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چکیده
در این پژوهش روابط فیلوژنی بین گونههای کالد  Vetigastropodaدر آبهای ساحلی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت .بدین
منظور از ژنهای میتوکندریایی  COIو  16S rRNAاستفاده شد .نمونهبرداری در سالهای  1392و  1393در سواحل صخرهای شمال خلیج
فارس انجام گرفت و نمونهها مورد شناسایی مورفولوژیک قرار گرفتند .سپس مراحل استخراج  ،DNAتکثیر قطعه ژنی زیر واحد  Iسیتوکروم
اکسیداز ( )COIو  16S rRNAو توالییابی انجام شد .در مجموع تعداد  9توالی  COIو  5توالی  16S rRNAمتعلق به  5گونه از این کالد
بهدست آمد که این توالیها برای اولین بار از منطقه شمالی خلیجفارس گزارش شده است .آنالیزهای فیلوژنی با استفاده از نرمافزارهای PAUP ،MEGA6

و  BEASTو با رسم درختهای فیلوژنی  Maximum Parsimony ،Maximum Likelihoodو  Bayesianصورت گرفت .نتایج نشان داد
کالد  Vetigastropodaکه از نظر ردهبندی سنتی خانوادههای  Turbinidae ،Chilodontidae ،Trochidaeو  Fissurellidaeاز این مطالعه
را ،شامل میشود ،مونوفیلتیک نمیباشد .به این ترتیب که گونههای متعلق به خانوادههای  Trochidaeو  Chilodontidaeدر یک کالد مجزا از
گونههای متعلق به دو خانواده  Turbinidaeو  Fissurellidaeقرار گرفتند .این مطلب نشان دهنده رابطه غیرخواهری میان این دو گروه بوده که
بیانگر تفاوت بین دیدگاه ردهبندی سنتی و ردهبندی مولکولی است.
کلمات کلیدی ،16S rRNA ،COI ،Vetigastropoda :فیلوژنی ،سواحل صخرهای ،خلیجفارس
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولizadian.mona@gmail.com :
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مقدمه
تعیین روابط بین گونهای از زمان لینه با مقایسه ویژگیهای
مورفولوژیک صورت میگرفته است .اگرچه تاکسونومی همچنان بر پایه
ویژگیهای مورفولوژیک بنا شده است ،اما اطالعات رو به گسترش مولکولی
مانند توالییابی نوکلئوتیدی به آشکار کردن روابط فیلوژنی میپردازد.
در بین زیستشناسان استفاده از دادههای مولکولی جهت ترسیم
درختهای فیلوژنی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است و مقایسه
نشانگرهای مولکولی در بین جانداران گوناگون میتواند رابطه فیلوژنی
(اجدادی) آنها را آشکار کند ( Lemeyو همکاران .)2009 ،از آنجایی
که چنین دادههایی (در مقایسه با دادههایی مانند دادههای ریختشناسی)
کمتر تحت تأثیر نتایج انتخاب قرار میگیرند ،بهتر میتوانند روابط
فیلوژنتیکی واقعی را بازتاب دهند ( .)1997 ،Maddisonدر بین 13
ژن کدکننده پروتئین در ژنوم میتوکندریایی ،زیرواحد یک ژن سیتوکروم
اکسیداز محبوبیت ویژهای برای برآورد روابط میان تاکسونهای نزدیک
بههم یافته است .با وجود کاربرد وسیع  COIدر تعیین قرابت در سطوح
پایین تاکسونومیک ،تا حدی برای تعیین روابط عمیقتر فیلوژنتیک
نیز از آن بهره برده شده است .عالوه بر اثبات مفید بودن استفاده از
این ژن در مطالعه نرمتنان گوناگون ،دالیلی بر قابلیت توالی  COIدر
دریافت واگراییهای عمیقتر نیز مشاهده شده است ( Elpidioو ،Hebert
 .)2003با وجود این تقریباً در تمامی مطالعات فیلوژنی همواره از
توالییابی و بررسی ژن دیگری در کنار  COIاستفاده میشود تا نتایج
حاصل محکمتر و قابل استناد باشد .در بسیاری از این مطالعات این
ژن جانبی )Mitochondrial 16S ribosomal RNA( mt16S rRNA
میباشد ( Quintero-Galvisو 2013 ،Castro؛  Strongو ،Bouchet
2013؛  Freyو 2008 ،Vermeij؛  Donaldو همکاران2005 ،؛ ،Collin
2003؛  Medinaو همکاران Donald .)1999 ،و همکاران ( )2005بر
روی کالدوژنز برخی از گونههای خانواده  Trochidaeدر نتیجه حوادث
جغرافیایی در جنوب اقیانوس آرام مطالعاتی انجام دادند .آنها در این
مطالعه از دو قطعه ژنی میتوکندریایی  COIو  16Sو یک ژن هستهای
 actinبرای تخمین فیلوژنی برخی از اعضای جنسهای ،Diloma
 Melagraphiaو  Austrocochleaاستفاده کردند .مطالعات فیلوژنی
آنها نشان دادکه با وجود حوادث جغرافیایی غیرمحتمل در این
منطقه ،در طول تاریخ تکامل این گروه در چندین موقعیت انتشار بالغین
توسط جریانات اقیانوسی رخ داده که منتج به پراکنش وسیع امروزی
آنها گشته است )2008( Kano .فیلوژنی  Vetigastropodرا با استفاده
از روش  BIو MLبررسی نمود .او در این مطالعه با تکیه بر نمونه-
برداری وسیع تاکسونومیک ،از آنالیزهای مجزا و ترکیبی یک ژن
میتوکندریایی  COIو دو ژن هستهای هیستون  H3و 18S rRNA
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استفاده نمود .بیش از  70گونه  Vetigastropodمتعلق به  13خانواده و 25
زیرخانواده ،یک کالد عظیم تشکیل دادند که در مقابل آنها دو کالد
برون گونه  Neomphalinaو  Cocculinoideaقرار داشتند .خانواده
 Seguenziidaeکه از نظر فیلوژنتیکی بسیار بحث برانگیز است ،به-
عنوان یک کالد مشتق شده از  Vetigastropodaظاهر شد و بههمراه
 Ventsia ،Adeuomphalusو  Xyloskeneaاز Trochidها ،یک کالد
حمایت شده را تشکیل دادند Layton .و همکاران ( )2014با جمع-
آوری  2471نرمتن دریایی کانادا و با استفاده از  DNAبارکدینگ،
مطالعاتی بر روی الگویهای مختلف ژنتیکی  227گونه انجام دادند.
آنها نشان دادند که استفاده از توالی  COIابزاری مفید ،برای شناسایی
نرمتنان کانادا و نیز برای آشکارکردن چشماندازی بر موقعیتهای
احتمالی گونههای مختلف است .واگرایی عمیق درونگونهای در برخی
گونهها ،جدایی جغرافیایی را بین اجداد آنها در سواحل اقیانوسهای
اطلس ،منجمد شمالی و آرام نشان داد که میتواند بهعلت عصر یخبندان
در پلیستوسن در بخشی از جمعیت آنها رخ داده باشد .در این مطالعه
سعی شد تا حد امکان از توالییابی ژن  16S rRNAجهت حصول
اطمینان بیشتر بهره برده شود .این مطالعه همچنین رابطه بین
محتوی  GCو واگرایی توالی را بین گونههای متجانس مشخص کرد.

