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چکیده
با توجه به اهمیت اقتصادي این ماهي ،ساختار ژنتیکي و جمعیتي آن در این دو منطقه با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره مورد بررسي
قرار گرفت .بدین منظور تعداد  05نمونه ماهي سفید از هر منطقه صید (جمعا  055نمونه) و بافت باله دمي آنها پس از برش داخل الکل
 39درجه جمعآوري و  DNAژنومي آنها استخراج شد .جهت انجام واکنشهاي زنجیرهاي پلیمراز ( )PCRاز  05جفت آغازگر استفاده
شد که همگي تولید باندهاي چندشکلي نمودند .در نتایج حاصله  030الل بدست آمد که بیشترین تعداد الل ( )01متعلق به جایگاههاي
ژني  Ca1و  Ca3و کمترین تعداد الل ( )2در جایگاه ژني  MFW1بود .بر اساس میانگین تعداد الل در هر جایگاه ژني و
هتروزایگوسیتي مشاهده شده بین نمونههاي دو منطقه ،تفاوت آماري معنيدار نبود ( .)p < 5/50شاخص  Fstکه تفاوت جمعیتي را نشان
ميدهد بین نمونههاي دو منطقه  5/509محاسبه شده و معني دار بود ( .)p > 5/50نمونههاي دو منطقه در اکثر جایگاههاي ژني با آزمون
هاردي واینبرگ ( )HWدر تعادل نبودند .فاصله ژنتیکي محاسبه شده بین دو جمعیت در حد باالیي بود ( .)5/754نتایج بدست آمده از
این بررسي نشان داد که ماهي سفید تاالب انزلي و رودخانه شیرود هر یک جمعیت مستقلي ميباشند .بنابر این حفظ تنوع ژني و اجراي
برنامه هاي مدیریتي شیالتي مبني بر ازدیاد ذخایر هر یک از این جمعیتها بایستي مد نظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :ماهي سفید دریاي خزر ،ساختار ژنتیکي ،ساختار جمعیتي ،نشانگرهاي ریزماهواره ،تاالب انزلي

مقدمه
ماهي سفید ( )Rutilus frisii kutumبا توجه به طعم

 .]03به همین دلیل مولدین ناگزیر از مهاجرت در تمامي

مطلوب ،ارزش غذایي باال و کیفیت عالي گوشت ،در بین

نوار ساحلي دریاي خزر بوده و احتمال تکثیر آنها بدون

ذخایر ماهیان استخواني دریاي خزر یکي از گونههاي با

اطالع از ساختار ژنتیکي و جمعیتي آنها ميتواند سبب

ارزش و اقتصادي در حوضه جنوبي این دریا ميباشد که

افزایش ضریب همخوني در جمعیتهاي آن گردد .این

بیش از  15درصد کل صید پره را به خود اختصاص داده

روند در درازمدت ميتواند تأثیرات سویي به دنبال داشته

بطوري که میزان صید آن در سال  0935بالغ بر  05هزار

و به صورت تدریجي سبب تخریب ذخایر ژنتیکي و

تن بوده است [ .]7صید بيرویه ،ماهیگیري غیرمسئوالنه،

نابودي تدریجي خزانه ژني جمعیتهاي ماهي سفید گردد

احداث سد و برداشت آب رودخانههاي محل مهاجرت

که از عوارض آن کاهش سرعت رشد ،کاهش میانگین

در زمان کشاورزي و ورود انواع سموم و آالیندههاي

طول ،کاهش درصد همآوري و افزایش الروهایي که

شیمیایي به رودخانهها سبب شده تا ذخایر جمعیتي

داراي ناهنجاريهاي ریختي ميباشند در یک دوره  20الي

اختصاصي ماهي سفید هر رودخانه کاهش یابد [،05 ،9 ،0

 75ساله است [ .]4بطور کلي اطالع از تنوع ژنتیکي آبزیان
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در راستاي حفظ ذخایر آنها سودمند است [ .]72حفظ

متر مربع از قسمت نرم بافت باله دمي بریده شده و داخل

تنوع ژنتیکي یا هتروزیگوسیتي هم براي جمعیتهاي

تیوپ  0/0میليلیتري حاوي الکل  39درصد قرار داده

وحشي و هم براي جمعیتهاي پرورشي ضروري ميباشد

شد .در آزمایشگاه ژنتیک مولکولي از هر نمونه مقدار 95

زیرا تامین کننده طیف وسیعي از ژنوتیپ بعنوان پاسخي

تا  05میليگرم توسط قیچي بریده و  DNAژنومي با

به سازشپذیري در شرایط متغییر محیطي است.

