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)Francolinus pondicerianus(جیرفتیبین جمعیتیورون جمعیتیژنتیکی دتنوع
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هچکید
جمعیتی گونه جمعیتی و بینژنتیکی دروندر این پژوهش براي نخستین بار مطالعات ملکولی درخصوص بررسی و مقایسه تنوع

در جنوب کشور صورت گرفت تا با مطالعه توالی قسمتی از ،)Phasianidae(از خانواده) Francolinus pondicerianus(جیرفتی 
هاي بافت، خون و پر به همین منظور، نمونه. جمعیتی در این گونه مشخص شودجمعیتی و بینکی درونژنتیژنوم میتوکندریایی، تنوع

کلروفورم و روش نمکی استخراج و ها با روش فنلنمونهDNA. آوري شدهاي هرمزگان و کرمان جمعاز مناطق مختلف استاناین پرنده
پس از تجزیه و . و تعیین توالی گردیدشدیرتکثترموسایکلرکمک دستگاه بالوپ-ياز ژن دیبخش،جفت آغازگریکبا کمک 

باشد که هاپلوتایپ مستقل در قالب دو جمعیت می6نتایج نشان داد که این گونه در مناطق مورد مطالعه در این پژوهش داراي تحلیل،
ها و فاصله نسبتاً نزدیک این مناطق تباط جغرافیایی میان آنباتوجه به موقعیت جغرافیایی مناطق پراکندگی این پرنده در جنوب کشور و ار

ها و سایر عوامل موثر و آمیزي، وجود فرا جمعیتمثل از طریق برونو با توجه به موارد موثر در تبادل ژنی در میان جانوران مانند تولید
توان به این نتیجه دست یافت که موانع جغرافیایی میژنی در جیرفتی وجود دارد ونتایج حاصل از این تحقیق احتمال باالبودن تبادل

.باشدجریان ژنی در این مناطق در زمان حال و گذشته وجود داشتههاي جیرفتی نشده وموجود در طول زمان باعث جدایی جمعیت

هرمزگان، کرمان، ژنتیکیتوکندري، تنوعیمDNAجیرفتی، :کلمات کلیدي
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مقدمه
. ژنتیکی آن استهاي یک جمعیت، تنوعگییکی از ویژ

ژنتیکی براي تداوم و ها همواره در حال تغییرند و تنوعمحیط
. ها براي زیست در شرایط جدید الزم استسازگاري گونه

ترین ژنتیکی موجود در یک جمعیت از مهمبنابراین ارزیابی تنوع
هاست و کاربرد مهمی در مطالعه ژنتیک جمعیتاهداف در

نیز نیازایراندر).Friland ،2005(شناسی حفاظت دارد تزیس
وپرندهفنوتیپبرتکیهباکشورپرندگانجامعمطالعاتبه

احساسشدتهبملکولیهايویژگیباتوامظاهريشکل
یابرخوردنواحیترینمهمازایرانکهخصوصبهگرددمی

نطقهمغربیوشرقیناحیههايتاکسونازبسیاريتماس
هايیخچالپیشرويچندگانههايدورهطولدرپالئارکتیک

درهمعاملبالقوهتواندمیبرخوردنواحیاست اینبودهقطبی
باشد کشوردرزاییو گونهجدیدگیريشکلیاآمیختگی و

)Aliabadian ،2007و همکاران.(
است که ) Phasianeda(اي از خانوادهگونه جیرفتی پرنده

این پرنده . شرقی ایران پراکندگی داردمنطقه جنوب و جنوبدر
ها، بستر اي و درختان پراکنده، گزستاندر مناطق با پوشش بوته

و ي کشاورزي و فضاهاي باز، خشکهاها، زمینرودخانه
پراکندگی این ). 1392منصوري، (برد سر میخشک بهنیمه

نده نبوده و در کنپرنده در مناطق پراکنش آن تا کنون نگران
IUCN2012Redلیست List Threatenedايهگونهملهجاز

Least concernهاي جیرفتی است ولی جمعیتبندي شدهطبقه
تاکنون تنها ). Roberts) ،1992در آسیا در حال کاهش است 

مطالعات انجام شده بر روي این گونه در بخش مرکزي  
ت در این منطقه پاکستان در منطقه سلیمان صورت گرفته اس
شود ولی اطالعاتی جیرفتی منبع درآمدي خوبی محسوب می

این . درخصوص جمعیت این گونه در دسترس نبوده است
عدد نمونه جیرفتی درمناطق غرب و شرق 29مطالعه بر روي 

