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چکیده
خانواده شوورتماهیان ( )Sillaginidsاز راسته سوفماهيسانان ( ،)Perciformesنامزد مناسبي برای آبزیپروری در
مناطق مصبي و کمژرف به شمار ميروند .اين خانواده دارای دستکم سه گونه در آبهای خلیج فارس ميباشد .بررسي
ژنتیکي گونه غالب اين خانواده ،شوورتماهي نقرهای  Sillago sihamaبا استفاده از ژن  COIمورد ارزيابي قرار گرفت .در
اين بررسي ،تعداد  72نمونه از گونه مورد نظر از هر يک از سواحل استان بوشهر و استان هرمزگان صید ،شناسايي
ريختشناختي و بررسي ملکولي گرديد .استخراج  DNAبا استفاده از روش اصالح شده  CTABانجام شد .جهت انجام
واکنشهای زنجیرهای پلیمراز از آغازگرهای جهاني  FISH F1و  FISH R1استفاده گرديد .نتايج حاصل از تعیین توالي
نشان داد که قطعه تکثیر شده ٦۲1 ،جفت باز طول دارد .نتايج  BLASTنشان دهنده همانندی باال به گونه شوورت-
ماهي نقرهای بود ،بنابراين دادههای ملکولي منبطق بر ردهبندی ريختشناختي اين گونه بود .فاصله ژنتیکي کلي بین
نمونههای دو ناحیه مذکور بر اساس  ،Kimura 2- parameterبا استفاده از نرم افزار مگا  2/2۲محاسبه شد .ترسیم
درخت فیلوژنتیکي به روش پیوند همجواری ( )NJدر مقابل برون گونه ( )Acanthopagrus latusنشان داد نمونههای دو
استان از همديگر قابل تفکیک نیستند .با توجه به نتايج بدست آمده ،نمونههای بررسي شده دارای تبادل ژني باال هستند
و تمايز بااليي میان دو استان هرمزگان و بوشهر ندارند .بنابراين درباره گونه شوورتماهي نقرهای نميتوان دو جمعیت
مجزا را بر اساس دادههای اين بررسي در نظر گرفت.
واژگان کلیدی :بوشهر ،هرمزگان ،شوورت ماهیان ،شناسايي ملکولي
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تغییرات باال در میان افراد ميگردد .با توجه به اين که
دیانای میتوکندريايي بخشي است که بیشترين
مطالعه روی آن صورت گرفته ،توالييابي ژنوم mt DNA
از نشانگرهای برجسته ،بويژه در جمعیتهای همگونه
است ( ;Gold et al., 1993; Park and Moran, 1995

 .1مقدمه
وضعیت فعلي خلیج فارس نشان دهنده آسیب جدی
است که بر اکوسیستم آبزيان و همچنین ذخاير وارد
آمده است ( .)Tchernia, 1980امروزه شناسايي گونهها
و جمعیتهای آبزيان از اهمیت زيادی برخوردار است،
چرا که عالوه بر مديريت صحیح و بهرهبرداری مناسب،
موجب اجرای برنامههای اصولي جهت حفاظت از گونه-
ها يا جمعیتهای پر ارزش ،بازسازی ذخاير و همچنین
ايجاد تنوع در تکثیر و پرورش اين موجودات خواهد
شد.
يکي از ذخاير با ارزش شیالتي موجود در خلیج فارس،
ذخاير ماهیان وابسته به کف هستند که شوورت ماهیان
از جملهی اين ماهیان ميباشند .خانواده شوورت ماهیان
سوفماهيسانان
راسته
از
()Sillaginidae
( )Perciformesزيرراسته ( )Percoideiهستند .اين
ماهیان ،ماهیاني با رفتار گلهای ميباشند که تغذيهشان
از بستر است و بیشتر گوشتخوارند .ساکن آبهای
کرانهای ،پهنههای شني و گلي هستند و در مناطق
کرانهای دارای امواج نسبتاً شديد نیز زندگي ميکنند.
با توجه به اينکه سواحل به عنوان نوزادگاه اين ماهیان
به شمار ميرود ،تخريب سواحل منجر به در معرض
خطر قرار گرفتن اين گونه شده است.
دیانای میتوکندريايي ( )mt DNAبعنوان يک نشانگر
مولکولي نیرومند برای تخمین روابط فیلوژنتیکي در
گونههای مختلف بکار رفته است ( García-Vázquez,