روش فنل کلروفرم ایزوآمیل الکل استخراج شد [ .]29پس

هتروزیگوسیتي اختصاصي بوده و بسیاري از خصوصیات

از استخراج ،غلظت و خلوص آنها با روش

مهم اقتصادي مثل رشد ،باروري و مقاومت در برابر

اسپکتروفتومتري در طول موجهاي  295و  215نانومتر

بیماريها تحت تأثیر آن است [ .]29 ،00 ،07در واقع

توسط دستگاه نانودراپ مدل  ND1000و کیفیت آنها

هدف مدیریت شیالتي حفاظت و بهرهبرداري پایدار از

توسط الکتروفورز ژل آگارز  0درصد تعیین و تا زمان

ذخایر ماهیان ميباشد که دستیابي به این هدف نیازمند

استفاده در دماي  -25درجه سانتيگراد قرار داده شد

آگاهي از کیفیت ،تنوع و پراکنش ذخایر این ماهیان است.

[ .]29جهت دستیابي به دادههاي مولکولي از  05جفت

از نشانگرهاي مولکولي مورد استفاده در ژنتیک جمعیت،

آغازگر ریزماهوارهاي شامل Ca12 ،Ca5 ،Ca3 ،Ca1

مارکرهاي مایکروستالیتي ميباشد که به دلیل همبارز

[Rru2 ،Lid1 ،]70[ Lco5 ،Lco3 ،Lco1 ،]22

بودن ،قابلیت رتبهدهي آسان ،پراکندگي یکنواخت در

[ ]25[ MFW1 ،]02استفاده شد .واکنش زنجیرهاي

سراسر ژنوم ،امتیازدهي آسان و دقیق اللها ،نشان دادن

پلیمراز ) (PCRشامل  055نانوگرم  DNAژنومي5/7 ،

چندشکلي بسیار زیاد ( ،)polymorphismاز اهمیت

مایکرولیتر آنزیم  Taq DNAپلیمراز 00 ،پیکومول از هر

باالیي در تعیین ساختار ژنتیکي جمعیت آبزیان برخوردار

آغازگر 255 ،میکرومول  0/0 ،dNTPsمیليموالر

ميباشند [ .]94 ،01در سالهاي اخیر مطالعات متعددي

 2 ،MgCl2مایکرولیتر بافر  PCRبا غلظت X10

توسط محققین علوم شیالتي برروي این گونه اقتصادي

(سیناژن ،ایران) و آب مقطر جهت رسیدن به حجم نهایي

سواحل جنوبي دریاي خزر انجام شده است [،3 ،9 ،2 ،0

 25میکرولیتر بود .واکنش  PCRداخل دستگاه ترمال

 ]23 ،04و ضروري است این مطالعات بصورت پایش

سایکلر اپندورف (Mastercycler ep gradient, 96

انجام یابند .بنابر این هدف از این تحقیق آگاهي از ساختار

) plus, eppendorf, Germanyانجام و چرخههاي

ژنتیکي و جمعیتي ماهي سفید مهاجر سواحل جنوبي

حرارتي شامل  0مرحله  0دقیقهاي در دماي  37درجه

دریاي خزر به تاالب انزلي و رودخانه شیرود سواحل

سانتيگراد

اولیه

جنوبي دریاي خزر با نشانگرهاي ریزماهوارهاي بوده است

( ،)Denaturingمتعاقب آن  95سیکل شامل  37درجه

تا در آینده با نگرش علميتري مبني بر ازدیاد ذخایر بومي

سانتیگراد به مدت  95ثانیه ،دماي  09 - 90درجه سانتي-

هر منطقه اقدام گردد.

