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حسیٌی ٍ ّوکبراى

بزرسی فیلَصئَگزافی جوعیت قَچ ٍ هیصّبی استبى یشد بزاسبط دادُّبی صًَم هیتَكٌدری.....

مقدمه
هیشاى تجبدل صًی وِ در حبل حبضز ثیي روؼیتّب دیذُ
هیؽَد ثِ ًذرت ًؾبىدٌّذُ ارتجبعبت ثیي روؼیتی در گذؽتِ
اعت ٍلی ؽٌبخت ایي پذیذُّب هیتَاًذ در ثیبى ػلل تَسیغ
وًٌَی گًَِّب ٍ صىّبی آىّب هفیذ ثبؽذ (ٍ .)8اصُ فیلَصئَگزافی
تَعظ  )2000( Aviseاثذاع ؽذ ٍ ثِػٌَاى ؽبخِای اس ػلن
ؽٌبختِ هی ؽَد وِ ثِ هغبلؼِ فزآیٌذّب ٍ افَل هَحز ثز تَسیغ
رغزافیبی تجبرّب ،ثٍِیضُ در ثیي ٍ درٍى گزٍُّبیی وِ فبفلِ
سًتیىی اًذوی ثب یىذیگز دارًذ ،هیپزداسد ( .)11در حمیمت اس
عزیك همبیغِ رٍاثظ تىبهلی تجبرّبی صًتیىی ثب هَلؼیت
رغزافیبیی آىّب هیتَاى ثِ درن ثْتزی اس پبراهتزّبیی رعیذ
وِ ثز تَسیغ صًتیىی تأحیز داؽتِاًذ .ثٌبثزایي ایي ؽبخِ ػلوی
رٌجِّبی هختلف اس سهبى (رٍاثظ تىبهلی) ٍ هىبى (تَسیغ
رغزافیبیی) را ثب ّن تلفیك هیوٌذ.
در عبلّبی اخیز تىٌیهّبی پیؾزفتِ هَلىَلی وِ تفبٍت
ثیي افزاد را در عغح هَلىَل  DNAهؾخـ هیوٌذ ،رْت
هغبلؼِ تٌَع صًتیىی ٍ رٍاثظ فیلَصًتیه ثیي روؼیتّب ٍ ًضادّبی
هختلف ثِ اثشار لبثل اػتوبدی تجذیل گزدیذُاًذ (ً .)9ؾبًگزّبی
هَلىَلی در تؼییي الگَی پزاوٌؼ تبریخی گًَِّب ووه ؽبیبى
تَرْی ًوَدُاًذ (ٍ .)8یضگیّبیی ّنصَى ًغخِّبی سیبد هیتَوٌذری
در ّز علَل ٍ تغییزپذیزی سیبد در تَالیّبی آى  mtDNAرا
ثِ اثشاری لذرتوٌذ ثزای ؽٌبعبیی گًَِّب تجذیل وزدُ اعت
( .)19اهزٍسُ صًَم هیتَوٌذری ثِدلیل اًذاسُ وَصه ٍ آعبى
ثَدى اعتخزاد آى ٍ ایيوِ اس عزیك هبدر ثِ ارث هیرعذ ،ثِعَر
هتذاٍل ثزای هغبلؼبت فیلَصًتیه ٍ تىبهل هَرد اعتفبدُ لزار
هیگیزد ( .)18صىّبی هیتَوٌذری اثشار هْوی ثزای هغبلؼبت
هختلفی در سهیٌِّبی تىبهل ربًَراى ،فیلَرغزافی ٍ فیلَصًتیه
هیثبؽٌذ ( .)21ثزای ثزرعی دلیك ٍضؼیت ردُثٌذی گًَِّبی
در خغز اًمزاك هیتَاى اس تَالییبثی  DNAاعتفبدُ وزد .صى
عیتَوزٍم  bهیتَوٌذری در ثغیبری اس هغبلؼبت ثزای ثزرعی
رٍاثظ فیلَصًتیه در پغتبًذاراى هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت ٍ
اعالػبت تَالی ثغیبری اس گًَِّبی هختلف پغتبًذاراى دردعتزط
اعت ( .)15 ٍ 10فبفلِ صًتیىی ثیبًگز هیشاى تفبٍت ًَولئَتیذی
هَرَد در ثیي دٍ تَالی اعت .هیشاى ٍاگزایی صًتیىی ثیي
گًَِّبی هتفبٍت ثِهزاتت اس ٍاگزایی صًتیىی درٍى گًَِای
ثیؼتز اعت (ّ .)17ز صِ تفبٍت ًَولئَتیذی هَرَد ثیي یه
تبوغَى ٍ رذی وِ اس آى هٌؾؼت ؽذُ اعت ثیؼتز ثبؽذ ایي
971

