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چکیده
یکی از بزرگترین جمعیتهای کوکر شکمسفید ( )Pterocles alchataبا بیش از چند هزار قطعه در فصل پاییز و زمستان در منطقه
گمیشان استان گلستان پراکنش دارد .این گونه در زیستگاههای استپی خشک ،باز و بدون درخت و بوتههای بلند زیست میکند و با وجود کاهش
جمعیت این گونه بهدلیل استفاده از سموم آفتکش ،شکار غیرقانونی ،تغییر زیستگاه و اقلیم ،تاکنون هیچگونه مطالعه بومشناسی و ژنتیکی بر روی
این گونه در ایران صورت نگرفته است .در این تحقیق برای دستیابی به اولین اطالعات در مورد روابط ژنتیکی در میان جمعیتهای کوکر
شکمسفید در شمالشرق ایران  9نمونه بافت این گونه در منطقه گمیشان جمعآوری شد .پس از استخراج دیانای ،ژن سیتوکرومبی میتوکندری
در  9نمونه توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز ،تکثیر و  919جفت نوکلئوتید از این ژن برای هر نمونه توالییابی و ویرایش شد .براساس نتایج در
بین نمونههای توالییابی شده ،سه هاپلوتایپ متفاوت شناسایی و تنوع هاپلوتایپی برابر با  0/714برآورد شد .نتایج درخت تبارشناسی با روش
 Bayesianو بیشترین احتمال نشان داد که تمامی نمونهها مربوط به یک شاخه هستند و بهخوبی از دو گونه کوکرگندمی ( )P. coronatusو
کوکرناماکوا ( )P. namaquaکه تنها توالیهای ثبت شده از جنس کوکر در ژنبانک بودند جدا شده است که این امر بیانگر روند تکاملی خاص
این گونه از سایر گونههای این جنس است .این مطالعه بهعنوان نقطه آغاز مطالعات بر روی کوکر شکمسفید با استفاده از ناحیه سیتوکرومبی در
دنیاست که میتواند روابط تبارشناسی جمعیتهای مختلف این گونه را مشخص کند.
کلمات کلیدی :کوکر شکمسفید ،تبارشناسی ،تنوع ژنتیکی ،سیتوکرومبی ،گمیشان ،استان گلستان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولhamid.r.rezaei@gmail.com :
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مقدمه
کوکر شکمسفید ( )Pterocles alchataاز خانواده کوکر یا
باقرقره ( )Pteroclididaeاست .کوکر شکمسفید حدود  ۵۳تا ۵۳
سانتیمتر طول دارد .دم بلند و تابدار ،شاهپرهای بال سیاهرنگ ،سطح
پشتی بدن جنس نر به رنگ قهوهای مایل به خاکستری و جنس ماده
کمرنگتر ،روتنه نخودی با خطوط نقطه نقطهای تیره است .سطح
زیرین بدن سفیدرنگ است .پرنده نر دارای نوار سینهای بلوطی رنگ،
با حاشیه باریک سیاه رنگی در باال و پایین است .نوار سینهای در پرنده
ماده به رنگ طالیی و زرد کمرنگ که سه نوار عرضی باریک سیاه از
آن گذشته است (منصوری .)7۵61 ،زیستگاه این گونه شامل زمینهای
خشک ،علفزارهای باز بدون درخت و بوتههای بلند و مقدار متعارفی
از زمینهای آیش و کشت نشده است ( Suárezو همکاران )7۳۳1 ،و
دشتهای پست با موزاییکی از مراتع طبیعی ،زمینهای خشک و شنی
غیرقابل کشت یا زمینهای شور را ترجیح میدهد ( Crampو ،Simmons
 ،)7۳61از مزارع غالت ،باغهای زیتون و تاکستانها ( Martínو
همکاران )0171a ،و مناطق با پوشش متراکم ،محصوالت زراعی بلند
و مناطق تپهای دوری میکند و معموالً در ارتفاع زیر  7111متر یافت
میشود ( Madgeو همکاران .)0110 ،کوکر شکمسفید که در زمستان
اغلب با زنگولهبال ( )Tetrax tetraxدیده میشود ( Martínو همکاران،
 ،)0171bدر بهار و تابستان بهخصوص در اواخر بهار و تیر ماه بهطور
متوسط سه عدد تخم میگذارد ( Madgeو همکاران0110 ،؛ Urban
و همکاران .)7۳68 ،این گونه برای النهسازی از خراشهای کوچک بر
روی زمین یا از فرورفتگی طبیعی بدون پوشش استفاده و اکثراً از
دانهها و بهمیزان کمتر از شاخهها و برگهای سبز تغذیه میکند
( Madgeو همکاران .)0110 ،جمعیت این گونه در اروپا در حدود
 07111-71111جفت برآورد شده است (،BirdLife International
 )0112و بهدلیل تغییرات فعالیتهای کشاورزی کاهش یافته است
( Madgeو همکاران .)0110 ،در اسپانیا بیش از نیمی از آشفتگیهای
جمعیت کوکر شکمسفید مربوط به پرندگان شکاری است اما پستانداران
شکارگر و انسان نیز از منابع آشفتگی هستند ( Fernsو ،Hinsley
 .)7۳۳2دشتهای شنی ،نواحی صخرهای ،ریگزارهای بیابانی خشک
