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  )Gazella subgutturosa(گواتردار ايراني  يآهو بررسي تنوع ژنتيكي

  مند بوشهر و ديمه رامهرمز شده  مناطق حفاظت 

  با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره 

  اپيشو- دانشكده علوم زيستي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين :سياهكلرودي سيامك يوسفي •

 1390آبان  :تاريخ پذيرش                           1390ارديبهشت : تاريخ دريافت

  چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
، ، ، ، ))))استان خوزستاناستان خوزستاناستان خوزستاناستان خوزستان((((        و ديمه رامهرمزو ديمه رامهرمزو ديمه رامهرمزو ديمه رامهرمز) ) ) ) استان بوشهراستان بوشهراستان بوشهراستان بوشهر((((تنوع ژنتيكي درون و بين جمعيتي آهوان دو منطقه مند بوشهر تنوع ژنتيكي درون و بين جمعيتي آهوان دو منطقه مند بوشهر تنوع ژنتيكي درون و بين جمعيتي آهوان دو منطقه مند بوشهر تنوع ژنتيكي درون و بين جمعيتي آهوان دو منطقه مند بوشهر منظور مطالعة منظور مطالعة منظور مطالعة منظور مطالعة         بهبهبهبه

پس پس پس پس . . . . استفاده گرديداستفاده گرديداستفاده گرديداستفاده گرديد        نشانگر ريزماهوارهنشانگر ريزماهوارهنشانگر ريزماهوارهنشانگر ريزماهواره    6666، از ، از ، از ، از آنهاآنهاآنهاآنها    سرگينسرگينسرگينسرگيناز از از از      DNAو استخراجو استخراجو استخراجو استخراجعدد از اين آهوان عدد از اين آهوان عدد از اين آهوان عدد از اين آهوان     4444برداري برداري برداري برداري     نمونهنمونهنمونهنمونه    پس ازپس ازپس ازپس از    1389138913891389در سال در سال در سال در سال 

آناليزهاي مربوطه انجام آناليزهاي مربوطه انجام آناليزهاي مربوطه انجام آناليزهاي مربوطه انجام ) ) ) )  MEGA    0000/4444    ))))A    40404040beta    افزارافزارافزارافزار    و تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرمو تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرمو تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرمو تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرم    PCR    به روش به روش به روش به روش ها ها ها ها     از تكثير جايگاهاز تكثير جايگاهاز تكثير جايگاهاز تكثير جايگاه

انگرها همگي انگرها همگي انگرها همگي انگرها همگي بيشترين آلل و ساير نشبيشترين آلل و ساير نشبيشترين آلل و ساير نشبيشترين آلل و ساير نش    آلل دارايآلل دارايآلل دارايآلل داراي    4444با با با با     33HDZ749در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاه در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاه در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاه در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاه . . . . پذيرفتپذيرفتپذيرفتپذيرفت

به به به به     فاصله ژنتيكي بين دو جمعيتفاصله ژنتيكي بين دو جمعيتفاصله ژنتيكي بين دو جمعيتفاصله ژنتيكي بين دو جمعيت    ....نمايان شدنمايان شدنمايان شدنمايان شد    33HDZ749در جايگاه در جايگاه در جايگاه در جايگاه     ،،،،شكليشكليشكليشكلي    بيشترين محتواي اطالعات چندبيشترين محتواي اطالعات چندبيشترين محتواي اطالعات چندبيشترين محتواي اطالعات چند    ....آلل بودندآلل بودندآلل بودندآلل بودند    2222داراي داراي داراي داراي 

 ....))))P>00005/0000((((    ينبرگ بودندينبرگ بودندينبرگ بودندينبرگ بودندااااوووو    - - - - هارديهارديهارديهاردي    ها در تعادل ها در تعادل ها در تعادل ها در تعادل     ، كليه جايگاه، كليه جايگاه، كليه جايگاه، كليه جايگاهدو جمعيت مورد مطالعهدو جمعيت مورد مطالعهدو جمعيت مورد مطالعهدو جمعيت مورد مطالعهدر در در در     برآورد گرديد وبرآورد گرديد وبرآورد گرديد وبرآورد گرديد و    Nei،،،،    777752222/0000روش روش روش روش 

