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ماهی شوریده  Otolithes ruberیکی از ماهیان تجاری مهم خلیج فارس میباشد .در این تحقیق با بهکارگیری روش چندشکلی طولی
( )AFLPساختار جمعیتی و میزان تنوع این گونه در  6منطقه خورموسی ،هندیجان ،گناوه ،بوشهر ،دیر و عسلویه بررسی گردید .در مجموع
 345باند با بهکار بردن  7جفت پرایمر انتخابی ( )+3بهدست آمد که بهطور میانگین  37/2درصد چندشکلی را نشان می دادند .بیشترین و
کمترین درصد پلیمورفیسم بهترتیب با جفت پرایمر )%39( E-AAG/M-CATو  )%25( E-ACA/M-CAGحاصل گردید .میانگین تنوع
ژنتیکی ( )hو شاخص شانن بهترتیب  0/28و  0/46محاسبه شد .در جمعیت بوشهر بیشترین میزان شاخص تنوع ژنتیکی و شاخص شانن ()I
بهترتیب بهمیزان  0/33و  0/5بهدست آمد .ارزش شاخص  Fstدر بین جمعیتها در محدوده  0/022تا  0/23بود .شاخص  Fstو آنالیز AMOVA

اختالف معنیداری را بین جمعیتها نشان میدهند .براساس آنالیز  Fstو دندروگرام شباهت افراد ،سه جمعیت از ماهی شوریده در خورموسی،
بوشهر و دیر قابل تفکیک میباشد .اما تمایز ژنتیکی بین جمعیتها باال نبود.
کلمات کلیدی :ماهی شوریده ،تنوع ژنتیکی ،ساختار جمعیت ،خلیج فارس ،ایران
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ساختار جمعیتی ماهی شوریده ( )Otolithes ruberدر سواحل شمالی خلیج فارس

مقدمه
در دهههای اخیر مطالعات ژنتیک جمعیت توجه زیادی را بهخود
جلب کرده است زیرا تنوع ژنتیکی برای پایداری گونه و حفاظت از
گونهها ضروری است .مطالعات قبلی نشان میدهد که فقدان هتروزیگوسیتی
زیانآور و میزان تنوع درون گونهای باید در سطح باالیی نگه داشته
شود ( Reedو  .)2002 ،Frankhamعالوه براین ،تحقیقات تنوع ژنتیکی
و ساختار جمعیت میتوانید اطالعات مهم در ارزیابی منابع ماهیان
ارائه نمایید که برای نظارت بر پایداری جمعیت آبزیان و مدیریت
ماهیگیری بهکار گرفته شود (  Songو همکاران .) 2010 ،نشانگرهای
مولکولی روشهای موثر برای تشخیص ژنتیکی تنوع و تعیین ساختار
جمعیتها هستند ( Yuanو همکاران Yao :2013 ،و همکاران.)2012 ،
در میان انواع مختلف نشانگرهای مولکولی ،روش انگشتنگاری چندشکلی
طول قطعه ( )AFLPروشی مبتنی بر  PCRاست که ترکیبی از نقاط
قوت تکثیر چندین جایگاه ،تنوع باال ،عدم نیاز به اطالعات اولیه از
ژنوم موجود ،تکرارپذیری باال و غلبه بر نقاط ضعف  RFLPو RAPD
است ( Vosو همکاران ،)1995 ،که آنرا برای تشخیص تغییرات
ژنتیکی بسیار کارآمد است .تا به حال ،ثابت شده است که  AFLPیک
روش موفق در مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت و تمایز بسیاری از
ماهیها ازجمله ،کپور معمولی ( Wangو همکاران ،)2000 ،گربهماهی
کانال ( Mickettو همکاران ،)2003 ،ماهی Synechogobius ommaturus
( Songو همکاران ،)2010 ،ماهی Zhang( Pleuronectes yokohamae
و همکاران ،)2012 ،ماهی  Liu( Perinereis aibuhitensisو همکاران،
 )2015و همچنین در ماهیان خلیج فارس مانند ماهی سنگسر
(راستگو و همکاران ،)1391 ،حلواه سیاه (شریفی و همکاران)1392 ،
ماهی زمینکن (فکراندیش و همکاران )1392 ،بهکار گرفته شده است.
وضعیت فعلی خلیج فارس نشاندهنده آسیب جدی است که بر
اکوسیستم آبزیان و همچنین ذخایر آن وارد آمده است )،Mughal
 )2013یکی از ذخایر با ارزش شیالتی موجود در این محیط آبی،
ماهی شوریده با نام علمی  Otolithes ruberمتعلق به خانواده شوریده
ماهیان ( )Sciaenidaeمیباشد .تاکنون  51جنس و  93گونه از این
خانواده گزارش شده است ( .)2007 ،IUCNماهی شوریده O. ruber
با نام انگلیسی  croaker Tiger-toothedیکی از ماهیان مهاجر کرانهای
میباشد .این ماهی از مهمترین گونههای شیالتی و از ماهیان ممتاز
منطقه جنوب ایران بوده و در طبقهبندی تجاری جز ماهیان درجه
یک محسوب میگردد .این گونه بیشتر در مناطقی با بسترگلی و مصب
رودخانهها یافت میشود.حوضه گسترش این ماهی بسیار وسیع بوده،
در سرتاسر آبهای ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و بهویژه در
آبهای منطقه خوزستان گسترش دارد و توسط تور گوشگیر ،ترال،
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قالب و در مواردی بهوسیله گرگور صید میگردد .اهمیت اقتصادی
این گونه باعث شده که فشار صیادی جهت بهرهبرداری بیشتر از ذخیره
با شدت انجام گیرد و در برخی موارد کاهش صید و کاهش میانگین
طولی در جمعیتهای گونه را بههمراه داشته است (اسکندری و
همکاران .)1392 ،از اینرو شناخت جمعیتهای ماهی شوریده در
راستای حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه بسیار ضروری میباشد.
با توجه به اهمیت ماهی شوریده از نظر اقتصادی در ایران ،در
این تحقیق با هدف بررسی ساختار جمعیتی این گونه در آبهای
شمال خلیج فارس نمونههایی از شش منطقه خورموسی ،هندیجان،
گناوه ،بوشهر ،دیر و عسلویه ،با استفاده از روش  AFLPمورد ارزیابی
قرار گرفتهاند .نتایج این تحقیق برای حفاظت از جمعیتها و مدیریت
صید ماهی شوریده مفید خواهد بود.