و پرگرد و غبار و زمینهای گلی خشک ازجمله زیستگاههای این گونه
است ( Martínو همکاران )0171b ،و بهدلیل تاثیرپذیری زیستگاههای
باز از تغییرات سرزمین و تخریب زیستگاه ،این پرندگان استپی در خطر
هستند اما داشتن جمعیتهای مناسب این گونه را در رده کمترین نگرانی
در  IUCNقرار داده است (.)0172 ،BirdLife International
کوکر شکمسفید در ایران در دو منطقه غرب زاگرس در جنوب
غرب ایران و مناطق شمالشرق ایران پراکنش دارد .که جمعیت غرب
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زاگرس در استانهای خوزستان و بوشهر ساکن و بومی است و
جمعیت شمالشرق در استانهای خراسان و گلستان بهصورت مهاجر
و زمستانگذران پراکنش دارد .کوکر شکمسفید در شمال استان
گلستان در مناطق اطراف رودخانه گرگانرود تا نزدیکی مراوه تپه
پراکنش دارد که این محدوده شامل مناطق مرزی ترکمن صحرا و
شمال خالد نبی به سمت غرب مراوه تپه است .بیشترین تراکم کوکر
شکمسفید در فصول پاییز و زمستان بین تاالب آالگل و تاالب گمیشان
مخصوصاً در منطقه گمیشان دیده میشود .برآورد جمعیت در شمال
نواحی استپی استان گلستان در بعضی سالها از پانزده هزار الی بیست
هزار قطعه بوده است که براساس سرشماریهای صورت گرفته روند
کاهشی در بین جمعیت این گونه را در سالهای اخیر نشان میدهد.
از عوامل تهدیدکننده جمعیت کوکرها در استان گلستان میتوان به
استفاده از سموم کشاورزی ،شکار غیرقانونی با اسلحه ،تله و دام ،تغییر
اقلیم و تخریب زیستگاه اشاره کرد .با وجود پراکنش وسیع جنس
کوکر در اوراسیا و افریقا ،مطالعات ژنتیکی بر روی این گونهها بسیار
محدود است و تنها چند توالی از ناحیه  COIاین گونه و دو توالی
سیتوکرومبی مربوط به گونه کوکرگندمی ( )P. coronatusو کوکر
ناماکوا ( )P. namaquaدر ژنبانک ثبت شده است .در ایران ،مطالعات
اندکی بر روی خانواده کوکرها صورت گرفته که شامل بررسی
مطلوبیت و تعیین نیازهای زیستگاهی کوکر شکمسیاه ( Pterocles
 )orientalisاست (الهامیراد و همکاران7۵۳2 ،؛ الهامیراد و همکاران،
 .)7۵۳۵این مطالعه اولین تحقیق در مورد کوکر شکمسفید در ایران
است که برای اولینبار دادههای ژنتیکی در مورد این گونه از ایران که
از جمعیتهای مختلف تشکیل شده را بررسی میکند .هدف از این
مطالعه بررسی وضعیت کوکر شکمسفید در استان گلستان بهعنوان
یکی از بزرگترین جمعیتها در شمالشرق کشور و تنوع ژنتیکی آن
با استفاده از توالییابی ناحیه سیتوکرومبی ( )Cytochrome bدیانای
میتوکندریایی است .ژن سیتوکرومبی بهخوبی در بین پرندگان و دیگر
مهرهداران مورد بررسی قرار گرفته و بهدلیل داشتن نرخ تکاملی سریع
برای بررسی روابط ژنتیکی در سطح گونه ( Smithو همکاران)7۳۳7 ،
و خانواده ( Murrayو همکاران )7۳۳2 ،مناسب است .این قطعه یکی
از ژنهای بزرگ کدکننده پروتئین در ژنوم میتوکندریایی پرندگان
است ( Desjardinsو  )7۳۳1 ،Moraisو تاکنون هیچ مشکل ردیف
آرایی در میان پرندگان در آن مشاهده نشده است ،بنابراین استفاده
از توالی ژن سیتوکرومبی میتواند اطالعات با ارزشی را برای طبقهبندی
پرندگان ایجاد کند چرا که در آینده نزدیک اطالعات ژنتیکی از اکثر
گونهها به درک تبارشناسی دقیقی در میان پرندگان میانجامد (Nunn
و همکاران.)7۳۳8 ،
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مواد و روشها
معرفی منطقه :منطقه گمیشان که در شمالیترین قسمت حاشیه
شرقی دریای خزر در ایران قرار دارد ،از طرف شمال به کشور
ترکمنستان ،از جنوب به بندرترکمن ،از شرق به آققال و از طرف غرب
به دریای خزر ختم میشود .متوسط حداقل درجه حرارت  ۳/81در
دی ماه و متوسط حداکثر درجه حرارت  06/۳۳در مرداد ماه است.
این منطقه بهدلیل در برداشتن مزارع وسیع و مسطح کشاورزی ،عدم
وجود تپهها و دوری از جنگلهای هیرکانی دارای آب و هوای خشک
و نیمهخشک بوده و زیستگاه مناسبی برای کوکر شکمسفید و سایر
کوکرها است .در این منطقه دستههای از  ۳11تا چند هزار قطعه
کوکر شکمسفید ( )P. alchataدر اراضی بایر و کشاورزی اطراف تاالب
گمیشان بهویژه شرق تاالب از آبان ماه تا حدود بهمن ماه به هنگام
کاشت گندم و جو قابل مشاهده است .میانگین ساالنه دما در این

