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با   Pterocles alchata(Linnaeus، 6611) سفیدشکم تنوع ژنتیکی و تبارشناسی کوکر
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 9313 شهریورتاریخ پذیرش:           9313 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

چند هزار قطعه در فصل پاییز و زمستان در منطقه  ( با بیش ازPterocles alchataسفید )های کوکر شکمترین جمعیتیکی از بزرگ

ود کاهش کند و با وجهای بلند زیست میهای استپی خشک، باز و بدون درخت و بوتهگمیشان استان گلستان پراکنش دارد. این گونه در زیستگاه

ی و ژنتیکی بر روی شناسگونه مطالعه بومم، تاکنون هیچکش، شکار غیرقانونی، تغییر زیستگاه و اقلیدلیل استفاده از سموم آفتجمعیت این گونه به

وکر های کاین گونه در ایران صورت نگرفته است. در این تحقیق برای دستیابی به اولین اطالعات در مورد روابط ژنتیکی در میان جمعیت

بی میتوکندری ای، ژن سیتوکرومانز استخراج دیآوری شد. پس انمونه بافت این گونه در منطقه گمیشان جمع 9شرق ایران سفید در شمالشکم

یابی و ویرایش شد. براساس نتایج در جفت نوکلئوتید از این ژن برای هر نمونه توالی 919مراز، تکثیر و ای پلینمونه توسط واکنش زنجیره 9در 

برآورد شد. نتایج درخت تبارشناسی با روش  714/0بر با یابی شده، سه هاپلوتایپ متفاوت شناسایی و تنوع هاپلوتایپی براهای توالیبین نمونه

Bayesian ها مربوط به یک شاخه هستند و بهترین احتمال نشان داد که تمامی نمونهو بیش( خوبی از دو گونه کوکرگندمیP. coronatus و )

جدا شده است که این امر بیانگر روند تکاملی خاص بانک بودند های ثبت شده از جنس کوکر در ژن( که تنها توالیP. namaquaکوکرناماکوا )

بی در سفید با استفاده از ناحیه سیتوکرومعنوان نقطه آغاز مطالعات بر روی کوکر شکمهای این جنس است. این مطالعه بهاین گونه از سایر گونه

 های مختلف این گونه را مشخص کند.تواند روابط تبارشناسی جمعیتدنیاست که می
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 مقدمه
( از خانواده کوکر یا Pterocles alchata) سفیدکوکر شکم       

 ۵۳تا  ۵۳سفید حدود شکم( است. کوکر Pteroclididaeباقرقره )

