سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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چکیده
اردک سیاهکاکل یکی از گونههای فراوان و با پراکندگی باال در جهان ،بین مرغابیسانان است .هدف از انجام پژوهش حاضر
بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سیاهکاکل در منطقه خلیج گرگان با استفاده از ژن سیتوکروم ب ( )Cytochrome bبود .برای
اجرای این پژوهش از  01قطعه اردک سیاهکاکل که از منطقه خلیج گرگان گرفته شده بودهاند ،نمونهبرداری انجام شد .تجزیه تحلیلهای
هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی با استفاده از نرمافزارهای  DNAsp ،Arlequin ،MrBayes ،MEGAو  Networkصورت گرفت .بهطورکلی،
با بررسی  9قطعه  960جفت بازیِ ژن سیتوکروم  bاردک سیاهکاکل 4 ،هاپلوتایپ مختلف شناسایی شد .تنوع هاپلوتایپی  ،1/6944تنوع
نوکلئوتیدی  1/11190محاسبه شد .مقدار  Nmیا میزان جریان ژنی بین مناطق نمونهبرداری برابر  0/095بود ( )p<1/10که نشان از
جریان ژنی باال و بهبیاندیگر فاصله بسیار کم بین جمعیتهای اینگونه و جمعیتهای اروپایی و آسیایی آن است .شاخص راجزر-
هارپندینگ ،شاخص تاجیما و  Fu Fsبهترتیب  1/100و  1/500و  -0/151محاسبه شد ،همچنین نمودار توزیع عدم تطابق
بهصورت تکنمایی رسم شده ،که همه آنها نشان داند تاریخچه جمعیتی نامعین وشبیه به مدل گسترش ناگهانی بوده است .با توجه به نتایج
بهدستآمده از شبکه هاپلوتایپی و درخت تبارشناختی و همینطور تفاوت اندک ژنتیکی بین جمعیتهای بررسیشده ،احتمال مهاجرت این
پرنده از هردو منطقه اروپا و شرق آسیا به ایران وجود دارد .با در نظر گرفتن نتایج پژوهش حاضر ،باید منطقه خلیج گرگان بهعنوان یک
منطقه مهم و کلیدی شناخته شده و اقدامات مدیریتی و حفاظتی الزم در منطقه صورت گیرد.
کلمات کلیدی :اردک سیاهکاکل ،تنوع ژنتیکی ،ژن سیتوکروم  ،bژنوم میتوکندری
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولrezaei@gau.ac.ir :
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ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سیاهکاکل ( )Aythya fuligula Linnaeus, 1734با استفاده از...

