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چکیده
به منظور بررسری میزان تنوع ژنتیکی و تعیین سراختار ژنتیکی جمعیتهای سیاه ماهی خالدار ( )Capoeta truttaدر دو حوزه آبریز واقع
در اسرتان کردسرتان از نشرانگرهای بین ریزماهوارهای اسرتفاده گردید .از شرش آغازگر دینوکلئوتیدی مورد استفاده ،تنها در سه آغازگر
 (GA)9C ،(AG)9Cو  (AC)9Tباندهای واضرح ،تکرارپذیر و قابل امتیازدهی در شرایط واکنش  PCRمورد استفاده مشاهده گردید .این
سررره آغرازگر در مجموع تعداد  56باند تکرار پذیر در شرررش جمعیت مورد مطالعه تولید نمودند که درصرررد پلیمورفیسرررم در جمعیت
رودخانههای سیروان ،گاوه رود ،قشالق ،از حوزه سیروان و رودخانههای چومان ،گرماب و شوی از حوزه چومان به ترتیب ،81/98 ،87/77
 09/67 ،85/02 ،81/62و  87/69تعیین گردیدند .میزان هتروزیگوسررریتی در جمعیتهای مورد بررسر ری متوسرررط تا زیاد برآورد گردید.
شرراخصهای تنوع ژنتیکی درون جمعیتی در جمعیت چومان به طور معنیدار بیشررتر از سررایر جمعیتهای مورد مطالعه بود .نتایج تجزیه
واریانس مولکولی نشرران داد که حدود  89درصررد تنوع ژنتیکی مربوط به درون جمعیتها بوده و تنها  22درصررد آن مربوط به تنوع بین
جمعیتی میباشرد .مقدار شراخص تثبیت ( )Fstمحاسرباتی نشاندهنده میزان تمایز کم تا متوسط در شش جمعیت مورد بررسی است .با
این وجود نتایج آزمون صررحت ،تمایز معنیداری بین جمعیتهای مورد مطالعه نشرران نداد .نتایج این تحقیق نشرران میدهد که شرررایط
زیست و حفظ تنوع ژنتیکی برای گونه سیاه ماهی خالدار در دو زیستگاه سیروان و چومان در حد متوسط میباشد.
واژگان کلیدی :تنوع ژنتیکی ،ساختار ژنتیکی ،نشانگرهای بین ریزماهوارهای ،سیاه ماهی خالدار ،کردستان
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 .5مقدمه
بررسی تنوع ژنتیکی در ارزیررابی جمعیررت هررا
میتوانررد از اهمیررت زیررادی برخوردار برراشرررد .وجود
سطوحی از تنوع ژنتیکی میتواند اطالعاتی در خصوص
گذشرته جمعیتها و ساختار آنها ارائه دهد .بعالوه در
مردیریرت گونرهها ،اطالع از میزان تنوع ژنتیکی درون
گونهای پتانسر ریلی برای ارزیابی خطر انقراض گونهای
است ( .)Hedrick, 2001همچنین اطالع در خصوص
سررراخترار ژنتیکی گونههای ماهیان میتواند در بهبود
مدیریت شریالتی و پرورش ماهیان مورد استفاده قرار
گیرد ( .)Barman et al., 2003از آنجرائیکره دامنه
وسررریرعی از سرررطوح تنوع ژنتیکی در مرردیریررت
جمعیرت هرای طبیعی و همچنین برای تولید مولدین
مناسرب در فعالیتهای آبزیپروری الزم اسررت ،شاید
برتوان گفررت کرره تعیین سرررطوح تنوع ژنتیکی در
جمعیرتهرای ماهیان مهمترین گام در مدیریت منابع
شریالتی و برنامههای اصالح نژاد در آبزیپروری است
( .)Ferguson, 1995; Thai et al., 2007این در
حرالی اسرررت کره اطالعرات موجود در زمینره ذخایر
ژنتیکی مراهیران ایران بویژه مراهیران آبهای داخلی
محردود میبراشرررد .در سرررالهای اخیر مطالعاتی در
خصوص تعیین میزان تنوع و ساختار ژنتیکی برخی از
گررونرره هررای مرراهرریرران انررجررام شررررده اسررررت
;(Keyvanshokooh and Kalbassi, 2006
;Samaee et al., 2006; Rahmani et al., 2009
Anvari Far et al., 2010; Mohamadian et al.,
) .2010; Mohamadian et al., 2011با این وجود