مواد و روشها
نمونهبرداری :طی سالهای  92و  93نمونهبرداری از بسترهای
صخرهای سواحل شمالی خلیجفارس در زمان حداکثر جزر انجام گرفت.
مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری در جدول  1آورده شده است.
نمونهها در اتانول  98درصد فیکس شد و به آزمایشگاه انتقال یافتند.
موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در شکل  1نشان داده شده است.
شناسایی مورفولوژیک :جهت شناسایی مورفولوژیک نمونهها از
کلیدهای شناسایی شامل Bosch( Sea Shells of Eastern Arabia :و
همکاران،)1986 ،Jones( Sea Shore of Kuwait Persian Gulf ،)1995 ،
 )2008 ،Robin( Encyclopedia of Marine Gastropodsو اطلس
نرمتنان خلیج فارس (حسینزادهصحافی و همکاران )1379 ،استفاده شد.
مطالعات مولکولی :پس از شناسایی مورفولوژیک نمونهها،
استخراج  DNAاز دو نمونه از هر گونه شناسایی شده ،انجام شد.
استخراج  DNAبا استفاده از پودر  Chelexو پروتئیناز  Kصورت
گرفت .تکثیر قطعه ژنی  COIو  16S rRNAپس از ارزیابی کمی و کیفی
 DNAاستخراج شده بهوسیله الکتروفورز و اسپکتروفوتومتر ،انجام
گرفت .پرایمر مورد استفاده در تکثیر قطعه ژنی  ،COIپرایمر جهانی
 )1994( Folmerو پرایمر مورد استفاده جهت تکثیر ژن 16S rRNA
پرایمر  )1991( Palumbiبود که مشخصات آنها در جدول  2آمده است.
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جهت تهیه محلول  ،PCRاز یک میکرولیتر ( 10نانوگرم) DNA

