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 چکیده

  
 شناسایی خزر، دریای جنوبی سواحل در Ponticola جنس یهاگونه و جمعیت بین باال ریختی شباهت دلیلبه

 عنوانبه مولکولی هاینشانگر امروزه. است دشوار شناسایی هایکلید براساس شناسیریخت لحاظ از هاآن

 حاضر تحقیق در .گیردمی قرار استفاده مورد ماهیان شناختیآرایه وضعیت بهتر شناخت در مکمل هایروش

 دو) سفیدرود تجن، بابلرود، گل،زرین سیاهرود،) رودخانه شش در گاوماهیان شناسیآرایه وضعیت بررسی

( بارکدینگ) گذاریشناسه روش براساس خزر دریای جنوبی حوضه در (کسلیان ،(کیسوم و بیجار جمعیت

DNA ژن از استفاده با COI هایروش با شناسیشجره درخت ترسیم با میتوکندریایی Bayesian وMaximum 

Likelihood، که داد نشان نتایج. شد انجام ژنتیکی تمایز و جغرافیایی فاصله ارتباط و هاپلوتایپی شبکه بررسی 

 ژنتیکی معیارهای براساس که است 86/0-86/1 مطالعه مورد یهاجمعیت بین K2P ژنتیکی فاصله میانگین

 مورد هایجمعیت تمامی هاپلوتایپی شبکهو  شده ترسیم دارنگاره همچنین. است اندک ایگونه تفکیک برای

 .داد نشان P. gorlap گونه هایهاپلوتایپ را بررسی

 

 :های کلیدیواژه

 شناسیآرایه اکسیداز، وکرومسیت ژن خزر، دریای گاوماهیان،           

 

 
 

 مقدمه | 1 

 

گونه  1337با  یانماه یهاخانواده ین( از بزرگترGobiidae) یانگاوماه

 یهایستمشور و سلب یرین،ش یهاکه در آب هستندجنس 117در 

 ,.Nelson et alحضور دارند ) یریدر مناطق گرمس یژهوبه یاییدر

دارند و  یکم یارزش تجار خانواده معموالً ینا ی(. اعضا2016

رو کمتر مورد مطالعه قرار یناز ا است، دشوار آن هایبه نمونه یدسترس

در  ینقش مهم . این ماهیان(Bogutskaya et al., 2013) اندگرفته

 یبرق یاو  ییعنوان مثال، منابع غذابه .کنندیم یفاا یآب یهایستماکوس

 ,.Corkum et alستند )ه یمهم اقتصاد یهااز گونه یاریبس ییغذا

خزر  یایدر حوضه در یاناز گاوماه یمتنوع هایگونه(. اگرچه 2004

براساس  ها هنوزای بسیاری از آناعتبار گونه ی، ولشوندمی یافت

-یمیقد(. Eagderi et al., 2016نشده است ) تأیید مطالعات مولکولی

-گروه است که شامل Benthophilinae یان،خانواده گاوماهیرز ینتر

 Nelsonباشد )یم Ponticolini و Neogobiini ،Benthophilini یها

et al., 2016یها(. گونه Ponticolini ینپونتوکاسپ منطقه در 

(PontoCaspian) شامل Ponticola. bathybius،P. cephalargoides ،

P. constructor ،P. cyrius، P. eurycephalus ،P. geobelli ،P. 

gorlap، P. iranicus ،P. kessleri،P. platyrostris ،P. rattan ،P. 

rhodioni و P. syrman است (Neilson and Stepien, 2009; 

Esmaeili et al., 2018.) یهاگونه تاکنون P. bathybius ،P. 

cyrius ،P. geobelli ،P. gorlap، P. iranicus و P. syrman  از

ر گزارش شده است خز یایدر یدر حوضه جنوب Ponticolaجنس 

(Esmaeili et al., 2018.) بسیار  یختیجنس از لحاظ ر ینا یاعضا
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 ریخت هایویژگی براساسها آن ییرو شناسا یناز ا ،بوده یکدیگر شبیه

