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چکیده
توالي یابي ژنوم ميتوکندریایي یکي از پرکاربردترین روشهاي مطالعه روابط تبارشناختي پستانداران محسوب ميشود .این قبيل پژوهشها
در بررسي واگرایي درون گونهاي ،اولویت بندي اقدامات حفاظتي ،مطالعه منشاء پيدایش گونه ها ،نظریه پناهگاهها و مطالعات دیگري از
این قبيل مورد بهره برداري قرار ميگيرند .آهوها از نمونه گونههایي محسوب ميشوند که همواره مطالعات تاکسونوميک متعددي در دنيا
و در ایران در مورد آنها انجام شده است .اغلب مطالعات بر وجود سه گونه از جنس  Gazellaاتفاق نظر دارند در عين حال هنوز بحث-
هاي زیادي در خصوص جایگاه تبارشناختي جمعيتهاي مختلف و وجود یا عدم وجود زیرگونهها در زیستگاههاي مختلف وجود دارد.
در این بررسي ،تالش گردید تا با توالي یابي ژن سيتوکروم  bميتوکندري وضعيت تبارشناختي این گونه در فالت مرکزي شامل جمعيت-
هایي از استانهاي یزد ،اصفهان و کرمان مورد بررسي قرار گيرد .نتایج این پژوهش نشان داد که جمعيت متعلق به استان یزد بيشترین
واگرایي تبارشناختي را نسبت به جمعيتهاي اصفهان و کرمان دارا ميباشند .همچنين نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکي از تنوع
ژنتيکي نسبتا پایين آهوان فالت مرکزي ایران ميباشد .بطوریکه تفاوت ژنتيکي بين آهوان فالت مرکزي ایران بيش از  0/000نيست .البته
با توجه به اندازه نمونه مورد استفاده در طرح آزمایشي الزم است این نتایج با احتياط مورد تفسير قرار گيرند.
کلمات کلیدی :آهوي ایراني ،تنوع ژنتيکي ،ژن سيتوکروم  ،bفالت مرکزي ایران

مقدمه
بهدليل گسترش روند تخریب محيطزیست از سوي انسان

شدهاند ،اما آهوان ایراني به عنوان گستردهترین گونه در

در دهههاي اخير ،حفظ ذخایر ژنتيکي بيش از پيش مورد

اکثر نقاط کشور زندگي ميکنند [ .]8آهوان ایراني تا یک

توجه و اهميت قرار گرفته است .ایران از نظر تنوع زیستي

مدت نه چندان دور ،حتي در منطقه بسيار پرجمعيت بوده

بسيار غني است و گونههاي جانوري و گياهي متنوعي

اند و در زیستگاههاي مختلف خشک و نيمه خشک از

دارد که شاید بتوان گفت بيش از نيمي از آنها هنوز

شبه جزیره عربستان گرفته تا مغولستان پراکندگي داشته و

کشف و شناسایي نشدهاند .این سرزمين به دليل قرارگيري

جمعيت آن در نواحي مرکزي آسيا تا یک ميليون رأس

در فالت ایران و همجواري با اقليمهاي مختلف آسيایي

برآورد شده بود ،ولي هم اکنون جمعيت آن به علت شکار

داراي پراکندگي جانوري منحصر به فردي است بهطوري-

بيرویه و غيرقانوني و نيز از دست رفتن زیستگاههاي

که آخرین حد پراکنش گونههاي جانوري مختلف از اروپا

مناسب به حد قابل توجهي کاهش یافته ،به طوري که در

گرفته تا هند و عربستان در ایران قرار دارد .در ایران سه

کشورهاي کویت ،گرجستان و قرقيزستان منقرض شده و

گونه ،آهوي ایراني ) ،(Gazella subgutturosaجبير

در حال حاضر به عنوان یک گونه آسيب پذیر در نظر

)(Gazella gazella

گرفته ميشود [ .]00در ایران ،آهوان ایراني پراکندگي

وجود دارد .در حالي که در ایران این  3گونه شناسایي

وسيعي در زیستگاههاي دشتي و نيمهصحرایي دارند و تنها

) (Gazella benettiiو آهوي کوهي
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در نواحي کوهستاني ،نواحي جنوبي و اطراف دریاي

