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چکیده
تکثیر در اسارت که باهدف افزایش جمعیت گونهها و رهاسازی مجدد آنها در زیستگاههای طبیعی صورت میگیرد ،نقش مهمی در
حفاظت از گونه ها داشته و انجام مطالعات ژنتیکی از ملزومات آن محسوب میشود .در این پژوهش تنوع ژنتیکی و جایگاه ردهبندی جمعیت
گوسفند وحشی در سایت تکثیر چادگان با استفاده از تکثیر قطعهای به طول  688جفت باز از ژن سیتوکروم  bارزیابی شد .نتایج نشان داد که
گوسفند وحشی در منطقه چادگان در کالد  O. vigneiقرارگرفته و بهعنوان زیرگونه  O. vignei laristanicaاز زیرگونههای O. vignei

 kermanansisتفکیک شد .در مطالعه حاضر  3هاپلوتایپ جدید به  67هاپلوتایپ مطالعات گذشته اضافه گردید که تنوع ژنتیکی نسبتاً مناسبی
را در جمعیت موردمطالعه نشان داد .میزان واگرایی ژنتیکی درون و بینگونهای قوچ و میش کالدهای  O. orientalis ،O.vigneiو
 O. canadensisاز کالد  O. ammonبا توجه به تعداد کم نمونه در این مطالعه با روش K2Pمحاسبه گردید .بر این اساس حداقل و حداکثر
فاصله ژنتیکی درون گونه  0/013 O. vigneiتا  0/015بهدست آمد درحالیکه فاصله ژنتیکی بینگونهای  O. vigneiبا O. canadensis
 0/086تا  0/088و  O. vigneiبا  0/021 O. orientalisتا  0/024برآورد گردید .حداقل فاصله ژنتیکی بین زیرگونههای O. canadensis

