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 دهیچک

 قرار خبندانی یهادوره یط در یتیجمع یهانوسان و تیجمع شدن هیتجز وقوع ریتأث تحت ایدن سطح در گرگ تیجمع یکیژنت ساختار
 و گاهیجا مطالعه نیا در ،یحفاطت یهابرنامه در هاگونه قیدق ییشناسا به ازین و رانیا در گرگ گسترده یپراکندگ به توجه با است. گرفته

 ریسا با Canis lupus lupus و Canis lupus pallipes، Canis lupus cubanensis رانیا در گرگ یاحتمال یهاگونهریز ابطور
 از که یتوکندریم یاانید CO1 ژن و ND1 ژن ل،کنتر هیناح ،b توکرومیس یهاژن کامل یتوال اساس بر ،ایدن در موجود یهاگونهریز

 و شد انجام هاژن از کی هر به مربوط یهایتوال براساس یتباربند قرارگرفت. یبررس مورد بودند، شده ثبت بانک ژن در ایدن مختلف نقاط
 رگونهیز که داد نشان جینتا د.یگرد میرست یپیهاپلوت شبکه تینها در و شدند نییتع باال در شده ذکر ژن چهار براساس مشترک یهاپیهاپلوت

Canis lupus lupus موجود یهاگونهریز ریسا با و شودیم محسوب اروپا و انهیخاورم منطقه در باال یپراکندگ با یمیقد یهاپیهاپلوت از 
 ،ND1 و CO1ژن به نسبت  b توکرومیس ژن و کنترل هیناح گرگ یهاگونهریز یتباربند در نیهمچن .دارد یادهیچیپ ارتباطات ایدن در

 کردند. انینما بهتر را هاپیهاپلوت نیب اختالف
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 سرآغاز
 نام با یاگونه ،است تصور قابل گرگ یبرا که ییاین نیترکینزد
 و بدن اندازه یدارا که باشدیم Canis lepphagus یعلم

یم وسنیم دوره در کایآمر شمال در و بوده کوچک سرجمجمه
 700 حدود هاگرگ .((Mech & Biotani, 2003 است ستهیز

 یاگسترده عیتوز و شدند گسترده کهن قاره در شیپ سال هزار
 از یعیوس فیط در که دارند یشمال یکایآمر و ایآس اروپا، در
 یزارهاخلنگ تا عربستان خشک یهاناابیب از هاستگاهیز

 توندرا مناطق و یبریس برگ یسوزن یهاجنگل و ترانهیمد
 یتیجمع یهاچرخه توسعه .((Vila et al., 1999 کنندیم ستیز

 منجر ،هاگرگ نیب ژن انیجر گسترش و خبندانی یهادوره در
 سطح در شد. ایدن مختلف نقاط در گرگ یهاتیجمع گسترش به
گرگ دسته دو به که شده ییشناسا گرگ از رگونهیز 39 ،ایدن
 بزرگ لیکارناس یهاآندند و مغز بدن، اندازه ی)دارا یالشم یها
 دارند( پراکنش ایآس شمال و اورپا یشمال یکایآمر در و باشندیم
کوتاه خز یدارا یشمال یهاگرگ به )نسبت یجنوب یهاگرگ و

 شتریب و هستند ترکوچک لیکارناس یهانادند و مغز جمجمه، تر،
یم میتقس دارند( پراکنش ایآس جنوب و عربستان رهیجز شبه در

 یشمال یهاگرگ واسط حد ایآس شرق و مرکز یهاگرگ و شوند
 ،یانسان یهاتیفعال (.(Hemmer, 1990 باشندیم یجنوب و

 تیجمع کاهش به منجر ،یعیطب یهاطعمه کاهش و ییزداجنگل
 کی تنها اروپا در شد. اروپا ژهیوبه و ایآس در هاگرگ تیجمع
 مرکز در که یصورت در ،داشت وجود اروپا رقش در بزرگ تیجمع

 دهه دو بایتقر و بودند رفته نیب از یکل به هاگرگ اروپا غرب و
 شیافزا روبه ایتالیا در هاگرگ تیجمع دوم یجهان جنگ از پس

