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چکیده
شوکا ( )Capreolus capreolusکوچکترین عضو خانواده گوزنها ) (Cervidaeدر ایران است .این گوزن در جهان دارای
دو گونه اروپایی  -آسیایی ( )C. capreolusو سیبریایی ( )C. pygargusاست ،که از نظر ریختی با یکدیگر متفاوت هستند .این گونه
در ایران عمدتاً در مناطق جنگلی با پوشش زیرین نسبتاً متراکم ،جنگلهای جوان ،جنگلهای بین دشت و مناطق کوهستانی زیست
میکند .هدف از اجرای این مطالعه شناخت تنوع ژنتیکی شوکای ایران در مناطق مورد مطالعه بر اساس ژن  D-loopمیتوکندری و کاربرد
آن در برنامهریزیهای حفاظتی این گونه میباشد .تعداد  8نمونه از شوکای ایران از نقاط پراکنش گونه در استان مازندران و گلستان
جمعآوری شد .پس از استخراج  DNAاز نمونهها شامل بافت ماهیچه و سرگین ،شاخ تکثیر بخشی از ناحیه کنترل  DNAمیتوکندری به
طول  633جفت باز به کمک یک جفت پرایمر یونیورسال صورت گرفت .محصوالت  PCRپس از توالییابی جهت بررسی و تعیین
فاصله ژنتیکی و تنوع هاپلوتیپی با استفاده از نرمافزارهای  DNASP5 ،MEGA5و  NetWorkبررسی شدند .براساس نتایج بهدست آمده،
تعداد  6هاپلوتیپ و  6جایگاه چندشکلی تشخیص داده شد .هاپلوتیپهای مشترک بین نمونههای استان گلستان و مازندران وجود دارد
که احتمال آن میرود ارتباط بین جمعیتهای دو استان و وجود کریدور ارتباطی بین جمعیتهای آنها وجود داشته باشد .فاصله ژنتیکی
جمعیت دو استان کم بوده و از نظر حفاظتی باید مورد بررسی دقیقی قرار گیرند تا این ارتباط قطع نشود.
کلمات کلیدی :شوکا ،D-loop ،تنوع ژنتیکی ،گلستان ،مازندران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
امروزه حفاظت از تنوعزیستی به یک مسئله و نگرانی جهانی
مبدل شده است .افزایش جمعیت انسان و نیاز روزافزون به منابع
منجر به تخریب بومسازگانهاي طبیعی و نابودي تنوعزیستی در
ابعاد وسیع گشته است .گرچه انقراض گونهها پدیدهاي طبیعی
است که در گذشته زمین نیز بارها رخ داده است ،ولی در سالیان
اخیر در اثر عملکرد آدمی صدها برابر افزایشیافته و گونههاي
بیشماري در سراسر جهان تحت عنوان گونههاي تهدید شده
طبقهبندي شدهاند .با توجه به اینکه منابع مالی و انسانی براي
مدیریت همه گونهها کافی نیست ،مسئله اصلی انتخاب گونهها و
جوامع طبیعی است .به گونهاي که بتوان تنوع زیستی را براي
تداوم حیات و نسلهاي آینده حفظ نمود .پیشرفتهاي جدید در
زمینه فنآوري و دانش ژنتیک مولکولی فرصت و امکان مناسبی
را در جهت پاسخگویی به بسیاري از پرسشها در زمینه ردهبندي
گونهها ،بررسی روابط فیلوژنتیک و تکاملی گونهها و مطالعه تنوع
ژنتیکی جمعیتها فراهم کرده است .اینگونه اطالعات میتواند
در زمینه تعیین گونهها و الویتبندي آنها و همچنین تعیین
مناطق حفاظتی بسیار مفید باشد (ملکیان .)8811 ،برخالف
سطوح باالتر تاکسونومیک که مبتنی بر صفاتی است که بعضاً
قابلمقایسه نیست وجود  DNAو  RNAدر تمام موجودات زنده
میتواند امکان مقایسه مستقیم موجودات کامالً متفاوت و متنوع
را فراهم آورد (ملکیان .)8811 ،شوکا کم و بیش در محیطزیست
مشابه مرال ،یعنی جنگلهاي خزر بهسر میبرد .از وجود آن به
تعداد کم در جنگلهاي شمال آذربایجان و کردستان نیز تا اواسط
دهه  8805حکایت میشد .طبق بررسیهاي اخیر هنوز تعداد
کمی شوکا در جنگلهاي اورامانات وجود دارد (فیروز .)8831 ،به
نظر  Ellermanو  ،)8508( Scottشوکاهاي ایران چه در شمال و
چه در غرب از نژاد  C. capreolus capreolusمیباشند ،ولی برخی
از مولفین قبال شوکاي شمال ایران را از نژاد C. capreolus
 armeniusو شوکاي غرب را از نژادي متفاوت بهنام C. capreolus
 coxiمیدانستند (اعتماد .)8831 ،شوکا کوچکترین گوزن ایران
است و تقریباً اندازه آهوست .بهعلت بلندتر بودن پاها از دستها،
کمی قوزدار بهنظر میرسد .هر یک از شاخها در تمام دوران
زندگی فقط سه شاخک دارند (در موارد نادر چهار یا پنج شاخک
نیز مشاهده شده است) .شاخها در اواسط پاییز میافتند و شاخ
جدید که کرکدار است ،در طول زمستان رشد میکند و در فصل
بهار کامل میشود (فیروز .)8831 ،زیستگاه اینگونه مناطق
جنگلی با پوشش زیرین نسبتاً متراکم ،جنگلهاي جوان،
05

