
 9313 پبییش، 3، ضوبرُ ضطنسبل                                             فصلٌبهِ علوی پضٍّطی هحیط سیست جبًَری                
 

961 
 

 
 
 

 های استان یزد براساسقوچ و میش بررسی فیلوژئوگرافی جمعیت

 ژنوم میتوکندریهای داده

 

 صٌدٍقگزگبى،  طبیعی هٌببع ٍ كطبٍرسی علَم ، داًطگبٍُ هحیط سیست ضیالت گزٍُ :*سیدمجید حسینی 

 41934-95731 :پستی

 صٌدٍقگزگبى،  طبیعی هٌببع ٍ كطبٍرسی علَم ، داًطگبٍُ هحیط سیست ضیالت گزٍُ: حمیدرضا رضایی 

 41934-95731 :پستی

 گزگبى،  طبیعی هٌببع ٍ كطبٍرسی علَم ، داًطگبٍُ هحیط سیست ضیالت گزٍُ: مرادیحسین وارسته

 41934-95731 :پستیصٌدٍق

 :9944پستی: داًطکدُ هٌببع طبیعی، داًطگبُ گیالى، صَهعِ سزا، صٌدٍق ،هحیط سیستگزٍُ  سعید نادری 

  :پستیصٌدٍقگزگبى،  طبیعی هٌببع ٍ كطبٍرسی علَم ، داًطگبٍُ هحیط سیست ضیالت گزٍُفاطمه نیکوی: 

95731-41934 

 
 9312 بْويپذیزش: تبریخ                9312 دیتبریخ دریبفت: 

 

 چکیده
دٌّذ. ّذف از ایي ّا ًشاى هیّا ٍ شىگیری تَزیع جغرافیایی کًٌَی گًَِاّویت فرآیٌذّای تاریخی را در شکل ،فیلَشئَگرافیهطالعات        

از  bّای هیتَکٌذریایی اظت. در ایي پصٍّش شى ظیتَکرٍم ّای اظتاى یسد براظاض دادُهطالعِ بررظی فاصلِ شًتیکی ٍ فاصلِ جغرافیایی قَچ ٍ هیش

ّا ٍ تَزیع ّا، فاصلِ شًتیکی بیي ّاپلَتایپشًَم هیتَکٌذریایی در بافت ٍ ظرگیي دٍ گًَِ قَچ ٍ هیش اٍریال ٍ ارهٌی برای ارتباط بیي ّاپلَتایپ

گردیذ. هٌطقِ  تَالی قَچ ٍ هیش در اظتاى یسد هشاّذُ 30ّاپلَتایپ از  9ّا هَرد بررظی قرار گرفت. در ایي پصٍّش تعذاد جغرافیایی ّاپلَتایپ

دٌّذُ بْادراى ٍ هٌطقِ شکار هوٌَع شیرکَُ دارای یک ّاپلَتایپ هشترک بَدًذ کِ ًشاى-شذُ کالوٌذهٌطقِ حفاظت شذُ ظیاّکَُ،حفاظت

تریي دٌّذُ بیشّا ًشاىّا در اظتاى یسد اظت. هحاظبِ هاتریط فَاصل شًتیکی در بیي ّاپلَتیپپراکٌش ٍظیع ایي ّاپلَتایپ ًعبت بِ بقیِ ّاپلَتایپ

هَرفیعن بیي تریي تعذاد پلیّای اظتاى یسد بَد. بیشٍحش بَرٍئیِ با دیگر قَچ ٍ هیشّای پٌاّگاُ حیات یشٍ ه( قَچ 272/0) فاصلِ شًتیکی

ّای سد بَد. پذیذُّای اظتاى یٍحش بَرٍئیِ با دیگر قَچ ٍ هیشّای پٌاّگاُ حیاتهَرفیعن ًیس بیي قَچ ٍ هیشپلی 11ّا بِ تعذاد ّاپلَتایپ

کَُ زاگرض در جٌَب اظتاى یسد یکی از دالیل هْن پراکٌش دٍ گًَِ قَچ ٍ هیش اٍریال ٍ ارهٌی در اظتاى یسد اظت. هحیطی از قبیل گعتردگی رشتِ

ّای ٍظیع بیي ایي تٍحش بَرٍئیِ تحت تأثیر دشّای هٌاطق شوال ٍ هرکس اظتاى یسد با پٌاّگاُ حیاتچٌیي عذم تبادل شًی بیي قَچ ٍ هیشّن

 هٌاطق اظت.
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 مهمقد

ّب دیذُ هیشاى تجبدل صًی وِ در حبل حبضز ثیي روؼیت       

دٌّذُ ارتجبعبت ثیي روؼیتی در گذؽتِ ؽَد ثِ ًذرت ًؾبىهی

تَاًذ در ثیبى ػلل تَسیغ ّب هیاعت ٍلی ؽٌبخت ایي پذیذُ

(. ٍاصُ فیلَصئَگزافی 8ّب هفیذ ثبؽذ )ّبی آىّب ٍ صىوًٌَی گًَِ

Aviseتَعظ 
ای اس ػلن ػٌَاى ؽبخِاثذاع ؽذ ٍ ثِ( 2000) 

