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   (Liza aurata)مقایسه تنوع ژنتیکی دو گونه کفال طالیی 
  در حوضه جنوبی دریاي خزر (Liza saliens) و کفال پوزه باریک

  از نشانگرهاي ریزماهواره با استفاده
  

  3لقمان نادريو  2ه قدسیزهر* ،1علی شعبانی
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار گروه شیالت1

  ،طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابعگروه شیالت، ارشد  آموخته کارشناسی دانش2
  ندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگا ،شناسی آبزیان بومگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش3

  10/2/91؛ تاریخ پذیرش:  28/10/90تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
تا  1309هاي  طی سال )Liza saliens( و کفال پوزه باریک )Liza aurata( گونه کفال طالیی دو
. شناخت تنوع ژنتیکی منابع دریایی اهمیتی حیاتی در معرفی شدنداز دریاي سیاه به دریاي خزر  1313

ها تحت  نیاز براي حفظ سازگاري جمعیت له اولین پیشأزیرا این مس ،دها دار مدیریت و حفاظت آن
منظور مقایسه تنوع  جایگاه ریزماهواره به 5در این مطالعه از  شرایط محیطی در حال تغییر است.

ژنتیکی ماهی کفال طالیی و کفال پوزه باریک در مناطق گمیشان و میانکاله در استان گلستان، بابلسر و 
میانگین : گونه کفال طالیی . درانزلی و آستارا در استان گیالن استفاده شد ،تان مازندرانچالوس در اس

و هتروزیگوسیتی  =843/0Hoبرابر  ، هتروزیگوسیتی مشاهده شده=46/15Naتعداد الل در جایگاه: 
 =619/0Heو  =63/5Na= ،785/0Ho: ترتیب به کفال پوزه باریک در و =902/0Heبرابر مورد انتظار 

 دارند، قرار مناسبی به نسبت وضعیت در ها گونه این اگرچه دهد، می نشان مطلب ایننشان داده شد. 
  شود. ژنتیکی تنگناي دچار که داد وجود احتمال این اما

  

  کفال پوزه باریک، تنوع ژنتیکی، مایکروستالیت کفال طالیی، کلیدي: هاي واژه

                                                             
 zohrehghodsi13@gmail.comمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
ژنومی بین دو موجود یا دو جمعیت از  DNAتوالی صورت تنوع  توان به  تنوع ژنتیکی را می
است که به  DNAیک توالی خاصی از  مولکولی . نشانگر)2009گانتر، ( موجودات تعریف کرد

و ) 2007اسنپ و همکاران، ( شود و توارث آن به سادگی قابل رویت است راحتی آشکار می
 ک. به کم)1995فرگوسن، (هند طور مستقیم قادرند پراکندگی و تنوع ژنتیکی را تشخیص بد به

 دهی آن اقدام نمود حفظ و سازمان توان تنوع ژنتیکی موجود را بررسی کرد و در نشانگرها می
از مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت براي توصیف و محاسبه میزان  کلی هدفطور به). 1990ملچینگر، (

تر  هیان پراکنش جهانی دارند و بیشما کفال). 1984(وایر و کوکرهام،  ها است تنوع ژنتیکی داخل گونه
ها  شوند و حتی برخی از آن  ها می  اي و گرمسیري وجود دارند، به سادگی وارد مصب  در دریاهاي حاره

نلسون، ( باشد گونه در جهان می 80جنس و  17این خانواده شامل  کلیطور بهساکن آب شیرین هستند. 
وسط دانشمندهاي روسی به دریاي خزر معرفی شدند. ت 1313تا  1309هاي  این گونه در سال). 1984

کفال )، Mugil cephalus( )1758لینائوس، ( هاي کفال مخطط ماهی از گونه حدود سه میلیون بچه
از دریاي ) Liza saliens( )1810(رسیو، کفال پوزه باریک )، Liza aurata( )1810(رسیو،  طالیی

نها دو گونه کفال طالیی و پوزه باریک توانستند با شرایط سیاه به دریاي خزر انتقال داده شد. اما ت
  ).1981(خوروشکو،  دریاي خزر سازگار شوند

هاي تکراري متوالی هستند که به سرعت در حال  DNAخاصی از  دستههاي ژنی ریزماهواره  مکان
و حفاظتی  دیگر هستند و داراي کاربردهاي فراوانی در ژنتیک تکاملی نشانگرهاي جایگزینی یا تکمیل