;1999

Stepien,

;Stammatis et al., 2004
 .)Dominguez et al., 2008اين علم جديد دارای

اهمیت معنيداری در طبقهبندی سريع ،دقیق و
مطمئن گونههای متنوع موجودات زنده ،از جمله
شوورت ماهیان ميباشد ،زيرا شناسايي و جداسازی
گونههای شوورت ماهیان بسیار مبهم و سخت است.
دلیل اصلي آن شباهت بسیار زياد در شکل و رنگبندی
در بین گونههاست .بسیاری از گونهها دارای رنگ مشابه
و ريختشناسي خارجي يکسان هستند ( McKay,
 .)1992در خلیج فارس ،نخستین گزارش شوورت
ماهیان به گزارش  Blegvadو  Loppenthinدر کتاب
ماهیان خلیج فارس در سال  73۴۴باز ميگردد .در اين
بررسي ،شوورت ماهیان صید شده در خلیج فارس و
دريای عمان همگي از گونه  Sillago sihamaمعرفي
شدند Shadi .و همکاران ( )۲27۴با مطالعه اين ماهي
در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگرهای ريزماهواره،
وجود گونههای مختلف را در شوورت ماهیان خلیج
فارس مطرح نمود .دستکم سه گونه از شوورت ماهیان
در خلیج فارس گزارش شده است ( .)Shadi, 2014يکي
از گونههای موجود ،شوورت ماهي نقرهای Sillago
 sihamaميباشد.
امروزه ارزيابي ساختار جمعیتي و محافظت از ذخاير
ژني گونههای دريايي ،به واسطه پیشرفت نشانگرهای
مولکولي مبتني بر  DNAامکانپذير شده است
( .)Campton, 2004; McAndrew, 2001آنالیزهای
مربوط به  DNAمیتوکندری روشي حساس و دقیق

;2006; Lakra et al., 2011; Ivanova et al., 2007
 .)Aquilino, 2011مولکول  mt DNAدر میتوکندری-

های ياختهای با رونوشتهای فراوان و ساختار حلقوی
وجود دارد .در ماهیان استخواني  mt DNAدارای نرخ
جهش بااليي است (میانگین نرخ واگرايي  %۴-۲در
میلیون سال) ( )Wilson et al., 1985که منجر به نرخ
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است که به منظور آشکار کردن تفاوت ژنتیکي بین
جمعیتهای يک گونه به کار برده ميشود و ميتوان از
آنها در ردهبندی فیلوژنیک ،تعیین درجه نزديکي و
شباهت ژنتیکي موجودات استفاده نمود ( ;Avise, 2004
 .)Moritz et al., 1994اطالعات مولکولي ،به خصوص
زمانیکه خصوصیات مورفولوژيکي برای تشخیص دقیق
ردهبندی گروههای تاکسونومیکي کافي نیست ،بسیار
سودمند است ( .(Das et al., 2008نتايج بررسيهای
ژنتیکي ميتواند اطالعات پايهای را در مورد جمعیتها
و گونههای موجود فرآهم آورد و در نتیجه منابع
اطالعات مهمي در اختیار مديران شیالتي و زيست-
محیطي قرار ميدهد .بر اين اساس ،با توجه به اهمیت
شوورت ماهیان از ديدگاه بومشناختي ،و همچنین نقش
آن بعنوان ذخاير شیالتي و تاثیرگذاری آن در
ماهیگیری ساحلي و خرده صیادیها ،هدف از اين
پژوهش ،تائید ردهبندی اين گونه و همچنین در کنار
آن ،بررسي تنوع ژنتیکي آن در شمال خلیج فارس با
استفاده از نشانگر مولکولي سیتوکروم اکسیداز ()COI
ميباشد.

شکل  )7موقعیت منطقه نمونهبرداری در سواحل
شمالي خلیجفارس
در اين بررسي ،تعداد  72نمونه ماهي از مناطق مورد
نظر در استان بوشهر و  72نمونه از استان هرمزگان
جمعآوری شد و قطعهای  ۲تا 3گرمي از باله دمي هر
نمونه ،با ذکر محل نمونهبرداری ،بالفاصله در الکل 3٦
درصد تثبیت و به آزمايشگاه بیوتکنولوژی مرکز
تحقیقات و پژوهشهای دانشگاه خلیج فارس بوشهر
منتقل گرديد .استخراج  DNAبا استفاده از روش اصالح
شده  CTABانجام گرفت (.)Ausuble et al., 1994
ژنوم استخراجي ،پس از افزودن  722میکرولیتر آب
مقطر استريل ،تا زمان انجام آزمايشهای مربوط ،در
فريزر  -۲2درجه سانتیگراد نگهداری شد .جهت سنجش
کمیت و کیفیت  DNAاستخراجي ،از دستگاه
اسپکتروفتومتر و الکتروفورز روی ژل آگاروز  7درصد
استفاده گرديد .برای تکثیر ژن سیتوکروم اکسیداز I
میتوکندريايي ،از يک جفت آغازگر به نامهای FISHF1
با توالي 5´-ACCAAC CAC AAA GAC ATT GGC
´ AC-3و  FISH R1با توالي 5´- ACT TCT GGG
´ TGG CCA AAGAATCA-3که توسط شرکت
 metabion international AGآلمان سنتز شده است،
استفاده شد ( .)Ward et al., 2005جهت انجام  PCRو
تکثیر ژن هدف722 ،نانوگرم از  DNAاستخراجي7 ،

