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فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز Capraaegagrus

)(Erxleben, 1777

در استان مازندران براساس ژن ناحيهي  D-Loopميتوكندريايي
٤

سيده مژگان حسيني حيدري ،١سعيد نادري ،٢حسن رجبي مهام ،٣حميدرضا رضايي
 -١دانش آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه گيﻼن
 -٢استاديار گروه محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه گيﻼن

 -٣استاديارگروه علوم و زيست فناوري جانوري ،دانشكده علوم و فناوريهاي زيستي ،دانشگاه شهيد بهشتي

-٤دانشيار گروه محيط زيست ،دانشكده محيط زيست و شيﻼت ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
)تاريخ دريافت  - ٩٦/٠٢/٢7تاريخ پذيرش (٩7/٠٢/٠٣

چكيده:
كل و بز  ،Capra aegagrusاز جمله پستانداران شاخص مناطق كوهستاني ايران است كه در سالهاي اخير به دليل كاهش جمعيت ،در
طبقه حفاظتي آسيب پذير ) (Vulnerableقرار گرفته است .در مطالعه حاضر ،روابط فيلوژنتيكي و تنوع ژنتيكي سه جمعيت بز وحشي
بومي مناطق كمربن ،بندبن و بلده در استان مازندران ،بر اساس پلي مورفيسم ناحيه  D-loopتوالي ژنوم ميتوكندري ) (mtDNAمورد
بررسي قرار گرفته است .درختان فيلوژنتيك به دست آمده 7 ،كﻼد مجزا را نشان ميدهند و حاكي از وجود جد مشترك با دو هاپلوگروپ
از  ٦هاپلوگروپ شناخته شده گونه بز در دنيا و وجود حداقل  ٢منشأ متفاوت بزهاي وحشي مازندران است .همچنين ،با استفاده از
ماتريس فاصله ژنتيكي  Fst/1-Fstو رسم درخت  NJفيلوژئوگرافي ،رابطه نزديك ژنتيكي و جغرافيايي در بين مناطق سهگانه مورد مطالعه
و مناطق جغرافيايي هم جوار مشخص شد .مقادير  Fu's Fsو Tajima's Dنشان از وجود تعادل بين موتاسيون و رانش ژنتيكي دارند.
همچنين با توجه به مقادير SSDو  rدر آزمون  ،MMDانطباق كامل بين مقادير مشاهده شده و مورد انتظار ،نيز نشان از تبعيت اين
جمعيت از مدل گسترش ناگهاني جمعيت دارد .نتايج آناليز  AMOVAنيز براي مناطق مختلف ايران ،بيانگر تفاوت كامﻼ معنيدار
كﻼدهاي هاپلوگروپهاي متفاوت بوده و مقدار بزرگ شاخص  ،Fstعﻼوه بر معنيدار بودن ،نشاندهنده تفاوت ژنتيكي باﻻ در بين
كﻼدهاي مختلف كل و بزها است.
كليد واژگان:كل و بز ،فيلوژنتيك ،D-loop ،mtDNA ،مازندران

نويسنده مسئول؛ تلفن٠1٣٤٤٣٢٠٨٩5 :

ايميل naderi@guilan.ac.ir:

صفحه ٣15

محيط زيست طبيعي ،منابع طبيعي ايران ،دوره  ،71شماره  ،٣پاييز 1٣٩7

 .١مقدمه
گونه بز وحشي )(Erxleben, 1777

جدا مانده ،از جمعيت قابل توجهي برخوردار نبوده و
عموماً به دليل واقع بودن در مناطق آزاد شامل كياسر
Capra

 ،aegagrusگونه شاخص كوهستانهاي ايران بوده و
جمعيت آن در سالهاي اخير در بيشتر زيستگاههاي
كشور به شدت رو به كاهش گذاشته و در بسياري از
مناطق مانند جنوب فارس ،بوشهر و غرب كشور كه
زماني هزاران راس از كل و بزها مشاهده ميشد ،نسل
آن منقرض شده يا در شرف انقراض قرار گرفته است
) .(Ziaei, 1997همچنين ،در كنار اين گونه وحشي،
تعدادي از نژادهاي بومي بز اهلي در ايران ديده
ميشوند و به واقع تاريخچه طوﻻني و پيچيده پروسه
اهلي سازي ،توليد و اصﻼح نژاد اين گونه بر اساس
مطالعات باستانشناسي و سلولي -مولكولي ،بررسي و
مورد تحليل قرار گرفته و از جنبههاي مختلف داراي
اهميت است.

ساري )بندبن( ،دچار تهديدهاي جدي هستند.

