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Abstract
Phylogenetic inference is a keystone in evolutionary biology research, providing the foundations for thinking and
answering a wide range of questions, from population dynamics to species classification statistically. Barbastelle bats
have geographically isolated populations, and the possibility of cryptic species within the distribution range of this genus
has been predicted in previous studies. Previously, different populations of Barbastelle bats in Iran were assigned to two
species: 1) Caspian Barbastelle (Barbastella caspica), and 2) European Barbastelle (Barbastella barbastellus). In the
present study, the phylogeny of the Egyptian Barbastelle population in Qazvin province in Iran was investigated.
Molecular phylogeny of Egyptian barbastelle which based on last findings thought to belong to the Caspian Barbastelle
was compared with other taxa of this genus based on the mitochondrial COI gene. The results of the study showed that
the populations of the southern slopes of the Alborz Mountains and possibly the populations of central and western Iran
cannot be classified as Caspian Barbastelle. Rather, from a Phylogenetic point of view and based on the observed genetic
similarity, this population is closer to the Egyptian form (Barbastella leucomelas) of this genus.
Key words: Barbastella Caspica, Cytochrome c Oxidase Subunit 1, Phylogenetic, Qazvin Province.
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چکیده
استنباط فیلوژنتیک ،سنگبنايی بنیادين در پژوهشهاای زيساتشناسای تکااملی اسات و مبناايی را بارا ی تفکار و
پاسخ گويی به طیف گسترده ا ی از پرسشها ،از پويايی جمعیت تا طبقاهبنادی گوناه ا ی ،باهصاور

ممااری فاراهم

میکند .خفاشهای گوش پهن ازنظر جغرافیايی دارای جمعیتهای منزوی هستند و امکان وجود گونههای پنهان در
محدودۀ توزيع اين جنس پیشبینی می شد .تا پیش از اين مطالعه ،تمام جمعیتهای مختلف خفاشهای گوشپهن در
ايران به دو گونۀ خفاش گوشپهن خزری ( )Barbastella caspicaو خفااش گاوشپهان اروپاايی (

Barbastella

 )barbastellusمنصوب می شد .در اين مطالعه ،روابط تبارشناختی جمعیت خفاش گوشپهن مصری در محادودۀ
استان قزوين در ايران بررسی شد .فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری که براساس يافتاههاای اخیار تصاور
می شد متعلق به گونۀ بارباستل خزری باشد با ساير تاکسونهای اين جنس براساس ژن میتوکندريايی  COIمقايساه
شد .نتايج نشان داد افراد جمعیتهای دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز و بهطور احتمالی جمعیتهای غرب ايران را
نمی شود درجايگاه گونۀ بارباستل خزری طبقهبندی کرد؛ بلکه از نقطهنظر تبارشناسی و براساس شاباهت ژنتیکای
مشاهده شده ،اين جمعیت به فرم مصری (  )Barbastella leucomelasاين جنس نزديکتر است.
واژه های کل یدی :خفاش گوشپهن خزری ،ژن سیتوکروم اکسیداز زيرواحد  ،1تبارشناسی ،استان قزوين.
https://mammaldiversity.org

; .)2018در ايااااران

مقدمه
راساتۀ خفااشهاا ( )Chiropteraباا  21خاانواده237 ،

تاااکنون حرااور  52گونااه خفاااش متعلااق بااه  9خااانواده

تاارين و

گزارش شده است ( Yusefi et al., 2019; Khajeh et

متناوع تارين راساتۀ پساتانداران اسات ( Burgin et al.,

 .)al., 2020اگرچه بهطور سانتی راساتۀ خفااشهاا باه دو

جانس و  1446گونااه بعااد از جوناادگان ،باازر
 مسئول مكاتبات

زارعی ،علیاصغر ،.اشرفی ،سهراب .و علیزاده شع بانی  ،افشین .) 1400( .فیلوژنی مولكولی خفاش گوشپهن مصری (  ) Barbastella leucomelasبراساس ژن

میتوکندریایی  :COIگزارشی جدید از ایران .تاکسونومی و بیوسیستمات یک.42 - 29 ،)49(13 ،
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زيااارراساااتۀ کا ا نخفااااشهاااا ( )Megachiropteraو

