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چکیده
در گذشته از صفات مورفولوژیکی برای طبقهبندی موجودات استفاده میکردند ،اما امروزه استفاده از نشانگرهای مولکولی بهدلیل
مزیتهایی که دارد مورد توجه قرار گرفته است .نشانگرهای میتوکندریایی یکی از بهترین گزینهها در بررسی روابط فیلوژنتیک است .در این
مطالعه  10نمونه از الکپشت دریایی سبز از سه منطقه چابهار  4نمونه ،گواتر  3نمونه و کنارک  3نمونه در استان سیستان و بلوچستان جمعآوری
شد .پس از استخراج  DNAبا استفاده از کیت استخراج و همچنین روش استخراج استات آمونیوم ،نمونهها از قطعه ژنی  mtDNAو

COI

توالییابی شدند .توالیها بهکمک نرمافزارهای  Bioedit ،MEGAو  Arlequinبررسی شدند .نتایج نشان داد که براساس آنالیز فیلوژنتیکی
جمعیت مورد مطالعه ،نمونهها در سه جمعیت قرار گرفتند .میانگین کلی فاصله در میان جمعیت براساس  P-distanceبرابر با  0/18بود .نتایج
کالستال دابلیو نشان داد که بیشترین تفاوت میان توالی ها مربوط به ابتدا و انتهای توالی است .میزان تنوع هاپلوئیدی صفر بود .همچنین تعداد
محلهای پلیمورفیک برابر با صفر بود که نشان میدهد تفاوت به اندازهای نبوده که اشتقاق گونه انجام شود .هیچ نوترکیبی در توالیها رخ نداده
که با ماهیت ناحیه مورد بررسی همخوانی داشته باشد .نتایج حاصل از این مطالعه را میتوان در بررسی تنوع ژنتیکی الکپشتهای سبز دریایی در
شرایط متفاوت جغرافیایی مورد استفاده قرار داد .همچنین در مدیریت جمعیت این گونه ،جلوگیری از انقراض آن و در تهیه یک بانک ژنی مناسب
برای شناسایی این گونه به کمک تکنیکهای مولکولی به ویژه در مواردی که فقط تخم یا بافت این گونه موجود است نیز میتواند یک راهکار
مناسب باشد.
کلمات کلیدی :ژنتیک جمعیت ،فیلوژنی ،الکپشت دریایی ،دریای عمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولshahhosseiny@yahoo.com :
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مقدمه
از ميان  8گونه الكپشت دریایی كه در دنيا وجود دارند فقط 5
گونه منقار عقابی ( ،)Eretmochelys imbricataسبز (،)Chelonia mydas
سرخ ( )Caretta carettaو زیتونی ( )Lepidochelys olivaceaاز خانواده
 ،Cheloniidaeو پشت چرمی ( )Dermochelys coriaceaاز خانواده
 Dermochelyidaeدر خليج فارس و دریای عمان مشاهده شدهاند .از
ميان این پنج گونه تنها دو گونه منقار عقابی و سبز در سواحل ایران
النهگزینی و تخمگذاری میكنند .سه گونه دیگر بهعنوان گونههای
تغذیهای میباشند ( Mobarakiو  .)2005 ،Elmiبا توجه به اینكه
الكپشتهای دریایی در راس هرم غذایی قرار دارند ،نقش اكولوژیكی
بسيار حساسی را در شبكه غذایی دریاها ایفا میكنند ،بهطوریكه با
تغذیه از بسترهای علفی ،الرو آبزیان ،خرچنگها ،صدفها و نرمتنان
وكنترل جمعيت آنان ،باعث حفظ تعادل دیگر طبقات هرم میگردند.
همه ساله در فصول توليدمثل ،هزاران الكپشت به سواحل مختلف
جهان و ایران مهاجرت نموده و اقدام به تخمریزی میكنند ،ولی برنامه
حفاظتی جامعی در مورد این موجود انجام نمیشود و در نتيجه تالش
این آبزی برای بقا روز به روز كمرنگتر میگردد .بههمين دليل طی
سالهای اخير كليه گونههای الكپشت دریایی از طرف  IUCNبهعنوان
گونههای در خطر انقراض معرفی گردیدهاند (صمدی .)1393 ،بهعلت
پيشرفتهای پرشتاب سالهای گذشته در زمينه توالییابی  DNAو
روشهای محاسباتی برای آناليز دادهها ،توالیهای  DNAبه مهمترین
منبع اطالعاتی برای درك بهتر سيستمهای زنده تبدیل شدهاند .ردپای
شيوههای مبتنی بر مقایسه توالی ،در شاخههای گوناگون علوم زیستی،
از نمو تا همهگيریشناسی دیده میشود .در این ميان ،دو زمينه از
زیستشناسی روشها و ابزارهایی را برای پیبردن به روابط ميان جانداران
از روی توالی  DNAپدید آوردهاند :ژنتيک جمعيت و فيلوژنتيک كه
سطوح سازمانیافتگی متفاوتی را دنبال میكنند .ژنتيک جمعيت به
مفهوم گروهی از افراد درون زادآور است كه زمان و فضایی مشترك
با یكدیگر دارند ،حال آنكه فيلوژنتيک به بررسی همریشگیهای ژرفتر
گروههای دور و نزدیک در درخت فرگشت جانداران گرایش دارد .همچنين
خطشناسهگذاری  DNAجایگاهی در ميانه این دو دارد :مرز ميان گونهها.
در واقع خط شناسهگذاری  DNAعبارت است از استفاده از یک توالی
كوتاه از یک منطقه استاندارد ژنوم جهت كمک به تشخيص ،تمایز
گونهها و تخصيص دادن نمونهها به گونههای شناخته شده یا جدید
(مصطفوی و همكاران.)1389 ،
آناليز فيلوژنتيکي :تعيين روابط بين گونهای از زمان لينه با
مقایسه ویژگیهای مورفولوژیک صورت میگرفته است .اگرچه تاكسونومی
همچنان بر پایه ویژگیهای مورفولوژیک بنا شده است اما اطالعات رو
252

