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بررسي مقدماتي فيلوژني و ساختار ژنتيکي
ميگوي موزي )(Fenneropenaeus merguiensis

در خوريات الفت و سيريک خليج فارس
با استفاده از توالييابي ژن ميتوکندريايي 16S rRNA
ايمان سورینژاد  ،*3فريبا کشاورزی  ،3سعید تمدنی جهرمی  3و سمیرا وحیدینژاد

3

 3گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دريايی و جوی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ايران
 3بخش ژنتیک ،پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دريای عمان ،هرمزگان ،بندرعباس ،ايران

چکيده
میگوی موزی با نام علمی  Fenneropenaeus merguiensisاز مهمترين گونههای میگو در خل یج ف ارس اس ت ک ه
حدود  35درصد از صید میگوی استان هرمزگان را تشکیل میدهد .با توجه به اهمی ت اي ن گون ه در چرخ ه ص ید و
صیادی ،فیلوژنی و ساختار ژنتیکی جمعیت اين گونه در خوريات الفت و سیريک خلیج ف ارس ب ا روش ت والی ي ابی
ژن میتوکندريايی  16S rRNAبررسی شد .نتايج توالیيابی ژن  35 16S rRNAمیگوی نمونهبرداری ش ده ک ه ش امل
 444باز همرديف شده بود ،يک جايگاه ژنی مونومورف 444 ،جايگاه ژنی پلیمورف و  4هاپلوتیپ نش ان داد .ه یچ
گونه چند شکلی اضافه و حذف مشاهده نشد .مقدار  F-statisticدر سطح اطمینان  31درصد بین دو جمعیت میگ وی
خوريات الفت و س یريک (براب ر ب ا  )5/34معن یدار نب ود ( .)P value = 5/54ترس یم درخ ته ای تک املی س اختار
جغرافیايی مشخصی را بین دو منطقه نشان نداد .میانگین مقدار آزمون تاجیما و  Fu's FSب ین دو جمعی ت (ب ه ترتی ب
برابر با  3/33و  )35/11معنیدار نبود که مؤيد عدم بسط جمعیتی بین نمونههای دو منطقه است .میزان تنوع ه اپلوتیپی
و نوکلئوتیدی نمونههای دو منطقه به ترتیب  5/311 ± 5/554و  5/343 ± 5/453محاسبه شد .نت ايج پ ژوهش حاض ر
نشان داد که  F. merguiensisدر خوريات الفت و سیريک از تنوع ژنتیکی بااليی برخ وردار اس ت ام ا ب ا توج ه ب ه
میزان شاخص جدايی جمعیت و حد معنیدار بودن ،نمیتوان با يقین جمعیت ها را يکی دانست .نتايج تحقی ق حاض ر
میتواند در مديريت شیالتی مبتنی بر بازسازی ذخاير و حفظ تنوع ژنتیکی هريک از جمعیتها مدنظر قرار گیرد.
واژههاااي کلياادي :فیل وژنی ،خل یج ف ارس ،خوري ات الف و س یريک ،میگ وی م وزی

(Fenneropenaeus

)16S rRNA ،merguiensis
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مقدمه

