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 5گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
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 9دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران

چکیده
به منظور بررسی ساختار ژنتیکی سگماهی کسلر ) (Paraschistura kessleriکه از گونههاای باومی آب شایری ایاران
است ،تعداد  01نمونه از رودخانه های رادکان ،زاوی و کارده واقع در استان خراسان رضوی جمعآوری و باا اساتفاده از
شش جایگاه ریزماهوارهای ارزیابی شد .تمام جایگاههای ماورد اساتفاده چناد شاکلی نشاان دادناد .نتاای نشاان داد کاه
سگ ماهی کسلر از غنای آللی (میانگی تعداد آلل )3/50 :و هتروزیگوسیتی مناسابی (میاانگی هتروزیگوسایتی مشااهده
شده )8/01 :در مناطق رادکان ،زاوی و کارده برخوردار است .از  50آزمون جایگااه ژنای-جمعیات ،تنهاا  1آزماون در
تعادل هاردی-وینبرگ قرار داشت .میزان  Fstو  Rstبه عنوان شاخص های تماایز ژنتیکای باه ترتیا  8/891و  8/805باه
دست آمد .در ای خصوص ،جریان ژنی نسبتاً باالی مشاهده شده ( )Nm:50/0را می توان به عنوان عاملی مهام در تماایز
ژنتیکی پایی به دست آمده بی نمونههای رودخانههای مورد بررسی در نظر گرفت .جریان ژنی مشاهده شده نیز احتمااالً
مرتبط با عواملی همچون :آلودگیها ،سایالبهاا و تاریخچاه زنادگی ساگمااهی کسالر اسات .نتاای آناالیز واریاان
مولکولی نیز نشان داد که بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط باه درون جمعیات هاا اسات .بااالتری میازان شاباهت و
فاصله ژنتیکی به ترتی بی نمونه های مناطق رادکان با کارده و زاویا

باا رادکاان مشااهده شاد .دنادروگرام UPGMA

ترسیم شده بر اساس فاصله ژنتیکی نیز نشان داد که احتماالً دو گروه جدا از سگماهی کسلر در منااطق رادکاان ،زاویا
و کارده وجود دارد به طوری که منطقه زاوی در شاخهای جدا از مناطق کارده و رادکان قرار گرفت.
واژههای کلیدی :ساختار ژنتیکی ،جایگاه ریزماهواره ،چند شکلی ،گونه Paraschistura kessleri

مقدمه.

محایطزیسات ،جمعیات بسایاری از ماهیاان رودخانااهای

امروزه به دلیل استفاده فزاینده از منابع آب شایری و

دستخوش تغییراتی شده است ) ،(Rosenfeld, 2003باه

همچنااای تغییااارات ناشااای از دخالاااتهاااای بشااار در

نحوی که یکی از مسایلی که بسایاری از ذخاایر ماهیاان
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در دنیا با آن مواجه هستند ،کاهش تنوع ژنتیکی ناشی از

را پاا

فعالیاات هااای انسااان همچااون مساادود ساااخت مساایر

) .(Keyvani, 2008حدود  18درصاد از ایا ماهیاان،

مهاجرت و ورود آالیندهها است ).(Zhao et al., 2005

بااومی ایااران هسااتند کااه بااه دلیاال اناادازه کوچااک و

تنوع ژنتیکی که ناشی از تفاوت در اجزای وراثتی افاراد

پاااراکنش محدودشاااان ،کمتااار بررسااای شااادهاناااد.

