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Abstract
The aim of this research was to study the genetic structure of the Afghan Pika’s (Ochotona rufescens)
populations in Northern Khorasan province in order to determine their isolation rate. A total of 122
samples from four sample groups (Ghorkhod, Golol-Sarani, Salouk and Sarigol) were selected and the
genotypic features were detected using 7 microsatellite loci. The results showed that all of the loci
were subject to polymorphism and the allele ranged from 2 – 7. Significant Fst and Rst values were
found among the populations based on the AMOVA test. Based on the Assignment Test, more than 90
percent of the individuals of the populations belonged to their original population (only 10 percent of
the individuals belonged to other populations). A Paired comparison of genetic differentiation between
the populations revealed significant deferences among them. The results of the Prichard model
grouping showed that the samples collected in this study were approximately 7 groups. The results of
AMOVA analysis revealed a significant genetic structure among different populations. Also, the
majority of the variance is related to the variance within the population. There seems to be a different
but small genetic structure among the studied populations.
Key words: Afghan Pika, Ochotona rufescens, Microsatellite loci, Fst, Rst, Assignment test and
AMOVA.
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چکیده
هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای پایکای افغانی ) (Ochotona rufescensدر خراسان شمالی
برای دستیابی به میزان جدایی جمعیتهای آن است 122 .نمونه متعلق به چهار جمعیت پایکای افغانی (قورخود،
گلول  -سرانی ،سالوک و ساریگل) صید و ویژگیهای ژنوتیپی آنها با استفاده از هفت نشانگر ریزماهواره بررسی
شدند .نتایج نشان دادند تمام لوکوسهای مطالعهشده چندریختی دارند و تعداد آللها در این جایگاهها بین دو تا
هفت آلل متغیر است .بر اساس روش تحلیل واریانس مولکولی Fst ،و  Rstمعناداری بین جمعتهای بررسیشده
وجود دارد .نتایج آزمون تطبیقی نشان دادند نسبت زیادی از افراد کل جمعیتها ( 90درصد) بهدرستی به جمیعت
اولیه متعلق بودند و فقط  10درصد افراد جمعیتها از سایر جمعیتها مهاجرت کردهاند .بررسی تفاوت ژنتیکی
جفتی بین جمعیتهای بررسیشده نیز نشان داد تفاوت جفتی بین جفت جمعیتهای مختلف بر اساس  ،Fstرابطۀ
معناداری در تمام مقایسههای جفتی نشان میدهد .نتایج گروهبندی الگوی پریچارد نیز نشان دادند نمونههای
جمعآوریشده در مطالعۀ حاضر تقریباً هفت گروه تشکیل میدهند .نتایج تحلیل  ،AMOVAوجود ساختار ژنتیکی
معناداری بین جمعیتهای مختلف بررسیشده نشان دادند و بیشتر واریانس به واریانس درون جمعیتها مربوط بود.
به نظر میرسد ساختار ژنتیکی مختلف هرچند اندک بین جمعیتهای مطالعهشده وجود دارد.
واژههای کلیدی :پایکای افغانی ،Ochotona rufescens ،نشانگرهای ریزماهواره ،Rst ،Fst ،آزمون تطبیقی و
.AMOVA

