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  1400آذر    تاریخ پذیرش:                           1400داد  مرتاریخ دریافت:  

 

 دهیچک
- و در منطقه هند  بودهبا پنج گونه دارای بیشترین تنوع    Plataxگونه تشکیل شده است که جنس    15جنس و    8از    Ephippidaeخانواده  

گونه از چهار   8توالی مربوط به    48ی این خانواده هنوز روشن نشده است.  هاجنس و    هاگونهرام گسترش دارد. روابط تبارشناختی بین  آ

در مطالعه حاضر   Ephippidaeجنس خفاش ماهی از طریق بانک ژنی در دسترس هستند که برای رسم درخت تبارزایی مولکولی خانواده  

های  جنسسایر  در دورترین فاصله نسبت به    Chaetodipterusهای استخوان شناسی،  اند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر و بررسیاده شدهاستف

در کنار یکدیگر تشکیل یک کالد   Tripterodonو    Ephippus  ، Plataxمورد مطالعه شامل  این خانواده قرار گرفت.  سه جنس دیگر  

 Plataxی  هاگونهدر بین    Ephippusو    Tripterodonی  هاجنسبا توجه به موقعیت فیلوژنتیک  Platax   دهند. جنسحمایت شده می

 .P  شامل  در یک خوشه و دو گونه دیگر  P. boersiiو    P. orbicularis  ،P. teira. سه گونه  باشدمییک جنس پارافیلتیک    احتماالً

batavianus    وP. pinnatus    ی جنس  هاگونهدر خوشه دیگری قرار گرفتند. تبارزایی مولکولیPlatax    ی هاویژگی تاحدی منطبق بر

 . باشدمیای اعضای این جنس بندی بالهدندانی و استخوان

 
   یاستخوان شناس، هاویژگی ،یمولکول یی، تبارزاEphippidae  :یدیکل کلمات
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 مقدمه 
شده است  گونه تشکیل    15جنس و    8از    Ephippidaeخانواده  

(Fricke et al., 2021  و در منطقه )گسترش دارد   آرام  -هند
(Heemstra, 2001  .)8    ماهیان شینگ    شامل جنس 

Chaetodipterus  (3    ،)گونهEphippus  (2    ،)گونه
Parapsettus  (1    ،)گونهPlatax  (5    ،)گونه

Proteracanthus  (1    ،)گونهRhinoprenes  (1    ،)گونه
Tripterodon  (1    ،)گونهZabidius  (1  گونه( )Nelson et 

al., 2016  )جنس  باشد  می گونه    Plataxکه  پنج  دارای  با 
ی  هاباله،  Plataxبیشترین تنوع است. در تمام افراد نابالغ جنس  

و   هستند  عمیق  و  طوالنی  زیادی  میزان  به  مخرجی  و  پشتی 
بال به  میشبیه  پرندگان  نسبت   ،باشندهای  ماهی  رشد  با  اما 

شوند که ویژگی اصلی  کاهش یافته و شبیه به خفاش می ها باله
 Kuiter and)  باشدمی  Ephippidaeخانواده    ءاعضا

Debelius, 2001 .) 
P. orbicularis  های شمال خلیج فارس از جمله شهرستان از آب

 ,.Paighambari and Daliri, 2012; Pouladi et alبوشهر )

جزیره  ;2020 نزدیکی  در  جزیره الرک   ،)(  Assady etقشم 

al., 2004( و بندر لنگه )Azhdari et al., 2010  شهرستان ( و
)جاسک   عمان  دریای  سواحل  (  Hashemi et al., 2013از 

است.   شده  جزیره    Ephippus orbisگزارش  بین  آبهای  از 
 Blegvad andخارک و شهر بوشهر نیز گزارش شده است )

Løppenthin, 1944)  .Ephippus orbis  ،Platax teira    و
P. orbicularis  خانواده    ءهمگی اعضاEphippidae   هستند

بخش از  )که  فارس  خلیج  جنوبی   ,.Carpenter et alهای 

 Randall, 1995; Al-Masroori et( و دریای عمان )1997

al., 2004  گزارش شینگ  اندشده(  خانواده  از  گونه  چهار   .
از دریای عرب گزارش    Ephippus  شاملکه    اندشدهماهیان 

orbis  ،P. orbicularis  ،P. teira    وTripterodon orbis  
(Manilo and Bogorodsky, 2003  .)P. orbicularis  ،P. 

boersii  ،P. teira    وTripterodon orbis    سرخ دریای  از 
(Bogorodsky et al., 2014; Golani and Fricke, 2018  )