یک گونه است ،نقش مهمی در حفظ پایاداری تکااملی

دخالتهای مستقیم و غیرمساتقیم انساان در طبیعات از

و پتانسیل زیستی جمعیت هاای ماهیاان ایفاا کارده اسات

جملااه احاادا سااد ،ورود آالیناادههااا و اسااتخرا

) (Tave, 2003و امکان ساازگاری محیطای گوناههاا و

ساانگهااای بسااتر رودخانااههااا ماایتوانااد جمعیاات

بقااای طااوالنی ماادت را

سگ ماهیان را تحت تثثیر قرار دهاد (Abdoli et al.,

فاراهم مایساازد ) .(Bataillon et al., 1996در واقاع

) .2010سگ ماهی کسلر با نام علمی Paraschistura

کمّیت و کیفیت تنوع ژنتیکی می تواند تاثثیر مساتقیم بار

 kessleriمتعلق به خانواده  Nemacheilidaeاست .ای

پایداری جمعیات هاای طبیعای ماهیاان بگاذارد ،ایا در

گونه جزو ماهیاان بنتوپالژیاک آب شایری اسات کاه

حالی است که چنی تثثیراتی بر جمعیت های کوچک و

اطالعااات چناادانی در خصااوص نیازهااای غااذایی و

همچنی جمعیت های رو باه کااهش بسایار بیشاتر اسات

زیستگاهی آن وجود نادارد (Nalbant and Bianco,

) .(Reed and Frankham, 2003بنابرای  ،تعیی ساط

) P. kessleri .1998بومی آبهای داخلی ایران است

تنوع ژنتیکی در بی افراد متعلق به یک گوناه از اهادا

و در بخشهای شرقی و شمالشارقی کشاور پاراکنش

کلای ژنتیاک جمعیات اسات (Ciftci and Okumus,

دارد .عااالوه باار ایاا  ،حضااور ایاا ماااهی در برخاای

) 2002و آگاهی از ساختار ژنتیکی جمعیتها باه عناوان

حوضههای آبی افغانستان و پاکستان نیز گازارش شاده

عاملی مهام در امار حفاظات و مادیریت ذخاایر ماهیاان

اسااات ) .(Kottelet, 2012تااااکنون اطالعااااتی در

قلمداد میگاردد ) .(Geist et al., 2009در ایا راساتا،

خصوص ساختار ژنتیکی ای گونه باومی منتشار نشاده

نشانگرهای مولکولی مبتنای بار چناد شاکلی  ،DNAباه

است .در ایا زمیناه ،بیشاتر مطالعاات صاورت گرفتاه

عنوان ابزاری قدرتمند در بررسی تناوع زیساتی ژنتیکای

متمرکز بر گونه هایی با ارزش خوراکی و اقتصادی باال

مطرح هستند .در میان نشانگرهای موجود ،ریزماهواره ها

مانند ماهی سفید و کلمه بوده اسات (Kashiri et al.,

به دالیلای همچاون فراوانای بااال در ژناوم موجاودات و

2010؛  .(Rezaii et al., 2010بنااابرای  ،بااا در نظاار

تنوع باالی قطعات تکرار شونده ،هامباارز باودن و بهتار

گرفت اهمیت اکولاوژی  P. kessleriباه عناوان یاک

نمایان ساخت هتروزیگوسیتی و جهش ،بر برخی معای

ماااهی بااومی و همچناای فقاادان اطالعااات در مااورد

ساایر نشاانگرها غلباه دارناد (Verspoor and Jordan,

ساختار ژنتیکی آن ،در پژوهش حاضر به بررسی تناوع

) .1989بناااابرای  ،در تحقیاااق حاضااار از نشاااانگرهای

ژنتیکااای ایا ا گوناااه باااا اساااتفاده از شاااش جایگااااه

ریزماهواره به منظور ارزیابی تناوع ژنتیکای ساگ مااهی

ریزماهواره ای در رودخانههای کارده ،زاوی و رادکان

 Paraschistura kessleriاستفاده شد.

(استان خراسان رضوی) که از مناطق مهم پراکنش ای

جمعیااتهااا و همچناای شااان

لوچ ماهیان فون غال

ماهیان آبهای داخلی ایاران

از کپورماهیااان بااه خااود اختصاااص دادهانااد

گونه هستند ،پرداخته شده است.

بررسی تنوع ریزماهوارهای سگماهی کسلر ) .(Paraschistura kessleri (Nemacheilidae), Gunther, 1889در خراسان رضوی

مواد و روشها.
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استیک اسید ( 8/85موالر)) و  51میکرولیتر پروتئیناز K

جمع آوری نمونه ها و استخراج  :DNAتعاداد 01

( 58میلیگرم بر یتر) در دمای  11درجه ساانتیگراد طای

قطعه سگ ماهی کسلر از رودخانه های کاارده ،زاویا و

ش همگا و هضام گردیاد .پا

از خاالصساازی باا

رادکان واقع در حوضه آبریز قره قوم در استان خراساان

روش فنل-کلروفرم DNA ،نمونه ها با استفاده از اتاانول

رضوی ( 50نمونه برای هار منطقاه) جماع آوری گردیاد

مطلق سرد رسوب داده شد .در پایان ،آب مقطر اساتریل

(شکل  .)5باله سینهای یاا دمای هار مااهی ،جداساازی و

دو بار تقطیر ( 588میکرولیتر) به رسوب حاصال افازوده

داخل تیوبهای حاوی الکل اتانول  30درصد قرار داده

شد و کیفیت  DNAباا اساتفاده از ژل آگاارز  5درصاد

شد .نمونه هاا جهات انجاام آزماایش هاای مولکاولی باه

تعیی گردید .همچنی  ،به منظور بررسی کمیات ،DNA

آزمایشگاه انتقال داده شد DNA .نمونههاا باا اساتفاده از

میزان جذب نوری نموناه هاا در طاول ماو هاای  508و

روش فنال-کلروفارم ) (Hillis et al., 1996اساتخرا

 508نانومتر با اساتفاده از باایوفتومتر (مادل ،RS 232 C

شد .به طور خالصه ،بافت خرد شده بالهها باا اساتفاده از

شاارکت  ،Eppendorfآلمااان) تعیاای و نساابت جااذب

بافرهای اساتخرا ( 98میکرولیتار ( 58درصاد)  SDSو

 508/508نیاز ثبات گردیاد ) .(King et al., 2001در

 188میکرولیتر  STEشامل کلرید سادیم ( 8/5ماوالر)،

نهایت ،نمونه ها تا زمان انجام واکنش زنجیرهای پلیماراز

تااری

( 8/81مااوالر) و ساادیم-اتاایل دی آماای تتاارا

در دمای  -58درجه سانتیگراد قرار داده شد.

شکل  -5موقعیت جغرافیایی رودخانههای مورد نمونهبرداری واقع در استان خراسان رضوی (با عالمت  مشخص شده است).
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زنجیننرهای پلیمننراز و الکتروفننورز

