو  H-pheتکثیددر ددد (جدددول )2

میکروهیتددر و ددرایلی ددامل 20نددانوگرم

پلددیمددراز ،بددافر  1/5 ،1x PCRمیلددیمددوالر

 25میکروهیتددر انجددام گرفددت .چرخدده دمددایی

واکنش زنجیره ای پلدی مدراز ابتددا بدا مرحلده
واسر ددته سددازی 10 ،دقیهدده در  95درجدده

سانتیگراد و در ادامده  35چرخده ،دامل30

ثانیه در  94درجه سانتیگدراد و  30ثانیده در

 58درجدده و  60ثانیدده در  72درجدده و بسددط

نهایی با  72درجده در  10دقیهده انجدام دد.
توهیدا تکثیدر دده بدا اسدتااده از بدرد از

روی ژل آگددداروز خددداهص سدددازی ددددند.

مرضیه اسدیآقبالغی و دیگران

... ) استان همدانCanis lupus familiaris( مطالعه فیلوژئوگرافی سگهای اهلی
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Biosystems Applied( از دسدددتگاه مددددل

 جهددت تددواهییددابی از طریددقPCR محصددول

نهایت تواهی های حاصدل از اید پدژوهش در

ارسال گردید کده تدواهی یدابی بدا اسدتااده از

 در.) انجددام ددد3730xl/Bioneer 3730xl
.)3 پایگدداه ژن بانددک ثبددت دددند (جدددول

رکت تکاپوزیسدت بده کشدور کدره جندوبی

H-576  و پرایمر درونیl-pro پرایمر خارجی

( با استاادهRandi et al., 2000) )1 (جدول

. مشخصات آغازگرها.)2( جدول
آغازگر

توالی

L-Pro

5'-CGTCAGTCTCACCATCAACCCCCAA AGC-3'

H-phe

5'-GGGAGACTCATCTAGGCATTTTCAGTG-3'

H-576

5'-TTTGACTGCATTAGGGCCGCGACGG-3'

. شماره ثبت توالیهای ثبت شده در پایگاه ژن بانک.)3( جدول
شماره ثبت
ترتیب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

موقعیت نمونهها
Hamedan D30
Hamedan D17,Hamedan D26
Hamedan D1,Hamedan D7
Zanjan D6,Hamedan D29,Hamedan D32
Hamedan D2,Hamedan D3
Hamedan4,Hamedan11,Hamedan15,Hamedan21,Hamed
an25,Hamedan D28
Hamedan D8
Hamedan D9,Hamedan D16,Hamedan D19
Hamedan D10,Hamedan D18
Hamedan D12
Hamedan D14
Hamedan D20,Hamedan D24
Hamedan D22
Hamedan D27
Hamedan D31

تعداد

توالیها در پایگاه
ژن بانک

1
2
2
3
2

KC540930
KC540931
KC540932
KC540933
KC540934

6

KC540935

1
3
2
1
1
2
1
1
1

KC540936
KC540937
KC540938
KC540939
KC540940
KC540941
KC540942
KC540943
KC540944
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میزان تنوع نوکلئوتیدی در سدگهدای اسدتان

ابتدا تواهی ناحیه کنترل سگ هدای اهلدی ثبدت

همدان و سایر سگهای اهلی از نهاط مختلدف

مرتب سازی تواهی های بدست آمدده

بددرآورد گردیدنددد ،همچنددی میددزان تنددوع

ده از ایران در پایگاه بانک ژن گرفته ددند

و سپ

کشددور مشددابه بددود و م ددادل )(=0.014

1

هاپلوتیپی در کل سگهای مدورد ( 55نمونده)

استااده از نرمافدزار 3آرهکدوی هاپلوتیدپ هدا

نتایع حاصل از ترسیم درخت تبار ناسی بدا

از بانددک ژن بددا تددواهیهددای حاصددل از اید

پژوهش در نرمافزار 2مگا صور گرفدت .بدا

بررسی م ادل ) (Hd=0.949برآورد گردید.

ددددند .در نهایدددت بدددا اسدددتااده از

استااده از هاپلوتیپهای تشکیل ده و بکه

ت یدددی

هاپلوتیپ های ت یی

ده درخت تبار ناسدی

5

ددکلهددای  1و  2آورده ددده اسددت .در 29

د .در ترسیم درخدت تبار ناسدی از تدواهی

ت داد  15هاپلوتیپ ناسدایی دد .همدانلور

براسددا

رود 4اهحدداق همسددایگی و مدددل

هددداپلوتیپی ناحیددده کنتدددرل میتوکنددددری در

پارامتر دو-کیمورا در نرم افزار مگا ترسدیم

نمونه سگ مدورد بررسدی از اسدتان همددان

گونددده دددغال ثبدددت دددده در باندددکژن

کدده در تصددویر مشددخص اسددت در تمددامی

( (AY289997به عنوان برون گروه استااده

نمونههای مورد بررسی  36گروه هداپلوتیپی

هاپلوتیپی با استااده از ندرمافدزار 7ندت ورک

در درخددت تبار ناسددی قددرار گرفتنددد .اکثددر

د و براسا

رود  6اتصدال میانده ،دبکه

ترسیم د.
نتایج

در ای پژوهش  544جات بداز) )bpاز تدواهی
ناحیددده کنتدددرل دیانای میتوکنددددری در 55

