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چکیده
مرجانهای هرماتیپیک میزبان داینوفالژلهای از جنس  )Zooxanthellae( Symbiodiniumمیباشند .جنس  Symbiodiniumتاکنون به
نه کالد ژنتیکی گوناگون ( )A-Iتقسیم شده است .کالدهای مختلف  Symbiodiniumخصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گوناگونی دارند
و میتوانند تأثیرات متفاوتی بر دوام و بقای موجودات همزیست با آنها داشته باشند .از آنجائیکه بقای آبسنگهای مرجانی وابسته به نوع زوگزانتله
همزیست با آنهاست ،شناسائی کالدهای همزیست آن ضروری بهنظر میرسد .در این مطالعه از کالدهای اختصاصی برای روشن کردن تنوع
زوگزانتله در هر گونه مرجان استفاده شد .بدین منظور نه کلنی مرجان از جزیره هنگام جمعآوری شد .پس از خارج کردن توده لزج زوگزانتله از
بافتهای مرجان توسط پمپ هوا DNA ،بهروش  CTABاستخراج شد .سپس واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی
کالدهای زوگزانتله انجام گرفت .نتایج نشان داد که اغلب گونهها میزبان بیش از یک کالد میباشد .کالدهای  Dو  Cبهترتیب از هشت و هفت
گونه مرجان شناسائی شدند ،درحالیکه کالد  Aبا سه گونه همزیست بود .غالب بودن کالد  Dدر خلیجفارس حاکی از مقاومت این کالد در
برابر شرایط سخت محیطی میباشد لیکن احتمال می رود که همزیستی مرجانهای هرماتیپیک با بیش از یک کالد مقاومت آبسنگها را در برابر
شرایط محیطی خلیجفارس افزایش دهد.
کلمات کلیدی :خلیج فارس ،جزیره هنگام ،Symbiodinium ،کالد
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmostafavi_ pa@srbiau.ac.ir :
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مقدمه
آبسنگهای مرجانی یکی از پرتولیدترین و پرتنوعترین
اکوسیستمهای دریایی بوده و زیستگاه بیش از  %52موجودات دریازی
هستند .ساکنین اصلی آبسنگها ،مرجانهای هرماتیپیک میباشند
که باعث ساخت این زیستگاه منحصر بهفرد میشوند این موجودات
تنها در مناطق استوایی ،جایی که از لحاظ مواد غذایی فقیر است
زندگی میکنند و بیش از  %52احتیاجات غذایی خود را از نوعی
جلبک تکسلولی همزیست بهنام زوگزانتله میگیرند (،Muscatine
 .)4551این جلبک متعلق به شاخه داینوفالژلهها و جنس Symbiodinium
میباشد که با انجام عمل فتوسنتز تأمین مواد آلی را بهعهده داشته و
از طرف دیگر باعث رسوب کربنات کلسیم بر سطح مرجانها و آهکی
شدن آنها میشود و در ازای این کار پناهگاه امنی از میزبان مرجانی
دریافت میکند ( Muscatineو  .)4577 ،Porterمعمولترین گونه
زوگزانتله با توجه به صفات مورفولوژیکSymbiodinium adriaticum ،
میباشد و از آنجاکه خصوصیات مورفولوژیک زوگزانتله بیانگر
خصوصیات فیزیولوژیک آن نیست ،لذا برای شناسایی آن از روشهای
مولکولی استفاده میشود ( .)5114 ،Bakerفیلوژنی Symbiodinium
بسیار متنوع میباشد و شامل زیرکالدهای (تیپهای) بسیار زیادی
درون یک کالد است ( Lajeunesseو همکاران .)5112 ،انواع
مختلف  Symbiodiniumبراساس کالدهای متفاوت از همدیگر جدا