بااه ماادت  9دقیقااه) 91 ،چرخااه (واسرشاات 31 :درجااه

.واکننن

عمننودی :از شااش جایگاااه ریزماااهوارهای (Bbar4,

سانتیگراد به مادت  98ثانیاه ،اتصاال 11 :تاا  08درجاه

) Bbar7, Bbar11, IC228, IC230, IC720به منظور

سانتیگراد به مدت 98ثانیه و تکثیر 05 :درجه سانتیگراد

ارزیابی تنوع ژنتیکی  P. kessleriاستفاده شد .از آنجا

به مدت  08ثانیه) و  5چرخاه تکثیار نهاایی ( 05درجاه

کااه جایگاااه ریزماااهوارهای اختصاصاای باارای گونااه

سااانتیگراد بااه ماادت  9دقیقااه) انجااام شااد .پاا

از

 P. kessleriوجود ندارد ،بنابرای جایگاههای بررسای

الکتروفااااورز عمااااودی محصااااوالت  PCRروی ژل

شده در گوناههاای (Taylor Barbatula barbatula

پلیاکریلآمید ( 0درصد ،غیریونیزه) ،ژلها با اساتفاده

) et al., 2001و (Bang et al., Iksookimia choii

از روش نیترات نقره رنگآمیزی شادند (Bassam et

) 2009انتخاااب و اسااتفاده شاااد (جاادول  .)5تکثیااار

) .al., 1991در ادامااه ،تصااویر ژلهااا توسااط دسااتگاه

جایگاااههااا بااا اسااتفاده از واکاانش زنجیاارهای پلیمااراز

مستندساااز ژل (ماادل  ،Gel Doc XRشاارکت Bio-

) (PCRدر دسااتگاه ترموسااایکلر (ماادل MJ Mini

 ،RADآمریکااا) ثباات و طااول قطعااات بااا اسااتفاده از

 ،Thermal Cyclerشاارکت  ،Bio-RADآمریکااا) و

ناارمافاازار  Gel pro analyzerنسااخه (Media 9/8

طی یک چرخه واسرشت اولیاه ( 31درجاه ساانتیگراد

) Cybernetics, 1997محاسبه گردید.

جدول  -5ویژگی جایگاههای ریزماهوارهای استفاده شده در پژوهش حاضر
جایگاه
Bbar4
Bbar7
Bbar11
IC228
IC230
IC720

توالی
F: ATAATCACAGCCCCGCAGAG
R: GGGTGGTGGAATATATTGGAAA
F: GAGCAACAGCTGCTGTAGGA
R: GTCGGACCAACCTGAAAACT
F: GCGGAGGAAGAGAAACACAG
R: CTATGCCATTGCCACACATC
F: AATACGAAACTACTTGGTAATGGC
R: GTGAAAAGGTCCAGTTAAAAGC
F: GGGTATAGGTGAAAAGGTCC
R: ATACGAAACTACTTGGTAATGGC
F: CGCAATGCATTCTCCAATCTCAA
R: GACCCCACTCATCACTGCCTCTC

دامنه طولی

دمای اتصال

(جفت باز)

(درجه سانتیگراد)

558-01

08

AF310879

588-511

10

AF310881

Taylor et al., 2001

511-501

10

AF310883

Taylor et al., 2001

511-501

10

EU252085

Bang et al., 2009

590-598

11

EU252087

Bang et al., 2009

518-31

11

EU252097

Bang et al., 2009

کد دسترسی

منبع
Taylor et al., 2001

تحلیل آماری :امکان وجود آلل های نول ،از دست

مدل آللی بینهایت ) (IAMو  Rstبر اساس مدل جهش

دادن آلاالهااای باازرگ و خطااای دسااتهبناادی توسااط

پلهای ) (SMMبا اساتفاده از آناالیز واریاان

مولکاولی

نرمافزار  Microcheckerنسخه (Oosterhout et 5/5/5

استفاده شد .بررسی جمعیت ها از نظر انحارا

از تعاادل

) al., 2004بررسی شاد .از نارمافازار  GenAlexنساخه

هاردی-وینبرگ با مقایسه هتروزیگوسیتی مشاهده شاده

 (Peakall and Smouse, 2006) 0/9به منظور ارزیاابی

و مااورد انتظااار و عاادم تعااادل پیوسااتگی بااا ناارمافاازار

تعاااداد آلااال ماااؤثر ،تعاااداد آلااال در هااار جایگااااه،

 Genepopنسااخه (Raymond and Rousset, 9/5

هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ،جریان ژنی،

) 1995صورت گرفت .همچنای  ،از نارم افازار FSTAT

نحوه توزیع تنوع مشاهده شاده ،شااخص  Fstبار اسااس

نسااخه  (Goudet, 2001) 5/3/9باارای بررساای علاات

بررسی تنوع ریزماهوارهای سگماهی کسلر ) .(Paraschistura kessleri (Nemacheilidae), Gunther, 1889در خراسان رضوی

انحاارا

از تعااادل هاااردی-وینباارگ ،شاااخص  FISبااه

عناااوان ضاااری

درون آمیااازی (کااااهش یاااا افااازایش
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نحوی که باالتری میزان هتروزیگوسایتی مشااهده شاده
مربوط به رودخانه زاوی (جایگاه  )Bbar7و پایی تاری

هتروزیگوسیتی) و سط معنیداری آن اساتفاده شاد .از

میزان مربوط به رودخانه کاارده (جایگااه  )Bbar4باود.

نارمافازار  PopGeneنساخه (Yeh et al., 1999) 5/95

میااانگی آلاالهااای خاااص در نمونااههااای مربااوط بااه

نیز برای تعیی شباهت و فاصله ژنتیکی و همچنی ترسیم

رودخانه هاای کاارده ،رادکاان و زاویا نیاز باه ترتیا :

دندروگرام  UPGMAبر اساس مقاادیر فاصاله ژنتیکای

 8/50 ،8/88و  5/50به دست آمد .اطالعاات مرباوط باه

اساااتفاده شااد .باااه منظاااور تنظااایم ساااط معنااایداری

آلل های خاص بر حس جمعیت هاای بررسای شاده در

آزمونهای تکرار شونده از ضاری تصاحی باونفرونی

جدول  9آورده شده است.

