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 چکیده

مریکای اه در ـک ندـسته ییاـوهـگک Sphaerodactylidaeواده ـخان

جنوب اروپا، شمال افریقا، خاورمیانه و آسیای ، جنوبی، کارائیب و شمالی

جنس  Sphaerodactylidae. گکوهای خانواده اندمرکزی توزیع شده

Pristurus   ند. گکوی سنگالخ بالنفورد هستگونه  ۲1تا  ۲۳شامل

Pristurus rupestris در شرق که هاست یکی از کوچکترین گونه

و نحوه  أایران پراکنده شده است. در این مطالعه منشعربستان و جنوب 

یید أت جادر آناین گکو گسترش این گونه در ایران و جزایری که حضور 

های آب و هوایی بر ات نوسانتأثیرهمچنین  د.شبررسی  ،شده است

شناسی با استفاده از های زمینروی پراکنش این گونه در طی دوره

 ۱3 رو ینمورد مطالعه قرار گرفت. از ا( 12Sنشانگر میتوکندریایی )

و به همراه  یآورجمع یرانگونه در ا یناز محدوده پراکنش ا  نمونه

نشان  یجقرار گرفت. نتا یموجود در بانک ژن مورد بررس یها نمونه

( هستند. P. rupestrisمتعلق به کالد شرق ) یرانا یهادادند که نمونه

یرانی خلیج فارس به جز جزیره های متعلق به جزایر اهمچنین نمونه

ند. شبکه هاپلوتایپی دتفاوت چندانی با سرزمین اصلی نشان ندا ،خارک

های عمان در یک  های ایران به همراه نمونه نشان داد که نمونه

. از استهاپلوگروپ قرار گرفته و هاپلوتایپ مرکزی نیز مربوط به عمان 

ر طی دوره پلیستوسن از های ایران درود که نمونهاحتمال می ،رو این

و در زمان خشک بودن خلیج  اندجمعیت سواحل عربی مشتق شده

. با توجه به اینکه موانع ژئومورفولوژیکی بر اندفارس به ایران رسیده

توانند  میگذارند آنها مستقیم می تأثیرروی الگوی پراکنش خزندگان 

 باشند. جغرافیای تبارشناختیخوبی برای بررسی الگوهای  شاخص
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Abstract 
Sphaerodactylidae is a family of geckos comprising 
200 species in 12 genera. They are distributed in the 
Northern and Southern America, the Caribbean, 
Southern Europe, Northern Africa, Middle East, and 
Central Asia. Individuals of genus Pristurus are also 
known as the Semaphore Geckos and consist of 23 to 
26 species. Pristurus rupestris is one of the smallest 
species of the genera which is found throughout the 
Eastern Arabian Peninsula and Southern Iran. In the 
current study, the origin and distribution of this 
species in Iran and the islands in which the presence 
of this gecko was confirmed, as well as the effects of 
climate oscillation on the distribution of this species 
during the periods of geologic events with usage of 
the mitochondrial marker (12S) was studied. To do 
so, ten samples were collected from the species 
distribution range and their sequences were added to 
the sequences obtained from GenBank and the 
resulted data set was analyzed using Bayesian and 
Maximum Likelihood methods. The results showed 
that all Iranian samples belonged to the Eastern 
Clade. Also, except for Kharg Island, all samples 
from the other islands of the Persian Gulf were 
similar to those in the main land. The Haplotype 
Network illustrated that both Iranian and Omani 
samples were placed in the same haplogroup and the 
central haplogroup was located in Oman. it was 
speculated that during the last Ice Age in Pleistocene 
era, the Iranian individuals were separated from the 
Arabian ones and arrived in Iran during the Persian 
Gulf’s drought. Given that the geomorphologic 
barriers can directly affect the distribution patterns of 
reptiles, they would be excellent indicators to study 
the phylogeographic patterns. 

