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تاسککایی سککا تام ژنتیکککی ذ ککایش توسککع یا ککت

 .1مقدمه
تتوع ژنتیکیْ قابلیت بقا ی

گونک یکا جمعیکت ما از

وشیق ایجاد توانایی سازگام با تغییشات وکیطی تعیین
ویکت

از این م بشا بقا ووینیو ت یک

گونک

ش م است (Bataillon et al., 1996د .دم وتابع آب
یشین نیزل تتوع ژنتیکی اهمیتی ویکاتی دم وک یشیت
وفاظت از گون ها دامد ب وتزلم ا لین ییشنیکاز بکشا
وفظ سازگام جمعیتها دم شایط وکیطی دم وکال
تغییش قلم اد وی ود (Diz and Persa, 2009د .بسیام
از عواو تکاولی دم ویزا

یشاکتش تتکوع ژنتیککی دم

ویککا جمعیککتهککا دم نتیج ک ا ککتالف جمعیککتهککا
تیثیشگ امن (Felsenstein, 1985د.
آگاهی از ویزا ذ ایش توامثی تتوع ژنتیکی بین
ا شاد ی

گون از اه اف امز مت و یشیت ذ کایش

اصال %نژاد استل ب ووم ک بشمسکیهکا ژنتیک
جمعیککت یککا اکولککوژ وولکککولی واهیککا بککاامز
اقت اد ب وتظوم وفاظت از جمعیت آ ها وفکظ
صکی یایک ام بسکیام کش م

اسکت ( Wang et al.,

2007د .هماکتو ل کاهش ذ ایش آبزیا دم اکرکش نقکاط
دنیککا توجک وکققککا ما بک اعمککال م

هککا دقیککق

وولکولی بشا وک یشیت ذ کایش آبزیکا جلک

ککشده

است (Lin et al., 2002د .دم ابتک ا امزیکابی سکا تام
ذ ایشل تشخیص گون ها جمعیتهکا بکا اسکتفاده از
صفات ووم ووتشی

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

وشیستی

صومت وی گش کتل

اوا با توج ب وساسیت بای این صفات ب تغییشات
وکیطی آثام وتفکی دسکتکام دم نشکان گک ام بکش
سالوت واهیا همچتینل وک دبود تفسیش دادههکا
واص از آ ل علم اسکتفاده از نشکان شها وولککولیل
همچککو میزوککاهوامههککال آلککوزایم  RAPDبککشا

(Verapoor and Jordan, 1989د.
میزواهوامه ها تکوالیهکا تکشام کون ه از تکوالی
 DNAهستت ل ک ب وتزلم نشان ش جمعیتی ب سشعت
دم وال جای زیتی با دی ش نشان شهایت
شا انککی دم زویتککم ژنتیک

تکاوک

کامبشدها

وفاظککت دامنک

(Ward et al., 2002د .نشکان ش میزوکاهوامههکا داما
بت میختی باییی است ب ووم ک وکیتوانک بکشا
آنالیزهککا ژنتیکک

جمعیککتل بکک یککژه دم وککومد

جمعیتهایی ک دم دی ش نشان شها تتوع کمکی نشکا
ویدهت ل بسیام وفیک با ک (Evans et al., 2004د
اوش زه نشان شها وولکولی ب وکوم وسکتقیم قادمنک
یشاکتک ک گی تتکککوع ژنتیککککی ما تشکککخیص دهتکک
(Ferguson et al., 1995د .بتکککابشاینل یککککی از
کش میات اصکلی وک یشیت علمکی ذ کایش ککتا ت
ذ ایش جمعیتها تشکی دهت ة آ گون است.
امددواهی با نام علمکی  Esox luciusوتعلکق بک
ککانوادة امددواهیککا اسککت .اعضککا ایککن ککانواده
کومن

عم تاً ساکن آب کیشین لک

بک وکوم

گستشده دم نیمکشة کمالی زوکین یشاکتک هانک  .امز
بای امددواهی از نظش کیفیت بای گو تل دا کتن
استخوا ها کمل یایینبود وق ام بشبی ( 0/5تا 1/2
دمص د یش تئین بکای ( 18/7تکا  19دمصک د باعکث
ه تا این گون جای اه یژها از نظکش تغ یک ا دم
بین وشدم دنیا ب

ود ا ت اص ده

وهمی ما دم بازامها وتطق ا

نقش اقت اد

ولی واهی ایفا کتک .

