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دریای عمان و خلیج فارس  (Pampus argenteus)د حلوا سفیماهی کی تنوع ژنتی
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 چکیده

رویه و علت صید بیآن به هایکه جمعیتو کاندید مناسب آبزی پروری است  های با ارزش شیالتیماهی حلوا سفید یکی از گونه

ژن ساختار جمعیتی ماهی حلوا سفید در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از  . در مطالعه حاضره استیافتتغییرات اکولوژیکی کاهش 

2ND آوری چابهار جمع و نمونه ماهی از مناطق کویت، خوزستان، بوشهر 900مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور نشانگر ریزماهواره  7 و

(، 0875/0  ± 00963/0تیب )تربهها تنوع هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی داخل جمعیت هرثر استفاده شداالآنزیم محدود 94با استفاده از شد. 

ها داری از لحاظ پراکنش هاپلوتیپاختالف آماری معنی Monte- carloچنین بر اساس تست همتخمین زده شد. ( 009238/0 ± 0000006/0)

یک جمعیت از این گونه در دریای عمان و خلیج وجود دهنده که نشان (X 2=8/42و  <05/0Pدر مناطق مختلف مورد بررسی مشاهده نشد )

محاسبه گردید.  47/0و  53/0ترتیب میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ریزماهواره نشانگر با استفاده از اما باشدیمفارس 

 میان کلیهداری اختالف معنی Fst. بر اساس تست (>05/0P) ها نشان دادیگاهعادل را در اکثر جاتواینبرگ انحراف از  -بررسی تعادل هاردی

در  PCR-RFLP نشانگر  به ریزماهواره نشانگردست آمده حاکی از برتری طور کلی نتایج بهبه (. >09/0P) مناطق نمونه برداری مشاهده شد

 باشد. می این گونهتنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیتی  تشخیص

 
 خلیج فارس و دریای عمان ،ریزماهواره ،PCR-RFLP ،ماهی حلوا سفید ،تنوع ژنتیکی: لمات کلیدیک
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 مقدمه 

 Pampusمااااهی حلاااوا سااافید باااا ناااام علمااای )

argenteus ماهیااااان ( متعلااااق بااااه خااااانواده حلااااوا

(Stromatidae یکی از ماهیان با ارزش اقتصادی اسات )

اقیاانوس  هاای سااحلیمتاری آ  80تا  5که در اعماق 

های شمالی خلیج فاارس دریای چین و بخششرق هند، 

ریازی کناد. دو پیاک تخامزنادگی مایو دریای عمان 

گازارش های اردیبهشت و مرداد بارای ایان گوناه درماه

هاا در ناواحی مختلاف پیاکزماان ایان کاه  ،شده است

طاور عماده از حلاوا سافید باهجغرافیایی یکسان نیسات. 

هاا، فایشپاودا، مادوزها، ژلهویژه کوپاپوستان بهسخت

 ,.Dadzie et alکناد )الرو و تخام ماهیاان تغذیاه مای

 300بااازاری باااالتر از سااایز وزن ایاان ماااهی در (. 2008

ساال زماان  1/2وزن گرم است که برای رسیدن باه ایان 

صید این مااهی (. Al-Hossani et al., 2002نیاز دارد )

