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هاي چابهار  هاي بوشهر و آب هاي آب در بين جمعيت Fst و كمترين  145/0هرمز با جمعيت مربوط به آبهاي چابهار 
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  مقدمه. 1

جهت نيل به اهداف توسعه پايدار مبتني بر دريا، ارزيابي 
گوناگوني و ساختار ژنتيكي ذخاير ماهيان اهميت فراواني از 

شناسي و همچنين در مديريت برداشت، نگاهباني و  ديدگاه بوم

خطر و بهبود ذخاير پرورشي دارد. معرض هاي در  ازسازي گونهب
شناسان و مديران نيازمند ارزيابي و پايش  بر همين اساس، زيست

اي منابع زيستي  اي و ميان گونه هميشگي تمايز ژنتيكي درون گونه
 Allendorf andماهيان و ديگر آبزيان در هر كشور هستند (

Utter, 1979 .(اقتصادي و ارزش غذايي ماهي  با توجه به اهميت
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و همچنين با توجه به  Trichiurus lepturusبزرگ  يال اسبي سر
برداري از منابع پروتئيني دريا، از  افزون جمعيت، بهره افزايش روز
. لذا ماهيان، كه نقش مستقيم در است برخوردار اي اهميت ويژه

نشينان از دريا و نقش مهمي در زندگي ساحل  پايدار برداري بهره
دليل  همين اند. به اي را به خود اختصاص داده ويژه جايگاه ،دارند

اين  شناسيزيستشناسايي دقيق تاكسونومي، فيزيولوژي و 
باشد تا ذخاير طبيعي آن،  موجود براي مديريت ذخاير آن، الزم مي

  آوري بيش از اندازه، به خطر نيافتد. از طريق جمع
كشيده و نواري، دهان  يدنب ماهي يال اسبي سر بزرگ داراي

 بزرگ، يها چشمهاي تيز و بلند،  و دندانموقعيت بااليي بزرگ با 
در هنگام زندگي در عمق ( اي تيرهو يا نقره اي نقرهبدن رنگ 
باله  و  تحليل رفتهاين ماهي هاي شكمي و دمي  باله .باشد مي )زياد
شتي از اي كوچك و باله پ باله سينه ممتد در طول بدن است. پشتي

د و با آن ادغام وع شده و تا باله دمي امتداد دارباالي سر شر
گردد و باله دمي كم كم كوچك شده و به يك نقطه ختم  مي
  ت.بدن فاقد فلس اس .شود مي

  هامواد و روش. 2

شناختي و پراكنش ماهي يال اسبي  بر اساس اطالعات بوم
منطقه  2 و فارس جيمنطقه از خل 2از  يبردار نمونهسر بزرگ، 

 يايدر يها نمونه دي). ص1(شكل  عمان انجام شد ياياز در
]) 2] و شرق تنگه هرمز [منطقه 1چابهار [منطقه يها عمان (آب

متعلق به مؤسسه  1دوس رف يقاتيتحق يبا استفاده از كشت
] 3 هكشور و در غرب تنگه هرمز [منطق يالتيعلوم ش قاتيتحق

 يها آب يها . نمونهبا استفاده از شناور شانك صورت گرفت
 زيي. در پاندديگرد نيتأم يمحل ادانياز ص زي] ن4بوشهر [منطقه 

 310نمونه و در مجموع  109تا  49 ني، از هر منطقه ب1392
 يها يبررس يو برا ندشد يترال، گردآور دينمونه به روش ص

 يكيژنت يها ي. به منظور بررسندمنتقل شد شگاهيبه آزما يبعد
جدا  ياز بخش باله پشت يگرم 3تا  2 يا هقطع ،از هر نمونه

 ينگهدار DNAاستخراج  يا% بر96شده و در اتانول 
 يها يبررس ينمونه برا 28. از هر منطقه ندديگرد
  .ندشد  در نظر گرفته يا زماهوارهير

ويژگي  11شناختي،  براي ارزيابي تمايزهاي ريخت
و از متر  ميلي 1/0سنجي با استفاده از كوليس با دقت  ريخت

). عالوه بر Kottelat,1990ها انجام گرفت ( سمت چپ نمونه

شناسي وزن كل نيز با استفاده از ترازوي  هاي ريخت گيري اندازه
هاي  گيري شد. بيشتر اندازه گرم سنجيده  1ديجيتال با دقت 

