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 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد،
شهرکرد ،ایران.
 .2دانشیار گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دانشیار گروه ژنتیک ،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .4کارشناس اداره شیالت استان کرمانشاه ،ایران.
 .5دانشیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1393/7/27 :

تاریخ تصویب1396/7/1 :

چکیده
در این مطالعه جمعاً  18قطعه ماهی از گونه  9( Capoeta aculeataقطعه از قنوات نائین و اردستان در استان اصفهان 2 ،قطعه از قنات
حوضه نمک در استان تهران و  7قطعه ماهی از رودخانههای ماربر ،دوپالن و آبونک (حوضه کارون) و چنار خشکه (حوضه کر) در استان
لرستان) بهمنظور تهیه توالی بارکد مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه توالی انتهای ’ 5ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد  )COI( 1تهیه
شد .در مجموع  5هاپلوتایپ بهدست آمد .هاپلوتایپ های مشاهده شده در قنوات اردستان و قنوات استان تهران کامالً مشابه بودند که این
تشابه میتواند نشان دهنده منشأ یکسان ماهیان قنوات منطقه اردستان و قنوات نمونهبرداری شده در استان تهران باشد .هاپلوتایپهای
مشاهده شده در ماهیان قنوات نائین با هاپلوتایپهای سایر نواحی تفاوت داشتند .هاپلوتایپهای مشاهده شده در حوضه کارون با هاپلوتایپ-
های حوضه نمک رابطه نزدیکی داشتند که این امر می تواند به نوعی نشاندهنده رابطه احتمالی دو حوضه یادشده در گذشته باشد .میزان
تمایز توالی بارکد در سطح درون گونهای جمعیتهای نواحی ذکر شده بر پایه ضریب تمایز  K2Pبرابر  0/2تا  0/7درصد بود .نتایج نشان داد
که گونه  Capoetaدارای یک گروه تک شجرهای بوده و در مقایسه با گونههای سایر جنسهای مورد بررسی به گونههای جنس
 Luciobarbusنزدیکتر بود .انشقاق این گونه از  C. capoetaدر حدود  4/42تا  5/1میلیون سال قبل برمیگردد.

