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تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاکپشت برکهای خزری ( Mauremys

 )caspica Gmelin, 1774در استان چهارمحال و بختیاری
3

بهنام جزایری1؛ محمدرضا اشرفزاده*2؛ روحاله رحیمی 2و ایرج هاشمزاده سقرلو

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد بومشناسی آبزیان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 -2استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 -3دانشیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
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چکیده:
لاکپشتها از قدیمیترین خزندگان هستند که از حدود  582میلیون سال پیش در زمین حضور داشتهاند .تاکنون  928گونه لاکپشت
در جهان گزارش شده است که حدود  44درصد آنها در فهرست سرخ  IUCNبه عنوان گونههای در تهدید معرفی شدهاند .لاکپشت
برکهای خزری ( )Mauremys caspicaدر شمال و غرب ایران پراکنش به نسبت گستردهای دارد .ادامه حیات این گونه در بسیاری از
زیستگاههای کشور بهواسطه عوامل متعددی از جمله تخریب زیستگاه ،آلودگیها و نابسامانی در مدیریت منابع آب به شدت در معرض
تهدید است .در این پژوهش ،تنوع ژنتیکی و تبارشناسی لاکپشت برکهای خزری در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت.
به این منظور ،بخشی از توالی ژن سیتوکروم ( bبه طول  8444جفت باز) در  85فرد از این استان برای بررسی روابط تبارشناختی و تنوع
ژنتیکی استفاده شد .همچنین 82 ،توالی لاکپشت برکهای خزری و هشت توالی لاکپشت برکهای بالکان ( )M. rivulataاز بانک ژن
استخراج و در تحلیلها استفاده شدند .یافتههای حاصل نشان دادند که لاکپشتهای خزری دو کلاد مجزا (کلاد شرقی و کلاد غربی)
تشکیل داده و با بوت استرپ و احتمال پسین بالا از لاکپشتهای بالکان جدا میشوند .همچنین ،نمونههای متعلق به این استان همگی
در کلاد شرقی قرار گرفته و فقط به یک هاپلوتایپ ( )MCE2اختصاص داشتند .بر اساس تحلیل  ،AMOVAاختلاف ژنتیکی بین
کلادهای شرقی و غربی ( 15/85درصد) بیش از اختلاف ژنتیکی در داخل این کلادها ( 84/11درصد) برآورد شد .نشانههای معنیداری از
گسترش جمعیتشناختی ناگهانی در کلادهای غربی و شرقی لاکپشت خزری برآورد نشد .این نتایج پیشنهاد میکند که بر اساس توالی-
های ژن سیتوکروم  ،bلاکپشت برکهای خزری در این استان به یک واحد حفاظتی تعلق داشته و میتواند برای حفاظت بهتر از گونه در
دستور کار مدیران حفاظت از محیط زیست استان قرار گیرد.

کلید واژگان ،Mauremys caspica :سیتوکروم  ،bهاپلوگروپ ،فاصله ژنتیکی ،تنوع ژنتیکی

* نویسنده مسئول؛ تلفن49195954459 :

ایمیلmrashrafzadeh@sku.ac.ir :
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2004؛  )Lovich et al., 2011و بنابراین لاکپشت-

 .1مقدمه
پراکنش امروزی گونهها و همچنین ساختار و تنوع
ژنتیکی آنها نتیجه عملکرد فرآیندهای زمینشناسی و
تکاملی بلندمدت بوده است ( & Ricklefs
Schluter, 1993؛ Avise, 2000؛ Ashrafzadeh

 .)et al., 2016بر این اساس ،جمعیتهای حیات
وحش که توزیع جغرافیایی به نسبت پیوستهای دارند
ممکن است تنوع ژنتیکی در آنها نمایشگر یک
ساختار

جغرافیایی

باشد

(2000

Avise,؛

 .)Ashrafzadeh et al., 2018لاکپشتها به عنوان
قدیمیترین گروه خزندگان زمین شناخته میشوند
که از دوران دوم زمینشناسی یعنی از حدود 544
میلیون سال پیش تاکنون با تغییری اندک به زندگی
خود ادامه دادهاند .تاکنون حدود  928گونه لاکپشت
در جهان گزارش شده است که حدود  44درصد آنها
در فهرست سرخ  IUCNبه عنوان گونههای در تهدید
قرار دارند .در ایران  84گونه از لاکپشتها شناسایی
شده است که در برگیرنده پنج گونه دریایی و دو گونه
خشکزی ،یک گونه لاکپشت لاکنرم و دو گونه
لاکپشت برکهای است (.)Mozaffari et al., 2016
لاکپشتها ،اهمیت ویژهای در برنامههای حفاظت از
اکوسیستمهای مختلف دارند .لاکپشتهای آبزی
نقش مهمی در پاکسازی اکوسیستمهای خشکی و
آبی ایفا میکنند و در پالایش آلودگی آب نقش دارند
(.)Yadollahvand & Kami, 2014