 .  باشند می
  16Sو    12Sای که با استفاده از دو ژن میتوکندریایی  در مطالعه

)  Acanthuroideiهای  آرایه   بر گرفت   ,.Tang et alانجام 

به عنوان   Chaetodipterusو   Plataxفقط دو جنس    .(1999
خانواده   مورد    Ephippidaeنمایندگان  تبارزایی  درخت  در 
گرفتند قرار  تبارز  ،بنابراین  .استفاده  روابط  دقیق  ایی بررسی 

ی متعلق به این خانواده صورت نگرفته است. در یک  هاجنس
با استفاده از    Acanthuroidei بررسی جدیدتر روابط تبارزایی

هسته  ژن  و  پنج  است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  جنس ای  دو 
Platax    وChaetodipterus    خانواده نمایندگان 

Ephippidae  باشند که در کنار یکدیگر و به عنوان تاکسون می
خانواده    Holcroft)  اندشدهمعرفی    Drepaeidaeخواهری 

and Wiley, 2008  توان گفت که تاکنون مطالعه  حدی می(. تا
مولکولی   خانواده    برجامع  صورت    Ephippidaeنمایندگان 

به    ی این خانوادههاگونهو    هاجنسنگرفته و روابط تبارزایی بین  
 صورت محدود در مطالعات کلی مورد اشاره قرار گرفته است. 

های متعددی از این گونه در ایران و کشورهای  اگرچه گزارش 
دارد وجود  مولکولی    ،همجوار  تبارزایی  روابط  ی  هاگونه اما 

. هدف این مطالعه بررسی اندشدهبررسی ن  Ephippidaeخانواده  
بر اساس    Ephippidaeخانواده    ءروابط تبارزایی مولکولی اعضا

 .  باشدمیهای موجود در بانک ژن داده
 

 هامواد و روش
به    48 مربوط  )  8توالی  ، Chaetodipterusجنس،    4گونه 

Ephippus  ،Platax  ،Tripterodon  از طریق ( خفاش ماهی 
( و برای رسم درخت 1هستند )جدول  بانک ژنی در دسترس  
  Drepane punctataاند.  استفاده شدهتبارزایی شینگ ماهیان  

به عنوان برون   Acanthuriformes مولکولی  با توجه به مطالعه
های  (. درخت  Holcroft and Wiley, 2008شد ) گروه انتخاب  

 ,ML( )Felsensteinنمایی )تبارزایی با روش بیشینه درست 

1981( بیژین  و   )BI(  )Huelsenbeck et al., 2001 رسم  )
تحلیل   از    MLشدند.  استفاده   RAxML v.8.1.24با 

(Stamatakis, 2014  با )تکرار بوت استرپ و تحلیل    1000BI 
MrBayes v.3.2.6  (Ronquist et al., 2012  )با استفاده از  

 میلیون نسل تکرار انجام گرفتند.    10با 
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 نتایج
  188تعداد  جفت باز که از این    650شامل    1  های جدولداده

و   متغییر  باز  پاسیمونی    184جفت  اطالعات  دارای  باز  جفت 
درست  بیشینه  درخت  دو  هر  نظر   نماییبودند.  از  بیژین  و 

ها و میزان ند، البته در طول شاخه هست توپولوژی شبیه یکدیگر
تفاوت یکدیگر  با  مطالعه  حمایت  تبارزایی  درخت  دارند.  هایی 

( که در کالد باال سه 1)شکل    حاضر شامل دو کالد اصلی است
و در کالد پایین  Platax ،Ephippus ،Tripterodonجنس 

 .Pقرار گرفته است. سه گونه    Chaetodipterusیک جنس   

orbicularis ،P. teira  وP. boersii   در یک کالد و دو گونه
P. batavianus    وP. pinnatus  اند.  در کالدی دیگر قرار گرفته

یک   Plataxجنس    احتماالً  ،با توجه به نتایج تحلیل تبارزایی
 Ephippusی  هاجنسچون نمایندگان    . جنس پارافیلتیک باشد

 .    اندگرفته قرار  Plataxجنس  ءدر بین اعضا Tripterodonو 

 
 یل تبارزایی مولکولی مطالعه حاضرهای مورد استفاده در تحلهای بازیابی توالیرهها و شماآرایه :1 جدول

GenBank acc. numbers, COI  ردیف  گونه 

JQ365288, JQ365285, JQ365284, JQ365283, JQ365281, JQ365280 Chaetodipterus faber 1 