طح سرنگ، پرهای بال سیاه، شاهدارمتر طول دارد. دم بلند و تابسانتی

 ای مایل به خاکستری و جنس ماده پشتی بدن جنس نر به رنگ قهوه

است. سطح  ای تیرهتر، روتنه نخودی با خطوط نقطه نقطهرنگکم

نگ، بلوطی رای سینهنوار  نر دارای پرنده. زیرین بدن سفیدرنگ است

در پرنده  ای. نوار سینهاستباریک سیاه رنگی در باال و پایین  حاشیه با

رنگ که سه نوار عرضی باریک سیاه از به رنگ طالیی و زرد کمماده 

های این گونه شامل زمین (. زیستگاه7۵61 )منصوری، آن گذشته است

های بلند و مقدار متعارفی زارهای باز بدون درخت و بوتهخشک، علف

و  (7۳۳1و همکاران،  Suárez) های آیش و کشت نشده استاز زمین

 های خشک و شنییکی از مراتع طبیعی، زمینهای پست با موزایدشت

، Simmons و Cramp) دهدمی ترجیح را شور هایزمین یا کشت غیرقابل

و  Martínها )های زیتون و تاکستاناز مزارع غالت، باغ (،7۳61

( و مناطق با پوشش متراکم، محصوالت زراعی بلند a0171همکاران، 

متر یافت  7111در ارتفاع زیر  کند و معموالًای دوری میو مناطق تپه

سفید که در زمستان (. کوکر شکم0110و همکاران،  Madgeشود )می

و همکاران،  Martínشود )( دیده میTetrax tetraxبال )اغلب با زنگوله

b0171طورخصوص در اواخر بهار و تیر ماه بهه(، در بهار و تابستان ب 

  Urban؛0110کاران، و هم Madge) گذاردمتوسط سه عدد تخم می

های کوچک بر خراش سازی از(. این گونه برای النه7۳68و همکاران، 

ز ا استفاده و اکثراًبدون پوشش  یعیطب یفرورفتگ یا از روی زمین

 کندیه میسبز تغذ یهاها و برگتر از شاخهکم یزانمها و بهدانه

(Madge  ،0110و همکاران).  حدود جمعیت این گونه در اروپا در

، BirdLife Internationalجفت برآورد شده است ) 71111-07111

های کشاورزی کاهش یافته است دلیل تغییرات فعالیت( و به0112

(Madge  ،در اسپانیا بیش از نیمی از آشفتگی0110و همکاران .)ای ه

 پرندگان شکاری است اما پستانداران به مربوط سفیدشکم کوکر جمعیت

، Hinsleyو Ferns ن نیز از منابع آشفتگی هستند )شکارگر و انسا

زارهای بیابانی خشک ای، ریگهای شنی، نواحی صخره(. دشت7۳۳2

ه های این گونهای گلی خشک ازجمله زیستگاهو پرگرد و غبار و زمین

های دلیل تاثیرپذیری زیستگاه( و بهb0171و همکاران،  Martín) است

طر ، این پرندگان استپی در ختخریب زیستگاهتغییرات سرزمین و  از باز

 یراننگ ینترکم رده در را گونه این مناسب هایجمعیت داشتن اما هستند

      (.BirdLife International ،0172) ده استقرار دا IUCNدر 

سفید در ایران در دو منطقه غرب زاگرس در جنوب وکر شکمک       

شرق ایران پراکنش دارد. که جمعیت غرب غرب ایران و مناطق شمال

های خوزستان و بوشهر ساکن و بومی است و زاگرس در استان

صورت مهاجر های خراسان و گلستان بهشرق در استانجمعیت شمال

در شمال استان  یدسفکوکر شکمگذران پراکنش دارد. و زمستان

اوه تپه مر یکیتا نزد رودگرگان مناطق اطراف رودخانه در گلستان 

ترکمن صحرا و  یمحدوده شامل مناطق مرز ینپراکنش دارد که ا

وکر کتراکم  ترینیشغرب مراوه تپه است. ب ی به سمتشمال خالد نب

ن یشاگم تاالب تاالب آالگل و ینبدر فصول پاییز و زمستان  سفیدشکم

 لدر شمابرآورد جمعیت  شود.یشان دیده میدر منطقه گم مخصوصاً

 یستب یاز پانزده هزار ال هاالس یدر بعضاستان گلستان  واحی استپین

 روند های صورت گرفتهبراساس سرشماری کهاست بوده  قطعه هزار

. دهدینشان مهای اخیر در سالرا  این گونه یتجمع ی در بینکاهش

ه ب توانیکوکرها در استان گلستان م یتکننده جمعیداز عوامل تهد

 ییرتغ و دام، لهت، با اسلحه غیرقانونی شکار ی،استفاده از سموم کشاورز

با وجود پراکنش وسیع جنس اشاره کرد.  یستگاهز خریبو ت یماقل

سیار ها بکوکر در اوراسیا و افریقا، مطالعات ژنتیکی بر روی این گونه

این گونه و دو توالی  COIمحدود است و تنها چند توالی از ناحیه 

 ( و کوکرP. coronatusگندمی )بی مربوط به گونه کوکرسیتوکروم

ات مطالعبانک ثبت شده است. در ایران، ( در ژنP. namaquaناماکوا )

اندکی بر روی خانواده کوکرها صورت گرفته که شامل بررسی 

 Pteroclesسیاه )کوکر شکممطلوبیت و تعیین نیازهای زیستگاهی 

orientalis) راد و همکاران، ؛ الهامی7۵۳2راد و همکاران، است )الهامی

 سفید در ایران(. این مطالعه اولین تحقیق در مورد کوکر شکم7۵۳۵

های ژنتیکی در مورد این گونه از ایران که بار دادهاست که برای اولین

کند. هدف از این های مختلف تشکیل شده را بررسی میاز جمعیت

ن نواعسفید در استان گلستان بهمطالعه بررسی وضعیت کوکر شکم

شرق کشور و تنوع ژنتیکی آن ها در شمالترین جمعیتیکی از بزرگ

ای اندی (Cytochrome b) بییابی ناحیه سیتوکرومبا استفاده از توالی

یگر خوبی در بین پرندگان و دبی بهمیتوکندریایی است. ژن سیتوکروم

 دلیل داشتن نرخ تکاملی سریعداران مورد بررسی قرار گرفته و بهمهره

 (7۳۳7و همکاران،  Smithبرای بررسی روابط ژنتیکی در سطح گونه )

( مناسب است. این قطعه یکی 7۳۳2و همکاران،  Murrayو خانواده )

های بزرگ کدکننده پروتئین در ژنوم میتوکندریایی پرندگان از ژن

 ( و تاکنون هیچ مشکل ردیفMorais ،7۳۳1و  Desjardins است )

پرندگان در آن مشاهده نشده است، بنابراین استفاده آرایی در میان 

بندی تواند اطالعات با ارزشی را برای طبقهبی میژن سیتوکروم توالی از

اطالعات ژنتیکی از اکثر  نزدیک آینده در پرندگان ایجاد کند چرا که

 Nunnانجامد )ها به درک تبارشناسی دقیقی در میان پرندگان میگونه

 (.7۳۳8و همکاران، 
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 هامواد و روش
ه ترین قسمت حاشیشمالی در که گمیشان منطقه: معرفی منطقه       

 راز طرف شمال به کشو ،قرار دارد در ایران شرقی دریای خزر

و از طرف غرب  قالآق ، از شرق بهبندرترکمن ، از جنوب بهترکمنستان

در  81/۳. متوسط حداقل درجه حرارت شودختم می دریای خزر به

در مرداد ماه است.  ۳۳/06دی ماه و متوسط حداکثر درجه حرارت 

ر برداشتن مزارع وسیع و مسطح کشاورزی، عدم دلیل داین منطقه به

های هیرکانی دارای آب و هوای خشک ها و دوری از جنگلوجود تپه

 ایرس سفید وخشک بوده و زیستگاه مناسبی برای کوکر شکمو نیمه

 ار قطعهتا چند هز ۳11از  هایاست. در این منطقه دستهکوکرها 

اطراف تاالب  یو کشاورز ریبا یدر اراض (P. alchataید )سفکوکر شکم

آبان ماه تا حدود بهمن ماه به هنگام  ازشرق تاالب  یژهوبه یشانگم

در این  میانگین ساالنه دما کاشت گندم و جو قابل مشاهده است.

