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دريافت مقاله2931/22/21 :

پذيرش نهايی2932/10/12 :

ارزيابي ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايراني )(Iranocichla hormuzensis

به عنوان تنها گونه بومي از خانواده سیچلیده در ايران ،با نشانگر ريزماهواره
زهرا قصاب شیران ،ساالر درافشان * و يزدان کیوانی
گروه شیالت ،دانشكده مهندسی منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکیده
سیچلید ايرانی ) ،(Iranocichla hormuzensisتنها عضو خانواده سیچلیده در ايران ،پراکنش نسبتاً وسیعی در حوضهه
هرمز از جمله رودخانههاي مهران و چشهمه خورگهو دارد .مقايسهه تنهو ژنتیكهی ذخهاير سهیچلید ايرانهی در چشهمه
خورگو و رودخانه مهران در استان هرمزگان با استفاده از چهار جفهت آغهازگر ريزمهاهواره ) OS25 ،OS7 ،OS64و
 (OS7Rانجام شد .تمامی جايگاههاي بررسی شده چندشكل بودند .میهانگی تعهداد آلهل مشهاهده شهده در جمعیهت
چشمه خورگو  5و در جمعیت مهران  5/05بود .میانگی هتروزيگوسهیتی مشهاهده شهده و مهورد انتظهار در جمعیهت
چشمه خورگو  1/07و  1/02و در جمعیت مهران  1/11و  1/17بود .نتهاي ،،انحهرا

از تعهادل ههاردي-واينبهر

در

تمامی جايگاهها به جز جايگاه  OS7در ناحیه چشمه خورگو و جايگاهههاي  OS25و  OS7در ناحیهه مههران را نشهان
داد .تمايز ژنتیكی پايی بی جمعیت ها ( 9درصد) و تنو ژنتیكی باالي درون جمعیت ها ( 30درصد) به همراه وجهود
جريان ژنی قابل توجه بی دو ناحیه ( 21/01فرد در هر نسل) از ديگر نتاي ،اي پژوهش بود .نتهاي ،ايه تحقیه بهراي
نخستی بار اطالعاتی را در خصوص ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايرانی ارايه نمود که میتواند به منظور حفاظهت
و بهرهبرداري از ذخاير اي گونه مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :تنو ژنتیكی ،سیچلید ايرانی ،Iranocichla hormuzensis ،ريزماهواره ،هرمزگان

مقدمه
تنهها گونهه بههومی از خهانواده سههیچلیده )،(Cichlidae
سیچلید ايرانی با نام علمی Iranocichla hormuzensis,

( )<71pptو گههرم ( 25درجههه سههانتیگراد) اسههت ،دارد
(عبدلی.)2907 ،

 Coad, 1982است (شهكل  .)2سهیچلید ايرانهی پهراکنش

اي گونه ،از نظر ذخیره ژنتیكی ،قابلیت رنگپذيري

نسبت ًا وسیعی در حوضه هرمز ،رودخانهههاي مههران ،کهل،

باال ،مقاومت به شوري و نیز به لحاظ زينتی حايز اهمیت

میناب و چشمه خورگو که داراي آبهاي شهور سهيحی

است و میتواند به عنوان منبع و ذخیهره بها ارزش جههت
* sdorafshan@cc.iut.ac.ir
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تولید در آبههاي شهور داخلهی ميهرش باشهد .از لحهاظ

جمعیهههتههههاي وحشهههی اغلهههب ارزش حفهههاظتی قابهههل

ويژگههیهههاي تولیههدم لی ،سههیچلید ايرانههی ماننههد سههاير

مالحظهاي را به سبب سهم منحصر به فردشهان در تنهو

سیچلیدها يک ماهی مراقبتکننهده محسهوب مهیشهود.