میشوند .کالد ( )Cladeبه یک گروه از جاندران اطالق میگردد که
ویژگیهای موروثی را از یک نیای مشترک به شکلهای متفاوتی به
ارث میبرند .بیشتر نشانگرهای ژنتیکی معمول استفاده شده برای
شناسایی کالدهای متفاوت  Symbiodiniumشامل  ITS4و ITS5
( LaJeunessو همکاران5112 ،؛  van Oppenو همکاران،)5114 ،
 Rowan( SSUو  Mostafavi( LSU ،)4555 ،Powersو همکاران،
5117؛ 5114 ،Nixon؛ 5114 ،Pochon؛  )4555 ،Bakerو استفاده
از اطالعات توالی  nrDNAو  rDNAکلروپالست ( Santosو همکاران،
 )5111هستند .بر مبنای نشانگرهای مذکور جنس Symbiodinium
به  5کالد تقسیم میگردد که عبارتند از C ،B ،A :مبنی بر SSUrDNA
( Rowanو  D ،)4555 ،Powersمبنی بر  Carlos( SSU rDNAو
همکاران E ،)4555 ،مبنی بر  SSU-LSU rDNAو DGGE ITS5-
(5114 ،LaJeunesse؛  LaJeunesseو  F ،)5111 ،Trenchمبنی بر
 G ،ITS5-DGGEمبنی بر  SSU-LSU rDNAو ITS region
( Pawlowskiو همکاران5114 ،؛  Pochonو همکارانH ،)5114 ،
مبنی بر  LSU rDNAو  Pochon( ITS5و همکاران I ،)5111 ،مبنی
بر  Pochon( ITS5و  .)5141 ،Gatesشناسائی کالدهای زوگزانتله در
جزایر ایرانی خلیج فارس نیز با استفاده از نشانگرهای متفاوتی صورت
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گرفته است Mostafavi .و همکاران ( )5117کالد  Dو  Cرا در هشت
گونه مرجان هرماتیپک با استفاده از نشانگر  LSUدر جزیره کیش و
الرک شناسایی کردهاند .پس از آن  Shahhosseinyو همکاران ()5144
با استفاده از نشانگر  ،LSUکالد  Dرا از سه گونه مرجان سخت
شناسائی کردند .پارسا ( )4254پژوهشی در رابطه با تأثیر عمق روی
کالد زوگزانتله همزیست با مرجانهای آبسنگساز انجام داد .در این
بررسی که با استفاده از نشانگر  ITS5انجام گرفت در برکههای
کشندی کالد  Dو در عمق  2-7متر کالد  Cو  Dمشاهده شد.
 Mostafaviو همکاران از سال  5117تا سال  5144در سه جزیره
شمال خلیج فارس (الرک ،فارور و هندورابی) و روی  44گونه مرجان
با استفاده از دو نشانگر  LSUو  ITS5به مطالعه پرداختند .نتایج نشان
داد که کالد  A ،Dو  Cبهترتیب با %41/2 ،%71و  %44/7از مرجانهای
مورد مطالعه همزیست میباشند ( Mostafaviو همکاران .)5142 ،از
آنجائیکه اغلب مرجانهای هرماتیپیک با بیش از یک کالد همزیست
هستند ( van Oppenو همکاران .)5114 ،شناسائی همزمان این کالدها
با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی زوگزانتله جهت تکثیر هر
بک از نشانگرهای ژنتیکی در روش  PCR- Sequencingبا اشکال
مواجه میشود بههمین خاطر پارسا ( ،)4254جهت تفکیک کالدها از
یکدیگر از روش )Denaturing gradient gel electrophoresis( DGGE
استفاده کرد که روشی دشوار ،زمانبر و هزینهبردار است .مطالعه
حاضر با هدف شناسائی کالدهای گوناگون در هر کلنی از مرجانهای
هرماتیپیک انجام گرفته است .بدین منظور روش PCR- Sequencing
با استفاده از سه جفت آغازگر اختصاصی برای هر سه کالد متداول در
خلیج فارس ( C ،Aو  )Dانجام گرفت.