استفاده شد ).(Rice, 1989

انحاارا

از تعااادل هاااردی-وینباارگ نیااز در سااط

جایگاااه-جمعیاات بررساای شااد (جاادول  .)5در اغلاا
نتایج.

جایگاهها ،انحرا

در پژوهش حاضر ،هار شاش جایگااه ماورد مطالعاه

از تعادل باالیی در ساط ساه منطقاه

رادکان ،زاوی و کارده مشاهده شد به طاوری کاه پا

)،(Bbar4, Bbar7, Bbar11, IC228, IC230, IC720

از اعمال ضاری تصاحی باونفرونی ) ،(Rice, 1989از

چندشکلی نشان دادند .امکاان از دسات دادن آلال هاای

 50آزمون ممک ( 9منطقه × 0جایگااه) تنهاا  1آزماون

بزرگ و همچنای خطاای دساتهبنادی در های یاک از

شامل جایگاههای( Bbar7 :رادکان و زاویا )Bbar11 ،

جایگاه های ماورد اساتفاده مشااهده نشاد .باا ایا حاال،

(رادکان) و ( IC720کارده) در تعاادل قارار داشاتند .در

امکان وجاود آلال هاای ناول در جایگااه هاای  Bbar4و

بررساای شاااخص درونآمیاازی متوساط  8/551 ،FISبااه

 IC230تثیید گردید .تعاداد آلال هاای واقعای و ماؤثر و

دساات آمااد .در اغلا

جایگاااههااای مااورد بررساای نیااز

همچنی مقاادیر هتروزیگوسایتی مشااهده شاده و ماورد

کسری هتروزیگوسایتی مشااهده شاد کاه جایگااههاای

انتظااار در جاادول  5آورده شااده اس ات .دامنااه آلل ای در

 Bbar4در هاار سااه منطقااه رادکااان ،زاوی ا و کااارده و

محدوده  1تا  51به دست آمد .متوسط تعاداد آلال هاای

 IC230و  IC720در منطقه رادکاان کساری معنایداری

واقعی و مؤثر باه ترتیا

 3/50و  0/03باود کاه در ایا

( )P≤0.002پاا

از اعمااال ضااری تصااحی توسااط

میان ،باالتری میزان آلال هاای واقعای ( )Na:51و ماؤثر

نرم افزار  Fstatنشان دادند (جدول  .)5همچنی  ،افزایش

در جایگااه هاای  Bbar7و IC228

هتروزیگوساایتی مشاااهده شااده در برخاای جایگاااههااا

( )Ne:3/39به ترتی

در نمونه هاای رودخاناه زاویا مشااهده شاد .همچنای ،

معنااایدار نباااود .عااادم تعاااادل پیوساااتگی

پایی تری میزان آللهای واقعی در رودخانههای رادکان

) disequilibriumنیز بی هی یک از جایگاههای مورد

و کااارده ( )Na:1و آلاالهااای مااؤثر در منطقااه کااارده

استفاده مشاهده نشد.

(linkage

( )Ne:05/5در سااط جایگاااه  Bbar4بااه دساات آمااد.

در بررساای جریااان ژناای مناااطق رادکااان ،زاویا و

مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده ) (Hoو مورد انتظار

کارده ،متوسط شااخص  Nmبرابار باا  0/50باه دسات

) (Heنیااز بااه ترتیاا

در محاادوده ( 5-8/55میااانگی :

 )8/01و ( 8/01-8/03میاانگی  )8/05 :قارار داشات ،بااه

آمد که باالتری و پاایی تاری جریاان باه ترتیا

بای

مناطق رادکاان باا کاارده ( )59/0و رادکاان باا زاویا

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،پاییز 5931
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( ) 09/1مشاااهده شااد (جاادول  .) 1تمااایز ژنتیکاای باای