شاود. تعاداد گیر و ترال انجاام مایاز طریق تور گوشت

های ماورد اساتفاده در صاید ایان گوناه در ها و لنجقایق

 760 کویات هاایآ و در  9600های ایران حدود آ 

گزارش شده است اما تعداد واقعی شناورهای صاید ایان 

ز صاید ایان چنین گزارشاتی اهمماهی مشخص نیست و 

شاود. میازان ماهی در صید ترال میگاو نیاز مشااهده مای

باه  9116تان در ساال  990در کویت از  صید این ماهی

و در همین بازه زماانی در ایاران  2000تن  در سال  920

تن کاهش یافتاه اسات. اعتقااد بار ایان  996به  9962از 

های محیطای، جهت استرساست که ذخایر این ماهی به

-Alها کاهش یافتاه اسات )رویه و ورود آالیندهصید بی

Hossani et al., 2002.) ین بسایاری از کشاورها بناابرا

پارورش تکثیار و توساعه تکنولاوژی  در زمینهتحقیقات 

در گذشاته ارزیاابی سااختار  اناد.آغاز نمودهحلوا سفید 

هاا باا اساتفاده ها و جمعیتذخایر ماهیان، تشخیص گونه

گرفت، از صفات مورفومتریک و مریستیک صورت می

 اما با توجه به حساسیت بااالی ایان صافات باه تغییارات

گذاری بر ساالمت دستکاری در نشانهتارثیرات محیطی و 

هاای حاصال چنین محدود بودن تفسیر دادهماهیان و هم

چاون هاای مولکاولی هامرکاز آن، علم اساتفاده از ماار

DNA هاا هاا، رپیاد، ریزمااهوارهمیتوکندریایی، آلوزایم

باارای شناسااایی ساااختار و تنااوع ژنتیکاای ذخااایر توسااعه 

(. آگاااهی از میاازان ذخااایر Tan et al., 2015یافاات )

تواررثی و تنوع ژنتیکی بین افراد یاک گوناه، از اهاداف 

که طوریارزشمند مدیریت ذخایر و اصالح نژاد است به

های ژنتیک جمعیات ماهیاان باا ارزش اقتصاادی بررسی

ها و حفا  صاید پایادار منظور حفاظت از جمعیت آنبه

 Thai et al., 2007; Skaarud etبسیار ضروری است )

al., 2014 .) توارث مادری و سارعت بااالی جاایگزینی

داران عااالی نساابت بااه مهااره mt-DNAنوکلئوتیاادها در 

اناادازه ( و McKeown et al., 2015ای )ژنااوم هسااته

مورفیساام باااال و بااارز، پلاایوچااک، تااوارث هاامک نساابتاً

 ,.Ren, et al) گرهای ریزمااهوارهنشاان تاوارث منادلی

فاده وسیع این نشانگرها در مطالعاات موجب است (2015

هاای اصاالح ناژاد شاده اسات. برنامه ژنتیک جمعیت و

مطالعات مختلف برتری نشانگرهای مختلف را در تعیین 

دهنااد. هااای مختلااف نشااان ماایتنااوع ژنتیکاای گونااه

Ruzzente (9118 با استفاده از نشانگرهای ریزمااهواره )

 PCR-RFLP نشااانگرنسابت باه  باااالتریتناوع ژنتیکای 

(Carr and Mashal, 1991 ) آلوزایمو (Mork et al., 

 Gadusهای ماهی کااد آتالنتیاک )در جمعیت( 1985

morhoa)  ،تنوع ژنتیکی پایین 9310و طال و همکاران-

نساابت بااه نشااانگرهای  PCR-RFLPتااری را در روش 

( در ماهی ساوکال 9388آبادی، ساالری علی ریزماهواره )

(Rachycentron canadon)  ،و ساالیمانی و همکاااران
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 999 ... ( دریای عمان و خلیج فارس باPampus agenteusیکی ماهی حلوا سفید)تنوع ژنت

تنوع ژنتیکی باالتری را با نشانگرهای ریزمااهواره  9313

-PCRنساابت ( Cyprinus carpioکپااور دریااایی )در 

RFLP ( 9387و همکاااران، اللااویی)  .مشاااهده نمودنااد

James  وDocker (2092 نشااان دادنااد کااه نشااانگر )

هااای توانااایی باااالتری در جاادایی جمعیاات ریزماااهواره

( در دریاچاه ویان پا  Sander vitreusمااهی )ردکا

مطالعااه ساااختار میتوکناادریایی دارد. نشااانگر نساابت بااه 

 RAPDجمعیتی مااهی حلاوا سافید باا اساتفاده از روش 

یک جمعیت واحد از ایان گوناه را درساواحل ایاران و 

در . (Almomin et al., 2008)کویات مشاخص نماود

انگرها در زمینه ای نشحال حاضر اکثر گزارشات مقایسه

بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به مطالعاات مجزایای اسات 

هاای مختلاف متفااوت بار روی نموناه یهااکه در زمان

لعه حاضر باا هادف مقایساه انجام شده است بنابراین مطا

در   PCR-RFLPدو روش ریزمااااهواره  و زماااان هااام

ماهی حلوا سفید تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی بررسی 

ای عمااان و خلاایج یاا)در ایراناای و کویااتسااواحل  در

 انجام شد.  فارس( 

 

