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چکیده
آهوسانان ،گونههای در معرض خطری هستند که جمعیت آنها با نرخ باالیی در حال کاهش بوده و حفاظت از آنها باید در
اولویت برنامههای حفاظتی قرار گیرد .در این تحقیق  9نمونه جمعآوری شده از  4جمعیت غزال در استان فارس بر اساس توالی ژن
سیتوکروم  bاز  DNAمیتوکندریایی مورد آنالیز قرار گرفتند .پس از مقایسه توالی بهدست آمده با توالی موجود در ژنبانک در نرمافزار
 MEGA 5.2و ترسیم درخت فیلوژنتیک 2 ،گونه متفاوت از آهو در این نواحی شناسایی شد .نتایج آنالیز واریانس مولکولی در نرمافزار
 Arlequine 3نشان داد تفاوت در بین این جمعیتها  88/99و در درون جمعیتها  99/99است که نشان میدهد ساختار ژنتیکی
بارزی در بین جمعیتها وجود دارد و جریان ژنی بین آنها کم است .شاخص تثبیت  9/88 ،FSTاست و چون این شاخص بزرگتر از
 9/22است نشان می دهد که تنوع ژنتیکی بارز است .شبکه هاپلوتایپی آهوی ایرانی حاصل از نرمافزار  networkنشان میدهد که دو
نمونه  abad2و  bam3دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و بقیه نمونهها هاپلوتایپ جداگانهای را تشکیل دادند .شبکه هاپلوتایپی جبیر
نشان میدهد که نمونه های جبیر در منطقه بهرام گور دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و نمونههای منطقه هرمود الر هاپلوتایپ
جداگانهای را تشکیل دادند.
کلمات کلیدی DNA :میتوکندریایی ،آهوسانان ،فاصله ژنتیکی
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تنوع ژنتیکی جمعیتهای آهو و جبیر در استان فارس براساس ژن سیتوشرو

