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چکیده
سمندر غارزي گرگاني ( )Paradactylodon gorganensisیکي از گونههاي در معرض خطر است که یگانه زیستگاه
این گونه در غاري در شيرآباد استان گلستان است .بهمنظور بررسي ژنتيکي دو فنوتيپ مختلف سمندر غارزي گرگاني ،پس از
نمونهبرداري از دو فنوتيپ مختلف و استخراج  DNAاز بافت شکمي  01سمندر ،از ناحيه  D-loopميتوکندري استفاده گردید .پس از
تکثير جایگاه  415جفتبازي بهوسيلۀ  ،PCRکليه نمونهها تواليیابي شدند .نتایج این پژوهش حاکي از این بود که کليه الگوهاي
تواليیابي ناحيه  D-loopدر بين دو فنوتيپ مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که بهدليل عدم مشاهده الگوهاي متفاوت ميتوان
چنين نتيجهگيري نمود که جایگاه مورد بررسي در دو فنوتيپ گونه تحت مطالعه داراي یک هاپلوتيپ بوده و ظاهر امر حکایت از عدم
تفاوت در جمعيت مذکور و شباهت ژنتيکي دو فنوتيپ مذکور به یکدیگر دارد.

کلمات کلیدی :سمندر غارزی گرگانی ،تنوع نوکلئوتیدی ،ناحیه D-loop
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مقدمه
ايران از نظر تنوع زيستي بسيار غني است و گونههاي
جانوري و گياهي متنوعي دارد که شايد بتوان گفت بيش از
نيمي از آنها هنوز کشف و شناسايي نشدهاند .سمندر غارزي
گرگاني با نام علمي  Paradactylodon gorganensisمتعلق
به خانواده سمندرهاي آسيايي يا  Hynobiidaeاست که در رده
دوزيستان ( )Amphibiaو راسته دوزيستان دمدار ()Caudata
طبقهبندي ميشود (تهراني6831 ،؛ محمديان .)6831 ،يگانه
زيستگاه اين گونه در غاري بهنام شيرآباد در استان گلستان واقع
در دامنههاي شمالي رشته کوههاي البرز شرقي است (،Kami
 .)1002معموالً سمندرهاي بالغ را ميتوان در انتهاي غار روي
صخرهها و سنگهاي حاشيه نهري که درون غار جاري است در
حال استراحت مشاهده کرد (کمي6833 ،؛ بلوچ و کمي6838 ،؛
کمي .)6830 ،اين سمندر بهندرت در خارج از غار ديده ميشود
و اغلب سمندرهاي نابالغ به دليل طغيان آب رودخانه از غار
خارج ميشوند که در بيشتر مواقع به غار برميگردند
( Ahmadzadehو همکاران .)1066 ،سمندر غارزي گرگاني
بهعلت داشتن قلمرو کوچک و زيستگاه خاص که فقط شامل
يک غار است بهشدت در معرض خطر است که عمده جمعيت
آنها بهخاطر بهره برداري و يا نابودي شديد زيستگاه يا ساير
تخريبهاي زيستمحيطي کاهش يافته است و در حال حاضر
جمعيت بسيار اندکي دارد (تهراني .)6831 ،سمندر غارزي
گرگاني در فهرست قرمز اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت
( )IUCNقرار دارد و از نظر زيستي در وضعيت بحراني ()CR
فهرستبندي شده است .هرچند که اين گونه نادر تحت حفاظت
سازمان محيط زيست است ولي با اين حال نياز به حمايتهاي
جدي در سطح ملي و بينالمللي داشته و هر گونه ايجاد
تغييرات ناچيز در زيستگاه ،صيد يا بيتوجهي در حفاظت آن
منجر به نابودي کامل اين گونه ميشود که بهطور محتمل در
صورت ادامه يافتن عوامل مؤثر در نابودي آنها در آينده در
معرض خطر انقراض قرار ميگيرد ( Ahmadzadehو ،Kami
1002؛ .)1002 ،Kami
 Pyronو  ،)1066( Wiensدر يک مقياس وسيع به بررسي
فيلوژني بيش از  1300گونه از دوزيستان امروزي پرداختند.
آنها با ترکيب دادههاي متعدد به دست آمده از محققين قبلي
و تجزيه و تحليل آنها اقدام به تخمين فيلوژني  1336گونه از
دوزيستان امروزي کردند .آنها هچنين نتيجه گرفتند که اين
کار را مي توان در مورد گونههاي ديگر نيز انجام داد.
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 Zhangو همکاران ( )1001در تحقيق گستردهاي از ژاپن ،کرره
شمالي و جنوبي ،شمال چرين ،مغولسرتان ،افغانسرتان و ايرران
