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Zoanthusمطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهاي جنس 

)قشم، الرك و کیش(خلیج فارس جزایر مرجانیبرخی در 

775- 14515:پستیصندوقتهران،وتحقیقاتعلومواحدآزاداسالمیدانشگاه،دریاشناسیزیستگروه:*کوپائیآتوسا نوري

775- 14515:پستیصندوقتهران،وتحقیقاتعلومواحدآزاداسالمیدانشگاه،دریاشناسیزیستگروه:مصطفويپرگل قوام

115- 83145:پستیصندوقاشتر،مالکصنعتیدانشگاهزیستی،وفناوريعلومژنتیک،پژوهشکدهمهندسیگروه:مهرآباديفالحجلیل

 775- 14515:پستیصندوقتهران،وتحقیقاتعلومواحدآزاداسالمیدانشگاه،دریاشناسیزیستگروه:فاطمیسیدمحمدرضا

1392مهر: تاریخ پذیرش1392خرداد: تاریخ دریافت

چکیده
این ویژگی، شناسائی . استداشتن تنوع رنگی گسترده شناخته شده باشد که بهتاکسونی غالب در راسته زوانتاریا میZoanthusجنس 

از این رو براي اطمینان از صحت شناسائی مطالعه ژنتیکی . ها را براساس خصوصیات مورفولوژیکی دشوار و تا حدي ناممکن ساخته استاي آنگونه
DNAي و پس از استخراج آورتکرار از جزایر الرك، قشم و کیش جمع3هاي متنوع در کلنی با رنگ10بدین منظور . امري اجتناب ناپذیر است

نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدي این . یابی شدتکثیر و در نهایت توالیPCRبا استفاده از روش ١۶S rRNAها، قطعه ژنی از نمونه
Zoanthusهاي گزارش شده از گونه یکسان و منطبق بر توالیهاي مورد بررسیقطعه ژنی میتوکندریائی در تمام نمونه sansibaricus

مشاهده . هاي موجود در جزایر ایرانی خلیج فارس استچه از این بررسی حاصل شد بی تردید گزارشی مدون از تنوع رنگی نمونهآن. می باشد
همراه صفحه دهانی صورتی بهاي، منطقه دهانی سبز، قرمز، آبی و هایی سبز و قهوهاي، سبز ، خاکستري، قرمز، صورتی و بنفش، تنتاکلهاي قهوهپلیپ

. باشدها در این گونه جانوري میاي از رنگسبز، قرمز، آبی، صورتی و خاکستري تصدیقی بر وجود طیف گسترده

١۶S،Zoanthusجنس:کلمات کلیدي rRNA ،تنوع رنگی ،PCR- Sequencingخلیج فارس ،

atoosa.noori.koupaei@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*



.....در برخی جزایر مرجانیZoanthusمطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهاي جنس کوپائی و همکارانينور

146

مقدمه
اي از رده راسته) Zoanthidea, Zoantharia(زوانتیدها 

هاي محیطآنتوزواها بوده که با وجود پراکنش وسیع در اغلب 
هاي این اغلب گونه). 10(اند درستی مطالعه نشدهدریائی به

هايمرجانشوند و از این حیث به کلنی دیده میصورتبهراسته، 
اند لیکن فقدان اسکلت آهکی ویژگی مشترك این سخت شبیه

). 17(هاي دریائی است گروه جانوري با شقایق
Zoanthusجنس  Lamarck توان شناخته را می١٨٠١

زوانتیدهاي ). 2(ترین تاکسون این راسته قلمداد نمود شده
مرجانی، هايآبسنگحواشیو هاصخرهبرروي Zoanthusجنس 

هاي طی سال). 9(شوند در معرض امواج و جریانات یافت می
اي پیرامون ترکیبات بیوشیمیائی این اخیر تحقیقات گسترده

جداسازي نوع جدیدي از هورمون . جنس صورت گرفته است
و آلکالوئیدهایی با خاصیت ضد پوکی )21(استروئید اکدي

. هاستدر زمره این پژوهش) 8(استخوان مانند نورزوانتامین 
هاي استفاده شده در این دسته تحقیقات همواره لیکن نمونه