پشتي بدن ماهي انجام گرفت.  - طولي در راستاي محور جلويي 
ر عمود بر محور گفته شده فاصله بين دو چشم در راستاي محو

هاي آناليز واريانس تك متغيره و چند  گيري شد. آزمون اندازه
ها  شناختي بين جمعيت هاي ريخت متغيره براي آزمودن اختالف

و همچنين كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف استاندارد 
، نسخه SPSSافزار  شناختي با بكارگيري نرم هاي ريخت ويژگي

اي اختالف و ميزان  ت. براي رسم نمودار خوشهانجام گرف 0/20
هاي  هاي صيد شده بر اساس ويژگي شباهت كليه نمونه

استفاده شد. در اين  5، نسخه  Primerافزار شناختي از نرم ريخت
شناسي  هاي ريخت ها با توجه به داده افزار ابتدا شباهت نمونه نرم

يدسي رسم اي بر مبناي فاصله اقل محاسبه و سپس نمودار خوشه
  شد.

  
  برداري در شمال خليج فارس و درياي عمان : موقعيت مناطق نمونه1شكل 

روش  به بزرگ از ماهي يال اسبي سر DNAاستخراج 
 .)1393، و همكاران (شادي گرديد انجام  CTABبهينه شده 

استخراج شده و تعيين  DNAجهت تعيين كميت و كيفيت 
ي ها استخراجي از روش DNAغلظت و خلوص 

. طراحي شداسپكتروفتومتري و الكتروفورز استفاده 
ژنومي ماهي  DNAبراساس ترادف   اي آغازگرهاي ريزماهواره

و  Anتوسط  Trichiurus lepturusيال اسبي سر بزرگ 
صورت  )2007(و همكاران  Yangو  )2010(همكاران 

گرفت. مشخصات آغازگرهاي مورد استفاده در ماهي اسبي 
  است.  آمده 1 سر بزرگ در جدول
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  هاي متناظر با آنها هاي ريز ماهواره مورد بررسي و ويژگي : جايگاه1جدول 
 تكرار موتيف  توالي آغازگر  لوكوس

KTh1B 
F: CACAGAGACCTGGTAGACG 
R: TTTAAGTTCCCAAGAGAGCAG 

(TG)30 

KTh5 
F: AACACATGCACACCAAACTC 
R:GGCTCTAAGTCACCCATAATG 

(TG)44(TGCG)9 

KTh11A
F: CACTCTAACGTGACTGGACAA 
R: ATGTATCGTCACCACAAACTG 

(TG)11 

KTh13B
F: CACTGCTGGACGACACTG 
R: CCTCTAGCAGAAGCACATAC 

(TG)5GG(TG)27 

KTh16 
F: TTGAAGAATCAGGGAGAGAAC 
R: CCTGCCTCCAGAGACAGT 

(TG)5TT(TG)4TT
(TG)11TT(TG)8-
(TG)12 

KTh32 
F: ATAAAAGAAGAAACCCATCCC 
R: CGAGCCACATCACATCACTA 

(CA)13CG(CA)4 

Tna16 
F: CCGGTTCTGACTCTTCTC 
R: GGTCATTTACAACCCAAGT 

(GT)38 

   

 1استخراجي،  DNA از نانوگرم 100براي تكثير ژن هدف، 
 7/0عالوه ه ب) پيكومول 10(ميكروليتر از آغازگرها 

 Taq (5u/μ) ،2ميكروليتر  3/0، )موالر يليمdNTP  )10ميكروليتر
) ميلي موالر MgCl2  )50ميكروليتر PCR (X10) ،1ميكروليتر بافر

ميكروليتر  25ر به شد كه در نهايت حجم آن با آب مقط استفاده 
اي پليمرازي براي همه  هاي زنجيره شد. واكنش  رسانده

آغازگرهاي مورد بررسي با بكارگيري چرخه دمايي اختصاصي و 
ميكروليتر انجام  25در دماي ويژه هر آغازگر در حجم نهايي 

  گرفت.
روي ژل آگاروز، اندازه  PCRپس از مشاهده و تاييد محصول 

% و مقايسه با نشانگر 8ه از ژل اكريالميد قطعات حاصل با استفاد
جفت بازي انجام شد. سنجش وزن ملكولي نوارهاي محصول  50