منطقه براساس اطالعات هواشناسی شهر گمیشان  71/8سانتیگراد
است و میانگین بارندگی به  ۵67میلیمتر میرسد .در تیرماه میزان
بارش در کمترین حد خود قرار دارد که میانگین آن  70میلیمتر
است .بیشترین میزان بارش متعلق به ماه اسفند است که بهطور
میانگین به  ۳8میلیمتر میرسد و با دمای میانگین  01/6درجه
سانتیگراد ،مرداد گرمترین ماه سال است .در دیماه متوسط دما 1/1
درجه سانتیگراد است که این میزان کمترین میانگین دما در تمام
سال است .بین خشکترین و مرطوبترین ماه سال ،تفاوت میزان
بارش  22میلیمتر است.
نمونهبرداری :از  ۳نمونه کوکر شکمسفید که توسط اداره کل محیط
زیست استان گلستان در سال  7۵۳۵از شکارچیان متخلف در منطقه
گمیشان ضبط شده بود با رعایت شرایط استاندارد نمونهبرداری شد و
نمونهها در اتانول  %۳8فیکس شده به آزمایشگاه منتقل شد (جدول.)7

جدول  : 1فهرست توالی های ناحیه سیتوکروم بی دی ان ای میتوکندریایی استفاده شده در این مطالعه که یا از ژن بانک گرفته شده
یا توسط نویسندگان این مقاله ب ه دست آمده است
نام نمونه در درخت

نوع نمونه

نام علمی

نام فارسی

کشور

موقعیت

هاپلوتایپ

منبع

S7
S0
S۵
S2
S۳
S8
S1
S6
S۳
EU781176
DQ۵6۳078
AF26۵۵۵8

بافت
بافت
بافت
بافت
بافت
بافت
بافت
بافت
بافت
ژنبانک
ژنبانک
ژنبانک

AF760170

ژنبانک

AM162۳1۳

ژنبانک

P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. alchata
P. coronatus
P. namaqua
Caloenas nicobarica
Leucosarcia
melanoleuca
Alectoris chukar

کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر شکم سفید
کوکر گندمی
کوکر ناماکوا
کبوتر نیکوبار

ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران

استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان
استان گلستان ،گمیشان

0
0
0
0
7
0
0
۵
0

مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر
 Brownو همکاران0116 ،
 Patonو 0118 ،Baker
 Guerriniو همکاران0111 ،

