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مقدمه

آبسنگ های مرجانی با معضل سفید شدگی مواجه شده اند.
این پدیده که در نتیجه از دست رفتن زوگزانتله همزی ست یا
رنگدانه های فتو سنتزی آنها رخ می دهد ( ،)2اغلب به دنبال
باالرفتن دمای سطح آب به  30تا  33درجه ی سانتی گراد
مشااااهده می شاااود ( .)6-2عالوه بر آن ،تحقیقات متعددی

آبسنگ های مرجانی تنوع زی ستی گسترده ای داشته و
از لحاظ اقتصااادی حائز اهمیت اند .لیکن این اکوساایساات
ارزشااامند اکنون با ت ییرات شااادید آب و هوائی در معرض
تهدید به نابودی قرار گرفته است ( .)1طی دهه های گذشته
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آبسنگ های مرجانی و جوامع وابسته از جمله زوانتاین ها میزبان داینوفالژله ای از جنس ( Symbiodiniumبا نام عمومی
زوگزانتله) می باشند .تا کنون نه کالد از این جنس گزارش شده است که هر یک خصوصیات فیزیولوژیک متفاوتی دارند .تابش شدید
نور خورشید و دمای باال می تواند منجر به از بین رفتن این رابطه همزیستی گردد که در نتیجه آن پدیده ی سفید شدگی رخ می
دهد .گزنه سا نان گوناگون حساسیت های متفاوتی را طی پدیده سفید شدگی نشان می دهند .این امر به واسطه همزیستی با زوگزانتله
و مقاومت متفاوت هر کالد به دما و تابش نور خورشید روی می دهد .درجه حرارت باال به عنوان عامل اصلی سفید شدگی در خلیج
فارس معرفی شده است .مطالعه حاضر با هد ف شناسایی زوگزانتله های همزیست با مرجان ها و زوانتارین ها طی پدیده سفید شدگی
در ساحل شمالی خلیج فارس انجام گرفته است .برای این منظور هفت گونه مرجان و سه گونه زوانتارین در تابستان  1392از چند
ایستگاه در جزیره هنگام برداشت شدند .نمونه ها جهت شناسایی  Symbiodiniumمورد آنالیز مولکولی قرار گرفتند .نتایج نشان داد
که گونه های سفید نشده با کالد  Aیعنی مقاوم ترین کالد به تابش باالی نور خورشید همزیست بودند ،درحالی که گونه های سفید
شده میزبان کالدهای  Cو  Dبودند .برخالف یافته های پیشین آنتوزوان ها برای مقاومت در برابر شرایط سخت خلیج فارس میزبان
کالد  Dنمی شوند و ظاهراً حساسیت این گروه جانوری به تابش شدید نور خورشید بیشتر از دمای باال می باشد .به همین منظور
جهت مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید با کالد  Aهمزیست می گردند.
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چکیده
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مر جانی دار ند از نظر ها دور ما نده ا ند .پیش از این پد یده
ساااف ید شااادگی در زوان تارین ها از ژاپن ( )14و فلور یدا
()15گزارش شده است.
به دلیل روند سااریع ت ییرات آب و هوایی ،اکوسایساات
های مرجانی نیز در حال ت ییر و تحول می باشاااند .در دهه
های اخیر شرایط نام ساعد محیطی منجر به کاهش سالمت
آبسنگ های مرجانی ( )16شده است و این امر لزوم توجه به
مدیریت این اکوسیست ها را مشخص می کند .مطالعه حاضر
با هدف شااناسااائی کالدهای زوگزانتله همزیساات با مرجان
های هرماتیپیک و زوانتارین های ساحل شمالی خلیج فارس
در طول سفید شدگی انجام گرفت.