لاکپشتهای برکهای اغلب همهچیزخوار هستند و از
منابع غذایی مختلف شامل گیاهان ،جانوران و لاشهها
استفاده میکنند .جلبکها ،گیاهان آبزی ،میوهها،
کرمهای خاکی ،خرچنگ ،میگو ،ماهیها ،تخم ،نوزاد
و بالغ قورباغهها و سنجاقکها از جمله منابع غذایی
این لاکپشتها هستند ( Noda & Kamata,

ها نقش مهمی در کنترل جمعیت آنها دارند.
لاکپشتهای برکهای اوراسیا پراکنش عمدهای در
آسیای شرقی دارند .فقط سه گونه از جنس
 Mauremysدر پالئارکتیک غربی پراکنش دارد
( .)Barth et al., 2004لاکپشت برکهای خزری
( )M. caspicaاز لاکپشتهای ساکن آب شیرین و
با اندازه متوسط است که پراکنش به نسبت
گستردهای در خاورمیانه ،از جمله ایران دارد
( .)Vamberger et al., 2013حضور این گونه در
سطح جهانی ،در ارمنستان ،روسیه ،ترکیه،
ترکمنستان ،آذربایجان ،بحرین ،گرجستان ،ایران و
عراق گزارش شده است (.)Van Dijk et al., 2014

بر اساس  Fritzو  ،)8334( Wischufسه زیر گونه از
این لاکپشت در سراسر گستره جهانی آن شناسایی
شده است که به نظر میرسد هر سه زیر گونه در
ایران حضور دارند .زیرگونه  M. c. caspicaتوزیع
گستردهای در گلستان ،مازندران ،گیلان ،اردبیل،
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی دارد .زیرگونه دوم
( )M. c. siebenrockiدر بوشهر ،فارس ،خوزستان،
چهارمحال و بختیاری ،لرستان ،ایلام ،کرمانشاه و
کردستان پراکنش دارد .زیرگونه

M. c.

 ventrimaculataدر استانهای اصفهان و فارس
گزارش شده است (Fritz & Wischuf 1997؛
Fritz et al., 2008؛ Rastegar-Pouyani et

al., 2008؛ .)Safaei-Mahroo et al., 2015
پژوهشهای ژنتیکی با استفاده از توالی سیتوکروم b

تایید نمودند که جمعیتهای هر سه زیرگونه یاد شده
در دو کلاد شرقی و غربی قرار میگیرند ( Fritz et

al., 2008؛  .)Vamberger et al., 2013در ضمن،
پراکنش این دو کلاد توافق چندانی با توزیع

صفحه 481

تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاکپشت برکهای خزری…
جغرافیایی زیرگونههای یاد شده ندارد ( Fritz et al.,

 .)2008بر اساس پژوهشها ،لاکپشت برکهای بالکان

 .2مواد و روشها

( )M. rivulataبه عنوان گونه خواهری لاکپشت

 .1-2معرفی منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری

خزری معرفی شده است ( Vamberger et al.,

مناطق نمونهبرداری در استان چهارمحال و بختیاری

 .)2013در حال حاضر ،با توجه به تجزیه و تخریب

شامل تالابهای چغاخور و گندمان ،زاغ چشمه در

گسترده زیستگاهها بهویژه رودخانهها و تالابها،

نزدیکی روستای دهنو (از سرچشمه های رودخانه

آلودگیهای محیط زیستی ،صید غیرقاونی و معرفی

کیار) ،آببند دستگرد امامزاده (در نزدیکی روستای

گونههای بیگانه بخش عمدهای از گستره تاریخی

ایرانچه) ،رودخانه کیار ،آبگیرهای اطراف چلیچه،

لاکپشت برکهای خزری از بین رفته است

شهرستان فارسان و زیستگاههای پیرامون رودخانه

(Vamberger et al., 2013؛ & Yadollahvand

کارون میانی است (شکل.)8بررسیهای صحرایی و

 )Kami, 2014و بسیاری از جمعیتهای آن در خطر

نمونهبرداری از لاکپشتها با مجوز سازمان حفاظت

انقراض قرار دارند .به طور کلی ،توسعه و گستردگی

محیط زیست (به شماره /39/122ت) انجام شد .در

فعالیتهای انسانی در ایران (به عنوان کشوری در

این پژوهش ،از تعداد  85فرد نمونهبرداری شد و

حال توسعه) میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر

نمونهها از یک میلیمتر بخش انتهایی نوک دم

جمعیتهای خزندگان از جمله لاکپشت برکهای

برداشت شدند .تمامی لاکپشتها مدتی پس از

داشته باشد .در حال حاضر ،دانش چندانی درباره

نمونهبرداری در همان محل اولیه رهاسازی شدند.

تنوع ژنتیکی و ارتباط تبارشناختی جمعیتهای

نمونههای بافت تا زمان استخراج دیانای در الکل

لاکپشت برکهای خزری ساکن استان چهارمحال و

اتانول  %39و در یخچال نگهداری شدند.

