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تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی شیر ( )Scomberomorus commersonدر سواحل شمالی
خلیج فارس و دریای عمان با روش مولکولی ریزماهواره



مهرنوش نوروزی*:

گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن،

صندوق پستی71894 :



مهدی زاهدیپور :گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،صندوق
پستی71894 :
تاریخ دریافت :آبان 9317

تاریخ پذیرش :بهمن 9317

چکیده
هدف مطالعه حاضر ،بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شیر  ،Scomberomorus commersonدر خلیج فارس و دریای عمان با
استفاده از جایگاههای ریزماهواره بود 09 .نمونه ماهی شیر بالغ ،در مجموع از سه منطقه کنارک و پسابندر در استان سیستان و بلوچستان،
بندرعباس در استان هرمزگان و دیر در استان بوشهر ،جمعآوری شد .پنج جفت پرایمر ریزماهواره (F9Sc ، J38Sc ، H09Sc ،C38Sc

و  )L34Scبرای تعیین تمایز ژنتیکی استفاده گردید .بر اساس نتایج ،میانگین اللی در جایگاههای مختلف ( 7/5 ±9/93دامنه آن از  3تا
 38الل) بهدست آمد .نمونههای تمامی مناطق دارای الل های اختصاصی بودند .میانگین ضریب خویشاوندی در جایگاههای ریزماهواره
مثبت محاسبه شد .میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده بهترتیب  9/738 ±9/95و  9/573 ±9/93محاسبه شد .تمامی
جایگاهها خارج از تعادل هاردی وینبرگ بودند .میزان شاخص تمایز و جریان ژنی بر اساس فراوانی اللی بهترتیب  9/347و  4/33محاسبه
شد .بر اساس آزمون  ،AMOVAشاخصهای تمایز  Fstو  Rstتفاوت معنیداری بین مناطق نمونهبرداری نشان داد ( .)p>9/93میزان
فاصله ژنتیکی نیز نشاندهنده تمایز ژنتیکی بین گروههای مورد مطالعه بود .مطالعه حاضر نشاندهنده وجود گروههای متمایز ژنتیکی ماهی
شیر در خلیج فارس و دریای عمان میباشد
کلمات کلیدی :ماهی شیر ،Scomberomorus commerson ،ژنتیک جمعیت ،ریزماهواره

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mnoroozi@toniau.ac.ir
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تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی شیر در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با روش...

