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چکیده
در بین کپورماهیان ایران برخی از گونهها شامل Mesopotamichthys ،L. xanthopterus ،L. schejch ،Luciobarbus esocinus
 sharpeyiو  Tor grypusاز رشد خوبی در طبیعت برخوردار هستند .هدف این پژوهش بررسی جایگاه شجرهشناسی میتوکندریایی ماهیان
سونگ ،گطان ،بنی و شیربت است .در این مطالعه از توالی های ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک ( )COIاستفاده شد .بهمنظور تهیه
بارکد ژنتیکی کپورماهیان نمونهبرداری در تاالب شادگان و رودخانه قصرشیرین انجام شد .نتایج نشان داد که گونههای  T. grypusو
 M. sharpeyiاز نظر تکاملی به هم نزدیک هستند .عالوه بر این نتایج نشان میدهد رابطه تکاملی بسیار نزدیکی در رابطه با ژن مورد
استفاده در بین گونههای  L. esocinusو  L. xanthopterusوجود دارد ( 0/6درصد فاصله ژنتیکی  )K2Pکه این امر میتواند نشاندهنده

تمایز اخیر گونههای یاد شده و یا دورگ بودن یکی از آنها باشد .با توجه به دارنگارههای ترسیم شده و فواصل ژنتیکی میتوان بیان نمود
که ماهیان بنی و شیربت دارای منشأ شرقی بوده و همچنین ماهیان سونگ و گطان دارای منشأ غربی یا پالئارکتیک هستند.
واژگان کلیدی :کپورماهیان ،شجره شناسی ،میتوکندری ،سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک ،تمایز.
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بررسی جایگاه ردهبندی گونهای  T. grypus ،L. xanthopterus ،L. esocinusو M. sharpeyi

 .1مقدمه
در آبهای شیرین ایران تنوع باالیی از ماهیان
بومی ارزشمند وجود دارد (.)Tahami et al., 2011
ماهیان مورد بررسی در این پژوهش متعلق به خانواده
کپورماهیان ( )Cyprinidaeهستند .تاکنون حدود
 300گونه از آبهای داخلی ایران گزارش شده است،
که  45گونه آنها از کپورماهیان بومزاد است
( .)Esmaeili et al., 2018تعدادی از گونههای بومزاد
ایران بهویژه در حوضه دجله دارای رشد قابل توجهی
بوده و یا در بین افراد بومی دارای ارزش خوراکی و
طرفداران زیادی هستند ) .(Abdoli, 2000از این
ماهیان میتوان به گونههای سونگ Luciobarbus
 ،esocinus Heckel, 1843دولنج Luciobarbus
 ،schejch Heckel, 1843شیربت Tor grypus
) ،(Heckel, 1843بنی Mesopotamichthys
گطان
،sharpeyi (Günther,
)1874
Luciobarbus xanthopterus Heckel, 1843
اشاره کرد (.)Coad, 2018

یکی از تهدیدهایی که ذخایر ژنتیکی این ماهیان را
تهدید میکند ،ورود ماهیان غیربومی و مهاجمی مثل
تیالپیا و کاراس به زیستگاههای این ماهیان است که
میتواند اثرات مخربی را بر پیکره تنوع ژنتیکی این
گونهها وارد کرده و در نهایت ارزشهای ژنتیکی ماهیان
بومی را برای اصالح نژاد و بهرهبرداری تجاری از بین
ببرد .گونههای متعلق به جنسهای  Carrasiusو
 Tilapiaاز جمله ماهیان غیربومی هستند که بهدلیل
رشد سریع ،مقاومت باال به آلودگی ،سازشپذیری با
زیستگاههای جدید و تغذیه از مواد غذایی مختلف
حداقل از  12حوضه آبریز گزارش شدهاند ( Tahami
.)et al., 2011
در این مطالعه گونههای ،L. esocinus
 T. grypus ،L. xanthopterus ،L. schejchو
 M. sharpeyiاز نظر ژنتیکی شناسایی و جایگاه
شجرهشناسی آنها مورد بررسی قرار میگیرد .به این
منظور در این تحقیق از توالیهای ژن سیتوکروم
اکسیداز زیرواحد یک ( COI: Cyrochrome
 )Oxidaze subunit oneاستفاده شد .هدف از تهیه
این توالیها بهبود شناسایی گونهها و کشف گونههای
جدید از طریق مطالعه الگوهای تمایز توالی در یک
منطقه استاندارد در ژنوم است ( Hashemzadeh

