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رودخانههای قشالق (استان کردستان) ،سفید برگ و گاماسیاب (استان کرمانشاه) با
استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
حدیثه کشیری ،1علی شعبانی ،1زهره قدسی
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 1گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

سگ ماهی آنگورا ، Oxynoemacheilus angorae ،از ماهیان آب شیرین و بومی ایران میباشد .در تحقیق
حاضر به منظور بررسی ساختار جمعیتی سگ ماهی آنگورا در رودخانههای قشالق (کردستان) ،سفید
برگ و گاماسیاب (کرمانشاه) ،از شش نشانگر ریزماهواره استفاده شد که همگی پلی مورفیسم نشان دادند.
متوسط تعداد الل و هتروزایگوسیتی مشاهده شده به ترتیب  14/33و  0/82به دست آمد که حاکی از
غنای اللی و تنوع ژنتیکی مناسب این گونه در مناطق مورد بررسی میباشد .در بررسی انحراف از تعادل
هاردی -وینبرگ 10 ،مورد از  18تست مورد بررسی (سه جمعیت در شش جایگاه ژنی) ،انحراف معنی دار
پ س از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی نشان دادند .در این راستا ،در برخی جایگاههای مورد مطالعه
کسری هتروزایگوسیتی معنی داری مشاهده شد .در بررسی شاخصهای  )0/033( Fstو ،)0/04( Rst
تمایز ژنتیکی پایینی بین نمونههای مناطق مورد بررسی مشاهده شد .نتایج حاصل از آنالیز واریانس
مولکولی نیز نشان داد که باالترین میزان تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیتها میباشد .همچنین
باالترین میزان فاصله ژنتیکی بین مناطق سپید برگ و گاماسیاب مشاهده شد .نتایج حاصل از دندروگرام
 UPGMAو مقادیر فاصله ژنتیکی نیز نشان داد که احتماالً جمعیتهای جدایی از سگ ماهی آنگورا در
مناطق مورد بررسی وجود دارد.
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مقدمـه
در بین ماهیان آب شیرین ایران ،سگ ماهیان جویباری متعلق به خانواده  Balitoridaeبا  23گونه 11 ،درصد جمعیت ماهیان
آب شیرین را شامل میشود به طوریکه بعد از خانواده کپورماهیان با  81گونه ،عنوان دومین خانواده بزرگ آب شیرین کشور
را به خود اختصاص داده است ( .)Coad, 2013اعضای این خانواده شامل ماهیانی کوچک با پراکنش محدود بوده که معموالً در
بستر آبهای جاری یافت میشوند ( .)Abdoli et al., 2010سگ ماهی آنگورا با نام علمی  Oxynoemacheilus angoraeاز
گونههای بومی ایران می باشد .اطالعات محدودی در خصوص زیستگاه و نیازهای اکولوژیکی این گونه در دسترس میباشد
( .)Coad, 2013به طور کلی ،جمعیت سگ ماهیا ن جویباری بنا به دالیل مختلف از جمله سد سازی ،ورود فاضالبهای تصفیه
نشده ،انحراف جریان رودخانهها جهت آبیاری اراضی و برخی عوامل دیگر رو به کاهش میباشد ( .)Abdoli et al., 2010با در
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکhadiskashiri@gmail.com :
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بررسی ساختار جمعیتی ) Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897در

دانشگاه هرمزگان
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مواد و روشها
جمع آوری نمونهها و استخراج DNA

