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Abstract 

Mitochondrial genes are important tools in various 

studies in the fields of animal evolution, 

phylogeography and phylogenetic. Based on the 

analysis carried out by sequencing mitochondrial 

Cytochrome b gene, five samples of Iranian jerboa 

and two Hotson's Jerboa were sampled from the 

Mirabad,Shahreza, plains and Chupanan in Naein, 

Isfahan Province, respectively. It was found that 

there is divergence between two groups, but this 

degree of intraspecific divergence between two 

species is not enough to lead to the divergence. 

However, it is concluded that different habitat 

conditions, different diet and feeding behavior 

induced evolutionary divergence and this process 

in the future, especially in the absence of gene 

flow between populations may lead to speciation. 

It is recommended extensive studies relying on 

other molecular markers such as microsatellites 

and nDNA. 
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 مقدمه
 جوندگان از هایی گروه برای تاکسونومیکی های بررسی

 جنس انگشتی پنج دوپاهای مانند ناشناخته نسبتاً
Allactaga تـاس تـاهمی دارای هـانـاورمیـخ در 

(Shenbrot, 2009.) دوپاها خانواده از گونه 71 دنیا در 
 این .است شده معرفی (Allactaginae )زیرخانواده
 از عبارتند که گیردمی بر در را جنس سه زیرخانواده

   Allactaga جنس گونه، یک با Allactadipus جنس

 Holden) گونه سه با Pygeretmus جنس و گونه79 با

& Musser, 2005). جنس به متعلق هایگونه 
Allactaga بالیکان دوپای از عبارتند (Allactaga 

balikunica،) یـگب ایـدوپ (A. bullata،) ایـدوپ 
 (،A. euphratica) فرات ایـدوپ (،A. elater) کـکوچ
  سونـهات ایـدوپ (،A. firouzi) روزـفی ایـدوپ

(A. hotsoni،) بزرگ دوپای (A. major،) دوپای  
(A. severtzovi،) مانگولین یـانگشت جـپن ایـدوپ  
(A. sibirica،) یـانگشت ارـچه ایـدوپ (A. 

tetradactyla،) معمولی دوپای (A. vinogradovi،) 
  توسی دوپای ،(A. williamsi) ویلیامسی دوپای

(A. toussi) (Darvish et al., 2008.) جنس 
Allactaga کوچک دوپای شامل ایران در (A. elater،) 

 .A) هاتسون دوپای (،A. williamsi) ویلیام دوپای

hotsoni،) فرات دوپای (A. euphratica،) دوپای 
 است (A. firouzi) فیروز دوپای و (A. toussi) توسی

(Darvish et al., 2008.) کامالً ای گونه ،فیروز دوپای 
 ظاهری مشخصات گیری اندازه اساس بر و است ناشناخته

 تاریخ موزه در موجود های نمونه ای جمجمه ابعاد و
 در استریت ویلیام هیئت توسط که آمریکا شیکاگو طبیعی

 شهرضا جنوب مایلی 71 از ایران به سفر در 7391 سال
 توسط دـبودن دهـش آوری عـجم انـاصفه انـاست در

Womochel (1978) واسطههب گونه این د.ش معرفی 
 بدن، موهای تر تیره آمیزی رنگ بلندتر، دم و گوش پاها،

 دوپای از کوچکتر اولیه دندانی ردیف و بزرگتر جمجمه

 79 از یکی ایرانی دوپای است. شده داده تمیز هاتسونی
 یک از دنیا کل در که است شده شناخته دوپای گونه

 (.Womochel, 1978) است شده گزارش مون مکان
 بحرانی میالدی 2001 سال تا گونه این حفاظتی وضعیت

(CR) در اطالعاتی گونه هیچ اینکه واسطهبه آن از پس و 
 سطح به است نداشته وجود گونه این اکولوژی مورد

 توسط بعدی مطالعات یافت. تغییر (DD) داده کمبود
 دچار را ناشناخته گونه این وضعیت ،پژوهشگران سایر
 ,Shenbrot et al., 2008; Shenbrot) دکر تردید

 سه مطالعه اـب Shenbrot (2009) کهـاین اـت (،2009

 شیکاگو فیلد موزه در موجود فیروز دوپای  جمجمه   نمونه
 در موجود هاتسون دوپای های جمجمه با آنها مقایسه و

 واشنگتن و بریتانیا ، شیکاگو فیلد طبیعی تاریخ های موزه
 ای جمجمه صفت دو فقط آمریکا متحده ایاالت سی دی