 .)Segherloo et al., 2012در مورد جانوران،
تحقیقات به یک قطعه  648جفت بازی از ژن
میتوکندریایی  COIمعطوف شده است ،که میتوان آن
را به راحتی با استفاده از تعداد محدودی آغازگر در
گونههای مختلف تکثیر کرد ()Kerr et al., 2007
کارایی این ژن در گروههای جانوری مختلف ارزیابی
شده است و در بیش از  90درصد جانوران مطالعه شده،
این روش کارامد بوده است.
 .2مواد و روشها
نمونهبرداری نمونههای ماهی گطان و بنی با
استفاده از دام ثابت از تاالب شادگان انجام شد .نمونه-
های ماهیان سونگ و شیربت از رودخانههای قصر
شیرین با استفاده از تور پرتابی تهیه شدند (شکل .)1
بعد از نمونهبرداری قطعهای از باله سینهای ماهیان
صید شده ،قطع و در الکل اتانل  95درصد تثبیت شد.
بعد از انتقال نمونههای باله به آزمایشگاه الکل نمونهها
مجدداً تعویض گردید و تا زمان استخراج در دمای
منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .نمونههای
 DNAبا استفاده از روش  Chelex100استخراج شد
( .)Estoup, 1996برای تکثیر ژن ،COI
آغازگرهای FCOI (5'-AACCTCTGTCTTCGG
)' GGCTA -3و RCOI (5'-TTGAGCCTCC
) GTGAAGTGTG -3′مورد استفاده قرار گرفتند
( .)Hashemzadeh Segherloo et al., 2012برای
انجام عملیات تعیین توالی ژن  ،COIابتدا این ژن
تکثیر شد .هر واکنش  PCRبه حجم  25میکرولیتر،
شامل  18میکرولیتر آب مقطر 2/5 ،میکرولیتر بافر
 0/5 ،10Xمیکرولیتر کلریدمنیزیم  50میلیموالر،
 0/5میکرولیتر از محلول  10میلیموالر هر آغازگر0/5 ،
میکرولیتر محلول  25 dNTPمیلیموالر0/5 ،
میکرولیتر آنزیم بیوتگ ( 5واحد در میکرولیتر) و دو
میکرولیتر  DNAبود ( .)Estoup, 1996شرایط
دمایی واکنش زنجیره پلیمراز شامل یک چرخه 10
دقیقهای در دمای  94درجه سانتیگراد 35 ،چرخه
 94درجه سانتیگراد (یک دقیقه) 55 ،درجه سانتی-
گراد (یک دقیقه) و  72درجه سانتیگراد (یک دقیقه)
و در نهایت یک چرخه  15دقیقهای در  72درجه
سانتیگراد بود .در نتیجه واکنش  ،PCRیک قطعه از
ژنوم میتوکندریایی بهطول تقریبی  1300جفت باز
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شکل  – 1موقعیت مناطق نمونهبرداری .دایرۀ سیاه نشان دهندۀ موقعیت تقریبی مکانهای نمونهبرداری است.
تکثیر شد .برای برای انجام عملیات تعیین توالی از
آغازگر پیشرو ) (FCOIاستفاده شد .توالیهای خام
به صورت چشمی با توجه به توالیهای مشابه موجود
در بانک ژن و فایلهای کروماتوگرام با استفاده از نرم-
افزار  Bioedit V7.1.3ویرایش شدند .عملیات انطباق
توالیهای  COIبا استفاده از نرم-
افزار ) )Thompson, 1997( ClustalX(1.83انجام
شد .بهمنظور یافتن توالیهای مشابه برای استفاده در
بررسی شجرهشناسی ،هاپلوتایپهای بهدست آمده با
استفاده از جستجوی  Blastدر بانک ژن  NCBIبا
سایر توالیهای موجود برای گونههای کپورماهیان
) (Cyprinidaeمقایسه شدند ( Altschul and
 )Madden, 1997و تعدادی از ژنهای موجود در
بانک ژن نیز در بررسیهای ردهبندی مورد استفاده
قرار گرفت (شکل  .)2پس از انطباق و یکپارچه کردن
توالیها ،یک قطعه به طول  648جفت باز انتخاب شد،
که در بین ماهیان مورد مطالعه و توالیهای موجود در
بانک ژن مشترك بود .برای این که شاخصی کمی برای
مقایسه مقدارتمایز در بین گونهها در دست باشد ،از
فاصله ژنتیکی  )Kimura, 1980( K2Pمحاسبه شده
با استفاده از نرمافزار  MEGA7استفاده شد ( Kumar
 .)et al., 2016برای ترسیم دارنگاره از روشهای
Maximum
،Maximum
Likelihood
 Parsimonyو  Neighbor-Joiningموجود در نرم-
افزار  MEGA7استفاده شد .از توالیهای ژن COI

