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 Introduction: Unfortunately, due to the small population size and isolation of red deer 

(Cervus elaphus) in protected area-Arasbaran-Aynalu, there are inbreeding and the highly 

rate of bottleneck. For this purpose, the objective of this study was access and 

optimization techniques for Sex determination in Red deer (Ceruvus elaphus); suitable 

method for estimating the effective population size for genetic conservation programs in 

Arasbaran and the country habitats. 

Materials & Methods: For this purpose, bleeding in deer, taken from jugular vein and 

tail vein after anesthesia, blood samples in tubes containing EDTA vacuum with ice -40c 

to the gen bank of Department of East Azerbaijan was transferred. Duplex PCR using 

primers based on the chromosome (Y) in accordance with the sex-determining gene 

DEAD-box Y-linked protein (DBY) simultaneously used with BMC1009 locus were 

amplified as an internal control per each reaction. 

Result: The results are reliable, there are two bands 280-310 (polymorphic band) and 180 

base pairs (bp) in male deer and 280-310 (polymorphic band) base pairs (bp) in female 

deer showed. To confirm this, residual PCR products was applied for sequencing. 

Conclusion: Genotyping results showed that 8 females and 15 males were identified as 

indicators of effective population size 4, respectively. 
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آینالو، -در منطقه حفاظت شده ارسباران( Cervus elaphus) زیرگونه مرال گوزن قرمز نشد کوچک جمعیت و ایزوله علت اندازهبه :مقدمه

 هدف دهد.کاهش میخونی را امکان ایجاد هم ،مؤثر جمعیت در حد مناسب ظ اندازهحف جهتکنترل جنسیت  .باالست  خونیمقدار هم

مؤثر جمعیت و  مناسب برای تخمین اندازه روشیعنوان به جنسیت در گوزن مرالتعیین سازی تکنیک دستیابی و بهینه ،از تحقیق حاضر

 د.باشهای کشور میزیستگاه ارسباران و در آنژنتیکی  حفاظت

  EDTA و خأل حاوی هایلوله داخلسی در سی 5مقدار به هاگوزن ی و ورید دمیورید وداجاز  در این مطالعه نمونه خون ها:مواد و روش

 مبر طبق آغازگرهای کروموزو Duplex PCR روش .گردید منتقل شرقیمحیط زیست آذربایجان اداره کل حفاظت بانک ژن بهتهیه و 

(Y) منطبق با ژن تعیین جنسیتDEAD-box Y-linked protein (DBY)   ریزماهوارکجایگاهBMC1009  تکثیر  داخلیعنوان کنترل به

آوری ر دیگر اقدام به جمعبا ،های با جنسیت معلوم از پیش تعیین شدهتکنیک و تأیید جنسیت نمونه شد. پس از دستیابی به شرایط بهینه

  ها گردید.های با جنسیت مجهول و تعیین جنسیت آناز نمونه  DNAمدفوع و استخراج

های نر و در گوزن  (bp)زجفت با 180و  مورف()ریزماهوارک پلی 280-310وجود دو باند  با تکرارپذیری باال،نتایج این تحقیق  نتایج:

  ماده را نشان داد.ی هادر گوزن  (bp)جفت باز مورف()ریزماهوارک پلی 280-310

  .( محاسبه گردید4جمعیت ) شاخص اندازه مؤثرنر شناسایی شد و  15ماده و  8نتایج ژنوتایپینگ نشان داد که تعداد  :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