گونههایي که جدید توصيف شدهاند کمک کند [.]6

مازندران یافت نميشود [ .]5در حالي که تا نيمه دهه

متاسفانه مطالعات ژنتيکي اندکي بر روي آهوان ایراني

 0590هزاران رأس آهوان ایراني در ایران وجود داشته

انجام شده است .آئيني و همکاران ( ،)0386با تحقيقي بر

ولي شکار بي رویه و تبدیل زیستگاهها به باغات و اراضي

آهوان ایراني منطقه سهرین ،نشان دادند که آهوان ایراني

کشاورزي سبب شده در نواحي خارج از مناطق حفاظت

منطقه سهرین در مقایسه با آهوان مغولي و آهوان گرانت،

شده ،تقریبا ریشه کن شده باشد و هماکنون تنها در مناطق

تنوع ژنتيکي کمتري دارند [ .]0کرمي و همکاران (،)0380

تحت حفاظت وجود دارد [ .]9در حال حاضر بيشترین

در مطالعه خود به وضعيت آهوان کشور پرداخته و آنها را

جمعيت در استانهاي اصفهان ،زنجان و خراسان رضوي

از نظر ردهبندي ،پراکندگي و بوم شناختي بررسي نمودند

وجود دارد .طبيعي است که با کم شدن تعداد آهوان و

[ .]3در این مطالعه مشخص گردید سلسله جبال زاگرس

زیستگاههاي آنها ،تاثير شگرفي در تنوع ژنتيکي این

همانند یک سد طبيعي آهوان ایراني را در دو طرف خود

موجود بوجود ميآید .جهت ارزیابي تنوع ژنتيکي از

جدا کرده و امکان وجود یک زیرگونه جدید در غرب

دیرباز روشهاي متعددي مانند روشهاي صحرایي

زاگرس وجود دارد .محمدزاده و همکاران ( ،)0350در

پيشنهاد ميشده که این روشها با پيچيدگي و خطاهاي

پژوهشي بر روي تنوع ژنتيکي آهوان استانهاي خراسان و

متعددي همراه ميباشد ،چون وقتي یک یا دو نفر در

یزد با استفاده از جایگاه  ،D-loopنتيجه گرفتند که تنوع

محيط طبيعي کار ميکنند و تنها بر اساس مشاهدات

ژنتيکي در مناطق مورد مطالعه بسيار اندك است [ .]4لذا

نتيجهگيري مي کنند بدون شک این نتایج همراه با خطا

در این مطالعه سعي بر آن است که با بررسي تنوع ژنتيکي

ميباشد .در بيشتر تحقيقات صورت گرفته براي آناليز

آهوان مرکزي ایران بتوان نماي مناسبي را در راستاي

فيلوژنتيکي و ردهبندي گونههاي جانوري و بررسي

برنامههاي مدیریتي و احياي گونه ایجاد نمود .اینگونه

تفاوتهاي ژنتيکي از  DNAميتوکندري استفاده شده

اطالعات ميتواند در زمينه تعيين گونه و الویتبندي آنها

است .ویژگيهایي همچون نسخههاي زیاد ميتوکندري در

و همچنين تعيين مناطق حفاظتي بسيار مفيد باشد.

