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چکیده
کالد  Neogastropodaیکی از راستههای زیررده  Caenogastropodaاز رده شکمپایان میباشد .خااواادههاایی از ایا
کالد در آب های جنابی ایران حضار دارود که در ای بررسی برای اولی بار به مقایسههای فیلاژوی آن ها و ویز تخمی زمان اشتقاق آنها
پرداخته شد .به ای منظار وماوهبرداری در سالهای  2931و  2939در سااحل صخرهای خلیجفارس صارت گرفت DNA .وماوهها
پس از شناسایی مارفالاژیک ،استخراج شد ،قطعه ژوای زیار واحاد  Iسایتاکرو اکسایداز )COI( Iو  21S rRNAتکثیار و ساسس
تاالی یابی گردید .با استفاده از ور افزارهای PAUPو  BEASTآوالیزهای فیلاژوی اوجاا شاد و درخاتهاای فیلااژوی

Maximum

 Parsimonyو  Bayesianرسم گردید .در مجماع تعداد  7تاالی  COIو  9تاالی  21Sمتعلق به  4گاوه از ای کالد بهدست آمد که
ای تاالیها برای اولی بار از منطقه شمالی خلیجفارس گزارش می شاود .وتایج وشان داد که اعضاء کالد  Neogastropodaحاضر در

خلیج فارس ،در اواسط دوران ائاس  2اشتقاق یافتهاود ،بهطاری که قدمت ویای مشترک کاالد  Neogastropodaدر ایا مطالعاه در

حدود  47میلیان سال پیش تخمی زده شد .همچنی بررسیها کالد  Neogastropodaرا یک کالد ماوافیلتیک معرفی کرد.
کلمات کلیدی ،Neogastropoda :سیتوکروم اکسیداز  ،Iفیلوژنی ،اشتقاق ،خلیجفارس
Eocene
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
گونههای شکمپایان دریایی خلیج فارس بسیار متنوع و
فراوانند و منبع غذایی مهمی را برای زنجیره بعدی مصرف
کنندگان بهوجود آوردهاند ( .)8002 ،Al-Khayatیکی از گروههای
مهم شکمپایان در خلیج فارس  Neogastropodaمیباشد که
اعضایی از خانوادههای  Muricidae ،Nassariidaeو Columbellidae
متعلق به این کالد ،در این آبها مشاهده میشوند.
Neogastropodها معموالً با سیفون ورودی طویلی که دارند
قابل تشخیص هستند .همچنین ساختار سیفونی بر روی پایه
صدف قرار گرفته است .تقریباً تمامی اعضا کالد Neogastropoda
دریازی هستند .اکثر آنها در دریاهای گرمسیری زندگی
میکنند و اغلب آنها شکارچی و عدهای الشهخوارند .سیفون
دراز آنها لولهای قابل ارتجاع است که از یک چینخوردگی
جبه شکل گرفته و برای مکش آب به داخل حفره جبه استفاده
میشود ( Cunhaو همکاران .)8002 ،این جانداران تنها یک
دهلیز ،یک کلیه و یک آبشش دندانهدار دارند .رشتههای آبششی
تنها بر روی یک سمت از محور مرکزی گسترش یافتهاند .رادوال
تنها دارای دو دندانک بر روی هر ردیف عرضی میباشد (،Barnes
.)1228
در ردهبندی که توسط  Bouchetو )8002( Rocroi
منتشر شد ،مفهوم کالد مورد استفاده قرار گرفت که حاصل
بررسیهای اخیر فیلوژنتیکی میباشد .برخالف اکثر ردهبندیهای

پیشین شکمپایان که براساس ویژگیهای ریختی انجام شده بود
و از مرتبههای تاکسونومیک مانند راسته ،فوق راسته و زیرراسته
استفاده میشد ،در این زمینه ،مفهوم کالد" ،گروهبندی طبیعی"
جانداران براساس تحلیلهای آماری خوشهای ( statistical cluster
 )analysisمیباشد .در روش تاکسونومی  Bouchetو Rocroi
( )8002لفظ کالد برای مرتبهای بین رده و فوقخانواده استفاده
میشود.

مواد و روشها
نمونهبرداری :نمونهبرداری طی سالهای  1928و  1929از
بسترهای صخرهای سواحل شمالی خلیجفارس در زمان حداکثر
جزر انجام گرفت که مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری در
جدول  1و موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در شکل  1نشان
داده شده است .نمونهها در اتانول  22درصد فیکس شد .از آن
جایی که صدف در این گونههای دارای اپرکولوم میباشد و این
درپوش مانع از رسیدن کامل الکل به بافتهای درونی میشود،
اپرکولوم نمونهها جداسازی شد تا الکل بهخوبی نفوذ کند و
بافتهای داخلی بهطور کامل فیکس شوند (.)8018 ،Layton
در نهایت نمونههای فیکس شده به آزمایشگاه دپارتمان
جانورشناسی در دانشگاه  OTAGOدر کشور نیوزیلند انتقال
یافتند.