 .2مواد و روشها
نمونهبرداری از صیدگاههای استان بوشهر و استان
هرمزگان توسط قالب در تابستان 7333صورت گرفت.
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مورد نظر توسط برنامه (Clustal )Larkin et al., 2007

میکرولیتر از آغازگرها (72پیکومول) به همراه
2/0میکرولیتر  72( dNTPمیلي موالر(2/۲ ،میکرولیتر
 ۲/3 ،) 3u/μ(Taqمیکرولیتر بافر ۲ ،)72X( PCR
میکرولیتر  32( MgCl2میليموالر( استفاده شد و در
نهايت حجم آن با آب مقطر به  ۲3میکرولیتر رسانده
شد .برنامه دستگاه ترمال سايکلر (مدل Corbett –bCG
-96شرکت  )Bio-RADبصورت  Toch downبا 32
چرخه تعیین شد 0 .چرخه اول شامل واسرشتهسازی
) (Denaturationدر دمای  3۴درجه سانتيگراد ،اتصال
) (Annealingدر دمای  33-٦3درجه سانتيگراد و
گسترش ) (Extensionدر دمای  1۲درجه سانتيگراد
هر کدام به مدت  32ثانیه و  ۲۲چرخه باقي مانده نیز
به ترتیب شامل واسرشتهسازی ) (Denaturationدر
دمای  3۴درجه سانتيگراد ،اتصال ) (Annealingدر
دمای  33درجه سانتيگراد و بسط )(Extension
دردمای  1۲درجه سانتيگراد به مدت  32ثانیه صورت
72
)(Denaturation
گرفت .يک مرحله واسرشتهسازی
اولیه در دمای  3۴درجه سانتيگراد به مدت  3دقیقه و
يک مرحله گسترش نهايي در دمای  1۲درجه سانتي
گراد به مدت  72دقیقه نیز انجام شد .مقدار ۴3
میکرولیتر از محصوالت  PCRبه همراه مقداری از هر
يک از آغازگرهای رفت و برگشت با غلظت ،به منظور
تعیین توالي به شرکت فزاپژوه ارسال شدند .اين نمونهها
به روش اتوماتیک سانجر توسط دستگاه ABI3730XL
در شرکت  Sequepechاز آمريکا توالي يابي گرديدند.
از ابزار  BLASTدر پايگاه  NCBIجهت تعیین
همولوژی توالي استفاده گرديد .جهت تجزيه و تحلیل
آماری و محاسبه تنوع نوکلئوتیدی يا هاپلوتايپي بین
افراد يا گروهها از نرم افزار ( Tamura et al.,
 MEGA ver 5 )2007و  DNAsp Ver. 5استفاده شد.
برای تحلیل دادههای مولکولي کروماتوگرامهای به
دست آمده از توالييابي ،نرم افزار )Bio (Hall, 1999
 Edit ever 7.0مورد استفاده قرار گرفت و تواليهای

 wهمرديف گرديدند .دادههای همرديف شده با پیوند
همجواری ۲و روش جفت گروه غیروزني از روش
3
میانگین حسابي تعبیه شده در نرم افزار MEGA ver
) 5 (Tamura et al., 2007تحلیل شدند و تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده نرم افزارهای  SPSSو Excel
انجام گرفت.
 .3نتایج
استخراج  DNAاز همه نمونهها با موفقیت صورت
گرفت و نتايج ارزيابي نشان داد که محصول استخراجي
از کیفیت و کمیت مناسبي برخوردار است .شکل ۲
الگوی حرکتي محصول  PCRنمونهها را بر روی ژل
آگارز  7درصد نشان ميدهد.

