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چکیده
جنس  Lydiaمتعلق به زیرشاخه سختپوستان و رده خرچنگهای حقیقی میباشد .تنها گونهای از آن که در خلیج فارس یافت شده است
 Lydia tenaxنام دارد .از آنجاییکه در قلمرو دریایی گونههای شناسایی نشده بهوفور وجود دارند روش شناسایی سنتی مبتنی بر ویژگیهای
مورفولوژیک شناسایی آنها را با مشکل مواجه میکند .اخیرا ژن  COIبرای شناسایی و تعیین حد و مرز گونهای کاربرد فراوانی دارد به همین
منظور از نشانگر مولکولی ژن  COIو همچنین فراساختار اولین گونوپود جنس نر استفاده شد برای اینکه احتمال وجود گونههای مخفی در میان
 3مورفوتایپ این گونه نشان داده شود .بنابراین از گونه منسوب به  Lydia tenaxاز سواحل صخرهای استان بوشهر نمونهبرداری انجام شد .سپس
اولین گونوپودهای جنس نر ،جداسازی شده و با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ ( )SEMمورد عکسبرداری قرار گرفتند .جهت مطالعات
مولکولی  DNAنمونهها با استفاده از روش فنل-کلروفروم استخراج و قطعه ژنی زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز میتوکندری ( )COIتکثیر و
توالییابی شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریایی ( )COIدر نمونههای مورد بررسی یکسان نیست و از
این  3مورفوتایپ نمونه  Lydia sp.FCHبا بقیه مورفوتایپها تفاوت بیشتری را نشان داد و در کالدی جداگانه قرار گرفت .مطالعه دقیق
فراساختار اولین گونوپود جنس نر در  3مورفوتایپ ،نیز تفاوتهایی را در قسمت راسی نشان داد .بررسی حاصل نشان داد ،زمانی که تشخیص
گونهها بهدلیل شباهتهای زیاد مورفولوژی مشکل است ،بررسیهای فراساختار اولین گونوپود جنس نر و شناسایی براساس ژن  COIدر تفکیک
گونهها سودمند خواهد بود.
کلمات کلیدی ،Lydia tenax :مولکولی ،COI ،فراساختاری ،گونوپود ،خلیج فارس
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

chenari_bio@yahoo.com
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شناسایی جنس  Lydiaبراساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

مقدمه
اخيرا در اثر فعاليتهاي بشر مانند صيد بيرويه و ورود آاليندههاي
مختلف به سواحل ،جمعيت خرچنگها در معرض خطر نابودي قرار
گرفته است .بنابراين لزوم اطالعاتي راجع به زيستشناسي ،بومشناسي
و شناسايي آنها ،کمک زيادي به حفظ و باسازي جمعيت آنها خواهد
کرد (سعيدپور .)1373 ،طبقهبندي سيستماتيک خرچنگهاي خانواده
 Oziidaeنياز به مطالعات گستردهاي دارد و در ارتباط با مطالعات
مولکولي در اين خانواده بررسيهاي اندکي صورت گرفته است .آناليز
سيستماتيک مولکولي توسط  Laiو همکاران ( )2014در ارتباط با
فيلوژني اين خانواده نشان داد خانواده  Oziidaeمنشا مونوفيلتيک
ندارند و حتي منشا گونههاي يک جنس در اين خانواده ،نيز متفاوت
ميباشد .آنها بيان کردند اين مساله ميتواند نشاندهنده ضعف
طبقهبندي سنتي در شناسايي موجودات باشد که صرفا از ويژگيهاي
ريختي براي شناسايي گونهها استفاده ميکند .زيرخانواده Oziinae
شامل دو جنس ميباشند که جنس  Lydiaبا داشتن تنها يک گونه
شناختهشده در خليج فارس يکي از آنها است .اين جنس داراي دو
گونه بهنام  Lydia tenaxو  Lydia annulipesدر جهان ميباشد که
بهدليل شباهتهاي مورفولوژيک زياد ،تمايز آنها از هم بسيار دشوار
است .محققان ردهبندي سنتي ،تنها روش شناسايي اين دو گونه را از
يکديگر تفاوت تعداد گرانولهاي ريز بر روي کليپدها و کاراپاس آنها
ذکر کردند و بيان داشتند تعداد اين گرانولها در  Lydia tenaxنسبت
به گونه  Lydia annulipesبيشتر است .گونه  Lydia tenaxاولينبار
در مناطق ايراني سواحل صخرهاي خليج فارس توسط Stephensen
( )1946شناسايي شد و سپس  Naderlooو همکارانش ( )2012وجود
اين گونه را از اين مناطق تاييد کرده و بيان داشتند محدوده پراکنش
اين جنس قسمتهاي غربي اقيانوس هند ميباشد .گونههاي مخفي
و شناسايي نشده در قلمرو دريايي به فراواني ديده ميشوند که
شناسايي بر پايه ويژگيهاي مورفولوژيک تشخيص آنها را با مشکل
مواجه ميکند ( .)1993 ،Knowltonگونههاي مرموز يا مخفي به
گونههايي اطالق ميشود که از لحاظ مورفولوژي بسيار شبيه بوده اما
از لحاظ ژنتيکي متفاوتند .براي غلبه بر چنين مسايلي ،در حال حاضر
روشي استاندارد مبتني بر توالييابي ژن  COIميتوکندري که در
حدود  650bpميباشد ،بهعنوان ابزاري سودمند براي شناسايي
موجودات و تعيين مرز ميان گونهها بهکار ميرود .در دسترس بودن
پرايمر جهاني ،نرخ باالي تکامل مولکولي و فقدان جهش هاي حذف
و اضافه نسبت به ژنهاي ديگر آن را بهعنوان يک روش بارکدينگ