بختیاری با سایر جمعیت های لاکپشت برکهای

 .2-2استخراج دیانای و توالییابی

وجود ندارد .از سوی دیگر ،دستیابی به تصویری

استخراج دیانای با استفاده از کیت مخصوص بافت

جامع از تنوع و تغییرپذیری ژنتیکی در ساختارهای

ساخت شرکت کیاژن و با دستورالعمل شرکت سازنده

جغرافیایی بهعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در

انجام شد .در هنگام استخراج دیانای یک

راستای مدیریت و حفاظت از حیات وحش شناخته

میکروتیوب به عنوان نمونه کنترل مورد استفاده قرار

میشود (.)Avise, 1994

گرفت .از دیانای با غلظت  54تا  14نانوگرم به

بنابراین ،نمونهبرداری و اجرای بررسیهای علمی در

منظور تکثیر توالیها استفاده شد .فرآیند  PCRدر

این زمینه جهت معرفی واحدهای حفاظتی بر اساس

حجم  52میکرولیتر و با استفاده از مسترمیکسهای

مفهوم واحدهای تکاملی معنادار ضروری بهنظر

با غلظت  8/2میلی مولار  MgCl2ساخت شرکت

میرسد .در این پژوهش ،تنوع ژنتیکی و تبارشناسی

امپلیکن دانمارک انجام شد .یک قطعه  8444جفت

لاکپشت برکهای خزری در استان چهارمحال و

باز از ژن سیتوکروم  bبا استفاده از جفت آغازگر

بختیاری مورد بررسی قرار گرفت.

اختصاصی و با تغییر جزئی در برخی جایگاهها تکثیر
شد:
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CytbG:5'-AACCATCGTTGTATTCAACTAC
(-3' (Spinks et al., 2004
Mt-fna:5'-AGGGTGGAGTCTTCAGTTTTTG
GTTTACAAGACCAATG -3' (Fritz et al.,

(2006

واکنش زنجیرهای پلیمراز در  92چرخه با واسرشت
اولیه  32درجه سانتیگراد در پنج دقیقه ،واسرشت
 32درجه سانتیگراد در  42ثانیه ،اتصال آغازگرها در
 21درجه سانتیگراد به مدت  42ثانیه ،گسترش
زنجیره در  45درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه و
در نهایت گسترش نهایی زنجیره در  45درجه

با ولتاژ  844و به مدت  94دقیقه ،بررسی شد.
محصول  ،PCRپیش از توالییابی ،با استفاده از کیت
ساخت شرکت ترمو و با استفاده از دستورالعملهای
ویژه شرکت سازنده خالصسازی شد .محصول به
دست آمده با استفاده از آغازگرهای زیر و با تغییر
جزئی در برخی جایگاهها توالییابی شد:
Mt-cFor2:5'-TGAGGCCAAATATCATT
(CTGAG-3' (Fritz et al., 2006
RI-neu:5'-GTGAAGTTGTCTGGGTCTCCT
(AG -3' (Vamberger et al., 2013

سانتیگراد و مدت  84دقیقه اجرا شد .کیفیت

تمامی نمونهها با استفاده از  ABI3730xlو توسط

محصول به دست آمده و تائید تکثیر قطعه مورد نظر

شرکت ماکروژن کره جنوبی به صورت دو سویه

با استفاده از ژل آگارز  8/2درصد در الکتروفورز افقی،

خوانش شدند.

شکل  -1موقعیت مکانهای نمونهبرداری (دایرههای رنگی) در استان چهارمحال و بختیاری .شمارههای  1تا  6به ترتیب مناطق حفاظت
شده هلن ،سبزکوه ،قیصری ،شیدا و تنگ صیاد و پارک ملی تنگ صیاد را نشان میدهند.

 .3-2ویرایش و تحلیلهای اولیه دادهها
تعداد  54توالی رفت و برگشت مربوط به 8444
جفت باز از ژن سیتوکروم  bمیتوکندریایی و متعلق
به تعداد  85لاکپشت برکهای خزری بهدست آمد .از
نرم افزار  Seqscape 3.0برای ویرایش توالیها
استفاده شد .به منظور ردیفیابی توالیها از شیوه

 )Thompson et al., 1994( ClustalWدر
نرمافزار  )Tamura et al., 2013( Mega 6استفاده
شد .تعداد  59توالی متعلق به لاکپشت برکهای
خزری ( 82توالی) و لاکپشت برکهای بالکان (M.

( )rivulataهشت توالی) از بانک ژن استخراج شد.
در مجموع ،تعداد  92توالی ( 85توالی جدید در
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پژوهش حاضر و  59توالی استخراج شده از بانک ژن)

ترسیم جایگزینیهای همجنس و غیرهمجنس در

در تحلیلهای تبارشناختی مورد استفاده قرار گرفت

برابر فواصل کیمورا استفاده شد .نرم افزار

(جدول .)8موقعیت کدونها و کدونهای توقف

 PartitionFinder 2.1.1به منظور پارتیشنبندی و

احتمالی در توالیها با استفاده از نرم افزار Mega 6

انتخاب مناسبترین مدلهای جایگزینی نوکلئوتیدی

بررسی شد .توالیهای متعلق به دو گونه لاکپشت

بهکار رفت .انتخاب بهترین مدلهای جایگزینی

 NC_031432( M. leprosaو  )KP100055و M.