( )7،8تابش شدید نور خور شید و ا شعه ماوراء بنفش را یکی
دیگر از عوامل مه و تأثیر گذار در این رو یداد عنوان کردند.
همچنین ،محققین بسااا یاری ( )7،9،10نیز بر تأثیر همزمان
این دو عامل بر پدیده سفید شدگی اشاره کرده اند.
داینوفالژ له جنس ( Symbiodiniumزوگزانت له) از نه
کالد تشااکیل شااده که هر یک خصااوصاایات فیزیولوژیک
مت فاوتی دار ند .همزیساااتی گز نه ساااا نان ( )Cnidarianبا
کالدهای گوناگون این داینوفالژله سبب شده که ح سا سیت
این شاخه جانوری به پدیده سفید شدگی متفاوت باشد.
خلیج فارس به عنوان یکی از گرم ترین پیکره های آبی
جهان همواره در معرض نوساااانات باالی دمای فصااالی می
با شد .در دو دهه اخیر حداقل چهار پدیده سفید شدگی در
خلیج فارس رخ داده اسااات ( .)11پیش از این شاااناساااائی
زوگزانت له های همزیساااات با مر جان های هر ماتیپ یک
( )Scleractinianدر این منط قه ان جام گرف ته و در راب طه با
غالب بودن کالد  Dو م قاومت این کالد به پد یده ساااف ید
شدگی بحث شده است ( .)11،12،13لیکن لزوم مطالعه روی
کالد های زوگزانت له در شااارایط محیطی مختلف همچ نان
وجود دارد.
تاکنون مطالعه روی پدیده سفید شدگی تنها در مرجان
های هرماتیپیک صورت گرفته ا ست .در این میان زوانتارین
ها ( ،)Zoanthariansراسااته ای بسااتر زی از آنتوزوان ها ،با
وجودی که پراکنش گساااترده ای در جوامع آبسااا نگ های

مواد و روش ها

( Acropora

هفاات گونااه مرجااان هرمااا ت ی پی اک
Platygyra daedalea ،Psammocora contigua ،downingi
Acanthastrea ،Leptastrea transversa ،Favia pallida،
 echinataو  )Stylophora pistillataو ساااه گونه زوانتارین
(Palythoa aff. mutuki ،Zoanthus sansibaricus
و( )Palythoa tuberculosaشااکل  )1در تابسااتان  1392از
سه ایستگاه در جزیره هنگام (شکل  )2برداشت شدند .همان
طور که در جدول  1م شخص ا ست در برخی از این نمونه ها
سفید شدگی م شاهده و در برخی دیگر سفید شدگی رویت
نشد.

شکل  -1تصاویر نمونه های مطالعه حاضر.D ،Platygyra daedalea .C ،Psammacora contigua .B ،Acropora downingi .A :

Zoanthus sansibaricus .H ،Stylophora pistillata .G ،Acanthastrea echinata .F ،Leptastrea transversa .E ،Favia pallida

.Palythoa tuberculosa .J ،Palythoa aff. mutuki .I ،
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قط عه ژنی  ITS1- 5.8 S- ITS2را تکثیر ( ،)18آ غازگر های
اختصاااااصااای کالد  Cقط عه ژنی  ITS1را تکثیر ( )19و
آغازگرهای اختصااااصااای کالد  Dقطعه ژنی ) 28S (LSUرا
تکثیر کرد ( .)18واکنش  PCRدر زوانتارین ها با اسااتفاده از
آغازگر اختصاااصاای زوگزانتله ( ،)20جهت تکثیر قطعه ژنی
 ITS2انجام گرفت .محصاااوالت  PCRبه روش الکتروفورز با
ژل آ گارز  1/5 %و ر نگ ژل رد مورد ارز یابی قرار گرف ته و
قطعات تکثیر شده از نظر کیفیت باند حا صله برر سی شدند.
نهایتاً مح صوالت  PCRمنا سب جهت توالی یابی به شرکت
ماکروژن کره جنوبی ارساااال گرد ید .توالی یابی به منظور
اطمینان از صااحت کالدهای شااناسااائی شااده با اسااتفاده از
آغازگرهای اخت صا صی انجام شد .بدین منظور توالی های به
دساات آمده با اسااتفاده از نرم افزار  )21( CLUSTAL Wبا
توالی های ثبت شده در بانک ژن جهانی همردیف گردیدند.
جلد  -11شماره  -3پاییز 1395
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جهت نمونه برداری تکه هایی با اندازه مناساااب جهت
آنالیز مولکولی از کلنی های هدف بردا شته شد .نمونه ها در
داخل زیپ ک یپ قرار گرفته و برای فیکس کردن نمونه ها از
بافر  DMSOاسااتفاده شااد .پس از نمونه برداری نمونه ها به
آزمای شگاه بیولوژی دریا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران منتقل شد .در آزمایشگاه ،با استفاده از بافر و
د ستگاه ش ست و شو با هوا ( )Air Brushپلیپ ها از درون
اسکلت مرجان جدا شدند .پلیپ های زوانتارین ها با اسکالپل
از صخره ی زیرین آن ها جدا و در هاون حاوی بافر DNAB
( )0.4M NaCl + 50 mM EDTAکوبیده شااادند .بافت با
محلول  DNABمخلوط شد تا حالت مایع پیدا کند.
بعد از جداساااازی DNA ،نمونه ها با روش  CTABو
کلروفرم اساااتخرا شاااد ( .)17واکنش زنجیره ای پلیمراز
( )PCRدر مرجان های هرماتیپیک با ا ستفاده از سه جفت
آغازگر اخت صا صی انجام شد .آغازگرهای اخت صا صی کالد A