کبوتر ونگا

 Johnsonو 0111 ،Clayton

کبک

 Shapiroو همکاران0110 ،

استخراج و توالییابی دیانای :استخراج  DNAاز نمونهها با
استفاده از کیت مخصوص استخراج  DNAاز بافت شرکت تکاپوزیست
برای  ۳نمونه براساس پروتکل انجام شد .برای تکثیر ناحیه سیتوکرومبی
به طول  ۳70جفتباز از یک جفت پرایمر به نامهای  L72۳۳1با
توالی  CCATCCAACATCTCAGCATGATGAAAو H7818۳
با توالی  GGAGTCTTCAGTCTTTGGTTTACAAGACاستفاده
شد (7۳۳8 ،Hackett؛  Kocherو همکاران .)7۳6۳ ،حجم واکنش در
 0۳میکرولیتر که شامل  7/۳میکرولیتر دیانای 70/۳ ،میکرولیتر
تگ مسترمیکس 0 ،میکرولیتر پرایمر و  ۳میکرولیتر آب مقطر بود

انجام شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز توسط دستگاه ترموسایکلر در ۵۳
سیکل انجام شد .واسرشتسازی در دمای  ۳2درجه سانتیگراد برای
 81ثانیه ،اتصال در دمای  ۳۵درجه برای  81ثانیه ،تکثیر در دمای
 10درجه برای  81ثانیه که یک مرحله واسرشتسازی اولیه در دمای
 ۳2درجه سانتیگراد برای  ۳دقیقه و یک مرحله تکثیر نهایی در دمای
 10درجه برای  1دقیقه نیز انجام شد .پس از مرحله تکثیر نهایی،
دمای ترموسایکلر تا زمان برداشت محصوالت  PCRدر دمای  2درجه
سانتیگراد تنظیم گردید .بهمنظور تایید تکثیر ناحیه مورد نظر طی
واکنشهای  PCRالکتروفورز محصوالت  PCRروی ژل آگارز  0درصد
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با رنگآمیزی اتیدیوم برماید صورت گرفت و پس از اطمینان از کیفیت
قطعه تکثیر شده ،بهمنظور تعیین توالی به شرکت بایونیر کره جنوبی
ارسال و در نهایت این نمونهها با استفاده از دستگاه  ABI ۵1۵1به
روش اتوماتیک سانگر توالییابی شدند.
روش تحلیل تبارشناسی و تنوع ژنتیکی :نتایج حاصل از
(Applied Biosystems) Seqscape V 0.8

توالییابی توسط نرمافزار
ویرایش شد .سپس توالیها توسط الگوریتم Thompson( Clustal W
و همکاران )7۳۳2 ،در نرمافزار  Tamura( Mega۳و همکاران)0177 ،
ردیف آرایی انجام شد .بهترین مدل تغییر نوکلئوتیدی با استفاده از
نرمافزار  Posada( Modeltestو  )7۳۳6 ،Crandallبراساس آماره BIC
با مقدار  ۳۳68/8000مدل  Rodriguez( GTRو همکاران)7۳۳1 ،
شد .از توالی گونههای کبک ( )Alectoris chukarبا شماره دسترسی
( Shapiro()AM162۳1۳و همکاران ،)0110 ،کبوترونگا ( Leucosarcia
 )melanoleucaبا شماره دسترسی ( Johnson( )AF760170و
 )0111 ،Claytonو کبوتر نیکوبار ( )Caloenas nicobaricaبا شماره
دسترسی ( Guerrini( )AF26۵۵۵8و همکاران )0111 ،به عنوان
گروه خارجی استفاده شد .تنها دو توالی سیتوکرومبی از جنس
 Pteroclesدر ژنبانک وجود داشت که برای مقایسه تبارشناسی از
ژنبانک گرفته شد (جدول .)7
درخت تبارشناسی  Bayesianبا استفاده از نرمافزار MrBayes
 Ronquist( V ۵.0و  )011۵ ،Huelsenbeckبراساس مدلGTR
تکامل توالی با دو اجرای مستقل از چهار چرخه مارکو (یک سرد یا
 dlocو سه حرارت داده شده یا  ) heatedدر طی  ۳میلیون نسل و
نمونهگیری در هر  711نسل ترسیم شد %0۳ .اول از همه درختهای
نمونهگیری و پارامترهای تخمین زده شده بهعنوان نسل سوخته در
نظر گرفته شد .همگرایی با کاهش مقدار انحراف استاندارد پایش شد
که مقدار آن به زیر  1/17رسید که در اینحالت مقدار نسلها برای
اجرای مدل رسم درخت مناسب است .درخت تبارشناسی بیشترین