 هاواد و روشم 

 بردارینمونه

 های ایاران آاز  ماهی حلوا سفید نمونه 900 تعداد

و  ، کویت و بوشهر(خوزستانمناطق ناحیه خلیج فارس )

باا اساتفاده ماهی،  25 منطقهبوشهر(، از هر) دریای عمان

ن از ماهیاااه بالااه صااید و نموناا رگیااتگوشاا هااایداماز 

ی شادند رنگهادادر الکال اتاانول تجاری تهیه گردید و 

انستیتو تحقیقات علوم  توسط محققینهای کویت )نمونه

آوری و بااا روش مشااابه نگهااداری و بااه جمااع کویاات

ها . ایان نموناه(موسسه تحقیقات شیالت ایران ارسال شد

برای انجام آزمایشات مولکاولی باه آزمایشاگاه ژنتیاک 

ل نتقااولی پژوهشااکده اکولااوژی دریااای خاازر ممولکاا

 گردیدند.

 

و تعیین کمیت  و کیفیت    DNA استخراج
DNA                                                                                                                                       

 لروفاارمک -روش فناال بااا اسااتفاده از DNAاسااتخرا  

(Hillis and Mortiz., 1990)  انجام گردید و تاا زماان

نگهداری شد. جهات  - Cº 20مطالعات در فریزر  انجام

اسااتخرا  شااده از روش  DNAبررساای کماای و کیفاای 

درصااد  9اسااپکتروفتومتری و الکتروفااورز ژل آگااارز 

 استفاده شد. 

 

  PCR-RFLPروش 

گوناااه اطالعااااتی از ژناااوم هااای کاااه جااااییاز آن

 های متعلق به ایان جان یا گونه یتوکندری این گونه وم

تاوالی بار اسااس یاک جفات پرایمار  در دسترس نباود،

ور اکپای اماه   ND2ایی امیتوکندری ژن وتیدهایانوکلئ

طراحای و سانتز   (Yagishita et al.,  2002) مولیامعا

  گردید. 
Forward primer : 5- AAG  TAG  ATG  GAT  

GCT  CGC  T - 3  

Reverse primer : 5- AAA  GCT  TTC  GGG  

CCC  ATA  CCC  CG - 3 
ای از منظور تکثیر قطعهبه پلیمرازای واکنش زنجیره

 90نوکلئوتیاااد در حجااام  9300ژن باااا طاااول حااادود 

 cDNAمیکرولیتر رشاته اول  5/2میکرولیتر با استفاده از 

میکرولیتر از هر آغاارگر اختصاصای  5/0گرم(، نانو95)

میکرولیتار  5/2، پیکاو ماول 90رو و پسرو با غلظات پیش

 Taq DNAمیکرولیتاار آناازیم  PCR (X9) ،9/0بااافر 

Polymerase (u5 ،)5/2  2میکرولیتاارMgcl   بااا غلظاات

(mM 50 و )میکرولیتر  2/0dNTP ( با غلظتmM90 ،)

دقیقه،  2گراد مدت درجه سانتی 16تحت شرایط دمایی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

2.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.2.7.9
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-397-en.html


 9315تابستان ، دهم، شماره دومنشریه توسعه آبزی پروری، سال  992

 

رثانیاه،   30مادتاد گاردرجاه ساانتی 16سیکل شامل  35

درجاااه  72رثانیاااه،  65مااادت درجاااه حااارارت اتصاااال 

منظور دناتوره شدن، اتصاال دقیقه به90مدت  گرادسانتی

، PCRجهت کنترل محصاول آغازگر و بسط انجام شد. 