جدول :1نام و مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری
ردیف

نام ایستگاه

شهر

استان

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1
8
9
1
2
6
3
2
2
10
11

نیروهوایی
اسکله
تیو
بندر رستمی
اولی جنوبی
نایبند
مقام
بستانه
قشم
ساحل سیمرغ
شیب دراز

بوشهر
بوشهر
بوشهر
تنگستان
دیر
عسلویه
بندر لنگه
بندر لنگه
قشم
قشم
قشم

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان
هرمزگان

ʺ20°20ʹ66
ʺ20°28ʹ11
ʺ20°28ʹ22
ʺ21°00ʹ21
ʺ21°20ʹ11
ʺ28°63ʹ11
ʺ29°12ʹ01
ʺ28°22ʹ92
ʺ26°18ʹ32
ʺ26°16ʹ93
ʺ22°22ʹ26

ʺ82°29ʹ22
ʺ82°23ʹ93
ʺ82°22ʹ19
ʺ82°26ʹ66
ʺ83°29ʹ99
ʺ83°18ʹ08
ʺ86°22ʹ86
ʺ83°18ʹ11
ʺ86°29ʹ06
ʺ86°21ʹ18
ʺ86°11ʹ11

شناسایی مورفولوژیک :نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه
جهت شناسایی مورفولوژیک بررسی شدند و با استفاده از کلیدهای
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(،)1226 ،Jones
( )8002 ،Robinو اطلس نرمتنان خلیجفارس (حسینزاده
Encyclopedia of Marine Gastropods
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صحافی و همکاران )1932 ،تاحدگونه شناسایی شدند.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری

مطالعات مولکولی :پس از شناسایی مورفولوژیک نمونهها،
استخراج DNAبا استفاده از پودر  Chelexانجام شد .پس از
ارزیابی کمی و کیفی  DNAاستخراج شده بهوسیله الکتروفورز و
اسپکتروفوتومتر ،تکثیر قطعه ژنی  COIو 16S rRNAانجام
گرفت .به این منظور از پرایمر جهانی  )1994( Folmerجهت
تکثیر قطعه ژنی  COIو از پرایمر  )1991( Palumbiبرای تکثیر
ژن  16Sاستفاده شد .جهت تهیه محلول  ،PCRیک میکرولیتر
( 10نانوگرم) از  DNAاستخراجی ،یک میکرولیتر از هر یک از
پرایمرها ( 10پیکومول) 0/2 ،میکرولیتر  10( dNTPمیلیموالر)،
 0/9میکرولیتر آنزیم  Taqپلیمراز ( 8/2 ،)2u/μمیکرولیتر بافر
( PCR )10Xو یک میکرولیتر  20(MgCl2میلیموالر) استفاده
شد که در نهایت حجم آن با آب مقطر به  82میکرولیتر رسانده
شد ( McPhersonو  .)8006 ، Møllerدر مواردی که نمونهها از
کیفیت مناسبی برخوردار نبودند ،از روش و مواد دیگری در
واکنش زنجیرهای پلیمراز استفاده شد .بهطور مثال برای رفع
عمل محدودکنندهها از  ،BSAکه در تکثیر ژنهای نرمتنان
کاربرد دارد ،استفاده شد .محصول  PCRمورد خالصسازی قرار
گرفت و جهت توالی یابی در دانشگاه  OTAGOارسال شد.
ثبت توالیها در پایگاه دادهها :به این منظور ابتدا

توالیها در سایت  8BLAST ،1NCBIشد و با توجه به میزان
فاصله ژنتیکی از توالیهای نزدیک به آنها و همچنین رسم
درخت در این سایت اقدام به ثبت نمونهها گردید .در ابتدا قالب
خواندن 9توالیهای بهدست آمده ،توسط نرمافزار CLC Sequence
 Knudsen( Viewer v6.5.4و همکاران 1)8018 ،تعیین شد.
سپس از طریق سایت  2DDBJتوالیها در پایگاه داده NCBI
ثبت گردید .در مجموع  3توالی  COIو  9توالی 16Sخوانا و
قابل تحلیل بهدست آمد که این توالیها برای نخستین بار از
منطقه خلیجفارس گزارش شدهاست .مراحل ثبت چهار مورد از
این توالیها تاکنون در بانک ژن جهانی به پایان رسیده و با
شمارههای دسترسیLC027607.1 ،LC029913.1 ،LC060521 6
و  LC060622درسایت  www.ncbi.nih.govقابل مشاهده
هستند.
رسم درخت فیلوژنی :آنالیز فیلوژنی با استفاده از روشهای
 Maximum Parsimonyو  Bayesianانجام شد .پیش از انجام
1NCBI=National

