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 رهیجز یشرق ینواح سازآبسنگ یهامرجان با ستیزهم یهازوگرانتله غالب یکالدها یاسهیمقا شیپا

 (خلیج فارس) شیک

3و4ینیحس شاه حسن محمد ،2یمصطفو قوام پرگل ،1یزدانیفرد مونا
 

 ایران/تهران ا،یدر یولوژیب گروه تهران، قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ا،یدر جانوران ارشد کارشناس .1

 ایران/تهران ایدر ،یولوژیب گروه تهران، قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار  .2

 ایران/تهران ،یولوژیکروبیم گروه قدس، شهر واحد یاسالم آزاد دانشگاهدانشیار  .3

 ایران/تهران ، (IGF)سسه ایرانیان ژن فناور مؤ .4

 

 چکیده

 9 تاکنون و دارد یستیزهم مهرگانیب از یتعداد با که است یتاژک دو یسلول تک جلبک Symbiodinium :سابقه و هدف

 که دارند یمتنوع یکیولوژیزیف اتیخصوص Symbiodinium مختلف یکالدها. است شده ییشناسا یمولکول یهاروش با آن از کالد

 نیا در. باشند داشته ییایجغراف یها تیموقع و یطیمح مختلف طیشرا برابر در هاآن زبانیم یبقا و دوام بر یمتفاوت راتیثأت توانند یم

مقایسه  7002های مورد بررسی در سال با نمونه شیک رهیجز شرقدر  ساز آبسنگ یهامرجان با ستیزهم زوگزانتله هایدکال ق،یتحق

 .گردیدند

 ،Acropora arabiensis، Acropora downingi، Porites compressa ، Platygyra daedalea مرجان گونه 6 از :هامواد و روش

Psammacora contigua،  یحاو نرم بافت کردن جدا از بعد. انجام گرفت یبردارنمونهمتری  6تا  7از عمق Symbiodinium  هامرجان 

 از استفاده با ،Symbiodiniumی هارکالدیز و کالدها یبررس منظور به CTAB-Chloroform روش به DNA استخراج هوا، پمپ توسط

 .شدند یابی یتوال ها            نمونه مراز،یپل یا رهیزنج واکنش انجام از پس. شد انجام LSU (Large Subunit Ribosomal DNA) ژن

 7002 سال در شده گزارشکالدهای  و دست آمدههی بکالدها نیب یتفاوت چیه که داد نشان یژن ترادف نییتع جینتا :ها یافته

 .اندزیست خود ایجاد نکردهدر جوامع همهای مرجانی بررسی شده تغییر و جابجایی یک از گونههیچ. ندارد وجود

سازشی یا  پاسخ کی است ممکن D کالد حضور ش،یک رهیجز یشرق هیناح در سخت طیشرا و کم عمق به توجه با :گیری نتیجه

 .باشد ی غالب در منطقهطیمح طیشرا به  شدنیمیاقل

 .توالی یابی ،شدن یمیاقل ساز،آبسنگ یهامرجان ، Symbiodinium،شیک رهیجز :یدیواژه کل

 که (CaCo3) میکلس کربنات یهاتوده از یمرجان یهاآبسنگ هدمقم

 شوندیم داده رسوب کیپیهرمات یهامرجان توسط عمدتاً

 نیتر متنوع از یکی سخت یبستر جادیا با و( 6) اندشده ساخته

 مهین و ییاستوا ینواح در را هاستمیاکوس نیدتریتول پر و

 کیپیهرمات یهامرجان(. 77, 00) دهندیم لیتشک ییاستوا 

 یسلول تک نوفالژلهیدا با یاجبار یستیزهم درون رابطه

 ملکولی - سلولی بیوتکنولوژی   هایتازه

 1333دوره چهارم، شماره شانزدهم، پائیز  

 یزدانیمونا فرد:مسئول  سندهینو
 M.fardyazdani@gmail.com:  یکیالکترون پست

 11/10/1332: تاریخ دریافت مقاله
 31/10/1332: تاریخ پذیرش مقاله
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 دهندیم لیتشک Symbiodinium جنس کننده فتوسنتز

