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Abstract
Wildlife management and conservation requires a comprehensive picture of genetic variation and
variability in geographic structures. The purpose of the present study was to assess the genetic
relationship and diversity of Iranian wild boar populations by analyzing a 572 bp fragment of mtDNA
control region. To this end, a dataset was created using our sequences (29 wild boar) together with
additional 75 sequences (from the south of Iran) downloaded from GenBank. Our analyses identified
four distinct maternal clades within Iranian wild boars including Near East 1 (NE1), Near East 2
(NE2), Asiatic, and European. The European and NE1 clades have the smallest and largest
geographical ranges in Iran, respectively. Furthermore, all of the clades are sympatrically distributed
in the northwest of the country that this area could be considered as the contact zone of the four clades.
According to the results, a total of 20 haplotypes were identified among the 104 sequences belonging
to wild boars from Iran. The haplotype and nucleotide diversities were estimated as about 0.882
(±0.014) and 0.0145 (±0.00047), respectively. The AMOVA results of the Iranian clades demonstrated
that the proportion of variation among clades (82.84%) was higher than the variation within them
(17.16%). Also, the fixation index (FST) confirmed a significant genetic structure among the boar
clades. Our findings revealed no evidence for a recent demographic expansion in the Iranian wild
boars.
Key words: Genetic Variability, Analysis of Molecular Variance, Haplotype Diversity, Sus Scrofa.
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استاديار گروه شیالت و محیطزيست ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران

چکیده
مديريت و حفاظت از حیات وحش نیازمند داشتن تصويری جامع از تنوع و تغییرپذيری ژنتیکی در ساختارهای
جغرافیايی است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی در ايران با استفاده از يک
قطعۀ  572جفت بازی از ناحیۀ کنترل میتوکندريايی در نظر گرفته شد .به اين منظور ،تعداد  29نمونه متعلق به جنوب
کشور توالیيابی شد؛ همچنین  75توالی ديگر که به مناطق مختلف ايران مربوط بودند از بانک ژن استخراج شدند.
بر اساس تحلیلها ،چهار کالد جهانی متعلق به گراز وحشی شامل کالدهای شرق نزديک  ،(NE1) 1شرق نزديک 2
) ،(NE2اروپايی و آسیايی در ايران حضور دارند و کالدهای اروپايی و  NE1بهترتیب کمترين و بیشترين پراکنش را
به خود اختصاص میدهند .حضور همجای کالدها در مناطق مختلف کشور از مهمترين جنبههای درخور توجه
است .شمالغربی کشور منطقۀ تماس کالدهای اروپايی و آسیايی در نظر گرفته میشود .بر اساس يافتهها ،تعداد 20
هاپلوتايپ در  104توالی از ايران شناسايی شد .تنوع هاپلوتايپی و تنوع نوکلئوتیدی در نمونههای ايران بهترتیب
حدود ( 0/882انحراف معیار=  )0/014و ( 0/0145انحراف معیار=  )0/00047محاسبه شد .بر اساس تحلیل
 ،AMOVAاختالف ژنتیکی بین کالدها ( 82/84درصد) بیش از اختالف ژنتیکی داخل اين کالدها بود؛ عالوهبراين،
نمايۀ  FSTنیز وجود ساختار ژنتیکی معناداری را بین کالدها تأيید کرد .هیچيک از نمايههای  Fu’s FSو
 ،Tajima’s Dنشانههای مشخصی از وجود گسترش جمعیتشناختی ناگهانی در کالدهای گراز وحشی متعلق به
ايران را تأيید نکردند.
واژههای کلیدی :تغییرپذيری ژنتیکی ،تحلیل واريانس مولکولی ،تنوع هاپلوتايپی.Sus scrofa ،

مقدمه.