مقدمه
تنوع ژنتیکی را میتوان به صورت تنوع توالی
ژنومی بین دو موجود یا دو جمعیت از موجودات تعریف کرد
( .)9002 ،Gunterکاهش تنوع ژنتیکی بین جمعیتهای
مختلف مضر و بر میزان برداشت آنها تأثیرگذار است .بهره
برداری از ذخایر گونههای مختلف نیاز به شناخت کافی از
وضعیت ذخایر گونهها ،نژادها و جمعیتهای متعدد آنها دارد تا
بتوان مدیریت اصولی بر ذخایر اعمال نمود (قرایی و همکاران،
 .)1921امروزه یکی از راههای حفاظت گونه عالوه بر حفظ
اکوسیستم ،حفظ ذخایر ژنی آن میباشد که توسط ژنتیک
حفاظت صورت میگیرد .ژنتیک حفاظت یک علم گسترده و
تکمیلکنندهی قوانین حفاظت گونههاست که در راستای نیل
به چنین هدف بزرگی معموالً موضوعات بسیار مختلفی در آن
بررسی میشود که از آن جمله تفاوتهای ژنتیکی بین
جمعیتها و گونهها ،پدیدههای انتخاب جفت ،آزمون رابطه
والدی-فرزندی ،جریان ژنی بین جمعیتها ،دورگسازی آرایهها
و روابط ردهبندی بین آرایههای باالتر را دربر میگیرد (،Hedrick
.)9001
غزال یک گروه بسیار متنوع از پستانداران است که روابط
فیلوژنتیک در این گروه تا حد زیادی ناشناخته است و مطالعات
ژنتیکی اندکی بر روی آنها صورت گرفته است که تالشهای
حفاظتی را مختل و با مشکل روبرو کرده است ( Wacherو
همکاران .)9010 ،گونههای آهو یک توزیع نسبتاَ گسترده دارند،
اما در  00سال گذشته اندازه جمعیت آنها کاهش یافته است و
بهشدت تکه تکه شده است ( .)9002 ،IUCNامروزه بسیاری از
گونههای آهو تهدید شدهاند و بیشتر گونهها فقط در برنامههای
تکثیر در اسارت زنده ماندهاند (9002 ،IUCN؛  Hammondو
همکاران .)9001 ،شناسایی ردهبندی درست جمعیت گونههای
در معرض خطر برای موفقیت برنامههای حفاظت ضروری است
( Wronskyو همکاران .)9010 ،در ابتدا ،از صفات مورفولوژیکی
از قبیل اندازه بدن ،شکل شاخ و غیره برای توصیف ردههای
مختلف استفاده شده است .با این حال ،با توجه به تنوع درون
گونهای باال و درجه باالیی از شباهت خصوصیات بین گونهای،
متمایز کردن گونهها با مشکل مواجه شد (.)1220 ،Grovez
تاکنون مطالعات ژنتیکی زیادی بر روی غزالها صورت گرفته
است .بر اساس بررسیهای تنوع ژنتیکی غزالهای جنوب ایران
براساس توالی ژن سیتوکروم  bتوسط میرزاخواه ( )1921سه
گونه متفاوت از آهو در این نواحی شناسایی شد .براساس
DNA
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دیدگاه فیلوژنتیک آهوسانان جزایر کیش و خارک ،آهوی
گواتردار و آهوسانان جزایر هرمز ،هنگام و دشتهای طارم و
مسافرآباد ،آهوی هندی یا جبیر بودند .در منطقه حفاظتشده
مند گونه جدیدی برای ایران شناسایی شد که G. marica
تشخیص داده شد .فداکار و همکاران ( )1921به مطالعه ژنتیکی و
فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم  bآهوی ایرانی در پناهگاه حیات
وحش موته و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو
دراستان اصفهان پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو
جمعیت در یک شاخه قرار میگیرند و جزء گونه آهوی ایرانی
 G. subgutturosaاست اما هر دو جمعیت کامالَ از یکدیگر جدا
میباشند Sorokin .و همکاران ( )9011پلیمورفیسم توالی
نوکلئوتید یک قطعه بسیار متنوع  D-LOOPرا در  60آهوی
گواتردار گونه G. subgutturosa subgutturosaدر ازبکستان،
ترکمنستان و آذربایجان مورد بررسی قرار دادند .آهوی
ترکمنستان و ازبکستان شباهت ژنتیکی زیادی داشتند .جمعیت
آهوی آذربایجان ،منحصر به فرد بود .تنوع ژنتیکی و ساختار
جمعیتی  G. dorcasدر محدوده شمالغربی آفریقا با استفاده از
 19جایگاه میکروستالیت و یک قطعه  610جفت باز آلی DNA
میتوکندریایی در هفت جمعیت توسط  Godinhoو همکاران
( )9019مورد بررسی قرار گرفت .تنوع ژنتیکی با هر دو نشانگر
 mtDNAو هستهای یک دوگانگی روشنی را در میان جمعیت
 G. dorcasنشان داد .در حالیکه جمعیتهای وحشی و در
اسارت در آلمریا (اسپانیا) ،سطوح قابل مالحظهای از تنوع را
نشان دادند Lerp .و همکاران ( )9011به بررسی نواحی کنترل
و سیتوکروم  bاز  mtDNAاز  G. dorcasدر کل محدوده
پراکنش آنها که شامل شبه جزیره عربستان و کشورهای شمال
آفریقا بود ،پرداختند .نتایج آنالیزها پس از مقایسه آنها با سایر
تاکسونهای جنس  Gazellaنشان داد که تفاوتهای ریخت
شناسی آهوهای مناطق تحت مطالعه نمیتواند دلیل بر وجود
تفاوت ژنتیکی بین آنها باشد .هاپلوتیپهای میتوکندری
مورفولوژی ویژه  G. subgutturosaرا در دو مکان جغرافیایی
توسط  Murtskhvaladzeو همکاران ( )9019مورد مطالعه قرار
گرفت .آهوی گواتردار شرق ترکیه ،از نظر مورفولوژی به G.
subgutturosaو از نظر هاپلوتیپ به  G. maricaشبیه بود.
امروزه روشهای مولکولی مانند توالییابی  DNAمیتوکندری
) (mtDNAبهطور گستردهای در توصیف گونهها که به سختی
از لحاظ مورفولوژیکی قابل تشخیصاند استفاده میشود
( Whacherو همکاران9011 ،؛  Lorenzenو همکاران9010 ،؛
 Hammondو همکاران .)9001 ،این ژن ابزار مهمی
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برای مطالعات مختلفی در زمینههای تکامل جانوران ،فیلوجغرافیایی

