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تبارزایی خفاشهای دم موشی جنس ( Rhinopmaخانواده )Rhinopomatidae
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چکیده
خفاشهای دم موشی جنس  Rhinopomaبهعنوان قديمیترين کالد خردخفاشان زنده محسوب میشوند .گونههای اين جنس در نواحی
گرم استوايی يا نيمهاستوايی دنيای قديم ،شمال و غرب آفريقا ،خاورميانه ،لوانت ،عراق ،ايران ،پاکستان ،افغانستان ،هندوستان ،تايلند و سوماترا
ساکن هستند .برای بررسی روابط تبارشناسی اعضای اين جنس از ژن  D-Loopاستفاده شد .در اين مطالعه  36نمونه از مناطق مختلف جمعآوری
و برای استخراج  DNAمورد استفاده قرار گرفت .بعد از تکثير قطعه مورد نظر و توالیيابی ،همرديفی انجام شد و توالی به طول  577نوکلئوتيد
بهدست آمد .ميانگين ترکيب نوکلئوتيدهای  T ،C ،Aو  ،Gبهترتيب برابر  %28/60 ،%24/16 ،%35/23و  %12/01بود .از تعداد  577جايگاه،
 168جايگاه متغير که  148جايگاه از نظر پارسيمونی حاوی باراطالعاتی ( )parsimony informativeبود .نتايج بهدست آمده در اين مطالعه
وجود سه گونه  R. hardwickei ،R. microphyllumو  R. muscatellumدر ايران را تاييد نمود .همچنين مطالعه تبارزايی سه گونه جنس
 Rhinopomaنشان داد که  R. microphyllumو  R. muscatellumتاکسونهای خواهری میباشند که اين حالت با رابطه R. hardwickei

و  R. muscatellumکه براساس تشابه اندازه بدن و مورفولوژی بينی بهعنوان نزديکترين تاکسونها بههم درنظر گرفته میشوند ،در تناقض است.
کلمات کلیدی :خردخفاش ،تبارزایی ،خفاش دم موشی ،پژواک جایابی ،ژن ناحیه کنترل
* پست الکترونیکی نویسنده
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تبارزایی خفاشهای دم موشی جنس  Rhinopmaدر ایران براساس ژن D-loop

مقدمه
خفاشها بهعنوانپستانداران پرنده ،دومین راستهبزرگ بعداز جوندگان
میباشند .این گروه بهخاطر داشتن قدرت پرواز و پژواک جایابی
( )Echolocationدارای تنوع گستردهای میباشند بهطوریکه تاکنون بیش
از  1300گونه شناسایی شده است ( Simmonsو 2010 ،Wetterer؛
 Reederو همکاران2007 ،؛  .)2005 ،Simmonsخانواده خفاشهای

گروههای فیلوجغرافیایی درون یك گونه استفاده میشود ،بلکه در مطالعات
تبارزایی گونههای نزدیك نیز مورد استفاده قرار میگیرد ( Xuو همکاران،
2010؛  Matsonو  2010 ،Baker؛  Wilkinsonو .)1996 ،Fleming