پژوهشهای ريختشناختی ،زيرگونههای متعددی در

گراز وحشی )(Sus scrofa Linnaeus, 1785

اروپا ،غرب آسیا و شمالغرب آفريقا برای گراز وحشی

توزيع گستردهای در اوراسیا دارد و در شمالغرب

پیشنهاد شدهاند و  Wilsonو  )2005( Reederتعداد

;(Alves et al., 2010

 16زيرگونه را برای آن گزارش کردهاند .گراز وحشی

 .(Ashrafzadeh and Bordkhani, 2012بر اساس

اوراسیايی حدود يک میلیون سال پیش از گرازهای

آفريقا نیز مشاهده میشود
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آسیايی جدا شده و در اوراسیای غربی نمايان شده است

 .)2016تنوع ژنتیکی به تعداد افراد يک گروه يا

).(Frantz et al., 2013

جمعیت و مقدار جريان ژنی از ديگر جمعیتها بهعالوۀ

پژوهشهای پیشین نشان میدهند پراکنش کنونی

انتخاب طبیعی در طول زمان وابسته است (Frankham,

گونهها و ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیتها پیامد

 .(1996میزان گوناگونی ژنتیکی در جمعیت ،اطالعات

عملکرد فرايندهای زمینشناسی و تکاملی بلندمدت

سودمندی را در زمینۀ ويژگیهای جمعیتشناختی و

است )(Ricklefs and Schluter, 1993; Avise, 2000؛

تاريخچۀ آن جمعیت ارائه میدهد .تنوع ژنتیکی کم

به عبارتی ،احتماالً تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیتهای

ممکن است به روند کاهش تعداد افراد در گذشته مانند

امروزی گونهها پاسخ آنها را به نوسانهای اقلیمی

گردنۀ بطری ژنتیکی ) (Genetic bottleneckاشاره

گذشته (دورۀ پلیستوسن) منعکس میکند (Hewitt,

داشته باشد )(Laikre et al., 2009؛ از سويی،

2000; Stewart et al., 2010; Ashrafzadeh et al.,
 .(2018aتغییرات اقلیمی کواترنری پیامدهای مشخصی

تغییرپذيری ژنتیکی يک گونه و جمعیتهای آن نقشی

را بر شکلگیری الگوهای جغرافیايی تنوع ژنتیکی
گرازهای وحشی داشتهاند ) (Maselli et al., 2016که
درنتیجۀ آنها ،دو کالد عمده شکل گرفته است :يک
کالد در آسیا و کالد ديگر در اروپا (Alves et al.,
2003; Larson et al., 2005; Alexandri et al.,

اساسی در ارزيابی زيستايی و بقای طوالنیمدت آن
گونه بازی میکند ) .(Lacy, 1997تالش برای دستیابی
به اطالعات در زمینۀ تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیتها
بخش عمدهای از پژوهشهای ژنتیکی و حفاظت را به
خود اختصاص میدهد (Mills et al., 2003; Kopatz

 .)2012حضور توالیهايی از هر دو کالد آسیايی و

.(et al., 2014; Ashrafzadeh et al., 2018a

اروپايی در ايران گزارش شده است؛ بهطوریکه کالد

پژوهشهای گستردهای ازجمله  Larsonو همکاران

آسیايی تقريباً در سراسر کشور مشاهده شده ،ولی کالد

( 2005و  Alexandri ،)2007و همکاران (،)2012

اروپايی با فراوانی بسیار کمتر در شمال (Larson et al.,

 Maselliو همکاران ( Khalilzadeh ،)2016و

 )2007; Khalilzadeh et al., 2016و غرب (Larson

همکاران ( )2016و  Ashrafzadehو همکاران

 (et al., 2007کشور ثبت شده است .پژوهشهای

( )2018aتنوع و ساختار ژنتیکی و تبارشناسی گرازهای

بعدی در اوراسیای غربی ،سه کالد مادری را در

وحشی را در اروپا و آسیا بررسی کردهاند Larson .و

گرازهای آسیايی (کالدهای  NE1يا شرق نزديک ،1

همکاران در سالهای  2005و  2007با بررسی

 NE2يا شرق نزديک  2و آسیايی) و دو کالد ديگر را

توالیهای ژنتیکی گرازهای وحشی متعلق به ايران،

در گرازهای اروپايی (کالد اروپايی و کالد ايتالیايی)

