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 چکيده

ره تعداد با استفاده از نشانگرهاي ريزماهوا (Eurygloss orientalis)ماهي گرد منظور مطالعه ساختار ژنتيکي جمعيت کفشکبه

کلروفرم  -ها از بافت باله ماهي با استفاده از روش فنلژنومي نمونه DNA. آوري شدنمونه ماهي از سواحل خوزستان و بوشهر جمع 65

واکنش . درصد بررسي شد 1استخراج شده توسط روش اسپکتروفتومتري و الکتروفورز ژل آگارز  DNAاستخراج و کميت و کيفيت 

PCR  محصول . جفت پرايمر ريزماهواره صورت گرفت 5با استفاده ازPCR  درصد الکتروفورز و با  8توسط ژل پلي آکريل آميد

 2اي جفت پرايمر ريزماهواره 5از بين  .محاسبه گرديد GeneAlexافزار ژنتيکي ها توسط نرمآناليز داده. آميزي شدنيترات نقره رنگ

 6/11و در منطقه بوشهر  808/10و 6/11ترتيب مشاهده شده و موثر در خوزستان به هايميانگين تعداد آلل. مورف بودندجفت آن پلي

براساس . محاسبه شد 889/0و  818/0ترتيب چنين ميانگين هتروزيگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار بههم. بوده است 611/9و 

چنين هم. واينبرگ مشاهده نشد -راف از تعادل هارديهاي مختلف ريزماهواره انحدست آمده در هر دو منطقه و در جايگاهنتايج به

و شباهت ژنتيکي  111/0فاصله ژنتيکي بين خوزستان و بوشهر . بود 026/0هاي سواحل خوزستان و بوشهر بين نمونه Fstمقدار 

 .يکي وجود داردتوان بيان نمود که شباهت زيادي بين دو جمعيت از لحاظ ژنتدست آمده ميبراساس نتايج به. باشدمي 811/0

 

 ، ريزماهواره، خليج فارس(Eurygloss orientalis)ماهي گرد تنوع ژنتيکي، کفشک :واژگان کليدي
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 مقدمه 
هاي آبزيان از  ها و جمعيت گونه ها، زيرامروزه شناسايي گونه

که عالوه بر مديريت صحيح و  اهميت زيادي برخوردار است زيرا

هاي اصولي جهت  رنامهبرداري مناسب موجب اجراي ببهره

هاي مهم تعيين شرايط  عنوان شاخصها به حفاظت از گونه

کاهش تنوع ژنتيکي براي . باشد اکولوژيک منابع آبي مي

ها تاثيرگذار آور بوده و بر ميزان برداشت آن ها زيان جمعيت

هاي مختلف، نياز به شناخت  برداري از ذخاير گونه بهره. باشد مي

هاي متعدد آن  ها، نژادها و جمعيت  ر گونهکافي از وضعيت ذخاي

و  Zhao) دارد تا بتوان مديريت اصولي بر ذخاير اعمال نمود

 . (5002همکاران، 

ماهيان در مناطق مختلف جغرافيايي پخش و کفشک

ها در مناطق گرمسيري و ترين آنپراکنش دارند که بيش

دله و مابقي در مناطق معت( هاکل گونه 52/0)گرمسيري  نيمه

ماهيان در درياي کفشک. (Gibson, 2005)کنند  زيست مي

شوند و از ماهيان فارس در ايران يافت مي عمان و سواحل خليج

اين ماهيان . (Fishbase ،5002) بومي اين مناطق هستند

ريزي نموده و دوجنسي بوده و در مناطقي دور از ساحل تخم

يزي فصلي در ميان رتخم. کنندهاي پالژيک توليد ميتخم اکثراً

 ماهيان در ارتباط با موقعيت جغرافيايي متغير است کفشک

(Minami  وTanaka ،2995) .زي بوده و در کف ،کفشک گرد

کند، و از زئوبنتوزها و سواحل با بستر شني يا گلي زيست مي

 . (Fishbase ،5002)نمايدمهره تغذيه مي زي بيودات کفجمو

در خصوص تنوع ژنتيکي اي تاکنون مطالعات گسترده

 Alvarezو  Porta. ماهي گرد صورت نگرفته است کفشک

 22توانستند  Senegal Solطي مطالعه بر روي گونه ( 5002)