است )Klinbunga et al., 1999؛ .(You et al., 2008

بررسی روند تکاملی و ساختار ژنتیکی جمعیت ه ای

به طور کلی ،بس یاری از ب یمهرگ ان آب زی در مراح ل

مختل ف آبزي ان ب ه منظ ور اعم ال م ديريت ش یالتی و

الروی و روند تک املی خ ود دارای بس ترهای مش ترکی

بهرهبرداری پايدار از ذخاير اهمی ت وي ژهای دارد (Lin

هستند که اين عامل سبب مهاجرت بین من اطق و ايج اد

et al., 2002؛ Thorrold et al., 2002؛ Thai et al.,

جريان ژنی بین آنها میگردد ) .(Avise, 2000به هم ین

) .2006همچن ین ارزي ابی رون د تک املی اطالع ات

علت بررسیهای مولکولی جدايی جغرافیايی ان دکی را

ارزشمندی را در راستای طبقهبندی و مطالع ه س اختار و

در اي ن گون هه ا ک ه از پتانس یل پراکن دگی ب االيی

تن وع ژنتیک ی جمعی ته ا در اختی ار پژوهش گران ق رار

برخوردارند ،نشان م یده د ) (Palumbi, 2003هرچن د

م یده د )Benzie et al., 1995؛ Ghasabshiran et

ک ه اخی راً گ زارشه ايی مبن ی ب ر ج دايی جمعیت ی

) .al., 2013اين اطالعات برای حفاظت از گونههای در

گونه هايی که در فاصله جغرافیايی کم زيست م یکنن د

معرض تهدي د و در ص نعت آب زیپ روری مفی د اس ت

گزارش شده است ).(Hellberg, 2009

)Valles-Jimenez et al., 2006؛ Mohamadian et

پ راکنش عم ده خ انواده  Penaeidaeب ه وي ژه

al., 2010؛ Rezaei et al., 2010؛ Vera et al.,

ج

).2011

جنوبشرقی آسیا ،هند ،خلیج مکزيک ،اس ترالیا و خل یج

ن ه

ای  Penaeusو  Fenneropenaeusدر

خ انواده  Penaeidaeش امل گ روه متن وعی از

ف ارس اس ت .در می ان گون هه ای خ انواده ،Penaeidae

گون هه ای میگ و اس ت ک ه در خوره ا و مص به ا و

میگوی م وزی ) (F. merguiensisيک ی از هش ت گون ه

محیطهای دري ايی من اطق اس توايی و نیم ه اس توايی در

اقتصادی مهم اي ن خ انواده اس ت (Leung and Engle,

سراس ر جه ان ياف ت م یش وند (Gulland and

) F. merguiensis .2006از مهمترين گونههای میگو در

) .Rothschild, 1984میگوهای اي ن خ انواده از لح ا

صیدگاههای استان هرمزگان است که ح دود  35درص د

صید و صیادی ارزشمند هستند و در وسیعی نیز ب ه ط ور

از کل صید میگو در اين استان را تشکیل میدهد .ذخ اير

پرورشی تکثیر میش وند ).(Leung and Engle, 2006

میگو ن ه تنه ا ب ه خ اطر ارزش غ ذايی و می زان ارزآوری

اهمی ت اکول وژيکی و اقتص ادی میگوه ای خ انواده

نق ش ب ه س زايی در اقتص اد کش ور اي ران دارد ،بلک ه در

 Penaeidaeب ه اج رای تحقیق ات زيس تش ناختی و

صنعت تکثیر و پرورش نیز از جايگ اه خاص ی برخ وردار

ژنتیکی گستردهای درب اره گون هه ا و جمعی ته ای آن

بوده ،يکی از محورهای اصلی توس عه در بخ ش ش یالت

منجر شده اس ت .ب ا توج ه ب ه پ راکنش بس یار گس ترده

جنوب کشور را به خود اختص ا

داده اس ت .ه ر س اله

میگوه ای اي ن خ انواده در من اب آب ی جه ان ،نت ايج

به رهب رداری از ذخ اير میگ وی  F. merguiensisدر

تحقیقات ژنتیکی محققان از عدم تعیین ساختار ژنتیک ی

ص یدگاهه ای اس تان هرمزگ ان توس ط تع داد زي ادی از

و جمعیت ی مش خص در برخ ی مطالع ات (Benzie,

شناورهای سنتی و تا حدودی شناورهای صنعتی به منظور

2000؛  (Cui et al., 2007ت ا تعی ین س اختار ژنتیک ی و

تأمین نیاز بازار مصرف و همچنین تأمین میگ وی مول د و

جمعیتی مش خص و معن ی دار در مطالع ات ديگ ر متغی ر

صادرات آن به خارج از کشور انجام میشود.
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در س اله ای اخی ر  DNAمیتوکن دريايی ب ه ط ور

تصادفی از دو منطقه الفت و س یريک (ه ر منطق ه پ نج

گسترده به عنوان نشانگر ژنتیکی در گونه ه ای مختل ف

نمونه) استان هرمزگ ان در خ رداد م اه  3133ص ید ش د

میگوه ای خ انواده  Penaeidaeاس تفاده ش ده اس ت.

(ش کل  )3و پ

از تثبی ت در الک ل  33درص د ب ه

اس تفاده از اي ن نش انگر ب ه دلی ل دارا ب ودن بس یاری از

آزمايشگاه ژنتیک پژوهشکده اکولوژی خل یج ف ارس و

ويژگیه ای مطل وب نظی ر ع دم ن وترکیبی ،وراث ت از

دريای عمان انتقال يافت.

طريق مادری و نرخ باالی جه ش در مطالع ات س اختار
ژنتیکی و روند تکاملی مناسب تشخیص داده شده است
)Garcia-Machado et al., 2001؛ Klinbunga et

al., 2001؛ .(McMillen-Jackson and Bert, 2004
ژن  16S rRNAيک ی از ن واحی بس یار متغی ر در ژن وم
میتوکندريايی است که س رعت پ ايین تک املی از خ ود
نشان میدهد و برای مطالعه تم ايز ب ین گون ه ه ا ،تعی ین
رابط ه تبارشناس ی ژنتیک ی و تفکی ک جمعیت ی ت ا ح د
خانواده يا جن

شکل  -3دو منطقه نمون هب رداری از میگ وی  F. merguiensisدر
خوريات الفت و سیريک در استان هرمزگان