مقدمه
اردکهای غواص یکی از گروههای زیرتیره اردکها میباشند
که در زیستگاههای مختلفی دیده میشوند .از این گروه پنج
جنس در ایران بهصورت مهاجر و بومی وجود دارند (فیروز،
 .)0931اردک سیاهکاکل ( )Aythya fuligulaیکی از انواع اردکهای
غواص است که در شمال ایران و در قسمت شرقی و غربی سواحل
دریای خزر بهصورت پراکنده یافت میشوند .اینگونه درگذشته
در قسمتهای بیشتری از ایران یافت میشده و حتی جوجهآوری
نیز داشته است ( .)5102 ،BirdLife Internationalاما در حال
حاضر بهدلیل تخریب زیستگاه فقط در قسمتهایی از خلیج
گرگان ،تاالب گمیشان ،تاالب انزلی و سواحل اطراف لنگرود دیده
میشوند .در جهان نیز آینده جمعیتهای اینگونه بهدالیل
مختلفی مثل ،زهکشی تاالبها ،تغییر کاربری اراضی (،Grishanov
 ،)5112افزایش کشاورزی در مناطق جوجهآوری ،استفاده تفرجی
از منابع آبی زیستگاه اینگونه و افزایش آشفتگیهای این مناطق
( ،)5112 ،Kearافزایش سر و صداهای ماشینآالت بهدلیل
گسترش شهری ( )5111 ،Marsdenو همینطور شکار تجاری و
تفریحی در مناطق مختلف جهان ( Balmakiو 5112 ،Barati؛
 Bregnballeو همکاران5112 ،؛  Sorrentiو همکاران )5112 ،و
همینطور برداشت تخمهای این پرنده ،مورد تهدید واقعشده
است (.)0383 ،Gudmundsson
این گونه دارای یکی از بزرگترین مسیرهای مهاجرت در
بین اردکها است ( Kellerو همکاران )5113 ،و پراکندگی آن
در غرب ،شمال و مرکز اروپا ( Del Hoyoو همکاران،)0335 ،
شمال آفریقا ،شرق آسیا ،خاورمیانه قسمتهایی از آسیای مرکزی
است .اردک سیاهکاکل دارای بیشترین پراکنش (شکل )0و
همچنین بزرگترین جمعیت ( 5/2تا  5/3میلیون فرد) در بین
اردکهای غواص است ( .)5102 ،BirdLife Internationalبراساس
بازیابی نمونههای حلقهگذاری شده ،چهار زیرجمعیت عمده
زمستانگذران برای اردک سیاهکاکل مشخص شده است که
شامل زیرجمعیت اروپا ،دریای کاسپین ،شرق آسیا (هندوستان)
و جنوبشرقی آسیا (ژاپن) است ( Blumsو .)0331 ،Baumanis
شواهد ژنتیکی زیادی در رابطه با انشعابات ژنتیکی در بین
جمعیتهای اوراسیایی این گونه وجود ندارد و فقط اطالعات
محدودی از حلقهگذاریهای انجام شده در مناطق زمستانگذران
اروپا از این پرنده بهدستآمده است ( Hoferو همکاران.)5112 ،
البته واضح است که جدایی زیادی بین جمعیتهای جوجهآور و
زمستانگذران اوراسیایی و هندی این گونه وجود دارد ( Hoferو
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همکاران .)5112 ،بهعالوه این گونه یکی از گونههای حساس به
ویروس آنفوالنزای پرندگان است ( Melvilleو )5112 ،Shortridge
و ردیابی مسیرهای مهاجرت آن ،برای جلوگیری از احتمال
گسترش این ویروس بسیار مهم است ( Tubelyteو همکاران،
