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بررسي تنوع ژنتیکي ماهي کپور معمولي ( )Cyprinus carpioدر
آبهای ایراني دریای خزر با استفاده از نشانگرهای
ریزماهوارهای
 فرامرز اللوئی :کارشناس ارشد ،بخش بیوتکنولوژی ،پژوهشکدة اکولوژی دريای خزر ،ساری ،ايران
 سهراب رضوانی گیل کالئی :استاد مؤسسة تحقیقات شیالت ايران ،تهران ،ايران
 محمدجواد تقوی :کارشناس ،بخش بیوتکنولوژی ،پژوهشکدة اکولوژی دريای خزر ،ساری ،ايران

چکیده
تنوع ژنتيکي جمعيتهای ماهي کپور معمولي ( )Cyprinus carpioدر حوزة جنوبي دریای خزر با نمونهبرداری  120قطعه مااهي
کپور معمولي از سواحل استان گلستان ،مازندران و گيالن با استفاده از ده جفت پرایمر ریزماهواره بررسي شد .نتایج نشان داد که
هشت جایگاه ریزماهوارهای از ده جایگاه مورد بررسي ،چندشکل بودند .ميانگين تعداد آللهای مشاهدهشاده و ماثرر باه ترتيا
 7/08و  4/29بود و حداکثر ناخالصي مشاهدهشده و مورد انتظار به ترتي

 0/95و  0/92محاسبه شد .در بررسي تعادل هااردی-

واینبرگ مناطق گلستان ،گيالن و مازندران در تمامي جایگاههای مورد بررسي ،به استثنای جایگاه  ،Syp8خارج از تعادل هاردی-
واینبرگ بود ( .)P<0/05بر پایة محاسبات انجامشده حداکثر  )0/028( FSTبين نموناههاای گلساتان و مازنادران باود کاه دارای
کمترین ميزان جریان ژني ( )1/4است و حداقل  )0/004( FSTبين نمونههای مازندران و گيالن باا بيشاترین ميازان جریاان ژناي
( )3/43مشاهده شد .بيشترین فاصلة ژنتيکي بين نمونههای منطقة گلستان و مازندران  0/084و کمترین آن  0/033بين نمونههاای
منطقة مازندران و گيالن بوده است .با توجه به نتایج آزمون  AMOVAو محاسبة  ،FSTهمچنين تفااوت ژنتيکاي معناادار باين
نمونهها ( ،)P<0/01ميتوان بيان کرد که جمعيت واحدی از کپور معمولي در مناطق مورد بررسي وجود ندارد و حداقل سه گروه
ژنتيکي متفاوت از این گونه یافت ميشود.
واژگان کلیدی :ایران ،تنوع ژنتيکي ،دریای خزر ،ریزماهواره.Cyprinus carpio ،
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تمایز کم بين جمعيتها مناس

 .1مقدمه
کپورماهيان یکي از خانواده های مهم ماهيان است کاه
با متجاوز از  2000گونه در چهار قارة جهان پاراکن
دارد ( Helfman et al., 1997; Kirpichnikov,

 .)1999زادگاااه اصاالي کپااور معمااولي در اروپااا و
آسياست و از این مناطق به تمام گوشه و کناار جهاان
توسعه یافته است ( .)Kohlmann et al., 2003دامناة
طبيعي مااهي کپاور در آسايا و اروپاا باه دو

پراکن

منطقة غربي (حوزههای دریاای خازر ،آرال و دریاای
سياه) و شرقي (آسيای شرقي و جنوب شرقي) تقسيم
ماايش اود کااه هاااهرا طااي ی بناادانهااای چندگان اة
پليستوساان تفکيااه شااده اساات ( Kirpichnikov,

.)1999
ماهي کپاور از ماهياان اقتصاادی دریاای خازر
است که در اکثر رودخانههای حوزة جنوبي ،تاالبهاا
و خليجها یافت ميشود .بر اساس آمار موجود ،صايد
ماهي کپور در دهة گذشته دارای نوساناتي بوده است.
در این مدت حداقل صيد  222تان در ساال  1381و
حاداکثر آن  3924تان در سااال  1384گازار