 یهاگرگ نمتخصصا یبرخ .lucchini) (et al., 2004 گذاشت
 با یرانیا ای یهند رگونهیز نام به رگونهیز کی به متعلق را رانیا

رده به توجه با شناسند.یم Canis lupus pallipes یعلم نام
 مشخصات و هااندازه اساس بر (1)نواک توسط شده انجام یبند

 ،هانادند و جثه در متفاوت اریبس یهااندازه و وانیح نیا جمجمه
 احتمال به .دارد وجود رانیا در گرگ از رگونهیز نیچند احتماالً

 خزر یایدر یجنوب ینواح و یغرب شمال مناطق یاهگرگ ادیز
 Canis یعلم نام با یقفقاز گرگ نام به یاگونهریز به متعلق

lupus cubanensis با گرگ رگونهیز ،یشرقشمال ینواح در و 
 ,.Nowak et al باشدیم Canis lupus lupus یعلم نام

1995; ) Nowak, 1983; Nowak, 2002). در کهنیا وجود با 

 اما ندارد، وجود انقراض یبرا یدیتهد هاگرگ یبرا یجهان طحس
 معرض در تیجمع شدن تکهتکه علت به یمحل یهاتیجمع
 (& Vilaدارند قرار یبطر گردنه دهیپد مانند ییهادیتهد

(Wayne, 1998 ونیکنوانس یبندطبقه براساس گونه نیا و 
 معرض در ،یوحش اهانیگ و یجانور یهاگونه یالمللنیب تجارت

 ،ییای)ض گرفت قرار دو طبقه در 2007 سال در انقراض خطر

 اروپا و ایآس در موجود گرگ یهاگونهریز ،(1) جدول در (.1388
 ،گذشته دهه دو در .است شده انیب نواک یبندطبقه براساس

 نییتع در تیموفق با یتوکندریم یاانید یختیر چند نییتع
 کارهب مختلف یهاگونه و گونه کی یهاتیجمع یکیژنت روابط
 mtDNA(2) نشانگر .)al et Verardi., 2006( است شده گرفته

 مانند هستند مؤثر تیجمع بر که را یشناخت تیجمع یندهایافر
 به و کندیم انیب را هاتیجمع خچهیتار ای و تیجمع گسترش

 یبرا متداول طورهب نشانگر نیا در یبینوترک وجود عدم لیدل
 پستانداران یبندرده مختلف سطوح در ینلوژیف درخت هیته

 توکرومیس هایتوالی .(Randi et al., 1993) شودیم استفاده
b(3) شودیم مشاهده هاآن در که یراتییتغ لیدلبه کنترل هیناح و، 
به کیلوژنتیف روابط نییتع یبرا گسترده اریبس صورت به تواندیم
 ریتأث تحت شدت به اهژن نیا شوند. استفاده پستاندارن در ژهیو
 وCO1(4) ژن در یتکامل نرخ .دارند قرار یتکامل یروهاین

ND1(5) جهش نرخ اما ،است نییپا یلیخ کنترل هیناح به نسبت
 به و است مناسب هاگونه نیب روابط کیتفک یبرا هاآن یریپذ
 .شوندیم استفاده هاگونه یتباربند یبرا وفور به علت نیهم

 ارث به مادر از نشانگر نیا کهنیا علت هب ،mtDNA نشانگرهای
 به .شوندیم استفاده یمادر وراثت یابیرد یبرا اغلب رسندیم

 مطالعات هاگرگ تیجمع یتباربند و یابیرد یبرا ،علت نیهم
 صورت کنترل هیناح توالی یریکارگهب با ایدن سطح در یاگسترده

گرگ تیمعج یکیژنت راتییتغ گسترده مطالعه نیاول .است گرفته
 انجام هانییپروتئ سمیمورفیپل از استفاده با (6)کندی توسط ها

