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چکیده
آهوی کوهی درهشوری متعلق به جنس آهو ( )Gazellaو گونه آهوی کوهی ( )Gazella gazelleتاکنون تنها از منطقه حفاظت شده
فارور واقع در خل یج فارس گزارش شده است .هدف از انجام این تحقیق ،مطالعه تبارشناسی و تنوع ژنتیکی این آهوان با استفاده از ژن سیتوکروم
 bبوده است 01 .نمونه بافت از تلفات ناشی از سیل از جزیره فارور در اسفند ماه سال  0831جمعآوری شد و پس از استخراج  DNAاز نمونهها،
بخشی از ژن سیتوکروم  bبه طول  404جفت باز با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر و توالییابی شد .پس از ویرایش ،عوامل ژنتیکی
بین و درون جمعیتی مانند تنوع نوکلئوتیدی ،تنوع هاپلوتایپی و فاصله ژنتیکی محاسبه شد و در نهایت درخت تبارشناسی و شبکه هاپلوتایپی این
نمونهها ترسیم شد .براساس نتایج درخت تبارشناسی و شبکه هاپلوتایپی آهوان جزیره فارور -آهوی کوهی دره شوری -یک کالد مجزا از آهوی
کوهی است و وجود تنها یک هاپلوتایپ در  01نمونه مورد مطالعه حاکی از تنوع ژنتیکی بسیار پایین این آهوان است که این امر میتواند نشانهای
از تنوع ژنتیکی کم یا بهعبارتی یکنواختی ژنتیکی این جمعیت جزیرهای کوچک باشد.
کلمات کلیدی :آهوی کوهی ،تبارشناسی ،تنوع ژنتیکی ،جزیره فارور ،سیتوکروم b
* پست الکترونیکی نویسنده
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رام و همکاران

ساختار جمعیتی و جایگاه تبارشناسی آهوی کوهی دره شوری در منطقه حفاظت شده فارور ...

