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( در سواحل خليج فارس با کمک  Eleutheronema tetradactylumبررسي جمعيت ماهي راشگوی معمولي)

 نشانگر ريزماهواره

 

  3، سيدجواد حسينی 2، محمدعلی ساالری علی آبادی3 ، مهدی محمدی 2، حسين ذوالقر نين 2و1جافريان امير

 

 عضو هيات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان .1

 خرمشهردانشگاه علوم و فنون دريايی  -دانشکده علوم و فنون درياِيی -گروه زيست شناسی دريا. 2

 دانشگاه خليج فارس بوشهر -مرکز مطالعات و پژوهش های خليج فارس -گروه بيوتکنولوژی دريا .3

 

 چکيده

 33جنن  و   7راشگوی معمولی در آبهای ساحلی کم عمق با بستر شنی يا گلی زندگی می کند. از اينن خنانواده   

نموننه  از نظر اقتصادی جز ماهيان ممتاز خليج فنارس محسنوم منی شنوند.      است.گونه در آبهای گرم شناسايی شده 

ير و بعضاً قالم  در حوزه خليج فنارس انجنام   برداری در اين تحقيق با استفاده از قايق های صيادی مجهز به تورگوشگ

 به نمونه های بوطمر و  Eletet2 لل مشاهده شده در جايگاهآبيشترين تعداد شد. تعداد شش جايگاه آلل استفاده شد. 

منی باشند   نمونه های استان خوزستان و مربوط به  Eletet16.0   لل( و کمترين مقدار آن در جايگاهآ 3) استان بوشهر

و بيشنترين  نمونه های جمع آوری شده از اسنتان خوزسنتان   در  Eletet16.0  در جايگاه  Hoدامنه کمترين  لل(.آ 1)

 Eletet2  بيشترين مقدار شاخص شنانون در جايگناه  . می باشد    استان بوشهرمربوط به  Eletet16.0مقدار در جايگاه 

. بنر اسناس   ( منی باشند  737/0استان خوزسنتان) در  Eletet17و کمترين مقدار آن جايگاه ) 494/1 (وشهراستان بدر 

گنروه  ختالف بين ا %( ،77و ≥P  03/0)    منطقهاختالف بين نمونه های هر 01/0سطح احتمال  در AMOVA تست 

شنباهت ژنتيکنی بنر اسناس      محاسنبه شند.   %( 24و ≥P  03/0)منناطق %( ، اخنتالف بنين   0و ≥P  03/0)ها)نواحی( 

نموننه هنای اسنتان    مينان  ژنتيکنی   فاصنله  ( و487/0نمونه های استان خوزسنتان و بوشنهر)   ميان Nei,(1972)معيار

 (وجود دارد.713/0خوزستان و بوشهر)

در نمونه های استان بوشهر می باشند.   Eletet2در مطالعه حاضر بيشترين مقدار هتروزايگوسيتی مورد در جاِيگاه 

و نمونه های استان بوشنهر    Eletet16.0مربوط به جايگاه  923/0(، Hoبيشترين مقدار هتروزايگوسيتی مشاهده شده)

از مقدار هتروزايگوستی مورد انتظار بيشتر می باشد کنه  می باشد. در اين بررسی مقدار هتروزايگوسيتی مشاهده شده 

بيانگر تغييرپذيری ژنتيکی در اين ماهی بعلت مهاجرت ها نزديک و دور و دسترسی به آبهنای آزاد)جرينان ژننی بناال(     

می باشد. نتايج حاکی از آن است که احتماالً يک جمعيت ماهی راشگوی معمولی در مناطق نمونه بنردای وجنود دارد   

 الزم است نگاه شيالت در مديريت اين گونه، يکسان باشد.     و

 

 ، خليج فارس، ريزماهواره Eleutheronema tetradactylumماهی راشگوی معمولی، : واژگان کليدی
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 . مقدمه1

