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 چکيده

هنديجان  ،زنگي در مناطق خور Periophthalmus waltoni به منظور مطالعه ژنتيکي جمعيت های گل خورک ماهي

ها  ژنومي نمونه DNAنمونه گل خورک ماهي جمع آوری شد.  26، تعداد RAPDو دلوار با استفاده از روش مولکولي 

از با استفاده  استخراج شده DNAكميت و كيفيت  و سپس كلروفرم استخراج -به روش فنلاز بافت نرم باله ماهي 

 2با استفاده از ( PCR) واكنش زنجيره ای پليمرازدرصد تعيين شد.  1ژل آگارز  روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز

، موثرلهای واقعي و فراواني آللي، تعداد آلمقادير مربوط به  ده نوكلئوتيدی صورت گرفت. RAPDپرايمر 

جريان ژني و  Gstمقادير , شباهت و فاصله ژنتيکي ميزانهتروزيگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار، شاخص شانون، 

محاسبه گرديد. بر اساس داده  Pop Geneو  Gene Alex ژنتيکي با استفاده از نرم افزار AMOVA آزمونبر اساس 

 3نمونه های منطقه هنديجان و  ها مربوط بهاز آن عدد 5صي يافت شد كه آلل اختصا 6های فراواني آللي، مجموعا 

عدد در منطقه خورزنگي مشاهده شد. ميانگين ميزان تنوع ژنتيکي  1نمونه های منطقه دلوار و  ها مربوط بهاز آن عدد

مي  6622/5 در منطقه دلوارو  1115/5 در حاليکه مقدار آن در منطقه خور زنگي 6556/5 در جمعيت هنديجان

در حاليکه  133/5ميزان شباهت ژنتيکي بين دو جمعيت هنديجان و خورزنگي  51/5 سطح معني داری در باشد.

نتايج اين بررسي  مي باشد. 669/5و ميزان شباهت بين دلوار و خورزنگي  651/5ميزان شباهت بين هنديجان و دلوار 

 و متعلق به دو كالستر مي باشند. بودهجزا نشان داد كه سه جمعيت مورد بررسي در واقع سه جمعيت م

 

فاصله و شباهت  خليج فارس،، Periophthalmus waltoni، RAPD-PCR ماهي گل خورک، واژگان کليدي:

 .ژنتيکي
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 مقدمه. 1

گل خورک ها از گروه گاو ماهيان مي باشد كه 

بعد از كپور ماهيان بزرگترين خانواده ماهيان را 

ه غالب گل خورک ماهيان تشکيل مي دهد. گون

بوده كه  periophthalmus waltoniمتعلق به جنس 

دارای پراكنشي در طول سواحل خليج فارس تا 

(. ماهيان اين Murdy, 1989پاكستان مي باشد )

راسته بطور كامل به زندگي دوزيستي سازش يافته اند 

و اغلب فعاليت های خود را كه شامل تغذيه، جفت 

لمرو مي باشد را بر روی خشکي گيری و دفاع از ق

انجام مي دهند و دارای اعضای تخصصي تکامل يافته 

از جمله چشم برای ديد هوايي و باله شکمي صفحه 

گل  مانند جهت خزيدن و تنفس پوستي مي باشند.

خورک ارزش اقتصادی كمي دارد ولي غذای محبوب 

 مردم تايوان،  ژاپن،  كره و چين محسوب مي شود.

بي مهرگان كوچك و جلبك های  غذای آنها

ميکروسکوپي بوده و از لحاظ جنسي هرمافروديت 

(. گل خورک طعمه ای است Clayton, 1993هستند )

برای جانوران شکارچي خشکي و آبزی و در واقع خود 

منبع اصلي غذای ماهي ها و پرندگان محل سکونت 

 Clayton, 1993; Claytonخود را تشکيل مي دهند )

and Vaughan, 1988 .) 