شااده

اسات ( .)Daryanabard et al., 2007کااه

صايد

کپااور معمااولي در حااوزة جنااوبي دریااای خاازر در
دهههای گذشته باعث شده که شيالت ایاران از ساال
 1377تکثير نيمهمصنوعي و رهاسازی ایان گوناه باه
دریا را در دستور کار خود قرار دهد ( Ghaninejad et

.)al., 2002
مدیریت ذخایر در صورتي که بر پایة اطالعات
دقيق از قبيل مطالعات مولکولي باشد ،عالوه بر حفا
تنوع زیستي ،ميزان برداشت و بهرهبرداری را باه حاد
معقاول و حاداکثر مايرسااند (.)Thai et al., 2006
ریزماااهوارههااا شاااخح حساسااي باارای محاساابة
هموزایگوسيتي است ،به همين دليل بارای تشا يح

اسات ( Alarcon et

 .)al., 2004امروزه ،شناسایي گونههاا ،زیرگوناههاا و
جمعيت هاای آبزیاان از اهميات بساياری برخاوردار
است ،چراکه عالوه بر مدیریت صحيح و بهرهبارداری
مناسا  ،موجا

اجاارای برناماههااای اصااولي باارای

حفاهت از گونه ها یا جمعيت های باارز  ،بازساازی
ذخایر ،همچنين ایجاد تنوع در موجاودات مايشاود.
تنوع ژنتيکي آبزیان یکي از شاخحهای مهام تعياين
شرایط اکولوژیاه مناابآ آباي اسات ( Zhou et al.,

.)2003
در گذشته ،ژنتيه جمعيتهای کپاور معماولي
با استفاده از مارکرهای پروتئيني مطالعه شاد .در ایان
زمينه ،مطالعات جمعيتهای اهلي و وحشي کپاور در
ژاپن ( ،)Macaranas et al., 1986ایتاليا ( Cataudella
 ،)et al., 1987اناادونزی ( & Sumantadinata
 ،)Taniguchi, 1990مجارساتان ( Csizmadia et al.,

 )1995و فرانساه ( )Desvignes et al., 2001انجاام
شاد .ساپ

 ،مطالعاات (Froufe et al., 2002) mt

 )Bartfai et al., 2003; RAPD ،DNAو بعاد از آن
مارکرهای مایکروساتليت ( )Tanck et al. 2001انجام
گرفت.
در ایران اطالعاات جاامآ و کااملي از سااختار
ژنتيکي کپاور معماولي در دسات نيسات .اطالعاات
موجود محدود به مقایساة سااختار ژنتيکاي جمعيات
کپور معمولي در مناطق م تلا

باا اساتفاده از رو

 RFLP-PCRو ریزماهوارههاست ( Ghelichpour et
.)al., 2008; Laloei et al., 2008

به دنبال تکثير مصنوعي ماهي کپور ،این ساثال
مطرح ميشود که آیاا ایان گوناه کاه در تماام طاول
سواحل ایراني دریای خزر صيد مايشاود ،متعلاق باه
یه جمعيت است؟ و اگر دارای جمعيتهای متفاوت
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است ،کدام جمعيت بيشتر از سایرین از لحاا تناوع
ژنتيکي و فراواني ذخایر آساي

دیاده اسات .هاد

است راجشده با دستگاه بيوفتومتر (مادل اپنادور ) و
الکتروفورز ژل آگارز  1درصد انجام شد.

اصاالي ایاان تحقيااق شناسااایي ساااختار ژنتيکااي و

 PCRاز ده جفااات پرایمااار

بااارای واکااان

 PCRباا

جمعيتهای احتمالي ماهي کپور معمولي در آبهاای

ریزماهواره استفاده شد (جدول  .)1واکان

ایراني دریای خزر است.

استفاده از  5ميکروليتر باافر ) dNTP ،PCR (X10باا
غلظت  200ميکروماول 1 ،واحاد آنازیم Taq DNA

 .2مواد و روشها
نمونهبرداری از ماهي کپور معمولي در ساال  1388از
دریا با اساتفاده از پاره از ساواحل اساتان گايالن 40
نمونه (منطقاة غازیاان) ،ساواحل اساتان مازنادران40
نمونه (منطقاة الریام و چپکارود) و ساواحل اساتان
گلستان 40نمونه (منطقة گميشان) انجاام شاده اسات
(شکل  .)1همة نمونه ها در سنين حدود  2-3ساال و
بالغ بودند .از هر نمونه مقدار  1تا  2گارم بافات بالاة
دمااي جمااآآوری و در اتاناال  %95نگهااداری و بااه
آزمایشااگاه ژنتيااه مولکااولي پژوهشااکدة اکولااوژی
دریای خزر منتقل شد.