هماکتو عم ة صکی امددوکاهی دم ایکشا از تکایب
انزلی صومت وی گیشد زن گی وعیشت بسیام از
صیادا وتطق ب آ

ابست اسکتل اوکا یکشاکتش ایکن

گون ک وک ک د ب ک ایککن تککایب نیسککت دم ا ل ک
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تایب ها وا ی ا جتوب زم زیست وی کتک کک
این زیست اهها با توج ب وسکاوت ککمتکش بک تبکع
جود جمعیت یایم ان د از وساسیتها بیشتکش

امددواهی دم سواو
وازن ما

شقی دمیکا

کزم دم اسکتا

زیست اه ها اصلی این گون یعتی وتطقکم

تایب لسو زا مکشزل ایزد کهش م د انکم تجکن بکا
وولکولی استفاده از هفت جای اه میزوکاهوامه

بش ومدام است ذ کایش ژنکی وکک دتش ما دمبکش

م

ویگیشد.

بشمسی

ه است .با هک ف تعیکین تتکوع ژنتیککی

وتیسفان با جود اهمیت وو وعل هی اوالعاتی

سا تام جمعیت امددواهی تایب انزلیل ب وتزلم یکی

ککوص جمعیککتهککا وختلککا امددوککاهی دم

تکایب انزلکیل بکا اسکتفاده از

دم

ایکشا دم دسکتش

نیسکت (Coad, 2012د تکاکتو

هی گون وطالع ا دمبامة جمعیت تاسی

کعیت

ژنتیکی این گونم امز مت صومت ن ش تک اسکت .بکا
توج ب

ش م بود این اوالعکات بکشا وک یشیت

ذ ایش این گون

اوکا استفاده از ایکن اوالعکات دم

بشناو ها بازساز ذ ایش وفظ تتکوع ایکن وکاهیل
ایککن وطالعکک بککا هکک ف بشمسککی سککا تام ژنتیکککی

از گون ها بکاامز

نشان شها ویکش ستالیت تتوع ژنتیکی جمعیتها
اوتمالی تاسایی وی ود.

 .2مواد و روشها
 90ع د امددواهی از م د انم تجکنل آببتک ا هکا
ایزد ککهش تککایب لسککو زا مککشز دم سککال 1391
نمون بشدام

( ک 1د.

E

N

53 20 12

36 49 21

تایب لسو

52 37 70

36 38 65

اویش کالی

52 11 15

36 34 09

ایزد هش

شکل  .1مناطق نمونهبرداری اردکماهی

ب وتظوم وطالعکم وولککولی وک د  2-3گکشم از
با ت بالم سیت ا هش واهی ج ا تا زوکا اسکتخشاج
 DNAن ه ک ام

ک ن  .اسککتخشاج  DNAب ک م

ت  -کلش شم (Hillis et al., 1996د انجام یک یش ت.
DNAاستخشاج ه یکس از ا کز د  100ویکش لیتکش
آب وقطش د بامتقطیش تا زوا انجام وطالعات دم شیزم
ن ه ام

 .کیفیت کمیت  DNAاستخشاجی نیز با

اسککتفاده از ژل آگککام ز یکک
اسسکتش تووتش تعیین

م

دمصکک

.