PCRافزار  ها و تعيين ژنوتيپ با استفاده از نرم ، اندازه آلل
GelAnalyzer2010a  و با بكارگيري تصاوير گرفته شده از ژل
وجود  آميزي شده، انجام شد. در هر ژنوتيپ، پلي اكريالميد رنگ
دهنده هموزيگوسيتي و ديدن دو نوار، يك نوار نشان

رود. در بررسي كنوني، تعداد آلل در  هتروزيگوسيتي به شمار مي
هر جايگاه ژني، غناي آللي، فراواني آللي، هتروزيگوسيتي مورد 

هاي واقعي و موثر  )، شمار آللHoشده ( ) و مشاهده Heانتظار (
اي،  هاي ريزماهواره در جايگاههاي اختصاصي  ها، آلل در جمعيت

همچنين نحوه پراكنش گوناگوني مشاهده شده و تمايز بين مناطق 
) با استفاده از آناليز واريانس Fstنهايت ( بر اساس مدل آللي بي

، ماتريس شباهت 001/0) در سطح احتمال AMOVAملكولي (
واينبرگ و نشانگر اطالعاتي با بكارگيري -ژنتيكي و تعادل هاردي

 Peakall andمحاسبه گرديدند ( 3,3,3، نسخه  GeneAlexافزار رمن

Smouse, 2005.(  

  نتايج و بحث. 3

  سنجي هاي ريخت نتايج بررسي 3-1

هاي ظاهري بررسي  هاي گردآوري شده از نظر ويژگي نمونه
هاي  ها در مناطق چابهار، غرب تنگه هرمز و آب شدند. نمونه

 .بندي همانندي بودند گهاي ظاهري و رن بوشهر داراي ويژگي
ها از صيدگاه  ولي در ايستگاه شرق تنگه هرمز كه نمونه

متري صيد  300تا  250اعماق  از )Myctophidaeماهيان ( فانوس
و از ذخاير مهم غذايي دريا هستند (بحري و همكاران،  شده بودند

تر  رنگ تيره) كه يال اسبي ماهيان از آنها تغذيه مي نمايند، 1394
  ).2 شكل( داشتند

  
) و 1هاي بوشهر (شماره  هاي ماهي يال اسبي سر بزرگ از آب : نمونه2شكل 

  )2شرق تنگه هرمز (شماره 

گفت كه اختالف قابل  توان يم ANOVAبا توجه به آزمون 
چهار مكان غرب  نيدر ب رهايمتغ يتمام نيانگيم انيم يتوجه

 درمز وجوبوشهر و شرق تنگه ه يچابهار، آبها يتنگه هرمز، آبها
   .)2(جدول  دارد

  برداري سنجي در مناطق مختلف نمونه : ميانگين متغيرهاي ريخت2جدول 
  منطقه

  متغير
آبهاي 
  چابهار

شرق 
  تنگه هرمز

غرب تنگه 
  هرمز

آبهاي 
  بوشهر

P-
Value  

F-
Value  

درجه 
  زاديآ

  cm( 1630/78  7143/85  8239/76  7192/81  000/0  556/6  309طول كل(
  g( 5000/343  8776/408 4646/436  1923/505  000/0  313/11  309وزن كل(

  mm( 4225/116  5396/119 8271/116  5669/122  004/0  591/4  309طول سر (
يطول باله پشت

)cm(  0510/60  2388/66  3798/58  0635/65  000/0  638/9  309 

تاسرطول
 cm(  0720/29  9959/32  8372/29  6290/31  004/0  022/6  309( مخرج

شيپطول
 mm(  1117/42  5143/48  7967/37  3296/48  000/0  719/37  309( يچشم

پشتطول
 mm(  8499/56  3143/64  5920/58  9306/59  001/0  309/5  309( يچشم

قطر چشم
)mm(  2878/20  1455/21  4217/18  2369/18  000/0  744/6  309 

فاصله دو چشم
)mm(  0443/14  5916/16  2448/16  4479/16  000/0  510/12  309 

ارتفاع بدن
)mm(  9321/47  5741/55  4625/51  7944/54  000/0  948/8  309 

شيپطول
 mm(  0114/107  1071/117  6174/104  9060/111  003/0  713/4  309(يا نهيس
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صفات  هيشباهت افراد بر پا زانيم يا بر اساس نمودار خوشه
افراد در  يريدر قرارگ يمشخص ي) الگو3(شكل  يشناس ختير

شرق تنگه  يها نمونه يتا حدود يول ديمشاهده نگردها  خوشه
فاصله را با هم داشتند و  نيشتريهرمز و غرب تنگه هرمز ب

نمودار قرار  اوتدو منطقه در دو سمت متف نيافراد ا نيشتريب
ها  خوشه نيمختلف در ب يها تيافراد از جمع گريگرفتند. د

  پراكنده شدند.