ؽَد وِ ثِ هغبلؼِ فزآیٌذّب ٍ افَل هَحز ثز تَسیغ ؽٌبختِ هی

ّبیی وِ فبفلِ ٍیضُ در ثیي ٍ درٍى گزٍُرغزافیبی تجبرّب، ثِ

(. در حمیمت اس 11پزداسد )سًتیىی اًذوی ثب یىذیگز دارًذ، هی

عزیك همبیغِ رٍاثظ تىبهلی تجبرّبی صًتیىی ثب هَلؼیت 

ذ تَاى ثِ درن ثْتزی اس پبراهتزّبیی رعیّب هیرغزافیبیی آى

 اًذ. ثٌبثزایي ایي ؽبخِ ػلویوِ ثز تَسیغ صًتیىی تأحیز داؽتِ

ّبی هختلف اس سهبى )رٍاثظ تىبهلی( ٍ هىبى )تَسیغ رٌجِ

 وٌذ.ثب ّن تلفیك هی رغزافیبیی( را

ّبی پیؾزفتِ هَلىَلی وِ تفبٍت ّبی اخیز تىٌیهدر عبل       

وٌذ، رْت هؾخـ هی DNAثیي افزاد را در عغح هَلىَل 

ّبی ًضاد ّب ٍثیي روؼیت یلَصًتیهف صًتیىی ٍ رٍاثظ هغبلؼِ تٌَع

ًؾبًگزّبی  (.9) اًذهختلف ثِ اثشار لبثل اػتوبدی تجذیل گزدیذُ

ّب ووه ؽبیبى در تؼییي الگَی پزاوٌؼ تبریخی گًَِهَلىَلی 

 هیتَوٌذری سیبد ّبیًغخِ صَىّن ّبییٍیضگی (.8) اًذًوَدُ تَرْی

را  mtDNAّبی آى در ّز علَل ٍ تغییزپذیزی سیبد در تَالی

ّب تجذیل وزدُ اعت ثِ اثشاری لذرتوٌذ ثزای ؽٌبعبیی گًَِ

اًذاسُ وَصه ٍ آعبى دلیل اهزٍسُ صًَم هیتَوٌذری ثِ (.19)

عَر رعذ، ثِ وِ اس عزیك هبدر ثِ ارث هیثَدى اعتخزاد آى ٍ ایي

هتذاٍل ثزای هغبلؼبت فیلَصًتیه ٍ تىبهل هَرد اعتفبدُ لزار 

 هغبلؼبت ثزای هْوی اثشار ّبی هیتَوٌذری صى(. 18) گیزد هی

فیلَصًتیه  فیلَرغزافی ٍ ربًَراى، ّبی تىبهل سهیٌِ در هختلفی

ّبی ثٌذی گًَِثزای ثزرعی دلیك ٍضؼیت ردُ (.21) ثبؽٌذ هی

صى . اعتفبدُ وزد DNAیبثی تَاى اس تَالی در خغز اًمزاك هی

هیتَوٌذری در ثغیبری اس هغبلؼبت ثزای ثزرعی  bعیتَوزٍم 

رٍاثظ فیلَصًتیه در پغتبًذاراى هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت ٍ 

غتبًذاراى دردعتزط ّبی هختلف پاس گًَِ ثغیبری تَالی اعالػبت

فبفلِ صًتیىی ثیبًگز هیشاى تفبٍت ًَولئَتیذی  (.15ٍ  10اعت )

هَرَد در ثیي دٍ تَالی اعت. هیشاى ٍاگزایی صًتیىی ثیي 

ای هزاتت اس ٍاگزایی صًتیىی درٍى گًَِّبی هتفبٍت ثِ گًَِ

(. ّز صِ تفبٍت ًَولئَتیذی هَرَد ثیي یه 17) تز اعتثیؼ

تز ثبؽذ ایي آى هٌؾؼت ؽذُ اعت ثیؼتبوغَى ٍ رذی وِ اس 

تزی اس اًؾؼبة ایي احتوبل ٍرَد دارد وِ هذت سهبى ثیؼ

 (.16گذرد ) تبوغَى هی

 Ovisهیؼ یب ّوبى گَعفٌذاى ٍحؾی اس رٌظ  لَس ٍ       
پزاوٌؼ ٍعیؼی در ًیوىزُ ؽوبلی وزُ سهیي دارًذ. پزاوٌؼ 

ٍعیؼی اس آعیب ٍ ّب اس لبرُ رذیذ در اهزیىب ٍ وبًبدا تب هٌبعك آى

رش در هٌبعك عَرولی ثِثِ (.2) گزددثخؾی اس ارٍپب را ؽبهل هی

ّبی اٍریبل خبلـ ٍ ؽوبل غزة ایزاى وِ ؽزق ایزاى وِ لَس

وٌٌذ، در عبیز هٌبعك اهىبى ّبی ارهٌی خبلـ سًذگی هیلَس

تَلیذهخل ثیي دٍ گًَِ فَق ٍرَد دارد. در ثغیبری دیگز هٌبعك 

ب اس ًظز فزم ؽبخ، اًذاسُ رخِ، رًگ ٍ حتی ّوؾَر لَس ٍ هیؼ

وِ در عَریّب ثب یىذیگز هتفبٍت ّغتٌذ. ثِتؼذاد وزٍهَسٍم

ّبیی ثب ثغیبری اس هٌبعك ٍ حتی در یه گلِ، هوىي اعت لَس

ّبی هختلف را ّبی ظبّزی هتفبٍت ٍ تؼذاد وزٍهَسٍمؽىل

(. هؾىل اعبعی در هٌبعك 1387هؾبّذُ ًوَد )ضیبیی، 

ّب اس لحبػ زاى ٍرَد دارد وِ ّزیه اس روؼیتهزوشی ای

خقَفیبت ظبّزی ٍ صًتیىی ثب روؼیت دیگز وبهالً هتفبٍت 

هیشاى آهیشػ دٍ گًَِ ؽزلی ٍ غزثی در ثبؽٌذ وِ ثغتگی ثِهی

ای در لَس ٍ ثذٍى تزدیذ تٌَع درٍى گًَِ آى سیغتگبُ دارد.

ّبی بٍتوِ ًتبیذ آى را در تفعَریّبی ایزاى سیبد اعت. ثِهیؼ

ّب اؽىبل ظبّزی، فزم ؽبخ، رخِ، رًگ ٍ حتی تؼذاد وزٍهَسٍم

ّب ٍ ثٌبثزایي تَضیح فحیح هزثَط ثِ آى تَاى هؾبّذُ ًوَد.هی

وِ  تَاى دیذثٌذیؾبى وبر آعبًی ًیغت، در ًتیزِ هیلذا ردُ

ّبی ثٌذی ایي لَسّبی اخیز ًغجت ثِ ردُصٌذیي ثبر در عبل

 ٍحؾی تزذیذ ًظز ؽذُ اعت ٍ ٌَّس ثیي داًؾوٌذاى ػلن 

 (.1378ثٌذی اتفبق ًظز ٍرَد ًذارد )فیزٍس، ردُ

       Rezaei  ّبی لَس ٍ هیؼ ربیگبُ( 2010)ٍ ّوىبراى

ّبی ایزاى ؽذُ وَُ ثبفك را هیبى لَس ٍ هیؼهٌغمِ حفبظت

ػٌَاى لَس ٍ هیؼ اٍریبل هؼزفی هؾخـ وزدًذ ٍ آى را ثِ

 عبیز هٌبعك ّبیٍهیؼ ثٌذی لَسدر هَرد ردُ تب ثِ حبلوزدًذ. 