نوکلئوتیدی با کمک معیار اطلاعاتی بیزین ()BIC

 NC_029369( nigricansو  )KT951839به

برای استنتاج بیزین و معیار آکایکه تصحیح شده

عنوان برونگروه استفاده شدند .از نرمافزار DAMBE

( )AICcبرای احتمال بیشینه انجام شد .مدلهای

 )Xia, 2013( 5به منظور آزمون اشباع جایگزینی

 HKY+Gو  HKY+I+Gبه عنوان بهترین مدل

( )Xia et al., 2003دسته داده ،قبل از اجرای

جایگزینی برای کدونهای مختلف با هر دو معیار

تحلیلهای تبارشناختی ،استفاده شد .همچنین ،برای

بیزین و آکایکه تصحیح شده شناسایی شدند.

بررسی اشباع احتمالی در سطوح واگرایی بالاتر از
جدول  -1فهرست توالیهای استخراج شده از بانک ژن
ردیف

شماره دسترسی

نام علمی

نام کلاد

موقعیت

منبع

8

HE800435

M. caspica

کلاد شرقی

ایران ،گلستان

Vamberger et al., 2013

5

HE800434

M. caspica

کلاد شرقی

بحرین

Vamberger et al., 2013

9

HE800433

M. caspica

کلاد شرقی

بحرین

Vamberger et al., 2013

4

AM905568

M. caspica

کلاد غربی

ایران ،آذربایجان غربی

Fritz et al., 2008

2

AM905567

M. caspica

کلاد غربی

ترکیه

Fritz et al., 2008

9

AM905566

M. caspica

کلاد غربی

ترکیه

Fritz et al., 2008

4

AM905565

M. caspica

کلاد غربی

ترکیه

Fritz et al., 2008

1

AM905563

M. caspica

کلاد شرقی

سوریه

Fritz et al., 2008

3

AM905562

M. caspica

کلاد شرقی

ایران ،فارس

Fritz et al., 2008

84

AM905561

M. caspica

کلاد شرقی

ایران ،خوزستان

Fritz et al., 2008

88

AM905559

M. caspica

کلاد شرقی

بحرین

Fritz et al., 2008

85

AJ564454

M. caspica

کلاد شرقی

بحرین

Barth et al., 2004

89

AM110186

M. caspica

کلاد شرقی

ایران ،کرمانشاه

84

AY434594

M. caspica

کلاد غربی

نامشخص

82

AJ564453

M. caspica

کلاد غربی

ترکیه

Barth et al., 2004

89

AM905576

M. rivulata

یونان

Fritz et al., 2008

84

AM905575

M. rivulata

ترکیه

Fritz et al., 2008

81

AM905574

M. rivulata

ترکیه

Fritz et al., 2008

83

AM905573

M. rivulata

ترکیه

Fritz et al., 2008

54

AM905572

M. rivulata

یونان

Fritz et al., 2008

58

AM905571

M. rivulata

کروواسی ،ترکیه

Fritz et al., 2008

55

AM905570

M. rivulata

بلغارستان ،کروواسی ،ترکیه

Fritz et al., 2008

59

AM905569

M. rivulata

یونان ،اردن ،ترکیه

Fritz et al., 2008

Fritz et al., 2006
Spinks et al., 2004
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شبیهسازی محاسبه شد .آماره Ramos-( R2

 .4-2تحلیلهای تبارشناختی
درختهای تبارشناختی با استفاده از الگوریتمهای
احتمال بیشینه ( )MLو استنتاج بیزین ( )BIبرآورد
شدند .به منظور تحلیل بیزین ،نرمافزار MrBayes

 ،)Ronquist & Huelsenbeck, 2003( 3.2.2بر
اساس چرخه زنجیره مارکوف ( )MCMCبا چهار
اجرای همزمان و تعداد  54میلیون تکرار اجرا شد.
نمونهبرداریها در هر  844تکرار انجام و  54درصد
درختهای بهدست آمده بهعنوان  Burn-inکنار
گذاشته شدند .بهترین درخت با استفاده از قانون
اکثریت برآورد شد .تحلیلهای احتمال بیشینه با
استفاده از ،)Nguyen et al., 2014( IQTree 1.6
با  84444هزار تکرار انجام شد .شبکه هاپلوتایپی ،بر
اساس تحلیل اتصال میانه ()Bandelt et al., 1999
و با استفاده از نرمافزار

1.7

PopART

( )http://popart.otago.ac.nzبرآورد شد .علاوه بر
این ،تحلیل شبکه بیشینه پارسیمونی (در سطح
 )4/32با استفاده از Clement et al., ( TCS 1.21

 )2000به منظور استنتاج روابط تبارشناختی بین
هاپلوتایپهای شناسایی شده بهکار گرفته شد.