ژنتیكهی درونگونههاي دارا هسهتند (Hilborn et al.,

تولیدم ل سیچلید ايرانی از اسفند تا مرداد مهاه (حهداک ر

 .2003با توجه به اهمیهت ذخهاير ژنتیكهی بهومی جههت

در ارديبهشت ماه) با نسبت جنسهی  2/22M:2Fصهورت

اسههتفاده از حههداک ر تنههو در زمینههه اصههالش ژنتیههک،

مههیگیههرد .میههانگی طههول اسههتاندارد در اي ه گونههه 19

افههزايش تههالش بههراي شههناخت آنههها ضههروري اسههت.

میلیمتر گزارش شده است ).(Esmaeili et al., 2009

علیرغم اهمیت سیچلید ايرانهی بهه عنهوان يهک ذخیهره

سیچلید ايرانی از لحاظ فیلوژنی شباهت نزديكهی بهه

بومی ،تاکنون ميالعهاي در زمینه ارزيهابی تنهو ژنتیكهی

گونهههههه جهههههن ههههههاي  Trisramella ،Dnakiliaو

اي گونه انجام نشده است .امروزه اسهتفاده از ابزارههاي

 Sarotherodonدارد ) .(Nelson, 2006همچنههی  ،در

ژنتیكی به عنهوان يهک روش مفیهد در شهناخت ذخهاير،

بررسی سیتوژنتیک جمعیت سیچلید ايرانهی در رودخانهه

جمعیتها و نژادهاي مختل

آبزيان به طور گسهتردهاي

مهران ،تعداد کروموزومهاي ديپلوئید ايه گونهه مشهابه

مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت .لهذا ،در ايه بررسهی از

گونهههاي  Trisramella simoniesو Sarotherodon

روش ريزماهواره جهت بررسی تنو ژنتیكی و شهناخت

 )1n=22( galliaeusگزارش شد کهه مهیتوانهد بیهانگر

جمعیهههتههههاي موجهههود سهههیچلید ايرانهههی در منهههاط

شباهت فیلوژنی آنها باشد ).(Esmaeili et al., 2006

نمونهبرداري (رودخانه مههران و چشهمه خورگهو) بهراي

با وجهود اهمیهت زيسهتی و اقتصهادي ايه گونهه در

نخستی بار در ايران استفاده شد.

ايران ،تاکنون ميالعات اندکی در خصوص ويژگیههاي
زيستی ،تولیدم لی و ساختار ژنتیک جمعیهت ايه گونهه
اجهرا شهده اسهت (گنجعلهی2972 ،؛ Esmaeili et al.,

).2006
ميالعات جمعیتشناسی گام بزرگی در راه شهناخت
جمعیتهاي آبزيان به شمار مهیرود و بها بهه کهارگیري
شههیوههههاي مختله

شكل  -2سیچلید ايرانی نر رودخانه مهران (عك

از نگارندگان)

در شههناخت جمعیههتههها ،مههیتههوان

کمک شايانی در بهرهبرداري مناسب از ذخاير آبزيان و

مواد و روشها

حفههو و بهبههود ذخههاير آنههها نمههود ).(Cadrin, 2000

نمونهبرداري از دو ايسهتگاه رودخانهه مههران (", 59

ميالعههات ژنتیههک جمعیههت بههه درچ مهها از چگههونگی

َ )E 55 , 20َ , 21" N: 10 , 19و چشمه خورگهو (", 51

جههدايی ژنتیكههی گونهههههها بههه جمعیههتهههاي مجههزاي

 )E: 51 , 10 , 22" ،N : 10 , 13که از مهمتهري منهاط

تولیدم لی ،در گستره زيستگاهی آنهها کمهک مهیکنهد.