احتوبل ٍرَد دارد وِ هذت سهبى ثیؼتزی اس اًؾؼبة ایي
تبوغَى هیگذرد (.)16
لَس ٍ هیؼ یب ّوبى گَعفٌذاى ٍحؾی اس رٌظ Ovis
پزاوٌؼ ٍعیؼی در ًیوىزُ ؽوبلی وزُ سهیي دارًذ .پزاوٌؼ
آىّب اس لبرُ رذیذ در اهزیىب ٍ وبًبدا تب هٌبعك ٍعیؼی اس آعیب ٍ
ثخؾی اس ارٍپب را ؽبهل هیگزدد ( .)2ثِعَرولی ثِرش در هٌبعك
ؽزق ایزاى وِ لَسّبی اٍریبل خبلـ ٍ ؽوبل غزة ایزاى وِ
لَسّبی ارهٌی خبلـ سًذگی هیوٌٌذ ،در عبیز هٌبعك اهىبى
تَلیذهخل ثیي دٍ گًَِ فَق ٍرَد دارد .در ثغیبری دیگز هٌبعك
وؾَر لَس ٍ هیؼّب اس ًظز فزم ؽبخ ،اًذاسُ رخِ ،رًگ ٍ حتی
تؼذاد وزٍهَسٍمّب ثب یىذیگز هتفبٍت ّغتٌذ .ثِعَریوِ در
ثغیبری اس هٌبعك ٍ حتی در یه گلِ ،هوىي اعت لَسّبیی ثب
ؽىلّبی ظبّزی هتفبٍت ٍ تؼذاد وزٍهَسٍمّبی هختلف را
هؾبّذُ ًوَد (ضیبیی .)1387 ،هؾىل اعبعی در هٌبعك
هزوشی ایزاى ٍرَد دارد وِ ّزیه اس روؼیتّب اس لحبػ
خقَفیبت ظبّزی ٍ صًتیىی ثب روؼیت دیگز وبهالً هتفبٍت
هیثبؽٌذ وِ ثغتگی ثِهیشاى آهیشػ دٍ گًَِ ؽزلی ٍ غزثی در
آى سیغتگبُ دارد .ثذٍى تزدیذ تٌَع درٍى گًَِای در لَس ٍ
هیؼّبی ایزاى سیبد اعت .ثِعَریوِ ًتبیذ آى را در تفبٍتّبی
اؽىبل ظبّزی ،فزم ؽبخ ،رخِ ،رًگ ٍ حتی تؼذاد وزٍهَسٍمّب
هیتَاى هؾبّذُ ًوَد .ثٌبثزایي تَضیح فحیح هزثَط ثِ آىّب ٍ
لذا ردُثٌذیؾبى وبر آعبًی ًیغت ،در ًتیزِ هیتَاى دیذ وِ
صٌذیي ثبر در عبلّبی اخیز ًغجت ثِ ردُثٌذی ایي لَسّبی
ٍحؾی تزذیذ ًظز ؽذُ اعت ٍ ٌَّس ثیي داًؾوٌذاى ػلن
ردُثٌذی اتفبق ًظز ٍرَد ًذارد (فیزٍس.)1378 ،
ّ ٍ Rezaeiوىبراى ( )2010ربیگبُ لَس ٍ هیؼّبی
هٌغمِ حفبظتؽذُ وَُ ثبفك را هیبى لَس ٍ هیؼّبی ایزاى
هؾخـ وزدًذ ٍ آى را ثِػٌَاى لَس ٍ هیؼ اٍریبل هؼزفی
وزدًذ .تب ثِ حبل در هَرد ردُثٌذی لَس ٍهیؼّبی عبیز هٌبعك
اعتبى یشد ثیي لَس ٍ هیؼّبی ایزاى ٍ رْبى هغبلؼِای فَرت
ًگزفتِ اعتّ .ذف اس ایي هغبلؼِ تؼییي ربیگبُ فیلَصًتیىی ٍ
ردُثٌذی لَس ٍ هیؼّبی اعتبى یشد در ثیي لَس ٍ هیؼّبی
ایزاى ٍ رْبى ثز اعبط خقَفیبت صًتیىی اعت.
 )2006( Tapioثِ ثزرعی تؼییي لزاثت ٍ فیلَصًی لَسّبی
ارٍپبیی ،لفمبسی ٍ آعیبی هزوشی ثب اعتفبدُ اس  mtDNAپزداخت.
در ایي ثیي گزٍُّبی ّبپلَتیپی هتؼذدی تؼییي گزدیذً .تبیذ
ًؾبى داد وِ ثزخی اس دٍدهبىّبی هیتَوٌذری در ؽوبل ارٍپب اس
ؽزق ثٍِاعغِ رٍعیِ ٍارد ؽذُاًذّ ٍ Rezaie .وىبراى ()2010
تىبهل ٍ ردُثٌذی گًَِّبی ٍحؾی رٌظ لَس
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( )Ovisرا در رْبى هَرد ثزرعی لزار دادًذ .دیذگبُّبی
رذیذی را ثزای تىبهل گَعفٌذ ٍحؾی تَعظ تىبهل ًضادی
هَلىَلی ثب اعتفبدُ اس رٍػّبی فزفِرَیی حذاوخز ،1ثبیشیي،2
تؾبثِ حذاوخز ٍ 3اتقبل ّوغبیگی 4ثِدعت آٍردًذً .تبیذ آىّب
ًؾبى داد وِ در رْبى  6گًَِ ٍ در ایزاى دٍ گًَِ لَس ٍ هیؼ
سیغت هیوٌٌذ .حغیٌی ( )1393فیلَصًی لَس ٍ هیؼّبی
اعتبى یشد را ثزاعبط تَالی عیتَوزٍم  bاس صًَم هیتَوٌذریبیی
هَرد ثزرعی لزار دادً .تبیذ ًؾبى داد وِ در اعتبى یشد دٍ گًَِ
لَس اٍریبل ٍ ارهٌی سیغت هیوٌٌذ .پٌبّگبُ حیبتٍحؼ
ثَرٍئیِ دارای لَس ارهٌی ٍ عبیز هٌبعك اعتبى یشد داری لَس
اٍریبل ثَدًذّ ٍ Bunch .وىبراى (ّ ٍ Rezaie ،)2006وىبراى
(ّ ٍ Yousefi ،)2010وىبراى (ٍ Barbanera ،)2011
ّوىبراى ( ٍ )2012حغیٌی ( )1393گًَِّبی هختلف لَس ٍ
هیؼ را ثز پبیِ تزشیِ ٍ تحلیل تَالی هیتَوٌذری صى عیتَوزٍم
 bهَرد هغبلؼِ لزار دادًذ .حَسُ پزاوٌؼ لَس ٍ هیؼّب در
اعتبى یشد ثغیبر ٍعیغ ٍ ؽبهل اغلت هٌبعك تپِهبَّری ٍ ًیش
داهٌِّبی ارتفبػبت اعت .تمزیجبً در توبم هٌبعك تحت هذیزیت
هحیظسیغت در اعتبى ،ایي گًَِ سیغت هیوٌذٍ .عؼت سیبد
ایي اعتبى ،پزاوٌذگی ٍعیغ لَس ٍ هیؼّب در هٌبعك حفبظتی
اعتبى یشد ٍ ثیبثبىّبی ٍعیغ ثیي هٌبعك حفبظتی اعتبى یشد،
ثزرعی فبفلِ صًتیىی ٍ فبفلِ رغزافیبیی ثیي لَس ٍ هیؼّبی
اعتبى یشد را دارای اّویت فزاٍاى وزدُ اعتّ .ذف افلی ایي
پضٍّؼ فْن صگًَگی تأحیز پذیذُّبی تبریخی ثز ؽىلگیزی ٍ
تَسیغ رغزافیبیی صىّب ،روؼیتّب ٍ گًَِّب در لَس ٍ هیؼّبی
اعتبى یشد اعت.