 .5-2آمارههای ژنتیکی و تاریخچه جمعیت

)Onsins & Rozas, 2002

& (Excoffier

) Lischer, 2010نمایه دیگری است که برای بررسی
تاریخچه جمعیت بهکار گرفته شد .آماره  R2بر اساس
اختلافهای بین تعداد جهشهای منفرد و میانگین
تعداد اختلافهای نوکلئوتیدی در داخل یک جمعیت
برآورد میشود ( Ramos-Onsins & Rozas,
 .)2002بهمنظور برآورد  R2از نرمافزار DnaSP 5.10

استفاده شد .در آزمونهای خنثیسازی فرض بر این
است که جمعیت مورد بررسی در یک زمان طولانی
تکاملی در تعادل جهش-رانش بوده است ( & Nei

 .)Kumar, 2000در زمانی که جمعیت فرض شده
به دلیل گسترش ناگهانی در تعادل جهش-رانش
نباشد ،این آمارهها گرایش به ارزشهای منفی
معنیدار دارند (Ojeda, 2010؛ Kusza et al.,

2018؛ .)Ashrafzadeh et al., 2018
سطوح ساختار جمعیتی با استفاده از تحلیل واریانس
مولکولی ( )AMOVAو نمایه Weir & ( Fst
 )Cockerham, 1984در نرم افزار Arlequin 3.5

( )Excoffier & Lischer, 2010با  84444تکرار
برآورد شد .فاصله ژنتیکی ( )Fstو جریان ژنی ()Nm
بین کلادهای مختلف لاکپشت برکهای با استفاده از

شناختی

نرمافزار  ،Arlequin 3.5با  84444تکرار ،محاسبه

تعداد هاپلوتایپها ،تنوع هاپلوتایپی ،تنوع نوکلئوتیدی

شدند.

و جایگاههای چندریختی با کمک نرمافزار DnaSP

 .3نتایج

 )Librado & Rozas, 2009( 5.10محاسبه شد.
برای دستیابی به برآوردی از شواهد احتمالی

 .1-3تحلیلهای تبارشناختی

گسترش ناگهانی جمعیت در گذشته (Ramírez-

بر اساس تحلیلها ،دسته داده مورد بررسی دارای

 )Soriano et al., 2008از آزمونهای  Fu’s FSو

کمترین اشباع جایگزینی هستند (شکل .)5ارزش

 Tajima’s Dدر نرمافزار  Arlequin 3.5استفاده

نمایه اشباع جایگزینی ( )ISSبه طور معنیدار از

شد .معنیداری آزمونهای ذکر شده با 84444

ارزش نمایه بحرانی اشباع جایگزینی ( )ISSCکمتر
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بود ( .)p>4/48بنابراین ،دادههای به دست آمده برای

 M. rivulataبا بالاترین بوتاسترپ و احتمال پسین

اجرای تحلیلهای تبارشناختی مناسب بودند .به

از یکدیگر جدا شدند (شکل .)9لاکپشتهای برکهای

منظور افزایش اطمینان از یافتههای به دست آمده،

خزری با احتمال پسین و ارزشهای بوتاسترپ بالا به

تحلیلهای تبارشناختی با استفاده از شیوههای

دو کلاد شرقی و کلاد غربی تفکیک شدند .بر این

مختلف انجام شد .در قطعه توالی مورد بررسی ،بر

اساس ،لاکپشتهای برکهای خزری نمونهبرداری

اساس درختهای احتمال بیشینه و بیزین به طور

شده از استان چهارمحال و بختیاری در کلاد شرقی

مشابه گونههای لاکپشت برکهای  M. caspicaو

قرار گرفتند.

شکل  -2جایگزینیهای همجنس و غیرهمجنس در برابر فاصله کیمورا برای توالی  1101جفت باز از ژن سیتوکروم .b

 .2-3شبکه هاپلوتایپی و تحلیل پارسیمونی
تحلیل شبکه هاپلوتایپی شکل  4نیز یافتههای حاصل
از درختهای تبارشناختی را تایید کرد .تعداد 54
هاپلوتایپ در بین  92توالی شناسایی شد :هشت
هاپلوتایپ در کلاد شرقی ،چهار هاپلوتایپ در کلاد
غربی و هشت هاپلوتایپ در  M. rivulataقرار
گرفتند .تمامی نمونههای لاکپشت برکهای خزری
استان چهارمحال و بختیاری کمترین تنوع هاپلوتایپی
را نمایش داده ،به یک هاپلوتایپ ( )MCE2اختصاص
داشتند و در کلاد شرقی قرار گرفتند .بر اساس
تحلیلها ،لاکپشت برکهای خزری در گستره جهانی
در دو کلاد شرقی و غربی قرار میگیرد .اغلب

لاکپشتهای برکهای خزری ساکن در زیستگاههای
ایران در کلاد شرقی قرار میگیرند .به هر حال ،بر
اساس تحلیل توالیهای استخراج شده از بانک ژن،
جمعیتهایی از کلاد غربی در غرب ایران حضور دارند.
اغلب توالیهای متعلق به بخش غربی گستره پراکنش
لاکپشت برکهای خزری از جمله ترکیه و سوریه به
کلاد غربی اختصاص دارند.
بر اساس تحلیل پارسیمونی (در سطح  32درصد)
هاپلوتایپهای متعلق به لاکپشت برکهای