گراد سانتی 8/71 منطقه براساس اطالعات هواشناسی شهر گمیشان

میزان  هتیرما در .رسدمتر میمیلی ۵67میانگین بارندگی به و  است

متر میلی 70ترین حد خود قرار دارد که میانگین آن بارش در کم

ور طکه به است ترین میزان بارش متعلق به ماه اسفنداست. بیش

درجه  6/01ا دمای میانگین و ب رسدمتر میمیلی ۳8میانگین به 

 1/1متوسط دما  ماهدیترین ماه سال است. در گرم ، مردادگرادسانتی

ترین میانگین دما در تمام این میزان کمکه  گراد استسانتیدرجه 

تفاوت میزان ، ترین ماه سالترین و مرطوبسال است. بین خشک

 متر است.میلی 22بارش 

 یطمح کل اداره توسط که سفیدشکم کوکر نمونه ۳ از: بردارینمونه      

منطقه  در متخلف شکارچیان از 7۵۳۵ سال در گلستان استان زیست

د و برداری شگمیشان ضبط شده بود با رعایت شرایط استاندارد نمونه

 (. 7فیکس شده به آزمایشگاه منتقل شد )جدول %۳8 ها در اتانولنمونه

   
 بانک گرفته شدهای میتوکندریایی استفاده شده در این مطالعه که یا از ژنانبی دیهای ناحیه سیتوکرومفهرست توالی :1جدول 

 دست آمده استهنویسندگان این مقاله بیا توسط 

 
ها با از نمونه DNAاستخراج : ایانیابی دیاستخراج و توالی       

از بافت شرکت تکاپوزیست  DNAاستفاده از کیت مخصوص استخراج 

 بیوکرومیتس یهناح یربرای تکثبراساس پروتکل انجام شد.  نمونه ۳ برای

با  L72۳۳1های یمر به نامجفت پرا یکباز از جفت ۳70طول  به

 H7818۳و  CCATCCAACATCTCAGCATGATGAAAتوالی 

استفاده  GGAGTCTTCAGTCTTTGGTTTACAAGACبا توالی 

(. حجم واکنش در 7۳6۳و همکاران،  Kocher ؛Hackett ،7۳۳8)شد 

میکرولیتر  ۳/70ای، انمیکرولیتر دی ۳/7میکرولیتر که شامل  0۳

میکرولیتر آب مقطر بود  ۳میکرولیتر پرایمر و  0تگ مسترمیکس، 

 ۵۳در  دستگاه ترموسایکلر توسط پلیمراز ایزنجیره انجام شد. واکنش

گراد برای سانتیدرجه  ۳2سازی در دمای شد. واسرشت انجام سیکل

ثانیه، تکثیر در دمای  81درجه برای  ۳۵ثانیه، اتصال در دمای  81

سازی اولیه در دمای ثانیه که یک مرحله واسرشت 81درجه برای  10

دقیقه و یک مرحله تکثیر نهایی در دمای  ۳گراد برای درجه سانتی ۳2

 یی،دقیقه نیز انجام شد. پس از مرحله تکثیر نها 1درجه برای  10

درجه  2در دمای  PCRدمای ترموسایکلر تا زمان برداشت محصوالت 

منظور تایید تکثیر ناحیه مورد نظر طی گراد تنظیم گردید. بهسانتی

درصد  0روی ژل آگارز  PCRالکتروفورز محصوالت  PCRهای واکنش

 منبع هاپلوتایپ موقعیت کشور ینام فارس ینام علم نوع نمونه در درخت نام نمونه

S 7 بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S 0 بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S ۵ بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S 2 بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S ۳ بافت P. alchata مطالعه حاضر 7 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S 8 بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 گلستان، گمیشاناستان  ایران دیشکم سف کوکر 

S 1 بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S 6 بافت P. alchata مطالعه حاضر ۵ استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

S ۳ بافت P. alchata مطالعه حاضر 0 استان گلستان، گمیشان ایران دیشکم سف کوکر 

EU781176 بانکژن P. coronatus کوکر گندمی    Brown  ،0116و همکاران 

DQ۵6۳078 بانکژن P. namaqua کوکر ناماکوا    Paton  وBaker ،0118 

26۵۵۵8AF بانکژن Caloenas nicobarica کبوتر نیکوبار    Guerrini  ،0111و همکاران 

AF760170 بانکژن 
Leucosarcia 

melanoleuca 
 Clayton ،0111و  Johnson    کبوتر ونگا

AM162۳1۳ بانکژن Alectoris chukar کبک    Shapiro  ،0110و همکاران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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آمیزی اتیدیوم برماید صورت گرفت و پس از اطمینان از کیفیت با رنگ