مواد و روشها
هعرفی گًَِ :لَس ٍ هیؼ اٍریبل (ٍ )Ovis vignei
ارهٌی ( )Ovis orientalisاس خبًَادُ گبٍعبًبى ٍ 5اس راعتِ سٍد
عوبى 6اعت .سیغتگبُ آىّب ثیؼتز در تپِ هبَّرّب ٍ داهٌِ
وَّغتبىّبی هزتفغ در هٌبعك اعتپی اعت .در عجمِثٌذی
حفبظتی پغتبًذاراى ٍحؾی ایزاى ثزاعبط لیغت عزخ اتحبدیِ

1

Maximum parsimony
Bayesian
3
Maximum likelihood
4
Neighbor-Joining
1
Artiodactyla
2
Bovidae
2

ثیيالوللی حفبظت اس هٌبثغ عجیؼی ( )7IUCNآعیتپذیز لزار
دارًذ (.)7
هٌطمِ هَرد هطالعِ :اعتبى یشد ثب ٍعؼتی هؼبدل
 131575ویلَهتز هزثغ ،در ثخؼ هزوشی فالت ایزاى ٍالغ ؽذُ
اعت .ایي فالت ثز رٍی ووزثٌذ خؾه ًیوىزُ ؽوبلی سهیي
لزار دارد ٍ ثِّویي ػلت ،اعتبى یشد ًیش در هیبى وَیزّبی ایي
فالت هحقَر اعت .ثِلحبػ هَلؼیت رغزافیبیی ،ایي اعتبى در
 29دررِ ٍ  35دلیمِ تب  35دررِ ٍ  7دلیمِ ػزك ؽوبلی ٍ
 52دررِ ٍ  50دلیمِ تب  58دررِ ٍ  16دلیمِ عَل ؽزلی
ٍالغ ؽذُ اعت ( .)1اعتبى یشد ثِدلیل ٍعیغ ثَدى ،لزار گزفتي
در هزوش ایزاى ٍ ّنهزس ثب اعتبىّبی وزهبى ،فبرط ،خزاعبى
رٌَثی ٍ اففْبى وِ ّز وذام لَس ٍ هیؼّبی هٌحقزثِفزدی
اس لحبػ صًتیىی ٍ هَرفَلَصیىی دارًذ ،دارای ّیجزیذّبی ثغیبری
اس ایي گًَِ اعت .ثٌبثزایي ،ایي اعتبى ثِػٌَاى هٌغمِ هَرد
هغبلؼِ اًتخبة ؽذ.
رٍش کار :ثزای اًزبم ایي هغبلؼِ ًوًَِثزداریّب اس ًمبط
هختلف ٍ اس صٌذ روؼیت هختلف ٍ ثِ دٍ ؽیَُ هتفبٍت اًزبم
ؽذً .وًَِثزداری اس ّز وذام اس  10هٌغمِ تحت حفبظت ادارُ
ول حفبظت هحیظسیغت اعتبى یشد اًزبم ؽذ تب تٌَع گغتزدُای
اس دٍ گًَِ لَس ٍ هیؼ اٍریبل ٍ ارهٌی را در ثزگیزد .ایي ًوًَِّب
ؽبهل ًوًَِّبی عزگیي ٍ ثبفت ثَدّ .ز دٍ ؽیَُ ًوًَِثزداری
ثِفَرت غیزتْبروی 8اًزبم ؽذ ( .)22اس ّز روؼیت حذالل
ً 10وًَِ عزگیي تْیِ ؽذ .روغآٍری ًوًَِّبی عزگیي ثِفَرت
تقبدفی فَرت گزفت .هَلؼیت رغزافیبیی ولیِ ًوًَِّب تَعظ
عیغتن هَلؼیتیبة رْبًی 9حجت ؽذً .وًَِّبی ثبفت اس لَس ٍ
هیؼّبی تلف ؽذُ در عجیؼتً ،وًَِّبی ثِدعت آهذُ اس
ؽىبرصیبى ٍ ًوًَِّبیی وِ ثِفَرت لبًًَی ثزای آىّب پزٍاًِ
ؽىبر فبدر ؽذُ ثَد تْیِ ؽذ .در هزوَع ً 131وًَِ عزگیي ٍ
ً 6وًَِ ثبفت روغآٍری ؽذّ .نصٌیي ً 5وًَِ تَالی لَس ٍ
هیؼ هٌغمِ حفبظتؽذُ وَُ ثبفك حبفل اس هغبلؼبت لجلی ًیش
در تزشیِ ٍ تحلیلّب اعتفبدُ ؽذ (.)20
اعتخزاد  DNAاس ًوًَِّب ثب اعتفبدُ اس ویت هخقَؿ
اعتخزاد  DNAاس عزگیي ٍ ثبفت وِ ّز دٍ اس ؽزوت
 Bioneerخزیذاری ؽذُ ثَدًذ ،اًزبم ؽذ .در ایي تحمیك PCR
تَعظ دعتگبُ تزهبل عبیىلز فَرت گزفت .حزن ٍاوٌؼ 25
هیىزٍلیتز ( )14وِ ثب اعتفبدُ اس ویت  PCRهحقَل ؽزوت
3

