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 مقدمه

پرورشی در  هايو سيستم پيش انتخاب جنس ،از نظر دامپروري       

سيدشریفی و )هاي با اهميت اقتصادي بسيار مهم است پروش گونه

اغلب در  ،ست كها دليل عمده كنترل جنسيت این(. 1397 ،همکاران

تري یک جنس دام ارزش بيش ،بسته به هدف یپرورش يستمس یک

گوسفند،  يبندپروار يستمدر س ،مثال عنوانهاز جنس دام دیگر دارد. ب

تر ماده دارند، زیرا سریعهاي از بره يترزش تجاري بيشنر ار يهابره

كنترل جنسيت  ین،بنابرا كنند.می توليد تريبيش و گوشت كنندمی رشد

تر از جنس تر را بيشارزش جنس با كه دهدگران اجازه میبه اصالح

گيري خاص، كنترل دورگ هايدر سيستم چنين،هم .توليد نمایند دیگر

 نتاجاي اگر هاي نر پایانهمزیتی آشکار است. در سيستمجنسيت داراي 

تر خواهند بود. ها جذابتر باشند، این سيستمجنس با ارزش توليدي از

هاي اي، سسيتمهاي چرخشی/ پایانهتركيب مانند سيستم هايسيستم

برند. اگر اي/ مركب و مانند آن نيز از كنترل جنسيت سود میپایانه

ها تنها دختر توليد كنند و نرهاي در این سيستم نرهاي نژاد مادري

همگی جنسيت مطلوبی  نتاجتوليد نمایند،  نتاج نرنژاد پدري تنها 

هاي اضافی ناشی از توليد نتاج نر ترتيب هزینهخواهند داشت و بدین

سمت در تري مادران كم .مادري و نتاج ماده پدري حذف خواهد شد

جاي نيمی از فرزندان، هب ،چرا كهست انياز موردها مادري این سيستم

گردند. هاي جایگزین بالقوه محسوب میماده ،مادران این فرزندان تمامی

اي براي بخش پایانهحاصل توان از مادران اضافی در این صورت می

ها، یعنی بخشی كه باید سودمندترین باشد، استفاده نمود این سيستم

بندي و پروار گاو گوشتی آورد. در دستهتري از این بخش بو نتایج بيش

منظور به Single-sex systemجنسیهاي تکسيستمگوسفند و بز 

اند. در چنين توجه در بازدهی توليد گوشت طراحی شدهافزایش قابل

ائی كه سيستمی هر ماده جوان بالفاصله پس از بلوغ جنسی با منی

یک جنين ماده  كه)یا این شودكند، تالقی داده میماده توليد می

نماید پس از گذشت تنها چند ( و دختري كه توليد میكندمی دریافت

گردد و شود. سپس مادر براي كشتار تغذیه میماه از شير گرفته می

ست ا شود. بازدهی این سيستم ناشی از ایندخترش جایگزین او می

گردند. تمامی داري میكه هيچ )یا تعداد كمی( حيوان مسن نگه

باشند و در مقایسه با سيستم مرسوم، جوان و در حال رشد می اتحيوان

هاي داري گاوصرف نگه كهجاي اینهتري از خوراك مصرفی ببيش سهم

رود و از خوراك كار میه)رشد( ب بالغ گردد در جهت توليد گوشت

هایی در پرورش شود. اگر چنين سيستمطور مؤثرتري استفاده میبه

-All یا شوند، تقاضا براي حيوانات تمام چرخشیگاو گوشتی معمول 

around یابد و در نتيجه اي افزایش مینسبت به انواع مادري یا پایانه

تر زایی بيشگران بر انتخاب روي بلوغ زودرس و آسانتأكيد اصالح

عنوان ها بهآمریکاي شمالی، تليسه دهخواهد شد. در صنعت گاو شير

منظور برگشت سرمایه به فروش و به نمایندجایگزین گله عمل می

كارگيري هب استعداد كههاییجز آنهنر ب هايكه گوسالهدرحالی رسندمی

تعيين  دارند. كمی ارزش بوده یا ارزشعنوان نرهاي جوان را دارند، بیبه

براي تحت تأثير قرار دادن عناصر كليدي معادله  ،توانجنسيت را می

تغيير ژنتيکی و افزایش سرعت پيشرفت ژنتيکی مورد استفاده قرار 

امروزه گاوهاي نر جوان  داد. مثالی از گاوهاي نر جوان را درنظر بگيرید:

شوند و براساس خوش آتيه با تعداد زیادي ماده گاو تالقی داده می

گردند. تعداد شان ارزیابی میدهی دخترانركوردهاي اولين دوره شير

دالیل اقتصادي محدود است. به Test Matingهاي آزمون این آميزش

توان با همان تعداد جفتگيري دو برابر با استفاده از كنترل جنسيت می

هاي مربوط به نتاج دختر توليد نمود. بنابراین براي یک گاو نر، داده

یش صحت انتخاب( و آميزش آزمون را )افزا شوددو برابر توليد می

كه تر كامل نمود )كاهش فاصله نسل( و یا ایناي كوتاهتوان در دورهمی

چه براي اكثر گاوهاي تر از آنتوان این گاوهاي نر را دو برابر بيشمی

 نر معمول است ارزیابی نمود یا تعداد نرها را در رقابت افزایش داد

رغم وجود آمار مناسب دام گوسفند، بز علی )افزایش شدت انتخاب(.

عنوان منبع غذایی كه در ایران ناشناخته مانده و گاو، پرورش گوزن به

كه در خيلی كشورها از جمله آمریکا، است قابل بررسی است درحالی

گران  علت گوشت با كلسترول پایين و پوستنيوزیلند پرورش گوزن به

 طيف در كه هستند گانیها نشخواركنندحائز اهميت است. گوزن

 و دارند وجود جهان سراسر در مختلف هايزیستگاه از ايگسترده

 محصوالت از مختلفی هايویژگی است متنوع بسيار هاآن مورفولوژي

 شاخ، و پوست ،(گوزن گوشت) گوشت مانند هاگوزن توسط شده توليد

 گوزن هايگونه پرورش. اندكرده جلب خود به را بازار جایگاه خاصی در

دهند. كاهش می وحشی هايگوزن را روي جمعيت محيطیزیست تأثير

 هايویژگی ژنتيکی، دهد كه از طریق انتخابمی اجازه چنينهم و

 ها دركار گرفته شوند .گوزنهب هاگوزن رشد شاخ( مانند) عالقه مورد

علت شوند در ایران بهمی پرورش داده دنيا سرتاسر در حاضر حال

رویه و تهدیدات طبيعی و تخریب زیستگاه و توسعه شهرها و شکار بی

ها به مناطق ایزوله و حفاظت شده سوق ها گوزنمحدود شدن جنگل

عنوان یک ابزار نظارتی اند لذا تعيين جنسيت مدفوع گوزن بهداده شده

سازي و نظارت بر نسبت جنسيتی تواند بازخوردي از نتایج رهامی

ها دهد. نسبت مناسب نر و ماده د و زالد و ولد آنهاي موجوگوزن

گوزن در زیستگاه شرط اجتناب ناپذیر حفظ اندازه موثر و بقاي حيات 

هاي موفق را به نوعی این نسبت جنسيتی باشد و آبستنیاین گونه می

بين  12به  4بسته به نژاد و سن گوزن نسبت  كند. معموالًتضمين می

ها در زیستگاه بت مناسب جنسيتی گوزننر و ماده حاكم است و نس

تواند دایناميک توليدمثل و بيولوژي حيوان را تحت تاثير قرار دهد. می

ها از رفتارهاي توليدمثلی مختص به خود برخوردارند عالوه گوزنبه
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 گونه كه توجه به این رفتارها نقش حائز اهميتی جهت حفظ این

در  (.1396 ،اكرامی) خواهد داشت شدهحفاظت جانوري در مناطق

پستانداران تعيين جنسيت برخالف سایرین تحت تأثير محيط نيست 

هایی كه رشد و هاي جنسی دارد و ژنو وابستگی تام به كروموزوم

كند سبب ایجاد جنسيت نر در پستانداران تمایز بيضه را كنترل می

هاي تعيين بر طبق بررسی منابع انجام شده خالصه روش شوند.می

-6-گلوكز)  Xهاي وابسته بهآنزیمجنسيت در پستانداران عبارتند از: 