تنوع Zoanthusجنس . اندهاي ناشناخته این جنس بودهگونه
این راسته دارد هايجنسیزي در مقایسه با سایر انگرنگی شگفت

پذیري مورفولوژیک تاکسونومی این جنس به سبب انعطاف). 9(
ی همواره نابسامان یها و فقدان معیارهاي صحیح شناساگونه

بندي آن براي سالیان متمادي براساس رده). 10(بوده است 
ی، دهانخصوصیات مورفولوژیک از جمله رنگ پلیپ، رنگ صفحه

Fautin. گرفته استها و نوع پلیپ صورت میرنگ تنتاکل
گونه 154هاي صرفاً مورفولوژیکی ییبراساس شناسا)2004(

اما با روي کار آمدن علم ).  6. (براي این جنس مطرح کرده بود
ها مشخص شد که رنگ و ژنتیک مولکولی و بررسی مجدد آن

صحیحی براي تفکیک ی معیار یهاي ریختی به تنهاسایر ویژگی
). 9و 4(باشند هاي این جنس نمیگونه

هاي مورفولوژیکی براي اولین بار با ییضعف شناسا
Great Barrier Reefاي نه چندان گسترده در منطقهمطالعه

و Burnettطی این تحقیق . و شمال استرالیا، آشکار شد
براساس Zoanthusهاي ی گونهیبا شناسا)1997(همکاران

). 5(اي این جنس پی بردند تکنیک آلوزایم به تنوع درون گونه
پس از آن مطالعات وسیعی در جهت شناسائی این جنس با 

-PCRاستفاده از تکنیک  Sequencing و بر پایه این مهم که
هاي ی در آنتوزواها نسبت به سایر گروهینشانگرهاي میتوکندریا

، صورت گرفته و )19(ند تري دارجانوري نرخ تکاملی آهسته

شک نظم بخشی به تاکسونومی جنس حاصل آن تا به امروز بی
Zoanthus 17و 16، 15، 14، 9(بوده است.(

در این بین با وجود گسترش مطالعات صورت گرفته بر روي 
، تنوع زیستی این جنس در خلیج فارس Zoanthusجنس 

هاي مرجانی، پراکنش گسترده آبسنگ. چنان ناشناخته استهم
آب و هواي گرمسیري و عمق کم، خلیج فارس را به بستري 

لیکن تنها اطالعات . مناسب براي این جنس تبدیل کرده است
ی مورفولوژیکی زوانتیدهاي یموجود از این منطقه حاصل شناسا

در این تحقیق تنوع رنگی محدودي ). 1(باشد جزیره هنگام می
ی و نهایتاً در دو گروه بررسZoanthusهاي جنس از  نمونه

Zoanthusاي گونه sansibaricusوZoanthus vietnamensis
.جاي داده شدند

تردیـد برداشـت اولـین گـام در     هدف از مطالعه حاضر بی
بـراي  . ی دقیق و اصولی این گروه جانوري اسـت یراستاي شناسا

هاينمونهدر ١۶S rRNAاین هدف توالی قطعه ژنی شدنمحقق
ررسـی شـد تـا بـراي اولـین بـار       بZoanthusرنگارنـگ جـنس   

هـاي  کـارگیري ویژگـی  هـاي ایـن جـنس بـا بـه     ی گونـه شناسای
.مورفولوژیکی و ژنتیکی به موازات هم صورت گیرد

هاشمواد و رو
جنستنوع رنگی متفاوت از10عدد کلنی شامل 30

Zoanthus و مدي و از منطقه جزر 1390در آذر تکرار 3با
جزایر مرجانی قشم، الرك و کیش ) 1جدول (زیرجزر و مدي 

پیش از برداشت، در). 1شکل (آوري شدند ی و جمعیشناسا
ها مورد تنوع رنگی آنبرداري شد تاها عکسنمونهمحیط از

).2شکل(بررسی قرار گیرد 
هاي ها جهت انجام مراحل آزمایشگاهی در فالکونسپس نمونه

دریا واقع در شناسیزیستمطلق به آزمایشگاه حاوي اتانول 
مجتمع آزمایشگاهی زکریاي رازي دانشگاه آزاد واحد علوم و 