نام خود در بانک ژني هاي را طراحي و بجايگاه ريزماهواره

NCBI چنين ساختار جمعيت و خويشاوندي هم. ندايثبت نم

ماهيان ز خانواده کفشکا Senegal Solژنتيکي ذخاير هچري 

و همکاران  Portaاي توسط با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

صورت گرفت که نتايج حاکي از واگرايي زيادي بين دو ( 5002)

جايگاه  2با استفاده از ( 5005)و همکاران  Thai. بود F1گروه 

( Cyprino carrio) کپورريزماهواره به مطالعه تنوع ژنتيکي ماهي

ويتنام پرداخته و تنوع بااليي را در ماهيان وحشي نسبت به  در

با ( 2835)آبادي عليساالري. ندماهيان پرورشي مشاهده کرد

در بررسي ساختار  ريزماهوارهاستفاده ازروش مولکولي 

توانست  (Rachycentron canadum) سوکالهاي ماهي جمعيت

چابهار  سه جمعيت از اين ماهي را در بندرعباس، بوشهر و

 . مشاهده نمايد

تر در مورد هدف از انجام اين تحقيق ارائه اطالعات بيش

ماهي گرد هاي گونه کفشکساختار ژنتيکي جمعيت
Euryglossa orientalis (Bloch and Schneider, 1801) 
و تعيين تنوع ژنتيکي و شناسايي اختالفات ژنتيکي احتمالي 

 زستان و بوشهر هاي سواحل خوموجود در بين مناطق آب

 .باشدمي

 

 هامواد و روش
ماهي گرد در سواحل شمالي خليج برداري از کفشکنمونه

 53)هاي استان خوزستان  فارس و در محدوده جغرافيايي کرانه

با استفاده از تور ترال کف ( نمونه 53)و استان بوشهر ( نمونه

اله گرم بافت ب 5تا  2از هر نمونه مقدار (. 2شکل )صورت گرفت 

درصد نگهداري و به آزمايشگاه  92آوري و در اتانول  جمع

استخراج . ژنتيک دانشگاه شهيد چمران اهواز منتقل گرديد

DNA کلروفرم با استفاده از باله ماهي   -با استفاده از روش فنل

جهت تعيين کميت . (Pogson ،2995و  Fevolden) انجام شد

 DNAو خلوص استخراج شده و تعيين غلظت  DNAو کيفيت 

هاي اسپکتروفتومتري و الکتروفورز ژل آگارز  استخراجي از روش

 .درصد استفاده گرديد 2
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 (ايستگاه بوشهر -2ايستگاه خوزستان  -1)برداري در سواحل شمالی خليج فارس هاي نمونه موقعيت ايستگاه: 1شکل 

 

جفت پرايمر ريزماهواره  2از  PCRبراي انجام واکنش 

 2/5با استفاده از  PCRواکنش (. 2جدول)ديد استفاده گر

 MgCl2 (20ميکروليتر  PCR (10X) ،52/0ميکروليتر بافر

 Taq DNA Polymeraseميکروليتر آنزيم  2/0و ( ميلي موالر

(u/μ2 ) نانوگرم  200وDNA  ميکروليتر  2/0الگو وdNTP 

اي که حجم نهايي محلول  و آب مقطر به اندازه( ميلي موالر 20)

برنامه دستگاه . ميکروليتر برسد، انجام شد 52نش به واک

 (Denaturation)شدن  واسرشتهترتيب شامل مرحله به ترموسايکلر

ثانيه، مرحله دوم اتصال  80مدت گراد بهدرجه سانتي 92در 

گراد به درجه سانتي 20-25 (Annealing)پرايمرها به هدف 

 55 (Extension)ثانيه و مرحله سوم بسط پرايمر  82مدت 

چرخه تنظيم  82دقيقه براي  2مدت گراد بهدرجه سانتي

 . گرديد

با استفاده از الکتروفورز ( ميکروليتر 3-5) PCR محصول

آميزي نيترات نقره همراه با  درصد و رنگ 3آميد  اکريل ژل پلي

 هتروزيگوسيتيآللي،  فراواني .، مشاهده گرديدbp DNA 20نشانگر

هاي واقعي و موثر براي شده، تعداد آللمورد انتظار و مشاهده 

، جريان ژني و Fstواينبرگ، مقادير  هر جايگاه، تعادل هاردي 

  GeneAlexافزاربا نرم 02/0در سطح خطاي تنوع ژنتيکي 

(Peakall  وSmouse ،5002 )وPopGene  (Yeh  ،و همکاران

 . محاسبه گرديد( 2999

 