  
افراد در چهار منطقه بر اساس شباهت  اي فاصله كليه : نمودار خوشه3شكل 

  شناسي صفات ريخت

 50/103 يبررس نيطول كل مشاهده شده در ا نيشتريب
) متريسانت 213طول كل گزارش شده ( نيشتريبود كه از ب متريسانت

 يبند ). رنگChen and Lee, 1982كمتر بود ( متريسانت 5/109
رنگ در مشابه بود، اگر چه شدت  ياديبه اندازه ز انيماه

 يدارا يا نمونه چيمناطق مختلف متفاوت بود، اما ه يها نمونه
شده از منطقه شرق تنگه  ديص يها نقاط مشخص نبود. نمونه

 تواند يآن م ليبودند كه دل رهيت يرنگ بدن كم يهرمز دارا
 يزهايحال آنال نيباشد. با ا اديدر عمق ز يجهت زندگ يسازگار

 يها يژگيدادند كه همه ونشان  ANOVA رهيتك متغ انسيوار
 يدار يمعن اريبس الفاخت يدارا گر،يشده د يبررس يسنج ختير
 ينشان از تنوع و گوناگون نهايمناطق مختلف هستند. كه همه ا نيب

دارد. گمان  يدر مناطق مورد بررس يماه نيا يشناخت ختير يباال
از خود  ياديز يريانعطاف پذ يسنج ختير يها يژگيو رود يم

. باشند يم زين يطيثر از عوامل محامت ها يژگيو نيند. انشان ده
ممكن  يسنج ختير يها يژگيو هيبر پا ريذخا زيتما نيبنابرا

 تيدر هر حال اهم يول د،يايبه نظر ن يقيدق ارياست روش بس

دست  يستيوجه نبا چيبه ه ريذخا زيدر تما ها يژگيو نيا يبررس
هستند  يفرگشت تيهما يدارا ها يژگيو نيا رايكم گرفته شود، ز

بر  .نديآ يم شمارخود به  ستيز طيبا مح يسازگار يو نشانگرها
را در  يختير يناهمگون)، Schaefer )1991 اساس مطالعات

 انوسي) در اقThunnus albacoresتون باله زرد ( يها تيجمع
 يآبشش يو شمارش خارها يسنج ختير يها يژگيو هيهند بر پا

اختالف  نيب يهمبستگ )1995( كارانو هم Elliottگزارش كرد. 
 Hoplostethus يها تيجمع ييايجغراف ييو جدا يختير

atlanticus يها تفاوت .نشان دادند ايرا در جنوب استرال 
 يماه قيكم ژرف و عم يآبها يها تيجمع نيب يسنج ختير

Urophycis tenuis است (  گزارش شدهHurlbut and Clay, 

كه  يمصب انيماه يها تيدر جمع يشناخت ختير يي). جدا1998
است؛ كه  گزارش شده زين ستنديكامالً جدا ن يياياز نظر جغراف

 زين ييو جز يبخش ييرا داشت كه جدا اشتبرد نيا توان يم
د. ندارا باش ها تيجمع يها ربخشيدر ز ي رانقش مهم تواند يم

Roby يها تيجمع يشناخت ختير ييجدا )1991( و همكاران 
Mallotus villosus  جيدر مصب و خلرا St. Lawrence  مشاهده

  .نمودند
در مطالعه حاضر نتايج حاصل از تحليل واريانس يك طرفه 

ها  در بين نمونه يسنجي مورد بررس ريخت يها درباره صفت
دهنده وجود تنوع بود كه اين امر نشان يدار داراي تفاوت معني

مورد  اطقمن سر بزرگ در ياسب اليباالي فنوتيپي بين ماهيان 
 يها وهيش ييكارا ،يكنون يبررس ا اين حالد. بباش ميمطالعه 
سر  ياسب الي يماه زيتما يرا برا يشناخت ختير رهيچند متغ