* o.khalilipour@kmsu.ac.ir
Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

62

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی و یکم ،تابستان 1396

مقدمه

پایکاهای جوان ،پراکندگی محدودی در حدود 300

تغییر و نابودی زیستگاهها ،خطرناکترین عامل

متر از محل تولد خود دارند و این فاصله در پایکاهای

برای بقای بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری به

بالغ به  600متر میرسد .همچنین با وجود پدیدۀ

شمار میآید ) .(Bailie et al., 2004گونههایی که در

گردنبطری ،جمعیتها تنوع ژنتیکی خود را حفظ

حال حاضر با چنین خطری روبهرو هستند ،بیشتر به

می کنند که احتماالً به علت مهاجرت معدودی از افراد

جمعیتهای کوچک و جداافتاده محدود شدهاند و

سایر جمعیتها به داخل هر جمعیت است .معمو الً

معموالً جریان ژن بین آنها بهشدت کاهش یافته است

گسترش سریع کنونی در جمعیت پایکاها مشاهده

).(Segelbacher et al., 2003; Randi et al., 2003

میشود .ازآنجاکه ریزماهوارهها از راه کروموزومهای

بهمرور زمان ،چنین جمعیتهای کوچک و جداافتادهای

غیرجنسی هر دو جنس به فرزندان منتقل میشوند ،هر

تنوع ژنتیکی خود را از دست میدهند و ممکن است با

فرد نسخهای از آن را از مادر و نسخهای را از پدر به

انقراض محلی روبهرو شوند ).(Frankham, 2005

ارث میبرد .تنوع زیاد ،زیادبودن میزان جهش،

عواملی که جریان ژن و سازگاری محلی را در این

چندریختی زیاد در این نشانگرها به دلیل تفاوت طول

جمعیتها کنترل میکنند ،نامشخص و بسیاری از

آنها و در نتیجه تفاوت نوع آللها سبب شدهاند

پرسشهای مربوط به روابط الگوهای سیمای سرزمین و

ریزماهوارهها کاربرد وسیعی در مطالعههای جمعیتی

ساختار ژنتیکی ،بیپاسخ هستند؛ باوجوداین ،پاسخ به

داشته باشند .مطالعههای  Castilloو همکاران ()2014

چنین پرسشهایی برای مدیریت مطلوب جمعیتهای

بر اساس سیتوکروم ب و ریزماهوارهها ،مطالعههای

جانوری و گیاهی امری حیاتی است .استفاده از مباحث

 Lissovskyو همکاران ( )2014و  Lanierو Olson

ژنتیکی ،یکی از روشهایی است که به موضوع یادشده

( )2012بر اساس ژنها ی میتوکندری ازجمله مطالعهها

میپردازد و روشهای مولکولی بسیاری برای پیبردن

در این زمینه هستند .در پژوهش حاضر ،ساختار ژنتیکی

به وضعیت گونهای ازنظر ژنتیکی توسعه یافتهاند (Lin

جمعیتهای پایکای افغانی )(Ochotona rufescens

 .(et al., 2010سیتوکروم ب و  ND4از ژنهای

در خراسان شمالی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

میتوکندری و همچنین ریزماهوارهها بیشتر از سایر ژنها

بررسی شد تا میزان جدایی بین جمعیتها برآورد شود.

برای پی بردن به ساختار ژنتیکی پایکاها استفاده شدهاند.
نتایج مطالعهها بر اساس ژنهای یادشده نشان میدهند

مواد و روشها

معموالً تغییرات ژنتیکی درون جمعیت پایکاها نسبت به

منطقۀ مطالعهشده .

بین جمعیت ها بیشتر است ،هرچند با افزایش وسعت

محدودۀ مطالعهشده دربرگیرندۀ چهار منطقه در

منطقۀ مطالعه در سطح کالن ،تفاوت تغییرات ژنتیکی

گسترۀ گیتاشناختی استان خ راسان شمالی است .این

بین جمعیتها نسبت به درون جمعیتها بیشتر میشود.

استان ازنظر ناهمواری ها به دو بخش نواحی

در برخی پایکاها ،ساختار ژنتیکی معناداری در شیب

کوهستانی و نواحی پست و هموار تقسیم می شود و

ارتفاعی و شیب عرض جغرافیایی مشاهده میشود.

مرتفع ترین نقطۀ آن ،قلۀ شاه جهان در رشته کوههای
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آالداغ 3051 ،متر ارتفاع دارد  .ارتفاع متوسط استان،

حفاظت شدۀ ساریگل؛ پارک ملی سالوک؛ منطقۀ

 1326متر از س طح دریاست .چهار منطقۀ مطالعهشده

حفاظت شدۀ قورخود؛ منطقۀ حفاظتشدۀ گلول -

در این استان عبارتند از :پارک ملی و منطقۀ

سرانی (شکل .)1

شکل  -1موقعیت مکانی مناطق مطالعهشده در استان خراسان شمالی

روش اجرای پژوهش
استخراج  DNAنمونهها با استفاده از کیت ویژۀ
استخراج  DNAاز بافت ،ساخت شرکت بیونیر انجام
شد .از هفت آغازگر ریزماهواره (جدول  )1استفاده شد

که در پژوهشهای پیشین دربارۀ گونههای دیگر پایکا
استفاده شده بودند ).(Zgurski et al., 2008
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جدول  - 1آغازگرهای استفادهشده در پژوهش حاضر
نام نشانگر
Ocp1
Ocp3
Ocp4
Ocp5
Ocp6
Ocp7
Ocp8

توالی آغازگر
F: AGTGACATAAATGACGGGACA
R: TCAGACCCAACTCAACACAG
F: CAGCCATCTGGACAATGAAACTAA
R: GGAACATTTGCCGTTGTAGAAAG
F: CACTAGGTTATTGCGCCAGGGT
R: CTGCTTCTGGTTTCAGCCTGACT
F: CAAGTTCCGGCTTTGCTCAGTTC
R: GTACATGCAGTGGCAAGGGTTGA
F: GGCTTCAGATTTCCTCAACACC
R: CCACCTGACTTCTGCAACTTTCT
F: ATCCTGAGCTATCTTTGCCATT
R: CCCAAAACTCCTTGAGAGACA
F: TTCCTCTGGAGTCCTCTAACCC
R: CCTCGAGCAAGTTTGGTTGTT

پس از انتخاب نشانگرهای مدنظر  ،واکنش PCR

برای هریک از آغازگرهای ریزماهواره انجام شد .به

شمارۀ ثبتشده در

تعداد

دمای اتصال

بانک ژن

چرخه

(درجۀ سانتیگراد)

AF487492

35

55

AF487494

35

55

AF487495

35

59

AF487496

35

55

AF487497

35

55

AF487498

35

55

AF487499

35

59

رنگآمیزی شدند و برای شناسایی اندازۀ باندها از
نرمافزار  Gel analyzer 2010استفاده شد.

این منظور ،برای تکثیر توالیهای مدنظر از Master

Mixهای ساخت شرکت سیناژن با حجم  12میکرولیتر

تحلیل دادهها .