 .)5100همچنین برای پیبردن بهدرستی و کاربرد نظریه اختالط
جمعیتهای زمستانگذران در مناطق زمستانگذرانی ( Liuو
همکاران )5105 ،نیز از ردیابی مسیر مهاجرت پرندگان استفاده
شده است .مشخص شده که پیشرفت برنامههای ژنتیکی و اصالح
نژادی و حفاظتی بستگی به سطح تغییرات ژنتیکی در جمعیتها
دارد ،بنابراین مطالعه تنوع در نژادهای بومی و وحشی و حفاظت
از آنها وظیفه اولیه متخصصین ژنتیک و اصالحگران میباشد
( Mohammadabadiو همکاران .)5101 ،چراکه یک گونه بدون
تنوع ژنتیکی کافی قادر به سازگاری با تغییرات محیطی و مبارزه
با انگلها و رقیبها نیست ( Askariو همکاران .)5100 ،حفاظت
باید براساس دانش عمیقی از منابع ژنتیکی نژادهای خاص باشد،
لذا تالش برای شناسایی و تعیین خصوصیات ژنتیکی نژادهای
بومی و محلی بسیار اهمیت دارد ( Moazeniو همکاران5102 ،؛
 Shojaeiو همکاران.)5101 ،
آنالیزهای ژنتیکی کاربرد خوبی برای حدس راههای
ارتباطی بین مناطق جوجهآوری و زمستانگذرانی پرندگان دارند
اما همه نشانگرهای مولکولی برای استفاده جهت بررسی مهاجرت
پرندگان مناسب نیستند ( Jahnو همکاران .)5101 ،انتخاب یک
نشانگر مناسب برای این کار نیاز به داشتن آگاهی در زمینه
رفتارشناسی مهاجرت و جریان ژن در جمعیتهای پرندگان دارد
(5110 ،Zwartjes؛  Arguedasو  .)5111 ،Parkerموضوع مهم
در انتخاب نشانگر مناسب ،توانایی آن در تشخیص تفاوتهای
جغرافیایی گونههای مهاجر و توان ردیابی پرندگان مهاجر است
( Haigو همکاران.)0331 ،
استفاده از ژنوم میتوکندری یکی از مهمترین نشانگرهای
مورد استفاده برای بررسی ژنتیک جمعیت جانوران است
( Nabholzو همکاران .)5117 ،این ابزار بیشتر با هدف تعیین
ساختار ژنتیکی جانوران ( Aviseو همکاران )0378 ،استفاده
میشود ،اما کاربردهای فراوانی در سایر موارد مثل ،شناسایی
تقسیمات تاریخی و تغییرات جغرافیای زیستی نیز دارد (Hurst
و  .)5112 ،Jigginsژن سیتوکروم  bیکی از ژنهای میتوکندری
است که برای بازسازی ارتباط فیلوژنی بینگونهای و مطالعات
ژنتیک جمعیت برای زیرتیره اردکها مناسب و کارآمد است
( Johnsonو  .)0337 ،Sorensonازاینرو بهعنوان یک نشانگر
قابلاعتماد برای مطالعات فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت
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مورد استفاده قرار میگیرد ( Zardoyaو  .)0332 ،Meyerبا توجه
به اینکه استفاده از نشانگر ژن سیتوکروم  bآسان ،و تجزیه و
تحلیل نتایج نیز ساده است ( Johnsonو  )0337 ،Sorensonلذا،
در این پژوهش از ژن سیتوکروم  bبرای بررسی ساختار ژنتیکی
و همچنین بررسی جایگاه فیلوژنی اردک سیاهکاکل در بین
اردکها غواص استفاده شد.

