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 چکیده

های باشد که در آبمی Onchidiidaeی های خانوادهترین جنسگونه از متنوع 10با داشتن  Peronia Fleming, 1822جنس 

به خوبی  تاکنون Peroniaها در این مناطق، متاسفانه رغم نقش مهم اکولوژیکی آنفارس و دریای عمان پراکنش باالیی دارند. علیخلیج

 madagascariensis.P ( Labbé, 1934) شناختی دو گونه از این جنسهای ریختاند. در این مطالعه ضمن تشریح ویژگیمطالعه نشده

ها در این جنس مشخص آنی یک ژن سیتوکروم اکسیداز، وضعیت قرارگیری با کمک توالی قطعه P. verruculata (Cuvier, 1830و )

ی ی شمال غرب اقیانوس هند بررسی و گونهشد. در این مطالعه برای اولین سوهانک مربوط به اعضای این جنس در ناحیه

P. madagascariensis های ایرانی دریای عمان گزارش شد.از آب 

 بندرعباس، خور گواتر، تنوع زیستی، فیلوژنی. کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

در مناطق بین جزر و  Onchidiidی اعضای خانواده

ب جز قطکنند و در تمام مناطق دنیا بهمدی زیست می

شود ها در آب دریا رهاسازی میشوند. الرو آندیده می

روند. به همین دلیل دریازی حقیقی به شمار می

کنند و اگر مدت اعضای این خانواده از هوا تنفس می

زمان زیادی در زیر آب نگهداری شوند بر اثر خفگی 

 .(Dayrat, 2009) تلف خواهند شد

 10با داشتن  Peronia Fleming, 1822جنس 

ی های خانوادهترین جنسگونه از متنوع

Onchidiidae در  اعضای این جنسباشد. می

ی هند ی گرمسیری و زیرگرمسیری )در ناحیهناحیه

آرام غربی، جنوب آفریقا و نیز جزایر هاوایی( زیست 

ی با داشتن آبشش پشتی از بقیه که کنندمی

شوند. متمایز می Onchidiidaeی های خانوادهجنس

ها زمانی که در خشکی هستند و یا در اتانل آبشش آن

ها در شوند. آنسختی دیده میبه ،اندشدهذخیره

ای و یا سواحل مرجانی و گاها در سواحل صخره

ی هاحال در جنگلشوند، بااینسواحل گلی دیده می

شوند. پا در این گروه به صورت کامل مانگرو دیده نمی

توسط نوتوم پوشیده است، دو شاخک در قسمت سری 

 همچنین کنندها را حمل میبین پا و نوتوم چشم

، مخرج در شودمیدو لوب دهانی، احاطه توسط دهان 

قسمت انتهایی بدن و بین پا و نوتوم قرار دارد، 

و در سطح داخلی نوتوم  پنئوستوم نیز در انتهای بدن

شود. منفذ تناسلی در سمت راست و بسته به دیده می

ها و لوب دهانی قرار های مختلف بین شاخکگونه

 ,.Dayrat et al., 2016; Bitaab et al) گیردمی

اعضای این جنس در سطح جهانی به خوبی  .(2018

ها عمدتاً اشتباه و یا های آنمطالعه نشده و شناسایی

می بوده است. در حال حاضر تنها مرجع دقیق ناهم

و همکاران   Dayratی برای این گونه مربوط به مطالعه

ی این شدهی شناختهگونه 11باشد که می( 2121)

 کاهشگونه  10ی جدید به گونه 1جنس را با معرفی 

 اند.داده

ها انجام ای روی آندر ایران نیز مطالعات پراکنده

تر بوده شده است که همواره بخشی از مطالعات بزرگ

ی جدیدی گونه (2121)و همکاران در  Manieiاست. 
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ی الوان و با از این جنس را از سواحل بندرلنگه جزیره

 Dayrat، بعداًمعرفی کردند که  Peronia prsiaeنام 

و همکاران با بازبینی کامل این جنس متوجه شدند 

 P. verculataگونه  شده مترادفکه این گونه درواقع 

و  Dayratتوسط  P. madagascarensisباشد. می

ی قشم و هرمز و نیز ( از جزیره2121همکاران )

از  P. verculataسواحل کشور عمان گزارش شد. 