بیشررتر این مطالعات محدود به گونههای حوزه دریای
خزر میباشد.
جنس  Capoetaاز خانواده کپور ماهیان دارای
پراکنش وسرریعی از شرررق اروپا تا جنوب غربی آسرریا
میباشررد ( .)Banarescu and Coad, 1991این
جنس دارای  16گونه میباشرررد که تا کنون  21گونه
آن در ایران گزارش شررده اسررت ;(Abdoli, 2000
).Alwan et al., 2016; Zareian et al., 2016
سررریرراه مرراهی خررالرردار ( )Capoeta truttaیکی از
مرهرمرترین گونرره هررای جنس  Capoetaدر حوزه
رودخرانرههای دجله و فرات اسرررت .این گونه به طور
Sarmatian

2

گستردهای در استان کردستان پراکنش دارد و تاکنون
مطرالعاتی در زمینه تنوع ژنتیکی آن صرررورت نگرفته
اسرررت .این گونه برای ماهیگیری در آبهای داخلی،
مقاصد آبزیپروری ،صید ورزشی و مطالعات جغرافیای
جانوری دارای اهمیت اسررت ( ;Kiabi et al., 1999
.)Danabas et al., 2011
اسرتان کردستان با دارا بودن منابع آبی فراوان،
بسرتر مناسبی برای زیست بسیاری از گونههای ماهی
میباشرد .براسراس تقسیمات جغرافیای جانوری ،فون
مراهیران اسرررتان کردسرررتان در انطباق با دو منطقه
جررانوری سررررارمررات 2و بین النهرین می برراشررررد
( .)Armantrout, 1980فعررالیررت هررای انسرررانی در
سرررالهرای اخیر موجب تخریب و تغییر بسررریاری از
زیسررتگاههای گونههای آبزیان گردیده اسررت .احدام
سرررد ،انتقررالهررای بین حوزهای آب و همچنین بهره
برداری از منابع آبی اسررتان موجب گردیده زیسررتگاه
بسررریاری از گونه های ماهی تخریب گردد .با توجه به
اهمیت اکولوژیک و اقتصادی گونه سیاه ماهی خالدار،
تعیین اطالعات در خصوص ساختار ژنتیکی و وضعیت
تنوع ژنتیررک جمعیررت هررای موجود آن می توانررد در
برنامههای حفاظتی و پرورشری آتی مورد استفاده قرار
گیرد.
نشررررانگرهررای بین ریز مرراهواره ای)ISSR( 1
نشرانگرهایی هستند که بر پایه سیستم ریز ماهوارهها
اصرررالح و توسرررعه یافتهاند ( Zietkiewicz et al.,
 .)1994این نشرانگر دارای مزایای بسریار زیادی است
کره از آن جملره میتوان :نیراز بره مقادیر کم ،DNA
عدم نیاز به اطالعات ژنومی برای ساخت پرایمر ،توزیع
تصررادفی در سرررتاسررر ژنوم ،تکثیر و توزیع باندهای
فراوان بررا اطالعررات مفیررد از هر واکنش اشررراره کرد.
هرمرچرنین قرردرت آن در مطررالعررات تنوع ژنتیکی
جمعیتها در مقایسره با سایر نشانگرهای غالب بیشتر
است ( .)Liu et al., 2009لذا در این تحقیق ساختار
و تنوع ژنتیکی جمعیرتهرای سررریاه ماهی خالدار در
اسررتان کردسررتان با اسررتفاده از نشررانگرهای ISSR
مورد بررسی قرار گرفت.