واژگان کلیدی :ردهبندی ،قنوات ،Capoeta aculeata ،قنوات ،ژن  ،COIنائین ،اردستان ،حوضه نمک ،حوضه کارون.
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 .1مقدمه
کشور ایران از نظر اقلیم در گروه کشورهای
خشک-نیمه خشک قرار دارد و قسمت قابل توجهی از
آن را مناطق کویری و خشک تشکیل داده است .امروزه
پدیده خشکسالی ،تغییر اقلیم ،برداشت بیرویه و
غیراصولی از منابع آبی و بحران آب در کشور مطرح
است .مشکل کم آبی در نواحی خشک و نیمهخشک
کشور شامل کویر مرکزی بیش از سایر مناطق
خودنمایی میکند .در نواحی یادشده بهعلت کمبود
بارندگی و فقر آبهای سطحی ،منابع آب زیرزمینی از
منابع راهبردی محسوب میشوند .در این میان قناتها
بهعنوان یکی از شاخصهای دانش بومی-سنتی که
یکی از جاذبههای گردشگری کشورمان محسوب می-
شوند ،در تأمین نیازهای آبی مختلف برای کشاورزی و
شرب نقش بسیار مهمی داشته و در مناطق یادشده با
توجه به کمبود منابع آب سطحی بهعنوان پناهگاهی
برای حیات آبزیان بومی عمل میکنند .قنات با ایجاد
درجه حرارت نسبتاً ثابت ،جریان مالیم آب ،ایجاد سایه
و محافظت از الرو و تخم ماهی در برابر شکارچی
زیستگاه مناسبی را برای ماهی به وجود میآورد
) .(Coad, 1996امروزه قناتها بواسطه حفر چاههای
عمیق و برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی در
بسیاری از نقاط کشور در حال خشک شدن هستند .با
توجه به روند خشک شدن قناتها بیم آن میرود که
آبزیان بومی مناطق کویری و ذخایر ژنتیکی آنها بدون
شناسایی و تالش برای حفاظت از آنها منقرض شوند.
از سایر تهدیدهایی که حیات آبزیان قناتها با آن روبرو
است ،فعالیتهایی است که برای تصفیه و ضدعفونی
کردن آب شرب قنات ها انجام میشود.
با توجه به موارد یادشده شناخت تنوع زیستی
آبزیان قنات ها بهویژه در مناطق خشک کشور از
اهمیت باالیی برخوردار است .در مورد ماهیان قنات و
شناسایی آنها در ایران پیشتر مطالعاتی توسط Coad
( Johari ،)1996و همکاران ( Meshkani ،)2011و
 Bdri Fariman ،)2003( Pourkasmaniو
همکاران ( )2011و  Ostovariو همکاران ()2012
انجام شده است .مطالعات یاد شده بیشتر با تکیه بر
روش های ریختشناسی انجام شدهاند .ویژگیهای
مورد استفاده در روشهای ریختشناسی ممکن است
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تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گرفته و شناسایی
مرتبط با آنها با خطا همراه باشد .بههمین دلیل
شناسایی تنوع زیستی با استفاده از روشهای مولکولی
میتواند در ثبت تنوع زیستی که در روشهای ریخت-
شناسی ناشناخته باقی میماند مفید باشد
(.)Freeland, 2003
برای انجام مطالعات ژنتیکی میتوان از روشها
و ژنهای مختلفی استفاده کرد که هر کدام از روشها
و ژنها بسته به هدف پژوهش میتواند مفید باشد .ژنوم
میتوکندریایی بهدلیل هاپلوئید بودن ،عدم نوترکیبی و
ضریب جهش باالتر نسبت به ژنوم هستهای میتواند
تقویم دقیقتری را در رابطه با حوادث تکاملی در
مقایسه با ژنوم هستهای در اختیار قرار دهد
(.)Hallerman, 2003; Habib et al., 2010
همچنین  mtDNAتنوع بیشتری در توالی بازهای آلی
دارد که در نتیجه تشخیص گونههایی که روابط
خویشاوندی کامالً نزدیکی دارند ،را امکانپذیر مینماید
) .(Zhang et al., 2006از سوی دیگر بهعلت آنکه