هر سلول ،وراثت مادري آن و تغييرپذیري زیاد در توالي-

مواد و روش کار

هاي آن  mtDNAرا به ابزاري قدرتمند براي شناسایي

در این پژوهش 08 ،نمونه شامل خون ،بافت عضله،

گونهها تبدیل کرده است .ژن  cytbمارکر مناسب در سطح

پوست و مو و سرگين از آهوي ایراني مناطق یزد ،اصفهان

جنس و گونه است و مشابه ژن  COXIتغييرات درون و

و کرمان اخذ گردید (جدول  .)0نمونه بافتهاي

بين گونه اي را نشان ميدهد و فاقد تغييرات حذف،

بهدستآمده به آزمایشگاه منتقل شده و  DNAبا استفاده از

الحاق و واژگوني است .این ژن توانایي نشان دادن

کيت کيامپ شرکت کياژن استخراج گردید .در این

واگرایيهاي قدیميتر از  00ميليون سال را ندارد [.]00

پژوهش ،بهمنظور بررسي تنوع نوکلئوتيدي آهوي ایراني،

تغييرات توالي در  cytbباعث شده است که به ابزاري

آغازگرهاي عمومي براي ژن سيتوکروم  bميتوکندري به

مفيد براي مقایسه گونهها در جنسهاي مشابه و یا در

کار برده شد (جدول  .)0در این پژوهش ،حجم واکنش

خانوادههاي مشابه تبدیل گردد .نتایج بدست آمده از

 09 PCRميکروليتر شامل  000نانوگرم  ،DNAبافر

بسياري از مطالعات که در آن از  cytbاستفاده شده است

 0/4 ،0Xميکروموالر از هر پرایمر 000 ،ميکروموالر

منجر به طرح طبقهبندي جدید شده است که روابط

0 ،dNTPواحد آنزیم Taq DNApolymeraseو آب مقطر

فيلوژنتيک ميان گونههاي مورد مطالعه را بهتر نشان مي-

استریل تا رسيدن به حجم بود .پس از بهينهسازي شرایط

دهد و عالوه بر این فيلوژني  cytbميتواند به جایگزیني

 PCRحاکم بر هر جایگاه از لحاظ چرخههاي حرارتي
08

PCR
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(جدول  ،)3محصوالت  PCRبر روي ژل آگارز 0/0

در این پژوهش ،کليه آناليزهاي مولکولي و پارامترهاي

درصد الکتروفورز گردیدند .پس از رنگ آميزي با اتيدیوم

آماري مربوطه شامل ماتریس فواصل ژنتيکي ،تنوع درون

بروماید و حصول اطمينان از خلوص باندي ،نمونهها

و بين جمعيتي ،تعداد و تنوع هاپلوتيپي ،فيلوژني و  ...با

توسط شرکت بایونير کره جنوبي تواليیابي گردیدند.

استفاده از نرم افزار  MEGA 5.0محاسبه گردید.

جدول -0تعداد نمونههاي تعيين توالي شده محل جمعآوري آنها
تعداد

محل جمعآوري نمونه

9

یزد

6

کرمان

9

اصفهان
جدول -0آغازگرهاي ناحيه سيتوکروم b

'5'– CCTTCCACTTCATTCTCCCA –3

F

'5'– AATAGGCATTGGCTGATTGG –3

R

جدول  -3دما و زمان چرخههاي حرارتي PCR
ردیف

مراحل PCR

درجه حرارت (سانتيگراد)

زمان

0

واسرشتهسازي اوليه

59

 9دقيقه

0

واسرشتهسازي

59

 39ثانيه

3

اتصال آغازگر

98

 40ثانيه

4

بسط آغازگر

90

 49ثانيه

9

تکرار مرحلۀ  0الي  39( 4مرتبه)

-

-

6

بسط نهایي آغازگر

90

 4دقيقه
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نتایج
در حال حاضر بسياري از گونههاي مختلف جانوري در

فيلوژنتيکي نشاندهنده روابط بين جمعيتهاي کافي نبوده

معرض تهدید قرار داشته ،تخریب و تکهتکه شدن

و درخت به شکل شانه مانندي در آمده است و فاقد

زیستگاههاي اصلي این جانوران ،شکار و صيد بي رویه

ساختار منطقي و مورد انتظار در یک درخت تکاملي

آنها و خشکساليهاي متوالي کشور ،از جمله عوامل اصلي

است.