و فیلوژنتیک میباشند ( Rokasو همکاران )9009 ،و بسیاری از
مطالعات ،از تنوع توالی  mtDNAدر کمّی نمودن تنوع ژنتیکی و
حل مسائل طبقهبندی و یا حفاظت از گونه آهو استفاده میکنند
( Whacherو همکاران .)9011 ،از بین ژنهای میتوکندریایی،
ژن سیتوکروم  bبرای مطالعات اختالف ژنتیکی بسیار مناسب
گزارش شده است ( Delinو همکاران .)9000 ،ژن سیتوکروم ،b
ژن میتوکندری کدینه است که تاکنون به فراوانی برای
تاکسونهای گوناگونی تعیین توالی شده است ( Aliabadianو
همکاران .)9002 ،لذا در این پژوهش با مطالعه ژنتیک حفاظتی
حیات وحش بر روی غزالهای استان فارس سعی شده است که
براساس ویژگیهای ژنتیکی موجود در جمعیت ،جایگاه این
غزالها در بین سایر غزالهای موجود متمایز شود و شرایط
وضعیت پلیمورفیسم جمعیتهای این جنس با استفاده از ژن
سیتوکروم  bبررسی گردد.

مواد و روشها

حفاظتشده بهرام گور و منطقه حفاظتشده هرمود الر در
استان فارس جمعآوری و با الکل  % 20فیکس شدند و سپس
برای استخراج  DNAبه آزمایشگاه ژنتیک منتقل شدند.
استخراج  DNAاز نمونهها با استفاده از کیت مخصوص استخراج
 DNAسرگین و بر اساس پروتکل شرکت  Bioneerانجام گرفت.
برای تکثیر ناحیه سیتوکروم  bبه طول  1110جفتباز از یک
جفت پرایمر عمومی به نامهای  Gaz cytbFو Gaz cytbR
استفاده شد ( Rezaeiو همکاران .)9010 ،واکنش زنجیرهای
پلیمراز توسط دستگاه ترموسایکلر انجام گرفت (جدول .)1
حجم واکنش عالوه بر مواد اولیه کیت (تیوبهای لیوفیلیزه
آماده  92 ،)PCRمیکرولیتر و شامل  9میکرولیتر  DNAاز هر
نمونه استخراج شده 9 ،میکرولیتر مخلوط پرایمر  10پیکوموالر،
 90میکرولیتر آب دو بار تقطیر بود .بعد از واکنش زنجیرهای
پلیمراز ،الکتروفورز محصوالت تکثیر شده روی ژل آگاروز 9
درصد با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید انجام پذیرفت و کیفیت
محصول  PCRارزیابی شد (شکل  2 .)1نمونه باند شفاف
تشکیل دادند و برای توالییابی ارسال شدند.