احتمال ( )Maximum likelihoodبا  ۳111بوتاسترپ ()bootstrap
با استفاده از مدل  GTRدر نرمافزار  Mega۳ترسیم شد .تعداد
هاپلوتایپها ،تنوع نوکلئوتیدی و تنوع هاپلوتایپی نرمافزار DNAsp
( Libradoو  )011۳ ،Rozasتعیین شد .براساس قطعه  ۳70جفت بازی
ناحیه سیتوکرومبی از دیانای میتوکندری شبکه هاپلوتایپی به روش
اتصال میانه ( )Median-joiningبا استفاده از نرمافزار NETWORK
 Bandelt( V 2.7.1و همکاران )7۳۳۳ ،رسم گردید.

نتایج
 ۳نمونه از کوکر شکمسفید تکثیر و توالی یابی و این توالیها با
دو توالی کوکرگندمی ( Brown( )EU781176و همکاران )0116 ،و
کوکرناماکوا ( Paton()DQ۵6۳078و  )0118 ،Bakerحاصل از ژنبانک
ردیفآرایی شد که در نهایت  ۳70جفت باز از ناحیه سیتوکرومبی با
نمونههای دریافت شده از ژن بانک ردیف آرایی گردید .فهرست
توالیها و هاپلوتایپهای مربوط در جدول  7آورده شده است .نتایج
نشاندهنده وجود سه هاپلوتایپ متفاوت در جمعیت کوکرهای
شکمسفید استان گلستان بود .هاپلوتایپ شماره دو شامل نمونههای
کوکر شماره  1 ،8 ،2 ،۵ ،0 ،7و  ۳بود که فراوانترین هاپلوتایپ است
و دو هاپلوتایپ یک و سه بهترتیب مربوط به نمونههای کوکر شماره
 ۳و شماره  6میباشد .مقادیر پارامترهای تنوع مولکولی از قبیل تنوع
هاپلوتایپی ،واریانس تنوع هاپلوتایپی و تنوع نوکلئوتیدی بهترتیب
 1/1۵8۵۳ ، 1/271و  1/1111۵محاسبه گردید.
نتایج درخت تبارشناسی بهروش بیشترین احتمال و Bayesian
در شکل  7و  0نشان داده شده است که همه نمونههای کوکر شکمسفید
در یک شاخه قرار میگیرند و از دو گونه کوکرگندمی ()P. coronatus
و ناماکوا ( )P. namaquaکامالً متمایز است .آنالیز تبارشناسی بهروش
 Bayesianصحت آماری باالیی برای جداسازی این گونه از دو گونه
دیگر را داشت (شکل .)0

شکل  : 1درخت تبارشناسی کوکر شکمسفید( )Pterocles alchataناحیه سیتوکرومبی میتوکندریایی بهروش بیشترین احتمال
این درخت با استفاده از مدل  GTRو  ۳111بوتاسترپ در نرمافزار  Mega۳ترسیم شده است.
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شکل  : 2تبارشناسی براساس ردیف آرایی توالی های ناحیه سیتوکروم بی با استفاده از تحلیل Bayesian
نمونههای کوکر شکمسفید به همراه توالیهای دو گونه کوکر موجود در ژنبانک با مدل  GTRانجام شد که مقدار نشان داده شده بر روی نقاط درخت احتمال خلفی
 Bayesian) Probabilityمیباشد.

فاصله ژنتیکی بین نمونه های کوکر شکمسفید و دو گونه کوکر
گندمی و ناماکوا در جدول  0آورده شده است که بیشترین فاصله
ژنتیکی با مقدار  1/11۵۵بین نمونههای کوکر شکم سفید بین کوکر
شماره  ۳و کوکر شماره  6است .بین کوکر شکمسفید و دو گونه کوکر

( Posterior

دیگر بیشترین فاصله با مقدار  1/78۳1بین نمونه  ۳کوکر شکم سفید
و کوکر گندمی است و دو گونه کوکر گندمی و ناماکوا نیز با مقدار
 1/7۳از یکدیگر فاصله دارند.