 برداری غیرهای مولکولی و نمونههای اخیر در تکنیکپیشرفت       

توزیع و تعیین تهاجمی رویکردهای جدیدی را برای تخمین فراوانی، 

 ،Strobeو  Mowat) کندفراهم می جغرافیایی مناطق ها درگونه جنسیت

جنسیت،  تعیین برای مناسبی مولکولی نشانگرهای حاضر حال در (.2000

و  Foranاند )های وحشی پستانداران توسعه یافتهدر بسیاری از گونه

مولکولی روش  چندین (.Fredstod ،2006 و  Villesen؛1997همکاران، 

که شامل آنالیزهای کروموزومی، تعیین  جنسیت وجود دارد تعیین برای

فعالیت آنزیمی مرتبط با کروموزوم جنسی  تعیین ژن ایمنوگلوبین،آنتی

، Edwarsو  Gurdner) است Yو هیبریداسیون پروب خاص کروموزوم 

آنالیزهای مبتنی  .(2005و همکاران،   Caoe؛Anderson، 1987 ؛1968

که نتایج حساس، سریع و قابل اعتمادی نسبت به دلیل اینبه PCRبر 

ژن سایر رویکردهای آزمایشگاهی مانند تست ایمونولوژیکی برای آنتی

H-Rکاریوتایپینگ و اسکن ،Barrbody  کروموزوم از X  غیرفعال و تست

با استفاده از هیبریداسیون  Y کروموزوم ژن اختصاصی سیتوژنتیک برای

برای  PCRباشند. در مطالعاتی، روش مبتنی بر دهند، بهتر میارائه می

های جنینی، های حاصل از حیوانات اعم از عضله، سلولانواع نمونه

و همکاران،  Dreesen) است شده استفاده مدفوع حتی و فسیلی هاینمونه

و همکاران،  Lee ؛2000و همکاران،   Yamauchi؛Shea ، 1999؛1995

(. در مطالعات قبلی مشخص شده 1990و همکاران،  Bennett ؛2004

که فقط روی  Y (SRY)است که توالی جزئی ژن تعیین کننده جنس 

 منظور تعیین جنسیت استفاده شده استوجود دارد به Yکروموزوم 

(Gandini ،2007 و همکاران.)  آمیلوژنAMEL روی کروموزوم  کهX 

وجود دارد برای تعیین جنسیت گاو و انسان استفاده شده است.  Yو 

پایش و تخمین اندازه جمعیت موثر پستانداران یک موضوع کلیدی و 

های ها است و این امر نیازمند دادهمهم برای مدیریت و حفاظت از آن

و  Pfeifferدقیق و قابل اعتماد براساس رویکردهای علمی است )

یا   Cervidaeمیان پستانداران وحشی، خانوادهدر . (2005همکاران، 

 رده متعلق به که ترین جانوران با پراکندگیها یکی از جذابگوزن

Mammalia و راستهArtrodactyla  زیر 4باشد. این راسته شامل می 

بزرگ در  این خانواده باشدگونه می 50 تا 42جنس و  18 خانواده،

گوزن  .اتیوپی و استرالیا وجود داردجز تمامی مناطق جغرافیایی به

های بزرگ است که بومی اروپا، غرب آسیا و ای از گوزنقرمز گونه

 ،در ایران (.IUCN ،2017) است شمالی هایی از آفریقایچنین بخشهم

های مشناسایی شده است که با ناهای دنیا از گوزنگوزن  سه گونه

 Cervus) مرالزیرگونه  (، گوزن قرمزDama mesopatami) گوزن زرد

elaphus) شوکا و (Caprealus capreolus) مرال یکی  باشد. زیرگونهمی

 منطقه ،مرال در ایران پراکنش ها در آسیا است.گوزن ترین انواعاز بزرگ

خزری بوده و در تمام مناطق جنگلی خزری از آستارا تا پارک ملی 

های جمعیت در جنسیت تعیین .(Etemad، 1986) است پراکنده گلستان

منظور  شناخت پویایی جمعیت، کنترل و مدیریت حیات وحش به

ها، تعیین ساختار جمعیت، استفاده از زیستگاه و سیستم بیماری

هایی از جفتگیری و رفتاری کاربرد دارد و حائز اهمیت است. روش

منظور تعیین جنسیت نیازمند جمله مشاهده مستقیم ناحیه تناسلی به

شود منجر به تحمیل استرس به حیوان می یوان است و گاهاًصید ح

های مولکولی جایگزین حتی ممکن است دقت آن باال نباشد لذا روش و

باشند ولی بر میشوند. اگرچه هزینهمناسبی برای این امر محسوب می

 Ventrella های غیرملکولی ذکر شده در فوق را ندارند. معایب روش

به تعیین جنسیت گوزن با استفاده از سطح ( 2018( و همکاران

ها مناسب تستسترون پرداختند این روش ممکن است برای همه گونه

های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی که به سن، ویژگیدلیل اینهو ب نباشد

دالیل مختلف ازجمله ها بهبستگی دارد. دسترسی به برخی از گونه

حیوان، نادر و کمیاب  قراض بودنخطر ان در معرض حیوان، پا بودن گریز

های مولکولی این امکان را پذیر نیست لذا روشبودن حیوان امکان

کند که تنها با دردسترس داشتن نمونه مو، بافت، سرگین فراهم می

 و... بتوان جنسیت حیوات را تعیین کرد. 