مقدمه
تنوعزیستی بر روی کره زمین بهدلیل پیآمدهای مستقیم و
غیرمستقیم فعالیت انسان بهسرعت درحال انقراض است .همانگونه
که اندازه جمعیتهای گیاهی و جانوری کاهش مییابد ،کاهش تنوع
ژنتیکی توانایی آنها را برای سازش با تغییرات محیطی کاهش
میدهد ،بنابراین درونآمیزی و کاهش قدرت سازشپذیری پیآمدهای
غیرقابل اجتنابی برای اغلب گونهها بهدنبال دارد ( Frankhamو
همکاران .)2202 ،مدیریت و حفاظت جمعیتهای کوچک یکی از
چالش های مهم در زمینه حفاظت از زیستمندان است .تنوع ژنتیکی،
تولیدمثل موفق و توانایی رشد و نمو مجدد درجمعیتهای کوچک
کاهش مییابد و سطوح باالتری از درونآمیزی را تجربه میکنند.
جمعیتهای کوچک نه تنها با مشکالت و محدودیتهای ژنتیکی
مندرج در سطور باال مواجه میشوند و آسیب میبینند و بیشتر در
معرض خطر انقراض قرار میگیرند ،بلکه فرآیندهای تکاملی در
جمعیتهای کوچک بهطور اساسی از جمعیتهای بزرگ متفاوت است.
تاکنون سه گونه آهو از ایران شامل آهوی ایرانی Gazella
 ،subgutturosaآهوی هندی (جبیر)  Gazella bennettiiو آهوی
کوهی  Gazella gazelleگزارش شده است (همامی .)0131 ،آهوان
جزیره فارور متعلق به گونه  Gazella gazelleهستند و نر و ماده آنها
کامالً متمایز از یکدیگرند .آهویکوهی درهشوری ،در سال  0891تنها
از جزیره فارور -زیستگاه انحصاری آن -واقع درخلیج فارس گزارش
شده است ( Karamiو همکاران .)0882،مقایسه اندازهها نشان داد که
ابعاد جمجمه آهوان نر جزیره فارور ایران بسیار نزدیک به ابعاد
جمجمه آهوان نر دو زیرگونه آهوی مسقطی (Gzella gazelle
) muscatensisو آهوی عربی ( )Gzella gazelle dorcaاست .اما ابعاد
جمجمه آهوان ماده فارور بسیار متفاوت از آهوان ماده این دو زیرگونه
است (کرمی.)0132 ،
با توجه به تفاوتهای ظاهری که در بین آهوهای موجود ایران
مشاهده میشود و با توجه به نرخ کاهش و کوچکی اندازه اکثر این
جمعیتها ،انجام مطالعات ژنتیکی و مورفولوژیکی بهمنظور شناسایی
دقیق آنها و اتخاذ صحیح اقدامات حفاظتی ضروری بهنظر میرسد.
درخصوص این گونه ،مطالعات محدودی در ایران صورت گرفته است.
همامی ( ،)0131وضعیت آرایهشناختی و انتشار آهوان ایران را مورد
بررسی قرار داد .در این بررسی تعدادی از صفات زیستشناختی
جمجمهها ی آهوی ایرانی و جبیر (طول جمجمه ،طول شاخ ،شکل
استخوانهای بینی و عرض کاسه سر) اندازهگیری گردید .براساس
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نتایج گستره پراکندگی آهوی کوهی محدود به جزیره فارور در خلیج
فارس است و از کویر مرکزی ایران به این جزیره منتقل نشده است و
حداقل اندازه جمعیت پاینده برای آهوی ایرانی 222 ،رأس برآورد
گردید Karami .و همکاران ( ،)2222بهدلیل وجود ابهامات و اخبار
نادرستی که در مورد سه گونه آهوی موجود در ایران وجود داشت،
وضعیت ردهبندی ،توزیع ،اکولوژی ،تولیدمثل و حفاظت آهوهای
ایرانی را مجدداً مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
آهوان ایرانی ( )Gazella subgutturosaموجود در غرب رشته کوه
زاگرس متفاوت از جمعیت شرقی است .جبیر ()Gazella benettii
محدوده پراکنش کمتری داشته و سه زیرگونه کامالً متمایز را شامل
میشود .آهوی کوهی ( )Gazella gazellaتنها از جزیره فارور در
خلیجفارس گزارش شده است.
در بررسی تنوع ژنتیکی ،دادههای فنوتیپی با محدودیتهایی
مواجه است هر چند با توجه به خصوصیات فنوتیپی میتوان به ساختار
و تنوع ژنتیکی یک جمعیت تا حدودی پی برد ،اما با توجه به
پیشرفتهای جدید ،ژنتیک حفاظت از اهمیت و کاربرد زیادی برای
حفظ تنوع زیستی با شناخت روابط آرایه شناسی ( )0898 ،Aviseو
تعیین ذخایر و گونههای حاصل از برنامههای تکثیر در اسارت برای
معرفی مجدد در آینده دارد ( Voglerو  .)0881 ،DeSalleآهوان گروه
بسیار متنوعی از پستانداران هستند که روابط تبارشناسی در این گروه
بسیار ناشناخته است ( Wacherو همکاران2200 ،؛ ،0883 ،Groves
 )0898و مطالعات ژنتیکی اندکی بر روی آنها صورت گرفته است
که تالشهای حفاظتی را مختل و با مشکل روبرو کرده است (Wacher
و همکاران2200 ،؛  Hammondو همکاران2220 ،؛ ) .لذا در این
مطالعه سعی بر این است که ساختار جمعیتی و جایگاه تبارشناسی
آهوان جزیره فارور برای اولینبار با استفاده از تعیین توالی نشانگر
مولکولی میتوکندریایی سیتوکروم  bمشخص گردد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :جزیره فارور واقع در استان هرمزگان ،تابع
شهرستان ابوموسی و دهستان تنب است (شکل  .)0این جزیره در
فاصله  11مایلی ( 13کیلومتر) شهرستان ابوموسی در فاصله 010
مایلی ( 212کیلومتر) بندرعباس و  53/5کیلومتری جزیره کیش و
 21مایلی ( 15کیلومتر) شهر بندرلنگه قرار گرفته است .فاصله آن تا
نزدیکترین نقطه پهنه خشکی کشور (رأس بستانه) در حدود 22
کیلومتر است .این جزیره ارزشمند و زیبا با  2919هکتار مساحت در
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مختصات جغرافیایی (َ  51 ْ 28تا َ  )51 ْ 11طول شرقی و (َ 21 ْ 05
تا َ  )21 ْ 08عرض شمالی در فاصله  22کیلومتری کرانه جنوبی ایران
و بین جزیره کیش در غرب ،جزیره تنب در شرق ،بندربستانه در
شمال و جزایر سیری و ابوموسی در جنوب و جنوبشرقی واقع شده
است .این جزیره از سال ( 0838میالدی)  0159شمسی بهعنوان

