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چكيده
افعي زنجاني ( )Montivipera albicornutaاولین بـار در سـال  5391توسـ نیلسـون و آنـدرن توصـیف و شناسـایي گردیـد و از
گونههاي اندمیك ایران ميباشد .انتشار جغرافیائي آن محدود به ایران در ارتفاع  0122متري از سطح دریا و پراكنـدگي آن در اسـتانهـاي
گیالن ،زنجان ،آذربایجان شرقي و قزوین ميباشد .به منظور بررسي وجود یا عدم وجود اختالف ژنتیكي در بین جمعیتهاي مختلف این
گونه 91 ،نمونه از بافت انتهاي دم افعي زنجاني در  9استان گیالن ،زنجان و آذربایجان شرقي جمعآوري گردید .پس از استخراج ،DNA
ژن  CO1ژنوم میتوكندریایي توس  PCRتكثیر و پس از تواليیابي ،تواليها بـا نـرمافـزار  Mega5و  PAUPآنـالیز شـدند و روابـ
خویشاوندي میان جمعیتهاي گونـه در درخـتهـاي فیلوژنتیـك پیونـد همجـواري ( ،)Neighbor-joiningمحتمـ تـرین درخـت
( )Maximum Likelihoodو میانبرترین درخت ( )Maximum parsimonyترسیم گردید .یافتههاي این تحقیق نشان ميدهد كـه
جمعیتهاي مختلف این گونه در ایران از نظر ژن  CO1كامال همگن و یكنواخت هستند و تقریبا هـی تفـاوژ ژنتیكـي بـا هـم نشـان
نميدهند طوري كه میانگین تفاوژ در بین گروهها ناچیز و  2/221محاسبه گردید .این نتایج بـه احتمـال زیـاد حـاكي از آن اسـت كـه
جمعیتهاي مختلف آن در ایران به تازگي از هم جدا شدهاند و زمان كافي براي واگرایي ژنتیكي نداشتهاند.
کلمات کليدي :تنوعژنتیكي ،افعي زنجاني ،ژن CO1

مقدمه
تنوع ژنتیكي ،قابلیت بقاي یك گونـه و یـا جمعیـت را از

معرض خطر به خوبي شناخته شده است .بـه دلیـ آنكـه

طریق ایجاد توانایي سازگاري با تغییـراژ محیطـي فـراهم

تجزیه و تحلی هاي ژنتیك مولكولي باعث ارتقاي آگـاهي

ميكند .بنابراین تنوع ژنتیكي براي بقاي طوالني مدژ یك

ما نسبت به وضعیت آرایه شناختي ،تاریخ تكاملي گاشـته

گونه ضروري اسـت [ .]0بسـیاري از عوامـ تكـاملي بـر

و وضعیت سالمت فعلي آرایههاي درمعرض تهدیـد مـي-

میزان و پراكنش تنوع ژنتیكـي در میـان جمعیـتهـا و در

گردد ،همواره در اكثر طرح هاي حفاظتي ،مـدیریتي و نیـز

نتیجه اختالف جمعیـتهـا تاییرگاارنـد [ .]4بـه دلیـ در

برنامهریزي جهت اسـتفاده و بهـره بـرداري پایـدار مـورد

دسترس نبودن اطالعـاژ قابـ اتكـایي در زمینـه زیسـت

توجـــه بـــودهانـــد .گونـــه افعـــي زنجـــاني بـــا نـــام

شناسي بسیاري از گونه هـا در طبیعـت و چرخـه زنـدگي

علمـــي Montivipera albicornuta (Goran

آنها و نیز شرای كنوني آنها از نظر جمعیتي و پراكنشي،

) Nilson, Clases Andren 1985متعلق به خـانواده

حفاظت از گونـه هـا دشـوار خواهـد بـود .امـروزه نقـش

افعيها ( )Viperidaeميباشد .افعي زنجاني از گونه هاي

رویكردهاي ژنتیك مولكولي در حفاظت از آرایـههـاي در

اندمیك ایران مـيباشـد (شـك  )5انتشـار جغرافیـائي آن
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محدود به ایران در ارتفـاع  0122متـري از سـطح دریـا و

بین جمعیتهاي این گونه را نشان داد ( .)1بررسيها

پراكندگي در استان هاي گیالن ،زنجان ،آذربایجان شرقي و

نشان ميدهد تاكنون مطالعه ژنتیكي در خصوص این گونه

قزوین بوده (شك  )5و عموماً وابسـته بـه زیسـتگاههـاي

در ایران انجام نگرفته است .این پژوهش به منظور تعیین

صخرهاي شام دیوارههاي سنگي ،صخرهها و سنگالخهـا

میزان تنوع ژنتیكي میان جمعیتهاي مختلف این گونه و

ميباشد [ .]5این گونه همانند سایر مارهاي سمي ایران در

تخمین زمان منشا و نحوه پراكندگي آن در ایران و كمك

طي سالهاي اخیر به شدژ متأیر از برداشت از طبیعت به

به مدیریت و حفاظت از گونه انجام پایرفته است.