جنگلهاي بین دشت و مناطق کوهستانی که برخالف مرال از
جنگلهاي مناطق کوهستانی مرتفع دوري میکند ،میباشد .این
گونه هم شبفعال و هم روزفعال است .شوکا حس بویایی ،شنوایی
و بینایی قوي دارد ،بهخوبی شنا میکند و در محل زندگی خود
اغلب بیحرکت است .به محض احساس خطر بهصورت مخفی و
با پرشهاي بلند فرار میکند .شوکا اغلب از علوفه ،برگها و
شاخههاي درختان و نیز قارچ تغذیه میکند (دلفان.)8811 ،
شوکاها حیواناتی بسیار حساس و مهاجم هستند .در حالت اسارت
برخالف اکثر جانوران عمر طوالنی ندارد و معموالً بیش از سه
سال قادر به زندگی در باغ وحشها نیستند .ولی در طبیعت حدود
 85سال عمر میکنند (ضیایی .)8813 ،تاکنون بررسی تنوع
ژنتیکی در مورد شوکا در ایران انجام نشده است .اغلب مطالعات
انجام شده در زمینه پراکنش و بررسی زیستگاه شوکا صورت
گرفته است .بهعنوان مثال Ghazanfari ،و همکاران ( )0555به
بررسی مقدماتی زیستگاه شوکا در جنگلهاي بوزین مرهخیل
استان کرمانشاه پرداختند .بخشی ،ارزیابی زیستگاه شوکا در پارک
ملی گلستان به روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی را در سال
 8850انجام دادند .در جهان در زمینه ژنتیک شوکاي اروپایی
آسیایی ( )C. capreolusو سیبریایی ( )C. pygargusبهروشهاي
مختلف کار شده است .ازجمله میتوان به مطالعه  Randiو همکاران
( )8551بر روي چندشکلی  DNAمیتوکندري در جمعیتهاي
شوکاي اروپایی و سیبریایی اشاره نمود .در این بررسی 335
نوکلئوتید در ناحیه کنترل  DNAمیتوکندري در  10شوکا
اروپایی و سیبریایی در کشورهاي ایتالیا و روسیه انجام شد.
همچنین  Vernesiو همکاران ( )0550ساختار ژنتیکی جمعیتهاي
شوکا طبیعی و معرفیشده در آلپ و مرکز ایتالیا را با اشاره به
ساختار فیلوژئوگرافی  DNAمیتوکندري مورد بررسی قراردادند.
در پژوهشی Soffiantiniو همکاران ( )0553خصوصیات ریختی
حیوانات با هاپلوتیپ میتوکندري مشخص در مورد شوکا در
استان پارما را مورد بررسی قرار دادند .هدف از این مطالعه ،بررسی
خصوصیات زیستسنجی جمعیتهاي شوکاي پارما و ارتباط آن
با الگوهاي هاپلوتیپی آنها بود .در پژوهشی دیگر  Valvoو
همکاران ( )0555به بررسی و تجزیه و تحلیل ژنتیکی ساختار
جمعیتی شوکا در شمال آلپ در ایتالیا پرداختند .این مطالعه،
بهطور مقدماتی به شرح و تجزیه و تحلیل ساختار جمعیت شوکا
براساس  885نمونه از استانهاي Bellunoو  Trentoدر شمالشرق
آلپ در ایتالیا با استفاده از  88نشانگر ریزماهواره پرداخته است.
همچنین  Mucciو همکاران ( )0580به بررسی حفاظت از تهدید
مجموعه ژنهاي محلی یعنی بررسی ژنتیک سیماي
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سرزمین جمعیت شوکاي ایتالیا پرداختند و نشان دادند که
زیرگونه بومی ایتالیا ) (C. capreolus italicusتوسط معرفی گونه
شوکاي اروپایی ) )C. capreolus capreolusمورد تهدید قرار
گرفته است .بررسی تنوعژنتیکی ژن  D-loopدر  DNAمیتوکندري
شوکاي سیبري مربوط به ناحیه مغولستان نیز توسط Bayarlkhagva
و همکاران ( )0588مطالعه شد.
در مطالعه حاضر ،تنوعژنتیکی  DNAمیتوکندري در شوکاي
ایران  C. capreolusمطالعه شد و تعیین تبارشناسی شوکاي ایران
بهکمک توالی بخشی از ناحیه کنترل ژن  DNA ،D-loopمیتوکندري
و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهاي مختلف شوکا در استان
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مازندران و گلستان و تعیین تنوع هاپلوتیپ و بررسی جنبه
حفاظتی اینگونه در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مناطق نمونهبرداري شامل پارک ملی گلستان ،منطقه شکار
ممنوع چلچلی ،منطقه حفاظتشده جهاننما در استان گلستان
و منطقه حفاظت شده دودانگه و چهاردانگه در استان مازندران
بود (شکل .)8