حضور کالدهای آسیايی و اروپايی را در بخشهايی از

معرفی کردهاند (Larson et al., 2007; Ottoni et al.,

ايران گزارش کردند Khalilzadeh .و همکاران

.)2012

( )2016در پژوهشی منطقۀ تماس گرازهای وحشی

مديريت حیات وحش و حفاظت از آن نیازمند

آسیايی و اروپايی را در ايران بررسی کردند .در حال

داشتن تصوير جامعی از تنوع و تغییرپذيری ژنتیکی

حاضر ،اطالعات چندانی دربارۀ وضعیت ژنتیکی

ساختارهای گیتاشناختی است (Ashrafzadeh et al.,

جمعیتهای درحال کاهش و کالدها يا جمعیتهای در
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معرض تهديد انقراض در مناطق مختلف کشور وجود

 10 ،dNTPمیلیمول از  30 ،Tris-HClمیلیمول از

ندارد )(Meijaard and Moqanaki, 2011؛ ازاينرو

 1/5 ،KClمیلیمول از  MgCl2و  2پیکومول از هر

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تنوع ژنتیکی گرازهای

آغازگر اجرا شد .برنامۀ دمايی  PCRبا واسرشت اولیه

وحشی ساکن ايران با استفاده از توالی ناحیۀ کنترل

در  94درجۀ سانتیگراد بهمدت  3دقیقه آغاز شد؛

میتوکندريايی است.

سپس  30چرخه شامل واسرشت در  94درجۀ
سانتیگراد بهمدت  45ثانیه ،اتصال آغازگرها در

مواد و روشها.

 60درجۀ سانتیگراد بهمدت  45ثانیه ،گسترش زنجیره

تعداد  29نمونه بافت ماهیچه متعلق به گراز وحشی

در  72درجۀ سانتیگراد بهمدت  50ثانیه انجام شد؛

از استانهای خوزستان ( 14فرد) و کرمان ( 15فرد)

درنهايت ،گسترش نهايی زنجیره در  72درجۀ

گردآوری شد .در پژوهش حاضر ،نمونهبرداری از

سانتیگراد بهمدت  5دقیقه انجام شد .نمونهها با دستگاه

افرادی انجام شد که با مجوز سازمان حفاظت

 ABI 3730بهشکل خوانش دوطرفه توالیيابی و تمام

محیطزيست و توسط شکارچیان مجاز در قالب کنترل

توالیها با استفاده از  Seqscape 2.6ويرايش شدند.

جمعیت حیوانات آسیبرسان به زمینهای کشاورزی

روش  ClustalWدر Mega 6

شکار شده بودند .نمونهها تا زمان استخراج  DNAدر

 (2013برای رديفيابی توالیها استفاده شد.

(Tamura et al.,

اتانول  96درصد نگهداری شدند .اين نمونهها همراه با

آزمون اشباع جايگزينی برای دادههای بررسیشده

 101توالی ( 75نمونه متعلق به ايران) استخراجشده از

با نرمافزار  (Xia, 2013) DAMBE 5انجام شد.

بانک ژن (Gongora et al., 2004; Larson et al.,

بهمنظور بررسی اشباع احتمالی در سطوح واگرايی باالتر

;2005; Larson et al., 2007; Larson et al., 2010
 )Ottoni et al., 2012; Khalilzadeh et al., 2016در

از ترسیم جايگزينیهای همجنس و غیرهمجنس در

تحلیلها استفاده شدند.
کیت ويژۀ استخراج  DNAاز بافت (ساخت شرکت
کیاژن) و دستورعمل آن برای استخراج  DNAاستفاده
شد .يک قطعۀ  572جفت بازی از ناحیۀ کنترل
میتوکندری با استفاده از آغازگرهای  L15387و
 (Luetkemeier et al., 2010) H16108nتکثیر شد.
واکنش زنجیرهای پلیمراز

