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  چکیده
 ژنتیکی اطالعات فقدان باشد و می Pinctada radiata  ونهگ مهم هاي زیستگاه از یکی فارس خلیج

 صدف عدد 30 تعداد پژوهش این در .شود می دیده فارس خلیج منطقه در ارزش با  گونه این مورد در
ها مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین  و ساختار ژنتیکی آن غواصی در جزیره هندورابی تهیه روش با محار

مشاهده شد. همچنین  M059در لوکوس  768/0و کمترین آن  M052س در لوکو 816/0تنوع ژنی 
بر این  دیده شد. عالوه M059و کمترین آن در لوکوس  M068آمیزي در لوکوس  بیشترین میزان درون

 برابر در دنیا جنس این پراکنش نقاط سایر با یباًتقر ها و تعداد الل یگوتیهتروز نظر از جمعیت هندورابی
 در دنیا جنس این پراکنش نقاط سایربا  هندورابی تیجمع آمیزي درون میزان مقایسه گرید ي. از سواست

 در هاي مورد مقایسه بیشتر است. تجمعی بیشتراز  هندورابی تیدر جمع آمیزي درون یزاننشان داد که م
 هاي قراضان دلیل به حاضر حال در داشته، فارس یجدر خل وسیعی پراکنش گذشته در که گونه ینا نتیجه،

بر کاهش اندازه  عالوه هایی انقراض چنین بروز. است  یافته یلتقل يتر کوچک هاي تیبه جمع یمحل
  .است شده هاي صدف محار تجمعی آمیزي درون افزایش و یکیتنوع ژنت کاهش سبب تیجمع

  

  Pinctada radiata1 ،یهندوراب ،ساختار ژنتیکی ره،یذخ: يدیکل هاي واژه
                                                             

  hfarahmand@ut.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
 یکعنوان  بهبرخوردار است و  زیادي تیاز اهم یعیطب هاي جمعیت رد اي گونهدرون نتیکیژ تنوع   

 هاييدهنده سازگار نه تنها نشان یکیحفاظت مشخص شده است. تنوع ژنت يبرا جهانی اولویت
و  یطیمح يمقابله در برابر فشارها براي گونه یک ییدرتوانا یادياست، بلکه نقش بن یتکامل

 34 يکه بر رو يمرور با) 2003( ). رید و فرانکام2007(الندورف و لویی کارت،  اردد یکیاکولوژ
 یتنسو ف ژنتیکی تنوع ینب داري معنی ارتباط که این نکته پی بردند گوناگون انجام دادند به مطالعه

 تنوع کاهش همچنین .دهد یرا نشان م یکیلزوم حفاظت از تنوع ژنت بنابراین ،موجود وجود دارد
را  یکیحفاظت، تنوع ژنت جهانی سازمان یلدال همین به. گذارد می اثر یزن آمیزي درون یزانبر م یکیژنت

در  ژنتیکی تنوع. )1990 و همکاران، نیلی مک(حفاظت شمرده است  جهانی یتاز سه اولو یکی
 تنوع سطح یزآم بزرگ برون هاي یتجمع یعیطور طب دارد. به یح متفاوتومختلف سط هاي یتجمع

از خود نشان  یمتفاوت يها واکنش محیطی تغییرات برابر در افراد شود یدارند که باعث م ییباال تیکیژن
 کاهش آن قداربرخوردارند که با گذشت هر نسل م یکم یکیکوچک از تنوع ژنت هاي تیدهند. اما جمع

 بنابراین. افتدمی اتفاقبعد  يها ها در نسل الل برخی حذف یاو  زایشاف کاهش، نتیجه در یابد،می
  .شود ها برنامه این شکست به منجر تواند می يتجار هاي گونه یریتدر مد یکیبه مسائل ژنت توجهی بی

اطالعات  آوري جمع و یرهکشف ذخ یر،ذخا ارزیابی در مرحله اولین حفاظت، در تاهمی بر عالوه
از جانوران  گروهی: کرد یفتعر گونه این را ذخیره) 1972(الرکین با ارزش است.  ذخیره یکدر مورد 

(پارسامنش،  نمود یریتمشخص باشد تا بتوان بر آن مد یمشترك و به اندازه کاف یخزانه ژن يکه دارا
 دراز یریتمد يبرا طبیعی یرذخا ژنتیکی ساختار دانستن ذخایر یریتو مد یابیارز دیدگاه از). 2001
 عنوان به تواند یم یرذخا یکیژنت تنوع تعیین. )1994، بنزي و بال منت( است حیاتی آبزیان ذخایر مدت