دمموشی ( )Rhinopomatidaeاغلب بهعنوان قدیمیترین کالد

الف

خردخفاشهای زنده درنظر گرفته میشوند ( Hulvaو همکاران)2007 ،
که در سال  1872توسط  Dobsonمعرفی شد .در این خفاشها دم
بسیار طویل و استوانهای است .پردهی میانرانی کوچك و کمتر از
یكسوم قاعده دم را در بر میگیرد و باقیمانده دم آزاد است .این
خفاشها در غارها ،شکافهای سنگی ،دیوارها و خانهها بهصورت
گروهی بهسر میبرند .استقرار خفاشهای دمموشی روی دیواره غارها
از طریق استفاده توأم انگشتان دست و پا میباشد ،از اینرو این
خفاشها از بقیه خفاشهای حشرهخوار متمایز هستند چرا که نمیتوانند
بهطور کامل از سقف غارها آویزان شوند .گونههای این جنس در نواحی
گرم استوایی یا نیمهاستوایی دنیای قدیم ،شمال و غرب آفریقا ،خاورمیانه،
لوانت ،عراق ،ایران ،پاکستان ،افغانستان ،هندوستان ،تایلند و سوماترا ساکن
هستند (.)1980 ،DeBlase
این خانواده تنها دارای جنس  Rhinopomaاست که در سال
 1813توسط  Geoffroyمعرفی شد .مدتها برای این جنس ،سه گونه
( R. hardwickei ،R. microphyllumو  )R. muscatellumمعرفی شده
بود .مطالعات جامع  Van Cakenbergheو  )1994( De Vreeبراساس
نمونههای موزهای نشان داد که این جنسدارای  4گونه،R. microphyllum
 R. macinnesi ،R. hardwickeiو  R. muscatellumاست Hulva .و
ال مترادف
همکاران ( ،)2007گونه  )1903 ،Thomas( R. cystopsکه قب ً
 R. hardwickeiبود ،براساس مطالعات مولکولی و مورفومتری ،بهعنوان
یك گونه معتبر معرفی کردند Benda .و همکاران ( ،)2009گونه جدید
 R. hadramauticumرا از جنوبشرقی یمن توصیف کردند .بنابراین اکنون
این جنس در سرتاسر دامنه پراکنش خود در جهان دارای شش گونه
میباشد ( Akmaliو همکاران .)2011 ،گونههای گزارش شده از این جنس
در ایران شامل خفاش دمموشی بزرگ ( ،)R. microphyllumخفاش دم
موشی کوچك مسقطی ( )R. muscatellumو خفاش دم موشی کوچك
( )R. hardwickeiمیباشد (شکل .)1
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از توالی ژن ناحیه
کنترل یا  D-Loopروابط فیلوژنتیك گونههای این جنس در ایران
مورد ارزیابی قرار گیرد ،زیرا این ژن شامل بخشهای حفاظت شده و
بخشهای بسیار متغیر است که نه تنها در مطالعات فیلوجغرافی و جدایی
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شکل  :1تصویر خفاشهای دم موشی را نشان می دهد:
الف :خفاش دمموشی بزرگ (،(Rhinopoma microphyllum
ب :خفاش دمموشی کوچک ( (Rhinopoma hardwickeiو
ج :خفاش دمموشی مسقطی )(Rhinopoma muscatellum

مواد و روشها
بهطورکلی در این مطالعه  36نمونه خفاش دم موشی گونههای
 R. muscatellum ،R. hardwickei ،R. microphyllumو  R. cystopsاز
مناطق مختلف جمعآوری و برای تعیین روابط فیلوژنتیك استفاده شد
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(جدول  .)1نمونهبرداری از خفاشها با استفاده از توردستی و تورنامرئی
) (mistnetانجام شد .برای اینکار در زمان نمونهبرداری از هر بال
خفاش یك پانچ سه میلیمتری تهیه و به الکل  %96انتقال داده شدند.
سپس استخراج DNAاز نمونههای بافتی با کیت (™ )GenNetBioصورت
گرفت .در این تحقیق تکثیر ژن ناحیه کنترل یا  D-Loopبا کمك
آغازگرهای )5′-CCACCATCAGCACCCAAAGC-3′( D1-Proو
 )5′-TACCAAAGCCATGACACCACAGTT-3′( Dl-R1انجام
شد ( Akmaliو همکاران .)2011 ،واکنش زنجیرهای پلیمراز در
مخلوط واکنشی به حجم 20میکرولیتر و با Prime Taq Master Mix
( 2x, Cat No: G-2000 )Genetbioانجام شد که واکنش شامل 10
میکرولیتر از مسترمیکس 0/75 ،میکرولیتر از هر کدام از پرایمرها،