استفاده شد .برنامۀ حرارتی چرخۀ  PCRبا استفاده از

در مطالعۀ حاضر ،از نرمافزار  GenAlexنسخۀ 6/5

بود:

) (Peakall and Smouse, 2012برای تعیین تعادل

واسرشتسازی اولیه در دمای  95درجۀ سانتیگراد به

هاردی -واینبرگ استفاده شد که بر اساس روش

مدت  10دقیقه؛ واسرشتسازی ثانویه در دمای

 )2000( Hedrickو با استفاده از آزمون کای -اسکویر

 95درجۀ سانتیگراد به مدت  30ثانیه و  35دور؛ اتصال

انجام میشود .از نرمافزار  MicroChekerنسخۀ 2/2/3

آغازگرها در دمای بین  55تا  59درجۀ سانتیگراد به

) (Van Oosterhout et al., 2004برای بررسی

مدت  30ثانیه؛ گسترش زنجیره در دمای  72درجۀ

وجودنداشتن آلل نول بین آللهای هر لوکوس استفاده

سانتیگراد به مدت  75ثانیه؛ گسترش نهایی زنجیره در

شد .بررسی ناپیوستگی ژنوتیپی

دمای  72درجه به مدت  10دقیقه .پس از تکثیر

 )disequilibriumبا نرمافزار  Arlequinنسخۀ 3/5

توالیهای مدنظر ،محصول  PCRبه مدت  4ساعت با

آزمون شد .فراوانی آللی ،هتروزیگوسیتی مورد انتظار،

ولتاژ  160ولت در دستگاه الکتروفورز عمودی ساخت

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده و وجود آللهای اختصاصی

شرکت بیونیر با ابعاد  20×20سانتیمتر و ژل

برای هریک از نشانگرهای مطالعهشده در هریک از

آکریلآمید  8درصد الکتروفورز شد .پس از

جمعیتها و کل جمعیتها با استفاده از نرمافزار

الکتروفورز محصول  ،PCRژلها به روش نیتراتنقره

 GENEPOPنسخۀ  (Rousset, 2008) 4محاسبه شد.

آغازگرهای

ریزماهواره

به

شرح

زیر

(Linkage
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شاخص  ،FISمیزان درونآمیزی هریک از

اساس ژنوتیپ خود ممکن است به یک گروه تعلق

جمعیتهای مطالعهشده و میزان هتروزیگوسیتی را نشان

داشته باشد .همانطورکه گفته شد تبعیت لوسیها از

میدهد .در مطالعۀ حاضر ،میزان درونآمیزی برای هر

تعادل هاردی  -واینبرگ و ترکیب تصادفی آللها در

نشانگر در هر جمعیت با استفاده از روش وایر -

لوسیهای مختلف ،دو فرض اساسی و مهم در استفاده

کوکرهام محاسبه و برآوردی کلی از این شاخص بر

از الگوی پریچارد هستند .در مطالعۀ حاضر ،از الگوی

اساس تمام لوکوسها با استفاده از روش وایر -

ترکیبی یا اختالطی در نرمافزار  Structureاستفاده شد.

کوکرهام و رابرتسون  -هیل با استفاده از نرمافزار

فرض روش این بود که هیچ اطالعاتی از پیش دربارۀ

 GENEPOPانجام شد (خسروی .)1390 ،آزمون

تعداد جمعیت نمونهها وجود ندارد و گروهبندی نمونهها

تحلیل واریانس مولکولی ) ،(AMOVAیکی از

در این الگو بر اساس ویژگیهای ریختشناسی انجام

روشهای بررسی ساختار ژنتیکی و میزان واگرایی

نشد .تعداد مناسب  Kبرای این دادهها با قراردادن  Kبین

جمعیتها از یکدیگر است .در مطالعۀ حاضر ،از

 1تا  (MAXPOPS=1-10) 10و محاسبۀ احتمال بیشینۀ

نرمافزار  Arlequinنسخۀ  3/5برای اجرای آزمون

دادهها )) (Ln P(Dمحاسبه شد .چنانچه نمونههای

تحلیل واریانس مولکولی و بررسی میزان تفاوت در

مطالعهشده بیش از یک جمعیت را تشکیل دهند ،انتظار

ساختار ژنتیکی جمعیتهای مطالعهشده استفاده شد.