در طي مطالعه  Naderiو همكاران در سال  ،٢٠٠٨بر
روي تنوع ژنتيكي گونه بز وحشي و بررسي فرايند
اهلي سازي اين گونه از طريق تجزيه و تحليل و
مقايسه  DNAميتوكندري افراد وحشي و اهلي در
مقياس وسيع توزيع گونه ،بزهاي وحشي استان
مازندران از جمله معدود جمعيت هاي ايراني بودند
كه مورد بررسي قرار نگرفتند .لذا شناسايي جزئي و
اساسي گونه بز وحشي ،به لحاظ بررسي توزيع تنوع
ژنتيكي در درون و در ميان جمعيتهاي استان و
مقايسه آن با جمعيت هاي ساير نقاط كشور ،حائز
اهميت است .ارزيابي تنوع ژنتيكي موجود در يك
جمعيت از مهمترين اهداف در مطالعات ژنتيكي
جمعيتهاست و كاربرد مهمي در زيست شناسي

بر اساس گزارش هاي سازمان حفاظت محيط

حفاظت دارد .نتايج مربوط به ساختار ژنتيكي جمعيت

زيست ،اين گونه در نواحي كوهستاني شمال ايران و

در كنار دادههاي دموگرافيك و روابط زيستگاهي،

از جمله در استان مازندران نيز ديده ميشود كه در

امروزه به عنوان مهمترين ابزارهاي مديريت علمي

بعضي نقاط آن به دليل فعاليتهاي مخرب انساني

جمعيتهاست .بنابراين ،آگاهي از هريك از اين

نظير شكار بيرويه و غير قانوني ،جنگلتراشي ،رقابت

پروسهها براي حفظ پويايي جمعيتها مهم است

براي غذا با دام اهلي ،كشاورزي ،معدنكاوي،

) .(Malekian, 1998ژنهايي كه به صورت متداول

سدسازي ،توسعههاي شهري و غيره ،دچار تخريب

براي شناسايي گونهها مورد استفاده قرار ميگيرند،

جمعيت و زيستگاههاي طبيعي شده است .گستردگي

عموماً ژنهاي حفظ شده ميتوكندري هستند ) Tobe

و پيوستگي منطقه كوهستاني حفاظت شده البرز

 .(et al., 2007ويژگيهايي همچون وراثت پذيري

مركزي شمالي )مناطق كمربن و بلده( ،عامل مهمي

مادري و تغييرپذيري زياد در تواليهاي آن،

در حفظ جمعيت كل و بز در اين منطقه حساس

 mtDNAرا به ابزاري قدرتمند براي شناسايي گونهها

بوده ،همچنين شرايط مهاجرت و جابجايي بين

تبديل كرده است ) .(Rastogi et al., 2007به علت

زيستگاهي آن را فراهم نموده است .ساير مناطق

دارا بودن خصوصياتي از جمله تعداد زياد نسخه به

زيست كل و بز ،به ويژه در بخشهاي مركزي و شرقي

ازاي هر سلول )تقريبا  1٠٠٠نسخه و بيشتر( ،كوچك

استان با دارا بودن گلههاي پراكنده و زيستگاههاي

بودن اندازهي آن ،هاپلوييد بودن ،فقدان نو تركيبي در
صفحه ٣1٦

فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز ...
آنها )(Zeder et al., 2006 ،Groves et al., 1995

 .٢.٢استخراج DNA

 D-Loopبراي تشخيصگونهها و مطالعات تكاملي

بر اساس شرايط نمونههاي جمع آوري شده ،استخراج

و وجود نواحي داراي تغيير پذيري باﻻ مانند ناحيه
گونههاي وابسته ،و نيز براي ترسيم روابط تبارشناسي
يا فيلو ژنتيكي آنها به كار گرفته ميشود ) Amills et
et al., 1999 ،Azor et al., 2005 ، al., 2004
Kim et al., ،Colombo et al., 2002 ،Boore

.(2002

 DNAاز  5٠نمونه ،با استفاده از كيت مخصوص
استخراج  DNAاز سرگين ،مربوط به شركت يكتا
تجهيز آزما و براساس دستورالعمل مربوطه ،انجام
پذيرفت .كميت و كيفيت  DNAاستخراجي توسط
دستگاه نانودراپ تعيين شد.

هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسي تنوع ژنتيكي

 .٣.٢واكنش زنجيرهاي پليمراز) (PCRو توالي

گونه كل و بز در استان مازندران و تعيين روابط

يابي

موجود در ايران ،با استفاده از ژن ناحيهي D-Loop

براي تكثير ناحيهي  D-loopاز ناحيهي كنترل

فيلوژنتيكي و فيلوجغرافيايي آن با ساير جمعيتهاي
ميتوكندريايي است .مطالعه تنوع ژنتيكي اين گونه و
نحوه توزيع آن در جمعيتهاي مختلف استان
مازندران ،ميتواند جهت شناسايي بيولوژيك و
اكولوژيك و مديريت حفاظتي آن ،قدم مهم و ضروري
باشد.