Center for Biotechnology Information
Local Alignment Search Tool

2Basic
3Fram
4

www.clcbio.com
Data Bank of Japan
6Accession number
5DDBJ=DNA
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آنالیزهای MPو  ،BIبا استفاده از برنامه
( )8001 ،Nylanderو براساس معیار اطالعاتی Akaike ( AIC
 )Information Criterionو  AICcمدلهای مناسب برای دادههای
مورد نظر ،انتخاب شدند ( .)8001 ،Nylanderطبق این آزمون
مدل  Rodriguez( GTR+I+Gو همکاران )1220 ،برای دادههای
این پژوهش انتخاب شد.
کلیه توالیها جهت استفاده در نرمافزارهای فیلوژنی به
فرمت  Nexusدرآمد .آنالیز  MPبرای دادهها به همراه توالیهای
مرجع با استفاده از نرمافزار  PAUP1نسخه ،Swofford( 4b10
 )8009انجام گرفت .این نرمافزار که نرمافزار تخصصی برای رسم
درختهای  MPاست ،پرکاربردترین بسته نرمافزاری برای رسم
درختهای تکاملی میباشد ( .)8009 ،Swoffordبرای انجام
آنالیزها از الگوریتم مبادله شاخه به شاخه روش دونیمهسازی
درخت و اتصال مجدد ()TBR=Tree-Bisection-Reconnection
و روش جستجوی اکتشافی ( )heuristic searchاستفاده شد که
بهصورت تصادفی  100توالی اضافی را نیز بررسی میکند.
کالدهای  MPبا  1000تکرار بوت استرپ بررسی شدند.
از نرمافزار  Drummond( BEAST v1.8.2و همکاران)8018 ،
برای تخمین زمان جدیدترین نیای مشترک ) 8(TMRCAبرای
گروههای موردنظر در درختهای فیلوژنی استفاده شد .این نرمافزار
همچنین آنالیز  Bayesian MCMCرا انجام میدهد و قادر است
رسم درخت و تعیین زمان واگرایی را بهطور همزمان انجام دهد که
مزیت این نرمافزار نسبت به نرمافزار  Ronquist( MrBayesو
 )8009 ،Huelsenbeckمیباشد ( Soteloو همکاران.)8002 ،
جهت تنظیم ساعت مولکولی ،پس از بررسی منابع موجود ،از
نرخ جایگزینی 0/92 9تا  1/8درصد در میلیون سال در این
آنالیزها استفاده شد ( Donaldو همکاران .)8002 ،آنالیز برای 90
میلیون نسل اجرا و در هر  1000مرحله نمونهگیری انجام شد.
MrModeltest v2.3

نتایج
پس از شناسایی مورفولوژیک ،مشخص شد که نمونهها
متعلق به چهار گونه ،Mitrellablanda ،Thais savignyi
 Nassariuspersicusو  Hexaplex sp.هستند که تصاویر آنها
در شکل  8آمده است.