شکل  -2ایستگاه های نمونه برداری در جزیره هنگام.

نتایج

طی این واکنش باندهائی با طول حدود ( 350 bpکالد ،)D
حدود ( 270 bpکالد  )Aو حدود ( 70 bpکالد  )Cحاصل
شد .واکنش در زوانتارین ها با یک جفت آغازگر اختصاصی

واکنش زنجیره ای پلیمراز در مرجان های هرماتیپیک با
سه جفت آغازگر اختصاصی کالد های  C ، Aو  Dانجام گرفت.
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اطمینان از صحت باندهای به دست آمده ،محصوالت
توالی یابی شدند .نتایج واکنش زنجیره ای پلیمراز و توالی یابی
محصوالت به دست آمده در جدول  1نشان داده شده است.

انجام شد که طی این واکنش باندهایی با طول  250 bpحاصل
شد .در مرجان های هرماتیپیک برخی از نمونه ها تنها با یک
کالد همزیست بوده و برخی میزبان دو کالد بودند .برای

PCR

جدول  - 1نام گونه های مورد مطالعه همراه با مشاهده سفید شدگی ( )bleachedیا عدم سفید شدگی ( )unbleachedدر آن ها و نتایج
حاصل از شناسائی کالد زوگزانتله همزیست در هر یک از گونه ها.

نام گونه

Acropora downingi
Psammocora contigua
Platygyra daedalea
Favia pallida
Leptastrea transversa
Acanthastrea echinata
Stylophora pistillata
Zoanthus sansibaricus
Palythoa aff. mutuki
Palythoa tuberculosa

سفید شدگی )(bleaching

unbleached
unbleached
bleached
unbleached
unbleached
bleached
unbleached
unbleached
bleached
unbleached

بحث

Symbiodinium clade

A
A
D
A
A&D
C&D
A&D
A
D
A

همکاران در سال  2011بر روی جنس  Acroporaدر جزیره
فااارور انجااام دادنااد ،کالد  Dرا در این جنس از مرجااان
آبسنگساز گزارش کردند ( .)25مطالعاتی توسط Mostafavi
و همکاران از سال  2007تا سال  2011در سه جزیره شمال
خلیج فارس (الرک ،فارور و ه ندورابی) بر روی  11گو نه
مرجان که از شااش ایسااتگاه جمعآوری شااده بودند انجام
گرفت .نتایج آن بدین صاااورت 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 ن شان
داد (.)11
بر خالف آنکه تا کنون کالد  Dبه عنوان کالدی غالب
در ناحیه ی شااامالی خلیج فارس معرفی شاااده بود Hume
( )11،12،13،25و همکاران ( 2013و  )2015با مطالعه روی
سااااحل جنوبی خلیج فارس ،کالد  Cرا به عنوان زوگزانتله
غالب و پس از آن کالد  Aرا به عنوان فراوان ترین کالد در
این منطقه معرفی کردند ( .)27 ،26گرچه پیش تر ،کالد A
به ندرت از ساااحل شاامالی این منطقه گزارش شااده اساات
(.)11
همان طور که در جدول  1ن شان داده شده ا ست گونه
هایی از مرجان های هرماتیپیک یا زوانتارین ها که سااافید