 یژنوم بیننواحی  تر بیشها و در  این نشانگر در همه کروموزم .)1998(انگرز و برناچز،  باشند می
انجام شده مشخص گردید که  گسترده هاي هبا توجه به مطالع). 2001لیو و همکاران، ( وجود دارد
بسیار باالیی از خود نشان ها تنوع ژنتیکی  موجودات وجود دارد و در همه آن تر بیش ها در  ریزماهواره

هنکک، ( باشد  هاي خیلی نزدیک به هم می داده است و قادر به کشف اختالفات در میان جمعیت
اهمیت موضوع، اطالعات محدودي در خصوص ساختار ژنتیکی این  بر خالفسفانه أمت )1999
نتیکی ماهی کفال منتشر شده مربوط به آنالیز ژ پژوهشهاي ارزشمند وجود داشته است، تنها  گونه

(قدسی و  باشد لکوس مایکروستالیت می 6با استفاده از  گمیشان و میانکالهطالیی در مناطق 
ها در سواحل جنوبی اطالعات بسیار محدودي در مورد تنوع این گونه بنابراین ،)2011همکاران، 
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یک دریاي مشترك مادري طور هم زمان و از  که این دو گونه به با توجه به ایندریاي خزر وجود دارد. 
جایگاه ریزماهواره به  5کارگیري  با به پژوهشدر این  اند. بنابراین،  به دریاي خزر انتقال پیدا کرده

مقایسه تنوع ژنتیکی دو گونه کفال طالیی و کفال پوزه باریک با یکدیگر در حوضه جنوبی دریاي 
  خزر، پرداخته شد.

  
  ها مواد و روش

 منطقه گمیشان 5عدد ماهی کفال پوزه باریک از  168ماهی کفال طالیی و  عدد 168: برداري نمونه
 36ثانیه شرقی)، میانکاله ( 2درجه و صفر دقیقه و  54ثانیه شمالی و  43دقیقه و  15درجه و  37(

 42درجه و  36( بابلسر ثانیه شرقی)، 3دقیقه و  43درجه و  53ثانیه شمالی و  25دقیقه و  53درجه و 
 7دقیقه و  41درجه و  36( چالوسثانیه شرقی)،  8دقیقه و  36درجه و  52ثانیه شمالی و  8دقیقه و 

ثانیه شمالی  35دقیقه و  27درجه و  37( انزلیثانیه شرقی)،  30دقیقه و  25درجه و  51ثانیه شمالی و 
 48لی و ثانیه شما 21دقیقه و  25درجه و  38(و آستارا  ثانیه شرقی) 85دقیقه و  37درجه و  49و 

نمونه از هر منطقه) در پاییز  28در سواحل جنوبی دریاي خزر (ثانیه شرقی)  38دقیقه و  52درجه و 
گرم از باله پشتی هر ماهی  2-3منظور مطالعه ملکولی حدود  . به)1 (شکل برداري شد نمونه 1387سال 
ها براي   سپس نمونه الکل اتیلیک مطلق قرار داده شد. دارايگیري   آوري و در ظروف نمونه جمع

  به آزمایشگاه منتقل گردیدند. DNAاستخراج 
  

  
  .برداري ماهی کفال طالیی و کفال پوزه باریک مناطق نمونه -1 شکل
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نگهداري  DNAدرصد تا زمان استخراج  95هاي بافتی در الکل اتیلیک  نمونه: ها سازي نمونه آماده
. شدانجام  )1996هیلیس و همکاران، (لروفرم ک -ها به روش فنل از نمونه DNAشدند. استخراج 

DNA  در  ها همیکرولیتر آب مقطر دو بار تقطیر تا زمان انجام مطالع 100استخراجی پس از افزودن
درصد و  1استخراجی نیز با استفاده از ژل آگارز  DNAاري شد. کیفیت و کمیت دنگه -20فریزر 

  روش اسپکتروفتومتري تعیین گردید.
هاي  منظور بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال طالیی از جایگاه به: ي پلیمراز و الکتروفورزواکنش زنجیر
Mcs 16EM ،Mcs 15AM،  ،2005(میگائو و همکاران( ،Muso10 ،Muso19،Muso22   زو و)

  ).1استفاده گردید (جدول ) 2009همکاران، 
  

  این مطالعه در ههاي ریزماهوار مورد استفاده براي تکثیر مکانهاي آغازگر -1 جدول
  جایگاه ژن  آغازگر NCBI شماره دسترسی در