مواد و روشها
نمونهگیری :منطقه مورد بررسی در این پژوهش آبهای ساحلی
ایران در خلیج فارس شامل خورموسی ،هندیجان ،گناوه ،بوشهر ،دیر
و عسلویه (شکل )1بود .از ماهیان صید شده توسط قایق های صیادی
بهمیزان یک تا دو گرم از بافت ماهیچه جداسازی گردید و با ذکر محل
نمونهبرداری ،بالفاصله در الکل  96درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل
گردید.

شکل .1مناطق نمونهبرداری از ماهی شوریده در خلیج فارس
(.1خورموسی.2 ،هندیجان.3 ،گناوه.4 ،بوشهر .5 ،دیر و .6عسلویه)

 DNAژنومی با هضم بافت عضالنی توسط پروتئیناز  Kو با روش
استاندارد فنل-کلروفرم جداسازی شد ( Sombrookو همکاران.)2001 ،
کیفیت  DNAبا استفاده از الکتروفورز با ژل اگارز یک درصد و کمیت
با استفاده از اسپکتوفتومتر ( )Biophotometr: WTWاندازهگیری گردید.
در نهایت هر نمونه به غلظت  100نانوگرم در میکرولیتر رقیقسازی
گردید.
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آزمایشات  AFLPبراساس روش استاندار ( Vosو همکاران،
 )1995با کمی تغییرات انجام گرفت .واکنش هضم با استفاده از 10
واحد از هریک از آنزیمهای برشی  EcoRIو( Tru91جایگاه برشی
مشابه  MseIساخت شرکت  )Fermentasو  300نانوگرم  DNAژنومی
در حجم  20میکرولیتر و در دمای  37درجه  2ساعت و سپس  2ساعت
در 65درجه سانتیگراد انجام شد .پس از هضم  ،DNAاتصال آداپتورها
با شرایط 10واحد آنزیم 10 ،T4میلیموالر100 ،ATPمیلیموالر
آداپتورها و محلول هضم شده  ،DNAدر دمای  22درجه بهمدت 10ساعت
انجام گردید .مرحله تکثیر پیش انتخابی با استفاده از آغازگرهایی که
کامالً مکمل توالی آداپتورها و یک نوکلئوتید اضافی +1در شرایط انجام
شد .چرخه حرارتی  PCRدر  30چرخه بهصورت 30 :ثانیه مرحله واسرشت
سازی در دمای  94درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه مرحله اتصال در 56
درجه سانتیگراد و  1دقیقه مرحله بسط در  72درجه سانتیگراد انجام
شد .کیفیت محصول پیش انتخابی روی ژل آگارز 1درصد بررسی شد