 يمتعدد هايروش موارد اغلب در. )1999و همکاران، بگ (باشد  ذخایر ساختار یینتع يبرا مبنایی
همانند  سنجی ریخت مطالعات ها روش اینمساله مشخص شود.  این تا گیرند یمورد استفاده قرار م

 سنجی یختو ر )2005، کاردین( گذاري نقطه ،)2010و همکاران، مارکوز ( پیرامونی یرروش خط س
 هاي یکتکن جمله از. شودیم  را شامل یکیژنت هاي تکنیک و )2010و همکاران،  تلیگ زوآري( یسنت
یو و ( AFLP ،)2007 و همکاران،لیند  ؛2006 ،کین اسمیت وبنزي ( ها ریزماهواره به توان یم یکیژنت
و یو ( یتوکندریاییم یابی توالی و )2008و همکاران، کیم ( RAPD ،)2009 ،دانگ گوانگ ؛2006 ،چو

  .کرد اشاره )2011 همکاران،چنگ و  ؛2006 همکاران،
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 پرکاربردتریناز  یکیگذشته به   دهه دو) در SSRساده ( يتکرار هاي ردیف یا ها ریزماهواره
 یرباال و تفس کلیچندش. است شده یلمورد استفاده پژوهشگران علوم مختلف تبد یمولکول مارکرهاي

قدرتمند  مولکولی ابزار به تبدیل را ها آنهستند که  ها یزماهوارهمهم ر ویژگی دو ساده نسبت هب نتایج
و  پایدارند یرغ ايیزماهوارهر هايیف. رد)2002و همکاران، زاي (اند  کرده تجمعی یکدر مباحث ژنت

طور خالصه از  به .شوندمی طول در اوانفر ییراتتکرارشونده دچار تغ واحدهاي افزایش یابا کاهش 
 و هاافراد و خانواده شناسایی یوستگی،پ هاينقشه تهیه به توانمی هایزماهوارهر يجمله کاربردها

باال، پراکنش  چندشکلی هایزماهوارهر مزایاي. کرد اشاره تجمعی یکژنت هايینژاد و بررس شناسایی
از  زیاد هزینه و زمان تالش،. باشدمی هاژنوتیپ تعیین ولتسه و غلبه هم توارث ژنوم، در یکنواخت

  .باشند می هاریزماهواره جمله مهمترین معایب
. گیرند یقرار م برداري بهره مورد مروارید یدتول يبرا یاديز کشورهاي در یدسازمروار هاي صدف

را  طبیعی یدمروار جهانی تولید درصد 80 حدود و بود زیاد فارس خلیج در مروارید صید گذشته در
هاي . وجود جزایر متعدد و سکوهاي مرجانی و صخره)1993و همکاران،  آلماتار( گرفت یدر برم

فارس از جزیره خارك تا دهانه هرمز را به ی از پهنه خلیجیهابخش همراه با آب گرم و حاصلخیز
صدف محار   نهگوهاي مرواریدساز درآورده است. مهم انواع صدف ايه صورت یکی از زیستگاه

Pinctada radiata اطراف جزایر هندورابی، کیش،  هايآب در که باشد می ها يا از رده دوکفه اي گونه
و  صحافی زادهحسینو الوان پراکنش دارد ( ابوموسی کوچک، تنب و بزرگ تنب الرك، هرمز، فارور،

 فارس خلیج از دنیا طبیعی مروارید از درصد 80 حدود 1960 سال در که وجودي با ).1379همکاران، 
 یافته کاهش زیر دالیل به آن ذخایر امروزه سفانهأمت اما) محار صدف و سیاه لب (صدف شد می مینأت

 وجود) 2( مروارید، استحصال جهت بومی صیادان توسط گذشته هايسال در رویه بی صید) 1( است
 زمان در قاچاق ) صید3( صدف، هايزیستگاه در بستر تخریب با نفتکش هاي کشتی و نفت هايچاه

 ریزي تخم فصل در لقاح عدم و مولدین زیاد بسیار پراکندگی) 4( و مثل تولید و صید فصل تعطیلی
و  آمیزي درون بروز باشد، می کاهش به رو گونه این جمعیت که با توجه به این .سیاه لب صدف براي