درصااااد   9باااار روی ژل آگااااارز  PCR  محصااااول

آمیاازی اتیاادیوم بااا رناا  سااپ  و گردیااد الکتروفااورز

ماورد  DNAبانادهای  UVاشاعه بروماید و با استفاده از 

 محصااولساپ  هماام آنزیمای  .برررسای قارار گرفاات

PCR  االرثار آنازیم محادود 94از باا اساتفاده ازDra I  ،
Tas I ،Alu I  ،Bcl I  ،Hind III  ،Pst I  ،EcoR I  ،

Hae III  ،Hinf I ، Hpa II  ،Tru I  ،Alw26 I  ،
Hin6I  ،BseN I  ،Acc II  ، Hinc 1I فاتانجاام گر. 

 نارماساتفاده از  ق باایادست آمده از این تحقبههای داده

بارای  مورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفات REAPافزار 

باا ساازی از روش تست همانندالف بین مناطق تاختعیین 

سااتفاده شااده اساات  ا Monte carlo تکاارار بااار 9000

(Roff and Bentzen,1989) . 

 

  ریزماهوارهروش 

ای واکنش زنجیاره، ریزماهوارهجهت انجام مطالعه  

اختصاصاای  آغااازگرجفاات  7بااا اسااتفاده از پلیمااراز 

 ،  Par 02  ،Par 03  ،Par 04  ، Par 08 ریزمااهواره

Par 12  ،Par 17  ، Par 18 ،Par20     که توسطHua 

Yue  ( چند شکلی نشاان داده بودناد 2004و همکاران )

اساتفاده و الکتروفورز عمودی باا  استفاده شد( 9)جدول

درصاااد و متعاقاااب آن  8میاااد آاز ژل پلااای اکریااال 

گیاری میزی نیترات نقره انجام شد. پ  از انادازهآرن 

، فراواناای اللاای، هتروزیگوساایتی باناادها، آنااالیز آماااری

-مشاهده شده و مورد انتظار، انحراف از تعاادل هااردی

 Fstواینبرگ، میزان تمایز بین مناطق با استفاده از معیاار 

بااا  (Nei, 1972) ه ژنتیکاای بااا اسااتفاده از معیااارو فاصاال

  GENEALEX (version 6) افاازار اسااتفاده از ناارم

(Peakall and Smouse, 2006 ).صااورت گرفاات 

 version)هاای ناول باا اساتفاده از نارم افازاروجود الل

2.2.3) Microchecker  .مورد بررسی قرار گرفت 

 

 نتایج 

سااتفاده در ایاان االرثاار مااورد اآناازیم محاادود 94از 

 (Alu I  ،Acc II  ،Hinf I ، Hpa II) آنازیم 6، تحقیاق

 نمونااه 900دارای الگوهااای پلاای مورفیساام بااوده و در 

ی هاااپلوتیپترکیااب  نااوع 90در مجمااوع مااورد بررساای 

هاا بار روی محصاول ایر آنزیمسا. را ایجاد کرد متفاوت

PCR ها الگوی همم آنزیمای مشاابهی را در کلیه نمونه

 9جادول و همگای موناو ماورف بودناد.  نمودنادایجاد 

مناااطق مااورد  6هااا را در چگااونگی توزیااع هاپلوتیااپ

،  AAABهااای هاپلوتیااپدهااد. بررساای را نشااان ماای

BAAA  ،AABA ( با فراوانی یکRare Haplotype )

و  ACAAهااای نااادر در منطقااه خوزسااتان و هاپلوتیااپ

DAAA   و هاپلوتیپ نادر در منطقه چابهارCAAA  نیاز

آورده  در جادول کاه در منطقه کویت فقاط دیاده شاد

مورفیسامی وناه پلایگدر منطقه بوشهر های  .است نشده

 دیده نشد.