)Inter Simple Sequence Repeat (ISSR
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 .2مواد و روشها
برای انجام این تحقیق از شش رودخانه قشالق،
گاوهرود و سرریروان در حوزه آبریز سرریروان ،شرروی،
گرمآب و چومان از حوزه آبریز چومان که از شاخههای
اصرلی حوزه دجله واقع در استان کردستان میباشند،
تعداد  225قطعه سر ریاه ماهی خالدار طی بهار 2089
صررید گردیدند (شررکل  .)2این دو حوزه به ترتیب در
جنوب و غرب اسرررتان کردسرررتان واقع بوده و هر دو
حوزه ،براساس تقسیمات جغرافیای جانوری در منطقه
جررانوری بین النهرین قرار دارنررد .نمونرره برداری بررا
اسرتفاده از تور سرالیک با اندازه چشمههای  25و 65
میلیمتری انجام گرفت .در هر یک از رودخانهها ،صید
ماهی در طول حدود  0کیلومتر و با پرتابهای متعدد
تور انجام گرفت .نمونههای صید شده بالفاصله پس از
شررناسررایی اولیه در کنار ی نگهداری شرردند .از بافت
عضرله نمونههای ماهی برای استخراج  DNAاستفاده
گردید .اسررتخراج  DNAبر اسرراس روش اسررتخراج
نمکی انجررام گرفررت (.)Zilberman et al., 2006
غلظت  DNAاسررتخراجی بر روی ژل آگاروز  %2و در
مقایسره با غلظت مشخص فاژ المبدا مورد ارزیابی قرار
گرفرت .به منظور بسرررط قطعات بین ریزماهوارهای از
شرررش آغازگر دی نوکلئوتیدی،(GA)9C،(AG)9C
 (AC)9T ،(CA)9C ،(GT)9Cو (GT)9C
استفاده گردید .واکنش  PCRدر حجم  15میکرولیتر
و با اسرتفاده از کیت شرکت سیناژن ( Master Mix
 )2X PCRانجررام گرفررت .برره منظور تعیین بهترین
شررررایرط حرارتی برای انجررام واکنش هررای PCR
چرخههای حرارتی مختلفی مورد اسررتفاده قرار گرفت
و بهترین حرالرت با  05چرخه حرارتی شرررامل :یک
چرخه واسرشته سازی اولیه ( 96درجه سانتیگراد6 ،
دقیقه) و  05چرخه (واسررررشرررتهسرررازی  96درجه
سرررانتیگراد بره مردت  07رانیه ،اتصرررال  55درجه
سرررانتیگراد بره مردت  07ررانیره ،بسرررط  01درجه
سرررانتیگراد به مدت  67رانیه) و در ادامه یک چرخه
بسرط نهایی  01درجه سانتیگراد به مدت  27دقیقه،
مورد اسرتفاده قرار گرفت .در این تحقیق از الکتروفورز
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محصرروالت  PCRبرروی ژل اکریل آمید  %8اسررتفاده
گردیرد .رنر آمیزی ژل بر اسررراس روش رن آمیزی
نیترات نقره انجام گرفت (.)Ji et al., 2007
تجزیه و تحلیل دادهها مبتنی بر دو فرض انجام
گرفت )2 :نشرانگر  ISSRیک نشررانگر غالب است که
در آن آللها به صررورت وجود یا عدم وجود مشرراهده
می شرررونرد )1 .برانردهایی که به یک اندازه مهاجرت
مینمایند ،لوکوسهای مشررابه هسررتند .براسرراس وزن
مولکولی بررانرردهررای حرراصررررل از واکنش  PCRدر
نمونههای مورد بررس ری ،ماتریس صررفر و یک با توجه
به حضور ( )2و عدم حضور ( )7هر باند در یک جایگاه
ژنی و در افراد مورد مطررالعره تعیین گردیررد .سرررپس
ماتریس بدسررت آمده در تعیین شرراخصهای ژنتیکی
مورد اسرررتفاده قرار گرفت .میزان تنوع ژنتیکی درون
هریرک از جمعیرت هرای مورد بررسررری برا توجره به
شررراخصهای تعداد باند مشررراهده شرررده ،تعداد باند
پلیمرف ،درصرررد براندهای پلیمرف ( Brown and
 ،)Feldman, 1981هتروزیگوسیتی یا تنوع ژنی نئی
( )Nei, 1978و شررراخص شرررانون توسرررط نرمافزار
 Popgen 1.31تعیین گردیرردنررد .مقررایسرررره این
شرراخصها بین هر دو جمعیت با اسررتفاده از آزمون t
اسرررتیودنت و در سرررطح  %5انجام گرفت .همچنین
بررسررری تنوع ژنتیکی بین جمعیررت هررا براسرررراس
شاخصهای فاصله ژنتیک نااریب نئی ،میزان مشابهت
ژنتیکی و دندروگرام حاصرل براسراس فاصررله ژنتیکی،
تنوع بین جمعیتی ( )Gstو برآورد میزان جریرران ژنی
) )Nei, 1978( (Nmبا اسررتفاده از نرمافزار Popgen
 1.31تعیین گردیرردنررد .از تجزیرره واریررانس مولکولی
( )AMOVAبا استفاده از نرمافزار  Arlequin 3.1به
منظور مطرالعه سررراختار جمعیتها اسرررتفاده گردید
( .)Excoffier et al., 2005همچنین مقایسرره جفت
جمعیتهای مورد بررسی با استفاده از شاخص تثبیت
( )Fstو با اسررتفاده از  2777جایگشررت انجام گرفت.
بررسی وجود تمایز بین جمعیتها با استفاده از آزمون
صرررحررت ( )exact testمورد ارزیررابی قرار گرفررت
(.)Raymond and Rousset, 1995
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شکل  .1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در دو حوزه مورد مطالعه استان کردستان