مقدمه
ماهی شیر  Scomberomorus commersonمتعلق به خانواده
تن ماهیان ،دریازی ،نریتیک ،پالژیک ،اقیانوس رو و ساکن اعماق
 60تا  00متری است .باوجود اینکه ماهی شیر با مهاجرتهای
طوالنی ساحلی شناخته میشود ،ولی جمعیتهای ساکن و دائمی
آنها نیز وجود دارند .رفتارهای جمعیتهای ساکن و مهاجر
متفاوت است .مهاجرین بعد از تخمریزی صدها کیلومتر از محل
بهصورت دستههایی با ماهیان بیشتر  2و  3ساله دور میشوند،
حال آنکه غیرمهاجرین تنها محل تخمریزی را ترک میکنند
(صادقی .)6330 ،این ماهی در جنوب خلیج فارس بهشدت تحت
فشار صیادی قرار دارد ( Grandcourtو همکاران )2002 ،و از نظر
وضعیت ذخایر گونهای در سال  2062در فهرست گونههای در
نزدیکی تهدید ( )NT=Near Threatened speciesاتحادیه
بینالمللی حفاظت از طبیعت ( )IUCNقرار گرفت ( Colletteو
همکاران.)2066 ،
کاهش ذخایر آبزیان در اکثر نقاط دنیا سبب گردیده است
که محققین توجه زیادی به روشهای مولکولی جهت مدیریت
ذخایر آبزیان کنند ( Chistiakovو همکاران .)2002 ،بهطورکلی
ماهیان پالژیک غالباً تمایز ژنتیکی کمی در مناطق مختلف
جغرافیایی نشان میدهند که ناشی از نبودن موانع فیزیکی و
مبادله ژنتیکی باال و همچنین ویژگیهای زیستی همانند اندازه
بزرگ جمعیت و دوره زندگی شناورزی در مراحل اولیه زندگی
است ( Zhanو همکاران .)2002 ،در میان روشهای مولکولی،
جایگاههای ریزماهواره یکی از بهترین روشهای شناسایی ساختار
جمعیت در ماهیان پالژیک میباشند .زیرا آنها به فراوانی در طول
ژنوم پراکندهاند ،سطوح باالیی از چندشکلی را نشان میدهند و
بهراحتی با واکنش  PCRتکثیر میشوند ( Georgescuو همکاران،
 .)2063همچنین از جایگاههای ریزماهواره طراحی شده برای
یک گونه ،اغلب میتوان در گونههای نزدیک و خویشاوند ،با
موفقیت استفاده کرد ( Chistiakovو همکاران .)2002 ،پیشتر،
مطالعات مولکولی زیادی بر روی خانواده تن ماهیان با استفاده از
جایگاههای ریزماهواره انجام شده است .از جمله میتوان بررسی
ساختار ژنتیک جمعیت شیر ماهی در آبهای شمالی خلیج فارس
(عابدی و همکاران )6332 ،و دریای عمان ( Herwerdenو
همکاران ،)2001 ،بررسی ساختار ژنتیکی ماهی قباد ژاپنی
اسپانی ( )S. niphoniusبا طراحی جایگاههای ریزماهواره ( Linو
همکاران2062 ،؛  Xingو همکاران2002 ،؛  Yokoyamaو
همکاران ،)2001 ،بررسی ساختار ژنتیکی ماهی قباد برزیلی ( S.
 )brasiliensisبا طراحی جایگاههای ریزماهواره ( Goldو همکاران،
2060؛  Renshawو همکاران ،)2003 ،اشاره نمود .مطالعه حاضر
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بر روی ماهی شیر با استفاده از جایگاههای ریزماهواره برای
مطالعه ساختار جمعیتهای این ماهی در آبهای خلیج فارس
(بوشهر) ،آبهای هرمزگان و دریای عمان (سیستان و بلوچستان)
انجام گردید تا وجود جمعیتهای احتمالی ماهی شیر ،تمایز و
تنوع ژنتیکی آن در این مناطق مشخص گردد.

مواد و روشها
نمونهگیری از  20نمونه ماهی بالغ شیر از سه منطقه (هر
منطقه  30نمونه) شامل آبهای سیستان و بلوچستان از دو
ناحیه کنارک و پسابندر ( 22˚ 323 N, 22˚ 023 Eو 22˚ 323
 ،)N, 10˚ 603Eآبهای هرمزگان از سه ناحیهی الرک،
بندرعباس و جزیره قشم ( 21˚263 N, 22˚ 603 Eو 21˚23 N,
 22˚30 Eو )21˚22 N, 21˚23 Eو آبهای بوشهر از دو ناحیه
دیر و کنگان ( 20˚ 303 N, 22˚033 Eو ˚20˚ 203 N, 26
 )223 Eاز قسمت نرم باله دمی انجام شد (شکل  .)6قسمتهای
جدا شده هر یک از نمونهها جداگانه درون میکروتیوپ 6/2
میلیلیتری حاوی الکل  21درصد قرار گرفت .برای نگهداری
بهتر ،نمونهها تا شروع مرحله استخراج در فریزر  -30درجه
سانتیگراد قرار گرفتند .استخراج  DNAبا استفاده از کیت
استخراج (( )High pure PCR template preparation kitشرکت
روچ آلمان ،کد  )66021323006انجام گردید .بهمنظور بررسی
کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده از روشهای
اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز  6درصد استفاده شد.
برای بررسی تنوع ژنتیکی شیر ماهی از  3جفت پرایمر
ریزماهواره طراحی شده برای ماهی شیر شامل پرایمرهای
( Herwerden ( )L22Sc ، F1Sc ، J23Sc ، H21Sc ،C33Scو
همکاران )2001 ،و ماهی قباد ژاپنی-اسپانی شامل پرایمرهای
( Xing ( )spma1 ،spma2 ،spma20و همکاران )2002 ،استفاده
گردید (جدول .)6
واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم  22میکرولیتر شامل:
 0/2،dNTPsمیلیموالر ،پرایمر  0/3تا  0/2میکرولیتر  0/2میلی
موالر 200 ،DNA ،نانوگرم،HotStarTaqTM DNA polymerase ،
 0/3واحد PCR ،بافر  ،6 xکلرید منیزیم  2/2میلیموالر و آب
مقطر دیونیزه برای رساندن به حجم مورد نظر در  pHبرابر 3/0
انجام گرفت.
شرایط چرخه دمایی و مشخصات داده شده به دستگاه
ترموسایکلر برای واکنش زنجیرهای پلیمراز بهترتیب مرحله
جداسازی  22-22درجه سانتیگراد  30ثانیه ،مرحله اتصال
پرایمرها به هدف از  22تا  22درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه،
مرحله بسط پرایمر  02درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه تا  6دقیقه و
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 32چرخه بهینه سازی گردید (جدول  .)6محصول  PCRبر روی
ژل پلیاکریل آمید  3درصد (دیونیزه) الکتروفورز شد و رنگ
آمیزی ژل با نیترات نقره انجام گرفت (  Bassamو همکاران،