خاطر استفاده از سم آن جهت تولید پادزهر و نیـز برخـي

مواد و روش کار

سودجویان و همچنین تخریب زیستگاه به اشكال مختلـف

به منظور مطالعه ژنتیكي تعداد  02نمونه از بافت انتهاي دم

بوده است به طوري كـه بـیش از  %92جمعیـت آن در 52

افعي زنجاني از زنجان (شهرستان طارم) (نقشه  )0و

سال اخیر كاهش یافته است [ .]7همچنـین افعـي زنجـاني

گیالن و  51نمونه از آذربایجان شرقي منطقه بستان آباد در

بــا وضــعیت جهــاني آســیبپــایر ( )Vulnerableدر

بهار  5935جمعآوري گردید .در این پژوهش گونهي

فهرست سرخ اتحادیه جهاني حفاظت از طبیعـت و منـابع

افعي گرزه ( )Macrovipera lebetinaبه عنوان نمونه

طبیعي ( )IUCNبه عنـوان گونـه در معـرض تهدیـد بـه

خارجي مورد استفاده قرار گرفت .پس از نمونهبرداري،

شمار ميرود [ ]7با توجه به غناي زیستگاه هاي كشـور از

نمونههاي بافت در الك  36درصد نگهداري شد .از تمام

لحــات تنــوع جــانوري و در معــرض خطــر قــرار گــرفتن

نمونهها با استفاده از سیستم استخراج نمكي DNA

تعدادي از گونههاي موجود ،بررسيهاي جمعیتي و حفـ

استخراج گردید .سپس براي تكثیر ژن مورد هدف در

این ذخایر ژنتیكي از اهمیت بسیار باالیي برخوردار اسـت.

مطالعه ( )Co1از پرایمراي  Rep Co1 F+Rاستفاده

استامپ و همكاران ( )0223در مطالعهاي روي افعيهـا در

شد (جدول  .)5براي تكثیر ژن هدف در مطالعه از دستگاه

خاورمیانه و خاور نزدیك با استفاده از تواليیـابي ژنهـاي

 PCRو محلول  Master mixكه به روش زیر در

 CO1 ،Cytbو  ND5رواب فیلـوژنتیكي و تاكسـونومي

آزمایشگاه درست گردیده بود استفاده گردید (جدول .)0

را بررسي نمودند ( .)6بر این اساس جنسهـاي افعـي بـه

حجم ك محلول  Master Mixمورد استفاده براي یك

شـرح ذیـ تقسـیم شـدهانـد Dobia .شـام Vipera :

نمونه  02/01میكرولیتر بوده كه آن را داخ میكروتیوپ

 palaestinaeو D. russelli
Macrovipera

شام

lebetina

،M.

ریخته و مقدار دو میكرولیتر ژنوم  DNAاستخراج شده

M.

را به آن اضافه كردیم و حجم آن با آب مقطر به 01

 schweizeriو یك گونه ناشناخته
 Montiviperaشام

میكرولیتر رسانده شد .سپس براي آنكه با یكدیگر بخوبي

 Vipera xanathinaو V.

مخلوط شوند براي مدژ بسیار كوتاهي در دستگاه

raddei complexes
و بر اساس بررسيهاي صورژ گرفته تنوع ژنتیكي كم در

سانتریفوژ قرار داده شد .سپس میكروتیوپ را به داخ

 M. raddei complexesو تنوع ژنتیكي باالیي درM.

دستگاه  PCRمنتق

و دستگاه با برنامه چرخه زماني

گرفتند.

مطابق جدول  9تنظیم گردید .این چرخه یك ساعت و

 Ferchaudو همكاران ( )0255مطالعهاي بر روي

 11دقیقه بطول انجامید .براي بررسي محصوالژ  PCRاز

جمعیتهاي گونه  Vipera ursinii ursiniiدر فرانسه

الكتروفورز ژل استاندارد آگارز  %5استفاده گردید .سپس

با استفاده از تواليهاي ژنوم میتوكندریایي و  6جایگاه

نمونههاي با كیفیت مناسب جدا و براي تعیین توالي به

ریزماهواره انجام كه نتایج این مطالعه تمایز ژنتیكي باالیي

كره جنوبي ارسال گردید .تواليهاي به دست آمده ،توس

complexes

xanathina

را

نتیجه
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نرمافزار  BioEditمرتب ( )Alignگردیدند ،سپس براي

 Mega5درختهاي پیوند همجواري (Neighbor-

بررسي تغییراژ درونگونهاي و بین جمعیتي ،فواص

) ،joiningمحتم ترین درخت ( Maximum

ژنتیكي دادههاي مولكولي به دست آمده توس
 Mega5محاسبه شد و توس

 )Likelihoodو میانبرترین درخت ( Maximum

نرمافزار

 )Parsimonyترسیم گردید.

