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توالییابی ژن  CO1میتوکندریایی
3

هادی یوسفی سیاهکلرودی ،1سیامک یوسفی سیاهکلرودی* ،2شادی خاتمی

 .1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ورامین ،ایران.
 .2دانشیار گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ورامین ،ایران.
 .3استادیار ،گروه بیولوژی دریا ،دانشکده منابع طبیعی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
تاریخ دریافت1397/6/3 :

تاریخ تصویب1397/9/22 :

چکیده
خانواده گاماريده از شاخصترين و متنوعترين خانوادههاي راسته دوجورپايان هستند .دوجورپايان غذاي اصلي بسياري از گونههاي ماهي
هستند و نسبت به آلودگي محيطي حساسيت بااليي دارند ،بنابراين داراي اهميت اقتصادي و اكولوژيكي ميباشند .بهدليل تفاوت در
ويژگيهاي ريختشناسي و اكولوژيكي گونههاي مختلف ،گام اول شناسايي گونههاي آنها است .جمعآوري و شناسايي گونهاي جنس
 Gammmarusدر رودخانههاي شرق استان تهران ،يعني جاجرود ،حبلهرود و الر هدف اصلي اين مطالعه ميباشد .براي اين منظور 10
ايستگاه نمونهبرداري در بخشهاي مختلف رودخانههاي جاجرود ،حبلهرود و الر انتخاب شد .نمونهبرداري بهصورت فصلي از مهرماه 1392
تا تيرماه  1393انجام شد .از هر ايستگاه  20نمونه با استفاده از نمونهبردار درج ( )dredgeجمعآوري ،در الكل اتانول  96تثبيت و براي
انجام مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل گرديد .شناسايي با استفاده از كليـدهاي شناسايي موجود تا سطح گونه انجام شد و نتايج نشان داد
كه همه نمونهها متعلق به گونه  G. komarekiميباشند .پس از انجام عمليات شناسايي ،بررسيهاي مولكولي با استخراج  ،DNAبررسي
كيفيت آن ،جداسازي ژن ميتوكندريايي ناحيه  CO1بهوسيله پرايمر يونيورسال تحت شرايط  PCRو در انتها توالييابي انجام شد .پس از
انجام توالييابي نتايج آن با ژنهاي موجود در بانک جهاني ژن مقايسه شد .سپس تواليهاي نمونههاي مناطق مختلف با هم مقايسه گرديد
و درخت فيلوژني ترسيم شد .اين تحقيق نشان داد كه  G. komarekiداراي جمعيتهاي متنوعي در رودخانههاي شرق استان تهران
ميباشد .با اين كه از نظر ريختشناسي تفاوت عمدهاي در اين جمعيتها مشاهده نشد .همچنين فراواني آن در ايستگاههاي مختلف متفاوت
بود كه بيانگر اختالف شرايط محيطي رودخانهها بود.
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 .1مقدمه
گاماريدهها از سختپوستان ناجورپايي هستند كه
در بسياري از محيطهاي آبشيرين و شور ديده مي-
شوند .گاماريدهها منبع غذايي بسيار با ارزشي براي
ماهيان اقتصادي مهم درياي خزر (مانند فيلماهي،
سوف ،گاوماهي و كيلكا) ميباشند .اين جانوران مي-
توانند محدوده وسيعي از دما و شوري را تحمل و از
مواد گياهي و جانوري گوناگون تغذيه نمايند ،عالوه بر
اين قادرند از ماهيان مرده و غذاهاي خورده نشده در
داخل استخر تغذيه كنند .اين سختپوستان ميتوانند
در جيره غذايي ماهي قزلآال باعث بهبود رنگ بدن و