جدول  : 2فاصله ژنتیکی بین کوکرهای شکم سفید در جمعیت شمال شرق ایران و نمونه های استخراج شده از ژن بانک به روش
 DISTANCEدر نرم افزار 5
نام

S5

S6

S5

1
1/1100
1/1100
1/1100
3/3333
1/1100
1/1100
1/1100
1/1100
3/1693
1/78۵۳

1
1
1
1/1177
1
1
1
1
1/788۵
1/7816

S6
S7
S1
S8
S9
S2
S3
S4
P. coronatus
P. namaqua

S7

1
1
1/1177
1
1
1
1
1/788۵
1/7816

S1

1
1/1177
1
1
1
1
1/788۵
1/7816

S8

1
1/1177
1/1177
1/1177
1/1177
1/7818
1/7816

در شبکه هاپلوتایپی بهروش اتصال میانه ارتباط بین هاپلوتایپهای
کوکر شکمسفید در منطقه گمیشان نشان داده شده (شکل  )۵که از
سه هاپلوتایپ تشکیل شده است .هاپلوتایپهای شماره یک و سه به

S9

MEGA
S2

1
1
1
1
1/788۵
1

P-

1
1
1
1/788۵
1/7816

S3

1
1
1/788۵
1/7816

S4

1
1/788۵
1/7816

P. coronatus

1
3/153

P. namaqua

1

ترتیب مربوط به نمونههای کوکر شماره  ۳و  6بوده و هاپلوتایپ شماره
دو شامل سایر نمونهها است.

شکل  : 3شبکه هاپلوتایپی اتصال میانه ناحیه سیتوکروم بی
دی ان ای میتوکندری مشاهده شده در کوکرهای شکم سفید
جمعیت شمال شرق ایران در استان گلستان
اندازه هرکدام از دایره ها با فراوانی هاپلوتایپ ها در ارتباط است .تعداد
جهش های نقطه ای مابین هاپلوتایپ های کوکر شکم سفید در استان
گلستان بر روی خطوط نوشته شده است .

67

تقویاناول و همکاران

تنوع ژنتیکی و تبارشناسی کوکر شکمسفید با استفاده از توالی ناحیه سیتوکرومبی...

بحث
روابط تکاملی مابین پرندگان برای درک طبقهبندی زیست
شناسی چالشی همیشگی در مطالعات پرندگان بوده و مطالعات
ژنتیکی بهدنبال پاسخ دادن به این موضوع بوده است ( Zhangو
همکاران0172 ،؛  Shapiroو همکاران .)017۵ ،دیانای میتوکندریایی
بهعنوان پلی بین ژنتیک جمعیت و طبقهبندی است ( Aviseو همکاران،
 ،)7۳61اما اطالعات ژنتیکی مربوط به باقرقرهها که از پرندگان
شکاری و دارای اهمیت حفاظتی هستند بسیار محدود میباشد
( Brownو همکاران0116 ،؛  Patonو .)0118 ،Baker
از آنجاکه با پراکنش وسیع این گونه در جهان و وجود دو
جمعیت شناخته شده بزرگ از کوکر شکمسفید در جنوبغرب و
شمالشرق کشور تاکنون مطالعهای درخصوص این گونه در ایران و
جهان انجام نشده است نتایج این مطالعه با وجود تعداد اندک نمونهها
میتواند نقطه شروعی برای شناخت بهتر این گونه باشد .در پژوهش
حاضر  ۳70جفت باز از ژن سیتوکروم ب در  ۳نمونه تکثیر شد و مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که  ۵هاپلوتایپ متفاوت در بین
نمونهها وجود دارد و تنوع هاپلوتایپی برابر با  1/271است .از آنجاکه
تاکنون مطالعه بومشناختی و ژنتیکی بر روی کوکر شکمسفید در
جهان صورت نگرفته و هیچ توالی از ناحیه سیتوکرومبی نیز در
ژنبانک از این گونه در جهان ثبت نشده است امکان مقایسه در این
پژوهش وجود نداشت ،اما براساس نتایج این پژوهش بهنظر میرسد
که اکثر نمونهها دارای روابط ژنتیکی نزدیکی با یکدیگر هستند.
هاپلوتایپ شماره دو بزرگترین هاپلوتایپ در میان نمونههای این
مطالعه و  1نمونه در این هاپلوتایپ قرار گرفته است .هاپلوتایپ شماره
سه با دو جهش و هاپلوتایپ شماره یک با یک جهش از هاپلوتایپ
شماره دو جدا شدهاند ،این میزان جهش اندک نیز میتواند بیانگر
نزدیکی هاپلوتایپهای شناسایی شده به یکدیگر باشد .هاپلوتایپ
شماره دو دارای فراوانی بیشتری است و عالوه براین با داشتن
بیشترین ارتباطات با دیگر هاپلوتایپها احتماالً قدیمیتر از دیگر
هاپلوتایپهای شناسایی شده در منطقه گمیشان است (شکل .)۵
بیشترین فاصله ژنتیکی براساس روش  P-distanceبین هاپلوتایپهای
یک و سه میباشد که بهترتیب همان نمونههای شماره  ۳و  6هستند
و کمترین فاصله بین نمونههای هاپلوتایپ دو است (جدول  )0که این
مورد نیز به خوبی نزدیکی نمونههای مورد مطالعه و وجود روابط
خویشاوندی در بین این نمونهها را نشان می دهد.
براساس نتایج درختهای تبارشناسی بیشترین احتمال و
( Bayesianشکل 7و  )0نمونههای کوکرهای شکمسفید در شمال
شرق ایران در یک شاخه قرار میگیرند که بهخوبی کوکر شکمسفید
10

