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معرفی جنس جدید سگ ماهی کور زاگرسEidinemacheilus :
ایرج هاشم زاده سقرلو

عضو هیأت علمی گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
ایمیلihashem@nres.sku.ac.ir :
چکیده
 Eidinemacheilusجنس جدیدی است که برای شگماهی کور غار لرستان  Noemacheilus smithi Greenwoodمعرفی و
توصیف شده است .تنها گونه این جنس بومی منابع آب زیرزمینی حوضه رود دز است .پیشتر  Eidinemacheilus smithiبه دلیل
داشتن تاج دمی در ناحیه ساقه دمی که یکی از صفات مربوط به برخی جنس های خانواده  Nemacheilidaeو بویژه جنس
 Paracobitisاست ،در جنس  Paracobitisقرار داده شده بود Eidinemacheilus .با داشتن  7+7شعاع منشعب در باله دمی،
کاهش قابل توجه کانال های رأسی ،کور بودن و عدم وجود رنگدانه با سایر جنس های خانواده  Nemacheilidaeموجود در
خاورمیانه تفاوت دارد .همچنین جنس  Eidinemacheilusبا توجه به ترکیبی از سایر صفات شامل محل قرارگیری منشأ باله شکمی
نسبت به منشأ باله پشتی ،محل مخرج و عدم وجود دوشکلی جنسی در طول باله های زوج با سایر جنس های خاور میانه تفاوت دارد.
 Eidinemacheilusبه عنوان یک جنس معتبر در بررسی های ژنتیکی با جنس  Paracobitisیا سایر جنس های خانواده
 Nemacheilidaeدر اروپا ،خاور میانه و غرب هندوستان رابطه نزدیکی ندارد.
واژه های کلیدی :ماهیان آب شیرین ،خاورمیانه ،جنس جدید ،بارکدینگ  ،DNAتنوع زیستی زیرزمینی ،ماهیان غار
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مقدمه

خانواده  Nemacheilidaeبا  46گونه ساکن آب های زیرزمینی 22 ،درصد از ماهیان شناخته شده در آب های زیرزمینی را
به خود اختصاص می دهد ( .)Kottelat 2012گونه های یادشده در آسیا پراکنده هستند .در سال  1872اولین ماهی آب
های زیرزمینی  Indoreonextes evezardiدر آسیا شناسایی شده است اما ماهی یادشده دارای چشم و رنگدانه و جمعیت
های سطح زی نیز بود .حدود  104سال بعد اولین ماهی کور خانواده  Nemacheilidaeبا نام Noemacheilus smithi

 Greenwood 1976دقیقاً در همان منطقه که اولین ماهی کور  Garra typhlopsدر آسیا کشف شده بود ،کشف شد
(.)Bruun & Kaiser 1944
 Noemacheilus smithiیک سگماهی ریز بومی یکی از سفره های آب زیرزمینی حوضه کارون-دز در کوه های زاگرس
در استان لرستان است که توسط ) Greenwood (1976در این جنس رده بندی شده است Coad (1991) .جنس ماهی
یادشده را به  Nemacheilusکه بومی جنوب شرق آسیا است تغییر داد Nalbant & Bianco (1988) .در بررسی لوچ
ماهیان ایران بدون ارائه دلیل جنس این ماهی را به  Paracobitisتغییر دادند .با توجه به وجود تاج ساقه دمی در این ماهی،
) Greenwood (1976احتمال نزدیکی  N. smithiبا جنس  Paracobitisرا مطرح کرده بود .با این وجود تاج ساقه دمی
محدود به جنس  Paracobitisنیست و در تعدادی از گونه های سایر جنس های لوچ ماهیان می توان این ویژگی را
مشاهده کرد.
پیشتر همه گونه های لوچ ماهیان در جنس  Noemacheilusرده بندی می شدند اما امروزه با توسعه روش های مولکولی
اطالعات مفیدی در رابطه با جایگاه رده بندی ماهیان لوچ بویژه در خاورمیانه فراهم شده است .در این رابطه Prokofiev

) (2009و ) Freyhof et al. (2011, 2014, 2015, 2016در رابطه با جنس های لوچ ماهیان خاور میانه مطالعات کسترده
ای انجام داده اند Freyhof et al. (2016) .وجود رابطه تک شجره ای را در بین لوچ ماهیان خاورمیانه بعید می دانند و
عنوان می کنند که ممکن است روابط نزدیکی در بین جنش های متعلق به خاورمیانه و هندوستان وجود داشته باشد که با
وجود اجزاء مشترک بیوجغرافیایی در دومنطقه یادشده مطابقت دارد .برای مثال در حوضه دجله چند جنس شامل Barilus,