)مختص جنس  H-Yژنآنتی(، 1966، و همکاران (Mathai (فسفات

 آناليز سيتوژنتيک (،1977، و همکاران Wachtel)نر( 

نشانگرهاي مبتنی بر (، 1997، و همکاران  (Guttenbach)كاریوتایپ(

هاي هاي مشترك روي كروموزوم، نشانگرهاي مبتی بر ژنYكروموزوم 

X  وY (Stouthamer روش1992، و همکاران .) هایی كه بتواند مقرون

صرفه باشد و با دقت زیاد جنس نر را از جنس ماده تفکيک كند به

آميلوژنين یک ژن كاندیدا با توالی  تواند مطلوبيت داشته باشد.می

باشد كه در پروسه نوكلئوتيدي بسيار محافظت شده در پستانداران می

كند كه در اسب، گاو، بز و انسان معدنی شدن دندان نقش آفرینی می

یابی شده است اما هویت Yو  Xو شتر در هر دو كروموزوم جنسی 

هاي مختلف الگوي نهتظاهر این ژن كاندیدا براي تعيين جنسيت در گو

 2اگزون دارد اما در انسان و جوندگان  7 بيانی متفاوت دارد. معموالً

كه منجر به بروز  (1992، و همکاران Salido) تر دارداگزون اضافی

وجود  4در گاو اگزون  شود و مثالًمی mRNAپدیده متفاوت پيرایش 

، و همکاران Gibson)رود می پيش متفاوت صورتو اسپالسينگ به ندارد

استفاده از تفاوت با این تفاسير، هدف از پژوهش حاضر  (.1991

 يينتع يبرا يلوژنينآم يهاژن ينب یاختصاص يدينوكلئوت هايیانتوار

از روي نمونه  )گوسفند، بز، گاو و گوزن( نشخواركنندگاندر  يتجنس

 بود. خون كامل و مدفوع
 

 هامواد و روش

گاو، گوسفند، بز انجام در این مطالعه نمونه خون و سرگين  در      

 اي كه جنسيت آن دقيقاً عنوان كنترل مثبت ونمونهشد )نمونه خون به

هاي گاو متعلق به گاو آزمایش استفاده شد. نمونه معلوم است در

هلشتاین، گوسفند متعلق به قزل و بز متعلق به بز مهابادي بود( و 

ه مربوط به پارك ملی گلستان و دیزمار كليبر هاي مورد مطالعگوزن

ترتيب در گاو، گوزن، گوسفند هاي انجام شده بهگيريبود. تعداد نمونه

 باشد.می 5و  7، 2، 5بود و براي خون  5و  5، 25، 5و بز براي سرگين 

 صورت یاز ورید وداجCervus claphus) ) گوزنگيري خون از و نمونه

گيري یادداشت مرحله جنسيت حيوان و محل نمونهاز این  و قبل گرفت

هاي سرگين نمونه و براي اعتبارسنجی شاهد عنوانها بهشد از این نمونه

با  همراه EDTAخأل و  حاوي هايلوله داخل (.1استفاده شد )شکل 

 )بانک ژن شمال مولکولیژنتيک  آزمایشگاه بهدرجه سلسيوس  4یخ 

درجه سلسيوس  20 در استخراج و تا زمانشد  منتقل غرب كشور(

اتانول  يحاو داخل فالکونتازه بالفاصله به هايينسرگ. گردید دارينگه

ي، روش واكنش زنجيره سازينه. پس از بهیافتنددرصد انتقال  70

 مراز انجام شد.پلی
 

 
 برداری نمونه خون و مدفوع از گوزن ارسباراننحوه نمونه :1شکل

 

آغازگرها، واکنش  های مولکولی:جزییات انجام تکنیک       

از نمونه سرگين  DNAاستخراج  مراز و الکتروفورز:زنجیره پلی

توسط كيت تجاري شركت كياژن و نمونه خون از روش كلروفرم و 

و  ( انجام گرفت2011 ،و همکاران Samadi shams) ایزوآميل الکل

صورت گرفت.  ياسپکتوفتومترروش توسط  يفيتو ك يتكم يينتع

 95ل وبالفاصله در اتان ينسرگ يهاابتدا نمونه يات،شرح جزئ يبرا

منتقل شد.  گراددرجه سانتی 20یزر منفیدرصد قرار گرفت و به فر

مراحل  مابقی شد. شستشو داده سالين مانده با محلولرسوب باقی سپس

 ميکرو 500 سيليکاژل انجام پذیرفت.-روش تيوسولفات گوانيدین طبق

مول ميلی 20 ین،گوانيد يوناالتتيوسمول  5) كنندهليتر بافر هضم

EDTA، 40 مولميلی Tris ،40  گرمTriton100X ،10 گرمDTT   )