 يختير يزهايتما ياصل ليبزرگ نشان داد. اگر چه اثبات دال
 يبردار نمونه يبا طراح شتريب يها يبررس ازمنديورد شده نآبر
. باشد يآب، م يفيك يها يژگيو يررسو مناسب، در كنار ب قيدق

فاصله  هيبر پا يا بدست آمده از نمودار خوشه جيبر اساس نتا
 چيه ،يشناس ختيصفات ر هيها بر پا و شباهت نمونه يدسياقل

مناطق  گريمنطقه از د كي يها كننده نمونه زيمتما يا شاخه
شرق تنگه هرمز و غرب تنگه هرمز تا  يها . نمونهباشد ينم

 يا شاخه چيه يبه طور كل يول اند، افتهيك يتفك هم از يحدود
 يختير يها يژگيو هيو بر پا باشد يمنطقه خاص نم كي ندهينما

مشابه در مناطق مختلف پراكنده  يها پيشده، فنوت يبررس
 يبردار نمونه يها ستگاهيدر ا راتييتغ بياند. از آنجا كه ضر شده

 با يها نمونهبرداشت نمود كه  تواند يبود م نييشده پا
مشابه در هر منطقه وجود دارند.  يتا حدود يختير يها يژگيو
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در  شهيبود كه تغييرات ريختي تنها ر نيدر گذشته گمان بر ا
ژنتيك جانور دارد. اما امروزه روشن شده كه منشأ اين تغييرات 

هاي اخير مشخص  هم محيطي و هم ژنتيكي است. پژوهش
مختلف  هاي هسي بين گروشنا است كه اختالفات ريخت كرده

كند و در عوض  ماهيان الزاماً آنها را از لحاظ ژنتيكي جدا نمي
شناسي، تنها ناشي از  هاي ريخت اي از موارد تفاوت در پاره

 Swainمحيط بوده و اختالفات ژنتيكي هيچ نقشي در آن ندارد (

and Foote, 1999 بدين ترتيب نقش محيط به عنوان عامل .(
  است.  ريختي به اثبات رسيده اصلي تغييرات

  هاي ريزماهواره نتايج بررسي 3-2

جمعيت مورد  4ميزان هتروزيگوسيتي مشاهده شده در بين 
بود كه بيشترين هتروزيگوسيتي  32/0با ميانگين  1تا  0مطالعه از 

هاي شرق تنگه هرمز مشاهده شد و كمترين  در آبkth11 در 
اي چابهار و غرب تنگه هدر آب kth5هتروزيگوسيتي مربوط به 

هاي شرق تنگه هرمز و  در آب kth1هرمز و شرق تنگه هرمز، 
هاي بوشهر بود كه  در آب kth13و  kth11لوكوس 

ها صفر بود. بيشترين  هتروزيگوسيتي مشاهده شده در آن
هتروزيگوسيتي مشاهده شده در بين جمعيت هاي به هم مربوط 

ق تنگه هرمز و كمترين هاي شر شده از آب هاي گرفته  به نمونه
باشد. بيشترين مقدار اين نمايه  هاي بوشهر مي مربوط به آب

هاي شرق تنگه هرمز و كمترين  در آب tna16مربوط به لوكوس 
باشد. با مقايسه  هاي شرق تنگه هرمز مي آب kth1آن مربوط به 

هاي مختلف مشخص گرديد كه  نمايه شانون در بين جمعيت
ي بيشتر داراي بيشترين  هر با داشتن نمايههاي بوش هاي آب نمونه

باشند و غرب تنگه هرمز داراي كمترين  هتروزيگوسيتي مي
  باشند. هتروزيگوسيتي مي

با  921/0تا  0 ني) بHeورد شده (آبر يتيگوسيدامنه هتروز
 نيانگيم نيشتريب tna 16 گاهيبود. جا 75/0 نيانگيم

  kth1گاهيجا مورد انتظار را داشت و) 88/0( يتيگوسيهتروز
ورد شده آبر )55/0( يتيگوسيهتروز نيانگيم نيكمتر يدارا

بود كه  فرورد شده صآبر يتيگوسيمقدار هتروز نيبود. كمتر
شده از غرب  يورآگرد يها در نمونه kth1 گاهيمربوط به جا
بود  tna 16 گاهيمربوط به جا 921/0آن  نيشتريتنگه هرمز و ب
. باال بودن ديورد گردآبر شرق تنگه هرمز يها كه در نمونه