 MgCl2 ،polymeraseبا غلظات  2/5ميکروماول20 ،
نانوگرم  DNAهاد

و آب مقطار باه انادازهای کاه

حجم نهایي محلول واکن

باه  25ميکروليتار برساد،

انجام شد.
محصااول  PCRبااا اسااتفاده از الکتروفااورز ژل
پلياکریل آميد  8درصد و رنا آميازی نيتارات نقاره
همراه با نشانگر  DNA 50 bpمشاهده شاد .فراواناي
آللي ،ناخالصي ماورد انتظاار و مشااهدهشاده ،تعاداد
آللهای واقعي و آلالهاای ماثرر بارای هار جایگااه،
ماااتری

شااباهت و فاصاالة ژنتيکااي ( ;Nei, 1972

 ،)1978تعادل هاردی -واینبرگ ،مقادیر  ،FSTجریاان
ژني ،تنوع ژنتيکي و آزمون  AMOVAباا اساتفاده از
نرمافازار  GenAlEx Ver. 6محاسابه شاد ( Peakall

.)and Smouse, 2006

 .3نتایج
باار اساااس نتااایج ،هشاات جایگاااه از ده جایگاااه
ریزماهواره حالت چندشکلي داشات .حاداکثر تعاداد
آللها در سه منطقة نمونهبرداری در جایگاه  SYP4باا
 15آلل و حداقل آن در جایگاه  SYp5با  3آلل دیاده
شکل  .1مناطق نمونهبرداری ماهی کپور معمولی از حوزة جنوبی
دریای خزر

شد .حداکثر فراواني آللاي در منطقاة گلساتان 0/875
مربااوب بااه جایگاااه  SYp6و حااداقل آن  0/013در

فناال-

جایگاه  CA5-6در گيالن بود (جادول  .)2همچناين،

کلروفاارم بااا اسااتفاده از بال اة ماااهي ( & Fevolden

ميااانگين فراوانااي آلاالهااا در منطقااة گاايالن 0/002

اساات راج  DNAبااا بهينااهکااردن رو

 )Pogson, 1997و بررسااي کمااي و کيفااي DNA

 ،0/125±مازناااادران  0/345 ± 0/002و گلسااااتان

 0/415 ± 0/002بود.
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جدول  .1توالی و مشخصات پرایمرهای ریزماهوارة مورد استفاده برای ماهی کپور معمولی ( Dimsoski et al., 2000; Turner et al.,

)2004
توالی پرایمر

دمای اتصال

محدودة آللی ()bp

F: AAGACGATGCTGGATGTTTAC
R: CTATAGCTTATCCCGGCAGTA
F: GGACAGTGAGGGACGCAGAC
R: TCTAGCCCCCAAATTTTACGG
F: TTGAGTGGATGGTGCTTGTA
R: GCATTGCCAAAAGTTACCTAA
F: GTGAAGCATGGCATAGCACA
R: CAGGAAAGTGCCAGCATACAC
F: GCAGGAGCGAAACCATAAAT
R: AAACAGGCAGGACACAAAGG
F: CACGGGACAATTTGGATGTTTTAT
R: AGGGGGCAGCATACAAGAGACAAC
F: ATTTTTAGGAGTGATGTTCAGCAT
R: CAAGTGTGTCATTGAGGATGTGAG
F: TTACACAGCCAAGACTATGT
R: CAAGTGATTTTGCTTACTGC

51

112-132

61

240-284

55

140-172

57

132-152

58

204-272

60

204-288

53

164-200

57

132-140

جایگاه

CA1-2
CA3-4
CA5-6
CA7-8
SYP2
SYP4
SYP5
SYP6

جدول  .2فراوانی آللها در جایگاههای مورد بررسی و در مناطق مختلف نمونهبرداری ماهی کپور معمولی
جایگاه

