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Abstract
The aim of present study was to investigate the
genetic diversity of Garra persica populations in
the Beshar and Kabgiyan rivers in Kohgiluyeh and
Boyer-Ahmad province by using six microsatellite
loci. In this study fulfilled on 56 Garra individuals.
According to the results, the Fst value was 0.024
which indicates the low genetic differentiation
between the populations. The number of alleles,
observed and expected heterozygosity were, 7-25,
0.000-1.000 (the average: 0.595) and 0.767-0.946
(the average: 0.855), respectively. This indicates
the allelic diversity and genetic variation of
investigated populations is at favorable level. Also,
analysis of molecular variance showed there is low
genetic variation among populations and most of
the observed variation is within the populations.
According to these analyses, it seems that, Garra
persica has desirable genetic diversity in
investigated regions.
Keywords: Garra persica, Genetic diversity,
Microsatellite, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
province.
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 دانشکده شیالت و محیط، دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی آبزیان.1
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،زیست
 دانشگاه علوم، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشیار گروه شیالت.2
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 دانشگاه، دانشکده شیالت و محیط زیست، استادیار گروه محیط زیست.3
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
)1331/2/11 : تاریخ تصویب-1331/7/22 :(تاریخ دریافت

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای ماهی
سنگ لیس در دو رودخانه بشار و کبگیان استان کهگیلویه و
 در این.بویراحمد با استفاده از شش جایگاه ریزماهواره انجام گرفت
 بر اساس نتایج. قطعه ماهی سنگ لیس استفاده گردید61 پژوهش از
 بهدست آمد که نشان از تمایز2/220 ،Fst  متوسط شاخص،حاصله
 تعداد الل.میباشد
 جمعیتهای مورد بررسی

ژنتیکی پایین بین
 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و7 -26 مشاهده شده در محدوده
) و2/636  (میانگین2/222 -1/222 مورد انتظار بهترتیب در محدوده
) بهدست آمد که بیانگر این مطلب2/566  (میانگین2/717 -2/301
میباشد که جمعیتهای مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی

درحالیکه آنالیز

،میباشند
 درون جمعیتی قابل مالحظهای برخوردار
جمعیتها نشان

واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی پایینی را بین
.میدهد
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مقدمه
زیستگاههای آب شیرین نسبت به فعالیتهای انسانی
و تغییرات زیستمحیطی آسیبپذیر میباشند
( .)Dudgeon et al., 2006ماهی سنگ لیس یکی
از کوچکترین اعضا خانواده کپور ماهیان و یکی 49
عضو جنس  Garraمیباشد ( ;Coad, 2010
 .)Esmaeili et al., 2009زیستگاه اصلی آن
رودخانههای غرب و جنوب غرب میباشد ( Coad,
 .)2012جزا ماهیان بنتوپالژیک آبهای شیرین بوده
و در ایران این ماهی را با نامهای گل چراغ ،گل
خورک ،دکتر ماهی نیز میشناسند گونههای این گروه
از ماهیان مکنده بوده و از سطح سنگها و بستر
رودخانهها تغذیه مینماید  (2007) Sayili et al.از
این گونه بهعنوان گونهای مناسب جهت درمان
بیماریهای با منشا قارچی استفاده نمودند.
امرزه تکنیکهای ژنتیک مولکولی بهعنوان ابزاری
مدرن نسبت به پارامترهای ریخت شناسی یا
خصوصیات رفتاری ،جهت شناسایی و تعیین
ویژگیهای جمعیتی استفاده میشوند ( Magoulas,
 .)2005نشانگرهای ژنتیکی به صورت موفقیتآمیزی
جهت تعیین ساختار ذخایر ماهیان و ایجاد ارتباط میان
جمعیتهای ماهیان استفاده شدهاند ( Van
 .)Herwerden et al., 2006در میان نشانگرهای
مختلف ژنتیکی رایج در بررسی تنوع ژنتیکی،
نشانگرهای ریزماهواره حاوی اطالعات بهتر و
کاملتری نسبت به سایر نشانگرها میباشند.
ریزماهوارهها توالیهای ساده تکرار شونده و واحدهای
کوچک تکرار شونده میباشند .به علت سطوح باالی
چند شکلی ،میزان باالی جهش ،هم بارزی ،تعداد زیاد
و پراکنش باالی ژنومی ،ریزماهواره ها ،نشانگرهای
مناسبی جهت مطالعات اکولوژیک و تکاملی هستند
(.)Li et al., 2009
نشانگرهای ریز ماهواره در طی چند سال گذشته
در ایران جهت مطالعات ساختاری جمعیتهای ماهیان
مورد استفاده قرار گرفته استGhodsi et al. .