،Hypophtalmichthys
molitrix
ماهیان
Mylopharyn- ،Hypophtalmichthys nobolis
 godon piceusو  Ctenopharyngodon idellaبه
عنوان گروههای خارجی استفاده شد .برای تایید اعتبار
شاخههای دارنگاره از  500تکرار بوتسترپ استفاده شد.
برای انتخاب مناسبترین مدل تکاملی برای استفاده در
روش  MLاز آزمون مدلهای موجود در نرمافزار
 MEGA7استفاده شد .برای تخمین مدت زمان
تمایز گونهها ازجدیدترین اطالعات فسیلشناسی
( )www.wahre-staerke.comاستفاده شد .به این
منظور از نرمافزار  Beast v1.7.5استفاده شد
( .)Drummond and Rambaut, 2007پارامترهای
مورد استفاده شامل مدل  SRD06برای تکامل توالی-
ها ،مدل ساعت مولکولی  UCLNو پیش فرض Yule
بود و سایر پارامترها بدون تغییر باقی ماندند
( .)Tsigenopoulos et al., 2010شبیهسازی ساعت
مولکولی در  10میلیون نسل انجام شد که نمونهگیری
در هر  1000نسل انجام میشد و در نهایت  25درصد
اولیه نمونهها برای دقت بیشتر در تنظیم ساعت
مولکولی حذف شدند.
 .3نتایج و بحث
در این بررسی در مجموع نه هاپلوتایپ به طول
 770نوکلئوتید به دست آمد که هاپلوتایپهای یاد
شده تحت کدهای دسترسی KM590441,
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Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus xanthopterus

64//66

Luciobarbus esocinus
Luciobarbus esocinus
66//57

Luciobarbus esocinus
Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus esocinus
Luciobarbus schejch
Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus xanthopterus

80/82/78

Luciobarbus esocinus

99/99/100

Luciobarbus schejch

95/94/92

Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus xanthopterus
97/93/93

Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus xanthopterus
Luciobarbus xanthopterus

51/52

Barbus barbus
Barbus lacerta

99/99/100

Barbus lacerta

87//89

LC189864.1 Labeo rohita

99/99/100

KJ406530.1 Catla catla
AP011313.1 Hypselobarbus jerdoni
76/89/76
54/73/

JX444718.1 Tor tambroides
AP011372.1 Tor tambroides
KJ936789.1 Tor barakae
KR868706.1 Tor khudree

98/99

KF305826.1 Tor sinensis

83/90/73

KR868705.1 Tor tor
AP011326.1 Tor putitora

74/94/72
94/89/93
94/74/97

KU870466.1 Tor mosal
KM590428.1 Carasobarbus sublimus
KU553349.1 Neolissochilus hexagonolepis

99//100
63//61

AP011195.1 Labeobarbus intermedius
HQ235947.1 Barbus ethiopicus
AP011324.1 Labeobarbus sp.
Mesopotamichties sharpeyi

99/99/100

Mesopotamichties sharpeyi
Mesopotamichties sharpeyi
Tor grypus

77/55/74

89/90/88

Tor grypus
Tor grypus
Tor grypus

99/98/100

Tor grypus

58//61
65//69

Tor grypus
Tor grypus

AP009047.1 Cyprinus carpio
LC189788.1 Ctenopharyngodon idella
EU979307.1 Mylopharyngodon piceus

99/99/100
61/51/54
99/99/100

HM776365.1 Hypophthalmichthys nobilis
HM776359.1 Hypophthalmichthys molitrix

 اعداد ارائه شده در کنار.( برای توالیهای بهدست آمده در این بررسیNJ)  – دارنگاره ترسیم شده به روش الحاق همسایگی1 شکل
،ML  اعداد بوتسترپ به ترتیب از سمت چپ به راست متعلق به دارنگارههای. بار تکرار هستند500 شاخهها ضرایب بوتسترپ با
.( هستندNCBI)  کدهای ارائه شده در کنار اسامی علمی کدهای دسترسی هاپلوتایپ ها در بانک ژن. هستندNJ  وMP

 هر سه دارنگاره ترسیم شده با روشهای.ذخیره شدند
) وML(  ماکزیمم الیکلیهود،)NJ( الحاق همسایگی