دامنه هتروزيگوسيتي مورد انتظار بيانگر سطوح باالي تنوع 

 An باشد. برداري مي نمونه فژنتيكي اين گونه در مناطق مختل
سر  ياسب الي انينشان دادند كه در ماه زين )2010(و همكاران 

مورد انتظار و مشاهده  يتيگوسيهتروز زانيبزرگ در كره م
و همكاران  Yang بود. 82/0و  8/0برابر با  بيشده به ترت

سر بزرگ نشان دادند  ياسب الي يدر مطالعه ماه زين )2007(
برابر  بيمورد انتظار و مشاهده شده به ترت يتيگوسيتروزكه ه
 يمطالعه حاضر كاست ريبود كه نظ 71/0و  84/0با 

نسبت  He ريبودن مقاد شتريب گر،يد انيبه ب اي يتيگوسيهتروز
در  .داردمطابقت  يبررس نيا جيوجود دارد كه با نتا Hoبه 

واينبرگ بر پايه - بررسي ميزان انحراف از ترازمندي هاردي
ها داراي  بيشتر جايگاه 001/0آزمون مربع كاي در سطح 

از  kth13داري از اين تراز بودند فقط لوكوس  انحراف معني
عادل دار نداشت و در ت هاي غرب تنگه هرمز انحراف معني آب
  بود.

باشد كه  مي) 4/0مقدار آن ( يشتريندهد ب ينشان م Fst نتايج
مربوط به لوكوس  مقدار ينكمتراست و  مشاهده شده kth1 در 

tna 16  باشد. ميزان  مي 051/0و برابرFst ها نيز  بين جمعيت
دهد كه  است و مقادير به دست آمده نشان مي  برآورد شده

در بين  AMOVAزمون مولكولي بر اساس آ Fstبيشترين مقدار 
) و 145/0هاي چابهار ( هاي غرب تنگه هرمز با جمعيت آب آب

هاي بوشهر و  هاي جدا شده از آب كمترين در بين جمعيت
نشان  25/0 از يشتربFst كه  ز آنجااست. ا  ) بوده095/0چابهار (
توان نتيجه گرفت  ميدارد،  يكديگراز  ها يتكامل جمع يياز جدا

 است. بيشترين ها صورت نگرفته  كامل بين جمعيت كه جدايي
) بين 495/0) و كمترين فاصله ژنتيكي (609/0شباهت ژنتيكي (

گرديد.  هاي بوشهر و غرب تنگه هرمز برآورد هاي آب نمونه
) و بيشترين فاصله ژنتيكي 3/0( همچنين كمترين شباهت

هاي بوشهر و شرق تنگه هرمز  هاي آب ) بين نمونه205/1(
  هده گرديد. مشا

در سنجش مناطق مورد بررسي، بيشترين شمار آلل ديده شده 
و كمترين آن در غرب تنگه هرمز با  42/7در شرق تنگه هرمز با 

هاي مؤثر در شرق  ديده شد. همچنين بيشترين شمار آلل 14/6
 55/4هاي چابهار با  و كمترين ميزان آن در آب 98/5تنگه هرمز با 

ها در غرب تنگه  هاي كم بودن آلل علت برآورد گرديد. علت يا
هاي جغرافيايي  توان به تخريب زيستگاهي و ويژگي هرمز را مي

مختلف غرب تنگه هرمز با ديگر مناطق و عدم تخريب 
زيستگاهي شرق تنگه هرمز نسبت به ديگر مناطق دانست. 
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) نيز در بررسي خود روي 1387آبادي و همكاران ( علي ساالري
ماهي  يرو يدر بررس )1390( و همكاران يابدع ماهي سوكال و

گزارش نمودند و شادي و همكاران  6/6 ي راآلل نيانگيم ،قباد
) در بررسي ماهي شورت كمترين تعداد آللي در خليج 1393(

فارس و درياي عمان را در بندر دير كه متناظر با يكي از مناطق 
دست  برداري در اين مطالعه (غرب تنگه هرمز) بود به نمونه

آوردند و يكي از داليل احتمالي را تخريب زيستگاهي در بندر 
  دير به شمار آوردند. 