. داري شدنددرجه سلسیوس نگه-20تحقیقات منتقل و در فریزر 
CTAB-Chloroformروش بهDNAدر این بررسی استخراج 

کمیت و کیفیت با استفاده از الکتروفورز ژل. صورت گرفت) 3(
سپس با استفاده از آغازگر . درصد تعیین گردید1آگارز 

جهت ) PCR(واکنش زنجیره اي پلیمراز ) 20(اختصاصی زوانتید 
١۶Sقطعه ژنیتکثیر rRNAنجام گرفتا.
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)جزایر الرك، قشم و کیش(برداري در خلیج فارس مناطق نمونه: 1شکل

برداريهاي مورد مطالعه، جزایر، موقعیت جغرافیائی و عمق نمونهنمونه: 1جدول
)متر(عمقموقعیت جغرافیائیبرداريجزایر نمونهتعداد تکرارنام نمونه

١AK3شمالی"44.23'29°26کیش
شرقی"26.14'54°2

2

٢BK3شمالی"44.23'29°26کیش
2شرقی"26.14'54°2

٣CK3شمالی"23.68'33°26کیش
2شرقی"24.76'53°54

۴DK3شمالی"53.82'32°26کیش
2شرقی"12.45'53°54

۵AQ3شمالی"24.86'55°26قشم
منطقه جزر و مديشرقی"10.88'56°13

۶BQ3شمالی"4.67'56°26قشم
منطقه جزر و مديشرقی"40.99'56°16

٧AL3شمالی"52.27'51°26الرك
5شرقی"22.93'56°19

٨BL3شمالی"20.79'49°26الرك
5شرقی"5.85'56°21

٩CL3شمالی"54.83'50°26الرك
5شرقی"51.93'56°18

١٠DL3شمالی"52.27'51°26الرك
5شرقی"22.93'56°19

٨BL ،10 :۵AQ:١٠DL ،9:١AK ،8:٣CK ،7:٢BK،5:۴DK ،6: ٧AL،4:٩CL ،3: ۶BQ ،2: 1برداري هاي مطالعه شده پیش از نمونهتصویر نمونه: 2شکل
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x1( ،1(میکرولیتري شامل بافر 25هر واکنش در حجم 
پیکومول از هر dNTP ،5موالرمیلی2/0،MgCl٢موالرمیلی

Taqآنزیم  U5/1آغازگر رفت و برگشت،  DNA Polymeras
برنامه حرارتی براي واکنش . بودالگوDNAنانوگرم 30-20و 

درجه 95: اولیهسازيواسرشتهمرحله: مورد نظر شامل
درجه 95: سازيدقیقه و  مرحله واسرشته2مدت سلسیوس به
درجه سلسیوس 52: مرحله الحاق، دقیقه1مدت سلسیوس به

90مدت گراد بهدرجه سانتی72: ثانیه، مرحله بسط30مدت به
7مدت گراد بهدرجه سانتی72: ثانیه و نهایتاً مرحله بسط نهائی

محصوالت . چرخه درنظر گرفته شد30ها دقیقه و تعداد چرخه
برروي ژل bp100همراه سایز مارکر به) PCR(تکثیر شده 

آمیزي درصد الکتروفورز و توسط اتیدیوم بروماید رنگ5/1آگارز 
اندازه UVdocها توسط دستگاه ژلپس از ثبت تصاویر . شدند

PCRنهایتاً محصوالت . ها مشخص گردیدو کیفیت نمونه
یابی به شرکت ماکروژن کره جنوبی ارسال و جهت توالیمناسب 

accession(دست آمده در بانک ژنی ثبت گردید هاي بهتوالی
numbers JX٨۴۵٣١١- JX٨۴۵٣٢٠.(

هاي ها توالیمونهی صحیح نیجهت اطمینان از شناسا
CLUSTAL Wافزار حاصل از مطالعه حاضر با استفاده از نرم