 .1.2واکنش زنجیرهای پلیمراز و الکتروفورز
ب ک وتظککوم بشمسککی تتککوع ژنتیکککی از هفککت جفککت
نشککککان ش میزوککککاهوامة Elu19ل Elu51ل

Elu78ل

Elu87ل EluB38INRAل Launey et al., ( Elu276

Miller et al., 1996 2003د استفاده

(ج ل 1د.
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جدول  .1خصوصیات جایگاههای بهکار بردهشده

وول آل

ک آ ازگش

توالی آ ازگش
CATCATGAACATTCAGACGC
GAGATGCTAATTCATCCACTG

147,149,155

Elu19

GTGGGCATTCAGCCGATATAGC
CTGTCTCATTACTGCCTGGCTC
ACCACATTCCACATCTGATGG
AATCCCTTATTCTGACCCTGC
CTAGAGGGGGAAAACAAACC
CACTGTCCATCATCACCCCTCTC
AGCACTGCCACACATGACGTG
CCAGCTGCCTCAGATTGCTCCCC

138,150
165,167
132,136
153,157,161
149,165

CTCTCACAGTTCAAAGATGGC
TCTTTAAACTGGGGGGGAGGAAAG

188,170

TGTCAGTGTGACTTGCTCC
GTATTGTCAGCATTTCAGCTC

جای اه ها با استفاده از اکتش زنجیشها یلیمکشاز

قطعات استفاده

Elu51
Elu76
Elu78
Elu87
Elu276

EluB38INRA

 .تع اد آل وشکاه ه ک ه وکؤثشل

دم وجم  25ویکش لیتش او  15نانوگشم DNAل 0/5

هتش زی وسککیتی وشککاه ه ک ه (Hoد وککومد انتظککام

ویکش وکککویم از هکککش یشایمکککشل  400ویکش وکککویم از

(Heد با استفاده از نشما زام Peakall and ( Genealex

او بینالمللی تگ  DNAیلیمشازل

 .بشا تست انکشاف از

نوکلئوتی هال ی

 1/5ویلیوویم با ش 1X PCRل  1/5ویلیوویم کلشیک
وتیزیم آب وقطش تا مسی

ب وجم انجکام گش کت.

سیک دوایی بشا هکش جای کاه عبکامت بکود از یک
سیک  3دقیق ا دم  94دمج ل  30سکیک

کاو 94

دمج بکشا  30ثانیک ل  60دمجک بکشا  40ثانیک بک
وتظوم ات ال آ ازگش ب و ت  30ثانی ل بسطی نهکایی
دم دوا  72دمج بشا  3دقیق

دم انتها  20دقیقک

دم دوککا  72دمجککم سککانتیگککشاد .وک ککول اکککتش
زنجیشها یلیمشاز م

ژل یلیآکشیک آویک  6دمصک

( یشیونیزهد ج اسکاز

ک  .سکسس ژلهکا بک م

نیتشات نقشه (Sambrook et al., 1989د منکگآویکز
ن

یس از تهیم ت ویش با دست اه وستت سکاز ژلل

از نشما کزام  Gel pro analyzerبکشا وکاسکبم وکول

Smouse, 2006د وکاسب

تعادل هامد  -ایتبشگل وقایس بین هتش زی وسکیتی
وشاه ه

ه وومد انتظکام همچتکین وعتکی دامبکود

اوتمکککال کسکککش هتش زی وسکککیتی یکککا زیکککادبود
هتش زی وسیتی از نکشما کزام Raymond ( Genepop

and Rousset, 1995د استفاده
تتوع ژنتیکی دم

 .بک وتظکوم تعیکین

بکینجمعیتکی همچتکینل ویکزا

تمایز بین جمعیتی بش اسا

و ل آللی بینهایت (Fstد

با استفاده از آنکالیز امیکانس وولککولی )(AMOVA

بستم نشما زام  Genealexاستفاده

 .تعیین اصکل

باهت ژنتیکی نئی مابطم تکاولی بین جمعیتهکا
با استفاده از تشسیم دم ت  UPGMAنیز بکا اسکتفاده
از نشما کزام Yeh et al., 1999( PopGeneد صکومت
گش ت.
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شکل  .2دندروگرام  UPGMAبرای نشاندادن روابط فیلوژنتیک بین نمونههای مناطق مختلف ایزدشهر،
رودخانة تجن و تاالب لپوی زاغمرز