گراد مناسب هر آغازگر به مدت  95ثانیه و 95ثانیه در

به

عنوان

واسرشتهسازي

دماي  42درجه سانتيگراد ،سپس  0مرحله  0دقیقهاي در

مواد و روش کار

دماي  42درجه سانتيگراد بعنوان مرحله بسط نهایي

در سال  0930از تاالب انزلي (طول جغرافیایي  73° 20/و

( )elongationبود (جدول  .)0محصول  PCRتمامي

عرض جغرافیایي  05 )99° 21/نمونه و از رودخانه

نمونهها بر روي ژل پلي آکریل آمید  9درصد و استفاده از

شیرود نیز (طول جغرافیایي  00° 73/و عرض جغرافیایي

دستگاه الکتروفورز هوفر (Pharmacia-Biotech,

 )99° 70/تعداد  05عدد ماهي سفید توسط صیادان محلي

) USAبا جریان  025ولت جداسازي و سپس با نیترات

توسط پره صید (شکل  )0و توسط قیچي حدود  0سانتي-

نقره [ ]97رنگآمیزي گردید تا باندها رویت گردند (شکل
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 که نشانه جدایي جمعیتهاست بر اساسFst شاخص

 آنالیز آماري شامل تعداد اللهاي مشاهده شده.)2

 براي. بود5/50  درسطح احتمالAMOVA آزمون

 هتروزایگوسیتي مشاهده شده،)Observed allels(

]99[ 9  نسخهGeneAlex آنالیز آماري از نرم افزار

 فاصله ژنتیکي،(He)  هتروزایگوسیتي مورد انتظار،(Ho)

.استفاده شد

،X2  تعادل هاردي واینبرگ بر اساس،]92[ براساس

 تاالب انزلي و رودخانه شیرود:ـ مکانهاي نمونه برداري0 شکل
 جایگاه ژني مورد استفاده در این بررسي05 ـ مشخصات0 جدول
جایگاه ژنی
Ca1
Ca3
Ca5
Ca12
Lco1
Lco3
Lco5
Lid1
Rru2
MFW1

توالی جایگاه ژنی
F-AAGACGATGCTGGATGTTTAC
R-CTATAGCTTATCCCGGCAGTA
F-GGACAGTGAGGGACGCAGAC
R-TCTAGCCCCCAAATTTTACGG
F-TTGAGTGGATGGTGCTTGTA
R-GCATTGCCAAAAGTTACCTAA
F-GTGAAGCATGGCATAGCACA
R-CAGGAAAGTGCCAGCATACAC
F-ACGGGACAATTTGGATGTTTTAT
R-GGGGCAGCATACAAGAGACAAC
F-AAACAGGCAGGACACAAAGG
R-GCAGGAGCGAAACCATAAAT
F-TTACACAGCCAAGACTATGT
R-CAAGTGATTTTGCTTACTGC
F-TAAAACACATCCAGGCAGATT
R-GGAGAGGTTACGAGAGGTGAG
F-TTCCAGCTCAACTCTAAAGA
R-GCACCATGCAGTAACAAT
F-GTCCAGACTGTCATCAGGAG
R-CAGGTGTACACTGAGTCACGC
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)اندازه مورد انتظار(باز

دمای اتصال

057-071

03

227-955

90

097-257

95

091-255

90

271-955

01

271-955

95

095-047

01

227-215

95

057-002

09

47-49

90
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شکل 2ـ محصول  PCRآغازگر  Lco5پس از الکتروفورز ژل پلي آکریل آمید و رنگ آمیزي با نیترات نقره

نتایج
در مجموع از  05جایگاه ژني مورد بررسي 030 ،الل

اساس تعداد اللهاي بدست آمده و هتروزایگوسیتي

بدست آمد .بیشترین الل بدست آمده ( 01الل) متعلق به

مشاهده شده بین دو منطقه بدست نیامد ( .)P>5/50به

جایگاه هاي ژني  Ca1و  Ca3در نمونههاي رودخانه

غیر از جایگاه ژني  MFW1در نمونههاي رودخانه

شیرود و کمترین الل بدست آمده ( 2الل) مربوط به

شیرود و جایگاه ژني  Lid1در نمونههاي تاالب انزلي،

جایگاه ژني  MFW1در هر دو منطقه بود .میانگین تعداد

سایر نمونههاي دو منطقه در بقیه جایگاه هاي ژني در

اللهاي محاسبه شده هر جایگاه ژني براي نمونههاي

تعادل با آزمون هاردي واینبرگ نبودند (جداول  2و .)9

رودخانه شیرود  3/0و براي نمونههاي تاالب انزلي 3/9

شاخص  Fstکم ( )5/509ولي معنيدار بود و نشان داد

بدست آمد .میانگین هتروزایگوسیتي (تنوع ژني) مشاهده

که ماهي سفید دو منطقه مورد مطالعه از دو جمعیت

شده به ترتیب براي رودخانه شیرود و تاالب انزلي 5/900

متفاوت مي باشند .فاصله ژنتیکي  5/754محاسبه شد که

و  5/004بود (جدول  .)2اختالف آماري معنيداري بر

یک فاصله ژنتیکي خوب بین دو جمعیت ميباشد.

