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ٔحؼذ . حٕطٍف انٕساثً خطٕة ْايت نهسفاظ ػهى انخُٕع انٕساثً ٔٔضغ بشايح انًسافظت ػهٍت ٔحسسٍُّ ٔساثٍا: ملخص

انًاػض ازذ أْى إَٔاع انثشٔة انسٍٕاٍَت فً انًًهكت، َٔظشا نقهت انذساساث انٕساثٍت نهثشٔة انسٍٕاٍَت انًسهٍت فاٌ ْذف 

ركش  82ٔ 51خًؼج ػٍُاث انذو يٍ . ضً فً يُطقت انشٌاعْزِ انذساست ْٕ حقٍٍى انخُٕع انٕساثً نهًاػض انؼاس

ٔحى إخشاء حفاػم  GFXحى اسخخالص انذَا باسخخذاو أطقى . قطٍغ فً يُطقت انشٌاع 55ٔأَثى ػهى انخٕانً يٍ 

%. 8ٔاسًاث انًٍكشٔسخالٌج ٔحى انخأكذ يٍ انُاحح باسخخذاو ْالو اَخاس  51انبهًشة انخسهسهً باسخخذاو 

 ABIٔحى انخسهٍم انٕساثً باسخخذاو خٓاص . ث إنى أسبؼت يدايٍغ زسب انهٌٕ انفهٕسسٍُخً ٔانسدىٔقسًج انٕاسًا

Genetic Analyzer 3130   ٔانسظٕل ػهى انبٍاَاث باسخخذاو بشَايحGeneMapper ٔأخٍشا زههج انُخائح باسخخذاو ،

 .Cervus ٔ GenePop   ٔ Popgeneبشايح 

انًسخخذيت فً انذساست أظٓشث حُٕػا ػانٍا زٍث كاٌ ػذد االنٍالث ٌخشأذ يٍ  خًٍغ انٕاسًاث

3(SRCRSP3 and MAF70)   9إنى (OarFCB20 and OarAE54)   ًانٍم بًٍُا كاٌ يخٕسط ػذد االنٍالث  39بأخًان

ػهى  Nei 0.665 ٔ0.553 ٔ0.675ٔكاَج يخٕسطاث انخُٕع انٕساثً انًخٕقغ ٔانًشاْذ ٔ انخُٕع بطشٌقت . 2.06±6.64

أٔضسج أٌ يؼظى انًٕاقغ انٕساثٍت  Shannonٔيؤشش  PICيخٕسط قٍى انـ . انخٕانً يًا ٌشٍش نٕخٕد حُٕع ٔساثً ػانً

 .ػهى انخٕانً 1.39ٔ 0.628انًسخخذيت فً انذساست راث حُٕع ٔساثً ػانً زٍث كاَج يخٕسطاث انقٍى 

أٌ خًٍغ  Ewens-Wattersonٔبٍٍ اخخباس . طٔاسًاث فق 6ٔاٌُبشج نٕزع فً -االَسشاف ػٍ احضاٌ ْاسدي

انٕاسًاث انًسخخذيت كاَج طبٍؼٍت ٔغٍش يخسٍضة أٔ يشحبطت يغ انٍالث فً انؼشٍشة انًخخبشة نزا نى ٌالزع أي 

كاٌ  Fisيخٕسط يؼايم انخشبٍت انذاخهٍت داخم انؼشٍشة  . فً انٕاسًاث انًسخخذيت hitchhikingَسبت نـ 

ٔنى ٌٕخذ حُٕع ٔساثً يفشط يؼٌُٕا . ػهى انخٕانWeir and Cockerham ٔ Robertson and Hillًنطشٌقخً  0.16ٔ0.18

 Sign test ٔ Wilcoxonٔ standardizedباسخخذاو اخخباساث IAM ٔ TPM  ٔ SMMفً انؼشٍشة بُاء ػهى ًَارج   

differences ٌٕٔضر شكم انًُسُى‘L’  ٌػذو ٔخٕد حُاقض فً أػذاد انؼشٍشة فً انًاضً نهًاػض انؼاسضً، نزا فا

 .االنٍالث انًخًٍضة نهسالنت ٌسخًم أَٓا نى حفقذ

 

ٌٔدب . انٕاسًاث انًسخخذيت فً ْزِ انذساست كاَج يُاسبت نهخٕطٍف انٕساثً ٔدساساث انخشائط انٕساثٍت

ْٔزِ انُخائح انًخسظم ػهٍٓا ًٌكٍ أٌ . انًسخقبم انقشٌبانقٍاو بٕضغ خطط انًسافظت ػهى انسالالث انًسهٍت فً 

 .حؤسس اسخشاحٍدٍاث يسافظت ػهى انسالنت ٔحساػذ فً ٔضغ بشايح انخسسٍٍ نهًاػض انؼاسضً

 

 