 .٢مواد و روشها
 .١.٢نمونه برداري
به دنبال مشاهده جمعيتهاي كل و بز در ارتفاعات
سه منطقهي حفاظت شده كمربن ) ٣٦/11شمالي
 51/٢٦شرقي( ،بلده ) ٣٦/٢1شمالي  51/٨1شرقي( و
بندبن ) ٣٦/71شمالي  51/٠1شرقي( كه زيستگاه-
هاي مهم اين گونه در استان مازندران هستند ،بر
اساس روش نمونه گيري غيرتهاجمي )Non-

 ،(invasive methodسرگينهاي تازه مربوط به ٨٣
فرد شامل  ٤5نمونه در كمربن ٢1 ،نمونه در بلده و
 17نمونه در بندبن با ثبت مختصات نقاط نمونه
گيري ،جمع آوري شد.

 DNAميتوكندريايي به طول  5٩٨جفت باز از جفت
پرايمرهاي اختصاصي به نامهاي  CAP-Fبا توالي
'5'- CGTGTATGCAAGTACATTAC -3

و براي

تكثير ناحيهي  D-loopاز ناحيهي كنترل DNA

ميتوكندريايي به طول  5٩٨جفت باز از جفت
پرايمرهاي اختصاصي به نامهاي  CAP-Fبا توالي
' 5'- CGTGTATGCAAGTACATTAC -3و CAP-
Rباتوالي'5-'CTGATTAGTCATTAGTCCATC-

3استفاده شد ) .(Parma et al., 2003واكنش
زنجيرهاي پليمراز توسط دستگاه ترموسايكلر مدل
 PCR - Primus 25 – PEQLABدر  ٣٠سيكل و
حجم نهايي  ٢5ميكروليتر انجام شده است .اجزاي
واكنش  PCRو غلظت مواد شامل  1٢/5ميكروليتر
 Master mixو  ٨/5ميكروليتر  DdH2Oو ٢
ميكروليتر  DNAو  1ميكروليتر Forward primer

و  1ميكروليتر  Reverse primerبوده است .برنامهي
حرارتي واكنش  PCRبراي تكثير ژن ديلوپ مورد
نظر شامل سه مرحلهي اصلي ميباشد :مرحلهي اول،
پروسه مرحلهي جداسازي دو رشته  DNAاز يكديگر
صفحه ٣17
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با عنوان واسرشته شدن ،در دماي  ٩5درجهي سانتي

هاپلوتايپها ،تنوع هاپلوتايپي ،تنوع نوكلئوتيدي،

گراد كه در  ٣٠ثانيه بوده است .مرحلهي دوم،

تعيين فاصلههاي ژنتيكي نمونههاي مورد مطالعه،

مرحلهي اتصال آغازگرها ،در دماي  55درجهي

محاسبه تنوع ميان جمعيتها با انجام آناليز واريانس

سانتي گراد در  ٣٠ثانيه بوده و مرحلهي سوم،
مرحلهي تكثير توالي هدف و با دماي  7٢درجهي
سانتي گراد و در محدودهي زماني  1دقيقه ميباشد.
اين چرخهي حرارتي ،به تعداد  ٣٠بار تكرار انجام
گرفت .به منظور تاييد تكثير ناحيهي مورد نظر طي
واكنشهاي  ،PCRالكتروفورز محصوﻻت  PCRبر
روي ژل آگاروز  %1با رنگ آميزي  Red Safeصورت
گرفت .ژل به دستگاه  UVمنتقل و كميت و كيفيت
 DNAمورد نظر ،ارزيابي شد .محصوﻻت  PCRبراي
تعيين توالي نوكلئوتيدها به شركت "ماكرو ژن
) (Macrogeneكره جنوبي" ارسال شد.

.٤.٢تجزيه و تحليل نتايج بر اساس تواليهاي به

مولكولي ) (AMOVAو نيز Pairwise Fst valueو
٣

آزمون توزيع عدم تطابق و مقادير شاخص هاي
Fu's Fsو نيز Tajima's Dجهت بررسي سرعت
گسترش جمعيتهاي مورد مطالعه از گذشته تاكنون،
از نرمافزارهاي  DNAsp 5.10و

Arlequin

3.5استفاده شد )،Librado & Rozas, 2009
.(Excoffier & H.E.L.Lischer, 2010

 .٣نتايج
 .١.٣نتايج توالي يابي و خصوصيات ژنتيكي
نمونه هاي مورد مطالعه

از مجموع  5٠نمونه سرگين مورد آزمايش از افراد
گونه بز وحشي نمونه برداري شده در  ٣زيستگاه

دست آمده

عمده آن در استان مازندران ،در  ٢٢نمونه ،استخراج

نتايج حاصل از توالييابي با استفاده از نرم افزار

 ،DNAتكثير ،نسخه برداري و سپس توالييابي در

) Seqscape (Applied Biosystemويرايش شدند.