 مطالعه دو ایدن در ،راستا نیا در ،(Kennedy et al., 1991) شد
 با (8)راندی و ،(al et Vila., 1999( (7)ویال توسط گسترده
 به منجر که گرفت انجام یتوکندریم loop-D(9) توالی از استفاده

   .(Randi et al., 2000) شد گرگ یهاتیجمع نییتع

 

 

 پژوهش روش
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 یاانید مختلف یهاژن کامل یتوال از، یبررس نیا در
 بانک ژن در ایدن مختلف نقاط از شده ثبت ،گرگ یتوکندریم

 یهاگونه مشترک یهاپیهاپلوت نییتع و یتباربند یبررس یبرا
 یرسبر مورد ژن چهار کامل یهایتوال تعداد شد. استفاده گرگ
 شونده کد ژن 13 از بودند. محدود بانک ژن در شده ثبت

mtDNA توکرومیس ژن به مربوط یهایتوال b (29 یتوال،) 

 ND1 ژن و (یتوال 27) CO1 ژن ،(یتوال 33) کنترل هیناح
 از استفاده با بانک ژن در شده ثبت گرگ یهاگونه (یتوال 25)

 با (11)مگا زارافنرم در هایتوال سپس شد. دانلود (10)بالست
نرم وارد مگا افزارنرم خروجی شدند. مرتب (12)نمنتیآال استفاده

 درخت د.ش نییتع هاپیهاپلوت زیآنال از پس و (13)آرلکوین افزار
 -دو پارامتر مدل و (14)یگیهمسا تصالا روش براساس یلوژنیف
 شبکه، (16)شبکه حداقل روش براساس و شد میترس (15)مورایک

  د.یگرد میترس، (17)ورک نت افزارنرم از استفاده اب یپیهاپلوت

 

 اروپا اویآس در موجود گرگ یهارگونهیز (:1) جدول

 پراکنش یعلم اسم رگونهیز نام

Eurasian wolf Canis lupus lupus اروپا و ایآس شمال در پراکنش نیشتریب 

Arabian wolf Canis lupus Arabs عربستان تا اردن عراق، غرب ل،یاسرائ جنوب 

Steppe wolf Canis lupus cubanensis قفقاز ینواح و قزاقستان جنوب ن،یاوکرا شمال 

Tibetan wolf Canis lupus chanco کره رهیجز شبه و نیچ لشما ا،یمالیه ،یمرکز یایآس 

Domestic dog Canis lupus familiaris نیزم کره یهاقسمت همه 

Hokkaidō wolf Canis lupus hattai ژاپن در دویهوکا رهیجز 

Honshū wolf Canis lupus hodophilax ژاپن وشویک و هونشو رهیجز 

Greenland wolf Canis lupus orion لندنیگر 

Indian wolf Canis lupus pallipes ،نیفلسط جنوب و عربستان ه،یترک ران،یا هند 

 

 
 یگیهمسا تصالا روش براساس کنترل هیناح یهاپیهاپلوت زا حاصل یلوژنیف درخت (:1) شکل
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 انهیم تصالا روش براساس کنترل هیناح یهاپیهاپلوت از حاصل یپیهاپلوت شبکه (:2) شکل

 

 هاافتهی

 کنترل هیناح
 یهاپیهاپلوت از استفاده با یلوژنیف درخت میترس از حاصل جینتا

شهکل  بیه ترت )بهه  کنترل هیناح یپیلوتهاپ شبکه و شده لیتشک
 در کهه  طورهمان باشد:یم ریز شرح به یتوکندریم (2 و 1 یها

 در کهه  شهد  لیتشهک  یپیهاپلوت گروه 21، است مشخص ریتصو
 یپیههاپلوت  شهبکه  گرفتنهد.  قرار یلوژنیف درخت در (18)کالد چهار
 یفراوانه  دههد. یمه  نشهان  را هاپیهاپلوت نیب ارتباط شده لیتشک
 نیتهر فهراوان  و اسهت  (2) جهدول براسهاس   هها پیه هاپلوت ینسب