HQ564455, HQ564426, HQ149837, HQ149836, HQ149835, HQ149834 Ephippus orbis 2 

HQ956562, DQ107767, DQ107770, DQ107768, DQ107771, DQ107769 Platax batavianus 3 

JN313144, HQ564408 Platax boersii 4 
GU674288, FJ58385, FJ583852 

FJ583856, FJ583854, FJ583855, MF123985, KF009644, MF123986, 

MH331825, JN021240, NC 013136, AP006825, KF930266 

Platax orbicularis 
 5 

KP194929, FJ583857, FJ583858 Platax pinnatus 6 

HQ149898, HQ149897, KY371964, KY371965, KJ129008, KJ129007 Platax teira 7 

JF494749, JF494748, JF494746, JF494747 Tripterodon orbis 8 

JN242500, JN242499 Drepane punctata 9 

 

 

(. اعداد روی COIنمایی یک ژن میتوکندریایی )( حاصل از روش بیشینه درستEphippidaeروابط تبارزایی خانواده شینگ ماهیان ) :1 شکل

باشد. اعداد داخل پرانتز تحلیل بیژین مینمایی و احتمال پسین از دهنده بوت استرپ حاصل از آنالیز بیشینه درستترتیب نشانها بهشاخه

 های مورد استفاده برای هر گونه می باشد. دهنده تعداد توالینشان
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 بحث 
ی  هاجنسو  هاخانوادهمقایسه شناسی برای صفت استخوان  59

به   نتایج    Acanthuroideiمربوط  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
به   خانواده  هاجنس مربوط  که   Ephippidaeی  داد  نشان 

Chaetodipterus    ی  هاسایر جنسدر دورترین فاصله نسبت به
( و این مورد از  Cavalluzzi, 2000گیرد )این خانواده قرار می

 شودمیگیری  درخت تبارزایی مولکولی مطالعه حاضر نیز نتیجه 
استخوان   ، عالوه به.  (1)شکل   ) مطالعه   ,Cavalluzziشناسی 

های  را به عنوان آرایه  Zabidiusو  Plataxی هاجنس ،(2000
 Ephippusو    Tripterodonو  است  خواهری شناسایی کرده  

. در مطالعه دیگری که با استفاده از  دهدمیرا در کنار آنها قرار  
میتوکندریایی   ژن  های  آرایه   بر  16Sو    12Sدو 

Acanthuroidei    انجام گرفت(Tang et al., 1999).    فقط دو
نمایندگان    Chaetodipterusو    Plataxجنس   عنوان  به 
قرار    Ephippidaeخانواده   استفاده  مورد  تبارزایی  درخت  در 
ی  هاجنس امکان بررسی دقیق روابط تبارزایی    ،بنابراین  .گرفتند

 متعلق به این خانواده وجود ندارد.     
می مولکولی  تاحدی  جامع  مطالعه  تاکنون  که  گفت    برتوان 

خانواده   روابط    Ephippidaeنمایندگان  و  نگرفته  صورت 
ی این خانواده به صورت محدود  هاونهگو    ها جنستبارزایی بین  

 در مطالعات کلی مورد اشاره قرار گرفته است. روابط تبارزایی

Acanthuroidei   ای مورد مطالعه با استفاده از پنج ژن هسته
دو جنس   Ephippidaeقرار گرفته است و نمایندگان خانواده  

Platax    وChaetodipterus  که در کنار یکدیگر و    باشند می
  اند شدهمعرفی    Drepaeidaeعنوان تاکسون خواهری خانواده  هب
(Holcroft and Wiley, 2008 .) 

  8جنس ) 4مربوط به  COIهای نشانگر در مطالعه حاضر توالی
برای اولین بار جهت بررسی روابط    Ephippidaeگونه( خانواده  

ی مورد  هاتوالیتبارزایی خانواده مذکور مورد بررسی قرار گرفت.  
مطالعه   در  مطالعات  استفاده  از    DNA barcodingحاضر 

 Valdez-Moreno et al., 2010; Ribeiro)  اندشدهحاصل  

et al., 2012; Bamaniya et al., 2016; Steinke et al., 

2016; Habib et al., 2017; Hou et al., 2018; Aguilar 

et al., 2020  .)ح مطالعه  تحلیل  )شکل  نتایج  نشان  1اضر   )
ی  هاگونه   Platax teiraو    P. orbicularisکه    دهدمی

جنس    باشند. میخواهری   به Platax  همچنین  توجه  با 
یک جنس پارافیلتیک    Ephippusو    Tripterodonی  هاجنس