سگ ماهیان آنگورا  O. angoraeاز رودخانههای قشالق (استان کردستان) ،سفید برگ و گاماسیاب (استان کرمانشاه) (جدول
 )1جمع آوری (شکل  )1و بر اساس کلیدهای شناسایی معتبر برای گونه مورد نظر ( )Coad, 2014شناسایی شدند .حدود  2تا
 3گرم از باله دمی یا سینهای هر ماهی ( 28قطعه ماهی به ازای هر منطقه) جداسازی و تا زمان استخراج  DNAدر تیوبهای
حاوی الکل اتانول  ٪9۶قرار داده شده و جهت انجام آزمایشات مولکولی به آزمایشگاه بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال داده شدند DNA .نمونهها با استفاده از روش فنل-کلروفرم ()Hillis et al., 1996
Microsatellites
simple sequence repeats
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نظر گرفتن نقش اکولوژیکی این ماهیان در اکوسیستمهای آب شیرین و همچنین اهمیت حفظ تنوع زیستی به عنوان شاخص
مهمی از توسعه یافتگی کشورها ،آگاهی از ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت این ماهیان امری ضروری به نظر میرسد .تنوع
ژنتیکی یکی از سه سطح تنوع زیستی پیشنهاد شده توسط سازمان حفاظت جهانی برای برنامههای مربوط به حفظ ذخایر
طبیعی میباشد ( .)Lucentini et al., 2009تنوع ژنتیکی که شامل هرگونه تغییر و تنوع در نوکلئوتیدها ،ژنها ،کروموزومها و یا
ژنوم کامل موجودات است ( ،)Wang et al., 2009به عنوان اولین پیش نیاز جمعیتهای وحشی به منظور حفظ سازگاری در
شرایط محیطی در حال تغییر مطرح میباشد ( .)Diz and Presa, 2009در واقع ،کمیت و کیفیت تنوع ژنتیکی میتواند اثرات
مستقیمی بر پایداری جمعیتهای طبیعی بگذارد .این در حالیست که چنین تاثیراتی بر جمعیتهای کوچک ماهیان و
همچنین جمعیت هایی که بنا به دالیل مختلف در معرض کاهش قرار دارند بسیار تشدید میگردد
(.)Frankham et al. 2002; Reed and Frankham, 2003
در ابتدا ارزیابی ساختار جمعیت ها ،از طریق بررسی صفات مورفومتریک و مریستیک انجام میپذیرفت اما با در نظر گرفتن
عواملی همچون حساسیت باالی این صفات به تغییرات محیطی و یا محدود بودن داده های حاصل از تفسیر آن ،نشانگرهای
مولکولی گوناگونی توسعه یافتند که ارزشمند بودن آنها در مطالعات مربوط به ساختار ژنتیکی جمعیتها اثبات شده است .در
بین نشانگرهای موجود ،ریزماهوارهها 1یا تکرارهای توالی ساده ( )SSRs2به عنوان ابزاری مناسب ،دقیق و در عین حال ساده
کاربرد گستردهتری در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت گونههای مختلف ماهیان داشتهاند (.)Verspoor and Jordan, 1989
ریزماهوارهها که نشان دهنده نوع منحصر به فردی از توالیهای ژنومی تکراری پشت سر هم میباشند به فراوانی در سراسر ژنوم
وجود داشته و سطوح باالی چندشکلی اللی را نمایان میسازند .این نشانگرها به راحتی قادر به تکثیر از طریق واکنش
زنجیرهای پلیمراز میباشند .ویژگیهای مذکور موجب شده تا ریزماهوارهها در مطالعات پایه و کاربردی گوناگون کاربرد موفقی
داشته باشند ( Bartfai .)Chistiakov et al., 2006و همکاران ( )2003نیز ریزماهوارهها را به عنوان کارآمدترین نشانگرها در
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ها در بین سایر نشانگرها معرفی نمودند لذا در بررسی حاضر نیز از نشانگرهای ریزماهواره جهت
ارزیابی تنوع ژنتیکی سگ ماهی جویباری استفاده گردید .تاکنون در خصوص ارزیابی ساختار ژنتیکی سگ ماهی آنگورا در
ایران اطالعاتی گزارش نشده و بررسیهای صورت گرفته در این زمینه محدود به برخی دیگر از گونههای سگ ماهیان بوده
است .در این راستا ،محققین تنوع ژنتیکی قابل قبولی را از نظر غنای اللی و هتروزایگوسیتی برای گونههای Paraschistura
 nielseniدر رودخانههای شاپور (فارس) ،دالکی و مند (بوشهر) (عمویی و همکاران )1393 ،و Turcinoemacheilus kossiwigi
در رودخانههای بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و حیدر آباد (خوزستان) (عسگری و همکاران )1393a ،گزارش نمودند .همچنین
در تحقیق دیگری توسط عسگری و همکاران ( ،)1393bسطح تمایز ژنتیکی و تنوع بین جمعیت پایینی برای گونه
 Oxynoemacheilus kiabiiبین دو حوضه رودخانه گاماسیاب در استانهای کرمانشاه و همدان گزارش گردید .در این راستا ،با
توجه به عدم وجود اطالعات در خصوص ساختار ژنتیکی  O. angoraeکه از گونههای بومی کشور محسوب میگردد ،در بررسی
حاضر به ارزیابی ساختار ژنتیکی این گونه در رودخانه های قشالق (کردستان) ،سفید برگ و گاماسیاب (کرمانشاه) که از مناطق
عمده پراکنش این ماهی میباشند پرداخته شد.