حداقل

حداکثر
گیالن

مازندران

گلستان

گیالن

مازندران

گلستان

CA1-2
CA3-4

0/450
0/275
0/400
0/225

0/375
0/363
0/325
0/613

0/463
0/175
0/350
0/475

0/013
0/013
0/013
0/063

0/013
0/013
0/087
0/063

0/063
0/038
0/025
0/013

SYP2

0/387
0/200
0/363
0/850

0/125
0/150
0/663
0/837

0/450
0/175
0/637
0/875

0/013
0/013
0/025
0/063

0/013
0/013
0/025
0/075

0/013
0/050
0/075
0/050

CA5-6
CA7-8
SYP4
SYP5
SYP6

جدول  3نشاان مايدهاد کاه بيشاترین تعاداد

 0/12تاااا  0/95باااود .بيشاااترین مقااادار ناخالصاااي

آللهای واقعي و آللهای مثرر در منطقة مازندران باه

مشاهدهشده در جایگاه  CA1-2و در نمونههای منطقة

 15و  11/86و کمترین آن  3و  1/29در گيالن

گااايالن و کمتااارین مقااادار در جایگااااه  SYP5در

بود .همانگونه که در جدول  3مشاهده مايشاود ،در

نمونه های منطقة مازنادران اسات (جادول  .)3دامناة

همة مناطق نمونهبرداری و در همة جایگااههاا مقادار

ناخالصي مورد انتظاار در منااطق نموناهبارداری باين

 NEاز  NAکمتر است .همچنين ،جایگاههاای ،CA3-4

 0/22تا  0/92بود .بيشاترین مقادار ناخالصاي ماورد

 SYP2 ،CA7-8و  SYP4دارای  1تااااااا  2آلاااااال

انتظار مربوب به جایگااه  SYP4و کمتارین مقادار آن

اختصاصي باود .دامناة ناخالصاي مشااهدهشاده باين

مرباوب باه جایگااه  SYP6در نموناههاای مازنادران

مناطق نمونهبرداری در جایگاههاای هشاتگاناه باين

مشاهده شده است.

ترتي
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جدول  .3مقادیر ناخالصی مشاهدهشده ( )HOو مورد انتظار (،)HEآللهای واقعی ( )NAو مؤثر ( )NEو آللهای اختصاصی ( )PAدر
جایگاههای ریزماهوارة چندشکل و در مناطق مختلف نمونهبرداری ماهی کپور معمولی
SYP6 SYP5 SYP4 SYP2 CA7-8 CA5-6 CA3-4 CA1-2

گيالن
مازندران
گلستان

محاسبة ضرای

NE

2/98

7/22

4/38

2/59

3/86

9/64

1/86

1/29

NA

5

9

7

4

9

12

3

2

HE

0/66

0/86

0/77

0/61

0/74

0/90

0/43

0/22

HO

0/95

0/37

0/27

0/42

0/32

0/55

0/18

0/25

PA

-

2

2

1

4

5

-

-

NE

3/61

4/59

4/75

2/41

3/47

11/85

1/86

1/40

NA

6

8

6

5

10

15

3

3

HE

0/72

0/78

0/79

0/58

0/71

0/92

0/46

0/28

HO

0/77

0/33

0/55

0/32

0/52

0/82

0/12

0/32

PA

1

2

-

-

1

1

-

-

NE

3/37

6/53

4/18

2/61

4/95

10/19

1/97

1/36

NA

6

11

8

5

12

15

3

3

HE

0/70

0/84

0/76

0/62

0/80

0/90

0/49

0/27

HO

0/92

0/45

0/65

0/22

0/62

0/75

0/12

0/30

PA

-

2

-

1

2

2

-

-

افت ناخالصي نشاان مايدهاد

 )1972بين مناطق نمونهبرداری را نشان مايدهاد .بار

که در مناطق نمونهبارداری و در هماة جایگااههاا باه

پایة نتایج ،اختال

ناخالصي مشاهدهشده باين منااطق

استثنای جایگاه  CA1-2در منااطق ساهگاناه افازای

گلستان و گيالن ،همچناين باين گلساتان و مازنادران

ناخالصي یا به عباارت دیگار بيشاتربودن مقاادیر HE

نسبت به  HOدیده ميشود .در بررسي حاضر بيشترین
مقدار شاخح شانون در جایگاه  SYP4در نمونههای
مازناادران ) (2/57و کمتاارین مقاادار آن ( )0/53در
جایگاه  SYP6در نمونههای گلستان مشاهده شد.
بر اساس نتایج آزمون کای (جدول  )4در هر ساه
منطقة گيالن ،مازندران و گلستان و جایگاههای م تلا
ریزماهواره ،باه جاز جایگااه  ،SYP6انحارا از تعاادل