ش مال و شمال شرقی مفريقا و همچنین شمال هند و چاین

خرد خفاش هاا ( )Microchiropteraردهبنادی مایشاود،

در منطقاۀ اورينتاال دارد (شاکل .)Simmons, 2005( )1

به تازگی براساس تجزيه و تحلیالهاای فیلاوژنتیکی ،ايان

اعراای ايان جانس در گساترۀ پاراکنش خاود باهناادر

رده بندی تغییر کرده اسات .براسااس ردهبنادی قاديم در

جابااهجااا ماایشااوند و بااهطااور معمااول گسااترۀ خااانگی

اياااران تنهاااا دو گوناااه خفااااش میاااوه خاااوار مصاااری

محادودی دارناد ( .)Zeale et al., 2012خفااشهاای

 )Rousettusو خفااااااااااااش

گااوشپهااان بااهطاااور عمااده در منااااطق جنگلااای و در

میوهخوار )Rousettus leschenaultii( Leschenault's

زيستگاههای با اقلیم بهنسبت سارد ،بناهاای انساانسااخت

متعلق به زير راستۀ ک نخفاشها بود و بقیه باه زيارراساتۀ

از قبیل اماکن مسکونی و متروک ،زير پلهاا ،تونالهاا و

خرد خفااش هاا تعلاق داشات؛ در حاالی کاه در ردهبنادی

داخال غارهاا بااه سار ماایبرناد .جاانس  Barbastellaدر

جديد ،خانواده های خفاش میوهخاوار ،خفااش دمموشای،

ايران ازجمله خفاش های بسیار کمیاب باه شامار مایمياد

خفاش بینیبرگهای ،خفااش نعال اسابی و خاانوادۀ جدياد

و نیچ غذايی بسیار تخصصی دارد؛ به گونهای کاه باهطاور

 Rhinonycteridaeدر زير راساتۀ  Pteropodiformesياا

عماده از بیادها تغذياه مایکناد (.)Benda et al., 2012

 Yinpterochiropteraو خااانوادههااای خفاااش دممزاد،

محدودۀ حرور خفاش گوشپهن مسیايی براسااس شاش

دار ،خفااااش شاااامگاهی و خفااااش

گزارش به دساتمماده فقاط از ناوار شامالی اياران اسات

بااالخمیااده در زيااارراسااتۀ  Vespertilioniformesياااا

( .) Benda et al., 2012تمام نقاط حرور گونۀ مسایايی

 Yangochiropteraقرار میگیرد ( ;Eick et al., 2005

در ايران در منطقۀ استپهای خشک و نیمهخشاک قارار

) Foley, et al, 2015؛ همچنااین گسااترش مطالعااا

دارد و از شمال شرآ ايران تا رشتهکوه زاگارس مرکازی

فیلوژنی در ساال هاای اخیار منجار باه کشاف گوناههاای

امتداد مای ياباد؛ همچناین تااکنون باه تعاداد کام تنهاا از

پنهااان ( ) Crypticبساایاری در اياان راسااته شااده اساات

استان های خراساان رضاوی ،مرکازی ،تهاران ،سامنان و

(.)Altringham, 2011; Burgin et al., 2018

لرستان گزارش شده است (.)Benda et al., 2012

( aegyptiacus

خفااااش دمغااا

خفاش های گاوشپهان ( )Barbastelleمتعلاق باه جانس

خفااشهاای بارباساتل ازنظار تناوع تاا  10ساال اخیار

 Barbastellaاز خاااانوادۀ خفاااااشهااااای شااااامگاهی

جنس کوچکی به شمار میمماد ()Zhang et al., 2007

) (Vespertilionidaeهساااتند .خاااانوادۀ خفااااشهاااای

که تنها از دو گونۀ خفااش گاوشپهان غربای ياا اروپاايی

شااامگاهی متعلااق بااه زيرراساااتۀ  Yangochiropteraو

) B. barbastellus (Schreber 1774و خفااااش

ترين خاانوادۀ ايان زيارراساته اسات کاه تااکناون

B. leucomelas

بزر

گااوشپهاان شاارقی يااا مساایايی

مطالعاا باومشاناختی ،ردهبنادی و فیلاوژنی گسااتردهای

) (Cretzschmar, 1826تشکیل میشد .ايان طبقاهبنادی

درباارۀ من انجاام شاده اسات (.)Mayer et al., 2007

در سال های اخیر بهکلی دگرگون شاده و درحاال حاضار

جاانس  Barbastellaپراکناادگی بساایار گسااتردهای در

تعداد گونههای من به شش گونه رسیده اسات؛ باه طاوری

نواحی معتدل و نیمهگرمسایری در منطقاۀ پالرارکتیاک از

که الگوی توزيع و پاراکنش ايان جانس را در محادودۀ

انگلستان در غرب اروپا تا ژاپن و تاايوان در شارآ مسایا،

پالرارکتیک تغییر داده است (شکل  .)1بهطاور خااص در

فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن میتوکندريايی  :COIگزارشی جديد از ايران
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سال  2007گونهای جديد با نام خفااش گاوشپهان پکنای