M.

 caspicaو  M. rivulataدر هاپلوگروپهای کاملاً
مجزا از یکدیگر قرار گرفتند (شکل .)2موقعیت
کلادهای شرقی و غربی متعلق به لاکپشت برکهای
خزری نیز به راحتی قابل تایید است.
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شکل  -3روابط تبارشناختی لاکپشت برکهای خزری استان چهارمحال و بختیاری با سایر جمعیتهای لاکپشت برکهای خزری و بالکانی
( ،)M. rivulataبر اساس توالیهای  1101جفت باز از ژن سیتوکروم  .bتوالیهای متعلق به گونههای  M. leprosaو M.nigricans
بهعنوان برونگروه استفاده شدند .اعداد روی شاخهها از چپ به راست مقدار احتمال پسین برای استنتاج بیزین و بوت استرپ برای
احتمال بیشینه را نشان میدهند .ستاره قرمز هاپلوتایپ شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -0شبکه هاپلوتایپی لاکپشتهای برکهای ( M. caspicaو  )M. rivulataبا استفاده از روش اتصال میانه ،بر اساس توالیهای
 1101جفت باز از ژن سیتوکروم  . bستاره قرمز ،هاپلوتایپ شناسایی شده در استان چهارمحال و بختیاری را نشان میدهد.
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شکل  -5شبکه پارسیمونی هاپلوتایپهای لاکپشت برکهای ،بر اساس  1101جفت باز از ژن سیتوکروم  .bهر خط اتصالدهنده بین هاپلوتایپها نشان-
دهنده یک جهش و هر دایره کوچک نشانگر یک هاپلوتایپ شناسایی نشده یا از دست رفته است .رنگ سبز ،هاپلوتایپهای لاکپشت برکهای خزری
(caspica

)M.

و

رنگ

زرد،

هاپلوتایپهای

لاکپشت

برکهای

بالکان

(rivulata

)M.

را

نشان

میدهد .همچنین ،ستاره قرمز هاپلوتایپ شناسایی شده در استان چهارمحال و بختیاری را نشان میدهد.

 .3-3تحلیل واریانس مولکولی

چهار هاپلوتایپ شناسایی شد .در بین توالیهای

در تحلیل  ،AMOVAبر اساس  8444جفت باز از

متعلق به استان چهارمحال و بختیاری تنها یک

توالی ژن سیتوکروم  ،bاختلاف ژنتیکی در بین

هاپلوتایپ توصیف شد .در بین هشت توالی متعلق به

کلادهای شرقی و غربی ( 15/85درصد) بیش از

 M. rivulataتعداد هشت هاپلوتایپ شناسایی شد.

اختلاف ژنتیکی در داخل کلادها ( 84/11درصد)

شاخصهای

تاریخچه

برآورد شد .همچنین ،نمایه  Fstوجود یک ساختار

جمعیتشناختی استفاده شدند .بر اساس یافتهها،

ژنتیکی معنیدار را در بین کلادهای شناسایی شده

نشانههای معنیداری از گسترش جمعیتشناختی در

لاکپشت برکهای خزری تائید نمود(جدول.)5

کلادهای غربی و شرقی لاکپشت برکهای خزری

 .4-3آمارههای ژنتیکی و تاریخچه جمعیت-

مشاهده نمیشود .اما ،نشانههای مشخصی از یک

شناختی
جدول 9آمارههای ژنتیکی مربوط به قطعه 8444
جفت باز از ژن سیتوکروم  bرا بر اساس یک دسته
داده شامل  85توالی از استان و  59توالی استخراج
شده از بانک ژن ارایه میدهد .تعداد  85جایگاه متغیر
و هشت هاپلوتایپ در بین  58توالی متعلق به کلاد
شرقی (شامل  85توالی جدید و نه توالی بانک ژن)
شناسایی شد .در بین شش توالی متعلق به کلاد غربی

مختلف

برای

بررسی

گسترش جمعیت شناختی ناگهانی در لاکپشت
برکهای بالکان مشاهده میشود(جدول .)9

 .5-3فاصله ژنتیکی
فاصله ژنتیکی ( )Fstمعنیداری بین گروهها وجود
دارد ( .)p>4/48آزمونهای  Fstو  Nmاحتمال
وجود اختلافهای معنیدار را بین کلادهای لاکپشت
برکهای خزری

و همچنین  M. rivulataتائید

میکند (جدول.)4
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جدول  -2تحلیل واریانس مولکولی بین کلادهای لاک پشت برکهای خزری ( 15توالی استخراج شده از بانک ژن و  12توالی جدید) بر
اساس  1101جفت باز از ژن سیتوکروم b