 صفت یک و زیگوماتیک عرض و زیگوماتیک طول
 میان دار معنی اختالف دارای را عقب پای طول ظاهری

 برای 7تمایزکننده تابع تحلیل ند.ک می بیان گونه دو این
 و ویلیام دوپای فرات، دوپای کوچک، )دوپای گونه چهار

 تشکیل را تشخیص قابل گروه سه نیز بلوچی( دوپای
 دوپای و هاتسونی دوپای کوچک، دوپای است؛ داده

 طور به فیروز دوپای های نمونه اما ویلیام. دوپای -فرات
 یک در هاتسون دوپای های نمونه همراه به محسوسی

 دوپای جمجمه نمونه کم تعداد اند. شده بندی دسته محور
 تعیین و بررسی اجازه آن حفاظتی وضعیت و فیروز

 مجزا گونه دو به تفکیک برای را گونه دو های تفاوت
 شواهد اساس بر Shenbrot (2009) است. نداده

 هاتسون دوپای از ای زیرگونه را گونه این اکوجغرافیایی
 و Shenbrot (2009) مطالعات در است. دانسته

Dianat et al. (2010) صفات ررسیـب قـطری از 
 که است آمده دستهب نتیجه این دندانی، و ایجمجمه
 به هستند؛ مشابه بسیار فیروز دوپای و هاتسون دوپای
 به زیرگونه دو را آنها توانمی زیاد احتمال به که طوری
 Rahimi Pazhuh et مجزا. گونه دو نه و آورد حساب

al. (2012) هاینمونه دندانی و ایجمجمه مطالعه با 

                                                                      
1. Discriminant Function Analysis (DFA) 
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 ،اصفهان استان مختلف نقاط از شده آوریجمع دوپای
 مسجل فیروز و هاتسون دوپای بین را اختالف وجود
 اند.داده را مجزا های زیرگونه ادـپیشنه و هـندانست

Ghaderi (2010) دوپا، نمونه شش تعداد مطالعه با 
 با را Allactaga جنس های گونه فیلوژنتیک روابط

 تحلیل I یونیت ساب اکسیداز سیتوکروم ژن از استفاده
 بین ملکولی تفاوت وجود عدم دهنده نشان نتایج و دهکر

 به توجه با است. بوده هاتسون دوپای و فیروز دوپای

 هایبررسی که است الزم متناقض، هاییافته این وجود
 میتوکندریایی نشانگرهای از استفاده با دقیقتر ژنتیکی

 Rahimipazhuh) دشو انجام آلوزایم و ریزماهواره مانند

et al., 2012.) DNA هاگونه تشخیص در میتوکندری 
 تعداد جمله از مزایایی دارای فیلوژنتیکی رابطه ترسیم و

 از آن کوچکتر اندازه سلول، هر ازای به نسخه زیاد
DNA ،عدم بودن، هاپلوئید مادری، پذیریوراثت ژنومی 
-می شده حفاظت نواحی وجود و آنها در نوترکیبی وجود

 میتوکندریایی هایژن (.Hosseini et al., 2015) باشد
 تکامل هایزمینه در مختلف مطالعات در مهم ابزاری

 Rokas et) است فیلوژنتیک و فیلوجغرافیایی جانوران،

al., 2003.) تمام اینکه دلیل به DNA به میتوکندریایی 
 ،رسدمی ارث به هاپلوتایپ یا خاص واحد یک صورت

 را متفاوت افراد میتوکندری DNA بین هایخویشاوندی
 الگوهای داد. نشان ژنی درخت یک صورت به تواندمی
 تکاملی تاریخچه به بردن پی برای ژنی هایدرخت این

 (.Torroni et al., 2006) شودمی استفاده هاجمعیت
 گونه یک عنوانبه فیروز دوپای تاکسونومیک جایگاه

 تواندمی هاتسون گونه با مترادف ایگونه یا و مجزا
 هدف کند. مشخص حفاظت برای را جمعیت این اهمیت

 ازb سیتوکروم ناحیه ژنتیکی تحلیل و بررسی مقاله این
 تا است هاتسون دوپای و فیروز دوپای میتوکندریایی ژنوم

 هم هب نزدیک های گونه مقایسه برای الزم اطالعات
 د.شو فراهم

 

 ها روش و مواد
 الله بافت از بخشی بردارینمونه انجام منظور به

 دو تعداد همچنین و فیروز دوپای نمونه پنج گوش
 چوپانان منطقه از 7932 بهار در هاتسون دوپای نمونه