تهدید آنها به شمار ميآید .اگرچه بسياري از گونههاي در

این واقعيت که با وجود فاصله جغرافيایي قابل مالحظه

معرض خطر تحت حمایت هستند اما متأسفانه ابزار و

بين جمعيتها تفاوت ژنتيکي آنهابسيار اندك است و به

امکانات کافي براي حفاظت از آنها وجود ندارد ..در این

عبارت دیگر داراي یکنواختي باالیي هستند یا به دليل

پژوهش ،در کليه جمعيتها  9هاپلوتيپ مشاهده گردید

جدایي بسيار اخير آنها است یا وجود جریان قوي ژن

که در این بين ،اصفهان داراي کمترین تعداد هاپلوتيپ و

ميان این جمعيتها و وجود فشارهاي اکولوژیکي تقریبا

یزد داراي بيشترین هاپلوتيپ بود (جدول .)4

یکسان در تمام زیستگاههاي موجود این گونه و به عبارت

نتایج نشان ميدهد که تنوع ژنتيکي کمي بين این سه

دیگر پردازههاي اکولوژیکي یکسان ولو با فواصل

جمعيت وجود دارد .بيشترین تفاوت در بين جمعيتهاي

جغرافيایي زیاد و زمان جدایي طوالني توانسته یکساني

کرمان و یزد و کمترین تفاوت بين جمعيتهاي اصفهان و

ژنتيکي جمعيتها را تضمين کند .همه عوامل قابل درك

کرمان مشاهده گردید (جدول  .)9همچنين ،براساس

دستاندرکار در این پدیده به خوبي قابل آزمایش هستند.

روش فاصله مولکولي ( )Kimura-2-parameterميانگين

براي بررسي وجود احتمالي و ميزان شدت جریان ژن

فاصله ژنتيکي بين جمعيت هاي یزد ،کرمان و اصفهان

ميان جمعيتهاي این گونه در ایران مطالعه جامعي الزم

 0/000محاسبه گردید .فاصله ژنتيکي اصالح شده بين

است که در آن وجود جمعيتهاي بينابيني را که ميتواند

Gazella

دو جمعيت فعلي را به هم وصل نماید مشخص و اعالم

)subgutturosaدر ژن  Cytbدر ذیل نشان داده شده است

نماید و با استفاده از مارکرهاي مولکولي مناسب روند و

(جدول  .)6با عنایت به نتایج حاصل از تحليل درخت

جهت جریان ژن در بين جمعيتها را مشخص کند.

مولکولي پيوند همجواري ( )Neighbor-Joiningکه

براي مطالعه پردازههاي اکولوژیکي یکسان در محيطهاي

براساس  630داده توالي ژن سيتوکروم  bبا بوت استرپ

زیست جمعيتها و مشخص نمودن ميزان یکساني

 0000بدست آمده است (شکل .)0

فشارهاي اکولوژیکي وارد شده به جمعيتها امروزه

آنچه که به وضوح از مطالعه روابط خویشاوند ميان

ابزارها و متدهاي مختلفي وجود دارد و شيوهاي جا افتاده

جمعيتهاي آهوي ایراني در درخت مولکولي پيوند

در مطالعات اکولوژیکي گونههاي مختلف جانوري است.

همجواري ( )Neighbor-Joiningمشاهده ميشود این

آناليز محتملترین درخت توسط نرمافزار  Megaصورت

است که این سه جمعيت با هم تفاوت ندارند .این مسئله

گرفت .درخت حداکثر احتمال با بوت استراپ 0000

به راحتي با مشاهده جدول فواصل ژنتيکي ميان

مرتبه تکرار ،ترسيم شد .نتایج به دست آمده از درخت

جمعيتها نيز قابل مشاهده است .اساساً اطالعات موجود

 MLبا نتایج درخت  MPو  NJهمخواني دارد (شکل .)0

جمعيتهاي

مختلف

آهوي

ایراني

(

در ژن سيتوکروم  bمورد مطالعه براي ترسيم درخت
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جدول -4تعداد هاپلوتایپها و ميزان مشاهده در جمعيتها
نوع هاپلوتایپ