 Garra, Glyptothorax, Mystusو  Mastacembelusبه صورت مشترک با منطقه پاکستان و هندوستان وجود دارد.
اخیراً جنس  Turcinoemacheilusکه بومی خاور میانه است ،در هیمالیا نیز مشاهده شده است (.)Conway et al., 2011
) Freyhof et al. (2016مجموعه داده های مولکولی را منتشر کردند که همه جنس های لوچ ماهیان اروپا ،خاورمیانه و
پاکستان و غرب هندوستان را شامل می شد .در این مطالعه تالش شده است با بررسی و مقایسه توالی های ژن سیتوکروم
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اکسیداز زیرواحد  )COI( 1با توالی های گزارش شده در ) Freyhof et al. (2016و ریخت شناسی لوچ ماهی کور غار
لرستان در مورد جایگاه شجره شناسی و رده بندی آن قضاوت شود.
مواد و روش ها

ماهی های مورد بررسی به تعداد  6قطعه با استفاده از تور ساچوک در حوضه دز (شکل  )1صید شده و پس از بیهوشی و قطع

N

و ذخیره باله سینه ای در الکل اتانل  ،%95ماهیان در محلول فرمالین  % 5تثبیت شدند .اندازه گیری ها با استفاده از کولیس با
دقت  0/1میلیمتر ثبت شدند .روش های شمارش ویژگی های شمارشی با توجه به ) Kottelat & Freyhof (2007انجام
شدند.
N

Caspian Sea

TURKEY

IRAN
IRAQ

\\

Sea of Oman

400 km

شکل  – 1موقعیت نمونه برداری در حوضه دز .نقطه قرمز رنگ نشاندهنده محل نمونه برداری است.

برای بررسی های مولکولی  DNAبا استفاده از کیت  NucleoSpinبا توجه به دستورالعمل شرکت سازنده با استفاده از
دستگاه خأل  EpMotionانجام شد .ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک ( )COIبا استفاده از پرایمزهای متصل به توالی
 M13شامل

FishF2_t1 (5’ TGTAAAACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGG

)FishR2_t1 (5’ CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA), CAC
3
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) VF2_t1 (5’ TGTAAAACGACGGCCAGTCAACCAACCACAAAGACATTGGCACو
) FR1d_t1 (5’ CAGGAAACAGCT ATGACACCTCAGGGTGTCCGAARAAYCARAAتکثیر شد
( .)Ivanova et al. 2007تعیین توالی با استفاده از پرایمرهای ) M13F (5’ GTAAAACGACGGCCAGTو
) M13R-pUC (5’ CAGGAAACAGC TATGACبه صورت دو طرفه انجام شد.
در مجموع  112توالی از بانک ژن و  11توالی شامل  2گروه خارجی از پایگاه داده های  BOLDفهرست شده در
) Freyhof et al. (2016برای بررسی ها استفاده شد .پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار  Geneious Proو MEGA7

انجام شد .با توجه به ماهیت توالی ها که از توالی های اگزون هستند ،برای در نظر گرفتن تفاوت در تکامل جایگاه های
نوکلئوتیدی در کدهای ژنتیکی از رویکرد قسمت بندی رمزها استاده شد .برای یافتن بهترین الگوی قسمت بندی کدها و
م دل های تکاملی مرتبط با هرکدام از نرم افزار  PartitionFinder V1.1.1استفاده شد .برای یافتن بهترین مدل در هر دو
روش بایسی ( )Bayesianو احتمال بیشینه ( )Maximum Likelihoodاز معیار اطالعاتی  BICاستفاده شد .برای ایجاد
دارنگاره های بایسی و احتمال بیشینه به ترتیب از نرم افزارهای  MrBayes 3.2.2و  RaxMLاستفاده شد .برای ترسیم
دارنگاره بایسی داده ها برای  2600000نسل با نمونه گیری در هر  1000نسل بررسی شدند .یک چهارم ( )%25اولیه دارنگاره
های ایجاد شده کنار گذاشته شدند .در مورد دارنگاره احتمال بیشینه از  200تکرار بوسترپ برای بررسی میزان اطمینان شاخه
ها استفاده شد .از نرم افزار  MEGA7نیز برای محاسبه فاصله های ژنتیکی  K2Pاستفاده شد.
نتایج و بحث

در این بررسی توالی های ماهی ( N. smithiشکل  )2با  123توالی لوچ ماهیان شامل همه جنس های شناسایی شده در
خاورمیانه ( Oxynoemacheilus, Paracobitis, Paraschistura, Sasanidus, Seminemacheilus,