 .  شودمیمعرفی  
جنس   معتبر  گونه  مولکولی    Plataxپنج  تبارزایی  تحلیل  در 

(. در مطالعه  1)شکل  اندگرفته مطالعه حاضر مورد استفاده قرار 
ریخت مقایسه بین  ای  چهار Plataxجنس  ی  هاگونهشناسی   ،

  P. pinnatusو    P. orbicularis  ،P. teira  ،P. boersiiگونه  
ی ریختی آنها با  هاویژگیو    شده  از آبهای ساحلی ژاپن گزارش

از جزیره   P. batavianusهمچنین    . یکدیگر مقایسه شده است
است  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  مذکور  گونه  چهار  با  بورنئو 

(Kishimoto et al., 1988دندان .)ای، تعداد خارها  های آرواره
شعاع بالهو  هرهای  روی  )  ای  در Pterygiophoreپرتوپایه   )
)   Kishimotoمطالعه همکاران  قرار  (  1988و  مقایسه  مورد 
های بین پنج گونه تا حد زیادی  ها و شباهتکه تفاوت  اندگرفته
ق بر نتایج درخت مولکولی بررسی حاضر است. در دو گونه  منطب

P. batavianus    وP. pinnatus  های  برجستگی وسطی دندان
ولی در سه   ، های کناری استآرواره بسیار بزرگتر از برجستگی

سه برجستگی  P. boersiiو   P. orbicularis ،P. teiraگونه 
آرواره دارنددندان  کمتری  تفاوت  یکدیگر  با  اندازه  نظر  از    . ای 

بسیار به یکدیگر   P. boersiiو    P. teiraای  البته دندان آرواره 
یک شکل دندان را برای هر    حاضرنگارندگان مقاله  و    استشبیه  

و در تحلیل تبارزایی مطالعه حاضر نیز    گرفتهدو گونه در نظر  
در یک   P. boersiiو    P. orbicularis  ،P. teiraسه گونه  
 .Pو    P. batavianus. شباهت دندانی  اندشدهبندی  کالد گروه

pinnatus    حاضر مطالعه  مولکولی  تبارزایی  ارتباط  بر  منطبق 
که آنها را در یک کالد قرار داده است )شکل   باشدمی  (1)شکل  

1  .) 
ولی  هستند،    هایی اگرچه دارای تنوع   P. pinnatusافراد گونه  

 .Pهمیشه اولین شعاع باله پشتی روی ششمین پرتوپایه و در  

batavianus    اولین شعاع باله پشتی روی هفتمین پرتوپایه قرار
 P. boersiiو    P. orbicularis  ،P. teiraگونه  گرفته است. سه  

و همیشه اولین شعاع باله پشتی    باشندمیدارای حالت مشابهی  
 ,.Kishimoto et alروی پنجمین پرتوپایه قرار گرفته است )

استخوان 1988 صفت  مشابه  حالت  سه  (.  در  پشتی  باله  بندی 
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در    دقیقاً  P. boersiiو    P. orbicularis  ،P. teiraگونه  
 .  باشدمی  1بندی این سه گونه در شکل  خوشه راستای موافقت با  

  Ephippidaeی خانواده  هاجنستعیین توالی نمایندگی از تمام  
تری از روابط تبارزایی این خانواده را مشخص تصویر بهتر و جامع

 خواهد کرد.    
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Abstract 

The family Ephippidae consists of eight genera and 15 species. The genus Platax with five species 

distributed throughout Indo-Pacific, seemingly has more diversity than other genera of the family. 

Phylogenetic relationships among species and genera of the family, however, are not fully resolved. 

48 sequences of eight species (four genera) of batfishes are available in the GenBank and have been 

used to construct the molecular phylogenetic tree of Ephippidae for the present study. Based on the 

present analysis, a species of Chaetodipterus, C. faber is located at the farthest distance from other 

studied genera of this family. This positioning, confirm the previous morphological study based on 

osteology. Three other examined genera Ephippus, Platax and Tripterodon are grouped together 

under a supported clade. The genus Platax is probably a paraphyletic taxon regarding to the positions 

of the genera Tripterodon and Ephippus in the phylogenetic tree. Three species of Platax, P. 

orbicularis, P. teira and P. boersii are clustered together while two other species, P. batavianus and 

P. pinnatus are in another cluster. Molecular phylogeny of Platax species is somewhat consistent 

with the dental characteristics and fin ossification of the members of this genus.  
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