جدول  :1نام و مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری
ردیف

نام

طول

عرض

جغرافیایی

جغرافیایی
ʺ93°28ʹ55
ʺ97°28ʹ37
ʺ98°28ʹ13
ʺ56°28ʹ66
ʺ83°27ʹ33
ʺ42°27ʹ02
ʺ12°27ʹ41

شهر

استان

بوشهر
بوشهر
بوشهر
تنگستان
دیر
عسلویه

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
هرمزگان

ʺ80°50ʹ66
ʺ82°50ʹ44
ʺ82°50ʹ58
ʺ51°00ʹ81
ʺ90°51ʹ14
ʺ67°52ʹ41
ʺ99°52ʹ38

8

ساحل
سیمرغ

قشم

هرمزگان

ʺ16°56ʹ37

ʺ54°26ʹ12

9

قشم

قشم

هرمزگان

ʺ26°56ʹ98

ʺ93°26ʹ46

1
2
3
4
5
6
7

ایستگاه
نیروهوایی
اسکلهجفره

تیو
بندررستمی

اولیجنوبی

نایبند
بستانه

بندر لنگه

استخراجی ،یک میکرولیتر از هر یک از پرایمرها ( 10پیکومول)0/5 ،
میکرولیتر  10( dNTPمیلیموالر) 0/3 ،میکرولیتر آنزیم  Taqپلیمراز
( 2/5 ،)5u/μمیکرولیتر بافر ( PCR )10Xو یک میکرولیتر MgCl2
( 50میلی موالر) استفاده شد که در نهایت حجم آن با آب مقطر به
 25میکرولیتر رسانده شد ( McPhersonو  .)2006 ،Møllerبرنامه تکثیر
قطعات ژنی در جدول  3آمده است .در مواردی که نمونهها از کیفیت
مناسبی برخوردار نبودند ،از روش و مواد دیگری در واکنش زنجیرهای
پلیمراز استفاده شد .بهطور مثال از  ،BSAکه در تکثیر ژنهای نرمتنان
کاربرد دارد ،برای رفع عمل محدودکنندهها استفاده شد .محصول PCR
مورد خالصسازی قرار گرفت و جهت توالی یابی ارسال شد.
ثبت توالیها در پایگاه دادهها :به این منظور ابتدا توالیها در
سایت  )Basic Local Alignment Search Tool( BLAST ،NCBIشد
و با توجه بهمیزان فاصله ژنتیکی از توالیهای نزدیک به آنها و همچنین
رسم درخت در این سایت ،اقدام به ثبت نمونهها گردید .در ابتدا قالب
خواندن ( )Framتوالیهای بهدست آمده ،توسط نرمافزار CLC Sequence
 Knudsen( Viewer v6.5.4و همکاران)www.clcbio.com( )2012 ،
تعیین شد .سپس از طریق سایت  DDBJتوالیها در پایگاه داده NCBI
ثبت گردید .در مجموع  9توالی  COIو  5توالی  16Sخوانا و قابل
تحلیل بهدست آمد که این توالیها برای نخستین بار از منطقه خلیج
فارس گزارش شده است .مراحل ثبت توالیهای  COIدر بانک ژن جهانی
به پایان رسیده که شماره دسترسی ( )Accession numberآنها در
سایت  www.ncbi.nih.govدر جدول  4قابل مشاهده است.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری
جدول  :2نام و توالی پرایمرهای مورد استفاده
)Primer Name (F/R