International Union for Conservation of Nature
Non-invasive
5
(GPS )Global Positioning System
4
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 Bioneerفَرت گزفت .ثزای اًزبم  PCRدر ایي تحمیك اس 3
رفت پزایوز (رذٍل  )1اعتفبدُ ؽذ ( .)20 ٍ 2ثزای اًزبم
ً PCRوًَِّبیی وِ  DNAوبفی داؽتٌذ اس یه رفت پزایوز
 1140رفت ثبسی ( )CYTB_R ٍ CYTB_Fاعتفبدُ ؽذ ٍ ثزای
عبیز ًوًَِّب وِ  DNAوبفی ًذاؽتٌذ اس دٍ رفت پزایوز دیگز
()CYTB_Rٍ CYTB_IN_F( ٍ )CYTB_IN_R ٍ CYTB_F
اعتفبدُ ؽذ تب تىخیز ثْتز اًزبم ؽَد .ثزًبهِ حزارتی ثزای پزایوز
 741 ٍ 1140رفت ثبسی در  35عیىل اًزبم گزفتٍ .اعزؽتِعبسی
) (Denaturationدر دهبی  95دررِ عبًتیگزاد ثزای 30
حبًیِ ،اتقبل ) (Annealingدر دهبی  55دررِ ثزای  45حبًیِ،
تىخیز ) (Extentionدر دهبی  72دررِ ثزای  1دلیمِ وِ یه
هزحلِ ٍاعزؽتِعبسی اٍلیِ در دهبی  95دررِ عبًتیگزاد ثزای
 10دلیمِ ٍ یه هزحلِ تىخیز ًْبیی در دهبی  72دررِ ثزای 7
دلیمِ ًیش اًزبم ؽذ ( .)20 ٍ 14ثزًبهِحزارتی ثزای پزایوز 765
رفت ثبسی در  35عیىل ًیش ّوبًٌذ ثبال اًزبم ؽذ ،وِ تٌْب

تفبٍت آى دهبی اتقبل ثَد وِ در دهبی  60دررِ عبًتیگزاد
اًزبم گزفت .همذار  20هیىزٍلیتز اس هحقَالت  PCRخبلـعبسی
ؽذ ٍ ثِّوزاُ  100هیىزٍلیتز اس ّزیه اس آغبسگزّبی رفت ٍ
ثزگؾت ثب غلظت  10پیىَهَل ثِهٌظَر تَالی ثِ ؽزوت
 Bioneerوزُ رٌَثی ارعبل ؽذًذ (.)5
ًتبیذ حبفل اس تَالییبثی ثب اعتفبدُ اس ًزمافشارّبی
ٍ Seqscapeیزایؼ ؽذًذ ( .)20هبتزیظ فَافل صًتیىی ثیي
ّبپلَتبیپّب ثزاعبط همبیغِ تَالیّبی ّز ّبپلَتبیپ ثب ثمیِ
ّبپلَتبیپّب ثِفَرت دٍ ثِ دٍ ٍ ثب اعتفبدُ اس هذل حذاوخز
درعتًوبیی تزویجی در ًزمافشار  MEGA.5ثِدعت آهذُ اعت
( .)23ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار  NETWORK4.6ؽجىِ ّبپلَتیپی
ثزاعبط رٍػ اتقبل هیبًِ ) (Median joiningتزعین گزدیذ
(ّ .)12نصٌیي اس ًزمافشار  Arc GISثزای حجت ًمبط حضَر
ّبپلَتبیپّب ثز رٍی ًمؾِ اعتبى یشد اعتفبدُ ؽذ.