 ره جنوبیبایونیر ک به شرکت یتوال نییمنظور تعبهشده، قطعه تکثیر 

 به ABI ۵1۵1 دستگاه ها با استفاده ازنمونه نیادر نهایت  وارسال 

 .شدند یابییتوالسانگر  کیروش اتومات

ز نتایج حاصل ا: روش تحلیل تبارشناسی و تنوع ژنتیکی       

 Seqscape V 0.8 (Applied Biosystems)افزار یابی توسط نرمتوالی

 Clustal W  (Thompson ها توسط الگوریتمویرایش شد. سپس توالی

( 0177و همکاران،  Tamura) Mega۳افزار ( در نرم7۳۳2و همکاران، 

آرایی انجام شد. بهترین مدل تغییر نوکلئوتیدی با استفاده از ردیف

 BIC( براساس آماره Crandall ،7۳۳6و  Posada) Modeltestافزار نرم

( 7۳۳1و همکاران،  Rodriguez) GTRمدل  8000/۳۳68با مقدار 

( با شماره دسترسی Alectoris chukarهای کبک )شد. از توالی گونه

(AM162۳1۳()Shapiro 0110 همکاران، و،) کبوترونگا (Leucosarcia 

melanoleuca( با شماره دسترسی )AF760170( )Johnson و 

Clayton، 0111) کبوتر  و( نیکوبارCaloenas nicobarica با شماره )

( به عنوان 0111و همکاران،  AF26۵۵۵8( )Guerriniدسترسی )

بی از جنس گروه خارجی استفاده شد. تنها دو توالی سیتوکروم

Pterocles بانک وجود داشت که برای مقایسه تبارشناسی از در ژن

 (.7بانک گرفته شد )جدول ژن

 MrBayesافزار با استفاده از نرم Bayesianدرخت تبارشناسی        

V ۵.0 ( Ronquist وHuelsenbeck ،011۵براساس مدل ) GTR 

یا  تکامل توالی با دو اجرای مستقل از چهار چرخه مارکو )یک سرد

dloc یا  و سه حرارت داده شده heated میلیون نسل و  ۳( در طی

های اول از همه درخت %0۳. شد نسل ترسیم 711گیری در هر نمونه

 عنوان نسل سوخته درگیری و پارامترهای تخمین زده شده بهنمونه

 گرایی با کاهش مقدار انحراف استاندارد پایش شدنظر گرفته شد. هم

ها برای حالت مقدار نسلرسید که در این 17/1که مقدار آن به زیر 

ترین ی بیشاجرای مدل رسم درخت مناسب است. درخت تبارشناس

  (bootstrap) استرپبوت ۳111با  (Maximum likelihood) احتمال

 تعداد شد. ترسیم Mega۳ افزارنرم در GTR مدل از استفاده با

  DNAspافزارها، تنوع نوکلئوتیدی و تنوع هاپلوتایپی نرمهاپلوتایپ

(Librado و Rozas، 011۳ تعیین شد. براساس قطعه )جفت بازی  ۳70

ای میتوکندری شبکه هاپلوتایپی به روش انبی از دیسیتوکرومناحیه 

 NETWORKافزار با استفاده از نرم (joining-Median) اتصال میانه

V 2.7.1 (Bandelt  ،رسم گردید.7۳۳۳و همکاران ) 
 

 نتایج 

ها با والیاین تتوالی یابی و سفید تکثیر و کوکر شکمنمونه از  ۳        

( و 0116و همکاران،  EU781176( )Brownکوکرگندمی )دو توالی 

بانک ( حاصل از ژنBaker ،0118 وDQ۵6۳078() Paton) کوکرناماکوا

بی با جفت باز از ناحیه سیتوکروم ۳70آرایی شد که در نهایت ردیف

های دریافت شده از ژن بانک ردیف آرایی گردید. فهرست نمونه

آورده شده است. نتایج  7در جدول های مربوط ها و هاپلوتایپتوالی

دهنده وجود سه هاپلوتایپ متفاوت در جمعیت کوکرهای نشان

های سفید استان گلستان بود. هاپلوتایپ شماره دو شامل نمونهشکم

ترین هاپلوتایپ است بود که فراوان ۳و  1، 8، 2، ۵، 0، 7کوکر شماره 

ه های کوکر شمارترتیب مربوط به نمونهو دو هاپلوتایپ یک و سه به

باشد. مقادیر پارامترهای تنوع مولکولی از قبیل تنوع می 6و شماره  ۳

رتیب تهاپلوتایپی، واریانس تنوع هاپلوتایپی و تنوع نوکلئوتیدی به

 محاسبه گردید. 1111۵/1و  1۵8۵۳/1،  271/1

 Bayesianترین احتمال و روش بیشنتایج درخت تبارشناسی به       

د سفیهای کوکر شکمداده شده است که همه نمونه نشان 0 و 7 در شکل

 (P. coronatusگیرند و از دو گونه کوکرگندمی )در یک شاخه قرار می
وش رمتمایز است. آنالیز تبارشناسی به کامالً (P. namaquaو ناماکوا )