پراکنش اي گونه در استان هرمزگهان هسهتند ،صهورت

چنههی دانشههی از نظههر زيسههتی مهههم اسههت ،چههرا کههه

گرفت (شهكل  .)1از ههر يهک از ايسهتگاههها تعهداد 91
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قيعه سهیچلید ايرانهی بهه منظهور ميالعهات مولكهولی بهه

آمونیوم استفاده شهد ).(Fevolden and Pogson 1997

روش تور احاطهاي صید شد .نمونهگیهري از بافهت نهرم

 DNAهاي استخرا شده ،پ

از افزودن  51میكرولیتهر

باله دمی و عضله ماهی انجام گرفت .بهراي ايه منظهور،

آب مقيههر اسههتريل تهها زمههان انجههام آزمههايش در دمههاي

مقدار  9-1گرم از بافت نهرم بالهه دمهی يها عضهله مهاهی

 -11درجه سهانتیگراد نگههداري شهدند .کیفیهت DNA

داخل تیوپهاي  2/5میلیلیتري حاوي الكل  31درصهد

استخراجی با استفاده از روش الكتروفورز با ژل آگاروز

قرار داده شهد .بهراي اسهتخرا  ،DNAاز روش اسهتات

 2درصد تعیی گرديد.

شكل  -1موقعیت تقريبی رودخانههاي ميالعه شده در اي پژوهش

به علت عدم وجود آغازگر اختصاصی براي سیچلید

تگ DNAپلیمهراز سهاخت شهرکت سهیناژن (،)5u/μL

ايرانی ،جهت بررسی تنو ژنتیكی بی دو جمعیهت ايه

 1/5میكرولیتر بافر  1/0 ،10X PCRمیكرولیتر MgCl2

ماهی ،از چهار جفت آغازگر ريزمهاهواره چندشهكل در

و آب مقير تا رسهیدن بهه حجهم  15میكرولیتهر انجهام

 Oreochromis shiranusکههه در سههاير جههن هههاي

گرفت .شرايط واکنش زنجیره اي پلیمهراز شهامل يهک

سیچلیده نظیر  Sarotherodon sp.نیز چندشكل اسهت،

سیكل در دمهاي  32بهه مهدت  9دقیقهه 95 ،سهیكل در

اسههتفاده شههد (جههدول Ambali et al., 2000) )2؛

دماي 32به مدت يک دقیقهه ،در دمهاي  57-59درجهه

).Appleyard et al., 2002

سانتیگراد به مهدت  91ثانیهه ( بسهته بهه نهو آغهازگر)،

واکنش زنجیرهاي پلیمراز ) (PCRبراي هر يهک از

سپ

در دماي  01به مهدت  25ثانیهه و در پايهان يهک

آغازگرها انجام شد و بهتهري دمهاي الحها بهراي ههر

سیكل در دماي  01درجه سانتیگراد بهه مهدت  5دقیقهه

يک از آنها به دست آمد (جدول  .)2تك یر جايگهاههها

انجهههام شهههد .محصهههول واکهههنش در دمهههاي  2درجهههه

با استفاده از واکهنش زنجیهرهاي پلیمهراز در حجهم 15

سهههانتیگراد نگههههداري و بهههراي آشكارسهههازي از ژل

میكرولیتهههري و شهههراييی شهههامل  2میكرولیتهههر DNA

پلیآکريالمید  21درصد همراه با رنگآمیزي نیتهرات

( 2 ،)21ng/μLمیكرولیتههر از هههر آغههازگر (،)21 pM

نقههره و نشههانگر  51bpسههاخت شههرکت Fermentas

1/5میكرولیتههههر  1/1 ،)21mM( dNTPsمیكرولیتههههر

استفاده شد.
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جهدول  -2آغازگرههاي ريزمهاهواره از Oreochromis shiranus

استفاده شده در اي تحقی
نام

)(Ambali et al., 1999; 2000

دماي

توالی )'(5'3

آغازگر

اتصال

مربههوب بههه جايگههاه  OS7Rو  OS25در هههر دو ناحیههه و
حداک ر  3مربوب به جايگاه  OS7در ناحیه مهران) قهرار
داشت .متوسط تعدادآللههاي مشهاهده شهده در منهاط
چشمه خورگو و مههران بهه ترتیهب  5و  5/05بهه دسهت