استخراج  DNAب ا ان د

تغییرات ی ب ا روش فن ل-

با استفاده از تکنی ک ت والی ي ابی مفی د

کلروف رم ) (Taggart et al., 1992از باف ت ماهیچ های

اس ت )Ketmaier et al., 2008؛ Calo-Mata et al.,

پاهای شنای میگو انجام گرفت و کیفیت آن ب ا اس تفاده

2009؛ .(Aliabadian et al., 2012

از الکتروف ورز ژل آگ اروز ي ک درص د ارزي ابی ش د

با وج ود اهمی ت اقتص ادی و ب ومش ناختی میگ وی

).(Palumbi et al., 1991

 F. merguiensisدر خل یج ف ارس و دري ای عم ان

برای تعیین تنوع ژنتیکی در میگوی F. merguiensis

اطالعاتی در زمین ه رون د تک املی و س اختار ژنتیک ی و

از روش توالیي ابی ژن  16S rRNAاس تفاده ش د .ب دين

همچنین تفکیک گونه ای جمعیته ای آن در دس ترس

منظ ور ،ژن 16S rRNAب ا روش واک نش زنجی رهای

نیست .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ساختار ژنتیک ی

پلیمراز ) (PCRب ا ي ک جف ت آغ ازگر ژن 16S rRNA

و تکاملی میگوی  F. merguiensisدر دو منطقه الف ت

متعل ق ب ه خ انواده  Penaidaeب ه ش ر ذي ل تکثی ر ش د

و سیريک اس تان هرمزگ ان و تعی ین قراب ت ي ا ج دايی

):(Palumbi et al., 1991

ژنتیکی احتمالی جمعی ته ای آن در اي ن دو منطق ه ب ه

.(Forward, 16Sar5') 5'-CGC CTG TTT ATC

منظور ارايه به مسؤوالن اجرايی شیالتی در جهت حف ظ

'AAA AAC AT-3
.(Reverse, 16Sbr3') 5'-CCG GTY TGA ACT

خزان ه ژن ی ،اج رای برنام هه ای بازس ازی ذخ اير و

'CAG ATC AYG T-3

بهرهبرداری بهینه از جمعیتهای آن در اين مناطق است.
هر ويال از واک نش زنجی رهای پلیم راز ش امل ي ک
مواد و روشها
تع داد  35قطع ه میگ وی  F. merguiensisب ه ط ور

میکرولیت ر  DNAح دوداً  355ن انوگرم 1 ،میکرولیت ر
)(10X

Buffer

 3 ،PCRمیکرولیت ر 15 MgCl2
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میل یم والر 3 ،میکرولیت ر  35 dNTPsمیل یم والر3 ،

شد.

میکرولیت ر از ه ر آغ ازگر ( 35م اکرومول) و 5/4

پ

از تعیین توالی ها ،بازنگری توالی ه ای مش ابه ب ا

میکرولیتر از آنزيم -Taqپلیمراز ب ا غلظ ت  1واح د در

ن رماف زار  Chromasنس خه  3/31انج ام ش د .ب رای

میکرولیتر (سیناژن ،ايران) بود که با آب مقطر استريل به

شناسايی اختالف میان توالیه ا ،نمون هه ای ت والیي ابی

حجم نهايی  15میکرولیتر رسانده شد .واکنش  PCRدر

ش ده ب ا ن رماف زار (Thompson et al., Clustal W

دستگاه ترموسايکلر ،MJ research( ،م دل ،PTC-100

) 1997همرديف ش دند .ش اخصه ای تن وع مولک ولی

ساخت آمريکا) انجام شد و واکنش زنجی رهای پلیم راز

نظیر تعداد هاپلوتی په ا ،مک انه ای چندش کلی ،تن وع

ب رای تکثی ر ژن م ذکور ب ا تنظ یم دم ای الح ا و

هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی ب ه هم راه واري ان

ب ر اس اس

بهینهسازی برنام ه اجراي ی دس تگاه ترموس ايکلر مط ابق

م دل  ،)3344( Neiهتروزيگوس یتی م ورد انتظ ار،

جدول  3صورت گرفت.

واگرايی ژنتیکی ) (FSTکه نشانه جدايی جمعیت ها است

 1میکرولیتر از محصول  PCRتمامی نمونه ها به همراه

به صورت جفتی بین مناطق نمونهبرداری با  3555تکرار

نشانگر مولکولی  355باز (ش رکت ،Fermentas GmbH

) (Slatkin and Hudson, 1991توس ط ن رماف زار

ساخت آلمان) در ژل آگاروز  3درصد الکتروفورز شد و

 Arlequinنس خه  (Excoffier et al., 1992) 1/3و

از اطمینان از تکثی ر ان دازه مناس ب ژن ف و  ،مق دار

نرماف زار  (Rozas et al., 2003) DnaSpمحاس به ش د.