و  O. orientalisو حداکثر آن بین زیرگونههای  O. vigneiمشاهده شد .نتایج این مطالعه میتواند در انتقال افراد بین جمعیتها و رهاسازی افراد
از سایتهای تکثیر به زیستگاههای طبیعی مورداستفاده قرار گیرد تا تنوع ژنتیکی جمعیتهای گوسفند وحشی در کشور حفظ شود.
کلمات کلیدی :تکثیر در اسارت ،تنوع ژنتیکی ،جایگاه فیلوژنی ،سیتوکروم  ،bگوسفند وحشی
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مقدمه
تخریب و چندپارگی زیستگاه و شکار بیرویه از عوامل اصلی
انقراض بسیاری از گونهها در زیستگاههای طبیعی محسوب میشود
( Andrabiو  .)2007 ،Maxwellافزایش فعالیتهای انسانی در
طبیعت و درنتیجه آن روند رو به کاهش جمعیت گونههای وحشی،
اهمیت برنامههای حفاظت در خارج از زیستگاه اصلی ( )Ex-situرا
دوچندان نموده است ( Csehو .)2000 ،Solti
حفاظت در خارج از زیستگاه اصلی ،نظیر تکثیر در اسارت
ازجمله تمهیداتی است که اتحادیه جهانی حفاظت ( )IUCNبهعنوان
آخرین راهحل برای جلوگیری از انقراض نسل گونههای حیاتوحش
پیشنهاد میکند که باهدف افزایش جمعیت گونهها و رهاسازی مجدد
آنها در طبیعت صورت میگیرد ( Frankhamو همکاران.)2010 ،
برنامههای تکثیر در اسارت با مشکالت متعددی روبهرو هستند حصول
موفقیت در برنامههای تکثیر در اسارت به مسائل ژنتیکی مانند افزایش
فشار درون آمیزی و برون آمیزی ( Marshalو ،)2000 ،Spalton
کاهش تنوع ژنتیکی ( Witzenbergerو  )2011 ،Hochkirchو تطبیق
با شرایط اسارت ( Williamsو  )2009 ،Hoffmanبستگی دارد .با
توجه به هزینه و امکانات موردنیاز در اینگونه طرحها و احتمال عدم
توفیق بهدلیل مسائل ژنتیکی نظیر درون آمیزی ،انجام مطالعات
ژنتیکی از ملزومات برنامههای تکثیر در اسارت محسوب میشود.
شناخت جایگاه ردهبندی و فیلوژنی گونههای تکثیرشده در
اسارت نقش بهسزایی در برنامهریزی و موفقیت برنامههای تکثیر در
اسارت دارد و میزان تنوع ژنتیکی و نوع ارتباط افراد درون یک جمعیت
میتواند اطالعات با ارزشی را در خصوص نگهداری و تکثیر در اسارت
برای گونههای در معرض خطر انقراض فراهم آورد (.)2006 ،O’Brien
در ایران طرحهای متعدد تکثیر در اسارت برای احیاء جمعیت حیات
وحش کشور انجام شده است .گونههایی نظیر آهو ( Gazella
 ،)subgutturosaجبیر ( ،)Gazella bennettiگورخر (،)Equus hemionus
گوزن زرد ایرانی ( )Dama damaو گوسفند وحشی ()Ovis orientalis
در مناطق مختلف در اسارت تکثیرشده است .عدم انجام مطالعات
ژنتیک مولدها و تعداد کم افراد مولد سبب عدم موفقیت بسیاری از
این برنامهها شده است (پهلوانی.)1383 ،
گوسفند وحشی یکی از گونههایی است که پراکنش وسیعی در
نیمکره شمالی از شامل قاره آمریکا و کانادا تا مناطق وسیعی از آسیا
و قسمتهایی از قاره اروپا دارد .جنس  Ovisیکی از پیچیدهترین
جنسها در رده پستانداران است و مطالعات صورت گرفته گوسفندهای
وحشی جهان را براساس ویژگیهای ریختشناسی مانند اندازه بدن،
شکل شاخ و رنگ بدن و تعداد کروموزومها بین یک تا هفت گونه
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تقسیمبندی شدهاند ( Bunchو همکاران2006 ،؛  Nadlerو همکاران،
 .)1973آخرین ردهبندی که با استفاده از ژنوم میتوکندری انجام
گرفت ،نشان داد که در ایران دو گونه گوسفند وحشی ،اوریال
( )O. orientalis vigneiو ارمنی ( )O. ammon gemeliniوجود دارد
و گوسفندهای وحشی که در مطالعات قبلی بهعنوان زیرگونه در نظر
گرفتهشده بودند در ردهبندی جدید در دو گونه متفاوت گوسفند
وحشی اوریال و ارمنی قرار گرفتند.
دی ان ای میتوکندریایی ( )mtDNAبهعنوان یک نشانگر