 65دقيقه در بن ماري حاوي  5مدت ها بهبه نمونه اضافه شد، نمونه

 4) ميکروليتر محلول نوكلئاز 20گراد قرار گرفت. سپس درجه سانتی

 10مدت ميکروليترگوانيدین( اضافه شد و به 100ذرات سيليکا،گرم 

 400آرامی ورتکس گردید. سپس به محيط همگن شده، دقيقه به

 EDTAمولميلی Tris KCl،10مولميلی20 -ميکروليتر بافر سالين

M1 HCl، 1  مولNaCl درصد 10 ماده طریق نهایت از اضافه و درExtra 

Gene  ماده رنگی  02/0رزین %OrangG،01/0 درصدTriton100 X  ،
DNA ها جدا گردید.زرد رنگ از سایر ناخالصیDNA  4در  ژنومی- 

درجه  -70در  مدت شود. در طوالنیمی دارينگه گراددرجه سانتی

 علتبه گرادسانتی -20منفی  در DNA شود.می دارينگهگراد سانتی

را  ايدو رشته از حالت شدن شکسته آزاد، امکان هايوجود رادیکال
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درجه  20منفی  تر ازبيش 70منفی درازمدت،  ذخيره دارد. لذا براي

 مدل اسپکتوفتومتر كه از دستگاه با استفاده است. مناسب گرادسانتی

 260 موج نوري در دو طول جذب بود، ميزان HACH DR/4000Uآن 

 فوق باشد، اگر نسبت 8/1-2باید  نسبت گردید، این ررسیب 280و 

 و سوبستراهاي پروتئين دهنده آلودگیباشد نشان 8/1 تر ازكوچک

باشد احتماالً  2تر از بزرگ فوق است. اگر نسبت مانند فنل آروماتيک

در این مطالعه جهت  باشد.می RNAاز  ناشی آلودگی دهندهنشان

از دو پرایمراستفاده شد شایان ذكر است پرایمرها  PCRانجام فرایند 

 :(Gallagher، 1994و  Ennis) براساس مطالعات قبل انتخاب شدند
SE47 (5'-CAGCCAAACCTCCCTCTGC-3') 
SE48 (5'-CCCGCTTGGTCTTGTCTGTTGC-3') 

 ميکرو 50نانوگرم براي یک واكنش  100مورد استفاده  DNAمقدار 

 ليتر استفاده گردید.پيکومول بر ميلی100از هر پرایمر  ليتري بود.

dNTP (10 ،یک ميکروليتر )ميلی موالرPCR-Buffer 5  ميکروليتر و

دماي واسرشت سازي  واحد استفاده گردید. Taq-Polymerase5/0از 

 درجه 61دقيقه، دماي اتصال  دومدت گراد بهدرجه سانتی 94اوليه 

گراد سانتی درجه 72دماي تکثير  و مدت یک دقيقهگراد بهسانتی

 دومدت گراد بهدرجه سانتی 72مدت یک دقيقه و تکثير نهائی به

 Biometraمدل دستگاه ترموسایکر دقيقه براي سيکل بهينه شد.