 .9نتایج
از شررش آغازگر دینوکلئوتیدی مورد اسررتفاده
تنها سررره آغازگر  (GA)9C ،(AG)9Cو (AC)9T
باندهای واضح ،تکرارپذیر و قابل امتیازدهی در شرایط
واکنش  PCRمورد استفاده تولید نمودند .از میان این
سررره آغرازگر ،بیشرررترین تعداد باند توسرررط آغازگر
 (GA)9Cو کمترین توسررط آغازگر  (AC)9Tتولید
گردید .این سه آغازگر در مجموع تعداد  56باند تکرار
پرذیر در شرررش جمعیرت مورد مطالعه تولید نمودند
(جدول  .)2باندهای حاصرررله با آغازگر  (AG)9Cدر
دامنه  657تا  ،0077آغازگر  (GA)9Cدر دامنه 577
تا  0777و آغازگر  (AC)9Tدر دامنه  577تا 1877
جفت باز مشاهده گردیدند .باندهای خارج از این دامنه
بعلرت ضرررعیف بودن و عردم تکرارپذیری در تجزیه و
تحلیل مورد استفاده قرار نگرفت.
نرتررایرج شرررراخص هررای تنوع ژنتیکی درون
جمعیتها در شش جمعیت مورد مطالعه شامل ،تعداد
باند پلیمورف ،درصررد باند پلیمورف ،هتروزیگوسیتی
و شرراخص شررانون در هر جمعیت و در کل جمعیتها
در جدول  2ارائه شرررده اسرررت .در میان جمعیتهای
مورد بررسی سیاه ماهی خالدار ،درصد پلیمرفیسم به
نسررربرت باال و بین  09/67تا  85/02درصرررد تعیین
گردیرد (جدول  .)2نتایج شررراخص های تنوع ژنتیکی
شامل هتروزیگوسیتی ،شاخص شانون در جمعیتهای
مورد بررسری نشران دهنده وجود تنوع متوسط تا باال

در جمعیتهای مورد بررسر ری میباشرررد .بیشرررترین
مقرادیر این شررراخص هرا در جمعیت چومان از حوزه
چومران مشررراهرده گردیرد (جدول .)2مقایسررره این
شراخصها در بین جمعیتهای مورد بررسی با آزمون
 tدر سطح  5درصد نشان داد که شاخصهای یاد شده
در جمعیت چومان به طور معنیدار از سایر جمعیتها
بیشررتر میباشررد .با این وجود تفاوت معنیداری بین
مقادیر این شاخصها در سایر جفت مقایسههای انجام
شده مشاهده نگردید .مقادیر همسانی ژنتیکی محاسبه
شررده در جدول  1ارائه گردیده اسررت .مقادیر بدسررت
آمرده نشررران دهنده وجود همسرررانی ژنتیکی باال در
جمعیتهای مورد بررسری دو حوزه سیروان و چومان
دارد .دندروگرام حاصرل به روش  UPGMAبر اساس
فراصرررلره ژنتیکی نرااریب نئی بین جمعیتها ( Nei,
 )1978در شرکل  1نشران داده شررده است .بر اساس
این دندروگرام جمعیت سرریروان از حوزه سرریروان به
تنهایی در یک شاخه و سایر جمعیتها از هر دو حوزه
در شررراخه دیگر قرار میگیرند .همچنین جمعیتهای
قشرررالق و گرمآب نسررربرت به سرررایر جمعیتها در
شاخههای نزدیکتری قرار گرفتهاند .این درحالی است
کره الگوی دنردروگرام حاصرررل تطابق کامل با الگوی
فراصرررلره جغرافیایی جمعیتهای مورد مطالعه ندارد.
برآورد مقرادیر تنوع ژنتیکی درون جمعیتی ،تنوع کل
و تنوع بین جمعیتی ( )Gstدر جردول  0ارائه گردیده
اسررت .مقدار تنوع بین جمعیتی در جمعیتهای مورد