)’Nucleotide Sequence (5’ to 3

منابع

LCO1490_t1
HCO2198_t1

TGTAAAACGACGGCCAGTGGTCAACAAATCATAAAGATATTGG
CAGGAAACAGCTATGACTAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA

()1994 ،Folmer

16Sar
16Sbr

CGCCTGTTTAACAAAAACAT
CCGGTCTGAACTCAGATCACGT

()1991 ،Palumbi

جدول  :3برنامه دمایی زنجیرهای واکنشهای پلیمراز بهکار رفته در تکثیر قطعات ژنی
مراحل
واسرشتهسازی اولیه
واسرشتهسازی ()Denaturation
اتصال ()Annealing
بسط ()Extention
بسط نهایی

درجه حرارت °C
94
94
45
72
72

زمان
 2دقیقه
 30ثانیه
 30ثانیه
 1دقیقه
 4دقیقه

تعداد چرخه (سیکل)
1
40
1
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جدول  :4شماره دسترسی توالیهای ثبت شده در NCBI

ردیف

ژن

اسم ثبت شده

Accession Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COI

Diodora sp. SMBN

AB976640.1

COI

Monodonta sp. ME

AB976638.1

COI

Osilinus kotschyi

LC029914.1

COI

Lunella coronata

LC154936

COI

Priotrochus kotschyi

LC154939

COI

Trochus sp. MI14

LC167490

COI

Lunella coronata

LC167493

COI

Priotrochus kotschyi

LC167811

COI

Euchelus asper

LC167814

رسم درخت فیلوژنی :کلیه توالیها در فرمت  ،FASTAجهت
استفاده در نرمافزار Molecular Evolutionary Genetics ( MEGA6

 Tamura( )Analysisو همکاران )2011 ،و در فرمت  ،Nexusجهت
استفاده در نرمافزارهای Bayesian Evolutionary Analysis ( BEAST
 Drummond( )Sampling Treesو همکاران )2012 ،و PAUP
( )2003 ،Swoffordمرتب شدند .جهت همردیف کردن ()Alignment
توالیها از نرمافزارهای  Thompson( Clustal Wو همکاران)1994 ،
و  )2014 ،Larsson( AliViewاستفاده شد .پس از همردیفی توسط
نرمافزار توالیها بهصورت چشمی مجدداً همردیف شدند .بهعلت کم بودن
تعداد indelها در قطعه ژنی  COIردیف کردن میتواند توسط چشم
نیز انجام شود ( Haaseو  .)2015 ،Zielskeآنالیز فیلوژنی با استفاده
از روشهای بیشینه صرفهجویی ( ،)Maximum Parsimonyبیشینه
احتمال ( )Maximum Likelihoodو  Bayesianانجام شد .پیش از انجام
آنالیزهای ML ،MPو  ،BIبا استفاده از برنامه MrModeltest v2.3
( )2004 ،Nylanderو براساس معیار اطالعاتی Akaike ( AIC
 )Information Criterionو  AICcمدلهای مناسب برای دادههای
مورد نظر ،انتخاب شدند ( .)2004 ،Nylanderطبق این آزمون مدل
 Rodriguez( GTR+I+Gو همکاران )1990 ،برای دادههای این پژوهش
انتخاب شد .آنالیز  MPبرای دادهها بههمراه توالیهای مرجع با استفاده
از نرمافزار )Phylogenetic Analysis Using Parsimony( PAUP
نسخه  )2003 ،Swofford( 4b10انجام گرفت .این نرمافزار که نرمافزار
تخصصی برای رسم درختهای  MPاست ،پرکاربردترین بسته نرمافزاری
برای رسم درختهای تکاملی میباشد ( .)2003 ،Swoffordبرای انجام
آنالیزها از الگوریتم مبادله شاخه به شاخه روش دونیمهسازی درخت
و اتصال مجدد ( )TBR=Tree-Bisection-Reconnectionو روش
جستجوی اکتشافی ( )heuristic searchاستفاده شد که بهصورت تصادفی
 100توالی اضافی را نیز بررسی میکند .کالدهای  MPبا  1000تکرار
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بوت استرپ بررسی شدند .آنالیز  MLبرای توالیهای بهدست آمده با
استفاده از نرمافزار  Tamura( MEGA6و همکاران )2011 ،و تکرار
بوت استراپ  1000انجام شد .به این معنی که  1000مرتبه درخت
فیلوژنی رسم و حدود اطمینان کالدها بررسی میگردد .از نرمافزار
 Drummond( BEAST v1.8.2و همکاران )2012 ،برای تخمین زمان
جدیدترین نیای مشترک (Time to the Most Recent Common
 (Ancestor=TMRCAبرای گرههای مورد نظر 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 MrBayes
( Ronquistو  )2003 ،Huelsenbeckمیباشد ( Soteloو همکاران،
 .)2009جهت تنظیم ساعت مولکولی ،پس از بررسی منابع موجود ،از
نرخ جایگزینی ( 0/35 )Substitutional Ratesتا  1/2درصد در میلیون
سال در این آنالیزها استفاده شد ( Donaldو همکاران .)2005 ،آنالیز
برای  30میلیون نسل اجرا و در هر  1000مرحله نمونهگیری انجام شد.