آگاهي از وجود تنوع ژنتيکي در جمعيت های 

يك گونه از ديدگاه آبزی پروری و همچنين بهره 

برداری از ذخاير طبيعي و تعيين سياست های 

حمايتي برای حفاظت از گونه های در معرض خطر 

(. Hassanien et al., 2004انقراض حائز اهميت است )

ايي جمعيت از آنجا كه مطالعات پيشين جهت شناس

های اين گونه عمدتا مبتني بر شاخص های 

مريستيك و مورفومتريك بوده است لذا اطالعات كمي 

از بررسي های تنوع ژنتيکي اين گونه وجود دارد. يکي 

كه امروزه جهت بررسي  PCRاز روش های مبتني بر 

تنوع و روابط ژنتيکي ميان جمعيت ها بکار مي رود 

 RAPD(Randomly Amplified روش 

Polymorphic DNA مي باشد. از جمله مزايای اين )

روش كه در ان از آغازگرهای كوتاه دارای توالي 

تصادفي جهت تکثير بخشهای مجزايي از ژنوم يك 

موجود استفاده ميشود، سهولت و سرعت انجام 

آزمايشهای مربوط به آن و مهمتر از آن عدم نياز به 

کي موجود مورد وجود اطالعات در مورد پيشينه ژنتي

 (. Hadrys et al., 1992نظر مي باشد )

از اين روش جهت بررسي روابط و تنوع ژنتيکي 

در گونه های مختلفي از ماهيان نظير قزل آالی قهوه 

 ،(Elo et al., 1997ای و ماهي آزاد اقيانوس اطلس )

( كپور Williams et al., 1998باس دهان بزرگ )

(، كپور ماهيان هندی Bartfai et al., 2003معمولي )

(Barman et al., 2003( و تيالپيا )Hassanien et al., 

و همکاران در سال Daud ( استفاده شده است. 2004

جمعيت از گل خورک خال  5 تنوع ژنتيکي 6555

را با  periophthalmus chrysospilosطاليي ماالكا 

مورد بررسي قرار دادند كه از  RAPDاستفاده از روش 

پرايمر باندهای واضحي آشکار ساختند و  1پرايمر  65

باند پلي مورفيسم بودند.  91باند  65از 

Mohammadi  تنوع ژنتيکي ماهي 6552در سال 
Boleophthalmus Boddarti  را در مالزی و در شش

جمعيت مختلف بررسي نمودند كه پلي مورفيسم 

درصد در نوسان  36/92الي  35/31مشاهده شده بين 

و بيشترين پلي مورفيسم مربوط به جزيره ای بوده 

جدا شده از مالزی بود كه كالستر مجزايي را تشکيل 

 داده بود. 

ارائه اطالعات در مورد هدف از انجام اين تحقيق 

گونه گل خورک ساختار ژنتيکي جمعيت های 

Periophthalmus waltoni  و تعيين تنوع ژنتيکي و

موجود در بين  شناسايي اختالفات ژنتيکي احتمالي

 مناطق هنديجان، خور زنگي و دلوار مي باشد.

 

 ها مواد و روش. 2

جمع آوری نمونه ها بصورت تصادفي با استفاده از 

صيد تجارتي صيادان محلي و از منطقه خور زنگي و 

هنديجان واقع در استان خوزستان و منطقه دلوار واقع 

حصول پس از  (.1شکل در استان بوشهر انجام شد )

اطمينان از هويت تاكسونوميك ماهي با استفاده از 
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عدد  26 تعدادخصوصيات مريستيك و مورفومتريك 

جدا  پشتيبافت باله انتخاب گرديد. گل خورک ماهي 

درصد  62الکل مطلق  نمودن در فيکس پس ازو 

جهت انجام مطالعات بعدی به آزمايشگاه بيوتکنولوژی 

شهر منتقل مركز مطالعات خليج فارس در استان بو

-با استفاده از روش فنل DNAاستخراج  شدند.

(. Hillis and Moritz, 1990كلروفورم انجام شد )

استخراجي با استفاده  DNAارزيابي كميت و كيفيت 

از اسپکتروفتومتر و الکتروفورز آن بر روی ژل آگاروز 

 DNA (100 bpبا مقايسه با نشانگر درصد همراه  1

DNA Ladder, MBI Fermentas)  و مشاهده وضوح

 و شدت باندهای توليد شده انجام شد.