(Polymerase Chain

 )Reaction: PCRبا استفاده از کیت ويژۀ PCR

) (AccuPower® Premix Kit, Bioneerدر حجم 25
میکرولیتر

شامل

1

واحد

از

آنزيم

 250 ،Top DNA polymeraseمیکرومول از هر

برابر فواصل کیمورا استفاده شد .شبکۀ هاپلوتايپی بر
اساس تحلیل اتصال میانه )(Median joining

) (Bandelt et al., 1999و با نرمافزار  PopART 1.7به
دست آمد.
تعداد هاپلوتايپها ،جايگاههای چندريختی ،تنوع
هاپلوتايپی و تنوع نوکلئوتیدی با استفاده از DnaSP

 (Librado and Rozas, 2009) 5.10محاسبه شدند.
آزمونهای خنثیسازی  Tajima’s D ،Fu’s FSو
نرمافزار (Excoffier and Lischer, Arlequin 3.5

 (2010برای ارزيابی شواهد احتمالی گسترش ناگهانی
جمعیت در گذشته استفاده شدند .برآورد معناداری
آزمونهای يادشده با  10000شبیهسازی انجام شد و
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آزمونها بر اين فرض استوار بودند که جمعیت

کالد اروپايی تنها در چهار نمونه از استانهای گلستان،

مطالعهشده طی دورۀ طوالنی تکاملی در تعادل جهش-

کرمانشاه و اردبیل شناسايی شد؛ توالیهای متعلق به

رانش بوده است ) .(Nei and Kumar, 2000هنگامی

کالد

استانهای

که جمعیت فرضشده بهعلت گسترش ناگهانی در

سیستانوبلوچستان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،

تعادل جهش  -رانش قرار نداشته باشد ،نمايههای

گلستان ،مازندران ،البرز ،گیالن ،قزوين ،آذربايجان

يادشده بهسمت ارزشهای منفی معنادار تمايل میيابند

غربی و کرمانشاه مشاهده شد .شکل ( )3پراکنش

).(Keis et al., 2013; Ashrafzadeh et al., 2016

کالدهای مختلف گراز وحشی را در کشور نشان

سطوح ساختار جمعیتی با تحلیل واريانس مولکولی

میدهد.

آسیايی

در

نمونههايی

از

) (AMOVAو نمايۀ (Weir and Cockerham, FST

به نظر میرسد کالد اروپايی و کالد  NE1بهترتیب

 )1984در نرمافزار (Excoffier and Arlequin 3.5

کمترين و بیشترين پراکنش را در میان کالدهای

 )Lischer, 2010برآورد شد.

شناسايیشده در ايران به خود اختصاص میدهند؛
عالوهبراين ،حضور همجای کالدها در مناطق مختلف

نتایج.
بر اساس تحلیلها ،دادههای بررسیشده کمترين
اشباع جايگزينی را داشتند (شکل  .)1يافتهها نشان دادند

کشور از مهمترين جنبههای جالب توجه است و در اين
بین ،هر چهار کالد بهشکل همجا در شمالغرب کشور
مشاهده میشوند.

ارزش نمايۀ اشباع جايگزينی ) (ISSبهطور معناداری

بر اساس تحلیل قطعۀ  572جفت بازی از ناحیۀ

کمتر از ارزش نمايۀ بحرانی اشباع جايگزينی )(ISSC

کنترل ،تعداد  20هاپلوتايپ در  104توالی (دربرگیرندۀ

است ()P>0/01؛ بنابراين ،دادههای بررسیشده برای

تمام توالیهای گراز وحشی ايران) شناسايی شدند .تنوع

اجرای تحلیلهای تبارشناختی مناسب بودند .بر مبنای

هاپلوتايپی و تنوع نوکلئوتیدی در گرازهای وحشی

يافتههای تحلیل شبکۀ هاپلوتايپی ،پنج کالد معرفیشده

ايران بهترتیب حدود ( 0/882انحراف معیار=  )0/014و

برای گرازهای وحشی اوراسیايی استنتاجپذيرند

( 0/0145انحراف معیار=  )0/00047محاسبه شد.