تا پايان قرن بيست و يکم ميالدی نيمی از 

های زيستی موجود در جهان يعنی در واقع نيمی  گونه

 ،از تنوع زيستی جهان را از دست خواهيم داد

های موجود در جهان  بينيم که اين تعداد گونه می

خيلی زياد نيست و با ادامه روند کنونی نابودی تنوع 

را از دست  ناپذير تجديدزيستی، به زودی اين سرمايه 

 .(;Bagley et al., 2002  FAO, 1999دهيم) می

جايگزين امروزه  ،با تعميق فکر و انديشهبنابراين 

زندگی در " با "طبيعتغلبه بر "کردن نگرش 

حفاظت از تنوع زيستی يکی از و  "طبيعت

ترين مسائل غالب کشورهای جهان محسوم  اساسی

گردد و اين امر نيز بدون بررسی و شناخت تنوع  می

زيستی يک منطقه يا کشور و به بيان ديگر شناسايی 

 .(FAO, 1999 )موجودات مختلف ميسر نيست

موهبت و  خوشبختانه تنوع اين ذخائر که يک

 ، کامالً هويدا استکشورعزيزمانعنايت الهی است در 

 به راه کار توان می و هوشمندانه  علمی هایبررسي و با

وضعيت يافت. دست  برای حفاظت اين ذخايرعملی 

ها يک حقيقت است و شانه  ها و گونه بحرانی زيستگاه

خالی کردن از زير بار مسئوليت، تنها منجر به تسريع 

 بر کسی پوشيده نيست .گردد يند زيانباز میآاين فر

 در نظر گرفته نشوند که اگر تمهيداتی در اين زمينه

 ی همچون خالی شدن ذخاير ژنتيکیروز بروز مشکل

ضرورت دارد همه دست  . لذاشود جدی تر می

اندرکاران امر و همه آنهايی که احساس وظيفه ملی 

 ،ددر مقابل ملت و کشور خود و مردم جهان ميکنن

ای  آستين باال زده و در فکر و طرح نو برآيند و چاره

سند بيست ساله کشور،  در اين راستا بيانديشند.

حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی را 

تحت عنوان آمايش و  19بعنوان يکی از اصول بند 

ت)رجايی و سرزمين مورد تاکيد قرار داده اس

 (. 1383همکاران،

 ونقنش آن در ع ژنتيکنی  تننو  با توجه بنه اهمينت  

 ضنرورت و  ،هنا  هنا و گوننه   بررسی تاريخچهء جمعينت 

حداقل کنردن احتمنال از   شناخت و حفاظت تنوع در 

هنا   و پايندار کنردن گوننه    طلومهای م بين رفتن گونه

ها با تغيينرات   تنوع ژنتيکی برای سازش تکاملی گونه)

با توجه به اهميت باالی  همچنين (،محيطی الزم است

ر اقتصنناد ممتنناز بننويژه راشننگوی معمننولی دماهيننان 

سعی شند بنا    ،کشور بويژه استان های جنوبیشيالتی 

منديريت   ، راه را بنرای ماهیاين ژنتيکی بنيان بررسی 

هنايی بنرای    نمنود و راهکنار  همنوار    گونهاين حفاظت 

حننداقل نمننودن زوال تنننوع ژنتيکننی پينندا کننرد. در   

بنه  خصوص اهميت شيالتی راشگوی معمولی بايستی 

نکات زير اشاره نمود که اين مناهی از دينر بناز منورد     

توجه ويژه ساحل نشنينان و در زمنره ماهينان ممتناز     

منطقه خليج فارس و دريای عمان قرار دارد. اين گونه 

باالترين   Pampus Arghentiusبعد از حلوا سفيد      

قيمت در ميان آبزيان حوزه خليج فنارس را بنه خنود    

هرچند ذخاير اين آبزی نسبت به  اختصاص داده است.

ذخاير ساير ماهيان بسيار کمتر می باشد، اما از لحنا   

ارزش اقتصادی مهم تر اسنت. اهمينت اينن مناهی در     

اقتصاد شيالتی کشور به حدی است که با اينکه درصد 

کمی از فرآورده های شيالتی را تشکيل می دهند  امنا   

و  ميننزان درآمنند آن قابننل توجننه مننی باشنند )رجننايی

راشگوی معمولی در آبهنای سناحلی    (.1383همکاران،

کم عمق با بستر شنی يا گلی زندگی منی کنند و وارد   

رودخانه ها نيز می شود. حرکات کندی داشته و غالبناً  

به آرامی باقی می ماند. اين ماهيان در نواحی سناحلی  

مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری زيست می کننند.  