گوش پهن در ايران به دو گونۀ خفاش گاوشپهان خازری

( )B. beijingensisتوسااط  Zhangو همکااارانش در

( )Barbastella caspica Satunin, 1908و خفاااش

شمال شارآ چاین توصایف شاد؛ همچناین فارم مصاری

گااوشپهاان اروپااايی ( Barbastella barbastellus

(عرباای) گونااۀ  B. leucomelasکااه بااهطااور عمااده در

 )Schreber, 1774منصوب می شاود .باا توجاه باه اينکاه

مصار ،شابه جزيارۀ سااینا ،عربساتان صاعودی و اريتااره در

خفااااشهاااای گاااوشپهااان ازنظااار جغرافیاااايی دارای

شمال مفريقاا زنادگی مایکناد ،در ساط گوناه از سااير

جمعیت های منازوی هساتند ،احتماال وجاود گوناههاای

جمع یااتهااای مساا یايی من جاادا شااد ( Benda and

پنهان ( )Crypticدر میان جمعیتهاای مختلاف من زيااد

 .)Mlikovsky,در سااااال  Kruskop 2015بااااا

است؛ همچنین فرميند گوناهزايای ( )Speciationدر ايان

بررسی داده های ريخت شناسای و ژنتیاک جمعیاتهاای

جنس در مطالعا

پیشین مطرح شده اسات ( Kruskop,

باقی ماندۀ مسیای مرکزی و قفقاز جنوبی که در قالا ناام

)2019؛ ع وهبر اين برناماهريازیهاای حفاایتی براسااس

خفاش گوشپهن مسیايی ( )B. darjelingensisشناخته

نیازهای اکولوژيک گونه هايی انجام مایشاود کاه ازنظار

می شد ،گونهای جديد را با نام خفاش گاوشپهان خازری

تکاملی جدا شدهاند ()Behrooz et al., 2018؛ بنابرايان

توصیف کرد .نتاايج ايان بررسای نشاان داده اسات افاراد

شناسايی گونه های پنهاان نقاش باه سازايی در ماديريت و

جمع ی اتهااای مس ا یای مرکاازی را نم ایشااود گون اۀ B.

حفایت از گونههای کمیاب خفاشهاايی خواهاد داشات

 darjelingensisدر نظار گرفاات؛ بلکااه منهاا متعلااق بااه

که به تازگی توصیف شدهاند ( ;Bickford et al., 2007

گونااهای جداگانااه اساات کااه شااباهت بیشااتری بااا گونااۀ

 .) Pellens et al., 2016اياان مطالعااه بااا هااد رفااع

مصری  B. leucomelasدارد؛ اما ازنظر ريختشناسی با

ابهاماااا ردهبنااادی و همچناااین بازساااازی درخاااات

من متفاو است .جثه و اندازۀ خفاش گوشپهان خازری

تبارشااناختی جمعیااتهااای جنااوبی گسااترۀ توزيااع و

تاار از گونااۀ مصااری اساات)2015( Kruskop .

پراکنش (شمال و غرب ايران) خفاش گوشپهان خازری

جغرافیايی جمعیتهاای ايان گوناه در

انجااام شااد (شااکل  .) 1در اياان پااژوهش تاا ش شااد بااا

محااادودۀ درياااای خااازر و قفقااااز جناااوبی ناااام من را

اساتفاده از ژن میتوکناادريايی  COIکااه ژناای متااداول در

 Barbastella caspica Satunin, 1998انتخاب کرد.

مطالعا مرايه شناسای مولکاولی جاانوران اسات و از من

يافته های اخیر در ردهبندی اعرای اين جانس ساب

قبلی فیلوژنی گونههاای ايان جانس اساتفاده

2008

باازر

براساس مجاور

در مطالعا

شااده اساات تااا لاازوم بااازنگری در روابااط تبارشااناختی

شده است ( ،) Kruskop, 2015ابهاماا موجاود بررسای

جمعیاتهااای ايراناای من ،باایش از پاایش احساااس شااود.

شود.

براساااااس مطالعااااا  )2015( Kruskopو

 Bendaو

همکاااران ( )2008جمعیااتهااای مختلااف خفاااشهااای
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شکل  - 1نقشۀ توزيع گونههای مختلف جنس  .1 .Barbastellaخفاش گوشپهن اروپايی (قرمز)؛  .2خفاش گوشپهن مصری (مبی روشن)؛ . 3
خفاش گوش پهن خزری (مبی تیره)؛  .4خفاش گوشپهن هندی (بنفش)؛  .5خفاش گوشپهن پکنای (سابز)؛  .6خفااش گاوشپهان ژاپنای
(قهوه ای) ).(Kruskop, 2019

نتایج

صیدشده تعیین جنسیت و بخش کوچکی از بال هار فارد

روش کار

باه قطار سااه میلای متاار توساط بايوپساای پاانچ ( Biopsy

نمونهبرداری

 )punchesبرداشاته ( )Zhang et al., 2007و در الکال

کلنی بررسی شده در نیماۀ شامالی کشاور اياران و در

 96درصد برای مطالعا مولکولی در مزمايشاگاه حیاا

محادودۀ منطقاۀ حفایاات شادۀ المااو شارقی در اسااتان

وحااش دانشااگاه تهااران نگهااداری شااد .از منجااايی کااه

قزوين قرار دارد .نمونهبرداری و صید خفاشهاا باا مجاوز

خفاش ها توانايی بازسازی بافت مسای ديادۀ باال خاود را

شاامارۀ  99/420/20054و بااا هماااهنگی معاوناات محاایط

دارند ،به طاور تقريبای ياک مااه بعاد محال نموناهبارداری

طبیعی سازمان حفایت محیط زيست انجاام شاده اسات.

ترمیم می شود .اين شیوه از نمونهبارداری (غیار تهااجمی)

زندهگیری با استفاده از تاور دساتی ( )Mist netدر محال

مسی

جادی باه حیاوان وارد نخواهاد کارد ( Gannon,

اساتراحت افاراد (دياوارۀ سانگی داخال تونال شایرکوه)

 .)2011نمونه ها در محل صید و در هماان وضاعیت اولیاه

انجااام شااد (شااکل  .)2سااعی شااد از مساای رساااندن بااه

رهاسازی شد.