ای فَرت هغبلؼِ ّبی ایزاى ٍ رْبىثیي لَس ٍ هیؼ اعتبى یشد

 ٍ فیلَصًتیىی ربیگبُ تؼییيّذف اس ایي هغبلؼِ . ًگزفتِ اعت

 ّبیهیؼ ٍ لَس ثیي در یشد اعتبى ّبیهیؼ ٍ لَس ثٌذیردُ

 اعت. صًتیىی خقَفیبت اعبط ثز رْبى ٍ ایزاى

Tapio (2006) ّبیثِ ثزرعی تؼییي لزاثت ٍ فیلَصًی لَس 

پزداخت.  mtDNAاس  اعتفبدُ هزوشی ثب ٍ آعیبی ارٍپبیی، لفمبسی

ّبی ّبپلَتیپی هتؼذدی تؼییي گزدیذ. ًتبیذ در ایي ثیي گزٍُ

ارٍپب اس ّبی هیتَوٌذری در ؽوبل ًؾبى داد وِ ثزخی اس دٍدهبى

 (2010)ٍ ّوىبراى  Rezaie اًذ. ٍاعغِ رٍعیِ ٍارد ؽذُؽزق ثِ

 ّبی ٍحؾی رٌظ لَسثٌذی گًَِتىبهل ٍ ردُ
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(Ovis) ّبی دیذگبُدادًذ. رْبى هَرد ثزرعی لزار  در را

رذیذی را ثزای تىبهل گَعفٌذ ٍحؾی تَعظ تىبهل ًضادی 

، 2يثبیشی، 1رَیی حذاوخزّبی فزفِهَلىَلی ثب اعتفبدُ اس رٍػ

ّب ًتبیذ آى .ٍردًذدعت آثِ 4ٍ اتقبل ّوغبیگی 3تؾبثِ حذاوخز

گًَِ ٍ در ایزاى دٍ گًَِ لَس ٍ هیؼ  6ًؾبى داد وِ در رْبى 

 ّبیهیؼ ٍ لَس فیلَصًی (1393) حغیٌی وٌٌذ.سیغت هی

 هیتَوٌذریبیی صًَم اس b عیتَوزٍم تَالی ثزاعبطرا  یشد اعتبى

هَرد ثزرعی لزار داد. ًتبیذ ًؾبى داد وِ در اعتبى یشد دٍ گًَِ 

ٍحؼ وٌٌذ. پٌبّگبُ حیبتلَس اٍریبل ٍ ارهٌی سیغت هی

ثَرٍئیِ دارای لَس ارهٌی ٍ عبیز هٌبعك اعتبى یشد داری لَس 

ٍ ّوىبراى  Rezaie ،(2006) ٍ ّوىبراىBunch اٍریبل ثَدًذ. 

(2010)،  Yousefi  (2011)ٍ ّوىبراى، Barbanera  ٍ

ّبی هختلف لَس ٍ گًَِ (1393حغیٌی )ٍ  (2012)ّوىبراى 

 پبیِ تزشیِ ٍ تحلیل تَالی هیتَوٌذری صى عیتَوزٍم ثز هیؼ را

b  .در  ّبلَس ٍ هیؼ حَسُ پزاوٌؼهَرد هغبلؼِ لزار دادًذ

هبَّری ٍ ًیش اعتبى یشد ثغیبر ٍعیغ ٍ ؽبهل اغلت هٌبعك تپِ

تمزیجبً در توبم هٌبعك تحت هذیزیت ّبی ارتفبػبت اعت. داهٌِ

. ٍعؼت سیبد وٌذایي گًَِ سیغت هی ،سیغت در اعتبىهحیظ

در هٌبعك حفبظتی  ّبلَس ٍ هیؼپزاوٌذگی ٍعیغ ایي اعتبى، 

ّبی ٍعیغ ثیي هٌبعك حفبظتی اعتبى یشد، ٍ ثیبثبىاعتبى یشد 

ّبی ثزرعی فبفلِ صًتیىی ٍ فبفلِ رغزافیبیی ثیي لَس ٍ هیؼ

ّذف افلی ایي  یشد را دارای اّویت فزاٍاى وزدُ اعت.اعتبى 

گیزی ٍ ّبی تبریخی ثز ؽىلپضٍّؼ فْن صگًَگی تأحیز پذیذُ

ّبی در لَس  ٍ هیؼ ّبّب ٍ گًَِّب، روؼیتتَسیغ رغزافیبیی صى

 اعتبى یشد اعت.