. هاي موجود در بانک ژن تطبیق داده شدندبا سایر توالی) 23(
-maximum (ML)ترسیم درخت فیلوژنی با استفاده ازروش 

likelihood وneighbor-joining (NJ)افزار  در نرمMEGA۵

آنالیز فیلوژنی یک تکرار از هر نمونه و جهت . انجام گردید) 22(
. هاي ثبت شده در بانک ژن جهانی استفاده شدبرخی توالی

-Zoanthus sansibaricusEU٣٣٣۶۵٨:ها عبارتند ازتوالی
JF۴١٩٧۶١- JF۴١٩٧۶٢- JF۴١٩٧۶٣) JF٣٣٣۶۶۴(،)

Zoanthus vietnamensis(EU٣٣٣۶۶۵- EU٣٣٣۶۵٩-
EU٣٣٣۶۵٣- AB٢٣۵۴٠٨--EU٣٣٣۶۵۵ ،Zonthus

kuroshio(JF۴١٩٧۵٩- JF۴١٩٧۵٨- JF۴١٩٧۶درخت و(٠
. رسم شدParazoanthus gracilisبر ریشه

: نتایج 
هاي در ابتدا بررسی:شناسایی مورفولوژیکی

متعلق به طور قطع ها نشان داد همگی بهمورفولوژیکی نمونه
Zoanthusهاي جنس تمام گونه. باشندمیZoanthusجنس

برخالف اغلب زوانتیدها فاقد شن و ماسه در بافت خود هستند 
ها داراي سطحی صاف، یکدست و فاقد برآمدگی پلیپ). 1(

شکاف دهانی در سطح بیرونی بدن به وضوح مشخص . بودند

هاي یا مرجانکلنی مطالعه شده مستقیماً به صخره30هر . بود
یعنی کامالً Liberaeها از نوع آزاد یا مرده متصل بوده و پلیپ

رنگ پلیپ، . بودند) کونانشیم(برخواسته و جدا از پوشش قشري 
ها، شکاف دهانی، منطقه دوردهانی و رنگ صفحه دهانی تنتاکل

مشخص و نتایج ) 2شکل(میدانی هايعکسبا استفاده از هانمونه
هاي مورد نمونه. ثبت گردیده است2به تفکیک نمونه در جدول 

و براساس ) 18و 13، 12، 10(بررسی با کمک منابع متنوع 
). 2جدول (ی شدند یتنوع رنگی تا حد گونه شناسا

، ١AKهاي هاي مطالعه شده نمونهZoanthusدر بین
٢BK ،۵AQ ،٧AL ٨وBLهاي واسطه داشتن پلیپبه

اي، شکاف هاي سبز یا قهوهخاکستري، بنفش و صورتی، تنتاکل
,Carlgrenدهانی سفید و صفحه دهانی سبز و آبی با گونه 

١٩٠٠Zoanthus sansibaricus٩نمونه . منطبق بودندCL  و
١٠DLهاي بنفش روشن و منطقه دهانی یا با داشتن پلیپ

ترین تطابق ریختی را با گونه بیشصفحه دهانی صورتی رنگ 
Zoanthus vietnamensis Pax & Muller, نشان ١٩۵۶

جدول (۶BQو ٣CK ،۴DKهاي لیکن تنوع رنگی نمونه. دادند
هاي از گونه) 12و 10(هاي ذکر شده با ترکیب رنگ) 2

Zoanthusها در حد گونه انجام ی آنیمشابه نبوده و شناسا
.  نشد

هاينمونهاز تمام شدهاستخراجDNA:ئی ژنتیکیشناسا
Zoanthus با داشتن کمیت و کیفیت مناسب و عدم وجود هر

PCRبراي انجام واکنش RNAگونه آلودگی پروتئینی و 
bp1000اندازه پس از انجام واکنش محصولی به. مناسب بود

گونه اسمیر و باند دست آمد که کامالً خالص و بدون هیچبه
١۶Sقطعه ژنی یابیتوالیحاصل از نتایج. بودغیراختصاصی rRNA

30ی مورفولوژیک ابتدائی هر ینشان داد که برخالف شناسا
Zoanthusآوري شده متعلق به گونه کلنی جمع sansibaricus