از ارسال ب ه بخ ش مولک ولی ش رکت

گس ترش و پ راکنش جمعیت ی ب ا روش آزم ونه ای

ماکروژن (ساخت کره جنوبی) ،خالصسازی و به عن وان

ب یطرف ی ) (neutrality testsش امل دو آزم ون:

 DNAالگو برای توالی يابی استفاده ش دند .واک نش ه ای

 (Tajima, 1989) Tajima's Dو (Fu, 1997) Fu's FS

ت والیي ابی  DNAب ه هم راه آغ ازگر  forwardب ا بس ته

با نرمافزار  Arlequinنسخه  1/3بررسی شد .درختهای

 BigDyeش رکت  ،Applied Biosystemsس اخت

فیل وژنتیکی ب ا روشه ای  UPGMAو Maximum

آمريک ا) ب ا دس تگاه ( DNA analyzerم دل ،XL3730

 Parsimonyو  3555تک رار توس ط ن رماف زار MEGA

شرکت  ،Applied Biosystemsساخت آمريک ا) انج ام

نسخه  4رسم گرديد ).(Kimura, 1980

پ

باقیمانده آنها پ

جدول  -3برنامه اجرايی دستگاه ترموسايکلر برای تکثیر ژن 16S rRNA
مراحل PCR

دما (درجه سانتیگراد)

زمان

تعداد چرخه

واسرشتسازی اولیه

31

 1دقیقه

3

واسرشتسازی

31

 15ثانیه

الحا

44

 41ثانیه

بسط

43

 35ثانیه

بسط نهايی

43

 1دقیقه

نتايج
بهینهسازی واکنش  PCRبرای تکثی ر ژن 16S rRNA

15
3

با استفاده از شیب دمايی  35-44درجه سانتیگراد نشان داد
که مناسبترين دما برای اتصال آغازگر ،دم ای  44درج ه
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سانتیگراد است .آغازگره ای ' 16Sar5و ' 16Sbr3امک ان

باز را فراهم نمودند .الگوی باندی محصول  PCRروی ژل

تکثیر بخشی از ژن  6S rRNAبه طول تقريبی  445جف ت

آگاروز يک درصد در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3الگوی باندی محصول  PCRژن  16S rRNAروی ژل آگاروز يک درصد

بر اساس آنالیز انجام شده ،تعداد  4هاپلوتی پ در دو

نداشتند (.)P value=5/54 ،P<5/51

منطقه خور الفت و سیريک شناسايی ش د 1 .هاپلوتی پ

در ترسیم درختهای تکاملی ب ا روش  UPGMAو

مربوط به نمونه های خور الفت و  4هاپلوتیپ مربوط ب ه

 Maximum Parsimonyشاخه مجزايی از دو جمعی ت

نمونه های خور س یريک بودن د 4 .نمون ه از نمون ه ه ای

مشاهده نشد و س اختار جغرافی ايی مشخص ی را ب ین دو

منطق ه الف ت دارای هاپلوتی پ مش تر

بودن د

منطقه نشان نداد (شکلهای  1و .)4

(هاپلوتیپه ای ش ماره  3و  )3و  3نمون ه از نمون ه ه ای

میانگین مقدار آزمون  Tajima's Dو  Fu's FSبرای

بودن د

 35توالی ،به ترتیب  3/33و  35/11ب ین من اطق محاس به

(هاپلوتیپ شماره  .)4ه یچ هاپلوتی پ مش ترکی ب ین دو

ش د .ه ر دو ش اخص مثب ت ب ود ام ا از لح ا آم اری

منطقه مطالعه شده به دست نیامد و تم امی هاپلوتی په ا

معنیدار نبودند (( )P value=5/53 ،P<5/51جدول .)1

منطق ه س یريک نی ز دارای هاپلوتی پ مش تر

منحصر به فرد بودند (جدول .)3

میزان تنوع هاپلوتیپی يا ژنی برای هر دو منطق ه ب اال

از  444ب از ردي ف ش ده حاص ل از  35نمون ه

ب ود ( 5/455ت ا  )5/355و در خ ور الف ت ب ه می زان

ت والیي ابی ش ده ژن  16S rRNAدر میگ وی

 5/455 ± 5/334و در خ ور س یريک ب ه می زان

 F. merguiensisدو منطق ه ،ي ک جايگ اه ژن ی

 5/355 ± 5/333محاس به ش د .همچن ین ،تن وع

مونوم ورف 444 ،جايگ اه ژن ی پل یم ورف و 3534

نوکلئوتیدی درون جمعیت ی ب رای ژن م ورد بررس ی در

موتاسیون به دست آمد که نشان دهنده نرخ بسیار ب االی

خور الفت به میزان  5/134 ± 5/135و در خور سیريک

موتاسیون در اين گون ه اس ت .ه یچ گون ه چن د ش کلی

به میزان  5/314 ± 5/143ثبت شد .میزان تنوع هاپلوتیپی

اضافه و حذف ) (InDellsمشاهده نشد.