میرود احتمال بیشینۀ دادهها با افزایش میزان  Kافزایش

یکی از روشهای گروهبندی جمعیتها ،استفاده از

یابد ) .(Pritchard et al., 2000محاسبۀ میزان فاصلۀ

روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (PCAبرای دادههای

ژنتیکی یکی از راههای بررسی میزان واگرایی ژنتیکی

ژنتیکی است؛ این روش در نرمافزار  GenAlexنسخۀ

و تکاملی میان جمعیتها و یا افراد مختلف است .برای

 (Peakall and Smouse, 2012) 6/5اجرا و ابتدا فاصلۀ

رسم درخت تبارشناسی ،ابتدا میزان فاصلۀ ژنتیکی بین

ژنتیکی جفت افراد بر اساس تمام نمونهها محاسبه و

افراد با استفاده از نرمافزار  Populationنسخۀ 2/3/2

سپس ،گروهبندی نمونهها با استفاده از نرمافزار انجام

محاسبه شد .در مطالعۀ حاضر ،از شاخص کاوالی -

شد .یکی دیگر از راههای بررسی ساختار ژنتیکی

اسفروزا ) (Dcبرای محاسبۀ فاصلۀ ژنتیکی بین افراد

جمعیتها ،ارزیابی تفاوت لوسیهای متعدد به دلیل

استفاده شد .پس از تشکیل ماتریس فاصلۀ ژنتیکی بین

تفاوت در فراوانی آللها و بروز لوسیهایی با طولهای

افراد ،درخت تبارشناسی بین جمعیتها بر اساس

مختلف است .بر اساس دادههای حاصل از نشانگرهای

الگوریتم اتصال همسایگی در نرمافزار  Megaنسخۀ

ریزماهواره به ساختار ژنتیکی جمعیتها پی برده

 5/2رسم شد .هدف از رسم این نمودار ،بررسی میزان

میشود Pritchard .و همکاران ( )2000برای

واگرایی جمعیتها و گروهبندی نمونهها بود .برای

نخستینبار این الگو را معرفی کردند که در نرمافزار

بررسی وجودداشتن یا نداشتن رابطه بین ماتریس فاصلۀ

 Structureاجرا میشود (خسروی .)1390 ،در این

ژنتیکی و ماتریس فاصلۀ اقلیدوسی از آزمون منتل و

روش ،فرض بر این است که نمونههای مدنظر K ،گروه

نرمافزار  GenAlexنسخۀ  6/5استفاده شد .نرمافزار

مستقل ازنظر ژنتیکی تشکیل میدهند و هر نمونه بر

یادشده برای محاسبۀ آزمون تطبیقی نیز استفاده شد.
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نتایج.

 Ocp8در منطقۀ حفاظتشدۀ گلول  -سرانی ،نشانگر

در مطالعۀ حاضر ،ژنوتیپ  122نمونه متعلق به چهار

 Ocp6در پارک ملی سالوک و فقط نشانگر  Ocp3در

جمعیت پایکای افغانی با استفاده از هفت نشانگر

پارک ملی ساریگل از تعادل هاردی  -واینبرگ

ریزماهواره تعیین شد و آللهای هر فرد برای هر نشانگر

انحراف داشتند .نتایج آزمون کلی دربارۀ هر نشانگر در

مشخص شدند .تمام لوکوسهای مطالعهشده،

کل نمونه ها نیز مشخص کردند بجز  Ocp3و ،Ocp7

چندریختی نشان دادند و تعداد آللها در این لوکوسها

سایر نشانگرها از تعادل هاردی  -واینبرگ انحراف

بین دو تا هفت آلل متغیر بود (جدول  .)2تعداد آللهای

دارند .نتایج بررسی ترکیب آللها نشان دادند در سه

اختصاصی در منطقۀ حفاظتشدۀ قورخود ،سه آلل؛

منطقۀ گلول  -سرانی ،سالوک و ساریگل ،پیوستگی

منطقۀ حفاظتشدۀ گلول  -سرانی ،سه آلل؛ پارک ملی

ژنوتیپی میان لوکوسها در بیشتر موارد وجود ندارد و

سالوک ،سه آلل و پارک ملی ساریگل ،چهار آلل بود

ترکیب آللها در هر نشانگر ،تصادفی و مستقل از

(جدول  .)2بیشترین میزان آللهای اختصاصی در

لوکوسهای دیگر است .تعداد پیوستگی ژنتیکی در

نشانگرهای  Ocp4و  Ocp8مشاهده شدند .نتایج بررسی

منطقۀ حفاظت شدۀ قورخود تقریباً زیاد ( 8نمونه از 21

تبعیت لوکوسها از تعادل هاردی  -واینبرگ نشان

نمونه مقایسۀ جفتی) بود و به عبارتی ،فرض ناپیوستگی

دادند تمام نشانگرها در سه منطقۀ ساریگل ،سالوک و

ژنوتیپی در سه منطقۀ گلول  -سرانی ،سالوک و

قورخود از تعادل هاردی  -وینبرگ تبعیت می کنند و

ساریگل بین لوکوس ها پذیرفته میشود (.)p<0/05

فقط دو نشانگر در منطقۀ حفاظتشدۀ گلول  -سرانی

همچنین ،آلل نول فقط در دو نمونه مشاهده شد که به

در تعادل هستند .نشانگرهای  Ocp7 ،Ocp4 ،Ocp3و

مناطق ساریگل و گلول  -سرانی مربوط بودند.

جدول  - 2نتایج بررسی وضعیت ژنتیکی در مناطق مطالعهشده بر اساس نشانگرهای ریزماهواره
نام نشانگر