7R-OS

F: AGAGGAAATGAGCAGCCTC
R: GATGCGGCAACAGTTATGTC

57

25-OS

F: TTGTGAAATTGCATTGCACTC
R: AACTCCCTTTGATCCTCTGC

52

OS-7

F: TGTCTGCTGCCTCGGCCTG
R: ACTGTGCCGCATCGCCAG

59

آلهههل مشهههاهده شهههده مهههاهی سهههیچلید ايرانهههی

OS-64

F: CAGTGTCTTCAGTTCCTTGC
R: CAGAAGCATCTTATTGATGAC

52

).hormuzensis

ارزيابی تعداد آلل مشهاهده شهده و مهثثر ) Naو (Ne

در هههر جايگههاه ،هتروزيگوسههیتی مشههاهده شههده ) (Hoو
مورد انتظار ) (Heدر بررسی تنهو ژنتیكهی جمعیهتهها،
آزمههون انحههرا
شههاخ

از تعههادل هههاردي-واينبههر  ،میههزان

درونآمیههزي ) (FISو سههي معنههیداري آن،

آمد (جدول .)9
جدول  -1نام جايگاه ،محدوده باندي ،دماي بهینه اتصال و تعهداد

محدوده باندي

دماي بهینه اتصال

(جفت باز)

(درجه سانتیگراد)

2

OS7R

07-32

52

1

OS25

01-31

59

9

OS7

212-251

53/3

2

OS64

97-17

59/3

نام جايگاه

ردي

جدول  -9تعداد آلل واقعی و مثثر ،تنو ژنتیكی و شاخ

مقادير فاصهله ) (Dو شهباهت ژنتیكهی )(Nei, 1978) (I

چهار جايگاه مورد ميالعه در ماهی سیچلید ايرانهی

بی جمعیتهها بها اسهتفاده از نهرمافهزار  GenAlex6.3و

).hormuzensis

 Arlequinصورت گرفت .نحهوه توزيهع تنهو مشهاهده

(Iranocichla

جايگاه

شانون

(Iranocichla

میانگی

OS7R

OS25

OS7

OS64

Na

2

2

1

1

5

مولكههههولی

چشمه

Ne

1/07

1/50

2/10

5/72

9/31

) (AMOVAنههههرمافههههزار  GenAlex6.3و Arlequin

خورگو

Ho

1/19

1 /3

2

2

1/07

He

محاسهههبه شهههد )Peakall and Smouse, 2005؛

1/12

1/12

1/07

1/71

1/02

Na

2

2

3

1

5/05

Ne

2/31

9/22

5/92

2/23

9/19

Ho

1/21

1/11

2

1/11

1/11

He

1/27

1/17

1/72

1/01

1/17

شده و همچنی  ،میهزان تمهايز بهی منهاط بها اسهتفاده از
معیههههار  FSTو تحههههت آنههههالیز واريههههان

).Excoffier and Lischer, 2010

نتايج

منيقه

مهران

شاخ

آلههلهههاي مههثثر نیههز در محههدوده  5/72-2/31آلههل

در مجمو  2 ،جايگاه در اي تحقی استفاده شد کهه

(حداقل  2/31مربوب به جايگاه  OS7Rدر ناحیه مههران

همگی جايگهاههها چندشهكل بودنهد (جهدول  .)1دمهاي

و حههداک ر  5/72مربههوب بههه جايگههاه  OS64در ناحیههه

اتصهههال و محهههدوده بانهههدي ميهههاب جهههدول  1بهههراي

چشمه خورگو) قرار داشت .متوسط تعداد آللهاي مثثر

جايگاهههاي  OS7 ،OS25 ،OS7Rو  OS64بهینهه شهد.

در منههاط چشههمه خورگههو و مهههران بههه ترتیههب  9/31و

آللهاي مشاهده شده در محدوده  3-2آلهل (حهداقل 2

 9/19بهههود (جهههدول  .)9دامنهههه  Hoدر بهههی نهههواحی
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واينبر  1 ،نمونه از  7آزمون بررسهی شهده (جايگهاه ×