تعداد هاپلوتایپ

جمعيت

0

0

اصفهان

0

0

کرمان

3و4و9

3

یزد

جدول  -9ميانگين فاصله ژنتيکي بين جمعيتي
3

0

***

0

جمعيت

***

اصفهان ()0

***

0/000

کرمان ()0

0/003

0/000

یزد ()3

جدول  -6فاصله ژنتيکي اصالح شده بين جمعيتهاي مختلف آهوي ایراني در ژن Cyt b
14

13

12

11

11

9

8

7

6

5

***
***

0/000

.2اصفهان 2

***

0/000

0/000

.3اصفهان 3

***

0/000

0/000

0/000

.4اصفهان 4

0/000

0/000

0/000

0/000

 .5کرمان 1

***

0/000

0/000

0/003

0/000

0/000

***

0/003

0/003

0/003

0/000

0/003

0/003

***

0/000

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

***

0/003

0/003

0/000

0/000

0/000

0/003

0/000

0/000

***

0/003

0/009

0/009

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

***

0/000

0/003

0/009

0/009

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

***

0/009

0/009

0/003

0/000

0/000

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

***

0/003

0/003

0/003

0/000

0/003

0/003

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/003

0/009

0/009

0/009

0/003

0/009

0/009

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

0/003

***

***

4

3

2

1
.1اصفهان 1
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.6کرمان 2
 .7کرمان 3
 .8کرمان 4
 .9یزد 1
 .11یزد 2
 .11یزد 3
 .12یزد4
 .13یزد5
 .14یزد 6
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شکل  -0درخت  MPهمراه با آزمون تایيدي بوت استرپ با  0000بار تکرار

 -0درخت حاصل از آناليز  UPGMAبر اساس دادههاي ژن سيتوکروم  bهمراه با آزمون بوت استرپ ( 0000مرتبه تکرار)
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بحث
نتایج این مطالعه نشان ميدهد که عليرغم مشکالت

هيچ پليمورفيسمي در این جمعيت دیده نشد .در

حفاظتي گستردهاي که آهوهاي ایران با آن روبرو هستند و

جمعيتهاي بمو ،آباده و هرمود ميزان تنوع ژنتيکي باال و

هر ساله جمعيتهاي آنها کوچکتر و کوچکتر ميشوند

برخالف جمعيت بهرام گور ،در این جمعيتها چند

اما خوشبختانه بنظر ميرسد آهوهاي ایران هنوز در

شکلي دیده شد .ميزان باالي تنوع ژنتيکي و پليمورفيسم

وضعيت تنگنا ( )Battle neckقرار نگرفتهاند.

در این جمعيتها با توجه به بزرگ بودن این جمعيتها و

در مواردي که جمعيتهاي یک گونه از لحاظ ژنتيکي

امکان ارتباط با هر جمعيت دیگر که سبب افزایش برون-

یکسان شده و تنوع ژنتيکي بين افراد تاحد زیادي کاهش

آميزي در آنها ميشود ،قابل توجيه است.