به گسترش مولكولی مانند توالییابی نوكلئوتيدی به آشكار كردن روابط
فيلوژنتيكی میپردازد .در بين زیستشناسان استفاده از دادههای مولكولی
جهت ترسيم درختهای فيلوژنتيكی اهميت قابل توجهی پيدا كرده است
ليكن همچنان دادههای مورفولوژیكی این روابط را با جزئيات بيشتر
بررسی میكنند .در مولكول  DNAقطعات ژنی خاصی وجود دارند كه
به نشانگر مولكولی شناخته میشوند .مقایسه این نشانگرهای خاص در
بين جانداران گوناگون میتواند رابطه فيلوژنتيكی (اجدادی) آنها را
آشكار كند .آناليزهای فيلوژنتيكی ارتباط بين این قطعات ژنی را مشخص
میكند .اما پيش از اینكه این آناليزها صورت گيرد بایستی توالیهای
بهدست آمده از نشانگرهای مورد مطالعه در هر گروه جانوری با یكدیگر
تطبيق داده شوند و با همه تفاوتها و شباهتهایشان در كنار یكدیگر
قرار گيرند ( Lemeyو همكاران.)2009 ،

مواد و روشها
روش نمونهبرداری :در این پروژه 10 ،نمونه از الكپشت سبز
دریایی ( )Chelonia mydasبهصورت تصادفی و با استفاده از ابزار
مخصوص صيد ترال و همچنين صيد ضمنی صيادان ،در تاریخ 26
شهریور و  22اسفند  1396از سواحل استان سيستان و بلوچستان
گردآوری گردید .این نمونهها از سه منطقه شامل كنارك با موقعيت
جغرافيایی  E 61.11و  N 25.09به تعداد  3نمونه و چابهار با موقعيت
جغرافيایی  E 60.37.17و  N 25.17.46به تعداد  4نمونه و گواتر با
موقعيت جغرافيایی  E 60.30و  N 25.19به تعداد  3نمونه بودند.
نمونهها پس از برداشت در اتانول مطلق نگهداری شدند .در شكل1
مناطق نمونهبرداری مشخص گردیده است.

شکل  :1محدوده جغرافيايي مکانهای نمونهبرداری (کنارک ،چابهار ،گواتر)

برای انجام این آزمایش از لوله فالكون  50ميلیليتری ،بن ماری ،آون،
لولههای اپندورف  1/5و  2ميكروليتری ،دستگاه ميكروسانتریفيوژ،
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دستگاه ترموسایكلر ،دستگاه مولد برق ،مخزن الكتروفورز ،دستگاه
مایكروویو ،ترازوی دیجيتال ،دستگاه ورتكس،Gel Documantation ،
دستگاه  UV transiluminatorو سمپلر استفاده گردید .همچنين از مواد
شيميایی آب دوبار تقطير دیونيزه و استریل ،بافر ، MgCl2، PCR 10X
 ،Taq DNA Polymerase ،dNTPآغازگر جلویی و آغازگر عقبی ،پودر
آگارز ،بافر 0/5 TBE Xو بافر  ،ladder ،TAE 1Xرنگ ژل قرمز ،بافر
راهنما و كيت استخراج از ژل استفاده گردید .الزم به ذكر است این
مطالعه بهروش  PCRانجام شد به این ترتيب كه ابتدا  DNAهستهای
نمونهها با استفاده از هضم بافت توسط پروتئيناز  Kانجام و خالص
سازی و استخراج رسوب اتانولی صورت گرفت .در ادامه رسوب DNA
بهدست آمده در  100ميكروليتر آب مقطر دو بار تقطير استریل حل
و در دمای  -20درجه سانتیگراد تا زمان انجام  PCRنگهداری شد.
جهت تعيين كميت و كيفيت  DNAاستخراج شده بهترتيب از روش
الكتروفورز با ژل آگارز و اسپكتروفتومتری استفاده گردید .پس از انجام
واكنش زنجيرهای پلیمراز و الكتروفورز ژل  %2نمونهها تعيين ترادف
ژنی شد و سپس بهمنظور تعيين ژنتيک جمعيت با نرمافزار Arlequin
و برای فيلوژنی با استفاده از نرمافزار  Bioeditسكانسها بررسی و
همچنين مراحل آناليز فيلوژنی و ترسيم درخت با استفاده از نرمافزار
مگا ( )Megaانجام گردید.
شناسايي مولکولي :از همه نمونهها ،بهكمک ابزارهای استریل
شده (اسكالپل و پنس) ،تكه بافتی به اندازه تقریبی  5-30ميلیمتر از
ناحيه باله آنها برای استخراج  DNAبرداشته شد .بافت با محلول رقيق
كننده مخلوط شد تا حالت مایع پيدا كند .سپس مخلوط بافت و DNAB
در تيوپهای  1/5ميكروليتری ریخته شد .تيوپهای حاوی نمونه با
دور  2000 rpmبهمدت 10دقيقه در دمای  4درجه سانتیگراد
سانتریفيوژ شدند .سپس فاز باال دور ریخته شد و رسوب بافتی برای
استخراج  DNAاستفاده گردید ،سپس با استفاده از كيت استخراج،
 DNAمورد نياز اسنخراج گردید .از تمامی نمونههای استخراجی به
ميزان 5ميكروليتر به اضافه  1ميكروليتر بافر راهنمای مخلوط با رنگ
 Gel redدر چاهکهای ژل آگارز  %1ریخته شد و در مخزن الكتروفورز
حاوی بافر  TBE 0/5Xبا ولتاژ  100ولت و شدت جریان  40ميلیآمپر
بهمدت نيم ساعت الكتروفورز گردید .سپس ژل آگارز با نور UVدر
دستگاه  Gel Documantationمورد بررسی قرار گرفت .همچنين جهت
بررسی كيفيت  DNAاستخراجی ،غلظت نمونهها با استفاده از دستگاه
نانودراپ در طول موجهای  260 ،230و  280نانومتر سنجيده شد.
واکنش زنجيرهای پليمراز ) :(PCRواكنش زنجيرهای پلیمراز
جهت تكثير قطعه ژنی سيتوكروم اكسيداز  COIبا استفاده از آغازگرهای
 D-loopانجام شد:
)' F (5'-GGC ACC CAA AGC CAA AAT TC-3آغازگر پيشين
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)' R (5' TAG ATC CAG ACC AGA TGC CGG-3آغازگر پسين
لولههای مصرفی جهت واكنش  PCRاز نوع اپندورفهای  2ميكروليتری
بودند .در لولههای كنترل منفی همه موارد بهغير از  DNAاضافه شد.
برنامه حرارتی واكنش زنجيره پلیمراز جهت تكثير قطعه ژنی  COIدر
دما و زمانهای ذیل بهينه گردید .جدول  1مشخصات چرخههای PCR
را نمایش میدهد.
جدول  :1مشخصات چرخههای PCR