شکل :1تعداد و مناطق نمونهبرداری شده شوکا در مطالعه حاضر

تعداد  83نمونه از نقاط مختلف پراکنش شوکا در استانهاي
مازندران و گلستان جمعآوري شد که شامل نمونه بافت ،سرگین
و شاخ بود (جدول .)8استخراج  DNAاز نمونهها با استفاده از
کیت استخراج بافت و سرگین شرکتهاي  Bioneerو سیناژن
بهطور جداگانه براساس مراحل پروتکل استخراج انجام گرفت.
فرایند تکثیر ژن ديلوپ با استفاده از یک جفت پرایمر H83151
(’)0’-AATTCTCACCCCTAGCTCCCAAAG-8و L80550
) (0-CCTGAAGTAGGAACCAGATG-8با دستگاه ترموسایکلر
انجام گرفت .حجم نهایی واکنش  00میکرولیتر شامل  0میکرولیتر
 8 ،DNAمیکرولیتر آغازگر رفت و  8میکرولیتر آغازگر برگشت
بههمراه  08میکرولیتر آب مقطر دو بار تقطیر شده بود در 80
سیکل انجام گرفت .فرایندها شامل مرحله شکسته شدن DNA
در دماي  50درجه سانتیگراد بهمدت  85دقیقه و فاز اتصال
آغازگرها در سه مرحله دمایی با زمانهاي مختلف که بهترتیب
شامل دماي  50درجه سانتیگراد  85ثانیه ،دماي  01درجه