جذٍل  :1پرایورّای استفادُ ضذُ در ایي پصٍّص
لَکَض

ًام پرایور

تَالی پرایور

طَل لطعِ

عیتَوزٍم ( bثخؼ )1

CYTB_F
CYTB_R
CYTB_F
CYTB_IN_R
CYTB_IN_F
CYTB_R

CCCCACAAAACCTATCACAAA
AGGGAGGTTGGTTGTTCTCC
CCCCACAAAACCTATCACAAA
CCTGTTTCGTGGAGGAAGAG
ACCTCCTTTCAGCAATTCCA
AGGGAGGTTGGTTGTTCTCC

1140

̊55 C

741

̊55 C

765

̊60 C

عیتَوزٍم ( bثخؼ )2
عیتَوزٍم ( bثخؼ )3

نتایج
در ّفت هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ٍ یه هٌغمِ هَرد هغبلؼِ
ّ ٍ Rezaieوىبراى ( )2010در هزوَع ّ 9بپلَتبیپ هؾخـ
ؽذ (رذٍل  .)2ثیؼتزیي ّبپلَتبیپّب هزثَط ثِ هٌغمِ حفبظت

درجِ حرارت

ؽذُ وَُ ثبفك هیثبؽذ .پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ثَرٍئیِ ثِ تؼذاد
ّفت تَالی دارای یه ّبپلَتبیپ هؾخـ اعت .در ثیي تَالیّبی
ًَولئَتیذی لَس ٍ هیؼّبی هٌغمِ ثٍَرئیِ ،تفبٍت ّبپلَتبیپی
ٍرَد ًذاؽت وِ تٌَع صًتیىی پبییٌی را در ایي هٌغمِ ًؾبى
هیدّذ (.)3

جذٍل  :2تعذاد ّاپلَتایپّای لَچ ٍ هیص از دادُّای هیتَکٌذریایی در استاى یسد
گًَِ

لَس اٍریبل

لَس ارهٌی
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هٌطمِ

تعذاد ًوًَِ

تعذاد تَالی

تعذاد ّاپلَتایپ

هٌغمِ حفبظت ؽذُ وَُ ثبفك

10

5

3

هٌغمِ حفبظت ؽذُ عیبّىَُ

10

2

هٌغمِ حفبظت ؽذُ وبلوٌذ ثْبدراى

10

2

هٌغمِ ؽىبر هوٌَع ؽیزوَُ

16

5

هٌغمِ ؽىبر هوٌَع پیزحبربت

13

2

1

پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ درُ اًزیز

18

4

1

پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ًبیجٌذاى عجظ

10

3

2

پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ثَرٍئیِ

10

7

1

1

سبل ضطن ،ضوبرُ  ،3پبییش 9313

فصلٌبهِ علوی پضٍّطی هحیط سیست جبًَری

هٌبعك حفبظتی ٍرَد دارد ( .)2لزار گزفتي ّ 5بپلَتبیپ اس 9
ّبپلَتبیپ هَرَد ،در هٌغمِ رٌَةؽزلی اعتبى یشد تٌَع ثبالی
لَس ٍ هیؼّبی ایي هٌغمِ را ًؾبى هیدّذ (ؽىل .)1

هٌغمِ ؽىبرهوٌَع ؽیزوَُ ،هٌغمِ حفبظتؽذُ عیبّىَُ
ٍ هٌغمِ حفبظتؽذُ وبلوٌذ-ثْبدراى دارای یه ّبپلَتبیپ
هؾخـ ّغتٌذ ،پزاوٌؼ ٍعیغ ایي یه ّبپلَتبیپ در ثیي عِ
هٌغمِ ػذم ٍرَد تٌَع صًتیىی را در ایي هٌبعك ًؾبى هیدّذ.
ثیؼتز هٌبعك حفبظتی اعتبى یشد در هزوش ایي اعتبى لزار دارد.
ثز ایي اعبط پزاوٌؼ ّبپلَتبیپّب در اعتبى یشد ثیؼتز در ایي

ضکل  :1پراکٌص ّاپلَتایپّا در هٌاطك هَرد هطالعِ استاى یسد

ّبپلَتبیپّب ثیي هٌغمِ حفبظتؽذُ وَُثبفك ٍ پٌبّگبُحیبتٍحؼ
ًبیجٌذاى عجظ اعت .ثیؼتزیي تفبٍت صًتیىی ّبپلَتبیپّبی
لَس ٍ هیؼّبی اٍریبل اعتبى یشد ثیي هٌغمِ حفبظتؽذُ وبلوٌذ
ثْبدراى ٍ پٌبّگبُ حیبتٍحؼ درُ اًزیز وِ هؼبدل 0/0134
اعت.

هحبعجِ هبتزیظ فَافل صًتیىی در ثیي ّبپلَتیپّب
ًؾبىدٌّذُ ثیؼتزیي فبفلِ صًتیىی لَس ٍ هیؼّبی پٌبّگبُ
حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ ثب دیگز لَس ٍ هیؼّبی اعتبى یشد اعت
(رذٍل  0/0272 .)3ثیؼتزیي ػذدی اعت وِ ثیي ّبپلَتبیپ
پٌبّگبُ حیبتٍحؼ درُاًزیز ٍ پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ
ٍرَد داردّ .وبىعَروِ هؾبّذُ هیؽَد ونتزیي فبفلِ صًتیىی

جذٍل  :3فَاصل شًتیکی بیي ّاپلَتایپّا با استفادُ از هذل حذاکثر درستًوایی ترکیبی
1
ً( 1بیجٌذاى)
ً( 2بیجٌذاى)
( 3پیزحبربت)
( 4درُاًزیز)
( 5عیبّىَُ ،وبلوٌذ ٍ ؽیزوَُ)
( 6ثَرٍئیِ)
( 7ثبفك)
( 8ثبفك)
( 9ثبفك)

