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  مقدمه
ریاچه جهان است که پنج ترین د دریاي خزر بزرگ

 و ترکمنستان ران، قزاقستان، آذربایجان، روسیهکشور ای
در حوزه این دریا قرار دارند و به سه بخش شمالی، 

شوري آب در . )2( شودمرکزي و جنوبی تقسیم می
 16-14 و جنوبی 10-9، میانی 6-3 قسمت شمالی
عنوان  در کل آب دریاي خزر به. )23(درهزار است 

   ،)1963(زنکویچ . شودبندي می ور طبقهش آب لب
 ،)1981( گونه ماهی و همچنین کازنویچ و همکاران 63

در دریاي خزر را  خانواده 17 گونه ماهی از 123
ها  برخی از این گونه. )30  و14 (گزارش کردند

هاي منتهی  ریزي به رودخانهکوچ بوده و براي تخمرود
هاي  لت آلودگیع امروزه به. کنندبه دریا مهاجرت می

رویه این ها، صید بیوارد شده به دریاها و رودخانه
ریزي نسل هاي تخمآبزیان و از بین رفتن مکان

است،  شدت کاهش یافتهها بهبسیاري از این گونه
هاي در عنوان گونهها بهکه برخی از این گونه طوري به

اند   قرار گرفتهIUCNمعرض خطر انقراض در لیست 
هاي   حفاظت و بازسازي ذخایر این گونهرو از اینو 

وعی و رهاسازي نبا ارزش از طریق تکثیر مص
 پذیرد هاي طبیعی صورت میماهیان تولیدي در آب بچه

بازسازي ذخایر شامل صید بخشی از افراد . )26(
 الروهاي ها در اسارت و رهاسازي جمعیت، تکثیر آن

 امروزه یکی از نکات اساسی در. باشد میحاصله 
هاي بازسازي ذخایر، هنگام ارزیابی کارایی برنامه

نگرانی در مورد اثرات ژنتیکی احتمالی رهاسازي بر 
که  با توجه به این. باشدمیهاي مورد بازسازي  جمعیت

هاي تکثیر مصنوعی از جمله کاهش اثرات منفی روش
ثر جمعیت بر ذخایر ژنتیکی ؤتنوع ژنتیکی و اندازه م

ست بنابراین اطالع از وضعیت آبزیان اثبات شده ا
هاي مختلف آن براي استفاده ژنتیکی ماهیان و جمعیت

هاي بازسازي ذخایر و حفظ تنوع این گونه در برنامه
گنزالز و همکاران، ( باشدارزشمند بسیار ضروري می

تنوع ژنتیکی، قابلیت بقاي یک گونه و . )10 ()2008
ري با یا جمعیت را از طریق ایجاد توانایی سازگا

بنابراین، تنوع ژنتیکی . کندتغییرات محیطی فراهم می
در . )4 (مدت یک گونه ضروري است قا طوالنیبراي ب

ها و ابتدا ارزیابی ساختار ذخایر، تشخیص گونه
ها با استفاده از صفات مورفومتریک و  جمعیت

گرفت، اما با توجه به حساسیت مریستیک صورت می
 محیطی و آثار منفی باالي این صفات به تغییرات

 ،چنین گذاري بر سالمت ماهیان و همدستکاري در نشانه
هاي حاصل از آن، علم محدود بودن تفسیر داده

چون ریزماهواره، استفاده از مارکرهاي مولکولی، هم
باشند  ثر از عوامل محیطی نمیتأآلوزایم، رپید که م

در میان . )26(براي شناسایی ذخایر توسعه یافت 
علت فراوانی و  رها، نشانگرهاي ریزماهواره بهنشانگ

گستردگی باال در ژنوم، همبارز بودن، توارث مندلی، 
کوچک بودن اندازه جایگاه ژنی و در نتیجه سهولت 

اي پلیمراز و  تعیین ژنوتیپ از طریق واکنش زنجیره
مورفیسم باال داراي کاربرد گسترده  نین پلیچ هم

 ساختار جمعیتی و تنوع و براي شناسایی )23(اند  بوده
مان استفاده بزیان از جمله ذخایر آبزیان کشورژنتیکی آ

 وضعیت تنوع به بررسیدر این مطالعه . اند شده
با ژنتیکی ذخایر ماهیان حوزه جنوبی دریاي خزر 