 از استفاده و گیریزنده شیوه با اصفهان استان در
 ثبت از پس هانمونه شد. تهیه دستی تور و نورافکن
 به و نگهداری درصد 39 الکل در جغرافیایی موقعیت

  د.ش منتقل آزمایشگاه
 

 یلوملک مطالعات

 مخصوص کیت از استفاده با هانمونه از DNA استخراج
 بر کیاژن شرکت کیت توسط بافت از DNA استخراج

 سیتوکروم ژن یابیتوالی برای شد. انجام پروتکل اساس
 دش استفاده زیر اختصاصی پرایمرهای از میتوکندری بی

(Michaux et al., 2003).  
 

 
 ایران اصفهان، استان محدوده در )شهرضا( فیروز و )چوپانان( هاتسون دوپای بردارینمونه نقاط .1 شکل
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 پرایمرهای مورد استفاده به همراه توالی آنها .1جدول 

 پرایمر توالی منبع
Jaarola et al., 2004 5´-TRTAATTRTCNGGGTCTCC-3´ H15497SP 
Jaarola and Searle 2002 5´-TCAATTACTGGTTTACAAGAC-3´ H15915SP 
Haynes et al., 2003 5´-TACGTYCTTCCATGAGGCCAAATATC-3´ L15162MARV 
Haynes et al., 2003 5´-GYTACGTYCTTCCATGAGGCCAAATATC-3´  15408 Marv 

 
 77 شامل آن اجزای و میکرولیتر 21 واکنش حجم
 میکرولیتر 2 آب، میکرولیتر 1 کیت، مستر میکرولیتر

 پرایمر میکرولیتر 2 (،Forward Primer) رفت پرایمر
 DNA میکرولیتر 2 و (Reverse Primer) برگشت

 2 جدول شرح به PCR واکنش حرارتی برنامه بود.
 ییدأت منظور به (.Michaux et al., 2003) است
 PCR هایشـواکن یـط ر،ـنظ مورد هـناحی رـتکثی

 درصد 2 آگارز ژل روی PCR محصوالت الکتروفورز
 به توانمی باندها وضوح شدت روی از گرفت. صورت
 دارـمق رد.ـب یـپ DNA کمیت حدودی تا و کیفیت

 و شد سازیخالص PCR محصوالت از میکرولیتر 20
 و رفت آغازگرهای یک هر از میکرولیتر 700 همراه به

 مطالعات آزمایشگاه در پیکومول 70 غلظت با برگشت
 یابیتوالی اسلونی کشور پریمورسکا دانشگاه مولکولی

 ابزار از نتایج تحلیل و تجزیه برای شد. انجام
BLAST رویه و BLASTN پایگاه در NCBI برای 

 افزار نرم از د.ش استفاده هاتوالی ولوژیـهم ینـتعی
Seqscape V2.6 (Applied Biosystems) به 

 شد. استفاده هاوالیـت وکلئوتیدیـن الحـاص ورـمنظ
 از مطالعه مورد هایگونه جایگاه بررسی برای همچنین

 در مطالعات سایر شده ثبت b سیتوکروم ناحیه لیاتو
 آراییردیف و آمدند دستهب بانک ژن در جهان و ایران
 در گرفت. صورت MEGA.5 افزارنرم در هاتوالی

 بیشترین روش اساس بر وژنیـفیل تـدرخ ،تـنهای
 شد. ترسیم MEGA.5 افزارنرم کمک به احتمال
 
 ژنتیکی تنوع و تبارشناسی تحلیل روش

 Seqscape افزارنرم توسط یابیتوالی از حاصل نتایج

V2.6 (Applied Biosystems) هب شد. ویرایش 

 بود کوتاه خیلی هانمونه از یکی توالی طول اینکه دلیل
 هاتوالی سپس شد. استفاده هاتسون دوپای نمونه دو از

 MEGA.5 افزارنرم در Clustal W الگوریتم توسط

 نوکلئوتیدی تغییر مدل بهترین شد. انجام آراییردیف
 آماره اساس بر jModeltest افزارنرم از استفاده با

 دوپای هایگونه توالی از شد. TPM مدلBIC عدد
 دسترسی شماره با (Dipus sagitta) خراسانی

(AM407909،) خرگوشک (Pygeretmus pumilio) 
 پامسواکی و (KM397182) دسترسی شماره با

 دسترسی شماره با (Jaculus jaculus) کوچک
(KM257925) از شد. استفاده خارجی گروه عنوان به 