هاي ناحیه ژن511bpمنطقه سلیمان و  بر روي یک منطقه 
نوع هاپلوتایپ 7مورفیک و جایگاه پلی9کنترل انجام شده و 

مشخص گردیده و با توجه به تنوع نوکلئوتیدي اندازه جمعیت 
از ).  khaliq ،2010(دراین منطقه بزرگ ارزیابی شده است 

مطالعات انجام شده در رابطه با شناسایی ژن در ایران شناسایی
اینانجامازهدف. ژن در مرغ بومی خراسان استیابیتوالیو

در1اکسیدازسیتوکرومژننوکلئوتیديتوالیبررسیپژوهش
هايجهششناساییخراسان وبومیمرغمیتوکندريژنوم

99توالیاینردیفی نوکلئوتیديهمنتایج.بودآندراحتمالی

نشان مرجع رانوکلئوتیديژنومدرمشابهتوالیباشباهتدرصد
رانوکلئوتیدياختالف6وجودتوالیدواینمقایسه. داد
تولیدبهمنجرجهشسهفقطحالاینبا. نمودخصمش

ازحاصلنتایجچنینهم. گردیدغیرهمساناسیدهاي آمینه
ناحیهباراطول% 100در% 99شباهتپروتئینی،مقایسه
رامرجعمرغاکسیدازCسیتوکروم 1واحدشده، زیرحفاظت

میبومرغکهگردیدمشخصمطالعهایندرعالوههب. دادنشان
نژادهايسایربا1COXژنپروتئینیهايدر توالیخراسان

مطالعه بر .)1393آلبوشوکه، (دارد شباهت%96ازبیشطیور
انباري از جمله جغدگونۀتافتهمفیلوژنتیکیبنديروي رده

جغدگونۀتافتهم. موارد دیگر مورد بررسی ژن در ایران است
Tyto(انباري  alba(ریختیتغییراتواستگسترجهانايگونه

جغرافیاییوریختیزیادتغییراتاین.دهدمینشانراتوجهیقابل
هايزیرگونهدارايانباريجغدگونهکهاستشدهسبب

توالی تعیینمطالعه،ایندر.باشدسرتاسر جهاندرمتعددي
40براينوکلئوتید569طولغیرکدینه بهمیتوکندریاییژن

حاصلاطالعات.شدجهان انجامسراسرازانباريدجغازنمونه
نام باقدیمدنیايمجزايتباردووجوددهندهتحلیل نشاناز

Tyto albaنامباجدیددنیايوTyto furcata میزان.است
8/3جدید، دنیايوقدیمدنیايتبارهايبینژنتیکیتنوع

وجودحتمالااینآمده،دستبهنتایجبهتوجهبا. درصد است
جداژنتیکینظرازقدیموجدیددنیايهايزیرگونهکهدارد
گونه2حضوربرمبتنیکهباشندتبادل ژنتیکیفاقدوبوده

است متعددهايزیرگونهباگونۀتافتهمایندرجداجغرافیایی
).1390آبادیان و همکاران، علی(

حیح در مورد با توجه به عدم وجود هرگونه اطالعات ص
این گونه در ایران مدیریت و حفاظت از این پرنده در درازمدت 

برداري، که نمونهجارو خواهد بود و از آنبا مشکالتی روبه
هاي پایه در جمله گامهاي زیستی ازشناسایی و مطالعه نمونه

رود  شمار میزیستی بهبرداري پایدار از تنوعجهت حفاظت و بهره
هاي اخیر امکان هایی که در طی سالروشیکی از بهترین 
صورت ویژه پرندگان را بهبندي جانوران و بهشناسایی و رده

سریع و قابل اعتماد فراهم آورده است استفاده از نشانگرهاي 
لذا در این تحقیق با ). Friland،2005(است DNAملکولی 

گونه mtDNAدر D-loopبررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ژن 
هاي ها و هاپلوتایپرفتی و مقایسه آن بین افراد، جمعیتجی

احتمالی این پرنده در استان هرمزگان و کرمان شناسایی شده و 
عالوه بر بررسی تنوع ژنتیکی این گونه به بررسی وضعیت 
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هاي ذکر هاي و جریان ژنی در میان این گونه در استانجمعیت
.شده نیز پرداخته شد

هامواد و روش
در سال در این مطالعه:آوري شدههاي جمعنمونه

از ده نمونه متفاوت از سه نوع نمونه خون، بافت و پر 1391
ها از پرندگانی که از افراد این نمونه. جیرفتی استفاده گردید