(شکل )2؛ در اين میان ،چهار کالد ،NE2 ،NE1

جدول ( )1آمارههای ژنتیکی را به تفکیک کالدهای

اروپايی و آسیايی در حال حاضر در ايران حضور دارند:

گراز وحشی در ايران نشان میدهد .بیشترين تنوع

کالد  NE1در میان نمونههايی از کرمان،

هاپلوتايپی و تنوع نوکلئوتیدی بهترتیب در کالدهای

کهگیلويهوبويراحمد ،خوزستان ،کرمانشاه ،آذربايجان

اروپايی (تنوع هاپلوتايپی=  0/833و تنوع نوکلئوتیدی

شرقی و اردبیل شناسايی شد؛ کالد  NE2در میان

بهازای هر جايگاه=  )0/0032و آسیايی (تنوع

نمونههای متعلق به استانهای سمنان ،گلستان ،مازندران،

هاپلوتايپی=  0/725و تنوع نوکلئوتیدی بهازای هر

قزوين ،اردبیل ،آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی،

جايگاه= )0/00385گراز وحشی ساکن ايران برآورد

کردستان ،همدان ،چهارمحالوبختیاری ،خوزستان،

شد.

کهگیلويهوبويراحمد و سیستانوبلوچستان مشاهده شد؛
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شکل  -1جايگزينیهای همجنس و غیرهمجنس در برابر فاصلۀ کیمورا برای قطعۀ  572جفت بازی از ناحیۀ کنترل میتوکندری

شکل  -2شبکۀ هاپلوتايپی گرازهای وحشی ايران در میان کالدهای جهانی؛ ستارهها هاپلوتايپهای متعلق به ايران را نشان میدهند :ستارۀ
سفیدرنگ (

) نشاندهندۀ هاپلوتايپهای استخراجشده از بانک ژن و ستارۀ قرمزرنگ (

)نشاندهندۀ هاپلوتايپهای شناسايیشده در

پژوهش حاضر هستند .پراکنش جغرافیايی هاپلوتايپهای متعلق به ايران در شکل ( )3مشاهده میشود.
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شکل  -3پراکنش کالدهای گراز وحشی در ايران؛ شکلهای هندسی کالدهای مختلف را نشان میدهند:
نزديک  1يا ،NE1

 .کالد شرق نزديک  2يا ،NE2

 .کالد آسیايی،

 .کالد شرق

 .کالد اروپايی .جزئیات بیشتر در شکل ( )2ديده میشوند.

بر اساس تحلیل  ،AMOVAاختالف ژنتیکی بین

بهمنظور بررسی احتمال وجود گسترشهای ناگهانی

کالدهای گراز وحشی در ايران ( 82/84درصد) بیش از

جمعیتشناختی در گذشته استفاده شدند .هیچيک از

اختالف ژنتیکی داخل اين کالدها ( 17/16درصد)

نمايههای يادشده نشانههای مشخصی از وجود گسترش

است (جدول )2؛ عالوهبراين ،نمايۀ  FSTوجود ساختار

جمعیتشناختی را در جمعیتهای گراز وحشی در

ژنتیکی معنادار را بین کالدهای معرفیشده تأيید

ايران تأيید نکردند (جدول .)1

میکند (جدول  .)2نمايههای  Fu’s FSو Tajima’s D
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جدول  -1برخی آمارههای ژنتیکی برای کالدهای گرازهای وحشی در ايران بر اساس توالی  572جفت بازی از ناحیۀ کنترل میتوکندری؛
 .nتعداد افراد .h ،تعداد هاپلوتايپ .Hd ،تنوع هاپلوتايپی .SD ،انحراف معیار .Pi ،تنوع نوکلئوتیدی بهازای هر جايگاه .K ،متوسط تعداد اختالف
نوکلئوتیدی .P ،تعداد جايگاههای متغیر
گروه

n

h

)Hd (SD

)Pi (SD

K

P

Fu’s FS

Tajima’s D

کالد NE1

22

4

(0/524 )0/116

(0/00199 )0/00058

1/134

5

0/393

-0/514

کالد NE2

40

4

(0/583 )0/039

(/00367 )0/00014

2/097

5

3/104

1/996

کالد اروپايی

4

3

(0/833 )0/222

(0/00322 )00117

1/667

3

-0/133

0/168

کالد آسیايی

38

9

(0/725 )0/069

(0/00385 )0/0014

1/991

21

-1/768

-1/745

جدول  -2تحلیل واريانس مولکولی کالدهای گراز وحشی در ايران
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