بررسی ساختار جمعیتی ... Oxynoemacheilus angorae

کشیری و همکاران

استخراج و پس از افزودن  100مایکرو لیتر آب مقطر استریل تا زمان شروع آزمایشات مولکولی ،در دمای -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .همچنین کمیت و کیفیت  DNAبا استفاده از بایوفتومتر و الکتروفورز با ژل آگارز  %1ارزیابی گردید
(.)Sambrok et al., 1989
جدول  .1موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی
قشالق

˝35 18´ ۷9.01

˝4۶ 59´ 31.11

سفید برگ

˝340 5۶´ 48.۶1

˝4۶0 24´ 24.29

گاماسیاب

˝34 0۶´ 50.34

˝ 4۷ 28´ 24.14

0

0

0

شکل  .1مناطق نمونه برداری
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نام منطقه

عرض جغرافیایی ()N

طول جغرافیایی ()E

0

O. angorae

تجزیه و تحلیلهای ریزماهوارهای

از شش جفت آغازگر ریزماهوارهای  IC720 ،)Taylor et al., 2001( Bbar3, Bbar7, Bbar8, Bbar11و
 )2009جهت انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده شد (جدول  .)1واکنشهای زنجیرهای پلیمراز برای هر یک از آغازگرها
انجام و بهترین دمای اتصال برای هر یک از آنها به دست آمد .مراحل واکنش زنجیرهای پلیمراز در جدول ( )2آورده شده
است .محصوالت واکنش زنجیرهای پلیمراز روی ژل پلی اکریل آمید ( % 10غیر یونیزه) جداسازی شدند .ژلهای به دست آمده
از الکتروفورز عمودی محصوالت ،به روش نیترات نقره رنگ آمیزی ( )Bassam et al., 1991و تصاویر آنها توسط دستگاه
مستندساز ژل ( ) Gel Doc XR, BIO-RADثبت گردید .در نهایت طول قطعات با استفاده از نرم افزار Gel pro analyzer 3. 0
محاسبه گردید.
Bang et al., ( IC487
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جدول  .1خصوصیات جایگاههای ژنی مورد استفاده در این بررسی

ژن

کل الل

(جفت باز)

Bbar3

2۶

1۷0-24۷

Bbar7

19

100-228

Bbar8

25

9۶-228

Bbar11

1۶

140-188

IC720

11

15۶-212

IC487

18

14۶-200

توالی

0

() C

F: TACCCTCCTAGGCTTGCTGA
R: CTGGGGCTTTTCATTTTGAG
F: GAGCAACAGCTGCTGTAGGA
R: GTCGGACCAACCTGAAAACT
F: CTCCCTGGATTACTCCCTGA
R: AGCGCGTCTGTGAAGTTTCT
F: GCGGAGGAAGAGAAACACAG
R: CTATGCCATTGCCACACATC
F: CGCAATGCATTCTCCAATCTCAA
R: GACCCCACTCATCACTGCCTCTC
F: GATTATGCCATGCCGTTGACTGT
R: GCTGTTGAAAACTCACCCCTGTG

55
5۶
5۶
55
5۷
5۷

جدول  .2سیکل دمایی واکنش زنجیرهای پلیمراز
0

تعداد چرخه

مرحله

زمان

دما () C

1چرخه

واسرشت

 3دقیقه

94

 35چرخه

واسرشت
اتصال
تکثیر

 30ثانیه
 30ثانیه
 ۶0ثانیه

94˚C
درجه حرارت اتصال (جدول )1
۷2˚C

 1چرخه

تکثیرنهایی

 10دقیقه

۷2˚C

تجزیه و تحلیل آماری

از نرم افزار  )Oosterhout et al., 2004( Microchecker 2.2.1جهت بررسی امکان وجود اللهای نول ،خطای دسته بندی و
امکان از دست رفتن اللهای بزرگ استفاده گردید .از بسته نرم افزاری  )Peakall and Smouse, 2006( GenAlex 6.3جهت
تعیین تعداد اللها در جایگاهها ،تعداد اللهای مؤثر ،هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ،میزان تنوع ژنتیکی درون و
بین جمعیتی و همچنین میزان  Fstبر اساس مدل اللی بی نهایت ( )IAMو  Rstبر اساس مدل جهش پلهای ( )SMMبا
استفاده از آنالیز واریانس مولکولی استفاده شد .به منظور تست انحراف از تعادل هاردی -وینبرگ نیز از نرم افزار GENEPOP
 )Raymond and Rousset, 1995( 3.4استفاده گردید  .این نرم افزار برای ارزیابی احتمال انحراف معنی دار از روش زنجیره
مارکوو با استفاده از پارامترهای ذیل عمل میکند :عدم حفظ ،10000 :تکرارها 1000 :و دستهها .500 :شاخص درون آمیزی
( ) Fisو سطح معنی داری آن نیز با استفاده از نرم افزار  )Goudet, 2001( FSTAT 2.9.3تعیین گردید .همچنین مقادیر
شباهت و فاصله ژنتیکی با استفاده از نرم افزار  )Yeh et al., 1999( PopGeneمشخص گردید .دندروگرام  UPGMAبر اساس
مقادیر فاصله ژنتیکی نیز با استفاده از همین نرم افزار ترسیم گردید.
نتایـج
هر شش جایگاه مورد استفاده در این بررسی حالت چند شکلی نشان دادند .نتایج حاصل از نرم افزار  Microcheckerعالیمی از
وجود خطای دسته بندی یا از دست رفتن اللهای بزرگ را نشان نداد اما امکان وجود اللهای نول در جایگاههای ژنی  Bbar7و
 IC720در نمونههای گاماسیاب کرمانشاه را تأیید نمود .اطالعات مربوط به اللهای مشاهده شده و مؤثر و همچنین
هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ،در جدول  3آورده شده است .میزان متوسط اللهای مشاهده شده در رودخانههای
گاماسیاب ،قشالق و سپید برگ به ترتیب  15/۶۶ ،11/83و  15/50به دست آمد که در این میان باالترین و پایینترین میزان
4
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جایگاه