در بین ماهیان گروههای پلیپلوئیدی مثل کپورماهیان،
آزادماهیان ،گربهماهیان و تاسماهیان وجود دارند،
وجود بیش از یک نسخه از هر ژن میتواند استفاده از
ژنوم هستهای و توالی ژنهای آن را برای اهداف شجره-
شناسی با مشکل همراه سازد .اخیراً استفاده از روش
بارکدینگ ژنتیکی بهعنوان روشی سریع و قابل اعتماد
بهمنظور شناسایی گونهها افزایش یافته است
( .)Keskin and Atar, 2013هدف اولیه از بارکدینگ
 ،DNAشناسایی گونههای جدید است .توالیهای
بارکد بهمنظور بهبود شناسایی گونهها از طریق مطالعه
الگوهای تمایز توالی با استفاده از بخش کوچکی از
 ،DNAبهعنوان منطقه استانداردی ژنوم عمل میکنند
( .)Kerr et al., 2007ژن  COIبزرگترین ژن
میتوکندری موجودات پرسلولی (یوکاریوتی) است و از
بخشهای مختلف این ژن جهت مطالعه در گروههای
مختلف بهویژه در سطح گونهها و جمعیتها استفاده
میشود .در جانوران مطالعات به قطعهای با  648جفت
باز از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز (COI) 1
ختم میشود ،که میتوان با استفاده از تعداد محدودی
آغازگر در گونههای مختلف تکثیر کرد ( Kerr et al.,
 .)2007علیرغم کوتاه بودن این ناحیه ،تعیین توالی
سریع و ارزان آن ،اطالعات کافی را برای شناسایی و
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تفکیک گونههای نزدیک فراهم میآورد .این ژن در
جانوران مختلف از جمله مهرهداران و بیمهرگان
بررسی شده است که بیش از  94درصد گونههای مورد
مطالعه دارای بارکد مشخص و متمایز نسبت به سایر
گونههای نزدیک ،بودهاند ،گونههای ماهیان هم در این
گروه قرار میگیرند (.)Hashemzadeh et al., 2013
بین نواحی ژنوم میتوکندریایی ،ژن  COIنشانگر
قدرتمندی برای شناسایی ،در سطح گونهای و
درونگونهای است ) ،(Gajardo et al., 2004که در
این مطالعه نیز از توالی ژن یادشده استفاده شده است.
در قناتهای ایران فون غالب ماهیان را گونه
های متعلق به کپورماهیان تشکیل می دهند ( Coad,
 )1996و بیشترین نسبت گونههای ماهیان قنات
متعلق به جنس  Capoetaاست .در بحث ردهبندی و
تنوع زیستی گونههای این جنس در قناتهای ایران
مطالعات اندکی صورت گرفته و همانطور که پیشتر
عنوان شد ،مطالعات یادشده محدود به بررسیهای
ریختشناسی است .هفت گونه از این جنس در ایران
یافت میشوند ) ،(Coad, 2013که گونه سیاهماهی
زردهپر ) (C. aculeataدر چند حوضه آبریز پراکنش
دارد .این پراکنش از طریق رودخانههای حوضههای
مختلف ،دریاچههای کوچک و آبراهههای گسترده در
قدیم و تحت رژیمهای بارانی ایجاد شده است
( .)Abdoli, 2000اغلب بررسیهای صورت گرفته
توسط محققان از دهه  1950تاکنون ،بر روی جنس
سیاهماهی بر اساس مطالعات ریختشناسی ،صفات-
شمارشی و تعداد محدودی مطالعات کروموزومی بوده
است ،اما در سال های اخیر مطالعات رو به افزایشی در
رابطه با رده بندی مولکولی ماهیان و بهویژه
کپورماهیان انجام شده و یا در حال انجام است .تاکنون
مطالعات قابل توجهی در رابطه با شجرهشناسی
مولکولی گونه های  Capoetaو یا سایر گونههای
نزدیک به این جنس در قناتها در ایران انجام نشده
است.
در مطالعهای که بر روی اعضای خانواده
کپورماهیان با استفاده از ژن سیتوکروم ب انجام شد،
سیاهماهی را خویشاوند نزدیک به باربوسهای اروپا-
مدیترانه (جنس  )Luciobarbusدانستند
) .(Durand et al., 2002; Levin et al., 2012در