(حداقل  1/21مربوب به جايگاه  OS7Rدر ناحیه مههران

منيقه) پ

و حههداک ر  2مربههوب بههه جايگههاه  OS7ناحیههه چشههمه

معنیداري از تعادل نشان دادند (.)P<0.001

خورگو و مهران و  OS64در ناحیهه چشهمه خورگهو) و

از اعمال ضريب تصحی بونفرونی انحهرا

متوسط شاخ

درونآمیزي ) (FISو تمايز ) (FSTبهه

متوسط  1/07بهراي نمونههههاي چشهمه خورگهو و 1/11

ترتیب  1/12و  1/12به دست آمد (جهدول  .)2کمتهري

براي نمونههاي مهران بود (جهدول  .)9دامنهه  Heنیهز در

میزان تمهايز مشهاهده شهده  1/121در جايگهاه  OS25و

بی نواحی نمونهبرداري در چهار جايگهاه مهورد ميالعهه

بیشتري میهزان آن  1/111در جايگهاه  OS7Rبهه دسهت

بههی ( -1/71-1/27حههداقل  1/27مربههوب بههه جايگههاه

آمد (جدول  .)2همچنی  ،جريهان ژنهی بهااليی ()21/01

 OS7Rدر ناحیههه مهههران و حههداک ر  1/71مربههوب بههه

در سي جايگاههها مشهاهده گرديهد (جهدول  .)2نتهاي،

جايگاه  OS64در ناحیه چشمه خورگو) و متوسط 1/02

حاصل از آنالیز نشان داد کهه تنهو ژنتیكهی بهااليی (30

براي نمونههاي چشمه خورگو و  1/17براي نمونههههاي

درصد) درون هر جمعیت برقرار بوده ،اختال

ژنتیكهی

مهران بود (جدول  .)9به منظور بررسی تعهادل ههاردي-

پايینی ( 9درصد) بی جمعیتها وجهود دارد (شهكل .)9

در تمامی نواحی و جايگاهههاي مهورد بررسهی

میزان شباهت و فاصله ژنتیكی بی منهاط نیهز بهه ترتیهب

واينبر

از آزمون  X2اسهتفاده شهد .در بررسهی تعهادل ههاردي-
جههدول  -2میههزان جريههان ژنههی ) ،(Nmشههاخ

 1/71و  1/23به دست آمد.

درونآمیههزي ) (FISو

تمايز ) (FSTدر سي چهار جايگاه ميالعه شده

شاخ

جايگاه

OS7R

OS25

OS7

OS64

میانگی

Nm

21/32

15/11

29/23

23/97

20/13

FIS

1/02

-1/21

-1/21

1/15

1/12

FST

1/11

1/121

1/123

1/129

1/12

بحث

شههكل  -9توزيههع تنههو واريههان

تحههت معیههار  FSTبههر اسههاا آنههالیز

AMOVA

اي ماهی با استفاده از روش ريزماهواره انجام گرفت.

ميالعههه در مههورد تنههو آبزيههان و حفاظههت از منههابع

اي مهاهی فاقهد آغهازگر اختصاصهی اسهت و چههار

ژنتیكی طی چند دهه گذشته به طور فزاينهدهاي افهزايش

آغههازگر اسههتفاده شههده در ايهه تحقیهه  ،بههر اسههاا

اصلی آزمهايشههاي ژنتیهک

چندشكلی بهااليی کهه در  Oreochromis shiranusاز

يافته است .يكی از اهدا

مولكههولی در آبزيههان ،آنههالیز سههاختار جمعیتههی ،تنههو

ديگر جن هاي سیچلیده مشابه بها جهن

ژنتیكههی ،ارتباطههات گونهههاي ،ردهبنههدي و طبقهههبنههدي

دارند ،انتخهاب شهدند .بها وجهود غیراختصاصهی بهودن،

آبزيان است .در اي ميالعه ،ارزيابی تنهو ژنتیكهی بهی

تمههامی آغازگرهههاي اسههتفاده شههده در مههاهی سههیچلید

جمعیتهاي سیچلید ايرانی در دو منيقه عمده پهراکنش

ايرانی ،چندشكل بودند .چندشكلی تمامی آغازگرههاي

Iranocichla

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931
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استفاده شهده در مهاهی سهیچلید ايرانهی ،طهی تحقیقهاتی