تعداد

دامنه طولی

دمای اتصال
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جدول  .3تنوع ژنتیکی شش جایگاه ژنی مورد استفاده برای گونه O. angorae

منطقه/جایگاه

گاماسیاب

قشالق

سپید برگ

Bbar3

Bbar7

Bbar8

Bbar11

IC720

IC487

Na

1۷

12

12

9

11

10

Ne

11/44

۷/32

8/29

5/۶2

5/0۷

9/38

Ho

0/89

0/28

1/00

0/۷5

0/32

1/00

He

0/91

0/8۶

0/8۷

0/82

0/80

0/89

pHw

***

***

*

ns

***

***

Na

20

14

19

1۶

11

14

Ne

14/۶5

10/52

12/۶4

9/8۶

5/44

9/2۷

Ho

0/89

0/۷5

0/92

0/85

0/۷5

0/9۶

He

0/93

0/90

0/92

0/89

0/81

0/89

pHw

ns

ns

***

ns

***

***

Na

20

1۶

20

12

8

1۷

Ne

15/0۷

9/80

14/25

۷/1۶

۷/12

11/9۶

Ho

1/00

0/۷1

0/82

0/92

1/00

1/00

He

0/93

0/89

0/93

0/8۶

0/8۶

0/91

pHw

*

***

Ns

ns

ns

Ns

 :pHwتست احتمال تعادل هاردی -وینبرگ پس از ضریب تصحیح بونفرونی ( :nsعدم معنی داری)P>0/001 ***،P>0/01 **، P>0/05* ،

انحراف از تعادل هاردی -وینبرگ برای تمام ترکیبات جایگاه ژنی -جمعیت بررسی گردید (جدول  .)3در این خصوص ،از بین
 18تست مورد بررسی (سه جمعیت در شش جایگاه ژنی)  10مورد پس از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی ،انحراف معنی داری
از تعادل نشان دادند .این در حالی بود که نمونههای رودخانه گاماسیاب در جایگاه ژنی  ،Bbar11قشالق در جایگاههای ،Bbar3
 Bbar7و  Bbar11و همچنین سفید برگ در جایگاههای  IC720 ،Bbar11 ،Bbar8و  IC487در تعادل قرار داشتند .در بررسی
ضریب درون آمیزی ( ،)Fisدر جایگاههای ژنی  Bbar11 ،Bbar7و  IC487کسری هتروزایگوسیتی مشاهده شد که در این میان،
جایگاههای  Bbar7و  IC487در منطقه گاماسیاب کسری معنیدار ( )P≤0.002پس از اعمال ضریب تصحیح توسط نرم افزار
 Fstatنشان دادند .در این راستا ،متوسط شاخص  0/0۷0 ،Fisبه دست آمد به نحویکه جایگاه  Bbar7باالترین میزان این
شاخص را نشان داد (جدول  .) 4در بررسی میزان جریان ژنی ،متوسط شاخص  40/8 ،Nmبه دست آمد که باالترین و
پایینترین میزان به ترتیب در جایگاههای  Bbar3و  IC487وجود داشت (جدول  .)4همچنین از نظر میزان جریان ژنی و تمایز
ژنتیکی بین مناطق مورد بررسی باالترین سطح جریان ( )14/5و در عین حال پایینترین سطح تمایز ( )0/01۷بین نمونههای
مناطق سپید برگ و قشالق مشاهده شد (جدول  .)5متوسط میزان شاخص تمایز ژنتیکی ( )Fstنیز بر اساس فراوانی اللها،
 033/0به دست آمد (جدول  .)4همچنین بررسی نتایج  Fstحاصل از آنالیز واریانس مولکولی نیز حاکی از وجود تنوع ژنتیکی
5
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متوسط به ترتیب در سطح جایگاههای  )19( Bbar3و  )10( IC720مشاهده شد .میزان اللهای مؤثر نیز در محدوده -15/0۷
 5/0۷به دست آمد که باالترین و پایینترین میزان متوسط به ترتیب مربوط به جایگاههای  )13/۷2( Bbar3و )5/88( IC720
بود .مقدار هتروزایگوسیتی مشاهده شده ( )Hoدر محدوده (0/28-1/00میانگین )0/82 :قرار داشت به طوریکه باالترین مقدار
متعلق به نمونههای رودخانه گاماسیاب (جایگاههای  Bbar8و  )IC487و سفید برگ (جایگاههای  IC720 ،Bbar3و  )IC487بود.
در این راستا نمونههای رودخانه گاماسیاب در جایگاه  Bbar7پایینترن میزان  Hoرا نشان دادند .هتروزایگوسیتی مورد انتظار
نیز در محدوده ( 0/80 -0/93میانگین )0/88 :به دست آمد که پایینترین میزان مربوط به رودخانه گاماسیاب (جایگاه )IC720
بود.

