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 Background and Objectives: This study aimed to investigate the morphology and molecular 

identification of oyster knife Solen dactylus. Razor clams are edible bivalve mollusks that fetch high prices 
in international markets. 

Methods: For this purpose, sampling of this species was performed from the designated station in 
Khowr-e Guban, south of Shadegan wetland. Morphological identification was first performed using valid 
identification keys. Then, to ensure assurance, molecular identification of the species was performed 
using amplification of mitochondrial COI region. The resulting genomic sequences were analyzed using 
Chromas, BioEdit, and Mega seven software. Blast sequences were also identified in NCBI, and the 
phylogenetic tree was constructed. 

Findings: The results showed that the Solen strictus species, the Solen marginatus species, and the 

present study species (Solen sp.) are in a sister clade and derived from a common ancestor. The sequence 
of amplified gene fragments with specific COI primers showed 83% similarity to S. strictus. At the same 
time, the two species are similar in appearance, but in morphological studies and the use of identification 
keys specifications such as palliative tentacles on the front of the foot, small teeth, and measurement of 
oyster length and width, which are characteristic of S. dactylus and do not exist in S. strictus and S. 
marginatus species. 

Conclusion: Therefore, according to morphological and molecular results, Solen sp. species is probably 
the same as S. dactylus. This species was registered in the NCBI database with the acceptance code 
QGL52628. 
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 )علوم دریایی(مقاله پژوهشی 

خور گوبان، شمال  از Solen dactylus (Cosel, 1989) گونه یولکمول ییشناسا و یشناسختیر یبررس

 فارسخلیج

 3 یخسروانکاوه ، 1 یارچنگ، بیتا 2 یغانممال ، ک1شناس ، بابک دوست *،1 ییسخا، نسرین 1 یاسدالهمطهره 

 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران گروه زیست شناسی دریا، 1

 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران شیمی دریا، گروه 2

 ، تهران، ایراندانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس ،ثیر و پرورش آبزیانتکگروه  3

 

 چکیده  طالعات مقالها

 

 60/11/1311 تاریخ دریافت:

 10/60/1066 :بازبینیتاریخ 

 11/60/1066 تاریخ پذیرش:

 

 Solen ییچاقودساه شناساایی موککاوکی فادف  و یشناسختیربررسی تحقیق هدف از این  پیشینه و اهداف: 

dactylus مخهلف  یهاگون . باشدیمSolen spp.   ب  عنوان فدف دسه  چاقویی یاrazor clam  شاوندیمشناخه .

و تحقیقاا  بسایاری در ماورد  شودیمگسهرده در بازارهای بین اکمللی ب  عنوان کاال و غذا مصرف  طورب این فدف 

 آن انجام شده است.

در دو فصا   جنوب تاالب شادگانواقع در  تعیین شده در خور گوبان یهاسهگاهیا ن  ازگواین  یبردارنمون  :هاروش

معهبرفاور   شناساایی یدهایاکل و باا اساهداده از یشناسختیرشناسایی . انجام شد 1310زمسهان و تابسهان سال 

وم میهوکنادی انجاام ژنا COIگرفت. همچنین شناسایی موککوکی این گون  با اسهداده از تکثیر قطعا  ژنومی ناحیا  

گرفات.  قرار  یوتحل یتجزمورد  Mega 7 و Chromas ،BioEdit یافزارهانرمتواکی ژنومی حاف  با اسهداده از  شد.

 .درخت فیلوژنی ساخه  شد NCBIموجود در  یهادادههمچنین بر اساس مقایس  نهایج تواکی با سایر 

Solen حاضار  تحقیاق  گونا و  Solen marginatus گونا ، با Solen strictusگون  نهایج نشان داد ک   ها:یافته

sp. )تواکی قطعا  ژنای تکثیار یافها  باا اندافه یو از یک نیای مشهرک انشقاق  رندیگیمقرار  در یک کالد خواهری .