اران و همک Dayratسواحل بندر بوشهر توسط 

اینکه اعضای این  توجه به با ( گزارش شد.2121)

ی د و هموارهانهجنس به خوبی در ایران مطالعه نشد

 و تر بوده استها بخشی از مطالعات بزرگبررسی آن

ترین ویژگی افتراقی ها که مهمنیز ساختار سوهانک آن

تصویربرداری نشده بود، این مطالعه در  ،هاستآن

و ساحل گواتر انجام شد و ضمن ایستگاه بندرعباس 

ها و تعیین وضعیت گونه شناختیریختتشریح 

ها در درخت فیلوژنتیکی مربوط به این قرارگیری آن

ی ژنتیکی بین جمعیت مختلف جنس، تعیین فاصله

ی ونهها، گی هاپلوتایپی آنها و نیز ترسیم شبکهگونه

P. madagascariensis  را برای اولین بار از سواحل

 دهد.ایرانی دریای عمان گزارش می

 

 هامواد و روش

در ساحل شهر  1112ماه برداری در بهمننمونه

در سواحل گواتر  1112بندرعباس و در اسفند سال 

در استان سیستان بلوچستان انجام شد. پس از 

های زنده، جهت نگهداری برداری از نمونهعکس

و در  شدند نگهداریاتانول مطلق  درمدت طوالنی

شناسی دانشگاه هرمزگان به آزمایشگاه بافت نهایت

ها، برای تصویربرداری از سوهانک نمونه منتقل شدند.

درصد  KOH 11شده و در ابتدا قسمت سری بریده

قرار داده شد. پس از حذف بافت گوشت از روی 

سوهانک به اتانول مطلق منتقل شد و قبل از 

یونیزه شده الکل تصویربرداری با قرار دادن در آب د

های مخصوص ها بر روی پایهآن حذف شد. نمونه

شده و مربوط به میکروسکوپ الکترونی قرار داده

باروکشی از طال پوشیده و در آزمایشگاه بیوتکنولوژی 

 (.0و  2 هایبرداری شدند )شکلدانشگاه شیراز عکس

از دو فرد از  DNAبا استفاده از روش محلول نمکی، 

شده استخراج شد. برای استخراج آوریمعهای جنمونه

DNA 11 گرم از بافت عضله در محلول لیز میلی

ساعت  11( و به مدت CLS: Qiagen, USAکننده )

گراد قرار داده شد. بافت در درجه سانتی 57در دمای 

های پالستیکی له ساعات سوم یا چهارم به کمک میله

 روتئینی پدهندهها محلول رسوبشدند. سپس به آن

(PPS: Qiagen, USA اضافه شد و پس از )

درصد منتقل  15سانتریفیوژ، مایع رویی به اتانول 

ها در دمای شدند. پس از حدود چهار ساعت که نمونه

ها سانتریفیوژ شده و مایع نگهداری شدند، نمونه -21

 مدت بهرویی دور ریخته شد و برای نگهداری طوالنی

شد. با کمک ژل اضافه  TEمحلول  DNAرسوب 

 DNAی کافی اندازههایی که بهالکتروفورز، نمونه

مراز ای پلیداشتند تعیین و برای انجام واکنش زنجیره

ای پلیمراز با استفاده از واکنش زنجیره انتخاب شدند.

-7’با توالی نوکلئوتیدی  LCO1490آغازگرهای رفت 

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3 ’

-7’والی نوکلئوتیدی با ت HCO2198و برگشت 
TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-

باز آلی از  211ای با طول حدود جهت تکثیر قطعه’ 3

( انجام CO1ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی )

 27(. واکنش در حجم Folmer et al., 1994گرفت )

میکرو لیتر  12میکرو لیتر آب،  11میکرو لیتر )شامل 

میکرو  1توپاز ژن(، مستر میکس )محصول شرکت 

الگو( انجام  DNAمیکرومتر از  1لیتر از هر آغازگر و 

سیکل و  17های سیکل حرارتی شامل گرفت. برنامه

 به ترتیب زیر انجام گرفت: 