دانشگاه هرمزگان
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باال در درون جمعیتها بود به طوریکه تنها  3درصد تنوع مشاهده شده در بین جمعیتها وجود داشت .نتایج حاصل از تست
 Rstنیز مبین تنوع درون جمعیتی باال و تنوع بین جمعیتی پایین در مناطق مورد بررسی بود.
جدول  .4شاخص درون آمیزی ( ،)Fisتمایز ژنتیکی ( )Fstو جریان ژنی ( )Nmدر سطح شش جایگاه مورد بررسی

Fis

-0/003

0/344

-0/00۷

0/018

0/1۶4

-0/09۷

0/0۷0

Fst

0/019

0/022

0/033

0/04۷

0/052

0/02۶

0/033

Nm

12/8۶

11/23

۷/41

5/09

4/59

9/23

8/40

جدول  .5میزان  Nmو  Fstبر اساس فراوانی برای مناطق مورد بررسی
مناطق نمونهبرداری

گاماسیاب

گاماسیاب
قشالق

0/023

سپید برگ

0/034

قشالق

سپید برگ

10/51

۷/09
14/15

0/01۷

اعداد باال و پایین قطر به ترتیب نشان دهنده جریان ژنی و تمایز ژنتیکی می باشد

در بررسی مقادیر فاصله و شباهت ژنتیکی ،باالترین و پایینترین میزان فاصله ژنتیکی به ترتیب بین نمونههای مناطق
گاماسیاب با سفید برگ و قشالق با سفید برگ مشاهده گردید (جدول  .)5طبق دندروگرام  UPGMAبر اساس مقدار فاصله
ژنتیکی نیز جمعیت رودخانههای قشالق و سفید برگ در گروهی جدا از جمعیت رودخانه گاماسیاب قرار گرفتند (شکل .)2
جدول  .۶ماتریس شباهت و فاصله ژنتیکی
مناطق نمونه-
برداری

گاماسیاب

گاماسیاب
قشالق

0/41

سپید برگ

0/۷1

قشالق

سپید برگ

۶۶/0

49/0
۶9/0

0/3۶

اعداد باالی و پایین قطر به ترتیب نشان دهنده شباهت و تفاوت ژنتیکی می باشد

شکل .2دندوگرام  UPGMAبرای نشان دادن روابط فیلوژنتیک بین نمونههای مناطق مورد بررسی در گونه
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Bbar3