آلل در  2آلل اختصاصي مشاهده شد كه  8در بررسي حاضر 
و  kth5آلل در جايگاه  kth1 ،3آلل در جايگاه  kth16 ،2جايگاه 

هاي اختصاصي  آلل از آلل 4بود. tna16 يك آلل در جايگاه 
هاي  هاي شرق تنگه هرمز، دو آلل مربوط به آب نهمربوط به نمو
هاي چابهار و غرب تنگه هرمز هر كدام  هاي آب بوشهر و نمونه

) در بررسي 1391يك آلل اختصاصي داشتند. خالدي و همكاران (
خود روي ماهي راشگو، بيشترين شمار آلل اختصاصي را در 

اال بودن خوزستان و هرمزگان بدست آوردند و احتمال دادند كه ب
  هاي منطقه باشد. ها به دليل ويژگي شمار آلل

) نيز در بررسي 1387آبادي و همكاران ( علي ساالري
آلل اختصاصي در  5اي خود بر روي ماهي سوكال،  ريزماهواره

هاي  بوشهر را گزارش نمودند. در بررسي حاضر بيشتر بودن آلل
هاي  اختصاصي در شرق تنگه هرمز را شايد بتوان به ويژگي
است   جمعيت و پويايي ژنتيكي نسبت داد، كه موجب شده

هاي جديد در  جمعيت اين ناحيه به سرعت توسعه يافته و آلل
توان آن را به  اند و به طور كلي مي ها برخاسته ميان جهش
تر شرق تنگه هرمز براي زيست  شناختي مناسب وضعيت بوم

رسد وجود  يگونه ماهي يال اسبي سر بزرگ نسبت داد. به نظر م
تواند نشانه  ها با اين حد فراواني در اين مطالعه نمي اين آلل

هاي مورد مطالعه باشد، هر چند  محكمي براي جدايي جمعيت
هاي اختصاصي در منطقه شرق تنگه  تعداد نسبتاً بيشتر تعداد آلل

ها را مطرح  هرمز ايده جدايي نسبي آن جمعيت از ديگر جمعيت
 ,.Nei et alيار فاصله و شباهت ژنتيكي (بر پايه مع نمايد. مي

) و كمترين فاصله ژنتيكي 609/0شباهت ژنتيكي ( ) بيشترين1975
 هاي بوشهر و غرب تنگه هرمز برآورد هاي آب ) بين نمونه495/0(

گرديد كه از نظر جغرافيايي نيز به هم نزديكتر هستند. همچنين 
) بين 205/1) و بيشترين فاصله ژنتيكي (3/0( كمترين شباهت

هاي بوشهر و شرق تنگه هرمز  به دست آمده از آب هاي نمونه
  مشاهده گرديد كه فاصله جغرافيايي زيادي دارند.

  گيرينتيجه .4

تك  انسيوار يزهايو با توجه به آنال يشناس ختير دگاهياز د
شده،  يبررس يسنج ختير يها يژگيهمه و ANOVA رهيمتغ
 نهاي. كه همه ابودندق مختلف مناط نيب يدار ياختالف معن يدارا

در  يماه نيا يشناخت ختير يباال ينشان از تنوع و گوناگون
 يشناس ختير يژگيدر مجموع و يدارد. ول يمناطق مورد بررس

 ياسب اليافراد گونه  زيو تما ييكه بتوان گفت در شناسا يخاص
 نيدارد در ا ياديز ريعمان تأث يايفارس و در جيسر بزرگ در خل

ريخت  ي،ريگ جهينت نيا ياصل ليدل دي. شاديمشخص نگرد مطالعه
 ياريرفتن بس ليسر بزرگ و تحل ياسب الي يخاص ماه شناسي

جهت مطالعات  انيماه گريد درباشد كه  ييها از اندام
 يها يبررس جيكاربرد دارند. بر اساس نتا يسنج ختير
 ها تيجمع نيكامل ب ييجدا Fstو سنجش شاخص  ها زماهوارهير

  مربوط به اختالف ها گاهيجا نياست و اختالف ب  ت نگرفتهصور
 نيب يژن انيگفت كه جر توان يها است. م خود نمونه نيب

 نيشتريدر هر صورت ب يوجود دارد ول يمورد بررس يها تيجمع
بوشهر و غرب تنگه هرمز  يها آب يها نمونه نيب يكيشباهت ژنت
هستند و  كتريم نزدبه ه زين ييايكه از نظر جغراف ديبرآورد گرد

 يها به دست آمده از آب يها نمونه نيشباهت ب نيكمتر نيهمچن
 ييايكه فاصله جغراف ديبوشهر و شرق تنگه هرمز مشاهده گرد

  دارند. ياديز
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