نسررربت بررره تعيرررين تررروالي ژنررروم ميتوکنررردريايي خرررانواده
 Hynobiidaeاقرردام و برره مطالعرره فيلرروژنتيکي نمونررههرراي
جمع آوري شده برراي تبيرين منشرا ايرن خرانواده کره يکري از
قديميترين خرانواده سرمندرهاي امرروزي برهشرمار مريآينرد،
پرداختند .نتايج تحقيقات آنها نشان داد که شرايط جغرافيرايي
حاکم در مناطق مختلف آب و هروايي باعرا ايجراد گونرههراي
متنوع تحت فشرارهاي انتخرابي زيسرت محيطري شرده اسرت،
بهطوريکه گونههاي  2-5انگشته بهدست آمده از شرمال چرين
تا مغولستان به جنس  Batrachuperusتعلق دارند درصرورتي
که گونههاي يافت شده در افغانستان و ايران به متعلق به جنس
 Paradactylodonميباشند.
 Steinfartzو همکرراران ( )1001بررا مطالعرره فيلرروژني
مولکولي سمندر جنس  Neurergusنشان دادند که اين جنس،
 63ميليررون سررال پرريش از يررک نيرراي مشررتر کرره شررامل
 Euproctus asperو يررک سررمندر بررزرا ججرره از جررنس
 Triturusبود انشعاب يافته است .حدود  66ميليون سال پيش،
جنس  Neurergusاز دو گروه عمده سمندرهاي ذکر شده نيرز
تفکيک شد .انشرقا بعردي ،درون گرروه  Neurergusجنروبي
(شرامل  N. microspilotus ،N. crocatusو  )N. kaiseriدر
 5ميليون سال پيش اتفا افتادNeurergus .هاي شرمالي نيرز
حردود  1ميليرون سرال پريش بره دو زيرر گونره Neurergus
 strauchii strauchiiو  N. s. baraniتفکيک شدند.
 Titusو  )6221( Larsonبا مطالعه فيلوژنتيکي سمندرهاي
زيرخررانواده  ،Desmognthineبرره ارزيررابي مجرردد تکامررل،
بومشناسي ،تاريخچه زندگي و ريختشناسري آنهرا پرداختنرد.
نتايج آنها نشان داد که تکامرل زيرخرانواده Desmognathine
شررامل تحرروالتي در جهررت انرردازه برردن بررزراتررر ،دوره الروي
طوالني و استفاده بيشتر از زيستگاههاي آبزي ميباشد.
با توجه به غناي زيستگاههاي کشور از لحاظ تنوع جانوري
و در معررض خطررر انقرراض قرارگرررفتن تعردادي از گونررههرراي
موجود ،بررسيهراي جمعيتري و حفری ايرن ذخراير ژنتيکري از
اهميت بسيار بااليي برخوردار است .در اين پژوهش ميزان تنوع
نوکلئوتيدي موجود در بين دو فنوتيپ مختلرف مشراهده شرده
سمندر غارزي گرگاني ( )Paradactylodon gorganensisبرا
استفاده از توالييابي ناحيه  D-loopميتوکندري بررسي گرديد.
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مواد و روشها
در اين پژوهش 60 ،نمونه سمندر غارزي گرگاني با دو
فنوتيپ مختلف از راه تلهگذاري از غار شيرآباد استان گلستان
صيد گرديد (شکل .)6
سپس نمونهبرداري از بافت شکمي سمندر انجام پذيرفت.
نمونه بافتهاي بهدستآمده به آزمايشگاه ژنتيک منتقل و
 DNAنمونهها با استفاده از کيت QIAamp® DNA
 Investigatorساخت شرکت کياژن استخراج گرديد .در اين
پژوهش ،بهمنظور بررسي تنوع نوکلئوتيدي سمندر غارزي
گرگاني ايران ،آغازگرهاي ناحيه  D-loopميتوکندري بهکار
برده شد (جدول  .)6در اين پژوهش ،حجم واکنش 15 PCR
ميکروليتر شامل  600نانوگرم  ،DNAبافر 0/5 ،6X PCR
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ميکروموالر از هر پرايمر 100 ،ميکروموالر 6/5 ،dNTP
ميليموالر  0/5 ،MgCl2واحد آنزيم Taq DNApolymerase
و آب مقطر استريل تا رسيدن به حجم بود .پس از بهينهسازي
شرايط  PCRحاکم بر هر جايگاه از لحاظ چرخههاي حرارتي
(جدول  ،)1محصوالت  PCRبر روي ژل آگارز  6/1درصد
الکتروفورز گرديدند .پس از رنگ آميزي با  GelRedو حصول
اطمينان از خلوص باندي ،نمونهها توسط شرکت بايونير
کرهجنوبي توالييابي گرديدند و کليه تواليها با استفاده از
نرمافزار  MEGA 5.0بررسي شدند.
جدول :1آغازگرهای ناحیه D-loop
TAACTTGAACCGACATCTGG
TGTAGGTCATGTCAGTATGTCG