و محصوالت بهمیزان  10برابر رقیق شدند .در مرحله تکثیر انتخابی از
محصول پیش انتخابی و آغازگرهایی که دارای  3نوکلئوتید اضافی
بودند استفاده شد .واکنش زنجیرهای پلیمراز مربوطه در حجم 15
میکرولیتر شامل  5میکرولیتر محصول واکنش  PCRپیش انتخابی
رقیق شده  10میکرومول آغازگر  10 ،EcoRمیکرومول آغازگر،MseI
 2/5میلیمول  0/2 ،MgCl2میلیمول  dNTPsو  1واحد آنزیم Taq
 polymeraseانجام شد .چرخه حرارتی  PCRدر  30چرخه بهصورت:
 30ثانیه مرحله واسرشتهسازی در دمای  94درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه
مرحله اتصال دما در چرخه اول 65درجه سانتیگراد بود ،سپس دما
تا  11چرخه بعدی بهازای هر یک چرخه ،یک درجه سانتیگراد کاهش
یافت و 18چرخه بعد در دمای  54درجه سانتیگراد ادامه یافت و یک
دقیقه مرحله بسط در  72درجه سانتیگراد انجام شد .از بین جفت
پرایمرها تعداد  7جفت پرایمر که دارای بیشترین تعداد باند پلیمورف
و کمترین پس زمینه بود برای آنالیز کل جمعیتها استفاده گردید.

جدول  :1توالی آداپتورها و پرایمرهای مورد استفاده در روش AFLP

توالی

آغازگر
EcoRI-adapter
Adapters
MseI-adapter
Pre-amplification primer

EcoRI
MseI
1-E-AGG/M-CAA
2-E-AAG/M-CTC
3-E-AAG/M-CAT

Selective amplification primer

4-E-AAG/M-CAC
5-E-AAG/M-CAG
6-E-ACA/M-CAG
7-E-ACT/M-CAA

الکتروفورز و رنگآمیزی نیترات نقره 10 :میکرولیتر از محصول
 PCRانتخابی با  8میکرولیتر رنگ فرمامید (فرمآمید  98درصد ،محلول
بروموفنل بلو ،زیلن سیانول و  10میلیموالر  EDTAبا  )pH=8ترکیب
شد .سپس در  95درجه سانتیگراد بهمدت  6دقیقه واسرشت شده و
پس از آن بهسرعت روی یخ سرد گردید 7 .میکرولیتر از محصول فوق
بر روی ژل اکریل آمید  6درصد (اکریلآمید  40درصد ،اوره) در دستگاه
الکتروفورز ) DNA Sequencing gel (38×30بهمدت  1/5ساعت در
دمای ژل درجه سانتیگراد در  75وات الکتروفورز گردید .پس از
الکتروفورز ،ژل با روش نیترات نقره رنگآمیزی شد.

5′
′

5
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′
5′

-CTCGTAGACTGCGTACC-3′
-AATTGGTACGCAGTCTAC-3′
-GACGTGAGTCCTGAG-3′
-TACTCAGGACTCAT-3′
-GACTGCGTACCAATTC-3′
-GATGAGTCCTGAGTAA-3′
-GACTGCGTACCAATTCAGG-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAA-3′
-GACTGCGTACCAATTCAAG-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACTC-3′
-GACTGCGTACCAATTCAAG-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAT -3′
-GACTGCGTACCAATTCAGG-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAC-3′
-GACTGCGTACCAATTCAAG-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3′
-GACTGCGTACCAATTCACA-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3′
-GACTGCGTACCAATTCACT-3′
-GATGAGTCCTGAGTAACAA-3′