نتایج
پس از شناسایی مورفولوژیک ،مشخص شد که نمونهها متعلق به
پنج گونه Lunella ،Euchelus asper ،Trochus sp.2 ،Trochus sp.1
 coronataو  Diodora funiculateهستند .نمونههای  HoSp8و
 BuAu54بهعنوان گونه  ،Lunella coronataنمونههای ،HoWi17
 HoWi23و  BuAu26بهعنوان جنس  ،Trochus sp.1نمونههای
 BuSp7و  BuAu32بهعنوان گونه  ،Euchelus asperنمونه BuAu48
بهعنوان جنس  Trochus sp.2و نمونه  BuSp5بهعنوان جنس Diodora
 funiculataشناسایی شدند .از نمونههای متعلق به این کالد  9توالی
 COIبهدست آمد .درخت فیلوژنی رسم شده از این توالیها نشان داد
که نمونه  BuSp7بیشترین شباهت را با گونه Monodonta australis
دارد (ارزش بوتاسترپ  MP=100 ،ML=97و احتمال پسین  ،)1ولی
کامالً با آن منطبق نیست .نمونه  BuAu32نیز بیشترین شباهت را با
گونه  Herpetopoma pauperculusداشت ،اما اختالف زیادی بین آنها
مشاهده شد (ارزش بوت استرپ  MP=100 ،ML=98و احتمال پسین
 .)1نمونه  BuAu48درحالیکه بیشترین شباهت را با گونههای
مختلف از جنس  Trochusنشان داد ،با هیچیک از آنها گروه
مونوفیلتیک تشکیل نداد .نمونه  BuAu26که متعلق به استان بوشهر
بود با دو نمونه دیگر که از استان هرمزگان جمعآوری شده بود ،مقدار
جزئی اختالف نشان داد (ارزش بوت استرپ  MP=100 ،ML=100و
احتمال پسین  .)1در عین حال مقداری تفاوت بین این دو نمونه که
از استانهای بوشهر و هرمزگان جمعآوری شده بودند ،مشاهده شد.
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نمونه  BuSp5با گونههای مختلف جنس  Diodoraیک کالد مجزا
تشکیل داد (ارزش بوت استرپ MP=94 ،ML=100و احتمال پسین
 )1و بیشترین شباهت را با گونه  Diodora singaporensisنشان داد.
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درختهای رسم شده برای این کالد در شکلهای  3 ،2و  4نمایش
داده شده است.

شکل :2درخت  MLرسم شده با توالی قطعه ژنی  COIبرای کالد Vetigastropod
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شکل  :3درخت  MPرسم شده با توالی قطعه ژنی  COIبرای کالد Vetigastropod

با استفاده از نرمافزار  BEASTقدمت نزدیکترین نیای مشترک
گونههای مورد بررسی در کالد  68/3428 ،Vetigastropodaمیلیون
سال پیش تخمین زده شد .زمان انشعاب دو خانواده Chilodontidae
و  36/32 ،Trochidaeمیلیون سال پیش برآورد شد و نیای مشترک
خانواده  Trochidaeدر حدود  28/67میلیون سال پیش میزیسته
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است .زمان واگرایی کالد  Diodoraبه  25/72میلیون سال پیش
بازمیگردد و  19/11میلیون سال پیش زمان اشتقاق در کالد
 Lunellaاست .بههمین ترتیب زمان برآورد شده برای ریشه درخت
 207میلیون سال پیش میباشد (شکل .)4