و تنوع نوکلئوتیدی برای تمامی نمونه ها (ب ین جمعیت ی)

بر اساس محاسبه عامل  FSTبین نمونه های دو منطق ه

به ترتی ب 5/311 ± 5/554 :و  5/343 ± 5/453محاس به

الفت و سیريک ،فاصله جمعیتی بین دو منطق ه  5/34ب ه

شد .میزان هتروزيگوسیتی مورد انتظار برای خور الف ت

دست آم د ک ه در س طح احتم ال  5/51نمون ه ه ای دو

 5/134 ± 5/333و برای خور سیريک 5/313 ± 5/333

منطقه مطالعه شده ب ا فاص له کم ی اخ تالف معن یداری

به دست آمد (جدول .)4
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ج دول  -3پ راکنش ه اپلوتیپی ژن F. merguiensis 16S rRNA

الفت و سیريک
خور الفت

خور سیريک

شاخص

1

1

جايگاههای بررسی شده

444

444

تعداد جايگاههای چند شکلی

434

413

5/555

5/555

تعداد هاپلوتیپ

1

4

تنوع نوکلئوتیدی

5/134 ± 5/135

5/314 ± 5/143

تنوع هاپلوتیپی

5/455 ± 5/334

5/355 ± 5/333

هتروزيگوسیتی مورد انتظار

5/134 ± 5/333

5/313 ± 5/333

در دو منطقه خور الفت و سیريک
هاپلوتیپ

3

3

1

4

1

3

4

جم

الفت

3

3

3

-

-

-

-

1

سیريک

-

-

-

3

3

3

3

1

جم

3

3

3

3

3

3

3

35

منطقه

تعداد نمونههای بررسی شده

چند شکلی اضافه و حذف

ترکی ب نوکلئوتی دی ژن  16S rRNAمیگ وی
 F. merguiensisدر ج دول  1نش ان داده ش ده اس ت.
مطالعه ترکیب نوکلئوتیدی ژن  16S rRNAنشان داد ک ه
اين توالی غنی از بازهای  Tو  34/35( Aدرصد) است.
ش کل  -1درخ ت تک

املی ژن rRNA

 16Sمیگ وی

 F. merguiensisخوريات الفت و سیريک با روش UPGMA

ج دول  -1ترکی ب نوکلوتی دی ژن  16S rRNAمیگ وی
 F. merguiensisدر دو خور الفت و سیريک (درصد)
منطقه

C

T

A

G

جم

خور الفت

33/34

11/33

14/43

33/34

355

خور سیريک

34/14

11/11

14/35

33/35

355

بحث
در دهههای اخیر با توسعه روشهای نوين مولک ولی
ش کل  -4درخ ت تک

املی ژن rRNA

 16Sمیگ وی

تحقیقات در مورد ساختار ژنتیک ی ،جمعیت ی و تک املی

Maximum

گونه های مختل ف آبزي ان در اغل ب کش ورهای جه ان

 F. merguiensisخوريات الفت و سیريک ب ا روش
.Parsimony

انجام شده اس ت و اس تفاده از نت ايج آنه ا س بب اعم ال

جدول  -1نتايج آزمون ه ای  Tajima's Dو  Fu's FSدر میگ وی
 F. merguiensisدو خور الفت و سیريک
Tajima’s D
D
P value

Fu’s FS
P value

FS

مديريت علم ی و ص حیح در راس تای بازس ازی ذخ اير
آبزي ان ،توس عه آب زیپ روری و حف ظ س اختار ژن ی
جمعیت های مختلف شده است .تعیین ساختار ژنتیکی و

خور الفت

5/33

3/11

3/55

33/44

جمعیت ی گون هه ای مختل ف آبزي ان و برخ ورداری از

خور سیريک

5/34

3/43

5/33

4/44

تکنی که ای س ري و ن وين ب رای تعی ین می زان قراب ت

میانگین

5/33

3/33

5/33

35/11

خويش اوندی ب ین گون های و درونگون های م یتوان د

جدول  -4شاخصهای تنوع ژنتیکی  F. merguiensisدر دو خور
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راهگشای بس یار خ وبی ب رای اس تفاده م ديران اجراي ی