شکل  :8پراکنش جهانی اردک سیاهکاکل ()5007 ،Kear

مواد و روشها
منطقه موردبررسی :خلیج گرگان بزرگترین خلیج در
جنوب دریای کاسپین است که بر اثر پیشروی و گسترش شرقی
رشته ساحلی شبهجزیره میانکاله در جنوبشرقی دریای کاسپین
تشکیل شده است .وسعت خلیج گرگان حدود  121کیلومترمربع
است .طول خلیج در جهت غربی به شرقی حدود  81کیلومتر و
عرض آن نیز بین  09تا  01کیلومتر است ،ولی کامالً برخالف
شبه جزیره میانکاله ،از غرب به شرق به عرض خلیج افزودهشده
است .مختصات جغرافیایی خلیج از  52-29تا  52-21شرقی و
از  12-92تا  21-92شمالی است .خلیج گرگان کمعمق است،
بهطوریکه با در نظر گرفتن باالآمدگی آب ،حداکثر عمق آن به
 1متر میرسد و از غرب به شرق تا حوالی ضلع جنوبی آشوراده
به عمق آب افزوده است .اکولوژی خلیج گرگان تحت تأثیر دریای
خزر ،رودهای مجاور و شبهجزیره میانکاله قرارگرفته است که در
رشد و تکثیر آبزیان ،ماهیان استخواندار و ماهیان غضروفی و
جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش مهمی دارد (کیابی و
همکاران.)0987 ،
گونه مورد مطالعه :اردک سیاهکاکل گونهای دوشکلی است
که پرنده نر بالغ از پرنده ماده ( 97تا  15سانتیمتر) ( Felixو
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 )5111 ،Hı́sekبزرگتر است ،از مشخصات بارز جنس نر اردک
یک کاکل آویخته در پس سر است که تنها اردک با کاکل سیاه
و آویخته میباشد .در هنگام پرواز قسمت زیرین بدن و بالها
سفیدرنگ ،سر و روی تنه پرنده نر سیاه با برق سبزرنگ و منقاری
سبز-آبی است ،که گاهی در قاعده آن لکه سفیدی مشاهده
میشود .پاها سبز-آبی بوده و دارای چشمهای زردرنگ میباشد.
پرنده ماده معموالً به رنگ قهوهای تیره و تعدادی پر قهوهای
روشن روی سروتنه که موجب نزدیکی رنگ پرنده به حالت خاکی
رنگ میشود .در بعضی از افراد خصوصاً در فصل تابستان رنگ
پرهای زیردم مایل به سفید ،اما در بیشتر افراد قهوهای رنگ
است .)5112 ،Kear( .این پرنده از سختپوستان ،نرمتنان،
حشرات و الورهایشان و سایر بیمهرگان تغذیه مینماید .در
زمستان صدف گورخری اصلیترین طعمه آن بهشمار میرود
( De Leeuwو .)0333 ،Visser
نمونهبرداری و روشهای آزمایشگاهی :از  01الشه
اردک سیاهکاکل توقیف شده از شکارچیان که در اطراف خلیج
گرگان صید شده بودند ،نمونهبرداری شده ،قسمتی از بافت سینه
پرنده جدا و داخل الکل اتیلیک  32درجه قرار داده و به آزمایشگاه
منتقل شد .نمونهگیری در اواخر فصل پاییز انجام گرفت .همچنین
تنها توالیهای ژن سیتوکروم  bموجود در بانک ژن با شماره
دسترسیهای  EU272251متعلق به اروپا NC151232 ،و KJ855123
متعلق به شرق آسیا استخراج و برای انجام آنالیز استفاده شدند.
بعد از استخراج  DNAنمونهها با استفاده از کیت استخراج بایونیر
و براساس پروتکل استاندارد ،با استفاده از دستگاه ترموسایکلر
(مدل ،Applied Biosystems 5851ساخت آمریکا) واکنش زنجیرهای
پلیمراز در  11سیکل و با استفاده از آغازگرهای زیر تکثیر شد
( Kocherو همکاران:)0373 ،
(:(25-01332L
CTCCCAGCCCCATCCAACATCTCAGCATGATGAAACTTCG-9′

