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  اهمیت موضوع
تواند با توجه به جایگاه خود در  هاست و هر گونه مییافتگی کشور هاي توسعه حفظ تنوع زیستی یکی از شاخص

 اعضاي این ساختار ژنتیکینماید، لذا شناختن قابل انکاري را در اکوسیستم ایفا هاي اکولوژیکی، نقش غیر هرم
 . ها بنماید تواند کمک شایانی به حفظ و بقاي نسل این گونه ها می خانواده

  )شرح مساله (مقدمه
اقتصادي در ایران انجام شده است، اما  بررسی تنوع ژنتیکی ماهیان داراي ارزش برايتاکنون مطالعات زیادي 

با توجه به اینکه  . مطالعات بسیار اندکی انجام شده است، اما مهم از نظر اکولوژیکیاقتصاديدر زمینه ماهیان غیر
گونه صورت نگرفته است، این مطالعه، اولین مطالعه ژنتیکی در ارتباط با دو اي در ارتباط با این  تاکنون هیچ مطالعه

 آن ها حفظ تنوع ژنتیکی  پاالیش رودخانهها در و با توجه به اهمیت اکولوژیک این گونه باشد  میآنهاساختار ژنتیکی 
   .رسد نظر می الزم و ضروري بهدر مناطق مورد بررسی 

  

  ها ترین یافته مهم
و  Paracobitis malaperura هاي گونهتوان بیان نمود  براساس نتایج حاصله از این مطالعه می

Paraschistura Kessleri جدایی جغرافیایی و  .داراي تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی است
 منجر به ایجاد وجود  مورد بررسی هر دو گونه مناطقمحیطی موجود در این هاي موجود در شرایط زیست تفاوت

   . تنوع ژنتیکی در بین و درون مناطق مورد بررسی شده است
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  
  

  .Paracobitis malaperuraونه هاي مناطق مختلف در گ براي نشان دادن روابط فیلوژنتیک بین نمونه UPGMA دندوگرام -4- 3شکل 
  

  
  

  .Paraschistura Kessleriهاي مناطق مختلف در گونه  براي نشان دادن روابط فیلوژنتیک بین نمونه UPGMA دندوگرام - 5- 3شکل 
  