جنس را  ینا یهاگونه یامر سبب شده برخ یندشوار است و ا ظاهری

 (.Eagderi et al., 2016) یرندکمپلکس در نظر بگ یکعنوان به

در  Ponticolaجنس  یهاگونه یرو یشناسیهمطالعات آرابرخی 

 ,Neilson and Stepien) ه استانجام شدین منطقه پونتوکاسپ

 P. cyriusهای کوچک تاالب انزلی گونه ، از جمله در رودخانه(2009
(، ولی عبدلی و Ahnelt and Holcik, 1996گزارش شده است )

ن های ساک( جمعیتAbdoli and Rahmani, 2001)  رحمانی

 Neogobius flaviatilisهای حوضه جنوبی دریای خزر را گونهرودخانه

-( جمعیت رودخانهKarimian, 2013عالوه کریمیان )بیان داشتند. به

اخیراً  .معرفی کرده است N. pallasiال را گونه وگل و کبودهای زرین

در حوضه جنوبی دریای خزر  Ponticolaتنوع باالیی از جنس  وجود

از بخش غربی حوضه جنوبی دریای خزر  P. iranicus ونهو گگزارش 

 P. gorlapگونه  .(Vasil’eva et al., 2015) شده استتوصیف 

 بین و شد توصیف خزر دریای از (Kessler, 1874کسلر ) توسط

-شعاع تعداد بین هاییتفاوت سیاه این گونه و خزر دریای هایجمعیت

 دمی باله نوک تا مخرج و مخرج ات پوزه نسبی فاصله و ایسینه باله های

 نداشتن بدن، زرد رنگ دلیلبه P. gorlap گونه .را گزارش نمودند

 و گونه روی دارخال الگوی نداشتن و شکل مثلثی تقریباً سر برآمدگی،

 ,Berg) شد شناخته متمایز P. kessleri گونه از ایسینه باله پایه

 را P. gorlap گونه (Berg, 1949برگ ) هاتفاوت این دلیلبه(. 1949

-کف P. gorlap گونه .گرفت نظر در P. kessleri گونه زیر عنوانبه

. است ساکن خزر دریای شورنیمه  و شیرین شور، هایآب در بوده و زی

 شنی، یا ایصخره بستر روی سواحل در اعضای این گونه خزر دریای در

 و دارند حضور متری 16-26 تقریبی عمق تا متری 3/6-1 عمق از

 شوندمی یافت( عمیق هایآب) باز دریای نیز در هاآن از کمی تعداد

(Ragimov, 1965, 1968, 1976 .)در گونه این سفیدرود رودخانه در 

 مناطق در و هستند ساکن تمیز تقریباً  هایآب با کوهستانی مناطق

 در(. Derzhavin, 1926) ندارند وجود هارودخانهدست پائین و میانه

 با دستپائین نواحی در گونه این انزلیتاالب کوچک هایرودخانه

 رودخانه در همچنین .شودمی یافت رسی بستری و آهسته جریانی

 است سنگی قلوه بستر جنس و شدید جریان با رودی که درویشانسیاه

 (.Ahnelt and Holcik, 1996) است نیز گزارش شده

 Ponticolaی اعضای جنس های ریختباتوجه به تنوع باالی ویژگی

شناختی در حوضه جنوبی دریای خزر، برای درک بهتر وضعیت آرایه

های مختلف آن نیاز است که از سایر های گاوماهیان رودخانهجمعیت

استفاده شود. توالی ژن  DNA barcodingتکنیک مارکرها از جمله 

 یگذارعنوان یک مارکر قوی در شناسهبه COI میتوکندریایی

(Barcodingو آرا )ه ورد استفاده قرار گرفتم یانماه اغلب یشناسیه

شناختی رو این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آرایه. از ایناست

رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر که ابهاماتی در  ششگاوماهیان 

وجود دارد، براساس براساس مطالعات قبلی ها شناسی آنوضعیت آرایه

 به اجرا درآمد. (COI)سیتوکروم اکسیداز  ژن

 

 هامواد و روش | 2
 شهر(، بابلرود،)قائم یانسلهای کرودخانه های گاوماهیان ازنمونه

 (، سیاهرودو کیسوم بیجاردو جمعیت شاخه فرعی رود سفیدرود )