 

 هامواد و روش

 واز خون گیری نمونه: آوری نمونهگیری و محل جمعنمونه       

های موجود در منطقه حفاظت شده آوری شده از گوزنمدفوع جمع

طح ساز  یمتر 1500و در ارتفاع  بریشهر کل یلومتریک 45در آینالو )

داج خونگیری از ورید وغرب کشور، صورت گرفت. ( واقع در شمالایدر

دار های خألسی در لولهسی 5میزان بهراس گوزن  5 و ورید دمیگردن 

انجام گرفت. پس از اتمام خونگیری،  EDTAی ماده ضدانعقاد حاو

منتقل و در  غرب(شمال ژنتیک مولکولی )بانکها به آزمایشگاه نمونه

در مرحله بعد  داری شدند.گراد نگهرجه سانتید -20فریزر در دمای 

در  نمونه 25های موجود روی برف به تعداد نمونه برداری از سرگین

 ت.اطر قابل مشاهده بودن بر روی برف( صورت گرفخفصل زمستان )به

استخراج  DNA تیفیو ک تیدر کم برداریکه روش نمونهییجااز آن

 یهاتازه بالفاصله در لوله یهانیاست، لذا سرگ تیشده حائز اهم

 درصد قرار داده شد و تا زمان استخراج 70اتانول  یحاو شیآزما

DNA شدند. یدارنگه گرادیدرجه سانت 4 یمنف یدما در 

استخراج  DNAو تعیین کمیت و کیفیت  DNAاستخراج        

( که مبتنی 1989و همکاران ) Boomروش به DNAاستخراج : شده

به بر استفاده از گوانیدین تیوسیانات و سیلیکاژل است صورت گرفت. 

در  )سرگین( های مدفوعنمونه از مدفوع، ابتداDNA منظور استخراج 

 .ندمنتقل شد  -C ْ 20با دمای و به فریزرحل شد  درصد 95اتانل 
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در ادامه  .شستشو داده شدنرمال سالین  بافرمانده با رسوب باقی سسپ

 M5) هضم کننده میکرولیتر بافر 500از خون  DNAبرای استخراج 

گرم  mM20EDTA ، mM40 Tris، 40 ن،یگوانید یوناالتتیوس

TritonX100 ،10  گرمDTT  به  و اضافه شده هانمونههر یک از ( به

. ندگراد قرار گرفتدرجه سانتی 65 با دمایدقیقه در بن ماری  5مدت 

 میکرولیتر 100 سیلیکا، ذرات گرم 4) نوکلئاز محلول میکرولیتر 20سپس

آرامی ورتکس گردید. دقیقه به 10مدت گوانیدین( اضافه شد و به

 ،Tris-سالین میکرولیتر بافر 400سپس به محیط همگن شده، 

EDTA  20mM (M1HCl 10mM ,KCl، NaCl 1M اضافه و در )

% ماده رنگی  02/0% رزین  Extra Gene (10نهایت از طریق ماده 

OrangG،01/0 درصد Triton X 100)، DNA ها ناخالصی سایر رنگ از زرد

درجه  -70های استخراج شده در دمای DNA. نمونه جدا گردید

مورد  DNAکه تعیین خلوص جاییاز آنداری شدند. گراد نگهسانتی

مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار است لذا برای بررسی کیفیت و 

 درصد 8/0ژل آگارز  بر روی های الکتروفورزاز روش DNA تعیین مقدار

(،  HACH DR/4000U مدل اسپکتروفتومتر )دستگاه اسپکتروفتومتری و

 .شداستفاده 

منظور تکثیر دو در این مطالعه به: مرازای پلیواکنش زنجیره       

جفت باز از  180جفت باز و مونومورف  280–310مورف قطعه پلی

تعیین جنسیت،  (Y) مطبق آغازگرهای کروموزو بر  Duplex PCRروش

 کنترل داخلی BMC1009 با الگوی مونومورف ریزماهوارکجایگاه  و

 تکثیر شد.  (1)جدول 

 

 ریثتک از حاصل محصول آغازگر، یتوال گاه،یجا اتیجزئ و مشخصات :1 جدول

 dNTPsمیکرولیتر شامل  50حجم  ای پلیمراز درهواکنش زنجیر       

، رلیتپیکومول بر میلی100ر، پرایمر موالر( یک میکرولیتمیلی10)