متر هم منی رسند کنه از     2گونه راشگوی معمولی به 

نظر بازاری حائز اهميت است. گوشت آنها طعنم عنالی   

دارد و از نظر اقتصادی جز ماهيان ممتاز خليج فنارس  

گونه  33جن  و  7محسوم می شوند. از اين خانواده 

تعندادی از جنن    در آبهای گرم شناسايی شده است. 

های اين خانواده که نسبتا بزرگ هسنتند در سنواحل   

ق و بعضا گل آلود و بصورت گلنه هنای بنزرگ    کم عم

پنراکنش  1(. شنکل  (Pember, 2006زندگی می کننند 

 اين گونه را در جهان نشان می دهد.
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 (Pember, 2006پراکنش ماهی راشگوی معمولی در جهان)اقتباس از:  -1شکل

 

 . مواد و روش کار1

نمونه برداری: نمونه بنرداری بنا اسنتفاده از قنايق     

و بعضناً قنالم  در    *های صيادی مجهز به تو گوشگير

مننناطق شننمال غربی)محنندوده  بننندر آبننادان، بننندر  

ماهشهر و بندر هنديجان( و شنمالی ) محندوده بنندر    

بوشهر تا بندر دير(حوزه خليج فارس انجام شند. کلينه   

قطعه مناهی صنيد شنده از صنيدگاه هنا، مطنابق        79

به آزمايشگاه ژنتيک مولکولی مرکز مطالعات   1جدول

فارس وابسنته بنه دانشنگاه خلنيج      و پژوهشهای خليج

از باله  DNAاستخراج  -فارس)بوشهر( منتقل شدند.  

: پن  از صنيد مناهی و     CTABماهی بنا اسنتفاده از   

درجننه سننانتی گننراد( ،  -20انتقننال آنهننا بننه فريننزرژ)

قسمتی از باله دمی ماهی توسط قيچی برينده شنده و   

حناوی   ml  3/1به داخل لوله ميکروتيوپ) اپنندورف(  

 DNAلکل مطلق ريخته شد. سنس  بنه شنرح ذينل     ا

 .Jaferian&et alژنننومی منناهی اسننتخراج گردينند 

بنه   دمنی  از نوک بالنه ميلی گرم  100. حدود ((2011

را بننا قيچننی اسننتريل  cm3/0× cm3/0 تقريبننی ابعنناد

    در يننک ميکروتيننوپ بنرش داده و 
ml 3/1  اسننتريل

 ميکنرو ليتنر بنافر     730بنه هنر لولنه     .داده شند قرار 

CTAB    (70درجنه سنانتی گنراد(  و     73گرم)دمنای 

بطوريکنه روی   نمنوده، اضنافه   SDS(10%)ميکروليتر 

.سس  با قيچی استريل شده بافنت  باله را بافر بسوشاند

 مورد نظر به اندازه کافی قطعنه قطعنه و رينز شند. بنه     

k (20 mg/ml )ميکرو ليتر آنزيم پرو تئينناز   7  ميزان

بنا   لولنه را محکنم بسنته و   درم  به هنر لولنه افنزوده    

                                                           
*
  Gill net 

 7هنا بنه مندت     لوله .گرديدمخلوط  به خوبی †ورتک 

و در دمنای   (rpm730)شنيکردار ترموميکسرساعت در 

پنن  از  ند.شنند قننرار داده سننانتی گننراد   درجننه 33

ميکروليتنننر  243 بنننه ميکروتينننوپ،  انکوباسنننيون

NaCl(5M)  اضننافه ميکروليتننر بتامرکاپتواتننانول   3و

( در دمنای  rpm700در ترموميکسر شنيکردار)  ونموده 

دقيقنه قنرار داده    10درجه سانتی گراد بنه مندت    37

ميکروليتر کلروفنرم بنه ميکروتينوپ     230سس  شد. 

دقيقنه در   3اضافه نموده و پ  از ورتکن  بنه مندت    

را که فاز آبی اسنت بنه    †فاز رويیشيکر قرار داده شد. 