AY770930 F: CAGATTGTTGTTCGGGAGGGCAGA 
R: GTCATGATGCTGCTATCAGGCAAA Mcs16EM 

AY770927 F:GAGCCAAACTGGTCACATGAAAGAGA 
R: ACTTTCAGTGCAGCGCCCAGTGTT Mcs15AM 

EU570294 F: CACCACTATGGCATCCTTCA 
R: AACCCCTTTTCTTGCTCAAA Muso19 

EU570285 F: TTGCTCAGGGAACACATTGA 
R: CAAACAGAGACGTGATGCAAA Muso10 

EU570302 F:CTTGGCTGCCTGTATCCTGT 
R:CCTGAGAGTGAGGGGTCAAC Muso27 

  
میکرولیتر و شرایطی  25اي پلیمراز در حجم  با استفاده از واکنش زنجیره ي ژنیها مکانتکثیر 

میکروموالر نوکلئوتیدها، یک واحد  400ر، آغازگکروموالر از هر می DNA ،5/0نانوگرم  25شامل 
موالر کلرید منیزیم و آب مقطر تا  میلی PCR X1 ،5/1 پلیمراز، بافر taq DNA آنزیم المللی بین

آمید  آکریل اي پلیمراز بر روي ژل پلی انجام گرفت. محصوالت واکنش زنجیره نظر مورد رسیدن به حجم
 )1991باسام و همکاران، (ها به روش نیترات نقره  جداسازي شدند. سپس ژل درصد (غیریونیزه) 8

 Gel pro analyzerافزار ساز ژل، از نرمها توسط دستگاه مستند آمیزي و پس از تهیه تصویر آن رنگ
  براي محاسبه طول قطعات استفاده گردید.

لل آلل در هر جایگاه، آتعداد  )2006پیکال و اسموز، ( GenAlexافزار  با استفاده از نرم: آماري تجزیه
محاسبه شد. براي تعیین تفاوت بین دو  )He(و مورد انتظار  )Ho(ثر، هتروزیگوسیتی مشاهده شده ؤم
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استفاده  SPSS  16افزار للی از نرمآگونه در مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده، مورد انتظار و تنوع 
ودن احتمال کسري هتروزیگوسیتی یا زیاد بودن دار ب معنیآزمون منظور  به). 1999زار، ( شد

نوع منظور تعیین ت استفاده شد. به )1995ریموند و رزت، ( Genepopافزار  هتروزیگوسیتی نیز از نرم
با استفاده از آنالیز واریانس مولکولی  )Fst(نهایت  اساس مدل اللی بیژنتیکی درون و بین جمعیتی بر

)AMOVA (افزاري  بسته نرمGenAlex .مورد استفاده قرار گرفت  
  

  نتایج
 5- 12و براي کفال پوزه باریک  16-26لل در کفال طالیی در سطح جایگاه در دامنه آتعداد کل 

ترین تعداد آلل براي هر دو گونه کفال طالیی و کفال  پایین Muso19 که جایگاه نحوي دست آمد به به
) 12) و (26ترتیب ( باالترین تعداد آلل را بهMcs 16EM  جایگاه ) و5( ) و16ترتیب ( پوزه باریک به

و  80/10و  46/15ترتیب  ثر براي کفال طالیی بهؤهاي مشاهده شده و م للآنشان دادند. متوسط تعداد 
داري  تفاوت معنی دو گونهاین بین  نظردست آمد که از این  به 84/3و  63/5براي کفال پوزه باریک 

  ).>05/0Pمشاهده شد (
  

  در این مطالعهمکان ژنی تکثیر شده  5ول خصوصیات جد -2 جدول
  Tm  بانداندازه   تعداد آلل

  جایگاه ژن
 کفال طالیی باریک کفال پوزه  کفال طالیی  باریک کفال پوزه  کفال طالیی  باریک کفال پوزه

12 26 452 - 392  468 -364  57 60 Mcs16EM 
11 25 412 - 356  440 -352  59 58 Mcs15AM 
5 16 192 - 148  212 -140  60 58 Muso19 
9 25 280 -240  304 -212  59 59 Muso10 
8 18 192 -164  228 -144  61 52 Muso27 

Tm= دماي اتصال  
  

) و Ho :843/0ترتیب ( به )He(و مورد انتظار  )Ho(مقادیر میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده 
)He :902/0) براي کفال طالیی و (Ho :785/0) و (He :619/0دست آمد.  هپوزه باریک ب ) در کفال