 توالی یک و فیروز دوپای گونه بیسیتوکروم توالی پنج
 برای بانک ژن در موجود هاتسون دوپای گونه از

 (.2)شکل گرفت قرار استفاده وردـم تبارشناسی مقایسه
 بوت 1000 با الـاحتم نـبیشتری تبارشناسی درخت
 افزار نرم در TPM مدل از استفاده با استرپ

MEGA.5 وعـتن ها،هاپلوتیپ تعداد شد. ترسیم 
 افزارنرم توسط لوتایپیـهاپ وعـتن و دیـوتیـوکلئـن

DNAsp بازی جفت 131 قطعه اساس بر شد. تعیین 
 شبکه وکندریـمیت ای ان دی از بیسیتوکروم ناحیه

 افزار نرم از استفاده با میانه اتصال روش به هاپلوتایپی
V4.1.0  NETWORK د.ش رسم 

 

 نتایج
 بیشترین روش به تبارشناسی درخت نتایج ،2 شکل در

 هاینمونه هـهم هـک تـاس دهـش داده انـنش احتمال
 بانک ژن هاینمونه با همراه هاتسونی و فیروز دوپای

 گیرند.می قرار شاخه یک در
 و فیروز دوپای هایهـنمون نـبی ژنتیکی فاصله
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و مشاهده  است شدهارائه  9 جدول در هاتسونی
 021/0 مقدار با ژنتیکی فاصله بیشترین که دشو می

 و hotsoni1 دوپای یعنی 1 و 7 ایـههـنمون نـبی

Firouzi3  .مقدار با نیز ژنتیکی فاصله کمتریناست 
 Firouzi1  دوپای یعنی 9 و 2 هاینمونه بین 007/0

  ست.ا Firouzi2 و
 

 
 بی سیتوکروم ناحیه (Allactaga hotsoni) هاتسونی دوپای و (Allactaga firouzi) فیروز دوپای هایگونه تبارشناسی درخت .2 شکل

 است. شده ترسیم Mega5 افزارنرم در استرپ بوت 1000 و TPM مدل از استفاده با درخت این احتمال. بیشترین روش به میتوکندریایی
 شد. استفاده هاتسون دوپای نمونه دو از ،بود کوتاه خیلی هانمونه از یکی توالی طول اینکه دلیلهب

 
 دندشها چهل و پنج بار تکرار سازی، که سیکل، بعد از مرحله واسرشتهPCRبرنامه حرارتی برای چرخه  .2جدول 

 PCRمراحل  حرارت درجه )دقیقه( زمان مرحله

 سازی اولیهواسرشته 31 1 7
 Denatureسازی واسرشته 31 7 2

 Annealing اتصال آغازگرها  11 7 9

 Extensionتکثیر   12 2 1

 Final Extensionتکثیر نهایی  12 70 9

 
 های استخراج شده از ژن بانک به و نمونه های دوپای فیروز و هاتسونی در جمعیت اصفهانفاصله ژنتیکی بین نمونه. 3جدول 

 MEGA.5در نرم افزار  P-distanceروش 
 شماره گونه 7 2 9 1 1 9 1

      0 hotsoni3 7 

     0 077/0 Firouzi12 

    0 001/0 079/0 Firouzi29 

   0 003/0 070/0 070/0 hotsoni21 

  0 027/0 077/0 072/0 020/0 Firouzi31 

 0 073/0 071/0 070/0 077/0 027/0 Firouzi49 

0 071/0 071/0 071/0 001/0 003/0 027/0 Firouzi5 1 
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 تنوع قبیل از مولکولی تنوع پارامترهای مقادیر

 تنوع و هاپلوتایپی وعـتن انسـواری ایپی،ـهاپلوت
 تاجیما D و فو Fs مقادیر همچنین و نوکلئوتیدی

 در که شده محاسبه DNAsp افزارنرم توسط

 است. مشاهده قابل 3 جدول
 

 مولکولی تنوع پارامترهای برخی شده محاسبه مقادیر .3 جدول
 DNAsp افزار نرم در فو و تاجیما شاخص و

 991/0 هاپلوتایپی تنوع
 00119/0 هاپلوتایپی تنوع واریانس

 0799/0 نوکلئوتیدی تنوع
D 22399/7 تاجیما- 

Fs 220/7 فو- 

 

 بی سیتوکروم ناحیه بازی جفت 131 قطعه اساس بر
 روش به هاپلوتایپی شبکه میتوکندری ای ان دی از