حیوان جلوگیری شاود و تاا حاد امکاان کمتارين میازان
اسااترس بااه من وارد شااود ( .)Sikes, 2016نمونااههااای

فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن میتوکندريايی  :COIگزارشی جديد از ايران
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شکل  - 2تصاوير خفاشهای گوش پهن مصری که روی ديوارۀ تونل شیرکوه معلمک يه درحال استراحت هستند.
استخراج و توالییابی DNA

در اين مطالعه ،ساه فارد از ياک کلنای هشات تاايی

الکتروفورز ژل مگاروز ياک درصاد در باافر  TAE1xباا
ولتاژ  100ولت به مد  30دقیقه استفاده شد.

خفاااش گااوشپهاان حاضاار در داخاال توناال شاایرکااوه

فرميند تکثیر با حجم نهايی  30میکرولیتر باا اساتفاده

شهرستان معلام ک ياه در محادودۀ منطقاۀ حفایاتشادۀ

از پرايمرهااااای جاااادول  1در دسااااتگاه ترموسااااايکلر

شاارقی اسااتان قاازوين ،باارای اسااتخرا DNA

) )PeQlab, Germanyبا مواد موردهشده و کیات PCR

اسااتفاده شااد .باارای اسااتخرا  ،DNAنمونااه در بااافر

 ) Ampliqon, Denmark( 2xانجام شاد .شارايط دماايی

هرمکنندۀ حاوی دو درصد  500 ،SDSمیکرولیتر باافر

شامل واسرشت اولیه  95درجۀ سانتیگراد باه ماد پانج

 )pH = 8(STEو  20میکرولیترمنازيم پروترینااز  Kباه

دقیقه 35 ،چرخه شاامل دماای  94درجاۀ ساانتیگاراد باه

مد ساه سااعت در دماای  56درجاۀ ساانتیگاراد قارار

مد  30ثانیه ،دمای  57درجاۀ ساانتیگاراد باه ماد 40

داده شد .فرم يند جداسازی با فنل  /کلروفارم  /ايزوممیال

ثانیه و دمای  72درجۀ سانتیگراد باه ماد  90ثانیاه باود.

الکاال ( ) 1/24/25در دو مرحلااه (هربااار  500میکرولیتاار

در نهايت ،بسط منزيمای  72درجاۀ ساانتیگاراد باه ماد

اضااافه و بعااد از سااانتريفوژ يااۀ روياای حاااوی DNA

 10دقیقااه انجااام گرفاات .مقااد ار چهااار میکرولیتاار از

جداسازی شد) و عملیا رساوب  DNAباا اضاافهشادن

محصاااااول  PCRروی ژل مگااااااروز  1/5درصاااااد در

 500میکرولیتر اتانول مطلق صور گرفات .درنهايات،

باااافر  TBE 0.5Xدر حراااور رناااگ فلورسااانت

 DNAدر  50میکرولیتاار مب مقطاار عاااری از هرگونااه

( Greenviwerشرکت مرياطوس ،اياران) رناگممیازی

م لودگی محلول شد .ارزيابی کیفای  DNAباا اساتفاده از

شاااد .در کناااار نموناااههاااا از نشاااانگر وزن مولکاااولی

دساتگاه ناانودرا( ( )Thermo2000c, USAو خاوانش

) DM2300 (SMOBIO, Tailandاستفاده شد.

الماو

طااول مااو هااای  260و  280نااانومتر صااور گرفاات؛
همچناااین بااارای بررسااای يکپاااارچگی  DNAاز روش
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جدول  - 1لیست پرايمرهای استفادهشده در فرميند تکثیر
refrence
Ivanova, 2006

Ivanova, 2006

Primer name

sequence
TGTAAAACGACGGCCAGTTCTCAACCAACCACAARGAYAT
YGG
CAGGAAACAGCTATGACTAGACTTCTGGGTGGCCRAARAA
YCA

COI-VF1d

COI-VR1d

محصاول باهدساتممااده باا اساتفاده از کیات سااتونی

دادۀ مااا اضااافه شااد ) .(Kruskop, 2015سااکانسهااای

(  )Combo GenAll, Koreaشستشاااو داده شاااد و

اسااتخرا شااده بااا اسااتفاده از افزونااۀ  Clustal Wدر

تااوالی يااابی بااه روش ساانگر در دسااتگاه تااوالیياااب

نرمافزار ) MEGA X (10.0.5همردياف شاد ( Kumar

( Fو

 )et al., 2018و بهصور چشمی تنظیم نهاايی تاوالیهاا

 ) Rصاااور گرفااات .تاااوالیهاااای  ab1در نااارمافااازار

صااور گرفاات .بااه منظااور تعیااین احتمااا

مختلااف

 geneious IR9ارزيابی شد (.)Kearse et al,. 2012

جايگزينی نوکلروتیدی و انتخااب بهتارين مادل تکااملی

 )Macrogene, Korea ( ABI3730xlاز دو طار

برای دسته دادههای مختلف (جنس  Barbastellaباا 19
آنالیزهای ژنتیکی و آماری
با توجه به مطالعا انجاامشاده در مسایا ( Benda et