 .3نتایج

ب تشتی

هش هفت جفت آ ازگش وکومد اسکتفاده بت ککلی ما

 3/632 3/857دم م د انم تجن 2/942 3/286

نشا دادن

بیشتشین تع اد آلک وشکاه ه ک ه دم

3/150 3/857ل دم آببت ا ها ایزد کهش

بک دسکت آوک  .ویکان ین وقکادیش هتش زی وسکیتی

جای کککاه 9( EluB38د ککککمتکککشین تعککک اد آلککک

وشاه ه ه (Hoد وکومد انتظکام دم کک نمونک هکا

وشاه ه ه از جای اه 2( Elu76د بود .تع اد وتوسط

(Heد  0/621 0/383ب دست آو (ج ل 2د.

آل ها وشاه ه ه

وؤثش دم تایب لسکو زا مکشز
جدول  .2تنوع ژنتیکی هفت جایگاه مورد مطالعه در سه جمعیت اردکماهی

رودخانة تجن
ایزدشهر
تاالب لپوی زاغمرز

Elu19

Elu51

Elu76

Elu78

Elu87

Elu276

EluB38INRA

Na

3

3

3

3

3

3

5

Ne

2/571

2/866

2/571

2/632

2/778

2/632

4/545

Ho

0/333

0/267

0/300

0/133

0/200

0/600

0/733

He

0/611

0/651

0/611

0/620

0/640

0/620

0/780

pHw

*

**

***

***

***

***

***

Na

2

5

5

2

2

2

9

Ne

1/965

5/000

4/500

1/991

8/333

3/846

5/000

Ho

0/200

0/800

0/333

0/267

0/067

0/133

1/000

He

0/491

0/800

0/778

0/498

0/498

0/391

0/880

pHw

**

***

***

*

***

***

***

Na

3

5

2

4

3

2

8

Ne

2/419

4/592

1/220

3/082

2/663

1/991

6/081

Ho

0/267

0/933

0/133

0/333

0/267

0/267

0/433

He

0/587

0/782

0/180

0/676

0/624

0/498

0/836

pHw

***

***

ns

***

***

*

***

 :Naتع اد آل ل  :Neتع اد آل وؤثش
 :Hoهتش زی وسیتی وشاه ه هل  :Heهتش زی وسیتی وومد انتظامل  :Fisشی

دم آویز

 :pHwتست اوتمال انکشاف از تعادل هامد  -ایتبشگ ( :nsع م وعتیدام ل * P≤0/05ل ** P≤0/01ل *** P≤0/001د
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بشمسی بک وکوم وعتکیدام (p <0/05د انککشاف از
تعادل نشا دادن  .وتوسط ا ص دم

وعتیدام ل از نظش ویزا هتش زی وسیتی وشاه ه ه

جشیا ژنی ب تشتی

وکومد انتظکامل وشکاه ه نشک (p >0/05د .دم بشمسکی
تعادل هامد  -ایتبشگل  20نمون از  21تسکت وکومد

آویز

)(Fis

 1/444 0/411ما نشا دادن

(ج ل 3د.

جدول  .3شاخص  ،Fitشاخص  ،Fisمیزان جریان ژنی ( )Nmو شاخص  Fstدر میان جایگاههای مورد استفاده