ها با  مقایسه نتایج تنوع گزارش شده در این گونه
 هاي نشانگربا استفاده ازشاخص دي ودي و آویس 

  . پردازیماره میریزماهو
  

  ها مواد و روش
در این بررسی وضعیت ذخایر ماهیان سفید، کلمه، 

ماهی، ماهیان خاویاري،  کپور، کفال، سوف، اردك
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تایج حاصل با استفاده از ن کولی، کلیکا ماهی، سیاهگاو
 که به مطالعه تنوع از مطالعات سایر پژوهشگران

 خزر یايرهاي موجود در حوزه جنوبی د ژنتیکی گونه
با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره پرداخته بودند 

منظور مقاالت مرتبط  بدین. مورد ارزیابی قرار گرفت

هاي  هاي اطالعاتی معتبر دریافت و شاخص از پایگاه
شده با شاخص   و فراوانی اللی بیانهتروزیگوستی
 ارائه شده توسط دي ودي و آویس هتروزیگوستی

  . مقایسه شد) 2000(

  
 .  دریاي خزری جنوبسواحلهاي مختلف ماهیان  نتیکی بین گونهژ مقایسه تنوع -1 دولج

Table 1. Comparison of genetic diversity among fishes of the Southern coast of Caspian Sea. 

 گونه ماهی
مکان 

  برداري نمونه
تعداد 
 نمونه

الل 
 واقعی

الل 
 ثرؤم

  هتروزیگوسیتی
  مشاهده شده

  یگوسیتیهتروز
 مورد انتطار

  رفرنس  تعداد لکوس

سوف 
  سفید

Sander 
lucioperca  

  تاالب انزلی
Anzali 
Lagoon  

50 2.5 --- 0.56 0.5 
15  

 )مورف پلی 6(

خانی و  قریب
  )2011(همکاران 

Gharib Khani 
et al. (2011) 

کیلکاي 
  معمولی

Clupeonella 
cultriventris  

سواحل جنوبی 
 دریاي خزر
South of 

Caspian Sea  

60  11.7  8.4 0.543 0.866 
8  

 )مورف  پلی5(

نوروزي و 
 )2013(همکاران 

Nourozi et al. 
(2013) 

کپور 
  معمولی

Cyprinus 
carpio  

سواحل جنوبی 
دریاي خزر و 

  رودخانه سد ارس
South of 

Caspian Sea 
and Aras River 

100  7.75 5.63  0.863 0.79 
7  

 )مورف  پلی5(

امیرجنتی و 
 )2015 (همکاران

Amirjanati  
et al. (2015) 

  کپور
  معمولی

Cyprinus 
carpio  

 سو و انزلی قره
Gharasou and 

Anzali  
56  15 10.8 0.9 1.00 8 

پور و  قلیچ
 )2010(همکاران 

Ghelichpour  
et al. (2010) 

اردك 
  Esox lusius  ماهی

هاي انزلی  تاالب
  و امیرکالیه گیالن

Anzali and 
Amirkolaieh  

60  8.3 3.5 0.62 0.66 7 

تبرك و همکاران 
)2015( 

Tabarok et al. 
(2015) 

سیاه 
  کولی

Vimba 
vimba persa  

  گرگانرود
 و حویق

Gorganrud 
and Haviq  

50  6.75  --- 0.82 0.735  
17  

  )مورف پلی 10(

محمدیان و 
 )2010(همکاران 

Mohamadian  
et al. (2010) 

سیاه 
  کولی

Vimba 
vimba persa  

  تاالب
  نزلی و حویقا

Anzali and 
Haviq  

61  15.3  5.8  0.79  0.76  10  

محمدیان و 
 )2011(همکاران 

Mohamadian  
et al. (2011) 

گاوماهی 
  سرگنده

Neogobiusg
orlap  

سواحل استان 
 گلستان و مازندران 
Golestan and 
Mazandaran 

100  12.4  8.02  0.695  0.845  6 

پورغالم و 
) 2011(همکاران 

Pourgholam  
et al. 2011 
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  - 1 جدولادامه 
Continue Table 1.  