296

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،2تابستان 3161

همچنین میزان جریان ژنی برآورد شررده معادل 0/91
تعیین گردید.

مطرالعره معرادل  7/22میباشرررد .به عبارتی تنها 22
درصررد تنوع مربوط به تنوع بین جمعیتها بوده و 89
درصد آن مربوط به وجود تنوع درون جمعیتها است.

جدول  .1شاخصهای تنوع ژنتیکی در شش جمعیت سیاه ماهی خالدار استان کردستان

جمعیت

حوزه

چومان
چومان گرمآب
شوی
گاوهرود
سیروان قشالق
سیروان
کل

شاخص

تعداد

تعداد باند

تعداد باند

درصد

نمونه

مشاهده شده

پلیمرف

پلیمرفیسم

17
17
17
17
17
25
225

56
69
62
60
66
65
56

85/02
09/67
87/69
81/98
81/62
87/77
85/02

68
09
00
09
08
06
68

شانون (I ±
*)sd
7/05 ± 7/17
7/10 ± 7/17
7/10 ± 7/29
7/16 ± 7/29
7/16 ± 7/28
7/15 ± 7/29
7/10 ± 7/20

هتروزیگوسیتی (h
*)± sd
7/11 ± 7/26
7/26 ± 7/26
7/20 ± 7/20
7/25 ± 7/20
7/25 ± 7/21
7/26 ± 7/20
7/25 ± 7/21

* میانگین  ±انحراف معیار
جدول  .1مقادیر همسانی ژنتیکی جمعیتهای سیاه ماهی خالدار مورد برررسی در استان کردستان

جمعیت
چومان
گرمآب
شوی
گاوهرود
قشالق
سیروان

چومان
7/77
7/905
7/986
7/988
7/989
7/968

گرمآب
7/77
7/906
7/988
7/986
7/967

شوی

7/77
7/989
7/991
7/969

گاوهرود

7/77
7/996
7/905

قشالق

7/77
7/909

سیروان

7/77

جدول  .3نتایج تجزیه تنوع ژنتیکی نئی در جمعیتهای سیاه ماهی خالدار مورد مطالعه

تعداد نمونه
225

تنوع ژنتیکی درون جمعیتی تنوع ژنتیکی کل تنوع بین جمعیتی
*(Hs) ± sd
Gst
*(Ht) ± sd
7/22
7/25 ± 7/72
7/26 ± 7/72

* انحراف معیار

شکل  .1دندروگرام جمعیت های مورد بررسی سیاه ماهی خالدار در شش حوزه بر اساس فاصله نااریب نئی به روش .UPGMA

نترایج تجزیره واریانس مولکولی نشررران دهنده
وجود سرراختار جمعیتی مشررخص و معنیدار ،هر چند
متوسرررط در جمعیرتهای مورد بررسررری میباشرررد

(جدول  .)6زمانیکه تمامی جمعیتهای مورد بررسرری
بره عنوان زیر جمعیرت هرایی از یک جمعیت اولیه در
نظر گرفتره شررردنرد مقدار شررراخص تثبیت ( = Fst
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 )0.112, P = 0.001کمی بیشررتر از مقدار شرراخص
تثبیت بدسررت آمده در حالتی اسررت که جمعیتهای
مورد بررسررری بره عنوان جمعیرت های موجود در دو
حوزه مستقل مورد تجزیه قرار گیرند ( Fst = 0.108,
 .)P = 0.001در حالت اخیر جزء واریانس محاسررباتی
برای دو حوزه بسرریار کم و منفی بدسررت آمد (جدول
 .)6مقررایسرررره دو برره دو شرررراخص تثبیررت ()Fst