آباد کتول( توسط دستگاه )علی گل)ساری( و زرین شهر(، تجن)قائم

نمونه در  3( و تعداد 1و جدول  1صید )شکل رودخانهالکتروشوکر از هر 

ساعت  12طی دو مرحله با فاصله زمانی سپس  و تثبیت شد %70اتانول 

نمونه از هر  16-36 عالوه تعدادعملیات تعویض اتانول انجام شد. به

ر د ها براساس کلیدهای شناساییجمعیت برای شناسایی ریختی آن

 . شدتثبیت  %16فرمالین فسفاته بافری 

 بیجار( f) و کیسوم (e)تجن،  (d)( بابلرود، c)( زرین گل، b)سیاهرود، ( a)های در رودخانه هایگاوماهی های مورد مطالعهبرخی نمونهجانبی نمای  -1شکل 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ja

ir
.8

.2
.1

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jair.8.2.17
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-631-en.html


 26       |                                                                                                                                                                                                     ...شناسی جمعیت گاوماهیانبررسی وضعیت آرایه 

 
 P. gorlap های مختلف گونهبرداری جمعیتهای نمونهیستگاهامشخصات  - 1جدول 

اییطول جغرافی   عرض جغرافیایی شناسه ایستگاه ردیف  (m) ارتفاع        

آباد کتولعلی زرین گل 1  36°53´2.52˝N  54°57´06.66˝E 290 

 N  52°41´10.55˝E 6˝38.49´29°36 بابل بابلرود 2

 N  53°05´22.66˝E 03˝19.83´31°36 ساری تجن 3

 N  49°38´11.60˝E 11˝50.47´00°37 بیجار سفیدرود 3

 N  49°44´08.14˝E  31˝16.96´07°37 کیسوم سفیدرود 3

 N  52°53´47.99˝ E  37˝35.09´26°36 قائمشهر سیاهرود 0

 N  53°00´56.0˝E 396˝19.1´12°36 قائمشهر کلسیان 9

 

 

کلروفروم -شده فنلبا استفاده از روش بهینه DNAاستخراج 

ای سمت راست در بافر باله سینهه در این روش قطع .صورت گرفت

ساعت هضم و سپس  23 مدتبه Kتئیناز همراه پروبه STEاستاندارد 

سازی با استفاده از فنل و کلروفرم انجام شد. پس از رسوب و خالص

 DNAد. کیفیت شدر آب مقطر حل  DNA با الکل، DNAشستشوی 

و کمیت آن توسط دستگاه نانودراپ  %1استخراج شده توسط ژل آگارز 

جفت پرایمر از یک  COIمنظور تکثیر ژن مورد سنجش قرار گرفت. به

 FishF1: 5’TCAACCAACCACAAAGACAT) رگشتب و رفت

TGGCAC3’) و (FishR1: 5’TAGACTTCTGGGTGGCCA 

AAGAATCA3’) استفاده شد (Ward et al., 2005.) 

براساس دستورالعمل شرکت سازنده  PCRبرای انجام واکنش 

 µLشامل  PCRمحلول  µL 36( از Thermo Scientificپرایمرها )

با  از هر پرایمر µL 1 ، مقدارTaq 2X Mastermix red محلول 23

آب مقطر یونیزه  µL 11الگو و  DNAاز  µL 3 ، مقدارpM 16غلظت 

استفاده شد. شرایط دمایی واکنش  µL 266شده درون میکروتیوپ 

سازی اولیه ای واسرشتهدقیقه 16ای پلیمراز شامل یک چرخه زنجیره

 92و  3/31، 73ای با دماهای هچرخه یک دقیق 36و  C73°در دمای 

سازی، اتصال پرایمر و تکثیر و ترتیب برای واسرشتهگراد بهدرجه سانتی

منظور بست به C92°ای در دمای دقیقه 3ی در نهایت یک چرخه

 3منظور اطمینان از تکثیر ناحیه مورد نظر به .نهایی انجام شد

لکتروفورز و روی ژل آگارز یک درصد ا PCRمیکرولیتر از محصول 

آمیزی گردید و سپس برای مشاهده توسط اتیدیوم بروماید رنگ

قرار داده  UVباندهای حاصل از تکثیر قطعه مورد نظر، در معرض تابش 

 شد.