 .)6226سپس تصویر ژلها با استفاده از نرمافزار  Uvitecمورد
بررسی قرار گرفت.

شکل  :1نمایی از مناطق نمونهبرداری از ماهی شیر که در آن آبهای استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر
نشان داده شده است
جدول :1خصوصیات جایگاههای ریزماهواره در شیر ماهی
جایگاه

تکرار موتیف

توالی پرایمر

MgCl2

دما

اندازه باند

C33Sc

(TG)2TC(TG)66

F ACGCAGCAATGCACCGTGG
R AAGAATCAACACAAACAGCACC

2/2

20

622-200

H21Sc

(TG)2TT(TG)0AG(TG)2

J23Sc

(TG)2CC(TG)62

F AAAGAATGGAAATTCAGATCAC
R TAAAATGACATCATCCCATGG
F TGATCTAATCAATGGGAGAGG
R TGCTCACATGTGCAAGCAAT

2/2

22

621-260

6/02

22

630-633

F1Sc

(TGTC)3

F TGATGAGGCTGAAAGACTGAC
R AGGTAGTGACCAACGCTCC

2/62

21

622-203

L22Sc

(CA)63GA(CA)2GA(CA)2

F ATGGCAACGGCGAGATTAAGG
R TCCAGAACAGCAGCAGTTTCC

6/22

22

222-302

پس از رتبهدهی به آللها محاسبات آماری شامل فراوانی
آللی ،تعداد آللی ( )Naو تعداد آللهای موثر ( ،)Neهتروزیگوسیتی
مورد انتظار ) (Heو مشاهده شده ) ،(Hoضریب خویشاوندی درون
جمعیت ( )Fisو ضریب خویشاوندی کل ( ،)Fitتعادل هاردی
واینبرگ براساس ،χ2تست تمایز براساس فراوانی آللی ،فاصله
ژنتیکی براساس  )6202( Neiو مقادیر شاخص تمایز  Fst Rstو
براساس آزمون  AMOVAدر سطح اطمینان  22درصد با
نرمافزار  GeneAlexورژن  1محاسبه گردید ( Peakallو ،Smouse
 .)2002همچنین تمایز ژنتیکی و غنیسازی آللی ( )ARبا
استفاده از نرمافزار  Excoffier( Arlequin 3.2و )2002 ،Lischer
با استفاده از  60000بار شبیهسازی در هر مورد محاسبه شد.