Bayesian نه از دو گونه این گو صحت آماری باالیی برای جداسازی

 (.0 لدیگر را داشت )شک

 
 ترین احتمالروش بیشبی میتوکندریایی به( ناحیه سیتوکرومPterocles alchataسفید)درخت تبارشناسی کوکر شکم:  1شکل 

 ترسیم شده است. Mega۳افزار استرپ در نرمبوت ۳111و  GTRاین درخت با استفاده از مدل 
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  Bayesianبا استفاده از تحلیل  بیهای ناحیه سیتوکرومآرایی توالیتبارشناسی براساس ردیف :2شکل

 Posteriorاحتمال خلفی ) درخت نقاط انجام شد که مقدار نشان داده شده بر روی GTRبانک با مدل های دو گونه کوکر موجود در ژنسفید به همراه توالیشکم کوکر هاینمونه

Probability )Bayesian باشد.می 

کوکر  د و دو گونهسفیفاصله ژنتیکی بین نمونه های کوکر شکم       

ترین فاصله آورده شده است که بیش 0ا در جدول گندمی و ناماکو

ر ککوکر شکم سفید بین کو هایبین نمونه 11۵۵/1با مقدار ژنتیکی 

سفید و دو گونه کوکر است. بین کوکر شکم 6و کوکر شماره  ۳شماره 

کوکر شکم سفید  ۳بین نمونه  78۳1/1ترین فاصله با مقدار دیگر بیش

و کوکر گندمی است و دو گونه کوکر گندمی و ناماکوا نیز با مقدار 

 از یکدیگر فاصله دارند. 7۳/1

 
-Pبانک به روش های استخراج شده از ژنشرق ایران و نمونهسفید در جمعیت شمالفاصله ژنتیکی بین کوکرهای شکم :2جدول

DISTANCE  افزار در نرمMEGA 5  

 
های یپبین هاپلوتا ارتباط میانه اتصال روشبه هاپلوتایپی شبکه در       

( که از ۵سفید در منطقه گمیشان نشان داده شده )شکل کوکر شکم

  هشماره یک و سه ب هایسه هاپلوتایپ تشکیل شده است. هاپلوتایپ

 
بوده و هاپلوتایپ شماره  6و  ۳های کوکر شماره ترتیب مربوط به نمونه

 .ها استر نمونهدو شامل سای

 

 

 

بی شبکه هاپلوتایپی اتصال میانه ناحیه سیتوکروم: 3شکل

سفید ای میتوکندری مشاهده شده در کوکرهای شکماندی

 شرق ایران در استان گلستانجمعیت شمال
ز دایره  ها در ارتباط است. تعداد ها با فراوانی هاپلوتایپاندازه هرکدام ا

های کوکر شکم سفید در استان ای مابین هاپلوتایپهای نقطهجهش

 .گلستان بر روی خطوط نوشته شده است
  

 S5 S6 S7 S1 S8 S9 S2 S3 S4 P. coronatus P. namaqua نام

S5 1           
S6 1100/1  1          
S7 1100/1  1 1         
S1 1100/1  1 1 1        
S8 3333/3  1177/1  1177/1  1177/1  1       
S9 1100/1  1 1 1 1177/1  1      
S2 1100/1  1 1 1 1177/1  1 1     
S3 1100/1  1 1 1 1177/1  1 1 1    
S4 1100/1  1 1 1 1177/1  1 1 1 1   

P. coronatus 1693/3  788۵/1  788۵/1  788۵/1  7818/1  788۵/1  788۵/1  788۵/1  788۵/1  1  

P. namaqua 78۵۳/1  7816/1  7816/1  7816/1  7816/1  1 7816/1  7816/1  7816/1  153/3  1 
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 بحث
 بندی زیستروابط تکاملی مابین پرندگان برای درک طبقه       

شناسی چالشی همیشگی در مطالعات پرندگان بوده و مطالعات 

و  Zhangپاسخ دادن به این موضوع بوده است ) دنبالژنتیکی به

ای میتوکندریایی ان(. دی017۵و همکاران،  Shapiro ؛0172 همکاران،

و همکاران،  Avise) بندی استجمعیت و طبقه بین ژنتیک پلی عنوانبه

ها که از پرندگان (، اما اطالعات ژنتیکی مربوط به باقرقره7۳61

باشد شکاری و دارای اهمیت حفاظتی هستند بسیار محدود می

(Brown  ،؛0116و همکاران Paton  وBaker ،0118 .) 