Ocp1

Ocp3

Ocp4

تعداد آلل

سالوک
-

ساریگل
7

گلول -سرانی
-

قورخود
6

کل
7

اندازۀ باند

-

338- 294

-

338- 294

338- 294

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

-

0/849

-

0/802

0/825

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

-

0/718

-

0/700

0/709

تعداد آلل

7

7

7

7

8

اندازۀ باند

338- 274

238- 174

331- 274

338- 274

338- 174

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/771

0/779

0/845

0/784

0/795

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/833

1/00

0/956

0/833

0/905

تعداد آلل

4

3

6

2

8

اندازۀ باند

290- 206

338- 274

333- 194

222- 206

333- 194

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/656

0/441

0/766

0/451

0/578

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/592

0/322

0/840

0/333

0/521
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نام نشانگر

Ocp5

Ocp6

Ocp7

Ocp8
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تعداد آلل

سالوک
5

ساریگل
2

گلول -سرانی
2

قورخود
5

کل
7

اندازۀ باند

235- 211

235- 205

211- 205

229- 211

235- 205

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/781

0/508

0/283

0/718

0/572

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/791

0/344

0/166

0/571

0/468

تعداد آلل

4

5

6

5

6

اندازۀ باند

384- 347

400- 335

400- 335

400- 347

400- 335

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/648

0/700

0/790

0/757

0/723

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/464

0/478

0/826

0/640

0/602

تعداد آلل

5

4

4

6

7

اندازۀ باند

291- 191

229- 191

229- 180

229- 180

229- 180

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/753

0/690

0/709

0/747

0/724

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/931

0/740

0/750

0/642

0/765

تعداد آلل

6

3

3

6

8

اندازۀ باند

257- 215

230- 205

239- 215

257- 215

257- 205

هتروزیگوسیتی مورد انتظار

0/772

0/655

0/657

0/773

0/714

هتروزیگوسیتی مشاهدهشده

0/678

0/843

0/074

0/655

0/565

نتایج محاسبۀ شاخص درونآمیزی بر اساس

در بین جمعیتهای قورخود و گلول  -سرانی تقریب اً

روشهای وایر  -کوکرهام و رابرتسون  -هیل نشان

زیاد است و جمعیتهای سالوک و ساریگل

دادند بر اساس هر دو روش مطالعه ،میزان درونآمیزی

درونآمیزی کمی دارند (جدول .)3

جدول  - 3برآوردی از درونآمیزی در جمعیتهای مطالعهشده بر اساس دو شاخص رابرتسون  -هیل و وایر -کوکرهام
نشانگر

وایر  -کوکرهام

رابرتسون  -هیل
قورخود

گلول  -سرانی

سالوک

ساریگل

قورخود

گلول  -سرانی

سالوک

ساریگل

Ocp1

0/228

-

-

0/151

0/129

-

-

0/155

Ocp3

- 0/023

- 0/113

- 0/084

- 0/152

- 0/063

- 0/134

- 0/081

- 0/289

Ocp4

0/271

0/007

0/090

0/263

0/265

- 0/098

0/099

0/272

Ocp5

0/142

0/430

- 0/025

0/332

0/208

0/417

- 0/013

0/325

Ocp6

0/127

- 0/068

0/323

0/182

0/157

- 0/046

0/288

0/322

Ocp7

0/124

- 0/089

- 0/172

- 0/053

0/142

- 0/057

- 0/241

- 0/074

Ocp8

0/230

0/904

0/054

- /290

0/155

0/889

0/123

- 0/293

0/157

0/178

0/031

0/072

0/131

0/122

0/019

0/026

تمام
نشانگرها
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بر اساس روش تحلیل واریانس مولکولی ،دو

توزیع اندازۀ آللی با یکدیگر متفاوت بودند ،میزان

شاخص محاسبهشدۀ  Fstو  Rstبین جمعیتهای

شاخص  Fstبسیار کمتر از  Rstبود و تفاوت دو

بررسیشده معنادار بودند .به عبارتی ،اگرچه

جمعیت بیشتر بر اساس اندازۀ آللهاست (جدول )4

جمعیتهای مطالعهشده ازنظر توزیع فراوانی آللی و

(خسروی.)1390 ،

جدول  - 4نتایج بررسی شاخصهای  Fstو  Rstبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بدون گروهبندی
شاخص تثبیت

درصد واریانس

P-value

تحلیل بر اساس Fst

بین جمعیتهای مختلف

9/49

درون جمعیتها

90/51

p<0/000

Fst=0/094

تحلیل بر اساس Rst

بین جمعیتهای مختلف

30/66

درون جمعیتها

69/34

P<0/000

Rst=0/30

بررسی تفاوت ژنتیکی جفتی بین جمعیتهای

ژنتیکی نی ) (Nei's genetic distanceنیز رابطۀ

بررسیشده نیز نشان داد تفاوت جفتی بین جفت

معناداری بین تمام جفت جمعیتها نشان میدهد .مقدار

جمعیتهای مختلف بر اساس  ،Fstرابطۀ معناداری را

تفاوت ژنتیکی کم و جریان ژن زیاد بین جمعیتهای

در تمام مقایسههای جفتی نشان می دهد .شاخص فاصلۀ

مطالعهشده مشاهده میشود (جدول .)5

جدول  - 5مقایسۀ جفتی جمعیتهای مختلف بر اساس ( Fstاعداد پایینی) ،مقادیر ( Nmمقادیر داخل پرانتز) و شاخص فاصلۀ ژنتیکی نی (اعداد
باالیی) .عالمت * نشاندهندۀ سطح معناداری  ** ،0/05نشاندهندۀ سطح معناداری  0/01است.
سالوک
**0/72

گلول  -سرانی
گلول  -سرانی
سالوک

**)1/94(0/11

قورخود

*

ساریگل

**

)2/69(0/08
)1/43(0/14

*

قورخود
*0/68

ساریگل
**0/84

*0/67

**0/76

)8/37(0/03

**

**0/67

)1/58( 0/13

**

)4/65( 0/053

نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی نشان دادند جمعیت

مجزایی را نشان میدهد .جمعیتهای قورخود و

ساریگل تقریباً از جمعیتهای دیگر جدا شده است.

