
  بررسی وضعیت زیستی  و حفاظتی دوپاي ایرانی

  :چکیده

در سال هاي اخیر گسترش شهرها و کوچک تر شدن زیستگاه هاي طبیعی و تخریب آنها  یکی از عوامل مهم کاهش شدید 

است. هرساله بر تعداد گونه هاي گیاهی و جانوري در معرض خطر انقراض افزوده  جمعیت گونه هاي جانوري و گیاهی بوده

شده و چالش پیش رو در نیل به توسعه پایدار پیچیده تر می شود. امروزه حفاظت از میراث آیندگان بدون رعایت اصول علمی 

هاي جانوري و گیاهی معموال بدون  و بدون وجود طرح هاي دقیق مدیریتی ممکن نخواهد بود. در کشور ما حفاظت از گونه

وجود مطالعات دقیق علمی و طرح مدیریت انجام می گیرد. همچنین با توجه به پیشینه حفاظت در کشور به نظر می رسد 

هدف از پستانداران بزرگ جثه (به ویژه سمداران) نسبت به پستانداران کوچک جثه در الویت هاي حفاظتی باالتري قرار دارند.

دوپاي ایرانی ین طرح بدست آوردن اطالعات پایه زیستی در راستاي فراهم آوردن اطالعات کافی جهت حفاظت گونه اجراي ا

شامل گستره پراکندگی، موقعیت جغرافیایی و تراکم نسبی جمعیت یا جمعیتها، وابستگیهاي زیستگاهی، بررسی تاکسونومیک 

در این پژوهش ویژگی هاي زیستی و بوم شناختی ید بوده است.گونه، کشت بافت جهت تهیه بانک ژن و بررسی عوامل تهد

از نظر ریختی در این گونه پاها بسیار بلندتر از دست ها است، تعداد انگشتان دست ها و دوپاي ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. 

ه، رنگ بخش جلویی سر و پاها پنج عدد و در قاعده سه انگشت میانی پینه  بزرگی دیده می شود. رنگ پشت بدن نخودي تیر

سطح بیرونی رانها روشن تر، بخش هاي زیرین بدن و سطح داخلی رانها سفید، لکه هاي تیره متمایز در باالي ران، دم لوله اي 

شکل و داراي یک دسته موي تخت فرچه اي در انتهاي دم، موهاي دم در پایین سیاه و در بخش  انتهایی سفید رنگ است. 

را شب فعال بوده و میزان فعالیت افراد رابطه معنی داري با میزان نور ماه دارد. بیشترین زمان فعالیت افراد دوپاي فیروز منحص

خارج از النه در هفته اول و آخر ماه قمري می باشد. با شروع فصل سرد از اواسط آذر لغایت اواسط اسفند ماه، افراد  این گونه 

از  Peganum harmalaو اسفند   Anabasis aphyllaند. دو گونه گیاهی در النه هاي خود به خواب زمستانی می رو

جمله گونه هاي گیاهی  مورد استفاده دوپاي ایرانی می باشند. بررسی بخش هاي مختلف استان اصفهان و قسمتهایی از 

مناطق بررسی شده  استانهاي فارس و یزد همجوار با استان اصفهان نشان دهنده عدم وجود جمعیت دیگري از این گونه در

/. در هر 105جهت تعیین فراوانی دوپاي ایرانی، نرخ برخوردي برابر با بود. حرکت در مسیرهاي تصادفی مشخص شده در شب 

متري به صورت  10×10پالت  58ساختار کلی زیستگاه تعداد جهت مشخص کردن یک کیلومتر پیمایش را بدست داد. 

متري در محل مشاهده افراد، و به همین تعداد  10×10پالت  75رار یافت. با استقرار تصادفی در زیستگاه مورد مطالعه استق

پالت هاي جفت متغیر هاي زیستگاهی نظیر درصد پوشش گونه هاي گیاهی و درصد سنگ و سنگریزه سطح زمین بین 

رسی ویژگیهاي زیستگاهی پالتهاي حضور و عدم حضور (پالت هاي جفتی و تصادفی) مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور بر
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متري  10×10پالت  66مؤثر در انتخاب محلهاي حفر النه، متغیر هاي زیستگاهی شامل ویژگیهاي خاك و پوشش گیاهی در 

پالت جفت مقایسه شدند.  66به مرکزیت النه با پالتهایی که بطور تصادفی در سطح زیستگاه مستقر شده بودند و همچنین 

د که دوپاي ایرانی، عمدتا در تیپ هاي گیاهی مشاهده می شود که درصد پوشش گونه هاي گیاهی نتایج این بررسی نشان دا

aphylla Anabasis  و Peganum harmala و النه ها در مناطق فاقد پوشش گیاهی و یا داراي درصد  غالب می باشد

لومی، درصد کربنات کلسیم به طور بافت خاك در محل انتخاب النه ها عمدتا شنی  پوشش گیاهی اندك مستقر می شوند.