 مورد استفادهها و آغازگرهاي مشخصات جايگاه: 1جدول 

  

Accession number جايگاه توالي پرايمر توالي تکراري 

AF441389 (CA)9(GA)9 
F: 5-TCTCGTCGAGTCAAATGTCC-3 

R: 5-CTCAGAATAAAGCTCGTTTAGC-3 
Sol 9A 

AF441385 (GT)12 
F: 5- GATCCCGACACTCACAAACG-3 

R:  5-CACCCTCAGTGTAAATTGCC-3 
Sol 13B 

AY426693 (GTC)10 
F: 5-TTCAAAGCAGTCGTCCTCAGG-3 

R: 5-ACGAGGTAGGTGGAAAGCTGC-3 
Sol MII 

AY426692  
F: 5-GATCATTAGT GAGGTCACACG-3 

R: 5-CATGACATCATCGCAGAGG-3 
Sol A 

AF441387 (GT)12 

F: 5-GATCCTCTGT GCCACGACGTTGG-3 

R: 5-GATCTGGCCGAGAGCAGATGC-3 
Sol 19A 

AF441390 (GAA)10 
F: 5-AAGGCAGATGTCGATCACTGC-3 

R: 5-TTGAACAACGCCTAGAATTAG-3 
Sol CA 13 
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 نتايج
جايگاه  5آميد در  نتايج حاصل از الکتروفورز ژل پلي اکريل

مورف نشان  هاي مورد بررسي حالت پلي جايگاه در نمونه 2از 

هاي بر اساس داده. جايگاه ديگر مونومورف بودند 2دادند و 

اي پلي مورفيک هاي مختلف ريزماهوارهي جايگاهآللفراواني 

 بردارينمونهللي در دو منطقه آکه حداکثر تعداد  شودميمشاهده 

لل و حداقل آن در دو منطقه آ 50با  Sol 13Bدر جايگاه ژني 

. شودلل ديده ميآ 20با  Sol MIIمورفيک در جايگاه ژني پلي

 آلل 22جايگاه  5ي مشاهده شده در آللميانگين فراواني 

هاي  ترين تعداد آللدهد که بيش نشان مي 5جدول . باشد مي

 Solهاي موثر در منطقه خوزستان و مربوط به  لواقعي و آل

13B  کمباشد و  لل ميآ 282/22و  29 ترتيببهمي باشد که-

هاي  مربوط به نمونه Sol MIIآلل از  20تعداد آلل واقعي  ترين

ترين آلل موثر در که کممنطقه خوزستان و بوشهر درحالي

ناطق در تمامي م. باشد مي Sol MIIمنطقه بوشهر و مربوط به 

هاي موثر از مقدار  ها مقدار آلل برداري و در تمام جايگاه نمونه

 .باشد تر ميهاي واقعي کم آلل

بين مناطق  (Ho)دامنه هتروزيگوسيتي مشاهده شده 

با ميانگين  928/0تا  520/0هاي دوگانه برداري در جايگاه نمونه

ترين هتروزيگوسيتي مشاهده شده جايگاه ژني بيش. بود 385/0

Sol 13B آوري شده از منطقه خوزستان و  هاي جمع در نمونه

هاي در نمونه Sol MIIترين مقدار آن در جايگاه ژني کم

دامنه هتروزيگوسيتي  .باشد آوري شده از منطقه بوشهر مي جمع

. بود 339/0با ميانگين  982/0تا 32/0 (He)مورد انتظار 

در تمام  دهد که محاسبه ضرايب افت هتروزيگوسيتي نشان مي

در  Sol 13Bبه غير از )ها  برداري در تمامي جايگاه مناطق نمونه

افزايش ( آوري شده از منطقه خوزستان هاي جمع نمونه

نسبت  Heتر بودن مقادير عبارت ديگر بيشهتروزيگوسيتي يا به

بر اساس نتايج آزمون کاي در هر (. 5جدول )وجود دارد  Hoبه 

و  Sol 13Bر دو جايگاه ژني دو منطقه خوزستان و بوشهر ه

Sol MII واينبرگ قرار دارند  -در تعادل هاردي(02/0P<.) 