سالوک نسبت به سایر جمعیت ها شباهت بیشتری به هم

همچنین ،جمعیت گلول  -سرانی نیز جمعیت تقریب اً

دارند (شکل .)2
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شکل  -2نمودار حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (PCAدر نرمافزار  :Pop1 .GenAlexگلول  -سرانی :Pop2 ،قورخود :Pop3 ،سالوک و
 :Pop4ساریگل

نتایج گروهبندی بر اساس الگوی پریچارد نشان
دادند نمونههای جمعآوریشده در مطالعۀ حاضر ازنظر

ساختار ژنتیکی تقریباً هفت گروه را تشکیل میدهند
(جدول  6و شکل .)3

جدول  - 6محاسبۀ میزان ) LnP(Dبا فرض تعلق تمام نمونهها به یک جمعیت
تعداد جمعیت )(K

Ln probability of the data

1

- 2241/0

2

- 2005/3

3

- 1888/4

4

- 1863/3

5

- 1844/2

6

- 1822/3

7

- 1811/4

8

- 1829/7

9

- 1839/2

10

- 1850/2
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شکل  -3گراف حاصل از نرمافزار  STRUCTUREبر اساس  kمساوی  4تا  .7در این تصویر ،هر فرد با میلهای عمودی نشان داده شده است.

نتایج وجود رابطه بین  Fstو ماتریس فاصلۀ

همچنین بر اساس آزمون منتل ( 10000تکرار) ،این

اقلیدسی ) (IBD Matrixبر اساس آزمون منتل

جدایی بین شاخص فاصلۀ ژنتیکی نی مربوط به

( )r=- 0 /372 ،p=0/33نشان دادند جدایی بین

جمعیتها ی مختلف و فاصلۀ جغرافیایی (،p=0 /12

جمعیتها بر اثر فاصلۀ جغرافیایی معنادار نیست

( )r=0/535شکل  )4Bمشاهده نشد.

(شکل  )4Aیا جدایی بر اثر فاصله رخ ن داده است.
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شکل  -4نتایج آزمون منتل بین  Fstو فاصلۀ جغرافیایی ) (Aو فاصلۀ ژنتیکی نی و فاصلۀ جغرافیایی )(B

نتایج نشان دادند نسبت زیادی از افراد کل جمعیتها

کردهاند .بیشترین عدم تطبیق در منطقۀ حفاظتشدۀ

( 90درصد) بهدرستی به جمیعت اولیه متعلق بودهاند و فقط

قورخود و بیشترین مهاجرت افراد بین منطقۀ حفاظتشدۀ

 10درصد افراد جمعیتها از سایر جمعیتها مهاجرت

قورخود و پارک ملی سالوک مشاهده شد (جدول .)7

جدول  - 7نتایج آزمون تطبیقی بین جمعیتهای مختلف و درصد درستی تطبیق در جمعیتها
متعلق به خود

متعلق به سایر

گلول -

گلول  -سرانی

جمعیت
25

جمعیتها
3

سرانی
-

1

سالوک

27

3

-

-

3

قورخود

26

6

-

6

-

-

ساریگل

32

-

-

-

-

-

درصد تطبیق به درصد

90

10

بحث و نتیجهگیری

سالوک

قورخود

ساریگل

-

2
-

وجود چنین انحرافهایی در برخی مناطق ازنظر

نتایج تحلیل تعادل هاردی  -واینبرگ در لوکوسها

زیستشناختی توضیح پذیر و به نوع زندگی این جانور

نشان دادند تعداد لوکوس در منطقۀ گلول  -سرانی از

مربوط است .معموالً پایکاها قدرت پراکندگی کمی

تعادل انحراف دارد و در پارک های ملی سالوک و

دارند و پراکنش پیرامون محل زندگی ،احتمال آمیزش

ساریگل نیز یک لوکوس از این تعادل تبعیت نمیکند.

با بستگان و آمیزش غیرتصادفی را زیاد میکند (Henry
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 )et al., 2012و درونآمیزی را افزایش میدهد که به

نرها تمایل دارند بیشتر از مادهها پراکندگی داشته باشند

انحراف از تعادل منجر میشود .نتایج محاسبۀ

و نوع سیستم جفتگیری به شکل هرجومرج جنسی

درونآمیزی در جمعیتهای مطالعهشده نشان دادند

است ) .(Zgurski and Hik, 2012هرجومرج جنسی

مقدار درون آمیزی در تمام جمعیتها همانند پایکای

یکی از عواملی است که مقدار درونآمیزی در جمعیت

آمریکایی (در جنس نر بهطور متوسط  0/448و در

را کاهش میدهد ( .)Vignieri, 2007اگرچه سیستم

جنس ماده  0/648بر اساس پژوهش  Robsonدر سال

جفت گیری پایکای افغانی کامالً متغیر است و بسته به

 )2013مثبت اما مقدار آن کم است .این مقدار بر اساس

شرایط ،یکی از سیستمهای موجود را استفاده میکند

روشهای وایر  -کوکرهام و رابرتسون  -هیل در مناطق

( ،)Macdonald, 2001استفاده از سیستم هرجومرج

حفاظتشدۀ قورخود و گلول  -سرانی بیشتر از دو

جنسی در جفتگیری همانند بیشتر پایکاها ،نقش

منطقۀ دیگر برآورد شد و با وجود مثبت بودن مقدار آن

زیادی در کاهش مقدار درون آمیزی آن خواهد داشت.