منطقه حفاظتشده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار
گرفت .همچنین این منطقه توسط سازمان بینالمللی حیات پرندگان
( )Birdlife internationalبهعنوان یکی از مناطق مهم تجمع پرندگان
) )IBAشناسایی شده است.

شکل  :1نقشه جزیره فارور ،تنها زیستگاه آهوی کوهی دره شوری و مکان نمونهبرداری

جمعآوری نمونه ،استخراج  ،DNAچرخه  PCRو توالییابی:
 02نمونه بافت از پوست آهوان تلف شده بر اثر سیل در جزیره فارور
جمعآوری و در الکل  %81تثبیت شد (جدول  DNA .)0نمونهها پس از
انتقال به آزمایشگاه ژنتیک مرکز منطقهای خلیج فارس و دریای عمان
با استفاده از روش فنل-کلروفرم استخراج شد .پس از تأیید کیفیت
 DNAاستخراجی با روش باندگیری در ژل آگارز  %0با الکتروفورز
افقی قسمتی از ژن سیتوکروم  bبه طول  101جفت باز توسط پرایمرهای
(' L41741 (5'-CGAAGCTTGATATGAAAAACCATCGTTG-3و
('(5'-AAACTGCAGCCCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA-3
( Irwinو همکاران0880 ،؛  Kocherو همکاران )0898 ،تکثیر شد.
H45411

واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRدر دستگاه ترموسایکلر

PEQLAB

 v202Eبهشرح زیر انجام گرفت:
واسرشتسازی اولیه در دمای  81درجه سانتیگراد بهمدت 5
دقیقه ،واسرشتسازی در دمای  85درجه سانتیگراد بهمدت 12
ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای  51درجه سانتیگراد و بهمدت 12

ثانیه ،مرحله بسط در دمای  32درجه سانتیگراد بهمدت  12ثانیه و
در پایان مرحله بسط نهایی در دمای  32درجه سانتیگراد بهمدت 02
دقیقه انجام شد .حجم واکنش  25میکرولیتر و ترکیب آن شامل یک
میکرولیتر  2/5 ،DNAواحد آنزیم  Taqپلیمراز 2/3 ،میکرولیتر
 02dNTPsمیلی موالر 0/1 ،میکرولیتر  25 MgCl2میلی موالر ،یک
میکرولیتر از هر آغازگر  02پیکوموالر 2/5 ،میکرولیتر بافر  02Xو 09
میکرولیتر آب دو بار تقطیر بود .بهمنظور تأیید تکثیر ناحیه موردنظر
طی واکنشهای  PCRالکتروفورز محصوالت بهدست آمده روی ژل
آگارز  %2با رنگآمیزی  GEL REDصورت گرفت و توسط دستگاه
مستندساز تصویر آن ثبت شد .پس از اطمینان از تکثیر و عدم وجود
آلودگی ،مقدار  22میکرولیتر از محصول  PCRبهمنظور خالصسازی
و تعیین توالی تمام نمونهها به آزمایشگاه  Source Bio Scienceکشور
انگلستان ارسال شد .نمونهها با استفاده از دستگاه PEQLAB v2202E
بهروش خودکار توالییابی شد .فاصله ژنتیکی آهوان جزیره فارور با
برخی دیگر از آهوان براساس مدل ( )Kiamura-2-parameterمحاسبه
شد.
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بین هاپلوتایپها و ترسیم شبکه هاپلوتایپی با استفاده از منطق اتصال
میانه و نرمافزار  Network 1/1/0/1انجام گرفت ( Bandeltو همکاران،
.)0888

