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چکیده
خانواده  Ephippidaeاز  8جنس و  15گونه تشکیل شده است که جنس  Plataxبا پنج گونه دارای بیشترین تنوع بوده و در منطقه هند-
آرام گسترش دارد .روابط تبارشناختی بین گونهها و جنسهای این خانواده هنوز روشن نشده است 48 .توالی مربوط به  8گونه از چهار
جنس خفاش ماهی از طریق بانک ژنی در دسترس هستند که برای رسم درخت تبارزایی مولکولی خانواده  Ephippidaeدر مطالعه حاضر
استفاده شدهاند .بر اساس نتایج مطالعه حاضر و بررسیهای استخوان شناسی Chaetodipterus ،در دورترین فاصله نسبت به سایر جنسهای
این خانواده قرار گرفت .سه جنس دیگر مورد مطالعه شامل  Platax ،Ephippusو  Tripterodonدر کنار یکدیگر تشکیل یک کالد
حمایت شده میدهند .جنس  Plataxبا توجه به موقعیت فیلوژنتیک جنسهای  Tripterodonو  Ephippusدر بین گونههای Platax
احتماالً یک جنس پارافیلتیک میباشد .سه گونه  P. teira ،P. orbicularisو  P. boersiiدر یک خوشه و دو گونه دیگر شامل P.

 batavianusو  P. pinnatusدر خوشه دیگری قرار گرفتند .تبارزایی مولکولی گونههای جنس  Plataxتاحدی منطبق بر ویژگیهای
دندانی و استخوانبندی بالهای اعضای این جنس میباشد.
کلمات کلیدی ،Ephippidae :تبارزایی مولکولی ،ویژگیها ،استخوان شناسی
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مقدمه
خانواده  Ephippidaeاز  8جنس و  15گونه تشکیل شده است
( )Fricke et al., 2021و در منطقه هند -آرام گسترش دارد
( 8 .)Heemstra, 2001جنس شینگ ماهیان شامل
 3( Chaetodipterusگونه) 2( Ephippus ،گونه)،
 1( Parapsettusگونه) 5( Platax ،گونه)،
 1( Proteracanthusگونه) 1( Rhinoprenes ،گونه)،
 1( Tripterodonگونه) 1( Zabidius ،گونه) ( Nelson et
 )al., 2016میباشد که جنس  Plataxبا پنج گونه دارای
بیشترین تنوع است .در تمام افراد نابالغ جنس  ،Plataxبالههای
پشتی و مخرجی به میزان زیادی طوالنی و عمیق هستند و
شبیه به بالهای پرندگان میباشند ،اما با رشد ماهی نسبت
بالهها کاهش یافته و شبیه به خفاش میشوند که ویژگی اصلی
اعضاء خانواده  Ephippidaeمیباشد ( Kuiter and
.)Debelius, 2001
 P. orbicularisاز آبهای شمال خلیج فارس از جمله شهرستان
بوشهر ( Paighambari and Daliri, 2012; Pouladi et al.,
; ،)2020جزیره الرک در نزدیکی جزیره قشم ( Assady et
 )al., 2004و بندر لنگه ( )Azhdari et al., 2010و شهرستان
جاسک از سواحل دریای عمان ()Hashemi et al., 2013
گزارش شده است Ephippus orbis .از آبهای بین جزیره
خارک و شهر بوشهر نیز گزارش شده است ( Blegvad and
 Platax teira ،Ephippus orbis .)Løppenthin, 1944و
 P. orbicularisهمگی اعضاء خانواده  Ephippidaeهستند
که از بخشهای جنوبی خلیج فارس ( Carpenter et al.,
 )1997و دریای عمان ( Randall, 1995; Al-Masroori et
 )al., 2004گزارش شدهاند .چهار گونه از خانواده شینگ
ماهیان از دریای عرب گزارش شدهاند که شامل Ephippus
 P. teira ،P. orbicularis ،orbisو Tripterodon orbis
(P. ،P. orbicularis .)Manilo and Bogorodsky, 2003
 P. teira ،boersiiو  Tripterodon orbisاز دریای سرخ
()Bogorodsky et al., 2014; Golani and Fricke, 2018
میباشند.
در مطالعهای که با استفاده از دو ژن میتوکندریایی  12Sو 16S
بر آرایههای  Acanthuroideiانجام گرفت ( Tang et al.,
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 .)1999فقط دو جنس  Plataxو  Chaetodipterusبه عنوان
نمایندگان خانواده  Ephippidaeدر درخت تبارزایی مورد
استفاده قرار گرفتند .بنابراین ،بررسی دقیق روابط تبارزایی
جنسهای متعلق به این خانواده صورت نگرفته است .در یک
بررسی جدیدتر روابط تبارزایی  Acanthuroideiبا استفاده از
پنج ژن هستهای مورد مطالعه قرار گرفته است و دو جنس
 Plataxو  Chaetodipterusنمایندگان خانواده
 Ephippidaeمیباشند که در کنار یکدیگر و به عنوان تاکسون
خواهری خانواده  Drepaeidaeمعرفی شدهاند ( Holcroft
 .)and Wiley, 2008تا حدی میتوان گفت که تاکنون مطالعه
جامع مولکولی بر نمایندگان خانواده  Ephippidaeصورت
نگرفته و روابط تبارزایی بین جنسها و گونههای این خانواده به
صورت محدود در مطالعات کلی مورد اشاره قرار گرفته است.
اگرچه گزارشهای متعددی از این گونه در ایران و کشورهای
همجوار وجود دارد ،اما روابط تبارزایی مولکولی گونههای
خانواده  Ephippidaeبررسی نشدهاند .هدف این مطالعه بررسی
روابط تبارزایی مولکولی اعضاء خانواده  Ephippidaeبر اساس
دادههای موجود در بانک ژن میباشد.