 
جايگاه ريزماهواره  2در ( Ne)و موثر ( Na)هاي واقعی  ، آلل(He)و مورد انتظار  (Ho)مقادير هتروزيگوسيتی مشاهده شده : 2جدول 

 برداري کفشک گردپلی مورفيک در مناطق مختلف نمونه

 Sol 13B Sol MII تورفاک منطقه

 خوزستان

Ne 282/22 230/2 

Na 29 20 

He 982/0 320/0 

Ho 0928/0 553/0 

 بوشهر

Ne 359/22 228/5 

Na 25 20 

He 922/0 320/0 

Ho 325/0 520/0 

 بحث
هاي مهم در مديريت دانستن تنوع ژنتيکي يکي از قدم

. پروري استزيآبهاي آميزشي انتخابي منابع شيالتي و برنامه

پروري ممکن است تنوع ژنتيکي حاضر در هاي آبزيفعاليت

 ذخاير پرورشي را توسط آميزشي بين افراد مرتبطه کاهش دهد

(Thai  ،5005و همکاران) .ها نشانگرهاي ژنتيکي ريزماهواره

بارز منطبق بر مدل مندلي طور همهبسيار متنوعي هستند که ب

ها براي کاربردهاي متنوع تحقيقاتي ريزماهواره. يابندتوارث مي

زماني که  باشند، مخصوصاًپروري بسيار مفيد ميشيالتي و آبزي

 از . ها محدود باشدتفاوت ژنتيکي در داخل و در بين جمعيت

 

توان به نظارت بر پروري ميانواع کاربرد آن در آبزي

 .(5005و همکاران،  Thai) تغييرات تنوع ژنتيکي اشاره کرد

تفاوت . اي استگونهترين سطح تنوع زيستي، تنوع دروناصلي

 بين اعضاي هر گونه ژنتيکي و يا بر اثر عوامل محيطي است

(Goswami  ،2932و همکاران) .هاي مولکولياستفاده از روش، 

هاي معمول و کالسيک تنوع را در موجودات نسبت به روش

بهتر  گذشته مانند مطالعه مورفولوژيک و آناليز صفات کمي

تاثير  عالوه براين چون پارامترهاي مولکولي تحت. دهدنشان مي

 هانمونهمنظور مقايسه توان بهها ميعوامل محيطي نيستند از آن

. (5002و همکاران،  Advise) هاي متفاوت بهره جستاز مکان
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هايي که در ادامه آمده است با توجه به اين موارد و ديگر ويژگي

ماهي در اين ژنتيکي جمعيت کفشکجهت شناسايي تنوع 

تنوع در . استفاده گرديدريزماهواره مولکولي نشانگر مطاله از 

، موجب ايريزماهوارهتعداد واحدهاي تکرار شونده در جايگاه 

. شودها ميبسيار باال در آن( مورفيسمپلي)افزايش چندشکلي 

، ايوارهريزماه هايجايگاهقابل توارث در  هايناپايداريوجود چنين 

توارث هم بارز در آنان، فراواني باال در ژنوم موجودات و 

ها را تبديل به ابزاري سودمند براي آن ،امتيازدهي آسان و دقيق

، Moss؛ Manel ،5008) مطالعات ژنتيکي و تکاملي کرده است

5008). 