a

شکل  )۲نمونه محصول  PCRبر روی ژل آگارز  7درصد (a :خط-
کش ملکولي 32bp

نتايج حاصل از تعیین توالي محصول فوق نشان داد که
قطعه تکثیر شده از نمونهها  ٦۲1جفت باز طول دارد.
نتايج مقايسه و همرديفي تواليها با استفاده از Clustal
 Wنشان دهنده وجود  33مکان پليمورفیک بود .تعداد
2

Neighbor Joining
Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean

3
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کل جهشها نیز  3٦عدد محاسبه شد .نتايج حاصل از
بررسي تواليها 3 ،هاپلوتايپ را در بوشهر و  ۴هاپلوتايپ
را در هرمزگان نشان داد که  7هاپلوتايپ در هر دو
جمعیت مشترک بود .تنوع هاپلوتايپي ( )Hdنیز در هر
کدام از جمعیتهای بوشهر و هرمزگان برابر با  7بود و
تنوع هاپلوتايپي کل  2/33بدست آمد .تنوع نوکلئوتیدی
( )Piنیز در جمعیت بوشهر برابر با  2/27و در جمعیت
هرمزگان  2/2۲بود و تنوع نوکلئوتیدی کل 2/273
محاسبه شد R .که شاخص نسبت  transitionبه
 transversionاست ،در بررسي حاضر  1/۴محاسبه شد.
میانگین ترکیب بازی به ترتیب ،برای (:)T( ،۲۲%/3 :)A
 %۲0/3 :)C( ،%32/1و ( %71/3 :)Gبود .محتوای G+C
نیز برابر  ۴٦/1درصد محاسبه شد (جداول  7و .)۲
G

بوشهر
هرمزگان
مجموع

A

C

جدول )۲اطالعات ژنتیکي نمونهها ،جايگاههای
نوکلئوتیدی ،پليمورف،تنوع نوکلئوتیدی و .غیره در بین
نمونههای استان بوشهر و هرمزگان
با مقايسه تواليهای مورد بررسي با تواليهای ثبت شده
در پايگاه  ،NCBIمشخخص شخد کخه نمونخههخای مخورد
بررسخخي ،دارای همپوشخخاني  %30و هماننخخدی  %33بخخا
تواليهای گونه  Sillago sihamaهستند.
تمايز ژنتیکي ( )Fstو جريان ژنخي (Hudson et ( )Nm
 )al., 1992بین نمونههای استان بوشهر و هرمزگان ،بخه
ترتیخخب  2/20و  ۲/03محاسخخبه شخخد .میخخانگین فاصخخله
ژنتیکخخي درونگروهخخي (  )Kimura-2-Parameterبخخا
کاربرد نرم افزار  Mega 5.1محاسبه گرديخد (Tamura
) .et al., 2007براسخاس نتخايج بدسخت آمخده ،فاصخله
ژنتیکي در کل نمونههخا برابخر بخا  2/2۲بخود .همچنخین
میانگین فاصله ژنتیکي برای نمونخههخای اسختان بوشخهر
 2/27و استان هرمزگان  2/2۲0بدست آمد .درختهای
فیلوژنتیکي با پشتوانه تکخرار (Bootstrap 500) 322بخه
روش پیوند همجواری ( ) NJو روش جفخت گخروه غیخر
وزني از روش میانگین حسابي ( )UPGMAترسیم شخد
(شکل.)3

)T(U

٦۲0 32/٦ ۲3/۴ ۲۲/٦ 71/۴
٦32 32/1 ۲3/7 ۲۲/3 71/٦
٦۲1/3 32/1 ۲0/3 ۲۲/3 71/3

جدول )7درصد نوکلئوتیدهای مختلف در نمونههای
بررسي کنوني
همه
نمونهها

استان
بوشهر

استان
هرمزگان

٦۲1

٦۲٦

٦۲0

7۲
7۲
3
2/33
2/27۲
%۴٦/0

32
32
۴
2/31
2/2۲3
%۴٦/13

شمار جايگاههای
نوکلئوتیدی
جايگاههای پليمورف 33
3٦
تعداد کل جهشها
٦
تعداد هاپلوتايپها
2/3۴
تنوع هاپلوتايپي
 piتنوع نوکلئوتیدی 2/273
۴٦%/1
 GCنسبت