بررسی دیگری مشخص شد که اعضای خانواده سیاه-
ماهی با گونههای  Luciobarbusخویشاوندی نزدیک
دارند ) .(Tsigenopoulos et al., 2010بررسیهایی
بر روی تمایز میان شش جمعیت از گونه Capoeta
 capoeta gracilisبا استفاده از نسبتهای ریخت-
شناسی و نشانگرهای ژنتیکی در رودخانههای حوضه
جنوبی دریای خزر انجام شد ،که در آن تفاوت زیادی
بین نتایج مطالعات ریختشناسی و مولکولی مشاهده
شد ) Hashemzadeh .(Samaee et al., 2006و
همکاران ( )2013با استفاده از توالی ژن  ،COIماهیان
جنس سیاهماهی را در سرشاخههای کارون و دجله
مورد بررسی قرار دادند ،که نتایج نشان داد ماهیان
جنس  Capoetaدر یک خوشه شجرهشناسی و به-
صورت تک شجره قرار گرفتند و در مقایسه با سایر
گونههای مورد بررسی به گونه Barbus barbus
نزدیکتر بودند.
در این پژوهش ماهیان قنات در شهرستانهای
اردستان و نائین در استان اصفهان و قنوات حوضه نمک
نسبت به ماهیان مشابه در رودخانههای چنارخشکه
(کرخه) ،دوپالن ،ماربر و آبونک (کارون) بررسی شد
و جایگاه ردهبندی این گونه نسبت به دیگر گونههای
جنس سیاهماهی و همچنین دیگر گونههای
کپورماهیان با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم
اکسیداز  (COI ) 1مورد بحث قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
نمونهبرداری از ماهیان مورد استفاده در این
مطالعه در سالهای  1389تا  ،1392در رودخانههای
چنارخشکه (حوضه کرخه) ،ماربر ،دوپالن و آبونک
(حوضه کارون) با استفاده از الکتروشوکر و در تعداد 9
قنات از شهرستانهای نائین و اردستان در استان
اصفهان و یک قنات در حوضه نمک (استان تهران)
صورت گرفت (شکل  .)1با توجه به محدود بودن و در
معرض خطر بودن جمعیت ماهیان در قنوات ،تنها به
صید 1یا  2قطعه ماهی در قناتها اکتفا شد .پس از
بیهوش کردن ماهی با استفاده از عصاره گلمیخک ،باله
سینهای سمت راست ماهی قطع (در نمونههای خیلی
کوچک ،کل ماهی) و در الکل اتانول  96درصد برای
انجام مطالعات ژنتیکی و ماهی کامل در محلول
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جدول  -1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه
پرایمر پیشرو )(FCOI 120