تجزیه و تحلیل :باندهای روشن و بدون ابهام در طولهای
مختلف از  50 bpتا  1000بهعنوان باندهای قابل استفاده درنظر گرفته
شد .ارزش دهی در حضور ( )1و در عدم حضور باند ( )0درنظر گرفته
شد و دادهها بهصورت ماتریس در اکسل وارد گردید .درصد چندشکلی
جایگاه ،تعداد آلل مشاهده ،تعداد آلل موثر ،تنوع ژنتیکی و شاخص
شانون توسط  GenAlex6.5محاسبه شد ( Peakallو .)2006 ،Smouse
و شاخص شباهت و تفاوت ژنتیکی با استفاده از شاخص  Neiبهدست
آمد ( .)1987 ،Neiعالوه بر این تجزیه براساس تجزیه و تحلیل مولفههای
اصلی با استفاده از نرمافزار  GenAlex 6.5انجام گرفت و نمودار دو
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بعدی جهت گروهبندی و بررسی روابط بین جمعیتها ترسیم گردید.
اختالف جفتی بین نمونههای جمعیتها براساس شاخص  Fstو اختالف
معنیداری شاخص  Fstبا  10000بار شبیهسازی در Arlequin 3.5
محاسبه گردید ( Excoffierو همکاران .)2010 ،تجزیه و تحلیل واریانس
مولکولی ( )AMOVAبرای بررسی بیشتر ساختار جمعیتی بهکار
گرفته شد .و از الگوی جغرافیایی جمعیتها و شاخص  Fstبهمنظور
شناسایی گروههای مناسب برای  AMOVAاستفاده گردید (Excoffier
و همکاران .)1992 ،جریان ژن با استفاده از معادله محاسبه شد .رابطه
بین فواصل ژنتیکی و فاصله جغرافیایی با استفاده از آزمون منتل در
نرمافزار  GenAlex 6.5مشخص گردید فاصله بین دو جمعیت فاصله
مستقیم نمیباشد بلکه طول خط ساحلی بهعنوان بین جمعیتها
درنظر گرفته شد .فاصله ژنتیکی بین افراد در نرمافزار GenAlex 6.5

محاسبه شد و ماتریس حاصل برای رسم درخت  UPGMAدر نرمافراز
 Mega6مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج
تحلیل آماری  80نمونه از ماهی شوریده با روش ،AFLPبا
استفاده از  7جفت پرایمر ،در مجموع  341باند قابل ارزش دهی در
میان شش جمعیت مشخص کرد .میانگین تعداد قطعات تکثیر شده
بهازاء هر جفت پرایمر  41/71باند بود .از این تعداد باند  129باند چند
شکل بودند که میانگین باندهای چندشکل  % 32/82محاسبه شد
(جدول  .)2تعداد جایگاه چندشکل در هر آغازگر از  23-12با میانگین
 18/42جایگاه متنوع بود بیشترین درصد جایگاه چندشکل با 50
درصد مربوط به جفت پرایمر اختصاص داشت (جدول.)2

جدول :2تعداد باند و درصد پلیمورفیسم حاصل از  8پرایمر در ماهی شوریده در آنالیز AFLP

تعداد لوکوس
تعدا لوکوس پلیمورف
درصد چندشکلی

E-AGG/M-CAA

E-AAG/M-CTC

E-AAG/M-CAT

E-AAG/M-CAT

E-AAG/M-CAC

E-ACA/M-CAG

E-ACT/M-CAA

مجموع

40
20
50

53
19
35/84

58
23
39/65

44
16
36/36

45
22
48/9

66
17
25/75

35
12
32/28

341
129
37/83

شاخصهای برآورد تنوع ژنتیکی بههمراه میزان چندشکلی برای
هر جمعیت با استفاده از  GenAlex 6.5بهدست آمد که نتایج در جدول
 3مشاهده میشوند .تنوع ژنتیکی ( )Heکه شاخصی از میزان تنوع
است در کل جمعیتها برابر با  0/28است .بیشترین میزان تنوع
ژنتیکی و شاخص شانن( )Iبهترتیب بهمیزان  0/33و  0/5در جمعیت

بوشهر مشاهده شد درحالیکه کمترین میزان این دو شاخص (0/24
و  )0/36در جمعیت عسلویه محاسبه گردید .همچنین از نظر آماری
اختالف معنیداری بین شاخصهای تنوع ژنتیکی در جمعیتها
مشاهده گردید (.)P<0/01