 1میکرولیتر  DNAژنومی استخراج شده از بافت هدف و  7/5میکرو
لیتر آب مقطر فاقد یون بود .شرایط دمایی بهینه واکنش  PCRشامل
دمای واسرشتسازی اولیه ( 94ºC ،)Initial denaturationبهمدت 4
دقیقه ،واسرشتسازی ( 94ºC ،)Denaturationبهمدت  30ثانیه ،دمای
اتصال آغازگر ( 52ºC ،)Annealingبهمدت  30ثانیه ،دمای اتصال
پرایمرها ( 72º C ،)Extensionبهمدت  45ثانیه و دمای بسط پرایمرها
( 72º C )Final Extensionبهمدت  5دقیقه بوده است .واکنش ،PCR
 35چرخه تکرار شد .در مرحله بعد ،محصول  PCRرا روی ژل برده و
ژل را بهمدت  15دقیقه در محلول اتیدیوم برماید رنگآمیزی کرده و
بعد از رنگ گرفتن ،ژل به کمك دستگاه  Gel Docمشاهده و سپس
عکس از آن تهیه شد.

جدول  :1نام و تعداد گونه ،مکان و موقعیت جغرافیایی نمونههای متعلق به جنس  Rhinopomaدر این مطالعه
گونه

تعداد

مکان

عرضجغرافیایی ()N

طول جغرافیایی ()E

R. microphyllum

2

دهلران -استان ایالم

32° 55′

47°35 ′

R. microphyllum
R. muscatellum

1
3

بیشه دراز -استان ایالم

32° 48′

46° 58′

R. microphyllum

1

داراب -استان فارس

28° 45′

54° 34′

R. microphyllum

1

نوجیوران -استان کرمانشاه

34° 29′

47° 29′

R. microphyllum

1

بیستون -استان کرمانشاه

34° 25′

47° 28′

R. microphyllum

1

هشیالن -استان کرمانشاه

34° 35′

46° 15′

R. microphyllum
R. muscatellum

1
3
1
2
2
3
1
1
1
1

دامین ایرانشهر -استان سیستان و بلوچستان

27° 22′

60° 47′

جیرفت -استان کرمان

28° 51′

57° 27′

گتوند -استان خوزستان

32° 15′

48° 50′

الر -استان فارس

27° 43′

54° 19′

تادوان -استان فارس

28° 47′

53° 21′

R. microphyllum

1

کازرون -استان فارس

29° 34′

51° 44′

R. microphyllum

1

بستك -استان هرمزگان

27° 12′

54° 15′

R. muscatellum

4

کوه خواجه زابل -استان سیستان و بلوچستان

R. cystops

4

دره اردن -لیوانت

30° 56′
30° 44′

61° 15′
35° 38′

R. microphyllum
R. muscatellum
R. microphyllum
R. hardwickii
R. microphyllum
R. muscatellum
R. microphyllum
R. muscatellum

محصوالت  PCRتخلیص شده با حجم  20میکرولیتر با استفاده
از دستگاه  ABI 3700شرکت ماکروژن کره جنوبی تعیین توالی شدند.
توالیهای مورد نظر در نرمافزار  )1999 ،Hall( BioEditبازبینی شدند
و نواحی که توسط دستگاه خوب خوانده نشده بود و نواحی با کیفیت
پایین مورد استفاده قرار نگرفتند .توالیهای بهدست آمده رشته پیشرو

( )Forwardو رشته معکوس ) (Reverseیعنی ()Reverse complement
همردیف شدند .سپس توالی نهایی برای هر نمونه به طول 577نوکلئوتید
بهدست آمد .سپس تحلیلهای تبارزایی بیزین ( ،)Bayesianحداکثر
پارسیمونی ) (MPو حداکثردرستنمایی ) (MLانجام شد .تحلیل حداکثر
پارسیمونی توسط نرمافزار  ،)2002 ،Swofford( PAUPاستنتاج
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 Bayesianتوسط نرمافزار Ronquist( Mr Bayes 3.1.1و ،Huelsenbeck
 )2003و تحلیل حداکثردرستنمایی توسط نرمافزار PHYML,
 Guindon( version 3.0و  )2003 ،Gascuelانجام شد .برای آزمایش
قابلیت اطمینان یا آزمون تأییدی گرهها از  Bootstrapبا  1000یا
 2000بار تکرار استفاده شد .برای رسم درختهای بیزین و حداکثر
احتمال ابتدا باید مدل تکاملی تعیین گردد که با نرمافزار
 88 )2008 ،Posada( jModelTest 0.1.1مدل مورد ارزیابی قرار
گرفت .تعیین نوع مدل با استراتژیهای مختلف صورت میگیرد که
در این مطالعه از معیار  )AIC( Akaike information criteriaبرای
تعیین بهترین مدل استفاده شد.
استنتاج بیزین برای  5000000نسل و نمونه برداری طی هر
 1000نسل صورت گرفت .پس از کنار گذاشتن  %25درختان اولیه،
یك درخت توافق با احتمال پسینی تولید و با استفاده از نرمافزار
 )2009 ،Rambaut( FigTree v1.3.1مشاهده شد .فاصله مولکولی
( )Kimura-2-parameterبینگونهای توسط نرمافزار Tamura( Mega6
و همکاران )2007 ،محاسبه شد .در مطالعه تبارزایی جنس Rhinopoma
از دو گونه  Hipposideros armigerو Rhinolophus ferrumequinumبه
عنوان برون گروه ( )Out groupاستفاده شد.