مولکولی در تشخیص گونهها و ترسیم روابط فیلوژنتیک دارای
ویژگیهای منحصربهفردی ازجمله وجود نسخههای زیاد میتوکندری
در هر سلول ،وراثت مادری آن و تغییرپذیری زیاد در توالیهای آن
است ،که  mtDNAرا به ابزاری قدرتمند برای شناسایی گونهها و
مطالعات جمعیت تبدیل کرده است .همچنین سرعت باالی تکامل
ژنهای  mtDNAدر مقایسه با  DNAهستهای ،باعث شده است که از
آن برای مطالعات تکاملی استفاده شود ( Rastogiو همکاران.(2007 ،
یکی از ژنهای میتوکندریایی که در بسیاری از مطالعات برای بررسی
روابط فیلوژنتیک در پستانداران مورداستفاده قرارگرفته و اطالعات
توالی از گونههای مختلف پستاندار نظیر آهو ایرانی ( Fadakarو همکاران،
 ،)2013آهو کوهی ( Wronskiو همکاران ،)2010 ،گوسفند وحشی
( Rezaeieو همکاران ،)2010 ،انتلوپ ها ( Lorenzenو همکاران،
 )2010و سم داران آفریقایی ( Silvaو همکاران )2014 ،در دسترس
است .نتایج بهدست آمده از بسیاری از مطالعات منجر به طبقهبندی
جدید گونهها شده که روابط فیلوژنتیک میان گونههای موردمطالعه را
بهتر نشان میدهد.
قوچ و میشهای ایران جز آن دسته از گونههایی هستند که با
توجه به هیبرید بین آنها نیاز به مطالعات ژنتیکی و مولکولی فراوان
دارند Zhao .و همکاران ( )2011خواستگاه و ارتباط فیلوژنی سه نژاد
گوسفند وحشی را مورد بررسی قرارداد .توالییابی ژنوم میتوکندری
در این مطالعه نشان داد گوسفند وحشی از تنوع هاپلوتایپی و
نوکلئوتیدی باالیی برخوردارند Zachary .و همکاران ( )2012مدیریت
ژنتیکی را در برنامه معرفی مجدد گوسفند وحشی شاخ بزرگ
( )O. canadensisبه محیط مورد ارزیابی قراردادند .تحلیلها موفقیت
هیبریدهای حاصل از مدیریت ژنتیکی را نسبت به دورگههای حاصل
از درون آمیزی نشان داد .از تجزیهوتحلیل توالی ژن سیتوکروم  bدر
گونههای مختلف گوسفند وحشی نظیر گوسفند برفی (،)Ovis nivicola
و موفلون ( Barbanera( )Ovis orientalis ophionو همکاران2012 ،؛
 Bunchو همکاران )2006 ،استفادهشده است .یوسفیسیاهکلرودی و
همکاران ( )1389برای بررسی تنوع نوکلئوتیدی جمعیتهای گوسفند
وحشی منطقه تنگ صیاد و کرایی خوزستان ،حسینی و
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همکاران (1393؛  )1394برای بررسی فیلوجغرافی گوسفندهای
وحشی استان یزد و منطقه حفاظتشده بوروئیه از ژن سیتوکروم b
استفاده کردند.
سایت تکثیر در چادگان در سال  1389با پنج رأس گوسفند
وحشی آغاز به فعالیت کرده است .از آنجاییکه تعداد افراد بنیانگذار
در این سایت بسیار محدود است و همچنین منشأ افراد مولد مشخص
نمیباشد ،لذا احتمال عدم موفقیت در این طرح بهدلیل بروز مسائل
ژنتیکی مانند درون آمیزی و یا کاهش تنوع ژنتیکی وجود دارد ،بدین
منظور در این مطالعه جایگاه ردهبندی ،وضعیت تبارشناسی و میزان
تنوع ژنتیکی جمعیت بنیانگذار گوسفند وحشی در سایت چادگان
بررسی شد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه :منطقه موردمطالعه در  120کیلومتری
غرب اصفهان در حوزه شهرستان چادگان ،در عرض جغرافیایی 50
درجه و  39دقیقه و  57ثانیه و طول جغرافیایی  42درجه و  45دقیق
و  15ثانیه قرار دارد (شکل  .)1این سایت با مساحت  5هکتار در سال
 1389با تعداد پنج رأس گوسفند وحشی به تفکیک جنسی یک نر
بالغ ،سه ماده بالغ و یک رأس ماده نابالغ شروع به فعالیت کرد .هویت
افراد اولیه دقیقاً مشخص نیست ولی بهنظر میرسد که از یک سایت
محصور در حاشیه پارک ملی بمو انتخاب و به سایت چادگان آورده
شدهاند .در حال حاضر جمعیت مذکور شامل  8نر و  7ماده میباشد.
زیستگاه ازلحاظ شکل زمین تپهماهوری است و پوشش گیاهی غالب
آنگونه گون میباشد.