مواد و روشها
کلنیهای نه گونه مرجان هرماتیپیک (شکل ،)4

Porites

،Psammocora contigua ،Acropora downingi ،compressa
،Acanthastrea echinata ،Favia pallida ،Platygyra daedalea
 Pavona decussata ،Leptastrea transversaو Stylophora pistillata

از سه ایستگاه در زمستان  4254از جزیره هنگام (شکل  )5برداشت
شد .کلنیها با استفاده از  )5111( Veronشناسائی شدند .جهت
نمونهبرداری تکههایی با اندازه مناسب جهت آنالیز مولکولی توسط
قلم ،چکش ،اره و قیچی مخصوص از کلنیهای هدف برداشته شد.
نمونهها در داخل زیپکیپ قرار گرفته و برای فیکس کردن نمونهها
از بافر DMSO, 1/52 M EDTA, saturated with %51( DMSO
 )NaCl, pH=1استفاده شد .پس از نمونهبرداری نمونهها به آزمایشگاه
زیستشناسی دریا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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تهران منتقل شد .در آزمایشگاه ،با استفاده از بافر و دستگاه شست و
شو با هوا ( )Air Brushزوگزانتلهها از درون بافت مرجان جدا شدند.
بعد از جداسازی زوگزانتله  DNAنمونهها با روش cetyl ( CTAB
 )trimethyl ammonium bromideو کلروفرم استخراج شد (،Baker
 .)4555واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRبا استفاده از سه جفت
آغازگر اختصاصی انجام شد .آغازگرهای اختصاصی کالد ( Aآغازگر
 ،25-CCTCTTGGACCTTCCACAAC-25آغازگر
پیشین:
پسین ) 25-GCATGCAGCAACACTGCTC-25:قطعه ژنی ITS4- 2.1
 S- ITS5را تکثیر ( Correaو همکاران ،)5115 ،آغازگرهای اختصاصی
کالد (Cآغازگر پیشین2´-AAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTC-:
´ ،2آغازگرپسین )25- AAGCATCCCTCACAGCCAAA -25 :قطعه
ژنی  ITS4را تکثیر (Ulstrupو  )5112 ،van Oppenو آغازگرهای
پیشین25- :
(آغازگر
D
کالد
اختصاصی
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پسین25- :

 ،GCCGTGTACGGTGCTCGCTCTCAA -25آغازگر
 )GGCCACTCGCAAATGGACAGC -25قطعه ژنی )LSU( 51S
را تکثیر کرد ( Correaو همکاران .)5115 ،محصول  PCRبه روش
الکتروفورز با ژل آگارز  %4/2و رنگ ژل رد مورد ارزیابی قرار گرفت
و قطعات تکثیر شده از نظر کیفیت باند حاصله بررسی شد .نهایتاً
محصوالت  PCRمناسب جهت توالییابی به شرکت ماکروژن کره
جنوبی ارسال گردید .توالییابی بهمنظور اطمینان از صحت کالدهای
شناسائی شده با استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام شد .بدین
منظور توالیهای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار Clustal W
( Thompsonو همکاران )4551 ،با یکدیگر تنظیم گردیدند .جهت
شناسائی نمونهها از توالیهای ثبت شده در بانک ژن جهانی استفاده
گردید.

شکل  :1تصویر کلنیهای مطالعه شده:5 ،Platygyra daedalea :4 ،Psammocora contigua :3 ، Acropora downingi :2 ، Porites compressa :1 .

Favia

Stylophora pistillata :9 ، Pavona decussata:8 ، Leptastrea transversa:7 ، Acanthastrea echinata :6 ،pallida

شکل  :2ایستگاههای نمونهبرداری در جزیره هنگام
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جدول  :1کالدهای شناسائی شده در هر گونه از مرجانهای هرماتیپیک