جایگاه پلیمورف یا متغیر بودند که  148جایگاه از نظر پارسیمونی
حاوی بار اطالعاتی ( )parsimony informativeبود .تعداد
هاپلوتایپهای بهدست آمده  23عدد بود و دو هاپلوتایپ هم مربوطبه
برونگروهها بود که در آنالیز استفاده شد .از  148سایت متغیر حاوی
بار اطالعاتی 107 ،سایت دارای دو واریانت 39 ،سایت دارای سه
واریانت و دو سایت دارای چهار واریانت بود .میانگین ترکیب
نوکلئوتیدهای  T ،C ،Aو  Gژن ناحیه کنترل ،در خفاشهای
دمموشی ،بهترتیب برابر  %28/60 ،%24/16 ،%35/23و %12/01
میباشد .هیچ هاپلوتایپی بین گونهها مشترک نبود .از  23هاپلوتایپ،
هفت هاپلوتایپ مربوط به گونه  12 ،R. microphyllumهاپلوتایپ
مربوط به گونه  ،R. muscatellumسه هاپلوتایپ مربوط به گونه
 R. hardwickeiو یك هاپلوتایپ متعلق به گونه R. cystops
میباشد .تعداد توالیهای نوکلئوتیدی ،میانگین فاصله ژنتیکی )(K2P

درونگونهای ،تعداد هاپلوتایپها ،میانگین تفاوت نوکلئوتیدی ،تنوع
نوکلئوتیدی و تعداد جایگاههای پلیمورفیك در جدول  2خالصه شده
است .میانگین فاصله ژنتیکی بین گونهها بهوسیله مدلKimura-2-

 parameterانجام شد .میانگین فاصله بین گونهای نشان میدهد که
دوگونه  R. hardwickeiو  R. cystopsکمترین واگرایی

نتایج

( )15/88±1/81را از یکدیگر داشته ،یا بهعبارتی از لحاظ ژنتیکی

بعد از همردیفی توالیهای پیشرو و معکوس توالی نهایی به طول
 577نوکلئوتید برای هر نمونه بهدست آمد .از  577جایگاه ژن ناحیه
کنترل بهکار رفته در  36توالی نوکلئوتیدی بدون احتساب توالی برون
گروهها در آنالیز مولکولی 389 ،جایگاه مونومورف یا غیرمتغیر و 168

نسبت به گونههای دیگر بهیکدیگر نزدیكتر میباشند ،سپس دو
گونه  R. microphyllumو  R. muscatellumاز لحاظ ژنتیکی
بهیکدیگر نزدیكتر و  R. muscatellumو  R. cystopsنیز بیشترین
واگرایی را از یکدیگر دارند (جدول .)3

جدول :2تنوع ژنتیکی خفاشهای دمموشی براساس  577جفت باز ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل
R. muscatellum

تعداد توالیهای نوکلئوتیدی
تعداد هاپلوتایپها
میانگین فاصله ژنتیکی درون گونهای
تنوع هاپلوتایپی
تنوع نوکلئوتیدی
میانگین تفاوت نوکلئوتیدی
تعداد جایگاههای پلیمورفیك
تعداد جایگاههای پارسیمونی آگاهی بخش