میانگین

38B

276Elu

87Elu

78Elu

76Elu

51Elu

Elu19

0/411

0/132

0/337

0 /697

0/591

0/490

0/104

0/526

Fis

0/512

0/212

0/557

0/767

0/633

0/602

0/204

0/605

Fit

0/179

0/092

0/332

0/229

0/103

0/220

0/111

0/166

Fst

1/444

2/456

0/503

0/842

2/177

0/885

1/994

1/253

Nm

ا ص تمایز (Fstدل ا ص همخونی دم جمعیت (Fisدل ا ص همخونی دم ک نمون ها (Fitد

از نظش تمایز بین وتاوق ویزا
ب ک تشتی ک

بککش اسککا

کا ص Fst

Rst

آنککالیز امیککانس وولکککولی

) 0/608 0/179 (AMOVAب دست آو  .بش اسا
وعیام اصلم ژنتیککی  Neiبکیشتکشین ویکزا

کباهت

ژنتیکی بین وتاوق ایزد هش تجن بیشتشین اصلم
ژنتیکی بین ایزد هش تایب لسو زا مشز بود .تتکوع
ژنتیکی بین جمعیتها  23دمص
 77دمصککک وکاسکککب
ب دستآو ه بش اسا
ما بین جمعیتها

دم

جمعیتهکا

ککک  .دامن کککامة UPGMA

وق ام اصلم ژنتیکی نیز ج ایی
س وتطقم وومد بشمسی نشا داد.

اکولوژی

گسکتشده دم وطالعکات ژنتیک
یش م ی

جمعیکت گونک هکا

وشی واهیا استفاده وکی کون ( Liu et

al., 2006د .دم اقعل این نشان شها امز

باییی دامن

ب ووم کک عکال ه بکش شا انکی بکای دم ژنکوم همکم
ووجوداتل تتوع قطعات تکشام ون ه دم آ ها بایست
ک علت آ ما ویتوا ب نکشخ بکای جهکش دم ایکن
نشان ش نسبت داد از وش یل ب دلیک هکمبکامزبود ل
هتش زی وسیتی جهکش ما بهتکش از سکایش نشکان شها
نشا ویده (Liu and Cordes, 2004د .با توج بک
آوام ویکزا صکی امددوکاهی دم سکالهکا گ کت

 .4بحث و نتیجهگیری
اوش زه تتوع ژنتیکی یکی از ا صها وهم

میزواهوامهها نشان شها ژنتیکیان ک ب صومت

عیت

اکوسیستمها آبی است ک ب وتزلم ابزام

وشخص وی ود ک وجم تودة زن ة این گونم باامز
ب علت صکی بکیم یک ل آلکودگی زیسکتوکیطکی
زیست اه دم وعشن طکش اسکتل بک همکین

وتک ش ب شد توانمتک بکشا امزیکابی وک یشیت

تخشی

جواوع زیسکتی وطکش %اسکت (Avise, 2000د .تتکوع

علت نیاز ب آگاهی از ذ ایش این واهیا

ژنتیکی یکی از س سطح تتکوع زیسکتی ییشتهاد ک ة

نظش ویمس ل ک با جکود اهمیکت بکای امددوکاهی

سازوا وفاظت جهانی بشا بشناوم وفظ ذ ایش است

اوالعاتی دمبامة

(Lucentini et al., 2009د.

جتوبی زم جود ن امد.

کش م بک

عیت ژنتیکی این واهی دم سواو
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ا صهکا

هتش زی وسیتی تع اد آل ها جز

وهم تتوع ژنتیکی جمعیتها از لکاظ م ب م ک

بکا

تغییکککشات وکیطکککیانکک (Frankham, 2008د

کاهش دم تع اد آل ها وشاه ه

ه دم لکو هکا

میزواهوامه ویتوان نشان ا از کاهش تتکوع ژنتیککی
کککامبشد دم دی ککش نککواوی ژنککوم با کک  .بتککابشاینل

یژگیهایی همچو قابلیت مقابت توانایی ووجکود

جلوگیش از آ بای ب وتزلم ا لویتی دم آبکز یکش م

بشا بقا دم زیست اههکا وبیعکی ما تعیکین وکیکتتک

بشمسککی ککود (Lind et al., 2009د .دم وطالع ک ا

(Hakansson and Jensen, 2005د .ککاهش تعک اد

دمبامة یش م

 P.maximaبکا جکود ککاهش کایا

آل ها وشاه ه ه دم سطح جمعیتی ویتوان بیان ش

توج دم تا آللی ا زایش زیاد دم هموزی وسیتی

ککاهش تتکوع ژنتیککی با ک (Lind et al., 2009د.