درصد و درصد سولفات کلسیم کمتر از یک درصد می باشد. در محل زیست این گونه چراي دام و فعالیت تفرجی  50متوسط 

شیراز به زیستگاه این گونه و - بطور محدود صورت می گیرد. مهمترین عوامل تهدید گونه در حال حاضر نزدیکی جاده اصفهان

اندازه گیري و بررسی صفات جمجمه و مقایسه آن با گونه هاي نزدیک از طریق تجزیه له در منطقه می باشد.وجود سگهاي گ

هاي مورد نیاز جهت انجام مطالعات ژنتیکی در این تحقیق نمونهبه مؤلفه هاي اصلی، این جمعیت را از سایر گونه ها جدا کرد. 

نمونه از  1نمونه از بجستان و ایزدخواست،  4نمونه)،  2ابرقو و رامشه (نمونه)، حدفاصل بین  2از مناطق شهرضاي اصفهان (

از بافت گوش و ماهیچه  DNAآوري گردید و استخراج نمونه از حنا در نزدیکی شهرستان سمیرم جمع 1تاالب گاوخونی و 

گرهاي مناسب، با وتعیین کمیت و کیفیت آن و همچنین طراحی آغاز DNAپس از استخراج  ها صورت گرفت.این نمونه

انجام شد و با استخراج  bاي پلیمراز براي تکثیر قطعه موردنظر از ژن سیتوکرومفراهم آوردن مواد الزم، واکنش زنجیره

محصوالت حاصل از تکثیر ژن مورد نظر با آغازگرهاي رفت و برگشت اختصاصی، توالی نوکلئوتیدهاي این محصوالت خوانده 

هاي موجود براي ها با فرمت تکست ذخیره شد. بعد از اصالح گپهاي مورد نظر ، توالی نمونهمونهیابی نشد و بعد از توالی

 Dipus sagittaهاي در بخش مطالعات ژنتیک توالی نمونه استفاده شد.  Mega4ي هاي فیلوژنتیک از برنامهترسیم درخت

 Napaeozapus insignisو  Eozapus setchuanusهاي و نمونه Dipodinaeي از زیر خانواده Jaculus jaculusو 

و  Mus musculusي باشند به همراه دو نمونهمی Dipodidaeي که همگی از خانواده Zapodinaeي از زیر خانواده

Rattus norvegicus ي از خانوادهMuridae  هاي گرفته از مرکز ملی اطالعان و فن آوري زیستی به همراه توالی نمونه

ي که از منطقه شهرضا گرفته شده بود (دوپاي ایرانی) مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در این قسمت نمونه اشده از 

ها این گپ را ندارند. باشد در صورتی که سایر نمونهداراي دو گپ یک نوکلئوتیدي و یازده نوکلئوتیدي در طول توالی خود می

کیلومتري  20ي گرفته شده از گرفته شده از شهرضا (دوپاي ایرانی) با دیگر نمونهي در درخت فیلوزنتیک بدست آمده، نمونه

ي اند. توالی نمونههاي جداگانه قرار گرفتهکه از لحاظ خصوصیات ظاهري مشابه دوپاي کوچک بود در شاخه Cfاین منطقه 

Cf صل شد در یک گروه خواهري قرار میبا تولی موجود از دوپاي کوچک که از مرکز ملی اطالعات و فن آوري زیستی حا-

است. روابط فیلوژنتیک با استفاده از روش کمترین  Allactaga elaterبیشتر از  Mfي با نمونه  Cfي توالی گیرند و فاصله

تکامل ترسم شد که از لحاظ توضیحات فوق با روش نزدیکترین همسایه همخوانی دارد، تنها تفاوت آن از لحاظ فواصل تکاملی 
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هاي گرفته شده از منطقه شهرضا که بخش دیگري از مطالعات زنتیک بررسی کاریوتیپ گونه دوپاي فیروزاست که نمونهت.اس

شود که همان دوپاي فیروز باشد از طریق پژوهشکده رویان جهت انجام برداري این گونه است و احتمال داده میمحل نمونه

فاظت ژنتیک این گونه نمونه هاي بافت این گونه و گونه نزدیک به تهدید در راستاي حمطالعات کروموزومی فرستاده شد.

  دوپاي فرات/ویلیامسی کشت داده شد و در تانکهاي ازت نگهداري گردید.
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