نا  نشان داد. این در حاکی است ک  این دو گو S. strictus گون درفدی را با  33شباهت  ،COIپرایمرهای اخهصافی 

 یهااتانهاکولریخت شناسی، وجود مشخصاتی چاون  یهایبررس، اما در اند یشباز کحاظ شباهت ظاهری ب  یکدیگر 

 .S گونا ابعاد طول و عرض فدف ک  ویژگی شااخ   یریگاندازهکوچک،  دندان پاکیاکی در قسمت جلویی پا، وجود 

dactylus یهاگون در  و است S. strictus  وS. marginatus جود ندارد، مشاهده گردید.و 

 .S گون  همان sp. Solenگون   رسدینظرمبنابراین با توج  با نهایج ریخت شناسی و موککوکی ب   گیری:نتیجه

dactylus  یاطالعاتاست. این گون  در پایگاه NCBI  با کد پذیرشQGL52628 دیگردثبت. 
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 قدمهم

از پهانسی  قاب   هایادوکد نرمهنان خصوفاً  یهاگون بسیاری از 

با ارزش تجاری  ییهاگون برخوردار بوده و بعضاً شام   یامالحظ 

تجاری  یبرداربهرهل  انسان بیش از حد مورد فراوانی بوده ک  ب  وسی

ارزشمند  این منبع یهاتاکسون. کذا شناسایی دقیق اندقرارگرفه 

در مورد تنوع زیسهی و حداظت از آنها ب   یاارزندهب  اطالعا  توان می

 یهاآبشیرین و شور،  یهاآبدر  یادوکد  یهافدف .[1] آوردعم 

دیگر  یهافدفچوب هاو حهی  ،هافخرهو عمیق، چسبیده ب   عمقکم

 هایادوکد بر پراکنش و فراوانی دارند ک  عوام  مهعدد محیطی  وجود

 یادوکد بیالن انرژی  1310در سال  انهمکارتوتونی و  .[2] اثردارد

خلیج در ،Azumapecten ruschenbergeriiغاکب دریای عمان، 

بررسی نمودند و نشان دادند ک  عوام  محیطی همانند تغییر چابهار 

 .[3] نمایددما و تغییر غذا در دو زمان قب  و بعد از مانسون تغییر می

ای و دوکد  یافدفو از  Solenidae خانوادهمهعلق ب   Solenجنس 

مخهلف  یهاگون . باشدیمنرمهنان  شاخ و از  Cochiferaشاخ  زیر 

Solen spp.   ب  عنوان فدف دسه  چاقویی یاrazor clam 

گسهرده در بازارهای بین اکمللی ب   طورب این فدف  .شوندیمشناخه 

و تحقیقا  بسیاری در مورد آن انجام  شودیم عنوان کاال و غذا مصرف

 .[0] شده است

در  هایادوکد ناسایی موککوکی تحقیقا  مهعددی در مورد ش 

 همکارانب  تحقیق انعام و  توانیمک   استگرفه فور  فارسجیخل

ساح  شیب  یهایادوکد در مورد شناسایی موککوکی  1313درسال 

، اشاره نمود. انددادهانجام  COIبا اسهداده از تواکی ژن  دراز جزیره قشم

و  ،Modiolusب  جنس  گون  مهعلقک   دادنشاناین تحقیق  نهایج

در  Modiolus sp. PGبا نام  اکنونهمو  باشدیم Mytilidaeخانواده 

در  Irawanو  Trisyani .[0] استدهیرسب  ثبت  NCBI یادادهبانک 

در ساح   .Solen sp یاگون نیز با بررسی تنوع ژنهیکی  2616سال 

و ساح  سوربایا در شرق اندونزی با اسهداده از نشانگرهای  کاسانپام 

RAPD   درفد  1/13ک  از نظر شباهت  افهندیدستب  این نهیج

مورد مطاکع   گون در دو منطق  وجود دارد و  یاگون شباهت بین 

Solen regularis ها با . شناسایی مورفوکوژیک گون [0] باشدمی

مشکالتی مانند دانسهن فنوتیپ، مراح  زندگی موجود، جنسیت، 

بارکدینگ یک رویکرد جدید  DNAدانش تاکسونومیک مواج  است. 