بازارپسندي ماهيان گردند (.)Tayebi, 2004
گاماروسها در بيشتر آبهاي سطحي اروپا ،آسيا
و امريكاي شمالي ديده ميشوند .اين موجودات در آب-
هاي شور ،لبشور و شيرين و حتي در برخي از مناطق
مرطوب نيز يافت ميشوند .تاكنون  4300گونه از
ناجورپايان ( )Amphipodsشناسايي شدهاند .تا به
امروز  19جنس متعلق به خانواده گاماريده در درياي
خزر تشخيص داده شده است .در ايران در بيشتر
رودخانههاي داراي آب شفاف و در برخي از چشمهها و
آبگيرها در زير سنگها و بين گياهان و جلبکها مي-
توان گاماروس را مشاهده نمود ( Moghaddasi,
.)2001
روابط تنوع ژنتيكي نشاندهنده تاريخ مشترک
گونهها هستند .از اينرو آناليزهاي ژنتيكي براي تفسير
روند تكاملي و ترتيب زماني وقايع كاربرد دارد.
جمعيتهاي بزرگ عموماً داراي تنوع ژنتيكي بيشتري
نسبت به جمعيتهاي كوچکتر هستند .اين تنوع در
آنها سبب رشد سريعتر ،تكامل و تركيب شدن ژنها
و متعاقب آن عادتپذيري جمعيتهاي مختلف تحت
شرايط محيطي متفاوت ميشود .افراد جوامع كوچکتر
از نظر ژنتيكي مشابهتر هستند ،بنابراين تنوع كمتري
دارند و همين عدم تنوع از سازگاري آنها با شرايط
محيطي مختلف ميكاهد .از اينرو بررسي تنوع ژنتيكي
ابزار موثري در حفظ ژنتيكي گونههاي پر اهميت و با
ارزش و همچنين گونههاي كمياب در معرض خطر از
بين رفتن ميباشند .در مقايسه اطالعات فيلوژني از
پروتئين يا  DNAموجودات استفاده ميشود كه بي-
گمان اطالعات فيلوژنتيكي بهدست آمده از DNA
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كاملتر از اطالعات بهدست آمده از پروتئينها ميباشد.
از اين رو استفاده از ابزارهاي مولكولي براي بررسي تنوع
ژنتيكي بهخاطر توانايي اين ابزارها در شناسايي
تغييرات در سطح  DNAارزشمند ميباشد.
نشانگرهاي مولكولي از جمله ابزارهايي هستند كه
استفاده از آنها بهخاطر عدم تاثيرپذيري آنها از
شرايط محيط خارجي و داخلي موجود و حتي استفاده
از آنها در مورد گونههاي منقرض شده پايه ديگري در
انقالب ژن محسوب ميشوند .تاكنون انواع متعددي از
نشانگرها شناسايي و بهكار گرفته شدهاند و كاربردهاي
متنوعي براي آنها پيشنهاد شده است .يكي از
كاربردهاي عمده نشانگرها كه سطوح بااليي از
چندشكلي را بروز ميدهند ،آناليز تنوع ژنتيكي در
داخل و بين جمعيتها ميباشد كه از كشف آنها بيش
از  20سال نميگذرد و اولينبار توسط  Littو Luty
( )1989بهكار برده شد ) .(Naghavi et al., 2006از
اينرو ميتوان مهمترين كاربرد ريزماهوارهها را مطالعه
تنوع ژنتيكي ،مطالعه فيلوژنتيكي و تكاملي و تهيه
نقشه ژنومي و نشانگري در پژوهشهاي اكولوژيكي و
تكامل جمعيتها دانست .پس از تعيين جايگاه ژنتيكي
و روند تكاملي هر جمعيت درختان فيلوژنتيكي رسم
ميگردد.
 Grabowskiو همكاران ( )2012به مطالعه
جمعيت  Gammarus varsoviensisدر رودخانه-
هاي اوكراين پرداختند .بررسيها نمايانگر اين مطلب
بود كه در گذشته و براساس مطالعات مورفولوژيک اين
گونه با گونه  G. lacustrisيک گونه منظور ميشد،