هاردی -واینبرگ مشاهده شده است (.)P> 0/05

جااداول  5و  6مقاادار  FSTباار اساااس آزمااون
 ،AMOVAجریااان ژن اي و فاصاالة ژنتيکااي ( Nei,

معنادار است (.)P> 0/01

 .4بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،در  120نمونة بررسايشاده ،مياانگين
تعداد آلل های مشااهدهشاده  7/08و مياانگين تعاداد
آللهای ماثرر  4/29باود .باا توجاه باه اینکاه تعاداد
آلل های مشاهدهشده در هار جایگااه ژناي باهشادت
تحت تأرير اندازة نمونه است ،این امکان هست که در
مطالعات م تل

با تعداد نمونههاای متفااوت تعاداد

آللهای واقعي م تلفي برای یه جایگاه به دست آید
(.)Peakal & Smous, 2006
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منطقه

جدول  .4نتایج آزمون مربع کای( )χ2برای تعادل هاردی -واینبرگ در جایگاههای ریزماهوارة چندشکل در مناطق مورد مطالعه
SYP
SYP
SYP
SYP
CA
CA
CA
CA
جایگاه
6
5
4
2
7-8
5-6
2-3
1-2

گيالن
مازندران
گلستان

df

15

55

28

10

66

105

3

3

χ2

47/5

160/9

71/4

52/8

139/2

212/8

28/7

1/2

p

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/74

Pro.

***

***

***

***

***

***

***

ns

df

15

28

15

10

45

105

3

3

χ2

41/9
0/00

111/6
0/00

90/1
0/00

60/5
0/00

133/4
0/00

220/1
0/00

28/1
0/00

1/5
0/68

Pro.

***

***

***

***

***

***

***

ns

df
χ2

10

36

21

6

36

66

1

3

85/8

164/7

145/1

40/4

192/3

210/8

15/4

0/8

p

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/84

Pro.

***

***

***

***

***

***

***

ns

p

 :dfدرجة آزادی :χ2 ،مجموع مربعات :p ،احتمال :pro. ،معناداری
جدول  .5مقدار  FSTمحاسبهشده برای مناطق مختلف نمونهبرداری ماهی کپور معمولی (اعداد باال  FSTبر اساس آزمون  ،AMOVAاعداد
پایین )Nm

مناطق

گلستان

مازندران

گيالن

گلستان

0/000

0/028

0/022

مازندران
گيالن

8/54
10/94

0/000
69/51

0/004
0/000

جدول  .6فواصل و شباهت ژنتیکی بین مناطق مختلف نمونهبرداری ماهی کپور معمولی (اعداد باال فاصلة ژنتیکی و اعداد پایین شباهت
ژنتیکی)

مناطق

گلستان

مازندران

گيالن

گلستان
مازندران

0/000
0/960

0/084
0/000

0/073
0/033

گيالن

0/930

0/970

0/000

ميانگين ناخالصي مشاهدهشاده در ساه منطقاة

جمعيات ميازان ناخالصاي اسات ( Brightte et al.,

نمونه برداری  0/47و ناخالصاي قابال انتظاار در کال

 .)2005در ایااان بررساااي در هااار ساااه منطقاااة

مناطق  0/66به دست آمد ،که باالبودن دامنة ناخالصي

نمونهبرداریشاده و در هماة جایگااههاا ،باه غيار از

در ماهي کپور دریای خزر بيانگر ساطح بااالی تناوع

جایگاه  ،AC1-2ناخالصاي مشااهدهشاده نسابت باه

نمونه برداری اسات .باه

ناخالصاي

ژنتيکي آن در مناطق م تل

همين دليل ،معمولترین معيار تناوع ژنتيکاي در یاه

ناخالصي قابال انتظاار کمتار باود .کااه

مشاااهدهشااده نساابت بااه ناخالصااي قاباال انتظااار
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در ترييرپاااذیری ژنتيکاااي