سانتیگراد  85ثانیه و دماي  30درجه سانتیگراد  8دقیقه میباشد
و مرحله آخر تکثیر توالی شامل دماي  30درجه سانتیگراد 3
دقیقه و دماي  1درجه سانتیگراد در ادامه میباشد .بهمنظور
تایید و کیفیت  DNAتکثیر شده ناحیه مورد نظر طی واکنشهاي
 ،PCRالکتروفورز محصوالت  PCRبهدست آمده بر روي ژل آگاروز
 %0و با رنگآمیزي اتیدیومبروماید صورت گرفت .سپس مقدار 05
میکرولیتر از محصول  PCRنمونههایی که داراي کیفیت مناسب
بودند ،جهت خالصسازي و تعیین توالی به شرکت  Bioneerکره
جنوبی ارسال شد .جهت ویرایش توالیها از نرمافزار Seqscape
 0/3استفاده شد .همچنین توالیهاي ثبت شده قابل قیاس ،از ژن
بانک پایگاه  NCBIدریافت شدند و جهت بررسی تنوع ژنتیکی،
تعیین هاپلوتیپها ،میزان چندشکلی ،ماتریس فاصله ژنتیکی،
رسم درخت فیلوژنی  Maximum likelihoodو زمان واگرایی و
آماره  Fstبهترتیب از نرمافزارهاي ،MEGA.0 ،ARLEQUIN 8/8
 DNAsp.0و  NETWORK 1/3استفاده شد.
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جدول  :1تعداد افراد نمونهبرداری شده شوکا در مطالعه حاضر
نام نمونه

استان نمونهبرداری شده

منطقه جمعآوری نمونه

نوع نمونه

شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا
شوکا

گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران

جنگلهاي روستاي زیارت (منطقه حفاظتشده جهاننما)
جنگلهاي علیآباد کتول ریگ چشمه (منطقه شکار ممنوع چلچلی)
جنگلهاي علیآباد کتول روستاي محمدآباد (منطقه شکار ممنوع چلچلی)
جنگلهاي علیآباد کتول روستاي الستان (منطقه شکار ممنوع چلچلی)
جنگلهاي علیآباد کتول افرا تخته (منطقه شکار ممنوع چلچلی)
جنگلهاي جهاننما (منطقه حفاظتشده جهاننما)
جنگلهاي علیآباد کتول منطقه شکارممنوع سیاه رودبار
جنگلهاي توسکستان شهر جلین (منطقه حفاظتشده جهاننما)
جنگلهاي جهاننما منطقه دراز نو (منطقه حفاظتشده جهاننما)
منطقه شکارممنوع چلچلی
جنگلهاي جهاننما روستاي سید میران (منطقه حفاظتشده جهاننما)
جنگلهاي روستاي زیارت (منطقه حفاظتشده جهاننما)
جنگلهاي علیآباد کتول ریگ چشمه (منطقه شکار ممنوع چلچلی)
پارک ملی گلستان
پناهگاه حیاتوحش دودانگه چهاردانگه
منطقه حفاظتشده بوال در دودانگه ساري
منطقه حفاظتشده بوال در دودانگه ساري
منطقه حفاظتشده دودانگه روستاي کیاسر

شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
شاخ
بافت
شاخ
شاخ
بافت
شاخ
بافت
بافت
سرگین

نتایج
استخراج  DNAبراي نمونهها با موفقیت انجام شد83 .
نمونه جهت توالییابی ارسال شدند .نتایج حاصل از توالی یابی ژن

 ،D-loopمورد بررسی قرار گرفت .از  83نمونه 1 ،نمونه داراي
توالی مناسب بودند و  1نمونه بهدلیل قدیمی بودن و آلودگی،
داراي توالی مناسب نبوده و حذف گردیدند (شکل .)0