اما مطالعات تكميلي مانند بررسيهاي ژنتيكي نشان
داد كه اين دو گونه از هم مجزا بوده و گونه
 G. varsoviensisبومي درياي سياه بوده كه در اوايل
قرن نوزدهم به حوضه بالتيک مهاجرت نموده است.
 Meyranو همكاران ( )1998تحقيقاتي در زمينه
بررسي تنوع ژنتيكي  G. fossarumاز طريق آناليز
توالي  DNAميتوكندريايي انجام دادند .همچنين
ساختار جمعيتي از نظر پراكنش جغرافيايي نيز مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه ميزان كلسيم
بدن كه ناشي از كليسم موجود در محيط زندگي اين
جانور است ،بر روي تنوع ژنتيكي جمعيت آن بسيار
تاثيرگذار است .بهطوريكه تجزيه و تحليل واريانس
مولكولي نشان داد كه جمعيت از نظر ميزان كلسيم
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متنوع هستند ،اين موضوع نشان ميدهد كه
همبستگي بين تنوع ژنتيكي و غلظت كلسيم در آب
وجود دارد .با اين حال ،بهنظر ميرسد از اين قبيل
عوامل محيطي بهطور غيرمستقيم ،نقشي در كاهش
تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي كوچکتر ندارند.
 Westramو همكاران ( )2011توزيع تنوع گونه
 G. fossarumاز  Amphipodaآب شيرين اروپا را
مورد بررسي قرار دادند .آزمايشات نشان داد كه
جمعيتهاي متفاوتي از اين گونه در كشورهاي سويس،
آلمان و شرق فرانسه وجود دارد .بهطوريكه هريک از
جمعيتها داراي اندازههاي مختلفي هستند.
 Shapooriو همكاران ( )2011در مورد ارزيابي سريع
كيفيت آب رودخانه گرگانرود بر پايه شاخصهاي
زيستي تحقيقاتي را انجام دادند .مطالعات نشان داد كه
كاهش غناي گونهاي و تراكم و فراواني كفزيهاي
بزرگ مانند گاماروس در اين رودخانه بهعلت عدم
وجود پوشش گياهي مناسب در طول رودخانه ميباشد.
از طرفي آلودگيها و فاضالبهاي ناشي از آلودگيهاي
انساني و طبيعي نيز از عوامل موثر ديگر در كاهش
جمعيت گاماروسها در اين رودخانه محسوب ميشوند.
 Mohammadiو همكاران ( )2010در تحقيقي به
بررسي و شناسايي گونههاي جنس  Gammarusدر
رودخانه زايندهرود پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد
كه  4گونه ،G. komareki ،G. apseudosyriacus
 G. Proiectusو  G. bakhteyaricusاز خانواده
گاماريده در اين رودخانه وجود دارد.
ايران در منطقهاي واقع است كه از نظر
جغرافياي جانوري بسيار حائز اهميت است ،ولي
اطالعات كمي درباره فون ناجورپايان آن كه بسيار
جالب توجه و متنوع هستند ،وجود دارد .مطالعات انجام
شده درباره جوامع ماهيان رودخانهها نشان ميدهد كه
فاكتورهاي غيرزيستي از قبيل دما ،سرعت جريان آب
و نوع بستر رودخانه در پراكنش و فراواني گونههاي
مختلف گاماروس موثر بوده كه روي غناي گونهاي و
توليدات نيز در قسمتهاي مختلف موثر است
) .(Sattarvand et al., 2012حبلهرود ،رود الر و
جاجرود از مهمترين جريانات سطح االرضي استان
تهران در شرق اين استان قرار دارند ،بهشمار ميروند.
حبلهرود ،كه به نام فيروزكوه نيز معروف است از
فيروزكوه ،سوادكوه و كوههاي شهميرزاد سرچشمه