مواد و روشها
 48توالی مربوط به  8گونه ( 4جنس،Chaetodipterus ،
 )Tripterodon ،Platax ،Ephippusخفاش ماهی از طریق
بانک ژنی در دسترس هستند (جدول  )1و برای رسم درخت
تبارزایی شینگ ماهیان استفاده شدهاندDrepane punctata .
با توجه به مطالعه مولکولی  Acanthuriformesبه عنوان برون
گروه انتخاب شد ( .)Holcroft and Wiley, 2008درخت های
تبارزایی با روش بیشینه درستنمایی (Felsenstein, ( )ML
 )1981و بیژین ( )Huelsenbeck et al., 2001( )BIرسم
شدند .تحلیل  MLبا استفاده از RAxML v.8.1.24
( )Stamatakis, 2014با  1000تکرار بوت استرپ و تحلیل BI
با استفاده از )Ronquist et al., 2012( MrBayes v.3.2.6
با  10میلیون نسل تکرار انجام گرفتند.
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یک جنس  Chaetodipterusقرار گرفته است .سه گونه P.

نتایج
دادههای جدول  1شامل  650جفت باز که از این تعداد 188
جفت باز متغییر و  184جفت باز دارای اطالعات پاسیمونی
بودند .هر دو درخت بیشینه درستنمایی و بیژین از نظر
توپولوژی شبیه یکدیگر هستند ،البته در طول شاخهها و میزان
حمایت با یکدیگر تفاوتهایی دارند .درخت تبارزایی مطالعه
حاضر شامل دو کالد اصلی است (شکل  )1که در کالد باال سه
جنس  Tripterodon ،Ephippus ،Plataxو در کالد پایین

 P. teira ،orbicularisو  P. boersiiدر یک کالد و دو گونه
 P. batavianusو  P. pinnatusدر کالدی دیگر قرار گرفتهاند.
با توجه به نتایج تحلیل تبارزایی ،احتماالً جنس  Plataxیک
جنس پارافیلتیک باشد .چون نمایندگان جنسهای Ephippus
و  Tripterodonدر بین اعضاء جنس  Plataxقرار گرفتهاند.

جدول  :1آرایهها و شمارههای بازیابی توالیهای مورد استفاده در تحلیل تبارزایی مولکولی مطالعه حاضر
گونه

ردیف

Chaetodipterus faber

1
2
3
4

GenBank acc. numbers, COI
JQ365288, JQ365285, JQ365284, JQ365283, JQ365281, JQ365280
HQ564455, HQ564426, HQ149837, HQ149836, HQ149835, HQ149834

Ephippus orbis

HQ956562, DQ107767, DQ107770, DQ107768, DQ107771, DQ107769

Platax batavianus

JN313144, HQ564408
GU674288, FJ58385, FJ583852
FJ583856, FJ583854, FJ583855, MF123985, KF009644, MF123986,
MH331825, JN021240, NC 013136, AP006825, KF930266
KP194929, FJ583857, FJ583858
HQ149898, HQ149897, KY371964, KY371965, KJ129008, KJ129007