درصااد) .در بررساای شاااخص هااای شااباهت و فاصااله

نمونه های مناطق مورد نظر نیز با بررسای شااخص هاای

ژنتیکی ،باالتری و پایی تری میازان فاصاله باه ترتیا

 Fstو  Rstارزیابی گردید .متوسط شااخص  FstوRst

بی نمونه های مناطق زاوی با کارده ( )8/90و رادکاان

 8/891و  8/805بود که بااالتری مقاادیر هار

با کارده ( ) 8/50مشاهده گردید .همچنی  ،دنادروگرام

دو شاااخص باای نمونااه هااای متعلااق بااه رودخانااههااای

ترسیم شده بر اساس فاصله ژنتیکی جدایی بای منااطق

رادکان و زاوی به دست آمد (جدول  .)1نتای حاصل

مورد نظر را نشان داد باه طاوری کاه منطقاه زاویا در

مولکااولی نیااز نشااان داد کااه تنااوع

گروهی مجزا نسبت باه منااطق کاارده و رادکاان قارار

به ترتی

از آنااالیز واریااان

ژنتیکاای باااالیی درون جمعیااتهااا وجااود دارد (30

گرفت (شکل .)5

جدول  -5شاخصهای تنوع ژنتیکی برای شش جایگاه ریزماهوارهای در گونه P. kessleri

رودخانه/جایگاه

کارده

رادکان

زاوی

میانگی

Bbar4

Bbar7

Bbar11

IC228

IC230

IC720

Na

1

55

55

3

58

0

Ne

05/5

18/0

90/3

03/0

88/0

10/1

Ho

55/8

09/8

31/8

31/8

10/8

11/8

He

01/8

00/8

03/8

00/8

09/8

00/8

pHw

***

*

*

***

***

ns

FIS

811/8

809/8-

830/8-

988/8

985/8

Na

1

55

55

0

55

0

Ne

59/9

10/0

10/0

50/1

03/0

15/1

Ho

51/8

35/8

09/8

08/8

53/8

51/8

He

03/8

00/8

00/8

05/8

00/8

00/8

pHw

***

ns

ns

*

***

***

FIS

090/8

818/8-

811/8

551/8

005/8

003/8

Na

0

51

55

59

0

0

Ne

19/1

00/3

10/0

39/3

10/1

05/1

Ho

99/8

88/5

01/8

01/8

03/8

35/8

He

8/05

03/8

00/8

03/8

00/8

03/8

pHw

***

ns

*

*

***

***

FIS

135/8

551/8-

518/8

500/8

853/8-

510/8-

Na

0

55

00/55

00/3

99/3

99/0

Ne

05/9

00/0

00/0

03/0

15/0

08/1

Ho

59/8

35/8

01/8

08/8

11/8

10/8

He

05/8

00/8

00/8

00/8

09/8

00/8

FIS

003/8

-8/899

811/8

801/8

950/8

501/8

 :Naتعداد آلل ها :Ne ،تعداد آللهای مؤثر :Ho ،هتروزیگوسیتی مشاهده شده :He ،هتروزیگوسیتی مورد انتظاار :pHw ،آزماون احتماال تعاادل
هاااردی-وینباارگ پ ا

از ضااری

تصااحی بااونفرونی ( :nsعاادم معناایداری :FIS ،)P>8/885 :*** ،P>8/85 :** ، P>8/81 :* ،ضااری

درونآمیزی :مقادیر معنیدار به صورت زیرخط دار مشخص است.
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بررسی تنوع ریزماهوارهای سگماهی کسلر ) .(Paraschistura kessleri (Nemacheilidae), Gunther, 1889در خراسان رضوی

جدول  -9اطالعات مربوط به آللهای خاص در رودخانههای رادکان و زاوی
منطقه

جایگاه

آلل

فراوانی

رادکان

IC230

55

8/855

زاوی

Bbar4

0

8/809

زاوی

Bbar4

0

8/809

زاوی

Bbar4

0

8/815

زاوی

Bbar7

55

8/815

زاوی

Bbar7

59

8/510

زاوی

Bbar7

51

8/855

زاوی

Bbar7

51

8/581

زاوی

Bbar7

50

8/809

زاوی

Bbar11

59

8/855

زاوی

IC228

58

8/815

زاوی

IC228

55

8/809

زاوی

IC228

55

8/809

زاوی

IC228

59

8/809

جدول -1تمایز ژنتیکی بی مناطق رادکان ،زاوی و کارده .اعاداد
جدول  -1جریان ژنی ) (Nmبی مناطق رادکان ،زاوی و کارده
رادکان

مناطق نمونهبرداری

کارده

کارده

8/888

رادکان

0/59

8/888

زاوی

0/00

1/09

زاوی

8/888

باال و پایی قطر به ترتی نشاندهنده ضرای

 Fstو  Rstاست.

مناطق نمونهبرداری

کارده

رادکان

زاوی

کارده

8/888

853/8

895/8

رادکان

819/8

8/888

815/8

زاوی

80/8

805/8

8/888

شکل  -5دندروگرام  UPGMAبر اساس فاصله ژنتیکی برای گونه P. kessleri
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بحث.

شاااده بااارای ماهیاااان آب شااایری (میاااانگی آللا ای و

از میان جایگااه هاای بررسای شاده ،جایگااه Bbar4

هتروزیگوسایتی مشاااهده شاده بااه ترتیا  1/0 :و )10/8

هتروزیگوسیتی بسیار پایی و آلل نول بااالیی نشاان داد،

توساااط  Dewoodyو  )5888( Aviseاسااات .در ایااا

بنابرای به نظر میرسد که استفاده از ایا جایگااه بارای

راسااااتا ،در تحقیقااااات پیشاااای روی گونااااههااااای

سگ ماهی کسلر کارآیی مطلوبی ندارد .تنوع ژنتیکی به

argyrogramma

 Oxynoemacheilusدر

عنااااوان شاااااخص مهماااای از وضااااعیت اکولااااوژی

رودخاناااههاااای گاماسااایاب ،ساااپیدبرگ و قلیجااای

اکوسیستمهای آبای مطارح باوده اسات (Zhou et al.,

)2014

،(Kolangi-Miandare

) 2004که آگاهی از آن جهت مدیریت و حفظ ذخاایر

 Turcinoemacheilus kossiwigiدر رودخانههای بریم

ماهیان از اهمیت باالیی برخوردار اسات .در ایا راساتا،

و خیرآبااد ) (Askari et al., 2014و Paraschistura

پیراسنجههای مرتبط با تنوع ژنتیکی همچون غنای آللای

 nielseniدر رودخاناااههاااای شااااپور ،دالکااای و مناااد

و هتروزیگوسیتی از نظر مواجهه جمعیت هاا باا تغییارات

) (Amouii et al, 2014تعداد آلالهاای مشااهده شاده

محیطاای بساایار مهاام اساات ) (Frankham, 2008و باار

اندکی بیشتر و هتروزیگوسیتی بسیار نزدیاک باه مقاادیر

ویژگیهای مهمی همچون توانایی رقابات ،بقاا و انادازه

گزارش شده برای ماهیان آب شیری

باادن تثثیرگااذار اساات (Hakansson and Jensen,

) Avise, 2000اعااالم شااد .بااا توجااه بااه میاازان آلاال و

) 2005به طوری که کاهش تعداد آللهای مشاهده شده

هتروزیگوساایتی بااه دساات آمااده در تحقیااق حاضاار و

در سط جمعیت ها می تواند بیانگر کااهش ساط تناوع

مقایسااه آن بااا مقااادیر گاازارش شااده باارای ماهیااان آب

ژنتیکای ) (Lind et al., 2009و بااال باودن آن بیاانگر

شیری می توان بیان داشت که سگ ماهی کسلر از غناای

باالتر بودن اندازه ماؤثر جمعیات باشاد .هتروزیگوسایتی

آللی و هتروزیگوسیتی مناسبی در منااطق ماورد بررسای

نیز شاخص بسیار مهمی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی است

برخوردار است.