درصد تغییرات

FST

P-value

بین کالدها

3

82/84

0/828

0/000

درون کالدها

100

17/16

بحث.

در گسترۀ متنوعی از الگوهای گیاهی مرطوب تا خشک

ايران کشوری کوهستانی (تقريباً  54درصد پوشیده

عمل میکند ) .(Sagheb Talebi et al., 2013ايران

از کوهها) با فالت مرکزی مرتفع است که گسترهای از

ازنظر تکتونیک جهانی نیز بخشی از کمربند کوهزايی

کوهها در چهار جهت جغرافیايی آن را احاطه کرده

آلپی  -هیمالیايی محسوب میشود که از اقیانوس اطلس

است ) .(Sagheb Talebi et al., 2013بر اساس

تا آرام غربی کشیده شده است (Mouthereau et al.,

تقسیمبندی مناطق بومشناختی جهانی فائو ،ايران ازنظر

 .)2012فعالیتهای کوهزايی در طول اولیگوسن که

ويژگیهای زيستگیتاشناختی و جنبههای بومشناختی

سبب ظهور کوههای البرز و زاگرس شده و تغییرات

از بیشتر کشورهای آسیايی متمايز میشود .اگرچه ايران

محیطی و زيستگاهی گستردهای را به همراه داشته است،

ازنظر قلمروهای حیاتی بهطور عمده در محدودۀ

احتماالً حوادث تکاملی قدرتمندی را برای ايجاد تنوع

پالئارکتیک قرار گرفته است ،وجود گسترههايی از

و گسترش گونههای گیاهی و جانوری بومی و

جنبههای بومشناختی و عناصر جانوری و گیاهی دو

انحصاری در ايران (برای نمونه در بسیاری از

قلمرو ديگر (آفروترپیکال و اورينتال) در بخشهای

خانوادههای گیاهی ) )(Akhani, 2007سبب شده است.

جنوبی ،اين کشور را از ديد انديشمندان

اين عوامل ،مجموعهای از شرايط زيستی را در ايران

زيستگیتاشناسی در جايگاه ويژهای قرار داده است.

فراهم کردهاند؛ بهطوریکه تنوع جالب توجهی از

ايران ازنظر تقسیمبندی جهانی بومناحیهها در موقعیت

آرايههای مختلف و همچنین گروههای ژنتیکی مانند

ارزشمندی قرار دارد و ازنظر گیاهی در محل برخورد

کالدها و هاپلوگروپهای متعلق به ردههای مختلف

چندين منطقه شامل اروپا  -سیبری ،ايرانی  -تورانی و

جانوری در اين کشور حضور دارند.

صحرا  -سندی واقع شده است و بهعنوان منطقۀ انتقالی
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گراز وحشی اوراسیايی يکی از گونههايی است که

مشترک ) (H1در میان گرازهای وحشی خوزستان،

پراکنش نسبتاً گستردهای در ايران دارد .در پژوهش

چهارمحالوبختیاری ،کهگیلويهوبويراحمد ،قزوين،

حاضر ،تنوع ژنتیکی گرازهای وحشی ايران بررسی شد.

کردستان و آذربايجان غربی همراه با توالیهايی از

(Larson et al.,

ترکیه (ازمیر و جنگل تارسوس) (Larson et al.,

;2005; Larson et al., 2007; Ottoni et al., 2012
 ،)Ashrafzadeh et al., 2018bتوالیهای متعلق به

 (2007; Khalilzadeh et al., 2016شکل گرفت.