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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شکل  :4درخت  BIرسم شده با توالی قطعه ژنی  COIبرای کالد Vetigastropod

از این کالد  5توالی 16S rRNAبهدست آمد .نتایج حاصل از
بررسی ژن 16S rRNAنیز نمونه  BuAu32را با گونه Herpetopoma
 pauperculusدارای نیای مشترک نشان داد (ارزش بوتاسترپ ،ML=98
 .)MP=100برای ژن 16S rRNAنیز هیچ توالی از گونه Euchelus asper
در بانک وجود نداشت .در بررسی ژن 16S rRNAنیز مانند COIنمونه
 BuAu48با گونههای مختلف  Trochusدر یک کالد قرار گرفت ،ولی

تفاوت زیادی با همه آنها نشان داد .توالی 16S rRNAنمونهBuAu26
گونه Osilinus

نیز همانند توالی  COIتطابق زیادی با چند توالی از
 kotchyiنشان داد .نمونههای  HoSp8و  BuAu54در بررسی توالی
 16S rRNAهمانند توالی  COIکامالً با گونه Lunella coronata
مطابق بودند .درختهای رسم شده برای این کالد در شکلهای  5و
 6نمایش داده شده است.
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شکل  :6درخت  MPرسم شده با توالی قطعه ژنی  16S rRNAبرای کالد Vetigastropod