توسط  PCRیابی قطعه مورد نظر، ابتدا محصول منظور توالیبه

( خالص Bioneer, Inc, Daejeon, Koreaسازی بایونیر )کیت خالص

یابی به شرکت ماکروژن کره جنوبی جهت توالی شد و سپس

(Macrogen, Inc, Daejeon, Korea ارسال )قطعات تکثیر گردید .

 یابی شدند.شده از دو جهت مستقیم و معکوس توالی

( Hall, 1999ویرایش ) Bioedit 7.1.3افزار ها با استفاده از نرمتوالی

افزار ستفاده از نرمبا ا COIهای ژن گذاری توالیهمو عملیات روی

1.83ClustalX  های مشابه برای استفاده منظور یافتن توالیانجام شد. به

دست آمده با استفاده از های بهدر ترسیم درخت تبارزایی، توالی

های موجود مقایسه با سایر توالی NCBIدر بانک ژن  Blastجستجوی 

(. مدل 2 جدول) دشهای دیگر این جنس از بانک ژن استخراج و توالی

 دشانتخاب  1.6.0TREE-IQافزار با استفاده از نرم تکاملی نیز

(Kalyaanamoorthy et al., 2017).  روابط برای بررسی

افزار از نرم Bayesian Inference شناسی به روششجره

3.1.2MrBayes  یلیونم 16تکرار با ( 2012 ,.نسلet alRonquist  و )

IQ- افزاراز نرم mum LikelihoodMaxi ترسیم دارنگاره برای

1.6.0TREE  شتکرار استفاده  1666با( 2018 ,د.et alHoang  برای .)

برای مقایسه  6MEGAافزار و نرم K2P براساس ژنتیکیتعیین فاصله 

همچنین برای  .(Kumar et al., 2008ها استفاده شد )آرایهبین 

استفاده  FigTree.4.21 افزارهای ایجاد شده نیز از نرمترسیم دارنگاره

براساس  (Outgroupه )وگربرون (. تعیینRambaut, 2015گردید )

 Babka(، گونه Neilson and Stepien, 2009)مطالعات پیشین 

gymnotrachelus  با شماره دسترسیKM373669  د.شانتخاب  

های مورد جمعیترابطه بین پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی 

 براساس Pastافزار ( در نرمMantel testمون مانتل )عه براساس آزلمطا

منظور رسم شبکه گرفت. به بررسی قرار مورد Jukes-Cantorمعیار 

دست آمده از نرم افزار های بههاپلوتایپی و نمایش روابط هاپلوتایپ

5.0.0.3Netwok براساس الگوریتم Joining-Median (MJ استفاده )

ی نشان دهنده روابطی است که در درخت . در واقع شبکه هاپلوتایپشد

ML شود ولی در گراف شبکه جزئیات بیشتری را مینشان داده می-

  توان دید.
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 های دانلود شده از بانک ژنو موقعیت مکانی توالی ژن بانک یدسترس شماره علمی، نام - 2 جدول

 گونه شماره

 

شماره 

 دسترسی

 

 گونه          شماره یمکان تیموقع

 

 شماره

 دسترسی

 