 ارتباط به توجه با بنابراین. رود می مارش به یرناپذ اجتناب يآن امرت در جمعی یکیکاهش تنوع ژنت
از کاهش  جلوگیري جهت گونه ینا یکیتنوع ژنت بررسی یت،جمع یستاییبا ز ژنتیکی تنوع مستقیم

 نشانگرهاي از استفاده با پژوهش این  در. باشد می مطالعه ینا یآن از اهداف اصل یکیتنوع ژنت
  .گیردیقرار م بررسی مورد هندورابی یرهجز  قهمنطدر  P. radiataگونه   ذخیره ساختار ریزماهواره
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  ها روش و مواد
 تموقعی. گرفت صورت 1389در زمستان  هندورابی یراز جزا گیري نمونه عملیات :برداري نمونه

 غواصی روش با محار صدف عدد 30 تعداد. است  شده داده نشان 1شکل  در یرهجز ینا جغرافیایی
SCUBA  د. ش یهمتر ته 8-10و در عمق 

  

  
  و الوان هندورابی جزایر ینو فاصله ب جغرافیایی یتموقع -1 شکل

  

 مولکولی مطالعات انجامجهت درصد  96 اتانول در و شد جدا ها صدفاز  1کننده نزدیک ماهیچه بافت
  دانشگاه تهران منتقل شدند. یالتگروه ش بیوتکنولوژي یشگاهها به آزما شد. سپس نمونه ينگهدار

قرار داده  یلاستر 5/1 میکروتیوپ داخل در کننده نزدیک ماهیچه بافت از گرم DNA: 5/0 استخراج
اضافه شد  )K )mg/ml10میکرولیتر پروتئیناز  30 و الیزیز بافرمحلول  از میکرولیتر 300شد و به آن 

با  یکمسژنو DNAکل  سپسشد.  نگهداريگراد  درجه سانتی 57 ماري بن در ساعت 5 مدت بهو 
 هايDNA کیفیت .)1989و همکاران،  سامبروك( شد  استخراجالکل  یزوآمیلوفرم اکلر- لفن روش

شد و  یبررس درصد 1ژل آگارز  يواسطه الکتروفورز بر رو هاستخراج شده ب هاي نمونه درموجود 

                                                             
1- Adductor muscle 
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 260) در طول موج NanoDrop-ND1000( اي نقره سنج یفبا استفاده از دستگاه ط DNAمقدار 
  شد. گیري اندازه یکرومترم

 باشد، می متفاوت استخراج عملیات در استفاده مورد بافت مقادیر که این به توجه با: DNA سازي رقیق
 صورت به ها نمونه یشتردر ب DNAشد مقدار غلظت  یسع DNAمقدار غلظت  گیري اندازه از پس

 مقدار یتاو آب مقطر انجام شد و در نه DNAنسبت نمونه  تنظیم با عمل ینبرابر شود که ا تقریبی
  .شد تبدیل لیتر میلی در نانوگرم 60-80 به ها نمونه یشترب يبرا DNA تقریبی

نظر با مرور منابع  مورد  یتجمع اي یزماهوارهر هاي ررسیانجام ب براي ،DNAاز استخراج  پس
  است.  ه شدهیارا 1ها در جدول  استفاده شد که مشخصات آن ماهواره یزرجایگاه  6صورت گرفته از 