تعداد چرخه
 1چرخه

نوع چرخه
واسرشت اوليه
(Initial
)denaturation

واسرشت
)(Denaturation

 30چرخه

اتصال
)(Annealing

گسترش
)(Elongation

 1چرخه

گسترش نهایی
(Final
)elongation

زمان

درجه حرارت
(سانتيگراد)

 5دقيقه

94

 5دقيقه

94

 30ثانيه

57

 1دقيقه

72

 7دقيقه

72

محصوالت  PCRبهدست آمده در فریزر  -20درجه سانتیگراد برای
آناليزهای بعدی نگهداری گردیدند.
الکتروفورز محصوالت  PCRبا استفاده از ژل آگارز :الكتروفورز
روی ژل آگارز ،متداولترین و سریعترین روش بررسی محصوالتPCR

میباشد .این روش ،روشی استاندارد برای جدا كردن ،شناسایی و تخليص
قطعات  DNAو تكنيک ساده و سریعی است كه قادر است قطعات
DNAای را كه نمیتوانند توسط روشهای دیگر همچون سانتریفيوژ
شيب چگالی از هم جدا شوند ،از هم تفكيک كند .عالوه بر این مكان
 DNAدرون ژل ،مستقيماً از طریق رنگآميزی با غلظتهای پایين رنگ
فلوئورسانت اتيدیوم بروماید تعيين میشود .بهكمک این ژل با غلظتهای
مختلف میتوان قطعات  DNAاز  200جفت باز تا تقریباً  20كيلوباز را
از هم جدا كرد .ژل آگارز بهصورت افقی در ميدان الكتریكی ثابت قرار
میگيرد .محصول  PCRبهروش الكتروفورز با ژل آگارز  % 1/5مورد
ارزیابی قرار گرفت و قطعات تكثير شده از نظر كيفيت باند حاصله
بررسی شد.
استخراج محصول نهايي  PCRاز ژل آگارز :یكی از راههای
تميز كردن محصول  PCRبرای تعيين توالی استخراج باند مورد نظر
از ژل است كه با استفاده از این روش عالوه بر حذف باندهای غير
اختصاصی و نامطلوب میتوان پرایمر دایمرها و اسميرهای ایجاد شده
در واكنش  PCRرا از باند مورد نظر جدا كرد تا نتایج بهدست آمده از
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تعيين توالی از كيفيت مطلوبی برخوردار باشند .برای این منظور در
این تحقيق از روش استخراج محصول  PCRاز ژل آگارز استفاده شد.
ابتدا غلظت نمونهها با استفاده از دستگاه نانودراپ سنجيده شد سپس
نمونهها روی ژلی ساخته شده از آگارز و بافر  TAEالكتروفورز گردید.
پس از پایان الكتروفورز قطعه باند اصلی در زیر دستگاه UV transiluminator
آشكار و توسط اسكالپل برش داده شد .قطعه بریده شده در یک تيوپ
 2ميلیليتری كه وزن اوليه آن مشخص بود قرار داده شد .سپس با توزین
تيوپ حاوی ژل وزن ژل محاسبه گردید و  3برابر وزن ژل به آن محلول
 Binding Bufferاضافه شد .تيوپ بهمدت  15دقيقه در بن ماری 55
درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از گذشت 15دقيقهSilica Powder ،
 Suspensionبه نمونهها اضافه و ورتكس شدند .سپس این تركيب به
مدت  5دقيقه در بن ماری  55درجه سانتیگراد قرار گرفت (در این
مرحله  DNAبه  Silicaمتصل شد و همچنين هر چند دقيقه یکبار
ورتكس شدند) جهت رسوب  DNAموجود در ژل ،سانتریفيوژ با دور
 8000 RPMو دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت 1دقيقه انجام و مایع
رویی دور ریخته شد .برای شستشوی  DNAحاصل  500ميكروليتر
اتانول %70اضافه شد .بعد از چندین بار ورتكس و پيپتكردن ،سانتریفيوژ
با دور  8000 RPMو دمای  4درجه سانتیگراد بهمدت  1دقيقه انجام
و اتانول خالی شد (مرحله شستشو 2 ،الی  3مرتبه تكرار شد) .سپس
تيوپها به حالت خوابيده و باز در هوای آزاد گذاشته شد تا زمانیكه
پليتهای داخل تيوپ كامالً خشک شدند .در آخر  50تا  100ميكروليتر
آب دیونيزه (براساس ميزان رسوب موجود) افزوده شده و بعد از چند
ثانيه ورتكس ،بهمدت  5الی 10دقيقه در بن ماری  55درجه سانتیگراد