 
 مورد بررسی اطقها را در منچگونگی توزیع هاپلوتیپ: 9 جدول

 CAAD ABAA AAAC AAAA مناطق

 29 2 0 9 کویت

 20 0 2 9 چابهار

 25 0 0 0 بوشهر

 29 0 9 0 خوزستان
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، هتروزیگوسیتی مشاهده شده : oH، تعداد الل :Aجمعیت ایرانی و کویت ) 3مورد استفاده در  ریزماهوارههای تنوع ژنتیکی جایگاه :2 جدول

eH : و  هتروزیگوسیتی  مورد انتظارP :(  ***≥090/0و  ,* * * > 05/0 داری اختالفات)معنی (واینبرگ -تعادل هاردی 

ستانخوز بوشهر چابهار کویت پارامتر    لوکوس 

5 6 9 6 A 

Par 02 
6/0  92/0  2/0  66/0  Ho 

54/0  3/0  98/0  47/0  He 

717/0  000/0 *** 158/0  000/0 * P 

5 6 2 6 A 

Par03 
52/0  92/0  08/0  4/0  Ho 

4/0  396/0  32/0  7/0  He 

18/0  000/0 *** 000/0 *** 073/0  P 

1 1 1 8 A 

Par08 
88/0  86/0  4/0  1 Ho 

82/0  86/0  8/0  7/0  He 

000/0 *** 000/0 *** 000/0 ** 000/0 *** P 

4 4 8 6 A 

par 12 
4/0  54/0  34/0  4/0  Ho 

45/0  7/0  83/0  46/0  He 

000/0 *** 014/0  000/0 *** 44/0  P 

8 8 7 1 A 

Par 17 
9 68/0  68/0  8/0  Ho 

89/0  84/0  75/0  87/0  He 

000/0 *** 000/0 *** 000/0 ** 000/0 *** P 

8 7 6 3 A 

Par 18 
72/0  66/0  28/0  7/0  Ho 

8/0  47/0  58/0  47/0  He 

000/0 *** 000/0 *** 000/0 ** 000/0 * P 

7 90 90 5 A 

Par 20 
74/0  14/0  46/0  8/0  Ho 

75/0  85/0  85/0  74/0  He 

000/0 *** 000/0 *** 000/0 *** 000/0 *** P 

 

هاپلوتیاپ و حاذف  6نتایج آنالیز آمااری باا اساتفاده از 

هااای نااادر تنااوع هاااپلوتیپی و نوکلئوتیاادی داخاال هاپلوتیااپ

ترتیاب ها را باهها و اختالف نوکلئوتیدی بین جمعیتجمعیت

و  (0000006/0±009238/0(، )00963/0±0875/0)

 Monte carlo (Roff and( نشاان داد. تسات  002/0)

Bentzen , 1989) داری از لحااظ اختالف آماری معنی
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هاا در منااطق مختلاف ماورد بررسای پراکنش هاپلوتیپ

 (. x 2=8/48و  <05/0Pنشان نداد )

هاا جایگاه ژنی ماوررد اساتفاده در هماه جمعیات 7

هاا (. در باین جمعیات2مورفیسم نشان دادند )جدول پلی

( در هاار جایگاااه ژناای در 28/5تاارین تعااداد الاال )کاام

( در 85/4تارین تعاداد الال )که بایشحالی خوزستان در

تارین هاا کامچابهار و کویت دیده شد. در میان جمعیت

تاارین ( در بوشااهر و باایش36/0میازان هتروزایگوساایتی )

( در خوزستان  مشاهده شاد.  7/0میزان هتروزیگوسیتی )

جمعیات(،  6جایگاه *  7تست هاردی واینبرگ )  28از 

شااان دادنااد. اخااتالف تساات انحااراف از تعااادل را ن 29

تارین ها مشاهده شد، بایشجمعیتی در بین تمام جمعیت

و  >05/0Pاخااتالف جمعیتاای بااین کویاات و بوشااهر )

08/0Fst=ترین اختالف جمعیتای باین چابهاار و ( و کم

تارین ( دیاده شاد. بایش=029/0Fstو  >05/0Pبوشهر )

هااای چابهااار و خوزسااتان فاصااله ژنتیکاای بااین نمونااه

هااای یوشااهر و چابهااار تاارین بااین نمونااه( و کاام241/0)

 (.3( دیده شد)جدول 075/0)

 