Standard Power PackP25 .محصول  ،جهت آناليز  بودPCR  روي ژل

آميزي ژل از . جهت رنگران شد كنندههمراه بافر سنگينبه %2 آگارز

قطعات تکثير شده و نتایج  یيداتيدیوم برماید استفاده گردید. براي تأ

، Fermantaseشركت  Kb 1حاصل از هضم آنزیمی از سایز ماركر

  مولميلی TBE1X، 9كارگيري بافر )هب % با 8/1ابتدا آگارز  .شد استفاده

Tris ،9 مولميلی 2 اسيدبوریک ومول ميلی (EDTA ازاي تهيه و به

گرم در ميلی 10ميکرو ليتر اتيدیوم بروماید  2/0 ،ليتر ژلميلی 10هر

به آن اضافه كرده و در ظرف مخصوص حاوي شانه ریخته  ليترميلی

با  PCRميکروليتر محصول  7ازاي بعد از بسته شدن ژل، به شود.می

 40درصد، ساكارز 25/0)بروموفنل بلو  لودینگ بافر ميکروليتر 2

. با ولتاژ شد هاي ژل قرار دادهدرصد( مخلوط نموده سپس در چاهک

. شدندها از چاهک خارج كه نمونهولت شروع تا این 100باال حدود 

 ساعت الکتروفورز یک ولت رسانيده و پس از 70سپس ولتاژ را به حدود 

 ها با استفاده از دستگاه نور ماوراء بنفش مورد بررسی قرارهنمون افقی

 Biometra Standard Power. در ضمن مدل دستگاه الکتروفوزگرفت 

Pack P25 .محصوالت حاصل از  يو بارگذار یجپس از حصول نتا بود

در دستگاه  يرمانده حاصل از تکثی، محصوالت باقآن یيدجهت تأ يرتکث

 يهاول یجنتا يتو حساس یريازه قطعات و تکرارپذو اند یقتزر يکونسرس

سپس، توسط اطالعات پرایمرها توالی  گرفت.قرار یيدمجدداً مورد تأ

بررسی شد  MAFFTقسمت  blastn NCBIمورد هدف توسط سایت 

نوكلئوتيدي  توالی جنسيت تفکيک به مدنظر هايتوالی سازيردیفهم با و

گردید و این امر براي اعتبار جهش حذف شده در جنس نر مشاهده 

 (.3شکل) سنجی نتایج انجام شد

براي جمعيت گوزن اقدام به محاسبه  صرفاً  های آماری:آزمون       

داشتن تعداد نر و ماده شناسایی  دست مؤثر جمعيت با در شاخص اندازه

افزار اكسل طبق فرمول داده هاي سرگين در نرمشده از روي نمونه

صورت تصادفی هی كه بیهابراي جمعيت محاسبه گردیدشده در مقاله 

 ماده، ارتباط بين اندازه و د با تعداد مساوي افراد نرنكنآميزش می

 :ثر عبارتند ازؤجمعيت م جمعيت واقعی و اندازه

 
هاي ممکن بهتر است مؤثر جمعيت باتوجه به محدودیت شاخص اندازه

 (:2013 ،و همکاران Leroy) از فرمول ذیل محاسبه شود

 
 

 نتایج
قابل مشاهده است  1در جدول  DNAنتایج مربوط به كيفيت        

 DNAطوركلی نتایج این پژوهش در قدم اول نشان داد كه استخراج هب

حاصل شد  DNAنانوگرم  230±10از خون با پروتکل الحاقی كيت 

حاصل   DNAنانوگرم 63±10اما در مدفوع بسته به زمان كهنگی آن 

آوري هاي سرگين تازه با دقت بسيار باالیی جمعشد. هر چند نمونه

 در با موفقيت باالیی انجام نشد. DNAشدند با این وجود استخراج 

خصوص تفکيک نر و ماده با استفاده از ژن آميلوژنين تکثير مناسبی 

توان در مشاهدات صورت گرفت. از نتایجی كه می واكنش سازيبا بهينه

 ینا یجنتاباشد. این پژوهش تاكيد كرد وجود اندازه باندي متفاوت می

و مونومورف  280-310 مورفیپل باند دو وجود باال، یريتکرارپذ با يقتحق

جفت  280-310مورف ینر و پل يهاگوزن يت)در جمع جفت باز 180

قابل مشاهده  2كه در شکل  داد ماده را نشان يهاگوزن يتجمع در( باز

دهنده جنس نر و الگوهاي باندي حاوي دو یا سه باند نشان است.

علت عدم وجود جهش از نوع حذف در جنس ماده فقط یک باند به

شود. اندازه باندها بسته به گونه و نژاد و مقدار طول جهش از دیده می

دهنده جنس نر و نشان Mنوع حذف متفاوت مشاهده گردید. حرف 

 25و  100دهنده جنس ماده است. دو نوع سایز ماركر نشان  Fحرف

 MAFFTافزار با استفاده از نرم كار رفت.براي سایز ماركر استاندارد به

شود خيلی از نواحی بسيار حفاظت شده روي طوركه مشاهده میهمان

اند و علت تفاوت باندي بين نر و ماده در واقع جهش این ژن قرار گرفته

تر جفت بازي است كه منجر به ایجاد باند كوچک 50-100حدود 
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ها این جهش را بين دو ژن آميلوژنين شود و مادهدیگري در نر می

 ندارند.
  