نمونه سگ بررسی د ( 29نمونه سگ که در
ای پژوهش مورد بررسی آزمایشگاهی قدرار

در سلح کشور تشکیل د که در  18داخه
سگهای مت لق به استا همددان بدا یکددیگر
هاپلوتیپ مشترک تشکیل دادند وهدی ت ددادی

هاپلوتیپ مشترک نیز بدی سدگهدای اسدتان
همدان و سایر استان هدا تشدکیل دد .دبکه
هاپلوتیپی تشکیل ده ارتباط بی هاپلوتیپها

را نشان میدهد و فراوانی نسبی هاپلوتیپهدا
ملابق جدول ( )4است.

گرفتند و  26تواهی گرفته ده از باندک ژن).

1

Alignment
MEGA.5
3
ARLEQUIN3.1
4
Neighbor-joining
5
Kimura2-parameter model
6
Median joining
7
NETWORK4.6
2
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شکل ( .)1درخت تبارشناسی حاصل ا ز هاپلوتیپهای ناحیه کنترل براساس روش )(Neighbor-joining
جدول (  .)4فراوانی نسبی هاپلوتیپهای ناحیه کنترل ).(D-loop
فراوانی
نسبی
0/0169
0/0169
0/0169

0/0169

0/0169
0/0169
0/0169
0/0678

کد هاپلوتیپ
H19 (AY570162).
H20 (AY570161).
H21(AY570160).
H22 (AY570159).
H23 (AY570158).

فراوانی
نسبی
0/0169
0/0169
0/0169

0/0169

0/0169

H24 (AY570157).

0/0169

H25 (AY570156).
H26 (AY570155-D32D29-D6).

0/0508

0/0339

کد هاپلوتیپ
H1 (AY570181).
H2 (AY570180).
H3 (AY570179).
H4 (AY570178).
H5(AY570177).
H6 (AY570176).
D30).-H7 (AY570175
H8 (AY570174-D26-D17).
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فراوانی

کد هاپلوتیپ

نسبی
0/0339

فراوانی
نسبی

کد هاپلوتیپ

H27 (AY570168).

0/0169

0/0169

H28 (AY570153).
H29 (AY570152-D18D10).

0/0169

H10 (AY570172).

0/0169

H11 (AY570171).

0/0169

H30 (D27).

0/119

0/0339

H31 (D24-D20).

0/0339

H12 (AY570170-D28-D25-D21D15-D11-D4).
D31).-H13 (AY570154

0/0508

0/0169

H32 (D22).

0/0169

H33 (D14).

0/0169

0/0339
0/0508

0/0169

0/0678

H9 (AY570173).

H14 (AY570167).
H15 (AY570166-D19-D16-D9).

H34 (D12).

0/0339

H35(D3-D2).
H36 (AY570169-D7D1).

0/0169

H17 (AY570164).

0/0169

H18 (AY570163).

H16 (AY570165-D8).

شکل ( .)2شبکه هاپلوتیپی حاصل از هاپلوتیپهای ناحیه کنترل براساس روش اتصال میانه
(رنگ سیاه سگهای متعلق به استان همدان).

بحث و نتیجهگیری

کشددورهای اروپددایی )(Vila` et al., 1999

نتددایع حاصددل از ایدد پددژوهش،

دارای تنوع ژنتیکی و تندوع هداپلوتیپی بداالیی

همدان در مهایسه بدا سدایر کشدورها بدویژه

کشددور ،پراکندددگی بدداالی سددگهددای اهلددی،

براسددا

سددگهددای ایددران همچنددی سددگهددای اسددتان

هستند کده بدا توجده بده گسدتردگدی وسد ت
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آمیزد بی نژادهای مختلف و جابجایی هدای

سایر هاپلوتیپها است .هاپلوتیپهای مجزایی

انسانی اغلب سگ ها به عنوان سگ گله ،سدگ

(از جملدده گرگددان ،بندددرتددرکم  ،قددزوی و

میگیرند ) .(Tanabe, 2006در استان همدان

براسددا

نتددایع حاصددل از ایدد پددژوهش

گسترده کشاورزی و دامپروری ،سگها اغلب

سازمان اجتماعی توانمندی برخوردار نیستند

انسانی چنی تنوعی انتظار میرود .در جوام

کاری و یا سگ نگهبان مورد استااده قدرار

و مناطق همجدوار نیدز بده دهیدل ف اهیدتهدای

برای حااظت از گلهها بکدار بدرده مدی دوند.