نشااااندهنااادة کااااه

نمونه هاست .علت این کاه

تنگناهای ژنتيکي است

مازنادران در تماامي جایگااههاای ماورد بررساي باه
استثنای جایگاه  SYP6نشان ميدهد (.)P< 0/05

که احتماال بار ارار شارایط زیساتمحيطاي ،ت ریا
زیستگاه های طبيعي و آميز هاای خویشااوندی رخ
ميدهد که در نتيجه با گذشت زماان موجا
آللها و کاه

کااه

ناخالصي در ذخایر ميشاود ( Norris

.)et al., 1999

 (2003) Zhou et al.ارزیاابي تناوع ژنتيکااي،
انحرا

از تعادل هاردی -واینبرگ را به آللهای صفر

و تالقاي خویشااوندی نسابت دادنادDahle et al. .

) ،(2006ضمن بررسي ترکي
 Gadus morhuaانحرا

بيشااترین مقاادار ناخالصااي مشاااهدهشااده در

را به علت افزای

ذخاایر مااهي روغان،

در تعادل هاردی -واینبرگ

خلاوص ،آلالهاای صافر ،رانا

نمونههای سواحل گلستان دیده شد کاه نشااندهنادة

ژنتيکي ،انت اب ،م لوبشدن جمعيت های م تل

باالبودن تنوع در این ناحيه نسابت باه جمعياتهاای

غيرکافيبودن نمونهها ميدانند .همچنينKitanishii ،

نواحي دیگر است .از دالیل باالبودن تنوع ژنتيکاي در

 (2008) et al.انحاارا

از تعااادل مشاااهدهشااده در

سواحل گلستان مايتاوان باه رودخاناههاای تجان و

مطالعاااة سااااختار جمعيتاااي آزاد مااااهي ماساااو،

گرگانرود ،خليج گرگان و تاالب گميشان اشاره کارد

 Oncorhynchus masouرا به خطاای نموناهبارداری

که محالهاای مناسا

زیسات و ت امریازی مااهي

و

نسبت دادند .به طور کلي ،عوامل م تلفي در انحارا

کپورند .با توجه باه مازارع پرورشاي متعادد در ایان

از تعااادل هاااردی -واینباارگ دخالاات دارنااد کااه

منطقه ،احتماال فرار ماهيان پرورشاي از ایان مازارع و

مجموعااهای از عواماال از جملااه تکثياار مصاانوعي و

تناوع

برنامه های بازسازی ذخاایر مااهي کپاور معماولي در

راهيابي آنهاا باه رودخاناههاا باعاث افازای

ژنتيکااي در ایاان ناحيااه شااده اساات .باه طااور کلااي،

ایجاد انحرا

ترييرات شرایط اقليمي (شوری باال ،ناوع بساتر ،ناوع
ترذیه و جزآن) ،وجود خلايج گرگاان و در جاوار آن
ماازارع پاارور

از تعادل دخيلاند.

فاکتور  FSTبيانکنندة تمایز جمعيت در ساطوح
م تل

ساختار ژنتيکي است و بياانگر آن اسات کاه

ماااهي ،تاااالب گميشااان و رودخاناة

هرچه ميزان جریاان ژناي باين منااطق بيشاتر باشاد،

گرگانرود باعث شده که نموناههاای ساواحل اساتان

اختال

ژنتيکي کمتر است .در این بررساي بيشاترین

گلسااتان نيااز از تنااوع ژنتيکااي متفاااوتي نساابت بااه

مقدار  FSTبين دو منطقة گلستان و مازندران ()0/028

نمونههای سایر مناطق برخوردار شود .عالوه بر ایان،

بود .همچنين ،بيشترین فاصلة ژنتيکي بين نموناههاای

نتایج نشان داده که مقادار  NEاز  NAدر هماة منااطق

همين مناطق ( )0/084محاسبه شده است .مقادار FST

نمونهبرداری کمتر است ،که یکاي از دالیال آن ترييار

بين صفر تا  0/05نشاندهندة تمایز ژنتيکي پایين ،بين

نسبت جنسيت ماهيان است .مطالعاات Ghaninejad

 0/05تا  0/15تمایز متوسط ،بين  0/15تا  0/25تماایز

 (2002) et al.نشان داد که نسبت جنسي ماهي کپاور

از  0/25تمااایز ژنتيکااي خيلااي باالساات

 1:1نيست و غالبيت با جن

ماده است.