مارمنور ) (Mar Menorاسپانیا با استفاده از نشهانگرهاي

درباره تعیی زيرگونههاي  O. shiranusو بررسی تنهو

ريزماهواره ،کوچک بودن اندازه جمعیت دلیهل کهاهش

ژنتیكی گله پرورشی  O.shiranusدر مقايسه با گلههاي

هتروزيگوسیتی مشاهده شده نسهبت بهه هتروزيگوسهیتی

وحشههی بهها اسههتفاده از آغازگرهههاي مشههابه اثبههات شههد

مورد انتظار اعالم شد ).(Chen et al., 2009

) .(Ambali et al., 1999; 2000امها در ايه بررسهی،

در بررسههی تعههادل هههاردي-واينبههر  5 ،آزمههون از 7

میانگی هتروزيگوسیتی مشهاهده شهده و تعهداد متوسهط

از اعمههال

آزمههون بررسههی شههده (جايگههاه × منيقههه) په

معنهیداري از تعهادل

آلل در سي جمعیتها بهاالتر از مقهادير گهزارش شهده

ضريب تصحی بهونفرونی انحهرا

قبلههی بههود ) .(Ambali et al., 1999; 2000بههه نظههر

نشان دادند ( .)P<1/112با توجه به نتهاي ،حاصهل در ايه

میرسد بهرهبرداري کمتهر از ذخهاير سهیچلید ايرانهی از

تحقی  ،میتوان اذعان نمود که اغلب جايگاههها انحهرا
را نشان مهیدهنهد .انحهرا از

عوامل اصلی باال بهودن تنهو ژنتیكهی در جمعیهتههاي

از تعادل هاردي-واينبر

سیچلید ايرانی است .نتاي ،به دست آمهده نشهان داد کهه

تعادل در اي جمعیت ها میتوانهد در اثهر غیهر اختصاصهی

مقدار هتروزيگوسیتی مشهاهده شهده در جايگهاه OS7R

بودن آغازگرهاي مورد استفاده و کوچهک بهودن انهدازه

در دو جمعیت مهران و چشمه خورگو و جايگاه OS64

جمعیتها نیز باشد .در ميالعه سهاختار جمعیهت دو گونهه

و  OS25در جمعیههت مهههران ،از مقههدار هتروزيگوسههیتی

 Haplochromis pyrrhocephalusو H. laparogramma

مهههورد انتظهههار کمتهههر اسهههت .غیراختصاصهههی بهههودن

از سیچلیدهاي پالژيک درياچه ويكتوريا آفريقا (بی سهه

آغازگرههههاي اسهههتفاده شهههده ،از مههههمتهههري عوامهههل

کشور تانزانیا ،اوگانهدا و کنیها) بها اسهتفاده از نشهانگرهاي

ايجادکننده کسري در جايگاهههاي ژنهی ريزمهاهوارهاي

از تعهادل

ريزماهواره ،آللهاي نول داليل اصلی انحهرا

هستند .لذا ،با توجه به نتاي ،به دست آمده ،دلیهل اصهلی

هاردي-واينبر

کهههاهش هتروزيگهههوتی مشهههاهده شهههده نسهههبت بهههه

میزان شاخ

گزارش شد ).(Maeda et al., 2009
درونآمیهزي بهی دو جمعیهت 1/125

هتروزيگوسیتی مورد انتظار در اي جايگاهها را میتهوان

به دست آمد .لهذا ،احتمهال وجهود افهراد خويشهاوند در

ناشی از وجود آللهاي نول و يا حضور افراد خويشهاوند

نمونههاي مورد استفاده میتواند يكی از داليل احتمهالی

دانست .کاهش هتروزيگوسهیتی در اثهر عهدم پیهروي از

از تعادل ههاردي-

تعادل هاردي-واينبر

و عواملی نظیهر کوچهک بهودن

پايی بودن هتروزيگوسیتی و انحرا
واينبر

باشد .در بررسی ديگر ،ارتباب خويشاوندي در

انههدازه جمعیههت ،تنگنههاي ژنتیكههی ،جفههتگیههري غیههر

 71قيعهههه تیالپیهههاي چانههههسهههیاه

تصادفی نیز ايجاد میشود .پیش از اي نیز آللهاي نهول

) melanotheronبا استفاده از نشهانگرهاي ريزمهاهواره،

بههه عنههوان دلیههل کههاهش هتروزيگوسههیتی مشههاهده شههده

حضور افراد خويشاوند در جمعیتههاي پرورشهی دلیهل

نسبت به هتروزيگوسیتی مورد انتظهار گهزارش شهدهانهد

اصلی کهاهش هتروزيگوسهیتی در مقايسهه بها مقهدار آن

) .(Ambali et al., 2009با اي وجود ،در سهال ،1113

جمعیهتههاي تهاالبی گهزارش شهد (Pouyaud et al.,

در بررسههی تفههاوت ژنتیكههی و جريههان ژنههی در گونههه

).1999

 Pomatoschistus marmoratusدر دو نقيههه تههاالب

نتاي ،آنالیز واريان

(Sarotherodon

مولكولی نشان داد که  30درصد

ارزيابی ساختار ژنتیک جمعیت سیچلید ايرانی ) (Iranocichla hormuzensisبه عنوان تنها گونه بومی از خانواده سیچلیده در ايران ...
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تنو در درون جمعیتها ،و تنها  9درصد بی جمعیهت هها

ژنتیكی اندچ بی دو جمعیهت را علهیرغهم مهدت زمهان

وجود دارد ،مقدار به دست آمهده  )1/115( FSTمعنهی دار

طوالنی جدايی آنها توجیه کند.

نبوده ،تمايز پايینی را بی جمعیتهها نشهان داد .بهر اسهاا
معیار رايهت ) (Wright, 1951میهزان  FSTبهی  1تها 1/15