  
  مطالعه در شده رفته کار هب ي ها ریزماهواره مشخصات -1 ولجد

  (5'-3 ') توالی آغازگر لوکوس نام
  هاي توالی

  تکراري
 ریزماهواره

طول 
محصول 

PCR 

تعداد الل 
مشاهده 

 شده

دماي 
 اتصال

 مرجع

HNUPM052 F:F: GATTTAAGGGAGCCGAGACC (TA)6 238-160 14 60 
و  شی

همکاران، 
2009 

 R:R: TAGTCGGGCGCATACTCTTC      

HNUPM068 F: GGCAAGTTCATCGCATAGTTC (AAT)4 353-308 7 61 
و  شی

همکاران، 
2009 

 R: TCCACCAGAAGAGAAACCAAC      

HNUPM059 F: CGAATGCGAACTACGTGAAC (TC)7 376-284 18 55 
و  شی

همکاران، 
2009 

 R: GGAGGGATGGTGCTAAAATG      

Pmx 16_23 F: CCATACCCACCCACCATC (GT)26 180-165 18 56 
 و  کوآنگ

 همکاران،

2009 

 R: TATCAAAGTCGGGAGGCA      

Pmx + 022 F: ACA ATA AAG CGC CAT AGC (CT)17 197-147 21 56 
و اسمیت 

 همکاران،

2003  
 R: TCA TCG TCT CAT CCT GAA C      

JCUPm 1_g8 F: TTAGTTGTTTGGGGTTTTGAGAC (CT)8 241-213 17 55 
 و ایوانز

 همکاران،

2006 

 R:CAGAAGCAATTCTAAATCAATCAG      
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 یرتکث براي) PCR( یمرازپل ايیرهموردنظر واکنش زنج يانتخاب نشانگرها از پس :ها ریزماهواره تکثیر
 بانک در که نکته ینا انجام شد. با توجه به اختصاصی و جداگانه صورت به ها ریزماهواره از کدام هر

مورد  يصدف محار ثبت نشده بود، آغازگرها  گونه براي یزماهوارهر اختصاصی آغازگر یچژن ه جهانی
انتخاب  Pinctadaجنس  تبارشناسی درخت به توجه با محار صدف به یکنزد يها از گونه یبررس
متفاوت  بیوشیمیایی یبو ترک ییدما هاي برنامه از. )2011و همکاران، ها  کان ؛2006 ،و چو یو( شدند

ه یارا 2در جدول  مراز یپل اي یرهواکنش زنج بیوشیمیایی ترکیبمتفاوت استفاده شد.  يازگرهاآغ يبرا
  شده است.  

  

 PCRواکنش  یکساخت  براي شده استفاده مواد دارمق -2 جدول

)یکرولیتر(م میزان محتوا ردیف  
1 ddH2O 5/16  
2 10x PCR buffer 5/2  
3 Mgcl2 5/1  
4 dNTP 0/1  
5 Rp 0/1  
6 F p 0/1  
7 DNA 0/1  
8 Taq DNA polymerase 5/0  

کل میزان   0/25  
  

متفاوت استفاده شد. از برنامه  يآغازگرها براي برنامه دو از مراز یپل اي یرهانجام واکنش زنج براي
 HNUPM068 يآغازگرها يدو برا دمایی برنامه و )3(جدول  HNUPM052آغازگر  براي یک ییدما
 Pmx 16_23و Pmx + 0222 و JCUPm 1_g8 آغازگرهاي) 4 (جدول شد استفاده HNUPM059 و

  قرار گرفتند. یگوناگون مورد بررس یوشیمیاییو ب دمایی شرایط با نیز
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 )HNUPM052(آغازگر  مرازیپل يا رهیزنج واکنش مراحل -3 جدول

 زمان  )گرادیسانت(درجه  دما مراحل
قهیدق 7 96  هیاول يسازواسرشته  
قهیدق 1 94  هیانوث يسازواسرشته  

قهیدق 1 57  آغازگر اتصال  
قهیدق 1 72  هیاول توسعه  
قهیدق 7 72  هیثانو توسعه  

  
 )HNUPM059و  HNUPM068 ي(آغازگرها مرازیپل يا رهیزنج واکنش مراحل -4 جدول

 زمان  )گرادیسانت(درجه  دما مراحل
قهیدق 7 96  هیاول يسازواسرشته  
قهیدق 1 94  هیثانو يسازواسرشته  

قهیدق 1 57  آغازگر اتصال  
قهیدق 1 72  هیاول توسعه  

  
الکتروفورز محصوالت   واسطه هب ریتکث اتیعمل تیموفق یمورد بررس يها زماهوارهیر ریتکث از پس

PCR 3 شد (شکل یبررس درصد 5/1ژل آگارز  يبر رو.(  
 درصد 4ور ژل متاف يبر رو PCRمحصول  ،PCR اتیعمل بودن موفق از نانیاطم کسب از پس

)FMC, Rockland, Maine, USA (شکل برده شد) 4(.  
 )Heمورد انتظار ( یگوتیهتروز)، Hoمشاهده شده ( یگوتیهتروز)، NA( ها الل تعداد :يآمار يزهایآنال

و یه ؛ 1973، نی(محاسبه شدند  Popgen 1.32افزار  ) با استفاده از نرمNeثر (ؤم يها الل تعداد و
، لبرگ() RS( یالل يغنا)، FIS( يزیآم درون بیضر  محاسبه براي. )2000، تیالپا ؛1993همکاران، 