F
R

شكل  :1تصاويری از نمونههای سمندر جمعآوری شده از غار شیرآباد
جدول  :2دما و زمان چرخههای حرارتی PCR

رديف

مراحل PCR

درجه حرارت (درجه سانتیگراد)

زمان

1

واسرشتهسازي اوليه

22

 5دقيقه

2

واسرشتهسازي

22

 80ثانيه

3

اتصال آغازگر

12

 85ثانيه

4

بسط آغازگر

31

 25ثانيه

5

تکرار مرحلۀ  1الي  85( 2مرتبه)

-

-

6

بسط نهايي آغازگر

31

 5دقيقه

نتایج
ارزيابيهاي کمي و کيفي  DNAحاصله با استفاده از

دستگاه نانودراپ نشان داد که  ODنمونههاي  DNAدر هر بين
 6/3-1و غلظت آن بهطور ميانگين در حدود  10-150نانوگرم
بر ميکروليتر بود .همچنين ارزيابيهاي کيفي  DNAحکايت از
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عدم آلودگي پروتئيني نمونهها دارد .همچنين جايگاه مورد
مطالعه به خوبي تکجير گرديد که الگوي باندي مربوط به تکجير
قطعه  502جفت بازي ناحيه  D-loopمويد اختصاصي بودن

نتايج اين پژوهش حاکي از اين بود که کليه الگوهاي توالييابي
ناحيه  D-loopدر بين دو فنوتيپ مورد مطالعه با يکديگر
مشابه بودند (شکل .)2

آغازگرهاي طراحيشده براي آن ميباشد (شکل  )1و کليه
نمونهها با قدرت خوانش باال توالييابي گرديدند (شکل .)8

شكل  :2الگوی باندی ناحیه D-loop

شكل  :3الگوی توالیيابی ناحیه D-loop

شكل  :4الگوی همترازی نمونهها
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بحث
درحال حاضر بسياري از گونههاي مختلف جانوري در
معرض تهديد قرار داشته ،تخريب و تکهتکه شدن زيستگاههاي
اصلي اين جانوران ،شکار و صيد بيرويه آنها و خشکساليهاي
متوالي کشور ،از جمله عوامل اصلي تهديد آنها بهشمار ميآيد.
اگرچه بسياري از گونههاي در معرض خطر تحت حمايت
هستند اما متأسفانه ابزار و امکانات کافي براي حفاظت از آنها
وجود ندارد .از ديدگاه متخصصين ژنتيک جمعيت ،تمايز
ژنتيکي بين جمعيتها همزمان با يک تعادل و توازن بين رانش
و جريان ژني شروع شده و هر جمعيت متحمل نرخ جهش و
رانش ژنتيکي خود خواهد شد که تمايل به متمايزکردن
جمعيتها از يکديگر داشته و بالعکس جريان ژني جمعيتها را
به يکديگر شبيهتر مينمايد .همانطوريکه اشاره گرديد جايگاه
مورد بررسي در گونه تحت مطالعه داراي يک الگو بوده و ظاهر
امر حکايت از عدم تفاوت افراد جمعيت سمندر غارزي گرگاني و
شباهت ژنتيکي باالي آنها به يکديگر داشته که با توجه به
نتايج حاصله از تعداد نمونه موجود و فرض بر نمونهگيري
تصادفي از افراد مختلف هر دو فنوتيپ و با توجه به اينکه
کريدورهايي در بين اين افراد تحت مطالعه وجود دارد ،اين امر
قابل توجيه است .سمندر غارزي گرگاني يکي از گونههاي
ارزشمند کشور است که نتايج اين تحقيق حکايت از عدم وجود
تنوع ژنتيکي (وجود يک هاپلوتيپ) در اين گونه داشته اما
حفاظت و مديريت جمعيت موجود ،ميتواند آنرا از فرسايش
ژنتيکي بيشتر و نابودي در زيستگاههاي موجود حفی نمايد.
يافتررههرراي اخيررر در کررشورهاي آسررياي مرکررزي،
ايررران و افغانستان نشان مريدهرند کره جنس Paradactylodon
غربريتررين پراکنش را در کل سمندرهاي آسيايي دارند و
بقيره بيرشتر در شر آسيا متمرکز شدهاند .از ميرران خررانواده
 Hynobiidaeفقط جنس  Paradactylodonاز ايرران گرزارش
شرده است ( Zhangو همکاران .)1001 ،از اين جنس ،دو گونه
 Paradactylodon gorganensisوParadactylodon persicus