جمعیتهای مورد بررسری نشرران دهنده وجود فاصله
متوسط آنها بوده و این مقادیر به طور معنیداری ( P
 )< 0.05از صرفر بیشرتر میباشررند (جدول  .)5با این
وجود نتایج آزمون صحت نشان دهنده عدم تمایز بین
جمعیتهای مورد بررسی میباشد ( Exact P value
.)= 1

جدول  .4نتایج تجزیه واریانس مولکولی در جمعیتهای سیاه ماهی خالدار مورد مطالعه

اجزا واریانس
درجه آزادی مجموع مربعات
منبع تغییرات
-7/76
28/29
2
بین دو حوزه
7/87
85/00
6
بین جمعیتهای درون حوزهها
6/27
666/80
279
درون جمعیتها
6/86
068/81
226
کل
) FST = 7/278 (P = 7/777بر اساس  2710جایگشت
7/00
270/95
5
بین جمعیتها
6/27
666/80
279
درون جمعیتها
6/80
068/81
226
کل
) FST = 7/221 (P = 7/777بر اساس  2710جایگشت

درصد واریانس
-7/80
22/06
89/20

22/28
88/81

جدول  .5مقایسه شاخص تثبیت ) (FSTجفت جمعیتهای مورد بررسی در دو حوزه مورد مطالعه .تعداد جایگشت 1113

جمعیت

چومان

گرمآب

چومان
گرمآب
شوی
گاوهرود
قشالق
سیروان

7/77
7/227
7/250
7/265
7/795
7/798

7/77
7/208
7/259
7/765
7/766

شوی

7/77
7/280
7/796
7/215

 .4بحث و نتیجه گیری
تنوع ژنتیکی موجود در جمعیت ها نقش مهمی
در ترداوم حیات آنها ایفا نموده و توانایی گونه را برای
سازگاری با تغییرات زیست محیطی تضمین میکند .از
طرف دیگر جردایی جمعیرتهرا و در انزوا قرار گرفتن
آنها برای مدت طوالنی باعث فرسرایش ژنتیکی شده و
توانرایی آنهرا را برای رویرارویی با بحران های محیطی
کراهش میردهرد .بنرابراین تنوع ژنتیکی براال در میان
گونهها شرانس بقای بیشتری در اختیار آنها قرار داده،
زیرا میتوانررد پرایررداری آنهرا را در برابر بیمراریهررا و
حوادم طبیعی افزایش داده و احتمال ایجاد اختالل و
یا جهشهای خطرسرراز ژنتیکی را در میان آنها کاهش