 ،)Triplophysa, Turcinoemacheilusاروپا ( )Barbatula, Oxynoemacheilusو غرب هندوستان
( Aborichthys, Acanthocobitis, Acoura, Indoreonectes, Mesonoemacheilus, Nemachilichthys,

 ) Paracanthocobitis, Schisturaمقایسه شدند .هر دو دارنگاره بایسی و احتمال بیشینه دارای شکل مشابهی بودند و به
همین علت تنها دارنگاره احتمال بیشینه به همراه ضرایب احتمال پسین ( )Posterior probabilitiesارائه شده است
(شکل Nemacheilus smithi .)3رابطه نزدیک با سایر جنس های بررسی شده ندارد و فاصله ژنتیکی آن نسبت به جنس
 Paracobitisبه طور متوسط  18درصد است ( 17/1-18/8درصد) .در سطح گونه فاصله ژنتیکی  N. smithiنسبت به سایر
گونه ها از حداقل  12درصد تا حداکثر  23/2درصد متغیر است .این نتایج نشان می دهد که  N. smithiبه جنس
4
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 Paracobitisتعلق نداشته و همچنین در سایر جنس های شناخته شده در اروپا ،خاور میانه و غرب هندوستان هم جای نمی
گیرد و می تواند متعلق به یک جنس مجزا باشد .عالوه بر این در دارنگاره ترسیم شده نیز  N. smithiدر هیچ یک از
کالدهای تشکیل شده قرار نگرفت که این امر می تواند نشان دهنده جایگاه رده بندی و شجره شناسی متفاوت این جنس
باشد.

شکل  Eidinemacheilus smithi – 2طول  28میلیمتر

مشخصات ریختی :جنس  Eidinemacheilusبا توجه به وجود  7+7شعاع در باله دمی با سایر جنس های خاورمیانه که
دارای  8+9و  8+8شعاع باله دمی هستند تفاوت دارد .در کنار تفاوت یادشده صفاتی مثل عدم وجود چشم و رنگدانه ها و
همچنین عدم وجود کانال های رأسی یا کاهش آنها با جنس های یادشده تفاوت دارد .در این جنس کانال فوق گیجگاهی
وجود نداشته ،کانال زیرچشمی تحلیل رفته و تنها در قسمت خلفی با  2تا  3منفذ باقی مانده است .کانال فوق چشمی در
قسمت قدامی در نزدیک منفذ بینی دارای  0تا  3منفذ است و تنها کانال پیش سرپوشی-المی تقریباً در یکی از افراد بررسی
شده کامل است ولی در سایر افراد در بخش خلفی تحلیل رفته است.
 Eidinemacheilus smithiبا جنس  Paracobitisعالوه بر تفاوت های یادشده در داشتن لب های نرم بدون چین که در
جنس  Paracobitisچین دار است .همچنین این جنس با جنس های  Oxynoemacheilusو Seminemacheilusi

بواسطه نداشتن دوشکلی جنسی در طول باله های زوج تفاوت دارد .تفاوت دیکر  Eidinemacheilusبا
 Seminemacheilusوجود یک قطعه استخوان اپورال در اسکلت دمی است .تفاوت  Eidinemacheilusبا جنس
 Sasanidusدر وجود تاج ساقه دمی و باله دمی دارای دوشاخه عمیق است .تفاوت  Eidinemacheilusبا
 Turcinoemacheilusدر محل قرارگیری منشأ باله شکمی نسبت به منشأ باله پشتی است که در  Eidinemacheilusمنشأ
باله شکمی عقب تر از منشأ باله پشتی قرار دارد Eidinemacheilus .با جنس  Paraschizosturaدر داشتن لب های نرم،
ضخیم و چاک دار و همچنین در وجود یک قطعه استخوان اپورال بسیار ریز تفاوت دارد.
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Lefua pleskei Tumen Russia EEFF080
Lefua pleskei Amur Russia EEFF169

100/0.98

Triplophysa sp. Ivs Russia Tuva EEFF132
Triplophysa gundriseri Ivs Russia Tuva EEFF128
Triplophysa dorsonotatus Balkash Kazakhstan EEFF028

82/1

99/1.00

Triplophysa strauchii Balkash Kazakhstan EEFF030
64/0.99

Triplophysa sewerzowi Balkash Kazakhstan EEFF026

82/1.00

Triplophysa sewerzowi Balkash Kazakhstan EEFF027

100/1.00

89/0.98

Barbatula zetensis Skadar Montenegro KU928309.1
Barbatula sp. Danube Romania KU928307.1