شکل  :1تصویر هوایی محدوده سایت تکثیر در چادگان

نمونهگیری و استخراج  :DNAنمونهبرداری از بافت جفت در
بازه زمانی زایمان حیوانات در اردیبهشت ماه  1393انجام شد .شش
نمونه بافت از جفت حیوانات پس از زایمان جمعآوری و درون ظروف
حاوی یخ به آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی دانشکده منابع طبیعی
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دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شد .از آنجاکه کیفیت  DNAاستخراجی
در مطالعات ژنتیکی اهمیت بهسزایی دارد ،لذا در این مطالعه برای
استخراج  DNAاز کیت استخراج ( AccuPrep® Genomic DNA
 )Extraction Kitساخت شرکت  BIO NEERاستفاده گردید .فرآیند
 PCRبا استفاده از کیت  PCRو یک جفت آغازگر
)' CYTB_F (5'-CCCCACAAAACCTATCACAAA-3و
)' CYTB_R (5'-CCTGTTTCGTGGAGGAAGAG-3استفاده شد
( Rezaeiو همکاران )2010 ،و قطعهای به طول  688جفت باز از ژن
سیتوکروم  bتکثیر شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم نهایی 25
میکرولیتر شامل  2/5میکرولیتر ،1X PCR Buffer complete
 1میکرولیتر  1 ،DNTPمیکرولیتر از هر آغازگر 0/5 ،میکرولیتر
 1 ،Taq-polymeraseمیکرولیتر  DNAکه با اضافه کردن  18میکرو
لیتر آب مقطر به حجم رسید ،انجام شد .دما و زمان چرخههای
حرارتی واکنش زنجیرهای پلیمراز شامل  10دقیقه واسرشتهسازی
اولیه در دمای  95درجه سانتیگراد 35 ،چرخه حرارتی (واسرشته
سازی  30ثانیه در دمای  95درجه سانتیگراد ،اتصال آغازگر  30ثانیه
در دمای  60درجه سانتیگراد و بسط آغازگر  1دقیقه در  72درجه
سانتیگراد) و  10دقیقه بسط نهایی آغازگر در دمای  72درجه سانتی
گراد انجام شد .بهمنظور اطمینان از تکثیر ناحیه موردنظر ،الکتروفورز
محصوالت  PCRبر روی ژل آگاروز  2درصد با رنگآمیزی اتیدیوم
بروماید صورت گرفت .درنهایت محصول  PCRبهروش اتوماتیک
توالییابی گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها :بهمنظور بررسی و اصالح خطاهای
موجود در توالیهای دریافت شده از نرمافزار  SeqScape 2/6استفاده
گردید و همچنین همردیف شدن توالیهای موجود با استفاده از نرمافزار
 BioEdit 7.2.5الگوریتم  Clustalwصورت گرفت ( Thompsonو
همکاران .)1994 ،عالوه بر نمونههایی که در این تحقیق جمعآوری و
تعیین توالی شد 138 ،توالی  CYTBاز جمعیتهای گوسفند وحشی
مناطق مختلف کشور از سایت  NCBIدانلود و در تجزیهوتحلیل
جایگاه ردهبندی و فیلوژنی گوسفند وحشی منطقه چادگان مورد
استفاده قرار گرفت .بهمنظور تعیین فاصله ژنتیکی بین جمعیتها،
فراوانی بازهای مختلف و تعیین میزان جانشینیهای نوع اول و دوم از
نرمافزار  MEGA 5.3و با  10000تکرار استفاده گردید ( Tamuraو
همکاران .)2011 ،تعداد هاپلوتایپها و جایگاههای چندشکلی با استفاده
از نرمافزار  DNAsp 5.10صورت گرفت ( Libradoو .)2009 ،Rozas
برای تعیین تعداد شاخص تنوع ژنتیکی (تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی)
در جمعیتها و آزمونهای خنثیسازی نرمافزار  Arlequin 3.5مورد
استفاده گرفت ( Excoffierو  .)1999 ،Schneiderهمچنین تحلیل
واریانس مولکولی ( )AMOVAبا استفاده از این نرمافزار و با 10000
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تکرار انجام گرفت .برای تعیین بهترین مدل جانشینی نوکلئوتیدی از
نرمافزار  JModelTest 2.1.5استفاده گردید ( Darribaو همکاران،
 .)2012سپس با توجه به مدل انتخاب گشته از نرمافزار Phylm 3.1
برای ترسیم درخت حداکثر درست نمایی ()Maximum Likelihood
( Guidonو  )2003 ،Gascuelو از نرمافزار  MrBayes 3.2.2برای
ترسیم درخت بیزین استفاده گردید ( Huelsenbeckو ،Ronquist
 .)2001تحلیلهای بیزین با  10میلیون تکرار و فراوانی نمونه 100
براساس چرخه زنجیره مارکوو انجام گرفت .درختهای بیزین و
حداکثر درست نمایی بهوسیله برون گروه  Capra aegagrusریشهدار
شدند در آخر درختهای ترسیمشده بهوسیله قانون اکثریت ( Majority
 )ruleیکپارچه گردیدند .برای بررسی ارتباط بین هاپلوتایپها و
ترسیم شبکه هاپلوتایپی با استفاده از منطق اتصال میانه و
نرمافزار Network4.6.1.3انجام گرفت ( Bandletو همکاران.)1999 ،