 
Keywords: Blandford's Semaphore Lizard, 
Pristurus Rupestris, 12S Mitochondrial Gene, 
Phylogeography, Persian Gulf. 
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 مقدمه
مطالعه فرایندهای تاریخی  6ناختیـای تبارشـجغرافی

است که مسئول توزیع جغرافیایی افراد در حال حاضر 
ای ـرافیـجغالح ـاصط .(Avise, 2000)د ـهستن

 John Aviseار توسط ـن بـرای اولیـب یـتبارشناخت
 ,.Avise et alرار گرفت )ـاده قـمورد استف( 1987)

 رافیایـجغی در ـات اصلـوعـوضـی از مـ(. یک1998
ه ها و نحو جمعیت أتالش برای تعیین منش ،تبارشناختی

ه دنبال ـا بـهنرت آـر مهاجـابی مسیـاق و ردیـاشتق
 طول تاریخ است شناسی و اقلیمی در رویدادهای زمین

(Futuyma, 1998بیشت .)ایـرافیـجغات ـر مطالعـ 
به  ؛پردازند ای میگونهبه بررسی روابط درون تبارشناختی

و دستیابی  تبارشناختیهمین دلیل برای بررسی روابط 
میتوکندریایی ای و های هستهبه تاریخ تکاملی از توالی

( به mtDNA) ییمیتوکندریا DNAشود. استفاده می
سریع، برای  سبب نرخ واگرایی نوکلئوتیدی نسبتاً

سال گذشته روی بررسی رویدادهایی که در چند میلیون 
 طورکلی (. بهFreeland, 2005) است اند، مناسب داده

دن تنوع ژنتیکی، کـر یی در کمّـنشانگرهای مولکول
ها، شناسایی ن جمعیتـجابجایی افراد و تبادل ژنی بی

ها های جدید و تعیین الگوی پراکنش تاریخی گونهگونه
 ,.Luikart et al)د ـاندهکری ـان توجهـکمک شای

1998.) 
که تحرک خزندگان در حد متوسط است و  از آنجا

 تأثیرموانع ژئومورفولوژیکی بر روی الگوی پراکنش آنها 
الگوهای های خوبی برای بررسی گذارند، آنها شاخصمی

برای خزندگان  (.Freeland, 2005) ندهست تبارشناختی
مانند دریاها به عنوان  زی آب در مقیاس وسیع،خشکی

 .کند می یک مانع فیزیکی پراکنش عمل

گکوهای خانواده متعلق به  ،Pristurusجنس 
Sphaerodactylidae ی هاعنوان گکو که به است

 61شود و شامل شناخته می (Semaphore)سیمافور 

                                                                      
1. Phylogeography 

 ;Rüppell, 1835; Arnold, 2009) استگونه 

Uetz, 2013های این جنس در شمال هـر گونـ(. بیشت
 Socotraالجزایر مجمع و جزیره عربستانآفریقا، شبه

در  Pristurus rupestris هـونـو گد ـدارن ورـحض
جزیره ی شبهـل شرقـران و سواحـوبی ایـل جنـسواح

 ,Geniez & Arnold) ودـشیـت متافـیان ـعربست

بالنفورد برای اولین بار توسط  (. گکوی سنگالخ2006
 رسیدثبت به مسقط عمان از  6781بالنفورد در سال 

(Anderson, 1999.) وان در ـتیـه را مـونـن گـای
ساخت ر روی دیوارهای انسانـا بـا و شهرهـاهـروست

فراوان دید. این گونه برای  ،کاشتو درختان دست
 دـنشینار میـانتظه ـادی را بـان زیـدت زمـم ،تغذیه

(Ross, 1990; Arnold, 1993 .) 
 ،های ظاهری این گونه بدین صورت است ویژگی

دم از پهلوها متراکم و فشرده شده، رنگ سطح پشتی 
ای مایل به خاکستری و یا زیتونی رنگ است، بر قهوه