334

جهاني تبديل کرده است ( Hebertو همکاران .)2003 ،از طرفي ديگر
مورفولوژي تزيينات راسي گونوپود (اندامي تغيير شکل يافته از پاهاي
شنا است ،که براي انتقال اسپرم در حين جفتگيري بهکار ميرود)
بهعنوان ويژگي مهم در مطالعات سيستماتيک در خرچنگها مطرح
ميباشد و اشکال مختلف گونوپود ،مدرکي در تکامل اين زائده در
خرچنگهاي حقيقي است بنابراين در اين مطالعه به موازات مطالعات
مولکولي ساختار اولين گونوپود (اندامي تغيير شکل يافته از پاهاي شنا
است ،که براي انتقال اسپرم در حين جفتگيري بهکار ميرود) جنس
نر نيز توسط ميکروسکوپ الکتروني مورد مطالعه قرار گرفت .توصيف
اوليه گونوپود خرچنگهاي حقيقي به بررسي آنها در زير
ميکروسکوپهاي تشريحي و لوپ محدود بود و در مطالعات اندکي
تنها از ميکروسکوپ الکتروني ( )SEMبراي مشاهده جزئيات ساختاري
آنها استفاده شده است ( Chenو همکاران 2007؛  Rorandelliو
همکاران .)2008 ،در اين مطالعه براي اولينبار سه مورفوتايپ گونه
 Lydia tenaxبا تفاوتهاي اندکي در کاراپاس براي بررسي وجود
گونههاي مخفي با توجه به فراساختار مورفولوژي اولين گونوپود جنس
نر و با استفاده از ژن سيتوکروم اکسيداز  COIمورد بررسي قرار
گرفتند.

مواد و روشها
در اين مطالعه مورفوتايپ متفاوت از گونه  Lydia tenaxبا توجه
به اختالف اندک در شکل کاراپاس در آبان ماه  1393از مناطق جزر
و مدي سواحل صخرهاي استان بوشهر در ايستگاه بندر دير (اولي
جنوبي )51°56 ′′15′ ،27°19 ′50′′ ،شناسايي و جمعآوري شدند
(شکلهاي  1و  .)2در محل از نمونهها جهت شناسايي مورفولوژيک
عکس تهيه شد و سپس با کنار زدن قسمت اپرکولوم شکمي ،اولين
گونوپودهاي خرچنگهاي نر ،بهوسيله پنس جدا شدند و در فرمالين
 %10براي بررسي با ميکروسکوپ الکتروني قرار گرفتند .نمونهها در
اتانول مطلق فيکس شده و براي انجام مطالعات مولکولي به آزمايشگاه
علوم دريايي خرمشهر منتقل شدند .براي بررسي مورفولوژي گونوپودهاي
فيکس شده توسط ميکروسکوپ الکتروني ،در ابتدا بر روي هات پليت
بهمدت نيمساعت دهيدراته و خشک گرديدند و سپس با پوششي از
فلز طال رنگآميزي شد .از ميکروسکوپ الکتروني اسکنينگ()SEM
مدل  VEGATS5136ساخت کشور آلمان ،براي عکسبرداري از
نمونهها استفاده شد.
3
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دریای خزر