 

 هاشمواد و رو
( ٍ Ovis vigneiلَس ٍ هیؼ اٍریبل ): هعرفی گًَِ       

5اس خبًَادُ گبٍعبًبى (Ovis orientalis) ارهٌی
ٍ اس راعتِ سٍد 

تز در تپِ هبَّرّب ٍ داهٌِ ثیؼ ّب آىاعت. سیغتگبُ  6عوبى

ثٌذی در عجمِ. ّبی هزتفغ در هٌبعك اعتپی اعتوَّغتبى

اتحبدیِ حفبظتی پغتبًذاراى ٍحؾی ایزاى ثزاعبط لیغت عزخ 

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

IUCN) الوللی حفبظت اس هٌبثغ عجیؼیثیي
لزار   پذیزآعیت (7

 (.7) ذًدار

اعتبى یشد ثب ٍعؼتی هؼبدل : هٌطمِ هَرد هطالعِ       

 ؽذُ ویلَهتز هزثغ، در ثخؼ هزوشی فالت ایزاى ٍالغ 131575

ُ ؽوبلی سهیي وىزیاعت. ایي فالت ثز رٍی ووزثٌذ خؾه ً

ّویي ػلت، اعتبى یشد ًیش در هیبى وَیزّبی ایي لزار دارد ٍ ثِ

لحبػ هَلؼیت رغزافیبیی، ایي اعتبى در فالت هحقَر اعت. ثِ

ػزك ؽوبلی ٍ  مِیدل 7دررِ ٍ  35دلیمِ تب  35دررِ ٍ  29

عَل ؽزلی  مِیدل 16دررِ ٍ  58دلیمِ تب  50دررِ ٍ  52

دلیل ٍعیغ ثَدى، لزار گزفتي اعتبى یشد ثِ. (1) ٍالغ ؽذُ اعت

ّبی وزهبى، فبرط، خزاعبى هزس ثب اعتبىدر هزوش ایزاى ٍ ّن

فزدی ّبی هٌحقزثِی ٍ اففْبى وِ ّز وذام لَس ٍ هیؼرٌَث

ثغیبری  لحبػ صًتیىی ٍ هَرفَلَصیىی دارًذ، دارای ّیجزیذّبی اس

ػٌَاى هٌغمِ هَرد اس ایي گًَِ اعت. ثٌبثزایي، ایي اعتبى ثِ

 هغبلؼِ اًتخبة ؽذ.

ّب اس ًمبط ثزداریًوًَِ ثزای اًزبم ایي هغبلؼِ: رٍش کار       

ٍ ثِ دٍ ؽیَُ هتفبٍت اًزبم  صٌذ روؼیت هختلفهختلف ٍ اس 

هٌغمِ تحت حفبظت ادارُ  10ثزداری اس ّز وذام اس ؽذ. ًوًَِ

ای گغتزدُ سیغت اعتبى یشد اًزبم ؽذ تب تٌَعهحیظ ول حفبظت

ّب ایي ًوًَِگًَِ لَس ٍ هیؼ اٍریبل ٍ ارهٌی را در ثزگیزد.  اس دٍ

ثزداری ؽیَُ ًوًَِّز دٍ  ّبی عزگیي ٍ ثبفت ثَد.ؽبهل ًوًَِ

اس ّز روؼیت حذالل  (.22اًزبم ؽذ ) 8فَرت غیزتْبرویثِ

فَرت عزگیي ثِ ّبیًوًَِ آٍریعزگیي تْیِ ؽذ. روغ ًوًَِ 10

 ّب تَعظَلؼیت رغزافیبیی ولیِ ًوًَِه .تقبدفی فَرت گزفت

لَس ٍ اس ّبی ثبفت ًوًَِ .حجت ؽذ 9یبة رْبًیعیغتن هَلؼیت

دعت آهذُ اس ّبی ثِ، ًوًَِعجیؼتدر  تلف ؽذُ ّبیهیؼ

ّب پزٍاًِ  فَرت لبًًَی ثزای آىثِ ّبیی وِؽىبرصیبى ٍ ًوًَِ

ًوًَِ عزگیي ٍ  131 تْیِ ؽذ. در هزوَع ثَد ؽذُ ؽىبر فبدر

ًوًَِ تَالی لَس ٍ  5صٌیي آٍری ؽذ. ّنًوًَِ ثبفت روغ 6

ًیش هغبلؼبت لجلی ؽذُ وَُ ثبفك حبفل اس هیؼ هٌغمِ حفبظت

 (.20) ّب اعتفبدُ ؽذتزشیِ ٍ تحلیلدر 

ّب ثب اعتفبدُ اس ویت هخقَؿ اس ًوًَِ DNAاعتخزاد       

ؽزوت وِ ّز دٍ اس  اس عزگیي ٍ ثبفت DNAاعتخزاد 

Bioneer  ،در ایي تحمیك  .اًزبم ؽذخزیذاری ؽذُ ثَدًذPCR 

 25عبیىلز فَرت گزفت. حزن ٍاوٌؼ بل تَعظ دعتگبُ تزه

هحقَل ؽزوت  PCRوِ ثب اعتفبدُ اس ویت ( 14) هیىزٍلیتز

                                                           
3 International Union for Conservation of Nature 
4 Non-invasive 
5 GPS )Global Positioning System( 
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Bioneer .ثزای اًزبم  فَرت گزفتPCR 3تحمیك اس  در ایي 

. ثزای اًزبم (20ٍ  2) اعتفبدُ ؽذ (1)رذٍل  رفت پزایوز

PCR ًَِّبیی وِ ًوDNA  وبفی داؽتٌذ اس یه رفت پزایوز

( اعتفبدُ ؽذ ٍ ثزای CYTB_F  ٍCYTB_Rرفت ثبسی ) 1140

وبفی ًذاؽتٌذ اس دٍ رفت پزایوز دیگز  DNAّب وِ عبیز ًوًَِ

(CYTB_F ٍ CYTB_IN_R) ٍ (CYTB_IN_F ٍCYTB_R )

ثزًبهِ حزارتی ثزای پزایوز اعتفبدُ ؽذ تب تىخیز ثْتز اًزبم ؽَد. 