گاوهرود

7/77
7/786
7/251

قشالق

7/77
7/750

سیروان

7/77

دهد ).(Hedrick, 2001; Barman et al., 2003
بررسررری شرررراخص هررای تنوع ژنتیکی درون
جمعیتی در جمعیرتهرای سررریاه ماهی خالدار مورد
مطالعه نشان دهنده وجود تنوع متوسط تا زیاد در این
جمعیرتها می باشرررد .نتایج نشررران داد که میانگین
هتروزیگوسرریتی در شررش جمعیت مورد بررسرری در
محدوده بین  7/20تا  7/11است .در بین جمعیتهای
مورد بررسررری ،جمعیت سررریاه ماهی خالدار رودخانه
چومان دارای باالترین مقادیر شرراخصهای تنوع درون
جرمرعریتی بود .میزان تنوع ژنتیکی درون جمعیتی
بسررتگی به تعادل بین جهش ژنتیکی ،رانش ژنتیکی و
انتخرراب طبیعی دارد .تنوع ژنتیکی در جمعیررت هررای
وحش ری جانوران توسررط جهش بوجود آمده و توس رط
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رانش ژنتیکی ،در نتیجره کراهش اندازه جمعیت تنزل
پیرردا می نمررایررد ( .)Frankham, 1996وجود تنوع
ژنتیکی براالتر در جمعیرت چومان میتواند ناشررری از
بزرگتر بودن انرردازه جمعیررت سررریرراه مرراهی در این
رودخانه باشد .رودخانه چومان رودخانهای دائمی است
که در خروجی حوزه مورد بررسررری قرار دارد .بعالوه
رودخرانه های شررروی و گرم آب به درون این رودخانه
تخلیره میگردنرد .بنرابراین امکران مهراجرت اجباری
جمعیتهای شوی و گرمآب در فصول کمآب به طرف
رودخرانره چومران وجود دارد .بجز جمعیرت رودخانه
چومان ،سررایر جمعیتهای مورد بررس ری دارای مقدار
تنوع ژنتیکی متوسط بوده و مقایسه شاخصهای تنوع
ژنتیکی آنها تفاوت معنیداری ( )P > 7/75را نشرران
ندادند .وضررعیت هیدرولوژیکی حوزه سرریروان از نظر
ارتبراط رودخرانههای مورد بررسررری مشرررابه با حوزه
چومان اسررت .از این نظر که رودخانه قشررالق پس از
ارتباط با رودخانه گاوه رود تشکیل رودخانه سیروان را
میدهد .با این وجود تفاوت اصررلی که میتواند موجب
کوچررک شررردن زیسرررتگرراه و انرردازه جمعیررت هررای
رودخانههای این حوزه گردد ،وجود دو سررد قشررالق و
گاوشران به ترتیب بر روی رودخانههای قشالق و گاوه
رود است .نمونههای جمعیت قشالق و گاوه رود هر دو
از پشرت مخازن سرردهای احدام شده صید گردیدند.
وجود این موانع انسررران سررراخرت میتوانررد موجررب
محدودیت زیسرررتگاه و کوچک شررردن اندازه جمعیت
سیاه ماهی در این رودخانهها گردد.
از طررف دیرگرر مریرزان تنوع ژنتیکی درون
جمعیتی ( )Hsو تنوع ژنتیکی کل ( )Htمحاسبه شده
در جمعیرتهرای سررریاه ماهی خالدار باالتر از مقادیر
متوسرط گزارش شرده این شاخصها برای ماهیان آب
شررریرین اسرررت ( .)Ward et al., 1994مقایسررره
شراخصهای تنوع ژنتیکی در جمعیتهای سیاه ماهی
خالدار مورد بررسررری با گزارش های موجود در زمینه
تنوع ژنتیکی در برخی از گونرره هررای خررانواده کپور
مراهیرران در ایران نشررران دهنررده وجود تفرراوتهررا و
شررباهتهایی میباشررد .نتایج گزارش شررده در پنج
جمعیت سیاه ماهی ()Capoeta capoeta gracilis
رودخانههای حوزه دریای خزر با استفاده از نشانگرهای
 RAPDدرصرد پلیمرفیسم مشابهی با مقادیر بدست
آمراده در سررریراه مراهی خرالردار را نشررران میدهد
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( .)Samaee et al., 2006از طرف دیگر میزان تنوع
ژنتیکی درون جمعیتی و کرل در دو جمعیرت سررریاه
ماهی ( )Capoeta capoeta gracilisبا اسررتفاده از
روش  RAPDبریشرررتر و میزان تنوع ژنتیکی بین
جمعیتها کمتر از مقادیر بدست آمده در جمعیتهای
سریاه ماهی خالدار گزارش شده است ( Anvari Far
 . )et al., 2010در دو جمعیت ماهی کلمه ( Rutilus
 )rutilus caspicusدریای خزر درصد پلیمرفیسم با
استفاده از روش  RAPDپایین تر از مقادیر موجود در
جمعیتهای سرریاه ماهی خالدار گزارش شررده اسررت
( .)Keyvanshokooh and Kalbassi, 2006از
طررف دیگر میزان هتروزیگوسررریتی موجود در دو
جمعیت ماهی سرریاه کولی )(Vimba vimba persa
دریای خزر با اسرررتفاده از نشرررانگرهای ریزماهوارهای
بیشررتر از مقادیر موجود در جمعیتهای سرریاه ماهی
خالدار بیان شرررده اسرررت ( Mohamadian et al.,
 .)2010; Mohamadian et al., 2011وجود این
تفاوتها نه تنها بعلت اختالف های گونهای و جمعیتی
اسرت بلکه میتواند ناشی از نوع نشانگر مورد استفاده
باشررد .نشررانگر  ISSRدر مقایسرره با نشررانگر RAPD
دارای تکرار پررذیری بیشرررتر بوده و توان برراالتری در
تعیین پلیمرفیسم دارد .با این وجود  ISSRنسبت به
نشرررانگر ریزماهوارهای و برخی نشرررانگرهای مولکولی
دیگر میزان پلی مرفیسرررم کمتری را نشررران می دهد
( .)Liu et al., 2009نتایج تحقیق حاضررر در سرریاه
مراهی خرالدار نیز تاییدی بر این نکته اسرررت .در این
تحقیق تنها با اسرررتفاده از سررره آغازگر تعدا  56باند
تکرارپذیر مشاهده گردید.
نتایج بررس ری سرراختار جمعیتی ارتباط نزدیکی
بین جمعیتهای سیاه ماهی خالدار در دو حوزه مورد
مطالعه بر اسراس مقادیر شاخصهای  Gstو  Fstنشان
داد .همچنین نتایج آزمون صحت داللت بر عدم تمایز
معنیدار بین جمعیتهای مورد بررسررری داشرررت .از
طرف دیگر الگوی دندروگرام حاصررل بر اسرراس فاصله
ژنتیکی نااریب نئی با فواصررل جغرافیایی جمعیتهای
مورد بررسررری فاقد تطابق کامل بود .مقدار شررراخص
تثبیرت در دامنره  7/75تا  7/25نشررران دهنده تمایز
متوسررط بین جمعیتها میباشررد (.)Wright, 1978
بنابراین نتایج حاضررر نشرران میدهد که جمعیتهای
سررریاه ماهی خالدار در دو حوزه چومان و سررریروان با
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نتیجه برآورد مقدار بسررریار کم ولی مثبت مقدار آماره
) از دادهها نسرربتExcoffier et al., 2005( )θ( تتا
برره مقرردار واقعی در طبیعررت و یررا منفی بودن واقعی
 منفی بودن جزیی از واریانس بدین.مقردار تتا باشرررد
معنی اسرررت کره آلرلهای موجود در بین جمعیت ها
نسربت به آللهای درون جمعیتها بسیار نزدیکتراند
.)Weir, 1996(
نترایج این مطالعه نشررران داد که جمعیت های
سریاه ماهی خالدار موجود در اسررتان کردستان دارای
 همچنین.تنوع ژنتیکی متوسرررط ترا زیاد میباشرررند
بررسی ساختار ژنتیکی این جمعیتها نشان داد که با
وجود فاصررله جغرافیایی زیاد در دو حوزه مورد مطالعه
 این.میزان تمایز جمعیتها در حد متوس رط میباشررد
شراید بدین معنی باشرد که با توجه به تغییرات انسان
سرراخت مانند ایجاد سررد و انتقال آب بین حوزهای در
 شرایط برای ادامه حیات این،دو زیستگاه مورد بررسی
.گونه و حفظ تنوع ژنتیکی آن در حد متوسط میباشد