نتایج
واکنش زنجیرهای پلیمراز با سه جفت آغازگر اختصاصی کالدهای
 C ،Aو  Dانجام گرفت .طی این واکنش باندهائی با طول حدود bp
( 221کالد  ،)Dحدود ( 571 bpکالد  )Aو حدود ( 71 bpکالد )C
حاصل شد( .شکل  .)2برخی از نمونهها تنها با یک کالد همزیست بوده
و برخی میزبان دو یا هر سه کالد بودند .برای اطمینان از صحت
باندهای بهدست آمده ،محصوالت  PCRتوالییابی شدند .سپس
توالیهای کالد ( Aمحصوالت  PCRبا آغازگرهای اختصاصی کالد )A
با توالیهای پیشین ثبت شده از کالد  Aدر بانک ژن جهانی
( AB115172،AB115172،AF157111و  ،)KM125255توالیهای کالد
( Cمحصوالت  PCRبا آغازگرهای اختصاصی کالد  )Cبا توالیهای
پیشین ثبت شده از کالد  Cدر بانک ژن جهانی (،EU222721
 KM125215و  )KM125212و توالیهای کالد ( Dمحصوالت  PCRبا
آغازگرهای اختصاصی کالد  )Dبا توالیهای پیشین ثبت شده از کالد
 Dدر بانک ژن جهانی (AB771721 ،F15722 ،AB71721 ،AB771714
و  )KF121517تطبیق داده شدند (جهت دستیابی به نتیجه تطابق
دادهها با مسئول مکاتبات مکاتبه گردد) .نتایج واکنش زنجیرهای
پلیمراز و توالییابی محصوالت بهدست آمده بدین صورت بودPorites :
 compressaدارای کالدهای  Cو  Acropora downingi ،Dدارای کالد
 Psammocora contigua ،Dدارای کالدهای  Cو Platygyra ،D
 daedaleaدارای کالد  Favia pallida ،Dدارای کالدهای  C ،Aو ،D
 Acanthastrea echinataدارای کالدهای  Cو Leptastrea ،D
 transversaدارای کالدهای  C ،Aو  Pavona decussata ،Dدارای
کالدهای  D ،Cو  Stylophora pistillataدارای کالد  Aو  Cبود .نتایج
نشان داد که هشت گونه مرجان میزبان کالد  ،Dهفت گونه مرجان
میزبان کالد  Cو سه گونه مرجان میزبان کالد  Aمیباشند (جدول.)4

شکل :3
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محصوالت PCR

نام گونه

کالد A

Porites compressa
Acropora downingi
Psammocora contigua
Platygyra daedalea
Favia pallida
Acanthastrea echinata
Leptastrea transversa
Pavona decussata
Stylophora pistillata

X

کالدC

کالدD

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از آغازگرهای
اختصاصی هر کالد میتواند به روشنی تنوع زیستی کالدهای گوناگون
زوگزانتله را در هر کلنی از مرجانهای هرماتیپیک نشان دهد .از
واکنش زنجیرهای پلیمراز قطعه ژنی ( ITS4-2.1S-ITS5برای کالد
 ،)Aقطعه ژنی ( LSUبرای کالد  )Dو قطعه ژنی ( ITS4برای کالد )C
بهترتیب باندهائی با طول  221 bp ،521 bpو  71 bpحاصل شد.
برخی از نمونهها تنها با یک کالد همزیست بوده و برخی میزبان دو یا
هر سه کالد بودند .شناسایی تنوع زوگزانتله مرجانهای آبسنگساز
در حوزه خلیجفارس و دریای عمان اولینبار توسط  Bakerو همکاران
( )5111انجام گرفت که کالدهای  C ،Aو  Dرا در سواحل عربستان
شناسایی کردند Mostafavi .و همکاران ( )5117برای اولینبار به
بررسی در سواحل ایرانی خلیج فارس پرداخته و کالد  Dو  Cرا در
هشت گونه مرجان سخت در جزیره کیش و الرک شناسایی کردند.
سپس  Shahhosseinyو همکاران ( )5144کالد  Dرا در سه گونه
مرجان و کالد  Cرا در دو گونه مرجان در جزیره هنگام شناسایی
کردند .در تحقیقاتی که  Rahmaniو همکاران ( )5144بر روی
جنس  Acroporaدر جزیره فارور انجام دادند ،کالد  Dرا در این جنس
از مرجان آبسنگساز گزارش کردند .مطالعاتی توسط  Mostafaviو
همکاران ( )5142در سه جزیره شمال خلیج فارس (الرک ،فارور و
هندورابی) بر روی  44گونه مرجان که از شش ایستگاه جمعآوری
شده بودند انجام گرفت .نتایج آن بدین صورت بود که در جزیره الرک
دو گونه از مرجانها دارای  Symbiodiniumکالد  Aو هفت گونه دارای
کالد  Dبودند .در جزیره فارور یک گونه مرجان دارای کالد  Dو یک
گونه دارای کالد  Cبود .همچنین در هندورابی یک گونه مرجان کالد
 Dو یک گونه کالد  Cرا از خود نشان داد .پارسا ( )4254زوگزانتلههای
همزیست با چهار گونه مرجان آبسنگساز را در جزیره هنگام گزارش
کرد.
در مطالعه حاضر یک گونه از جنس  Acroporaبررسی شد .نتایج
نشان داد گونه  Acropora downingiدر زمستان کالد  Dرا میپذیرد.
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گونه  Favia pallidaدارای هر سه کالد  C ،Aو  Dبود لیکن Mostafavi