عبسی ٍاعزؽتِ گزفت. اًزبم عیىل 35 در ثبسی رفت 741 ٍ 1140

(Denaturation)  30ثزای  گزاد یعبًتدررِ  95در دهبی 

حبًیِ،  45دررِ ثزای  55در دهبی  (Annealing)حبًیِ، اتقبل 

دلیمِ وِ یه  1دررِ ثزای  72در دهبی  (Extention)تىخیز 

ثزای  گزاد یعبًتدررِ  95عبسی اٍلیِ در دهبی هزحلِ ٍاعزؽتِ

 7دررِ ثزای  72دلیمِ ٍ یه هزحلِ تىخیز ًْبیی در دهبی  10

 765حزارتی ثزای پزایوز ثزًبهِ .(20ٍ  14دلیمِ ًیش اًزبم ؽذ )

عیىل ًیش ّوبًٌذ ثبال اًزبم ؽذ، وِ تٌْب  35رفت ثبسی در 

گزاد عبًتی دررِ 60تفبٍت آى دهبی اتقبل ثَد وِ در دهبی 

 عبسیخبلـ PCR هحقَالت اس هیىزٍلیتز 20 همذار گزفت. اًزبم

 ٍ رفت آغبسگزّبی اس ّزیه اس هیىزٍلیتز 100 ّوزاُثِ ٍ ؽذ

 ؽزوت ثِ تَالیر ٌظَهثِ پیىَهَل 10 غلظت ثب ثزگؾت

Bioneer  ُ(.5) ذًذؽ ارعبل رٌَثی وز 

افشارّبی یبثی ثب اعتفبدُ اس ًزمًتبیذ حبفل اس تَالی       

Seqscape هبتزیظ فَافل صًتیىی ثیي  (.20) ٍیزایؼ ؽذًذ

ّبی ّز ّبپلَتبیپ ثب ثمیِ ّب ثزاعبط همبیغِ تَالیّبپلَتبیپ

فَرت دٍ ثِ دٍ ٍ ثب اعتفبدُ اس هذل حذاوخز ّب ثِّبپلَتبیپ

دعت آهذُ اعت ثِ MEGA.5افشار ًوبیی تزویجی در ًزمدرعت

ؽجىِ ّبپلَتیپی  NETWORK4.6افشار  ثب اعتفبدُ اس ًزم(. 23)

 تزعین گزدیذ (Median joining)اتقبل هیبًِ  ثزاعبط رٍػ

ثزای حجت ًمبط حضَر  Arc GISافشار صٌیي اس ًزم(. ّن12)

 ّب ثز رٍی ًمؾِ اعتبى یشد اعتفبدُ ؽذ.ّبپلَتبیپ

 
 پرایورّای استفادُ ضذُ در ایي پصٍّص :1جذٍل 

 درجِ حرارت طَل لطعِ تَالی پرایور ًام پرایور لَکَض

 CYTB_F (1)ثخؼ  bعیتَوزٍم 
CYTB_R 

CCCCACAAAACCTATCACAAA 
AGGGAGGTTGGTTGTTCTCC 

1140 C̊  55 

 CYTB_F (2)ثخؼ  bعیتَوزٍم 
CYTB_IN_R 

CCCCACAAAACCTATCACAAA 
CCTGTTTCGTGGAGGAAGAG 

741 C̊  55 

 CYTB_IN_F (3)ثخؼ  bعیتَوزٍم 
CYTB_R 

ACCTCCTTTCAGCAATTCCA 
AGGGAGGTTGGTTGTTCTCC 

765 C̊  60 

 

 نتایج
رد هغبلؼِ ٍ یه هٌغمِ هَرد هغبلؼِ در ّفت هٌغمِ هَ       

Rezaie  ّبپلَتبیپ هؾخـ  9در هزوَع  (2010)ٍ ّوىبراى

 ّب هزثَط ثِ هٌغمِ حفبظت تزیي ّبپلَتبیپ(. ثیؼ2ؽذ )رذٍل 
 

 

ثبؽذ. پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ثَرٍئیِ ثِ تؼذاد ؽذُ وَُ ثبفك هی

ّبی اعت. در ثیي تَالیهؾخـ  تَالی دارای یه ّبپلَتبیپ ّفت

ّبی هٌغمِ ثٍَرئیِ، تفبٍت ّبپلَتبیپی ًَولئَتیذی لَس ٍ هیؼ

ٍرَد ًذاؽت وِ تٌَع صًتیىی پبییٌی را در ایي هٌغمِ ًؾبى 

 (. 3) دّذهی

 

یسدّای هیتَکٌذریایی در استاى ّای لَچ ٍ هیص از دادُتعذاد ّاپلَتایپ :2جذٍل   

ًوًَِتعذاد  تعذاد تَالی تعذاد ّاپلَتایپ  گًَِ هٌطمِ 

 هٌغمِ حفبظت ؽذُ وَُ ثبفك 10 5 3

 لَس اٍریبل

1 

 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

حیبت ٍحؼ درُ اًزیزپٌبّگبُ  18 4 1  

 پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ًبیجٌذاى عجظ 10 3 2

 لَس ارهٌی پٌبّگبُ حیبت ٍحؼ ثَرٍئیِ 10 7 1
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ؽذُ عیبّىَُ ؽىبرهوٌَع ؽیزوَُ، هٌغمِ حفبظت هٌغمِ       

ثْبدراى دارای یه ّبپلَتبیپ -ؽذُ وبلوٌذٍ هٌغمِ حفبظت

هؾخـ ّغتٌذ، پزاوٌؼ ٍعیغ ایي یه ّبپلَتبیپ در ثیي عِ 

دّذ. یىی را در ایي هٌبعك ًؾبى هیصًتهٌغمِ ػذم ٍرَد تٌَع 

تز هٌبعك حفبظتی اعتبى یشد در هزوش ایي اعتبى لزار دارد. ثیؼ

تز در ایي ّب در اعتبى یشد ثیؼثز ایي اعبط پزاوٌؼ ّبپلَتبیپ

 9ّبپلَتبیپ اس  5(. لزار گزفتي 2) ك حفبظتی ٍرَد داردهٌبع

ؽزلی اعتبى یشد تٌَع ثبالی ّبپلَتبیپ هَرَد، در هٌغمِ رٌَة

  (.1دّذ )ؽىل ّبی ایي هٌغمِ را ًؾبى هیلَس ٍ هیؼ

 