هايتوالیشماره مسلسل (دست آمده بههايتوالیانطباق . هستند
با یکدیگر ) ذکر گردیده است2ثبت شده در بانک ژن در جدول 

هاي پیشین ثبت شده در بانک ژن جهانیو با توالی
AB٢١٩١٨٨-DQ٩٩٧٨٧١-EU٣٣٣۶۵۶-EU٣٣٣۶۵٨-

EU٣٣٣۶۶۴-HQ٨۴٠٧٢٩-JF۴١٩٧۶١-JF۴١٩٧۶٢-
JF۴١٩٧۶٣-JF۴١٩٧۶۴-AB٢١٩١٩٢-AB٢٣۵۴١١-

EU٣٣٣۶۵٣-EU٣٣٣۶۵۵-EU٣٣٣۶۶۶-JF۴١٩٧۵٨-
JF۴١٩٧۵٩-JF۴١٩٧۶هاي گونه بودن نمونهحاکی از هم) ٠

٩CL(ها مطالعه شده داشت، هرچند که در ابتدا برخی از نمونه
Zoanthusشان گونه واسطه خصوصیات ریختیهب) ١٠DLو

vietnamensisها قلمداد شده و شناسائی برخی از نمونه
)٣CK ،۴DK ۶وBQ (تنها در حد جنس انجام شد .
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دست هاي بهمشخص است تمام توالی3که در شکل طور همان
هاي مورد مطالعه در یک نمونه١۶S rRNAآمده از قطعه ژنی 

Zoanthusهاي این قطعه ژنی از گونه کالد مشترك با توالی
sansibaricus٩گرچه نمونه. اندقرار گرفتهDL با یک

نوکلئوتید اختالف با سایر توالی کمی تفاوت نشان داد اما درون 

مقادیر باالي . جاي گرفتZoanthus sansibaricusکالد 
-maximumهايبوت استراپ حاصل از رسم درخت

likelihoodوneighbour-joining%)99% /100NJ =
/ML (هاي مطالعه شده را اثبات کردگونه بودن نمونههم.

رنگ پلیپ، رنگ تنتاکل، رنگ شکاف دهانی، منطقه دور دهانی و صفحه دهانی هر نمونه به تفکیک، نتایج شناسائی : 2جدول
هاي ثبت شده هر نمونه در بانک ژنشماره ژنمورفولوژیک و