وجود فراصرررلره جغرافیرایی زیراد هنوز کرامال متمایز
 به عبارت دیگر جمعیتهای سررریاه ماهی.نگردیدهاند
خالدار دو حوزه از یک جمعیت اولیه مشررترک مشتق
.شده و جریان ژنی تا دورههای اخیر وجود داشته است
 محاسرربه شررده در این0/91 وجود جریان ژنی معادل
 با وجود فاصله.مطالعه تاییدی بر این موضوع میباشد
 هر دو حوزه مورد مطرالعه متعلق به،جغرافیرایی براال
 بررسررری سررراختار.حوزه بزرگتر دجلره میبراشرررند
هیدرولوژیکی دو حوزه مورد مطالعه نشان میدهد که
تنها در دوره معاصرر به واسطه تغییرات انسان ساخت
 مسررریرهای ارتباطی و مهاجرت،مراننرد ایجاد سرررد
جمعیتها محدود گشته و این زمان هنوز فرصت الزم
.برای تفکیک جمعیتها را ایجاد ننموده است
نتایج آزمون تجزیه واریانس مولکولی در حالتی
که جمعیتهای مورد بررسررری به عنوان جمعیتهای
 نشان دهنده،مستقل در دو حوزه در نظر گرفته شدند
مقردار کم و منفی جزء واریانس محاسرررباتی برای دو
 اجزا منفی واریانس میتواند در.)6 حوزه بود (جردول
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