قطعه مورد نظر در بخش  D-Loopژنوم ميتوكندري

همچنين تعداد  ٤٦٩توالي مربوط به همين گونه از

با موفقيت انجام پذيرفت .نتايج اسپكتروفتومتر نشان

سايتبانك ژن ) (GenBankجهت انجام آناليزهاي

داد كه  DNAاستخراج شده از كيفيت مناسبي براي

مختلف استفاده شد .آنگاه تواليهاي اصﻼح شده ،به
همراه تواليهاي دريافت شده از بانك ژن جهت رديف
آرايي در نرم افزار MEGA6با استفاده از الگوريتم
Clustal Wوارد شدند .در نهايت درخت فيلوژني بر

اساس درخت فيلوژني براساس روش اتصال مجاور 1و
بيشينه درست نمائي٢با استفاده از نرم افزار MEGA

 6بدست آمد ) .(Tamura etal., 2013به منظور
بررسي ساختار ژنتيكي جمعيتهاي مورد مطالعه و
مقايسه شاخصهاي تنوع ژني آنها )از قبيل تعيين
1-Neighbor joining
2-Maximum likelihood
)3 -Mismatch Distribution (MMD

 PCRبرخوردار هستند .الكتروفورز محصوﻻت واكنش
زنجيرهاي پليمراز بر روي ژل آگاروز  %1نشان داد كه
پرايمرها به خوبي عمل نموده و قطعات اختصاصي
براي ژن ناحيهي  D-Loopاز  DNAميتوكندريايي
به طول  5٩٨جفت باز ،توليد شده است .همچنين،
نتايج توالييابي نشان داد كه تواليهايقطعه ژن تكثير
شده ناحيه  D-Loopداراي دياگرام هاي مناسب با
پيكهاي بلند و جدا از هم بودند .پس از مرتبسازي
مجموعه دادههاي نمونههاي مورد مطالعه در كنار

صفحه ٣1٨

فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز ...
 ٤٦٩توالي اقتباس شده از بانك ژن با استفاده از

منحصر در  ٣منطقه مورد مطالعه ،تشخيص داده شد.

نرمافزار  ،Mega 6به منظور داشتن قابليت انجام

همچنين بعضي هاپلوتايپهاي تشخيص داده شده در

آناليزهاي مختلف و امكان مقايسه با مطالعات قبلي،

اين مطالعه ،مشابه تعدادي از هاپلوتايپهاي شناسايي

قطعه به طول  ٤٨1جفت باز از قطعه كلي جدا و به

شده در مطالعه مقياس وسيع  Naderiو همكاران در

عنوان قطعه مورد بررسي در انواع آناليزها ،در نظر

نقاط مختلف ايران ،است .بيشترين مقدار تنوع

گرفته شد .نتايج خصوصيات ژنتيكي  ٢٢فرد مورد

هاپلوتايپي) (hو تنوع نوكلئوتيدي ) (Piدر سه منطقه

مطالعه حاضر در جدول )شماره (1ارائه شده است .در

مورد مطالعه ،در كمربن و كمترين مقادير در بندبن

مجموع ،تعداد  1٤هاپلوتايپ در ٣منطقه مختلف

مشاهده شد .همچنين ،بيشترين اختﻼف ميانگين

مورد مطالعه ،شناسايي شدند .بر اساس نتايج به

تعداد نوكلئوتيدها در مقايسه دو به دوي نمونهها )(K

دست آمده ،در بين  ٣منطقه مورد مطالعه حاضر در

مربوط به كمربن و كمترين مقدار اين اختﻼف در بين

استان مازندران ،هاپلوتايپهاي مشابه مشاهده شد.

نمونههايي از جمعي بندبن محاسبه شد.

لذا بر اين اساس ،در مجموع تعداد  11هاپلوتايپ
جدول  -١خصوصيات تنوع ژنتيكي نمونههاي موردمطالعه درپژوهش حاضر

جمعيت

N

H

h

K

Pi

Tajima's D

P(D
<simul
)D obs

Fu's
Fs

Prob(sim_Fs
)<=obs_Fs

كمربن

1٠

٨

٣٣/٨٠ ٠/٩5

٠/٠7

1/٤٨

٠/٩٦

٢/٣٣

٠/٨٤

بلده

7

٤

٢5/٦1 ٠/71

٠/٠5

٠/5٦

٠/7٣

٦/٢٩

٠/٩٩

بندبن

5

٢

٢/٤٠

٠/٠٠5

-1/1٤

٠/٠7

٣/٠٢

٠/٩1

٠/٤٠

 :Nتعداد نمونهها:H ،تعداد هاپلوتايپها:h ،تنوع هاپلوتايپي:K ،تعداد نوكلئوتيدها در مقايسه دو به دوي نمونهها:Pi ،تنوع
نوكلئوتيدي :Tajima's D ،مقياس سنجش پراكندگي )فراواني پلي مورفيسم( و Fu's Fsمقياس سنجش فراواني آللها