جدول  :1مشخصات نمونههای بهدست آمده
کد موزهای نمونه
G-gda 25221
G- gda25223
G- gda25229
G- gda25220
G- gda25221

شماره دسترسی درNCBI

*
*
*
*
*

KF12218
KF12232
KF12230

نتایج

KF12232
KF12231

G- gda25221

KF12231

G- gda25223

KF12235

G- gda25229

KF12231

G- gda25228

KF12233

G-gda25213

KF12239

تحلیل دادهها با استفاده از توالی  101جفت باز ژن سیتوکرومb

تجزیه وتحلیل دادهها :توالیهای دریافت شده در ابتدا توسط
 SeqScape2/1بررسی و خطاهای موجود اصالح گردید (Applied
) .Biosystemsسپس با استفاده از نرمافزار BioEdit 5/2/3و الگوریتم
 Clustalwتوالیها همردیف شدند (  Thompsonو همکاران.)0881 ،
برای تعیین فاصله ژنتیکی بین نمونهها ،فراوانی بازهای مختلف و
تعیین میزان جانشینیهای نوع اول و دوم توسط نرمافزار MEGA 5/1
و با  02222تکرار انجام گردید ( Tamuraو همکاران .)2200 ،تعیین
تعداد هاپلوتایپها ،جایگاههای چندشکلی با استفاده از نرمافزار DNAsp
 5/20تخمین زده شد ( Libradoو )2228 ،Rozas
پس از اضافه کردن نمونههای مربوط به سایر گونههای جنس
غزال ،برای تعیین بهترین مدل جانشینی نوکلئوتیدی از نرمافزار
 JModelTest 2/0/5و دو آماره AIC0و  BIC2استفاده شد (،Posada
 .)2229سپس با توجه به مدل انتخاب شده از نرمافزار Phylm 1.0
برای ترسیم درخت حداکثر درستنمایی Guindon ( 1و ،Gascuel
 )2221و از نرمافزار  MrBayes 1.2.2برای ترسیم درخت بیزین
استفاده شد ( Huelsenbeckو  .)2220 ، Ronquistتحلیلهای بیزین
5
براساس چرخه زنجیره مارکوو 1با  5میلیون تکرار و فراوانی نمونه
 022انجام شد .درختهای بیزین و حداکثر درستنمایی بهوسیله
برون گروه Ovis vignei 1ریشهدار شدند .در نهایت درختهای ترسیم
شده بهوسیله قانون اکثریت 3یکپارچه 9شدند .برای بررسی ارتباط

جدول  :2فراوانی نوکلئوتیدها در نمونههای آهوی کوهی دره شوری
فراوانی نوکلئوتید (برحسب درصد)

نوکلئوتید

21/53
01/18
10/11
23/28

تیمین
سیتوزین
ادنین
گوانین

جدول  :3تخمین الگوی جانشینی نوکلئوتیدی در نمونههای آهوی
کوهی دره شوری
نوکلئوتید

A

T

C

G

A

-

9/91

8/0

4/33

T

02/55

-

9/1

1/91

C

02/55

3/38

-

1/91

G

11/55

9/91

8/0

-

اعداد پررنگ نشاندهنده نرخ جانشینی نوع اول و سایر اعداد نشاندهنده نرخ
جانشینی نوع دوم هستند.