) (2011با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره به
بررسی ساختار ژنتیکی کفال طالیی در سواحل استان
گلستان پرداخته و وجود عالئمی از تنگنای ژنتیکی را
در جمعیتهای مورد بررسی گزارش نمودند.
 (2010) Mohammadian et al.به بررسی ساختار
جمعیت و تنوع ژنتیکی ماهی سیاه کولی در سواحل
شرقی و غربی دریای خزر پرداخته و میزان باالی تنوع
ژنتیکی در این گونه نشان داده شد است .بررسی تنوع
ژنتیکی ماهی سفید دریای خزر در دو روخانه گرگانرود
و چشمه کیله (تنکابن) با استفاده از نشانگرهای
ریزماهواره تنگنای ژنتیکی را برای این گونه نشان
میدهد (.)Rezaei et al., 2010
با توجه به اینکه ماهی سنگ لیس دارای ارزش
اکولوژیک باالیی و از گونههای بومی ایران میباشد و
تاکنون هیچ گونه مطالعهای در ارتباط با ساختار و تنوع
ژنتیکی این گونه در آبهای ایران و جهان صورت
نگرفته است ،لذا این تحقیق با هدف بررسی ساختار
ژنتیکی و بررسی تنوع ژنتیکی آن در رودخانههای
استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت.
مواد و روشها
تعداد  61نمونه ماهی از دو رودخانه بشار و کبگیان (82
عدد برای هر رودخانه) استان کهگیلویه و بویراحمد در
پاییز  6934صید گردید (شکل  .)6در حدود  9-8گرم
باله هر ماهی در اتانول  31درصد فیکس و به آزمایشگاه
بیوتکنولوژی انتقال داده شد .استخراج  DNAبه روش
فنول -کلروفرم انجام گردید (.)Hillis et al., 1996
 DNAاستخراجی تا زمان استفاده در فریزر -84
نگهداری شد .کیفیت و کمیت  DNAاستخراجی با
استفاده از ژل آگارز و روش اسپکتوفتومتری تعیین گردید
(.)Sambrok et al., 1989
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس از
شش جایگاه ریزماهواره ،GGM023b ،MFW17
،GGM002
،GGM-045
،GGM007
 GGM034استفاده گردید ( Crooijmans et al.,

عسکری و همکاران :بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس ...

.1997; Matura et al., Molecular Ecology
( )Resourcesجدول .)6واکنش زنجیره پلیمراز برای
تمامی جایگاه ها انجام شد و دمای الحاق برای آنها
تعیین گردید .واکنش زنجیره پلی مراز در حجم 86
میکرولیتر شامل  66نانوگرم  4/6 ،DNAمیکروموالر
از هر پرایمر744 ،میکروموالر نوکلئوتیدها ،یک واحد
بینالمللی تگ  DNAپلیمراز ،بافر (6/6 ،PCR )1X
میلیموالر کلرید منیزیم و آب مقطر استریل تا رسیدن
به حجم بود.
محصوالت واکنش زنجیره پلیمراز بر روی ژل اکریل
آمید  64درصد جداسازی و بوسیله نیترات نقره
رنگآمیزی گردید (.)Sambrok et al., 1989
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ژل رنگآمیزی شده با استفاده از دستگاه مستند ساز
ژل مورد عکسبرداری قرار گرفت و بهوسیله نرمافزار
 Gel pro analyzerطول قطعات باندها محاسبه
گردید.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی مناطق نمونهبرداری