70/0.99

Barbatula sp. Rhine Germany KU928308.1

100/1.00

Barbatula toni Ob Russia EEFF004
Barbatula toni Amur Russia EEFF056

100/1.00

Barbatula toni Yenisey Russia EEFF147
Aborichthys sp. Rydak India KU928265.1

100/1.00

Aborichthys elongatus Rydak India KU928263.1
Aborichthys elongatus Rydak India KU928262.1

100/1.00

Aborichthys sp. Rydak India KU928264.1
Acanthocobitis sp. Cauvery India KU928287.1

61/0.95
89/1.00

Paracanthocobitis zonalternans Bangladesh KT762362.1
100/1.00

Paracanthocobitis botia India FJ459449.1
Paracanthocobitis botia India FJ459450.1

97/1.00

67/0.96

Indoreonectes keralensis Kerala India KU928270.1
Indoreonectes evezardi Mula India KU928269.1
Schistura maculosa India KF318327.1

100/1.00

Acanthocobitis pavonacea India KU928267.1
Acanthocobitis pavonacea India KU928266.1

65/0.99

100/1.00

Nemachilichthys ruppelli Imported KU928277.1
Nemachilichthys ruppelli Imported KU928278.1
Paracobitis zabgawraensis Great Zab Iraq KJ723514.1

83/0.99

Paracobitis persa Kor Iran KJ723504.1
Paracobitis molavii Sirvan Iran KJ723494.1

77/0.98

Paracobitis malapterura Namak Iran KJ723511.1

69
100/1.00

Paracobitis malapterura Namak Iran KJ79267.1
100/1.00
Schistura sp. Cauvery India KU928298.1
80/1.00
Schistura sp. Cauvery India KU928299.1
Schistura sp. Cauvery India KU928302.1
Schistura sp. Cauvery India KU928301.1

85

100/1.00

Schistura sp. Cauvery India KU928295.1
Schistura sp. Nethravati India KU928305.1
Schistura sp. Nethravati India KU928306.1
Schistura sp. Cauvery India KU928296.1

96/1.00

Schistura sp. Cauvery India KU928297.1
98/1.00

Schistura sp. Chandragiri India KU928304.1
Schistura sp. Chandragiri India KU928303.1

Turcinoemacheilus saadii Karun Iran KJ179261.1

98/1.00

Turcinoemacheilus minimus Euphrates Turkey KJ179249.1
Turcinoemacheilus kosswigi Little Zab Iraq KJ179262.1

76
97/1.00

Turcinoemacheilus kosswigi Sirvan Iran KJ179245.1
Schistura corica India HQ219189.1
100/1.00

97/1

Schistura corica India HQ219190.1

Mesonoemacheilus guentheri Cauvery India KU928273.1
Mesonoemacheilus guentheri Cauvery India KU928272.1
Mesonoemacheilus guentheri Cauvery India KU928271.1
Mesonoemacheilus guentheri Cauvery India KU928274.1
100/1.00
Schistura disparizona China KM610908.1
Schistura disparizona China KM610907.1

-/0.97

Mesonoemacheilus petrubanarescui Nrthravati India KU928276.1
Mesonoemacheilus petrubanarescui Nethravati India KU928275.1

100/1.00

Schistura sp. Aasan India KU928294.1

100/1.00

Schistura sp. Aasan India HQ219194.1
Schistura sp. Aasan India HQ219195.1

73/1.00

Schistura sp. DOF51 India JN815297.1
Schistura nebeshwari India KF318329.1
Schistura sp. SGLRL-M19 India KF598790.1
Schistura paucireticulata India KF318335.1

97/1

Schistura beavani India HQ219199.1
Schistura beavani India HQ219200.1

Schistura aizawlensis India KF598804.1

100
99/1.00

Schistura aizawlensis India KF598802.1
Schistura scyphovecteta India KF598825.1

100

Schistura scyphovecteta India KF598826.1
77/0.96
Schistura longa China KM610912.1
68/0.99
Schistura longa China KM610913.1
Schistura prolixifasciata China KM611003.1

100/1.00

Schistura poculi China KM610973.1

77

Schistura vinciguerrae China KM611012.1
Schistura poculi China KM610972.1
Schistura vinciguerrae China KM611011.1
Schistura prolixifasciata China KM611002.1
100/1.00
Acora savona India KJ542585.1
Acora savona India KJ542586.1
100/1.00
Eidinemacheilus smithii Karun Iran KX429660
Eidinemacheilus smithii Karun Iran KX461958
100/1.00

Eidinemacheilus

Schistura koladynensis India KF598799.1
Schistura koladynensis India KF598796.1

100/1.00

Sasanidus kermanshahensis Karun Iran KU928261.1
Sasanidus kermanshahensis Karun Iran KU928288.1
Sasanidus kermanshahensis Karun Iran KU928289.1