فاصله جغرافیايی بین جمعیت ها تأثیر مهمی بر رون د

باش د ،چ را ک ه در بیش تر آبزي ان و ب ه وي ژه در

تکاملی ،ساختار ژنتیکی و جريان ژن ی دارد (Wang et

س ختپوس تان علی رغم وج ود ص فات ريخ تشناس ی

) .al., 2008با افزايش فاصله جغرافیايی فاص له ژنتیک ی

يکس ان تف اوته ای ژنتیک ی قاب ل ت وجهی در س طو

افزايش میيابد که علت آن کاهش جريان ژن ی در اث ر

مختل ف و در من اطق جغرافی ايی متف اوت وج ود دارد

وجود موان فیزيکی يا طبیعی است (Beacham et al.,

).(Palumbi et al., 1991

2004؛ Mohamadian et al., 2010؛ Rezaei et al.,

از مهمترين ش اخصه ای تفکی ک ب ین جمعی ته ا،

) .2010يکی از علت های احتمالی عدم وجود تفکی ک

عامل  FSTاس ت ک ه نش ان دهن ده تم ايز ي ا ج دايی ب ین

ژنتیک ی جمعی ت میگ وی  F. merguiensisخوري ات

جمعی ته ايی اس ت ک ه در من اطق مختل ف جغرافی ايی

الفت و سیريک موقعیت جغرافیايی خ ور منطق ه الف ت

زيس ت م ینماين د ) .(Mohamadian et al., 2010در

است که به صورت يک مکان تقريباً بس ته م یتوان د از

بررس ی حاض ر می زان  FSTب ا اطمین ان  31درص د ب ین

میزان مهاجرت زي اد میگ وی  F. merguiensisب ین دو

نمونه ه ای دو منطق ه  5/34و غی ر معن ی دار محاس به ش د

منطقه جلوگیری به عم ل آورد .از آنج ا ک ه دو منطق ه

( .)P<5/51با توجه ب ه اي ن ک ه مق دار ع دد معن ی داری

الف ت و س یريک فاص له جغرافی ايی چن دانی ندارن د

( )5/54نزدي ک ب ه س طح احتم ال  5/51ب ود بن ابراين

بنابراين موضوع تأثیر فاصله جغرافیايی بر کاهش جريان

نمیتوان با قاطعیت دو جمعیت میگوی F. merguiensis

ژنی منتفی به نظر میرسد .بنابراين ،به دلیل فاص له نس بتاً

در خوريات الفت و سیريک را يکی دانست.

نزديک ،تم اس می ان اي ن دو جمعی ت از طري ق پدي ده

نت ايج حاص ل از رس م درخ ت فیلوژنتی ک ب رای

مه اجرت امک انپ ذير اس ت ک ه اي ن موض وع باع

نمونه های دو منطقه الفت و سیريک شاخههای مجزاي ی

برقراری میزان متوسط جريان ژنی و در نتیجه عدم تمايز

از دو جمعی ت را نش ان ن داد و نتوانس ت تفکی ک

باالی ژنتیکی جمعیته ا م یش ود )Cui et al., 2007؛

جغرافیايی نمونه های مختلف خوريات الفت و س یريک

.(Ghodsi et al., 2011

را نش ان ده د.آزمون تف اوت ب ین جمعی ته ا ش امل

اص والً اخ تالف ژنتیک ی ب ین جمعی ته ا در نتیج ه

 Tajima's Dو  Fu's FSنیز غیر معنیدار به دس ت آم د

مجتم شدن افراد در يک منطقه خا

به وجود میآيد

و بن ابراين فرض یه مس تقل ب ودن جمعی ته ای میگ وی

و جمعیت های يک گونه ب ه واس طه آمی زش درون ی ب ا

 F. merguiensisدو منطق ه الف ت و س یريک رد

يکديگر يک مخزن ژنی منحص ر ب ه هم ان جمعی ت را

م یش ود .بن ابراين ب ر اس اس اي ن آزم ونه ا ،میگ وی

ايجاد میکنند ) .(Pinera et al., 2007به نظر م یرس د

 F. merguiensisدر دو منطقه الفت و سیريک احتم االً

در مورد جمعیت میگوی  F. merguiensisدر خوريات

از جمعیت واحدی تشکیل شدهاند و بسط و گس تردگی

الف ت و س یريک جري ان ژن ی و مه اجرت ب ین

جمعیتی بین نمونه های دو منطقه وجود ندارد که وج ود

جمعیت های اين مناطق به وقوع پیوسته است اما با توجه

تنوع باال درون من اطق نمون هب رداری نی ز اي ن مس أله را

به تنوع مولکولی مناس ب ،جمعی ت دو منطق ه هن وز ب ه

تأيید مینمايد.

تعادل يا تفکیک جمعیتی کامل نرسیده باشند.
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اصوالً پراکنش جغرافی ايی میگوه ای ه ر منطق ه در