نتایج
در این مطالعه از  3جایگاه مورد بررسی فقط پنج جایگاه
( F1Sc ،J23Sc ،H21Sc ،C33Scو  )L22Scدر  PCRتکثیر
شدند و چندشکلی (پلیمورف) نشان دادند .در هنگام

شمارش الگوی باندی در تمامی جایگاهها یکی و در برخی موارد
دو باند دیده شد که از خصوصیات الگوی دیپلوئید است .اندازه
اللی بهدست آمده از  630تا  302جفت باز بود (جدول  .)6در
مجموع  02الل در  20نمونه شناسایی شد که بسیاری از آنها
در فراوانی کمتر از  0/02قرار داشتند .بهطوریکه در نمونههای
آبهای بوشهر از دو ناحیه دیر و کنگان و بندرعباس فقط  21الل
و در نمونههای چابهار  23الل در فراوانی بیشتر از 0/02
شناسایی گردید .جایگاه  J2Scبیشترین میزان فراوانی اللی را از
 0/610تا  0/233نشان داد .میانگین تعداد الل واقعی و موثر به
ترتیب  0/2±0/13و  2/2 ±0/21و دامنه اللی از  2تا  63الل در
جایگاههای مختلف بهدست آمد .دامنه اللی در جایگاه  F1Scاز 1
تا  63الل ( L22Sc ،)AR =62/1از  1تا  0الل (،)AR =63/22
 H21Scاز  2تا  0الل ( C33Sc ،)AR =63/2از  0تا  62الل
( J23Sc ،)AR =62/0از  2تا  60الل ( )AR =62/2مشاهده گردید
(جدول  .)2مجموعاً  2الل اختصاصی یافت شد .تعداد الل اختصاصی
در فراوانی بیشتر از  0/02در نمونههای بوشهر  2الل (جایگاههای
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 H21Sc ،F1scو  ،)C33Scبندرعباس  2الل (جایگاههای H21Sc

و  )C33Scو چابهار  3الل (جایگاههای  L22Scو  )H21Scبود
که این اللها در هیچیک از دیگر مناطق نمونهبرداری شناسایی
نشد (جدول .)2
در این بررسی ،دامنه  Hoدر تمامی جایگاهها از  0/306تا
 0/026با میانگین  0/206 ±0/06و دامنه  Heاز  0/122تا
 0/312با میانگین  0/033±0/02بود (جدول  .)3در بررسی
تعادل هاردی واینبرگ ( )H-Wهمه جایگاهها خارج از تعادل
بودند ( .)p≤0/006میانگین ضریب خویشاوندی درون جمعیت
( 0/026 ± 0/601 ،)Fisو ضریب خویشاوندی کل (0/022 ،)Fit
 0/000 ±بهدست آمد Fis .بهجز در جایگاه  C33Scدر تمامی
جایگاهای ریزماهواره مثبت بود (جدول  )3که نشاندهنده کاهش
هتروزیگوسیتی است .جایگاه  H21Scبا کمترین میزان  Fisبهطور

میانگین باالترین میزان هتروزیگوسیتی را در تمامی جایگاهها
نشان داد.
دامنه شاخص تمایز  Fstبراساس فراوانی اللی از  0/030تا
 0/022بهدست آمد (جدول  )2که نشاندهنده تمایز ژنتیکی کم
میباشد ( Ballouxو  .)2002 ،Luganمیزان  Rst ،Fstو جریان
ژنی براساس آزمون  ،AMOVAمعنیدار بود ( .)p>0/06دامنه
فاصله ژنتیکی براساس  0/201 ،)6202( Neiتا  0/111و دامنه
شباهت ژنتیکی  0/322تا  0/263بهدست آمد (جدول  .)2نتایج
حاصل از آنالیز واریانس مولکولی در سطح  22درصد براساس
شاخص تمایز  Fstنشان داد که اختالف بین افراد  ،% 13اختالف
درون افراد  22درصد و اختالف بین جمعیتها  62درصد است.