Bbar7

Bbar8

Bbar11

IC487

IC720

میانگین

بررسی ساختار جمعیتی ... Oxynoemacheilus angorae

کشیری و همکاران

بحث
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ساختار ژنتیکی جمعیتهای گونههای مختلف ماهیان در طبیعت میتواند با گذشت زمان تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و
زیستی همچون تخریب زیستگاه ،آلودگیهای محیطی ،درون آمیزی ،جهش در سطوح مختلف و عواملی از این قبیل دستخوش
تغییراتی گردد ( .)Nasren et al., 2009در این راستا ،تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از شاخصهای مهم وضعیت اکولوژیکی
اکوسیستم های آبی و به عنوان ابزاری منحصر به فرد و توانمند جهت ارزیابی و مدیریت جوامع زیستی مطرح میباشد
( .)Zhou et al., 2004; Avise, 2000لذا ،آگاهی از وضعیت ژنتیکی جمعیتهای مربوط به گونههای مختلف ماهیان به ویژه
گونه هایی که در معرض کاهش جمعیت قرار دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است .در این خصوص ،نشانگرهای ریزماهواره در
ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیکی ،کاربرد گستردهتری نسبت به سایر نشانگرها دارند ( .)Liu and cordes, 2004متأسفانه گونه O.
 angoraeفاقد جایگاه ژنی اختصاصی بوده و جایگاههای مورد استفاده در این بررسی از مطالعات انجام شده روی گونههای
 )Bang et al., 2009(Iksookimia choiiو  )Taylor et al., 2001( Barbatula barbatulaانتخاب شدند .هر شش جایگاه مورد
استفاده در این تحقیق ،پلیمورفیسم نشان دادند .تعداد متوسط اللها و همچنین میزان هتروزایگوسیتی به عنوان شاخصهایی
مهم در ارزیابی سطح تنوع ژنتیکی جمعیتها مطرح می باشند .با این وجود ،تحقیقات نشان داده که غنای اللی که باال بودن آن
نشان دهنده باال بودن اندازه جمعیت موثر است ،معیار مناسبتری نسبت به هتروزایگوسیتی در ارزیابی سطح تنوع نمونهها
بوده و هتروزایگوسیتی بیشتر مبتنی بر تغییرات تصادفی در فراوانی ژنی میباشد ( .)Diz and Presa, 2009مطالعات پیشین
توسط  ) 2000( Dewoody and Aviseنشان داده که روندی افزایشی در میزان هتروزایگوسیتی و غنای اللی از ماهیان آب
شیرین به سمت ماهی ان آنادروموس و سپس دریایی وجود دارد .محققین مربوطه با ارزیابی تنوع ریزماهوارهای  ۷8گونه از
ماهیان آب شیرین ،متوسط تعداد الل و هتروزایگوسیتی را به ترتیب  ۷/5و  0/4۶گزارش نمودند .در بررسی حاضر تعداد الل و
هتروزایگوسیتی مشاهده شده به ترتیب در محدوده ( 20-8میانگین )33/14 :و ( 00/1-28/0میانگین )82/0 :به دست آمد .در
ارزیابی نمونه های متعلق به مناطق مختلف نیز مقادیر هتروزایگوسیتی و تعداد الل مشاهده شده برای رودخانههای گاماسیاب،
قشالق و سپید برگ ،باالتر از مقادیر گزارش شده برای ماهیان آب شیرین ( )Dewoody and Avise, 2000بوده است بنابراین
میتوان اذعان داشت که گونه  O. angoraeاز غنای اللی و سطح تنوع ژنتیکی قابل قبولی در هر یک از مناطق مورد بررسی
برخوردار می باشد .شاید بتوان یکی از دالیل احتمالی سطح باالی تنوع مشاهده شده در این بررسی را مقاومت نسبی این گونه
به آلودگی ( )IUCN, 2014در نظر گرفت .در این خصوص Knapen ،و همکاران ( )2009در بررسی تنوع ژنتیکی سگ ماهی
 Barbatula barbatulaدر سیستمهای رودخانهای مختلف در شمال بلژیک ،تنوع نسبتاً باالیی (متوسط الل ،5/9 :متوسط
هتروزایگوسیتی )۷۶/0 :را در مقایسه با مقادیر مطرح شده برای ماهیان آب شیرین گزارش نمودند .محققین مقاومت باالی این
گونه به آلودگی و انعطاف پذیری اکولوژیکی آن را به عنوان یک دلیل احتمالی تنوع موجود در مناطق مورد بررسی مطرح
نمودند ( .)Knapen et al., 2009در تحقیقی دیگر Askari ،و  )2013( Shabaniسطح مطلوبی از تنوع ژنتیکی (متوسط
الل ،13:متوسط هتروزایگوسیتی )5۶/0:را برای سگ ماهی  Paraschistura bampurensisدر رودخانههای شاپور و بریم
گزارش نمودند .به طور کلی اطالعات محدودی در خصوص زیستگاه و نیازهای اکولوژیکی سگ ماهی آنگورا در دسترس می-
باشد ( .)Coad, 2013در این راستا طباطبایی و همکاران ( )1392در بررسی فاکتورهای محیطی مؤثر در پراکنش سگ ماهی
آنگورا در رودخانه کردان بیان داشتند که دو فاکتور سرعت جریان آب و بستر رودخانه میتواند اهمیت باالیی در تراکم و
پراکنش این گونه داشته باشد .مناطق مورد بررسی در این تحقیق به ویژه رودخانه قشالق نیز با مسایلی از قبیل کاهش میزان
آب و تغییر بافت بستر ناشی از عواملی همچون بروز خشکسالی ،سد سازی و برداشت شن و ماسه مواجه میباشند .از طرف
دیگر هر سه رودخانه مذکور مستعد ورود آلودگیهای مختلف ناشی از فعالیتهای صنعتی و یا گردشگری بومی و غیربومی
می باشد لذا ممکن است علی رغم سطح تنوع اللی و هتروزایگوسیتی مشاهده شده در این بررسی و همچنین مقاومت نسبی این
گونه به حضور آلودگیهای خفیف ارگانیک ،افزایش بیش از پیش ورود آالیندههای مختلف به داخل رودخانههای مذکور تنوع
ژنتیکی این گونه بومی را در دراز مدت تحت تأثیر قرار دهد .در واقع ،حضور آالیندههای مختلف میتواند با اثر بر قابلیت تولید
مثلی ماهی ،فراوانی برخی ژنوتیپها را دستخوش تغییراتی نموده و در نهایت منجر به حذف برخی اللها و کاهش تنوع ژنتیکی