جدول 2ـ میانگین تعداد الل و تنوع مولکولي مشاهده شده ) (Hoدر تمامي جایگاههاي ژني بین دو منطقه
منطقه

میانگین تعداد الل در هر جایگاه ژنی

میانگینHo

میانگین He

شیرود

3/0 ± 7/33

5/900 ± 5/29

5/490 ± 5/09

تاالب انزلي

3/9 ± 7/70

5/004 ± 5/29

5/401 ± 5/29
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جدول 9ـ تنوع مولکولي ماهي سفید در مناطق مورد مطالعه (تعداد اللها =  ،Aتنوع مشاهده شده = ،Ho
تنوع قابل انتظار =  ،Heتعادل هاردي واینبرگ =  ،Pتعادل = *)
منطقه

شاخص های آماری

شیرود

P
5/550

He
5/357

Ho
5/304

A
01

تاالب انزلي

5/555

5/149

5/301

00

شیرود

5/555

5/354

5/429

01

تاالب انزلي

5/559

5/305

5/405

09

شیرود

5/555

5/440

5/975

1

تاالب انزلي

5/555

5/197

5/791

00

شیرود

5/509

5/199

5/470

3

تاالب انزلي

5/557

5/192

5/957

3

شیرود

5/555

5/473

5/975

9

تاالب انزلي

5/550

5/049

5/999

0

شیرود

5/555

5/155

5/009

1

تاالب انزلي

5/555

5/437

5/704

05

شیرود

5/555

5/492

5/991

05

تاالب انزلي

5/555

5/732

5/701

0

شیرود

5/550

5/407

5/304

4

تاالب انزلي

* 5 /291

5/109

5/139

02

شیرود

* 5/774

5/990

5/231

2

تاالب انزلي

5/522

5/014

5/020

2

شیرود

5/550

5/192

0/55

05

تاالب انزلي

5/555

5/152

5/342

3

جایگاه ژنی
Ca1

Ca3
Ca5
Ca12
Lco1
Lco3
Lco5
Lid1
MFW1
Rru2

بحث
در معرض خطر بودن گونههاي ماهیان را ميتوان از طریق

ساختار ژني و تفکیک جمعیتي دو منطقه مهم مهاجرتي و

سنجش تنوع اللي ،تنوع ژني ،اندازه جمعیت مؤثر و در

تولیدمثلي این گونه انجام گردید.

حالت کلي تعیین ساختار ژنتیکي آن تعیین نمود [.]77

بر اساس نتایج حاصل از دادههاي مولکولي تفاوت آماري

وجود تنوع ژني ،بمنزله توانایي جمعیتهاي یک گونه در

معنيداري بر اساس میانگین تعداد الل در هر جایگاه ژني

مقابله با تغییرات شرایط محیطي ،مقابله با بیماريها و نیز

و هتروزایگوسیتي مشاهده شده بین نمونههاي دو منطقه

انتقال صفات بارز آن جمعیت به نسلهاي بعدي ميباشد

بدست نیامد .از شاخصهاي تعیین تنوع ژنتیک جمعیتها

[ .]29 ،07با توجه به ذخایر قابل توجه و اهمیت اقتصادي

یا پليمورفیسم ،تعداد الل در جایگاههاي ژني و

ماهي سفید در سواحل جنوبي دریاي خزر ،مطالعات

هتروزایگوسیتي ميباشد [ .]27اللهاي واقعي ( )Naیعني

ژنتیکي صورت گرفته در راستاي بهرهبرداري پایدار از

تعداد اللهاي مشاهده شده در هر جایگاه ژني که این

ذخایر ژنتیکي جمعیت آن اندک ميباشد .بنابر این ،این

معیار تحت تاثیر اندازه نمونه ميباشد بطوریکه با تعداد

مطالعه با روش مولکولي ریزماهوارهاي به منظور شناسایي

نمونههاي مختلف تعداد اللهاي واقعي مختلف در هر
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جایکاه مایکروستالیتي بدست ميآید ،کاهش تعداد الل-

ساله بررسيهاي مولکولي در این رابطه ضروري ميباشد.