شکل :2نمايش باند حاصل از  PCRروی ژل آگارز %1/5
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قرار گرفتند (در این فاصله دوبار ورتكس شدند) .بعداز سانتریفيوژ با
دور  8000 RPMو دمای 4درجه سانتیگراد بهمدت  1دقيقه ،مایع
رویی به تيوپ جدید منتقل و رسوب باقیمانده دور ریخته شد .شكل
 2باند حاصل را روی ژل آگارز نمایش میدهد.
توالييابي ) (Sequencingمحصوالت  :PCRمحصوالت

PCR

مناسب (باندهای پررنگ و ضخيم فاقد اسمير ،دایمر پرایمر ،باند غير
اختصاصی) جهت تعيين توالی بهروش ختم زنجيره Dideoxy Chain
 Terminationبه شركت بيونير ( )Bioneerكره جنوبی ارسال گردیدند.
توالی از قطعه ژنی  D-loopبهدست آمد.
نرمافزارهای بيوانفورماتيکي
نرمافزار  :Arlequinاین نرمافزار تعداد جهش مشاهده شده ،جایگاههای
پلی مورفيک ،سطح تنوع نوكلئوتيدی و ساختار و تنوع هاپلوتایپی را
در جمعيت مشخص مینماید.
نرمافزار  :BioEditنرمافزار بيوانفورماتيک بسيار خوب كه كاربردهای
زیادی برای ویرایش ،همردیفی ،دستورزی و آناليز توالیهای DNA

و پروتئين دارد .از این نرمافزار برای بررسی كيفيت توالیها استفاده
شد .كروماتوگرام نتایج توالییابی در شكل  3نشان داده شده است.
نرمافزار  :MEGAبرای ترسيم درخت فيلوژنتيكی ،نرمافزار MEGA

یكی از نرمافزارهای فوقالعاده و پركاربرد بيوانفورماتيک كه جهت آناليز
فيلوژنتيكی توالیهای  DNAو پروتئينی و ترسيم درختهای فيلوژنتيكی
مورد استفاده قرار میگيرد .آناليز فيلوژنتيكی با استفاده از نرمافزار
 MEGAدر شكلهای  5 ،4و  6نشان داده شده است.

شکل  :3کروماتوگرام نتايج توالييابي در نرمافزار BioEdit
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شکل  :4آناليز فيلوژنتيکي با استفاده از نرمافزار MEGA

شکل :5درخت فيلوژنتيکي نمونههای مورد بررسي با استفاده از نرمافزار مگا

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

رسم شد .فاصله ميان توالیها بهصورت جفتی در این نرمافزار بهكمک
دو مدل اندازهگيری شد .یكی  p-distanceو دیگری Maximum composite
 likelihoodهمردیفی مقایسهای توالیها بهكمک روش  ClustalWانجام
شد .بررسی تنوع ژنتيكی در سطح نوكلوئيدی بهكمک نرمافزار 3/5
 Arlequinانجام شد ( .)www.arlequin3.5/software.netاز نرمافزار
 BioEditبرای بررسی كيفيت توالیها استفاده شد .در بيشتر توالیها
قسمتهای ابتدایی و انتهایی توالی كيفيت خوانش خوبی نداشتند كه
حذف شدند .بعد از حذف توالیهای با كيفيت پایين كه معموالً در
ابتدا و انتهای سكانس بودند .به كمک نرمافزار  BioEditرشته مكمل
توالی  Reverseتهيه شد و بعد قسمتی از توالی كه در هر دو رشته
یكسان بودند ( )Consensusبهعنوان توالی اصلی برای انجام مراحل
بعدی كار انتخاب شد .بههمين دليل طول توالی كوتاهتر از ميزانی بود
كه توالی یابی برای آن انجام شده بود .برای هر ده توالی كار به این
صورت تكرار شد .سپس تک تک توالیها در  NCBIبالست شدند و همه
مربوط به  Chelonia mydasبودند بهجز یكی از توالیها كه پس از
بالست مشخص شد كه مربوط به گونه دیگری به نام الكپشت زیتونی
 Lepidochelys olivaceبود كه به احتمال زیاد هنگام نمونهگيری به
اشتباه  Chelonia mydasدرنظر گرفته شده است ،بههمين دليل به اجبار
این توالی در ادامه آناليزها حذف شد .پس از انجام بالست در NCBI
درخت فيلوژنتيكی برای بررسی ارتباط با دیگر گونهها رسم شد كه به
صورت زیر بود .نمونهای كه با رنگ زرد مشخص شده است مربوط به
نمونه مورد بررسی در این مطالعه میباشد .نتایج نشان داد كه همه
نمونههای حاصل از بالست مربوط به  Chelonia mydasبود كه در
سایر مناطق جهان توالییابی شده بودند و در  NCBIثبت شده بود.
شكل  7درخت فيلوژنتيكی گونههای مورد مطالعه را نشان میدهد.
نتايج مگا:
اندازهگيری فاصله بين تواليها :فاصله ميان توالیها بهصورت جفتی