  .)1995، گودت(استفاده شد  FSTAT 2.9.3.2 افزار نرماز  یژنوع نو ت )2008
  

  جینتا
DNAحدود  نیانگیطور م ها به ) و غلظت آن2داشتند (شکل  یکم یشده آلودگ  استخراج يها

ng/µl 19/1311 60-80به حدود  یبیتقر طور به ها نمونه غلظت مقطر آب از ستفادها با نیبنابرا ،بود 
  شد. يساز قیرق تریل یلینانوگرم در م
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   11 تا کی يها شماره درصد، 1ژل آگارز  يالکتروفورز بر رو  واسطه هشده ب استخراج DNA تیفیک -2 شکل

  باشد یاندازه طول قطعات م  دهنده نشان DNA Ladderژنوم کامل و  دهنده نشان
  

 یورد بررسـمد ـدرص 5/1ارز ـژل اگ يرو بر ورزـروفـالکت طهـواس هب ریـتکث اتیـعمل تیوفقـم
 Pmx + 0222 و JCUPm 1_g8 يآغازگرهاکار رفته  هب يآغازگرها نیانگیم از. )3رفت (شکل ـرار گـق
  .ندادند لیتشک يباند چیگوناگون ه ییایمیوشیبو  ییدما طیتحت شرا Pmx 16_23 و

  

  
   يها زماهوارهیر  دهنده نشان نه تا کی يها شماره. PCRدر محصول  ها زماهوارهیوجود ر یررسب -3 شکل

  باشد یم اندازه رداستاندا  دهنده نشان DNA Ladderو  HNUPM052آغازگر  رشدهیتکث
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 لینظر باند تشک مورد  در محدوده HNUPM052و  HNUPM059و  HNUPM068 يآغازگرها
ها مورد  الل یگوتیو هوموز یگوتیهتروز درصد 4ژل متافور  يرو بر الکتروفورز از فادهاست با که دادند
  .)4 قرار گرفت (شکل یبررس

 

 
. (FMC, Rockland, Maine, USA) درصد 4 ژل متافور يبر رو HNUPM068آغازگر  PCRمحصول  -4 شکل

  باشد یم تاندازه قطعا  دهنده نشان Ladderو  رشدهیتکث يها زماهوارهیدهنده ر نشان 2-13 يها شماره
  

محاسبه شده  یکیمختلف متفاوت بود. تنوع ژنت ينشانگرها انیم در شده زده نیتخم یکیژنت تنوع
الل در لوکوس  7از  ،) مشخص شده استNAها در هر لوکوس ( صورت تعداد الل که به

HNUPM059 الل در لوکوس  10 تاHNUPM052 آمده از   دست هب يها الل کل تعداد. بود ریمتغ
بود.  6667/8هر لوکوس  يازا به ها الل تعداد نیانگیم و 28 با برابر کل تیجمع در ها جایگاهمجموع 

 یگوتیهتروز  دامنهنداشت.  یچندان تفاوتمختلف  يها لوکوس انیشده در م مشاهده یگوتیهتروز
 7573/0 نیانتظار ب مورد یگوتیهتروز دامنه نیدست آمد. همچن هب 7391/0 و 6154/0 نیشده ب مشاهده

 .است شده ارائه )5 جدول( در مربوطه جینتا ریسا. بود 8145/0 و
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تعداد  ،1ها : اندازه اللاز عبارتند ها داده. یهندوراب رهیجز در محار صدف تیجمع یکیتنوع ژنت يها شاخص -5 جدول
 )Neثر (ؤم يها الل تعداد)، Heانتظار ( مورد یگوتیهتروز)، Hoمشاهده شده ( یگوتیهتروز)، Aها ( الل

  NA Ho He Ne  ها اندازه آلل لوکوس

HNUPM052 158 -122  10 7391/0  8145/0  9209/4  

HNUPM068 326 -253  9 6154/0  7783/0  225/4  

HNUPM059 312 -257  7 6667/0  7573/0  8348/3  

 نیانگیم
 

6667/8  6737/0 7833/0 3269/4 

  
هر کدام از  يبرا FISمورد مطالعه از آماره  يها تیمعدر ج يزیآم درون تیوضع یبررس يبرا