نام 
نمونه

رنگ
پلیپ

رنگ 
تنتاکل

رنگ 
دهانیشکاف

منطقه دور رنگ 
دهانی

رنگ 
صفحه دهانی

شناسائی 
مورفولوژیکی

Accession
number

١AKسبز خاکستري
سفید با نواري به رنگ سفیدروشن

Zoanthusسبز تیرهسبز روشن
sansibaricusJX٨۴۵٣١٨

٢BKسبز خاکستري یا صورتی
سفیدروشن

سبز، تفکیک شده از 
صفحه دهانی با نواري 

به رنگ سبز روشن
Zoanthusسبز تیره

sansibaricusJX٨۴۵٣١٧

٣CKاي قهوهقرمز
Zoanthusقرمز تیرهقرمزقرمز روشنروشن sp.JX٨۴۵٣١۶

۴DKاي قهوهقهوه اي روشن
سفید با نوار سبز سفیدروشن

Zoanthusآبی تیرهروشن sp.JX٨۴۵٣١٩

۵AQاي قهوهبنفش روشن
Zoanthusآبی روشنآبی روشنسفیدروشن

sansibaricusJX٨۴۵٣٢٠

۶BQ

کمرنگسبزتاخاکستري
دهانیصفحهاطرافدر

ترروشنیاوصورتی
سفیدسبز

سفید تفکیک یافته با 
نواري به رنگ سبز 

روشن

سبز تیره با سپتا 
Zoanthusهاي مشخص sp.JX٨۴۵٣١٢

٧AL
در اطراف صفحه دهانی 

صورتی
اي قهوه

سپتاهاي باسبزسفیدسفیدروشن
مشخص

Zoanthus
sansibaricusJX٨۴۵٣١۵

٨BL
وفوقانیناحیهدرصورتی

خاکستريسپس
سبز 
سفیدروشن

سفید تفکیک یافته با 
نواري به رنگ سبز 

روشن

سبز تیره با سپتا 
هاي مشخص

Zoanthus
sansibaricusJX٨۴۵٣١۴

٩CL

دهانیصفحهنزدیکیدر
ورنگکرمیاصورتی

روشنسپس بنفش 

ايقهوه
سفیدروشن

سفید تفکیک یافته با 
نواري نازك به رنگ 

صورتی
Zoanthusصورتی تیره

vietnamensisJX٨۴۵٣١٣

١٠DL

دهانیيناحیهاطرافدر
رنگ و سپس بنفش سفید

روشن

اي قهوه
Zoanthusخاکستريصورتیسفیدروشن

vietnamensisJX٨۴۵٣١١
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-maximumدرخت : 3شکل likelihood ١۶توالی هايS rRNA شامل توالی هاي جدید حاصل از مطالعه حاضر و توالی هاي پیشین ثبت
مقادیر روي شاخه درصد بوت استراپ . در آنالیز قرار داده شدOutgroupعنوان موجودبهParazoanthus gracilis. شده در بانک ژن

maximum- likelihood وneighbour-joining)ML/NJ (دهندترتیب نشان میرا  به.

بحث
مورفولوژیک هايویژگیبراساسZoanthusی جنس یشناسا

هاي عدم وجود شن و ماسه در پلیپ. کار چندان دشواري نیست
ها را از دیگر ویژگی شاخصی است که آنZoanthusجنس 

هاي گزارش تمام گونه).  12(کندهاي زوانتید متمایز  مینمونه
هایی کوچک و رها از کونانشیم شده از این جنس داراي پلیپ

)Liberae (باشندبا منطقه دهانی روشن می .
ی خیص آسان این جنس در محیط، شناسایبا وجود تش

. استهاي آن به سبب تنوع گسترده مورفولوژیکی پیچیدهگونه
ها را تا حدي ی ریختی آناي شناسایتنوع رنگی درون گونه

. ناممکن ساخته است
Zoanthusمختلفی از جنس هاينمونهطی مطالعه حاضر 

ی یهاي ریختی شناسابا تنوع رنگی گسترده براساس ویژگی
13، 12، 10(چه در منابع گوناگون ها با آنتطبیق نمونه. شدند

ها کمک کرد ی برخی از آنبه شناسایعنوان شده بود ) 18و 
,٣Ck(ها لیکن رنگ تعدادي از نمونه ۴DK, ۶BQ (یک با هیچ

تحقیقات. هاي گزارش شده پیشین شباهت نداشتاز گونه
KelmansonوMatz)2003( نشان داد که تنوع رنگی در

سبب وجود ژن به) Zoanthusجمله جنس از ( بافت آنتوزوا 
ها وجود طبق مطالعات آن. است) GFP(پروتئین سبز فلورسنت 

، مسئول بیان GFPمتفاوت بر روي ژن) loci(چندین لوسی 
سه رنگ متفاوت در درجات متنوعی است که منجر به تنوع 

رغم داشتن ژنوتایپ بنابراین علی. گردداي میرنگی گسترده
GFP ،هاي متنوعی را ایجاد بیان متفاوت این ژن رنگمشابه

).     7(کندمی
Zoanthusگونه  sansibaricus و ترینمعمولیکی از

هاي مرجانی در آبسنگZoanthusهاي جنس گونهترینمتنوع
طی اولین بررسی )2004(و همکاران Reimer). 8(باشدمی

-PCR، با استفاده از روش Zoanthusجنسمولکولی Sequencing

هاي جهت تفاوتچهار گونه از این جنس را که در گذشته به
عنوان مورفولوژیکی در رنگ از یکدیگر تفکیک شده بودند به

معرفی Zoanthus sansibaricusهاي رنگی گونه واریته
تري با هدف پس از آن مطالعات ژنتیکی گسترده). 9(نمودند 

) 16و 15، 10(انجام شد Zoanthusاي جنس گونهی یشناسا
Zoanthusکه همگی حاکی از تنوع رنگی باالي گونه 

sansibaricusاي طی مطالعه حاضر واکنش زنجیره. بود
یابی قطعه ژنیبراي تکثیر و در نهایت توالی) PCR(پلیمراز 