نتیجهگیري

نشاندهنده تمايز پهايی اسهت .پهايی بهودن تمهايز بهی دو

بر اساا نتاي ،اي تحقی می توان بیهان داشهت کهه

جمعیت را میتوان به طور کلی ،کم بهودن تمهايز بهی دو

به طور کلی تنو ژنتیكی چشمگیري در هر دو جمعیت

جمعیت ميالعه شده ،میتواند بیانگر منشأ احتمالی يكسان

سیچلید ايرانی در دو ناحیه چشمه خورگو و نیز مههران

آنها و يا جابهجايی قابل توجه افراد بی دو جمعیت مهورد

وجود دارد که بیانگ ر وضعیت مناسب ذخاير اي گونهه

بررسی باشد .اگرچه اطالعات دقیقهی در خصهوص ههی

در دو زيستگاه اصلی در استان هرمزگان است .بها ايه

يههک از ايه دو پديههده وجههود نههدارد ،امهها هههر دو حالههت

وجود ،مقدار تنو ژنتیكی در جمعیت چشمه خورگهو

محتمل است و براي پاسخ قيعی در ايه خصهوص ،الزم

نسبت به جمعیت مهران تا حدودي بیشتر بود که شهايد

است تا ميالعات تكمیلی به همراه بررسی بومشناختی ايه

به دلیل تخريب کمتر اي زيستگاه نسهبت بهه رودخانهه

گونه صورت گیرد .عالوه بر اي داليل زيسهتی ،مهواردي

مهران باشد .احتمال جابه جهايی ماهیهان بهی دو منيقهه

همچهههون تعهههداد انهههدچ آغهههازگر مهههورد اسهههتفاده و

مورد ميالعه از طري آب دريا وجود دارد .پايی بودن

غیراختصاصی بودن آنها نیز میتواند در بهروز ايه پديهده

فاصله ژنتیكی ،جريان ژنی قابل توجه بهی دو منيقهه و

مثثر باشد ،به بیان ديگهر ،احتمهال دارد بها افهزايش تعهداد

عدم وجود ارتباب بی دو ناحیهه از طريه رودخانهه در

آغازگرها و نیز تعداد نمونه مورد بررسی ،نتهاي ،متفهاوتی

خشكی ،همگی میتواند احتمال جابهه جهايی از طريه

در نه تنها در خصوص جريان ژنهی و تعهداد افهراد مههاجر

آب دريا را قوت بخشد .اي پديده با توجه بهه قابلیهت

ههاي مهورد سهنجش نیهز

باالي ا ي گونه براي تحمل مقادير باالي شوري آب و

حاصل شود .با ايه وجهود ،در بررسهی تفهاوت ژنتیكهی،

فاصله نسبتاً نزديک دهانه دو رودخانه در دريا میتواند

اندازه مثثر جمعیت و جريان ژنی در چند گونه از ماهیهان

به ويهژه در مهوارد سهیالبی شهدن رودخانهههها محتمهل

دريايی با استفاده از نشانگرهاي ريزمهاهواره ،دلیهل اصهلی

باشد ،با اي وجود ،تأ يید يا رد قيعی اي نظريه نیازمند

پايی بودن تفاوت ژنتیكی بهی جمعیهتهها ،جريهان ژنهی

ارزيابی دقی بهوم شناسهی و مولكهولی سهیچلید ايرانهی

داده شهد ) .(Cano et al., 2008میهزان جريهان

دارد .لهذا ،پیشهنهاد مهی گهردد کهه چنهی ميالعههاتی در

ژنی قابل توجه بی دو ايستگاه عدد  21/01به دسهت آمهد

مورد ساير جمعیتهاي اي گونه با روشهاي متفهاوت

که شايد بیانگر جابجايی بی دو جمعیهت رودخانههايهی از

مولكولی انجام شود تا درچ دقیقهی از وضهعیت تنهو

طري دريا باشد که منجر به تفكیک جزئهی دو جمعیهت