(00.) Symbiodinium یآل مواد نیمأت فتوسنتز، عمل انجام با 

 کربنات رسوب باعث گرید طرف از و( 9) داشته عهده به را

 در ،( 72) شود یم هاآن شدنیآهک و ها مرجان توسط میکلس

 افتیدر را زبانیم تنفس از حاصل یرآلیغ زائد مواد عوض

 یطیمح یهااسترس تحت یستیزهم رابطه نیا(. 02) کند یم

 نیب از نور، شیافزا همراه به آب یدما معمول ریغ شیافزا مثل

 یپ در(. 00) دارد زبانیم یرو بر یمهم راتیثأت و رودیم

 کردن آزاد بدون تواندینم ستیزهم جلبک دما شیافزا

 شیافزا با دهیپد نیا. کند پردازش را نور ژن،یاکس یهاکالیراد

 ب،یآس از یریجلوگ جهت به مرجان شود،یم دهید زین سن

-یم هیتجز خود سلول درون در ای و اخراج را خود ستیزهم

 در ستیزهم شدن رفعالیغ و خروج نیا بازتاب(. 05) کند

 شناخته مرجان یشدگ دیسف دهیپد عنوان به مرجان یها بافت

 مرجان اسکلت دیسف رنگ ست،یزهم خروج با رایز است شده

                          (.05) شود یم انینما

 Symbiodinium کیمورفولوژ ییشناسا قیتطب عدم به توجه با

-روش از ها نآ ییشناسا یبرا آن، یکیولوژیزیف اتیخصوص با

 آنها از کالد 9 تاکنون و شده استفاده یمولکول مختلف یها

(A-I) بار نیاول یبرا. است شده گزارش Rowan و Power سه 

 کردند ییشناسا اطلس انوسیاق یشرق سواحل در را کالد

-انوسیاق در بیترت به یمختلف یهایبررس آن از پس(. 01)