14
12
0%/81
0/978
0/0075
4/190
17
10

تحلیلهای تبارزایی روشهای حداکثر پارسیمونی ( Maximum

 ،)parsimonyحداکثر درستنمایی ( )Maximum likelihoodو استنتاج
بیزین ( )Bayesian inferenceانجام شد و همه آنها توپولوژی
یکسانی را ارایه دادند که مشتمل بر دو کالد اصلی و چهار کالد فرعی
68

R. hardwickei

3
3
0%/60
1/0
0/0061
3/333
5
0

R. microphyllum

15
7
0%/41
0/848
0/0031
1/752
7
3

R. cystops

4
1
( %50 majority-rule

میباشد .درخت اجماع حداکثر پارسیمونی
 )consensusو آزمون تأییدی  Bootstrapبا  2000مرتبه تکرار
بهدست آمد .در توپولوژی بهدست آمده وجود دو کالد اصلی  Aو  Bو
زیرکالدهای  A1و  B1 ،A2و  B2قابل مشاهده میباشد.
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جدول  :3میانگین فاصله ژنتیکی ( )K2Pبا خطای معیار بین گونههای خفاش دمموشی
گونهها

R. cystops

R. cystops

-

R. microphyllum

20/59±2/04
22/55±2/27
15/88±1/81

R. muscatellum
R. hardwickei

R. microphyllum

R. muscatellum

-

17/82±1/92
21/62±2/05

-

21/92±2/23

فاصله ژنتیکی بهصورت درصد ارایه شده است.
کالد  Aشامل گونههای  R. cystopsو  R. hardwickeiو کالد B

شامل گونههای  R. microphyllumو  R. muscatellumمیباشد.
دادههای توالی براساس معیار پارسیمونی و جایگاههای دارای بار اطالعاتی
منجربه ایجاد درخت اجماع با طول  442شد (،0/2059=HI ،0/7541=CI

 0/9162=RIو  .)0/7276 =RCدرخت حداکثر پارسیمونی نشان
میدهد که این جنس تكنیا است و با احتمال  %100این تكنیایی
حمایت میشود (شکل .)2

شکل  :2درخت اجماع حداکثر پارسیمونی ) (%50 majority-rule consensusنشاندهنده روابط تبارزایی بین گونههای خفاشهای دمموشی همراه
با آزمون تأییدی  2000( Bootstrapمرتبه تکرار)

دو آنالیز فیلوژنتیك مستقل حداکثر درستنمایی و استنتاج
بیزین نیز توپوگرافی مشابهی با حداکثر پارسیمونی نشان دادند که در
اینجا درخت استنتاج بیزین آورده شده است .برای ترسیم این درختان
ابتدا  88مدل برای توالیهای نوکلئوتیدی مورد آزمون قرار

معیار Akaike Information Criterion

گرفت که در نهایت براساس
مدل  TIM2+Gانتخاب شد .مقادیر محاسبه شده پارامترهای این مدل
شامل فرکانس بازها ( 0/1304=G ،0/2246=C ،0/3549=Aو
 ،)0/2900=Tتخمین نرخ جانشینی بازها (]،3/2079=[AC
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]10/8860=[CT] ،1/0000=[CG] ،3/0210=[AC] ،3/2079=[ATو
] )1/0000=[GTو تخمین پارامتر توزیع گاما ()0/3580=gamma shape
است .درخت بیزین (شکل  )3تشکیل دو کالد اصلی  Aو  Bو زیر

کالد های  A1و  B1 ،A2و  B2را داد که کالد  Aشامل گونههای
 cystopsو  R. hardwickeiو کالد  Bشامل گونههای R. microphyllumو
 R. muscatellumمیباشد.
R.

شکل  :3درخت حاصل از آنالیز بیزین که روابط تبارزایی بین گونهها را نشان میدهد .شمارههای غیر بولد احتماالت پسین گرهها در
تحلیل بیزین را نشان میدهند و شمارههای بولد شده ،مقدار  bootstrapگرهها در تحلیلهای حداکثر درستنمایی (با  1000مرتبه تکرار)
را نشان میدهند.

