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با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد  Rutilusجنس  تبارزاییبررسی وضعیت 

 (COX1یک )
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 =Cypriniformes)زیرخانواده متنوع ترین خانواده از راسااته ک ورماهی شااکالن  11با داشااتن ( Cyprinidae)ک ورماهیان  چکیده:

Carps)     بوده که زیرخانوادهLeuciscinae    گونه در ایران   52جن  و  16گونه در جهان و    669جن  و  91در این خانواده شاااامل

متعلق به   Rutilusحوضه یافت می شوند و جن    12حوضه آبریز آب های داخلی ایران اعضای این زیرخانواده در    19بوده که از بین 

از گونه های مختلف این جن    COX1تراتب ژن  636، تعداد  Rutilusبه منظور بررسی تك نیایی جن  این زیرخانواده می باشد. 

سایر جن  های   شناختی گونه های        Leuciscinaeزیرخانواده و  سی جایگاه آرایه  ستخراج گردید و همچنین جهت برر ار بانك ژن ا

داده های   قرار گرفت.  این جن  در ایران، چندین تراتب از گونه های مختلف نمونه برداری شاااده، در کنار تراتب های بانك ژن             

صل از تحلیل محتمل ترین درخت )  صل از  Baysian( و درخت بیزین )Maximum Likelihoodمولکولی حا شان     COX1ژن ( حا ن

( بوده ولی برای قطعیت بخشیدن و نیز بررسی تك نیایی سایر جن  های این زیرخانواده،  Monophyleticداد که این جن  تك نیا )

 ژن میتوکندریایی و هسته ای ضروری می باشد.  استفاده از  چندین 

 (.COX1) ، ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یكتبارزایی ،Rutilus کلمات کلیدی:
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Abstract: Cyprinidae with 11 subfamilies is the most diverse family in Cypriniformes which leuciscinae 

belong to cyprinidae, includes 91 genera and 669 species out of which 16 genera and 52 species inhabit Iran 

freshwater endorheic basins. The species of the aforementioned subfamily dwell in 12 (out of 19) Iranian 

freshwater basins. To study monophyly of Rutilus in leuciscinae, 636 COXI related sequences for species 

within the genus and other genera in the subfamily, were obtained from Genbank. In addition, to investigate 

phylogenetic relationships of the species within the Rutilus in Iran, obtained COXI sequences from collected 

samples in the present study were used along with the ones retrieved from Genbank. Results of Maximum 

Likelihood and Bayesian analyses showed the monophyletic status of the genus. However, to get a better 

view, additional mitochondrial and nuclear regions are required to be investigated . 
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