جدول  :3مشخصات مکانهای نمونهبرداری ،تعداد نمونه و شاخصهای تنوع ژنتیکی
Pop

خورموسی
هندیجان
گناوه
بوشهر
دیر
عسلویه

138

N

Na

Ne

I

He

uHe

Mean

20

91/1

54/1

491/0

325/0

334/0

SE

0

05/0

04/0

023/0

017/0

018/0

Mean

10

88/1

54/1

476/0

316/0

332/0

SE

0

06/0

04/0

026/0

020/0

021/0

Mean

10

80/1

51/1

456/0

303/0

318/0

SE

0

07/0

04/0

028/0

021/0

022/0

Mean

20

94/1

58/1

503/0

336/0

345/0

SE

0

04/0

04/0

024/0

019/0

019/0

Mean

10

66/1

46/1

415/0

274/0

289/0

SE

0

09/0

04/0

030/0

022/0

023/0

Mean

10

65/1

41/1

369/0

242/0

255/0

SE

0

09/0

05/0

032/0

023/0

025/0
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فاصله ژنتیکی و شباهت ژنیتکی بین جمعیتها براساس شاخص
 Neiنشان داد که بیشترین فاصله ژنتیکی بین جمعیت عسلویه با
هندیجان بهمیزان  0/19وجود دارد و کمترین فاصله ژنتیکی بین
عسلویه و دیر ( )0/031مشاهده گردید (جدول.)4

و هندیجان وجود داشت .همچنین میزان جریان ژنی با میزان فاصله
جغرافیایی جفت جمعیتهای رابطه عکس را نشان داد.
جدول :6شاخص جفتی ( Fstدادههای پایین) و حد معنیدار بودن (دادههای
باال)  6جمعیت ماهی شوریده در خلیج فارس براساس دادههای AFLP

عسلویه

دیر

بوشهر

گناوه

هندیجان

خورموسی

خورموسی

001/0

001/0

001/0

0/005

0/034

000/0

عسلویه

دیر

بوشهر

گناوه

هندیجان

خورموسی

هندیجان

001/0

001/0

001/0

001/0

000/0

046/0

خورموسی

842/0

881/0

939/0

956/0

956/0

000/0

گناوه

001/0

001/0

017/0

000/0

134/0

064/0

هندیجان

820/0

873/0

910/0

920/0

000/0

045/0

بوشهر

001/0

001/0

000/0

067/0

189/0

125/0

گناوه

844/0

884/0

954/0

000/0

083/0

045/0

دیر

417/0

000/0

153/0

203/0

208/0

207/0

بوشهر

873/0

913/0

000/0

047/0

094/0

063/0

عسلویه

000/0

041/0

188/0

216/0

213/0

204/0

دیر

970/0

000/0

091/0

123/0

136/0

126/0

عسلویه

000/0

031/0

135/0

169/0

198/0

172/0

جدول :4ماتریس شباهت و اختالف ژنتیکی بین  6جمعیت ماهی شوریده
(مثلث باال اختالف و مثلث پایین شباهت ژنتیکی )

نتایج اولیه نشان داد که بیشتر سهم تنوع ژنتیکی مربوط به
تنوع درون گونه میباشد .آنالیز واریانس نشان داد که در مجموع سهم
تنوع درون جمعیتی از تنوع بین جمعیتهای بیشتر است تنوع درون
جمعیتها  82درصد و اختالف بین گروهها  15درصد است همچنین
سهم اختالف بین جمعیتها درون هر گروه  3درصد محاسبه گردید
(جدول .)5
جدول :5آنالیز واریانس مولکولی برای  80نمونه 6 ،جمعیت و سه
گروه ماهی شوریده
Source

df

SS

Est. Var.

%

Among Regions

2
3

33/310
6/107

47/4
91/0

15
3

Within Pops

74

5/1827

7/24

82

Among Pops

شاخص جفتی  Fstبین جمعیتهای مختلف ماهی شوریده
نشان میدهد که اختالف معنیداری بین جمعیت خوموسی ،گناوه و
دیر و عسلویه وجود دارد ( .)P<0/01اما اختالف معنیداری بین
جمعیتهای خورموسی و هندیجان ،گناوه و بوشهر ،دیر و عسلویه
وجود ندارد ( .)P<0/01شاخص جدایی جمعیت ( ،)Fstدر سطح 99
درصد نشان میدهد که بین نمونههای شمال خلیج فارس ،بوشهر و
عسلویه و دیر اختالف معنیداری وجود دارد ( )P<0/01و جمعیتهای
متمایزی میباشند (جدول .)6
جریان ژنی در جدول  7نشان داده شده است .میزان جریان ژنی
از کم ( )1/26تا متوسط ( )11متغییر بود .بیشترین جریان ژنی بین
جمعیتهای خورموسی و هندیجان ( ،)10/38دیر و عسلویه ()11/7
مشاهده گردید .کمترین میزان جریان ژنی ( )1/26بین جمعیت عسلویه