شکل  :2الکتروفورز محصول PCRبه طول  633جفت باز بر روی ژل آگارز %2

با استفاده از نرمافزار  ،Seqscape 0/3توالیها بررسی و اصالح
شدند .توالیها با تعداد بازهاي آلی مختلف بهدست آمده بهدلیل
کیفیت متفاوت نمونهها در نرمافزار فوق مورد بررسی و در نتیجه
طول توالی  833نوکلئوتید از ناحیه ژن  D-loopبهدست آمد.
توالیهاي موفق با استفاده از نرمافزار  ClustalWگنجانده شده در
00

نرمافزار  ،Mega 0ردیف و بازآرایی شده و همراه با توالیهاي
مستخرج از ژن بانک (مجموعاً  15توالی) با استفاده از نرمافزار
 Mega 0مورد آنالیز قرار گرفته و درخت فیلوژنتیکی از نوع
( Maximum likelihoodشکل  )8مربوطه بهدست آمد .در درخت
فیلوژنی بهدست آمده ،نمونههاي به شکل مربع ▄ ،نمونههاي

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
استان گلستان و نمونههاي به شکل مثلث▲ نمونههاي استان
مازندران میباشند .براساس تحلیل درخت فیلوژنی ،همه نمونههاي
شوکاي مربوط به مطالعه حاضر ،در شاخه مربوط به شوکاي اروپایی
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آسیایی قرار گرفتند .در واقع ،نمونههاي دو استان گلستان و
مازندران ضمن نشان دادن قرابت ژنتیکی با یکدیگر ،با نمونههایی
از اروپا (اسپانیا ،ایتالیا و ،)...نیز در یک خوشه قرار میگیرند.

شکل :6درخت فیلوژنی شوکاهای استان مازندران و گلستان و نمونههای مستخرج از ژن بانک

همچنین ،مقایسه بین  1توالی مورد نظر جهت تعیین تعداد
هاپلوتیپها ،توسط نرمافزار  DNAsp0صورت گرفت که وجود 8
هاپلوتیپ را مشخص نمود که در جدول بهصورت مشخصی 1
توالی به  8هاپلوتیپ ،که هاپلوتیپ شماره  8شامل نمونههاي
دودانگه بوال ،0دودانگه کیاسر و علیآباد محمدآباد هاپلوتیپ
شماره  0شامل نمونه دودانگه بوال8و جهاننما و هاپلوتیپ شماره
 8شامل جهاننما  ،sپارک ملی گلستان و چلچلی دیده شد
(جدول  .)0با استفاده از نرمافزار  Mega.0فاصله ژنتیکی بین 1
نمونهها مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج بهدست آمده بین
افراد استان گلستان و مازندران در بعضی مناطق ،فاصله ژنتیکی

وجود نداشت ،اما در برخی مناطق تفاوت ژنتیکی دیده شد
بهعنوان مثال در شکل 1بین نمونههاي  8و نمونه  0فاصله صفر
نشاندهنده عدم فاصله ژنتیکی و بین نمونه  8و نمونه  0فاصله
ژنتیکی  0که تفاوت ژنتیکی را نشان میدهد (شکل  .)1همچنین،
درخت فیلوژنی نمونههاي استان مازندران و گلستان با استفاده از
نرمافزار  Mega.0بررسی شد و  8هاپلوتیپ در سه گروه شامل
گروه اول افراد دودانگه کیاسر ،دودانگه بوال  0و علیآباد محمدآباد
و گروه  0افراد جهاننما ،دودانگه بوال 8و نهایت گروه  8پارک
گلستان ،جهان نما  Sو چلچلی بهدست آمد (شکل .)0
15
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جدول : 2تعیین تعداد 6هاپلوتیپ با استفاده از نرمافزار DNAsp.5