اغ لب کلنی های زوان تارین تن ها میز بان یک کالد
زوگزانت له می باشااا ند ( ،)22در حالی که مر جان های
هرماتیپ یک همزمان می توانند میزبان چندین کالد گوناگون
با شند ( )23و همین امر شنا سائی مولکولی آن ها را د شوار
می سااازد .به همین منظور جهت شااناسااائی زوگزانتله در
زوان تارین ها تن ها از یک ج فت آ غازگر برای انواع کالد ها و
ج هت شااا ناساااائی زوگزانت له همزیسااات با مرجان های
هرماتیپیک از سه جفت آغازگر اختصاصی برای سه کالد ،A
 Cو  Dا ستفاده شد تا ح ضور همزمان این کالدها ت شخیص
داده شااود .نتایج حاصاال از مطالعه در جدول  1نشااان داده
شده است.
شااناسااایی تنوع زوگزانتله مرجانهای آبساانگ ساااز در
حوزهی خلیجفارس و دریای عمان اولین بار توسااط  Bakerو
همکاران در سال  2004انجام گرفت که کالدهای  C ،Aو D
را در سواحل عرب ستان شناسایی کردند ( Mostafavi .)23و
همکاران در سال  2007برای اولین بار به بررسی در سواحل
ایرانی خلیج فارس پرداخته و کالد  Dو  Cرا در هشاات گونه
مرجان سخت در جزیره کیش و الرک شناسایی کردند (.)12
سپس  Shahhosseinyو همکاران در سال  2011کالد  Dرا
در سه گونه مرجان و کالد  Cرا در دو گونه مرجان در جزیره
هنگام شاناساایی کردند ( .)13در تحقیقاتی که  Rahmaniو
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سال Hume ،2015

تقدیر و تشکر

از م عاو نت پژوهشااای وا حد علوم و تحقی قات تهران
قدردانی می گردد.
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شاادگی در آن ها مشاااهده نشااده بود با کالد  Aهمزیسااتی
داشتند ،لیکن گونه هایی که رنگ خود را از دست داده بودند
میزبان کالد  D ،Cیا هر دو این کالدها بودند.
د ما و تابش دو عا مل مه و تأثیر گذار در پد یده
ساافیدشاادگی مرجان ها هسااتند ( .)28زوگزانتله کالد  Aبا
تولید مقادیر قابل توجهی آمینواساااید شااابه مایکوساااپرین
( )mycosporine-like amino acids = MAAsآب سنگ ها را
نسااابت به شااارایط محیطی اساااترس زا مقاوم می کنند
( .)29،30این ترکیبات مقاومت را در برابر اشعه ماوراء بنفش
خور شید باال برده و از آ سیب های جدی جلوگیری می کنند
( .)31به نظر می رسد که سنتز این آمینواسید یک استراتژی
ساز شی ن سبت به تابش شدید نور خور شید ا ست .بنابراین
غالب شاادن کالد  Aدر منطقه احتماالً در پاسااخ به افزایش
شدت تابش نور خور شید رخ می دهد .به همین خاطر اغلب
کالد  Aدر عمق های کمتر مشاهده شده است (.)32
اغلب کالد  Dبه عنوان مقاوم ترین کالد در برابر درجه
حرارت و سفید شدگی شناخته می شد ( .)33لیکن نتایج
تحقی قات اخیر صاااحت این امر را دچار ترد ید کرده اسااات
( .)27کالد  Dهمواره کالدی غالب در حا شیه شمالی خلیج
فارس بوده و به عنوان شاخص مقاومت در برابر درجه حرارت

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

شناخته شده است ( .)11،12،13،25در
و همکاران زیر کالدی از کالد  Cرا به عنوان کالدی مقاوم در
برابر درجه حرارت در حاشااا یه جنوبی خلیج فارس معرفی
کردند ( .)27با این وجود نتایج مطالعه حا ضر ن شان می دهد
که در مرجان های هرماتیپ یک و زوانتارین هایی که میزبان
کالد  Aهستند ،سفید شدگی رویت نمی گردد .احتماال کالد
 Aراهکاری برای مقاومت در برابر ساافید شاادگی اساات .در
نتیجه می توان این طور استدالل کرد که علت سفید شدگی
در این منطقه در درجه ی اول تابش شدید نور خور شید می
باشد.
مجموع ن تایج به دسااات آ مده طی م طال عات اخیر و
مطالعه حاضااار حاکی از آن اسااات که احتماالً ت ییراتی در
الگوی همزیساااتی زوگزانت له و آنتوزوان ها در خلیج فارس
روی داده اسااات .در نتی جه ب حث و نتی جه گیری قطعی تر
نیازمند مطالعات گسترده ای در این زمینه می باشد.
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