جدول  .1خصوصیات جایگاه ژنی مورد استفاده در این تحقیق
جایگاه ژنی

وزن (جفت باز)
614 - 844

تعداد الل
3

MFW17

پرایمر
F: CTCAACTACAGAGAAATTTCATC
R: GAAATGGTACATGACCTCAAG

دمای اتصال
71

GGM023b

644 - 698

3

F:TCACCATCCACTGAAGACCA
R:GAAATATGTAACGTCATTAATTGTGTG

69

GGM 002

847- 977

87

F:CACTTTGTCCTTGCCATTGA
R:CTCAACACCGTGGACTCTCA

66

GGM007

891 - 944

66

F:GCTGTGCTGACTGGCACTT
R:CAAACCAACATTTCATCAAAAA

68

GGM-045

661 - 631

64

F:TCTCATGGGTCTCTGGGTTC
R:TGTGCAGAAAGGCTGTTGAG

69

GGM 034

682 - 641

68

F:CGCGCAAGTTTCTTTCAGTT
R:GCTGTGAGACAAGCCTAAACC

61

ارزیابی تعداد الل در هر لوکوس ،هتروزیگوسیتی
مشاهده شده ( ،)Hoهتروزیگوسیتی مورد انتظار (،)He
تعداد اللهای واقعی ( ،) Naتعداد الل مؤثر ( ،)Neتعادل
هاردی -واینبرگ ،مقادیر  ،Fstتست معنیدار بودن
احتمال کسری هتروزیگوسیتی یا زیاد بودن
هتروزیگوسیتی نیز از نرمافزار و جریان ژنی با استفاده از
نرمافزار Peakall & Smouse, ( Genealex ver.6.5
 )2012محاسبه گردید .برای تعیین تفاوت بین دو منطقه
در مقادیر هتروزایگوسیتی مشاهده شده ( ،)Hoمورد
انتظار ( )Heو تنوع آللی از آزمون ویلکاکسون
غیرپارامتریک در نرمافزار )Zar,1999( SPSS ver.16

استفاده شد .تعیین فاصله و شباهت ژنتیکی و رابطه
فیلوژنیک بین جمعیتها از ترسیم درخت  UPGMAبا
استفاده از نرمافزار  PopGeneمشخص گردید ( Yeh et
 .)al., 1999تعیین تنوع درون و بین جمعیتی و همچنین
میزان تمایز بین جمعیتی بر اساس مدل اللی بی نهایت
( )Fstو مدل جهش پله ای ( )Rstبا استفاده از آنالیز
واریانس مولکولی از طریق نرمافزار Genealex
 ver.6.5محاسبه گردید.
نتایج
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی ماهی
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سنگ لیس در این مطالعه از  3جفت پرایمر اختصاصی
کپور معمولی و  68جفت پرایمر اختصاصی Garra
 gotylaاستفاده گردید .طی این مطالعه تنها شش
جفت پرایمر تولید باند پلیمورف نمودند (جدول.)6
تعداد الل مربوط به تمامی جایگاهها در جدول  6نشان
داده شده است .متوسط میزان الل مشاهده شده ()Na
در دو رودخانه بشار و کبگیان بهترتیب  68/6و 68
بهدست آمد .بیشترین و کمترین میزان الل مشاهده
شده بهترتیب مربوط به جایگاه  86( GGM 002الل)
و جایگاه  4( MFW17الل) در رودخانه بشار میباشد.
متوسط الل مؤثر ( )Neبرای دو جمعیت بشار و کبگیان
بهترتیب  2/433و  2/646بهدست آمد ،که کمترین و
بیشترین میزان الل مؤثر بهترتیب مربوط به دو جایگاه
 )7/827( GGM023bو )62/114( GGM 002
رودخانه بشار بود .میانگین هتروزیگوسیتی