داري از نظر میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده و  هاي مورد بررسی تفاوت معنی چنین بین گونه هم
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گونه کفال  Fisمیزي آ ). در بررسی متوسط میزان شاخص درون<05/0Pانتظار، مشاهده نشد ( مورد
در ) Nm( اد. متوسط جریان ژنی) را نشان د-122/0) و گونه کفال پوزه باریک (06/0طالیی میزان (
نشان داد که در  AMOVAچنین نتایج  شد. هم برآورد 91/6و کفال پوزه باریک  24/9کفال طالیی 

 ،درصد از تنوع 2ها و تنها  درصد از تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت 98گونه کفال طالیی 
تنوع مشاهده شده مربوط به درون درصد از  95ها و در کفال پوزه باریک  مربوط به بین جمعیت

  ).3و  2 هاي باشد (شکل ها می درصد آن مربوط به بین جمعیت 5جمعیت و 
  

  
  

  Fstچگونگی توزیع تنوع ژنتیکی مشاهده شده در ماهی کفال طالیی تحت معیار  -2شکل 

  

  
  

  Fstچگونگی توزیع تنوع ژنتیکی مشاهده شده در ماهی کفال پوزه باریک تحت معیار  -3شکل 
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  جدول تنوع ژنتیکی در دو گونه ماهی کفال طالیی و کفال پوزه باریک -3جدول 
  گونه Hoمیانگین  Heمیانگین  Naمیانگین  Neمیانگین  Fisمیانگین  Nmمیانگین 

24/9  066/0  80/10  46/15  902/0  843/0  کفال طالیی 
91/6  122/0-  84/3  63/5  619/0  785/0 پوزه باریک کفال   

Ho= گوسیتی مشاهده شده،هتروزی He= ،هتروزیگوسیتی مورد انتظار Ne= ثر،ؤمیانگین تعداد آلل م Na=  میانگین تعداد آلل
Nm= جریان ژنی  
  

  بحث
هاي جدید معرفی  هایی که به محیط هاي ژنتیکی جمعیت گونه از بررسی دست آمده بههاي  داده

یط جدید موفق به سازگاري و ادامه حیات ها در مح که چگونه این گونه تواند در درك این اند، می شده
هایی که از   گونه   موارد، جمعیت تر بیش در. )2009پولت و همکاران، ( اند بسیار مفید باشد خود شده

اند  اند کاهش تنوع ژنتیکی نشان داده  وجود آمده معرفی جمعیت کوچک اولیه به محیط جدید به
 للی،آتوان با استفاده از تنوع  هاي ماهی را می دت گونهم تداوم طوالنی). 2002ول و لگبرگ،  استوك(

با وجود  )2004یو و همکارن، (ثر و ساختار جمعیت مورد بررسی قرار داد ؤاندازه جمعیت م تنوع ژنی،
جایگاه ژنی  نبودعلت  به) Liza saliens(و پوزه باریک ) Liza aurata(اهمیت باالي ماهی کفال طالیی 

 و )Mugil cephalus( جایگاه اختصاصی گونه کفال مخطط 11، از است ها نهاختصاصی براي این گو
جایگاه براي هر دو  5استفاده شده است، که تنها ) Mugil soiuy( جایگاه اختصاصی کفال سویی 10

یوستگی را تعادل پ نبودهاي ژنی  کدام از جفت جایگاه چنین هیچ گونه داراي چندشکلی بودند و هم
هاي ژنی داراي کارایی مناسبی براي این گونه است. تعداد  استفاده از این جایگاه براینبنا نشان ندادند
از  دست آمده بههاي رایج محاسبه تنوع جمعیت در اطالعات   ها در هر جایگاه از مقیاس  متوسط آلل

گر تواند بیان هاي مشاهده شده در سطح جمعیتی می للآو کاهش تعداد  باشد  نشانگرهاي ژنتیکی می
مطالعه ساختار جمعیت  هتروزیگوسیتی در). 2009الیند و همکاران، (کاهش تنوع ژنتیکی باشد 

دهنده تنوع است  هاي متفاوتی بوده که نشان للآ زیرا هر هتروزیگوت ناقل ،ها ارزش بسیار دارد گونه
مورد انتظار  ها، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و للآدر این بررسی متوسط تعداد ). 2009دیز و پرسا، (

و  785/0، 63/5 ترتیب و براي کفال پوزه باریک به 902/0 و843/0، 46/15ترتیب  براي کفال طالیی به
) >05/0Pداري ( . اگرچه از نظر تعداد آلل در بین دو گونه تفاوت معنی)3 (جدول دست آمد به 619/0