 

 
منطقه هنديجان واقع در استان خوزستان و  6منطقه خور زنگي،  1) خليج فارس در سواحل شمالي موقعيت مناطق نمونه برداری .1شکل 

 منطقه دلوار واقع در استان بوشهر(. 3

 

با نوكلئوتيدی  15عدد آغازگر  2در اين تحقيق از 

(. در هر 1توالي های مختلف استفاده شد )جدول 

 15ميکروليتر از  65با حجم نهايي  PCRواكنش 

ميکروموالر از هر  PCR ،955، بافر DNAنانوگرم 

dNTP ،5/5  واحد آنزيم تك  1ميکروموالر آغازگر و

ميلي موالر كلريد منيزيم استفاده شد.  5/1پليمراز و 

كنترل منفي نيز  در هر سری از آزمايش ها از يك

استفاده گرديد. آغازگر های مورد استفاده در واكنش 

 PCRساخت شركت سيناژن بود. واكنش  PCRهای 

ميکروليتری انجام شد. برنامه  6/5در تيوپ های 

درجه  69حرارتي دستگاه ترموسايکر به صورت 

دقيقه برای واسرشته سازی  5سانتيگراد به مدت 

درجه  69رارتي به صورت چرخه ح 35اوليه، همراه با 

سانتيگراد به مدت يك دقيقه جهت واسرشته سازی، 

درجه سانتيگراد به مدت يك دقيقه جهت اتصال  96

دقيقه جهت  3درجه سانتيگراد به مدت  26آغارگر و 

بسط انجام شد. پس از آن نيز به منظور بسط نهايي 

درجه سانتيگراد به مدت  26واكنش از درجه حرارت 

به منظور ظاهر سازی و ستفاده گرديد. دقيقه ا 5

ميکروليتر ازهر  5بررسي الگوی باند های نمونه ها 

درصد  3بر روی ژل پلي اكريالميد  PCR محصول

 DNA (50 bp DNA با مقايسه با نشانگرهمراه 

Ladder, MBI Fermentas ) رانده شد و پس از

ژل های مورد نظر  ساعت، 9ولت به  155الکتروفورز 

)كيوان  فاده از نيترات نقره رنگ آميزی گرديدبا است

 (.1313 و همکاران،شکوه 
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 . كد و توالي آغازگرهای مورد استفاده در بررسي تنوع ژنتيکي ماهي گل خورک1جدول 

 

 

 

 

 

 

تصاوير ژل پلي اكريل آميد پس از رنگ آميزی 

 HEROLABمدل  توسط دستگاه مستند ساز ژل

D69168Wiesloch .ژنوتيپ هر  ثبت و ذخيره گرديد

فرد با مشاهده الگوی باندی مربوط به آن تعيين 

ديد. امتيازدهي باندها با ثبت عدد يك در صورت گر

وجود باند و ثبت عدد صفر در صورت عدم وجود باند 

 Das etمورد نظر در الگوی باندی هر فرد انجام شد )

al., 2005 در تعيين ژنوتيپ افراد تنها باند های .)

تکرارپذير و با وضوح زياد ثبت گرديد و از ثبت 

صرف نظر گرديد. جهت  باندهای ضعيف و تکرارناپذير

حصول اطمينان از حضور باندها و تکرارپذيری آنها، 

تنوع ژنتيکي، دو بار تکرار گرديد.  PCRآزمايشهای 

شاخص شانون، ميزان شباهت، فاصله ژنتيکي بر 

، جريان ژني، تنوع ژنتيکي Nei (1972, 1978)اساس 

در   51/5در سطح خطای  AMOVAبر اساس تست 

 GeneAlex (Peakall and Smouse, 2006)نرم افزار 

مورد محاسبه قرار  PopGene (Yeh et al., 1999)و 

 گرفت.