 صورت هاستیزهم ریسا ییشناسا جهت هند و آرام یها

  (.75, 76, 72, 70, 09, 06, 02, 1, 7) گرفت

 سال در همکاران و Baker بار نیاول یبرا فارسجیخل در

 ییشناسا عربستان سواحل در را D و  A ،Cیکالدها 7002

 7002 سال در همکاران و یمصطفو نیچنهم(. 7)اندکرده

 و شیک رهیجز در سخت مرجان گونه 1 در را C90 و D کالد

 سال آگوست 71 یال 00 در(. 2) اند کرده ییشناسا الرک

 در و افتاد اتفاق یدشدگیسف دهیپد شیک رهیجز در 7002

 صورت به یمرجان یهایکلن درصد 16 آن اول هفته دو یط

 ماه شش از پس. شدند یشدگدیسف دچار ،یبخش ای کامل

 با(. 07) بود شده پوشانده هاجلبک توسط مرجان اسکلت

 شیک رهیجز یهامرجان در گذشته در D کالد حضور به توجه

 ،یدشدگیسف دهیپد بروز و فارسجیخل سخت طیشرا لیدل به

 کالد ییشناسا منظور به 7002 سال از پس هاکالد یررسب

       .گرفت صورت راتییتغ سهیمقا و یکنون غالب

 هاروش و مواد
ش جزیره کی شرق در 72/02/0290در تاریخ  برداری هنمون

 N ˝92/22 ́07برداری مختصات نقطه نمونه. انجام گرفت

 6تا  7برداری از عمق  نمونه. بود E ˝26/9 ́20 ˚75و  62˚

 .انجام شد( تکرار 2 ،کلنی 2)گونه مرجان  6و از  متر با غواصی

 حاویهای پالستیکی ها در کیسهبرداری، مرجان پس از نمونه

بافر  .شدندمنتقل آزمایشگاه  بهنمکی   DMSO 20%بافر 

(NaCl 0.4 M , EDTA 50 mM) DNAB  جهت جداسازی

استخراج . کار برده شدبهها ها از اسکلت آنبافت نرم مرجان

DNA  روش بهCTAB-Chloroform ابتدا توده . صورت گرفت

SDSلزج حاوی زوگزانتله سانتریفیوژ شد و سپس از 

dodecyl sulfate)Sodium (00%  و بافرDNAB  به ترتیب

و  های غشای سلولیجهت حل کردن لیپیدها و پروتئین

 پس از آن. استفاده شد DNAکردن آنزیم تجزیه کننده خنثی

 26ساعت و  0درجه سلسیوس به مدت  56ها در دمای نمونه

به منظور حذف سایر  Kاز آنزیم پروتئیناز . دقیقه قرار گرفتند

 2پس از حرارت دیدن به مدت . ها بهره برده شدپروتئین

 CTAB (Cetylدرجه سلسیوس، از  66ساعت در دمای 

trimethylammonium bromide ) جداسازی جهتDNA  از

پلی ساکاریدهای موجود و کلروفورم برای جداسازی پروتئین و 

در نهایت از دو مرحله رسوب . لیپیدهای محلول، استفاده شد

 .(0)استفاده شد  DNAدر اتانول جهت خالص سازی 
ده از تفاـسا باLarge Subunit Ribosomal DNA هدف  ژن

و  MOSFی با نامها Symbiodiniumی ـختصاصا یاـیمرهاپر

MOSR 5با توالی نوکلوتیدی
′
-

ATATAAGTAAGCGGAGGAAAAG-3
5  و ′

′
-

CTTTCGGGTCCTAACACACATG-3
در . (2) تکثیر شد ′

استخراج  DNAاز  (PCR) ای پلی مرازهای زنجیرهتمام واکنش

، پرایمر هر کدام mM 7/0باغلظت  ng 0 ،dNTPشده با غلظت 

 U 2/0 Taq DNA Polymerasseو  μM6 ت با غلظ

(BioFlux ) درحجم کلیµl 76 واکنش  .استفاده شد

زنجیرهای پلی مراز با استفاده از دستگاه ترموسایکلر و بر 

 جدا جهت C92˚دقیقه در دمای  6اساس پروفایل حرارتی 

ثانیه در  20 ،از یکدیگر استخراج شده DNA دو رشته شدن

ثانیه در دمای  C50 ،20˚دقیقه در دمای  C92 ،0˚دمای 

˚C27 دقیقه در دمای  2سیکل و  20رای ب˚C27  جهت

کیفیت .ساخت رشته مکمل صورت گرفتی نهای مرحله

 vورز با اختالف پتانسیل فبا استفاده از الکترو PCRمحصوالت 

درصد با  6/0در ژل آگاروز  mA 20و شدت جریان  000
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یابی در توالی. تیدیوم بروماید سنجیده شدآمیزی توسط ارنگ

به روش ختم  Biosource Scienceانگلستان توسط شرگت 

افزار با استفاده از نرم ،نتایج حاصل. تفزنجیره صورت گر

MEGA 5 های موجود در بررسی و شباهت آن با سایر توالی

      .بانک ژنی سنجیده شد

 

.       