0/0098
0/0071
0/0125
0/0009
0/0216
0/0107
0/0107
0/0116

2

0/0080
0/0026
0/0107
0/0243
0/0009
0/0009
0/0018

3

0/0107
0/0080
0/0216
0/0089
0/0089
0/0098

4

0/0134
0/0272
0/0035
0/0035
0/0044

5

/02250
0/0116
0/0116
0/0125

6

0/0234
0/0253
0/0243

7

0/0018
0/0009

8

0/0026
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ثب رعن ؽجىِ ّبپلَتبیپی ثز رٍی ًمؾِ اعتبى یشد فبفلِ
رغزافیبیی ثیي ّبپلَتبیپّب هؾخـ ؽذ (ؽىل  .)2تؼذاد پلیهَرفیغن
ثیي ّبپلَتبیپّب ًیش در ایي ًمؾِ ثیبى ؽذُ اعت .پٌبّگبُ حیبت
ٍحؼ ثَرٍئیِ ثب فبفلِ رغزافیبیی سیبدی اس لَس ٍ هیؼّبی
هزوشی ٍ ؽوبل اعتبى یشد لزار دارد .ثیؼتزیي تؼذاد پلیهَرفیغن
ثیي ایي هٌغمِ ٍ هٌبعك دیگز اعتبى یشد دیذُ هیؽَد .روؼیت
پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ ثب تَرِ ثِ تفبٍت گًَِ ثب دیگز
روؼیتّبی اعتبى یشد ( )2ثب فبفلِ سیبدی اس ایي روؼیتّب

لزار گزفتِ اعت .خغَط ثیي ّبپلَتبیپّب در ؽجىِ ّبپلَتبیپی
ًؾبىدٌّذُ تؼذاد پلیهَرفیغنّبی ثیي دٍ ّبپلَتبیپ اعت وِ
ّزصِ تؼذاد ایي خغَط (پلیهَرفیغن) ثیؼتز ثبؽذ تفبٍت ثیي
دٍ ّبپلَتبیپ افشایؼ هییبثذّ .بپلَتبیپ ؽوبرُ ( 9پٌبّگبُ
حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ) دارای ثیؼتزیي تؼذاد خغَط ثب ًمغِ
هزبٍر اعت ،پظ ثیؼتزیي پلیهَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپّب را
ؽبهل هیؽَد وِ گًَِای هتفبٍت اس ّبپلَتبیپّبی دیگز اعت.

ضکل  :2ضبکِ ّاپلَتایپی ٍ تعذاد پلیهَرفیسن بیي ّاپلَتایپّا

بحث
در هغبلؼِ حبل حبضز اس آىرب وِ اػذاد حبفلِ اس هبتزیظ
فَافل صًتیىی ًوبیبًگز هیشاى ربًؾیٌی ًَولئَتیذّب ثیي تَالیّبی
گًَِّبی هَرد ثزرعی هیثبؽٌذ ،فبفلِ صًتیىی ثیي دٍ گًَِ
هزتجظ ثب ّوجغتگی فیلَصًتیىی ثیي آى گًَِّب خَاّذ ثَد.
درًتیزِ اس ایي ؽبخـ هیتَاى ثزای هؾخـ وزدى دٍری یب
ًشدیىی گًَِّب اس ّن اعتفبدُ ًوَد .در هَرد فبفلِ صًتیىی لَس
ٍ هیؼ در ایزاى هغبلؼبت ووی اًزبم گزفتِ اعت .حغیٌی ٍ
ّوىبراى ( )1392در هغبلؼِای درخقَؿ ربیگبُ فیلَصًی لَس
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ٍ هیؼّبی پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ در ثیي لَس ٍ هیؼّبی
ایزاى ثب هحبعجِ هبتزیظ فَافل صًتیىی ثیي تَالیّبی پٌبّگبُ
حیبت ٍحؼ ثَرٍئیِ ٍ دٍ تَالی اس لَس ٍ هیؼّبی اٍریبل ٍ
ارهٌی ًؾبى دادًذ وِ لَس ٍ هیؼّبی پٌبّگبُ حیبتٍحؼ
ثَرٍئیِ ،اس گًَِ لَس ارهٌی ( )Ovis orientalisهیثبؽٌذ (.)4
ونتزیي فبفلِ صًتیىی گًَِ هَرد هغبلؼِ ثب گًَِ لَس ارهٌی
هؼبدل  0/0009ثَد ٍ ثیؼتزیي فبفلِ صًتیىی ًیش ثیي لَس ٍ
هیؼّبی پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ ثب لَس ٍ هیؼّبی اٍریبل
ثَدً .تبیذ ایي پضٍّؼ ثب هغبلؼِ اخیز درهَرد فبفلِ صًتیىی
ثیي گًَِّب وبهالً ّنخَاًی داؽت .ونتزیي فبفلِ