 

 نتايج. 3

تعداد باندهای توليد شده بوسيله همه پرايمرهای 

باند با  91مورد استفاده در جمعيت خور زنگي 

باند برای هر پرايمر بود كه بيشترين  2/2ميانگين 

با  9رايمر شماره تعداد باندهای توليد شده توسط پ

باند و كمترين تعداد باندهای توليد شده متعلق به  15

باند مي باشد. تعداد باندها در  6با  2پرايمر شماره 

در منطقه خور زنگي برابر با  درصد 5سطح فراواني 

شده بوسيله همه  تعداد باندهای توليد مي باشد. 95

با باند  92پرايمرهای مورد استفاده در جمعيت دلوار 

باند برای هر پرايمر بودكه بيشترين  1/2ميانگين 

 16 و 9 تعداد باندهای توليد شده توسط پرايمر شماره

 2و  65باند و كمترين متعلق به پرايمر شماره  15با 

 5تعداد باندها در سطح فراواني  باند مي باشد. 5با 

مي باشد. درصد  99در منطقه دلوار برابر با  درصد

 99/12 ي در جمعيت هنديجانمرفيسباندهای پلي مو

بود در حالي كه درصد باندهای پلي مورفيسم  درصد

و درصد باند های درصد  1/22در منطقه خور زنگي

بود. ميانگين  51/29 پلي مورفيسم در منطقه دلوار

 درصد 21/25باندهای پلي مورفيسم در سه جمعيت

تنوع ژنتيکي  وجود بيانگرمي باشد. اين بررسي ها 

در منطقه هنديجان مي باشند. بر اين گونه ر بيشت

آلل اختصاصي  6 اساس داد های فراواني آللي مجموعا

عدد از اين آللها مربوط به نمونه های  5يافت شد كه 

آلل ديگر در نمونه های خور  1منطقه هنديجان و 

عدد از اين آلل ها در نمونه های منطقه  3زنگي و 

ان بيشترين آلل دلوار يافت شد. در منطقه هنديج

آلل  5با  1اختصاصي مشاهده شده در پرايمر شماره 

در ساير پرايمر ها آلل  اختصاصي مشاهده شده و

اختصاصي مشاهده نشد. در منطقه خور زنگي آلل 

آلل  1با  16اختصاصي در پرايمرهای شماره 

در ساير پرايمرها آلل اختصاصي مشاهده و اختصاصي 

آلل اختصاصي در نشد. در سه جمعيت بيشترين 

آلل اختصاصي و كمترين در  5با  1پرايمر شماره 

مشاهده شد، كه فاقد آلل  9 و 15پرايمر شماره 

. ميانگين ميزان تنوع (6)جدول  اختصاصي بود

با انحراف  6556/5ژنتيکي در جمعيت هنديجان 

محاسبه گرديد در حالي كه ميانگين  1221/5معيار 

خور زنگي و دلوار به ميزان تنوع ژنتيکي در مناطق 

 توالي آغازگر كد آغازگر

Opa (01) 5´-CAGGCCCTTC-3´ 
Opa (04) 5´-AATCGGGCTG-3´ 
Opa (07) 5´-GAAACGGGTG-3´ 
Opa (10) 5´-GTGATCGCAG -3´ 
Opa (19) 5´-CAAACGTCGG -3´ 

Opa (20) 5´-GTTGCGATCC -3´ 
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و  1295/5 با انحراف معيار 1115/5ترتيب 

 به دست آمد 1293/5با انحراف معيار 6622/5دلوار

با ميزان جريان ژني رابطه  Gst . ميزان(6)جدول 

در  Gst عکس دارد به عبارتي ديگر وقتي ميزان

بيشترين مقدار ممکن باشد ميزان جريان ژني بين 

 بيانيار ممکن مي باشد به نمونه ها در كمترين مقد

 (.3جدول ) ديگر ارتباط بين نمونه ها كمتر مي باشد

 

ميزان فاصله و شباهت ژنتيکي بين جمعيت ها با 

و با استفاده از   Nei (1978) استفاده از معيار ژنتيکي

مورد آناليز قرار گرفت و  PopGeneنرم افزار ژنتيکي 

ين دو بيشترين ميزان شباهت ژنتيکي بدست آمده ب

جمعيت خور زنگي و دلوار و بيشترين ميزان فاصله 

ژنتيکي محاسبه شده بين دو جمعيت هنديجان و 

 .(6شکل و  9جدول ) خور زنگي مشاهده شد

 خور زنگي و دلوار، ميزان تنوع ژنتيکي در سه جمعيت هنديجان. 6 جدول

 
و مقادير  Gstهنده مقدار مقادير زير خط قطری نشان د)بين جمعيت های هنديجان، خور زنگي و دلوار  Gstو ميزان جريان ژني  .3جدول 