مشترک بوده است .بیشترین تنوع هاپلوتایپی و نوکلئوتیدی در
جمعیتهای O. orientalis gemeliniو O. orientalis isphahanica
بهدست آمد و کمترین مقدار آن در جمعیتهای O. vignei kermanansis
و  O. vignei laristanicaمشاهده گردید .تحلیلهای گسترش جمعیت
( )range expansionبراساس جمعیتهای هر زیرگونه صورت گرفت،
که در این میان جمعیتهای زیرگونههای  O. vignei kermanansisو
 O.vignei laristanicaبراساس آماره  Fu's Fsمقدار منفی و معنیداری
را نشان دادند (جدول .)1

نتایج
توالی ژن سیتوکروم  bبرای  6نمونه گوسفند وحشی سایت
چادگان به طول  688جفت باز ( )bpبهدست آمد (شکل  .)2ترکیب
نوکلئوتیدی توالیهای بهدست آمده در نرمافزار  Megaنتایج نشان داد
که در مجموع از  688جفت نوکلئوتیدی موردبررسی 565 ،جایگاه
حفاظتشده و  123جایگاه چند شکل ( 90جایگاه حاوی اطالعات
پارسیمونی و  33جایگاه تک متغیر) هستند .فراوانی هر کدام از
نوکلئوتیدها برآورد گردید که آدنین ( 31/2درصد) و گوانین (11/9
درصد) بهترتیب 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) بررسی شد که
جانشینیهای نوع اول به مراتب باالتر از جانشینیهای نوع دوم به
دست آمد همچنین میزان جانشینی نوکلئوتید  Tبا  Cبیشتر از سایر
جانشینیهای نوع اول مشاهده گردید.
بررسی تنوع هاپلوتایپی گوسفند وحشی در منطقه الرستان
نشان داد که در بین پنج نمونه بررسی شده  3هاپلوتایپ شناسایی
شد که نشان از تنوع ژنتیکی نسبتاً باال در جمعیت مطالعه شده
میباشد .همچنین نتایج تنوع ژنتیکی گوسفند وحشی براساس 688
جفت نوکلئوتید ژن  Cytbنشان داد که  70هاپلوتایپ در بین 138
توالی مورد بررسی وجود دارد که در مطالعه حاضر  3هاپلوتایپ جدید
به  67هاپلوتایپ مطالعات گذشته اضافه گردید.
الزم به ذکر است که از  3هاپلوتایپ شناساییشده یک هاپلوتایپ
در بین جمعیتهای  O. orientalis laristanicaو O. vignei kermanansis
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شکل  :2الکتروفورز محصول پیسیآر به طول قطعه  ۶۸۸جفت
باز روی ژل آگاروز  2درصد

آزمون معیارهای اطالعات بیزین ) (BICو اطالعات آکایکه ()AIC
نشان داد که مدل ( HKY+G (G=0/692بهعنوان بهترین مدل تکاملی
نوکلئوتیدی برای توالیهای مورد نظر شناسایی شد .نتایج حاصل از
تحلیل روشهای حداکثر درستنمایی و بیزین ،درخت تبار شناختی
یکسانی را نشان دادند ،اما تحلیل بیزین نسبت به روش حداکثر درست
نمایی با احتمال باالیی جدایی بین جمعیتها را نشان داد (شکل .)2
نتایج درخت تبارشناسی با بوت استرپ و احتمال پسین باالیی ،جدایی
شش کالد گوسفند وحشی را براساس  688جفت باز ژن  Cytbنشان
میدهد که بهطورکلی براساس نمونههای ثبتشده در بانک ژن گوسفند
وحشی ایران به دو کالد  O.vigneiو  O. orientalisتقسیمبندی
میشوند که با احتمال پسین  0/99و بوت استرپ  98/9درصدی از
یکدیگر تفکیکشدهاند .بر مبنای این تقسیمبندی گوسفند وحشی
سایت تکثیر در چادگان در کالد  O. vigneiقرار میگیرند و بهعنوان
زیرگونههای  O. vignei laristanicaبا احتمال پسین و بوت استرپهای
باالیی از زیرگونههای  O. vignei kermanansisتفکیک شده است
(شکل  .)3نتایج تحلیل شبکه هاپلوتایپی نشان داد که  70هاپلوتایپ
بررسی شده در این مطالعه در سه هاپلوگروپ جداگانه قرار میگیرند
که دو گروه از این هاپلوگروپها مربوط به دو گونه گوسفند وحشی
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ایران میباشند که سه هاپلوتایپ بهدست آمده از تحلیل نمونههای
م رکز تکثیر چادگان در هاپلوگروپ گوسفند وحشی اوریال قرار
میگیرند .همچنین هاپلوگروپ  O. canadensisاز آمریکای شمالی با

 48تا  63جهش از هاپلوگروپهای ایران
جدا شده است.