با استفاده از  ( )پایین قطر(stF) ی حلوا سفید هاو اختالف ژنتیکی جفتی جمعیت ( )باالی قطر(Dماتری  فاصله ژنتیکی ) :3 جدول

 ( *≥90/0داری اختالفات )معنی های ریزماهوارهجایگاه

 جمعیت کویت چابهار بوشهر خوزستان

24/0  255/0  205/0  کویت - 

241/0  075/0  - 042/0  چابهار *

252/0  - 029/0 * 087/0  بوشهر *
- 085/0 * 089/0 * 044/0 نخوزستا *  

 

 بحث 

هااای آباای از نظاار مطالعااه ماهیااان در اکوسیسااتم

تکاملی، بوم شناسی، رفتارشناسای، حفاظات و مادیریت 

حاازز  هااآنمنابع آبی، بهره برداری از ذخایر و پارورش 

(. اعمااال 9312، جهااانگیری و همکاااراناهمیاات اساات )

پاروری مدیریت صحیح بر ذخایر آبزیان و توسعه آبازی

زمانی باا موفقیات هماراه خواهاد باود کاه ذخاایر ژنای 

و اولین گام در های بومی، مورد مطالعه قرار گرفته گونه

هاا و یاا هاا، جمعیاتاین زمینه، تشاخیص صاحیح گوناه

اشد، که این امار از نظار مادیریت شایالتی و بنژادها می

هااا حااازز اهمیاات اساات. برنامااه ریاازی حفاااظتی گونااه

عنااوان مورفیساام ژنااوم میتوکناادری و هسااته بااهپلاای

ژنوم و ساختار  های ژنتیکی ارزشمند در ارزیابیشاخص

هااای مااورد افظاات از ذخااایر ژناای گونااهجمعیتاای و مح

در مطالعه  (.Thai et al., 2007) باشندمطالعه مطرح می

حاضر میزان تنوع ژنتیکی و هااپلوتیپی مشااهده شاده باا 

( تخمین زده شد 0875/0استفاده از ژنوم میتوکندریایی )

از تناوع ژنتیکای مشااهده شاده باا اساتفاده از  تارکمکه 

تناااوع  باشاااد.( مااای53/0) ریزمااااهوارههاااای جایگااااه

 داده شاود کاه تواند به این نسبتمیتوکندریایی پایین می

اساس جهاش این روش بر ر ژنتیکی محاسبه شده د تنوع

پایین باودن تناوع بوده و نوترکیبی در آن دخالتی ندارد. 

هااای ژنتیکاای باار اساااس ژنااوم میتوکناادریایی در گونااه

در   9310طال و همکااران، مختلف گزارش شده است )

اللااویی و همکاااران،  ؛(R. canadonماااهی سااوکال )

و   Hernandez؛ (C. carpioکپاور دریاایی )در  9387
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 Galeorhinusدر کوسااه گااالوس ) (2095همکاااران )

galeus)مشااهده ریزماهواره ای چنین تنوع ژنتیکی . هم

از میزان تناوع ژنتیکای گازارش  ترکمشده در این گونه 

 و  Dewoody( توسط 71/0های دریایی )شده در گونه

Avis (2000می )ه تواناد باباشد که این کاهش تنوع می

هاای رویاه و غیار قاانونی و از باین رفاتن مکاانصید بی

عاالوه ریزی طبیعی این گوناه نسابت داده شاود، باهتخم

باشاندکه های مورد مطالعه، بنادر مهمی مایکانتمامی م

نماینااد. پااایین بااودن هااای زیااادی را وارد ماایآلااودگی

توانااااد ناشاااای از هتروزیگوساااایتی در بوشااااهر ماااای

های برق باشد کاه نیروگاهاز های محیطی منتج یگلودآ

مادت زماان زیاادی  موجب تنگنای ژنتیکی شده باشند.