        

  نشانگرهاي ريزماهوارهع ژنتيكي، ، تنوآهو ::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
آهوي گواتردار ايراني در سراسر ايران به جز در شمال غرب و 

درياي خزر و همچنين در جنوب شرقي پراكنده  ي محدوده

رويه در تمام مناطق غير حفاظت شده  بدليل شكار بي و هستند

برابر اطالعات اتحاديه جهاني  .)8 و 7، 5( اند منقرض شده

 (Gazella subgutturosa)آهوي گواتردار با نام علمي  ،ظتحفا

 .دپذير قرار دار در رده آسيبو هاي جانوري  گونه قرمزدر فهرست 

 Zachosاولين مطالعه فيلوژنتيكي و بررسي )2009( و همكاران ،

راس از آهوان گواتردار منطقه  65تنوع ژنتيكي درون جمعيتي 

را با استفاده از هفت نشانگر  شده سرخ آباد استان زنجان  حافظت

 ميتوكندري انجام دادند و نتيجه گرفتندناحيه ژنوم ريز ماهواره و 

. باشد ر پاييني ميكه اين جمعيت داراي تنوع ژنتيكي بسيا 

Zhang  وJiang )2006( اي، روابط فيلوژنتيكي آهوان  در مطالعه

 cytochrome  b تبتي در دوازده منطقه چين را با  مطالعه ژن

تنوع نوكلئوتيدي و كه ند و نتيجه گرفتند دمورد بررسي قرار دا

ز جد مشترك مشتق تنوع هاپلوتيپي هر دو باال است و همگي ا

، هشت نشانگر ريز )2006( و همكاران Huebinger .اند شده

ماهواره را به منظور بررسي سطوح هتروزايگوسيتي و محاسبه 

با نام آهوان كشور كنيا  اي از واينبرگ در گونه -تعادل هاردي

كه نتايج اين  دادند مورد مطالعه قرار Gazella grantiعلمي 

واينبرگ، براي دو تا از هشت  - عدم تعادل هاردي تحقيقات

به  )2003( و همكاران  Lei.نشانگر مورد بررسي را نشان داد

روي اي  و تقسيمات بومي و منطقه تاثير محل زندگي منظور

siamak_yousefi1@yahoo.com : الكترونيكي نويسنده پست*  
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مطالعات فيلوژنتيكي جامعي را  ،ات ژنتيكييريو تغ يجريان ژن

ژنوم با مطالعه ناحيه  Procapra przewalskii روي گونه

درون جمعيتي  تنوع نوكلئوتيديكه  انجام دادند ميتوكندري

دهنده جريان ژني  كه نشان گرديدگيري  اندازه يبسيار پايين

عدم مهاجرت ، ايزوله بودن بدليل پايين بين اين چهار جمعيت 

ها  كان آميزش بين جمعيتمتعاقب آن عدم ام ن آنها وبي

  .باشد مي

 

        مواد و روشهامواد و روشهامواد و روشهامواد و روشها
نظور مطالعة تنوع ژنتيكي درون و بين بم در اين پژوهش