بوشهر

ایران

دیر

شکل :1موقعیت جغرافیایی منطقه نمونهبرداری

بهمنظور شناسايي مولکولي استخراج  DNAبا استفاده از روش
فنل-کلروفرم انجام شد ( Hillisو همکاران .)1996 ،کيفيت و کميت
 DNAبا استفاده از الکتروفورز ژل آگارز  %1تعيين گرديد .سپس با
استفاده از آغازگرجهاني ( Folmerو همکارانLCO1490 ( )1994 ،

قسمت در نمونه Lydia sp.MSکوتاهتر و عريضتر و در نمونه
 Lydia sp.FCHشکل دهانه راسي بهطور ويژهاي متفاوت ميباشد.

ب

ا

5′-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3′,
HCO2198 5′-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT
 )CA-3′واکنش زنجيرهاي پليمراز جهت تکثير قطعه ژني سيتوکروم

اکسيداز  )COI( Iانجام شد .واکنش  PCRدر حجم  25ميکروليتري
شامل بافر (1 ،)1Xميلي موالر  0/2 ،Mgcl2ميلي موالر 5 ،dNTP
پيکومول از هر آغازگر رفت و برگشت1/5U ،آنزيم Tag DNA
 Polymeraseو  30-20نانوگرم  DNAالگو صورت گرفت .برنامه
حرارتي براي واکنش موردنظر شامل :مرحله واسرشتهسازي اوليه95 :
درجه سانتيگراد بهمدت  2دقيقه و مرحله واسرشتهسازي 95 :درجه
سانتيگراد بهمدت  1دقيقه ،مرحله الحاق 45 :درجه سانتيگراد
بهمدت  30ثانيه ،مرحله بسط 72 :درجه سانتيگراد بهمدت  90دقيقه
و نهايتا مرحله بسط نهائي 72 :درجه سانتيگراد بهمدت  7دقيقه و
تعداد  35چرخه درنظر گرفته شد .محصوالت تکثير شده بههمراه
سايز مارکر 100bpبر روي ژل آگارز  1/5درصد الکتروفورز و توسط
 safe stainرنگآميزي شدند .محصوالت  PCRمناسب ،جهت تعيين
توالي به شرکت  Bioneerکره جنوبي ارسال گرديدند.

نتایج

ج

شکل  :2تصاویر کلی فراساختار گونوپود مورفوتایپهای
الف) ،Lydia sp.MSب)  Lydia sp.MBج) Lydia sp.FCH

ا

ب

ج

شناسایی مورفولوژی گونوپود :نتايج بررسي فراساختار
گونوپود ،نشان داد بهطورکلي گونوپود در اين گونه داراي ساختاري
تنومند و تا حدودي سينوسي شکل است که خارهاي انبوهي در
قسمت يک چهارم بخش ديستال آن قابل مشاهده است .تفاوت در
شکل راسي گونوپود تا حدودي ميتواند بيانگر جدايي سه نمونه از
يکديگر باشد .قسمت راسي گونوپود نمونه  ،Lydia sp. MBحالت
کشيدهتري نسبت به دو نمونه ديگر دارد .اين