 باشد.یم هند به متعلق، پیهاپلوت
 

 D-loop)) کنترل هیناح یهاپیهاپلوت ینسب یفراوان (:2) جدول

 پیهاپلوت ینسب یفراوان رگونهیز نام بانک ژن ثبت شماره تیموقع

 DQ480505- NC008092           Canis lupus  0645/0 ایاسپان

 DQ480506 Canis lupus  0323/0 عربستان

 DQ480507 Canis lupus  0323/0 عربستان

 DQ480508- AY240155 Canis lupus  0645/0 کانادا

 NC009686- AM711902           Canis lupus lupus 0645/0 سوئد

          NC010340 -NC011218 نیچ

EU442884- FJ032363         

Canis lupus chanco 

Canis lupus laniger 
129/0 

 AB499820- AB499819  Canis lupus 0645/0 ژاپن

 AB499821 Canis lupus 0323/0 ژاپن

 AB499818- AB499824           Canis lupus 0645/0 ژاپن

 AB499822- AB499825          Canis lupus 0645/0 ژاپن

 AB499823 Canis lupus 0323/0 ژاپن

EU789787 Canis lupus  0323/0 نیچ  

EU789788 Canis lupus  0323/0 نیچ  

GQ374438 Canis lupus chanco 0323/0 نیچ  

AY289973 Canis indica  0323/0 هند  

 -AY289974- AY289975 هند

AY289976- AY289984                           

Canis indica  129/0 

AY172677 Canis lupus 0323/0 هند  

- AY240073 Canis lupus 0323/0  

AY172676 Canis lupus 0323/0 هند  

DQ480503 Canis lupus  0323/0 هیروس  
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 b توکرومیس ژن

 یهاپیهاپلوت از استفاده با یلوژنیف درخت میترس از حاصل جینتا
 به یتوکندریم b توکرومیس ژن یپیهاپلوت شبکه و شده لیتشک
 که طورهمان باشد:یم ریز شرح به ،(4 و 3) یهاشکل بیترت

 در که شد لیتشک یپیهاپلوت گروه 21 ،است مشخص ریتصو در

 لیتشک یپیهاپلوت شبکه گرفتند. قرار یلوژنیف درخت در کالد سه
 ینسب یفراوان دهد.یم نشان را هاپیهاپلوت نیب ارتباط شده

 به متعلق ،پیهاپلوت نیترفراوان و (3) جدول مطابق هاپیهاپلوت
 .باشدیم یشمال یکایآمر و ایاوراس

 

 
  یگیهمسا تصالا روش براساس b توکرومیس ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یلوژنیف درخت (:3) شکل

 

 
 انهیم تصالا روش براساس b توکرومیس ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یپیهاپلوت شبکه (:4) شکل
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 b توکرومیس ژن یهاپیهاپلوت ینسب یفراوان (:3) جدول

 پیهاپلوت ینسب یفراوان رگونهیز نام بانک ژن ثبت شماره تیموقع

 DQ480503 Canis lupus  0345/0 هیروس

 -DQ480504- AY598499- NC009686 یشمال یکایآمر-سوئد

AM711902                             

Canis lupus  

Canis lupus lupus 
138/0 

 DQ480505 - EF689057- NC008092     Canis lupus  103/0 ایاسپان -سوئد

 DQ480506 Canis lupus  0345/0 عربستان

 DQ480507 Canis lupus  0345/0 عربستان

 DQ480508 Canis lupus  0345/0 کانادا

 NC011218- FJ032363        Canis lupus laniger نیچ

Canis lupus chanco 
069/0 

 NC010340- EU442884           Canis lupus chanco 069/0 نیچ

 AB499820 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 AB499819 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 AB499825- AB499822           Canis lupus 069/0 ژاپن

 AB499821 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 AB499824 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 AB499823 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 AB499818 Canis lupus 0345/0 ژاپن

 GQ374438 Canis lupus chanco 0345/0 نیچ

 EU789788 Canis lupus  0345/0 نیچ

 EU789787 Canis lupus  0345/0 نیچ

 AY170103 Canis lupus voucher 0345/0 قایآفر

 HM222711 Canis lupus baileyi 0345/0 کایآمر

 HQ845258 Canis lupus lupaster 0345/0 (یوپی)ات قایآفر

 