 
 ّا در هٌاطك هَرد هطالعِ استاى یسدّاپلَتایپ پراکٌص :1ضکل 

 
ّب هحبعجِ هبتزیظ فَافل صًتیىی در ثیي ّبپلَتیپ       

ّبی پٌبّگبُ  یؼٍ هتزیي فبفلِ صًتیىی لَس دٌّذُ ثیؼًؾبى

ّبی اعتبى یشد اعت ٍحؼ ثَرٍئیِ ثب دیگز لَس ٍ هیؼحیبت

تزیي ػذدی اعت وِ ثیي ّبپلَتبیپ ثیؼ 0272/0(. 3)رذٍل 

ٍحؼ ثَرٍئیِ اًزیز ٍ پٌبّگبُ حیبتٍحؼ درُحیبت پٌبّگبُ

یي فبفلِ صًتیىی تز ونؽَد عَروِ هؾبّذُ هیٍرَد دارد. ّوبى

ٍحؼ حیبتٍ پٌبّگبُ ثبفكوَُ ؽذُحفبظت هٌغمِ ثیي ّبّبپلَتبیپ

ّبی تزیي تفبٍت صًتیىی ّبپلَتبیپًبیجٌذاى عجظ اعت. ثیؼ

ؽذُ وبلوٌذ غمِ حفبظتاعتبى یشد ثیي هٌ اٍریبل ّبیهیؼ ٍ لَس

 0134/0ٍحؼ درُ اًزیز وِ هؼبدل ثْبدراى ٍ پٌبّگبُ حیبت

 اعت.

 

ًوایی ترکیبیبا استفادُ از هذل حذاکثر درست ّافَاصل شًتیکی بیي ّاپلَتایپ :3جذٍل   

8 7 6 5 4 3 2 1  

)ًبیجٌذاى( 1          

       0098/0 )ًبیجٌذاى(  2   

      0080/0  0071/0 )پیزحبربت( 3   

     0107/0  0026/0  0125/0 اًزیز()درُ 4   

    0134/0  0080/0  0107/0  0009/0 )عیبّىَُ، وبلوٌذ ٍ ؽیزوَُ( 5   

   02250/  0272/0  0216/0  0243/0  0216/0 )ثَرٍئیِ( 6   

  0234/0  0116/0  0035/0  0089/0  0009/0  0107/0 )ثبفك( 7   

 0018/0  0253/0  0116/0  0035/0  0089/0  0009/0  0107/0 )ثبفك( 8   

0026/0  0009/0  0243/0  0125/0  0044/0  0098/0  0018/0  0116/0 )ثبفك( 9   
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 فبفلِ یشد اعتبى ًمؾِ رٍی ثز ّبپلَتبیپی ؽجىِ رعن ثب       

 هَرفیغنپلی تؼذاد .(2 ؽىل) ؽذ هؾخـ ّبّبپلَتبیپ ثیي رغزافیبیی

حیبت اعت. پٌبّگبُ ؽذُ ثیبى ًمؾِ ایي در ًیش ّبّبپلَتبیپ ثیي

 ّبیهیؼ ٍ لَس اس سیبدی رغزافیبیی فبفلِ ثب ثَرٍئیِ ٍحؼ

 هَرفیغنپلی تؼذاد تزیيدارد. ثیؼ لزار یشد اعتبى ؽوبل ٍ هزوشی

 . روؼیتؽَدهی دیذُ یشد اعتبى دیگز هٌبعك ٍ هٌغمِ ایي ثیي

ٍحؼ ثَرٍئیِ ثب تَرِ ثِ تفبٍت گًَِ ثب دیگز پٌبّگبُ حیبت

ّب ( ثب فبفلِ سیبدی اس ایي روؼیت2ّبی اعتبى یشد )روؼیت

ّب در ؽجىِ ّبپلَتبیپی لزار گزفتِ اعت. خغَط ثیي ّبپلَتبیپ

ّبی ثیي دٍ ّبپلَتبیپ اعت وِ هَرفیغندٌّذُ تؼذاد پلیًؾبى

تز ثبؽذ تفبٍت ثیي ن( ثیؼهَرفیغّزصِ تؼذاد ایي خغَط )پلی

)پٌبّگبُ  9یبثذ. ّبپلَتبیپ ؽوبرُ دٍ ّبپلَتبیپ افشایؼ هی

تزیي تؼذاد خغَط ثب ًمغِ ٍحؼ ثَرٍئیِ( دارای ثیؼحیبت

ّب را هَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپتزیي پلیهزبٍر اعت، پظ ثیؼ

 ّبی دیگز اعت.ای هتفبٍت اس ّبپلَتبیپؽَد وِ گًَِؽبهل هی
 

 
 ّاهَرفیسن بیي ّاپلَتایپضبکِ ّاپلَتایپی ٍ تعذاد پلی :2ضکل 

 

 بحث
 رب وِ اػذاد حبفلِ اس هبتزیظدر هغبلؼِ حبل حبضز اس آى       

 ّبیتَالیثیي  ًَولئَتیذّب ربًؾیٌیفَافل صًتیىی ًوبیبًگز هیشاى 

 ثبؽٌذ، فبفلِ صًتیىی ثیي دٍ گًَِّبی هَرد ثزرعی هیگًَِ

ّب خَاّذ ثَد. گًَِ هزتجظ ثب ّوجغتگی فیلَصًتیىی ثیي آى

تَاى ثزای هؾخـ وزدى دٍری یب درًتیزِ اس ایي ؽبخـ هی

ّب اس ّن اعتفبدُ ًوَد. در هَرد فبفلِ صًتیىی لَس ًشدیىی گًَِ

ٍ  حغیٌیی اًزبم گزفتِ اعت. ٍ هیؼ در ایزاى هغبلؼبت وو

ای درخقَؿ ربیگبُ فیلَصًی لَس ( در هغبلؼ1392ِّوىبراى )

ّبی ٍحؼ ثَرٍئیِ در ثیي لَس ٍ هیؼپٌبّگبُ حیبت ّبیٍ هیؼ

ّبی پٌبّگبُ ایزاى ثب هحبعجِ هبتزیظ فَافل صًتیىی ثیي تَالی

ّبی اٍریبل ٍ ٍحؼ ثَرٍئیِ ٍ دٍ تَالی اس لَس ٍ هیؼحیبت

ٍحؼ ّبی پٌبّگبُ حیبتؾبى دادًذ وِ لَس ٍ هیؼارهٌی ً

(. 4ثبؽٌذ )( هیOvis orientalisثَرٍئیِ، اس گًَِ لَس ارهٌی )