دی ه نش ل همچتین این ال کو دم صک فهکا تولیک

هتش زی وسیتی دم وطالعم سکا تام جمعیکت گونک هکا

بت ین گونک از واهیکا وشکاه ه ک کک

امز

بسیام دامدل زیشا هش هتش زی وت ناق آل هکا

هچش

ووامد وق این دی گاه مال ک هتش زی وسیتی همچو

وتفا تی است ک نشا دهتک ة تتکوع اسکت ( Diz and

تا آللی ب سشعت دم وعشن کاهش قشام نمیگیشدل

Presa, 2009د .دم این بشمسی وتوسط تعک اد آلک هکال

تییی ویکت (Lind et al., 2009د .ب ووم کلیل تع اد

هتش زی وسیتی وشاه ه ه وومد انتظام بک تشتیک

کم آل نشان ا از تت تا ژنتیکی است ک دم شایط

3/667ل  0/621 0/383ب دست آو  .م

هم م ت ل

جمعیت وشکی ومککن اسکت بک علکت ج ا ک

تفا ت وعتکیدام (P>0.05د از لککاظ تعک اد آلک

جمعیت یا کاهش

هتش زی وسیتی بین وتاوق وومد بشمسی وشاه ه نشک .

2009د .از آ جا کک ویکزا انککشاف ژنتیککی نسکبت

همچتینل وتوسکط هتش زی وسکیتی دم جمعیکتهکا

وعکوسی با ان ازة جمعت دامدل این اثش باعث ا زایش

ه بشا واهیا

انکککشاف ژنتیکککی نیککز وککی ککود .تت تاهککا جمعیتککی

وومد بشمسی نزدی

ب وق ام گزام

ی ان ازة وؤثش با

( Ha et al.,

آب کیشین بک دسکت آوک (0/54ل DeWoody and

کوتککاهو ک تل همانت ک

Avise, 2000د .ویان ین تع اد آل هکا دم هکش جای کاه

یای ک گ ک ام وککی ککودل ومکککن اسککت اثککش کمککی دم

 7/5گکزام

ک ه اسکت ( DeWoody and Avise,

قتککی ک ک جمعیککت یش م ککی

هتش زی وسیتی دا ت با ک ل اوکا انتظکام وکیم د کک

2000د .وقایسم دادهها واصک نشکا وکیدهک کک

بک ک ت تعک اد آلک هککا ووجککود ما کککاهش دهک

هتش زی وسیتی ب دستآو ه دم این بشمسکی وتاسک ل

(Pampoulie et al., 2006د.

لی تع اد آل آ یایینتش از تع اد آللی است ک بکشا
واهیا آب وم بیا

ک ه اسکت (13/5ل DeWoody

and Avise, 2000د .تکقیقات نشا ویدهت ک تا
آللککی بکشا

امزیککابی تتککوع نمونک هککا نسککبت بک

هتش زی وسیتی وتاس تکش اسکت .همچتکین بکایبود
تا آللی نشا دهت ة بایبود ان ازة جمعیکت وکؤثش
اسکت (Diz and Presa, 2009د .دم سکطح جمعیکت

تعادل هامد  -ایتبشگ دم جواوعی صادق اسکت
ک

شایطی بو تعک اد ا کشاد بکایل جمعیکت بسکت ل

جفککتگیککش ت ککاد ی اوتمککال جهککش بکای دم آ
وکمفشوا با ک

بک وکوم کلکی انککشاف از تعکادل

هامد  -ایتبشگ دم جمعیتها واهیا زیکاد اسکت
(Lucentini et al., 2006د .دم ایکن بشمسکی هکش د
جمعیت دم اکرش جای اهها انکشاف از تعکادل هکامد -
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ایتبشگ ما نشا دادن  20 .نمون از  21تسکت وکومد
بشمسی ب ووم وعتکیدام انککشاف از تعکادل نشکا
دادن  .شی