 .٢.٣نتايج بررسيهاي فيلوژنتيك
پس از مرتبسازي مجموعه دادههاي نمونههاي مورد
مطالعه و تواليهاي به دست آمده از بانك ژن ،بهترين
مدل تكاملي براي اين ژن با استفاده از نرمافزار
 ،Mega 6مدل Tamura 3-) T92+G+I
 (parameterبا نرخ گاماي  ٠/٣7وInvariable site

حدود  ٠/7٢محاسبه شد .براي درك وضعيت
فيلوژنتيكي گونه بز وحشي مازندران ،در ابتدا توالي-
هاي مربوط به ژن ناحيه D-Loopبا طول توالي ٤٨1

جفت باز به دست آمده از  ٢٢فرد مطالعه حاضر،
مربوط به جمعيتهاي  ٣زيستگاه مختلف به همراه
 ٢٢فرد بز اهلي ،اقتباس شده از بانك ژن ) Naderi
 ،(et al., 2007مورد تحليل قرار گرفت .با توجه به
يكسان بودن توپولوژي درختهاي فيلوژني ترسيم
شده ،فقط يك درخت ارائه شد و ميزان ،Bootstrap
بر روي شاخههاي آن مشخص شد )شكل  .(1براساس
ژن ميتوكندريايي ناحيه D-Loopدر اين درخت7 ،
كﻼد مجزا مشاهده ميشود كه به طور معني داري از
هم جدا هستند.
صفحه ٣1٩
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شكل  -١درخت فيلوژنتيك بيشينه درست نمايي حاصل از  ٢٢بز وحشي مطالعه حاضر و  ٢٢رفرنس  ٦هاپلوگروپ بزهاي اهلي دنيا
جهت تعيين كﻼدهاي مختلف كل و بزهاي مازندران .توالي هاي بدست آمده از مطالعه حاضر )نمادهاي لوزي توپر( با كﻼدهاي  Cو F

داراي جد مشترك هستند كه به ترتيب با نمادهاي لوزي توخالي و دايره اي توخالي ،نشان داده شدهاند.

صفحه ٣٢٠

فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز ...
براي هر كدام از هاپلوگروپها ،نماد مشخصي استفاده

اهلي ) (Naderi et al., 2007بر گرفته از بانك ژن،

شده و به دو كﻼدي كه نمونههاي اين پژوهش با آنها

درخت فيلوژنتيكي )شكل  (٢به دست آمد كه نتايج

داراي جد مشترك هستند ،نمادهاي مجزايي

آن تاييدكننده وضعيت درخت فيلوژنتيك قبلي

اختصاص داده شد ،به طوري كه نمونههاي نزديك به

)شكل  (1است .بر اساس توپولوژي درخت حاصله ،باز

كﻼد  ،Cبا نمادهاي لوزي توخالي و نمونههاي نزديك

هم نمونههاي بز وحشي  ٣منطقه مختلف استان

به كﻼد  ،Fبا نمادهاي دايره اي توخالي مشخص

مازندران ،داراي جد مشترك با  ٢كﻼد  Cو  Fبودند.

شدند.

همچنين ،براي نمونههاي مطالعه حاضر و نمونههاي

مطالعه درخت بيشينه درست نمايي در شكل  1نشان
ميدهد كه نمونههاي مناطق كمربن و بلده به هر
دوكﻼد  Cو  Fتعلق دارند ،ولي نمونههاي بندبن فقط
به كﻼد  Fمربوط هستند .همچنين ،براي درك بهتر
جايگاه تبارشناسي كل و بزهاي مورد مطالعه حاضر
مربوط به استان مازندران ،در تحليلي ديگر 1٤٤
هاپلوتايپ بزهاي وحشي مناطق مختلف ايران اقتباس
شده از بانك ژن ،بر اساس مطالعه در مقياس وسيع
 Naderiو همكاران در سال  ٢٠٠٨و  ٢٢فرد مورد

برگرفته از بانك ژن با استفاده از ماتريس فاصله
ژنتيكي  ،Fst/1-Fstدرخت  NJرسم شده نشان
دهنده رابطه ژنتيك و جغرافيا است )شكل  .(٣مناطق
سهگانه مورد مطالعه در اين پژوهش بر روي درخت،
داراي رابطه نزديك با مناطق جغرافيايي هم جوار
هستند .به طوري كه هر سه منطقه بر روي يكي از
كﻼدها قرار دارند و رابطه نزديك ژنتيكي و جغرافيايي
در بين اين مناطق از درخت رسم شده به خوبي
استنباط ميشود.