یي فبفلِ صًتیىی گًَِ هَرد هغبلؼِ ثب گًَِ لَس ارهٌی تز ون

تزیي فبفلِ صًتیىی ًیش ثیي لَس ٍ ثَد ٍ ثیؼ 0009/0هؼبدل 

ّبی اٍریبل هیؼٍحؼ ثَرٍئیِ ثب لَس ٍ ّبی پٌبّگبُ حیبتهیؼ

درهَرد فبفلِ صًتیىی  اخیزثَد. ًتبیذ ایي پضٍّؼ ثب هغبلؼِ 

یي فبفلِ تز ونخَاًی داؽت. ّب وبهالً ّنثیي گًَِ
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ؽذُ وَُ ثبفك ٍ پٌبّگبُ ّب ثیي هٌغمِ حفبظتصًتیىی ّبپلَتبیپ

عَروِ در ؽجىِ ّبپلَتبیپی ثَد، ّوبى عجظ ًبیجٌذاى ٍحؼحیبت

ّبی هَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپپلی ًیش هؾخـ اعت تؼذاد یه

( ایي هٌبعك فحت ایي 7،8ٍ ؽوبرُ  2)ثیي ّبپلَتبیپ ؽوبرُ 

ّبی تزیي تفبٍت صًتیىی ّبپلَتبیپوٌذ. ثیؼگفتِ را تأییذ هی

ؽذُ ّبی اٍریبل اعتبى یشد ثیي هٌغمِ حفبظتلَس ٍ هیؼ

اًزیز ثَد. ثزایي اعبط ٍحؼ درُوبلوٌذ ثْبدراى ٍ پٌبّگبُ حیبت

گًَِ ارتجبط تىبهلی ؽجىِ ّبپلَتبیپی ایي دٍ ّبپلَتبیپ ّیش در

 ثب ّن ًذاؽتٌذ. 
ثْبدراى، ؽىبرهوٌَع ؽیزوَُ -ؽذُ وبلوٌذهٌبعك حفبظت       

ؽذُ عیبّىَُ وِ ّز عِ هٌغمِ در ًشدیىی ّن ٍ در ٍ حفبظت

 8هزوش اعتبى یشد لزار دارًذ دارای یه ّبپلَتیپ هؾتزن اس 

ّبی هیؼ یی لَس ٍرب ربثِتَاًذ ًبؽی اس هیوِ ایي  ّغتٌذ ًوًَِ

ّبی هیؼ ّن در گذؽتِ ٍ رزیبى صًی ثیي لَس ٍ ثب هٌغمِ عِ ایي

ییِ در ثیي هٌبعك ثَرٍٍحؼ ایي هٌبعك ثبؽذ. پٌبّگبُ حیبت

ًوًَِ دارای  7حفبظتی اعتبى یشد دارای یه ّبپلَتبیپ اس 

وِ ایي  ّبی خَد اعتّب در ثیي ًوًَِیي درفذ ّبپلَتبیپتز ون

ّبی حبوی اس عبختبر صًتیىی هؾبثِ ثیي لَس ٍ هیؼ ،درفذ ون

ارهٌی در ایي هٌغمِ اعت وِ در وبرّبی هذیزیتی دراسهذت در 

ٍحؼ پٌبّگبُ حیبتعَر رذی ثِ آى تَرِ ؽَد. آیٌذُ ثبیذ ثِ

 وَُ در اهتذاد ّن تؾىیل ؽذُ اعت. ثبثَرٍئیِ اس دٍ رؽتِ

وَُ در ایي پضٍّؼ دٍ رؽتِ ّبی لَس ٍ هیؼهمبیغِ تَالی

ّبی ایي دٍ هؾخـ ؽذ، وِ ّیش تفبٍتی ثیي لَس ٍ هیؼ

وَُ دارای وَُ اس ًظز صًتیىی ٍرَد ًذارد ٍ ّز دٍ رؽتِرؽتِ

ّب رزیبى صًی ثیي روؼیتیه ّبپلَتبیپ هؾتزن ّغتٌذ. اگز 

 فَرت یه ٍاحذ پیَعتِ ثبلیّب ثٍِرَد داؽتِ ثبؽذ روؼیت

(. ػذم ٍرَد هَاًغ 8هبًٌذ )ىی ّوگي هیهبًذُ ٍ اس ًظز صًتی

وَُ یىی اس ػَاهل هْن ٍ تبحیزگذار در رزیبى ثیي ایي دٍ رؽتِ

وِ  ّبی ایي دٍ ثب ّن هٌغمِ اعتصًی ٍ هْبرزت لَس ٍ هیؼ

 ّب اس ًظز صًتیىی ؽذُ اعت.ثبػج افشایؼ ّوگٌی لَس ٍ هیؼ

 را ّب ؽجىِ ّبپلَتیپی ارتجبعبت تىبهلی ثیي ّبپلَتیپ       

تَاى هی . ثب اعتفبدُ اس ؽجىِ(8)دّذ فَرت گزافیىی ًؾبى هیثِ

ّبی ارذادی وِ ٌَّس ٍرَد دارًذ را ؽٌبعبیی وزد ٍ تَالی

صٌیي اس آًبى ًؾبى داد. ّن ؽذُ هٌؾؼت ّبیتَالی ثب را ّبآى ارتجبط

ّبیی ( گز25ُّبی هٌمزك ؽذُ را هؾخـ ًوَد )تَاى تَالیهی

ّبی هٌمزك ّبپلَتبیپی ٍرَد دارًذ ّوبى تَالیوِ در ؽجىِ 

ّغتٌذ، وِ در  حبضزّبی ًبؽٌبختِ در هغبلؼبت ؽذُ یب تَالی

ّبی ّبپلَتبیپی ٍرَد دارًذ. هغبلؼبت فیلَصئَگزافی تز ؽجىِثیؼ

گیزی تَسیغ اّویت فزآیٌذّبی تبریخی را در ؽىل

د ٍرَ (.11دٌّذ )ّب ًؾبى هیّب ٍ صىرغزافیبیی وًٌَی گًَِ

ّب ٍ وَُّب ٍ پیَعتگی رؽتِؽزایظ فیشیىی خبؿ هبًٌذ ثیبثبى