 HNUPM068در لوکوس  يزیآم درون مقدار نیشتری). ب 6استفاده شد (جدول  زماهوارهیر يها گاهیجا
 تیدر جمع يزیآم درون مقدار نیانگیطور م مشاهده شد. به HNUPM059آن در لوکوس  نیو کمتر
 868/9تا  7از  ها لوکوس انیدر م یالل يدست آمد. غنا به 121/0 یهندوراب رهیجز در محار صدف

لوکوس  نیدست آمد. همچن هب 556/8ها  لوکوس   همه در آن مقدار نیانگیم طور به و بود ریمتغ
HNUPM052 يها در لوکوس یژن تنوع زانیم نیانگیطور م را داشت به یژن تنوع زانیم نیشتریب 

  ).6دست آمد (جدول  هب 789/0 یمورد بررس
  

  مورد مطالعه  تیموجود در جمع هاي یگاهجا ايبر ینژوع ن) و تRS( یالل غناي)، FIS( آمیزي درون ضریب یرمقاد - 6جدول 
 تنوع ژنی FIS Rs لوکوس

HNUPM052 094/0  868/9  816/0  

HNUPM068 215/0  801/8  784/0  

HNUPM059 052/0  7 767/0  

121/0 نیانگیم  556/8  789/0  

  
  بحث

شده از  يآور جمع يها نمونهشده در   مشاهده هاي الل تعداد میانگین آمده  دست هب یجنتا براساس
 همین به. باشد می ها نمونه تعداد ثیرأت تحت زیادي مقدار به عدد این که باشد یم 6/8 هندورابی یرهجز

                                                             
1- Allele range 
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 اي زماهوارهیر هاي یدر بررس یواقع يها عدد باشد تا تعداد الل 30ها حداقل  تعداد نمونه بایستی جهت
 ین. ا)2005 پیکال و اسموس، ؛2000، و روسو سیلوا ؛1999، (گلدستین و اسچلونزرنشان داده شود 

 پراکنش نقاط یرآمده را با سا دست هب ژنتیکی تنوع توان می بنابراین شد رعایت پژوهش حاضر در مورد
 که دهد یها نشان م د اللو تعدا یگوتیاز نظر هتروز هندورابی یتجمع بررسیکرد.  مقایسه جنس این

آمده در جمع دست هب ژنتیکیتنوع  ینب اي مقایسه 7 جدولدارد.  خوبی یتوضع هندورابی تجمعیتی 
و همکاران، لیند ( دهد می نشان را دنیا نقاط یردر سا Pinctadaاز جنس  دیگر یتجمع 8با  هندورابی

 نقاط سایر با یباًتقر هندورابی یرهر جزصدف محار د اللی تنوع شود می مشاهده که طور همان. )2007
 هنوز اندازه از بیش صید برخالف که است یندهنده ا نشان امري چنینجنس برابر است.  این پراکنش
 براي گونه یک ییتوانا ژنتیکی تنوع کاهش که این بهتوجه  بادارند.  خوبی تنوع جزیره ینا هاي صدف

 تیعنوان نمود که جمع بایستی بنابراین ،)2003، فرانکام( کند یم را کمتر محیطی ییراتمقابله با تغ
 یخوب تنوع موجود به یستیبا دلیل ینهم به .برخوردار است ییباال حفاظتی تهمیاز ا یهندوراب

 اندازهکاهش  زیرا یابد،موجود کاهش ن ژنتیکی تنوع یتحفاظت شود تا در اثر کاهش اندازه جمع
را  ژنتیکی تنوع کاهش سرعت رانش و جهش میان تعادل زدن برهم با تواند یم هندورابی جمعیت

از  یعیطب هاي  تیدر جمع ژنتیکی تنوع که این به توجه با ین. بنابرا)2008، جريو وادا ( دهد یشافزا
 شود یم یمعرف زایی گونه و یونجهت آداپتاس یعنوان فاکتور اصل برخوردار است و به زیادي تیاهم

  .شود می آشکار پیش از بیش موجود تنوع از حفاظت لزوم ،)2007 ،کارت لویی وآلندورف (
 نشان جنس این پراکنش نقاط یربا سا هندورابی یتجمع آمیزي درون میزان مقایسه یگرد سوي از

است  بیشتر ها تجمعی سایر از Aru تیجز جمع به هندورابی یتدر جمع آمیزي درون میزان دهد می
 جمعیت اندازه کاهش زیرا باشد جمعیت اندازه کاهش با مرتبط دتوان یم امري چنین. )7(جدول 