تفاده از نیاز اسات کاه ایان کمباود تناوع زنتیکای باا اسا

(. انحاراف Avis, 2004د )جهش یا مهاجرت بهباود یابا

از تعااادل هاااردی واینباارگ مشاااهده شااده بااا حمااور 

قابال  ماثرثرکااهش جمعیات  و انتخاا  ،هاای ناوللالآ

های دریایی بار خاالف در ماهیان، گونهباشد. می توجیه

آ  شاایرین تنااوع ژنتیکاای باااالتری و تفاااوت ژنتیکاای 

. ( Ward et al., 1994دهناد)تاری را نشاان مایپاایین

محاسااابه شاااده در بررسااای  (Fstاخاااتالف جمعیتااای )

( و 044/0طااور متوسااط )ی ایاان گونااه بااهاریزماااهواره

گوناه  57در  تخماین زده شادهFst نزدیک باه میاانگین 

( 9116)و همکااران  Wardط ( توس04/0ماهی دریایی )

های مورد بررسای از دهنده جدایی جمعیتبود که نشان

. باشادمیها و جریان ژنی محدود میان جمعیتیکدیگر 

چااون فاصااله جفرافیااایی، تااارثیرات فاکتورهااایی هاام

هیاادروجغرافیایی، الگوهاااای رفتااااری از علااال ایجااااد 

نتیجاه  .دنباشاهاا مایود میان جمعیتجریانات ژنی محد

ا ها بازمان این نمونههممغایر با نتیجه بررسی این بررسی 

کاه هماوژن  باشدمی mtDNA RFLPاستفاده از روش 

های این گونه در سواحل ایاران و کویات بودن جمعیت

و  Almominهاای یافتاه چناین مغاایر بااهم را نشان داد.

این گوناه باا اساتفاده های (  در جمعیت2008)همکاران 

باشد که یک جمعیت واحد از ایان می RAPDاز روش 

نظار ا درسواحل ایران و کویت مشخص نمود. باهگونه ر

دهناده ها نشاانریزماهوارهرسد نرخ باالی جهش در می

هااا قاادرت باااالی ایاان نشااانگرها در جاادایی جمعیاات

هاا نسابت باه ساایر ریزمااهوارهباشد. تواناایی بااالی می

هاااا در روغااان مااااهی گرها در جااادایی جمعیاااتنشاااان

Ruzzente (9118 ،)آتالنتیک، ساوکال و کپاور توساط 

( و  ساالیمانی و همکاااران 9388ساااالری علاای آبااادی )

میاانگین در مطالعاه حاضار ( گزارش شده است. 9313)

هااای مناااطق ایراناای و بااین فاصااله ژنتیکاای بااین نمونااه

 23/0و  29/0ترتیااب هااای ایراناای و کااویتی بااهنمونااه

محاسبه گردید که حاکی از تمایز ژنتیکی قابل مالحظاه 

باشد. فاصله کم ژنتیکای مشااهده بین مناطق مختلف می

هاای باین نموناهرغام فاصاله جغرافیاایی زیااد علیشده 

تواند دلیلی بار وجاود جاد مشاترک چابهار و بوشهر می

فاصااله ژنتیکاای قااه باشااد. طهااای ایاان دو منباارای نمونااه

های مناطق مختلف این بررسی در در نمونهمشاهده شده 

قارار گرفات کاه انشاقاق جان  های هاممحدوده گونه

 نماید. ها را پبشنهاد میژنتیکی این جمعیت

دهاد کاه دست آمده از این مطالعه نشان میهنتایج ب

هااا هااا تواناایی باااالتری در جادایی جمعیااتریزمااهواره

 mtDNA چاون نسیت به سایر نشانگرهای مولکولی هم

RFLP  و RAPDهاای از نظار دارند. شناسایی جمعیات

تواند به سازمان شیالت ایران و کویات ژنتیکی مجزا می

های برداشت از ذخایر این گونه تحت فشار در استراتژی

چناین در صاورت دساتیابی باه ، همصیادی کمک نماید
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تواند در بازسازی ذخایر ایان تکنیک تکثیر این گونه می

    . باشد مثرثرزش گونه با ار

 

 سپاسگزاری

دانایم از زحماات کلیاه در اینجا بار خاود الزم مای

کسااانی کااه مااارا در انجااام ایاان تحقیااق یاااری نمودنااد 

 سپاسگزاری نماییم. 
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