ها کمک د و ب  شناخت گون مشکال  غلب  کنتواند بر این است ک  می

مهاجم را شناسایی  یهاگون طور سریع اند ب توبارکدینگ می .[1] کند

 DNA. [3] کرده و بدین ترتیب باعث حدظ محیط زیست شود

های ناشناخه  را با توج  ب  باال بودن بارکدینگ امکان شناسایی گون 

پذیر امکان هاگون و پراکنش جغرافیایی  یاگون درون  یسهیزتنوع

ب  تواند فیلوژنهیک می یهایبررسدر  COI. اسهداده از [1] سازدیم

 یهافیطها کمک کند. تا کنون تاکسون تردرستانهخاب بههر و 

. در اندشدهییشناسا DNAاز موجودا  ب  کمک بارگزاری  یاگسهرده

( ب  عنوان COIموککوکی مذکور از ژن سیهوکروم اکسیداز   یهاکیتکن

 .[16] شودیماسهداده  هاگون شناسایی یک مارکر اسهاندارد برای 

خاص روی یک کروموزوم دارند ک  ب   یهاگاهیجانشانگرهای ژنهیکی 

اخهصافی برای تجزی  وتحلی  ژنومی  یهانشان عنوان 

 DNAاز اخیر اسهداده  یهاسالدر . [11] شوندیمکارگرفه ب 

 خاص یهایژگیوو همچنین  دکی  نرخ تکام  باال میهوکندریایی ب 

mt- DNA  آن را برای اسهداده مناسب یاس یمقا یها یتحلبرای ،

و میزان  [12] کوچک موککول اندازهشام   هایژگیو. این استساخه 

شناسایی  .[13] باشدیمژنی میهوکندری  یهایتواکباالی تکام  

و  یطیمحستیزاز کحاظ مسائ   هاآن یبندطبق و  هاگون موککوکی 

، تضمین امنیت زیسهی اهمیت هاگون ، حداظت از یسهیزتنوعکشف 

یک جایگاه ژنهیکی مندرد است  mt-DNA در واقع. [10] داردبسیاری 

 تواندیمک  فقط  یطورب ک  شام  چندین هزار نوکلوتید است، 

. [10] دهدنشانبخشی از تغییرا  ژنهیکی را در یک گروه از جانوران 

ای نمایان ساخهن روشی حساس و دقیق بر mt-DNAبررسی 

ممکن است بین  هاتداو . این دینمایمژنهیکی فراهم  یهاتداو 

در  هاآناز  توانیمو نیز  باشندداشه یک گون  وجود  یهاتیجمع

نزدیکی و شباهت ژنهیکی  درج مطاکعا  فیلوژنهیک و تعیین 

شناسایی موککوکی برای دیگر موجودا   .[10] موجودا  اسهداده نمود

 و .Spirulina sp دریایی همانندگون  های مخهلف جلبکی همانند

Chlorella sp.  و ب  عنوان  باشدیم و پروتئین 3ک  سرشار از امگا

. [11] جایگزین غذایی مناسب در آینده مطرح است، باید انجام پذیرد

توسط محققین مخهلف از سواح   Solen dactylus یادوکد فدف 

. [11, 13] است شدهگزارش فارسجیخلگلی وشنی دریای عمان و 

 Solen dactylusهمچنین تحقیقا  مخهلدی بر روی ارزش غذایی 

. اما [21] همچنین خواص آنهی اکسیدانی آن انجام شده است و [26]

تا کنون گزارشی از شناسایی موککوکی آن از خلیج فارس مشاهده نشده 

و یکی از خوریا   شدهواقعاست. خور گوبان در شمال تاالب شادگان 

نقش  یادوکد این  . با توج  ب  اینک شودیمعمیق و بزرگ محسوب 

در سالمت و  داشه  و همچنین مهمی در تغذی  و تجار  آبزیان

 هایآکودگاز  لهرکنندهیفآبی ب  عنوان نقش  یهاسهمیاکوسپاکسازی 

 یهاروشدقیق ب   یاگون کذا شناخت  ،کندیمنقش مهمی را ایدا 

 .بسیار اهمیت داردآنها  یدارنگ مخهلف موککوکی ب  منظور حدظ و 

موککوکی گون  بنابراین، هدف از این تحقیق، شناسایی ریخت شناسی و 
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Solen sp. یغربشمالواقع در  خورگوبان در منطق  موجود 