DNA 100  نانوگرم، بافرPCR 5  10میکرولیتر با غلظتX  وTaq-

Polymerase 5/0  در دستگاه ترموسایکلر مدلBiometra Standard 

Power Pack P25   .واکنش  ییدما یهاچرخهانجام گرفتPCR  به

ه ب گرادیدرجه سانت 94 یدر دما هیشامل مرحله واسرشت اول بیترت

دت مبه گرادیدرجه سانت 95 یدر دما هیواسرشت ثانو قه،یدق 3مدت 

 رادگیدرجه سانت 72 یبه هدف در دما مریمرحله اتصال پرا قه،یدق 1

 ادگریسانت هدرج 72 یمرحله تکثیر نهائی در دما قه،یدق 1مدت به

 و هانمونه جهت تأیید مجدد، .دیگرد یسازنهیبه قهیدق 3مدت به

 ندشد اجرا QIAexcle محصوالت تکثیری برای تعیین سایز در دستگاه

 شد.ین الگوهای متفاوت باندی را بین دو جنس نر و ماده تعی مجدداً و

حاصل از  نالیز محصولبرای آ:  PCRمحصوالت الکتروفورز       

PCR جهت  استفاده شد. کنندههمراه بافر سنگینبه %2 ژل آگارز از

د قطعات تکثیر تأیید. برای شاستفاده  آمیزی ژل از اتیدیوم برمایدرنگ

از  Kb Ladder 1شده و نتایج حاصل از هضم آنزیمی از سایز مارکر 

کارگیری ه% با ب 8/1ابتدا آگارز  ، استفاده گردید.Fermantaseشرکت 

 EDTA 02/0و اسیدبوریک TBE1X ،mM09/0 Tris ،mM09/0) بافر

mM) میکرولیتر اتیدیوم بروماید  2/0 لیتر ژلمیلی 10ازای هرتهیه و به

( به آن اضافه و در ظرف مخصوص حاوی شانه لیترگرم/میلیمیلی 10)

، PCRمیکرولیتر محصول  7ازای بعد از بسته شدن ژل، به ریخته شد.

( درصد 40 درصد، ساکارز 25/0بلو  )بروموفنل بافر لودینگ میکرولیتر 2

 ها بانمونه ند.دهای ژل قرار داده شمخلوط نموده سپس در چاهک

با استفاده  شدند و سپس الکتروفورزساعت  1مدت و بهولت  70ولتاژ 

گرفتند. در ضمن مدل دستگاه مورد بررسی قرار  ژل داکاز دستگاه 

 بود. Biometra Standard Power Pack P25الکتروفوز 

حصول نتایج  پس از: Size Fragmentationتکنیک  استفاده از       

دست همنظور تأیید نتایج بو بارگذاری محصوالت حاصل از تکثیر به

مانده حاصل از تکثیر در دستگاه سیکونسر تزریق محصوالت باقی آمده،

و اندازه قطعات و تکرارپذیری و حساسیت نتایج اولیه مجدداً مورد 

 گرفت.تأیید قرار 

 

 نتایج
استخراج  DNA هاینمونه پس از قرار دادن ژل در داخل دستگاه،      

وجود باندهای کامالً تیز  ای کهگونهبه  گرفتمورد بررسی قرار  شده

است،  DNAترین کشیدگی که حاکی از بهترین کیفیت و بدون کم

جهت تعیین  PCRبا استفاده از شرایط بهینه  .(1A)شکل  شد مشاهده

، 180شود قطعات مشاهده می 1B طورکه در شکلجنسیت، همان

 شدند.جفت باز به خوبی تکثیر  310و  280

 نام جایگاه توالی آغازگر ژنوم اندازه محصول مورد انتظار منبع

Ellegren (2003) 
801 bp  جنسی CCCCAACAAGAGAATTGGCT 

CAGCACCACCATAKACTACA DEAD-box Y-linked protein (DBY) gene 

310-280 bp اتوزومی GCACCAGCAGAGAGGACATT 
ACCGGCTATTGTCCATCTTG BMC1009 
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نر  پیژنوت نییاستخراج شده همراه با تع DNA  تیفیک ریتصو :1شکل 