گیري و یا توسط شکارچیان صید صورت غیرقانونی زندهمحلی به
زیست هرمزگان و یطوسیله اداره کل حفاظت محشده بودند و به

هاي خون عمدتاً نمونه. کرمان بازداشت گردیده بودند تهیه شد
در . هاي اطراف بندرعباس بودندمربوط به منطقه میناب و باغ

این روش با کمک سرنگ مخصوص انسولین از رگ زیربال پرنده 

EDTAهاي حاوي سرعت در تیوپگیري شد و خون بهخون

اي بافت با رعایت کامل نکات بهداشتی هنمونه. داري گردیدنگه
ها عمدتاً مربوط از قسمت عضله سینه تهیه شده که این نمونه

هاي تر نمونهبه منطقه رودان در استان هرمزگان بودند ولی بیش
صید از پرندگان زنده"هاي پر بودند که عموماتهیه شده نمونه

محیط شده توسط متخلفان و افراد محلی با همکاري سازمان 
پرها در ظروف حاوي سیلیکاژل که جاذب . زیست به دست آمد

شد تا از نفوذ هوا نیز جلوگیري رطوبت است قرار داده می
هاي پر از مناطق رودان، میناب، اطراف کلیه نمونه. عمل آیدبه

بندرعباس در استان هرمزگان و جیرفت و کهنوج از استان 
).1جدول(آوري گردیدند کرمان جمع

هاي هرمزگان و کرمان آوري شده از استانتعداد، محل و نوع نمونه جمع: 1جدول 

ها آنDNAپس از تهیه نمونه،:DNAروش استخراج 
براي .هاي مختلفی استخراج گردیدبسته به نوع نمونه به روش

یا روش نمکی و Salt methodاز بافت از روش DNAاستخراج
استفاده کلروفورم از خون و پر از روش فنلDNAبراي استخراج 

).1391آبادیان و همکاران، علی(شد
ها از نمونهDNAپس از استخراج :PCRانجام عملیات

در این . مراز استاي پلیزنجیرهیا واکنشPCRنوبت به مرحله 
استخراج شده با کمک پرایمرهاي DNAمرحله محصول یا 

اختصاصی زیر که مطابق پرایمر طراحی شده در مقاله تنوع 
DNAباشد میتوکندریایی در جیرفتی در پاکستان می)Khaliq

و با استفاده از مواد مورد نیاز  توسط ) 2011و همکاران، 
با PCRمراز یا اي پلیدستگاه ترموسایکلر وارد واکنش زنجیره

.شرایط ذکر شده و تکثیر گردید
MITOCF: 5’-GGCTTGAAAAGCCATTGTTG-3’
MITOCR: 5’-CCCCAAAGAGAAAAGGAACC-3’

:PCRمواد و میزان ترکیبات مورد نیاز جهت عملیات
میزان بهPCRدر این مطالعه  از بافر PCRجهت انجام عملیات 

2mgcl :5/0میکرولیتر،dntps :5/2میکرولیتر، 5/18
میکرولیتر، R :1میکرولیتر و پرایمر F :75/0میکرولیتر، پرایمر

Taq pol :1،میکرولیترo2ddh :3/0 میکرولیتر وDNA :1
.  میکرولیتر استفاده گردید

با PCRهاي مرحله آغاز چرخه:PCRهايشرایط چرخه
گردد و دقیقه شروع می5مدت گراد و بهدرجه سانتی94دماي

. یابدادامه میثانیه45زمانودماهمانبادناتوراسیوندر مرحله
ثانیه و 40درجه و زمان آن58امرحله بعدي یا مرحله اتصال دم

گراد و زماندرجه سانتی72مرحله گسترش یا طویل شدن دما
در آخرین مرحله که مرحله طویل شدن نهایی ثانیه است،80

طولبهدقیقه5آنزمانولیماندمیباقیدرجه72است دما 
.                                                   انجامدمی

، با روش الکتروفورز که توسط دستگاه DNAپس از تکثیر 
اي شود محصول واکنش زنجیرهالکتروفورز افقی انجام می

تعداد نمونهنوع نمونه)متر(ارتفاع عرض جغرافیاییطول جغرافیاییآوريمحل جمعاستانردیف
4بافتمتر89/231مالیش27◦13׳11/40׳׳شرقی57◦25׳70/17׳׳رودان1
1خونمتر60/40مالیش27◦11׳45/36׳׳شرقی57◦3׳18/41׳׳میناب2
1خون3
4