مطالعه حاضر و نيز  ٢٢سكانس رفرنس جهاني بزهاي

شكل  -٢درخت فيلوژنتيك بيشينه درست نمايي حاصل از  ١٤٤هاپلوتايپ بز وحشي مناطق مختلف ايران ٢٢ ،فرد بز وحشي مازندران

مورد مطالعه حاضر و  ٢٢رفرنس  ٦هاپلوگروپ مختلف بزهاي اهلي دنيا.

صفحه ٣٢1
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شكل  -٣درخت فيلوژئوگرافي بدست آمده از فاصله ژنتيكي Fst/1-Fstبراي بررسي رابطه ژنتيك و جغرافيا در بين نواحي نمونه برداري
و مطالعه نحوه اشتقاق آنها از يكديگر ،بر اساس نمونه هاي اقتباس شده بزهاي وحشي از بانك ژن و ٢٢نمونه بز وحشي سه منطقه
مازندران )فلش هاي مشكي( در مطالعه حاضر.

صفحه ٣٢٢

فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز ...
 .٣.٣بررسي ساختار جمعيتي ،تنوع ژنتيكي و
آناليزهاي دموگرافيك

و در جمعيت هاي مورد نظر ،رانش و جهش ژنتيكي
در تعادل هستند .با توجه به مقادير ) Sum of
 SSD (Squared deviationو Harpending's ) R

آناليزهاي دموگرافيك شامل آزمون توزيع عدم انطباق
) (Mismatch Distributionمربوط به مدل
گسترش ناگهاني ،بررسي فواصل ژنتيكي بين
جمعيتها و آناليز واريانس مولكولي ) (AMOVAو
آزمون  Neutralityشامل مقادير  Fu's Fsو
 Tajima's Dبه منظور بررسي ساختار دموگرافيك
جمعيت كل و بزهاي مازندران در جدول 1ارائه شده
است .نتايج آزمون هاي  Fu's Fsو Tajima's D

نشان داد كه انحرافي از فرضيه صفر مشاهده نميشود

 (Raggedness indexبدست آمده براي جمعيت
كل و بزهاي مازندران ،در آزمون توزيع عدم انطباق،
نزديكي كامل بين مقادير مشاهده شده و مورد انتظار،
و فقدان مقادير معنيدار براي اين شاخصها نشان از
تبعيت اين جمعيت از مدل گسترش ناگهاني و نرمال
بودن جمعيت دارد .در عين حال ،دو موج كامﻼ
متمايز ،نشان دهنده تعلق اين جانوران به دو كﻼد
كامﻼ متفاوت است كه تاييدكننده نتايج درختان
تبارشناسي به دست آمده نيز ميباشد )شكل .(٤

شكل  -٤نمودار آزمون توزيع عدم انطباق:توزيع تفاوتهاي تعداد نوكلئوتيد بصورت دو به دو در بين سكانسهاي مشاهده شده و مورد
انتظار ،در جمعيتهاي كل و بز مازندران.

نتايج آناليز واريانس مولكولي) (AMOVAنيز بر

مناطق مختلف ايران از مطالعه در مقياس وسيع

اساس دادههاي  ٢٢فرد بز وحشي مطالعه حاضر و

 Naderiو همكاران در سال  ٢٠٠٨و با در نظر

نمونه هاي وحشي اقتباس شده از بانك ژن براي

گرفتن هر هاپلوگروپ به عنوان يك جمعيت در
صفحه ٣٢٣
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جدول  ٢ارائه شده است .مقادير توزيع واريانس در

هاپلوتايپهاي مشابه در بين سه منطقه مورد مطالعه

درون و در ميان جمعيتهاي متصور و نيز مقدار

در استان مازندران و همچنين بين هاپلوتايپهاي

شاخص  Fstقابل توجه هستند.

تشخيص داده شده در اين مطالعه و هاپلوتايپهاي
تعيين شده در مطالعه  Naderiو همكاران در سال

 .٤بحث و نتيجه گيري

 ٢٠٠٨در نقاط مختلف ايران ،نشانگر حركات زياد

نتايج خصوصيات ژنتيكي به دست آمده بر اساس ٢٢
نمونه بز وحشي مطالعه حاضر ،حاكي از وجود
بيشترين مقدار تنوع هاپلوتايپي و نيز تنوع
نوكلئوتيدي در منطقه كمربن و كمترين ميزان در
منطقه بندبن است )جدول  .(1كوچكتر بودن تنوع
نوكلئوتيدي ميتواند نشانه تنوع ژنتيكي پايينتر و
جمعيت جداتر منطقه بندبن از دو جمعيت ديگر
استان مازندران باشد .ﻻزم به ذكر است كه تعداد
نمونه كمتر در منطقه بندبن ،ميتواند تا حدودي بر
اين نتيجه موثر باشد ،ولي اين تاثير به مقدار زياد
نبوده و در عين حال بر اساس ساير تحليلها نيز
نتيجه به دست آمده تاييد شده است .وجود