 استخراج شده DNA: تعیین کیفیت 1جدول  

 n OD260 OD280 OD260/OD280 C نوع نمونه حیوان

 گوزن
 166 05/2 62/1 320/3 5 خون

 45/41 24/2 370/0 829/0 2 سرگين

 گوسفند
 7/347 04/2 398/3 954/6 5 خون

 55/164 233/1 667/2 291/3 2 سرگين

 بز
 389 705/0 027/11 78/7 5 خون

 7/247 61/1 070/3 954/4 2 سرگين

 گاو
 1133 85/1 24/12 66/22 5 خون

 1/39 05/2 381/0 782/0 2 سرگين

 همان غلظت براساس نانوگرم بر ميکروليتر Cو  280طول موج  OD280، 260طول موج OD260 هاي تعين كيفيت شده، منظور از DNAتعداد  nمنظور از 

 بحث  

هاي مولکولی و پروتوكل هايهاي اخير در تکنيکپيشرفت       

برداري غيرتهاجمی رویکردهاي جدیدي براي تخمين توزیع و نمونه

ها در سراسر مناطق جغرافيایی ها و تعيين جنسيت گونهفراوانی گونه

دهد. نشانگرهاي ژنتيکی مناسبی جهت شناسایی جنسيت ارائه می

تعيين  هاي پستانداران وحشی توسعه یافته است.براي بسياري از گونه

درك پویایی جمعيت،  براي طبيعی پستانداران هايدر جمعيت جنسيت

ها، ساختار جمعيت، استفاده از زیستگاه و سيستم مدیریت بيماري

این تعيين جنسيت یک  بر جفتگيري و رفتاري ضروري است. عالوه

ابزار مفيد و ارزشمند براي پایش و نظارت و بررسی موارد پزشکی 

 هاي غيرمولکولی تعيين جنسيت دشوار بوده و غالباً قانون است. روش

طرفی مشاهده مستقيم ناحيه تناسلی  غيرقابل اعتماد هستند، از

كه حيوان طلبانه و بسيار بعيد است مگر اینبدیهی است كه فرصت

هاي صيد شود و صيد حيوان البته دشوار و غيرقابل قبول است. روش

دیگر مثل سطح تستسترون و مورفولوژي براي چندین گونه گوزن 

حال اغلب با این .(2018، و همکاران  (Ventrellaاستفاده شده است 

تواند به سن، تغييرات فيزیولوژیکی و مورفولوژیکی وابسته است و نمی

 براي دامنه گسترده جوابگو باشد.

 

 
 الگوهای باندی الکتروفورزی تفکیک نر و ماده در گاو، گوسفند، بز و گوزن با استفاده از ژن آمیلوژنین :2شکل 
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حيوان ممکن  دسترسی به مولکولی درشرایطی كه جنسيت تعيين       

نيست اما بافت حيوان موجود است یا زمانی كه حيوان ویژگی جنسی 

ژنتيک مولکولی ابزار قوي براي مطالعات  است.مفيدي  دارد، ابزار خاصی

تسهيل  (PCR)مراز اي پلیژنتيک حفاظت است و با واكنش زنجيره

گيري را از نياز دارد و امکان نمونه DNAمقداركمی شود و فقط بهمی

(، 2006، و همکاران (Zhang سرگين هاينمونه از كند.می راه دور فراهم

، و همکاران Guan( مو (،1993 ،همکاران و Mandrekar) خون و استخوان

 DNAعنوان منبع ( به2012، و همکارانSidorova )( و پوست 2013

 وضعيت تعيين براي مدفوع نمونه از چنينهم اند.كرده استفاده

خوار استفاده شده است براي مثال در فيزیولوژیکی در حيوانات علف

، و همکاران (Godfrey (، گوسفند2000، همکاران و  (Tollesonگاو

تر از مدفوع است و هر از خون بسيار ساده DNA(. استخراج 2001

ژنومی بهتر  DNAها تازه باشد خروجی كميت و كيفيت چقدر نمونه

قابل مشاهده است  1در جدول  DNAنتایج مربوط به كيفيت  .است

 DNAطوركلی نتایج این پژوهش در قدم اول نشان داد كه استخراج هب

حاصل شد  DNAنانوگرم  230±10از خون با پروتکل الحاقی كيت 

حاصل   DNAنانوگرم 63±10اما در مدفوع بسته به زمان كهنگی آن 

آوري هاي سرگين تازه با دقت بسيار باالیی جمعهر چند نمونه شد.