که با پراکنش وسیع این گونه در جهان و وجود دو جااز آن       

غرب و سفید در جنوبکمجمعیت شناخته شده بزرگ از کوکر ش

خصوص این گونه در ایران و ای درشرق کشور تاکنون مطالعهشمال

ها جهان انجام نشده است نتایج این مطالعه با وجود تعداد اندک نمونه

تواند نقطه شروعی برای شناخت بهتر این گونه باشد. در پژوهش می

شد و مورد  نمونه تکثیر ۳جفت باز از ژن سیتوکروم ب در  ۳70حاضر 

هاپلوتایپ متفاوت در بین  ۵قرار گرفت. نتایج نشان داد که  بررسی

که جااست. از آن 271/1ها وجود دارد و تنوع هاپلوتایپی برابر با نمونه

ید در سفشناختی و ژنتیکی بر روی کوکر شکمتاکنون مطالعه بوم

بی نیز در جهان صورت نگرفته و هیچ توالی از ناحیه سیتوکروم

بانک از این گونه در جهان ثبت نشده است امکان مقایسه در این نژ

رسد نظر میهپژوهش وجود نداشت، اما براساس نتایج این پژوهش ب

ها دارای روابط ژنتیکی نزدیکی با یکدیگر هستند. که اکثر نمونه

های این ترین هاپلوتایپ در میان نمونههاپلوتایپ شماره دو بزرگ

در این هاپلوتایپ قرار گرفته است. هاپلوتایپ شماره نمونه  1مطالعه و 

سه با دو جهش و هاپلوتایپ شماره یک با یک جهش از هاپلوتایپ 

تواند بیانگر اند، این میزان جهش اندک نیز میشماره دو جدا شده

های شناسایی شده به یکدیگر باشد. هاپلوتایپ نزدیکی هاپلوتایپ

 است و عالوه براین با داشتن تری شماره دو دارای فراوانی بیش

گر تر از دیقدیمی ها احتماالًترین ارتباطات با دیگر هاپلوتایپبیش

 (.۵های شناسایی شده در منطقه گمیشان است )شکل هاپلوتایپ

های بین هاپلوتایپ  P-distanceاساس روشترین فاصله ژنتیکی بربیش

هستند  6و  ۳های شماره ترتیب همان نمونهباشد که بهیک و سه می

( که این 0های هاپلوتایپ دو است )جدول ترین فاصله بین نمونهو کم

های مورد مطالعه و وجود روابط مورد نیز به خوبی نزدیکی نمونه

 ها را نشان می دهد. خویشاوندی در بین این نمونه

ترین احتمال و های تبارشناسی بیشتایج درختبراساس ن       

Bayesian  سفید در شمال های کوکرهای شکم( نمونه0و 7)شکل

فید سخوبی کوکر شکمگیرند که بهشرق ایران در یک شاخه قرار می

است،  ها متفاوتبا احتمال تعلق پسین و بوت استرپ باال از سایر گونه

نمونه  P. namaquaو  P. coronatusجز دو گونه هکه بجااما از آن

دیگری از این جنس تاکنون از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار نگرفته 

شناختی این گونه توان با اطمینان در مورد جایگاه آرایهاست نمی

های کوکر متمایز نمونه اظهارنظر کرد، اما براساس جایگاه کامالً

 ا ها بونهشباهت ژنتیکی زیاد این نم ها وسفید از سایر گونهشکم

ن ها از دو گونه دیگر ایدیگر و نیز فاصله ژنتیکی باالی این نمونههم

ها را متعلق به یک گونه دانست و سیر توان با قطعیت آنجنس، می

 ها در نظر گرفت.ها را مجزا از سایر گونهتکاملی آن

د سفیخصوص کوکر شکماگرچه مطالعه حاضر اولین پژوهش در       

خصوص این گونه در خوبی را در اطالعات نسبتاًدر سطح دنیا بوده و 

سطح منطقه گمیشان فراهم آورده است، اما باید توجه داشت که نتایج 

ها از جمعیت استان گلستان بوده حاصل مربوط به تعداد اندک نمونه

تواند بخوبی وضعیت این گونه را مشخص سازد. برای درک بهتر و نمی

ش در مطالعات تکمیلی ضمن افزای وضعیت ژنتیکی این گونه نیاز است

سفید در مناطق های کوکر شکمهای این منطقه، نمونهتعداد نمونه

غرب کشور را نیز در مطالعات آتی مورد بررسی قرار داد تا بتوان جنوب

سفید در ایران های کوکر شکمبه دید مناسبی در خصوص جمعیت

مناطق از قبیل های سایر که نمونهصورتیرسید. عالوه بر این در

ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و سایر محدوده 

 وان دقیقاًتها قرار بگیرد میسفید در کنار این دادهپراکنشی کوکر شکم

ها مشخص کرد که ارتباطات تبارشناسی و ژنتیکی بین این جمعیت

 به چه صورتی است و آنگاه زمینه برای مدیریت بهتر و انجام اقدامات

 المللی و ملی فراهم خواهد شد.حفاظتی در سطح بین

 1گونه است که تا به حال  78خانواده کوکر در جهان دارای        

گونه آن در ایران به ثبت رسیده است ولی مطالعات ژنتیکی اندکی بر 

های آن در ایران و جهان صورت روی تبارشناسی و تنوع ژنتیکی گونه

ا هبارشناختی و ژنتیک حفاظت آنهمین دلیل روابط تگرفته است. به

 یابی به این مهم نیازمنظور دستمانده است. بهناشناخته باقی کامالً

برداری و پژوهش های موجود در کشور نیز نمونهاست که سایر گونه

 ها صورت گیرد. مشابهی بر روی آن

 