بررسي شده نشانگر ريزماهواره جفت  2در بررسي حاضر از 

دو جفت در ( Euryglossa orientalis)ماهي گرد در کفشک

 Portaطبق مطالعاتي که توسط . مورف بودند منطقه مذکور پلي

هاي کفشک پيرامون مطالعه جمعيت( 5002)و همکاران 

لوکوس استفاده  3انجام گرفت از ميان  Senegal soleپرورشي 

مورد اي ريزماهوارههاي جايگاه. تا پلي مورف بودند 3شده هر 

هاي مورد استفاده استفاده مطالعه فوق در چند مورد با جايگاه

 Solو  Sol 19Aو Sol 9Aدر مطالعه حاضر مشترکند از جمله 

CA13 وSOL MII  وSol A مورف که در مطالعه فوق پلي

 Solو  Sol 9Aبودند ولي در مطالعه حاضر در کفشک گرد 

19A  وSol CA13 وSol A  نشان  اين. مونومورف بودند

هاي پلي مورف استفاده شده متعلق دهنده اين است که جايگاه

مورفيسم نشان پلي ديک الزاماًهاي نزبه يک گونه براي جنس

که در  Sol MIIلل در جايگاه آميانگين تعداد . دهندنمي

لل بدست آمده آ 20باشد مشترک ميPorta  (5002 )مطالعه 

روي  بر( 5002) ارانهمک و  Portaمطالعه اين ميزان در. است

Solea senegalensis   با استفاده از روش ريزماهواره براي جايگاه

Sol MII  دست هب آلل 3در سه جمعيت وحشي و پرورشي

روي  مطالعه خود بر در( 5005) و همکاران Thai. آمده است

جايگاه  2در ويتنام با استفاده از  کپورمعموليژنتيکي  تنوع

 .مورف معرفي نمودندايگاه را پليج 2اي هر ريزماهواره

شدت تحت تاثير هاي مشاهده شده در هر جايگاه ژني بهللآ

هاي باشد، بنابراين ممکن است در آزمايشاندازه نمونه مي

هاي واقعي للآهاي متفاوت، تعداد مختلف با تعداد نمونه

 Adviseو  Dewoody. مختلفي براي يک جايگاه بدست آيد

 آنادروموس ماهيان لل مشاهده شده برايآتعداد ميانگين ( 5000)

و براي ماهيان آب شيرين  2/50شور براي ماهيان آب ،8/22را 

للي آدر مطالعه حاضر ميانگين تعداد . اندگزارش داده 2/5

ماهي گرد که کفشک جاييباشد و از آنمي 22مشاهده شده 

(Euryglossa orientalis )باشد ميزان شور ميگونه آب

للي مشاهده براي آن نزديک به ميزان گزارش شده آيانگين م

 Salari Aliabadi. باشدميAdvise (5000 )و   Dewoodyتوسط

مورفيسم ريزماهواره در ماهي در مطالعه پلي( 5003)و همکاران 

دست هب 852/25ي مشاهده شده را آللسوکال ميانگين تعدا 

شور يان آبآوردند که متوسط تعداد در هر لوکوس در ماه

تر بوده و علت آن را جريان ژني و مهاجرت در کم( 2/50)

هاي هاي آزاد چابهار و تنگناهاي ژنتيکي و آميزشمنطقه آب

. بسته خليج فارس بيان کردند خويشاوندي در محيط نسبتاً

Porta برروي خود مطالعه در (5002) همکاران و Solea senegolensis 

 دستهبرا  22ي آللاست گرد ميانگين ماهيان راز خانواده کفشک

. باشدي مطالعه حاضر نزديک ميآللآوردند که به ميانگين 

تا  5مشاهده شده بين  آللنيز تعداد ( 2832)صفري و همکاران 

و همکاران Lundrigan که  حالي  در. دست آوردندهب آلل 22

هاي پرورشي در مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت( 5002)

Solvinus alpines  تا  52ي بين آللدر شمال آمريکا فراواني

 .را گزارش نمودند آلل 22

در بررسي و مطالعات تنوع ژنتيکي درون جمعيتي يک گونه 

و  (Ho)چون هتروزيگوسيتي مشاهده شده از معيارهايي هم

براي هر منطقه در هر جايگاه ژني و به ازاي  (He)مورد انتظار 

. گيرد رد استفاده قرار ميهر جايگاه ژني در تمام مناطق مو

هاي هاي مختلف و در جمعيتع ژنتيکي در گونهسطح تنو

باشند، متفاوت مختلف يک گونه در مناطق مختلف ساکن مي

ميانگين هتروزايگوسيتي Advise (5000 )و  Dewoody. است

، 22/0ترتيب شيرين، شور و آنادروموس را بهدر ماهيان آب

ميانگين هتروزايگوسيتي مشاهده . اعالم نمودند 23/0و  59/0

اين ميانگين نزديک به . باشدمي 385/0شده در اين مطالعه 

هتروزيگوسيتي اعالم شده در ماهيان آب شور توسط 

Dewoody  وAdvise (5000 )در مطالعه . باشدميBarroso 

را از  Brycon opalinus ،Hoبر روي ( 5002)و همکاران 

کمبود هتروزيگوسيتي مشاهده  .ندادست آوردههب 2تا  58/0

تر مطالعات در بيش. هاي صفر استآللعلت وجود شده به

هاي صفر توضيحي براي کاهش آللاهميت حضور 

صفر در  آللاحتماالت ديگر به جز . باشدهتروزايگوسيتي مي

يلي مانند آميزش بين دالتوان بهکاهش هتروزايگوسيتي مي

( 5002)و همکاران   Portaعه در مطال. را ذکر کرد افراد مرتبط

ميزان هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار در جمعيت 

. تر بوده استمورد مطالعه بيش F1وحشي نسبت به دو نسل 
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و  502/0ترتيب هترزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار به