، باال یریبا تکرارپذ قیتحق نیا جی)نتا نیخون و سرگ یهاو ماده نمونه

( در bp) جفت باز 180و مونومورف   310-280مورف یوجود دو باند پل

 تی( در جمعbp) جفت باز 310-280مورف ینر و پل یهاگوزن تیجمع

 را نشان داد. ماده یهاگوزن
 

های تهیه شده از نمونه DNAبر اساس نتایج حاصل از تکثیر        

 که طوریهب ها تعیین شدها جنسیت آنخون و مدفوع گوزن

عنوان دام نر جفت باز به 280-310مورف اندازه باند پلیهای با نمونه

عنوان دام ماده شناسایی شد. جفت باز به 180و نمونه با اندازه باند 

چنین محصوالت حاصل از تکثیر هر کدام از حیوانات کدگذاری هم

شده در دستگاه سیکونسر تزریق شد که نتایج حاصل از این تزریق 

 (. 2 شکلند )کصحت نتایج را تائید می

برای جمعیت گوزن اقدام به محاسبه : اندازه موثر جمعیت       

شاخص اندازه مؤثر جمعیت با در دست داشتن تعداد نر و ماده 

افزار اکسل محاسبه های سرگین در نرمشناسایی شده از روی نمونه

د با نکنصورت تصادفی آمیزش میهی که بیهابرای جمعیتگردید. 

 جمعیت واقعی و اندازه ماده، ارتباط بین اندازه و افراد نرتعداد مساوی 

 :ثر عبارتند ازؤجمعیت م

 
شاخص اندازه مؤثر جمعیت با این بضاعت موجود از فرمول ذیل 

 محاسبه شد:

 
تالقی تصادفی  ها امکانگوزن که از بین این دهدنشان می 4دد ع       

پیامدهای منفی گوزن وجود دارد که این شاخص خود  4تخمینی 

خونی و افزایش و هم Bottleneckچون کاهش تنوع و امکان بروز هم

براساس نتایج  دهد.های ژنتیکی را افزایش میامکان ابتال به بیماری

نر شناسایی شد. از هفت نمونه به  15ماده و  8ژنوتایپینگ تعداد 

به  علت عوامل احتمالی مانند قدیمی بودن و دیر کرد در انتقال

پذیر نشد و هیچ محصول تکثیری امکان DNAآزمایشگاه، استخراج 

 دست نیامد.هب PCRبعد از 

 
علق به مت فیهر رد شودیطورکه مشاهده مهمان Size Fragmentationو روش  کونسریبا استفاده از دستگاه س تیجنس نییتع جینتا دییتا: 2شکل

 باشد.ینر م با داشتن دو باند متعلق به گوزن یگوزن ماده و سه نمونه بعد یباند یو الگو لیباشد.  نمونه اول متعلق به پروفایفرد م کی
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  حثب 

 نییعسازی تکنیک تهدف از تحقیق حاضر دستیابی و بهینه       

مناسب برای تخمین عنوان ابزاری جنسیت در گوزن قرمز مرال به

مؤثر جمعیت  و حفاظت ژنتیکی این گونه در ارسباران و متعاقب  اندازه

طور . نتایج این تحقیق نشان داد که بهباشدهای کشور میآن زیستگاه

های نر و ماده وجود دارد که خود تعادل بین تعداد گوزن تخمینی عدم

گردد. کاهش طور غیرمستقیم باعث کاهش اندازه موثر جمعیت میبه

آمیزی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نرخ دروناندازه مؤثر جمعیت 

شود که کاهش می رانش ژنتیکیناشی از تنوع ژنتیکی منجر به کاهش 

 تنوع ژنتیکی منجر به کاهش تنوع آللی و افزایش هموزیگوسیتی 

های طبیعی یک موضوع شود. بنابراین تعیین اندازه موثر جمعیتمی

و همکاران، Graham ) ها استگونه این مدیریت و حفاظت منظورهمهم ب

رو اتحادیه جهانی حفاظت این موضوع را یک عنصر از این  ) 2001

های در خطر انقراض درنظر گرفته است گونه مهم و ضرروی در تعیین

وحش نیازمند براورد اندازه موثر بنابراین مدیریت و حفاظت از حیات

از نقطه نظر تئوری بیولوژی  .(2008و همکاران،  Gourجمعیت است )