عمیقتر دريا برای بل و جنس ی و تولی د مث ل مه اجرت

ارتباط با شرايط زيست محیط ی ب ه وي ژه می زان تحم ل

میکنند .سپ

الروهای پالژيک تولید شده مج دداً ب ه

آنها نسبت ب ه نوس انات ش وری ي ا س اير عوام ل م ؤثر،

سمت اين خوريات حرکت میکنند تا مراحل نوج وانی

شرايط بستر و وابستگی میگوها به آن ،وجود مصبها و

و پست الروی را در اين مناطق سپری نماين د .بن ابراين،

خوريات و شرايط هیدرولوژيک آن و همچنین رفتاره ا

ب ین اي ن خوري ات رفت ار مه اجرت و جري ان ژن ی ت ا

و الگوهای مهاجرتی میگوها هم قرار دارد که ب ر می زان

حدودی برقرار است و درخت تک املی ترس یم ش ده ب ا

جريان ژنی تأثیرگ ذار اس ت (Garcia and Le Reste,

روش  UPGMAنیز نتوانست تفکیک جغرافیايی بین دو

1981؛  .(Croos and Pálsson, 2010يکی از مهمترين

منطقه را نش ان ده د .يک ی از عل ت ه ای اص لی وج ود

عواملی که میتواند در ساختار ژنتیکی ،ترکیب يا ع دم

تفاوتهای ژنتیکی در جمعیت ه ای جان داران دري ايی،

ترکیب جمعیت دو منطقه دخال ت داش ته باش ند وج ود

توانايی گسترش و پراکن دگی آنه ا اس ت .بن ابراين ،در

سدهای فیزيکی يا گیاهی در مناطق مورد بررسی اس ت

صورتی که يکی از مراحل زن دگی موج ودات دري ايی

)Tiedemann et al., 2000؛ Ghelichpour et al.,

حالت پالنکتونی داشته باشد ،گسترش آنها ممکن است

2010؛  .(Rezaei et al., 2010در اين ارتب اط م یت وان

در فواصل مختلف اتف ا بیفت د .ب ه بی ان ديگ ر ،وج ود

به وجود خوريات و جنگله ای ح را در ه ر دو منطق ه

مرحله الروی پالژيک در میگوها از داليل عمده انتشار

اشاره داشت .جنگلهای حرا يکی از مه م ت رين من اطق

و گس ترش آنه ا در فواص ل جغرافی ايی مختل ف و در

نوزاد گاهی و تغذيه الرو ماهیان و سختپوستان اس ت.

نتیجه افزايش میزان جريان ژنی و عدم تمايز جمعیت ه ا

در دو منطقه الف ت و س یريک وج ود خ ور و مص ب و

است ) .(Croos and Pálsson, 2010دارا بودن مراح ل

همچنین پراکنش جنگلهای ح را زيس تگاهه ای متع دد

پالنکت ونی و الرو پالژي ک در آبزي ان م یتوان د ب ه

مناسبی را از جهت ف راهم ب ودن من اب غ ذايی و وج ود

جمعیت ه ايی ب ا پراکن دگی ب اال و غی ر متم ايز از نظ ر

پناهگ اه ب رای مرحل ه ن وزادی و پس ت الروی میگ وی

ژنتیک ی در مقايس ه ب ا گون هه ايی ب ا فق دان مراح ل

 F. merguiensisفراهم میآورد .وجود تنوع مولکولی

پالنکت ونی منج ر ش ود (Weersing and Toonen,

به دست آمده در میگ وی  F. merguiensisدر اي ن دو

2009؛ .(Ghasabshiran et al., 2013

منطقه میتواند در نتیجه اين سدهای گی اهی و همچن ین

نتايج به دست آمده از تحقیق حاضر در م ورد تن وع

وجود تنوع زيستگاهی در خوريات و جنگ له ای ح را

و ساختار ژنتیک ی میگ وی  F. merguiensisب ه عن وان

نیز باشد.

مهم ترين گونه صید میگو در استان هرمزگ ان نش ان داد

از ديگر عوام ل م ؤثر ب ر پ راکنش میگوه ا ،ان دازه

که تنوع هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی درون جمعیت ی و ب ین

میگو است .در طول محور مهاجرت میگوها از خوريات

جمعیتی بااليی بین خوريات الفت و س یريک در خل یج

و مصبها به سمت آبهای عمیق ،به ترتیب میگوه ای

فارس وجود دارد .با توجه به آنالیز جمعیتی ،يکی ب ودن

جوان در مناطق ساحلی و میگوهای بزرگتر در آبهای

جمعی ته ای میگ وی  F. merguiensisدر خوري ات

عمیقت ر مش اهده م یش وند .ب ا اف زايش ان دازه و س ن،

الفت و سیريک را نمی توان با يقین باال عنوان نم ود .در

جمعیت ه ای میگ و از اي ن خوري ات ب ه س مت من اطق

پ ژوهش حاض ر ،می زان تن وع ه اپلوتیپی در درون
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نمونه های هر منطقه و نیز بین دو منطقه الفت و س یريک

در ط ول رش د و پ راکنش جمعی ت منج ر خواه د ش د

در حد بااليی بود .از  35ت والی بررس ی ش ده ،تع داد 4

)Watterson, 1984؛ .(Bucklin and Wiebe, 1998

هاپلوتیپ منحصر ب ه ف رد شناس ايی گردي د .ت راز تن وع

البت ه ان دازه جمعی ت م ؤثر ممک ن اس ت ب ین ن واحی

هاپلوتیپی میتواند از ص فر (تم ام اف راد جمعی ت دارای

مختلف جغرافیايی ک ه پ راکنش گون ه جري ان دارد ب ه

هاپلوتیپ يکسان) ت ا ي ک (تم ام اف راد جمعی ت دارای

علت فرآيند پويايی جمعیت در طول تاريخ تغییر کند و

هاپلوتیپهای متفاوت) متغیر باش د .می زان ب االی تن وع

در نتیجه سطو تن وع ژنتیک ی نی ز دس تخوش تغییرات ی

هاپلوتیپی و تنوع نوکلئوتی دی درون و ب ین جمعیت ی در

شود ).(Croos and Pálsson, 2010

میگوی  F. merguiensisمؤيد تنوع ژنتیکی ب االی اي ن
گونه میگو در دو منطقه نمونهبرداری است.