 (.باالی خط قطری نشان دهنده ميزان جريان ژني مي باشد

 

 

 

 

 
مقادير زير خط قطری نشان دهنده )  Nei (1978)ميزان فاصله و شباهت ژنتيکي بين جمعيت ها با استفاده از معيار ژنتيکي .9جدول 

 (.مقدار فاصله ژنتيکي و مقادير باالی خط قطری نشان دهنده ميزان شباهت ژنتيکي مي باشد

 

 

 

 

 

 
منطقه  3منطقه هنديجان واقع در استان خوزستان و  6منطقه خور زنگي،  Nei (1978)  (1صل از معيار ژنتيکيدرخت فيلوژني حا .6شکل 

 دلوار واقع در استان بوشهر(.

 ميانگين شاخص شانون انحراف معيار
(H) 

ميانگين تنوع 

 ژنتيکي

ی باندها

 اختصاصي
 منطقه تعداد نمونه ها تعداد باندها

 هنديجان 63 53 5 6556/5 5/ 3112 1212/5

 خور زنگي 63 91 1 1115/5 6125/5 1295/5

 دلوار 63 92 3 6622/5 3556/5 1293/5

 دلوار خور زنگي هنديجان 

 629/5 212/5 *** هنديجان

 533/1 *** 625/5 خور زنگي

 *** 165/5 659/5 دلوار

 دلوار خور زنگي هنديجان 

 6522/5 1123/5 *** هنديجان

 6666/5 *** 1652/5 خور زنگي

 *** 5235/5 5625/5 دلوار
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 و نتيجه گيري بحث .4

اولين قدم در مديريت صحيح منابع و ذخاير 

شناسايي ذخاير ژنتيکي گونه های بومي همان منطقه 

ص گونه ها، جمعيتها و از طرف ديگر تشخي مي باشد.

يا نژادها از نظر مديريتي و حفاظت از گونه های در 

در اين پروژه  معرض خطر نيز حائز اهميت مي باشد.

نمونه  26جهت بررسي  RAPDاز تکنيك مولکولي 

Periophthalmus waltoni  جمع آوری شده از سه

 منطقه هنديجان و خورزنگي در استان خوزستان و

 65در اين بررسي بوشهر استفاده شد.دلوار در استان 

 2پرايمر مورد استفاده قرار گرفت كه در اين بين فقط 

 56پرايمر باند های واضحي دادند. تعداد اين باند ها 

عدد بود. در اين مطالعه خور زنگي كمترين مقدار پلي 

و هنديجان بيشترين مقدار  (درصد 1/22مورفيسم )

اين كه  ان داد( را نشدرصد 99/12پلي مورفيسم )