در  با موفقيت باالیی انجام نشد. DNAشدند با این وجود استخراج 

علت طراحی با استفاده از ژن آميلوژنين بهخصوص تفکيک نر و ماده 

مناسب آغازگر بر روي منطقه محافظت شده تکثير مناسبی با بهينه 

 محققان .(Gallagher ،1994و  Ennis) سازي واكنش صورت گرفت

حکایت از ظهور یک باند كاذب اجتناب ناپذیر در گوزن و گوسفند 

كرده بودند كه خوشبختانه در پروسه شناسایی جنسيت اختالل ایجاد 

ترین باند بين سه باند توليد شده است. كند این باند سنگيننمی

علت دهنده جنس نر و بهسه باند نشان یادو  يحاو يباند يالگوها

 یدهباند د یکوع حذف در جنس ماده فقط عدم وجود جهش از ن

شود. اندازه باندها بسته به گونه و نژاد و مقدار طول جهش از نوع یم

ید مطالعات صورت گرفته در این زمينه متفاوت مشاهده گرد ،حذف

توان در مشاهدات این از نتایجی كه می. موجود است 2در جدول 

علت تفاوت در ميزان بهپژوهش تاكيد كرد وجود اندازه باندي متفاوت 

 ینا یجنتاباشد. جهش از نوع حذف بين گوسفند، گاو، بز و گوزن می

و مونومورف  280-310 مورفیپل باند دو وجود باال، یريتکرارپذ با يقتحق

جفت  280-310مورف ینر و پل يهاگوزن يت)در جمع جفت باز 180

 

 
 متعلق به گوزن و گوسفند  AMELX و AMELYردیفی نوکلئوتیدی دو ژن نتایج هم :3شکل 
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البته نتایج  .(2)شکل  ماده را نشان داد يهاگوزن يتدر جمع (باز

كه اندازه طوريهخوانی داشت بهاي مشابه دیگر همبا پژوهش اخير

باندي در گاو و گوسفند بسته به نژاد و گونه در دامنه باندي تقریبی 

قرار داشت. در گوزن بسته به گونه گوزن كه مارال، شوكا،  217/280

را  180/231باشد. بعضی از مقاالت باند گوزن زرد، سيکا و لوسا می

 219، 221، 255، 231گزارش كردند اما در بعضی مطالعات باندهاي 

جفت بازي كه در گاو دیده شده گزارش  280را براي باند  607و 

تر هم دامنه (. حتی باند سبک2016، و همکارانFarahvash ) كردند

متفاوت باندي در مقاالت داشت كه این حاكی از تفاوت در طول 

طوركه گفته شد ها را دارد.  همانه در گونهجهش حذفی رخ داده شد

تفاوت دامنه باندي مشکلی را در اصل قضيه یعنی شناسایی و تفکيک 

دهد. تخمين اندازه موثر جمعيت از روي نتایج نر و ماده نشان نمی

تر از حاصل در گوزن نشان داد كه تعداد نر در زیستگاه ارسباران كم

 .از مناطق حفاظت شده مجاور داردحد معقول است و نياز به انتقال 

ها در انواع گوزن يتجنس يينتع يبرا يمتعدد يشرفتهپ يهايکتکن

 ،(2000، همکاران و Yamauchi ؛1998 ،و همکارانWilson ) دارد وجود

با  یتنها تعداد كم Cervinae خانواده یرگونه ز 17 يانكنون، در متا

گوزن،  يهاگونه تريشب . دراندشده يتجنس يينتع یمولکول يهاروش

 ییشناساقرار دارد  Yكه روي كروموزوم  SRY ژن یتجنس نر با تقو

با تحرك باال  یعنوان جعبه گروهرا كه به ينیپروتئ SRYژن  شود.یم

High Motility Group =HMG)) كند. یم یشود،كددهیشناخته م

در  گوزن يتجنس يينتع رد HMGجعبه  يهمختلف ناح ینسب یتوال

 ،همکارانو  Takahashi) است شده استفادهSika ،Elaphus ،  Elkنژادهاي

و  دارد دوجو Yو  Xهر دو كروموزوم  يكه بر رو ين. ژن آملوژن(1998

 يتجنس يينشود، در تعیم يدهنام AMELYو  AMELX يبترتبه

 وPfeiffer ) است رفته كاربه Cervus elaphus ییاروپا قرمز گوزن

 يگاو يهاگله در كار رفتهبه ينژن آملوژن یمرهايپرا (.2005، همکاران

درصد  90 يباال هنشان داد ك Sikaدر گوزن  يتجنس يينتع يبرا

 AMELYگوزن و گاو وجود دارد.  يهاگونه ينآملوژن ژن يانم همولوگ

حذف  ینباشد كه ایم AMELXتر از كوتاهباز جفت  Sika  54گوزن در

(. 2000، و همکاران Yamauchi) گردیدنقطه مالحظه  یکتنها در 

و  AMELYدر طول ( bp) يجفت باز 55اما در گوزن قرمز، اختالف 

AMELX شودیحادث م یدارد كه از دو محل حذف وجود (Brenig 

 يهانشان داده است كه ژن یمولکول مطالعات. (2005، و همکاران

مرتبط  يهاگونه يتجنس ييندر تع يستگونه ممکن ن یکدر  يلدخ

 (.1998، و همکارانWerren ) ینددخالت نما
 

 خواران اهلی و گوزنای تحقیقات انجام شده در تعیین جنسیت علفبندی مقایسه: خالصه و جمع2جدول 