های طولی خرمایی متمایل به روی پهلوها اغلب خط
قرمز رنگ وجود دارد که به وسیله نقاط کمرنگ از هم 

مخرجی ندارد. اند. این گونه منافذ رانی و پیشجدا شده
ای تاج مانند ک ردیف پولک شانهـی رهاـر روی دم نـب

 قرار دارد.
Badiane et al. (2014)  تبارشناختیبا مطالعه 

 بندینظر در ردهو تجدید Pristurusهای جنس گونه
P. rupestris  به این نتیجه رسیدند کهrupestris 

.P  :چندنیایی است و شامل دو کالد بسیار متنوع است
مارت متحده ان، کالد شرق که در سراسر شمال عما

اند و کالد غربی که از ساحل عربی و ایران توزیع شده
میانی جنوب عمان به سمت یمن، شرق عربستان 

از نقطه نظر  سعودی تا جنوب اردن کشیده شده است.
کالد تفاوت نشان دادند. از  نیز این دو ریخت شناسی

به کالد شرقی اعمال شد.  P. rupestrisرو نام این
 Pristurusعنوان  ،طور موقت برای کالد غربی آنها به

sp.1 های بیشتر از را پیشنهاد کردند )تا زمانی که داده
P. rupestris  .)برای در ایران از سومالی فراهم شود

شهرستان المرد استان این گونه از حوالی  ،اولین بار
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. (Gholamifard et al., 2009)شد فارس گزارش 
سه زیرگونه  Badiane et al. (2014) پیش از مطالعات

در کل دامنه پراکنش آن  Pristurus rupestrisاز 
 .P. زیرگونه(Badiane et al., 2014) بودشناخته شده 

rupestris rupestris ابتدا  راBlanford 6781در سال 
کشور عمان گزارش  طـو مسق رانـیخارک ا یرهاز جز

 P. rupestrisهـرگونـیو ز  (Blanford, 1874)کرد

guweirensis ط تتوس زـینHaas  (1943 ) از اردن
 Schmidt (1952)و  (Haas, 1943) دـزارش شـگ

آن  1ه محل پیدایش نمونه تیپـران را کـای ایـهنمونه
 های کشور عمان که جزیره خارک بود از نمونه

P. rupestris rupestris به عنوان و  ردـزا کـود مجـب
 P. rupestris iranicus ی وـرفـوم معـه سـرگونـزی

Schmidt, 1952)  .)Yousefi et al. (2015 )نامید
 بررا  P. rupestrisای گونه درونارشناختی ـتبط ـرواب

مطالعات  .کردنددر ایران بررسی  bاساس ژن سیتوکروم 
در  گکوی سنگالخ بالنفوردت ـه جمعیـان داد کـآنها نش

ها واگرایی کالد قرار گرفته و بین جمعیت 3ایران در 
ا پیشنهاد کردند که ـود دارد آنهـی وجـژنتیکی خیلی کم

یک زیرگونه  ونه وـک گـوان یـعن  هـها بتـام جمعیـتم
 هستند.

لذا با توجه به کمبود اطالعات در خصوص 
در این  ،بندی و نحوه پراکنش این گونه در ایران رده

رافیای ـجغررسی ـه بـبه ـد کـالش شـت شـپژوه
 ه با استفاده از ژن میتوکندریاییـن گونـای تبارشناختی

12S أهمچنین درباره تعیین منش ؛ودپرداخته ش 
با توجه به های ایران جغرافیایی افراد موجود در جزیره

 د.شفرضیاتی مطرح  ،آمده دست بههای داده
 

 هامواد و روش
 بردارینمونه

ق مختلف ـاطـی از منـهای بافتهـژوهش نمونـپن ـدر ای

                                                                      
1. Type Locality  

نواحی جنوب فارس، از از  پراکنش این گونه در ایران،
های بوشهر، هرمزگان، سیستان و ساحلی استان

بلوچستان و برخی جزایر )کیش، قشم، الوان و خارک( 
ها ابتدا در (. نمونه6د )شکل شآوری جمع6933در سال 

و سپس به آزمایشگاه  درصد قرار داده شدند 31الکل 
 اکولوژی مولکولی دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند.