(:(25-02122H
CTAAGAAGGGTGGAGTCTTCAGTTTTTGGTTTACAAGAC-95

واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر دستگاه ترموسایکلر بهشرح
زیر انجام گرفت:
واسرشتسازی اولیه در دمای  32درجه سانتیگراد بهمدت
 2دقیقه ،واسرشتسازی در دمای  32درجه سانتیگراد بهمدت
 12ثانیه ،اتصال آغازگر در دمای  21درجه سانتیگراد و بهمدت
 21ثانیه ،مرحله بسط در دمای  85درجه سانتیگراد بهمدت 21
ثانیه و در پایان ،مرحله بسط نهایی در دمای  85درجه سانتیگراد
بهمدت  8دقیقه .حجم واکنش برابر با  52میکرولیتر و محتوای
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آن شامل  011نانوگرم  ،DNAیک واحد آنزیم  Taqدیانای
پلیمراز 2 ،میلیمول  0 ،dNTPsمیکرولیتر  21MgCl5میلیمول،
 2پیکوموالر از هر آغازگر 5/2 ،میکرولیتر بافر  01Xو 07
میکرولیتر آب دوبار تقطیر بود .بهمنظور تائید تکثیر ناحیه
موردنظر ،طی واکنشهای  ،PCRمقدار  2میکرولیتر از نمونه
تکثیرشده با  5میکرولیتر  Dyeمخلوط و روی ژل آگارز  5درصد
قرار گرفت .پس از اطمینان از تکثیر و عدم وجود آلودگی3 ،
نمونه (جدول  )0برای تعیین توالی به شرکت  Bioneerکره
جنوبی ارسال شد (یکی از نمونهها فاقد کیفیت الزم برای تعیین
توالی بود) .این نمونهها با استفاده از دستگاه  ABI 9891بهطور
خودکار توالییابی شد.
برای اصالح نوکلئوتیدی توالیها و مرتبسازی آنها از نرمافزار
 Seqscapeنسخه ( 9تولید و توسعهیافته توسط Life Technologies
 )and Applied Biosystemsاستفاده شد .برای تعیین تنوع
ژنتیکی (هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی) و همچنین مشخص نمودن
جایگاههای چندشکلی از نرمافزار  DnaSPنسخه  Librado( 2/0و
5
 )5113 ،Rozasاستفاده شد .سپس براساس معیار 0BICو AIC
( Neiو  ،)5111 ،Kumarمدل تامورا-نی ( Tamuraو )0339 ،Nei
بهعالوه آماره  ،Gبهعنوان بهترین مدل تکاملی برای نمونهها
تعیین شد و رسم درخت تبارشناختی با استفاده از روش حداکثر
درستنمایی 9در نرمافزار  MEGAنسخه  Tamura( 2و همکاران،
 )5100انجام گردید .همچنین درخت تبارشناختی با روش
رویکرد استنباط بیزی ( )Bayesianدر نرمافزار  Mrbayesنسخه
 Ronquist( 9/5و همکاران )5105 ،رسم گردید.
1
برای ترسیم شبکه هاپلوتایپی از روش اتصال میانه استفاده
و در نسخه  1/2نرمافزار  Bandelt( Network.و همکاران)0333 ،
استفاده شد .واگرایی ژنتیکی و آنالیز واریانس مولکولی ،بهصورت
جفتی بین منطقه نمونهبرداری شده و توالیهای بهدستآمده از
ژن بانک ( )NCBIبا  01111بار تکرار ،گسترش و پراکنش تاریخی
جمعیتی با دو روش آزمون تاجیما (،Tajima( )D-test of Tajima
 )0373و آزمون فو ( )0338 ،Fu( )Fu Fsبا نرمافزار Arlequin
نسخه  Excoffier( 9/2و همکاران )5101 ،محاسبه شد.

جدول  :8مشخصات نمونههای توالییابی شده
جنس
نام اختصاری
ردیف
F51
نر
0
F50
نر
5
F55
نر
9
F59
ماده
1
F52
ماده
2
F52
ماده
2
F
نر
8
58
F57
نر
7
F
ماده
3
53

نتایج
در این مطالعه  320جفت باز از ژن سیتوکروم  bژنوم
میتوکندری از  3نمونه در یک منطقه مطالعه شده پس از توالییابی
تحلیل شد و در بانک ژن با شماره دسترسی  KU238831تا
 KU238715به ثبت رسیدند .بهطورکلی ،با بررسی قطعه 320
جفت بازی  5جایگاه متغیر 323 ،جایگاه حفاظتشده و  1هاپلوتایپ
مختلف شناسایی گردید .در بین نمونههای بررسیشده ،بیشترین
فراوانی هاپلوتایپی ،مربوط به هاپلوتایپ  )%22( Aو هاپلوتایپ C
و  Dبهصورت منفرد ( )%00کمترین فراوانی را داشتند.
میزان تنوع هاپلوتایپی ( )Hdو تنوع نوکلئوتیدی ( )Piبرای
تمامی توالیها بهترتیب  1/2311±1/018و 1/11132±1/1117
بهدست آمد .نتایج تحلیل نمونههای بهدستآمده نشان داد که
احتماالً در این جمعیت دارای تنوع ژنتیکی پایینی است .مقدار
 Fstمحاسبهشده بین  9جمعیت ایران ،شرق آسیا و اروپای مرکزی
بهشرح جدول  0بود .همچنین جریان ژنی ( )Nmبین جمعیت
نمونهبرداری شده در ایران و شرق آسیا برابر با  0/237بوده که
عدد نسبتاً باالیی است و نشاندهنده تفاوت ژنتیکی کم و بهعبارت
دیگر ،جریان ژنی زیاد بین جمعیتها است .فاصله ژنتیکی بین
تمام افراد با مدل تامورا-نی محاسبه و در جدول  5آورده شده است.
جدول  :8مقدار تفاوت ژنتیکی بر اساس Fst