4

6

4

7

Akaike information criterion
Bayesian information criterion
3 Maximum Likelihood
1 Markov chain Monte Carlo
5 Sample frequency

1

نشان داد که تمامی جایگاههای موجود جایگاه حفاظت شده بوده و
جایگاه چندشکلی 8در این نمونهها شناسایی نشد .فراوانی هر کدام از
نوکلئوتیدها مطابق جدول  2برآورد گردید .آدنین ( )%10/11و سیتوزین
( )%01/18بهترتیب بیشترین و کمترین فراوانی نوکلئوتیدها تشکیل
دادند .میزان جانشینی نوع اول (جانشینی بازهای پورین  A-Gبا یکدیگر
و جانشینی بازهای پیریمیدن  C-Tبا یکدیگر) و جانشینی نوع دوم
( جانشینی بازهای پورین و پیریمیدن با یکدیگر) در جدول  1ارائه
شده است.

Outgroups
Majority- rule
8 Consensus
1 Polymorphic site
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آهوان جزیره فارور بیشترین فاصله را با آهوی گرنت ()G. granti
معادل  2/299و کمترین فاصله را با آهوی کوهی ()Gazella gazelle
معادل  2/209دارد که بیانگر نزدیکی این جمعیت از آهوان به گونه
آهوی کوهی است (جدول .)1
02
براساس نتایج آزمون معیارهای اطالعات بیزین) (BICو
اطالعات آکایکه ( ،00)AICمدل ( HKY+G (G =2/22بهعنوان
بهترین مدل تکاملی نوکلئوتیدی برای توالیهای مورد نظر شناسایی
شد .توپولوژی درختهای تبارشناسی بیزین و تحلیل محتملترین
درخت بر مبنای مدل تکاملی یکسان بوده و نشان داد که آهوان کوهی

جزیره فارور از سایر جمعیتهای این گونه با احتمال پسین 02برابر
 2/35و بشینه درست نمائی  35از یکدیگر جدا شدند (شکل .)2
همچنین نمونههای مورد مطالعه از سایر گونهها با بیشینه درست
نمائی  022و احتمال پسین برابر با یک جدا شده و بهخوبی از سایر
گونهها متمایز شدند .همچنین نتایج تحلیل شبکه هاپلوتایپی جدایی
نمونههای آهوی کوهی فارور از سایر نمونههای موجود از این جنس
را تأیید نمود و نشان داد که تمامی نمونههای جزیره فارور مربوط به
یک هاپلوتایپ بوده و از سایر هاپلوتایپهای این گونه با  3جهش از
یکدیگر جدا میشوند (شکل .)1

نرم افزارMrBayes1،2،2

شکل  :2درخت تبارشناسی آهوی کوهی دره شوری در بین سایر گونههای آهو با استفاده از دو روش بیزین و تحلیل محتملترین درخت
(توپولوژی یکسان)
اعداد پایین نمایانگر احتمال پسین حاصل از درخت بیزین و اعداد باال مربوط به شاخص بیشینه درست نمائی حاصل از تحلیل محتملترین درخت است.
Bayesian information criterion
Akaike information criterion

40
44

posterior probability

44
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MEGA.5/2 فاصله ژنتیکی بین آهوی کوهی دره شوری و سایر گونههای آهو:4 جدول
G.
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i

G.
leptocero
s
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a
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ri
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2/205

2/229
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2/228

2/205
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2/289

2/280

2/299

2/238

2/281
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2/229
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2/212
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2/290

2

2/000
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Network
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G.
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G.
saudiya
G.
dorcas
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G.
spekei
G.
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G.
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G.
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1،1،0،1 نرمافزار

 شبکه هاپلوتایپی نمونههای آهوی کوهی دره شوری و سایر نمونههای آهوی کوهی موجود در ژن بانک:3 شکل

1
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حفاظتی مناسب ،جهت تأمین بقاء این آهوان پیشبینی ،طراحی و اجرا
گردد.
براساس نتایج درخت تبارشناسی و شبکه هاپلوتایپی و وجود
تنها یک هاپلوتایپ در  02نمونه مورد مطالعه حاکی از تنوع ژنتیکی
بسیار پایین این آهوان است که با توجه به جزیرهای بودن زیستگاه
انحصاری آهوان مذکور ،امکان تبادل ژنی با سایر جمعیتها وجود ندارد.
افزون براین ،با واگذاری این جزیره به منطقه آزاد و حضور نیروی
دریایی سپاه که منجر به توسعه ساخت و ساز و کاهش وسعت زیستگاه
طبیعی این گونه خواهد شد؛ پشنهاد میگردد ضمن انجام مطالعه
برای یافتن زیستگاه طبیعی دیگر ،اقدام الزم به منظور تکثیر در
اسارت آن نیز بهعمل آید.