و در مطالعات ساختار جمعیات گوناه هاا ارزش بسایاری
دارد ،زیرا هر هتروزیگوت ناقل آلل های متفاوتی اسات

انحرا

Askari,

and

(Dewoody and

از تعادل هاردی-وینبرگ در جمعیات هاای

طبیعی ماهیان زیااد دیاده مایشاود (Lucentini et al.,

که نشااندهناده تناوع اسات ).(Diz and Presa, 2009

) .2009در تحقیق حاضر ،پ

 Dewoodyو  )5888( Aviseدر ارزیاااااااابی تناااااااوع

بونفرونی 51 ،آزمون از  50آزمون ممکناه ( 0جایگااه ×

ریزماهواره ای  00گونه مختلف آب شیری  ،رودکوچ و

 9جمعیت) انحرا

معنیداری از تعادل نشان دادناد .در

دریایی نشان داد که روند کاهشی از نظار غناای آللای و

مطالعات پیشای روی گوناههاای Oxynoemacheilus

هتروزیگوسیتی به ترتی

از ماهیان دریایی به رود کاوچ

. argyrogramma

and

از اعمال ضری تصحی

(Kolangi-Miandare

آب شاایری وجااود دارد .در بررساای حاضاار،

)Turcinoemacheilus kossiwigi ،Askari, 2014

در

) (Askari et al., 2014و Paraschistura nielseni

محدوده  1تا ( 51میاانگی  )3/50 :و ( 5-8/55میاانگی :

) (Amouii et al., 2014نیز انحرا

از تعادل باالیی در

 )8/01به دست آمد که کمی بااالتر از مقاادیر گازارش

نموناههاا گازارش گردیاد .انحارا

از تعاادل هااردی-

و سااپ

تعداد آللها و هتروزیگوسیتی مشاهده شده به ترتی

بررسی تنوع ریزماهوارهای سگماهی کسلر ) .(Paraschistura kessleri (Nemacheilidae), Gunther, 1889در خراسان رضوی
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وینباارگ ماایتواناد ناشاای از عواماال متعااددی همچااون

اساات .در مطالعااات پیشاای روی برخاای گونااههااای

اندازه کوچک نمونه ،اشتباه در خواندن و تفسیر آلال هاا

لوچماهیان در ایاران تماایز ژنتیکای پاایینی )(Fst<0.05

ماثال وجااود آلالهااای نااول )،(Borrell et al., 2008

بی جمعیتهاا گازارش شاده اسات (Amouee et al.,

مهاجرت ،رانش ژنتیکای و باهگزینای (Bhassu et al.,

2014؛ Askari et al., 2014؛ Kolangi-Miandare

) 2004باشد .در پژوهش حاضر ،در اغل جایگااه هاای

) .and Askari, 2014در هماای راسااتا Koizumi ،و

بررسی شاده کساری هتروزیگوسایتی مشااهده شاد کاه

همکااااران ( )5859باااا بررسااای لاااوچمااااهی

جایگاه های  Bbar4در هر سه منطقاه رادکاان ،زاویا و

 echigoniaدر رودخانههای ساکورا ،گوگیاو ،اوه و آرا

کااارده و  IC230و  IC720در منطقااه رادکااان کسااری

در کشور ژاپ  ،تمایز ژنتیکی در حد بسیار پایی تاا بااال

معنیداری ) (P≤0.002نشان داد .دالیل زیساتی کساری

( )Fst: 8/880-8/510را گزارش کردند .ایا در حاالی

هتروزیگوسیتی به خوبی شاناخته نشاده اسات و عوامال

است که در تحقیق  Mendelو همکااران ( )5880تماایز

بسیاری همچون درونآمیزی و آلال هاای ناول در باروز

ژنتیکای بااالیی بای لاوچماهیاان Misgurnus fossilis

ای کسری دخیل هساتند ) .(Diz and Presa, 2009در

( )Fst: 8/58-8/90در چند سیساتم رودخاناه ای مجااور

تحقیق حاضر ،وجود آللهای نول را میتاوان باه عناوان

هم در جمهاوری چاک مشااهده شاد Bai .و همکااران

عاملی مهم در بروز کسری مشاهده شده در نظر گرفت.