 یمکان تیموقع

1 P. cephalargoides FJ526828 13 نیاوکرا کرچ، تنگه P. gorlap FJ526819 
 لنکران، خزر، یایدر

 جانیآذربا

2 P. cephalargoides FJ526813 
 دنستر،رودخانه  جیخل

 نیاوکرا
13 P. kessleri FJ526823 نیاوکرا دنستر، رودخانه 

3 P. cephalargoides FJ526850 
 دنستر، رودخانه جیخل

 نیاوکرا
13 P. kessleri FJ526824 ،نیاوکرا سمفروپول 

3 P. ciryus FJ526844 10 گرجستان ،یآراگو رودخانه P. kessleri FJ526825 یبریس دانوب، رودخانه 

3 P. ciryus FJ526845 19 گرجستان پتسا، رودخانه P. platyrostris FJ526826 ،نیاوکرا کرچ 

0 P. constructor FJ526846 11 گرجستان ،یخوب رودخانه P. platyrostris FJ526827 ،نیاوکرا کرچ 

9 P. constructor FJ526847 17 گرجستان اتپ، رودخانه P. ratan FJ526848 نیاوکرا آزو، یایدر 

1 P. eurycephalus FJ526814 26 نیاوکرا ادسا، جیخل P. ratan FJ526849 نیاوکرا آزو، یایدر 

7 P. eurycephalus FJ526815 21 نیوکراا ،یسوخ جیخل P. rhodioni FJ526842 ،هیروس بارانوکا 

16 P. eurycephalus FJ526816 22 نیاوکرا ادسا، جیخل P. rhodioni FJ526843 هیروس خروتا، رودخانه 

11 P. gorlap FJ526817 23 هیروس وکا،یال P. syrman FJ526829 نیاوکرا دانوب، رودخانه 

12 P. gorlap FJ526818 23 جانیآذربا نابران، خزر، یایدر P. syrman FJ526830 نیاوکرا دانوب، رودخانه 

 
 نتایج | 3

 21( برای COIدر این مطالعه توالی زیر واحد ژن سیتوکروم اکسیداز )

جمعیت صیدشده از شش رودخانه متعلق به جنس  9نمونه از 

Ponticola دلیل تشابه دست آمد، که بهجفت باز به 031طول به

ها برای آنالیزها مورد استفاده قرار های هر جمعیت، تنها یکی از آنتوالی

موجود  Ponticolaهای جنس گرفت. نام گونه و شماره دسترسی گونه

های سیاه، آزوف، خزر های دریایدر حوضه پنتوکاسپین )شامل حوضه

آورده شده است.  1و آرال است( استخراج شده از ژن بانک در جدول 

های این برای توالی F+I+G2TIM+4مدل تکاملی  براساس نتایج،

های شده با استفاده از روششنهاد شد و هر دو دارنگاره ترسیمیتحقیق پ

Maximum Likelihood  وBayesian Inference  دارای توپولوژی

انتخاب و اعداد  Bayesianهمین دلیل تنها دارنگاره به .یکسان بودند

حاصل از هر دو درخت روی  BIو احتمال پیشین  MLاسترپ بوت

 هایهای ترسیم شده، گونه(. براساس دارنگاره2د )شکل شها درج گره

-در شش کالد خواهری شامل یک کالد هاپلوتایپ Ponticolaجنس 

ها با عدد بوت استرپ ای آن، قرار گرفتند و اعتبار گونهP. gorlapهای 

 ید شد. أیباال ت

 

 

عدد  راست، سمت درها گره یاعداد باال ،آنها نوشته شده است یبانک ژن در جلو یهانمونه ی. شماره دسترس MLو BIبه روش شده  یمدارنگار ترس –2 شکل

Bootstrap برایدست آمده هب ML  برای یشیناحتمال پ چپسمت  عددتکرار و  1000حدود  BI 10 شد محاسبه نسل میلیون.
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ی مورد هابین جمعیت P2Kبراساس نتایج، میانگین فاصله ژنتیکی 

درصد محاسبه شد  07/6-01/1در محدوده  P. gorlapمطالعه گونه 

های مولکولی و ( بین دادهMantel test(. نتایج آزمون مانتل )3)جدول 

داری را نشان نداد های مورد مطالعه همبستگی معنیجغرافیایی گونه

(6913/6R=  1192/6وP=.) 

 

 COIاس درصد تمایز توالی ژن مورد مطالعه بر اس یهادر بین گونهK2P میانگین فاصله ژنتیکی  - 3جدول 