پرایمر معکوس )(RCOI120

)'(5'-AACCTCTGTCTTCGGGGCTA -3

)(5'-TTGAGCCTCCGTGAAGTGTG -3′

شکل  -1پراکنش مناطق نمونهبرداری.

فرمالین  4درصد تثبیت شد.
استخراج  DNAبا استفاده از روش کیالکس
) (Chelex 100صورت گرفت ( Estoup et al.,
 .)1996برای ازدیاد قطعه ژن  COIبا روش  PCRاز
یک جفت پرایمر با مشخصات که در جدول  1ذکر شده
است ،استفاده شد .برای انجام واکنش  PCRاز ترکیبی
به حجم  25میکرولیتر ،شامل  18میکرولیتر آب مقطر،
 2/5میکرولیتر بافر  0/5 ،10Xمیکرولیتر کلریدمنیزیم
 50میلیموالر 0/5 ،میکرولیتر از محلول  10میلی
موالر هر پرایمر 0/5 ،میکرولیتر  25 dNTPمیلیموالر،
 0/5میکرولیتر آنزیم  Taqپلیمراز ( 5واحد در
میکرولیتر) و دو میکرولیتر  DNAاستفاده شد
) .(Estoup et al., 1996واکنش زنجیره ای پلیمراز
شامل یک چرخه  10دقیقهای (دمای  94درجه
سانتیگراد) 35 ،چرخه  94درجه سانتیگراد (1
دقیقه) 55 ،درجه سانتیگراد ( 1دقیقه) و  72درجه
سانتیگراد ( 1دقیقه) و در نهایت یک چرخه 15
دقیقهای در  72درجه سانتیگراد بود.

در نتیجه واکنش ،یک قطعه از ژنوم
میتوکندریایی به طول تقریبی  1100جفت باز تکثیر
شد که توالی کامل ژن  COIرا در بر داشت .برای انجام
تعیین توالی ،نمونهها به خارج از کشور ارسال شد.
توالیها با استفاده از نرمافزار  BioEdit V 7.2.5به-
صورت چشمی ویرایش شدند .سپس توالیهای بهدست
آمده با استفاده از جستوجوی  Blastدر بانک ژن
) (NCBIبا دیگر توالیهای مشابه مربوط به خانواده
کپورماهیان مقایسه شد ).(Altschul et al., 1997
پس از همتراز کردن توالیها با نرمافزار ( ClustalX
 ،(Thompson et al., 1997) )2.1یک قطعه به
طول  611جفتباز که در بین ماهیان مورد مطالعه و
توالیهای موجود در بانک ژن یکسان بود ،انتخاب
گردید .برای مقایسه تمایز در بین گونهها از فاصله
ژنتیکی  (Kimura, 1980) K2Pتعبیه شده در نرم-
افزار  MEGA6استفاده شد ( Tamura et al.,
 .)2013همچنین درخت شجرهشناسی با استفاده از دو
روش الحاق همسایگی ( )Neighbor-Joiningو روش
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شکل  - 2شبکه هاپلوتایپی تر سیم شده برای ژن  COIماهیان مورد برر سی .اعدادی که در کنار خطوط قرار دارند ،ن شاندهنده
تعداد نوکلئوتیدهای متفاوت (جهش) در بین هاپلوتایپها هستند.