با احتمال تعلق پسین و بوت استرپ باال از سایر گونهها متفاوت است،
اما از آنجاکه بهجز دو گونه  P. coronatusو  P. namaquaنمونه
دیگری از این جنس تاکنون از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار نگرفته
است نمیتوان با اطمینان در مورد جایگاه آرایهشناختی این گونه
اظهارنظر کرد ،اما براساس جایگاه کامالً متمایز نمونههای کوکر
شکمسفید از سایر گونهها و شباهت ژنتیکی زیاد این نمونهها با
همدیگر و نیز فاصله ژنتیکی باالی این نمونهها از دو گونه دیگر این
جنس ،میتوان با قطعیت آنها را متعلق به یک گونه دانست و سیر
تکاملی آنها را مجزا از سایر گونهها در نظر گرفت.
اگرچه مطالعه حاضر اولین پژوهش درخصوص کوکر شکمسفید
در سطح دنیا بوده و اطالعات نسبتاً خوبی را درخصوص این گونه در
سطح منطقه گمیشان فراهم آورده است ،اما باید توجه داشت که نتایج
حاصل مربوط به تعداد اندک نمونهها از جمعیت استان گلستان بوده
و نمیتواند بخوبی وضعیت این گونه را مشخص سازد .برای درک بهتر
وضعیت ژنتیکی این گونه نیاز است در مطالعات تکمیلی ضمن افزایش
تعداد نمونههای این منطقه ،نمونههای کوکر شکمسفید در مناطق
جنوبغرب کشور را نیز در مطالعات آتی مورد بررسی قرار داد تا بتوان
به دید مناسبی در خصوص جمعیتهای کوکر شکمسفید در ایران
رسید .عالوه بر این درصورتیکه نمونههای سایر مناطق از قبیل
ترکمنستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،افغانستان و سایر محدوده
پراکنشی کوکر شکمسفید در کنار این دادهها قرار بگیرد میتوان دقیقاً
مشخص کرد که ارتباطات تبارشناسی و ژنتیکی بین این جمعیتها
به چه صورتی است و آنگاه زمینه برای مدیریت بهتر و انجام اقدامات
حفاظتی در سطح بینالمللی و ملی فراهم خواهد شد.
خانواده کوکر در جهان دارای  78گونه است که تا به حال 1
گونه آن در ایران به ثبت رسیده است ولی مطالعات ژنتیکی اندکی بر
روی تبارشناسی و تنوع ژنتیکی گونههای آن در ایران و جهان صورت
گرفته است .بههمین دلیل روابط تبارشناختی و ژنتیک حفاظت آنها
کامالً ناشناخته باقیمانده است .بهمنظور دستیابی به این مهم نیاز
است که سایر گونههای موجود در کشور نیز نمونهبرداری و پژوهش
مشابهی بر روی آنها صورت گیرد.

تشکر و قدرداني
از همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان که
در تهیه نمونههای مورد مطالعه ،یاری رساندند و نیز جناب آقای
مهندس رمضانعلی قائمی که اطالعات قابل توجهی در خصوص کوکر
شکمسفید در استان گلستان ارایه کردند ،تشکر میگردد.
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