 است. فارسجیخل

 پژوهشروش 

 . منطقه مورد مطالعه1
و بررسی موککوکی  یشناسختیرشناسایی  منظورب در تحقیق حاضر 

میهوکندریایی فدف دسه  چاقویی واقع در خور گوبان، جنوب  ژنوم
انجام  1310بهار  و 1310برداری در فص  پاییز تاالب شادگان نمون 

مدل  GPSها با اسهداده از دسهگاه (. موقعیت ایسهگاه1  شک  دگردی

CX120 و  03 30 در طول جغرافیایی قعیت ایسهگاهمو .تثبیت شد
 واقع در خور گوبان بود. 36 10عرض جغرافیایی 

 
 مورد مطاکع  منطق نقش   :1شکل 

Fig. 1: The map of the study area 

 

مان جزر در خط ساحلی خور ب  فور  تصادفی در ز یبردارنمون 
با اسهداده از  مورد نظر یادوکد  یهانمون . دیگردانجامگوبان 

عدد نمون  ساکم و زنده  16مهر مربع برداشت شدند، تعداد  1کوادار  
انهخاب وبالفافل  در شرایط سرما و زیر پوشش یخ ب  آزمایشگاه 

 نهق زیست شناس دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر م
 گردید.

 شناسایی مورفولوژیک گونه .2
فدف دسه  چاقویی با اسهداده از کلید شناسایی  یاگون شناسایی 

 یهادازهانهمانند  یشناسختیرو بر مبنای خصوفیا   [22] معهبر

 یهاالیپاک، وجود یا عدم وجود موردنظرطول و عرض گون  

شیاری   یقدام  یناحها، وجود یا عدم وجود شیاری ک  در تانهاکول

مخهلف ب  فدف  یهاعضل موازی با کب ( و همچنین مح  اتصال 

 .دیگردانجام( یاعضل  جای 

 .Solen spشناسایی مولکولی صدف دسته چاقویی  .3
انجام گردید. برای  [23] اسهداده از روش با DNA سهخراجابهدا ا

اککهروفورز ژل  یهاروشاسهخراجی از  DNA تیدیکبررسی کمیت و 
( Thermo Nanodrap  درفد و همچنین دسهگاه نانودراپ 1آگارز 

 .دیگرداسهداده

مورد بررسی  یهانمون  COIدسهیابی ب  ناحی  بارکد از ژن  منظورب 
 .[20] پرایمرهای زیر اسهداده شداز 

F: 5´-GTAGA ACTAATCATAAAGATATTGG-3 

R: 3´-AAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-5 

از ترکیبا  مندرج در  PCRطی واکنش  هاگاهیجابرای تکثیر این 
 یسازکسانی. در این راسها در ابهدا برای دیگرداسهداده 1جدول 

مورد نظر، اقدام ب  ساخت مخلوط افلی  نمون شرایط تکثیر برای 
شد و در نهایت از مقدار  هانمون  DNAحاوی هم  ترکیبا  غیر از 

برنام   در واکنش اسهداده گردید. DNAرم نانوگ ng/μl166 حداق 
PCR  0ب  مد   گرادیسانهدرج   10اوکی   کنندهکیتدکشام  دمای 

 06ثانی ،  06درج  سانهی گراد ب  مد   10چرخ ، دمای  30دقیق ، 
درج  سانهیگراد ب  مد   12ثانی  و  06ب  مد   گرادیسانهدرج  

درج  سانهیگراد اسهداده  12دقیق  بسط نهایی  16ثانی  ب  همراه  06

بدست آمده برای بررسی اکگوی باندی و ارزیابی  PCRگردید. محصول 
و ب   آمپریلیم 06نهایج، در ژل آگاروز یک درفد با شد  جریان 

جهت تواکی  آمدهبدستدقیق  اککهروفورز شدند. محصول  36مد  
 Combo kit (GeneAll, Southیابی ابهدا شسهشو ب  روش کیت 

Korea) سنگر  یابییتواکو برای خوانش دو طرف  ب  روش  گرفتانجام
 زشدندیآناک ABI 3730xl Genetic Analyzerدر دسهگاه 

 Solenگونه  افتهیتعیین توالی قطعات ژنومی تکثیر  .6

sp. 