حیوان باشد، در  50ثر بایستی بیش از ؤحفظ ذخائر اندازه جمعیت م

های تخریبی جزئی، باعث انقراض صورت تجمع موتاسیونغیر این

های سیستم در (.1995و همکاران،  Lynch) شد خواهد جمعیت مربوطه

ایزوله و محافظت شده،  های موجود در مناطقمدیریت تالقی گوزن

مؤثر  کنترل جنسیت دارای مزیتی آشکار است. چرا که حفظ اندازه

را کاهش  Bottleneck و خونیهم امکان ایجاد ،جمعیت در حد مناسب

های ژنتیکی و دهد و از کاهش شایستگی تولیدمثل و بروز بیماریمی

کند. اطالع کاهش سازگاری در برابر تغییرات محیطی جلوگیری می

تواند ارسباران می قرنطینه آینالو دراز نسبت گوزن نر به ماده در 

مؤثر  ابقاء گونه و تولیدمثل راهکارهای مدیریتی برای طراحی برنامه

ترکیب جنسی  معرفی این موضوع در سازد. را میسر قرنطینه جمعیت در

خونی در مراحل بعدی طرح مناسب و ایجاد گله پشتیبان فاقد هم

تعیین  سزایی خواهد داشت.هحیاء نسل مرال در این منطقه اهمیت با

های گوزن جنسیت تعیین باشد.می دشوار وحش اغلبجنسیت در حیات

های بزرگ نظیر جمجمه به روی ظاهر استخوان ساله و بزرگ ازیک

دلیل ها بهگیرد، اما تعیین جنسیت در گوساله گوزنآسانی صورت می

همکاران،  و Takahashi) تر استثانویه، سختظهور صفات جنسی 

های پیشرفته متعددی برای تعیین جنسیت در انواع تکنیک (.1998

(. تاکنون، در میان Scandura ،2005) ها شناسایی شده استگوزن

های مولکولی تنها تعداد کمی با روش Cervinaeگونه زیرخانواده  17

  SRY Determination  ژناند. جنس نر با تکثیر تعیین جنسیت شده

Region of Y) ( های گوزن تر گونهبر روی کروموزوم جنسی در بیش

عنوان جعبه گروهی با پروتئینی را که به SRYشود. ژن شناسایی می

شود، کددهی شناخته می)   HMG High) Motility Groupتحرک باال 

ت در تعیین جنسی HMGکند. توالی نسبی مختلف ناحیه جعبه می

( و گوزن دم Cervus elaphus)Sika(Pfeiffer ،2005 ،) Elk گوزن 

( استفاده شده است. ژن آملوژنین 1998 و همکاران، Wilson) سفید

و  AMELXترتیب و به وجود دارد Yو  Xبر روی هر دو کروموزوم 

AMELY در تعیین جنسیت گوزن قرمز اروپایی شود،نامیده می 

(Cervus elaphusبه ) رفته استکار (Pfeiffer  ،2005و همکاران .)

های گاوی برای تعیین کار رفته در گلهپرایمرهای ژن آملوژنین به

پوشانی درصد هم 90نشان داد که بیش از  Sikaجنسیت در گوزن 

گوزن  AMELYهای گوزن و گاو وجود دارد. میان ژن آملوژنین گونه

Sika 54 جفت باز ((bp تر از کوتاهAMELX باشد که این حذف می

 .(2011 و همکاران، Torbatinejad) تنها در یک نقطه مالحظه گردید

مدیریتی پیشنهادی برای افزایش شاخص اندازه مؤثر جمعیت  راهکاری
های حفظ ذخائر ژنتیکی دانست. توان در تکنیکوحش را میدر حیات

های روشبه طورکلیهب (AnGR) جانوری ژنتیکی ذخائر حفظ هایتکنیک
in situ های و روشex situ های روش .شوندتقیسم میin situ یعنی ،

نژاد در شرایطی خارج از سیستم  زنده از یک صورت جانورانهداری بنگه
مرال در زیستگاه  داریتوان به نگهعنوان مثال میتولید خودشان. به

 .قرنطینه آینالو اشاره کرد-آن واقع در منطقه حفاظت شده ارسباران
صورت هکه ب\Cryo Conservation های روشخود به ex situهای روش