تعداد  19نمونه سرگین آهو از منطقه پارک ملی بمو و
منطقه شکار ممنوع آباده و  10نمونه سرگین جبیر از منطقه

شکل :1نحوه تشکیل باند در ژل آگارز  2درصد
جدول  :1آغازگر استفاده شده برای  PCRو توالییابی
نام آغازگر

توالی آغازگر

طول قطعه

دمای اتصال

Gaz cytbF

'CCCCACAAAACCTATCACAAA-3' -5

1110

22C
ُ

Gaz cytbR

'AGGGAGGTTGGTTGTTCTCC-3'-5
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تعداد  10توالی از توالیهای  Gazellaثبت شده در ژنبانک
(جدول  )9و گونه  Capra aegagrusبهعنوان OUT GROUP
با استفاده از ابزار  BLASTدر پایگاه  NCBIانتخاب شدند.
جدول  :2نمونههای اخذ شده از ژنبانک برای توالی ژن
سیتوکروم  1111( bجفتباز)
نام علمی گونه

شماره دسترسی در ژنبانک

Gazella subgutturosa

AF036282.1

Gazella bennettii
Gazella marica
Gazella cuvieri
Gazella leptoceros
Gazella spekei
Gazella erlangeri
Gazella Arabica
Gazella gazella
Gazella dorcas

JN632635.1
JN632643.1
JN632636.1
JN632641.1
JN632642.1
JN632639.1
KC188765.1
JN632640.1
JN410252.1

ابتدا کلیه توالیها در نرمافزار  Seqscape V2.6اصالح
شدند و پس از آنکه توسط نرمافزار  Mega V5.2همتراز شده و
برای رسم درخت فیلوژنتیک بهکار گرفته شدند .درختهای
فیلوژنی حاصل از مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن سیتوکروم b
نمونههای غزال مورد آزمایش و گونههای موجود در ژنبانک
توسط روش  Maximum likelihoodو براساس مدل GTR+G
تحت نرمافزار  Mega V5.2ترسیم شد .جهت آنالیز واریانس
مولکولی ( ،)AMOVAتعیین تعداد پلیمورفیسم ،تعیین فاصله
ژنتیکی نمونههای مورد مطالعه و همچنین مقایسه جمعیتها به
روش  Pairwise differenceاز نرمافزار  Arlequin V3استفاده
شد .در ادامه جهت مقایسه نتایج فیلوژنتیک بهدست آمده ،با

استفاه از نرمافزار  Networkو رویه  Calculate Networkو Draw

 Networkشبکه هاپلوتایپی گونهها نشان داده شد.

نتایج
ابزار  BLASTو رویه BLASTN

برای تجزیه و تحلیل نتایج از
در پایگاه  NCBIبرای تایید توالیها استفاده شد (جدول .)9

جدول  :3درجه شباهت توالیها با کد دسترسی در ژنبانک
توالیها

درجه شباهت

کد دسترسی در ژنبانک

نمونههای بهرام
گور و هرمود

%22

JN632635.1

نمونههای بمو و
آباده

%22

، AF036282.1
JN632644.1

همانطورکه در شکل  9دیده میشود ،نتایج فیلوژنتیک
حاصل از روش آماری  MLنشان میدهد نمونههای منطقه حفاظت
شده بهرام گور و هرمود الر در شاخه  G. bennettiiو نمونههای
پارک ملی بمو ،منطقه شکار ممنوع آباده در شاخهG. subgutturosa
قرار گرفتند.
نتایج تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی ( )AMOVAحاصل
از نرم افزار  Arlequine 3در جدول  1نشان داده شده است.

شکل :2درخت فیلوژنتیک حاصل از روش  MLبرای توالی  1111جفتبازی ژن سیتوکروم b
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جدول  -1نتایج آنالیز واریانس مولکولی ( )AMOVAدر نرم

شاخصهای تنوع مولکولی در جدول  2بهدست آمد .همچنین
جهت مقایسه بهتر هاپلوتایپها با یکدیگر در ماتریس فواصل
ژنتیکی که در نرمافزار مذکور براساس نمونههای موجود حاصل
شده بود ،براساس یک نماینده برای هر هاپلوتایپ بهدست آمد
(جدول  .)0شبکه هاپلوتایپی آهوی ایرانی و جبیر حاصل از نرمافزار
 networkدر شکلهای  9و  1نشان داده شد.