تفاوت در پلي مورفيسم جمعيت های مختلف يك 

آلودگي های ايجاد شده از جمله گونه داليل مختلفي 

 خور زنگيدر منطقه توسط پتروشيمي های موجود 

 نمود.ذكر مي توان 

Camargo  نشان دادند  6552و همکاران در سال

رودخانه محصور شده در Neotropical كه ماهي 

Urban كاهش هتروزيگوسيتيدارای  برزيل در جنوب 

ناشي از آلودگي آن محيط مي باشد مشابه وضعيت 

كاهش پلي  دارداحتمال نيز فوق در منطقه خورزنگي 

آلودگي های ايجاد شده توسط  به علتمورفيسم 

باشد كه وارد آب  منطقه پتروشيمي های موجود در

 6559در سال و همکاران  Hassanienد. نمي شو

در  Oreochromis niloticusي تيالپيا تنوع ژنتيک

رودخانه نيل در مصر را مورد بررسي قرار داد بيشترين 

مي   Qenaدرصد باندهای پلي مورفيسم در منطقه

باشد كه ناشي از تفاوت جغرافيايي زياد اين منطقه با 

در اين بررسي  .مي باشدبررسي  موردبقيه مناطق 

م بود ولي هنديجان دارای درصد باالی پلي مورفيس

 6559در سال و همکاران  Hassanienبرخالف نتايج 

به نظر نمي رسد اين درصد باالی پلي مورفيسم تابع 

فاصله جغرافيايي زياد باشد. در اين منطقه ورود آب 

شيرين و اختالط آن با آب دريا به دليل ورود رودخانه 

زهره به اين منطقه تغييرات محيطي فراواني را ايجاد 

مي توان احتمال داد اين درصد باالی پلي  كرده كه

 موفيسم تابع اين تغييرات مي باشد.

نتايج اين بررسي نشان داد كه آلل های بيشتر 

هنديجان ناشي از وضعيت متغيير محيطي در منطقه 

هنديجان باشد كه باعث شده عالوه بر پلي مورفيسم 

باال آلل های اختصاصي اين منطقه بيشتر از دلوار و 

سال  در Mulderو  Engelbrechtزنگي باشد. خور 

هم داليل  6559در سال  Hassanienو  1666

مشابهي را برای باالتر بودن آلل های اختصاصي 

در مقايسه با جمعيت  هجمعيت ساكن در يك منطق

ساكن در مناطق ديگر پيشنهاد كرده اند.. البته 

احتمال مي رود كه علت پايين بودن آلل های 

زنگي آلودگي های موجود در آن  خور اختصاصي در

 .(Demeeus et al., 1993) منطقه باشد

احتمال مي رود كه جريان ژني كم باعث افزايش 

آلل های اختصاصي هنديجان با ساير مناطق شده 

زنگي مي توان احتمال دادكه  است .اما در مورد خور

مواد سمي بر ميزان مرگ و مير جمعيت ها، ميزان 

آن را كاهش  فراواني تاثير گذاشته و تنوع ژنتيکي و

مي دهد. اين احنمال وجود دارد كه آلل های كمياب 

 Gillespie) و نادر در طول اين مدت نيز از بين بروند

and Guttman, 1998; Belfiore and Anderson, 

2001; Theodorakis et al., 2001.) 

، (6556/5) باالتر بودن تنوع ژنتيکي در هنديجان

دهنده سالم تر بودن و مناسب تر بودن ساختار نشان 

محيطي در منطقه هنديجان نسبت به خورزنگي 

به نظر مي و  مي باشد( 6622/5)و دلوار ( 1115/5)

رسد بهتر بودن شرايط زيست محيطي در هنديجان 

باعث شده كه توليد مثل در بين گل خورک بيشتر 

 باشد كه در نتيجه آن تنوع ژنتيکي هم افزايش مي

فاكتورهای طبيعي احتماال در بررسي حاضر  يابد.

آلودگي وارده از طرف  نامناسب مانند شوری و

پتروشيمي های موجود در منطقه خورزنگي از طريق 
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ژنتيکي را كاهش داده و بر  تنوعانتخاب طبيعي 

 گذارند. مي ساختار ژنتيکي اثر 

بين جمعيت هنديجان و خور زنگي  Gstميزان 

و بين جمعيت  659/5دلوار و يجان وبين هند 625/5

اين  محاسبه گرديد بنابر 165/5خور زنگي و دلوار 

زنگي تمايز  گل خورک در مناطق هنديجان و خور

بين   Nmژنتيکي بسيار بااليي را نشان مي دهد. ميزان

، ميزان آن بين 212/5جمعيت هنديجان و خورزنگي 

 زنگي و و بين خور 629/5جمعيت هنديجان و دلوار 

مي باشد. بنابراين بيشترين مهاجرت بين 533/1دلوار 

خورزنگي و دلوار و كمترين تمايزژنتيکي بين جمعيت 

خورزنگي ودلوار وجود دارد يعني بر خالف فاصله 

جغرافيايي باال مهاجرت بين اين دو زياد است. 