هاآرایه ردیف  1 2 3 3 3 0 9 1 7 

1 P.  ciryus          

2 P. gorlap 63/9          

3 P. syrman 01/7  3/1         

90/9  سیاهرودرودخانه  جمعیت 3  76/6  00/1        

(یجار)ب سفیدرودرودخانه  جمعیت 3  30/9  62/1  00/1  70/6       

کلسیانه رودخان جمعیت 0  73/9  69/1  13/1  97/6  12/1      

(کیسوم) سفیدرودرودخانه  جمعیت 9  31/9  01/1  63/1  02/1  73/1  91/1     

تجنرودخانه  جمعیت 1  30/9  93/6  33/1  39/6  97/6  03/6  33/1    

گلزرینرودخانه  جمعیت 7  13/9  07/6  20/1  03/6  03/6  97/6  02/1  39/6   

بابلرودرودخانه  جمعیت 16  30/9  07/6  23/1  03/6  03/6  39/6  02/1  39/6  32/6  

 
گره میانی را نشان  26شده براساس نتایج، شبکه هاپلوتایپی ترسیم

هاپلوتایپ  0جمعیت گاوماهی مورد مطالعه، تعداد  9داد و از مجموع 

 7971/6( Hd(. در مجموع شاخص تنوع هاپلوتایپی )3یافت شد )شکل 

های کلسیان، بابلرود، سفیدرود خانههای رودد. هاپلوتایپشمحاسبه 

گل در کنار )شامل دو جمعیت بیجار و کیسوم(، سیاهرود، تجن و زرین

 .Pجمعیت بابلرود و هاپلوتایپ  قرار گرفتند. P.gorlapهای هاپلوتایپ

gorlap (FJ526818) ها با اتصاالت با یکدیگر و هر دو این هاپلوتایپ

یان، سیاهرود، سل، ک(FJ526817)جهشی در کنار شش هاپلوتایپ دیگر 

هایی که اتصاالت هاپلوتایپ گل، بیجار و کیسوم( قرار دارند.تجن، زرین

تری جهشی با بیش از یک هاپلوتایپ دارند و معموالً اندازه دایره بزرگ

های بابلرود و نابران )فراوانی زیاد( دارند، هاپلوتایپ اجدادی نمونه

(. جمعیت Posada and Crandall, 2001آذربایجان مشخص شدند )

ها دیرتر جدا شده و کیسوم رودخانه سفیدرود نسبت به مابقی جمعیت

 .باشدتر مینزدیک P. gorlap (FJ526819)به هاپلوتایپ 

 

کننده از ( بیانmvهای میانی )ست. بردارهادهنده فراوانی هاپلوتایپها نشانهای مورد بررسی. اندازه دایرهنمونه COIبرای ژن  شدهترسیم هاپلوتایپی شبکه –3شکل

 دست رفتن یا عدم حضور هاپلوتایپ است که با نقاط سیاه کوچک نشان داده شده است.

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
شناسی طور گسترده در مطالعات آرایهمیتوکندریایی به COIتوالی ژن 

 DNAبه  گیرد، زیرا تغییرات آن نسبتماهیان مورد استفاده قرار می

تر بوده و در نتیجه توانایی بیشتری در بیان بسیار سریع ایهسته

  دلیل به (.al et Ward,. 2005) دارد نزدیک هایگونه بین اختالفات
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نه تنها شناسایی  Ponticolaریختی باالی اعضای جنس شباهت 

های این جنس های مختلف یک گونه، بلکه جدایی گونهجمعیت

 Vasil’eva et) دشوار است شدهراساس کلیدهای شناسایی تعریفب

al., 1993; Miller and Vasil’eva et al., 2015; Eagderi et al., 

-ها و گونهشناسی جمعیتوضعیت دقیق آرایه بررسی از طرفی (.2016

 تاکنون های حوضه جنوبی خزرهای مختلف گاوماهیان در رودخانه

 .انجام نشده است

، میزان تمایز ژنتیکی در بین راسته، جنس قبلیبراساس تحقیقات 

های مختلف ماهیان متفاوت بوده و های گونهگونه و حتی درون جمعیت

ای . در مطالعات گذشته فاصله ژنتیکی بین گونهمقدار عدد ثابتی نیست

 Ward et al., 2005; Hubert etدرصد گزارش شده است ) 2-29/6

al., 2008; Geiger et al., 2014.)  در منطقه مدیترانه این مقدار

های مورد (. نمونهGeiger et al., 2014رش شده است )گزا %2حدود 

باشد چراکه منطقه پنتوکاسپین می ءمطالعه در تحقیق حاضر نیز جز

( دریاهای Reid and Orlova, 2002براساس مطالعات رید و اورلوا )