 PCR بررسی کیفیت محصوالت - 0شکل 

 هاافتهی

  درصد 7 آگارز ژل توسط PCR محصول تیکم و تیفیک

 DNA از استفاده با PCR محصول طول و گرفت صورت

Ladder 100 bp  قطعات طول. شد یریگ اندازه s rRNA71 

 و تیکم یبررس ریتصو. بود bp260 گونه 6 در شده ریتکث

-گونه. است مشاهده قابل 0 شکل در  PCR محصوالت تیفیک

 Porites compressaشامل آمده بدست یمرجان یها

Klunzinger 1879، Platygyra daedalea Ellis and 

Solander 1786، Acropora arabiensis Hodgson and 

Carpenter 1995،Acropora downingi Lamark 1816، 

Psammacora contigua Esper 1797  یبررس از پس. هستند 

 ،یژن بانک در شده ثبت هاینمونه با یابییتوال جینتا شباهت

 را شباهت نیشتریب آمده دستهب یهایتوال که دیگرد مشخص

 کالد ریز. داشتند آمده دستهب D و C یکالدها با( >96)%

D1a یهاگونه در Acropora arabiensis ، Acropora 

downingi، Platygyra daedalea کالد ریز و C90 ی هاگونه در

Psammacora contigua، Porites compressa شد مشاهده .

 مدل اساس بر Maximum Likelihood یلوژنیف درخت

Tamura-Nei بر پایه برون گروه  0000 اعتبار با و

Gymnodinium beii یهایتوال قرابت لیتحل و یبررس جهت 

 شکل) شد رسم هایتوال ریسا با قیتحق نیا در آمده دستهب

7.)     

     

 
 MLدرخت فیلوژنی  -7شکل 

-زیست مرجانهای هم جلبک LSUهای ریبوزومی  ژنوتیپ از

ها و خطوط دهنده نمونهخطوط آبی نشان)کیش  های جزیره

-می 7006دست آمده در سال ههای بدهنده نمونهقرمز نشان

 .(باشد

 ثبح

 ییایجغراف یهاعرض در قرارگرفتن علت به فارسجیخل

 وجودبه یمرجان جوامع یبرا را ییها تیمحدود ،یریگرمس مهین

 در همکاران و Baker توسط که یا مطالعه. (7) است آورده

مشخص ساخت  گرفت، انجام عربستان سواحل در 7002 سال

. (7) بودند D کالد با یستیزهم یدارا هامرجان از% 52

 یهاگونه از را D کالد 7002 سال در همکاران و یمصطفو

Platygyra daedalea و Acropora clathrata کالد و  C90 را 

 در Porites compressaو  Psammacora contigua یهاگونه از

 در کم عمق لیدل به . اندکرده ییشناسا الرک و شیک رهیجز

 بازیست هم Symbiodiniumی کالدها ش،یک رهیجز شرق

 (.2) هستند ترمقاوم کالد نوع از اًعمدت ،هامرجان
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 در 7000 سال تا 7006 سال از که یقاتیتحق به طور کلی