حداکثر صرفجویی ( )Maximum Parsimonyدر
نرمافزار  MEGA6ترسیم شد .برای آزمون شجره-
شناسی از روش آماری بوتسترپ با  1000بار تکرار
استفاده گردید ،که در درخت ترسیم شده شاخههای
دارای مقادیر بوتسترپ کمتر از  50حذف شدند .از گونه
 Danio rerioبهعنوان گروه خارجی برای ترسیم
دارنگاره استفاده شد .برای رسم شبکه هاپلوتایپی و
نمایش روابط هاپلوتایپهای بهدست آمده از نرمافزار
 (Clement et al., 2000) TCS 1.21استفاده شد
و برای مشاهده تمام هاپلوتایپها در یک شبکه ،تعداد
گامهای جهشی ( 60جهش) در نرمافزار افزایش داده
شد .برای محاسبه مدت زمان تمایز در بین هاپلوتایپ
ها از ضریب ساعت مولکولی  0/52درصد در میلیون
سال استفاده شد (.)Levin et al., 2012

 .3نتایج
در این بررسی در جمعیتهای قنوات اردستان
با جمعیت حوضه نمک یک هاپلوتایپ مشابه ،در قنات
های منطقه جهانآباد نائین یک نوع هاپلوتایپ ،در
جمعیتهای آبونک و ماربر یک نوع هاپلوتایپ ،و در

نمونههای چنارخشکه و دوپالن هر کدام یک نوع
هاپلوتایپ متفاوت مشاهده شد (شکل  .)2بر اساس
دارنگاره ترسیم شده با استفاده از روش  ،NJگونههای
 C. aculeataدر قنوات و رودخانههای مورد بررسی با
ضریب صحت باال در یک گروه جای گرفتند (شکل .)3
همچنین درخت رسم شده با روش حداکثر صرفه
جویی نتایج مشابهی با روش  NJبههمراه داشت .گونه-
های قنات اردستان با گونههای حوضه نمک با ضریب
بوتسترپ  89درصد (روش  )NJو ضریب  96درصد
(روش  )MPدر یک خوشه خواهری جای گرفتند.
نزدیکترین گونهها به جنس سیاهماهی گونههای
جنس  Luciobarbusهستند که با ضریب بوتسترپ
باال ( 95درصد) در یک خوشه جای گرفتند ،همچنین
گونه  Barbus barbusبه اعضای این جنس نزدیک
بوده و نسبت به آنها خوشهای پایهای را تشکیل می-
دهد.
بر اساس فاصله ژنتیکی محاسبه شده با روش
 ،K2Pفاصله ژنتیکی درون گونهای جمعیتهای
 C. aculeataمورد مطالعه به مقدار  0/2تا  0/7درصد
بود که نشان از رابطه خویشاوندی نزدیک آنها داشت.
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شکل  - 3درخت شجره شناسی ترسیم شده بر اساس روش الحاق همسایگی ( )NJبرای توالیهای بهدست آمده در این بررسی و
توالیهای گرفته شده از بانک ژن اعدادی که کنار گرهها مشاهده میشوند ،ضریب صحت آزمون بوسترپ با  1000تکرار هستند.

فاصله ژنتیکی جمعیتهای  C. aculeataبا گونههای
 C. tinca ،C. capoetaو  C. damascinaدر حدود
 2تا  5درصد بود که گونه  C. aculeataموجود در
قنات جهانآباد نائین و رودخانه دوپالن حوضه کارون
دارای فاصله ژنتیکی  2/3درصد با گونه C. capoeta
هستند .فاصله ژنتیکی ماهیان رودخانه چنارخشکه در
حوضه کرخه نسبت به حوضه کارون اندک (0/2
درصد) بود ،همچنین اختالف ماهیان قنوات اردستان
و جهانآباد با جمعیتهای کارون  0/5درصد بود.