درجه، به مدت  10سازی اولیه در دمای هواسرشت

 10ای در دمای های دورهسازیهدقیقه، واسرشت 7

درجه به  04ر دمای ثانیه، اتصال د 07درجه به مدت 

درجه به  22ثانیه، تکثیر قطعه در دمای  07مدت 

درجه به  22دقیقه و تکثیر نهایی در دمای  1مدت 

 PCRدقیقه. پس از بررسی کیفیت محصوالت  7مدت 

 هایی که مناسبدرصد آگارز، نمونه 7/1بر روی ژل 
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از یابی به شرکت توپتشخیص داده شدند، برای توالی

های خام دریافت شده با کمک توالی .ژن ارسال شدند

  Choromas Lite (v. 2.1.1) افزارنرم

(Technelysium Pty Ltd, Queensland, 

Australia) های این ویرایش شده و پس از آن توالی

های مشابه از بانک جهانی ژن استخراج گونه و گونه

افزار ها به کمک نرمگردید. همترازسازی توالی

Bioedit  ترسیم درخت، رسم شبکه هاپلوتایپی برای

و نیز محاسبه فاصله ژنتیکی، سه مجموعه داده تهیه 

 یگونه(. برای رسم درخت فیلوژنی Hall, 1999شد )

Onchidium typhae Buchannan, 1800   به

عنوان برون گروه به  Peroniaدلیل نزدیکی به جنس 

افزار ها با کمک نرمدر نظر گرفته شد. مجموعه داده

AliView  به فرمتPHYLIP  ،برای ترسیم درخت

 Nexusبه فرمت  FaBoxسایت و با استفاده از وب

جهت ترسیم شبکه هاپلوتایپی درآورده شد 

Villesen, 2007)های حداکثر احتمال در (. درخت

تکرار بوتستراپ و با  1111با  raxmlGUIافزار نرم

 Silvestroگردید ) رسم GTR+Gاستفاده از مدل 

and Michalak, 2012; Darriba et al., 2012 .)

 .v) افزار( به کمک نرمGTR+Gتعیین مدل تکاملی )

2.1.4 )jModelTest ( انجام شدGuindon and 

Gascuel, 2003افزار وسیله نرم(. رسم شبکه به

PopArt (Leigh and Bryant, 2015 و نیز )

تفاده از ها با اسی ژنتیکی بین ایستگاهمیانگین فاصله

 ,.Tamura et alمحاسبه شد ) Mega Xافزار نرم

2011.) 

 

 نتایج

 ,Peronia madagascariensis (Labbé: گونه

1934) 
 یالپاپ یادیتعداد ز یتونی،: بدن به رنگ سبز زتوصیف

ها بر از آن یوجود دارد که برخ یسطح پشت یبر رو

و  یشش در قسمت پشتبخود چشم دارند. آ یرو

آب باز شده و قابل مشاهده  یرمتراکم است و فقط در ز

 لیسبز ما یپنوتوماست. ه یاست. پا صاف و خاکستر

دو  یدارا سوهانک (.1است )شکل  یبه خاکستر

 بیهستند که به صورت ار یجانب یهادندانه یدسته

 یهاقرار گرفتند. دندانه یانیم یهانسبت به دندانه

اند. گرفته یمواز یشنسبت به هم آرا یکنار

 یکنار ییهدوپا یبرجسته و دارا یانیم یهادندانه

 یرونو به سمت ب یزها نوک تدندانه ین. اباشندیم

 هستند یزن یجانب یزدو خار ت یاند و داراقرارگرفته

 (.2شکل )

 هایتیجمع ینب یکیژنت یفاصله یمحاسبه نتایج

 که داد نشان P. madagascarensis یمختلف گونه

ی دریاو  فارسخلیج جمعیت بین ژنتیکی یفاصله

 در دو سطح پشتی و شکمی. P. madagascariensisی زنده نمای از نمونه -1شکل 
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. باشدمی درصد یک یگرد هاییتجمع یبا همه عمان