 O. vigneiو O. orientalis

جدول  :1ویژگیهای ژنتیکی نمونههای جمعآوریشده از هر جمعیت و آزمونهای تحلیل گسترش جمعیتهای گونه ( Tajima's Dو )Fu' Fs
جمعیت
O.orientalis gemelinii
O.orientalis isphanica
O.vignei arkali
O.vignei kermanansis
O.vignei laristanica
O.canadensis canadensis
O.canadensis nelson

تعداد

تعداد

تعداد

تنوع هاپلوتایپی

تنوع نوکلئوتیدی

نمونه

هاپلوتایپ

چندریختی

()h

()p

32
17
17
11
8
8
8

12
12
8
3
3
4
5

12
13
9
3
4
6
5

0/50±0/177
0/825±0/022
0/833±0/222
0/233±0/222
0/250±0/265
0/500±0/265
0/610±0/265

0/01936±0/00467
0/01691±0/00313
0/01129±0/00423
0/01455±0/00409
0/00453±0/0022
0/00453±0/0022
0/00453±0/0022

Tajima's
D

Fu' Fs

0/34
0/46
-0/35
-1/35
-1/25
-0/20
0/40

1/02
1/46
-1/5
*-2/25
*-2/65
-1/30
-0/65

شکل  :3درخت تبارشناسی گوسفند وحشی با استفاده از دو روش بیزین و حداکثر درستنمایی (توپولوژی یکسان)
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ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیانگذار گوسفند وحشی در مرکز تکثیر چادگان

کاوهپیشقدم و همکاران

شبکه هاپلوتایپی گوسفند وحشی با استفاده از منطق اتصال میانه
ترسیم شد (شکل  .)4اعداد باالی شاخهها نمایانگر احتمال پسین حاصل
از درخت بیزین و اعداد پایین شاخه مربوط به شاخص بوت استرپ
حاصل از روش حداکثر درستنمایی است .گوسفندهای وحشی سایت
تکثیر در چادگان که با کالدهای  Clade1تا  Clade2نشان داده
شدهاند بهعنوان زیرگونه الرستان در کالد  O. vigneiقرار گرفتند.

اعداد نمایانگر تعداد جهش رخداده در بین هاپلوتایپها است .هاپلوتایپهای قرمز
رنگ (تیره) نشاندهنده نمونههای توالییابی شده از سایت تکثیر در چادگان است.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که اگر همه
جمعیتها یک گروه در نظر گرفته شود 90/08 ،درصد از تغییرات
ساختار ژنتیکی در بین جمعیت مختلف و تغییرات ژنتیکی درون
جمعیتها  9/92درصد است (جدول  .)2در این مطالعه با توجه به
تعداد کم نمونه از کالد  O. ammonمیزان واگرایی ژنتیکی درون و
بینگونهای گوسفند وحشی کالدهای O. orientalis ،O. vigneiو
 O. canadensisبا روش K2Pمحاسبه گردید (جدول  .)3بر این اساس
حداقل و حداکثر فاصله ژنتیکی درون گونه  0/013 O. vigneiتا
 0/015بهدست آمد درحالیکه فاصله ژنتیکی بینگونهای O. vignei
با  0/086 O. canadensisتا  0/088و  O. vigneiبا O. orientalis
 0/021تا  0/024برآورد گردید .همچنین الزم به ذکر است که بهترتیب
کمترین فاصله ژنتیکی درونگونهای در بین زیرگونههایO. canadensis
و  O. orientalisمشاهده گردید در صورتیکه بیشترین مقدار آن در
زیرگونههای  O. vigneiبهدست آمد.

شکل ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN
 :4DOCUMENT.شبکه هاپلوتایپی گوسفند وحشی با استفاده از
منطق اتصال میانه

جدول  :2تجزیه واریانس مولکولی ( )AMOVAدر بین جمعیتهای گوسفند وحشی
منابع تغییر

d.f.