همچنين كم ترين مهاجرت بين جمعيت هنديجان و 

شترين تمايز خورزنگي رخ داده است در نتيجه بي

ژنتيکي بين همين دوجمعيت، خور زنگي و هنديجان 

كه بيشترين مهاجرت بين  مشاهده مي گردد. حال اين

خور زنگي و دلوار رخ داده كه حاصل آن تمايز ژنتيکي 

پايين بين جمعيت های ساكن اين دو منطقه مي 

 باشد. 

ميزان  نتايج حاصل از ميزان شباهت ژنتيکي با

ه منطقه همخواني دارد. نتايج جريان ژني بين س

چند اين سه  بدست آمده نشان مي دهد كه هر

جمعيت تفاوت خيلي زيادی از هم ندارند ولي سه 

در واقع نتايج  و جمعيت جدا و مستقل مي باشند

و جريان ژني تاييد كننده   Gstبدست آمده از ميزان

ميزان شباهت به دست آمده بين سه جمعيت براساس 

مي باشد. در بررسي حاضر  Nei (1972) معيار ژنتيکي

و ميزان اختالف ژنتيکي در  AMOVAبر اساس تست 

دلوار  ،، بين جمعيت هنديجان51/5سطح معني داری 

و ميزان تنوع و اختالف  درصد 62زنگي برابر با  خورو 

 51/5 ژنتيکي در داخل جمعيتها در سطح معني داری

كه اختالف  بود و اين نشان مي دهد درصد 29برابر با 

ژنتيکي در داخل جمعيت ها بيشتر از اختالف ژنتيکي 

 .بين جمعيت ها مي باشد

با توجه به ارزيابي مقادير بدست آمده از فراواني 

و ترسيم  Gstتنوع ژنتيکي، هتروزيگوسيتي، آللي، 

سه بندی نمود كه  توان جمع درخت فيلوژني مي

در  Periophthalmus waltoniجمعيت گل خورک 

 هستندجدا زنگي و دلوار از هم  خور، قه هنديجانمنط

به نظر مي رسد كه ساختار ژنتيکي جمعيت گل  و

خورک در منطقه هنديجان وضعيت بهتری نسبت به 

زنگي و دلوار دارد. از لحاظ ارزيابي روش مولکولي  خور

از توانايي خوبي  RAPDنيز نتايج نشان داد كه روش 

يکي در گل خورک برای نشان دادن ميزان تنوع ژنت

Periophtalmus waltoni .برخوردار است 

 

 منابع

. م ،كلباسي . وم ،پور كاظمي ،.س ،كيوان شکوه

بررسي امکان تشخيص جنسيت فيل ماهي . 1313

Huso huso  با استفاده از روش.PCR-RAPD  مجله

. صفحات 1ماره ،شسال سيزدهم،  علمي شيالت ايران،

126-196. 
Barman, H., Barat, A., Bharat, M., 

Banerjee, Y., Meher, P., Reddy, P. and Jana, 

R. 2003. Genetic variation between four 

species of Indian major carps as revealed by 

random amplified polymorphic DNA assays. 

Aquacult. 217: 115-123. 

Batfai, R., Egedi, S., Yue, G. H., Kovacs, 

B., Urbanyi, B., Tamas, G., Horvath, L. and 

Orban, L. 2003. Genetic analysis of two 

common carp broodstocks by RAPD and 

microsatellite markers. Aquacult. 219: 157-

167. 

Belfiore N. M. and Anderson S. L. 2001. 

Effects of contaminants on genetic patterns in 

aquatic organisms: a review. Mutat. Res. 489: 

97 –122. 

Camargo, M. M. P. and Martinez C. B. r. 

2006. Biochemical and physiological 

biomarkers in Prochilodus lineatus submitted 

to insitu tests in an urban stream in southern 

Brazil. Environ. Toxicol. Pharmacol. 21: 61-

69. 

Clayton, D. A. 1993. Mudskippers. 

Oceanography and Marine Bulletin: an annual 

review. 31: 507-577. 

Clayton, D. A. and Vaughan T. C. 1988. 