جلوگیری از نباود قطعیات نارمافازاری ،از ModelTest-

 ،) al., 2008; Kruskop, 2015باارای تعیااین روابااط

 NG v0.1.7در نرمافازار  raxmlGUI 2.0.5و نارمافازار

تبارشناختی درون اين جانس از  657جفات بااز ( )bpژن

 MEGA Xاسااتفاده شاد ( ;Kozlov et al., 2019

میتوکندريايی  COIاستفاده شد .سکانسهاای مرباوط باه

.)Darriba et al., 2020

تااوالی و جاانس  Plecotusبااا  31تااوالی) و همچنااین

افراد گونههای جانس  Barbastellaدر خاار از اياران

باارمورد میاازان واگراياای تکاااملی بااین تااوالیهااا بااا

که توسط ساير پژوهشگران جمعموری شده و در مرکاز

استفاده از فاصلۀ ژنتیکای جفتای ()Pairwise distances

ژنومیااک تنااوع زيسااتی کانااادا ،در سااامانۀ دادۀ بارکااد

انجام شد ( .)Tamura and Nei., 1993مااتريس فاصالۀ

حیااا ( )BOLD; www.boldsystems.orgموجااود

جفتاای بااین تااوالیهااا بااا اسااتفاده از ماادل تااامورا و نراای

اساات ،بااه ماااتريس دادۀ مااا اضااافه و باارای مقايسااه بااا

( )TrN( )Tamura and Neiباا نار هاای جاايگزينی

نمونه های داخلی استفاده شاد (جادول  .)2از  31ساکانس

هااام خاااانواده و غیااار هااامخاااانواده ( transition +

مرباوط باه خفااشهاای جانس گاوشبلناد ()Plecotus

 ) transversionsمشااخش شاااد .از توزيااع يکنواخااات

شامل خفاش گوشبلند اوگنوی ( )Plecotus ogneviبا

( ) Uniform rateبرای تعیین نر تغییر بین جايگاههاا باا

 28سکانس و سه ساکانس از خفااش گاوشبلناد مسایای

الگاوی نااهمگن بااین دودماانهاا ( )Heterogeneousبااا

میانه ( ) P. strelkoviدرجايگاه تاکسون خواهری جنس

احتمال مقادير مشتقشده از  10هزار تکارار باو اساتر(

 Barbastellaاستفاده و بارای ريشاهدارکاردن تبارنماای

استفاده شد ).(Kruskop, 2019

فیلوژنی درجايگاه گروه خاارجی ) (Outgroupباه دساته

فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن میتوکندريايی  :COIگزارشی جديد از ايران

به منظور استنباط روابط تبارشاناختی جمعیات ايرانای
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نتایج

خفاش گوش پهن در ارتباط باا سااير گوناههاای مختلاف

در اين مطالعاه 657 ،جفات بااز از ژن میتوکنادريايی

جاانس  Barbastellaو مقايسااۀ درخاات فیلااوژنی من بااا

 COIمربوط به ساه نموناه از خفااشهاای Barbastella

درخااااااااات فیلاااااااااوژنی  )2015( Kruskopاز روش

در دامنااۀ جنااوبی رشااته کااوه الباارز (در اسااتان قاازوين)

 Neighbor-Joiningباااا اساااتفاده از مااادل دوپاااارامتری

توالی يابی شد .توالی هاای باهدساتمماده باا  16تاوالی از

کیمورا ( )Kimura 2-parameterبا نر های جايگزينی

شااش تاکسااون متفاااو اياان جاانس تجزيااه و تحلیاال

هااام خاااانواده و غیااار هااامخاااانواده ( transition +

فیلوژنتیکی شد .ماتريس فاصلۀ  TrNو خطاای اساتاندارد

 )transversionsو از توزيااع يکنواخاات ( Uniform

( ) Standard errorبرموردشده بین هر جفت از توالیهاا

 ) rateبرای تعیاین نار تغییار باین جايگاههاا باا احتماال

در جاادول  2نشااان داده شااده اساات .در اياان مطالعااه،

مقادير مشتق شده از  10هزار تکرار باو اساتر( اساتفاده

بیشترين فاصلۀ ژنت یکی مشاهده شده ،باین جمعیات ايرانای

شااد .تمااام موقعیااتهااای دربردارناادۀ گااپ و دادههااای

با گونۀ  B. darjelingensisويتنام به میازان تقريبای 21

ازدساترفتاه (  )Gaps and missing dataباا اساتفاده از

درصد ،بعاد از من باا گوناۀ  B. darjelingensisجزايار

کاماال ( )Complete deletionاز منااالیز

کوريل (مجمع الجزاياری متشفشاانی در اساتان سااخالین

شااد .درنهاياات ،بااه منظااور يااافتن محتماال تاارين

در روسایه باا طاول تقريباای  1300کیلاومتر کاه از شاامال

درخت فیلوژنی که روابط تبارشناختی در دادههاا را بهتار

شرقی هوکايدو در ژاپن تا کامچاتکاا در روسایه کشایده

از ساااير درخاااتهاااا توصاایف کناااد ،از روش بیشاااینۀ

شده است) به میازان  20درصاد و بعاد از من باا گوناۀ B.

درسااتنمااايی ( )Maximum likelihoodو ماادل هاسااه

 barbastellusبه میزان تقريبی  19درصد باود .کمتارين

باا مادل  Gو I

B.