دانشگاه هرمزگان
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گردد .از طرف دیگر برخی آالیندهها با افزایش احتمال وقوع جهش می توانند در کوتاه مدت باعث افزایش تنوع ژنتیکی در
جمعیت گردند اگر چه بسته به نوع جهش در دراز مدت ممکن است اثرات زیانباری را برای جمعیت پدید آورند به طوریکه در
برخی تحقیقات کاهش تنوع ژنتیکی ،در برخی افزایش و در برخی دیگر تغییری مشاهده نشده است (.)Hilborn et al., 2003
در بسیاری از جمعیتهای ماهیان مختلف در طبیعت میتوان انتظار انحراف از تعادل هاردی -وینبرگ را داشت ( Lucentini et
 )al., 2009در مطالعهای در راستای ارزیابی تنوع ژنتیکی سگ ماهی  ، Paraschistura bampurensisانحراف از تعادل معنی
داری در نمونههای متعلق به رودخانه های بریم و شاپور مشاهده شد که محققین علت عمده آن را ناشی از کسری
هتروزایگوسیتی عنوان نمودند ( .)Askari and Shabani, 2013در تحقیق حاضر نیز  10مورد از  18تست مورد بررسی
(جمعیت×جایگاه ژنی) ،انحراف معنی داری از تعادل هاردی -وینبرگ پس از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی نشان دادند .در
بررسی علل و عوامل انحراف از تعادل ،دالیل گوناگونی مطرح میباشد .در این میان ،کسری هتروزایگوسیتی میتواند به عنوان
عاملی مهم در انحراف از تعادل مشاهده شده نقش داشته باشد .نتایج حاصل از نرم افزار  FSTATنیز حاکی از وجود کسری
هتروزایگوسیتی در برخی از جایگاههای مورد بررسی بود .دالیل زیستی این کسری به خوبی شناخته نشده و عوامل زیادی می-
تواند در به وجود آوردن آن نقش داشته باشد .در این خصوص ،اللهای نول به عنوان یکی از عوامل عمده در نظر گرفته می-
شوند .نتایج حاصل از نرم افزار  ،Microcheckerامکان وجود اللهای نول در جایگاههایی که کسری هتروزایگوسیتی معنی دار
نشان داده بودند را تأیید نمود .در واقع ،وجود اللهای نول پدیدهای عادی بوده و در توارث ریزماهوارهها در ماهیان مورد تأیید
قرار گرفته است ( .)Rodzen and May, 2002در این بررسی در برخی جایگاهها افزایش هتروزایگوسیتی نیز مشاهده گردید که
البته اافزایش مشاهده شده در هیچیک از جایگاهها معنی دار نبود .در افزایش هتروزایگوسیتی نیز عوامل متعددی همچون
خطای  ،PCRاشتباه در هنگام خواندن الل و یا انحراف تصادفی میتواند نقش داشته باشد .نتایج حاصل از نرم افزار
 Microcheckerاحتمال خطا هنگام خواندن را رد نمود .همچنین با توجه به بهینه بودن شرایط تکثیر جایگاههای مورد نظر،
امکان بروز خطای  PCRنیز ضعیف به نظر میرسد .در ارزیابی شاخص درون آمیزی نیز متوسط میزان  0/0۷0 ،Fisبه دست
آمد که با توجه به مثبت بودن عدد مذکور ،میتوان احتمال وجود آمیزش خویشاوندی و اختالط جمعیتها را در نظر گرفت.
آمیزش خویشاوندی به عنوان خطری مهم می تواند با کاهش هتروزایگوسیتی منجر به کاهش شایستگی بقای ماهیان در
طبیعت و همچنین به مخاطره انداختن جمعیتهای بومی گردد ( .)Fergusen, 1995در بررسی حاضر در ارزیابی شاخص ،Nm
جریان ژنی نسبتاً باالیی ( )Nm:8/40در سطح جایگاه های مورد استفاده مشاهده شد .در صورت عدم وجود جریان ژنی و یا
جریان ژنی اندک بین جمعیتها ،تمایز ژنتیکی قابل مالحظهای ایجاد میگردد ( .)Chakraborty and Leimar, 1987در این
راستا پایینترین میزان تمایز ژنتیکی ( )0/01۷بین نمونه های مناطق قشالق و سفید برگ مشاهده شد که با توجه به جریان