دم آویز دم همم جای کاههکا ژنکی

کسککش هتش زی وسککیتی بککاییی ما نشککا دادل علکک

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

ب  Fstقو تش دانست ان  .نتکایج  Rstنیکز نشکا دهتک ة
تمایز بای بین وتاوق اسکتل دنک م گشام تشسکیمی بکش
اسا

اصلم ژنتیکی نیز ج ایی بین وتکاوق ما نشکا

داد ب ووم ک ل دم کشق دمیکا

کزم  3جمعیکت

زیست تا تی کسش هتش زی وسیتی ب وبی تا ت

وجزا امددواهی تاسایی

نش ه اسکت عواوک زیکاد همچکو اثکش هالنک ل

تمایز باییی ما بین وتاوق نشا ویدهت  .با توجک بک

دم آویز ل آل صکفش بک گزیتکی بکشا تو کیح آ

واص جغشا یایی وک د کمعمق سکواو دمیکا

وطش %ک هانک (Li et al., 2009د .جکود آلک هکا

زم ب نظکش وکیمسک ایکن جمعیکتهکا بک یکژه دم

تکریشنش ه یا صکفش دم وکاهی ی یک ها ککاوالً عکاد

م د انم تجن ایزد هش امتباط وک د با ی دی ش

است

جود این آل هکا دم تکوامث میزوکاهوامه دم

واهیا تییی

ه اسکت (Rodzen and May, 2002د.

) Xu et al. (2001نیکز جکود آلک هکا صکفش ما از
عواو وهم کسش هتش زی وسکیتی بش کمشدن ل البتک
یکک

ککاکتوم بکک تتهککایی نمککیتوانکک ایککن کسککش

 .بتابشاین همم آنالیزها

دامن  .با تبادل نمون ها تبادل ژ ها نیز ییش ویآیک
تبادل بیشتش وتجش بک ککم ک

تمکایز ژنتیککی بکین

جمعیت ها وی ود .با این ک قانو ثابتی جود ن امدل
لی وومد قبول اقع

ه است ک تمایزها ژنتیککی

بامز یا وهم اوتمایً تتها بین جمعیتهکایی بک

جکود

هتش زی وسککیتی ما تو ککیح ده ک  .ج ک ا از دیی ک

وی آیت ک ب ووم ویان ین تتها کمتش از ی

زیسککت ککتا تی وعمککول دم ایجککاد کسککش

هش نس بین آ ها جابک جکا وکی کود ( Ryman and

هتش زی وسیتیل میزواهوامهها ب ووم کاص وسکتع

Utter, 1987د .دم این وطالع نیکز وتوسکط وهکاجشت

این ی ی هان (Diz and Presa, 2009د.
وقادیش 0/179( Fstد ب دستآو ه بش اسا

نزدی
وعیکام

(1987د  Wrightویککا  0/15تککا  0/25وق ک ام بککای

ب ی

نمون دم

بود (1/44د ک ویتوان یکی از دییک

اصلی تمایز جمعیت ها با  .این وومد نیز بش یایم این
ش ی قشام دامد ک تغییشات دم شا انیها آللی تتها
انکشاف ژنتیکی ت اد ی ایجاد وی کودل بک

تمایز ما بین جمعیتها نشا وکیدهک  .بکا توجک بک

بش اسا

واهیت میزوکاهوامه نکوع جهکش هکا وکؤثش دم آ

وککوم وشککخص دم بش ککی لکککو هککا اوکککا ایجککاد

بسیام از وکققا آنالیز  Rstما بکشا آ وتاسک تکش

تفا تها بامز ب علت ب گزیتکی تغییکشات وشکاب

دانست ان  Wachirachaikarn et al. (2009) .نیکز Rst

جود دامد (Hillis, 1996د .با توج بک وکک دبود

ما از آ م ک بشا ان ازهگیش تمایز جمعیکتهکا از

زیست اه تت تا ژنی وشاه ه ه ایکن زیسکت اههکا

اوالعات وشبوط ب ان ازة آللی استفاده ویکت نسکبت

نیازوت وفاظتان .
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