فصلٌبهِ علوی پضٍّطی هحیط سیست جبًَری

صًتیىی ّبپلَتبیپّب ثیي هٌغمِ حفبظتؽذُ وَُ ثبفك ٍ پٌبّگبُ
حیبتٍحؼ ًبیجٌذاى عجظ ثَدّ ،وبىعَروِ در ؽجىِ ّبپلَتبیپی
ًیش هؾخـ اعت تؼذاد یه پلیهَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپّبی
(ثیي ّبپلَتبیپ ؽوبرُ  ٍ 2ؽوبرُ  )7،8ایي هٌبعك فحت ایي
گفتِ را تأییذ هیوٌذ .ثیؼتزیي تفبٍت صًتیىی ّبپلَتبیپّبی
لَس ٍ هیؼّبی اٍریبل اعتبى یشد ثیي هٌغمِ حفبظتؽذُ
وبلوٌذ ثْبدراى ٍ پٌبّگبُ حیبتٍحؼ درُاًزیز ثَد .ثزایي اعبط
در ؽجىِ ّبپلَتبیپی ایي دٍ ّبپلَتبیپ ّیشگًَِ ارتجبط تىبهلی
ثب ّن ًذاؽتٌذ.
هٌبعك حفبظتؽذُ وبلوٌذ-ثْبدراى ،ؽىبرهوٌَع ؽیزوَُ
ٍ حفبظتؽذُ عیبّىَُ وِ ّز عِ هٌغمِ در ًشدیىی ّن ٍ در
هزوش اعتبى یشد لزار دارًذ دارای یه ّبپلَتیپ هؾتزن اس 8
ًوًَِ ّغتٌذ وِ ایي هیتَاًذ ًبؽی اس ربثِربیی لَس ٍ هیؼّبی
ایي عِ هٌغمِ ثب ّن در گذؽتِ ٍ رزیبى صًی ثیي لَس ٍ هیؼّبی
ایي هٌبعك ثبؽذ .پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍییِ در ثیي هٌبعك
حفبظتی اعتبى یشد دارای یه ّبپلَتبیپ اس ً 7وًَِ دارای
ونتزیي درفذ ّبپلَتبیپّب در ثیي ًوًَِّبی خَد اعت وِ ایي
درفذ ون ،حبوی اس عبختبر صًتیىی هؾبثِ ثیي لَس ٍ هیؼّبی
ارهٌی در ایي هٌغمِ اعت وِ در وبرّبی هذیزیتی دراسهذت در
آیٌذُ ثبیذ ثِعَر رذی ثِ آى تَرِ ؽَد .پٌبّگبُ حیبتٍحؼ
ثَرٍئیِ اس دٍ رؽتِوَُ در اهتذاد ّن تؾىیل ؽذُ اعت .ثب
همبیغِ تَالیّبی لَس ٍ هیؼ دٍ رؽتِوَُ در ایي پضٍّؼ
هؾخـ ؽذ ،وِ ّیش تفبٍتی ثیي لَس ٍ هیؼّبی ایي دٍ
رؽتِوَُ اس ًظز صًتیىی ٍرَد ًذارد ٍ ّز دٍ رؽتِوَُ دارای
یه ّبپلَتبیپ هؾتزن ّغتٌذ .اگز رزیبى صًی ثیي روؼیتّب
ٍرَد داؽتِ ثبؽذ روؼیتّب ثِفَرت یه ٍاحذ پیَعتِ ثبلی
هبًذُ ٍ اس ًظز صًتیىی ّوگي هیهبًٌذ ( .)8ػذم ٍرَد هَاًغ
ثیي ایي دٍ رؽتِوَُ یىی اس ػَاهل هْن ٍ تبحیزگذار در رزیبى
صًی ٍ هْبرزت لَس ٍ هیؼّبی ایي دٍ ثب ّن هٌغمِ اعت وِ
ثبػج افشایؼ ّوگٌی لَس ٍ هیؼّب اس ًظز صًتیىی ؽذُ اعت.
ؽجىِ ّبپلَتیپی ارتجبعبت تىبهلی ثیي ّبپلَتیپّب را
ثِفَرت گزافیىی ًؾبى هیدّذ ( .)8ثب اعتفبدُ اس ؽجىِ هیتَاى
تَالیّبی ارذادی وِ ٌَّس ٍرَد دارًذ را ؽٌبعبیی وزد ٍ
ارتجبط آىّب را ثب تَالیّبی هٌؾؼت ؽذُ اس آًبى ًؾبى دادّ .نصٌیي
هیتَاى تَالیّبی هٌمزك ؽذُ را هؾخـ ًوَد ( )25گزُّبیی
وِ در ؽجىِ ّبپلَتبیپی ٍرَد دارًذ ّوبى تَالیّبی هٌمزك
ؽذُ یب تَالیّبی ًبؽٌبختِ در هغبلؼبت حبضز ّغتٌذ ،وِ در
ثیؼتز ؽجىِّبی ّبپلَتبیپی ٍرَد دارًذ .هغبلؼبت فیلَصئَگزافی
اّویت فزآیٌذّبی تبریخی را در ؽىلگیزی تَسیغ
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رغزافیبیی وًٌَی گًَِّب ٍ صىّب ًؾبى هیدٌّذ (ٍ .)11رَد
ؽزایظ فیشیىی خبؿ هبًٌذ ثیبثبىّب ٍ پیَعتگی رؽتِوَُّب ٍ
تغییز وبرثزی اراضی اس رولِ هؼبدى ٍ ربدُّب در اعتبى یشد
یىی اس تؼبرضبت تأحیزگذار ثز رٍی رزیبى صًی ثیي هٌبعك
هیتَاًذ ثبؽذ ٍ ثبػج وبّؼ تٌَعصًتیىی ٍ تَسیغصًتیىی هختلف
در هٌبعك حفبظتی هیؽًَذ .ثٌبثزایي در هغبلؼبت ثَمؽٌبعی
ثبیذ پذیذُّبی تبریخی را ًیش دخبلت داد تب ثتَاى ثِ فْن ثْتزی
اس ًظزیِ ثَمؽٌبختی رعیذ ( .)25پذیذُّبی هحیغی اس لجیل
ثیبثبىّب ٍ گغتزدگی رؽتِوَُ ساگزط در رٌَة اعتبى یشد
یىی اس دالیل هْن پزاوٌؼ دٍ گًَِ لَس ٍ هیؼ اٍریبل ٍ ارهٌی
در اعتبى یشد اعت .لزار گزفتي پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ثَرٍئیِ در
اًتْبی پزاوٌؼ رؽتِوَُ ساگزط یىی اس دالیل افلی ٍرَد لَس
ٍ هیؼ ّبی ارهٌی در ایي هٌغمِ اعت صزا وِ گغتزػ لَس ٍ