KM590443, KM590444, KM590445,
KM590446, KM590447, KM590449,
)NCBI(  در بانک ژنKM590450, KM590451
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جدول  -1مدلهای تکاملی مورد بررسی برای روش .Maximum likelihood
مدل
مدل
آماره Gamma BIC
1/12
8287/37
GTR+I
HKY+G+I
1/16
8294/39
T92+I
TN93+G+I
1/07
8305/60
K2+I
GTR+G+I
0/16
8312/41
JC+G+I
HKY+G
0/15
8313/66
JC+G
TN93+G
1/03
8315/50
JC+I
T92+G+I
0/16
8324/76
K2
GTR+G
1/06
8332/14
T92
K2+G+I
0/16
8336/39
GTR
G
0/17
8349/29
HKY
K2+G
8349/38
TN93
n/a
HKY+I
8352/71
JC
n/a
TN93+I

آماره BIC
8365/02
8380/20
8393/49
9136/26
9141/81
9166/79
9196/36
9200/02
9204/77
9208/23
9220/07
9908/29

Gamma
n/a
n/a
n/a
2/05
0/17
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

جدول  – 2فاصله ژنتیکی بین گونهای محاسبه شده بر اساس مدل  K2Pبا نرمافزار  MEGA7به درصد.

ماکزیمم پارسیمونی ( )MPدارای شکل مشابهی بودند
(شکل  )2که تنها یکی از دارنگارههای یادشده نشان
داده شده است .بهترین مدل تکاملی برای روش ML
بر پایه آماره  BICمدل  HKY+G+Iبود (جدول .)1
در این مطالعه در بین نمونههای  T. grypusسه
هاپلوتایپ و در مورد گونه  M. sharpeyiیک
هاپلوتایپ مشاهده شد .گونه  T. grypusکمترین
فاصلهی ژنتیکی را با ماهی  M. sharpeyiدارد که
برابر با  4/2درصد است (جدول  .)2در دارنگارههای

ترسیم شده گونههای  T. grypusو  M. sharpeyiبه
صورت دو خوشه خواهری با ضرایب بوتسترپ 77درصد
(ماکزیمم الیکلیهود)  74درصد (الحاق همسایگی) و
 55درصد (ماکزیمم پارسیمونی) در کنارهم قرار
گرفتهاند .در کنار این خوشه گونههایی از ماهیان آفریقا
و ماهی  Carrassobarbusقرار گرفتهاند (ضرایب
بوتسترپ  61تا  63درصد) .مجموعه ماهیان خوشه یاد
شده با ماهیان جنس  Torیک گروه تک شجرهای را
تشکیل میدهند (ضرایب بوتسترپ 77 ،94 :و 97
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درصد بهترتیب در دارنگارههای  MP ،MLو  )NJکه
این امر نشاندهنده قرابت گونههای یادشده با گونههای
آسیایی (شرقی) است .در کنار این موضوع نزدیک بودن
گونههای  T. grypusو  M. sharpeyiبه ماهیان
آفریقایی نشاندهنده جد مشترك آنها است با توجه
به ساعت مولکولی تنظیم شده بر پایه داده های موجود
در پایگاه فسیلشناسی برآورد میشود که جدایی
گونههای آفریقایی و گونههای شیربت و بنی در حدود
 12/7میلیون سال پیش رخ داده است که این زمان به
طور تقریبی با زمان ارتباط آسیا و آفریقا از طریق
دریای سرخ همپوشانی دارد ( Hashemzadeh
 .)Segherloo et al., 2017ساعت مولکولی تنظیم
شده نشان میدهد که گروه ماهیان آفریقایی–
خاورمیانهای در حدود  20/3میلیون سال پیش از
ماهیان شرق آسیا متمایز شدهاند .رابطه نزدیک ماهی
 T. grypusو ماهی  M. sharpeyiشاید نشان-
دهنده این موضوع باشد که گونههای یادشده در
خاورمیانه و منطقه بین النهرین تمایز و تکامل یافته-
اند Faddagh .و همکاران ( )2012قرار گرفتن
ماهیان بنی ،شیربت و Carrassobarbus luteus
در یک خوشه را گزارش دادند.
همچنین  Durandو همکاران (Wang ،)200
و همکاران ( )2013و  Tsigenopoulosو همکاران
( )2010با استفاده از ژن  ،Cyt-bبه نتایج مشابهی
دست پیدا کردند؛ این نتایج نیز نشان میدهند که
ماهیان شیربت و بنی در یک خوشه یا گروه شجره-
شناسی قرار میگیرند )2018( Coad .این دو گونه را
متعلق بهجنس  Barbusنمیداند .منشأ ماهیان
شیربت و بنی از شرق آسیا میباشد ولی این ماهیان
در مناطق دجله و فرات بعدها از جد مشترکی مشتق
شدهاند ،زیرا آنها در یک گروه تک شجرهای قرار
گرفتهاند و انشقاق آنها پس از جدایی از گونههای
شرقی اتفاق افتاده است .ماهیان هندی با ضریب
بوتسترپ  100در یک خوشه قرار گرفتند که ارتباط
نزدیک این گونهها را نشان میدهد ،همچنین با ماهیان
شیربت و بنی نزدیکی زیادی ندارند ،زیرا در خوشههای
کامالً مجزا قرار دارند .در مجموع میتوان ماهی بنی را
از نظر ژنتیکی به ماهیان شیربت نزدیک دانست.
در این مطالعه در بین نمونههای L. esocinus
یک هاپلوتایپ و در مورد گونه  L. pectoralisسه