100/1.00

Paraschistura naumanni Kol Golabi Iran KM603215.1
Paraschistura abdolii Jaz Murian Baft Iran KM603314.1

94/1.00

100/1.00 Paraschistura abdolii Jaz Murian Baft Iran KM603208.1

83/1.00

Paraschistura cristata Bejestan Bakhazar Iran KM603223.1
Paraschistura turcmenica Bejestan Bakhazar Iran KM603302.1
100/1.0 Paraschistura turcmenica Bejestan Bakhazar Iran MinabRudan Iran KM603205.1
Paraschistura hormuzensis Minab Rudan Iran KM603202.1
100/1
Paraschistura bampurensis Jaz Murian Karvandar Iran KM603222.1

93/1.0

67/0.98
83/0.99

100/1 Paraschistura bampurensis Jaz Murian Karvandar Iran KM603241.1
63/0.99
Paraschistura nielseni Helleh Koohmareh Sorkhi Iran KM603280.1
Paraschistura aredvii Zohreh Dimeh Mil Iran KM603289.1
100/1.00
Paraschistura pasatigris Karun Cholvar Iran KM603204.1
Paraschistura pasatigris Karun Cholvar Iran KM603267.1
Paraschistura susiani Jarahi Ab-e-Aala Iran KM603237.1

Paraschistura susiani Jarahi Ab-e-Aala Iran KM603225.1
100/1.00
100/1.0
Schistura semiarmata Cauvery India KU928293.1
Schistura semiarmata Cauvery India KU928290.1
94/1.0
Schistura semiarmata Cauvery India KU928291.1
Schistura semiarmata Cauvery India KU928292.1
100/1.00
Seminemacheilus lendlii Tuz Turkey KP163989.1
Seminemacheilus ispartensis Egirdir Turkey KJ554595.1
90/1.00

Oxynoemacheilus merga Bashly-Chay Russia KU928285.1

98/1.00

Oxynoemacheilus brandtii Kura Turkey KU928281.1
97/1.0

83/1.0

Oxynoemacheilus evreni Ceyhan Turkey KJ553678.1
Oxynoemacheilus hamwii Orontes Turkey KJ554024.1

100/1.0 Oxynoemacheilus seyhanensis Seyhan Turkey KJ553725.1

72/1.00

Oxynoemacheilus seyhanensis Seyhan Turkey KJ553839.1
Oxynoemacheilus angorae Sakarya Turkey KU928279.1

75
95/1.0
98/1.0

Oxynoemacheilus germencicus Bueyuek Menderes Turkey KJ553856.1
Oxynoemacheilus anatolicus Burdur Turkey KJ553947.1

Oxynoemacheilus cyri Kura Turkey KU928282.1
Oxynoemacheilus tongiorgii Kor Iran KP050537.1
94/1.0
Oxynoemacheilus persa Kor Iran KP050538.1
Oxynoemacheilus zagrosensis Little Zab Iraq KU928286.1
52
Oxynoemacheilus argyrogramma Euphrates Turkey KU928280.1

63/0.96
61/0.97

Oxynoemacheilus ercisianus Van Turkey KU928283.1
Oxynoemacheilus frenatus Tigris Turkey KU928284.1

0.1
57

Oxynoemacheilus galilaeus Muzarib Syria KJ553768.1

 اعداد موجود در روی شاخه ها به ترتیب نشان دهنده ضرایب.COI  دارنگاره احتمال بیشینه ترسیم شده برای توالی های ژن-3 شکل
.بوسترپ برای روش احتمال بیشینه و احتماالت پسین برای روش بایسی هستند

6

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدا ر رد زاگرس مرکزی
1395  شهریور11  و10 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ـ

جمع بندی

 را در هیچ کدام از جنس های شناخته شده قرارN. smithi با توجه به داده های مورد بررسی در این مطالعه نمی توان ماهی
 احتمال می رود بتوان گونه های.کارون است-داد و به نظر می رسد این ماهی بومی حوضه دجله و در ایران بومی حوضه دز
 تغییرN. smithi  با توجه به تفاوت های مشاهده شد جایگاه رده بندی.دیگری از این جنس را در حوضه های یادشده یافت
Eidinemacheilus  جنس جدید به نام.کرده و جنس آن به جنس جدیدی که تاکنون توصیف نشده است تغییر می کند

) (برای نشان دادن تعلق آن به لوچ ماهیانNemacheilus برگرفته از نام محیط بان منطقه ماهی کور (عیدی حیدری) و
.تشکیل شده است
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