باتوجهبه پژوهشهای انجامشده

گرازهای وحشی مناطق مختلف جهان در پنج گروه
شامل کالدهای  ،NE2 ،NE1اروپايی ،آسیايی و
ايتالیايی قرار میگیرند؛ بر اين اساس ،گرازهای وحشی
ايران در چهار کالد مادری شامل  ،NE2 ،NE1اروپايی
و آسیايی جای میگیرند و به نظر میرسد کالد NE1

بیشترين گستردگی زيستگاهی را به خود اختصاص داده
است؛ بهطوریکه در اغلب مناطق بررسیشده از غرب
تا شرق و از شمال تا جنوب پراکندگی دارد .کالد
اروپايی کمترين توزيع را نشان میدهد و تنها در
نمونههای محدودی از شمال و غرب کشور شناسايی
شده است .توزيع همجای کالدهای مختلف در اغلب
مناطق کشور بهشکلیست که بهآسانی رديابی میشوند و
يکی از مهمترين جنبههای درخور توجه است؛ مشاهدۀ
يک منطقۀ تماس بین هر چهار کالد در شمالغربی
کشور نشانۀ ديگری از ضرورت توجه به جمعیتهای
گراز وحشی ساکن کشور ايران در پژوهشهای
تبارشناختی مرتبط با اين گونۀ جانوری است
).(Khalilzadeh et al., 2016
در میان  104توالی متعلق به گرازهای وحشی ايران،
تعداد  20هاپلوتايپ بر اساس تحلیل قطعۀ  572جفت
بازی از ناحیۀ کنترل شناسايی شد .بیشترين تنوع
هاپلوتايپی و تنوع نوکلئوتیدی بهترتیب در کالدهای
اروپايی و آسیايی گراز وحشی ساکن ايران برآورد شد.
جالب توجه است که درون کالد  ،NE2يک هاپلوتايپ

توالیهايی از همدان ،کردستان ،آذربايجان غربی،
آذربايجان شرقی ،اردبیل و مازندران در ايران همراه با
نمونههايی از ارمنستان ( )Larson et al., 2005نیز
هاپلوتايپ مشترک ديگری ) (H4را در کالد NE2

شکل دادند .نمونههای گرازهای وحشی متعلق به کرمان
همراه با توالیهايی از کهگیلويهوبويراحمد و کرمانشاه
) (Larson et al., 2007هاپلوتايپ مشترکی ) (H2را
در کالد  NE1ايجاد کردند .فراوانترين هاپلوتايپ
) (E11در کالد آسیايی و بین نمونههايی از آذربايجان
غربی ،گیالن ،قزوين ،مازندران ،گلستان ،خراسان
شمالی ،خراسان رضوی و ترکمنستان (Larson et al.,

 )2007; Khalilzadeh et al., 2016مشاهده شد.
همچنین توالیهايی از خراسان رضوی و مازندران
هاپلوتايپ مشترکی ) (H26را در کالد آسیايی نمايش
دادند .بر اساس تحلیلها ،کالد اروپايی دربرگیرندۀ سه
هاپلوتايپ در میان چهار توالی از اردبیل (دو توالی،
يک هاپلوتايپ) ،کرمانشاه و گلستان بود؛ باوجوداين،
توالیهای متعددی شناسايی شدند که هرکدام بهتنهايی
به يک هاپلوتايپ انحصاری و به موقعیت مشخصی
تعلق داشتند .هاپلوتايپهايی مانند ،H33 ،H32 ،H8
 H35در کالد آسیايی ،هاپلوتايپ  H3در کالد ،NE1
هاپلوتايپ  H9در کالد  NE2و هاپلوتايپهای  H10و
 H14در کالد اروپايی ازجمله توالیهای انحصاری
يادشده به شمار میآيند؛ از سويی ،برخی هاپلوتايپها
مانند  H4 ،H2و  H11که پراکنش گستردهای دارند
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ممکن است نشاندهندۀ هاپلوتايپهای نیايی باشند