شکل  : 3فراساختارقسمت راسی گونوپود نمونه های
الف )  ، Lydia SP.MSب) ، Lydia SP.MB
ج) Lydia SP.FCH
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نتيجه محاسبات فيلوژني و روابط تکاملي ) )ML, MPبراي 10
توالي ژن  COIاز خانواده  Oziinaeالگوي توپولوژي يکساني را براي
درختان تکاملي نشان دادند .نتايج اختالفات ژنتيکي در توپولوژي
درختان تکاملي منعکس شد (شکل .)4توپولوژي درختان تکامل نشان
داد کالد مربوط به سه نمونه  Lydiaمطالعه حاضر با گونه Lydia
 annulipesرابطه خواهري دارد و اين روابط مونوفيلتيک با ارزش بوت
استراپ باال ( )ML=65 ،MP=70حمايت شدهاند .نمونه Lydia sp.FCH
با ارزش بوت استرپ باال ( )ML=86 ،MP=100از دو مورفوتايپهاي
خواهري خود جدا شد و در کالدي جداگانه قرار گرفت .نمونههاي
 Lydia sp.MSو  Lydia sp.MBنيز خوشهاي جداگانه را با ارزش بوت
استراپ متوسط ( )ML=58 ،MP=64تشکيل دادند.

نتایج مولکولی :تواليهاي نوکلئوتيدي بهدست آمده با استفاده
از نرمافزار  CLC sequncer viewerبه تواليهاي اسيدآمينه ترجمه
شدند .سپس در بانک داده جهاني  NCBIبهعنوان نمونههايي با نامهاي
فعلي Lydia sp.MB-2015 ،)LC034193( Lydia sp.FCH
( ،)LC091344( Lydia sp.MS ،)LC081231براي اولينبار از منطقه
خليج فارس ثبت گرديدند .درخت فيلوژني تجزيه و تحليل ماتريس
دادهها براساس روشهاي ماکزيمم پارسيموني ( Maximum
 )Parsimonyبا استفاده از نرمافزار ،)2002 ،Swofford( PAUP
ماکزيمم احتمال ( )Maximum Likelihoodبا استفاده از نرم افزار
Tamura ( Mega6و همکاران )2012 ،انجام گرديد .درخت فيلوژني
با استفاده از تواليهاي بهدست آمده و چندين توالي از گونههاي ديگر
زيرخانواده  Oziinaeبر پايه گونه  Portunus pelagicusترسيم شد.
Epixanthus sp.MB

)LC091343 (D

70/94

)LC081228 (A

100/99

)LC081229 (B

81/100

)LC081230 (C

Epixanthus corrosus
Epixanthus dentatus
Lydia sp.MS

70/84
80/94

58/64

Lydia sp.MB
86/100

Lydia sp. FCH

65/70

Lydia annupiles
Portunus pelagicus
شکل  :5درخت  Maximum parsimonyو  Maximum likelihoodخانواده  .Oziidaeدرصدهای بوت استراپ از 1000درخت
روی گرهها نشان داده شده است ()ML/MP

بحث
از آنجاييکه وجود گونههاي مخفي و پنهان در ميان سختپوستان
دريايي بسيار رايج است ،بههمين منظور از نشانگر مولکولي ژن COI
با تاکيد بر فراساختار اولين گونوپود جنس نر استفاده شد براي اينکه
احتمال وجود گونههاي مخفي در ميان  3مورفوتايپ اين گونه نشان
داده شود DNA .بارکدينگ روشي مفيد براي شناسايي و تخمين گونههاي
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مخفي ميباشد ( Willو همکاران .)2005 ،سه مورفوتايپ مطالعه
حاضر که از نظر مورفولوژي سنتي تحت نام  Lydia tenaxشناسايي
شده بودند ،براي بررسيهاي دقيق در ابتدا بر اساس تفاوتهاي بسيار
کم و نامحسوس در شکل کاراپاس از هم تفکيک شدند (شکل )2و
سپس ،توسط نشانگر  COIتواليهاي آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
بهدليل عدم وجود توالي از گونه  Lydia tenaxدر بانک ژن ،امکان
بررسي صحت مطالعات مورفولوژيک که  3مورفوتايپ حاضر را به