 .4بحث و نتیجه گیری
شوورت ماهیان ،ماهیاني کفزی هستند و از بستر صید
ميشوند .اين ماهیان ،نامزد مناسبي برای آبزیپروری
در مناطق مصبي و کمعمق به شمار ميروند ( Mckay,
 .)1992ماهي شناسان ردهبندیهای گوناگوني برای اين
ماهیان ارائه کردهاند اما ناسازگاریهايي در مورد جايگاه
اين خانواده وجود دارد که آن را ميتوان به دلیل نبود
درک کامل از روابط تکامل نژادی دانست که ميتواند
پايه اساسي برای طبقهبندی آنها را فراهم آورد .در
پژوهشي که  )۲27۴( Shadiبا استفاده از نشانگرهای
ريز ماهواره و توالي يابي ژن  7٦ srRNAبر روی
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در بین سفره ماهيها بیشتر از کوسهماهیان بود
( %۴1/7و .)۴۲%/۲در پژوهشي ديگر Kruck ،و
همکاران ( )۲273با استفاده از سیتوکروم اکسیداز ()7
درصد نوکلئوتیدهای مختلف را در گونه Sillago
 ciliateبه صورت  %73/3 :G ،%۲0/3 :C ،%۲3/3 :Aو
 %۲0/1 :Tمحاسبه کردند که نسبت  GCبرابر با %۴1/0
بود .در بررسي حاضر نیز نسبت  GCدر نمونههای
بوشهر  %۴٦/0و در نمونههای هرمزگان برابر با %۴٦/13
بدست آمد و میانگین اين نسبت  %۴٦/1محاسبه شد
که به میانگین معین شده توسط  Wardو همکاران
( )۲223نزديک بود .هر چه نسبت  GCيک گونه بیشتر
باشد آن گونه اجدادیتر است ( Rodriguez et al.,
.)2000
شاخص  Fstبیانگر میزان تمايز ژنتیکي جمعیتها در
سطوح مختلف است .مقدار  Fstهمیشه مثبت است و
بین صفر (هیچ زير جمعیتي وجود ندارد) تا يک (وجود
زيرجمعیت و جدايي کامل جمعیتها) متغیر است.
زماني که  Fstبیشتر از  2/۲3باشد ،نشاندهنده تمايز
خیلي باال و جدايي کامل جمعیتها از يکديگر ميباشد.
اگر بین صفر تا  2/23باشد تمايز ژنتیکي پايین ،بین
 2/23تا  ،2/73تمايز متوسط و بیشتر از 2/73تمايز باال
را نشان ميدهد ( .)Wright, 7310معموال بررسيهای
ژنتیکي در خلیج فارس تمايز زيادی را بین نمونههای
خلیج فارس نشان نميدهد ( ;Abedi et al., 2011
 .(Shadi et al., 2014; Tajan et al., 2016در اين
پژوهش نیز مقدار  Fstبین نمونههای استان بوشهر و
هرمزگان برابر  2/20بدست آمد که تمايز متوسطي را
بین نمونههای اين دو استان نشان ميدهد .مقدار
جريان ژني ( )Nmنیز باال و برابر  ۲/03بود .نتايج
حاصله نشان دهنده وجود مهاجرت و تبادل ژني باال
بین دو ناحیه مذکور است که ميتوان علت را همجوار
بودن دو استان و نبود موانع جغرافیايي عنوان نمود.

شوورت ماهي انجام داد ،وجود گونههای مختلف از اين
خانواده در خلیج فارس را اعالم نمود ،همچنین بررسي
کاملتری در اين زمینه انجام شده است (در حال چاپ).
 Hebertو همکاران ( )۲223پیشنهاد دادند که از COI
به عنوان بارکد برای تشخیص گونهها استفاده شود.
تاکنون مطالعات زيادی بر مبنای اين ژن به منظور
بارکد ماهیان صورت گرفته است .خوشبختانه در اين
پژوهش نیز ،میزان تنوع ژنتیکي در استان بوشهر و
هرمزگان به خوبي توسط اين ژن نمايان شد .در اين
پژوهش ،تعداد و تنوع هاپلوتايپي و نوکلئوتیدی در هر
دو جمعیت بوشهر و هرمزگان ،از هر دو ،جمعیتي با
پويايي باال به نمايش گذاشت.
B8
H12
H1
B9
B5
B6
H3
H2
B7
H16
H5
B 14
B12
H34
H33
Acanthopagrus latus voucher NFGJ3

شکل )3درخت فیلوژنتیکي نمونههای اين پژوهش به
روش پیوند همجواری ( )NJبا برونگونه
Acanthopagrus latus

 Wardو همکاران ( )۲223در بررسي خود میانگین
نسبت  GCرا در سیتوکروم اکسیداز زير واحد  7در
 7۴3گونه ماهي استخواني %۴1/7 ۴و در بین  ٦7گونه
از ماهیان غضروفي  ۴۲%/۲بدست آوردند که نسبت GC
Teleost

4
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طور میانگین ( )2/٦7-2/23عنوان کردهاند ،ميتوان
نتیجه گرفت که فاصله ژنتیکي بدست آمده بین
نمونههای دو منطقه ،در دامنه جمعیتهای همگونه
است.
درختان فیلوژنیک مسیرهای تکاملي را نشان ميدهند و
ميتوان از آنها برای درک روابط تکاملي ،بهره جست.