هاي مورد بررسی  ن گونه) بی<05/0Pداري ( هتروزیگوسیتی تفاوت معنی نظرولی از  مشاهده شد،
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هاي هر دو گونه مورد بررسی نزدیک به  چنین، متوسط هتروزیگوسیتی در جمعیت مشاهده نشد. هم
، این در حالی )2000دوودي و اوایس، ( دست آمد ) به77/0( مقدار گزارش شده براي ماهیان آب شور

 تر و عدد رسی در کفال طالیی پایینجایگاه مورد استفاده در این بر 5ها در للآاست که میانگین تعداد 
تر از میزان گزارش شده براي  کم که دهد،  را نشان می )63/5( و براي کفال پوزه باریک عدد )46/15(

دهد که  نشان می دست آمده بههاي  مقایسه داده ).2000دوودي و اوایس، ( ) است9/19ماهیان دریایی (
خصوص در گونه کفال پوزه  هلل بآولی تعداد  ،ه مناسبهتروزیگوسیتی در این بررسی براي هر دو گون

چنین مقایسه  هم للی است که براي ماهیان آب شور بیان شده است.آتر از تعداد  باریک بسیار پایین
 ها پژوهشها با یکدیگر است.  دهنده تفاوت باالي تعداد آلل هاي این دو گونه باهم نشان تعداد آلل
تر است.  ها نسبت به هتروزیگوسیتی مناسب براي ارزیابی تنوع نمونهللی آدهند که غناي  نشان می

 در) 2009دیز و پرسا، ( ثر استؤدهنده باال بودن اندازه جمعیت م للی نشانآچنین باال بودن غناي  هم
اي از   اند نشانهتو  ریزماهواره میژنی هاي  مکانهاي مشاهده شده در   تعداد آلل سطح جمعیت کاهش

اندازه جمعیت ). 2009الیند و همکاران، ( کاهش تنوع ژنتیکی کاربردي در دیگر نواحی ژنوم باشد
نظر  ثیر قرار دهد و یک متغیر کلیدي از نقطهأت هاي ژنتیکی جمعیت را تحت تواند تمامی جنبه می

در کفال پوزه ) Ne( ثرؤآلل ممیانگین میزان  ،. در این بررسی)2011ملکیان، ( شود ژنتیکی محسوب می
توان  دهد که علت این کاهش را می اي را نشان می مالحظه باریک در مقایسه با کفال طالیی کاهش قابل

ساله و  ماهی یک ثر جمعیت کفال پوزه باریک نسبت داد. حدود یک میلیون بچهؤبه کاهش اندازه م
 ندا هبه دریاي خزر پیوند زده شد دو گونه کفال طالیی و کفال پوزه باریک از هر ،تر کوچک

بنابراین کفال ماهیان موجود در دریاي خزر حاصل تولید مثل تعداد محدودي (با  ،)1981خوروشکو، (
اند) از این دو گونه است که  توجه به میزان تلفاتی که در دوره سازگاري با محیط جدید متحمل شده

درصدي  95توجه صید  اي صید موجود، غالبیت قابلتوجه به آماره اند. به دریاي خزر پیوند زده شده
این نکته است  دلیل برکه )، 2009دریانبرد، ( دهد کفال طالیی را نسبت به کفال پوزه باریک نشان می
تر است  گیري نسبت به کفال طالیی کم طور چشم که میزان جمعیت کفال پوزه باریک در دریاي خزر به

تواند موفقیت  هاي صید پره می مثل این دو گونه با فعالیت ایستگاه و از طرفی مقارن بودن زمان تولید
  است، کاهش دهد. ثرؤآن بر تنوع ژنتیکی م دنبالتولیدمثلی را که بر اندازه جمعیت و به 

واینبرگ را  -ها انحراف از تعادل هاردي جایگاه تر بیشگونه در  هر دو يها در این بررسی جمعیت
 شود  ها مربوط می جمعیتهاي درون زیر نمونه  نبرگ ژنوتیپوای -هاردي به توزیعFis  نشان دادند.