گونه بز وحشي بوده و با توجه به وضعيت هاپلوتايپ-
ها ،به خوبي با گستره جغرافيايي نيز همپوشاني دارد.
وجود هاپلوتايپهاي مشترك و نيز مقدار فاصله
ژنتيكي كمتر با مناطقي مانند جمعيتهاي كل و بز
پارك ملي گلستان ،منطقه حفاظت شده پرور ،منطقه
حفاظت شده خارتوران ،پارك ملي تندوره و پارك
ملي خجير ،با توجه به فاصله جغرافيايي كمتر ،قابل
تفسير است .اين نتيجه با نتايج حاصل از مطالعه در
مقياس وسيع تنوع ژنتيكي كل و بز در ايران
 Naderiو همكاران در سال  ،٢٠٠٨به لحاظ توزيع
تنوع هاپلوتايپي و نيز پراكنش جغرافيايي ،همخواني
دارد.

جدول  -٢نتايج آناليز  AMOVAبراي  ٨هاپلوگروپها به عنوان جمعيتهاي مختلف كل وبزهاي ايران

Percentage
variation

Variance
components

Sum of squares

Source of variation

٤٤/٣٤

11/٨٦

٤15٣/٤٩

Among populations

55/٦5

1٤/٨٩

7٢٠٩/٤٦

Within populations

1٠٠

٢٦/7٦

11٣٦٢/٩5

Total

)٠/٤٤٣ (P< ٠/٠٠٠٠

FST :

بر اساس توپولوژي درختان فيلوژنتيكي )تصاوير  1و

هاپلوتايپي و نوكلئوتيدي جمعيت بندبن را به اين

 ،(٢نمونههاي بز وحشي سه منطقه مختلف استان

موضوع مرتبط دانست .همچنين ،وجود كﻼدهاي با

مازندران داراي دو منشاء متفاوت بوده و به صورت

غالبيت نمونههاي جمعيت منطقه بندبن و نيز

مشخصي نمونههاي منطقه بندبن ،داراي تفاوت با

كﻼدهاي با غالبيت نمونههاي منطقه كمربن ،قابل

نمونههاي دو منطقه كمربن و بلده هستند .نمونههاي

مﻼحظه است .تمامي شاخههاي انشعابي بر روي اين

مناطق كمربن و بلده داراي جد مشترك با دو كﻼد C

درخت ها داراي صحت باﻻيي از مقدار عدد

و Fبودند .در حاليكه نمونههاي بندبن فقط به كﻼد F

 bootstrapبوده و حاكي از معنيدار بودن تفاوت اين

مربوط هستند .ممكن است بتوان مقدار كمتر تنوع

كﻼدها از نظر آماري است .اين موضوع كه با
صفحه ٣٢٤

فيلوژني و تنوع ژنتيكي كل و بز ...
خصوصيات ژنتيكي حاصل از اين مطالعه )جدول (1

نشاندهنده احتمال تﻼقي بيشتر با اين جمعيتها

همخواني دارد ،ميتواند به توزيع جغرافيايي جمعيت-

است .تمامي اين نتايج مكمل و مويد دادههاي مطالعه

ها و امكان گدار با جمعيتهاي مجاور مرتبط باشد

مقياس وسيع تنوع ژنتيكي بز وحشي در ايران

كه به نظر براي جمعيت بندبن ،حالت جدا شدهتري

 Naderiو همكاران در سال  ٢٠٠٨است .وجود

دارد .همچنين ،بر اساس نتايج دو درخت مورد اشاره،

تعادل بين جهش و رانش ژنتيكي در جمعيتهاي

نزديكي نمونههاي بز وحشي مازندران با هاپلوگروپ-

مورد مطالعه ،بر اساس تحليل ساختار جمعيتي و

هاي بزهاي اهلي  Cو  Fبا نتايج مطالعه مقياس

نتايج آناليزهاي دموگرافيك آزمون Neutrality

وسيع  Naderiو همكاران در سال  ٢٠٠٨همخواني

شامل شاخصهاي  Fsو  ،Tajima's Dنشان داد كه

داشته و بار ديگر نشاندهنده وجود مراكز اهلي سازي

در گذشته حوادث ژنتيكي ناگوار مانند رانش ژني

در بخشهاي مختلف ايران در گذشته است .در

) ،(Genetic Driftگردنه بطري ) (Bottleneckو اثر

مطالعه مذكور ،نمونههاي مربوط به جمعيتهاي

جمعيت بنيانگذار ) (Effect Founderرا تجربه

استان مازندران به دست نيامده بود و به عنوان يك

نكردهاند .همچنين نتايج آزمون توزيع عدم انطباق

شكاف اطﻼعاتي مطرح بود .نتايج تحقيق حاضر ،عﻼوه

مربوط به مدل گسترش ناگهاني ،انطباق كامل بين

بر تكميل كار قبلي ،ديدگاه ويژهاي در ارتباط با مسير

مقادير مشاهده شده و مورد انتظار ،نشان از تبعيت

و مناطق اهلي سازي آشكار نمود.