هاپلوتایپ مشاهده شد .ماهی سونگ ()L. esocinus
و ماهی گطان ) (L. xanthopterusبهترتیب بیشترین
اختالف ژنتیکی را با ماهی  M. piceusدارند که برابر
با  16/7درصد است و همچنین کمترین اختالف را با
ماهی  L. pectoralisدارند که برابر با  0/5درصد است
(جدول  .)1همچنین اختالف بین ماهیان سونگ و
گطان  0/6درصد میباشد که این خود نشاندهندهی
ارتباط نزدیک این دو گونه میباشد .بین ماهیان مورد
مطالعه حداکثر اختالف بین ماهیان بنی و سونگ
 16/59بود .هرچند که اختالف ماهی سونگ و گطان
( 0/6درصد) با گزارشهای موجود در رابطه با ماهیان
آب شیرین مطابقت دارد ،اما فاصله نزدیک آنها می-
تواند نشاندهنده تمایز جدید آنها باشد و یا ایجاد یکی
از آنها در پی دورگگیری که این موضوع باید با
استفاده از سایر روشهای ژنتیکی پیگیری و روشن
شود ،زیرا نشانگرهای میتوکندریایی که تنها از یک والد
به ارث میرسند ،نمیتوانند پاسخ روشنی در رابطه با
شجره پدری موجودات ارائه دهند ( Hallerman,
.)2003
گونههای متعلق به جنسهای  Barbusو
 Luciobarbusبا ضرایب بوتسترپ باال (ضرایب
بوتسترپ  93تا  97درصد) در یک گروه تکشجرهای
قرار می گیرند که این مشاهده با سایر مطالعاتی که در
مورد این گروه انجام شده است مطابقت دارد .از نظر
کروموزومی گونههای جنس  50 Barbusکروموزوم و
گونههای جنس  100 Luciobarbusکروموزوم دارند.
این نشان میدهد که جنس  Luciobarbusدر اثر
پلیپلویئداسیون از جنس  Barbusمشتق شده است.
همچنین منشأ ماهیان  Luciobarbusرا میتوان از
اروپا دانست )1971( Karaman .معتقد است که
گونههای ماهیان سونگ و گطان در واقع یک گونه می-
باشند ،اما  )1991( Almaçaبراین باور است که این
دو گونه از هم جدا میباشند ،همچنین  Faddaghو
همکاران ( )2012با توجه به دادههای هستهای به این
نتیجه رسیدند که این دو گونه از نظر ژنتیکی بسیار
نزدیک میباشند آنها علت این نزدیکی را دورگ
گیری میدانند .تنها تفاوت ماهی سونگ و دولنج در
اندازه فلسها است که در ماهی دولنج فلسها درشتتر
و در ماهی سونگ فلس ها ریز هستند (مکاتبه شخصی
با  .)Joerg Freyhofدر مورد ماهی گطان تفاوتهای
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 اما در فرض دوم میتوان عنوان نمود که،نداشته است
ماهی گطان در نتیجه دورگگیری در بین ماهی سونگ
 دادههای این.و گونهای مجهول بهوجود آمده است
مطالعه برای ارایه نتیجه گیری قابل اعتماد کافی نیست
و برای آزمون این فرضیات نیاز به انجام مطالعاتی با
.ژنوم هسته ای وجود دارد

1397  تابستان،2  شماره،71  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

ریختی بیشتری وجود دارد اما تفاوتهای ژنتیکی در
 با.ژن میتوکندریایی بررسی شده قابل توجه نیست
توجه بهرابطه نزدیک میتوکندریایی در بین ماهیان
سونگ و گطان میتوان دو فرض را در مورد شیوه
 در فرض اول دو گونه.پیدایش ماهی گطان مطرح نمود
یادشده اخیراً از هم جدا شده اند و در نتیجه زمان کافی
برای تمایز و تجمع جهش ها در ژن مورد بررسی وجود
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