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يکي از مهمترين سوسکهاي پوستخوار درختان کاج در کشور ،سوسک پوستخوار مديترانهاي کاج با نام علمي )(Wollaston, 1857

 Orthotomicus erosusميباشد .تجزيه و تحليل دياناي ميتوکندريايي ،اطالعات مهمي در مورد تنوع ژنتيکي جمعيتهاي حشـرات
فراهم ميکند .به منظور بررسي تنوع ژنتيکي اين گونه ،جمعيتهاي سوسک پوسـتخـوار مديترانـهاي کـاج طـي سـالهاي  1393-94از
درختان کاج آلوده به سوسک پوستخوار از شهرهاي اصفهان ،تهران ،شيراز ،يزد ،اردکان ،کرمان ،رفسنجان ،نـايين و بيرجنـد جمـعآوري و
ناحيه  488جفت بازي ژن  COX1و ناحيه  383جفت بازي ژن  16S rRNAآنها براي  15جمعيت از هر ژن تکثير و تـوالييـابي شـد.
نتايج درخت فيلوژني با روشهاي اتصال همسايه و حداکثر صرفهجويي براي هر دو ژن ،نشانداد که برمبناي خصوصيات اندازهگيري شـده
بين برخي از ژنوتيپها و نمونهها فاصله ژنتيکي وجود داشته و اين اطالعات ما را در شناسايي دورترين والدين جد مشـترک يـاري خواهـد
کرد .همچنين موقعيت قرارگيري نمونههاي ايران با جنس  Orthotomicusمطابقت داشته و حالت مونوفيليک با گونـههـاي ديگـر ايـن
جنس مانند  O. caelatusو ساير جنسها مانند  Xylosandrus germanusمطابقت ندارد .نتايج سـاعت مولکـولي بـراي هـر دو ژن
نشان داد رابطه بين جمعيتهاي مورد بررسي قدمتي کمتر از ( )0/1ميليون سال دارد و زمان زيادي از جدايي آنها نسبت به هم نميگذرد.
نتايج ماتريس فاصله ژنتيکي براي ژن  COX1کمترين فاصله ژنتيکـي ( )0/002و بيشـترين فاصـله ژنتيکـي ( )0/101و بـراي ژن 16S
 rRNAکمترين فاصله ژنتيکي صفر و بيشترين فاصله ژنتيکي ( )0/235بدست آمد .آناليز توزيع عدم تطابق براي هر دو ژن براي جمعيـت
هاي مورد بررسي نتايج مشابهي نشان داد و مطابق با گسترش جمعيت از جمعيتهاي کوچک بود .پارامترهاي اساسي تنوع ژنتيکي شامل
تعداد هاپلوتايپها ،تنوع هاپلوتايپي ،تنوع نوکلئوتيدي ،تعداد سايتهاي پليمورف و ميانگين تفاوتهاي نوکلئوتيدي دوبهدو براي هر دو ژن
مورد مطالعه محاسبه شد .نتايج همرديفسازي دادهها به ترتيب  23و  111موقعيت چند شکلي در سايتهاي قرارگيري بازهاي آلي DNA
براي  COX1و  16S rRNAنشان داد .براي ژن  COX1مقدار تنـوع ژنتيکـي  ،0/03تاجيمـا  ،-0/819فـو  -0/801و بـراي ژن 16S
 rRNAمقدار تنوع ژنتيکي  ،0/06تاجيما  ،-1/75فو  -1/817محاسبه شد که نشاندهنده اثر گسترش اخير جمعيتي سوسک پوسـتخـوار
کاج در ايران و يا اثر انتخابطبيعي جهتدار بر روي اين ژنها و در تعادل بودن روندهاي جهش-رانش ژنتيکي در طول تکامل اسـت .از
ميان دو ژن ميتوکندريايي استفادهشده 15 ،هاپلوتايپ مربوط به ژن  COX1و  14هاپلوتايپ در ژن  16S rRNAمشاهده شد .مقدار تنوع
هاپلوتايپي مربوط به ژن  )1/000( COX1و مربوط به ژن  )0/990( 16S rRNAبرآورد شد .در نتيجه ژن  16S rRNAبه علـت نشـان
دادن تفاوت نوکلئوتيدي و تنوع ژنتيکي بيشتر و همچنين ارتباط و هوموپالزي زياد بين هاپلوتايپها ،وضوح بهتري از دادهها را بـراي ايـن
گونه نشان ميدهد و در بررسي سطوح تنوع ژنتيکي جمعيتهاي اين گونه از شايستگي باالتري نسبت به ژن  COX1برخوردار است.
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