آنها فراهم شود .افزايش تعداد نمونه ها از هر ايستگاه و

از نظر ژنتیكی میشود .همان گونه که بیان شد ،بروز ايه

بررسی تعداد جايگاه هاي بیشهتر مهیتوانهد در ارزيهابی

پديده محتمل اسهت لهذا ،شهايد ايه پديهده بتوانهد تمهايز

دقی تر ياريکننده باشد.

بلكه در خصوص سهاير شهاخ
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Population genetic structure of Iranian cichlid, Iranocichla hormuzensis
as an only cichlidae family in Iran using microsatellite markers
Zahra Ghasabshiran, Salar Dorafshan * and Yazdan Keivany
Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Abstract
The Iranian cichlid, Iranocichla hormuzensis, the only member of cichlidae family in Iran is
widely distributed in Hormuz basin such as Mehran and Khorgo spring. The genetic diversity
of Iranian cichlid was investigated using microsatellite techniques. In this study, 30 specimens
of Iranian cichlid were collected from each location, Mehran River and Khorgo spring. DNA
was extracted using ammonium acetate method and PCR amplification was performed using
four pairs of microsatellite primers (OS7R, OS25, OS7 and OS64). PCR products were
electrophoresed on 12% acrylamide gel and stained with silver nitrate. The results showed
that all loci were polymorphic. Average number of the observed alleles in Khorgo spring and
Mehran river were 5 and 5.75, respectively. The mean of the observed heterozygosity (Ho) in
Khorgo spring and Mehran river were 0.78 and 0.60, respectively. The mean of expected
heterozygosity (He) in Khorgo spring and Mehran river were 0.71 and 0.68, respectively. The
results showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at five (OS7R, OS25 and OS64
loci in Khorgo spring and OS7R and OS64 loci in Mehran river) out of four studied loci. Low
genetic segregation (3%) between population, high genetic diversity (97%) within population
and high (10.76) noticeable gene flow between two populations could be concluded. The
results of the present study provided valuable information and more insight from genetic
structure of Iranian cichlid which may use in conservation as well as operation of this species.
Key words: Genetic diversity, Iranian cichlid, Iranocichla hormuzensis, Microsatellite,
Hormozgan
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