نوع هاپلوتیپ

جهان نما

دودانگه

پارک ملی

s

بوال1

گلستان

چلچلی

هاپلوتیپ شماره 8
هاپلوتیپ شماره 0
هاپلوتیپ شماره 8

دودانگه
بوال2

جهان نما

*
*
*

دودانگه

علیآباد

کیاسر

محمد آباد

*

*

*
*

*

شکل  :4محاسبه فاصله ژنتیکی بین نمونهها با استفاده ازنرمافزار

شکل :5درخت فیلوژنی نمونههای استان مازندران و گلستان

Mega.5

با استفاده از نرمافزار Mega.5

همچنین با استفاده از نرمافزار  NETWORK 1/3ارتباط
شبکهاي نمونهها بررسی شد .در این راستا ،ابتدا شبکه هاپلوتیپی
مربوط به نمونههاي ایران و سپس شبکه نمونههاي ایران با نمونههاي
ثبت شده در ژن بانک ترسیم شد .در این شبکه بهدست آمده،

نمونههاي با رنگ قرمز مربوط به استان مازندران و نمونههاي با
رنگ سبز مربوط به استان گلستان میباشند ،که نشاندهنده
ارتباط این دو استان میباشد (شکل.)3

شکل :3شبکه هاپلوتیپی شوکاهای استان گلستان و مازندران در تلفیق با نمونههای شوکا در جهان
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بحث
ترسیم شبکه با استفاده از نمونههاي ایران و جهان مطابق
شکل  8انجام شد و مشاهده میشود که بین نمونههاي ایران و
اروپا ارتباط وجود دارد .در واقع هاپلوتیپ شماره  8که شامل
نمونههاي دودانگه کیاسر و دودانگه بوال  0از مازندران و علیآباد
روستاي محمد ،تحت عنوان هسته  kiasarاز استان گلستان
میباشد و تقریباً در هسته مرکزي این شبکه هاپلوتیپی قراردارد.
در این هسته عالوه بر نمونههاي هاپلوتیپ  ،8نمونههایی از اسپانیا
و نیز ایتالیا وجود دارد ،که نشاندهنده شباهت ژنتیکی آنها با
نمونههاي هاپلوتیپ  8میباشد .هاپلوتیپ  0نیز داراي دو نمونه
میباشد .یکی در استان مازندران منطقه بوال در دودانگه چهار
دانگه و نمونه دیگر در استان گلستان منطقه حفاظت شده جهان
نما ،که با دو هسته بهطور شبکه در ارتباط میباشد .یک هسته
مربوط به هسته مرکزي هاپلوتیپ  8یا همان  kiasarمیباشد و
هسته دیگر مربوط به نمونههاي اسپانیا میباشد که از لحاظ
ژنتیکی به هاپلوتیپ  0شبیه میباشند .هاپلوتیپ  8که هر سه
نمونه آن مربوط به استان گلستان میباشد ،با دو هسته توسط
شبکه متصل میباشد .هسته اول هسته مرکزي هاپلوتیپ  8و
هسته دیگر شامل نمونههایی که مربوط به شرق ایتالیا و منطقه
آلپ میباشد.
براساس تحلیل درخت فیلوژنتیک منتج از توالیهاي 1
نمونه مربوط به مطالعه حاضر و  15توالی مربوط به سایر مطالعات
برگرفته شده از ژن بانک ،مشخص گردید که همه  1شوکاي
ایرانی مورد مطالعه حاضر در خوشه مربوط به شوکاي اروپایی
آسیایی قرار میگیرند .لذا اکنون در کنار دادههاي ریختشناسی،
دادههاي مولکولی بهدست آمده در مطالعه حاضر ،گواه وضعیت
تاکسونومیک این گونه میباشد .براساس درخت بهدست آمده،
تعدادي از نمونههاي استانهاي گلستان و مازندران در مجاورت
نمونه هاي اروپایی از کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا قرار گرفته
و داراي قرابت ژنتیکی است .بهخصوص بهنظر میرسد که این
قرابت ،بیشتر نسبت به نمونههاي بخشهاي جنوبی اروپا
میباشد .از جمله نکات دیگر درخت فیلوژنتیک بهدست آمده آن