پيدا کند ،اصطالحاً گونه در وضعيت گردن بطري قرار

نتایج حاکي از این بود که در جمعيتهایي که داراي

خواهد گرفت که وضعيتي کامالً خطرناك از لحاظ ژنتيکي

گونهي مشابهي هستند ،ميزان تفاوت کمتر و در جمعيت-

و آینده بقاي گونه است .از جمله مشکالت ناشي از این

هایي که گونههاي متفاوتي دارند ،تفاوت بيشتر است .به

وضعيت ميتوان به اثرات زیانآوري همچون افزایش

عنوان مثال جمعيت منطقه حفاظتشده آباده با گونهي

درونآميزي خویشاوندهاي نزدیک باهم و در نتيجه تولد

 subgutturosaبا جمعيت پارك ملي بمو که داراي گونهي

نوزادان با مشکالت و نارسایيهاي ژنتيکي و کاهش

آهوي ایراني است داراي تفاوت  0/089هستند و ميزان

توانایي گونه در پاسخگویي در مقابل تغييرات زیست

تفاوت آن با منطقه حفاظتشده بهرام گور و هرمود که

محيطي اشاره کرد .از طرف دیگر تفاوت ژنتيکي بسيار

داراي گونهي جبير  G. bennettiiهستند به ترتيب 0/599

اندك نمونههاي فالت مرکزي ایران عليرغم گستره

و  0/500است.

جغرافيایي وسيع آهوهاي مورد مطالعه زنگ خطري جدي

ميزان تفاوت جمعيت منطقه حفاظتشده بهرام گور با

براي توجه بيشتر به حفاظت این گونه بسيار ارزشمند را

منطقه حفاظتشده هرمود  0/09است و این تفاوت بسيار

دو چندان ميکند .درخت فيلوژنتيک به دست آمده از

کم است .در مجموع تنوع هاپلوتایپي گونهي آهوي ایراني

روش آماري  NJنشان داد که نمونههاي آهوي ایراني ( G.

در این مناطق باالست .در هر جمعيت هم تنوع هاپلوتایپي

 )subgutturosaبه خوبي از یکدیگر جدا شدهاند .بين

خوب است و به این معني است که درونآميزي در هر

جمعيت آهوهاي ایراني در استان اصفهان و یزد اختالف

جمعيت کم است .با توجه به مطالعاتي که نصيري و

چنداني دیده نشد ( )0/000و بيشترین اختالف بين

مهدوي ( )0350بر روي ناحيه سيتوکروم  bاز

جمعيت آهوهاي ایراني استان کرمان و یزد با 0/003

ميتوکندریایي  9نمونه بيولوژیک از جبيرهاي پناهگاه

اختالف مشاهده شد .بر اساس درخت فيلوژني ترسيم

حيات وحش شيراحمد انجام دادند به این نتيجه رسيدند

شده آهوي ایراني به صورت مونو فيلتيک است ،یعني از

که در بين گونههاي مختلف آهو ،جبير کمترین فاصله

یک جد مشترك مشتق شدهاند که با نتایج فداکار ()0350

ژنتيکي ،که معادل  0/003است را با گونه

همخواني دارد و با نتایج  Wacherدر سال 0000

دارد .همچنين  Zachosو همکاران ( )0005اولين مطالعه

همخواني ندارد ،واچر آهوي ایراني را پلي فيلتيک در نظر

ژنتيکي را بر روي گونهي آهو در معرض خطر ایران

( G.

گرفته بود.

 )subgutturosaانجام دادند .آنها در این بررسي  69فرد

در پژوهش انجام شده در سال  53بر روي آهوي استان

از آهوان دشت سهرین واقع در منطقه حفاظتشده سرخ-

فارس ،جمعيت منطقه حفاظت شده بهرام گور داراي یک

آباد در استان زنجان را مورد مطالعه قرار دادند .در این

هاپلوتایپ بود و همچنين ميزان تنوع ژنتيکي برابر صفر و

بررسي دو نشانگر ( mtDNAناحيه کنترل) و ریزماهواره
08
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(در هفت جایگاه) مورد استفاده قرار گرفتند .هدف از این

گيرد که شامل شناسایي جمعيتهاي مختلف این گونه در

مطالعه تخمين تنوع ژنتيکي جهت ارزیابي این مسئله بود

ایران و تعيين وضعيت آنها ،عوامل کاهش آهوسانان هر

که آیا نرخ کاهش در جمعيت این آهوان ميتواند به دليل

منطقه و جلوگيري از آن ميباشد.