گونه 
 ماهی

مکان 
  برداري نمونه

 تعداد نمونه
الل 
 واقعی

الل 
 مؤثر

  هتروزیگوسیتی
  مشاهده شده

  هتروزیگوسیتی
 مورد انتطار

تعداد 
  لکوس

    رفرنس

گاوماهی 
  خزري

Neogobius 
caspius  

سواحل شرقی و 
  غربی جنوب خزر 
South East and 

West of Caspian 
Sea 

115  67  ---  0.75  0.64  
12  

 )مورف  پلی9(

رضوانی و 
  ) 2011(همکاران 

Rezvani et al. 
2011 

کفال 
  طالیی

Liza 
aurata  

  گمیشان و میانکاله 
Gomishan and 

Miankaleh 
56  15 10.3 0.88 0.89  6 

قدسی و 
  ) 2011(همکاران 

Ghodsi et al. 
2011 

کلمه 
  خزر

Rutilus 
rutilus 
caspius  

  گرگانرود و 
  خلیج گرگان 

Gorganrud and 
Gorgan Gulf 

58  10.2  7  0.69 0.83 10  
 و کشیري

   )2010(همکاران 
Kashiri et al. 

2010 

ماهی 
  سفید

Rutilus 
kutum  

هاي  رودخانه
گرگانرود و 

  کیله تنکابن چشمه
Gorganrud and 
Cheshmehkileh 

50 7.95 53.5  0.78 0.79 10  
رضایی و 

  ) 2010 (همکاران
Rezaee et al. 

2010 

ماهی 
  سفید

Rutilus 
kutum 

تاالب انزلی و 
  رودخانه شیرود 

Anzali and 
Shirud 

100  9.5 --- 0.6 0.73 10 

دوز و  چکمه
  ) 2014(همکاران 

Chakmehdoze 
et al. 2014 

ماهی 
  سفید

Rutilus 
kutum  

سو، گرگانرود، تجن،  قره
  تنکابن و گهرباران 

Gharasu, 
Gorganrud, Tajan, 

Tonekabon, 
Goharbaran 

50  98  59 0.8 7.9 10  
رضایی و 

   )2011( همکاران
Rezaee et al. 

2011 

  
  نتایج و بحث

در منابع آبزي، تنوع ژنتیکی اهمیتی حیاتی جهت 
عنوان   بهوداشته  منابع مدیریت و حفاظت از آن

در شرایط ها نیاز براي حفظ سازگاري جمعیت پیش
آگاهی از میزان . گرددل تغییر قلمداد میمحیطی در حا

ذخایر توارثی و تنوع ژنتیکی بین افراد یک گونه، از 
اهداف ارزشمند مدیریت ذخایر و اصالح نژاد است، 

هاي ژنتیک جمعیت یا اکولوژي  که بررسی طوري به
منظور حفاظت از مولکولی ماهیان با ارزش اقتصادي به

سیار ضروري است ها و حفظ صید پایدار ب جمعیت آن
)29( .  

 از خانواده )Vimba vimba (کولی ماهی سیاه
هاي رودکوچ دریاي خزر  ماهیان، یکی از گونه کپور
عنوان یک گونه   بهIUCN این گونه در لیست .است

مطالعه . است بندي شده در معرض تهدید طبقه
کولی  روي ماهی سیاه) 16(گرفته توسط  صورت

هاي گرگانرود، حویق و   رودخانهشده از آوري جمع
مولکولی هاي تاالب انزلی با استفاده از نشانگر

 نشان داد که این گونه هتروزیگوسیتی ریزماهواره
باشد که این میزان   را دارا می1/7 با فراوانی الل 79/0

تر از  و کم) 68/0( باالتر از متوسط هتروزیگوسیتی
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 براي )7(است که توسط ) 3/11(تعداد فراوانی 
 نشان ها پژوهش.  بودهاي رودکوچ گزارش شده گونه
ها  دهند که غناي اللی براي ارزیابی تنوع نمونه می

 تري است  شاخص مناسبهتروزیگوستینسبت به 
این مطلب بیانگر آنست که کاهش تعداد . )24(

ها،  ریزي به رودخانهکننده جهت تخممولدین مهاجرت
هاي  انرویه، آلودگی آب و از بین رفتن مکصید بی

توانند تنوع ژنتیکی این ماهی ارزشمند ریزي می تخم
این میزان تنوع باید در . ثیر قرار دهندأت را تحت