هرمزگان
1پرمتر74/9مالیش27◦10׳19/16׳׳شرقی56◦12׳35/48׳׳بندرعباس

2پرمتر17/720مالیش28◦40׳80/41׳׳شرقی57◦42׳66/13׳׳جیرفت5
1پرمتر23/504مالیش28◦0׳55/22׳׳قیشر57◦43׳64/21׳׳کهنوجکرمان6
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پس از . گرددقابل مشاهده می%2مراز بر روي ژل آگارز پلی
مشاهده باند مورد نظر و آگاهی از درست بودن مراحل استخراج 

در . لی ارسال گردیدند، محصوالت تکثیر براي تعیین تواPCRو 
ها مورد ویرایش قرار توالیSEQSCAPEافزارنرمابتدا با کمک

5MEGAافزارگرفتند و با استفاده از اطالعات ذخیره شده و نرم

گردیده و درخت آراییهمهاتوالی)1390کلرودي،سیاهیوسفی(
تعداد . هاپلوتایپی و جداول فاصله ژنتیکی ترسیم گردید

تر را در منطقه هاي متداولها مشخص و هاپلوتایپیپهاپلوتا
بررسیبرايهاپلوتایپیدرختترسیمازپس. شناسایی شدند

باقبلنتایجتاییدچنینهموهاهاپلوتایپفراوانیووضعیت
درهاپلوتایپیشبکهیکترسیمبهNETWORKافزارنرمکمک
van(شد هانمونهمیان Someren ،2002و همکاران(.

بحث
توالی ،ایرانبار دراولینبرايبراساس کار پژوهش کنونی

قسمتی از ژن میتوکندري ناحیهدر439bpیک قسمت
D-LOOPجیرفتیگونهدر)Francolinus pondicerianus(
. و تنوع ژنتیکی آن مورد بررسی قرار گرفتگردیدهشناسایی

استان هرمزگان و 2از نمونه جیرفتی10این توالی از 
نمونه مورد مطالعه با 10در میان این . دست آمدکرمان به
هاپلوتایپ مشاهده NETWORK،6و 5MEGAافزارکمک نرم
هاي مشاهده شده نیز در میان فرکانس هاپلوتایپشد که 
.)2جدول(باشد ها متفاوت میهاپلوتایپ

ها و مناطق پراکندگی آنفراوانی و فرکانس هاپلوتایپ،تعداد: 2جدول

1Hهاپلوتایپ6ترین هاپلوتایپ در میان اینمتداول

نمونه را 10دو نمونه از کل2Hنمونه و هاپلوتایپ4باشد که می
، 3H،4H،5H(ها که از سایر هاپلوتایپشوند درحالیشامل می

6H (ده نگردیدتر مشاهتنها یک نمونه بیش.
قرار 1Hهاي استان هرمزگان که درسه نمونه از نمونه

استان اند از مناطق میناب و رودان و یک نمونه هم ازگرفته
دو نمونه از .انددست آمدهکرمان از منطقه کهنوج به

از استان کرمان از منطقه جیرفت تهیه گردیدند و 2Hهاينمونه
هاي ان هرمزگان و از شهرستانها از استسایر هاپلوتایپ

هاي در میان جمعیت.آوري گردیدندبندرعباس و رودان جمع
تنوع هاپلوتایپی هرمزگانوکرمانهايمورد مطالعه در استان

شود که این بیانگر تنوع ژنتیکی باال در نسبتاٌ باالیی مشاهده می
.این مناطق است

ها در میان نمونهها در این مطالعه براي بررسی جمعیت
درخت . )1شکل(درخت هاپلوتایپی حداکثر احتمال ترسیم شد 

جمعیت در 2دهد که در این تحقیق حداکثر احتمال نشان می
4B،5B،19،13N،11N،12Nهايشودکه نمونهمنطقه دیده می

با 87و2B ،84هاياز نمونه76با حداکثر احتمال 3Bو
توان پس می. اندجدا شدهاز یکدیگر 92حداکثر احتمال 

تري را در مناطق گیري کرد که جمعیت دوم فراوانی بیشنتیجه
تکاملی این درخت در بازسازي تاریخچه. برداري داردنمونه

هايدهد که نمونهرود و در این تحقیق نشان میکار میتبارها به
11N،12N3وBهستند که از یک جد مشترك از افرادي