پس از مشاهده، با اسهداده از  ab1.با فرمت آمدهدست  ب یهایتواک
 هایتواک. سپس دیگردشیرایوارزیابی و  Chromas 2.1 [20]افزار نرم

 ل یوسب نیز  یسازفیردهمو  ClustalW [20] افزارنرمبا اسهداده از 
 اسهدادهقاب  یهافرمتب   Bioedit 7.0.9 [21] افزارنرم
ئوتیدی جایگاه مورد . برای تعیین شباهت ترکیب نوکلدیگرد یتبد

 افزارنرمبدست آمده مورد آناکیز هموکوژی در  یهایتواکمطاکع ، 
BLASTn http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)  قاب 

قرار گرفت.  (NCBI  http://www.ncbi.nlm.nih.govدسهرس در 
با اسهداده از مدل  Parsimonyترسیم درخت تبارشناسی ب  روش 

GTR+G  در نرم افزار  1666و تعداد تکرار پذیریMEGA7 [23] 
 Ensisگون   است. شدهدادهکالدوگرام نشان  و ب  فور  گرفتانجام

macha  گروه  ب  عنوان برونout group شدنظرگرفه ( در. 

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 PCRکار برده شده در   بغلظت مواد شیمیایی  :1جدول 
Table 1: Concentrations of chemicals used in PCR 

 غلظت نهایی مقدار هر واکنش غلظت اولیه ییمواد شیمیا

10X PCR buffer 10X 0 1.6 میکروکیهر X 

MgCl2 25 mM 0 3.3 هریکروکیم mM 

dNTP mix 1.25 mM 0 1.66 هریکروکیم mM 

Forward Primer 10 pmol/ml 0/2 0.8 میکروکیهر μM 

Reverse Primer 10 pmol/ml 0/2 0.8 میکروکیهر μM 

Taq DNA Polymerase 1 unit/μl 1 0.03 هریکروکیم units/μl 

Template DNA 100 ng/μl 1 100 میکروکیهر ng/μl 

Sterile ddH2O ----- 16 میکروکیهر ----- 

 

 

 نتایج و بحث

 (Solen dactylus)شناسی های ریختویژگی. 1
وجود یا  ،رنگ همانند، یشناسختیررا بر اساس خصوفیا   هانمون 

ر (، وجود یا عدم وجود شیا2 شک   پاکیاکی یهاتانهاکولعدم وجود 
طول و عرض فدف  یریگاندازهقدامی  شیاری موازی با کب (،  ی ناح

(، یاعضل مخهلف ب  فدف  جای  یهاعضل مح  اتصال ( 0 شک  
ک  فدف مورد بررسی مهعلق  دادنشان (3 شک  کوچک  دندان وجود 

 یریگاندازهبراساس نهایج و با . [22] باشدیم S. dactylusگون  ب  
 مهریسانه 0/0ابعاد فدف مشخ  ک  کوچکهرین فدف دارای طول 

 0/16و بزرگهرین فدف دارای طول  مهریسانه 1/1و عرض 
. همچنین میانگین باشدیم مهریسانه 3/1و عرض  مهریسانه
جدول باشد  یم( 11/0 ± 30/6 نسبت طول ب  عرض  یریگاندازه

 .داردانطباق S. dactylusفدف  یشناسختیروفیا  ( ک  با خص2

 
 S. dactylusقسمت پشهی  تانهاکول های پاکیاکی :2شکل 

Fig. 2: The dorsal part Palial tantacules of S. dactylus 
 

 

 
 S. dactylus کوچک در قسمت باالیی و اثر عضال  دندان  :3شکل 

Fig. 3: Small teeth at the top shell and the muscle marks of S. dactylus 

 