ایران
1/539
-1/210

ایران
آسیا
اروپا

*خطا بهدلیل کمبود نمونه
Bayesian Information Criterion
Information Criterion 2 Akaike
likelihood 3 Maximum
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1

Median-Joining

4

آسیا

اروپا

*
0/11
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آزمون تفاوت جمعیتها ()non-differentiation exact p values
بین تمامی نمونهها  p=1/2527±1/117محاسبه شد که البته از
لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)p≤1/12آزمونهای بیطرفی
( )neutrality testsتاجیما و شاخص فو برای  3توالی بهترتیب برابر
 1/802و  -0/575بوده که هیچکدام ازلحاظ آماری معنیدار نبودند

( .)p≥1/10میزان شاخص راجرز-هارپندینگ ()r: 1/500
( )p≤1/12و نمودار آن تکنمایی (شکل  )5بهدستآمده که نشان
از گسترش گونه است که البته بهدلیل کوچک بودن حجم نمونه
نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.

شکل  :5نمودار مربوط به شاخص راجرز-هارپندینگ (شاخص عدم تطابق) براساس تحلیل ژن سیتوکروم  bبین تمام
نمونههای و افراد مربوط به ژن بانک

در درخت تبارزایی مربوط به اردکهای غواص ایران که با
استفاده از نمونههای موجود در ژن بانک و مطالعه حاضر ترسیم
شده است مشخص میشود که اردکهای غواص ایران به دو
شاخه اصلی تقسیم شده که یکی شامل اردکهای ،سیاهکاکل،

سرسیاه ،بلوطی ،سرحنایی و اردک تاجدار ( )Aythyiniاست و
شاخه دیگر از اردک دمدراز ،اردک چشمطالیی و اسکوتر سیاه
( )Merginiتشکیلشدهاند.

شکل  :3ترسیم درخت تبارشناختی براساس روش حداکثر درستنمایی بین اردکهای غواص موجود در ایران با استفاده از قطعه 168
جفت بازی ژن سیتوکروم  bژنوم میتوکندری (از درنای اوراسیایی ( )Grus grusو درنای سیبری ( )G.leucogeranusبهعنوان گونه خارجی
استفادهشده است)
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ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سیاهکاکل ( )Aythya fuligula Linnaeus, 1734با استفاده از...

درخت فیلوژنی رسم شده با روش  Bayesianکه در نرمافزار
 Mr.bayesشامل نمونههای آزمایششده ،نمونههای آسیایی و
اروپایی ژن بانک و اردک تاجدار و بلوطی بهعنوان گونه خارجی

است .در این درختفیلوژنی افراد  F52, F58, F57با نمونههای
آسیایی با هم و سایر نمونهها در کالدهای دیگر قرارگرفتهاند
(شکل .)1

شکل  :4ترسیم درخت تبارشناختی براساس روش  Bayesianبین نمونههای صیدشده و نمونههای مربوط به بانک ژن ( )NCBIبا استفاده از
قطعه  168جفت بازی ژن سیتوکروم  bژنوم میتوکندریایی اردک سیاهکاکل (از اردک تاجدار و بلوطی بهعنوان گونه خارجی استفادهشده است)

با استفاده از توالیهای بهدستآمده از منطقه خلیج گرگان
و نمونههای موجود در ژن بانک شبکه هاپلوتایپی توسط نرمافزار
 Networkرسم گردید (شکل  .)2در این شکل هاپلوتایپ  0که
شامل  2فرد است ،دارای بیشترین فراوانی بوده و احتماالً
قدیمیترین توالی است .تنها نمونه اروپایی موجود در ژن بانک

(رنگ سبز) بههمراه پنج فرد از منطقه خلیج گرگان در این گره
قرارگرفتهاند .دو نمونه آسیایی نیز بههمراه نمونههای  F52و F57
در یک گره دیده میشوند.