 و جنوبی آفریقای جمعیت به مربوط فاصله کمترین

 وبیجن آفریقای و ماداگاسکار با موزامبیک نیز و پاناما

 (.1( )جدول درصد)صفر  است بوده

 یگونه یبرا یپیهاپلوتا یشبکه ترسیم

P. madagascarensis را  یاصل یادو گروه گونه

 ییها یپگروه شامل هاپلوتا یکنشان داده است که 

ه و پاناما بود یکموزامب یجنوب یقایاز ماداگاسکار، افر

ر د یزعمان ن یایو در فارسیجاز خل یپکه دو هاپلوتا

شامل دو  یگرد یاگروه وجود دارد. گروه گونه ینا

عمان بوده که با  یایو در فارسیجخل یپهاپلوتا

ل او یااختالف چهار و پنج جهش نسبت به گروه گونه

 .P. madagascarensisی تصویر میکروسکوپ الکترونی سوهانک برای نمونه -2شکل       

 .P. madagascarensisهای گونه ( )درصد( برای نمونهK2Pنتایج محاسبه فاصله ژنتیکی ) -1جدول    

5 4 3 2 1   

 1 فارسخلیج     

 2 دریای عمان 11/1    

 3 ماداگاسکار 11/1 11/1   

 4 آفریقای جنوبی 11/1 11/1 11/1  

 5 پاناما 11/1 11/1 11/1 11/1 

 6 موزامبیک 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

 

 . هر خط هاشورPopArtترسیم شده در   P. madagascarensisهای گونه برای نمونه COIباز آلی ژن  704شبکه هاپلوتایپی  -1شکل 

 باشد.نمایانگر یک جهش می
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 (.1قرار گرفتند )شکل 

 P. verruculata (Cuvier, 1830)  گونه:
که  ی،ربه خاکست یلشکل، سبز ما یضیب بدن: توصیف

از  یبعض یشده است، بر رو یدهپوش پاپیالبا تعدادی 

 و صاف پا. شودیم یدهد یاهس یلکه 2تا  1ها آن

ده ش یدهبه صورت کامل توسط نوتوم پوش عضالنی،

 قسمت در ونوتوم سبز روشن  یاست، بخش شکم

 رد شاخک دو است، رنگ خاکستری بیرونی یحاشیه

ها را حمل پا چشم و نوتوم بین و سری قسمت

ها به صورت شاخک ینها در رأس ا. چشمکنندیم

 یوسیلهبه دهان. شوندیم یدهد رنگییاهنقاط س

 قسمت در مخرج است، شدهمحاصره دهانی هایلوب

ر دارد، پنئوستوم د قرار نوتوم و پا بین و بدن انتهایی

نوتوم کاماًل  یبدن و در سطح داخل ییقسمت انتها

ماده در قسمت راست  یمشخص است. منفذ تناسل

شاخک راست و لوب  یننر ب یمخرج و منفذ تناسل

 یفرد یک یاراد سوهانک (.07)شکل  قرار دارد یدهان

ف در طر یدهکش یباًتقر ییهدوپا که یانیم یدندانه

 زیشده است، نوک ت یدهکش یرونخود دارد، به سمت ب

 یهاگونه ییهدارد که نسبت به بق یدو تا خار جانب و

 به یکنار یهادارند. دندانه یکمتر یزیجنس ت ینا

 نسبت بهو  یمرکز یهانسبت به دندانه یبصورت ار

 پنجم یک فقط وها دندانه ینا ،موازی دارند هم آرایش

ل )شک پوشاندمی را بعدی ردیف هاآن انتهایی قسمت

7.) 

 یهانمونه ینمشخص شده ب K2P یزانجام آنال با

ی ی زندهتصویر بخش شکمی و بخش پشتی نمونه -0شکل 

P. vrculata. 

ی برای گونهتصویر میکروسکوپ الکترونی سوهانک  -7شکل 

P. verculata. 

 .P. madagascarensisهای گونه ( )درصد( برای نمونهK2Pنتایج محاسبه فاصله ژنتیکی ) -2جدول    

7 6 5 4 3 2 1   

 1 فارسخلیج       

 2 ماداگاسکار 10/1      

 3 غرب هند 11/1 10/1     

 4 پاکستان 11/1 10/1 11/1    

 5 جزایر اندامان 10/1 10/1 10/1 10/1   

 6 فیلیپین 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1  

 0 اندونزی 10/1 10/1 10/1 10/1 11/1 15/1 

 0 استرالیا 10/1 16/1 10/1 10/1 10/1 13/1 66/6

 