در مجموع  3توالی  COIو  9توالی  16Sخوانا و قابل تحلیل
بهدست آمد که این توالیها برای نخستین بار از منطقه خلیج
فارس گزارش شده است .مراحل ثبت چهار مورد از این توالیها
تاکنون در بانک ژن جهانی به پایان رسیده و با شمارههای
دسترسی LC027607.1 ،LC029913.1 ،LC060521 1و
 LC060622در سایت  www.ncbi.nih.govقابل مشاهده هستند.
درخت فیلوژنی رسم شده از  3توالی  COIبهدست آمده و
توالیهای گزارش شده پیشین نشان داد که نمونههای HoSp4
و  BuAu36که بهعنوان گونه  Thalessasavignyiشناسایی شده
بودند ،با توالی این گونه از امارات متحده عربی مطابقت زیادی
داشته و با قرار گرفتن در کالدی با ارزش بوت استرپ
 MP=100و احتمال پسین  1مطالعات مورفولوژیک را تایید
کردند .از سوی دیگر نمونه  HoAu1از نظر مورفولوژیک در حد
جنس  Hexaplexشناسایی شده بود ،اما تنها یک گونه از این
جنس در بانک ژن وجود داشت که تفاوت زیادی را با گونه مورد
نظر نشان داد .این نمونه با گونههای مختلف جنس ،Chicoreus
که همانند جنس  Hexaplexمتعلق به خانواده Muricidae
میباشد ،در یک کالد با ارزش بوت استرپ  MP=62و احتمال
پسین  1قرار گرفت .اما با آنکه بیشترین شباهت را با گونه
 Chicoreusramosusاز هند نشان داد ،با هیچیک از گونههای
این جنس نیز مطابقت کافی نداشت.
بررسیهای فیلوژنی در مورد نمونههای ،HoWi20
 HoWi22و  BuAu30که هر سه از نظر مورفولوژیک به عنوان
گونه  Nassariuspersicusشناسایی شده بودند ،تفاوتهایی بین
نمونههای استان هرمزگان و بوشهر نشان داد .به این ترتیب که
دو نمونه استان هرمزگان HoWi20 ،و  HoWi22با شباهت زیاد
به یکدیگر تفاوت بسیار زیادی با تمامی گونههای جنس
 Nassariusنشان دادند و حتی با هیچ یک از آنها گروه
مونوفیلتیک تشکیل ندادند .درحالیکه نمونه  BuAu30از بوشهر
با گونه  Nassariussufflatusاز چین گروه مونوفیلتیک تشکیل
داد و همچنین با سایر گونههای این جنس یک کالد تشکیل
داد .شایان ذکر است هیچ توالی از گونه  Nassariuspersicusدر
بانک ژن جهت مقایسه وجود نداشت.
نمونه  BuAu46که در بررسی مورفولوژیک گونه
 Mitrellablandaتشخیص داده شده بود ،اگرچه با گونههای
جنس  Mitrellaدر یک کالد قرار گرفت ،با هیچیک از آنها
گروه مونوفیلتیک تشکیل نداد .این نمونه بیشترین شباهت را با

1

Phylogenetic Analysis Using Parsimony
)Time to the Most Recent Common Ancestor (TMRCA
3Substitutional Rates
2
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گونه  Euplicaturturinaاز منطقه اقیانوسی هند -آرام نشان داد
و با آن در یک گروه مونوفیلتیک قرار گرفت .در این مورد نیز
توالیی از گونه  Mitrellablandaدر بانک ژن وجود نداشت.
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نمونه  BuAu46با هیچیک از گونههای دیگر از خانواده
 Columbelldidaeنیز مطابقت نداشت .درختهای رسم شده
برای این کالد در شکلهای  9تا  2نشان داده شده است.

شکل :3درخت MPرسم شده با استفاده از نرمافزار  PAUPبرای توالی قطعه ژنی COI

با استفاده از نرمافزار  BEASTقدمت نزدیکترین نیای
مشترک کالد  13/12 ،Neogastropodaمیلیون سال پیش
تخمین زده شد .زمان انشعاب نیای خانواده 91/80 ،Muricidae

میلیون سال پیش برآورد شد .زمان واگرایی  Thaisبه 12/89
میلیون سال پیش بازمیگردد 82/92 .میلیون سال زمان
اشتقاق در کالد  Nassariusاست .به همین ترتیب زمان برآورد
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شده برای ریشه درخت  911میلیون سال پیش میباشد (شکل

.)1

شکل :4درخت BAرسم شده با استفاده از نرمافزار  BEASTبرای توالی قطعه ژنیCOI

از این کالد  9توالی 16S rRNAبهدست آمد .در این مورد
نیز تطبیق نمونه  BuAu36با گونه  Thalessa savgnyiاز امارات
واضح بود .نمونه  BuAu46مجدداً بدون تطابق با گونههای
مختلف جنس  Mitrellaبا آنها در یک کالد قرار گرفت.
درمورد ژن 16S rRNAنیز توالی از گونهNassarius persicus
گزارش نشده بود و نمونه  BuAu30با سایر گونههای جنس
112

 Nassariusدر یک کالد قرار گرفت .درخت رسم شده برای این
قطعه ژنی در شکل  2نمایش داده شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