جدول :7میزان  Nmبین جفت جمعیتهای ماهی شوریده در آبهای
شمال خلیج فارس
خورموسی

هندیجان

گناوه

بوشهر

دیر

خورموسی
هندیجان

38/10

گناوه

31/7

24/3

بوشهر

48/3

14/2

99/6

دیر

91/1

60/1

96/1

78/2

عسلویه

64/1

26/1

53/1

15/2

70/11

براساس درخت ترسیم شده با استفاده از روش  ،UPGMافراد
جمعیت خورموسی و هندیجان در یک شاخه ،بوشهر دریک شاخه و
دیر و عسلویه در کالستر جداگانهای قرار میگیرند (شکل .)2نمودار دو
بعدی تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی بیانگر آن است که جمعیتهای
دیر و عسلویه در کنار هم ،هندیجان و خورموسی باهم و بوشهر -گناوه
دریک گروه جداگانه قرار میگیرند (شکل.)3

شکل . 2دندروگرام حاصل از ماتریس اختالف براساس UPGMA
برای  80نمونه ماهی شوریده با نشانگر AFLP
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ساختار جمعیتی ماهی شوریده ( )Otolithes ruberدر سواحل شمالی خلیج فارس

قاسمی و حسینی

شکل .3رابطه میان شش جمعیت ماهی شوریده با استفاده از
تجزیه مولفههای اصلی
(مولفه اول و دوم مجموعا 18درصد اختالف ژنتیکی را دربر میگیرند)

بحث
در این تحقیق با استفاده از  7جفت پرایمر  345باند با 37/5
درصد پلیمورفیسم بهدست آمد .که در مقایسه با دیگر ماهیان ،از
جمله ماهی 75( Larimichthys polyactisدرصد) (  Hanو همکاران،
 78( Tachypleus tridentate) )2009درصد) ( Xuو همکاران،)2011 ،
 Pleuronectes yokohamaeدارای  72درصد تنوع باندی ( Zhangو
همکاران Perinereis aibuhitensis ،)2012 ،دارای تنوع باندی 79
درصد ( Liuو همکاران )2015 ،درصد چندشکلی کمتر میباشد .اما
در مقایسه با ماهیان خلیج فارس درصد چندشکلی بیشتری مشاهده
میگردد .در ماهی سنگسر معمولی با  6ترکیب پرایمر  410باند قابل
امتیازدهی با  21/46درصد چندشکلی محاسبه شد (ساالری و همکاران،
 .)1390در ماهی حلواسیاه ( )Parastromateus nigerدرصد باندهای
پلیمورفیسم  12/07بود (شریفی و همکاران .)1391 ،در زمینکن
دم نواری ) ،(Platycephalus indicusدر  10ترکیب پرایمر درصد
باندهای پلیمورف  %17/32محاسبه گردید (فکراندیش و همکاران،
 .)1392در ماهی مید  Liza klunzingeriدرصد باندهای پلیمورف
 24/02بود (احمدی و همکاران .)1390 ،نتایج نشاندهنده میزان تنوع
کم در ماهی شوریده میباشد که میتواند ناشی از شرایط اکولوژیکی
خلیج فارس بهدلیل محدود بودن باشد .کمی چندشکلی در سایر
ماهیان خلیج فارس نیز گزارش شده است.
هتروزیگوسیتی و تنوع ژنتیکی :میانگین شاخصهای شانن
و تنوع ژنتیکی در ماهی شوریده بهترتیب بیشترین تنوع ژنتیکی
( )0/33و شاخص شانن ( )0/5در ایستگاه بوشهر بود و کمترین تنوع
ژنتیکی و شاخص شانن در ایستگاه عسلویه بهترتیب  0/24و 0/31
بهدست آمد .اختالف معنیداری بین شاخصهای تنوع در بوشهر و
خورموسی وجود ندارد ( .)P<0/01همچنین درصد باندهای چندشکل
140