در پارکهای ملی سالوک و ساریگل ،به جمعیتهای

بر اساس یافتهها ،تنوع ژنتیکی بهنسبت زیادی در

دارای تولیدمثل تصادفی (نزدیک به صفر) بسیار

محدودۀ مطالعهشده مشاهده میشود .تحلیل ها نشان

نزدیک بود .در بیشتر گونههایی که فاصلۀ پراکندگی

دادند تمام لوکوسهای استفادهشده چندریختی داشتند

آنها کوتاه است ،معموالً افراد جمعیت با بستگانی

و  6تا  8آلل در کل جمعیتها در هر لوکوس مشاهده

زندگی می کنند که ممکن است جفت آنها نیز باشند

شد .میانگین هتروزیگوسیتی مشاهدهشده ()0/648

) .(Zgurski and Hik, 2012از سوی دیگر ،ممکن

مشابه سایر گونههای پایکا ازجمله پایکای آمریکایی

است در جمعیتهای پستانداران کوچکی که بهوسیلۀ

(بین  0/709تا  )0/736بر اساس یافتههای  Peacockدر

شدهاند،

سال  1997و میانگین هتروزیگوسیتی ( )0/588در

درونآمیزی بهشدت مشاهده شود (Ricanova et al.,

پایکای آمریکایی بر اساس یافتههای  Meridethدر سال

 .(2011سایر پژوهشها در زمینۀ پایکاها (Henry et

 2005است .این یافتهها نشان میدهند با وجود جدایی

 (al., 2012نشان دادند پایکاها (ازجمله پایکای افغانی)

زیستگاهی ،پایکاها تفاوتهای ژنتیکی را در سطح

معموالً قدرت پراکندگی کمی دارند و باوجوداین،

باالیی حفظ میکنند )Peacock .(Merideth, 2005

مقدار شاخص درونآمیزی در جمعیتهای مطالعهشده

( )1997نشان داد پایکاها تا دو کیلومتر بین لکههای

زیاد برآورد نشد ) .(Henry et al., 2012تحلیلهای

زیستگاهی حرکت میکنند .اگر پایکاها به شکل منظم

ساختار ژنتیکی سایر گونهها ازجمله موش جهنده

بین لکههای زیستگاهی مشخص حرکت کنند،

) (Zapus trinotatusبا میانگین پراکندگی کم ،نشان

نمونههای صیدشدۀ جانوران یک منطقه و یا لکۀ

دادند لزوماً قدرت پراکندگی محدود به درونآمیزی

زیستگاهی ممکن است منبع ژنی بزرگتری مربوط به

زیاد منتهی نمیشود ) .(Vignieri, 2007ویژگیهای

افراد همان لکۀ زیستگاهی و لکههای زیستگاهی مجاور

نامشخصی در پراکندگی موش جهنده دخیل هستند که

نشان دهند؛ چنین ارتباطی ممکن است ویژگی ساختار

احتمال درون آمیزی را کاهش میدهند .در این گونه،

ژنتیکی لکهای باشد ) .(Harrison, 1991جریان ژنی

فعالیتهای

انسانی

بهشدت

تکهتکه
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زیاد میان لکههای زیستگاهی بر مناطق دارای مقیاس