 ينب يباند يوجود تفاوت الگو یپژوهش حاضر، به روشن یجنتا       

 يآغازگرها ینشده از ا يرجنس نر و ماده را نشان داد. اندازه باند تکث

هر در نژاد،  ينچنبسته به نوع گونه و هم یکسان

 یجادنر و ماده ا ينرا ب یمشابه یباًتقر يکیتفک يبود اما الگو يرگونه متغ

طور اجتناب هب هاگونه یبعض در ي،الکتروفورز يالگوها چنين،هم كرد.یم

 يينباند كاذب بود كه خوشبختانه در پروسه تع یکهمراه  یريناپذ

 منبع دقت کار اندازه باند متفاوت مارکر ژنتیکی ژن کاندید حیوان

 بز
SRY 

 298ماده=
100% Shi  ( 2005و همکاران) 

 298-162نر=

Amelogenin 
 262ماده=

 262-202نر=
7/94% Chen ( 2007و همکاران) 

 بز، گوسفند، گاو
SRY =218-122نر 

- Gour (2008) و همکاران 
GAPDH =218ماده 

 گاو
SRY 

 218-301نر=
 216ماده=

2/91% Mara  ( 2004و همکاران) 

3DDX 
 208ماده=

 208-184نر=
100% 

Gokulakrishnan ( 2012و همکاران) 

 گوسفند

HMG 
 298-162نر=

 298ماده=
100% 

Amelogenin 
 485ماده=

 395-485نر=
100% Salabi ( 2014و همکاران) 

ZFY/ZFX 
 445-273-172نر=

 172-273ماده=
3/83 % Saravanan  ( 2003و همکاران) 

 گوزن

Sika deer AMEL 
 219ماده=

 219-165نر=
3/83 % Umauci (2000) و همکاران 

Red deer DBY 
 350ماده=

 350-200نر=
- Barbosa (2009و همکاران) 

Forest Musk Deer ZFY/ZFX 
 447-212ماده=

 447-212-278نر=
100% Qiao ( 2007و همکاران) 

      

    (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122712   



  ....مناسب یابزار:  Yو X یلوژنینآم یهاژن ینب یاختصاص یدینوکلئوت هاییانتتفاوت وارهمکاران                              زاده و حسین

64 

دست آمده در هب مشاهداتتوجه به  كرد. باینم یجادااختاللی  يتجنس

 يهاژن ينب یاختصاص يدينوكلئوت هايیانتپژوهش، تفاوت وار ینا

 يآسان برا يو با كاربر یعمناسب سر بزاريتوان ایرا م يلوژنينآم

 يبا ارزش اقتصاد یدام يهادر گونه يتجنس ییانتخاب و شناسايشپ

داد كه  نشان ،حاصل یجنتا ياز رو يتاندازه موثر جمع ينتخم دانست.

باشد كه با توجه ها میمادهتر ارسباران كم یستگاهنر در ز گوزن تعداد

نرها این نسبت  سرا توسطحرم ها و تشکيلمرال چندهمسري سيستم به
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 in the breeding system, often one livestock is more valuable than the other the purpose of 

the present study was to use specific nucleotide variants between the amelogenin genes for sex 

determination in wild and domestic herbivores (sheep, goat, cattle and deer). For this purpose, 

whole blood and dung were about 59 studied animals were prepared and genomic DNA was 

extracted by commercial kit according to its supplementary instructions. The primers studied 

were selected and synthesized based on conserved regions in the phylogenetic gene sequence in 

the Gene Bank. The polymerase chain reaction was optimized according to existing standard 

protocols. The results clearly showed the existence of a bond pattern difference between males 

and females. The amplified band size of these identical primers varied depending on the species 

and the breed within each species. In some species, the electrophoretic patterns were inevitably 

coupled to a false band, which fortunately did not interfere with the sex determination process 

(Usually depending on race and age of deer is 4 (male) to 12 (female)). According to the 

observations obtained in this study, differences in specific nucleotide variants between 

Amelogenin genes can be considered as a suitable tool for pre-selection and sex identification in 

animal species. 
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