هننم حجننم آن   يننک لولننه جدينند منتقننل کننرده و   

بنه   افنزوده، درجه سانتی گراد(  -20ايزوپروپانل  سرد)

 rpmدرجه سانتريفوژ)  24دقيقه و در دمای  10مدت 

 70ل وناتنا  ميکروليتنر  300رسنوم  بنه   شد.) 12000

و بنه   rpm8000)ژاز سنانتريفو پن   . شداضافه  درصد

بنه   الکل را دور ريخته ولوله را واروننه  ،دقيقه( 3مدت 

تنا باقيماننده الکنل تبخينر      داده،قرار  مدت نيم ساعت

آم مقطنر  ميکروليتنر   100را در DNAرسوم   .گردد

در  را DNAمحلننول  ( حننل کننرده و DWWتزريقننی)

منظنور بهتنر    مدت يک شنبانه روز بنه   )به C4˚دمای 

تنا انجنام مراحنل بعندی پنژوهش       (DNAحل شندن  

 .شدذخيره 

                                                           
1. Vortex 

2. Supernatant 
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 پراکنش نمونه های جمع آوری شده ماهی راشگوی معمولیتعداد و  -2-2جدول 

 تعداد نمونه محل صيد صيدگاه)استان( 

 خوزستان

 

 

 بوشهر

 

 چوئبده آبادان

 بندر ماهشهر

 بندر هنديجان

 بندر جاللی

 بندر دير

13 

13 

17 

18 

13 

واکنننش :   (PCR)ای پليمننراز  واکنننش زنجيننره 

پايه بنوده کنه     PCRيک ای پليمراز بکار رفته  زنجيره

از پارامترهنای زينر   پ  از بررسی شيب دمايی،  در آن

 بنا  تکثينر  سنيکل  32شامل  PCRبرنامه استفاده شد.

 بنه  گنراد  سانتی درجه 94 اوليه شدن واسرشت دمای

 بنرای  درجه 94 واسرشت دمای سس  دقيقه، 1 مدت

 ثانينه،  30 مندت  بنرای  متغيير اتصال دمای ثانيه، 30

 تکثير دمایو  ثانيه 30 مدت به درجه 72 تکثير دمای

 کنه  بنود  ثانيه 30 به مدت سانتيگراد درجه 72 نهايی

حجنم   ضنمناً  .شند  بهيننه  ترموسايکلر دستگاه بوسيله

باغلظت آن  بوده که موادميکرو ليتر  23نهايی واکنش 

 .باشد میمشخص  2در جدول نهايی 

 
 PCRترکيب و ميزان مواد در واکنش  -2جدول 

 اجزای واکنش (µl 23حجم واکنش)
2 

2 

5/1 

15/2 

9/0 

1 

1 

15/21 

DNA Templet 
dNTP 

PCR Buffer 
MgCl2 

Taq   polymerase 
Forward primer 
Revers primer 

 DDWتزريقی 

 

 . نتايج9

بنر روی ژل   DNAبررسی شدت وضوح بانندهای  

بسيار  DNAباندهای داد که درصد( نشان 0/ 7آگارز )

 DNAنسنت کنه   آقوی و شنفاف بودنند واينن بينانگر     

 .(2)شکل استخراجی فاقد آلودگی پروتئينی است

                                    
 درصد 7/0برروی ژل آگاروز CTABاستخراج شده به روش  DNAای از نمونه -2شکل

 طول موجنسبت و nm 270ميزان جذم در طول موج 

nm270  قرائننت بوسننيله اسننسکتروفتومتر    280بننه

نمونه    30استخراجی در کلنيه   DNAغلظت  .گرديد

بود کنه پن  از رقينق سنازی و      ng/l 240-133بين 

 ng/l 100 ، در غلظنت  DNAهمسان سنازی غلظنت   
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تعنداد شنش جايگناه بننا     منورد اسنتفاده قنرار گرفنت.    

مورد اسنتفاده و تکثينر    3مشخصات مندرج در جدول 

 شد.  