تطبیقی ،تمام افراد موجود در پارک ملی ساریگل به

محلی تأثیر میگذارد و افزایش تنوع ژنتیکی را باعث

جمعیت اصلی خود تعلق داشتند .شهر اسفراین ،این دو

میشود .بر اساس یافتههای  Heو همکاران ( )2006و

منطقه را از هم جدا کرده و جادۀ ارتباطی بین بجنورد و

 ،وقتی مقدار

اسفراین با تردد زیاد ،عاملی برای محدودکردن جریان

) (Nmاز  0/5بیشتر و یا میزان ) (FSTاز  0/33کمتر باشد،

ژن بین این دو منطقه است؛ بنابراین ،جمعیت پارک

جریان ژن رویکرد اصلی بین جمعیت ها در نظر گرفته

ملی ساریگل نشان داد جدایی بین جمعیت ها ممکن

میشود و برعکس ،اگر میزان جریان ژن ) (Nmاز 0/5

است حتی در مقیاس محلی و فاصلههای کوتاه اتفاق

کمتر و میزان تفاوت ژنتیکی ) (FSTاز  0/33بیشتر باشد،

بیفتد .پژوهشهای مربوط به پایکای آمریکایی

وجود ساختار ژنتیکی متفاوت مهمترین عامل تفکیک

) (Ochotona princepsنیز نشان دادند چنین جدایی

جمعیتهاست ( .)He at al., 2006باتوجهبه کمتربودن

در فاصلههای کوتاه امکانپذیر است

میزان تفاوت ژنتیکی کلی (  )Fstاز  0/33و بیشتربودن

 .(2005گروهبندی جمعیت ها بر اساس روش  PCAو

مقدار جریان ژن ( )Nmاز  0/5در مطالعۀ حاضر ،تبادل

ترسیم درخت تبارشناختی مشخص کرد جمعیتهای

ژنی بین زیستگاهها زیاد و تفاوت ژنتیکی بین جمعیتها

پارک ملی ساریگل و منطقۀ حفاظتشدۀ گلول -سرانی

کم است .اگرچه مقادیر تفاوت ژنتیکی (  Fstو )Rst

ارتباط کمتری با سایر جمعیت ها دارند ،ولی دو جمعیت

بین جمعیتها کم است ،تمام مقایسههای جفتی معنادار

سالوک و قورخود ارتباط ژنتیکی و جریان ژنی بسیاری

و نشانهای از تفاوت ژنتیکی هرچند اندک بین

با یکدیگر دارند .به نظر می رسد مسافت زیاد بین منطقۀ

جمعیتهای مطالعهشده هستند .نتایج تحلیل AMOVA

حفاظتشدۀ گلول  -سرانی و سه منطقۀ دیگر و قدرت

نشان دادند تفاوت معناداری بر اساس مقادیر  Fstو Rst

پراکندگی کم پایکا ،علت جریان ژنی کم بین آنها

بین جمعیتها وجود دارد .همچنین واریانس توجیهی

باشد ،ولی ممکن است نبود چنین موانع انسانساختی

(بر اساس  Fstبرابر  90/51درصد و  Rstبرابر  )69/36به

بین قورخود و سالوک که هر دو در سمت شرق قرار

درون جمعیت ها تعلق دارد (جدول  )4که تنوع ژنتیکی

دارند  ،تبادل ژنی را افزایش داده باشد .نتایج آزمون

کم بین جمعیت ها را نشان میدهد و نتایج مقایسههای

تطبیقی نیز نتایج یادشده را تأیید میکنند .نتایج

جفتی را تأیید میکند .تنوع ژنتیکی جمعیتی زیاد همراه

گروهبندی بر اساس نرمافزار  STRUCTUREنشان

با جریان ژن درخور توجه بین زیستگاههای لکهای نشان

دادند هفت زیرجمعیت مشخص در مناطق مطالعهشده

میدهد پراکندگی ) (Dispersalعامل اصلی و

پیشبینی میشوند؛ به عبارتی ،چنانچه میزان  Kرا  4در

تأثیرگذار در پویایی جمعیتهای مطالعهشده است

نظر بگیریم ،جمعیتهای مطالعهشده ازنظر ساختار

) .(Merideth, 2005مقادیر  Fstو  Rstبین پارکهای

ژنتیکی به چهار گروه جداگانه تعلق دارند و هرچه

ملی سالوک و ساریگل با وجود نزدیکی آنها به

میزان  Kبه  7نزدیکتر شود ،نمونههای حدواسط

یکدیگر ،بیش از حد انتظار بودند .آزمون تطبیقی نیز

زیادی بین جمعیتها مشاهده میشوند .نتایج گراف

چنین جدایی آشکاری را تأیید کرد .بر اساس آزمون

استخراجی از نرمافزار نشان دادند با هر میزان عددی ،K

مطابق رابطۀ

(Merideth,
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منطقۀ ساریگل تقریباً یک جمعیت را نشان میدهد و

به نظر میرسد کوچکی مقیاس مطالعهشده بر

ارتباط کمتری با سایر جمعیتها دارد .در مناطق

تأثیرگذاری فاصله در جریان ژن مؤثر بوده است.

قورخود ،گلول  -سرانی و سالوک گروههای حدواسط

گروهبندی نمونهها در  ،STRUCTUREوجود هفت

بیشتری مشاهده میشوند.

زیرجمعیت را در چهار منطقۀ بررسیشده تأیید کرد.
نتایج تحلیلهای ریزماهواره نیز نشان دادند جمعیتهای

جمعبندی نتایج ساختار ژنتیکی.

ساریگل و گلول  -سرانی ارتباط کمتری با سایر مناطق

نتایج تحلیل  ،AMOVAوجود ساختار ژنتیکی

دارند و جریان ژن بیشتری بین دو جمعیت سالوک و

معناداری بین جمعیتهای مختلف بررسیشده نشان

قورخود برقرار است .به نظر میرسد جریان ژنی کم بین

میدهند .در همۀ ژنهای مطالعهشده ،بیشتر واریانس

منطقۀ حفاظتشدۀ گلول  -سرانی و سه منطقۀ دیگر به

توجیهی به واریانس درون جمعیتها مربوط است .به نظر

علت مسافت زیاد بین آنها و قدرت پراکندگی کم پایکا

میرسد ساختار ژنتیکی مختلف هرچند اندک بین

باشد .ممکن است موانع انسانساخت ازجمله شهر

جمعیتهای مطالعهشده وجود دارد .بر اساس مطالعههای

اسفراین بین این مناطق و جادۀ اصلی بجنورد  -اسفراین

 ،IBDرابطۀ معناداری بین فاصلۀ جغرافیایی و میزان

علت نبود تبادل ژنتیکی زیاد بین دو منطقۀ نزدیک به هم

جریان ژن (در این مطالعه از  FSTبه این منظور استفاده

سالوک و ساریگل باشد و شاید نبود چنین موانع

شد) وجود ندارد که تأثیرنداشتن فاصلۀ بین جمعیتها بر

انسانساختی بین قورخود و سالوک که هر دو در سمت

میزان جریان ژن پایکای افغانی را نشان میدهد ،هرچند

شرق قرار دارند ،تبادل ژنی را افزایش داده باشد.
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