 و همکاران فاطمی                                                        Peroniaجنس  یهاگونه شناختییختو ر یمولکول یبررس 

51 

 

 یپراکنش آن فاصله یگونه در حوزه ینمختلف ا

فاصله  یشترینکه ب یوجود دارد. به صورت یادیز

 ،(درصد 1) فیلیپین با فارسیجخل یهامربوط به نمونه

 1غرب هند و پاکستان با ماداگاسکار ) یهانمونه

 یاهفاصله مربوط به نمونه ین. کمترباشدیدرصد( م

 یهانمونه یزپاکستان با غرب هند )صفر درصد( و ن

 1) فارسیجخل یهاپاکستان و غرب هند با نمونه

 (.2)جدول  است بوده( درصد

و چند  یادو گروه گونه یزن یپیشبکه هاپلوتا در

شامل  یاگروه گونه یک. یممجزا دار یپپاراتا

ا ب یگرپاکستان و غرب هند، گروه د یران،ا یهانمونه

و  یاز اندونز یپجهش اختالف شامل دو هاپلوتا 15

 پی. دو هاپلوتاباشدیاندامان م یراز جزا یپدو هاپلوتا

 یصلهفا با یزن یلیپیناز ف یپو دو هاپلوتا یاز اندونز

 هاپلوتایپاند. گروه قرارگرفته یننسبت به ا یادیز

 به نسبت جهش 11 اختالف با نیز ماداگاسکار

 است قرارگرفته اندونزی از هاپلوتایپ تریننزدیک

با استفاده  Peroniaجنس  یلوژنیف درخت (.5)شکل 

 7ژن و  یاستخراج شده از بانک جهان یتوال 72از 

د. ش یمحاضر ترس یمطالعه یرانیا یهااز نمونه یتوال

عنوان برون گروه در به Onchidium typhae یگونه

 یتدرصد حما 111با  یانظر گرفته شد. جنس پرون

 یداده است. همه یلرا تشک یلیتیککالد مونوفا یک

 یلیتیکمونوفا یدر کالدها یزجنس ن ینا یهاگونه

مطالعه در کالد  ینقرار گرفتند. دو نمونه از ا

Madgascarensis  .کالدهای زیرقرار گرفتند 

شده است از جمله  یلکالد تشک ینا یبرا یمتعدد

 زیر یکعمان،  یایو در فارسیجخل یکالد برا یک

 یبرا کالد زیر یک یک،موزامب یهانمونه یبرا کالد

 یبرا کالد زیر یک ی،جنوب یقایآفر یهانمونه

مطالعه  ینز اعمان و پاناما. دونمونه ا یایدر یهانمونه

 یکقرار گرفتند که  P. madagascarensisدر کالد 

 11ساب کالد با  یکعمان  یایدر یها با نمونهاز آن

به صورت جداگانه و در کنار  یگریو د یتدرصد حما

 یگونه (.4ماداگاسکار قرار گرفتند )شکل  یهانمونه

P. verculata 14ا ب یلیتیککالد مونوفا یکدر  یزن 

 زیرحال شامل  ینقرار گرفت. با ا یتدرصد حما

 یرو جزا یاندونز یها. نمونهباشدیم ییمجزا کالدهای

 استرالیا یهانمونه کالد، زیر یکاندامان هر کدام در 

 رانیا یهااز نمونه یبرخ کالد، زیر یکدر  یلیپینف و

پاکستان، غرب هند و  یهانمونه کالد، زیر یکدر 

 یهنمون یتاً و نها کالد زیر یکدر  یرانا یهانمونه یبرخ

ل )شک گرفتند قرار مجزایی کالد زیرماداگاسکار در 

2.) 