گزينااۀ حااذ
حااذ

گاوا کیشینو و يانو ( )HKY85در ترکی

فاصاالۀ ژنتیکاای جمعیااتهااای ايراناای بااا گونااۀ

استفاده شد .برای ترسیم تبارنمای  MLاز برناماه اجرايای

 leucomelasاز مصر با میزان تقريبی يک درصاد و بعاد

 raxmlHPC-PTHREADS-SSE3.exeدر ناارمافاازار

از من با گونۀ  B. caspicaبه میزان تقريبی شاش درصاد

 RAxML GUI 2.0.5اساتفاده شاد ( (Edler et al.,

برمورد شده است.

.2020
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جدول  - 2ماتريس فاصلۀ  TrNو خطای استاندارد  19توالی از جنس خفاشهای گوشپهن براساس ژن COI

تبارنمااای تکاااملی بااا اسااتفاده از روش Neighbor-

توپولاااوژی حاصااال از ترسااایم تبارنماااای Neighbor-

 Joiningاستنباط شد .فاصالۀ تکااملی باا اساتفاده از مادل

 Joiningباه روش فاصالۀ  ،K2 Pوجاود دو کا د اصالی و

 K2Pمحاسبه شده است .درخات بهیناه باا مجماوع طاول

شااااش خوشااااۀ فرعاااای را نشااااان داد .در کاااا د اول

شاخۀ برابر با  0/70نشاان داده شاده اسات .درصاد تکارار

جمعیت های ويتنام و جزاير کوريل و بقیۀ جمعیتهاا در

مارتبط باا خوشاهبنادی هار تاکساون در  10هازار تکاارار

ک ا د دوم قاارار گرفتااه اساات .جمعیااتهااای ايراناای در

بو استر( در مجاور هر شاخه نشان داده شاده اسات.

خوشۀ مربوط به گونۀ  B. leocmelasقرار گرفته است.

شکل  - 3درخت فیلوژنتیک  Neighbor-Joiningمربوط به

خفاشهای جنس  Barbastellaبراساس ژن میتوکند ريايی COI

فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن میتوکندريايی  :COIگزارشی جديد از ايران

علیاصغر زارعی و همکاران

37

باه منظاور ياافتن محتماال تارين درخات فیلاوژنی کااه

 MLو مدل  HKYاستنباط شد .در بین مجموع دادههاای

روابط تبارشناختی در دادههاا را بهتار از سااير درخاتهاا

مشاهده شده ،تبارنمای با بیشترين مقدار احتماال در شاکل

توصیف کند ،رابطۀ تبارشناختی تاکساونهاای ايرانای در

 4نشان داده شده است.

ارتباط با ساير تاکسون های اين جنس با اساتفاده از روش

شکل  - 4درخت فیلوژنتیک  M Lمربوط به

خفاشهای جنس  Barbastellaبراساس ژن میتوکندريايی COI

تغییارا درونگوناه ای بارای ساه فارد از ايان کلنای

بحث
به منظاور جلاوگیری از ناپاياداری جمعیات ،اساتنباط

بااه دساات ممااده اساات (جاادول )2؛ همچنااین در بااین

فیلوژنی تنها با اساتفاده از دادههاای مولکاولی انجاام شاد.

نمونه های ايان کلنای ،نموناۀ شامارۀ  3تغییارا تکااملی

وییفاااۀ اصااالی فیلاااوژنی مولکاااولی تباااديل اط عاااا

بیشتری را نسبت به نمونههای شامارۀ  1و  2از خاود نشاان

تااوالی هااای نوکلروتیاادی بااه تبارنمااای تکاااملی اساات

داده اسات .نمونااههااای شامارۀ  1و  2ازنظاار تبارشااناختی

(2010

 .)Nazemi-Rafie,اسااااتنباط فیلوژنت یااااک،

شباهت بیشاتری باا يکاديگر داشاتند و باهطاور احتماالی

سنگ بنای اساسی در پژوهشهای زيستشناسی تکااملی

نساابت خويشاااوندی نزديااک تااری بااا يکااديگر دارنااد

اساات و مبنااايی باارای تفکاار و پاسااخگااويی بااه ط یااف

(براساس ک دوگرام اين جنس ،توالی شامارۀ  1و  2کاه

گسااتردهای از پرساااشهااا را ،از پويا اايی جمعیاات تاااا

از يک جد مشترک مشتق شده نسبت باه تاوالی شامارۀ 3

طبقاهبنادی گونااهای باهصااور ممااری فااراهم مایکنااد

جديااادتر اسااات) .ايااان تفااااو هاااا در تبارنماااای NJ

( .)Felsenstein, 2003; Edler et al., 2020نتااايج

محسوس تر از تبارنمای  MLاست.

نشان داد استنباط فیلوژنتیاک باهدساتمماده از مجموعاۀ

براساس فواصل ژنتیکی محاسبه شده برابر باا صافر درصاد

توالی های جنس خفاش های گوشپهن توسط روشهاا و
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ماادل هااای مختلااف ،تبارنماهااای متفاااوتی ايجاااد کاارده

را در ايران اشغال کند .براساس طاول انشاعاب تباارنماای

است؛ اما الگوی خوشهبندی مشابهی باین کا دهاای B.

 NJاياان احتمااال وجااود دارد کااه جريااان ژن از ساامت

 B.بااااا کاااا د ايراناااای

جمعیت های ايرانی به سمت مصر و جزيرۀ ساینا سارازير

( ) Barbastella. Qazvinايجاد کرده است که مطمارن

شااده باشااد کااه در مطالعااا متاای بايااد مزمااون شااود.