 
 یادوکد  یهانمون اندازه گیری طول و عرض  :6شکل 

Fig. 4: Measuring the length and width of bivalve specimens 
 
 

 . شناسایی مولکولی2
با موفقیت فور  گرفت و نهایج  .Solen spنمون  از  DNA سهخراجا

ل اسهخراجی از کیدیت و کمیت مناسبی ارزیابی نشان داد ک  محصو

ها را بر روی نمون  PCR اکگوی حرکهی محصول 0. شک  بودبرخوردار 
 bpمورد اسهداده  Ladderوزن موککوکی  .دهدیژل آگارز نشان م

 بود. bp166ژنومی تکثیر یافه   قطع و اندازه  166

 

 پاکیاکی یهاتانهاکول

 مح  دندان 

 اتصال عضال مح  
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 طول، عرض و نسبت طول ب  عرض یریگاندازهنهایج  :2 جدول
Table 2: Results of measuring length, width and length to width ratio 

 نسبت طول به عرض (Cm) عرض (Cm) طول شماره

1 1/3 1/1 23/0 

2 0/16 3/1 3/0 

3 1/1 0/1 60/0 

6 0/1 1/1 00/0 

6 1/3 0/1 1/0 

4 3/3 0/1 13/0 

4 0/0 1/1 0 

6 6/1 0/1 0/0 

9 3/1 0/1 120/0 

11 1/1 0/1 13/0 

 11/0 01/1 1/1 میانگین

 

 
 S. Dactylusگون  مربوط ب   COIژنومی  قطع تکثیر  :6شکل 

Fig. 5: Genomic amplification of COI related to species. S. dactylus 

 

 .Solen spفدف دسه  چاقویی  درخت فیلوژنی :4شکل 

Fig. 6: Phylogenetic tree of Razor clam Solen sp. 

 

 Solen گون درفدی را با  33، شباهت BLASTnنهایج حاف  از 

strictus بالست تواکی در  جینها .را نشان دادNCBI  و  شدمشخ
و  S. strictusگون  نهایج نشان داد ک   .درخت فیلوژنی رسم گردید

در  (.Solen sp) حاضر مطاکع  گون و  Solen marginatus گون 
و از یک نیای مشهرک مشهق  ندریگیمقرار  یک کالد خواهری

 (.0شک    اندشده

 چشمب  جهان نقاط از یاریدر بسمنابع غذایی دریایی  کاهش
این  تیریمدو  یپروریآبز ،یالتیشتیاهم بر خورد و این امرمی

 نیی، مطاکع  و تعاقدام هرنوعقب  از . اما دیافزایمدریایی منابع 

و ضروری  الزم بسیار یهاشرو با ارزش از یهاگون  یکیژنه ساخهار
 یهابرنام در بهبود  تواندیمشناسایی موککوکی آبزیان تجاری است. 
چگونگی افزایش  و تجار  آبزیان فنعت بهبود ،ییایردریذخا
در  تواندیممث  آنها کمک شایانی نماید و در نهایت این امر دیتوک

 یادوکد فدف  یهایبررس .[21] موثرباشدبسیار  توسع  پایدار
ک   دادنشانحاضر  دسه  چاقویی مربوط ب  خور گوبان در پژوهش

همانند شک  و مح   یشناسختیرفدا   دارای ییچاقودسه فدف 
اسکار وجود یک دندان کوچک مهص  ب  یک کد ، یک جدت 

و ب  فور   ک  ویژگی بارز فدف دسه  چاقویی بوده یاکیپاکشاخک
ابعاد  یریگاندازه. باشدیمت پا خارج شده، دو زائده از قسم

ها و تعیین نسبت این ابعاد ب  یکدیگر نیز یکی دیگر از ابزار ایدوکد 
 اندازهنسبت ک  میانگین  دادنشان 2جدول شناسایی آنها است. نهایج 

شناسی بود ک  با نهایج ریخت 11/0 یموردبررسطول ب  عرض فدف 
شناسی فدف با خصوفیا  ریختمورد تحقیق  ییچاقودسه فدف 