هیؼّبی ارهٌی ایزاى اس ؽوبل ساگزط تب رٌَة ساگزط اعت.
تٌَع صًتیىی یه روؼیت تحت تأحیز ػَاهل هتؼذدی ًظیز
اًذاسُ رویت ،تجبدل صًی ،عیغتن تَلیذهخل ٍ اًتخبة عجیؼی
لزار دارد .ثٌبثزایي اًتظبر ایي وِ تٌَع صًتیىی گًَِّبی هختلف
در همیبط ٍعیغ یىغبى ثبؽذ ،ثیهَرد اعت .یىی اس هْنتزیي
ػَاهل تؼییيوٌٌذُ تفبٍت صًتیىی هیشاى تجبدل صًی اعت،
هَاًؼی وِ ثز عز پزاوٌؼ ٍرَد دارد هؼوَالً ثبػج افشایؼ
تفبٍتّبی صًتیىی روؼیتّب هیؽَد ( .)8ػذم تجبدل صًی ثیي
لَس ٍ هیؼ هٌبعك ؽوبل اعتبى یشد ثب رٌَة اعتبى یشد تحت
تأحیز دؽتّبی ٍعیغ ثیي ایي هٌبعك اعت .تجبدل ٍ رزیبى صًی
اس هْنتزیي فزآیٌذّب در صًتیه روؼیتّب اعت .اگز تجبدل صًی
ٍرَد ًذاؽتِ ثبؽذ رْؼ ٍ راًؼ سًتیىی ثبػج ایزبد تفبٍتّبی
صًتیىی روؼیتّب ؽذُ ٍ در ًْبیت دٍ روؼیت وبهالً اس ّن
هتفبٍت هیؽًَذ .هٌغمِ ثیبثبًی ٍ پٌْبٍر ثیي هٌغمِ ؽىبرهوٌَع
پیزحبربت ٍ پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ًبیجٌذاى تأحیز ثِعشایی در
عبختبر صًتیىی لَس ٍ هیؼّبی هٌغمِ ؽىبرهوٌَع پیزحبربت
داؽتِ اعت وِ هبًغ اس رزیبى صًی ثیي ایي دٍ هٌبعك در
گذؽتِ ٍ حبل ؽذُ اعت .تؼذاد  9پلیهَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپ
هٌغمِ پیزحبربت (ؽوبرُ  ٍ )3پٌبّگبُ حیبتٍحؼ ًبیجٌذاى
(ؽوبرُ ً )2ؾبىدٌّذُ فبفلِ صًتیىی ثغیبر سیبد ایي دٍ هٌغمِ
ثب ّن اعت .روؼیتّبی تىِتىِ ؽذُ در همبیغِ ثب روؼیتّبی
عبوي سیغتگبُّبی پیَعتِ اس تفبٍت صًتیىی ثیؼتز ٍ تجبدل
صًی ونتزی ثزخَردارًذ ( .)25تؼذاد پلیهَرفیغن ون ثیي
هٌبعك حفبظتی هزوشی اعتبى یشد ًغجت ثِ دیگز هٌبعك در
اعتبى یشد ًشدیىی ایي روؼیتّب را اس ًظز صًتیىی ثِّن ًؾبى
هیدّذ ،وِ هیتَاًذ ًبؽی اس رزیبى صًی ثیي ایي هٌبعك در
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Abstract
Phylogeography studies usually represent the importance of historical processes in shaping
of current geographical distribution of species and genes. The main purpose of this paper is
investigating the genetic distance as well geographical distance of the Yazd province based on
the mitochondrial data. In this study cytochrome b gene of mitochondrial genome from Ovis
vignei and Ovis orientalis stool and tissue were examined for the association between haplotype,
the haplotype genetic distance and geographical distribution. 9 haplotype of 30 sequences
attained from Wild Sheep in Yazd province. Siahkooh Protected Area, Kalmand-Bahadoran
Protected Area and Shirkooh No Hunting Area have got a common haplotype that represents
extensive distribution of this haplotype than others in Yazd province. Calculated matrix of
genetic distances demonstrates the greatest genetic distance (0.272) related to Wild Sheep in
Buruieh Wildlife Refuge. The highest number of polymorphisms between the haplotype belongs
to the Buruieh Wildlife Refuge by the 15 polymorphisms. Environmental event such as
expansion of the Zagros Mountain in the south of province of Yazd is one of the important
reasons for the distribution of Urial and Armenia Wild Sheep in Yazd province. Moreover, the
lack of genetic exchange between Wild Sheep of northern and center of Yazd and Buruieh
Wildlife Refuge is affected by extent plains in these regions.
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