 دستبهبوده است که اين ميزان نزديک به مقادير مرتبط  302/0

 هتروزايگوسيتينيز ( 2832)صفري . باشدمطالعه مي آمده در اين

 52/0با ميانگين  2-2/0ترتيب مشاهده شده و مورد انتظار را به

 . دست آوردبه 58/0با ميانگين  2-25/0و 

مورف در تعادل هاي پليدر مطالعه حاضر همه جايگاه

و  Feiچنين در مطالعه هم. هاردي واينبرگ قرار گرفتند

اي و آناليز ريزماهواره DNAبر جداسازي ( 5005)همکاران 

 هتروزايگوسيتيبا وجود اختالف بين  Mud carpژنتيکي  مقدماتي

ها انحراف از تر جايگاهمشاهده شده و مورد انتظار، در بيش

اين در . داري وجود نداردطور معنيواينبرگ به -تعادل هاردي

عدم  (5003)و همکاران  Salariحالي است که در مطالعه 

ر، رانش هاي صفوجود آللواينبرگ را به -مشاهده تعادل هاردي

ها، ها، ناکافي بودن نمونهژنتيکي، مخلوط شدن جمعيت

. برداري نسبت دادندمهاجرت ماهيان مولد در بين مناطق نمونه

ها به جز تمام جمعيت( 5002)و همکاران  Barrosoدر مطالعه 

واينبرگ  -از تعادل هاردي Itagacabaرودخانه  جمعيت متعلق به

اند که اند که کاهش هتروزايگوسيتي را نشان دادهانحراف داشته

واينبرگ  -حراف از تعادل هارديهاي صفر علت انحضور آلل

 . باشدمي

دهنده تمايز ژنتيکي باشد نشان 0-02/0بين  Fstاگر مقدار 

 تمايز ژنتيکي ميانه و مقدار بين 02/0-22/0اندک، مقدار بين 

تمايز ژنتيکي  52/0تمايز ژنتيکي باال و بيش از  52/0-22/0

 Fstدر اين مطالعه . (Dorak ،5002) دهدخيلي باال را نشان مي

بوده که  052/0ميزان مشاهده شده بين خوزستان و بوشهر به

چنين مطابق با باشد و همدهنده تمايز ژنتيکي کم مينشان

باشد که بيانگر نطقه ميبين اين دو م 952/9ميزان جريان ژني 

 حالي در. باشدنزديکي و مشابهت دو جمعيت مورد مطالعه مي

 هايويژگيروي بررسي ( 5002) همکارانو  Dahleکه در مطالعه 

 Codآوري شده از چهار جمعيت ماهي ژنتيکي ذخاير جمع

نتيکي ژهاي که تفاوت 005/0تا  085/0ست آمده دبه Fstميزان 

منطقه  2آوري شده از هاي ذخاير جمعگروهداري در بين معني

و همکاران   Portaدر مطالعه. دهدجغرافيايي را نشان مي

 Fstميزان  Solea selegalensisبر ساختار جمعيتي ( 5002)

. باشدمي F1زيادي بين دو گروه  واگرايي دهندهنشانآمده  دستبه

روي  نيز از آنجايي که( 5002)و همکاران  Barrosoدر مطالعه 

با  Brycon opalinusدو جمعيت پرورشي و وحشي گونه 

بوده که  028/0به دست آمده  Fstاستفاده از نشانگر ريزماهواره 

 . اندها را از هم جدا دانستهداري جمعيتبه طور معني

 منابع
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Abstract:
The aim of this study was to analysis the population genetic structure of Eurygloss

orientalis based on microsatellite markers. For these purpose 58 samples of Eurygloss
orientalis from two regions of Persian Gulf (Khuzestan and Bushehr) were collected. DNA
was extracted and using 6 pairs of microsatellite primers. Polymerase chain reaction (PCR)
was conducted out of 6 microsatellite primers and results shows that 2 loci were polymorphic.
Analysis revealed that the average number of observed and effective alleles in Khuzestan and
Bushehr were 14.5, 10.708 and 13.5, 9.511 respectively. The mean observed and expected
heterozygosity was 0.837 and 0.889 respectively. There are no significant deviations from
HWE. The Fst value between populations was 0.025. The highest genetic distance between
Khuzestan and Bushehr was 0.13 and the lowest genetic similarity was 0.733. The Fst value
suggested no genetic differences between populations.
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