تنوع ژنتيکي باشد .نتایج نشان داد که بر خالف آنچه در

منابع

مطالعات گذشته در سایر آهوان مشاهده شده است ،آهوان

 .0آیيني ،ب ،.فرحمند ،ح ،.کرمي ،م .0389 .بررسي توالي

دشت سهرین داراي تنوع ژنتيکي پایيني با تنها هفت

منطقه  D-Loopميتوکندري گونه آهوي ایراني ( Gazella

هاپلوتيپ در ناحيه کنترل  mtDNAدر  99نمونه و سطح

 )subgutturosaبا نگرش جمعيتي .علوم و تکنولوژي محيط

بسيار پایيني از تنوع هستهاي بودند .بنابراین نتيجه گرفتند

زیست ،دوره دهم ،شماره یک ،صفحات .080-084

که احتماالَ آهوان دشت سهرین یک کاهش قابل توجه در
اندازه جمعيت مؤثر در گذشته تجربه کرده باشند و

 .0فداکار ،د ،.رضایي ،ح.ر ،.وارسته مرادي ،ح و منتظمي،

احتمال عبور از گردنهي بطري در گذشتهي نه چندان دور

ش .0350 .مطالعه ژنتيکي و فيلوژنتيکي ناحيه سيتوکرم

b

آهوي ایراني در استان اصفهان .بيوتکنولوژي در محيط-

براي آنها دور از ذهن نيست.
آیيني و همکاران در سال  0389تنوع ژنتيکي را در آهوي

زیست .سومين همایش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ایران

ایراني در سهرین زنجان بررسي کردند [ .]0تعيين توالي

(گياهي ،دامي و صنعتي)

در ناحيه کنترل  mtDNAبه وسيلهي تکنيک  PCRتنوع

 .3کرمي ،م .0380 .جایگاه آهوان هندي در ميان آهوان.

پایيني از هاپلوتيپها و نوکلئوتيدها را در آهوي سهرین

محيط زیست ،فصل نامه علمي سازمان حفاظت محيط

آشکار ميکند 90 .درصد از جمعيتهاي این گونه شامل

زیست ،جلد سوم ،شماره اول.

همساني هاپلوتيپها بودند .نتایج این مطالعه تنوع ژنتيکي
پایيني در  D-loopنشان دادند.

 .4محمدزاده ،م ،.رضایي ،ح .0350 .تنوع ژنتيکي آهوان

فداکار در سال  0350تنوع ژنتيکي غزالهاي مناطق

استانهاي خراسان و یزد با استفاده از

مرکزي ایران را با استفاده از تواليیابي ژن سيتوکروم

 mtDNAجایگاهD-

 loopپایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

b

علوم تحقيقات تهران.

بررسي کردند.
نتایج این تحقيق نشان داد تعداد و فراواني هاپلوتایپها

 .9نصيري ،م.ر .و مهدوي ،م .0350 .تجزیه و تحليل ژنتيکي و

قابل توجه بوده و هر کدام از تواليها به عنوان یک

فيلوژنتيکي ناحيه سيتوکروم  bدر جبير ایران .مجله

هاپلوتایپ در نرمافزار آرلکویين در نظر گرفته شده است

بيوتکنولوژي کشاورزي ،دوره  ،3شماره  ،0صفحات .50-004

که نشاندهنده تنوع باال در این مناطق است .شبکه

6. Castresana J., Feldmaier-Fuchs G.S. (2001),
A molecular phylogeny of two extinct
sloths. Molecular
Phylogenetics
and
Evolution, 18: 94-103

آیيني همخواني دارد و با نتایج فداکار سازگار نيست.

7. Firouz S. (2005), The Complete Fauna of
Iran. I.B. Tauris, London, New York.

هاپلوتایپي این پژوهش نشان ميدهد که در  08نمونه9 ،
هاپلوتایپ جداگانه را تشکيل دادند که با نتایج  Zachosو
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