شکل  :6تواليهای مشابه استخراج شده از NCBI

نتایج
در این تحقيق درخت فيلوژنتيكی با استفاده از برنامه MEGA 6/10

ترسيم شد ( Bootstrap .)www.megasoftware.netبر پایه  1000تكرار
جهت انجام برنامه  MEGAانتخاب گردید .درخت فيلوژنتيكی برای
نمونههای انتخاب شده بهكمک  P-distanceو با روش آماری UPGMA

در این نرمافزار بهكمک دو مدل اندازهگيری شد .یكی  p-distanceو
دیگری  Maximum composite likelihoodكه نتایج حاصل از آن در
جداول  2و  3گزارش شده است.
فاصله بين توالیها بهكمک روش  P-distanceدر محدوده 0/00168
الی  0/43714بود و ميانگين كلی فاصله در ميان جمعيت بهكمک P-
 distanceبرابر با  0/18بود .درخت فيلوژنتيكی در ميان  9نمونه انتخاب
شده بهكمک  P-distanceو با روش آماری  UPGMAرسم شد .بهكمک
نرم افزار مگا اطالعات مربوط به هر توالی مثل تعداد نوكلئوتيد و درصد
هر كدام از نوكلئوتيدها تهيه شد كه در جدول  4مشاهده میشود.
همچنين ميزان ناجور بودن و تفاوت توالیها در جدول  5مشخص
شده است.
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شکل  :7درخت فيلوژنتيکي گونههای مورد مطالعه
جدول  :2فاصله بين تواليها بهکمک روش Maximum composite likelihood

شماره

1

1
11
111
2
22
222
3
33
333

0/71878
0/70648
0/02985
0/96071
0/96072
0/95961
0/96071
1/13109

شماره

1

1
11
111
2
22
222
3
33
333

0/43165
0/43043
0/02888
0/43117
0/42713
0/42915
0/43117
0/42366

111

11

0/00913
0/95534
0/01258
0/01152
0/00575
0/01671
0/03862

0/92037
0/00333
0/00168
0/00546
0/00334
0/03117

2

1/41747
1/47869
1/50666
1/26661
1/33761

22

0/00315
0/00850
0/00313
0/03268

222

0/00794
0/00628
0/03096

3

0/01187
0/03284

33

0/03641

جدول  :3فاصله بين تواليها بهکمک روش P-distance

11

0/00905
0/43590
0/01242
0/01139
0/00571
0/01639
0/03711

111

0/42797
0/00332
0/00168
0/00543
0/00333
0/03018

نتايج حاصل از کالستال دابليو 9 :توالی در كالستال دابليو
همردیف شدند كه قسمتهایی كه مشابه هستند و قسمتهایی كه در
آن توالی تغيير یافته است را میتوان مشاهده كرد .بيشتر تفاوت مشاهده
شده مربوط به ابتدا و انتهای توالی است كه بهدليل متفاوت بودن
طول توالیها در نتيجه حذف توالی با كيفيت خوانش پایين در نتایج
256

2

0/43444
0/43629
0/43714
0/43605
0/42767

22

0/00314
0/00843
0/00312
0/03160

222

0/00787
0/00623
0/02998

3

0/01171
0/03175

33

0/03499

حاصل از توالییابی است .دادهها برای اینكه بتوانند در
خوانده شوند باید به فرمت  *.arpتبدیل شوند كه از نرمافزار DNA
 )DNASP( Sequence Polymorphismبدینمنظور استفاده شد.
Arlequin

محلهای پليمورفيک ( :)Polymorphic sitesهيچ ناحيه كد
كننده پروتئينی در توالیها شناسایی نشد كه مطابق با ژنی
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هست كه تكثير شد چرا كه این ژن كد كننده هيچ پروتئينی نيست
كه با نتایج آناليز همخوانی دارد .بهجز نواحی دارای گپ ( )Gapتعداد
محلهای پلیمورفيک صفر بود.