 CO1 ژن
 یهاپیهاپلوت از استفاده با یلوژنیف درخت میترس از حاصل جینتا

شکل بیترتبه b توکرومیس ژن یپیهاپلوت شبکه و شده لیتشک
 ریتصو در که طورهمان باشد:یم ریز شرح به ،(6 و 5) یها

 کالد سه در که شد لیتشک یپیهاپلوت گروه 11 است مشخص

 ،شده لیتشک یپیهاپلوت شبکه و گرفتند قرار یلوژنیف درخت در
پیهاپلوت ینسب یفراوان دهد.یم نشان را هاپیهاپلوت نیب رتباطا

یم ژاپن به متعلق ،پیهاپلوت نیترفراوان و (4) جدول مطابق ها
 .باشد

 

 
 

 یگیهمسا تصالا روش براساس CO1 ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یلوژنیف درخت (:5) شکل
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 انهیم تصالا روش براساس CO1 ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یپیهاپلوت شبکه (:6) شکل

 

 CO1 ژن یهاپیهاپلوت ینسب یفراوان (:4) جدول
 پیهاپلوت ینسب یفراوان رگونهیز نام بانک ژن ثبت شماره تیموقع

 سوئد -هیروس
 یشمال یکایآمر -ایاسپان

DQ480503- DQ480504- DQ480505 DQ480508- 

EU789788- NC008092  

 AY598494  EU789787- 

NC009686- AM711902      

Canis lupus  

Canis lupus lupus 
37/0 

 DQ480506 Canis lupus  037/0 عربستان

 DQ480507 Canis lupus 037/0 عربستان

 -FJ032363- NC011218           Canis lupus chanco نیچ

 Canis lupus laniger 
0741/0 

 NC010340--EU442884 Canis lupus chanco 0741/0 نیچ

 AB499819- AB499820           Canis lupus 0741/0 ژاپن

 -AB499821-AB499823-AB499824- AB499825 ژاپن

AB499818   

Canis lupus 185/0 

 GQ374438 Canis lupus chanco 037/0 نیچ

 AB499822 Canis lupus 037/0 ژاپن

 EF568720 Canis lupus voucher 037/0 کایآمر

 EF568691 Canis lupus voucher 037/0 کایآمر
 

 ND1 ژن

 یهاپیهاپلوت از استفاده با یلوژنیف درخت میترس از حاصل جینتا
 یهاشکل بیترت به ND1 ژن یپیهاپلوت شبکه و شده لیتشک

 در که طورهمان باشد:یم ریز شرح به یتوکندریم (8 و 7)
 دو در که شد لیتشک یپیهاپلوت گروه12 ،است مشخص ریتصو

 لیتشک یپیهاپلوت شبکه گرفتند. قرار یلوژنیف درخت در کالد
 ینسب یفراوان دهد.یم نشان را هاپیهاپلوت نیب ارتباط شده

 به متعلق ،پیهاپلوت نیترفراوان و (5) جدول ابقمط هاپیهاپلوت
 .باشدیم یشمال یکایآمر و ایاوراس

 
 یگیهمسا تصالا روش براساس ND1 ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یلوژنیف درخت (:7) شکل
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 انهیم تصالا روش براساس ND1 ژن یهاپیهاپلوت از حاصل یپیهاپلوت شبکه (:8) شکل

 

 ND1 ژن یهاپیهاپلوت ینسب یفراوان (:5) جدول
 پیهاپلوت ینسب یفراوان رگونهیز نام بانک ژن ثبت شماره تیموقع