هاي مشاهده شده در سطح جمعیت ميتواند بیانگر

از شاخصهاي آماري نشاندهنده جدایي و استقالل

کاهش تنوع ژنتیکي باشد [ .]95در این بررسي میانگین

جمعیت تعیین میزان  Fstاست [ .]00در بررسي حاضر

تعداد الل براي نمونههاي دو منطقه  3/9–3/0و

این میزان بر اساس تست  ANOVAبین نمونههاي دو

هتروزایگوسیتي مشاهده شده )5/004–5/900 (Ho

منطقه  5/509بدست آمد هرچند که مقدار شاخص جدایي

بدست آمد که تا حدود زیادي نشاندهنده وجود پلي-

جمعیتها اندک بود ولي معنيدار بود (.)p>5/50

مورفیسم در این گونه و در مناطق مورد مطالعه ميباشد.

کیوانشکوه و همکاران در سال  Fst 2554کلمه تاالب

در بررسي که توسط رضایي و همکاران در سال  0913با

انزلي و خلیج گرگان را  5/54محاسبه و عنوان نمودند که

روش مایکروستالیت بر روي ماهي سفید دو منطقه

با وجود مقدار کم این شاخص ،تفاوت معنيدار بوده و

گرگانرود و چشمه کیله تنکابن انجام شد میانگین تعداد

این دو جمعیت از هم جدا ميباشند .در بررسي دیگر

الل  4/30و میانگین هتروزیگوسیتي را  5/44محاسبه

نوروزي و همکاران در سال  0932به بررسي ساختار

نمودند .ایشان با توجه به میانگین تعداد اللي محاسبه شده

ژنتیکي و جمعیتي ماهي کیلکا دریاي خزر پرداخته و با

نسبت به ماهیان رودکوچ ( ]20[ )00/9را نشان از یک

استفاده از همین شاخص جدایي جمعیتها در دو فصل

تنگناي ژنتیکي در ماهي سفید این دو منطقه دانستند.

نمونهبرداري در منطقه بابلسر را اعالم نمودندShaklee .