 تشکر و قدرداني 
همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان که از        

 یجناب آقایاری رساندند و نیز  ،های مورد مطالعهدر تهیه نمونه

اطالعات قابل توجهی در خصوص کوکر که  رمضانعلی قائمیمهندس 

 .گرددسفید در استان گلستان ارایه کردند، تشکر میشکم



 9316 تابستان، 2، شماره نهمسال                                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

67 
 

 منابع
مرادی، ح. و کابلی، م.، رضایی، ح.ر.؛ وارسته.؛ راد، االهامی .1

 Pteroclesسیاه ) شکم کوکر زیستگاهی هایارجحیت .1393

orientalis) پناهگاه: موردی مطالعه( سیمای سرزمین  مقیاس در 

فصلنامه علمی پژوهشی محیط  .سبزوار( شیراحمد حیات وحش
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مرادی، ح. و کابلی، م.، .؛ رضایی، ح.ر.؛ وارستهراد، االهامی .2

وکر ک ستگاهیبر انتخاب ز رگذاریتاث یستگاهیز یرهایمتغ .1394

( در فصل تابستان در پناهگاه Pterocles orientalis) اهیشکم س

فصلنامه علمی پژوهشی محیط  .سبزوار راحمدیوحش ش اتیح

 .776تا  77۵، صفحات 7، شماره 1زیست جانوری. دوره 

شارات کتاب تان .رانیپرندگان ا یراهنما .1387 ،ج. ،یمنصور .3

 .فحهص ۳7۵تهران.  .فرزانه
4. Avise, J.C.; Arnold, J.; Ball, R.M.; Bermingham, E.; 

Lamb, T.; Neigel, J.E.; Reeb, C.A. and Saunders, N.C., 

1987. Intraspecific phylogeography: the mitochondrial DNA 

Bridge between population genetics and systematics. Annual 

review of ecology and systematics. Vol. 76, pp: 26۳-۳00. 

5. Bandelt, H.J.; Forster, P. and Röhl, A., 1999. Median-

joining networks for inferring intraspecific phylogenies. 

Molecular biology and evolution. Vol. 78, No. 7, pp: ۵1-26. 

6. BirdLife International. 2334. Birds in Europe: population 

estimates, trends and conservation status. BirdLife 

International, Cambridge, U.K.  

7. BirdLife International. 2312. Pterocles alchata. The IUCN 

Red List of Threatened Species 0170: e.T008۳0۳6۵ 

A۵6۳72172. http://dx.doi.org/71.0۵1۳/IUCN.UK.0170-7. 

RLTS.T008۳0۳6۵A۵6۳72172.en. Downloaded on 01 June 

0178.  

8. Brown, J.W.; Rest, J.S.; Garcia-Moreno, J.; Sorenson, 

M.D. and Mindell, D.P., 2338. Strong mitochondrial DNA 

support for a Cretaceous origin of modern avian lineages. 

BMC biology. Vol. 8, No. 7, p: 7. 

9. Cramp, S. and Simmons, K.E.L., 1983. The Birds of the 

Western Palearctic, Oxford University Press. Oxford. 8۳۳ p. 

13. Desjardins, P. and Morais, R., 1993. Sequence and gene 

organization of the chicken mitochondrial genome: a novel 

gene order in higher vertebrates. Journal of molecular biology. 

Vol. 070, No. 2, pp: ۳۳۳-8۵2. 

11. Ferns, P.N. and Hinsley, S.A., 1994. Effects of Raptors on 

the Activity of Sandgrouse. Journal of Raptor Research. Vol. 

06, No. 2, pp: 0۵8-027. 

12. Guerrini, M.; Panayides, P.; Hadjigerou, P.; Taglioli, L.; 

Dini, F. and Barbanera, F., 2337. Lack of genetic structure 

of cypriot Alectoris chukar (Aves, Galliformes) populations as 

infered from mtDNA sequencing data. Animal Biodiversity 

and Conservation. Vol. ۵1, No. 7, pp: 71۳-772. 

13. Hackett, S.J., 1996. Molecular phylogenetics and 

biogeography of tanagers in the genus Ramphocelus (Aves). 

Molecular phylogenetics and evolution. Vol. ۳, No. 0, pp: 

۵86-۵60. 

14. Johnson, K.P. and Clayton, D.H., 2333. Nuclear and 

mitochondrial genes contain similar phylogenetic signal for 

pigeons and doves (Aves: Columbiformes). Molecular 

phylogenetics and evolution. Vol. 72, No. 7, pp: 727-7۳7. 

15. Kocher, T.D.; Thomas, W.K.; Meyer, A.; Edwards, S.V.; 

Paabo, S.; Villablanca, F.X. and Wilson, A.C., 1989. 

Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: 

amplification and sequencing with conserved primers. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 68, 

No. 78, pp: 87۳8-8011. 

16. Librado, P. and Rozas, J., 2339. DnaSP v۳: A software for 

comprehensive analysis of DNA polymorphism data. 

Bioinformatics. Vol. 0۳, No. 77, pp: 72۳7-72۳0. 

17. Madge, S.; McGowan, P.J.K. and Kirwan, G.M., 2332. 

Pheasants, partridges and grouse: a guide to the pheasants, 
partridges, quails, grouse, guineafowl, buttonquails and 

sandgrouse of the world. A&C Black. 