بررسی تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانههای شرق استان تهران

شکل – 1نقشه رودخانههای استان تهران و موقعیت
ایستگاههای نمونه برداری (

) در این تحقیق.

ميگيرد .رود الر ،از كوههاي برف گير و پرباران كلون
بستک ،كه در شرق و شمال شرقي استان تهران قرار
دارد ،سرچشمه ميگيرد .رودخانه جاجرود ،يكي از
مهمترين رودخانههاي استان تهران است كه از كوههاي
كلون بستک ،در بلنديهاي خرسنگ كوه ،سرچشمه
ميگيرد ) .(Afshin, 1999در اين مطالعه گاماروس-
هاي رودخانههاي شرق استان تهران از نظر تنوع
ژنتيكي مورد بررسي قرار گيرد.

 .2مواد و روشها
اين تحقيق بهصورت ميداني و آزمايشگاهي انجام
گرفت .رودخانههايي كه براي تحقيق در نظر گرفته
شدند عبارت بودند از :رودخانه جاجرود ،الر و حبلهرود.
ابتدا براساس امكان دسترسي ،وضعيت طبيعي منطقه،
پوشش گياهي ،شيب زمين ،پيوستن شاخههاي فرعي
به شاخه اصلي ،سرعت جريان آب ،پوشش گياهي و
بستر رودخانه نسبت به تعيين ايستگاه در رودخانههاي
مورد تحقيق اقدام شد .بهطوريكه در رودخانه جاجرود
چهار ايستگاه ،رودخانه الر دو ايستگاه و رودخانه خجير
چهار ايستگاه در نظر گرفته شد .جدول  1ايستگاههاي
مختلف را در هر رودخانه نشان ميدهد (شكل .)1
جمعآوري نمونهها توسط تور دستي كوچک
انجام شد .نمونههاي جمعآوري شده در ظروف كوچک
دربدار قرار گرفت و توسط الكل اتانول  %96تثبيت
شد .نمونهها ،به آزمايشگاه دانشكده دامپزشكي دانشگاه
تهران منتقل گرديد و پس از شناسايي توسط كليدهاي
شناسايي موجود جهت بررسيهاي مولكولي مورد
استفاده قرار گرفتند ( Stock, 1998; Pinkster and
 .)Karaman, 1977بهمنظور مطالعه مولكولي مقداري
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جدول  - 1محل رودخانهها و ایستگاههای نمونهبرداری در شرق استان تهران.
رودخانه

جاجرود

حبلهرود

الر

ایستگاه

موقعیت جغرافیایی
طول (شمالی)

عرض (شرقی)

ارتفاع از سطح دریا (متر)

فشم

"35°55’43

"51°31’27

1931

سعيدآباد

"35° 43’26

"51°42’65

1455

خجير

"35°40’08

"51°43’09

1328

پاكدشت

"35°31’26

"51°47’83

1167

زريندشت
سيميندشت
خمده
انزها

"35°35’96
"35°31’02
"35°40’32
"35 35’78

"52°37’33
"52°30'11
"52°41’19
"52°38’32

1640
1514
1789
1687

پلور

"35°49’16

"52°02’13

2307

الر

"35°50’22

"52°02’ 38

2259

جدول  - 2نام و توالی نوکلئوتیدی آغازگرها.

جدول  - 3سیکل حرارتی مورد استفاده جهت تکثیر ژن.

توالی نوکلئوتیدی آغازگر

نام آغازگر

مراحل PCR

GGTCAACAAATCATAAAGAGTATTGG

CO1-F

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA

CO1-R

بافت از هر نمونه با اسكالپل جدا شد .نمونههاي بافتي
در الكل اتيليک  95درصد تـا زمان استخراج DNA
نگهداري شدند .براي تعيين مقدار و كيفيت DNA
استخراج شده ،از روش متداول الكتروفورز ژل آگارز
استفاده شد .جهت رنگآميزي ژل در اين تحقيق ،به-
دليل سرطانزا بودن محلول اتيديوم برومايد از تركيبي
جديد كه امنيت بااليي نسبت به اتيديوم برومايد دارد
به نام  GelRedاستفاده شد .باندهاي حاصل از DNA
هر نمونه كه داراي كمترين كشيدگي و كامالً تميز
باشد نشاندهنده كيفيت مطلوب  DNAاستخراجي
آن نمونه ميباشد .بهمنظور بررسي ساختار مولكولي
گاماروس ،از جايگاه  CO1ژنوم ميتوكندريايي استفاده
گرديد .براي اين منظور از پرايمر يونيورسال استفاده
گرديد )( (Folmer et al., 1994جدول  .)2سيكل-
هاي حرارتي استفاده شده در اين پژوهش در جدول 3
ارايه شده است.
پس از انجام  PCRنمونههاي ژن براي اطمينان
يافتن از انجام صحيح واكنش بايستي محصول PCR
را روي ژل آگارز برده و باندهاي تشكيل شده از لحاظ
كيفيت و وزن مولكولي بررسي شد .با توجه به نوع ژل،
براي نمايانسازي آللها از روش رنگآميزي اتيديوم
برومايد استفاده شد .سپس ژل رنگآميزيشده توسط
دستگاه  GEL/Docساخت شركت  BIORADايتاليا
و با برنامۀ  Quantity Oneاسكن گرديد .سپس

درجه حرارت

مدت زمان

چرخه

(سانتیگراد)