افزار Arlequine 3

نوع واریانس

مجموعمربعات

واریانس

درصدواریانس

بین جمعیتها

20/006

19/29

22/02

درونجمعیتها

2/006

1/699

11/21

کل

22/99

11/229

شاخص تثبیت

0/22

(FST):

جدول  :5شاخصهای تنوع مولکولی در جمعیتهای تحت بررسی براساس نرمافزار Arlequine 3
نام

تعداد

تعداد

تنوع

تعداد

تعداد پلی

جانشینی

جانشینی

منطقه

نمونه

هاپلوتیپ

ژنتیکی

نوکلئوتید

مورفیسم

همنام

ناهمنام

منطقه
بمو

9

9

1±0/9699

1110

6

9

2

منطقه
آباده

9

9

1±0/2

1110

9

1

1

منطقه
بهرام گور

9

1

0

1110

0

-

-

منطقه
هرمود

9

9

1±0/2

1110

0

9

9

جایگاههای دارای پلیمورفیسم و نوع جانشینی
1110
=0/0T
=0/9G

021
=0/9T
=0/0A

009
=0/9C
=0/0A

290
=0/9C
=0/0T

129
=0/9A
=0/0T

291
=0/2C
=0/2T

196
=0/9C
=0/0T
201
=0/2A
=0/2C

-

1062

262

009

102

992

جدول  :6ماتریس فواصل ژنتیکی حاصل از نرمافزار  Arlequine 3براساس حضور یک نماینده برای هر هاپلوتایپ ()n/c