 DQ480503 Canis lupus  04/0 هیروس

 -ایسپانا -سوئد
 یشمال یکایآمر

DQ480504- DQ480505-  

DQ480508- NC008092  

AY598494 

Canis lupus - Canis lupus  2/0 

DQ480506 Canis lupus  04/0  عربستان  

DQ480507 Canis lupus 04/0 عربستان  

 AM711902- NC009686  Canis lupus lupus 08/0 سوئد

 AB499820- AB499819  Canis lupus 08/0 ژاپن

   NC010340- EU442884 نیچ

NC011218- FJ032363    

Canis lupus chanco 16/0 

 AB499822 Canis lupus 04/0 ژاپن

 AB499823-AB499824 ژاپن

AB499818   

Canis lupus 12/0 

 AB499825 Canis lupus 04/0 ژاپن

 /EU789788- GQ374438  Canis lupus chanco 08 نیچ

 EU789787 Canis lupus chanco 04/0 نیچ

 AB499821 Canis lupus 04/0 ژاپن

 

 یریگجهینت و بحث
 به متعلق یهاگرگ که داد نشان یبررس نیا از حاصل جینتا

 صورت به شده میترس یلوژنیف درخت چهار هر در ژاپن کشور
 یهاشکل گرفتند قرار جهان قاطن ریسا یهاازگرگ مجزا باًیتقر

al., et Tsuda ( (19)تسودا یهاافتهی با جینتا نیا (.7و 5 ،3 ،1)

 لیدل به بود کرده اعالم شتریپ او را،یز .دارد یهمخوان 1997)
یخشک با یادیز ارتباط و شده احاطه ایدر با ژاپن کشور کهنیا

 صورتبه آن یهاگرگ تیجمع ،ندارد ایآس قاره وستهیپ بهم یها
 دایپ یادیز اختالفات و اندافتهی تکامل ایدن یهاگرگ ریسا از جدا

 رهیجز شبه مانند ایآس شرق جنوب به متعلق یهاگرگ اند.کرده
 یاتفاق ؛گرفتند قرار هم با یلوژنیف درخت در نیچ و هندوستان

 کشور دو نیا ییایجغراف یکینزد که چرا رفتیم آن انتظار که
 ،نیبنابرا است. کرده ایمه را گذشته در هاگگر مهاجرت امکان

 اجداد وجود از نشان نیچ و هندوستان یهاگرگ گرفتن قرار
نسل یط مناطق نیا یهاگرگ نیب ژن انیجر و مشترک یمادر

 در مناطق نیا نیب هاگرگ مهاجرت نیمب و است گذشته یها
 سال در همکارانش و الیو که یجینتا باشد؛یم نیشیپ یهادوره

 ییآنجا از .Vila et al., ) (2003 اندکرده اشاره آن به 2003
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 کشور از Canis lupus lupus رگونهیز از کامل یتوال دو که
 میترس یپیهاپلوت شبکه به توجه با و شده ثبت بانک ژن در سوئد
 با یمیقد یهاپیهاپلوت جزو (8 و 6، 4 ،2) یهاشکل شده

 ریسا با یادهیچیپ تارتباطا و شودیم محسوب باال پراکنش
 از نشان امر نیا که دارد ایدن نقاط ریسا از گرگ یهاپیهاپلوت

 و دارد اروپا و ایآس غرب یهاگرگ نیب مشترک یژن مخزن کی
 مهاجرت در هاگرگ یبرا گذار ریمس کی عنوان به رانیا کشور

 رگونهیز (.1390 ،یآقبالغ ی)اسد باشدیم اورپا به ایآس از
Canis lupus lupus ییتنها به کنترل هیناح یتوال براساس 

 حاصل جینتا اساس بر یول (،1 )جدول داد لیتشک پیهاپلوت کی
 ایاوراس از Canis lupus گونه با CO1و b توکرومیس یهاژن از
 نشده عنوان بانک ژن در رگونهیز نیا )نام یشمال یکایآمر و

 .(4 و 3) ولاجد دادند لیتشک مشترک پیهاپلوت کی ،است(
 .(5 )جدول شد جادیا مجزا پیهاپلوت کی زین ND1 ژن براساس

 گرگ تیوضع شدن روشن یبرا شتریب یکیژنت مطالعات ،نیبنابرا
 بر یمبتن ینشانگرها از استفاده ژهیوهب .دینمایم یضرور رانیا