خواهیم شد هر دو تبارنما رواباط تبارشاناختی مشاابهی را

درنهايااات ،اساااتنباط مااای شاااود کاااه مکاااان اولیاااۀ

پیشاین ( Kruskop,

سرچشامهگارفتن از مرکاز انتشاار ()Center of origin

 ،)2015الگااوی شاااخهبناادی (توپولااوژی) تبارنماااهااای

اين جمعیت باه طاور احتماالی متفااو از جمعیاتهاای

استنباط شده با استفاده از روشهاای ممااری و مادلهاای

شمال شرقی ايران است .پیشبینی می شاود مرکاز انتشاار

تکاااملی مختلاااف حاااکی از ايااان اساات کاااه درجاااۀ

جريان ژن جمعیت های شامال شارقی اياران باا توجاه باه

خويشاوندی جمعیت های خفاشهای گاوشپهان سااکن

مجاااور جغرافیااايی من بااا منطقااۀ قفقاااز ،از طااار

در محدودۀ شمال و بهطور احتمالی غرب اياران باه گوناۀ

جمعیاتهاای خفااش گاوشپهان خازری در ايان ناحیااه

 B. leucomelasاياان جاانس شاباهت بیشااتری دارد و

باشااد .تمااام گونااههااای شااناخته شااده از اياان جاانس،

ازنظر ژنتیکی تاريخچۀ تکاملی متفااوتی را نسابت باه B.

ملوپاتريک يا حداقل پاراپاتريک هستند؛ بهجز اينکاه در

 caspicaسپری کرده است .براساس طاول انشاعاب باین

منطقۀ قفقاز و ايران دو گونۀ متمايز ازنظار مورفولوژياک

تبارنمای به دستممده با استفاده از روش  NJو تباارنماای

به صور

سایمپا تريک حراور دارناد .در ساط سایمای

به دست ممده با استفاده از روش  ،MLدر مقادار تغییارا

سارزمین ،ايان دو گوناه در زيساتگاههای متفااوتی ديااده

تکامل بین نمونه های ايران و خفااش گاوشپهان مصاری

مایشاود ( .)Benda et al., 2012; Kruskop, 2019باا

تفااااو چشااامگیری وجاااود دارد .طاااول انشاااعاب در

توجه به مجاور

جغرافیايی بین جمعیاتهاای مختلاف

تباارنماای  MLبارای نموناههاای ايرانای مقادار تغییارا

اين جنس در بخاش شامالی اياران ،پیشانهاد مایشاود در

تکاملی بیشتری را نسبت به تبارنماای  NJنشاان مایدهاد؛

مطالعا متی رابطۀ تبارشناسی و جغرافیاای زيساتی ايان

در صورتی که طول انشاعاب در تباارنماای  NJنسابت باه

جنس بررسی شود.

 caspicaو leucomelas

منعکس میکند .برخ

ف رضایا

 MLباارای گونااۀ خفاااش گااوشپهاان مصااری بیشااتر از

خفاااشهااای گااوشپهاان در میااان ساااير خفاااشهااا

نمونه های ايرانی است .به نظر میرساد ايان تفااو ناشای

منحصر به فارد هساتند و شناساايی منهاا براسااس صافا

از ماهیاات روشهااای مماااری اسااتفادهشااده در ترساایم

یاهری در هر بخش از محادودۀ توزياع ايان جانس کاار

تبارنما است .براساس طول انشاعاب تباارنماای  ،MLايان

مشکلی نیست؛ اما تفکیک گونههای مختلف ايان جانس

احتمااال وجااود دارد کااه جريااان ژنهااای اياان جمعیاات

(به جز گونۀ اروپايی يا بارباساتل غربای) باهدلیال شاباهت

ازطريااق مهاااجر (انتشااار تاادريجی) از ناحیااۀ جنااوبی

مورفو لوژيااک کااار بساایار مشااکلی اساات ( DeBlase,

توزيااع و پااراکنش گونااۀ  B. leucomelasاز مصاار و

 .)1980وضااعیت طبقااهبناادی مشاااهدهشااده در جاانس

جزيارۀ ساینا منشار گرفتاه و باهطاور تادريجی باه ناواحی

بارباستل به ويژه بارباستلهای شارقی بازتاابی از مشاک

شمالی گسترش يافته باشد تاا زيساتگاههای کناونی خاود

راياج مورفولااوژيکی (صافا ريختاای یااهری) در علاام

فیلوژنی مولکولی خفاش گوشپهن مصری ( )Barbastella leucomelasبراساس ژن میتوکندريايی  :COIگزارشی جديد از ايران
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ردهبنادی اساات؛ همچناین اسااتفاده از ژن میتوکناادريايی