ژنی باالی مشاهده شده ( )14/15بین مناطق مذکور به سادگی قابل توجیه میباشد چرا که هرچه تبادالت بین افراد بیشتر
باشد ،تمایز ژنتیکی بین آنها نیز کمتر خواهد بود ( .)Beacham and Macconachi, 2004به طور کلی ،متوسط شاخص  Fstبر
اساس فراوانی  033/0به دست آمد که علی رغم پایین بودن میتواند بیانگر تمایز ژنتیکی مهمی باشد ( Hartl and Clarck,
 .)1997در تحقیقی دیگر روی سگ ماهی  Barbatula barbatulaدر سیستمهای رودخانهای مختلف شمال بلژیک مقادیر Nm
و  Fstبه ترتیب باالتر از  ۷و  0۷/0گزارش گردید .در بررسی مذکور ،محققین بیان نمودند که این میزان پایین تمایز میتواند
نمایانگر تمایز جمعیتی مهمی باشد ( .)Knapen et al., 2009میزان  Rstبه دست آمده در بررسی حاضر ( )0/04نیز به عنوان
شاخص مهمی از تمایز ژنتیکی ،کمی باالتر از میزان  Fstبود .بررسیهای پیشین نشان داده که میزان  Rstبرای ریزماهوارهها
تحت مدل جهش پلهای باالتر از میزان  Fstمیباشد ( .)Slatkin, 1995اگرچه تحت شرایط نرخ باالی مهاجرت و کوتاه بودن
زمان جدایی جمعیتها که منجر به مستقل شدن تمایز از مدل جهش میشود ،این دو شاخص میتوانند مشابه یکدیگر باشند
( .) Rousset, 1996نتایج حاصل از آنالیز واریانس مولکولی نیز نشان داد که بخش باالیی از تنوع مربوط به درون جمعیتها بوده
و تنها بخش کوچکی از تنوع مشاهده شده ( 3درصد) در بین جمعیتها وجود داشته است .در بررسی مقادیر فاصله و شباهت
ژنتیکی نیز ،باالترین و پایینترین میزان فاصله به ترتیب بین نمونههای مناطق گاماسیاب با سفید برگ ( )۷1و قشالق با سفید
برگ ( )3۶مشاهده شد که با توجه به طبقهبندی صورت گرفته توسط  )1994( Thorpe and Solcavaبر اساس مقادیر فاصله
ژنتیکی  ،)19۷2( Neiدر محدوده گونههای هم جنس ( )۶1/0-03/0تا هم خانواده ( )21/1-58/0قرار دارد .بر اساس مقادیر
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فاصله ژنتیکی و دندروگرام  UPGMAبه دست آمده میتوان عنوان داشت که احتماالً بیش از یک جمعیت از گونه
 O. angoraeدر مناطق مورد بررسی وجود دارد .در این راستا ،عمویی و همکاران ( )1393در ارزیابی تنوع ژنتیکی سگ ماهی
 ،Paraschistura nielseniعنوان داشتند که دو جمعیت جدا بر اساس مقادیر فاصله ژنتیکی به دست آمده در استانهای
فارس و بوشهر وجود دارد (عمویی و همکاران .)1393 ،همچنین در بررسی صورت گرفته روی گونه Paraschistura
 ،bampurensisمقادیر شباهت و فاصله ژنتیکی بهترتیب  40/0و  ۶۶/0گزارش و دو گروه متعلق به رودخانههای بریم و شاپور با
ترسیم دندروگرام  UPGMAبر اساس فاصله ژنتیکی از هم جدا شدند ( .)Askari and Shabani, 2013به طور کلی عواملی از
قبیل بروز خشکسالی ،احداث سد و کاهش سرعت جریان آب ،شکلگیری الیههای میکروبی در بستر ،برداشت شن و ماسه
بستر و همچنین ورود آالیندههای مختلف ناشی از فعالیتهای صنعتی ،شهری و گردشگری بومی و غیربومی که رودخانههای
مورد بررسی در تحقیق حاضر با آن مواجه میباشند ،میتواند در دراز مدت روی بقا و سطح تنوع ژنتیکی مشاهده شده سگ
ماهی آنگورا تاثیر گذار باشد که مستلزم تحقیقات بیشتر است .در واقع ،کمبود اطالعات کافی در مورد زیست شناسی و
اکولوژی سگ ماهی آنگورا از یک سو و دستکاری رو به افزایش رودخانهها از سوی دیگر ،لزوم شناخت هرچه بیشتر نیازهای
این گونه بومی و همچنین بررسی وضعیت تنوع ژنتیکی در فواصل زمانی مناسب را دوچندان میسازد.
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