هاپلوتايپها (ژنوم میتوکندری) در گروههای

).(Alves et al., 2010

جغرافیايی مجزا منجر میشود و از سوی ديگر ،اريبی

در پژوهش حاضر ،نمايههای  Fu’s FSو

پراکنش بهسمت نرها اغلب سبب همسانشدن

 Tajima’s Dبرای بررسی شواهدی از گسترشهای

فراوانیهای

میشود

جمعیتشناختی اخیر استفاده شدند .چنانچه هنگام

)(Avise, 2000؛ بر اين اساس ،الگوهای مشخصی از

محاسبۀ اين نمايهها ارزشهای منفی و معناداری برآورد

ساختار فیلوجغرافیايی میتوکندريايی (مانند کالدهای

شوند ،شواهد بهنسبت روشنی برای گسترشهای

جغرافیايی مجزا) در جمعیتهای گونههايی مانند گراز

جمعیتشناختی (Fu, 1997; Ojeda, 2010; Keis et

وحشی مشاهده میشوند؛ درحالیکه بررسیهای مبتنی

 )al., 2013; Kusza et al., 2018وجود خواهند

بر ژنوم هسته ممکن است اين ساختار فیلوجغرافیايی

داشت .بر اساس تحلیل توالیهای بررسیشدۀ متعلق به

مادری را تأيید نکنند .درمجموع ،استفاده از چندين

کالدهای گراز وحشی در ايران ،هیچ نشانهای از

نشانگر مولکولی که شیوۀ وارثتی متفاوتی دارند،

گسترشهای جمعیتشناختی به دست نیامد.

ارزيابی بهتری را از ساختار ژنتیکی فراهم و اطالعات

اللی

در

ژنوم

هسته

يافتههای  FSTو  AMOVAوجود ساختار ژنتیکی

ارزشمندی را در زمینۀ پراکنش وابسته به جنس نمايان

معناداری را بین کالدهای گراز وحشی در ايران تأيید

میکند ) .(Avise, 2000پژوهشهای متعددی که از

میکنند .شناسايی برخی هاپلوتايپهای منحصر به

نشانگرهای با وراثتپذيری متفاوت در تحلیلها استفاده

موقعیتهای جغرافیايی مشخص ،شواهدی را برای

کردهاند تأيید میکنند لوکوسهای هستهای ساختار

وجود ساختارهای ژنتیکی فراهم میکند .اين عوامل

ژنتیکی ضعیفتری را نسبت به نشانگرهای

همراه با سطح تنوع هاپلوتايپی باال بهويژه در شمالغربی

میتوکندريايی برآورد میکنند ;(Burg et al., 1999

کشور ،شواهدی را از وجود پناهگاههای يخچالی متعلق

Goldsworthy et al., 2000; Hoffman et al.,
(2006؛ بنابراين توصیه میشود بهمنظور بررسی کاملتر

به آخرين عصر يخبندان برای گراز وحشی در اين
بخش از کشور (يا مناطق نزديک آن) پیشنهاد میکند
(Ashrafzadeh et al., 2016; Khalilzadeh et al.,
 .(2016پژوهشها نشان میدهند اغلب الگوی پراکنش

تنوع و ساختار ژنتیکی گرازهای وحشی در ايران ،در
پژوهشهای آتی عالوهبر نشانگرهای میتوکندريايی از
نشانگرهای ژنوم هسته نیز استفاده شود.

بین جنسهای مختلف پستانداران متفاوت است؛ بر اين
اساس ،مادهها بیشتر به زيستگاه مادری (رفتار وفادارانه)

سپاسگزاری.

و نرها اغلب به انتشار تمايل دارند (Greenwood,

از معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد و گرنت

 .(1980اريبی جنسها در پراکنش اغلب نتايج متفاوتی

شمارۀ  95GRN4M41705برای حمايت مالی پژوهش

را هنگام بررسی ساختار ژنتیکی با نشانگرهای مختلف

حاضر سپاسگزاری میشود.

(نشانگرهای میتوکندريايی و هستهای) به دست میدهد؛
از يک سو ،رفتار وفادارانۀ مادهها به افزايش فراوانی
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