و همکاران ( )5117تنها کالد  Dرا از این گونه گزارش کرده بودند.
گونه  Pavona decussataدارای کالدهای  Cو  Dبود در حالیکه پیش
از این  Mostafaviو همکاران ( )5117تنها کالد  Dاز این گونه را
شناسائی کرده بودند .گونه  Platygyra daedaleaدارای کالد  Dبود
همانطوریکه قبالً  Mostafaviو همکاران ( )5117و پارسا ()4254
از این گونه ،همچنین  Mostafaviو همکاران ( )5142از این جنس
کالد  Dرا گزارش کرده بودند .گونه  Stylophora pistillatدارای کالد
 Aو  Cبود لیکن  Mostafaviو همکاران ( )5142تنها کالد  Aرا از
این گونه و در جزیره الرک گزارش کرده بودند .پارسا ( )4254تنها
کالد  Dرا از گونه  Leptastrea transversaگزارش کرد درحالیکه در
این مطالعه هر سه کالد  C ،Aو  Dبا تنوع گوناگون در گونه مذکور
مشاهده شدند.
نتایج بهدست آمده از دو گونه در مطالعه حاضر به نتایج حاصل
از مطالعات پیشین شباهت داشت .گونه  Porites compressaدارای
دو کالد  Dو  Cبود Mostafavi .و همکاران ( )5117نیز این دو کالد
را از این گونه گزارش کرده بودند .گونه Psammocora contigua
دارای کالدهای  D ،Cبود ،پیش از این نیز کالدهای  Cو  Dاز این
گونه گزارش شده بود.
در مطالعه حاضر که در فصل زمستان و در جزیره هنگام صورت
گرفته است کالد  Dاز هشت گونه مرجان ،کالد  Cاز هفت گونه و
کالد  Aاز سه گونه مرجان گزارش شد .اغلب کالد  Dبهعنوان مقاومترین
کالد در برابر درجهحرارت ،شوری ( Fabriciusو همکاران )5111 ،و
کدورت باال ( van Oppenو همکاران )5114 ،شناخته میشود.
درنتیجه غالب بودن این کالد در حاشیه شمالی خلیج فارس همواره
مرتبط با شرایط حاکم بر خلیج فارس بوده است .همچنین کالد C
نیز بهعنوان کالد مقاوم در برابر درجه حرارت معرفی شده است
( Mostafaviو همکاران .)5142 ،زوگزانتله کالد  Aبا تولید مقادیر
قابل توجهی آمینواسید شبه مایکوسپرین (mycosporine-like amino
 )MAAs = acidsآبسنگها را نسبت به شرایط محیطی استرسزا
مقاوم میکنند ( Magalonو همکاران5117 ،؛  Kinzieو همکاران،
 .)5114این ترکیبات مقاومت را در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید
باال برده و از آسیبهای جدی جلوگیری میکنند ( Nealeو همکاران،
 .)4551بهنظر میرسد که سنتز این آمینواسید یک استراتژی سازشی
نسبت به تابش شدید نور خورشید است .بنابراین حضور کالد  Aدر
منطقه احتماالً در پاسخ به افزایش شدت تابش نور خورشید رخ
میدهد ( Rowanو  .)4552 ،Knowltonکالد  Aبهطور گسترده از
زوانتارینهای خلیجفارس نیز گزارش شده است ( Noori Koupaeiو
همکاران .)5141 ،در پایان میتوان پیشبینی کرد

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

که با توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک هر کالد زوگزانتله وجود بیش
ار یک کالد در هر کلنی احتماالً مقاومت آبسنگها را در برابر عوامل
مختلف محیطی افزایش میدهد .البته این امر نیاز به پژوهشهای
گستردهای دارد.
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