روش استاندارد نمکی با استفاده از  DNAاستخراج 
 DNA .(Sambrook et al., 1989) صورت گرفت

درجه نگهداری شد. کیفیت  -62استخراج شده در دمای 
استخراجی نیز با استفاده از ژل آگاروز  DNAو کمیت 

 .د% تعیین ش6

 
 یابی مراز، الکتروفورز و توالی ای پلی واکنش زنجیره

 12Sa Geckoرهای ـازگـآغ،  12Sر ژنـرای تکثیـب

 دـرفتنـرار گـاده قـفـورد استـم 12Sb Geckoو 
(Metallinou et al., 2015 تکثیر ژن مورد نظر .)

مراز با شرایط مقابل  ای پلی با استفاده از واکنش زنجیره
نانوگرم(، آنزیم  62)شامل DNAانجام شد: یک واحد 

Taq مراز، بافر پلیPCR1x ،3/6 موالر کلرید  میلی
میکرولیتر  63منیزیم و آب مقطر تا رسیدن به حجم 

 6انجام گرفت. چرخه دمایی برای تکثیر عبارت بود از 
 93گراد و در ادامه  درجه سانتی 31دقیقه در دمای 

 C°36ثانیه در  12و  C°31ثانیه در  92چرخه، شامل
 3در  C86°و بسط نهایی با  C86°دقیقه در 6و 
سازی  برای خالص PCRقه. سپس محصول نهایی دقی

(Purification )یـیاب یـو توال (Sequencing) ه ـب
د ـال شـارسوبی ـجن هرـک Macrogenت ـرکـش
(Macrogen, Korea.) 

 

 نتایج 
افزار ا استفاده از نرمـیابی بیـل از توالـج حاصـنتای

CodonCode Corporation, Codoncode 

aligner 6.0.2 ) Dedham, MA, USA)  ویرایش
ها به وسیله ازی نوکلئوتیدی توالیـس ردیف مـه .دشـ

Clustal W افزار اده از نرمـا استفـبBioedit (Hall, 
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صورت گرفت. بهترین مدل تکاملی با استفاده  (2001
 jModeltest v.0.1.1 (Posada, 2008) افزاراز نرم

 TCS v1.21 (Clement etمحاسبه شد. از نرم افزار

al., 2000) ها و ترسیم شبکه  برای تعیین هاپلوتیپ
های ژنی د. درختـاده شـونی استفـی پارسیمـهاپلوتیپ

 Maximum) تـاهـشبر ـداکثـاس روش حـراسـب

Likelihood) زارـاف رمـاده از نـفـا استـبRAxML 

(Stamatakis, 2006) ا ـن بـزیـیـو روش ب
 دـدنـم شـرسیـت  MrBayes v.3.2.Xافزار نرم

(Huelsenbeck & Ronquist, 2001 برای .)
های توالی P. rupestrisای گونهترسیم درخت درون

از وبگاه بانک  (KJ849903-KJ849908)مربوطه 
 (. 6 جدولگرفته شدند ) (NCBI)ژن 

تبارشناختی  ایـجغرافی تـوضعی ،هـن مطالعـدر ای
 917النفورد با توالی به طول ـگالخ بـوی سنـگک  گونه
مورد بررسی  12Sباز با استفاده از ژن میتوکندریایی جفت

 ن گونه ترسیم شدـرای ایـی بـت ژنـت و درخـرار گرفتق
 (.6)شکل 

 

 
مربوط به مطالعات برداری شده در ایران و نقاط صورتی های نمونهنقاط سبز ایستگاه ،نقشه نقاط مورد استفاده در آنالیزها .1شکل 

Badiane et al. (2014) 