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

عنوان اين گونه معرفي کرده بودند فراهم نشد .تنها توالي موجود براي
اين جنس در ژن بانک گونه  Lydia annulipesبود که در ترسيم درخت
فيلوژني مورد استفاده قرار گرفت و طبيعتا بدون تطابق کامل با توالي
ثبت شده از کشور تايوان ،بيشترين تطابق را با اين نمونهها نشان داد.
نمونههاي  Lydia sp.MBو  Lydia sp.MSتطابق زيادي را با هم نشان
دادند و در درخت فيلوژني ( )ML,MPبا هم درکالدي مشترک قرار
گرفتند که با ارزش بوت استراپ و احتمال پسين باال حمايت شدند
(شکل  .)4نمونه  Lydia sp.FCHبا مقداري اختالف در کالدي جداگانه
قرار گرفت و در نهايت هر سه نمونه با گونه  Lydia annulipesمنشا
مونوفيليتک نشان دادند .نتايج مطالعات مولکولي نشان داد 3
مورفوتايپ ميتوانند متعلق به گونههاي جداگانه باشند .کاراپاس در
همه نمونهها بسيار شبيه بود و بنابراين به موازات مطالعات مولکولي
به بررسي فراساختار مورفولوژي اولين گونوپود جنس نر پرداخته شد
براي اينکه بتوان تفاوتهاي احتمالي را در انطباق با جدايي ژنتيکي
بررسي کرد زيرا گونوپود اندامي است که بهميزان اندکي تحت تاثير
تغييرات محيطي قرار ميگيرد ( Chambersو همکاران )1980 ،و
قسمت راسي آن داراي اشکال و ساختارهاي ظريفي ميباشد ،که اين
ساختارها و تغييرات خاص در آنها ارزش تاکسونوميکي دارند (Moyano
و همکاران .)2011 ،در مطالعه حاضر بررسي فراساختار گونوپود
نمونهها با ميکروسکوپ الکتروني توانست تا حدودي تفاوتهاي واضحي
را در ميان آنها آشکار سازد .در دهانه راسي نمونه Lydia sp.FCH
تفاوت قابل مالحظهاي مشهود بود (شکل )3که سبب جدايي آن از
دو مورفوتايپ ديگر شد .در مطالعهاي که  )2004( Gillikinدر ارتباط
با سيستماتيک جنس  Perisesarmaانجام داده بود نيز بيان کرد تنها
خميدگي بيشتر در قسمت راسي گونوپود يک مورفوتايپ ميتواند
معرف شناسايي گونهاي جديد باشد .بر اين اساس احتمال دارد بر
خالف تصور که اين مورفوتايپها را يک گونه معرفي کرده بودند،
ميتوانند بهعنوان گونههاي جداگانه مطرح باشند .محققان بيان
داشتند يکي کردن گونهها براساس نشانگر  DNAميتوکندري به
تنهايي و صرف نظر از مطالعات جدايي توليدمثلي و يا ساير تمايزات
مورفولوژيکي هميشه براي اثبات جدايي گونهها کافي نيست (،Lee
2004؛  Moritzو  )2004 ،Ciceroو براي شناسايي دقيق گونهها
آناليزهاي بيشتر با استفاده از ويژگيهاي مورفومتريک و ريختشناسي
نيز ضروري ميباشد ( Harrisonو  Hiller .)2005 ،Hanleyو همکاران
( )2006بيان داشتند ترکيبي از دادههاي مورفولوژي و مولکولي قطعا
اطالعات بيشتري در بازسازي و ترسيم درختان تکاملي در دهپايان
خواهد داد .مطالعه حاضر نشان داد زماني که شناسايي گونههاي
مخفي بر مبناي مورفولوژي براي شناختن مرز گونهها ناکافي است،
شناسايي خرچنگهاي حقيقي براساس مورفولوژي

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

دقيق اولين گونوپود جنس نر و همچنين نشانگرهاي ژنتيکي براي
قرار دادن صحيح گونهها در جايگاه اصلي خود ،مفيد خواهد بود.
بنابراين تلفيقي از روشهاي مورفولوژي دقيق براساس ميکروسکوپ
الکتروني اسکنينگ ( ،)SEMسيستماتيک مولکولي و ديگر مشخصات
ظاهري نشان داد احتمال گونهزايي در اين گونه وجود دارد که بيان
نظر قطعي مستلزم بررسي با نشانگرهاي بيشتر و تعداد نمونههاي
بيشتر ميباشد.
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