نتااایج مطالع اة حاضاار نيااز انحاارا

باااال و بااي

( .)Jaime et al., 2005در این مطالعه ميزان تمایز بين
از تعااادل

جمعيتهای بررسيشده در محدودة تمایز ژنتيکي کم

هاااردی -واینباارگ در مناااطق گلسااتان ،گاايالن و

قراردارد .یکي از علتهای اصلي تمایز ژنتيکي کم در

136

شیالت ،مجلة منابع طبیعی ايران ،دورة  ،68شمارة  ،1بهار 1394

ماهي کپور معمولي ،برقراری جریان ژني احتماالي در

قليچپور و همکااران ( )1389مقایساة سااختار

دریای خازر (محادودة مطالعااتي) اسات .همچناين،

ژنتيکي جمعيت کپور معماولي در منااطق قارهساو و

مشابهبودن تقریبي شرایط زیست و نبود موانآ فيزیکي

انزلي را با استفاده از هشت جایگاه ریزماهواره انجاام

در دریااای خاازر در مسااير حرکاات ماهيااان از دیگاار

دادهانااد .در ایاان بررسااي ،ناخالصااي مااورد انتظااار و

عوامل پایين بودن تمایز ژنتيکي اسات .ميازان جریاان

 0/90و  1/00باه دسات آماده

ژني در مناطق م تل

مشاهدهشده به ترتي

بين  8/54تا  69/51مترير باود

است .همچنين ،مقدار  0/017 FSTبود که نشاندهنادة

که هاهرا بياانگر مهااجرت در منااطق ماورد بررساي

تمایز ژنتيکي پایين است .همچنين ،اللوئي و همکاران

است .از دیگار عوامال بااالبودن جریاان ژناي رو

( )1387جمعيتهای ماهي کپور حوزة جنوبي دریای

رهاسازی بچهماهيان حاصل از تکثير مصانوعي اسات

خزر را با رو

که بدون توجه به محل صايد مولادان در محالهاای

نهایت سه گروه ژنتيکي متفاوت شناسایي شد.

م تل

رهاسازی ميشوند.

در این بررسي با توجه به نتاایج (جادول  )5و

 FSTبه طور معمول در توصي
در سطوح م تل

 PCR-RFLPبررساي کردناد کاه در

تمایز جمعيات

اخااتال

معنااادار مياازان  FSTبااين مناااطق م تلاا

ساختار ژنتيکي استفاده ميشاود و

نمونهبرداری ميتاوان گفات کاه ساه گاروه ژنتيکاي

مسااتقيما یااا از ارتباااب بااا تعااداد مهاااجرت مااثرر

متفاوت از این گونه در حاوزة جناوبي دریاای خازر

اصلي حفاهات از ماهياان

یافت مي شود .این نتيجه مشابه نتایج مطالعاات قبلاي

نگهااداری دامنااة وساايعي از تنااوع ژنتيکااي اساات.

است ( .)Laloei et al., 2008ایان تفااوت باين ساه

سازگاری و بقای گونهها هنگامي حف مايشاود کاه

گروه ممکن است به علات عاواملي از جملاه وجاود

ترييرپذیری ژنتيکي موجود از دست نرود ( Skaala et

مزارع پرورشي متعادد در جاوار رودخاناههاا ،تکثيار

.)al., 2005

مصنوعي ،نوع و شارایط زیسات متفااوت (ترييارات

برآوردکنندة تمایزند .هد

 (2007) Thai et al.تنوع ژنتيکي کپور معمولي

محيطي) و جزآن باشد .به طور کلي ،با توجه به موارد

را با استفاده از چهار جایگاه ریزمااهوارهای در ویتناام

فوق ،به خصوص تکثير مصنوعي و صيد غيرمجااز در

بررسي کردند .در این مطالعه مياانگين تعاداد آلالهاا

رودخانهها که منجر به حذ

مولدان ميشاود ،ات ااذ

 4/25تا  11و ميانگين ناخالصي مشاهدهشده  0/40تاا

تدابير الزم برای حف و تقویات تناوع ژنتيکاي ایان

 0/83بود.

ماهي ضروری است.
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