این آمده در  دست هب آمیزي درون ضرایب. )2003، فرانکام( دهد می یشرا افزا آمیزي درون احتمال
 در دار معنی اختالف یا تغییر بروز زیرا ،است هندورابی تجمعی در پدیده ینبروز ا پژوهشگر بیانگر

است  تیاز کاهش اندازه جمع ناشی باشد تجمعی اندازه افزایش به مربوط که آن زا یشترب ژنتیکی تنوع
 تجمعی یشترب آمیزي درون یزانم يبرا خوبی بسیار دلیل تواند می مورد این. )1998، روودها آموس و(

 آمیزي درون میزان افزایش ینکه. با توجه به اباشد جنس این پراکنش نقاط یرنسبت به سا هندورابی
 حداکثر یستیبا )2003، فرانکام( باشد یم یعیطب هاي تجمعی انقراض در عوامل یناز مهمتر کیی

  .شود انجام گونه این یتاز کاهش جمع جلوگیري جهت تالش
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  دنیا نقاط یردر سا Pinctadaاز جنس  دیگر یتجمع 8با  هندورابی یتجمع ژنتیکیتنوع   مقایسه -7جدول 

 Hendourabi Hainan  
Island Vietnam West 

Papua Bali Aru West 
Australia 

Torres 
Strait 

Eastern 
Australia 

 نیانگیم

NA 67/8  83/7  60/7  00/10  50/9  50/10  30/9  60/8  83/6  76/8  
RS 56/8  66/6  10/7  56/7  77/7  05/8  40/7  73/6  67/6  39/7  

HO 67/0 69/0  61/0  69/0  66/0  69/0  66/0  74/0  70/0  68/0  

HE 7833/0 68/0  70/0  74/0  73/0  72/0  70/0  71/0  67/0  72/0  

FIS 12/0  11/0  12/0  11/0  07/0  12/0  08/0  081/0  03/0  10/0  

  
 اطالعات گونه هیچ که این به توجه با و باشد می یحصح اي یسهفقط از لحاظ مقا نتایجی چنین

سخن از  قطعیت با توان نمی بنابراین باشد نمی موجود مذکور جزیره در صدف یناز گذشته ا ژنتیکی
 در که گونه اینکرد که  گیري نتیجه گونه این توان یم یطورکل زد. اما به ژنتیکی تنوع افزایش یاکاهش 
به  یمحل هاي انقراض دلیل به حاضر حال در داشته، فارس یجدر خل وسیعی پراکنش گذشته

بر کاهش  عالوه هایی نقراضا ین. آنچه مسلم است بروز چناست یافته یلتقل يتر کوچک هاي تیجمع
شده  تجمعی یندر ا آمیزي درون یشو افزا گونه ینا یکیاز تنوع ژنت بخشی حذف سبب تیعماندازه ج

 دهند می یشرا افزا يا خطر انقراض گونه یکیکاهش تنوع ژنت و آمیزي درون که یناست. با توجه به ا
 برخورد جداگانه یریتمد يدارا يعنوان واحد به هندورابی جزیره  تیبا جمع بایستی ،)2003، فرانکام(

 هایی پدیده تواند می انتقاالت و نقل این یراگردد ز يافراد خوددار اي حوضه بین انتقال و نقل از و شود
 پی در را  یتجمع یمحل هاي يهمساز و کاهش سازگار ژنتیکی یباتمانند اختالل در مجموعه ترک

 هاي انقراض یرثأت یبررس براي دیگر طرف از. اندازد مخاطره به را  تیجمع یداريداشته باشد و پا
 تا یردقرار گ بررسی مورد یگرد هاي تجمعی با تجمعی آن ارتباط یزانم یستیبا ژنتیکیبر تنوع  یمحل

 مشخص گردد.  بررسی مورد یتجمع یکیتنوع ژنت روي بر مهاجرت عدم یامهاجرت  ثیرأت

  
  سپاسگزاري

ویژه آقاي مهندس رامشی، جناب  هتنان خلیج فارس ب نرم پژوهشیستگاه از مجموعه کارمندان ای
اللهی، سرکار خانم مهندس خلیلی، آقاي مهندس احمد فرهادي و مهندس اصغر  آقاي دکتر نعمت

 شود. عزیزیان تشکر و قدردانی می
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