 

 گیریبحث و نتیجه

P. madagascarensis ای عمدتاً در سواحل صخره

 .ارددسنگی و به ندرت در سواحل گلی زیست یا قلوه

. هر خط هاشور نمایانگر یک PopArtترسیم شده در   P. verculataهای گونه برای نمونه COIباز آلی ژن  704شبکه هاپلوتایپی  -5شکل 

 باشد.جهش می
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 این گونه بیشتر در زمان جزر چسبیده به سطوح

در هنگام مد عمدتًا در زیر رسوبات  وها سخت سنگ

 و همکاران Dayratگیرد. ها قرار مییا شکاف سنگ

را از  P. madagascarensisگونه  (2121)

اما به بررسی  کردندفارس و دریای عمان گزارش خلیج

جمعیت این گونه در  شناختیریختمولکولی و 

فارس )بوشهر( و دریای عمان )کشور عمان( خلیج

اشاره نشده است. پراکنش جهانی این گونه جنوب 

فارس و آفریقا تا شمال غرب اقیانوس هند )خلیج

باشد. این مطالعه اولین گزارش از می (دریای عمان

الزم باشد. دریای عمان میهای ایرانی حضور آن در آب

های ایران در تمام این گونه در آببه ذکر است که 

 ی بدنی گونهاندازه فصول سال قابل مشاهده است.

متر بوده و رنگ بدن بین میلی 11تا  71 فوق

های مختلف متفاوت نیست و عمدتاً به رنگ جمعیت

تر یا های تیرهای مایل به سبز همراه با لکهقهوه

 P. verculataبرای گونه( COIمیتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز ) ( بر اساس توالی نوکلئوتیدی ژنMLدرخت فیلوژنی حداکثر احتمال ) -2شکل 

های مطالعه حاضر توالی تکرار بوتستراپ. الف. برای 1111با  raxmlGUIافزار نرم های خویشاوند، به کمکسایر گونه P. madagascarensisو 

 ستخراج شده )شماره ثبت در درخت قابل مشاهده است(.( اNCBIی از بانک جهانی ژن )توالی مقایسه 11و 
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ای مایل به سبز ری در سطح پشتی و قهوهتروشن

باشد. سطح پشتی روش در سطح شکمی می

های زگیل مانند ی شمار زیادی برجستگیوسیلهبه

با  هاییها در نمونهپوشیده شده است. این برجستگی

متر هم طول دارند. در میلی 0تا  ی بدنی بزرگاندازه

های فیکس شده تشخیص این پاپیالها از نمونه

ها به راحتی امکانپذیر نیست. در قسمت نوک ششبآ

گی رنهای چشمی سیاهها لکهبعضی از این برجستگی

متفاوت  عدد 12تا  4بین  هاکه تعداد آنشود. دیده می

ی حاضر شده در مطالعهی بررسینمونه 11در )است 

تا در افراد مختلف،  11تا  4تعداد این برجستگی 

ای پشتی در این گونه هششبمتفاوت بوده است(. آ

تر تر و متراکمهای دیگر کشیدهنسبت به گونه

باشند. سوهانک در این گونه دارای یک ردیف می

ها به سمت بیرون باشد که دندانهی میانی میدندانه

های کناری خار تیز هستند. دندانه برآمده و دارایی دو

/ طول 1های موازی قرار گرفته و کمتر از در ردیف

 پوشانند.های بعدی را میدندانه ردیف

P. verculata ی سنگقلوه-ایبیشتر در سواحل صخره

شود. این گونه در و به ندرت در سواحل گلی دیده می

چسبد و در ها میهنگام جزر به سطوح سخت سنگ

گیرد. ها قرار میهای تنگ سنگهنگام مد در شکاف

س فارپراکنش جهانی این گونه از جنوب آفریقا خلیج

( و در ایران تاکنون Solanki et al., 2017باشد )می

ی الوان گزارش ی هرمز، بندرلنگه و جزیرهاز جزیره

 ,.Dayrat et al., 2020; Maniei et alشده است )

(. در این مطالعه این گونه برای اولین بار در 2020

طول بدن  سواحل بندرعباس مشاهده گردیده است.