بحث
در بررسی مولکولی نمونههای متعلق به کالد ،Vetigastropod
بهعلت تنوع باالی گونهها و همچنین شباهت ظاهری بسیار زیاد آنها،
در برخی موارد تفاوتهایی با مطالعات مورفولوژیک دیده شد که نشان
دهنده راهگشایی این روشها در مورد گونههایی با شباهت باال میباشد.
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به این ترتیب که نمونههای  HoWi23 ،HoWi17و  BuAu26که در
مطالعات مورفولوژیک تنها تا حد جنس ،Trochus ،شناسایی شدند،
در بررسی مولکولی تا حد گونه مورد شناسایی قرار گرفتند ،بهطوری
که با داشتن تطابق کامل با توالی گونه  Osilinus kotchyiاز بحرین
بهعنوان این گونه معرفی میشوند .این تطابق با ارزش بوت استرپ و
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احتمال پسین باال حمایت میشود (شکلهای  3 ،2و  .)4تفاوت اندک
در نمونه متعلق به استان بوشهر با دو نمونه استان هرمزگان بهعلت
فاصله جغرافیایی طبیعی مینماید .اختالف در اسامی عنوان شده در
مطالعات موفولوژیک و مولکولی بهعلت شباهت بسیار زیاد اعضاء این
خانواده و همچنین تغییر اسامی میباشد .در این مورد کمک شایانی
که بررسیهای مولکولی به شناسایی گونهها میکنند کامالً آشکار
است و بهعلت تطابق زیاد نمونهها با گونه  ،Osilinus kotchyiاز دو
کشور بحرین و امارات متحده عربی ،حمایت بسیار باالی بوتاسترپ
و احتمال پسین و یکسان بودن نتایج هر دو نشانگر  COIو S
 16rRNAدر هر سه نوع درخت رسم شده ،جای شبههای باقی نمی-
ماند .در مورد دو نمونه  HoSp8و  BuAu54مطالعات مورفولوژیک و
مولکولی ،نتایج یکسان داشت و این نمونهها با توالیهای گونه Lunella
 coronataاز کشور امارات و منطقه اقیانوسی هند و آرام مطابقت
داشت .تفاوت اندک بین این دو نمونه بهعلت تفاوت در محلهای
نمونهبرداری که متعلق به دو استان متفاوت بودند ،میباشد .در این
مورد توالیهای استخراج شده از بانک ژن برای نشانگر 16S rRNA
موارد دیگری را نیز آشکار ساخت .به این ترتیب که برای این نشانگر
و این گونه ،توالیهایی از کشورهای هند ،پاکستان ،عمان و تانزانیا در
بانک ژن وجود داشت که از آنهای برای مقایسه و بررسی خاستگاه
این گونه استفاده شد .نتایج نشان داد که گونه  L. coronataاز ایران
بههمراه توالیهای این گونه از کشورهای اماراتمتحده عربی ،پاکستان
و هند ،با مقداری تفاوت از توالیهای این گونه از کشورهای عمان و
تانزانیا ،در یک کالد قرار گرفتند و نشان داده شد که منشاء این گونه
در ایران از جمعیت این گونه در سواحل شرقی اقیانوس هند یعنی
کشورهای هند و پاکستان میباشد .این نتایج با ارزش بوتاسترپ و
احتمال پسین باال حمایت میشود (شکلهای  5 ،4 ،3 ،2و .)6
از سوی دیگر ،بررسیهای مولکولی در مورد نمونههای BuSp7
و  ،BuAu32که مطالعات مورفولوژیک بیان میکرد که هر دو آنها
متعلق به گونه  Euchelus asperمیباشند ،تفاوتی میان آنها نشان
داد .از آنجایی که هیچ توالی حتی از جنس  Euchelusبرای هیچیک
از دو نشانگر مورد استفاده در این مطالعه ،در بانک ژن وجود نداشت،
از گونههای نزدیک دیگر برای مقایسه و رسم درخت استفاده شد که
هیچیک از آنها با این دو نمونه منطبق نبود .عالوه بر این موقعیت
این دو نمونه بر روی درخت فیلوژنی تفاوت فاحشی بین آنها ،که از
نظر موفولوژیک شباهت بسیاری داشتند ،نشان داد .بهطوریکه نمونه
 BuSp7با گونههای مختلف جنس  Monodontaمتعلق به خانواده
 Trochidaeدر یک کالد مجزا از نمونه  BuAu32قرار گرفت .از آنجایی
که نمونه  BuSp7با هیچیک از گونههای این جنس تطابق کافی نداشت،
تنها میتوان این احتمال را متصور شد که این موقعیت میتواند نشان
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دهنده تعلق این نمونه به جنس  Monodontaباشد .از سوی دیگر
نمونه  BuAu32با اعضای خانواده  Chilodontidaeدر یک کالد قرار
گرفت که نشاندهنده تفاوت فاحش بیان این دو نمونه به ظاهر مشابه
میباشد (شکلهای  3 ،2و  .)4مطالعات مورفولوژیک ،نمونه BuAu48
را با توجه به اینکه تنها یک نمونه کوچک از این مورد در کل مراحل
نمونهبرداری یافت شد ،تنها تا حد جنس  Trochusشناسایی کرده
بود .با وجود آنکه مطالعات مولکولی نیز نتوانست شناسایی آن را
روشنتر سازد ،در عین حال شباهت آن را با اعضاء این جنس تایید
کرد و احتمال پدید آمدن گونهای جدید از این جنس را نیز مطرح
ساخت .هیچ توالی از گونه  Diodora funiculateکه بررسی مورفولوژیک،
نمونه  BuSp5را متعلق به آن دانسته بود ،در بانک ژن وجود نداشت
و نتیجتاً درخت فیلوژنی رسم شده تنها توانست قرار گرفتن این نمونه
با گونههای مختلف این جنس در یک کالد مجزا را تایید نماید (شکلهای
 3 ،2و  .)4بهعلت تنوع و درعین حال شباهت زیاد اعضاء این کالد،
انجام مطالعات بیشتر برای شناسایی دقیقتر آنها ضروری بهنظر
میرسد .مطالعات گذشته اثبات کرده است که نمیتوان تنها با اکتفا
به یک قطعه ژنی ،محدوده گونهها را کامالً مشخص کرد و دو قطعه
ژنی میتوکندریایی  COIو  16S rRNAدر کنار یکدیگر نشانگرهای
قابلی جهت تفکیک گونهای شکمپایان هستند ( Quintero-Galvisو
2013 ،Castro؛  Strongو 2013 ،Bouchet؛  Freyو 2008 ،Vermeij؛
 Donaldو همکاران2005 ،؛ 2003 ،Collin؛  Medinaو همکاران،
 .)1999در مطالعه حاضر نیز هر دو قطعه میتوکندریایی در شناسایی
شکمپایان تا سطح گونه کارآمد عمل کردند و در پارهای موارد که
ابهاماتی باقی ماند بهعلت کافی نبودن اطالعات و توالیهای مناسب
در بانک ژن ،جهت مقایسه و بررسی بیشتر بود .در این پژوهش سه
نوع درخت  MP ،Mlو  BIبرای همه نمونهها رسم شد و آنالیزهای
مولکولی در همه موارد نتایج یکسانی نشان داد .همچنین در مورد
تمامی گونهها نتایج مشابهی از بررسی نشانگرهای  COIو 16S rRNA
حاصل شد و تفاوتی در توپولوژی درختهای فیلوژنی رسم شده و نیز
نتایجی که از تفسیر آنها استنباط شد ،مشاهده نشد .باال بودن
شاخصهای حمایتی گرههای پایه در آنالیزهای انجام شده ،اثباتی بر
آن است که قطعه ژنی  ،COIنشانگری مطلوب برای ارزیابی و حل
فرضیههای تکاملی میباشد ( Freyو 2008 ،Vermeij؛  Remigioو
 .)2003 ،Hebertآنالیزهای حاصل از نرمافزار  BEASTنشان داد که
نیای مشترک کالد  Vetigastropodaدر اوایل دوره زمین شناسی
پالئوسن ( )Paleocenمیزیسته است .در گزارشهای پیشین نیز این
کالد به عنوان کالد حاوی گونههای اجدادی مطرح شده است
( Remigioو  .)2003 ،Hebertدر مطالعه حاضر نیز با استفاده از آنالیز
 Bayesianعمر تقریبی این کالد در حدود  68میلیون سال پیش
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ایزدیان و همکاران