 
 ی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتندهاینمونهمشخصات  .1 جدول

  ردیف  برداری محل نمونه مختصات جغرافیایی

     طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

  Prru01 1 فارس، المرد 27.5794 52.8397
  Prru02 2 هرمزگان جزیره الوان 26.8075 53.3480
  Prru03 3 هرمزگان، بندر خمیر 26.9799 55.6355
  Prru04 4 هرمزگان، جزیره کیش 26.5122 54.0225
  Prru05 5 هرمزگان، جزیره کیش 26.5336 53.9197
  Prru06 6 هرمزگان، پارسیان، مغدان 27.0771 53.1654
  Prru07 7 بوشهر، بندر ریگ 29.2327 50.3100
  Prru08 8 بوشهر، بندر خمیر 29.2279 50.3261
  Prru09 9 سیستان و بلوچستان، بهار 25.2838 60.6200
  Prru10 10 هرمزگان، جزیره قشم 26.6222 55.4783

KJ849903 بوشهر Prru11 11  
KJ849904 عمان Prru12 12  
KJ849905 عمان Prru13 13  
KJ849906 عمان Prru14 14  
KJ849907 عمان Prru15 15  
KJ849908 عمان Prru16 16  

 اند. یابی شدهتوالی ،ده نمونه اول در این پژوهش* 
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 ژن توالی از استفاده با شده ترسیمML و Bayesian . درخت 12S ژنی ترسیم شده با استفاده از ژن میتوکندریای درخت .2شکل 

 Pristurus minimus  با استفاده از گونه داده شده است.  نشان MLهای حاصل فقط درخت  درختبه دلیل شباهت . 12Sمیتوکندریایی 

که کمتر از به دلیل این بر روی هر شاخه  BI برای Posterior probabilitiesو  MLبرای  Bootstrapاز آوردن میزان . دار شدریشه
 صرف نظر شده است. بودند، 8/2درصد و  83

 
بهترین مدل تکاملی با در نظر  ،در این مطالعه

محاسبه شد. درخت با  AIC ،GTRگرفتن معیار 
دار شد.  ریشه Pristurus minimus  استفاده از گونه

 و 6رپـوت استـب ،دهـآم تـدس هـبت ـق درخـمطاب
Posterior probabilities دام ازـک چـرای هیـب 

دار نشد. همان طور که توپولوژی درخت کالدها معنی
های ایران در کنار نمونه ،دهدبه دست آمده نشان می

های عمان قرار گرفتند. فقط نمونه المرد نمونه
(Prru01) شده استمجزا  ها از سایر نمونه. 

آمده  دست بهفاصله ژنتیکی غیر تصحیح شده 
 .یار اندک بودنشان داد که فاصله ژنتیکی بین افراد بس

 ارکـره خـو جزی (Prru01)رد ـالم  هـا نمونـتنه

(Prru08) د( را ـدرص 1/2ی )ـکـژنتی  بیشترین فاصله
 (. 6های عمان نشان دادند )جدول با نمونه

 8موع ـده در مجـم شـی ترسیـشبکه هاپلوتایپ

                                                                      
1. Bootstrap 

پراکنش این   نمونه از محدوده 61هاپلوتایپ را برای 
 1هاپلوتایپ برای ایران و  9 گونه نشان داد، شامل

ها در یک  هاپلوتایپ برای عمان. تمامی هاپلوتایپ
(. همچنین این 9گیرند )شکل هاپلوگروپ قرار می

های قدیمی )مرکزی( در  شبکه نشان داد که هاپلوتایپ
 اند. محدوده کشور عمان واقع شده

گکوی سنگالخ  هـیت گونـررسی وضعبور به منظ
هاپلوتایپی دیگری تنها برای  شبکه ،رانـبالنفورد در ای

پراکنش این گونه در ایران ترسیم شد. در این   محدوده
های مناطق الوان، چابهار، بندر  شبکه هاپلوتایپی نمونه