 .4بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج این بررسی گونه C. aculeata

رابطه خویشاوندی نزدیکی با دیگر گونههای جنس
سیاهماهی داشته که نزدیکترین گونه به آن جنس
 C. capoetaاست که با نتایج مطالعات ( Levin et

 )al., 2012مطابقت دارد .براساس ضریب ساعت
مولکولی  0/52که برای گونههای کپورماهیان در نظر
گرفته شده ) ،(Levin et al., 2012انشقاق این گونه
از  C. capoetaدر حدود  4/42تا  5/1میلیون سال
قبل ،همچنین انشقاق آن از  C. barroisiبه  12/6تا
 14/2میلیون سال قبل برمیگردد .زمان انشقاق این
گونه با سایر گونههای جنس سیاهماهی زمانی مابین 4
تا  14میلیون سال پیش است .بر اساس مطالعات
صورت گرفته قبلی جدا شدن سیاهماهی از جنس
 Luciobarbusدر حدود 14 /6( 17تا  )20/7میلیون
سال پیش بوده است ) ،(Levin et al., 2012در این
مطالعه زمان انشقاق از  L. albanicusبرای گونه
( C. aculeataقنات جهان آباد-نائین) حدود 8/4
میلیون سال ،گونه  C. barroisiحدود  13/4میلیون
سال و برای گونه  C. capoetaحدوداً  9/6میلیون
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سال پیش بوده است.
محققان بر پایه مطالعاتی که با استفاده از ژن
میتوکندریایی سیتوکروم ب بر روی  Capoetaانجام
دادهاند ،بر این موضوع اتفاقنظر پیداکردهاند که منشأ
سیاهماهی به جنس لوسیوباربوس برمیگردد
( Tsigenopoulos et al., 2010; Levin et al.,
 .)2012این جنس خویشاوندی نامشخصی دارد و
امکان دارد با باربوس اروپایی یا با گروه  Aulopygeیا
با جنس  Cyprinionدر جنوب و شرق آسیا نسبت
نزدیکی داشته باشند ).(Coad, 2013
اگرچه برخی از محققان این گونه را جز دسته
ماهیان تتراپلوئید میدانستند اما کاریوتایپ تمام گونه-
های سیاهماهی مشخص کرد که گونههای دودمان
سیاهماهی هگزاپلوئید ) (2n=150هستند ( Coad,
 .)2013حدوداً نیمی از باربوسها و لوسیوباربوسها
تتراپلوئید ) (2n=100هستند .وضعیت هگزاپلوئیدی
سیاهماهی نشان میدهد که این گونه در نتیجه یک
فرآیند دورگه گیری یا بهعبارت دیگر بر اثر آلوپلی-
پلوئیدی (موجود پلیپلویید که کروموزومهای آن از دو
گونه یا نژاد یا رگه متفاوت سرچشمه گرفته است) به
وجود آمده است .گونههای سیاهماهی دارای ویژگیهای
ریختشناسی بسیار متمایزی هستند ،بهطور مثال دارا
بودن دندان حلقی قاشقی مانند یا غالف سخت در فک
پایین که این ویژگیها در جنس لوسیوباربوس دیده
نمیشود که حتی از نظر ریختشناسی به گونه سیاه-
ماهی تشابه ندارند ).(Levin et al., 2012
با توجه به اینکه در بین هاپلوتایپهای ماهیان
نمونهبرداری شده از ماهیان قنوات منطقه اردستان و
ماهیان متعلق به حوضه نمک تفاوت ژنتیکی وجود
ندارد ،میتوان ماهیان این ناحیه را از فون ماهیان
حوضه نمک دانست ،با توجه به نزدیکی جغرافیایی
منطقه یادشده قنوات حوضه نمک این موضوع نیز
منطقی است .از سوی دیگر ماهیان نمونهبرداری شده
از نائین دارای هاپلوتایپ تا حدی متمایز هستند .این
مسئله نشان میدهد ماهیان یادشده احتماالً از منطقه
دیگری مثل حوضه زایندهرود یا کر بوده و یا هاپلوتایپ
متفاوتی از حوضه نمک هستند .با توجه به اینکه
قناتهای یادشده با حوضه کر فاصله جغرافیایی داشته
و در قنوات استان یزد در ادامه مسیر از نائین به یزد
گونههای  C. saadiiو  Cyprinion watsoniوجود