 V4.1.0زارـافرمـن از ادهـاستف اـب هـانـمی الـاتص

NETWORK ارتباطات هاپلوتایپی شبکه د.ش رسم 
 نشان گرافیکی صورت به را هاهاپلوتیپ بین تکاملی

 بین ارتباط میانه اتصال روش به ،شبکه این در دهد.می
 شهرستان در هاتسونی و فیروز دوپای هایهاپلوتایپ

 هفت از که (9 )شکل شده داده نشان اصفهان نایین
 تا یک شماره هاپلوتایپ است. شده تشکیل هاپلوتایپ

 ،hotsoni1 هاینمونه به مربوط ترتیب به هفت

Firouzi1، Firouzi2، hotsoni2، Firouzi3، 

Firouzi4 و Firouzi5 .است 

 

 گیرینتیجه و بحث
گونه از راسته جوندگان  17کشور ایران با دارا بودن 

درصد کل پستانداران( در بردارنده فون متنوعی از  2/91)
در (. Karami et al., 2008) استپستانداران کوچک 

از دوپای فیروز به عنوان  ،شدهبرخی مطالعات انجام
شده از دوپای هاتسون یاد شده است ای مشتقگونه

(Darvish et al., 2008 .)Shenbrot (1991 این )
ای همسان با دوپای کوچک دانسته، اما در گونه را گونه

ها از این گونه همسان با دوپای هاتسون برخی بررسی
ه به (. با توجShenbrot et al., 1999برد )ام میـن

گونه اطالعاتی در خصوص این گونه، وجود هیچعدم
وضعیت تاکسونومیک آن تا آخرین بازنگری انجام شده 

( بدون تغییر باقی 2005)Holden & Musserتوسط 
های صورت گرفته و پیشرفتهای ماند. اما با بررسی

 Allactagaس ـدی جنـبنهـده در طبقـاد شـایج
(Shenbrot et al., 1992و بررسی نمونه ) های موجود

دوپای هاتسون در موزه تاریخ طبیعی واشنگتن )که از 
شده بودند( وضعیت  آوری جمعایران و پاکستان 

تاکسونومیک دوپای فیروز مورد بازنگری قرار گرفت 
(Shenbrot, 2009.) 

اذعان شده است که با توجه به  ،اخیردر بررسی 
توان دوپای فیروز را به عنوان های اکوجغرافیایی می داده

( نام A. hotsoni firouziای از دوپای هاتسون )زیرگونه
 131در پژوهش حاضر (. Dianat et al., 2010برد )

نمونه تکثیر شد و  1جفت باز از ژن سیتوکروم بی در 
تایج این مطالعه نشان داد که مورد بررسی قرار گرفت. ن

ها وجود دارد و تنوع هاپلوتایپ متفاوت در بین نمونه 1
 است.  971/0هاپلوتایپی برابر با 

( 9شده )شکل بر پایه شبکه هاپلوتایپی ترسیم
های مورد مطالعه شامل هفت هاپلوتایپ هستند که  نمونه

ها  دهنده تنوع هاپلوتایپی باالی این نمونهتواند نشانمی

باشد و برای اطمینان از این نتایج نیاز به بررسی 
های بیشتری است. میزان باالی تنوع هاپلوتایپی و  نمونه

تواند دلیلی بر گسترش سریع مقدار پایین نوکلئوتیدی می
( که در این مطالعه نیز Avise, 2000جمعیت باشد )

وع هاپلوتایپی باال و تنوع نوکلئوتیدی پایینی در ـمقدار تن
های پستاندار همچون گوشتخواران مقایسه با دیگر گونه
 برخوردار بوده است.

 مدل اساس بر (021/0) ژنتیکی فاصله بیشترین
P-distance که بوده پنج و یک هایهاپلوتایپ بین 

(Firouzi3) و (hotsoni1) هاینمونه ترتیب به
 هایهاپلوتایپ بین (007/0) فاصله کمترین و هستند

 به مورد این و بود (Firouzi2) سه و (Firouzi1) دو
 روابط وجود و مطالعه مورد هاینمونه نزدیکی ،خوبی

  دهد.می نشان هانمونه این بین را خویشاوندی

http://taxonomicon.taxonomy.nl/Person.aspx?id=3920
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 جمعیت هاتسونی و فیروز دوپای در شده مشاهده میتوکندری ای ان دی بی سیتوکروم ناحیه میانه اتصال هاپلوتایپی شبکه. 3 شکل