کل  ی کیش و قشم )در ها خمیر، بندر ریگ، جزیره
هرمز( به عنوان هاپلوتایپ   های محدوده تنگه نمونه
های المرد و هـد. نمونـرار گرفتنـی( قـزی )قدیمـمرک
ل به ـزا و متصـای مجـهره خارک در هاپلوتایپـجزی

بوشهر با یک   هاپلوتایپ مرکزی واقع شدند. تنها نمونه
برداری نشده( به از دست رفته و نمونه  جهش )یا داده

 (.1هاپلوتایپ مرکزی متصل شد )شکل 
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 پراکنش آن بین افراد گونه گکوی سنگالخ بالنفورد در دامنه 12SrRNAتصحیح شده براساس ژن ماتریکس فاصله ژنتیکی غیر .2جدول 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 

               Prru01 1 

 

              0.003 Prru02 2 

 

             0.000 0.003 Prru03 3 

 

            0.000 0.000 0.003 Prru04 4 

 

           0.000 0.000 0.000 0.003 Prru05 5 

 

          0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 Prru06 6 

 

         0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 Prru07 7 

 

        0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru08 8 

 

       0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 Prru09 9 

 

      0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 Prru10 10 

 

     0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru11 11 

 

    0.000 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru12 12 

 

   0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru13 13 

 

  0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru14 14 

 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru15 15 

 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 Prru16 16 

 

 
 و عمان های ایرانبرای نمونه میتوکندریایی 12Sژن  براساس شبکه هاپلوتایپی پارسیمونی .3شکل 

 

 
 های ایرانبرای نمونه میتوکندریای 12Sژن  براساس شبکه هاپلوتایپی پارسیمونی .4 شکل
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 گیری بحث و نتیجه 
 یقا،شمال آفر در Pristurusهای جنس بیشتر گونه

 یافت Socotra یرعربستان و مجمع الجزا یرهشبه جز
تنها  P. rupstris Blanford, 1874 و شوندیم

 یرانا یجنس است که در سواحل جنوب ینگونه از ا
 است. یافتهگسترش 

Badiane et al. (2014 ) پیشنهاد کردند که
نتیجه گسترش و  ،احتماالً توزیع این گونه در ایران

جزیره عربستان استقرار اخیر آن از جنوب شرقی شبه
طالعه شده در مشبکه هاپلوتایپی ترسیم بوده است.

با ژن  P. rupstrisهایپیش رو برای تمام نمونه
12S  بیانگر این نکته بود که هاپلوتایپ قدیمی این

شبکه در کشور عمان قرار دارد. این یافته نشان 
دهد که احتماالً این گونه از سواحل شرقی شبه  می

جزیره عربستان وارد ایران شده است. قرارگیری 
ژنتیکی   کم بودن فاصله ها در یک هاپلوگروپ و نمونه

رود که این  های این دو منطقه احتمال می میان نمونه
 وارد مرزهای ایران شده است.  گونه اخیراً

فارس فرونشست شناسی خلیجاز نگاه زمین
ژرفایی است که در زمان ترشیاری ساختی کم زمین

های زاگرس تشکیل شده جنوبی کوه پسین در حاشیه
ای فارس یک دریای حاشیهجبه طور کلی خلی .است

است که به طور کامل روی فالت قاره قرار دارد و 
 922-622سراشیبی آن دریای عمان است. این خلیج 

کیلومتر پهنا دارد. برخورد ساختارهای کرانه عربی و 
کوه زاگرس توپوگرافی زیردریایی خلیج فارس را رشته

 (. در دورهAghanabati, 2006دهد )تشکیل می
تا  66222توسن در زمان آخرین عصر یخبندان پلیس

سال قبل زمانی که سطح آب دریاها پایین  67222
در این  ،رفته و خلیج فارس تقریباً خشک شده بود