Solen dactylus  ایمنطبق است. دوکد S. dactylus  برای اوکین
 دیگردگزارشدر اقیانوس هند  Von Coselتوسط  1131بار در سال 

 ییهایژگیوبا توج  ب   فارسجیخلاین فدف در همچنین . [22]
پشهی و  خصوفیا  جدت شاخک پاکیاکی در انههای مانند رنگ،

 .[36] استشدهگزارش فارسجیخل شمالآن و غیره در  یخوردگچیپ
 .استمنطبقحاضر در این بررسی  گون  یشناسختیرک  با نهایج 

باالیی از  ک  خور گوبان دارای تراکم دادنشانایسهگاهی  یهایبررس
در فص   S. dactylus در خور گوبان .باشدیمفدف دسه  چاقویی 

عدد در  36عدد در مهر مربع و با میانگین  03با میانگین  1310پاییز 
ک  نسبهًا دارای تراکم  شدگزارش 1310  بهار مهر مربع در فص

طبیعی این فدف در سواح  گلی و یا  یهاسهگاهیزباشد. زیادی می
نیز گلی بوده  خورگوبانبسهر  باشدیم یجزرومدگلی شنی، سواح  

و  Liu .باشدیم S. dactylusک  بسهر بسیار مناسبی برای اسهقرار 
 DNAبر روی  COIن با اسهداده از ژ 2610همکاران در سال 

 قراردادندشناسایی  موردرا  Solen strictusگون  میهوکندریایی 
. این گون  در سواح  شاندونگ چین پیدا شده، شناسایی [31]

و  فارسجیخلدر  Solenidae خانوادهاز  موردنظرموککوکی گون  
 ،COIبا پرایمرهای اخهصافی  افه یریتکثبررسی تواکی قطعا  ژنی 

 (.0شک    دادنشان Solen strictus گون درفدی را با  33شباهت 
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یکدیگر  ک  این دو گون  از کحاظ ظاهری بسیار ب  استیحاکاین در 
یدهای و اسهداده از کل یشناسختیر یهایبررسشبی  هسهند، اما در 

در قسمت  پاکیاکی یهاتانهاکولشناسایی، وجود مشخصاتی چون 
ابعاد طول و عرض فدف  یریگاندازهکوچک،  دندان جلویی پا، وجود 

 .S یهاگون در  و است S. dactylus گون ک  ویژگی شاخ  

strictus  وS. marginatus  رسد می نظروجود ندارد. بنابراین ب
 است. این گون  در پایگاه S. dactylus  همان گون .Solen spگون  
 ردید.گ ثبت QGL52628با کد پذیرش  NCBI یاطالعات

 .Sگون  و  S. strictus گون ک   دادنشاننهایج درخت فیلوژنی 

marginatus  تحقیق حاضر  گون وS. dactylus  در یک کالد
 .اندشدهمشهقو از یک نیای مشهرک  رندیگیمخواهری قرار 

موجود در خور گوبان ارتباط  S. dactylusمورد نظر  ون گهمچنین 
موجود در سواح  الکرونیا  .marginatus S گون نزدیکی را با 

موجود در ساح  شاندونگ چین را  S. strictus گون اسپانیا و 
با بررسی  2661در سال  Méndezو  Fernández-Tajes .دادنشان

با اسهداده از ژنوم  انیادر سواح  الکرونیا اسپ ییچاقودسه فدف 
COI  گون  تواکیS. marginatus  یهادرخت. در [32] نمودثبترا 

 گون با  S. marginatus گون  حاضریمطاکع در  شدهمیترسفیلوژنی 
. باشندیممونوفایلهیک  S. dactylusمطاکع  در خورگوبان یعنی  مورد

Trisyani  وIrawan  های تنوع ژنهیکی گون  2616در سالSolen 
اندونزی را با  Surabaya یشرقو سواح   Pamekasan در سواح 

ک  از  دندیرسج ینهنموده و ب  این  بررسی RAPDاسهداده از مارکر 
موجود در دو منطق  وجود  یهاگون بین  %1/13نظر تنوع شباهت 