Ethogram of Boleophthalmus boddarti (Pallas) 



 1361، زمستان 9، شماره 11دوره                                         مجله علوم و فنون دريايي

26 

 

(Teleostei, Gobiidae), a mudskipper found on 

the mudflats of Kuwait. Journal of the 

University of Kuwait Science. 15: 115-139. 

Das, P., Prasad, H., Meher, P. K., Barat, A. 

and Jana R. K. 2005. Evaluation of genetic 

relationship among six labeo species using 

randomly amplified polymorphic DNA 

(RAPD). Aquac. Res. 36: 564-569. 

Daud, S. K., Mohamadi, M., Siraj, S. S. 

and Zakaria, M. P. 2005. Morphometric 

analysis of Malaysian oxudercine goby, 

Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770). 

Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 28 (2): 121-134. 

Demeeus, T., Michalakis, Y., Renaud, F. 

and Olivier, I. 1993. Polymorphism in 

heterogeneous environments, evolution of 

habitat selection and sympatric speciation: soft 

and hard selection models. Evolution. Ecol. 7: 

175–198.  

Elo, K., Ivanoff, S., Jukka, A., Vuorinen, J. 

A. and Piironen, J. 1997. Inheritance of RAPD 

markers and detection of interspecific 

hybridization with brown trout and Atlantic 

salmon. Aquacult. 152: 55-56. 

Engelbrecht G. D. and Mulder P. F. 1999. 

Extremely high genetic differentiation between 

two populations of the river goby, 

Glossogobius callidus (Smith, 1937). Water S. 

A. 25 (1) 85-90. 

Gillespie, R. B. and Guttman, S. I. 1998. 

Chemical-induced changes in the genetic 

structure of populations: effects on 

allozymes.In: Forbes VE, editor. Genetics and 

ecotoxicology. Philadelphia: Taylor and 

Francis, pp. 55 –77. 

Hadrys, H., Balick, M. and Schierwater, B. 

1992. Application of random amplified 

polymorphic DNA (RAPD) in molecular 

ecology. Mol. Ecol. 1: 55-63. 

Hassanien, H. A., Einady M., Obeida A. 

and Itriby H. 2004. Genetic diversity of Nile 

tilapia populations revealed by randomly 

amplified polymorphic DNA (RAPD). Aquac. 

Res. 35: 587-593. 

Hillis, D. M. and Moritz, C. 1990. 

Molecular taxonomy. Sinauer Associates Inc 

Publishers. Sunderland, Massachusetts. U. S. 

A., 120 p.  

Mohammadi, M. 2007. Genetic Diversity 

of Boleophthalmus Boddarti and Other 

Malaysian Gobies. PhD thesis, Universiti Putra 

Malaysia. 

Murdy, E. O. 1989. A taxonomic revision 

and cladistic analysis of the oxudercine gobies 

(Gobiidae: Oxurdercinae). Rec. Aust. Mus. 

Suppl. 11: 1–93. 

Nei, M. 1972. Genetic distance between 

populations. Am. Nat. 106: 283-292.  

Nei, M. 1978. Molecular Evolutionary 

Genetics. Columbia University Press, Mew 

York, NY. 

Peakall, R. and Smouse, P. E. 2006. 

GENALEX version 6. Genetic analysis in 

Excel, population genetic software for teaching 

and research. Mol. Ecol. Notes. 6: 288-295. 

Theodorakis, C. W., Bickham, J. W. and 

Lamb, T. 2001. Integration of genotoxicity and 

population genetic analysis in kangaroo rats 

(Dipodomys merriami) exposed to 

radionuclide contamination at the Nevada test 

site, USA. Environ. Toxicol. Chem. 20: 317-

326. 

Williams, D. J., Kazianis, S. and Walter, R. 

B. 1998. Use of random amplified 

polymorphic DNA (RAPD) for identification 

of largemouth bass subspecies and their 

intergrades. Trans. Am. Fish. Soc. 127: 825– 

832. 

Yeh, F. C., Yang, R. C. and Boyle T. 1999. 

POPGENE, version 1.31. Microsoft Window-

based freeware for population genetic analysis, 

University of Alberta, Edmonton, Website 

http://www.ualberta,ca/ -fyeh. 

   