جدول  :2نتایج اللی تنوع ژنتیکی جمعیتهای مورد مطالعه ماهی شیر
مناطق نمونهبرداری/جایگاه

بندرعباس

چابهار

Ne

)6(62
0/22

)6(0
2/00

0
2/13

AR

62

0

0

(62/03)±2/6

Na

) 2( 0
1
0

)6 ( 2
3/61
2

) 2( 2
2/06
2

(63/22)±6/1

2
2/32
2

60
1
60

60
1/12
60

(62/26)±6/6

Ne

)6(63
1/22
63

3
2/02
3

1
3/32
1

(62/10)±2

Ne

0
2/06
0

0
2/66
0

) 6( 1
2/26
1

(63/22)±2/2

Na

3/1

0/2

1/3

0/23±0/13

Ne

2/11

2/16

2/16

2/21 ±0/21

مجموع الل با فراوانی> 0/02در هرمنطقه

21

21

23

مجموع الل اختصاصی در هرمنطقه

2

2

3

Na
C33Sc

H21Sc

Ne
AR
Na

J23Sc

Ne
AR
Na

F1Sc

AR
Na
L22Sc

AR

()±DSمیانگین
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بوشهر

()±DSمیانگین

تعداد اللی ( ،)Naتعداد الل موثر ( )Neو غنیسازی اللی ( ،)ARداخل پرانتز (تعداد الل اختصاصی)
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جدول  :3نتایج هتروزیگوسیتی در تنوع ژنتیکی و ضریب خویشاوندی جمعیتهای مورد مطالعه ماهی شیر
مناطق نمونهبرداری/جایگاه

بوشهر

بندرعباس

چابهار

Ho

0/026
0/312
6/000

0/060
0/026
-0/030

0/062
0/032
0/226

0/306
0/333
6/000

0/260
0/123
6/000

0/233
0/026
6/000

0/120
0/122
6/000

0/120
0/333
0/332

0/222
0/326
0/212

0/110
0/320
6/000

0/120
0/302
0/332

0/133
0/122
0/666

Fis

0/320
0/322
0/203

0/220
0/020
0/120

0/223
0/003
6/000

Ho

(0/230)±0/66

(0/102)±0/63

(0/230)±0/60

He

(0/303)±0/03

(0/003)±0/02

(0/002)±0/02

Fis

(0/302)±0/60

(0/112)±0/02

(0/136)±0/60

C33Sc

He
Fis
Ho

H21Sc

He
Fis
Ho

J23Sc

He
Fis
Ho

F1Sc

He
Fis
Ho

L22Sc

()±DSمیانگین


He

ضریب خویشاوندی ( ،)Fisهتروزیگوسیتی مشاهده شده ( )Hoو قابل انتظار ()He

جدول  :4شاخص تمایز ( )Fstدر قسمت باالی جدول و جریان ژنی ( )Nmدر قسمت پایین جدول در ماهی شیر
شاخص تمایز

بوشهر

بندرعباس

چابهار

بوشهر

-

0/033

0/030

بندرعباس

2/306

-

0/022

چابهار

2/330

2/622

-

جریان ژنی

جدول  :5شباهت ژنتیکی در قسمت باالی جدول و فاصله ژنتیکی در قسمت پایین جدول در ماهی شیر.
شباهت ژنتیکی

بوشهر

بندرعباس

چابهار

بوشهر

-

0/203

0/263

بندرعباس

0/222

-

0/322

چابهار

0/201

0/111

-

فاصله ژنتیکی

بحث
در بررسی حاضر ،از هشت جفت پرایمر ریزماهواره که برای
تن ماهیان طراحی شده بود ،فقط  2جفت آن در  PCRتکثیر
شدند .میتوان ریزماهوارهها را در گونههایی با خویشاوندی
نزدیک که از جد مشترکی باشند در اکثر موارد با موفقیت استفاده
کرد .اما با افزایش فاصله فیلوژنتیکی میزان موفقیت کاهش
مییابد و علت آن قرارگرفتن بازهای جانشین در مناطق پهلوگیری