و همچنین فون  راه ارتباطی با دریای خزر داشته ،مدیترانه و سیاه

-، از این رو تصمیمدارندهای زیادی باهتماهیان دریای خزر و سیاه ش

( برای جدایی Geiger et al., 2014) %2گیری بر پایه فاصله ژنتیکی 

های حوضه جنوبی خزر قابل اعتمادتر است. براساس نتایج، حداکثر گونه

، P. gorlapهای مورد مطالعه فاصله ژنتیکی مشاهده شده بین جمعیت

های مورد بررسی در این یتهمچنین تمامی جمع .درصد بود 01/1

تمامی قرار گرفتند. از این رو  P. gorlapتحقیق در کالد خواهری گونه 

 P. gorlapگونه مورد مطالعه رودخانه  0های مورد مطالعه در جمعیت
 .ندهست

ها از آستارا در ایران در گستره وسیعی از رودخانه P. gorlapگونه 

رداب و سواحل انزلی، خلیج گرگان، م ،و احتماالً تا اترک رودتا گرگان

های مرکزی خزر گزارش شده جنوب شرقی و غربی خزر و جنوب بخش

( که همگی براساس صفات ریختی Eagderi et al., 2016) است

و نتایج این مطالعه تأیید کننده دامنه پراکنش باالی  نداهگزارش شد

یبار، بابلسر، )امیرآباد، ساری، جو در سواحل مازندران .این گونه است

و  N. pallasiغالب گاوماهیان این منطقه را  هایگونه رود، نوشهر(سرخ

(. Yousefi et al., 2016) دهدتشکیل می P. gorlapبعد از آن 

های مورد بررسی که های ریختی رودخانهولی نتایج این مطالعه، آرایه

گی مولکولی گزارش شده بودند را از نظر ویژ N. pallasiعنوان قبالً به

نشان  P. gorlapمیتوکندریایی تماماً متعلق به گونه  COIبراساس ژن 

 د.شهای مورد بررسی تأیید نرودخانهدر  N. pallasiو حضور  داد

حوضه برداری شده از ماهیان نمونه های ماهیانبین هاپلوتایپ

 کشورهای آذربایجان و روسیهمتعلق به  P. gorlapگونه و  جنوبی خزر

نتایج شبکه هاپلوتایپی نشان داد که منشاء  .دارداندکی وجود ت تفاو

( یکسان بوده و P. gorlapبیشتر جمعیت مورد مطالعه این گونه )

های های دریایی این گونه پس از ورود به رودخانهاحتماالً جمعیت

واسطه های متمایزی را بهمختلف حوضه جنوبی دریای خزر هاپلوتایپ

اند، ولی نتایج نشان داد دوره تکاملی شکل داده جدایی مکانی در طی

واسطه قبیل جمعیت رودخانه سفیدرود به ها ازکه برخی از جمعیت

سبب پیدایش چندین هاپلوتایپ متنوع  های در دسترسوسعت زیستگاه

 اند.تر شدههای کوچکدر مقایسه با سایر رودخانه

 تشکر و قدردانی | 5

با ، 79613396به شماره قاتی مصوب در قالب طرح تحقیاین تحقیق 

دانشگاه و  های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورحمایت

 .انجام شد تهران
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Abstract 
Due to the high morphological similarities among populations and species 

of Ponticola genus in the southern Caspian Sea, it is difficult to identify 

them based on the provided keys. Molecular markers are used as a 

supplementary tool to a better understanding of the taxonomic status of fish 

species. This study was conducted to understand the taxonomic status of 

gobiids from six rivers (Siah, Zaringol, Babol, Tajan, Sefid vis. Bijar and 

Kisum populations, and Kelsian) in the southern Caspian Sea basin. The 

taxonomic status was studied based on DNA barcoding using mitochondrial 

COI gene by reconstructing phylogenetic tree based on ML and BI 

methods and drawing haplotype network and assessment of the geographic 

and genetic distances. The results showed a mean genetic distance (K2P) 

of 0.69-1.68 among the studied populations which is too low to consider 

them as distinct species based on the genetic criteria. Also, BI and ML 

cladograms and haplotype network showed that all populations are 

haplotypes of P. gorlap. 

Keywords: Gobiidae, Caspian Sea, COI, Taxonomy 
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