بحث
نخستین گزارش در مورد خانواده خفاشهای دمموشی و جنس
 Rhinopomaتوسط  )1872( Dobsonصورت گرفت که براساس تنوعی
از صفات ریختی تنها یك جنس و یك گونه برای این خانواده معرفی
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کرد .توماس ابتدا یك تنوع فنوتیپی را در داخل این گروه شرح داد و
براساس آن پنج گونه ،R. cystops ،R. hardwickei ،R. microphyllum
 R. sumatraeو  R. muscatellumرا تشخیص داد (.)1903 ،Thomas
سپس  )1977( Hillمطالعه گستردهای روی این خانواده انجام داد و
نتیجه گرفت جنس  Rhinopomaشامل سه گونه و 11

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

زیرگونه میباشد ،که این گونهها شامل  R. microphyllumبا پنج
زیرگونه R. hardwickei ،با چهار زیرگونه و  R. muscatellumبا دو
زیرگونه است )1993( Koopman .با اصالحاتی در تعداد گونهها
سرانجام سه گونه و  11زیرگونه را برای این جنس توصیف نمود.
مطالعه جامع در مورد این خانواده توسط  Van Cakenbergheو De
 )1994( Vreeصورت گرفت که همه تاکسونهای نامگذاری شده
این خانواده را شامل میشد .بررسیهای این محققین نشان داد که
جنس  Rhinopomaشامل  4گونه R. hardwickei ،R. microphyllum
 R. macinnesiو  R. muscatellumبا تعدادی زیرگونه میباشد .اخیراً
از مطالعات مولکولی در کنار مطالعات مورفولوژیکی برای تعیین دقیق
وضعیت تاکسونومیکی خفاشها استفاده میشود ( Akmaliو همکاران،
2014؛  Xuو همکاران2010 ،؛  Furmanو همکاران2009 ،؛ Piaggio
و همکاران2009 ،؛  Hulvaو همکاران2007 ،؛  Russellو همکاران،
 .)2005در این مطالعات از مارکرهای مبتنی بر  DNAبهویژه از
سیتوکروم  bو  Control regionبهصورت متداول استفاده شده است.
مطالعه میتوکندریایی ( Hulvaو همکاران ،)2007 ،وجود سه دودمان
عمیقاً یکسان را بهعنوان گونههای ریختی ( )morphospeciesکه توسط
( Van Cakenbergheو 1994 ،De Vree؛ 1993 ،Koopman؛ ،Hill
 )1977ارائه شده است ،تایید میکند (بهجز گونه .)R. macinnesi
عالوه بر این ،آنها واگرایی شدیدی در داخل دودمان ،R. hardwickei
عدم تجانس بین الگوهای فیلوجغرافیایی فنوتیپی و ژنتیکی در کالد
 R. hardwickeiلوانت و آفریقا ،واگرایی شدید در داخل دودمان
 ،R. muscatellumفاصله بسیارکم بین نمونههای R. microphyllum
که نشاندهنده هموژنیتی ژنتیکی پیشبینی نشده این گونه است ،یافتند.
در این مطالعه ،توالیهای ژن ناحیه کنترل ()Control region
نمایندههایی از سه گونه  R. hardwickei ،R. microphyllumو R.
 muscatellumدر ایران و گونه  R. cystopsاز لوانت مورد بررسی قرار
گرفت .براساس میانگین فاصله بینگونهای مشخص شد که دو گونه
 R. hardwickeiو  R. cystopsکمترین واگرایی را از یکدیگر داشته ،یا
بهعبارتی از لحاظ ژنتیکی نسبت به گونههای دیگر بهیکدیگر نزدیكتر
میباشند ،در نتیجه گونهزایی بین آنها اخیرتر میباشد .سپس دو
گونه  R. microphyllumو  R. muscatellumاز لحاظ ژنتیکی بهیکدیگر
نزدیك میباشند که در درخت تبارزایی نیز بهعنوان گروه خواهری در
کنار هم قرار گرفتند .دو گونه  R. muscatellumو  R. cystopsنیز