است که تعدادي از نمونههاي دو استان مورد مطالعه ،کامالً از
نظر ژنتیکی نزدیک میباشند ،درحالیکه تعدادي از نمونههاي
استان گلستان با مقداري فاصله در خوشه دیگري بهصورت جدا
قرار میگیرند .لذا بهنظر میرسد که احتماالً بین افراد دو استان
در بعضی مناطق ،گدارها و تبادل ژنهایی صورت میپذیرد .با
توجه به دادههاي بهدست آمده ،بهنظر میرسد که این گدارها
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بیشتر در مناطق زیستگاهی که شباهت ساختاري دارند ،اتفاق
میافتد .البته براي درک جزئیتر و بهتر این فرایند و شناخت
الگوهاي ساختار توزیع فضایی تنوع ژنتیکی این گونه ،نیاز به انجام
مطالعات در سطح وسیعتر و با بودجه و امکانات بیشتر میباشد.
این موضوع میتواند از حیث مدیریت جمعیتهاي شوکا به لحاظ
تعیین واحدهاي حفاظتی و مدیریت انتقال و تبادل افراد براي
احیاء جمعیتهاي در خطر ،بسیار حائز اهمیت باشد.
همچنین براساس تحلیل دادههاي بهدست آمده با نرمافزارها،
از  1توالی بهدست آمده ،تنها تعداد  8هاپلوتیپ بهدست آمد ،که
باز این نتیجه ،نمایه نزدیکی و شباهت نمونههاي دو استان
گلستان و مازندران میباشد .تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی
نمونههاي مورد بررسی براساس شبکه هاپلوتیپها نیز نتایج
مشابهی را نشان داده و بر دادههاي مورد تفسیر در باال ،صحه
میگذارد .بهطوريکه شبکه هاپلوتیپی نمونههاي استان گلستان
و مازندران با نمونههاي اروپایی داراي ارتباطات نزدیک میباشد.
در واقع  8هاپلوتیپ مشخص شده از نمونههاي ایرانی ،در بخشهاي
مختلف شبکه قرار گرفته و ضمن مشخص نمودن ارتباط نزدیک
نمونههاي دو استان گلستان و مازندران ،روابط بین نمونههاي
ایرانی با نمونههاي اروپایی را نشان میدهند .بهنظر میرسد مانند
سایر جمعیتهاي شوکا در جهان ) Randiو همکاران8551 ،؛
 Wiehlerو  )8551 ،Tiedemannدر کنار اثر پدیدههاي طبیعی،
اثرات انسانی نیز از طریق ایجاد آشفتگی در شرایط زیستگاهی و
روندهاي جمعیتی این گونه در ایران ،بر ساختاربندي تنوعژنتیکی
این گونه موثر بوده است .همچنین درخصوص از بین رفتن
کریدورهاي ارتباطی ازطریق پدیدههاي انسان ساخت بهعنوان
مثال بخشی ( )8850عبور جاده بین پارک ملی گلستان باعث
قطع ارتباط بین دو جمعیت در دو طرف جاده شده و باعث
تصادف گونه با وسایلنقلیه عبوري از جاده و از بین رفتن شوکا
میگردد ،همچنین قطع ارتباط بین دو جمعیت در دو طرف جاده
کاهش هتروزیگوستی میگردد.
البته درک روابط پیچیده حاکم بر جمعیتهاي شوکا در
ایران و به تبع آن اعمال مدیریت حفاظتی ،نیاز به بررسیهاي در
مقیاس گستردهتر دارد .لذا پیشنهاد میشود نمونههاي دیگر
مناطق ایران شامل استان گیالن ،منطقه ارسباران استان
آذربایجانشرقی و نیز منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل در
نواحی غربی ایران ،مورد بررسی قرار گیرند .نتایج این مطالعه در
مقیاس گسترده ،میتواند در مدیریت علمی جمعیتهاي مناطق
مختلف ایران ،از حیث ارتباط با یکدیگر و نیز ارتباط با جمعیتهاي
سایر نقاط جهان ،بسیار مهم و کاربردي باشد.
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