هاپلوتایپ

H1

H9

H1

0/000
0/019
0/006
0/011
0/001
0/019
0/009

0/000
0/012
0/009
0/019
0/002
0/010

H9
H9
H1
H2
H0
H6

H9

0/000
0/011
0/006
0/010
0/002

H1

0/000
0/011
0/000
0/092

921
=0/0T
=0/9G

H2

0/000
0/019
0/009

H0

0/000
0/011

H6

0/000

شکل  :3شبکه هاپلوتایپی آهوی ایرانی ( )G. subgutturosaحاصل از

شکل :1شبکه هاپلوتایپی جبیر ( )G. bennettiiحاصل از نرمافزار

نرمافزار Network

network
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بحث
تمام نمونههای جبیر منطقه حفاظتشده هرمود و بهرام
گور در یک کالد جداگانه و تمام نمونههای بمو و آباده در یک
کالد جداگانه قرار گرفتند .بین همه آهوهای ایرانی در استان
فارس اختالفی دیده نشد .براساس درخت فیلوژنی ترسیم شده
آهوی ایرانی بهصورت مونوفیلتیک است ،یعنی از یک جد
مشترک مشتق شدهاند که با نتایج فداکار و همکاران ()1921
همخوانی دارد و با نتایج  Wacherو همکاران ( )9010همخوانی
ندارد ،آنها آهوی ایرانی را پلیفیلتیک در نظر گرفته بودند.
نتایج حاصل از آنالیز واریانس مولکولی ( )AMOVAدر
جدول  1نشان داده شده است .همانطورکه دیده میشود میزان
تفاوت در بین جمعیتها بیشتر از تفاوت در درون جمعیتها
میباشد .هر چند بهدلیل کم بودن تعداد نمونهها صحبت کردن
در مورد تفاوت و تنوع درون جمعیتها چندان صحیح نمیباشد
اما باال بودن تنوع در بین جمعیتها ( )22/02نسبت به درون
جمعیتها ( )11/21نشان میدهد که ساختار ژنتیکی بارزی در
بین جمعیتهای مختلف وجود دارد و جریان ژنی بین آنها
بسیار کم است .میزان  FSTمیزان جدایی بین جمعیتها را
برآورد میکند .اگر دو جمعیت دارای فراوانی آللی کامالً یکسان
باشند ،تفاوت ژنتیکی بین آنها وجود نداشته و  FSTبرابر صفر
است .حال اگر دو جمعیت دارای آللهای کامالً متفاوت در هر
لوکوس باشند ،مقدار  FSTبرابر با یک است .اگر میزان تفاوت
ژنتیکی بین  0-0/02باشد ،معموالَ آن را بهعنوان تفاوت ژنتیکی
اندک ،مقادیر  0/02 -0/92بهعنوان تفاوت ژنتیکی متوسط و
مقادیر بیشتر از  0/92را تحت عنوان تفاوت ژنتیکی بارز قلمداد
میکنند ( .)9002 ،Freelandاین مقدار در این مطالعه 0/22
برآورد شده است .چون این مقدار باالتر از  0/92است نشان
دهنده این واقعیت است که جمعیتها کامالَ از هم جدا شدهاند
و برونآمیزی در آنها کم است و تنوع ژنتیکی بین آنها بارز
است که با نتایج میرزاخواه ( )1921همخوانی دارد ،وی شاخص
تثبیت  FSTرا  0/212برآورد کرد که نشان از تنوع ژنتیکی باال
در جمعیتهای تحت بررسی دارد.
از لحاظ میزان پلیمورفیسم همانطورکه مشاهده میشود،
در جمعیت منطقه حفاظتشده بهرام گور که همگی یک هاپلوتایپ
هستند ،میزان تنوع ژنتیکی برابر صفر است و هیچ پلیمورفیسمی
دیده نمیشود .در جمعیتهای بمو ،آباده و هرمود میزان تنوع
ژنتیکی باالست و در آنها پلیمورفیسم دیده میشود .میزان
باالی تنوع ژنتیکی و پلیمورفیسم در این جمعیتها با توجه به
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بزرگ بودن این جمعیتها و امکان ارتباط با هر جمعیت دیگر
که سبب افزایش برونآمیزی در آنها میشود ،قابل توجیه است.
فواصل ژنتیکی بهدست آمده از هاپلوتایپها در نرمافزار
 Arlequine 3جدایی گونهها را بهخوبی نمایان میسازد (جدول
 .)0همانطورکه دیده میشود فاصله ژنتیکی هاپلوتایپ  H1که
مربوط به گونه  G. subgutturosaاست با هاپلوتایپهای
جمعیتهای دارای گونه  H1 ،H9( G. bennettiiو  )H0بهترتیب
 0/011 ،0/019و  0/019است و این فاصله با هاپلوتایپهای
 H2 ،H9و  H6بهترتیب  0/001 ،0/006و  0/009است .با
توجه به مطالعاتی که نصیری و مهدوی ( )1920بر روی ناحیه
سیتوکروم  bاز  DNAمیتوکندریایی  2نمونه بیولوژیک از
جبیرهای پناهگاه حیات وحش شیراحمد انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که در بین گونههای مختلف آهو ،جبیر کمترین
فاصله ژنتیکی ،که معادل  0/009است را با گونه G. bennetti
دارد ،درحالیکه بیشترین فاصله ژنتیکی جبیر با  G. dorcasو
یا تاکسون خواهریاش  G. saudiyaمیباشد که بهترتیب برابر
 0/069و  0/061است .این امر میتواند مؤید تعلّق جبیر به
گونه  G . bennettiباشد.
شبکه هاپلوتایپی گونه آهوی ایرانی حاصل از نرمافزار
 networkدر شکل 9نشان میدهد که دو نمونه  abad9و bam9
دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و بقیه نمونهها هاپلوتایپ
جداگانهای را تشکیل دادند .در مجموع تنوع هاپلوتایپی گونه
آهوی ایرانی در این مناطق باالست .در هر جمعیت هم تنوع
هاپلوتایپی خوب است و به این معنی است که درونآمیزی در
هر جمعیت کم است.
شبکه هاپلوتایپی گونه جبیر حاصل از نرمافزار network
در شکل  1نشان میدهد که نمونههای جبیر در منطقه بهرام
گور دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و نمونههای منطقه هرمود
الر هاپلوتایپ جداگانهای را تشکیل دادند Zachos .و همکاران
( )9010اولین مطالعه ژنتیکی را بر روی گونه آهو در معرض
خطر ایران ( )G. subgutturosaانجام دادند .آنها در این بررسی
 02فرد از آهوان دشت سهرین واقع در منطقه حفاظتشده
سرخآباد در استان زنجان را مورد مطالعه قرار دادند .در این
بررسی دو نشانگر ( mtDNAناحیه شاهد) و ریزماهواره (در هفت
جایگاه) مورد استفاده قرار گرفتند .هدف از این مطالعه تخمین
تنوع ژنتیکی جهت ارزیابی این مسئله بود که آیا نرخ کاهش در
جمعیت این آهوان میتواند بهدلیل تنوع ژنتیکی باشد .نتایج
نشان داد که بر خالف آنچه در مطالعات گذشته در سایر آهوان
مشاهده شده است ،آهوان دشت سهرین دارای تنوع