سانتیمتر متفاوت است. بدن سبز  5تا  2این گونه بین 

ایی هزیادی برجستگی تعداد دارایمایل به خاکستری 

ی چشمی دیده لکه 2تا  1ها که بر روی بعضی از آن

 صورت کاملو بهبوده . پا عضالنی باشند، میشودمی

شود. دو شاخک در قسمت توسط نوتوم پوشیده می

 کنند. مخرجها را حمل میو پا( چشمبین نوتوم )سری 

 دارد، قرار نوتوم و پا بین و بدن انتهایی قسمت در

 یداخل سطح در و بدن انتهایی قسمت در پنئوستوم

 در ماده تناسلی منفذ. است مشخص کامالً نوتوم

 شاخک بین نر تناسلی منفذ و مخرج راست قسمت

دارد. سوهانک دارای یک  قرار دهانی لوب و راست

های میانی به سمت ردیف دندانه میانی است و دندانه

ت ند که نسبربیرون آرایش یافته که دو خار جانبی دا

های این جنس تیزی کمی دارند. ی گونهبه بقیه

یافته و  آرایشهای موازی های کناری در ردیفدندانه

هر ردیف حدود یک پنجم طول ردیف بعدی را 

 .(Liu et al., 2015) پوشاندمی

توالی  72درخت فیلوژنی با استفاده از نتایج 

توالی از  7استخراج شده از بانک جهانی ژن و نیز 

در یک  Peroniaجنس نشان داد که ی حاضر مطالعه

بوط به های مرکالد مونوفایلیتیک قرار گرفته که توالی

 P. verculataو  P. madagascarensisهای گونه

به )در کالدهای مونوفایلیتیک و با درصد حمایت باال 

های این مطالعه اند. نمونه( قرارگرفته111و  14ترتیب 

 اند.در این دو کالد قرارگرفته

Dayrat  این جنس را از  (2121)و همکاران در

بررسی کردند. در  شناختیریختنظر مولکولی و 

وده مونوفایلیتیک ب Peroniaها جنس ی آنمطالعه

ی و اههای مربوط به مارکر هستکه درخت

ورد این م ،های ترکیب شدهمیتوکندریایی و نیز درخت

 .Pها ی آنتائید شده است. در مطالعه

madagascariensis  در کالد خواهریP. pelatei 

 Peroniaقرار گرفته است. در این مطالعه نیز جنس 

 .Pی مونوفایلیتیک بوده و گونه

madagascariensis  در کالد خواهریP. pelatei 

 .Pقرار گرفته است. دو نمونه از این مطالعه در کالد 

madagascariensis  قرار گرفته که یکی مربوط به

 یی هرمز بوده و دیگر مربوط به نمونهی جزیرهنمونه

 سواحل بندر گواتر.

 .Pی هاپلوتایپی نیز پیچیدگی کالد شبکه

madagascarensis صورتی که برای به کرد را تائید

های دریای هاپلوتایپ ی شاملدو گروه هاپلوتایپ ،آن

فارس و دیگری از اغلب یجخلعمان و هاپلوتایپی از 

ی پراکنش این گونه در خود جای داده نقاط حوزه
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جهش با  2فارس دو هاپلوتایپ دارد که یجخلاست. 

دو نیز دارای دریای عمان از طرفی دارند.  اختالفهم 

، هاپلوتایپ که شش جهش با هم اختالف دارند

ی فارس در نزدیکیجخلهای . یکی از هاپلوتایپباشدمی

هاپلوتایپی از دریای عمان قرار گرفته که در درخت 

 11کالد مجزا با  زیرفیلوژنی ترسیم شده نیز یک 

دهند. هاپلوتایپ دیگر درصد حمایت را تشکیل می

ار از ماداگاسکار قر فارس در نزدیکی هاپلوتایپیخلیج

خت فیلوژنی ترسیم شده نیز رگرفته است که در د

ای قابل مشاهده است. هاپلوتایپ دیگر چنین نتیجه

های ماداگاسکار، دریای عمان در نزدیکی هاپلوتایپ

خت رآفریقای جنوبی و پاناما قرار گرفته است که در د

ای هفیلوژنی یک توالی از عمان در کنار توالی نمونه

داگاسکار و افریقای جنوبی و پاناما قرار گرفته است. ما

ی لهفاصماداگاسکار نیز دو هاپلوتایپ اصلی دارد که با 

.. از این میان فقط اندقرارگرفتهسه جهش از هم 

ی موزامبیک یک هاپلوتایپ را تشکیل دادند. هانمونه

 یشبکه ترسیم ،K2P آنالیز نتایج کلی صورتبه

. ستنده همدیگر مؤید فیلوژنی رختد نیز و هاپلوتایپی

ی ژنتیکی بین که فاصله نشان دادنیز  K2Pیز آنال

ی پراکنش این گونه ی مناطق مختلف حوزههانمونه

کم بوده و بین صفر و یک درصد متغیر است. 