در نمونههای مطاف  89/8درصد بود ،در حالیکه در نمونههای بوشهر
 86/23و خورموسی 85/7درصد محاسبه شد که اختالف چندانی با
هم ندارند (.)P<0/01
بیشترین دامنه هتروزیگوسیتی و تنوع ژنتیکی در ماهیان حلوا
سیاه منطقه بوشهر ( )381/16±0/0و کمترین در ماهیان بندرعباس
( )0/297±0/20وجود دارد .میانگین تنوع ژنتیکی ماهی حلوا سیاه بر
اساس شاخص شانون  0/494±0/24است (شریفی و همکاران.)1391 ،
تنوع ژنتیکی سنگسرمعمولی در منطقه بندرعباس ( )0/239و بیشترین
در منطقه آبادان با مقدار ( )0/331بود (ساالری و همکاران.)1391 ،
همچنین در بررسی دیگری در گونه زمینکن دمنواری با نشانگر
 AFLPتوسط فکراندیش و همکاران ( ،)1392جمعیت بحرکان و بندر
عباس در مقایسه با  4جمعیت دیگر در خلیج فارس (خورموسی ،شیف،
مطاف ،چارک) تنوع هتروزیگوسیتی و میزان پلیمورفیسم کمتری را
نشان دادند .میزان تنوع ژنتیکی بهدست آمده برای ماهی شوریده در
حد متوسط میباشد .این مقدار برای مارکرهای غالب و مغلوب در حد
نرمال میباشد همچنین در مقایسه با گونههای خلیج فارس که تاکنون
کار شده است در حد متوسط میباشد .در مطالعه میتوکندریایی نصری
و همکاران ( )1396در ماهی شوریده تنوع بسیار پایینی بهدست آمده
است .تئوری ژنتیک جمعیت پیشبینی میکند که جمعیتهای بزرگتر
تمایل به نگهداشتن تنوع ژنتیکی در سطح باالتر را دارند ( Wangو
همکاران )2010 ،بنابراین میتوان احتمال داد که جمعیتهای بزرگتری
از ماهی شوریده در بوشهر وجود داشته باشد .گونه مورد بررسی در
سالهای اخیر تحت بهرهبرداری شدید قرار گرفته است و تقاضای
فراوان برای گوشت سبب تالش صیادی زیادی برای بهره برداری از
ذخایر موجود شده است (اسکندری و همکاران )1392 ،افزایش بهره
برداری گونه سبب کاهش فراوانی جمعیت این گونه شده است .این
مسئله میتواند تاثیر مستقیمی روی تنوع ژنتیکی داشته باشد.
ساختار جمعیت ماهی شوریده در خلیج فارس :ماتریکس
فاصله ژنتیکی بین جمعیتها بر مبنای معیار ژنتیکی ضریب ()1978
 ،Neiنشان داد که بیشترین فاصله ژنتیکی بین ماهیان دیر و خورموسی
است و کمترین فاصله ژنتیکی را بین ماهیان هندیجان و خورموسی،
دیر و عسلویه نشان داد .که با فاصله جغرافیایی زیاد میان آنها و وجود
جریان ژنی پایین مطابقت دارد.
آنالیز واریانس ملکولی ) (AMOVAاختالف بین  3جمعیت را
 %15و اختالف درون جمعیتی را  %82نشان داد .اختالف درون
جمعیتی میتواند بهدلیل تفاوت ژنتیکی بین افراد باشد .در الگوی کلی
ساختار ژنتیک جمعیت ،اختالف ژنتیکی درون جمعیتی در ماهیان
دریایی بیشتر از اختالف ژنتیکی بین جمعیتهاست که همانگونه
که بیان گردید میتواند ناشی از موانع اقیانوسی یا اکولوژیکی
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:2009