نمونهمناطق
H1

فرکانس
H1

نمونه
H2

سفرکان
H2

نمونه
H3

فرکانس
H3

نمونه
H4

فرکانس
H4

نمونه
H5

فرکانس
H5

نمونه
H6

فرکانس
H6

%8710%8410بندر عباس

%1910میناب

B4رودان
B520%B210%B310%

N11جیرفت
N1220%

N1310%کهنوج



1395زمستان، 4ره ، شماهشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

91

و زمان این جدایی اندمنشعب شده13Nو4B،5B،19هاي نمونه
در خصوص جمعیت دیگر که شامل .باشدژنتیکی مشخص نمی

توان گفت که احتمال این وجود نیز می2Bو 87، 84هاينمونه
به تازگی دچار کمی تغییرات ژنتیکی شده و 84دارد که نمونه

ین سه کمی از دو نمونه دیگر فاصله گرفته باشد ولی در کل ا
نمونه یک جمعیت مجزا را نشان داده که از جمعیت قبلی از 

اند لیکن زمان این جدایی نسبتاً یک جد مشترك منشاء یافته
.طوالنی است

هادرخت هاپلوتایپی حداکثر احتمال در میان نمونه: 1شکل

پس از ترسیم درخت هاپلوتایپی فوق براي بررسی و 
هاي موجود در کشور و سایر در میان نمونهها مقایسه جمعیت

یابی شده در پاکستان و یا سایر کشورها که در هاي توالینمونه

موجود است درخت هاپلوتایپی دیگري با روش NCBIسایت 
.)2شکل(حداکثر احتمال ترسیم گردید 

جیرفتی پاکستانهاي ها با نمونهدرخت هاپلوتایپی بررسی جایگاه نمونه:2شکل
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هاي سبز رنگ هاي این تحقیق با دایرهدر شکل فوق نمونه
یابی شده در پاکستان مشخص هاي توالیدر میان سایر نمونه

گونه که در شکل فوق مشخص است همه همان. شده است
جمعیت مستقل 2هاي مورد مطالعه در ها همانند نمونهنمونه

ها فراوانی بسیار از این جمعیتاند که یکی بندي شدهرده
هاي هاي این تحقیق در میان نمونهنمونهتري دارد و بیش

گونه هاپلوتایپ مشترکی بین ولی هیچپاکستان پراکنده است
.شودها دیده نمیآن

پس از ترسیم درخت هاپلوتایپی براي بررسی وضعیت و 
- بل با کمک نرمچنین تایید نتایج قها و همفراوانی هاپلوتایپ

اقدام به ترسیم یک شبکه هاپلوتایپی در NETWORKافزار 
).3شکل(ها گردید میان نمونه

هاي مورد مطالعهشبکه هاپلوتایپی میان نمونه: 3شکل

ها و با کمک شبکه هاپلوتایپی فوق تعداد هاپلوتایپ
در شبکه . گرددمشخص میفراوانی آن در منطقه مورد مطالعه

6باشد پس ها میها بیانگر تعداد هاپلوتایپفوق تعداد دایره
40شامل1Hیا 1شود که هاپلوتایپهاپلویید مشاهده می

درصد 20شامل 2Hیا2ها و هاپلوتایپدرصد از کل هاپلوتایپ
و 3H ،4H ،5Hها یا ها بوده و سایر هاپلوتایپاز کل هاپلوتایپ

6Hپراکندگی . باشندها میدرصد از کل هاپلوتایپ10م هر کدا
1H 2مناطق میناب، رودان و کهنوج، پراکندگیH منطقه

شهرستان رودان 6Hو 5Hبندر عباس و 3H ،4Hجیرفت، 
.باشدمی

توصیف مقدماتی ارزشمندي را از mtDNAمطالعات 
حیه دهد قسمتی از ناساختار جمعیت تاریخچه جمعیت ارائه می

D-LOOP که در این مطالعه ارزیابی گردید معموالً براي ارزیابی
میتوکندریایی در ماکیان مورد DNAتنوع و ساختار فیلوژنی 

؛ 2011همکاران،و(Mwacharoگیردمیقراراستفاده
Muchadeyi ،2008و همکاران.(

دلیل محدود بودن زمان ها در این مطالعه بهتعداد نمونه
برداري بسیار محدود بود و از طرفی دور از دسترس بودن نهنمو

ها تنها از محل پراکندگی این پرنده باعث گردید نمونه
گیري هاي زندههاي صید شده توسط شکارچیان یا نمونهنمونه