محدوده زمانی فرصتی پدید آمد تا جانوران دو طرف 
ولی بعد از آن به  ،این حوضه با هم ارتباط برقرار کنند

ال آمدن کرد و به سطح آب دریاها شروع به باتدریج 
های این دو منطقه عنوان یک حائل طبیعی بین گونه

 ,Lambeck)ت ـاس ل کردهـدگان عمـزنـه خـاز جمل

1996.) 
MacArthur (1963 و )Wilson (1967 ) و

ررسی قرار ـورد بـر را مـی جزایـتئوری جغرافیای زیست
زایی در دادند. آنها به این نکته اشاره کردند که گونه

جزیره  یا درجه انزواـادی بـه زیـر رابطـل جزایـداخ
جزایر  6سازیچگونگی پرگنه از سرزمین اصلی دارد. 

توان به این صورت در نظر گرفت  فارس را میخلیج
ه در عصر یخبندان به ـن گونـار ایـانتش که احتماالً

صورت تدریجی بوده است. زمانی که سطح آب بعد از 
های آمده و وارد حوضهدان باال ـر یخبنـآخرین عص

فارس شده آب به عنوان یک مانع فیزیکی بین خلیج
 تـاسرده ـل کـلی عمـن اصـرزمیـره و سـجزی

(MacArthur, 1963; Wilson, 1967). 
با توجه به نتایج شبکه هاپلوتایپی ترسیم شده 

که  12Sبا ژن  P. rupstrisهای برای تمام نمونه
ها در یک هاپلوگروه  بیانگر این بود که تمامی نمونه

قرار گرفته و هاپلوتایپ قدیمی این شبکه در کشور 
توان دریافت که احتماالً این گونه  می ،عمان قرار دارد

از سواحل شرقی شبه جزیره عربستان وارد ایران شده 
است که با نتایج مطالعه گذشته مطابقت دارد. 

ه این نکته اشاره کرد که میزان توان ب همچنین می
انزوا در جزایر موجود در ایران برای این گونه به طور 
کامل وجود ندارد و احتمال دارد که جریان ژنی بین 

در حال حاضر جزایر و سرزمین اصلی برقرار باشد. 
های شود که جریان ژنی بین جمعیتپیش بینی می

آب به  را؛ زیایران و عمان به طور طبیعی وجود ندارد
عنوان عامل محدود کننده عمل کرده است. اما از نظر 

 تواند جریان ژنی برقرار باشد.عوامل انسانی می
ای قابل تنوع گونه ،خزندگانی ـکل ورـط  هـب

فارس دارند. نوسانات آب و ای در حوضه خلیج مالحظه
های یخبندان و رویدادهای هوایی بویژه وقایع دوره

ن ـی و همچنیـزایهـهمی در گوننقش م ،شناسی زمین

                                                                      
1. Colonization 
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های آنها ایفا کرده توزیع و پراکنش بسیاری از گونه
توانند در یافتن موانعی که های مولکولی میداده. است

شوند و یا در مناطق غیرقابل دسترس، کمتر دیده می
 & Morjan) شوندع ـد واقـا مفیـهوسـانـد اقیـمانن

Rieseberg, 2004.) توان اشاره کرد وع میـدر مجم
های حوضه خلیج فارس پاسخگوی که مطالعه سوسمار

االت زیادی درباره نحوه پراکندگی جانوران مختلف ؤس
 در سواحل خلیج فارس خواهد بود.

 

 سپاسگزاری
زیست استان از معاونت اداره کل حفاظت محیط

جناب آقای مهندس میثم قاسمی و رئیس هرمزگان، 
استان بوشهر  جناب  زیستاداره کل حفاظت محیط

آقای دکتر دلشب و آقای مهران فقیه به پاس تمام 
برداری در نمونهدریغشان های بیها و حمایتهمکاری

و از تمام کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاری 
 د.شو میتشکر و قدردانی ، رساندند
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