 ؛V4.1.0 .NETWORK :h_1 hotsoni1  افزارنرم از استفاده با اصفهان استان نائین چوپانان منطقه و شهرضا میرآباد دشت مناطق
Firouzi1:h_2؛ :h_3 Firouzi2؛ :h_4 hotsoni2؛ h_5: Firouzi3؛ h_6: Firouzi4 ؛h_7 : .Firouzi5 

 
 احتمال بیشترین ،تبارشناسی درخت نتایج اساس بر
 قرار شاخه یک در هاتسونی و فیروز دوپای هاینمونه

 شوند می جدا گروه برون هایگونه از خوبی به و گیرندمی
 فاصله فیروز هاینمونه میان در آیدمی نظر به (.2 )شکل
 کم فاصله دلیل )به است نشده مشاهده چندانی ژنتیکی

 وجود با هاتسونی گونه از فیروز گونه ولی ،برداری(نمونه
 نائین( چوپانان )منطقه بردارینمونه منطقه بودن جدا

 قرار زیرمجموعه یک در و است اندکی فاصله دارای
 مجزا گونه دو صورت به گونه دو این اگرچه است. گرفته

 تبارشناسی درخت اساس بر اما ،اندشده معرفی هم از
 نشده مشاهده گونه دو بین چندانی فاصله حاضر پژوهش

 نظر از گونه دو این رسدمی نظر به ،اساس این بر است.
 وجود این با .هستند همهب شبیه بسیار میتوکندیایی ژنوم
 استفاده با و ترگسترده تحقیقات به نیاز قطعی نظر برای

 است. بیشتر های نمونه و نشانگرها از
 ایـهاوتـتف دادـتع نـمیانگی از وـف Fs ارـآم

 آزمودن برای هانمونه میان شده مشاهده نوکلئوتیدی
 یا اخیر هایجهش تعداد در دارمعنی افزایش آیا اینکه
 هاینمونه با مقایسه در موجود نادر هایالل تعداد

 هر کند.می استفاده ،نه یا دارد وجود طبیعی تصادفی
 محدوده گسترش جمعیت ،باشد ترمنفی مقدار این چه

 مثبت مقدار این که صورتی در و است کرده تجربه را
 که است این دهنده نشان ،باشد کم منفی مقدار یا باشد

 را ناگهانی گسترش ،جمعیت و بوده ثابت جمعیت
 در فو Fs مقدار پژوهش این در است. نکرده تجربه
 ها جمعیت گسترش دهنده نشان که شدهمنفی 9 جدول

 ناهمگونی و جمعیت گسترش است. بوده گذشته در
 .دارد منفی اثر نیز تاجیما D مقدار روی بر جهش نرخ

 منفی مقدار باعث جمعیت ناگهانی گسترش ،بنابراین
 (.9 )جدول است شده D در

 وصـخص در خوبی نسبتاً اطالعات مطالعه این
 سطح در هاتسونی دوپای و فیروز دوپای هایگونه

 داشت توجه باید اما است، آورده فراهم اصفهان استان
 از هانمونه اندک تعداد به مربوط ،حاصل نتایج که

 خوبی به واندـتنمی و ودهـب انـاصفه انـاست جمعیت
 نتایج اساس بر و سازد مشخص را گونه این وضعیت

 دارای هانمونه اکثر که رسدمی نظر به پژوهش این
 درک برای هستند. یکدیگر با نزدیکی ژنتیکی روابط
 تمطالعا در است نیاز ها گونه این ژنتیکی وضعیت بهتر

 منطقه، این هاینمونه تعداد افزایش ضمن ،تکمیلی
 را کشور مناطق در هاتسونی و فیروز دوپای هاینمونه

 دید به وانبت تا داد قرار بررسی مورد آتی مطالعات در
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 و فیروز دوپای هایجمعیت خصوص در مناسبی
 که صورتی در ،این بر عالوه رسید. ایران در هاتسونی

 از هاتسونی دوپای پراکنشی محدوده سایر هاینمونه
 هاداده این کنار در جنوبی خراسان و یزد کرمان، قبیل

 ارتباطات که کرد مشخص دقیقاً توانمی ،بگیرد قرار
 صورتی چه به هاجمعیت این بین ژنتیکی و تبارشناسی

 اقدامات انجام و بهتر مدیریت برای زمینه آنگاه و است
 شد. خواهد مفراه ملی و المللیبین سطح در حفاظتی
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