شکل  :5درخت MPرسم شده با استفاده از نرمافزار PAUPتوالی قطعه ژنی11S rRNA

بحث
در این پژوهش برای نخستین بار فیلوژنی مولکولی گونههای
متعلق به کالد  Neogastropodaدر آبهای خلیج فارس
بررسی شد ،تمامی مطالعات گذشته برای ردهبندی و شناسایی
آنها ،تنها با توجه به ویژگیهای ریختی این موجودات صورت
گرفته بود .از اینرو هیچ توالی گزارش شدهای از آبهای ایران
برای مقایسه و مطالعه بیشتر در دسترس نبود .بههمین علت
حداکثر تالش انجام گرفت تا با یافتن توالیهایی از گونههای
نمونههای مورد بررسی از نزدیکترین آبها به این ناحیه
جغرافیایی ،شبیهترین توالیها استخراج شود و برای رسم درخت
و مقایسه بهکار رود .در برخی موارد اطالعاتی از گونههای
بررسی شده در سایر کشورهای همجوار با خلیجفارس موجود
بود ،در پاره دیگر از موارد توالیهایی از کشورهای حاشیه
اقیانوس هند بهدست آمد .ولی در موارد دیگری هیچ توالی از
آبهای اطراف در بانک ژن ثبت نشده بود و حتی در برخی
موارد حتی هیچ توالی از گونه مورد نظر از هیچ منطقهای از
جهان تاکنون گزارش نشده بود .در این شرایط سعی بر این
شد تا از نزدیکترین مناطق و گونهها استفاده شود.
در کالد  Neogastropodaنمونههای  HoSp4و BuAu36
همانطور که مطالعات مورفولوژیک نیز نشان داده بود با گونه
 Thalessa savignyiاز امارات متحده عربی مطابقت زیادی
داشت ،اما تفاوت موجود بین آنها درحدی است که باید
احتمال پدید آمدن گونهای جدید را نیز در نظر گرفت و با

بررسیهای بیشتر نظر قاطعتری ارائه نمود .در این مورد جهت
بررسی منشاء نمونههای مذکور ،توالیهای مناسب در بانک ژن
وجود نداشت .هیچ توالی از گونه  Nassarius persicusدر بانک
ژن وجود نداشت تا بتوان برای مقایسه نمونههای ،HoWi20
 HoWi22و  BuAu30که بررسیهای مورفولوژیک آنها را
متعلق به این گونه دانسته بود ،از آن استفاده کرد .بههمین
علت از سایر گونههای جنس  Nassariusدر رسم درخت استفاده
شد که نمونه متعلق به استان بوشهر  BuAu30با آنها در یک
کالد قرار گرفت و طبیعتاً با هیچیک از آنها تطابق نداشت .اما
نکته قابل مالحظه آن است که دو نمونه دیگر که متعلق به استان
هرمزگان بودند ،ضمن شباهت زیاد با یکدیگر تفاوت فاحشی
با تمامی گونههای این جنس نشان دادند و دریک کالد مجزا
قرار گرفتند .این تفاوت لزوم بررسیهای بیشتر و دقیقتر برروی
این گونه را ،بهخصوص در آبهای استان هرمزگان نشان
میدهد .در مورد نمونه  BuAu46نیز هیچ توالی از گونه
 Mitrella blandaدر بانک ژن وجود نداشت و این نمونه با
سایر گونههای این جنس در یک کالد قرار گرفت و طبیعتاً با
هیچیک از آنها مطابق نبود .نمونه  HoAu1در بررسیهای
مورفولوژیک در حد جنس  Hexaplexشناسایی شد ،با آن که
این جنس دارای تعداد زیادی گونه میباشد ،تمامی  118توالی
موجود در بانک ژن از این جنس متعلق به گونه Hexaplex
 trunculusبود که در رسم درخت نیز از آن استفاده شد ،اما
تفاوت زیادی با نمونه مورد بررسی نشان داد (شکلهای  9تا .)2
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ً تقریباNeogastropoda فسیلهای موجود از اعضا کالد
کامل هستند و نظریه تعلق مبدا تکاملی آنها به اوایل دوره
. حمایت میکنند،کرتاسه را که مورد تایید گستردهای میباشد
همچنین این نظریه بیان میکند که اعضا این کالد در اواخر دوره
 وCunha( کرتاسه و دوره پالئوسن بهسرعت تنوع یافتهاند
.)8002 ،همکاران
 نشان داد که اعضاءBEAST آنالیزهای حاصل از نرمافزار
 در اواسط دوران، حاضر در خلیج فارسNeogastropoda کالد
) اشتقاق یافتهاند بهطوریکه قدمت نیای مشترکEocene( ائوسن
 میلیون13  در این مطالعه در حدودNeogastropoda کالد
 راNeogastropoda  بررسیها کالد.سال پیش تخمین زده شد
مونوفیلتیک نشان داد و نتایج حاصل از آنالیزهای مولکولی با
) نیز در8009( Strong .نتایج ردهبندی سنتی مطابق بود
 بیان کرد که،مطالعاتی که بر روی فیلوژنی شکمپایان انجام داد
 این نتایج با نتایج. مونوفیلتیک میباشدNeogastropoda کالد
.مطالعه حاضر کامالً مطابقت دارد
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