بحث
در این مطالعه قطعهای به طول  101جفت باز از نشانگر
مولکولی میتوکندریایی سیتوکروم  bمورد بررسی قرار گرفت و
مشاهده شد این جمعیت یک کالد از آهوی کوهی است .وجود 0
هاپلوتایپ در  02نمونه از  212-رأس -این آهوان مبین تنوع ژنتیکی
کم یا بهعبارتی یکنواختی ژنتیکی این جمعیت است.
براساس نتایج بهدست آمده فاصله ژنتیکی بین آهوان جزیره
فارور با جبیر ،آهوی گواتردار و آهوی کوهی بهترتیب معادل ،2/211
 2/219و  2/209است و این فواصل نشاندهنده نزدیکی بیشتر این
آهوان به گونه آهوی کوهی است .فاصله ژنتیکی آهوان فارور با گونه-
های آهو موجود در ایران موید نتایج مطالعه همامی و همکاران
( )0131است که نشان دادهاند گستره پراکندگی آهوی کوهی محدود
به جزیره فارور در خلیج فارس است و از کویر مرکزی ایران به این
جزیره منتقل نشده است.
مطالعه ژنتیکی بر روی این گونه از آهوان ایران و تحقیقات
ژنتیکی انجام شده بر روی آهوان جزایر خلیج فارس و دشتهای
شمالی آن و بخشهای داخلی ایران نشان دادند تنها آهوی کوهی
ایران در جزیره فارور دیده میشود و از دیگر جزایر خلیجفارس یا
بخشهای داخلی ایران به منطقه حفاظتشده فارور منتقل نشده است
( Fadakarو همکاران2201 ،؛ رام.)0180 ،
براساس نتایج حاصل از این مطالعه و نتایج مطالعه محققان دیگر
بر روی آهوان بخشهای مختلف ایران ،نظریه  Karamiو Groves
( )0881که جمعیت آهوان جزیره فارور یک زیرگونه مجزا از گونه
آهوی کوهی با نام آهوی کوهی درهشوریGazella gazella ،
 dareshouriiمیدانستند تأیید میشود ( Karamiو همکاران.)0882 ،
شاید این تنوع کم ژنتیکی ناشی از مرگ و میر حدود  122رأس
از  152رأس این آهوان در سال  0112باشد (ضیایی .)0193 ،آخرین
آمار این آهوان حدود  115رأس برآورد شده است (آمار سرشماری
اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان .)0181 ،این آهوان بهدلیل
قرار گرفتن در جزیره و مرگ و میر بیش از سه چهارم جمعیت و
وضعیت کنونی پدیده "گردنه بطری" را تجربه کردهاند .شاید بتوان
گفت تنوع ژنتیکی جمعیت در سال  0112و قبل از آن رضایتبخش
بوده که این جمعیت توانستهاند دوباره احیاء شوند .اما نکته بسیار مهم
تنوع ژنتیکی بسیار کم آن در حال حاضر است که احتماالً ناشی از
درون آمیزی و جزیرهای بودن این جمعیت باشد .بنابراین ضروری
است که مطالعه ژنتیکی براساس طول قطعه بلندتر این ژن و ژنهای
دیگر صورت گیرد و براساس مطالعات ژنتیکی تکمیلی اقدامات

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از تمام بزرگوارانی که امکان
انجام این مطالعه در تمام مراحل نمونهبرداری ،آزمایشگاهی و نگارش
را فراهم نمودند سپاسگزاری نمایند.
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