جمعيتهاي مورد مطالعه از مدل گسترش ناگهاني

با اين ديدگاه و بر اساس تحليلي ديگر ،وضعيت
ارتباط توزيع جغرافيايي  ٢٢نمونه بز وحشي استان
مازندران ،در تركيب پايگاه دادهاي نمونههاي مختلف
جمعيتهاي مختلف بز وحشي در ايران ،اقتباس شده
از بانك ژن ،در يك درخت فيلوجغرافي مورد سنجش
قرار گرفت )شكل  .(٣بر اساس اين تحليل ،تمام
نمونههاي بز وحشي مازندران ،بر روي يك شاخه قرار
دارند كه نشاندهنده وجود كريدور مشابه حركتي در
آنهاست .همچنين در اين شاخه ،مشاهده ميشود كه
جمعيت بندبن در انتها واقع شده و در واقع با قرار
گرفتن در دورترين نقطه ،ضمن نشان دادن تنوع
ژنتيكي پايين ،حاكي از جمعيت تقريبا متفاوت از
جمعيت دو منطقه ديگر استان مازندران است .وجود
افراد مربوط به جمعيتهاي نقاط جغرافيايي هم جوار
مانند استان گلستان ،تندوره و خجير ،قابل توجه و

دارد .در واقع به نظر ميرسد با وجود فشار و انواع
تهديد در مناطق مطالعاتي ،جمعيتها در حال
افزايش به صورت مناسب هستند .شايد اين نشانهاي
از حفاظت مناسب توسط محيطبانان و مسئولين
مناطق مطالعاتي باشد .در عين حال ،وجود دو موج
كامﻼ متمايز ،نشاندهنده تعلق اين جانوران به دو
كﻼد كامﻼ متفاوت است .به طوري كه وجود ٦٤
نوكلئوتيد اختﻼف بين دو فرد در  ٤٨٢جفت باز مورد
مطالعه ،نشان از تفاوت بارز بعضي افراد دارد .اين
موضوع با مشاهده دو كﻼد متفاوت در درختهاي
فيلوژنتيك تحليلي )تصاوير  1و  ،(٢و وجود دو منشاء
متفاوت بزهاي وحشي استان مازندران ،نيز همخواني
دارد.
بر اساس نتايج آناليز واريانس مولكولي )،(AMOVA
اگر چنانچه كليه جمعيتهاي متفاوت بز وحشي ،بر
اساس پراكنش جغرافيايي در نظر گرفته شوند ،مقدار
صفحه ٣٢5
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تفاوت ژنتيكي ميان منطقهاي در حد پاييني در

آناليز واريانس مولكولي نشان ميدهد كه جمعيتهاي

مقايسه با بسياري از گونههاي نشخواركننده است .اين

كﻼدهاي مختلف كه هر هاپلوگروپ ايجاد

امر نشان دهنده ساختار فيلوجغرافيايي ضعيف اين

مي كند ،با كﻼدهاي ديگر تفاوت كامﻼ معني داري

گونه در ايران دارد .به نظر ميرسد با رفتار خاص اين

داشته و مقدار بزرگ شاخص  ،Fstعﻼوه بر معني دار

گونه ،دامنه جابجايي آن و نيز تاثير انسان در

بودن ،نشاندهنده تفاوت ژنتيكي باﻻ در بين كﻼدهاي

جابجاييهاي كل و بز به عنوان يكي از اولين جانوران

مختلف كل و بزهاي تشكيل دهنده كﻼدهاي مجزا از

اهلي شده در زندگي انسانها مرتبط باشد .اين اختﻼط

نظر ژنتيكي است .با توجه به آنكه در حال حاضر بر

در مقياس وسيع ،به ويژه براي افراد هاپلوگروپ  Cكه

اساس تشخيص سازمانهاي جهاني حفاظت گونهها،

داراي پراكنش گسترده كنوني هستند ،صادق است

بز وحشي ايران در وضعيت آسيب پذير قرار دارد و

) .(Naderi et al., 2008در مطالعه حاضر ،براي

گزارشها حاكي از آن است كه اين گونه در برخي

داشتن تصويري ديگر ،از روش آناليز واريانس

مناطق ايران بهكلي از بين رفته است ،لذا دادههاي

مولكوليبراي تحليل نحوه توزيع تنوع ژنتيكي در

مطالعه حاضر و ساير مطالعات مشابه در مورد

ساختار جمعيتهاي مختلف بز وحشي ايران بر اساس

جمعيتهاي اين گونه ميتواند براي ارائه راهكارهاي

در نظر گرفتن هر هاپلوگروپ به عنوان يك جمعيت،

حفاظتي عملكردي ،مفيد باشد.

استفاده شد .بررسي فواصل ژنتيكي بين جمعيتها و
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