مشاهده شده ( )Hoو مورد انتظار ( )Heبهترتیب
 4/636و  4/266بهدست آمد .کمترین و بیشترین میزان
هتروزیگوسیتی مشاهده شده بهترتیب مربوط به جایگاه
های  )4/444( MFW17رودخانه بشار و GGM 002
( )6/444هر دو رودخانه بشار و کبگیان میباشد .این
کاهش شدید میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای
جایگاه  MFW17جمعیت رودخانه بشار احتماال به دلیل
وجود الل نول در ژنوم جمعیت مذکور میباشد (جدول.)8
وجود الل نول در ماهیان پدیدهای طبیعی میباشد و
وجود این اللها در توارث ریزماهوارهها در ماهیان به
اثبات رسیده است ( .)Rodzen and May, 2002نتایج
مربوط به بررسی تعادل هاردی -واینبرگ در جدول 8
آورده شده است .از  68تست مورد بررسی ( 1جایگاه × 8
منطقه)  66تست بهطور معنی داری انحراف از تعادل را
نشان دادند (.)P≥4/46

جدول  .2تنوع ژنتیکی جایگاههای ژنی مورد استفاده در جمعیتهای مورد بررسی
Na

رودخانه کبگیان

Ne
Ho
He
FIS
pHw

رودخانه بشار

Na
Ne
Ho
He
FIS
pHw

MFW17

GGM023b

GGM 002

GGM007

GGM-045

GGM 034

64
6/393
4/939
4/298
4/682
***
4
7/424
4/444
4/436
6/444
***

2
1/177
4/464
4/273
4/664
***
3
7/827
4/467
4/414
4/412
***

89
64/896
6/444
4/378
-4/418

68
3/466
4/964
4/223
4/732
***
64
1/446
4/679
4/266
4/667
***

3
6/744
4/467
4/266
4/687
**
66
2/263
4/421
4/224
-4/464
***

64
7/436
4/179
4/436
4/622
***
69
3/649
4/179
4/236
4/828
***

ns

86
62/114
6/444
4/371
4/298
**

 :Naتعداد الل :Ne ،تعداد الل مؤثر :HO ،هتروزیگوسیتی مشاهده شده :He ،هتروزیگوسیتی مورد انتظار :FIS،ضریب درون آمیزی :pHw ،تست احتمال هاردی-
واینبرگ ( :nsعدم معنی داری.)***P ≥ 4/446 ،**P ≥ 4/46 ،*P ≥ 4/46 ،

متوسط شاخص درونآمیزی ( )FISو جریان ژنی
( )Nmبهترتیب  4/966و  66/464بهدست آمد .متوسط
میزان  Fstو  Rstبین نمونههای مناطق مورد بررسی
بر اساس فراوانی اللی بهترتیب  4/487و 4/462
میباشد (جدول  .)9بررسی نتایج حاصل از پارامتر Fst

ناشی از آنالیز واریانس مولکولی در سطح  33درصد
نشان داد که تنوع ژنتیکی باالیی ( 34درصد) در درون
جمعیتها و تنوع پایینی ( 9درصد) بین جمعیتها
وجود دارد (شکل  .)8همچنین بر اساس نتایج حاصل
از پارامتر  Rstتنوع ژنتیکی باالیی ( 32درصد) درون
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جمعیتها و تنوع پایینی ( 8درصد) در بین جمعیتها
بهدست آمد .شباهت و فاصله ژنتیکی بین دو منطقه
مورد بررسی بهترتیب  4/468و  4/974میباشند.
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دندوگرام  UPGMAبر اساس مقدار فاصله ژنتیکی
نشان داد که این دو جمعیت در شاخههای مجزا قرار
میگیرند.