که باعث جلوگیری از پراکندگی میشود ( Linو همکاران،
 Qianو همکاران.)2011 ،
جریان ژنی در بین جمعیتهای بررسی شده از مقادریر کم ()1/6
تا زیاد ( )11/5متغییر بود .جمعیتهای دارای فاصله جغرافیایی کم
دارای جریان ژنی باالیی میباشند .بر این اساس بیشترین جریان ژنی
بین جمعیت خورموسی -هندیجان و دیر عسلویه وجود داشت و کمترین
میزان جریان ژنی بین جمعیت عسلویه و هندیجان در تحقیق حاضر
 1/93محاسبه شد .براساس گزارش  Liuو همکاران ( )2007هرگاه
 Nm>1باشد جریان ژنی اصلیترین عامل در کمی تمایز ژنتیکی است
و هرگاه  Nm<1باشد رانش ژنی عامل اصلی ایجاد تمایز ژنتیکی
میشود .میزان جریان ژنی در تحقیق فعلی هر چند در حد زیادی
نیست اما همین مقدار هم نشاندهنده این است که مقدار متوسط
مهاجرت موثر بین جمعیتها وجود دارد .این جریان ژنی میتواند
ناشی از مهاجرت ماهی شوریده یا از داشتن تخم و الرو پالژیک توسط
طریق ممکن است یکی از علل عمده وجود جریان ژنی بیشتر از یک
در این گونه باشد (.)1984 ،Smith-Vaniz
فاکتور  Fstتوصیفکننده تمایز جمعیتها در سطوح مختلف
ساختار ژنتیکی میباشد ( Weiو  .)1984 ،Cockerhamمیزان  Fstاز
 0/09تا  0/22محاسبه گردید .در بررسی حاضر ،کمترین مقدار Fst
بین جمعیت بوشهر و خورموسی ( )0/09و بیشترین مقدار  Fstبین
جمعیت مطاف و خورموسی ( )0/219محاسبه شد .نتایج نشاندهنده
تمایز ژنتیکی بین جمعیت دیر و عسلویه در شرق خلیج فارس و
جمعیتهای بوشهر و خورموسی در غرب خلیج فارس است که دارای
بیشترین فاصله ژنتیکی و کمترین شباهت ژنتیکی بودند .این مساله
میتواند ناشی از مهاجرت کم جمعیتهای این گونه بین مناطق مورد
پراکنش باشد که با بیولوژی این گونه که سرعت شنای کندی دارد و
دارای مهاجرتهای عمودی میباشد نیز مطابق است Mickett .و
همکاران ( ،)2003در گربه ماهی کانالی )،(Ictalurus punctatus
میزان  Fstبرابر با  0/44را تمایز ژنتیکی زیاد بین جمعیتها و میزان
 0/17را تمایز ژنتیکی متوسط بین جمعیتها عنوان میکنند.
همچنین  Zhaoو همکاران ( )2011در ماهی Pampus argenteus
تمایز ژنتیکی متوسطی  0/11بین جمعیتهای مورد بررسی تعیین
نمودند .فکراندیش و همکاران ( )1392در ماهی زمینکن دمنواری
در خلیج فارس مقدار  Fstبرابر با  0/327و در نتیجه تمایز ژنتیکی
زیاد بین جمعیتها را مشخص نمودند .در این بررسی میانگین Fst
برابر با  0/192و با اختالف معنیدار در بین جمعیتها ()P>0/01
محاسبه شد که بیانگر تمایز جمعیتی و تمایز ژنتیکی کم تا متوسط
است و نشاندهنده مهاجرت کم تا زیاد بین جمعیتها میباشد .این
بدین معنی است که جمعیتهای نزدیک دارای

تبادل ژنی باال با یکدیکر هستند .این مساله با بیولوژی این گونه که
سرعت شنای کند دارد مطابقت دارد ( Carpenterو همکاران.)1997 ،
ماهیان دریایی معموالً سطح پایینی از اختالف ژنتیکی بهدلیل پتانسیل
پراکنش تخم ،الرو پالنکتونی یا مرحله بلوغ بههمراه عدم وجود
سدهای فیزیکی برای پراکنش بین مناطق همجوار را نشان میدهند
( Ye :2000 ،Hewittو همکاران.)2010 ،
براساس درخت ترسیم شده با استفاده از روش  ،UPGMAافراد
جمعیت خورموسی و هندیجان در یک شاخه ،بوشهر دریک شاخه و
دیر و عسلویه در کالستر جداگانهای قرار میگیرند .همچنین PCoA
نشان داد که جمعیتهای دیر و عسلویه در کنار هم هندیجان و
خورموسی باهم و بوشهر دریک گروه جداگانه قرار میگیرند .بنابراین
براساس شاخصههای ژنتیکی میتوان گفت که ماهی شوریده در آبهای
خوزستان ،منطقه بوشهر و دیر دارای جمعیتهای مجزا میباشد اما
تمایز جمعیتی باالیی در بین آنها نمیباشد .بهنظر میرسد که جریان
ژنی بین جمعیتها متاثر از فاصله جغرافیایی تمایز جمعیتها را کاهش
میدهد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آنالیز ژنتیکی براساس تکنیک
مولکولی  AFLPیک روش مناسب برای بررسی روابط ساختار جمعیتهای
ماهیان در خلیج فارس است .براساس نتایج حاصل میتوان گفت که
جمعیتهای جنوب خلیج فارس متفاوت از جمعیتهای شمال خلیج
فارس میباشند.
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