بود .همچنين در این نمونه ميزان تنوع نوكلئوتيدی كه با  Piنشان
داده میشود برابر با  0/02520بود.
جدول  :4ترکيب نوکلئوتيدی تواليهای مورد بررسي

پليمورفيسم در توالي  :)DNA polymorphism( DNAتعداد
هاپلوتيپها یک ( )h=1بود و بههمين دليل تنوع هاپلوتيپی مساوی
صفر ( )Hd=0بود .همچنين تعداد كل حذف و اضافه ( )InDelهایی كه
اتفاق افتاده بود مساوی  40بود .هيچ نوتركيبی در توالیهای مورد بررسی
رخ نداده است و تغييرات بهوجود آمده در نتيجه نوتركيبی نبوده است.
تنوع  DNAبين نمونهها :در نمونه اول با  3توالی تعداد محلهای
پلیمورفيک برابر با  3و متوسط تعداد اختالف نوكلئوتيدی كه با
نشان داده میشود برابر با  1/5بود .همچنين در این نمونه ميزان تنوع
نوكلئوتيدی كه با  Piنشان داده میشود برابر با  0/00284بود .در نمونه
دوم با سه توالی تعداد محلهای پلیمورفيک برابر با  20و متوسط
تعداد اختالف نوكلئوتيدی كه با  Kنشان داده میشود برابر با 13/33
K

توالي

T%

C%

A%

G%

1
11
111
2
22
222
3
33
333

35/3
29/4
31/7
35/6
31/3
30/8
31/5
31/4
30/6

13/9
21/5
20/3
13/5
21/0
21/3
20/5
20/7
20/5

29/7
35/8
33/1
30/6
33/4
33/5
33/7
33/4
35/0

21/1
13/2
14/8
20/4
14/3
14/4
14/3
14/4
13/8

ميانگين

31/9

19/3

33/2

15/6

جدول  :5ميزان ناجور بودن تواليهای مورد بررسي بهصورت جفتي
شماره

1

1
11
111
2
22
222
3
33
333

2/6139
2/4326
0/000
2/5404
2/3380
2/0546
2/3623
2/7010

11

0/0000
2/8111
0/0000
0/000
0/0038
0/000
0/000

111

2/5656
0/000
0/000
0/0036
0/0000
0/0000

2

3/0430
2/928
2/4893
2/6937
2/7106

اگر این دو نمونه و در واقع  7توالی باهم مقایسه شوند تعداد
محلهای پلیمورفيک  24عدد است و متوسط تعداد اختالف نوكلئوتيدی
كه با  Kنشان داده میشود برابر با  7/524بود .همچنين در این 7توالی
ميزان تنوع نوكلئوتيدی كه با  Piنشان داده میشود برابر با 0/01422
بود .موتاسيون مشتركی بين این  7توالی وجود نداشت و تعداد متوسط
اختالف نوكلئوتيدی برابر با  9/08و تعداد متوسط جانشينی نوكلئوتيدی
بين دو نمونه برابر با  0/017بود .در نمونه سوم با دو توالی تعداد
محلهای پلیمورفيک برابر با  17و متوسط تعداد اختالف نوكلئوتيدی
كه با  Kنشان داده میشود برابر با  17بود .همچنين در این نمونه
ميزان تنوع نوكلئوتيدی كه با  Piنشان داده میشود برابر با 0/03202
بود .در مقایسه نمونه سوم با نمونه اول كه در واقع  6توالی با هم مقایسه
شدند ،تعداد محلهای پلیمورفيک  234عدد است و متوسط تعداد
اختالف نوكلئوتيدی كه با  Kنشان داده میشود برابر با 122/933
بود .همچنين در این  6توالی ميزان تنوع نوكلئوتيدی

22

0/0000
0/0134
0/0031
0/0000

222

0/0000
0/0015
0/0000

3

0/0000
0/0000

33

333

0/0000

كه با  Piنشان داده میشود برابر با  0/23151بود .موتاسيون مشتركی
بين این  6توالی وجود نداشت و تعداد متوسط اختالف نوكلئوتيدی
خالص برابر با  0/42797بود .در مقایسه نمونه سوم و دوم كه در واقع
 5توالی با هم مقایسه شدند ،تعداد محلهای پلیمورفيک  135عدد
است و متوسط تعداد اختالف نوكلئوتيدی كه با  Kنشان داده میشود
برابر با  78/50بود .همچنين در این  5توالی ميزان تنوع نوكلئوتيدی
كه با  Piنشان داده میشود برابر با  0/24921بود .موتاسيون مشتركی
بين این  5توالی وجود نداشت و تعداد متوسط اختالف نوكلئوتيدی
برابر با  123و تعداد متوسط جانشينی نوكلئوتيدی بين دو نمونه برابر
با  0/39206بود .در مقایسه  9توالی با هم تعداد نواحی پلیمورفيک
برابر با  307و حفاظت توالی ( )Sequence conservationكه با  Cنشان
داده میشود برابر با  0/635بود .در جدول  6توالی حفاظت شده ميان
 9توالی همراه با مقادیر  P-value ،Homozigosity،Conservationآورده
شده است.
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جدول  :6توالي مناطق حفاظت شده ()Conserved Regions
Region_1: 72-243 0/732 0/897 0/0020
Region_2: 171-246 0/750 0/905 0/0179
Region_3: 259-450 0/799 0/930 0/0000

{P-value

Dynamic Defined Parameters given the observed S:
Minimum window length, MWL: 74
Conservation threshold, CT: 0/73
}Region: Start-End Conservation Homozigosity