ّب در اعتبى یشد تغییز وبرثزی اراضی اس رولِ هؼبدى ٍ ربدُ

 یىی اس تؼبرضبت تأحیزگذار ثز رٍی رزیبى صًی ثیي هٌبعك 

صًتیىی هختلف صًتیىی ٍ تَسیغٍ ثبػج وبّؼ تٌَع تَاًذ ثبؽذهی

ؽٌبعی ثٌبثزایي در هغبلؼبت ثَم. ؽًَذدر هٌبعك حفبظتی هی

ّبی تبریخی را ًیش دخبلت داد تب ثتَاى ثِ فْن ثْتزی ثبیذ پذیذُ

ّبی هحیغی اس لجیل . پذیذُ(25)ؽٌبختی رعیذ اس ًظزیِ ثَم

وَُ ساگزط در رٌَة اعتبى یشد ّب ٍ گغتزدگی رؽتِثیبثبى

یىی اس دالیل هْن پزاوٌؼ دٍ گًَِ لَس ٍ هیؼ اٍریبل ٍ ارهٌی 

ٍحؼ ثَرٍئیِ در در اعتبى یشد اعت.  لزار گزفتي پٌبّگبُ حیبت

وَُ ساگزط یىی اس دالیل افلی ٍرَد لَس اًتْبی پزاوٌؼ رؽتِ

ّبی ارهٌی در ایي هٌغمِ اعت صزا وِ گغتزػ لَس ٍ ٍ هیؼ

ّبی ارهٌی ایزاى اس ؽوبل ساگزط تب رٌَة ساگزط اعت. هیؼ

هتؼذدی ًظیز تٌَع صًتیىی یه روؼیت تحت تأحیز ػَاهل 

اًذاسُ رویت، تجبدل صًی، عیغتن تَلیذهخل ٍ اًتخبة عجیؼی 

ّبی هختلف لزار دارد. ثٌبثزایي اًتظبر ایي وِ تٌَع صًتیىی گًَِ

تزیي هَرد اعت. یىی اس هْندر همیبط ٍعیغ یىغبى ثبؽذ، ثی

وٌٌذُ تفبٍت صًتیىی هیشاى تجبدل صًی اعت، ػَاهل تؼییي

ٍرَد دارد هؼوَالً ثبػج افشایؼ  هَاًؼی وِ ثز عز پزاوٌؼ

ػذم تجبدل صًی ثیي  (. 8ؽَد )ّب هیّبی صًتیىی روؼیتتفبٍت

لَس ٍ هیؼ هٌبعك ؽوبل اعتبى یشد ثب رٌَة اعتبى یشد تحت 

ّبی ٍعیغ ثیي ایي هٌبعك اعت. تجبدل ٍ رزیبى صًی تأحیز دؽت

ّب اعت. اگز تجبدل صًی ًتیه روؼیتصتزیي فزآیٌذّب در اس هْن

ّبی ًذاؽتِ ثبؽذ رْؼ ٍ راًؼ سًتیىی ثبػج ایزبد تفبٍت رَدٍ

ّب ؽذُ ٍ در ًْبیت دٍ روؼیت وبهالً اس ّن صًتیىی روؼیت

هٌغمِ ثیبثبًی ٍ پٌْبٍر ثیي هٌغمِ ؽىبرهوٌَع  .ؽًَذهی هتفبٍت

عشایی در ٍحؼ ًبیجٌذاى تأحیز ثِپیزحبربت ٍ پٌبّگبُ حیبت

ؽىبرهوٌَع پیزحبربت ّبی هٌغمِ ًتیىی لَس ٍ هیؼصعبختبر 

 داؽتِ اعت وِ هبًغ اس رزیبى صًی ثیي ایي دٍ هٌبعك در

هَرفیغن ثیي ّبپلَتبیپ پلی 9گذؽتِ ٍ حبل ؽذُ اعت. تؼذاد 

ٍحؼ ًبیجٌذاى ( ٍ پٌبّگبُ حیبت3هٌغمِ پیزحبربت )ؽوبرُ 

دٌّذُ فبفلِ صًتیىی ثغیبر سیبد ایي دٍ هٌغمِ ( ًؾبى2)ؽوبرُ 

ّبی تىِ ؽذُ در همبیغِ ثب روؼیتتىِ ّبیثب ّن اعت. روؼیت

تز ٍ تجبدل ّبی پیَعتِ اس تفبٍت صًتیىی ثیؼعبوي سیغتگبُ

هَرفیغن ون ثیي (. تؼذاد پلی25تزی ثزخَردارًذ )صًی ون

هٌبعك حفبظتی هزوشی اعتبى یشد ًغجت ثِ دیگز هٌبعك در 

ّن ًؾبى ّب را اس ًظز صًتیىی ثِاعتبى یشد ًشدیىی ایي روؼیت

تَاًذ ًبؽی اس رزیبى صًی ثیي ایي هٌبعك در دّذ، وِ هیهی
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ّب وَُرؽتِ اًذن ثیي ایي هٌبعك ٍ پیَعتگی ثبؽذ. فبفلِ گذؽتِ

دلیل وبّؼ ثِتَاًذ ثبؽذ. یىی اس دالیل هْن ایي هغئلِ هی

ٍ  ّبی خبلـ ارهٌی در وؾَر ارهٌغتبىروؼیت لَس ٍ هیؼ

در توبم ّبی ارهٌی پزاوٌؼ ٍعیغ لَس ٍ هیؼصٌیي ّن

 ٍ هیؼ ؽَد گًَِ لَسپیؾٌْبد هی هحذٍدُ رؽتِ وَُ ساگزط

 ػٌَاى لَس ٍ هیؼ ساگزط هؼزفی گزدًذ.ارهٌی ثِ
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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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