بر  COIداده از ژن با اسه 2612و همکاران در سال  Yuan. [0] دارد
 را در مورد شناسایی قرار S. strictus گون میهوکندریایی  DNAروی 
 گون و با  داشدهیپاین گون  در سواح  شاندونگ چین  .[33] دادند

در یک کالد مشهرک قرار  خورگوبانمورد مطاکع  حاضر در سواح  
را  %33شباهت  S. strictus گون  ذکراست. همچنین قاب  رندیگیم

اساسی در  یهابرنام . یکی از استدادهنشانحاضر  مطاکع  گون با 
 یهانس در طی  یکیژنهتنوعاز کاهش  پروری، جلوگیریع آبزیفنای

 دهندهکاهش یندهایفرآ بسه  یهاتیجمعزیرا در  ،باشدیممهمادی 
 شودیمکم  هانس و اخهالفا  ژنهیکی  ابدییمجریان ژنهیکی شد  

در  ابدییمو واکدین کاهش  هازادهژنهیکی بین  فافل و در نهیج  
 .[30] شودینمکافی حاف  نهیج  ههروزیگوسیهی 

 

 گیرینتیجه

ک   دادنشانو موککوکی این تحقیق  یشناسختیرنهایج شناسایی 
 مسائ ک  از نظر  باشدیم S. dactylus خورگوبانگون  موجود در 

اقهصادی، زیست محیطی و حدظ تنوع زیسهی بسیار حائز اهمیت 
مطاکعاتی در محدوده  یهاتیمحدوداین تحقیق با توج  ب  است. 

 دهندهنشانکوچکی از خلیج فارس یعنی خورگوبان انجام شد و نهایج 
 یهاگون از آنجائیک   در این خور بود. حضور نسبهاً زیاد این گون 

خوراکی مطرح و  تننرمب  عنوان یک فدف  Solen ایمخهلف دوکد 
 نظرب . کذا رسدیمدر بازارهای بین اکمللی با قیمت باالیی ب  فروش 

فراوانی و شناسایی  بیشهر در زمین  حضور، ک  تحقیقا  رسدیم
کمک  تواندیمفارس،  در دیگر نقاط خلیج یادوکد این  موککوکی

جمع آوری، تکثیر و  یهاجنب شایانی ب  توسع  شیالتی کشور از 
از طرف دیگر نهایج این . حهی فادرا  آن ب  دیگر کشورها بنماید

دانش ما را در تهی  کیست تنوع  تواندیمتحقیق و تحقیقا  مشاب  
موجود در خلیج فارس بر مبنای شناسایی موککوکی  یهاگون زیسهی 

 .یاری نماید

 مشارکت نویسندگان

در نگارش این مقاک  نویسندگان سهم یکسانی داشهند. تمرکز افلی 
طراحی ( بر مطهره اسداکهی و نسرین سخاییدوم  اول و  نویسنده

بوده است. تمرکز نویسنده  هاشناسایی نمون  برداری وقیق، نمون تح
های اکیزبر آن (کاوه خسرویانیچهارم و پنجم  بیها ارچنگی و 

، نگارش نظار  بر انطباق مقاک  با فرمت مجل بوده است. آزمایشگاهی 
هماهنگی آوری مطاکب، ترجم  و ویراسهاری مقاال  و و جمع
 بوده نویسنده دوم  نسرین سخایی(بر عهده نیز ی مقاک  را یمحهوا
 .است

 تشکر و قدردانی

طهره از پایان نام  کارشناسی ارشد خانم م مقاک  ارساکی حاف 
بوده ک  دانشگاه علوم و  1036116اسداکلهی ب  شماره دانشجویی 

نموده است.  نیتأمماکی آن را  یهان یهزفنون دریایی خرمشهر 
های دانشگاه جناب آقای کارشناسان محهرم آزمایشگاه وسیل  ازبدین

خاکد کده  پور و سرکار خانم حمیدی ک  در امر نمون  برداری و آناکیز 
 .گرددیمدانی قدر، اندنمودههمکاری  هانمون 

 تعارض منافع

 «.گون  تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ»
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