بحث
گونهها پس از تعيين توالی ژن مورد نظر و بالست كردن در سایت
بانک ژن با توالیهای ثبت شده از  Chelonia mydasهمپوشانی داشتند.
هر چند كه توالیهای مورد مطالعه در این تحقيق شباهت زیادی با
توالیهای موجود در بانک ژن  NCBIكه ثبت شده بودند نشان دادند
اما از این توالیهای جدید میتوان بهعنوان یک نشانگر مولكولی و بررسی
تغييرات گونه در مناطق مختلف جغرافيایی استفاده كرد .نزدیکترین
گونه براساس نتایج بالستChelonia mydas isolate CmP 75/1 ،
بود كه در سواحل شمالشرقی استراليا مورد مطالعه قرار گرفته بود
( Arduraو همكاران .)2010 ،بعد از این گونه بيشترین شباهت با
گونه  Chelonia mydas isolate CmP 219/1بود كه توسط Blaxter
و همكاران ( )2004مورد مطالعه قرار گرفته بود .این مطالعه در ناحيه
جنوبی چين مثل هنگ كنگ و تایوان انجام شده بود .در مطالعات گذشته
توالی این ژن در الكپشتهای سبز در كشور قطر كه نزدیک به دریای
عمان است ،بررسی شده است .نتایج این مطالعه نيز نشان داد كه در
قطر توالی  DNAميتوكندریایی این نوع الكپشت بيشترین همولوژی
( )%99/84را با  Chelonia mydasداشت و همچنين  %93/79شباهت
با گونه  Natator depressaكه بومی استراليا است ،مشاهده شد .پس
از آن بيشترین ميزان همولوژی با  Eretmochelys imbricataبود .این
گونه الكپشت دریایی بهدليل مهاجرتهای طوالنی كه انجام میدهند
شناسایی مولكولی و ردهبندی آن دارای اهميت است و استفاده از
نشانگر  DNAميتوكندریایی یک راهكار مناسب میباشد Bowen .و
همكاران ( )1992از این نشانگر مولكولی برای ردهبندی الكپشتها
استفاده كردند.
همچنين نتایج مگا نشان میدهد كه در  9توالی مورد بررسی
بهطور متوسط درصد  )%65 /1( ATبيشتر از  )%34 /9( GCبود.
درخت فيلوژنتيكی بر اساس فاصله ژنتيكی بهدست آمد و معيار فاصله
ژنتيكی تعداد جایگزینیهای نوكلئوتيدی در هر جایگاه بين توالیها
می باشد .نتایج آناليز فيلوژنتيكی جمعيت مورد مطالعه نشان داد كه
همه نمونهها در سه جمعيت قرار گرفتند .كالد اول شامل نمونههای
مربوط به منطقه چابهار بود كه با عدد یک این توالیها مشخص شدند
در این كالد  4نمونه قرار گرفت كه عالوه بر سه نمونه چابهار یک
258