Platax boersii
Platax orbicularis
Platax pinnatus
Platax teira

JF494749, JF494748, JF494746, JF494747

Tripterodon orbis

JN242500, JN242499

Drepane punctata

5
6
7
8
9

شکل  :1روابط تبارزایی خانواده شینگ ماهیان ( )Ephippidaeحاصل از روش بیشینه درستنمایی یک ژن میتوکندریایی ( .)COIاعداد روی
شاخهها بهترتیب نشاندهنده بوت استرپ حاصل از آنالیز بیشینه درستنمایی و احتمال پسین از تحلیل بیژین میباشد .اعداد داخل پرانتز
نشاندهنده تعداد توالیهای مورد استفاده برای هر گونه می باشد.
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بحث
 59صفت استخوانشناسی برای مقایسه خانوادهها و جنسهای
مربوط به  Acanthuroideiمورد استفاده قرار گرفت .نتایج
مربوط به جنسهای خانواده  Ephippidaeنشان داد که
 Chaetodipterusدر دورترین فاصله نسبت به سایر جنسهای
این خانواده قرار میگیرد ( )Cavalluzzi, 2000و این مورد از
درخت تبارزایی مولکولی مطالعه حاضر نیز نتیجهگیری میشود
(شکل  .)1بهعالوه ،مطالعه استخوانشناسی ( Cavalluzzi,
 ،)2000جنسهای  Plataxو  Zabidiusرا به عنوان آرایههای
خواهری شناسایی کرده است و  Tripterodonو Ephippus
را در کنار آنها قرار میدهد .در مطالعه دیگری که با استفاده از
دو ژن میتوکندریایی  12Sو  16Sبر آرایههای
 Acanthuroideiانجام گرفت ( .)Tang et al., 1999فقط دو
جنس  Plataxو  Chaetodipterusبه عنوان نمایندگان
خانواده  Ephippidaeدر درخت تبارزایی مورد استفاده قرار
گرفتند .بنابراین ،امکان بررسی دقیق روابط تبارزایی جنسهای
متعلق به این خانواده وجود ندارد.
تاحدی میتوان گفت که تاکنون مطالعه جامع مولکولی بر
نمایندگان خانواده  Ephippidaeصورت نگرفته و روابط
تبارزایی بین جنسها و گونههای این خانواده به صورت محدود
در مطالعات کلی مورد اشاره قرار گرفته است .روابط تبارزایی
 Acanthuroideiبا استفاده از پنج ژن هستهای مورد مطالعه
قرار گرفته است و نمایندگان خانواده  Ephippidaeدو جنس
 Plataxو  Chaetodipterusمیباشند که در کنار یکدیگر و
بهعنوان تاکسون خواهری خانواده  Drepaeidaeمعرفی شدهاند
(.)Holcroft and Wiley, 2008
در مطالعه حاضر توالیهای نشانگر  COIمربوط به  4جنس (8
گونه) خانواده  Ephippidaeبرای اولین بار جهت بررسی روابط
تبارزایی خانواده مذکور مورد بررسی قرار گرفت .توالیهای مورد
استفاده در مطالعه حاضر از مطالعات DNA barcoding
حاصل شدهاند ( Valdez-Moreno et al., 2010; Ribeiro
et al., 2012; Bamaniya et al., 2016; Steinke et al.,
2016; Habib et al., 2017; Hou et al., 2018; Aguilar

 .)et al., 2020نتایج تحلیل مطالعه حاضر (شکل  )1نشان
میدهد که  P. orbicularisو  Platax teiraگونههای
48
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خواهری میباشند .همچنین جنس  Plataxبا توجه به
جنسهای  Tripterodonو  Ephippusیک جنس پارافیلتیک
معرفی میشود.
پنج گونه معتبر جنس  Plataxدر تحلیل تبارزایی مولکولی
مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتهاند (شکل  .)1در مطالعه
مقایسهای ریختشناسی بین گونههای جنس  ،Plataxچهار
گونه  P. boersii ،P. teira ،P. orbicularisو P. pinnatus
از آبهای ساحلی ژاپن گزارش شده و ویژگیهای ریختی آنها با
یکدیگر مقایسه شده است .همچنین  P. batavianusاز جزیره
بورنئو با چهار گونه مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است
( .)Kishimoto et al., 1988دندانهای آروارهای ،تعداد خارها
و شعاعهای بالهای روی هر پرتوپایه ( )Pterygiophoreدر
مطالعه  Kishimotoو همکاران ( )1988مورد مقایسه قرار
گرفتهاند که تفاوتها و شباهتهای بین پنج گونه تا حد زیادی
منطبق بر نتایج درخت مولکولی بررسی حاضر است .در دو گونه
 P. batavianusو  P. pinnatusبرجستگی وسطی دندانهای
آرواره بسیار بزرگتر از برجستگیهای کناری است ،ولی در سه
گونه  P. teira ،P. orbicularisو  P. boersiiسه برجستگی
دندان آروارهای از نظر اندازه با یکدیگر تفاوت کمتری دارند.
البته دندان آروارهای  P. teiraو  P. boersiiبسیار به یکدیگر
شبیه است و نگارندگان مقاله حاضر یک شکل دندان را برای هر
دو گونه در نظر گرفته و در تحلیل تبارزایی مطالعه حاضر نیز
سه گونه  P. teira ،P. orbicularisو  P. boersiiدر یک
کالد گروهبندی شدهاند .شباهت دندانی  P. batavianusو P.
 pinnatusمنطبق بر ارتباط تبارزایی مولکولی مطالعه حاضر
(شکل  )1میباشد که آنها را در یک کالد قرار داده است (شکل
.)1
افراد گونه  P. pinnatusاگرچه دارای تنوعهایی هستند ،ولی
همیشه اولین شعاع باله پشتی روی ششمین پرتوپایه و در P.
 batavianusاولین شعاع باله پشتی روی هفتمین پرتوپایه قرار
گرفته است .سه گونه  P. teira ،P. orbicularisو P. boersii
دارای حالت مشابهی میباشند و همیشه اولین شعاع باله پشتی
روی پنجمین پرتوپایه قرار گرفته است ( Kishimoto et al.,
 .)1988حالت مشابه صفت استخوانبندی باله پشتی در سه
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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.
Keywords: Ephippidae, Molecular phylogeny, Osteological features

