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    تنوع ژنتیکی، ریزماهوارهماهی خزري، ماهی سیم، شگ : کلیديهاي واژه

 92-314-99 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 ، امید جعفريکجیدي نیا قاسم عسکري، زینب حسینعلی شعبانی،  ):گان(نویسنده

 در) Abramis brama (سـیم  مـاهی   و)Alosa braschnicowi (خـزري  ماهی شگ ژنتیکی تنوع بررسی :عنـوان 
  ریزماهواره نشانگر از استفاده خزر با دریاي جنوبی سواحل

  92- 314-99 :شماره

 25/3/1394  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
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  اهمیت موضوع
 اعم بشر، متعدد هاي فعالیت اثر بر که است ژنتیکی تنوع کاهش دنیا، در آبزیان ذخایر امروز مشکالت از یکی

با توجه به اهمیت . افتد مهاجرت اتفاق می مسیر کردن مسدود زیستگاه، تخریب رویه، بی صید ها، آلودگی ایجاد از
با توجه به .  شدها گونه  هاي مختلف این  اقدام به بررسی جمعیتدریاي خزردر ها  گونهاي این   و تغذیهاکولوژیک

   .مدیریت نمود را ها هاي مختلف این گونه توان جمعیت نتایج این تحقیق به راحتی می

 

  )شرح مساله(مقدمه 
هـاي    جمعیـت ، تعیین نـشانگرهاي ریزمـاهواره و روابـط ژنتیکـی میـان     این مطالعه با هدف تعیین تنوع ژنتیکی  

   . صورت گرفتتلف  در مناطق مخسیمماهی ماهی خزري و  شگمختلف 

   ها ترین یافته مهم
   .داشتوجود ماهی  شگهاي  درصدي در بین جمعیت 4 تنوع ◄

   .داشت وجود  سیمماهی هاي جمعیت بین در درصدي 8 تنوع ◄

   .گیرند قرار میه  در یک شاخکاله انزلی و میانماهیان  شگ جمعیت ◄

   .گیرند قرار میه در یک شاخ چمخاله و چابکسر سیم ماهیان جمعیت ◄

   . شناسایی گردیدماهی و ماهی سیم شگصی براي ریزماهواره اختصا جفت نشانگر 13 ◄
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
مـاهی خـزري و مـاهی      تفاوت ژنتیکی بین جمعیـت شـگ  الصه، خNeiبراساس فاصله ژنتیکی     UPGMAدندوگرام  

  .  نشانگرهاي ریزماهوارهاساس تجزیه برسیم
 

  

  . ماهی خزري شگهاي  دندروگرام فاصله ژنتیکی جمعیت نمودار - 1شکل 

  

  

  . ماهی سیم هاي جمعیت ژنتیکی فاصله دندروگرام نمودار -2 شکل