شکل  :7شبکه هاپلوتایپی اردک سیاهکاکل رسم شده با استفاده از الگوریتم  median-joiningدر نرمافزار ( Networkرنگ زرد مربوط به
نمونههای ایران ،رنگ آبی برای نمونههای شرق آسیا و رنگ سبز برای نمونه اروپایی است)
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جدول  :5فاصله ژنتیکی (مثلث پایین) و انحراف استاندارد (مثلث باال) بین نمونههای صیدشده در ایران و نمونههای موجود در بانک ژن
( NCBIبراساس مدل تامورا-نی ،با بوت استرپ )80000
F51.
F50.
F55.
F59.
F52.
F52.
F58.
F57.
F53.
KJ855123a
NC 151232a
EU272251b

F50

F58

F55

F53

F57

F56

F55

F51

F51

KJ555061

NC 054717

EU717654

1/111
1/111
1/111
1/111
1/110
1/115
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111

1/111

1/111
1/111

1/111
1/111
1/111

1/111
1/111
1/111
1/111

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111
1/110
1/111
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111
1/110
1/111
1/110
1/111

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/111
1/111
1/111
1/110
1/115
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111

1/111
1/111
1/110
1/115
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111

1/111
1/110
1/115
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111

1/110
1/115
1/110
1/110
1/110
1/110
1/111

1/110
1/111
1/115
1/111
1/111
1/110

1/110
1/110
1/110
1/110
1/115

1/115
1/111
1/111
1/110

1/115
1/115
1/110

1/111
1/110

1/110

-

b

 aنمونه آسیا ،نمونه اروپا

بحث
ژن میتوکندری برای ردیابی تاریخچه جمعیتها و بهویژه
تخمین مهاجرت و جریان ژن بسیار مناسب است (.)0331 ،Avise
در پژوهش حاضر ،ژن سیتوکروم  bژنوم میتوکندری برای تحلیل
ژنتیکی جمعیت خلیج گرگان اردک سیاهکاکل ،همچنین ردیابی
مسیر مهاجرت آنها مورد استفاده قرار گرفت .در شبکه
هاپلوتایپی رسم شده پنج فرد با نمونه اروپایی موجود در بانک
ژن ،و دو فرد با نمونههای آسیایی موجود در بانک در یک گره
قرار گرفتهاند .در درخت تبارشناختی رسم شده بین افراد صید
شده در ایران و نمونههای بانک ژن ،توالیهای مربوط به شرق
آسیا با سه توالی متعلق به ایران در یک کالد قرارگرفتهاند .با
توجه به این نتایج ،احتمال مهاجرت اردک سیاهکاکل از منطقه
شرق آسیا به ایران وجود دارد ،البته بیان دقیقتر این موضوع نیاز
به مطالعات بیشتر دارد .در صورت اثبات ،این موضوع نشاندهنده
این است ،که در ایران طیف وسیعی از جمعیتهای مختلف ،از
مناطق مختلف ،عبور یا زمستانگذرانی کرده و در ایران جمعیتها
فرصت اختالط با جمعیتهای دیگر را پیدا میکنند .درنتیجه این
اختالط ،بعضی از افراد با جمعیتی بهغیراز جمعیت خود به محل
جوجهآوری باز میگردند و این موضوع باعث افزایش تنوع ژنتیکی
از طریق ورود ذخایر ژنی جدید به جمعیت و کاهش اثرات درون
آمیزی میشود( Liuو همکاران .)5105 ،فاصله کم ژنتیکی بین
mismatch distribution