. هاي بازسازي ذخایر مورد توجه قرار گیرد برنامه
هاي این  چنین با توجه به متفاوت بودن جمعیت هم

ماهیان در سه منطقه مذکور ضروري است در 
ماهیان هر رودخانه از  بچههاي بازسازي ذخایر، برنامه

ماهیان مهاجر به همان رودخانه تولید و رهاسازي 
که بیش از یک دهه است که  نه با اینأمتاسف. شوند

برداري از  شیالت ایران صید گوشتگیر را در بهره
دخایر آبزیان دریاي خزر ممنوع کرده و با پرداخت 

  ها را پس گرفته خسارت به صیادان مجوز صید آن
شود در تاالب انزلی که یکی از  اما مشاهده میاست،

هاي این گونه است، سازمان حفاظت محیط  زیستگاه
هاي  زیست به صیادانی مجوز صید با قالب و دام

چشمه را داده است و این صیادان با گوشتگیر ریز
علت افزایش قیمت این  وجود کاهش شدید ذخایر به

. پردازند د میتر به ادامه صی ماهی با تالش صیادي بیش
رغم مجوز صید در زمان مهاجرت،  چنین علی هم

هاي محل  تعداد زیادي از این ماهیان را در رودخانه
مهاجرت صید و ماهیان با تخمدان رسیده را در بازار 

ي ریز رسانند که باید برنامه فروش می با قیمت باالتر به
  .  )16 (جامعی در این زمینه صورت پذیرد

دریاي خزر نیز  )Cyprinus carpio(ماهی کپور 
باشد که در هاي مهم اقتصادي می یکی از گونه

 رویه و از بین جهت صید بی هاي اخیر نسل آن به سال
هاي  ها و فاضالب ریزي و آلودگیهاي تخم  رفتن محل

انسانی و طبیعی حاصل از پیشرفت صنایع و تاسیس 
و تخلیه ها  هاي متعدد در جوار رودخانه کارگاه

اکنون  هم. هاي کشاورزي کاهش یافته است ضالبفا
حفاظت و بازسازي ذخایر این ماهی از طریق تکثیر 

هاي  ماهیان تولیدي در آب مصتوعی و رهاسازي بچه
 ،)2015(امیرجنتی و همکاران . پذیردطبیعی صورت می

 مناطق گرگانرود، رامسر،  ماهی کپوردر بررسی )3(
 پور و همکاران انزلی و رودخانه سد ارس و قلیچ

سو و  مناطق قرهبررسی ماهی کپور در  )8() 2010(
 با 1میزان هتروزیگوسیتی را حدود ترتیب   بهانزلی

 براي 15 با فراوانی اللی 863/0 و 76/0فراوانی اللی 
که باالتر از میزان . این گونه گزارش نمودند

 شیرین شده براي ماهیان آب هتروزیگویتی و الل گزارش
  توسط ) 3/11و  68/0(و انادراموس ) 5/7، 58/0(

نتایج نشان . باشد  می)7 ()2000(دي ودي و آویس 
رغم کاهش صید این گونه تنوع  دهد که علی می
چنان در حد باالیی قرار دارد و با توجه به تمایز  هم

 برداري هاي محل نمونهشده در رودخانه ژنتیکی مشاهده
ي تکثیر و هارسد بهتر است در برنامه نظر می به

  . له توجه شودأبازسازي به این مس
به راسته متعلق  )Esox lucius(ماهی   اردك

و تنها خانواده ) Esociformes(شکالن  ماهی اردك
. باشد می) Esocidae(ماهیان  این راسته یعنی اردك

طعم و لذیذ این ماهی موجب شده که  گوشت خوش
ازار متقاضیان زیادي پیدا نموده و نقش مهمی در ب

اکنون عمده صید این  هم. اي و ملی بازي نماید منطقه
صید زیاد این . گونه از تاالب انزلی گزارش شده است

ماهی توسط صیادان، شرایط نامساعد زیستگاه، 
دست در اثر  تغییرات کیفیت آب در قسمت پایین

احداث سدهاي متعدد و برداشت بیش از حد آب 
ده که این براي کشاورزي، شرب و صنعت باعث ش

عبدلی، ( گونه در طبقه نیازمند حفاظت قرار گیرد
 )28() 2015(مطالعه تبرك و همکاران . )1 ()2000
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 و فراوانی اللی هتروزیگوستیمتوسط میزان 
رتیب ت کالیه را بههاي انزلی و امیر در تاالبماهی اردك