هتروزیگوسیتی و  اهشکفال طالیی ک در گونه نشان داد که در Fisبررسی شاخص ). 1998کاروالهو، (
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 اهششناختی ک دالیل زیست .در گونه کفال پوزه باریک با افزایش هتروزیگوسیتی مواجه هستیم
ترین عوامل ایجادکننده  از مهم هاي تکثیر نشده یا نول، آلل شناخته نشده است. خوبی هتروزایگوسیتی به

 اهشبنابراین دلیل اصلی ک). 2001زو و همکاران، ( هاي ژنی ریزماهواره هستند در جایگاه اهشک
توان ناشی از وجود آلل نول دانست. افزایش هتروزیگوسیتی در کفال پوزه  هتروزیگوسیتی را می

هاي  وسیله نسبت هاند نتیجه انحراف تصادفی باشد، انحراف ژنتیکی تصادفی ممکن است بتو باریک می
جا  از آن). 2009لی و همکاران، (جنسی نابرابر یا مشارکت متفاوت مولدین در زمان تکثیر ایجاد شود 

نظر بهینه بوده، انحراف ژنتیکی تصادفی با توجه به کاهش  هاي ژنی مورد جایگاه PCRکه شرایط 
تواند یکی از عوامل اصلی افزایش هتروزیگوسیتی  شدید اندازه جمعیت ماهی کفال پوزه باریک می

طور معمول از تنوع ژنتیکی باال و تمایز ژنتیکی پایینی  هاي دریایی به گونه ،در میان ماهیان باشد.
تباین ژنتیکی باال  گرنبیانتایج آزمون واریانس آنالیز مولکولی نیز ). 1994وارد و همکاران، ( برخوردارند

درصد تنوع  2ها و تنها  درصد تنوع مشاهده شده در داخل جمعیت 98که  طوري به ،ها بوده در داخل گروه
درصد در داخل  95هاي مورد بررسی کفال طالیی و در مورد کفال پوزه باریک  در بین جمعیت

بودن تنوع درون جمعیتی نسبت به  ها، مشاهده گردید. باالتر درصد در بین جمعیت 5ها و تنها  جمعیت
دیز و ( هاي مختلف ساختار ژنتیکی بارزي وجود ندارددهد که در بین جمعیتبین جمعیتی نشان می

دهنده وجود جریان ژنی  هاي تمایز، نشان چنین کم بودن تنوع بین جمعیتی و شاخص هم )2009پرسا، 
 هاي ههاي مشخص در مطالع ی از ویژگییک). 2007پینرا و همکاران، (هاست  باال در بین جمعیت

ها است، با سطوح باالي مهاجرت و جریان ژنی بین  جمعیتیکی جمعیت جریان ژنی در میان زیرژنت
در کفال ) Nm( ژنیمتوسط جریان  )1997نیگل، ( دیاب ها افزایش میجمعیت، میزان شباهت جمعیت

این  ) باالتر است.91/6پوزه باریک ( دست آمد که نسبت به جریان ژنی در کفال ه) ب24/9طالیی (
  بین مناطق باشد.اي و تولیدمثلی  تواند ناشی از مهاجرت طبیعی تغذیه جریان ژنی می

موجب  ،هاي دریاي خزر سال حضور در آب 80آمیزي اجباري این گونه در طی  آید درون نظر می به
هاي  شده است. با توجه به داده هاي هر دو گونه کاهش تنوع و وجود جریان ژنی باال در بین جمعیت

رسد، کفال طالیی نسبت به کفال پوزه باریک در حال حاضر از  نظر می از این بررسی به دست آمده به
هاي آینده، در سال به وجود آمدهتري برخوردارد است. ولی با توجه به شرایط  تنوع ژنتیکی بیش

  ها با تنگناي ژنتیکی مواجه شود. ممکن است این گونه
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Abstract2 

Golden gray mullet (Liza aurata) and small mullet (Liza saliens) species 
introduced from Black sea into the Caspian Sea in 1930 till 1934. Genetic diversity 
of marine resources has vital import in their management and protection, as this is 
the first prerequisite for maintaining the consistency of populations in an inconsistent 
environmental conditions. In this study, we have used five microsatellite locations to 
investigate the level of genetic variation of Liza aurata and Liza saliens in Gomishan 
and Miyankale in Golestan province, Babolsar and Chalus in Mazandaran province 
and Anzali and Astara in Guilan province. Liza aurata showed mean number of 
alleles per locus (Na)=15.46, observed heterozygosity (Ho)=0.843 and expected 
heterozygosity (He)=0.902 and in Liza saliens: (Na)=5.63, (Ho)=0.785 and 
(He)=0.619. This indicates that, although these species are an alternative good but it 
is possible that genetic bottleneck will be as in future years. 
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