نمونهها و وجود هاپلوتایپهای مشترک نیز مهاجرت احتمالی این
پرندگان از شرق آسیا به ایران را تأیید میکند .براساس نتایج HE
و همکاران ( )5112وقتی میزان  Fstکمتر از  1/99باشد،
نشاندهنده جریان ژنی باال در بین جمعیتها است ،که این
موضوع براساس نتایج نرخ جریان ژنی ( )Nmنیز تأیید میشود،
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که جریان ژن با توجه به نمونهها
بررسیشده بین سه جمعیت ایران ،شرق آسیا و اروپا باال است .با
توجه به فاصله بسیار کم ژنی بین این جمعیتها جدا شدن آنها
در سطح زیرگونه اتفاق نیفتاده و تفاوتهای آنها در سطح
جمعیتها مختلف مشاهده میشود.
شاخصهای تاجیما و فو نیز وجود گسترش ناگهانی
جمعیت درگذشته را نشان دادند ،اما از لحاظ آماری معنیدار
نبودند ،توزیع عدم تطابق 0براساس شاخص راجرز و هارپندینگ
بهصورت تک نمایی بود که نشاندهنده گسترش ناگهانی جمعیت
درگذشته است ( Rogersو  )0335 ،Harpendingو نتیجه
بهدست آمده از دو شاخص دیگر را تایید میکند .برای دست
یافتن به نتیجه دقیقتر باید از جمعیتها دیگر این گونه
نمونهبرداری انجامشده و بررسی گردد .هرچند که شاخص فو و
تاجیما شاخصهای قویتری نسبت به توزیع عدم تطابق ،برای
پیبردن به شرایط گذشته جمعیتها میباشند (Ramos-Onsins
و .)5115 ،Rozas
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شعاعی و همکاران

در درخت تبارشناختی مربوط به گونههای مختلف اردکهای
 و همکارانGonzalez غواص موجود در ایران نتایجی مشابه نتایج
 وAythyini( ) بهدستآمده است که دو شاخه کامالً مجزا5113(
 در این درخت اردک سرسیاه.) تشکیلشده استMergini
نزدیکترین گونه به اردک سیاهکاکل قرارگرفته که این موضوع
.) مشابه است5113(  و همکارانGonzalez نیز با نتایج
 نمونه مورد بررسی از اردک سیاهکاکل زیرجمعیت3 براساس
موجود در خلیج گرگان بهعنوان نماینده زیرجمعیت دریای
 زیرجمعیت اصلی این گونه معرفی1 کاسپین که بهعنوان یکی از
 هاپلوتایپ در منطقه1 ،)0331،Baumanis  وBlums( شده است
 این نمونههای مورد مطالعه،شناسایی شد که براساس این نتایج
از دو زیر جمعیت جغرافیایی اصلی دیگر این گونه یعنی شرق
 تفاوت ژنتیکی بسیار،آسیا و اروپای مرکزی واگرایی زیادی ندارد
کم و جریانی ژنی باالیی بین این سه زیر جمعیت جغرافیایی
.برقرار است
 نیز این موضوع راFst بررسیهای تفاوت ژنتیکی براساس
 بنابراین باید برای منطقه مورد مطالعه که ایستگاه.تأیید میکند
مهمی در زمستانگذرانی و تجدید قوای این گونه و به نوعی محل
،حضور همزمان سه زیرجمعیت جغرافیایی اصلی این گونه است
طرحهای مدیریتی منسجمی طراحی و اجرا کرد تا حیات آینده
.این گونه با مشکل مواجه نشود
هرچند که تنوع ژنتیکی بهدست آمده از نتایج این پژوهش
نسبتاً پایین است و تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی رقم باالیی را
 اما برای نتیجهگیری مطمئنتر نیاز به بررسیهای،نشان نمیدهد
بیشتر روی تعداد بیشتری از افراد اینگونه در ایران و نقاط
.مختلف جهان است
 این گونه در گذشته نزدیک درIUCN با توجه به گزارش
 اما در حال حاضر گزارشی مبنی بر،ایران جوجهآوری میکرده
 باید شرایطی را فراهم،جوجهآوری آن در ایران در دست نیست
آورد (مثل مراقبت بیشتر از تاالبها و کنترل شکار) تا دوباره
.شاهد جوجهآوری این گونه در کشور بود

تشکر و قدردانی
 از جناب آقای،نگارندگان بدینوسیله بر خود الزم میدانند
مهندس قائمی و همکاران اداره کل حفاظت محیطزیست استان
گلستان که در تهیه و جمعآوری نمونهها کمال همکاری را
. تشکر و قدردانی نمایند،داشتند
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