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 خوار کاج،ل ژنتیک جمعیت سوسک پوستدر تجزیه و تحلی 16S rRNAو  COX1های میتوکندریایی کاربرد ژن

Orthotomicus erosus 
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 (Wollaston, 1857)اي کاج با نام علمي خوار مديترانهخوار درختان کاج در کشور، سوسک پوستهاي پوستترين سوسکيکي از مهم

Orthotomicus erosus هاي حشـرات ژنتيکي جمعيت اي ميتوکندريايي، اطالعات مهمي در مورد تنوعناه و تحليل دييتجزباشد. مي
از  1393-94هاي اي کـاج طـي سـالخـوار مديترانـهپوسـت سوسکهاي جمعيت اين گونه، ژنتيکي بررسي تنوع به منظور کند.فراهم مي

آوري و اردکان، کرمان، رفسنجان، نـايين و بيرجنـد جمـعخوار از شهرهاي اصفهان، تهران، شيراز، يزد، درختان کاج آلوده به سوسک پوست
يـابي شـد. جمعيت از هر ژن تکثير و تـوالي 15ها براي آن 16S rRNAژن  بازي جفت 383 و ناحيه COX1 ژن بازي جفت 488 ناحيه

گيري شـده ناي خصوصيات اندازهمبداد که برجويي براي هر دو ژن، نشانهمسايه و حداکثر صرفه اتصال هايروش نتايج درخت فيلوژني با
 ها فاصله ژنتيکي وجود داشته و اين اطالعات ما را در شناسايي دورترين والدين جد مشـترک يـاري خواهـدها و نمونهبين برخي از ژنوتيپ

ي ديگـر ايـن هـامطابقت داشته و حالت مونوفيليک با گونـه  Orthotomicusجنسهاي ايران با چنين موقعيت قرارگيري نمونهکرد. هم
مطابقت ندارد. نتايج سـاعت مولکـولي بـراي هـر دو ژن  Xylosandrus germanusها مانند و ساير جنسO. caelatus جنس مانند 

گذرد. ها نسبت به هم نميسال دارد و زمان زيادي از جدايي آن ميليون (1/0) از کمتر مورد بررسي قدمتي هايجمعيت بين نشان داد رابطه
 16Sو بـراي ژن ( 101/0( و بيشـترين فاصـله ژنتيکـي )002/0کمترين فاصله ژنتيکـي ) COX1ژنتيکي براي ژن  فاصله يسنتايج ماتر

rRNA ( بدست آمد. آناليز توزيع عدم تطابق براي235/0کمترين فاصله ژنتيکي صفر و بيشترين فاصله ژنتيکي ) جمعيـت براي ژن دو هر
 شامل تنوع ژنتيکي اساسي پارامترهاي هاي کوچک بود.مطابق با گسترش جمعيت از جمعيتو  هاي مورد بررسي نتايج مشابهي نشان داد

 ژن دو هر دو برايبهدو هاي نوکلئوتيديتفاوت ميانگين مورف وپلي هايسايت نوکلئوتيدي، تعداد ها، تنوع هاپلوتايپي، تنوعهاپلوتايپ تعداد

 DNAآلي  قرارگيري بازهاي هايسايت موقعيت چند شکلي در 111و  23ها به ترتيب ادهسازي درديفمطالعه محاسبه شد. نتايج هم مورد

 16Sو بـراي ژن  -801/0، فـو -819/0، تاجيمـا 03/0مقدار تنـوع ژنتيکـي  COX1براي ژن  نشان داد. 16S rRNAو  COX1براي 

rRNA  خـوار سوسک پوسـت جمعيتي اخير گسترش اثر هندهدکه نشانمحاسبه شد  -817/1، فو -75/1، تاجيما 06/0مقدار تنوع ژنتيکي
 از .اسـت تکامل طول در ژنتيکي رانش-روندهاي جهش بودن در تعادل ها وژن اين روي بر دارجهت طبيعياثر انتخاب يا و ايران کاج در

 تنوع شد. مقدار مشاهده 16S rRNAدر ژن  هاپلوتايپ 14و  COX1به ژن  هاپلوتايپ مربوط 15 شده،استفاده ميتوکندريايي ژن دو ميان

به علـت نشـان  16S rRNAدر نتيجه ژن  ( برآورد شد.990/0) 16S rRNAژن  به مربوط ( و000/1) COX1ژن  به مربوط هاپلوتايپي
ا بـراي ايـن ها رها، وضوح بهتري از دادهچنين ارتباط و هوموپالزي زياد بين هاپلوتايپدادن تفاوت نوکلئوتيدي و تنوع ژنتيکي بيشتر و هم

 برخوردار است. COX1ژن  به نسبت باالتري شايستگي هاي اين گونه ازجمعيت تنوع ژنتيکي سطوح بررسي در و دهدگونه نشان مي

 .COX1 ،16S rRNA ، Orthotomicus erosusاي کاج، تنوع ژنتيکي، فيلوژني، خوار مديترانهپوست های کلیدی:واژه
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