جدول  .3میزان جریان ژنی ( )Nmو تمایز ( )Fstدر سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده
جایگاه ژنی

MFW17

GGM023b

GGM 002

GGM007

GGM-045

GGM 034

Nm

86/844
4/468

1/221
4/496

87/146
4/464

83/168
4/442

1/492
4/474

1/438
4/493

Fst

میانگین
66/464
4/487

شکل  .2توزیع تنوع ژنتیکی بر اساس معیار Fst

بحث و نتیجهگیری
ماهی سنگ لیس از خانواده کپور ماهیان و جنس
 Garraمیباشد .امروزه از این ماهی بهعنوان یک
گونه خوراکی ،آکواریومی و درمانی استفاده میشود .با
توجه به آلودگیهای روز افزون منابع آبهای داخلی و
در معرض تهدید قرار گرفتن گونههای آبزی یک
ضرورت جهت حفظ زیستگاه و بقای این گونهها
احساس میگردد .یکی از راههای بررسی میزان
سازگاری یک موجود با شرایط محیطی موجود ،بررسی
ساختار ژنتیکی این گونهها در منابع آبی میباشد.
امروزه آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی عامل
اصلی آلودگی منابع آبی و تخریب زیستگاه موجودات
آبزی میباشد .با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه
مطالعات ژنتیکی در مورد تنوع ژنتکی و ساختار
جمعیتی این گونه صورت نگرفته ،ما در این مطالعه به
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس در دو رودخانه
بشار و کبگیان استان گهگیلویه و بویر احمد پرداختیم.

تنوع ژنتیکی از تفاوت در توالی نوکلئوتیدهای DNA

در بین افراد حاصل میگردد ،و میتوان آن را توسط
نشانگرهای ژنتیکی اندازهگیری نمود (.)Utter, 1991
اطالع از میزان تنوع ژنتیکی آبزیان در راستای حفاظت از
ذخایر آنها دارای اهمیت اساسی میباشد و سطوح باالی
تنوع ژنتیکی توانایی جمعیتها را در پاسخ به انتخاب
طبیعی و سالمت افراد آن جمعیت افزایش می دهد،
ساده ترین ابزار برای بررسی تنوع ژنتیکی در یک
جایگاه ،محاسبه فراوانی اللها میباشد ( Kalinowski,
 .)2005بهطور متوسط تعداد الل در هر لوکوس در
ماهیان آب شیرین  4/6الل میباشد ( & Dewoody
 .)Avise, 2000در این مطالعه متوسط تعداد الل
مشاهده شده در هر لوکوس  68الل بود که از تعداد
گزارششده برای ماهیان آب شیرین باالتر میباشد.
متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار
بهترتیب  4/636و  4/266بهدست آمد که از میانگین
هتروزیگوسیتی گزارش شده برای ماهیان آب شیرین
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( )Ho=4/71باالتر میباشد ( Dewoody & Avise,