معرفي شدهاند .البته اين سوال در اين باره وجود دارد کره آيرا
سرمندر غارزي گرگاني يک گونه مجزاست يرا جمعيتري محلري
از سمندر کوهستاني ايران محسوب ميشود (رضاپور و همکاران،
.)6833
بررسيهاي ريختشناسي و زيستي مبين وجود اختالفاتي
در اين دو گونه ميباشد .بهطور مجال ،براساس بررسيهاي انجام
گرفتره توسرط  Ebrahimiو همکاران ( ،)1002گونه
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 Paradactylodon persicusدر طرول روز فعرال نيستند ،در
ساعات روشنايي آنها غالباً زير صرخرههرا در آب يافت ميشوند
و شايد فقط در شرب فعرال باشرند .درحالي کره گونه
 Paradactylodon gorganensisدر تمام اوقات سال در غرار
شيرآباد فعالند .تنه در 62-66 ،Paradactylodon persicus
شيار دندهاي دارد ،شيارهاي مهرهاي اغلب ديرده مريشرود ،اندامهاي
جلويي طويلتر از اندام عقبي است ،نو انگرشتان بالشتکهاي
شاخي سياه داشته و ترتيب انگشتان آنها اغلب  8>1>2>6اسررت.
درحاليکرره در  Paradactylodon gorganensisمنحصراً  60شيار
دندهاي داشته ،ناخن يرا انتهراي کراتيني انگرشت ،ماننرد سراير
سرمندرهاي آسريايي ندارنرد و ترتيب انگشتان آنها 8>1>2>6
است .از سوي ديگر تحقيقات انجام گرفته نشان داد که گونه
 ،Paradactylodon persicusاحتماالً در فصل بهار جفتگيري
نموده و تخمهاي خود را که در دو استوانه ژلهاي قرار دارند در
آب مريگرذارد ( Ebrahimiو همکاران .)1002 ،درحاليکررره
بررسررريهررراي برررافتي انجرررام شرررده رويParadactylodon
 gorganensisنشان داد که در برشهاي بافتي تهيه شده از
بيضههرا در ارديبهرشت ،خررداد و تير اسررپرمي ديررده نررشد
و فقررط لوبررولهررا توسررط اسپرماتوگونيها پر شده بود اما
در شهريور گنادها فعال بوده و دستجات اسپرمي درآنها ديده
شد (رضاپور و همکاران.)6833 ،
اين درحالي است که بررسيهاي مولکولي نشان از نزديکي
بسيار زياد اين دو گونه بههم دارد .بهطوريکه  Pyronو
 ،)1066( Wiensدر مطالعات خود نشان دادند که دو گونه
 Paradactylodon gorganensisوParadactylodon persicus
به احتمال بسيار زياد ( 600درصد) داراي نياي مشترکي هستند.
همچنين  Zhangو همکاران ( )1001نيز در تحقيقي که انجام
دادند نتيجه گرفتند که دو گونه فو الذکر ممکن است مترادف
هم باشند.
در تحقيق اخير دو فنوتيپ از سمندر Paradactylodon
 gorganensisمورد بررسي قرار گرفتند ،اين دو فنوتيپ به
نامهاي سمندر غارزي گرگاني و سمندر کوهستاني ايران
(جويباري) معرفي ميشوند و هرچند که از نظر ظاهري بسيار
به هم شبيهاند اما اختالفات رنگي بين آنها (شکل )6
نويسندگان اين مقاله را بر آن داشت تا نشان دهند از نظر
ژنتيکي تفاوتي بين دو فنوتيپ وجود ندارد .البته ضرورت انجام
تحقيق وسيعتر با تعداد نمونههاي بيشتر (درصورت امکان) و
منطقه عملياتي وسيعتر که تمام محدوده پراکنش جنس
 Paradactylodonدر کشور را شامل شود ضروري بهنظر
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یوسفیسیاهکلرودی و همکاران

 از طرف ديگر با استناد به نتايج حاصله مبني بر وجود.مي رسد
 امکان،شباهت ژنتيکي در بين افراد و خلوص باالي ژنتيکي
وجود همخوني و اثرات نامطلوب آن از جمله کاهش شايستگي
، کاهش توليدمجل،)Viability(  کاهش قدرت زندهماني،)Fitness(
بروز ناهنجاريهاي ژنتيکي و غيره امري محتمل بهنظر رسيده و
بروز اين عوامل مخرب در اين گونه که يکي از گونههاي
 تداوم و بقاء اين،آسيبپذير و حمايتشده محسوب ميشوند
گونه را به مخاطره انداخته و بهشدت آنها را در خطر انقراض
 لزوم،قرار خواهد داد بنابراين براي حفاظت از گونه مذکور
.کاهش همخوني و تبعات آن امري ضروري بهنظر ميرسد
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