نمونه از گواتر هم در این دسته قرار گرفت كه نشان میدهد تفاوت
بين توالیها در این ناحيه بسيار كم است و تنوع ژنتيكی زیادی در
این دو ناحيه دیده نمیشود .كالد دوم شامل نمونههای منطقه كنارك
و كالد سوم هم مربوط به منطقه گواتر بود.
نتایج كالستال دابليو نشان داد كه بيشترین تفاوت ميان توالیها
مربوط به ابتدا و انتهای توالی است .ميانگين كلی فاصله در ميان جمعيت
بهكمک  P-distanceبرابر با  0/18بود .بيشترین فاصله بين دو نمونه
 2و  3از دو منطقه چابهار و گواتر بود كه برابر با  0/437است و ميزان
ناجور بودن هم در بين این دو عدد باالیی ( )2/4893است .علت این
تفاوت میتواند به فاصله مكانی این دو ناحيه برگردد هرچند كه بهدليل
توانایی مهاجرتی كه این نوع الكپشت دارد فاصله مكانی نمیتواند
عامل اصلی باشد و شاید به شرایط متفاوت محيطی و عواملی مثل صيد
برگردد .این درحالی است كه كمترین فاصله مربوط به دو نمونه 111
و  222مربوط به دو منطقه چابهار و كنارك است كه فاصله مكانی زیادی
با هم ندارند ميزان ناجور بودن ميان این دو نمونه برابر با صفر بود.
ميزان تنوع هاپلوئيدی صفر بود همچنين تعداد محلهای پلیمورفيک
برابر با صفر بود كه نشان میدهد تفاوت به اندازهای نبوده كه اشتقاق
گونه انجام شود .هيچ نوتركيبی در توالیها رخ نداده كه با ماهيت ناحيه
مورد بررسی همخوانی دارد.
كمترین تنوع ژنتيكی مربوط به ناحيه چابهار بود كه میتواند به
دليل صيد ،آ لودگی و مسائل زیست محيطی مثل ميزان باالی فلزات
سمی و فعاليتهای انسانی باشد .با وجود تنوع ژنتيكی كه ذكر شد
اما همه نمونهها در یک گونه قرار میگيرند كه نشان میدهد با وجود
تنوع درون گونهای منجر به تغيير جایگاه آن در ساختار فيلوژنتيكی
الكپشتها نمیشود.
نتایج آناليز واریانس مولكولی در نرمافزار آرلكوین نشان داد كه
تفاوت در بين این جمعيتها بيش از تفاوت در درون جمعيتهاست
بهطوركلی تنوع ژنتيكی در نواحی دورتر بهدليل عدم وجود ارتباط با
سایر جمعيتها كمتر از نواحی دیگر بود .بيشترین ميزان تنوع ژنتيكی
مربوط به گواتر و كمترین ميزان تنوع در جمعيت چابهار مشاهده شد.
برنامه حفاظتی كه برای این مناطق درنظر گرفته میشود باتوجه به
این مسئله باید متفاوت باشد.
نتایج نرم افزار آرلكوین نشان داد كه در هر سه ناحيه مورد
بررسی بين  9نمونه هيچ اختالف نوكلئوتيدی وجود ندارد و جمعيت
در این بخش از ژنوم ميتوكندری فاقد تنوع ژنتيكی است كه این نشان
دهنده شدت باالی همخونی و روابط شدید خانوادگی در جمعيت مورد
مطالعه میباشد و بهطور آشكاری نشاندهنده وضعيت بحرانی تنوع
زیستی این جمعيت است .تنوع زیستی الزمه بقای یک گونه در محيط
میباشد و سطح پایين تنوع ،كل جمعيت را در خطر انقراض در مواجه
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با شرایط خاص مانند تغييرات اقليمی و یا پيدایش بيماریهای خاص
قرار میدهد .تنوع ژنتيكی درون جمعتی از دو لحاظ برای بقای بلند
مدت جمعيتها مهم میباشد .اول اینكه تنوع فنوتيپی وابسته به
ژنوتيپ كه تعيينكننده ميزان سازگاری یک جمعيت میباشد محصول
تنوع ژنتيكی است .دوماً تنوع ژنتيكی خنثی در یک جمعيت طبيعی
انعكاسدهنده همخونی و رانش ژنتيكی است كه هر دو مورد از عوامل
مشخص كاهش توان بقای جمعيتها هستند .با این وجود نمیتوان
انتظار داشت كه تنوع ژنتيكی خنثی مستقيماً مترادف با تنوع در هر
ویژگی فنوتيپيک خاصی باشد اما به خاطر ارتباط ان با اندازه جمعيت
موثر میتواند انعكاسدهنده پتانسيل سازگاری جمعيتها در بلندمدت
باشد .در نتيجه كاهش تنوع ژنتيكی درون جمعيتی (چه تنوع ژنتيكی
انطباقی و در نتيجه فشار انتخاب باشد و چه تنوع ژنتيكی خنثی و
نهفته در ژنوم باشد) با افزایش خطر انقراض جمعيتهای طبيعی مرتبط
است DNA .ميتوكندریایی چون تحت تاثير نوتركيبی قرار نمیگيرد
(چون هاپلوئيد است) در نتيجه تنوع آن تنها بهعلت انتخاب طبيعی
است و تنوع ژنتيكی آن وابسته به اندازه جمعيت نيست .همچنين
انتخاب شدیدی بر ضد جهشهای مضر ميتوكندری در الیه زاینده
جنس ماده صورت میگيرد كه منجر به همگن شدن بيشتر سطح
تنوع آن میگردد (انتخاب پس زمينهای).
نتایج حاصل از این مطالعه را میتوان در بررسی تنوع ژنتيكی
الكپشتهای سبز دریایی در شرایط متفاوت جغرافيایی مورد استفاده
قرار داد .همچنين در مدیریت جمعيت این گونه و جلوگيری از انقراض
میتواند كمک كند .در تهيه یک بانک ژنی مناسب برای شناسایی این
گونه به كمک تكنيکهای مولكولی بهویژه در مواردی كه فقط تخم
یا گوشت این گونه موجود است نيز میتواند یک راهكار مناسب باشد.
همچنين با توجه به اهميت بررسی فيلوژنی و جمعيتی در نشان
دادن تنوع زیستی پيشنهاد میشود:
الف) تعداد بيشتری از گونهها و جنسهای مختلف با همين نشانگر
و سایر نشانگرها مورد بررسی مشابه قرار گيرند.
ب) گونههای مورد بررسی در نقاط مختلف جغرافيایی با استفاده از
ژنهای مناسب از ژنوم ميتوكندریایی و هستهای از نظر جمعيتی مورد
بررسی قرار گيرند.
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Abstract
In the past, morphological traits were used to classify organisms, but because of the
problems encountered in classification using this method, the use of molecular markers was due
to its advantages. Mitochondrial markers are one of the best options for the study of phylogenetic
relationships. In this study, 10 specimens of green sea turtle were collected from three areas of
Chabahar, Govater and Konarak in Sistan and Baluchestan province. After DNA extraction, the
samples were sequenced. Sequences were studied using MEGA, BioEdit and Arlequin software.
The results showed that based on the phylogenetic analysis of the studied population, all of the
samples were placed in three populations. The average distance of the population with the help
of P-distance was 0.18. The results of the Clustal W show that the greatest difference between
the sequences is at the beginning and the end of the sequence. The amount of haploid variety was
zero, and the number of polymorphic sites was zero, which indicates that the difference was not
such as to make the species derivative. No recombination has taken place in sequences that are
consistent with the nature of the area under study. The results of this study, can be used to study
the genetic diversity of marine turtles in different geographical conditions. It can also help to
manage this population and prevent extinction. It can also be a good solution to provide a
suitable Gene bank for the identification of this species through molecular techniques, especially
in cases where only the eggs or meat of this animal is present.
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