 
 توالی و مشخصات جفت آغازگرهای مورد استفاده در هر جايگاه -3جدول 

 درصد

 بازهای
GC 

 دمای

 ذوم
C° 

 وزن

 مولکولی

 غلظت

(μg/ml) 

OD 
260 

 

 نام آغازگر توالی 3 -'5'

3/43 

9/40 

70 

38 

7700 

7774 

9/230 

7/243 

7 

7/7 

F: CTGTTTCTGTTTCTGTTCTCCC 
R: CTTTGCTTGACTCGTCTGTTTT 

Eletet 1-1 

4/32 

2/29 

71 

37 

7473 

7337 

7/187 

1/218 

2/7 

8 

F: CTTCCGGAGAGGAACAAACAG 
R:CTCAGTTTAGAGGAACTTTTATAT 

Eletet 1-2 

70 

33 

73 

70 

7007 

7142 

2/232 

9/217 

8 

9/7 

F: CACACACAGGTCCGTCACTC 
R: GGCAGGTCGAGTCTCATACA 

Eletet 2 

70 

73 

77 

73 

7088 

7003 

3/180 

9/212 

2/7 

8/7 

F: GGCGATGTCGGCAACCCACC 
R: GCGCCGGCCCTCACTTTCAT 

Eletet 10 

3/37 

3/37 

71 

71 

3987 

7138 

7/134 

3/147 

3/3 

2/3 

F: CACCCNACCCGTCTTGAAAC 
R: CCAGNGAATTCGAGCTCGGT 

Eletet 16 

9/42 

9/42 

37 

37 

7277 

7307 

8/190 

1/233 

3/7 

9/7 

F: GAAATCTCTCTCTCCTCACAT 
R: GGCTAATCATTTCTCCACTCT 

Eletet 17 

  

قرار دادن نموننه هنا   پ  از:  PCR حاصل ازنتايج 

دقيقه برای تکميل برنامه  110مدت  PCRدر دستگاه 

بنرروی ژل پلنی     PCRصرف گرديدوسنس  محصنول  

% الکتروفورز و با نيترات نقره رنگ آميزی  7اکريل آميد

 شد.  

مطابق با تعريف :  للهای پلی مورف)چند شکلی( آ

طراحنی شنده   از پننج جفنت پرايمنر    پلی مورف بودن 

برای ماهی راشگوی معمنولی، سنه جفنت چندشنکلی     

درصند   99نها کمتنر از  آلل درآستند چرا که فراوانی ه

هننای مننورد مطالعننه   للننی جايگنناهآاسننت. فراوانننی 

حنداکثر  اسنتان خوزسنتان    منده اسنت.در  آ 4درجدول

در جايگنناه  3لننل آمربننوط بننه  777/0 للننیآفراوانننی 

Eletet17 3 لنل آربنوط بنه   م 134/0  وحداقل فراوانی 

حنداکثر  استان بوشهر  در.باشد می Eletet2در جايگاه 

در جايگناه   3هنای   لنل آط بنه  ومربن  3/0للنی آفراوانی 

Eletet16.0  لنل آربوط به م  038/0 و حداقل فراوانی 

  است. Eletet16.0در جايگاه  2و1های 

معينار  :  ( ( Ne(و موثر Na لل واقعي  )آتعداد 

ميننزان چننند شننکلی)پلی ديگننری کننه بننرای تعيننين 

لنل  آتعنداد   ،ها اسنتفاده منی شنود    مورفيسم( جايگاه

لل مشاهده شده آواقعی و موثر است . بيشترين تعداد 

اسنتان   بنه نموننه هنای    مربوط و  Eletet2 در جايگاه

   لننل( و کمتننرين مقنندار آن در جايگنناهآ 3) بوشننهر

Eletet16.0  نمونه های اسنتان خوزسنتان   و مربوط به

منناطق نموننه بنرداری در    لل(. در ميان آ 1می باشد )

لنل  آ بيشنترين وکمتنرين تعنداد   جايگاه های سه گانه 

( بنننه ترتينننب در جايگننناه    0/1( و  )134/4منننوثر )

Eletet2  و در جايگاه استان بوشهر Eletet16.0  استان

   (.3)جدول استخوزستان 

تننوع ژنتيکنی درون جمعيتنی بنا     :  تنوع ژنتيکی

 H)معيارهای  همچون هتروزيگوسيتی مشاهده شنده 

o) منورد انتظنار   و (He)   هنر منطقنه در هنر     ، بنرای

منورد   منناطق تمنامی  درو بازای هنر جايگناه    جايگاه 

منناطق نموننه    بنين  در Hoدامنه  .گرفتاستفاده قرار 

و  0/0-923/0برداری در جايگاه های سنه گاننه بنين    
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در  (مننی باشنند کننه کمتننرين مقنندار720/0) متوسننط