 نشان داد که باالتر از متوسط 4/4 و 64/0
تر از تعداد فراوانی  و کم) 58/0( هتروزیگوسیتی

 )7 ()2000(است که توسط دي ودي و آویس ) 5/7(
  از . هاي آب شیرین گزارش شده بودبراي گونه

هاي اخیر افرادي از بخش خصوصی  جا که در سال نآ
ماهی به  نسبت به تکثیر مصنوعی و عرضه اردك

کنند با توجه به اهمیت دهندگان اقدام می پرورش
 ژنتیکی، الزم است تا با ارائه فراوانی اللی در تنوع

خصوص وضعیت ژنتیکی این گونه  اطالعات کافی در
در ایران تدابیري اندیشیده شود تا مولدین موجود در 

 ها واجد حداکثر تنوع ژنتیکی بوده تا نسل این کارگاه
1 Fها تولید و عرضه شود  مناسبی از آن .  

از خانواده  )Rutilus rutilus(ماهی کلمه 
Cyprinidaeهاي ارزشمند تجاري و   یکی از گونه

دلیل  هاي اخیر بهسفانه در سالأبومی خزر است که مت
 هاي آن کاسته شدههاي انسانی از جمعیت دخالت

معرض  هاي درکه این گونه جز گونه طوري است، به
ریحانی و (گردد تهدید در منطقه محسوب می

از بازسازي ذخایر و حفاظت . )20 ()2011همکاران، 
این ماهی با ارزش از طریق تکثیر مصنوعی و 

هاي طبیعی صورت ماهیان به آب رهاسازي بچه
و ) 13() 2010(مطالعه کشیري و همکاران . گیرد می

 هتروزیگوستیمیزان  )11() 2016(نیا و همکاران  حسین
 با 6/0و 67/0ترتیب حدود  را به در ماهی کلمه
ه گزارش  براي این گون11و  3/10فراوانی اللی 

میزان هتروزیگویتی و الل  نمودند که نزدیک به
) 3/11و  68/0(شده براي ماهیان انادراموس  گزارش

این . باشد می )7() 2000(توسط دي ودي و آویس 
ون چ رغم مسائلی همدهد که علیمطالعات نشان می

تکثیر مصنوعی، فشار صید و جمعیت بسته دریاي 
شمند هنوز هم در خزر، تنوع ژنتیکی این ماهی ارز

قبولی قرار دارد و با توجه به ادامه نسل از  سطح قابل
طریق تکثیر مصنوعی ایجاد تدابیري براي حفظ و 
تقویت تنوع مشاهده شده و اجتناب از مشکالت 

نظر  آمیزي ضروري بهآمیزي و برون حاصل از درون
هاي طبیعی  در این خصوص احیاي محل. رسد می

یاز به تکثیر مصنوعی استفاده صورت ن در ریزي و تخم
هاي جنسی برابر  حداکثري از تعداد مولدین و نسبت

  . ثر جمعیت ضروري استؤمنظور کاهش اندازه م به
دریاي خزر از ) Rutilus kutum(ماهی سفید 

ماهیان در مناطق نزدیک به ساحل از خانواده کپور
رودخانه اترك در شمال تا نواحی جنوبی دریاي خزر 

این گونه ماهی مهاجر رود کوچ بوده . کند زیست می
هاي اسفند تا فروردین در که پس ار سن بلوغ در ماه

کند و از ماهیان بسیار ارزشمند  ریزي می رودخانه تخم
طعم آن داراي  علت گوشت خوش باشد که به تجاري می

 شجاعی و همکاران،( تقاضاي بسیار باالیی است
عنوان مکان  می بههاي ک امروزه رودخانه. )27 ()2009
گیرند   طبیعی این گونه مورد استفاده قرار میيریز تخم

تر ذخایر ماهی سفید در نتیجه تکثیر  و در نتیجه بیش
منظور بازسازي ذخایر این به. گرددمصنوعی تامین می

سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور هر ساله ؤگونه م
 هاي حاشیه دریاي خزر صید ومولدین را از رودخانه

و را به  میلیون الر200پس از تکثیر مصنوعی، بیش از 
 )2009شجاعی و همکاران، (نماید دریا رهاسازي می