الزم

واسرشتهسازي كلي
واسرشتهسازي
اتصال آغازگرها
بسط اوليه
بسط نهايي

95
95
50
72
72

 5دقيقه
 45ثانيه
 40ثانيه
 60ثانيه
 7دقيقه

نمونهها به شركت تكاپو زيست (كره جنوبي،
 )BioNEERتحويل و توالييابي با دقت بااليي توسط
دستگاه تواليياب  ABIانجام گرديد .آناليز توالي
نوكلئوتيدي ژنهاي مورد بررسي با استفاده از نرمافزار
 MEGA 6تعيين گرديد .از نرمافزار MEGA 6
بهمنظور آناليز تواليها استفاده شد .همچنين براي رسم
درخت فيلوژنتيكي از روش  Bayesianاستفاده گرديد.

 .3نتایج
در اين تحقيق ،نمونههاي  ،G. komarekiاز
تمامي ايستگاههاي منتخب در رودخانههاي جاجرود،
حبله رود و الر واقع در شرق استان تهران جمعآوري
شدند .نمونههاي صيد شده ،بعد از انتقال به آزمايشگاه
مورد شناسايي قرار گرفتند .مشاهدات ،نتايج حاصله از
فقدان آلودگي پروتئيني نمونهها كه توسط دستگاه
نانودراپ ارزيابي شده بود را تأييد نمود .حصول DNA
مناسب و ايدهآل ،بيانگر كارآمدي باالي كيت استفاده
شده در اين پژوهش است .در اين پژوهش ،جايگاه
 CO1ژنوم ميتوكندريايي در واكنش زنجيرهاي پليمراز

240

بررسی تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانههای شرق استان تهران

شکل  – 2الگوی باندی جایگاه .CO1

شکل – 3درخت MLو  Bayesianاز قطعه ژنی میتوکندریائی  COIاز جنس گاماروس ( gamma1نمونه پلور gamma2 ،نمونه خجیر،
 gamma3نمونه خمده gamma4 ،نمونه فشم و  gamma5نمونه سعیدآباد).

مورد تكثير قرار گرفت .در اين مطالعه ،تعداد نوكلئوتيد
حدود  709 bpبود (شكل .)2
در شكل  ،3نام نمونههاي مطالعه حاضر بهصورت
پر رنگ و نام گونههاي شاهد بهصورت ايتاليک همراه
با شماره مسلسل آنها در بانک ژني مشخص گرديده
است .اعداد روي گرهها بهترتيب درصدهاي بوت
استراپ  Maximum Likelihoodاز  1000درخت
و احتمال توزيع پسين ( )Posterior Probabilityرا
نشان ميدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری

جنس  Gammarusدر تمامي قسمتهاي نيم-
كره شمالي از پراكنش گستردهاي برخوردار بوده و
جايگاه ردهبندي عظيمي را بهخود اختصاص داده است.
اين امر باعث بروز مشكالت متعددي در زمينه رده-
بندي اين گونهها شده است و شاهد اين نكته نيز
تغييرات چندگانهاي است كه در رده بندي اين گونهها
از  1785اعمال شدهاند .عالوه بر اين ،همچنان قرابت
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فيلوژنتيكي ميان گونهها ناشناخته مانده و مشكالت
مربوط به چندنيايي موجود در اين جنس نيز حل نشده
باقي ماندهاند (.)Pinkster and Karaman, 1977
استفاده از صفات ريختشناسي براي ردهبندي
گاماروس به تنهايي سخت ميباشد بهطوري كه
نخست ،بررسي دقيق ريختشناسي مستلزم بررسي
صفات متعددي است كه برخي از آنها به سختي
مشاهده ميشوند و دوم ،تنوع ريختشناسي قابل
مالحظه درون گونهاي باعث پيچيده شدن ردهبندي
اين جانوران شده است ) .(Pinkster, 1983بررسي
صفات اكولوژيک نيز ميتواند براي تعيين ردهبندي
برخي جمعيتها بسيار مفيد باشد ،ولي چنين
دستاوردي نيز بهعلت مشكالت فني متعدد با
محدوديتهايي مواجه است ( Meyran et al.,
 .)1998چنين مسائلي به وضوح توجيه ميكنند كه
چرا راه به سمت مسائل فيلوژنتيكي باز ميشود .به-
همين دليل اخيراً از تفاوتهاي ژنتيكي براي تعيين
جايگاه گونههاي  Gammaridaeاستفاده شده است.
دادههاي مربوط به جايگاههاي ژني خاص امكان بررسي
الگوهاي تنوع ژنتيكي ميان گونههاي مختلف و ميان
جمعيتهاي مختلف از يک گونه را فراهم نموده است.
امروزه  DNAميتوكندري يا  mtDNAبهعنوان يک
نشانگر قدرتمند براي مطالعه گونهزايي ،قرابت
فيلوژنتيكي و تكامل مولكولي بهكار ميرود.
گزارشات در مورد سختپوستان تنها به چند
گونه مهم اقتصادي ،تكاملي يا برتر از نظر زيست-
شناسي يا اكولوژيک محدود شده است .از ميان چند
ژن ميتوكندري مطالعه شده در سختپوستان ،ژن
زيرواحد  Iاكسيداز سيتوكروم  Cيا ژن  COIظاهراً
نشانگر ردهبندي قدرتمند و فيلوژنتيک است .اين ژن
ميتواند يكي از حفاظت شدهترين ژنها در mtDNA
موجودات عالي باشد (.)Hou et al., 2007
در اين تحقيق بر روي گاماروسهاي رودخانه-
هاي شرق استان تهران يعني جاجرود ،حبلهرود و الر
مطالعاتي انجام شد .در طي تحقيق و پس از بررسي-
هاي ريختشناسي مشخص گرديد كه گاماروسهاي
موجود در اين رودخانهها گونه  G. komarekiبودند.
اين نتيجه با نتايج  Zamanpooreو همكاران ()2011
مطابق بود بهطوري كه اعالم كرده بودند كه گاماروس-
هاي جمعآوري شده از حاشيه شمالي البرز گونه
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( )2008نيز با مطالعه گاماروسهاي استانهاي
آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي و اردبيل نتيجه
گرفتند كه گونه مذكور ،گونه غالب استان ميباشد.
پراكنش اين گونه را در بلغارستان ،شمال يونان،
مولداوي ،سواحل درياي سياه و نيمه شمالي كشور
تركيه و شمال ايران ذكر كردهاند ( Pinkster and
 .)Karaman, 1977در ايران براي اولين بار اين گونه
توسط  Karamanاز سلطان آباد گزارش شد و سپس
توسط وي از ويال دره از كوههاي سبالن در آذربايجان
گزارش گرديد .اين گونه بهعنوان گونهاي با پراكنش
وسيع در كشور از بسياري از استانها گزارش شد .در
مطالعات سالهاي اخير اين گونه از استان تهران،
لرستان ،اصفهان ،چهارمحال و بختياري ،كردستان و از
سه استان گلستان ،مازندران و گيالن گزارش شدند
(.)Alizadeh Eghtedar and Sari, 2008
بررسيهاي مولكولي در اين تحقيق بيانگر
اطالعات بسيار جالبي در خصوص تفاوت جمعيت
گاماروسهاي جمعآوري شده در رودخانههاي شرق
استان تهران بود .به نحوي كه مطالعات فيلوژنتيک
نشان داد كه تمامي نمونههاي مورد مطالعه از نظر
ژنتيكي با يكديگر تفاوت داشتند .نتايج نشان داد كه
تفاوتهاي ژنتيكي بين نمونههاي گاماروس الزاماً با