دارند (اطالعات منتشرنشده) ،منشأ گرفتن ماهیان
یادشده از ماهیان حوضه کر را میتوان رد نمود .یکی
دیگر از منشأهای احتمالی برای این ماهیان حوضه
زایندهرود است .با توجه به بررسیهای انجامشده در
قنوات منطقه آباده و زایندهرود ،ماهیان یادشده در هر
دو محیط قنات و در رودخانه زایندهرود دارای
ریختشناسی تا حدی متفاوت هستند .با این اوصاف
ماهیان قنوات مورد مطالعه احتماالٌ در منطقه نائین نیز
از فون ماهیان حوضه نمک منشأ گرفتهاند و با توجه به
اینکه تفاوتهایی را از نظر ژنتیکی نسبت به
هاپلوتایپهای اردستان-تهران نشان میدهند میتوان
آنها را بر پایه اطالعات حاضر از ذخایر متفاوت این
ماهی در منطقه دانست .برای حصول اطمینان بیشتر
توصیه میشود در رابطه با مناطق یادشده و حوضههای
مجاور مطالعات ژنتیکی بیشتری انجام شود .با توجه به
اینکه بهویژه در منطقه نائین آب سطحی وجود ندارد،
قناتها تنها پناهگاه ماهیان دارای تفاوت ژنتیکی
هستند و باید نسبت به حفاظت آنها دقت بیشتری به
عمل آید.
از نتایج دیگری که در این مطالعه میتوان در
مورد آن بحث نمود نزدیکی ژنتیکی ماهیان حوضه
کارون و حوضه نمک است .مقدار تمایز مشاهده شده
در بین هاپلوتایپهای نمک و کارون جالب توجه است.
با توجه به جدایی کامل این دو حوضه در زمان حاضر،
وجود هاپلوتایپهای نزدیک به هم میتواند تعیین
کننده احتماالت مختلفی در مورد این حوضهها باشد.
در مورد گونه  C. buhseiنیز چنین شباهتی در دو
حوضه یادشده وجود دارد .این شباهت نشان میدهد
که حوضههای یادشده دارای ارتباط بودهاند و احتماالً
ماهیان نمک از حوضه کارون مشتق شدهاند .این فرض
را میتوان با در نظر گرفتن منطقه آناتولی که در آن
قدیمیترین فسیلهای ماهیان این جنس کشف شده
است بهعنوان منشأ تکامل ماهیان این جنس ،تأیید
نمود .عالوه بر این بیشترین تنوع گونهای این جنس در
منطقه آناتولی وجود دارد .در شبکه هاپلوتایپی
ترسیمشده نیز با توجه به روابط جهشی هاپلوتایپهای
مشاهدهشده میتوان هاپلوتایپهای کارون را از انواع
قدیمی یا اجدادی محسوب کرد .زیرا هاپلوتایپهای
یادشده در لرستان و کارون در مسیر جهشهایی قرار
دارند که این گروه را به سایر گونهها متصل میکنند و
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عالوه بر این هاپلوتایپهای حوضه نمک-اردستان و
نائین از هاپلوتایپهای حاشیهای یا جدید محسوب می
شوند ).(Freeland, 2005
قناتها از چندین راه مختلف فون ماهیان خود
را به دست میآورند؛ برخی قناتها به رودخانههایی که
چندین سال در جریاناند ،راه پیداکردهاند که فون
ماهیان رودخانه به قنات راه پیداکرده است و قناتهای
دیگر فون خود را از آبهای سطحی مجاور مییابند.
حفر چاههای عمیق و ردیفهای متوالی از قناتها و
تغییرات زیستمحیطی بهعنوانمثال طرحهای انتقال
آب و سدها موجب کم شدن سطح آب قنات خواهند
شد).(Coad, 1980
بسیاری از قنوات در مکانهایی که آب جاری
وجود ندارد ،احداث میشوند ،فون ماهیان در قنات
غالباً توسط انسان معرفی میشود که دلیل این اقدام
اهمیت آبهای جاری در نزد ایرانیان است و مشاهده
ماهیان در آب ،خلوص و پاکی آب را مورد تائید قرار
میدهد ،این انگیزه موجب بروز نظریهای شده است که
ذخیره ماهیان قنات از نزدیکترین رودخانه یا چشمه
نشأت گرفته است ) .(Coad, 1996با توجه به تضاد
این فرضیهها برخی بر این عقیده هستند که ماهی
قنات توسط انسان معرفی نشده است ( Armantrout,
 )2000( Abdoli .)1980در بررسیهای خود بر روی
ماهیان آبهای داخلی ایران اضافه میکند که با توجه
به سرزمین و اقلیم نسبتاً خشک ایران ،گمان نمیرود
که انسان بهطور خاص توزیع طبیعی ماهیان را تحت
تأثیر قرار داده باشد ،حرکت و جابهجایی ماهیان
احتماالً درون حوضه آبریز به وقوع پیوسته است و این
پدیدهای است که کمتر بین حوضههای مختلف به
وقوع میپیوندد.
بارش باران در مناطق خشک ایران در زمانهایی
از سال بسیار شدید است که اگر این بارش چند روز
ادامه داشته باشد موجب سیل یا ایجاد دریاچههای
فصلی میشود که این شرایط دلیلی بر پراکنش ماهیان
قنات است ) .(Armantrout, 1980با این حال این
موضوع برای قناتهایی که در ارتفاعی باالتر از سطح
دریاچههای فصلی هستند ،بعید به نظر میرسد
) .(Coad, 1996در حالت کلی ،جمعیت ماهیان قنات
زیرمجموعهای از جمعیت ماهیان موجود در حوضهای
است که قنات در آن تشکیل یافته و از طریق راههایی
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خلیج یافت نمیشود اما حضور آن در حوضه رود کر
نشان میدهد که احتماالً اینگونه از طریق رودخانه-
های کوهستانی به رود کر راه یافته است ( Coad,
 .)2013توزیع گسترده در قنوات مناطق کویری دلیل
دیگری بر جابهجایی این گونه از طریق حوضهها است.
در مناطق کویری ماهی را مظهری از پاکی و زاللی آب
میدانند و انسان در توزیع این گونه در بسیاری از
قنوات تأثیرگذار بوده است با این حال با توجه به
سرزمین و اقلیم نسبتاً خشک و پهناور ایران ،انسان
نتوانسته بهطورجدی توزیع طبیعی ماهیان را تحت
تأثیر قرار دهد .حرکت و جابهجایی ماهیان احتماالً
درون حوضههای آبریز صورت گرفته و این پدیدهای
است که در بین حوضههای مختلف به وقوع میپیوندد
).(Abdoli, 2000
امروزه عواملی نظیر احداث چاههای عمیق و
نیمه عمیق کشاورزی در مجاورت قنات ،تخریب در اثر
زمینلرزه و سیالب ،صید بیرویه و تفریحی آن توسط
افراد محلی و کودکان ازجمله عواملی هستند که حیات
ماهیان قنات را تحت تأثیر قرار داده است ( Abdoli,
 .)2000در برخی از روستاهای شهرستان اردستان به
دلیل عدم آگاهی مردم منطقه و همچنین مدیریت سوء
اداره بهداشت شهرستان اردستان با کلرزنی آب قنات
موجب نابودی جمعیت ماهیان شده بودند ،اگرچه با
توجه به جاری بودن آب قنات اقدام به کلرزنی ،آب را
بهطور دائم ضدعفونی نمیکند پیشنهاد میشود برای
حفظ ذخایر بومی ماهیان قنات ابتدا بهوسیله تور
ماهیان را در گوشهای جمع نموده و با منحرف کردن
آب توسط کانالهایی به منبعهای آب در آنجا اقدام
به کلرزنی نمایند و تا حد امکان در نزدیک مادر چاه و
مکانهایی که جمعیت ماهیان پراکنش دارند اقدام به
ضدعفونی با کلر صورت نگیرد.
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