مجموع مربعات

درصد واریانس

آماره F

بین جمعیتها
درون جمعیتها
کل

3
15
18

159/70
8/62
168/32

95/08
4/92

FST=0/95

جدول  :3واگرایی ژنتیکی گوسفند وحشی براساس ژن سیتوکروم b

گونه
O. vignei

زیرگونه
Laristanica
Kermanansis
Arkal

O. canadensis

Canadensis
Nelson

O. orientalis

Gemelinii
Isphahanica

تعداد
8
11
17
8
8
32
17

فاصله ژنتیکی
0/013
0/015
0/087
0/087
0/024
0/024

بحث
در این مطالعه جایگاه فیلوژنی گوسفند وحشی در مرکز تفرجی
و تکثیر در چادگان با توالی یابی  688جفت باز از ژنcytochrome b
میتوکندری بررسی شد .این ژن در این مطالعه نیز مانند مطالعات
قبلی د ر ترسیم روابط فیلوژنتیک گوسفند وحشی کارآمد بود .نتایج
این مطالعه نشان داد که تنوع ژنی نسبتاً باالیی در جمعیت گوسفند
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0/015
0/086
0/087
0/022
0/021

0/083
0/084
0/026
0/024

0/008
0/077
0/076

0/078
0/078

0/007

وحشی در این منطقه دیده میشود بهنحوی که در شش نمونه بررسی
شده ،سه هاپلوتایپ جدید مشاهده شد .بنابراین با وجود این که تعداد
افراد بنیانگذار در این سایت بسیار محدود است ،تنوع ژنتیکی نسبتاً
باالیی دارد Zhao .و همکاران ( )2011نیز در مطالعه روابط فیلوژنی
نژادهای گوسفند وحشی با استفاده از ژنوم میتوکندری ،تنوع هاپلوتایپی
و نوکلئوتیدی باالیی را گزارش نمودند Zachary.و همکاران ( )2012نیز
تنوع مطلوبی را در برنامه تکثیر و معرفی مجدد گوسفند
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وحشی شاخ بزرگ ( )O. canadensisنشان دادند و آن را الزمه
موفقیت برنامههای مدیریت ژنتیکی دانستند چراکه درون آمیزی کم-
تری را به دنبال خواهد داشت .این در حالی است که برخی از
جمعیتهای گوسفند وحشی در کشور از تنوع باالیی برخوردار نبوده
و نیازمند رهاسازی افزایشی میباشند .بهعنوان مثال در بین  41نمونه
گوسفند وحشی از دو منطقه تنگ صیاد در چهارمحال بختیاری و
کرابی خوزستان تنها یک هاپلوتایپ مشاهده شد (یوسفیسیاهکلرودی
و همکاران.)1389 ،
بررسی ژنتیکی جمعیت گوسفند وحشی در پناهگاه حیات وحش
بوروئیه استان یزد نیز هیچگونه تنوع هاپلوتایپی را نشان نداد (حسینی
و همکاران ،)1394 ،اگرچه در تحلیل ژنتیکی قوچ و میشهای استان یزد
تعداد  9هاپلوتیپ در بین  30نمونه توالییابی شده مشاهده شد (حسینی
و همکاران .)1393 ،بیشترین فاصله ژنتیکی بین قوچ و میشهای
منطقه بوروئیه با دیگر جمعیتهای این استان مشاهده شد که بهدلیل
انزوای جمعیت قوچ و میش منطقه بوروئیه و عدم تبادل ژنتیکی با
جمعیتهای شمال و مرکز این استان از تنوع کمی برخوردار است.
نتایج ترسیم درخت فیلوژنی نشان داد که جمعیتهای کوسفند
وحشی در ایران در دو گونه گوسفند وحشی ،اوریال ( O. orientalis
 )vigneiو ارمنی ( )O. ammon gemeliniقرار دارند که مطالعات قبلی
نظیر  Rezaeiو همکاران ( )2010نیز موئد این مطلب است .جمعیت
گوسفند وحشی در سایت تکثیر چادگان در کالد  O. vigneiقرار
میگیرد و بهعنوان زیرگونههای  O. vignei laristanicaبا احتمال پسین
و بوت استرپهای باالیی از زیرگونههای O. vignei kermanansis
تفکیک شد .تنوع هاپلوتایپی محاسبهشده در گوسفند وحشی منطقه