 با یاهسته ژنوم جینتا قیتلف با تا شودیم هیتوص یاهسته ژنوم
 موجود یهامابها یتوکندریم یرهانشانگ از حاصل یهاافتهی

یم نشان را یمادر جد mtDNA ینشانگرها را،یز .شود مرتفع
 کارهب یاهسته ژنوم ینشانگرها ،یپدر یاین مطالعه یبرا و دهند

 و کانادا و سوئد کشور به متعلق یهاپیهاپلوت جینتا رود.یم
 لحاظ از یول دارند یادیز اختالفات کنترل هیناح لحاظ از ایاسپان
 نیا که دارند یشتریب شباهت ND1 و  b،CO1 توکرومیس ژن
 ریسا به نسبت کنترل هیناح در جهش یباال نرخ لیدل به امر

 یهاشبکه به توجه با .باشدیم یتوکندریم یاانید نقاط
 به متعلق یهاپیهاپلوت ژن چهار هر در شده میترس یپیهاپلوت
-EU44288-NC011218-NC010340) نیچ کشور

FJ032363) یپراکندگ و دارند هاگرگ ریسا با یکم ارتباطات 
 ،2) یهاشکل است محدودتر هاپیهاپلوت ریسا به نسبت هاآن
 که دارند یادهیچیپ ارتباطات ،هاپیهاپلوت ریسا (.8 و 6 ،4

 یپراکندگ قدرت و قدمت با مشترک یمادر اجداد وجود از نشان
 و کنترلهیناح ژن دو نیب یتباربند در .باشدیم ایدن سطح در باال

 هاگرگ کیتفک و یبندگروه در یادیز اختالف b توکرومیس

 ژن با سهیمقا در ژن دو نیا یول ،(3 و 1) یهاشکل نشد مشاهده

CO1 و ND1 دهندیم نشان شتریب را یگروه درون اختالفات 
Gottelli et) al., 1994). یهایتوال گفت توانیم ،نیبنابرا 

 ترکینزد یهاتیجمع کیتفک یبرا b توکرومیس و کنترل هیناح
 یشاوندیخو با یهاتیجمع یبرا ND1 و CO1 یهایتوال و

 رانیا گرگ یکینزد به توجه با ،تینها در هستند. مناسب کمتر
 یبرا که یتیریمد و یحفاظت یهااقدام در ایآس غرب و اروپا به

 شده هیارا یاهکارهار و تجارب ،شودیم گرفته نظر در هاگرگ
 نیهمچن رد.یگ قرار مدنظر دیبا ایآس غرب و اروپا یهاگرگ یبرا

 نیا یاکولوژ و تیجمع ییایپو ،یکیژنت نجات به مربوط مطالعات
 و باشد سازچاره رانیا گرگ یبرا تواندیم ،شاوندیخو یهاگرگ
  بخشد. بهبود را یرانیا گرگ مبهم کیاکولوژ و یتیجمع تیوضع

 

 هاتادداشی
1. Nowak 

2. Mitochondrial DNA 
3. Cytochrome b 

4. Mitochondrial cytochrome c oxidase 

subunit I 

5. Mitochondrially encoded NADH 

dehydrogenase 1 

6. Kennedy 

7. Vilà 

8. Randi 

9. Displacement loop 

10. BLAST 

11. MEGA5 

12. Alingment 

13. ARLEQUIN3.1 
14. Neighbor-joining 
15. Kimura 2-parameter model 
16. Midian joining  
17. NETWORK4.6   
18. Clad 
19. Tsuda 

 

 منابع فهرست

 و یتوکندریم کنترل هیاحن ینشانگرها از استفاده با همدان استان در سگ و گرگ نیب یژن انیجر یبررس .1390 م. ،یآقبالغ یاسد

 .ص 100 .تهران دانشگاه ،یعیطب منابع دانشکده ارشد،یکارشناس نامهانیپا .Y کروموزوم زماهوارهیر

http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial
http://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_c_oxidase


 22 1392 تابستان و بهار ،7 شماره ،4 سال ست،یزطیمح یهاپژوهش 

 ص420 وحش، اتیح با ییآشنا کانون انتشارات .رانیا پستانداران ییصحرا یراهنما .1388 .ه ،ییایض

Gottelli, D.; Sillerozubiri, Cl.; Applebaum, G. D.; Roy, M. S.; Girman, D. J.; Garcia- Moreno, J.; Ostrander, 

E. A. & Wayne, R. K. 1994. Moecular genetics of the most endangered canid the Ethiopian wolf Canis 

simensis. Molecular ecology, 3. 301 – 312. 

