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  ها ترین یافته مهم
  .داشتهاي مناطق مورد بررسی وجود   درصدي در بین جمعیت3 تنوع ◄

  .بندي شدند هاي دالکی، سپیدبرگ، خیرآباد و مند در یک دسته طبقه  جمعیت ماهیان گلچراغ رودخانه◄

  . باشد هاي گاماسیاب و پل قره می  کمترین تفاوت ژنتیکی ماهی گلچراغ در بین جمعیت رودخانه◄

  .باشند داراي تنوع ژنتیکی مناسبی می Fst از نظر میزان شاخص هاي مورد بررسی  جمعیت◄

  .صی براي ماهی گلچراغ شناسایی گردیدریزماهواره اختصا جفت نشانگر 6 ◄

  وع ژنتیکی، ریزماهواره، گلچراغ، تنGarra rufa : کلیديهاي واژه

 91- 306- 82 طرح تحقیقاتی شماره شناسنامه  :منبع یافته

 علی شعبانی، قاسم عسکري ):گان(نویسنده

هـاي   هـاي اسـتان   در برخی از رودخانـه  Heckel, 1843 (Garra rufa(بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گلچراغ  :عنوان
  خوزستان، بوشهر، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاري با استفاده از نشانگر ریزماهواره

 

  91-306- 82 :شماره

 24/6/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )یر مستندات و ساها، جداول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
کـی بـین هفـت جمعیـت مـاهی گلچـراغ         ، خالصه تفاوت ژنتی   Neiاساس فاصله ژنتیکی     بر UPGMAدندوگرام  

  اساس آنالیز نشانگرهاي ریزماهوارهبر

 

  

  .هاي مورد مطالعه دندروگرام فاصله ژنتیکی جمعیت نمودار - 1شکل 

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

بـا توجـه بـه اهمیـت     . افتـد  مهاجرت اتفاق مـی  مسیر کردن مسدود زیستگاه، تخریب رویه، بی صید ها، آلودگی ایجاد
با توجه به نتایج ایـن تحقیـق بـه    . هاي مختلف اینگونه شد ها اقدام به بررسی جمعیت اکولوژیک این گونه در رودخانه 

   .هاي مختلف این گونه را از خطر انقراض حفظ کرد توان جمعیت راحتی می

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

   . صورت گرفتمختلف ماهی گلچراغ در مناطق مختلف 