سال هفتم ،شماره  ،3پاییز 9314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ژنتیکی پایینی با تنها هفت هاپلوتیپ در ناحیه شاهد
در  26نمونه و سطح بسیار پایینی از تنوع هستهای بودند.
بنابراین نتیجه گرفتند که احتماالَ آهوان دشت سهرین کاهش
قابل توجه در اندازه جمعیت مؤثر در گذشته را تجربه کرده
باشند و احتمال عبور از گردنه بطری در گذشته نه چندان دور
برای آنها دور از ذهن نیست .آیینی و همکاران ( )1922تنوع
ژنتیکی را در آهوی ایرانی در سحرین زنجان بررسی کردند.
تعین توالی در ناحیه شاهد  mtDNAبهوسیله تکنیک PCR
تنوع پایینی از هاپلوتیپها و نوکلئوتیدها را در آهوی سحرین
آشکار میکند 69 .درصد از جمعیتهای این گونه شامل همسانی
هاپلوتیپها بودند .نتایج این مطالعه تنوع ژنتیکی پایینی در
 D-LOOPرا نشان دادند .فداکار و همکاران ( )1921تنوع
ژنتیکی غزالهای مناطق مرکزی ایران را با استفاده از توالییابی
ژن سیتوکروم  bبررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد
تعداد و فراوانی هاپلوتایپها قابل توجه بوده و هرکدام از توالیها
بهعنوان یک هاپلوتایپ در نرمافزار آرلکویین درنظر گرفته شده
است که نشاندهنده تنوع باال در این مناطق است .شبکه
هاپلوتایپی این مطالعه نشان میدهد که  2نمونه 6 ،هاپلوتایپ
جداگانه را تشکیل دادند که با نتایج  Zachosو همکاران
( )9010و آیینی و همکاران ( )1922همخوانی ندارد و با نتایج
فداکار و همکاران ( )1921سازگار است.
غزال های استان فارس براساس ژن سیتوکروم b
میتوکندریایی در یک شاخه تبارشناسی قرار نمی گیرند و
هر دو گونه در شاخه جداگانهای نسبت به سایر آهوهای دنیا
قرار دارند  .منطقه بهرام گور تنوع هاپلوتایپی صفر و در بقیه
جمعیتها تنوع هاپلوتایپی باالست .با این وجود آهوسانان،
گونههای در معرض خطری هستند که جمعیت آنها با نرخ
باالیی در حال کاهش بوده و حفاظت از آنها باید در اولویت
برنامههای حفاظتی قرار گیرد که شامل شناسایی جمعیتهای
مختلف این گونه در ایران و تعیین وضعیت آنها ،عوامل کاهش
آهوسانان هر منطقه و جلوگیری از آن میباشد.
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