Hemmer, H. 1990. Domestication: the decline of environmental appreciation, pp. 270. Cambridge University 

Press. 

Kennedy, P. K.; Kennedy, M. L.; Clarkson, P. L. & Liepins, I. S. 1991. Genetic variability in natural 

populations of the gray wolf (Canis lupus). Canadian Journal of Zoology, 69. 1183 - 1188. 

Lucchini, V.; Galov, A. & Randi, E. 2004. Evidence of genetic distinction and long-term population decline 

in wolves (Canis lupus) in the Italian. Molecular ecology, 13. 523–536. 

Nowak, R. M. 1983. A perspective on the taxonomy of wolves in North America. In: Wolves in Canada and 

Alaska. Canadian Wildlife Service, 45. pp. 10–19. 

Nowak , R. M.; Carbyn, L. N.; Fritts, S. H. & Seip, D. R. 1995. Another look at wolf taxonomy. In Ecology 

and Conservation of Wolves in a Changing World: Proceedings of the Second North American Symposium 

on Wolves. Edmonton: Canadian Circumpolar Institute, University of Alberta, pp. 375 – 397. 

Nowak , R M. 2002. The original status of wolves in eastern North America. Southeastern Naturalist, 1. 95 – 

130. 

Mech, L. D. & Boitani, L. 2003. Wolf evolution and taxonomy. In Wolves, Behavior, Ecology, and 

Conservation, pp. 239 – 258. Chicago: University of Chicago Press. 

Randi, E.; Lucchini, V.; Christensen, M. F.; Mucci, N.; Funk, S. M.; Dolf, G. & Loeschcke, V. 2000. 

Conservation biology ,14. 2. pp. 404-47. 

Randi, E.; Lucchini, V. & Francisci, F. 1993. Allozyme variability in the Italian wolf (Canis lupus) 

population. Heredity, 71. 516-522. 

Tsuda, K.; Kikkawa, Y.; Yonekawa, H. & Tanabe, Y. 1997. Extencive interbreeding occurred among 

multiple matrair Chial ancestors during domestication of dogs: Evidence from inter and intraspecies 

polymorphism in the D-loop region mitochondrial DNA between dogs and wolves. Genes & Genetic 

Systems, 72. Pp. 229-238. 

Verardi, A.; Lucchini, C. & Randi, E. 2006. Detecting introgressive hybridization between free-

rangingdomestic dogs and wild wolves (Canis lupus) by admixturelinkage disequilibrium analysis. Molecular 

Ecology,15. 2845–2855. 

Vila, C. & Wayne, R. 1998. Hybridization between wolves and dog. Conservation Biology, 13. No. 1. pp. 

195-198. 

Vila, C. & Wayne, R. K. 1999. Hybridization between wolves and dogs. Conservation Biology, 13. 195–198. 

Vila, C.; Amorim, I. R.; Leonard, J. A.; Posada, D.; Castrovie, J.; Petrucci, F.; Crandall, K. A.; Ellegren, H. & 

Wayne, R. K. 1999. Mitochondrial DNA phylogeography and population history of the grey wolf Canis 

lupus. Molecular Ecology, 8. 2089–2103. 

Vila, C.; Walker, C.; Sundqvist, A. K.; Flagstad, Q.; Andersone, Z.; Casulli, A.; Kojola, I.; Valdmam, H.; 

Halverson, J. & Ellegren, H. 2003. Combined use of maternal, paternal and bi-parental genetic markers for 

the identifycation of wolf– dog hybrids. Heredity, 90. 17–24. 