مقايسه نمونهها بر مبنای فاصله ژنتیکي ،بین نمونههای
بررسي حاضر و ديگر گونههای شوورت ماهیان
(جدول )3نشاندهنده اين بود که فاصله ژنتیکي از صفر
تا  2/۲٦2متغیر است .با توجه به گزارش  Shakleeو
همکاران ( )730۲و  Thropeو همکاران ( ،)733۴که
فاصله ژنتیکي را برای جمعیتهای همگونه ،به طور
میانگین ( )2/21-2/22۲و برای گونههای همجنس به
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 ستونهای مورب پائین. )Kimura, 1980( Kimura 2- parameter) فواصل ژنتیکي بین هاپلوتايپهای نمونههای مورد نظر در اين پژوهش با برخي گونههای همجنس بر پايه معیار3جدول
.فاصله ژنتیکي میان نمونهها و ستون مورب باال انحراف معیار هر فاصله ژنتیکي را نشان ميدهد
B6
B6

S-c

S-m

S-ch

S-j

S-p

S-s-F

S-sG

S-s-P

S-a

S-b

S-ae
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H2
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H5

0.031
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0.040
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0.044
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0.031
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0.004
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0.000
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0.031

0.030
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0.006
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 نميتوان،پايه اطالعات به دست آمده از اين بررسي
جمعیتهای مجزايي برای دو استان مشاهده نمود و
، با هم قرابت و جريان ژني بااليي دارند،نمونههای فوق
هر چند پیشنهاد ميگردد بررسيهای بیشتری با تعداد
.نمونه بیشتر و ژنهای مختلفي در اين باره صورت گیرد

 هرچه موجودات مورد بررسي شباهت،به عبارت ديگر
،بیشتری با مولکولهای توارثي داشته باشند
 نمونههای، در اين بررسي.خويشاوندی نزديکتری دارند
دو استان به طور مختلط در يک خوشه کلي قرار
گرفتند و نميتوان خوشههای جداگانهای برای هر
 بیانگر اين است که بر، اين مسئله.استان در نظر گرفت
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Genetic Analysis of Sand Whiting Sillago sihama from North Persian Gulf based on Cytochrome
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Abstract:
Silaginidae family fish from Perciforms, are appropriate candidates for shallow water and coastal
aquaculture. At least three species of this family represents in the Persian Gulf. Genetic analysis
of Sand whiting Sillago sihama , the most common species of family performed using COI gene.
During the present study 10 samples were collected from Bushehr and Hormozgan provinces
coastal waters. DNA extracted by modified CTAB method. Polymerase chain reactions were
performed using universal primers - FISHF1 and FISHR1-. Sequencing results showed a 627 bp
amplified fragment. Performing BLAST supported high identity to Sillago sihama species,
hence morphometric identification confirms molecular barcoding. Genetic distance of 0.02 was
calculated between samples of two areas based on Kimura 2- parameter using Mega software.
Constructed phylogenetic tree using neighbor joining method whereas the Acanthopagrus latus
sequences was used as an outgroup revealed no differentiation between two stations samples. In
conclusion based on the results of the present study, the gene flow was high among studied
samples and no significant differentiation was observed between Bushehr and Hormozgan
samples. In conclusion no discrete populations differentiated based on the results of the present
study.
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Figure1. Sampling location in the Northern Persian Gulf
Figure2. PCR product sample on 1% agarose gel: a=50bp molecular marker
Figure3. Phylogenetic tree of the study samples based on neighbor joining method and Acanthopagrus
latus as outgroup
Table 1. Nucleotide composition in samples of the present study
Table 2. Genetic data of samples, nucleotide position, polymorphism, nucleotide polymorphism etc.
between Boushehr and Hormozgan samples
Table 3. Genetic distances between haplotypes of the studied species and other congeneric species based
on Kimura 2- parameter (Kimura, 1980)
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