) 2012 ،2009(مطالعه شجاعی و همکاران . )27(
و رضایی  )5() 2014(دوز و همکاران  و چکمه )27(

 هتروزیگوستیترتیب میزان   به)22 ()2012(و همکاران 
 با فراوانی اللی 79/0  و6/0 را حدود در ماهی سفید

 و با فراوانی اللی براي این گونه گزارش 6/8 و 4/9
 و) 68/0(نمودند که باالتر از میزان هتروزیگوسیتی 

گزارش شده براي ماهیان ) 3/11(تر از فراوانی اللی  کم
 )7() 2000(انادراموس توسط دي ودي و آویس 

 تنگناي اي از  کلی تعداد کم الل نشانه طور به. باشد می
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ژنتیکی است که در شرایط جمعیت وحشی ممکن 
لیل جدا شدن جمعیت یا کاهش شدید اندازه د است به

هاي  که در جمعیت در حالی. ثر رخ دهدؤجمعیت م
هچري استفاده از تعداد کم مولدین باعث از بین رفتن 

ها در مناطق چنین تمایز جمعیت هم. شود  میها آلل
ز اهمیت باالي برخوردار برداري نیز ا مختلف نمونه

بنابراین توجه به تعداد مولدین و نسبت جنسی . است
هاي مختلف جهت برداري از رودخانه ها و نمونه آن

  . باشدجلوگیري از کاهش تنوع ژنتیکی ضروري می
ترین   از مهم)Sander lucioperca (ماهی سوف

شکالن  ماهی  از سوفPercidaeهاي خانواده  گونه
)Perciformes (در ایران از رودخانه ارس و . است

در نواحی جنوبی از آستارا تا رودخانه اترك گزارش 
 در )19 ()2011(خانی و همکاران  قریب. شده است

مطالعه تنوع ژنتیکی سوف تاالب انزلی متوسط میزان 
 5/2 با فراوانی اللی 56/0هتروزیگوسیتی را حدود 

 از میزان تر براي این گونه گزارش نمودند که پایین
) 5/7(تر از فراوانی اللی  و کم )58/0(هتروزیگوسیتی 

 دي ودي و شده براي ماهیان انادراموس توسط گزارش
علت کم بودن میانگین . باشد  می)7 ()2000(اویس 

توان به تکثیر مصنوعی این  لی در ماهی سوف را میال
ماهی نسبت داد زیرا طبق شواهد و اطالعات موجود 

خصوص تاالب  هو ب بی دریاي خزردر سواحل جنو
هاست  انزلی امکان تکثیر این ماهی وجود ندارد و سال

که مولدین از دریاچه ارس صید شده و در مراکز 
در نهایت . گیرند تکثیر مصنوعی مورد تکثیر قرار می

ماهیان حاصله به دریاي خزر و تاالب انزلی  بچه
 گیري هرو واضح است که نمون از این. شوند رهاسازي می

ها براي لقاح موجب از تصادفی و ادغام گامتغیر
دست رفتن مقداري از تنوع و افزایش سطح آمیزش 

ترین عامل رسد مهمنظر می اما به. شودخویشاوندي می
خانی و  قریب(کاهش تعداد مولدین مورد تکثیر است 

  . )19 ()2011همکاران، 

متعلق به ) Liza aurata(ماهی کفال طالیی 
اعضاي این . است) Mugilidae(ماهیان  ده کفالخانوا

هاي گرمسیري و طور گسترده در آب خانواده به
 ي با شوري متغیر، از آب شیرین تاگرمسیر نیمه
در . کنند  در هزار زندگی می33هایی با شوري  آب

ماهی کفال   حدود سه میلیون بچه1313 تا 1309سال 
پوزه ، )Mugil cephalus(هاي خاکستري  از گونه

 از دریاي )L. auratus(و طالیی ) L. salina( باریک
سیاه به دریاي خزر انتقال داده شد اما تنها دو گونه 
کفال طالیی و پوزه باریک توانستند با شرایط خزر 

در  )9() 2011(قدسی و همکاران . سازگار شوند
مطالعه تنوع ژنتیکی کفال طالیی سواحل استان 

 با 9/0 زیگوسیتی را حدودگلستان متوسط میزان هترو
 براي این گونه گزارش نمودند که 14فراوانی اللی 