( )5851نیااز تمااایز ژنتیکاای پااایینی را باای لااوچماهی اان

با ای حال ،یک عامل به تنهایی نمی تواند علت انحرا

 Misgurnus anguillicaudatusدر سیسااتمهااای آباای

از تعادل را نمایان سازد و عوامال مختلفای مای تواناد در

متعلق به سه استان مختلف در چی گازارش نمودناد .در

مؤثر باشد .در ای خصاوص ،متوساط

تحقیق حاضر ،متوسط شااخص  ،Fstبرابار باا  8/891باه

شاخص  ،FISباالتر از صفر ( )8/551به دست آماد کاه

دساات آمااد .در ای ا خصااوص Wachirachaikarn ،و

ماایتوانااد حاااکی از آمیاازش خویشاااوندی و اخااتالط

همکاران ( )5883بیان داشتند که شاخص  Rstباه علات

جمعیتها باشد ) .(Yeh et al., 1999ای امر ،مساثلهای

اساتفاده از اطالعااات مربااوط باه اناادازه آللای ،کااارآیی

مهم در جمعیت های ماهیان مطرح است که افازایش آن

مناس ا تااری در باارآورد تمااایز جمعیااتهااا نساابت بااه

در درازماادت ماایتوانااد بااه کاااهش هتروزیگوساایتی،

شاااخص  Fstدارد )5331( Slatkin .عنااوان داشاات کااه

بروز ای انحرا

کاهش مقاومات و بقاا و در معار

خطار قارار گارفت

Lefua

میزان  Rstبرای ریزماهواره ها تحت مادل جهاش پلاهای

جمعیااتهااای بااومی منجاار شااود ).(Ferguson, 1995

باااالتر از  Fstاساات .متوسااط شاااخص  Rstدر تحقیااق

تمامی عوامل ذکر شاده در کناار جریاان ژنای مشااهده

حاضر ،برابر با  8/805به دست آماد کاه کمای بااالتر از

از تعاادل

میاازان متوسااط  )8/891( Fstاساات .اگرچااه میاازان Fst

شده (میانگی  )0/50 :می تواند علات انحارا
مشاهده شده را توجیه نماید.

بر اساس تقسیمبنادی  ،)5300( Wrightمقاادیر Fst

مشاااهده شااده در محاادوده تمااایز پااایی قاارار دارد ،امااا
میتواند بیانگر تمایز ژنتیکای مهمای باشاد (Hartl and