)اسپرم  های هاپلوئید مثلمنجمد نمودن مواد ژنتیکی که شامل سلول
)انجماد در شرایط  های دیپلوئید مثلو اوول(، منجمد نمودن سلول

in vivo  وin vitro و انجماد  های غیرجنسی(برای جنین و سلولDNA 
توان به می IUIباشد که در مراحل تحقیقانی و باروری با تکنیک می

داری )حفظ و نگه situ live exارزش پرداخت و  تکثیر این زیرگونه با
ها( صورت زنده و در محیطی غیر از محیط تولید خود آنجانوران به
داری جانوران که بر نگهخاطر اینبه in situدر روش  شود.تقسیم می
ها تأکید شده در نتیجه این روش و سیستم تولیدی خود آندر محیط 

 تواند محقق کندطیف وسیعی از اهداف حفظ ذخائر ژنتیکی را می
(Gandini  ،2007و همکاران.) های نمونه کهاین با وجود است ذکر شایان

استخراج شده از خون  DNAکیفیت  آوری شدند ولیسرگین تازه جمع
برداری غیرتهاجمی حال در نمونهبود. با این های سرگینبهتر از نمونه

شود و سالمتی گونه استرسی به گونه وارد نمیکه هیچدلیل اینهب
های کند بنابراین جایگزین مناسبی برای روشحیوان را تهدید نمی

منظور اهداف حفاظتی در الویت قرار برداری تهاجمی است و بهنمونه
ها و تعیین برآورد توزیع و فراوانی گونهدارد و رویکردهای نوینی برای 

 تکنیک مبتی از (2007) همکاران و Alec کند.می ها فراهمگونه جنسیت

( Odocilous viriginianus) سفید دم نزگو جنسیت تعیین برای PCR بر
در شناسایی سریع  PCR مبتنی بر که روش و اذعان داشتند کرد استفاده

ناشناخته، به متخصصان ژنتیک حفاظت و های و قابل قبول نمونه
( 2000( و همکاران Tollesonکند. مدیران حیات وحش کمک می

و همکاران   Godfreyچنینهم ،برای بررسی وضعیت فیزیولوژیکی گاو
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( برای مطالعه وضعیت فیزیولوژی گوسفند از نمونه مدفوع 2001)
بررسی تعیین  به (2012) و همکاران Gokulakrishnan نمودند. استفاده
 Whiteو  Wilsonمولکولی پرداختند.  روشگوزن و گوسفند به جنسیت

 Cervus elaphusبه بررسی تعیین جنسیت گوزن الک ) (1998)

Canadensis،) موس گوزن (Alces alces) سفید دم گوزن و (Odocoileus 

virginianusمراز پرداختند و از نمونه بافت( با استفاده از زنجیره پلی 
استفاده کردند. نتایج نشان دادند که اندازه باندها به نوع گونه و نژاد 

نتیجه برای هرگونه،  و مقدار طول جهش از نوع حذف وابسته است و در
دست آمده در این مطالعه و نتایج هتوجه به نتایج ب با نژاد متفاوت است.

لکولی های موشود که استفاده از روشگیری میمطالعات مشابه، نتیجه
باشد روش مناسب می کمیاب حیوانات یک هایتعیین جنسیت گونه در

باشد. خونی، موثر میها و جلوگیری از ایجاد همکه در جهت حفظ آن
منظور جلوگیری از ایجاد ترس و استرس در این حیوانات، چنین بههم

تواند یک روش مناسب و گیری غیرتهاجمی میاستفاده از روش نمونه
دلیل تخریب و به گیری تهاجمی باشد.نسبت به روش نمونه به صرفه

چنین فشار ناشی از شکار غیرمجاز گونه نابودی زیستگاه گونه و هم
شدت درمعرض خطر هجمعیت این گونه ب ممکن است در آینده نزدیک

رو بررسی ژنتیکی گونه حائز اهمیت است. گیرد از اینانقراض قرار می
که دلیل اینحاضر تعداد کم نمونه بود و بهیکی از مشکالت مطالعه 

منظور پیشنهاد بدین حساس هستند نمونه کم ژنتیکی به تعداد مطالعات
چنین تر و همهای بیششود در مطالعات بعدی از تعداد نمونهمی

 تر استفاده شود. مقیاس گسترده
 

 تشکر و قدردانی
زیست که در وسیله از همکاران محترم سازمان محیط بدین       
کمال سپاسگزاری  ودندنمیاری  هاگوزن گیری و مهارنمونه سخت مرحله
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