بهدست آمد که از قدیمیترین کالدهای شکمپایان خلیج فارس
 اما در درختی که برای تمامی نمونههای مختلف.محسوب میشود
 نتایج دیگری نیز حاصل، رسم شدBI شکمپایان خلیج فارس با روش
 در این درخت مشخص شد که کالد.شد که بسیار شایان توجه میباشد
،Trochidae  که از نظر ردهبندی سنتی خانوادههایVetigastropoda
 از این مطالعه را شاملFissurellidae  وTurbinidae ،Chilodontidae
 به این ترتیب که گونههای متعلق به. مونوفیلتیک نمیباشد،میشود
 در یک کالد مجزا از گونههایChilodontidae  وTrochidae خانوادههای
 این. قرار گرفتندFissurellidae  وTurbinidae متعلق به دو خانواده
مطلب نشاندهنده رابطه غیرخواهری میان این دو گروه بوده که نشان
.دهنده تفاوت بین دیدگاه ردهبندی سنتی و ردهبندی مولکولی است
) نیز که بر روی فیلوژنی مولکولی کالد2005( Thacker  وGeiger
 بیان داشتند که خانوادههای، مطالعاتی انجام دادندVetigastropoda
 مونوفیلتیک نیستند که با نتایج مطالعهFissurellidae  وTrochidae
 نکته دیگر در مورد این دو کالد آن است که.حاضر یکسان است
 که در ردهبندی سنتی متعلقFissurellidae  وTurbinidae خانوادههای
Cycloneritimorpha  هستند با اعضاء کالدVetigastropoda به کالد
 در این پژوهش.نزدیکتر بوده و با آنها دارای نیای مشترک میباشند
 برای نمونهها رسم شد و آنالیزهایBI  وMP ،ML دو نوع درخت
 همچنین در مورد تمامی گونهها نتایج.مولکولی نتایج یکسانی نشان داد
 حاصل شد و تفاوتی16S rRNA  وCOI مشابهی از بررسی نشانگرهای
در توپولوژی درختهای فیلوژنی رسم شده و نیز نتایجی که از تفسیر
 باال بودن شاخصهای حمایتی گرههای. مشاهده نشد،آنها استنباط شد
،COI  اثباتی بر آن است که قطعه ژنی،پایه در آنالیزهای انجام شده
نشانگری مطلوب برای ارزیابی و حل فرضیههای تکاملی میباشد
.)2003 ،Hebert  وRemigio ؛2008 ،Vermeij  وFrey(
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