نمونه های جمنع آوری شنده از   درEletet16.0  جايگاه

 Eletet16.0و بيشننترين مقنندار در جايگنناه خوزسننتان 

 Heدامننه   (.7)جدولمی باشداستان بوشهر مربوط به 

( اسننت کننه  331/0) و متوسننط0/0-739/0 بين نيننز

مربنوط بنه    Eletet16.0 های کمترين مقدار در جايگاه

   Eletet2بيشترين مقدار در جايگاه  واستان خوزستان 

   (.7)جدولمی باشداستان بوشهر  

 
 (پلی مورفچندشکلی) های خصوصيات و نتايج بدست آمده از جايگاه -4جدول

 لل مشاهده شدهآتعداد  (˚c)دمای اتصال (bp)محدوده باندی نام جايگاه توالی تکراری رديف

1 (AC)7 Eletet2 80-98 c˚ 37 3 

2 (CG)5… 

(GC)4 
Eletet16.0 

 
144-184 c˚37 4 

3 (TC)5 Eletet17 68-96 c˚34 4 
 

 بررسی شده در ماهی راشگوی معمولیلل واقعی وموثر سه جايگاه  آتعداد  3جدول

 

 جايگاه آلل

 جمعيت استان بوشهر

13 N= 

 جمعيت استان خوزستان

13 N= 

 

 ميانگين
Na Ne Na Ne Na Ne 

Eletet2 
 

Eletet16.0 
 

Eletet17 

4 

1 

2 

414/3 

0/1 

8/1 

3 

4 

4 

134/4 

313/2 

449/3 

3/4 

3/2 

3 

784/3 

738/1 

724/2 

 
 

 منطقه های نمونه برداری درهرجايگاه برای(He)ومورد انتظار  (Ho)مقادير هتروزيگوسيتی مشاهده شده  -7جدول
 

 جايگاه آلل

 جمعيت استان خوزستان جمعيت استان بوشهر

HO HE HO HE 

Eletet2 
 

Eletet16.0 
 

Eletet17 

777/0 

923/0 

779/0 

739/0 

378/0 

710/0 

792/0 

0/0 

777/0 

707/0 

0/0 

444/0 

 ی ژنیدر سطح جايگاهها  (He)ومورد انتظار  (Ho)مقادير هتروزيگوسيتی مشاهده شده -7جدول
 HO HE نام جايگاه

Eletet2 779/0 733/0 
Eletet16.0 

 
472/0 284/0 

Eletet17 718/0 377/0 

 

چننون حنند نهننايی هتروزيگوسننيتی يننک اسننت و 

بنرای   تفاوت ميان مقادير بين صفر ويک بنه خصنوص  

نشانگرهای بسيار چند شکلی مثل ريزماهواره ها )کنه  

يا باالتر دارند ( 8/0دراکثر موارد هتروزيگوسيتی حدود

. اطالعات دقيقی را بينان کنند   که به ميزانی نمی باشد

شاخص اطالعنات  برای بزرگنمايی اين مقادير  بنابراين

shanon (H )شاخص اطالعنات   ه شد.استفادshanon 

(H بننرای )    همننه مننناطق نمونننه بننرداری بننه ازای

محاسبه گرديد که نتنايج حاصنله   جايگاههای سه گانه 

خالصه گرديده است. بيشنترين   8شماره  را در جدول

اسنتان  در  Eletet2  مقدار شاخص شنانون در جايگناه  

 و کمتنننرين مقننندار آن جايگننناه  ) 494/1 (وشنننهرب

Eletet17  ( می باشد737/0استان خوزستان)در. 
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به منظور بررسی تعادل : واينبرگ –تعادل هاردی 