منبع تغییرات

درجه آزادی

درصد تغییرات

Fst

p-value

بین کلادها

8

15/85

4/158

4/4448

درون کلادها

52

84/11

کل

59

جدول  -3آمار ژنتیکی برای لاکپشت برکهای خزری بر اساس  1101جفت باز از ژن سیتوکروم  :n .bتعداد افراد؛  :hتعداد هاپلوتایپ؛
 :Hdتنوع هاپلوتایپی؛  :SDانحراف معیار؛  :Piتنوع نوکلئوتیدی به ازای هر جایگاه؛  :Kمتوسط تعداد اختلاف نوکلئوتیدی؛  :Pتعداد
جایگاههای متغیر؛ انحراف معنیدار ،*p<0.05 :انحراف بسیار معنیدار.**p<0.01 :
گروه

n

h

کلاد شرقی

*58

1

کلاد غربی

9

4

1

1

لاکپشت
بالکان

Hd
)(SD
()4/858

()4/4444

4/954

4/4454

()4/853

()4/4449

4/145

4/4489

()4/499

()4/4449

8

4/4453

K

P

Fu’s FS

Tajima’s
D

Ramos-Onsins
& Rozas’ R2

5/284

85

-8/539

-4/145

4/4349

8/499

4

-4/498

-4/424

4/8414

9/448

3

**-2/298

-4/294

**4/8849

)Pi (SD

* منظور از  21توالی در کلاد شرقی 9 ،توالی بانک ژن و  12توالی جدید از استان چهارمحال و بختیاری است.
جدول  -0اختلاف ژنتیکی بین کلادهای لاکپشت برکهای خزری بر اساس  1101جفت باز از سیتوکروم  :bپایین ،فاصله ژنتیکی ( )Fstو
بالا ،جریان ژنی ()Nm

Nm/ Fst

کلاد شرقی

کلاد شرقی
کلاد غربی

4/158

لاکپشت بالکان

4/341

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی روابط تبارشناختی ،تنوع و ساختار ژنتیکی

کلاد غربی

M. rivulata

4/843

4/454
4/452

4/329

 .)1997این گونه ،توزیع به نسبت گستردهای از
شمال تا غرب و جنوب غربی ایران دارد ( Fritz et

جمعیتها از مهمترین اولویتها به منظور تعیین

 .)al., 2008عوامل متعددی از جمله تخریب

وضعیت حفاظتی جمعیتها و شناسایی واحدهای

زیستگاه ،آلودگیهای محیط زیست ،مدیریت

حفاظتی است ( .)Lacy, 1997لاکپشت برکهای

نامناسب منابع آب و برداشت غیرقانونی از جمعیت از

خزری از نظر جغرافیای زیستی جانوری ،یک گونه
مدیترانهای به شمار میرود ( Fritz & Wischuf,

مهمترین عوامل تهدید کننده جمعیتهای این
لاکپشت به شمار میروند (Rogner, 2009؛
Vamberger et al., 2013؛ & Yadollahvand
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 .)Kami, 2014در این میان ،خشک شدن دریاچهها

بر اساس تحلیل  ،AMOVAاختلاف ژنتیکی در بین

و رودخانهها در مناطق مختلف کشور پیامدهای قابل

کلادهای شرقی و غربی ( 15/85درصد) به طور

توجهی بر جمعیتهای این گونه داشته است و حتی

معنیدار بیشتر از اختلاف ژنتیکی در داخل کلادها

انقراض محلی برخی از جمعیتها را در پی داشته

( 84/11درصد) محاسبه شد .نمایه فاصله ژنتیکی

است( Vamberger et al., 2013; Yadollahvand

( )Fstوجود یک ساختار ژنتیکی معنیدار را در بین

 .)& Kami, 2014با این وجود ،پژوهشهای بسیار

کلادهای شناسایی شده تائید نمود .بر اساس

اندکی در گستره حضور این لاکپشت برکهای خزری

شاخصهای

تاریخچه

در ایران به انجام رسیده است .در این پژوهش ،تنوع

جمعیتشناختی ،نشانههای مشخصی از یک گسترش

ژنتیکی و تبارشناسی لاکپشتهای برکهای خزری

جمعیتشناختی اخیر در لاکپشت برکهای بالکان

استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از توالی ژن

برآورد شد .با این وجود ،نشانههای معنیداری از

سیتوکروم  bمورد بررسی قرار گرفت.

گسترش جمعیتشناختی ناگهانی در کلادهای غربی

یافتههای حاصل ،بر پایه درختهای با توپولوژی

و شرقی لاکپشت خزری به دست نیامد .آزمونهای

یکسان بر اساس شیوههای مختلف (احتمال بیشینه و

 Fstو  Nmاحتمال وجود اختلافهای معنیدار را بین

بیزین) ،نشان دادند که لاکپشتهای برکهای M.