بیشترین واگرایی را از یکدیگر نشان میدهند (جدول  .)3همچنین
میانگین فاصله درونگونهای نشان میدهد که بیشترین واگرایی درون
گونهای مربوط به  R. muscatellumو کمترین واگرایی درونگونهای
مربوط به  R. microphyllumمیباشد .از مقایسه درختهای بهدست
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آمده با روشهای حداکثر پارسیمونی ،حداکثر درستنمایی و بیزین
که همه آنها توپولوژی یکسانی را ارایه دادند ،مشخص شد این جنس
تكنیا میباشد و  %100حمایت میشود .تمام درختان حاصله ،دو کالد
اصلی و چهار زیرکالد را نشان دادند که وجود چهار گونه را اثبات
میکنند .گونههای  R. cystopsو  R. hardwickeiدر کالد  Aقرار
میگیرند که در درخت اجماع حداکثر پارسیمونی(50% majority-
) rule consensusگروه خواهری یکدیگر میباشند و با Bootstrap
 % 100تایید میشوند .دو گونه  R. microphyllumو R. muscatellum
نیز در این درخت در کالد  Bقرار میگیرد که گروه خواهری یکدیگر
میباشند .اما مطالعات ریختی نشان داده است که این دو گونه در
صفات ریختی از یکدیگر متمایز هستند و  R. muscatellumبیشتر به
 R. hardwickeiشبیه می باشد ( .)1980 ،DeBlaseوضعیت خواهری
فیلوگروههای  R. microphyllumو  R. muscatellumباتوجه به نظم
سنتی خانواده ،جاییکه  R. hardwickeiو  R. muscatellumبراساس
تشابه اندازه بدن و مورفولوژی بینی بهعنوان نزدیكترین تاکسونها
بههم درنظر گرفته میشوند ،تناقض دارد .همانطورکه تحلیل خوشهبندی
(شکل )2010 ،Akmali()4براساس مربع فاصله اقلیدسی و روش ارتباط
بین گروهی ( )Between group linkageنشان میدهد.
در مطالعه ( Hulvaو همکاران )2007 ،واگرایی ژنتیکی در داخل گونه
سنتی  ،R. hardwickeiاین گونه ریختی را به دو کالد ایرانی و کالد
عربی تقسیم کرد .در این مطالعه نیز مشخص شد که دو کالد ایجاد
شده در مطالعه این محققین ،دو گونه مجزا میباشند که فاصله
ژنتیکی آنها براساس ژن ناحیه کنترل ( )Control regionبرابر 15/88
درصد میباشد که جمعیتهای ایرانی را گونه  R. hardwickeiو
جمعیتهای عربی (لوانت) را  .R. cystopsگویند .در مطالعه (Hulva
و همکاران )2007 ،پیوستگی ژنتیکی مشخصی بین جمعیتهای
یمن و لوانت با حدود  3000کیلومتر فاصله وجود دارد ،درصورتیکه
فاصله جغرافیایی کمتر بین نمونههای لوانت و ایران (حدود 1200
کیلومتر) با تفاوت ژنتیکی عمیق (حداقل فاصله ژنتیکی بین
هاپلوتیپهای آن  34مرحله جهش) همراه است .انتظار میرود واگرایی
بین این دو گروه ،ساختار فیلوجغرافی حقیقی و محل جدایی
خاورمیانه را از شمالغرب تا جنوبشرق نشان دهد .نقش خلیج فارس
و دریای عمان در این جدایی را نباید نادیده گرفت همانطورکه ایجاد
تمایز ژنتیکی در خفاش  Myotis myotisدر دو سوی تنگه جبل الطارق
توسط  Castellaو همکاران ( )2002شناخته شده است .باتوجه به
فواصل ژنتیکی و درختهای تبارزایی وجود سه گونه از این جنس در
ایران مورد تایید میباشد .در ضمن نمونههای لوانت نیز به گونه R.
 cystopsمتعلق میباشد که قبالً بهعنوان  R. hardwickeiشناخته میشد.
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