18. Martín, C.A.; Casas, F.; Mougeot, F.; García, J.T. and 

Viñuela, J., 2313. Positive interactions between vulnerable 

species in agrarian pseudo-steppes: Habitat use by pin-tailed 

sandgrouse depends on its association with the little bustard. 

Animal Conservation. Vol. 7۵, No. 2, pp: ۵6۵-۵6۳. 

19. Martín, C.A.; Casas F.; Mougeot, F.; García, J.T. and 

Viñuela, J., 2313. Seasonal Variations in Habitat Preferences 

of the Pin-Tailed Sandgrouse in Agrarian Pseudo-Steppes 

Variaciones Estacionales En Las Preferencias De Hábitat De 

La Ganga Ibérica En Estepas Agrícolas. Ardeola. Vol. ۳1, No. 

7, pp: 7۳7-7۳6. 

23. Murray, B.W.; McGillivray, W.B.; Barlow, J.C.; Beech, 

R.N. and Strobeck, C., 1994. The use of cytochrome b 

sequence variation in estimation of phylogeny in the 

Vireonidae. Condor. pp: 71۵1-71۳2. 

21. Nunn, G.B.; Cooper, J.; Jouventin, P.; Robertson, C.J.R. 

and Robertson, G.G., 1996. Evolutionary relationships 

among extant albatrosses (Procellariiformes: Diomedeidae) 

established from complete cytochrome-b gene sequences. The 

Auk. pp: 162-617. 

22. Paton, T.A. and Baker, A.J., 2336. Sequences from 72 

mitochondrial genes provide a well-supported phylogeny of 

the Charadriiform birds congruent with the nuclear RAG-7 

tree. Molecular phylogenetics and evolution. Vol. ۵۳, No. ۵, 

pp: 8۳1-881. 



  ...بیمسیتوکروسفید با استفاده از توالی ناحیه تنوع ژنتیکی و تبارشناسی کوکر شکم                                   اول و همکارانتقویان

12 
 

23. Posada, D. and Crandall. K.A., 1998. Modeltest: testing the 

model of DNA substitution. Bioinformatics. Vol. 72, No. ۳, 

pp: 671-676. 

24. Rodriguez, F.; Oliver, J.L.; Marin, A. and Medina, J.R., 

1993. The general stochastic model of nucleotide substitution. 

Journal of Theoretical Biology. Vol. 720, No. 2, pp: 26۳-۳17. 

25. Ronquist, F. and Huelsenbeck, J.P., 2333. MrBayes ۵: 

Bayesian phylogenetic inference under mixed models. 

Bioinformatics. Vol. 7۳, No. 70, pp: 7۳10-7۳12. 

26. Shapiro, B.; Sibthorpe, D.; Rambaut, A.; Austin, J.; 

Wragg, G.M.; Bininda-Emonds, O.R.P.; Lee, P.L.M. and 

Cooper, A., 2332. Flight of the dodo. Science (61). American 

Association for the Advancement of Science. Vol. 0۳۳, No. 

۳۳81, p: 786۵. 

27. Shapiro, M.D.; Kronenberg, Z.; Li, C.; Domyan, E.T.; Pan, 

H.; Campbell, M.; Tan, H.; Huff, C.D.; Hu, H.; Vickrey, 

A.I. and Nielsen, S.C., 2313. Genomic diversity and 

evolution of the head crest in the rock pigeon. Science. Vol. 

۵۵۳, No. 870۵, pp: 718۵-7181. 

28. Smith, E.F.G.; Arctander, P.; Fjeldså, J. and Amir, O.G., 

1991. A new species of shrike (Laniidae: Laniarius) from 

Somalia, verified by DNA sequence data from the only known 

individual. Ibis. Vol. 7۵۵, No. ۵, pp: 001-0۵۳. 

29. Suárez, F.; Martínez, C.; Herranz, J. and Yanes, M., 1997. 

Conservation status and farmland requirements of pin-tailed 

sandgrouse Pterocles alchata and black-bellied sandgrouse 

Pterocles orientalis in Spain. Biological Conservation. Vol. 

60, No. 7, pp: 1۵-61. 

33. Tamura, K.; Peterson, D.; Peterson, N.; Stecher, G.; Nei, 

M. and Kumar, S., 2311. MEGA۳: Molecular evolutionary 

genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary 

distance, and maximum parsimony methods. Molecular 

Biology and Evolution. Vol. 06, No. 71, pp: 01۵7-01۵۳. 

31. Thompson, J.D.; Higgins, D.G. and Gibson, T.J., 1994. 

CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive 

multiple sequence alignment through sequence weighting, 
position-specific gap penalties and weight matrix choice. 

Nucleic acids research. Vol. 00, No. 00, pp: 281۵-2861. 

32. Urban, E.K.; Fry, C.H. and Keith, S., 1986. The birds of 

Africa. Gamebirds to pigeons. London: Academic Press. Vol. 0. 

33. Zhang, G.; Li, B.; Li, C.; Gilbert, M.T.P.; Jarvis, E.D. and 

Wang, J., 2314. Comparative genomic data of the Avian 

Phylogenomics Project. GigaScience. Vol. ۵, No. 7, p: 7. 

 

 