ریزماهوارههاست که محل باند شدن با پرایمرها میباشد ( Cuiو
همکاران.)2002 ،
دامنه اللی ماهی شیر در این بررسی 2 ،تا  63الل در هر
جایگاه و میانگین تعداد اللی مشاهده شده  0/2±0/13الل
بهدست آمد که از متوسط تعداد آلل در هر جایگاه در ماهیان
دریایی ( )20/1±66/3کمتر است ( Dewoodyو .)2000 ، Avise
در مقایسه با سایر محققین Herwerden ،و همکاران ( ،)2001در
ماهی شیر دریای عمان با استفاده از همین  2جفت پرایمر ،دامنه
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اللی را  )C33Sc( 2تا  )L22Sc( 23الل شناسایی کردند .عابدی
و همکاران ( )6332میانگین تعداد اللی ماهی شیر آبهای شمالی
خلیج فارس را  2الل گزارش کردند و دلیل این کاهش را نسبت
به ماهیان آب شور جریان ژنی باال در خلیج فارس ،میزان باالی
مهاجرت در مولدین و آمیزش خویشاوندی دانستند .باید توجه
داشت که در این بررسی تعدادی الل با فراوانی کمتر از 0/02
بهدست آمد .وجود اللهای زیاد با فراوانی پایین نشاندهنده
تنگناهای ژنتیکی یا اثرات آمیزش خویشاوندی است ( Alarcon
و همکاران )2002 ،و یا ناکافی بودن تعداد نمونهها باشد .از
آنجاییکه ضریب آمیزش خویشاوندی نیز در مطالعه حاضر
مثبت بود ،بنابراین احتمال استرس وارده به جمعیت ماهی شیر
(ناشی از صید بیرویه) وجود دارد .بهطوریکه نتایج بررسیهای
جمعیتی و صید ماهی شیر در جنوب ایران توسط سایر محققین
نشان میدهد که این ماهی به شدت تحت فشار صیادی قرار دارد
(فخری و همکاران6320 ،؛  Grandcourtو همکاران2002 ،؛
پارسامنش.)6302 ،
دامنه هتروزیگوسیتی در بررسی حاضر 0/306 ،تا 0/026
بهدست آمد .در مقایسه با سایر محققین Herwerden ،و همکاران
( ،)2001در ماهی شیر دریای عمان با استفاده از همین  2جفت
پرایمر ،دامنه آنرا  )H21Sc( 0/130تا  )L22Sc( 0/260اعالم
کردند .عابدی و همکاران ( )6332در بررسی ساختار ژنتیکی
جمعیتهای ماهی شیر در آبهای شمالی خلیج فارس ،دامنه
هتروزیگوسیتی مشاهده شده بین  0/302تا  6/000با میانگین
 0/233و دامنه هتروزیگوسیتی مورد انتظار بین  0/2تا  0/303با
میانگین  0/003گزارش کردند Herwerden .و همکاران ()2001
بیان نمودند عدم وجود یک مانع قابل توجه برای جلوگیری از
پراکنش ماهیان در محیط دریایی ،بهطور موثر هتروزیگوسیتی را
میان جمعیتها کاهش میدهد و این امر در مورد گونههای
پرتحرک و مهاجر با الروهای پالنکتونیک مانند شیر ماهی وجود
دارد .در بررسی حاضر میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده
( )0/206±0/06از متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده در
ماهیان دریایی ( )0/02±0/21کمتر است ( Dewoodyو ،Avise
 .)2000احتماالً دلیل آن میزان باالی مهاجرت در ماهیان شیر
بالغ خلیج فارس و دریای عمان ،میزان باالی جریان ژنی در این
آبها و ارتباط ژنتیکی الروهای پالژیک با یکدیگر است .عالوه بر
این ،خصوصیات بومشناختی خلیج فارس و دریای عمان و
همچنین خصوصیات فیزیکی آن باعث همگن شدن آب و
جابجایی الروهای پالژیک از یک منطقه به دیگر نقاط میشود.
کاهش هتروزیگوسیتی مشاهده شده نسبت به هتروزیگوسیتی
قابل انتظار میتواند نشاندهنده وجود تنگنای ژنتیکی و کاهش
تنوع ژنتیکی نیز باشد .کاهش تغییر پذیری ژنتیکی در ذخایر
وحشی جمعیتها بهعلت استرس وارده به جمعیت میتواند ناشی
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از صید بیرویه و زوال تولید مثل در محیط طبیعی باشد (Alam