فارس و دریای عمان یک درصد با هم یجخلی هانمونه

 یهانمونهبا  هاآنی ی ژنتیکی دارند و فاصلهفاصله

 باشد.یمی مناطق یک درصد بقیه

های ( توالی2121و همکاران ) Dayratی در مطالعه

در کالد  P. verculataی های گونهمربوط به نمونه

درصد حمایت قرار گرفتند. این  14مونوفایلیتیک و با 

کالد به ترتیب شامل مالزی  زیرکالد خود شامل چهار 

و سنگاپور، ایران، پاکستان و غرب هند، ماداگاسکار و 

موزامبیک و درنهایت اندونزی و جزایر اندامان 

پنج  P. verculataی حاضر نیز باشند. در مطالعهمی

کالد به ترتیب شامل ایران، پاکستان و غرب هند،  زیر

 و جزایرماداگاسکار، فیلیپین و استرالیا، اندونزی 

 باشند.اندامان می

ی ی هاپلوتایپی ترسیم شده برای گونهدر شبکه

P. verculata ای اصلی و چند دو گروه گونه

ای شود. یک گروه گونههاپلوتایپ مجزا مشاهده می

های ایران، پاکستان و غرب هند است مربوط به نمونه

کی و ی ژنتیآمده از تعیین فاصلهدستکه با نتایج به

ترسیم درخت فیلوژنی همخوانی دارد. گروه دیگر  نیز

شامل هاپلوتایپ های اندونزی و مالزی بوده که چنین 

قابل  K2Pخت و هم آنالیز رای هم در دنتیجه

 استنباط است.

Maniei  ی جدید گونهیک (2121)و همکاران در

از این جنس را از سواحل جزیره الوان و بندرلنگه 

ها فقط از نشانگر ی آنمعرفی کردند. در مطالعه

شده و توالی مربوط به استفاده COIمیتوکندریایی 

های این جنس در آنالیزهای مولکولی ی گونههمه

نشده است. از طرفی با توجه به انشقاق  ارایهها آن

 ای بسیار باال در بین اعضایمیتوکندریایی درون گونه

 Goulding et al., 2018; Dayrat etاین خانواده )

al., 2019ها چندان قابل اتکا ی آن( نتایج مطالعه

و همکاران )با استفاده  Dayratی نیست و در مطالعه

ی حاضر ( و نیز مطالعه28sو  COI ،16Sسه مارکر 

های سواحل ایران در کالد مشخص شد که تمام گونه

های و در کنار نمونه P. verculataی مربوط به گونه

 گیرند.ار میپاکستان و غرب هند قر

 .Pی در این مطالعه برای اولین بار گونه

madagascariensis های ایرانی دریای عمان از آب

گزارش شده است. همچنین این مطالعه اولین تصویر 

الکترونیکی مربوط به سوهانک این گونه را در جمعیت 

 کند که با نتایج سایره مییشمال غرب اقیانوس هند ارا

 ابهاماتمطالعات همخوانی دارد. نیاز است با توجه به 

صورت بسیار گسترده و نیز با کمک ذکر شده در باال، به

ه های این دو گونمولکولی بیشتر جمعیت نشانگرهای

 فارس و دریای عمان بررسی شوند.های خلیجدر آب

 

 تشکر و قدردانی
م طهوری هاشمی مسئول نویسندگان مقاله از خان

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان، به جهت 

 ند.رهای صمیمانه، کمال تشکر را داهمکاری
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Abstract  
The genus Peronia Fleming, 1822 by having 14 species, is one of the most diverse genera of the Onchidiidae 

family, which is highly distributed in the waters of the Persian Gulf and the Sea of Oman. Despite their important 

ecological role in these areas, unfortunately, they have not been well studied so far. In this study, while describing 

the morphological characteristics of two species of this genus, Peronia madagascariensis (Labbé, 1934) and 

P. verruculata (Cuvier, 1830) with the help of a fragment sequence of a cytochrome oxidase gene, their status 

was determined. In this study, for the first time radulla belonging to the members of this genus in the northwestern 

Indian Ocean region were photographed and P. madagascariensis was reported from Iranian waters of the Oman 

Sea.  
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