نرمافزارهاي  PAUPو

شك 5ـ افعي زنجاني ( )Montivipera albicornutaو نقشه پراكنش آن در ایران

نقشه 5ـ نقاط نمونه برداري شده افعي زنجاني در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان
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جدول 5ـ پرایمرRep Co1 F+R
RepCOI-F: TNT TMT CAA CNA ACC ACA AAG A
RepCOI-R: ACT TCT GGR TGK CCA AAR AAT CA

جدول 0ـ مقدار مواد الزم براي ساختن Master Mix
نوع ماده

مقدار الزم براي يك نمونه

( DWآب دي یونیزه شده براي متعادل كردن كاتیون آنیون)

 54/1میكرولیتر

محلول بافر ()10X PCR Buffer

 0/1میكرولیتر

 MgCl2كلرید منیزیم

 2/71میكرولیتر

پرایمر رفت

 5میكرولیتر

پرایمر برگشت یك

 5میكرولیتر

( dNTPكاتالیزور)

 2/1میكرولیتر

جمع

 22/25ميكروليتر

جدول9ـ چرخه (رژیم) حرارتي دستگاه PCR
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

چرخه (دفعه)

5

97

5

5

زمان (یانیه)

042

42

42

92

622

592

دما (درجه سانتیگراد)

34

34

43

70

70

4

نتايج
مقایسه اطالعاژ حاص از نمونهها نشان داد كه میـانگین

نبوده و اطالعاژ الزم را ندارد .براي بررسي بیشتر نتـایج،

فاصله ژنتیكي بین گـروه هـاي منطقـه منجیـ  -زنجـان و

محتمــ تــرین درخــت ()Maximum Likelihood

بستان آباد  2/221ميباشد .نتایج نشان مي دهـد كـه تنـوع

(شـــك  )9و میـــانبرترین درخـــت ( Maximum

ژنتیكي كمي بین این دو جمعیت وجود دارد (جـدول .)4

( )parsimonyشــك  )4ترســیم و بــا درخــت پیونــد

ترســیم درخــت فیلــوژني بــه روش پیونــد همجــواري

همجواري ( )Neighbor-Joiningمقایسه گردید .نتایج

(( )Neighbor-Joiningشك  )0نشان ميدهد كه ایـن

بدســت آمــده از درخــت  MLو  MPبــا درخــت پیونــد

دو جمعیت با هم تفـاوژ معنـيداري ندارنـد .اساسـا ژن

همجواري  NJهمخواني دارد و بیانگر توپولـوژي تقریبـا

 CO1مورد استفاده در این مطالعه به دلی وجود سیگنال-

یكسان براي رواب فیلوژنتیك جمعیت افعي زنجاني است

هاي فیلوژنتیكي ضعیف در آن بـراي ترسـیم درختـي كـه

و نشانگر وجود شباهت ژنتیكي باالیي میان جمعیـتهـاي

نشاندهنده رواب بین جمعیتها ایـن گونـه باشـد كـافي

منزوي و دور از هم افعي زنجاني ميباشد.
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جدول 4ـ میانگین فاصله ژنتیكي بین گروهها ( )Kimura-2-parameterدر ژن میتوكندري CO1
3

1

2

1. Outgroup
0.005

0.094

2. Bostanabad

0.096

3. Manjil-Zanjan

شك 0ـ درخت حاص از آنالیز پیوند همجواري ( )Neighbor-Joiningبر اساس دادههاي ژن میتوكندریایي  CO1همراه با آزمون
بوژ استرپ ( 4222مرتبه تكرار)
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شك 9ـ درخت حاص از آنالیز محتم ترین درخت ( )Maximum Likelihoodبر اساس دادههاي ژن میتوكندریایي  CO1همراه با
آزمون بوژ استرپ ( 5222مرتبه تكرار)
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شك 4ـ درخت حاص از آنالیز میانبرترین درخت ( )Maximum parsimonyبر اساس دادههاي ژن میتوكندریایي  CO1همراه با
آزمون بوژ استرپ ( 0222مرتبه تكرار)

بحث
در این مطالعه از داده هاي ژن میتوكنـدریایي  CO1بـراي

محاسبه فواص ژنتیكي میان جمعیـتهـاي مختلـف ایـن

بررسي موقعیت تاكسونومیكي جمعیـتهـاي گونـه افعـي

جانور در ایران و همینطور آنالیزهـاي میـانبرترین درخـت

زنجاني ( )Montivipera albicornutaاسـتفاده شـد.

( ،)MPمحتم ترین درخـت ( )MLو درخـت مولكـولي

بررس ـيهــاي مولكــولي بــا اســتفاده از تغیی ـراژ در 692

پیوند همجواري ) (N-jنشان ميدهد تفاوژهاي ژنتیكـي

نوكلئوتید ژن  CO1براي  91نمونه از گونه افعي زنجـاني

اندكي میان جمعیتهاي منزوي و دور از هم افعي زنجاني

 )Montiviperaانجــــام گردیـــد.

وجود دارد .به نظر ميرسد جمعیتهاي افعي زنجـاني در

(albicornuta
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ایران تاریخ تكاملي طوالني ندارنـد و یـا حـداق الگـوي

كارشناسان محترم بخش جانوران سمي موسسه سرمسازي

فعلي پراكندگي آنهـا و تشـكی جمعیـتهـاي بـه ظـاهر

رازي جهت در اختیار گااشتن نمونـههـاي مـورد مطالعـه
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