مننورد بررسننی مننناطق هنناردی واينبننرگ در تمننامی  

Xهننای مختلننف از آزمننون  وجايگنناه
 اسننتفاده شنند . 2

ها در  در تمامی جايگاه استان های خوزستان و بوشهر

   (. 9)جدولتعادل بودند

منناطق هنر    ،بنرداری تمايز بين ننواحی نموننه    -

رای تعينين اخنتالف   : بن  ناحيه و نمونه های هر منطقه

مناطق هر ناحيه و نمونه هنای   )گروه ها( وبين نواحی 

می    استفاده Fisو ,Fst Fit های هر منطقه از شاخص

 10، که شناخص هنای محاسنبه شنده در جندول     شود

 .آورده شده است

 
 للیآنمونه برداری وجايگاههای مختلف  درمناطق Shanon index  شاخص اطالعاتی شانون -8 جدول

 ميانگين استان خوزستان استان بوشهر جايگاه آلل
Eletet2 

 
Eletet16.0 
 

Eletet17 

494/1 

971/0 

307/1 

307/1 

00/0 

737/0 

401/1 

481/0 

971/0 

 
 واينبرگ در سطح جايگاهها برای همه نمونه ها -برای تعادل هاردی   x2نتايج ازمون  -9جدول

df X 2درجه ازادی   جايگاه 
 معنی داربودن احتمال 

 *** Eletet2 10 373/48 0 00 ل نمونه هاک

 *** Eletet16.0 7 377/37 0 00 ل نمونه هاک

 *** Eletet17 7 938/40 0 00 ل نمونه هاک

 

 جمع آوری شده از مناطق مختلف برحسب جايگاه ژنیمحاسبه شده در نمونه های  Fisو ,Fst Fitميزان  -10ل جدو

 Eletet17جايگاه Eletet16.0جايگاه  Eletet2جايگاه  شاخص
Fis 073/0 723/0- 244/0- 
Fit 088/0 072/0- 009/0- 
Fst 017/0 340/0 189/0 

 
 Fst نمونه برداری )ناحيه( با در نظر گرفتن دو A MOVAآزمون  -11جدول 

 منبع

ی
زاد
ه آ
رج
د

يار 
مع
ف 
حرا
ان

ت 
بعا
مر
ن 
گي
يان
م

 

  
يان
وار

 

صد
در

ال 
تم
اح

 

 01/0 24 27/0 337/8 337/8 1 اختالف ميان مناطق نمونه برداری

 01/0 0 0 827/0 483/21 27 اختالف ميان افراد مختلف  

 01/0 77 839/0 839/0 3/23 28 نمونه برداریاختالف بين  افراد مختلف در هرمنطقه 

 
)عدد باالی قطر مربوط به شباهت ژنتيکی و زير قطر مربوط به فاصله  (Nei,1972)ي  فواصل ژنتيکی و شباهت ژنتيکی ماتر -12جدول

 ژنتيکی ميباشد.(

 منطقه جمعيت بوشهر جمعيت خوزستان

 جمعيت بوشهر 0 487/0

 جمعيت خوزستان 713/0 0
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بر اساس سلسله مراتب جمعيتنی دو   تنوع ژنتيکی

)شامل استان خوزستان و استان  (Population)منطقه

AMOVA بوشننهر( و بننر اسنناس تسننت   
سننطح در *

    منطقنه اخنتالف بنين نموننه هنای هر     01/0احتمال  

(03/0  P≤ 77و، )%  گننروه هننا)نواحی( اخننتالف بننين

(03/0  P≤ اختالف بين 0و ، )%   03/0)منناطق  P≤ و

شبااهت و فوالبل    (.11محاسبه شند)جدول %( 24

ماتري  فواصل وشباهت ژنتيکی با اسنتفاده  : ژنتيکي

بوسنيله     Nei((1972,1978  از معيار فاصنله ژنتيکنی  

 12ول محاسبه شنده و در جند  GeneAlex نرم افزار  

آمده است . همانطوريکه مالحظه می شود بنر اسناس   

نموننه هنای    شباهت ژنتيکی مينان  Nei,(1972)يارمع

ژنتيکنی   فاصنله  و (487/0استان خوزسنتان و بوشنهر)  

نمونننننه هننننای اسننننتان خوزسننننتان و    ميننننان 

   (وجود دارد.713/0بوشهر)

 