جمعيتي آهوان دو منطقه مند بوشهر و ديمه رامهرمز، 

 دو منطقه بعمل آمد و نمونه در 4 از سرگين  برداري نمونه

استخراج  سپس .ندگرديد تثبيتدرصد  96 ها در اتانول نمونه

DNA 6 در اين تحقيق از ).2( شدانجام  هاي مدفوع از سلول 

يزان چند شكلي بودند نشانگر ريزماهواره كه داراي باالترين م

  33HDZ692 ,33HDZ290 ,33HDZ974شامل آغازگرهاي 

33HDZ749 ,33HDZ593  33وHDZ433 استفاده شد 

  .)1جدول (

اكم بر هر نشانگر از لحاظ ح PCRسازي شرايط  پس از بهينه

هاي حرارتي،  كننده در واكنش و چرخه غلظت مواد شركت

 8آميد  اكريل طور مجزا روي ژل پليبهر كدام  PCRمحصوالت 

كلية الكتروفورزها در طول  .درصد بارگيري و الكتروفورز گرديدند

شب انجام پذيرفت و دو چاهك هر ژل نيز به نشانگر وزن 

نمودن  آميزي و اسكن پس از رنگ .ه شدمولكولي اختصاص داد

ها  طول آلل ،Analyzer 3.1 Gel-Proبا استفاده از برنامة  ها، ژل

سپس ژنوتيپ افراد تعيين گيري و  باز اندازه  براساس جفت

ها در راستاي تعيين  تجزيه و تحليل آماري داده. گرديد

، PICمعيارهاي چندشكلي، معيار  مانندفاكتورهايي 

شده و مورد انتظار نااُريب ني، شاخص   يتي مشاهدههتروزايگوس

توسط آزمون مربع كاي و (ينبرگ او -شانون و تعادل هاردي

 مانندافزارهاي مختلفي  با استفاده از نرم) نمايي نسبت درست

GenAIex 6 ،POPGENE 1.31  1.8و HET برآورد گرديد.  

  )Zachos et al., 2009( ها توالي آغازگر و اندازه جايگاه :1جدول 

 (bp) جايگاه اندازه  .GenBank Accession no توالي آغازگرها جايگاه

33HDZ692 
R: GTGGGTCAGCTCTTTGCG 

AF533523 191-193 
F: ACAGATGAGAGGGAGACAGATTC 

33HDZ290 
R:GGCTTCGTGGGTTCATTTAC 

AF533519 233-235 
F: AGATGTGGCTGTGATACTGGTC 

33HDZ974 
R:CAGGGAAGGATGATTTGGG 

AF533525 253-255 
F:AGAGACTTTTTACAATGCCAGG 

33HDZ749 
R:GTGTGTGAGACGAGGTGCAAG 

AF533524 187-237 
F:GTGTGCCATGCTTCTCTATCTG 

33HDZ593 
R:GCAGTGTTTGGGTGTGTGAC 

AF533522 193-199 
F:TGTATGTTCATCCTGAGGCTTG 

33HDZ433 
R:ACAGGCGAGAGGAAGAAATG 

AF533520 107-109 
F:AGAATCCATCCAAAGGGGG 

 

     نتايجنتايجنتايجنتايج

همه نشانگرهاي مورد مطالعه پس از ، تحقيقدر اين 

در جمعيت آهوان مند در مجموع براي . تكثير شدند سازي بهينه

آلل مشاهده  9آلل و در جمعيت آهوان ديمه  8نشانگر  6اين 

 هاي جايگاهكمترين فراواني آللي در جمعيت ديمه مربوط به . شد

33HDZ593  33وHDZ974 اني آللي مربوط به و بيشترين فراو

همچنين در . )1 شكل( )آلل 4( بود 33HDZ749 جايگاه

 و  فراواني  داراي كمترين  33HDZ290جمعيت مند، جايگاه 

از نظر  33HDZ593و   33HDZ749 ، 33HDZ974 جايگاه 

جايگاه . فراواني مشابه و داراي بيشترين فراواني آللي بودند

33HDZ749  2ل و سايرين داراي آل 4داراي بيشترين آلل با 

 تعادل بررسي منظور به مربع كاي نتايج آزمون. آلل بودند

در دو جمعيت مورد بود كه  آنواينبرگ حاكي از  -هاردي

ينبرگ بودند او -هاردي ها در تعادل  مطالعه، كليه جايگاه

)05/0<P(.  