١۶S rRNAمطالعات گذشته ثابت کرده است که . انجام شد
ی زوانتیدها در حد ینی نشانگر مناسبی براي شناسااین قطعه ژ

این قطعه ژنی یابی نتایج توالی). 11و 10(گونه است 
آوري شده در این هاي جمعی ثابت کرد تمام نمونهمیتوکندریای
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همگی ) 1جدول(پژوهش با وجود تنوع رنگی گزارش شده 
این درحالی . هستندZoanthus sansibaricusمتعلق به گونه 

براساس رنگ گونه ) ١٠DLو ٩CL(ها ود که برخی  از نمونهب
Zoanthus vietnamensisی شده بودند و برخی دیگر یشناسا

)٣CK, ۴DK, ۶BQ (دهقانی. تا حد گونه ناشناخته ماندند
هاي را براساس ویژگی١٠DLاي مشابه با نیز نمونه)1388(

بود شناسائی کرده Zoanthus vietnamensisمورفولوژیک
)1 .(

اي گونهZoanthus sansibaricusکه گونه ییجااز آن
باشد گرمسیري میعمق گرمسیري و نیمهمعمول در نواحی کم

و تنوع رنگی گسترده آن در مطالعات پیشین اثبات شده ) 15(
نتایج حاصل از این بررسی دور از ذهن ) 16و 15، 10، 5(است 
. نبود

چه از این پژوهش حاصل شد، ثابت کرد تنها تردید آنبی
هاي ریختی است استفاده از نشانگرهاي ژنتیکی در کنار ویژگی

در اختیار Zoanthusهاي جنس که شناخت صحیحی از گونه
هاي این جنس دهد در نتیجه براي درك گونهمحققین قرار می

هايواریتهژنتیکی بر روي تمامی مطالعاتدر محیط ابتدا بایستی 
.  رنگی آن صورت گیرد
توان ادعا نمود از این پس بندي کلی میدر یک جمع

هاي رنگی اي با واریتهچه در مطالعات میدانی نمونهچنان
تردید ، مشاهده گردید بی)2، شکل2جدول(گزارش شده 

با . دانستZoanthus sansibaricusبایستی آن را گونه
هاي متفاوت هایی با رنگتکمیل مطالعات مشابه و بررسی نمونه

توان به منبعی مدون چه طی این تحقیق حاصل شد، میاز آن
هاي سهل و آسان این گونه در محیط دست یسایجهت شنا

ی را از تکرار آزمایشات یمنبعی که محققین علوم دریا. یافت
. سازدبر ژنتیکی رها میپرهزینه و زمان

:تشکر و قدردانی
دکتر قدردانی خود را ازونویسندگان مراتب سپاس

James D.Reimer)دکتر و) دانشگاه ریوکیوي ژاپنFredric
Sinniger)هاي یسبب راهنمایبه) دانشگاه بنگور بریتانیا

.دارندشان طی این مطالعه ابراز میارزنده
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 Abstract 
The gender of the dominant Taxon Zoanthus is a subclass of Zoantharia which is known 

to have a wide variety of colors. This feature make the species identification based on 

morphological characterization difficult and somewhat impossible. To ensure the accuracy of 

the identification of genetic research is, hence, inevitable. For this reason, 10 colonies with 

various colors in three repetitions were collected from the islands of Lark, Qeshm, and Kish. 

After DNA extraction from the samples, 16S rRNA gene fragment were amplified and finally 

sequenced by using the PCR method. The results of the present study show that the nucleotide 

sequence of this mitochondrial gene fragment is identical in all the examined samples and is 

consistent with the reported sequences of the species of Zoanthus sansibaricus. 

What this study obtained is undoubtedly a systematic report from the color variation of the 

available samples in the Iranian islands of the Persian Gulf. Observation of brown, green, 

gray, red, pink and purple polyps, green and brown tentacles, green, red, blue and pink oral 

color with oral disc green, red, blue, pink and gray colors confirms a wide range of colors in 

this species. 
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