تشابهات ريختشناسي و يا اكولوژيک آنها مطابقت
ندارد .نمونههاي مطالعه حاضر با قرار گرفتن در دو كالد
مختلف به دو دسته تقسيم شدند ،بنابراين اين احتمال
وجود دارد كه اين نمونهها متعلق به گونههاي مخفي و
جداگانه باشند .زماني كه يک گونه در شاخهاي جداگانه
با ضريب حمايت باال قرار بگيرد نشان ميدهد متعلق
به گونهاي جداگانه يا متفاوتي ميباشد و در غير اين
صورت نتيجه عكس خواهد شد ( Monaghan et al.,
 Hou .)2005و همكاران ( )2007با بررسيهاي
 mtDNAنشان دادند كه تفاوتهاي ژنتيكي
جغرافيائي ميان اكثريت جمعيتهاي مجزا يا دور
خانواده  Gammaridaeوجود دارد و عدم وجود
ظاهري جريان ژن ميان اكثر جمعيتهاي
 Gammaridaeنماينده ميزان جدايي جغرافيائي
است .حتي در جمعيتهاي يک گونه نيز كه از نظر
جغرافيائي داراي پراكنش گستردهاي هستند ،تفاوت
ژنتيكي بسيار زيادي مشاهده ميشود .بهنحوي كه
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جريان ژن ميان جمعيتهاي مجاور نيز امكانپذير
است چراكه گاماريدهها بهعنوان سختپوستان مهاجر
باالدست رودخانه و پراكنده شناخته شدهاند .آنها
همچنين نشان دادند كه جابجاييهاي مهاجرتي در اثر
موانع طبيعي باعث بروز اختالفات ژنتيكي از يک
جمعيت به جمعيت ديگر ميشوند .اين نكته حتي در
مورد جمعيتهايي كه توسط سد از سايرين جدا شده-
اند نيز صادق است.
طبق نتايج فراواني گاماروسها در ايستگاههاي
مختلف متفاوت بود بهطوريكه بيشترين فراواني در
ايستگاه خجير در رودخانه جاجرود ،ايستگاه پلور از
رودخانه الر بود و سپس ايستگاههاي خمده از رودخانه
حبله رود ،ايستگاههاي سعيدآباد و فشم از رودخانه
جاجرود فراواني كمتري را نشان دادند .در ايستگاههاي
ديگر اثري از حضور گاماروس نبود .دليل اين وضعيت
آلودگي ايستگاههايي بود كه گاماروس در آنها مشاهده
نشد .همآوري و چرخهي زايشي يک جمعيت محلي از
 G. pulexدر چشمه كمهر فارس نشان داد پارامترهاي
فيزيكوشيميايي آب شامل دماي آب ،اكيسژن محلول،
پي اچ آب ،غلظت يونهاي نيترات ،نيتريت ،فسفات،
كل مواد جامد محلول ،هدايت الكتريكي ،سختي كل،
كلسيم و منيزيم بر روي جمعيت و پارامترهاي زيستي
گاماروس تاثير دارند ).(Mohammadi et al., 2010
نوسانات فصلي بر روي ساختار جمعيت و بيولوژي گونه
مذكور بسيار موثر است ).(Gholipour et al., 2012
دليل پايين بودن ميزان تراكم در ايستگاههاي مورد
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بررسي در اين تحقيق ميتواند از يکسو بهدليل نبودن
پوشش گياهي و جنس بستر كه شامل گل و الي و
لجن ميباشد و از سوي ديگر آلودگي ناشي از ورود
فاضالبهاي شهري و صنعتي به رودخانهها باشد .به-
طوري كه فاضالبهاي خانگي به رودخانه الر وارد مي-
شد كه در ايستگاه الر هيچ نمونهاي بهدست نيامد .از
سوي ديگر فاضالب صنعتي شهرک سعيدآباد نيز به
رودخانه جاجرود راه مييافت كه نمونههاي بسيار كمي
از اين ايستگاه و در باالدست شهرک مذكور بهدست
آمد .حضور گردشگران در فشم و فاضالب منازل
مسكوني و رستورانها باعث آلودگي شديد آب شده بود
بهطوري كه نمونههاي بسيار كمي از اين ايستگاه
جمعآوري شد.
در تحقيق اخير دو نمونه پلور و فشم در يک
كالد ،دو نمونه خمده و سعيدآباد در يک كالد و نمونه
خجير نيز به تنهايي در يک كالد قرار گرفتهاند ولي از
نظر ريختشناسي همگي در يک گروه قرار داده شدند.
از طرفي عالوه بر تفاوتهاي اكولوژيک مثالً تفاوت
بستر ،پوششهاي گياهي ،پوشش سنگي رودخانهاي،
كيفيت آب ،گل آلودگي و  ...بين رودخانههاي حبله-
رود ،جاجرود و الر ،ايستگاههاي تعيين شده نيز قبل
و بعد از سدهاي احداث شده در رودخانههاي مذكور
است .اين داليل خود بيانگر تفاوت جمعيتي بين نمونه-
هاي گاماروس جمعآوري شده در مطالعه حاضر است.
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