نیز در نمونههای موجود از سایر نهاط کشور
ورامی ) تشکیل د.

سگ های اهلدی موجدود در اسدتان همددان از
و ارتباطددا بسددیار پیچیدددهای کدده نا ددی از

اکثر نمونههدای سدگهدای مت لدق بده اسدتان

رفتارهای هرج و مرج گونه توهید مثلدی اسدت

دادند و همچندی بدی نموندههدای مختلدف از

 .)2003همچنی بنا بر مشاهداتی که در سلح

همدان هاپلوتیپ مشدترک بدا یکددیگر تشدکیل

در بی آنها وجود دارد (Mech & Boitani,

سایر نهاط کشور (از جمله سگهدای موجدود

استان صور گرفت بسیاری از مردم بدومی

کردسدددتان و گلسدددتان) و اسدددتان همددددان

میکنند که اهبته در حال حاضدر اید امدر بده

دهنده پراکنش گسترده نژادهای گونداگون در

کنونی ادامه یابد در آینده میتواندد مشدکال

در استانهدای مازنددران ،خراسدان ،سدمنان،

هاپلوتیپ های مشترکی ایجاد دد کده نشدان

کشور می با د .بیشتر هاپلوتیپ های مشترک
بی استان همدان ،استانهای ماهی و غربدی
تشددکیل دددند .بددر اسددا

ددبکه هدداپلوتیپی

تشکیل ده ارتباطا پیچیده ای بی سدگ هدا
وجود دارد که احتماال به دهیل جابجداییهدای
انسانی و آمیزد بی نژادهای مختلف اسدت.

در بی هاپلوتیپهای تشکیل دده ،هاپلوتیدپ
ماره  12که امل سگ هدایی از دو اسدتان

همدددان و کردسددتان هسددتند دارای بیشددتری

فراوانی است و هاپلوتیپ ماره  16که امل
سگ هایی از استان همدان و هرستان میبا د
تهریبددا در مرکددز ددبکه قددرار گرفتدده کدده

نشان دهنده قددمت اید هاپلوتیدپ نسدبت بده

ای استان اقدام به دورگه گیری گرگ و سدگ
مشکل ای ی تبدیل نشده است وهی اگر روند

زیادی در منلهه ایجاد کندد (اسددیآقبالغدی،

 .)1390تشکیل دورگه بدی حیواندا اهلدی و
وحشی به دهیل وقوع بدرونآمیدزی بدی اید

گونه هدا از یدک سدو منجدر بده کداهش تندوع
ژنتیکی و در نتیجه کاهش جم یت ،گونه هدای
وحشی و از سوی دیگر باعد از بدی رفدت

نژادهددای اصددیل حیوانددا اهلددی مددیگددردد

;.(Randi, 2008; Gottelli et al., 1994
) Munoz-Fuentes et al., 2010دو رگههای
سددگ و گددرگ (بدده دهیددل دارا بددودن خددوی

تهاجمی گرگ و خوی گدرایش بده انسدان در

سگها) به راحتی در پیرامون سکونتگاههای

انسانی زندگی میکنند و خلرهدای زیدادی را
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برای جوام بومی بوجود مدیآورندد ;2007

)(Graves et Sidorovich et al., 2003
 al.,هذا ناسایی و از بدی بدردن سدگ هدای
وهگرد و دورگه هدای گدرگ و سدگ ،همچندی

جلوگیری از ورود آن هدا بده منداطق حااظدت
ده که اغلب عاملی برای گسترد بیماری ها

در بی وحود (مانند بیماری هداری) ،دکار

وحود  )(Linnell et al., 2002و زادآوری
با سایر اعضای جن

 Canisهستند `(Vila

) et al., 2003ضروری به نظر میرسدد .در

نهایت با توجه به اینکه ای ملاه ه با اسدتااده
از نشانگر میتوکندری که در واق بیان کنندده

وراثت مدادری مدیبا دد ،انجدام دده اسدت

پیشنهاد میگردد در ملاه دا آتدی از سدایر
نشددددانگرها همچددددون  SNPریزمدددداهواره

دورة بیست و هشتم ،شمارة  ،2پاییز و زمستان 15 1394

کروموزوم  Yو نشانگرهای هستهای استااده
بشود و روابط موجود بی نژادهدای مختلدف

سگ اهلی و باهت ژنتیکی هریدک از نژادهدا

با گونه گرگ بررسی ود.
سپاسگزاری

بدینوسددیله از همکدداری کلیدده محددیطبانددان و

کار ناسان محترم اداره کل حااظدت محدیط
زیسدددت اسدددتان همددددان کددده در مراحدددل

نمونهبدرداری اید تحهیدق همکداری نمودندد،

تهدیر و تشکر می ود .ای تحهیق بدا حمایدت
ماهی اداره کل حااظت محدیط زیسدت اسدتان

همدان در چارچور طدر کداربردی آن اداره

کل به انجام رسیده است.
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