تر از  و کم )79/0(باالتر از میزان هتروزیگوسیتی 
گزارش شده براي ماهیان ) 6/20(فراوانی اللی 

 )7 ()2000(شور توسط دي ودي و آویس  آب
بومی بودن این گونه و  با توجه به غیر. باشد می

دت حضور کفال در دریاي خزر، م تاریخچه کوتاه
هاي  اال، بسته بودن دریا و عدم ارتباط آن با آببصید 

نظر  هاي حاصل از این بررسی به آزاد و با توجه به داده
. رسد این گونه در معرض تنگناي ژنتیکی قرار دارد می

تواند ناشی از ها می پایین بودن تنوع میان جمعیت
که از  ل اولیه باشدتنوع ژنتیکی پایین در جمعیت کفا

چنین  هم. اند خزر پیوند داده شده دریاي سیاه به دریاي
هم در مولدین اولیه از یک یا دو منطقه نزدیک به

اند و یا تنوع ژنتیکی این گونه دریاي سیاه انتخاب شده
سفانه اطالع کافی از أدر دریاي سیاه پایین است که مت

یست و محل برداشت کفال در دریاي سیاه موجود ن
اي بر تنوع ژنتیکی کفال  گونه مطالعه چنین هیچ هم

با وجود . است ماهیان موجود در دریا صورت نگرفته
آمیزي اجباري این گونه در رسد درون نظر می این به
خزر  هاي بسته دریاي  سال حضور در آب80طی 
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و وجود جریان ژنی باال در موجب کاهش شدید تنوع 
  . ها شده است بین جمعیت

از جنس ) Clupeonella cultiventris(اهی کلیکا م
Clupeonellaماهیان   و خانواده شگ)Clupeidae( 

، محل زندگی رتمام سواحل دریاي خز. هستند
ریزي تمام منظور تخمکلیکاي معمولی است و به

کلیکا . دهدمنطقه وسیع خزر شمالی را پوشش می
 و خود کنندها تغذیه می ماهیان خود از زئوپالنکتون

ارزشی مانند آزاد ماهیان و تاس  هاي بانیز غذاي گونه
این گونه داراي زندگی پالژیک است . باشندمیماهیان 

جمعیت . کند متر زندگی می50تر از  و در اعماق کم
 مانندواسطه عواملی  ه ب1377ماهیان کلیکا پس از سال 
عنوان رقیب جدي، دار بهظهور و گسترش شانه

هاي نفتی، فنلی و  ن در اثر آالیندهمسمومیت مزم
 تغییرات دمایی دریاي خزر و گسترش ،فلزات سنگین

با . صیادي تحت فشار قرار گرفته و کاهش یافته است
توجه به تراکم باالي این گونه در دریاي خزر و 

مثل آن در مناطقی از دریا و عدم  چنین تولید هم
 LCوابستگی به رودخانه این گونه در لیست 

اما باید توجه داشت در . قرار دارد) ترین نگرانی مک(
برداري  هرهبصورتی که مدیریت درستی در زمینه 

صورت نپذیرد جمعیت آن در معرض تهدید قرار 
نوروزي و . )1 ()2000، عبدلی(خواهد گرفت 

در مطالعه تنوع ژنتیکی  )17() 2013(همکاران 
کلیکاي سواحل استان مازندران متوسط میزان 

 7/11 با فراوانی اللی 543/0 زیگوسیتی را حدودهترو
براي این گونه گزارش نمودند که بینابین میزان 
هتروزیگوسیتی و فراوانی اللی گزارش شده براي 

و 79/0(و شور ) 5/7 و 58/0(هاي شیرین  ماهیان آب
. باشد می )7() 2000(توسط دي ودي و آویس ) 6/20
ونه در شرایط یکی این گترسد که تنوع ژن نظر می به

ه کاهش ذخایر صید آن در ، اما با توجه بمناسبی است

هاي جامع  ریزي هاي اخیر ضروري است برنامه سال
تري براي احیا  ریزي جدي  صید و برنامهلبراي کنتر
  . گونه صورت پذیرد ذخایر این

 Neogobious(گاوماهی خزري هر دو گونه 

caspius( و گاوماهی سرگنده )Neogobious gorlap( 
 Gobiidaeمتعلق به خانواده  Neogobious از جنس