درمجموع ،براسااس مااتريس فاصالۀ  TrNو مقايساۀ

 COIبه تنهايی برای ارزيابی دقیق و طبقهبندی گوناهای ياا

دو تبارنمای  MLو  NJبا استفاده از مادل  HKYو ،K2P

نااامگااذاری جديااد کااافی نیساات (.)Kruskop, 2015

ايانطاور جماعبنادی مای شاود کاه تماام ايان روشهاا و

به طور معمول برای معرفی گونهها يا زيرگونههاای جدياد

مادل هاای مختلاف من د لات بار ايان دارناد کاه کلناای

و دستیابی باه رواباط تبارشاناختی دقیاق تار از روشهاای

نمونه برداری شده در محدودۀ منطقۀ حفایتشادۀ الماو

مورفومتريااک ( )Akmali et al., 2017همااراه بااا

شهرستان معلم ک يه استان قزوين ازنظار تبارشاناختی باه

نشانگرهای میتوکندريايی يا نشانگرهای هساتهای اساتفاده

گونااۀ  B. leucomelasتعلااق دارد .اياان گونااه باارای

میشود ( .) Akmali, 2017مترسافانه اساتفاده از دادههاای

نخستین بار در ايران گزارش و توصیف مایشاود .بار ايان

ريختاای (صاافا جمجمااه ای و دناادانی) در مطالعااا

اساس ،تعداد گونه های جانس بارباساتل در اياران کاه تاا

مربااوط بااه طبقااهبناادی گونااههااای کمیاااب بااهدلیاال

پیش از اين شامل دو گونۀ خفاش گاوشپهان اروپاايی و

تهاااجمیبااودن اياان نااوع روش ،باعااخ حااذ برخاای از

خزری (با فرض اينکه جمعیاتهاای شامال شارآ اياران

افراد جمعیت خواهاد شاد ( Yaghoubirostami et al.,

متعلاق باه گوناۀ  B. capsicaاسات) باود ،باه ساه گونااه

يک يا چند فارد از ياک کلنای کوچاک

ارتقاء پیدا مایکناد .باا توجاه باه اينکاه کلنای سااکن در

منجر به از دسات رفاتن تناوع ژنتیکای مایشاود .کااهش

داخاال و مجاااور توناال شاایرکوه ،مهاام تاارين کلنااای

تنااوع ژنتیکاای تاارثیر زيااادی باار پايااداری جمعیاات در

شناخته شده از جمعیات حاال حاضار خفااش گاوشپهان

خواهد داشت؛ از اين رو باهمنظاور دساتیابی باه

مصااااری در ايااااران اساااات ،حفایاااات از زيسااااتگاه

تبارنمای جامع و معتبر پیشنهاد می شود در مطالعا متای

خوراک جاويی و زايشاگاه من در اولويات قارار دارد .باا

از ساااااير نشااااانگرهای ژنتیکاااای مثاااال  Cytbو ND1

توجه به فعاال باودن ايان تونال و ايجااد ملاودگی صاوتی

قبلاای ( ;Kruskop, 2019

توسط خودروهای عبوری و همچنین وجود فعالیتهاای

 ،)) Zhang et al., 2007در ترکیا باا نشااانگر ،COI

راه سااازی در محاادودۀ زيسااتگاه خااوراکجااويی من،

اصالی در فیلاوژنی

احتمال بقای کلنی ساکن در تونال و سااير خوابگاههاای

مولکولی ،بازيابی تبارنماايی واقعای بارای مجموعاهای از

( )Roostشناسااايی شااده در اياان زيسااتگاه ،در معاارض

توالیهاست ( ،)Nazemi-Rafie, 2010پیشنهاد مایشاود

تهديد جدی قارار دارد .باه منظاور حفایات از ايان گوناۀ

اسااتنباط فیلااوژنتیکی بااا اسااتفاده از روشهااای مماااری

کمیاب ،مديران محیط زيست هرچه سريع تر باياد برناماۀ

جديدتر مثال مماار بیازين و باا تعاداد نموناۀ بیشاتر بارای

حفایتی ويژه ای برای اين کلنی طراحی و اجرا کنند.

 .) 2020حذ

بلند مد

(اسااتفاده شااده در مطالعااا

استفاده شود .با توجه باه اينکاه هاد

ارزيابی دقیق روابط بین تاکسونهای ايان جانس و سااير
جمعیتهای ساکن در ايران استفاده شود.

سپاسگزاری
نويسند گان از معاونت محیط طبیعی سازمان حفایات

جمعبندی

محاایط زيساات بااه ويااژه جناااب مقااای ساایدمحمدرضااا
حسینی ،از ادارۀ محیط زيست شهرساتان مبیاک باه وياژه
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مقااای دکتاار صاادرالدين علیپااور باارای تسااهیل در اخااذ

 از جناااب مقااای،جناااب مقااای محساان خساارومبااادی

مجوز های مطالعه و فرميناد نموناهگیاری سپاساگزاری و

 جنااب مقاای،عبدالحسین مظفری از بخش معاونت فنای

قاادردانی ماای کننااد؛ همچنااین از مقايااان مصااطفی نااور

 کارشناسااان،ساایاوش رضااازاده از ادارۀ حیااا وحااش

 میاثم مشاايخی و دانیاال نیاری کاه در مرحلاۀ،اساتانبولی

محتاارم ساارمحیطبااانی شهرسااتان معلاامک يااه مقايااان

نمونه برداری همکاری داشاتند و مقاای کااوه خسارويانی

کیومرث قاسمی و حامد مرادی و همچنین از مادير کال

از شاارکت ساالول کاوشااگر باارای همکاااری در مرحلااۀ

وقات ادارۀ کال حفایاات محایط زيساات اساتان قاازوين

.استخرا و توالیيابی نمونهها سپاسگزاری میشود
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