مورد مطالعه ( )0/8±0/16نشان از باال بودن تنوع هاپلوتایپی جمعیت
بررسی شده در مقایسه با زیرگونههای ،O. orientalis gemelini
 O. vignei kemanansisو کمتر بودن تنوع در مقایسه با O. vignei
 arkaliو  O. orientalis isphanicaمیباشد .اما تنوع نوکلئوتیدی
محاسبه شده ( )0/003±0/0006در مقایسه با سایر زیرگونههای
بررسی شده در این مطالعه کمتر بود .همچنین پایین بودن تنوع
نوکلئوتیدی نشان از پایین بودن سطح تفاوت نوکلئوتیدی بین
توالیهای بهدست آمده در جمعیت گوسفند وحشی الرستان میباشد.
این امر نشان از احتمال وقوع گلوگاه ( )bottleneckدر یک جمعیت
است که سبب میشود هاپلوتایپهای جدید در یک جمعیت با تفاوتهای
نوکلئوتیدی پایین ایجاد شود .باال بودن تنوع هاپلوتایپی و پایین بودن
تنوع نوکلئوتیدی نیز گواهی بر وقوع پدیده گسترش سریع جمعیت
در زیرگونه گوسفند وحشی الرستان است .همچنین تحلیل توزیع
عدم تطابق ( )Mismatch distributionنشان داد که فراوانی
تفاوتهای نوکلئوتیدی مشاهدهشده بین توالیها در حالت
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فرضی گسترش سریع جمعیت بیشتر از فراوانی مورد انتظار نبوده که
این موضوع نیز نشان از وقوع گسترش ناگهانی جمعیت در این زیرگونه
میباشد ( .)SSD=0/05 ;P<0/05همچنین میزان شاخص Rajjedness
برابر با  0/2محاسبه شد که تأییدکننده نتایج بهدست آمده از
تحلیلهای گسترش سریع جمعیت در گوسفند وحشی الرستان
میباشد .در شبکه هاپلوتایپی دو گونه گوسفند وحشی ارمنی و اوریال
به خوبی از یکدیگر جداشدهاند .نمونههای سایت چادگان در کالد
اوریال قرارگرفته است .فاصله ژنتیکی بین دو کالد اوریال و ارمنی به
خوبی در شبکه هاپلوتایپی و درخت تبارشناسی قابلمشاهده است که
بیانگر فاصله ژنتیکی بین این دو گونه در ایران است اما در برخی نقاط
از ایران هنوز این واگرایی به اندازهای نیست که این دو گونه کامالً از
یکدیگر جدا شوند و نواحی هیبرید بین دو گونه وجود دارد.
از آنجاکه جمعیت گوسفند وحشی در سایت چادگان منزوی
میباشد ،لذا اجرای اقدامات مدیریتی در خصوص حفظ تنوع ژنتیکی
جمعیت ضروری بهنظر میرسد .یکی از مهمترین تهدیدات در این
خصوص ،درون آمیزی بین افراد و درنتیجه کاهش تنوع ژنتیکی
میباشد .یکی از راههای بهبود فشار درون آمیزی ،آمیزش جمعیتهای
درون آمیز با سایر جمعیتها و افزایش اندازه جمعیت است .جمعیت
بنیانگذار باید متشکل از افرادی باشد که از جمعیتهای متفاوتی
جمعآوری شدهاند ولی به یک زیرگونه متعلق باشند ،بنابراین بهطور
کلی پیشنهاد میشود برای شروع یک پروژه تکثیر در اسارت از تعداد
افراد با ژنوتیپهای متفاوت استفاده شود .در اغلب موارد جمعیت
بنیانگذار بهدلیل مشکل در جمعآوری نمونهها و یا عدم دسترسی به
نمونههای بیشتر با تعداد افراد محدودی آغاز بهکار میکنند .برای
جلوگیری از گلوگاه جمعیتی توصیه میشود که حداقل  30-20مولد
مورد استفاده قرار گیرد ( Lebergو  .)2008 ،Firminمعرفی مجدد افراد
به جمعیت بنیانگذار جهت افزایش تنوع ژنتیکی موجود نیز میتواند
بهعنوان یک راهکار در نظر گرفته شود اما الزم است که افراد قبل از
رهاسازی در جمعیت از لحاظ تبار ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرند.
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