میانگین تعداد الل در تمامي جایگاههاي ژني براي ماهیان

و همکاران ( )0312و  Thorpeو )0337( Sol-Cave

دریایي  ،3/3آب شیرین  3/0و ماهیان رودکوچ  00/9و

با بررسيهاي خود دامنه فاصله ژنتیکي بر اساس [،92

هتروزایگوسیتي به ترتیب  5/07 ،5/995و  5/91گزارش

 ]91بین جمعیتها را  5/59الي  5/90عنوان نمودند و

شده است [ ]20ولي این مقادیر در نتایج مطالعات سایر

فاصله ژنتیکي محاسبه شده این بررسي براي ماهي سفید

محققین ،متفاوت بوده است [.]21 ،24 ،20 ،09 ،09

( )5/754نشاندهنده فاصله ژنتیکي مناسبي بود ،بر اساس

کاهش تعداد اللهاي مشاهده شده در سطح جمعیت مي-

فاصله ژنتیکي بدست آمده و حد معنيدار بودن شاخص

تواند بیانگر کاهش تنوع ژنتیکي باشد [ ]95و این عامل

 Fstميتوان بیان نمود که جمعیتهاي ماهي سفید تاالب

آمادگي آنها را براي بروز یا شیوع به بیماريها را افزایش

انزلي و رودخانه شیرود هر یک جمعیت مستقلي مي-

داده و در دراز مدت سبب کوچک شدن اندازه جمعیتها

باشند .در صورت جدایي جمعیتها نمونهها بایستي در

گردد [ ]93که این مسئله در این مطالعه مشاهده نگردید و

جایگاههاي مورد بررسي در تعادل با آزمون هاردي

در واقع میانگین تعداد اللهاي بدست آمده با ماهیان آب

واینبرگ باشند .در بررسي حاضر اکثر جایگاههاي ژني دو

شیرین و رودکوچ مطابقت دارد .میانگین هتروزایگوسیتي

منطقه در تعادل با این آزمون نبودند .این آزمون فرض را

مشاهده شده ) (Hoدو منطقه از میانگین هتروزایگوسیتي

بر این ميگذارد که جمعیتها بياندازه بزرگ هستند،

مورد انتظار ( )Heکمتر بود که این عامل ميتواند به سبب

آمیزش تصادفي است ،جهش وجود ندارد ،بهگزیني

احتمال استفاده از مولدین زیاد و هم خون در زمان تکثیر

صورت نگرفته و مهاجرت بین جمعیتها نباشد .وجود

بوده باشد .در واقع عواملي همچون تخریب رودخانههاي

اللهاي پوج در آغازگرهاي ریزماهواره که سبب انحراف

محل مهاجرت و صید بیرویه ميتواند عاملي براي ایجاد

از تعادل هاردي واینبرگ ميشوند نیز در مطالعات بسیاري

تنگناهاي ژنتیکي باشد ،بنابر این به منظور صید و بهره

از محققین بیان شده است [ ،]79 ،99 ،90 ،21انحراف از

برداري پایدار از این ذخایر ارزشمند و جلوگیري از

هر یک از پیش شرطها ميتواند دلیل انحراف از تعادل در

کاهش تنوع ژني و افزایش ضریب همخوني انجام همه

جمعیتهاي ماهي سفید این بررسي بوده باشد .از دالیل
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بسیار دیگر عدم تعادل جمعیتهاي مورد مطالعه با آزمون

گلستان با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره .0913 .مجله

هاردي واینبرگ ،تخریب محیط زیست و افزایش فشار

علمي شیالت ایران ،یافته علمي کوتاه ،سال نوزدهم،

صید ميباشد [ .]90در واقع طي سالهاي گذشته و ادامه

شماره  ،9صفحات .000-009

روند آن فرسایش و تخریب رودخانهها و مکانهاي

 -9رضایي ،م ،.شعباني ،ع ،.شعبانپور ،ب ،.کشیري ،ح،.

مهاجرتي و تولیدمثلي ماهي سفید در سواحل جنوبي

 .0913بتنوع ریزماهوارهاي و ساختار ژنتیک جمعیت

دریاي خزر و نیز افزایش صید این گونه در تمامي فصول

ماهي سفید  Rutilus frisii kutumدر سواحل استان

چه بصورت مجاز و چه بصورت غیرمجاز ميتواند

مازندران .0930 .مجله زیستشناسي ایران ،جلد ،20

توضیح قابل مالحظهاي مبني بر تعادل نبودن دو جمعیت

شماره  ،7صفحات .071-001

در اکثر جایگاههاي ژني مورد بررسي در این تحقیق باشد.

 -7سازمان شیالت ایران .سالنامه آماري سازمان شیالت

نتیجهگیری

ایران.0930 .

از اهداف مدیریت شیالتي ازدیاد و بهرهبرداري پایدار از
ذخایر ميباشد بنابر این با توجه به نتایج این تحقیق مي-

 -0غنــي نــژاد ،د ،.مقــیم ،م ،.عبــدالملکي ،ش.0943 ،.
ارزیابي ذخایر ماهیان استخواني دریاي خزر در سـال -43

توان بیان نمود که هرچند با توجه به تخریب رودخانههاي
محل مهاجرت ،آلودگي دریاي خزر و عدم وجود موانع

 .41مرکــز تحقیقــات شــیالت گــیالن ،بنــدر انزلــي073 ،

فیزیکي در این پهنه آبي ،ماهي سفید در این دو منطقه

صفحه.

هنوز از تنوع ژنتیکي برخوردار ميباشد بنابر این حفظ

 -9عبدالملکي ،ش ،.غني نژاد ،د ،.بوراني ،م ،.پورغالمي،

ساختار ژنتیکي جمعیتهاي ماهي سفید تاالب انزلي و

ا ،.فضلي ،ح ،.بنداني ،غ .0919 ،.ارزیابي ذخایر ماهیان

رودخانه شیرود استان مازندران داراي اهمیت اساسي مي-

استخواني دریاي خزر در سال  . .12 – 19مرکز تحقیقات

باشد .در آینده با توجه موارد ذکر شده احتمال مهاجرت

ماهیان استخواني دریاي خزر ،بندر انزلي 070 ،صفحه.

هر یک از جمعیتهاي ماهي سفید ،اخالط ژنتیکي آنها را
در پي داشته و بر همین اساس بررسيهاي همه جانبه

 -4پورکاظمي ،م .0943 ،.مدیریت و بازسازي ذخایر

بصورت پایش بایستي مد نظر قرار گیرد.

پایدار .مجموعه مقاالت بازسازي ذخایر ،معاونت تکثیر و
پرورش آبزیان ،اداره کل آموزش و ترویج ،تهران.
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