1390، زمستان 4سال سوم، شماره                               پژوهشي محيط زيست جانوري                      –فصلنامه علمي   

45 

 

  

  

  

  

  

  

  33HDZ749الگوي باندي جايگاه  :1شكل 

 جمعيت بين دو ژنتيكي لهفاص محاسبات به مربوط نتايج

 نتايج .برآورد گرديد Nei  751/0روش از استفاده با مطالعه مورد

 بخش كه داد مولكولي نشان واريانس هاي مولفه از حاصل

 جمعيتي درون گونه مورد مطالعه، در موجود  از تنوع اي عمده

 هاجمعيت شده بين  مشاهده تنوع ژنتيكي و )درصد 81( بوده

تنوع ژنتيكي كم در درون و بين  ).درصد 19( است اندك

جمعيت آهوان اين دو منطقه و فاصله ژنتيكي بين دو جمعيت 

تواند ناشي از  مي ،اي پايين بود كه به مقدار قابل مالحظه

جواري جغرافيايي، اندازه كوچك جمعيت و متعاقب آن باال  هم

  .رفتن ميزان هم خوني باشد

  

 بحثبحثبحثبحث

زيست، منطقه  حفاظت محيط با استناد به گزارشات سازمان

هاي موجود و  ديمه رامهرمز فاقد جمعيت آهو بوده و نمونه

سال اخير از منطقه مند  2تا  1شده اين منطقه در   بررسي

لذا شباهت ژنتيكي اين دو . )3( اند بوشهر به آنجا منتقل گرديده

جمعيت آهو بدليل جمعيت مشترك و فرصت ناكافي براي وقوع 

 يكيحفظ تنوع ژنت .رسد كامالً منطقي به نظر ميژنتيكي،  تفاوت

 نيتر ياز ضرور يكيدر معرض خطر انقراض،  يها در گونه

. ديآ يها بحساب م گونه نيا اتياقدامات به منظور حفظ و ادامه ح

Zachos  آهوان  نيز با تحقيق خود روي )2009( همكارانو

ه شده سرخ آباد استان زنجان نتيج  گواتردار منطقه حافظت

گرفتند كه اين جمعيت داراي تنوع ژنتيكي بسيار پاييني 

روي آهوان  )1389(غيب   حيات پژوهشهمچنين در . باشد مي

نيز، تنوع ژنتيكي و هتروزايگوسيتي كمي در  زاگرسغرب 

كه با نتايج اين تحقيق   هاي مورد مطالعه مشاهده گرديد جمعيت

وجود خلوص و تحقيق حاضر، گوياي  نتايج اين. مطابقت دارد

بدان معناست  نيا ژنتيكي بسيار بااليي در آهوان ايراني بوده و

 تيريمد ديشده با فيتعر يحفاظت يها كه در كنار همه تالش

دنبال  بااليي تيبا دقت و حساس ييها تيجمع نيچن يكيژنت

در بين ي كيژنتنبود تنوع با استناد به نتايج حاصله مبني بر . شود

و  طقه مند بوشهر و ديمه رامهرمزي آهوي دو منها تيجمع

مجزا، امكان وجود  يها تيخلوص باالي ژنتيكي در جمع

، شايستگيشاخص و اثرات نامطلوب آن از جمله كاهش  يخون هم

 يها ي، كاهش توليد مثل، بروز ناهنجارقدرت زنده ماندنكاهش 

و بروز اين عوامل  رسد ميژنتيكي و غيره امري محتمل به نظر 

گونه را به  آن، تداوم و بقاء ها تييك از جمعمخرب در هر 

ها را در خطر انقراض قرار خواهد  مخاطره انداخته و به شدت آن

 .داد

  

        منابعمنابعمنابعمنابع
بررسي تنوع ژنتيكي آهوان غرب . 1389. غيب، د ياتح- 1

واحد علوم و . محيط زيست دكترينامه  پايان. زاگرس

 .صفحه 187 .تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي

و منتظمي، . سياهكلرودي، س يوسفي ؛.اده، صخدرز - 2

 DNAابداع مناسبترين پروتكل استخراج  .1389، .ش

هاي  ژنومي از سرگين در راستاي مطالعات ژنتيكي گونه

 1يازدهمين كنگره ژنتيك ايران، . وحشي و در خطر انقراض

المللي دانشگاه هاي بين مركز همايش، 1389خرداد  3 تا

   .شهيد بهشتي، تهران
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. 1388 ،.سياهكلرودي، س يوسفي و .خدرزاده، ص - 3

هاي قوچ و ميش، آهو و  لعه ژنتيكي جمعيتابررسي و مط

 87 .سازمان حفاظت محيط زيست. گزارش نهايي. جبير
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