عدم وجود آمار کافی از تعداد . شده توسط افراد محلی تهیه شود
در نقاط مورد این پرندگان، تخمین جمعیت این پرنده را

.برداري مشکل نموده استنمونه
ها از مناطق طورکه در نتایج مشخص است این نمونههمان

میناب، رودان و بندرعباس از استان هرمزگان و کهنوج و 
دست آمد و با توجه به تنوع باالي جیرفت از استان کرمان به

شود ن زده میها میزان تنوع ژنتیکی نسبتاً باال تخمیهاپلوتایپ
ها بسیار نوکلوتیدها هاپلوتایپگرچه با توجه به پایین بودن تنوع

اندازه جمعیت ) Avise)1998براساس . باشندهم نزدیک میبه
ها بزرگ ارزیابی این گونه با توجه به باال بودن تعداد هاپلوتایپ

ها مورد مطالعه ها در میان نمونهمیزان باالي هاپلوتایپ. شودمی
یانگر آن است که این پرندگان در معرض کاهش چشمگیر ب
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)Oxyura leucocephala(سفیدجمعیت مانند اردك کله
).2008و همکاران، Munoz-Fuentes (باشند نمی

توان نکته دیگري که از درخت هاپلوتایپی ترسیم شده می
گیري کرد این است که در بین این دو جمعیت در نتیجه

اکنون نیز در منطقه یان ژنی وجود داشته است و همگذشته جر
توان به شوند که میرودان این دو جمعیت کنار هم دیده می

رود در حال حاضر نیز جریان این نکته پی برد که احتمال می
ولی گونه .ژنی در میان این دو جمعیت وجود داشته باشد

لیل ددلیل اهمیت خاصی که در منطقه دارد و بهجیرفتی به
آموز بودن این پرنده در میان افراد محلی صداي زیبا و دست

گیري ها زندهبسیار پرطرفدار است و در نتیجه بسیار توسط آن
شود پس این احتمال که وجود دو جا میبهشده و در منطقه جا

هاي جاییبهدلیل جاجمعیت در کنار هم در منطقه رودان به
.باشدبشري باشد دور از ذهن نمی

هر حال نزدیک بودن مناطق پراکندگی این گونه و عدم به
العبور احتمال وجود جریان ژنی را در طبیعی صعبوجود منابع

هرحال جهت تایید و کند بهمیان این پرندگان تقویت می
.باشدتري در آینده میگیري قطعی نیاز به مطالعات بیشنتیجه

هاي حفاظت شده است و تا گونهاین پرنده در ایران جزء 
به امروز تعداد پرندگان صید شده توسط شکارچیان و افراد 

زیست جهت تثبیت محلی توسط اداره کل حفاظت محیط
هاي غیرمجاز باشد ولی افزایش شکارجمعیت تحت کنترل می

بنابراین . تواند باعث نگرانی درخصوص کاهش جمعیت گرددمی
تر جهت پیشگیري از این کاهش قوانین حفاظتی سختگیرانه

ولی قبل از . رسدنظر میجمعیت در سالیان آتی مورد نیاز به
اي شروع شود باید که هر تصمیم  حفاظتی بر روي گونهاین

موجود اطالعات پایه روي ساختار اصلی جمعیت در میان گونه
ها داشته مشخص شود تا بهترین اثر را بر روي جمعیت گونه

).2011و همکاران، Khaliq(باشد 
هاي وحشی موجود در طبیعت مدیریت و حفاظت جمعیت

ها صورت پذیردباید براساس اطالعات ساختار ژنتیکی آن
)Allendorf ،؛ 2007و همکارانMoritz ،1999 ( و از طرفی

هاي مجزاي یک گونه مشابه، میزان تنوع حفاظت جمعیت
Martin(دهد را کاهش میبرد و خطر انقراضزیستی را باال می

ژنتیکی بسیار نابودي تنوع). Waples ،1991؛2007و همکاران، 
باشد زیراکه باعث کاهش توانایی گونه ها خطرناك میبراي گونه

و Frankham(شود زیست میبراي تطابق با تغییرات محیط
).2002همکاران، 

ایه فهم تواند پنتیجه این تحقیق و تحقیقات مشابه می
ایجاد کند و بر روي ) ماکیان(بهتري از این گروه مهم از پرندگان

ها با کنترل عواملی چون محدود کردن شکار یا جمعیت آن
.گذار باشدمورد در آینده تاثیرهاي بیجاییبهجا
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