 . بحث و نتيجه گيری1

اگرچه امروزه از انواع مختلفی از روشها بمنظور 

استفاده می شود. ليکن هنوز   DNAاستخراج 

آنها با سختی و   DNAجاندارانی هستند که استخراج 

بازدهی پايين انجام می پذيرد.  و کاربری برخی 

روشها در مورد آنها نسبتاً مشکل است. يکی از اين 

کلروفرم است، که اگرچه در  –تکنيکها، روش فنل 

اما  بعضی از جاندارن از کارايی بااليی برخوردار است،

اساساً ايمنی برای محقق در اين روش  بسيار پايين 

با  DNAاست. درتحقيق حاضر ابتدا از روش استخراج 

کمک استات سديم  استفاده شد، اما نتايج حاصله 

روش مختلف به مدت  29موفقيت آميز نبود، لذا 

را  CTABچهارماه آزمايش شد تا استخراج به کمک 

ه برای محقق از سميت تغيير داده و از روش ابداعی ک

کمتری برخوردار بوده و کاربری آن آسان است، 

DNA  مورد نياز با کيفيت و کميت مناسب استخراج

(. در اين تحقيق Jaferian and et al., 2010گرديد  )

جفت آغازگر استفاده شده برای ماهی راشگوی  3از 

                                                           
*
 Analysis of Molecular Variance 

 2پلی مورف( و جفت آنها چندشکلی) 3معمولی، 

جفت آنها تک شکلی)مونومورف( بودند. در هنگام 

شمارش الگوی باندی در تمامی جايگاه ها دو و در 

برخی موارد يک باند ضخيم ديده می شد. اين باندها 

در نتيجه وجود جايگاه های همولوگ در شرايط تکثير 

واکنش زنجيره ای پليمراز می باشد.  در مقايسه 

ه بيشترين تعداد آلل مشاهده شده مناطق مورد مطالع

آلل می  3مربوط به نمونه های استان خوزستان با 

باشد. همچنين بيشترين تعدا آلل موثر مربوط به 

آلل می باشد. علت  307/3نمونه های استان بوشهر با 

اين يافته احتماال به خاطر جريان ژنی باال در استان 

د. در بوشهر بعلت دسترسی به آبهای آزاد می باش

مقايسه جايگاه های سه گانه، بيشترين تعداد آلل 

می باشد که  Eletet2آلل در جايگاه  3مشاهده شده 

علت آن احتماالً به خاطر جهش پذيری اين جايگاه و 

يا وجود آلل های خنثی می باشد.  هتروزايگوزسيتی 

شاخصی برای ارزيابی تنوع ژنتيکی است و اهميت 

جمعيت گونه ها دارد زيرا زيادی در مطالعه ساختار 

تامين کننده طيف وسيعی از ژنوتيپ به عنوان 

پاسخی به سازش پذيری در شرايط محيطی است. در 

(  Heمطالعه حاضر دامنه هتروزايگوسيتی مورد انتظار)

بين مناطق نمونه برداری در جايگاه های سه گانه بين 

بود. بيشترين  331/0با ميانگين  384/0 -779/0

در  Eletet2تروزايگوسيتی مورد در جاِيگاه مقدار ه

نمونه های استان بوشهر می باشد. بيشترين مقدار 

مربوط به  923/0(، Hoهتروزايگوسيتی مشاهده شده)

و نمونه های استان بوشهر می   Eletet16.0جايگاه 

باشد. در اين بررسی مقدار هتروزايگوسيتی مشاهده 

ظار بيشتر می شده از مقدار هتروزايگوستی مورد انت

باشد که بيانگر تغييرپذيری ژنتيکی در اين ماهی 

بعلت مهاجرت ها نزديک و دور و دسترسی به آبهای 

آزاد)جريان ژنی باال( می باشد. با وجود اين يافته اميد 

است که  با گذشت زمان، تنوع ژنتيکی در اين ماهی 

 دچار کمترين کاهش باشد. 

 تشکرو قدرداني
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کليه اعضای هيات علمی و از زحمات بيدريغ 

پرسنل مرکز مطالعات و پژوهش های خليج فارس 

بويژه جنام مهندس قاسمی، جنام مهندس فخری، 

جنام مهندس کاميام و جنام مهندس توسلی کمال 

 تشکر و امتنان را دارم.
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