کلادهای لاکپشت برکهای خزری و همچنین لاک-

 caspicaو  M. rivulataبا بالاترین بوت استرپ و

پشت برکهای بالکان تائید نمودند Fritz .و Wischuf

احتمال پسین از یکدیگر مجزا شدند .لاکپشتهای

( )8334سه زیرگونه برای  M. caspicaشامل یک

برکهای خزری در دو کلاد مجزا (کلاد شرقی و کلاد

زیرگونه شمالی ( )M. c. caspicaو دو زیرگونه

غربی) قرار گرفتند .تمامی لاکپشتهای نمونهبرداری

جنوبی ( M. c. siebenrockiو

شده از استان چهارمحال و بختیاری به کلاد شرقی

 ،)ventrimaculataشناسایی کردند که در رنگ

اختصاص یافتند .تحلیل شبکه هاپلوتایپی نیز تمامی

آمیزی و الگوهای ریختی متفاوت بودند .بر این

توالیهای مورد بررسی ( 92توالی و  54هاپلوتایپ) را

اساس ،لاکپشتهای برکهای خزری ساکن استان

در دو هاپلوگروپ تفکیک نمود .تمامی توالیهای

چهارمحال و بختیاری به عنوان زیرگونه

لاکپشت برکهای خزری این استان در یک هاپلوتایپ

 siebenrockiتوصیف شدهاند ( Yazarloo et al.,

( )MCE2قرار گرفتند .یافتهها ،تنوع ژنتیکی پایین را

 .)2017به طور کلی ،دو زیرگونه جنوبی به طور

در بین لاکپشتهای برکهای نمونهبرداری شده نشان

متمایزی کمرنگتر از  M. c. caspicaشمالی

دادند .علاوه بر این ،بر اساس یافتههای تحلیل

هستند Fritz .و همکاران ( )5441بر اساس تجزیه و

پارسیمونی هاپلوتایپهای متعلق به لاکپشتهای

تحلیلهای تبارشناختی با استفاده از ژن سیتوکروم

برکهای  M. caspicaو  M. rivulataدر

 ،bدرختهای مونوفیلتیک را برای  M. caspicaو

هاپلوگروپهای کاملاً مجزا از یکدیگر قرار گرفته و

 M. rivulataبرآورد نمودند Fritz .و همکاران

نمونههای استان چهارمحال و بختیاری به هاپلوگروپ

( )5441دو کلاد میتوکندریایی را در M. caspica

شرقی لاکپشت خزری اختصاص یافتند.

شناسایی نمودند ،که یکی در غرب و دیگری در شرق

مرتبط

با

برآورد

M. c.

M. c.
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 8931
و جنوب پراکنش داشت .با این وجود ،پراکنش این دو

میرسد کلاد غربی پراکنش محدودی در غرب ایران

کلاد با پراکنش هر یک از سه زیرگونه ذکر شده

دارد .علاوه بر این ،همانند سراسر گستره جهانی

مطابقت نداشت .کلاد جنوبی و شرقی از دو جمعیت

حضور گونه ،تنوع هاپلوتایپی به نسبت اندکی در ایران

 M. c. siebenrockiو  M. c.ventrimaculataو

قابل مشاهده است .با این وجود ،در یک محدوده به

همچنین جمعیتهای تیره رنگ  M. c. caspicaاز

نسبت نزدیک در استان کرمانشاه حضور دو هاپلوتایپ

آناتولی و نواحی شرقی مجاور تشکیل شده است.

از دو کلاد شرقی ( )Cmt3و غربی ( )Cmt8گزارش

 Fritzو همکاران ( )5441تعداد  84هاپلوتایپ را در

شده است ( .)Fritz et al., 2008یافتههای این

میان نمونههای متعلق به لاکپشت برکهای خزری از

پژوهش ،بر اساس توالیهای ژن سیتوکروم ،b

گستره جهانی حضور آن گزارش کردند .تعداد پنج

پیشنهاد میکند که لاکپشتهای برکهای خزری در

نمونه هیبرید بین  caspica × rivulataمشاهده

استان چهارمحال و بختیاری به یک واحد حفاظتی

شده است که در یک هاپلوتایپ ( )Cmt9ثبت شده

تعلق داشته و میتواند برای حفاظت بهتر از گونه در

است .به استثنای این موارد هیچ هاپلوتایپ مشابه

دستور کار مدیران حفاظت از محیط زیست قرار

دیگری بین دو گونه یاد شده گزارش نشده است .بر

گیرد .با توجه به اهمیت حفاظت و مدیریت

اغلب

جمعیتهای لاکپشت خزری و به منظور دستیابی

هاپلوتایپهای یافت شده به صورت دگرجا

به اطلاعات کاملتر در زمینه تنوع ژنتیکی،

( )Allopatricو پیراجا ( )Parapatricحضور دارند.

تبارشناسی،

ساختارهای

به عبارت دیگر ،تنها در چند منطقه محدود میتوان

فیلوژئوگرافی پیشنهاد میشود در پژوهشهای

بیش از یک هاپلوتایپ مشاهده نمود .بر اساس

ژنتیکی آتی در استان و سایر مناطق کشور علاوه بر

تحلیلهای پیشین (Fritz et al., 2008؛

ژنوم میتوکندریایی از دادههای ژنوم هستهای نیز

 )Vamberger et al., 2013کلاد شرقی به طور

استفاده شود.

اساس

Fritz

و

همکاران

(،)5441

ساختار

جمعیت

و

گسترده در ایران پراکنش دارد ،در حالی که به نظر

13,

ONE,

PloS

1778).

europaeus Pallas,
p.e0204653.
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