بقاء و عدم مقاومت در برابر بیماریها گردد ( Fergusen,

( )2000جدول  .)8الل مؤثر ( )Neبیانگر تعداد اللهایی
است که هتروزیگوسیتی یکسان ایجاد مینمایند ( Lind
 .)et al., 2009تعداد اللهای واقعی در هر لوکوس
میتواند تحت تأثیر تعداد نمونهها قرار گیرد ،بهطوری که
با تعداد نمونه متفاوت تعداد الل واقعی متفاوتی در هر
جایگاه ریزماهواره بهدست میآید و کاهش تعداد الل
مشاهده شده در جمعیت میتواند نشاندهنده کاهش
تنوع ژنتیکی در سطح جمعیت باشد ( Lind et al.,
 .)2009در واقع ارزیابی غنای اللی نسبت به
هتروزیگوسیتی در بررسیهای تنوع ژنتیکی دارای ارزش
باالتری بوده بهطوری که هتروزیگوسیتی بیشتر بر پایه
تغییرات تصادفی در فراوانی ژنی میباشد ( & Diz
 .)Presa, 2009باال بودن تعداد الل مشاهده شده ممکن
است به دلیل مناسب بودن شرایط محیطی و وقوع
جهش های ژنتیکی زیاد در طی مدت زمان زیاد و انتقال
آنها از نسلی به نسل دیگر باشد (.)Wright, 1969
در جمعیتهای طبیعی و وحشی ماهیان ،انحراف
از تعادل هاردی -واینبرگ زیاد دیده میشود
(.)Lucentini et al., 2006; Yue et al., 2004
با توجه به اینکه تعادل هاردی -واینبرگ بر اساس
جفت گیری تصادفی در یک جمعیت است ،بنابراین
انتظار انحراف از تعادل هاردی -واینبرگ در
جمعیتهای وحشی وجود دارد ( Dixon et al.,
 .)2008در این بررسی  66نمونه از  68تست مورد
بررسی انحراف از تعادل هاردی واینبرگ را نشان دادند
(جدول  .)8انحراف از تعادل هاردی -واینبرگ را
میتوان به علت آمیزش خویشاوندی بین گونهها،
پهلوگیری تعداد محدودی از اللها ،ناکافی بودن تعداد
نمونهها و خطای نمونه برداری دانست ( Callen et
.al.,1993; Skalla et al., 2004; McQuown et
.al., 2003; Zhao et al., 2005; Dahle et al.,
 .)2006; Li et al., 2007آمیزش خویشاوندی از
جمله خطرات اصلی در جمعیت ماهیان بهشمار میرود،
که میتواند باعث کاهش هتروزیگوسیتی ،کاهش میزان

 .)1995با افزایش میزان مهاجرت ،میزان شباهت
ژنتیکی بین جمعیتها افزایش مییابد ( Neigel,
 .)1997زمانی که جریان ژنی  64درصد و یا کمتر باشد،
میتوان ذخایر را جدا از هم در نظر گرفت ( Carvalho
 .)& Hauser, 1995در این بررسی متوسط شاخص
درونآمیزی ( )FISو جریان ژنی ( )Nmبهترتیب  4/966و
 66/464بهدست آمد ،میانگین باالی این شاخصها
میتواند به دلیل آمیزش خویشاوندی و اختالط بین
جمعیتها باشد ( .)Wright, 1951در صورتی که جریان
ژنی بین جمعیتها وجود نداشته باشد و یا اینکه جریان
کمی وجود داشته باشد ،بین آنها تفاوت ژنتیکی قابل
مالحظهای بهوجود خواهد آمد ( & Chakraborty
 .)Leimar, 1987بر اساس آنالیز واریانس مولکولی و
شاخص  Fstتنوع ژنتیکی را بین دو جمعیت در حدود 9
درصد محاسبه و میانگین شاخص  Fstدر حدود 4/487
بهدست آمد .میزان فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی بین
دو جمعیت بهترتیب  4/974و  4/468بهدست آمد.
مقادیر فاصله ژنتیکی ( )Nei, 1972برای جمعیتهایی
با گونههای مشابه و گونههای هم جنس بهترتیب در
محدوده  4/44 -4/448و  4/49 -4/16میباشد
( .)Thorpe & Sol-cava, 1994میزان فاصله ژنتیکی
بهدست آمده برای این بررسی در محدوده گونههای هم
جنس قرار میگیرد .با توجه به ارزیابی مقادیر بهدست
آمده از فراوانی اللی ،هتروزیگوسیتی ،تعادل هاردی-
واینبرگ Fst ،و ترسیم دندروگرام  UPGMAدو
جمعیت ،میتوان نتیجه گیری کرد که دو جمعیت مجزا
در این دو رودخانه وجود دارد که دارای جریان ژنی نسبتاً
باالیی با یکدیگرند .این تبادالت ژنی به نظر میرسد به
دلیل ارتباط آبی این دو رودخانه در محل پیوستن به
یکدیگر و در نهایت ریختن به رودخانه خرسان باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد شرایط
زیستگاهی در این مناطق همچنان مطلوب بوده و این
ماهیان توانسته اند تنوع باالی ژنتیکی را در درون
جمعیتهای خود حفظ نمایند.
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