 8/51-8/81 ،8/81-8و  8/51-8/51باااااااه ترتیااااا ا

) .Clarck, 1997پایی بودن میزان تمایز بی جمعیتهاا

نشاندهنده سط پایی  ،متوساط و بااالی تماایز ژنتیکای

نشاندهنده وجود جریان ژنی قابل توجه است (Pinera

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،پاییز 5931

10

) .et al., 2007در ای بررسی ،میانگی شاخص جریاان

شده بی جمعیت ها ناشی از یاک اثار فانادینگ معماول

ژنی ) (Nmبرابر با  0/50به دست آمد که در ایا میاان،

باشد که ای الگوی تاریخی تا به امروز هم اداماه داشاته

باالتری میزان جریان بای نموناه هاای منااطق رادکاان و

است ،زیارا جریاان ژنای بااال مایتواناد از تحلیال آن از

کارده مشااهده شاد کاه باا توجاه باه فاصاله جغرافیاایی

طریق رانش جلاوگیری نمایاد .از طرفای ،ممکا اسات

مذکور (شکل  )5تاا حادی قابال توجیاه اسات .عوامال

زمان کافی از هنگام کلونیزه شدن تاا رسایدن باه تعاادل

فیزیولوژیااک (همچااون تولیااد مثاال و تخاامریاازی) و

مهاجرت-رانش ژنتیکی سپری نشده باشاد ،چارا کاه باه

اکولوژیک (همچون تفاوتهای دمایی) را مای تاوان باه

دنبال یک رویداد فاندینگ تا رسیدن به تعادل ،دههاا تاا

عنوان عوامل مهم القاکننده مهاجرت در لاوچ ماهیاان در

صااادها نسااال زماااان نیااااز اسااات )Waples, 1988؛

نظر گرفات .در ایا خصاوص ،عاواملی همچاون تغییار

 .(Kinnison et al., 2002به هر حال ،میزان جریان ژنی

جهت رودخانه هاا ،تغییارات فصالی سیساتمهاای آبای و

بی جمعیت ها بر اساس  Fstممکا اسات بااالتر از حاد

همی طور تغییرات سوبسترا می تواند بر نحوه پراکنش و

برآورد گاردد ،چارا کاه احتماال دارد شاباهت مشااهده

مهاجرت جمعیت بسیار تثثیرگذار باشاد (Fujimoto et

شده ناشی از اجداد آنهاا باشاد .بارای مثاال ،زماانی کاه

) al., 2008بااه نحااوی کااه ناپایااداری سیسااتمهااای

میزان  Fstپایی است ،احتماالً جریان ژنی باالیی برآورد

رودخانه ای می تواند باعث تحریاک مهااجرت حتای در

خواهد شد ،در حالی کاه در واقاع ممکا اسات تعاداد

مسافتهای طوالنی شاود .رودخاناه هاای ماورد بررسای

اندکی از افراد جمعیتهاا مبادلاه شاوند (Ramstad et

که همگای در حوضاه آبریاز قاره قاوم قارار دارناد ،در

) .al., 2004در مجموع ،تمامی عوامل ذکر شده در باال

عاواملی همچاون :آلاودگیهاای شادید در اثار

ماایتواناد در میاازان جریااان ژناای و در نتیجااه شااباهت و

تخلیه فاضالب هاای خاانگی ،کشااورزی،آلودگی هاای

تمایز مشاهده شده در تحقیق حاضر نقش داشته باشد اما

سازندی ،بهرهبرداری از آب و خشکسالی اسات .عاالوه

با توجه به ای که توانایی الروها ،بچاه ماهیاان و ماهیاان

باار ایاا  ،رودخانااههااای خراسااان رضااوی بااه ویااژه

بالغ در نرخ مهاجرت ای ماهیان به خوبی شاناخته نشاده

سایالب هاای

است ،به تحقیقاات بیشاتری باه ویاژه در زمیناه زیساتی،

معار

رودخانه های کارده و رادکاان در معار

فصلی و در نتیجه افزایش سرعت جریان آب است .ایا

الگوها و نرخ پراکنش آنها نیاز است .در ای خصاوص،

سیالب ها می تواند باعث انتقال سگ ماهیان به بخشهای

روشهای جغرافیای تکاملی میتواناد باه عناوان ابازاری

میانی و پایی دست رودخانه ها گردد .ماهیان انتقال یافتاه

سودمند جهت بارآورد بهتار جریاان ژنای اساتفاده شاود

در اثر سیالب نیز می توانند وارد سیستمهای آبی مجااور

)Slatkin, 1993؛ .(Bear, 1998

شده و در نهایت پراکنش و جابجایی آنها افزایش یاباد.

نتااای مربااوط بااه آزمااون واریااان

مولکااولی نیااز

افزون بار ایا  ،احتماال مایرود جریاان ژنای مارتبط باا

نشان دهنده تنوع ژنتیکی باال در داخال گاروههاا و تناوع

تاریخچه زندگی ای گونه در راستای گسترش آلل های

پااایی باای آنهااا اساات .طبااق شاااخصهااای پیشاانهادی

سودمند بی جمعیت ها و افزایش سازگاری باه تغییارات

 ،)5305( Thorpeمقادیر شباهت ژنتیکای جمعیات هاای

محیطی نیز باشد .ممک است شاباهت ژنتیکای مشااهده

مشابه باه

متعلق به گونه مشابه و گونه های متعلق به جن
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در محدوده  8/3-8/0و  8/01-8/91قارار دارد و

ژنتیکی مطلوبی در رودخانه هاای ماورد بررسای برخاوردار

متفااوت پاایی تار از

باشد ،با ای حال ،مسایلی از قبیل :خشکسالی ،احدا ساد،

 8/91اساات .میاازان شااباهت ژنتیکاای در تحقیااق حاضاار

تغییر زیستگاه ،بهرهبرداری از آب و همچنی آلودگی هاای

 8/05به دست آمد که در محدوده گونه های هامجان

مختلااف بااه ویااژه آلااودگیهااای ناشاای از روانااابهااای

قرار دارد .بااالتری میازان ژنتیکای نیاز بای نموناه هاای

کشاورزی و فاضالب های صنعتی که رودخاناه هاای ماورد

رودخانه های رادکان و زاوی مشاهده شد که با توجه به

نظر با آن مواجه هستند ،ممک است تناوع مشااهده شاده و

ای که پاایی تاری میازان جریاان ژنای نیاز بای ایا دو

بقای ای گونه بومی را در درازمدت تحت تثثیر قرار دهاد.

منطقه مشاهده شده است ،قابال توجیاه اسات .همچنای ،

در واقع ،دستکاری و تغییرات رو به افازایش رودخاناه هاا از

پایی تری فاصله ژنتیکی و در عی حال باالتری شباهت

یک ساو و عادم وجاود اطالعاات کاافی از ساوی دیگار،

و جریان ژنای بای نموناههاای رودخاناههاای رادکاان و

ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه زیستی و اکولاوژی

کارده مشاهده شد .دنادروگرام ترسایم شاده بار اسااس

ای مااهی را نمایاان مایساازد ،چارا کاه فقادان اطالعاات

فاصله ژنتیکی نیز نشان داد که احتماالً گروه جداگانه ای

علمی به عنوان یکی از مهمتری مسایل در امار حفاظات از

از سگ ماهی کسلر در رودخانه زاویا وجاود دارد ،باه

ماهیان آب شیری ایران مطرح است.

مقدار شباهت گونههاایی باا جان

طوری که ای رودخانه در شاخه ای جدا از رودخانه های
رادکان و کارده قرار گرفت.

سپاسگزاری.
نگارناادگان از کارشناسااان محتاارم آزمایشااگاههااای

نتیجه گیری کلی.
با توجه به نتای پژوهش حاضار ،باه نظار مایرساد کاه
سگماهی کسلر به عنوان یاک گوناه آب شایری از تناوع

ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیاان و مااهیشناسای دانشاگاه
علااوم کشاااورزی و منااابع طبیعاای گرگااان بااه خاااطر
همکاری در انجام ای پژوهش قدردانی مینمایند.
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Abstract
To study genetic structure of Paraschistura kessleri, a freshwater endemic species of Iran, 84 samples
were collected from Kardeh, Zavin and Radkan rivers in Razavi Khorasan province and investigated
with six microsatellite loci. Results indicated that Kessler's loach have proper allelic diversity
(average: 9.16) and heterozygosity (average: 0.65) in studied regions. Only 4 of 18 loci-population
tests were in Hardy-Weinberg equilibrium. The values of Fst and Rst as genetic differentiation indices
were obtained 0.034 and 0.061, respectively. In this regard, the relatively high rate of gene flow, Nm:
7.28 could be considered as an important factor involved in low genetic differentiation obtained
among the samples of investigated rivers. Also, the observed gene flow could be related to some
factors including pollution, floods and life history of Kessler's loach. Results from analysis of
molecular variance showed the majority of observed diversity is within populations. The highest
genetic identity and distance values were observed among the samples of Radkan with Kardeh and
Zavin with Radkan, respectively. Also, UPGMA dendrogram based on genetic distance showed that
there are probably two separate populations of Kessler's loach in the investigated regions as Zavin was
in a branch separate from Kardeh and Radkan.
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