در ي ک جم بن دی کل ی ،رس م درخ ت فیل وژنی
س اختار جغرافی ايی مشخص ی را در خص و

میگ وی

تن وع ه اپلوتیپی و نوکلئوتی دی مش اهده ش ده در

 F. merguiensisدر خوريات الف ت و س یريک اس تان

تحقیق حاضر در محدوده نتايج به دس ت آم ده از تن وع

هرمزگان نشان ن داد .ه ر چن د ک ه بس ط و گس تردگی

میتوکن دريايی در گون هه ای میگ وی بب ری س یاه

جمعیتی مش اهده نش د ام ا ب ر اس اس ش اخص  FSTک ه

)،(Benzie et al., 2002) (Penaeus monodon

نزدي ک ب ه ح د معن یدار ب ود و نتیج ه رس م درخ ت

(Valles- (P.

فیلوژنی ،نمیتوان به يقین يکی ب ودن جمعی ت ه ای دو

) ،Jimenez et al., 2006میگ وی P. duorarum

منطقه را بیان نمود .همچنین بر اساس نت ايج اي ن تحقی ق

) ،(McMillen-Jackson and Bert, 2004میگ وی

مشخص شد که ض روری اس ت ب ه منظ ور دس تیابی ب ه

(McMillen-Jackson and .Litopenaeus setiferus

اطالعات تکمیلی و انجام مطالعات گستردهت ر جمعیت ی

) Bert, 2003و میگوی چینی )(Kong (P. chinensis

از ساير ژنهای میتوکندريايی يا ژنومی نیز استفاده شود.

) et al., 2010اس ت ک ه همگ ی س طو ب االی تن وع

با توجه به اين که پژوهش حاضر ب رای نخس تین ب ار در

ب ا نت ايج تحقی ق

کشور با ژن  16S rRNAو روش ت والیي ابی  DNAدر

حاضر ،تنوع هاپلوتیپی پايینی ( )5/34در میگ وی چین ی

میگوی موزی انجام گرديد ،اطالعات قاب ل ت وجهی ب ه

در شمال غرب اقیانوس آرام گزارش ش د (Cui et al.,

دست آمد که میتواند در جهت مديريت و بهره برداری

) .2007به طور کلی ،می زان تن وع ه اپلوتیپی ب اال ب رای

پايدار از ذخاير با ارزش اين گونه در مناب آبی و نیز در

گونه های دريايی و به ويژه راسته دهپاي ان )(Decapods

صنعت آبزیپروری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

میگ وی س فید غرب ی )vannamei

ژنتیکی را گزارش نمودند .در تن اق

غی ر معم ول نیس ت (McMillen-Jackson and Bert
2004؛ Peijnenburg et al., 2004؛ Stamatis et al.,

سپاسگزاري.

2004؛  .(Zardoya et al., 2004اين تنوع باال اغلب ب ه

نگارن دگان از آق ای مهن دس چکم هدوز قاس می

ب ودن ان دازه جمعی ت در گون هه ای دري ايی و

کارشناس ارشد بخش ژنتیک پژوهشکده آب زیپ روری

پراکندگی گسترده در فواصل زياد نسبت داده م یش ود

آبه ای داخل ی ،بن در انزل ی ب ه خ اطر همک اری در

که به نگهداری بسیاری از هاپلوتیپهای منحصر به ف رد

تحلیلهای آماری سپاسگزاری مینمايند.

ب زر
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Abstract
Banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis is one of the most important shrimp species in the
Persian Gulf compromising about 60% of total shrimp catch in Hormozgan Province.
Regarding the importance of banana shrimp in fisheries industry, phylogeny and genetic
structure of the population of this in Laft and Sirik estuaries in the Persian Gulf was investigated
using mitochondrial 16S rRNA gene sequencing. Results of 16S rRNA gene sequencing of 10
shrimps including 448 aligned base pairs yielded one monomorphic locus, 447 polymorphic
loci and seven haplotypes. No insertions and deletions were observed. F- statistic parameter at
95% level of confidence was 0.14 and was not significant between the two populations
(P value= 0.08). Phylogenetic trees did not show a differentiated geographical structure between
the two regions. Mean values of Tajima’s D and Fu’s Fs between the regions were 2.61 and
10.33, respectively. Insignificant values of these tests are indicative of no expansion of
F. merguiensis population between the two regions. Haplotype and nucleotide diversity of the
shrimps were 0.933 ± 0.004 and 0.802 ± 0.672, respectively for the two regions. The results of
this study revealed that F. merguiensis populations of Laft and Sirik estuaries had high levels of
genetic diversity but regarding the value of F- statistic parameter and its significance level, the
existence of genetically similar populations could not be deducted with high level of
confidence. The results of present study could be considered in fisheries management for
restocking programs and conservation of genetic diversity of populations.
Key words: Phylogeny, Persian Gulf, Laft and Sirik estuaries, Jinga shrimp, Fenneropenaeus
merguiensis, 16S rRNA
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