 جنس در 5 گونه گاو ماهی متعلق به 19. باشند می
ها از جنس  تر آن شود که بیشدریاي خزر یافت می

Neogobiousدر عمق ها معموالً این گونه. باشند می 
 متري و 300 تا 200تر   متري یا اعماق بیش100 تا 20

متردر مناطق مختلف دریاي  500به ندرت تا عمق 
 در کنند، پراکنش این ماهی عموماً خزر زندگی می

خزر میانی و جنوبی بوده و نقش مهمی را در چرخه 
منبع ها  آن. کنندمواد غذایی در دریاي خزر بازي می

 ماهیان خاویاري  مانندایی مهمی براي ماهیانیذغ
ی  منبع غذایهاگونههاي این چنین تخمباشند و هم می

ها و انواع ماهیان مهمی براي پرندگان، خرچنگ
 )23() 2011(کالیی و همکاران  رضوانی گیل. باشند می

نتیکی گاوماهی خزري و مطالعه در مطالعه تنوع ژ
ماهی  در مطالعه گاو)18() 2011(غالم و همکاران پور

سرگنده سواحل استان گلستان و گیالن متوسط میزان 
 با 7/0 و 79/0  حدودبترتی هتروزیگوسیتی را به

 گزارش نمودند که بینابین 5/12 و 4/6فراوانی اللی 
میزان هتروزیگوسیتی و فراوانی اللی گزارش شده 

و شور ) 5/7 و 58/0(هاي شیرین  براي ماهیان آب
 )7 ()2000( دي ودي و آویس توسط) 6/20 و 79/0(

علت  ها ممکن است به تنوع زیاد این گونه. باشد می
که این ماهی در هنگام الروي مهاجرت این باشد 

گسالی مهاجرتی زرپالنکتونی زیادي داشته ولی در ب
 گونه خوراکی نبوده و ،چنین این گونه ندارد و هم

  . شود صید تجاري نمی
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  ترویجیهاي  رهیافت
هاي مورد با توجه به نتایج مشاهده شده در گونه

رسد که عالئمی از کاهش تنوع نظر میبررسی به
هاي  کی و بروز تنگناي ژنتیکی در اکثر گونهژنتی

رویه  تواند به صید بیشود که می دریاي خزر دیده می
هاي  ها و از بین رفتن رودخانه الیندهآو ورود انواع 

بنابراین . ي این ماهیان نسبت داده شودریز محل تخم

 و کاهش ورود ها ي این گونهزری هاي تخم احیاي محل
ي از رریزي، جلوگی هاي تخم محلها به دریا و  آالینده

رویه و استفاده از حداکثر تعداد مولدین با  صید بی
 براي جلوگیري از کاهش اندازه ،نسبت جنسی برابر

نظر  ثر و افزایش تنوع امري ضروري بهؤجمعیت م
  .رسد می
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Abstract* 
Background and Objectives: Genetic variation of fish could be considered as an indicator for 
stock assessments. Stocks variation of 10 economical species of fish in the southern coast of the 
Caspian Sea including Cyprinus carpio, Rutilus kutum, Neogobious gorlap, Neogobious 
caspius, Sander lucioperca, Clupeonella cultiventris, Liza aurata, Rutilus frissi, Vimba vimb 
and Esox lucius were assessed by reviewing related microsatellite studies. 
 
Materials and Methods: For this purpose, the heterozygosity and allelic frequency of these 
species compared to those reported by DeWoody and Avis.  
 
Results and Conclusion: The heterozygosity and allelic frequency in Rutilus kutum and  
Vimba vimba was respectively higher and lower than those reported for anadramus fish  
(h = 0.68, α = 11.3). In Cyprinus carpio and Rutilus rutilus, the heterozygosity and allelic 
frequency was near to fresh water fish (h = 0.58, α = 7.5). Both studied indices in Liza auratus 
were reported lower than reported in marine fish (h = 0.79, α = 20.6) and for Neogobious and 
Clupeonella cultriventris within those reported in anadramous and fresh water. The results 
showed that in most studied species of the Caspian Sea, there are some symptoms of the genetic 
diversity reduction and genetic bottleneck.  
 
Keywords: Caspian Sea, Microsatellite marker, Stock assessment   
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