و  .)2000 ، Islamدر مناطق مختلف خلیج فارس آلودگی نفتی
بههمراه سایر آلودگیهای شهری ،کشاورزی و صنعتی سبب
تخریب این بوم سامانه ارزشمند شده و منابع با ارزش آبزیان
موجود در آن در معرض خطر آلودگیهای مختلف قرار گرفتهاند و
موجب تهدید جمعیتهای آبزی موجود در آن شده است
( Pourangو همکاران .)2002 ،عالوه بر آلودگیهای مختلف این
مناطق که موجب کاهش زادآوری میشود ،صید بیرویه است که
با گذشت زمان موجب کاهش اللی و کاهش هتروزیگوسیتی در
ذخایر میگردد .از این رو بهنظر میرسد که ذخیره مورد نظر ،فشار
صیادی زیادی را متحمل میشود .این نتایج با یافتههای Al-Oufi
و همکاران ( Grandcourt ،)2002و همکاران ( )2002که اظهار
میکنند ذخایر ماهی در منطقه راپمی شامل خلیج فارس ،دریای
عمان و بخشی از دریای عرب به ور بیرویه برداشت میشود،
مطابقت میکند .لذا باید راهکارهای مدیریتی بهمنظور کاهش
خطرات فشار صیادی بر ذخیره ماهی شیر در منطقه مورد مطالعه
ارائه شود .در صورت ادامه وضعیت موجود این احتمال وجود دارد
که شاهد کاهش شدید در اندازه جمعیت این گونه در آینده
نزدیک بود.
در بررسی حاضر بر روی ماهی شیر ،همه جایگاهها خارج از
تعادل هاردی -واینبرگ بودند ( .)p<0/006با توجه به اینکه این
ماهی دریازی ،نریتیک ،پالژیک ،اقیانوس رو و دارای مهاجرتهای
طوالنی ساحلی است ،بنابراین انحراف از تعادل هاردی -واینبرگ
در آن قابل توجیه است (  Herwerdenو همکاران .)2001 ،کم
بودن تعداد نمونه مورد بررسی نیز میتواند عامل دیگری برای
انحراف از تعادل هاردی -واینبرگ در تن ماهیان باشد ( Xingو
همکاران .)2002 ،نتایج هتروزیگوسیتی این بررسی و مقایسه آن
با سایر مطالعات (عابدی و همکاران6332 ،؛  Herwerdenو
همکاران )2001 ،بر روی تن ماهیان نشان میدهد که اعضای
جنس  Scomberomorusدارای تحرک باال و اختالط جمعیتی در
منطقه هستند .عابدی و همکاران ( )6332در بررسی ساختار
ژنتیکی جمعیتهای ماهی شیر در آبهای شمالی خلیج فارس،
دلیل انحراف را مهاجرتهای فصلی طوالنی این ماهی اعالم
کردند .در بررسی حاضر بهنظر میرسد ،مهاجرت و اختالط
جمعیتها مهمترین عاملی است که سبب میگردد تعادل هاردی
 واینبرگ برقرار نباشد.براساس آزمون  AMOVAمیزان  Fstو  Rstبین مناطق
نمونهبرداری معنیدار بود ( .)p<0/06از این رو بهنظر میرسد که
گروههای مختلف ژنتیکی در مناطق نمونهبرداری وجود دارد.
پیشتر صادقی ( )6330اعالم کرده بود ،باوجود اینکه ماهی شیر
با مهاجرتهای طوالنی ساحلی شناخته میشود ،ولی جمعیتهای
ساکن و دائمی آنها نیز وجود دارند .پایین بودن مقدار  Fstدر
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