 که است داده نشان گرفته انجام فارسجیخل جزایر شمالی

 یدارا شده مطالعه یمرجان یها گونه کل از درصد 2/22

Symbiodinium کالد با D کالد و هستند C و A بیترت به 

 شامل را  شده مطالعه یمرجان یها گونه کل از% 1/6 و% 1/05

   (.70 و2) شوند یم

 سازش از ینشان تواندیم فارسجیخل در D کالد بودن غالب

-جیخل یهاآب یطیمح نامساعد یفاکتورها برابر در کالد نیا

 مشخصه توانیم که ییهایژگیو نیترمهم از یکی. باشد فارس

 یهاحرارت درجه برابر در کالد نیا مقاومت دانست، D کالد

 است دهیگرد مشخص شده انجام شاتیآزما اساس بر. باالست

 برابر در را یباالتر مقاومت D کالد یفتوسنتز ستمیس که

-به(. 5) دهدیم نشان کالدها ریسا به نسبت ادیز یهاحرارت

 D کالد که کند یم دییأت را موضوع نیا اطالعات نیا ،یکل طور

 یطیشرا که کند یم یستیزهم مرجان از یمتنوع یهاهگون با

و (. 72) کنند یم تجربه را یآلودگ تا ییدما یهاچالش لیقب از

 یکندتر رشد است غالب آنها در D کالد که ییهامرجان

 (.02) دارند یستیزهم C کالد با که دارند ییهاآن به نسبت

 در که ییهامرجان در و است طلبفرصت کالد کی D کالد

 سالمت یرو بر یمنف اثرات با یطیمح یها استرس معرض

 مورد در یاطالعات چیه(. 72) شود یم غالبهستند  هامرجان

 از یبعض کهیحال در ندارد وجود D یکالدها ریز ییدما تحمل

 از را یشتریب ییگرما تحمل از یشواهد C کالد یکالدها ریز

 که ییهانمرجا در(. 72, 70, 00) اندداده نشان کالدها گرید

-هم دادندست از ای و یدشدگیسف استرس، طیشرا اثر در

 وجودبه زبانیم یبرا یفرصت مانند، یم زنده ها،بافت از ستیز

 را خود یداخل ستیزهم نوع م،یترم مدت طول در تا دیآ یم

 یطیمح یهااسترس با بهتر یسازگار باعث و کند اصالح

 یبرا بقاء سمیمکان از ینوع کی خود نیا و( 2) شود یم

 روبرو هوا و آب رییتغ و هاانوسیاق شدن گرم با که ییهامرجان

 یال 00 درکه  یدشدگیسف دهیپد (.2) رود یم شماربه شوند یم

 یهایکلن از یادیز تعداد افتاد اتفاق 7002 سال آگوست 71

های ابتدایی در روز .برد انیم از را شیک رهیجز شرق یمرجان

د شدند در حالی که سفی Acroporaهای خانواده اکثر کلنی

پس از . ماندندسالم  Favidaeو  Poritideaهای اعضای خانواده

-به همراه کلنی Acroporidae خانواده هایدو هفته تمام کلنی

 توجه با .(07)شدگی شدند های مقاوم دچار سفیدهای خانواده

 که همکاران و یمصطفو جینتا با آن سهیمقا و حاصل جینتا به

 رییتغ چیه بود، افتاده اتفاق 7002 یدشدگیسف سال از قبل

 و یدشدگیسف از پس شده یبررس یمرجان یهاگونه در یکالد

دارای  ها دقیقاًو تمامی گونه است نگرفته صورت نسل ءایاح

 در است ذکر انیشا. گذشته هستند Symbiodiniumجوامع 

 و بوده یاگونهتک عمدتاً یمرجان تیجمع ،یبردارنمونه زمان

که خود حاکی از شرایط  نبود باال زین منطقه یاگونه تنوع

نیز  ML ینژلویف درخت لیتحل اساس بر .نامناسب است

-نمونه به یشتریب قرابت یبررس نیا در آمدهدستهب یکالدها

-جیخل از خارج هایکالد هم با سهیاقم در 7006 سال یها

 . دارند خود فارس

-یمبه عنوان میزبان  دیجد یهایکلن توسط کالد رییتغ عدم

 ای و شده جادیا( Adaptation) سازش دهندهنشان تواند

 منطقه ساکن هایمرجان( Acclimatization) شدنیمیاقل

 مانند 7002 سال یدشدگیسف یدهیپد رسدیم نظر به. باشد

 های مرجانیاکوسیستم یا دوره یدشدگیسف یهادهیپد ریسا

در مقایسه با  آن در هامرجان ریم و مرگ نرخ اما است بوده

   .است بوده بیشترگذشته 

 ی سپاسگزار

برداری این در نمونه کهامیر حسین قیطانچی  دکتر یآقا از

 تینهایبطرح مرا یاری کردند و خانم سولماز پارسا 

 دانشگاه شگاهیآزما محترم نالمسئواز نیچنهم .ارمزسپاسگ

 را پروژه نیا یاجرا امکان کهعلوم و تحقیقات  واحد آزاد

 .مینمایم یقدردان اند،قرارداده نجانبیا اریدراخت
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